رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

واکسیناسیون عمومی تا رسیدن به
شرایط اطمینانبخش ادامه یابد

روزنامه
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شهردارقم:

2

رییــس جمهــوری بــا قدردانــی
صمیمانــه از همراهــی و همکاری
مردم با دولت در رعایت شیوهنامه
های بهداشتی ،بر ضرورت تامین
داروهــای مــورد نیاز مــردم تاکید
کــرد و گفت :واکسیناســیون باید
تا رســیدن بــه شــرایط مطلوب و
اطمینــان بخــش ادامــه یابــد .به
گزارش روز شــنبه  پایــگاه اطالع

امیرعبداللهیان:

رییسستادکلنیروهایمسلح:

دشمنان از هرگونه ماجراجویی
و خطای محاسباتی پرهیزکنند
رییــس ســتاد کل نیروهای
مسلح در پیامی با تبریک روز
نیرویدریاییارتشجمهوری
اسالمی ،به دشمنان انقالب
و نظام اســامی و بدخواهان
ایران عزیز هشــدار داد برای
توجیــه حضــور نامشــروع و
ناامن کننــده خود در منطقه
بویژه در خلیج فارس و دریای

همه مقدمات رسیدن به یک توافق
خوب و سریع فراهم است

2

وزیــر امــور خارجه کشــورمان با
اشــاره به آغاز دور جدید مذاکرات
ویــن طــی روزهــای آتــی گفــت:
امیدواریم در مسیر گفتوگوهای
ویــن بتوانیــم گام های اساســی و
موفقیت آمیز رو به جلویی داشته
باشــیم  .حسین امیرعبداللهیان
با بیــان اینکه در طــول یکصد روز
گذشــته بحث برجــام ،مذاکرات

2

بهمناسبترحلتامامزادهموسیمبرقع(ع)فرزندبالفصلامامجواد(ع)؛

مونوریل قم کارایی
جابهجایی مسافر را ندارد

حرممطهرامامزادهموسیمبرقع
سومین قطب زیارتی قم
(ع)

گره مونوریل تنها به دست دولت باز میشود

شهردار قم کارکرد مونوریل در قم را بهاندازه  ۳دستگاه پروژه از پردیسان شروعشده بود محاسبات تغییر میکرد،
اتوبوس دانست و گفت :قیمت بلیت مونوریل از  ۱۵تا  ۲۰اما در حال حاضر مونوریل در ذات خود کارایی الزم را برای
هزار تومان برآورد می شود که فاقد جذابیت است ،اگر این جابهجایی مسافر ندارد  .سید مرتضی سقائیاننژاد با اشاره
8

در سفر استانی رئیس جمهور به قم انجام می شود:

پیگیریطرحجامعحرمامامزادهموسیمبرقع

(ع)

1

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

احیای بافت فرسوده قم نیازمند
تسهیالت بانکی ارزان قیمت است

مدیرکل راهوشهرسازی استان قم گفت :حدود یک هزار و حسن صبوری درگفتوگویی اظهار داشت :درشهر قم
 ۶۰۰هکتار بافت فرسوده مصوب شهر قم است که احیای یکهزار و  ۳۵۹هکتار بافت فرسوده مصوب وجود دارد که
آن و ورود سرمایهگذاران به این طرح ،نیازمند مشوقها و جمعیت قابل توجهی در آن زندگی میکنند  .وی افزود:
تسهیالت بانکی ارزان قیمت و مقرون به صرفه میباشد .حدود  ۲هزار هکتار نیز سکونتگاه غیررسمی و بافتهای

8

فرمانده انتظامی استان قم خبر داد؛

کالهبرداری۲۰۰میلیاردیانبوهسازقالبی
8

4

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبرداد:

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :از مجموع 165
آبنمای شهر قم تاکنون  161آبنما ایمنسازی شده و مابقی هم در دستور کار
است .پیام جوادیان با بیان اینکه یکی از پروژههایی که در واحد بهینهسازی،
نگهداری و تعمیرات سازمان پارکها در حال پیگیری بوده ایمنسازی و بهسازی
آبنماهای موجود شهر است اظهار کرد :به دنبال بهسازی و تحویل آبنماهای
موجود  ۵آبنما در مناطق دو و  ۶ازجمله آبنماهای میدان شهید ستاری،
آبنمای بوستان برنا ،آبنمای انتهای بلوار  ۶۰متری و آبنماهای بوستان همت و 8

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از اتمام زودتر از موعود پروژه پیاده راه آیتالله
مرعشی نجفی(ره) خبر داد و گفت :زمان انجام پروژه در قرارداد  10ماه بوده اما با
توجه به پیشرفت  45درصدی فیزیکی کار امیدواریم تا بهمنماه این پروژه افتتاح
شود .عباس حلوایی زاده  ،به تشریح وضعیت پروژه پیاده راه آیتالله مرعشی
نجفی(ره) پرداخت و اظهار داشت :پیاده راه آیتالله مرعشی نجفی حدفاصل
چهارراه شهدا تا خیابان شبستان حرم حضرت معصومه(س) طراحیشده و
بهعنوان مرحله سوم آرامسازی هسته مرکزی شهر در حال اجرا است .وی 8

بهره برداری ازپیاده راه آیتاهلل مرعشی تا بهمن

ایمنسازی و فعالسازی  ۱۶۱آبنمای شهری

آیت الله سعیدی در دیدار رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) :

موقوفات باید به سمت نیازهای زمان سوق داده شود

خطرانباشتبحران
در جامعه ایران

بهاعتقادبسیاریازصاحبنظران،ساختارحکمرانیدرایران
گرفتار انباشت بحران های مختلف است .اگر چه این ساختار
حکمرانی فکر می کند با هنرمندی خود می تواند بحران ها را بپوشاند ویا اینکه در مواردی منکر
آن باشد؛ اما نشانه های این بحران ها مطابق با آمار وارقام به روشنی قابل لمس است ونمی
توان آن را نادیده گرفت.
بحراندرنظاماقتصادیومعیشتخانواده
در حال حاضر خانواده ایرانی از ابتدای تولد نوزاد خود نگران است .گفته می شود كمترين
هزينه براي بچهدار شدن از زمان بارداری تا يكسالگي حدود  ۵۰ميليون تومان خواهد بود.
بيشترين هزينه نيز تا  ۱۰۰ميليون تومان برآورد شده كه می تواند تا  ۱۲۰ميليون تومان (بسته
به انتخاب والدين) افزايش يابد .به دلیل جهش بی سابقه جمعیت زیر خط فقر ،این بحران در
ادامه زندگی با فرد باقی خواهد ماند.
رییس اتاق ایران و چین به تازگی گفته است "در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم در ۴۰سال
اخیر هستیم؛اگر از این مراحل تورم  ۵۰یا  ۶۰درصدی عبور کنیم ،دیگر کنترل آن به صورت
تصاعدی سخت میشود و میتواند به یک ابرتورم منجر شود...تورم امروز ما ،در خطرناکترین
نقطه تاریخی تورم کشور در ۴دهه اخیر است".
 بحران در نظام سالمت و محیط زیست
مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی یکی از دانشگاههای ایران به تازگی گزارشی
را منتشر کرده است که بر آن اساس" طبق آخرین غربالگری ملی در ایران ۳۰ ،درصد از
شهروندان ایرانی دچار بیماریهای اعصاب و روان هستند که این رقم یکی از باالترین آمارها
در جهان به شمار میرود .یعنی حدود  ۲۱میلیون نفر در ایران ،یعنی از هر چهار نفر یک تن،
دچاراختالالتروانیهستند.
طبق این گزارش کودکان نسل جدید نیز بیش از نسل پیشین دچار اختالالت روانی
میشوند ".یا اینکه آمارها نشان می دهد در حوزه های محیط زیست نیز گرفتار ابربحرانی تازه
شده ایم.فرونشست زمین در ایران دهها برابر بیش تر از حد بحران جهانی است .بر اساس اعالم
مجامع بین المللی ،فرونشست ساالنه ۴میلیمتر از زمین یعنی بحران .اما این میزان در بخش
هایی از ایران ساالنه به بیش تر از نیم متر می رسد .یعنی وقتی سازمان های جهانی سخن از
نشست های میلیمتری و بحران می کند در کشور ما سانتیمتری زمین فرونشست دارد.
بحران در نظام اجتماعی و سیاسی
چه کسی باید برای این بحران ها برنامه داشته باشد و کشور را نجات دهد؟ عبور از بحران تنها
بهوسیلهاندیشههایعلمیوانسانهاینخبهممکناست.مدیریتبحرانوعبورازبحرانکار
ساده ای نیست که بتوان با هر گروه و اندیشه سیاسی برای آن برنامه ریزی کرد.
در نظام سیاسی و اجتماعی که نخبگان آن مهاجرت می کنند ،رفع بحران سال ها به تاخیر
می افتد .بحران های اجتماعی و سیاسی جامعه ایران نیز ،مصداق های آماری زیادی دارد .اما
تنها به فرار مغزها اشاره می کنم ،زیرا که اعتقاد دارم بحران های جامعه با مغزهای بزرگ قابل
درمان است و از طرفی فرار مغزها خسارتی جدی به ایران زده است و حل ریشه ای بحران ها
را سخت تر کرده است.
مهاجرت  ۳هزار پزشک از ایران در ده ماه گذشته؛ مهاجرت نزدیک به  ۹۰۰استاد دانشگاه
ایران در همین مدت و مهاجرت روزانه  ۲۰مهندس و نخبه در مقاطع کارشناسی تا دکتری از
کشور ،تنها بخشی از بحران در نظام سیاسی واجتماعی ایران است.
فرار مغزها در حالی است که ما مغزهایی هم سطح را نتوانسته ایم به کشور خود جذب کنیم
ومهاجران به کشور ما از جنسی دیگر هستند.
بحران اخالق ،بحران در سیاست ورزی و عدم درک جهانی شدن ،خطربحران مشروعیت،
بحران فاصله طبقاتی و بحران های امنیتی هر کدام قصه دردناک خودش را دارد که البته
هرکدام معلول یک عامل بزرگ تری هستند.
بحران چه عاقبتی با خود دارد؟ کمترین اثر انباشت بحران در یک جامعه تحلیل رفتن آن
جامعه است و دیگر نمی توان به سادگی امید و زندگی را به جامعه برگرداند .بحران جامعه را
گرسنه تر می کند و اداره کشور سخت تر می شود.
اگر تا دیروز دولت ها( )Governmentو نهاد حکومت ( )Stateبه دنبال تعویق انداختن بحران
هابوداماامروزدیگرنمیتواندراینخودفریبیباقیماندوتنهاباشعاروگفتاردرمانیچالشها
را اداره کرد .این سیستم راهی ندارد جز اینکه به صورت ریشه ای به اصالح ساختارهای بحران
زای خود بپردازد ،قبل از اینکه بحران ها سیستم را از پای در بیاورد.
دوره تازه ای از مذاکرات ایران با جامعه بین المللی به زودی آغاز می شود .اجازه ندهیم بحران
های موجود ما را تا آستانه تشنج پیش ببرد .از فرصت گفتگو با قدرت های جهانی برای کاستن
از بحران ها استفاده کنیم .ما باید اقتصاد و اجتماعی عادی و بسامان داشته باشیم و در سایه
این آرامش ،برای عبور از بحران ها ،تصمیم های سخت بگیریم.
نظام حکمرانی در ایران اگر می خواهد از انباشت بحران ها بکاهد ،می بایست در ابتدا بحران
هارابپذیرد،کانونهایبیاعتمادیوبیثباتکنندهرادرجامعهبشناسد،ازسیاستتناقضی
بیرون بیاید و آنگاه اراده ای مصمم برای عبور از بحران داشته باشد.
جامعهشناس
محمدرضااسالمی*

نمایندهولیفقیهدراستانقمفعالیتدانشگاهحضرتمعصومه(س) درزمینه
فراهم نمودن فضای علمی سالم برای بانوان را شایسته تقدیر دانست و گفت:
این دانشگاه با توجه به رویکرد دینی و مذهبی که دارد باید مورد توجه مسئوالن
و خیران قرار بگیرد و تقویت شود و در این راستا موقوفات باید به سمت نیازهای
زمان سوق داده شود.
آیت الله سیدمحمد سعیدی در دیدار رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه
حضرت معصومه (س)که در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد،
اظهار کرد :دانشگاه حضرت معصومه سالم الله علیها با فراهم کردن فضای
تحصیل مناسب برای بانوان در حقیقت از ناموس مردم صیانت میکند و باید
مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد و تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه فعالیت دانشگاه حضرت معصومه سالم الله علیها با فراهم
کردن فضای امن برای تحصیالت عالی بانوان قابل تقدیر است ،افزود :یکی از
راههای حمایت از این دانشگاه با توجه به رویکرد دینی و مذهبی که دارد هدایت
موقوفات به این سمت است و باید به مردم گوشزد شود تا موقوفات با توجه به
نیازهای نظام و زمان شکل بگیرد.
 ۷۰درصددانشجویاندانشگاهحضرتمعصومه(س)غیربومیهستند
در ادامه نسرین صادق زاده رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) با بیان اینکه
این دانشگاه اولین دانشگاه تک جنسیتی بود که از اول انقالب تأسیس شده
است ،گفت :حدود  ۱۸۰۰دانشجو و  ۴۴عضو هیأت علمی در این دانشگاه
حضور دارند که در رشته های علوم انسانی و هنر مشغول تحصیل و تدریس

هستند.
وی با بیان اینکه حدود  ۷۰درصد دانشجویان این دانشگاه غیر بومی هستند،
گفت :دانشجویان این دانشگاه معموال از خانواده های مذهبی و متدین و
به خاطر نام حضرت معصومه سالم الله علیها و فضای معنوی و مذهبی قم به
این دانشگاه آمدهاند و ما وظیفه داریم که در کنار رشد و ارتقاء علمی آنان از نظر
فرهنگی و اجتماعی هم برنامه هایی را داشته باشیم.
رئیس دانشگاه حضرت معصومه سالم الله علیها گفت :این دانشگاه با توجه
به فضای سبز خوبی که در اختیار دارد می تواند عالوه بر دانشجویان به بانوان
استان قم و حتی در سطح بین المللی خدمات فرهنگی داشته باشد و این
نیازمندحمایتهایمالیوفرهنگینهادهایمسئولاست.
وی توانمندسازی بانوان از نظر فرهنگی و علمی و ارائه خدمات پشتیبانی برای
حضور بانوان در استان قم را از اهداف اصلی دانشگاه حضرت معصومه سالم
الله علیها دانست و ادامه داد :دانشگاه حضرت معصومه سالم الله علیها از نظر
فضای خوابگاهی کمبودهایی دارد که نیازمند حمایت و توجه مسئوالن است.
در ادامه یزدی از اعضای هیأت علمی گروه هنر دانشگاه حضرت معصومه
(س) با بیان اینکه هدف ما در این دانشگاه راه اندازی رشته های هنری کاربردی
برای بانوان به منظور ایجاد اشتغالهای خانگی در منازل بوده است ،گفت :قم
از شهرهای برند در زمینه فرش دستباف است از این رو ما توانستیم مجوزهای
رشته فرش را اخذ کنیم تا عالوه بر بعد هنری به بعد اقتصادی خانواده ها نیز
کمککنیم.

در سفر استانی رئیس جمهور به قم انجام می شود:

پیگیریطرحجامعحرمامامزادهموسیمبرقع

(ع)

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت :در سفر استانی رئیس جمهور به قم ،پیگیر
طرح جامع حرم امامزاده موسی مبرقع (ع) و پیشنهاد تخصیص اعتبار ویژه خواهیم بود.
حجتاالسالم والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر شنبه در آئین غبارروبی
آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع (ع) که به مناسبت سالروز رحلت این امامزاده
واجبالتعظیم برگزار شد گفت :امیدواریم در دولت جدید ،گره پروژه عمرانی مجموعه
امامزاده موسی مبرقع (ع) باز شود ،البته در سفر استانی رئیس جمهور که به زودی صورت
میگیردپیشنهادمنظورکردناعتباریبرایهمینمسئلهارائهخواهدشد.
وی افزود :اداره کل اوقاف استان قم تا حد توان در این زمینه همکاری میکند و
امیدواریم با همراهی همه دستگاههای ذیربط ،شاهد برداشته شدن گامهای مثبتی
برای به سرانجام رسیدن طرح باشیم .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه
شورای شهر هم برای حل و فصل مجموعه امامزاده موسی مبرقع (ع) و امامزادگان چهل
اختران اعالم آمادگی کرده است گفت :الزم است با همتی جمعی و حرکتی جهادی،
طرح مذکور را به سرانجام برسانیم .وی ادامه داد :امامزاده موسی مبرقع (ع) از جمله
چهرههای شاخص تاریخ قم به شمار میروند که حرم مطهر ایشان همواره محل تکریم و
ملجأ و پناهگاه شیعیان و همه مسلمانان بوده است.
اسکندری تاکید کرد :امیدواریم بتوانیم در راستای اعتالی کلمة الله و اظهار ارادت به
ساحت قدسی ائمه اطهار (ع) و امامزادگان ،سهمی داشته باشیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به برنامههای فرهنگی ،قرآنی و اجتماعی
اوقاف قم گفت :همه این برنامهها در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی که
مطالبهرهبرمعظمانقالبهمهستاجراییمیشوند.
با حکم استاندار قم:

مشاوراستاندارومسئولهماهنگی
امور ایثارگران منصوب شد

استاندار قم در حکمی ,محمدرضا زینل بیک ایثارگر و رزمنده دوران دفاع مقدس را به
سمت مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استان قم منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم ,در حکم سید محمد تقی شاهچراغی استاندار
قم خطاب به محمدرضا زینل بیک آمده است:
با عنایت به مراتب شایستگی  ،تعهد و تجارت ارزنده جناب عالی به موجب این ابالغ به
سمت « مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران » منصوب می شوید
ارائهخدماتشایستهودرخورشأنومنزلتجامعهمعززایثارگراناستان,تکریمخانواده
های معظم شهدای گرانقدر و پیگیری مسائل و مشکالت آنان از جمله اولویت هایی است
که انتظار می رود با سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و مفاد عهدنامه
مدیراندولتمردمیوایجادهماهنگیوتعاملسازندهبینمجموعهدستگاههایمتولی
امور ایثارگران ,با روحیه انقالبی ,پاکدستی , ,فسادستیزی ,قانون مداری و عدالت محوری
مجدانه در جهت نیل به آن ها و اعتالی فرهنگ ایثار و شهادت تالش و کوش نمایید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و عنایات خاصه حضرت ولی عصر(عجل الله
تعالی فرجه) و نصب العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در عمل
به وظایف محوله موفق و موید باشید.
مدیر ستاد دیه استان قم خبرداد:

آزادی  ۸زندانی جرائم غیر عمد در قم

مدیر ستاد دیه استان قم گفت ۸:زندانی جرائم غیر عمد استان قم که جمع بدهی آنها
 ۱۹میلیارد ریال بود در هفته بسیج آزاد شدند.
رضا مرادی پور با اشاره به آزادی  ۸زندانی جرایم غیر عمد در قم همزمان با هفته بسیج
افزود ۱۹ :میلیارد ریال جمع بدهی زندانیان غیر عمد آزاد شده به مناسبت هفته بسیج
بوده است.
مدیر ستاد دیه استان قم عنوان کرد :در این امر خداپسندانه بسیج حقوقدانان استان
قم کمک ۲میلیارد ریالی داشته است همچنین منابع ستاد دیه استان ۴و ۸دهم میلیارد
ریال بوده و گذشت شکات ،اعسار و آورده  ۱۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :طی چهار سال گذشته ۷۲نفر از مددجویان
با کمک اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم آزاد شدند که برای آزادی آنها  ۲میلیارد
ریال از محل عوائد اوقاف پرداخت شده است.
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شمارش معکوس برای آغاز دور جدید
مذاکراتوین



رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

واکسیناسیون عمومی تا رسیدن به شرایط اطمینانبخش ادامه یابد

احمدکاظمزاده*

قرار است 8آذرماه نشست میان ایران و گروه1+4در وین از سرگرفته شود .یکی از سوال
هایی که می توان در این رابطه مطرح کرد و به نوعی می تواند چشم انداز نتایج مذاکرات
برجامراهمتاحدودیترسیمکند،چارچوبذهنیاستکههریکازطرفهایمذاکراه
بر اساس آن وارد نشست و مذاکره می شود.
از بررسی عملکردها و رویکردها چنین بر می آید که بی تعهدی طرف های مقابل
بخصوص امریکا در زمان دونالد ترامپ طرف ایرانی رابر آن داشته است کهبازی دوسربرد
را برای خود تعریف کند به گونه ای که اگر مذاکرات به نتیجه برسد از مزایای لغو تحریم ها
برخوردار شود و در عین حال جلوی بی تعهدی طرف های مقابل را از حاال بگیرد واگر
چنانچه طرف یا طرف های مقابل به سیاست وقت کشی روی آورند به غنی سازی های
خود ادامه دهد تا بلکه بتواند سوخت مورد نیاز نیروگاه های برق اتمی فعلی و آتی خود را
تامین کندو در عین حال خود را به عنوان یک قدرت اتمی جا بیندازد .از این دید برخورد
و عملکرد طرف یا طرف های مقابل است که ایران را به انتخاب هر یک از این دو گزینه
رهنمونمیکند.
در مقابل طرف یا طرف های مقابل با وجود اینکه در طیف های مختلف قرار می گیرند
اما در مجموع چارچوب نظری که بر رفتار و عملکرد این طرف ها حاکم است توسل به
سیاست هویج و چماق یا تشویق و تنبیه است که از ابتدا حاکم بوده و فقط در طی زمان
متناسبباشرایطووضعیتحاکمبرمذاکرات ُدزانتغییریافتهواگرچهدرخصوصآماده
سازی دور جدید مذاکرات که پس از تشکیل دولت های جدید در امریکا و ایران شکل
گرفته است هرچند در ابتدا طرف های مقابل ُدز تهدید را بیشتر کردند اما در طی زمان
مواضعخودراتعدیلکردهواکنونبهنظرمیرسدبیشتربربعدتشویقیمتمرکزشدهاند.
به نظر می رسد یکی از دالیل اتخاذ این رویکرد این است که گذشت زمان را با توجه
به تقویت و رشد روز افزون فعالیت های هسته ای ایران به ضرر خود می دانند و به این
نتیجهرسیدهاندکهباروندفعلیشایدزمانبیشتریدراختیارنداشتهباشندوایندرست
برعکس وضعیتی است که قبل از اتخاذ رویکرد جدید هسته ای ایران جریان داشت و با
توجه به اینکه طرف ایرانی اهرم فشار قوی در اختیار نداشت لذا طرف های هسته ای
ایران هریک به درجاتی از سیاست وقت کشی روی آورده بودند.
باچنینپیشینهطرفایرانیدردورجدیدمذاکراتاهرمهایفشارقویدراختیاردارد
که می تواند قدرت چانه زنی آن را بیشتر و تقویت کند اما با اینحال هرچه انسجام داخلی
بیشترشودوحداقلدرایامیکهدورجدیدمذاکراتمهموحساسدرجریاناستذهن
و توجه کشور به مسائلی همچون منازعات آبی در گوشه و کنار کشور متمرکز نشود بی
تردید کشور بهتر می تواند از دور جدید مذاکرات نتایج بهتری بگیرد که بی تردید در رفع
معضالتاقتصادیازجملهمهارمشکالتوچالشهایناشیازکمآبیوتنشآبیهم
موثرخواهدبود.
تحلیلگرمسائلسیاسی

رئیسجمهور:

اولویتایراناست
همکاریباکشورهایمنطقه
ِ

رئیس جمهور گفت :همکاری با کشورهای همسایه و منطقه از اولویتهای سیاست
خارجیایراناست.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر روز شنبه قبل از عزیمت به ترکمنستان برای شرکت
در پانزدهمین اجالس سازمان همکاریهای منطقه ای( ،اکو) در گفتگو با خبرنگاران
تصریحکرد:اینسفربهدعوترئیسجمهورترکمنستانکهریاستدورهایاجالساکو
را بر عهده دارد صورت میگیرد و هدف از آن شرکت در نشست سران سازمان اکو است.
رئیس جمهور افزود :شعار این نشست "همراه با هم باشیم برای آیندهای بهتر و پیش
رو " است و در این اجالس بر اقداماتی که تاکنون این سازمان انجام داده مروری صورت
خواهدگرفت.
رئیسی همچنین گفت :در حاشیه این اجالس ،دیدارهای دوجانبهای را با سران
کشورهایشرکتکنندهخواهدداشتوهمچنینبارئیسجمهورترکمنستانومقامات
عالی رتبه این کشور به صورت جداگانه در خصوص مسائل دوجانبه و منطقهای دیدار و
گفتگوخواهدکرد.
رئیسجمهورافزود:همکاریباکشورهایهمسایهومنطقهایازاولویتهایسیاست
خارجهجمهوریاسالمیایراناستواینهمکاریهادرجهتارتقاءمناسباتاقتصادی
درمنطقهبسیارمفیداست.
رئیسی خاطر نشان کرد :برای جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منطقه ،این نوع
ارتباطوارتباطاقتصادیبهصورتخاصبسیارمؤثرخواهدبود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به لزوم گسترش ارتباطات همسایگی میان جمهوری
اسالمی ایران و ترکمنستان افزود :موضوع مهم گاز ،ترانزیت و مسائل دیگری که میان دو
کشورمطرحاست،ازمحورهایگفتگومیانماومقاماتترکمنستاندراینسفرخواهد
بود.
رئیسیتاکیدکرد:اینسفردرچارچوبهمکاریهایمنطقهایوارتباطاتدوجانبهبا
کشورهایهمسایهمیتواند،سفرموثریباشد.
رئیسفراکسیونایرانیانخارجازکشور:

رفتوآمددوتابعیتیهابهکشور
منعقانونیندارد

رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور گفت :رفتوآمد دوتابعیتیها به کشور یا
سرمایهگذاریآنهادرداخلهیچمنعقانونیندارد.
علیرضاسلیمیبااشارهبهوضعیتایرانیانخارجازکشور،گفت:رویکرددولت،وزارت
خارجه،قوهقضاییهومجلسیازدهمدربارهایرانیانخارجازکشورتغییرکردهوبهطورویژه
مسائلآنهاراپیگیریمیکنند.
رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور با اشاره به رویکرد مثبت دولت و مجلس به
ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور ،افزود :از طرف سازمانها و نهادهای مختلف مانند
وزارت خارجه و قوه قضاییه گامهای بلندی برای رفع مشکالت ایرانیان خارج از کشور
و سرمایه گذاری آنها در کشور برداشته شده و فراکسیون نیز در حال رصد و رفع موانع
قانونی است .سلیمی تصریح کرد :در واقع برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به
سرزمینخودهیچمنعیوجودندارد،تنهاموانعیرصدواحصاءشدهکهبسیارکوچکو
نوعااداریاستوموانعاداریباسهولتهرچهبیشتربایدانجامشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی همچنین گفت :وزارت امور خارجه
بخشهای کنسولگری سفارتخانهها را فعال کرده است و بناست با رویکرد جدید
موضوعات مرتبط با این افراد انجام گیرد و بازگشت آنها به ایران تسهیل شود .ایرانیان
خارج از کشور پاره تن ما هستند و با توجه به عشق و عالقه بسیار به ایران میتوانند در
حوزههایمختلفنقشآفرینباشند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :رفت و آمد ایرانیان دوتابعیتی
که در دیگر کشورها زندگی میکنند به کشور و یا و یا سرمایه گذاری آنها در ایران هیچ
منعقانونیندارند.
عضوستادملیمقابلهباکرونا:

سویه جدید کرونا واکسن گریز است

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه «اومیکرون» واکسن گریز است ،گفت:
اقدامات پیشگیری برای مقابله با این سویه جدید کرونا باید در کشور سخت گیرانه شود
ورعایتشیوهنامههایبهداشتیضروریوالزامیاست.
مسعودمردانیافزود:سویهجدیدکرونادرآفریقایجنوبیچندهفتهایاستکهشیوع
یافتهودرهشتاستاناینکشوربهسرعتهمهگیرشدهاست.
وی اظهار داشت :جهش های کروموزومی سویه جدید کرونا دو برابر دلتا ویروس است
و سرعت انتشار آن بسیار باالست و اکنون این سویه جدید در مکزیک و هنگ کنگ نیز
شیوعیافتهوهمهگیریآنخطرناکاست.
مردانیبابیاناینکهجامعهجهانیتحتتاثیراومیکرونقرارگرفته،ادامهداد:براساس
گزارش سازمان جهانی بهداشت ،این سویه نسبت به سویههای دیگر که تاکنون ظاهر
شدهاند ،بسیار متفاوت است و میزان جهش در آن بسیار باال است که به این معناست
واکسنکووید،ممکناستاثرگذارنباشد.
به گفته مردانی ،با توجه به اینکه ایران اکنون در وضعیت خوب مدیریت و کنترل کرونا
است،شیوعاومیکرونمیتواندهمهمعادالتمارابهمزدوکادردرمانمانندگذشتهتاب
و توان رویارویی و مقابله با این بیماری را ندارند ،به همین دلیل از مردم می خواهیم حتما
واکسنکروناراتزریقکنندوشیوهنامههایبهداشتیرارعایتکنند.

رییس جمهوری با قدردانی صمیمانه از همراهی
و همکاری مردم با دولت در رعایت شیوهنامه های
بهداشتی ،بر ضرورت تامین داروهای مورد نیاز مردم
تاکید کرد و گفت :واکسیناسیون باید تا رسیدن به
شرایط مطلوب و اطمینان بخش ادامه یابد.
به گزارش روز شنبه پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از تالش

و فداکاری کادر بهداشت و درمان و همه دست
اندرکاران مقابله با کرونا و نیز همت و همراهی
مردم در امر واکسیناسیون ،خاطرنشان کرد :خارج
شدن همه شهرها از وضعیت قرمز کرونایی در این
مقطع ،از آثار تزریق  ۸۴درصدی ُدز اول و حدود
 ۷۰درصدی ُدز دوم واکسن کرونا است و این کار
باید تا رسیدن به شرایط مطلوب و اطمینان بخش
ادامه یابد.

کنترل تردد از مرزهای کشور ضروری است
رییس جمهوری همچنین بر تزریق ُدز سوم
واکسن برای کادر درمان و افراد مسن و دارای بیماری
زمینهای تاکید کرد و از شهرداریها و مسئولین
شهری خواست نسبت به رعایت اصول بهداشتی در
ناوگان حمل و نقل بین شهری به ویژه مترو و اتوبوس
حساسباشند.
آیتالله رییسی با تاکید بر رعایت اصول و شیوه
نامههای بهداشتی ،گفت :براساس توصیه
دانشمندانومتخصصین؛مراعاتدستورالعملهای
بهداشتی و پرهیز از دورهمیها و عادی انگاری
همچنان ضروری است ،لذا نباید از آن غفلت شود.
رییس جمهوری با ابراز خرسندی از فراهم شدن
زمینه بازگشایی حضوری مدارس ،تصریح کرد:
براساس گزارشهای رسیده تعدادی از مدارس از
تجهیزات و تهویه مناسب برخوردار نیستند که باید به
سرعت پیگیری و برطرف شود.
وی با تاکید بر جدیت و دقت در کنترل مرزهای
زمینی ،هوایی و دریایی ،گفت :کنترل تردد از مرزها
به ویژه مرزهای شرقی کشور ضروری است و باید در
کنار قرنطینه با دقت و حساسیت انجام شود.

امیرعبداللهیان:

همه مقدمات رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم است

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات وین طی روزهای
آتی گفت :امیدواریم در مسیر گفتوگوهای وین بتوانیم گام های اساسی و موفقیت
آمیز رو به جلویی داشته باشیم.
حسین امیرعبداللهیان با بیان اینکه در طول یکصد روز گذشته بحث برجام،
مذاکرات وین و تعامل و همکاری در راستای حقوق و منافع ملت ایران با آژانس
بین المللی انرژی اتمی به صورت جدی مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور قرار
گرفته است ،گفت :از هفته جاری گفتوگوهای وین را کلید خواهیم زد .در همین
چارچوبدرهفتههایگذشتهمعاونمنآقایباقریبهپایتختبرخیازکشورهای
اروپایی ،مسکو و همچنین سفرهایی به کشورهای منطقه و همسایه داشته ،ارتباط
وبیناری با پکن برقرار کرده و در این راستا اقدامات و رایزنی هایی را به عمل آورده
است .من نیز با وزرای خارجه کشورهای عضو برجام گفت وگوهای مفصلی داشته
ام .ما همه مقدمات را برای رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم کردهایم .البته
در صورتی که طرف های مقابل نیز به تعهدات کامل شان برگردند .ما به صراحت
مواضع و مطالبات خودمان را در گفت وگوهایی که داشته ایم اعالم کرده ایم.
وی تاکید کرد :نظر صریح جمهوری اسالمی ایران این است که که باید در میز
مذاکره حقوق و منافع ملت ایران تأمین شود و تحریم ها لغو شود .ما امیدواریم در
مسیر گفت وگوهای وین بتوانیم گام های اساسی و موفقیت آمیز رو به جلویی داشته
باشیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه صحبت های خود در این زمینه گفت :قطعا
دست جمهوری اسالمی ایران بسته نخواهد بود ،گزینه های مختلفی در مقابل ما
قرار دارد و ما از گزینه گفتوگو و مذاکره در وین کار را شروع می کنیم .ما در مذاکره و
رسیدن به توافق جدی هستیم و امیدواریم طرف های مقابل نیز در عمل این جدیت
را داشته باشند.
امیرعبداللهیان گفت :ما به صراحت به طرف های مقابل گفته ایم که ما یک دولت
عملگرا و نتیجه محور هستیم و امیدواریم که در میز مذاکرات وین چنین اتفاقی
بیفتد.
ایرانیان میتوانند با آرامش به کشور سفرکنند
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به اقدامات وزارت خارجه برای

پیگیری و حل مشکالت ایرانیان خارج از کشور افزود :در همین چارچوب ما تالش
کردیم که در سایت جدید وزارت خارجه بخشی را برای ارتباط مستقیم ایرانیان مقیم
خارج از کشور و هم وطنان در داخل کشور با وزیر خارجه اختصاص دهیم و اگر
شما به سایت جدید وزارت خارجه مراجعه کنید این دسترسی را مشاهده می کنید.
در روزهای آینده نیز یک دسترسی باالتری برای رفع نگرانی بخشی از ایرانیان مقیم
خارج از کشور در این سایت فراهم خواهد شد.
وی در همین رابطه ادامه داد :متأسفانه دشمنان ،البی صهیونیستی ،رسانه های
معاند تالش می کنند که نوعی ایران هراسی را به ویژه در نسل جدید ایرانیان خارج
از کشور ایجاد کنند .ما در سایت وزارت خارجه طی روزهای آینده بخشی را فعال
خواهیم کرد که هم وطنان خارج از کشور می توانند بپرسند که ما برای ورود به ایران
مشکلی از نظر نظام وظیفه یا هر موضوع دیگری داریم یا خیر .من به عنوان وزیر
خارجه جمهوری اسالمی ایران عرض می کنم که ایرانیان عزیز با آرامش خاطر می
توانند به کشور سفر کنند و با آرامش می توانند در هر زمانی براساس برنامه ریزی که
انجام می دهند به کشور محل اقامت خودشان برگردند.
وی خطاب به ایرانیان خارج از کشور افزود :ما در این سامانه به شما پاسخ خواهیم
داد که شما بدون مشکل می توانید به ایران سفر کنید و به عنوان وزارت امور خارجه
و دستگاه دیپلماسی کشور تضمین می شود وقتی به شما پاسخی داده می شود.
وی ادامه داد :مایلم در همین جا تأکید کنم تعداد افرادی که دو تابعیتی هستند و
به دلیل ارتکاب جرم در ایران محاکمه شده اند و جرم آن ها اثبات شده است کمتر
از عدد انگشتان دو دست است .به صراحت می گویم که اگر هر کس دیگری حتی
شخص وزیر خارجه نیز آن جرم را مرتکب می شد امروز با همان وضعیت روبرو می
شد ضمن اینکه بسیاری از آن ها مورد رأفت جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته اند.
امیرعبداللهیان همچنین در ادامه گزارش خود از یکصد روز فعالیت دستگاه
دیپلماسی کشور در دولت سیزدهم یکی دیگر از مسائل مهم در این مدت را تحوالت
افغانستان عنوان کرد و گفت :ما تالش سیاسی گسترده ای را در ایران به عمل
آوردیم که تحت تأثیر ناامنی و بی ثباتی که در افغانستان در دوره انتقالی ایجاد شد
قرارنگیریمودرعینحالتدابیریرابیاندیشیمکهبتوانیممرزهاراکنترلکنیم،ورود
آوارگان را مدیریت کنیم و راه حل سیاسی برای حل بحران افغانستان داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

در برابر تخلف و انحراف کوتاه نمیآییم
رئیسسازمانبازرسیکلکشورگفت:دربرابرتخلف
و انحراف کوتاه نمیآییم و این نشأت گرفته از روحیه
بسیجیبازرسانوکارشناسانسازماناست.
ذبیح الله خداییان در نشست «بصیرت افزایی» در
مراسمی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با حضور
امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگکننده
ارتش جمهوری اسالمی افزود :بسیج یک فرهنگ،
تفکر و مکتب است که به یک قشر خاص اختصاص
ندارد.
ویبااشارهبهویژگیهایبسیجیبودناظهارداشت:
کسی میتواند ادعا کند که بسیجی است که مجاهد
راه خدا باشد یعنی از جان ،مال ،آبروی خود به خاطر
اسالم و ارزشهای واالی اسالمی بگذرد .فرهنگ
بسیجی اگر در هر قشری از جامعه حاکم شود ،آن قشر
ازبالیامصونیتپیدامیکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه با
روحیه و فرهنگ بسیجی میتوان بر مشکالت کشور
غلبه کرد افزود :اگر میخواهیم در کارها موفق باشیم،
باید فرهنگ و روحیه بسیجی را پاسداری و حفظ کنیم.
خداییان خاطرنشان کرد :بسیج صرفا یک نیروی
نظامی نیست بلکه نهادی است چند بعدی که به
فراخور نیاز جامعه نقش آفرینی میکند .زمانی الزم بود
نیروهای بسیجی سالح به دست گرفته و بجنگند که در

دوران دفاع مقدس شاهد افتخارآفرینی اقشار مختلف
مردم در قالب نیروی بسیج مردمی بودیم و زمانی الزم
است که واکسیناسیون را بر عهده بگیرند یا در حوزه
سازندگیومحرومیتزداییاقدامکنند.درهرعرصهای
بسیجحضورپیداکند،موفقعملمیکند.
وی با تأکید بر روحیه بسیجی در سازمان بازرسی کل
کشور گفت :اگر در سازمان بازرسی کل کشور با همین
ِعده و ُعده که داریم ،بتوانیم فرهنگ بسیجی را حاکم
کنیم و رنگ و بوی بسیجی داشته باشیم به طور قطع در
انجام وظایف محوله و اصالح امور موفق خواهیم شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد :اگر در
سازمان بازرسی ،فرهنگ بسیج ،ایثار و فداکاری حاکم
شود و با خلوص نیت فعالیت کنیم دیگر از جریان زر
و زور نمیترسیم و اگر به فسادی برخورد کردهایم،
قاطعانهباآنمبارزهمیکنیم.
خداییان با بیان اینکه ما در سازمان بازرسی کل کشور
باید به تکلیف خود عمل کنیم ،تصریح کرد :در سازمان
بازرسی کل کشور و در انجام وظایف محوله اگر فسادی
مشاهده کردیم با آن مبارزه میکنیم بدون توجه به
موفقیت یا عدم موفقیت به تکلیف خود عمل میکنیم
و در این مسیر دلسرد نخواهیم شد .اگر به تکلیف عمل
کنیم و روحیه بسیجی را در خود حفظ کنیم در کار دچار
سستینمیشویم.

فساد بزرگترین صدمه را به انقالب و نظام میزند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه آنچه
امروز به نظام لطمه میزند ،فساد است ،خاطرنشان کرد:
فساد موریانه وار بدون آنکه کسی متوجه شود ،بزرگترین
صدمه را به انقالب و نظام میزند و حال که خداوند
توفیق خدمت در سنگر مقابله با این خطر عظیم داده
باید با روحیه بسیجی از انقالب اسالمی ،این امانت بزرگ
شهدا حفاظت کنیم .در ادامه این نشست ،امیر دریادار
حبیبالله سیاری معاون هماهنگکننده فرمانده کل
ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اهمیت بسیج
و نقشآفرینی آن از ابتدای پیروزی انقالب تا امروز گفت:
اولینهدفجنگتحمیلی،شکستانقالباسالمیبود
و دشمن در ذیل این هدف ،اهداف دیگری را نیز دنبال
میکرد .وی ادامه داد :جبهه استکبار با تمام توان پشت
ارتش صدام ایستاد ولی شکست خورد .علت شکست
هم این بود که آنچه غرب و شرق در برآورد اطالعاتی توان
نظامی ایران داشتند از جهات کمی بود و به توان رهبری
امام خمینی(ره) در همه ابعاد و روحیه انقالبی مردم و
همچنین عنصر برتر ساز بسیج توجه نداشتند .سیاری
با بیان اینکه «رمز پیروزی ایران در دفاع مقدس استفاده
از عنصر برتر ساز بسیج بود» خاطرنشان کرد :امروز با
حضور بسیج در همه عرصهها و ایجاد همدلی و همافزایی
میتوانیمبرهمهمشکالتغلبهکنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور :

رویکرد توسعه متوازن در استانهای کشور دنبال میشود

سرپرستمعاونتهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنطقهایوزارتکشور،
پیشبرد رویکرد متوازن را از اهم برنامههای وزارت کشور توصیف کرد و گفت:
آمایشسرزمینیدراستانهامبنایبرنامهریزیاقتصادیوتوسعهقرارخواهد
گرفت.
محسنکوششتبارباعرضتبریکهفتهبسیجبهتمامیبسیجیانوزحمت
کشان عرصه اقتصاد و معیشت کشور ،گفت :باید در تفکر و عمل ،بسیجی
عمل کنیم و مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را به صورت جهادی جلو
ببریم.
کوشش تبار در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه موضوعات و مسائل
اقتصادی از اولویت دارترین ماموریت ها و اهداف وزارت کشور به عنوان
دستگاه حاکمیتی و فرابخشی است؛ گفت :دغدغه اصلی دکتر وحیدی وزیر
کشور حل مشکالت و دغدغه های اقتصادی مردم عزیز ایران است و باید با
تمام ظرفیت های استانی زمینه را برای پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت
فراهم سازیم .سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای
وزارت کشور رویکرد توسعه متوازن در استان ها را از اهم برنامه های وزارت
کشور در دوره جدید خواند و گفت :برنامه آمایش سرزمینی و فعال سازی
هدفدار و اصولی از ظرفیت ها و مزیت های نسبی استان می تواند زمینه را
برای یک توسعه متوازن و پایدار در کشور فراهم سازد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به ضرورت هماهنگی مستمر و
موثر با معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور اشاره کرد و گفت:
برنامه ریزی درست و کارآمد در حوزه های اقتصادی استان ها نیازمند

هماهنگی و هم نظری دو سویه است و باید این ارتباط و تعامل مداوم میان
ستاد مرکزی وزارت کشور با مجموعه صف یعنی استانداری ها بیش از گذشته
مورد توجه قرار گیرد.
وی در این خصوص گفت :یکی از خروجی های مهم این تعامل و هم
اندیشی می تواند تهیه سناریوهای مختلف در حوزه اقتصادی استان ها باشد
و اینکه استان ها برای بهره وری بیشتر به سمت چه نوع سرمایه گذاری و تولید
حرکتکنند.
کوشش تبار در ادامه به توجه ویژه وزارت کشور به توسعه استان های محروم
کشور اشاره کرد و گفت :مطابق رویکرد توسعه متوازن در کشور ،باید استان
های محروم کشور به لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری تحولی اساسی پیدا
کنند .موضوع فساد ستیزی از دیگر محورهای مورد اشاره سرپرست معاونت
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور بود و در این خصوص
با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری ،گفت :رهبری معظم انقالب همواره
تاکید دارند که فساد گریزی کافی نیست و روحیه فساد ستیزی باید در بدنه
دستگاههایکشورحاکمگردد.
وی در این خصوص ادامه داد :برای همین باید با کنار گذاشتن بی تفاوتی
و انفعال برخورد و نگرشی فعاالنه و مطالبه گرانه در حوزه اقتصادی داشته
باشیم و اجازه زمینه گیری فساد را ندهیم .کوشش تبار در پایان خاطرنشان
کرد :وزارت کشور با توجه به جایگاه سلسله مراتبی اش در میان دستگاههای
اجرایی ظرفیت باالیی در پیشرانی اقتصاد کشور دارد و باید این مهم بیش از
گذشته مورد توجه قرار گیرد.

رییسستادکلنیروهایمسلح:

دشمنان از هرگونه ماجراجویی و خطای
محاسباتیپرهیزکنند
رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با تبریک روز نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ،به دشمنان انقالب و نظام اسالمی و بدخواهان ایران عزیز هشدار داد برای
توجیه حضور نامشروع و ناامن کننده خود در منطقه بویژه در خلیج فارس و دریای عمان از
هرگونهماجراجوییوخطایمحاسباتیپرهیزکنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سردار سرلشکر پاسدار
محمد باقری با تبریک هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی در پیامی
نوشت :فرارسیدن هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که با
عملیات مروارید در تسخیر سکوهای نفتی االمیه و البکر نظامیان رژیم بعثی عراق در
جنگ تحمیلی و شهیدان گرانقدر این نبرد تاریخی پیوند خورده است ،گرامی میدارم.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح در این پیام افزود :این واقعه بزرگ که نقطه عطفی
در روند حرکت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی برای دستیابی به قلههای رفیع
پیشرفت و اقتدار این نیروی مقتدر است را به آحاد فرماندهان ،مدیران و کارکنان خدوم،
شجاع و مصمم این سازمان افتخارآمیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سرلشکر باقری ادامه داد :بی شک امنیت پایدار و فراگیر امروز آبهای سرزمینی کشور
عزیز ما و اقتدار بازدارنده نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسالمی ایران با دو بال گستره
خود در ارتش و سپاه که موجبات افتخار ایرانیان و اعتماد بین المللی از ظرفیت و توان
امنیت ساز آنان را رقم زده است؛ مرهون هدایتهای حکیمانه و دوراندیشانه مقام معظم
رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای ،حمایتها و ادعیه خیر ملت شریف و
قهرمان و همت ،اراده و تالشهای عالمانه ،صادقانه و هوشمندانه رزمندگان این میدان
راهبردیاست.
وی یادآور شد :اطمینان دارم تداوم این روند شکوهمند و تاریخ ساز که پس از اجرای
ماموریت خطیر اخیر دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس و برگزاری رزمایش دریایی
مشترک بین المللی در روسیه داللت بر قدرت و ابتکار عمل خیره کننده در حوادث بزرگ و
متصور آینده دارد ،ضامن درخشش و جلوه گریهای ایران و ایرانی در آوردگاههای سخت
و سرنوشت ساز پیش رو خواهد بود.
در پیام رییس ستاد کل نیروهای مسلح به دالورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ،آمده است :همت سترگتان در این راه مقدس را میستایم و به دشمنان انقالب و
نظام اسالمی و بدخواهان ایران عزیز هشدار میدهیم برای توجیه حضور نامشروع و ناامن
کننده خود در منطقه به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان از هرگونه ماجراجویی و ارتکاب
خطای محاسباتی پرهیز کنند و در غیر این صورت باید آتش خشم و ارادهای که آنها را وادار
به فرار خفت بار از منطقه محکوم خواهد کرد ،انتظار کشند.
عضوشورایعالیانقالبفرهنگیهشدارداد:

بحرانپیریجمعیتدرکمین
کشورایران
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :در سی سال آینده هیچ بحرانی خطرناکتر از
بحرانپیریجمعیتبرایایراننیست.
امیرحسین بانکی پور عضو شورایعالی انقالب فرهنگی در نشست علمی که پیش
از ظهرروزشنبه با موضوع خانواده ،جمعیت و فرزندآوری که در دانشگاه ادیان و مذاهب
برگزار شد ،اظهار داشت :برنامههای توسعه در کشور نهتنها در راستای خانواده نبوده و در
واقع علیه خانواده بوده است.
وی ادامه داد :در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیشترین تاکید بر روی
خانواده است و نگاه این قانون پشتیبانی از خانواده است.
بانکی پور ابراز داشت :در حال حاضر به سمت فاجعهای نزدیک میشویم که در تاریخ
ایرانمانندنداشتهاستبهطوریکهموضوعجمعیتدرآیندهتبدیلبهابربحرانمیشود.
عضو شورایعالی انقالب فرهنگی تصریح کرد :اروپا طی ۳۰۰سال زمان برد تا پیر شود
ودراینبازهزمانیکشورهایاروپاییتوانستندمشکلجمعیتراباورودمهاجرینبرطرف
کنند و عالوه بر این در فاصله زمانی ۳۰۰ساله توانستند خودشان را تطبیق بدهند.
وی ادامه داد :این موضوع در ایران در طی سیسال رخ می دهد که فاجعهبار خواهد بود
درحالیکه تا چندین سال پیش جزو سه کشور جوان دنیا بودیم.
بانکی پور ابراز داشت :عالوه بر این مردم تمام کشورهای اروپا به یکباره پیر شدند اما
در خصوص کشور ما با کشورهای همسایه این موضوع فرق میکند و تنها ایران است که
در نقشه سیسال بعد سازمان ملل پیر شده است .وی افزود :ایران هر زمانی که در برابر
کشورهای منطقه ضعیفتر شده کشورهای منطقه به مرزهای جغرافیای کشورمان طمع
کردهاند.
سال زمان داریم که در سیاهچال سقوط نکنیم
عضوکمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمیتاکیدکرد:فرقدیگراروپاباایراناست
که این کشورها در حالی وارد بحران جمعیتی شدند که توسعهیافته و ثروتمند بودند که با
کشورمانکهدرحالتوسعهاستقابلمقایسهنیست.
وی با بیان این که  ۲۱مانع را در راستای تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیتشناساییکردیم،افزود:هدفاینقانونحفظهرمجمعیتیاستوبرایجوانی
جمعیت نیاز به رشد جمعیت داریم .بانکی پور تصریح کرد ۷ :سال زمان داریم که در
سیاهچالسقوطنکنیموبتوانیمبهرشدجمعیتیبرسیم.
ویابرازداشت:الگویمسکنخانوادهها،نگرانیازبیکاریسرپرستخانواده،اشتغال
و نگرانی آتیه زنان ،هزینه باالی مراکز ناباروری ،عقیمسازی بیرویه در دهه  ،۷۰افزایش
سزارین ،قبحزدایی از سقط جنین ،عدم اطمینان به زندگی مشترک ،نهادینه شدن فرزند
کمتر زندگی بهتر و رایگان بودن اقالم پیشگیری از جمله عوامل بازدارنده در افزایش
جمعیتاست.
توسط سازمان اطالعات سپاه انجام شد؛

انهدامشبک هقاچاقسازمانیافته
لوازم خانگی

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای از شناسایی یکی از
سرشبکههای بزرگ قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی و ضربه به این شبکه خبر داد.
به گزارش سپاه نیوز ،روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای
اعالم کرد:
پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطالعات سپاه پس از ماهها رصد اطالعاتی ،با
هماهنگی دستگاه قضایی موفق به شناسایی یکی از سرشبکههای بزرگ قاچاق سازمان
یافته لوازم خانگی و ضربه به این شبکه شدند.
شبکه مذکور در مدت دو سال فعالیت خود اقدام به قاچاق حدود  ۳۰هزار دستگاه
ً
انواع لوازم خانگی غالبا با نشانهای تجاری کشور کره جنوبی به کشور کردهاست .در
این عملیات اطالعاتی ،اعضاء اصلی شبکه دستگیر و حدود  ۴هزار دستگاه انواع لوازم
خانگی شامل یخچال ،ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی و کولرگازی و تلویزیون
کشف و ضبط شد .این شبکه با سوءاستفاده از رویههای قانونی کولبری و تهلنجی که به
منظور حمایت از معیشت مرزنشینان وضع شده است؛ اقدام به قاچاق کالن این کاالها
از مرزهای غربی و بنادر جنوبی کشور و انتقال آن به انبارهای خود و یا فروش به مشتریان
خود در سراسر کشور میکرد؛ در حالی که بنابر قانون ساماندهی مبادالت مرزی ،ورود
تجمیعی و تجاری کاالهای مشمول این قانون به داخل کشور ممنوع است.
در اطالعیه روابط عمومی کل سپاه ،جاسازکردن لوازم خانگی در کامیونهای حمل
گندم و ذرت از بندر امام خمینی (ره) و انتقال آن با استفاده از خودروهای سبک و شوتیها
به انبارهای غیرمجاز از شگردهای این شبکه برای قاچاق عنوان و تصریح شده است:
شبکه مذکور جهت تامین منابع ارزی کاالی قاچاق ،اقدام به واریز مبالغ ریالی به حساب
شرکت های بزرگ صادرکننده داخلی مینمود .در این فرایند ارز حاصل از صادرات که باید
وارد سامانه نیما گردد ،صرف تامین کاالی قاچاق میشد.
در نشست هفتگی سران سه قوه مطرح شد؛

تاکید سران قوا بر اقدامات اجرایی جهت
حلمشکالتاقتصادی

روسای قوای مجریه ،مقننه و قضائیه بر اقدامات اجرایی برای حل مشکالت اقتصادی
تاکیدکردند.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری  ،در نشست هفتگی
سران سه قوه که عصر روزشنبه به میزبانی دکتر قالیباف در محل مجلس شورای اسالمی
برگزار شد مهمترین مسائل و موضوعات ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
آیتاللهرییسیرییسجمهور،حجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنیاژهای
رئیس قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست امروز
درباره سیاستهای سه قوه برای حل و فصل مشکالت اقتصادی و بهبود معیشت مردم و
راههای پشتیبانی و همراهی در این زمینه تبادل نظر کردند.

سالمت 3

 شماره 5399ت وچهارم 
یکشنبه 7-آذر ماه  -1400سال بیس 

 LDLرا چگونه کاهش دهیم؟

 8توصیه برای کاهش کلسترول بد خون

روشهایی که برای پایین آوردن سطح کلسترول به کار میروند متنوع بوده و هدف
همهیآنهاایناستکهاینپارامتربیوشیمیاییرادرطیفنرمالینگهدارند.عالوهبر
روشهای دارویی خوب است راههای طبیعی کاهش کلسترول بد خون را نیز بدانیم.
کلسترول مادهای نیست که باید کال آن را از بدن حذف کنیم ،بلکه دقیقا برعکس!
کلسترول بخشی طبیعی از بافتها و غشای سلولهای بدن انسان بوده و برای تولید
هورمون ضروریست .ما بدون کلسترول نمیتوانیم زنده بمانیم؛ اما زیادی آن در خون
باعث یک سری از بیماریها میشود .به همین دلیل مهم است که با راهکارهایی
کلسترول باال را کاهش دهیم.
آیا کلسترول برای سالمتی مضر است؟
همانطور که گفتیم کلسترول برای عملکرد بدن انسان الزم است .اما کلسترول
انواعی دارد که باید آنها را بشناسید .در واقع چیزی که به عنوان کلسترول مجموع
میشناسیمصرفامجموعهیتمامانواعکلسترولاست.اماماکلسترول HDLوLDL
هم داریم و نوعی از کلسترول که افراد عادی کمتر از آن اطالع دارند کلسترول VLDL
نام دارد HDL .کلسترول خوب است که مخفف لیپوپروتئین با چگالی باال میباشد.
این کلسترول مفید است زیرا چربیها را از دیوارهی عروق به کبد انتقال میدهد و از
این طریق آنها را از جریان خون خارج کرده و جلوی تجمع چربیها به شکل پالک
آترومرامیگیرد LDL.کلسترولبدخوناستکهمخففلیپوپروتئینباچگالیپایین
میباشد .به این کلسترول توجه زیادی میشود زیرا با تجمع چربیها در عروق ارتباط
دارد؛ اما مطالعات اخیر نشان دادهاند باید به  VLDLیا لیپوپروتئین با چگالی بسیار
پایین بیشتر توجه کرد زیرا این نوع اکسید شدهی چربی خطر بیشتری برای قلب و
عروق دارد.
کلسترول و رژیم غذایی
یافتهها و دستاوردهای جدید علمی در ارتباط با نقش کلسترول در سالمتی ما
اهمیتویژهایدارند.چندسالاستکهمیدانیمکلسترولغذاتاثیربسیارکمیروی
سطح این ماده در خون دارد.
در واقع گمانهزنیهایی وجود دارد که اکسیداسیون ،مسئول اصلی آسیبهای
مخرب در داخل بدون انسان است LDL .و  VLDLبیشتر در معرض آسیبهای

مطالعاتنشانمیدهد؛

رژیم غذایی «فستینگ» به درمان سرطان
کمک می کند

مطالعه اخیر محققان به بررسی ایمنی ،تحمل ،و اثرات مرتبط با متابولیک و ایمنی
رژیم های غذایی فستینگ (شبه روزه داری) در شرکت کنندگان مبتال به سرطان
پرداختهاست.
به نقل از مدیکال نیوز ،تغییر در نوع و مقدار غذایی که فرد میخورد میتواند اثرات
مثبتی بر سالمت و پیری داشته باشد .برخی شواهد نشان میدهد که رژیم غذایی
فستینگبرایطوالنیمدتممکناستمکانیسمهایسلولیمحافظرافعالکند.
نتایج نشان داد که تغییرات متابولیک و سیستم ایمنی با بهبود عوارض سرطان
منطبق است ،اما اثربخشی آنها را ثابت نکرده است.
تحقیقات بیشتر برای تعیین اینکه آیا اثرات متابولیک و ایمنی ناشی از رژیم غذایی
فستینگ باعث بهبود کارایی درمان استاندارد سرطان و کاهش مرگ و میر میشود،
ضروری است.
دانشمندان معتقدند که این اثرات رژیم غذایی فستینگ تا حدی به دلیل کاهش
موقت گلوکز ،انسولین و فاکتور رشد شبه انسولین  )۱-IGF( ۱است۱-IGF .
هورمونی است که رشد را تنظیم میکند ،متابولیسم ماهیچههای اسکلتی را کنترل
میکند و ماهیچههای بدن انسان را بازسازی میکند.
از آنجایی که  ۱-IGFرشد و تقسیم سلولی ،مرگ سلولی و بقای سلولی را تنظیم
میکند ،ممکن است رشد تومورهای سرطانی را نیز افزایش دهد.
مطالعات اولیه با چرخههای دورهای روزهداری طوالنیمدت اثرات ضد توموری،
افزایش پاسخ به درمان ضد سرطان و محافظت از سلولهای سالم در برابر آسیب
ناشی از شیمیدرمانی را نشان داده است.
اگرچه رعایت دورههای طوالنی مدت این رژیم غذایی و محدودیتهای شدید
مصرف کالری ممکن است چالش برانگیز بوده و دارای مشکالت ایمنی باشد.
بادرنظرگرفتناینموضوع،دانشمندانیک"رژیمغذاییتقلیدکنندهروزهموسوم
به فستینگ" ایجاد کرده اند که کالری ،قند و پروتئین کمی دارد .هدف دستیابی به
اثراتی مشابه روزه داری است و در عین حال از کمبود مواد مغذی جلوگیری میکند.
محققان برای  ۱۰۱شرکت کننده مبتال به سرطان به مدت  ۵روز رژیم غذایی
فستینگ یکسان طراحی کردند .شرکت کنندگان تا  ۶۰۰کالری در روز  ۱و حداکثر
 ۳۰۰کالری در روزهای ۵-۲مصرف کردند .آنها این دوره از محدودیت کالری را با۱۶
تا  ۲۳روز تغذیه مجدد دنبال کردند تا وزن از دست رفته را به دست آورند .سپس افراد
این رژیمها را هر  ۳یا  ۴هفته تا  ۸دوره تکرار کردند.
این مطالعه شامل افرادی بود که انواع مختلفی از سرطان را در مراحل مختلف
داشتندوازدرمانهایضدسرطانیمختلفیاستفادهمیکردند.
در  ۹۹شرکت کنندهای که تیم ارزیابی کردند ،این رژیم غذایی سطح گلوکز سرم را
 ۱۸.۶درصد ،انسولین سرم را ۵۰.۷درصد و ۱-IGFسرم را ۳۰.۳درصد کاهش داد.
محققان سطح انسولین را ارزیابی کردند زیرا شواهد نشان میدهد که این هورمون
رشد سلولهای سرطانی را تحریک میکند .به طور مشابه ،برخی شواهد نشان
میدهد که سطوح باالتر گلوکز سرم نیز باعث پیشرفت سرطان میشود.

رادیکالهای آزادند ،که میتواند مولکولهای ناپایدارتر و خطرناکتر بیشتری تولید
کند.
بنابراین کاری که میتوانیم بکنیم این است که از روشهایی برای کاهش کلسترول
که مربوط به تغییراتی در سبک زندگی و شیوهی تغذیه میشوند کمک بگیریم .هدف
همهی این روشها باید کاهش فرایند اکسیداسیون LDLو VLDLباشد.
بهعبارتیدیگرقراراستبیشترچربیهایسالممصرفکردهوازچربیهایناسالم
پرهیز کنیم .همچنین خوب است عادتهایی را در پیش بگیریم که در حال حاضر
ثابت شده از سالمت قلب و عروق ما محافظت میکنند.
روشهایی که به کاهش کلسترول خون کمک میکنند
همانطورکهگفتیمدرموردکلسترولورژیمغذایی،قرارنیستکمترچربیبخوریم،
بلکه هدف این است که چربیهای سالم را انتخاب کنیم.
این روشها با مطالعات علمی تائید شدهاند و بخشی از یک سبک زندگی سالم و
دوستدار سالمت قلب و عروقاند که با هم میتوانند ریسک حمله قلبی و سکته مغزی
را کاهش دهند.
چربیهایترانسنخورید
وقتی چربیها طی یک فرایند شیمیایی هیدروژنه میشوند تبدیل به چربیهای
ترانس میشوند ،یعنی ساختار فضایی مولکولها تغییر میکنند .صنایع غذایی
ُپر از چربیهای ترانس است و فرایندهای ساخت و تولید بسیاری از مواد غذایی
موجود در بازار از چربیهای ترانس استفاده میکنند .مشکل اینجاست که با مصرف
چربیهای ترانس LDL ،یا همان کلسترول بد خون ما باال میرود و همزمان HDL
یا همان کلسترول خوب خون ما پایین میآید .شما باید برچسب روی محصوالت
غذایی را بررسی کنید .در آن شما میتوانید متوجه شوید محصول مورد نظر دارای
روغنهیدروژنهاستیاخیر.البتهعبارتهاییمختلفیوجوددارندکهبهمعنی چربی
ترانس هستند .همچنین الزم است روشهای پخت و پزتان در خانه را نیز بررسی کنید.
به جای سرخ کردن از پختن یا بخارپز کردن استفاده کنید تا از تشکیل چربیهای
ترانسجلوگیرینمایید.
چربیهایسالمبخورید
همهی چربیها بد نیستند .سالها تبلیغات و اطالعات نادرست به ما القا میکرد که
همهیچربیهابرایسالمتیمضرنداماواقعااینطورنیست.
در واقع چربیهای تک غیراشباع میتوانند اثرات مثبتی روی بدن انسان بگذارند.
مصرفمنظمایننوعچربیهامیتواندکلسترولبدراپایینبیاوردبدوناینکهتاثیری
روی کلسترول خوب بگذارد و دلیل این اتفاق ،جلوگیری از اکسیداسیون است .حاال
چربیهای تک غیراشباع را از کجا باید پیدا کنید؟ در روغن زیتون فرابکر ،مغزها و
دانهها و آووکادو ،این چربیها را به رژیم غذاییتان اضافه کنید!
بیشترفیبربخورید
میکروبیوم روده که مجموعهای از میکروارگانیسمهایی است که در سیستم گوارش
انسان زندگی میکنند میتوانند اکسیداسیون چربیها را کاهش دهند؛ اما برای
اینکه چنین اتفاقی بیفتد الزم است این باکتریها سالم باشند .مصرف فیبر محلول،
تقویتکنندهی تکثیر باکتریهای خوب گوارشتان است؛ اما فقط همین نیست؛
میکروبیوم رودهتان جذب برخی از مواد را نیز به تاخیر میاندازد و این مواد نمیتوانند
فورا وارد خون شوند .ضمنا باکتریهای روده به تاثیرگذاری بیشتر استاتینهایی که
برای افراد دچار کلسترول باال تجویز میشوند نیز کمک میکنند .شما میتوانید فیبر
محلول را در نخود سبز ،حبوبات ،تقریبا همهی میوهها و اوتمیل (جو دوسر پخته) پیدا
کنید.
امگا ۳مصرف کنید
در مورد امگا  ۳زیاد مطالعه و گفته شده است .امگا  ۳نوعی چربی چند غیراشباع
است .ماهی و مغزها حاوی مقدار قابل توجهی امگا  ۳هستند .مشاهدات زیادی
طی سالهای اخیر امگا  ۳را با کاهش احتمال بیماریهای قلبی و عروقی مرتبط
دانستهاند ،زیرا این چربی مفید میتواند کلسترول  LDLخون را پایین بیاورد .یک
فایدهی دیگر امگا  ۳که شواهد علمی آن را نشان دادهاند کمک به تنظیم سطح قند
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خون است.
چربیهای تک غیراشباع میتوانند اثرات مثبتی روی بدن انسان بگذارند .مصرف
منظم این نوع چربیها میتواند کلسترول بد را پایین بیاورد بدون اینکه تاثیری روی
کلسترول خوب بگذارد و دلیل این اتفاق ،جلوگیری از اکسیداسیون است .حاال
چربیهای تک غیراشباع را از کجا باید پیدا کنید؟ در روغن زیتون فرابکر ،مغزها و
دانهها
سیگارنکشید
تنباکو عالوه بر تمام تاثیرات مضری که بر بدن انسان دارد ،بر کلسترول خون نیز اثر
میگذارد .بدن افراد سیگاری کمتر میتواند عروق خود را پاکسازی کند.
در بدن سیگاریها کلسترول خوب کمتری وجود دارد .به همین دلیل وقتی
کلسترول در دیوارهی رگها جمع میشود ،پاکسازی رگها از این چربیها که کار
کلسترول خوب است سخت میشود .به همین دلیل احتمال ابتالی افراد سیگاری به
بیماریهایقلبیوعروقیبیشتراست.
ورزشکنید
از فواید ورزش برای سالمتی زیاد گفته شده است .ورز بر خلق و خو اثر میگذارد،
استرس را کاهش میدهد ،به کنترل اضطراب کمک میکند ،جلوی کاهش توده
عضالنی را میگیرد ،فرایند پیری را به تاخیر میاندازد ،ظرفیت هوازی قلب را باال
میبردوجلویبیماریهایمتابولیکیرامیگیرد.
وقتی پای کنترل کلسترول به میان میآید ،ورزش هوازی همراه با تمرینات قدرتی
ظاهرا بهترین گزینهاند .پیادهروی نیز بسیار مفید است؛ اما واضح و بدیهی است که
افزایش شدت تمرین و دویدن ،فواید را چند برابر میکند.
شاید قابل توجهترین اثر ورزش بر کلسترول این باشد که میتواند  HDLرا افزایش
ب به
میدهد؛ اما این اتفاق زمانی میافتد که ورزش با شدتی انجام شود که ضربان قل 
 ۸۵درصد از ماکسیمم خود برسد.
اگر اضافه وزن دارید وزن کم کنید
افزایش وزن و چاقی ریسک فاکتورهایی برای بیماریهای قلبی و عروقیاند .افرادی
که دچار این بیماریها هستند معموال کلسترول  LDLخونشان باالست؛ اما دیده
شده وقتی این افراد تحت رژیم غذایی کنترل شده و مناسب زیر نظر کارشناس موفق
به کاهش وزن اضافی خود میشوند ،کلسترول بد خونشان هم پایین میآید و این به
معنی کاهش ریسک حملهقلبیوسکته مغزینیز میباشد.
ضمنا ورزش روشی است که به کاهش وزن اضافی و کلسترول مضر کمک میکند،
بنابراین ورزش از این طریق هم به نفع سالمت قلبتان است.
یکیازمهمترینمکانیسمهایموثررژیمهایغذاییکاهشوزنایناستکهجلوی
ساختن کلسترول جدید در بدن را میگیرند .بنابراین بدن از چربیهای انباشته شده
برای تولید انرژی استفاده میکند و چربیهای اکسیدشدهی مضر از خون پاکسازی
میشوند.
در صورتی که پزشک اجازه میدهد مکمل مصرف کنید
صنایع داروسازی مکملهایی ساختهاند که مصرف روزانه دارند و برخی از آنها
میتوانند بر کلسترول اثر بگذارند؛ اما این روش باید در چارچوب یک رژیم غذایی سالم
و با تجویز پزشک به کار برود .مثال امگا  ۳که در این مطلب به آن اشاره کردیم به شکل
مکمل روغن ماهی وجود دارد .از سویی دیگر باید توجه بیشتری به کوآنزیم Q10شود.
این ماده در کاهش کلسترول بد خون موثر است.
روشهایی که برای کاهش کلسترول به کار میروند باید تداوم داشته باشند
این روشها با هم میتوانند به شما کمک کنند کلسترولتان را کنترل کنید و هیچ
کدامشان به تنهایی جادو نمیکنند و ضمنا اثر فوری هم ندارند .همچنین الزم است
آنها را سالها به طور پیوسته به کار ببرید .سه ماه رژیم گرفتن یا ورزش کردن و سپس
رها کردن آنها هیچ اثری نخواهد داشت.
در پایان توصیه میکنیم اگر هر گونه سوالی دارید با پزشک درمیان بگذارید .در
صورتی که از وضعیت کلسترول خونتان آگاهید و پزشک هم به شما توصیه کرده ،این
روشهامیتوانندبهتنظیمکلسترولخونتانکمککنند.
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ریفالکس معده چیست و چه عالئمی دارد؟

فوق تخصص گوارش و کبد گفت :ریفالکس معده بیماری شایع است که می
تواند دوره ای یا مزمن باشد .استرس موجب تشدید ریفالکس شده و مانع از
جواب در طول درمان میشود.
علیرضا دالوری فوق تخصص گوارش و کبد در پاسخ به سواالت رایج بیماران
درباره رفالکس معده گفت :رفالکس بیماری بسیار شایع است که حدود  20تا
 25درصد مردم با آن درگیرند .ترش کردن ،سوزش ،تلخی دهان ،سنگینی سر
دل و حتی سرفه های مزمن از عالئم این بیماری است که می تواند انسان را تا آخر
عمر به خود مشغول کند.
وی افزود :ریفالکس از خفیف تا شدید وجود دارد و بیماری مزمن است .بهترین
درمان برای آن کاهش اسید معده است .امپرازول دارویی است که مصرف آن
در دوزهای باال می تواند رفالکس شدید را کنترل کند .در نوع خفیف بیماری،
مصرف دوبار در هفته کافی است اما برخی بیماران عالوه بر ریفالکس شدید،
زمینه اضطرابی دارند که موجب تحریک بیشتر مری می شود در این حالت باید
برای بیمار از داروهای آرامبخش استفاده کرد.
دالوری خاطرنشان کرد :یکی از مشخصات افزایش اسید معده و در نتیجه
ریفالکس ،سوزش سر دل پس از خوردن غذا است .ریفالکس ممکن است
صبح ها یا شب ها اتفاق بیفتد .برخی مواد غذایی مثل پیاز خام ،غذاهای ترش،
غذاهای حاوی نگهدارنده مثل پنیر پیتزا و فست فودها ،سس های کارخانه ای و
چای پررنگ موجب تشدید رفالکس میشوند .برای افرادی که در هنگام صبح
ترش میکنند و سوزش سر دل دارند توصیه میشود چای پررنگ ننوشند .نیم
ساعت قبل از صبحانه یک کپسول امپرازول به مدت دو هفته بخورند اگر تا پیش از
سه ماه عالئم برگشت امپرازول باید به صورت دائمی مصرف شود.
وی تاکید کرد :تغییرات فصلی و مصرف برخی غذاها در فصول مختلف
میتواند موجب تشدید ریفالکس شود .در مواقعی ریفالکس ها دوره ای هستند
و در برخی به صورت دائمی وجود دارد و ممکن است تا چند سال بهبود یافته
و دوباره ظاهر شوند .استرس موجب تشدید ریفالکس شده و مانع از جواب در
طول درمان میشود.
دالوری فوق تخصص گوارش و کبد یادآور شد :مشکالت معده و گوارش مثل
زخم معده و اثنی عشر میتواند منجر به کاهش وزن شود .کاهش وزن عالمت
خطر است و بیمار باید تحت بررسیهای بیشتر قرار گیرد.
مطالعاتنشانمیدهد؛

دارچین شیوه ای ایمن برای کاهش
عالئمروماتیسممفصلی
محققان دریافتند که مکمل دارچین نشانگرهای زیستی التهاب و فشار
اکسایشی دخیل در روماتیسم مفصلی را کاهش می دهد.
به نقل از اوری دی هلث ،محققان میگویند اگر به روماتیسم مفصلی ،یک
بیماری التهابی مزمن مفاصل ،مبتال هستید ،پاشیدن مقداری ادویه در قهوه
صبحگاهیممکناستبهشماکمککنداحساسبهتریداشتهباشید.
محققان چینی در مطالعه خود ۱۲ ،مطالعه مربوط به مصرف دوزهای پودر
دارچین از  ۱.۵تا  ۴گرم در روز را بررسی کردند .یافت ها نشان داد مصرف مکمل
دارچین منجر به موارد زیر میشود:
• کاهش قابل توجه پروتئین واکنشی  ،)C (CRPپروتئین خون که در صورت
وجود التهاب افزایش مییابد ،و مالون دی آلدئید ( ،)MDAنشانگر فشار
اکسایشی.
• کاهش معنی دار آماری در اینترلوکین  ۶-که در محلهای التهاب تولید
میشود.
• افزایش ظرفیت کل آنتی اکسیدانی.
نتیجه گیری نهایی تیم تحقیق این بود که «مکمل دارچین ممکن است کمکی
برای کاهش التهاب و میزان فشار اکسایشی در انسان باشد».
یافتههانشاندادکهسینامالدئید،ترکیبموجوددردارچین،بامهارپروتئینهای
پیش التهابی ،التهاب روماتیسم مفصلی را در موشها کاهش میدهد.
یافتهمحققانبریتانیایی؛

رژیم غذایی گیاهی به تولید کمتر گازهای
گلخانه ای کمک می کند
مطالعه جدید محققان نشان داد که تغذیه سالم ممکن است در انتشار کمتر
گازهای گلخانه ای نقش داشته باشد.
به نقل از مدیکال نیوز ،محققان دانشگاه لیدز در بریتانیا میگویند رژیمهای
غذایی حاوی مقادیر کم گوشت قرمز ،برخی نوشیدنیها ،و تنقالت شیرین
تأثیراتمحیطیکمتریدارند.
تولید ،فرآوری و بسته بندی مواد غذایی عامل بیش از یک سوم انتشار گازهای
گلخانهای در جهان است .با این حال ،تحقیقات در مورد اثرات زیست محیطی
ً
رفتارهای غذایی عمدتا بر تعداد محدودی از دسته بندیهای غذایی گسترده
متمرکز شده است .مطالعه اخیر با هدف ارائه اطالعات دقیقتر در مورد چگونگی
تأثیر تولید مواد غذایی بر محیط زیست انجام شد .محققان در این مطالعه ،انتشار
گازهای گلخانهای بیش از  ۳۰۰۰ماده غذایی را تجزیه و تحلیل کردند .با مرتبط
کردن این دادهها به یک بررسی رژیم غذایی ،محققان به این نتیجه رسیدند که
رژیمهایغذاییسالمتردوستدارزمینهستند.محققانبهبررسیانتشارگازهای
گلخانهای بر اساس الگوی رژیم غذایی ،جمعیت شناسی و دریافت مواد مغذی
توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت پرداختند .مطالعه حاضر شامل یک
گروه اعتبارسنجی از  ۲۱۲شرکتکننده بود .بر اساس تجزیه و تحلیل ،گوشت
حدود  ۳۲درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای مرتبط با رژیم غذایی را شامل
میشود.
نوشیدنیهایی از جمله قهوه ،چای و نوشیدنیهای الکلی با ۱۵درصد از انتشار
گازهای گلخانهای مرتبط بودند و لبنیات ۱۴درصد از انتشار گازهای گلخانهای را
به همراه داشتند .کیک ،کلوچه و آب نبات ممکن است مسئول ۸درصد از انتشار
گازهای گلخانهای باشند .این مطالعه همچنین نشان داد که رژیمهای غذایی که
توسط مردان دنبال میشود در مقایسه با رژیمهای غذایی زنان ۴۱ ،درصد بیشتر
با انتشار گازهای گلخانهای
همراه است .این اختالف به
دلیل تفاوت در مصرف گوشت
در بینزنان و مردان و تا حدی
کمتر به دلیل انتشار گازهای
گلخانهای ناشی از نوشیدنیها
است .عالوه بر این ،رژیمهای
غیرگیاهخواری  ۵۹درصد
بیشتر از رژیمهای گیاهخواری
باعث انتشار گازهای گلخانهای
میشوند.

4

اجتماعی

 شماره 5399ت وچهارم 
یکشنبه 7-آذر ماه  -1400سال بیس 



مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان قم خبر داد:

حرم مطهرامامزاده موسی مبرقع
سومین قطب زیارتی قم

برگزاریپانزدهمیندورهمسابقاتقرآنی
مدهامتان در قم

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم از برگزاری
پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان ویژه اعضای کانون های مساجد و
بارگذاری آثار در سایت بچه های مسجد خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین سعید روحانی با اشاره به برگزاری پانزدهمین دوره
ّ
«مدهامتان» به معنای دو باغ خرم و سبزاست
مسابقات قرآنی مدهامتان گفت:
و نام بزرگترین رویداد قرآنی بچههای مسجد است که توسط ستاد هماهنگی
کانونهایفرهنگیهنریمساجدکشوربرگزارمیشود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم افزود :این
دوره از مسابقات با استفاده از نقطه نظرات ارزشمند فعاالن قرآنی طرح ریزی
شده و از جمله ویژگیهای این دوره از مسابقات میتوان به اضافه شدن بخش
استعدادیابی ویژه کودکان زیر  ۷سال و نوجوانان و همچنین ایجاد پیوند میان
ّ
مدهامتان اشاره کرد.
جلسات سنتی قرآن کریم مساجد و مسابقات قرآنی
وی با اشاره به اینکه ترویج و نهادینهسازی فرهنگ دینی و قرآنی در جامعه ،ترویج
معارف قرآنی ،توجه به مساجد بهعنوان پایگاههای قرآنی ،تحکیم پیوند مسجد،
قرآن و مردم از رویکردهای مهم این طرح قرآنی است ،اضافه کرد :شناسایی
استعدادهای مردمی و تالش برای تقویت این استعدادها از دیگر اهداف برگزاری
این دوره از مسابقات است .روحانی ادامه داد :این رویداد قرآنی ویژه اعضای
کانونهای فرهنگی هنری مساجد و در رده های سنی  ۷تا ۱۶سال و ۱۶تا  ۳۰سال
و در رشته های قرائت تحقیق ،قرائت تقلیدی ،مفاهیم ،اذان ،قرائت ترتیل ،حفظ
کل ،حفظ جزء ،۳۰مکبری ،قرائت نماز ،استعداد یابی و جلسات سنتی قرآن است
برگزارخواهدشد .مدیرستادهماهنگیکانونهایفرهنگیهنریمساجداستان
قم افزود:مسابقات در رشته اذان ویژه برادران و در گروه سنی هفت تا  ۳۰سال،
رشته قرائت نماز ویژه برادران و خواهران و در گروه سنی زیر هفت سال و هفت تا۱۶
سال ،استعدادیابی در گروه سنی زیر هفت سال و هفت تا ۱۶سال ویژه برادران و در
رشته های قرائت تحقیق ،حفظ کل و قرائت ترتیل ویژه برادران و خواهران در گروه
سنی  ۱۷تا  ۳۰سال برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد:بخش ویژه این مسابقات در دو محور جلسات سنتی قرآن کریم و
استعداد یابی است که قاریان جلسه سنتی قرآن کریم را در مسجد محل خود و با
حداقل هفت نفر از کودکان و نوجوانان برگزار می کنند و گزارش برنامه را در رواق
نوردر سامانه بچه های مسجد ارسال می کنند.
حجت االسالم والمسلمین روحانی گفت:در مرحله استانی مسابقات در رشته
قرائت تقلیدی ویژه برادران در گروه سنی هفت تا  ۱۶سال ،در رشته مفاهیم ویژه
برادران و خواهران در گروه سنی هفت تا  ۳۰سال و مکبری ویژه برادران گروه سنی
زیر هفت سال و هفت تا  ۱۶سال و رشته حفظ جزء ۳۰ویژه برادران و خواهران در
گروه سنی هفت تا  ۱۶سال برگزار می شود .وی مهلت شرکت در این جشنواره
قرآنی و بارگذاری آثار در سایت بچه های مسجد را از  ۷آبان تا  ۳۰آذر ماه اعالم کرد
و گفت:نفرات برتر مرحله استانی ۹دی ماه معرفی و مرحله کشوری نیز اردیبهشت
 ۱۴۰۱برگزار خواهد شد .حجت االسالم والمسلمین روحانی یادآور شد :افرادی
که رتبه اول تا سوم مسابقات مدهامتان دوره گذشته (سیزدهم و چهاردهم ) را
کسب کرده اند و یا در مسابقات سازمان اوقاف در دو دوره گذشته رتبه اول تا پنجم
ملی و بین المللی کسب کرده اند در این مسابقات نمی توانند شرکت نمایند .وی
گفت :با توجه به شرایط فعلی کشور و با وجود بیماری کرونا برخی از رشته ها به
صورت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار می
شود که امیدواریم امسال شاهد استقبال خوب اعضای کانونهای مساجد در این
دوره از مسابقات قرآنی مدهامتان باشیم .عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر
می توانند با سامانه بچه های مسجد به آدرس /https://bachehayemasjed.ir
مراجعه کنند و یا با شماره  02537714410داخلی  20و  31تماس بگیرند.
ت الله نوری همدانی:
آی 

ائمه جمعه باید زمان شناس باشند

آیتاللهنوریهمدانیبرلزومتبیینوتحلیلدقیقوعمیقمسائلمختلفکشور
در نماز جمعه برای مردم تاکید کرد و گفت :تریبون نماز جمعه واسطه بین مردم و
نظاماست.
آیت الله نوری همدانی در دیدار رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان
اینکه امروز در دنیایی واقع شدهایم که باید ائمه جمعه زمان شناس باشند و تقویت
نماز جمعه ضروری است ،گفت :نماز جمعه واسطه بین مردم و نظام است و باید
حقایق طبق موازین شرعی در آن تبیین شود و تضعیف و تخریب این جایگاه به
بهانههای مختلف مصلحت نیست .مرجع تقلید شیعیان ضمن تجلیل از خدمات
صورت گرفته در دوران مسئولیت حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری
افزود :الحمدلله جنابعالی فردی موفق و دارای شایستگیهای زیادی میباشید
و ما از برنامههای که گزارش دادهاید و از نهاد نماز جمعه حمایت میکنیم .وی
تریبون نماز جمعه را واسطه بین مردم و نظام بیان نمودند و ادامه داد :باید در نماز
جمعه مسائل برای مردم تبیین و تحلیل شود ،از این رو باید مطالبی دقیق و همراه با
مطالعه عمیق و جامعیت فراوان و در نظر گرفتن همه ابعاد ،مطالب دارای محتویات
به روز و کامل و جامع در اختیار ائمه جمعه قرار بگیرد .آیت الله نوری همدانی
تفسیر قرآن و نهج البالغه و صحیفه سجادیه را از منابع عالی برای بهره مندی در
خطبههای نماز جمعه نام برد و گفت :امروز در دنیایی واقع شدهایم که باید ائمه
جمعه زمان شناس باشند و مسائل و حقایق عصر ما یعنی مسائل آخر الزمان را
خوب تحلیل کنند و به گوش مردم برسانند .همچنین رئیس شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه نیز ضمن گزارش جامعی از نهاد ائمه جمعه با بیان اهمیت نماز جمعه
در اسالم گفت :تقویت جایگاه نماز جمعه امروز بسیار ضروری است و از آنجا که این
جایگاه واسطه بین مردم و نظام است باید حقایق طبق موازین شرعی در آن تبیین
شود و تخریب و یا تضعیف آن مصلحت نیست.
فرمانده سپاه قم:

محرومیتزداییازاقداماتشاخص
بسیج قم است

فرمانده سپاه قم گفت :فعالیت مستمر گشتهای محله محور رضویون بسیج
و همکاری با نیروی انتظامی ،ساخت و بازسازی منازل محرومین و تهیه جهیزیه
عروس برای نیازمندان در زمینه محرومیتزدایی از شاخصترین اقدامات بسیج
است .سردار محمدرضا موحد در خطبه های پیش از خطبه نماز جمعه قم ،بیان
کرد :بسیج مصداق آیه شریفه «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» است و بسیجیان
همواره با فرمانبرداری از والیت فقیه در مقابل دشمنان همچون کوه راسخ
ایستادگی کردهاند .وی اضافه کرد :اگر بسیجیان در زمان امیرالمومنین علی (ع)
بودند ،دیگر حضرت به آن صورت مظلومانه در مسجد به شهادت نمیرسیدند و
حضرت زهرا (س) مورد اهانت و شهادت قرار نمیگرفتند .موحد در خصوص
اقداماتبسیجدرزمینهپیشگیریازویروسکروناتصریحکرد:بسیجیانباپذیرش
خطرات احتمالی ویروس کرونا ،در بیمارستان ها و غسالخانه ها حضور یافتند و در
این زمینه نیز به مردم خود خدمت کردند.
استاندارقم:

نگرانی از تامین کاالهای اساسی وجود ندارد

استاندار قم با اشاره به ذخیره کاالهای اساسی استان از جمله برنج و گندم
گفت :با تدابیر اندیشیده شده هیچ گونه نگرانی نسبت به تامین کاالهای اسای در
ماههای آینده وجود ندارد .سیدمحمدتقی شاهچراغی در ادامه برنامه جمعه های
میدانی خود از انبارهای کاالهای اساسی و سیلوهای گندم شرکت غله و خدمات
بازرگانی استان قم بازدید کرد .استاندار قم طی این بازدید بکارگیری تجهیزات
پیشرفته و بروز در راستای ذخیره سازی و کیفیت سنجی گندم را مورد توجه قرار داد
و افزود :باید با تامین گندم با کیفیت زمینه بهبود کیفیت نان فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به ویژگی زائرپذیری و حضور اتباع خارجی در قم بر ضرورت
پیگیری تامین آرد مازاد نیاز استان از دستگاه های ملی تاکید کرد.

به مناسبت رحلت امامزاده موسی مبرقع (ع) فرزند بالفصل امام جواد(ع)؛

شهر قم از دیربازبه عنوان شهری مذهبی و زیارتی شناخته میشود؛ در جای
جای قم حضور امامزادگان صاحب کرامت دیده میشود که امامزاده موسی
مبرقع فرزند بالفصل امام جواد(ع) نیز پس از حضرت معصومه(س) ،دارای
جایگاه خاصی است و مردم شهر قم به این امامزاده ارادت خاصی دارند.
امامزاده موسی مبرقع(ع) ،دردانه امام جواد(ع) و فرزند بالفصل آن حضرت،
چون نگینی میان بیش از  ۴۴۰امامزاده مدفون در قم میدرخشد؛ امروزه مرقد
شریف این بزرگوار قطب فرهنگی و مذهبی این شهر به شمار میرود تا جایی که
محدث قمی(ره) با استفاده از تاریخ قم مینویسد« :موسی مبرقع ّ
جد سادات
رضویه است و نخستین کسی است که از این نسب در سال  ۲۵۶هجری قمری
وارد قم شده است» .برای آشنایی با این امام زاده واجب التعظیم ،کافی است به
زندگی نامه ایشان رجوع کنیم.
امامزاده موسی مبرقع(ع) فرزند بالفصل امام جواد(ع) و سمانه مغربیه بوده
که از جانب پدر و مادر با امام دهم برادر هستند .کنیه ایشان ابوجعفر و ابوحمد
است؛ این امامزاده در سن  ۴۲سالگی به قم آمدند و تا هنگام وفات یعنی شب
چهارشنبه ۲۲ربیع الثانی سال ۲۹۶در قم ماندند.
در تاریخ اینگونه آمده است که پس از رحلت این بزرگوار ،امیر قم ،عباس بن
عمرو غنوی ،بر جنازه او نماز خواند و در سرای خودش ،موضعی که امروزه به
ّ
مشهد موسی مبرقع در محله چهل اختران قم معروف است ،به خاک سپرده
شد.
امروزه مرقد این بزرگوار ،میعادگاه عاشقان و زائران اهل بیت(ع) است؛ در
طول هفته مضجع شریف این امامزاده بزرگوار میزبان حضور مشتاقان است ولی
در روزهای چهارشنبه که به زیارت خاص امام جواد(ع) اختصاص دارد حریم
این حرم مملو از زائران است و مشتاقان برای واسطه قرار دادن ایشان نزد پدر
بزرگوارشان امام جواد(ع) به محل تربت پاک این امامزاده میآیند.
در تاریخ زندگی این امامزاده واجب التعظیم ،تاریخ تولد ایشان به صراحت
مشخص نیست ولی با توجه به قرائن و شواهد میتوان اینگونه اظهار عقیده
کرد که حضرت موسی مبرقع(ع) از برادر بزرگوارش امام علی النقی(ع) ،دو سال
کوچکتر بوده و میان علما هم بر این مسئله اتفاق نظر است و از طرفی هم به
اتفاق جمیع علما رجال ،مورخین ،محدثین و علماء انساب تولد امام هادی(ع)
در سال  ۲۱۲هجری قمری بوده است و از سویی به داللت مفاد وصیت حضرت
امام جواد(ع) که شیخ کلینی در کتاب کافی با ذکر سند نقل مینماید که وصی
خویش قرار دادم فرزند خود علی الهادی(ع) را نسبت به خود و خواهرانش و کار
موسی(مبرقع) را نیز تا زمانی که به حد بلوغ برسد ،به او سپرده است ،بنابراین
میتوان گفت که میالد با سعادت موسی مبرقع(ع) در سال ۲۱۴هـجری قمری
در مدینه بوده است.
صاحب اعیان الشیعه نیز به نقل از کتاب شجر طیبه آورده است :موسی مبرقع
در زیارتگاهی مشهور به چهل اختران ،در محلهای معروف به موسویان به خاک
سپرده شده است؛ در زیارتگاه کوچک ،صورت دو قبر وجود دارد که یکی از
آنها مقبره موسی مبرقع(ع) و دیگری قبر احمد بن محمد بن احمد بن موسی
مبرقع(ع)است.
مزار این امامزاده جلیل القدر و  ۴۲تن دیگر از خاندان امامت در محله چهل
اختران قم ،واقع در خیابان طالقانی نرسیده به میدان میرزای قمی قرار دارد.
هجرت امامزاده موسی مبرقع(ع) به کاشان
در بخشی از تاریخ آمده است که امامزاده موسی مبرقع(ع) در یک برهه زمانی،
به کاشان مهاجرت و سپس به صورت مجدد به قم باز میگردد.
حجت االسالم محسن نامدار از محققین سیره امامزادگان قم در این راستا
میگوید :یکی از دالیلی که به این امامزاده مبرقع میگویند ،چنین است که
ً
ایشان در ابتدای سکونت ،دائما روی صورت خود برقع میانداخت تا گمنام
بماند.
بزرگان عرب قم ،چون او را نشناختند ،به او پیغام فرستادند که از شهر خارج شو؛
پس از آن موسی مبرقع(ع) از قم به شهر کاشان مهاجرت کردند و در آنجا احمد
بن عبدالعزیز بن دلف عجلی به او خوشامد و خیر مقدم گفت؛ لباسهای فاخر و
گرانبها بر وی پوشاند ،اسبهای خوب به او هدیه داد و برای او هر سال مستمری
به مقدار هزار مثقال طال تعیین کرد.
وی افزود :بعد از خروج موسی مبرقع(ع) از قم ،حسین بن علی بن آدم و
شخص دیگری از رؤسای عرب وارد قم شدند و مردم قم را به خاطر اخراج موسی

(ع)

مبرقع(ع) سرزنش کردند؛ در نتیجه بزرگان عرب را در طلب او به کاشان فرستادند
و موسی مبرقع(ع) را به شهر قم بازگرداندند و از ایشان عذر خواهی کرده و
مورد اکرام قرارشان دادند و از اموالشان برای ایشان منزلی خریداری کردند و از
قریههای هنبرد ،اندریقان و کارچه ،برای ایشان سهامی در نظر گرفتند و ۲۰هزار
درهم به ایشان دادند و زمینهای فراوانی خریدند.
پس از این تاریخ ،خواهران ایشان زینب ،ام محمد و میمونه دختران امام
جواد(ع) به او ملحق شدند و زمانی که از دنیا رفتند در کنار حضرت معصومه(س)
دختر موسی بن جعفر(ع) در شهر قم دفن شدند.
بزرگان و علما هم نسبت به امامزاده موسی مبرقع(ع) ارادت خاصی داشته و
دارند تا جایی که آیت الله بهجت(ره) درباره امامزاده موسی مبرقع(ع) در این
راستاگفتهاست«:هرکسبهامامزادهموسیمبرقع(ع)خدمتیانجامدهد،مورد
عنایت اهل بیت(ع) ،امام جواد(ع) وامام زمان(ع) قرار میگیرد».
همچنین آیت الله سید صادق فقیه سبزواری(ره) نیز بیان کرده است که
«هرکس به زیارت امام زاده موسی مبرقع(ع) برود و حاجتی مهم داشته باشد و
ایشان را نزد پدرشان واسطه کند به سرعت حاجت خواهد گرفت».
توجه علما و مراجع تقلید به زیارت امامزاده موسی مبرقع(ع)
مرقد امامزاده موسی مبرقع ،در طول سالیان گذشته ،همواره زیارتگاه علما و
دوستداران اهلبیت(ع) بوده است و امام خمینی(ره) ،آیت الله بروجردی(ره)
نیز به این مضجع شریف توجه ویژه داشتند .همچنین آیت الله نوری همدانی،
آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله جوادی آملی نیز از جمله علمایی هستند که
همواره بر زیارت این حرم شریف تأکید و توجه ویژه دارند.
حجت االسالم محسن نامدار در ادامه میگوید :آیتالله بهجت روزهای
شهادت امام جواد(ع) به زیارت این مرقد مشرف میشدند و چند ساعتی را در
این مکان خلوت کرده و به زیارت مشغول میشدند.
در شهر قم سادات برقعی از خانوادههای پرآوازهای هستند که از عزت خاصی
برخوردارند و از زمره قمیهای اصیل به شمار میروند که همه آنان از نسل
امامزاده موسی مبرقع(ع) هستند که به سادات برقعی معروف هستند.
موسی مبرقع(ع) دارای دو فرزند به نامهای محمد و احمد بود؛ به فرزندان وی
رضویون هم میگویند .نسل امامزاده موسی مبرقع(ع) اکنون در قم و شهرری و
برخی از شهرهای دیگر حضور دارند.
ّ
این محقق و پژوهشگر اضافه میکند :عالمه نوری طبرسی درباره احوال
امامزاده موسی مبرقع(ع) و همچنین ذریه ایشان ،کتاب جامعی با عنوان «البدر
المشعشع فی احوال ّذر ّیة موسی المبرقع» نوشته است که شرح حال کامل او
در آنجا آمده است؛ همچنین کتاب دیگری به زبان فارسی با نام ترجمه موسی
المبرقع تألیف شیخ ّ
محمد کجوری طهرانی نوشته که حجم آن بیش از کتاب
سابقاست.
دیگر طوایف رضایی ،ابن الرضایی ،تقوی و رضوی نیز از فرزندان امامزاده
موسی مبرقع(ع) هستند که همه آنها از اقوام صاحب اعتبار و عزت در قم
هستند که مردم برای آنان احترام ویژهای قائل هستند.
اکثر تاریخ نویسان و محدثان و علمای اسالمی اتفاق نظر دارند که موسی
ّ
مبرقع(ع) از کوفه به قم هجرت نموده و در همین شهر رحلت کرده و در محلی که
ّ
هم اکنون در خیابان آذر(طالقانی) محله چهل اختران قم معروف است به خاک
سپرده شده است.
حجت االسالم عرفان از فضالی حوزه علمیه قم نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر
با اشاره به شخصیت امامزاده موسی مبرقع(ع) میگوید :این امامزاده بسیار
پارسا و بزرگوار بودند به گونهای که نه تنها خودشان به گناه نمیافتادند ،بلکه
نمیگذاشتنددیگراننیزبهگناهبیفتند.
مدرس حوزه علمیه قم در ادامه کرامتی از امامزاده موسی مبرقع(ع) اشاره و
بیان کرد :فردی از علما برایم تعریف کرد که برای یکی از طالب مشکل مالی پیش
آمد و من از طرف او به زیارت موسی مبرقع(ع) آمدم و توسل نمودم و وقتی خارج
شدم از فاصله امامزاده تا سر خیابان حاجتم برآورده شد.
بعضی از امامزادگان کرامات خاصی دارند که علما به آن اشاره کردهاند و امام
زاده موسی مبرقع(ع) فرزند بالفصل امام جواد(ع) نیز دارای کرامت هستند تا
جایی که ذکر شده با توجه به اینکه پدر ایشان باب الحوائج است ،این امامزاده
شریف را واسطهای قرار میدهند تا از پدرشان بخواهند حاجت مردم را بدهند و یا
شاید کرامات امام جواد(ع) در فرزندشان نیز نهفته است.

آیتاللهحسینیخراسانی:

امامزادگانی چون حضرت موسی مبرقع(ع) واسطه برکت در قم هستند

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :قم به فاطمه
معصومه(س) شناخته میشود و حرم مطهر
امامزادگانی چون موسی مبرقع(ع) به این شهر برکت
دادهاند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان قم ،آیتالله سید احمد حسینی
خراسانی پیش از ظهر امروز در آیین غبارروبی آستان
مقدس امامزاده موسی مبرقع(ع) که به مناسبت
سالروز رحلت این امامزاده واجب التعظیم برگزار شد
اظهارکرد:جنابموسیبنمحمدابنالجوادمشهور
به موسی مبرقع(ع) ،یکی از شخصیتهای مشهور و
شناختهشدهتاریخاسالمهستند.
وی افزود :شیخ مفید در ارشاد ،شیخ کلینی در
اصول کافی (کتاب الحجه و کتاب المواریث) و دیگر

بزرگان ،از حضرت موسی مبرقع نام بردهاند و یاد
کردهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ماجرایی در
ارتباطبازندگیاینامامزادهواجبالتعظیم(ع)گفت:
جناب کلینی نقل میکند که متوکل خلیفه عباسی
که دشمنی زیادی با ائمه اطهار(ع) و شیعیان داشت،
عنوان کرده بود از دست ابن الرضا به ستوه آمدهام و
منظورش امام هادی(ع) بود ،بنابراین مشاورانش به او
پیشنهاد کردند حضرت موسی مبرقع(ع) را با مشکل
مواجه کند و به این ترتیب به امام هادی فشار بیاورد.
وی ادامه داد :امام هادی(ع) از این قضیه مطلع
شدند و در مسیر حرکت برادرشان موسی مبرقع ،با
او دیدار کردند و گفتند از این سفر بر حذر باش چرا
که توطئه پیچیدهای در جریان است و از تو میخواهم
به هیچ عنوان تسلیم نشوی و مقاومت کنی؛ او در
پاسخ گفت متوکل برای پیاده کردن یک نقشه مرا
خواسته است ،راه گریز چیست و امام هم فرمودند آنها
میخواهند خاندان رسالت را لکهدار کنند و سپس
برای او دعا کردند و به این ترتیب تا مدتها مسئله به
تاخییر افتاد و متوکل هم مرد.
حسینی خراسانی عنوان کرد :هر چه خوبی و خیر
در این خاندان وجود دارد ،از بیت حضرت علی(ع)
و فاطمه زهرا(س) بوده و هست و هر جا نوری دیده
میشود ،نور محمد(ص) و آل ایشان است.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه دنیا ،بدون
وجود این خاندان ،ظلمتکدهای بیش نیست گفت:
قم به فاطمه معصومه(س) شناخته میشود و حرم

مطهر امامزادگانی چون موسی مبرقع(ع) به این شهر
برکتدادهاند.
وی تصریح کرد :باید قدردان این فرصت باشیم که
متنعم به نعمت بزرگی هستیم و خدمتگزاری این بقاع
متبرکه هم نعمت دیگری است که نصیب اوقاف شده
است.
حسینی خراسانی با بیان اینکه انقالب اسالمی
ایران حیرت جهانیان را برانگیخته است گفت:
هر چند برخی مسئولیت در این نظام الهی را قدر
ندانسته و خود را به مال دنیا فروختند ولی این چیزی
از ارزشها کم نمیکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه سوء
تدبیر ،دنیا طلبی برخی مسئوالن و کم کاری آنها،
مشکالت معیشتی را برای جامعه به وجود آورده است
خاطرنشان کرد :در عین حال عظمت جمهوری
اسالمی دنیا را به شگفتی واداشته و به سمتی میرویم
که دیگری کسی آمریکا را به ابرقدرتی قبول ندارد و
انتقال قدرت در حال انجام است.
وی تصریح کرد :همه این دستاوردها به واسطه
رهبری والیت فقیه است ،رهبری حکیمانهای که
پرتویی از نورانیت و والیت پیامبر اکرم(ص) و ائمه
اطهار(ع) به شمار میرود.
حسینی خراسانی با تاکید بر متوسل شدن به ائمه
اطهار(ع) و فرزندان آنها برای غلبه بر مشکالت گفت:
امیدواریم با حسن تدبیر و در کنار آن ،دعا به درگاه
الهی و توسل به این بزرگواران ،شاهد حل مشکالت
باشیم.

معاونهماهنگکنندهسپاهاستانقم:

دشمناننمیخواهندجوانان
دستاوردهایانقالبراببینند

معاون هماهنگکننده سپاه استان قم گفت :استفاده از ظرفیت فضای مجازی
برای تبیین نقاط روشن انقالب اسالمی و دستاوردها و غلبه بر فضای تبلیغاتی دشمن
نخستینجهادمااست.
سرهنگ مهدی کبیری پور در نشست برخط که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد،
اظهار داشت :معمار کبیر انقالب و رهبر معظم انقالب بسیج را شجره طیبه مینامند
که خود این اصطالح مفاهیم زیادی دارد .وی ادامه داد :انقالب و بسیج ویژگیهای
مشترکی دارند ازجمله خصوصیات انقالب و بسیج معنویت است انقالب اسالمی
انقالب دینی و مبتنی بر ایدئولوژی ناب اسالمی بود و تمام شاکله آن برخاسته از
اعتقادات دینی و معنوی است .کبیری پور اعتمادبهنفس را از دیگر ویژگیهای انقالب و
بسیج عنوان کرد و گفت :همین اعتمادبهنفس باعث شده که انقالب اسالمی در کوران
حوادث و پدیدههایی که ممکن بود هر انقالب نوپایی را از میان ببرد با حفظ ارزشها به
مسیر خود ادامه دهد .وی حرکت بسیج را در مسیر رضای خداوند عنوان کرد و گفت:
حضرت آقا در سفری که به قم داشتند چند ویژگی را برای بعضی بسیج برشمردند که
بحث اخالص یکی از آنها بود یعنی عمل را فقط برای رضای خدا بخواهیم و اینکه
برای خوشامد کسی یا سازمان و شخصی انجام ندهیم .معاون هماهنگکننده سپاه
قم تبیین انقالب برای نسل جوان را مهم برشمرد و ابراز داشت :نباید تصور شود که این
انقالب از پدیدههای سیاسی رایج است چرا که عظمت راه طی شده باید بیان شود راه
طی شده راه همواری نبوده و راه صعبالعبوری بوده ،ازجمله این موانع جنگ ،ترور،
تهاجمفرهنگی،محاصرهاقتصادیوتبلیغاتیوهرنوعدشمنیکهمیتواندرکتابها
نوشت روی کشور ایران پیاده کردند وی حضور جدی و تأثیرگذار در فضای مجازی را برای
جوانان مهم برشمرد و بیان داشت :دشمنان نمیخواهند جوانان دستاوردهای انقالب
را ببینند و از همین رو در فضای مجازی به دنبال دلسرد کردن جوانان هستند که باید با
حضور و روشنگری جوانان این نقشه دشمنان خنثی شود .کبیری پور افزود :استفاده
از ظرفیت فضای مجازی برای تبیین نقاط روشن انقالب اسالمی و دستاوردها و غلبه بر
فضای تبلیغاتی دشمن نخستین جهاد ما است اکنون باید با رشادت ،ایثارگری ،ابتکار،
وحدتو تشکیل گروههای تخصصی محاصرهفضای مجازی رابشکنیم.
رئیس اداره طرح ها و برنامهریزی سازمان صمت استان قم خبر داد:

بهرهمندیبنگاههایتولیدیازتسهیالت
تبصره 18قانون بودجه
رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صمت استان قم از برخورداری بنگاههای تولیدی
استان از تسهیالت تبصره 18قانون بودجه سال 1400خبرداد.
ناطق در گفتوگویی با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته بــرای بهرهمندی
واحدها و پروژههای دارای اولویت از تسهیالت این ماده قانونی بیان کرد :بهرهمندی از
این تسهیالت در قالب ابالغ دستورالعمل جزء  1تا  9بند الف تبصره  18قانون بودجه
سال  1400کشور و تصویب و ابالغ برنامه وزارت صمت از سوی وزارت امور اقتصادی و
دارایی صورت میپذیرد.
ناطق افزود :دارا بودن جواز تأسیس برای متقاضیان با پیشرفت فیزیکی باالی 70
درصد ،دارابودن یکی از مجوزهای پروانه بهره برداری ،گواهی فعالیت صنعتی و یا کارت
شناسایی معتبر برای متقاضیان استفاده از تسهیالت بازسازی و نوسازی ،دارابودن
یکی از مجوزهای پروانه بهرهبرداری و گواهی فعالیت صنعتی یا کارت شناسایی
معتبر برای متقاضیان استفاده از تسهیالت سرمایه در گردش از شرایط پرداخت این
تسهیالت به متقاضیان است .وی ادامه داد :اولویت اصلی پرداخت تسهیالت با آن
ً
دسته از متقاضیان است که عمدتا دارای مشکالت نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت
تولید ،دانش فنی و توان مدیریت و بازار مانعی برای راهاندازی یا افزایش تولید نداشته و
با دریافت این تسهیالت قادر به راهاندازی سریع ،انجام نوسازی و بازسازی الزم و تثبیت
یا افزایش تولید و اشتغال باشند .ناطق خاطرنشان کرد :میزان تسهیالت قابل پرداخت
به هر بنگا ه اقتصادی ،براساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.
مدت زمان برای سرمایه در گردش یک سال و برای سرمایه ثابت (دوره مشارکت و تنفس
حداکثر  2سال و برای دوره بازپرداخت حداکثر  5سال) حداکثر  7سال است.
وی در ادامه با توجه به فراگیری این تسهیالت برای مشاغل و کسب و کارهای خانگی،
واحدهای تولیدی خرد ،متوسط و بزرگ ،دانش بنیان و صنایع تولیدی پیشران (
واحدهای تولیدی با بیشترین پیوند با سایر واحدهای تولیدی) اظهار کرد :با توجه به
پیادهسازی و عملیاتی شدن فرآیند مربوطه در سامانه بهین یاب به نشانی https://
 www.behinyab.irبا عنوان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال سال  ،1400متقاضیان
میتوانند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت درخواست ،پیگیری اقدامات الزم از
طریق کارشناسان سازمان و بهرهمندی از مزایای این تسهیالت اقدام نمایند.
پنجشنبهشبانجاممیشود؛

برگزاریسالگردآیتاللهیزدی
(س)
در حرم کریمه اهلبیت

سالگرد رحلت آیتالله محمد یزدی رئیس سابق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 11
آذرماه با سخنرانی آیتالله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در حرم مطهر
کریمهاهلبیت(س)برگزارمیشود.
حسن فرقانی در گفتوگویی اظهار کرد :ویژه برنامههای حرم مطهر کریمه
اهلبیت(س) در هفته جاری از  ۶تا  ۱۲آذرماه با حضور سخنرانان و مداحان برگزار
میشود .وی اضافه کرد :محفل سخنرانی قبل از نماز ظهر در هفته جاری از شنبه تا
دوشنبه با محوریت پرسمان احکام شرعی با حضور حجج اسالم والمسلمین مهدی
شهبازی ،امامعلی یعقوبی و سید عبدالرحیم کاظمی دنبال میشود و همچنین از سه
سزاده ،حسین
شنبه تا جمعه حجج اسالم والمسلمین محمدرضا مقیسه ،علی عبا 
قربانی نائینی و سید احمد موسوی به ایراد سخن خواهند پرداخت .مسئول واحد مراسم
و محافل حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) با اشاره به اینکه هر روز در حرم مطهر بانوی
کرامت بعد از نماز عصر زیارتنامه ایشان خوانده میشود ،عنوان کرد :محمد چراغی،
حسن مالکینژاد ،سید محمد عباسپور مقدم ،محمد ریحانی ،حسن پاکزمان و حسن
شالبافان از شنبه تا پنجشنبه این زیارتنامه را قرائت خواهند کرد .وی با بیان اینکه محفل
قبل از نماز مغرب نیز از شنبه تا چهارشنبه با سخنرانی حجج اسالم والمسلمین سید
ابراهیمحسینی،سیدمهدینبوی،حسنعلیآهنگران،حسینوحیدپوروباباییاندنبال
میشود ،عنوان کرد :پنجشنبه غروب نیز محفل انس با قرآن کریم برای زائران در حرم
مطهر برگزار میشود و جمعه نیز در این زمان زیارت آل یاسین با نوای مرتضی معماریان
و زمزم مهدویت با حضور حجتاالسالم والمسلمین محمدرضا فوادیان دنبال میشود.
فرقانی مطرح کرد :از شنبه تا چهارشنبه به ترتیب حجج اسالم والمسلمین حسین
جوشقانیان،حبیباللهفرحزاد،سیدحسینحسینیقمی،سیدحسینمؤمنیوناصر
رفیعی در حرم سخنرانی خواهند کرد و پنجشنبه شب نیز ویژه برنامه سالگرد آیتالله
محمد یزدی با سخنرانی آیتالله محسن اراکی و مداحی عباس حیدرزاده به همراه
زیارت جامعه کبیره با نوای حجتاالسالم شهیدی برگزار میشود .وی با بیان اینکه
جمعه شب نیز محفل زمزم خانواده با حضور حجتاالسالم والمسلمین مجید همتی
در حرم مطهر دنبال میشود ،عنوان کرد :محفل قرائت دعای توسل در شبستان امام
خمینی(ره) حرم با حضور هیأت جانبازان سه شنبه شب برگزار خواهد شد.
باحضورمعاونفرهنگیوتبلیغاتستادکلنیروهایمسلح؛

یادواره ۱۰۰شهید مسجد جامع قم
برگزارشد

هجدهمینیادواره ۱۰۰شهیدمسجدجامعباحضورپرشورمردمقدرشناسقمبرگزار
شد .معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم با بیان اینکه
رزمندگان اسالم با دست خالی و با توکل به قدرت الهی و با سالح ایمان علیه باطل
ایستادند ،گفت :ما در جنگ  ۴۰۰۰تانک و نفربر دشمن را منهدم کردیم؛ در حالیکه
عراق جنگ را با نصف این تجهیزات شروع کرد و این بدین معنی است که هر چه جنگ
رو به جلو میرفت قدرتهای جهانی عراق را بیشتر حمایت و تجهیز میکردند.
سردار شکارچی افزود :در بسیاری از مواقع و عملیاتها به لحاظ تعداد ادوات و
تسلیحات در مضیقه شدید بودیم و به رزمندگان اسالم وعده غنیمت سالح دشمن را
میدادیم؛ چون مهمات کافی نداشتیم و نمونه این موضوع را در عملیات فتح المبین
و تصرف توپخانه دشمن شاهد بودیم .وی ادامه داد :میدان دفاع مقدس صحنههای
آموزنده بسیاری را برای ملت ایران بهمراه داشت و یاد گرفتیم که باید روی پای خود
بایستیم و به ظرفیتهای ملی و داخلی تکیه کنیم.

اقتصادی5

 شماره 5399ت وچهارم 
یکشنبه 7-آذر ماه  -1400سال بیس 

کارشناسانبازارسرمایهپیشنهادمیدهند؛

سهامداران در زمان ریزش بورس چه باید کنند؟

بازار سرمایه در ماههای اخیر دچار افت و خیزهایی شده که ضرر و زیان سهامداران
را به دنبال داشته است؛ نوسانهای متعدد بورس باعث شده که برخی سهامداران به
ویژه تازهواردها بدون هیچگونه تحلیلی اقدام به رفتارهای هیجانی در این بازار کرده و
در صفهای خرید و فروش قرار بگیرند.
معامالت بورس از مدتها قبل ،تحت تاثیر هیجانات ایجاد شده در این بازار
وارد دوران نوسانی شد ،این امر باعث ترس سرمایه گذارانی شد که به امید کسب
بازدهیهای معقول از بازار سهام از ورود سرمایه های خود به دیگر بازارهای
سرمایهگذاری چشمپوشی و اقدام به ورود نقدینگی به بازار سرمایه کردهاند.
با توجه به ورود شاخص بورس بر مدار نزولی از سال گذشته ،آمارهای ارائه شده
از جریان نقدینگی سهامداران حقیقی ،نشاندهنده خروج پول سهامداران خرد از
بورس طی چند ماه اخیر بود که این موضوع منجر به اتخاذ تصمیمات جدید برای
تشویق بازگشت دوباره رشد به معامالت بورس و نیز کاهش ترس سهامداران از
سرمایهگذاری دوباره در این بازار شد .به دنبال حمایت های صورت گرفته از بورس
توسط دولت ،زمینه ورود سرمایه حقیقی ها به این بازار و نیز بازگشت شاخص بورس به
مدار تعادلی فراهم شد ،البته عمر اعتمادهای بازگشته به مردم برای سرمایهگذاری در
بورس کوتاه بود و بار دیگر سهامداران تحت تاثیر کوچکترین نوسانی در بازار تصمیم به
فروش سهام و خروج از این بازار گرفتند.
زمان مناسب فروش سهام
"مصطفی امیدقائمی" ،کارشناس بازار سرمایه ،با ارائه پیشنهاداتی به سهامداران،
گفت :زمانی که روند بازار بر مدار نزولی قرار می گیرد ،به هیچ عنوان فروش سهام یا
خروج از سرمایه گذاری در بازار سرمایه به نفع سهامداران نیست.
وی اظهار داشت :تجربه ثابت کرده است ،فقط سهامداران عجول تحت تاثیر
هیجانات حاکم در بازار ،تصمیمات نوسانی در بازار سرمایه اتخاذ می کنند و با
کوچکترین هیجانی از این بازار خارج می شوند که با این اقدام ،زمینه ضرر و زیان
بیشتر در بازار سهام را فراهم میکنند.
امیدقائمی افزود :سهامداران بهتر است صبوری کنند و در صورت لزوم برای خروج
از این بازار در روزهای صعودی شاخص بورس ،اقدام به فروش سهام در بازار کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در مجموع با توجه به افزایش قیمت های
جهانی ،بازار از پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است ،گفت :شاخص
ارزی و سودآوری شرکتها نشاندهنده آن است که دوران رونق ،پیش روی بازار قرار
دارد و می توان در صورت انتخاب سهام درست ،بازدهی معقولی را از این بازار کسب
کرد.
وی اظهار داشت :سهامداران باید با توجه به وجود چنین وضعیتی در بازار با تحلیل،
صبر و نیز دیدگاه بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند و به نحوی پرتفوی خود را انتخاب
کنند که در بلندمدت سود قابل توجهی را از این بازار کسب کنند.

امید قائمی افزود :با توجه به تغییرات ایجاد شده در قیمت های جهانی و نیز بهبود
اقتصاد کشور بعد از کرونا ،به نظر می رسد تا هشت یا  ١٠ماه آینده ،زمینه رونق
منطقی در بازار سرمایه ایجاد شود و شاهد بازدهی معقول در بازار سهام نسبت به سایر
بازارهایسرمایهگذاریباشیم.
سهامداراننگرانوضعیتنرخدالرنباشند
همچنین "مصطفی صفاری" ،کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا به سهامداران توصیه کرد :سهامداران در وضعیت فعلی بازار باید
صبوری کنند و به سمت سرمایه گذاری در سهام شرکت های صادرات محور بروند.
وی اظهار داشت :سهامداران نباید به هیچ عنوان بدون توجه به تحلیل شرکت ها به
سمتسرمایهگذاریدرهرسهامیپیشبروند،چراکهبهطورحتمباایناتفاقمتضرر
می شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست خواهند داد.
صفاری ادامه داد :برخی از سهامداران نگران توافق احتمالی مذاکرات هستهای و
کاهش قیمت دالر هستند ،در حالی که سهامداران باید نسبت به این موضوع آگاه
باشند که مذاکرات نمی تواند تاثیر چندان زیادی بر روند بازار داشته باشد.
وی ادامه داد :سهامداران باید با افق بلندمدت وارد این بازار شوند و با انتخاب سهام
مناسب برای مدت طوالنی در این بازار حضور داشته باشند.
امکان رشد بازار سهام زیاد است
در ادامه "علیرضا کدیور" ،دیگر کارشناس بازار سرمایه خطاب به سهامداران اعالم
کرد :اکنون رفتار معامالت بورس به دلیل وضعیت حاکم در بازار غیرقابل پیشبینی
شده است .وی با تاکید بر اینکه بازار در وضعیتی قرار دارد که امکان رشد آن بسیار زیاد
است ،گفت :تنها توصیه ما به سهامدار حقیقی این است که افراد ریسکپذیر در بازار
حضور داشته باشند و سهامدارانی که تحمل پذیرش نوسان یا ریسک سرمایه گذاری
در این بازار را ندارند از طریق صندوق های سرمایه گذاری و با کمک کارشناسان خبره
اقدام به سرمایه گذاری در بازار کنند .کدیور خاطرنشان کرد :سهامداران خرد می
توانند در زمانی که ورود پول سهامداران حقیقی در بازار تداوم پیدا می کند اقدام به
ورود در این بازار کنند زیرا این زمان بهترین فرصت برای خرید و سرمایه گذاری در بازار
سهام است .این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :افرادی که به دنبال نوسان گیری
از بورس هستند با احتساب کارمزد نمی توانند سود قابل توجهی را از این بازار کسب
کنند؛ بنابراین به هیچ عنوان به کار گرفتن شیوه نوسان گیری از بازار سهام توسط
سهامداراندرستنیست.
وی خاطرنشان کرد :سهامداران برای کسب بازدهی معقول از این بازار حداقل باید
تا پایان امسال در بازار حضور داشته باشند و نباید با کوچکترین هیجان و نوسانی،
تصمیم به خروج از بازار بگیرند.
تصور اشتباه سهامداران از سرمایهگذاری بلندمدت در بورس
همچنین "مهدی سوری" ،کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ایرنا گفت :در شرایط

فعلی اگر فردی به دنبال سرمایه گذاری در بورس است ،باید گزینه و سهام کم ریسک
را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.
وی گفت :کم ریسک ترین گزینه ها ،گزینه هایی هستند که نسبت قیمت به سود
تقسیمی آنها ( )P/Eپایین بوده و سودآوری آنها وابسته به پارامترهایی است که از ابهام
کمتریدراقتصادکشوربرخوردارند.
سوری با بیان اینکه پارامترهای سودآوری شرکت ها وابسته به برخی از تصمیمات
است که نتیجه آن مشخص نیست ،ادامه داد :سهامداران باید تنوع بخشی در پرتفوی
سهامداری را سرلوحه فعالیت خود در بورس قرار دهند و به اصول مدیریت در سرمایه
رامدنظرداشتهباشند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :سرمایه گذاری در بورس باید با سرمایه های
مازاد صورت بگیرد ،همچنین در این میان سهامداران باید در بازار سرمایه به حد سود
و زیان پایبند باشند و زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از این بازار مدنظر قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد :دید بلندمدت به معنای حضور طوالنی سرمایه گذار در بازار
سرمایه است و بدین معنا نیست که سرمایه گذار ،سهام اشتباهی را در بازار انتخاب و
تحت هر شرایطی در آن سهام صبوری کند زیرا این اتفاق باعث ضرر بیشتر فرد خواهد
شد.
سوری اظهار داشت :سهامداران اگر سهام درست بازار را براساس برخی از پارامترها
انتخاب کنند قادر به بازدهی معقولی از این بازار خواهند بود.
نگاه سرمایهگذاری در بورس باید مشابه سرمایه گذاری در مسکن باشد
درادامه"احمداشتیاقی"،کارشناسبازارسرمایهدرگفتوگوباخبرنگارایرنامعتقد
است که اکنون بازار در حالت نوسانی قرار دارد؛ بنابراین سهامداران باید برای سرمایه
گذاری در بورس سهام  EPSمحور را انتخاب و با نگاه دو ساله در این بازار حضور پیدا
کند.
وی با بیان اینکه اکنون شاهد حضور سهام بزرگ و بنیادی در بازار هستیم که می
توانند سود خوبی را در اختیار سهامداران قرار دهند ،افزود :سهامداران با خرید این
سهام و نیز نگهداری بلندمدت آن قادر به کسب بازدهی معقول از این بازار خواهند بود
و بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها کسب می کنند.
اشتیاقی سهامداری را مقوله ای بلندمدت دانست و گفت :متاسفانه اکثر افرادی که
وارد بازار شده اند با تمرکز بر مثبت و منفی های تابلوی بورس اقدام به تصمیم فوری
برای سرمایه گذاری در بازار سهام یا خروج از این بازار می گیرند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهامداران باید نگاه خود به سرمایه گذاری
در بورس را مشابه سرمایه گذاری در بازار مسکن کنند ،افزود :سرمایه گذاری که اقدام
به خرید مسکن می کند هر روز به دنبال بررسی قیمت آن نیست ،در حالی که در مورد
سهام هم باید اینگونه برخورد کرد و در خرید سهام مانند خرید مسکن نگاه بلندمدت
داشته باشند .وی با بیان اینکه روند منفی شاخص بورس نمی تواند ادامه دار باشد،
تاکید کرد :شرکت ها همچنان در حال فروش و شناسایی سود هستند ،این امر نشان
دهنده آن است که بازار دوباره به روندصعودی باز می گردد.
اشتیاقی با اشاره به اینکه روند نزولی بازار ناشی از بنیاد شرکتها نیست بلکه این امر
تحت تاثیر کمبود نقدینگی در بازار سرمایه صورت گرفته است ،گفت :ابهام موجود در
بازار با انتشار گزارش  ٩ماه و یکساله شرکت ها برطرف می شود و قیمت سهام شرکت
ها به قیمت های ذاتی خود دست پیدا می کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :اکنون قیمت فعلی سهام شرکت ها به دلیل
اصالحی که تجربه کرده است در بهترین فرصت برای خرید و نگهداری آن قرار دارد.
خودداری از ورود سرمایههای ضروری به بورس
به دنبال توصیه های کارشناسان به سهامداران برای کاهش ضرر و زیان های
متحمل شده از معامالت بورس ،فعاالن بازار پیشنهاد یکسانی را برای سرمایه گذاری
در بازار سهام ،ارائه و اعالم کردند که سهامداران باید از ورود هر گونه ورود سرمایه های
ضروری خود به این بازار خودداری کرده و فقط به شرط داشتن نگاه بلندمدت به بازار
سرمایه اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کنند.
کارشناسان بارها به سهامداران توصیه کردند که بهتر است سرمایه گذاران به منظور
جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی ،از ورود مستقیم به بازار خودداری کنند و با
کمک صندوق های سرمایه گذاری و استفاده از تجربیات کارشناسان باتجربه در بازار،
سرمایه گذاری غیرمستقیم به این بازار داشته باشند تا بتوانند از این طریق بازدهی
معقولی را در مقابل نوسان های حاکم در بازار کسب کنند.
با وجود مطرح شدن چنین پیشنهادی از سوی کارشناسان ،اما باز هم سرمایه
گذاران به محض باگشت رشد به شاخص بورس ،سرمایه های خود را تحت تاثیر
رفتارهای هیجانی و بدون توجه به توصیه های ارائه شده توسط کارشناسان به صورت
مستقیم وارد این بازار می کنند که همین امر ،زمینهساز زیان بخشی از سهامداران
شد.

درراستایتاکیداتمکرررئیسجمهوری؛

پرداختهای «هماهنگ» و اجرای عدالت؛ انتظار مردم برآورده میشود؟

اگر اجرای عدالت را  -به ویژه در حوزه اجتماع -به عنوان
یکی از مهمترین اهداف انقالب اسالمی بدانیم ،به نظر
میرسد هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب یا حتی نزدیک به
مطلوب فاصله زیادی داریم؛ مرور قانون اساسی جمهوری
اسالمی و دیدگاههای بنیانگذار آن حضرت امام(ره) و نیز
نظرهای رهبر معظم انقالب ،به خوبی ارزش و جایگاه
عدالترابرجستهمیکند.
این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز که
همزمان شده بود با «چهلواره دوم انقالب» و آستانه ورود به
قرنجدیدشمسی،نمودهایبیشتریداشتونامزدپیروز،
بارها بر هدفگذاری تحقق آن تاکید کرد.
به همین دلیل بود که رئیسجمهوری ،مطابق وعدههای
قبلی« ،عدالت» را به عنوان یکی از سرفصلهای برنامه
دولت سیزدهم در دستور کار قرار داد و «کاهش فاصله
طبقاتی» و «کاهش بیعدالتی با تغییر سیاستهای
نادرست اقتصادی» را از جمله هدفگذاری های مهم و مورد
تاکید در چند ماه نخست آغاز به کار معرفی کرد؛ رویکرد
مهمی که در چینش کابینه و همکاران آیتالله رئیسی نیز
نمایانبود.
شاید از همین روی باشد که در چند ماه اخیر ،تقریبا
هفتهای نبوده است که سخنی ،تاکیدی یا دستوری از
آیتالله رئیسی درباره تحقق عدالت نشنیده باشیم؛ از ۲۴
مرداد همزمان با نخستین حضور رئیسجمهوری در ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت تا همین چهارشنبه گذشته
(سوم آذرماه) یکی از تصریحات رئیسی جهتگیری دولت
و برنامههای بودجهای و مالی کالن کشور ،در راستای محو
نابرابری یا کاهش آن بوده است.
با توجه به بزرگی دولت و شرکتهای تابعه آن در اقتصاد
ایران که گاه تا  ۸۰درصد برآورد میشود و شمار بزرگ
کارکنانی که بهگونهای حقوقبگیر دولت هستند یا از
بودجههایدولتیبهرهمیبرند،یکیازمهمترینمسیرهای
رسیدن به برابری و اجرای عدالت ،شیوه پرداخت حقوق و
مزایای میلیونها شاغلی است که سالها از نابرابری در
دریافتهارنجمیبرند.اینموضوعباتوجهبهرسانهایشدن
برخی حقوقهای نجومی که از بودجه بیتالمال پرداخت
میشود ،تاکیدهای ادامهدار رئیس دولت را برای مبارزه با
بیعدالتیجدیترنشانمیدهد.
آیتالله رئیسی حتی در اواسط آبانماه نه تنها بر اجرای
عدالت در پرداخت حقوق تاکید کرد بلکه آن را «تکلیف»
دولت دانست؛ او در یکی از جلسههای هیأت دولت درباره

اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت ،گفته بود« :مبنای
کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که
مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است،
نظام پرداخت حقوقبگیران و کارکنان دولت است».
او سپس با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل
خزانه نباید «محرمانه تلقی شود» و برابر مقررات قانونی
پرداختها در سامانه مربوطه ثبت شود ،افزوده بود« :ما
مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و
تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه اطالعات از سوی
دستگاههای مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی
است» .به نظر میرسد همین سفارشهای جدی رئیس
جمهوری ،منجر به پافشاری دولت بر قرارگرفتن اطالعات
کارکنان دولت در سامانه «پاکنا» شده؛ سامانهای که
دستکم دو سال است پرداختهای دولتی منوط به آن
شده اما با عدم جدیت دولت دوازدهم در اجرای قانون ،تا
کنونعملیاتینشدهاست.
در بند الف تبصره بیست و یکم مادهواحده قانون بودجه
سال  ۱۳۹۹کل کشور آمده بود ،پرداخت حقوق دستگاهها
و سازمانها منوط به ثبت اطالعات دستگاهها در سامانه
«پاکنا»ست اما هرگز چنین اتفاقی رخ نداد و امسال نیز
اطالعات این سامانه باید تا بیستم اردیبهشتماه امسال به

پایان میرسید و پرداخت حقوق کارکنان دولت فقط با ثبت
در این سامانه امکانپذیر میشد که باز هم اجرایی نشد.
هدف سامانه پاکنا جمعآوری اطالعات کارکنان نظام
اداری کشور است.
در بند الف تبصره بیستم قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل
کشور آمده است بهمنظور ساماندهی نیروی انسانی و
کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی ،دستگاههای اجرائی
موضوع ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه ،مکلفاند
اطالعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد
منعقده کارکنان رسمی ،پیمانی و قرارداد کار معین
(مشخص) ،کارگری و کارکنان حوزه سالمت براساس قانون
مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که
براساس ضوابط و مقررات مربوط بهموجب حکم یا قرارداد
مقامصالحیتداردریکدستگاهاجرائیبهخدمتپذیرفته
میشوند را در سامانه پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری
ثبتیابهروزرسانیکنند.
طبق همین تبصره قرار بود از خردادماه امسال هرگونه
پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به همه کارکنان
دستگاههای اجرائی فقط پس از ثبت اطالعات آنان در
پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری انجامشود.
از طرفی اگر یکی از دالیل برخی اعتراضهای کارمندی

را اجرا نشدن عدالت در پرداخت حقوقها بدانیم ،اجرا
نشدن مفاد قانونی برنامههای ساالنهای بودجه ،میتواند
منشا شماری از نارضایتیها باشد؛ اکنون سالهاست
برخی از کارمندان دولت از جمله فرهنگیان نسبت به عدم
اجرای قانون نظام پرداخت گالیه دارند و بارها اعتراض
خود را به گوش مسئوالن رساندهاند .مشابه این مطالبه
را از دیگر کارکنان ،حتی کارمندان رسمی شرکت نفت و
پاالیشگاههای شهرهای مختلف نیز شنیدهایم که نسبت به
نابرابری در پرداختها گالیه دارند.
به نظر میرسد با نگاه به همین مسائل بود که
رئیسجمهوری بار دیگر در جلسه هفته گذشته (سوم
آذرماه) هیات دولت ،از متولیان تنظیم بودجه خواست که
عدالت در پرداختها را «عملیاتی» کنند؛ آیتالله رئیسی
در این جلسه با اشاره به «قابل تحمل نبودن» پرداختهای
نامتعارف در دولت و شرکتهای دولتی ،از سازمان اداری
و استخدامی کشور خواست پیش از نهایی شدن بودجه
« ۱۴۰۱نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادالنه حقوق
و دستمزد اقدام کند»؛ خواستهای که نه تنها مورد انتظار
میلیونها نفر از حقوقبگیران و خانوادههای آنان است،
شاخص مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی
محسوبمیشود.
نکته قابل تامل دیگری که رئیسجمهوری بر آن تصریح
کرده ،تحقق عدالت در نظام پرداخت «همه کارگزاران
حکومت» بوده است؛ او در همان جلسه ،تحقق عدالت در
نظامپرداختحقوقودستمزدرافقطمشمولحقوقبگیران
دولت ندانست و گفت« :تمام کارگزاران حکومت اسالمی که
حقوق آنان از محل خزانه پرداخت میشود باید براساس
چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ
تخصص و مهارتهای افراد و سختی کار و امثال آن نیز از
ضرورتهای تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است».
به این ترتیب میتوان گفت که با عزم رئیس دولت و حجم
دستورها و سفارشهایی که در همین چند ماه نخست برای
تحققبخشیازمصادیقعدالتاجتماعیدادهاست،هیچ
بهانهای برای متولیان امر و دستگاههای تنظیم و تصویب
بودجه نمانده باشد و مردم منتظرند بعد گذشت سالها
از تصویب و تنظیم قانون ،طعم برابری را در هماهنگی
پرداختهابچشندوالبتهدیگرخبریازحقوقهاینجومی
نشوند؛ این کمترین حق مردمی است که چهار دهه جانانه
در برابر نامالیمات استادگی کردند و در برهههای مختلف،
هرگز اولویتهای نظام ،انقالب و کشور را فراموش نکردند.

رئیساتاقبازرگانیتهران:

صادرات ،تنها راه نجات اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران گفت :صادرات تنها راه
نجات اقتصاد ایران است و اگر بتوانیم مشکالت صادرات را حل کنیم بسیاری از
مشکالت کشور هم حل میشود.
مسعود خوانساری روز شنیه در نشست فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان با
رئیسکلسازمانتوسعهتجارتایرانافزود:باسختترینشرایطاقتصادیکشور
بعدازانقالباسالمیمواجههستیمکهباپرداختنبهصادراتمیتوانیمازشرایط
عبور کنیم و یکی از متولیان اصلی در حوزه صادرات سازمان توسعه تجارت است
که امیدواریم در این حوزه به نقش کمک کننده خود ادامه دهد.
وی اضافه کرد :با رویکردی که بانک مرکزی در سالهای گذشته به صادرات
داشت ،صادرکنندگان با چالشهای جدی مواجه بودهاند ،اما امیدواریم در دوره
جدید و دولت سیزدهم بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
ضرورت هزینه کردن عوارض صادراتی در صنعت
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت :قرار بود
عوارض صادراتی در صنعت هزینه شود ،اما از  ۲۰۰میلیارد تومان عوارض
صادراتی صنعت چرم و ساالمبور در ده ساله گذشته ،تنها  ۱۷میلیون تومان در
این صنعت هزینه شده است.
محمد الهوتی در نشست فعاالن اقتصادی و تشکلهای صادراتی با رئیس
سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه باید بررسی شود که منابع حاصل از صادرات به
کجا رفته افزود :با شرایط به وجود آمده در  ۱۰سال گذشته ،حجم صادرات پوست
و ساالمبور ،یکسوم شده و هم فعاالن این حوزه به  ۵۰درصد کاهش یافته اند.
وی اضافه کرد :دولت ۲۰نماینده از ۶۰نماینده هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران را در اختیار دارد؛ این در حالی است که از زمانی که ابالغیه معاونت
اقتصادی رئیس جمهور برای تسهیل تجاری صادر شده ،دو ماه میگذرد ،اما
دستورالعمل اجرایی آن هنوز صادر نشده است.
الهوتی گفت :باید عوارض صادراتی به سمت صنعت هدایت شود؛ نه اینکه به
نام تولید و به کام دولت این عوارض دریافت شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود:
موضوعرفعتعهدارزیبرایصادرکنندگانکوچکومتوسطدراینابالغیهتعیین
تکلیف شده است که باید هر چه سریعتر این ابالغیه اجرایی شود این در حالی
است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی این وزارتخانه تنها
دستگاهی است که دستورالعمل اجرایی مرتبط با ابالغیه معاون اقتصادی رئیس
جمهور را صادر کرده است.
الهوتی با بیان اینکه باید یک بار برای همیشه موضوع تنظیم بازار و صادرات
را تعیین تکلیف کرد گفت :اگر قرار است که صادرات کاالیی ممنوع شود ،سه
ماه قبل اطالع داده شود؛ در غیر این صورت ایران را در دنیا به عنوان یک کشور
غیرمتعهدبدنامخواهیمکرد.
وی افزود :در دو تا  ۳سال گذشته سیاستگذاری حوزه تجاری به بانک مرکزی
واگذار شده بود که این شرایط در دولت سیزدهم تغییر کرده است ،اما تقاضا داریم
که سیاستگذاریهای تخصصی در حوزههای تخصصی صورت گیرد؛ زیرا هر
تصمیم اشتباه منجر به لطمه به اقتصاد ایران خواهد شد.
مدیرعاملصندوقکارآفرینیامید:

هزار صندوق قرض الحسنه اشتغالزا
در کشور ایجاد میشود

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید گفت :براساس تفاهم نامه این صندوق با
بسیجسازندگی،یکهزارصندوققرضالحسنهاشتغالزادرسطح کشورتاسیس
میشود.
اصغر نورالله زاده روز شنبه در آیین افتتاح صندوق های قرض الحسنه و تعاونی
های اشتغالزا که در روستای آقابابای شهرستان قزوین برگزار شد ،اظهار داشت:
یکیازبرنامههایاصلی کشوربراساسمنویاترهبرمعظمانقالب تحققاقتصاد
مقاومتی ،توسعه روستایی و توانمند کردن مردم است که برای تحقق این مهم به
سه مولفه مشارکت مردم ،امکان دسترسی عادالنه شهروندان به منابع و امکانات و
اجرای برنامه مناسب در حوزه توانمندی سازی نیاز بود.
وی افزود :یکی از سازمان هایی که می توانست هر سه مولفه را به درستی انجام
دهد بسیج سازندگی بود ،به همین دلیل وقتی پیشنهاد این سازمان ارائه شد به
شدت استقبال کردیم .این مسوول گفت :برنامه اشتغالزا و فقرزدا یکی از اهداف
ی بود و برای تحقق این هدف،
اصلی صندوق کارآفرینی امید و بسیج سازندگ 
تفاهم نامه ای برای تشکیل یک هزار صندوق اشتغال زا منعقد گردید که بسیاری
از این صندوق ها تشکیل شد .نورالله زاده اضافه کرد :البته برای تاثیرگذاری این
صندوق ها به شبکهسازی نیاز داشتیم که تشکیل تعاونی ،بهترین اقدام در این
زمینهبودوبایدشرکتهایتعاونیتقویتشوندتابارشدآنهابسیاریازموضوعات
اقتصادی با سرعت بیشتری پیش برود .مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید اظهار
داشت :امیدواریم روز به روز ،تعامالت با بسیج سازندگی افزایش یابد تا شاهد رشد
و توسعه کشور در موضوعات اقتصادی باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی:

دام مازاد عشایر با قیمت مصوب
خریداریمیشود

وزیر جهاد کشاورزی گفت :دام مازاد و حذفی عشایر به منظور حمایت از این
قشر ،با قیمت مصوب توسط پشتیبانی امور دام این وزارتخانه خریداری میشود.
سیدجواد ساداتینژاد روز شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای دامداری
شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران اظهار داشت :یکی از دغدغههای به جای
دامداران و عشایر که در سفرهای استانی رئیس جمهوری نیز همواره به آن اشاره
میشود ،فروش دام مازاد است که برای رفع این مشکل تدابیر الزم اتخاذ شد.
وی افزود :همه ساله عشایر ،تعداد دام مازاد و حذفی دارند که برای رفع این
مشکل ،دستورالعملهای مشخص وجود داشته و آمادگی الزم برای خرید این
دامها از سوی پشتیبانی امور دام وجود دارد.
ساداتینژاد تأکید کرد :بر اساس دستورالعملها و آئیننامههای دامپزشکی،
کشتار دامهای آبستن و مولد ممنوع است و در صورت مشاهده ،با این موارد
برخورد میشود .وی گفت :به منظور جلوگیری از کاهش قیمت خرید دام و
جلوگیری از داللی ،دستورالعمل خرید دام عشایر به تصویب رسیده و طرف
حساب عشایر در خرید دام مازاد اتحادیههای عشایری و شرکت پشتیبانی امور
دام است .ساداتینژاد از تأمین نهادههای دامی به عنوان دغدغه دامداران یاد کرد
افزود :به منظور رفع این مشکل و برطرف کردن دغدغه دامداران و عشایر ،شرکت
پشتیبانی امور دام قراردادی مستقیم با عشایر منعقد کرده است و نهاده را در
اختیار آنان قرار میدهد تا پس از فصل پرواربندی و فروش دام ،پول نهاده از سوی
عشایر تسویه شود .وی افزود :عشایر میتوانند به جای پرداخت هزینه نهاده ،به
همان میزان دام پروار شده خود را به پشتیبانی امور دام تحویل دهند و بدهی خود
را بابت نهاده تسویه کنند.
مرکز آمار نسبت به ماه قبل اعالم کرد:

افزایش فاصله تورمی دهکها در آبان۱۴۰۰

مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور بر اساس دهکهای
هزینهای در آبان ماه  ۱۴۰۰را منتشر کرد که براساس آن فاصله تورمی دهکها
نسبت به ماه قبل ۰.۴واحد درصد افزایش داشته است.
به گزارش مرکز آمار ایران؛ بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای
مختلف هزینهای ،فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۳،۲درصد رسید که نسبت
به ماه قبل ( ۲.۸درصد)  ۰.۴واحد درصد افزایش داشته است .فاصله تورمی در
گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل  ۱.۱واحد
درصد کاهش و گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل
 ۲.۸واحد درصد کاهش را نشان میدهد.

6

ورزشی

 شماره 5399ت وچهارم 
یکشنبه 7-آذر ماه  -1400سال بیس 

مشاورحقوقیفدراسیونفوتبال:

رئیسفدراسیونفوتبال:

آدمها زود فراموش میکنند
آمادهسریعترینصعودهستیم

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه آدمها زود فراموش میکنند گفت ۶:ماه قبل
با یک تساوی مقابل بحرین شانس صعود به جام جهانی را از دست می دادیم اما
اکنونآمادهسریعترینصعودبهجامجهانیهستیم.
«شهابالدین عزیزیخادم» در مراسم آیین نکوداشت سازندگان فوتبال ایران
حضور یافت و اظهار داشت :خوشحالم در جمع عزیزانی هستم که سرمایه واقعی
فوتبالملیهستند.فوتبالملیبهلطفخدا،آبرومندانهدرمیادینمهمبینالمللی
حاضر شده است .تیم ملی در تمام حوزهها نگاه بلند پروازانه دارد .در حوزه فوتسال
و فوتبال بانوان نیز همینطور است .در عرصه داوری میبینیم دختران شایسته
کشورمان از نام بزرگ ایران دفاع میکنند.
رییس فدراسیون در خصوص موفقیتهای فوتبال ایران گفت :در حوزه تیم ملی
بزرگساالن مساله مهم ،رضایتمندی افکار عمومی است و امروز هر ایرانی به پیروزی
تیم ملی افتخار میکند .البته فوتبال ملی خارج از نقص نیست اما آن چیزی که
یاد گرفتیم راه تعامل و همکاری و کنار هم بودن است .امروز هم قدم در مسیری
گذاشتیمکهسریعترینصعودبهجامجهانیراداشتهباشیم.
ویاضافهکرد:وظیفهماستدرکنارپیشکسوتانباشیم.قطعاسرمایهاینعزیزان
و تجارب آنها ارشمند است و با تجاربی که این عزیزان دارند باید برای آینده فوتبال
برنامه ریزی کنیم .باید همه به این فضای جدید کمک کنیم و باعث رونق فوتبال ملی
و اعتماد افکار عمومی باشیم .استعداد یابی کار بسیار مهمی است که برای اولین بار
به این وسعت انجام شده در راستای عدالتی که توزیع فوتبال دارد ،امروز با توجه به
انفجار اطالعاتی که وجود دارد فوتبال به مسیری رفته که کسی از این گستره فوتبال
نادیدهگرفتهنشود.
عزیزیخادم گفت :با وجود اینکه تیم ملی فوتبال بزرگساالن را به عنوان پیشتاز
فوتبال ملی در نظر داریم اما فوتسال و بانوان را نیز نادیده نگرفتیم.
رییس فدراسیون در خصوص تغییر شرایط تیمملی ایران بیان کرد :اگر  ۶ماه قبل
را با حاال مقایسه کنیم ،همه چیز مشخص است .اکنون تیم ملی برای سریعترین
صعودش آماده میشود .آدمها زود فراموش میکنند اما فوتبال ایران چند ماه پیش
با یک مساوی در بحرین از حضور در جام جهانی کنار میرفت ولی امروز فوتبال ایران
سرافراز و سربلند است.
پایاندعوایضمانتنامه؛

ژستد و یامگا در آبادان بازی میکنند

با موافقت فدراسیون فوتبال مشکل ضمانتنامه  ۲بازیکن خارجی استقالل حل
شد و میتوانند در هفته هفتم مقابل صنعت آبادان تیمشان را همراهی کنند.
سازمان لیگ در دیدار استقالل با گلگهر سیرجان اجازه همراهی به  ۲بازیکن
خارجی استقالل به نامهای رودی ژستد و کوین یامگا را نداد ،این موضوع با
حاشیههای زیادی همراه شد و طرفین در این باره واکنشهای تندی انجام دادند.
روزچهارشنبهاستقاللدرحالیدرسیرجانبهمصافتیمگلگهررفتکهسازمان
لیگ به دلیل اجباری شدن ضمانتنامه بانکی برای بازیکنان خارجی و عدم ارائه آن
از سوی باشگاه استقالل مانع حضور  ۲بازیکن خارجی آبیپوشان تهرانی در این
دیدار شد.
شهریورماهامسالکمیتهتعیینوضعیتفدراسیونفوتبالدوشرطبرایاستخدام
بازیکن و مربی خارجی تعیین کرد.
شرط اول نداشتن پرونده منجر به صدور حکم در فیفا ،خواه در کمیته وضعیت
بازیکنان یا اتاق حل اختالف فیفا و شرط دوم ارائه ضمانت نامه بانکی به مدت ۱۲ماه
به مبلغ قراردادی که باشگاهها در صدد عقد آن برمیآیند.
این ضمانت نامه به درخواست باشگاها توسط بانکهای کشور صادر میشود و
باید در اختیار سازمان لیگ فوتبال ایران قرار گیرد تا اطمینان خاطر وجود داشته
باشدکهباشگاههابهتعهداتمالیخودعملمیکنند.باشگاهاستقاللهمدرزمان
عقد قرارداد رودی ژوستد و یامگا از این موضوع اطالع داشت و با اخذ تعهد برای ارائه
ضمانتنامه توانست کارت بازی ۲بازیکن جدیدش را بگیرد.
رییس هیات کشتی استان قم خبرداد:

جشنوارهکشوریاستعدادیابیکشتی
فرنگی درقم
رییس هیات کشتی استان قم گفت :به منظور حضور در سومین دوره المپیاد
استعدادهای برتر ورزش ایران جشنواره همگانی کشوری استعدادیابی کشتی
فرنگی ،هفته اول آذرماه جاری در قم برگزار شد.
هادی علیایی افزود :این جشنواره با حضور  ۶تیم از استانهای قم ،تهران ،البرز و
کرمان در ادامه آماده سازی تیم کشتی فرنگی استان قم با حضور بیش ۷۰ورزشکار
و با برگزاری ۹۰مسابقه کشتی به انجام رسید.
وییادآورشد:فرایندانتخابوآمادهسازیتیمهایکشتیاستانقمازاردیبهشت
ماه شروع شده و با برگزاری جشنوارههای همگانی مختلف کشوری در حال پیگیری
است .علیایی تصریح کرد :در جشنوارهای برگزار شده از استانهای مختلفی چون
خوزستان ،اصفهان ،کرمان ،لرستان ،مرکزی ،البرز ،تهران ،همچنین توابع تهران
و شهرهای گوناگون دعوت به عمل آمده و مسابقاتی با کیفیت باال به انجام رسیده
است.
سرپرست هیات دوومیدانی استان قم :

مرحلهاولاستعدادیابیدوومیدانی
در قم برگزار شد

سرپرست هیات دوومیدانی استان قم گفت :مرحله اول استعدادیابی و انتخابی
تیم دوومیدانی جهت حضور در مسابقات استعدادهای برتر کشور و بزرگداشت هفته
بسیج در  ۲بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
ابوالفضل خدمتکاری افزود :این مرحله در دو ماده  ۱۰۰متر و  ۴۰۰متر با حضور
 ۲۵۰دونده پسر در ورزشگاه شهید حیدریان و  ۲۰دونده دختر در ورزشگاه یادگار
امام شامگاه پنجشنبه ۴آذرماه جاری ترتیب یافت.
سرپرست هیات دوومیدانی قم خاطرنشان کرد :نفرات برتر و استعدادهای مستعد
با صالحدید و شناسایی مربیان به اردوی تیم استان دعوت خواهند شد.
خدمتکاری با اشاره به برخی مشکالت حضور پرشورتر بانوان ورزشکار قم در این
مرحله استعدادیابی بیان کرد :به دلیل مسافت زیاد ورزشگاه یادگار امام با مرکز شهر
تنها ۲۰ورزشکار دختر در این مرحله استعدادیابی شرکت کردند.
وی بابیان استعداد و استقبال قابلتوجه نوجوانان قمی در رشته ورزشی پرمدال
دوومیدانی ابراز داشت :یکی از نکات این مسابقات حضور چشمگیر و بیسابقه
دانش آموزان بعد از دو سال تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا بود.
خدمتکاریتصریحکرد:اینمسابقاتبههمتهیاتدوومیدانیاستانوهمکاری
اداره کل ورزش و جوانان و همکاری بسیج ورزشکاران و اداره کل آموزشوپرورش
وادارات آموزشوپرورش چهارگانه قم و دبیران تربیتبدنی برگزار شد.

به رای پرونده ویلموتس امیدوار هستیم

مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال گفت :تاخیر در صدور رای دادگاه عالی ورزش
( )CASلزوما به این معنی نیست که حکم به سود ما یا ویلموتس صادر خواهد شد اما
به رای این پرونده امیدوار هستیم.
«غالمرضا رفیعی» روز شنبه در گفت و گوی تلویزیونی درباره آخرین شرایط پرونده
«مارک ویلموتس» سرمربی سابق تیم ملی فوتبال اظهار داشت :بارها توضیح دادیم
تاخیر در صدور رای ،از اختیارات داوران دادگاه عالی ورزش است و آنها میتوانند از
امکانتعویقصدوررایاستفادهکنندتافرصتبیشتریبرایبهتوافقرسیدنوصدور
رای نهایی داشته باشند .طرفین پرونده تسلطی روی این موضوع ندارند و نمیدانیم
چند بار دیگر این مهلت تمدید میشود .برداشت ما این است که رای ویلموتس بعد از
رای «مانوئل فرا» دستیارش صادر شود.
مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره ماجرای دادگاه «مانوئل فرا» دستیار مارک
ویلموتس توضیح داد :این پرونده ۲۳آذر بررسی میشود ،زیرا این مربی با تاخیر اقامه
دعوی کرده است و امکان دارد رای پروندهاش در آن زمان صادر شود.
رفیعی درباره ارقام متفاوت پرونده ویلموتس ،پاسخ داد :جدا از اینکه رقم و عدد
چیست ،موضوع مهم این است که ویلموتس و دستیارش در دعوای مطروحه مدعی
هستند تا پایان قرارداد حق دریافت حقالزحمه خود را از فدراسیون فوتبال دارند .این
ادعا در فیفا تا حدی پذیرفته شد ،اما فدراسیون از طریق وکالی خود به حکم اعتراض
کرد و جلسه رسیدگی ۲روز ه در دادگاه CASبرگزار شد .طرفین ادله خود را ارایه کردند
و منتظر صدور رای نهایی هستند .وی در مورد اینکه با توجه به تاخیر در صدور رای آیا
احتمال دارد در دادگاه عالی ورزش ( )CASرای به نفع فدراسیون کشورمان صادر
شود؟ گفت :لزوما این گونه نیست ،اما میتواند یک نشانه باشد .اگر قرار بود همان
رای قبلی تایید شود زودتر از اینها این کار را انجام میدادند ،اما تاخیر در صدور رای این
دادگاه ،نمیتواند به این معنی باشد که حکم به سود ما یا ویلموتس صادر شود .ایجاد
توقع برای مردم و جامعه فوتبال مبنی بر اینکه حکم به سود فدراسیون فوتبال باشد یا
خیر ،نوعی پیشداوری است .البته به پرونده امیدوار هستیم.
بازیکنانشهادتندادهاند
مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره اخبار مطرح شده مبنی بر شهادت دادن
برخی بازیکنان تیم ملی کشورمان علیه سرمربی بلژیکی سابق این تیم توضیح داد:
خیر ،به هیچ عنوان این گونه نیست.
رفیعی درباره اینکه آیا ویلموتس با وجود برخی پیشنهادات خوبش منتظر ماند تا
غرامت کامل از فدراسیون فوتبال بگیرد ،گفت :این موضوع مصاحبهای است که
خود ویلموتس در گفت و گو با یکی از روزنامهها اعالم کرد پیشنهاداتی دارم اما منتظر
دریافت غرامت از ایران هستم .حتی اگر چنین مصاحبهای نکند ،از لحاظ حقوقی
باید تالش کند دامنه مدت ادعای خسارتش کمتر باشد .اگر کسی پیشنهاد داشت
و میتوانست با یک تیم یا باشگاه دیگری قرارداد ببندد ،از لحاظ حقوقی و عقلی
رد کردن آن خوب است .وی به رقم دقیقی که فدراسیون فوتبال باید به ویلموتس
پرداخت کند ،گریزی زد و گفت :رقم پرداختی در رای فدراسیون بینالمللی فوتبال
ذکر شده و همه از آن اطالع دارند که این مبلغ حدود  ۶میلیون یورو است.

ایمان عالمی  :

بحرانیشدنشرایطاستقالل«سیاهنمایی»است

کارشناس فوتبال با ابراز نگرانی نسبت به عملکرد آبی پوشان در لیگ برتر گفت :تساویهای پیوسته استقالل کم کم
هواداران این تیم را نگران کرده است اما شرایط این تیم اصال بحرانی نیست.
ایمان عالمی به نتایجی که آبی پوشان در چند هفته ابتدایی لیگ بیست و یکم کسب کرده اند اشاره کرد و اظهار داشت :ما
هم مثل همه هواداران استقالل نگران امتیازات از دست رفته هستیم .امتیازاتی که میشود به طور کامل آنها را کسب کرد،
ً
اما متاسفانه یکی پس از دیگری از دست میرود و قطعا در آینده بیشتر به ارزش امتیازاتی که در حال از دست رفتن است پی
میبریم.مربیپیشینآبیپوشانتصریحکرد:بازیباکیفیتیازسویهیچیکازدوتیماستقاللوگلگهردیدهنشد.گویی
هر دو تیم از شکست در این بازی ترس داشتند و بنا را بر گل نخوردن گذاشته بودند .این شرایط تنها در دربیها حاکم است و
به ندرت دیده شده که در بازی دیگری شاهد چنین شرایطی باشیم .اما ما که بیننده تلویزیونی این بازی بودیم برداشت مان
این بود هر دو تیم از ترس باختن بیگدار به آب نزدند.
مساویهای پشت سر هم کم کم باعث نگرانی میشود
پیشکسوت آبی پوشان گفت :مساویهای پشت سر هم استقالل کم کم باعث نگرانی میشود .فردا نمیگویند استقالل
خوب بازی کرد یا نه ،پنالتیاش را گرفتند یا نگرفتند ،داور چکار کرد .فقط میگویند پشت سر هم مساوی کرد؛ و البته
امتیازات را میشمارند و جدول را بر اساس آن میچینند .پس فقط باید به فکر کسب امتیازات کامل بازی بود و نه چیز دیگر.
عالمی در خصوص اینکه آیا این تیم در شرایط بحرانی قرار دارد یا خیر گفت :اینکه بخواهیم شرایط تیم را بحرانی بدانیم
ً
سیاه نمایی است .شرایط تیم اصال بحرانی نیست اما همانطور که گفتم نگران کننده است و با یک پیروزی میتوان این
نگرانیها را از بین برد .کادر فنی استقالل تنها باید به این فکر باشند که در بازیهای آینده پیروز شوند.
ً
وی اضافه کرد :اینکه استقالل اصال گل نمیخورد خیلی خوب است و اینکه گل نمیزند خیلی بد است .بدتر از آن این
است که حتی موقعیتی هم خلق نمیشود .خال یک هافبک طراح به شدت در این تیم احساس میشود و جای تعجب دارد
چرا در دوران نقل و انتقاالت برای این پست که کلیدی ترین پست فوتبال است فکری نشد .استقالل فصل گذشته الاقل
فرشید اسماعیلی را در این پست داشت که با وجود اسماعیلی هم کارشناسان تاکید داشتند باز هم به یک بازیکن دیگر در
این پست نیاز هست .اما نه تنها بازیکن جدیدی به تیم اضافه نشد ،همان اسماعیلی هم جدا شد.
مهاجم پیشین آبی پوشان خاطر نشان ساخت :گویا تا نیم فصل امکان جذب هافبک وجود ندارد و باید با همین داشتهها
ادامه داد و این هنر مجیدی است که با همین بازیکنان و نفرات بتواند تیمش را حداقل تا نیم فصل در صف مدعیان حفظ
کند تا برای نیم فصل دوم بازیکن یا بازیکنان مورد نیاز در این پست جذب شوند.

همزمان با هفته بسیج هیئت قایقرانی استان قم به منظور رشد و توسعه رشته
قایقرانی با دانشگاه شهاب دانش تفاهم نامه منعقد نمود .این تفاهم نامه که به
امضای معاون دانشجویی دانشگاه شهاب دانش و رئیس هیئت قایقرانی استان
رسید در آن مقرر شد که دانشگاه شهاب دانش مقدمات شرکت دانشجویان ،اساتید،
کارمندان دانشگاه و خانواده برای فعالیت در هیات را فراهم نماید و هیئت قایقرانی
نیز تسهیالت ویژه برای معرفی شدگان از سوی دانشگاه در نظر گیرد.

حمشتمهاجرانی:

تیم ملیمی تواند در جام جهانی کارهای بزرگی کند

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت :من همانطور که بارها گفتهام باز تاکید میکنم تیم ملی بهترین نفرات و
نسل عالی را در اختیار دارد و به طور حتم این تیم میتواند کارهای بزرگتری انجام دهد.
«حشمت مهاجرانی» با اشاره به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه در هفته ششم دور نهایی مسابقات
مقدمات جام جهانی  ۲۰۲۲قطر ،اظهار داشت :تیم ملی نمایش خوبی را به اجرا گذاشت و سه امتیاز شیرین و
ارزشمند را به حساب اندوختههای خود اضافه کرد .ملیپوشان با شناخت کامل نسبت به حریف خود پا به میدان
گذاشتند ،سوریه در بازی رفت ایران را اذیت کرد اما در این مسابقه توپ و میدان در اختیار تیم ملی بود و به راحتی
برندهشدند.
سرمربیاسبقتیمملیفوتبالایرانخاطرنشانکرد:اسکوچیچتغییراتیرادرترکیبتیمملیایجادکردوبازیکنان
توانستند به خوبی بازی کنند .عملکرد همه نفرات تیم در این مصاف بیرون از خانه رضایتبخش بود.
مهاجرانی تصریح کرد :تیم ملی با نتیجهای که در بازی با سوریه گرفت در یک قدمی صعود به جام جهانی قرار گرفت
و میتوان از حاال ایران را یکی از تیمهای حاضر در جام جهانی دانست .ایران سه گل زد و میتوانست تعداد گلهای
خود را در این بازی افزایش دهد .در فاز هجومی حریف را تحت فشار قرار دادیم و سوریه بارها اشتباه کرد.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال با تمجید از بازیکنان تیم ملی گفت :من همانطور که بارها گفتهام باز تاکید میکنم
تیم ملی بهترین نفرات و نسل عالی را در اختیار دارد و به طور حتم این تیم میتواند کارهای بزرگتری انجام دهد.
وی در خصوص کیفیت لیگ برتر اظها داشت :کیفیت لیگ برتر چندان دلچسب نیست و متاسفانه حتی تیم های
مدعی ما هم در حد مدعی ظاهر نمی شوند .پرسپولیس ،استقالل و سپاهان در هفته های اخیر متزلزل ظاهر شدند.
مهاجرانی تاکید کرد :تیمی که برای قهرمانی بسته می شود از همان هفته اول مشخص است .شاید برخی تیم های
ما هزینه های زیادی کرده باشند اما تا امروز هماهنگی کافی را نداشتند و به بلوغ تاکتیکی نرسیدند.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت :امیدوارم در هفته آینده های شاهد کیفیت بهتری باشیم و هواداران
بتوانند از فوتبال لذت ببرند .کیفیت باالی لیگ روی کار تیم ملی تاثیر گذار است و بی تردید لیگ قوی به قدرتمند تر
شدن تیم ملی هم کمک می کند.
وی در خصوص حواشی زیاد فوتبال ایران اظهار داشت :این حاشیه ها در شان فوتبال ما نیست .متاسفانه هرروز
شاهد اعتراض به داوری هستیم در حالی که این موضوع در کل فوتبال دنیا برطرف شده و بازیکنان نیمی از وقت خود
را به خاطر اعتراض به داوری از بین نمی برند.

انتصاب مدیر ورزشی قمی به عنوان رئیس انجمن فریزبی فدراسیون ورزش های همگانی کشور
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی کشور در حکمی علی ذاکریان از ورزشکاران
و مدیران جوان ورزش استان قم را به عنوان رئیس انجمن فریزبی این فدراسیون
منصوبکرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن فریزبی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور ،در
حکم افشین موالیی سفیددشتی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی خطاب به
علی ذاکریان که پیش از این سرپرستی انجمن فریزبی را برعهده داشت ،بر توسعه
ورزش فریزبی در کشور با اولویت کاهش موثر کمتر تحرکی تاکید شده است.
توجه به برنامه محوری و رویکرد علمی در اجرای طرح ها و اقدامات ،تمرکز بر رعایت
ارزشهای محوری فدراسیون به ویژه اصل عفاف و حجاب ،شفافیت مالی در تمام
فعالیت ها ،تمرکز بر افزایش حداکثری مخاطبین انجمن در سطح ملی و استانی
متناسب با اهداف فدراسیون و نیازهای اقشار ،توجه به مشارکت موثر ذینفعان کلیدی
در تصمیم سازی های راهبردی و عملیاتی ،توجه به کمیته های متناظر استانی و
همچنین رفع مشکالت آنان به همراه تعهد عملی به خط مشی اخالقی فدراسیون از
دیگر محورهایی است که در حکم صادره رئیس انجمن فدراسیون ورزشهای همگانی
به آن تاکید شده است.
علی ذاکریان دارای دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه تهران است و
رساله خود را با عنوان تبیین دیدگاه مراجع عظام تقلید و اساتید حوزه علمیه نسبت به

ورزشبهپایانرساندهوهماکنونرئیسدفترتربیتبدنیموسسهآموزشعالیطلوع
مهر قم و عضو هیات علمی این دانشگاه است .
از مهم ترین سوابق قهرمانی ورزشی و مربیگری این ورزشکار می توان به عضو سابق
تیم ملی فوتبال دانشجویان ایران ،کسب مقام قهرمانی مسابقات قهرمانی مسابقات
بین المللی جام فجر در رشته آلتیمیت فریزبی ،کسب مقام نایب قهرمانی آسیا در
رشته فوتبال در کشور چین ،مقام قهرمانی مسابقات بین المللی فوتسال در کشور
امارات ،کسب مقام نایب قهرمانی نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان
نخبه علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در سال  ، ۸۷کسب مقام
قهرمانی فوتبال سومین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال  ۸۴و
کسب مقام قهرمانی فوتبال المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال ۸۷و
سایر مقامهای ورزشی اشاره کرد.
سرمربیتیمملیآلتیمیتفریزبیجمهوریاسالمیایران،مربیرسمیفدراسیون
فوتبالآسیا(،)Bمربیرسمیانجمنآمادگیجسمانیفدراسیونورزشهایهمگانی،
مدرس انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی ،مربی درجه سه و
ورزش فریزبی فدراسیون همگانی از دیگر سوابق علی ذاکریان است.
این استاد دانشگاه همچنین دارای تالیفات مختلفی از جمله ترجمه کتاب ۱۰۱
تمرینبسکتبالبرایجوانان وتالیففریزبیورزشیبرایهمهاست.کتابهای قوانین

آلتیمیت فریزبی و قوانین داوری ورزش آلتیمیت فریزبی نیز توسط رئیس انجمن
فریزبی فدراسیون ورزش های همگانی در دست چاپ است.

ششمین  پیروزی مقابل تیم امرتات تهران رقم خورد؛

تداوم اقتدار شیمیدر قم در بسکتبال بانوان ایران

به منظور رشد و توسعه رشته قایقرانی  صورت گرفت:

انعقاد تفاهم نامه بین هیئت قایقرانیقم و
دانشگاهشهابدانش

موضوع ۷درصد جریمه خوردن به مبلغ درخواستی ویلموتس
مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به دلیل ۷
درصد جریمه خوردن به مبلغ درخواستی ویلموتس ،باید در حال حاضر به این مربی
 ۹میلیون یورو پرداخت کرد ،گفت :ما درباره پرونده ویلموتس به CASشکایت کردیم.
یکی از روا ل دادگاه عالی ورزش این است که اگر شکایت رد شود ،باید ضمن پرداخت
مبلغ اصلی ،درصدی را هم به عنوان خسارت تاخیر پرداخت کنیم که امیدوارم این
اتفاق رخ ندهد .رفیعی در خصوص گمانهزنیها در مورد شکسته شدن رای پرونده
ویلموتس و پرداخت تنها 2میلیون یورو ،پاسخ داد :دادگاه عالی ورزش مستقل است
و قضات خوبی دارد .این پرونده هم دارای ابعاد فنی است .عمده مشکالت پرونده
مربوط به تحریم است و همه میدانیم فدراسیون پولی را به ویلموتس پرداخت کرده
است .کمتر سابقه دارد در دنیا پروندهای شبیه پروندههای کشورمان باشد .پرونده
کالدرون ،استراماچونی و ...را نگاه کنید ۹۰.تا ۹۵درصد مشکالت ما درباره پروندهها
ناشی از مسائل مربوط به تحریم و نقل و انتقال منابع مالی است .وی اضافه کرد :بحث
پول نداشتن نیست ،بلکه ما در نقل و انتقال پول هم مشکل داریم .همین االن باشگاه
پرسپولیس برای نجات پیدا کردن از پرونده کالدرون در تالش است .همه شاهد بودند
در پرونده این مربی و همچنین استراماچونی در این روزها چه گذشت .هیچ وقت
باشگاه پرسپولیس و استقالل نگفتند پول نداریم ،اکنون دهها میلیارد تومان از پول
باشگاه پرسپولیس به خاطر مشکل تحریم غیرقابل استفاده است .مثل همه مسائل
دیگر در فوتبال هم پول داریم ولی نمیتوانیم از آن استفاده کنیم.
چند صد میلیارد پول در فیفا و  AFCداریم
مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال افزود :فدراسیون فوتبال اکنون دارای چند صد
میلیارد تومان پول در فیفا و  AFCاست اما این منابع مالی به دلیل مشکل تحریم
غیرقابل استفاده است .در این شرایط کاری به جز کمک خواستن از دولت نداریم.

فوتبال هم بخشی از این مملکت است و ما میگوییم تا وقتی تضمینی داده نشود،
مذاکرات بیمعنی است .ستاد مقابله با تحریم ،برای پرونده ویلموتس آن تصمیم را
گرفت و بماند در ادامه چه اتفاقاتی برای فدراسیون فوتبال افتاد ،اما صادقانه میگویم
پول داریم اما نمیتوانیم از آن استفاده کنیم .رفیعی همچنین در خصوص مشکل
پرسپولیسدرخصوصپرداختمطالباتکالدرونتوضیحداد:تااینلحظهمشکالت
باشگاهها و تیم ملی ما برای دریافت پولهایی که از حضور در تورنمنتهای خارجی به
آن میرسند پابرجاست ،پول داریم اما به دلیل تحریم نمیتوانیم از آن استفاده کنیم.
از همه افرادی که صدای من را میشنوند به ویژه ریاست جمهوری ،وزیر امور اقتصاد و
دارایی ،وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس میخواهیم کمک کنند.
وی ادامه داد :بعضی مواقع در رسانههای مختلف میبینیم خبرهایی مطرح شده
که فدراسیون بار دیگر اعالم نیاز به دولت کرده و پول میخواهد .بله ،پول میخواهیم
اما دلیلش را بگویید .به این دلیل پول میخواهیم که قادر به برداشت پول خودمان
نیستیم .اگر پرسپولیس بتواند پول خود را دریافت کند بعید میدانم یک ریال بدهی
داشته باشد .استقالل و فدراسیون فوتبال هم چنین مشکلی دارند.
پرداخت ۲میلیون فرانکی فیفا به دلیل کووید ۱۹-به ایران
مشاور رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد :راه حلی به ما ارائه بدهند و بگویند چه
کار کنیم .به خاطر تحریمهای ظالمانه بیمهری میبینیم .به جز منابع مالی که
فیفا باید به ما بدهد یک ریال از بودجهای که فیفا به خاطر ویروس کووید  ۱۹به کل
فدراسیونهای جهان داده است نمیتوانیم دریافت کنیم .این مبلغ حدود ۲میلیون
فرانک سوئیس است .از طرفی انصاف نیست خود تحریمی کنیم و خودمان را بزنیم.
بیاییم و یار باشگاهها ،فدراسیون و فوتبال مملکت باشیم .اگر از آن طرف آب بیمهری
میبینیم ،در کشورمان لطف و مهربانی ببینیم و به ما کمک کنند.
موضوع اساسنامه فدراسیون و احتمال حذف از جامجهانی
رفیعی در خصوص وضعیت ماده یک اساسنامه این فدراسیون و احتمال حذف تیم
ملی از رقابتهای جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در صورت مصوب نشدن آن در مجلس
شورای اسالمی توضیح داد :گفتن آثار و تبعات این موضوع پیشداوری است و
خوشایند نیست که درباره چنین موضوعی صحبت کنیم و همچنان امیدوار هستیم
در مدت باقیمانده مجلس شورای اسالمی تصمیمی بگیرد که به سود فوتبال باشد.
فدراسیون فوتبال دیگر هیچ کاری نمیتواند انجام دهد ،دولت هم هر کاری می
توانست انجام داد ،دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه به طور مستقل رسیدگی کردند.
مشاوررئیسفدراسیونفوتبالتصریحکرد:اکنونتماممسائلدراختیاراتمجلس
شورای اسالمی است و آن گونه که صالح فوتبال ایران و مردم میدانند تصمیمگیری
کنند .فدراسیون فوتبال ،وزارت ورزش و قوه قضائیه قانونگذار نیستند ،فیفا اعالم
کرده باید اسم فدراسیون فوتبال از فهرست نهادهای عمومی غیردولتی خارج شود.
وی افزود :حق قانونگذاری برای قوه مقننه است .از مجلس شورای اسالمی
خواهش میکنم کار را به دقیقه  ۹۰نیندازند .هر چه بگویند بدون کم و بیش کردن
به فیفا اعالم میکنیم و آن را در راستای منافع ملی میبینیم .قوه مقننه ،کمیسیون
فرهنگی،فراکسیونورزشتالشهاییکردند.

روند پیروزیهای تیم بسکتبال بانوان شیمیدر قم در
فصل  1400 – 1401لیگ برتر بسکتبال زنان ایران با کسب
ششمینبردمتوالیتداومیافت.
تیمی که هفت بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران و سرمربی
و سرپرست تیم اعزامی به رقابتهای  2021کاپ آسیا
را در اختیار دارد همچنان بیرقیب در مسابقات فصل
جاری لیگ برتر باشگاههای کشور یکهتازی میکند و رقبا
را یکی پس از دیگری شکست میدهد .این تیم با هدایت

شایسته متشرعی سرمربی تیم ملی زنان ایران ،در ششمین
هفته مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال بانوان
باشگاههای کشور مقابل تیم امرتات تهران به میدان رفت،
دیداری که در سالن حکیمیه به انجام رسید و سرانجام این
شیمیدریها بودند که با نتیجه قاطع  83بر  51حریف را
مغلوبکردند.
در این مسابقه کیمیا یزدیانتهرانی بازیکن ارزشمند تیم
شیمیدر با کسب  25امتیاز و  16ریباند دابل دابل کرد و با

کارایی  ،۳۰به اتفاق آیدا گلمحمدی دیگر چهره شاخص
شیمیدر که این بازیکن هم با  14امتیاز و  14ریباند دابل
دابل کرد و کارایی  ۳۰داشت ،بازیکنان برتر میدان لقب
گرفتند.
نتایجوبرنامهبازیهایشیمیدرقم:
هفته اول :امرتات تهران  – 42شیمیدر قم ،97هفته دوم:
شیمیدر قم  – 76گروه بهمن ، 56هفته سوم :شیمیدر قم
 – 64شهرداری گرگان 37؛هفته چهارم :آکادمی ایزی

بسکتبال – 28شیمیدر قم،97هفته پنجم :شیمیدر قم90
– سپهرداد تهران ،23هفته ششم :شیمیدر قم  – 83امرتات
تهران،51هفته هفتم :گروه بهمن – شیمیدر قم (چهارشنبه
 17آذر) دیدارهای مرحله گروهی فصل 1400 – 1401
لیگبرتربسکتبالبانوانباشگاههایکشورباحضور 12تیم
در دو گروه  6تیمی به شکل دورهای برگزار شود و تیمها 10
هفته با یکدیگر رقابت میکنند تا رتبه آنها برای برنامهریزی
دیدارهای مرحله دوم این فصل لیگ برتر مشخص شود.

سیاسی7

 شماره 5399ت وچهارم 
یکشنبه 7-آذر ماه  -1400سال بیس 

کوثرینمایندهمردمتهران:

بازدیدهای میدانی رییس جمهوری جلوی تصمیمات اشتباه را میگیرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ،بازدید میدانی و حضور بیواسطه
را مانع تصمیمگیری اشتباه براساس شنیدهها و آمار غیرواقعی دانست و گفت:
رییسجمهوریشایدبهظاهرباسفرهایاستانیبرایخودسختیبخردامامیتواند
بهراحتیتصمیمبگیرد.
محمد اسماعیل کوثری در گفت و گو با ایرنا درباره عملکرد دولت سیزدهم ،گفت:
برعکس گذشته ،که دولتها در ابتدای کار شعارهای زیادی میدادند اما در عمل
اقدامی انجام نمیشد دولت سیزدهم نشان داد که اهل عمل است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود :زمانی که رییسجمهوری در
مجلس شورای اسالمی برنامههای خود را اعالم کرد از همان روز در پی تحقق وعدهها
رفت و در این میان یکی از برنامههای محقق شده واکسیناسیون عمومی و مقابله با
ویروس کرونا بود ،بطوریکه اکنون کشور در شرایط خوبی قرار دارد.
وی ،پیشرفت کشور را وابسته به مردم را یک ارزش عنوان کرد و گفت :وزارت
بهداشت و درمان با پیگیری رییس جمهوری روند مقابله با کرونا را سرعت بخشید.
همچنین سپاه ،بسیج و ارتش با درخواست وزارت بهداشت به صحنه آمدند و
خسارات جانی ویروس کرونا روند نزولی به خود گرفت.
رییس جمهوری به مردم اهمیت میدهد
کوثری ،سفرهای استانی و گفتوگوی بیواسطه با مردم مناطق مختلف کشور را از
کارهای موفق آیت الله رییسی عنوان کرد و گفت :رییس جمهوری به مردم اهمیت
میدهد و حضور میدانی رییسی در استانها باعث میشود که مشکالت و مسائل
را از نزدیک ببیند و تصمیم درست را بگیرد .فرماندهان در هشت سال دفاع مقدس
از دور جنگ را کنترل نمیکردند و یکی از دالیل موفقیت مقابل دشمن حضور
فرماندهان در میدان بود .اگر حاج قاسم عزیز به عنوان فرمانده در میدان حضور پیدا
نمیکرد تاعملیات طراحی کند،نمیتوانستبه خوبیفرماندهان راهدایت کند.
فرمانده پیشین لشکر محمد رسولالله تهران بزرگ ،خاطرنشان کرد :ممکن است
برخی شنیدهها اشتباه باشد و یا بعضی مدیران برای چاپلوسی آمار و ارقام غیرواقعی
اعالم کنند و بر اساس این آمار تصمیمگیری غلطی انجام شود .بنابراین بازدید
میدانی و حضور بیواسطه باعث موفقیت هر مدیری است .رییسجمهوری همواره
زمان مشخصی را اختصاص میدهد تا مشکالت مردم را مشاهده کند و براساس آن
طرحوبرنامهارائهدهد .وی،مواجههمستقیمرییسجمهوریبامسائلمردماستانها
را از اقدامات مثبت رییسجمهوری دانست و یادآور شد :آیتالله رییسی شاید به
ظاهرباسفرهایاستانیبرایخودسختیبخردامامیتواندبهراحتیتصمیمبگیرد.
این روش موفق در ژاپن باعث شد مسائل در ذهن مدیران و مسووالن رده باال باقی
بماندتابهتروصحیحتصمیمبگیرند.
رییسجمهوریدرپیانتصابافرادپرکار،متخصصومتعهداست
کوثری ،درباره انتصابات در دولت سیزدهم ،خاطرنشان کرد :در رابطه با کند بودن
روند جابجایی مدیرانصحبتهاییوجودداشت اما زمانی که موضوع را دنبال کردیم
پیبردیمرییسجمهوریدرپیانتصابافرادمسلطبهکار،پرکار،متخصصومتعهد
است که این کندی به این دلیل است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی درباره انتصاب برخی استانداران با
سابقه نظامی هم گفت :این افراد امتحان خود را در مقاطع مختلف پس دادهاند و از
قبل در کارهای مدیریتی موفقیتهایی به دست آوردهاند .آنها پرکار و خستگی ناپذیر
هستند نه اینکه ساعت ۲یا چهار عصر محل کار خود را ترک کنند.
کوثری افزود :رییسجمهوری در همان ساعت اولیه وقوع زلزله در اندیکا تصمیم
گرفت که مسوول مدیریت بحران کشور و معاون اول در مناطق زلزلهزده حاضر شوند.
زیرا مسووالن هر چه سریعتر در صحنه حضور پیدا کنند بهتر تصمیم میگیرند و
جلوی بسیاری از آسیبها را بهتر میگیرند .اینویژگیها باعث میشود که مسووالن
در پی مدیران پرکار ،متعهد و همسو باشند.

وی پرسید :نظامیها مگر شهروند این مملکت نیستند؟ آنها میخواهند خدمت
کنند و شغل برای آنها معنایی ندارد و اگر میخواستند شغل انتخاب کنند به دنبال
کارهای دیگر میرفتند .پیش از انقالب عضو تیم فوتبال ابومسلم مشهد و استقالل
تهران بودم و یا بسیاری از جوانان محصل و دانشجو بودند اما به دلیل احساس
تکلیف الهی به ندای رهبر کبیر انقالب اسالمی لبیک گفتیم و با ارتش بعث عراق
وارد نبرد شدیم .آنها برای شغل نیامده بودند چون اگر شغل برای آنها مهم بود درآمد
آنرامیپرسیدند.
فرمانده لشکر محمد رسول الله در دوران دفاع مقدس ،افزود :رزمندگان دوران
دفاع مقدس به فکر مسائل مالی نبودند و تمام هم و غم آنها بیرون کردن دشمن و
ضدانقالب از کشور بود و آنرا تکلیف میدانستند .آن زمان کنار ارتش بعث عراق ،تمام
جهان به غیر از سوریه مقابل ما ایستاده بود .مزدوران آمریکا ماهانه چند هزار دالر حق
ماموریتمیگرفتنداماکسییکریالبهاینبچههاپولندادوحتیبچههایسپاهتا
سال ۶۹بیمهنبودندعزیزانارتشهمهمینطور.اماآنهاچارچوبیداشتندوکارخود
رامیکردند.میاناستاندارانومسووالندولتچندنفرنظامیهستند؟شایدبیشتر
از ۴تا ۵نفر نباشند اما دشمن میخواهد جوسازی کند.
کوثری یادآور شد :نمایندههای مجلس همین وضعیت را دارند .اگر مردم رای
نمیدادندمننمیتوانستمبهمجلسبیایم.بنابراینخودمردممیبینندچهکسیبا
آنها صادقانه صحبت و خوب عمل میکند و چه کسی درست عمل نمیکند.
نماینده مردم تهران در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی افزود :جوسازی
دشمن جدی است و برخی افراد این موضوعات را در فضای مجازی دامن میزنند.
در حالیکه افراد زیادی در دولتهای آمریکا نظامی بودند مثال کالین پاول وزیر خارجه
بوش پسر ،نظامی بود .این موضوعات را دشمن با برنامهریزی از طریق جنگ نرم و
ُ
روانی به خرد افراد کم اطالع میدهد.
اراده دولت و مجلس رسیدگی به وضعیت اقتصادی و ثبات بازار است
کوثری درباره آینده روابط میان مجلس و دولت ،گفت :تعامل مجلس و دولت بسیار
خوب است و با گذشت زمان بهتر خواهد شد .بهرحال مجلس و نمایندگان اختیارات
خود را دارند و در تصویب لوایح و طرحها آزادند .خداوند در سوره زمر میفرماید «آن
کسانی که به سخن گوش میدهند و از بهترین آن پیروی میکنند ،ایشانند کسانی
که خدا هدایتشان کرده و اینان خردمندانند ».مخالفت مجلس مثال با طرح دولت
برای ارز  ۴۲۰۰تومانی به این معنا نیست که با دولت تعامل ندارد بلکه استقالل
مجلس و نمایندگان را نشان میدهد.
این نماینده مجلس یازدهم ،افزود :دولت سیزدهم در مدت کوتاهی که بر سر
کار آمده است با توجه به ایرادها و بدهیهای سنگین دولت قبل ،خوب عمل کرده
است .در پی تخریب دولت قبل نیستم اما باید بگویم که دولت قبل بهجا تصمیم
نگرفت« .روحانی به اسم کرونا حرکت نکرد تا مشکالت را از نزدیک ببیند .در حالی که
مشکالت عدیدهای بهویژه در بعد اقتصادی برای مردم به وجود آمد و این موضوعات
باید حل شود».
وی خاطرنشان کرد :آرزو داشتیم دولت قبل به عنوان دولت مستقر در نظام
جمهوری اسالمی ایران موفق عمل کند .زیرا اگر دولت و مجلس خوب عمل کند
منافع آن به مردم میرسد و اگر بد عمل کند هم دولت و هم مردم ضرر میکنند.
به تیم مذاکره کننده قبلی گفتیم راهی که میروید نتیجهای ندارد
کوثری عنوان کرد :اینطور نیست که از یک دولت تعریف و از دولت دیگر انتقاد
کنیم بلکه میگویم اگر دولت قبل حرف گوش میکرد و همه اقتصاد را به برجام گره
نمیزد این اتفاقات نمیافتاد .به عنوان نماینده مردم در دوره هشتم و نهم مجلس به
تیم مذاکره کننده و جواد ظریف و سید عباس عراقچی گفتیم که راهی که میروید
نتیجهای ندارد .اما آنها اعتقاد نداشتند و نتوانستند کار را به جلو ببرند.
نماینده مردم تهران در ادوار هشتم و نهم یادآور شد :کار آمریکا دشمنی است و پس

از انقالب دست این کشور از غارت سرمایههای ما قطع شده است .مثال قبل انقالب
از  ۶و نیم میلیون بشکه تولید نفت از کشور فقط نیم میلیون آن مصرف داخل بود و
شرکتهای آمریکایی و اروپایی مابقی را به اسم صادرات از کشور خارج می کردند.
وی اضافه کرد :آمریکاییها هنوز دشمنی را رها نکردهاند بنابراین تا میتوانیم باید
خود را قدرتمند کنیم .آنها نمیتوانند چون گذشته توطئههای خود را عملی کنند.
بنابراین باید حواس ما جمع باشد و نباید اجازه دهیم دشمن برای ما تصمیم بگیرد.
کوثری بیان کرد :دولت قبل همه چیز را به نتیجه برجام پیوند زده بود ،در حالی
که برجام واقعا نتیجهای برای ما نداشت .در چارچوب برجام ما به تمام تعهداتی که
داشتیم عمل کردیم اما آنها نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه تحریمها را
افزایش دادند و ما را محدودتر کردند .حال سوال این است که آیا باید بنشینیم بگوییم
که هر کاری دشمن کرد بگوییم عیبی ندارد یا این که به فکر راه حل باشیم؟ دولت
قبل نه تنها به دنبال راهحل نبود بلکه با عملکرد خود کاری کرد که مشکالت عدیده
ای برای مردم و ملت به وجود بیاید.
میگویند به سمت فناوری صلح آمیز هستهای نروید ،چرا نرویم؟
وی ،درباره رویکرد دولت سیزدهم در مذاکرات برای رفع تحریمها گفت :برخی
میگویند نمیخواهند با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند که اصال اینگونه نیست.
بنابهفرمودهحضرتامام(ره)ومقاممعظمرهبریماباتنهاکشوریکهارتباطنداریم
فقط رژیم اشغالگر قدس است و گرنه اگر آمریکاییها سر عقل بیایند و به آنچه که
توافق میکنند عمل کنند ما هم عمل میکنیم .هر چند تا اینجا هم به تعهدات خود
عملکردهایم.
کوثری افزود :در موضوع هستهای ما میگوییم چطور در هیروشیما و ناکازاکی
بمب اتمی منفجر کردید و بیش از  ۲۰۰هزار نفر را یکجا کشتید .چگونه شما  ۷هزار
کالهک و رژیم اشغالگر قدس بیش از  ۲۵۰کالهک اتمی داشته باشید ،اما به ما
میگوید به سمت فناوری صلح آمیز هستهای نرویم ،چرا نرویم؟ جوانان توانای ما
چرا نمیتوانند به سمت این فناوری بروند؟
کوثری یادآور شد :آمریکاییها زمان طاغوت گفتند میتوانید  ۲۰هزار مگاوات
برق هستهای داشته باشید .ما هم در پی این هستیم تا از طریق فناوری هستهای،
نیازمندی برق کشور را تامین کنیم اما آنها مخالفت میکنند .چطور میشود از
فناوری هستهای برای تولید بمب استفاده میکنید اما ما برای تولید برق نمیتوانیم
از این فناوری استفاده کنیم آن هم در حالی که مقام معظم رهبری فتوا دادند تولید
بمب اتمی حرام است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :آمریکا پیش از
انقالب در ارتباط با سوخت راکتور  ۵مگاواتی تولید دارو تعهد کرد که سوخت ۲۰
درصدی آنرا تامین کند اما پس از انقالب از این کار ممانعت کرد .این موضوع باعث
شد خودمان برای رفع نیازمندیها سوخت را تولید کنیم آنها فکر نمیکردند این کار
را انجام دهیم.
کوثری یادآور شد :تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در سال ۱۳۸۹وقتی با برزیل و
ترکیه به نمایندگی از آمریکا مذاکره کرد به اینجا رسید که این سوخت را باید خودمان
تولید کنیم .در ابتدا گفتند  ۲۰درصد را از بین ببرید یا به همان  ۳.۵درصد برگردانید
یا اینکه به کشورهای دیگر بدهیم که دولت قبل  ۱۰تن را از کشور خارج کرد .ما آنرا
برای سوخت کشاورزی و حتی برای کشتیها میخواستیم.
وی افزود :حضرت امام (ره) برای بزرگی ،عزت و سربلندی ملت ،انقالب کرد تا
مردم ایران با تفکر اسالم ناب خود یک قدرت بزرگ برای دفاع از مظلومان و محرومان
تشکیل نه اینکه قدرتمند شویم و چپاول کنیم .همانطور که ما از ونزوئال دفاع کردیم
کشوری که مسلمان نبود اما مظلوم بود.
کوثری با اشاره به تشکیل جبهه مقاومت در منطقه ،گفت :آمریکاییها باید از
منطقه بیرون بروند یعنی اگر بیرون نروند آنها را بیرون میکنند زیرا آنها هر جایی که
رفتند باعث بدبختی شدهاند .آمریکاییها بیش از ۲۰سال در افغانستان بودند و چه
کار کردند؟ آنها پس از انفجار ساختمان دوقلو تجارت جهانی در نیویورک ،افغانستان
را اشغال کردند .چه گروه و کشوری پشت اتفاقات یازده سپتامبر  ۲۰۰۱بود؟ ابتدا
گفتند عربستان و القاعده این کار را انجام دادند و حاال میگویند کار اسراییل بوده
است.
وی ادامه داد:نمیخواهم در اینباره قطعیصحبت کنم اما درنهایت کار خودشان
بوده است .اینجاست که میگوییم چرا افغانستان و عراق را اشغال کردید؟ جرج بوش
گفت که ایران محور شرارت است اما جای سوال دارد که این موضوعات چه ربطی
به ایران داشت؟ بنابراین همه دشمنیها و توطئهها بهانه است تا تفکر والیت بر سر
ایراننباشد.
این فعال سیاسی درباره قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس یازدهم ،گفت:
مجلس با این قانون برای دولت چارچوب مشخص کرد و دست دولت را باز گذاشت.
بنا به فرموده مقام معظم رهبری کار مجلس ریلگذاری است تا دولت در این مسیر
کار خود را دنبال کند .از همین رو مجلس بسیار مصمم است که دولت را حمایت و
پشتیبانیکند.
تحریمهابرداشتهشودماآمادهمذاکرههستیم
کوثری عنوان کرد :ما میگوییم ابتدا باید تحریمها برداشته شود و سپس مذاکره
برای حصول نتیجه ،نه مذاکره برای مذاکره ،انجام شود .در برجام قرار بود که ما
اقداماتی چون کاهش سانتریفیوژها به  ۶هزار ،از بین بردن آب سنگین اراک و...
انجام دهیم اما آنها تحریمها را علیه ما گسترش دادند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :شرط ما منطقی است.
اگر میگویید مذاکره ،ما حرفی نداریم اما ابتدا حرفهای همان موقع و توافقات
برجام را عمل کنید .به این معنا که تحریمها باید برداشته شود .ما آماده مذاکره
هستیم اما طرف مقابل باید تضمین دهد که به تعهدات خود پایبند باشد.

جوادامامفعالسیاسیاصالحطلب:

مجلس و دولت برنامهای برای اداره کشور ندارند

یک فعال سیاسی اصالحطلب درخصوص این که مجلس
و دولت برنامهای برای اداره کشور ندارند و سعی میکنند با
ایجاد شرایط خاص کشور را اداره کنند ،چه راهکاری باید به
کار برد تا مشکالت معیشتی و اقتصادی رفع شود ،گفت:
اداره کشور نیاز به برنامه و منابع دارد که متاسفامه هیچ
برنامه و منابعی را تاکنون نتوانستهایم شاهد باشیم .جواد
امام درباره افزایش تفویض اختیارات به استانداران از سوی
دولت و وزارت کشور گفت :اگر اختیارات استانداران افزایش
پیدا کند ،یعنی دستگاههای اجرایی وزارتخانهها بخشی از
اختیاراتشان را به استانداریها تفویض کنند ،تسهیل در
تصمیمگیری و اجرا صورت میگیرد و یک مقداری از تمرکز
تصمیمگیری کاسته میشود ،که به اعتقاد من اگر این
شرایطواقعیباشد،بهنفعاستانهاخواهدبودومامیتوانیم
شرایطخوبیراشاهدباشیم.اینفعالسیاسیاصالحطلب
خاطرنشان کرد :اما نکته اساسی بحث منابع است ،زیرا
ً
استانها نمیتوانند مستقال برای خودشان تعریفی داشته
ً
باشند ،زیرا کسب درآمدها اساسا باید متمرکز دیده شوند
و به خزانه سپرده شود و از آنجا بر اساس قانون بودجه
تخصیص پیدا کند .وی در خصوص انتخاب استانداران
نظامی درکشور ،اظهار داشت :انتخابات استانداران نظامی
درواقعنشاندهندهحاکمیتنگاهنظامیوامنیتیبهمسائل
است و با توجه به شرایط جامعه ما این امر خودش التهابات
را افزایش میدهد و باعث حاکم شدن دوگانه میدان و
ً
دیپلماسیمیشودوعمالارشدتصمیمگیرانمابهجایقوه
سیاسی و اجرایی که چهار دهه در جمهوری اسالمی ایران
برایش تالش شد ،نظامیان خواهند بود.
انتخاباستانداراننظامینشاندهندهحاکمیتنگاه
امنیتیاست
این فعال سیاسی اصالحطلب با بیان این که در هیچ

حکومتی غیر از حکومت نظامیان ،ارشدهای ما نظامی
نبودهاند ،بیان کرد :ارشد نظامی ما فقط برای نیروی نظامی
و انتظامی است نه اینکه او را بگذاریم بر تمام امور حاکمیت
قرار گیرد که این کار نظام سیاسی ما را دچار یک تزلزل
میکند و قاعدتا این تجربه یک نما و تصویری نشان میدهد
که یک جامعهای قرار است توسط نظامیان مدیریت شود و
با آنها التهابات و تنشهای اجتماعی را مدیریت کند که به
اعتقاد من خود این مسئله بر تنشها میافزاید.
وی درخصوص این که مجلس و دولت برنامهای برای اداره
کشور ندارند و سعی میکنند با ایجاد شرایط خاص کشور را
اداره کنند ،چه راهکاری باید به کار برد تا مشکالت معیشتی
و اقتصادی رفع شود ،گفت :اداره کشور نیاز به برنامه و منابع
داردکهمتاسفامههیچبرنامهومنابعیراتاکنوننتوانستهایم
شاهد باشیم زیرا یکی از بحثهای جدی که در کشور به
ما تحمیل شده است بحث تحریمها است که مشکالت
اقتصادی ما را افزایش داده است.
امام ادامه داد :یکی از مهمترین بحثها در امور اقتصادی
ومعیشتیمردمایجادسازوکارجهتسرمایهگذاریخارجی
است و این در گرو شکستن تحریمها است که البته این کار
هم نخست مربوط به بحث احیای برجام با حفظ عزت و
اقتدار است ،سپس پذیرش FATFاست چرا که امروز تعامل
ً
مالی ما با دنیا قطع شده است و عمال بانکها سازوکاری
برای تبادل ندارند و هیچ گشایش اسنادی فراهم نمیشود
کهرفعاینمواردنیازمندتجدیدنظردرسیاستهایداخلی
و ایجاد گشایش در روابط خارجی ما است.
وی تاکید کرد :ما باید به سمت تنشزدایی برویم اما با این
سازوکاری که امروز شاهدش هستیم و با ورود یک تعداد
نیروهای که فاقد دانش و تجربه الزم ،این کارها سخت
میشود.

«به زودی» باالخره فرا میرسد؛

خیلی نزدیک به رفع تحریمها یا خیلی دور؟!

معاون سیاسی وزارت امورخارجه روز دوشنبه هشتم آذرماه مذاکراتی را برای احیای
برجام و توقف تحریمهای یکجانبه آمریکا از سر خواهد گرفت که سلف او سیدعباس
عراقچی در تاریخ  ۳۰خرداد سال جاری آن را بیش از هر زمان دیگری نزدیک به توافق
توصیف کرده بود.
روز دوشنبه  ۸مهرماه همان تاریخی است که ماهها با عنوان «به زودی» از آن یاد
ی ادامه یافت که مذاکرهکننده روسیه را نیز به اعتراض واداشت که کسی
میشد و تا جای 
برای من به زودی را معنا کند!.
علی باقری کنی ،معاون سیاسی وزارت امور خارجه در تاریخ  ۱۲آبانماه در
توئیتی عنوان کرد که «در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا ،آغاز مذاکرات با هدف لغو
تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی ،در روز  ۸آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت»
و البته «مذاکرات با هدف لغو تحریمها» همان «مذاکرات برای احیای برجام» است که
مذاکرهکننده جدید کشورمان به هر دلیلی دوست ندارد نه تنها این عنوان ،بلکه عنوان
«هفتمین دور مذاکرات» را به کار ببرد .با این حال اما  ۸آذر همانطور که رسانههای
خارجی هم با این عنوان از آن یاد میکنند ،هفتمین دور مذاکراتی که است که پس
از روی کار آمدن جو بایدن ،چهل و ششمین رئیسجمهور ایاالت متحده با شعار
انتخاباتی بازگشت به برجام در تاریخ ۱۷فروردین ۱۴۰۰آغاز شده و ششمین دور آن نیز
پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم ،در تاریخ  ۲۲خرداد  ۱۴۰۰آغاز و روند آن از ۳۰
خردادماه،دوروزپسازپیروزیرئیسیدرانتخاباتریاستجمهوریایرانمتوقفشد.
تیم جدید مذاکرهکننده به سرپرستی علی باقریکنی در حالی روز دوشنبه مذاکرات
مستقیم با ۴+۱و غیرمستقیم با ایاالت متحده را از سر خواهد گرفت که معاون سیاسی
پیشین وزارت امور خارجه در پایان دور ششم ،مرحله بعدی را مرحله تصمیمگیری
نهاییکشورهادانستهبود.
دور ششم؛ بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک بودیم
سیدعباس عراقچی ،رئیس هیات مذاکرهکننده ایران در وین  ۲۷خرداد  ۱۴۰۰در
گفتوگو با شبکه الجزیره تاکید کرد :در مذاکرات وین پیشرفت خوب و مملوسی در
رابطه با مسائل مختلف داشتیم .به نظر من ما اکنون از هر زمان دیگری به توافق نزدیک
شدیم اما همچنان مسائل اساسی وجود دارد که در خصوص آنها مذاکره میکنیم.
مذاکرهکننده کشورمان همچنین  ۳۰خردادماه و در پایان دور ششم مذاکرات وین
و در جریان برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست انریکه مورا ،معاون
نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی ،ضمن اشاره به پیشرفتهای صورت
گرفته در این دور از مذاکرات بویژه در مورد پیشنویس متون مذاکراتی ،بیان کرد که
موضوعاتمهمباقیماندهکهنیازمندتصمیمگیریهایجدیدرپایتختهاخصوصا
ی از طرفهای مذاکره خواست تا با جدیت و اراده
در کشورهای طرف مذاکره است .و 
قوی جهت حفظ و احیای برجام ،با واقعبینی تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان ضمن تصریح این موضوع که بیش از هر زمان
دیگری به توافق نزدیک هستیم ،اظهار امیدواری کرد که در دور آتی مذاکرات بتوان به
توافقدستیافت،گرچهنمیتوانآنراتضمیننمود .مذاکرهکنندهپیشینکشورمان
در وین همچنین طی مصاحبهای در  ۶تیرماه گفت :یکسری مسائل باقی مانده که
مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته و زمان تصمیم.گیری کشورها فرا
رسیدهاست.
شروع دولت سیزدهم و اصطالح پرتکرار «به زودی»
با پایان دور ششم مذاکرات و ورود کشور به پروسه انتخابات و انتقال قدرت ،آینده
مذاکرات و همچنین آینده برجام در هالهای از ابهام فرو رفت .البته هرچند رئیس دولت
سیزدهم در مناظرههای انتخاباتی عنوان کرده بود که درصد باالیی از مشکالت هیچ
ربطی به تحریم ندارد و اینکه وضع موجود را به تحریم نسبت بدهیم ،قابل قبول نیست
اما در پاسخ به سوالهای مرتبط با ادامه مذاکرات وین نیز ،رفع تحریمها را در دستور
کار دولت احتمالی خود اعالم کرد و این امیدها برای بازگشت ایران پای میز مذاکره را
زنده نگه داشت .حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه نیز در جریان رای اعتماد در
مجلس شورای اسالمی در خصوص برجام ،گفت :در مجلس بارها سخن گفتهام که
وزارت امور خارجه ،وزارت برجام نیست؛ با صدای بلند اعالم میکنم که ما در وزارت
امور خارجه مذاکره را ابزاری از دیپلماسی میدانیم و هیچگاه از میز مذاکره منطقی
و توام با اقتدار و حکمت فرار نخواهیم کرد اما وزارت خارجه را به برجام گره نخواهیم
زد .همه تالش خود را برای بیاثر کردن تحریمها به موازات تالش برای لغو تحریمها
به کار خواهیم بست اما با مذاکرهای همراه خواهیم بود که فرسایشی نباشد و تامین
کننده حقوق و منافع ملت بزرگ ایران باشد این سیاستی است که دولت آقای رئیسی
به صراحت بر آن تاکید دارد.
با این حال وی پس از رایآوری در مجلس تا زمان اعالم تاریخ بازگشت ایران به وین
همواره در خصوص تاریخ این بازگشت از لفظ «به زودی» استفاده میکرد که بارها با
واکنش اعضای ۴+۱و آمریکا مواجه شد.
مخالف دیروز و مذاکرهکننده امروز
در این میان اما سوال دیگری به جز تاریخ ازسرگیری مذاکرات بارها در رسانهها مطرح
شد و آن مذاکرهکننده ایران بود؛ این سوال که آیا مسئولیت انجام مذاکرات همچنان
با وزارت امور خارجه خواهد بود ،یا مجددا دبیر شورای عالی امنیت ملی سرپرستی
تیم مذاکرهکننده را به عهده خواهد گرفت .مشخص شدن پاسخ این سوال اما سوال
دیگری را به وجود آورد که مخالف سرسخت دیروز چگونه میخواهد راهی مذاکرات
وین برای احیای توافقی شود که بارها علیه آن اظهارنظر کرده و معتقد بود برجام منافع
ایران را تأمین نخواهد کرد .حاال اما این مخالف برجام و مذاکرهکنندگان آن ،روز دوشنبه
در وین برای احیای همین توافق و توقف تحریمهای یکجانبه ایاالت متحده با بازگشت
به توافق هستهای مذاکره خواهد کرد .تحریمهایی که رهبر انقالب در خصوص لزوم
رفع آنها گفتند «اگر بتوان تحریم را رفع کرد ،حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم».

ذاکریان استاد حقوق و روابط بین الملل:

ایران چیزی برای پنهان کردن
نداشته و ندارد

این فعال سیاسی اصالحطلب در گفتوگو باایلنا ،ادامه
داد :اینکه آقایان میخواهند از یک جریان خاص انتخاب
افراد را انجام دهند این مورد نقد نیست ،این که بخواهند
کسانی را در پستهایی قرار دهند که صالحیت الزم را ندارند
آن هم زمانی که دم از شایستهساالری میزنند ،درست
نیست.
وی خاطرنشان کرد :شایستهساالری یکسری
شاخصههایی دارد که باید باتوجه به آنها افراد را انتخاب
کنیم اما هیچ شاخصی را برای انتخاب شایستهها تعیین
نکردهایم که متناسب با آن افراد را سرکار بیاوریم.
مجلس به جای حل مشکالت  ،دنبال شکار سگ و
گربه در خانههای مردم است
امام ادامه داد :شرایط هم نشان میدهد مجلس هم به
جای اینکه به فکر معیشت و راهکارها و قوانین تسهیل

کننده برای برطرف کردن این مشکالت مخصوصا در
حوزه اقتصادی باشد ،موانعی را برای دسترسی به توافقات
هستهای و برجام میگذارد و یا مشغول محدود کردن فضای
مجازی با عنوان طرح صیانت است ،بدون آنکه فرصتهای
شغلی را در این فضا در نظر بگیرد و یا به دنبال شکار سگ
و گربه در خانههای مردم است و این کارها برنامهاش شده
اشت.
وی افزود :امیدواریم باتوجه به یکدست شدن قوا  ،ارکان
مراجع تصمیمگیر یک تصمیمی برای آرامش ،آسایش و رفاه
مردم بگیرند تا آنان هم احساس آسایش کنند ِواال این که
برخیها احساس کنند به یک غنیمتی دست پیدا کردهاند
و هرگونه که بخواهند با آن رفتار کنند هزینهها را افزایش
میدهد که در نهایت موجب نابودی خودشان و کشور
خواهدشد.

استاد حقوق و روابط بین الملل گفت :دلیلی برای همکاری نکردن با آژانس نداریم
چون همکاری ها بر اساس پادمان و در نهایت در چارچوب توافق برجام است .ایران
چیزی برای پنهان کردن نداشته و ندارد .مهدی ذاکریان با اشاره به مذاکرات ایران و
آژانس و درخواست های آژانس برای همکاری بیشتر ایران گفت :وقتی مسئول تیم
مذاکرهکنندهایرانمیگویدمذاکراتهستهایبرمبنایقرارداد ۲۰۱۵است،بنابراین
در موضوع مذاکرات با آژانس هم همان مبنا قرار می گیرد و درخواست های آژانس
و همکاری ها هم باید بر همین اساس باشد .وی با بیان این که ایران باید در رویه
های خودش در این مدتی که گذشته یعنی در فاصله روی کار آمدن دولت جدید تا
کنون ،تجدید نظر میکرد ،معتقد است که ایران تا چندی پیش طلبکار کشورهای
امضا کننده برجام بوده ولی االن به یک بدهکار تبدیل شده است و این هم ناشی از
سخنان بی مبنای برخی در داخل است که گفتند باید از برجام خارج شویم و توافق را
قبول نداریم .این استاد دانشگاه تصریح کرد :برخی موضع گیری های داخلی و تاخیر
در ادامه مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام به جایی رسید که در جامعه جهانی
اعالم شد که ایران از تعهدات خودش طفره می رود ،درحالی که ایران از  ۲۰۲۰آرام آرام
تعهداتش را کاهش داد آن هم با اطالع به طرفین برجام و به منظور ترغیب سایر اعضا
که آمریکا را تحت فشار قرار دهند که به توافق برگردد .متاسفانه وقتی بایدن به قدرت
رسید در این موقع ایران به جای فشار به اروپا ،صحبت از عدم پایبندی به برجام و خروج
از آن کرد و به جای اینکه فشارها متوجه بایدن شود ،متوجه ایران شد .ذاکریان گفت:
ایران از امتیازات برجام بهره ای نبرد در حالی که تعهدات هسته ای خود را اجرا کرد.
اکنون ایران باید برای لغو تحریم ها وارد مذاکره شود تا از امتیازات آن منتفع شود .وی
خاطرنشان کرد :دلیلی برای عدم همکاری با آژانس نداریم چون همکاری ها بر اساس
پادمان و در نهایت در چارچوب توافق برجام یا توافق  ۲۰۱۵است .ایران چیزی برای
پنهان کردن نداشته و ندارد .وی ادامه داد :اگر قرارداد ۲۰۱۵به تایید ۵+۱و ایران رسید
ایران می داند چه تعهداتی را در برجام دارد و در قالب همان باید همگی طرفها متعهد
باشند .نباید این گونه باشد که تعهدات صرفا توسط ایران اجرا شود و ایران متضرر باشد.
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برگزاری کالس ویژه برای واکسن نزدن مردم!
رئیس نظام پزشکی استان قم گفته که در این استان
کالسهایی با سوءاستفاده از وجه دینی مردم برای آموزش
واکسن هراسی در  ۱۰سطح در حال برگزاری است و خود را
زیر پوشش حوزه علمیه معرفی میکنند.

مدیرعاملسازمانمیادینوساماندهیمشاغلشهریشهرداریقممطرحکرد:

هزینه ۳۰۰میلیاردریالیتملکات
 ۷۳غرفه میوه و ترهبار میدان مطهری

مدیرعاملسازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهیمشاغلشهریشهرداری
قم با اشاره به تملک 73غرفه میوه و ترهبار میدان مطهری ،از صرف هزینه300
میلیارد ریالی این آزادسازی خبر داد.
علیرضا مظفری با اشاره به آخرین وضعیت تملکات غرفههای میوه و ترهبار
میدان شهید مطهری اظهار داشت :سازمان میادین در خصوص تملک میدان
مطهری جلسات متعددی با آستان مقدس ،کارشناسان رسمی دادگستری و
همچنینوکالیباتجربهدربارهاحصاءوشناساییاطالعاتمالکینبرگزارکرده
است و در مجموع با صرف اعتباری بالغبر  ۳۰۰میلیارد ریال از سال ۱۳۹۸
تاکنون ۷۳باب غرفه به تملک این سازمان درآمده است.
وی از ّ
جدیت و عزم راسخ سازمان میادین و ادامه اجرای این پروژه خبر داد
و افزود :بنا داریم باقی تملکات را انجام دهیم و از صنوف فعال خواهشمندیم
هرچه سریعتر نسبت به فروش این واحدها اقدام نمایند تا این فضاها تبدیل به
اماکن مطلوب و مورد نیاز مردم شود .مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم با اشاره به چهره نامناسب میدان میوه
و ترهبار شهید مطهری و بافت فرسوده و ناایمن این میدان گفت :پروژه تملک
پالکهای باقیمانده میدان مطهری و پرداخت منافع متصرفین این مجموعه
بزرگ ،با هدف ساماندهی و استفاده بهینه از فضای موجود صورت میپذیرد
که الزم بوده هر چه سریعتر اجرا و تعیین و تکلیف گردد .وی خاطرنشان کرد :با
ُ
راهاندازی و استقرار مراکز میوهفروشی و خردهفروشی در تمام سطح شهر ،دیگر
الزامیبهفعالیتواحدهایفعالاینمجموعهوجودنداشتهوامیداستفعالین
حاضر در میدان میوه و ترهبار شهید مطهری هر چه سریعتر نسبت به تعیین و
تکلیفوضعیتخوداقدامنمایند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبرداد:

بهره برداری ازپیاده راه
آیتاللهمرعشیتابهمن
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از اتمام زودتر از موعود پروژه پیاده راه
آیتالله مرعشی نجفی(ره) خبر داد و گفت :زمان انجام پروژه در قرارداد 10
ماه بوده اما با توجه به پیشرفت  45درصدی فیزیکی کار امیدواریم تا بهمنماه
این پروژه افتتاح شود.
عباس حلوایی زاده  ،به تشریح وضعیت پروژه پیاده راه آیتالله مرعشی
نجفی(ره) پرداخت و اظهار داشت :پیاده راه آیتالله مرعشی نجفی حدفاصل
چهارراه شهدا تا خیابان شبستان حرم حضرت معصومه(س) طراحیشده و
بهعنوان مرحله سوم آرامسازی هسته مرکزی شهر در حال اجرا است.
وی پیشرفت فیزیکی پروژه را بیش از  ۳۵درصد اعالم کرد و افزود :در حال
حاضر پیشرفت فیزیکی و واقعی پروژه  ۴۵درصد بوده و طبق برنامه زمانبندی
انجام ولی درمجموع  ۳۵درصد کار اجراشده است .معاون فنی و عمرانی
شهرداری قم از اتمام زودتر از موعود پروژه پیاده راه آیتالله مرعشی نجفی
خبر داد و گفت :زمان انجام پروژه در قرارداد  ۱۰ماه بوده است ،اما با توجه
به پیشرفت فیزیکی کار امیدواریم تا بهمنماه این پروژه به بهرهبرداری رسیده
و زودتر از موعود پروژه افتتاح شود .وی سپس اعتبار پروژه را عددی بالغبر ۱۵
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :طول این پیاده راه ۳۳۰متر و عرض آن ۲۰متر
است و درمجموع ۶۶۰۰مترمربع را در برمیگیرد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

ایمنسازیوفعالسازی
 ۱۶۱آبنمای شهری

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :از مجموع 165
آبنمای شهر قم تاکنون  161آبنما ایمنسازی شده و مابقی هم در دستور
کار است.
پیام جوادیان با بیان اینکه یکی از پروژههایی که در واحد بهینهسازی،
نگهداری و تعمیرات سازمان پارکها در حال پیگیری بوده ایمنسازی و بهسازی
آبنماهای موجود شهر است اظهار کرد :به دنبال بهسازی و تحویل آبنماهای
موجود  ۵آبنما در مناطق دو و  ۶ازجمله آبنماهای میدان شهید ستاری،
آبنمایبوستانبرنا،آبنمایانتهایبلوار ۶۰متریوآبنماهایبوستانهمت
و ثامن ایمنسازی شدند .وی با بیان اینکه بهسازی این آبنماها سال گذشته
آغازشده و با بروز مشکالتی امکان تحویل آن وجود نداشت گفت :با پیگیری
صورت گرفته اقدامات الزم انجامشده و توانستیم پروژه را از پیمانکار برای تست
اولیهتحویلبگیریم.مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریقمگفت:
امیدواریم طی پیشبینی صورت گرفته تمام این آبنماها بهطور کامل تحویل
سازمان پارکها شده و بعد از تست اولیه در اختیار مردم قرار گیرد .وی ابراز
امیدواری کرد که از مجموع بیش از  ۱۶۵آبنمای شهر با تحویل این آبنماها،
 ۱۶۱آبنما بهصورت ایمن به بهرهبرداری برسد .جوادیان گفت :چهار آبنمای
باقیمانده نیز در ماههای پیش رو بهسازی و ایمنسازی و راهاندازی خواهد شد
وبهاینترتیبکلیهآبنماهایسطحشهرفعالخواهندبود
مدیرکل مهندسی و امور اجرایی ترافیک شهرداری قم مطرح کرد:

اثر منفی نوسانات ارزی برای مکانیزه
کردن پلهای عابر پیاده
مدیرکل مهندسی و امور اجرایی ترافیک شهرداری قم نوسانات و عدم ثبات ارز
را از عوامل مهم و اصلی در عدم استقبال در مناقصات مربوط به مکانیزه کردن
پلهایعابرپیادهدانست.
سید امیرعباس صفوی با اشاره به تالش شهرداری قم برای توسعه پلهای
عابر پیاده اظهار داشت :در سطح شهر قم  ۵۲پل عابر پیاده وجود دارد که ۵
مورد از آنها مکانیزه است.
وی با بیان اینکه برای مکانیزه شدن بیشتر پلهای عابر پیاده قم سه مرتبه
قراردادهای موردنظر به مناقصه گذاشته شد تصریح کرد :به دالیل مختلف
بهویژه نوسانات نرخ ارز و مسائل اقتصادی این مناقصات با استقبال سرمایه
گذران روبهرو نشد.
مدیرکل مهندسی و امور اجرایی ترافیک شهرداری قم ادامه داد :طبق
برنامهریزی شهرداری قم قرار بود سال  ،۹۸چهار پل و در سال  ۱۳ ،۹۹پل
مکانیزه شود که مشکالت اقتصادی و عدم ثبات نرخ ارز سبب بیرغبتی
سرمایهگذارانشدهاست.
در نخستین سالگرد شهادت این شهید هستهای صورت گرفت:

آغازاجرایدیوارنگارهشهید
یزاده در قم
فخر 

یزاده در نخستین سالگرد شهادت این
دیوارنگاره تمثال شهید محسن فخر 
شهید هستهای در بلوار شهید فخری زاده قم آغاز به کار کرد.
به گزارش شهرنیوز ،دیوارنگاره شهید فخری زاده توسط دو تن از اساتید
برجسته کشور انجامگرفته و در نخستین سالگرد شهادت این شهید سرافراز
هستهای عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
ابعاد این نقاشی و دیوارنگاره  ۱۵در  ۱۷مترمربع است و طرح آن نیز توسط
هنرمندان برجسته شهر قم طراحی و آمادهشده است.
گفتنی است بر روی این دیوارنگاره پیشازاین عکس علی خلیلی از
شهدای امر به معروف و نهی از منکر نقش بسته بود که با اضافه شدن عکس
شهید فخری زاده ،نقاشی این شهید امر به معروف نیز نوسازی و جدید شده
است.

 دستگیری  ۶۷نفر در اعتراضات اصفهان
سردار حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه ناجا گفت :عوامل اطالعاتی نامحسوس یگان ویژه با
مستندسازی و طبق روال قانونی عوامل و محرکین اصلی را شناسایی کرده و تا این لحظه تعداد  ۶۷از
آنها را دستگیر کردهاند .معاندین ،سلطنتطلبها و منافقین که کارنامه ننگینی از آنها در ذهن مردم
عزیز ایران وجود دارد ،بطور مستمر و با برنامه به دنبال ناآرامی و ایجاد رعب و وحشت هستند .دشمنان
ایران اقدام به تهیه دستورالعمل با هدف آسیب به یگان های ویژه کردند ،فارغ از اینکه یگان ویژه با
بهره گیری از ظرفیت مردمی خود اجازه خود نمایی به بدخواهان نخواهد داد .سلطانیان سخنگوی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :بر اساس آخرین گزارشها و استعالمهای رسیده ،همه مجروحان
از جمله نیروهای انتظامی ،امنیتی و اغتشاشگران با آسیبهای سطحی ترخیص شدهاند و تنها ۱۹
نفر در بخشهای چشم پزشکی مراکز درمانی بستری هستند .ناآرامیهای روز جمعه در شهر اصفهان
هیچ کشتهای نداشت.
رئیس جمهور به لرستان سفر میکند
حجت االسالم «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور کشورمان در یازدهمین سفر استانی خود ،پایان
این هفته و در روز پنجشنبه یازدهم آذرماه به لرستان سفر میکند.بر اساس این گزارش ،این دومین سفر
حجت االسالم رئیسی به لرستان طی امسال است و نخستین سفر ایشان در کسوت ریاست قوه قضائیه
بوده است .جزئیات و برنامههای سفر حجت االسالم رئیسی به لرستان به زودی اطالع رسانی خواهد
شد.فرهاد زیویار استاندار لرستان در این رابطه پیش از این اظهار داشت :در سفر آیت الله رئیسی و
هیئت همراه به لرستان برنامههای متنوعی گنجانده شده که شامل دیدار با اقشار مختلف مردمی،
بازدید از پروژههای عمرانی و اقتصادی و برگزاری جلسات خواهد بود.

طرح:مهدیعزیزی

شهردارقم:

مونوریل قم کارایی جابهجایی مسافر را ندارد

شهردار قم کارکرد مونوریل در قم را بهاندازه ۳
دستگاهاتوبوسدانستوگفت:قیمتبلیتمونوریل
از  ۱۵تا  ۲۰هزار تومان برآورد می شود که فاقد
جذابیت است ،اگر این پروژه از پردیسان شروعشده
بود محاسبات تغییر میکرد ،اما در حال حاضر
مونوریل در ذات خود کارایی الزم را برای جابهجایی
مسافرندارد.

سیدمرتضیسقائیاننژادبااشارهبهآخرینوضعیت
پروژه مونوریل اظهار داشت :پروژه مونوریل مشکالت
عدیدهای داشته و اینکه این پروژه به سرانجام نرسیده
بهاینعلت این است که مونوریل دیگر  ۱۸کیلومتر
نبوده و به حدود پنج کیلومتر کاهش پیداکرده و دیگر
در مسیری که برای آن تعریفشده مسافر ندارد.
شهردار قم به مباحث حقوقی مونوریل نیز اشاره کرد
و گفت :یکی دیگر از مشکالت پروژه مونوریل مسائل
حقوقیاست؛ازجملهافزایشمساحتایستگاههای
آن از دو هزار متر به سه هزار متر بدون هیچ چهارچوبی
که مشکالت بسیاری ازنظر حقوقی ایجاد کرده است.
گره مونوریل قم تنها به دست دولت باز میشود
وی به مساله کمبود بودجه پروژه نیز توجه کرد و
اذعان داشت :برای تکمیل پروژه مونوریل نیازمند
 ۱۲۰۰میلیارد تومان بودجه هستیم که در این شرایط
امکان تامین این هزینه نه برای شهرداری و نه برای
دولت وجود ندارد و بااینهمه مسائل و مشکالت
ماهیتی،حقوقی،کاربردیوبودجه،تکمیلاینپروژه
با مشکالت زیادی روبروست.

سقائیاننژاد ادامه داد :بعضی از مدیران تغییر
کاربری پروژه را پیشنهاد دادهاند که آن نیز نیازمند
بودجههای هنگفت است که باید خیلی شفاف در
دولت جدید این موضوع موردبررسی قرار گیرد ،زیرا
اجرای پروژه مونوریل هزینهای بوده است که مجموعه
دولت پرداخت کرده و باید متولیان آن پاسخگو باشند.
اگردولت توان تامین بودجه را ندارد
بهبخشخصوصیواگذارکند
وی تکمیل پروژه را نیازمند تضمین دولت دانست
و ابراز کرد :با توجه به برآورد هزینه  ۱۲۰۰میلیاردی
آیا دولت میتواند تضمین دهد و بودجه آن را تأمین
کند و اگر نمیتواند آن را بر اساس ماده  ۱۲۷به بخش
خصوصی واگذار کرده تا بخش خصوصی برای آن
کاربریهایی ازجمله تفریحی ،فرهنگی و توریستی
تعریف کند و آن را به سرانجام برساند.
شهردار قم تاکید کرد :شهرداری از عوارض مردم
در این پروژه هزینه نکرده و به نظر بنده باید به بخش
خصوصیواگذارشدهوکاربریهایفرهنگیمتناسب
با نیازهای شهر برای آن تعریف کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

امیدواری  ۸۱درصد مردم به اثربخشی واکسن کرونا
ِ
به گزارش پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،موج ششم نظرسنجی دیدگاه مردم در خصوص کرونا،
آبان  ۱۴۰۰با حجم نمونه  ۲۱۱۲نفر از افراد باالی  ۱۸سال به باالی ساکن در شهر و روستاهای کشور
و به صورت تلفنی انجام شده است .به استناد این نظرسنجی  ۸۱.۳درصد به اثربخشی واکسن کرونا
امید دارند .این نظرسنجی نشان میدهد  ۵۰.۹درصد پاسخگویان به میزان زیاد و  ۳۰.۴درصد تا حدی
به اثربخشی واکسن کرونا امیدوار هستند.در مقابل  ۱۷.۳درصد افراد نیز امید چندانی به اثربخشی این
واکسن برای پایانبخشی به اپیدمی کویید  ۱۹ندارند.
صالحیت نوری در کمیسیون آموزش تایید شد
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تایید صالحیت یوسف نوری وزیر پیشنهادی
آموزش و پرورش در جلسه این کمیسیون خبر داد.رضا حاجیپور در گفتوگویی در خصوص جلسه
صبح روزشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت :در این جلسه کمیسیون که
با حضور یوسف نوری وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد به جمع بندی بررسی صالحیت
وی پرداختیم ،در ابتدای این نشست نمایندگان به دغدغه های خود و مطالبات فرهنگیان اشاره کردند و
در ادامه نوری به مطالب مطرح شده پاسخ داد و برنامه های خود را تشریح کرد
درگذشتپیرترینخبرنگارایران
کهنسالترین خبرنگار کشورمان در سن  ۱۰۷سالگی درگذشت.به گزارش کیهان ،حسین امینی
متولد  ۱۲۹۳بندرانزلی بود که خبرنگاری را از دهه  ۲۰و  ۳۰شمسی با انتشار خبر افتتاح پل سفید
اهواز آغاز کردزنده یاد امینی از دهه  ۴۰ساکن اهواز شد و فرزند ارتشیاش علی اکبر امینی در دوران
دفاع مقدس و در نبرد با بعثیون عراقی به فیض شهادت نائل آمد.این خبرنگار قدیمی ایران بازنشسته
شرکت نفت و خبرنگار روزنامه اطالعات بود.
انتقاد تند علی الریجانی از برخی مسئوالن
علی الریجانی در توئیتی نوشت« :مخالف حل مسئله مبادله مالی با دنیا و صادرات هستند؛ اراده
داخل کشور هم به جای اجماع ،دعوا راه میاندازند ولی
و تجربهای برای رفع تحریمها ندارند؛ در
ِ
میگویند به دنبال «تعامل با همۀ کشورهای دنیا» هستند! این تناقض گوییها ،عوامفریبی است».

احیای بافت فرسوده قم نیازمند تسهیالت بانکی ارزان قیمت است

مدیرکل راهوشهرسازی استان قم گفت :حدود یک هزار و  ۶۰۰هکتار بافت
فرسوده مصوب شهر قم است که احیای آن و ورود سرمایهگذاران به این طرح،
نیازمند مشوقها و تسهیالت بانکی ارزان قیمت و مقرون به صرفه میباشد.
حسنصبوریدرگفتوگوییاظهارداشت:درشهرقمیکهزارو ۳۵۹هکتاربافت
فرسوده مصوب وجود دارد که جمعیت قابل توجهی در آن زندگی میکنند.
وی افزود :حدود  ۲هزار هکتار نیز سکونتگاه غیررسمی و بافتهای ناکارآمد
میانیثبتشدهاست.
صبوری در خصوص نوسازی بافت فرسوده تصریح کرد :شرایط تسهیالت
در سالهای اخیر رضایتبخش نبود ،واقعیت این است که به لحاظ اقتصادی
سرمایهگذاریدربافتهایجدیدسوددهیبیشتریداردوسرمایهگذارانچندان
از سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده استقبال نمیکنند ،مگر اینکه دولت
تسهیالت ویژهای برای این امر در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد :نوسازی بافت فرسوده از اهمیت ویژهای برخوردار است و
برای اینکه ساکنان به نوسازی واحدهای مسکونی خود اقدام نمایند دولت
باید با استفاده از ابزارهای مشوق از جمله اعطای تسهیالت بانکی با سود کم و
مشوقهایاجتماعیواقتصادیهماهنگباموضوعاستفادهکند.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته اقدامهای عمرانی در بافتهای نیازمند
توانمندسازی توسط این ادارهکل انجام و به بهرهبرداری رسیده تصریح کرد:
احداث مدرسه ثامن الحجج (ع) با زیربنای  ۲هزار و  ۲۴۰مترمربع و هزینه کرد

 ۴۵میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی  ۵۰درصد در خیابان طالقانی (آذر) ،احداث
مدرسه شیخ آباد با زیربنای هزار و  ۵۰۰مترمربع و هزینه کرد  ۲۱میلیارد ریال با
پیشرفت فیزیکی ۷۰درصد در محله شیخ آباد بخشی از اقدامهای آتی و در دست
اجرای این ادارهکل خواهد بود.
احیای محورهای تاریخی فرهنگی شهر قم در دست اجراست
صبوری افزود :کالنتری شماره ۱۳نیز با زیربنای یکهزار و ۲۰۰مترمربع و هزینه
کرد  ۲۳میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی  ۵۰درصد در محله خاکفرج توسط این
ِ
ادارهکل احداث میشود.
وی به خدمات این ادارهکل به ساکنان بافت فرسوده شهر درحوزه بهداشت و
درمان نیز اشاره کرد و گفت :توسعه و تکمیل مرکز جامع سالمت خازنی با زیربنای
 ۴۹۰مترمربع و هزینه کرد  ۱۹میلیارد ریال در محله شیخآباد ،کمک به طرح
کرد
احداث مرکز جامع سالمت امام حسین (ع) با زیربنای  ۷۴۵مترمربع و هزینه ِ
 ۱۲میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی  ۱۰درصد در محله شهرک فاطمیه از جمله
این خدمات به شمار میآید .وی اضافه کرد :کمک به طرح احداث مرکز جامع
کرد مبلغ  ۱۳میلیارد
سالمت پیامبر اکرم (ص) با زیربنای  ۹۸۰مترمربع و هزینه ِ
ریال با پیشرفت فیزیکی  ۱۰درصد در خیابان  ۱۵خرداد و محله نوبهار هم از دیگر
اقدامهای این ادارهکل خواهد بود.
صبوریدرپایانبهاهمیتبافتتاریخیشهرقماشارهوگفت:احیایمحورهای
تاریخی فرهنگی شهر قم با همکاری شهرداری همچنان در دست اجراست.

دبیر ستاد کنگره ملی شهدای استان قم :

کنگره ملی شهدای استان قم سال آینده برگزار می شود

دبیر ستاد کنگره ملی شهدای استان قم گفت۲۷ :
آبان ماه سال  ۱۴۰۱کنگره ملی شهدای استان برگزار
خواهد شد و باید در یک سال باقیمانده و تا آن روز
نسبت به تهییج و تبلیغ این اجالسیه با همافزایی تمام
دستگاههااقداماتمطلوبیانجامبگیرد
یزاده در بازدید اعضای شورای اسالمی
احمد حاج 
شهر قم از ستاد کنگره ملی شهدای استان ،اظهار
داشت :در دو سال گذشته در راستای آمادهسازی
کنگرهملیشهدایاستان،تمامفعالیتهاوفکروخیال
این ستاد فقط ذکر و نام شهدا بوده است.
ویبابیاناینکهتنهاکسیکهبهصورتجدیفرهنگ
شهدا و شهادت را ترویج و تبلیغ میکند مقام معظم
رهبری است افزود :خود ایشان این کنگرهها را مدیریت
میکند و برای اعضای کنگرهها نیز همیشه حتی در
شرایطکروناییوقتمالقاتحضوریتعیینمیکند.
دبیر ستاد کنگره ملی شهدای استان قم ابراز کرد:
برانگیختگی و درگیری تمام آحاد جامعه با فرهنگ
شهادت و تولید آثار ماندگار و استفاده از زبان هنر
دو تأکید اصلی و مهم مقام معظم رهبری در رابطه با
برگزاریکنگرههایشهدااست.
وی با تأکید بر اینکه در دوران سخت دولت قبل فقط
 ۵مجموعه بهصورت جدی در کنار کنگره ملی شهدای

استان بودند که مهمترین و اصلیترین آنها مجموعه
مدیریت شهری و شورای شهر بود گفت :صداوسیما،
بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیز همکاری مطلوبی با ما داشتند اما پرچمدار
اصلی شهرداری قم بود.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم
تصریحکرد:درحوزهفرهنگیکاریغنیتروتأثیرگذارتر
از فرهنگ شهدا و سبک و سیره زندگی شهدا وجود
ندارد؛ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک کار خالص
فرهنگی است .وی ابراز داشت :برای برگزاری کنگره
ملی شهدای استان سه مرحله تبیین ،تبلیغ و تهییج
در نظر گرفتهشده است؛ در مرحله تبیین تالش بر این
بوده تا با همفکری و هماندیشی صاحبان ایده ،بستر
الزمبرایبرانگیختگیعموممردموتولیدآثارفاخرفراهم
یزاده با بیان اینکه ساالنه افزون بر یک هزار
شود .حاج 
یادواره شهدا در این استان برگزار میشود و باید به دنبال
تأثیرگذاریاینمراسمهایآیینیباشیم،گفت:درحال
تألیف و تدوین یک جلد کتاب در خصوص چگونگی
و شیوهنامه برگزاری یادوارههای شهدای هستیم؛
همچنین  ۴۵عنوان کتاب نیز به مناسبت کنگره ملی
شهدای استان قم در حال تألیف است که در مرحله
نخست از ۱۰جلد رونمایی خواهد شد.

زبان هنر برای انتقال ارزشهای ایثار و شهادت
بسیارمؤثراست
حسین اسالمی رئیس شورای اسالمی شهر قم نیز
دراین بازدید اظهار داشت :فرهنگ ایثار و شهادت به
معنای واقعی کلمه ،فرهنگ ناب مسلمانی را تبلیغ و
ترویج میکند .وی با بیان اینکه وقتی آخرت را فراموش
کرده و دچار دنیازدگی میشویم و در این هنگام
زمانی که در گلزارهای شهدا حضور پیدا میکنیم
احساس میکنیم که آنها عاقبتبهخیر شدند ابراز
کرد :ما جاماندهایم ،این جاماندگی یک درد بزرگ و
عاقبتبهخیری یک درد بزرگتری است.
رئیس شورای اسالمی شهر قم گفت :برای اثرگذاری
کنگرههای شهدا استفاده از ابرازهای غیرلسانی بسیار
بهتر از رفتن به سراغ سخنرانیهای صرف است؛ زبان
هنر در انتقال ارزشهای دفاع مقدس بسیار مؤثر است.
وی با تأکید بر اینکه ریلگذاری و وضع مقررات
انجامشدهجهتبرگزاریباشکوهترکنگرهملیشهدای
استان یک اقدام بسیار ویژه و مهم است ،گفت :برای
پررنگتر شدن نقش بانوان در مدیریت شهری قم،
کمیته بانوان و خانواده به ابتکار خانم نرجس نیازمند
عضوهیئترئیسشورایاسالمیشهرقمتشکیلشده
است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم ؛

وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدارس روزانه رصد میشود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :بازدید بهداشتی از مدارس
با رویکرد حفظ سالمت دانش آموزان توسط کارشناسان مرکز بهداشت در حال
انجاماست.
دکتر سیامک محبی قم ،ظهر روزشنبه با جمعی از مسئوالن این معاونت از
تعدادی مدارس منطقه 4در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی بازدید کرد.
محبی رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و زدن ماسک در مدارس را الزامی
دانست و گفت :مدیران مدارس ملزم به رعایت و اجرای کامل دستورالعمل های
بهداشتی هستند و نظارتها به صورت مستمر ادامه دارد .وی خاطر نشان
کرد :میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی جهت برگزاری حضوری کالسها،

رعایتبهداشتعمومی،حفظفاصلهاجتماعیبیندانشآموزان،تهویههوای
کالسها ،وجود مواد ضدعفونی کننده ،واکسیناسیون دانشآموزان و معلمان،
بهداشت محیط مدارس و استفاده از ماسک از جمله موارد مهمی است که
نباید نسبت به آن بی توجهی کرد .معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
با بیان اینکه واکسینه شدن دانشآموزان و معلمان گامی اساسی برای آموزش
حضوری درمدارس است گفت :طرح واکسیناسیون دانشآموزان  ۱۲تا ۱۸
ساله همچنان در استان قم ادامه دارد و امیدواریم تمامی کسانی که تاکنون به
هر دلیل واکسینه نشده اند با حضور در یکی از پایگاه های تجمیعی یا مراکز
خدمات جامع سالمت در سطح استان قم نسبت به تزریق واکسن اقدام نمایند.

فرمانده انتظامی استان قم خبر داد؛

کالهبرداری ۲۰۰میلیاردی انبوه ساز قالبی
فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری فردی که خود را به عنوان انبوه ساز معرفی کرده بود خبر داد و
گفت :این فرد از  ۱۰نفر از شهروندان  ۲۰۰میلیارد ریال در استان قم کالهبرداری کرده بود.
سردار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در پی شکایت ۱۰نفر
از شهروندان مبنی بر اینکه فردی خود را انبوه ساز معرفی و با مانور متقلبانه و تبلیغات در خصوص سرمایه
گذاری و مشارکت مالی در پروژههای انبوه سازی و نشان دادن پروژههای نیمه کاره و در حال ساخت در نقاط
گران قیمت شهر قم مبلغ ۲۰۰میلیارد ریال کالهبرداری کرده است ،گفت :موضوع در دستور کار کارآگاهان
پلیسآگاهیاستانقرارگرفتومالباختگانبعدازگذشتیکسالازواریزپولبهعلتعدمپیشرفتفیزیکی
پروژههایساختمانیوتعدادسرمایهگذارانمتوجهکالهبرداریشدهاند.
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از کارآگاهان مجرب
پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۲ساله دارای ۲فقره سابقه کیفری شناسایی و در عملیات غافلگیرانه
در منزلش دستگیر شد ،افزود :متهم طی تحقیقات صورت گرفته به بزه انتسابی اعتراف و در نهایت به همراه
پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.
وی ضمن تاکید بر اطالع شهروندان از قوانین و مقررات در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت مالی پیش
از تنظیم قرارداد درخواست کرد :افراد ابتدا در خصوص تخصص و کارنامه کاری فرد مورد نظر از ادارات و
سازمانهای مربوطه استعالم و ضمن مشاوره با افراد حقوق دان مبادرت به تنظیم سند رسمی الزم االجرا و
تعهد آور در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
ُ
کشف ۲تن مرغ قاچاق در پارکینگ یک منزل مسکونی
فرمانده انتظامی استان قم دربخش دیگری از سخنان خود از کشف  ۲تن مرغ قاچاق در پارکینگ یک
منزل مسکونی در استان قم خبر داد .سردار میرفیضی با بیان اینکه برابر اعالم بازرسی اصناف مبنی بر
یک مورد قاچاق و احتکار ارزاق عمومی ،مرغ منجمد در یک منزل مسکونی ،موضوع در دستور کار پلیس
استان قرار گرفت ،گفت :در ادامه مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و مأموران کالنتری  ۲۱یزدانشهر
با هماهنگی مقام قضائی استان به محل مورد نظر اعزام شدند .فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به ورود
مأموران محل مورد نظر افزود :در بررسی از محل مورد نظر مشخص شد یک دستگاه یخچال بزرگ صنعتی
در انتهای پارکینگ منزل تعبیه شده که طی بررسی صورت گرفته ۲ ،هزار و  ۲۵کیلوگرم مرغ منجمد بسته
بندی شده و قاچاق از یکی از کشورهای شمال غربی کشور کشف و یک نفر دستگیر شد .وی با بیان اینکه
در منزل مذکور مرغهای منجمد قطعه بندی و به عنوان مرغ گرم به فروش می رسیده است ،افزود :سرانجام
محمولههای کشف شده قاچاق به کشتارگاه منتقل شد و مقرر است با هماهنگی مقام قضائی و دامپزشکی
استان به فروشگاههای عامل جهت توزیع تحویل شود.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد؛

کشف تریاک با طعم پرتقال
جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف  ۴۲کیلوگرم تریاک طی بازرسی از یک دستگاه کامیونت
ایسوزو در استان قم خبر داد .سردار بهادر اسماعیلی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف ۴۲
کیلوگرم تریاک طی بازرسی از یک دستگاه کامیونت ایسوزو در استان قم خبر داد و گفت :در پیگیریهای
اطالعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مشخص شد یک قاچاقچی قصد دارد با کامیونت ایسوزو
مقدار قابل توجهی مواد افیونی را از استانهای جنوبی و پس از عبور از محور مواصالتی استان قم به تهران
منتقل کند .جانشین فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه پس از بررسی ،موضوع در دستور کار مأموران
این پلیس قرار گرفت افزود :در ادامه مأموران با هماهنگی مقام قضائی استان به یکی از محورهای مواصالتی
اعزام و با کنترل تردد خودروهای عبوری ،کامیونت ایسوزو را شناسایی و متوقف کردند .وی با اشاره به اینکه
راننده و سرنشین خودرو مذکور با بار قانونی پرتقال به یگان منتقل و طی بازرسی از کامیونت ۴۲ ،کیلو و ۱۰۰
گرم تریاک در قالب  ۷بسته کشف شد ،ادامه داد :متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل
قانونیتحویلمراجعقضائیاستانشدند.
رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۵بیمار دیگر کرونایی در قم جان باختند

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به وضعیت وخیم  ۳۰بیمار بستری در مراکز درمانی این استان از
جان باختن ۵بیمار کرونایی دیگر در ۲۴ساعت منتهی به ششم آذرماه جاری خبر داد.
به گزارش روز شنبه دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر در گفت و گویی افزود :در این مدت ۴۱
بیمار با عالئم مشکوک به کرونا پذیرش و ۳۴نفر بستری شدند ،همچنین ۹بیمار نیز با بهبودی از بیمارستان
ترخیص شدند .قدیر ادامه با اشاره بستری بودن ۱۵۱بیمار کرونایی در مراکز درمانی قم ،اضافه کرد :تاکنون
یک میلیون  ۳۲۴هزار و ُ ۶۷۶دز واکسن به گروه های هدف در این استان تزریق شده است .وی در پایان
بیان کرد :از ۲۵۴تست کرونایی انجام شده در شبانه روز گذشته نتیجه ۶۴تست مثبت گزارش شده است.

