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انقالبیگری باید خود را در
زندگی مردم نشان دهد
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مدیرکلحفاظتمحیطزیست استانقمخبرداد:
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رییس مجلس شــورای اســامی
گفــت :انقالبیگــری بــه معنــای
عقالنیت ،عدالت و کارآمدی است
کــه باید نتایــج آن در زندگی مردم
مشخص شده و خود را نشان دهد.
محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه
که به کاشمر سفرکرده بود در دیدار
با جمعی از نخبگان منطقه ترشیز
با گرامیداشت یاد و خاطره شهید

معاونقوهقضاییه:

یک فعال سیاسی اصالحطلب :

=
قوانین با هدف کاهش
پروندهها اصالح میشود

باید اعتبار و اعتماد اجتماعی
را بازگردانیم

یــک فعــال سیاســی
اصالحطلــب گفت  :از ســال
 ۹۸که قضیه بنزین پیش آمد
بــه اعتبار و اعتمــاد عمومی
لطمه وارد شده است که باید
آن را بــه جامعــه بازگردانیم.
غالمعلــی رجایــی  ،دربــاره
اینکه حــدود  ۳ماه از روی کار
آمدن دولــت جدید میگذرد

7

معــاون حقوقــی و امــور مجلس
قوه قضاییه گفــت :اصالح قوانین
و ســاختارها در راســتای ســند
تحــول قضایــی و گام دوم انقالب
بــرای کاهــش ورودی پروندهها از
اهداف و سیاستهای قوه قضاییه
در دوره جدیــد اســت .حجــت
االســام و المســلمین "نوراللــه
قدرتی" روز پنجشــنبه در دیدار با

2

مدیرعاملسازمانقطارشهریشهرداریقمخبرداد:

تبدیلیکسوممساحت

متروقمدرمراحلپایانی
فازنخست خط یک

استانقم به کانون گرد و غبار
مقابله با گرد و غبار نیازمند همت و مشارکت همگانی است
مدیران به وظایف دستگاهی خود دراین حوزه عمل کنند
تعداد روزهای آلوده دوبرابرشده است
4

برادر شهید فخریزاده در جمع اهالی رسانه قم:

یزادهمردمیبماند
اجازهبدهیدشهیدفخر 
1

آیتالله سعیدی در خطبههای نماز جمعه شهر قم :

مردم مراقب فتنههای دشمن برای
مخدوش کردن عملکرد دولت باشند
با کسانی که سدهای عفاف و حجاب را می شکنند ،قاطع برخورد شود

امام جمعه قم گفت :دولت در این مدت کوتاه ،خدمات دشمن برای مخدوش کردن عملکرد دولت باشد.
بسیاری انجام داده است و ملت عزیز باید مراقب فتنههای آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز

2

در محل شرکت تعاونی تولیدی روستای رحمت آباد قم برگزارشد:

تجمع اعتراضی کشاورزان قمی به عدم تخصیص حقابه
8

8

استاندار قم تاکید کرد:

شهردار قم :

ضرورت توجه به هویت مذهبی قم در توسعه صنعتی

خانه موزه شهید فخری زاده چراغ راه جوانان است

استاندار قم با اشاره به سیاست اولویتدار حمایت از تولید در استان بر ضرورت
توجه به هویت مذهبی شهر قم در توسعه صنایع و ایجاد اشتغال تاکید کرد.
سیدمحمدتقی شاهچراغی روزپنجشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی،
اشتغال و سرمایهگذاری استان ،طی سخنانی با تاکید بر نقش هنرمندان قمی در
ثبت قم به عنوان شهر ملی انگشتر اظهار داشت :اقتصاد استان باید از عنوان
شهر ملی انگشتر بهرهمند شود .وی حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری
هدفمند در رشته انگشترسازی را برای این استان حائز اهمیت دانست و افزود8 :

شهردار قم با اشاره به اینکه به دنبال زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و چراغ
راه آنان هستیم ،گفت :با ایجاد خانه موزه شهید فخری زاده نیز به دنبال این
هستیم تا این شهید و مرکز فرهنگی ایجادشده چراغ راه جوانان باشد .دکتر
سید مرتضی سقائیاننژا روز چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی خانه
موزه شهید فخری زاده در قم با بیان اینکه شهید پیامآور فرهنگ است ،اظهار
داشت :این فرهنگ همانند چراغی باید پیشران حرکتهای جامعه باشد .وی با
بیان اینکه شهیدی مثل فخری زاده از هر جهت نمونه بود ،تصریح کرد :این شهید 4

در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) ؛

مراسم سالگرد ارتحال آیتالله یزدی در قم برگزار شد

آلودگی های محیط زیست
قم جدی گرفته شود!
خسارت آلودگیهای صنعتی به استان قم باید محاسبه
شود ،هزینه و فایده طرحهای توسعه صنعتی در استان باید
ارزیابی شود کنترل و کاهش اثرات آلودگی کارخانجات و واحدهای صنعتی امروز از مهمترین
مسائل استان قم است توسعه کمی شهرکهای صنعتی باعث شدهاست که نسبت به تعیین
تکلیف و ساماندهی صدها واحد صنعتی راکد و متروک که بعضا هیچ وقت وارد مرحله تولید
همنشده اند توجهی نشود ،اینها بیتالمال و سرمایه ملی است .تجربه نشان دادهاست
مدیران استانی در جذب سرمایهگذار جهت احداث واحدهای تولیدی سبز ،باتکنولوژی نوین
و تولید کننده کاالهای ضروری ضعف داشته اند و رشد بیدلیل و الحاقیه های پی در پی باعث
شدهاست در واگذاری زمین های صنعتی به بسیاری از ضوابط و مقررات و توجه و حساسیت
الزم صورت نگیرد .تاریخ در مورد مسئولین دو سه دهه اخیر استان قم چگونه قضاوت خواهد
کرد زمانیکه کشور در اوج تحریم بود ارز دولتی جهت ثبت سفارش ضایعاتی که کمتر کشوری
در جهان پذیرای ورود آن بود اختصاص داده شد و شمش خالص نیز مستقیما برای صنایع
کشورهای خارجی صادر شد و فقط افتخاری برای مسئولین دولتی با ارائه آمار افزایش ارزش
وزنی و دالری صادرات غیرنفتی بود و انبوهی از سمی ترین پسماند صنعتی در استان باقی
ماند و در نواحی مختلف در صورتی که سایت ویژه دفن و امحاء پسماندهای ویژه در استان
وجود نداشت تخلیه شد .صدور مجوز و صدور پروانه تاسیس برای فعالیت این صنایع خیانت
بود و هیچ کسی نیز پاسخگو نیست .مخالف توسعه صنعتی در استان قم نیستیم اما این
توسعه لجام گسیخته و بی ضابطه صنعتی قم را بلعید ه است و امروز هر سمت استان حرکت
کنیم صنایع آالینده قانونی یا غیرقانونی فعال هستند این توسعه صنعتی امروز استان را دچار
آلودگی ،گردوغبارهای سمی ،تشدید فشار بر منابع آبی و در ادامه تهدید سالمت مردم را در پی
داشتهاست .اگر از ورود صنایع آب بر به استان جلوگیری نشود و منابع آبی به این نحو مدیریت
شود تضمین میدهیم تا کمتر از یک دهه نهتنها دیگر آبی برای کشاورزی وجود ندارد بلکه در
تامین آب شرب بهشدت با بحران مواجه خواهیم شد .متاسفانه تنها زمانی مدیران و مسئولین
دولتی به اهمیت آن آگاه میشوند که برایشان نگرانی فوری و کوتاهمدت درست شود .محیط
ً
زیست عمال از نگاه مدیران استانی یک مانع برای توسعه اقتصادی است و تنها زمانی به سمت
محیطزیست میآیند که برایشان دردسری درست شود بدون تغییرات ساختاری در دیدگاه
کالن توسعه اقتصادی که هم که باید همساز با طبیعت و ظرفیتهای آن باشد حل بحران آب
ط زیست یک چالش از جنس درازمدت
و محیطزیست در استان قم غیرممکن است .محی 
است که باید با چالشهایی از جنس کوتاهمدت مانند بیکاری بجنگد ،این اشتغال با حضور
صنایع آالینده و آب بر در استان قم پایدار نیست و پیامدهای بحران های محیطزیستی حاصل
باعث شده است ما یک ویرانه از سرزمین قم را تحویل نسل آینده بدهیم .اکثر مناطق استان
نزایی افزایش گرد و غبار و کانونهای فعال تولید ریزگرد ،خشکسالی،
قم با بحران شدید بیابا 
کمبود منابع آبی و تخریب سفرههای آب زیرزمینی و فرونشست زمین مواجه شدهاند .این
اکوسیستم شکننده تحمل بار اینهمه آلودگی صنعتی بهویژه فرآوری ضایعات آهنی و فلزات
رنگین را ندارد .از دولت جدید تقاضا داریم که تدوین سیاستگذاریها فرایند توسعه صنعتی
استان بهگونهای هدایت شود که ضمن حداکثر سازی ارزش افزودهی فعالیت اقتصادی،
نظام طبیعت پویایی تعادلی خود را از دست ندهد ،زیرا سابقه بهرهکشی از منابع طبیعی و
محیطزیست در استان قم بهنحوی صورت گرفته است که گویا محیطزیست یک منبع
پایانناپذیر است و استان را با چالش های محیط زیستی جدی مواجه کرده است .متاسفانه
متولی مدیریت پسماندهای صنعتی در وهله اول کارخانه های تولید کننده و در وهله دوم
شرکت شهرک های صنعتی است وی در پاسخ به سوال ما که چرا از شرکت شهرکها پیگیری
نمی شود گفت :بارها پیگیری شده است و منتظر اقدام شرکت شهرک ها هستیم .امیدواریم
شرکت شهرک های صنعتی برای معضالت پیش آمده برنامه عاجلی داشته باشد در غیر این
صورتدربخشسلفچگانقمباید منتظرفجایعغیرقابل جبرانیباشیم.
کارشناسمحیطزیست*
عباسجعفری*

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم

ریل راه آهن حدفاصل مصلی تا جمکران
جمع آوری شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم خواستارتعیین تکلیف ریل راه آهن
حدفاصلمصلی تامسجدمقدسجمکرانشد.روحالهامرالهیدرحاشیهجلسهکمیسیون
شهرسازی و معماری که با حضور فرماندار قم در سالن جلسات شورای اسالمی شهر قم
برگزار شد با اشاره به مطالعات بازنگری حمل و نقل شهر مقدس قم اظهار داشت :ناظر به
خروجیهای به دست آمده ،قطعه ریل راه آهن حد فاصل رودخانه قمرود تا ایستگاه جمکران
در شبکه حمل و نقل ریلی کشور تاثیر بسزایی ندارد.

مراسم سالگرد ارتحال آیتالله محمد یزدی رییس فقید جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم؛ پنجشنبهشب با حضور علما ،فضال و طالب حوزه علمیه؛ جمعی از
مسئوالنوقشرهایگوناگونمردمدرشبستانامامخمینی(ره)حرممطهرحضرت
معصومه(س)برگزارشد.
در این مراسم آیات سید محمد سعیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قم؛ مرتضی
مقتدایی مدیر شورای عالی حوزه ،سید هاشم حسینی بوشهری رییس جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم؛ عباس کعبی ،مهدی هادوی تهرانی و سید محمدجواد
علوی بروجردی از استادان برجسته حوزه علمیه قم؛ نمایندگان بیوت مراجع
تقلید؛حجتاالسالموالمسلمینعبداللهحاجیصادقینمایندهولیفقیهدرسپاه
پاسدارانانقالباسالمی،اعضایجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم؛احمدامیرآبادی
فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی؛ جمعی از مسئوالن و اقشار
مختلفمردمحضورداشتند.
آیتالله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در این آیین ،با بیان مطالبی
پیرامون زندگانی آیت الله یزدی گفت :آن مرحوم همه عمر پربرکت خویش را در راه
دفاع از ارزشهای متعالی قرآن و عترت ،دفاع از حقوق مردم ،قیام برای اقامه عدل
در جامعه اسالمی ،مبارزه بیامان علیه طاغوت و انحرافات ،امر به معروف و نهی
ازمنکر ،ارایه خدمات بزرگ علمی به حوزه های علمیه و سایر خدمات بزرگ به جامعه
صرف کرد.
وی خاطرنشان کرد :آیت الله یزدی نمونه برجسته عالمی بود که خود را در برابر
اقامه عدل ،دفاع از مظلوم ،تبیین علم عدل الهی و اجرای عدل در جامعه مسئول
میدید و مسئوالنه در این میدان ها قدم برداشت و این عالمان منشا خیر و برکت
برایجامعههستند.
استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد :شایسته است که مردم با چنین عالمانی آشنا
شوند ،به آن ها اقتدا کنند و آن ها را الگوی خود قرار دهند.
این مراسم از سوی دفتر مقام معظم رهبری ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ،شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه،

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و شورای نگهبان برگزار شد.
مرحوم آیتالله «محمد یزدی» به دلیل کهولت سن و بیماری  ۱۹آذرماه  ۱۳۹۹در
سن  ۸۹سالگی به دیدار حق شتافت و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)
به خاک سپرده شد.
وی از شاگردان برجسته امام خمینی(ره) و آیتالله بروجردی(ره) بود که در
درسهای فقه و اصول امام راحل (ره) شرکت داشت؛ این استاد برجسته حوزه از
همراهان استوار و ثابتقدم مبارزات انقالبی امام خمینی(ره) علیه ظلم ،فساد ،کفر
و استکبار بود.
ازایناستادبرجستهحوزهعلمیهقمتاکنون،کتابهاومقالههایبسیاریازجمله
بیش از  ۴۰عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی به چاپ رسیده است.
آیتاللهیزدیپسازانقالبمسئولیتهایفراوانیدرعرصههایگوناگونبرعهده
داشتکهمیتوانبهنمایندگیمجلسشورایاسالمی،عضویتدرشوراینگهبان،
ریاست قوه قضاییه و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و دبیری جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم اشاره کرد.

با صدور پیامهای جداگانه ؛

مراجع تقلیدقمارتحالآیتاللهرضی
شیرازیراتسلیتگفتند

آیات لطفالله صافی گلپایگانی ،عبدالله جوادی آملی ،ناصر مکارم شیرازی و جعفر
سبحانی از مراجع تقلید در قم ،با صدور پیامهای جداگانه ارتحال آیتالله حاج سید رضی
شیرازیراتسلیتگفتند.
درمتنپیامآیتاللهلطفاللهصافیگلپایگانیآمدهاست:رحلتعالمربانیآیتاللهآقای
حاج سید رضی شیرازی (رحمه الله علیه) ،موجب تاثر و تاسف گردید.
در این پیام افزوده شده است :این روحانی عالیمقام ،سالیان متمادی از اساتید برجسته
حوزهعلمیهتهرانبودندوشاگردانزیادیازحوزهدرسیایشانبهرهمندشدند؛صفاوسلوک
صمیمی آن فقید سعید با مردم بالخصوص عالقهمندان به فراگیری علوم و معارف اسالمی،
فراموشنشدنی است .این مرجع تقلید در این پیام بیان کرده است :حقیر ،فقدان این عالم
وارسته را به بیت ّ
مکرم شیرازی ،حوزه علمیه تهران و فرزندان ارجمند ایشان تسلیت عرض
میکنم و ّ
علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت دارم .در پیام آیتالله عبدالله
جوادی آملی نیز آمده است :ارتحال عالم ّربانی حکیم و فقیه آگاه به زمان ّ
مربی جامعه دینی
و زعیم حوزه ّ
علمیه تهران حضرت آیتالله حاج سید رضی شیرازی (رضوان الله علیه) ضایعه
جبران ناپذیر است ،این سانحه سنگین را به محضر ختمی والیت حضرت بقیه الله االعظم
مرجعیت ّ
ّ
(أرواح من سواه فداه) و حوزه های ّ
علمیه و بیت ّ
عزت آفرین اسالم
مکرم آن یادگار
تسلیت و ّ
علو منزلت آن دوست رحیل از خدای سبحان مسئلت می شود .همچنین در متن
پیام تسلیت آیتالله مکارم شیرازی بیان شده است :فقدان اسفناک عالم ربانی حضرت
آیت الله آقای حاج سید رضی شیرازی ّ
(قدس ّ
سره) که از احفاد بیت شریف و اصیل مرحوم
میرزای شیرازی بود ،مایه تاثر و تالم همه دوستان و عالقهمندان ایشان و حوزههای علمیه
گردید .در این پیام افزوده شده است :عالمی فرزانه که عالوه بر توجه به تبلیغ اسالم در داخل
و خارج کشور ،بسیار متواضع و مردم دوست بود؛ خداوند روحش را غریق رحمت واسعه
خویش گرداند و به بازماندگان و بیت شریف ایشان ،صبر و اجر فراوان عنایت فرماید .آیتالله
جعفرسبحانینیزدرپیامیبیانکردهاست:درگذشتعالمربانی،فقیهعالیقدر،حکیممتاله
آیت الله سیدرضی شیرازی (قدس سره) را با کمال تاسف و تاثر دریافت نمودم؛ فقید سعید،
میوه شجره طیبه آیت الله العظمی سید محمدحسن شیرازی بود که با فتوای معروف خود
درباره تحریم تنباکو ،ایران را از استثمار اقتصادی نجات داد و قدرت دین را بر دشمنان آشکار
ساخت .این پیام حاکی است :آیت الله شیرازی ،تحصیالت عالی را درنجف اشرفنزد مراجع
بزرگ به پایان رسانید؛ سپس در شرایطی به تهران مراجعت نمود و در علوم عقلی و معارف
دینی از اساتید بزرگوار تهران ،مانند مرحوم آیت الله قزوینی بهره کامل برد و به تالیف و تدریس
پرداخت و آثار قلمی شیوایی مخصوصا در مسایل فلسفی به یادگار گذاشت .در پیام مذکور
آمده است :اینجانب ،این ضایعه بزرگ را به حضرت ولی عصر(عج) و علمای اعالم و حوزه
علمیه تهران و خاندان مرحوم شیرازی باالخص فرزند برومند روحانی ایشان ،حجت االسالم
جناب آقای سید محمدحسن (دامت تاییداته) تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن روح
عالمبزرگوار،علودرجاتوبرایکلیهمصیبتدیدگانصبرجمیلخواهانم.آیتاللهحاجسید
رضی شیرازی؛ مجتهد ،فقیه و فیلسوف و استاد حوزه علمیه تهران ۱۰ ،آذرماه جاری در ۹۳
سالگی دارفانی را وداع گفت؛ پیکر پاک این عالم ،صبح روزجمعه در تهران تشییع شد و عصر
دیروزنیز در قم تشییع وپس ازآن برای دفن در مقبره میرزای شیرازی در جوار حرم مطهر امام
علی(ع) رهسپار نجف اشرف (عراق) شد.
برادر شهید فخریزاده در جمع اهالی رسانه قم:

یزادهمردمیبماند
اجازهبدهیدشهیدفخر 

یزادهیکشخصیتماوراءلطبیعهنبود،
یزادهبااشارهبهاینکهشهیدفخر 
برادرشهیدفخر 
یک زندگی و شخصیت معمولی مانند همه مردم عادی داشت ،گفت :رسانهها و مطبوعات
زمانیکهمیخواهندشخصیتایشانراتبیینکنندازهردستهوگروهیایشانراجداکنند
زیرا برادرم طرفدار هیچ جناح سیاسی نبود؛ خواهشمندیم که اجازه بدهید ایشان مردمی
بمانند.
یزاده ،دانشمند
اصحاب رسانه استان قم بهمناسبت سالروز شهادت شهید محسن فخر 
هستهای و دفاعی ،روز ۱۰ ،آذرماه در منزل این شهید بزرگوار حضور یافتند و یاد و خاطره
وی را گرامی داشتند.
یزاده برادر این شهید هستهای در جمع اهالی رسانه ،بیان کرد :هدف و
مجید فخر 
یزاده از آغاز عالقه و مطالعه فیزیک بود؛ ایشان همیشه
چشمانداز زندگی شهید فخر 
عالقهمند بود تا در عرصه علم مایه فخر و سربلندی ایران شود.
برادر این شهید واالمقام ادامه داد :از ویژگیهای اصلی شهید این بود که به هر میزانی
که جایگاه علمی ایشان افزوده میشد ،اخالق و کردار ایشان فروتنتر و افتادهتر میشد .به
فرموده مقام معظم رهبری امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست،
لذا در این راستا باید تمام توان و همت خویش را به کار ببندیم.
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رهبر معظم انقالب در دیدار دستاندرکاران کنگره سه هزار شهید استان ایالم تاکید کردند:

پیام شهیدان باید اتحاد ملت و احساس مسئولیت مسئوالن را بیشتر کند

بهانگیزهرحلتحضرتآیتاللهسیدرضیشیرازی(ره)؛

خالء وجود عالمان دینی
در تهران و شهرهای بزرگ

مرتضینجفیقدسی*

رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله سید رضی
شیرازی (ره) ضایعه ای نه فقط برای حوزه علمیه تهران بلکه برای شهر تهران
بزرگ محسوب می شود .
در حدیثی از امام علی (ع) آمده است که هر بلد و شهری نیازمند سه چیز
است :حاکم عادل ،فقیه و عالم پرهیزکار و طبیب حاذق .بنابر فرمایش امیر
المؤمنین (ع) یکی از پایه های اصلی هر شهری وجود عالمی بزرگ در آن شهر
است و البته طبیعی است شهر بزرگی مانند تهران که هر محله و منطقه اش به
اندازهیکیازشهرهایقدیماستنیازمنددههاعالمبزرگوبرجستهمیباشد.
در حدیث دیگری امام جعفر صادق (ع) می فرمایند« :ال یستغنی اهل کل
بلد عن ثالثه تفزع الیه فی امر دنیا و آخرتهم ،فان عدموا ذلک کانو همجا ،فقیه
عالم ورع ،و امیر خیر مطاع ،و طبیب بصیر ثقه» (سفینة البحار ،جلد  ،۲ص
 )۷۸یعنی اهل هر شهر و سرزمینی از سه چیز بی نیاز نیستند تا در امور دنیا
و آخرتشان به آنها پناه ببرند ،بطوری که اگر فاقد آنها باشند امورشان مختل و
بدون تدبیر خواهد بود و آن سه چیز عبارتند از :اول فقیه عالم و پرهیزکار و دوم
حاکم و امیر خیرخواه و قدرتمند که همه حرفش را گوش بدهند و سوم طبیب
و پزشک دانا و حاذق و مورد اعتماد.
در این حدیث بخوبی نیاز پایه ای و اصلی هر شهری بیان شده است و
همانطور که بر وجود عالمان فقیه و متقی تأکید شده است بر وجود پزشکان و
طبیبان و ضرورت وجود آنها در جامعه در کنار حاکمان عادل و خیرخواه مردم
سخن رفته است ،بنابراین فقدان هر یک از این پایه ها برای هر شهری و مردم
ساکن در آنجا یک خسارت و ضایعه محسوب می شود.
* شخصیت علمی و معنوی آیت الله سید رضی شیرازی
درخصوصشخصیتعلمیحضرتآیتاللهسیدرضیشیرازی(ره)همین
بس که او شاگرد مراجع عظام نجف همچون آیت الله العظمی سید ابوالقاسم
خویی و در تهران نیز از محضر بزرگانی چون حضرات آیات :سید ابوالحسن
رفیعی قزوینی ،شیخ ابوالحسن شعرانی ،میرزا مهدی الهی قمشه ای و فاضل
تونی کسب فیض کرده بود.
انتساب ایشان به بیت شریف میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تحریم
تنباکو و قهرمان مبارزه با استعمار در قرن چهاردهم هجری که در پیام تسلیت
رهبر معظم انقالب نیز به آن اشاره شده است ،جایگاه رفیع خاندان ایشان را
نشان می دهد.
ً
ّاما آنچه که در پیام های تسلیت مراجع بزرگوار نجف و قم مخصوصا در پیام
مرجععالیقدرجهانتشیعحضرتآیتاللهالعظمیسیستانی(دامتبرکاته)
به آن تصریح شده است  ،تعبیر «عالم ربانی» است که این توصیف را آقایان به
فقهایی اطالق می دهند که در مقام عمل و زهد و تقوی و ورع برجسته باشند
یعنی همان تعبیری که امام جعفر صادق (ع) در آن حدیث شریف بیان فرمودند
«فقیه عالم ورع» که معادلش همین عالم ربانی می شود.
با این ضایعه خسارتی به شهر تهران وارد شده است و بخصوص پس از
درگذشت پی در پی عالمان بزرگ این شهر در سالهای اخیر و گذشته همچون
حضرات آیات :سید احمد خوانساری ،شیخ ّ
محمد تقی آملی ،میرزا ابوالحسن
شعرانی ،مهدی الهی قمشه ای ،رفیعی قزوینی ،شیخ مجتبی تهرانی ّ ،
محمد
رضا مهدوی کنی ،مجتهدی تهرانی ،سید ّ
محمد ضیاء آبادی ،عزیز الله
ّ
عطاردی ،میرزا عبدالکریم حق شناس ،سید محمود طالقانی  ،محمد رضا
حکیمی ،موسوی اردبیلی ،سید هاشم رسولی محالتی ،شیخ ّ
محمد تقی
ّ
شریعتمداری،شیخعزیزاللهخوشوقت،شیخجوادفومنیحائری،محمدتقی
فلسفی  ،شهیدان مطهری  ،بهشتی و مفتح و قدیمترین آنها مال علی کنی،
سید ابوالقاسم کاشانی و شهید شیخ فضل الله نوری و آیت الله شاه آبادی و
بسیاری دیگر از بزرگان علم و فقاهت و تقوی ،هم اکنون خالء وجود عالمان
ً
ربانی و بزرگ در این شهر کامال پدیدار است و باید فکر چاره ای کرد.
چندی پیش از آیت الله حسینی بوشهری شنیدم که رهبری معظم انقالب
نیز از خالی شدن تهران از علمای بزرگ ابراز نگرانی کرده اند .البته این وضعیت
در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور پدید آمده است و در کمتر شهری عالم فقیه
برجسته وجود دارد و چار ة این کار در حوزة علمیة قم است بلکه بزرگان حوزه
تدبیری کنند و با مهاجرت علمای اعالم به تهران و شهرهای بزرگ این خالء را پر
کنند،همانطورکهحضرتآیتاللهالعظمیشیخحسینمظاهریبهسفارش
رهبری معظم به اصفهان مهاجرت کردند و چراغ پرفروغ حوزه علمیة تاریخی
این شهر را رونق بخشیده و پشت و پناه ملت انقالبی و شهید پرور اصفهان نیز
شدند.
امروزه حتی شهر مقدس مشهد الرضا (ع) که روزی مهد عالمان بزرگ و مراجع
عظام تقلید بود نیز نیازمند چنین عالمان برجسته ای است که پرچم دین را
برافراشته و تکیه گاه مردم مسلمان باشند و دیگر شهرها و مراکز استانها نیز
همین نیاز را دارند ،البته الزم به ذکر است وجود نمایندگان ولی فقیه در استانها
جای خود و شرح وظایف خودشان را دارند که مانعة الجمع و یا مانعة الحضور
عالمان و فقیهان برجسته در این استانها و شهرها نیست.
البته شاید گفته شود که اگر این آقایان به شهرهای دیگر مهاجرت کنند حوزة
علمیه خالی می شود و از رونق می افتد که این موضوع را البته مراجع عظام
تقلید و شورای عالی حوزه های علمیه بهتر می دانند که چگونه تدبیر کنند تا
همنیازشهرهایبزرگیمانندتهران،تبریز،شیراز،اصفهان،اهواز ،یزد،مشهدو
دیگر شهرها تأمین شود و هم حوزة علمیة قم از عالمان و اساتید برجسته خالی
نشود.
* خاطره ای از محضر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دامت برکاته)
چند سال پیش توفیق شد تا در معیت حضرات آیات :مرحوم سید هاشم
رسولیمحالتی،مرتضیمقتداییورضااستادیبهزیارتعتباتعالیاتبرویم
و توفیق بزرگی بود که در نجف اشرف به محضر حضرت آیت الله سیستانی
شرفیابشویم.
دراینمالقاتحضرتآیتاللهسیستانیبهنکتهبسیارمهمیاشارهفرمودند
و خطاب به آقایان مقتدایی و استادی که از اعضای شورای عالی حوزه بودند
سخنی بدین مضمون اظهار داشتند که چرا در حوزه نهال فروشی می شود؟!
طالبی که برای تحصیل علم وارد حوزه شده اند پس از چند سال درس خواندن
درحالی که هنوز بارور نشده و به اجتهاد نرسیده اند و به مانند یک نهالی تازه
هستند بالفاصله آنها را به یک پست و مسئولیت در ادارات و نهادها و مشاغل
میفرستید.اینکارهمبرایآنهاخوبنیستچونتاقویومسلطنشوندنمی
توانند به وظایف خود بخوبی عمل کنند و هم برای حوزه خوب نیست چون
آینده حوزه نیازمند حضور فقیهان و مجتهدان است.
در این جلسه حضرت آیت الله مقتدایی در مقام توضیحی برآمدند که یک
درصدی از حوزویان چنین وضعیتی پیدا می کنند و بسیاری هم به درس و
بحث خود ادامه می دهند که در اینجا بالفاصله حضرت آیت الله سیستانی
فرمودند من از خودم نمی گویم من فرمایش حضرت آیت الله جوادی آملی
ً
را می گویم! ایشان فرمودند :که در حوزه نهال فروشی نکنید ! و باز مجددا نام
حضرت آیت الله جوادی آملی را تکرار کردند و برای من خیلی جالب بود که
شخصیتیمانندحضرتآیتاللهسیستانیکهیکمرجعبزرگوجهانیاست
اینچنین در حضور سه تن از علمای بزرگ ایران از حضرت آیت الله جوادی آملی
چنین با احترام و با لقب آیت الله یاد می کنند و بر تحقق فرمایش ایشان تأکید
میفرمایند.
علی ای حال تذکر حضرت آیت الله سیستانی بسیار مهم است و امیدواریم
بزرگان حوزه و شورای عالی حوزه های علمیه این نکته مهم را مد نظر داشته
و برای تحقق آن برنامه ریزی کنند  ،ما امروزه در شهرها نیازمند عالمان فقیه و
ّ
برجسته هستیم و اال با اعزام طالب و فضال مشکل حل نمی شود شاید برای
ً
روستاها جواب بدهد ولی برای شهرها و مخصوصا تهران و شهرهای بزرگ
نیازمند عالمان ربانی و برجسته هستیم و برای تأمین چنین نیازی الزمه اش
این است که حوزه های علمیه مجتهد پرور شوند یعنی کسانی که از جهت
علمی و فقهی ممتاز بوده و از جهت اخالقی و تهذیب نفس و معنویت نیز
بتوانند پاسخگوی نیاز مردم و جوانان باشند .ان شاء الله

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
دستاندرکاران کنگره سه هزار شهید استان ایالم
که در تاریخ  ۳۰آبان  ۱۴۰۰برگزار شده بود و صبح
روز پنجشنبه در محل برگزاری این همایش منتشر
شد ،فرمودند :پیام شهیدان باید اتحاد و تالش ملت
واحساسمسئولیتمسئوالنرابیشترکند.
به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطالع رسانی
مقام معظم رهبری ،حضرت آیتالله خامنهای در
این دیدار ،مقاومت و حضور همهجانبه در دفاع از
کشور و تعداد باالی خانوادههای دارای چند شهید
را از خصوصیات کمنظیر استان ایالم برشمردند و
گفتند :ایالم در دوران دفاع مقدس مانند یک دژ
مستحکم بود و با وجود آنکه در برهههایی برخی
از مناطق آن به دست دشمن افتاد ،اما مانند کوه،
ایستادگیکرد.

رهبر انقالب ،شهادت چندین ورزشکار و
تماشاچی ایالمی بر اثر بمباران مسابقه فوتبال در
 ۲۳بهمن  ۶۵را یادآور مظلومیت شهدای ورزشکار
خواندند و با بیان اینکه صدام این جنایات را به
پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام میداد،
افزودند :نویسندگان و هنرمندان ،این بیان حقایق
را در ابعاد جهانی معرفی ،و مدعیان دروغین حقوق
بشر را رسوا کنند.
ایشان با اشاره به روحیه استقامت مردم ایالم و ترک
نکردن خانه و شهر خود با وجود بمبارانهای شدید
گفتند:فشارجنگنتوانستمانعبروزاستعدادهای
این مردم شود و در زیر همین بمبارانها جوان نخبه
و نابغهای همچون شهید رضایینژاد تربیت شد که
دشمن وقتی او را مایه ترقی و تعالی کشور دید ،در
مقابل چشم همسر و دختر خردسالش ،او را شهید

کرد .حضرت آیتالله خامنهای موضوع شهید و
شهادت را متفاوت از قربانیان جنگ های مرسوم در
دنیا دانستند و افزودند :شهید و رزمنده در راه خدا
دفاع ارزشمند از مرزهای جغرافیایی ،از
عالوه بر ِ
مرزهای مهم معنوی یعنی مرزهای عقیده ،اخالق،
دین ،فرهنگ و هویت نیز دفاع میکند و با پایبندی
صادقانه به عهد خود با پروردگار ،جانش را با خداوند
معاملهمیکند.
رهبر انقالب در این زمینه افزودند :صفات
مهمی مانند اخالص ،توکل ،تواضع ،رعایت حدود
الهی ،رفتار مهربانانه با اسیران و بهطور کلی سبک
زندگی اسالمی در رفتار رزمندگان و شهدای ما
ً
کامال برجسته است و تصویر این نقاط درخشان
و الهامبخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم
مردم دنیا قرار داده شود .ایشان هدف از بزرگداشت
شهیدان را شنیدن پیام آنان دانستند و خاطرنشان
کردند :پیام شهیدان این است که در راه خدا ترس
و اندوه وجود ندارد و باید بدون تزلزل از وسوسههای
دشمن ،با قدرت و ثابت قدم حرکت کرد.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه بدون مجاهدت و
تحمل سختیها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد
رسید ،افزودند :ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان
باید اتحاد ،انگیزه و تالش خود را بیشتر کند و
مسئوالن نیز در قبال جامعه و امنیتی که شهدا برای
کشور فراهم کردند ،احساس مسئولیت بیشتری
داشتهباشند.
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
دستاندرکارانکنگرهسههزارشهیداستانایالمکه
در تاریخ  ۳۰آبان  ۱۴۰۰برگزار شده بود ،صبح روز
پنجشنبه در محلبرگزاری اینهمایش منتشرشد.

رییسمجلسشورایاسالمی:

انقالبیگری باید خود را در زندگی مردم نشان دهد

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :انقالبیگری به معنای عقالنیت ،عدالت و
کارآمدی است که باید نتایج آن در زندگی مردم مشخص شده و خود را نشان دهد.
محمدباقرقالیباف روزپنجشنبهکهبهکاشمرسفرکردهبوددردیدارباجمعیازنخبگان
منطقه ترشیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس اظهار داشت :ما زمانی می توانیم
وصف "انقالبی" را برای مجلس و دولت استفاده کنیم که خروجی کار آنها نیز همین
موضوع را به خوبی نشان دهد .وی با بیان اینکه ارتباط دولت با سرمایه گذاران و مردم باید
اصالح شود ،گفت :کسانی که سیاستهای حمایتی از تولید را به رانت تبدیل میکنند،
همچون سلولهای سرطانی هستند که باید مانع رشد آنها شده و با آنها مقابله کنیم.
رییس مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر اهمیت نقش مردم در رفع مشکالت بیان
کرد :روزهای ابتدایی که در نیروی انتظامی توفیق خدمت پیدا کردم ،با وجود حضور
نیروهایمختلفدرمنطقهشرقکشور،شاهدناامنیهاوحتیگروگانگیریهاییبودیم،
اما پس از اینکه تصمیم گرفته شد مسوولیت امنیت این منطقه برعهده نیروی انتظامی
باشد ،به نیروهای مردمی گفتم که جز شما کسی نمی تواند امنیت را در این منطقه به
ً
میزان مطلوب برساند و حدودا پس از  ۹ماه با حضور مردم ،مشکل ناامنی ها حل شد.
محصوالتتولیدیمانبایدنرخجهانیداشتهباشد
رییس قوه مقننه افزود :اکنون مواد اولیه ارزان ،انرژی و نیروی کار ارزان در کشور وجود
دارد ،اما قیمت محصول به نرخ بازار جهانی است که این مشکل نیز باید رفع شود .در
شرایط فعلی همه باید به یکدیگر رحم کرده و عدالت را رعایت کنیم .وی با اشاره به
اینکه همه می دانیم که دانشگاه و دانشجو مهم است و امروز بیش از  ۳۵درصد از
دانشآموختگان دانشگاهی بیکار هستند ،افزود :دانشجو باید در میدان عمل تربیت
شود و اگر مراکز تولیدی ما به دانشجو یا افراد دارای تحصیالت تکمیلی نیاز دارند ،باید آنها
را مورد حمایت قرار دهند .قالیباف با بیان اینکه سعی ما بر این بود که در اعتبارات سال
 ۱۴۰۰رویکرد تولید ثروت را دنبال کنیم ،ادامه داد :الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰را که در
دولت قبل بود رد کردیم تا دولت جدید آن را به نفع مردم تغییر دهد ،اما بازهم آنچه که می
خواستیم نشد .رییس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه در سال آینده خواهیم دید که
در حوزه ثروت چه اتفاقی رخ می دهد ،گفت :دیروز نیز در صحن مجلس گفتم که نمی
توانیم ۱۰۰اولویت را در دستور کار قرار دهیم ،بلکه سه اولویت مهم اقتصاد ،آب و جمعیت
را باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار دهیم تا اتفاقات مهمی در این حوزه ها رخ دهد .البته

وقتی حرف از جمعیت می زنیم به موالید ،مهاجرت و اختالفات طبقاتی نیز توجه داریم.
در زمینه بهرهوری آب از دنیا عقب افتادهایم
قالیباف افزود :ما در سرزمینی خشک و نیمه خشک به سر می بریم ،اما بی آب نیستیم
و تاریخ نشان داده که فرهنگ استفاده از آب با استفاده از تکنولوژی های زمان گذشته
در زندگی ایرانیان پررنگ بوده و در حوزه استفاده بهینه از آب پیشرو بوده ایم ،اما امروز
در این زمینه عقب تر از بقیه هستیم .وی اظهار داشت :در اقتصاد باید چند پیشران را
مشخص کنیم تا این پیشران ها کل اقتصاد کشور را سرپا نگه دارند .اگر جلو بانک ها را
بگیریمتاخلقپولنکنند،همچنیناگردولتکسریبودجهنداشتهباشد،میتوانیمبه
نتایجخوبیدستپیداکنیم.
عدهایرانتخوارحمایتهاشدهاند
وی افزود :رفتار بخش خصوصی را به گونه ای باید حل کنیم که وقتی همه و حتی رهبر
ً
معظم انقالب نیز شخصا آبرو می گذارند تا از تولید داخل حمایت شود و برای حمایت از
صنعت داخل ،ایشان ورود برخی کاالها را به داخل ممنوع می کنند ،نباید شاهد این
باشیم که هفته بعد یک مرتبه کاالها گران شود و عده ای سوءاستفاده کنند ،این فرهنگ
باید درست شود و دولت و مجلس نیز در اینجا نقششان مشخص می شود ،زیرا حمایت
نباید به رانت تبدیل شود .رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :هیچکس نباید از
سیاستهای حمایتی ،سوءاستفاده کند و باید مقابل همه آنها ولو اینکه تعداد انگشت
شماری باشند بایستیم .اینها سلول های سرطانی هستند که اگر مانع رشد آنها نشویم،
همهرادرگیرمیکنند.ویگفت:سیاستگذاریهابایدصحیحباشدومنجربهرفعموانع
شود .بازآفرینی نظام تامین سرمایه در صورت تحقق منجر به تولید ثروت می شود و اگر
تولید ثروت محقق شود مشکالت منطقه ،موالید ،مهاجرت ،اختالف طبقاتی ،آسیب
های اجتماعی و عدالت سامان می یابند.
این همه طرح نیمهکاره در کشور جای تاسف دارد
قالیباف با انتقاد از تعداد باالی پروژه های نیمهکاره گفت :براساس قیمت سال ۹۵
بیش از  ۷۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه در پروژه های نیمه کاره کشور رها شده که این
باعث تأسف است .رییس قوه مقننه گفت :من به عنوان فردی بازمانده از کاروان شهدا
امروزایستادهامتابدونمالحظهباشجاعتتصمیمگیریکنیمتاجوانانوکارآفرینانبه
میدان آمده و انشاءالله بر مشکالت فائق آییم.

آیتالله سعیدی در خطبههای نماز جمعه شهر قم :

مردم مراقب فتنههای دشمن برای مخدوش کردن عملکرد دولت باشند
امام جمعه قم گفت :دولت در این مدت کوتاه ،خدمات
بسیاریانجامدادهاستوملتعزیزبایدمراقبفتنههای
دشمن برای مخدوش کردن عملکرد دولت باشد.
آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته
نماز جمعه شهر قم در مصالی قدس ،با اشاره به مذاکرات
وین گفت :با وجود شرایط مساعدی که برای جمهوری
اسالمی ایران فراهم آمده ،باعث شده است که آمریکا به
دنبال ابزار فشاری بر ایران باشد و از طرفی ناکامی دولت
آمریکا در تحریمهای ظالمانه به عنوان آخرین سالح
آمریکا در قبال ایران ،دست دولت آمریکا را در تحریمها
برای ایجاد فشار خالی گذاشته است.
وی افزود :بنابراین در چنین شرایطی ،ایجاد آشوب
و بحران در کشور ،ولو به صورت مقطعی و کوتاهمدت،
بهزعم آمریکا و همپیمانان آنان ،میتواند فضای تنفسی
را برای این دولتهای مستکبر فراهم کند تا در سر میز
مذاکرهبتوانندبهحقکشیهایخودشانعلیهجمهوری
اسالمی ایران ادامه بدهند؛ ایران را مجبور کنند ،از اصول
و ارزشها و مواضع بهحق خودش کوتاه بیاید ،بدیهی
است که در چنین شرایطی بحران آب و یا هر مساله
دیگری میتواند رمز آشوب و فتنه برای دشمنان کینهتوز
ما باشد .وی گفت :در این زمینه توجه به چند نکته
ضروری است؛ نکته اول ،هوشیاری مردم کشور در طول
این سالها و جدا کردن صف خودشان از فتنهگران و
آشوبگرانعاملاصلیشکستفتنهگرانوایندولتهای
مستکبر و متجاوز بوده است.
سعیدی افزود :به حول و قوه الهی ،در این حوادث اخیر

نیز هوشیاری و بصیرت مردم ما برای چندمین بار باعث
بیآبرویی آمریکا ،همپیمانانش ،مزدوران منطقه و فریب
خوردگان داخلی آنها خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه خشکسالی و کمبود بارش یکی
از مشکالت و معضالت کشورمان در چند سال اخیر
است ،گفت :این شرایط مردم را بیش از گذشته نسبت
به معیشتشان نگران کرده است و نیازمند مدیریت جدید
با نگاه اضطراری و با عزم و اراده جهادی هستیم .عضو
مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد :دولت برای حل این
بحران وارد عمل شده و ضمن شنیدن سخن کشاورزان،
با کمک مردم به دنبال راهکار عملی و منصفانه برای رفع
مشکالت است .وی گفت :دولت سیزدهم برای احقاق
حق ملت ایران مصمم است و با وجود اینکه مذاکرات به
نتیجه نرسیده ،توانسته است ،چند میلیارد از پولهای
بلوکهشده ما را آزاد کند و در این مدت تعداد زیادی
واکسن وارد کشورمان کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان قم خاطرنشان کرد :دولت
در این مدت کوتاه ،خدمات بسیاری انجام داده است و
ملت عزیز باید مراقب فتنههای دشمن برای مخدوش
کردنعملکرددولتباشد.
با کسانی که سدهای عفاف و حجاب را می
شکنند،قاطعبرخوردشود
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت :مطلب نخست
ما ،درباره یکی از معضالت اجتماعی است که سوغات
غرب بیبندوبار است و خانواده ها و جوانان عزیز ما را
نشانه گرفته و آن ارتباط نامشروع پسر و دختر ،تحت

عنوان دوستی است .وی ادامه داد :متاسفانه این ارتباط
ناصحیح ،تاکنون قربانیان زیادی را هم گرفته ،در اسالم
این ارتباط که خارج از چارچوب شرع مقدس و احکام
دین است ،ممنوع و حرام شمرده شده است.
وی افزود :ارتباط پسر و دختر نامحرم به  ۲گونه است؛
یکی اینکه ارتباط به قصد جدی برای ازدواج و دوم ارتباط
به قصد هوسرانی است؛ در ارتباط به قصد ازدواج ،خود
ارتباط در واقع هدف نیست ،بلکه مقدمهای برای ازدواج
است؛ ضوابط چنین ارتباطی در چارچوب خاص و با
رعایت تمام احکام الهی و ترجیحا با اطالع والدین و
بزرگترها ،برای شناخت همسر آینده ،این ضوابط در
رساله مراجع تقلید آمده است.
سعیدی با بیان اینکه به طور مکرر از پیامدهای تلخ ،غم
انگیز و خسارت بار ارتباطات نامشروع مطلع شده اید،
گفت :این همه که در باب عفاف و حجاب و عدم اختالط
زن و مرد گفته می شود ،برای این است که حرمت و آبروی
جوانان و خانواده ها حفظ شود و افراد به دام شیادان و
دزدان ناموس نیفتند .وی تاکید کرد :آمران به معروف
به این واجب الهی عمل کنند و نیروی محترم انتظامی
و دستگاه محترم قضایی با کسانی که فضا ،جو و قانون
جامعه را میشکنند ،برخورد جدی کنند ،شما هم کار
ایجابی و هم کار سلبی دارید ،اینجا هر  ۲الزم است.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)
خاطرنشان کرد :مردم ما قاطعانه از مسئوالن می
خواهند؛ در برابر کسانی که این سدهای عفاف و حجاب
را می شکنند ،قاطع برخورد کنند.

معاونقوهقضاییه:

قوانین با هدف کاهش پروندهها اصالح میشود

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت :اصالح قوانین و ساختارها در
راستای سند تحول قضایی و گام دوم انقالب برای کاهش ورودی پروندهها از اهداف
و سیاستهای قوه قضاییه در دوره جدید است.
حجت االسالم و المسلمین "نورالله قدرتی" روز پنجشنبه در دیدار با حجت االسالم
والمسلمینسید"علیرضاعبادی"نمایندهولیفقیهدرخراسانجنوبیوامامجمعه
بیرجندافزود:شایدمهمترینمشکلقوهقضاییه،کثرتورودیپروندههایکیفریو
حقوقی بوده که ریشه بسیاری از مشکالت است.
وی گفت :یکی از دالیل کثرت پروندهها این است که با وجود همه نواقص موجود،
مردم امید دارند ملجاء و پناهگاهی هست که حرفشان شنیده شود و از دالیل دیگر
در این زمینه قوانین ،مقررات و ساختارهایی است که باید اصالح شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار داشت :یکی از اهداف و

سیاستهای ریاست قوه قضاییه این است که در راستای سند تحول و گام دوم
انقالب باید به فکر اصالح قوانین و ساختارها هم باشیم چون این قوانین و ساختارها
موجب و مولد پروندههای زیادی است .وی با بیان اینکه حدود  ۱۰میلیون پرونده بار
بزرگی را بر دوش قوه قضاییه میگذارد افزود :در هفتههای اخیر ریاست قوه قضاییه
در راستای سیاستهای اساسی این قوه که کاهش ورودی پروندههاست به معاونت
حقوقی دستور داد طرحی را تهیه کنیم که تحت عنوان الیحه قضازدایی دنبال شود.
حجت االسالم و المسلمین قدرتی گفت :از مجموع  ۱۰میلیون پرونده در کشور
حدود ۳۵عنوان کیفری و دعاوی کیفری و ۴۵عنوان حقوقی که ۷۰درصد پروندهها
را تشکیل میدهد و در این الیحه قضازدایی برای هفت میلیون پرونده ،معاونت
حقوقی به کمک همکاران و پژوهشگاه قوه قضاییه تالش میکند درخصوص برخی
موضوعات که جرمانگاری شده راهکاری پیدا کنیم که جرم تلقی نشود.

رئیسجمهوردرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت:

ثبات اقتصادی ،حمایت از تولید و تامین
معیشتمحوراصلیبودجهباشد

رئیس جمهور با اشاره به دقت و جدیت اعضای هیات دولت در بررسی و تصویب
تبصرههایالیحهبودجهدرجلساتفشردهروزهایاخیرگفت:ثباتاقتصادیحمایت
از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تامین معیشت
مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب الیحه بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور
بایدباشد.
آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت،تاکیدکرد:درتدوینالیحهبودجه،جهتگیریهاوهدفگذاریهابایدبهسمت
تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصالح ساختار بودجه باشد.
رئیس جمهور تعامل با مجلس شورای اسالمی و استفاده از نظرات نمایندگان و
همچنین نخبگان و فعاالن اقتصادی را در امر تکمیل و جامعیت الیحه بودجه سال
آینده کل کشور ضروری دانست و افزود :با توجه به تهیه سند تحول الزم است محورها و
جهتگیریهایالیحهبودجهبااینسندهمسوباشد.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از چارچوب کالن و هدفمند
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱ارائه داد که در آن ،جداول و سیاستهای پیشنهادی در
چارچوب محورهای مورد تاکید رئیس جمهور تشریح و مقرر شد پس از تصویب نهایی در
هیات دولت به اطالع مردم برسد .رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند ایجاد
ق «پیشرفت و عدالت» در هر یک از استانها به عنوان ابزاری برای جلب مشارکت
صندو 
مردم در سرمایهگذاریهای مختلف گزارش داد.
خطیبنمازجمعهتهران:

ملت ایران به چیزی کمتر از لغو همه
تحریمهاتننخواهدداد

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه هیات با تجربهای برای مذاکرات به وین رفته
است،خطاب به اعضای این تیم گفت :شما نماینده ملت شجاعی هستند که تا آخرین
قطرهخودپایآرمانهایشایستادهوبهچیزیکمترازلغوهمهتحریمهاتننخواهدداد.
آیتاللهسیداحمدخاتمیدرخطبههاینمازجمعهتهراناظهارکرد:هیاتیباتجربه
برای مذاکره به وین رفتند و این هیات هم مواضع خود را به طور صریح ابراز کردند و
مواضع ضدآمریکایی خود را چه در قول و چه در عمل نشان دادند .وی افزود :در یک
کلمه به مذاکره کنندگان که پاره تن نظام هستند میگویم که شما نماینده یک ملت
شجاعی هستید که پای آرمانهایش تا آخرین قطره خون و نفس ایستادند .بدانید
این ملت به چیزی کمتر از لغو همه تحریمها تن نخواهد داد .خطیب نماز جمعه تهران
همچنین با قدردانی از دولت سیزدهم در زمینه تامین واکسن و واکسیناسیون گسترده
اظهارکرد:ایندولتخدماتبزرگیدرارتباطباواکسنانجامداد.مردمهمخوشبختانه
استقبال کردند و استقبال میکنند و به سهم خود از این خدمت ستودنی تشکر و از تمام
جانم دعا میکنم خداوند به این سید فداکار و مخلص که عمر خود را در مسیر خدمت
به مردم میگذراند ،قوت و نشاط بیشتر عنایت کند .وی با بیان اینکه احساس میکنم
لحظاتپایانیاینویروسمنحوساست،خطاببهشهروندانگفت:خواهشمیکنم
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنید و ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی ر ا
جدی بگیرید .واکسنی که با این زحمت بدست آمد و سالمت مردم در این عرصه است را
هم تزریق کنید .آیت الله خاتمی گفت :آرزوی روزی را داریم که جامعه ما عاری از ویروس
کرونا باشد که به تدریج عملی خواهد شد.
فرماندهنیرویقدسسپاه:

آمریکاییهامنطقهراترککنند

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :به آمریکاییها همانگونه
کهقبالگفتهایمدوبارهمیگوییمکهتافرصتداریدازجغرافیایاطرافماباهمینذلتی
که در آن هستید بیرون بروید وگرنه بدتر از افغانستان اخراج میشوید و مجبور به فرار
خواهیدشد.
سردار اسماعیل قاآنی ،پنجشنبه در آیین گرامیداشت سرلشکر شهید رسول استوار
محمودآبادی در شیراز افزود :این راه محتوم شماست ،بدانید که دورانی که هرکاری
میخواستید انجام میدادید گذشته ،دوره بزن در رو گذشته و اگر زدید باید بایستید و
پاسخ آنرا به شدیدترین شکل ممکن دریافت کنید .وی ادامه داد :آمریکاییها  ۲۰سال
درافغانستانجنگیدید،بهکجارسیدند؟آمریکاییهاجنایتکار،مکاروحیلهگرهستند،
در شکستی که سال گذشته در افغانستان خوردند آنقدر مسائل حاشیهای و فرعی
پیش کشیدند تا دنیا متوجه نشود که چه افتضاحی به بار آوردند ،شکست در افغانستان
باالترینشکستدرقرناخیربرایآمریکاییهابود.اوافزود:آمریکاییهاازاینجنگها
سود میبرند ،آنها کاسبی جنگ میکنند ،هنوز از کویت و عراق بابت دفاعی که از
کویت در مقابل حمله عراق (سال  )۱۹۹۰کردند که شاید یک ماه هم طول نکشید پول
میگیرند ،اما در افغانستان و عراق دوره جدید ،خودشان آمدند و گفتند که جهان تک
قطبی است و کسی کاری نمیتواند بکند و هر کاری بخواهیم انجام میدهیم ،غافل از
اینکه آن دوران گذشته است .سردار قاآنی اظهار داشت :آمریکاییها امروز بعد از ۲۰
سال جنگیدن درافغانستان ،تازه به پشت میز مذاکره رسیدند و در مذاکره هم جنایت و
خیانت کردند و این مسائل را برای مردم افغانستان به وجود آوردند اما مردم افغانستان
قطعا این دوره را هم با عزت پشت سر خواهند گذاشت .وی بیان کرد :آمریکاییها ۲۰
سال در افغانستان حکومت درست کردند ،حکومتی که نتوانست  ۲۰روز مقاومت کند
و آدمهای خودشان را هم نتوانستند از فرودگاه کابل خارج کنند ،در حالی که دیدیم در
جبهه مقاومت در سوریه و عراق بچههایی که در مکتب انقالب اسالمی درس آموختهاند
چگونه از آب و خاکشان دفاع کردند.
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی مطرح کرد:

تعیینتکلیف ۷هزارپرونده
در سازمان اموال تملیکی

نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با تشریح اهم اقدامات صورتگرفته
در تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبارهای این سازمان ،گفت :کمتر از یک ماه بعد
از بازدید رییس عدلیه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی هفت هزار پرونده تعیین
تکلیفشد.
رسولی فاضل ،اظهار داشت :پس از بازدید کمتر از یک ماه پیش ریاست قوه قضاییه از
انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در استان تهران ،سه استان را مورد بازدید قرار دادیم؛
اولین استان ،انبارهای پراکنده دیگر در استان تهران بود که از آنها بازدید شد و در این
انبارها نیز همان شرایطی که در انبار مرکزی استان تهران حاکم بود ،وجود داشت.
وی با بیان اینکه یک سوم از انبارهای قم به زودی تخلیه خواهد شد افزود :در جریان
بازدید از انبارهای اموال تملیکی در استان قم اعالم شد که حدود  ۴۰پرونده در شعب
تجدید نظر تعزیرات است و اگر هر چه زودتر رأی قطعی برای آنها صادر شود ،حدود
یکسوم از انبارها تخلیه خواهد شد.
تجهیزاتمونوریلقمدرحالتعیینتکلیفاست
فاضل با اشاره به وضعیت تجهیزات مونوریل قم در انبارهای گمرک این استان گفت :در
همانجا مقرر شد تا ۱۵آذرماه در خصوص این تجهیزات تعیین تکلیف صورت گیرد .در این
خصوصشاهدهستیمکهاستاندار،دادستانمرکزاستان،شهرداروشرکتمتولیمونوریل
قم همگی در تب و تاب هستند که هر چه زودتر این تجهیزات را تعیین تکلیف کنند.
معاون اول رییس جمهوری:

دولت مصمم به رفع تحریم و حل مسایل
کشوراست

معاون اول رییس جمهوری گفت :دولت مصمم به رفع تحریم و حل مسایل کشور
است ،البته این موضوع به طرف مقابل در مذاکرات برجامی هم بستگی دارد.
محمد مخبر روز پنجشنبه در پاسخ به این پرسش که چه خبر خوبی برای مردم با توجه
به آغاز مذاکرات برجامی دارید ،اظهارداشت :برنامهریزی دولت با فرض این است که
موانع به همین صورت باشد .در دولت و کشور ظرفیتهایی وجود دارد که میتوان با
استفاده از آنها مشکالت کشور را به حداقل رساند و حداقل مشکالتی که احیانا باقی
بماند نیز مربوط به مذاکرات است .به گزارش ایرنا از خانه ملت ،وی افزود :دولت مصمم
به رفع تحریم و حل مسایل است البته این موضوع به طرف مقابل هم بستگی دارد.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد :با عزمی که در ارکان نظام درباره رفع
تحریمها وجود دارد ،امیدواریم در این زمینه به نتیجه برسیم.
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یک فوق تخصص کلیه :

مبتالیان به «سنگ کلیه» چی بخورند؟

فوق تخصص کلیه گفت:در افراد مبتال به سنگ کلیه باید مصرف گوشت قرمز و
پروتئینهایحیوانیمحدودباشندوازهمهچیزمهمتراینکهمصرفمایعاتباید
به حدی باشد که شخص بتواند روزی دو الی سه لیتر ادرار داشته باشد.
جاوید صمدی در گفت وگویی اظهارداشت :سنگ کلیه جزءبیماریهایی است
که به صورت شایع در کل دنیا ،مردم تجربیات مختلفی از آن دارند.
وی ادامه داد:کشور ماهم از نظر شیوع سنگ کلیه در کل دنیا جزء کشورهایی
است که آمار باالیی دارد و شاید آماری که در کل دنیا مطرح میشود امار  ۲یا ۳
درصد از مردمی است که مبتال به سنگ کلیه هستند،ولی مطالعاتی که در داخل
کشور انجام میشود آمار ۵الی ۸درصد سنگ کلیه را شامل میشود که اطالعات
دقیق داخل کشور در اسناد انجمن ارولوژی ثبت شده است.
این فوق تخصص کلیه افزود :اهمیتی که مردم به سنگ کلیه میدهند از روی
درد بسیار شدیدی است که تجربه میکنند ،ولی از نظر پزشکی این اهمیت غیر از
بحث شیوع باالی سنگ کلیه ،درمانهایی که برای سنگ کلیه انجام میگیرد را
شامل میشود که هزینههای زیادی را به مردم تحمیل میکند.
صمدیاظهارکرد:ماعللمختلفیدرنارساییکلیهداریمکهبهعنوانسرلیست
این علل همیشه از دیابت و فشارخون صحبت میشود ولی یکی از علل اصلی کم
کاری و از بین رفتن عملکرد کلیه و در صورتی که هر کلیه درگیر بشود با پیوند و
ت و این نشان میدهد که این بیماری بسیار مهم است.
دیالیز،سنگ کلیه هس 
ی یکی از درگیری هایی که مشکل
وی ادامه داد :غیر از آمار باالی این بیمار 
ایجاد میکند بحث عود سنگ کلیه است؛ کسانی که سنگ کلیه را تجربه
میکنند هر سال  ۵درصد این افراد دوباره مبتال به سنگ کلیه میشوند و اگر
بخواهیم در طول ۱۰سال را بررسی کنیم میبینیم ۵۰درصد از کسانی که یک بار
تجربه این بیماری را داشتند مجددا به آن مبتال میشوند که این نشان میدهد که
این بیماری هم در سطح پیشگیری و هم در سطح درمان نیاز به کار دارد.
این فوق تخصص کلیه گفت :کلیه مثل یک پاالیشگاه عمل میکند که کارش
تصفیه کردن آب و امالح است؛ یعنی در واقع چیزهایی که بدن نیاز دارد را داخل

با این سالح به جنگ افزایش
وزن بروید

محققان دانشگاه لیورپول دریافتند که خوردن آلو خشک به گروهی از افراد
کمک کرد تا اشتهای خود را بهتر کنترل ،کالری کمتری مصرف کنند و حتی
کمی بیشتر از افرادی که میان وعدههای دیگر را طی یک آزمایش ۱۲هفتهای
انتخاب کردند ،وزن کم کنند.
پروفسور جیسون سی جی هالفورد ،رئیس انجمن اروپایی مطالعه چاقی
( )EASOدر بیانیهای اظهار کرد« :نتایج تحقیقات نشان میدهد که
میوههای خشک هم میتوانند باعث سیری شوند و هم میتوانند در رژیم
غذایی در طول مدیریت وزن گنجانده شوند».
محققان تاثیر خوردن آلو را در دو مرحله بررسی کردند؛ در مرحله اول واکنش
شرکتکنندگانطیآزمایشباآلو،کشمشیاآبنباتهایژلهمانندلوبیامورد
بررسی قرار گرفت .این گروه دریافت ،افراد با مصرف آلو معموال کمترین کالری
را در وعده غذایی بعدی خود مصرف و در طول روز کمتر احساس گرسنگی و
بعد از غذا احساس سیری بیشتری میکنند.
در بخش دوم محققان میزان وزنی که هر فرد پس از تکمیل یک برنامه کاهش
وزن  ۱۲هفتهای از دست داد را بررسی کردند .آنان داوطلبان را به دو گروه
تقسیم کردند ،یک گروه آلو خشک را بهعنوان میان وعده روزانه مصرف کردند
و گروهی که فقط راهنمایی در مورد میان وعدههای سالم دریافت کردند اما
میتوانستند میان وعده مورد عالقه خود را انتخاب کنند.
اگرچهمحققانمیگویندکهتفاوتکاهشوزنبیندوگروهازنظرکلمیزان
وزن از دست رفته معنیدار نبود اما نتایج نشان میدهد ،شرکتکنندگان در
گروه آلو بهطور متوسطکمی بیشتر وزن کم کردند ( ۴.۴پوند در مقابل ۳.۴
پوند) .افراد در گروه آلو اظهار کردند که کاهش وزن با آلو آسانتر از سایر
تنقالتاست.
آندریا ن .جیانکولی ،مشاور تغذیه در کالیفرنیا گفت« :نتایج این تحقیق
نشان میدهد که آلوهای مغذی متراکم میتوانند به دلیل اثرات مطلوبشان
بر سیری و کنترل اشتها ،مزیتی نسبت به سایر میانوعدهها داشته باشند».
هالفورد نتیجه میگیرد« :این موارد اولین دادههایی هستند که کاهش
وزن و عدم عوارض جانبی منفی را هنگام مصرف آلو بهعنوان بخشی از رژیم
غذایی مدیریت وزن نشان میدهند».
اگرچه آلو به عنوان یک میان وعده معروف است که مردم فقط برای رفع
یبوست انتخاب میکنند اما محققان میگویند که قرار دادن یک کاسه آلو در
مراسم جشن و شادی ممکن است شما را از پرخوری و افزایش وزن نجات
دهد.
نتایج این تحقیق در نشریه Nutrition Bulletinمنتشر شده است.

بدن نگه میدارد و امالح اضافی را دفع میکند و کل کلید این ماجرا این است
و اگر به هر دلیلی تعادل بین این امالح و آبی که دفع میشود بهم بخورد کلیه
مستعدسنگمیشود.
صمدی بیان کرد :جالب است که داخل خود ادراری که دفع میشود عواملی
داریمکهمهارکنندهتشکیلسنگاند.همیشهمردمعواملیکهسنگسازهستند
مثل کلسیم ،اسید سیتریک و اگزاالت را شنیدهاند ولی ما المانهایی داخل ادرار
داریمکهاینهاازتشکیلسنگکلیهپیشگیریمیکنندمانندمنیزیموسیترات.
وی تصریح کرد :پس اگر به هر دلیل غلظت امالح داخل ادرار باالتر رود و حجم
مایع ادرار کمتر شود منجر به تشکیل سنگ کلیه میشود .خیلی وقتها این
تعادل بر قرار است ولی در مسیر خروجی ادرار از لگنچه ،حالب و مثانه مشکل
داریم؛ به طوری که کسانی که به طور مادر زادی دچار تنگی محل لگنچه و حالب
هستندمستعدسنگکلیهاند.اینفوقتخصصکلیهادامهداد:همچنینکسانی
که در سنین باال بیماری پروستات دارند مستعد سنگ مثانه هستند.عالوه بر این
۲۵درصد کسانی که سنگ کلیه دارند به دلیل سابقه خانوادگیشان است که در
بیشتر در آقایان شایع است ،به دلیل شغلهای سختی که دارند یا نقش هورمون.
صمدی گفت :از علل دیگر سنگ کلیه کم تحرکی است؛ همچنین مصرف
بیش حد پروتئین های حیوانی و نمک از عوامل دیگر است.پس نوع غذا در این
امر بسیار مهم است.عالوه بر این همچنین یک سری از بیماریهای زمینه ای
باعثسنگکلیهمیشنود؛مثالکسانیکهاسیدسیدریکباالییداشتهیا نقرس
دارند؛همچنینیکدرصدازافرادیکهدچارپرکاریپاراتیروئیدهستنداینهاهمه
مستعدسنگکلیهاند.
وی ادامه داد:اگر امروزه در کشور این آمار باالتر رفته است به نوعی مربوط به
تغییرسبکزندگیمامیشود؛مثالتمایلبهخوردنفستفودوغذاهایپرنمک.
بیشترین سواالتی که مردم از ما میپرسند این است که ما چه غذاهایی بخوریم؟
در واقع مهم ترین چیز در رژیم غذایی سنگ این است که تعادل بین مصرف
مایعات و امالح را برقرار کند که مهم ترین آن این است که مصرف نمک را کم کنیم.

افراد دچار باکتری التهاب معده
چه عالئمی دارند؟

این فوق تخصص کلیه افزود :خیلی دوست دارم که این جمله همیشه در
ذهن مردم بماند؛ مصرف لبنیات در بیمارانی که سنگ کلیه دارند به هیچ عنوان
محدودیت ندارد؛ به شرطی که لبنیاتی استفاده کنیم که کم چرب باشند و
ترجیحانمککمتریداشتهباشند.
صمدی متذکر شد:در واقع نقش نمک بسیار پر اهمیت تر از خود کلسیم است.
مصرف گوشت قرمز و پروتئینهای حیوانی باید محدود باشند و از همه چیز مهم
تر اینکه مصرف مایعات باید به حدی باشد که شخص بتواند روزی دو الی سه لیتر
ادرار داشته باشد.
وی اضافه کرد:حال اگر بپرسند ما روزی چقدر مایعات بخوریم تا این مقدار ادرار
را داشته باشیم باید به رنگ ادراری که دفع میشود توجه کنیم؛اگر اکثر اوقات
رنگ ادرار روشن باشد؛ یعنی مصرف مایعات کافی است.
باید باالنس بین فعالیت و مایعات را حفظ کنیم
این فوق تخصص کلیه ادامه داد :ما باید باالنس بین فعالیت و مایعات را حفظ
کنیم؛ مثال ممکن است فردی روزی  ۱۰لیوان آب بخورد ولی فعالیت روزانه اش
خیلی سنگین باشد یا میزان تعریق او زیاد باشد؛ پس در این صورت حجم ادرار
کمتر میشود .فعالیت ورزشی خوب است؛ به شرط اینکه همزمان با مصرف
مایعاتکافیباشد.
صمدی تصریح کرد:زمانی که سنگ تشکیل میشود معموال  6الی  ۷ساعتی
که شخص میخوابد بیشترین زمانی است که رسوبات و کریستالها میتوانند
هسته اولیه سنگ را تشکیل دهند؛ به همین دلیل حتما فرد باید نصف شب بیدار
شود و یک لیوان آب استفاده کند.
وی گفت:در مورد مصرف کلسیم که بسیار مسئله رایجی هست ،ممکن است
شخصی به دلیل پوکی استخوان و یا به دالیل دیگر پزشکی مجبور باشد که
کلسیم استفاده کند .اگر مکمل کلسیمی استفاده میشود حتما باید با پزشک
اورولوژیست مشورت کند؛ چون ممکن است که نیاز به دادن داروهای تکمیلی
باشد که این جذب کلسیم داخل بدن را کمتر کند.
این فوق تخصص کلیه یادآور شد :توصیه میشود اگر کلسیم به هر دلیلی تجویز
شد زمانی استفاده شود که بعد از وعده اصلی غذایی شما باشد؛ یعنی اگر وعده
غذایی اصلی شما ناهار است این مکمل کلسیمی را بعد از ناهار استفاده کنید.
صمدی خاطرنشان کرد  :اگر شما جزء کسانی هستید که به صورت رایج و مکرر
دچار سنگ کلیه میشوید توصیه میشود بررسیهای تکمیلی را انجام دهید؛
چون ممکن است کسانی باشند که درمان های مراقبتی دارویی در این نوع افراد
پررنگ تر باشد .وی بیان کرد :خوشبختانه اکثر سنگها سایز کوچکی دارند و زیر
 ۶.۷میلی متر هستند که در این صورت توصیه به هیچ درمانی به جز درمانهای
مراقبتینمیکنیم.
این فوق تخصص کلیه متذکر شد:شکل ،سایز ،تعداد و محل سنگ مهم است.
معموال بزرگترین سایز سنگ مثال  ۲سانت را برای سنگ شکنی ارجاع میدهیم
که استانداردش هم همین است ،ولی اگر به هر دلیلی بیمار سنگ شکنی کرد و
سنگش نشکست قدم بعدی این است که جراحی انجام شود.
صمدی افزد:ولی خوشبختانه با توجه به پیشرفتهای بسیار خوبی که در دهه
اخیر در کشور،در رشته اورولوژی بوده است و کشور به عنوان پایونیر منطقه مطرح
است،جراحی بسته که االن رایج ترین نوع جراحی است انجام میشود و فقط یک
در صد از افراد جراحی باز میشوند.
وی اظهار داشت :مهم ترین چیزی که االن بیماران ما درگیر هستند سنگهای
حالب هست نه سنگ کلیه؛ یعنی به هر دلیلی سنگ آمده و داخل حالب گیر
کرده و پس از گذشت دو هفته هنوز دفع نشده که در این صورت اقدام به روش
 TULبه صورت بسته شده و از طریق لیزر سنگ شکسته و خارج میشود.

کچشم
افتادگیپل 

پژوهشگران با انجام یک مطالعه عالئم بیماران دچار باکتری هلیکوباکتر پیلوری و
بیمارانبدونعفونتهلیکوباکترپیلوریرابایکدیگرمقایسهکردند.
عفونت هلیکوباکتر پیلوری مهمترین عامل خطر برای التهاب معده (گاستریت) و
زخممعدهاست؛اماعواملیغیرازهلیکوباکترپیلوریدرآندخیلهستند.باکتری
یزای دستگاه
هلیکوباکتر پیلوری ()H. pylori؛ یکی از شایعترین عوامل بیمار 
گوارش در جهان است .این باکتری باعث التهاب مزمن معده ،زخم معده و سرطان
معدهمیشود.
عفونت هلیکوباکتر پیلوری در سرتاسر جهان شایع است ،اگرچه میزان بروز
دقیق آن ناشناخته باقی مانده است .همچنین شیوع این عفونت ،بسته به منطقه
جغرافیایی نیز تفاوت دارد .بسیاری از مطالعات قبلی نشان دادهاند که میزان و خطر
ابتال به عفونت در کشورهای در حال توسعه با وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین،
به طور قابل توجهی باال است.
راههای اصلی انتقال این باکتری ،غذای آلوده و انتقال از طریق مدفوعی -دهانی
است .به همین دلیل ،گسترش اقدامات بهداشتی برای کاهش این عفونت ضروری
است .برخی حیوانات مانند گربهها ،سوسکها ،میمونهای رزوس ،ماکاک دم
خوکیوگوسفندمیزباناصلیباکتریهلیکوباکترپیلوریهستند.
استعداد ژنتیکی میزبان در عفونت هلیکوباکتر پیلوری بسیار مهم است .بر اساس
مطالعات قبلی ،بیش از  ۹۰درصد از زخمهای دوازدهه(اثنی عشر) و  ۶۰درصد از
زخمهای معده با عفونت هلیکوباکتر پیلوری مرتبط هستند؛ ولی با این حال ،هنوز
ارتباط این زخمها با باکتری هلیکوباکتر پیلوری ،به طور کامل شناخته نشده است.
برخی مطالعات نشان می دهد که شیوع هلیکوباکتر پیلوری بسیار بیشتر از زخم
معده است .بنابراین این سوال مطرح می شود که چرا همه بیماران مبتال به عفونت
هلیکوباکتر پیلوری به بیماری زخم معده مبتال نیستند؟ از سوی دیگر ،بسیاری از
بیمارانمبتالبهزخممعدهازنظرعفونتهلیکوباکترپیلوریمنفیهستند.
برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری ،روش های مختلفی وجود دارد.
این روشها را میتوان به دو دسته روشهای آندوسکوپی (تشخیص از طریق
آندوسکوپی)وغیرآندوسکوپی(مانندروشهایبافتشناسی،آزمایشسریعاورهآز،
کشت،سرولوژی،تستتنفساورهوتکنیکهایمولکولی)تقسیمکرد.
با توجه به نقش مهم هلیکوباکتر پیلوری در زخم معده و سایر اختالالت گوارشی و
همچنین نقش احتمالی سایر عوامل ،ضروری است که بیماران دارای تست مثبت
و منفی هلیکوباکتر پیلوری با یکدیگر مقایسه شوند .بر همین اساس پژوهشگران
با انجام یک مطالعه تظاهرات بالینی و یافتههای آندوسکوپی و هیستوپاتولوژیک
بیمارانباوبدونعفونتهلیکوباکترپیلوریرابایکدیگرمقایسهکردند.
در این مطالعه  ۲۳۳بیمار مبتال به سوء هاضمه مراجعهکننده برای آندوسکوپی از
نظر وجود عفونت هلیکوباکتر پیلوری مورد بررسی قرار گرفتند .از هر بیمار طی یک
معاینهآندوسکوپی ۵،نمونهازبافتمعدهگرفتهشدومعیاروجودعفونتهلیکوباکتر
پیلوری وجود و شناسایی باکتری در آزمایشگاه پاتولوژی بود .دو گروه از بیماران
هلیکوباکتر پیلوری مثبت و هلیکوباکتر پیلوری منفی از نظر یافتههای دموگرافیک،
آندوسکوپیوپاتولوژیکمقایسهشدند.
از ۲۳۳بیمار ،حدود ۶۶درصد غیر سیگاری بوده و حدود ۸۶درصد مصرف کننده
الکل نبودند و نزدیک به ۶۶درصد از افراد از آب لوله کشی استفاده می کردند .شایع
ترین عالمت که درحدود  ۶۷درصد از بیماران گزارش شد ،درد اپی گاستریک یا
سر دل بود .بین بیماران با و بدون عفونت هلیکوباکتر پیلوری از نظر وضعیت
درد ِ
تحصیلی ،وضعیت شغلی ،سابقه خانوادگی سرطان دستگاه گوارش و برخی عالئم
گوارشی تفاوت معنی داری وجود داشت .همچنین بین یافته های آندوسکوپی و
پاتولوژیکبیمارانمبتالبههلیکوباکترپیلوریارتباطمعنیداریوجودداشت.
نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع هلیکوباکتر پیلوری با تعداد اعضای خانواده
و وضعیت تاهل ارتباط دارد .یافتههای این بررسی همچنین نشان داد که عفونت
هلیکوباکترپیلوریوابستهبهجنسنیستومصرفالکل،سیگارکشیدنواستفاده
از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ( ،)NSAIDsبروز عفونت هلیکوباکتر
پیلوری را افزایش نمی دهد.
به گفته پژوهشگران این تحقیق ،این مطالعه دارای محدودیتهایی است از جمله
این که این بررسی در یک مرکز پزشکی واحد در گیالن انجام شده است که ممکن
است نماینده کلی ایران نباشد؛ اگرچه بیماران از زمینههای اجتماعی-اقتصادی
گوناگونی بودند .همچنین حجم نمونه برای ارزیابی برخی عوامل خطر کم بوده
است .به عالوه در این مطالعه اطالعات در مورد درآمد شخصی یا درآمد خانواده افراد
وجودنداشت.
در انجام این تحقیق سیده امینه حجتی ،سارا کوکب پیک ،سلما یعقوبی ،فرحناز
جوکار ،مهرناز اصغرنژاد و فریبرز منصور قناعی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی
گیالنبایکدیگرمشارکتداشتند.
یافتههای این مطالعه مهرماه سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «عفونت
هلیکوباکترپیلوریدرایران:عواملدموگرافیک،آندوسکوپیوپاتولوژیک»درنشریه
 BMC Gastroenterologyمنتشر شده است.

 ۱۰راه برای کاهش مصرف نمک

ن به مقداری سدیم نیاز داریم ،نیازی به
با وجود این که برای عملکرد درست بد 
افزودن نمک به وعدههای غذایی نیست!
واقعیت این است که بیشتر ما نمک بیش از حد میخوریم .برای عملکرد درست
ن به مقداری سدیم نیاز داریم ،اما میتوانیم تمام آنچه را که نیاز داریم از غذاهای
بد 
ً
کامل (مثال غذاهای دریایی ،نان و شیر) تامین کنیم .نیازی به افزودن نمک از نوع
صورتی فانتزی یا  ...به وعدههای غذایی نیست.
 )۱گیاهان و ادویه جات تازه را جایگزین نمک کنید.
 )۲چاشنیهای خریداری شده در فروشگاه را به جای فلفل قرمز و سیر کنار
بگذارید.
 )۳سسهای خود را در خانه از ابتدا درست کنید.
 )۴آب موجود در سوپها و خورشتها را عوض کنید.
 )۵گوشتهای فرآوری شده مانند سوسیس و بیکن را با گوشت تازه جایگزین
کنید.
 )۶میوههای تازه یا ماست را به جای چیپس و چوب شور انتخاب کنید.
 )۷در صورت امکان ،از نمک استفاده نکنید.
 )۸در آشپزخانه خالق باشید و غذاهای مورد عالقه خود را در خانه درست کنید.
 )۹کنسرو لوبیا را آبکش کرده و زیر آب بشویید تا مقداری از نمک آن شسته شود.
 )۱۰در کنار غذای خود از میوههای مرکبات (لیمو ،لیموترش ،پرتقال) استفاده
کنیدتاطعممتفاوتیرویپروتئینهاداشتهباشید.
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اجتماعی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم خبرداد:

تبدیل یک سوم مساحت استان قم
به کانون گرد و غبار

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :در حال حاضر حدود  ۳۰۰هزار
هکتار یعنی حدود یک سوم مساحت استان به کانون های گرد و غبار تبدیل شده و
ساالنه بیش از  ۱۳هزار تن گرد و غبار را به سمت شهر قم و شهرهای همجوار روانه می
کنند.
سید رضا موسوی مشکینی روز چهارشنبه در جلسه گروه کاری مقابله با گرد و غبار
افزود :معضل گرد و غبار چند سالی است که شهر قم را بسیار جدی درگیر کرده و
متأسفانه تعداد روزهای آلوده در حال افزایش است ،از این رو باید برای رفع این معضل
هرچهسریعترتدبیریاندیشیدهشود.
وی با بیان اینکه تعداد روزهای آلوده در  ۲۵۵روزگذشته  ۵۰روز بوده و در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است ،اظهار داشت :در سال جاری در
حالی که تعداد روزهای پاک و قابل قبول  ۲۱روز کاهش یافته است ،شاهد  ۴روز بسیار
ناسالم و خطرناک نیز بوده ایم .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به
گستردگی مخاطره گرد و غبار در مرکز کشور و درگیری پایتخت و  ۲۵درصد از جمعیت
کشور ،خاطرنشان کرد :مساله گرد و غبار در قم و کانون های مستعد به ویژه محدوده
اطراف دریاچه نمک ،در صورت ادامه روند کنونی به یک بحران زیست محیطی مبدل
می شود .وی با اشاره به تدوین برنامه عملی دستگاههای اجرایی برای مقابله با معضل
گرد و غبار ،بر ضرورت توجه و اهتمام به اجرای این برنامه ها تاکید کرد و گفت :متاسفانه
برخی از مدیران نسبت به وظایف دستگاهی خود در این حوزه کامال بی توجه و بی
اطالع هستند .موسوی با بیان اینکه برای حفاظت از محیط زیست ،اعتقاد بیش از
اعتبار نیاز است ،تصریح کرد :ضمن درخواست از مسووالن ملی و استانی برای توجه
به موضوع گرد و غبار در استان قم ،امیدواریم اعتبارات تخصیص یافته در این موضوع
نیز افزایش داشته باشد .وی در پایان با بیان اینکه مقابله با گرد و غبار نیازمند همت و
مشارکت همگانی است و یک یا دو دستگاه نمی توانند به تنهایی این معضل را برطرف
کنند ،گفت :توسعه صنعت و کشاورزی بدون درنظر گرفتن مالحظات زیست محیطی
به طور حتم به بیراهه رفته و با چالش های جدی مواجه خواهد شد.

معاونسازمانصمتاستانقمخبردادَ :
ایجاد اشتغال چهارهزار و ۹۳۲تن
در هشتماه امسال

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان قم گفت :از ابتدای
ت صنفی با ایجاد اشتغال
سالجاری تا پایان آبانماه ،یکهزار و  ۹۷۳فقره مجوز فعالی 
َ
برای چهارهزار و  ۹۳۲تن ،در استان صادر شد.
امیرحسین پروان در گفتوگویی بیان کرد :این مجوزهای صنفی در رستههای
َ
تولیدی و فنی و همچنین توزیعی و خدماتی با ایجاد اشتغال برای چهارهزار و  ۹۳۲تن
طی هشتماه سپری شده از سالجاری در قم صادر شدهاست.
وی افزود :به طور کلی هماکنون ۳۹هزار و  ۷۹واحد صنفی دارای مجوز در استان
قم فعال است که از این تعداد ۲۳هزار و  ۳۲۰مورد آن توزیعی و خدماتی و ۱۵هزار و
 ۷۵۹مورد دیگر تولیدی و فنی هست .پروان ادامه داد :میزان سرمایهگذاری در بخش
اصناف بهصورت برآوردی به ازای هر واحد صنفی ۱۰۰میلیون تومان و به ازای هر
پروانه کسب  ۲.۵نفر شغل لحاظ میشود که این موضوع نشاندهنده جایگاه اصناف
لزایی است .پروان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لزوم حمایت
در اشتغا 
از اصناف قم پرداخت و گفت :پرداخت تسهیالت مورد نیاز به متقاضیان فعال در
واحدهای صنفی از جمله حمایتهای مالی در این بخش مهم اقتصادی است که با
ی بانکهای عامل استان انجام میشود .معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
همکار 
قم اضافه کرد :این پرداختها از محل اعتبارات رونق تولید ،تسهیالت واحدهای آسیب
دیده از کرونا ،تسهیالت مشاغل خانگی و تسهیالت حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال
پایدار روستایی صورت گرفت و به حفظ و توسعه فعالیت اصناف استان کمک کرد .وی
عنوان کرد :همچنین در هشت ماهه گذشته ،تعداد  ۱۱جلسه کارگروه حمایت از رونق
تولید در بخش اصناف استان با  ۱۴مصوبه برای رفع مشکل مالیاتی ،بانکی و مشکل
واگذاری زمین از سوی شرکت شهرکهای صنعتی به واحدهای صنفی و رفع مسائل
پیشروی برخی دیگر از اعضای اتحادیههای صنفی تشکیل شد.
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آغاز عملیات اجرایی خانه موزه شهید فخری زاده در قم
به همت شهرداری قم صورت گرفت ؛

روز چهارشنبه طی مراسمی با حضور خانواده شهید و مسئوالن کشوری ،شهری
استانی مراسم آغاز عملیات اجرایی خانه موزه دانشمند هستهای و دفاعی کشور،
شهید دکتر محسن فخری زاده توسط شهرداری قم آغاز شد.
مراسم آغاز عملیات اجرایی خانه موزه دانشمند هستهای و دفاعی کشور شهید
دکتر محسن فخری زاده با حضور حجتاالسالموالمسلمین آقاجانپور نماینده
ولیفقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
به همت شهرداری قم آغاز شد.
طرح این خانه موزه در منزل شهید فخری زاده در قم توسط سازمان فرهنگی،
هنری و ورزشی شهرداری با محوریت مطالعات تاریخی و علمی ،تولیدات فرهنگی و
هنریوهمچنینبازسازیابنیهانجاممیشود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :
شهید فخری زاده فخر امت اسالمی است
نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح در این مراسم با بیان اینکه شهید فخری زاده ،فخر امت اسالمی
است گفت :این شهید از دیار قم است و در کنار دانش علمی خود تحصیالت
حوزوی داشت.
حجتاالسالموالمسلمین آقاجانپور با قدردانی از اقدام شهرداری قم اظهار
داشت :باید این شهید را معرفی کنیم ،چراکه این شهید نهفقط فخر مردم قم ،بلکه
فخر ایران و فخر امت اسالمی است.
بهگفتهوی،بهعنوانفردیکهسالیانمتمادیدروزارتدفاعوپشتیبانینیروهای
مسلح این شهید را میشناسم ،اعالم میکنم زمانی که وی به شهادت رسید،
نخستوزیر رژیم اشغالگر قدس گفت با شهادت او اسرائیل آرام میخوابد و مردم ما
تازه متوجه شدند چه دانشمندی را از دست دادند.
نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح تصریح کرد :زمانی که از شهید فخری زاده حرف به میان میآید
برخی او را پدر هستهای ایران میشناسند و این در حالی است که ایشان شخصیت

راهش را در پیش بگیرند.
شهردار قم با گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهدا و شهدای هستهای خاطرنشان
کرد :این شهدا سرمایههای ارزشمند در شهر به شمار میروند و باید طوری
برنامهریزی کرد که این مسیرهای شهدا و راهی که در پیشگرفتهاند ،ادامه یابد.
وی با تأکید بر اینکه آنچه ما باید به آن توجه کنیم این بوده که چقدر قدر و منزلت
این سرمایهها را میدانیم ،ابراز کرد :متأسفانه در این قسمت دچار ضعف هستیم،
چراکه رشد به این معنا است که از سرمایههای در اختیار استفاده کنیم و حفظ این
سرمایههاواجباست.
سقائیاننژاد با اشاره به اینکه به دنبال زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و چراغ راه
آنان هستیم ،افزود :با ایجاد خانه موزه شهید فخری زاده نیز به دنبال این هستیم تا
این شهید و مرکز فرهنگی ایجادشده چراغ راه جوانان باشد.
وی اذعان کرد :در ادامه راه شهدا دچار ضعف نمیشویم و با استقامت راه آنان
را دنبال کرده و بر این باوریم که باید نسلهای آینده را با شهدای عزیز بهعنوان
سرمایههایارزشمندآشناکنیم.
قدردانی فرزند شهید فخری زاده ازاقدام ارزشمند شهرداری قم
فرزند شهید فخری زاده نیز دراین مراسم با قدردانی از راهاندازی خانه موزه پدر
شهیدش در قم گفت :ایجاد این موزه سبب میشود ما انسانها از مسیرهای درست
و کارهای منتهی به موفقیت درس بگیریم.
مهدی فخری زاده  ،با قدرانی از این اقدام ارزشمند اظهار داشت :ایجاد این خانه
موزه کار بسیار ستودنی است ،زیرا این موزه در محل والدت ،رشد و زندگی شهید تا
سن  ۱۷تا  ۱۸سالگی ایجادشده است.
وی با بیان اینکه ایجاد این خانه موزه مصداق بارز فرمایش رهبری مبنی بر -زنده
نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست -است ،ابراز کرد :این کار
فرهنگی ارزشمند شرایطی را برای ما انسانها ایجاد میکند که از مسیرهای درست
وکارهایمنتهیبهموفقیتدرسبگیریم،بنابراینایجادمسیرارزشمنداست.
فخری زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت :پدرم مسیری را طی کرد که

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم:

 ۱۹۷۳فقره مجوز صنفی در قم صادر شد

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :از ابتدای امسال تا پایان
آبانماه ۱۹۷۳،فقره مجوز فعالیت صنفی در استان قم صادر شد.
محمود سیجانی اظهارداشت :این مجوزهای صنفی در رستههای تولیدی و فنی و
َ
همچنین توزیعی و خدماتی با ایجاد اشتغال برای چهارهزار و  ۹۳۲تن طی هشتماه
سپری شده از امسال در قم صادر شدهاست.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم افزود :به طور کلی هماکنون ۳۹هزار و ۷۹
واحد صنفی دارای مجوز در استان قم فعال است که از این تعداد۲۳هزار و ۳۲۰مورد آن
توزیعی و خدماتی و ۱۵هزار و  ۷۵۹مورد دیگر تولیدی و فنی هست.
او ادامه داد :میزان سرمایهگذاری در بخش اصناف بهصورت برآوردی به ازای هر واحد
صنفی۱۰۰میلیون تومان و به ازای هر پروانه کسب ۲.۵نفر شغل لحاظ میشود که این
لزاییاست.
موضوعنشاندهندهجایگاهاصنافدراشتغا 
سیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لزوم حمایت از اصناف قم
پرداخت و گفت :پرداخت تسهیالت مورد نیاز به متقاضیان فعال در واحدهای صنفی
از جمله حمایتهای مالی در این بخش مهم اقتصادی است که با همکاری بانکهای
عامل استان انجام میشود .او افزود :این پرداختها از محل اعتبارات رونق تولید،
تسهیالتواحدهایآسیبدیدهازکرونا،تسهیالتمشاغلخانگیوتسهیالتحمایت
ازتوسعهوایجاداشتغالپایدارروستاییصورتگرفتوبهحفظوتوسعهفعالیتاصناف
استان کمک کرد.
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتقمبیانکرد:همچنیندرهشتماههگذشته،
تعداد  ۱۱جلسه کارگروه حمایت از رونق تولید در بخش اصناف استان با  ۱۴مصوبه
برای رفع مشکل مالیاتی ،بانکی و مشکل واگذاری زمین از سوی شرکت شهرکهای
صنعتی به واحدهای صنفی و رفع مسائل پیشروی برخی دیگر از اعضای اتحادیههای
صنفیتشکیلشد.
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم خبرداد:

کاهش  ۲۲درصدی اهدای خون درقم

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم گفت :اهدای خون در قم طی آبان ماه
امسال  ۲هزار و  ۲۷۰نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش  ۲۲و
نیم درصدی داشته است.
علی رضا کبیری بیان کرد :تعداد مراجعین اهدای خون در آبان ماه امسال سه هزار و
 ۶۵۸نفر میباشد در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال قبل چهار هزار و  ۷۲۵نفر
بوده و کاهش  ۲۲و نیم درصدی داشته است.
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم گفت ۲ :هزار و  ۹۷۰نفر طی آبان ماه
امسال موفق به اهدای خون شدند در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال قبل سه
هزار و  ۸۴۲نفر بوده و کاهش  ۲۲و هفت دهم درصدی داشته است.
کبیری عنوان کرد :تعداد اهداکنندگان مستمر طی آبان ماه امسال هزار و  ۸۴۲نفر
میباشد در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال قبل  ۲هزار و  ۲۹۶نفر بوده است.
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم گفت :تعداد اهداکنندگان خانم طی آبان
ماه امسال ۹۰نفر بوده که سه درصد از تعداد اهداکنندگان را تشکیل میدهد.
بنابر اطالعیه صنف طال و جواهر فروشان قم اعالم کرد:

الزام فروشندگان طال و جواهر بر استفاده
از تابلو اعالن نرخ TGN

بنابر اطالعیه صنف طال و جواهر فروشان قم کلیه فروشندگان طال و جواهر در استان
قم مکلف هستند در واحد صنفی خود از تابلو اعالن نرخ TGNاستفاده نمایند.
اتحادیه صنف طال و جواهر فروشان قم در اطالعیه ای اعالم کرد :کلیه فروشندگان
طال و جواهر در استان قم مکلف هستند در واحد صنفی خود از تابلو اعالن نرخ( TGN
شرکت تابان گوهر نفیس ) استفاده نمایند و امتناع از اجرای این مصوبه تخلف محسوب
می شود.

جامعی داشت؛ هم عالم ،دانشمند ،ایده پرداز و هم مدیر انقالبی ،جهادی و والیی
بود.
وی با بیان اینکه شهید فخری زاده فرزند قم شهر قیام است ،افزود :این شهید عزیز
درس حوزوی خوانده و صاحبنظر بود و در رابطه با مسائل دینی و اینکه اسالم و
قرآن میتواند به بهترین نحو جامعه را هدایت کرده صاحب سبک بود.
آقاجانپور با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ایجاد خانه موزه شهید فخری زاده گفت:
باید ابعاد شخصیتی شهید فخری زاده بیشازپیش تبیین شود؛ آنچه شهید فخری
زاده را شهید و مقام او را متعالی کرد اخالص کمنظیرش بود.
نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه شهید فخری زاده در رابطه با ایدههای نوین علم
و پژوهشهای نوین از قرآن الهام میگرفت ابراز کرد :این شهید واالمقام شخصیت
استثنایی داشت و در ابعاد نهفته شخصیتی او عبادت ،توجه و نماز او استثنایی بود.
وی با بیان اینکه شهدا راه و مسیر را به ما نشان میدهند و باید بزرگداشت اینها را
زنده نگهداریم گفت :بعد دیگر و علمی شخصیت منحصربهفرد فخری زاده ،این بود
که افرادی که دل به غرب سپردهاند بدانند شهید فخری زاده دانشآموخته داخل
کشور بود و تمام مراحلی که به اینجا رسیده را از داخل کشور طی کرده بود.
آقاجانپور بیان کرد :امروز به برکت خون شهید فخری زاده اسرائیل خواب راحت را
به گور خواهد برد چراکه بعد از شهادت این شهید ،دانشجویان زیادی آمدند و گفتند
راه این شهید عزیز را با قوت ادامه میدهیم.
شهردار قم :
خانه موزه شهید فخری زاده چراغ راه جوانان است
شهردار قم نیز دراین مراسم با اشاره به اینکه به دنبال زنده نگهداشتن یاد و خاطره
شهدا و چراغ راه آنان هستیم ،گفت :با ایجاد خانه موزه شهید فخری زاده نیز به
دنبال این هستیم تا این شهید و مرکز فرهنگی ایجادشده چراغ راه جوانان باشد.
دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد با بیان اینکه شهید پیامآور فرهنگ است ،اظهار
داشت:اینفرهنگهمانندچراغیبایدپیشرانحرکتهایجامعهباشد.
وی با بیان اینکه شهیدی مثل فخری زاده از هر جهت نمونه بود ،تصریح کرد :این
شهید هم دانشمند جامعی بوده که در علوم مختلف صاحبنظر است و هم به مقام
باالی شهادت رسیده بود و در حال حاضر نیز الگویی برای آینده جوانان بوده که باید

لیاقت رسیدن به این جایگاه را پیدا کرد و بهطور حتم هدایت و عنایت خدا نیز در
مسیرهدایتتأثیرگذاربودهاست.
وی خاطرنشان کرد :یکی از راههای طی این مسیر و راههای این مسیر پیچیده
تأسی کردن به بزرگان است و چه خوب است که این جایگاه را خوب طی کنیم.
احداث خانه موزه شهید فخری زاده در قم اقدام مؤثر فرهنگی است
فرماندار قم نیز در حاشیه این مراسم احداث خانه موزه شهید فخری زاده را اقدامی
مؤثرفرهنگیدانستوگفت:شهیدانیمانندشهیدفخریزادهکهجانخودرابرای
دفاع از ملت و دین اسالم فدا کردهاند مانند چراغان هدایتی بوده که در طول تاریخ
سببهدایتنسلهامیشود.
مرتضی حیدری در حاشیه آغاز عملیات اجرایی خانه موزه شهید فخری زاده  ،با
تقدیرازشهرداریوشورایاسالمیشهرقمدرتوسعهاماکنفرهنگیاظهارداشت:
اجرایچنیناقداماتفرهنگیسببهدایتنسلهابهویژهجوانانمیشود.
وی با بیان اینکه شهدا چراغ راه هدایت هستند ،ابراز کرد :شهیدانی مانند شهید
فخری زاده که جان خود را برای دفاع از ملت و دین اسالم فدا کردهاند مانند چراغان
هدایتی بوده که در طول تاریخ سبب هدایت نسلها میشود.
فرماندار قم احداث خانه موزه شهید فخری زاده را اقدامی مؤثر فرهنگی دانست
و افزود :اقدامات فرهنگی اساس و زیربنای هر مکتب و نظامی است که با توجه به
ً
ستمهای رژیم منحوس پهلوی ،در بیش از ۴۰سال گذشته تمامی تالشهای صرفا
برای توسعه پروژههای عمرانی و تکمیل زیرساختها بوده است که از این به بعد به
دنبالزیرساختهایفرهنگیهستیم.
وی با تأکید بر اینکه راهی جز افزایش اقدامات فرهنگی برای توسعه کشور نداریم،
عنوان کرد :باید از هر فرصتی برای توسعه فرهنگ در کشور استفاده کنیم.
در مراسم آغاز اجرای این طرح فاخر فرهنگی ،خانواده شهید فخری زاده،
یزاده معاون سیاسی امنیتی استانداری قم،
دکتر سقائیاننژاد شهردار قم ،حاج 
فرماندار قم ،اعضای شورای اسالمی شهر ،معاونان و مدیران مناطق و سازمانهای
شهرداری ،مسئول پدافند هوایی حضرت معصومه(س) و فرمانده ناحیه بسیج امام
حسین(ع)حضورداشتند.
در پایان این مراسم پس از بازدید از منزل پدری شهید فخری زاده ،سردیس این
شهیدعزیزرونماییشد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

میزان ایجاد اشتغال در صنایع تبدیلی قم
بسیار باال است

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :میزان
اشتغالی که در صنایع تبدیلی قم ایجاد میشود چه به صورت مستقیم و چه
غیرمستقیمبسیارباالاست.
حسین طاهری فرد اظهارداشت :عمده مسائلی که در صنایع تبدیلی به عنوان
هدفقرارگرفتهاندمسائلیهمچونکاهشحداکثریضایعات،ایجاداشتغالپایدار،
جذب مواد خام در محصوالت کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده محصوالت است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود :صنایع
تبدیلی استان قم از بدو شروع فعالیت خود نزدیک به  ۲۵۰جواز تأسیس و پروانه
صادر کرده است .امسال علیرغم شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا
و وضعیت اقتصادی تا شش ماهه اول سال پنج مورد پروانه بهرهبرداری کارخانه و پنج
مورد هم مجوز توسعه داشتیم که منجر به تولید شده است.
طاهری فرد ادامه داد :استان قم طی سه سال گذشته علیرغم شرایطی که گفته
شد موفق به صدور  ۱۱۰جواز تأسیس و  ۴۰مورد پروانه بهرهبرداری شده است که
باالترین میزان صدور مجوز در ۴۰سال گذشته بوده و بینظیر است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در خصوص
محورهای فعالیت صنایع تبدیلی عنوان کرد :صنایع تبدیلی در حوزه محصوالت
باغی ،زراعی ،شیالت ،خوراک دام و طیور ،کود ،سردخانهها و انبارهای ذخیره
مشغولبهفعالیتاست.
طاهری فرد یادآورشد :هر سال یک سری کارخانهها به عنوان نمونههای استانی و
کشوری بر اساس ضوابط و شاخصهها در این حوزه انتخاب میشوند که امسال یکی
از کارخانههای فراوردههای گوشتی استان قم در کنار برندهای مطرح کشوری به
عنواننمونهملیانتخابشد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تأکید بر اینکه
استان قم مکان مناسبی در روابط کشوری محسوب میشود گفت :از نظر زنجیره
تولید ما در بحث خوراک دام و محصوالت باغی و فرآوری میوه در زنجیره تولید مشغول
هستیم؛ در خصوص پسته نیز به خاطر وجود مناطق دشتی پستهکاری زیادی داریم
که جزء زنجیره تولید هستند و بعضی حتی بستهبندی پسته را نیز در کنار مناطقشان
انجاممیدهند.
شرکت شهرکها در نواحی صنعتی و شهرک شکوهیه زمین برای واگذاری ندارد
طاهری فرد در رابطه با دیگر حوزههای فعالیت صنایع تبدیلی عنوان کرد :در بحث
لبنیاتنیزفعالیتهایخوبیدرحالانجاماستوکارخانههایموفقیدرقمفعالیت
میکنند .در بخش خوراک دام نیز  ۱۸مورد پروانه صادر کردیم و مشغول به فعالیت
هستند؛ همچنین در بخش صنایع تبدیلی  ۴۶واحد ،فراوردههای زراعی  ۲۵مورد و
فرآوردههای دامی هم ۳۰مورد مشغول به فعالیت هستند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در رابطه با مشکلی
که در حال حاضر با آن مواجه هستند توضیح داد :نزدیک به یک سال است در معرفی
متقاضیانبهشرکتشهرکهایصنعتیبامشکلروبهروشدیم،زیرااینشرکتاظهار
میکند در نواحی صنعتی و شهرک شکوهیه زمین برای واگذاری ندارد.
طاهری فرد به فعالیت سردخانهها نیز اشاره کرد و گفت :در خصوص سردخانهها
نیز مواردی مشغول به فعالیت با دمای زیر صفر و باالتر داریم که برای نگهداری میوه،
سبزیجات (در دمای باالی صفر) و محصوالت گوشتی (در دمای زیر صفر) استفاده
میشوند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد :البته دو
ماهی است که منتظریم سلفچگان این کار را انجام دهد ،اما اگر این مانع از جلوی راه
ً
تولیدکنندگانبرداشتهشودقطعااتفاقاتخوبیخواهدافتاد.
طاهری فرد تصریح کرد :میزان اشتغالی که در این حوزه ایجاد میشود چه به
صورت مستقیم و چه غیرمستقیم بسیار باال است؛ به عنوان مثال میتوان به بحث
ایجاد مشاغل خانگی در این حوزه به کمک اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی،
سازمان غذا و دارو و تأمین اجتماعی اشاره کرد.
نحوه فعالیت در مشاغل خانگی حوزه آماده سازی و بسته بندی
او اضافه کرد :آمادهسازی و بستهبندی موادی همچون ترخینه ،ادویه ساییده
شده ،نمک طعام ،قند و شکر ،حبوبات ،توت ،انجیر و مغز خشک ،شیرینی خشک و
خانگی ،نان سنتی ،سبزیجات و میوه خشک ،سمنو ،پرک ،بلغور و شور و ترشیجات از
جمله فعالیتهای مشاغل خانگی در این حوزه است.
طاهری فرد در خصوص روند فعالیت در مشاغل خانگی این حوزه تشریح کرد:
متقاضیان فعالیت در این مشاغل باید ابتدا وارد سامانه مشاغل خانگی شده و پس
از ثبتنام و دریافت کد رهگیری ،به بخش صنایع تبدیلی در سازمان جهاد کشاورزی
مراجعهمیکنند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به نوع
دیگری از اشتغال در این حوزه گفت :افراد روستایی ،کشاورزان و تولیدکنندگان
میتوانندبادریافتکدهایرهگیریدراینزمینهوتغییرکاربریدرکنارکارکشاورزی
اقدام به فرآوری محصوالت کشاورزی کرده و برای عده دیگری نیز اشتغال ایجاد کنند.
طاهری فرد ادامه داد :این افراد سپس به معاونت غذا و دارو جهت بازدید از محل و
بررسی نکات بهداشتی معرفی شده که پس از تأیید آنها و تکمیل مدارک میتوانند
مشغول به فعالیت شوند؛ همچنین در این زمینه تسهیالت بانکی تا مبلغ ۲۰میلیون
تومان جهت خرید وسایل و مواد اولیه به این افراد پرداخت میشود.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم اضافه کرد:
به کارگاههای تولیدی در روستاها نیز با همکاری شهرداری و بنیاد مسکن بسیار
اهمیت داده میشود .در حال حاضر در این حوزه متقاضی ایجاد مشاغلی همچون
بستهبندی خرما یا فرآوری پوست میگو وجود دارد.
طاهری فرد افزود :تنها متقاضیانی به صورت حضوری برای دریافت مجوز به ما
مراجعه میکنند که نیاز به مشاوره در این زمینه داشته باشند؛ کارشناسان ما در این
خصوص با راهنمایی کامل و معرفی تسهیالت موجود در این زمینه به این افراد کمک
میکنند .مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قم همچنین
به سامانه الکترونیکی سماک –سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی -اشاره کرد
و توضیح داد :خوشبختانه با ساخت و معرفی سامانه سماک از سوی وزارت جهاد
کشاورزی چند سالی است که متقاضیان دریافت مجوزهای جهاد کشاورزی نیاز به
حضور در این سازمان ندارند و میتوانند تمامی مراحل را تا پایان اخذ مجوز به صورت
غیرحضوری طی کنند .مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان
قم تأکید کرد :در بخش سرمایه در گردش که به ساختوساز ساختمان مورد نیاز،
خرید دستگاه و ماشینآالت ،خرید مواد اولیه و دستمزد برمیگردد تسهیالت بسیار
خوبیبهمتقاضیانارائهمیشود.
معاونسازمانجهادکشاورزیاستانقم:

 ۲۵هزار و  ۵۰۰تن انار از باغهای قم
برداشتمیشود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت :بر اساس
پیشبینیها در این دوره۲۵ ،هزار و  ۵۰۰تن انواع ارقام انار از باغهای استان برداشت
و به بازار مصرف ارائه میشود.
محمد علی سالمی اظهارداشت  :بیشاز دو هزار و  ۳۰۰هکتار از باغهای قم در
مناطق مختلف استان به کشت انار اختصاص دارد و ارقام متنوع انار تولید شده در قم
از کیفیت باالیی برخوردار است.
َ
وی با اشاره به این که بیشاز ۲هزار تن از کشاورزان قمی به کشت انار میپردازند،
افزود :باغهای انار قم بیشتر در مناطق جعفرآباد ،سلفچگان  ،کهک  ،جاده ساوه و
جاده قدیم اصفهان است که آب و هوای مناسبی برای کشت این محصول دارد.
وی ادامه داد :کشاورزان قمی به دلیل سابقه طوالنی کشت انار در استان  ،مهارت
ویژهای در تولید ارقام مختلف آن دارند و ارقام متنوعی از این محصول همچون
"قجاق"" ،شاه پسند"" ،آقا محمد علی"" ،ترش و ملس" در قم کشت میشود.
سالمی گفت :توصیههای فنی الزم به باغداران استان برای نگهداری و برداشت
بهموقع محصول انار ارائ ه شدهاست که با عمل به آن حجم خسارتهای احتمالی
ناشی ازسرمازدگی محصولهاوسایر تهدیدهای محیطی تا حدقابل توجهی کاهش
مییابد.
وی بیان کرد :حفظ سطح سبز باغهای قم از جمله باغهای انار از جمله موارد مورد
توجه سازمان جهاد کشاورزی استان است که با همکاری کشاورزان در این رابطه هر
ساله شاهد تولید محصولهای متناسب با آبوهوای قم در آنها هستیم.

اقتصادی5

 شماره 5403ت وچهارم 
شنبه 13-آذر ماه  -1400سال بیس 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد:

توزیع هوشمند  ۲۵قلم کاالی اساسی تا پایان سال

مدیرعاملسازمانمرکزیتعاونروستاییایرانگفت:درصورتیکههمهپلتفرمها
و استارت آپها پای کار بیایند و زیرساختها فراهم شود ،تا پایان سال همه ۲۵قلم
کاالیاساسیراهوشمندتوزیعمیکنیم.

خریداری شود و با قیمت مناسب به مصرف کننده برسد.
وی درباره فروش اینترنتی کاالهای اساسی گفت :وزارت جهاد کشاورزی در
دولت سیزدهم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازی و فراگیرسازی
دسترسی همه مردم به غذای سالم ،آغاز بکار کرد.
قادری فر یکی از سیاستهای مهم در راستای تامین امنیت غذایی در کنار تولید
را ،توزیع هوشمند عنوان کرد و افزود :باید با استفاده از ابزارهای نوین ،کسب
وکارهای نو و استارت آپها ،خدماتی در زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار
مصرف به نفع مردم انجام دهیم .وی یادآور شد  :این طرح از  ۱۸آبان ماه به صورت
آزمایشی در شهر تهران و با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک کسب و
کار اینترنتی کلید خورد .البته ظرفیت روزانه در شهر تهران برای این دو قلم کاال
حدود  ۳۰۰تن مصرف خانوار است که با رعایت قیمت مصوب تحویل درب منازل
میشود .مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود  :هر جایی که دچار
اخالل در روند توزیع باشیم ،وزارت جهاد کشاورزی با همه ابزارهای سیاستی به
میدان خواهد آمد تا هم محصول کشاورزی با قیمت مناسب به فروش برسد و هم
مردم به سهولت به ارزاق عمومی دسترسی آسان داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه این شبکه فروش اینترنتی ،یک شرکت تعاونی دانش بنیان
است که از حدود ۴سال پیش فعال است ،افزود :در هوشمندسازی سامانه اصناف
هم میتوانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند تحویل بگیرند و این کار به
زودی انجام خواهد شد .قادری فر ادامه داد :نتیجه هوشمندسازی شبکه توزیع را
طی این دو تا سه هفتهای که شروع شده است ،مردم لمس کرده اند ،وقتی کمبود
در بازار نباشد هوشمندی عرضه و زنجیره میتواند به تثبیت قیمت کمک کند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود :برای شب عید و ماه مبارک
رمضاننیزتمهیدمناسبیداریم.
قادری فر ادامه داد :آنچه با همه سامانهها مقرر کردیم ،این است که برگشت اقالم
بدون قید و شرط باشد البته در پایگاه اطالعرسانی ما نیز امکان ثبت شکایات فراهم
شده و شماره تماس  ۸۸۱۰۰۰۳۲مرکز فعال است تا مردم انتقاد و شکایت خود را
منعکسکنند.

« اسماعیل قادری فر» در گفت وگوی تلویزیونی با اشاره به افزایش قیمت برخی
از اقالم اظهار کرد :توزیع هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوی پایش کنیم که
محصول تولیدی کشاورز و دامدار با احتساب هزینههای تمام شده و سود مناسب

کارشناس حوزه کار در گفتوگو با ایرنا مطرح کرد؛

نقش مهم افزایش ساخت مسکن در ایجاد اشتغال

نمایندهکارفرمایاندرشورایعالیکاربااشارهبهطرحنهضتملیمسکن،گفت:درصورتیکهبخشساختوسازمسکن
فعال شود ،تعداد بسیاری از جوانان مشغول به کار میشوند و اشتغال گسترده مد نظر رییسجمهوری محقق خواهد شد.
زیستبوم اشتغال کشور با تاکید بر ایجاد یک میلیون اشتغال در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم
در هفتم آبان ماه امسال کلید خورد .طبق این زیستبوم ۲ ،الزام در زمینه تکنیکها و روشهای ایجاد اشتغال و ایجاد و
هماهنگی در سطح کالن برای عملیاتی شدن ظرفیتها و زیرساختهای کشور در راستای اشتغال آفرینی مورد تاکید قرار
گرفت.جامعهموردهدفاینزیستبوماشتغال ۲،گروهافراد«بیکار»وافراد«فاقدشغلشایسته»هستند.دراینزیستبوم
تالش شده تا برای افراد بیکار شغل ایجاد و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشیده شود.
نهادهای مختلفی در حوزه ایجاد اشتغال مسوول هستند که در این بین وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر
شورای عالی اشتغال کشور متولی برنامهریزی در عرصه اشتغال است.
در همین پیوند ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یکهزار و  ۸۵۰فرصت شغلی تا پایان  ۱۴۰۱با همکاری بخش
خصوصی خبر داد و تاکید کرد که همدلی ،هماهنگی و نگاه مشترک بین دستگاه ها برای حل مشکل بیکاری موجب ایجاد
هم افزایی در دولت میشود .به گفته «حجتالله عبدالملکی» ،یکی از زیرسیستمها در زیستبوم اشتغال ملی جمهوری
اسالمی ایران در ارتباط با فضای کسب و کار است که در آن تقسیم وظایف برای دستگاه ها انجام شده است ،بهطور مثال
مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون و بقیه دستگاهها در خصوص ۲۲رسته ُپر اشتغال که بیش
از  ۴۰درصد اشتغال کشور را ایجاد میکنند ،بهطور ویژه موانع را شناسایی و رفع کنند و مقرر شد در مدت سه ماه گزارش
را ارائه دهند .بر اساس صحبتهای وزیر کار ،یکی از مصوبهها در ارتباط با هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال است و
بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون ،ساز و کار تامین مالی اشتغال پایدار را جمعبندی و ابالغ میکند.
«محمد عطاردیان» کارشناس حوزه کار در گفتوگویی اظهار داشت :مباحثی از جمله ایجاد اشتغال برای بیش از یک
میلیون نفر و نهضت ملی مسکن مطرح است ،در صورتی که بخش ساخت و ساز مسکن فعال شود تعداد بسیاری از جوانان
مشغول به کار میشوند .وی افزود :ساخت و ساز باعث فعال شدن بخشهایی از جمله کارخانههای تهیه سیمان ،مصالح
ساختمانی طبیعی و تجهیزات داخلی میشود که در همین بخشها نیز شاهد اشتغال گسترده خواهیم شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامهداد :ساختمانسازی نیاز به تامین زمین ،زیرساختهایی از جمله انرژی آب
و برق و گاز و سایر خدمات جاده و شهرسازی دارد .وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیاز به هماهنگی بین بخش دولتی و
بخشخصوصیدارد،گفت:دولتباتامینزیرساختهاوبخشخصوصیباسرمایهگذاریوبهکارگیرینیرویکارمیتواند
اشتغال گسترده را در کشور ایجاد کند .این کارشناس حوزه کار بیان داشت :برای ایجاد اشتغال نیاز به خط اعتباری و ارائه
تسهیالت است این درحالی است که دولت اکنون با مشکل مالی روبروست.

امسال چقدراوراق مالی فروخته شده است؟

فروش اوراق دولتی؛ راهکاری موثر در کنترل تورم

براساس آخرین گزارشها در هفت ماهه امسال  ۴۳هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شده که این امر بیانگر آن
است که دولت گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه بهجای استقراض از بانک مرکزی و سایر
روشهای تورمی فعال کرده است.
چگونگی جبران کسری قابل توجه بودجه  ۱۴۰۰که به دولت سیزدهم به ارث رسیده است از مهمترین چالشهای
دولت کنونی در ابتدای شروع به کار آن بود.
 ۲ماه از عمر دولت جدید گذشته بود که آیتالله سیدابراهیم رییسی ،رییس جمهوری و مقامهای اقتصادی دولت اعالم
ن آن نیز حکایت داشت ،مهر
کردند کسری بودجه را بدون خلق پول جبران کرده و آخرین آمار تورم که از کاهشی بود 
تاییدی بر عملکرد درست دولت در این مورد زد.
با اجرایی شدن فروش اوراق مالی اسالمی ،به نظر میرسد که دولت گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری
بودجه بهجای استقراض از بانک مرکزی و سایر روش های تورمی فعال کرده است.
بر اساس اعالم بانک مرکزی ،تا پایان مهر ماه امسال دولت توانسته  ۴۳هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین
مالی کند که نشان از عملکرد خوب دولت دارد و تسریع در انجام این امر نقش مهمی در کنترل کسری بودجه دولت و در
نهایت کاهش تورم خواهد داشت .بسیاری از کارشناسان معتقدند فروش اوراق کمهزینهترین روش موجود برای جبران
کسری بودجه دولت است که در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی عوارض بسیار کمتری برای اقتصاد کشور دارد ،زیرا
فروش اوراق با نرخی حدود  ۲۰درصد در سررسیدهای یک یا دو ساله انجام میشود اما استقراض دولت از بانک مرکزی
با ضریب فزاینده نزدیک به ۶برابری به سرعت موجب افزایش نقدینگی و منجر به تشدید تورم میشود.
روند نرخ بازدهی اوراق در بازار ثانویه نشان از همگرایی این نرخها با بازار اولیه در ماههای جاری دارد .نرخ سود اوراق
ثانویه (نرخ سود تعادلی) در حدود  ۲۰درصد است و نرخ بازدهی اوراق در بازار اولیه  ۲۱درصد است .بنابراین میتوان
گفت که شرایط کنونی ،فرصتی طالیی برای دولت فراهم آورده است که از طریق اوراق بتواند تامین مالی غیرتورمی
خود را انجام دهد .میزان درآمد دولت از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی در بودجه امسال برابر۱۳۲.۵۰
هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است و بر اساس اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی ،کارگزاری بانک مرکزی تا پایان
مهرماه امسال ۱۸ ،مرحله حراج اوراق مالی اسالمی دولتی برگزار کرده است که در مجموع  ۴۳۲.۴هزار میلیارد ریال
اوراق مالی اسالمی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شده است .بانک مرکزی بر اساس جزء ()۴
بند «ک» تبصره ( )۵قانون بودجه سال ۱۴۰۰مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی دولت در بازار ثانویه اوراق است.
ن زیرساخت معامالت و برگزاری حراج ،تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسالمی
کارگزاری این بانک با تامی 
دولتی فروشرفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه بهمنظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

در گفت وگو با کار شناسان بازار خودور مطرح شد؛

پیش بینی اوضاع بازار خودرو در صورت احیای مجدد برجام

امیرحسن کاکایی در رابطه با قیمت خودرو در کارخانه در صورت احیای
برجام ،تاکید دارد :در مورد قیمتها بایستی با احتیاط صحبت کرد .با توجه
به تفاوت قیمتها از کارخانه تا بازار ،در صورت کاهش نرخ ارز ،قیمت خودرو
در بازار هم پایین خواهد آمد اما باید توجه داشت که قیمت تمام شده خودروها
 ۳۰تا  ۵۰درصد پایینتر از قیمت دستوری آنها است؛ بنابراین حتی در صورت
ت کارخانهای محصوالت بایستی اصالح شود.
احیای برجام هم قیم 
وی افزود :اگر قیمت مواد اولیه و هزینهها تا حدی پایین بیاید که اختالف
قیمت دستوری خودرو تا هزینه تمام شده آن را جبران کند ،میتوان گفت که
قیمتخودرودرکارخانههمپایینخواهدآمد،امابعیدبهنظرمیرسدزیراقیمت
مواد اولیه همچون فوالد و ورق آلومینیوم یا حقوق ودستمزدها که پایین نخواهد
آمد .حتی اگر بطور مثال قیمت فوالد  ۱۰درصد کاهش یابد ،بازهم اختالف ۴۰
درصدی وجود دارد؛ لذا کاهش قیمتهای رسمی خودرو بعید است.
فربد زاوه نیز در این رابطه معتقد است :با توجه به شرایط فعلی شرکتهای
خودروساز ،امضای برجام قطعا تاثیری حداقل در کوتاه مدت و میانمدت در
قیمتهایشان نخواهد داشت؛ چراکه با امضای برجام ،تنها اتفاقی که خواهد
افتاد این است که خودروسازان میتوانند خرید مستقیم را آغاز کنند .درست
است که با خرید مستقیم تا حدودی هزینهها کاهش خواهد یافت اما مشخص
نیست که دولت و مجموعه وزارت صمت برای واردات خودرو چه تصمیمی
خواهند گرفت؟ تا زمانیکه خرید نقدی وجود داشته باشد ،هزینهای کم نخواهد
شد که منجر به کاهش هزینه تمام شده در شرکتهای خودروسازی و به دنبال

آن کاهش قیمت خودرو در کارخانه شود .ضمن اینکه در حال حاضر نیز هزینه
ت دستوری خودروها برآورد میشود.
تمام شده بیش از قیم 
اماکریمیسنجریدررابطهباتاثیرامضایبرجامبرقیمتخودروهادرکارخانه
خاطرنشان کرد :با امضای مجدد برجام و تحقق آن ،تولید خودرو از منظر تامین
قطعه با قیمت پایینتر و در زمان کوتاهتری میسر خواهد شد؛ بنابراین قیمت
کارخانهای خودرو نیز متناسب با آن پایین میآید .در حقیقت همزمان قیمت
در کارخانه و بازار رو به کاهشی شدن میرود و تجربه سال  ۱۳۹۶تکرار میشود؛
البته باز هم الزم به تاکید است که این اتفاقات با برجام شروع میشود اما پایداری
آن به نحوه عمل سیاستگذاران خودرویی بستگی دارد.
با توجه به اینکه طی سالهای اخیر بازار خودرو به صورت هیجانی ه م مسیر با
نرخ ارز حرکت کرده و رفتارهای همسو با نرخ ارز از خود نشان داده است ،به نظر
میرسد با احیای برجام میتوان به آرام شدن این بازار و ایجاد تعادل در آن امیدوار
بود .در این رابطه امیرحسن کاکایی ،اظهار کرد :قطعا با جهشی که در نیتجه
احیای برجام شکل خواهد گرفت و با توجه به توانمندیهایی که طی سالهای
اخیرکسبکردهایموهمچنینبارونقصادرات،قیمتهادربازارخودرومنطقی
خواهد شد اما این به معنی پایین آمدن قیمتها نخواهد بود زیرا قیمت خودرو در
بازار به خودروساز بستگی ندارد و تنها وابسته به ارزش ریال است.
وی ادامه داد :چنانچه برجام احیا شود ،اقتصاد هم رشد خواهد کرد؛ بنابراین
ارزش ریال باال خواهد رفت و به دنبال آن ،قیمت خودرو هم در بازار افت پیدا
خواهد کرد .این افت قیمت در خودروهای خارجی که در حال حاضر در بازار

رییس اتاق بازرگانی استان قم گفت :موانع تولید فقط انگیزه فعاالن اقتصادی را
برایتولیدکاهشمیدهد.
ابوالفضل خاکی در نشست هیات نمایندگان که با حضور معاونان اداره کل
مالیاتاستانبرگزارشد،اظهارداشت:مشکالتمالیاتیتولیدکنندگاندراستان
قمهنوزحلنشدهاستوبیشترتولیدکنندگاندربحثهایمالیاتیمشکلدارند
و مدتهاست که این مشکالت حل نمیشود.
وی افزود :تولیدکنندگان تمام تالش خود را در شرایط سخت تحریم ها و
مشکالت اقتصادی کشور انجام می دهند تا در چرخه رقابت باقی بمانند ،اما
متاسفانه مشکالت مالیاتی و دیگر مسایل که بر سر راه تولیدکنندگان مثل سنگ
قرار میگیرد ،انگیزه این افراد را کاهش میدهد.
وی گفت :فعاالن اقتصادی طی درخواست های مکرر از اتاق بازرگانی خواستار
حل مسایل مالیاتی ،بیمهای و بانکی در استان شدند و نباید با برگشت به عقب
دوباره مثل سال های قبل بحث مشکل مالیاتی تولیدکنندگان را در جلسات
مختلف مطرح کنیم .رییس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد :حرکت رو به جلو و
بررسی مسایل خطوط تولید و از همه مهمتر ،گسترش و توسعه واحدهای تولیدی
از برنامه ها و استراتژی اتاق در ماههای آینده است.
ویباتاکیدبراینکهامیدواریمباهمفکریتولیدکنندگانودستگاههایاجرایی،
جرایم مالیاتی و سایر مشکالت مالیاتی تولیدکنندگان برطرف شود ،گفت :روند
تولید در استان در سالی که مزین به جهش تولید است ،نباید سر این گونه مسایلی
که با تصمیمات استراتژیک مدیران قابل حل است ،دچار چالش شود؛ بنابراین
نباید روند تولید در استان و کشور معطل تصمیمات مدیران دولتی شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مشکالتی که قانون  ۱۶۹مکرر برای
تولیدکنندگان ایجاد کرده است ،افزود :موضوع بررسی تراکنش ها مساله دیگر
واحدهای تولیدی است و خواستار بررسی کارشناسی و هر چه دقیق تر این قانون
و روند اجرای آن هستیم.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت اقتصاد مطرح کرد:

شناسایی اموال مازاد دولت از طریق
گزارشهایمردمی

مدیرکل دفتر مدیریت اموالو داراییهای دولتوزارت اقتصاد گفت :خزانه داری
کل کشور به دنبال برونسپاری شناسایی اموال مازاد دولت از طریق برداشت
اطالعات به صورت میدانی و گزارش مردمی است.
«فاطمه وظیفه دادگر» با بیان اینکه در سال  ۱۳۴۰مالیه عمومی متولی اموال
دولت بوده و وظیفه سند گرفتن اموال دولت را به عهده داشته است ،گفت :با
اصالح قوانین ،اسناد مالکیت به نام دولت خواهد بود و نام دولت به عنوان مالک و
نام دستگاه به عنوان بهرهبردار قید میشود.
وی اظهارداشت :در کشور ترکیه که مساحتی کمتر از نصف کشور ما دارد،
سه میلیون و  ۶۰۰هزار ملک و در ایران  ۵۲۵هزار فقره ملک شناسایی شده که
نشان میدهد رقم فعلی قابل توجه نیست و گذشته از این هنوز ،یک بانک جامع
اطالعاتی از اموال دولت در کشور موجود نیست .مدیر کل دفتر مدیریت اموال و
داراییهای دولت افزود :از سال  ۹۴خزانهداری کل کشور به عنوان امین اموال
دولت ،با راهاندازی سامانه سادا به دستگاهها اطالعرسانی کرد تا نسبت به خود
اظهاری اموال مازاد خود اقدام کنند و دستگاهها تاکنون  ۱۰۰هزار فقره خود
اظهاری کردهاند .وی یکی از دالیل عدم همکاری دستگاهها در این خصوص را
ریشههای فرهنگی دانست و گفت :تصور اینکه ممکن است این اموال مازاد در
آینده مورد بهرهبرداری قرار گیرد و یا مدیر دستگاه نگران نمایش عدم شایستگی و
توانایی خود است ،باعث چسبندگی دستگاه شده است.
دادگر تأکید کرد:هماکنون خزانهداری کل کشوربهدنبالوادار کردندستگاهها
برایخوداظهارینیستوتالشداریمبابرونسپاریشناساییاموالمازاددولت،
برداشت اطالعات به صورت میدانی و یا با گزارشات مردمی با دادن مشوقها انجام
شود .وی انعقاد تفاهمنامه بین خزانهداری کل کشور و سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور را مهم دانست و اظهار داشت :در اجرای این تفاهم نامه تاکنون نزدیک به
 ۲۵۰هزار فقره سند مالکیت را به اسناد تک برگی تبدیل کردهایم.
مدیرکل دفتر مدیریت موال و داراییهای دولت تصریح کرد :در خزانهداری کل و
سامانه سادا ،اموال بخش عمومی ثبت و ضبط میشود اما در آن ،ابزاری برای وادار
کردن دستگاهها به خود اظهاری وجود ندارد.
وی تأکید کرد :برآوردی که رسانهها از ارزش داراییهای مازاد مبنی بر عدد ۱۵
هزار هزار میلیارد تومان مطرح میکنند ،مورد تائید وزارت اقتصاد نیست.

روند سودآوری شرکتهای تحت پوشش
بورس تا پایان سال ادامه دارد

به سبب ممنوعیت واردات ،کمیاب و به همین دلیل دارای حباب باال هستند،
بیشتر مشهود خواهد بود .بازار و صنعت خودرو به شدت تشنه است؛ بنابراین به
شدت هم سرمایهگذاری خارجی را جذب خواهد کرد اما بایستی دقت کرد که
این جذب ،معادل صرفا واردات و  ckdکاری نشود.

گردش مالی یک میلیارد دالری لوازم آرایشی در کشور

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآوردههای
بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران اظهار داشت :گردش
مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک میلیارد دالر بوده که از
این رقم درحال حاضر  70درصد آن قاچاق و تقلبی است.
حمید مقیمی در مورد گردش مالی لوازم آرایشی در بازار
ایران گفت :گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک

موانع تولید انگیزه فعاالن اقتصادی را برای
تولیدکاهشمیدهد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

یک مقام مسئول مطرح کرد:

میلیارد دالر است که از این رقم درحال حاضر  70درصد آن
قاچاق و تقلبی است.
وی افزود :اما گردش مالیلوازم آرایشی ،کرمهای مراقبتی
و عطریات در مجموع  3میلیارد دالر است که از این رقم نیز
متاسفانه در حال حاضر حدود 65درصد آن قاچاق و تقلبی
هستند .در حال حاضر طبق گزارش رسمی ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز بیش از  63درصد کاالهای آرایشی و
بهداشتیدرسطحعرضهنیزکاالهایقاچاقوتقلبیاست.
وقتی بازار محصولی بیش از  63درصدش تقلبی و قاچاق
باشد یعنی وضعیت آن بسیار اسفبار است.
مقیمی درباره وضعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی
نیز توضیح داد :در  31اردیبهشت سال  1398وزیر وقت
صنعت معدن و تجارت با تصویب و ابالغ بخشنامهای بر
مبنای تفسیری غیرکارشناسی پیرامون عدم نیاز کشور به
واردات فرآوردههای بهداشتی و آرایشی ،به یکباره ورود این

رییس اتاق بازرگانی استان قم:

گروه کاالیی را ممنوع اعالم کرد .در سال  1399واردات
رسمی عطریات نیز توسط این وزارتخانه با همان تفسیر
ممنوعشد.
وی افزود :این سیاست درحالی اتخاذ شد که برمبنای
گزارش رسمی گمرک ایران در سال  1398ارزش واردات
محصوالت آرایشی و بهداشتی و عطریات به کشور معادل
 450میلیون یورو بود .این رقم دربرگیرنده بخش اعظمی
از بازار کاالهای وارداتی قانونی بود؛ در این دوره صرفا
 30درصد از این بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین
میشد.لذابراساسنیازداخلیکهسالیانهبیشاز 2میلیارد
دالر برآورد شده بود ،گردش مالی قاچاق فرآوردههای
بهداشتی و آرایشی حدود یک میلیارد دالر تخمین زده
میشد.
وی تاکید کرد :ممنوعیت واردات رسمی در  3سال اخیر،
به افزایش گردش مالی قاچاق منجر شد .براساس گزارش

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز این رقم به  2/2میلیارد دالر
رسیدهاست.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های
بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران افزود :بنابراین در حال
حاضر واردات رسمی کاالهای نهایی را نداریم .صرفا مواد
اولیه وارد میشود که این مواد اولیه هم از کشورهای چین
 ،هند بسیار محدود از اروپا میآیند.
وی تاکید کرد :االن در سطح عرضه هر آنچه وجود دارد
شامل بخش اندکی از محصوالت تولید داخل و مابقی
کاالهای قاچاق و فیک است به همین دلیل مدتها است ما
نسبت به مخاطرات ناشی از مصرف کاالهای فیک و قاچاق
که سالمت جامعه بزرگ مصرفکنندگان را تحت تاثیر قرار
دادهسخنگفتیم.
مقیمی توضیح داد :کاالهای قاچاق یا از طریق دریا از
امارات یا از مناطق آزاد و یا از کردستان وارد میشود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت« :با اطمینان میگویم که روند
سودآوری شرکتهای تحت پوشش بورس تا پایان سال ادامه دارد و با توجه به
رویکرد و تصمیمات اخیر دولت ،این روند در سال آینده هم تداوم خواهد داشت».
«مجید عشقی» افزود  :دولت در حمایت از بازار بورس مصمم است و ما
نیز مکاتبات متعددی با وزارتخانههای مختلف ذیربط داشتهایم تا درباره
سیاستگذاریهاییکهمیتواندرویبازارسرمایهاثربگذارد،بهنحویعملکنند
که این بازار آسیب نبیند و سیاستها نیز شفاف باشد.
این مقام مسوول درباره آغاز گمانهزنیهای سهامداران درباره بودجه سال آینده،
اظهار داشت :امسال هم این گمانهزنیها در چند روز اخیر توسط فعاالن بازار رصد
شدهودرنتیجهاثراتیرویمعامالتسهاموقیمتهایآنداشتهاست،اماواقعیت
این است که گمانه زنیها دقیق نیست و زمان زیادی تا تصویب بودجه در مجلس
باقی مانده است .وی با بیان اینکه اعداد و ارقام بودجهای باید ابتدا در دولت و
سپس در مجلس به صورت دقیق کارشناسی و بررسی شود و در نهایت درباره این
اعداد تصمیمگیری خواهد شد ،گفت :اعداد و ارقام مطرح شده دقیق نیست و
با قاطعیت اعالم میکنم که با دولت و مجلس رایزنی کردهایم تا تصمیماتی که در
نهایت گرفته خواهد شد ،به نفع سرمایهگذاران و سهامداران باشد چراکه نوسانات
زیاد در این اعداد و ارقام بودجهای باعث میشود وضعیت شرکتها متالطم شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافهکرد :دولت نیز عزم و اراده جدی دارد
که تصمیمات اتخاذ شده در نهایت به نفع شرکتها باشد و در خصوص بعضی
از ارقام بودجه مثل قیمت خوراک یا حقوق معادن باید بگویم که این اعداد به
صورت فرمولی تعیین میشوند و در طول زمان بهواسطه نوسانات قیمت جهانی و
شاخصهایمختلفتغییرمیکندوبهطورطبیعیفروششرکتهانیزمتناسببا
همیناعداد تغییر میکند،برایناساسدرسودآورینهاییشرکتها اثر چندانی
ندارد و در بعضی موارد باعث افزایش سودآوری شرکتها میشود.
وی گفت :این تحوالت را از نزدیک رصد میکنیم تا بتوانیم در نهایت تصمیماتی
ً
اتخاذ کنیم که کامال با سودآوری شرکتها هماهنگ باشد و ضرری به آنها نزند.

6

ورزشی

رئیس هیات ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم :

ورزشکارانپیونداعضاءقمبهقهرمانی
کشور اعزام شدند

رئیسهیاتورزشهایبیمارانخاصوپیونداعضاءاستانقمگفت:تیمهیاتقم
تا 23آذر ماه در مسابقات قهرمانی دوومیدانی ،اسکواش ،پتانگ و بدمینتون کشور و
انتخابی تیم ملی به میدان میرود.
علیاصغرفرمانیاظهارکرد:رقابتهایدوومیدانیقهرمانیبیمارانخاصوپیوند
اعضا ایران با حضور  ۱۳۰ورزشکار برگزار میشود و تیم قم با ترکیبی از بهترینهای
این رشته برای کسب رتبههای برتر مواد مختلف به مصاف حریفان میرود.
وی با اشاره به حضور ورزشکاران  ۲۲استان در این مسابقات ،عنوان کرد :این
رقابتها به میزبانی هیات فارس و در شهر شیراز برگزار میشود و ورزشکاران از امروز
تا دوازدهم آذر ماه برای کسب عناوین برتر به میدان میرند ،در حالی که ۳۵ورزشکار
خانم و  ۹۵ورزشکار در بخش مردان شرکت کردهاند.
رئیس هیات ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم با اشاره به برگزاری
این مسابقات در ورزشگاه حافظیه شیراز و رقابتهای پرتابی در ورزشگاه  ۲۲بهمن
این شهر ،افزود :در این دوره مربیان تیم ملی نیز بر عملکرد ورزشکاران نظارت
میکنند،درحالیکهمسابقاتدرموادمختلفدوومیدانی،رشتههایپرتابی،پرش
طول و ارتفاع به انجام میرسد.
وی با بیان اینکه ورزشکاران ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی و ارائه کارت
واکسنهستند،افزود:تیمقمباترکیبمحمداشراقیوابوالقاسممسعودیدرپرتاب
دیسک ،پرتاب وزنه ،پرتاب نیزه و پرتاب توپ با حریفان رقابت میکند ،ضمن اینکه
مجتبی رضایی دیگر دونده قم در مواد  ۲۰۰متر  ۴۰۰ ،متر ۸۰۰ ،متر و پرتاب توپ
اعزام شد ه است.
فرمانی با بیان اینکه رقابتها در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود ،عنوان کرد:
همچنین در روز  ۲۳آذر ماه سایر ورزشکاران قم شامل رضا اسکندری در اسکواش،
یعقوب علی عباسی در بدمینتون و محمود فراهانی در رشته پتانگ و تنها نماینده
خانم از قم یعنی الهام رضایی مطلق در رشته پتانگ به مسابقات قهرمانی کشور و
انتخابی تیم ملی در تهران اعزام خواهند شد.

ملیپوشبسکتبالباویلچرقم
در بازیهای پاراآسیایی 2021

 شماره 5403ت وچهارم 
شنبه 13-آذر ماه  -1400سال بیس 

هفته دوم رقابتهای لیگ دسته سوم فوتبال آزادگان کشور؛

دیار نهاوند به کام سرخپوشان قم شیرین شد

ایمان  /رضا ملکی
شهر سرسبز و زیبای نهاوند روز دوشنبه  8آذرماه
دردومین هفته از رقابتهای دسته سوم فوتبال کشور پذیرای
سرخپوشانقمبود.
قمی ها که در یک نبرد جانانه درهفته اول این رقابتها
داماش گیالن حریف پر مدعا و پرآوازه خود را متوقف کرده
بودند این بار در خانه حریف در اندیشه پیروزی مقابل تیم

قدرتمندگرینکشاورزنهاوندبودند.
قمیهاباسیستم1-3-2-4مقابلحریفخودقرارگرفتند.
محمدرضا وفائی درون دروازه ایستاد.خط دفاعی تیم را
برادرانسعادتی-امانیوحسنحاجیشکلمیدادند.میانه
میدان به فالح،حسینی،سروری،پورشعبان و لشتی سپرده
شد تا ابوالفضل نعمتی بعنوان تک مهاجم در میان خطوط
دفاعی تیم نهاوندی تالش می نماید.

اندیشه های فکورانه حمید عبدل وند مربی با دانش و
کاربلد قمی ها در چیدن آرایش تیمی و از کار انداختن خط
هافیک تیم میزبان در دقیقه 13بازی جواب داد.
آنجا که شدت زیبای ابوالفضل نعمتی مهاجم توانمند و
شایسته دیار پهلوان خیز لرستان به زیر طاق دروازه کشاورز
فرونشست تا عدد یک مقابل نام قمی ها ثبت گردد.
بازیکنان تیم گرین کشاورز که از قدرت بدنی باالئی
برخوردار بودند در چندین نوبت روی دروازه سرخپوشان
خطرناک ظاهر شدند اما وجود یک دروازه بان آماده و
سرحال به نام محمدرضا وفائی باعث شد تا با واکنش های
عالی خود قفل دروازه سرخپوشان را بسته نگه دارد تا قمیها
با پیروزی یک بر صفر به رختکن بروند .با شروع نیمه دوم این
تیم میزبان بود که با تالشی بسیار قصد جبران گل خورده را
داشت و بارها به دروازه سرخپوشان نزدیک شد اما بازیکنان
شجاع تیم سرخپوشان با غیرت و تعصبی مثال زدنی مقابل
حمالت خطرناک میزبان مقاومت کردند تا خطای حبیب
سعادتی کاپیتان ارزشمند و مقتدر قمی ها روی مهاجم
وحریف داور دلیجانی با سوت خود به نفع تیم میزبان اعالم
پنالتیکرد.
شجاع شایسته ای به نام محمد رضا وفائی
کاپیتان گرین کشاورز توپ را روی نقطه پنالتی قرار داد
تا بازی را به تساوی بکشاند ،ضربه محکم وی که به گوشه
راست دروازه محمد رضا وفائی سنگربان شایسته قمی
شلیک شد با واکنش های این دروازه بان شجاع و شایسته
همراه شد تا ورق بازی بسود سرخپوشان برگردد.
چند تعویض تاکنیکی روند بازی سرخپوشان را تغییر داد.
کیوان قاسمیان،محمدخسروجردی،شایان ذاکر،عرفان
وجدانی و مجتبی مبینی پور در  20دقیقه پایانی برای
سرخپوشان به میدان آمدند تا ابتکار عمل را از تیم قدرتمند
نهاوندی بگیرند .تعویض طالئی حمید عبدل وند مربی
شایسته سرخپوشان نتیجه داد تا شوت بسیار زیبای کیوان

برای حضور در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور :

در دیدار علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی وشهردار قم مطرح شد؛

سرمربی تیمهای دختران و پسران تکواندو قم معرفی شدند

ملیپوش بسکتبال با ویلچر استان قم همراه با تیم ملی جوانان ایران به منظور
شرکت در بازیهای 2021پاراآسیایی راهی کشور بحرین شد.
رضا عیوضی بازیکن خوشآتیه و مستعد تیم بسکتبال با ویلچر ایثار شیمیدر قم
پس از همراهی تیم ملی بزرگساالن ایران در مهمترین رویداد ورزشی سال جاری دنیا
یعنی پارالمپیک توکیو ،اکنون همراه با تیم ملی جوانان راهی بازیهای پاراآسیایی
جوانان در کشور بحرین شده است.
در واقع عیوضی در کنار عباس خاکی سرمربی ایثار شیمیدر نمایندههای استان
قمدرمسابقاتپاراآسیایی ۲۰۲۱جوانانهستندکهپسازحضوردر ۶مرحلهاردوی
آمادهسازی تیم ملی راهی بحرین شدهاند ،در حالی که بازیهای رشته بسکتبال با
ویلچر به شکل دورهای برنامهریزی شده و هشت تیم با یکدیگر به رقابت میپردازند تا
چهار تیم نهایی مشخص شده و پس از آن دیدارهای ردهبندی و فینال برگزار شود.
تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان ایران بعد از ماهها حضور در تمرینات و اردوی
آمادهسازی در حالی به بازیهای پاراآسیایی جوانان اعزام شده که هدایت این تیم را
عباس خاکی مربی با سابقه بسکتبال با ویلچر ایران و سرمربی حال حاضر تیم ایثار
شیمیدر قم در لیگ برتر ایران بر عهده دارد.
اعزامیهای ایثار شیمیدر قم به مسابقات بسکتبال با ویلچر بازیهای پاراآسیایی
جوانان ،در رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور موفق به شکست تیمهای هیات
زنجانوآویژهصنعتپارسامشهدشد هوبرابرتیمشهروندآملنتیجهراواگذارکردهاند
و ایثار شیمیدر قم در پایان دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر با کسب  ۵امتیاز در
مکان دوم جدول است.
دیدارهای دور برگشت لیگ برتر بسکتبال با ویلچر مردان باشگاههای کشور بعد از
بازگشت تیم ملی جوانان از بازیهای پاراآسیایی و از روز  ۲۵آذر ماه آغاز میشود و
تیم ایثار شیمیدر قم در دیداری فوقالعاده حساس در این روز از ساعت  ۱۵در سالن
شهدای بهزیستی قم پذیرای تیم شهروند آمل خواهد بود.

پیروزی تیم دسته اول شیمیدر برابر خانه
بسکتبالاسالمشهر

تیم شیمیدر قم در راه کسب آمادگی برای دیدارهای فصل  ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱لیگ
دسته اول بسکتبال امشب در دیداری تدارکاتی به مصاف خانه بسکتبال اسالمشهر
رفت.
تیم شیمیدر قم در راه کسب آمادگی برای دیدارهای فصل  ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱لیگ
دسته اول بسکتبال امشب در دیداری تدارکاتی به مصاف خانه بسکتبال اسالمشهر
رفت.
این بازی که در خانه بسکتبال قم و به میزبانی شاگردان امید موحد نژاد برگزار
شد ،سرانجام با نتیجه  ۶۴بر  ۵۶به نفع شیمیدر پایان یافت .با توجه قرعه کشی
فصل جدید لیگ دسته اول بسکتبال ،بازیکنان شیمیدر در این مسابقه تدارکاتی به
خوبی آمادگی خود را به نمایش گذاشتند .با برگزاری جلسه قرعهکشی بازیهای
فصلجدیدلیگدستهاول،تیمشیمیدرقمدرمرحلهمقدماتیبایدباخانهبسکتبال
ّ
قزوین ،داماش گیالن و شکلی تهران دیدار کند.
بهمیزبانیسالننخلستانسپاهقم؛

ماهانقهرمانمسابقاتفوتسال
یادواره شهدای قم

تیم نوجوانان ماهان قم در مسابقات فوتسال کشوری یادواره شهدای قم به مقام
قهرمانیدستیافت.
بر اساس این گزارش ،تیم فوتسال نوجوانان ماهان قم در دیدار پایانی مسابقات
فوتسال کشوری به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شش هزار و  ۹۰شهید قم که
در سالن نخلستان سپاه برگزار شد ،با نتیجه  ۵بر  ۳نوجوانان مقاومت قم را شکست
داد و در سکوی نخست این مسابقات ایستاد.
در دیدار ردهبندی هم آریا صنعت معصومی قم با نتیجه  ۳بر  ۲برابر ثامن اصفهان
به پیروزی رسید و سوم شد .
این رقابتها با حضور هشت تیم در دو گروه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره
شش  ۶هزار و  ۹۰شهید استان قم برگزار شد.

قاسمیان مهاجم بلند باال و تکنیکی ساروی این تیم در
قعر دروازه نهاوندیها فرود آید تا عدد  2مقابل نام قمی ها
ثبت شود .از اینجا بود که گرین کشاورزی به آب و آتش زد
،بازی مستقیم این تیم و هدف گیری پشت خط دفاعی
سرخپوشان در دستور کار نهاوندیها قرارگرفت که در چند
نوبت تا آستانه فروپاشی دروازه نماینده قم پیش رفتند که
واکنشهای خیره کننده محمدرضا وفائی دروازه بان چاالک
وشجاعاینتیمباعثشدتاهمچناندروازهتیمبستهبماند.
بادمیدن سوت داور بازی قمی ها در آغوش یکدیگر قرار
گرفتند تا جشن شادی خود را در استادیوم زیبای شهید
علیمردانینهاوندبرگزارنمایند.
 4امتیاز از دو بازی سنگین حاصل غیرت و تعصب و
جنگندگی بازیکنان قمی بود که می بایستی شنبه 13
آذرماه در سومین پیکار خود مقابل تیم نماینده قزوین صف
آرائینمایند.

هیات تکواندو استان قم سرمربی تیمهای پسران و دختران قم را برای حضور در مسابقات سال  1400المپیاد
استعدادهایبرترکشورمعرفیکرد.
براساس این گزارش  ،با توجه به در پیش بودن المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در سال  ۱۴۰۰و برگزاری این
مسابقات در رشتههای مختلف از جمله تکواندو ،اقدامات هیات تکواندو استان قم به منظور تدارک تیمهای آماده برای
اعزام به این رویداد مهم داخلی آغاز شده است.
هیاتتکواندواستانقمابتدانسبتبهمعرفیسرمربیتیمهایدخترانوپسرانقماقدامکردوبراساستصویباعضای
کمیته فنی هیات قم و با حکمی از سوی محمد جمشیدی رئیس هیات تکواندو ،مرتضی کریمی چهره نامآشنا تکواندو
ایران و سرمربی اسبق تیم ملی به عنوان سرمربی تیم نوجوانان قم در المپیاد استعدادهای برتر کشور معرفی شد.
همچنینبنفشهنصرتیمربیشناختهشدهکشورمانازاستانقزوینبهعنوانسرمربیتیمهایردههایمختلفسنی
دختران استان قم منصوب شد ،در حالی که نصرتی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزش است و در
کارنامه وی سابقه ۱۲سال تجربه کاری در تکواندو به چشم میخورد.
از سوی دیگر به منظور شناسایی ترکیب تیمهای تکواندو استان قم ،دومین جلسه تمرین تیمهای دختران برای روز
پنجشنبه و جمعه  ۱۱و  ۱۲آذر ماه برنامهریزی شد و تکواندوکاران در خانه تکواندو شهیدان برجعلیزاده به اردو میروند،
در حالی که نوبت اول به گروه سنی نوجوانان و شرکت کنندگان در مسابقات انتخابی اختصاص دارد و از ساعت  ۸تا ۱۰
برپا خواهد بود.
همچنین نوبت دوم تمرین دختران تکواندوکار از ساعت  ۱۰تا  ۱۲در اختیار گروههای سنی خردساالن ،نونهاالن،
نوجوانان و جوانان کمربند قرمز و مشکی است و نوبت سوم از ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۴:۳۰برای گروه سنی نوجوانان شرکت
کنندگاندرمسابقاتانتخابیبرنامهریزیشدهاست.
اردوی آمادهسازی تیم نوجوانان تکواندو استان قم در گروه پسران نیز روز پنجشنبه یازدهم آذر ماه از ساعت  ۱۵در خانه
تکواندو شهیدان برجعلیزاده برگزار میشود ،اردویی که ویژه مقام آوران مسابقات انتخابی نوجوانان قم زیر نظر مرتضی
کریمیسرمربیتیمنوجوانانتشکیلخواهدشد.

وعده ساخت خانه کشتی با حمایت شهرداری قم

ایمان  /رضا ملکی
اتفاقی خوبی را در ورزش استان شاهد
بودیم آنجا که با تالش وپیگیری هیئت
کوشایکشتیقمونگاهمثبتدکترمنعم
مدیر کل فهیم اداره ورزش و جوانان در
هماهنگی با ریاست فدراسیون کشتی
علیرضا دبیر و نشستی صمیمی با دکتر
سقائیان شهردار محترم شهر قم وعده
ساخت خانه کشتی با حمایت شهرداری
محقق یافت .
این حرکت ارزشمند را پاس می داریم از
اینکهشهردارقمکهخدماتارزشمنداش
در طول چندسال گذشته در آبادانی و عمران این شهر و استان چشمگیر بوده و نگاهی به کارنامه گذشته وی در
اصفهان این ادعا را ثابت میکند نشان میدهد که دکتر دوست داشتنی شهر ما در پی تعامل با خانواده ورزش استان قم
است و این بار چتر حمایتی خود را برسر خانواده کشتی گسترانده است.
کشتی ورزش پر افتخار شهرما که همواره از  50سال گذشته در میادین جهانی-المپیک و آسیائی با حضور دالور
مردان خود چهره بوده و افتخار آفرینی ظاهر شده است مسلما نگاه دلسوزانه مدیران الیق استان را طلب می نماید.
سفر علیرضا دبیر به قم نشان داد که ریاست فدراسیون نیز پیگیر اتفات خوب برای کشتی قم میباشد.ضمن تبریک
به خانواده فهیم و بزرگ کشتی و قدردانی ازدکتر منعم،علیرضا دبیری؛هادی علیائی و شهردار محترم قم به جهت
این حرکت ارزشمند امیدداریم بستریفراهم آید که دیگر رشته هایورزشی نیز بتوانند با تعاملی سازندهبا شهرداری
قم از خوان گسترده آن بهره مند شوند و شاهد بیشترورزش استان قم باشیم.

یکی به دنبال انتقام و دیگری در پی اولین برد؛

دوئل پنجم فرهاد و یحیی

یحییگلمحمدیوفرهادمجیدیبرایپنجمینباربایدمقابلیکدیگرقراربگیرند.
تیمهای استقالل و پرسپولیس در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر باید
روزشنبهبهمصافیکدیگربروندوبرگزارکنندهنودوهفتمینشهرآوردپایتختباشند.
هر  ۲سرمربی برای بهبود وضعیت تیمهایشان در جدول نیاز به پیروزی در این
مسابقه دارند .استقالل بعد از سه برد در سه هفته ابتدایی در چهار هفته بعدی متوقف
شد و حاال برای اینکه فاصلهاش با صدر افزایش پیدا نکند میبایست از سد حریف
خودبگذرد.
پرسپولیس هم که در این دیدار حکم میهمان را دارد اما برای رسیدن به پیروزی
و ادامه روند رو به رشد خود باید از سد رقیب سنتیاش بگذرد .سرخپوشان تهرانی
هماکنون با ۱۴امتیاز در رده دوم جای گرفتهاند و در صورت پیروزی و شکست سپاهان
میتوانند به صدر جدول صعود کنند و با روحیهای باال به سمت ششمین قهرمانی
متوالیپیشبروند.
البته که انگیزههای شخصی زیادی هم در این بین وجود دارد .فرهاد مجیدی
میبایست پنجمین شهرآورد خود را کسوت سرمربی پشت سر بگذارد .او در چهار
دربی قبلی  ۲برد ،یک تساوی و یک باخت را تجربه کرده است.
هر  ۲پیروزی فرهاد در جام حذفی بوده و در ضربات پنالتی به دست آمده است.
تساوی  ۲بر  ۲و شکست یک بر صفر هم در مسابقات لیگ برای او و تیمش حاصل
شد .حاال فرهاد میخواهد برای اولین بار در جریان بازی و همچنین در یک مسابقه

لیگ از سد پرسپولیس بگذرد.
در طرف مقابل یحیی گلمحمدی حضور دارد .او قرار است برای هفتمین بار طعم
سرمربیگری را در شهرآورد بچشد .یک برد ۲ ،باخت و سه تساوی چکیده عملکرد
گلمحمدی در دیدارهای قبلی بوده است .تنها برد او در لیگ به دست آمد و ۲
شکستش در جام حذفی مقابل تیمهای فرهاد مجیدی حاصل شد.
سه تساوی هم برابر تیمهای مجیدی ،فکری و قلعهنویی به ثبت رسیده است.
گلمحمدی آخرین شهرآورد را در جام حذفی واگذار کرده و برای انتقام وارد زمین
میشود .او میخواهد در تعداد پیروزی با فرهاد به تساوی برسد.
حال باید دید تکلیف این شهرآورد چه میشود .پنجمین رویارویی گلمحمدی و
مجیدی به چه نتیجهای منتج خواهد شد .هر چهار مسابقه قبلی این ۲سرمربی گل
داشته است .هفت گل در چهار مسابقه که نشان میدهد باید یک بار دیگر هم منتظر
گل باشیم .استقالل فصل جدید رویایی و با سه پیروزی متوالی آغاز کرد تا هوادارانش
به پایان سالها ناکامی امیدوار شوند اما تیم تحت هدایت «فرهاد مجیدی» در ادامه
روند نزولی گرفت و با چهار تساوی متوالی از صدر جدول به رتبه پنجم سقوط کرد؛
هرچند فاصله تیمها آنقدر در باالی جدول کم است که با یک ُبرد یا باخت چند پله
جابهجاخواهندشد.
از سوی دیگر پرسپولیس پس از چند هفته ناکامی در رسیدن به برتری اکنون با دو
پیروزی خانگی یک بر صفر ،به رتبه دوم رسیده هرچند انتقادات زیادی به نحوه بازی

تیم«یحییگلمحمدی»میشود.
هواداران و عالقمندان به فوتبال نباید انتظار چندانی از ارائه بازی زیبا داشته باشند،
چراکه هر دو تیم در فاز تهاجمی چندان قدرتمند نیستند و بدون تردید همچون
گذشته با احتیاط باال وارد میدان خواهند شد و هدف اصلی آنها در این دیدار گل
نخوردن است .با این حال امید است تا عصر شنبه فوتبالی به دور از حاشیه را از
بزرگترین تیمهای فوتبال ایران شاهد باشیم و هر تیمی که با شجاعات بیشتری بازی
کرد به حقش برسد.

مسعوداقبالی:

تمرکز باال و عدم توجه به حاشیهها رمز موفقیت شهرآورد است
مربی اسبق استقالل گفت :اگر استقالل و پرسپولیس بازی
خودشان را انجام داده و به حاشیهها کار نداشته باشند بازی خوبی
رادرشهرآوردتهرانخواهیمدید،درغیراینصورتبایدمنتظریک
بازی غیرمنطقی ،کودکانه و بیکیفیت باشیم که در سالهای قبل
به دفعات آن را دیدهایم.
«مسعوداقبالی»افزود:برایآنکهبخواهیمشهرآوردتهرانرامورد
بررسی قرار دهیم باید بازگشتی به ابتدای لیگ داشته باشیم .در
شروع فصل شاهد یک اتفاق خوب بودیم و آن مساله این بود که
نیروی جوانی به لیگ برتر تزریق شد و همین مورد موجب شد رونق
بهتری را در فوتبال ایران شاهد باشیم.
وی ادامه داد :تیم هایی مانند استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان،
گل گهر را اگر به دقت مورد بررسی قرار دهیم می بینیم در زمین
بازی خیلی بهتر ظاهر شده و میزان دوندگی و تحرک بازیکنان آنان
نسبت به سایر تیم ها بهتر و باالتر است .این  ۴تیم از نظر مهارتی،
کار گروهی و روند رو به رشد تیمی بهتر عمل کرده اند و االن هم در
باالی جدول قرار دارند .این به دلیل نیروی جوانی و درک متقابلی
است که بازیکنان از هم دارند و این مساله به کادر فنی کمک می

کند تا اهدافش را بهتر در زمین بازی دنبال کند.
کارشناس فوتبال کشورمان به یک ایراد مهم در بین تیم های
مدعی لیگ هم اشاره کرد و گفت :مشکل اصلی آنجایی است که
بازیکنان ما به یک سوم دفاعی حریف می رسند ،در این شرایط
چون فضا و زمان بسیار محدود است قدرت تصمیم گیری هم
به مراتب پایین می آید و بازیکن باید در کوتاه ترین زمان ممکن
بهترین تصمیم را بگیرد که در این مورد همه تیم های ما مشکل
دارند و استقالل و پرسپولیس هم از این قاعده مستثنی نبوده و
نخواهند بود مگر آنکه در تمرینات روی این مساله آنقدر کار شود
که در روح و ذهن بچه ها نهادینه شده تا در شرایط بازی عملکرد
مناسبی را از خود نشان دهند .اقبالی به نکته دیگری هم اشاره
دارد و آن این است که پاس آخر و ضربه نهایی در فوتبال ایران به
یک مشکل تبدیل شده ،او می گوید :شاید در سطح فوتبال آسیا
بتوانیمخودمانراباتیمهایبزرگمقایسهکنیمامادرسطحجهان
نه و علت آن است که در ضربات آخر خوب عمل نمی کنیم .به
نظرم هر دو تیم باید روی این مساله هم کار بکنند تا شاهد یک بازی
خوب و تماشایی باشیم .وی با اشاره به شرایط دو تیم استقالل و

پرسپولیس گفت :به نظر من هر دو تیم در شرایط خوبی هستند
و اگر حاشیه ها را کنار گذاشته و به زمین و زمان کاری نداشته
باشند می توانند یک بازی خوب ،زیبا و تماشایی را در زمین به
اجرا بگذارند .اگر بازیکنان با تمرکز باال به زمین بروند و تنها به دنبال
اهداف و تدابیر فنی کادر فنی تیم خود باشند می توان انتظار
یک بازی خود را داشت اما متاسفانه بی جهت خودشان را درگیر
مسایل غیرفنی و کری های بی دلیل می کنند و به نوعی تحت
تاثیر فضای مجازی قرار گرفته و بازی یادشان می رود .در چنین
شرایطی باید شاهد یک فوتبال غیرمنطقی ،کودکانه و بی کیفیت
باشیم که هیچ هواداری را راضی نمی کند .کارشناس فوتبال
کشورمان در پاسخ به این سئوال که فرهاد مجیدی به دروازه بان
جوان خود میدان داده و این کار چه تاثیری از بابت افزایش انگیزه
در بین نیروهای جوان این تیم دارد ،گفت :فرهاد ریسک بزرگی
کرده اما من با آن موافق هستم .مگر همین بازیکنانی که االن در
زمین بازی حضور دارند از کجا آمده اند .باید به جوان ها میدان داد
تا بتوانند خودشان را نشان بدهند و فرهاد هم همین کار را کرده
است .بازیکن باید در زمین بازی تجربه کسب کند تا مهارت های

خودش را افزایش دهد .اقبالی به بازیکنان خارجی استقالل هم
اشاره کرد و افزود :بازیکنان خارجی استقالل در ابتدا خوب نبودند
و این به دلیل عدم شناخت و هماهنگی در زمین بازی بود اما رفته
رفته این شرایط بهتر شد و شاهد هستیم آنها بهتر در زمین بازی
همدیگر را پیدا می کنند .نکته مهم این است که کارهای تاکتیکی
تیمی ما خوب نیست و این فقط به استقالل باز نمی گردد .ما
ارتباط خوبی بین خطوط را نمی بینیم و اگر بازیکنان درک بهتری
از هم داشته باشند این مساله قابل حل است .پیشکسوت فوتبال
ایران به مسایل داوری هم ورود کرد و افزود :واقعیت این است که
امسال شاهد داوری هایی بودیم که با ایرادهایی هم همراه بود.
البته ممکن است هر فردی اشتباه کند و داور هم یک انسان است
و نباید به گونه ای رفتار کرد که هم داوران و هم فوتبالیست ها در
برابر هم قرار بگیرند چرا که بی جهت موضع گیری شده و این در
روند بازی تاثیرگذار است.
گفتنی است دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس در هفته هشتم
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه  13آذر و از اساعت 16
در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.
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کارشناسارشدمسائلراهبردی:

ایران می تواند آمریکا را به پذیرش عقبنشینی راهبردی مجبور کند

یک کارشناس ارشد مسائل راهبردی گفت :فارغ از جنجال رسانه ای و عملیات
روانی غرب ،طرف ایرانی اهرم های فشار زیادی در اختیار دارد که تاکنون از آنها
استفاده نکرده است .زمان و شرایط به نفع ایران است و تیم مذاکره کننده میتواند
طرف آمریکایی را به پذیرش یک عقب نشینی راهبردی مجبور کند.
مصطفی خوشچشم در گفتوگو با ایرنا درباره روند مذاکرات ایران و گروه ۴+۱
خاطرنشان کرد :استراتژی دولت جدید در حوزه مذاکرات هسته ای مبتنی بر تالش
برای بهبود معیشت مردم و رفع تحریمهاست .در همین چارچوب ،تیم مذاکره
کننده ایرانی در وین بیشتر متشکل از مقامات و کارشناسان اقتصادی است.
وی تصریح کرد :در طول مذاکرات ،طرف ایرانی به طور ویژه بر هدف رفع تحریم
متمرکز شده است .بیش از ۳۰کارشناس و مقام عالی رتبه از جمله چهار معاون وزیر
درحوزههایگوناگونبهویژهاقتصادیویکمعاونبانکمرکزی،تیممذاکرهکننده
را در وین همراهی می کنند تا در صورت نیاز به اتخاذ تصمیم در رده های باال ،در
همان جا و همان لحظه ،برآورد و سنجش الزم انجام و تصمیم اتخاذ شود.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل با بیان اینکه تیم مذاکره کننده ایرانی
آمادگی دارد برای روزها و هفتههای نامحدود در وین حضور داشته باشد تا به
پیشرفت دست پیدا کند ،تصریح کرد :طرف غربی از قبل از شروع مذاکرات ،بازی
مقصرنمایی و سرزنش را شروع کرد و حتی در شب قبل از شروع مذاکرات ،وزیر
خارجه انگلیس به عنوان عضوی از گروه  ۴+۱با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی،
مقاله مشترک خصمانه ای منتشر کردند تا فضای مذاکرات را دچار تنش کنند .این
اقدام حسن نیت انگلیس به عنوان عضوی از گروه ۴+۱را زیرسئوال برد.
هدفیادداشتانگلیسی-اسرائیلیتحریکتیمایرانیبود
خوش چشم گفت :در اصل ،هدف از انتشار مقاله خصمانه ،تحریک و عصبانی

کردن تیم ایرانی بود تا طرف اروپایی و آمریکایی بتوانند به راحتی ایران را عامل
شکستمذاکراتمعرفیکنند،امادرمقابل،طرفایرانیباخونسردیوبدوناینکه
تحریک شود فضای مذاکرات را به حالت مساعدتری برگرداند.
وی با بیان اینکه طرفهای اروپایی به زعم خود همچنان در حال اعمال فشار
هستند ،خاطرنشان کرد :غربی ها خواستار اتمام مذاکرات طی سه روز و بدون
بررسی جدی خواسته های ایران هستند و در این مسیر ،از فشار روانی ،رسانهای و
تبلیغاتی استفاده و سعی میکنند که طرف ایرانی را از پیگیری خواسته خود یعنی
رفعتحریمهامنصرفکنند.
این کارشناس ارشد مسائل راهبردی ،رفتار عملی اروپایی ها را با مواضع شفاهی
آنها متفاوت دانست و گفت :طرف های اروپایی تاکنون حاضر نشده اند که حتی در
زمینه رفع عملی تحریم های برجامی اقدام کنند و مکانیسم مربوط به رفع تحریم
ها را تشریح کنند.
خوشچشم تصریح کرد :طرف غربی صحبت از برداشتن تحریمهای برجامی و
بخش کوچکی از تحریمهای پسابرجامی میکند ،اما در عمل حتی حاضر نیست
همان تحریمهایی را که خودش می گوید بردارد و با این وضعیت انتظار دارد که ایران
همه شروط آنها را بپذیرد و در غیر اینصورت تا پایان هفته به مذاکرات پایان داده شود.
اروپاییهادنبالپرکردنپرانتزهایخالیمذاکراتگذشتهنیستند
وی افزود :طرف ایرانی صراحتا اعالم کرده که اول طرف غربی باید مکانسیم مورد
نظر برای رفع تحریم ها را تبیین کند تا بعد در مورد خواسته های آنها از ایران گفتوگو
شود .این کارشناس مسائل هسته ای ،جنجال رسانه ای طرف اروپایی در مورد پیش
نویس  ۶دور گذشته مذاکرات را یادآور شد و گفت :افراد آگاه به مذاکرات میدانند
که پیشنویس  ۶دوره گذشته مذاکرات پر از پرانتزهای خالی در مورد تعهد غربی
هاست .ظاهرا غربی ها قصد ندارند جاهای خالی مربوط به برداشته شدن تحریم ها
و دادن تضمین و راستیآزمایی را پر کنند.
خوش چشم افزود :طرف اروپایی دغدغه حل مساله را ندارد و با فشار و جار و
جنجال تبلیغاتی فقط دنبال گرفتن امتیاز از ایران است .یکی از مواردی که در این
مسیر ،بسیار چالش برانگیز شده ،استقالل نداشتن سه کشور اروپایی است .طرف
های اروپایی مذاکرات ،مورد به مورد همه چیز را با طرف آمریکایی مطرح میکنند و
از خودشان استقالل رای نشان نمیدهند.
وی با اشاره به اینکه آمریکا دیگر عضو برجام نیست و در مذاکرات حضور ندارد،
تصریح کرد :مذاکرات وین در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در حال انجام
است و چون آمریکاییها عضو برجام نیستند نمی توانند در این مذاکرات شرکت
کنند .در این شرایط اروپاییها حتی در مورد بسیاری از مواردی که به خودشان
مربوط میشود و خودشان باید تصمیم بگیرند ،هم از طرف آمریکایی اجازه
میگیرند.
واشنگتندرشرایطینیستکهعلیهایرانماجراجوییکند
این کارشناس ارشد مسائل راهبردی ،جنگ روانی و تبلیغاتی علیه تیم مذاکره
کنندهایرانراپروژهمشترکآمریکا،اروپاورژیمصهیونیستیارزیابیکردوگفت:آنها
سعی میکنند جو روانی به وجود بیاورند تا طرف ایرانی از مذاکره خودداری کند ،اما
تیم ایرانی با نهایت خونسردی کماکان در محل مذاکرات حضور دارد و پیگیر حقوق
ملت ایران در زمینه رفع تحریم هاست.
خوشچشم در پاسخ به سئوالی درباره تهدیدات نظامی آمریکا که از آن در رسانه
ها تحت عنوان «پلن بی» یاد می شود ،نیز گفت :آمریکایی ها هیچ «پلن بی» ندارند
و اگر اقدام نظامی علیه ایران امکان پذیر بود  ۱۷سال پیش عملیاتی میشد ،اما
از آنجایی که اقدام نظامی میسر نبود به استراتژی مهار روی آوردند تا با استفاده از

سیاست چماق و هویج و تحریم و تهدید از ایران امتیاز بگیرند و پیشرفت ایران را کند
یامتوقفکنند.
وی افزود :آن زمان که آمریکا در منطقه و در کشورهای اطراف ما حضور داشت
جرأت نکرد به ایران حمله کند .اکنون که در حال خارج شدن از منطقه است و به
شکل مفتضحانهای از افغانستان عقبنشینی کرد ،واشنگتن در شرایطی نیست
که بتواند علیه ایران ماجراجویی کند و اگر می توانست هیچگاه به مسیر طوالنی
تر مذاکره برای دستیابی به اهدافش وارد نمیشد؛ زیرا این مسیر باتوجه به روی کار
آمدن دولت سیزدهم ،دارای نتایج تضمین شده برای طرف آمریکایی نیست.
ایران اهرم های فشار زیادی دارد که هنوز استفاده نکرده است
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل با بیان اینکه آمریکایی ها تنها گزینه پیش
روی خود را مذاکره و ادامه استراتژی مهار میدانند ،گفت :آمریکاییها نیازمند
توافق با ایران هستند اما با تحریم ،فشار ،جوسازی و ابزارهای دیگر سعی می کنند
توافق بر اساس مولفه های مورد نظر آنها حاصل شود زیرا اگر تحریم کارآیی خود را از
دستبدهدیارفعشودوساختارتحریمصدمهجبرانناپذیریببیند،آنوقتفرمول
مهار ایران دچار نقص و ناکارآمد خواهد شد.
ً
خوش چشم افزود :آمریکاییها سعی میکنند الزاما با وارد آوردن فشار ،طرف
ایرانی را مجاب به پذیرش شرایط خود کنند .حال اینکه ،به شهادت مقامات دو
دولت جمهوریخواه و دموکرات ایاالت متحده ،فشار حداکثری یک سالونیم پیش
شکست خورد و واشنگتن از حربه فشاری که تاثیرات ملموس بر روی اقتصاد ایران
داشته باشد بیش از این بهرهمند نخواهد شد.
وی با بیان اینکه ایران در ابتدای استفاده از اهرمهای فشار خود است ،گفت :فارغ
از جنجال رسانه ای و عملیات روانی طرف آمریکایی در وین و قبل از آن ،طرف ایرانی
اهرم های فشار زیادی بر روی زمین دارد که تاکنون از آنها استفاده نکرده و زمان و
شرایط به نفع ماست .در زمین بازی ،به خاطر استفاده ایران از اهرمهای فشار خود
در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسالمی ،آمریکاییها از فروردین تا االن مجبور
بهعقبنشینیتاکتیکیشدند.
اینکارشناسارشدمسائلهستهایگفت:آمریکاهمچنانهماندرخواستهای
حداکثری را دارد اما به خاطر استفاده ایران از اهرم فشار غنی سازی ،در زمینه
معاملهکردنبررویآزادسازیتحریمهاکهیکمسئلهتاکتیکیوکماهمیتتراست،
عقبنشینیکرد.
مواضع تام کاتن و پمپئو حقانیت ایران را ثابت کرد
خوش چشم گفت :کامال روشن است که اگر ایران بر اساس همین نقشه راه فعلی
پیش برود ،میتواند طرف آمریکایی را مجبور به پذیرش یک عقب نشینی راهبردی
کند .دولت دموکرات آمریکا در کوتاه مدت به دنبال این است که با اعمال فشار
تبلیغاتی و رسانهای در چارچوب مذاکرات وین به یک توافق موقت با ایران برسد تا
بتواند از آن برای پیروزی در انتخابات آتی ایاالت متحده استفاده کند.
وی افزود :باتوجه به عملکرد ضعیف دولت بایدن در ماه های اخیر ،دموکرات
ها نگران از دست دادن اکثریت در کنگره آمریکا هستند و به عبارت دیگر مسئله
مذاکرات وین بیش از اینکه برای آمریکا یک مسئله ملی باشد تبدیل به مسئلهای
جناحی در کوتاه مدت شده است.
این تحلیلگر ارشد مسائل آمریکا ،توئیت های اخیر مایک پمپئو و تام کاتن
سیاستمداران جمهوری خواه آمریکا درباره پیروی نکردن جمهوری خواهان از هر
گونه توافق دولت بایدن با ایران را یادآور شد و گفت :مواضعی که اخیرا تام کاتن و
دیگر جمهوریخواهان گرفتند حقانیت موضع ایران درباره لزوم راستی آزمایی رفع
تحریم ها و اهمیت وجود تضمین برای پایداری توافق را اثبات می کند.

یک فعال سیاسی اصالحطلب :

بایداعتبارواعتماداجتماعیرابازگردانیم

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت  :از سال ۹۸که قضیه
بنزین پیش آمد به اعتبار و اعتماد عمومی لطمه وارد شده
است که باید آن را به جامعه بازگردانیم.
غالمعلی رجایی  ،درباره اینکه حدود ۳ماه از روی کار آمدن
دولت جدید میگذرد و شواهد نشان میدهد دولت منتظر
تکمیل کابینه با انتخاب وزیر آموزش و پرورش بود و از سوی
دیگر علیرغم اینکه بارها عنوان کرده است معیشت مردم را
بهمذاکراتگرهنمیزنداماشواهدامروزکشورچیزیدیگری
ً
میگوید ،گفت :قاعدتا این نقص عمدی نبوده است؛
یعنی دولت منتظر نبود یک وزیر انتخاب شود پس از آنکه
کابینهاش تکمیل شد ،کارش را آغاز کند.
وی با اشاره به انتخاب یوسفنوری از سوی مجلس به
عنوان وزیر آموزش و پرورش یادآور شد :وزارت آموزش و
پرورشبهدلیلآنکهمسئولیتباالی ۲۰میلیوندانشآموزان
و کادر اداری گسترده کم نظیری را دارد باید انتخابی دقیقی
برای وزیرش داشت.
این فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :معتقدم عدم
ً
انتخاب وزیر آموزش و پرورش در طول این مدت قاعدتا
خالئی بود که به واسطه ناپختگی دولت رئیسی به وجود آمد
و انتخاب وزیر این وزارتخانه را به انتخاب سوم کشاند.
وی با بیان اینکه انتخاب وزیر آموزش و پرورش حداقل
میتوانست دو مرحلهای باشد ،افزود :عجیب این است که

در معرفی فرد دوم به آن شکل که باید ارزیابی صورت نگرفت.
به اعتقاد من شاید معاون پارلمانی نتوانست به خوبی البی
ً
و گزارش کند؛ چراکه معموال معاون پارلمانی وزارتخانهها و
معاونپارلمانیرئیسجمهورکارشانپرداختنبهاینمسائل
است و راحت میتوانند با توجه به شرایط تصمیم بگیرند و
حتیمیتوانندفردیرامعرفینکنند.
رجایی در گفتوگو با ایلنا ادامه داد :حتی گاهی پیش
میآید شب قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد یک وزیر از
برگزاری آن جلسه انصراف دهند .مشاهده کردم یکی دو
ساعت قبل از برگزاری رأی اعتماد در مجلس نامهای نوشته
میشود و در آن گفته میشود که نمیخواهند جلسه برگزار
شود و اگر این کار در دفعات قبل برای معرفی وزیر آموزش
و پروش در دولت رئیسی انجام نشد ،به نظر من به علت
بیتجربگیبود.
وی با اشاره به اینکه دولت چندین مسئله پیش روی
خودش دارد و باید به حل آنها بپردازد ،بیان کرد :اولین
مسئله که از معیشت مردم میتواند مهمتر باشد ،مسئله
مذاکرات است؛چراکه معیشت مردم با این مذاکرات گره
خورده است.
این فعال سیاسی عنوان کرد :پولهای ایران در عراق،
کره ،هند و چین بلوکه شده است و این اصال برای ما خوب
نیست .از سوی دیگر بحث ارزش پول ما بسیار مهم است؛
زیرا به خاطر تحریمهایی که آمریکا ایجاد کرده است ،پول
ما همچنان به دالر تبدیل میشود که این امر کماکان
مشکلسازاست.
مشکالت به حدی زیاد شده که مردم توان ایستادگی ندارند
وی ادامه داد :مشاهده میکنیم دالر باال برود ارزش
پول ملی ما کم میشود .امروز ارزش کاال و اقالم بیشتر از
درآمد مردم است بنابراین باید مذاکرات را دو طرف به نتیجه
برسانند چراکه هر دو نیازمند این مسئله هستند و باید با هم
کنار بیایند و یک بازی برد-برد را شروع کنند که البته به نظر
میرسد این آمادگی در دو طرف وجود دارد.

رجایی خاطرنشان کرد :اگرچه میگوئیم مذاکرات و
تحریمها نقشی ندارد و ما ایستادگی میکنیم اما این
ایستادگی در داخل هم حدی دارد ،گاهی اوقات مشاهده
میکنیم مشکالت به حدی زیاد میشود که مردم دیگر توان
ایستادگی ندارند و این عدم ایستادگی منجر به نافرمانی
مدنیمیشودبنابراینبایدمذاکراتصورتمیگرفت.
وی ادامه داد :مسئله بعدی که من نگرانش هستم تیمی
است که در مذاکرات شرکت میکند این تیم کمتجربه است
و حتی در این سطح برجام ،بیتجربگی است ،بهتر بود آقای
رئیسی حداقل افراد حاضر در مذاکرات را یکسال عوض
ً
نمیکرد تا مذاکرات را پیش ببرند بعدا تیمی را جایگزین
میکرد اما متاسفانه این کار را انجام نداد ،البته امیدوارم با
همین تیم هم بتوانیم از این تنگنا با آسیب کمتری عبور و بر
مدارواقعیبینیعملکنیم.
اینفعالسیاسیاصالحطلببابیاناینکهمحوربعدیکه
بسیازحائزاهمیتاستحلمسائل منطقهایبهخصوصبا
عربستان است ،گفت :به اعتقاد من از اوجب واجبات است
که مشکالت ما با عربستان حل شود و آقای رئیسی میتواند
یک نقش فردی مستقل در این میان ایفا کند تا ما روابط نو و
حسنهای را با این کشور برپا کنیم.
کشور تاوان تندرویهای گروهی از افراطیون را میدهد
وی تاکید کرد :ایران و عربستان دو کشوری هستند که در
جهان اسالم اثرگذارند و نقش بیبدیلی دارند و این رابطه هم
به نفع ایران و هم به نفع عربستان است.
این فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :متاسفانه کشور
تاوان تندرویهای گروهی از افراطیون را میدهد که فکر
میکردند کار انقالبی انجام میدهند در صورتی که تا امروز
اینگونه نبوده و این کارها به منافع درازمدت و کوتاهمدت ما
ضرر رساند و ما از این قضیه لطمه خوردیم.
وی تاکید کرد :قطع رابطه ما با عربستان یا عربستان با
ما قابل جبران نیست و در این مسئله سالها عقبگرد
داشتهایم.

رجایی افزود :مسئله مهم بعدی بازگشتن اعتبار و اعتماد
اجتماعیاستکهبهجدمعتقدهستمبایدبهجامعهبازگردد.
امروز در گوشه و کنار کشور ما بحث آب است .در شهرهایی
همچون اصفهان ،یزد ،چهارمحال و بختیاری و خوزستان
مشکل آب داریم ،مسئله آب مسئله بسیار مهمی است و به
نظر میرسد دولت باید یک برخورد ویژه و خاص بر اساس
عدالت با این مساله داشته باشد.
برخیمشکالتبادستورحاکمیتیمتوقفمیشود
وی تاکید کرد :پاسخ به مسئله کم آبی باید به بر اساس
عدالت باشد نه مطالبه؛ اینکه مردم سه هفته بروند جایی
تحصن کنند و برایشان از جای دیگر آب بیاورند درست
ً
نیست .این رفتارها قاعدتا از عدالت به دور است ما باید یک
تغییر نگرش جدی داشته باشیم تا مشکالت حل شود.
رجایی گفت :برخی از مشکالت میتواند با دستور
حاکمیتی متوقف شود به طور مثال هنگامی که سیل آمد
همه ارکان نظام وارد شدند؛ بنابراین در مسائلی همچون
محیطزیست ،خشکسالی ،آب و غیره میتوان چنین
برخوردی داشت .این فعال سیاسی اصالحطلب یادآور
شد :به نظر میرسد از سال  ۹۸که مسئل ه بنزین پیش آمد
یک شکاف و گسستی بین مردم و نظام ایجاد شده است که
ً
قاعدتانمیشودانکارشکردبهطوریکهمایکیازنمودهای
این شکاف را در حضور کم مردم در انتخابات مشاهده کردیم
و این امر به سادگی قابل جبران نیست.
وی تاکید کرد :خوشبختانه دولت آقای رئیسی آهنگ
مبارزه با فساد دارد و چه خوب است یک مقدار جدیتر به
این کار بپردازد و به مردم اطالعرسانی کند تا آنان باور کنند
این دولت با فساد و ویژه خواریها مانند آنچ ه که در هفت تپه
و دشت مغان اتفاق افتاد مبارزه میکند.
این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :یک جا و
زمانی مشخص کنند و اموال را مجددا به مردم و بیتالمال
بازگردانند تا مردم احساس کنند این دولت کاستیهای
گذشتهراجبرانمیکند.

محبعلیکارشناسارشدسیاستخارجی:

هیچاختالفیدرروابطبینالمللیدائمینیست
مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه گفت :طبیعی است که امارات
قصد دارد از نیاز ایران و سیاستی که در دولت جدید اعالم شده که عنوان آن
بهبودروابطباهمسایگاناست،بهرهبرداریالزمراانجامبدهد.البتهاینسیاست
تنها در مورد ایران نیست بلکه سعی دارد با سوریه ،ترکیه و قطر هم روابط را بهبود
بخشیدهوعادیسازیکند.
قاسم محبعلی  ،در خصوص خبر منتشر شده از سوی وزیر مشاور در امور
سیاست خارجی امارات متحده عربی مبنی بر سفر هیاتی اماراتی به ایران در
آینده نزدیک و در پاسخ به این سوال که آیا امارات سیاستش را نسبت به تهران
تغییر داده و آیا در سیاست خارجی و نگاه به تهران چرخشی ایجاد شده است،
گفت :سیاست خارجی کشورها و رفتارشان تابع تحوالت و تغییر شرایط است؛
امروز شرایط تغییر کرده و ایران پذیرفته که به مذاکرات هستهای برگردد و آنها
ً
هم طبیعتا نمیخواهند از این چرخة تحوالت عقب بیفتند .همچنین میدانید
که امارات روابطش با اسرائیل پیش رفته و االن احساس میکند که موقعیت
بهتری نسبت به گذشته دارد و همینطور میخواهد دستاوردهایی که از آن دارد
را نقد کرده و شرایط را با کشورهایی از جمله ایران که مخالف این سیاست بودند
عادیسازی کرده و به واقعیت تبدیل کند.

وی ادامه داد :طبیعی است که امارات قصد دارد از نیاز ایران و سیاستی که در
دولت جدید اعالم شده که عنوان آن بهبود روابط با همسایگان است ،بهرهبرداری
الزم را انجام بدهد .البته این سیاست تنها در مورد ایران نیست بلکه سعی دارد با
سوریه ،ترکیه و قطر هم روابط را بهبود بخشیده و عادیسازی کند .به هر حال هر
دعوایی در جایی باید حل و فصل شود و این اتفاق از طریق گفتوگو رخ میدهد،
هیچ دعوا و اختالفی در روابط بینالمللی دائمی نیست و اماراتیها هم از این
سیاستپیرویمیکنند.
این کارشناس ارشد سیاست خارجی در گفتوگو با ایلنا همچنین در پاسخ به
این سوال که در حالی که شاهد تالش امارات برای کاهش تنش بین دو کشور
هستیم ،بحث گفتوگوهای ایران و عربستان را هم داریم که به نظر میآید در دور
ً
چهارم متوقف شده و عمال دستاوردی نداشته جز اینکه اعالم شده دو کشور
میخواهندتنشراکاهشبدهند.
از دید شما سرنوشت آن گفتوگوها به کجا خواهد کشید ،با توجه به اینکه
به نظر میآید مسئله یمن باعث توقف گفتوگوها شده است ،گفت :در مورد
عربستان هم مانند امارات یکی از عوامل تشویقکننده در بهبود روابط با ایران
بحث مذاکراتی بود که در سطوح غیرسیاسی بین ایران و عربستان در بغداد آغاز

شد و طرفین تبادلنظرهایی داشتند و نقطهنظرات خودشان را به طرف مقابل
منتقل کردند .طبیعی است که مجموعهای از اختالفات بین ایران و عربستان
وجود دارد که میشود گفت مهمترین و حساسترین آنها برای طرف عربستانی
بحث یمن است.
وی افزود :آنچه به نظر میرسد و در اخبار در گوشه و کنار گفته شده این است که
طرف ایرانی عالقهمند نبوده که به صورت مستقل راجع به مسئلة یمن صحبت
کند و آن را به مذاکرات عربستان با یمنیها و همینطور حزبالله لبنان ارجاع
داده و از عربستان خواسته که برای حل و فصل آن مشکل به آنها مراجعه کنند
و این در حالی است که طبیعتا عربستانیها عالقهمند نیستند که با حزبالله
مستقیم وارد گفتوگو شوند و طبیعی است که از ادامة مذاکرات امساک خواهند
کرد تا زمانی که ایران بپذیرد وارد گفتوگو شده و کمک کند و دوستان ایرانی
آمادگیپیداکنندتاباعربستانصحبتکنند.
ویتاکیدکرد:مسالهایکهشایدباعثتوقفمذاکراتشدهمینمسئلهباشد،
البته میتوان گفت بحث توقف مذاکرات هستهای هم بود و حاال باید ببینیم پس
از شروع مذاکرات هستهای آیا عربستانیها مانند اماراتیها عالقة بیشتری به
ادامة مذاکرات پیدا میکنند یا خیر.

واکاویسخنانرئیسدستگاهقضا؛

مدیریت «گران» کشور و باری که بر دوش
مردم است

سخنانچندیپیشرئیسقوهقضائیهدرنشستبااعضایکمیسیوناصل
 ۹۰مجلس درباره اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاهها ،حاوی نکاتی
بود که برخی از آنها با وجود اهمیت مبنایی ،کمتر بازتاب داشت.
 ،حجتاالسالم و المسلمین غالمحسین محسنیاژهای در این جلسه با
تاکید بر «همفکری و همکاری قوای سهگانه برای دیدن آسیبها ،شناخت
مشکالت مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راهحل
آنها» گریزی زد به اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاهها.
او با یادآوری به مشکالت اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریمها
و بخشی دیگر را به دلیل سوءمدیریت دانست ،تصریح کرده بود« :امروز قوه
قضائیه ،مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره میکنند که باید این نحوه
مدیریت اصالح شود».
حجتاالسالم و المسلمین محسنیاژهای بر ضرورت اجتنابناپذیر اصالح
روش اداره کشور تاکید کرد و گفت «باید بهخاطر برخی تنگناها ،طرز کار خود
را اصالح کنیم و مدیریت ما نسبت به سالهای گذشته متفاوت شود؛ در این
حوزهها کمیسیون اصل ۹۰میتواند ورود کند».
او همچنین با ذکر نمونههای روشنی از اداره گران کشور ،خواستار اصالح آن
شد؛ از جمله اینکه «اگر مسئولی  ۴سال پیش برای حفاظت ،محل سکونت و
یادفترکار خودهزینههایمضاعفیداشتبایداینرویکردتغییر کندویااینکه
«اگر تا کنون در یک دستگاهی ۱۰خودرو استفاده میشد و امکان آن است که
با ۶خودروکارهاپیگیریشودبایدهزینههاییکهبرایساختمانهاوتشریفات
و تشکیالت میشود ،کاهش یابد».
ضرورت اصالحات اداری
اگرچه از همان آغاز که دیوانساالری مدرن بر کشور حاکم شد و اداره امور،
شکل استاندارد و پرهزینه «دولتی» گرفت ،همواره اقتصاددانانی بودهاند که
درباره استهالک سرمایه و نیروی کار انتقاد داشتهاند ،اما در شرایط دشوار
اقتصادی که یک دهه است کشور درگیر آن است ،ضرورت اصالحات اداری
بیشتر و بهتر درک میشود .اداره پرهزینه کشور همچنان که قاضیالقضات
اشاره کرده است مختص دولت نیست و در دیگر قوای کشور نیز جریان دارد
و چه بسا در همه نهادهای عمومی و حاکمیتی در سراسر ایران نمود داشته
باشد.
برای درک بهتر منظور از «اداره گران کشور» اجازه دهید به چند نمونه
مشخص بپردازیم و موضوع را قدری فراتر از مثالهای رئیس قوه قضائیه بسط
دهیم.
همه ما در دورههای مختلفی از فعالیتهای روزانه با محیطهای اداری اعم
از ادارت دولتی یا عمومی مواجه بودهایم؛ شاید بتوان در یک نظرسنجی از
اربابرجوعها ،به یک گزاره مشترک درباره حجم زیاد و بیهوده تعداد کارکنان
یک اداره دست یافت؛ کارکنانی که در تعریفهای عجیبی از سلسله مراتب،
تنها کارکرد اتالف منابع و طوالنیشدن روند امور را دارند؛ از رئیس یک اداره تا
معاون یا معاونان او و دیگر کارمندانی که بهگونهای شگفت ،زیاد و پرتعدادند؛
از جمله مدیران مالی ،اداری ،آموزشی ،منابع انسانی ،اجرایی و مدیران رده
پایینتر مانند کارشناسان مسئول ،کارشناسان عادی ،نیروهای شرکتی و
قراردادی و انواع و اقسام راننده و کارگزین و کارگزار و نیروی خدماتی و. ...
دریکواحدکوچکتر،مشابههمینساختار،درمدارسدولتیدیدهمیشود
که حتی بخش کوچکی از بهرهوری مدارس غیردولتی را هم ندارند؛ در یک
مدرسه دولتی ،مدیر و نه یک معاون ،بلکه چند معاون آموزشی ،پرورشی،
اجرایی (دفترداران سابق) ،فناوری ،مشاور و انبوهی از چارتهای غیرفعال
تعریف شدهاند که عالوه بر پیچیده کردن امور و گسترش امکان فرار از کار و
مسئولیت ،بار مالی فراوانی بر دوش جامعه میگذارند.
این وضعیت در صداوسیما به عنوان رسانه ملی نیز مشاهده میشود؛ بارها
کارشناسان رسانه و حتی کسانی که مسئولیتهایی در صداوسیما داشتهاند
به این مساله اذعان کردهاند که صداوسیما با نزدیک به  ۴۸هزار کارمند اداره
میشود و بدون احتساب درآمدهای آگهی و تبلیغات ،هر ساله نزدیک به
 ۱۸۰۰میلیارد تومان از بودجه کشور را بهخود اختصاص میدهد آن هم در
حالی که در نمونههای خارجی آن از جمله «بیبیسی» که به چند زبان برنامه
تولید میکنند ،در مجموع ۲۰هزار نیرو بیشتر ندارد و یا شمار کارمندان شبکه
«سیانان» ،به زحمت به  ۴هزار نفر میرسد.
کارشناسان معتقدند عدم کارایی و بهرهوری ،گرانی اداره امور و پرهزینه
بودن قیمت تمامشده یک خدمت یا محصول در یک کشور ،رابطه مستقیمی
با دولتیبودن فرآیندها دارد؛ در واقع هرچه بدنه دولت و نهادهای متصل به
بودجهعمومی،فربهترباشد،بههماناندازه،کارآییپایینمیآیدوفسادبیشتر
میشود و طبیعی است که بار هزینهای بیشتری را بر مردم تحمیل میکند.
در ایران مجموع تعداد حقوقبگیران ،بازنشستگان و مستمریبگیران
دولت اکنون به  ۱۲میلیون نفر رسیده که بدون احتساب بازنشستگان و
مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی ،تعداد حقوقبگیران دولت به ۵
میلیون نفر افزایش یافته است؛ از این مقدار نزدیک به  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار
نفر سهم قوه مجریه است و نزدیک به یک میلیون آنها را کارمندان یک وزارتخانه
(آموزشوپرورش) تشکیل می-دهند؛ آن هم در حالی که تعداد کارمندان هر
کدام از کشورهای آمریکا و ژاپن با جمعیتهای باالی ۱۳۰و ۳۰۰میلیون نفر،
به سختی به ۸۰۰هزار نفر میرسد.
درسآموزی از تجربه کشورهای موفق
هیچ کارشناس منصفی نیست که مدعی باشد روند امور اداره کشور با این
حجم میلیونی از کارمند و هزاران میلیارد تومانی که صرف حقوق و مزایای
ساالنه آنها میشود ،تناسب داشته و موجبات رضایت و آسودگی خاطر مردم
را فراهم کرده است.
به این ترتیب استفاده از تجربه دیگر کشورهای توسعه یافته برای کوچک
کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی ،یک راه موثر در اداره کمهزینهتر
کشور است؛ راهی که در راستای سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب
درباره اصل  ۴۴قانون اساسی میتوانست محقق شود که متاسفانه تا کنون
مغفولماندهاست.
راهکار هوشمندانه دیگر برای کاستن از هزینههای اداره کشور ،استفاده از
فناوری هوشمند اینترنت و بهویژه نسلهای جدید ابزارهای ارتباطی است.
تجربه اداره کشور در دو سال گذشته که با موجهای بزرگی از همهگیری
ویروس کرونا مواحه بود ،نشان داد میتوان فرآیند بسیاری از امور را به
«مجازی» واگذارد بیآنکه آسیبی به اصل خدمات مورد ارائه به جامعه وارد
شود.
اگر از استثنای مدارس «به طور کامل مجازی» یا آسیب به برخی رشتههای
وابسته به دروس فنی و آزمایشگاهی بگذریم ،کسی نمیتواند منکر مزایای
بیشمار جلسههای ویدئو کنفرانسی ،تسهیل امور از مجرای فرآیندهای
اینترنتی و کاهش هنگفت هزینههای رفتوآمد و حضور غیرضروری فیزیکی
در ادارهها و محلهای کاری باشد.
تنها در یک مورد ،همه ما متوجه شدیم که میلیونها کارت بانکی که
میلیونها شهروند امجبور بودند هر سه سال یکبار با مراجعه حضوری به بانک،
ضکنند،نهتنهاالزمنبودهبلکهفقطبارهزینهایاضافیداشتهوهمچنان
تعوی 
میتواندبایکبخشنامهساده،تاسال-هابعدمصرفشوند؛کارتهایبانکی
که شمارشان بیش از  ۳۹۰میلیون عدد است و بخش مهمی از آنها مربوط به
بانکهای«دولتی»هستند.
در مجموع به نظر میرسد در شرایط کنونی که کشور با انواع مشکالت
هزینهای و اقتصادی درگیر است ،فوریترین و عاقالنهترین کار ،عمل کردن
به توصیه رئیس دستگاه قضا برای کاستن از هزینه اداره کشور است؛ هزینهای
که مستقیم بر دوش مردم بوده و کاستن از آن سبب افزایش رضایت عمومی و
رشد بهرهوری است.
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جوالنگرانی!
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

استرداد کالهبردار  ۴۰۰میلیون دالری به کشور
رییس پلیس بینالملل ناجا از دستگیری و استرداد فردی به اتهام کالهبرداری به کشور خبر داد.
سردار هادی شیرزاد اظهارداشت :براساس دستور مقامات قضایی ،فردی به اتهام کالهبرداری به
همراه  ۱۵نفر دیگر با تشکیل شرکتهای صوری متعدد با استفاده از جعل اسناد و ادعای فعالیت
در زمینه واردات کاال به مبلغ  ۴۰۰میلیون دالر تحت پیگرد قرار گرفت.وی افزود :بر اساس تحقیقات
صورت گرفته مشخص شد ،متهم به یکی از کشورهای منطقه متواری شده است پلیس بینالملل
ناجا با استفاده از ظرفیتهای موجود در بانکهای اطالعاتی سازمان اینترپل و هماهنگیهای الزم با
ً
مراجع مربوطه داخلی و خارجی ،علیه وی اعالن قرمز صادر و متعاقبا متهم را در کشور محل اختفاء
ردیابی و مورد شناسایی قرار داد.رییس پلیس بینالملل نیروی انتظامی خاطرنشان کرد :این متهم بر
اساس اعالن قرمز صادره و هماهنگیهای انجام شده با پلیس آن کشور ،دستگیر شد.سردار شیرزاد
تاکید کرد :با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور محل اختفاء ،متهم به کشور منتقل و جهت
طی مراحل قانونی و پلیسی تحویل مقامات قضایی شد.

یو
رعایت نظافت و آراستگی در تاکس 
اتوبوسهایشهریافزایشمییابد

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم خواستار توجه ویژه رانندگان تاکسی و
اتوبوس شهری به نظافت بیرون و داخل ناوگان حملونقل عمومی شد.
مسعود طبیبی در نامهای خطاب به سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی با
قدردانی از تالشهای صورت گرفته در راستای ارتقاء نقش ناوگان حملونقل
عمومی شهر و جلب رضایت بیشتر شهروندان اظهار داشت :با توجه به شرایط
کرونا و تأثیر آن بر کاهش استفاده از ناوگان حملونقل عمومی شهر از یکسو و
تأثیر تمیزی و آراسته بودن وسایل و رانندگان فعال در عرصه حملونقل عمومی،
برنامهریزی مدونی را برای افزایش سطح آراستگی ناوگان و همچنین شاغلین این
بخش بهویژه رانندگان اتوبوس و تاکسی انجام شود.
وی با اشاره به درخواستهای اعالمشده از سوی شهروندان در سامانه ۱۳۷
در مورد حملونقل عمومی شهر قم و لزوم رفع مشکالت موجود ابراز کرد :برای
تحقق این امر ،استفاده از ظرفیت کارواشهای سطح شهر برای تاکسیها با
ایجاد تخفیفات الزم ،در دستور کار سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی
قرار گیرد .معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم اذعان کرد :همچنین
سازمان تاکسیرانی عالوه بر نظارت مستمر در سطح شبکه ،تاکسیرانانی که
در این امر مهم همکاری الزم را صورت داده به نحو مقتضی تشویق و استفاده
بیشتر از ظرفیت آنان در طرحهای تاکسیرانی حرفهای که بهزودی در آن سازمان
راهاندازی میشود قرار گیرند .وی با بیان اینکه تاکسیرانانی که بدون توجه به
الزامات بهصورت نامرتب در تاکسی خود حاضرشده و تاکسی آنها نیز دارای
ً
تمیزی الزم نباشد مشمول تذکر و متعاقبا درج در پرونده انضباطی قرار گیرند
گفت :نتیجه این امر روزانه از سوی سازمان تاکسیرانی به مرکز مدیریت هوشمند
اعالمشده تا نسبت به درج خبر آن در شبکه اطالعرسانی پیامکی مرکز اقدام
شود .طبیبی خاطرنشان کرد :در حوزه اتوبوسرانی نیز درخواست میشود تا زمان
راهاندازی سامانه بأس واش ،برنامه مدونی جهت شستشو و ضدعفونی اتوبوسها
تدوینشده و به مورد اجرا گذاشته شود ،بهگونهای که مشاهده اتوبوسهای تمیز
در سطح شهر نمایان باشد .به گفته وی ،باید طوری شاهد نظافت در حملونقل
عمومی و بهویژه اتوبوسهای شهری باشیم که بوی پاکیزگی و استفاده از مواد
ضدعفونیکننده در اتوبوسها برای مسافران قابلتشخیص باشد .معاون
حملونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد :همچنین با توجه به اهمیت رعایت
ظرفیت اتوبوسها ،به لحاظ رفع موانع قانونی در استفاده از ناوگان نو در اختیار،
با بهکارگیری اتوبوسهای جدید در خطوط شلوغ و پرمسافر ،بهویژه در ساعات
اوج ترافیک ،زمینه برای تأمین تعداد مسافر مجاز و رفع شلوغی اتوبوسها ایجاد
شود .وی با تأکید بر اینکه اتوبوسرانانی که نسبت به حفظ پاکیزگی وسیله خود
اهتمام داشته الزم است مورد تشویق شایسته قرار گیرند تصریح کرد :نتیجه این
امر روزانه از سوی سازمان اتوبوسرانی به مرکز مدیریت هوشمند اعالمشده تا
نسبت به درج خبر آن در شبکه اطالعرسانی پیامکی مرکز اقدام شود.
طبیبی افزود :از مرکز مدیریت هوشمند ترافیک نیز درخواست کرد با استفاده
از دوربینهای نظارتی در اختیار ثابت و سیار و همچنین اطالعات دریافتی
از سازمانهای تاکسیرانی واتوبوسرانی نسبت به ارزیابی شرایط موجود و
اطالعرسانی شایسته بهطور مرتب اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم خبرداد:

متروقمدرمراحلپایانیفازنخستخطیک

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم از مراحل پایانی فاز نخست خط
یک متروی قم تا چند ماه آینده خبر داد.
منصور درویشی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه مترو قم ،اقدامات انجامشده
در آبان ماه در این پروژه را موردتوجه قرار داد و اظهار داشت :بهمنظور تهویه
هوای ایستگاهها و تونل ،کانالکشیهای وسیعی بالغبر  ۸۴۳۰مترمربع ،در
طبقات بلیتفروشی و سکو در ایستگاهها انجامشده است ،همچنین سیستم
اطفای آبی و لولهکشیهای مربوطه در حال تکمیل است.
وی با بیان اینکه تجهیزات مربوط به برقرسانی ازجمله انواع تابلوهای فشار
متوسط و فشار ضعیف در فضاهای احداثشده برای این منظور مستقرشده
و عملیات کابلکشی آنها آغازشده است ،گفت :نصب ریل سوم نیز پیشرفت
خوبی داشته و مسیر شمالی تونل تکمیلشده است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم با تأکید بر اینکه تأسیسات
الکتریکی و چراغهای روشنایی ایستگاهها تأمینشده و عملیات نصب و
کابلکشی در حال انجام است ،افزود :در بخش تجهیزات نیز ،تجهیزات الزم
جهت ایستگاه و طول خط مسیر در آبان ماه سال جاری اقدامات الزم انجامگرفته
و هیچگونه وقفهای در آمادهسازی از متروی قم اتفاق نیفتاده است.
به گفته وی ،در آبان ماه سال جاری حدود سه هزار مترمکعب بتنریزی در
ایستگاههای فاز نخست و دپو انجامشده و به مقدار  ۱۲۰تن آرماتور و ۷۰۰
مترمکعب خاکبرداری نیز صورت گرفته است که این حجم عملیات عمرانی
قابلتوجه است .درویشی با اشاره به اجرای  ۸۳۰مترمربع عایقبندی ایستگاهها
در آبان ماه عنوان کرد :عملیات عمرانی سازه اصلی تمام ایستگاههای فاز
نخست خط یک مترو قم به پایان رسیده و هماکنون احداث سازههای جانبی
در حال انجام است؛ در هر ایستگاه مترو حدود  ۱۲۰۰متر تونل جهت گالری
ورودیها ،سازههای جانبی و خروجی اضطراری نیز در قطار شهری قم
پیشبینیشده است .مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم ابراز کرد:
در بخش روسازی حدود  ۱۰۰۰متر روسازی مسیر ریلی در تونل در آبان ماه
اجراشده و عملیات نصب و مونتاژ دو عدد کراس آور نیز به اتمام رسیده است و دو
کراس آور باقیمانده در ماه جاری به پایان خواهد رسید.
به گفته وی ۱۵۰۰ ،مترمربع عملیات نازککاری نمای داخلی و بیرونی
ایستگاههای شهید مطهری و کشاورز شامل سنگکاری ،آجرنما و کاشی و
سرامیک ازجمله اقدامات صورت گرفته در آبان ماه است؛ همچنین بالغبر
 ۱۳۱۰مترمربع کانال تهویه در آبان ماه نصبشده است.
درویشی ادامه داد :برای تأمین و نصب آسانسورها و پلهبرقی موردنیاز دو
ایستگاه ،با یکی از شرکتهای توانمند داخلی مذاکراتی صورت گرفته که
در مرحله انعقاد قرارداد است؛ گفتنی است این شرکت توانایی تأمین و نصب
بخشی از اقالم فوق را در یک ماه آینده داشته و تردد بین طبقات ایستگاهها
تسهیلمیشود.
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم خاطرنشان کرد :پست
اختصاصی  ۶۳/۲۰کیلوولت قطار شهری نیز تحویل گردیده و کابلکشی ۲۰
کیلوولت به سمت ایستگاه شهید مطهری هم به پایان رسیده است.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

توقفوپارکموتورسیکلتها
در سطح شهر نظاممند میشود
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم از تعیین جایگاههای
مخصوص پارک موتورسیکلت در کنار جانمایی و ایجاد پارکینگ ،در محلهای
پرتردد شهری قم خبر داد.
شعبانزاده با اشاره به لزوم ساماندهی و نظاممند شدن توقفگاههای موقت
و پارکینگهای موتورسیکلت در هسته مرکزی شهر و محلهای پرتردد شهری
مانند بیمارستانها ،مراکز خرید ،مدارس و حوزههای علمیه؛ از جانمایی و نصب
رکهای موتورسیکلت خبر داد.
به گفته وی ،با بررسی کارشناسان حوزه ترافیک ،محلهایی جهت پارک موقت
بهصورت پارک حاشیه خیابان مشخصشده و در دو مکان در بلوار عمار یاسر نیز
بهصورت نمونه نصبشده است.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم افزود :در این طرح تالش
شده تا توقف گاههای غیرمنظم حاشیهای موتورسیکلت بهصورت نظاممند در
نقاطی که این نوع تجهیزات نصبشده انجام پذیرد .وی با توصیه به موتورسواران
در خصوص استفاده از فضاهای پارکینگ مخصوص موتورسیکلت گفت:
در آینده نزدیک این جایگاه مسقف و جهت جلوگیری از سرقت ،دوربینهای
مداربسته در طرفین پارکینگ نصب خواهد شد.

طرح:سجادجعفری

استاندارقمتاکیدکرد:

ضرورت توجه به هویت مذهبی قم در توسعه صنعتی

استاندارقمبااشارهبهسیاستاولویتدارحمایت
از تولید در استان بر ضرورت توجه به هویت مذهبی
شهر قم در توسعه صنایع و ایجاد اشتغال تاکید کرد.
سیدمحمدتقی شاهچراغی روزپنجشنبه در
جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی ،اشتغال و
سرمایهگذاری استان ،طی سخنانی با تاکید بر
نقشهنرمندانقمیدرثبتقمبهعنوانشهرملی
انگشتر اظهار داشت :اقتصاد استان باید از عنوان
شهرملیانگشتربهرهمندشود.
وی حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری
هدفمند در رشته انگشترسازی را برای این استان
حائز اهمیت دانست و افزود :تکمیل زنجیره تولید
در این حوزه ،توسعه گردشگری مذهبی را تسهیل
خواهدکرد.
وی همچنین با تاکید بر نقش هویت مذهبی و
دینی شهر قم ادامه داد :باید در برنامهریزیهای
گردشگردی و توسعه این صنعت نقش هویت دینی
استانمدنظرباشد.
شاهچراغی در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به سیاست اولویتدار مدیریت استان برای
توسعه اشتغال و تولید خاطرنشان کرد :در توسعه
صنایع فقط نباید به اشتغال اهمیت داد ،بلکه
دیگر موضوعها از جمله محیط زیست از اهمیت
ویژهای برخوردار هستند که باید دستگاههای
اجرایی مرتبط برنامه ویژهای را در این مورد داشته
باشند.

باید برای تهویه مدارس فکر اساسی شود
شاهچراغی همچنین عصر چهارشنبه در جلسه
ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات
پاسخبهبحراندرتاالرکرامتاستانداریقمباتاکید
بر اهمیت موضوع تهویه کالسهای درس مدارس
استان گفت :باید برای تهویه مدارس فکر اساسی
ش مکانیکی و اعتبار الزم برای
شود ،و استفاده از رو 
آن نیز از طریق وزارت آموزشوپرورش و سازمان
برنام هوبودجهموردپیگیریقرارگیرد.
سید محمد تقی شاهچراغی جمعیت برخی
واحدهای آموزشی به صورت  ۲شیفته برگزار
میشود ولی چون دانشآموزان به صورت حضوری
و مجازی آموزش میبینند ،برای والدین و معلمان
سختیهایی را ایجاد کرده ،از این رو باید برای تهویه
تدبیریاندیشیدهشود.
وی همچنین در بخشی از سخنان خود با
اشاره به افزایش آمار واکسیناسیون در این استان
و رسیدن آن به  ۴۰هزار ُدز در هفته یادآور شد:
دستگاههای مختلف مانند کمیته امداد امام (ره)،
ادارهکل بهزیستی و نیروی مقاومت بسیج برای
واکسیناسیون ظرفیت خوبی به شمار میآیند که
باید از آنها بهره الزم صورت گیرد.
شاهچراغی خاطرنشان کرد :با توجه به استقبال
مردم از واکسیناسیون ،جمعبندی کشوری حاکی
ت گروههای ضد واکسن تاثیری
از آن است که فعالی 
در پرهیز افراد از واکسن نداشته است .استاندار قم

یادآور شد :ما در قم از همان ابتدای شروع طرح
واکسیناسیوندرتامینواکسنوهمچنینمراکزمورد
نیاز جهت تزریق ،مشکلهایی داشتیم و در کنار این
مسائل مقداری عادی انگاری نیز صورت گرفته ،ولی
باید کاری کنیم که در این خصوص اقناعسازی شود.
کاهش آمار کرونا در استان نیازمند تالش و
جدیتهمگاناست
شاهچراغی در ادامه با اشاره به پرداخت
تسهیالت به گروههای مختلف شغلی برای جبران
خسارتهای ناشی از بیماری کرونا گفت :با توجه
به شرایط آبی کرونایی بعید است که دولت برنامه
جدیدی در این رابطه داشته باشد ،در حوزههای
مختلف بهویژه جهاد کشاورزی و مناطق روستایی
و دامداران و باغداران نباید کسی بدون اطالع
باشد ،مشکل برخیها با همین تسهیالت نرخ
 ۱۸درصد نیز رفع میشود .استاندار قم اجرای
طرح هوشمند نظارت بر پروتکلهای هوشمند از
نیمه آذرماه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:
اجرای این طرح در بازار و مکانهای پرجمعیت
و در مناسبتهای گوناگون کار دشواری است،
بهویژه اینکه الزامهای آن فراهم نیست ،نیاز به یک
سری امکانها دارد که دستگاهها باید خود را آماده
کنند ،چراکه کاهش آمار کرونا در استان نیازمند
تالش و جدیت همگان است.
لزوم نظارت بر تامین و عرضه کاالهای اساسی
شاهچراغی همچنین درجلسه کارگروه تنظيم
بازار ضمن اطالع از آخرين وضعيت توزيع كاالهاي
اساسي در استان بر توجه هرچه بيشتر به تامين
كاالهاي اساسي سبد خانوار از قبيل مرغ  ،تخم
مرغ ،گوشت ،روغن و ...تاكيد نمودند وی با اشاره
بهلزوماهتمامدستگاههایمتولیدرنظارتبربازار
از كليه دستگاه هاي نظارتي خواست با حداكثر
نيرو ضمن نظارت بر تامين و توزيع كاالهاي مورد
نظر،وضعيت بازار و قيمت كاالها را نيز بصورت
مستمرپايشكنندوباافزايشبازرسيهاازتخلفات
نيز پيشگيري نمايند .مقام عالی دولت در استان در
خاتمه از دستگاه هاي مرتبط با حمل و نقل جاده
اي نيز خواست با نظارت بر وضعيت قيمت كرايه
هاي حمل بار افزايش احتمالي قيمتها در اين
حوزه را رصد نمايند .

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

میانگین تزریق واکسن در قم مطلوب است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۷۰درصد مردم قم واکسن
کرونا را تزریق کرده اند گفت :با وجود همه تبلیغات اقلیت ضد واکسن و
واکسن هراسان میانگین تزریق واکسن در قم مطلوب است .محمدرضا قدیر
چهارشنبه شب در جلسه هفتگی ستاد پیشگیری؛ هماهنگی و فرماندهی
عملیات پاسخ به بحران استان که در محل سالن کرامت استانداری قم
برگزار شد ضمن بیان وضعیت کرونایی استان و واکسیناسیون بیان کرد:
خوشبختانهباتوجهبهفراهمشدنزیرساختهایالزمدرزمینهواکسیناسیون
میانگین تزریق واکسن در قم  ۷۰درصد رسیده است هرچند در ابتدای امر
با مشکالتی روبرو بودیم و برخی معتقد بودند که حتی به میانگین ۵۰درصد
جمعیت واکسن زده نمیرسیم ولی با وجود همه تبلیغات اقلیت ضد واکسن
و واکسن هراسان این میانگین مطلوب است .وی افزود :در زمینه ابتالی به
بیماری کرونا ،اکنون ۱۳۵بیمار بستری داریم که ۲۵نفر آنها بدحال هستند
و روند بیماری در قم نزولی است ولی ظهور سویه امیکرون ،حضوری شدن
مدارس و اینکه  ۱۲۰هزار نفر به مدت چند ساعت در یک مجموعه جمع
هستند به عنوان زنگ خطری است ،لذا به محض مشاهده شدن موارد
مشکوک باید کالس قرنطینه و حتی مدرسه تعطیل شود .به گفته وی؛ باید

همه در زمینه تبلیغ و اقناع سازی آن دسته از افراد واکسن نزده همکاری
کنند زیرساخت تزریق دوز سوم برای کادر درمانی و هم چنین افراد باالی ۶۰
سال که  ۴ماه از تزریق دوز دوم آنها میگذرد فراهم شده است.
 ۸۳۷واحد آموزشی درقم ارزیابی بهداشتی شد
مدیرکل آموزشوپرورش استان قم نیز دراینجلسه گفت :از یکهزار و ۴۰۰
واحد آموزشی در این استان ۸۳۷ ،واحد در قالب  ۲تیم مورد نظارت و ارزیابی
بهداشتیقرارگرفتند.
حمید رضا شیخاالسالم اظهار داشت ۸۰ :درصد از  ۱۰۱هزار دانشآموز
در حال تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم استان واکسن کرونا را دریافت
کردند.
َ
وی این تعداد را شامل  ۸۱هزار و  ۳۱تن دانست و گفت :به  ۴۸هزار و ۹۱۵
َ
تن نیز دومین ُدز تزریق شدهاست.
وی با بیان اینکه با احتساب حدود  ۲۲هزار دانشآموزان پایه ششم
ابتدایی در مجموع  ۶۶درصد دانشآموزان  ۱۲تا  ۱۸سال قم واکسن کرونا
را تزریق کردهاند بیان داشت :تالش داریم با کمک دانشآموزان و مراقبتی
که مدیران مدارس ابتدایی دارند این آمار را افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تاکید کرد :

لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی برای بازآفرینی شهری

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف
حرم مطهر گفت :یکی از بسترهای احیای این
بافتها در شهرها ،استفاده از توان مردم ساکن در
آنجا بوده که با فرهنگسازی جامعه علمی کشور
میتوان مردم را به مسائل و مشکالت محالت،
در امر بازآفرینی شهری و احیا بافت تاریخی آگاه
کرد.
علیرضا خاکی در حاشیه بازدید اعضای
بنیاد قم پژوهی و جمعی از عالقهمندان حوزه
بافت پروژههای سازمان بهسازی اطراف حرم
مطهر(بهسازی محالت گذر قلعه ،چهارمردان،
پنجعلی ،شاه حمزه) ،با تأکید بر لزوم مشارکت
مردمی و بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاه

و بنیادهای مرتبط با حوزه قم در راستای احیا
و حفاظت از بافتهای تاریخی اظهار داشت:
یکی از بسترهای احیای این بافتها در شهرها،
استفاده از توان مردم ساکن در آنجا بوده که با
فرهنگسازی جامعه علمی کشور میتوان مردم
را به مسائل و مشکالت محالت ،در امر بازآفرینی
شهری و احیا بافت تاریخی آگاه کرد.
تدوین مدل بومی زائرپذیری برای قم
به گفته وی ،هدف از اقدامات صورت گرفته
در محورهای تاریخی و فرهنگی شهر قم ،تالش
بهمنظورجذبگردشگرواستفادهازظرفیتهای
گردشگری و بهعبارتدیگر برندسازی بهعنوان
یک محرک اصلی احیا و بازآفرینی شهری است.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف
حرم مطهر با بیان اینکه ظرفیت خوبی در قالب
گردشگر مذهبی یا همان زائر در شهر قم وجود
دارد  ،ابراز کرد :متأسفانه نسبت به این موضوع در
سنواتگذشتهغفلتهاییصورتگرفتهاست.
وی با تأکید بر اینکه با بررسی الگوهایی مانند
مشهد مقدس و بهویژه شهرهای مقدس کربال و
نجف و البته رفع مشکالت آن و تهیه مدل بومی
زائرپذیری برای قم تصریح کرد :با این اقدام
ضمن افزایش رضایت زائران از حیث اقتصادی،
قم و شهروندان آن نیز منتفع میشوند و درنهایت
انگیزه و محرک توسعه درونزا در این محالت
ایجادخواهدگردید.

تجمع اعتراضی کشاورزان قمی به عدم تخصیص حقابه
کشاورزان قمی روز پنجشنبه با تجمع آرام در شرکت تعاونی تولیدی روستای رحمت آباد قم خواستار
احیای حق آبه کشاورزی خود شدند.کشاورزان قمی در این تجمع که به صورت مسالمت آمیز برگزار
شد نسبت به تخصیص نیافتن حق آبه کشاورزی و اعمال جریمه های سنگین نسبت به برداشت
غیرمجاز از چاه های کشاورزی معترض بودند .کشاورزان در این تجمع حقابه استان قم از سرشاخه
های قمرود را در سال های خشک  ۵۰و سالهای پربارش  ۸۰میلیون مترمکعب اعالم کردند که به
دلیل تخصیص نیافتن این حقابه مجبور به برداشت اضافه آب از چاه های کشاورزی شدند که این
برداشت اضافه از منظر شرکت آب منطقه ای قم غیرقانونی و مستوجب جریمه است .کشاورزان
معترض افزودند :شرکت آب منطقه ای قم جریمه های چند میلیاردی بابت اضافه برداشت از چاه
های کشاورزی اعمال کرده که در صورت پرداخت نکردن با مصادره و توقیف اموال و زمین کشاورزی
و احیانا زندان مواجه خواهند شد .معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با حضور در جمع کشاورزان
معترض خواسته آنان را بحق دانست و افزود :با همکاری کشاورزان می توان مشکالت مدیریتی را
حل کرد.
ثبت  ۱۲میلی متر بارش در قم
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت:در شبانه روز پنجشنبه به طور متوسط  ۱۲میلی متر
بارش در استان قم ثبت شده است.اسماعیلی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی که ازپنجشنبه شب
گذشته در قم آغاز شد گفت:بطور متوسط  ۱۲میلیمتر بارش در استان ثبت شده است که بیشترین
میزان مربوط به روستای کهندان با  ۲۰میلیمتر بوده است .اسماعیلی افزود:ایستگاه کوه سفید  ۱۶و
هشت دهم ،شکوهیه  ۸و شش دهم ،کهک  ۱۲و چهار دهم ،خلجستان  ۱۴و پنج دهم ،جعفرآباد ۱۲
و هشت دهم و سلفچگان  ۶و هفت دهم ،کرمجکان  ۱۶و و دو دهم دستجرد  ۹و سه دهم بیشترین
سهم بارشها را به خود اختصاص دادندوی از فعالیت سامانه بارشی از عصر روز دوشنبه خبر داد و
گفت:بارش باران بیشتر مناطق استان را در بر میگیرد که بارش در ارتفاعات بصورت برف خواهد بود.
انهدام باند ضد امنیتی قاچاق سالح و مهمات
سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطالعات استان خوزستان باند ضد امنیتی قاچاق سالح
و مهمات را منهدم کردند.با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی به عمل آمده از سوی سربازان گمنام امام
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اداره کل اطالعات خوزستان یکی از باندهای ضد امنیتی
قاچاق سالح و مهمات جنگی در حین ورود به مرزهای جنوب غربی کشور در تاریخ ۱۴۰۰.۹.۱۰
متالشی شد.در این اقدام اطالعاتی و عملیاتی یک محموله سالح و مهمات جنگی که با هدف ایجاد
ناامنی به کشور قاچاق شده بود کشف و ضبط شد.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 30هزار لیتر سوخت قاچاق

فرمانده انتظامی استان از توقیف یک کامیون تانکر دار و کشف 30هزار لیتر سوخت قاچاق در محور "جاده
قدیم سلفچگان  -ساوه " خبر داد.
سردارسیدمحمودمیرفیضیاظهارداشت:کارآگاهانپليسامنیتاقتصاديفرماندهيانتظامیاستانقم
دراجرايطرحکنترلتانکرهايسوخترساندرمحورقدیم"سلفچگان-ساوه"،يکدستگاهکاميونکشنده
تانک دار را به ظن حمل قاچاق سوخت متوقف کردند.
وی افزود :راننده در مواجهه با کارآگاهان بیان داشت خودرو فاقد بار بوده اما در بررسي انجام گرفته مشخص
شد حامل بار روغن بوده و تانکر داراي محموله مشکوک به سوخت خارج از شبکه است ،بنابراین با هماهنگی
ي پخش
های قضائی خودرو به پليس امنيت اقتصادي استان منتقل و با دعوت از نمايندگان شرکت مل 
فرآوردههاي نفتي و اداره استاندارد از محموله نمونهبرداري و پس از آزمايشات ،قاچاق سوخت محرز و نوع آن
نفت و گازوئيل اعالم شد .سردار میرفیضی اضافه کرد :در ادامه خودرو با دستور قضائی به انبار شرکت نفت
استان قم گسيل و پس از تخليه مقدار آن را 30هزار ليتر نفت و گازوئیل قاچاق بیان کردند.
وی ادامه داد :کارشناسان ارزش سوخت قاچاق کشف شده را  5میلیارد ریال اعالم کردند.
فرماندهانتظامياستانقمبیانداشت:درنهایتپروندهبههمراهمتهمبهادارهکلتعزيراتحکومتیاستان
ارسال و براي راننده قرار قانوني مناسب صادر شد.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

دستگیری 23سارق در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی

فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری  23نفر سارق 50 ،نفر معتاد متجاهر و  12نفر خرده فروش مواد
مخدر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس استان خبر داد
سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهارداشت :در 24ساعت گذشته طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با استفاده
از تمام توان و ظرفیت در سطح محالت و مناطق آسیب پذیر در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود :با تالش های صورت گرفته  23نفر سارق خودرو و لوازم خودرو ،موتورسیکلت و موبایل قاپ و
همچنین 50نفر معتاد متهاجر و 12نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان قم تصریح کرد :در این طرح  50فقره حکم در سطح محالت و مناطقی که از
قبل شناسایی شده بود انجام که بحمدالله تمامی اقدامات و احکام مدنظر منجر به نتیجه شد.
سرهنگ جعفریان با بیان این که  4دستگاه خودرو پراید و یک دستگاه خودرو وانت پیکان ،تعدادی لوازم
خودرو و  3دستگاه موتورسیکلت کشف شده است ،ارزش اموال مکشوفه را به زعم کارشناسان بیش از 7
میلیارد ریال بیان کرد.فرمانده انتظامی شهرستان قم ضمن قدردانی از تعاملو همکاری مطلوب مردم گفت:
آنچه که ما به عنوان پلیس و خدمتگزاران مردم در شهر مقدس کریمه اهل بیت(ع) از شهروندان عزیز انتظار
داریم در راستای ارتقاء احساس امنیت ،استمرار و افزایش این تعامل و همکاری است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم :

سقوط آسانسور جان زن کارگر قمی را گرفت

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت :سقوط آسانسور در کارگاه تولید مواد غذایی به زندگی
یک کارگر زن در قم پایان داد.
مصطفیکاویانی،مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیقمگفت:سقوطآسانسوربهعلتنقصفنیدرکارگاه
تولید مواد غذایی در قم منجربه فوت یک کارگر زن شد .او افزود :در لحظههای ابتدایی وقوع حادثه بازرس
کار به محل اعزام و پس از ارائه گزارش ،دستور پلمب کارگاه توسط مقام قضایی صادر و با حضور رئیس اداره
بازرسی کار و همراهی ماموران انتظامی نیز کارگاه تا زمان رفع نواقص ایمنی پلمب شد .مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی قم عنوان کرد :در سالهای اخیر نصب و استفاده از کفیها و باالبرهای خدماتی در بسیاری از
کارگاههایتولیدیوخدماتیوفروشگاههاواصنافمختلفشایعشدهاست.کاویانیگفت:نصبواستفاده
ناایمن از اینگونه وسایل ،وقوع حوادث مختلفی را در سطح استان و کشور در پیداشته است .او همچنین
بیان کرد :اداره بازرسی کار ضمن بازرسی از کارگاهها ،ابالغ موارد غیر ایمن باالبرها و کفیها را به صورت ویژه
در دستور کار خود قرار داده و با متخلفان مطابق قانون برخورد میکند.
معاونهماهنگکنندهفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد؛

پلمب سه واحد کافی نت و گیم نت در قم

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قم از پلمب  ۳واحد صنفی متخلف در زمینه خدمات و
امور رایانهای در استان خبر داد.
سرهنگ سیدمجتبی اشرفی اظهارداشت :در طرح کنترلی و نظارتی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی
قم و در بازدید از چند گیم نت و کافی نت ۳،واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات پلمب
شد .او ادامه داد :بازدید از  ۴۸واحد صنفی ،صدور  ۷فقره اخطار به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات از
دیگر اقدامات در این طرح بوده است .معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قم از مردم خواست،
در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی افراد ،مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیس  ۱۱۰درمیان
بگذارند تا نسبت به برخورد قانونی با آنان در سریعترین زمان ممکن اقدام شود.

