علیالریجانی:

اصالح امور کشور به آرامش و ثبات
نیاز دارد

روزنامه
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علــی الریجانی نوشــت :جوانان
عزیــز توجــه فرماینــد کــه امروز
اقداماتــی که فضــای آرامــش را از
کشــور بگیرد ،با هــر زمینهای که
انجام شود ،موجب سوء استفاده
بغضآلود بیگانگان میگردد و زیان
آن نصیب ایران و ایرانیان میشود.
علــی الریجانــی عضــو مجمــع
تشــخیص مصلحت نظام نوشت:

مسعودپزشکیان:

رهبر معظم انقالب :

هرکه دل در گرو ملت دارد پیام
شهیدان را به نسل نو منتقل کند

رهبــر معظــم انقالب ،شــهید و
شهادت را دربردارنده مجموعهای
از ارزشــهای ملی ،دینی ،انسانی
و اخالقــی برشــمردند و افزودند:
شــهید مظهــر «ایمان صــادق» و
«عمل صالح» و «جهاد در راه خدا»
اســت .به گزارش پ پایگاه اطالع
رســانی دفتر مقام معظم رهبری،
بیانــات رهبر انقالب اســامی در

شرایط فعلی نتیجه حذف تجربه و
آوردن صفر کیلومترها است
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یــک نماینــده مجلــس شــورای
اســامی گفت :جای اینکه بیایند
وحدت و انســجام را حفظ کنند و
از تجربهای که پیشینیان داشتند،
اســتفاده شــود و با همکاری آنها
جلو برونــد ،آنها را حذف میکنند
و صفــر کیلومتــر میآورنــد و یا با
کیلومتــر پایینتــر میآورنــد کــه
مشــکل ایجاد میشــود .مسعود

7

سردار سالمی درکنگره ملی  ۶۰۹۰شهید استان قم :

رویای تجزیه ایران
هرگز تعبیر نمیشود
هیچفصلیبرایپیروزیدشمنباقینگذاشتیم

فرمانده کل سپاه گفت :آمریکا دوست دارد جوانان ما را متفرق و ایران را تجزیه کند و این رویاهای شیطانی دشمن
در خیابان کشته و چهره مردم را پژمرده ببیند و ملت را هرگز تعبیر نمیشود چراکه ملت ایران قوی و مقاوم ایستاده

مدیر بورس منطقهای قم خبرداد:

8

با حضورگسترده اقشار مختلف مردم قم ؛

تضمین سود ۲۰درصدی سبد سهام زیر ۱۰۰میلیون تومان

کنگرهملی ۶۰۹۰شهیداستانقمبرگزارشد
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آیت الله اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم :

روحانیت در پیوند با مردم و انقالب
کوتاه نخواهد آمد

8

مسئوالن با حرکات تروریستی اخیر قاطعانه برخورد کنند

بزرگ همبستگی و وحدت خود را دربرابر این حرکات کور
طی خواهد کرد و مسیر رشد و پیشرفت را طی خواهد کرد.
آیت الله اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم که در مصلی

خطیب این هفته قم بیان کرد :روحانیت بر چوبه دار رفته
است و سختی ها را به جان خریده است ولی در خدمت به
مردم و دیانت و ارزش های الهی کوتاه نیامده ایم و این ملت
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بررسی آخرین وضعیت معادن قم و مشکالت و موانع پیش روی ؛

ش زیستمحیطی
قم؛فرصتهای معدنی با چال 
5

آنچه این روزها تجربه می کنیم
جعفررجبیقرهقشالقی*

در این دوره از اغتشاشات و برخالف همه نمونههای مشابه گذشته ،رسانه تنها
پس از رویداد نبوده و نیست؛ پیش از رخداد است و نقش طراحی دارد .نقش
کلیدی و نهایی رسانه ،ساخت تصویر در ذهن است و برای ساخت تصویر ،فراتر از
ی است و لذا رویداد را ساختند تا تصویر را بسازند.
ی نیازمند رویدادساز 
هشتگساز 
در واقع هر کس در شبکههای اجتماعی میچرخید احساس میکرد شهر در
کنترل تروریستهای وطنی است و حال آنکه در واقع خبری نبود جز گروههای
کوچک پراکنده و محلی که دانسته و ندانسته آمده بودند تا حلقههای تصویر ذهنی
را تکمیل و نهایی کنند.
اگر در روزهای آشوب به حجم توییت ها و پست ها و ...نگاه کنید فکر می کنید
کشور در اعتصاب و تعطیلی و غم فرو رفته در حالی که بازار حتی برای نیم ساعت هم
تعطیل نشد فکر می کنید در خیابان ها خون جاری است اما مردم در حال زندگی
و خرید و عروسی و عزا و کارهای روز مره خود هستند .فکر می کنید میلیون ها نفر
مانند سال  57به خیابان ها ریخته اند اما در واقع خبر خاصی نیست .بر این اساس
امروز یک ایران مجازی ساخته شده که در این ایران مجازی خیابان ها مملو از جنازه،
سپاهی در حال فرار ،پولها را به بانک سویس برده اند و ...خالصه کار تمام است و
انقالب در لبه پیروزی است .به راستی چطور چنین فاصله ای ممکن است اتفاق
بیفتد؟
در واقع این ماموریت از طریق شبکه های ماهواره ای اینترنشنال ،بی بی سی
و شبکه های اجتماعی مانند توییتر ،اینستاگرام ،واتساپ و ...که تمام قوانین
بینالمللی و قوانین رسمی خود را در مقطع اغتشاشات ایران زیر پا گذاشتند و با
اقداماتیازقبیلدستکاریعمدیالگوریتمهایهوشمصنوعیباعثشدنداخبار
جعلی ،موارد نفرت افکنی و اقدامات خشونت¬آمیز با شدت بسیار زیاد برای جامعه
ایرانیبهصورتهدفمندمنتشرشود.
بر اساس پایش توییتر فقط در بازه زمانی 20شهریور 1401تا 20مهر 1401بیش
از پنجاه هزار کاربر جدید فارسی زبان با هویتهای جعلی در توییتر ساخته شده
استتاعلیهجمهوریاسالمیایرانفعالیتکنند.
ً
اینستاگرام با برانگیختن احساسات جامعه ایرانی خصوصا جوانان و نوجوانان
در ایجاد ناامیدی ،باال بردن سطح خشونت و ایجاد شکاف اجتماعی در الیه های
مختلفجامعهسعیداشتوبااجرایعملیاتتأثیرگذاریسایبریبرافکارعمومی،
کاربران ایرانی این فضا را مورد حمالت شناختی قرار داد.
حتی جالب اینکه توسط شبکه های اجتماعی فوق الذکر برای آشوبگران و
هنجارشکنان تجمعات اخیر آموزش ساخت و شیوه بکارگیری اداوات و مواد منفجره
و تخریبی نظیر بمب دستی کوکتل مولوتف و  ...را برای اعمال خشونت گرایانه را
دستور کار قرار داده بودند.
ً
طبق اطالعات کامال موثق ،سازمان CIAپس از آغاز آشوب ها در ایران ،حدودا53
میلیوندالربرایاموربهاصطالحرسانهایوتقویتابزارهایاینترنتیبهمنظورحفظ
ارتباط با آشوبگران اختصاص داده است.
در پایان باید گفت که حوادث و اغتشاشات اخیر درکشور پرده از توطئه های
دشمنان خارجی و داخلی برداشت و مردم را بیشتر نسبت به برخی حقایق آشنا
ساخت و تا زمانی که به صورت ریشه ای به علل و عوامل اغتشاشات اخیر توجه
نشود ،همان چیزی که رهبر انقالب فرمودند که "بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ
جنبه ساختاری با این برمی گردد که شبکه های اجتماعی غربی بر ما حاکم هستند
و این یک بستر ساختاری برای نفوذ و تنش ایجاد می کند ،تا وقتی فضای مجازی
غربی بر ما حاکم باشد یک مجرای گسترده برای نفوذ و دستکاری اجتماعی در
اختیار غرب هست ،تا وقتی این فضا رهاست و در اختیار دشمن است ما باید هر
منتظر تکانه و تنش باشیم ".اکنون بخشی از مصاحبه با جوانانی که اغتشاش کردند
نشان می دهد که این افراد در واقع اسرای اینستاگرام بودند آنجا افکارشان کارسازی
می شد ارتباط یابی و شبکه سازی می کردندو تحریک و تشویق می شدند .این یعنی
بخشیازنسلجوانماتوسطشبکههایاجتماعیغربیبلیعدهمیشود،البتهاین
حاصل سوء مدیریت در این فضاست کما اینکه در بند هفتم بیانیه گام دوم انقالب
رهبر انقالب فرمودند باید جلوی نفوذ سبک زندگی غربی را گرفت.
کارشناس ارشد روابط بین الملل

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان قم خبرداد:

تصویب استفاده از آرد کامل در نانواییهای قم

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان قم از تصویب استفاده از آرد کامل در
نانواییها با هدف حفظ سالمت عمومی و ارتقا کیفیت نان خبر داد .سعید
محمدی در قرارگاه نان کامل فرمانداری قم از تصویب کاهش سبوس گیری انواع
نان در نانواییهای استان خبر داد و گفت :دامنه سبوس گیری در نان بربری در
حال حاضر  ۱۸تا  ۲۱درصد است که به  ۱۸درصد کاهش مییابد ،سبوسگیری
نان لواش و تافتون نیز از  ۱۸درصد به  ۱۵درصد و نان سنگک هم از  ۱۲درصد به 4

مدیرکل کمیته امداد استان قم خبرداد:

پرداخت ۷۶۰میلیارد ریال کمک معیشت به مددجویان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با اشاره به شاخصترین فعالیتهای این
نهاد در این استان طی نیمه نخست سال جاری گفت ۳۹ :هزار و  ۲۷۲مددجو در
قالب  ۲۴هزار و  ۷۱۳خانوار ۷۶۰ ،میلیارد ریال کمک معیشت دریافت کردند.
محسن مسعودیان راد در گفتوگویی همچنین افزود ۴۷ :میلیارد ریال خدمات
بهداشتی ،درمانی و بیمه نیز برای هشت هزار و  ۹۸۱مددجو تامین شدهاست.
وی پرداخت  ۴۰میلیارد ریال ودیعه و اجاره مسکن به یک هزار و  ۴۵۴خانوار 4

پیام تشکر شهردار قم از مردم و دستاندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم
به دنبال برگزاری اجالسیه نهایی دومین کنگره شهدای استان قم دکتر
سیدمرتضی سقائیاننژاد با صدور پیامی از تمامی مردم و دستاندرکاران
برگزاری این کنگره تقدیر کرد.
شهردار قم طی پیامی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری دومین کنگره
ملی شهدای استان قم ،از شهروندان قمی به خاطر مشارکت در این حرکت
بزرگ و ارزشمند تشکر کرد .متن پیام دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد ،شهردار
قم به این شرح است :در روزهایی که دشمنان این مرزوبوم بار دیگر خیال خام
و باطل خود را برای شکست این نظام مقدس رؤیاپردازی میکنند و از ایجاد
ت رساندن شهروندان عادی و زنان و
ناامنی و تحرکات تروریستی و به شهاد 
کودکان نیز ابایی ندارند ،شهر قمُ ،عش آل محمد صلیالله علیه و آله و سلم و
مبدأ حرکت عظیم و تمدنساز انقالب اسالمی ،شاهد برگزاری رویدادی بزرگ
و ارزشمند بود در گرامیداشت یاد و پاسداشت آرمانهای شهدایی که اقتدار و
افتخار امروز ایران به بهای خون آنان بهدستآمده است.
برگزاری اجالسیه پایانی دومین کنگره شهدای استان قم و برنامههای فاخر
مختلفی که در طول سه سال گذشته و در قالب این حرکت فرهنگساز در
شهر قم به اجرا رسیده و با یاری خداوند در آینده نیز با قدرت ادامه خواهد
یافت ،امتداد مسیری است که در فرموده رهبر معظم انقالب کمتر از شهادت
نیست ،وظیفه همه مردم و مسئولین است تا با تالش برای تبیین سیره عملی
زندگی شهدا نقش خود را در این مسیر ایفا کنند.
تالش و کوشش در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توفیقی الهی و باوری

برآمده از روح آزادگی و معنویت است .این باور و عقیده در سایه نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران در تارک اعتقادات تمامی آزادگان جهان و نهتنها ملت
شریف ایران دمیده و جاودان شده است.
مایه سعادت است که خادمان شهر مقدس قم در شهرداری نیز توانستند
بهقدر توان خود در امور و برنامههای مختلف این کنگره و علیالخصوص
اجالسیه نهایی آن مشارکت داشته باشند و ذرهای ناچیز از ِدین خود را در
این زمینه ادا کردند .بر خود وظیفه میدانم تا بهرسم ادب از تمامی مدیران و
مسئوالنودستاندرکاراناینرویدادبزرگبهویژهدرستادکنگرهوکمیتههای
ذیل این ستاد ،سپاه امام علیبنابیطالب علیهالسالم ،مجموعه آستان
مقدس حضرت فاطمه معصومه سالمالله علیها و مسجد مقدس جمکران،
سایر نهادها و دستگاههای استان قم و همکاران خدوم خود در مجموعه
مدیریت شهری تقدیر و تشکر نمایم .مردم شریف استان قم بهعنوان محور و
مخاطب اصلی این برنامهها و رویدادهای فرهنگی همواره همراه و همقدم در
اجرای این برنامهها بودند؛ درود خداوند شامل حالشان که همچون همیشه
با حضور گسترده و مثالزدنی و بصیرت خود توانستند بسیاری از دسیسهها
و نیرنگهای دشمنان را نقش بر آب کنند .ضمن عرض تسلیت و تبریک
شهادت جمعی از هموطنان در عملیات تروریستی ناجوانمردانه روز گذشته
در شهرهای ایذه و اصفهان ،امید آن دارم توفیق الهی در ادامه این مسیر برای
تالشهای ماندگار در زنده نگاهداشتن یاد شهدا و تبیین پیام شهدا شامل
حال تمام خدمتگزاران این نظام و انقالب باشد تا در لوای زعامت نائب بر حق

حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ،حضرت آیتالله العظمی
امامخامنهایمدظلهالعالیتداومواستمرارحرکتدرمسیرحقانیتوآزادگی
را تا زمان فرج موعود شاهد باشیم.
سیدمرتضیسقائیاننژاد
 ۲۶آبان ماه ۱۴۰

قدردانی استاندار از مردم برای حضور در کنگره شهدای استان قم
استاندار قم از حضور پرشور اقشار مختلف مردم در کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان
قم قدر دانی کرد.
متن پیام به این شرح است.
شهادت رمز عزت و بقای اسالم عزیز ،انقالب و نظام اسالمی و مایه سرافرازی ملت ایران
است و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن سبکباالن آسمانی به فرموده رهبر معظم انقالب
اسالمی ارزش و فضیلت آن کمتر از شهادت نیست.
اینک که در پرتو الطاف الیزال الهی و به مدد کریمه اهل بیت (س) و انفاس قدسی امام
راحل و شهدای گرانقدر سالها تالش و همت مجموعههای مختلف در قامت کنگره ملی
بزرگداشت ۶۰۹۰شهید واال مقام استان قم تجلی یافته است ضمن شکرگزاری به درگاه حق
تعالی و به عنوان خادم و همرزم شهدا الزم میدانم از مشارکت و حضور باشکوه خانوادههای
معظم شهدا و ایثارگران ،اقشار مختلف مردم بصیر و انقالبی قم ،علما و روحانیت معزز ،ائمه
جمعهوجماعاتخاصهتولیتهایمحترمحرممطهرومسجدمقدسجمکرانونیزاصحاب

پرتالش رسانه و صدا وسیما و همه عوامل و دست اندرکاران مردمی و اداری خصوصا حوزهها و
پایگاههایمقاومتبسیجوفرماندهانونیروهایسپاههمیشهپیروزعلیبنابیطالب(ع)که
دربرگزاریشکوهمندوشایستهاینکنگرهمتحملزحمتشدند.
تشکر و قدردانی نموده و توفیقات همگان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران و پاسداری از خون مطهر شهیدان گرانقدر در ظل توجهات بقیه الله االعظم (عج) و
منویاتحکیمانهامامخامنهای(مدمدظلهالعالی)ازدرگاهخداوندمتعالمسئلتنمایم.
تردیدی نیست که تداوم و استمرار این گونه محافل امری الزم و بهترین فرصت برای ترویج و
انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان جامعه است و ان شاالله در این راستا با بهره گیری
از زبان هنر مورد تاکید در پیام مقام معظم رهبری ،شاهد اجرای باشکوه برنامههای معنوی
سرشار از یاد شهدا خواهیم بود.
سیدمحمدتقیشاهچراغی
استاندارقم

پیام تشکر فرمانده سپاه قم از مردم و دستاندرکاران کنگره ملی شهدای استان قم

فرمانده سپاه استان قم در پیامی از مردم و دستاندرکاران کنگره ملی ۶۰۹۰شهید استان تشکر کرد.
 ،سردار محمد رضا موحد فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) و دبیرکل کنگره ملی شهدای استان قم طی پیامی ضمن تقدیر
از حضور حماسی مردم انقالبی قم در اجالسیه نهایی کنگره ،از دستاندرکاران برگزاری کنگره ملی  ۶۰۹۰شهید استان قم تقدیر
وتشکر کرد .متن پیام به این شرح است:
«بسمربالشهداوالصدیقین»
شهادتعشقبهوصالمحبوبومعشوقدرزیباترینشکلاستوخدمتبهشهدا،راهشهدا،خانوادهشهداوتبیینهنرمندانهپیام
شهدا ،بهترین شکل جهاد تبیین و اثبات التزام عملی و اعتقاد قلبی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
خدای را شاکرم که این مهم با وفاق کامل اقشار مختلف اهل عش آل محمد(ص) شهرکریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س)
به بهترین شکل ممکن در قالب کنگره ملی بزرگداشت مقام شامخ ۶۰۹۰شهید استان قم صورت پذیرفت.
پیام ارزشمند ولی امر مسلمین جهان ،مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای(مدظله العالی) خطاب به دست اندرکاران کنگره
ملی شهدای استان قم و توصیه به ثبت و انتقال هنرمندانه پیام شهدا در کنار توصیف جایگاه شهر مقدس قم ،مردم قم و شهدای قم
ثابت کرد که خدمت و تالش بر فعالیت هنری و محوریت هنر و رسانه در این کنگره صحیح و به جا بوده و باید ادامه یابد.
اینجانب بر خود واجب میدانم در ابتدا ضمن شکر به درگاه خداوند منان و آرزوی سالمتی امام عصر حضرت حجت ابن الحسن
عسکری(عج) که میزبان اصلی خانواده شهدا در ۲۶آبان ۱۴۰۱بودند و تولیت محترم و خادمان پرتالش مسجد مقدس جمکران ،از

زحمات شبانه روزی رئیس ،دبیران کمیتهها ،اعضای ستاد برگزاری کنگره ،و حمایتهای بیبدیل مراجع عظام ،علماء و روحانیون،
ً
ائمه محترم جمعه ،خانوادهای معظم شهدا و ایثارگران ،بسیجیان سر افراز و جوانان عزیز وانقالبی و ثانیا از همراهی حضرت آیت الله
سعیدینمایندهمحترمولیفقیهورئیسشورایسیاستگذاریکنگرهدرکنارحمایتاستاندارمحترموهمراهیوهمدلیدستگاهها،
نهادها و سازمانهای مختلف در برگزاری با شکوه برنامهها ،یادوارهها و اجالسیههای مختلف در طول ۳سال گذشته تشکر نمایم.
بدون تردید نقطه عطف کنگره دوم ملی بزرگداشت  ۶۰۹۰شهید واالمقام استان قم وفاق کامل و پر شور اقشار مختلف مردم،
خانواده معظم شهدای انقالب ،دفاع مقدس ،مدافع حرم ،مدافع امنیت ،پیشکسوتان جهاد و شهادت ،جانبازان ،یادگاران هشت
سالدفاعمقدس،سپاهیان،ارتشجمهوریاسالمیایرانوفرماندهیانتظامی،نیروهایامنیتی،کارکنانوخادمانآستانمقدس
حضرت فاطمه معصومه (س) ستادهای نماز جمعه استان ،جهادگران ،راویان ،طالب حوزههای علمیه ،هنرمندان متعهد و انقالبی،
فیلمسازان،صداوسیمایجمهوریاسالمیایران،اهالیمتعهدرسانه،پژوهشگران،شاعرانونویسندگان،فرهنگیان،دانشجویانو
دانشآموزان ،اصناف و بازاریان ،مدیران دستگاهها ،مدیریت شهری و شورای شهر ،فرمانداران و بخشداران و بسیاری از خادمان شهدا
در اقشار مختلف بوده است که مرهون منت و تالش تمام آنان میباشم.
خداوند متعال توفیق خدمت و ادامه راه شهدا را شامل حال همه ما بگرداند.
خادمالشهدا-محمدرضاموحد
دبیرکلکنگرهملیشهدایاستانقم
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رهبر معظم انقالب در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم:

همهعلیهجنگنرم

جنگ نرم از قدرت نرم  ،برمی خیزد که آن توانایی
تأثیرگذاریبردیگرانبرایکسبنتایجمطلوبازطریق
عبدالحسینفخاری*
ایجاد جذابیت به جای اجبار یا کاربرد سالح است که
موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوی رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی
یا فرهنگی میشود .در فضای جنگ نرم صحبت از موشک و اسلحه و تانک ،ناو و
هواپیمای جنگی و زیردریائی و تیربار نیست بلکه صحبت از ماهواره ،اینترنت،
روزنامه،خبرگزاری،کتاب،فیلموسینمایست؛بنابراینسربازانیهمکهدراینجنگ
نرم دخیل هستند و به سمت هم شلیک میکنند دیگر ژنرالها ،افسرها و نظامیها
نیستند بلکه روزنامه نگاران ،سینما گرها ،هنرمندان و فعالن امور رسانهها هستند
که در بسیاری از کشورهای استبدادی به صورت هدفدار و به دستور یا تحت کنترل
مقاماتسیاسیفعالیتمیکنند.سینمایآمریکاشایدیکیازقویتریننمونههای
عملی قدرت نرم باشد که با ساختن فیلم های خاص ،در جهت اهداف راهبردی
سیاسی و نظامی خود ،حرکت کرده و می کند؛امروز قدرت های اینترنتی چون
گوگل و فیس بوک و شبکه های اجتماعی مرتبط با آنها بهترین ابزار امریکا در جنگ
نرم به شمارند...
با فروپاشی شوروی در سال  ١٩٩١میالدی و پایان جنگ سرد ،کارشناسان بخش
جنگ در امریکا با استفاده از تجارب دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد دریافتند که
می شود با هزینه کمتر و بدون دخالت مستقیم در سایر کشورها به اهداف سیاسی،
اقتصادی و ...دست یافت که در ادبیات سیاسی جهان به جنگ نرم شهرت یافت که
متکیبرتهدیداتنرموقدرتنرمفرهنگیواجتماعیاست.آمریکاییهابااستفاده
از این نوع جنگ تاکنون موفق به تغییر چندین رژیم سیاسی در کشورهای مورد نظر
شده اند .انقالب های مخملی یا رنگی که در چندین کشور بلوک شرق و شوروی
سابق رخ داد،در واقع نمونه ای از جنگ نرم است .آمریکایی ها با استفاده از قدرت
نرم موفق به تغییر رژیم های سیاسی در کشورهایی چون لهستان ،گرجستان ،چک
اسلواکی،قرقیزستان،تاجیکستانواکراینگردیدندکهدرتمامیایندگرگونیهای
سیاسی ،بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفا با تکیه بر قدرت نرم و ابزار رسانه ،با
تغییر در ارزش ها و الگوهای رفتاری از رژیم های سیاسی حاکم مشروعیتزدایی
ش های مردمی و ایجاد بی ثباتی سیاسی ،قدرت سیاسی جابه
گردید و از طریق جنب 
جا شد.بنابراین جنگ نرم ،امروزه مؤثرترین ،کارآمدترین و کم هزینه ترین و درعین
حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت ملی یک کشور یا یک آئین
است ،چون می توان با کمترین هزینه به اهداف خود نائل آید.
اهداف جنگ نرم عبارت است :استحاله فرهنگی در جهت تأثیرگذاری شدید بر
افکار عمومی جامعه هدف با ابزار خبر و اطالع رسانی هدفمند و کنترل شده که
نظام سلطه همواره از این روش برای پیشبرد اهداف خود سود جسته است؛ استحاله
سیاسی به منظور ناکارآمد جلوه دادن نظام مورد هدف و تخریب و سیاه نمایی ارکان
آن نظام؛ ایجاد رعب و وحشت از مسائلی همچون فقر ،جنگ یا قدرت خارجی
سرکوب گر و پس از آن دعوت به تسلیم از راه پخش شایعات و دامن زدن به آن برای
ایجاد جو بی اعتمادی و ناامنی روانی؛ اختالف افکنی در صفوف مردم و برانگیختن
اختالف میان مقام های نظامی و سیاسی کشور مورد نظر در راستای تجزیه سیاسی
کشور؛ ترویج روحیه یاس و ناامیدی به جای نشاط اجتماعی و احساس بالندگی
از پیشرفت های کشور؛ بی تفاوت کردن نسل جوان به مسائل مهم کشور؛ کاهش
روحیه و کارآیی در میان نظامیان و ایجاد اختالف میان شاخه های مختلف نظامی
و امنیتی؛ ایجاد اختالف در سامانه های کنترلی و ارتباطی کشور هدف؛ تبلیغات
سیاه (با هدف براندازی و آشوب) به وسیله شایعه پراکنی ،پخش تصاویر مستهجن،
جوسازی از راه پخش شب نامه ها و...؛ تقویت نارضایتی های ملت به دلیل مسائل
مذهبی ،قومی ،سیاسی و اجتماعی نسبت به دولت خود به طوری که در مواقع
حساس این نارضایتی ها زمینه تجزیه کشور را فراهم کند؛ تالش برای بحرانی و
حاد نشان دادن اوضاع کشور از راه ارائه اخبار نادرست و نیز تحلیل های نادرست و
ک هایجنگنرمعبارتنداز:برچسبزدن،تزیینوموجهسازی
اغراقآمیز.اماتاکتی 
،شایعه ،کلی گوئی ،دروغ بزرگ ،پاره حقیقت گوئی ،پیشگوئی های نا امیدساز،
حذف و سانسور ،جاذبه های جنسی،تفرقه و تضاد،ترور شخصیت ،تکرار ،ایجاد
ترس و رعب ،مبالغه و مغالطه.
دین نیز در بسیاری از مواقع به ویژه در سده گذشته آماج جنگ نرمی بوده است که
توسط نظام های استکباری ،جریان های دین ستیز،فرقه های گمراه و افراد جاهل
و حتی دوستان نادان  ،طراحی و اجرا شده است.شبهه پراکنی پیرامون باورهای
دینی و تخریب شخصیت ها و نمادهای دینی از رایج ترین حربه های جنگ نرم برای
مقابله با دین و دینداران بوده و هست.به نظر می رسد در سده نو ،جنگ نرم علیه
دین افزایش خواهد یافت زیرا استحکام باورهای دینی در افراد ،بزرگ ترین مانع برای
رسیدن مستکبران به اهداف شان برای به زیر سلطه در آوردن کشورهای اسالمی
خواهدبود.
برای مقابله با جنگ نرم علیه دین ،گسترش دامنه و شمول فعالیتهای فرهنگی
تأثیرگذار ،عملیات روانی متقابل ،بهره گیری از همه اقشار و مشارکت دادن همه
نیروهای همسو در صحنه کارزار فرهنگی ضروری است.

با حضور گسترده مردم برگزارشد؛

تشییعباشکوهشهدای
حملهتروریستیایذه

پیکر شهدای حمله تروریستی ایذه روز جمعه با حضور گسترده مردم تشییع شد.
براساس این گزارش  ،در این مراسم باشکوه پیکر پاک شهدا بر دستان قشرهای
مختلف مردم از میدان والیت به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع و سپس
خاکسپاریشد.
رئیس جمهور در پی این حادثه دلخراش به استاندار خوزستان دستور داد اقدامات
دستگاههای امنیتی و انتظامی را برای شناسایی و بازداشت عامالن و آمران این
واقعه تلخ در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و همه امکانات الزم برای رسیدگی به
مجروحان این حادثه را فراهم کند.
روزگار سیاهی در انتظار تروریستها است
آیت الله «سید محمد علی موسوی جزایری» نماینده مردم خوزستان در مجلس
خبرگان رهبری روز جمعه در آیین تشییع پیکرهای شهدای عملیات تروریستی ایذه
افزود :دشمن و عوامل خودفروخته آنان قادر نخواهند بود در صفوف این ملت رشید
وشهیدپرورجداییبیافکنند.
وی ادامه داد :ما انتقام سختی از تروریستهایی که بیرحمانه مردم بیگناه را به
رگباربستند،خواهیمگرفت.زعیمحوزهعلمیهحوزههایعلمیهخوزستانباتسلیت
به خانوادههای شهدای این عملیات تروریستی گفت :این شهدا فرزندان همه ما
هستند .وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در این آیین نشان دهنده بیعت امت
با مقام معظم رهبری است ،خطاب به تروریستهای فریب خورده گفت :بیایید مرا
بکشید چرا به مردم ظلم میکنید و آنان را به شهادت میرسانید.
آیتاللهسیدمحمدعلیموسویجزایریزعیمحوزههایعلمیهخوزستانبرپیکر
شهدای مظلوم این حادثه کور تروریستی نماز اقامه کرد.
در حادثه کور تروریستی شامگاه چهارشنبه ایذه که با به رگبار بستن مردم و ماموران
حافظ امنیت از سوی دو موتور سوار در مرکز شهر رخ داد ،هفت نفر شهید و  ۱۰نفر
دیگر مجروح شدند.چهار مرد ،یک کودک  ۹ساله و یک زن جزو شهدای این حادثه
ترویستیهستند.

هرکه دل در گرو ملت دارد پیام شهیدان را به نسل نو منتقل کند

رهبرمعظمانقالب،شهیدوشهادترادربردارنده
مجموعهای از ارزشهای ملی ،دینی ،انسانی و
اخالقی برشمردند و افزودند :شهید مظهر «ایمان
صادق» و «عمل صالح» و «جهاد در راه خدا» است.
به گزارش پ پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،بیانات رهبر انقالب اسالمی در
دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم
که در تاریخ  ۸آبان  ۱۴۰۱برگزار شده بود ،صبح
روز (پنجشنبه) در محل برگزاری این همایش در قم
منتشرشد.
حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار با تأکید
بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهیدان و شنیدن پیام
آنها ،قم را شهر «قیام و اقامه» خواندند و گفتند :قم
هم قیام کرد ،هم ایران را به قیام واداشت که این از
برکات حرم حضرت فاطمه معصومه و حوزه علمیه
و همچنین مردم خوب آن بود که شهدای زیادی
در راه مبارزه تقدیم کردند ،البته شهیدانی همچون
مطهری ،بهشتی و باهنر نیز که پرورشیافتگان

شهید قم
قم هستند و بلکه همه شهدای ایران،
ِ
محسوب میشوند ،چرا که قم بود که با پاسخ به
ندای امام بزرگوار ،نهضت را آغاز کرد.
ایشان با اشاره به نقش درخشان مردم قم در
پیروزی انقالب و دفاع مقدس و امتحانهای پی
در پی تا امروز ،بر نشان دادن ویژگیهای برجسته
شهدا با زبان هنر تأکید و خاطرنشان کردند :هر
یک از حوادث درخشان قبل و بعد از انقالب مانند
ستاره و نقطه درخشان تاریخی است و حادثه اخیر
شاهچراغ نیز یکی از این ستارهها است که اگرچه
عدهای را داغدار و دلهای همه را سرشار از غم و
اندوه کرد اما در تاریخ کشور ماندگار میشود و نشانه
زنده بودن ملت ،و مایه افتخار و سربلندی است.
حضرت آیتالله خامنهای ،شهید و شهادت را
دربردارنده مجموعهای از ارزشهای ملی ،دینی،
انسانی و اخالقی برشمردند و افزودند :شهید
مظهر «ایمان صادق» و «عمل صالح» و «جهاد
در راه خدا» است و هویت ملی را ارتقاء میدهد

همچنانکه امروز فداکاریهای شهیدان و پدران و
مادران آنها موجب عظمت ملت ایران شده است.
ایشان همچنین شهادت را مظهر فداکاری و
شهید دفاع مقدس
شجاعت خواندند و افزودند:
ِ
جان خود را داد تا دشمن خبیث و ظالم نتواند
وعده خود یعنی رسیدن به تهران و به ذلت کشیدن
شهید امنیت نیز جان خود را
ملت را عملی کند و
ِ
برای امنیت و آسایش مردم فدا میکند که این
فداکاریها تجسم همه معارف اخالقی نهفته در
شهید و شهادت است.
رهبر انقالب ،شهادت را معامله با خدا و
تأمینکننده مصالح ملی دانستند و گفتند:
شهادتمایههمدلی،وهمچوننختسبیحیاست
که مجموعهای از قومیتها و زبانهای مختلف را در
میهن به هم پیوند زده و در هر شهر نام شهیدانی
برجسته است که با یک هدف و در یک صف با
دیگر هموطنان خود برای عزت اسالم و عظمت
جمهوری اسالمی و تقویت ایران به شهادت
رسیدهاند.
ایشان،انتقالجزئیاتدفاعمقدسوشرحاحوال
شهیدان و پدران و مادران آنها را ضروری خواندند و
گفتند :این کار نیازمند زبان هنر و تولیدات هنری
همچون فیلم و سریال ،مستند و شعر است.
حضرت آیتالله خامنهای در پایان سخنانشان
ابراز امیدواری کردند همه کسانی که دل در
گروی اسالم و انقالب و ملت دارند برای کودکان و
نسلهای نو و برای ایران عزیز همه توان و ظرفیت
خود را بکار گیرند تا یاد و پیام شهیدان استمرار یابد
و منتقل شود.

رییس جمهور در آیین ملی جهاد تبین:

شایعهپراکنانودروغپردازانهمچونمنافقانهستند

رییس جمهور با تاکید بر اینکه بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند
و وظیفه شرعی و قانونی خود را در تنویر افکار عمومی انجام ندادند ،گفت :وقتی
سوال میکنیم چرا حقایق را برای مردم نمی گویید؟ پاسخ می دهند که از جوسازی
میترسیم.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی صبح روز پنجشنبه در همایش ملی جهاد تبیین و
اطالعرسانی هنرمندانه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر ضرورت
جهاد تبیین ،از همه کسانی که در جهت روشنگری ،تبیین و تنویر افکار عمومی
نقش دارند قدردانی کرد و گفت :کار جهادی یک معنا و مفهومی دارد و در مبانی ما با
کارعادیفرقمیکند.رئیسجمهورافزود:درحرکتجهادیجهادگربایدتوانایی،
رسالت ،اقدامات خود و خودیها و نیز اقدامات ،توانایی ،ظرفیتها ،روشها و
ابزارهای دشمن را ببیند و ارزیابی کند و سپس تالش و حرکت خود را با آنچه که
اقتضای یک حرکت جهادی است متناسب کند تا در این حرکت جهادی با شناختی
ً
که از دشمن پیدا میکند ،بتواند کامال بر او فائق بیاید و پیروز شود.
دکتر رئیسی جهاد با مال ،جان و لسان را از جمله اقسام جهاد تبیین برشمرد و
اظهار داشت :قرآن در آیات متعدد خشیت داشتن از خدا و خشیت نداشتن از غیر
خدا را شرط موفقیت جهاد تبیین دانسته است .خشیت غیر از خوف است .خشیت
ً
یعنی اینکه حقیقتا احساس کند آنچه تأثیرگذار است ،خداست و این به انسان توکل
میدهد؛ اینکه انسان بداند آنچه که تأثیر میکند ،سخن و بیان الهی است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نقش مهم و اثرگذار شایعهپراکنان و دروغپردازان
در گمراهسازی جامعه ،تصریح کرد :این نقش مخرب تا اندازهای اثرگذار است که
ُ
رجفون در
خدای متعال در قرآن کریم و در روایت جنگ احزاب آنان را با عنوان م ِ
ردیف کفار ،منافقین و مشرکین قرار داده است .آیتالله رئیسی با بیان اینکه این
جریان به دنبال شکلدهی شناخت و ادراک جامعه براساس اهداف و منافع خود
هستند ،تصریح کرد :در چنین عرصهای که شایعهپراکنان و دروغپردازان تالش
دارند در ادراکات جامعه اختالل ایجاد کنند ،خوب را بد ،بد را خوب ،نقاط ضعف
را برجسته و نقاط قوت را کوچکنمایی کنند ،نقش روابط عمومیها بسیار مهم و
حائزاهمیتاست.
امروزجهتگیریمامتناسبباجنگپیچیدهشناختینیست
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز وضعیت آرایش نیروی انسانی ،جهتگیری،
اقدام به موقع و نفوذ در مخاطب ما ،متناسب با این جنگ پیچیده نیست ،تصریح
کرد :امروز مسأله جهاد تبیین برگرفته از بیانات حکیمانه رهبر معظم انقالب از

ضروریات جامعه است .در  ۴۳سال گذشته ایستادگی و مقاومت ،اقدامات خالقانه
و ابتکاری و همچنین پیشرفتهای بسیار بزرگ و شگرفی که در حوزههای صنعتی،
دفاعی و علم و فناوری حاصل شده ،به درستی و در زمان خودش برای مردم تبیین
نشده و لذا دشمن با سوءاستفاده از این خأل به ایجاد شبهات و گرههای ذهنی در
افکار عمومی جامعه اقدام کرده است .رئیسی با بیان اینکه این گرههای ذهنی
به مرور زمان به ادراک نادرست ،تصمیم ناصحیح و اعمال ناشایستی تبدیل شده
که امروز در برخی نقاط کشور شاهدیم ،تصریح کرد :امروز روشنگری و باز کردن
این گرههای ذهنی از افکار عمومی جامعه ،وظیفه افراد مطلع و آگاه در نهاد روابط
عمومیهاست.
کار روابط عمومی باید هنرمندانه و همراه عقالنیت و عطوفت باشد
رئیس جمهور در ادامه نهاد روابط عمومی را پل ارتباطی میان مردم و مسئولین
دانست و اظهار داشت :کار سخت روابط عمومی و اطالعرسانی ،هم پیشتازانه
است ،هم پیشگیرانه .هم دفاع است ،هم تهاجم که باید با اطالعرسانی هنرمندانه،
عقالنیت و عطوفت همراه باشد تا بتواند برای مردم جاذبه ایجاد کند.
آیتالله رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت
از سوی روابط عمومیها ،تصریح کرد :بارها اعالم کردهایم اقدامات دولت باید با
پیوست رسانهای ،اطالعرسانی زمانشناسانه ،هنرمندانه و متعهدانه همراه باشد تا
برای افکار عمومی جامعه به خوبی تبیین شود .رئیس جمهور با اشاره به اهمیت کار
ً
اقناعی از سوی روابط عمومیها ،افزود :اقناع افکار عمومی صرفا با صدور اطالعیه و
بیانیه میسر نیست و باید با اصالح نقصها در روشها و برطرفسازی کمبود ابزارها
و امکانات به شیوه درست و صحیح انجام شود.
آیتالله رئیسی در این همایش همچنین عدم موضعگیری درباره اغتشاشات
اخیر از سوی برخی خواص ،چهرههای سیاسی ،نخبگان و مدعیان روشنفکری را
مورد انتقاد جدی قرار داد و گفت :بسیاری از این افراد در اغتشاشات اخیر ،وظایف
قانونی ،شرعی و انسانی خود در تنویر افکار عمومی ،بیان حقایق و محکومیت
توطئه دشمن را انجام نداند و مردود شدند ،چرا که از جوسازیها در فضای مجازی
میترسند در حالی که خدای متعال به پیامبر(ص) فرمود« :اثرگذار در اندیشهها و
افکار مردم من هستم ».رئیس جمهور رصد و دیدهبانی و همچنین هشدار و اقدام
به موقع را از ویژگیهای نخبگی و روشنفکری در جامعه توصیف کرد و گفت :نخبه
و روشنفکر واقعی ما شهید سلیمانی و بسیجیان و نیروهای جان برکفی هستند که
امروز جان خود را برای امنیت کشور و مردم خود فدا کردند.

آیت الله اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم :

روحانیت در پیوند با مردم و انقالب کوتاه نخواهد آمد

خطیب این هفته قم بیان کرد :روحانیت بر چوبه دار رفته
است و سختی ها را به جان خریده است ولی در خدمت به
مردم و دیانت و ارزش های الهی کوتاه نیامده ایم و این ملت
بزرگ همبستگی و وحدت خود را دربرابر این حرکات کور
طی خواهد کرد و مسیر رشد و پیشرفت را طی خواهد کرد.
آیت الله اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم که در
مصلی قدس قم برگزار شد ،با اشاره به راهپیمایی گسترده
مردم در سیزدهم آبان ماه گفت :باید در مقابل این نسل
جوان و مردم شریفی که علی رغم این جنگ ترکیبی
پیچیده و در دوران سختی ها این چنین حماسه آفرینی
کردند ،تواضع و ادب نمود.
وی با تقدیر از برگزارکنندگان کنگره شهدای استان قم،
افزود :مقام معظم رهبری با پیام زیبا و جامع خویش مردم
قم را مورد تفقد قراردادند .باید پیام و موج شهادت همیشه
در جامعه ما زنده باشد و با شیوه های درست باید این پیام
ها را به نسل های آینده منتقل کنیم ،جلوه های ایثار و
فداکاری برای تقویت ارزش های الهی ،باید بیش از پیش
مورد توجه قرار گیرد.
شهدای امنیت از مظلوم ترین
شهدایانقالبهستند
خطیب جمعه قم با تجلیل از شهدای امنیت اظهار کرد:
شهدای امنیت در نهایت مظلومیت در مقابل گروهی لبریز
از ددمنشی آغوش خود را در مقابل شهادت گشودند.
بسیجیان و طالبی و آحاد مختلف مردم برای دفاع از
عظمت کشور خود با این سختی ها مواجه شدند و جمعی
نیز به شهادت رسیدند .امروز می بینیم که این افراد توسط
جمعی داعش صفت به خاک خون کشیده می شوند.
آیت الله اعرافی تصریح کرد :امروزه در شرایط کم نظیری
در تاریخ انقالب به سرمی بریم .مفهوم جنگ ترکیبی
یک حقیقت بلندی را بیان می کند .امروز وقتی است که
جوانان و جامعه و ملت ما با چشم های تیزبین خود همه
جوانب این جریان اخیری که از دشمن تغذیه می شوند
را مشاهده می کنند .وی گفت :همه ما باید بدانیم که در
میان یک کارزار و میدان حساس و پیچیده قرار گرفتیم.
امروز موقعیت ما کامال ویژه است که اگر هوشمندی الزم
نباشد مشروطه و نهضت نفت تکرار می شود و دشمنان ما
نیز تمام عظمت این ملت را تاراج می کنند.
ده ویژگی جنگ ترکیبی اخیر
امام جمعە قم با اشاره به محورهای جنگ ترکیبی بیان
کرد :دشمنان در این راستا یک پارچه به اقدامات دست

زده اند؛ استمرار تحریم و عهدشکنی تکراری آمریکا در
برجام ،ایجاد و فعال سازی های گسترده گسل های
فرهنگی و قومی و منطقه ای و مذهبی که یک نقشه
شیطانی است ،فعال سازی کانون های قدرت های وابسته
به استکبار پیرامون کشور ما از جمله سعودی منفور برای
اهانت و حمله به ارزش ها و امنیت کشور ،ادعاهای دروغ
و مفتضح از جمله تجزیه طلبانه و ،...فعال سازی مجدد
برخی از مجامع بین المللی که باید مدافع حق باشند و
امروز علیه ما با تحریک آمریکا و اسراییل فعال شده اند،
فعال سازی و حمایت از لشکر شکست خورده منافقین و
دشمنان دیرین ملت ایران برای ترور و ،...تحریف تاریخ به
شکل زشت و غیر قابل باور و افسانه سازی و تطهیر رژیم
پهلوی و آمریکا و نفی دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی
از جمله این اقدامات ترکیبی است.
وی گفت :از دیگر اقدامات دشمن در این حوادث،
می توان به تخریب مبانی اخالقی و اجتماعی و دینی و
خانوادگی این ملت اشاره کرد که با عنصر فضای مجازی و
رسانه ای در حال انجام است .همچنین در این راستا شاهد
جنگگستردهرسانهایعلیهملتایرانهستیم.مورددهم
همان چیزی است که چند سال پیش توسط بن سلمان
و حسودان این ملت مطرح شد .این عنصر همان ایجاد
آشوب و انجام حرکات تروریستی است .آنها سعی می کنند
از یک سری اعتراضات و مشکالت مردم بهره بگیرند .ولی
این مسئله اولی بود که پایان آن بسیار زشت است .مدیر
حوزههای علمیه افزود :متاسفانه امروز بسیجیان و بازاریان
و مردم عادی ما به شهادت می رسند .برخی اصال در این
مسیر هم حضور ندارند ،ولی به شکل کور مورد حمله قرار
می گیرند .اگر امروز رهبری معظم انقالب از جنگ ترکیبی
سخن می گویند ،به همین مسئله اشاره دارند .دشمنان
از قبل هم گفته اند که به دنبال آن هستند که ایران را به
سان عراق و سوریه در بیاورند .وی گفت :دشمنان به دنبال
این هدف هستند که بگویند که الگوی ایران و اسالم موفق
نیست .هدف آن است که ملت ایران و اقتدار این کشور
سرکوب شود و سرزمین ما تجزیه شود.
راهکار اصلی مواجهه با دشمنان در شرایط اخیر
خطیب جمعه قم در ادامه در بیان راهکار برون رفت از این
حوادث عنوان کرد :وظیفه ما ،هوشیاری ،بصیرت ،آگاهی
و در نیامیختن مطالبه و اعتراض و حرف و نقد با حرکات
اغتشاشی و حرکاتی است که از سوی دشمن هدایت می
شود .ملت ما باید بیدار باشد ،ملت ما باید در صحنه حاضر

باشد و ازین تاریخ باید خود در مقابل همه مهاجمان اقتدار
و امنیت کشورش بایستد .آیت الله اعرافی خطاب به آحاد
مردم ایران گفت :امروز در وسط کارزاری هستیم که اگر
درست عمل نکنیم خسارات عظیم به بار می آید که سودی
نخواهدداشت.
مسئوالنامنیتیوقضاییباحرکاتتروریستی
اخیرقاطعانهبرخوردکنند
وی افزود :این حرکات برای آن است که امید را از
مسئوالن بگیرند و کارها روی زمین بماند .مطالبات مردم
باید همیشه مورد عنایت باشد .دولت و مسئوالن در حال
فعالیت هستند .مسئوالن باید در میانه میدان فداکاری و
خدمتباشند.
آیت الله اعرافی گفت :در این میان جهاد تبیین وظیفه
همه خطبا ،حوزه ،دستگاه های تبلیغی و فرهنگی ،رسانه
ها ،دستگاه های آموزش و پرورش و دانشگاه است .این
جهاد باید در این موقع مضاعف باشد .وی با ذکر این
مطلب که باید به مطالبات مردم توجه کرد ،یادآورشد :باید
مشکالت را شناخت ولی باید در مقابل تروریست و حمله
و کشتار و کشته سازی دستگاه های امنیتی و دستگاه
قضاییماباقاطعیتهرچهبیشتر اقدام کند.
روحانیت در خدمت به مردم و انقالب
حاضر خواهد ماند
وی گفت :امروز روحانیت مظلوم ما و مدارس ما مورد
هجوم گروه های تروریستی قرار دارند .تاریخ هزارساله
روحانیت یعنی حفاظت از ارزشهای الهی و رکن رکین علم
و اندیشه برای امت اسالم ،روحانیت یعنی نگاهبان هویت و
استقالل ایران در برهههای حساس و سنگین .روحانیت
برآمده از مردم و خادم مردم و پایبند به عهد و میثاق الهی
در خدمت به خدا و خلق خداست .طالب ما براین عهد
و میثاق الهی استوار هستند .روحانیت بیش از هزار سال
خادم مردم بوده اند .عبای ما فرش پیش پای مردم است
و امامه ما نماد اندیشه ورزی و عقالنیت و مبارزه برای خدا
است .البته در این میان وظیفه تبیین و ترویج و تالش
مضاعف داریم ولی دشمنان بدانند که پیوند ما با مردم
آسمانی است و هرگز گسستنی نخواهد بود .وی افزود:
روحانیت بر چوبه دار رفته است و سختی ها را به جان
خریده است ولی در خدمت به مردم و دیانت و ارزش های
الهی کوتاه نیامده ایم و این ملت بزرگ همبستگی و وحدت
خود را دربرابر این حرکات کور طی خواهد کرد و مسیر رشد
و پیشرفت را طی خواهد کرد.

معاوناقتصادیرییسجمهور:

انقالب اسالمی حق اعتراض را به رسمیت
شناختهاست

معاوناقتصادیرییسجمهوربابیاناینکهانقالباسالمیحقاعتراضرابهرسمیت
شناخته است گفت  :انقالب اسالمی پذیرای اعتراضات است ولی عده ای پشت سر
اعتراضات مردم ،دست به اعتشاش زدند و عرصه را بر کسب و کار مردم تنگ کرده اند.
«محسن رضایی» روز جمعه در آیین تشییع شهدای این عملیات تروریستی افزود:
دشمن با ایجاد ناامنی در رویای سوریه سازی است ولی این رویا با حضور مقتدرانه و
آگاهانه این ملت بزرگ محقق نخواهد شد .وی ناامنی را همزاد تحریمها توصیف کرد
و ادامه داد :دشمن که از تحریم های غیر قانونی و ظالمانه نتیجه ای نگرفته به ایجاد
ناامنی روی آورده است تا با به راه انداختن اخالل اقتصادی و تعطیلی بازار و کار و کسب
مردم به اهداف نامشروع خود برسد .رضایی خطاب به آمریکایی ها گفت :ما شما را از
منطقه بیرون می کنیم .معاون اقتصادی رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه تحریم
ها را شکست داده ایم و دشمن در رسیدن به اهداف خود شکست خورده است افزود:
ما روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر می کنیم و دولت در حال رفع مشکالت است.
رضایی در ادامه با تسلیت به خانوادههای معظم شهدای تروریستی اخیر در
شهرستان ایذه گفت :این حادثه تروریستی حقیقتا یک رویداد تلخ بود و رهبری و دولت
و همه آحاد ملت ایران با شما مردم غیور ایذه همدرد و در غم شما شریک هستند.
وی ادامه داد :تروریست ها در هر سوراخی که خزیده باشند آنان را شناسایی و به
شدت مجازات خواهیم کرد .معاون اقتصادی رییس جمهور از مسئوالن قضایی
خواست افراد جنایتکار به ویژه عوامل تروریستی اخیر ایذه را در اسرع وقت در این
شهرستان و در جلوی چشم مردم مجازات کند.
مردم ایذه از این حادثه غم بار قد خم نخواهند کرد
رضایی به مروم داغدار ایذه اطمینان داد در شناسایی و مجازات عامالن و آمران این
حادثه تروریستی کوتاهی نخواهد شد .معاون اقتصادی رییس جمهور به نقش برجسته
مردم ایذه در دوران مبارزات مشروطیت و هشت سال دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد:
مردم شریف و شهیدپرور ایذه از این حادثه غم بار قد خم نخواهند کرد .وی در ادامه
سخنان خود با بیان اینکه انقالب اسالمی حق اعتراض را به رسمیت شناخته است افزود:
انقالب اسالمی پذیرای اعتراضات است ولی عده ای پشت سر اعتراضات مردم ،دست
به اعتشاش زدند و عرصه را بر کسب و کار مردم تنگ کرده اند .رضایی در بخش پایانی
سخنان خود با بیان اینکه در حادثه تروریستی ایذه سه نفر از حافظان امنیت مجروح
شدند افزود :تروریست ها یک شب پیش از حادثه ،دوربین های محل را با گلوله تخریب و
سپسنیتپلیدخودراعملیکردند.معاوناقتصادیرییسجمهورخبردادکهسهعامل
اصلی حادثه تروریستی ایذه ،روز پنجشنبه در حال فرار به خارج از کشور در مرز ماکو ( در
آذربایجان غربی) دستگیر شدند و اکنون در حال بازگراندن به خوزستان هستند.
رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایران و آژانس طبق "پادمان"
مشکلی با هم ندارند

رئیسسازمانانرژیاتمیکشورمانگفت:امروزطرفینبرجاممیخواهندبازگردند؟
بسمالله بازگردند و طبق همان برجام عمل کنند .ایران هیچکاری که آژانس از آن مطلع
نباشد ،انجام نداده و نمیدهد و فعالیتهای ما همگی در چارچوب مقررات است.
محمد اسالمی درباره اینکه گفته شده با سفر گروسی به ایران موافقت شده است،
گفت :این سفر برای وقتی بود که از سیاست فشار استفاده نکنند ،حرکتهای
سیاسی و آوردن عبارات غیرواقعی و غیرحرفهای در شرایطی که گفتوگو وجود دارد و
مذاکرات مسیر خودش را طی کرده است ،در راستای همان سیاست شکست خورده
فشار حداکثری است که از نظر ما مردود است .رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در
خصوص اینکه باتوجه تالش برای به حل اختالفهای ایران و آژانس در میان تشدید
کارشکنیهای کشورهای غربی تا چه میزان به همکاری ایران و آژانس میتوان امیدوار
بود ،بیان کرد :ایران و آژانس طبق پادمان هیچ مشکلی ندارند .مالک برای همکاری ما
با آژانس پادمان است؛ پادمان و  NPTظوابط نوشته شدهای دارند ،باید رعایت کنیم و
آژانس هم بارها در این خصوص گزارش داده است .وی با اشاره به اینکه موارد ادعایی
و اتهامی چیز جدیدی نیست ،عنوان کرد :این مکانها جدید نیستند ۲۰ ،سال است
که مطرح میکنند ۲۰.سال است که بر ایران فشار میآوردند که این فشارهای ۲۰سال
گذشته موجب مذاکرات مستمر شده است .اسالمی یادآور شد :دولتهای گوناگون
مذاکره کردند و حاصلش برجام شد ،از برجام بیرون رفتند و به تعهدات خودشان
پایبند نبودند ،امروز میخواهند بازگردند؟ بسمالله ،تشریف بیاورند؛ همانی که در
برجام توافق شده مالک است .موارد ادعایی و اتهامی را کنار بگذارند ،ایران خودش
را محدود کرد که اعتمادسازی کند و فقط ایران در این توافق ماند؛ طرفین تعهدات
خودشان را اجرا نکردند .وی تاکید کرد :امروز اگر میخواهند به برجام بازگردند،
بسمالله بازگردند و طبق همان برجام عمل کنند .اسالمی درباره اینکه ایران بازگشت
طرفین را راستیآزمایی میکند ،گفت :ایران هیچکاری که آژانس از آن مطلع نباشد،
انجام نداده و نمیدهد و فعالیتهای ما همگی در چارچوب مقررات است.
محمد رضا عارف:

جواناننگذارندخشونتطلبان
میدان دار شوند

رییس بنیاد امید ایرانیان در پیامی با اشاره به حادثه تروریستی در شهرهای ایذه و
اصفهان و تسلیت به خانواده شهدای این حادثه تلخ ،گفت که جریان مرموزی می
خواهد مطالبات مردم را به سمت و سوی رفتارهای خشن سوق دهد.
متن پیام محمد رضا عارف به شرح زیر است «:وقوع حادثه تروریستی در شهرهای
ایذه و اصفهان که منجر به شهادت جمعی از هموطنانمان شد نشان از این دارد جریان
مرموزیمیخواهدمطالباتمردمرا کهبعضادرقالببرخیتجمعاتاعتراضیمطرح
می شود به سمت و سوی انحرافی و رفتارهای خشن سوق دهد .به همین دلیل می
طلبد مردم فهیم ایران بویژه جوانان عزیز ضمن پیگیری مطالبات خود هوشیاری خود
را در برابر این جریان مرموز و تحرکات ایذایی آنها حفظ کنند و نگذارند خشونت طلبان
میدان دار شوند .امیدوارم رویکرد نهادهای مدافع امنیت کشور هم به جای محدویت
برای گروه های مرجع پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخ باشد .ضمن تسلیت به
خانواده شهدای حادثه تروریستی اخیر و قوم نجیب و با اصالت بختیاری و مردم فهیم
اصفهان از درگاه خداوند متعال برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسالت دارم».
علیالریجانی:

اصالح امور کشور به آرامش و ثبات نیاز دارد

علی الریجانی نوشت :جوانان عزیز توجه فرمایند که امروز اقداماتی که فضای آرامش
راازکشوربگیرد،باهرزمینهایکهانجامشود،موجبسوءاستفادهبغضآلودبیگانگان
میگردد و زیان آن نصیب ایران و ایرانیان میشود.
علی الریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت :حوادث تاسفآور این
روزها ،در برخی شهرها بهخصوص ایذه بار دیگر نشان داد که اینگونه جنایات در
شرایطی رخ میدهند که زمینههای بهم ریختگی امنیتی در کشور بهوجود آید.
جوانان عزیز توجه فرمایند که امروز اقداماتی که فضای آرامش را از کشور بگیرد ،با
هر زمینهای که انجام شود ،موجب سوء استفاده بغضآلود بیگانگان میگردد و زیان آن
نصیب ایران و ایرانیان میشود .خیرخواهی و آیندهنگری برای اصالح امور کشور به
آرامش و ثبات نیاز دارد .امید است به عنایت الهی به زودی در کشورمان محقق گردد.
اینجانب شهادت این عزیزان را به رهبر معظم انقالب و ملت استوار و خانواده محترم
آنان تسلیت عرض میکنم و الزم است مسئولین ذیربط در برخورد با این جنایات،
اقدامات سنجیده و به موقعی داشته باشند.
وزیر امور خارجه:

سرویسهای امنیتی برای جنگ داخلی و
تجزیهایراننقشهکشیدهاند

وزیرامورخارجهگفت:سرویسهایامنیتی،رژیمجعلیاسراییلوبرخیسیاسیون
غربی که برای جنگ داخلی ،ویرانی و تجزیه ایران نقشه ها کشیده اند ،بدانند که ایران،
لیبی و سودان نیست .حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی
در صفحه شخصی خود نوشت :سرویس های امنیتی ،رژیم جعلی اسراییل و برخی
سیاسیون غربی که برای جنگ داخلی ،ویرانی و تجزیه ایران نقشه ها کشیده اند،
بدانند که ایران ،لیبی و سودان نیست.
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ُ
عادتهای نادرست چرت زدن
چرت زدن میتواند انرژیبخش باشداگر این اشتباهات را نکنید؛

یک ُچرتمرغوبوخوشایندمیتواندازخیلیجهاتحالوعملکردتانرابهترکند،ازجمله
خودکنترلی ،عملکردهای اجرایی ،کنترل ادراک ،حافظه ،تمرکز و عملکردهای حرکتی؛ اما
برای اینکه تمام این فواید مربوط به مغز نصیبتان شود ،الزم است اصول ُچرت زدن را رعایت
کنید.عادتهاینادرست ُچرتزدنمیتوانداثرکامالمعکوسبگذارد،انرژیتانراکاهشدهد
و خواب شبتان را هم به هم بریزد .در ادامه به برخی از این عادات اشتباه اشاره کردهایم...
ُ
نزدیک به زمان خواب شبتان چرت میزنید
ُچرت زدن در ساعات پایانی روز میتواند در خواب شبتان اختالل ایجاد کند .خواب عمیق،
نیروبخشترین قسمت خواب است و به همین دلیل است که بدنتان بیشترین نیاز را به این
مرحله از خوابتان دارد .اگر نزدیک به زمان خواب شب ُچرت بزنید ،مرحلهی خواب عمیقتان
کیفیتمطلوبینخواهدداشت.
چهبایدبکنید؟
اگر میخواهید چرت بزنید حواستان باشد که 7ساعت قبل از ساعت خواب شبانهتان بیدار
شوید.مثالاگرساعت 10شببهرختخوابمیروید،طوریچرتبزنیدکهساعت 3بعدازظهر
بیدارشدهباشید.
ُ
خیلی زیاد یا خیلی کم چرت میزنید
وقتی ُچرت میزنید وارد مراحل گوناگون خواب میشوید .اگر بیشتر از ۲۰یا ۳۰دقیقه ُچرت
بزنید ،وارد مرحلهی خواب عمیق خواهید شد؛ اما بیدار شدن در این قسمت از خواب میتواند
احساس خمودی و سستی به شما بدهد.
این وضعیت آزاردهنده و ناخوشایند است و به آن اینرسی خواب میگویند .اینرسی خواب
میتواند از پانزده دقیقه تا یک ساعت طول بکشد و طی این مدت موقتا احساس میکنید
ُ
تمرکزی ندارید و نمیتوانید عملکرد ادراکی مناسبی داشته باشید ،زمان عکسالعملتان کند
ُ
میشود ،حافظه کوتاه مدتتان مختل میشود و سستی و کندی را احساس میکنید.
هرچند اینرسی خواب موقتی است و در عرض یک ساعت برطرف خواهد شد اما همچنان
میتواند انجام کارهای روزمره را تا حدودی سخت کند (مثال رسیدگی به تکالیف بچهها یا انجام
یک مالقات کاری) .اگر درگیر اینرسی خواب شدید ،خودتان را در معرض نور درخشان قرار
بدهید و صورتتان را با آب سرد بشویید تا سطح هشیاریتان بیشتر شود.
چهبایدبکنید؟
برای اینکه گرفتار اینرسی خواب نشوید و بعد از ُچرت زدن احساس انرژی کنید ،کمتر از ۲۰
دقیقه و بیشتر از نیم ساعت ُچرت نزنید .با این روش هم به اندازه کافی خوابیدهاید و هم بعد از
بیدار شدن احساس و حال بهتری خواهید داشت.
ُ
چرت زدن را جایگزین خواب معمول شبتان میکنید

کارشناس مسئول بیماریهای قلب و عروق وزارت بهداشت تشریح کرد:

نشانههای حمله قلبی و اقداماتی که در این
شرایط باید انجام داد

کارشناس مسئول بیماریهای قلب و عروق اداره بیماریهای غیرواگیر وزارت
بهداشت با اشاره به نشانههای بروز حمله قلبی ،در عین حال اقداماتی که باید در این
شرایط انجام شود را تشریح کرد.
دکتر طاهره سماوات با اشاره به نشانههای ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی،
گفت :بیماریهای مادرزادی قلب در صورت حاد بودن به محض دنیا آمدن نوزاد
مشخصمیشوند،امابرخیبیماریهایمادرزادیقلبوعروقممکناستتازمان
بلوغ و یا میانسالی هم مشخص نشود مانند سوراخ بین دو دهلیز قلب که مبتالیان به
این مشکل ممکن است در میانسالی با تنگی نفس به پزشک مراجعه کنند .در مورد
بیماریهای عروق کرونر که مهمترین بیماریهای قلب و عروق هستند ،فرد ممکن
است عالمتهای متفاوتی داشته باشد که یکی از آنها تنگی نفس بویژه در هنگام
راه رفتن است .مورد بعدی دردهای قفسه سینه است که غالبا در مرکز قفسه سینه
احساس میشود ،البته ممکن است در سمت چپ یا راست هم احساس شود .این
دردها با فعالیت شروع میشود و وقتی فرد استراحت میکند برطرف میشود .در
صورتی که این درد طول کشنده مربوط به قلب باشد و مثال حدود  ۲۰دقیقه طول
بکشد ،آنقدر شدید است که حتما فرد را به بیمارستان میکشاند.
وی افزود :دردهای قفسه سینه در صورتی که در مرکز قفسه سینه رخ ندهد غالبا
در شانه چپ و در موارد نادری در شانه راست احساس میشود که میتواند به بازو
رسیده و در انگشت کوچک و انگشت حلقه هم احساس شود .درد حتی ممکن است
در تمام فک و آرواره تحتانی احساس شود .این درد ممکن است با درد دندان اشتباه
گرفته شود اما در صورتی که درد در تمام فک تحتانی بروز کند باید به پزشک مراجعه
کنید .درد سر دل که با راه رفتن شروع میشود و با استراحت بهبود مییابد نیز برای
معده نیست و باید حتما به پزشک مراجعه کنید تا از نظر قلبی بررسی شوید.
سماوات ادامه داد :بروز مشکالت قلبی در افراد سالمند میتواند با توهم همراه
باشدکهاگراطرافیانمتوجهرفتارمتفاوتسالمندشدندبایدبهپزشکمراجعهکنند.
سردرد شدید و ناگهانی هم میتواند نشانه افزایش فشارخون باشد که باید به دنبال
آن فرد از نظر بیماری قلبی هم بررسی شود.
وی افزود :افرادی که قبال هم دچار این مشکالت و یا حمله قلبی شده باشند،
احتماال قرصهای زیر زبانی در منزل دارند که باید استفاده کنند .البته حتما باید
فشار خود را اندازه بگیرند و بعد اقدام به مصرف قرص زیرزبانی کنند .برای مصرف
قرص زیر زبانی ،فشارخون نباید کمتر از  ۱۰باشد زیرا با مصرف قرص ،فشارخون
کاهش مییابد و درصورتی که فرد سکته قلبی کرده باشد و قرص هم مصرف کند،
وسعت سکته قلبی افزایش خواهد یافت .تا رسیدن اورژانس یا فراهم شدن شرایط
برای بردن بیمار به بیمارستان ،امکان سه بار استفاده از قرص زیر زبانی وجود دارد،
اما برای هر بار استفاده از قرص زیر زبانی باید فشارخون گرفته شود.
او تاکید کرد :در آن شرایط بیمار مجاز به مصرف خوراکی نیست و تنها میتواند
مقدار اندکی آب برای مصرف قرص بنوشد .برخی افراد به دنبال بروز دردهای قلبی
ممکن است حالت تهوع داشته و یا استفراغ کنند که اگر به بیمار آب بدهیم ممکن
است مقداری از آن وارد ریه شده و آسپیره رخ دهد و ریه فرد هم درگیر شود .فرد با
داشتن عالئم فوقالذکر به هیچ عنوان نباید حرکت کند .باید با اورژانس ۱۱۵تماس
بگیرند و در صورتی که امکان تماس گرفتن با اورژانس برایشان وجود نداشت حتما
از اطرافیان کمک بخواهند و بدون اینکه خودشان راه بروند با کمک اطرافیان سوار
خودرو شده و به نزدیکترین بیمارستان بروند .افرادی که به شکل ناگهانی دچار
دردهای شدید میشوند به هیچ عنوان نباید راه بروند و یا از پله پایین و باال بروند زیرا با
تحرکفشارخونشانافزایشمییابد.

گاهی ممکن است شب قبل خوب نخوابیده باشید و بخواهید به جبران آن ،طی روز ُچرت
بزنید .هر چند بعضی وقتها جبران کم خواب شب با ُچرت روزانه میتواند استراتژی خوبی
باشد اما باز هم ُچرت زدن به اندازهی خواب شب ،انرژیبخش و سالم نیست.
مطالعات نشان میدهند افرادی که شبها به اندازه کافی میخوابند و استراحت میکنند،
بیشتر از کسانی که کمبود خواب شب دارند از ُچرت زدن روزانه بهره میبرند.
این یافتهها نکتهی مهمی را نشان میدهند :فواید ُچرت زدن زمانی نصیبتان میشود که
خواب شبتان هم خوب باشد ،نه اینکه قصدتان از ُچرت زدن ،جبران کمخوابی شبتان باشد.
هیچ چیزی جای خواب خوب و باکیفیت شبانه را نمیگیرد.
چهبایدبکنید؟
ُچرت زدن را به عنوان مکملی برای خواب شب در نظر بگیرید و عادتهای زیر را برای خود

جا بیندازید . :هر شب راس ساعت مشخصی به رختخواب بروید و هر صبح هم سر ساعت از
خواب بیدار شوید.
 .اتاق خوابتان ساکت و راحت و تاریک و با دمای مناسبی باشد.
 .قبل از خواب سراغ تلویزیون و کامیپوتر و موبایل نروید.
 .قبل از خواب غذای سنگین و کافئین نخورید.
 .طی روز فعالیت بدنی داشته باشید تا به خواب شبتان کمک کند.
ُ
درمحیطمناسبیچرتنمیزنید
اگر در محیطی ُپرسر و صدا چرت بزنید ،مثال زیر پنجرهای که ماشینها دائم در حال بوق زدن
هستندُ ،چرتخوبینخواهیدداشت.
شما باید در محیطی ُچرت بزنید که احساس راحتی و امنیت کنید ،چون اگر راحت نباشید به
اندازه کافی نمیتوانید خود را ریلکس کنید؛ مثال اگر روی نیمکت پارک ُچرت بزنید ،نگران این
خواهید بود مبادا کیفتان را بزنند یا توپ بچهها هنگام بازی به سرتان اصابت کند.
چهبایدبکنید؟
محیط مناسب برای ُچرت زدن میتواند برای هر کسی متفاوت باشد .نیازی نیست حتما در
محیطی تاریک چرت بزنید اما ساکت بودن محیط ایدهآلتر است .گوشیتان را بیصدا کنید،
حتی میتوانید گوشبند بگذارید تا سر و صدای محیط اذیتتان نکند.
آالرمگوشیتانراتنظیمنمیکنید
همهی ما کارهای مهمی طی روز داریم که باید به آنها برسیم .گاهی ترس از طوالنی
خوابیدن و از کارها عقب افتادن باعث میشود از خیر ُچرت زدن بگذریم یا خوابمان کیفیت
نداشتهباشد.
چهبایدبکنید؟

آیا به میزان کافی ویتامین سی دریافت میکنیم؟

این ویتامین را بخورید تا سرما نخورید

اگر اضطراب این را دارید که مبادا زیاد بخوابید یا خواب بمانید ،از آالرم گوشیتان کمک
بگیرید .اگر آالرم را روی ساعت مد نظرتان تنظیم کنید میتوانید بدون نگرانی بخوابید و ضمنا
زیادهمنخوابید.
ُ
برایچرتروزانهتانبرنامهیمشخصیندارید
اگر طی روز بدون برنامه و هر وقت که شد چرت بزنید ،بدنتان این پیام را دریافت نخواهد کرد
که زمان خواب و چرت زدنتان ِکی است .انسان بندهی عادت است و بدن ما تمایل دارد منظم
باشیم و برنامهی ثابتی داشته باشیم .مثال اگر هر روز صبح ساعت  ۸برای دویدن بیرون بروید،
بدنتان عادت میکند که در این زمان آمادهی دویدن باشد .یا مثال اگر عادت کنید هر روز سر
ساعت مشخصی ناهار بخورید ،بدنتان مثل یک ساعت منظم ،زمان ناهار خوردن را به شما
اعالم میکند چون برنامهریزی شده که در زمان مشخصی سوخت بگیرد.
در مورد ُچرت زدن هم همینطور است؛ چرت زدن روی برنامه این اطالعات را به مغزتان
میدهد که شما را برای خواب آماده کند.
چهبایدکنید؟
هر روز سر ساعت مشخصی چرت بزنید .وقتی بدنتان به این رفتار عادت کند ،زودتر به خواب
میروید و با انرژی از خواب بیدار میشوید .فواید ُچرت زدن زمانی نصیبتان میشود که خواب
شبتان هم خوب باشد ،نه اینکه قصدتان از ُچرت زدن ،جبران کمخوابی شبتان باشد .هیچ
چیزی جای خواب خوب و باکیفیت شبانه را نمیگیرد
ُ
بعد از خوردن یک غذای سنگین چرت میزنید
همهی ما بعد از خوردن یک غذای سنگین احساس خوابآلودگی میکنیم؛ اما درازکشیدن
بعد از خوردن غذای حجیم و سنگین ،توانایی شما را برای یک خواب خوب و موثر محدود
میکند .غذا اثر بزرگی بر کیفیت خواب میگذارد .غذاهای سنگین مانند غذاهای ُپرچرب
و ُپرکربوهیدرات یا خیلی شیرین ،سختتر هضم میشوند و جلوی خواب خوب را میگیرند.
این مسئله برای کسانی که ریفالکس دارد دردسرسازتر هم هست .زیرا درازکشیدن باعث
میشود حلق و معدهتان در یک راستا قرار بگیرند و اسید و مایعات معده به راحتی به سمت مری
حرکت کنند .ریفالکس با احساس ناراحتی و سوزشی که ایجاد میکند مانعی برای خوابیدن
است.
چهبایدبکنید؟
ُچرت زدن حدود ساعت یک بعدازظهر به دلیل افت سطح هشیاری مغز ناشی از ریتم
شبانهروزی بدن ،ایدهآل است .بنابراین میتوانید عادت کنید هر روز بعد از خوردن ناهار
چرت بزنید .مطالعات نشان میدهند پروتئینهای کمچرب و سبزیجات به چرت زدن کمک
میکنند.
ُ
زمانی که شبها بیخوابی دارید طی روز چرت میزنید
بیخوابییااینسومنیایکاختاللخواباستکهمشخصترینعالمتآن،سختبهخواب
رفتن (یا در خواب ماندن) است .هرچند چرت زدن میتواند عادت سالمی برای خیلیها
باشد؛ اما برای کسانی که بیخوابی شبانه دارند مناسب نیست؛ زیرا وقتی طی روز میخوابید،
از تمایل به خوابتان در شب کم میشود ،در حالی که میل به خوابیدن کمک میکند راحتتر
به خواب بروید و در خواب بمانید.
چهبایدکنید؟
اگر مشکل بیخوابی دارید نباید از بیخوابیهای شبانه و خوابآلودگیهای طی روز عذاب
بکشید؛بهیکمتخصصخوابمراجعهکنیدتاکمکتانکنددلیلمشکلخوابتانراپیداکرده
و درمان مناسب را در پیش بگیرید.
ُ
پیش از چرت زدن کافئین مصرف میکنید
بعضی از افراد تصور میکنند خوردن قهوه پیش از چرت زدن کمک میکند با احساس
بهتری از خواب بیدار شوند و شواهدی هم وجود دارد که این ادعا را تائید میکنند؛ اما مسئله
اینجاست که هرچند ممکن است کافئین کمی کمکتان کند دچار اینرسی خواب بعد از چرت
زدن نشوید اما نباید یه این شیوه عادت کنید .چون مصرف کافئین در بعد ازظهر میتواند در
خواب شبتان اختالل ایجاد کند.
چهبایدبکنید؟
قهوه را فقط صبحها بخورید تا هم طی روز بهتر چرت بزنید و هم خواب شبتان مختل نشود.

 شباهتها و تفاوتهای کرونا و آنفلونزا

ویتامین  Cویتامینی است که بدن انسان قادر به ساخت آن نیست و باید توسط
مصرف مواد غذایی دیگر برای بدن تامین شود .مصرف این ویتامین عامل موثری
در پیشگیری به بیماری سرطان ،سرماخوردگی و سبب بهبود عملکرد مغز و
سالمتپوستمیشود.
براساس این گزارش:ویتامین سی یک ماده مغذی محلول در آب است که در
بعضی غذاها یافت میشود .ما انسانها برخالف بسیاری از حیوانات قادر به
ی که این ویتامین یک ماده غذایی ضروری
ساخت ویتامین سی نیستیم؛ در حال 
برای ما ب ه حساب میآید.
ویتامینسیبرایساختکالژن(پروتئینیکهنقشحیاتیدربهبودزخمدارد)،
بعضیازانتقالدهندههایعصبیونیزدرسوختوسازپروتئینهانیزنقشدارد.
ویتامین سی یک آنتیاکسیدان مهم برای بدن است و آنتیاکسیدانهای دیگر
از جمله ویتامین  Eرا در بدن بازسازی میکند .آنتیاکسیدانها به محافظت از
سلولها در برابر آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد کمک میکند؛ همان
ترکیباتی که در بدن به دنبال تبدیل غذا به انرژی ،تشکیل میشوند .عوامل
محیطی مانند دود سیگار ،آلودگی هوا و اشعه فرابنفش خورشید نیز باعث ساخته
شدن رادیکالهای آزاد در بدن میشود.
ویتامین سی نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی دارد و میزان جذب آهن
موجود در غذاهای گیاهی را افزایش میدهد.
چه میزان ویتامین سی نیاز داریم؟
نیاز روزانه ویتامین  cبه سن ما بستگی دارد .سن مقادیر توصیهشده روزانه
برحسبمیلیگرم()mg
از تولد تا  6ماهگی  40میلیگرم شروع شده تا در خانمها با  75میلیگرم و در
مردان  90میلیگرم ادامه البته در زنان باردار و مادران شیرده نیاز تا  120میلی
گرم نیز وجود دارد.
چه غذاهایی ویتامین سی مورد نیاز ما را تأمین میکنند؟
میوهها و سبزیها بهترین منابع ویتامین  Cهستند .ما میتوانیم مقادیر
توصیهشده ویتامین سی را از غذاهای مختلف از جمله موارد زیر دریافت کنیم:
مرکبات (مثل پرتقال) ،فلفل قرمز و سبز و کیوی که مقدار ویتامین سی زیادی
دارند.سایرمیوههاوسبزیهامانندکلمبروکلی،توتفرنگی،طالبی،سیبزمینی
پختهوگوجهفرنگیحاویاینویتامینهستند .برایاینکهبدانیمآیاویتامینسی
به یک محصول غذایی اضاف ه شده است ،باید برچسب روی محصول را بررسی
ی مدت و پختن کاهش
کنیم .ویتامین سی در غذا ممکن است با نگهداری طوالن 
یابد .بخارپز کردن یا استفاده از مایکروویو ممکن است میزان کاهش ویتامین سی
ناشی از پختوپز را کمتر کند .البته خوشبختانه ،بسیاری از بهترین منابع غذایی
ً
ویتامین سی ،مانند میوهها و سبزیها ،معموال ب ه صورت خام مصرف میشوند.
مکملهایویتامینسی
بیشترمولتیویتامینهاحاویویتامینسیهستند.بعضیازمکملهایحاوی
ویتامین سی ب ه تنهایی یا در ترکیب با سایر مواد مغذی هستند .ویتامین سی
ً
موجوددرمکملهایغذاییمعموالبهشکلاسیداسکوربیکاست.
آیا به میزان کافی ویتامین سی دریافت میکنیم؟
بیشتر افراد ویتامین سی را به میزان کافی از غذا و نوشیدنیها دریافت میکنند.
ن حال ،گروههای خاصی در جذب ویتامین سی دچار مشکل میشوند که
با ای 
شامل :
.1افرادی که سیگار میکشند و کسانی که در معرض دود سیگار قرار دارند؛ به
ایندلیلکهسیگارباعثافزایشنیازبدنبهویتامینسیبرایترمیمآسیبناشی
از رادیکالهای آزاد میشود .همانطور که گفتیم ،افراد سیگاری نسبت به افراد
غیرسیگاری 35میلیگرمبیشتر،ویتامینسیروزانهنیازدارند.
.2شیرخوارانی که با شیر گاو تغذیه میشوند؛ زیرا شیر گاو ویتامین سی بسیار
کمی دارد و گرمای الزم جهت جوشاندن شیر ،میتواند ویتامین سی را از بین ببرد.
مصرف شیر گاو برای شیرخواران کمتر از 1سال توصیه نمیشود .شیر مادر و شیر
خشک دارای مقادیر کافی ویتامین سی است.
.3افرادی که به هر دلیل تنوع غذایی بسیار محدودی دارند؛ مانند مبتالیان
به برخی اختالالتی همچون سوء جذب شدید ،افراد مبتال به برخی از انواع
سرطانهاوبیمارانکلیوینیازمنددیالیز
کمبودویتامینC
ً
کمبود ویتامین  Cمعموال نادر است .از جمله عوارض کمبود ویتامین سی این
استکهافرادیکهبرایچندینهفتهویتامینسیدریافتنکنندیابهمیزانکمی
ویتامین سی (کمتر از حدود  ۱۰میلیگرم روزانه) دریافت کنند ،ممکن است به
اسکوربوت(اسکوروی)مبتالشوند
اسکوربوتباعثاحساسخستگی،التهابلثه،لکههایکوچکقرمزیابنفش
روی پوست ،درد مفاصل ،تأخیر در بهبود زخمها و آسیب مو میشود.
عالئم دیگر اسکوربوت شامل افسردگی ،تورم و خونریزی لثه و لق شدن یا از
دست دادن دندانها است .افراد مبتال به اسکوربوت ممکن است دچار کمخونی
نیز شوند .اسکوربوت اگر درمان نشود ،میتواند باعث مرگ شود.
فوایدویتامینسیبرسالمتی
پیشگیری و درمان سرطان؛افرادی که با مصرف میوهها و سبزیها ،ویتامین
سی زیادی دریافت میکنند ،ممکن است کمتر در خطر ابتال به بسیاری از انواع
سرطانها مانند سرطان ریه ،پستان و روده بزرگ باشند.
بیماری قلب و عروقی؛ به نظر میرسد افرادی که میوه و سبزیهای زیاد مصرف
میکنند،کمتردرمعرضخطرابتالبهبیماریهایقلبیعروقیهستند.
سرماخوردگی؛ ویتامین سی یک داروی محبوب برای سرماخوردگی به
حساب میآید .تحقیقات نشان میدهد افرادی که بهطور منظم مکمل ویتامین
سی مصرف میکنند ممکن است دوره سرماخوردگی کمی کوتاهتر یا عالئم
خفیفتری در صورت ابتال به سرماخوردگی داشته باشند.
آیاویتامینسیمیتواندمضرباشد؟
ش از حد ویتامین سی ممکن است باعث اسهال ،حالت تهوع و
مصرف بی 
دلپیچهشود.
ویتامین سی و تغذیه سالم
از آن جاکه غذاها میتوانند مجموعهای از مواد مغذی و سایر مواد ضروری برای
سالمت ما را فراهم کنند ،نیازهای تغذیهای باید در درجه اول از طریق غذاها
برآورده شوند .غذاهای غنیشده و مکملهای غذایی زمانی مفید هستند که
ً
تأمین نیاز بدن به یک یا چند ماده مغذی به دالیلی غیرممکن باشد؛ مثال در
مراحل خاصی از زندگی ،مانند بارداری.
سید مرتضی صفوی ،استاد تغذیه علوم پزشکی اصفهان درباره خواص ویتامین
 Cبرای سالمتی بیان داشت :ویتامین  Cآنتیاکسیدان است و به رفع و پیشگیری
از ابتال به سرطان جلوگیری میکند .این ویتامین محلول در آب است و زیاد ه روی
در مصرف آن ایجاد مسمومیت نمیکند بلکه این مقدار زیاد از حد بودن از طریق
ادارا دفع میشود .وی با اشاره به خواص دیگر ویتامین  ،Cخاطرنشان کرد :بدن
انسان ،خوکچه و یک نوع میمون نمیتواند ویتامین  Cرا بسازد؛ در صورتی که در
برخی موجودات این ویتامین در بدن ساخته میشود.
استاد تغذیه عنوان کرد :ویتامین  Cباعث کاهش سرماخوردگی ،کاهش ابتال به
سرطان و بهبود عملکرد مغز میشود و میزان روزانه بین  40تا  220میلیگرم در
روز در افراد مختلف متفاوت است.
صفوی خاطرنشان کرد :مرکبات ،فلفلها ،انواع سبزیجات و ساالدها دارای
ویتامین  Cبوده و اگر به طور کافی این ویتامین را مصرف نکنیم بدن مستعد به
ابتال به سرطان و سرماخوردگی میشود.
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حجتاالسالمحسینیقمی:

سردارنقدی:

دنیا از ملت ایران بصیرت و ایستادگی
را خواهد آموخت

معاونهماهنگکنندهسپاهباتاکیدبراینکهرشادتهایامروزبسیجیانزمینهساز
یک پیروزی بزرگ است ،گفت :دنیا از ملت ایران بصیرت و ایستادگی را خواهد
آموخت و مردم به همگان ثابت میکنند که اسالم ماندنی است و هر کسی مقابل
شجره انقالب بلند شود ،شکست خواهد خورد.
سردار محمدرضا نقدی پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه نمایشگاه ملی کتاب
دفاع مقدس ،انقالب اسالمی ،مقاومت و پایداری که در مجتمع امام خمینی(ره) قم
برگزار شد ،با بیان اینکه دفاع مقدس یکی از درخشانترین مقاطع تاریخ بشر است،
اظهار کرد :شما هیچ جایی را پیدا نمیکنید که مقابل قدرتهای شرقی و غربی با
محدودترین امکانات ایستادگی کند و سربلند و پیروز بیرون بیاید و این اتفاقی است
که ما در دفاع مقدس شاهد آن بودیم.
وی اضافه کرد :همه قدرتهای شیطانی متحد شدند تا انقالب را از بین ببرند اما
مردم ایران تنها ایستادند و از تهدید یک فرصت بزرگ برای پیشرفت درست کردند و
امروزهمهدستاوردهاوپیشرفتهایخودرامدیوندفاعمقدسهستیمچراکههسته
اولیههمهپیشرفتهادفاعمقدسبود.
معاونهماهنگکنندهسپاهخاطرنشانکرد:رزمندگاندفاعمقدسبرایآیندگان
درسهای ماندگاری را باقی گذاشتند ،درسی که نسل های بعدی نیز آموخته و به
خوبی از آن بهره گرفته و در عرصههای مختلف توانسته دشمن را شکست دهند.
*دهه هفتادیها و دهه هشتادیها دنیا را از دست آمریکا نجات دادند
وی ادامه داد :امروز دهه هفتادیها و دهه هشتادیهای ما دنیایی که آمریکا به
دنبال بلعیدن آن است را نجات دادهاند و این نتیجه درسهای دفاع مقدس است.
نقدی گفت :بعد از سقوط امپراطوری شرق ،آمریکا خود را تنها قدرت جهان دید و
اعالم کرد که همه کشورهای دنیا باید تکلیف خود را مشخص کنند و همه نیز جا زدند
و عقب نشستند و برای مدتهای طوالنی قرار بود آمریکا طاغوت دنیا باشد اما ندایی
از حسینیه تهران علیه آمریکا برخواست که ما با شما نیستیم ،جوانان دهه هفتادی
و دهه هشتادی نگذاشتند که این بیان در حد یک شعار بماند و در عرصه عمل به
فرمان امام عمل کردند.
وی تصریح کرد :قدرتهای بزرگ مقابل آمریکا تسلیم شدند اما امروز همه قدرتها
متوجه شدند که آمریکا آن قدرتی که تصور می کردند نیست و می توان جلوی آن
ایستاد و این درس را دهه هشتادیها و دهه هفتادیها به جهان دادند.
*امروز ملت ایران دفاع مقدس دیگری را تکرار میکند
نقدی با تاکید بر اینکه جوانان ما از کتاب ابراهیم هادی و دیگر کتب دفاع مقدس
درسهای مقاومت و دفاع مقدس را فراگرفتهاند ،مطرح کرد :امروز ملت ایران
با بصیرت خود دفاع مقدس دیگری را تکرار میکند و جا دارد این حماسهها را در
قالبهای هنری بیان کنیم و با هزار زبان این عظمت و بزرگی را برای نسل جوان
تبیین کنیم و این ها برای همه جوامع بشری درس است.
وی گفت :کتابهای دفاع مقدس مقاومت برابر قدرتهای شیطانی را به مردم
میآموزد و باید این کتب در میان مردم ترویج شود .نقدی با تاکید بر اینکه امروز
بسیجیان درحال خلق حماسه بزرگتر هستند ،گفت :اگر در دفاع مقدس با دستان
خالی و مظلومانه مقابل دشمن استادیم اما امروز با باالترین دستاوردهای نظامی
رسیدهایم و دشمن از تجهیزات نظامی ایران در هراس است.
*بسیجیان دشمنان را در توطئه اخیر رسوا کردند
وی خاطرنشان کرد :باید روشن شود که جنایتکار کیست؟ ،بسیجیها و جوانان
فداکار این ملت بدون سالح گرم برای برقراری امنیت مردم و کسبه در میدان حضور
یافتند و با خون خود نشان دادند که ظالم کیست و مظلوم کیست؟ ،آنها می
خواهند یک تصویر جنایتکار از یک کشور عدالتمدار به دنیا مخابره کنند اما در این
توطئه رسوا شدند و معلوم شد که انسانهایی را پرورش دادند که طلبه را در تاریکی
گیر بیاورند و او را در تاریکی به شهادت برسانند.
نقدی ادامه داد :آنها هستند که در خیابان ایذه کودک مظلوم را به شهادت
میرسانند و دنیا هم این صحنه را دیده و متوجه شده که جنایتکار کیست؟ آنها
همانهایی هستند که در دفاع مقدس طرفدار صدام بودند و امروز نیز به دنبال آشوب
درکشورهستند.
وی اضافه کرد :همانطور که قرآن تاکید دارد خداوند متعال دشمنان ما را از
احمقها قرار دارد چراکه دشمن از تجربه خود در دهه  60درس نگرفته که روزی
 100نفر در تهران شهید میشدند.
معاونفرهنگیوزیرارشاد:

افزایشتولیداتفرهنگیدفاعمقدس
نیازمندمشارکتمردماست

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :پیشکسوتان و خانواده های
شهدا در تولید کتاب های دفاع مقدس ظرفیت خوبی دارند و در راستای افزایش
تولیداتاینعرصهنیازمندیکنهضتعمومیهستیم.
یاسراحمدوندشامگاهپنجشنبهدرمراسماختتامیهیازدهمیننمایشگاهملیکتاب
دفاع مقدس در مجتمع امام خمینی (ره) قم اظهار داشت:در طول سال گذشته
شاهد افزایش صدرصدی انتشار کتابهای دفاع مقدس بودیم و این آمار دو برابر
سالهای گذشته بوده که این امر به همت ناشران و حمایتهای صورت گرفته دولت
در این زمینه بوده است.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان داشت :با عنایت به مطالبه رهبر
معظم انقالب برای توجه به آثار کتاب حوزه دفاع مقدس ،نیاز است تا برای افزایش
تولید در این زمینه برنامه ریزی کنیم.
وی ابراز داشت :با توجه به ساز و کار فعلی در عرصه فرهنگی کشور در هیچ حوزهای
به اندازه حوزه تولید کتاب دفاع مقدس زمینه برای تولید چند برابری فراهم نیست.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :امروز در کشور افراد زیادی از
جمله پیشکسوتان جبهه و جنگ و خانوادههای معظم شهدا داریم که میتوانند در
راستایتولیدمحتوایکتابنقشآفرینباشند.
احمدوند گفت :نیازمند یک نهضت عمومی در این زمینه داریم که برنامه ریزی در
راستای جریان عمومی تولید محتوا در حوزه ایثار و شهادت در حال انجام است.
وی افزود :در راستای ترویج و مصرف محتوا فرهنگی نیز پیشنهاد میشود با
استفاده از ظرفیت راهیان نور که اقدام بسیار فاخری است که البته ممکن است
برای همگان امکان حضور در این سرزمینها فراهم نباشد ،میتوان با حضور راویان و
خوانش کتابهای حوزه دفاع مقدس در مدارس گامهای خوبی برای آشنایی نسل
جوان با این عرصه برداشت.
وی ادامه داد :خوشبختانه نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در استان قم با استقبال
مردمی مواجه شده است و طی این مدت افراد زیادی به این نمایشگاه مراجعه کردند.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :جنس مردم قم فرهنگی
است و ظرفیتهای قم در عرصههای فرهنگی بسیار قابل توجه است که باید این
ظرفیتبهفعلیتبرسد.
احمدوند با اشاره به حوادث اخیر کشور افزود :حوادث اینگونه در کشور همواره
وجود داشته است و فتنههای این روزها نیز کشور را بالندهتر میکند.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه:

عرصه کتاب ابزار موثری برای انتقال پیام
شهدااست

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه گفت :عرصه کتاب
یکی از ابزارهای موثر در راستای انتقال پیام شهدا است که رهبر معظم انقالب بر آن
تاکیددارند.
سردار عبدالرضا آزادی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین نمایشگاه
ملی کتاب دفاع مقدس در مجتمع امام خمینی (ره) قم اظهار داشت :بعد از دو سال
وقفه کرونایی ،نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در شهر قم برپا شد که ناشران حوزه دفاع
مقدس در این زمینه تالشهای فراوانی داشتند.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج گفت ۹۰:
ناشر حوزه دفاع مقدس با ۶هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور داشتند.
سردار آزادی عنوان داشت :استقبال مردم قم در مقایسه با سایر استانها از
نمایشگاه دفاع مقدس ،انقالب اسالمی و مقاومت کم نظیر ،دل گرم کننده و خارج
از تصور بود.

مردم قم افتخار میزبانی از حضرت موسی مبرقع(ع) را دارند

استاد حوزه علمیه گفت :با اشاره به زیارت بقعه
متبرکه این امامزاده واجب التعظیم و امامزادگان
چهل اختران از سوی گروه زیادی از زوار پاکستانی،
هندی و دیگر زائران خارجی تصریح کرد :مردم قم
مفتخر به میزبانی از ایشان و زندگی در مجاورت
آرامگاهمطهرایشانهستند.
حجتاالسالم حسینی قمی در آیین
سوگواری شب وفات حضرت موسی مبرقع ابن
الجواد(علیهما السالم) که چهارشنبه شب در
بقعه متبرکه این امامزاده واجب التعظیم برگزار شد
اظهار کرد :بعد از قرآن کریم ،معارف دینی خود را
از روایات اهل بیت(ع) ،مناجاتهای آن بزرگواران و
زیارتنامههایشان دریافت میکنیم و تفاوتی هم بین
آنهانیست.
وی افزود :همانطور که معارف دینی را از کالم
ائمه اطهار(ع) میآموزیم میتوانیم معارفی را هم از
ادعیهمنسوببهآنهادریافتکنیم.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه یکی
از ُپر برکتترین مواردی که شیعه در طول تاریخ
از آن استفاده کرده ،زیارتنامهها هستند گفت:
زیارتنامهها برای امامان و امامزادگان تنظیم شده و
معارف بلندی در آنها نهفته است.
وی با اشاره به مفهوم و دالیل مسئله زیارت عنوان
کرد :عالمه امینی در جلد پنجم «الغدیر» نوشته
است «زیارت» در صدر اسالم وجود داشته و مردم
به زیارت حضرت محمد(ص) میرفتند ولی از
قرن هشتم که ابن تیمیه یعنی پدر فکری وهابیت
نظراتش را بیان کرد ،زیارت به نوعی از شرک تعبیر
شد البته او در زمان خودش مخالفان فراوانی داشت
و حتی به زندان افتاد و علمای اهل سنت هم با
او مبارزه میکردند اما  400سال بعد ،محمد بن
عبدالوهاب افکار او را در لوای شمشیر آل سعود
احیاکرد.
حسینی قمی ادامه داد :در حجاز که علمای
فراوانی حضور نداشتند تا با او مبارزه کنند،
اندیشههای ابن تیمیه گسترش یافت و به وهابیت
امروزیرسید.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه خداوند در
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مبارکه یوسف به مسئله زیارت اشاره َکرده است
ْ
گفت :در آیه نخست میخوانیم که َ
«و َما أ ْر َ َسل َنا ِم ْن
َّ ُ َ َ ْ َّ
الله ۚ َو َل ْو َأ َّن ُه ْم إ ْذ َظ َل ُموا أ ْن ُف َس ُهمْ
َر ُسول إل ليطاع بإذن
َ ُ ٍ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ُ ِ ِ ِ َّ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِ ُ َّ ُ ُ َ
ُ
َ
َ
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا
َّ
الل َه َت َّو ًابا َرح ً
يما» به این معنا که اگر هنگامی که
ِ
آنان (گروه منافق) بر خود ستم کردند به تو رجوع
میکردند و از کردار خود به خدا توبه نموده و تو
هم برای آنها استغفار میکردی و از خدا آمرزش
میخواستی ،در این حال البته خدا را توبهپذیر و
مهربانمییافتند.
َ ُ َ َ
وی افزود :در آیه بعدی هم آمده است «قالوا َيا أ َبانا
ْاس َت ْغف ْر َل َنا ُذ ُن َوب َناإ َّنا ُك َّنا َخاطئ َ
ين»درآنحالبرادران
ِِ
ِ
ِ
یوسفعرضهداشتند:ایپدربرتقصیراتمانازخدا
آمرزش طلب که ما خطای بزرگ مرتکب شدهایم
که این هم به معنای توسل به کسی است که نزد
خداوند آبرو دارد و میتواند برای دیگران دعا کند.
حسینی قمی با بیان اینکه «زیارت» و «شفاعت
و توسل» اختالف میان شیعه و اهل سنت نیست
گفت:اختالفنظراصلیباگروهیوهابیاستکه
زیارت را شرک میداند چه اینکه اهل سنت هم به
مسئلهزیارتاهمیتمیدهندوبهقبوربزرگانخود

وهمچنینامامانشیعهمیروند.
این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد :نشانه
وفای ما به عهد با اهل بیت عصمت و طهارت این
است که به زیارت قبور مطهر ایشان و همچنین
فرزندانونوادگانشانبرویم.
وی با بیان اینکه برکت زندگی در قم به خاطر
حضور امامزادگان و آرامگاه مطهر ایشان به
خصوصحضرتفاطمهمعصومه(س)استگفت:
یکی دیگر از این بزرگان ،حضرت موسی مبرقع(ع)
است که فرزند بالفصل امام جواد(ع) و برادر امام
هادی(ع)بودهاند.
حسینی قمی با اشاره به زیارت بقعه متبرکه این
امامزاده واجب التعظیم و امامزادگان چهل اختران
از سوی گروه زیادی از زوار پاکستانی ،هندی و
دیگر زائران خارجی تصریح کرد :مردم قم مفتخر به
میزبانی از ایشان و زندگی در مجاورت آرامگاه مطهر
ایشانهستند.
وی ادامه داد :عدهای از ری نزد امام صادق(ع)
رفتند و ایشان به آنها فرمود «مرحبا باخواننا من قم»
و ادامه دادند مردم قم اهل رکوع و سجود و قیام و
قعود هستند و اول کسانی هستند که وجوهات
شرعیه خود را برای اهل بیت(ع) میفرستند.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان قم عنوان کرد:

چهارمین رویداد تولید محتوای بسیج قم به پایان رسید

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان قم گفت :در چهارمین رویداد ملی
تولیدمحتوایدیجیتالبسیجقم ۴۰تیمکهبیشاز ۳۰۰نفربودندبهرقابتبایکدیگر
پرداختند.
سیدمحمدحسنیزدینژاددرحاشیهبرگزاریچهارمینرویدادملیتولیدمحتوای
دیجیتال بسیج قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت :امروز اهمیت فضای مجازی
به قدری است که رهبر معظم انقالب اهمیت آن را در حد معجزه قرن بیستم یعنی
انقالب اسالمی میدانند همین اهمیت باعث برگزاری این رویداد است.
وی ادامه داد :نمایش توانمندی های تخصصی بسیج در عرصهی تولید محتوای
دیجیتال در بستر فضای مجازی ،ارتقاء و رشد توانمندی های فنی و خالقانه نیروهای
مردمیدرعرصهیتولیدمحتوایبسیجوشناساییاستعدادهایبرترمردمیدرحوزه
ب و کارهای مجازی و
لزایی و رونق اقتصاد کس 
تولید محتوای دیجیتال با هدف اشتغا 
دیجیتال بومی از جمله اهداف برگزاری این رویداد است.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان قم با اشاره به موضوعات اعالم شده
برای رقابت ،بیان کرد:شهید و شهادت ،فرهنگ ایرانی اسالمی ،اقتدار ملی ،جهاد
خدمت ،سالمت و ورزش از جمله موضوعات اعالم شده برای رقابت تیم ها است.
وی ادامه داد :این رقابت از ساعت ۸صبح روز چهارشنبه آغاز شده است و روز جمعه
به پایان رسید.
یزدی نژاد با اشاره به کارگاه های آموزشی ،خاطرنشان کرد :در حاشیه برگزاری این
رویداد کارگاه های آموزشی برای تیم ها توسط اساتید مجرب دعوت شده به رویداد که
مشاوره تیم ها هم هستند برگزار می شود.
وی تاکید کرد :چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال استان قم به
صورت حضوری در سه بخش بازی سازی (ویژه تلفن همراه) ،انیمیشن و اپلیکیشن
در حال برگزاری است.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان قم با اشاره به تعداد شرکت کنندگان و
تیم های حاضر در رویداد ،عنوان کرد :در حال حاضر بیش از ۴۰تیم که مجموعا۳۰۰
نفر هستنددرحال رقابتبا یکدیگر هستند.
وی خاطرنشان کرد :جوایز در هر بخش تیم اول ۱۰۰ :میلیون ریال  ،تیم دوم۸۰ :
میلیون ریال و تیم سوم ۵۰ :میلیون ریال در یافت خواهد کرد همچنین جایزه ویژه
 ۱۷۰میلیون ریالی برای تیم منتخب هم در نظر گرفته شده است.
ت رئیسه شورای اسالمی شهر قم:
عضو هیئ 
حمایت مدیریت شهری از آثاررویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج
عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر قم نیز در حاشیه این رویداد ملی در جمع
خبرنگارانگفت:یکیازبرنامههاییکهمیتوانبهصورتجدیآنراپیگیریکرداین
است که برنامههایی که شهرداری و یا مدیریت شهری در زمینه فرهنگ شهروندی و
فرهنگ انقالبی جامعه انقالبی ایران و قم دارد با استفاده از آثار موفق در رویداد تولید
محتوایدیجیتالبسیجباشد.
نرجس نیازمند اظهار داشت :رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج یک کار جدید
است ازآنجاییکه این رویداد در برنامههای کنگره ملی شهدای استان قم نیز گنجانده
شده است و با حضور و شور و عالقه جوانان همراه است مثبت ارزیابی میشود.
وی ادامه داد :اجرای این نوع برنامهها باید بیشتر شود رویآوردن به تولید محصوالت
هنریدرزمانی کهبا حملهترکیبیدشمنروبروهستیمقابلتقدیراست؛زیراظرفیت
و استعدادی که جوانان ما در این زمینه دارند به بهتر شناختهشدن ارزشهای انقالب
و شهدا و آشنایی آنها با شهدا کمک میکند.
نیازمند خاطرنشان کرد :جوانان ما دوران دفاع مقدس را درک نکردند چنین
رویدادهایی که به تولید آثار هنری میپردازد به شناخت جوانان از ارزشهای انقالب
کمک میکند؛ زیرا خودشان دخیل در مسئله هستند ،عصر دیجیتال و رسانه است و

تمامی رسانهها در اختیار قدرتهای جهانی قرار دارد و نباید این میدان را خالی کنیم.
عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر قم تصریح کرد :امیدواریم این رویدادها
بهصورت بیشتر و مؤثرتر پیگیری و اجرا شود؛ زیرا جوانان امروز جامعه استعداد و
آشنایی بسیار خوبی در این زمینه دارند که میتوانند هنرهای عالی را تولید کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت شهری در برنامههای خود از تولیدات این
رویداد استفاده خواهد کرد تا مشوقی برای شرکتکنندگان باشد؟ گفت :یکی از
برنامههایی که میتوان بهصورت جدی آن را پیگیری کرد این است که برنامههایی که
شهرداری و یا مدیریت شهری در زمینه فرهنگ شهروندی و فرهنگ انقالبی جامعه
انقالبی ایران و قم دارد با استفاده از آثار موفق در این رویداد باشد ،زیرا حمایتی مالی
حتی در تولیدات کوچک از این جوانان باعث پیشرفت بیشتر آنها در تولید محتوای
دیجیتال و ایجاد یک تیم قوی میشود.
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم:
تولید محتوای فاخر در فضای مجازی انجام رسالت اجتماعی است
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم نیز در حاشیه این
رویداد ملی در جمع خبرنگاران گفت :افراد حاضر در رویداد در ابتدا به رهنمودهای
رهبری لبیک گفته اند و سپس به وظیفه و رسالت اجتماعی خود که حضور در فضای
مجازی و تولید محتوای فاخر در آن است پرداخته اند.
علی مؤمن حجازی اظهار داشت :از دیدن این همه طیف مختلفی سنی که از
نوجوان تا دهه پنجاهی در این رویداد حضور دارند بسیار خوشحال شدم.
وی ادامه داد :افراد حاضر در رویداد در ابتدا به رهنمودهای رهبری لبیک گفته اند و
سپس به وظیفه و رسالت اجتماعی خود که حضور در فضای مجازی و تولید محتوای
فاخر در آن است انجام داده اند و سهم خود را در این بازار اجرایی کرده اند.
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم تصریح کرد :ما
مشخصا برای حمایت از ایده هایی که در راستای شهر هوشمند و خدمات شهری
است در این رویداد حاضر شدیم.
وی خاطرنشان کرد :موضوع تیم های حاضر در رویداد بسیار خوب است و چندین
موضوع هم در راستای سیاست های ما است که قول مساعدت دادیم.
عضو شورای شهر قم مطرح کرد:
حمایت و پشتیبانی از۱۰طرح و ایده رویداد بسیج
عضو شورای اسالمی شهر قم نیز در حاشیه این رویداد ملی در جمع خبرنگاران با
اشاره به حضور طیف عظیمی از نوجوانان و جوانان در رویداد بسیج ،گفت :از۱۰ایده
و طرح رویداد بسیج که با سیاست ها و اولویت های شهر همراه باشد حمایت و
پشتیبانی خواهیم کرد .سید محمدحسین دهناد اظهار داشت :حضور طیف زیادی
از نوجوانان و جوانان که ایده های خود را در حال مطرح کردند در ابتدای ورود به
رویداد جلب توجه می کند .وی ادامه داد :در این رویداد در زمینه ای مختلفی از جمله
اپلیکیشن و سرویس های نرم افزاری تا محتوای انیمیشن و یا پویانمایی در حال تولید
آثار فاخر هستند .عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه مدیریت شهری با بیش از
۳۷۰نوع ماموریت در شهر روبرو است ،گفت :این ماموریت های از بدو تولد یک انسان
تا انتهای زندگی او می باشد .وی اضافه کرد :رفتار مناسب شهروندان در گرو آموزش
مناسب مخصوصا در سنین پایین است به همین دلیل اعالم آمادگی کردیم در حوزه
حمل و نقل و مخاطبان بخصوص دانش آموزان از طرح ها حمایت می کنیم.
دهناد در ادامه اضافه کرد :ما قول داده ایم از ۱۰اثری که در زمینه های مختلف با
دید بحث های حمل و نقلی ،ایمنی و بحث هایی که در اولویت شهری وسیاست ما
قرار دارد حمایت کنیم.
وی بیان کرد :قول حمایت ما مختص این رویداد نیست و بعد از این رویداد سفارش
می دهیم و با حمایت مالی از تیم ها پشتیبانی می کنیم.

سردارشکارچی:

روحانیت جایگاه ویژه ای را برای سامان دادن به جنگ شناختی دارد

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو های
مسلح گفت  :روحانیت ،جایگاه ویژه ای را برای سامان
دادن به جنگ شناختی دارد و حتی در جنگ سخت
یعنی جنگ تحمیلی هم محور اساسی روحانیت بود و ما
به امید خدا و فعالیت های روحانیون و مردم از این مرحله
هم با موفقیت عبور می کنیم.
سردارشکارچیمعاونفرهنگیوتبلیغاتدفاعیستاد
کل نیرو های مسلح در سخنرانی خود بیان داشت :موانع
و چالشهایی در حوزه قدرت نرم ،در کشور وجود دارد با
این حال دشمنان از قدرت جنگ نرم و ابزارهای ما آگاه
هستند.
وی در رابطه با سه مولفه اصلی قدرت نرم در کشور،
افزود:رهبری ،سرمایه اجتماعی ،ایمان و اعتقاد سه
مولفه قدرت نرم در کشور ما هستند که دشمن آنها

را نشانه گرفته و ما باید قدر این سه عنصر را بدانیم و به
بهترینشکلازآنهااستفادهکنیم.
سردار شکارچی در مورد تبعیت از رهبری ابراز داشت:
تبعیت یعنی دستورات و تدابیر رهبری نباید زمین بماند و
در اطاعت از بیانات ایشان نباید اما و اگری ایجاد شود و
اگر این کار اتفاق افتاد مانع از اجرای جنگ نرمی است
که مد نظر ولی فقیه است.
وی در ادامه افزود :وقتی فرامین رهبری اجرا نشود
سرمایه اجتماعی ریزش پیدا میکند و وقتی این دو مولفه
اصلی آسیب دید ،مولفه سوم یعنی ایمان و اعتقاد مردم
هم آسیب می بیند.
تیرهای دشمن مولفه اصلی یعنی رهبری را نشانه
گرفته ،چون اگر به هدف بخورد روی ایمان و اراده مردم
تاثیر دارد و اراده مردم سست می شود.

ایشان در مورد فعالیت های جنگ شناختی دشمن
تصریح کرد :دشمن در جنگ شناختی بطور اساسی کار
میکند و وضعیت امروز کشور ما ،در وقایع اخیر به خاطر
تالشهای دشمن است.
سردار شکارچی درباره جنگ شناختی بیان داشت:
جنگ شناختی اراده و اعتقاد را از مسئول می گیرد .اما
رشد انقالب و نظام اسالمی متکی به این چیزها نبود و
در هر چیزی که اراده کرد موفق شد چون بر پایه اعتقاد
به رهبری  ،مردم  ،ایمان و اعتقاد عمل کرد .اولین بالیی
که جنگ شناختی بر سر مردم می آورد گرفتن اراده است
و در مرحله بعد ذهن را به سمت این میبرد که هرجا
تجهیزات و فناوری دارد برتر است اما در واقعیت اینطور
نیست و ما باید زیر ساخت ها را برای جنگ شناختی
آمادهکنیم.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان قم خبرداد:

تصویب استفاده از آرد کامل
در نانواییهای قم

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان قم از تصویب استفاده از آرد کامل در نانواییها
با هدف حفظ سالمت عمومی و ارتقا کیفیت نان خبر داد.
سعید محمدی در قرارگاه نان کامل فرمانداری قم از تصویب کاهش سبوس گیری
انواع نان در نانواییهای استان خبر داد و گفت :دامنه سبوس گیری در نان بربری
در حال حاضر  ۱۸تا  ۲۱درصد است که به  ۱۸درصد کاهش مییابد ،سبوسگیری
نان لواش و تافتون نیز از  ۱۸درصد به  ۱۵درصد و نان سنگک هم از  ۱۲درصد به ۱۰
درصدکاهشمییابد.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه با همکاری اتحادیه نانواییهای قم و  ۵واحد تولید
کننده آرد اتخاذ شده است ،گفت :کارخانهها از تولید آرد کامل استقبال میکنند و
خطوط تولید این نوع آرد به بهره برداری رسیده و در حال دریافت مجوزهای الزم برای
توزیع آرد کامل در بین نانوایها هستند.
محمدی با اشاره به اینکه در بین مردم هم فرهنگ مصرف نان با آرد کامل وجود دارد،
گفت :تیرگی نان نشان از کیفیت بد نان نیست بلکه نان سبوس دار نشان از کیفیت
مطلوب نان است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان قم با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۵
واحد نانوایی قم اقدام به عرضه نان با سبوس کامل میکنند ،گفت :به مرور زمان
هرچه استقبال عمومی از نان سبوس دار افزایش یابد این نوع پخت نان نیز در بین
نانواییهایشهرافزایشخواهدیافت.
وی در خصوص علت استقبال کم نانواییها به این نوع آرد ،افزود :نگرانی نانواییها از
این است که این نوع نان پخت شود و مورد استقبال مردم قرار نگیرد.
مدیر کل استاندارد استان قم هم با اشاره به نمونه گیریهای انجام شده از ۱۲نانوایی
در مناطق مختلف شهر و  ۵کارخانه تولید آرد قم در خصوص میزان سبوس آرد ،گفت:
بر اساس نمونه گیریهای انجام شده در مهر ماه درصد سبوس گیری نان سنگک بین
 ۱۰تا  ۱۱درصد رسیده است که این درصد در سالهای گذشته حدود  ۲۰درصد بوده
است.
محمدهادی سماواتی ،افزود :بر اساس نمونه گیری صورت گرفته در نان لواش و
تافتون درصد سبوس گیری  ۲۰درصد است و برای نان بربری  ۲۱درصد که بر اساس
استانداردها نان لواش و تافتون باید بین  ۱۲تا  ۱۸درصد و نان بربری هم بین  ۱۸تا
 ۲۱درصد باشد.
سماواتی با تاکید بر اینکه مردم برای سالمت خود باید نان کامل یا درصد سبوس
گیری کم را از نانواییها مطالبه کنند ،افزود :نوع پخت نان در نانواییها را در خواست
مردم تعیین میکند و با توجه به تاثیر نان با سبوس کامل در سالمت مردم این نوع نان
باید بیشتر در سبد غذایی مردم قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ذهنیتی در بین مردم وجود دارد که نان هرچه سفیدتر باشد از
کیفیت و سالمت بیشتری برخوردار است ،افزود :باید مردم بدانند که نان تیره و سبوس
دار از کیفیت باالتری برخوردار است و هر چه مردم بیشتر از نان تیره استقبال کنند
اقبال تولید کنندگان آرد و نانواها از این نوع آرد افزایش خواهد یافت.
مدیرکلکمیتهامداداستانقمخبرداد:

پرداخت ۷۶۰میلیاردریالکمکمعیشت
بهمددجویان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با اشاره به شاخصترین فعالیتهای این
نهاد در این استان طی نیمه نخست سال جاری گفت ۳۹:هزار و ۲۷۲مددجو در قالب
 ۲۴هزار و ۷۱۳خانوار ۷۶۰،میلیارد ریال کمک معیشت دریافت کردند.
محسن مسعودیان راد در گفتوگویی همچنین افزود ۴۷ :میلیارد ریال خدمات
بهداشتی ،درمانی و بیمه نیز برای هشت هزار و ۹۸۱مددجو تامین شدهاست.
وی پرداخت  ۴۰میلیارد ریال ودیعه و اجاره مسکن به یک هزار و  ۴۵۴خانوار را مورد
اشاره قرار داد و گفت :حدود  ۳۲میلیارد ریال نیز برای احداث و تعمیر مسکن ۱۱۴
منزل مددجو هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به پرداخت حدود ۳۳میلیارد ریال برای کمک
به ازدواج  ۶۱۹نوعروس و داماد نیازمند بیان داشت :پرداخت  ۲۱۰میلیارد ریال وام
ضروری برای گرهگشایی ۲هزار و ۴۴۶نیازمند نیز از دیگر فعالیتها به شمار میآید.
وی با تاکید بر  ۴۷۰میلیارد ریال کمک موردی برای رفع مشکلهای نیازمندان
خاطرنشان کرد ۷۱۲ :میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال نیز برای اشتغال  ۸۳۹نفر پرداخت
کردهایم.
مسعودیان راد با اشاره به این که به هفت هزار و  ۷۸۱دانشآموز ،دانشجو و طلبه نیز
خدمات فرهنگی ارائه شد گفت ۲۷۰:میلیارد ریال کمکهای ۳۱هزار حامی به ۶هزار
فرزندیتیمومحسنیننیزبخشدیگریازفعالیتهاست.
وی با اشاره به جمعآوری بیش از  ۱۴۰میلیارد ریال صدقه و  ۲۱۱میلیارد و ۵۰۰
میلیون ریال زکات بیان کرد :مجموع مشارکتهای مردمی نیز طی این مدت بیش از
یک هزار و  ۱۶۷میلیارد ریال بودهاست.
مسئول واحد فرش آستان مقدس قم خبرداد:

نگهداری از 4000متر فرش دستباف
به همت  ۵۰خادم حرم مطهر

مسئول واحد فرش آستان مقدس قم با اشاره به تعمیر و نگهداری از  4هزار و 500
تخته فرش ماشینی در حرم مطهر گفت :بیش از 50خادم افتخاری در بخش تعمیرات
فرشهای دستباف و ماشینی فعالیت دارند و ماهانه  300مترسردوزی فرشهای
دستبافراانجاممیدهند.
محمد فخاردر گفتوگویی اظهار کرد :در این آستان مقدس بیش از  ۴هزار و ۵۰۰
تخته فرش ماشینی و بیش از  ۴هزار متر فرش دستباف وجود دارد که خدمات تعمیر،
رفوکاری و نگهداری آن به صورت پیوسته در حال انجام است.
وی با بیان اینکه برای تعمیر و نگهداری فرشهای حرم مطهر بانوی کرامت حدود۵۰
خادم افتخاری در طول هفته و دو خادم رسمی به صورت تمام وقت فعالیت می کنند،
گفت :با توجه به اینکه فرش های ناقص از رده خارج شده است میزان تعمیرات کاهش
یافته و یک روز در هفته تعمیرات فرش های دستباف به صورت دستی انجام و در ماه
حدود  ۳۰۰متر نیز سردوزی فرش های دستباف با چرخ انجام می شود.
مسئول واحد فرش آستان مقدس بانوی کرامت افزود :تعمیر پارگی ،ریختگی،
سوختگی ،وصله و ریشه دوزی از جمله تعمیراتی است که روی فرش های دستباف
انجام می شود و رسیدگی به پرز ،الیه های رویی فرش و شستوشو نیز از جمله خدمات
نگهداری فرش های حرم مطهر بانوی کرامت است.
وی با بیان اینکه فرش های دستباف حرم مطهر به صورت دوره ای هر دو ماه یک
بار مورد بازدید قرار می گیرد ،افزود :شست و شوی این فرش ها نیز هر سه ماه یک بار
انجام می شود تا خاک گرفتگی باعث شکستگی فرش ها نشود .فخار با بیان اینکه هر
هفته  ۳۵تخته فرش ماشینی حرم مطهر نیز تحت تعمیراتی از قبیل رفوکاری و لکه
گیری قرار می گیرد ،گفت :در حالت عادی میانگین روزانه ۲۵تخته فرش ماشینی نیز
سردوزی می شود که بخش عمده کار واحد فرش را شامل می شود.
با تجلیل ازفعاالن حوزه فرهنگی و نشر دفاع مقدس ؛

نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در قم
پایانیافت

آئین اختتامیه یازدهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس ،انقالب اسالمی و
مقاومت و پایداری پنجشنبه شب درقم برگزار شد.
براساس این گزارش ،بیش از  ۹۰ناشر فعال در حوزه دفاع مقدس در  ۸۰غرفه  ۶هزار
عنوان کتاب را در قالب یازدهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس ،انقالب اسالمی و
مقاومت و پایداری از  ۱۹آبان در معرض دید مردم قم قرار داده اند.
این نمایشگاه روز جمعه در مجمتع فرهنگی امام خمینی (ره) قم به کار خود پایان
داد .سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این
مراسم با بیان اینکه ۸سال دفاع مقدس درخشانترین قطعه تاریخ کشورمان و در ابعاد
گستردهتر دنیاست ،گفت :در تاریخ سابقه ندارد ملتی با تکیه بر باورها و اعتقادات در
مقابل همه دنیا ایستاد .وی افزود :ملت ایران با الگو گیری از  ۸سال دفاع مقدس در
مسیر پیشرفت حرکت کرد و امروز در عرصههای مختلف به موفقیتهای چشمگیر
دست یافت .در پایان این مراسم از نویسندگان ،ناشران و غرفه داران و فعاالن حوزه
فرهنگی و نشر دفاع مقدس تجلیل شد.

اقتصادی5
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بررسی آخرین وضعیت معادن قم و مشکالت و موانع پیش روی ؛

ش زیستمحیطی
قم؛فرصتهای معدنی با چال 

معادن ظرفیتهای بسیاری برای رشد اقتصاد کشور دارند ،از این رو دولت
مردمی سیزدهم به این بخش بهویژه در مناطق معدن خیزی مانند قم رویکرد
بسیار جدی داشته ،و در عین توجه به مسائل زیست محیطی ،عزم خود را برای
برداشتن موانع و محدودیتهای موجود جزم کرده است.
براساس این گزارش ،معادن و صنایع معدنی از مزایا و پتانسیلهای بالقوهای
برای رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری و ایجاد شغل برخوردار میباشد.
بخش معدن از گذشته رابطه نزدیکی با صنایع مختلف کشور داشته ،و توسعه
معادن سهم بسزا و تعیین کنندهای در تولید محصولهای صنعتی کشور ایفا
کرده ،به گونهای که در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور ،معدن به عنوان یکی
از اصلیترین عوامل تحرک و پویایی و به یک معنا ،پیشران رشد اقتصادی کشور
مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور کلی بخش معدن و صنایع معدنی به دالیل متعدد در پیشرفت اقتصادی
کشور نقش حساس و مهمی ایفا میکنند که تجدیدناپذیر بودن منابع و ذخایر
معدنی و همچنین ماندگاری باالی آنها برای نسلهای مختلف یکی از این علل
به شمار میآید.
همچنین ب ه تاکید کارشناسان ،صنایع معدنی جز انفال و ثروتهای ملی جامعه
محسوب میشود ،و ارزش افزوده زیادی دارند ،و سرمایهگذاری در این حوزه نیز
ریسک باالیی دارد.
از سویی ،قابلیتهای دیگری مانند ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی و تامین
نیازهای بخش گستردهای از صنایع داخلی ،اهمیت بخش معدن را برای ارتقای
اقتصادی کشور مضاعف کردهاست.
قم به عنوان یکی از مناطق و استانهای مهم معدنی ،با داشتن  ۲درصد ذخایر
کشور ،ظرفیتهای عظیمی در تامین مواد اولیه صنایع گوناگون دارد.
در بین همه معادن موجود در این استان ،دریاچه نمک به عنوان بزرگترین
دریاچه فصلی و فراشور که در حد فاصل سه استانهای قم ،سمنان و اصفهان

قرار گرفته ،ظرفیت چشمگیری را دارا میباشد ،همچنین سنگآهک ،سنگ
گچ ،مرمریت ،باریت ،سنگ الشه ورقه ،گرانیت ،خاک صنعتی و نمک آبی نیز
ُ
نمونههایی از  ۲۷تنوع معدنی موجود در این استان با گنجایش  ۹۰۰میلیون تن
است.
این استان با دارا بودن  ۸.۶میلیون تن ذخیره منگنز بزرگترین تولیدکننده
منگنز در کشور است ،و معدن منگنز ونارچ بزرگترین معدن تولید منگنز در
خاورمیانه ،در محدوده شهرستان کهک و  ۳۰کیلومتری شهر قم قرار گرفتهاست.
به منظور بررسی آخرین وضعیت معادن قم و مشکلها و موانعی که این بخش
َ
با آن مواجه است با  ۲تن از مسئوالن این استان گفتوگو نموده ایم که در ادامه
می خوانید:
طی سال جاری  ۲۶۰شغل در بخش معدن قم ایجاد شد
رئیس اداره معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم با اشاره به صدور ۳۰
پروانه برداشت معدن در این استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه گفت:
این تعداد مجوز به اشتغال  ۲۶۰تن منجر شدهاست.
محمد جواد آخوندی افزود :حجم استخراج واقعی معدن استان طی این مدت
ُ
 ۲هزار و  ۹۷۸تن بودهاست.
وی سرمایهگذاری پروانههای صادره را  ۱۶۸هزار و  ۹۲۳میلیون ریال ذکر کرد
و گفت :مساحت پروانههای صادره نیز  ۲.۳کیلومتر مربع و ذخیره پروانههای
صادره هم پنج هزار و  ۶۸تن است.
آخوندی گفت :امسال  ۱۸فقره تمدید پروانه و چهار فقره نیز انتقال پروانه
صورتگرفتهاست.
رئیس اداره معادن قم با ذکر این نکته که در این مدت همچنین یک فقره پروانه
اکتشاف و یک فقره گواهی نیز صادر شد ،بیان داشت :در مجموع  ۱۹فقره پروانه
اکتشاف و  ۹گواهی اکتشاف موجود است.
وی همچنین با اشاره به اینکه کل پروانههای بهرهبرداری استان  ۱۹۸فقره است

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم مطرح کرد:

افزایش ظرفیت تولید و احیای واحدهای صنعتی راکد

افزود :االن قم دارای  ۹۵معدن فعال با هزار و  ۱۹۴اشتغال است.
وی ادامه داد ۴۸ :معدن غیرفعال و حدود  ۵۰معدن نیز در وضعیت راکد قرار
دارد ،و بهرهبردار ندارند که پروانه برخی از این معادن از طریق مزایده در حال
واگذاری است.
وی در ادامه کل مجوزهای بهرهبرداری از معادن استان را  ۱۶۸فقره ذکر کرد و
گفت ۲۷ :فقره مجوز برداشت ،دارای اعتبار است که  ۲۵۲اشتغال دارد.
این مقام صمت قم در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پهنههای
اکتشافی استان همچنین تصریح کرد :پهنههای اکتشافی استان در حال حاضر
در اختیار ایمیدرو ،زمینشناسی و شرکت ملی مس است که در مورد سازمان
زمینشناسی پروانههای بهرهبرداری صادر شده  ۱۱فقره است.
وی گفت ۱۲ :محدوده اکتشافی در اختیار ایمیدرو و پنج محدوده اکتشافی هم
تحت مدیریت شرکت ملی مس میباشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به منظور توسعه فعالیتهای معدنی و
نوسازی ماشینآالت چه تسهیالتی برای بهرهبرداران در نظر گرفته شده یادآور
شد :امسال جهت تامین ماشینآالت معدنی ،برای استفاده از تسهیالت با
استفاده از ضمانتنامه صندوق بیمه سرمایهگذاریهای معدن ،اقدامهایی شده،
همچنین در خصوص واردات ماشینآالت معدنی نیز طبق جدیدترین بخشنامه
وزارت صنعت ،معدن ،تجارت شاهد تسهیلگیری خوبی هستیم.
آخوندی در پاسخ به این سوال که در دولت سیزدهم چه اقدامهایی برای
استفاده از ظرفیت معادن استان شده ،پیگیری به نتیجه رساندن مزایده سراسری
کشوری را از جمله آن دانست و گفت :این موضوع سال قبل با بیش از ۱۰۰
محدوده معدنی و واگذاری  ۴۶محدوده معدنی شامل محدودههای اکتشافی و
بهرهبرداری انجام شد ،و اکنون نیز این مزایده همانند سال قبل به صورت کشوری
در حال برگزاری است و حدود  ۱۰۰محدوده آماده واگذاری است.
رئیس اداره معادن استان در پاسخ به این سوال که موانع اصلی گرفتن مجوز
پروانه اکتشاف و استخراج چیست؟ گفت :مهمترین مانع صدور پروانههای
اکتشاف ،مخالفتهای پیاپی و متاسفانه زیاد منابع طبیعی است ،به نحوی که با
بیش از  ۹۸درصد مساحتهای استعالم شده مخالفت میشود.
 ۲۸۵فقره استعالم اکتشاف معادن قم تایید شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم نیز با اشاره به فعالیتهای معدنی شامل
صدور پروانه اکتشاف و مجوز برداشت در عرصههای منابع طبیعی استان گفت:
از سال  ۹۲تا پایان نیمه نخست سال جاری با  ۲۸۵فقره استعالم صورت گرفته
برای اکتشاف موافقت شدهاست.
محمد شعاعی افزود :تعداد کل استعالمها در این مدت  ۸۷۶فقره بوده است.
وی مساحت مورد استعالم را بیش از  ۳۸۵هزار و  ۶۶۱هکتار ذکر کرد و گفت:
از این وسعت با اکتشاف  ۲هزار و  ۶۵۹هکتار موافقت شد.
مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه با  ۲۲درصد استعالمها موافقت شده
خاطرنشان کرد :اکتشاف هفت دهم درصد کل مساحت استعالم شده نیز مورد
قبول قرار گرفتهاست.
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون تدابیر این ادارهکل برای مدیریت
اکتشافهای معادن بیان داشت :یکی از مشکلهایی که در استان داریم ،بحث
معادن است ،ما مخالف معدن نیستیم چون منابع طبیعی در راستای توسعه
استان همراهی میکند ولی قانون معادن باید اصالح شود.
شعاعی افزود :درخواستهایی که برای اکتشاف معدن ارائه میشود،
مساحتهای باالیی دارد در صورتی که به این درخواستها جواب مثبت
داده شود ،دیگر هیچ زمین و عرصهای در اختیار دولت نخواهد بود ،و همه به
معدنکاران تعلق میگیرد.
وی بیان کرد :فارغ از این مساله ،تکنولوژی استخراج و بهرهبرداری معدن در
استان نیز قدیمی است ،و اگر تجهیزات به روز رسانی شود ،با کمترین تخریب
منابع طبیعی ،کار اکتشاف انجام میشود.

رییس اداره بازرگانی سازمان صمت استان قم:

رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان قم گفت :بر اساس برنامهریزی صورت گرفته برای توسعه فعالیتهای اقتصادی
دراستان ،مساله احیای واحدهای صنعتی راکد و افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی فعال در قم ،در کنار هم مورد توجه است.
اکبر ابدالی در گفتوگویی بیان کرد :عالوه بر رویکردهای یاد شده ،سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم ایجاد واحدهای صنعتی
ت ستاد تسهیل و رفع موانع
جدید را نیز مطابق اولویتهای استان در موضوع تولید و اشتغال دنبال میکند و در این رابطه از ظرفی 
تولیداستفادهمیشود.
وی افزود :همه برنامههای مطرح شده برای گسترش توان تولیدات صنعتی قم در قالب یک راهبرد کالن تحت عنوان تعمیق
بخشی فعالیتهای صنعتی استان با نگاه به تمام ظرفیتهای موجود دنبال میشود که اجرای آن موجب تحول در این بخش مهم
اقتصادیخواهدشد.
وی ادامه داد :بر اساس این نگاه ،گسترش فعالیتهای صنعتی در قم با استفاده از صنایع راهبردی ،دانشبنیان  ،قدرتآفرین،
پاک و مطابق ظرفیتهای سرزمین استان صورت میگیرد و میتواند سطح تولید و اشتغال را همراه با رویکردهای تجاری و صادرات
محصوالتتاحدچشمگیریافزایشدهد.
ابدالی همچنین تاکید کرد :استفاده از ظرفیت بخش خصوصیو استقبال ازسرمایهگذاران عالقهمند بهفعالیت در حوزهصنعت
استان از جمله سیاستهای اصلی سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم است که همراه با اجرای برنامههای حمایتی دولت ،نقش
موثریبرایگسترش ظرفیتهایتولیدیاستان خواهدداشت.
در مجموع  ۱۶۰واحد صنعتی راکد درقم وجود دارد که بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته تا پایان سال  ۶۴ ،۱۴۰۱واحد آن
به مدار تولید بازخواهد گشت؛ همچنین برای ارتقای توان تولید ۴۵۶واحد صنعتی موجود در استان که زیر ۵۰درصد ظرفیت خود
فعالیتمیکنند،اقدامهایالزمصورتمیگیرد.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه ،الغدیر ،چاپ و نشر ،سلفچگان ،محمودآباد ،درودگران ،فناوری اطالعات و ارتباطات
()I.C.Tوچهارناحیهصنعتیخورآباد،دستجرد،سیرووطغروداستکههرکدامازآنهاموقعیتممتازیبرایتوسعهسرمایهگذاری،
تولید و اشتغال دارد.

قمبیشترینشاسیمبلمانصادراتیکشورراتولیدمیکند

رییسادارهبازرگانیسازمانصنعت،معدنوتجارتقم،گفت:بیشترینمیزانشاسی(اسکلت)مبلمانصادراتیکشوردر
قم تولید شده و سپس در تهران فرآوری و به مبل کامل تبدیل میشود و فرآیند صادرات آن صورت میپذیرد.
سید مجتبی فرهادی در گفتوگویی  ،بیان کرد :بر اساس آمار در سال گذشته رقم صادرات مبلمان کشور ۴۲میلیون دالر بود
که این رقم نشان میدهد در صورت تجاری سازی فرآیند تولید مبلمان در استان قم و عرضه کامل آن در قالب محصول نهایی،
تا چه میزان میتوان ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی در این بخش را افزایش داد.
وی افزود :برای بررسی وضعیت صادرات مبل ،میز ملی توسعه صادرات آن ،توسط سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم با
دعوت از استانهایی که در زمینه تولید مبلمان فعال هستند نظیر تهران ،اصفهان  ،همدان و آذربایجان شرقی برگزار و نتایج
این نشست برای پیگیری مسائل و مشکالت حوزه تولید و صادرات این محصول به سازمان توسعه تجارت ارسال میشود.
وی ادامه داد :مواردی همچون گران بودن مواد اولیه همچون چوب راش و برخی از یراق آالت و مشکل بودن تامین آن ،لزوم
باالبردن کیفیت تولیدات برای رقابت در بازارهای جهانی  ،توجه به موضوع آموزش در حوزه صادرات برای فعاالن این عرصه،
ایجاد تشکلهای صادراتی ،تجاری سازی و برند سازی محصول ،توجه به وضعیت رقبا در این بخش و تالش برای حفظ و
گشترس بازارهای صادراتی از جمله مسائلی است که در این میز مطرح و بررسی میگردد.
فرهادی با اشاره به این که مبلمان تولید شده توسط صنعتگران کشور به  ۲۵کشور جهان صادر میشود ،گفت :عمده
صادرات مبلمان تولید شده در ایران به کشور عراق است و سپس این محصول بیشتر به کشورهایی نظیر عمان  ،امارات،
افغانستان و قطر صادر میشود .وی افزود :مبلمان کاالیی حجیم هست و در صادرات آن مساله حمل و نقل موضوعی بسیار
مه م بهشمار میآید ،بنابراین بازار کشورهای همسایه همواره مورد توجه صادرکنندگان این کاالست ،البته در زمینه صادرات
مبلمان به خصوص در سطح منطقهای ،محصوالت ساخت ترکیه رقیب جدی برای محصوالت ساخت ایران به حساب میآید.
وی در خصوص وضعیت تولید مبلمان در استان نیز بیان داشت :بر اساس آمار ارائه شده  ،در قم یکهزار و  ۵۰۰واحد در
زمینه تولید مبلمان فعال است و ۲۰هزار نفر در این بخش به فعالیت میپردازند که این آمار نشان دهنده جایگاه مهم مبلمان
در تولیدات صنعتی قم است.

مدیر بورس منطقهای قم خبرداد:

تضمین سود ۲۰درصدی سبد سهام زیر ۱۰۰میلیون تومان

مدیر بورس منطقهای قم ،گفت :سبد سهام افراد حقیقی به شرط اینکه در تاریخ  ۴آبان
حداکثر سقف آن ۱۰۰میلیون تومان باشد با پرداخت یک ریال بیمه میشود.
،حسین مروجی با اشاره به اجرای طرح سهام یار ،گفت :افراد حقیقی به شرط اینکه در
تاریخ  ۴آبان حداکثر سقف آن  ۱۰۰میلیون تومان باشد میتوانند با پرداخت فقط یک ریال
سبد سهام خود را بیمه کنند.
وی افزود :این اوراق به مدت یک سال و با تضمین نرخ سود  ۲۰درصد است و سبد سهام
بیمه شده از چهارم آبان نباید فروخته شود.
مروجی هدف از اجرای این طرح را تشویق سهامداران به نگاه بلندمدت برای سرمایه
گذاری در بورس دانست و گفت :البته سرمایه گذاران و سهامداران میتوانند سهام جدید
خرید و فروش کنند ،یعنی سهام جدیدی را نسبت به تاریخ چهارم آبان ماه خریداری کنند
ً
و همان سهم را مجددا بفروشند ،اما آن سهامی که در تاریخ  ۴آبان داشته اند و آن مبنای
محاسبه خسارت خواهد بود ،پس دارایی آن سبد نباید به فروش برسد.

مروجی درباره این سئوال که اگر یک سبد سهام ۲۰۰یا ۳۰۰میلیون تومان باشد سهامدار
میتواند به ازای هر  ۱۰۰میلیون ،یک ورق بیمه خریداری کند یا خیر ،هم ،گفت :فقط هر
شخص حقیقی فقط با حداکثر ارزش سبد سهام  ۱۰۰میلیون تومان تا تاریخ چهارم آبان
مشمول این طرح شود و افرادی که ارزش سهامشان بیش از  ۱۰۰میلیون تومان باشد
مشمولاینطرحنمیشوند.
وی با اشاره به نرخ یک ریالی اوراق سهام یار ،در خصوص مهلت استفاده از این طرح هم
گفت :این طرح از شنبه این هفته آغاز شده و تا شنبه هفته آینده  ۲۸آبان ادامه دارد.
مدیر بورس منطقهای قم هدف از اجرای این طرح را حمایت دولت از حقوق سهامداران به
ویژه سهامداران خرد حقیقی بیان کرد.
مروجی درباره میزان سود این طرح هم توضیح داد :سود  ۲۰درصد تقریبا سود متعارف و
در واقع بدون ریسک در نظام بانکی است و دوره یک ساله هم یک دورهای معقول است که
سهامدار بایستی صبور باشد تا نتیجه سرمایه گذاری خود را ببیند.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر بازدهی بازار سرمایه تا سال آینده بیشتر از  ۲۰درصد
بود تکلیف چیست ،گفت :اگر بازده بیش از  ۲۰درصد بود که یک سرمایه گذاری مناسب و
مطلوب بوده و اگر به هر دلیلی کمتر از ۲۰درصد بود این اطمینان خاطر وجود دارد که دولت
حداقل بازده ۲۰درصد را تضمین میکند.
مروجی افزود :در صورت انعقاد تفاهمنامه بین سازمان بورس و بیمههای بزرگ امکان
گسترش این طرح به پورتف ویهای بزرگتر هم وجود دارد.
ً
وی افزود :طبیعتا وقتی رشد ارزش سبد سهام بیش از  ۲۰درصد باشد دیگر فرد سرمایه
گذارنیازیبهبیمهنامهنداردواگربازدهیکمتراز ۲۰درصدیاحتیمنفیباشدمابهالتفاوت
آن تحت عنوان خسارت سهام یار پرداخت میشود.
مدیرمنطقهایبورسقمدرپایانتاکیدکرد:طرحبیمهپرتفویکمتراز ۱۰۰میلیونتومان
فقط شامل سهام افراد حقیقی و خرد میشود و سرمایه گذارانی که در صندوقها سرمایه
گذاری کرده اند مشمول این طرح نمیشوند.

یک کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد:

مافیایمخالفبرجامبدنبالانحصار
در فروش نفت

یک کارشناس حوزه انرژی گفت :تا مدیریت اقتصاد و نظام بانکی شفاف نشود ،تا
 FATFتصویت نشود وضع به همین شکل است مافیا از هر حرکت اقتصادی دولت به
نفع خودشان سود میکند و این منافع ملی است که متضرر میشود.
براساس این گزارش ،هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه ( ۱۱آبانماه) با
آییننامه اجرایی جزء ( )۱بند (ز) تبصره  ۱۹ماده واحده قانون بودجه  ۱۴۰۱کل
کشور که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاههای اجرایی
میشود ،موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ  ۱۸آبان در نامهای از سوی معاون اول
رئیسجمهوریابالغشد.
در بند (ز) و جزء ( )۱این بند آمده است :بهمنظور اجرای تکالیف این قانون و در
صورت درخواست دستگاههای اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت،
صندوقهای بازنشستگی کشوری ،لشکری و تأمین اجتماعی ،همچنین در اجرای
ماده ( )۹۰قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی ،به دولت اجازه
داده میشود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات
گازی صادراتی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی پس از تأیید آنها
توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف
منابع بند (ب) تبصره ( )۱این قانون اقدام کند.
محمود خاقانی در ارزیابی فروش نفت از سوی افراد به ایلنا گفت :در این خصوص
اعالم شده به اشخاصی که وزارت نفت تائید میکند اجازه فروش نفت داده شود،
اما مشخص نشده بر اساس چه ضوابطی این اشخاص را مورد تائید قرار میدهد،
همچنین این قانون صراحت ندارد که این اشخاص حقیقی هستند و یا حقوقی.
وی افزود :جزء "یک" بند "ز" تبصره " "19ماده واحده قانون بودجه  1401فروش
نفت از سوی اشخاص مورد تائید دستگاههای اجرایی است اما این روش در حالی که
قانون نبود هم در دولت احمدینژاد اجرا شد ،یعنی پلیس و یا یک وزارتخانهای برای
تامین هزینههایی که کسری بودجه داشت مجوز گرفتند که از جزیره خارک محموله
دریافت و بفروشند و مشکل بودجهشان را حل کنند .این اقدام در مورد پلیس انجام
شد ،وقتی دولت یازدهم مستقر شد در خصوص محمولههایی که به این نحو فروخته
شده بود سوال شد که چگونه به فروش رفته و پول آن کجا رفته تا اینکه به مافیای بابک
زنجانی رسیدند .در هر حال اکنون نیز این قانون شفاف نیست که چه کسی در اجرا
نظارت دارد .این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه این قانون بد نوشته شده یعنی
قانونگذار در انشای قانون دقت بیشتری نداشته و شفاف نیست ،تصریح کرد :از دولت
نهم به بعد در کشور ما به بهانه تحریم و ضرورت دور زدن تحریم اقتصاد کالن شفاف
نیست و کسانی در اقتصاد فعال هستند که به مافیای دارو ،مافیای قطعات یدکی و
خوراکی شهرت یافتهاند و بخش اعظم صادرت غیر نفتی کشور را هم در دست دارند.
حال به بهانه این قانون صادرت نفت را هم بدست میگیرند و وارد بازاری میشوند که
یک مشتری فقط به نام چین داریم ،کسانی که به بهانه دور زدن تحریم نفت خام را
تحویل میگیرند و به بهانه این که نباید اسمشان فاش شود مخفی میفروشند و هر
کدام با دیگری در قیمت رقابت میکند ،این در حالی است که شرکت نفت نیز برای
دور زدن تحریم سعی میکند ارزانتر از روسیه نفت را در بازار شرق بفروشد ،بنابراین
اکنون این نگرانی وجود دارد که از نفت خام شرکت نفت فروش نرود و روی دستش
بماند .وی بیان داشت :اکنون پیشنهاد من این است که اگر قرار است این قانون اجرا
شود و وزارت نفت اشخاصی را که صاحب امتیاز بوده و محق هستند که محموله نفت
خام را در بازار بفروشند ،بهتر است نفت را در اختیار بیمارستانها حداقل بیمارستان
صنعت نفت هم قرار دهند تا بتوانند مشکالت مالی را حل کرده و بیمارستانها را بهتر
مدیریتکنند.
تا FATFتصویت نشود وضع به همین شکل است
خاقانی با تاکید بر اینکه باید شفافسازی شود که چرا در این قانون منافع ملی به
اندازه کافی مدنظر قرار نگرفته ،درباره تجربه فروش نفت از سوی افراد در دیگر کشورها
گفت :در صنعت نفت چه قبل و چه بعد از انقالب این روش برای بازاریابی و فروش
نفت سابقه نداشته و قانونی نبوده است ،در کشورهای دیگر مثال عراق شرکتهای
چندملیتی از جمله لوکاویل و شرکتهای چینی و اروپایی مثل توتال و بیپی و
شوورن در سرمایه گذاری و قرارداد مشارکت در تولید دارند و یا اینکه حتی دولت ونزوئال
به طور پنهان با امریکا در حال مذاکره است ،در تمام کشورهای عضو اوپک مثل امارات
و عربستان شرکتهای چندملیتی حضور دارند و با شرکت دولتی آن کشورها قرارداد
شفافی دارند ،مثال در آرامکو دیگر شرکتها نیز سهام دارند اما تمام نفت تولیدی را
خود شرکت میفروشد و به اشخاصی در عربستان این وظیفه را تفویض نمیکند .برای
اولین بار است که این قانون تنها در ایران تصویب شده و نتیجه آنچه احمدینژاد انجام
داد اینکه مافیاهای بزرگی در عرصه صنعت نفت پا به عرصه وجود گذاشتند .وی ادامه
داد :اکنون همان مافیایی بدنبال صنعت نفت هستند ،اقتصاد خرد و کالن را مدیریت
میکنند و صادرات غیرنفتی را در دست دارند و نمیخواهند برجام به سرانجام برسد،
فشار وارد میکنند تا فروش نفت را هم در دست بگیرند و این در شرایطی است که
همواره اعالم میشود نفت فروخته میشود و پول آن نیز به کشور باز میگردد .این
کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد :تا مدیریت اقتصاد و نظام بانکی شفاف نشود ،تا
 FATFتصویت نشود وضع به همین شکل است .مافیا از هر حرکت اقتصادی دولت به
نفع خودشان سود میکند و این منافع ملی است که متضرر میشود.
رییس اتاق بازرگانی ایران:

تورمباعثافرایشنااطمینانیها
دراقتصاد کشور شده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد :تورم باعث افرایش نااطمینانیها
دراقتصاد کشور و غیرقابل پیشبینی کردن آن شده و البته این عدم ترسیم آینده به
خانوادهها نیز سرایت کرده است.
حسین سالحورزی در گفتوگویی ،در پاسخ به این پرسش که آیا شما ریشه
اعتراضات اخیر را اقتصادی میدانید؟ گفت :من تصور میکنم بخشی از دالیل
اعتراضات اخیر اقتصادی است و بدون تردید همه دالیل نارضایتیهای انباشت
شده مردم صرفا اقتصادی نیست و تقلیل دادن اعتراضات اخیر به برخی موضوعات
اجتماعی نیز واقعبینانه به نظر نمیرسد .وی با اشاره به تورم لجام گسیخته حاکم بر
کشور ،خاطر نشان کرد :تورم باعث افرایش نااطمینانیها دراقتصاد کشور و غیرقابل
پیشبینی کردن آن شده است .عدم پیشبینی آینده به بنگاههای اقتصادی محدود
نشده و این عدم ترسیم آینده به خانوادهها نیز سرایت کرده است و آنها تصویر روشنی
از آینده ندارند .به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ؛ قدرت خرید مردم به خصوص
افرادی که حقوق ثابت دریافت میکنند روز به روز کاهش پیدا میکند.
این فعال اقتصادی ادامه داد :اولین اقدام برای بازگشت به شرایط اقتصادی پایدار
این است که بستری فراهم شود تا اقتصاد ایران دوباره به زنجیره اقتصاد بینالمللی
بازگردد و بتوانیم ابزار کافی برای توسعه صادرات و تعامالت خارجی داشته باشیم؛
دولت باید زمینه انضباط مالی را به وجود بیاورد و تا شاهد کسری بودجه این چنینی
نباشیم .تورم قابل کنترل است و باید دولت سازوکاری در نظر بگیرد که شاهد کاهش
روزانه ارزش پول ملی نباشیم .سالحورزی این ادعا که تحریمها در اقتصاد کشور
و زندگی مردم تاثیر نگذاشت ه است را سادهلوحانه دانست و تصریح کرد :مطالبات
اجتماعی جوانان و طیف گستردهای از زنان باید جدی گرفته شود و حل آن در دستور
کار مسئوالن قرار بگیرد .نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که به
نظر شما دولت برای جبران کسری بودجه کدام گزینه پیشروی خود را انتخاب خواهد
کرد؟ گفت :با توجه به مجموعه نارضایتیهایی که وجود دارد و در کنار آن اثر تورمی
که افزایش قیمت سوخت در کشور ایجاد میکند به نظر میرسد دولت فعال برنامهای
برای افزایش قیمت سوخت نداشته باشد ولی سازوکارهای دیگری که منجر به ناترازی
بودجه و جبران کسری بودجه میشود را در دستور کار قرار خواهد داد.

حدود ۴درصد مشاغل کشور ،خانگی هستند ؛

در حالی که  ۲۳درصد اشتغال در کشورهای دنیا را مشاغل خانگی به خود اختصاص
داده ،وزیر کار می گوید آمار اشتغال خانگی در کشور رضایتبخش نیست و حدود چهار
درصد مشاغل کشور ،خانگی هستند که این سهم باید افزایش یابد.
به گزارش ایسنا ،مشاغل خانگی هر نوع فعالیت اقتصادی است که در فضای منزل و
با سرمایه اندک قابل راه اندازی است .این شغل ها به دلیل ماهیت خود به فضای زیادی
نسبت به سایر کسب و کارها نیاز ندارند و عمده گروههای هدف مشاغل خانگی را زنان
سرپرستخانوار،کارافرینان،معلوالن،بازنشستگانوروستاییانتشکیلمیدهند.
امروزه کسب و کارهای خانگی در کشورهای پیشرفته رونق بسیاری پیدا کرده تا آنجا که
مشاغل خانگی تا  ۲۳درصد کل مشاغل این کشورها را شامل می شود ،این در حالی است
که سهم مشاغل خانگی در ایران بین  ۳تا  ۴درصد برآورد میشود.

چرا سهم مشاغل خانگی در اقتصاد باید بیشتر شود؟

به گفته سید صولت مرتضوی  -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در حال حاضر آمار
اشتغال خانگی در کشور رضایتبخش نیست وحدود  ۴درصد مشاغل کشور ،خانگی
هستند که باید این سهم را افزایش داد.
وی با اشاره به پایین بودن سهم مشاغل خانگی از اشتغال کشور می گوید :هدفگذاری
ما این است که باالی  ۲۰درصد از اشتغال کشور را مشاغل خانگی پوشش دهد و تالش
میشود که از ظرفیت دو بانک عامل تخصصی وزارت کار و بانکهای دیگر استفاده شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تخصیص  ۳۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت مشاغل
خانگی در بودجه ۱۴۰۱خبر داده و می گوید :درصدد هستیم که در سال ۱۴۰۲این منابع
راافزایشبدهیمتامشکالتمتقاضیانمشاغلخانگیکاهشیابد.
بر اساس گزارش ها در یک سال گذشته بیش از  ۱۳۰هزار فقره مجوز برای متقاضیان

مشاغل خانگی صادر شده است این در حالی است که به گفته آزیتا همتیان  -دبیر ستاد
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ۷۰ ،هزار فقره مجوز کسب و کار خانگی در هفت
ماهه امسال صادر شده است .به گفته وی ،با توجه به سهم ۳درصدی مشاغل خانگی از بازار
تولید و اشتغال ،با تغییر رویکرد تک بعدی به مشاغل خانگی می توان این سهم را افزایش
داد.ازنگاهکارشناسانافزایشدرآمدهایغیرنفتی،رونقبخشیدنبهصنایعدستی،ایجاد
اشتغال ،کاهش ناهنجاریهای جامعه و پایداری مشاغل از جمله مزیتها و دستاوردهای
ایجاد مشاغل خانگی به شمار می رود.
هادی ابوی  -فعال حوزه کار  -در گفت وگویی ،در این باره می گوید :یکی از مزیتهای
مشاغل خانگی این است که میز و دفتر نمیخواهد و افراد با هزینه اندک میتوانند برای
خود کسب و کاری راه اندازی کنند و عالوه بر اشتغالزایی و درآمدزایی در خانه ،ساعات

بیشتری را در کنار خانواده سپری کنند .وی کاهش هزینههای رفت و آمد و اجاره کارگاه
را از دیگر مزیتهای کسب و کارهای خانگی برشمرده و می افزاید :متقاضیان کسب و کار
خانگی بر اساس توانمندی و مهارتی که دارند می توانند در منزل به انجام هر نوع فعالیت
خانگی بپردازند .ابوی ،صنایع دستی ،بافت فرش ،شیرینیپزی ،گلسازی ،تولید گیاهان
دارویی و بستهبندی محصوالت غذایی را از جمله رشته هایی برشمرد که متقاضیان اشتغال
خانگیمیتواننددنبالکنند.
با توجه به آنکه در کشورهای توسعه یافته ،مشاغل خانگی سهم بسزایی در تولید ناخالص
داخلیداشتهوازارزشافزودهباالییبرخوردارند،فراهمکردنبسترفعالیتوتسهیلصدور
مجوز راه اندازی کسب و کارهای خانگی برای متقاضیان اشتغال خانگی می تواند یک گام
مثبت و اثرگذار در تحقق این هدف و رونق مشاغل خانگی در کشور باشد.
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به همت اداره کل ورزش و جوانان استان قم صورت گرفت؛

تجلیل از مدالآوران قمی در المپیاد
استعدادهای برتر ورزش ایران

صعود از گروه ،اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود

گزارش از رضا جعفری

ورزشکاران مدالآور و افتخار آفرین ورزش قم در المپیاد سال  1401استعدادهای برتر
ورزش ایران با اهدای لوح و هدیه نقدی تجلیل شدند.
براساس این گزارش ،مراسم تجلیل از مدالآوران و افتخارآفرینان ورزش قم در سومین دوره
بازیهایالمپیاداستعدادهایبرترورزشکشوردرسال 1401باحضورابراهیمسانیخانی
مدیر کل کل ورزش و جوانان و علیرضا رحیمی مدیر کل آموزش و پرورش قم در جمع روسا،
نایبرئیسان و دبیران هیاتهای ورزشی و همچنین ورزشکاران و قهرمانان ورزش قم به
شکلیباشکوهبرگزارشد.
در این مراسم که به همت دبیرخانه ستاد المپیاد استعدادهای برتر اداره کل ورزش و
جوانان استان قم برگزار شد ،معاونین ورزش و جوانان ،روسا ،نواب رئیس و دبیران هیاتهای
ورزشی ،ورزشکاران و قهرمانان و همچنین والدین مدالآوران نیز حضور داشتند و این آیین در
تاالر بعثت فرهنگسرای جوان قم برگزار شد.
این آیین زیبا با اجرای ورزشکاران نوجوان ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی آغاز شد و در
ادامه ابراهیم سانیخانی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم پیرامون وضعیت حال حاضر
ورزش قم ،دستاوردها ،پیشرفتها و برنامههای پیشرو به ایراد سخن پرداخت.
دبیر ستاد المپیاد استعدادهای برتر اداره کل ورزش و جوانان استان قم در گفتوگو با
خبرنگار فارس ،اظهار کرد :از مجموع رشتههای ورزشی فعال در کشور 22 ،رشته شرایط
برگزاری مسابقات این دوره از بازیهای المپیاد استعدادهای برتر ورزش ایران در سال1401
را داشتند و از هیاتهای مدالآور ،مربیان تیمهای اعزامی و ورزشکاران افتخار آفرین تجلیل
به عمل آمد .ویدا فرحان افزود :با بررسیهای صورت گرفته در اداره کل ورزش و جوانان206
ورزشکار در قالب  21تیم ورزشی همراه با  64مربی برای کسب سکوهای برتر و نشانهای
طال ،نقره و برنز سومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش ایران اعزام شدند و این المپیاد
مهر ماه امسال برگزار شد و برترینهای خود را شناخت .فرحان خاطرنشان کرد :حاصل
این المپیاد برای کاروان اعزامی ورزش و جوانان قم کسب پنج نشان طال 6 ،نقره و  9برنز
بود تا قم در مقایسه با عملکرد استانهای همطراز خود در گروه سوم رتبهبندی ادارات کل
ورزش و جوانان از نگاه وزارتخانه متبوع در رتبه نخست قرار بگیرد .نگاهی به عملکرد تیمها و
ورزشکاران اعزامی استان قم نشان میدهد که در این دوره از بازیهای المپیاد استعدادهای
برتر ورزش ایران ،رشتههای بدمینتون ،بوکس،تکواندو ،تیراندازی ،جودو ،ورزش زورخانهای
و کشتی پهلوانی ،کشتی فرنگی و گلف با درخشش ورزشکاران مستعد خود و کسب
مدالهای رنگارنگ طال ،نقره و برنز برای ورزش قم افتخار آفرینی کردند .رشته بدمینتون
در هر دو بخش دختران و پسران این دوره از رقابتها به مربیگری امیر حاجاسماعیلیان در
بخش پسران و فائزه نعمتی در قسمت دختران موفق به کسب مدال شد ،مدالهایی که به
رنگ طال توسط پرهام فراهانی و مهدی کنعانی و به رنگ برنز توسط رها وحیدیخواه و مینا
بهرامیبهدستآمد.دربوکسکهبیشتراستعدادهاونخبههایاینرشتهالمپیکیدرمنطقه
قهرمانپرورنیروگاهقمفعالیتمیکنند،درایندورهازبازیهایالمپیادبهسرمربیگریرضا
کاظمپور تیم خود را اعزام کرد که در نهایت امیررضا رحیمی موفق به کسب نشان نقره این
بازیها شد .رقابتهای رشته تکواندو المپیاد استعدادهای برتر ورزش ایران در سال 1401
در حالیبرگزارشد که تیم منتخب هیات تکواندو قم بهسرمربیگریبالل سلیمانی اعزامشد
و سرانجام کامران کاظمی به مدال طال دست یافت و محمدحسن نائیه صاحب نشان برنز
مسابقاتشد.دررشته تیراندازینیز تیمهایدخترو پسرقمبا کسب چهارمدالنقرهافتخار
آفرین شدند ،به طوری که تیم پسران به مربیگری محمود جعفرغفار توسط مبین پایداری،
محمدمهدی چوبین و متین خلیلخانه و تیم دختران قم به مربیگری نرجس صباغی
توسط فاطمه حسنی صاحب مدال شد .جودو دیگر رشته مدالآور ورزش قم در سومین
المپیاد استعدادهای برتر ورزش ایران در سال  1401بود و به مربیگری رضا زیبایی توسط
محمدامین اشرفی صاحب نشان نقره شد و دو نشان برنز نیز توسط علی شاکری و عمادرضا
شکارچی از این بازیها به دست آورد .هیات ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی نیز در این
دوره از رقابتها برای ورزش قم مدالآور بود و به مربیگری علیاکبر خاکدوست با درخشش
نزادهسهنشانبرنزایندورهازرقابتها
محمدمعیننادریفرد،مجتبیدرگومهومهدیحس 
را کسب کرد .کشتی که همواره یک رشته مدالآور برای ورزش قم در میادین داخلی و
برونمرزیبوده،مطابقانتظاردرسومینالمپیاداستعدادهایبرترورزشایرانپرفروغظاهر
شد و تیمی که به رهبری روحالله میکائیلی مربی تیم ملی جوانان ایران اعزام شد یک نشان
طال توسط ابوالفضل شیری ،دو نشان نقره توسط حسین قادری و محمدامین ابوالحسنی
و دو مدال برنز با درخشش علی بیگدلی و علیاصغر جباری به ارمغان آورد .آخرین هیات و
رشتهای که توانست فراتر از انتظار ظاهر شده و در سومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش
ایران برای ورزش قم مدالآوری کند ،گلف است که توانست در بخش دختران به مربیگری
خانمراهلهلطفیبادرخششمعصومهمحمدیواسراءقدسیدونشانطالبهدستاوردهای
ورزش قم اضافه کند .علیرضا رحیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان قم نیز در این مراسم
از اختصاص پاداش به دانشآموزان مدالآور در سومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش
ایران توسط آموزش و پرورش خبر داد و به خانوادهها نوید داد که نگران مرخصی تحصیلی
فرزندانشان برای حضور در اردوها ،تمرینات و اعزامهای ورزشی نباشند.
آیا تغییر مدیریت به نفع هندبال استان خواهد بود؟

نابسامانیاوضاعهندبالقمبهپایانمیرسد؟

مجمع انتخاباتی هیأت هندبال استان قم پس از ۳سال بالتکلیفی برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش ،هیأت هندبال استان قم که از  ۳سال قبل و با پایان دوره مدیریت
رئیس پیشین خود در بالتکلیفی به سر میبرد ،چند ماهی است صاحب سرپرست شده
و علی ساده سکان هدایت این هیأت ورزشی را در دست گرفته و به گفته هندبالیستهای
استان در مدت  ۴ماه سرپرستی خود عملکرد موفقی به نمایش گذاشته است ،به طوری که
ورزشکاران این رشته به آینده ورزشی خود امیدوار شدهاند.
اعزام تیمها در ردههای سنی مختلف به مسابقات کشوری ،برگزاری مسابقات استانی،
برگزاری جلسات با پیشکسوتان و مربیان این ورزش برای استفاده از تجربیات آنان،
راه اندازی زمین ساحلی هندبال و ...از اقدامات وی در این مدت بوده است .با توجه به
اینکه مربیان و بازیکنان ملیپوش به خصوص در حوزه بانوان در این رشته در حال فعالیت
هستند و ورزش هندبال از رشتههای پر طرفدار و موفق برای استان قم محسوب میشود،
ثبات مدیریت در این هیأت ورزشی نیاز ضروری این رشته به شمار میرود .مجمع انتخاباتی
هیأت هندبال قرار است به زودی برگزار شود و این در حالی است که کاندیدای داوطلب برای
پست ریاست این هیأت ثبت نام شده و نام دو نفر به عنوان نامزدهای نهایی از سوی اداره کل
اعالم شده است .در روزهای گذشته اما زمزمههایی از برگزاری انتصابات ،به جای انتخابات
به گوش میرسد و گفته میشود یکی از کاندیداها اعالم کرده که از سوی افرادی در اداره
کل به عنوان رئیس هیأت انتخاب شده و برگزاری مجمع فرمالیته است .نکته مهم اینجاست
که وقتی پس از یک وقفه  ۳ساله ،این هیأت به ثبات و آرامش رسیده ،آیا تغییر مدیریت به
نفع هندبال استان خواهد بود؟ بدیهیست برای پیشرفت بیشتر هر رشته ورزشی اتحاد بین
مسئولینوورزشکارانحائزاهمیتویژهایبودهوبایدمراقببودتاباانتخابیآگاهانهبهجای
دور کردن قهرمانان ،باعث پیوند روابط آنان با هیأت شویم تا با استفاده از حداکثر ظرفیتها
به دوران خوب این رشته ورزشی برسیم .باتوجه به اعتراضات تعدادی از ورزشکاران رشتههای
دیگر در روزهای گذشته ،مبنی بر انتخاب رییس هیأت خارج از مجامع انتخاباتی ،حال باید
ً
دید آیا واقعا انتخابات هیأتهای ورزشی مهندسی شده است یا خیر؟
رئیس هیات کاراته استان قم خبرداد:

هدایت تیم ملی کاراته زیر ۲۱سال
دردستمربیانقمی

رئیس هیات کاراته قم گفت :هدایت تیم ملی زیر  ۲۱سال کشورمان که خود را برای
رقابتهای آسیایی آماده میکند به ۲مربی از این استان سپرده شد .مهدی بیرانوند درگفت
و گویی اظهار داشت :علیرضا کتیرایی به عنوان سرمربی و ابوالقاسم پایدار به عنوان مربی
کار هدایت تیم ملی زیر ۲۱سال کاراته ایران را بر عهده خواهند داشت .وی بیان کرد :علیرضا
کتیراییازکاراتهکاهایملیپوشسابقاستانقماستکهافتخاراتمتعددآسیاییوجهانی
داشته و ابوالقاسم پایدار نیز مربی و داور جهانی کاراته استان قم است .رئیس هیات کاراته قم
افزود :تیم ملی امید کاراته ایران به سرمربیگری علیرضا کتیرایی و مربیگری ابوالقاسم پایدار
خودرابرایحضوردرمسابقاتآسیاییازبکستانآمادهمیکند.ویافزود:رقابتهایکاراته
قهرمانی امیدهای آسیا ۲۰۲۲از ۲۵الی ۲۹آذرماه در تاشکند ازبکستان برگزار میشود.
لیگبرتربدمینتون؛

انقالب قم هدف سمنان را با شکست
بدرقهکرد

تیم انقالب قم از چارچوب هفته نهم لیگ برتر بدمینتون پنجشنبه شب موفق به شکست
میهمانش هدف سمنان شد .براساس این گزارش  ،در این دیدار که در سالن فرهمند موحد
قم برگزار شد تیم انقالب قم در دومین هفته از دور برگشت رقابتهای فصل ۱۴۰۱لیگ برتر
باشگاههای کشور با حساب پنج بر صفر هدف سمنان را شکست داد .در دیدار انفرادی اول
این رقابت مهدی رضاییاز انقالب قم  ۲بر یک بر محمد ستاره از هدف سمنان غلبه کرد️.
در دیدار انفرادی دوم این مسابقه نیز علی حیاتی از انقالب قم  ۲بر یک موفق به شکست
محسن معصومی از تیم هدف شد.

مهاجمتیمملیفوتبالایراندرگفتوگوباسیاتفدراسیونجهانیفوتبال
از حضور خود در جام جهانی و آمادهسازی تیمملی برای این رقابتها سخن
گفت.
سایت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با مهدی طارمی ،مهاجم تیم
ملی فوتبال ایران گفتوگویی انجام داده و با او درباره سومین حضور پیاپی
تیمملی در جام جهانی و عالقه مردم ایران به فوتبال صحبت کرده است.
فیفا نوشت :ایران در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در گروهی سخت شامل
انگلیس ،ولز و آمریکا قرار گرفته است .مهدی طارمی در مصاحبه با فیفا از
مسیرسختتیمشدراینمسابقاتصحبتکرد.کارلوسکیروشسومین
بار متوالی است که رهبری تیم ملی ایران را در جام جهانی بر عهده دارد.
زمانی که ایران به دور سوم انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲رسید ،برای قطعی
شدن حضورش در رقابت نهایی جام جهانی با رقیب سرسختش عراق بازی
کرد که طارمی سرنوشت این حضور را با زدن تک گل این بازی رقم زد و باعث
جشن و شادی در زمین فوتبال و در میان مردم ایران شد.
طارمی ،ستاره فعلی پورتو یکی از بهترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران است و
بسیاری از امیدها و رویاهای ایران بر دوش او است.
در ادامه این گفتوگو را میخوانید:
* ابتدا از عالقه مردم ایران به فوتبال بگو.
ایرانیها عاشق فوتبال هستند و یکی از عالئمش حمایت آنها از تیم ملی
است .آنها بیشتر ورزشها را دوست دارند اما فوتبال جایگاه ویژهای در قلب
آنها دارد .فوتبال بخش بزرگی از زندگی بسیاری از ایرانیان است و احساسات
بسیاری را برمی انگیزد .وقتی تیم ملی برنده میشود ،هفته آنها را میسازد و
اگر شکست بخورد ،آن را خراب میکند.
* از جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه چه خاطرهای در ذهنت باقی مانده؟
ما در روسیه همه تالشمان را کردیم اما متأسفانه نتوانستیم به خوبی از پس
کار صعود از گروه برآییم .ما این شانس را داشتیم که برای اولین بار در تاریخ
خودازمرحلهگروهیعبورکنیمامابختیارماننبود.فوتبالهمیناست.با
وجود حذف زودهنگام ،نکات مثبت زیادی از آن مسابقات یاد گرفتیم .حتی
پس از شکست مقابل اسپانیا ،هواداران ما در خیابانها جشن میگرفتند
زیرا ما نمایش خوبی ارائه دادیم .ما سه بازی انجام دادیم و شانس پیشرفت
داشتیم .فکر میکنم دوره خاصی در زندگی همه بود.
* صعود تیم ملی به جام جهانی چه معنایی دارد؟
وقتی کشور شما واجد شرایط حضور در بازیهای جام جهانی میشود،
ً
قطعا اتفاق خاصی است .ما میتوانیم پرچم کشورمان را به اهتزاز درآوریم.
این مساله ما را سرشار از غرور میکند که بدانیم یکی از ۳۲تیم حاضر در این
رقابت هستیم .ما از همه چیز مایه گذاشتیم تا مطمئن شویم که جواز صعود

را کسب میکنیم .صرف نظر از اینکه بازیکن چه کشوری باشید ،حضور در
جامجهانیبزرگترینافتخاراست.
* این بار چه چیزی الزم است تا ایران موفق شود؟
برای ما ،راهیابی به مرحله حذفی بسیار بزرگ خواهد بود .ما برای رسیدن
به آن همه کار خواهیم کرد .البته مشکالتی پیش روی ما هست اما همیشه
نکاتمثبتومنفیوجوددارد.همهبازیکنان،مربیانوفدراسیونتمامتالش
خود را میکنند تا ما را به بهترین شکل برای جام جهانی آماده کنند و مطمئن
شویم که یک اردوی آمادهسازی موفق خواهیم داشت .من احساس خوبی
درباره این مسابقات دارم زیرا شاهد تالش تیم بودهام .صعود به مرحله حذفی
برای اولین بار برای هواداران ما معنی زیادی دارد و باعث افتخار ماست.
* گلهای تو به تیمملی کمک کرد تا به جام جهانی برسد و اکنون همه
انتظارات زیادی از تو دارند .آیا این فشار را احساس میکنی؟
خوب است که از یک بازیکن انتظار داشته باشیم اما فوتبال یک ورزش
تیمی است .یک بازیکن می تواند برای تیم تفاوت ایجاد کند اما این همه
چیز نیست .غیرممکن است که بگوییم یک بازیکن میتواند همه کارها را
به تنهایی انجام دهد .البته من تمام توانم را برای تیم ملی میگذارم .تا این
ً
لحظه ،من هر کاری که میتوانستم انجام دادهام .همانطور که قبال گفتم،
همه چیزم را میدهم تا هواداران عزیزمان را خوشحال کنم .حضور در جام
جهانی افتخاری برای خودم و کشورم است .اگر بتوانیم پرچم کشورمان را هر
روز باالتر از این به اهتزاز در آوریم ،به عنوان یک تیم کار خود را انجام دادهایم.
قول می دهم که سعی کنم بهترین فوتبالم را در جام جهانی بازی کنم.
*میتوانیدربارهموقعیتبحرانیتیمملیبرایصعودبهجامجهانی
بیشتر توضیح دهی؟ شما با باخت به بحرین و عراق شروع کردید ،بعد
از آن همهگیری کووید ۱۹-پیش آمد و مهمتر از همه ،بازیهای شما در
یک کشور دیگر برگزار شد.
مرحله اول انتخابی ،آزمون سختی برای ما بود و صعودمان در هالهای از
ابهام بود .با توجه به شرایط بیسابقهای که جهان با شیوع کرونا با آن مواجه
شد AFC ،مجبور شد [درباره بازیها] تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که ما به آن
احترام میگذاریم( .برگزاری تمام مسابقات انتخابی در یک کشور) همه چیز
ً
روی هوا بود و قطعا کار برای ما سختتر شده بود .ما به بحرین رفتیم و در
گرمای سوزان بازی کردیم اما به لطف تالش همه ،توانستیم صعود کنیم.
* پیروزی ۰-۳مقابل بحرین در کشور خودش چقدر لذتبخش بود؟
ً
همانطور که قبال گفتم عوامل متعددی خارج از کنترل ما بود .در آن زمان
بحرین و عراق رقبای اصلی ما بودند .ما باید در همه بازیها پیروز میشدیم
تا به صدر گروه صعود کنیم .در آن شرایط استثنایی ،پیروزی برابر بحرین،
بسیار خاص بود اما با تالش تیم توانستیم به این موفقیت برسیم.

*کروناچگونهبرمسابقاتمقدماتیتأثیرگذاشت؟
تأثیر بسیار زیادی داشت زیرا هیچکس نمیدانست آینده چه خواهد شد.
ً
ما قبال فشار مسابقات و بعد از آن شرایط ناگوار کووید ۱۹-را داشتیم .بنابراین
ً
مطمئنا دوره بسیار دشواری بود؛ یک فاجعه جهانی بود .هیچ چیز خوبی آن
زمان رخ نمیداد و عزیزان مردم هر روز از دنیا میرفتند .فوقالعاده استرس
زا بود.
* از آن لحظه ،تا سال ۲۰۲۲مقابل هواداران خود بازی نکردید .گلزنی
به عراق مقابل تماشاگران خانگی چه حسی داشت؟
حس وقتی که به تیم خود کمک میکنید تا به جام جهانی راه پیدا کند،
ً
شادی خالص است؛ پس مطمئنا لحظهای خاص بود .وقتی پیراهن کشور
خود را میپوشید و پرچم آن را به اهتزاز در می آورید ،احساس غرور زیادی
به شما دست میدهد.
* شما در دور سوم با هشت برد ،یک تساوی و یک شکست در صدر
گروه قرار گرفتید .چقدر به تیم و مسیری که پشت سر گذاشتهاید
افتخارمیکنید؟
ً
اوال چیزی به نام بازی دوستانه برای ما وجود ندارد .ما با هر مسابقه مانند
یک فینال رفتار میکنیم زیرا میخواهیم هر بار که بازی میکنیم پیشرفت
کنیم .اگر این کار را نکنیم ،هرگز پیشرفت نخواهیم کرد .ثانیا ،ما تمام تالش
خودرابرایپیروزیدرمسابقاتگذاشتیم.مامیخواستیمدرهر ۱۰مسابقه
پیروز شویم اما متأسفانه به دلیل عوامل خارج از کنترل ما (مانند همهگیری
کرونا) ترکیب ما کمی ضعیف شد .این به وضوح بر ما تأثیر منفی گذاشت.
ما میخواستیم از  ۱۰بازی  ۱۰پیروزی بسازیم اما اینطور نشد .به هر حال،
توانستیم در صدر گروه قرار بگیریم و مایه افتخار هوادارانمان باشیم.
*بهنظرخودتدرکداممسابقهمقدماتیبهترینعملکردراداشتی؟
برای من ،مسابقهای که در آن صعود را قطعی کردیم؛ لحظهای از شادی
لبریز بود و همه در آن سهیم بودند.
* جشن صعود چگونه بود؟
بعد از بازی عراق ،همه دور هم جمع شدیم و در آن لحظه شریک شدیم.
هواداران عزیزمان هم حضور داشتند و آن شادی را با حدود  ۱۰۰هزار نفر
تقسیم کردیم! برای من هیچ چیز بهتر از آن لحظه در طول سفرمان به جام
جهانینیست.
* درباره خاطرات کودکیات از تماشای جام جهانی بگو؟
ً
هر کسی که فوتبال بازی میکند احتماال این مسابقات را با جدیت دنبال
میکند ،به همین سادگی .بیشتر کودکان عاشق تماشا و بازی فوتبال
ً
هستند .آنها ممکن است در نهایت به حرفههای کامال متفاوتی بپردازند یا
به طور کامل ورزش دیگری انجام دهند اما عشق آنها به این ورزش همچنان
ریشهدار است .این برای همه صادق است ،حتی آنهایی که در دوران کودکی
عاشق این بازی نبودند .جام جهانی بزرگترین رویداد فوتبال است و همه
نامهای بزرگ در آن حضور دارند .وقتی آنها را تماشا میکنید ،باعث میشود
روزی رویای بازی در بزرگترین صحنه را داشته باشید.
* در مورد حریفان گروه ایران صحبت کن .بزرگترین چالش پیش
رویتیمملیچیست؟
ما برای همه حریفانمان احترام قائلیم .در فوتبال باید اینگونه باشد .ممکن
است تیمها کمی قویتر یا ضعیفتر باشند اما در نهایت ،چیزی که باعث
افتخار شما میشود تالشی است که انجام میدهید .ما تمام تالش خود
را برای پیروزی در این سه بازی میکنیم اما به چیزهایی نیاز داریم .فوتبال
غیر قابل پیشبینی است ،بنابراین هرگز نمیتوانیم بگوییم که میبریم یا
میبازیم.
* ایرانیها به دلیل نزدیکی به قطر ،امتیاز ویژهای برای سفر به این
کشور دارند .تشویق هواداران برای شما چه معنایی خواهد داشت؟
همچنین ،چه چیزی طرفداران شما را از بقیه متمایز می کند؟
همانطور که گفتم ایرانیها عاشق فوتبال هستند .در روسیه ،ما با اسپانیا و
پرتغال بازی میکردیم و هر دو بار هواداران ایرانی از حریفان بیشتر بودند .آنها
فوتبال را خیلی دوست دارند .قطر به خانه نزدیک است و این قطعا میتواند
به ما کمک زیادی کند.
* بیشتر منتظر بازی با کدام بازیکنان هستید و چرا؟
برای من ،این مهم نیست .مهمترین چیز این است که در این تورنمنت یک
کار به یاد ماندنی انجام دهیم .بازیکنان بزرگ زیادی در گروه ما حضور دارند
اما این چیزی را برای من تغییر نمیدهد .نمیگویم احترامی برای این تیمها
قائل نیستم ،در واقع بازی مقابل چنین بازیکنان باکیفیتی افتخار بزرگی
استولیموفقیتتیمملیاولویتمناست.اگرمیخواهیمپیشرفتکنیم،
مهم نیست با چه کسی روبرو میشویم.

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و مشاعی هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره 140160330001007988مربوط به پرونده کالسه
1401114430001000143مربوط به تقاضای آقای حسین فرزانه موحد فرزند
ابوالفضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  490/79مترمربع پالک
شماره  10257و باقیمانده  10259اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک
اداره یک قم -1سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  665صفحات  263و 266

نسبت به  151/14خریداری به موجب سند رسمی شماره  114412مورخ
 1392/03/22دفترخانه  5قم از پالک ثبتی  10257اصلی -2سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر  604صفحه  434نسبت به ششدانگ پالک باقیمانده
 10259اصلی -3به موجب سند رسمی شماره  113267مورخ 1391/10/03
دفترخانه  5قم از پالک ثبتی  10257اصلی (م الف )15379
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض

آگهیمزایدهاتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری سایپا به شماره انتظامی  761ب  22ایران  41مربوط به پرونده کالسه
:140004025755000715
بموجب پرونده اجرایی کالسه  (140004025755000715با شماره بایگانی ،)140101030متعهد:علی
محمد گلپایگانی-متعهد له:فتانه سلیمانی شماره سند، 12074:تاریخ سند،1362/10/28:دفترخانه صادر
کننده:دفترخانه ازدواج شماره  1شهر بروجرد استان لرستان دستگاه خودروی سواری سایپا به شماره انتظامی 761
ب 22ایران 41با مشخصات ذیل متعلق به علی محمد گلپایگانی واقع در پارکینگ المهدی بازداشت گردیده و از طریق
مزایده به فروش می رسد:
مشخصاتفنیخودرو:
یک دستگاه خودروی سواری سایپا به شماره انتظامی 761ب 22ایران - 41مدل-1391رنگ:سفید روغنی -شماره
شاسی 4412291900412S:شمارهموتور4615684:
خصوصیاتبدنهبراساسگزارشکارشناسرسمیدادگستری:
از سواری پراید با مشخصات فوق در پارکینگ المهدی بازدید شد:اتومبیل خاموش است.بدنه خط و خش دارد و
الستیک ها در حد متعارف و بیمه شخص ثالث در مورخ  1401/6/24منقضی می گردد.
کارشناس رسمی دادگستری خودرو مذکور رابه مبلغ1/000/000/000ریال(یک میلیارد ريال معادل صد میلیون
تومان)ارزیابینمودهاست.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز سه شنبه  1401/09/15در اداره اجرای اسناد رسمی قم
واقع در خیابان ساحلی(لواسانی)نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم -اداره اجرای
اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه به مبلغ 1/000/000/000ریال(یک میلیارد ريال معادل صد میلیون تومان)
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ
کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز
 965108576100000002171323512006می باشد (حتی بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت ورقابت در
مزایده را دارد می بایست  10درصد را پرداخت نمائید)و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است
و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت
به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت

خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع
قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور
سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اسکناس)
نوبت اول1401/08/28 :
نوبت دوم1401/09/13 :
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم

واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد.ودر این صورت عملیات فروش از
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر
واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد.وحقوق دولتی وحق مزایده
طبق مقررات وصول خواهد شد.الزم به ذکر است که خودروی مذکور توسط اداره اجرای بروجرد بازداشت شده است که
مراحل رفع بازداشت شده است که مراحل رفع بازداشت وتعویض پالک بر عهده برنده مزایده می باشد( .م الف)15882
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیکآگهیمزایده1401/08/28:
---------------------------------------------------------------آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده
اند:
رای اصالحی شماره140160330001007055مربوط به پرونده کالسه1400114430001000999مربوط به
تقاضای آقای حسین بهادری پور فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  122/80مترمربع پالک
شماره  2فرعی از  10453اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 25218مورخ
1400/12/15دفترخانه  77قم (م الف )14185
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر
گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو
قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد سرآمد)
مهدی زارع شحنه  -رئیس ثبت اسناد منطقه یک

سیاسی7

 شماره 5621ت وپنجم 
شنبه 28-آبان ماه  -1401سال بیس 

ظریفیانفعالسیاسیاصالحطلب:

گفتوگو شبیه زودپز نیست که به فوریت مسائل را حل کند

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :اساسا گفتوگو شبیه به دیگ زودپز نیست
که فکر کنیم با فوریت مسئله را حل کنیم .بنابراین طرح گفتوگو و اعتماد مردم با
سپری شدن زمان زیاد نه با قید فوریت انجام خواهد شد .اگر ادامهدار باشد میتواند
گسترش پیدا کرده و نتیجه بخش شود.
غالمرضا ظریفیان در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این سوال که با توجه به مطرح
شدن بحث گفتوگو این فرآیند به چه شکلی قابل انجام است ،گفت :نکتهای که
وجود دارد این است که ما دو راه بیشتر نداریم؛ یک راه اینکه ما دعوا کرده و قهر کنیم
راه دوم با هم گفتوگو کنیم .اگر راه گفتوگو باز نشود ،جامعه با جامعه و حاکمیت
با جامعه در تعارض و دعوا خواهند بود .بنابراین راهی جز گفتوگو وجود ندارد.
گفتوگو بهترین راه درمان بخش زیادی از نامالیماتیها و ناکارآمدیها خواهد بود.
وی افزود :گفتوگو ،یک کریدور و یک راه اصلی برای فهم مسئله ،تفاهم بین افراد
و پیدا کردن راهی برای حل مسئله است .بنابراین اگر به اقتضائات گفتوگو توجه
ویژه شود ،بهترین و نهاییترین راهحل است .در گفتوگو همان اول حق را به هر
دو طرف نمیدهند .اگر در گفتوگو میان حاکمیت با مردم ،مردم با حاکمیت و
جریاناتواحزابمختلفسیاسیبایکدیگربهآناقتضائاتپایبندنباشند،طبیعتا
گفتوگوییشکلنخواهدگرفت.
ظریفیان در ادامه مطرح کرد  :به صورت موردی به اقتضائات گفتوگو اشاره
میکنم؛ مورد اول آنکه گفتوگو تالش دوسویه خواهد بود نه تالش یک سویه.
یعنی گفتوگو نباید محصول گفت و شنود باشد که در آن دولت ،حاکمیت ،مردم
و جریانات سیاسی بگویند و دیگری بشنوند .گفتوگو ،گفت و شنود نیست .یعنی
کسی میگوید و دیگری هم میگوید .شنیدن و فهمیدن در گفتوگو یک گام است،
اما گفتوگو اینگونه نیست که فقط کسی بگوید و دیگری بشنود بلکه گفتوگو

دوسویهاست.
وی افزود :این گفتوگو نباید به شکلی باشد که یک طرف از باال به پایین نگاه کند.
گفتوگو نباید چنین شکلی به خود بگیرد .دو طرف گفتوگو باید حساب کنند که
از یک سو آگاهانه آمدهاند گفتوگو کنند و این گفتوگو اخالقی است؛ یعنی اگر
در گفتوگو موضوعی مطرح شد که درست بود و اگر من در فهم آن اشتباه کردم،
اخالقا باید بپذیرم که اشتباه کردم .گفتوگو باید مسئوالنه باشد؛ وقتی پذیرفتم
اشتباه کردم و کار غلطی صورت گرفته آن را مسئوالنه تغییر دهم .اگر تصمیمی
منجر به این شده که آسیبی به جامعه برسد ،خیلی شجاعانه و مسئوالنه بپذیرم آن
مسیرراتغییردهم.
ظریفیان تصریح کرد  :بنابراین گفتوگو برای این نیست که خودم را موجه کنم
دلیل آورده و توجیه کنم بلکه اگر اساس و نکته کانونی گفتوگو بین دو طرف شکل
گرفت و گفتوگویی انجام شد ،آن کشف حقیقت است .من گفتوگو میکنم تا
حقیقیتی روشن شود .گفتوگو برای رژیم قدرت نیست بلکه برای رژیم حقیقت
است .گفتوگو نمیکنم تا تسلطم را بر تو بیشتر کرده یا فعال از تو زمان بگیرم.
گفتوگوبرایکشفحقیقتاست.
بهترینمکانبرایانجامگفتوگودانشگاهاست
وی افزود  :گفتوگو دارای الزاماتی است .یکی از آن الزامات این است که طرف
مقابل را به رسمیت بشناسم و تالش کنم طرف مقابل را بفهمم .در گفتوگو
کلیشهها ،پیشفرضها و کینهها باید کنار برود .در گفتوگو کلیشههایی از جنس
اینکه تو از جایی دستور گرفتی و این موارد ،باید کنار گذاشته شود .طبیعتا گفتوگو
به زمان و مکان مناسب هم نیاز دارد .به این شکل نیست که گفتوگو در هر فضایی
انجامشود.بنابراین این اقتضائاتباید به رسمیتشناختهشود.

این فعال سیاسی گفت :جامعه ما طی سالیان دراز با گفتوگو فاصله داشته و این
عدم گفتوگو موجب ایجاد دیوارهای بلند و موجب بی اعتمادی جدی شده است،
به نظرم گفتوگو را باید مسئله محور کرد و در همه موضوعات نباید گفتوگو انجام
شود .چند مسئله مشخص شود به طور مثال نسل جوان نیازمند این است که سبک
زندگی ،فهم عالقههای او و ارزشهایی که به آن پایبند است برای جامعه تفهیم
شود ،میتوان اینها را مشخص کرد و بعد درباره آن گفتوگو کرد.
ظریفیان گفت  :بهترین مکان برای انجام گفتوگو دانشگاه است .البته افراد در
این زمینه باید جدی باشند زیرا موضوع گفتوگو جدی است و به منظور سرگرم
کردن و وقت گذراندن نیست بلکه برای فهم مسئله و گام بعدی برای حل مسئله
است .انجام این گفتوگوها به صورت اتوماتیک موجب میشود تا در خانواده نیز
گفتوگوها بین پدر و مادر با فرزندان و همچنین در مدارس بین معلم و دانشآموزان
شکل بگیرد .به همین دلیل این گفتوگوها میتواند تالشی برای کاهش برخی از
مشکالتکشورماباشد.
آزاداندیشی اقتضائاتی دارد که باید ساختار حقوقی آن فراهم شود
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که شکل گفتوگو در دانشگاهها باید به
چه شکلی باشد ،تحلیل شما از حضور برخی مسئوالن از جمله سخنگوی دولت
در دانشگاهها و گفتوگوهای صورت گرفته را چه طور ارزیابی میکنید ،گفت:
البته اینکه یک مسئولی در دانشگاهها حضور دارد تا خودش را ملزم به گفتوگو
کند ،اتفاق خوبی است اما این گفتوگو نیست .یک نوع مدیریت بحران است.
چون گفتوگو زیاد انجام نشده ،این اتفاقها اثربخشی زیادی ندارد .این دوای درد
مسئله نیست .سوالی که در جامعه مطرح میشود این است که چرا گفتوگو در ایام
انتخابات به رسمیت شناخته میشود ،چرا در زمان بحران رسانه ملی تازه به فکر
اتحاد ملی و گفتوگوی ملی میافتد .این سواالت حاکی از آن است که این تالشها
مستمرنیست.بههمیندلیلایناتفاقاترانمیتوانگفتوگونامید.
وی تصریح کرد :گفتوگو نیازمند چارچوب حقوقی است تا وقتی افراد در حال
گفتوگو هستند خیالشان راحت باشد که این گفتوگو پیگرد حقوقی ندارد .در
فرآیند گفتوگو باید حق آزادی بیان و حق آزادی پس از بیان به درستی رعایت شود.
اگرگفتوگوبهاینشکلباشدکهدرآیندهکاریوتحصیلیفردگفتوگوکنندهتاثیر
بگذارد،اینفرآیندشکلنخواهدگرفت.کرسیهایآزاداندیشیدرزمانخوداتفاق
خوبی بود اما به اقتضائات آن توجه نشد و در نهایت به کرسی کماثر تبدیل شد.
ظریفیان تصریح کرد :آزاداندیشی اقتضائاتی دارد که باید ساختار حقوقی آن
فراهم شود .به نظرم مسئله امر تحقیقی نیست که بخواهیم در کوتاهمدت آن را حل
کنیم .در دعوا گفتوگوی خوب شکل نمیگیرد .گفتوگو باید در فضایی آرامتر
شکل بگیرد .بنابراین ما راهی جز گفتوگو در فضایی آرام به دور از هیجانات نداریم یا
اینکه به این درگیریها و تخاصمها ادامه دهیم.
ازفرآیندگفتوگوپلیبرایتوجیهناکارآمدیهانسازیم
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که بخش زیادی از جامعه به مسئوالن
اعتماد ندارند و گفتوگو را هم راه مناسبی نمیدانند .به چه شکلی میتوان این
اعتماد را در مردم به وجود آورد ،گفت :نباید از گفتوگو پلی برای توجیه و عبور
از ناکارآمدیها بسازیم اگر چنین باشد طبیعتا گفتوگو شکل نمیگیرد .حتی
گفتوگودرشرایطخیلیبحرانیهمشکلنمیگیردزیرابایداینهیجاناتفروکش
کند ،گرد و غبار این نامالیمتیها بخوابد و بعد گفتوگو کرد .گفتوگو را باید از
مسئلههای مشخص شروع کرد .اگر ما گفتوگو را مسئلهمحور شروع کنیم ،حتی
اگر دامنه آن کوچیک باشد از طریق فضای مجازی پخش خواهد شد و اثربخشی آن
را در جامعه خواهیم دید و تدریجا مردم اعتماد کرده و وارد بحث میشوند.
وی تصریح کرد :اساسا گفتوگو شبیه به دیگ زودپز نیست که فکر کنیم با فوریت
مسئله را حل کنیم .بنابراین طرح گفتوگو و اعتماد مردم با سپری شدن زمان زیاد
نه با قید فوریت انجام خواهد شد .اگر ادامهدار باشد میتواند گسترش پیدا کرده و
نتیجهبخششود.

«نه مردم» به فراخوان ها و گشودن آتش به روی مردم؛

تروروتهدیدامنیت؛آنچهآشوبگرانمیخواهند

حوادث اعتراضی اخیر که در حرکتهای سینوسی خود از
شتاب افتاده ،در آخرین زورآزمایی دشمنان ایران در تالش
است به هر قیمتی حتی با تجزیه ایران و کشتار بی گناهان،
امنیت ملی را تهدید و تحدید کند.
براساس این گزارش ،حرکتهای اعتراضی اخیر که از دو
ماه پیش از اعتراض به مرگ مهسا امینی آغاز شد و تحلیلگران
اجتماعی و سیاسی را به تعبیر رفتارهای مردم و بخصوص
جوانان وا داشت ،اکنون با انحراف از مسیر خود به دلیل موج
سواریوسوءاستفادهجریانهایبرانداز،تجزیهطلبووابسته
به خط فکری غرب ،از اهداف و خواسته های اصلی خود یعنی
اصالحات اجتماعی و اقتصادی با توجه به تغییرات نسلی در
کشور،فاصلهگرفتهاست.
این انحراف از مسیر نمودهای عینی بسیاری دارد که حداقل
در یک ماه گذشته به شکلهای مختلف ملموس بوده است؛ از
شهادت مدافعان امنیت گرفته تا تسلیح آشوب طلبان ،کشته
سازی در شهرهای مختلف و بردن انگشت اتهام به سمت
نیروهای پلیس تا اقدامات تروریستی در شهرهای مختلف که
حادثه شاهچراغ شیراز و نیز حوادث تروریستی ایذه و اصفهان
همه را می توان در این بسته سیاستی دشمنان تعبیر کرد.
ناظران سیاسی بر این باورند که ایجاد دو دستگی در بین
مردم و به جان هم انداختن آنها ،راهبرد اصلی دشمن در
حوادث اخیر است و بنابراین در این مدت تالش کرده با تند
کرن فضای سیاسی و اجتماعی و هدایت آن به سمت زد و
خورد و خشونت ،به اهداف خود برسد .با این وجود نگاهی
به عملکرد دستگاههای امنیتی و انتظامی در این مدت نشان
می دهد که با هوشمندی این توطئه را ناکام گذاشته و تالش
کردهاند تا جای ممکن از بروز خشونتهای خیابانی بپرهیزند
تا در تله دشمن نیفتند.
سیاست دشمن برای رویارویی با پلیس و مدافعان امنیت
ازروزهایابتداییشکلگیریجریانهایاعتراضی،ناظران
تصور می کردند شیب حوادث همچون سالهای قبل پیش
برود و نظام از همه ابزارهای خود برای رویارویی با معترضان
بهره بگیرد اما سیاست تعاملی دولت سیزدهم این نبود؛ لذا
تصمیم گرفت صبر پیشه کند و مانع از تفرقه و دودستگی در
بین مردم شود.
در این رابطه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته
است :برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای اول
اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلولههای جنگی استفاده کند
و هر کسی را به خیابان آمد بزنند و اینطور مردم بترسند و در

خانه خارج نشوند؛ اما این دولت هرگز چنین کاری نمیکند؛
چون معترضین را بچه و خانواده خود میداند.
خودداری نیروی انتظامی و مدافعان امنیت از برخورد
خشونت آمیز با معترضان برای آنان کم هزینه نبوده و
شهادت جمعی از مدافعان امنیت و نیروی پلیس در
شهرهای مختلف در مواجهه با آشوبگران به همین دلیل رخ
داده است.
به گزارش ایرنا از این رو ،شهادت مدافعان امنیت در شهرهای
مختلف در مواجهه با آشوبگران را می توان نمونه ای از انحراف
اعتراض های اخیر در ایران برشمرد زیرا در روزها و هفته
های نخست ،رسانه های فارسی زبان حامی تروریست ها با
چرب زبانی قصد داشتند این حرکت ها را جنبشی مدنی و
اجتماعی معرفی کنند اما اکنون نه تنها با دفاع از این رفتار نه
تنها اغتشاشگران را به تداوم این رفتارها فرا می خواندند بلکه
در فضای مجازی روش های به آشوب کشیدن شهر و ترور
نیروهای پلیس و مدافعان امنیت را آموزش داده و مهره های
خود می خواهند تا شهر را برای مردم ناامن سازند؛ رویکردی
که سبب شد تا ایران شبکه اینترنشنال را در زمره گروه های
تروریستیقراردهد.
ورود گروهک های تجزیه طلب و تسلیح مخالفان
برداشتهای قومیتی از حادثه رخ داده برای خانم امینی،
گروهک های تجزیه طلب همچون کومله و دمکرات را بر آن
داشت تا بهره برداری خود را از تاثر و فضای عمومی ایجاد شده
در شهرهای کردنشین کلید بزنند؛ ورود عناصر وابسته به این
گروهک های تروریستی به شهرهای غربی و آغاز پروژه کشته
سازی در همین راستا قابل تعبیر و تعریف است.
کشف انواع سالح های جنگی قاچاق در مرزهای غربی
کشور که به گفته جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ
سفید با هدف تسلیح معترضان از اقلیم کردستان انجام
میشود و هدف نهایی آن کشته سازی و مردم را به جان هم
انداختن است ،مهر تاییدی بر این ماجراست.
بر اساس آماری که فرمانده مرزبانی فراجا به تازگی اعالم
کرده است ،طی  ۴۵روز گذشته مرزبانان ضمن انهدام چندین
باند قاچاق سالح و مهمات حدود  ۶۰۰قبضه سالح جنگی را
کشف و ضبط کردند که در کشف سالح جنگی در مقایسه با
مدت مشابه پارسال با افزایش ۲۶درصدی روبه رو هستیم.
باید گفت که گروهک های تروریستی در رهبران آشوب
طلبان در خارج کشور ،دامنه ارسال سالح خود را به سالح
های جنگی محدود نکردهاند و آنطور که سردار اصانلو فرمانده

قرارگاهحمزهسیدالشهدانیرویزمینیسپاهگفته،قاچاقچیان
سالح ،در دوماه گذشته نه تنها سالح جنگی مثل کالش و
کلت و حتی نارنجک وارد کشور می کردند ،بلکه حتی اقدام
به وارد کردن سالح وینچستر که در اغتشاشات مورد استفاده
نیروی انتظامی قرار می گیرد ،کرده بودند تا پروژه کشته سازی
را با قدرت ادامه دهند.
البته ایران نیز این تحرکات تجزیه طلبانه را بی پاسخ نگذاشته
و ضمن اعتراض و پیگیری از مجاری دیپلماتیک ،در دو مرحله
عملیاتهایموشکیوپهپادیعلیهمقرتروریستهادراقلیم
شمال عراق انجام داده است.
کلیدزدنحوادثتروریستی
طرح ریزی انجام عملیات های تروریستی را میتوان سومین
نشانه رفتارهای خشونت طلبانه معاندان برای به انحراف
کشاندن خواسته های اجتماعی قشرهایی از مردم تعبیر کرد؛
به این معنا که وقتی دشمنان ،مردم را در مسیر خواسته های
خود همراه ندیدند ،ترجیح دادند با ایجاد رعب و وحشت و
حتی کشتار مردم ،به خواسته های خود دست یابند که همان
تکه تکه کردن ایران ،ایجاد ناامنی و اجرای «پلن بی» مورد نظر
رهبران کاخ سفید در مورد ایران است.
این اهداف شاید در هفته های نخست اعتراضات برای
عامه مردم روشن نبود اما با حادثه تروریستی شیراز و کشف
خانه تیمی عناصر داعش که به دنبال اجرای چندین عملیات
تروریستی در ایران بودند ،پردهها کنار رفت.
در حقیقت ورود گروهک های تروریستی به ایران و فعال
شدن عناصر داخلی آنها با هدف ایجاد نا امنی از سویی و اینکه
فضای اعتراضی زمینه را برای اجرای پروژه های آنان آماده

کرد ،مصداق بارز هدف نهایی دشمنان از اعتراضات اخیر بوده
است.
«نه مردم» و گشودن آتش به روی مردم
در گام اخیر پروژه ملتهب سازی ایران ،نسخه «اعتصاب»
برای روزهای  ۲۴تا  ۲۶آبان ماه پیچیده شده بود اما با «نه
بزرگ» بازاریان و مردم روبرو شد ؛ از این رو بار دیگر جبهه ضد
ایرانی برگه «ترور» را روی میز گذاشت؛ از این رو در شهرستان
ایذه خوزستان به دنبال یک حمله کور تروریستی در شامگاه
 ۲۵آبان هفت نفر به شهادت رسیدند که در بین آنها دو کودک
 ۹و  ۱۳ساله قرار داشتند؛ در این حادثه تروریست های موتور
سوار با به رگبار بستن مردم و ماموران حافظ امنیت تعداد
دیگری از مردم را نیز مجروح کردند.
در حادثه ای دیگر که همان شب در اصفهان روی داد ۶ ،نفر
که راکب سه موتورسیکلت بودند ،اقدام به شلیک به نیروهای
حافظ امنیت کردند که این حادثه  ۲شهید و هشت مجروح بر
جایگذاشت.
نقشه «ترور» و طرح ریزی اقدامات تروریستی
به نظر می رسد جبهه ضدایرانی برای به اعتصاب کشاندن
خیابان های ایران صرفا به تهدید محدود نمانده و اقدامات
ترویستی را نیز برای ایجاد هراس به کار می گیرد.
از این رو برنامه ریزی برای به آشوب کشیدن ایران صرفا
به تجمعات خیابانی و اعتصابات سراسری محدود نمانده و
پازل اغتشاش را قرار است اقدامات تروریستی تکمیل کند تا
دشمنان بالفاصله با طرح ریزی و انجام ترورهای کور و هدف
قرار دادن مردم و انتصاب آن به حاکمیت ،حاشیه امنی برای
خود و اقدامات تروریستی بعدی فراهم کنند.

مسعودپزشکیان:

شرایط فعلی نتیجه حذف تجربه و آوردن صفر کیلومترها است

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :جای اینکه بیایند وحدت و انسجام را حفظ
کنند و از تجربهای که پیشینیان داشتند ،استفاده شود و با همکاری آنها جلو بروند ،آنها را
حذف میکنند و صفر کیلومتر میآورند و یا با کیلومتر پایینتر میآورند که مشکل ایجاد
میشود.
مسعود پزشکیان در گفتوگو ب ایلنا ،درباره اینکه برخی از این گالیه دارند که در برخی
موارد خواست عمومی چندان برای مسئوالن حائز اهمیت نیست؛ به طوری که در مسئله
انتخاب رئیس سازمان مناطق آزاد و یا تیم مذاکرهکننده و امثال این تصمیمات مشاهده
میکنیم افرادی را به کار میگیرند که چندان اعتقادی به جایگاه و مسندی که قرار گرفتهاند

ندارند،گفت:تنهابهدولتربطیندارد،اینهایکتیمیدارند.باالخرهگفتهشدهگذشتهها
بدهستندومدیریتشانهمبداست،بچههایمذهبی،انقالبییاغیرانقالبیویاهرچیزی
که میگویند همین بوده که در چنته داشتند و ارائه دادند .نماینده مردم تبریز خاطرنشان
کرد :ما را که قبول ندارند و نمیآیند از ما کسی را بیاورند .حال هم میگویند اینها بد هستند،
میآیند آدمهایی را میآورند که تجربه کمتر ،مهارت کمتر و علم کمتری دارند و نتیجهاش
همین میشود که اتفاق افتاده است .وی تاکید کرد :به جای اینکه بیایند وحدت و انسجام
را حفظ کنند و از تجربهای که پیشینیان داشتند ،استفاده شود و با همکاری آنها جلو بروند،
آنهاراحذفمیکنندوصفرکیلومترمیآورندویاباکیلومترپایینترمیآورندکهمشکلایجاد

میشود .پزشکیان درباره اینکه در بحث دارو ۲بار به طور جدی در مجلس صحبت شده اما
به نتیجهای نرسیده است تا چه زمانی باید شاهد این وضعیت باشیم ،بیان کرد :این بحثها
هم در دولت و هم در مجلس فایدهای ندارد .مجلس زمانی که خودش داشت درباره ارز
تصمیم میگرفت ،میتوانست درست تصمیم بگیرد ،هنگامی که مجلس آمد و خواست ارز
ترجیحی را کال حذف کند و مراعات نهادههای دامی ،دارو و تجهیزات پزشکی را نکرد ،نتیجه
همین میشود که میبینیم .وی درخصوص اینکه باتوجه به نتایج به دست آمده آیا مجلس
نمیخواهد از این تصمیم بازگردد ،گفت :بازگشتن هم به این برمیگردد که آیا اینها ارز
دارند؟ صحبت بعدی ،داشتن آن ارز است ،وقتی ارز نداریم ،میخواهیم چه کنیم؟

مدعیانی که آن کار دیگر میکنند؛

ناقضانسیستماتیکحقوقبشر
و تکرار ادعاها

ناقضان سیستماتیک حقوق بشر در جهان ،در حالی تازهترین قطعنامه حقوق
بشری علیه ایران را تصویب کردند که این تقالها و به صف شدن تمام ابزارهای
پروپاگاندا هم نمیتواند نسل کشی کودکان در کانادا یا جنایات ارتش آمریکا در
گوشه گوشه جهان را از حافظه تاریخ بزداید.
براساس این گزارش ،کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز
چهارشنبه قطعنامه کانادا درباره «وضعیت حقوق بشر در ایران» را به تصویب
رساند.
این قطعنامه که در آن ایران به تبعیض علیه اقلیتها متهم شده عصر چهارشنبه
با  ۷۸رأی موافق ۳۱ ،رأی مخالف و  ۶۹رأی ممتنع به تصویب «کمیته مسائل
اجتماعی،انسانیوفرهنگی»مجمععمومیسازمانملل،موسومبهکمیتهسوم
رسید و برای تصویب نهایی ماه آینده به مجمع عمومی ارسال خواهد شد.
این قطعنامه گرچه توصیه ای است و فاقد ابزارهای الزام آور و به بهانه رویدهای
اخیر ایران از سوی کانادا مطرح شده اما هیاهوی غرب نتوانست بیشتر از یک رای
نسبت به سال گذشته در این قطعنامه به دست آورد.
واکنشایرانبهقطعنامهحقوقبشری
قطعنامه تصویبی غرب علیه جمهوری اسالمی با واکنش وزارت خارجه
روبرو شد« .زهرا ارشادی» سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در
سازمان ملل در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد:
کشورهای بانی قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر ،در پوشش حمایت از حقوق
زنان ،از همه امکانات خود از جمله انتشار اطالعات گمراه کننده و نادرست،
تحریک افکار عمومی ،ارائه آموزش اقدامات خرابکارانه و همچنین حمایت مالی
و نظامی از گروههای تروریستی استفاده می کنند تا اعتراضات مسالمت آمیز را
به خشونت بکشانند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد :در کانادا ،کشف بیش
از  ۱۳۰۰قبر بی نام و نشان در چهار مدرسه منطقه مسکونی کانادا کل جامعه
جهانی را شوکه کرده است .جهانیان شاهد تجاوز ،قتل و کشتار نظاممند کودکان
بومیدرمقیاسوسیعهستند.ایاالتمتحدهآمریکاادعایحقوقبشریدارد،در
حالیکه مردم ایران همچنان در نتیجه تحریمهای ظالمانه چند دههای این کشور،
به شدت آسیب دیدهاند.
«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تالش کشورهای غربی
به استمرار پروژه ایران هراسی و بدنام سازی ایران ،گفت :این کشورها که سابقه
طوالنی در نقض سیستماتیک حقوق بشر داشته و مردم سراسر جهان تجربیات
تلخ و گزندهای از دخالتهای آنان در خاطر دارند ،در جایگاهی قرار ندارند که به
دولت و مردم ایران توصیههای حقوق بشری داشته باشند.
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه هم در توئیت نوشت :سرویس های
امنیتی ،رژیم جعلی اسراییل و برخی سیاسیون غربی که برای جنگ داخلی،
ویرانی و تجزیه ایران نقشه ها کشیده اند ،بدانند که ایران ،لیبی و سودان نیست.
امروز دشمنان ،تمامیت ایران و هویت ایرانی را هدف قرار داده اند .بصیرت مردم،
دشمن را مایوس کرده است».
واقعیت آن است که قطعنامه چهارشنبه علیه ایران ،تکرار ادعاهای چهل ساله از
سوی ناقضان اساسی حقوق بشر است که دیگر برای خود آنها هم چندان موجه
وقابلاعتنانیست.
معیار حقوق بشر و میزان رعایت آن از سوی غرب
کنوانسیون ها ،اعالمیه ها ،قوانین حقوقی و عرف بین الملل درباره حقوق بشر
گرچه تماما نوشته غرب و حاصل دیدگاه آن هاست و در تدوین و اجرای آن معموال
هیچ توجهی به معیارهای مردمان دیگر مناطق جهان درباره این مفهوم نمی شود
اما همین قواعد خود ساخته هم از سوی آن ها رعایت نمی شود.
یکی از مهمترین حقوق بشر در این اعالمیه ها ،حق حیات است .این حق به
وفور و تناوب و تنوع از سوی ایاالت متحده آمریکا و همپیمانانش در سراسر جهان
و از جمله ایران نقض شده و می شود .هشت سال حمایت قاطع از رژیم بعثی
عراق در جنگ علیه ایران ،منجر به سلب حیات صدها هزار انسان بی گناه شد و
پس از آن هم کارزار تحریم های اقتصادی و سیاسی زندگی بسیاری از ایرانیان را
دچار چالش های بسیار کرد و در مواردی موجب از بین رفتن حق حیات شان شد.
این رویه در فلسطین ،افغانستان ،یمن هم تداوم دارد و پیش از این هم در ویتنام
تجربه شده بود.
این حق مسلم انسان ،از سوی کانادا و با کشتار بومیان منطقه نادیده گرفته شد
ن ها هم ناقض همین حق بود.
جنایات نظامیان آمریکا در زندا 
حق تعیین سرنوشت ،از دیگر حقوق مصرح در بند  ۲ماده  ۱منشور ملل متحد
است که بر توسعه روابط دوستانه در روابط بین الملل بر مبنای احترام به اصل
تساویحقوقوخودمختاریمللوانجامسایراقداماتمقتضیبرایتحکیمصلح
جهانیتاکیدشدهاست .همچنین،حقخودمختارییاتعیینسرنوشتدرنظام
حقوق بین المللی بشر به عنوان اصلی اولیه شناخته شده است.
برای نقض این حق ،ایاالت متحده آمریکا از بهمن  ۵۷تا به امروز هزینه های
بسیاری داده است .تاریخی که در آن مردم ایران تصمیم گرفتند سرنوشت خود را
تعیین کنند و این موضوع برای کاخ سفید غیرقابل قبول بود و نقض آن از همان
روزهای ابتدایی با حمایت از گروه های ترور ،جنگ افروزی علیه حکومتی نوپا
و پس از آن با تحریم های کمرشکن علیه مردم ادامه یافت تا به آن ها ثابت کند
برخالف اصول حقوق بشر ،مردم ایران نباید حق تعیین سرنوشت خود را داشته
باشند.
حق سالمت و برخورداری از استانداردهای زندگی مناسب هم گرچه از حقوق
ابتداییانساناستوتامینآنمعموالبرعهدهنظامسیاسیهرسرزمینقراردارد
امااینحقمدتهاستازسویمدعیانرعاتحقوقبشربهصورتسیستماتیک
نقض می شود .شاهد آن هم تمام سنگ اندازی هایی است که با وجود تکذیب ،در
مسیر تامین نیازهای دارویی و غذایی مردم ایران قرار دارد .غذا ،پوشاک ،مسکن
و بسیاری دیگر از موضوعات زیرمجموعه این حق ،در سکوت رسانه های مدعی
بیش از پیش برای مردم به چالش تبدیل شد .کاهش درآمدهای حاصل از صادرات
کاال ،کاهش دستمزدها و وخامت اوضاع اقتصادی و تورم ،توان دولت را برای حفظ
میزان حمایت های اجتماعی در حوزه غذا ،مسکن ،بهداشت ،غذا کاهش داد
و این شرایط موجب تضییع حق برخورداری از باالترین استاندارد زندگی مردم
شد .همچنین تحریم های آمریکا در حوزه های بانکی و نفتی و همچنین خدمات
جانبی مانند بیمه و کشتیرانی ،زمینه ساز تأثیرگذاری منفی بر تولید و اشتغال،
سطح زندگی و معیشت شهروندان ایرانی شد و به صورت مستقیم و غیرمستقیم
بر حقوق شهروندان و حق آنان در برخورداری از داشتن استاندارد مناسب زندگی،
تاثیرنامطلوبیگذاشت.
به گزارش ایرنا ،حق آموزش و دسترسی به دانش و فناوری و نیز حق توسعه از
دیگر حقوق بشر مورد تاکید خود غربی هاست که با اقدامات و تصمیمات آنها
برای ایرانیان در حال نقض است .تحریمها دسترسی به تجربه ،دانش و تخصص
دیگر محققان را برای دانشمندان ایران غیرممکن یا بسیار دشوار و همین تحریم
ها مردم عادی را از دسترسی به بسیاری از برنامه های اینترنتی و نرم افزارها
محروم کرد .مهمترین بخش این نقض حقوق بشر در زمینه تولیدات و دانش
پزشکی بود که به صورت مستقیم با زندگی و حیات مردم در ارتباط است و دریغ
شدن آن به ویژه در روزهای دشواری مانند پاندمی کرونا ،فاجعه آفرین هم بوده
است.
مدعیانی که آن کار دیگر میکنند
ادعاهای آشکار آمریکا و متحدانش درباره حقوق بشر درحالی گوش جهانیان را
کر کرده است که در نگاهی اجمالی به اقدامات تاریخی آن ها می توان رد نقض آن
هارابهوضوحدید.حمایتآشکارازرژیمصهیونیستی،وتویتمامقطعنامه¬های
جامعه جهانی علیه جنایات این رژیم ،حمایت از زرادخانه هسته ای اسرائیل بدون
اجازه نظارت بر فعالیت های هسته ای تل آویو ،تنها نمونه ای آشکار از نقض حقوق
بشر آمریکاست .بمباران روزانه مردم بی دفاع یمن با بمب های ساخت آمریکا و
حمایت این کشور از ائتالف علیه این مردم ،نوع مواجهه با مردم افغانستان و عراق و
سوریه،گوشههاییازنحوهبرخوردآمریکابامفهومحقوقبشراست.برخوردیکه
به نوعی این مفهوم را دچار ابتذال کرده و ادعاهای غرب در این زمینه را مضحک
جلوه می دهد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی

عضوانجمنمدیرانروزنامههایغیردولتی،آئیننامهاخالقحرفهای،قابلمشاهدهدرسایت

تلفن 32906160 - 32903209 :صندوق پستی37185/4495 :
نشانی:قم-بلوارشهیدصدوقی،کوچه21ممیزیکپالک47

eimannews@yahoo.com

ـ از دعاى ايشان براى مرزداران ـ  :اگر زندگىاش را به نيكبختى
ّ
پايان دادى و شهادت را بر او مقدر فرمودى ،اين [شهادتش] پس
از آن باشد كه دشمنت رانابود کرده ،و پس از آن كه دشمنانت به
رنج اسارت در بيفتند ،و پس از آن كه مرزهاى مسلمانانّ ،
امنيت
يابد و پس از آن كه دشمنت پشت كرده ،بگريزد.

لیتوگرافیوچاپ
شاخهسبز

صاحبامتیاز:حیدرضیغمی
مدیرمسئولوسردبیر:حسینعبداللهی

امام سجاد علیهالسالم:

الصحيفة ّ
السجادية:الدعاء.٢٧

www.emandaily.ir

اذان صبح 05/03:طلوع آفتاب 06/27:اذان ظهر 11/50:اذان مغرب17/32:

شنبه  28-آبان ماه  - 1401سال بیستوپنجم -شماره 5621

با حضورگسترده اقشار مختلف مردم قم ؛

کنگره ملی  ۶۰۹۰شهیداستان قم برگزار شد

اجالسیه نهایی کنگره ملی ۶۰۹۰شهید استان قم صبح روز پنجشنبه با حضور سردار سرلشگر حسین
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و با حضور هزاران تن از مردم مومن ،انقالبی و والیی
این استان در شبستان کربال مسجد مقدس جمکران قم برگزار شد.
براساس این گزارش ،در این برنامه که با حضور خانواده معظم شهدا ،جانبازان ،ایثارگران ،مدیران استان
قم ،نمایندگان قم در مجلس شورای اسالمی ،جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اقشار
مختلف مردم برگزار شد سخنان مقاممعظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران اجالسیه پخش شد و
سخنران ویژه مراسم نیز سردار سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران بود.
تولیتمسجدمقدسجمکران:
 ۹۷درصد شهدا در مسجد تربیت و به جبهه ها اعزام شدند
تولیت مسجد مقدس جمکران دراین اجالسیه گفت ۹۷ :درصد شهدای ما در مسجد تربیت شدند و از
این مکان به جبهه ها اعزام شدند.
حجت االسالم والمسلمین رحیمیان اظهار داشت ۹۷ :درصد شهدای ما در مسجد تربیت شدند و در
این مکان آماده ایثارگری در راه خداوند شدند.
تولیت مسجد جمکران گفت :وقتی در بنیاد شهید وصیتنامه  ۷۰هزار شهید را بررسی علمی کردیم
دیدیم میانگین در هر وصیتنامه شهدا  ۴بار موضوع الهام گیری از کربال و حماسه حسینی مطرح شده
است.
وی گفت :این نظام با خون  ۲۲۰هزار شهید بنا نهاده شده و به این آسانی نیز از دست نخواهد رفت.
رحیمیان افزود :دشمنان این آرزو را به گور خواهند برد که با توطئههای خود میتوانند به نظام آسیب
برسانند.
وی اضافه کرد :شهدا همچنان نگهبان نظام اسالمی هستند و خانوادههای شهدا نیز راه شهدا را ادامه
داده و در این راستا نقش آفرین هستند.
تولید مسجد جمکران بیان داشت :امام راحل ملت ایران را برتر از تمامی امتها برشمرد و این گفته در
این سالهای از ابتدای انقالب تاکنون به اثبات رسیده است.
آیتاللهسعیدی:
کنگره ملی شهدای قم آغاز برنامه های گسترده در احیای نام شهدا باشد
آیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم نیزدراین اجالسیه گفت:کنگره ملی شهدای قم آغاز برنامه
های گسترده در احیای نام شهدا و با بهره گیری از تجربیات مختلف در این عرصه باشد.
آیت الله سید محمد سعیدی ظهار داشت :این کنگره باید سرفصلی برای کارهای مستمر و مورد نیاز
اهداف نظام و وصایای امام و شهدا باشد.امام جمعه قم گفت :باید این کنگره شهدا به منظور گرامیداشت
یاد شهیدان به صورت مستمر در طول سال برگزار شود و از برنامه های ابتکاری با الگوگیری از کنگره های
مشابهاستفادهشود.
وی عنوان داشت :برنامه های جدیدی که برای اهداف کنگره است باید دنبال شود تا این برنامه ها برای
سایرین نیز الگو باشد.آیت الله سعیدی افزود :برای تحقق شعار سال رهبر معظم انقالب نیز باید اقداماتی
صورت گیرد تا این کنگره از یک مراسم مقطعی خارج شود .
وی ادامه داد :کنگره ملی شهدای باید در ادامه و استمرار اقدامات گذشته باشد و برنامه هایی نیز
متناسب با رویدادهای کشور و منطقه باشد.رئیس شورای سیاستگذاری کنگره ملی شهدای استان قم با
بیان اینکه مردم قم حضور بینظیری در عرصه دفاع از انقالب اسالمی داشتند ،افزود :قم از نعمت حضور
شهیدانی برخوردار است که نماد مردم والیی این شهر هستند.
وی تاکید کرد :مردم قم و ایران اسالمی با روحیه ای که دارند تمام قامت در دفاع از انقالب اسالمی
ایستاده اند و حرم مطهر حضرت معصومه (س) مرکزی برای اتحاد مردم بوده و هست.نماینده ولی فقیه
در استان قم گفت :روزهای خوبی برای ملت ایران پیش بینی می شود و معتقدیم با پیروی از فرامین امام و
رهبریمیتوانبهجایگاهمطلوبرسید.
وی با تاکید بر اینکه در عرصه «ظهور» مردم قم نقش آفرین خواهند بود ،عنوان کرد :یکی از امتیازات
قم ،حضور ملیت هایی از  ۹کشور در دفاع از انقالب اسالمی است که این شهدای عزیز در شهر کریمه
اهل بیت (علیهمالسالم) مدفون هستند.آیتالله سعیدی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد:
اطاعت از رهبر و ایستادگی بسیار مهم است که امیدواریم در این مسیر ثابت قدم باشیم.
سردارسالمی:
رویایتجزیهایرانهرگزتعبیرنمیشود
فرمانده کل سپاه نیز دراین اجالسیه گفت :آمریکا دوست دارد جوانان ما را در خیابان کشته و چهره مردم
را پژمرده ببیند و ملت را متفرق و ایران را تجزیه کند و این رویاهای شیطانی دشمن هرگز تعبیر نمیشود
چراکه ملت ایران قوی و مقاوم ایستاده است.
سردارحسینسالمی،اظهارکرد:شهادتجایگاهیبزرگومعراجیبرایرسیدنبهخداوندوشهدانیز
چراغ راهی هستند تا راه را گام نکنیم و هر یک ستارهای پرفروغ هستند.
وی با تاکید بر اینکه شهدا سازندگان یک هویت عظیم بر مبنای فضائل دین در جامعه ما هستند ،عنوان
کرد :نشانهها و دالیل بر حق استقامت یک امت در مقابل یک جهان قدرت مستکبر هستند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد :نخل قامت شهدا روی زمین فرو افتاد اما شجره
طیبه اسالم در سرزمین اسالم قد کشید و ریشههای این درخت تناور در عمق احساس و ایمان مردم ما
عمیق شد و پیکره این شجره وسیع شد و شاخههای آن عزت ،اعتبار ،منزلت و کرامت برای مسلمانان
آفرید .وی با بیان اینکه شهدا سپر بالی امت شدند و برای حفظ حرمت نوامیس جان خود را تقدیم کردند،
خاطرنشان کرد :شهدا کسانی هستند که باعث شدند که ما از وادی ظلمات به نور وارد شدیم آنان تنشان را
بر گلولهها زدند تا گلولهها بر خاک این سرزمین فرو نیاید.
سالمی گفت :شهدای از کالبد مادی جسم به درآمدند و به معراج رفتند و پر کشیدند و به ما پرواز یاد دادند
شهدا رخساره سرنوشت ابدی ملت را ترسیم کردن چراکه شهادت یک حقیقت جاری است و یک واقعیت
برای مدت کوتاهی از زمان و مکانی کوچک نیست بلکه شهادت یک عظمت الهی است.
وی با تاکید بر اینکه امروز دشمن به جنگ با شهدا آمده است ،اظهار کرد :اکنون شاهد یک آرایش
سیاسی در صحنه جهانی هستیم آمریکا ،انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،اسرائیل ،سعودی و دیگران در یک
آرایش سیاسی بهم فشرده و جدی در امتداد ائتالفهای سیاسی گذشته خود به جنگ با خدا ،رسول
و شهیدان آمدهاند.
سالمی عنوان کرد :صفآرایی دشمن ژرفای یک توطئه عظیم علیه ملت را نشان میدهد و عدهای در
داخل هم بازیچه دشمن شدهاند تا ملت ایران را از بین ببرند.
*رهبری از تهدید تحریم یک فرصت ساختند
وی از تحریم ملت ایران یاد کرد و گفت :ماهوارهها به آسمان رفت و هستههای ریز ماده شکافته شد و ما
به انرژی هستهای رسیدیم و همه نیازها را در داخل تامین کردیم و هرگز همانند شعب ابیطالب نبودیم هر
چند همه گرد آمده بودند تا گلوی ما را بفشارند و به دنبال این بودند که ملت را تسلیم کنند اما رهبری از
این تهدید فرصتی برای رفعت بخشیدن به منزلت مادی و شکوه مادی تمدن انقالب اسالمی ساختند.
سالمی با تاکید بر اینکه روح قرآن در سرزمین ایران حاکم است ،عنوان کرد :قرآن بر قلبها و اعضا و
جوارح ملت ایران تاثیرگذار است و امت رهبر معظم انقالب اسالمی را در قلب خود جای داده است چراکه
این امت تنهایی امام مجتبی(ع) را فهمیده است و میداند که امام مسلمین نباید در میدان تنها باشد و
اینپیامشهداست.
*اشتباهات صدر اسالم توسط ملت ایران تکرار نمیشود
فرماندهکلسپاهگفت:پیامشهداایناستکهاشتباهاتصدراسالمتوسطملتایرانتکرارنمیشودو
ملت ایران آگاه است؛ اکنون همه در میدان حضور دارند به ویژه عالمان ،مراجع و مروجان شریعت ،همیشه
عالمان ما پرچمداران مبارزه با استکبار بودهاند از شیخ فضل الله نوری شهید تا ایتالله مدرس و میرزای
شیرازی و آخوند خراسانی ،آیتالله بهبهانی ،طباطبایی ،مطهری ،بهشتی ،محالتی ،شهدای محراب و
هزاران شهید که همواره پایههای ملت ضداستکباری ایران بودهاند و درخشش نور آنها تا ابد فضای این
سرزمین را منور و روشن کرده است.
وی خاطرنشان کرد :من به عنوان یک سرباز کوچک خاطرات دلانگیزی از دغدغهها ،نگرانیها،
غصهها اما شجاعت ،حکمت ،ژرفاندیشی ،تدبیر الهی ،دشمن شناسی و ایستادگی رهبری دارم ،امروز
این مرد بزرگ سفینه نجات امت در امواج است.

سالمی عنوان کرد :ملت در کنار رهبری ایستاده و سرافراز است درحالی که دشمن فکر میکند که با به
صحنه آوردن عده کمی فریب خورده میتواند یک انقالب با شکوه را در معرض آسیب قرار دهد ،ملت ایران
زنده است و دشمن رویاهای پریشانی دیده است.
*آمریکا میخواهد ایران ژاندارم منافع او در منطقه باشد
وی ادامه داد :دشمن میخواهد برای ایران پادشاهان را منصوب و بعد خود آنها را تبعید و  40هزار
مستشار خود را در کشور ایران مستقر کند؛ دوست دارند خیابانهای ما مملو از شراب خانهها و مراکز قمار
باشد و چهره زنان ما را بی هویت ساخته و همانند زنان غرب کنند آنها دوست دارند همانند گذشته ما
یکی از ستونهای دوگانه سیاست نیکسون در خلیج فارس و ژاندارم منافع آنها باشیم و جوانان ما خدا را
تعظیم نکنند ،میخواهند حجاب سنگر کلیدی حفظ عزت ،حرمت و صیانت از ارزشهای واالی اسالم
را از زنان ما بگیرند.
سالمی گفت :هر کسی صدای بنده را میشنود بداند که فریادهای دشمن ،فریادهای شیطان است و
آنها به جنگ خدا و رسول آمده تا معصومیت را از رخسار پسران و دختران ما بگیرند و نمادهای شیطانی
را به جوانان ما نسبت دهند و جوانان را از وطن ،ولی و ملت دور کنند ،این را همه بدانند که این توطئه
دشمناناست.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد :آمریکا دوست دارد خیابانهای ما را با پر از آتش و دود ببیند و ما ماهواره به
فضا نفرستیم و بیماران ما دارو برای درمان نداشته باشند؛ آمریکا دوست دارد جوانان ما را در خیابان کشته
و چهره مردم را پژمرده ببیند و ملت را متفرق و ایران را تجزیه کند و این رویاهای شیطانی دشمن هرگز تعبیر
نمیشود چراکه ملت ایران قوی و مقاوم ایستاده است.
وی گفت :زنان ما از حجاب به عنوان سنگری برای حفظ ارزشهای واالی خود صیانت و حفاظت
میکنند و جوانان ما آنهایی که فریب خوردهاند بر خواهند گشت و ما دوست داریم آنان لباس جهاد
بپوشند و مقابل مستکبران ایستادگی کنند نه اینکه پیاده نظام دشمن شوند و این هدفی است که درحال
تحققآنهستیم.
سالمی عنوان کرد :ما بر دشمن غلبه کرده و هیچ فصلی برای پیروزی دشمن باقی نگذاشتهایم و هیچ
راهی برای غلبه کفار بر مؤمنان وجود ندارد و ما مسیرهای جهاد را آموخته و به پیش خواهیم رفت،
وی با بیان اینکه قدرت دفاعی خود را میافزاییم و بر مشکالت اقتصادی در کنار هم غلبه میکنیم،
اضافه کرد :درست است که مشکالت وجود دارد اما هیچ ایرانی حاضر نیستند که انقالبش به خاطر
مشکالت اقتصادی آسیب ببیند ،مردم واقع بین هستند و علما در میدان هستند و به مردم آگاهی می
دهند آنها مظاهر غیرت الهی و نمادهای دین و ستونهای مستحکم عزت ملت ایران هستند.
سالمی تصریح کرد :ما سرمایههای عظیمی داریم که اگر حرکت کنند ایران به یک قدرت عالی در جهان
مبدلخواهدشدوامروزدرآستانهتبدیلشدنبهیکقدرتجهانیهستیموازهیچچیزینگراننیستیم
و با امداد الهی پیش میرویم.
استاندار قم عنوان کرد؛
حضور شهدایی با 9ملیت متفاوت در میان شهدای قم
استاندار قم نیز دراین اجالسیه با بیان اینکه یکی از امتیازهای قم حضور شهدای کشورهای مختلف در
بین شهدای قم است ،عنوان کرد :حضور شهدایی با 9ملیت متفاوت در از جمله عراق ،بحرین ،عربستان،
الجزایر ،فرانسه ،افغانستان و پاکستان در میان شهدای قم نشان از توجه ویژه به قم است.
سید محمدتقی شاهچراغی با اشاره به اینکه حرم حضرت معصومه(س) محور حرکت مردم قم است،
اظهار کرد :مردم قم با الگوگیری از ایشان در مسیر آرمانهای اسالم ناب محمدی گام برداشتهاند.
وی با تاکید بر اینکه برای آینده ایران روزهای خوبی را به اعتبار ملت استوار پیشبینی میکنیم ،عنوان
کرد :مردم ایران پای کار انقالب بوده و هستند و هیچگاه میدان مبارزه با استکبار را خالی نمیگذارند.
استاندار قم خاطرنشان کرد :مردم قم در میدان حضور دارند و همیشه ثابت کردهاند که پیشگام قیام و
فداکاریهستند.ویبابیاناینکهیکیازامتیازهایقمحضورشهدایکشورهایمختلفدربینشهدای
قم است ،عنوان کرد :حضور شهدایی با  9ملیت متفاوت در از جمله عراق ،بحرین ،عربستان ،الجزایر،
فرانسه ،افغانستان و پاکستان در میان شهدای قم نشان از توجه ویژه به قم است.
شاهچراغی با تاکید بر اینکه ادامه دادن مسیر شهدا همیشه میتواند کشور را از چالشها و مشکالت
رهایی بخشد ،عنوان کرد :همه دغدغهمندان باید نسبت به زندهنگه داشتن یاد و خاطره شهدا ورود کنند.
فرمانده سپاه استان قم :
فرمایشات رهبری چرغ راه آینده قم است
دبیرکل کنگره شهدا و فرمانده سپاه استان قم نیز دراین اجالسیه گفت :برگزاری اجالسیه نهایی به
معنایپایانکارکنگرهملیشهدایاستانقمنیستوقطعافرمایشاترهبریچراغراهآیندهقمبرایطی
نمودن مسیر ایثار و شهادت ،تربیت نسل آینده و استخراج گنج دفاع مقدس خواهد بود.
سردار محمدرضا موحد  ،اظهار کرد :قم در گذر تاریخ همواره به عنوان یک شهر تاثیرگذار و به تعبیر
رهبری مرکز انقالب و شهر قیام و اقامه بوده و از نقش آن در قیام  15خرداد و  19دی نمیتوان گذشت و
با توجه به این مطلب معظم له در دیدار اخیر که شهدای همه ایران شهدای قم هستند تکلیف ما سنگین
تر شده است.
وی اضافه کرد :تاسیس لشکر  17در هشت سال دفاع مقدس و شرکت در  17عملیات آفندی و 28
عملیات پدافندی و نقشآفرینی در عملیاتهای مهم دفاع مقدس کارنامه درخشانی را برای قم به دنبال
داشتهاست.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم گفت :پس از دفاع مقدس نیز در هر زمان و مکان که
نیاز به دفاع از اسالم و انقالب بود از شمال غرب تا جنوب شرق از جبهه مقاومت تا دفاع از حرم حضوری
مقتدرانه داشته و در کنار حاج قاسم نیز فتح الفتوحی را در سوریه رقم زدند ،بر این باور هستیم که نصرت
الهیهمیشههمراهخداباورانهخواهدبود.
وی ادامه داد :اگر انقالب اسالمی را زمینهساز ظهور میدانیم و والیت فقیه را جلوه تامهای از اولیای
الهی میشناسیم امید داریم که این انقالب را به صاحب اصلی آن برسانیم و در گام دوم انقالب نیز با گامی
استوارتر تا تمدن نوین اسالمی پیش ببریم و افقهای نویی را در نوردیم و تالشهای ایادی استکبار خون
آشام به جایی نمیرسد و عزت ابدی در انتظار مصلحان است و این وعده الهی است و دیر نیست.
موحد عنوان کرد :برگزاری اجالسیه نهایی به معنای پایان کار کنگره ملی شهدای استان قم نیست و
قطعا فرمایشات رهبری چراغ راه آینده قم برای طی نمودن مسیر ایثار و شهادت ،تربیت نسل آینده و
استخراج گنج دفاع مقدس خواهد بود.
سردارکاجی:
استکبارمیخواهدجوانانمازمینهسازظهورنباشند
یکی از رزمندگان دفاع مقدس نیز دراین اجالسه گفت :امروز به قله انقالب اسالمی رسیدهایم و برای
جوانانحرفهایتازهایداریم،امااستکبارجهانیمیخواهدجوانانمازمینهسازظهورنباشندونتوانند
در مسیر اسالم گام بردارند.
حسین کاجی با بیان اینکه بانی جلسات شهدا امام زمان(عج) است ،اظهار کرد :جلسات شهدا باید به
صورت مستمر و با همت مردم برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه اولین دانشآموز شهید به قم تعلق دارد ،اظهار کرد :دختران دانشآموز در دوران
انقالب برای حفظ حجاب و عفت خود جان دادند ،اما ذلت را نپذیرفتند.این رزمنده هشت سال دفاع
مقدس خاطرنشان کرد :دفن امیر شهدای ارتش در قم یک افتخار برای این شهر است و در این فرصتها
باید از شهدای ارتش یاد کنیم که برای سرفرازی ملت جان و مال خود را فدا کردند .وی خاطرنشان
کرد :امروز به قله انقالب اسالمی رسیدهایم و برای جوانان حرفهای تازهای داریم اما استکبار جهانی
میخواهد جوانان ما زمینهساز ظهور نباشند و نتوانند در مسیر اسالم گام بردارند.کاجی عنوان کرد :امام
خمینی(ره) فرمود ،سربازان من در گهواره هستند و رهبری نیز فرمود که دهه هشتادیها انقالب را به اوج
میرسانند و ما به این سخنان ایمان داریم .در این مراسم پرچم یا لثارات الحسین(ع) که پس از شهادت
سردار سلیمانی به نشانه انتقام خون به نا حق ریخته آن شهید بر فراز گنبد مسجد مقدس جمکران قرار
گرفته بود توسط تولیت مسجد به سردار سالمی هدیه شد .نشان خادمی مسجد مقدس جمکران نیز در
ادامه به سردار سالمی تقدیم شد .از دیگر برنامههای کنگره ملی شهدای استان قم ،رونمایی از تمبر و
نشان کنگره با عنوان "قم سرآمد شهادت و سرافرازی" بود و این تمبر به دست آیت الله حسینی بوشهری
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به امضا رسید.

