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صفحه   8

با حضور رئیس سازمان ملى بهره ورى ایران در قم صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم نامه ساخت تجهیزات تصفیه خانه هاى فاضالب کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان قم :  درون نگرى سرلوحه فعالیت هاى آبفاى استان قم

گزیده استان
مدیرکل اوقاف قم مطرح کرد:

حمایت اوقاف قم 
از طرح های رونق و جهش تولید 

صفحه 8

مدیرعامل سازمان قطار شهری قم خبر داد:

تأمین تجهیزات خط یک مترو قم 
با 17 مناقصه طی سال جاری

صفحه 8

به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛

نخستین دوره مسابقات آزاد 
تیراندازی کشوری در قنوات 

صفحه 7برگزار شد

مدیر مجامع و امور سهام هلدینگ:

صعود بورس با شیب مالیم
مدیر مجامع و امور سهام هلدینگ هزاردستان، وضعیت بنیادی شرکت های 
بورسی کشور را مطلوب و رو به رشد دانست و اظهار داشت: به نظر می 
رسد بازار سرمایه تا خرداد سال آینده در روندی صعودی با شیب مالیم 

حرکت کند.
محمد گرجی آرا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر محرک های 
جدید اقتصادی و سیاسی موثر بر بازار سرمایه کدامند، به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا(  گفت:  مهمترین اتفاقی که ممکن است بازار را به لحاظ 
اقتصادی تحت تاثیر قرار دهد، احتمال تغییرات نرخ بهره است . همچنین 
سیاست دولت در رابطه با تامین کسری بودجه خود بر بازار سرمایه تاثیرگذار 
خواهد بود؛ چرا که ممکن است اتخاذ برخی سیاست های قبلی، به بحث 

های تورمی دامن بزند .
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به لحاظ سیاسی هم به نظر می رسد 
که بازار، چشم امید به گشایش های سیاسی و توافقاتی دارد که امکان دارد 
در آینده اتفاق افتد. از طرفی با کمرنگ شدن تنش های سیاسی، احتمال 
رودررویی نظامی در دیگر کشورها کاهش یافته که بازار با هوشمندی این 

مساله را درک و در معامالت خود لحاظ می کند.
 وی همچنین با اشاره به مساله انتخابات به عنوان عامل اثرگذار بعدی بر بازارها 
به ویژه بازار سرمایه خاطرنشان کرد: تا خرداد ماه آینده که  انتخابات را در پیش 
داریم، سرمایه گذاران می توانند سهم های کم ریسک تر  را  انتخاب و موقعیت 
خود را در بازار حفظ کنند . به نظر می رسد نزولی بودن بازار مربوط به دوره 

کوتاه مدت است و در بلندمدت شاهد برگشت قیمت ها باشیم.
گرجی آرا در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم سقف شکنی تاریخی 
بورس های دنیا و جذابیت قیمت سهام در بسیاری از شرکت های بورسی 
داخلی،  واکنش بورس بازان ایران متفاوت است ، گفت: البته شرایط بازار 
داخل و خارج با هم متفاوت است و گاهی این دو بازار  ارتباط مشخصی 
با هم ندارند، اما روند خوب بورس های جهانی، بیشتر از بابت امیدواری 
ها و خوش بینی ها برای بازگشت به دوران قبل از کروناست که تقاضا در 

بازارهای بین المللی را جذاب کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: عالوه بر این بسته حمایتی دولت ها، این 
خوش بینی را در بازارها ایجاد کرده که قدرت خرید مصرف کنندگان در خارج 

از ایران افزایش و در نهایت وضعیت شرکت ها بهبود پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در داخل اما عدم اطمینان هایی که به 
بازار تزریق می شود ، سهامداران را به تدریج نگران و برای باقی ماندن در بازار 
دچار تردید می کند . این در حالی است که حمایت های کالمی صرف از سوی 
دولتمردان بدون اینکه در عمل نتیجه مثبتی برای سهامداران داشته باشد،  
باعث سرخوردگی  آنها خواهد شد. اما سهامداران انتظار دارند که نهادهای 
نظارتی در مواردی مانند قیمت گذاری های دستوری که به ضرر تولید کننده 

و سهام دار است، صدای آنها را بشنوند.
به گفته گرجی آرا ، بخش عمده ای از حقوقی های بازار هم که زیرمجموعه 
نهادهای دولتی و سازمان های بازنشستگی هستند، قسمتی  از پورتفوی خود 
را در شرایط فعلی نقد می کنند که این موضوع، هم به شکل گیری روند 

نزولی بازار دامن زده است.

بورس

طبقه متوسط و جنگ قدرت در آمریکا
باالخراه آقای ترامپ آخرین بازی تراژیک خود را کرد، هوادارانش را برای 
یک شبه کودتای نا موفق به ساختمان مجالس فرستاد و روز 20 ژانویه 

ناموفق و مفتضح و شکست خورده شهر واشنگتن را ترک کرد.
باالخره مسابقه و مبارزه انتخاباتی آمریکا تمام شد. به نظرم می رسد این 
رویکرد از لحاظی بسیار شبیه جنگ های داخلی آمریکا )1861-1865( است. 
در آن رویکرد ها هم فرمانده  نیرو های جنوب و نژاد پرست ها، که برای 
تداوم برده داری مبارزه می کردند، رابرت لی از یک زمینه اشرافی بود 
وابسته به طبقه زمین دار. فرمانده شمالی ها اولیسیس گرانت فرزند یک 
کارگر چرم سازی بود که با تالش و کوشش مدارج ترقی را طی کرده 
بود. او یک مهندس نظامی به حساب می آمد و از دانشگاه نظام فارغ 
التحصیل شد. در جوانی و زمان پیوستن به آکادمی نظامی به دلیل سوء 

تغذیه طوالنی کم وزن و ضعیف الجسه بود. 
در شرح احوال او آمده است که چه در زمان تحصیل و بعد از آن پیوسته 
به خواندن کتاب و روز آمد کردن درک علمی و فرهنگی خود اهتمام می 
ورزید. روش جنگی این دو هم مشابه زمینه زندگیشان متفاوت بود. لی 
به دنبال شجاعت ورزی، رجز خوانی، و افتخار بود، گرانت در پی تاکتیک 

و استراتژی علمی و پیروزی. 
عاقبت در نهم آوریل سال 1865، در نبردی موسوم به جنگ اَپوَمتوکس 
که در محلی به همین نام رخداد، ژنرال لی فرمانده جنوبی ها با 28000 
سربازش محاصره شد و چاره ای جز تسلیم نیافت. خود را به ژنرال گرانت 

تسلیم کرد و شمشیرش را تحویل داد. 
گرانت هم مثل معمول طبقه متوسط با فرهنگ، با عزت و احترام با او و 

سربازان اسیرش برخورد کرد. 
نه دستور اعدام و نه حکم غارت و انتقام کشی صادرشد. عاقبت در آن 
رخداد انسان مدرن تر پیروز شد، طبقه متوسطی که راه خودش را با تالش 

و کوشش و اتکا به روش علمی و اتکا به فرهنگ انسانی باز کرده بود. 
در این کار زار، یعنی انتخابات اخیر هم، جو بایدن فرزند کارگری که برای 
امرار معاش به دفعات از این شغل به آن شغل می پرداخت و بایدن در 
نطق تحلیف خود به مسائل معیشت زمان کودکی خود و تالش پدرش 
هم اشاره کرد، خانم کامیال هریس فرزند یک خانواده مهاجر و این ها با 
همه جنبشی که به حمایت از آنان به میدان آمدند پیروز شدند. ترامپ بر 
اتحادی از افراد بسیار ثروتمند از یک طرف و طبقات نه چندان ثروتمند 

از طرف دیگر متکی بود. 
عاقبت هم طبقه متوسط آمریکا از طریق به کاربردن تاکتیک و استراتژی 
و اتکا به رای و مراحل دموکراتیک در این نبرد هم پیروز شد. شاید برای 

دیگران هم در این تجربه یک ملت دیگر درسی نهفته باشد.
دکتر محمد طبیبیان؛ اقتصاددان 

یادداشت

هاى  تحلیل  و  اخبار 
را  استان، کشور   ویژه 

در کانال ما مشاهده نمایید.
جهت عضویت در کانال روی لینک 

PayameQom1@ کلیک کرده و Join  را انتخاب نمایید.

بورس

گام هاى اطمینان بخش 
در بازارهاى مالى

)گفت و گوی اختصاصی پیام قم، با استاد احمدرضا جبل عاملی
بنیان گذار تحلیل سنتیمنتال برپایه اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری(

پیام قم - دکتر شیما سادات هاشمی:
زیر نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه، و اهمیت دادن به مسائل اقتصادی 
جامعه، و راهنمایی و کمک و مشاوره بویژه در بازار سرمایه، اکنون یکی 
از مهم ترین رسالت هایی است که رسانه مطبوعاتی، می تواند عهده دار 
باشد. بازار بورس که این روزها حال خوبی ندارد، سبب شده تا گرفتاریها و 
دل مشغولی های بسیاری در اجتماع بوجود آید. در چندین شماره از پیام 
قم، درباره فرصت ها و تهدیدها در بورس مطالبی ارائه نمودیم. اما این بار، 
به سراغ کارشناس خبره و ایده پردازی رفتیم، تا در چندین شماره، بصورت 
هفتگی، از ابتدا، با مفاهیم بازارهای مالی آشنا شویم و در جهت ارتقا سطح 

دانش عموم مردم، گامی موثر برداریم!

حقوقى
کامبیز نوروزی حقوقدان:

جامعه  اى که با تهدید کیفر بخواهد 
اخالق را رعایت کند بسیار نازل شده است

حقوقدان و فعال رسانه ای با بیان اینکه رئیس جمهوری به عنوان مظهر 
حاکمیت ملی شخصیت مهمی است، گفت:  آزادی بیان مقوله مهمی است 

اما نمی تواند مجوزی برای بی ادبی و بی اخالقی باشد.
کامبیز نوروزی با بیان اینکه در کشور قانون در همه حوزه ها به شکل تبعیض 
آمیز اجرا می  شود، اظهار داشت: فرض بگیریم اگر الفاظی که در برنامه 
تلویزیونی به مسئوالن قوه مجریه به کار بردند نسبت به مسئوالن سایر قوا 
به کار برده می شد، واکنش های مقامات رسمی چه بود؟ یا اگر همین الفاظ 
را افراد دیگری به کار می بردند که وابسته به جریان سیاسی دیگری بودند، 

برخورد چگونه بود...
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خبر
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قم خبرداد:

افزایش 30 درصدى رسیدگى به تخلفات
شرکت هاى حمل ونقل کاال و مسافر در استان قم 
ای  جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  حقوقی  اداره  رئیس 
درکمیسون  سالجاری  نخست  ماهه  ده  طی   : خبرداد  قم  استان 
عمومی  ونقل  حمل  شرکتهای  تخلفات  به  )رسیدگی   12 ماده 
کاالومسافرجاده ای( استان قم ،  73 مورد تخلف اعالمی رسیدگی 
شد که درمقایسه با مدت مشابه درسال گذشته )56 مورد( از رشد 

30 درصدی برخوردار است.

خبر
معاون خدمات شهری شهرداری قم تاکید کرد:

لزوم تدوین پیوست جمع آورى 
آب هاى سطحى در ساخت  وسازها

تدوین  اهمیت  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
پیوست جمع آوری آب های سطحی در ساخت وسازها بر ضرورت 

صدور پروانه های ساختمانی بر اساس این مطالعات خبر داد.
سید امیر سامع افزود: کاربری هایی مانند بیمارستان امام رضا)ع( 
دچار  سیالب  حرکت  مسیر  نظر  از  که  هستند  اماکنی  ازجمله 

تهدید هستند.
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سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم با 
بیان اینکه این اداره برای تأمین منابع مالی و خرید 
تجهیزات کتابخانه مرکزی اقدام کرده، گفت: این 
کتابخانه اسفندماه به بهره برداری خواهد رسید.

سجاد عمرانی صبح دیروز در جلسه با مدیرکل 
دفتر فنی استانداری قم خواستار تعیین تکلیف و 
تسریع در پایان عملیات محوطه سازی کتابخانه 
مرکزی قم جهت افتتاح شد و گفت: دبیرکل و 
معاونین نهاد کتابخانه های عمومی کشور در دی 
ماه از پروژه کتابخانه مرکزی قم بازدید کردند و 
بر افتتاح آن در اسفندماه تاکید داشتند و این اداره 
کل نسبت به تأمین منابع مالی و خرید تجهیزات 

اقدام کرده است.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
قم ضمن برشمردن بخش ها و خدمات مختلف 
کتابخانه مرکزی قم، افزود: تحویل موقت پروژه 
از سوی پیمانکار به اداره کل کتابخانه ها جهت 
افتتاح مناسب و درخور شأن مردم شریف استان 
قم و همچنین تسریع در فرآیند آماده سازی کتاب 

و منابع و تجهیزات صورت گیرد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری قم نیز ضمن ابراز 
خرسندی از افتتاح کتابخانه مرکزی قم در اسفند 
ماه، آمادگی این اداره کل جهت تسریع در فرآیند 
افتتاح را اعالم کرد و گفت: پیمانکار پروژه در مراحل 
نهایی اتمام کار قرار دارد و مشکل محوطه سازی 
نیز با پیگیری های صورت گرفته در سطح استان 

مرتفع خواهد شد.
گفتنی است، پروژه کتابخانه مرکزی قم از محل 

اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان قم 
ساخته شده که در خیابان امام خمینی )ره( واقع 
شده است. این کتابخانه در زمینی به مساحت 
2 هزار و 426 مترمربع با اعیان 3 هزار و 400 
مترمربع در 4 طبقه احداث شده است. مخزن 
این کتابخانه به مساحت 850 مترمربع، 2 سالن 

مطالعه آقایان و بانوان هر کدام با مساحت 300 
مترمربع، بخش کودک و نوجوان در 175 مترمربع، 

آمفی تئاتر با ظرفیت 140 صندلی است.
همچنین کتابخانه مرکزی قم کاربری هایی نظیر 
سالن جلسات، سالن نشریات، خدمات فنی، مرجع 
و اطالع رسانی، باغ علم و کالس های آموزشی دارد.

در اسفند امسال و با زیر بنای 2 هزار متر مربع؛

کتابخانه مرکزی قم به بهره  برداری می  رسد

حجت االسالم و المسلمین فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین:

برخی بدنبال بدنام کردن اسالم و روحانیت هستند
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: من بر این باور هستم 
که عواملی در صدا و سیما نفوذ کرده که این عوامل خوب کار خود را انجام 
می دهند و دنبال این هستند که اسالم و روحانیت را خراب و بدنام کنند و هر 
گام، مثبتی در کشور برداشته می شود آن را خنثی کرده و بَد نشان می دهند.

»حجت االسالم و المسلمین محمد تقی فاضل میبدی«، عضو مجمع محققین 

و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص اهانت اخیر به رئیس جمهور در صدا 
و سیما اظهار کرد: این صحبت ها که پخش می شود اگر بخواهیم پی مقصر 
بگردیم قبل از اینکه خود گوینده مقصر شناخته شود، تقصیر از ناحیه دو جای 

دیگر بوده که یکی خود صدا و سیما است. 
او گفت: متاسفانه اگر واقعا جلوی صدا و سیما گرفته می شد و حساب و کتابی 

در کار بود از روزی که آقای صدیقی راجع به آیت اهلل مصباح سخنانی پخش 
کرد که هیچ کس برایش تره خورد نکرد باید با صدا و سیما برخورد می شد. 
اگر حساب کتابی در کار بود قطعا جلوی این حرف ها گرفته می شد. اینکه 
یکی از جامعه دینی بیاید و رئیس جمهور مملکت را که مقام دوم هست پای 
منقل معرفی کند بسیار زشت، سبک و بد است.                          صفحه 2
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نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: 

دولت نسبت به بورس 
حساسیت الزم را به خرج دهد

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به وضعیت بازار 
سرمایه عنوان کرد: دولت همانگونه که نسبت به موضوع کرونا حساس است 

باید نسبت مسائل اقتصادی حساسیت به خرج دهد.
حسن نوروزی با اشاره به وضعیت نابسامان کنونی بازار سرمایه گفت: دولت 
همانگونه که نسبت به کرونا ویروس حساس است و برای ساماندهی وضعیت 
آن ستاد تشکیل داده است و سخنگو تعیین کرده است باید نسبت به مسائل 
اقتصادی همچون بازار سرمایه حساسیت الزم را به خرج دهد، درواقع ستاد 
اقتصادی دولت باید هر روزه در حوزه اینگونه مسائل اقتصادی اقدامات خود 

را تشریح کند و به اطالع مردم برساند.
وی افزود: دولت به موضوع کرونا مشغول شده و مسائل اقتصادی همچون 
بورس را رها کرده است، دولت باید بازار خودرو، ارز، طال و بازار سرمایه 
را کنترل و روزانه برای آن برنامه ریزی کند و یک ستاد عالی متشکل از 
اقتصاددانان، رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و وزیر کار روی 
این موضوع کار کنند تا جلوی این بحران گرفته شود درغیر اینصورت این 

بحران ادامه دار خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: باید شاهد 
شرایطی باشیم که اقتصاد بازار از طریق حکومت و دولت کنترل شود و این 

کار با برنامه ریزی میسر است.

رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری:

نقش صندوق ها در جذب نقدینگی ها 
به بازار سرمایه

رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری به بررسی نقش صندوق ها در 
هدایت سرمایه گذاری عمومی به سمت بازار سرمایه پرداخت.

انواع صندوق های سرمایه گذاری  اینکه راه اندازی  با اشاره به  رضا نوحی 
مربوط به قانون توسعه نهادهای بازار سرمایه است، گفت: سرمایه گذاری 
معموال به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود که سرمایه گذاران 
در روش مستقیم خودشان وارد بازار سرمایه می شوند که عالوه بر نیاز به 
دانش و آگاهی کامل، ریسک هایی را متحمل می شوند اما صندوق های 
سرمایه گذاری روش غیر مستقیم هستند که عالوه بر مدیریت ریسک، 

نقدشوندگی بیشتری هم دارند.

نوحی با اشاره به اینکه صندوق های سرمایه گذاری از طریق مدیریت خبره 
اداره می شوند، گفت: این صندوق ها از طریق مدیریت تخصصی و با توجه 
به روش های علمی اقدام به سرمایه گذاری می کنند که مهمترین ویژگی 

در این صندوق ها موضوع نقدشوندگی است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران صندوق ها معموال افق بلندمدت تری 
دارند، گفت: این نهادهای مالی با کمک یک تیم متخصص اداره می شوند، 
لذا صندوق ها معموال دارایی هایی را انتخاب می کنند که پایین تر یا نزدیک 
ارزش ذاتی هستند و معموال کمتر درگیر هیجان های کوتاه مدتی بازار 
می شوند، به همین دلیل هم با تجزیه و تحلیل وارد بازار می شوند  و 
در  اثری  بازار  کوتاه مدت  روندهای  که  است  موضوع  همین  اساس  بر 

تصمیم گیری های آنها ندارد.
رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین عواملی را که 
می تواند در سرمایه گذاری کمک کند آگاهی دانست و گفت: این موضوع 

یکی از مهمترین ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری است.
وی ادامه داد: همچنین سرمایه گذاران فراموش نکنند که  صندوق های 
سرمایه گذاری دارای مجوز یک نهاد مالی معتبر قابل اعتماد هستند که 
می توان به طور روزانه عملکرد آنها را رصد کرد و هر زمان که نیاز به 
خروج داشته باشند نیز این امکان برای آنها فراهم است. در تارنمای 
صندوق ها به طور روزانه ترکیب دارایی، ارزش روزانه و عملکرد صندوق ها 

مشخص می شود.
وی با اشاره به انواع صندوق ها گفت: در یک نوع از صندوق ها سرمایه گذاری 
از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و نوع دیگر مربوط 
به صندوق های قابل معامله هستند که روند معامالت آنها کامال مشابه 

سهام است.
نوحی با اشاره به تنوع این نهادهای مالی اظهار داشت: با توجه به درجه 
ریسک پذیری انواع صندوق ها در بازار سرمایه فعال هستند، صندوق های 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت برای افرادی مناسب است که 
ریسک پذیری کمتری دارند که به طور معمول سود این صندوق ها کمی 
باالتر از سود بانکی است و سود ثابت هم دارد، مدل بعدی هم صندوق های 
مختلط هستند و صندوق های سهامی نیز مربوط به سرمایه گذارانی است 

که درجه ریسک پذیری باالتری دارند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از 220 صندوق سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه فعال هستند که ارزش آنها تا پایان دی ماه بالغ بر 400 هزار 
میلیارد تومان بوده و بخش عمده این ارزش مربوط به صندوق های اوراق 

با درآمد ثابت است.
نوحی نوحی ضمن اشاره به اینکه سرمایه گذاری در صندوق ها بدون 
ریسک نیست، به بازدهی صندوق های سهامی اشاره کرد و گفت: در یک 
دوره بلندمدت 9 ساله از سال های 90 تا 98 میانگین بازدهی صندوق های 

سرمایه گذاری سهامی بیش از 2 هزار درصد بوده است.

بورس

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم 
گفت: من بر این باور هستم که عواملی در صدا و 
سیما نفوذ کرده که این عوامل خوب کار خود را 
انجام می دهند و دنبال این هستند که اسالم و 
روحانیت را خراب و بدنام کنند و هر گام، مثبتی 
در کشور برداشته می شود آن را خنثی کرده و 

بَد نشان می دهند.
»حجت االسالم و المسلمین محمد تقی فاضل 
میبدی«، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه 
علمیه قم در خصوص اهانت اخیر به رئیس جمهور 
در صدا و سیما اظهار کرد: این صحبت ها که 
پخش می شود اگر بخواهیم پی مقصر بگردیم 
قبل از اینکه خود گوینده مقصر شناخته شود، 
تقصیر از ناحیه دو جای دیگر بوده که یکی خود 

صدا و سیما است.
او گفت: متاسفانه اگر واقعا جلوی صدا و سیما گرفته 
می شد و حساب و کتابی در کار بود از روزی که 
آقای صدیقی راجع به آیت اهلل مصباح سخنانی 
پخش کرد که هیچ کس برایش تره خورد نکرد 
باید با صدا و سیما برخورد می شد. اگر حساب 
کتابی در کار بود قطعا جلوی این حرف ها گرفته 
می شد. اینکه یکی از جامعه دینی بیاید و رئیس 
جمهور مملکت را که مقام دوم هست پای منقل 

معرفی کند بسیار زشت، سبک و بد است.
فاضل میبدی با تاکید بر این مطلب که رئیس صدا 
و سیما باید دادگاهی شده و جواب پس بدهد، 
خاطرنشان کرد: تقصیر دیگر از ناحیه علما، عالمان 
و حوزه های علمیه کشور است که یک روحانی 
بیاید اینگونه زشت و راحت در انظار عمومی تهمت 
بزند و هم روحانیت هم کشور و هم مسئوالن را 

بدنام کند.
او با بیان اینکه نهی از منکری که برایش بودجه می 
گذاریم و دنبالش هستیم این نیست که با دختری 
کنار خیابان برخورد شود، اظهار کرد: باید علما 

موضع بگیرند واکنش نشان دهند و اجازه ندهند 
این سخنان پخش شود.

این مدرس حوزه ادامه داد: من بر این باور هستم 
که عواملی در صدا و سیما نفوذ کرده که این 
عوامل خوب کار خود را انجام می دهند و دنبال 
این هستند که اسالم و روحانیت را خراب و بدنام 
کنند و هر گام، مثبتی در کشور برداشته می شود 

آن را خنثی کرده و بَد نشان می دهند. 
فاضلی میبدی تصریح کرد: درست است که ما 
تئوری توطئه را قبول نداریم اما اینکه در کشور 
افراد نفوذی هستند که دنبال بدنام کردن دین و 
اسالم هستند، شکی در آن نیست. این بودجه 

های کالنی هم که در صدا و سیما خرج می شود، 
معلوم نیست کجا می رود و خروجی آن همین 

است که می بینیم.
او با ذکر این مطلب که واکنش ها به بعد از این 
سخنان، نمی تواند تاثیری را که بر افکار عمومی 
گذاشته است را از بین ببرد، گفت: چند روز دیگر 
مورد دیگری پیش می آید، این رشته سر دراز 
دارد و مسئله تازه ای نیست. اگر این اتفاقات، دیگر 
تکرار نشود موثر است اما اگر تکرار شد، معلوم می 
شود مشکل از جای دیگر است. من بر این باورم 
که تکرار می شود چون عوامل نفوذی کارشان را 

خوب انجام می دهند. 

حجت االسالم و المسلمین فاضل میبدی:

برخی بدنبال بدنام کردن 
اسالم و روحانیت هستند

صلواتی عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم: 

مسئوالن را با داوری شتابزده متهم نکنیم
عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: انتقاد از مسئوالن نظام 
بویژه دولتی که با رای 24 میلیونی مردم سرکار آمد، باید مودبانه، حساب 
شده و همراه با پیشنهادهای سازنده و بدون حب و بغض های سیاسی و 

بدور از داوری شتابزده و اتهام خیانت و کم کاری باشد.
حجت االسالم و المسلمین محمود صلواتی از زندانیان سیاسی قبل از انقالب 
اسالمی افزود: باید بپذیریم که مسووالن در حال خدمت به کشور و مردم 
هستند و اگر ضعف و نارسایی های هم هست، باید از زوایای مختلف به آن 
نگریست و دنبال علت ها رفت نه این که با قضاوت های عجوالنه، مسئوالن 

را به خیانت و کم کاری متهم کنیم.

وی ادامه داد: اینکه فردی با لباس روحانیت در صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی با ادبیات زننده به منتخب مردم توهین کند، جای تاسف دارد، 
صدا و سیما در حالی اجازه چنین اهانتی را به این فرد داده که آقای دکتر 
روحانی دارای سابقه طوالنی در انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، 

شورای عالی امنیت ملی و سایر مناصب حساس را دارد.
صلواتی ادامه داد: روحانیت همانگونه که در پیروزی انقالب اسالمی نقش 
اصلی را ایفا کردند، در تداوم و موفقیت انقالب نیز رسالت و نقش اول را 
برعهده دارند، بنابراین، باید مراقب باشیم عده ای در لباس روحانیت با 
ورود به کشمکش های جناحی و سیاسی، دستاوردهای انقالب اسالمی 

را به فنا ندهند.
وی در ادامه گفت: برای پیروزی انقالب اسالمی، تالش های زیادی صورت 
گرفت، تعداد زیادی اعم از روحانیون، فعاالن سیاسی و مردم در دوران رژیم 
طاغوت برای پیروزی انقالب، شکنجه، تبعید و زندانی شده و عده ای نیز 
اعدام و یا محکوم به حبس های طوالنی شدند. بنده نیز از جمله افرادی 
بودم که برای پیروزی انقالب اسالمی و حاکمیت دین و اخالق، به حبس 
ابد محکوم شده و چهار سال نیز حبس کشیدم که در چنین روزهایی، به 

عنوان آخرین زندانی سیاسی در آستانه پیروزی انقالب آزاد شدم.
ضرورت دفاع از آرمان های انقالب

مردم و مبارزان دوران انقالب به رهبری حضرت امام راحل، با تالش ها و 
مجاهدت های فراوان، حاکمیت استبداد شاهنشاهی را سرنگون و انقالب 
اسالمی را به پیروزی رساندند، برای این انقالب اهداف مهمی را ترسیم 
کرده بودند که در راس آن اخالق اسالمی، رعایت آداب و شئون دینی، 
مردم داری و توجه به مشکالت متعدد مردم بود. بعد از انقالب اسالمی 
دشمنان ما را راحت نگداشته و جنگ هشت ساله را بر ما تحمیل کردند، 
تعداد زیادی از افراد نیز به خاطر دفاع از ارزش های انقالب اسالمی و حفظ 
این انقالب، شهید، مجروح و جانباز شدند و بنده خودم هشت سال فرمانده 
سپاه خمینی شهر اصفهان بودم، از نزدیک شاهد بودم که همه مجاهدت 

کردند و دشمنان بعثی نیز به اهداف شوم خود نرسید.
به عنوان کسی که هم در جریان انقالب و جنگ تحمیلی، حضور فعال داشتم، 
بر این باورم که وحدت اسالمی و رعایت اخالق دینی، رمز موفقیت ما در 
هر دو حماسه بزرگ یعنی پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی بود. امروز هم 
باید قدر این انقالب که با هزاران زحمت و سختی به دست آمده را بدانیم و 
با برخی اقدامات خودسرانه و ناسنجیده، آرمان های اصیل انقالب و وحدت 

مردم را خدشه دار نکنیم و خدای ناکرده از اهداف اصلی فاصله نگیریم.
حفاظت از سیادت حوزه  

به برکت انقالب اسالمی، حوزه علمیه قم امروز در همه جا سیادت پیدا کرده 
و در هر گوشه و کنار کشور،  چهره های روحانی حضور دارند و در سنگرهای 
مختلف نمازجمعه، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و حتی حوزه های اجرایی 
نیز حضور دارند و این حساسیت کار حوزه و رسالت آن را دوچندان کرده 
است و باید به هوش باشد که برخی اقدامات ناسنجیده که وحدت مردم 

را هدف قرار می دهد و اقدامات هنجارشکن، به پای حوزه نوشته نشود.
روحانیت همانگونه که در پیروزی انقالب اسالمی نقش اصلی را ایفا کرد، در 
تداوم و موفقیت انقالب نیز رسالت و نقش اول را برعهده دارد، باید مراقب 
باشیم عده ای در لباس روحانیت، دستاوردهای انقالب اسالمی را به فنا 
ندهند و عامل اختالف و درگیری های جناحی و سیاسی بین مردم نشوند، 
لذا انتقاد از مسووالن نظام بویژه دولتی که با رای 24 میلیونی مردم سرکار 
آمده، نمی گوییم نباید باشد ولی باید حساب شده و همراه با پیشنهادهای 
سازنده  و بدون حب و بغض باشد، باید بپذیریم که مسئوالن به صورت 
شبانه روزی در حال خدمت به کشور و مردم هستند و اگر ضعف و نارسایی 
هایی وجود دارد، باید از زوایای مختلف به آن نگریست و دنبال علت ها رفت 
و با قضاوت های عجوالنه، مسئوالن را به خیانت و کم کاری متهم نکنیم.

اهانت به رئیس جمهور در صدا و سیما
فراموش نکنیم که امروز کشور مورد تحریم های ظالمانه و بی سابقه دشمنان 
و از سوی دیگر درگیر با ویروس منحوس و خطرناک کرونا قرار دارد و به 
جای کمک به دولت و ارائه راهکارهای سازنده برای رفع مشکالت اقتصادی 
مردم و گوشه ای از  کار را بر عهده گرفتن، به اهانت، توهین، شکایت و ... 
روی آوردن، به نفع کشور نیست. اینکه فردی با لباس روحانیت در صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی با ادبیات زننده به منتخب مردم توهین کند، 

جای تاسف دارد.
صدا و سیما در حالی اجازه چنین اهانتی را به این فرد داده است که آقای 
دکتر روحانی دارای سابقه طوالنی در انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، 
شورای عالی امنیت ملی و سایر مناصب حساس را دارد و این برای نظام 
مناسب نیست.ما به جای اینکه در مقابل چشم دشمنان، صدای واحدی 
داشته باشیم و برای رفع تحریم های ظالمانه علیه کشور و مردم تالش کنیم 
و گره از مشکالت مردم برداریم به چنین روش های نامناسبی متوسل می 
شویم و احساس می کنیم این افراد دلسوز انقالب اسالمی و مردم ایران 
نیستند و آینده نظام را هرگز در نظر نمی گیرند.مردم ایران برخی کارهای 
نامناسب، وحدت شکنی ها، توهین ها و رفتارهای سخیف را می بینند و 
سکوت می کنند ولی نباید از نجابت و سکوت مردم سوء استفاده شود و 

حرف هایی بزنیم که افکار عمومی خدشه دار شود.
حوزه مراقب باشد

حوزه های علمیه باید مراقب برخی تحرکات و اظهارنظرها باشند، مردم 
از حوزه و دانشگاه بیش از این انتظار دارند، ما باید دنیا را خوب بشناسیم 
و متناسب با پیشرفت علم و مصلحت نظام و کشور سخن بگوییم، برخی 

اقدامات نادرست و ناسنجیده شایسته حوزه علمیه قم نیست. 
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طی آیینی با حضور رئیس کمیته امداد امام )ره( 
کشور چهار مرکز نیکوکاری تخصصی دانشگاهی در 
دانشگاه های حضرت معصومه )س(، صنعتی، علوم 

پزشکی و دانشگاه قم به بهره برداری رسید.  
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد قم سید مرتضی 
بختیاری در این آیین با تاکید بر نقش و ظرفیت عظیم 
مردم در حل مشکل های جامعه و کشور افزود: در 
طول انقالب ثابت شد هر جا مردم وارد میدان شوند، 

موفقیت تضمین شده است.
امداد کشور تالش های جهادی در  رئیس کمیته 
دانشگاه ها را بهترین نمونه مشارکت مردمی دانست 
و افزود: دانشجویان جوان و استادان ارزشی در مراکز 
علمی و دانشگاه ها کار را به جایی رساندند که کشورمان 
در بسیاری از زمینه های علمی در دنیا رتبه های برتر 

را کسب کرده است.

بختیاری با اشاره به راه اندازی بیش از پنج هزار مرکز 
نیکوکاری در کشور تصریح کرد: وقتی کار به مردم 
واگذار می شود استعدادها شناسایی و شکوفا شده و 

اتفاق  های مبارکی رخ می دهد.
رئییس کمیته امداد خاطرنشان کرد: برای اینکه 
امدادرسانی را مردمی کنیم، در گام نخست مراکز 

نیکوکاری محله و مسجد محور راه اندازی شد.
وی اضافه کرد: با راه اندازی مراکز نیکوکاری در مساجد 
و محله ها، کار خدمت  رسانی به نیازمندان هر محله 

به مرکز نیکوکاری مسجد همان محله واگذار شد.
بختیاری موفقیت و دستاوردهای مراکز نیکوکاری مساجد 
را مقدمه راه اندازی مراکز تخصصی عنوان و اظهار کرد: 
پس از مراکز نیکوکاری محله  محور و مسجدمحور، مراکز 
نیکوکاری تخصصی در مراکز دانشگاهی و صنعتی 
راه اندازی شد که نمونه آن همین مراکز نیکوکاری 

تخصصی است که امروز در دانشگاه افتتاح شد.
وی با بیان اینکه مشاوره و مشارکت استادان دانشگاه ها، 
اعضای هیات علمی و دانشجویان این نهاد را در 
مددرسانی به نیازمندان و فقرزدایی کمک می کند 
گفت: با روش های علمی و تخصصی، رسیدن به 
ایجاد  و  مددجویان  توانمندسازی  مقدس  هدف 

درآمد با ثبات برای آنها بیشتر قابل دسترس است.
رئیس کمیته امداد از اشتغال، مسکن و فرهنگ سازی 
خودباوری و خوداتکایی مددجویان به عنوان سه رکن 
اساسی توانمندسازی نام برد و افزود: باید فرهنگ »من 
می توانم« را در افراد نیازمند و مددجویان اشاعه دهیم 
و در برنامه ریزی های این نهاد برای اشتغال مددجویان 

به مدیریت دانش و حضور فعال استارتاپ ها نیاز داریم.
وی ظرفیت مددجویان کمیته امداد در اشتغال کشور 
را یادآور شد و گفت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا 
که کشور با کمبود ماسک مواجه شده بود، مددجویان 
کمیته امداد روزانه یک میلیون ماسک تولید و در 

اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار می دادند.
بختیاری همچنین از رونمایی عالمت جمعی فرش های 
دستباف مددجویان کمیته امداد، با حضور نماینده 
سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی و رئیس سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد و گفت: فرش های 
دستباف مددجویان کمیته امداد با نام تجاری »احسان« 
ثبت جهانی شد که در فروش فرش های دستباف در 
بازارهای جهانی تاثیر مثبت و قابل توجهی خواهد داشت.

در ادامه بختیاری ظرفیت فرهنگی دانش آموزان و 
دانشجویان تحت حمایت را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: هم اکنون 6 هزار نخبه، 83 هزار دانشجو و 
735 هزار دانش آموز تحت حمایت این نهاد هستند 
که می توانند در آینده کشور نقش به سزایی ایفا کنند.

بختیاری همچنین در جریان دیدار خود با آیت اهلل 
حسین نوری همدانی از مراجع تقلید با اشاره به 
تکانه های اقتصادی اخیر و مشکل های ایجاد شده 
برای اقشار محروم کشور گفت: گران شدن کاالهای 
ضروری، مشکل هایی را برای مردم ایجاد کرد اما حمایت 
مراجع و علما و نمایندگان ولی فقیه در استان ها، ائمه 
جمعه، استانداران و همت مردم نیکوکار، باعث شد 
فشار مضاعفی به مددجویان کمیته امداد وارد نشود.

 وی ادامه داد: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، بسیج، سپاه، آستان قدس رضوی 
این نهاد را در رسیدگی به نیازمندان به خوبی یاری 
کرده اند و در حوزه مسکن نیز به دنبال همکاری 

جدی با این دستگاه ها هستیم.
بختیاری همچنین در دیدار با آیت اهلل سید محمد 
علی علوی گرگانی از دیگر مراجع تقلید با بیان اینکه 
کمیته امداد از دوره حمایتی عبور کرده و به دوره 
توانمندسازی رسیده است، تاکید کرد: به جز سالمندان 
و بیماران صعب العالج که از خدمات دائمی کمیته امداد 
برخوردار هستند، دیگر اقشار تحت حمایت باید به 
خودکفایی رسیده و از حمایت این نهاد خارج شوند.

وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد تا پایان امسال 200 
هزار اشتغال ایجاد خواهد کرد، اضافه کرد: در پویش 
ایران همدل مردم و در طرح های اطعام ماه مبارک 
رمضان، اطعام مهدوی و اطعام حسینی خیران در 

کمک به نیازمندان غوغا کردند.

با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور؛

چهار مرکز نیکوکاری تخصصی 
در مراکز دانشگاهی قم گشایش یافت
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جواد امام فعال سیاسی اصالح طلب:

گروه  های زیادی دوست دارند 
سید حسن خمینی کاندیدا آنها باشد

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: گروه های زیادی دوست دارند سید 
حسن خمینی کاندیدای آنها باشند اصولگرایان از او دعوت کرده اند اما 

نپذیرفته است.
»جواد امام«، فعال سیاسی اصالح طلب، در رابطه با کاندیداتوری سید حسن 
خمینی در انتخابات 1400 به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: گروه های 
زیادی دوست دارند سید حسن خمینی کاندیدا آنها باشد؛ اصولگرایان از او 

دعوت کرده اند اما نپذیرفته است.
او افزود: اصالح طلبان هم به او پیشنهاد داده اند اما هنوز عزم جدی برای 

حضور در انتخابات را ندارد.

او افزود: از افراد دیگری هم در سطح او برای حضور در انتخابات دعوت 
شده اما هیچ کدام نپذیرفتند از جمله آنها محمدجواد ظریف است که بارها 
توسط گروه های مختلف اصالح طلبی از او برای حضور در انتخابات دعوت 

شده اما تاکنون نپذیرفته است.
این فعال سیاسی در ادامه بیان کرد: روز شنبه تکلیف لیست نهاد اجماع 

ساز مشخص و لیست ارائه و شخصیت ها مشخص می شوند.
این فعال سیاسی اصالح طلب اضافه کرد: اگر بنای حکومت انتخاباتی مشابه 

مجلس یازدهم باشد هر تالشی برای انتخابات بیهوده است.

صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصالحات خبر داد:

شورای 15 نفره اصالح  طلبان برای 1400
دبیرکل حزب پیشروی اصالحات گفت: به احتمال زیاد در جلسه فردای 
شورای هماهنگی 15 عضو حقیقی نهاد اجماع ساز که از سوی کمیته 5 

نفر انتخاب شده اند، معرفی می شوند.
علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصالحات با اشاره به آخرین اقدامات 
اصالح طلبان برای تشکیل نهادی اجماع ساز و تعیین اعضای حقیقی این 
نهاد گفت: در ارتباط با انتخاب اعضای حقیقی هنوز خبر خاصی از سوی 

کمیته انتخاب اعالم نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که اعضای کمیته 5 نفره چه اشخاصی هستند؟ 
تصریح کرد: قرار شد خیلی روی این موضوع اطالع رسانی نشود، چون 
اساس اینکه چه کسانی عضو این کمیته هستند مسئله مهمی نیست و 
مهم این است که این کمیته بتواند 15 عضو حقیقی را مشخص کند و آن 

زمان اسامی 15 عضو حقیقی منتخب اعالم خواهد شد.
صوفی ادامه داد: به احتمال زیاد در جلسه فردای شورای هماهنگی 15 
عضو حقیقی نهاد اجماع ساز که از سوی کمیته 5 نفر انتخاب شده اند، 

معرفی می شوند.
دبیرکل حزب پیشروی اصالحات درباره نقش خاتمی در تشکیالت انتخاباتی 
جدید اصالح طلبان گفت: آقای خاتمی تا جایی که این نهاد به ثبت برسد، 
وظیفه هدایت آن را بر عهده خواهد داشت ولی اساسا ایشان در مراحل 
و فرآیند بستن لیست اصالح طلبان برای انتخابات شوراها و همچنین 
انتخاب کاندیدای نهایی ریاست جمهوری نقشی ایفا نمیکند؛ البته طبیعتاً 
در انتهای کار، لیست نهایی شوراها و گزینه ریاست جمهوری باید به تایید 

آقای خاتمی برسد.
وی در واکنش به این سوال که در صورت مخالفت خاتمی با لیست و گزینه 
نهایی اعضای نهاد اجماع ساز  برای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، 
تکلیف چه می شود؟ تصریح کرد:  البته آقای خاتمی اختیار این کار را دارد 
ولی از آنجا که ایشان در اکثر موارد پذیرای تصمیم و عقل جمعی بوده، 

امیدوارم که مشکلی در این رابطه پیش نیاید.

ویژگی های رئیس جمهور 1400
یک نماینده سابق گفت: رئیس جمهور باید تیمی همراه و همدل داشته باشد.

ایرج ندیمی اظهار کرد: در انتخابات ریاست جمهوری  با چند ویژگی مهم 
برای کاندیداهای ریاست جمهوری رو به رو هستیم. مهم ترین ویژگی اجرایی 
بودن این سمت است. افرادی که به اصطالح اجرایی نیستند در این سمت 

موفق نمی شوند، با مطالعه و ایده پردازی  نمیشود، رئیس جمهور شد.
وی ادامه داد: اداره این کشور بدون نگاه جامع که هم نظریات و هم عملیات 
را  در راستای تعامالت داخلی و خارجی، رویکردهای صنوف و اجماع سازی 

در جامعه محقق سازد، امکان ناپذیر است. 
ندیمی تصریح کرد: موضوع بعدی تیم داشتن است. رئیس جمهور باید بیش 
از یک نفر باشد. باید تیمی همراه داشته باشد که حمایت و همراهی اش کنند. 
وی ادامه داد: درک و امکان غلبه بر شرایط موجود ویژگی ضروری دیگر 
رئیس جمهور است.  همچنین رئیس جمهور باید بتواند ثروت تولید کرد. 
پانصد هزار مهندس و میلیون ها دانش آموخته دانشگاهی بیکار و همچنین 

میلیون ها مهاجر  ثروت های این کشور هستند. 
این نماینده سابق گفت: رئیس جمهور از نظر سیاسی باید مرضی الطرفین 
باشد؛ جامعه ما جامعه ای چند صدایی است و تک صدایی نیست و رئیس 

جمهور باید نماینده همه مردم باشد. 
وی در پایان گفت: در عین حال که رئیس جمهور باید برنامه اجرایی داشته 
باشند؛ نباید از دانش های  علمی و عملی دور باشد. همچنین این فرد باید 
مسئله شناس باشد موضوعات فرهنگی اجتماعی را در ابعاد مختلف بررسی 

کند و از فرصت های این حوزه ها بهره ببرد.

خبر

توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

مشکل کشور تولید نیست، توزیع است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه برخی سیاست ها موضوعیت شان 
از بین رفته است و باید بازنگری شود، گفت: مشکل ما تولید نیست، توزیع 

است چون سیستم توزیع جلوی تولید را می گیرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دهمین 
پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با موضوع نظام مسائل 
اولویت دار کشور مبتنی بر سیاست های کلی نظام در عرصه اقتصادی با 
سخنرانی احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیری مهدی 
مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست 

های کلی نظام برگزار شد.
توکلی در جمع شرکت کنندگان در دهمین پیش نشست همایش نظام 
مسائل اولویت دار کشور گفت: اگر سیاست ها اجرا شده باشد و وضع کشور 
این گونه باشد، پس سیاست ها به چه کار می آید؟ اگر به سیاست ها عمل 
شده باشد نباید وضع این گونه باشد پس معلوم می شود که یک جایی از 

کار مشکل دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما در 39 حوزه 750 سیاست 
کلی داریم که این مقدار از سیاست های کلی زیاد است وقتی 750 سیاست 

کلی داشته باشیم، نمی توان نظارت کرد.
توکلی تاکید کردند: سیاست های کلی باید تعدادش کم باشد در حوزه های 
مادری باشد، باید معطوف به امور مهم باشد نباید پخش شود چون ناکارآمد 
می شود. 4 یا 5 موضوع مهم مثل انتخابات مجلس، بودجه و فساد اقتصادی 

و ... باید انتخاب شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در مجمع تشخیص مصلحت نظام آسیب 
شناسی در رابطه با سیاست های کلی صورت گرفته است، عنوان کرد: رهبر 
انقالب در حکمشان صریحا بازنگری در سیاست های کلی را فرمودند در 
سیاست ها باید بازنگری کنیم برخی از سیاست ها موضوعیتشان از بین رفته 

و برخی ها غلط بودنشان ثابت شده است.
توکلی با اشاره به ارزیابی اولویت های اقتصادی کشور مبتنی بر سیاست های 
کلی اظهار کرد: اولویت نخست مساله توزیع است، مشکل ما تولید نیست، 

توزیع است. چون سیستم توزیع جلوی تولید را می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: مساله دوم بحث بودجه است. بودجه، اولویت های 
دولتی است که لباس رقم پوشیده است، بی انضباطی در بودجه یکی از 

عوامل فساد در کشور است.
معاون رئیس جمهور خبر داد:

تعیین تکلیف وضعیت استخدامی 
فرزندان ایثارگر

معاون رئیس جمهورى و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت که بیش از 
ایثارگران در سال  یکصد هزار میلیارد ریال از مطالبات خانواده هاى شهداء و 

جارى پرداخت شده است.
سعید اوحدى روز گذشته در نشست مشترك شوراى ادارى و ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت مازندران در سارى افزود که حدود 80 هزار میلیارد ریال از این مبلغ 
مطالبات معوقه پنج ساله خانواده شهداء و ایثارگران بود که با مساعدت سازمان 

برنامه و بودجه پرداخت شده است.
وى گفت : 21 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوقه بیمه اى خانواده شهداء و 
ایثارگران نیز پرداخت شده است تا این شرکت بیمه اى بتواند خدمات به روز 

خود را به این خانواده ها  بهتر از گذشته ارائه دهد.
اوحدى اظهار داشت : با پرداخت مطالبات معوقه بیمه تکمیلى خانواده شهداء و 
ایثارگران، شرکت بیمه اى موظف شد تا از این پس تمامى هزینه هاى درمانى 

این خانواده ها را بر اساس تعهد سپارى در کمتر از 72 ساعت پرداخت کند.
معاون رییس جمهورى گفت  : پیش از این تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه 
تکمیلى خانواده شهداء و ایثارگران باعث شده بود تا شرکت بیمه اى خدمات به 
روز به آنها ارائه ندهد و پرداختى ها پس از هزینه کرد از سوى این خانواده ها 

پس از یک پروسه زمانى بلند مدت پرداخت مى شد.
وى تاکید کرد : در شرایط فعلى با تفاهمنامه اى که با شرکت بیمه تکمیلى 
طرف قرارداد با بنیاد شهید و ایثارگران منعقد شد، این شرکت موظف شد تا در 
موعد مقرر 72 ساعت این هزینه ها را پرداخت کند که در غیر این صورت با 

آن برخورد مى شود.
تعیین تکلیف وضعیت استخدامى فرزندان ایثارگر

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به قانون تعیین وضعیت استخدامى 
فرزندان شاهد و ایثارگر گفت : بر اساس این قانون تا پایان برنامه ششم باید 
وضعیت استخدام فرزندان شاهد و جانبازان باالى 70 درصد  در ادارات دولتى 
تعیین تکلیف شود که با دستور رئیس جمهورى این کار تا پایان سال جارى 

انجام مى شود.
وى افزود : با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سازمان امور ادارى و 
استخدامى آزمون اختصاصى در این ارتباط  تا پایان سال جارى برگزار مى کند 

تا این نیروها نیز تعیین وضعیت شوند.
اوحدى با اعالم این که حدود  12 هزار نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر در دستگاه هاى 
دولتى به استخدام رسمى در خواهند آمد ، گفت : اقدام دولت دوازدهم در استخدام 
فرزندان شاهد و ایثارگر باالى 70 درصد در طول فعالیت دولت هاى گذشته پس 

از پیروزى انقالب اسالمى بى سابقه است.
معاون رییس جمهورى اظهار داشت : با گذشت 32 سال از پایان هشت سال دفاع 
مقدس و چهار دهه از پیروزى انقالب اسالمى زیبنده نظام نیست که همچنان تعداد 
زیادى از خانواده شهدا و ایثارگر و فرزندانشان فاقد مسکن و اشتغال باشند و براى 
رفع این مشکل و شتاب بخشى به ساخت مسکن و رفع مشکل اشتغال فرزندان 
شاهد و ایثارگر ، تمام برنامه ریزى ها در سطوح استانى در دست پیگیرى قرار 
گرفت و تفاهمنامه استانى براى رفع این مشکل با استاندارى ها منعقد شده است.

وى افزود : با مشارکت استان ها ، مشکل اشتغال و مسکن فرزندان شاهد و 
ایثارگران زودتر از گذشته تعیین تکلیف خواهد شد و گام موثرى در راستاى تامین 

مسکن و اشتغال این قشر برداشته مى شود.
سند ملى ایثار و شهادت اسفندماه رونمایى مى شود

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین گفت که سند ملى ایثار و شهادت 
از سوى این بنیاد در دست تدوین است که طبق برنامه ریزى 22  اسفند ماه 

همزمان با روز بنیاد شهید رونمایى خواهد شد.
وى با اعالم این که تدوین این سند با تصویب شوراى عالى فرهنگ عمومى به 

بنیاد شهید سپرده شد ، افزود که تدوین مراحل پایانى خود را سپرى مى کند.
استانى شدن کمیسیون پزشکى 

معاون رییس جمهورى به برگزارى کمیسیون پزشکى براى جانبازان و ایثارگران 
در مرکز هم اشاره کرد و گفت که بر اساس برنامه ریزى از این پس این کمیسیون 

طبق نوبت بندى در مراکز استان ها برگزار خواهد شد.
وى افزود که هفته آینده نخستین بار این کمیسیون پزشکى در استان مازندران 

براى بررسى پرونده هاى وارده در این خطه شمال کشور برگزار خواهد شد.

خبر

حقوقدان و فعال رسانه ای با بیان اینکه رئیس 
جمهوری به عنوان مظهر حاکمیت ملی شخصیت 
مهمی است، گفت:  آزادی بیان مقوله مهمی است اما 
نمی تواند مجوزی برای بی ادبی و بی اخالقی باشد.

کامبیز نوروزی با بیان اینکه در کشور قانون در 
همه حوزه ها به شکل تبعیض آمیز اجرا می  شود، 
اظهار داشت: فرض بگیریم اگر الفاظی که در برنامه 
تلویزیونی به مسئوالن قوه مجریه به کار بردند 
نسبت به مسئوالن سایر قوا به کار برده می شد، 
واکنش های مقامات رسمی چه بود؟ یا اگر همین 
الفاظ را افراد دیگری به کار می بردند که وابسته به 
جریان سیاسی دیگری بودند، برخورد چگونه بود؟

وی ادامه داد: تجربه به ما می گوید برخورد بسیار 
را مطرح  بیان  آزادی  اگر مساله  و  بود  متفاوت 
می کنند، البته که آزادی بیان مقوله مهمی است 
اما نمی تواند مجوزی برای بی ادبی و بی اخالقی باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه صدا وسیما در 
برنامه های خود به بسیاری از افراد سخنان نامناسبی 
بیان می کند البته از نظر حقوقی معتقد نیستم 
آنچه که در برنامه تلویزیونی گفته شد به معنای 
توهین است و جنبه کیفری دارد اما معتقدم بسیار 
بدتر از آن است و جنبه بی ادبی و بی اخالقی دارد 

زیرا اخالق بسیار مهمتر از قانون است.
نوروزی گفت: هر کسی که نگران معیارهای اخالقی 
و انسانی است باید نسبت به بی ادبی و بی اخالقی 

واکنش نشان دهد.
وی اضافه کرد: اخالق بسیار فراتر از حقوق و قانون 
است و جامعه ای که قرار باشد معیارها و ارزش های 
آن فقط با اتکا به قانون و حربه ای به نام »مجازات« 
رعایت شود، چنین جامعه ای در حال انحطاط است.

این حقوقدان با بیان اینکه اساسا در عرصه گفت 
وگوی سیاسی در ایران رعایت معیارهای اخالقی 
کامال فراموش شده، گفت: سالهاست که عرصه 
سیاست در جامعه ایران دچار گسترش بی ادبی 
شده به خصوص جریان ها و افرادی که در یک 
مصونیت آهنین به سر می برند، به طور مستمر 
الفاظی به کار می برند که سرشار از ناسزا، بی ادبی 
و بهتان است و حتی در یک دوره ای برخی با یک 
برداشت بسیار غلط بهتان زدن را هم جایز دانستند.

از  و چه  نظر حقوقی  از  داد:  چه  ادامه  نوروزی 
منظر قواعد اخالقی ما در آزادی بیان در عرصه 
عمومی موظف به رعایت ارزش ها هستیم و متاسفانه 
جامعه ای که با تهدید کیفر بخواهد اخالق را رعایت 

کند بسیار نازل شده است.
توهین به رئیس جمهوری مستلزم شکایت است

این حقوقدان با بیان اینکه توهین به رئیس جمهوری 
مستلزم شکایت است، اظهار داشت: ماده 609 قانون 
مجازات اسالمی در مورد توهین به مقامات است 
و سابق بر این، ماده 609 قانون مجازات اسالمی از 
جمله جرایمی بود که نیاز به شکایت شاکی خصوصی 
نبود و دادستان مکلف بود رأسا وارد عمل شود اما 
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در 
اردیبهشت ماه سال جاری این مقررات قدری تغییر کرد.

وی ادامه داد: به موجب ماده 11 قانون کاهش 
مجازات حبس تعزیری، ماده 104 قانون مجازات 
اسالمی اصالح شد و براساس آن، ماده 609 از 

جرایم قابل گذشت محسوب شد.
نوروزی گفت: از نظر حقوقی، جرایم قابل گذشت جرایمی 
هستند که تعقیب آنها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است.

چهارشنبه یکم بهمن ماه، یکی از میهمانان برنامه 
زنده تلویزیونی شبکه چهار سیما، اتهامات سخیفی 
را به رئیس جمهوری و برخی مسئوالن جمهوری 

اسالمی نسبت داد.
در پی اهانت به رییس جمهوری برخی مقامات 
واکنش نشان دادند و اعتراض هایی را مطرح کردند.

واعظی پنجشنبه شب در این توئیت افزود: هر 
چه به انتخابات 1400 نزدیک می شویم توهین به 
رئیس جمهوری و تخریب دولت افزایش می یابد، 
دینی  آموزه های  با  که  غیراخالقی  روش  این 
ما مغایر است، برای توهین کنندگان محبوبیت 
نمی آورد، از عزم و اراده رئیس جمهوری و دولت 
برای تالش بیشتر در این شرایط سخت و خدمت 

به مردم نمی کاهد.
وی ادامه داد: میثاق همه ما در حکمرانی قانون 
اساسی است، مردم از تنش و توهین و جنجال 
خسته  شده اند. برای حل مشکالت کشور نیاز به 
تعامل و هم افزایی داریم، تبلیغات و دخالت در 
امورات و وظایف دیگران، راهگشا نیست. به جای 
شعار عمل کنیم و اجازه دهیم مردم قضاوت کنند.

علیرضا معزی با واکنش در توییتر خود نوشت: آنچه در 
برنامه ای که از شبکه چهار رخ داده افتضاحی شرم آور 
است. بحث آزادی بیان نیست چون دیگر همه می دانند 
که نقد و اعتراض که هیچ، حتی با درشت گویی به 
رئیس جمهور هم ابدا عقوبتی بدنبال ندارد؛ اما شوربختانه 

این بار بحث هرزگویی و فحاشی است.  
در ادامه این توییت آمده است: آنتن  صداوسیما 
در روز رفتن ترامپ و همزمان با افتتاح سومین ابر 
پروژه جهان در سال 2020 توسط رییس جمهور، 
جوالنگاه افترا و توهین است و این شرارت، دیگر 
خارج از تحمل است. جای تاسف که گوینده ی 
آن محتوای سخیف و اتهام رکیک، معمم و رسانه 

هم، رسانه ی ملی است.  
معزی در این توییت آورده است: تأسف بیشتر که 
تا این لحظه، کسی از مقامات سازمان صداوسیما 
به این سطح از فضاحت، واکنشی نداشته. نهاد 
ریاست جمهوری، منتظر توضیح سریع و صریح 
رسانه ی ملی در این باره خواهد بود و مصمم است 

که این مورد عجیب و شرم آور را به صورتی مؤثر و 
در باالترین سطوح  پیگیری نماید.

علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری 
و سخنگوی دولت نیز در توئیتی به اهانت به رییس 

جمهوری در رسانه ملی واکنش نشان داد.
ربیعی نوشت: وقتی کلیپی از یک برنامه تلویزیونی 
حاوی  توهین به رئیس جمهوری را دیدم،  نمی دانم 
چرا بی اختیار فراتر از آن توهین، حرمت  این کلمات 
به ذهنم خطور کرد:  دهه فجر، روحانیت، پژوهشگاه، 

اندیشه اسالمی و  صدا و سیما به منزله دانشگاه.
 سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هم 
در توئیتی از سخنان یک روحانی علیه رییس جمهوری 

در رسانه ملی انتقاد کرد.
صالحی در این توئیت افزود: ادبیات سخیف، توهین 
و افترا از همه بد است و در کسوت روحانیت، آن هم 
از رسانه ملی، بدتر! با سخنان غرض آلوده زاویه ها را 

بیشتر و دشمنان ایران را شادمان نکنیم.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
و خانواده در توئیتی به اهانت به رییس جمهوری در 
رسانه ملی واکنش نشان داد. و با اشاره به بخشی از 
آیه 11 سوره حجرات نوشت:» و از یکدیگر عیب 
نگیرید و به همدیگر لقب های زشت مدهید چه 
ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان  و هر که 

توبه نکرد آنان خود ستمکارند«.
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری نیز در 
توئیتی به اهانت به رییس جمهوری در رسانه ملی 
واکنش نشان داد و نوشت: مردم اهل مالقه و منقل 
را به خوبی می شناسند. ای کاش در کنار ریش و 
عمامه، جهان تان را هم بزرگ تر می کردید تا بدانید 
که در این وانفسا اهانت به مردم شریف ایران و 
شخص دوم کشورتان نه خدمت به اسالمیت و 
جمهوریت بلکه هم آوایی با یاوه گویان ترامپی است.

 پس از آن، شبکه چهار صدا و سیما پیرو بخشی  از 
سخنان غیر منصفانه و غیر حرفه ای حجت االسالم 
جهان بزرگی در برنامه زاویه این شبکه با انتشار 
بیانیه ای تاکید کرد قطعا سخنان وی خالف مصالح 
کشور و منویات رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( 

است و می بایست آن را جبران کند.

کامبیز نوروزی حقوقدان:

جامعه  ای که با تهدید کیفر بخواهد 
اخالق را رعایت کند بسیار نازل شده است

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
به برنامه  اخیر شبکه چهارم سیما که فردی در آن 
مرتکب اظهاراتی موهن و غیرقابل قبول نسبت به 
رییس جمهوری و دولت شد اشاره و بیان کرد: 
اهانت به مقامات کشور و مسووالن دولت از لحاظ 

قانونی جرم است.
حمیدرضا ترقی افزود: این نوع رفتار موهن نه 
تنها مغایر با قانون است بلکه هیچ انطباقی با 
سیاستهای ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب 

اسالمی ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقالب 
اسالمی، نقد عملکرد دولت باید همراه با انصاف، 
مشفقانه و همچنین دور از توهین و اهانت باشد 
زیرا آلودگی نقد به الفاظ و ادبیات توهین آمیز 

مسموع بنوده و هیچ نتیجه ای در پی ندارد. 

این فعال سیاسی اصولگرا در مورد پخش اظهارات 
نیز گفت:  از طریق صدا و سیما  موهن فردی 
مسوولیت محتوای سخن در "برنامه های زنده 
تلویزیونی" با گوینده آن است زیرا این امکان 
که مجری یا صدا و سیما بتوانند برنامه را قطع 
یا موضوع گفتگو را به سرعت تغییر دهند، به 

راحتی میسر نیست.
وی افزود: البته صدا و سیما باید پیش از آغاز 
پخش برنامه های زنده تلویزیونی چارچوبهای قانونی 
را به مصاحبه شوندگان ابالغ کند تا مطالب و 
مواضعشان را در همان چارچوب عنوان کنند تا 

مجبور به عذرخواهی نشوند. 
ترقی ادامه داد: عذرخواهی صدا و سیما در این 
موضوع نشان می دهد غرض و نیتی خاص در 
پخش این مطالب نبوده و مسئولیت مطالب عنوان 

شده با گوینده است لذا همان فرد باید پاسخگوی 
سخنانش باشد.  

"احمد جهان بزرگی" که عضو پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی معرفی شده، اخیرا در برنامه  
زنده تلویزیونی با عنوان "زاویه" از شبکه چهارم 
را  اتهام آمیز  و  موهن  سخیف،  مطالبی  سیما 
برخی مسووالن  و  رییس جمهوری  به  نسبت 
دولت جمهوری اسالمی ایران نسبت داد که به 
پس از نشر سریع و گسترده در فضای مجازی 
بازتاب یافت، با جریحه دار کردن افکار عمومی 
تاکنون در سطحی وسیع واکنشهای به شدت 
منفی مردم، مسووالن و جریانهای سیاسی را 
در پی داشته که با محکوم نمودن این فرد و 
و سیما همچنان  از صدا  آن  مسووالن پخش 

ادامه دارد.  

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه: 

اهانت به دولت جرم است
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وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که چقدر از صفر تا 
صد سیاست خارجی در این هشت سال دست شما بود، گفت: صفر.

حضور محمد جواد ظریف در کابینه حسن روحانی به عنوان وزیر 
خارجه تا چندماه دیگر با تغییر دولت در جمهوری اسالمی ایران به 
پایان خواهد رسید. مرد شماره یک دیپلماسی ایران در حالی احتماال 
در سال 1400 سکان وزارت خارجه را به جانشین خود تحویل خواهد 
داد که هشت سال حضور او در وزارت خارجه با فراز و فرودهای 
بسیاری همراه شد. موفقیت نظام در حصول توافق هسته ای با شش 
قدرت جهانی به دستاوردی سخت اما سریع برای محمد جواد ظریف و 
تیم او در وزارت خارجه تبدیل شد؛ دستاوردی که از همان ابتدا و حتی 
پیش از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید به عنوان چهل وپنجمین 
رییس جمهور ایاالت متحده هم انتقادهای بسیاری را از سوی جناح 
مقابل دولت حسن روحانی متوجه ظریف کرده بود. وزیر خارجه در 
سومین هفته دی ماه در مصاحبه ای تفصیلی با »روزنامه اعتماد« به 
پرسش هایی فراتر از موضوعات روز پاسخ داد. در حالی که این روزها 
تغییر چهره در کاخ سفید به اصلی ترین پرسش از وزیر خارجه تبدیل 
شده، ما از او درباره سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در 8 سال 
گذشته و در مواردی هم در سال های پس از انقالب اسالمی پرسیدیم. 
محمدجواد ظریف در پاسخ به برخی از پرسش ها آن محافظه کاری 
همیشگی و مختص یک دیپلمات را حفظ کرد اما در برخی از موارد 
هم تالش کرد ضمن حفظ منافع ملی، صادقانه با مردم سخن بگوید.

به شکل  ایران  از تحلیل گران معتقد هستند که  بسیاری 
تاریخی دچار نوعی »تنهایی استراتژیک« است. این موضوع 
مختص به 40 سال اخیر پس از انقالب اسالمی نیست و ایران 
پیش از آن نیز در هیچ بلوک و منطقه و چارچوبی متحد 
نداشته است. نه در بلوک شرق متحد استراتژیک دارد و نه 
در جبهه غرب. کشورهای عربی به او به چشم رقیب نگاه 
می کنند و در جهان اسالم نیز اکثریت شیعه ایران بیش از 
برای  فکر می کنید  است.  آمده  به چشم  بودنش  مسلمان 
کاستن از هزینه های این تنهایی استراتژیک چه کارهایی باید 

کرد که انجام نشده است؟
برخی از اندیشمندان معتقدند که ایران چند خاصیت دارد: 1- اولین 
و قدیمی ترین کشور دنیا است که همواره در یک محدوده جغرافیایی 
ثابت حضور داشته است. 2- ایران به غیر از سه دوره از تاریخ خود 
هیچگاه به دنبال کشورگشایی نبوده و معموال توسط دیگران مورد 
اما علی رغم این حمالت همواره سرپا ایستاده  حمله قرار گرفته 
است. آنهایی که به ایران حمله کردند همگی رفتند اما ایران کماکان 
باقی ماند. اخیرا یکی از فارغ التحصیالن ایرانی در امریکا مطالعاتی انجام 
داده که به شکل کتاب چاپ شده است. در این کتاب قید شده که از 
2300 سال پیش تاکنون ایران 444 بار مورد حمله قرار گرفته است. 
نمی توان این تنهایی را به عنوان یک واقعیت صرفا بعد از انقالب یا در 
رژیم گذشته شناسایی کرد. ایران در محیطی است که با کشورهای 
اطراف به لحاظ مذهب، زبان و قومیت متفاوت است. ضمن اینکه ایران 
یک قومیت نیست بلکه یک فرهنگ است. ایران از قومیت های مختلف 
تشکیل شده و این قومیت ها همواره در قالب یک محیط جغرافیایی 
واحد و ثابت با هم زندگی کردند و این هم یک ویژگی ایران است که 
باید مورد توجه قرار بگیرد. نمی توان این شرایط را تغییر داد اما می توان 
آن را مدیریت کرد. ما باید در شرایط کنونی واقعیات را به خوبی 
ببینیم: ایران قدرتمندترین کشور در این همسایگی است. به استثنای 
روسیه، ایران در مقایسه با سایر همسایگان، از نظر جمعیت، منابع و 
قدمت تاریخی یک کشور واقعی است و نه یک قومیت. قومیت های 
داخل ایران به »ایرانی بودن« خود به عنوان هویت نگاه می کنند و 
این  باشند.  داشته  است  ممکن  هرکدام  که  خرده هویت هایی  نه 
واقعیت ها ایران را به کشوری تبدیل می کند که همسایگانش نسبت 
به آن نگرانی دارند. این نگرانی نه به خاطر سابقه تاریخی بلکه به 
خاطر واقعیات ایران از جمله توانمندی های انسانی و طبیعی، جمعیت 
و موقعیت جغرافیایی است. مشخص است که کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس که بعضا به اندازه یک مجموعه آپارتمانی تهران 
هم جمعیت ندارند، نگران این قدرت ایران هستند. برخی کشورهای 
همسایه برای رفع این نگرانی به ائتالف سازی علیه ایران رو آوردند. به 
عنوان نمونه، در آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق، شورای همکاری 
خلیج فارس به عنوان یک ائتالف برای مقابله با ایران تشکیل شد. 
برخی نیز براساس یک تصور اشتباه تالش کردند امنیت را از خارج 
خریداری کنند. رابطه این کشورها با ایاالت متحده امریکا و خریدهای 
عظیم تسلیحاتی کشورهای جنوب خلیج فارس و این روزها هم نوع 
ارتباط هایی که با اسراییل برقرار می کنند، همگی این واقعیت را نشان 

می دهد و برپایه تصور تامین امنیت از خارج است.
سوال مشخص این است که با این واقعیت چه می توان کرد؟

ما باید سیاست همسایگی مبتنی بر ایجاد وابستگی و اعتماد متقابل 
ایجاد کنیم. ضروری است که ایران به عنوان کشور بزرگ تر، در این 
کار پیشقدم باشد. نباید توقع داشته باشیم که همسایگان ما با همان 
توجه ما به این قضیه نگاه کنند. ایران، کشور قدرتمند تری به نسبت 
همسایگانش است و نسبت به امنیت خود نگرانی ندارد. ما در واقع هیچ 
خواسته ارضی یا تمایل به دسترسی به منابع طبیعی سایر کشورهای 
منطقه نداریم، لذا این ما هستیم که می توانیم از موضع استغنا، این 

تالش را شروع کرده و نباید در انتظار سایرین بنشینیم.
ما نتوانستیم این قدرت را نقد کنیم. پرسش مرتبط به پاسخ های شما، 
این است که پرونده هسته ای در دو دهه گذشته عمال بخش اعظمی از 
انرژی سیاست خارجی ایران را معطوف به خود کرده و به نظر می رسد 
که همین مساله باعث شده سیاست خارجی ما بیشتر جنبه واکنشی 
و منفعالنه به خود بگیرد. ما در منطقه از ابتکارهایی برای حل بحران 
حرف می زنیم اما به زبان ساده ابتکارهای ما مشتری ندارد. اگر همین 
ابتکار با اندکی تفاوت از زبان روسیه یا کشور دیگری شنیده شود حتی 
از آن استقبال هم می شود! ما در این 4 دهه نتوانستیم مانع از این 
شویم که رقابت هایی که می توانست از جنبه هایی سودمند باشد، به 

رقابت های پرهزینه برای ایران تبدیل نشود.
اشتباهاتی از تمام طرف ها صورت گرفت و همه هم از این وضعیت 
متضرر شدند. این احساس که می توان امنیت را از طریق نیابت به 
دست آورد، جدید نیست. جنگ عراق، اولین نمونه چنین نگاهی بعد 
از انقالب اسالمی است. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هم اصالتی و 
هم نیابتی است. صدام به دنبال درمان خفگی ژئواستراتژیک خود بود 
و هم در جنگ با ما و هم در جنگ با کویت تصور می کرد فرصتی 
دست داده که می تواند او را به هدفش برساند. صدام در زمانی که تصور 

می کرد ایران در بدترین شرایط از منظر توانمندی و انسجام داخلی قرار 
دارد، جنگ علیه ما را آغاز کرد و این قسمت خود او بود. اما کشورهای 
منطقه هم با کمک به صدام در جنگ با ایران، جنگ نیابتی را علیه 
ما سامان دادند. عربستان سعودی می گوید 75 میلیارد دالر به صدام 
در این جنگ کمک کرد. ملک عبداهلل که در آن زمان امیر عبداهلل 
بود به امریکایی ها گفته بود باید سر مار )اشاره به ایران( را قطع کرد. 
آنها همچنان امیدوار هستند که دیگران آمده و مشکالتشان را برای 
آنها حل و فصل کنند. آنها روند مقابله نیابتی با ایران را از جنگ عراق 
شروع کردند و ادامه دادند. من نمی گویم ایران اشتباه نداشته و حتما 
ایران اشتباهات زیادی داشته اما این واقعیت که مقابله نیابتی با ایران 
از جنگ عراق و دوره ای که ایران امکان ایجاد مزاحمت امنیتی برای 
سایرین را نداشت، آغاز شد نشان دهنده این است که وضعیتی به ما از 

ابتدا تحمیل شد و متاسفانه ادامه دارد.
نه فقط در  به ما هم وارد می کنند.  را  نقد  این  آقای وزیر، 
خارج بلکه برخی از هموطنان ما کسانی که در ایران زندگی 
می کنند هم این سوال را می پرسند که آیا ما به دنبال ایجاد 
نیروهای نیابتی نبودیم؟ آیا ما در سوریه، عراق یا در جریان 
مقاومت نیروهای نیابتی نداریم. اخیرا یک مقام فلسطینی 
از چمدان های دالری که ایران برای جریان مقاومت فرستاد، 
سخن گفته است. آیا این هم به نوعی برون سپاری امنیت 

محسوب نمی شود؟
نوع ارتباط ما با دوستان منطقه ای از نوع نیابتی نیست. شما در نوع 
نیابتی گروهی را برای پیگیری منافع خود استخدام کرده و هزینه هایی 
هم در این زمینه پرداخت می کنید. االن دولت عربستان سعودی برای 

اقدام های نیابتی اش، میلیارد ها دالر هزینه می کند.
ما چقدر هزینه می کنیم؟

من واقعا نمی دانم اما روزی جان کری به من گفت اگر ما پول های 
شما را آزاد کنیم شما می توانید آنها را در منطقه هزینه کنید. من 
به او گفتم: »موضوع هزینه نیست. رفقای شما در منطقه صدها برابر 
امکاناتی که ما می توانیم در هر زمانی داشته باشیم هزینه می کنند، اما 
چرا موفق نیستند؟ به این دلیل که نگاه آنها به این هزینه ها نگاه نیابتی 
است.« آنها صدام را استخدام کرده و 75 میلیارد دالر به او پول دادند تا 
علیه ایران اقدام کند. به القاعده، داعش، جبهه النصره کمک های مالی 
و تسلیحاتی می کنند تا علیه منافع ایران اقدام کنند. این حرکت ها در 

واقع خریدن مزدور است و خریدن مزدور کارایی ندارد.
کار ایران متفاوت است. ایران از نگرش مقاومت و ایستادگی در برابر 
زیاده خواهی حمایت کرده و این نگرش باعث قدرت شده است. ما 
تالش نکردیم مرزهای خود را گسترش بدهیم. یکی از کشورهای 
همسایه ما که در سوریه حضور دارد، در هرجا حتی در مناطقی 
که به عنوان »حافظ صلح« هم فعال است، پرچم خود را بر فراز 
ساختمان های دولتی نصب کرده است. ایران پرچم خود را نصب 
نمی کند. ایران برای حمایت و نه برای دستور دادن، در سوریه است. 
ما به حزب اهلل نه دستور می دهیم و نه می توانیم این کار را بکنیم. اگر 
می خواستیم به این روش عمل کنیم قطعا موفق نمی شدیم بلکه ما 
هم تبدیل به نیرویی می شدیم که از مزدور استفاده می کند.هر نیرویی 
که از مزدور استفاده کند اوال هزینه آن بسیار بسیار باال می رود که 
تامین آن در توان ایران نیست. عربستان سعودی در سال میلیاردها 
دالر برای کسانی هزینه کرده که به دشمنان خود این کشور تبدیل 
شدند. القاعده، داعش، النصره و موج شدید وهابی گری تند افراطی در 
سراسر جهان را عربستان ایجاد کرده است. زمانی که شما با پول مزدور 
می خرید و در کنار آن یک ایدئولوژی را هم برای توجیه این مزدوری 
به آنها القا می کنید، یک روز مزدورها این ایدئولوژی را باور کرده و علیه 

خود شما عمل می کنند.
شما تایید می کنید که جمهوری اسالمی ایران به متحدان خود 

کمک نقدی می کند؟
این طور بگویم که شما برای سیاست خارجی همواره هزینه می کنید. ما 
هم جزو کشورهای متعددی هستیم که کمک های توسعه ای می کنند. 
مثال مجلس کومور یا جیبوتی را در دوره قبل ما ساختیم. در بسیاری 
از کشورها ما درمانگاه یا بیمارستان ساختیم یا پروژه های توسعه ای 
داریم. ایران در این زمینه هزینه ای نمی کند. امریکا، چین و حتی ترکیه 
هزینه های بسیاربسیار زیادی در کشورهای خارجی می کنند. مقداری 
از این هزینه ها، کمک به احزاب و گروه های سیاسی است که بسیاری 

از کشورها به صورت علنی یا غیرعلنی انجام می دهند.

این کمک برای ما محرمانه نگاه داشته می شود؟
باز هم عرض می کنم کاری که ما می کنیم، خریدن مزدور نیست 
و این تفاوتی است که بین ما و سایرین وجود دارد. ممکن است 
دوستان ما در شرایطی که امکانات مالی جمهوری اسالمی ایران 
این درخواست ها  بسیار بیشتر بود درخواست هایی می کردند و 
مورد قبول واقع می شد. در دولت یازدهم و دوازدهم به خاطر 
محدودیت امکانات و اینکه اولویت با مردم ایران است و به قول 
معروف »چراغی که به خانه روا است، به مسجد حرام است«، 
همه امکانات موجود هزینه مردم ما شد. اما قبول کنید که با 
ایجاد برخی همراهی های بین المللی بسیاری از هزینه های شما 
کم می شود. هزینه جنگیدن از هزینه دیپلماسی بسیاربسیار بیشتر 
است. ما اکنون برای دیپلماسی هزینه بسیار کمی می کنیم. یک 
بار مقام معظم رهبری- علی رغم اینکه ایشان در موقعیتی هستند 
که می فرمایند »من انقالبی هستم و دیپلمات نیستم«- فرمودند: 
هزینه دیپلماسی از درگیری بسیار کمتر است و باید از مسیر 
دیپلماسی استفاده شود. برای استفاده از مسیر دیپلماسی، حتما 
باید هزینه هم بشود و گوشه ای از این هزینه ها کمک هایی است 

که انجام می شود. 

آقای ظریف، احتماال سال دیگر این موقع شما وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران نباشید...

ان شااهلل.
دوره وزارت شما دو میراث مهم و البته تا حدودی متضاد 
داشت: موفقیت در حصول توافق هسته ای که البته با حضور 
دونالد ترامپ در کاخ سفید و بازگشت تحریم ها این موفقیت 
هم به سوژه ای برای انتقاد از شما تبدیل شد و شکست در 
به  منطقه غرب آسیا  پیشبرد سیاست خارجی موفق در 
خصوص در حاشیه خلیج فارس و مشخصا عربستان سعودی. 
ناکامی که شخص شما نیز به آن معترف هستید و بارها با 
حسرت از اینکه نتوانستید در منطقه دیپلماسی مدنظر خود 
را پیش ببرید، سخن گفته اید. جدا از حرف های همیشگی دال 
بر نه تنها مخالفت بلکه مقاومت عربستان در برابر هرگونه 
تنش زدایی از رابطه با تهران، دیپلمات خوب دیپلماتی است 
که بتواند غیرممکن ها را به ممکن نزدیک کند. آیا در زمینه 

رابطه با عربستان فرصت سوزی انجام نشد؟
ابتدا نکته ای را به شما بگویم: انتقادها به من درباره برجام از قبل از 
آمدن دونالد ترامپ هم بود و احتماال ادامه هم پیدا خواهد کرد اما 
آینده باید قضاوت کند که برجام چه شرایطی داشت و چه شرایطی را 

برای کشور ایجاد کرد.
بخشی از آینده زمانی نوشته می شود که شما در این باره 
صحبت کنید. شما به بسیاری از این انتقادها جواب نمی دهید. 
شما همواره می گویید با مردم محرمانه نداریم اما صریح هم 

صحبت نمی کنید.
محرمانه داریم.

با مردم؟
با مردم خیر . ولی در دنیای امروز شما نمی توانید مخاطب خود را 
انتخاب کنید. در گذشته شما در مسجد یا دانشگاه سخنرانی می کردید 
و گروه کوچکی می شنیدند. امروز هیچ فرقی نمی کند که شما در 
سازمان ملل متحد یا در مسجد محل تان صحبت کنید بلکه صحبت 
شما پخش می شود. لذا وقتی که شما در میانه مذاکره هستید که 
میدانی نه برای برد و باخت بلکه برای رسیدن به تفاهم است و همه 
تالش می کنند که میزان برداشت خود از این تفاهم را به حداکثر 
برسانند، حرف محرمانه زیاد داریم. من وظیفه ام دفاع از ایران، نه وزارت 

خارجه یا شخص خودم یا از برجام است.
در  »نگاه«  یک  شکست  به  منجر  شما  سکوت  از  بخشی 
سیاست خارجی می شود که توازن رابطه در سیاست خارجی 
و تنش زدایی بخش هایی از آن است. سکوت شما شاید منافع 
کوتاه یا میان مدت ملی را تامین کند اما آیا منافع بلندمدت را 

قربانی نمی کند؟
وظیفه من این است که مانع از ضربه خوردن به منافع ملی در حال 
حاضر شوم. برای درازمدت راه هایی هست که حتما هم در آینده به 
آنها توجه خواهد شد و کسانی که دل آنها برای ایران می تپد به این 

نکات فکر خواهند کرد.
در پاسخ به سوال شما درباره رابطه با عربستان، اگر من خودم نگاه 
کنم ممکن است بتوانم بگویم که یک یا دو مورد فرصت از دست 
رفته است. مثال در زمانی که من به عربستان سعودی دعوت شدم 
اما سعودی به دالیل مختلف نمی خواست آن طور که شایسته وزیر 
خارجه ایران است، برخورد کند. البته نرفتن، تصمیم شخص من هم 
نبود و حتی من حاضر بودم با همان شرایط هم بروم اما کشور این را به 
مصلحت نمی دید. علت اینکه اصرار نکردم این بود که برداشت شخصی 
من هم این بود که اگر سعودی ها مایل به رسیدن به تفاهم باشند 
اینگونه سنگ اندازی نکرده و تشریفات سفر را توهین آمیز نمی کنند. 
شاید، شاید اما مطمئن نیستم اگر من این خطر و ریسک را کرده 
و مقام های کشور را قانع کرده بودم که این سفر باید انجام بشود، 
فرصتی بود. برداشت من همان است که شما فرمودید، سعودی ها 

تمایل نداشتند بین ایران و عربستان رفع تنش رخ بدهد.
من از فرصت هایی که در حاشیه اجالس های بین المللی برای گفت وگو 
با وزرای خارجه عربستان سعودی داشتم همواره استفاده کردم. حتی 
به هتل مرحوم سعود الفیصل در نیویورک رفتم و مورد انتقاد داخلی 
قرارگرفتم که چرا من به هتل او رفتم، حتی اینکه من روی کاناپه 
نشستم و او به دلیل کمر درد بر روی صندلی نشسته بود به سوژه انتقاد 
از من تبدیل شد و برخی گفتند که او باالتر از شما نشسته است اما 

من همه اینها را تحمل کردم. با عادل الجبیر، وزیر خارجه بعدی بارها 
در حاشیه جلسات گفت وگو کردم. پیام های بسیاری برای عربستان 
فرستادم و حتی در هفته های نخست حضور در وزارت خارجه با شهید 
عزیز سلیمانی به یک راهکار مشترک برای کار با عربستان سعودی 
رسیدیم و پیامی برای سعود الفیصل از طریق دیپلماسی مسیر 2 

فرستادیم که ایشان پاسخ بسیار ناامیدکننده ای داد.
در هفته های نخست وزارت، یعنی حتی قبل از آغاز رسمی 

مذاکرات برجام؟
بله.

بسیاری شما را متهم می کنند که تمام توان و انرژی خود را بر 
روی برجام گذاشتید و در آن دوره عربستان و تهدیدهای آن 

را نادیده گرفتید؟
حتما این طور نیست. اولین مقاله ای که بعد از وزارت نوشتم به زبان 
عربی و در روزنامه شرق االوسط بود که روزنامه سعودی است. اولین 
اقدام سیاسی جدی من، گفت وگو با سردار سلیمانی با محوریت مسائل 
منطقه بود. برای آنکه ما و عربستان بتوانیم به جایی برسیم که برای 
پایان دادن به درگیری در مناطق حساس این منطقه با هم همکاری 
کرده و ببینیم که آیا می توانیم به اشتراک نظر برسیم. شهید سلیمانی 

در این زمینه آمادگی داشت. من قبال هم گفتم شهید سلیمانی مرد 
صلح بود و درست است که مبارز بسیار شجاعی در میدان نبرد بود 
اما هر زمان که می توانست برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به 
صلح چه در افغانستان چه سوریه چه یمن و چه در سایر موارد کمک 
می کرد. من نمونه های بسیاری از همراهی های سردار سلیمانی دارم 
و این نمونه اولین نمونه در دوران وزارت من بود. من قبال با شهید 
سلیمانی درباره افغانستان و سایر موارد تالش هایی انجام داده و به 
نتایجی هم رسیده بودیم اما این بار در نخستین هفته های حضور من 
در وزارت خارجه با ایشان مشورتی کردیم و این مشورت به این نتیجه 
رسید که پیامی را برای سعودی بفرستیم. من از طریق برادرانی که 
با عربستان سعودی در جلسات دیپلماسی »مسیر2« یا در جلسات 
موسسات مطالعاتی حضور داشتند و از طریق فردی که می دانستم 
به عربستان سعودی و حاکمیت آن زمان -نه حاکمیت امروز- نزدیک 
است پیامی برای آقای سعودالفیصل فرستادم. محتوای کلی پیام هم 
این بود که بنشینیم درباره موارد مورد اختالف با هم همفکری و به 
مردم این کشورها کمک کنیم. یکی از مواردی که به آنها اشاره کردم، 
پرونده یمن بود که در آن زمان هنوز بحران در این کشور آغاز نشده بود. 
سردار سلیمانی با نگرش عمیقی که داشتند مساله یمن را به من گفت. 
در آن مقطع تازه چند هفته بود که بعد از شش سال دوری از محیط 
سیاسی به وزارت خارجه بازگشته بودم و باید اعتراف کنم که اطالع 
نداشتم یمن در حال جوشیدن و غلیان است و ممکن است اتفاقی 
رخ بدهد. آنچه به ذهن خود من می رسید پرونده های بحرین، سوریه، 
عراق و لبنان بود که با عربستان سعودی درگیری داشتیم و سردار 
سلیمانی یمن را هم پیشنهاد کرد. در نهایت به پیام من پاسخ یک 

خطی داد: »جهان عرب به شما هیچ ربطی ندارد.«
من بعدها مقاله ای در مجله معروف امریکایی »آتالنتیک« نوشتم که 
یکی از قسمت های عمده آن این بود: »جهان عرب به ایران خیلی ربط 
دارد.ما در این جهان زندگی می کنیم و تمام مشکالت و دشواری هایی 
که با آن روبرو هستیم از اینجا نشات می گیرد. ما با جهان عرب برادر 
هستیم و رابطه خویشاوندی داریم. ایران در واقع مجموعه ای بسیار 
بزرگ تر از فارس ها است و ما در ایران هم هموطنان عرب زبان در کنار 
هموطنان آذری زبان داریم و یعنی چه که جهان عرب به ما ربطی 

ندارد؟«
این نخستین پیامی بود که در هفته های نخست حضور در وزارت 
خارجه یا حوالی شهریور و مهرماه برای سعودی فرستادم و آن پاسخ را 
دریافت کردم. اصال نمی پذیرم که ما به خاطر برجام، از منطقه فاصله 
گرفتیم. اتفاقا توجه من به منطقه بسیار زیاد بود و تالش های بسیاری 
برای حل مشکل در منطقه کردم. در سفر منطقه ای که در همان سال 
نخست وزارت داشتم به کشورهای منطقه -جز عربستان- سفر کردم. 
ضمن اینکه نخستین سفر من به خارج از کشور، سفر به عراق بود. 
البته عراق، نخستین سفر دوجانبه بود چرا که به محض آغاز وزارت، ما 
برای مجمع عمومی ملل متحد رفتیم که سفر به غرب نیست و سفر 

به دنیا محسوب می شود.
ما برای بهبود روابط، در همان زمان مذاکرات هسته ای سفرهای 
منطقه ای بسیاری رفتیم، تالش های منطقه ای زیادی کردیم و مقاالت 
زیادی نوشتیم. پیشنهاد تشکیل مجمع گفت وگوهای منطقه ای در 
همان زمان بود. پیش تر از آن من پیشنهاد »امنیت و همکاری در 
خلیج فارس« را در سال 1371 بعد از حمله عراق به کویت که در 
سازمان ملل متحد حضور داشتم، مطرح کردم. لذا اصال این انتقاد 
قابل پذیرش نیست و شما یک دلیل عینی هم برای آن می توانید 
بیاورید: سفرهایی که من در سال های 92 و 93 به منطقه داشتم 
علی رغم اینکه تمام وقت من برای مذاکرات گرفته می شد اما هر زمان 

که فرصت می کردم به منطقه سفر می کردم.
شما همواره تاکید دارید که سیاست خارجی باید کمک کننده 
به معیشت باشد و نه باری بر سفره مردم. برخی از مقامات در 
کشور ما عادت دارند که هنگام ترک قدرت به منتقد دولت 
یا حتی نظام تبدیل می شوند و در جایگاه شخص سومی 
می نشینند که گویا هیچ قدرتی برای تغییر نداشتند. شما 
هشت سال وزیر خارجه ج.ا.ایران بودید، چقدر توانستید از 

تاثیر منفی سیاست خارجی بر معیشت مردم کم کنید؟
حتما درحدی نبوده که خودم عالقه داشتم انجام شود اما می توانم 
این را بگویم که از خودم هزینه کردم، از موقعیت داخلی خودم هزینه 
کردم، حرف هایی که مورد پسند بوده نزدم، حرف هایی که مورد پسند 
نبوده زدم تا سیاست خارجی باری بر معیشت مردم نباشد. خیلی 
راحت بود در این دوران حرف هایی بزنم که بپسندند تا از این فشارهای 
عظیمی که در داخل بر روی من بود، کاسته شود اما این کار را نکردم. 
اطمینان دارم من اقدامی نکردم که باری بر معیشت مردم اضافه کنم 

البته آنقدر که می خواستم نتوانستیم از تاثیر بار سیاست خارجی بر 
معیشت مردم کم کنم.

چقدر از صفر تا صد سیاست خارجی در این هشت سال دست 
محمدجواد ظریف بود؟

صفر.
صفر؟!

بله. در تمام کشورها همین طور است.
وزیر خارجه صرفا مجری سیاست های نظام است؟

البته بگذارید من اصالح کنم: صفر که من گفتم منظورم این بود که 
نقش همه وزرای خارجه صفر است. مگر یک وزیر خارجه مانند مایک 
پمپئو )وزیر خارجه امریکا( که جنگ طلب باشد و بخواهد جنگ راه 
بیندازد. اما وزیر خارجه مجری است و دو وظیفه دارد: نخست به عنوان 
تحلیلگر باید واقعیت ها را همانطور که هست بدون روتوش به مقام های 
کشور ارایه کند. یک روزی اگر اسناد سیاست خارجی )کشور( منتشر 
شود، نشان خواهد داد که من حتی یک بار هم خودم را سانسور نکردم. 
یکی از محبت هایی که مقام معظم رهبری به من داشتند چه زمانی 
که سفیر یا معاون وزیر خارجه بودم این بود که همیشه می فرمودند 
»فالنی نظر خود را می گوید حتی اگر مخالف نظر من باشد.« حتی 
زمانی که می خواستم به نیویورک بروم ایشان به من دستور دادند که 
تو وظیفه داری نظرت را به صراحت به من بگویی حتی اگر یقین 
داشته باشی که این نظرت 180 درجه مقابل نظر من است. این یک 
وظیفه است که من این وظیفه را انجام دادم. وزیر خارجه یک وظیفه 
دیگر هم دارد و آن دفاع از سیاست هایی است که کشور یا هر قسمتی 

از کشور اتخاذ کرده است.
شما مجری »سیاستی« هستید که ممکن است در آن نقش 
محدودی داشتید. من در تدوین سیاست های برجام نقش 
نقش  منطقه ای  سیاست های  تدوین  در  داشتم،  بیشتری 
محدودتری داشتم، در تدوین سیاست های ایران با روسیه و 
چین نقش برجسته ای داشتم، در تدوین سیاست های ایران 
با امریکای التین نقش بسیار مهمی داشتم اما در تدوین 
سیاست های ایران در منطقه نقش کمتری داشتم. نمی گویم 
نقش نداشتم بلکه نقش کمتری داشتم. اما مجری همه این 
سیاست ها بودم و مدافع همه آنچه که جمهوری اسالمی انجام 
داده است. ممکن است برخی سیاست ها - نه سیاست های 
برخی  است  ممکن  نداشتم.  قبول  اصال  من  را  منطقه ای- 
سیاست ها برای کارشکنی در کار خود من دنبال شده بود 
اما وقتی که در مقابل جهان قرار می گیرم، نماینده مجموعه 
حاکمیت ایران هستم لذا باید از چیزهایی دفاع کنم که خودم 
هم به آنها باور ندارم و منتقد برخی از آنها هستم. اما می دانم 
کسانی که منتقد آن سیاست ها هستند، خیر مردم ایران را 

نمی خواهند.
یک مثال واضح در حوزه حقوق بشر بزنم. همه می دانند دیدگاه های 
من در این حوزه چیست و می دانند که من رعایت حقوق مردم را 
ضرورت امنیت ملی ایران می دانم لذا بنده حتما منتقد بسیاری از 
سیاست های حقوق بشری هستم. اما اطمینان دارم، اطمینان دارم 
کشورهایی که از قتل قاشقچی )روزنامه نگار سعودی( حمایت کردند، 
کشورهایی که از رابطه خود با عربستان سعودی حتی یک ذره به 
خاطر این جنایت کم نکردند، کشورهایی که از رژیم صهیونیستی در 
سرکوب مردم فلسطین حمایت می کنند، دل شان برای مردم ایران 
نسوخته است. حتی کشوری مانند کانادا را در نظر بگیرید و ببینید 
روش رای دادن کانادا در قطعنامه های حقوق بشری سازمان ملل 

متحد درباره رژیم صهیونیستی چگونه است.
آقای وزیر، اشتباه دیگران اشتباه ما را توجیه نمی کند.

حتما همین طور است. حرف من این است که وقتی می بینید عربستان 
سعودی بزرگ ترین حامی قطعنامه حقوق بشر علیه ایران است و در 
کنار کانادا از این قطعنامه حمایت می کند باید بپذیرید که این قطعنامه 
هدف سیاسی دارد و هدف آن حقوق بشر نیست. شما اگر می خواهید 
حقوق بشر ایران اصالح شود باید در درون عمل کنید. فشار خارجی 
هیچگاه به بهبود حقوق بشر در یک کشور کمک نکرده و هیچگاه برای 

بهبود حقوق بشر هم نبوده است.
اگر تعریف شما از نقش وزیر خارجه را بپذیریم فرق شما با 
وزرای خارجه در دولت های قبلی چیست؟ شما بارها انتقاد 
کردید که مثال در دولت قبلی فرصت سوزی هایی در دولت 

قبل در مذاکرات هسته ای صورت گرفت.
البته آن فرصت سوزی ها نه به خاطر وزیر خارجه وقت و نه دولت بود 
بلکه به خاطر عناصر دیگری بود. وزیر خارجه یک وظیفه دارد و آن 

وظیفه ارایه واقعیات است.

دکتر ظریف در گفت و گویی اعالم کرد:

روزی معلوم می شود که من 
همه واقعیات را به مقامات گفته ام

** ما برای بهبود روابط، در همان زمان مذاکرات هسته ای سفرهای منطقه ای بسیاری رفتیم، 
تالش های منطقه ای زیادی کردیم و مقاالت زیادی نوشتیم. پیشنهاد تشکیل مجمع گفت وگوهای 
منطقه ای در همان زمان بود. پیش تر از آن من پیشنهاد »امنیت و همکاری در خلیج فارس« را 
در سال 1371 بعد از حمله عراق به کویت که در سازمان ملل متحد حضور داشتم، مطرح کردم. 
لذا اصال این انتقاد قابل پذیرش نیست و شما یک دلیل عینی هم برای آن می توانید بیاورید: 
سفرهایی که من در سال های 92 و 93 به منطقه داشتم علی رغم اینکه تمام وقت من برای 

مذاکرات گرفته می شد اما هر زمان که فرصت می کردم به منطقه سفر می کردم.
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زوال اخالق زوال سیاست
برخــی اتفاقات و اظهارات مثل دماسنج در جامعه عمــــل می کنند. این 
اتفاقات نشانگر تحوالتی است که در بطن اجتماع، سیاست، فرهنــــگ و 

اقتصاد شکل گرفته اند و حکایت از یک روند اغلب درازمدت دارند.
اظهارات میهمان یک برنامه در صداوسیما را نباید اتفاقی و تصادفی دید. 
موضوع فقط بیان یک واژه در برنامه تلویزیونی »زاویه« نیست. مدت هاست نوع 
سخن گفتن و کنش ها در ساحت سیاسی و ادبیاتی که به کار گرفته می شود 
و رفتارهایی که رخ می دهند، نشان از نوعی زوال اخالقی و نارسایی هایی در 
ارتباطات اجتماعی و سیاسی در سطوح قدرت با تسری یابندگی به جامعه 
دارند. این پدیده را از دو منظر مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی سیاسی 
می توان توضیح داد. از منظر مطالعات فرهنگی، رسانه ملی که باید مبلغ 
فرهنگ و اندیشه ورزی فاخر باشد، در مسائل سیاسی تبدیل به مرکزی برای 
بروز نابرابری های سیاسی و نوعی کنش تخریبی شده است. وقتی ساحت 
سیاسی بر عناصر فرهنگ، رسانه بزرگ و حتی نمادی که باید مظهر مهر و 
عطوفت و اخالق گستری باشد، سایه  می افکند، از فرهنگ که عرصه حقیقت 

و زیبایی است چیزی باقی نمی ماند.

دو فضیلت سیاست عبارتند از: دستیابی به هدف و مدیریت مناقشه و 
خشونت. وقتی از سیاست به مثابه شیفتگی برای خدمت در گفتمان انقالب 
اسالمی تا حضور در ساخت قدرت و امکان شهادت، به سمت تشنگی برای 
قدرت با به کار گرفتن هرگونه ابزاری از جمله برداشت هایی از دین حرکت 
می شود، هم دستاوردهای سیاست کاسته می شود و هم به مرور خشونت 

کالمی در آن افزایش پیدا می کند.
نگاه کنید به حضور ظریف در مجلس و کلمات مطرح شده، درخواست های 
اعدام برای این و آن، به کار بردن افشاگری براساس اطالعات غلط به جای 
روشنگری و نیز برخی تریبون ها که خشونت کالمی در آن موج می زند. 
اینها همه نشانه هایی از نقصان در سیاست و پر شدن خشونت در کالم 

سیاسی است.
جریان های تروریستی و فرقه ای در اوایل انقالب تالش کردند خشونت کالمی 
و فیزیکی را در فضای سیاسی گسترش دهند ولی به لحاظ قدرتمند بودن 
گفتمان فرهنگی و دینی مقابل به عقب رانده شدند، اما تصور نکنیم این 
نوع رفتارها فقط در قالب آن گروه ها بروز می کند، بلکه تا زمانی که ابزار 
دموکراسی و رفتارهای کسب قدرت به سامان سیاسی مطلوب خود نرسیده، 
هر آن امکان بازگشت آن بخش از رفتارها در قالب خشونت کالمی در قالب 
همه گروه ها وجود دارد. متأسفانه این نوع رفتارها فقط در ساحت قدرت باقی 
نمی مانند، تجربه زیسته به ما نشان می دهد در مقاطعی که با زوال اخالقی در 
عرصه قدرت روبه رو می شویم، این رفتار با حالت مسری خود به سرعت ابتدا 
به الیه های سیاسی و پس از آن به میان شهروندان جامعه رسوخ می کند.

این یک حلقه خودتقویت شونده است که وقتی سیاست در تریبون های 
رسمی دچار خشونت کالمی می شود، خشونت را به درون جامعه و مردم 
تزریق می کند و مردم هم به خشونت واکنش نشان می دهند و جامعه دائماً 
در یک سیر قهقرایی اخالق سیاسی قرار می گیرد و خشونت را مضاعف 
می کند و برای خشونت بیشتر به دنیای سیاست فشار می آورد. به نظر من 
این می تواند هشداری برای نظام اجتماعی و سیاسی ما باشد؛ اگر ناسزاگویی 
و کالم خشن باب شود حد و مرزی نمی شناسد و بدین سان اخالق به مرور 

قربانی تنش های سیاسی می شود.
اخالق برای تنظیم روابط مسالمت آمیز و سازنده میان آدمیان است، اما 
امروز وقتی در تنظیم روابط بین کنشگران سیاسی باال، خشونت کالمی 
دیده می شود، به الیه های پایین و حتی رسانه های بزرگ ملی نیز تسری 
می یابد و در این حالت است که می توان از کاهش کارکرد اخالق سخن 
گفت. میهمان آن برنامه شاید روند تقرب گفتمانی به دولت فرضی بعدی 
را طی می کرد، رفتاری که این روزها رواج یافته است، و از عواقب کار خود 
آگاه نبود، اما بی خبری امثال او نباید همگان را از بیمناک شدن برای عواقب 
بلندمدت این گونه رفتارها بازدارد. پرده دری و بی هنجار کردن عرصه سیاست 
کاری نیست که فقط به یک گروه و جریان سیاسی ضربه بزند، این از آن 

آسیب هایی است که چون در بگیرد، زمین سالم باقی نخواهد گذاشت.
از منظر تحلیل جامعه شناسی سیاسی نیز این نوع پرخاشگری و رفتارهای 
سیاسی، می تواند ریشه در خشم و پرخاشگری خارج از اراده کسانی داشته باشد 
که با شکست غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات امریکا و پدیدار شدن افق 
تازه ای برای احیای برجام، آمال سیاسی خود را در معرض تهدید و روشن شدن 
تحلیل های غلط اتهامی می بینند که در چهار سال گذشته تبلیغ کرده بودند. 
در این چهار سال، این افراد نه تنها به نحوی چشم بر جنایت های دولت ترامپ 
بستند بلکه فرصت را از راه تحریف واقعیت درباره علت تورم و رکود اقتصادی و 
ناکارآمد نشان دادن برجام و حتی فراتر از آن تحقیر استراتژی »تعامل سازنده 
با جهان« مناسب دیدند؛ به این امید که قاطبه مردم را متقاعد به نادرست 
بودن مسیری کنند که برای آن به پای صندوق های انتخابات در سال های 
92 و 96 آمده بودند و این نوع تفکری را که مردم به آن رأی داده بودند برای 

همیشه شکست خورده دانسته یا تحقق آرمان های آن را ناممکن بنمایانند.
این جریان امیدوار بود که با پیروزی دوباره ترامپ و تداوم کار ماشین تبلیغاتی 
تحریف، نگذارند که مردم تا انتخابات آینده به حقایق علل فشارهای اقتصادی 
بر زندگی شان پی ببرند. هدف شان این بود که پیروزی مجدد ترامپ ظرفیت 
دیپلماسی را به نابودی بکشاند و جاده صاف کن دستیابی شان به قدرت باشد. 
اکنون که ترامپ برخالف انتظار آنها با شکست صحنه سیاست امریکا را ترک 
کرده، این تفکر سیاسی را با ابزارهای پرقدرت رسانه ای خود در کشور، به طور 
دستپاچه به واکنشی تند و تخریب گرایانه و برخاسته از نگرانی های سیاسی 

واداشته است.
شبیه این اتفاق در عرصه سیاست را در برخی مقاطع زمانی دو دهه گذشته 
نیز شاهد بوده ایم. فقدان بلوغ رقابت و کسب قدرت سیاسی با ابزارهای 
غیراخالقی، نوعی فرهنگ سیاسی است که به زوال اخالق و سیاست دامن 
زده است. بر این اساس آنچه در برنامه تلویزیونی شاهد بودیم یک دماسنج 
است که نشان می دهد روندهای سیاسی و اخالقی جامعه ایران چنانچه 

همگان مراقبت نکنیم دچار بیماری مزمن می شود.
علی ربیعی سخنگوی دولت

یادداشت

رئیس علوم پزشکی قم

100 بیمار کرونایی در قم بستری هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در این 
استان گفت: هم اکنون 100 تَن با تشخیص عالئم قطعی کرونا در مراکز 

درمانی قم تحت مراقبت، معالجه و درمان قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر در گفت 
و گویی اظهار داشت: در 24 ساعت منتهی به چهارم بهمن ماه 18 بیمار 

جدید کرونایی در قم مورد پذیرش قرار گرفتند.
قدیر در ادامه بستری شدن 15 بیمار را مورد توجه قرار داد و گفت: 14 
بیمار کرونایی که طی روزهای گذشته بستری شده بودند نیز ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین تعداد فوتی های کرونایی یک 
روز گذشته را صفر عنوان کرد و افزود: از مجموع بیماران بستری در استان 

9 تَن بد حال می باشند.

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم اعالم کرد:

اجرای طرح  های انسان محور در معابر پرتردد
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: طرح روان 
سازی و افزایش ایمنی عابر پیاده در معابر پرتردد در قالب پروژه های گوناگون 

در دستور کار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم قرار گرفت.
به گزارش واحد خبر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم، قاسم 
طالبی اظهار داشت: توجه به شهروند و زیست شهری همواره مورد توجه 
خاص شهرداری ها بوده است و در این بین شهرداری قم نیز به نوبه خود 

طرح هایی را با این موضوع در دست اجرا دارد.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در این خصوص 
اضافه کرد: طرح های روان سازی ترافیک، افزایش ایمنی تردد شهروندان 
در سطح شهر بخصوص در معابر پرتردد و محله ای ، توجه به حمل و نقل 
پاک و گسترش فرهنگ ترافیک اقداماتی است که در این خصوص در 

دست اجرا و پیگیری داریم.
طالبی همچنین از اجرای خط کشی های عابر پیاده با رنگ دوجزیی – با 
دوام و ماندگاری بیشتر- در معابر پرتردد شهر در سه ماهه پایانی سال 

جاری خبر داد.
وی گفت: افزایش پل های عابر پیاده، ایجاد و راه اندازی مسیرهای مخصوص 
تردد دوچرخه، اجرای نیازهای خط کشی عابرین پیاده و بسیاری دیگر از 
طرح های مشابه، اگر با رعایت قوانین و فرهنگ ترافیکی از طرف رانندگان 
و شهروندان همراه باشد ، شاهد اثر بخشی طرح ها و پروژه های اجرا شده 

خواهیم بود.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم افزود: هر چند سردی 
هوا و دغدغه های ماه های پایانی سال از عمده مشکالت اجرای این طرح ها 
به حساب می آیند اما می توان گفت نوید بخش سالی پر رونق و پرکار در 
سال آینده را برای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم خواهد بود.

سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم اعالم کرد:

تخفیف 15 درصدی 
برای پرداخت به موقع عوارض صنفی

سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به تخفیف 
عوارض صنفی در صورت پرداخت به موقع، گفت: اصناف طبق قانون نظام 

صنفی و تعرفه مصوب مکلف هستند عوارض را پرداخت کنند.
محمد وحیدنیا در گفت وگو با شهرنیوز، پرداخت عوارض را گامی مؤثر در 
آبادانی شهرها دانست و اظهار داشت: میزان مشارکت مردم در پرداخت 
عوارض های شهری می تواند توسعه یافتگی بیشتری به شهرها دهد، هرچند 

شهرداری هیچ گاه در خدمت رسانی متوقف نمی ماند.
سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم یکی از عوارض های 
شهری را عوارض پسماند دانست و ابراز کرد: بحث عوارض پسماند براساس 
قانون بهای خدمات است و عوارض ساختمانی نیز براساس مصوبه شورای شهر و 
اختیارات به تصویب رسیده که براساس تعرفه شورا برای صدور پروانه اخذ می شود.

وحیدنیا عنوان کرد: یکی از آیتم های عوارضی، عوارض کسبی است که 
طبق قانون نظام صنفی و تعرفه مصوب کلیه کسبه مکلف هستند عوارض 

را پرداخت کنند.
وی پرداخت عوارض مشاغل را موردتوجه قرار داد و گفت: دو دسته عوارض 
مشاغل داریم که یکی مشمول قانون نظام صنفی هستند که زیر نظر اتاق 
اصناف بوده و به حساب شهرداری واریز می کنند و صاحبان شغل مکلف 

هستند سالیانه این عوارض را پرداخت کنند.
سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم ادامه داد: مشموالن 
دیگر به جز قانون نظام صنفی، شامل دفاتر وکال و اسناد رسمی، دفاتر زیارتی، 
کارگزاری بورس، پیشخوان بیمه و غیره هستند، آن ها براساس تعرفه وضع شده 

مکلف هستند عوارض را سالیانه پرداخت کنند.
وحیدنیا گفت: این مشموالن در ابتدای سال از 15 درصد تخفیف و سه ماهه 
اول و دوم 10 درصد و سه ماهه سوم 5 درصد تخفیف پرداخت عوارض 

شغلی برخوردار می شوند.

سرپرست منطقه هشت شهرداری قم اعالم کرد:

پیاده راه سازی در پردیسان
با اولویت مساجد و مراکز دانشگاه

سرپرست منطقه هشت شهرداری قم پیاده روسازی در پردیسان را جزء وظایف 
اداره کل راه و شهرسازی دانست و گفت: شهرداری عهده دار پیاده رو سازی 
در پردیسان شده و با اولویت بندی در حال انجام آن است اما نیازمند 

کمک های دولتی هستیم.
به گزارش شهرنیوز، محمد رمضانی با تأکید بر کسب رضایت مردم و ارائه 
خدمات، اظهار داشت: در چند سال اخیر باوجود مشکالت اقتصادی و قطع 
کمک های دولتی شهرداری قم عالوه بر تکمیل پروژه های عمرانی، اقداماتی 

فراتر از وظایف ذاتی خود نیز انجام داده است.
سرپرست منطقه هشت شهرداری قم پیاده راه سازی را یکی از وظایف اداره 
کل راه شهرسازی دانست و افزود: متأسفانه اداره کل راه و شهرسازی بخشی 
از وظایف خود را در تکمیل پردیسان نیمه تمام راه کرده و شهرداری برای 

رفاه شهروندان باوجود هزینه های سنگین عهده دار آن شده است.
رمضانی هزینه برآورد شده برای پیاده رو سازی در پردیسان را بیش از 200 
میلیارد تومان دانست و تأکید کرد: البته این برآورد هزینه برای چند سال 

قبل بوده و با هزینه های امروز این عدد چندین برابر خواهد شد.
وی ادامه داد: شهرداری باهدف کسب رضایت مردم و تأمین رفاه شهروندان 
عهده دار پیاده رو سازی در پردیسان شده و با اولویت بندی در حال انجام آن 

بوده اما نیازمند کمک دولت در این حوزه هستیم.
سرپرست منطقه هشت شهرداری قم اولویت بندی شهرداری را در پیاده 
رو سازی موردبررسی قرارداد و تصریح کرد: پیاده رو سازی با اولویت حاشیه 
مدارس، مساجد و دانشگاه ها در حال انجام بوده و با توجه به هزینه سنگین 

آن به مرور زمان انجام می شود.

خبر

استاندار قم بابیان اینکه شیب نزولی کرونا در قم 
خیلی ُکند شده است گفت: نگران هستیم اگر 
عادی انگاری صورت بگیرد ممکن است که این 

شیب دوباره برگردد و پیک بعدی شروع شود.
بهرام سرمست روز گذشته در پایان جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا که به صورت ویدیو کنفرانس 
در آن شرکت کرده بود در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده در این جلسه 
در کشورهای مختلف از جمله در اروپا و آمریکا 
تعداد بستری و فوتی های کرونایی به شدت در 

حال افزایش است.
وی افزود: در کشور ما نیز که شیب نزولی کرونا 
شروع شده بود و با شیب تند حرکت می کرد، هم 
اکنون در برخی از استان ها این شیب متوقف شده 
و در برخی استان ها همچنان ادامه دارد و در برخی 
از استان ها نیز یک شیب صعودی مجددی در 
حال شکل گیری است که نگران کننده می باشد.

استاندار قم تصریح کرد: در قم نیز با توجه به 
اینکه یک شیب کاهشی بسیار مطلوبی داشتیم 
و از وضعیت قرمز به نارنجی، زرد و آبی کرونایی 
رسیدیم و هنوز هم در وضعیت آبی قرار داریم، 
انتظار داشتیم که این شیب با همان سرعت باال 
کاهش پیدا کند و به نقطه بسیار مطلوب تری 
برسیم اما متاسفانه شیب خیلی ُکند شده است.

سرمست ادامه داد: امیدواریم شهروندان همانند 
گذشته که پروتکل ها را رعایت کردند باز هم رعایت 

کنند و عادی انگاری نداشته باشیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر وضعیت هشدار است 
و باید این وضعیت را ادامه دهیم تا بلکه بتوانیم به 
نقطه مطلوبی که وضعیت سفید و سبز است، برسیم.

استاندار قم:

ُکندی شیب نزولی کرونا در قم 
نگران کننده است

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان قم خبرداد : طی ده ماهه نخست 
سالجاری درکمیسون ماده 12 )رسیدگی به تخلفات 
شرکتهای حمل ونقل عمومی کاالومسافرجاده ای( 
استان قم ،  73 مورد تخلف اعالمی رسیدگی شد که 
درمقایسه با مدت مشابه درسال گذشته )56 مورد( 

از رشد 30 درصدی برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان قم دررراستای صیانت از حقوق 
رانندگان ، مسافران و دیگر کاربران جاده ای، طی ده 
ماهه نخست سال 99 ، به 73 مورد تخلف اعالمی 
درکمیسیون ماده 12 )رسیدگی به تخلفات شرکتهای 
حمل و نقل عمومی  کاال و مسافر( دراستان قم 

رسیدگی شد. 
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان قم درپی اعالم خبر فوق تصریح کرد 
: با وجود اپیدمی ویروس کرونا و ضرورت اجتناب 
از تشکیل مستمر جلسات موضوعه ، طی ده ماهه 
نخست سالجاری به 73 مورد تخلف اعالمی شرکتهای 
حمل ونقل عمومی کاال و مسافر دراستان قم رسیدگی 
گردید ،  که درمقایسه با مدت مشابه سال 98 ، ازرشد 

30 درصدی برخوردار است. 
حسین اعتمادی تعداد پرونده های تخلفات رسیدگی 
شده شرکتهای حمل ونقل عمومی کاال و مسافراستان 
قم  درسال 98 را 56 مورد عنوان و افزود : غالب 
تخلفات صورت گرفته شامل : صدور بارنامه فاقد 
کد رهگیری ، صدور بارنامه جهت خودروهای فاقد 
تجهیزات ایمنی ) کپسول اطفا حریق ، آج مناسب 
الستیکها ، سالم بودن شیشها ، سالمت سیستم 
سرمایشی و گرمایشی خودرو و ....( ، سواستفاده از 

کارت هوشمند و کدپستی و...می باشند .
وی درادامه به احکام صادره جهت موارد رسیدگی 
: از  شده درتخلفات اعالمی اشاره و اظهار داشت 
مجموع 73 مورد تخلف اعالمی رسیدگی شده در 
کمیسیون ماده 12 استا ن قم دومورد به تعطیلی 
شرکت به مدت یکماه ، 59 مورد به پرداخت جریمه 

نقدی )از یک الی پنج میلیون ریال( ، شش مورد 
به تذکر کتبی و مابقی )شش مورد( از موارد اتهامی 

مبرا شناخته شدند. 
اعتمادی با یادآوری این مهم که بازرسان ونظار این 
اداره کل به طور مستمر نسبت به بازدید و بررسی 
میدانی  موارد موضوعه در شرکتهای حمل ونقل 
عمومی کاال و مسافرساعی می باشند عنوان کرد : 
کاربران جاده ای اعم از رانندگان ، مسافران و دیگر 
عزیزانی که از خدمات حمل ونقل عمومی جاده ای 
بهره مند می شوند درصورت مشاهده هرنوع تخلف 
میتوانند ضمن تماس با شماره تلفن گویای 141 
مرکز مدیریت راهها مراتب را اطالع رسانی نمایند.

وی خاطر نشان ساخت : بی تردید به تمامی موارد 
تخلف اعالمی کاربران جاده ای توسط مسئوالن ذی 

ربط  رسیدگی و نتیجه اطالع رسانی می گردد .
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای استان قم ضمن اعالم مجدد آنکه تلفن 
گویای 141 مرکز مدیریت راه ها درتمامی اوقات شبانه 
روز آماده پاسخگویی به مراجعات تلفنی می باشد 
متذکر شد : همچنین درتمامی ایام هفته )بغیر از ایام 
تعطیل( و درساعات اداری، تلفن های 37782426و 
37780427 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای استان قم آماده پاسخگویی به مراجعات تلفنی 

عزیزان می باشند.
شایان ذکر است کمیسیون ماده 12 )رسیدگی به 
تخلفات  شرکتهای حمل ونقل عمومی جاده ای ( 
متشکل از مدیر کل  راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان )رئیس کمیسیون( ، رییس اداره حقوقی راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان و رییس انجمن صنفی 
شرکتهای حمل ونقل عمومی کاال و مسافربوده که 
متناسب با تعداد و نوع تخلفات استعالمی نسبت به 

تشکیل این کمیسیون اقدام می نمایند.  

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قم خبرداد:

افزایش 30 درصدی رسیدگی به تخلفات
شرکت های حمل ونقل کاال و مسافر در استان قم 

بیمه پارسیان (نمایندگی مؤدب)
صدور انواع بیمه نامه اتومبیل (ثالث و بدنه) - به صورت اقساطى بدون کارمزد 
 مشاوره بیمه عمر و سرمایه گذارى - انواع بیمه هاى آتش سوزى و  مسؤلیت 

38801524 - 38820951 - 09124525651
 نیروگاه ، خیابان آیت اهللا کاشانى بعد از چهار راه معصومیه 
(با صدور هر بیمه نامه در این نمایندگى ، کارت  کارواش رایگان هدیه بگیرید)
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پیام قم - دکتر شیما سادات هاشمی:
زیر نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه، و اهمیت دادن به مسائل 
اقتصادی جامعه، و راهنمایی و کمک و مشاوره بویژه در بازار 
سرمایه، اکنون یکی از مهم ترین رسالت هایی است که رسانه 
مطبوعاتی، می تواند عهده دار باشد. بازار بورس که این روزها 
حال خوبی ندارد، سبب شده تا گرفتاریها و دلمشغولی های 
بسیاری در اجتماع بوجود آید. در چندین شماره از پیام قم، 
درباره فرصت ها و تهدیدها در بورس مطالبی ارائه نمودیم. اما 
این بار، به سراغ کارشناس خبره و ایده پردازی رفتیم، تا در 
چندین شماره، بصورت هفتگی، از ابتدا، با مفاهیم بازارهای 
مالی آشنا شویم و در جهت ارتقا سطح دانش عموم مردم، 

گامی موثر برداریم!
فعاالن بازار سرمایه، استاد احمدرضا جبل عاملی را به خوبی 
میشناسند! استاد جبل عاملی، بنیان گذار تحلیل سنتیمنتال 
برپایه اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری است. ایشان، از سال 
2003 معامله گری انواع بازارهای معامالتی را شروع کردند 
و بعد از استفاده  گسترده و آزمون و خطاهای فراوان روش 
های متنوع تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیدند که معامله 
گری با روش های تحلیل گری موفق نخواهد بود و معامله 
گری اصول و قواعدی دارد که راهش کامال از تحلیل گری 
جداست. 5 سال طول می کشد تا انواع روش های تحلیل 
تکنیکال را فرا بگیرند. اصلی ترین معیار برای ایشان، انتخاب 
یک روش معامالتی، سوددهی مستمر بدون تاریخ انقضا و 
به دور از هر گونه پیچیدگی و اتالف وقت بوده است. نتیجه 
6 سال تحقیقات، مطالعات و معامالت شان در بازارهای 
معامالتی منجر به شکل گیری تحلیل سنتیمنتال می شود! 
تحلیل سنتیمنتال که برگرفته از مالی رفتاری و اقتصاد 
رفتاری است خیلی ساده و قدرتمند، سرنخ های جریان پول 
های بزرگ را نشان می دهد؛ که این به معنای دستیابی به 
جام مقدس بازارهای مالی است. استاد جبل عاملی بر این 
باور است که وقتی شخص بتواند جریان پول های بزرگ 
در بازار را متوجه شود، اقدام بعدی آن فقط همراه شدن 

با آن است.
این استاد موفق و گرانقدر،  با  از پیام قم،  در این شماره 
گفت وگوی ویژه ای را داریم که تقدیم گرامیان ارجمند 

می نماییم!
دکتر شیما سادات هاشمی: استاد جبل عاملی!  طیف 
وسیعی از مخاطبین در استان قم و دیگر استان ها، 
از مطالب این روزنامه حتی بصورت  مجازی بهره می 
برند.  بورس را برای ما تعریف کنید! البته از طرح این 
سوال، هدف خاصی دارم! با وجودی که تعاریف در 
دسترس، از بورس، فراوان هست، اما تعریف بورس از 
نگاه شما برایم مهم هست! چون نگاه شما، به مساله 

بورس، متفاوت بوده! 
استاد احمد رضا جبل عاملی: بنام خدا! سرکار خانم دکتر 
هاشمی! ضمن تشکر از جنابعالی، از اینکه این ارتباط را با 
مخاطبین محترم پیام قم فراهم نمودید خشنودم. کم و بیش 
مقاالتتان در روزنامه را، به مقتضای فرصتی که دست می 
دهد، مطالعه کرده ام، و از فعالیت های گسترده پژوهشی 
شما در حوزه های گوناگون و بویژه پزشکی مطلع هستم! 
این پرسش هم نشانگر دقت شماست! هرچند شاید در نگاه 

اول، ساده بنظر برسد، اما شما را تحسین می کنم!
بورس   ” برای  زیادی  بسیار  تعاریف  که  کنم  عرض  باید 
چیست ”  در اینترنت و شبکه های اجتماعی مطرح شده، 
اما من می خواهم در اینجا یک تعریف واضح تر و شفاف تر 

برای شما و مخاطبین گرامی ارائه دهم. 
اگر توجه کرده باشید در اکثر فروشگاه ها این جمله معروف 
”جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود ” به دیوار زده 
شده؛ یعنی کاالیی که به شما فروخته شده است را نمی 

توانید مجددا پس دهید. 
حاال تصور کنید که این امکان وجود داشت که بتوانید 
کاال را به فروشنده بعد از اینکه قیمت آن باالتر رفت، 
بازگردانید و پول پرداختی به همراه سود کسب شده را 

از آن دریافت کنید.
این امکان در بورس وجود دارد. بورس مکانی است که در آن 
سهام شرکت ها، کاالها و اوراق بهادار معامله می شود و شما 

می توانید از اختالف بین خرید و فروش سود کنید. 
با شناسایی فرصت های مالی، می توان از اختالف قیمت 

خرید و فروش درآمد کسب نمود.
به کسی که در بازار های مالی به خرید و فروش می پردازد، 
معامله گر می گویند و مهمترین کار شما به عنوان یک 
معامله گر این است که تشخیص دهید در آینده قیمت می 
خواهد رشد کند یا نزول و گام بعدی فقط استفاده از فرصت 

هاست.
دکتر هاشمی: درباره مزایای بازار بورس و شغل معامله 

گری بورس برایمان بگویید!
استاد جبل عاملی: مزایای بسیار زیادی این شغل وجود دارد 
که به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می کنم؛ می دانم 

برایتان خیلی جالب و جذاب است.
امکان کسب درآمد بدون محدودیت و در هر جای 

دنیا!
شما برای کسب درآمد از بورس و خرید و فروش در این بازار 
هیچ محدودیتی ندارید و می توانید به راحتی به دالر و ریال 
درآمد خود را کسب نمایید و تا هر اندازه که دوست داشتید 

آن را رشد دهید. 
این مزیت جزو مواردی است که کمتر از کسب و کارهایی 

آن را دارند که امکان رشد درآمد و سرمایه در آن به صورت 
نامحدود وجود دارد؛ شما می توانید به راحتی و تنها با یک 
لپ تاپ و خط اینترنت به از هر جای دنیا به بازارهای مالی 

جهانی متصل شده و معامله کنید..
بی نیاز از مدرک تحصیلی و یا سابقه کار!

به  احتیاجی  هیچ  گری  معامله  شغل  در  فعالیت  برای 
مدرک تحصیلی یا سابقه کار ندارید. البته علم معامله گری 
سنتیمنتال و کسب تجربه در آن جزو اولین اقداماتی است 
که قبل از انجام معامله باید انجام دهید اما مدرک یا سابقه 
کار که اداره ای خاص از شما بخواهد تا مجوز فعالیت را برای 
شما صادر کند، وجود ندارد و شما می توانید خیلی ساده از 

همین حاال شروع کنید.
امکان شروع حتی با سرمایه اولیه کم!

بر خالف اکثر کسب و کارها شما برای ورود به بورس و 
توانید  ندارد و می  اولیه زیاد  شروع احتیاجی به سرمایه 
حتی با 500 هزار تومان در بازارهای داخلی یا با 100 دالر 
در بازارهای خارجی مثل فارکس و شروع به معامله گری 
کنید. اما هر چقدر که سرمایه شما بیشتر باشد مسلما امکان 
مدیریت سرمایه هم راحت است و این موضوع می تواند به 
شما در ابتدای کار خیلی کمک کند که حداقل با پول خیلی 
کم قبل از سرمایه گذاری اصلی، یک بار این بازار را تست 
کنید و در صورتی که مورد قبول بود کم کم سرمایه بیشتری 

را طبق پلن مدیریت سرمایه به آن اضافه کنید.
شغلی مستقل و آزاد!

در این بازار شما بصورت کامال مستقل و آزادانه به معامله 
می پردازید و هیچ شخص و یا نهادی شما را محدود نخواهد 
کرد. تمامی مدیریت ها توسط خود شما انجام می شود و هر 
زمان که خواستید می توانید تا هرچقدر که دلتان خواست 
درآمدتان را باال ببرید یا اینکه به یک استراحت طوالنی مدت 

خودتان را دعوت کنید.
و ده ها مورد دیگر.

برای  اساسی  و  مهم  ویژگی  استاد!  هاشمی:  دکتر 
موفقیت در معامله گری را برایمان توضیح بدهید! 

استاد جبل عاملی: دقیقا مثل یک گیاه که برای رشد کردن 
به حداقل شرایط الزم و مطلوب مثل آب و نور کافی به 
همراه خاک مناسب نیاز دارد، معامله گر هم برای موفقیت 
به 5 چیز بسیار مهم نیاز دارد که تا لحظاتی دیگر شما نسبت 

به آنها آگاهی پیدا می کنید. 
اگر در تصمیم خود جدی هستید و می خواهید که به 
موفقیت سرشار برسید، بعد از مطالعه این مقاله برنامه ای 
منظم طراحی و تک تک این موارد را جزئی از عادات معامله 

گری خود کنید.

مدیریت سرمایه کامال مشخص
اصلی ترین چیزی که شما در این بازار با آن سروکار دارید، 
پول است؛ در هر شغلی مدیریت سرمایه بسیار مهم است 

و در معامله گری این اهمیت به چندین برابر می رسد.
مدیریت سرمایه یعنی داشتن یک برنامه مشخص، منظم 
و نوشته شده که هدف آن رشد و افزایش درآمد و سرمایه 

تان است. 
از  بسیاری  جلوی  ساده  خیلی  صحیح  سرمایه  مدیریت 
رفتارهای اشتباه و احساسی معامله گری که نتیجه آن ضرر 
است را می گیرد و می تواند به شما رشد تدریجی و منظم 

پولتان را نشان دهد.
مدیریت ریسک کامال مشخص

مدیریت ریسک با سرمایه کامال متفاوت است و دو پلن مجزا دارد. 

شما نیاز به یک یک برنامه ای منظم و حرفه ای برای اینکه 
بدانید ریسک معامالت خود را به چه صورت باید افزایش یا 

کاهش دهید، داشته باشید. 
با  مستقیم  کامال  ارتباط  ریسک  کاهش  یا  افزایش 
یعنی  دارد.  معامله  هر  در  شما  ضرر  یا  سود  میزان 
اگر مثال به جای 3 درصد 10 درصد از سرمایه تان را 
ریسک کنید و معامله شما وارد ضرر شود ممکن است 
اگر  یا  بدهید  دست  از  را  خود  سرمایه  از  درصد   10
سرمایه  افزایش  درصد   10 تواند  می  شود،  وارد سود 

به شما بدهد.
بسیار مهم است که بدانید، بخش اعظمی از آرامش شما در 
معامله گری به این عامل بستگی دارد که  بدانید بابت هر 

معامله چقدر مجاز به ریسک هستید.
یعنی قبل از ورود به هر معامله محاسبه کنید که در بدترین 
حالت چقدر ممکن است ضرر کنید و اگر وارد سود شدید 
برنامه مالی تان چیست و چطور این سود را مدیریت کنید 
که بتوانید از آن برای تثبیت و رشد درآمد و سرمایه تان 

استفاده کنید.
ثبت منظم و دقیق اطالعات در ژورنال معامالتی

ژورنال معامالتی وظیفه مدیریت احساسات و واکنش های 
شما قبل از ورود به معامله، در حین باز بودن معامله و بعد از 

خروج از بازار را دارد. 
اگر همین حاال شروع به ثبت اطالعات به صورت منظم در 
ژورنال معامالتی به شکل صحیح کنید و این کار را برای 20 
معامله بعدی خود انجام دهید، مطمئن باشید که از نتایج 

بدست آمده شگفت زده خواهید شد. 
انجام این اقدام به قدری حیاتی و مهم است که نداشتن آن 
به راحتی و بدون اینکه حتی متوجه شوید می تواند شما را 

وارد چرخه ضرر نامتناهی کند. 
ژورنال معامالتی می تواند به زندگی و شغل شما، نظم و 

آرامش بسیار خاصی هدیه کند.
تفریحات منظم

و  مثبت  هیجانات  دهید  می  انجام  معامله  که  وقتی 
در  که  گیرید  می  شکل  شما  در  زیادی  بسیار  منفی 
صورت تخلیه نشدن می تواند منجر به اخذ تصمیمات 

اشتباه شود. 
هیچگاه در این شغل دچار توهم خود کنترلی نشوید و 
خودتان را با تصور اینکه می توانید کنترل هیجانات را 
انجام دهید، گول نزنید که نتیجه آن اصال مورد قبول تان 

نخواهد بود. 
تنها راهی است که  ایجاد سروتونین  و  تفریحات منظم 
باعث می شود این هیجانات تخلیه شود. هر کاری به غیر 

از معامله گری که به شما حس خوب می دهد و باعث می 
شود که شما در آن کار غرق شوید و گذر زمان را فراموش 

کنید، عالی است. 
این کار برای اشخاص مختلف متفاوت است ممکنه برای 
فردی با ورزش کردن به این حالت می رسد و فرد دیگری با  
خرید یا مسافرت کردن و اصال فرقی نمی کند و فقط تخلیه 

صحیح هیجان مهم است.
ذهنی منظم و آرام

تا االن به شما گفته شد،  نهایی همه مواردی که  هدف 
رساندن شما به ذهنی منظم و آرام است.

اگر می خواهید خودتان را ارزیابی کنید و متوجه شوید که 
آیا در مسیر صحیح قرار دارید یا خیر، فقط کافیست به میزان 

آرامش و نظم ذهن خود توجه کنید. 

جمع بندی و تمرین
چشمان خود را ببینید و با سه نفس عمیق به خودتان در 

هنگام معامله گری فکر کنید و شرایط را بسنجید. 
هر آنچه که باعث ایجاد بی آرامی در شما می شود را روی 

کاغذ یادداشت و برایشان راه حل طراحی کنید.
جهت  در  هایتان  ایده  اجرای  فقط  مسلما  بعدی  قدمی 

رسیدن به آرامش و نظم در معامله گری است. 

دکتر هاشمی: با وجودی که بورس، در این ماه های 
اخیر، ضررهای زیادی به افراد زده، اما در نگاه کلی و 
بعنوان اصول بازار سرمایه، درآمد شغل معامله گری 

بازار بورس تا چه اندازه است؟
استاد جبل عاملی: چند ابهام خیلی مهم در ذهن افراد در 
مورد درآمدشان وجود دارد از جمله اینکه آیا واقعا می توان 
از طریق معامله در بورس به جایگاه مطلوب از نظر آزادی 
مالی رسید؟ و اینکه دقیقا چه مقدار درآمد یک معامله گر 

در بازار بورس است؟ 
پتانسیل درآمدی موضوع بسیار مهمی است، که الزم است 
در گفت و گوهای آینده بصورت مفصل در این باره بحث 
کنیم. اما میخواهم پیرو سواالت جنابعالی، تا اینجای مباحث 

را یک نتیجه گیری داشته باشم!

اولین گام برای ورود به  بطور قطع میگویم، همین حاال 
بازار پرهیجان و پر درآمد بورس را بردارید. برای رسیدن 
به موفقیت در شغل معامله گری باید استراتژی قدرتمندی 
جهت معامله و تشخیص بهترین موقعیت های معامالتی 

داشته باشید. 
معامله گری سنتیمنتال تنها علمی است که بعد از یادگیری 
آن می توانید به راحتی در هر بازاری فرقی نمی کند، بورس 
ایران باشد یا بازارهای خارجی مثل فارکس، رمز ارز، آپشن 
و معامله کنید.مجموعه ی این دانش را، به مرور در گفت و 

گوهای بعدی انجام خواهیم داد و تقدیم خواهیم نمود.
دکتر هاشمی: درباره فعالیت تان در آکادمی و معامله 
گری به روش سنتیمنتال هم توضیح مختصری برای 

خوانندگان پیام قم ارائه نمایید!
استاد جبل عاملی:  پس از 14 سال تجربه در سال 1397 
به عنوان ارائه دهنده برترین سیستم معامالتی روز دنیا یعنی 
معامله گری سنتیمنتال ، آکادمی معامله گری بورس توسط 
اینجانب فعالیت خود را آغاز نمود.  تا به امروز توانسته است 
بیش از 3000 معامله گر پرورش دهد. مجله بین المللی 
با  تخصصی  کامال  بستری  عنوان  به  عاملی  بورس جبل 
ماموریت فرهنگ سازی، آموزش و افزایش اطالعات عمومی 
از تاریخ 19 آبان 99  بازارهای مالی  جامعه معامله گران 
فعالیت خود را به صورت رسمی در حوزه های معامله گری 
سنتیمنتال و ارز دیجیتال آغاز کرده است که تصمیم دارد 
در این دو حوزه به صورت کامال تخصصی خدمات خود را 

ارائه دهد.
باید  سنتیمنتال  گری  معامله  درباره  تان  پرسش  درباره 
اینگونه بگویم که روشی است که می تواند شما را از همه 
روش های تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، الگوهای هارمونیک، 
الگوهای کالسیک، الیوت، گن، ایچیموکو، الگوهای کندل 
استیک استیو نیسون، چنگال اندروز، ستاره شناسی و هر 
چیز دیگه ای که شما می شناسید و در این لیست نیامده 
است، بی نیاز سازد و چنان آرامش و قدرتی را در معامالت 

شما ایجاد کند که تصور کردنش هم عجیب باشد. 
چون در معامله گری سنتیمنتال هیچ اثری از هیچ ابزاری 
نیست و شما یاد می گیرید که خیلی ساده و تنها با نگاه 

کردن به وضعیت فعلی قیمت، متوجه شوید که:
- بهترین زمان برای ورود شما چه زمانی است؟

- بهترین زمان خروج چه زمانی است؟ 
- چطور بیشتر سود ممکن را کسب کنید؟

- چطور کمترین خواب سرمایه را تجربه کنید؟
- چطور رد پای پول های بزرگ را در بازار تجربه کنید؟

- چطور روند را قبل از تشکیل آن تشخیص و معامله کنید؟
- چطور بدون قرار گرفتن در صف خرید و صف فروش 

معامله کنید؟ 
- و ده ها مورد دیگر

شگفتی معامله گری سنتیمنتال در نتایج و سادگی آن است 
که می توانید بعد از یادگیری و دست یافتن به مهارت کافی 
در آن در کمتر از 6 ماه به 70 درصد معامالت موفق در هر 

بازاری که معامله می خواهید انجام دهید برسید. 
دکتر هاشمی: از همراهی شما سپاسگزارم!

استاد جبل عاملی: موفق باشید!

گام های اطمینان بخش در بازارهای مالی
)گفت و گوی اختصاصی پیام قم، با استاد احمدرضا جبل عاملی، بنیان گذار تحلیل سنتیمنتال برپایه اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری(

** بر خالف اکثر کسب و کارها شما برای ورود به بورس و شروع احتیاجی به سرمایه 
اولیه زیاد ندارد و می توانید حتی با 500 هزار تومان در بازارهای داخلی یا با 100 دالر 
در بازارهای خارجی مثل فارکس و شروع به معامله گری کنید. اما هر چقدر که سرمایه 
شما بیشتر باشد مسلما امکان مدیریت سرمایه هم راحت است و این موضوع می 
تواند به شما در ابتدای کار خیلی کمک کند که حداقل با پول خیلی کم قبل از سرمایه 
گذاری اصلی، یک بار این بازار را تست کنید و در صورتی که مورد قبول بود کم کم 

سرمایه بیشتری را طبق پلن مدیریت سرمایه به آن اضافه کنید.
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فواید و مزایای ورزش هندبال
هندبال ورزشی گروهی است که دو تیم شرکت کننده در آن، هر کدام 
دارای هفت بازیکن هستند، از این هفت بازیکن یک نفر به عنوان دروازه 
بان جلوی دروازه میایستد. در ورزش هندبال بازیکنان برای کسب امتیاز 
باید توپ را درون دروازه حریف جای دهند. در این ورزش از دست برای 

پاس دادن و شوت کردن استفاده میشود.
فواید ورزش هندبال

هندبال می تواند روی سیستم های مختلف بدن تاثیرات مثبتی داشته باشد.
آمادگی جسمانی: هندبال باعث افزایش سرعت، قدرت، استقامت، چابکی 

و انعطاف پذیری در فرد ورزشکار می شود.

آمادگی روانی: خال قیت و قدرت تصمیم گیری در ورزشکاران این رشته 
افزایش می یابد.

افزایش سرعت عکس العمل: ورزشکاران این رشته نسبت به افراد عادی با 
سرعت بیشتری به تحریکات محیطی پاسخ می دهند.

آمادگی فکری: افزایش قدرت تمرکز، اعتماد به نفس و توجه در این ورزشکاران 
بیشتر است.

شادابی: کسب مهارت و بازی در این رشته باعث شادابی در بازکنان هندبال می شود.
هندبال در مدارس

هندبال یک رشته ورزشی مناسب برای دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی 
است. این ورزش برای تمام سنین سرگرم کننده است، سبب تقویت تمام 
عضالت بدن می شود، به علت تحرک زیاد باعث تناسب اندام در دانش 
آموزان می شود، ورزش چندان گرانی نیست و جثه دانش آموز در موفقیت 
او در این ورزش موثر نیست، یعنی همه دانش آموزان با هر جثه ای می 

توانند در این ورزش پیشرفت کنند.
هندبال برای بانوان

هندبال ورزش مناسبی برای بانوان است. اگرچه بعضی از کارشناسان معتقدند 
که این ورزش کمی برای بانوان خشن است اما عده کثیری هم اعتقاد دارند 
که هندبال یکی از مناسب ترین ورزش ها برای حفظ تناسب اندام، سالمت 

و افزایش قدرت تفکر در خانم ها است.
هندبال عالوه بر اینکه یک ورزش سرعتی است و به سالمت قلب و عروق 
کمک می کند، یک ورزش قدرتی نیز می باشد که در تقویت عضالت 

مختلف بدن نقش مفیدی دارد.
مزایای بازی هندبال

ورزش هندبال به دلیل تحرک زیادی که بازیکنان در آن دارند ویژگی 
های ورزش های اساس مانند دو میدانی و ورزش های دسته جمعی را 
دارا می باشد. عالوه بر این می توان از هندبال برای بدست آوردن آمادگی 
های جسمانی همچون سرعت، چابکی، استقامت، مهارت، دقت، قدرت و 

هماهنگی بین اعصاب و عضله استفاده کرد.
ویژگیهای ورزشهای اساسی مثل دو و میدانی و نکته های فنی بیشتر 
ورزشهای دسته جمعی را داراست و مزیت دیگر برای کسب آمادگیهای 
جسمانی نظیر سرعت، چابکی، استقامت، مهارت، دقت، قدرت و هماهنگر 

بین اعصاب و عضله ها مورد استفاده قرار می گیرد.
هندبال و بدنسازی:

چون هندبال یک ورزش قدرتی است و احتیاج به قدرت دارد ، لذا می 
بایستی در این ورزش به مساله ی بدن سازی عمومی و بدنسازی در پست 
های مختلف بازی تکیه ی فراوان شود . از این رو در کشور های اروپایی 
که هندبال بسیار رایج است ، از این ورزش به عنوان بدنساز استفاده و مادر 

ورزش های توپی نامیده می شود .
گروه های عضالنی درگیر در هندبال

عضالت کمر : این عضالت با همکاری عضالت پشت ، عضالت راست و مایل 
شکم عمل می کنند . قدرت عضالت کمر شرط اصلی برای انجام پرتاب 

هایی است که با خم کردن کمر انجام می گیرد .
عضالت شانه :این عضالت با همکاری عضالت سینه ای بزرگ و دلتوئید 
عمل می کند . به وسیله ی عمل این عضالت است که مخصوصا عمل دور 

خیز دادن دست ها و پرتاب کردن صورت می گیرد .
عضالت آرنج : این عضالت با همکاری عضالت راست کننده و خم کننده 
دست ها عمل می کنند . آن ها از چرخش بیش از حد مفصل آرنج جلوگیری 

کرده و باعث گردش آرنج می شوند .
عضالت مچ و دست :این عضالت با همکاری عضالت ساعد ، به خصوص 
عضالت راست و خم کننده دست و عضالت راست و خم کننده انگشت ها 
عمل می کنند . عملکرد عضالت مچ دست به خصوص در هنگام دریافت 

توپ و در هنگام پرتاب مچ دست ، بسیار مهم هستند .
عضالت تهیگاه : این عضالت با همکاری عضالت بزرگ و متوسط باسن 
و نیز عضله کمر عمل می کنند . آن ها عمل راست و کشیده کردن پارا 
به خصوص در هنگام تکیه دادن آن ونیز در هنگام پرش، مطلوب کرده . 
در هنگام پرتاب پرشی به پهلو تاثیر مثبتی در عمل خم کردن کمر روی 

پای تکیه گاه دارد .
عضالت ران :این عضالت با همکاری عضالت باسن باعث می شوند که 
بتوانیم پاهارا کشیده به طرف جلو یا عقب تاب دهیم و یا آن ها را به طرف 

داخل یا خارج بچرخانیم .
عضالت ساق پا :کار گروهی عضالت دو قلو و خم کننده انگشتان پا باعث 

عملکرد صحیح در هنگام انجام حرکات پرشی می شوند.

هندبال

فکری سرمربی استقالل: 

برخی از اینکه استقالل 
بوی قهرمانی می دهد، ناراحتند

سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران معتقد است تیمش به اشتباهات داوری 
عادت کرده و گویا برخی از اینکه استقالل در صدر جدول است و بوی 

قهرمانی می دهد، ناراحتند.
محمود فکری پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل سایپا در ورزشگاه 
آزادی با اشاره به اینکه تیمش دیدار خوبی را پشت سرگذاشته و می توانسته 
پیروز شود، اظهار کرد: فشار زیادی پس از دریافت گل به تیم سایپا وارد 
کردیم اما چون تمرکز الزم را نداشتیم، نتوانستیم به خوبی از موقعیت هایی 

که در محوطه جریمه به دست آوردیم، استفاده کنیم.
وی ادامه داد: درحالی که می توانستیم سه امتیاز دیدار امروز را به دست 
آوریم اما روی بد فوتبال به ما رو کرده بود و در نهایت به تیم سایپا که 
خوب بازی کرد، تبریک می گویم. به هرحال این دیدار نیز تمام شد و باید 

به فکر بازی های بعدی خود باشیم.
سرمربی تیم فوتبال استقالل در رابطه با داوری، نیز بیان کرد: به مسئله 
داوری مسابقه عادت کرده ایم که همیشه به ضرر ما سوت بخورد و اشتباهات 
داوری به ضرر ما باشد، نمی دانیم این چه داستانی است. همه با تیم های دیگر 
هستند و گویا ناراحتند که استقالل صدر جدول و بوی قهرمانی می دهد، 
اما تیم ما تمام تالش خود را به کار می گیرد تا روند خود را حفظ و فاصله 

خود را با سایر تیم ها حفظ کند.
فکری در رابطه با برنامه مسابقات لیگ برتر نیز خاطرنشان کرد: نمی دانم، 
به خاطر تیم پرسپولیس برنامه لیگ تغییر کرد اما آن ها بازی هایشان را 
به موقع و شش تا هفت روز یکبار انجام می دهند و تیم ما باید پنج روز 
یکبار بازی کند. ما زمانی برای انجام کارهای تاکتیکی نداشتیم و نمی دانیم 

اعتراض خود را به چه کسی اعالم کنیم.
وی در مورد بازگشت هرویه میلیچ به تیم استقالل نیز، گفت: در این رابطه 

اطالعی ندارم.
سرمربی تیم فوتبال استقالل با اشاره به اینکه شاید در دیدار امروز مقابل 
سایپا حریف خود را دست کم گرفتیم، عنوان کرد: موارد مختلفی در این 
عدم نتیجه گیری موثر بود و تک موقعیت سایپا منجر به گل شد و در 
نهایت با وجود اینکه می توانستیم موقعیت خود را در صدر تثبیت کنیم، 

بازی را واگذار کردیم.
فکری در مورد نقطه ضعف تیمش، گفت: ما نباید در مورد نقطه ضعف خود 
صحبت کنیم، اما در مورد ایرادات فنی و سایر مشکالت، مواردی داریم 
که باید برطرف شود و بازی به بازی بهتر شویم. در مجموع دارای ضعف 
هستیم اما اینکه در دیدار مقابل سایپا به ضعف فنی باختیم، خیر اینگونه 

نبود و از آن دست بازی هایی بود که گره خورد.
وی با تاکید بر اینکه اتفاقاتی در فوتبال ایران رخ می دهد که به وضوح نشان 
می دهد، دوست ندارند استقالل صدرنشین جدول و دارای آرامش باشد، 
گفت: تمام دوستان در تالش هستند که استقالل را پایین بکشند، اما ما 
تمام تالش خود را می کنیم تا با نتیجه گرفتن، جواب این دوستان را بدهیم.

در حاشیه فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا
فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با تغییرات فراوان و با حضور 

تیم های کوچک از کشورهای ناشناخته برگزار خواهد شد.
چهلمین دوره رقابت های لیگ قهرمانان آسیا)جام باشگاه های آسیا( و نوزدهمین 
دوره با نام انحصاری لیگ قهرمانان آسیا قرار است از فروردین ماه سال 
1400 به صورت متمرکز آغاز شود. در این گزارش به صورت ویژه راجع 
به سازوکار این مسابقات و همچنین قرعه کشی این رقابت ها که چهار روز 
دیگر)چهارشنبه هشتم بهمن ماه( در کواالالمپور مالزی به انجام می رسد؛ 

صحبت خواهد شد.
این مسابقات برای اولین بار قرار است به جای 32 تیم با حضور 40 تیم 
برگزار شود. پنج گروهِ چهار تیمی در غرب و پنج گروهِ چهار تیمی در شرق 
که در نهایت تیم های اول به دور دوم می رسند و 6 تیم از 10 تیم دوم 
نیز به مرحله بعدی راه پیدا می کنند تا دور یک هشتم نهایی تکمیل شود. 
بازهم قرار است مانند ادوار قبلی، تیم های غرب و شرق به صورت جداگانه 

تا فینال مسابقاتشان را برگزار کنند.
قهرمان این دوره از مسابقات مجوز حضور در سال بعد را کسب می کند. 
اگر آن تیم نتواند در مسابقات داخلی اش مجوز بگیرد؛ باید از محله پلی آف 
کارش را شروع کند. همچنین قهرمان این دوره می تواند در جام باشگاه های 
جهان سال 2021 در ژاپن هم شرکت کند. اگر قهرمان از ژاپن بود؛ تیم 

دوم نیز می تواند چنین اجازه ای را پیدا کند.
در حال حاضر 9 کشور غربی و به طور دقیق 24 تیم در این منطقه حضور 
دارند. 16 تیم مجوز حضور پیدا کرده اند و هشت تیم دیگر باید در پلی آف 
به مصاف هم بروند و چهار تیم نهایتا به دور گروهی اضافه می شود. در 
منطقه شرق نیز 16 تیم مجوز حضور پیدا کرده اند و 10 تیم دیگر باید 

برای کسب چهار سهمیه باقیمانده تالش کنند.
اما تیم های صعود کرده منطقه غرب کدام تیم ها هستند:

قطر: الدحیل، السد، الریان
عربستان: الهالل، النصر، االهلی

ایران: پرسپولیس، تراکتور، استقالل
امارات: الشارجه، شباب االهلی

عراق: الشرطه
ازبکستان: پاختاکور

اردن: الوحدات
تاجیکستان: استقالل

تیم های غربی حاضر در پلی آف:
الغرافه قطر، الوحده عربستان، فوالد ایران، الوحده و العین امارات، الزوراء و 

الکواالجاویا عراق، اِی جی اِم کا ازبکستان
تیم های صعود کننده منطقه شرق:

چین: جیانگسو، گوانگژو، شاندونگ تایشان
ژاپن: کاوازاکی فرونتاله، گامبا اوزاکا، ناگویا گرامپوس

کره جنوبی: اولسان هیوندای، جونبوک هیوندای موتورز
تایلمد: پورت، بی جی پاتوم یونایتد

استرالیا: اف سی  سیدنی

فوتبال

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری 
قنوات  نخستین دوره مسابقات آزاد تیراندازی کشوری 
در استان قم در منطقه کویری کفتار کوه شهر 
قنوات به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم برگزار شد.

نخستین دوره مسابقات آزاد تیراندازی کشوری 
در استان قم به مناسبت اولین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم 
در منطقه کویری کفتار کوه شهر قنوات برگزار شد.

این مسابقات با سالح گلوله زنی با حضور 12 استان 
در دو کالس 400 متر و 1000 متر از سوی تربیت 
بدنی سپاه استان قم و با همکاری حوزه 21 شهید 

جاللی و شورا و شهرداری  قنوات برگزار شد.
در این مسابقات که روز جمعه مورخ سوم بهمن 
ماه برگزار شد در انفرادی 1000 متر شرکت کننده 
تهران مقام نخست و تیراندازان از اراک مقام دوم 
و سوم را تیراندازان تهران و قم نیز مقام چهارم و 

پنجم را به ترتیب کسب کردند.
در 400 متر انفرادی به ترتیب شرکت کنندگان 

تهران، قم و اراک کسب کردند.
در مجموع تیمی استان مرکزی مقام نخست، استان 

قم مقام دوم و استان کرمان مقام سوم را کسب کردند.
در مجموع این مسابقات 57 میلیون تومان جوایز 

نقدی همراه با اهدای حکم قهرمانی به شرکت 
کنندگان برتر تقدیم شد.

به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛

نخستین دوره مسابقات آزاد 
تیراندازی کشوری در قنوات برگزار شد

تیم فوتبال امید سوهان محمد قم در نخستین 
مسابقه خود از دوره جدید بازی های لیگ دسته 
اول فوتبال امید باشگاه های کشور به پیروزی رسید.

فوتبال قم از دوران حضور باشگاه صبا با نام تیم 
صبای قم در مسابقات لیگ های برتر و دسته اول 
امیدهای ایران نماینده داشته و اکنون همان تیم 
با تغییر نام به سوهان محمد در رقابت های فصل 
1400 – 1399 لیگ دسته اول امیدهای ایران 

حضور دارد.
البته این تیم در سال 1398 با نام مهام پلیمر در 
بازی های لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور 
حاضر شد و از قضا نتایج بسیار خوبی در مرحله 

مقدماتی کسب کرد و یکی از تیم های صعود کننده 
به مرحله نهایی بازی ها نیز بود اما در تالش برای 
کسب مجوز صعود به لیگ برتر متوقف شد و 

سهمیه قم را در این رقابت ها حفظ کرد.
بعد از اینکه مهام پلیمر برای ادامه فعالیت در تیم 
امید تمایلی نشان نداد، این تیم با نام سوهان 
محمد قم در مسابقات لیگ دسته اول امیدهای 
ایران حضور یافته و در نخستین مسابقه خود 
که میزبان تیم پاد ساری بود با نتیجه دو بر یک 
حریف خود را شکست داد تا شروع موفقی در 

این مسابقات داشته باشد.
هدایت تیم فوتبال امید سوهان محمد قم را یکی 

از مربیان شناخته شده و با دانش فوتبال قم یعنی 
علی شریفی بر عهده دارد و این تیم در نخستین 
مسابقه خود با گل هایی که علی سلیمانی و علی 
سعیدی وارد دروازه پاد ساری کردند، سه امتیاز 
شیرین به دست آورد تا ظرفیت باالی فوتبال قم 

را نشان دهد.
تیم فوتبال سوهان محمد قم که جمعی از بهترین های 
رده سنی امید را در ترکیب خود دارد، در دومین 
مسابقه از مرحله مقدماتی فصل جدید لیگ دسته 
اول فوتبال امید باشگاه های کشور باید روز چهارشنبه 
هفته جاری یعنی هشتم بهمن ماه در قم به مصاف 

تیم امید رایکا بابل برود.

در نخستین مسابقه لیگ دسته اول امید کشور؛

فوتبالیست های قمی پیروز شدند

یکی از داوران زن فوتبال به دلیل آنکه در زمینه 
جامعه شناسی ورزش و مطالعات جنسیت و اقتصاد 
سیاسی ورزش فعالیت می کند، توسط کمیته داوران 
تهدید به محرومیت شده و اکنون مدت هاست که 

ابالغی برای قضاوت در لیگ نداشته است.  
داوری در فوتبال ایران سختی های بسیاری دارد؛ 
حقوق های ناچیزی که گاهی پرداخت آن مدت ها 
به تعویق می افتد،  نداشتن بیمه و امنیت شغلی 
تنها گوشه هایی از مصائبی است که داوران با آن 
دست و پنجه نرم می کنند. از طرفی دیگر سیاست 
سکوتی که فدراسیون فوتبال و کمیته داوران در 
پیش گرفته اند باعث شده تا بسیاری از این مشکالت 
به عرصه رسانه ها وارد و به مطالبه ای برای بهبود 
وضعیت این بخش از جامعه ورزش تبدیل نشود.   
کمیته داوران به تازگی در رفتاری عجیب آسو جواهری 
را به این دلیل که در کنار داوری در زمینه تحصیالت 
دانشگاهی خود هم فعالیت می کند،  تهدید به محرویت 
کرده است. جواهری که یکی از داوران باتجربه فوتبال 
زنان است،  دکترای جامعه شناسی اقتصادی دارد و 
در تز دکترای خود اقتصادی سیاسی فوتبال ایران 
را مورد بررسی قرار داده است. او همچنین در زمینه 
مطالعات جنسیت و ورزش و تبعیض و نابرابری ها 
نیز مطالعات و پژوهش هایی داشته و حتی چندین 
کتاب تالیف و ترجمه کرده اما با سخت گیری عجیب 
کمیته داوران مواجه شده است که بین داوری و 

پژوهشگری یکی را انتخاب کند.  
آخرین دیداری که آسو جواهری در لیگ برتر 
قضاوت کرده است، به مسابقه سپاهان اصفهان 
و نماینده البرز در هفته پنجم لیگ برمی گردد و 
دیگر ابالغی نداشته است. به نظر می رسد کمیته 
داوران همچون گذشته بدون هیچ حکمی و صرفا 
با کنار گذاشتن از قضاوت در لیگ محرومیت را 
اعمال کرده است تا در صورت اعتراض جایی برای 
دفاع از خود داشته باشد. هنوز ماجرای محرومیت 
30 داور زن فراموش نشده که بدون  هیچ حکمی 
داوران را مدت ها از قضاوت در لیگ کنار گذاشتند.  
جواهری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه 

به چه دلیلی محروم شده است، گفت: " نمی دانم 
محرومیت است یا چیز دیگری، اما تابستان پس 
از چند مقاله و مصاحبه تحلیلی یکبار تهدید به 
محرومیت شدم و طبق گفته رئیس دپارتمان نامه 
محرومیتم به دبیرکل ارسال شد، پس از آن رئیس 
دپارتمان داوری گفت حق مصاحبه نداری و با اینکه 
گفتم به قوانین آگاهم و مصاحبه فنی درباره داوری 
یا بازی لیگ زنان نداشته ام اما با لحن بد و بسیار 
عصبانی پاسخ داد که به طور کلی حق گفتن 
و نوشتن در مورد فوتبال زنان و همین مسائلی 
که نوشته ای را نداری،  مگر اینکه هیچ نقدی به 
تبعیض ها و نابرابری های جنسیتی در فوتبال ایران 
نداشته باشی. من گفتم جامعه شناسم نه مداح، او 
هم گفت پس باید بین داوری و پژوهشگری یکی 
را انتخاب کنی. پرسیدم بر اساس کدام قانون و 
آیین نامه که جواب داد فیفا گفته. در ادامه من 
گفتم که در آیین نامه های فیفا چیزی ندیده ام، 
در نهایت گفت همین است، کار شما با داوری  
تداخل دارد، اگر می خواهی اینگونه بنویسی پس 

باید بین داری و پژوهشگری یکی را انتخاب کنی. "
جواهری در پاسخ به اینکه آیا واقعا محروم شده 
است، گفت: نمی دانم محرومیت است یا نه، اما بعد 
از آخرین قضاوتم در فصل جاری لیگ بار دیگر در 
این مورد با آقای سهرابی صحبت کردم که فعالیت 
پژوهشی من تداخلی با داوری ندارد و ایشان بر 
موضع قبلی پافشاری کرد، به هرحال از آن زمان 
با وجود رضایت ناظر فنی از بازی آخرم دیگر هیچ 
ابالغی برای قضاوت نداشته ام و طبیعتا علت نبودنم 

در نوبت قضاوت، فنی نیست. "   
سوال اینجاست که آیا کمیته داوران حق دخالت 
در زندگی شخصی افراد را دارد؟ آیا حق الزحمه 
120 هزار تومانی قضاوت در لیگ کفاف زندگی 
افراد را می دهد که آنها را در دوراهی انتخاب داوری 
و سایر فعالیت ها قرار می دهد؟ محرومیت جواهری 
همچون محرومیت چند هفته ای 30 داور زن ادامه 
پیدا می کند؟ آیا کمیته داوران با چنین اقدامات 
عجیب و سخت گیرانه ای به دنبال دیکته اصول 

نانوشته خود است؟   

محرومیت عجیب داور زن فوتبال  



مدیرکل اوقاف قم مطرح کرد:

حمایت اوقاف قم 
از طرح های رونق و جهش تولید 

مدیرکل اوقاف قم با تاکید بر حمایت از طرح های در مسیر رونق و جهش 
تولید گفت: در جنگ اقتصادی و علمی با دشمنان، باید به اینگونه اقدامات 

بها بدهیم و از اشتغال زایی حمایت کنیم.
حجت االسالم عباس اسکندری پیش از ظهر دیروز در حاشیه بازدید از 
کارگاه های خیاطی که در راستای اجرای طرح شمیم خدمت در حرم مطهر 
امامزاده سید معصوم )ع( برپا شده در گفتگو با خبرنگاران، گفت: رونق و 
جهش تولید، شعار سال گذشته و امسال هستند که از سوی رهبر معظم 
انقالب تعیین شده اند و از همه دست اندر کاران این طرح تشکر می کنم 

چرا که زمینه ای را برای کارآفرینی و اشتغال ایجاد کرده اند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به اینکه این اداره کل آماده 
هرگونه همکاری و پشتیبانی از طرح های این چنینی را دارد، افزود: در 
شرایطی که شیوع کرونا از یک سو و مشکالت اقتصادی دیگر سو، فشار بر 

مردم را بیشتر کرده است، باید به اینگونه اقدامات بهای بیشتری بدهیم.
وی با تاکید بر اینکه استکبار جهانی جنگ علمی، اقتصادی و فرهنگی 
را همزمان با هم علیه ما آغاز کرده اند زیرا می دانند با وجود قدرت باالی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، توان رویارویی نظامی را ندارند هر چند 
حرکت های مذبوحانه ای را انجام می دهند که از آن جمله می توان به ترور 
شهید قاسم سلیمانی و دانشمندانی همچون شهید محسن فخری زاده 
اشاره کرد، ادامه داد: الزم است اقدامات گسترده ای صورت بگیرد تا مردم 
همچنان در صحنه بمانند و با وجود فشار اقتصادی و مشکالت زیادی که 
برای برخی اقشار به وجود آمده، طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی می تواند 

کمک حال آنها باشد.
حجت االسالم اسکندری در پایان گفت: می توانیم از بناهای که در اختیار 
داریم، برای اختصاص مکان برپایی کارگاه های مهارت افزایی استفاده کنیم 
و اقدامات پشتیبانی و حمایتی دیگری هم توسط اداره کل اوقاف استان 

قم پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم خبر داد:

آغاز پروژه آسفالت معابر میدان بزرگ 
میوه و تره بار شهید رجایی

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری قم 
بیان داشت: با توجه به قدمت زیاد و فرسوده شدن آسفالت معابر میدان 
بزرگ شهید رجایی، پروژه آسفالت این معابر به مساحت 29 هزار متر مربع 

در دستور کار قرار دارد.
به گزارش واحد خبر سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهرداری قم، علیرضا مظفری بیان داشت: با توجه به مشکالت تردد و 
درخواست شهروندان و کسبه مبنی بر مستعمل بودن و فرسوده شدن 
آسفالت معابر میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی، پروژه آسفالت اساسی 

این معابر به مساحت 29 هزار متر مربع در دستور کار قرار گرفت است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری 
قم از همکاری سازمان توسعه و عمران شهرداری در این پروژه یاد کرد و 
افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه بالغ بر 22 میلیارد ریال 

پیش بینی شده است.
مظفری در ادامه اظهار داشت: به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک در سطح 
میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی، آسفالت معابر در ساعات کم تردد 

و عموماً بعد از ساعات کاری کسبه اجرا می شود.

مدیر منطقه پنج شهرداری قم خبر داد:

اتصال بلوار پیامبر اعظم (ص) 
به بلوار انتظار با مسیری به طول 2500 متر

مدیر منطقه پنج شهرداری قم از اتصال بلوار پیامبر اعظم)ص( به بلوار انتظار 
و خیابان امام حسن عسکری)ع( به وسیله بلوار حضرت خدیجه)س( به طول 

2500 متر با دو ورودی و خروجی خبر داد.
علیرضا اقبالیان در گفت وگو با شهرنیوز، با اشاره به جزئیات پروژه بلوار حضرت 
خدیجه)س(، اظهار داشت: این بلوار حدفاصل بلوار پیامبر اعظم)ص(، بلوار 
انتظار، خیابان امام حسن عسکری)ع( و بلوار پیامبر اعظم)ص( دوم که در 
آینده تأسیس می شود، بلوار حضرت حجت و خیابان ظهور است در ادامه 
دور روستای جمکران چرخش دارد و دوباره به پیامبر اعظم)ص( می رسد.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم با اشاره به قسمت بهره برداری شده از بلوار 
حضرت خدیجه)س(، افزود: قسمتی از بلوار حضرت خدیجه)س( که به 
بهره برداری رسیده است به طول 2500 متر پیامبر اعظم)ص( را با دو ورودی 
و خروجی به بلوار انتظار و خیابان امام حسن عسکری)ع( متصل می کند.

اقبالیان بابیان اینکه عرض محور تا بدنه 90 متر است به کاربری های بدنه بلوار 
حضرت خدیجه)س( هم اشاره و تأکید کرد: قسمتی از کاربری ها در بدنه فضای 
سبز است که باید توافق شود و بخشی هم کاربری های تحقیقات و فناوری است، 
کاربری های قسمت دوم هم حمل ونقل، اقامتی و توریستی و تفریحی است.

وی بابیان اینکه مالکان باید برای توافق به شهرداری مراجعه کنند، تصریح 
کرد: در روزهایی که از بازگشایی بلوار حضرت خدیجه)س( گذشته بار 
چندانی به خودش نگرفته است اما دسترسی ها را از داخل رینگ به بلوار 

حضرت خدیجه)س( و بلوار پیامبر اعظم)ص( منتقل کرده است.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم به تأسیسات روشنایی بلوار حضرت خدیجه هم 
اشاره کرد و گفت: در حدود 70 پایه چراغ و  4 برج روشنایی نصب شده است.

خبر

معاون خدمات شهری شهرداری قم تاکید کرد:

لزوم تدوین پیوست جمع آوری 
آب های سطحی در ساخت  وسازها

معاون خدمات شهری شهرداری قم با تأکید بر اهمیت تدوین پیوست 
جمع آوری آب های سطحی در ساخت وسازها بر ضرورت صدور پروانه های 

ساختمانی بر اساس این مطالعات خبر داد.
سید امیر سامع در گفتوگو با شهرنیوز، با اشاره به کاربری هایی که در معرض 
تهدید سیالب هستند، اظهار داشت: کاربری هایی مانند بیمارستان امام رضا)ع( 
ازجمله اماکنی هستند که از نظر مسیر حرکت سیالب دچار تهدید هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری قم افزود: سیالبی که از کوه یزدان راه 
می افتد از جاده اراک عبور کرده و از کنار بیمارستان وارد رودخانه می شود.

سامع تصریح کرد: یک زمانی این جانمایی انجام و این بیمارستان ساخته 
شده است اما در طراحی ها باید پیوست ایمنی و مدیریت بحران و پدافند 

غیرعامل داشته باشد.
وی با اشاره به احداث شهرک دانشگاهی در پردیسان نیز تأکید کرد: وقتی 
هزار هکتار برای شهرک دانشگاهی اختصاص داده شده است، مشاور این 
طرح حتماً باید مسیری را برای جمع آوری آبهای سطحی پیش بینی می کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری قم با تأکید بر اهمیت توجه دستگاه ها به 
مطالعات جمع آوری آب های سطحی در ساخت وسازهای خود، تصریح کرد: طرح 
جمع آوری آب های سطحی پروژه شهرکهای دانشگاهی باید در اختیار شهرداری 
منطقه قرار بگیرد تا صدور هر پروانه ساخت و سازی در آنجا ملزم به اجرای 
آن طرح شود. سامع با اشاره به برخی نقاط آسیب خیز شهر هنگام بارندگی و 
احتمال وقوع سیالب، اظهار داشت: در میدان آل یاسین)ع( واقع در منطقه پنج 

مشکالت زیادی داشتیم که به همین خاطر کانالی در این محدوده ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه یک کانال سطحی دور میدان ایجاد شده است، افزود: 
در رینگ دوم جمکران که در حال حاضر نیمی از آن اجرایی شده، این 

کانال ها دیده شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به بالتکلیفی ها در رابطه با عرض 
خیابان ظهور، تصریح کرد: در ما ه های گذشته محدوده خیابان نهایتا مصوب 

شد و دیگر منطقه می تواند در یک سمت خیابان کانال طولی ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان قطار شهری قم خبر داد:

تأمین تجهیزات خط یک مترو قم 
با 17 مناقصه طی سال جاری

مدیرعامل سازمان قطار شهری قم با اشاره به اولویت بندی تجهیزات الزم 
در پروژه قطار شهری در 9 بسته از اجرای 17 مناقصه برای تأمین این 

تجهیزات خبر داد
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم، با اشاره به اولویت بندی تأمین تجهیزات 
فاز اول راه اندازی پروژه خط یک مترو، از برگزاری 17 مناقصه برای تأمین 
این تجهیزات خبر داد که تاکنون 14 مورد از آن ها منجر به عقد قرارداد با 

تأمین کننده شده و تجهیزات مذکور در حال تولید است.
منصور درویشی در گفت وگو با شهرنیوز، با اشاره به برخی از تجهیزات 
مورد نیاز خط یک مترو، اظهار داشت: در این پروژه، از ابتدا، موضوع تأمین 
تجهیزات مترو را در قالب 9 بسته تفکیک کردیم که فرایندهای مهندسی 

خرید آنها در سال های گذشته انجام گرفته است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم افزود: از ابتدای بهمن ماه 98، نسبت به 
برگزاری مناقصات تأمین تجهیزات، به ترتیب اولویت هایی پروژه اقدام  شده است.

درویشی با بیان اینکه پیشرفت های خوبی در زمینه عملیات اجرایی در تونل 
و ایستگاه ها صورت گرفته است، همچنین تصریح کرد: تأمین ناوگان، انجام 
روسازی مسیر و دپو، تأمین توان و برق رسانی به مترو، در اولویت یک 
پروژه قرار گرفته اند و مناقصه دیگر تجهیزات مترویی مانند تهویه، اطفای 
حریق، مخابرات، آسانسور و پله برقی نیز توسط پیمانکار انجام شده است.

وی با بیان اینکه از  17مورد مناقصه ای که در یک سال گذشته برگزار شده، 
14 مورد آن منجر به  قرارداد با تأمین کننده شده است، افزود: پیش پرداخت 
قراردادهای مذکور، پرداخت شده و با نظارت سازمان قطار شهری، فرآیند 

ساخت تجهیزات هم توسط سازنده ها در حال انجام است.

سرپرست منطقه سه شهرداری قم خبر داد:

افزایش 130 درصدی صدور پروانه های 
ساختمانی در منطقه سه شهرداری قم

سرپرست منطقه سه شهرداری قم از افزایش 130 درصدی تعداد پروانه های 
صادر شده در این منطقه خبر داد.

مهرداد روحانی وزیری در گفت وگو با خبرنگار شهرنیوز، با ارائه آماری از 
آخرین فعالیت واحد شهرسازی منطقه سه قم، اظهار داشت: تعداد کل 
پروانه های صادر شده در 9 ماه 99 نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 

130 درصد افزایش یافته است.
سرپرست منطقه سه شهرداری قم با بیان اینکه این موضوع نشان از استقبال 
مردم به سمت ساخت وساز در این منطقه است، تصریح کرد: امیدواریم ما 

نیز بتوانیم خدمات ارزنده و در خور شان به شهروندان ارائه دهیم.
روحانی وزیری عنوان کرد: همچنین آمار کل پروانه های عدم خالف  صادر 
شده در منطقه سه شهرداری قم نیز نسبت به مدت مشابه آن در 9 ماهه 

سال 98 با رشد 121 درصدی همراه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، تعداد پایان کارهای 
صادر شده 80 درصد، پاسخ به استعالم ها 97 درصد و بازدیدهای انجام شده 

نیز نسبت مدت مشابه سال گذشته 119 افزایش یافته است.

خبر
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تفاهم نامه طراحی و ساخت تجهیزات الکترومکانیکال 
تصفیه خانه های فاضالب کشور به امضا رسید تا برای 
نخستین بار این تجهیزات در داخل کشور به تولید برسد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
قم، دکتر علی جان صادق پور در جلسه امضا و 
مبادله تفاهم نامه همکاری برای ساخت تجهیزات 
الکترومکانیکال تصفیه خانه های فاضالب که با حضور 
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، معاون استاندار قم 
و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار 
شد بهره وری را یک باور فرهنگی و ذهنی دانست و 
تأکید کرد: این باور باید در تمام فعالیت های اداری 
و اقتصادی و در قالب برنامه های توسعه کشور و با 

تأکید بر حفظ محیط زیست فرهنگ سازی شود.
وی رویکرد مدیریتی شرکت آب و فاضالب استان را 
بر مبنای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات 
دانست و به برخی از پروژه های این شرکت در راستای 
بهره وری اشاره کرد، گفت: طراحی و ساخت دستگاه های 
آشغال گیر در خط لجن و آشغال گیر مکانیکی ریزدانه 

3 میلی متری از جمله این پروژه ها است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم، افزایش 
رادمان تصفیه فاضالب و جلوگیری از استهالک تجهیزات 
از جمله مزایای این دستگاه ها دانست و یادآور شد: 
این دستگاه ها برای نخستین بار در کشور با همکاری 
کارشناسان شرکت آب و فاضالب استان و یک شرکت 
دانش بنیان طراحی و ساخته شد و مراحل آزمایشی 

خود را با موفقیت سپری کرد.

وی در ادامه با اشاره به طراحی و ساخت اسکروپمپ 
فاضالبی با استفاده از دانش بومی خاطرنشان کرد: 
این دستگاه نیز تا پیش از این از کشورهای اروپایی 
وارد می شد اما با بومی سازی دانش ساخت آن و 
بهره برداری موفق از آن، ساالنه از خروج مقادیر زیادی 

ارز از کشور جلوگیری می کند.
دکتر صادق پور تصریح کرد: اسکروپمپ فاضالب 
نیز با همکاری متخصصین شرکت آب و فاضالب و 
شرکت دانش بنیان نورمندی طراحی و ساخته شد 

و بهتر از نمونه خارجی آن در حال فعالیت است.
وی در ادامه به بخشی دیگر از اقدامات شرکت آب 
و فاضالب استان قم در راستای بهره وری اشاره کرد 
و جایگزینی سامانه های کلرزنی گازی و پرکلرین و 
دستی به سامانه کلرزنی آب ژاول، سامانه پایش و 
راهبری تأسیسات آب و فاضالب، احداث 7 نیروگاه 
خورشیدی و دو نیروگاه برقابی و حذف قبوض کاغذی 

را از جمله این اقدامات برشمرد.
* درون نگری سرلوحه فعالیت های آبفای استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم در ادامه 
این جلسه از شرکت آب و فاضالب به عنوان یکی از 
مهمترین دستگاه های ارائه خدمت یاد کرد و با اشاره 

به پروژه های بهره وری این شرکت گفت: طراحی و 
ساخت اسکروپمپ فاضالبی از جمله این پروژه ها است 
که مورد توجه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم بود 

و مورد تقدیر سازمان ملی بهره وری هم قرار گرفت.
وی یادآور شد: این اقدامات نوآورانه در شرکت آب و 
فاضالب ادامه یافته است و امروز نیز شاهد طراحی 

و ساخت چند نمونه دیگر این دستگاه ها هستیم.

محمود نوربخش در ادامه با اشاره به اهمیت بهره وری 
در دستگاه ها اداری و اجرایی اظهار داشت: هدف ما 
در کمیته بهره وری این است که نگاه های یکپارچه ای 
که قابلیت تسری به همه دستگاه های اجرایی را دارد 

به عنوان یک الگو سازماندهی کنیم.
وی استفاده از شاخص بهره وری در ارزیابی دستگاه ها 
را از دیگر برنامه هایی در راستای افزایش بهره وری 
دانست و خاطرنشان کرد: معتقدیم نوع نگاه شاخص ها 
در بحث ارزیابی به گونه ای است که دستگاه های استان 
نمرات باالیی را در این زمینه کسب می کنند که این 
مهم به دلیل شفافیت و نوع کارکرد دستگاه های استان 

هستند که قابلیت کمی پذیری دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم، توجه 
به بحث درون نگری را که از جمله شاخصه های اقتصاد 
مقاومتی است را سرلوحه فعالیت های شرکت آب و 
فاضالب به عنوان یک دستگاه پیشرو و توانمند در 
سطح استان دانست و گفت: از جمله نمونه های آن 
ساخت اسکروپمپ است که وابستگی کشور را به 

تأمین آن از خارج کشور را از بین برد.
* حرکت آبفا بر مبنای فرایندمحوری

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره 

به اهمیت بهره وری در کشور تأکید کرد: بهره وری 
در هر کجا که جاری و ساری شود ثمرات آن برای 

همه اقشار جامعه قابل رصد است.
وی ضمن قدردانی از تالش ها و اثربخشی مدیریت 
و مجموعه شرکت آب و فاضالب استان قم اظهار 
داشت: تیم مدیریتی آبفا در مجموعه دستگاه ها در 

ارائه خدمات شایسته به مردم پیشرو هستند.
محمدرضا گروسی با اشاره به اقدامات و فعالیت های 
شرکت آب و فاضالب استان قم گفت: این فعالیت ها 
نشان از شناخت کامل مبدأ و مقصد است که اصل 
فرایندمحوری است که از همه دستگاه های اجرایی 

انتظار داریم در این راستا گام بردارند.
* مصرف هشداردهنده آب در قم

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، بهره وری را کارایی 
به اضافه اثربخشی دانست و تصریح کرد: بر این اساس 
باید بتوانیم در هر لحظه فعالیت های خودمان را محاسبه 
و سنجش کنیم و با سطح معینی از نهاده ها، ستاده 

بیشتر یا بهتری به دست آوریم.
وی در ادامه با اشاره سختی های تأمین آب به ویژه در 
استان قم، بهره وری آب زیرمجموعه بهره وری انرژی و 
همپایه بهره وری سبز است گفت: یعنی در حالی که 
ما می خواهیم آب سالم، کافی و دارای کیفیت را برای 
همه بخش ها تأمین کنیم باید به سایر شاخص های 

زیست محیطی آب نیز توجه داشته باشیم.
دکتر فاطمه پهلوانی با بیان اینکه بهره وری آب باید در 
سه بخش تأمین، مصرف و بازیافت محقق شود، اظهار 
داشت: این موارد با شاخص های فرهنگی، اجتماعی 

و فنی و تکنیکال قابلیت تبیین دارد.
وی با تأکید بر اینکه شرکت آب و فاضالب استان 
باید محور تدوین برنامه بهره وری آب باشد، گفت: 
استاندارد جهانی مصرف سرانه خانگی آب به ازای 
هر نفر، 80 لیتر است که این شاخص در کشور 150 

و در استان قم به 160 لیتر می رسد.
رئیس سازمان بهره وری ایران، این میزان مصرف آب 
را برای اقلیمی مثل شهر قم هشداردهنده دانست و 
خاطرنشان کرد: با ورود شرکت های دانش بنیان به این 
عرصه می توان ضمن تأمین آب مورد نیاز شهروندان، 

از تخریب محیط زیست نیز جلوگیری کنیم.
وی در پایان بر ضرورت پیوست بهره وری در طرح های 
و برنامه ها تأکید کرد و یادآور شد: پروژه های آب و 
فاضالب استان قم در راستای بهره وری، شاخص و 

ارزشمند و قابل تقدیر است.
در پایان این مراسم با حضور رئیس سازمان ملی 
بهره وری ایران، معاون استاندار قم و رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان قم، تفاهم نامه طراحی 
و ساخت تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه های 
فاضالب بین شرکت آب و فاضالب استان قم و شرکت 

دانش بنیان نورمندی منعقد شد.

با حضور رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در قم صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم نامه ساخت تجهیزات 
تصفیه خانه های فاضالب کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم : درون نگری سرلوحه فعالیت های آبفای استان قم

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم: حرکت آبفا بر مبنای فرایندمحوری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم خدیجه اکبری رکن آبادی و سید علی وزیری با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته اند سند مالکیت 
تک برگی ششدانگ پالک 416/4/13 اصلی واقع در بخش 2 ثبت قم در صفحه 376 دفتر 189 ذیل ثبت 32505 به 
شماره سریال 353752 به نام سید رضا وزیری صادره و تسلیم شده که طی سند قطعی 31545 - 1393/12/13 
دفتر 56 قم به خدیجه اکبری رکن آبادی و سید علی وزیری انتقال که نامبردگان اعالم داشته اند سند مالکیت در اثر 
جابجایی منزل مفقود گردیده، لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل 
آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از 
انتشار آگهی ظرف 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است 

پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف13568(
عباس پورحسنی حجت آبادی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم


