عید سعید فطر ،عید عبادت و بندگی را تبریک می گویم

در شورای اداری استان قم انجام شد؛

تکریم از خدمات ۱۲ساله الریجانی در قم

شنبه  3خرداد 29 1399رمضان23 1441می 2020شماره 5040سال بیستوسوم  2000تومان

در جلسه شورای اداری استان قم از تالشهای علی الریجانی نماینده مردم قم در سه دوره مجلس شورای اسالمی تقدیر به
عمل آمد .نخستین نشست شورای اداری استان قم در سال جاری و همچنین آیین تکریم از خدمات و تالشهای علی الریجانی
در سه دوره نمایندگی مردم قم در مجلس عصر پنجشنبه  ۱خرداد  ۱۳۹۹با حضور آیتالله سید هاشم حسینی بوشهریعضو
هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ،محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور ،بهرام سرمست استاندار و مرتضی
سقائیاننژاد شهردار قم برگزار شد .اما م جمعه قم در این مراسم ضمن گرامیداشت روز قدس و تبریک پیشاپیش عید فطر از
ابعاد مدیریت خوب دکتر الریجانی سخن گفت .آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری جایگاه مجلس شورای اسالمی را در
انقالب رفیع دانست و افزود :ممکن است بین نمایندگان قم اختالف سلیقه وجود داشته باشد ،اما درباره خدمت به قم اختالف
نظری بین نمایندگان استان ندیدهایم .وی با بیان اینکه استان قم از کاروان رشد و توسعه عقب است گفت :از نمایندگان مردم قم
ن توجه جدی داشته باشند.
تقاضا داریم نسبت به وضع قم و مسائل و مشکالت آ 
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معاون رییس جمهوری در نشست شورای اداری قم مطرح کرد؛

قم بهترین استان کشور
در مقابله با کرونا

اسالمی که با حضور رییس سابق مجلس ،در سالن همایشهای
شهرداری قم برگزار شد ،اضافه کرد :قم در مقابله با کرونا رتبه
اول کشوری را به دست آورده و بهترین عملکرد را در بین
استانهای کشور را از آن خودکرده است .وی گفت :قم با
شدیدترینوطوالنیترینحالتمقابلهباکرونادستوپنجهنرم

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت :قم دارای بهترین
عملکرد در مقابله با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور بوده
است" .محمد نهاوندیان" عصر پنجشنبه در نخستین جلسه
شورای اداری قم در سال  ۹۹و آیین تکریم از خدمات علی
الریجانی در سه دوره نمایندگی مردم قم در مجلس شورای
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وزیر بهداشت:

رهبر معظم انقالب اسالمی :

عرصه جهاد در همه
سرزمینهایفلسطینی
گسترشیابد

با افتخار و تمام توان به جهاد مقدس فلسطین کمک میکنیم

مردم در تعطیالت عید فطر سفر نروند
2

 آینده برای رژیم صهیونیستی سخت تر خواهد شد
 ویروس صهیونیسم از منطقه ریشهکن خواهد شد

 استاندار قم خبر داد:

بازگشایی محدود حرم مطهرو
مسجد جمکران پس از ماه رمضان

استاندار قم پیرامون بازگشایی آستانهای مقدس بعد از عید فطر گفت :رواقها و خود حرم مطهر حضرت معصومه(س) همچنان
تعطیل است اما زائران میتوانند سه ساعت صبح و سه ساعت عصر اقدام به زیارت در صحنها کنند .بهرام سرمست در جلسه
ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران استان در سالن جلسات کرامت استانداری ،نحوه فعالیت بازار روزها را مورد

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:
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کشفاحتکار100میلیاردیخودروهایصفرکیلومتر
4
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رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

نکنندهاست
رعایتنکردنفاصلهگذاریدرقمنگرا 

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :ایجاد برخی تجمعات و عدم رعایت
نکنندهاست .محمدرضاقدیردرجلسهستادمقابله
فاصلهگذاریدرایناستاننگرا 
با کرونا ویروس ،دراین استان افزود :کرونا همچنان وجود دارد و حفظ حساسیتها و
ندادن اطمینان کاذب سیاست اصلی است .وی اضافه کرد :از هماکنون نگران پاییز
هستیم و باید رفتارها تغییر کرده و مراقبتها را از هماکنون داشته باشیم؛ از سوی
دیگر باید ذخایر استراتژیک ما بهخصوص در مورد داروها و وسایل حفاظت شخصی
کافی باشد .وی گفت:درحال حاضر عدد مولد نسلی در بیشتر استانها و از جمله 8

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خبرداد:

نورافشانیشهرقمهمزمانباعیدسعیدفطر

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم گفت :به مناسبت شب عیدسعید
فطروسالروزآزادسازیخرمشهرعالوهبربرگزاریویژهبرنامههایفرهنگیدرسطح
شهر قم ،آسمان شهر نیز به صورت ویژهای نورافشانی میشود .مهدی کالنترزاده
با اشاره به آمادهسازی فضای شهری به مناسبت روز قدس ،اظهار کرد :به مناسبت
روز قدس فضاسازی شهری و اکران بنرهای مناسبتی به صورت آویز ،عرشه پل و
پرتابل به متراژ ۷۰۰مترمربع صورت گرفته است .مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری قم با بیان اینکه ۳۰بنر با عنوان شهید القدس به صورت آویز نیز تهیه 8

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس:

عرصهجهاددرهمهسرزمینهایفلسطینیگسترشیابد

کرونا و مخاطرات
سفرکردن

توصیه ای که به هموطنان داریم این است که حتی
المقدور تا نیمه خرداد به سفرهای غیرضروری نروند.
با توجه به در پیش بودن عید سعید فطر و تعطیلی چند روزه و اینکه برخی از
مردمقصدسفرداشتهباشند،بایدشهروندانعزیزتوجهکنندسفربهخودیخود
بهدلیلافزایشتماسهاییکهایجادمیکندودرمعرضقرارگرفتنافراددرمقابل
همدیگر احتمال انتقال بیماری ویروسی را باال می برد.
ضمن اینکه ممکن است سفرها از مناطق پرخطر به کم خطر یا برعکس باشد،
که در هر صورت تعادلی که در کاهش خطر ویروس کرونا ایجاد شده است را به هم
می ریزد و این قبیل سفرها باعث می شود از شهری به شهر دیگر ویروس منتقل
شود.
لذا از لحاظ سفر کردن شهروندان در این زمینه تا درجاتی نگرانی داریم .البته
به این هم توجه داریم که صنعت گردشگری یکی از محورهای توسعه اقتصادی
مهم است و خیلی از استانهای ما ،بر اساس صنعت گردشگری محورتوسعه خود
را قرار داده اند .درست است ما در کاهش آمار ابتال به کرونا در کل کشو روند
نزولی داشتیم ولی چون روند روند نزولی این بیماری شکننده است و احتمال
اوج گیری وجود دارد از مردم عزیز درخواست می کنیم فعال حداقل تا  ۱۵خرداد
از سفرهای تفریحی و غیرضروری اجتناب کنند .این را باید توجه داشت که خود
سفر به صورت بالقوه تعداد تماس بین افراد را باال می برد .عدد  Aکه می گوییم
تعداد انتقال بین افراد است یکی بر اساس این تعیین می شود که وقتی تماس
فرد ناقل ولو بدون نشانه های بیماری با افراد دیگر بیشتر می شود احتمال انتقال
ویروس بیشتر می شود .کسی که سفر می رود ،باالخره پمپ بنزین می رود و با
متصدیپمپبنزینتعاملدارد،ممکناستبهعابربانکمراجعهکند،رستورانو
اغذیه فروشی خواهد رفت ،به مراکز خرید سر می روند و طبیعتا در سفر قرار است
مناطق مختلف را از نزدیک ببیند ،همین افزایش تماس باعث می شود احتمال
انتقال بیماری بین افراد باال برود .همچنین باید در نظر داشت کسی که به منطقه
سفید سفر می کند ممکن است از مناطق زرد و قرمز آمده باشد و اینطور باعث
شیوع ویروس و بر هم زدن تعادلی می شود که اکنون به آن رسیده ایم.
*معاونوزیربهداشت
ایرجحریرچی*

رئیسستادکلنیروهایمسلح:

دشمندرپیتصرفخرمشهرهای
ذهنیملت

سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت  :عبرتها و آموزههای فتح
خرمشهرمیتواندبسترسازفتحسنگرهایجدیدبرایرسیدنبهعصرظهورباشد.
سرلشکر پاسدار محمد باقری  ،در پيامی به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد سالروز
آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت ،ایثار و پیروزی ،با بیان اینکه دشمن در پی
تصرف خرمشهرهای ذهنی ملت ایران است و پرچم مقاومت و ایستادگی برابر
دشمنان را برافراشته نگه میداریم ،تاکید کرد :عبرتها و آموزههای فتح خرمشهر
میتواند بسترساز فتح سنگرهای جدید برای رسیدن به عصر ظهور باشد.
همزمان با روز جهانی قدس صورت گرفت؛

اعالم انزجار از رژیم صهیونیستی در
سراسرکشور

نمازگزاران روزه دار ایران اسالمی با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل از
مردممظلومفلسطینحمایتکردند.
دیروز نمازگزاران روزه دار در جای جای کشور با در نظر گرفتن دستورالعمل های
بهداشتی با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل از مردم مظلوم فلسطین
حمایتکردند.

ویروسصهیونیسمازمنطقهریشهکنخواهدشد

رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند :مجرم اصلی فاجعه غصب فلسطین ،دولتهای
غربی و سیاستهای شیطانی آنها بود .آن روزی که دولتهای فاتح جنگ اول جهانی ،نیاز
به یک پایگاه امن در قلب این منطقه را برای تضمین سلطهی دائمی خود بیش از پیش
احساس کردند .انگلیس از سالها پیش از آن با طرح بالفور زمینه را آماده و بدعتی به نام
صهیونیسمرامهیاینقشآفرینیکردهبود.
حضرت آیتالله خامنهای روز جمعه در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس با اشاره
به گشوده شدن فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین بعد از پیروزی انقالب اسالمی و
ظهورجبههمقاومتوتغییرموازنهقدرتبهنفعمبارزان،هفتتوصیهمهمرادرخصوص
ادامه جهاد بزرگ و مقدس کنونی بیان و تأکید کردند :اصلیترین توصیه ،تداوم مبارزه
و گسترش عرصه جهاد در همه سرزمینهای فلسطینی است و بیگمان ویروس
صهیونیسم دیری نمیپاید و با همت و ایمان و غیرت جوانان ،از این منطقه ریشهکن
و ازاله خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر به
همه مسلمانان جهان ،تعیین روز قدس را ابتکار هوشمندانه امام خمینی و حلقه وصل
مسلمانان برای همصدایی درباره قدس شریف و فلسطین مظلوم خواندند و با اشاره
به استقبال ملتها از روز قدس گفتند :سیاست عمده استکبار و صهیونیسم ،کمرنگ
کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است
ً
اما فوری ترین وظیفه ،مبارزه با این خیانت است و قطعا غیرت و اعتماد به نفس و
هوشمندی روزافزون ملتهای مسلمان اجازه فراموش شدن آن را نخواهد داد.
مجرماصلیفاجعهفلسطین،دولتهایغربیوسیاستهای
شیطانیآنهاست
حضرتآیتاللهخامنهایغصبکشورفلسطینوتشکیلغدهسرطانیصهیونیستی
با فجیعترین انواع قتل و جنایت و تداوم دهها ساله این ستم تاریخی را یک رکورد جدید
از َس ّ
بعیت و شیطان صفتی بشر ،برشمردند و افزودند :عامل و مجرم اصلی این فاجعه،
دولتهایغربیوسیاستهایشیطانیآنهابودکههدفاصلیآنهاوکمپانیدارانیهودی
ازایجاددولتصهیونیستوتجهیزآنبهانواعامکاناتحتیتسلیحاتاتمی،ایجادیک
پایگاه دائمی در منطقه و امکان دخالت و تسلط بر کشورهای آن بود.
ایشان افزودند :متأسفانه اغلب دولتهای عرب نیز پس از مقاومت های نخستین،
بهتدریج تسلیم شدند و با فراموشی وظیفه انسانی و اسالمی و سیاسی و غیرت و نخوت
عربی ،به هدفهای دشمن کمک کردند.
رهبر انقالب نتیجه این تسلیم را کشاندهشدن مسیر مبارزه به راه بیفرجام مذاکره
با اشغالگر و حامیانش دانستند و خاطرنشان کردند :در چنین شرایطی طلوع انقالب
اسالمی در ایران فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین گشود و با ظهور جبهه مقاومت
کار بر رژیم صهیونیستی سختتر شد و البته در آینده بسی سختتر خواهد شد.
ایشان در توصیف صحنه کنونی مبارزه گفتند :در این عرصه ،جبهه مقاومت رو به
اقتدار و امید فزاینده و در مسیر جذب روزافزون عناصر قدرت است اما جبهه ظلم و کفر
و استکبار روز به روز تهیتر ،مأیوستر و کمتوانتر میشود.
حضرت آیتالله خامنهای در عین حال عرصه مبارزه را بهشدت خطیر و تغییرپذیر و
نیازمند مراقبت دائمی خواندند و تأکید کردند :هرگونه غفلت و سهل اندیشی و خطا در
محاسبات اساسی در این مبارزه بسیار مهم و سرنوشت ساز و حیاتی ،زیانهای سنگینی
وارد خواهد کرد.
فوری ترین وظیفه مبارزه با خیانت فراموش کردن مساله فلسطین است
ایشان سپس هفت توصیه مهم را برای همه کسانی که دل در گرو مسئله فلسطین
دارند ،بیان کردند.
ً
«محدود نکردن موضوع فلسطین به یک مسئله صرفا فلسطینی و یا حداکثر عربی»
توصیه اول رهبر انقالب اسالمی بود که در این خصوص گفتند :مبارزه برای آزادی
فلسطین عالوه بر اینکه جهاد فی سبیل الله و فریضه و مطلوب اسالمی است ،یک
مسئلهانسانیاستوآنهاییکهسازشچندعنصرفلسطینیبا ُحکامچندکشورعربی
را مجوز عبور از این مسئله اسالمی و انسانی می ُ
شمرند ،بهشدت دچار خطا در فهم
ً
مسئلهواحیانادچارخیانتهستند.
حضرتآیتاللهخامنهایدربیاندومینتوصیهخودافزودند:هدفاینمبارزه،آزادی

همهسرزمینفلسطینازبحرتانهروبازگشتهمهفلسطینیانبهسرزمینخویشاست
بنابراین فروکاستن آن به تشکیل دولتی در گوشه ای از این سرزمین ،نه نشانه حقجویی
است و نه نشانه واقعبینی زیرا امروز میلیونها فلسطینی به مرتبه ای از اندیشه و تجربه و
اعتماد به نفس رسیده اند که بتوانند این جهاد بزرگ را وجهه همت سازند و به نصرت
الهیوپیروزینهایینیزمطمئنباشند.
ایشان در توصیه سوم با تأکید بر لزوم توکل جامعه مسلمان غیور و دیندار در این جهاد
بزرگ و مقدس به خداوند و اتکاء به نیروهای درونی و دست قدرتمند خود و پرهیز از
اعتماد به قدرتهای ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی و برخی دولتهای دنبالهرو و بی
آبروی منطقه ،گفتند :امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان
میشمارد اما هیچکس نمیپرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهید ،اسیر و مفقود در
کشورهایی که آمریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کردند ،و مسئول این همه جنایت
و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟
حضرت آیت الله خامنهای در ادامه توصیه چهارم خود را خطاب به نخبگان سیاسی
و نظامی جهان اسالم اینگونه بیان کردند :سیاست آمریکا و صهیونیستها انتقال
درگیری ها به پشت جبهه مقاومت و راه اندازی جنگهای داخلی برای سرگرم کردن
جبهه مقاومتوفرصت دادنبه رژیمصهیونیست استهمانند کاری که درسوریه ،یمن
و در عراق با ایجاد داعش انجام دادند .راه جلوگیری از این سیاست خباثت آمیز ،خواست
و مطالبه جدی جوانان غیرتمند در جهان اسالم و توجه به توصیه امام خمینی عظیم
استکهفرمودهرچهفریادداریدبرسرآمریکا-ونیزالبتهدشمنصهیونیست-بکشید.
رهبرانقالباسالمیدرتوصیهپنجمخود،بهسیاستآمریکاباکمکپادوهایمنطقه
ای آن برای عادی سازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه و قبول آن بهعنوان یک
واقعیت اشاره کردند و گفتند :باید با واقعیت های مهلک و زیان بخش مبارزه کرد و
همانطور که امروز انسانهای با شعور ،مبارزه با کرونا را واجب می دانند ،مبارزه با ویروس
دیرپای صهیونیسم نیز ضروری است و دیری نمیپاید که این ویروس به همت و ایمان و
غیرت جوانان ،از منطقه ریشهکن خواهد شد.
اصلی ترین توصیه حضرت آیتالله خامنهای ،ششمین توصیه ایشان مبنی بر «تداوم
مبارزه و گسترش عرصه جهاد در همه سرزمین های فلسطینی» بود.
با افتخار و تمام توان به جهاد مقدس فلسطین کمک میکنیم
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه همه باید ملت فلسطین را در این جهاد مقدس

یاری کنند و جمهوری اسالمی با افتخار هر چه در توان داشته باشد در این راه انجام
خواهد داد ،گفتند :یک روز تشخیص بر این شد که مبارز فلسطینی ،دین و غیرت و
شجاعت دارد اما دست او تهی از سالح است ،بنابراین به مدد الهی برنامه ریزی انجام
گرفت و موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد ،بهگونهای که امروز غزه می تواند در برابر
تهاجم نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه این تغییر معادله قدرت در بخش موسوم
به سرزمینهای اشغالی ،قضیه فلسطین را به گام های نهایی نزدیک خواهد کرد و
تشکیالت خودگران در این امر تکلیف بزرگی برعهده دارد ،افزودند :با دشمن وحشی
جز با اقتدار و از موضع قدرت نمی توان سخن گفت .زمینه این اقتدار بحمدالله در
ملت شجاع و مقاوم فلسطین آماده است و جوانان فلسطینی امروز تشنه دفاع از کرامت
خویش هستند .ایشان خاطر نشان کردند :حماس و جهاد اسالمی در فلسطین و
حزب الله در لبنان ،حجت را بر همه تمام کرده اند و دنیا مجبور شدن ارتش جنایتکار
صهیونیستی به عقب نشینی از جنوب لبنان زیر ضربات کوبنده حزب الله و التماس
برای آتش بس را فراموش نخواهد کرد و این ،یعنی دست ُپر و موضع قدرت.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اقدام اخیر یک دولت اروپایی در غیر قانونی اعالم
کردن حزب الله مجاهد و سرافراز گفتند :غیر قانونی رژیمی مثل آمریکا است که داعش
را تولید می کند و رژیمی همانند آن دولت اروپایی است که هزاران نفر در بانه ایران و
حلبچه عراق بر اثر مواد شیمیایی اش به کام مرگ می روند و باید تا ابد شرمسار باشد.
حضرتآیتاللهخامنهایدرهفتمینتوصیهخودباتأکیدبراینکهفلسطینمتعلقبه
همهی فلسطینیان است و باید با اراده آنان اداره شود ،بار دیگر طرح جمهوری اسالمی
برای برگزاری همه پرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی را مطرح و خاطرنشان کردند:
این طرح نشان می دهد که ادعای یهودی ستیزی که در رسانه های غربی تکرار می
شود ،بکلی بیاساس است.
ً
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه آنچه قطعا باید برود نظام صهیونیستی و
صهیونیسم است ،در پایان یاد شهیدان قدس از شیخ احمد یاسین و فتحی شقاقی
و ّ
سید ّ
عباس موسوی تا سردار بزرگ اسالم و چهره فراموش نشدنی مقاومت شهید
قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ عراقی شهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدای قدس
را گرامی داشتند و از خداوند متعال برای مرحوم حسین شیخ االسالم که سالیانی را در
راه فلسطین و آرمان قدس تالش کرد ،رحمت الهی مسئلت کردند.
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ثمراتوبرکاتروزعیدفطر
عیدسعیدفطربراساسروایاتمعصومین(ع)یکی
از چهار عید مهم مسلمانان در کنار اعیاد قربان ،غدیر
سعیدشیری*
و مبعث شناخته میشود .در این روز که همزمان با
اولین روز ماه شوال است ،مسلمانان به اعمال عبادی خاص مثل نماز جماعت این
روز شریف مشغول میشوند تا مزد معنوی یک ماه روزهداری خویش را از خداوند
متعال دریافت کنند؛ از این رو در روایات به روز عید فطر یومالجوایز میگویند .در
این باره جابر بن عبدالله انصاری از امام باقر علیهالسالم روایت کرد ه که آن حضرت
فرمود :رسول خدا(ص) فرمود« :چون روز اول ّ
شوال فرا مىرسد َمنادى ندا
َ َ ُ
مؤمنان در این صبحگاه بشتابید براى جوائزتان؛ ِإذا ک َان أ َّول ْیو ٍم ِم ْن
مىکند :اى
َ َ ُْ ُ َ ْ َ
َ
ُ
َ
ون اغ ُدوا ِإلى َج َو ِائ ِزک ْم».
ش َّوال ن َادى ُم َن ٍاد :یا أیها المۆ ِْمن
ٍ
اما شاید این سؤال برای مؤمنین روزهدار ایجاد شود که جوائز معنوی روز عید فطر
که خداوند در قبال یک ماه عبادت مخلصانه آنان در نظر گرفته است ،شامل چه
مواردی است؟ با مروری بر احادیث شریف مربوط به فضیلت روز عید فطر میتوان
تا حدودی به این پاسخ دست یافت.
 تزکیه ثمره مهم روز عید فطر
تزکیهیعنیپاالیشروحازگناهانبرایاوجگرفتنبهارتفاعاتمعنویودستیابی
به کماالت انسانی است؛ خداوند در بخشی از آیه 21سوره مبارکه نور میفرماید ؛
و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود احدی از شما (از گناه و زشتی) پاک و
پاکیزه نشدی ،لیکن خدا هر کس را میخواهد منزه و پاک میگرداند ،و خدا شنوا
و داناست»؛ بنابراین تزکیه مسألهای است که جز با فضل و رحمت خداوند و سعی
سالکانحاصلنمیشود.
حال با توجه به این مسأله خداوند یکی از ثمرات و جوائز مهم روز عید فطر را تزکیه
قرار داده است؛ یعنی کسانی که توفیق نیافتند طی یک ماه آنچنان که شایسته
است روح خود را از آلودگیهای خطاها و اشتباهات تطهیر کنند ،فرصت دارند در
این عید مبارک به تزکیه بپردازند؛ لذا در روایات ائمه(ع) میخوانیم خداوند شب
عید فطر را همسنگ شب قدر در نظر گرفته است .امام محمد باقر(ع) در این باره
فرمود« :پدرم علی بن حسین(ع) شب عید فطر را در مسجد میماند و تا صبح
نماز میخواند و شب زندهداری میکرد و میفرمود  :ای پسرم این شب کمتر از
شب قدر نیست ( ».االقبال باألعمال الحسنة ،سید ابن طاووس ،ج ،1ص)465
با توجه به این موضوع یکی از احکام واجب روزهداران پرداخت زکات فطریه است
که بر اساس متون دینی یکی از فلسفههای آن سالمتى جسم و پاکسازى روح از
رزائل اخالقى است .در روایتى در تفسیر آیه 10سوره مبارکه شمس « ؛ رستگار شد
آن کسی که تزکیه کرد» آمده است :منظور از تزکیه ،زکات فطره است( .مستدرک
وسائل الشیعه ،ج ،7ابواب زکاة الفطره ،ص )137و جالب اینکه یکی از سورههای
وارد شده در نماز عید فطر سوره شمس است.
 مغفرت الهی در عید فطر
از دیگر ثمرات مهم عید فطر دستیابی به مغرفت خداوند است .به این معنا
که خداوند اثرات وضعی خطاها و گناهان افراد را ترمیم میکند .رسول گرامی
اسالم(ص) در ضمن روایتی در فضیلت ماه مبارک رمضان و عید فطر فرمودند:
«...و چون صبح روز عید فرا رسد خداوند فرشتگان را به همهی شهرها بفرستد.
پس در زمین فرود آیند و سر کوچهها و گذرها بایستند و [با صدایى که آن را هم ه
ی آفرید ه هاى خدا جز جن و آدمیان میشنوند] گویند :اى ّامت محمد! به سوى
پروردگار کریم [براى نماز عید] بیرون شوید که او پاداش فراوان دهد و گناهان بزرگ
َ َّ ْ َ َ َ ُ ِّ ْ َ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ
راموردمغفرتقر َاردهد ؛ف ِإذاکانتغ ََداة ْیو ِمال ِفط ِر َب َعثالل ُهال َم ُل ِئکة ِفیکلال ِبل ِد
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ ْ ُ َ
الس َکک فیقول َ
ون إ َلى ْال ْر َ ُ َ
ون َع َلى أ ْف َواه ِّ
ون یا أ َّمة ُم َح َّم ٍد اخ ُر ُجوا
ض و ِیق َف ْ ْ ِ
ِ
َفیه ِب ٍّط َ ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
إلى َرب کریم یعطی الجزیل َو یغف ُر العظ َ
یم» (امالی مفید مجلس 27ص)232
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
وجود چنین ویژگی در این عید مبارک هر فرد مؤمنی را ترغیب به توجه بیشتر به
خداوند متعال و تشویق به عبادت و عدم پرداختن به مسائل لهو و لعب میکند.
 رضایت خداوند از مؤمنین در عید فطر
یکی دیگر از ثمرات روز عید فطر دستیابی به رضایت خداوند متعال است؛
موضوعی که خوبان بشریت در طول سال همواره در پی آن هستند ،خداوند
مسیرش را به بهانه روز عید فطر برای مسلمانان هموار میکند .در اهمیت کسب
رضایتخداوندپیامبرگرامیاسالم(ص)بهامیرالمؤمنین(ع )فرمودند«:ایعلى!
عقل چیزى است که با آن بهشت و خشنودى خداوند رحمان به دست مىآید؛
َیا َع ِل ُّی ْال َع ْق ُل َما ْاک ُتس َب ْت ب ِه ْال َج َّن ُة َو ُط ِل َب ب ِه ر َضا َّ
الر ْح َمن» (من ال یحضره الفقیه
ِ ِ
ِ ِ
ج  ، 4ص  )369لذا میتوان اذعان کرد روزهداران ماه مبارک رمضان که به مدت
یک ماه با عبادات خالصانه خود در پی کسب خشنودی و رضایت خداوند بودند،
خداوند نیز در پایان این ماه رضایت خویش را به مجاهدان راهش اعالم میدارد؛
ّ
لذا رسول گرامی اسالم(ص) در ادامه روایت خویش فرمود« :خداوند ّ
عز و جل
نمازشان را خشنودى و
فرماید :شما را گواه مىگیرم که من پاداش روز ه رمضان و
َ َ َ ُ ُ َّ
َّ َ ِّ ُ ْ ُ َ َ
َآمرزش خود از ایشان قرار دادم؛ قال :فیقول الل ُه َع َّز َو َجل :ف ِإنی أش ِه ُدک ْم َمل ِئک ِتی
َ
ْ
ِّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ
ْ
ْ َ َََْ َ َ َ
یه ِرضای َو َمغ ِف َر ِتی».
یام ِهم ِف ِ
یام ِهم شهر رمضان و ِق ِ
أنی قد جعلت ثوابهم عن ِص ِ
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت :

جان باختگان کرونا در کشور به  ۷هزار و
 ۳۰۰نفر رسید

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :تاکنون
 ۱۳۱هزار و  ۶۵۲نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت
 ۵۱نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به  ۷هزار و ۳۰۰
نفر رسید .کیانوش جهانپور روز جمعه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس
کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از آن بیان کرد :از دیروز تا امروز  ۲خرداد  ۱۳۹۹و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی دو هزار و ۳۱۱بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد .وی ادامه داد :از بین مبتالیان جدید ۴۱۳ ،مورد بستری و
هزار و  ۸۹۸مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند
و مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به  ۱۳۱هزار و  ۶۵۲نفر رسید .رییس مرکز
روابط عمومی وزارت بهداشت گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۵۱ ،
بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۷هزار و  ۳۰۰نفر رسید .جهانپور گفت :خوشبختانه تاکنون  ۱۰۲هزار و  ۲۷۶نفر
از بیماران ،بهبود یافته و ترخیص شده اند .همچنین  ۲۶۵۹نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .وی افزود :تاکنون
 ۷۶۳هزار و ۹۱۳آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است .سخنگوی
ستادمقابلهباکروناوزارتبهداشتاظهارکرد:وضعیتاستانخوزستان،همچنان
قرمز است .جهانپور بیان کرد :در طول ۲۴ساعت گذشته در ۱۴استان موارد فوتی
صفر و در  ۶استان ،یک مورد فوتی گزارش شده است .وی گفت :افزایش روزهای
اخیردرزمینهمواردشناساییشدهجدیدراشاهدهستیم،اماروندکاهشبستریو
موارد ارجاعی بیمارستانها نیز ادامه دارد .وی ادامه داد :آمار استانهایی که در۲۴
ساعت فاقد مرگ و میر بودند رو به افزایش است ۱۴،استان فاقد هرگونه فوتی بودند
و  ۶استان نیز یک مورد فوت ناشی از این بیماری را داشتند.
وزیربهداشت:

مردم در تعطیالت عید فطر سفر نروند

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :بزرگترین نگرانی ما این است که با
عدمرعایتفاصلهگذاریهاوپروتکلها،دوبارهگرفتارپیکهاییازبیماریناشیاز
ویروس کروناشویمودرنتیجه از مردم میخواهیمدر تعطیالتعیدفطرسفرنروند.
سعید نمکی روز چهارشنبه پس از برگزاری نشست تله کنفرانس با پنج کشور عرب
همسایه در جمع خبرنگاران افزود :جمعیتی از کشور که هنوز به بیماری ناشی
از ویروس کرونا مبتال نشده در خیلی از جاها باالی  ۹۰درصد است و اگر اتفاق
جدیدی بیفتد و این گرفتاری باعث خیز جدید بیماری در کشور شود ،مهار آن
برای ما بسیار نفسگیر است .نمکی ادامه داد :اگر افراد برای خوش بودن به سفر
میروند ،مدت طوالنی این بیماری را به همراه میآورند و همه نیز از این بستر سالم
بیرون نخواهند آمد؛ بنابراین خواهش ما این است که مردم به سفر نروند و کسی از
استانهای قرمز کرونا بیرون نیاید و کسی هم به این استانها وارد نشود .این تصور
که بیماری با گرم شدن هوا مهار میشود هم خیال بسیار بیهودهای است.



در شورای اداری استان قم انجام شد؛

تکریم از خدمات  ۱۲ساله الریجانی در قم

در جلسه شورای اداری استان قم از تالشهای علی الریجانی نماینده مردم قم در
سه دوره مجلس شورای اسالمی تقدیر به عمل آمد.
نخستین نشست شورای اداری استان قم در سال جاری و همچنین آیین تکریم از
خدمات و تالشهای علی الریجانی در سه دوره نمایندگی مردم قم در مجلس عصر
پنجشنبه ۱خرداد ۱۳۹۹با حضور آیتالله سید هاشم حسینی بوشهریعضو هیأت
رئیسه مجلس خبرگان رهبری ،محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور،
بهرام سرمست استاندار و مرتضی سقائیاننژاد شهردار قم برگزار شد.
آیت الله بوشهری :
در خدمت به قم اختالف نظری بین نمایندگان استان ندیدهایم
اما م جمعه قم در این مراسم ضمن گرامیداشت روز قدس و تبریک پیشاپیش عید
فطر از ابعاد مدیریت خوب دکتر الریجانی سخن گفت.
آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری جایگاه مجلس شورای اسالمی را در انقالب
رفیع دانست و افزود :ممکن است بین نمایندگان قم اختالف سلیقه وجود داشته
باشد ،اما درباره خدمت به قم اختالف نظری بین نمایندگان استان ندیدهایم.
وی با بیان اینکه استان قم از کاروان رشد و توسعه عقب است گفت :از نمایندگان
ن توجه جدی داشته
مردم قم تقاضا داریم نسبت به وضع قم و مسائل و مشکالت آ 
باشند.
علی الریجانی :
توسعهیکوجهیقممشکلآفریناست
رییس سابق مجلس شورای اسالمی نیز دراین مراسم گفت :برای توسعه قم باید
وضعیت چندوجهی تعریف شود و فقط به ظرفیتهای زیارتی و خدماتی آن توجه
نشود.
علی الریجانی اظهار داشت :مسووالن قم در مسیر مقابله با کرونا با یک عزم
اجراییمطلوبعملکردمطلوبیازخودبرجایگذاشتند.
وی افزود  ::با شیوع کرونا بخش گردشگری و واحدهای صنعتی قم آسیبهای
جدی دیده است.
وی یادآور شد :برای توسعه قم باید وضعیت چندوجهی تعریف شود و فقط به
ظرفیتهای زیارتی و خدماتی آن توجه نشود.
الریجانی گفت :یک وجهی بودن بعد توسعهای قم در بخش زیارتی سبب شد تا با
شیوع کرونا ضربات اقتصادی بسیار شدیدی به فعاالن این بخش وارد شود.
رییس سابق مجلس شورای اسالمی ابراز داشت :برای پیشبرد اهداف جهش
تولید در قم در درجه اول باید از رکود واحدهای اقتصادی موجود جلوگیری شود.
وی تصریح کرد :محدودیتهای سرمایهگذاری در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران در
برخی صنایع برداشتهشده و باید شاهد رونق تولید و اشتغال در سالهای آینده در
استانقمباشیم.
نماینده سابق مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت :قم از عقبماندگیهای
تاریخی رنج میبرد که مشکالت مربوط به بافتهای فرسوده ازجمله مشکالت مهم
این استان است.
الریجانی گفت :در طول  ۱۲سال نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسالمی
مهمترین هدف خود را در جهت آبادانی و توسعه قم متمرکز کرده بودم.
مسئوالناستانیبایداختیاراتبیشتریداشتهباشند
الریجانیاضافهکرد:مسئوالناستانیبایددراینشرایطاختیاراتبیشتریداشته
باشند و دولت باید این امکان را فراهم کند که این امر سرمایه گذاری را سهل میکند.
کارخانههای قم نباید دچار رکود شوند
نماینده مردم قم در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی افزود :کارخانههای قم
نباید دچار رکود شوند و برای توسعه قم باید چند وجهی تصمیماتی گرفت و اولویت
زیارتنبایدموجبشوددیگربخشهانادیدهگرفتهشودازجملهصنعتکهمیتواند
بسیار راهگشا باشد .وی تأکید کرد :برای اقتصاد خورد نیز باید فکری کرد و فرآیند
سرمایه گذاریهای کوچک باید ساده گرفته شود و نباید سخت گیری های زیادی
کرد که در این راستا شهرداریها و سایر نهادها میتوانند کمک کنند.
وی با بیان اینکه از همان ابتدای نمایندگی قم در مجلس به امر آبادانی قم با وجود
عقب افتادگیهای موجود توجه داشتیم ،افزود :امروز شرایط قم متفاوت از قبل
شده ،اما باید تالش داشت تا بافت فرسوده قم را احیا کرد در این زمینه تصمیماتی
گرفته شده که نیازمند پیگیری جدی دارد.
وی ابراز داشت :هدف من در این  ۱۲سال کمک به استان قم بود و اگر درجایی
کمکاری یا قصوری داشتهام مردم مرا عفو کنند.
وضعیت کشور ما بعد از کرونا مشکالتی خواهد داشت
وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت کشور ما بعد از کرونا مشکالتی خواهد داشت
که مدیران باید تالش کنند این موانع را بردارند ،افزود :کرونا داغ بیکاری را عمیقتر
کرده که این روزها بسیاریها دچار مشکل شدند ،از جمله اقشار ضعیف که باید برای
بازگشت به حالت عادی آنان تدبیر کرد.
الریجانی گفت :در قم که حرم مطهر بسته و زائر بسیار کم شده است ،بسیاری از
کسبهها و اصناف از جمله سوهانپزیها دچار رکود و کسادی شدند.
وی ادامه داد :رهبر معظم انقالب در ابتدای سال تأکید کردند که باید دنبال جهش
تولید باشیم و مجلس و دولت باید برای تحقق آن برنامه ریزی کنند .نماینده مردم
قم در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی بیان داشت :باید از تالشهای وزارت
بهداشت در راستای مقابله با ویروس کرونا تقدیر کرد ،در حالی که پرستاران در سایر
کشورها با بلندگو به مردم راهنماییهای میدادند ،اما پرستاران کشور ما حضور
فیزیکی در بیمارستانها داشتند و حتی افرادی غیر از کادر درمانی نیز برای کمک به
بیماران به بیمارستانها رفتند که این نشان دهنده مکتب اسالمی است که سرمایه

کشور به حساب میآید.
طرح معامله قرن با زور محقق نمیشود
نماینده مردم قم در خانه ملت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز قدس
اظهار داشت :صهیونیستها در پوششهای زیادی ورود پیدا میکنند که در طرح
اخیر مجلس در مقابله صهیونیستها به این ابعاد توجه شده است .وی عنوان کرد:
طرح معامله قرن با زور محقق نمیشود که از بین بردن این طرح نیازمند کارهای
میدانی دارد تا این طرح از صحنه حذف شود و امروز کشورهای اروپایی ضعیفتر
از آن هستند که در این عرصه حضور یابند .الریجانی تصریح کرد :به روز قدس باید
به صورت جدی توجه داشت و در دنیا نیز امروز فقط ایران به طور واضح از فلسطین
حمایت میکند و برخی از مرتجعین منطقه بدنبال عادی سازی روابط هستند.
امیرآبادینمایندهقم:
آنطور که باید از ظرفیت الریجانی در قم استفاده نشد
منتخب مردم قم در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم با بیان اینکه همیشه
در مورد رفع مشکالت قم با وحدت و همدلی کار را دنبال کردهایم ،گفت :طی این
 12سال گذشته مدیران تالش کردند که بتوانند از ظرفیت علی الریجانی استفاده
کنند اما آنطور که باید ،از این ظرفیت استفاده نشده است.
احمد امیرآبادی فراهانی طی سخنانی ضمن تقدیر از تالش مسئوالن استانی در
راستای مبارزه با کرونا و رسیدگی به مشکالت مردم به ویژه در حوزه بهداشت و درمان
اظهار کرد :پزشکان و پرستاران ،نیروهای جهادی ،بسیج و طالب طی این مدت در
بیمارستانها به شیوه مطلوب رسیدگی به بیماران را دنبال کردند .وی اضافه کرد:
دولت با وجود مشکالت مختلف در حوزه منابع مالی ،اقدامات مطلوبی در راستای
مبارزه با کرونا دنبال کرده و این اقدامات نسبت به دیگر کشورها قابل توجه است.
منتخب مردم قم در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :طی هشت سالی که
بنده در مجلس حضور یافته و در مجمع نمایندگان استان فعالیت داشتم رسیدگی
به مشکالت مردم و شهر قم را در اولویت قرار داده و در این مورد میان نمایندگان قم
اختالفی وجود نداشته است .وی با بیان اینکه همیشه در مورد رفع مشکالت قم با
وحدت و همدلی کار را دنبال کردهایم ،عنوان کرد :طی این 12سال گذشته مدیران
تالش کردند که بتوانند از ظرفیت علی الریجانی استفاده کنند اما آنطور که باید ،از
این ظرفیت استفاده نشده است .امیرآبادی خاطرنشان کرد :هر چند الریجانی به
علت جایگاه ریاست مجلسی درگیر مباحث ملی بوده با این حال نسبت به مباحث
قم نیز دغدغهمند بود و چند نفری در دفتر وی مشکالت قم را پیگیری میکردند و
بنده به عنوان یکی از مردم قم از تالشهای این نماینده تشکر میکنم.
ذوالنوری نماینده مردم قم :
آقای الریجانی با درایت و سعهصدر مجلس را به شکل مطلوبی اداره کرد
نمایندهمردمقمدرمجلسشورایاسالمی نیزدراینمراسمخواستارتالشبیشتر
قوه مقننه برای گسترش شفافیت مالی در کشور شد .حجتاالسالم والمسلمین
مجتبی ذوالنوری  ،تصریح کرد :تعداد مسووالن دستپاک و خدوم چند برابر
مسووالن سوءاستفاده گر است اما به دلیل نبود فضای شفافیت ،فساد یک مسئول
بهپای تمام مدیران نوشته میشود .ذوالنوری با انتقاد از نبود فضای شفافیت الزم
در عملکرد مالی مسووالن کشوری ،گفت :بیاعتمادی به برخی مسووالن بیش از
گرانی و تورم مردم را آزار میدهد .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت:
در مبحث فساد و بیعدالتی سروصدا و حاشیهای که وجود دارد از اصل وجود
فساد در کشور بیشتر است .وی اظهار داشت :مقابله با فساد یکی از وظایف نهاد
قانونگذاری است و این نهاد باید با تصویب قوانین موردنیاز روزنههای فساد بسته و
مسدود شود .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ابراز کرد :اجرای عدالت
یکی از آرمانهای اصلی انقالب اسالمی بوده و نهادهای قانونی و مسووالن باید در
مسیر شفافیت کامل حرکت کنند .ذوالنوری اظهار کرد :زندگی مسووالن باید مانند
اتاق شیشهای در مقابل مردم باشد تا از این طریق احساس فساد و تبعیض در بین
بخش زیادی از مردم از بین برود .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی یادآور
شد :بدلیل نبود شفافیت کافی ،بیاعتمادی گستردهای در کشور به راه افتاده و
در این شرایط باید مساله شفافیت در کنار مسائل اقتصادی و معیشتی در اولویت
مجلسیازدهمباشد.ذوالنوریگفت:آقایالریجانیرییسمجلسشورایاسالمی
در طول سه دوره گذشته با درایت و سعهصدر مجلس را به شکل مطلوبی اداره کرده
و کمترین تنشی در  ۱۲سال گذشته به وجود آمده است .در پایان جلسه شورای
اداری قم با اهدای لوحی از سوی نهادهای مختلف استان از ۳دوره تالشهای علی
الریجانی در مجلس شورای اسالمی تقدیر به عمل آمد.

معاون رییس جمهوری در نشست شورای اداری قم مطرح کرد؛

قم بهترین استان کشور در مقابله با کرونا

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت :قم دارای
بهترینعملکرددرمقابلهباشیوعویروسکرونادرسطح
کشور بوده است.
"محمدنهاوندیان"عصرپنجشنبهدرنخستینجلسه
شورای اداری قم در سال  ۹۹و آیین تکریم از خدمات
علی الریجانی در سه دوره نمایندگی مردم قم در مجلس
شورای اسالمی که با حضور رییس سابق مجلس ،در
سالن همایشهای شهرداری قم برگزار شد ،اضافه کرد:
قم در مقابله با کرونا رتبه اول کشوری را به دست آورده
و بهترین عملکرد را در بین استانهای کشور را از آن
خودکردهاست.
وی گفت :قم با شدیدترین و طوالنیترین حالت
مقابله با کرونا دستوپنجه نرم میکرد اما بااینوجود
عملکرد بسیار مطلوبی را از خود بر جای گذاشته است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در ادامه گفت:
کرونا چالشی به وجود آورد که دولتها و نظامها در یک
مسابقه بینالمللی تابآوری نظام سالمت و اقتصاد
خود را به منصه ظهور رساندند که دراینبین ایران
عملکردبسیاردرخشانیداشت.
وی با اشاره به معیارهای موفقیت ایران در مبارزه با
کرونا ،ابراز داشت :وجود زیرساختهای درمانی مجهز
در سرتاسر کشور یکی از مهمترین عوامل برتری و
موفقیت ایران در دوران کرونا بود.
نهاوندیان گفت :تمرکز و چاالکی در تصمیمگیری،
حمایت بخشهای مختلف از تصمیمات ستاد ملی
مبارزه با کرونا و سرمایه ایمانی ملت ایران از دیگر عوامل
مهم در موفقیت ایران در دوران کرونا است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت :بهرغم تمام
آسیبها ،شکافهای اقتصادی و آزردگی خاطر مردم،
در مبحث کرونا سرمایههای اجتماعی مردم بهشدت
توسعهپیداکرد.
 ۵۰هزار میلیارد تومان برای جبران
خسارتهایکروناپرداختمیشود
وی گفت ۵۰ :هزار میلیارد تومان برای جبران
خسارتهای کرونا به کسبوکارهای آسیبدیده

بهزودی پرداخت خواهد شد.
نهاوندیان گفت :در کشوری مانند آمریکا به دلیل
نبود روحیه ایمانی و جهادی بسیاری بیماران کرونایی
و سالمندان به حال خود رهاشدهاند.
وی اظهار کرد :اگر این ۴عامل موفقیت ایران در کرونا
در عرصه اقتصادی نیز پیادهسازی شود ،بخش بسیار
مهمی از مشکالت معیشتی ،تولید و اشتغال کشور از
بین خواهد رفت.
وی یادآور شد :موفقیتهای ایران در دوران کرونا در
حالیانجامشدهکههمچنانمشکالتساختاری،تورم
و تحریم بر کشور سایه افکنده است.
نهاوندیان در ادامه عنوان کرد :بعد از انقالب اسالمی
در مباحث مربوط به حملونقل و انرژی کارهای بسیار
ارزندهای در طول ۴۰سال گذشته انجامگرفته است.
وی در ادامه یادآور شد :آقای الریجانی در طول ۱۲
سال ریاست بر قوه مقننه بر اساس قاعدهمندی و
انعطاف این نهاد را مدیریت کردند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری اظهار کرد :قانون
رفع موانع تولید ،بهبود فضای کسبوکار ،حمایت از
بخش خصوصی و باز کردن مسیر مناسبات اقتصادی
چهار ویژگی مهم رییس مجلس شورای اسالمی در
ماههایاخیربود.
تاکید بر نقش و اهمیت بخش خصوصی
معاون اقتصادی رییس جمهوری در بخش دیگری
از سخنانش با تاکید بر ضرورت پررنگتر شدن نقش
بخش خصوصی در اقتصاد ،گفت :موفقیت اقتصادی
ایران تنها در شرایطی عملیاتی میشود که تصدیگری
اقتصاد به عهده بخش خصوصی گذاشته شود و دولت
صرفا وظیفه نظارتی و هدایتگری داشته باشد.
الزمه گذر از دوران تحریم این است که در شرایط حاکم
بر کشور ،چاالکی در تصمیمگیری پیاده و مصوبات
شورای عالی اقتصادی کشور بهدرستی رعایت شود.
وی با اشاره به عوامل مهم در عبور از شرایط تحریمی،
اضافه کرد :مدیریت قاعدهمند و منعطف ،حمایت
نهادهای مختلف از تصمیمات اقتصادی و روحیه

ایمانی و جهادی الزمه عبور از شرایط تحریمی کشور
است.
استاندار:
وضعیتکروناییقمهمچنانبحرانیاست
استاندار قم با هشدار نسبت به وضعیت کرونایی قم
گفت :استان قم همچنان در دل بحران کرونا قرار داشته
و به وضعیت عادی این بیماری نرسیده است.
"بهرام سرمست اضافه کرد :وضعیت کنونی قم در
رابطه با کرونا همچنان زرد است و تا مرحله سفید و سبز
کروناییهنوزفاصلهدارد.
استاندار قم گفت :ازآنجاییکه نخستین موارد ابتال به
کرونا در قم تشخیص داده و اعالم شد عمال امکان اتخاذ
تدابیر پیشگیرانه در این استان از مسووالن گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد ۴۵۰ :مصوبه طی  ۳۸جلسه
ستاد بحران و پیشگیری از بحران قم در رابطه با کرونا در
حال اجرا میباشد.
تولیدبرنامههایراهبردیوعملیاتیبرای
جهشتولید
استاندار قم اظهار داشت :تابآوری نظام سالمت قم
در دوران کرونا به رخ جهانیان کشیده شد ،همچنین
اقدامات دولت تدبیر و امید در مسائل معیشتی در ایام
شیوع کرونا نیز میتواند به یک الگوی جهانی تبدیل
شود.
وی اظهار داشت :نمایندگان ما در مجلس جایگاه
خوبی داشتند و با وحدت و همدلی که بین آنها وجود
داشت ،ما از این فرصت برای حل مسائل قم استفاده
کردیم .وی افزود :در سایه همدلیها خواهد بود که
عقب ماندگیهای تاریخی استان را در راستای پیشرفت
وتوسعهجبرانکنیم.
استاندار قم تأکید کرد :در این فرصتی که بنده در قم
حضور داشتهام ،از این فضای همدلی و تعاون وجود
داشت بهره الزم را بردهام.
ویاضافهکرد:برایجهشتولیدبرنامههایراهبردی
و عملیاتی تدوین شده و از دستگاههای اجرایی استان
خواستهایمکهطبقاینبرنامههاحرکتکنند.

فرمانده کل ارتش:

هر گونه طمع ورزی دشمنان را
درنطفهخفهمیکنیم

فرماندهکلارتشدرپیامیبهمناسبتسیوهشتمینسالروزآزادیخرمشهرتاکید
کرد :ارتش جمهوری اسالمی بستر جهش تولید را با اجرای طرحهای خود و با آمادگی
و تحقق شعار«ما قوی هستیم» پیگیری و هر گونه طمعورزی دشمنان را در نطفه خفه
و حماسهای ماندگار همچون فتح خرمشهر را خواهند آفرید.
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی ارتش ،در متن پیام امیر سرلشکر سید
عبدالرحیمموسویفرماندهکلارتشجمهوریاسالمیایرانبهمناسبتسومخرداد،
سالروز آزادسازی خرمشهر آمده است :حماسه عظیم و ماندگار آزادسازی خرمشهر در
سوم خرداد سال  ،1361جلوهای عظیم از نصرت الهی و محصول وحدت ،همدلی
و همافزایی نیروهای مسلح ،حضور حماسی ملت غیور ایران در حراست از میهن
َ ُ ُ ََ ُ ُ
نصرکم
الهی«ان تنصروا الله ی
اسالمی ،پیروزی در تقابل ارادهها و به ثمر نشستن وعده
ِ
َ َُّ َ َ ُ
قدامکم» بود .بدون شک حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر و پاک کردن
و یث ِبت ا
ُ
خونینشهرازلوثوجودمتجاوزینبعثی،دربرههایازجنگتحمیلیکهدشمنتابن
دندان مسلح ،کشور ما را آماج حمالت خود قرارداده و وعده فتح سهروزه خوزستان را
میداد؛ اقتدار و افتخاری ابدی را برای رزمندگان اسالم به ارمغان آورد و باعث بازآفرینی
صحنهای نورانی از عشق ،دلدادگی و ایمان به خداوند تبارکو تعالی شد.
در ادامه پیام فرمانده کل ارتش آمده است :غرورآفرینان ایران اسالمی با توکل به
خداوند متعال ،اعتماد و اطمینانی که به نصرتهای الهی داشتند و آن را از ِلسان و
چهره پر از امید و آرامش حضرت امام خمینی(ره) به ودیعه گرفته بودند ،با همدلی
و همافزایی ،برگی دیگر به اوراق زرین و پرافتخار کشور افزودند و خرمشهر را با نثار
مردان مرد این مرزوبوم از دشمن بعثی پس گرفته و آن را به مام میهن
خون عزیزترین
ِ
بازگرداندند .در ادامه این پیام آمده است :امروز و درحالیکه دشمن ناامید از تجاوز
به این آبوخاک و هماوردی نظامی با ایران اسالمی است ،با تحریمهای ظالمانه
اقتصادی ،عملیات گسترده روانی و هجمه تبلیغاتی بهمواجهه با انقالب اسالمی
برخاسته و ازآنجاییکه خرمشهرها در پیش است بازخوانی و مرور حماسههای بزرگ
و غرورآفرین همچون فتح خرمشهر میتواند بهعنوان الگویی ماندگار در پیش روی
جوانان غیرتمند ما قرار گیرد و پایداری و استقامت ملتی بزرگ را در ذهن جهانیان زنده
نماید .سرلشکر موسوی در این پیام تاکید کرد :در مقطع کنونی و در آغاز دهه پنجم ،با
تأسی از بیانیه گام دوم انقالب و در آستانه گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
که جنگ ارادهها بین ملت بزرگ ایران و سلطهگران جهانی در گرفته است؛ ملت ایران
هنرمندانه تمام این تهدیدات را با سازوکار معنویت و ژرفاندیشی رهبر فرزانه انقالب به
فرصتتبدیلخواهدکرد.
ویدراینپیامتاکیدکرد:ارتشجمهوریاسالمیایران ،ضمنگرامیداشتحماسه
ماندگار سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و تبریک این روز بزرگ و حماسی به فرماندهی
معظم کل قوا حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) و درود به روح پرفتوح شهدا ،امام
شهدا ،ایثارگران و جانبازان انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،اعالم میدارد؛ فرزندان
ملت بزرگ و غیور ایران اسالمی در ارتش جمهوری اسالمی ایران دست در دست سایر
نیروهای مسلح ،با پیروی از تدابیر داهیانه رهبر حکیم انقالب در سالی که مزین به سال
«جهش تولید» است با به کارگیری نیروی انسانی کارآمد و عناصر نخبه ،بستر جهش
تولید را با پیدایش یک اراده قوی برای قطع امید از بیرون و توجه و تمرکز حداکثری به
نزا ،اجرای طرحهای خود را با آمادگی و تحقق شعار«ما قوی هستیم»
ظرفیتهای درو 
پیگیری و هر گونه طمعورزی دشمنان را در نطفه خفه کرده و حماسهای ماندگار
همچونفتحخرمشهرراخواهندآفرید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

تالشبرایتبیینشخصیتشهیدسلیمانی
وظیفهایذاتیاست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار از بنیاد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی،
گفت:ازهیچتالشیبرایتبیینشخصیتسردارشهیدسلیمانیبهعنوانیکوظیفه
ذاتی فروگذار نخواهد شد.
«سیدعباسصالحی»روزپنجشنبهدردیدارمجموعهمسووالنوکارکنانبنیادشهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و بررسی اقدامات انجام شده برای تبیین شخصیت این
شهید بزرگوار ،افزود :ملت ایران به شهید سلیمانی تعلق خاطر دارد و این میزان ارتباط
عاطفی عمیق و تعلق خاطر معنادار مردم یک سرزمین به فرماندهی مخلص ،فداکار و
دالور بینظیر است و نمونهای از آن یافت نمیشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد :رهبر معظم انقالب در بیانات خود چندین
بار فرمودند که «بسیاری از شبها و روزها همچنان به یاد آن شهید عزیز هستم» که این
فرمایشاتنشانازشخصیتبیمثالشهیدسلیمانیدارد.
وی ادامه داد :شخصیت وجودی این شهید در یک ترکیب وجودی منحصر به فرد و
متمایز بود؛ ایشان از سنین نوجوانی تا زمان شهادت در یک گستره زمانی و جغرافیایی
وسیع فعالیت کردند؛ تشییع پیکر ایشان هم نشان داد که این شهید واال مقام چه نفوذ
عمیقی در دل مردم داشتند؛ این در حالی است که شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
تا آخرین لحظه عمر پر برکتش هیچگونه تالشی برای نفوذ رسانهای و تبلیغاتی از خود
نشان نداد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد :افرادی با این ضریب نفوذ
در بین مردم بسیار کم هستند .رییس شورای فرهنگ عمومی کشور تأکید کرد :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرگونه اقدام برای تبیین شخصیت و ابعاد وجودی این شهید
سرافراز را وظایف ذاتی خود تلقی کرده و در این باره تالش خواهیم کرد تا بتوانیم با
بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود نسبت به این شهید وارسته ادای دین کنیم.
ظریف:

مقامهایآمریکاییدرجنایاتاسرائیل
همدستهستند

«محمدجوادظریف»وزیرخارجهایرانگفتکهحامیانآمریکایی«بنیامیننتانیاهو»
نخستوزیررژیمصهیونیستیدرجنایتهایاینرژیمهمدستهستند.
ظریف پنجشنبه شب در پیامی توئیتی نوشت که کسانی که منافع نتانیاهو را بر هر
چیزی مقدم میدارند -خواه کسانی که در «فاگی باتم» یا خیابان  ۱۶۰۰پنسیلوانیا
هستند-درتمامجنایتهایاسرائیلعلیهبشرهمدستهستند.
فاگی باتم محل وزارت خارجه آمریکا و خیابان  ۱۶۰۰پنسیلوانیا محل کاخ سفید
است .ظریف افزود :آنها باید پاسخگوی هر گونه تجاوزگری باشند؛ از غصب سرزمین
فلسطین گرفته تا آپارتاید تحت لوای «توافق قرن» و قتل کودکان فلسطینی با
سالحهای آمریکایی .وزیر امور خارجه همچنین عصر امروز در توئیت دیگری نوشت
که فلسطینیان نباید هزینه جنایات تمدن غرب علیه یهودیان را بپردازند .ظریف دراین
پیام توییتری اضافه کرد :تهوعآور است کسانی که تمدنشان «راهحل نهایی» را در
اتاقهای گاز میدید ،به کسانی حمله میکنند که خواستار یک راه حل واقعی از طریق
صندوقهای رأی ،از طریق همهپرسی ،هستند .چرا ایاالت متحده و غرب اینقدر از
دموکراسیهراسدارند؟فلسطینیاننبایدهزینهجنایتشمایاگناهشمارابپردازند.
دوگزینهریاستمجلسکنارکشیدند

قالیباف و حاجی بابایی برای ریاست
مجلسرقابتمیکنند

منتخب مردم خلخال در باره آخرین تصمیمات منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم
برای کرسی ریاست ،گفت :علی نیکزاد و شمس الدین حسینی از نامزدی ریاست
مجلس انصراف دادند و بدین ترتیب رقابت بین حمیدرضا حاجی بابایی و قالیباف
خواهدبود.
سید غنی نظری خانقاه در گفت وگویی در خصوص آخرین تصمیمات منتخبان
جریان اصولگرا برای انتخاب رییس و هیات رییسه مجلس یازدهم در دومین جلسه
شورای موقت مرکزی ائتالف نیروهای انقالب اظهار داشت :مهمترین دستور کار این
جلسه اعالم حضور کاندیداهای ریاست مجلس یازدهم و ارائه برنامه ها و توانایی های
خود به شورای مرکزی بود .وی افزود :در این جلسه محمدباقر قالیباف ،علی نیکزاد،
شمس الدین حسینی ،حمیدرضا حاج بابایی و مصطفی میرسلیم به عنوان داوطلبان
ریاست مجلس در این جلسه حضور یافتند که هر کدام به مدت ۲۰دقیقه برای جمعی
 ۶۲نفره صحبت کردند که این جمع  ۶۲نفره خود چکیده و نمادی از دیگر منتخبان
نیروهای انقالب در مجلس یازدهم هستند .نظری خانقاه با بیان اینکه هر کدام از این
پنج نفر نظرات و برنامه ها و راه کارهای خود را برای مجلسی کارآمد و مردمی بیان کردند.
به عنوان مثال ،مصطفی میرسلیم بودجه نویسی در کشور را دارای اشکال دانست به
این معنی که مجلس فقط ۲درصد می تواند در بودجه تغییرات ایجاد کند.

سالمت 3

 شماره 5040ت و سوم 
شنبه -سوم خرداد ماه  -1399سال بیس 

12روش ساده برای کاهش التهاب بدن

مصرف روزانه سبزیجات برگدار مانند اسفناج ،کیل ،آراگوال یا کاهو یکی از
مفیدترین عادات غذایی است که می توانید برای کاهش التهاب دنبال کنید.
موضوع التهاب اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و این دلیل خوبی دارد .نه
تنها دنبال کردن یک رژیم غذایی و سبک زندگی ضد التهاب می تواند التهاب مزمن
را با هدف کمک به حفظ سالمت و کند کردن روند پیری کاهش دهد ،بلکه برخی
پژوهش ها نشان داده اند که می تواند خطر شرایطی خطرناک مانند بیماری قلبی،
دیابت ،زوال عقل بیماری های خودایمنی ،درد مفاصل و سرطان را نیز کاهش دهد.
به نقل از "هلث بخش خوب ماجرا این است که نیازی نیست ماه ها یا سال ها
منتظر بمانید تا شاهد نتایج و کسب احساسی بهتر باشید! تغییرات کوچکی که
امروز ایجاد می کنید می تواند سرآغازی برای کاهش التهاب حتی در طول یک
شبباشد.
مصرفسبزیجاتبرگدار
مصرف روزانه سبزیجات برگدار مانند اسفناج ،کیل ،آراگوال یا کاهو یکی از
مفیدترین عادات غذایی است که می توانید برای کاهش التهاب دنبال کنید .این
سبزیجات برگدار به لطف محتوای ترکیبات آنتی اکسیدانی و زیستفعال خود به
کاهش التهاب و پیشگیری از فعالیت رادیکال های آزاد و ایجاد التهاب جدید کمک
میکنند.
پیشگیریازخشمناشیازگرسنگی
به جای خوراکی هایی مضر مانند دونات و قهوه های شیرین شده ،شما می توانید
میان وعده ای سرشار از فیبر همراه با اندکی پروتئین مانند برش های سیب و کره
بادام زمینی ،سبزیجات خام و حمص ،یا تعدادی بادام و اندکی پنیر را مصرف کنید.
یک میان وعده متعادل بدون قندهای افزوده و کربوهیدرات های پاالیش شده

عاملی کلیدی در حفظ سطوح عادی قند خون است که از هوس های غذایی،
گرسنگی،وتحریکپذیریپیشگیریمیکند.همچنین،پیشگیریازنوسانهای
قند خون از بروز التهاب در بدن که می تواند به چاقی ،دیابت نوع  2و بیماری قلبی
منجرشود،پیشگیریمیکند.
خواب کافی و با کیفیت باال
هفت تا هشت ساعت خواب خوب شبانه به منظور حفظ سالمت مطلوب برای
بیشتر بزرگساالن توصیه شده است .خواب ناکافی در بلند مدت می تواند حتی در
افراد سالم موجب التهاب شود که پژوهش ها نشان داده اند خطر مسائل متابولیک
را افزایش داده و می تواند به چاقی ،دیابت نوع  ،2بیماری قلبی و همچنین زوال
عقل و بیماری آلزایمر منجر شود.
پیادهروی
اگر زمان زیادی برای رفتن به باشگاه ندارید ،پیادهروی نیز می تواند به تقویت
سالمت و کاهش التهاب در بدن شما کمک کند .در شرایطی که ورزش منظم گزینه
ایده آل برای درمان و پیشگیری از مشکالت سالمت مختلف است ،اما به واسطه
زندگی پر مشغله این امکان برای بسیاری از ما وجود ندارد .با این وجود ،مطالعه ای
در سال 2017نشان داد که حتی 20دقیقه فعالیت بدنی از جمله پیادهروی در روز
نیز می تواند نشانگرهای التهابی خون را کاهش دهد.
مصرف ادویه ها
برخی مطالعات نشان داده اند که افزودن سیر یا گیاهان دارویی و ادویه هایی
مانند زردچوبه ،رزماری ،دارچین ،زیره ،زنجبیل و شنبلیله می تواند به کاهش
التهابکهدرنهایتمیتواندبهبیماریقلبی،بیماریهایانحطاطیمغز،سرطان
و مشکالت تنفسی منجر شود ،کمک کند.

پرهیز از الکل
پرهیز از نوشیدنی های الکلی می تواند به کاهش التهاب در بدن کمک کند.
مصرف یک نوشیدنی الکلی نیز به راحتی می تواند فرد را برای مصرف هرچه بیشتر
ترغیب کرده و میزان التهاب را در بدن وی افزایش دهد.
مصرف چای سبز به جای قهوه
اگر روزانه یک تا سه فنجان قهوه یا نوشیدنی های کافئیندار دیگر مصرف می
کنید ،جایگزینی یکی از آنها با یک فنجان چای سبز می تواند فواید جالب توجه ای
را ارائه کند .برگ های چای سبز سرشار از ترکیبات پلیفنولی هستند که می تواند به
کاهش آسیب رادیکال های آزاد و پیشگیری از التهاب بیشتر کمک کند .مطالعات
نشان داده اند که مصرف منظم چای سبز می تواند در کاهش خطر بیماری آلزایمر،
سرطان و بیماری های مفصلی نقش داشته باشد.
رسیدگی به شرایط روده
پشتیبانی از باکتری های خوب روده با کاهش مصرف قندهای افزوده ،چربی های
ترانس و تمرکز بر مصرف مواد غذایی کامل و با حداقل فرآوری می تواند به کاهش
التهاب در بدن کمک کند .همچنین ،مصرف مواد غذایی سرشار از پروبیوتیک مانند
ماست ،کلم ترش ،میسو یا کیمچی را مد نظر قرار دهید .تقویت جمعیت باکتری های
خوب روده یکی از بهترین اقدامات برای کاهش التهاب در بلند مدت است.
روزهداری
روزهداری برای همه افراد مناسب نیست اما روزه متناوب به واسطه آثار ضد التهاب
برخی فواید سالمت را نشان داده است .روش های مختلفی برای روزهداری وجود
دارند اما یکی از سادهترین آنها روزه  12ساعته است ،به این معنی که اگر شام خود
را ساعت  7شب میل می کنید تا  7صبح روز بعد دیگر غذایی مصرف نکرده و تنها
آب یا قهوه تلخ بنوشید .برخی مطالعات نشان داده اند که روزه متناوب ممکن است
خطر بیماری قلبی را کاهش داده و حساسیت به انسولین ،سالمت مغز و بیماری
التهابیرودهرابهبودببخشد.
قطعموقتمصرفلنبیاتوگلوتن
لبنیات و گلوتن معموال موجب التهاب در افراد سالم نمی شوند ،مگر این که یک
آلرژی ،عدم تحمل غذایی یا بیماری سلیاک داشته باشید ،اما زمانی که التهاب از
قبل وجود دارد ،لنبیات و گلوتن می توانند به عاملی محرک برای تشدید آن تبدیل
شوند .قطع مصرف لبنیات ،گلوتن یا هر دو برای چند هفته در شرایطی که یک رژیم
غذایی سرشار از مواد غذایی ضد التهاب را مصرف می کنید می تواند مفید باشد.
این ممکن است زمان الزم برای کسب آرامش را در اختیار بدن قرار دهد .پس از آن،
شما می توانید به آرامی لبنیات یا غذاهای حاوی گلوتن را به رژیم غذایی خود اضافه
کرده و ببینید آیا موجب بروز تحریک می شوند یا خیر.
کاهشاسترس
مهم نیست که رژیم غذایی شما تا چه اندازه سالم است زیرا اگر همواره با استرس
زیاد مواجه باشید التهاب از بین نخواهد رفت .حتی اگر استرس از مشکالت روزمره
شما نباشد ،فراگیری چگونگی مدیریت و رسیدگی به آن عاملی کلیدی برای
پیشگیریازبروزالتهابجدیداست.یوگا،مدیتیشن،تکنیکهایتنفسعمیقیا
یک پیادهروی کوتاه از جمله گزینه هایی هستند که می توانید برای کاهش استرس
و پیشگیری از التهاب مد نظر قرار دهید.
توجه به مواد تشکیل دهنده غذاها
افزودنی ها ،رنگ ها ،نگهدارنده ها ،و دیگر موادی که معموال به غذاها افزوده می
شوند همگی از پتانسیل ایجاد یا تشدید التهاب برخوردار هستند .از این رو ،باید
توجه ویژه ای به فهرست مواد تشکیل دهنده غذاهای مصرفی خود داشته باشید.

چربی شکم و  5ماده غذایی برای کاهش آن

در شرایطی که استرس مزمن و کیفیت پایین خواب از
عوامل شناخته شده برای افزایش چربی احشایی هستند،
ورزش و برخی مواد غذایی می توانند اثر چشمگیری بر
کاهشچربیشکمداشتهباشند.
مطالعات متعددی نشان داده اند که چربی اضافه در
قسمت میانی بدن انسان خطرات سالمت را افزایش می
دهد .این شرایط به ویژه برای افرادی که دارای چربی
احشایی زیاد هستند ،صادق است .برخالف چربی زیر
پوستی،چربیاحشاییدراعماقبیشترواطرافاندامهای
بدن را فرا می گیرد.
به نقل از "هلث" ،چربی احشایی موجب التهاب می شود
که یک محرک شناخته شده برای پیری زودرس و بیماری
های مختلف است .این احتماال یکی از دالیلی است که
میزان بیشتر چربی احشایی با افزایش خطر ابتال به دیابت
نوع  ،2فشار خون باال ،بیماری قلبی ،برخی انواع سرطان
و حتی افت عملکرد شناختی با افزایش سن پیوند خورده
است .تصویربرداری امآرآی می تواند به شناسایی چربی
احشایی کمک کند ،اما برخی مطالعات این نوع چربی را با
اندازه دور کمر  35اینچ یا بیشتر در زنان و  40اینچ یا بیشتر
در مردان ارتباط داده اند.
ذکر این نکته اهمیت دارد که چربی احشایی اضافه برای
افرادی که اضافه وزن نداشته یا چاق نیستند نیز خطرناک
است .به بیان دیگر ،حتی اگر شاخص توده بدنی ()BMI
شما در محدوده عادی باشد ،چربی احشایی اضافه می
تواند سالمت شما را در معرض خطر قرار دهد.
در شرایطی که استرس مزمن و کیفیت پایین خواب از
عوامل شناخته شده برای افزایش چربی احشایی هستند،
ورزش و برخی مواد غذایی می توانند اثر چشمگیری بر
کاهش چربی شکم داشته باشند .مطالعه ای جدید نشان
داد که تنها بهبود کیفیت رژیم غذایی می تواند انباشت
چربی شکم را مهار کند .پژوهشگران به طور خاص پیروی
از رژیم غذایی مدیترانه ای را زیر نظر گرفتند که شامل مولفه
های مختلفی از جمله مصرف سبزیجات ،میوه ،غالت
کامل ،حبوبات ،مغزدانه ها و ماهی بیشتر ،دریافت چربی
تکغیراشباع بیشتر از مواد غذایی مانند روغن زیتون فوق
بکر و آووکادو در برابر چربی اشباع حیوانی و محدود کردن
مصرف گوشت قرمز و الکل می شود.
مواد غذایی و مواد مغذی خاص نشان داده اند که به خوبی
چربی شکم را هدف قرار می دهند که برخی از آنها از اجزا
ثابت رژیم غذایی مدیترانه ای هستند .در ادامه با پنج ماده
غذایی که مصرف منظم آنها می تواند به کاهش چربی شکم
کمککند،بیشترآشنامیشویم.

آووکادو
آووکادو سرشار از مواد مغذی است و منبع خوبی برای
چربیهایسالم،فیبر،آنتیاکسیدانها،ویتامینهاومواد
معدنی مختلف از جمله پتاسیم است که این ماده معدنی از
عملکرد قلب پشتیبانی کرده و همچنین با عمل به عنوان
یک ادرارآور طبیعی در تنظیم فشار خون نقش دارد.
مطالعه ای جدید نشان داده است که آووکادو می تواند
به کاهش چربی شکم نیز کمک کند .در این مطالعه،
 111بزرگسال حضور داشتند که به طور تصادفی به دو
گروه تقسیم شدند .اعضای یک گروه یک آووکادو تازه را به
عنوان بخشی از یک وعده غذایی روزانه خود دریافت می
کردند ،در شرایطی که گروه دوم میزان کالری مشابه را بدون
دریافت آووکادو مصرف می کرد .پس از سه ماه ،افرادی
که آووکادو مصرف می کردند کاهش در چربی احشایی را
تجربه کردند که این اثر در گروه دیگر دیده نشد.
حتی اگر روزانه یک آووکادو کامل را مصرف نکنید ،افزودن
این میوه به رژیم غذایی و مصرف هرچه بیشتر آن راهبردی
هوشمندانه در راستای محافظت از سالمت بدن است.
مغزهایخوراکی
مغزهای خوراکی بخشی ثابت از رژیم غذایی مدیترانه ای

هستند که چربی های سالم را همراه با پروتئین گیاهی،
آنتی اکسیدان ها ،فیبر ،و طیف گسترده ای از ویتامین ها و
مواد معدنی ارائه می کنند .بین آنها بسیاری از مواد مغذی
وجود دارند که افراد بزرگسال ممکن است با کمبود آنها
مواجه باشند که از آن جمله می توان به منیزیم اشاره کرد که
از سالمت روانی و خواب خوب پشتیبانی می کند.
مشخص شده است بزرگساالنی که به طور منظم و به
طور میانگین حداقل یک چهارم اونس ( 7گرم) مغزهای
خوراکی از جمله بادام ،آجیل برزیلی ،بادام هندی ،فندق،
ماکادمیا ،گردوی آمریکایی ،پسته و گردو مصرف می کنند
دارای شاخص توده بدنی و فشار خون کمتر نسبت به
افرادی هستند که این مواد غذایی را مصرف نمی کنند.
همچنین ،آنها از اندازه دور کمر کوچکتر ،یک نشانگر
انباشتچربیشکمی،برخوردارهستند.
اگر به مغزهای خوراکی آلرژی یا حساسیت ندارید،
افزودن آنها به وعده های غذایی روزانه یا مصرف به عنوان
یک میان وعده را مد نظر قرار دهید.
عدس
عدس را می توان به عنوان یکی از ابرمواد غذایی که
معموال بسیاری از ما آن را نادیده می گیریم در نظر گرفت.

عدس نه تنها به طور طبیعی فاقد گلوتن است ،بلکه گزینه
ای مقرون به صرفه ،متنوع ،دوستدار محیط زیست ،سیر
کننده و فوق العاده مغذی نیز محسوب می شود .عدس
سرشار از پروتئین گیاهی ،مواد معدنی ،ویتامین ها ،آنتی
اکسیدان ها و فیبر است.
نتایج یک مطالعه که به مدت بیش از پنج سال میزان
چربی شکم افراد بزرگسال را پیگیری می کرد ،نشان داد
که هر  10گرم افزایش در فیبر محلول مصرف شده ،میزان
انباشت چربی احشایی افراد را به میزان 3.7درصد کاهش
داده است .یک پیمانه عدس پخته  14گرم فیبر دارد که
حدود نیمی از آن از نوع فیبر محلول است که این نوع به
تنظیم اجابت مزاج و کاهش کلسترول نیز کمک می کند.
غالتکامل
افزایش محبوبیت رژیم های غذایی کتو و پالئو موجب
شده است تا افراد بسیاری از مصرف غالت پرهیز کنند،
اما غالت کامل در واقع می توانند فواید سالمت مختلفی از
جمله کاهش چربی شکم را ارائه کنند .مطالعه ای با حضور
بیش از  2,800شرکت کننده نشان داد که مصرف غالت
کامل با کاهش چربی زیرپوستی و احشایی مرتبط بوده
است ،در شرایطی که غالت پاالیش شده مانند نان ،برنج
و پاستای سفید با افزایش چربی شکم در ارتباط بودند .به
جای پرهیز کامل از غالت ،مصرف مقادیر متوسط از غالت
کامل هم راستا با تقاضای انرژی خود ،به معنای مصرف
وعده های کوچکتر در زمان فعالیت کمتر و مصرف وعده
های بزرگتر زمانی که بیشتر فعال هستید را مد نظر قرار
دهید .از گزینه های خوب می توان به جو دوسر ،کینوآ و
برنج قهوه ای اشاره کرد.
ماهیسالمونوحشی
ویتامین  Dبرای برخی عملکردهای بدن از جمله ایمنی،
تنظیم تراکم استخوانی و سالمت روانی اهمیت ویژه ای
دارد .پژوهش ها نشان داده اند که سطوح پایین ویتامین
 Dبا افزایش چربی کل بدن و چربی احشایی در زنان و
چربی احشایی در مردان پیوند خورده است .ماهی سالمون
وحشی یکی از بهترین منابع غذایی برای تامین ویتامینD
است .یک وعده چهار اونسی ( 113گرم) از این ماهی می
تواند 80درصد از ارزش روزانه ویتامین Dرا تامین کند .شما
می توانید به اشکال مختلف ماهی سالمون را به رژیم غذایی
خود اضافه کنید .اگر ماهی مصرف نمی کنید یا سالمون از
ماهی های مورد عالقه شما نیست ،مصرف خوراکی های
غنی شده با ویتامین  Dمانند برخی شیرهای گیاهی ،یا
مصرف مکمل های این ویتامین که  800تا  1,000واحد
بین المللی در روز را تامین می کنند را مد نظر قرار دهید.

محققانهشدارمیدهند؛

بیماری کووید ۱۹ریسک مقاومت آنتی بیوتیکی را افزایش می دهد

به گفته محققان ،بیماری کووید  ۱۹عفونتی است که فرد را در معرض ریسک
باالترعفونتباکتریاییثانویهقرارمیدهد.
مقاومت آنتی بیوتیکی یک مشکل واقعی در دنیای کنونی است و بسیاری از
بیمارانمبتالبهعفونتهایباکتریاییرادرگیرمیکنند.
اکثر سوپرباگ ها از طریق آنتی بیوتیک ها نابود میشوند اما برخی هم در برابر
آنتیبیوتیکهامقاوممیشوند.
ً
استفاده غیرضرور آنتی بیوتیک ها غالبا علت این مسئله است .بیمارستانها
جایگاه اصلی پرورش و گسترش این سوپرباگ ها بوده و بسیاری از افراد بعد از

بستری شدن در بیمارستان دچار این عفونتها میشوند.
اگر فردی مبتال به هر نوع عفونت ویروسی شود در معرض ریسک باالتر عفونت
باکتریایی هم قرار دارد .بیماری کووید  ۱۹عفونتی است که میتواند ریسک
ابتالء به عفونت باکتریایی ثانویه را نیز افزایش دهد .طبق اعالم مراکز کنترل و
پیشگیری از بیماریها آمریکا ،در دوره پاندمی آنفلوانزا  H۱N۱در سال ،۲۰۰۹
 ۲۹تا ۵۵درصد مرگ و میرها ناشی از عفونت باکتریایی ثانویه بود.
علتاینمسئلهآناستکهایمنیبدنبعدازعفونتویروسیبهخطرمیافتد.
برای یک باکتری پیچیده و مقاوم در برابر درمان حمله به بدن در چنین شرایطی

بسیار آسان است .مطالعات نشان میدهد شمار قابل توجهی از بیمارانی که
تست کروناویروس شأن مثبت بوده و در بیمارستان بستری شده اند ممکن است
بهبرخیعفونتهایباکتریاییهممبتالشوند.
به گفته محققان ۵۰ ،درصد این بیماران تسلیم عفونتهای شأن میشوند و
در اکثر مواقع ،مقاومت آنتی بیوتیکی نقش بزرگی ایفا میکند .دادههای بدست
آمده از ووهان چین هم نشان میدهد که حدود نیمی از بیماران کووید  ۱۹فوت
کرده ،مبتال به عفونت ثانویه هم شده بودند .محققان معتقدند باکتری مقاوم به
آنتی بیوتیک در شرایط کنونی مرگبارتر از خود ویروس است.

درمانهایخانگیاسکینتگها؛

تشخیصودرمانمنگولههایپوستی

منگولههایپوستیکهبهآنهاآکروکوردوننیزمیگویند،ضایعاتپوستیمعمول
ً
و خوشخیم هستند .تقریبا نیمی از افراد بزرگسال زمانی در زندگی خود دچار
منگولهپوستیمیشوند.
شاید حتی متوجه نشوید یک منگوله پوستی دارید تا زمانی که آن را با انگشتانتان
احساس کنید :یک تکهی جنبنده از پوست که اغلب در تاخوردگیهای پوست
ً
مثال زیر بغل ،کشالهی ران ،گردن یا پلک چشم ظاهر میشود .منگولههای پوستی
ً
معموال بدون عالمتاند اما در صورت التهاب یا تحریک میتوانند دردناک شوند.
چگونهیکمنگولهیپوستیراتشخیصبدهیم؟
ً
یکمنگولهیپوستیمعموالهمرنگباباقیقسمتهایپوستاست.منگولهی
ً
پوستی معموال شبیه یک تکه پوست شل است که توسط ساقهای به بدن چسبیده
است و شما میتوانید با انگشتان خود آن را به جلو و عقب ببرید .منگوله پوستی
ً
میتوانداندازههایگوناگونیداشتهباشد.اینمنگولههابرخالفزگیلکهمعموال
زبر و شیاردار است ،سطحی نرم و یکدست دارند.
زگیل نیز ضایعهی پوستی خوشخیم است اما میدانیم که علت آن ،یک عفونت
ویروسیدرالیهیبیرونیپوستمیباشدوبرخالفمنگولهیپوستی،قابلسرایت
است .منگولههای پوستی با نوعی دیگر از ضایعهی پوستی نیز متفاوتاند :خال یا
در اصطالح علمی نووس ( .)nevusبعضی از خالها بر خالف منگولههای پوستی
میتوانند منجر به سرطان پوست شوند .خالهای نیز سایزهای گوناگونی دارند و
میتوانند در طیفهای مختلفی از رنگها ،از صورتی تا قهوهای ظاهر شوند .در
ً
حالیکهمنگولههایپوستیمعموالهمرنگباپوستطبیعیاند.بعضیازخالها
برجستهاندوبرخیدیگرمسطح.
چگونه از شر منگولهی پوستی خالص شویم؟
باید بدانید که شما به هیچ عنوان مجبور نیستید منگولههای پوستی را بردارید،
ً
چون ضرری برایتان ندارند .ضمنا کارشناسان به چند دلیل توصیه میکنند سعی
نکنید منگولههای پوستی را به روشهای خانگی بردارید .یکی از دالیل این که
منگوله پوستی در درون خود یک رگ خونی دارد ،بنابراین اگر آن را جدا کنید
ً
میتواند خونریزی کند .ضمنا ساقهی یک منگوله پوستی هر چقدر بزرگتر یا
پهنترباشد،احتمالاینکهزیادخونریزیکندباالست.
حتیشایدازمقدارخونیکهازچیزیبهاینکوچکیخارجمیشودتعجبکنید.
همچنیناگرابزاریکهبرایبرداشتنمنگولهپوستیبهکارمیبرید،استریلنشده
باشد ممکن است عفونت یا اسکار برای خود ایجاد نمایید.
برای پیشگیری از اسکاروعفونت،به پزشک مراجعه کنید چون او چند روشبرای
برداشتنمنگولهپوستیدارد:
 .با قیچی آن را میچیند
 .با فریز کردن آن را برمیدارد
 .با سوزاندن آن را برمیدارد
خیلی از پزشکان ،با قیچی چیدن یا سوزاندن منگوله پوستی را به فریز کردن آن
ً
ترجیح میدهند .در این روش معموال داروی بیحسی موضعی به زیر پوست تزریق
میشود ،منگوله با قیچی استریل برداشته میشود و سپس ریشه سوزانده میشود
تا خونریزی بند بیاید .این کار بسیار سریع انجام میشود .اگر منگوله پوستی
بسیار کوچک باشد ،شاید بدون بیحسی برداشته شود یا فقط از کرم موضعی
بیحسکنندهاستفادهشود.
دلیل دیگری که باید برای برداشتن منگوله پوستی به پزشک مراجعه کنید این
ً
است که تشخیص باید به درستی انجام شود .شاید چیزی که شما میبینید ظاهرا
یک منگوله پوستی به نظر برسد اما در واقع ضایعهی خطرناک دیگری باشد.
یک نکتهی مهم دیگر این که هر چند منگوله پوستی بعد از برداشته شدن دوباره
رشد نمیکند ،اما دلیل نمیشود منگولههای پوستی جدیدی درنیاورید .پزشک
میتواند منگوله پوستیتان را بردارد اما نمیتواند جلوی ظاهر شدن منگولههای
پوستیجدیدرابگیرد.
راهکارهایخانگیبرداشتنمنگولهپوستی
ً
قبل از به کار بردن روشهای زیر حتما با پزشک مشورت کنید.
نخ دندان
بعضیازافرادسعیمیکنندباتکهاینخدندان،جریانخونرادرمنگولهپوستی
مسدود کنند .وقتی جریان خون به مدت چند روز در منگوله پوستی قطع شود،
منگوله خودش میافتد .البته شاید الزم باشد هر روز نخ دندان را دور منگوله تنگتر
کنید .پیش از به کار بردن این روش ،پوست را تمیز کنید و نخ دندان و دستهایتان
ً
را کامال بشویید تا دچار عفونت نشوید.
کرممخصوصبرداشتنمنگولهپوستی
ً
کیتهای حاوی کرم و یک اپلیکاتور در داروخانهها در دسترساند .معموال یک
دور استفاده از این کرم الزم است .دستورالعملهای بیشتر این کیتها شامل تمیز
کردن پوست با پد الکلی و خوب مالیدن کرم با فشار به تمام قسمتهای منگوله
ً
پوستیمیشودتاکرمکامال جذبشود.کرمممکناستاحساسسوزشخفیفی
ایجاد کند .منگوله باید در عرض 2تا 3هفته بیفتد.
روغن درخت چای
روغن درخت چای عصارهای گیاهی است که برای درمان عوارض پوستی به کار
میرود .چند قطره روغن درخت چای را روی پنبه بریزید و سپس پنبه را با چسب
و باند روی منگوله پوستیتان محکم کنید .پنبه باید  10دقیقه روی پوست بماند و
این کار را باید روزی سه بار تکرار کنید .شاید چند روز یا چند هفته طول بکشد تا
منگولهبیفتد.
هر چند منگوله پوستی بعد از برداشته شدن دوباره رشد نمیکند ،اما دلیل
نمیشودمنگولههایپوستیجدیدیدرنیاورید.پزشکمیتواندمنگولهپوستیتان
را بردارد اما نمیتواند جلوی ظاهر شدن منگولههای پوستی جدید را بگیرد
سرکهسیب
پنبهایرابهسرکهسیبآغشتهکردهوباباندرویمنگولهپوستیتانمحکمکنید،
اجازه دهید 10دقیقه بماند و روزی سه بار این کار را انجام دهید تا منگوله بیفتد.
ُ
ید
میتوانید از ُید مایع برای برداشتن منگوله پوستی استفاده کنید .اول اطراف
منگوله پوستی را با وازلین یا روغن نارگیل چرب کنید .سر گوش پاککن را به ُید
آغشته کرده و به همه جای منگوله پوستی بزنید .روی آن را با باند بپوشانید تا ُید
خشک شود .این درمان را روزی دو بار تکرار کنید تا منگوله بیفتد.
چه زمانی نباید با راهکار خانگی یک منگوله پوستی را بردارید؟
روشهای خانگی در موارد زیر برای برداشتن منگولههای پوستی مناسب
نیستند:
 .در اطراف چشم قرار دارد
 .در اطراف اندامهای تناسلی قرار دارد
 .خیلی بزرگ یا آویزان است
 .سبب درد و ناراحتی و خارش میشود
در این موارد برای برداشتن منگوله پوستی باید به پزشک مراجعه کنید.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟
اگر منگوله پوستیتان بزرگ است ،درد دارد یا در ناحیهای حساس واقع شده باید
به پزشک مراجعه کنید و در موارد زیر باید سریعتر به دنبال اقدام پزشکی باشید:
خونریزی خارش -تغییر در شکل و ظاهر
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آیا تعطیالت عید فطر شیوع ویروس کرونا را کلید می زند؟

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

کشفاحتکار100میلیاردیخودروهای
صفرکیلومتر

فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی محل دپو 20دستگاه خودرو صفر کیلومتر به
ارزش بیش از  100میلیارد ریال در قم خبر داد .سردار سید محمود میرفیضی اظهار
داشت :با توجه به نوسانات قیمت خودرو در بازار داخل ،طرح تشدید مبارزه و مقابله
با دپو خودروهای صفر کیلومتر به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی استان
قم قرار گرفت .فرمانده انتظامی استان قم افزود :در ادامه با تالش مأموران کالنتری
های  22و " 24پردیسان" یک گاراژ ،محل احتکار خودروهای صفر کیلومتر شناسایی
و با همکاری کارشناسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و هماهنگی سازمان
تعزیراتحکومتیاستانموردبازرسیقرارگرفت.سردارمیرفیضیگفت:درنتیجهاین
بازرسی ها  20دستگاه خودرو ایرانی و خارجی ،بنا به نظر کارشناسان به ارزش بیش
از  100میلیارد ریال کشف شده است .وی این خودروها را شامل یک دستگاه خودرو
ساینا،یک دستگاه خودرو پژو  2، 2008دستگاه خودرو پراید ،یک دستگاه خودرو
تیبا،یک دستگاه خودرو زانتیا مشکی ،یک دستگاه خودرو سراتو ،یک دستگاه خودرو
شاسیبلندزامیاددوکابینو 12دستگاهخودروشاسیبلنددانست.فرماندهانتظامی
استان قم در پایان از شهروندان خواست ،در صورت مشاهده و اطالع از هرگونه فعالیت
افراد فرصت طلب و سودجو ،موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن  110به پلیس
اطالع داده تا اقدامات الزم در اسرع وقت انجام شود.
سارقان  70رأس دام در قم دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از کشف  70رأس دام
سرقتی و دستگیری  5سارق در این رابطه خبر داد .وی افزود :در پی وقوع سرقت
 70رأس دام از یک دامداری در یکی از روستاهای قم ،بالفاصله دستگیری متهمان در
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت .فرمانده انتظامی استان قم
گفت :در ادامه كارآگاهان با برنامه ریزی های انجام شده در روند تحقیقات تخصصی و
انجام اقدامات پلیسی ،متهم اصلی را شناسایی که با هماهنگی قضائی ،در عملیاتی
غافلگیرانهدستگیرشد.سردارمیرفیضیافزود:نامبردهابتدامنکربزهانتسابیبودهاما
سرانجام با شواهد و قرائن موجود لب به اعتراف گشوده و به سرقت  70راس گوسفند
اعتراف که در نهایت 4تن از همدستان وی نیز دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده
تحویل مرجع قضائی استان شدند .فرمانده انتظامی استان در پایان با اشاره به این که
نیروی انتظامی برای افزایش احساس امنیت در جامعه و احقاق حقوق شهروندان به
صورت شبانه روزی در تالش است ،از مردم خواست هرگونه اخبار و اطالعات پیرامون
انواع جرایم را از طریق شماره تلفن 110در اختیار پلیس قرار دهند.
فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

کشف 200کیلوگرمتریاک
در یک عملیات مشترک

فرمانده انتظامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از کشف  200کیلوگرم
مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان های قم و فارس خبر
داد .سردار میرفیضی اظهار داشت :در پیگیری اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان قم مشخص شد یک قاچاقچی مواد افیونی قصد دارد محموله ای از مواد مخدر
را به وسیله یک دستگاه خودروی پیکان وانت از یک استان جنوبی به استان فارس
حمل کند ،بنابراین موضوع طی تعامل با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس
در دستور کار پلیس استان قم قرار گرفت .وی گفت :سپس طی هماهنگی با مقام
قضائی ،ماموران به محور مواصالتی مورد نظر اعزام و با اقدامات اطالعاتی و کنترل
تردد خودروهای عبوری سرانجام خودرو را شناسایی و متوقف کردند .فرمانده انتظامی
استان قم اضافه کرد :در ادامه طی بازرسی از خودروی موصوف 200 ،کیلوگرم تریاک
کشف و یک متهم دستگیر که به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی
تحویلمرجعقضائیاستانشد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم خبرداد:

دستگیریباندسارقانموتورسیکلتبا
نشر آگهی در سایت دیوار

رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری باند سارقان موتورسیکلت با نشر آگهی
در سایت دیوار خبر داد .سرهنگ میکائیل قهرمانپوراظهار داشت :در پی سرقت
های متعدد موتورسیکلت های مدل  NSو  125در آگهی سایت دیوار موجب شد تا
موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت .وی افزود:
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد مالباختگان با درج آگهی در سایت دیوار
قصد فروش موتورسیکلت خود را داشته و طی تماس تلفنی سارقان تحت عنوان
خریدار با شماره ثبت شده از فروشنده در محل قرار حاضر و به بهانه آزمایش وسیله
نقلیه فروشی از غفلت مالباخته سوء استفاده و با به سرقت بردن وسیله متواری می
شوند .سرهنگ قهرمانپور ادامه داد :کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام یکسری
اقدامات پلیسی موفق شدند  2نفر متهم را حین قرار فروش موتورسیکلت احدی از
مالباختگان شناسایی و بالفاصله دستگیر و از آنان یک دستگاه موتورسیکلت کشف
شد .رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد :در تحقیقات صورت گرفته سرکرده و 4
نفر دیگر از اعضای باند به همراه  2نفر مالخر در عملیات جداگانه دستگیر و از منزل
متهمان یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه دیگر و تعداد قطعات موتورسیکلت کشف
و متهمان نیز به سرقت 9دستگاه موتورسیکلت به ارزش 2میلیارد ریال اعتراف کردند.
سرهنگ قهرمانپور بیان داشت :در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای
انجام مراحل قانونی روانه زندان شدند.
رئیس پلیس فتا استان قم هشدارداد:

کالهبرداری در سایت های خدماتی و
فروش اجناس دست دوم

رئیس پلیس فتا استان قم گفت :بعضی کالهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان
آگهی های ثبت شده در سایت های تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات
فیشینگهدایتمیکنند.
سرهنگ علی موالی اظهار داشت :بعضی کالهبرداران با نصب نرم افزار دیوار و
شیپور و سایر نرم افزارهای فروش اجناس دست دوم در گوشی خود بصورت مداوم
آگهی های ثبت شده را رصد می کنند .وی افزود :کالهبردار سپس با انتخاب بعضی
آگهی ها شماره تماس صاحب آگهی را پیدا کرده و سپس با ارسال پیامکی از یک
شماره سامانه پیامکی به مالک آگهی از وی درخواست می کند که با مراجعه به لینک
موجوددرپیامکمبلغیواریزکندتاآگهیویمنتشرشود.سرهنگموالیاضافهکرد:
بعضی کالهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی های ثبت شده در سایت های
تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می کنند .رئیس
پلیس فتا استان ادامه داد :مالک آگهی که از زمان انتشار آن اطالعی ندارد ،سعی می
کند تا وجه مورد نظر را در لینک درج شده در پیامک واریز کند ،غافل از اینکه لینک
پرداخت ارائه شده توسط کالهبردار جعلی است .سرهنگ موالی بیان داشت :کاربران
بایستی هوشیار بوده در صورت مراجعه به لینک موجود در آگهی در دام فیشینگ
گرفتار خواهند شد و اطالعات حساب بانکی خود را افشا می کنند.
رئیسپلیسامنیتعمومیاستانقمخبرداد:

تذکر به  5تاالر و باغ تاالر در طرح فاصله
گذاریاجتماعی

رئیس پلیس امنیت عمومی استان از تذکر به 5تاالر پذیرایی و باغ تاالر متخلف در قم
خبر داد و گفت :متصدی این واحدهای صنفی بر خالف مصوبه ستاد ملی مبارزه با
کرونا واحدهای خود را باز به مشتریانش خدمات ارائه می کردند .رئیس پلیس امنیت
عمومی استان قم اظهارداشت :ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان در
راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و سالمت عمومی مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا به بازدید و نظارت از واحد های صنفی در شهر قم پرداختند .وی افزود :در این
طرح مأموران اداره نظارات بر اماکن عمومی پس از ارزیابی های الزم ،از  5باب واحد
صنفی تاالر پذیرایی و باغ در این طرح بازدید و 5واحد صنفی قهوه خانه را به علت نقض
اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا توسط متصدیان و نادیده گرفتن ابالغیه های صنفی
تذکر دادند .رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم از شهروندان خواست ،با معرفی
صنوف متخلف از طریق شماره تلفن 110پلیس را در تامین بهتر امنیت و پیشگیری از
شیوعبیماریمهلککرونایاریکنند.

هشدار مقامات بهداشتی
حداقل تا  ۱۵خرداد به سفر نروید

با وجود گرم شدن نسبی هوا و کاهش تعداد ابتالی بیماران کرونا ،هنوز شرایط
عادی نیست و افراد به ظاهر سالم می توانند ناقل بیماری باشند و با توجه به روند
طوالنی درمان بیماری هر فرد بیمار به طور متوسط می تواند به طور متوسط  ۴تا
 ۶نفر را آلوده کند.
امسال سه مناسب خاص باعث شده است سفرهای انتهای بهار بیشتر مورد
نظر هموطنان قرار گیرد .اول آن که در نوروز امسال به دلیل شیوع کرونا ،تقریبا
مسافرتهای نوروزی برای بخش زیادی از هموطنان انجام نشد و سفرهایی که
معموال مردم در اولین روزهای سال نو می روند ،به بعد موکول شد .بسیاری از
ایرانیان سفر خود را درست به روزهای ابتدای خردادماه که گفته می شود شیب
ابتال به کرونا ،نزولی شده است ،موکول کرده اند.
مناسبت خاص بعدی ،اتمام ماه مبارک رمضان و روزهای روزه داری است .به
صورت سنتی نیز ایرانیان روزه دار پس از حدود  ۳۰روز روزه داری و ترک خوردن و
نوشیدن و سفر در این ماه ،در تعطیالت انتهای ماه مبارک ،قصد سفر می کنند.
در سالهای اخیر افزایش تعطیالت عید سعید فطر با همین نیت صورت گرفت
که مردم از سفر در اولین روزهای ماه شوال لذت ببرند و یکی دیگر از مناسبتهای
خاص ،تعطیالت مدارس به دلیل شیوع کرونا است .االن بچه ها در کنار والدین
خود هستند و تقریبا همه چیز مهیای رفتن به یک سفر خاطره انگیز است ،به
خصوص سفر در روزهایی که شیب ابتالی هموطنان به کرونا ،سرازیر شده و از
تعداد مبتالیان به کرونا کاسته شده است ،ولی نکته همینجاست :با سفرهای
عید سعید فطر ،احتمال افزایش مبتالیان به کرونا وجود دارد ،یعنی شیب مثبت
خواهدشد.
واقعیت این است که با وجود گرم شدن نسبی هوا و کاهش تعداد ابتالی بیماران
کرونا ،هنوز شرایط عادی نیست و افراد به ظاهر سالم می توانند ناقل بیماری
باشند و با توجه به روند طوالنی درمان بیماری هر فرد بیمار به طور متوسط می
تواند به طور متوسط  ۴تا  ۶نفر را آلوده کند .اگر این فرد ،اقدام به مسافرت کند،
طبیعتا بیماری به سرعت به دیگر افراد سالم منتقل شده و باز هم وارد دوره اوج
کروناخواهیمشد.
هنوز برای سفر باید صبر کرد
مسئوالنبهداشتی توصیه می کنندهموطنان آنطور کهسه ماه استصبر پیشه
کرده اند و در خانه مانده اند ،باز هم چند روزی تحمل کنند تا موج عظیم سفرهای
عید فطر ،باعث افزایش کرونا در کشور نشود.
ایرج حریرچی ،قائم مقام وزیر بهداشت در گفتگویی در این باره هشدار داد و
گفت :با توجه به در پیش بودن عید سعید فطر و تعطیلی چند روزه و اینکه برخی از
مردم قصد سفر داشته باشند ،باید شهروندان عزیز توجه کنند سفر به خودی خود
به دلیل افزایش تماسهایی که ایجاد می کند و در معرض قرار گرفتن افراد در مقابل
همدیگر احتمال انتقال بیماری ویروسی را باال می برد.
اوگفت:ضمناینکهممکناستسفرهاازمناطقپرخطربهکمخطریابرعکس
باشد ،که در هر صورت تعادلی که در کاهش خطر ویروس کرونا ایجاد شده است
را به هم می ریزد و این قبیل سفرها باعث می شود از شهری به شهر دیگر ویروس
منتقلشود.
حریرچی با اشاره به اینکه از لحاظ سفر کردن شهروندان در این زمینه تا درجاتی
نگرانی وجود دارد ،گفت :البته به این هم توجه داریم که صنعت گردشگری یکی
از محورهای توسعه اقتصادی مهم است و خیلی از استانهای ما ،بر اساس صنعت
گردشگری محورتوسعه خود را قرار داده اند .درست است ما در کاهش آمار ابتال به
کرونا در کل کشو روند نزولی داشتیم ولی چون روند نزولی این بیماری شکننده
است و احتمال اوج گیری وجود دارد از مردم عزیز درخواست می کنیم فعال
حداقل تا ۱۵خرداد از سفرهای تفریحی و غیرضروری اجتناب کنند.
این مقام بهداشتی توضیح داد :این را باید توجه داشت که خود سفر به صورت
بالقوه تعداد تماس بین افراد را باال می برد .عدد  Aکه می گوییم تعداد انتقال بین
افراد است یکی بر اساس این تعیین می شود که وقتی تماس فرد ناقل ولو بدون
نشانه های بیماری با افراد دیگر بیشتر می شود احتمال انتقال ویروس بیشتر می
شود .کسی که سفر می رود ،باالخره پمپ بنزین می رود و با متصدی پمپ بنزین
تعاملدارد،ممکناستبهعابربانکمراجعهکند،رستورانواغذیهفروشیخواهد
رفت ،به مراکز خرید سر می روند و طبیعتا در سفر قرار است مناطق مختلف را
از نزدیک ببیند ،همین افزایش تماس باعث می شود احتمال انتقال بیماری بین
افراد باال برود.
حریرچی احتمال شیوع آلودگی در کل کشور را اینطور بیان کرد :همچنین باید
در نظر داشت کسی که به منطقه سفید سفر می کند ممکن است از مناطق زرد
و قرمز آمده باشد و اینطور باعث شیوع ویروس و بر هم زدن تعادلی می شود که
اکنون به آن رسیده ایم.
برخیاستانهایمقصدگردشگری،مسافرنمیپذیرند
با وجود زمان فوق العاده مناسب برای سفر ،باید به دلیل ریسک باالی ابتالی به
کرونا،فعالدرخانهماند.حتیبرخیاستانهایمقصدگردشگریاعالمکردهانداز
مسافرانپذیرایینخواهندکرد،درستماننداتفاقیکهدرتعطیالتنوروزیافتادو
برخی استانها ،جاده های خود را به روی خودروهای پالک غیربومی بستند.
در این رابطه حسین افشاری فرماندار همدان گفت :هر ساله در روزهای پایانی
ماه مبارک رمضان شاهد حضور خیل مسافران و گردشگران در همدان بودیم اما
امسال با توجه به وضعیت خاص کشور و استان ،از پذیرش هموطنان عزیزمان
در همدان معذوریم .او گفت :به تمامی هتلها و مراکز مسافرپذیر ابالغ شده تا
از پذیرش مسافر خودداری و همچنین شهرداری نیز از برپایی و نصب چادر در
پارکها و بوستانهای همدان جلوگیری خواهد کرد.
فرماندار همدان ضمن درخواست و پوزش از هموطنان عزیز ،تصریح کرد :در
این ایام مدارس هم پذیرای مهمان و مسافرین نیستند لذا خواهشمند است سفر
به همدان را به زمان دیگری موکول کنند.
افشاری تصمیم گیری برای ورود و خروج مسافرین و اعمال محدودیتها را از
وظایف ستاد ملی مبارزه با کرونا دانست و افزود :از این ستاد درخواست شده
خروجیهایخوزستانراکنترلکنند.
او اظهار داشت :استان همدان هنوز در وضیعت زرد بیماری کرونا قرار دارد و
به همین علت از هم استانیها در خواست می کنیم همچنان در خانه بمانند و
اگر مجبور به خروج از منزل شدند ،حتما نسبت به رعایت بهداشت فردی و فاصله
گذاریاجتماعیتوجهویژهداشتهباشند.
حتی در استانی مانند چهارمحال و بختیاری که اصوال مقصد گردشگری بهاری
برای مردم استانهای همجوار مانند اصفهان ،خوزستان و فارس شمرده می شود،
اعالم شده مردم مهمان دعوت نکنند .در این رابطه سرپرست معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری در
خصوص مسافرت های تعطیالت عید سعید فطر و احتمال افزایش آمار مبتالیان
به کرونا هشدار داد و گفت :با توجه به هشدار وزارت بهداشت در خصوص میزان
باالی شیوع بیماری به استان های همجوار به ویژه خوزستان و حجم باالی تردد
مسافرها در بین این دو استان ،به هم استانیان توصیه می شود از دعوت مهمانان
خارج از استان جدا خودداری نمایند.
راشد جزایری توضیح داد :شرایط عادی نیست و افراد به ظاهر سالم می توانند
ناقل بیماری باشند و با توجه به روند طوالنی درمان بیماری هر فرد بیمار به طور
متوسط می تواند به طور متوسط  ۴تا  ۶نفر را آلوده کند.
او در ادامه از مسافران خواست با مراجعه به مراکز بهداشتی منتخب و نمونه
گیری از سالمت خود اطمینان پیدا کنند.
گفته های این مقام مسئول از جایی اهمیت بیشتری می یابد که احتمال حضور
مردم خوزستان –که یکی از کانون های بحرانی کرونا در کشور است -در استانهای
خنکترشمالیخوزستانمانندچهارمحالوبختیاریوکهگیلویهوبویراحمد،در
تعطیالتعیدسعیدفطربیشترشدهاست.
در این رابطه وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد ملی مدیریت کرونا در تماس
تلفنی با استاندار کهگیلویه و بویراحمد از احتمال گسترش و روند مراودات مردم
شهرهای جنوبی استان کهگیلویه وبویراحمد با برخی شهرهای خوزستان ابراز
نگرانی کرد و خواستار توجه ،همراهی و همکاری بیش از پیش مردم این استان
شد.
کالنتری استاندار کهگیلویه وبویراحمد در این باره گفت :با توجه به وضعیت
قرمز بیماری کرونا در برخی استان ها و مناطق جنوبی از جمله استان خوزستان
و مراودات و ارتباطات نزدیک عاطفی ،قومیتی و همبستگی های اجتماعی مردم
استان با این شهرها نیز هشدار داد که مردم باید با دقت ،ظرافت ،هوشمندی و
پرهیز از سفرهای غیرضروری مراقب موج جدید این ویروس مرموز باشند.
وی بیان کرد :این احتمال وجود دارد که در صورت همراهی نکردن و عدم تعامل
مردم در زمینه رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و توصیه ها و صدور مجوز ستاد
ملی مدیریت کرونا محدودیت های تردد در مبادی ورودی برخی شهرها و برخی
سخت گیری ها برای جلوگیری از شیوع مجدد بیماری در استان اعمال شود.
استاندار با اشاره به هشدار برخی فرمانداران و شهرداران و عوامل انتظامی مبنی
بر حضور و افزایش مسافران از استان های مختلف به ویژه مناطق جنوبی از جمله
خوزستان به مناطق تفریحی و تفرجگاهی استان ابراز داشت :موضوع محدودیت
های تردد در مبادی ورودی برخی از شهرها را به ستاد ملی اعالم کرده ایم.
کالنتری گفت :مردم این استان همواره به مهمان نوازی ،صمیمیت و ارتباطات
عاطفی شهرت دارند ولی به دلیل شیوع و موج جدید این بیماری نیز از هم وطنان
درخواست می کنیم تا اطالع بعدی و رفع خطر بیماری به این استان سفر نکنند.
فصل صبر است نه سفر
قابل درک است بسیاری از هموطنان در شرایطی به سر می برند که لحظه
شماری می کنند تا به یک سفر دلچسب بروند ،ولی باید پذیرفت االن وقت سفر
رفتن نیست ،فصل صبر کردن در خانه است.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در این باره می گوید :واقعیت
اینجاست که شکیبایی و همکاری مردم اگر نباشد ،مدیریت شرایط و پیگیری روند
بیمارینشدنیاست.
الهام فخاری درباره لزوم ماندن در خانه در شرایط فعلی می گوید :مردم در نوروز
 ۹۹که هم از نظر فرهنگی و هم از نظر فراغتی یکی از اصلیترین فرصتهای
گردش و دید و بازدید آیینی بود ،با بردباری و رعایت دستورنامههای بهداشتی ،از
فرصت طبیعی خود در سفر و دید و بازدید چشم پوشی کردند و خیر و سالمت
همگانی را به خواستهی خود ترجیح دادند .بیشتر مردم اکنون از چیستی و
پیامدهای بیماری کرونا آگاه هستند ولی به درازا کشیدن این وضعیت به کاهش
حساسیتانجامیدهاستکهاینمسالهسازمیشود.
یزا هنوز در میان مردم و در شهر و روستاها است،
او معتقد است :ویروس بیمار 
جابهجا میشود و درمان مشخصی هم برایش نداریم .پس باید روشهایی برای
خودآرامسازی ،سرکشی و رسیدگی به سالمندان و افراد دارای بیماری زمینهای از
دور و با رعایت دستور بهداشتی به کار بگیریم.
به گفته فخاری ،تنش و خستگی مردم از فشار روانی و تحمل روند بیماری در
میان بستگانشان چشمگیر است ولی همه ناگزیر هستیم برای حفظ جان خود و
دیگران این دوران را تحمل کنیم.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران توصیه می کند :با این که فصل
بهشتی سرزمین مان با بارندگیها سبزتر از همیشه شده ولی هنوز سفر بسیار
پرخطر است و به شدت یافتن جابهجایی ویروس منجر میشود .سفر همیشه
همراه با بهرهگیری از خدمات همگانی (خوراک ،جای خواب ،امور بهداشتی)
است و همین وضعیت را پرخطر میکند .شاید این پرهیزهای بهداشتی را هم
نوعی روزهداری بهداشتی برای حفظ جان دیگران فرض کرد.
او می گوید :استفاده از وسایل همگانی ،سرویس بهداشتیهای همگانی و
محیطهای پررفتوآمد همهی پرهیزهای فروردین ماه مردم را بیاثر خواهد کرد و
بیم آن هست که دوباره بیماری اوج بگیرد .هنوز فرصت سفر مهیا نیست.
محدودیتهایقانونیالزماست؟
یکی از پیشنهادهایی که همیشه در شرایط مشابه اکنون مطرح می شود ،اعمال
محدودیتهای موقت و قانونی است تا جابجایی افراد کمتر شود .درست مانند
تعطیالتنوروزکهجابجاییمردمدرجادههایبینشهریمحدودیتهاییداشت.
برایناساسیکنظریهمیگویدبایدکنترلمسافرتمردمدرروزهایتعطیلعید
فطر را هم به قوانین سفت و سخت سپری کرد یا دست کم سفر از استانی به استان
دیگر را باید ممنوع کرد.
موافقان این دیدگاه می گویند به خاطر حفظ وضع موجود ،باید سخت گیری
کرد .وضعیت ما درست مثل فردی است که فشار خون و چربی باال دارد و برای
حفظ سالمت خود رژیم غذایی خاصی را رعایت میکند .این بیمار وقتی میبیند
با خوردن قرص و گرفتن رژیم وضعیتاش از مرحله خطرناک به مرحله عادی
رسیده است ،دوباره شروع میکند به خوردن نمک ،جگر و کله پاچه .چند وقتی
نمیگذرد که دوباره به وضعیت بحرانی قبل بر میگرد و روز از نو ،روزی از نو.
واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی که شیب کرونا منفی شده ،حیف است
دوباره کشور را دچار تنش بیماری مرگباری کنیم که به تازگی امواج سهمگین آن را
از سر گذرانده ایم .االن به مرحلهای رسیدهایم که میتوانیم شهرهای خود را سفید
اعالم کنیم .میتوانیم مدارس را باز کنیم یا مردم را راهی کار و زندگیشان کنیم،
چرا با یک سهلانگاری تمام این دستاوردها را از بین ببریم.

فرماندار قم :

کارگرانساختمانیقمساماندهیمیشوند

مسئوالنومدیراندستگاههایاجراییقمعصرچهارشنبهدرجلسهستادپیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران درخصوص چگونگی ساماندهی
کارگران فصلی و ساختمانی این استان بحث و تبادل و نظر نموده و بر ضرورت تامین
امکانات و تجهیزات الزم برای این اقدام تاکید کردند.
فرماندار قم دراین نشست ،اظهار داشت :طبق توافق های صورت گرفته با شهرداری
مقرر شده طی  ۲۰روز آینده به منظور استقرار کارگران فوق و تعیین تکلیف آنها،
سازههای موقتی در سه مکان شهر قم اعم از میدان های شیخ مفید (ره) ،نبوت و شهید
محالتیایجادشود.مرتضیحیدریاظهارداشت:شهرداریقمهمچنینموظفشده
تا برای استقرار دائم این کارگران زمینی را در اختیار انجمن صنفی کارگران ساختمانی
قراردهد که این موضوع در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه بعد از ساختن محلهای مذکور ،انجمن صنفی و اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان باید تجهیرات و استقرار نیرو را تثبیت کند ،بیان داشت:
فلسفه وجودی این کار در راستای راه اندازی سامانه اطالع رسانی درخصوص کارگران
ساختمانیاست،چراکهباایناقدام،عالوهبرشناساییکارگرانوتوزیععادالنهکاربین
آنها ،بر اوضاع نیز مسلط میشویم.
فرماندار قم ادامه داد :ظلمی نیز درحق کارگران استان صورت نمیگیرد و تکلیف
نیروهای غیر بومی و اتباع نیز مشخص میشود.
وی با بیان اینکه نظرهای متفاوتی پیرامون این موضوع وجود دارد ،ولی اصل کار راه
اندازی سامانه بر عهده انجمن صنفی است ،گفت :طبق گفته انجمن یاد شده راه
اندازی سامانه باید در داخل ساختمانی که شهرداری در اختیار قرار می دهد ،صورت
گیرد  ،ولی این کار در سازههای موقت نیز امکان پذیراست.
فرماندار قم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت هشت
سرانی قم پس از ماه مبارک رمضان در واکنش به سخن معاون حمل و نقل
مسیر اتوبو 
شهرداری قم مبنی برتوانایی نداشتن شهرداری برای تامین ماسک و اقالم بهداشتی
الزم ،افزود:به اندازه کافی ماسک وجود دارد و به داروخانه ها نیز مجوز صادرات مازاد آن
به خارج از استان داده شدهاست .حیدری تصریح کرد :اقالم بهداشتی دیگر نیز از قبل
تامین شده و اتوبوس رانی هیچ مشکلی نخواهد داشت.
ایجاد سازههای موقت در قم بدعت ایجاد میکند
معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز دراین جلسه اظهار داشت :در موضوع
ساماندهی کارگران فصلی باید هدف خود را بر پیشگیری از ایستادن کارگران در
سر چهارراه ها متمرکز کنیم .سید امیر سامع با اشاره به اهمیت و ضرورت راه اندازی
سامانهایبرایثبتدرخواستوتقاضاشهروندانجهتاستفادهازکارگرانساختمانی،
گفت :طبق درخواستهای صورت گرفته درخصوص ایجاد کانکس و سازههای موقت
برای استقرار کارگران ساختمانی ،ما از روی اضطرار این کار را پذیرفتیم ولی اگر این
کار صورت بگیرد باعث ایجاد بدعت درشهر میشود .وی اضافه کرد :برای جلوگیری از
سرگردانی و همچنین اتالف وقت کارگران مذکور بهترین راه برای فعالیت آنها راه اندازی
سامانه تلفنی میباشد که باید با همکاری شرکت مخابرات استان صورت گیرد.
سیاست ما در بازارهای روز و موقت انقباظی است
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سیاست ما
دربازارهای روز و موقت انقباظی است ،گفت  :در بازار ماهی بندر عباس وجود یک
َ
شخص مبتال به کرونا  ۱۵۰تن را مبتال کرد .محمد رضا قدیر با تاکید بر سخت و دشوار
بودن کنترل و مدیریت بازارهای روز ،گفت :با توجه به همه این سختیها ،پروتکلهای
بهداشتیمربوطهتوسطدانشگاهعلومپزشکیقمنوشتهشدهوحاضریمتابرایاجرایی
کردن آن جلسه مشترکی را بگذاریم.
 ۸۰درصد پروتکلهای بهداشتی قم با ستاد ملی کرونا یکسان است
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه ،افزود :مطابق پیگیریهایی که از
ستاد ملی داشتیم مقرر شده دستور العمل فعالیت بازارهای روز پس از ماه رمضان در
قالب کیوسکهای سیار ابالغ شود .سیامک محبی اذعان داشت ۸۰ :درصد مطالبی
که توسط کارشناسان سالمت و محیط کار مرکز بهداشت قم پیشنهاد شده در ابالغیه
ستاد ملی نیز آمدهاست .وی گفت :کلیه افرادی که دربازارهای روز و موقت کار میکنند
باید در سامانه سالمت ثبت نام ،و پروتکلهایی که برای کیوسک های سیار است را نیز
اجراییکنند.
مردم در اماکن مذهبی از وسایل شخصی استفاده کنند
قائم مقام تولیت مسجد جمکران نیز در این جلسه خاطرنشان کرد :مردم باید به
هنگامورودبهاماکنمذکوردرمورداهمیتبههمراهداشتنوسایلیمانندمهر،تسبیح،
جانماز،ماسکودستکشتوجیهشوند.
محمد کاظم پور امینی همچنین با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص
بازگشایی صحن های اماکن مذهبی و زیارتی پس از ماه رمضان بیان کرد :جمکران
جز اماکن مذهبی است که مردم بیشتر ،شبها در آن حضور پیدا می کنند ،به همین
علت اگر ساعت باز بودن این مکان از نماز مغرب و عشا تا پاسی از شب باشد ،بهتر است.
ویهمچنینحضورزائراندرجمکرانبرایمدت ۶ساعتدرروزراغیرممکندانست،
و گفت :به دلیل ازدحام و پراکندگی جمعیت در ورودیها و همچنین صحنهای این
مکان ،کنترل جمعیت امکان پذیر نیست .قائم مقام تولیت جمکران همچنین با اشاره
به اینکه در اسفندماه و قبل از بسته شدن جمکران برخی از نیروها که در ورودی های
مسجد اقدام به بازرسی بدنی میکردند ،به کرونا مبتال شدند ،افزود :باید گیت های
امنیتی در اختیار جمکران قرار بگیرد و یا الاقل شورای تامین استان مصوب کند در این
شرایط ،بازرسی بدنی را نداشته باشیم تا از این طریق انتقالی صورت نگیرد.
مدیر امور برق منطقه یک قم خبرداد:

اجرایطرحجهادیتقویتشبکهبرقدرقم

مدیر امور برق منطقه یک قم گفت :با توجه به رشد بار منطقه و ضرورت بهینه سازی
و تقویت شبکه های موجود طرح تقویت و ایجاد قدرت مانور خروجی های پست شهید
همتی در سطح منطقه یک طراحی و تامین اعتبار گردید.
مهندس یوسف صادقی تصریح کرد :در فاز اول (اصلی) این طرح شامل اجرای
 ۶۰۰متر شبکه دومداره در منطقه شهید محالتی و  ۱۵خرداد قم امروز پنجشنبه اول
خرداد  ۹۹اجرایی شد .وی هدف از اجرای این طرح را افزایش قدرت مانور و قابلیت
اطمینان شبکه در پیک بار تابستان عنوان کرد .مهندس صادقی اظهار داشت:در
اجرای این طرح  ۱۷اصله پایه به منظور تامین برق پایدار و مطمئن نصب شد و ضمن
بهینه سازی شبکه موجود  ،یک مدار شبکه جدید نیز احداث گردید .مدیر امور برق
منطقه یک قم در ادامه با اشاره به گستردگی و وسعت طرح افزود  :با توجه به شرایط
محل و مسیر احداث شبکه و تاکید مدیر عامل شرکت توزی ع برق استان مبنی بر اجرای
کار با حداقل زمان خاموشی جهت اجرای طرح و کاهش مشکالت برای مشترکین
منطقه  ،با فراخوان اکیپ های عملیاتی از هر چهار منطقه شرکت توزیع برق استان قم و
اجرای طرح به صورت جهادی و بااستعداد ۹اکیپ عملیاتی با تجربه و ماهر ۴،دستگاه
باالبر و۲دستگاه جرثقیل برنامه ریزی و اقدام شد .وی در پایان ضمن تشکر از صبوری و
همراهی اهالی و ساکنین این منطقه در اجرای ضربتی و فوری این طرح مهم و حیاتی،
از تالش بی وقفه همکاران شرکت توزیع برق استان قم در شرایط روزه داری و گرمای هوا
در اجرای موفق این پروژه تشکر و قدردانی کرد.
رییس جهاد کشاورزی استان قم:

سطح سبز قم با راهبرد تغییر الگوی کشت
تقویتمیشود

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :سطح سبز مزارع و باغات قم با اجرای
راهبرد تغییر الگوی کشت حفظ و تقویت خواهد شد.
عباسپورمیدانیبیانکرد:کشاورزیدرقمباچالشهایفراوانیهمچونمحدودیت
دسترسی به منابع آبی و تغییرات شدید دمایی همراه است و در چنین شرایطی،
استفاده از راهبرد تغییر الگوی کشت برای حفظ پوشش گیاهی استان مساله ای
ضروری به شمار میآید .وی افزود :توسعه کمی سطح مزارع و باغات استان به دلیل
محدودیتهای یادشده ،سیاست سازمان جهاد کشاورزی قم نیست اما حفظ سطح
سبز موجود و تقویت بازدهی آن را با استفاده از روشهای نوین علمی در قالب راهبرد
تغییر الگوی کشت ،دنبال میکنیم .وی ادامه داد :حفظ سطح سبز و پوشش گیاهی
استان عالوه بر تامین امنیت غذایی و ارزش اقتصادی ،فواید زیادی برای محیطزیست
دارد و از برخاستن گردوغبار بهخصوص در ایام گرم سال جلوگیری میکند.
پورمیدانی گفت :حفظ گیاهان از آسیبهای محیطی در قم به دلیل موقعیت
جغرافیاییایناستان،کاریدشواراستوبااستفادهازروشهایسنتیدیگرنمیتوان
سطح سبز آن را نگهداری کرد.
وی بیان کرد :اجرای راهبرد تغییر الگوی کشت در سطح باغات و مزارع استان و
همچنین دشتهای ساوه و شریفآباد زیر نظر کارشناسان برجسته سازمان جهاد
کشاورزی قم و با همکاری خوب کشاورزان انجام میشود و نمونه کشوری است.

اقتصادی5

 شماره 5040ت و سوم 
شنبه -سوم خرداد ماه  -1399سال بیس 

رئیسانجمنانبوهسازانتهران:

قیمت خانه تا  ۵۰درصد قابل کاهش است

وزارتراهوشهرسازیبهدنبالافزایشتسهیالتساختمسکناستتابتواندبازار
مسکن را از رکود فعلی خارج کند .رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران میگوید با
اینکه تأمین مالی سازندگان و خریداران در خروج این بازار از رکود تأثیر دارد ،اما باید
به تأثیر اقداماتی که هزینههای ساخت را کاهش میدهند نیز توجه کرد.
در حال حاضر بیشترین وام ساخت مسکن مربوط به سازندگان حرفهای است
که در شهر تهران با استفاده از تکنولوژی جدید و کاهش مصرف انرژی ،اقدام به
ساختواحدهایمسکونیکنند.سقفاینتسهیالتبرایهرواحد ۲۵۰،میلیون
تومان و نرخ سود ساالنه آن  ۱۸درصد است.
این میزان تسهیالت در حالی ارائه میشود که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار
ایران از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی مسکونی شهر تهران این شاخص در
زمستان ۱۳۹۸نسبت به پاییز ۸.۴،درصد افزایش یافته است .شاخص قیمت گروه
«آهنآالت ،میلگرد ،پروفیل در و پنجره و نرده» با ۳۴.۷درصد افزایش نسبت به پاییز
بیشترین تأثیر در رشد شاخص قیمت نهادههای ساختمانی را داشته است .بعد از

آن نیز گروه چوب با  ۷.۶و گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی با ۱۳.۶
درصد افزایش قیمت نسبت به پاییز  ۱۳۹۸بیشترین تأثیر را در قیمت نهادههای
ساختمانیداشتهاند.
شاخص قیمت در دو گروه «سیمان ،شن و ماسه» و «شیشه» در زمستان ۱۳۹۸
نسبت به پاییز بدون تغییر بوده است .با این حال قیمت اقالم این دو گروه نسبت
به زمستان ۱۳۹۷بهترتیب ۳۳.۶و ۱۱.۳درصد افزایش یافته است .بیشترین تغییر
درقیمتنهادههایساختمانیدرزمستان ۱۳۹۸نسبتبهسالگذشته،مربوطبه
گروه «بلوک سفال و آجر» با ۴۱.۵درصد افزایش و گروه «آهنآالت ،میلگرد ،پروفیل
در و پنجره و نرده» با  ۳۹.۴درصد افزایش بوده است.
عقبنشینیسازندگانازبازارمسکن
همزمان با این تغییرات قیمتی در نهادههای ساختمانی ،شاهد عقبنشینی
سازندگان در بازار مسکن و ساختمان هستیم .در نخستین ماه سال جاری۲۴۶۸ ،
مجوز ساخت در شهر تهران صادر شده که با کاهش  ۵۴درصدی نسبت به اسفند

 ۱۳۹۸مواجه بوده است.
افزایش قیمت نهادههای ساختمانی و کاهش مجوزهای ساخت که بهمعنای
کاهش عرضه مسکن نوساز در ماههای آتی است ،در حالی بازار مسکن را تحت تأثیر
خود قرار داده که در فروردینماه ۴۱.۵ ،درصد از خانههای معامله شده در سطح
شهر تهران ،واحدهای کمتر از پنج سال ساخت بودند.
در واقع بیش از  ۴۰درصد تقاضای خرید مسکن در شهر تهران معطوف به
خانههای نوساز است و باید دید با افزایش قیمت نهادههای ساختمانی از یکسو و
از سوی دیگر ،کاهش صدور مجوز ساخت که به معنای کاهش عرضه مسکن نوساز
در ماههای آتی خواهد بود ،شرایط رکودی بازار مسکن پایتخت را به کدام سو خواهد
برد.
وام مسکن؛ تأمین مالی سازندگان یا افزایش قدرت خریداران؟
وزارت راه و شهرسازی برای حل این موضوع به دنبال افزایش تسهیالت ساخت
مسکن است .محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
پیش از این درباره تمرکز بر افزایش وام ساخت مسکن برای افزایش تولید ،خبر داده
بود .وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار گفت :بانکها میتوانند تا ۸۰درصد
مبلغ ساخت یک واحد مسکونی تسهیالت ارائه دهند و منعی در این زمینه وجود
ندارد .مشکل این تسهیالت مبلغ بازپرداخت اقساط است .در حال کار روی این
مسئله هستیم و باید ببینیم برای مبلغ اقساط چه کاری میتوان انجام داد.
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران نیز دو راهکار خروج بازار مسکن
از رکود را تأمین مالی سازندگان و افزایش قدرت خرید متقاضایان دانست و به
ایرناپالس گفت :این موارد بهتنهایی نمیتوانند وضعیت بازار مسکن را بهبود دهند
چرا که با وجود گسترش طرحهای تسهیالتی ،همچنان گروهی هستند که توان
بازپرداخت این وامها را نخواهند داشت.
وی در ادامه گفت :روشهای مختلفی برای خروج بازار مسکن از رکود وجود
دارد که در درجه اول باید به کاهش هزینهها اشاره کرد .حذف قیمت زمین تا حد
قابل توجهی قیمت تمامشده مسکن را کاهش میدهد .در حال حاضر خرید یک
واحد مسکونی با متراژ مفید  ۷۰متری در تهران بهطور میانگین حدود یک میلیارد
و  ۲۰۰میلیون تومان هزینه دارد که با حذف قیمت زمین میتوان رقم را به نصف
کاهش داد .رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران کنترل قیمت مصالح را عامل
دیگر خروج بازار مسکن از رکود دانست و افزود :در کنار مدیریت قیمت مصالح
ساختمانی،میتوانمعافیتهاوتشویقهاییرادردوبخشمالیاتهاونیزعوارض
شهری برای سازندگان در نظر گرفت تا بخشی از هزینههای ساخت مسکن کاهش
یابد و اقشار مختلف بتوانند دسترسی به مسکن ارزان قیمت داشته باشند.
رهبر درباره تسهیالت خرید مسکن گفت :تسهیالتی که با سود کم و بازپرداخت
پلکانی برای خرید مسکن اختصاص پیدا کند ،میتواند به خانهدار شدن گروههای
کمدرآمدکمککند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر پاسخ میدهد

رئیس اتحادیه طال و جواهر درباره علت تفاوت قیمت سکه
یک روزه در بورس کاال و بازار گفت :چند بانک بودند که از طریق
بازار بورس اقدام به خرید سکه از مردم با قیمت باالتر میکردند و
نمیدانیم با چه اهدافی دست به این کار زدند.
سکه طال طی روزهای اخیر ،رشدهای قیمتی باالیی را تجربه
کرد؛ به نحوی که ب هراحتی از کانال  ۶میلیون تومان گذشت و در
برخی مواقع به باالی  ۷میلیون و  ۷۰۰هزار تومان هم رسید و در
این روند همواره قیمتهای بورسی از بازار آزاد جلوتر بوده است.
طی چند هفته اخیر قیمت گواهی سکه یک روزه در بورس کاال
 ۵۰۰تا ۷۰۰هزار تومان باالتر از بازار معامله میشد .از همین رو
برخی مسئوالن معتقدند دماسنج نرخهای سکه حرارت خود
را از بازار گواهی سپرده سکه در بورس کاال یا همان معامالت
موسوم به سکه یک روزه میگیرد .هر چند برخی هم بر این
باورند که برخی مزیتهای ویژه بورس نسبت به بازار ،موجبات
این فاصله قیمتی را ایجاد کرده بود ،اما به نظر نمیرسد این
ً
تفاوت قیمتی  ۱۰درصدی صرفا به همین آپشنهای حاشیهای
مرتبط باشد و سرانجام هم مقام ناظر بورس روز یکشنبه اعالم
کرد :نمادهای معامالتی گواهی سپرده کاالیی سکه طال به

چه کسانی قیمت سکه را باال بردند؟

دلیل وجود قیمتهای نامتعارف در تابلوی معامالت ،تا اطالع
ثانوی در مرحله پیشگشایش باقی خواهد ماند .دو روز بعد از این
اطالعیه،بورس کاال تصمیمگیرینهایی خود را در زمینه ایننوع
معامالت اعالم کرد .بر اساس مصوبه جدید سازمان بورس ،از
روز سهشنبه تا اطالع ثانوی معامله حقوقیها بهجز بازارگردانها
و صندوقهای طال و همچنین کدهای سبد در گواهی سپرده
سکهممنوعشد.
ماهیت معامالت سکه یک روزه
منظورازاینمفهوم،معامالتسکهطالدرقالبگواهیسپرده
کاالیی در بازار بورس کاال است .یکی از موضوعهای رایج در مورد
خرید و فروش داراییهای مالی ،خرید و فروش سکه از طریق
صرافیهای موجود در کشور است .در واقع ،گواهی سپرده،
ن میدهد صاحب آن مالکیت مقدار
ورقه بهاداری است که نشا 
مشخصی از یک کاال را بر عهده دارد؛ کاالیی که این اوراق بابت
ً
آن منتشر شدهاند .مثال اگر پنج سکه به انبار تحویل داده شود،
گواهی سپرده بابت فروش پنج سکه به فرد داده میشود تا بتواند
آن را در بازار بهجای سکه فیزیکی معامله کنند .مزیت این بازار در
این است که افراد بهجای تحمل ریسک نگهداری سکه در منزل

آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت آبراه پل صدرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  11011و شناسه ملی  10590028871به استناد
صورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1398/10/01تصمیماتذیلاتخاذشد:آقایانمحمدعلیحیدریپیامبشماره
ملی  4199299221به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده  100.000.000ریال سهم الشرکه ،علی احمد حیدری پیام بشماره ملی
 4199658653به سمت عضو هیئت مدیره دارنده 1.000.000ریال سهم الشرکه  ،مصطفی آشوری به شماره ملی 0074685651به
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء ) و همایون یونس زاده مطلبی به شماره ملی  0063675684به سمت عضو هیئت
مدیره (خارج از شرکاء ) برای مدت دو سال انتخاب شدند  .کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به
تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853378
--------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت فن آوران کوشای سحر با مسئولیت محدود به شماره ثبت  10886و شناسه ملی  10590027545به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1399/02/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید :
استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،محله دانیال نبی  ،خیابان شهیدجعفرنیکوکالم  ،خیابان شهیدعلیرضامرادی  ،پالک9
 ،ساختمان هدایت ، 1طبقه همکف کد پستی 3716839679تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853377
--------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت آسان بتن میالد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3366و شناسه ملی 10860981809به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :خانم خدیجه خشگبار بشماره ملی 0385047584
با پرداخت مبلغ  70.000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت  -2 .خانم نرگس کریمی شیخ احمدلو بشماره ملی
 5459833698با پرداخت مبلغ 20.000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت .سرمایه شرکت از مبلغ1.000.000
ریال به  1.090.000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید  .در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء
پس از افزایش سرمایه عبارتست از  :فتح اله کریمی بشماره ملی  5459122945دارنده مبلغ  910.000ریال سهم الشرکه  ،حسن
کریمیبشمارهملی 0381924718دارندهمبلغ 70.000ریالسهمالشرکه،خدیجهخشگباربشمارهملی 0385047584دارندهمبلغ
 70.000ریال سهم الشرکه  ،ذبیح اله کریمی بشماره ملی 5459116392دارنده مبلغ 20.000ریال سهم الشرکه  ،نرگس کریمی شیخ
احمدلو بشماره ملی  5459833698دارنده مبلغ  20.000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری قم ()853371
--------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت آسان بتن میالد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3366و شناسه ملی 10860981809به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/03/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای حسن کریمی بشماره ملی  0381924718با دریافت
مبلغ  70.000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد  .آقای ذبیح
اله کریمی بشماره ملی  5459116392با دریافت مبلغ  20.000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد و دیگر
هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد  .سرمایه شرکت از مبلغ  1.090.000ریال به  1.000.000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردیددر نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه عبارتست از  :فتح اله کریمی بشماره ملی
 5459122945دارنده مبلغ  910.000ریال سهم الشرکه  ،خدیجه خشگبار بشماره ملی 0385047584دارنده مبلغ  70.000ریال
سهم الشرکه  ،نرگس کریمی شیخ احمدلو بشماره ملی  5459833698دارنده مبلغ  20.000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853370
--------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهیتغییراتشرکتنویانسالمتماندگارروشانبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت 17155وشناسهملی 14008921631بهاستناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/11/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موضوع فعالیت شرکت اصالح و موارد ذیل به
آن اضافه گردید  :تولید و بسته بندی و واردات و صادرات :گیاهان دارویی ,داروهای گیاهی ,فرآورده های گیاهی  ,فرآورده های آرایشی و
بهداشتیگیاهیبرمبنایطبسنتی,خوراکیهایگیاهیوآشامیدنیهایگیاهی,عرقیجاتگیاهیوعرقگیری,اسانسوعصارهگیاهان
و گیاهان دارویی و میوه ها و اسانس گیری و عصاره گیری  ,سرکه ها ,روغنهای گیاهی و دانه های روغنی و میوه ها و روغنگیری و مکمل
های غذایی گیاهی و پودرهای گیاهی .توزیع و پخش و بسته بندی  :گیاهان دارویی و داروهای گیاهی  ,فرآورده های گیاهی  ,فرآورده های
آرایشی و بهداشتی گیاهی بر مبنای طب سنتی ,مکمل های غذایی گیاهی ,لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی بر اساس طب سنتی

و ریسک تقلبی بودن سکه فیزیکی ،ب هراحتی در خانه و بهصورت
آنالین ،اوراق سکه معامله کنند .اوراق سکه منتشر شده در بورس
قابلیت تحویل یک روزه را دارند و در صورت تمایل میتوانید با
مراجعهبهانباربانکها،سکهفیزیکیمعادلآنراتحویلبگیرید.
بنابراین در خرید اوراق گواهی ،ریسکهای ناشی از تقلبی
بودن سکه یا ریسکهای مرتبط با نگهداری سکه فیزیکی در
ً
منازل عمال صفر میشود و هر زمانی قصد خرید یا فروش سکه
وجود داشته باشد ،نیازی به مراجعه حضوری به بازار نیست
و بهصورت آنالین امکان خرید و فروش این اوراق وجود دارد.
مزیت بعدی ،کارمزد کمتر معامله این اوراق در بازار بورس است.
بعد از تعطیلی معامالت سکه یک روزه در روز یکشنبه ،محمد
کشتیآرای ،رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق
اصناف اعالم کرد :بازار سکه شاهد کاهش حباب سکه به ۲۰۰
هزار تومان بوده است .وی با تأکید بر اینکه بعد از توقف معامالت
سکه در بورس ،عرضه و تقاضا متعادل شد ،گفت :همین امر
سبب شد تقاضای کاذب در بازار سکه از بین برود.
خطشکنانقیمتسکه
آیتمحمدولی،رئیساتحادیهطالوجواهرنیزدراینخصوص

به ایرناپالس گفت :خرید سکه با قیمت باالتر از کف بازار در
بورس ،انگیزهای ایجاد کرده بود که مردم برای فروش سکههای
خود به این بازار هجوم بیاورند.
ً
وی افزود :پس از توقف این بازار ،مطمئنا این سرمایهها به بازار
طال بازخواهد گشت .بازار طال در چند روز گذشته رو به افزایش
بوده که دلیل آن هم افزایش قیمت ارزهای خارجی و رشد انس
جهانیاست.
به گفته محمدولی ،متأسفانه بازار طال چند سالی است که به
بازار سکه و طالی آب شده تبدیل شده و نمیتوان آن را یک بازار
واقعی دانست ،بلکه یک بازار داللی و واسطهگری است و از نظر
تولیدواشتغالتأثیریایجادنمیکند.
وی درباره علت تفاوت قیمت سکه یک روزه و بازار توضیح
داد :باید دید خطشکنان دنبال چه میگشتند .به هر صورت
چند بانک بودند که از طریق بازار بورس اقدام به خرید سکه
از مردم با قیمت باالتر میکردند ،ولی اطالع نداریم اینها با چه
ً
اهدافی دست به این کار زدند .اصال مگر میشود کسی در
بازار اسکناس یک هزار تومانی را با قیمت یک هزار و  ۵۰تومان
خریداریکند؟

 ,پودرهای گیاهی.و ایجاد شعب و نمایندگیهای تجاری داخلی و خارجی .تولیدات و توزیع محصوالت گیاهی (دارویی و اسانس و
عصاره و روغن )در راستای صنایع غذایی و طب سنتی -انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم از دستگاه مربوطه -ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()853369
--------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت آسان بتن میالد با مسئولیت محدود به شماره ثبت  3366و شناسه ملی  10860981809به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/03/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانمها خدیجه خشگبار بشماره
ملی 0385047584بهسمترئیسهیئتمدیرهدارندهمبلغ 70.000ریالسهمالشرکه،فتحالهکریمیبشمارهملی 5459122945به
سمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیرهدارندهمبلغ 910.000ریالسهمالشرکه،نرگسکریمیشیخاحمدلوبشمارهملی5459833698
به سمت عضو هیئت مدیره دارنده مبلغ 20.000ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق
عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری قم ()853368
--------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم وکابل انرژی با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4689و شناسه ملی  10860994790به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای بیژن فهیمی به شماره ملی
 3731833417با دریافت  1.699.880.000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی
ندارد -2.آقای بهمن سرمه ء آبکنار به شماره ملی 2649695870با دریافت 120.000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت
خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد -3.آقای اسمعیل حاذق شنوا به شماره ملی 0045405468با دریافت 100.000.000ریال
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد .سرمایه شرکت از  3.900.000.000ریال به
 2.100.000.000ریال کاهش یافت و ماده  4مربوط به اساسنامه بشرح فوق اصالح گردیددر نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاءپس
از کاهش سرمایه عبارتست از  :جعفر صالحی خوجین به شماره ملی 2295220939دارنده  2.000.000.000ریال سهم الشرکه ،
مرتضی تقیان بشماره ملی 0066619483دارنده 100.000.000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853367
--------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت خدمات چلچراغ آلتون با مسئولیت محدود به شماره ثبت  16059و شناسه ملی  14007996920به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/02/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان حامد ترکمن بشماره ملی
 0012562841به سمت رئیس هیئت مدیره(خارج از شرکاء)  ،علی اصغر شهبازی به شماره ملی  0370882441به سمت مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره دارنده  19.000.000ریال سهم الشرکه و مهدی کریمی بشماره ملی  0610092278به سمت عضو هیئت
مدیره(خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهائی و با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853366
--------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهیتغییراتشرکتسهندپلیمرپالستپاسارگادبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت 15611وشناسهملی 14007587025بهاستناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1398/10/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1:تعداد اعضاء هیئت مدیره به 1نفرکاهش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید -2 .اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر  25ماده و  1تبصره تصویب و جایگزین قبلی
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853357
--------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهیتغییراتشرکتسهندپلیمرپالستپاسارگادبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت 15611وشناسهملی 14007587025بهاستناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای سید علی تقوی به شماره ملی
 0386417032به سمت مدیرعامل دارنده 990.000ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شد.کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء
دار با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()853355

کرونا،مالیات و قیمت نفت،معادالت امسال را بر هم زد

بودجه امسال چقدر کسری دارد؟

تحلیگراناقتصادیمعتقدنددرشرایطکسریبودجه،تمامنهادهایحاکمیتی،
دستگاهها و مجموعههایی که براساس احکام حکومتی معاف از مالیات بودند،
تنها در سال  ٩٩به صورت داوطلبانه مالیات بدهند و به عنوان یک بنگاه بزرگ
اقتصادیبهکشورکمککنند.
اقتصادکشوراینروزهادرآستانهکسریبودجهسنگینقرارگرفتهاست؛چراکه
وقایع چند ماه اخیر از جمله تشدید تحریمهای بینالمللی ،کاهش شدید قیمت
نفت ،افت درآمدهای مالیاتی و شیوع ویروس کرونا ،تقریبا همه معادالت درآمدی
بودجه دولت را برهم ریخته است.
برآورد اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از ابعاد اقتصاد کالن کشور با توجه به
شیوع ویروس کرونا حاکی از آن است که با فرض صادرات ۴۰۰هزار بشکه و قیمت
 ۴۰دالر برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت ،خوشبینانه بهنظر
میرسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تامین ارز ترجیحی برای واردات
کاالی اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراضشده از
صندوق توسعه ملی در تبصره « »۴قانون بودجه سال  ،۱۳۹۹عدم تحقق منابع
بودجه در سال  ۱۳۹۹حدود  ۱۵۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
عالوه بر عدم تحققهای مذکور در صورت صادرات ۴۰۰هزار بشکهای نفتخام
و دریافت  ۴۰دالر برای هر بشکه صادرات نفت در سال  ،۱۳۹۹برای تامین ۱۰.۵
میلیارد دالر ارز ترجیحی واردات کاالهای اساسی ،دولت با کسری حدود  ۳۵هزار
میلیارد تومانی مواجه خواهد بود .در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال
 ۱۳۹۹رقمی حدود ۱۸۵هزار میلیارد تومان خواهد بود.
غالمرضا سالمی ،کارشناس اقتصادی عنوان کرده است؛ قبل از اینکه
کرونا مطرح شود ،مشکل اقتصادی شدیدی داشتیم و کسری بودجه سال ۹۹
پیشبینی میشد در حدود  ۱۰۰تا  ۲۰۰هزار میلیارد تومان باشد و این رقم کمی
نیست؛ تازه به شرط اینکه تمام درآمدها محقق شود که تازه این هم با توجه به
شرایط کرونایی محل ابهام است.
به اعتقاد وی ،ما دیگر نمیتوانیم به میزانی که پیشبینی شده ،مالیات بگیریم
و درآمدهای دیگر تامین شود ،بنابراین کسری بودجه خیلی بیشتر از این رقمها
خواهدبود.
در چنین شرایطی ،علی ربیعی ،سخنگوی دولت تاکید کرده است؛ در
بودجههای ساالنه و همچنین قوانین خاصی نیاز است برخی از تصمیمگیریها
را به طور مشترک با مجلس داشته باشیم ،همانگونه که االن برای بودجه سال
 ۹۹نیازمند این هستیم که تغییراتی را ایجاد کنیم تا کسری بودجه را تامین کند،
بنابراین باید دراین مسایل با مجلس به تعادل برسیم.
تامین کسری بودجه از طریق بازار سهام؟
در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند کسری بودجه سنگین دولت و
تنگناهای مختلف و کم سابقه در بخش درآمدی دولت باعث توجه ویژه دولت به
بازار سرمایه برای فروش داراییهایش و تامین مالی شده است .حمید اعرابی،
کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ دولت بهمنظور پر کردن کسری بودجه خود،
مقداری هیجان کاذب در بازار ایجاد کرده و این موضوع میتواند عواقب اجتماعی
خطرناکیبهباربیاورد.
شروین شهریاری ،کارشناس بازار سرمایه نیز عنوان کرده است؛ در حال حاضر
یک اجماع نسبتا گسترده در بدنه دولت به عنوان بزرگترین سهامدار کنترلی
بورس شکل گرفته که در شرایط کسری بودجه و تنگناهای مالی ،یک فرصت
مناسب برای تامین مالی از بازار سرمایه هم از مسیر واگذاری سهام و هم از مسیر
فروش اوراق بدهی ایجاد شده است.
به گفته وی ،این اغتنام فرصت از سوی دولت و نهادهای شبه دولتی با گذشت
زمان در سالجاری تقویت خواهد شد و تا زمانی که بورس بر مدار رونق باشد ،روند
واگذاری سهام و پس از آن هم فروش اوراق بدهی در این بستر پیگیری خواهد
شد.
این در حالی است که مقامات دولتی چنین موضوعی را تکذیب میکنند .علی
ربیعی ،سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه تاکید کرده
است؛ کسری بودجه دولت ارتباطی به واگذاری شستا و ...ندارد .رقمی که دولت
چقدر اوراق بفروشد ،مشخص است و حتی اگر به تشویق ارگانها و نهادها برای
عرضه میانجامد ،با این هدف نیست .فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد نیز در یک
برنامه رادیویی عنوان کرده است؛ واگذاریهای اخیر برای تامین کسری بودجه
دولت نیست؛ این واگذاری ها را در راستای کوچکسازی دولت است.
راهکارجبرانکسریبودجهچیست؟
در چنین شرایطی ،در حال حاضر پرسش اصلی ،نحوه مواجهه با کسری بودجه
دولت در سال  ۱۳۹۹و چگونگی رفع آن است؟ عبدالناصر همتی ،رییس کل
بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی اینستاگرامی درباره وضعیت اقتصادی
کشور ،عنوان کرده است؛ در خصوص کسری بودجه دولت ناشی از سقوط
شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی ،برای چندمین بار تاکید میکنم در شرایط
حاضر اقتصادی ،انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تامین کسری و نیز
جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.
به گفته وی ،بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک
به دولت و رشد اقتصاد کشور است .دولت با انتشار اوراق بدهی نهتنها میتواند
نیازهای خود را پوشش دهد ،بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصالح ترازنامه بانکها
نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.
همتی تاکید کرده است؛ سطح پایین بدهیهای دولت نسبت به استاندارهای
دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی ،افق مناسبی در پیش روی
دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است .غالمعلی جعفرزادهایمنآبادی،
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز متذکر شده است؛ دولت در الیحه
خود  ۴٨۴هزار میلیارد تومان برای بودجه پیشبینی کرده بود که مجلس آن را به
 ۵۲۰هزار میلیارد تومان افزایش داد .از این میان به درآمد نفت نباید امید داشت،
درآمد مالیاتی هم  ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در شرایط رکود
کسبوکارها طبیعتا محقق نخواهد شد .ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی هم
قدرت مانور زیادی ندارد .وی پیشنهاد داده است؛ تمام نهادهای حاکمیتی،
دستگاهها و مجموعههایی که براساس احکام حکومتی معاف از مالیات بودند،
تنها در سال  ٩٩به صورت داوطلبانه مالیات بدهند و به عنوان یک بنگاه بزرگ
اقتصادی به کشور کمک کنند ،زیرا در حال حاضر تمام منابع تامین اعتبار بسته
است و دولت نیازمند تامین اعتبار است .نکتهای که وجود دارد این است که هر چه
به عنوان منابع وجود دارد کفاف نمیدهد ،اگر دولت منابع داشته باشد میداند
چه کار کند .جعفرزادهایمن آبادی تاکید کرد :در شرایط فعلی هزینههای زیادی بر
اثر کرونا به کشور تحمیل شده و به گفته آقای نوبخت سه هزار میلیارد تومان برای
بخش درمان پرداخت شده است ،بنابراین باید به دولت کمک کنیم تا درآمد خود را
افزایش دهد و من فکر میکنم این پیشنهاد می تواند راهگشا باشد.

آغاز فروش سهام عدالت از  ۶خرداد

صاحبان سهام عدالتی که قصد فروش بخشی از سهام خود را دارند از روز
سهشنبه  ۶ -خردادماه امسال -میتوانند با مراجعه به بانکی که حساب دریافت
سود سهام عدالت در آن دارند،برای فروش  ۳۰درصد سهام عدالت خود اقدام
کنند .به گزارش روز پنجشنبه وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیه دارندگان سهام
عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند ،می توانند از روز سه شنبه
ً
( )۶/۳/۹۹به شعب بانک هایی که قبال در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره
شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده اند ،مراجعه کنند.
این افراد می توانند با تکمیل فرم های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش
 ۳۰درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه ،اقدام کنند .در اجرای ابالغیه
مورخ۹/۲/۹۹مقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی)مبنیبرآزادسازیسهامعدالت
و با عنایت به مصوبه مورخ  ۳۰/۲/۹۹شورای عالی بورس این اطالعیه ای صادر
شده است .این اطالعیه می افزاید ،پس از اتمام مهلت اعالم شده در سامانه سهام
عدالت () ۸/۳/۹۹از تاریخ  ۱۰/۳/۹۹بانک ها از طریق کارگزاری های خود یا
کارگزاری های طرف قرار داد ،به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس
اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.
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مدیرعامل تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم مطرح کرد؛

ماجرایپیشنهادمیلیونیپیشازمجمع
هیأتفوتبالقم

مدیر عامل تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم گفت :سال گذشته به رئیس
هیأت فوتبال قم رای موافق دادم و در هیأت ماندگار شد ،امسال نظرم متفاوت بود
و با رای مخالف برکنار شد.
بعد از نامهای که برخی اعضای مجمع هیأت فوتبال استان قم به عنوان منتقد و
مخالف ادامه حضور کریم بهرامی در ریاست این هیأت به فدراسیون فوتبال ارسال
کردند و این فدراسیون بر اساس درخواست این اعضا ،مجمع فوقالعاده را تشکیل
داد ،حاال حواشی زیادی در فوتبال قم به چشم میخورد.
یک روز رئیس هیأت فوتبال علیه فدراسیون و اعضای مجمع صحبت میکند،
روزدیگراعضایمجمعازمواضعخوددفاعمیکنند،درنهایتمسوولفدراسیون
فوتبال پاسخ مدیر کل ورزش و جوانان قم را داد و در یک بیانیه کامل ،مجمع
فوقالعاده هیأت فوتبال قم را کامال قانونی توصیف کرد.
امامباحثیکهکریمبهرامیراجعبهفدراسیونفوتبالوهمچنیناعضایمجمع
هیأت فوتبال قم پس از برکناری خود عنوان میکند ،این روزها اعضای مجمع را
یزاده مدیر عامل
برای دفاع از خود به واکنش واداشته ،یکی از این اعضاء رسول قل 
تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم است.
مدیرعامل تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم پس از ادعای رئیس هیأت
یزاده به فدراسیون فوتبال ،در پاسخ رئیس
فوتبال قم راجع به نامه ارسالی قل 
هیأت فوتبال گفت :اگر اهل زد و بند بودم ،شب قبل از مجمع پیشنهاد میلیونی
رامیپذیرفتم.
یزاده افزود :سال گذشته رای موافق دادم و در هیأت ماندگار شدید ،امسال
قل 
نظرم متفاوت بود و با رای مخالف برکنار شدید ،اعضای این مجمع همان اعضای
سال گذشته هستند که شما را نگه داشتند ،بنده نه وکیل و وصی میخواهم و نه
نیاز دارم کسی به جایم صحبت کند ،اگر نیاز باشد خودم حرف میزنم.
وی ادامه داد :موفقیتهای فوتسال قم مدیون تالشها و زحمات کمیته
فوتسال ،بنده و علی مسعودی سرپرست تیم سوهان محمد سیما است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم ،مدیرعامل تیم فوتسال سوهان محمد
سیما راجع به یکی دیگر از ادعاهای رئیس هیات فوتبال قم ،تصریح کرد :من با
فدراسیون چه حشر و نشری میتوانم داشته باشم و در خصوص ادعایی که راجع
به یکی از افراد سازمان لیگ کرده ،باید بگویم که اصال آن فرد از تصمیمگیریهای
من با خبر نیست و با من هیچ ارتباطی ندارد ،چرا به این راحتی تهمت زده می
شود .با برگزاری مجمع فوقالعاده هیأت فوتبال استان قم در روز  28اردیبهشت
ماه در حضور حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال و دیگر اعضای مجمع،
کریم بهرامی با 10رای مخالف اعضای مجمع هیأت فوتبال قم پس از هفت سال و
اندی از مسوولیت خود کنار رفت ،مجمعی که بهرامی در آن حضور نیافت و غیابی
برکنارشد.
پس ازجلسه با رئیس فدراسیون کشتی :

غالمرضامحمدیماندنیشد

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد پس از حضور در جلسه چهارشنبه گذشته با رئیس
فدراسیونکشتیورفعبرخیکدورتهایبوجودآمدهفعالدرسمتخودماندنی
شد .غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد که با قهر از جلسه چندی
پیش خود با علیرضا دبیر بر سر قانون جدید انتخابی تیم ملی حسابی خبرساز
شده بود و حتی صحبت از قطع همکاری فدراسیون با او به گوش می رسید ،روز
گذشته (چهارشنبه) در جلسه با رییس فدراسیون کشتی حاضر شد تا احتمال
ادامه فعالیتش در سمت سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد بیش از پیش شود.
علیرضا دبیر پس از اقدام محمدی در ترک جلسه شدیدا از این موضوع ناراحت
شد تا جاییکه در نشست با خبرنگاران صراحتا اعالم کرد اگر او به این روش ادامه
دهد با وی قطع همکاری می کنیم ،موضوعی که در نهایت با حضور محمدی در
فدراسیون کشتی ختم به خیر شد و خبرهای رسیده حاکی از ادامه فعالیت او به
عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد است .محمدی به کاهش اختیارات سرمربی
تیم ملی در انتخاب نفرات مدنظر خود اعتراض داشت اما دبیر و بسیاری دیگر
از کارشناسان معتقدند قانون چرخه انتخابی ضمن روشی عادالنه در انتخاب
ملی پوشان بر اساس روش مشخص ،دست سرمربیان را نیز تا حد مشخصی باز
گذاشته است .در جلسه روزچهارشنبه مقداری از مسائل و کدورت های بوجود
آمده بر سر چگونگی اجرای چرخه انتخابی تیم ملی برطرف شده تا محمدی در
سمت خود ماندنی شود .قرار است جلسات بیشتری برای بررسی اختالف نظرها
برگزار شود تا در نهایت چرخه انتخابی مد نظر فدراسیون کشتی با روشی کاملتر
به اجرا گذاشته شود.
مرد نقرهای وزنهبرداری استان قم مطرح کرد:

هدف من قهرمانی جهان است

مرد نقرهای وزنهبرداری استان قم گفت :هدفم حضور در مسابقات قهرمانی
بزرگساالن جهان است که با تمرینات و شناختی که از خودم دارم دور از دسترس
نیست.
علی ابیپور اظهار کرد :به خاطر کرونا و به سبب بسته شدن اماکن ورزشی با
تمرین کردن درخانه نگذاشتیم بدنم از آمادگی خود خارج شود ،با انجام تمرین
کش در خانه کمی شرایط جسمانی خودم را حفظ کردم ولی طبعا مانند تمرین
در سالن و استفاده از وسایل اختصاصی نیست و امیدوارم سالنها زودتر باز شوند.
وی ادامه داد :انشاءالله با گذشتن از سد ویروس کرونا تمرینات حرفهایام که
روزی دو جلسه تمرین سنگین هست را ادامه خواهم داد تا بتوانم نماینده خوبی
از استان قم در مسابقات برونمرزی وزنهبرداری باشم ،کار بسیار سختی پیشروی
من است و امیدوارم که از پس آن برآمده و برای وزنهبرداری قم افتخار آفرینی کنم.
دارنده مدال نقره مسابقات سال  1398وزنهبرداری قهرمانی کشور ابراز کرد:
هدفم کسب سهمیه برای حضور در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی بزرگساالن
جهان است ،میدانم دستیابی به این مهم کار دشواری است اما با تمریناتی که
برنامهریزی کردهام و شناختی که از خودم دارم دور از دسترس نیست.
وی در ادامه به موفقیتهای خود در این رشته اشاره و بیان کرد :کسب مقام
قهرمانی مسابقات ارتشهای کشور ،رتبه نخست پیکارهای قهرمانی کارگران
ایران ،پنج مدال نقره و یک نشان برنز از رقابتهای وزنهبرداری بزرگساالن ایران و
پنج سال حضور در لیگ برتر وزنهبرداری کشور را در کارنامه دارم.
در نظر سنجی فیفا :

دایی عنوان بهترین مهاجم آسیا را از
سامیالجابرربود
«علی دایی» بهترین گلزن ملی
جهان ،در نظرسنجی توییتری عنوان
بهترین مهاجم قاره آسیا را از «سامی
الجابر»عربستانی برد و این عنوان را از
آن خود کرد.
در نظر سنجی که صفحه جام
جهانی فیفا درباره انتخاب بهترین
مهاجم قاره کهن به رای گذاشته شده
است ،مخاطبان از بین علی دایی و
سامی الجابر بازیکن اسبق تیم ملی
عربستان ،مهاجم باهوش تیم ملی
کشورمان را برگزیدند .در این نظر
سنجی  ۵۸۳هزار و  ۷۵۱نفر شرکت کردند و علی دایی موفق شد  ۸۰درصد آرای
شرکت کنندگان را به خود اختصاص دهد .دایی با  ۱۰۹گل ،عنوان آقای گل
فوتبال جهان را در اختیار خود دارد و کریستیانو رونالدو مهاجم سرشناس تیم ملی
پرتغال با ۹۹گل زده نزدیکترین تعقیب کننده دایی در این فهرست است.

رضا کردی :

رای منفی یعنی فوتبال قم بهرامی را نمیخواهد

مدرس  AFCراجع به برکناری رئیس هیأت فوتبال قم گفت ۱۰ :رای مخالف
مجمع به رئیس هیأت فوتبال نشان داد که جامعه فوتبال وی را نمیخواهد.
رضا کردی در گفتوگویی با اشاره به مجمع فوقالعاده هیأت فوتبال استان
قم اظهار کرد :از دو زاویه به این مسئله نگاه میکنم ،اول بحث شخصیتی کریم
بهرامی است که وقتی خبر را شنیدم ناراحت شدم و احساسم این است که
بهرامی نباید به این شکل از هیأت فوتبال قم جدا میشد ،زیرا من از نزدیک با او
کار کردهام و میدانم که چقدر انگیزه برای کار کردن داشت.
وی ادامه داد :ولی از زاویه دیگر خوشحال هستم چون وی فقط انگیزه داشت
ولی علم کار را نداشت و متاسفانه یک عده رئیس هیأت فوتبال قم را دور زدند،
از وی استفاده ابزاری کردند و بیشتر به فکر منافع شخصی خودشان بودند تا
منافعفوتبالقم،ازایناتفاقدستاینآقایانکوتاهمیشودوخوشحالهستم.
مربی مطرح فوتسال قم افزود :در تمام جوامع این مجامع هستند که تصمیم
میگیرند ،همین مجمع یک روز تصمیم گرفت که کریم بهرامی بیاید و امروز هم
تصمیم گرفته که برکنار شود ،مجمع برخاسته از افکار عمومی یک جامعه است
و ۱۰رای مخالف در مجمع به رئیس هیأت فوتبال قم نشان داد که جامعه فوتبال
او را نمیخواهد.
وی ابراز کرد :از افرادی که در مجمع شرکت نکردند گالیه میکنم ،چون
ً
میدانید که معموال در مجامع یک سری رای خاکستری هست ،متاسفانه رسول
منعم و کریم بهرامی با شرکت نکردن در مجمع عالوه بر دهن کجی به مجمع
رایهای خاکستری را از دست دادند و چه بسا با حضور خود و با صحبتها
و دفاعی که میکردند میتوانستند نظر اعضای مجمع را به سوی خود جلب
کنند.
وی بیان کرد :سال گذشته که کریم بهرامی با یک رای اختالف ابقاء شد و این
بزرگترین اشتباه این افراد در مجمع بود که حضور پیدا نکردند و صد در صد عالوه
بر تبعات منفی که در پی خواهد داشت به افکار عمومی هم احترام نگذاشتند.
کردی با اشاره به نتیجه نظرسنجی انجام شده در خصوص موافقت یا عدم

موافقت اهالی فوتبال قم راجع به ماندن یا رفتن کریم بهرامی از هیأت فوتبال،
ابراز کرد :شما نگاه کنید شب قبل از برگزاری مجمع طبق نظرسنجی که صورت
دادند باالی  ۸۰درصد رای به رفتن بهرامی دادند و این نشان میدهد که ماندن
بهرامیدیگروجاهتنداشت.
 از فدراسیون فوتبال تشکر می کنم
وی با اشاره به نقش فدراسیون فوتبال در برگزاری مجمع تصریح کرد:

رئیس هیئت مدیره تیم فوتبال سوهان محمد قم :

آبکارنمایندهقانونیسوهانمحمددر
مجمع هیات فوتبال قم بود
رئیس هیئت مدیره تیم فوتبال سوهان محمد قم گفت :در نامهای اعالم کردم آقای حمید آبکار
نماینده باشگاه در مجمع فوق العاده هیات فوتبال در روز  ۲۸اردیبهشت بوده و نامه هم موجود
است.
محمد طباطبایی در گفت وگویی با اشاره به حواشی ایجاد شده اخیر در خصوص برکناری رئیس
هیأت فوتبال قم اظهار کرد :چند روز قبل در رادیو گفتگو مصاحبه ای انجام دادم که خیلیها
حرفهای من را اشتباه برداشت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه حضور حمید آبکار در جلسه مجمع هیأت فوتبال قم کامال قانونی بوده است،
گفت :دو نفر در باشگاه سوهان محمد حق امضا دارند که بنده به عنوان رئیس هیئت مدیره یکی
از آنها هستم .رئیس هیئت مدیره تیم فوتبال سوهان محمد یادآور شد :در نامهای اعالم کردم آقای
حمید آبکار نماینده باشگاه در مجمع فوق العاده هیئت فوتبال در روز  ۲۸اردیبهشت بوده و نامه
هم موجود است.
وی گفت :در گفت وگو با رادیو اعالم کردم امضای آقای بشیری پور نایب رئیس باشگاه سوهان
محمد مربوط به یک نامه دیگر بیاعتبار است که برخی خبرگزاریها این سخن را به اشتباه
برداشتکردهاند.
طباطبایی در خصوص سخن مطرح شده مبنی بر ضرورت حضور مسعود ابرقویی به عنوان
نماینده بازیکنان در مجمع هیأت فوتبال تصریح کرد :باید بگویم که ابرقویی یک نیم فصل بازیکن
ما بود؛ نمیدانم آقایان با کدام منطق کسی را که فقط سه چهار بازی برای تیمی انجام داده به
عنوانفنیترینبازیکناستانانتخابمیکنندوبهمجمعمیبرند.

فدراسیون به وظیفه ذاتی خودش عمل کرد و من از فدراسیون به خاطر برگزاری
اینمجمعتشکرمیکنم،چونوقتیکهازفدراسیوندرخواستتشکیلمجمع
میکنند وظیفه فدراسیون است که به درخواست مجمع توجه کند.
مدرس  AFCدر پاسخ به موضعگیریهای اخیر رسول منعم مدیرکل ورزش
و جوانان و کریم بهرامی رئیس هیأت فوتبال استان قم تصریح کرد :دوستان به
فوتبال قم دهنکجی کردند و این کار خوبی نبود ،انتظار من از منعم خیلی باال
بود ،من دوست داشتم که منعم در مجمع حاضر میشد و اگر هم موافق حضور
کریم بهرامی بود میتوانست با صحبتهای خود تأثیرگذار باشد و نظر مجمع را
برگرداند ،میدانم شاید وی از وزارتخانه زیرفشار است ،به هر حال این کار خوبی
نبود.
وی در مورد آینده فوتبال قم گفت :فوتبال قم ساختار مناسبی ندارد و باید
برای فوتبال مسیر مناسبی را هدفگذاری کنیم ،اینکه کسی بیاید و یک کسی
برود که مشکل فوتبال قم را حل نمیکند ،باید زیرساختها را درست کرد ،اینکه
بگوییم هر کس با انگیزه بیاید نمیتواند مشکلی از فوتبال قم کمک کند.
یک سال فوتبال قم را تعطیل می کنم
کردی تاکید کرد :مگر کریم بهرامی انگیزه برای کار نداشت؟ چه کار کرد؟ اگر
من به شخصه رئیس هیأت شوم یک سال فوتبال قم را تعطیل میکنم و فقط
به زیرساختها میپردازم ،باید اتحادیه درست کرد ،اتحادیه مربیان ،اتحادیه
داوران،اتحادیهپیشکسوتانو...تااینهابتوانندبرایفوتبالقمتصمیمبگیرند.
این اتحادیهها رئیس هیأت فوتبال را تعیین کنند و این اتحادیهها پاسخگوی
منتقدین باشند ،اگر این زیرساختها و اتحادیهها را درست کردیم آن موقع
میتوانیمبهآیندهفوتبالامیدوارباشیم.
مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان از کریم بهرامی خواست که به این
حواشی پایان بدهد و به خاطر احترام به اهالی فوتبال و مجمع از ریاست این
هیأت کنار برود و محترمانه بپذیرد ،حتی برای اعضای مجمع یک بیانیه صادر
کند و هیأت فوتبال را تحویل بدهد و خداحافظی کند.

ناصرشریفیپیشکسوتفوتبالاستانقم:

مدیرکل ورزش قم به تصمیم مجمع هیات فوتبال تکمین کند

پیشکسوت فوتبال استان قم گفت :مدیرکل ورزش وجوانان قم بارها از بنده
درخواستکردکهپیگیرینمایمتادرهیاتفوتبالتغییراتصورتگیرد،ولی
درحاضربه تصمیم مجمع فوق العاده وقانونی این هیات تمکین نمی کندو این
برای اهالی فوتبال سوال برانگیز وغیر عادی است.
ناصر شریفی در گفت و گو با ایمان اظهارداشت:چه شده است که آقای
منعم در یک مدت کوتاه از منتقدجدی به حامی هیات فوتبال قم تبدیل شده
است آیاهیات فوتبال عملکردی داشته که برای اهالی فوتبال نامشخص بوده
است،وی باید در این زمینه شفاف سازی نماید .وی بخش دیگری از سخنان با
تاکیدبر قانونی بودن برگزاری و تصمیمات مجمع فوق العاده هیات فوتبال قم
به مدیرکل ورزش وجوانان توصیه های کرد وگفت:جناب آقای منعم بهترین
تصمیم برای شما تمکین به نظرات اعضای مجمع هیات فوتبال قم وپیشکسوتان ودلسوزان این رشته ورزشی است و بیش از این خود را از چشم
آنها نیندازید چرا که معتقدم شما می توانید بیش از این به ورزش قم خدمت کنیدوقت خود را صرف مسایل حاشیه ای نکنیدوتحت تاثیر فشارها
قرارنگیرید .این مدیرباسابقه در فوتبال و فوتسال استان قم تصریح کرد :قاطبه اهالی فوتبال استان قم ازتصمیم اعضای مجمع فوق العاده هیات
فوتبال خرسند هستندشما هم با این حرکت همراه شوید وهرچه زودتربرای این هیات سرپرست انتخاب نمایدچرا که درصورت تعلل دراین
امرخودفدارسیون سرپرست انتخاب خواهد کردو شما هم باید این امر را بپذیرد که این کاربرای شما خوشایند نیست پس تعلل نکنیدوسرپرست
راانتخاب نمایید .وی درادامه سخنان خود به آقای کریم بهرامی توصیه کرد :برای ماندن درپست ریاست هیات فوتبال قم تالش نکند وبه رای
مجمع تمکین کندو بیش از این خود رادچارمشکل نکند .شریفی افزود:فوتبال قم درسالهای اخیربا مشکالت متنوعی و بعضا تاسف باری مواجه
شده است که زیبنده این استان مقدس نیست باید با انتخاب افراد مدیر،کاربلد  ،متخصص و آشنا به مسایل روز تخصصی فوتبال ومدیریتی فارغ
از حب وبغض های فردی فوتبال قم را به ریل اصلی باز گرداند تاروزهای باشکوه این ورزش مجدد تکرارشودو شاهدحضورنمایندگانی از این استان
درسطح اول فوتبال کشور باشیم چرا که معتقدم این توان و پتاسیل در قم وجود داردودراین راه بایدهمه اهالی فوتبال با هم همدل و همرا ه شوند.

آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت آرمان پی آب سازه گستر ماهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  15590و شناسه ملی
 14007574581بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1399/02/14تصمیماتذیلاتخاذشد-1:آقایانمحمد
حسناسمعیلپوربهشمارهملی 0386002037بهسمترئیسهیئتمدیرهدارنده 6.600.000ریالسهمالشرکه
 ،سید امیر حسینی به شماره ملی  1899516859به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره دارنده 6.600.000
ریال سهم الشرکه  ،سید محسن حمزه ئی به شماره ملی  0384862381به سمت نائب رئیس هیات مدیره دارنده
 6.800.000ریال سهم الشرکه انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر
شرکت معتبر می باشد-2.مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید  :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی ،
شهر قم ،محله شهرک انسجام  ،خیابان (14متری احداثی) [ ، ]1کوچه (جنب فضای سبز)  ،پالک ، 0ساختمان الهیه
 ،طبقه سوم  ،واحد  9کدپستی  3713436279تغییر یافت  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری قم ()853338
---------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت تأسیسات الکتریکی برق گستر شهر لیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 17014و شناسه
ملی  14008810357به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/14تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :آقای علیرضا قدمگاهی بشماره ملی  5749880826با پرداخت  1.000.000ریال به صندوق شرکت در زمره
شرکاء شرکت قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ  10.000.000ریال به  11.000.000ریال افزایش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه عبارتست
از  :حسین توکلی بینا به شماره ملی  0370413091دارنده  500000ریال سهم الشرکه و حمیدرضا عباسی فردوئی
به شماره ملی  0386112770دارنده  500000ریال سهم الشرکه و شرکت مدیریت سرمایه و راهبرد لیان به شماره
ثبت  16933و شناسه ملی  14008749825دارنده  9000000ریال سهم الشرکه و علیرضا قدمگاهی بشماره ملی
 5749880826دارنده  1.000.000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری قم ()853337
---------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت سیما تجارت امیر رویان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  16892و شناسه ملی
 14008722473به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/01تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  -1 :برابر سند صلح بشماره 21161مورخ 22/02/99دفتر خانه اسناد رسمی  75قم خانم نرگس جعفری
بشماره ملی 0065740904تمامی مبلغ  2.500.000ریال از سهم الشرکه خود را به خانم سارا یوسفی بشماره
ملی 0070207445منتقل و از شرکاء شرکت خارج گردید در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از نقل و انتقال
عبارتست از  :سارا یوسفی بشماره ملی 0070207445دارنده  2.500.000ریال سهم الشرکه و محمدرضا یوسفی
بشماره ملی دارنده  2.500.000ریال سهم الشرکه  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریقم()853335
---------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت فرداد کیان فرتاک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 16571و شناسه ملی14008437100
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شعبه شرکت
در استان قم به آدرس :قم  -خیابان امام خمینی -سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ها،مرکز رشد واحد های فناور
کشاورزی کدپستی 3719713875:با مدیریت آقای حسین عباسی عربشاه به شماره ملی 0370881893تاسیس
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853319
---------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت هانی چاپ قم با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1781و شناسه ملی 10860966234
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/08/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :برابر سند صلح
بشماره  3523مورخ  25/08/94دفتر خانه اسناد رسمی  76قم آقای سید صالح احسانی طبائی زواره به شماره
ملی 0381838153تمامی مبلغ  15.000.000ریال سهم الشرکه خود را به آقای سید محمد احسانی طبایی زواره
بشماره ملی  1189386119منتقل ودیگر حقی و سمتی در شرکت ندارد در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس
از نقل و انتقال عبارتست از  :سید محمد احسانی طبایی زواره بشماره ملی  1189386119دارنده 55.000.000

ریال سهم الشرکه  ،معصومه بیگم هانی طبایی زواره بشماره ملی 1189426609دارنده  25.000.000ریال
سهم الشرکه  ،سید حسن احسانی طبایی زواره بشماره ملی1189475200دارنده  5.000.000ریال سهم
الشرکه  ،سیدحسن هانی طبایی زواره به شماره ملی  1189503026دارنده  10.000.000ریال سهم الشرکه
 ،حسن حبیب الهی به شماره ملی  1090776306دارنده  5.000.000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853318
---------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت هانی چاپ قم با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1781و شناسه ملی  10860966234به
استنادصورتجلسه مجمععمومیعادیبطورفوق العاده مورخ 1397/11/11تصمیماتذیل اتخاذشد  :آقایانسید
محمد احسانی طبایی زواره بشماره ملی  1189386119دارنده  55.000.000ریال سهم الشرکه  ،معصومه بیگم
هانیطباییزوارهبشمارهملی 1189426609دارنده 25.000.000ریالسهمالشرکه،سیدحسناحسانیطبایی
زواره بشماره ملی1189475200دارنده  5.000.000ریال سهم الشرکه بعنوان اعضای هیئت مدیره برای نامحدود
انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853315
---------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت هانی چاپ قم با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1781و شناسه ملی  10860966234به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان سید محمد احسانی طبایی
زواره بشماره ملی  1189386119به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده  55.000.000ریال سهم الشرکه  ،خانم
معصومهبیگمهانیطباییزوارهبشمارهملی 1189426609بهسمتنائبرئیسهیئتمدیرهدارنده25.000.000
ریال سهم الشرکه  ،سید حسن احسانی طبایی زواره بشماره ملی 1189475200به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره دارنده  5.000.000ریال سهم الشرکه انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و رئیس
ً
هیئت مدیره متفقا وبا مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریقم()853313
---------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی آزمون ابنیه گستر با مسئولیت محدود به شماره ثبت  17179و شناسه ملی
 14008935912به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1399/02/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1:مرکز اصلی
شرکت از محل قبلی به آدرس جدید  :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،محله خاکفرج  ،کوچه]10[7
 ،کوچه موسی صدر[69شهیدمحمدپناهی]  ،پالک  ، 42-طبقه همکف کد پستی  3719634855تغییر یافت-2 .
کلیهاوراقواسنادتعهدآورشرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسالمیوهمچنینکلیهنامههایعادی
و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری قم ()853308
---------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ و ریخته گری فن آوری ذوب آلومینیم گلپا پال با مسئولیت محدود به شماره ثبت 16476
و شناسه ملی  14008366280به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/08/10تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :برابر سند صلح بشماره  60947مورخ  1399/02/07دفتر خانه اسناد رسمی  56قم آقای مهدی
زارعی به شماره ملی 1291478663تمامی 750.000ریال سهم الشرکه خود را به آقای عباس مهدوی به شماره ملی
 1219647888نسبت  742.500ریال و به خانم عفت ترازی بشماره ملی 1219934232نسبت به  7.500ریال
واگذار و از شرکت خارج و دیگر هیچ حق الشرکه ای در شرکت ندارد در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از نقل
و انتقال عبارتست از  :عفت ترازی بشماره ملی 1219934232دارنده  7.500ریال سهم الشرکه  ،عباس مهدوی به
شماره ملی 1219647888دارنده 1.492.500ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()853288
---------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت عمران گوهر آب پرهون آسیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  14055و شناسه ملی
 14005666230به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :کلیه اوراق و
اسناد تعهدآور با امضاء آقای مهدی حاجیلو بشماره ملی 0371552419با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت
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 شماره 5040ت و سوم 
شنبه -سوم خرداد ماه  -1399سال بیس 

حجتاالسالموالمسلمینروحانی:

نمیگذاریم لبخندی روی صورت مستبدین کاخ سفید بنشیند

رییس جمهوری با تاکید بر این که مشکالت را با خوبی پشت سر خواهیم
گذاشت ،گفت :نمیگذاریم لبخندی روی صورت مستبدین کاخ سفید بنشیند و
کاری میکنیم که غم اندوه در مسیر غلط سیاسی آنها باشد.
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیروزپنجشنبهدرپایانآیینبهرهبرداری
از طرحهای ملی استان سیستان و بلوچستان و آغاز عملیات نصب سکو و توسعه
فاز  ۱۱پارس جنوبی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد افزود :فشار شدید بی
سابقه تحریم ها بر حرکت ملت نمی تواند ،تاثیر بگذارد .آمریکا نمی تواند ملت را به
زانو در بیاورد .دلیل آن افتتاح طرح هایی است که در سال  ۱۳۹۹بعد از  ۲سال و
چند ماه تحریم شدید ،اجرایی شد.
وی تاکید کرد :کرونا و مشکالتی از قبیل اینها نمی تواند تولید ما را متوقف کند.
البته هریک از اینها ممکن است ،تاثیرگذار باشد یعنی هم ویروس آمریکایی و هم
ویروس کرونا هردو ویروس بی تاثیر نیستند اما هیچ یک از این ویروس ها ما را متوقف
نخواهد کرد و ما به تولید خود ادامه می دهیم .ما با تمام توان تالش می کنیم هدفی
کهرهبریامسالبرایجهشتولیدتعریفکردنداجراییکنیموتالشمیکنیمهر
هفته تا پایان سال افتتاح های بزرگ داشته باشیم.
رییس جمهور گفت :در این روزهای پایانی ماه رمضان با دعای خیر و با حضور
و کمک و ایثار آنها توانستیم قدم های خوبی برای مقابله با ویروس کرونا و تولید
برداریم .امیدواریم که با کمک مردم این راه را ادامه دهیم و نمی گذاریم لبخندی
بر روی صورت مستبدین کاخ سفید بنشیند و کاری می کنیم که غم اندوه در مسیر
غلط سیاسی آنها باشد .ملت ما سرافراز است و سرافرازتر خواهد بود و ما از این
مشکالت به خوبی عبور خواهیم کرد و دیگران را هم یاری و کمک خواهیم کرد و
همیشهیارمظلومانویارملتفلسطینهستیم.
روحانی گفت :امروز بسیار خوشحالم که دو اقدام بسیار مهم در دو استان قرار
گرفت .در استان سیستان و بلوچستان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی طرحهای
مهمی داشت .مردم شاهد بودند که آب آشامیدنی در بخشهای مختلف و ۴۶هزار
هکتاراراضیکشاوریسیستانکهتقریباهمهآنهاباآبیاریمدرنتامینمیشودکه
در این زمینه شاهد یک تحول بزرگ خواهیم بود.
رییس جمهوری ادامه داد :تقریبا این اراضی حدود یک میلیون تن مواد غذایی را
در اختیار مردم قرار می دهد و موجب حرکت و اشتغال خوبی در منطقه سیستان
خواهد بود که البته مشابه این طرحها برای منطقه بلوچستان هست.
وی با تاکید بر این که استان سیستان و بلوچستان برای ما بسیار مهم است گفت:
دولت یازدهم و دوازدهم طرحهای بسیار مهمی در این استان داشته است که یکی
از این طرحها ،طرح  ۴۶هزارهکتاری در منطقه سیستان و زابل است .طرح مهم
دیگری که در سیستان و بلوجستان داشتیم احیا و فعال کردن بندر مهم چابهار بود
که مرتبط در حال توسعه است و هنوز هم ادامه دارد و برخی فازهای مهم آن در
دولت یازدهم و دوازدهم به بهره برداری رسیده است.
روحانی افزود :طرح مهم دیگر طرح راه آهن چابهار به زاهدان است .طرح دیگر
گازرسانی در منطقه و سیستان و بلوچستان بود که در دولت یازدهم گاز به زاهدان
رسید و بعد هم به زابل و بقیه شهرها ادامه پیدا می کند.
رییسجمهوریادامهداد:درسیستانوبلوچستاناحیایمعادن،توسعهچابهار
و راه آهن و گازرسانی و همچنین طرحهای مهم آب و خاک و این  ۴۶هزارهکتاری
جزو طرح های بسیار مهم دولت بود.
وی گفت :سیستان و بلوچستان یک استان بسیار مهم برای کشور است که از
لحاظامنیتملییکیازاستانهایبسیارحساساست.معروفاستکهچابهارو
استان سیستان و بلوچستان پیشانی امنیت ملی ایران است که به جای خود حرف
درست و به جایی است.

روحانیافزود:سیستانوبلوچستاناستانیاستکهبادوهمسایهبسیارخوبما
پاکستان و افغانستان هم مرز است .این استان دارای معادن بسیار ذی قیمتی است
که باید در این زمینه کار بزرگی انجام بگیرد که بخشی در دولت یازدهم و دوازدهم
انجام گرفته که باز هم باید ادامه پیدا کند.
رییس جمهوری تاکید کرد :یکی از مسایل مهم سیستان و بلوچستان مسیر
اصلی اتصال جنوب به شمال است .هم کریدور ترانزیتی جنوب به شمال از چابهار
و سیستان و بلوچستان باید عبور کند که البته در حال حاضر بخشی از این طرح
از هرمزگان و بندرعباس عبور می کند که طرح اصلی در چابهار است .در واقع
بندراقیانوسی ما در ایران در چابهار است که بسیار اهمیت دارد و از این مسیر می
توانیم منطقه اقیانوس هند و منطقه آفریقا را به آسیای مرکزی و منطقه CISمتصل
کنیم.
وی اضافه کرد :قدم های بسیار مهمی برداشته شده است و خیلی آرزو دارم بخش
بزرگی از راه آهن چابهار به زاهدان حداقل تا ایرانشهر در این دولت افتتاح کنیم که
البته همه تالش ما این است که این طرح به پیش برود .جزو طرح هایی است که
مداوم و منظم آن را دنبال می کنم چرا که از طرحهای بسیار مهم دولت است.
روحانی گفت :برای مردم سیستان و بلوچستان آرزوی توفیق می کنم .برای
امنیت سیستان و بلوچستان مردم تالش بسیار خوبی کردند که در دولت یازدهم
و دوازدهم شاهد یک امنیت مناسب در مرزها در این استان بودیم که این امنیت
عمدتا توسط خود مردم تامین شد و االن هم دارد تامین می شود .وحدت شیعه و
سنی برای ما بسیار مهم است .من از همه علمای اهل سنت و شیعه ،فرهیختگان
و مقامات استانی به خاطر وحدت و برادری و اتحادی که در این استان شاهدیم
تشکرمیکنم.
رییس جمهوری در ادامه به پارس جنوبی اشاره کرد و گفت :نکته دوم مربوط به
طرحی بود که در استان بوشهر شاهد آن بودیم .اوال پارس جنوبی برای ما بسیار
مهم بود چرا که مخزن عظیم و بزرگی بود که همسایه ما قطر از این مخزن استفاده
می کرد با این که مشترک بود اما از طرف ایران استفاده و بهره برداری نمی شد.
وی افزود :طرح پارس جنوبی از دولت آقای خاتمی شروع شد و بعد در دولت
آقای احمدی نژاد ادامه پیدا کرد ۱۰.فاز در مجموع در منطقه پارس جنوبی افتتاح
شد .خیلی خوشحالم که در دولت یازدهم و دوازدهم  ۱۷فاز تکمیل و افتتاح شده
است و تنها فاز ۱۱آن باقی مانده است .می توانیم بگوییم کاری که در پارس جنوبی
بنا بود انجام شود ،انجام شده و فقط فاز  ۱۱باقی مانده است.
روحانی یادآور شد :تکمیل فاز  ۱۱به دلیل این که با حضور شرکتهای خارجی
انجاممیگرفتکهالبتهدلیلاینکهمامنتظرآنهابودیمومیخواستیمباهمکاری
آنها این کار را انجام دهیم یک هدف مهم داشتیم .البته خودمان برای تکمیل شدن
این فاز کار را شروع کردیم چرا که فرانسویها و چینیها کنار رفتند.
وی اضافه کرد :ما طرح فشارافزایی در چاههای پارس جنوبی را داشتیم که اجرای
آن با مشارکت شرکتهای بزرگ فرانسوی و چینی راحتتر انجام میشد .باید در
چاههای این منطقه حفظ فشار گاز انجام دهیم چرا که افت فشار افت تولید دارد و
مشکالتی را ایجاد می کند.
رییس جمهور با تاکید بر این طرح فشار افزایی جزو طرحهای مهمی است که باید
دنبال کنیم خطاب به وزیر نفت گفت :به مهندس زنگنه می گویم که جزو مواردی
که تا پایان دولت با همه توان تالش کنیم این است بتوانیم گام های اولیه این طرح
رابهنتیجهبرسانیم.
روحانی افزود :از آغاز دولت در سال  ،۹۲پارس جنوبی در کل  ۲۸۰میلیون
مترمکعب در روز گاز تحویل می داده است و امروز این ۲۸۰میلیون مترمکعب شده
 ۷۰۰میلیون مترمکعب که امیدوارم تا سال آینده  ۵۰میلیون مترمکعب دیگر هم

اضافهشود.
وی ادامه داد ۷۰۰:میلیون مترمکعب در مقایسه با ۲۸۰میلیون مترمکعب نشان
میدهد که در این مدت بیش از  ۲برابر همه اقداماتی است که قبال انجام گرفته
است بنابراین باید اینجا از مهندسان ،شرکتهای دانشبنیان ،کارگران و مدیریت
وزارتنفتتشکرکنیم.
روحانی گفت :یکی از افتخارات ما در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه نفت و
گاز است که با آمار و ارقام می توانیم از اکتشاف بزرگی اشاره کنیم که انجام گرفت.
 ۵۳میلیارد بشکه میدان جدید اکتشاف شد که به مردم در سال گذشته اعالم شد.
رییس جمهوری افزود :کارهای عظیم نفتی در غرب کارون انجام گرفته و ادامه
دارد .یک بندر جدید برای صادرات نفت به در دریای عمان در حال احداث است که
در واقع هم خلیج فارس و هم دریای عمان برای صادرات نفت استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد :پارس جنوبی از طرحهای عظیم و بزرگی بوده که انجام گرفته است
که در شرف تکمیل و قدم های نهایی هستیم که باید این قدم ها را برداریم .جلسه
روسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه به ریاست حجتاالسالم
والمسلمینحسنروحانیرئیسجمهوربرگزارشد.
بقاع متبرکهوزیارتگاهها بعد از عیدفطر بازگشایی میشوند
روحانیهمچنینروزپنجشنبهجلسهروسایکمیتههایستادملیمقابلهباکرونا
ضمن ابراز خرسندی از روند کاهشی شیوع کرونا و رسیدن به آستانه مرحله مهار آن
در کشور ،افزود :دستیابی به این موفقیت نتیجه همکاری مردم با مسووالن و رعایت
دستورالعملهایبهداشتیدرجامعهاست.
رئیس جمهور ادامه داد :البته در چند استانی که به علت رعایت نکردن کامل
دستورالعملها شیوع بیماری رشد یافته است ،مسئولین باید نظارتهای خود را
تقویت کنند و هشدارها و آگاهیهای الزم برای رعایت دستورالعملها به مردم داده
شود.
روحانی کوتاه شدن دوره بستری بیماران را نشان از موفقیت در کنترل شیوع
بیماری و عالمتی برای رسیدن به مرحله مهار ویروس در آینده نزدیک دانست
و گفت :با توجه به هشدارهایی که مسووالن وزارت بهداشت و درمان بر اساس
برخیمطالعاتوتحقیقاتدربارهشیوعمجدداینویروسدرفصلپاییزمیدهند،
میبایست با آگاهیبخشی و هشدارهای الزم و تداوم رعایت دستورالعملها
نگرانیها در این زمینه را برطرف کنیم.
رئیس جمهور افزود :بر اساس پیشبینیهای کمیتههای مختلف ستاد ملی
مقابله با کرونا با برنامهریزیهای انجام گرفته امیدواریم که فعالیتها در کشور و امور
مردم نیز مجدد دچار محدودیتهای سخت نشده و در عین حال سالمت جامعه و
مردم نیز تأمین شود.
روحانی اظهار داشت :کمیته آموزش ستاد ملی مقابله با کرونا در حوزه آموزش
و پرورش و آموزش عالی برنامهها و طرحهایی را در نظر گرفتهاند که ضمن تداوم
آموزش آنالین در فضای مجازی ،سالمت کادر آموزشی ،دانشجویان و دانشآموزان
هنگام حضور در کالسها و رشتههایی که الزام به آموزش حضوری دارند نیز تأمین
و تضمین شود.
رئیس جمهور ادامه داد :کمیته آموزش نیز موظف شد تا اوایل تیر ماه برنامه مورد
نیاز برای آموزش و پرورش و آموزش عالی را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه نماید
که چگونه عقبماندگیهای آموزشی را جبران خواهند کرد و در عین حال سال
تحصیلیجدیدچگونهبرگزارخواهدشد.
روحانی افزود :در زمینه بقاع متبرکه و زیارتگاهها نیز با توجه به رایزنیها و جلسات
متعددیکهکمیتهامنیتی-اجتماعیستادملیمقابلهباکرونابامتولیانایناماکن
داشتهاند ،مقرر شده بعد از عید سعید فطر با شرایطی که اعالم خواهد شد ،این
اماکن بازگشایی شود و امیدواریم با رعایت این شرایط و دستورالعملها از سوی
عاشقان اهل بیت(ع) و مردم شریف امکان زیارت این بقاع متبرکه فراهم شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت دقت در نظارتها ،اظهار داشت :اگرچه
گزارشها حکایت از رعایت دستورالعملها به میزان باالیی از سوی مردم دارد ،اما
دستگاههایذیربطنیزمیبایستبراجرایایندستورالعملهاومراقبتهاازسوی
اصناف ،کسب و کارها و مکانهای پر رفت و آمد ،همچنان اهتمام داشته باشند.
بازار بورس و سرمایه باید به تعادل اطمینانبخش برسد
رییس جمهوری تسریع در واگذاری سهام شرکتهای دولتی و امکان حضور همه
مردم در این عرصه را اطمینانبخش و مایه خرسندی دانست و بر ضرورت تالش
مسووالن اقتصادی کشور در راستای توسعه این فعالیتها تاکید کرد.
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی در گفت وگو با فرهاد دژپسند وزیر امور
اقتصادی و دارایی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه های این
وزارتخانهدرراستایساماندهیبازارسرمایهگذاریوبورسدرکشورتاکیدکرد:باید
تالش کنیم بازاربورسوسرمایهبه یک تعادل اطمینانبخش برسد تا مردمبا خیالی
آسوده برای سرمایه گذاری در این عرصه اطمینان کامل داشته باشند.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد :باید از طریق فروش اوراق مالی اسالمی برای
تامین مالی طرحهای عمرانی کشور برنامه ریزی و اقدام کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه باید به گونهای برنامه ریزی شود تا همواره امکان عرضه
سهام شرکت های سودده در بورس فراهم باشد ،اظهار داشت :آگاهی بخشی و
اطالع رسانی دقیق از بازار سرمایه به مردم و استفاده صحیح و مطمئن آنها از این
بازار بسیار حائز اهمیت است و میتواند موجب توسعه کشور و افزایش سرمایه مردم
شود.
فرهاد دژپسند نیز در این گفت وگو گزارشی از روند روش سهام صندوق واسطه
گری مالی یکم و برنامه های وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه آزادسازی بخشی از
سهام عدالت و اقدامات این وزارتخانه در راستای توسعه بازار سرمایه و بورس و تقویت
حضور مردم در این عرصه به رئیس جمهوری ارائه کرد.

محمدرضاخباز:

الریجانیگزینهمناسبیبرایانتخابات ۱۴۰۰است
کارنامه الریجانی در ۱۲سال ریاست مجلس قابل دفاع است

استاندار سابق دولت روحانی و نماینده ادوار مجلس
می گوید :می توان آقای الریجانی را به عنوان یک گزینه
مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰دید و به
نظر من چند سر و گردن از بسیاری از شش نفری که در
انتخابات ۱۳۹۶حضور داشتند باالتر است.
محمدرضا خباز در گفتگویی با اشاره به عملکرد ۱۲
ساله علی الریجانی در پارلمان ،گفت :در زندگی آقای
الریجانی مانند همه انسان های دیگر فراز و نشیبهایی
وجود داشته و دارد بنابراین اینکه بعضی مواقع می گویند
حرفمردیکیاست،بایدگفتخیراینطورنیست.هرگاه
انسان به یک اندیشه و نگاه جدیدی رو به جلو و رو به رشد
رسید ،طبیعتا نباید بر افکار گذشته اش پافشاری کند
چراکه اندیشه جدیدی بر او افزوده شده بنابراین باید فرد
را در شرایط زمان و مکان خاص ارزیابی کرد.
وی ادامه داد :حضرت امام نیز جمله ماندگاری دارند
که می فرمایند حتی فقه هم تابع زمان و مکان است؛
برخالف تصور عده ای که می گویند فقه ثابت است.
بنابراین همه ما هم همین حالت را داریم؛ ممکن است در
اول انقالب و در دورانی که انقالب اسالمی نوپا بوده ،ما
انقالبیون نظرهایی داده باشیم اما بعد از کسب تجربیات
جدید از پختگی دیگری برخوردار شدیم.
الریجانی مسیری رو به جلو پیموده است
این فعال سیاسی اصالح طلب تصریح کرد :آقای
الریجانی هم از این مسئله مستثنی نیست .ما آقای

الریجانی را به عنوان یکی از مسئوالن سپاه پاسداران،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رئیس صدا و سیما و
در نهایت به عنوان رئیس مجلس شورای اسالمی می
شناسیم که فکر می کنم ایشان مسیری رو به جلو را
پیموده است یعنی اگر مدیریت ایشان در صدا و سیما با
مدیریتش در مجلس مقایسه شود تفاوت های زیادی در
این مدریت ها عیان می شود.
الریجانی امروزیقیناتفکراتدیروز
خبازیادآورشد:آقای
ِ
را ندارد .وقتی هم که ایشان دبیر شورای عالی امنیت ملی
شدند و برخوردها و ارتباطاتی با سایر کشورها داشتند و در
سفر به دنیا ،با فرهنگ های جدید و روش های مملکت
داری جدید آشنا شدند ،طبیعتا این موفقیت را می توان
در ایشان دید که تجربه ارزشمندشان را در خدمت نظام و
انقالببهکاربگیرند.
رکوردار ریاست مجلس شد
وی خاطر نشان کرد :نکته قابل توجه دیگر رکورد زمان
ریاست مجلس است که توسط آقای الریجانی شکسته
شد .بعد از ایشان که  ۱۲سال بر کرسی ریاست تکیه زد،
مرحوم آقای هاشمی  ۱۰سال ،آقای ناطق نوری  ۸سال،
آقای کروبی حدود  ۶سال و بعد هم آقای حدادعادل ۴
سال قرار دارند و از نظر مدت زمان ریاست قوه مقننه نیز
رکوردارهستند.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه مسلما
آقای الریجانی از استعداد خوبی برخوردار است ،افزود:

به همین جهت در این سه دوره مجلس شورای اسالمی
موفقیت های خوبی داشت هرچند نمی توان گفت که آیا
بهترازایننمیشدوبرنامهبهتروخدمتبیشتریصورت
نمی گرفت؛ من معتقدم که قطعا بهتر از این هم می شد.
هنررئیسمجلسکنترلومدیریتتندروهاست
خباز ادامه داد :در همه مجالس تعدادی تندرو حضور
دارند و سد موفقیت های مجلس می شوند و قوه مقننه
را با نطق های تند ،نامه های غیرمنطقی ،با دادن طرح
هایی با آثار منفی ،به چالش می کشند و به حاشیه می
برند اما هنر رئیس مجلس این است که بتواند هم این افراد
را به خوبی مدیریت کند وهم از تاخت و تاز آنها جلوگیری
کند و هم اینکه از توانمندی مجلس بیشترین استفاده را
بکند.
کارنامه الریجانی در مجلس قابل دفاع بوده است
وی همچنین گفت :به خاطر دارم که رهبر انقالب یکبار
تاکید کردند که کار مجلس ریل گذاری و طراحی سیاست
ها است و باید ریل محکمی را تعبیه کند .اگر ریل محکم و
دقیق با برنامه های کارشناسی باشد ،قطار اجرا با سالمت
و اطمینان حرکت خواهد کرد .به همین دلیل است که
می گویم مجلس می توانست بهتر هم اداره شود اما در
عین حال کارنامه آقای الریجانی در مقایسه با سایر روسای
مجلس کارنامه قابل دفاعی بوده است.
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد :البته الزم بود
به خرد جمعی بیرون مجلس توجه بیشتری داشته باشند

چون پشت پرده مجالس گاهی از خود مجلس بیشتر
است و می تواند به باروری و پویایی مجلس کمک کند.
خباز در پیش بینی خود از ادامه حیات سیاسی علی
الریجانی ،اظهار کرد :آقای الریجانی فرزند یک مرجع
تقلید است ،داماد شهید مطهری است و خودشان هم
تحصیالت خوبی دارد؛ در عین حال هرچه جلوتر آمده
فرد پخته تری شده است که این پختگی می تواند به
خوبی مورد استفاده کشور قرار بگیرد .ما برای هیچ یک از
شخصیت های برجسته کشور پایانی در نظر نمی گیریم و
برای او آرزوی پایان نمی کنیم چراکه مردم هزینه هنگفتی
دادند تا این افراد به پختگی برسند بنابراین باید از این
تجربیات که به نوعی تجربه ملت و کشور است ،در عرصه
های مختلف به کار گرفته شود .حیف است این استعداد و
تجربه به فراموشی سپرده شود.
الریجانی چند سر و گردن از کاندیداهای
انتخابات ۱۳۹۶باالتر بود
وی تاکید کرد :به عنوان یک فعال سیاسی هم می گویم
که می توان آقای الریجانی را به عنوان یک گزینه مناسب
برای انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰دید و به نظر من
چند سر و گردن از خیلی از شش نفری که در انتخابات
 ۱۳۹۶حضور داشتند باالتر است اما باید دید چه کسانی
به عرصه می آیند .هرچند به عنوان یک اصالح طلب باید
بگویم که جریان اصالحات بعد از بازنگری درون خود در
این رابطه به نتیجه و جمع بندی برسد.

نقاط قوت و ضعف مجلس دهم؛

مجلسدهممظلومبود؟

دفتر دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در حالی بسته شد که رییس این دوره قوه
مقننه ،آن را مظلوم خواند اما خبرهای تایید شده و گمانه های تایید نشده ،حکایت از
آن دارد که نمایندگان دهمین دوره قانونگذاری در ایران نه مظلوم و نه ظالم ،بلکه فرزند
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی زمان خود بودند.
آخرین جلسه مجلس دهم ،چهارشنبه و در آخرین روز اردیبهشت ماه برگزار شد و به
این ترتیب عمر چهارساله این دوره از مجلسهم به پایان رسید« .علی الریجانی» رییس
مجلس دهم از تریبون صداوسیما و هم تریبون ریاست مجلس استفاده کرد و به دفاع از
عملکردنمایندگاندهمیندورهقانونگذاریدرجمهوریاسالمیپرداخت.
الریجانی با اینکه منکر ضعفهای مجلس نبود اما از حجم هجمهها و انتقادهای
صورت گرفته از نمایندگان گالیه کرد و مجلس دهم را مظلومترین مجلس چهاردهه
گذشته دانست .وی شامگاه دوشنبه در گفتوگوی خبری تلویزیون هم ضمن ارائه
آماری از عملکرد دوره دهم از همگان خواست کارنامه مجلس دهم را بر اساس شرایط
وقت مورد بررسی و قضاوت قرار دهند.
مروریکوتاهبرمهمترینهایمجلسدهم
مجلس دهم با ۶۴درصد آرای مردم در خردادماه سال ۹۵کار خود را آغاز کرد .اهمیت
این موضوع زمانی است که بدانیم پس از انتخابات دوره پنجم ،این میزان مشارکت در
انتخابات مجلس شورای اسالمی از سوی مردم انجام نگرفته است و مجلس یازدهم
با  ۴۶درصد مشارکت مردم در کل کشور و  ۲۶درصد مشارکت مردم پایتخت کار خود
را آغاز خواهد کرد .از  ۲۹۰نماینده ۱۰۳ ،نفر ایثارگر و دارای سابقه جبهه و جانباز
بودند ۸۰ ،درصد سابقه اجرایی در مقام وزارت ،معاونت وزیر ،استانداری ،فرمانداری و
شهرداری داشتند؛ ۱۶۷نفر از نمایندگان فوق دکترا و پزشک بودند.
در این دوره  ۱۸۰قانون تصویب ۱۵ ،هزار و چهارصد تذکر ،سه هزار سوال از وزرا،
پنج سوال از رییس جمهوری ۲۸ ،کارت زرد به وزرا داده و  ۶استیضاح و چهار برکناری
وزرا انجام شد ۶۳ .بار مسووالن به مجلس فرا خوانده شدند و  ۵۳جلسه غیرعلنی
برگزار شد .همچنین  ۱۰گزارش از سوی کمیسیون ویژه به صحن آمد و  ۱۸۱۸جلسه
نظارتی از سوی کمیسیونها برگزار شد .نمایندگان در سه بخش اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی قوانین ،طرحها و لوایح بسیاری را مورد بررسی قرار داده و به قانون تبدیل
کردند.
در حوزه اقتصادی؛
طرح اصالح قانون تجارت قانون صدور چکتعیینسقفحقوقدریافتیمدیرانقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان،از مهمترین قوانین و مصوبات مجلس دهم بود.
درحوزهاجتماعیهمقوانینیمانند
 قانون تخفیف مجازات در اعدام قاچاقچیان مواد مخدرقانون تشدید مجازات برای دارندگان سالح سرد قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن قانون تعیین تکلیف تابعیتفرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانیبا مردان غیرایرانی،از مهمترین مصوبات مجلس دهم در حوزه اجتماعی بودند.
اصالح قانون انتخابات و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی هم از در
زمره قوانین مصوب مجلس دهم بود .جنجالیترین لوایح تصویبی اما با اختالف لوایح
چهارگانه موسوم به  FATFمجلس دهم بودند که از این چهار الیحه ارائه شده از سوی
دولت دو الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصالح قانون مبارزه با
پولشویی به صورت قانون درآمدند و دو الیحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون
مقابله با تأمین مالی تروریسم ( )CFTو الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم
سازمانیافته فراملی گرچه مراحل تصویبی جنجالی را پشت سر گذاشت اما در مجمع
تشخیصمصلحتنظامبالتکلیفماند.مجلسدهمدرحوزهشفافسازیاقتصادیو
سیاسی هم قدمهایی برداشت و قوانینی مانند قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی
فعالیتهایانتخاباتیدرانتخاباتراتصویبکرد.
تحقیقوتفحصازعملکردصندوقذخیرهفرهنگیان،تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزهمسووالن و مدیران ارشد،
تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و شرکت طرح توسعهنیشکر و صنایع جانبی آن
 تحقیقو تفحص ازصنعت خودروهم پروندههای تحقیقیبودند که در مجلس دهممورد بررسی قرار گرفته و به سرانجام رسیدند.
این مجلس همچنین در حوزه سیاست خارجی به ویژه برابر زیادهخواهیهای آمریکا
قانون اقدام متقابل ایران در برابر اعالم سپاه به عنوان «سازمان تروریستی» از سوی
واشنگتن را تصویب و پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی مبلغ  ۲۰۰میلیون یورو از
صندوق توسعه ملی برای تقویت توان نظامی کشور اختصاص داد.
حمله داعش به مجلس در  ۱۷خرداد  ،۹۶سلفی بحث برانگیز برخی نمایندگان با
«فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،آتش زدن توافق نامه برجام
پس از خروج آمریکا از آن از حاشیه های جنجال ساز این دوره مجلس بود.
ظالمیامظلوم؟
اگر اقدامات اشاره شده در باال را به عنوان نقاط قوت و عمل به وظیفه وکالتی
نمایندگانبدانیم،نقاطضعفمجلسهمبایدمرورشود.منفعتطلبیهایشخصی،
نگاه قومی و استانی به موضوعات کالن و ملی ،بی تفاوتی به رنجهای معیشتی مردم،
فراموشی وعدههای انتخاباتی ،آلوده شدن در دادوستدهای اقتصادی شبههدار،
درگیری بیش از اندازه و الزم با جناح بازیهای سیاسی و در نهایت کاهش اختیارات و
جایگاه مجلس به عنوان قوه قانونگذار و راس امور کشور از مهمترین انتقاداتی است که
ناظرانوتحلیلگرانوحتیمردمدربارهعملکردمجلسدهمابرازمیکنند.دراینمیان
تداوم شرایط دشوار معیشتی مردم ،تعدد قانونهای موازی و حتی متناقض ،برخی
هرج و مرجها در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ،اظهارنظرهای عجیب
غیرمعمول و فرافکنانه برخی نمایندگان و در نهایت دستگیری و محاکمه دو تن از آنها
به جرم اخالل در بازار خودرو ،نشان میدهد که مجلس دهم شاید آنگونه که رییس آن
اعتقادداردمظلومترینمجلستاریخنباشد.
ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط
کارنامه مجلس دهم با تمام فرازو نشیبهای آن مانند عملکرد تمام نهادها با نواقص
و انتقادات بسیاری همراه است اما برای قضاوت درباره این عملکرد باید به شرایط
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و بین المللی کشور توجه کرده و پارامترهای اثرگذار این
حوزهها بر مجلس بررسی شود .نکتهای که الریجانی هم در گزارش نهایی خود از چهار
سال مجلس دهم به آن اشاره کرد .اظهارنظرهای انتقادی از فعالیت مجلس دهم به
ویژه در حوزه اقتصادی باید این گزاره را هم در نظر داشته باشد که اقتصاد ایران تحت
شدیدترینتحریمهایچنددههگذشتهقرارداشتهوهرگونهقانونگذاریدرایناقتصاد
محروم و محدود با اما و اگرهای بی شماری روبرو بوده است.
در حوزه سیاسی و اجتماعی هم مجلس دهم متاثر از ارگانهای تصمیمگیر و گاهی
قانونگذار خارج از بهارستان بوده است که برخی از طرحها و لوایح دولت و مجلس در
سد نظارت و بررسیهای آن نهادها گرفتار و به این ترتیب از اختیارات و توان مجلس
در پیشگاه جامعه کاسته شد .در حوزه قانونگذاری در مسائل اجتماعی هم هر طرح
یا الیحهای در مجلس بارها و بارها در رفت و برگشتها به کمیسیونها و نیز شورای
نگهبان مورد بازبینی قرار میگرفت و اطاله زمان امکان بررسی و تصویب قوانین تازه تر و
متناسب با تغییرات جامعه را نمی داد .تصمیم گیران حوزه فرهنگ و اجتماع هم مانند
عرصه سیاست در خارج از مجلس هم حضور داشتند و نظرات آنها هم باید در طرحها
و قوانین مورد توجه قرار میگرفت .با این توصیفات میتوان گفت دهمین دوره مجلس
شورای اسالمی با توجه به عملکرد نمایندگانش نه موثر و مظلوم و نه فاقد اثر و ظالم
بلکه ثمره شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی کشور ایران بین سال های
 ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۹بود .ارزیابی دقیق ،منصفانه و کاربردی کارنامه مجلس دهم میتواند
نمایندگان مجلس یازدهم را در پیگیری نقاط قوت آن یاری کند و برای برطرف کردن
نواقص آن با استفاده از ابزار قانونگذاری مصمم سازد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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کرونای وخیم خاورمیانه در بن بست!!
تشابه ویروس کرونا و رژیم صهیونیستی از نگاه رهبر انقالب  /رژیم
صهیونیستی«کرونایوخیمخاورمیانه»است

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

آسانسور بر روی پل های عابر پیاده قم
نصبمیشود

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم از نصب آسانسور در پل
عابر پیاده ابتدای خیابان عمار یاسر بهصورت آزمایشی خبر داد.
علی نیک ،با تأکید بر لزوم مکانیزه شدن پلهای عابر پیاده در سطح شهر ،اظهار
کرد:باتوجهبهاستفادهنکردنمردمازپلهایعابرپیادهمعمولی،ساختپلهای
عابر پیاده غیرمکانیزه از دستور کار خارجشده است.
او استفاده همه افراد جامعه از پل عابر پیاده را یکی از اولویتهای سازمان در
طراحی پلهای عابر پیاده عنوان کرد و افزود :در سال  ۹۹به دستور شهردار چهار
پل عابر پیاده در ۴نقطه شهر مجهز به پلهبرقی میشود.
نیک ادامه داد :این چهار پل به ترتیب در پردیسان ،خیابان آذر ،خیابان امام و
ابتدای خیابان یزدانشهر بوده و بهزودی عملیات نصب پلهبرقی آن آغاز میشود.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم  ،نصب پلهبرقی را عالوه بر
هزینهسنگیننیمهکارآمدتوصیفکردوگفت:متأسفانهنصبپلهبرقینمیتواند
برای همه افراد جامعه مانند معلولین ویلچر سوار ،زنان دارای کالسکه و سالمندان
کارایی داشته و باید از روشهای نوینی در ارائه خدمات استفاده کنیم .او نصب
آسانسور در پلهای عابر پیاده را موردتوجه قرارداد و بیان کرد با نصب آسانسور همه
افرادجامعهباشرایطخاصنیزازپلعابرپیادهمیتواننداستفادهکنندودرصورت
اجرای آن میتوانیم خیابان را با نرده هم جداسازی کنیم .نیک از اجرای آسانسور
در پل عابر پیاده ابتدای خیابان عمار یاسر در یک ماه آینده خبر داد و عنوان کرد:
بر روی این پل بهصورت پایلوت آسانسور نصبشده و در صورت رضایت شهروندان
و بازدهی مناسب از این به بعد پلهای عابر پیاده را با آسانسور اجرا میکنیم.
شهردار منطقه دو قم :

 ۵۰میلیارد تومانساالنهدراینمنطقه
تملکاتصورتمیگیرد

شهردار منطقه دو قم با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه بلوار جمهوری در
اینمنطقه،گفت:ساالنه 50تا 60میلیاردتومانبرایتملکاتمنطقه 2قمهزینه
میشود که رقم قابلتوجهی از بودجه عمرانی است.
رضا رحیمی یکی از مهمترین پروژههای منطقه دو شهر قم را بلوار جمهوری
اسالمی دانست و اظهار داشت :یکی از پروژههای مهم در این منطقه بلوار
جمهوری در ۴و نیم کیلومتر است که از پل ۹دی تا کمربندی امام علی(ع) را در بر
میگیرد و فاز نخست به طول یک کیلومتر انجامشده و عملیات اجرایی فاز دو نیز
آغازشده که در بخشی از این پروژه در پل  ۹دی نیز رمپ و لوپ  Aو  Dانجامشده
است .شهردار منطقه دو قم خاطرنشان کرد :در این منطقه بلوار جمهوری از نور
شرقی تا یادگار امام(ره) بهصورت روگذر است و در این منطقه  ۱۰۰پالک برای
تملک ویژه احداث بلوار جمهوری داریم و یکی از پروژههای مهم به شمار میرود
که در سال جاری بخشی از تملکات باید انجام و پالکها خریداری شود .رحیمی
افزود :مشارکت فعال شهروندان نقش مهمی در تصمیم سازی و تملک بهموقع
ً
دارد ،در این زمینه غالبا تملکات بهصورت نقدی است و بخشی از آن به درخواست
شهروندان معاوضه با زمین و ملک است و ساالنه  ۵۰تا  ۶۰میلیارد تومان برای
تملکات منطقه  ۲قم هزینه میشود که رقم قابلتوجهی از بودجه عمرانی است.
وی ادامه داد :بیشترین بخش یک پروژه تملکات است که کار سختی به شمار
میرود و وقت و هزینه زیادی را در اجرای پروژهها میگیرد اما شهروندان مشارکت
خوبی در این بخش دارند.
شهردار منطقه پنج قم اعالم کرد:

بهسازی حریم راه آهن شهر قائم قم
درایستگاهپایانی

شهردار منطقه پنج قم گفت:عملیات زیرسازی و آسفالت حریم ریل در محله
های اسماعیل آباد و اکبر آباد منطقه شهر قائم قم انجام شد.
علیرضااقبالیان بااشارهبهاجرایعملیاتزیرسازیوآسفالتخیابانحریمریل
راه آهن شهرقائم ،بیان کرد :از آنجایی که تامین امنیت شهروندان هنگام عبور و
مرور و ساماندهی وضعیت معابر یکی از مهمترین وظایف شهرداریها محسوب
میشود این پروژه به سرعت اجرای گردید .او افزود :پروژههای عمرانی و خدماتی
شهرداری منطقه همچنان در حال پیگیری و اجرا است،به همین منظور پس از
اجرای فاز اول زیرسازی و آسفالت حریم ریل در محله اسماعیل آباد ،عملیات
عمرانی فاز دوم در محله اکبر آباد منطقه شهر قائم قم انجام گردید .شهردار منطقه
پنج قم در ادامه گفت :فاز دوم عملیات جدولگذاری به طول  ۱۳۰۰متر وآسفالت
به مساحت بیش از  ۲۹۰۰مترمربع با توزیع  ۴۵۰تن آسفالت در محله اکبرآباد به
منظور افزایش رفاه حال شهروندان و مناسب سازی محیط شهری انجام گردید،
که نقش بسزایی در راه ارتباطی کوچههای شهرک قائم منتهی به ریل راه آهن
داشته و با احداث این معبر کوچهها از حالت بن بست بیرون آمده که از نظر افزایش
ظریب امنیتی از جایگاه خاصی برخوردار است .اقبالیان در پایان از مسئولین راه
آهن قم تشکر و قدردانی نمود که با تعامل صورت گرفته اقدامات اجرایی این پروژه
را فراهم آوردند که نتیجه آن تامین رفاه و آسایش شهروندان است.
شهردارمنطقهچهارقمخبرداد:

اجرایعملیاتروکشآسفالتمنطقهصفاشهر

شهردارمنطقهچهارقمازاجرایپروژهروکشآسفالتمحلهصفاشهربااعتباری
بالغ بر  10میلیارد ریال خبر داد .مهدی اصفهانیان مقدم بیان کرد :در راستای
خدمت رسانی به شهروندان با رویکرد افزایش ضریب ایمنی و مناسب سازی
معابر و شوارع در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان در اردیبهشت ماه
سال جاری بیش از  ۲۵۰۰تن آسفالت در مساحت  ۲۵هزار متر مربع و به طول
 ۱۴۰۰متر با هزینه ای بالغ بر  ۱۰میلیارد ریال در محله صفاشهر پخش و روکش
آسفالت خیابانبا رعایت اصولفنیوعمرانی اجراشد.شهردار منطقه چهار قم در
ادامه بیان کرد :عملیات زیر سازی و جدول گذاری و به دنبال آن اجرای آسفالت در
پروژههایمختلفدرسطحمنطقهدرحالاجرااستکهباجذباعتبارالزمنسبت
به اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری معابر وشوارع مورد نیاز در سطح
منطقه با در نظر داشتن اولویتها اقدام الزم صورت خواهد گرفت .وی اظهار کرد:
ساماندهی و توسعه معابر منطقه را از اهداف مدیریت شهری است و ضمن تشکر
از شهروندان ،همکاری آنان را برای تحقق این اهداف به منظور استاندارد سازی و
ارتقاء سطح کمی و کیفی معابر و شوارع ضروری است.
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریقم:

خانه محیط زیست قم راه اندازی شد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از راه اندازی خانه محیط
زیست با هدف آموزش مفاهیم پسماند خبر داد.
سید عبدالله میرابراهیمی،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند قم گفت :خانه
محیط زیست قم با هدف ارائه برنامههای آموزشی و فرهنگی با موضوع مفاهیم
مدیریت پسماند راه اندازی شده است .او با اشاره به راه اندازی خانه محیط زیست
قم به عنوان محلی برای آموزش و اطالع رسانی سازمان مدیریت پسماند ،افزود:
ایجاد خانههای محیط زیست با محوریت فعالیتهای اجتماعی و فرهنگ سازی
در تمام سطوح ،اقدام موثری خواهد بود که امیدواریم با مشارکت شهروندان
و آموزشهایی که از طریق این خانه ارائه میشود ،شاهد افزایش مشارکت
شهروندان در تفکیک پسماند از مبدأ و حفاظت از منابع زیست محیطی باشیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم به نقش تمام افراد جامعه و
مشارکت مستمر آنان در نهادینه شدن فرهنگ شهروندی اشاره کرد و گفت :از
آنجا که موفقیت مدیریت شهری بر اساس مشارکت فکری و عملی شهروندان و
ارتباط دو سویه و مسئوالنه شهروندان و مدیران شهری استوار است ،سازمان به
منظور جلب مشارکت و انگیزه بخشیدن به حضور شهروندان در عرصه عمومی از
تمام پتانسیلهای خود در خانه محیط زیست و سایر مراکز استفاده خواهد کرد.

طرح:محمدعلیرجبی

 استاندار قم خبر داد:
بازگشایی محدود حرم مطهرو مسجد جمکران پس از ماه رمضان

استاندار قم پیرامون بازگشایی آستانهای مقدس بعد از عید فطر گفت :رواقها
و خود حرم مطهر حضرت معصومه(س) همچنان تعطیل است اما زائران میتوانند
سه ساعت صبح و سه ساعت عصر اقدام به زیارت در صحنها کنند.
بهرام سرمست دیروز در جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی پاسخ به
بحران استان در سالن جلسات کرامت استانداری ،نحوه فعالیت بازار روزها را مورد
اشاره قرار داد و اظهار داشت :در تمام تصمیمگیریها تابع متخصصان امر و حوزه
سالمتبهداشتبودهوهستیم،امابایددانشگاهعلومپزشکیپروتکلهاییراآماده
کرده و اگر برخی اقشار و صنوف قابلیت بازگشایی دارند را اعالم کنند که بر اساس
اینمالحظاتتصمیماتگرفتهشدهواجراییشود.
استاندار قم با بیان اینکه مردم در لیالی قدر با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
مراسمات را برگزار کردند ،تاکید کرد :الزم میدانیم که از همشهریان خوب به دلیل
رعایتاینپروتکلهاقدردانیکنیم.
وی با بیان اینکه در روز قدس امسال راهپیمایی نخواهیم داشت ،ابراز کرد :مقام
معظم رهبری در روز جمعه برنامه تلویزیونی خواهند داشت و پیامشان به صورت
مجازی به کل رسانهها منتقل میشود ،انتظار داریم همه شهروندان از فرمایشات
ایشاناستفادهکنند.
سرمست پیرامون بازگشایی آستانهای مقدس بعد از عید فطر گفت :رواقها و
خود حرم مطهر حضرت معصومه(س) همچنان تعطیل است اما زائران میتوانند
سه ساعت صبح و سه ساعت عصر اقدام به زیارت در صحنها کنند.

ضرورت حفظ ارزشهای دفاع مقدس در جامعه
استاندارقم همچنیندرجلسهستادبزرگداشتچهلمینسالگرددفاعمقدسدر
سالن کرامت استانداری گفت :همه مدیون خون شهدا هستیم و حفظ این ارزشها
سرچشمه تحرک ،فعالیت و قوامبخش نظام و موجب کارآمدی دولتها بوده و
خواهد بود .بهرام سرمست اضافه کرد :آبان ماه سالجاری رخداد مهم برگزاری
کنگره ملی شهدای قم را در پیش داریم و آن را به طور ویژه برگزار خواهیم کرد و انتظار
داریم در هر یک از برنامههایی که در استان برگزار میشود ،جایگاه ویژه قم حفظ
شود .وی تاکید کرد :قم خاستگاه انقالب و دارای ماهیت بینالمللی و ملی است و
برنامههایدرنظرگرفتهشدهدرایناستانبایدبازتابملیوبینالمللیداشتهباشد.
استاندار قم با اشاره به اثرات کرونا در اجرای برنامههای پیشبینیشده استان
درگرامیداشتهفتهدفاعمقدس،اظهارداشت:دراینشرایطبایدازظرفیتفضای
مجازی بهدرستی استفاده شود .وی با اشاره بهضرورت حفظ ارزشهای دفاع
مقدس در جامعه عنوان کرد :مردم با تمام وجود خود و آموختهها و اندوختههایی که
دارند،اینمناسبتهارانهتنهافراموشنمیکنندبلکهارزشهایآنرابهنسلجدید
منتقل مینمایند .وی با اشاره به خطر تحریف و فراموشی ارزشها ،تصریح کرد :اگر
ملتی گذشته و تاریخ خودش را فراموش کند ،آسیب خواهد دیده و لطمه می بیند.
استاندار قم ادامه داد :مردم ایران شایسته ساختن کشوری متمدن و برگرفته
از ارزشهای دینی و اسالمی است و با برافراشته نگهداشتن پرچم دین و اسالم
میتوانیمانقالبرابهصاحباصلیآنمتصلکنیم.سرمستابرازکرد:رهنمودهای
مقام معظم رهبری در دوران شیوع کرونا بسیار راهگشا بود و موجب تقوی روحیه
خدماترسانی و برنامهریزی در بین مسئوالن گردید .استاندار قم اظهارداشت:
درمسیر مبارزه با کرونا تمام نهادهای دولتی ،مردمی ،نهادهای مذهبی و نظامی
منسجم و هماهنگ پایکار بودند .وی خاطرنشان کرد :امروز در موضوع کرونا همه
کشورها با معیارها و شاخصهای مشخصی مانند میزان تابآوری نظام سالمت،
مشارکت اجتماعی و مدیریت بحران مقایسه میکنند .سرمست تصریح کرد :ایران
ل شده که توانسته از سالمت و جان مردمان خودش
به یک الگوی بی بدیل تبدی 
بهخوبی دفاع کند و عالوه بر آن برای معیشت و مسائل اجتماعی ،اقتصادی و امنیت
تدبیر مناسب داشته باشد و رونق و جهش تولید را در اولویت برنامههای خودش قرار
دهد.رییسستادبزرگداشتچهلمینسالگرددفاعمقدسگفت:توجهبهارزشهای
اعتقادی ،دینی ،مذهبی و افتخارات ملی و تجربیات دوران دفاع مقدس ایران را به
یک ملت متحد و همدل تبدیل کرده و مردم ما در شرایط سخت و بحرانی در کنار یک
دیگر قرار میگیرند .وی افزود :برای مواجهه با هرگونه شرایطی در آینده نیاز است تا
ارزشهای ایثار ،شهادت طلبی و فداکاری را در جامعه را زنده نگهداشته شود.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم تاکید کرد:

مقابله جدی با احتکار کنندگان خودرو در قم

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم از
مقابله جدی با احتکار کنندگان خودرو در قم خبر داد و
گفت :همه پارکینگها باید میزان دپوی خودروی خود
را اعالم کنند .محمود سیجانی با تأکید بر مقابله جدی
با احتکار کنندگان خودرو بیان کرد :در جهت حفظ
آرامش بازار خودرو یکی از اقداماتی که در سطح ملی
در حال انجام است این بوده که تمامی پارکینگها چه
دولتی و خصوصی باید میزان دپوی خودروی خود را در
سامانه جامع انبارها ثبت و اعالم کنند .وی تأکید کرد:
در صوت عدم ثبت در سامانه جامع انبارها به گشت
مشترکی که توسط تعزیرات ،نیروی انتظامی و سازمان
صمت انجام میشود اعالم شده این کار به عنوان
احتکار محسوب و برخورد قانونی انجام شود .رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم خاطرنشان

کرد :با توجه به مهلتی که به کلیه پارکینگها داده شده
نسبت به تعیین تکلیف خودروها اقدام کنند .سیجانی
در خصوص توزیع اقالم اساسی ماه مبارک رمضان نیز
گفت :خوشبخانه یکی از استانهایی بودیم که این
سهمیه به طور کامل جذب شد و در امر توزیع هیچ
مشکلی نداشتیم ،حتی این اقالم در میان قرارگاههای
مردمی که در طرح مواسات مشارکت داشتند ،توزیع
شد تا به دست نیازمندان برسد .وی تدابیر اندیشیده
شده در جهت کاهش قیمت برخی اقالم حبوبات را
مورد اشاره قرار داد و ابراز کرد :با یک سری اقدامات
ویژه نظارتی شاهد کاهش  ۸۷درصدی قیمت این
اقالم در استان بودیم که یکی از اقدامات خوب تنظیم
بازار بود .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
قم با اشاره به گشتها و بازرسیهای صورت گرفته در

ماه مبارک رمضان عنوان کرد :قریب به  ۸هزار بازرسی
انجام شده که  ۵۶۵پرونده به ارزش  ۳۶۸میلیارد
ریال تشکیل شده است که همگی به تعزیرات معرفی
شدهاند .وی با بیان اینکه در خصوص استفاده از ژل
ضدعفونیودستکشمشکلیدراستاننداریم،اظهار
داشت :متأسفانه مردم استفاده از ماسک را کم کرده
و کاهش دادهاند که این مسئله نگران کننده است.
سیجانی در پایان به اختالف نظر میان کشتارگاهها و
قصابیها در تعیین قیمت دام اظهار داشت :باید بین
میزان دام زنده و قیمتی که در قصابیها عرضه میشود
یک تعادلی ایجاد شود ،اما تعرفهای را کشتارگاهها به
عنوان کشتار به عنوان یک درصد معین میگرفتند که
مورد اختالف کشتارگاهها و قصابیها بود که در این
جلسهبرطرفشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم :

طرحپرداختالکترونیکیکرایهتاکسیقمعملیاتیمیشود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت :طرح پرداخت الکترونیکی
کرایه تاکسی درقم از طریق سیستم کیو .آر .کد تا یک ماه دیگر عملیاتی خواهد
شد .عباس ذاکریان عصر چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در تاالر کرامت استانداری قم ،اظهار داشت:
یرانی قم آماده شده و این طرح را به صورت
زیرساخت پرداخت الکترونیکی تاکس 
آزمایشی در برخی از خطوط تاکسی قم انجام دادیم که موفق بود ،و ظرف یک
ماه آینده نیز به کل خطوط تاکسی شهرَ ،ون ها و تاکسی بیسیم تسری خواهیم
داد و زیر ساخت پرداخت الکترونیکی از طریق کیو .آر .کد را عملیاتی میشود.
شش هزار تاکسی در قم فعال است .معاون شهردار قم همچنین در خصوص
سرانی درون شهری قم نیز گفت :آمار جا به جایی و تعداد تراکنش ثبت شده
اتوبو 
در اسفندماه سال  ۹۷بیش از یک میلیون و  ۴۰۹هزار تراکنش بوده و این تعداد

در اسفند  ۹۸به  ۱۳۰هزار تراکنش کاهش پیدا کردهاست .ذاکریان گفت :این
کاهش تقاضا در حالی صورت گرفته که دو مرکز عمده تقاضای سفر درون شهری
در قم یعنی حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران در اسفندماه
گذشته باز بودند .ذاکریان گفت :درحال حاضر برغم تعطیلی مدارس ،دانشگاه
ها ،حوزه های علمیه ،حرم مطهر و جمکران و هر چند که تقاضایی برای سفر
سرانی که پر تقاضاتر است
نیست ولی آمادگی راه اندازی تعدادی از خطوط اتوبو 
را داریم .معاون شهردار قم افزود:توزیع ماسک و اقالم بهداشتی را نمیتوانیم به
عهده بگیریم و به دلیل نداشتن نیرو از توان اتوبوسرانی خارج است ،ولی میتوانیم
در هسته مرکزی شهر و ایستگاه های تجمعی مراکزی را برای این کار در اختیار قرار
ل و نقل عمومی قم فعال است
دهیم .بیش از ۳۰۰دستگاه اتوبوس در ناوگان حم 
که ۹۵درصد آن متعلق به بخش خصوصی میباشد.

رییس امور اقتصادی و دارایی استان قم:

 ۵۰درصد جمعیت قم مشموالن قطعی سهام عدالت هستند

رییس امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت۵۰ :
درصد جمعیت این استان جزو مشموالن قطعی سهام
عدالت میباشند .عادل علیپور با اشاره به صندوقهای
قابل معامله در بورس و اطالعرسانی در خصوص تمدید
مهلت پذیرهنویسی تا پایان ساعت  ۲۴امروز ،افزود :با
توجه به رشدی که از ابتدای پذیرهنویسی تاکنون در بازار
بورس شاهد هستیم ،سهام صندوق سرمایهگذاری یکم

جزو سهام ارزنده بورسی میباشد .وی با تاکید بر تشویق
و ترغیب مردم و استفاده از ظرفیتهای اطالعرسانی
عمومی در ساعات پایانی مهلت پذیرهنویسی توسط
دستگاههای اجرایی ،نسبت به حضور برخی دالالن
برای اجاره کد ملی افراد هشدار داد .وی خاطرنشان
کرد :سهامی که به صندوق سرمایهگذاری یکم
منتقلشده است با قیمتهای مناسب و تخفیف

ویژه به متقاضیان واگذار میشود ،لذا برخی دالالن با
پیشنهادمبالغناچیز،نسبتبهاجارهکدملیافراداقدام
مینمایند که این اقدام تخلف محسوب شده و پیگیرد
قانونی دارد .علیپور تاکید کرد :هیچ ثبتنام جدیدی
برای سهام عدالت وجود ندارد ،دولت در حال حاضر
اقدام به آزادسازی سهام عدالت نموده و سهام جدیدی
ثبتنمیکند.

پیشبینییکاصالحطلبازرئیسجمهوربعدی
عبدالله ناصری تاکید کرد« :اگر نامزد اصلی اصالح طلبان ردصالحیت شود ،نه اصالح طلبان اصلی
شرکت خواهند کرد ونه مشارکت باالخواهد بود».وی در پاسخ به این سوال که آیا احیا و بازگشت محمود
احمدینژاددرانتخابات۱۴۰۰محتملاست،گفت«:اگرهواداراناودرمجلسعملکردمطلوبحاکمیت
را داشته باشند که حتما دارند ،نه خود او بلکه نیروی مورد نظرش اجازه ورود پیدا خواهد کرد».این فعال
سیاسی اصالح طلب احتمال کاندیداری قالیباف و رئیسی را نیز جدی ندانست و گفت« :اگر قالیباف
رییس مجلس شود ،حتما اجازه نمیدهند که وارد انتخابات  ۱۴۰۰شود .کانداتوری رئسی هم به نظر من
منتفی است ،زیرا موقعیت او هم اکنون هم تثبیت شدهاست».وی در ادامه گفت« :من ترکیب سه قوه را
بعدازانتخابات ۱۴۰۰چنینمیبینم.قالیباف؛رئیسمجلس.رییسی؛رئیسقوهقضاییهوسورناستاری
رییس جمهوری».ناصری در پاسخ به این پرسش که چرا ستاری را باید یک گزینه جدی دانست ،گفت:
«ستاری مصداق بیانیه گام دوم است .جوان است و از نسل دوم .فرزندشهید است و همراهی روحانی و تیم
او را هم دارد».عضو شورای هماهنگی اصالح طلبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا مردم به
خاطر ستاری پای صندوق رای خواهند آمد؟ گفت« :اگر اجماع صورت بگیرد ،خواهند آمد .ضمن اینکه
دیگر با توجه به انتخابات دوم اسفند ،قبح رای مشارکت کم ریخته شده است».
سنگتمامواعظیبرایعلیالریجانی
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :ریاست قوه مقننه با مشی خردمندانه و اعتدالگرایانه خود در سپهر
سیاسی و قانونگذاری کشور نقشی ماندگار ایفا کرد.محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در صفحه
اینستاگرام خود نوشت :دیروزآخرین جلسه مجلس دهم برگزار شد.حق و انصاف این است که بعنوان
عضوی از دولت تدبیر و امید از نمایندگان مجلس ،روسای کمیسیونها و فراکسیونها ،اعضای هیات
ٔرییسه و بویژه ٔرییس محترم مجلس ،جنابآقای دکتر الریجانی که در سه دوره ریاست قوه مقننه با مشی
خردمندانه و اعتدال گرایانه خود در سپهر سیاسی و قانونگذاری کشور نقشی ماندگار ایفا کردند ،قدردانی
کنم.مدارا ،تعامل و همگرایی میان ارکان کشور ،خواست مردم و شرط الزم حرکت کشور به سوی پیشرفت
و توسعه است .حرکت دولت تدبیر و امید پیش از این بر همین مدار بوده و از این پس نیز خواهد بود.برای
تمامی نمایندگان محترم مجلس دهم ،موفقیت ،کامیابی و توفیق روزافزون در عرصه خدمت به مردم را از
درگاهخداوندمتعال ٔ
مسیلتمیکنم.
الکاظمی:حملهبزرگداعشراخنثیکردیم
نخست وزیر عراق از خنثی سازی حمله بزرگ گروه تروریستی داعش در پی دستگیری یکی از سرکردگان
این گروه تروریستی خبر داد .به گزارش مهر از روسیا الیوم ،نخست وزیر عراق روز پنج شنبه از خنثی سازی
حملهبزرگگروهتروریستیداعشدرپیدستگیری«عبدالناصرقرداش»یکیازسرکردگاناینگروهخبر
داد« .مصطفی الکاظمی» در نخستین نشست خود با استانداران عراق به استثنای اقلیم کردستان عراق،
گفت :حمله تروریستی را که سرکرده بازداشت شده اخیر از آن پرده برداشت ،خنثی کردیم.وی در عین
حالبهجزئیاتبیشتریدرخصوصاینحملهومکانآناشارهنکرد.الکاظمیهمچنینافزودکهمواجهه
با افزایش تحرکات داعش از اولویت های دولت وی بشمار می رود.دستگاه اطالعات عراق روز چهارشنبه از
دستگیری عبدالناصر قرداش یکی از سرکردگان مهم گروه تروریستی داعش خبر داده بود.
آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در حال حاضر 111نفر مشکوک و محتمل به کرونا در قم بستری
بودهکه 28نفرآنهابدحالهستند.محمدرضاقدیردرگفتوگوباخبرنگاران،بابیاناینکهطی ۲۴ساعت
گذشته و منتهی به دوم خرداد ماه25 ،نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا و
یا مشکالت حاد تنفسی پذیرش شدند اظهار کرد 4:نفر از این تعداد در بخش های بیمارستان ها بستری
و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده اند.
وی تصریح کرد :در شبانه روز گذشته  22 ،نفر از کل بیماران که طی روزهای متمادی بستری بودند ،پس
ازبهبودیتوسطپزشکانمعالجازبیمارستانترخیصشدند.

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقم

آماده ازسرگیری خدمات اتوبوسرانی در قم هستیم
راه اندازی بر اساس پروتکل های بهداشتی است

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت :زمان آغاز به کار رسمی ناوگان اتوبوسرانی
به تصمیم نهایی ستاد مبارزه با کرونا استان بستگی دارد و این سازمان برنامهریزیهای الزم برای
ازسرگیری خدمات بر اساس پروتکلهای بهداشتی را کرده است .امیر یزدی با اشاره به آخرین وضعیت
زمان بازگشایی خطوط اتوبوسرانی در شهر قم ،اظهار داشت :زمان آغاز به کار رسمی ناوگان اتوبوسرانی
به تصمیم نهایی ستاد مبارزه با کرونا استان بستگی دارد .مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری
قم برنامهریزیهای سازمان برای نحوه راهاندازی مجدد خطوط اتوبوسرانی را تشریح کرد و افزود :در
صورت اعالم ستاد مبارزه با کرونا استان ابتدا ۸خط اصلی در سطح شهر آغاز به کارکرده و سایر خطوط
در زمانبندی مشخص و با توجه به درخواست شهروندان راهاندازی میشود .یزدی با تأکید بر رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی در زمان راهاندازی خطوط اتوبوسرانی ،تصریح کرد :این  ۸خطوط برای حفظ
سرفاصلهها و عدم تجمع شهروندان در ایستگاههای اتوبوس با تمام ظرفیت آغاز به کار خواهد کرد .وی
از انجام مذاکراتی بین سازمان صنعت ،معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی با سازمان اتوبوسرانی
جهت تأمین ماسک و دستکش خبر داد و گفت :باید دستکش و ماسک موردنیاز باقیمت مناسب در
دسترس مردم قرارگرفته تا بتوانیم خطوط اتوبوسرانی را راهاندازی کنیم .مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی
شهرداری قم با تأکید بر جلوگیری از ورود افراد فاقد ماسک و دستکش به اتوبوس ،بیان کرد :ما از
شهروندان درخواست داریم برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا تمام پروتکلهای بهداشتی را رعایت
کرده و هنگام استفاده از حملونقل عمومی موارد مشخصشده را رعایت کنند .یزدی استفاده از
کارتپولرایکیدیگرازالزاماتاستفادهازخطوطاتوبوسرانیدانستوخاطرنشانکرد:بههیچعنوان
از مسافران پول نقد دریافت نشده و باید همه شهروندان از کارتپول استفاده کنند .وی ادامه داد:
هماهنگیهای الزم با سازمان فاوای شهرداری جهت شارژ کارتها و فروش کارت انجامشده و تا
بازگشاییخطوطاتوبوسرانیمردممیتوانندکارتتهیهکنند.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خبرداد:

نورافشانیشهرهمزمانباعیدسعیدفطر

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم گفت :به مناسبت شب عیدسعید فطر و سالروز
آزادسازی خرمشهر عالوه بر برگزاری ویژهبرنامههای فرهنگی در سطح شهر قم ،آسمان شهر نیز به
صورت ویژهای نورافشانی میشود .مهدی کالنترزاده با اشاره به آمادهسازی فضای شهری به مناسبت
روز قدس ،اظهار کرد :به مناسبت روز قدس فضاسازی شهری و اکران بنرهای مناسبتی به صورت
آویز ،عرشه پل و پرتابل به متراژ  ۷۰۰مترمربع صورت گرفته است .مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری قم با بیان اینکه  ۳۰بنر با عنوان شهید القدس به صورت آویز نیز تهیه شده که در شهر اکران
میشود ،گفت :این بنرها تصاویر شهدای جبهه مقاومت همراه با یک بیت شعر راجع به همان شهیدی
که عکس وی نصب شده ،است و شعار الی بیت المقدس به زبان فارسی و عبری روی آن درج شده
کهباهمکاریمجمعتشکلهایبینالمللدربلوارسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانینصبمیشود.
کالنترزادهبابیاناینکهپرچمبزرگفلسطیندرشهربهاهتزازدرخواهدآمد،افزود:روزپنجشنبهمراسم
اهتزاز پرچم بزرگ فلسطین با حضوری مسئوالن کشوری و استانی بر روی برج بزرگ پرچم ساختمان
شهرداری برگزار شد .وی اذعان کرد :از دیگر برنامههای این ایام فضاسازی شهری به مناسبت سوم
خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر است.
رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

نکنندهاست
رعایتنکردنفاصلهگذاریدرقمنگرا 

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :ایجاد برخی تجمعات و عدم رعایت فاصلهگذاری دراین
ن کنندهاست .محمدرضا قدیر درجلسه ستاد مقابله با کرونا ویروس ،دراین استان افزود:
استان نگرا 
کروناهمچنانوجودداردوحفظحساسیتهاوندادناطمینانکاذبسیاستاصلیاست.ویاضافه
کرد:ازهماکنوننگرانپاییزهستیموبایدرفتارهاتغییرکردهومراقبتهاراازهماکنونداشتهباشیم؛از
سوی دیگر باید ذخایر استراتژیک ما بهخصوص در مورد داروها و وسایل حفاظت شخصی کافی باشد.
وی گفت:درحال حاضر عدد مولد نسلی در بیشتر استانها و از جمله قم کمتر از یک است و به
همین دلیل این استان در وضعیت زرد قرار دارد ،اما با بیتوجهی هر لحظه ممکن است به وضعیت
قرمز برگردیم .قدیر با اشاره به وضعیت استانهای جنوبی گفت :این وضعیت ممکن است برای قم نیز
به وجود آید و از اینرو باید فاصلهگذاریها و مسائل بهداشتی و استفاده از دستکش و ماسک همواره
مدنظرباشد.

