شهردارمنطقهچهارقمخبرداد:

شهردار منطقه دو قم خبرداد:

توسعه 10هکتاریبوستان
جوان

چهارشنبه  7خرداد 4 1399شوال27 1441می 2020شماره 5042سال بیستوسوم  2000تومان

گره کور ویروس کرونا بر بازار فرش ؛

شهردار منطقه دو قم با اشاره به توسعه  10هکتاری بوستان
جوان گفت :تعداد نهال کاشته شده در این بوستان 2هزار و500
راس از انواع پده ،کاج ،زیتون مثمر و انار بوده است .رضا رحیمی
با اشاره به اقدامات انجام شده در این منطقه در راستای توسعه
فضای سبز اظهار کرد :با توجه به سرانههای پایین فضای سبز در
منطقه دو در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در این راستا با
توسعه باغچههای طولی و احداث بوستانها انجام شده است.
وی با بیان اینکه یکی از ظرفیتهای مطلوب منطقه دو بوستان
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توزیع و پخش ۲۵۰۰تن آسفالت
درمنطقهساالریه

شهردار منطقه چهار قم از توزیع و پخش  2500تن آسفالت
در شوارع و معابر اصلی و فرعی ساالریه با اعتباری بالغ بر 10
میلیارد ریال خبر داد .مهدی اصفهانیان مقدم بیان داشت :در
راستای خدمت رسانی به شهروندان با رویکرد استاندارد سازی
و افزایش ضریب ایمنی در سطح معابر و شوارع سطح منطقه
چهار و در جهت تسهیل در عبور و مرور و نیز پیشگیری از ایجاد
ترافیک و حل مشکالت و بازسازی بافت شهری معابر و شوارع
بیش از  ۲۵۰۰تن آسفالت در معابر و شوارع اصلی و فرعی
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حال ناخوش
صنعتفرشقم

وجود فرش  ۱۰۰درصد ابریشم استان قم شهرت جهانی
دارد و باید صادرات این صنعت مورد توجه قرار گیرد ،اما زمانی
نوسانات ارزی و حال بحران کرونا این صنعت را تحتالشعاع
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خودقراردادهوعلیرغمعدمصادرات،تعدادیازتولیدکنندگان
وبافندگانبیکارشدهاند .فرشدستبافتابریشمقمرابایدنماد
صادرات این استان نامید چراکه این فرش زیبا با تاروپود

رئیس پلیس آگاهی استان قم خبرداد:

انهدام باند سارقان غیر بومی منازل قم

استاندارقم خواستارشد:

تکمیلامکانات
رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم ؛
خدمات هیأتهای مذهبی در ایام زیرساختیشهرکهایصنعتی
4

شیوع کرونا نادیدهگرفته شد

استان قم پس از شیوع کرونا از تمام ظرفیتهای خود برای
خدمترسانی به آسیبدیدگان این ویروس و پیشگیری از
شیوع بیشتر آن به کار گرفته است ولی متأسفانه برخی

رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم از نادیدهگرفتن
خدمات هیئات مذهبی این استان در سه ماه گذشته
انتقاد کرد .جواد اشعری اظهار کرد :شورای هیئات مذهبی
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کمال خرازی اظهارات علی باقری را تکذیب کرد
8

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) اعالم کرد:

حمایتازکارگاههایتولیدیزودبازدهدرمناطقروستایی

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان قم گفت :سپاه و
بسیج با نظارت بر توزیع محصوالت در زمینه ساخت و بهره برداری کارگاههای زود
بازده تولیدی در مناطق روستایی حمایت میکند .مهدی کبیریپور ظهار داشت:
حمایت از قشر کارگر و افزایش حقوق و مزایای این قشر باید با در نظر گرفتن حقوق
کارفرمایان صورت بگیرد تا متضرر نشوند .وی با اشاره به اهمیت خرید کاالی داخلی
افزود :باید کاالی ایرانی همه ویژگیهای استاندارد را داشته باشد تا خریدار در بازار با
توجهبهقیمتمناسب،کیفیتمرغوبوبستهبندیمتعارفمحصولتولیدملی4 ،

آگهی مزایده واگذاری امالک و مستغالت (نوبت اول)

سازمان همیاری شهرداری استان قم

درنظرداردبراساسمجوزکمیسیونمعامالتنسبتبهفروش 2قعطهزمینبامشخصاتوشرایطکلی
زیر از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

*جهت خرید اسناد هر یک از معامالت فوق مبلغ  500/000ريال به شماره حساب
 351282482249352یا شماره کارت 6273811092661047نزد بانک انصار به نام سازمان
همیاری شهرداری های قم واریز نموده و به همراه اصل فیش واریزی و کارت شناسایی معتبر جهت
دریافتاسنادمراجعهنماید.
* مبلغ تضمین شرکت در هریک از  5درصد مبلغ پایه قطعه مورد مزایده مندرج در آگهی می باشد
که بصورت واریز نقدی بحساب سپرده  351282482249352نزد بانک انصار بنام سازمان همیاری
شهرداری قم و ضمانت نامه بانکی با اعتبار 4ماه باشد.
مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد از روز چهارشنبه مورخ  99/03/07لغایت ساعت  14روز دوشنبه
 99/03/12می باشد.
* قیمت پایه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
* هزینه درج آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
*کلیه هزینه نقل و انتقال( عوارض -مالیات و غیره ) به عهده برنده مزایده می باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
* شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت( مصوب )1337
اقدامنمایند.
*سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
محلتسلیمپیشنهادها:
* مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روزدوشنبه مورخ  1399/03/12از ساعت  8صبح لغایت 14
میباشد.
متقاضیانحقیقیوحقوقیمیتوانندازروزانتشارآگهیجهتدریافتاسنادوکسباطالعاتبیشتر
به آدرس قم – خیابان امام موسی صدر -باالتر ازمیدان نواب – ساختمان نمایشگاه دائمی استان قم – طبقه
دوم مراجعه و یا به شماره تلفن 02536564805تماس حاصل نمایند.
زمان بازگشایی پاکات بعد از نوبت دوم اگهی روزنامه ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 99/03/13
میباشد.

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم
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مدیرکل انتقال خون استان قم:

بهبودیافتگانکرونادرقمپالسمایخودرااهداکنند

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت :با توجه به اثربخشی پالسمای خون بهبود
یافتگان کرونا دردرمان بیماران مبتال به این بیماری ،از بهبودیافتگان کویید ۱۹
درخواست داریم تا پالسمای خود را اهدا کنند .مرتضی نوریان اظهار داشت :تاکنون
 ۴۰نفر از بیماران بهبودیافته کرونا دراین استان با مراجعه به مرکز انتقال خون روح
الله قم پالسمای خون خود را اهدا کردهاند .وی گفت :از همه بیماران بهبود یافته
مبتال به کویید ۱۹که در بیمارستان بستری بوده و روند درمان آنها پایان یافتهاست،
درخواستداریمبهشکرانهاینسالمتی،برایکمکبهسایرمبتالیانپالسمایخود 4

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)

شهرداری قم در نظر دارد

نسبت به واگذاری امالک و مستغالت با مشخصات و شرایط کلی زیر ،از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد
شرایطاقدامنماید.

متقاضیان محترم میتوانند از طریق مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانی
 peyman.qom.irنسبت به خرید اسناد مزایده به مبلغ( 500/000پانصدهزار) ریال اقدامنمایند(.هزینه خرید
اسناد غیر قابل استرداد است) .
-2تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت :به صورت  -1ضمانتنامه بانکی  -2مطالبات بلوکه
شده تائید شده  -3وجه نقد مورد قبول است .جهت واریز وجه نقد به حساب شهرداری قم (سپرده حسن انجام
کار) نزد بانک شهر بهشماره حساب بانکی ایران اقدام فرمایید.
-3شماره حساب بانکی ایران(شبا) شهرداری قم.)07IR – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54( :
-4مهلت خرید و تحویل اسناد:
مهلت خرید اسناد :از روز یک شنبه مورخ  99/03/11لغایت روز سه شنبه مورخ 99/03/20مهلت ارائه پیشنهاد :از روز یک شنبه مورخ  99/03/11لغایت روز شنبه مورخ 99/03/24-5شرایط و ویژگیهای هر یک از امالک و مستغالت در شرایط عمومی درج گردیده است و متقاضیان محترم
مکلفاند پس از خرید و مطالعه ،کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند  .امضاء
اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط است.
-6متقاضیان محترم برای سواالت تخصصی با اداره کل امالك به شماره  025 – 36104488و سواالت عمومی
با مدیریت امور قراردادها و پیمان ها (اداره پیمان ها و کمیسیونها) با شماره تلفن  025 -36104336تماس
حاصلفرمایند.
-7محل تسلیم پیشنهادها :قم  ،بلوار امام موسی صدر  ،جنب بوستان شهید بنیادی  ،شهرداری مركزی  ،طبقه
ششم  ،اداره کل حراست.
*الزم به ذکر است ساعت تحویل پاکت توسط حراست روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت  7:30الی
14:00و روزهای پنج شنبه ساعت  13:00است.
تاریخ نوبت اول :چهار شنبه99/03/07
تاریخ نوبت دوم :شنبه99/03/10

اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم WWW.QOM.IR
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اخبار

 شماره 5042ت و سوم 
چهارشنبه -هفتم خرداد ماه  -1399سال بیس 



روحانیدرتماستلفنیبارییسجمهوریسوییسخواستارشد:

نقش موثرتر سوئیس در قبال اقدامات غیرقانونی آمریکا

ضرورتکاهش
فاصلهطبقاتی

برخی آدمها در کشور از میلیارد حرف میزنند.
خانهشانچندینمیلیاردقیمتدارد.ماشینشانچند
میلیارد میارزد .سفرهایشان خارجی است .ویالهایشان فراخ است.
این که از این پولها را از کجا آوردهاند ،نمیدانیم! واقعا تصورش برای ما حقوق
بگیرها سخت است .چگونه آدمی میتواند 30میلیارد پول خانه بدهد؟
گاهی پول خانه یکی از این میلیاردها ،به اندازه سرمایه کل یک خاندان بزرگ است.
یعنی همه خاندان سرمایهشان را هم روی هم بگذارند ،نمیتوانند پول خانه دوست
میلیاردمانرابدهند.
یک زمانی پولدارها کارخانهدرا و تولیدکننده بودند ،امروز اما رنگ و بویی دیگر
گرفتندبدوناینکهبهکشورکمککنند.
برخی آدمها در این کشور از میلیون حرف میزنند .خانهشان به زور و به لطف تورم
و گرانی سالهای اخیر به حدود یک میلیارد رسیده است .ماشینشان از حدود 50
میلیون تا سیصد میلیون قیمت دارد .سفرهایشان معموال شمال است و اگر ویال
داشتهباشند،کوچکاست.
این آدمها طبقه متوسط رو به باال هستند .در زمان درستی خانه خریدند یا یک
سرمایه گذاری درست انجام دادند یا از ابتدا خانوادهای داشتند که دستشان را
گرفتهاست.
زندگی این افراد بد نیست .یعنی میتوانند گلیم خود را از آب بگیرند .شرایط بد
اقتصادی میترساندشان اما خیالشان از ته جیب راحت است.
برخی از آدمها در این کشور از میلیون حرف میزنند .خانهشان حدود 500میلیون
به پایین یا کمی به باال قیمت دارد .مستاجرهستند .ماشین ندارند .کم سفر میروند
اگر هم بروند شمال است با چادر مسافرتی یا یک ویالی کرایهای ارزان قمیت.
این آدمها طبقه متوسط رو به پایین هستند .این افراد معموال کارمند یا حقوق بگیر
بخش خصوصی هستند .زیاد میدوند اما درجا میزنند و تورم و گرانی همیشه آنها
را عقب نگه میدارد .در زمانی نه چندان دور میتوانستند طبقه زندگی خود را تغییر
دهند و به یک پله باالتر بروند و یا امید به خرید خانه و ماشین داشته باشند اما حاال
باید مواظب سقوط و از دست ندادن داشتههای خود باشند.
این طبقه متوسط همیشه نگران گران شدن و ارزان شدن دالر و سکه است .چون
میداند به صورت مستقیم روی زندگیاش تاثیر میگذارد و میتواند آنها را ندارتر
کند .این افراد همیشه در آخر ماه دفتری برای نوشتن قسطها خود و باقی مانده
ناچیزحقوقدارند.
برخی افراد در این کشور اما از هزار حرف میزنند .حرف زدن و نوشتن از این افراد
سخت است اما چاره چیست باید از آنها گفت و نوشت تا شاید کسی متوجه وضع
زندگی آنها شود .افرادی که در انتهای خط فقر زندگی میکنند و تنها به فکر نان شب
خود هستند .دم دستیترین آرزوی آنها هر روز ،آوردن نان برای شام فرزندان خانواده
است.
این افراد کارگرانی هستند که حقوق کافی نمیگیرند .چند ماه حقوق طلب
دارند .مستاجر هستند یا در جنوبیترین نقاط شهرها در خانههایی کوچک زندگی
میکنند .آفتاب نزده بیرون میروند و در میانه تابش مهتاب به خانه میآیند .آنها برای
چندهزارتومانکارمیکنند.
شاید ماه به ماه گوشت و مرغ مصرف نکنند .شاید روزها رنگ برنج را نببیند.
آنها مسافرت نمیروند و بچههایشان تعریفی از دریا و حتی حرم امام رضا ندارند.
خانهشان یک اتاق است و دیگر هیچ .فاصله طبقاتی در ایران هر روز در حال بیشتر
شدناست.برخیزندگیشانمیلیاردیاستوبرخیلنگچندهزارتومانهستند.
تورم و گرانی یقه بخشی از جامعه را چسبیده است و آنها را طبقه ،طبقه به زیر خط
فقر میکشاند .درهمین طبقاتی که در این نوشتار کوتاه به آن اشاره شد بازهم طبقه
وجود دارد .طبقه متوسط امروز ایران به دهها بخش تقسیم میشود ،همانطور که
مرفهینبهچندینبخشمختلفتقسیممیشود.دراینوضعیتبهشدتبایدهوای
بخش ضعیف جامعه را داشت .آنها در حال تمام شدن هستند و دیگر جانی برای
جنگیدن با این شرایط را ندارند.
مصطفیداننده*

رییس جمهوری گفت :انتظار ما از سوییس در این شرایط حساس که شاهد
افزایش تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا علیه ایران هستیم ،این است که
نقشموثرتریایفاکند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین
حسن روحانی روز سه شنبه در تماس تلفنی با رییس جمهوری سوییس با بیان
اینکه ملت سوییس همواره در نگاه مردم ایران از جایگاه احترام آمیزی برخوردار بوده
است ،گفت :در شرایط سخت و حساس امروز که همه کشورها با شیوع ویروس کرونا
مواجههستند،تحریمهایغیرقانونیآمریکاوافزایشفشاراقتصادیشرایطرابرای
مردم ایران سختتر کرده است.
روحانی با استقبال از اقدام سوییس در راه اندازی سازوکار مالی ،بر لزوم فعالتر

شدن این سازوکار مالی تاکید کرد و افزود :ایجاد این سازو کار میتواند در این شرایط
سخت تاثیرگذار باشد و انتظار داریم با فعالتر شدن این سازوکار مالی ،مواردی از
منابع مالی ایران در برخی کشورها از این مسیر عملیاتی شود.
رییس جمهوری با اشاره به اهمیت حفظ برجام به عنوان یک توافق بین المللی،
اظهار داشت :ضرورت دارد که اتحادیه اروپا به ویژه سه کشور اروپایی در قبال حفظ
برجام اقدامات الزم را برای ایجاد توازن در اجرای تعهدات برجامی انجام دهند و
سوئیسهممیتواندکمککندتاپایههایبرجاماستحکامیابد.
روحانی با تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط با سوئیس در زمینههای
اقتصادی ،علمی و بهداشتی ،به اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه مقابله با
ویروس کرونا را مورد تاکید قرار داد و افزود :برای توسعه و تعمیق روابط اقتصادی،
علمی و بهداشتی با سوییس آمادگی کامل داریم و امیدواریم تالشهای دو کشور در
مسیر صلح و ثبات و انسان دوستی ادامه داشته باشد.
برای حفظ برجام همه تالش خود را انجام خواهیم داد
رییسجمهوریسوییسنیزباتبریکعیدسعیدفطربهدولتومردمایران،توسعه
روابط با جمهوری اسالمی را مورد تاکید قرار داد و از اشتراک تجربیات دو کشور در
زمینه مقابله با ویروس کرونا استقبال و ضرورت همکاری وزارت خانههای بهداشت
دو کشور در این زمینه را مورد اشاره قرار داد.
خانم "سیمونتا سوماروگا" با بیان اینکه سوییس همچنان تالش خود برای
فعالتر شدن ساز وکار مالی سوییس نسبت به ایران را انجام خواهد داد ،گفت :وام
درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول برای مقابله با بیماری کووید ۱۹میتواند
از طریق این سازوکار مالی عملیاتی شود .رییس جمهوری سوییس با ابراز تاسف از
خروج آمریکا از برجام بر ضرورت حفظ این توافق بین المللی تاکید کرد و گفت :برای
حفظ برجام همه تالش خود را انجام خواهیم داد و سایر طرفهای اروپایی را نیز بر این
امر و عمل به تعهدات ترغیب خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در جمع معاونین پارلمانی مطرح کرد:

اگر توسعه شبکه ملی اطالعات نبود در دوره کرونا زمینگیر میشدیم

وزیر ارتباطات در جمع معاونین پارلمانی گفت:
اقدامات بزرگی در حوزه شبکه ملی اطالعات
انجامگرفته و اگر این توسعه نبود ،در دوره شیوع
کرونا ،سالمت الکترونیک ،خریدوفروش ،بانکداری
الکترونیک و ...دچار مشکل و کشور زمینگیر
میشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جمع معاونان
امور دولت و مجلس وزارتخانهها ،سازمانها و
دستگاههای دولتی تاکید کرد که ظرفیت هسته
شبکه ملی اطالعات در این دولت از  ۶۸۰گیگابیت
برثانیهبه ۱۸هزارگیگابیتبرثانیهافزایشپیداکرده
است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،جلسه دورهای شورای
معاوناناموردولتومجلسوزارتخانهها،سازمانهاو
دستگاههای دولت در آخرین روز کاری مجلس دهم
و یک روز پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم ،صبح
امروز به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
در عمارت کالهفرنگی و با حضور محمدجواد آذری
جهرمیبرگزارشد.
وزیر ارتباطات در ابتدای این جلسه با تقدیر و تشکر

از تالشهای معاونان پارلمانی در دوره دوساله دولت
دوازدهم تأکید کرد :معاونان پارلمانی وظیفه مهمی
در برقراری ارتباط میان دولت و مجلس دارند و در
ً
این دوره هم که ما شاهد بودیم ،انصافا کارنامه خوبی
در تعامل بین دولت و مجلس با فعالیتهایی که
این مجموعه داشتند رقم خورد .او در ادامه با اشاره
به آغاز به کار مجلس یازدهم تأکید کرد :معاونان
پارلمانی در تبیین شرایط حاکم بر وزارتخانهها و
دستگاههای اجرایی و بهطورکلی شرایط حاکم بر
کشور برای نمایندگان جدیدی که در این دوره وارد
مجلس شدهاند میتوانند نقش ویژهای داشته
باشند تا تعامالت خوب و سازنده گذشته در این
دوره از مجلس نیز تداوم پیدا کند .پساز آن آذری
جهرمی برای اطالع معاونان پارلمانی ،گزارشی از
عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در دوره
دوساله گذشته و همچنین برنامههای پیش روی این
وزارتخانه برای توسعه ارتباطات و گسترش اقتصاد
دیجیتال و افزایش سهم آن در اقتصاد کل کشور
ارائه داد .وزیر ارتباطات در خاتمه تأکید کرد :زمان
اندک بود و سخن فراوان و این عالقهمندی وجود
داشت تا در خصوص اقدامات انجامگرفته در حوزه

شبکه ملی اطالعات هم گزارشی ارائه شود چراکه
یکی از اقدامات بسیار بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم
ً
توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات بود که انصافا
رئیسجمهوری برای فرمایش مقام معظم رهبری در
این رابطه وقت گذاشتند .آذری جهرمی افزود :برای
درک بهتر این مسئله باید اشاره کنم که در این دولت
ظرفیتهستهشبکهملیاطالعاتاز ۶۸۰گیگابیت
برثانیهبه ۱۸هزارگیکابیتبرثانیهافزایشپیداکرده
ً
است .انصافا در حوزه شبکه ملی اطالعات اقدامات
بزرگی انجامگرفته است و اگر این توسعه انجام
نمیگرفت در دوره شیوع کرونا ،سالمت الکترونیک،
خریدوفروش ،بانکداری الکترونیک و ...دچار
مشکل میشد و کشور زمینگیر میشد .در پایان
سخنان وزیر ارتباطات ،حسینعلی امیری معاون
امور دولت و مجلس رئیسجمهوری ضمن تقدیر از
گزارش ارائهشده از سوی وزیر ارتباطات تأکید کرد:
موفقیتهای حاصلشده در دوره دوساله حضورتان
در وزارت ارتباطات را به شما و همکاران تبریک عرض
ً
میکنمویقینااینموفقیتهاحاصلنیرویجوانیو
تفکرات خالقی است که به این مجموعه تزریقشده
است.

محمدباقرقالیباف:

اعالمپایانمحدودیتها
را جدی نگیرید!

تحول کشور باید از درون مجلس اتفاق بیفتد

چه کرونا باشد و چه هر بحران عالمگیر دیگری،
خاک سرد است و آدمی فراموشکار؛ بههرحال دیر
یا زود داغ بحرانهای عظیمی همچون سیل ،سونامی ،وبا ،طاعون در دلمان سرد
شده و کرونا هم امروز و فردا در خاطرهها کمرنگ میشود و ناگزیر به بازگشت به
زندگی روزمره هستیم .کرونا ماههاست که بر جهان ما سایه انداخته و زندگی عادی
انسانها را مختل کرده است و ازآنجاییکه معیشت ما درگرو فعالیتهای اقتصادی
و اجتماعی است ناچاریم ،کرکرهها را باال بدهیم و کسبوکارمان را از سر بگیریم.
درحالیکه آرامآرام از شعار «در خانه بمانیم» فاصله گرفته و محدودیتهای کرونایی
کاهش مییابد و با کاهش تلفات ناشی از ویروس کرونا در کشور مواجهه هستیم،
بازگشایی مراکز پرتجمع ،اماکن مقدسه و حرمهای شریف و همچنین فعالیت ادارات
با ظرفیت کامل از هفته آینده ،آغاز میشود .اما به گفته روحانی رئیسجمهوری:
بههیچوجه نباید این تلقی در افکار عمومی به وجود آید که مراقبتها و رعایت اصول
بهداشتی اهمیت سابق را ندارد و لذا رعایت نکات بهداشتی و مراقبت همچنان باید
در دستور کار مردم باشد .در این میان توصیههایی مطرح میشود که رعایت آنها
میتواند تا حدودی زیادی از ابتال به کرونا پیشگیری کند :توصیه اول این است که
اعالم پایان محدودیتها را جدی نگیرید و فقط در صورت اضطرار از خانه خارج شوید
و اگر میتوانید کارتان را از خانه و بهصورت دورکاری انجام دهید به فکر حضور در
محل کار نباشید .شستن دستها و استفاده از ماسک همچنان در صدر توصیههای
بهداشتی است و آنگونه که متخصصان میگویند شش بار شستن دستها در روز
احتمالابتالرابهشدتکاهشمیدهد،عدمتجمعورعایتفاصلهگذاریاجتماعی
نیز بسیار حائز اهمیت است؛ نکته مهم بعدی محافظت از خود در برابر افراد بیمار
و بهخصوص قرار نگرفتن در معرض سرفه و عطسه است .آنگونه که شبکه خبری
بیبیسیبهنقلازوبالگ"ارینبرامج"،ایمنیشناسواستاددانشگاهماساچوست
دارتموث گزارش داده؛ با هر سرفه نزدیک به  ۳هزار قطرک تنفسی با سرعت حدود
 ۸۰کیلومتر بر ساعت در هوا پراکنده میشود .بیشتر این قطرکها نسبتا بزرگ
هستندوبراثرنیرویجاذبهبهسرعتبهزمینمیافتند.امابقیهآنهادرهوامیمانند
و میتوانند ازیکطرف اتاق بهطرف دیگر بروند .اما اگر فردی که با او در آسانسور
هستید بهجای سرفه ،عطسه کند مشکل شما ۱۰برابر خواهد شد .او در وبالگ خود
نوشت :اگر فردی به بیماری مبتال باشد ،قطرکهای تنفسی که تنها با یک سرفه یا
عطسهاوپخشمیشوند،میتوانندحاملنزدیکبه ۲۰۰میلیونذرهویروسباشند.
بنابراین اگر حین مکالمه رودررو با یک شخص ،او مستقیما در صورت شما سرفه یا
عطسه کند ،این امکان وجود دارد که  ۱۰۰۰ذره ویروس خیلی راحت از طریق
مجاری تنفسی وارد بدنتان شوند و شما را بیمار کنند .درنهایت اینکه پس از بازگشت
به خانه بالفاصله لباسهای خود را عوض کرده و حتما دوش بگیرید و تا زمانی که
از بهداشت خود مطمئن نشدید به فاصله خود را با سایر افراد خانواده حفظ کنید.
سهیالطالیی*

مادورو:

کشتی ایرانی فورچون نماد شجاعت
ایران و ونزوئال است

رئیس جمهور ونزوئال با انتشار تصاویری در پی ورود دومین نفتکش ایرانی به
کشورش اظهاراتی را درباره روابط تهران-کاراکاس مطرح کرد.
نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال در پی ورود دومین نفتکش ایرانی حامل
سوخت ایران به کشورش در پیامی توییتری درباره این کشتی نوشت :فورچون روز
دوشنبه  25مه [5خرداد] به نماد آزادی و شجاعت دو ملت ونزوئال و ایران تبدیل شد.
بر اساس این گزارش تا کنون دو نفتکش ایرانی به نامهای فارست و فورچون به
منطقه اقتصادی ونزوئال وارد شدهاند که قدردانی مقامات این کشور از ایران را به
همراه داشته است .مادورو پیش از این از دولت و ملت ایران بابت همبستگی با مردم
ونزوئال و پشتیبانی از کاراکاس قدردانی و تشکر کرده و گفته بود :ونزوئال و ایران هر دو
خواهان صلح هستند و ما حق داریم آزادانه تجارت کنیم.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت :تحول کشور باید از درون مجلس
اتفاق بیفتد و این امر باید از سوی تکتک نمایندگان دنبال شود.
محمدباقر قالیباف در نشست «همافزایی برای تشکیل مجلس قوی ،کارآمد و
انقالبی» که امروز در مجموعه فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد ،گفت :برای
تحول در کشور باید تحول را از درون مجلس آغاز کرد و ایجاد تحول در مجلس،
کار یک فرد ،گروه یا فراکسیون نیست و نیازمند آن است که همه نمایندگان در
اینراستافعالیتکنند.
وی افزود :برای تحول در مجلس ،باید مشکالت گذشته را مورد ارزیابی قرار
دهیم و بر این اساس ،اقداماتی را برای ایجاد تغییر و تحول در مجلس شورای
اسالمیانجامدهیم.
منتخبمردمتهراندرمجلسشورایاسالمیباتأکیدبراینکهمابایددرمجلس
یازدهم اعتماد را به مردم بازگردانیم ،گفت :مردم به انقالب اسالمی و ارزشهای
آن اعتقاد کامل دارند به گونهای که در تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی ،دیدیم
که بسیاری از مردم حضور یافتند و شکوه حضور خود را به جهانیان نشان دادند.
قالیباف با اشاره به اینکه تحول مجلس مستلزم آن است که به اسناد باالدستی
توجه ویژه شود ،تصریح کرد :برای ایجاد تحول در مجلس ،باید قانون اساسی و
همچنین سیاستهای کالن قانونگذاری که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ
شده ،مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برای تحول در مجلس ،باید رویکرد مردمسازی مورد توجه قرار
گیرد ،افزود :این رویکرد به این معناست که هر کاری که در کشور انجام میشود،
حضور مردم هم در آن مورد توجه قرار گیرد.
منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گام بعدی برای
تحول در مجلس ،شفافسازی است ،گفت :نمایندگان باید در همه امور به ویژه
ً
ً
در اموری که برای مردم تصمیم میگیرند ،کامال شفاف عمل کنند و قطعا این
مسئله در مجلس یازدهم مورد توجه قرار میگیرد و باید فرآیندهای کارآمدسازی و
هوشمندسازیدرهمهتصمیماتمجلسنمایانباشد.
قالیباف گفت :ارتقای کیفیت نظارت و قانونگذاری از جمله اولویتهایی است
که در مجلس یازدهم و در جهت ایجاد تحول در مجلس مورد توجه قرار میگیرد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد تحوالتی در امور مربوط به نمایندگان افزود :برخی
از نمایندگان در ارتباط خود با دستگاههای اجرایی ،مشکالتی دارند که باید این
مشکالتمرتفعشود.
منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه با اشاره به
اینکه حقوق ملت تحت هیچ شرایطی قابل معامله نیست ،اظهار داشت :ما باید
در تصویب قوانین به گونهای عمل کنیم که دو قوای دیگر هم بتوانند مشکالت
کشور را مرتفع کنند ،البته در این زمینه تحت هیچ شرایطی نباید از منافع کشور
بگذریم.
قالیباف با تأکید بر اینکه در این مجلس باید از ظرفیت متخصصان و همچنین
مرکز پژوهشهای مجلس به خوبی استفاده شود ،گفت :از مجلس ششم تاکنون
ً
صرفا  ۳۸درصد طرحها و لوایح تبدیل به قانون شدند ،مابقی تصویب نشدهاند و
ً
صرفا وقت مجلس برای این موضوع گرفته شد ،ما باید الیحهمحوری را مد نظر
قرار دهیم و در صورتی که دولت الیحه ارائه نداد ،باید از ابزارهای قانونی خود در
اینراستااستفادهکنیم.
وی با اشاره به عملکرد دیوان محاسبات ،گفت :در بحث خزانه باید آنالین و
برخط باشیم .البته زمانی که به خزانه نگاه می کنیم ،می بینیم که ما به جای یک
خزانه  ۵الی  ۶خزانه داریم و نتیجه این است که گزارش ها یک سال بعد می آید و
ما با مشکالت روبهرو می شویم.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم درباره اولویت های تقنینی و نظارتی
مجلس ،اظهار داشت :قوانین باید زنجیره ای باشند نه جزیره ای و ما وقتی
اقتصاد را می بینیم باید آن را یکپارچه ببینیم.
قالیبافتصریحکرد:مانیازمندفهممشترکدرزمینهتحققاولویتهایکشور
هستیم و در این زمینه باید با خرد جمعی و اقناع ،امور را انجام دهیم.
وی تاکید کرد :مردم برای حل مسائل خود دچار مشکل هستند بنابراین همه
چشم خود را به مجلس یازدهم دوخته اند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت  :ما باید یک مجلس کم حاشیه،
پرکار و کارآمد داشته باشیم تا بتوانیم مسائل مردم را حل و فصل کنیم و باید در این
چهار سال منسجم و جهادی عمل کنیم.

حجت االسالم تقوی:

مجلسی که دستش بلرزد در تراز انقالب اسالمی نیست

منتخب مجلس یازدهم با بیان اینکه ،مجلسی که
مقابلهباشیطانبزرگبهنمایشنگذارددیگرمجلس
تراز انقالب اسالمی نیست ،گفت :اگر مجلس
ح القریب»
خجالت بکشد که شعار «نصر من الله و فت 
و «الله اکبر» را سر دهد و یا دستش برای نوشتن بلرزد
این مجلس در تراز انقالب نیست.
حجت االسالم والمسلمین سیدرضا تقوی پیش از
ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی «مجلس تراز
انقالب اسالمی» در سالن اجتماعات مسجد امام
صادق(ع) ،گفت :عنوان خیلی خوبی برای نشست
انتخاب شده" ،مجلس تراز انقالب اسالمی"؛ باید
ببینیم که انقالب اسالمی چه بود چه ویژگیهایی
داشت و آیا مجلس این ویژگیها را دارد یا ندارد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود:
انقالب ،نخست یعنی تحول و اگر تحول را از انقالب
بگیریم ،دیگر انقالب نیست؛ مجلس تراز انقالب
اسالمی از بارزترین مشخصه آن این است که
خواستار تحول در کشور باشد.
تقوی با اشاره به خطبهای از امام علی(ع) گفت:
اگر مجلس از تحول فاصله بگیرد دیگر نمیتواند در

تراز انقالب باشد.
وی با بیان این که انقالب اسالمی با اعتماد به
مردم ،حول محوریت رهبری و والیت شکل گرفته
است ،افزود :امروز نیز والیت ،محور است .اگر
مجلس از والیت فاصله بگیرد دیگر نمیتواند تراز
انقالب اسالمی باشد و این از مشخصات مجلس تراز
انقالب اسالمی است.
تقوی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی ،مردمی
بود ،تصریح کرد :مردم بر محور رهبری امام (ره) گرد
آمدند و این انقالب را به نتیجه رساندند ،اگر مجلس
از مردم فاصله گرفت به دلیل آن است که از انقالب
فاصله گرفته و نمیتواند تراز انقالب اسالمی باشد.
منتخب مردم تهران با بیان این که ما هرچه داریم
از شهدا داریم و سر سفره شهدا هستیم و این انقالب
از برکت خون شهدا به اینجا رسیده است ،گفت:
انقالب اسالمی از آغاز اعالم کرد که ضد استکبار
و ظلم بوده که نماد استکبار هم آمریکا است .این
انقالب ضدآمریکایی بود .مجلس تراز انقالب
اسالمی اگر مقابله با شیطان بزرگ ،آمریکای جهان
خوار ضدیت خود را به نمایش نگذارد دیگر این

مجلسترازانقالباسالمینیست.
تقوی با اشاره به تعبیر امام (ره) مبنی بر این که
«انقالب اسالمی انقالب پابرهنگان ،مستضعفان
و محرومان است» گفت :اگر به این موضوع توجه
نشود دیگر این انقالب نه مردمی و نه اسالمی است،
اگر مجلس خجالت بکشد که شعار «نصر من الله
ح القریب» و «الله اکبر» را سر دهد و یا دستش
و فت 
برای نوشتن بلرزد این مجلس در تراز انقالب نیست.
منتخب مردم تهران خاطر نشان کرد :اگر مجلس
بخواهد خودش را با مجلس انقالبی تراز کند باید
ویژگیهای انقالبی داشته باشد چرا که این انقالب
از خون شهدا به اینجا رسیده و بنابر این مجلس
تراز انقالب اسالمی ،مجلس تراز آرمان های شهدا
است.
وی افزود :در پایان کار مجلس دهم شورای نگهبان
اعالم میکند که  ۹۰نفر صالحیت ورود به انتخابات
مجلس یازدهم را ندارند ،بنابراین این مجلس
نمیتواند مجلس تراز انقالب اسالمی باشد .باید
طوریعملکنیمکهدرپایانمجلسیازدهماینگونه
نباشدوکارنامهموفقیداشتهباشیم.

الریجانیدردیدارمعاونانپارلمانیدستگاههایاجرایی:

حلمشکالتکشورمهمتریناقدام
انقالبیعلیهستمآمریکاییهاست

رییسمجلسشورایاسالمیدرنشستیبامعاونانومدیران کل پارلمانیدستگاه
های اجرایی در مجلس ،گفت :حل مشکالت کشور با همفکری قوا ،مهمترین اقدام
انقالبیعلیهستمآمریکاییهاست.
«علی الریجانی» ،رییس مجلس شورای اسالمی در نشستی که روز سه شنبه با
معاونان و مدیران کل پارلمانی دستگاه های اجرایی در مجلس برگزار شد ،ضمن
تشکر از خدمات معاون پارلمانی رییس جمهور گفت :تالش های معاونان پارلمانی
دستگاه ها در حل مشکالت و در تعامل با نمایندگان مجلس جای قدردانی دارد.
رییس مجلس شورای اسالمی آگاهیبخشی به مجلس جدید نسبت به سیمای
کنونی کشور را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود :باید باعث ایجاد برداشت مشترک از
مسائلمهمکشوردرمیاندستگاههایمختلفشد.الریجانیبابیاناینکهکارکردن
با مجلسی که اساس دموکراسی است ،نیازمند روحیه تعاملی و صبر است ،عنوان
کرد :تمامی اقداماتی که در این مسیر از سوی معاونان و مدیران کل پارلمانی صورت
گرفت ،برای تحقق خواست ملت بود .وی تصریح کرد :تالش کردیم تا زمان پایان
مجلس دهم ،لوایحی که در دست کمیسیونها بود را تصویب کنیم ودر دو ماه اخیر
حجم زیادی نیز به تصویب رسید اما شورای نگهبان هنوز درباره برخی از آنها نظر خود
راارائهنکردهکهمعاونانپارلمانیبایدپیگیراینموضوعباشندتادرمجلسآتیبهثمر
برسد و امور کشور حل و فصل شود.
امیری :رییس مجلس از مشکالت مهم کشور گرهگشایی کرد
معاون پارلمانی ریاست جمهوری هم در این مراسم شرایط کشور را به لحاظ منطقه
ایوبینالمللیبسیارحساسدانستوگفت:مدیریتهوشمندانهوحکیمانهدکتر
الریجانی در سه دوره مجلس توانست به گذار کشور از مراحل سخت کمک کند.
«حسینعلی امیری» با بیان اینکه رییس مجلس با استفاده از موقعیت خود،
گرههای مهم کشور را باز کرد ،اظهار داشت :در مجلس دهم طرحها و لوایح مهمی
در حوزه ملی و بین المللی به تصویب رسید و این مجلس توانست در حوزه نظارت به
وظیفه خود عمل کند و در چارچوب گام بردارد .وی با بیان اینکه شاهد تعامل خوبی
میان مجلس و دولت در این دوره بودیم ،عنوان کرد :نمایندگان مختلف مجلس
توانستند تعامل و همفکری مناسبی با دولت داشته باشند و دکتر الریجانی باعث
ارتقای آن شد که همین امر نیز از بسیاری از مشکالت کشور گرهگشایی کرد .معاون
پارلمانی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد :نقش و مدیریت دکتر الریجانی در مسند
ریاست مجلس شورای اسالمی بیبدیل بود و در تاریخ ماندگار خواهد شد.
دهمردهمنتخبمجلسیازدهم:

به جایی میرسیم که بگوییم مجلس دهم
خیلی خوب عمل کرد

منتخب مجلس یازدهم با بیان اینکه اصولگرایان بر سر ریاست و هیات رئیسه با
یکدیگر دعوا دارند ،گفت :در این مجلس به جایی نمیرسیم و به سمتی میرویم که
بگوییممجلسپیشینخیلیخوبعملکرد.
«حبیبالله دهمرده» منتخب مردم زابل در مجلس یازدهم شورای اسالمی با بیان
اینکه هنوز نمیتوان قضاوت قطعی راجع به آرایش سیاسی مجلس پیش رو انجام
داد ،گفت :با این خیزی که افراد برداشتهاند ،مجلس یکدستی خواهد بود که با
ادبیات رایج خودشان اسمی برای آن نمیتوان انتخاب کرد.
وی با بیان اینکه سوال اینجاست آیا این مجلس میتواند موفق شود و یک کارنامه
درخشان از خودش به جای بگذارد؟ ،خاطرنشان کرد :معلوم نیست چون درگیریها
از همین انتخاب هیات رییسه شروع شده و علیرغم اینکه ادعا میکنند ما یکپارچه
خواهیم شد ،اما حتی اگر افرادی هم کنار بروند با دلخوری خواهند رفت .االن فضا
به شکلی است که تعدادی به دنبال این هستند که چه کسی رییس مجلس شود و به
دنبال یارگیری هستند و بعد از آن انتخاب هیات رییسه و رؤسای کمیسیونها مطرح
میشود .نماینده مجلس دهم اظهار داشت :ترکیب و کارکرد فراکسیونها تقریبا
مشخص است و همه میخواهند بگویند که ما والیی هستیم .اما برداشت من از این
مجلس این است که نتوانند موفق عمل کنند و این خیلی بد است ،مسئولیت این
مجلسبسیارسنگیناستوایندرشرایطیاستکهدرمجلسقبلیهرجناحیکه
کم میآورد بر سر رقیب میزد که او نگذاشته کار کند .اگر اصولگرایان نمیتوانستند
کاری کنند ،گردن گروه و جماعت دیگری میانداختند اما این دوره چه میخواهند
بگویند و گردن چه کسی بیاندازند؟ وی یادآور شد :در فراکسیون والیی صحبت کردم
که خیلی خوشحال نباشید که مجلس یکدست شده است؛ چرا که در مجلس دهم
بحث رقابت مطرح بود اما در مجلس آینده رقابتی وجود نخواهد داشت و جایی هم
که رقابت نباشد ،کار پیش نمیرود؛ چراکه شاخصی برای نقد وجود ندارد .دهمرده
با بیان اینکه از طرفی جامعه امید بسیار زیادی به مجلس یازدهم دوخته است و به
همین دلیل هم اکثریت طیف والیی را انتخاب کردند که مسئولیتشان هم بسیار
سنگین است ،بیان کرد :در مورد خود من هم همین طور است من کارهای بزرگ
انجام دادم اما اکنون توقع مردم باال رفته است و من عمال نمیتوانم توقع آنها را برآورده
کنم .انتظار آنها از من به عنوان یک نماینده معمولی ،نیست و توقع آنها خیلی باال
رفته است .وی با نقد عملکرد فراکسیون والیی مجلس دهم و با اشاره به مدت باقی
مانده از دولت دوازدهم ،تاکید کرد :علیرغم اینکه قبول دارم دولت ناموفق بوده است،
اما به آنها گفتم شما که این همه ادعا دارید چه کار کردهاید؟ چه برنامهای دارید؟
نمایندگانمجلسیازدهممیخواهندبادولتچهکارکنند؟
عضوفراکسیونوالییمجلسدهمدرپاسخبهاینکهدررقابتبینقالیبافوحاجی
باباییچهکسیپیروزمیشود،گفت:باالخرهرییسمجلسیکاصولگراخواهدشد
و این در حالی است که همین االن آنها با یکدیگر دعوا دارند و وقتی خود آنها بر سر
کرسیهای مجلس دعوا دارند ،میخواهید مسائل مملکت را حل کنند؟
وی با بیان اینکه در مجلس قبل اختالف بین جریانها بهانه خوبی بود اما اکنون
مردمتوقعشانبسیارباالاستومیدانمکهاینمجلسنمیتواندکاریازپیشببرد،
افزود :اینبهمعنایایننیستکهدوستنداشتهباشیممجلسکسبموفقیتکند،
اتفاقا با شرط و شروطهایی میتواند موفق باشد ،اما میدانم که اینگونه نمیشود و
به جایی نمیرسیم و به سمتی میرویم که بگوییم مجلس پیشین خیلی خوب عمل
کرد .دهمرده ادامه داد :بنابراین دوستان حاضر در مجلس برای خدا بحثها را کنار
بگذارند و قربتا الی الله به این جمعبندی برسند که افرادی را که دارای توانمندی
بیشتر برای نامزدی انتخابات هستند ،انتخاب کنند .دعوا را کنار بگذارند و افرادی که
توانمندهستندراانتخابکنند.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت :

جانباختگانکرونادرکشوربه ۷۵۰۸نفررسید

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :تاکنون ۱۳۹
هزار و  ۵۱۱نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۵۷نفر
در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به هفت هزار و  ۵۰۸نفر
رسید.
کیانوش جهانپور روز سه شنبه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا
در کشور بیان کرد :از دیروز تا امروز ششم خردادماه  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ،هزار و  ۷۸۷بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی
شد .از بین مبتالیان جدید ۳۵۲ ،مورد بستری و هزار و  ۴۳۵مورد از افراد در تماس
با مبتالیان بودند که شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به ۱۳۹
هزار و  ۵۱۱نفر رسید.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت گفت :متاسفانه در طول ۲۴ساعت
گذشته ۵۷ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به هفت هزار و ۵۰۸نفر رسید.
جهانپور افزود :خوشبختانه تاکنون  ۱۰۹هزار و  ۴۳۷نفر از بیماران ،بهبود یافته
و ترخیص شدهاند .همچنین  ۲۵۶۷نفر از بیماران مبتال به کووید  ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی اظهار کرد :تاکنون  ۸۳۷هزار و  ۹۰آزمایش تشخیص کووید  ۱۹در کشور انجام
شده است.
جهانپورگفت:توصیههایایمنیوبهداشتیبهقوتخودباقیاست.امیدواریم
با رعایت فاصله گذاری و پرهیز از تردد غیر ضروری و استفاده از ماسک در
مکانهای شلوغ ،مسیر مقابله با کووید  ۱۹را با همکاری مردم ادامه بدهیم .روند
با ثباتی در اکثر استانها گزارش شده و کاهش موارد تدریجی ابتال در خوزستان
گزارش شده است.
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آیا غذا خوردن در بیرون از منزل امن است؟

رستوران رفتن در شرایط کرونا

حتی اگر فردی با ریسک کم باشید اما در منطقهای زندگی میکنید که موارد جدید
ابتال به ویروس کرونا در آن مشاهده میشود و نمیتوانید فاصلهی دو متری با افراد را
حفظ کنید ،هنوز هم بهترین توصیه ،در خانه ماندن و استفاده از غذاهای خانگی و
تهیهی آنها در منزل است.
رستورانها فعالیت بیرونبر خود را از اواسط اردیبهشت آغاز کرده بودند و حاال طبق
ابالغیهی جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا ،با اتمام ماه مبارک رمضان میتوانند داخل
رستورانها هم پذیرش مشتری داشته باشند .آنها باید پروتکل بهداشتی خود را
به صورت کامل رعایت کنند تا هم سالمت خودشان و هم مشتریهایشان به خطر
نیفتد .مراجعین هم باید یک سری اصول را رعایت کنند که در این مطلب بیشتر به
آنمیپردازیم.
سالمتیمنطقهیمحلسکونتخودرابررسیکنید
بازگشایی رستورانها و هتلها یک تصمیم دولتی است که بنا به مصلحتهای
سیاسی و اقتصادی و  ...گرفته میشود ،اما بیرون رفتن برای صرف غذا یک تصمیم
شخصی است .پس خودتان حواستان باشد که اگر هنوز در محل سکونت شما موارد
جدید ابتال به کووید  19وجود دارد ،پس احتمال انتقال آن در اماکن عمومی وجود
دارد و در نتیجه همچنان بهترین راهکار در خانه ماندن است.
شرایط خود را در نظر داشته باشید
با این که اعالم شده است رستورانها باز هستند ولی این بدان معنا نیست که شما
میتوانید با خیال راحت هر وقت خواستید به رستوران بروید .شرایط شخصی خود را
در نظر داشته باشید .اگر باالی  65سال سن دارید باید خیلی بیشتر مراقب باشید و
احتیاط کنید .اگر دارای بیماریهای زمینهای مانند دیابت ،فشارخون باال ،ناراحتی
قلبی عروقی و  ...هستید همچنان بهترین کار در خانه ماندن است و حتی اگر به هر
دلیلی مجبور به رفتن به رستوران شدید باید خیلی با احتیاط بیشتری مواردی که در

درباره یک نوشیدنی قبل از
خواب!

نوشیدن یک لیوان شیر گرم پیش از خواب روشی سنتی است که برای کسب آرامش،
تسکین اضطراب ،و تسهیل به خواب رفتن استفاده می شود.
خواب ناکافی با بسیاری از پیامدهای منفی سالمت جسمی و روانی مرتبط است .در
حقیقت ،این به عنوان یک موضوع سالمت عمومی جهانی شناخته می شود.
به نقل از "هلث الین ،به گفته مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا ،تنها در این
کشور از هر سه نفر ،یک نفر به میزان کافی نمی خوابد .در نتیجه ،افراد بسیاری در پی
درمان های خانگی ساده برای بهبود کیفیت الگوهای خواب خود هستند .نوشیدن
یک لیوان شیر گرم پیش از خواب روشی سنتی است که برای کسب آرامش ،تسکین
اضطراب ،و تسهیل به خواب رفتن استفاده می شود .اگرچه افراد بسیاری معتقدند که
این روش بسیار موثر است ،برخی دیگر بر این باورند که تاثیر خاصی نداشته و چیزی
جز یک باور عمومی نیست.
ممکن است در به خواب رفتن سریعتر به برخی افراد کمک کند
برخی مطالعات کوچک با حضور سوژه های حیوانی و انسانی نشان داده اند
که مصرف لبنیات ،مانند شیر و پنیر ،پیش از خواب ممکن است به برخی افراد در
تجربه خواب آرا م شبانه کمک کند ،اگرچه دلیل آن همچنان نامشخص است .بیشتر
کارشناسانموافقهستندکهپتانسیلتحریکخوابشیراحتماالباترکیباتشیمیایی
خاص یا آثار روانی یک روتین خواب آرامش بخش یا شاید ترکیبی از هر دو مرتبط است.
ممکن است چرخه های خواب سالم را بهبود ببخشد
برخی ترکیبات در شیر ،به ویژه تریپتوفانو مالتونین ممکن است به شما در به خواب
رفتن کمک کنند .تریپتوفان یک اسید آمینه است که در انواع مختلفی از مواد غذایی
حاوی پروتئین وجود دارد .این ترکیب نقش مهمی در تولید انتقال دهنده عصبی
سروتونین ایفا می کند .سروتونین خلق و خو را بهبود می بخشد ،احساس آرامش را
تقویت می کند و به عنوان پیشساز در تولید هورمون مالتونین عمل می کند .مالتونین
که به نام هورمون خواب نیز شناخته می شود توسط مغز ترشح می شود .این هورمون
به تنظیم ریتم شبانه روزی و آماده کردن بدن برای ورود به چرخه خواب کمک می کند.
نقش تریپتوفان و مالتونین در اختالالت خواب به خوبی مشخص شده است و
مطالعات نشان داده اند که مصرف مکمل های این ترکیبات ممکن است خواب را بهبود
بخشیده و عالئم اضطراب و افسردگی که می توانند در خواب اختالل ایجاد کنند را
کاهش می دهد .با این وجود ،در حال حاضر شواهدی که نشان دهند یک لیوان شیر
حاوی میزان کافی از تریپتوفان یا مالتونین برای تاثیرگذاری چشمگیر بر تولید طبیعی
مالتونین در بدن است یا به طور مستقل یک الگوی خواب مختل را درمان می کند،
وجودندارند.
آثار روانی
برخی کارشناسان گمان می کنند که نقش بالقوه شیر به عنوان یک ابزار کمکی برای
خواب ارتباط چندانی با محتوای تغذیه ای آن نداشته و در عوض ،بیشتر با اثر روانی یک
روتین آرامش بخش مرتبط است.
نظریه ای دیگر این است که نوشیدن شیر گرم می تواند به طور ناخودآگاه نوشیدن
شیر هنگام خواب در زمان کودکی را برای فرد یادآوری کند .این احساسات آرامش
بخش ممکن است سیگنال فرا رسیدن زمان خواب را به مغز ارسال کرده و به خواب
رفتنراتسهیلکنند.
با این وجود ،شواهد کافی برای تضمین نتیجه ای خاص از افزودن شیر به روتین زمان
خواب وجود ندارند و به مطالعات بیشتر با حضور سوژه های انسانی در این زمینه نیاز
است.
شیر گرم در برابر سرد برای خواب
طرفداران مصرف شیر برای تحریک خواب معموال نوشیدن شیر گرم به جای سرد
را توصیه می کنند ،اگرچه شواهد مشخصی برای نشان دادن برتری هر یک از آنها بر
دیگری وجود ندارند.
در بیشتر پژوهش ها که آثار نوشیدن شیر بر کیفیت خواب مورد بررسی قرار گرفته
است از شیر گرم استفاده شده و تا به امروز مطالعه ای که آثار دماهای مختلف شیر بر
خواب را بررسی کند ،انجام نشده است.
نوشیدن یک نوشیدنی گرم مانند شیر ،چای یا موارد دیگر ،هنگام شب یا طی زمانی
که استرس دارید یک روش معمول برای کاهش اضطراب و افزایش آرامش است.
مایعات گرم می توانند اثری آرامش بخش بر سیستم عصبی داشته و ممکن است
نسبت به نوشیدنی های سرد در به خواب رفتن موثرتر عمل کنند .با این وجود ،نتایج
ممکن است به فرد بستگی داشته باشند.
روتین های خواب چه شامل نوشیدنی های گرم ،سرد یا بدون نوشیدنی باشند
میتوانندفوایدیبرایکیفیتخوابشماداشتهباشند.

ادامه گفته میشود را رعایت کنید.
به محض رسیدن به اطراف خود نگاه کنید
یک نگاه سریع میتواند چیزهای زیادی در مورد چگونگی برخورد مدیریت و کارکنان
ً
رستوران با این بیماری به شما بگوید .رستورانی که دقیقا مانند گذشته به نظر میرسد،
رستورانینیستکهبتوانیدبهآنجابروید.صندلیهاباید 6فوتیعنیحدوددومترازهم
فاصله داشته باشند .در اطراف صندوق و ورودی و خروجی رستوران نباید شلوغ باشد.
شلوغی خط قرمز ماست زیرا حتی با رعایت تمام نکات باز هم اگر تجمع افراد زیاد باشد
ً
احتمال انتقال بیماری وجود دارد .کارکنان باید حتما ماسک و بهتر است شیلد داشته
باشند و کمترین تعامل بین کارکنان با هم و کارکنان با مشتریان وجود داشته باشد.
رستورانهایروبازانتخاببهتریهستند
ویروس کرونا در محیط بسته به آسانی گسترش مییابد؛ در یک مطالعه نشان
داده شد که یک خانم مبتال به کووید  19در یک رستوران توانسته بود این ویروس
را به  9نفر دیگر انتقال دهد .شواهد اخیر حاکی از آن است که احتمال ابتال به این
بیماری در فضای بیرون کمتر است .پس یا رستورانهای روباز را انتخاب کنید و یا اگر
امکانش وجود دارد از کارکنان رستوران بخواهید که صندلیتان را در محوطهی بیرون
رستوران قرار دهند .اگرچه ما اغلب به رستوران میرویم تا بتوانیم استراحت کنیم و
نگرانیهایمان را فراموش کنیم ،اما در شرایط همهگیری داستان فرق میکند .در
واقعمتخصصانمعتقدندهرچهمدتطوالنیتریدریکمحلیبمانیدکهپتانسیل
انتقال وجود داشته باشد ،احتمال وقوع آن بیشتر میشود .پس به محض این که غذا
خوردنتان تمام شد رستوران را ترک کنید
صورتتانراباماسکبپوشانید
استفاده از ماسک کمک میکند تا افرادی که ناقل بیعالمت هستند و از بیماری
خودشاناطالعندارنداحتمالانتقالبیماریراکاهشدهند.بههمیندلیلماسک

زدن هم برای کارکنان رستوران بسیار مهم است و هم برای شما .ماسکتان را فقط
ً
موقع خوردن غذا و آشامیدن دربیاورید؛ آن هم با رعایت اصول بهداشتی .یعنی حتما
دستتان را قبلش بشویید و یا ضدعفونی کنید .دقت داشته باشید که یک مطالعهی
جدید نشان داده است که این ویروس حتی با صحبت کردن هم ممکن است به مدت
ً
 14دقیقه در فضا بماند .پس حتما به صورتتان ماسک داشته باشید.
دستکشآنقدرهاهممفیدنیست
در بسیاری از مناطق ،این قانون از قبل هم وجود داشته است که افرادی که مواد
غذایی را تهیه میکنند باید دستکش بپوشند و این تغییر نکرده است؛ اما کسانی که
غذا را توزیع میکنند به نظر میرسد بهتر است دستکش نپوشند زیرا مطالعات نشان
داده است که استفاده از دستکش در طی یک دوره زمانی موجب میشود فرد یک
احساس غلط امنیتی را به دست آورد .پس بهتر است فکر کند که دستش آلوده است
تا آن را مرتب بشوید و با خیال راحت هم به همه جا دست نزند.
حواستانبهسطوحمشترکباشد
اگرچه گفته میشود تماس با سطوح راه اصلی انتقال ویروس نیست ،اما
متخصصان هنوز توصیه میکنند در مورد سطحی که افراد دیگر لمس کردهاند،
ً
مراقب باشید؛ مثال اگر منویی روی دیوار نصب شده است بهتر است آن را ببینید تا
این که منوی روی میز را در دستتان بگیرید .اگر سطوح مشترکی را لمس کردید،
دستانتان را بشویید و ضدعفونی کنید و به صورتتان دست نزنید .ممکن است برخی
رستورانها به مشتریهایشان ضدعفونیکننده بدهند اما بهتر است خودتان یکی
از آنها را همراهتان داشته باشید .ایدهآل این است که دستانتان را بالفاصله قبل از
خوردن غذا با آب و صابون بشویید و به هیچ سطحی دست نزنید .البته این توصیهی
جدیدی نیست و همیشه باید این کار را کرد اما اگر به هر دلیلی شرایطش محیا نبود
دستانتانرابهخوبیضدعفونیکنید.
آرامش داشته باشید؛ اما خیلی هم طولش ندهید
اگرچه ما اغلب به رستوران میرویم تا بتوانیم استراحت کنیم و نگرانیهایمان را
فراموش کنیم ،اما در شرایط همهگیری داستان فرق میکند .در واقع متخصصان
معتقدند هر چه مدت طوالنیتری در یک محلی بمانید که پتانسیل انتقال وجود
داشته باشد ،احتمال وقوع آن بیشتر میشود .پس به محض این که غذا خوردنتان
تمام شد رستوران را ترک کنید.
چندتوصیهیکلی:
 .هنوز هم بهترین کار در خانه ماندن و استفاده از غذاهای خانگی و تهیهی آن در
ً
منزل است .با این حال اگر مجبور شدید به رستوران بروید حتما توصیههای ذکر شده
را رعایت کنید . .اگر فقط برای تهیهی غذا مشکل دارید میتوانید غذا را به صورت
اینترنتی و یا تلفنی سفارش داده و یا در صورت عدم دسترسی ،غذا را از رستوران
گرفته و با خود به منزل یا محل کارتان ببرید و آن را بهخوبی گرم کرده و با رعایت نکات
بهداشتی میل کنید . .اگر بیمار هستید و یا عالئم تنفسی مانند سرفه و عطسه و ...
ً
دارید حتما در منزل بمانید و از رفتن به رستوران صرفنظر کنید .زیرا هم احتمال
انتقال بیماریتان به دیگران وجود دارد و هم این که خودتان ممکن است به بیماری یا
عفونتدیگریمبتالشوید؛زیراسیستمایمنیشمادرحالمبارزهبابیماریفعلیتان
است . .اگر مجبور هستید برای غذا خوردن به رستوران بروید از رستورانهای شلوغ
و ساعات پیک خودداری کنید .هرچه جمعیت در جایی کمتر باشد احتمال انتقال
ً
بیماری کمتر است . .اصال سراغ بوفههای سلفسرویس نروید .اینطور جاها معموال
آلودهترند؛ زیرا افراد بیشتری به وسایل و سطوح آن دست میزنند

علت و درمان خواب رفتن و بی حس شدن دست و پا

نور آبی و ارتباط آن با خواب

نور آبی ،چه از خورشید یا نمایشگر یک لپ تاپ ،در مهار تولید مالتونین
بسیار موثر است ،از این رو ،کیفیت و کمیت خواب را کاهش می دهد.
خواب یکی از ستون های سالمت مطلوب است .با این وجود ،مردم بسیار
کمتر از گذشته می خوابند و کیفیت خواب افراد نیز کاهش یافته است.
به نقل از "هلث الین خواب ناکافی و بی کیفیت با شرایط خطرناکی مانند
بیماری قلبی ،دیابت نوع ،2افسردگی و چاقی پیوند خورده است.
استفاده از روشنایی مصنوعی و دستگاه های الکترونیکی هنگام شب
ممکن است به مشکالت خواب منجر شود .نور آبی ساطع شده از این
دستگاه ها ممکن است موجب فریب مغز شده و فکر کند که روز است.
مطالعات بسیاری نشان داده اند که نور آبی هنگام شب می تواند چرخه
های خواب-بیداری طبیعی مغز انسان که برای سالمت مطلوب بسیار
مهم است را مختل کند.
نور آبی خواب را مختل می کند
بدن انسان دارای یک ساعت داخلی است که ریتم شبانه روزی  -چرخه
بیولوژیکی  24ساعته که بر بسیاری از عملکردهای داخلی بدن تاثیرگذار
است  -را تنظیم می کند.
از همه مهمتر ،ساعت داخلی بدن مشخص می کند که چه موقع به
خواب رفته و چه موقع بیدار شوید.
با این وجود ،ریتم شبانه روزی شما نیازمند سیگنال هایی از محیط
بیرونی  -مهمتر از همه نور روز و تاریکی  -برای تنظیم خود است.
نور آبی حسگرهای موجود در چشم های شما را برای ارسال سیگنال
هایی به ساعت داخلی مغز تحریک می کند.
به خاطر داشته باشید که نور خورشید و نور سفید حاوی ترکیبی از طول
موج های مختلف هستند که هر یک دارای میزان قابل توجهی نور آبی
هستند.
دریافت نور آبی ،به ویژه از خورشید در طول روز به شما در حفظ هوشیاری
کمک می کند ،در شرایطی که عملکرد و خلق و خو را نیز بهبود می بخشد.
دستگاه های نور درمانی ممکن است به درمان افسردگی کمک کنند و
المپ های آبی نشان داده اند که خستگی را کاهش داده و خلق و خو،
عملکرد و خواب کارمندان اداره را بهبود می بخشند.
با این وجود ،المپ های مدرن و دستگاه های الکترونیکی ،به ویژه
نمایشگر رایانه ها نیز مقادیر زیاد از نور آبی را تولید می کنند و اگر هنگام
شب در معرض آنها قرار بگیرید ممکن است در ساعت داخلی بدن شما
اختاللایجادکنند.
زمانی که هوا تاریک می شود ،غده کاجی هورمون مالتونین ترشح می
کند که احساس خستگی و به خواب رفتن را در بدن ایجاد می کند.
نور آبی ،چه از خورشید یا نمایشگر یک لپ تاپ ،در مهار تولید مالتونین
بسیار موثر است ،از این رو ،کیفیت و کمیت خواب را کاهش می دهد.
مطالعات سرکوب تولید مالتونین هنگام شب را با مشکالت سالمت
مختلف از جمله سندرم متابولیک ،چاقی ،سرطان و افسردگی پیوند داده
اند.
عینک رنگی ممکن است کمک کند
عینک های کهربایی رنگ سادهترین و موثرترین روش برای پرهیز از
مواجهه با نور آبی را در هنگام شب ارائه می کنند .این عینک ها به طور موثر
کل نور آبی را مسدود می کنند .از این رو ،معز سیگنالی که باید بیدار بماند
را دریافت نمی کند.
مطالعات نشان داده اند زمانی که افراد از عینک های مسدودکننده
نور آبی استفاده می کنند ،حتی در یک اتاق روشن یا هنگام استفاده از
دستگاه های الکترونیکی ،به همان اندازه زمانی که در یک اتاق تاریک قرار
دارند،مالتونینتولیدمیکنند.
در یک مطالعه ،سطوح مالتونین در بدن افراد هنگام شب در مواجهه با
نور کم ،نور زیاد و نور زیاد با عینک رنگی مقایسه شد .نور روشن تقریبا به
طور کامل تولید مالتونین را سرکوب کرد ،در شرایطی که نور کم این گونه
نبود.
افرادی که عینک های رنگی پوشیده بودند نیز به همان اندازه افرادی که
در برابر نور کم قرار گرفته بودند ،مالتونین تولید کردند .عینک رنگی تا حد
زیادی اثر سرکوب کننده تولید مالتونین نور روشن را خنثی کرده بود.
به همین ترتیب ،عینک های مسدودکننده نور آبی نشان داده اند که در
شرایط خواب و عملکرد ذهنی بهبود چشمگیری ایجاد می کنند.
در یک مطالعه دو هفته ای 20 ،شرکت کننده به دو گروه تقسیم شده و
یک گروه از عینک های مسدودکننده نور آبی و گروه دیگر از عینک هایی
که این نور را مسدود نمی کردند برای سه ساعت پیش از خواب استفاده
کردند .گروه نخست بهبود چشمگیر در کیفیت خواب و خلق و خو را تجربه
کردند.
این عینک ها بهبود قابل توجه در شرایط خواب کارگران شیفتی را نیز
نشاندادند.
افزون بر این ،در مطالعه ای با حضور افراد مسن مبتال به آب مروارید،
لنزهای مسدودکننده نور آبی کیفیت خواب این افراد با بهبود بخشیده و به
طور قابل توجهی اختالل در عملکرد آنها طی روز را کاهش داد.
با این وجود ،تمام مطالعات پشتیبان استفاده از لنزها یا عینک های
مسدود کننده نور آبی نیستند .یک تجزیه و تحلیل شامل چندین مطالعه
این گونه ننتیجه گیری کرد که شواهد با کیفیت باال که از این شرایط
پشتیبانیکنند،وجودندارد.
با این وجود ،عینک های مسدود کننده نور آبی ممکن است برخی فواید
را ارائه کنند.
روشهای مسدودکنندهدیگر
اگر هنگام شب تمایلی به استفاده از عینک ندارید ،چند روش دیگر برای
کاهش مواجهه با نور آبی وجود دارند.
یک روش محبوب نصب برنامه هایی روی رایانه است که رنگ و روشنایی
نمایشگر را بر اساس منطقه زمانی تعیین می کنند .زمانی که بیرون تاریک
است ،این برنامه ها نور آبی را مسدود کرده و یک رنگ نارنجی کم رنگ به
نمایشگرمیبخشند.
گزینه های مشابه برای گوشی های هوشمند نیز در دسترس هستند.
چند نکته دیگر شامل موارد زیر می شوند:
 خاموش کردن تمام چراغ ها در خانه یک یا دو ساعت پیش از خواب استفاده از یک چراغ مطالعه قرمز یا نارنجی که نور آبی از خود ساطعنمی کند (شمع نیز گزینه خوبی است)
 تاریک نگه داشتن کامل اتاق خواب یا استفاده از ماسک خواببه خاطر داشته باشید که قرار گرفتن در معرض نور آبی هنگام روز اهمیت
دارد.
اگر می توانید از خانه خارج شده و در معرض نور خورشید قرار بگیرید .در
غیر این صورت ،استفاده از یک دستگاه نور درمانی را مد نظر قرار دهید.
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گره کور ویروس کرونا بر بازار فرش ؛

مدیرکل انتقال خون استان قم:

بهبودیافتگانکرونادرقمپالسمایخودرا
اهداکنند

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت :با توجه به اثربخشی پالسمای خون بهبود
یافتگان کرونا دردرمان بیماران مبتال به این بیماری ،از بهبودیافتگان کویید ۱۹
درخواست داریم تا پالسمای خود را اهدا کنند.
مرتضی نوریان اظهار داشت :تاکنون ۴۰نفر از بیماران بهبودیافته کرونا دراین استان
با مراجعه به مرکز انتقال خون روح الله قم پالسمای خون خود را اهدا کردهاند.
ویگفت:ازهمهبیمارانبهبودیافتهمبتالبهکویید ۱۹کهدربیمارستانبستریبوده
و روند درمان آنها پایان یافتهاست،درخواست داریم به شکرانه این سالمتی ،برای کمک
به سایر مبتالیان پالسمای خود را اهدا کنند.
مدیرکل انتقال خون قم با بیان اینکه جمع آوری پالسمای خون بهبودیافتگان کرونا
در دستور کار قرار گرفته است  ،اظهار داشت :تمام بیماران بهبود یافته بین  ۱۸تا ۶۰
سال و همچنین بانوانی که سابقه بارداری ندارند ،میتوانند با به همراه داشتن کارت
ملی برای اهدای پالسمای خون به مرکز انتقال خون روح الله قم مراجعه نمایند.
نوریان ادامه داد :طرح پالسما درمانی با استفاده از پالسمای بهبود یافتگان ،یکی
از روشهای مداوای بیماران کرونایی است که با کمک سازمان انتقال خون کشور در
استانهای مختلف از جمله قم درحال انجام است .وی افزود :با توجه به اینکه برخی
پیش بینیها از شیوع دوباره این بیماری در فصل پاییز خبر میدهد،ضروری است
تا ذخایر پالسمای بهبود یافتگان کرونا که حاوی پادتنهای ضد این ویروس هستند،
افزایش یابد .مدیرکل انتقال خون قم ادامه داد :برخالف واحدهای خون اهدایی که
امکان نگهداری آن تنها تا چند روز بیشتر وجود ندارد ،پالسما را میتوان تا  ۲سال در
دمای منفی  ۴۰درجه سانتیگراد نگهداری کرد .در شهر قم  ۲مرکز انتقال خون واقع
در میدان روحالله و بلوار  ۱۵خرداد وجود دارد .عالوه بر بیماران نیاز به عمل جراحی
و مجروحهای ناشی از تصادفات ،بیش از یک هزار بیمار دیالیزی و حدود  ۲۰۰بیمار
تاالسمی در قم وجود دارد که نیازمند دریافت مستمر خون هستند .شهروندان برای
تسهیل در اهدای خون برای دریافت زمان نوبت در سامانه  www.IBTO.irثبت نام
کنند تا در زمان معین به پایگاه انتقال خون مراجعه کنند.
رئیسمرکزهنرهاینمایشیحوزههنری:

باشگاه تئاتر تجربه قم مدلی موفق است

رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور ،فعالیتهای باشگاه تئاتر تجربه قم
را مدلی موفق خواند که میتوان از آن الگوبرداری کرد.
 کورش زارعی در بازدید از حوزه هنری قم ،افزود :این فعالیت یک جریان بزرگ چه
در حوزه آموزش و چه در حوزه فعالیتهای تخصصی است و مدل قابلتوجه و موفقی
است.
وی همچنین ضمن بازدید از دفتر باشگاه ،سالن در اختیار هنرجویان و کارگاه
عروسکسازی ،در کارگاه کارگردانی تئاتر که توسط محمدرضا آزاد در حال برگزاری
بود ،شرکت نمود .در ابتدای این بازدید مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری
قم به معرفی کارگروههای تخصصی این باشگاه و فعالیتهای آنها پرداخت و گفت:
این فعالیت حرکتی است که طی یک پروسه و با شکلگیری کارگاه اولین تجربه
آغاز شده و حاال هنرجویان دورههای مختلف آن کارگاه فعالیت باشگاه را در قالب
علمی و تخصصی در دست گرفتهاند .احمد سلیمانی افزود :هنرجویان با برگزاری
دورهها و کارگاههای تخصصی سعی در باال بردن اطالعات و مهارتهای خود و دیگر
عالقهمندان به فعالیتهای تئاتر در قم دارند .مسئول روابط عمومی حوزه هنری قم
هدف از راهاندازی دفتر «باشگاه تئاتر تجربه» را انسجام فعالیتهای هنرجویان تئاتر
حوزه هنری قم عنوان و بیان کرد :این باشگاه شامل  ۱۲کارگروه تخصصی با عناوین
کارگروه کارگردانی ،بازیگری ،طراحی صحنه ،طراحی لباس ،عروسکی ،طراحی نور،
موسیقی،طراحیگریم،مدیریتتولید،روابطعمومیوتبلیغات،پژوهشونویسندگی
است.محمدمهدیبهمنیافزود:تشکیلباشگاهتئاترتجربهزمینهفعالیتتخصصیو
علمیتر هنرجویان تئاتر را در شاخههای مختلف هنر تئاتر مهیا میکند .وی ادامه داد:
اعضایاینباشگاهجمعیازدورهدیدگانچندیندورهکارگاهتئاتراولینتجربههستند
که طی سالهای گذشته در دورههای تخصصی و فراگیر حوزه هنری قم پرورشیافته و
بهعنوان نسل جدید در تئاتر استان مشغول به فعالیت هستند .وی بیان کرد :از جمله
فعالیتهای این باشگاه انتشار نشریه تخصصی ،ایجاد خانه عروسک ،آمادهسازی
سالنتمرین،برگزاریورکشاپهایتخصصی،برنامهریزیبرایحضوردرجشنوارهها،
تشکیل بانک اطالعات هنرجویان و صدور کارت شناسایی اعضای باشگاه ،حمایت و
پشتیبانی گروههای تئاتری وابسته به باشگاه و معرفی هنرجویان به گروههای فعال در
حوزه هنری نمایش از جمله فعالیتهای این باشگاه خواهد بود.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم ؛

خدمات هیأتهای مذهبی در ایام
شیوع کرونا نادیدهگرفته شد

رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم از نادیدهگرفتن خدمات هیئات مذهبی این
استان در سه ماه گذشته انتقاد کرد.
جواد اشعری اظهار کرد :شورای هیئات مذهبی استان قم پس از شیوع کرونا از تمام
ظرفیتهایخودبرایخدمترسانیبهآسیبدیدگاناینویروسوپیشگیریازشیوع
بیشترآنبهکارگرفتهاستولیمتأسفانهبرخیمسئوالنهنوزبهنقشهیئاتمذهبی
در رسیدگی به امور اجتماعی ،باور ندارند و خدمات گسترده هیئات مذهبی را نادیده
میگیرند .وی ضمن تقدیر از برخی رسانههای استان که عملکرد هیئات مذهبی در
ایام شیوع کرونا را اطالع رسانی کردند ،افزود :گالیه از برخی مسئوالن برای جلب
نظر و حمایت آنها نیست بلکه یادآوری خدمات گسترده مردمیترین تشکل مذهبی
است که بدون هیچ چشمداشتی وارد عرصه خدمترسانی شدهاند .اشعری در ادامه
به بیان برخی فعالیتهای شورای هیئات مذهبی استان پرداخت و گفت :برپایی ۱۴
موکب سالمت در محلههای مختلف برای ضدعفونی محلهها و منازل شهروندان،
توزیع بیش از  ۱۵هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان ،توزیع بستههای بهداشتی
بین مساجد و ائمه جماعات با همکاری مجمع خیرین سالمت ،ارائه حواله تهیه ارزاق
مناسب به هیئات مذهبی برای تأمین بستههای معیشتی ویژه نیازمندان و همدردی
با خانوادههای مسئوالن هیئات مذهبی که در زمان کرونا از دنیا رفتند از جمله
فعالیتهای شورای هیئات مذهبی استان است .رئیس شورای هیئات مذهبی استان
قم ،تشکیل پویش مجازی «هیئت تعطیل نیست» ،برگزاری مسابقه فرهنگی ،برپایی
چله زیارت عاشورا به صورت زنده در شبکههای اجتماعی با اجرای مداحان باسابقه،
توزیع تجهیزات بهداشتی در شبهای قدر ،توزیع بستههای معیشتی بین مسئوالن
هیئات مذهبی که در زمان شیوع کرونا آسیب دیدند و… را از دیگر فعالیتهای این
شورا ذکر کرد .اشعری بیان داشت :در سه ماه گذشته در مجموع  ۲۰عنوان فعالیت
توسط شورای هیئات مذهبی استان قم با مشارکت خیرین و برخی نهادها انجام شده
که از نظرها دور مانده است.
مدیرکل هواشناسی استان قم:

هوای قم گرمتر میشود

مدیرکلهواشناسیاستانقمگفت:براساستحلیلتصاویرماهوارهایونقشههای
هواشناسی  ،هوای استان در چند روز آینده گرمتر خواهد شد.
مهران حیدریافزود :با استقرار الگوهای تابستانه هوای گرمی را در چند روز آینده
در سطح استان خواهیم داشت که ماندگار خواهد بود .وی اضافه کرد :در  ۲روز آینده
با افزایش ناپایداریها ،در برخی ساعاتشاهد افزایش ابر و وزش به نسبت شدید
باد خواهیم بود .وی ادامه داد :ناپایداریها در برخی مناطق بهویژه در نیمه غربی
باعث رگبار پراکنده و رعدوبرق و در مناطق شرقی نیز گردوخاک خواهد شد .حیدری
خاطرنشان کرد :در روزهای آینده بیشینه دمای قم تا حدود  ۴۱درجه سانتیگراد
باالی صفر افزایش مییابد و دمای کمینه نیز حدود  ۱۸درجه سانتیگراد پیشبینی
میشود .وی بیان کرد :در شبانهروز گذشته  ،دمای هوا در ایستگاههای مناطق کوه
سفید ،کوشک نصرت ،فدک ،جمکران و قم حدود  ۴۰درجه سانتیگراد باالی صفر به
ثبت رسیده است .وی در ادامه گفت :از ابتدای سال زراعی جاری(اول مهرماه)۱۳۹۸
تاکنون ،میانگین بارش در استان قم  ۲۴۸میلیمتر بوده است که نسبت به میانگین
بلندمدت  ۷۳درصد و نسبت به سال گذشته نیز حدود هشت درصد افزایش نشان
میدهد .به گفته مدیرکل هواشناسی قم ،میزان بارش در سال زراعی گذشته ۲۲۹
و در میانگین بلندمدت  ۱۴۳.۵میلیمتر ثبتشده است .در استان قم  ۱۳ایستگاه
هواشناسی شامل ۱۱ایستگاه سینوپتیک خودکار و ۲ایستگاه جادهای ۵۲،ایستگاه
بارانسنج خودکار ۳۵ ،ایستگاه بارانسنج سنتی و هشت ایستگاه سطحسنج که
وضعیت سطح و دبی رودخانهها را اندازه میگیرد ،فعال است.

حال ناخوش صنعت فرش قم

وجود فرش  ۱۰۰درصد ابریشم استان قم شهرت
جهانی دارد و باید صادرات این صنعت مورد توجه
قرار گیرد ،اما زمانی نوسانات ارزی و حال بحران کرونا
این صنعت را تحتالشعاع خود قرار داده و علیرغم
عدم صادرات ،تعدادی از تولیدکنندگان و بافندگان
بیکار شدهاند .فرش دستبافت ابریشم قم را باید
نماد صادرات این استان نامید چراکه این فرش زیبا
با تاروپود ابریشمی خود چشم گردشگران و تاجران
خارجی و داخلی را مجذوب کرده و از جلوههای
مهم صادرات قم و همچنین برند منحصربهفرد شهر
قم است .قم پایتخت تولید فرش ابریشم کشور
است و  90درصد این صنعت به خارج از کشور
صادر میشود و طبق آخرین آمارهای به دست آماده
ساالنه بیش از  40متر هزار مترمربع فرش دستبافت
با هنرمندی دستان هنرمند بافندگان قمی تولید و
ساالنه 10میلیون فرش از استان صادر میشود.
آنچه فرش دستبافت ابریشم قم را از دیگر
استانهایی که در زمینه فرش دستبافت حرفی برای
گفتن داشته متمایز کرده وجود ابریشم خالص و
ظرافت و زیبایی و همچنین تنوع در نقشه و رنگهای
آن است که این شهر مقدس را مهد و قطب تولید
فرشدستبافتابریشمنامیدهاست.
فرش دستبافت ابریشم قم تاریخی  100ساله دارد
و این استان را سرآمد طراحی و تولید این نوع فرش
در کشور و حتی سطح جهان کرده است ،هرچند
با توجه به بیتوجهی مسئوالن و سایه شوم تحریم،
مشکالت و نوسانات ارزی این روزها حال این فرش
زیبا که زمانی تاروپود ابریشمی خود را به رخ جهانیان
میکشید و بازارهایی را دستوپا کرده بود خوش
نیستولیهمچناناندکبازارهایداخلیوخارجی
خود را حفظ کرده است.
سایه کرونا بر سر فرش دستباف قم
ماههای بهمن و اسفندماه سال گذشته بود که
فرش ابریشم قم آماده عرضاندام برای کسب
مشتریان و همان اندک بازارهای جهانی بود که
ناگهان ویروسی منحوس سایه خود را بر بازار این
فرش افکنده و درست در زمان اوج فروش این اندک
بازار فروش را با رکود روبرو کرد.
به گزارش تسنیم ،درحالیکه با نزدیکی به عید
نوروزتولیدکنندگانآمادهتحویلفرشهایابریشمی
تولید خود از دست بافندگان بودند ،به دلیل بحران
کرونا تولیدکنندگان حتی فرصت سرکشی به
فرشهای تولید خود در کارگاههای تولیدی براثر
رعایتپروتکلهایبهداشتیهمپیدانکردهوناگهان
این ویروس بر تاروپود این فرش گره انداخته و به دلیل
رکود بازار دستمزد بافندگان فرش پرداخته نشد و
افرادیکهدرچرخهتولیداینصنعتسهمیداشتند
از کار بیکار شدند.
امروز تولیدکنندگان جدای از تحمل سختی
نوساناتارز،کاهشبازارهایهدفدربحرانکرونا،با
مشکلشدیدنقدینگیروبروهستندکهاگرمسئوالن
چارهای برای این صنعت نداشته باشند این موضوع
ممکن است فرش ابریشم را از عرش به فرش با تنزل
شدید تقاضا روبرو شود.

با گفتوگوهایی که با چند تولیدکننده مطرح
قمی داشتیم آنها جدای از تحمل سایه شوم تحریم
ظالمانه اقتصادی؛ باید بحرانی که بر اثر ویروس کرونا
بر بازار فرش سایه انداخته را تحمل کنند درحالیکه
نیاز بیشتری به حمایت و اعطای تسهیالت دارند.
کروناوکاهششدیدنقدینگی
یک تولیدکننده به نام قمی که 62سال از عمر خود
را در زمینه تولید؛ فروش و صادرات فرش ابریشم
سپری کرده است ضمن ابراز نگرانی از وضعیت
کنونی صنعت فرش ابریشم میگوید :بحران کرونا
وضعیت فرش دستبافت ابریشم قم را ناامن کرده
است ما حتی نمیتوانیم به کارگاهها و یا محل بافت
فرش خود سرکشی کنیم با این بحران نمیتوان
آیندهای برای این فرش پیشبینی کرد ،به دلیل نبود
بازار فرشها در انبارها مانده و ما هم به دلیل نبود
مشتریباکاهششدیدنقدینگیروبروهستیم.
محمد امجدی ادامه میدهد :با رکود در بازار فرش
دستبافت ما حتی توان پرداخت دستمزد بافندگان را
نداریم و بیشتر معامالت ما با چک صورت میگیرد
در زمانی که ما چشمانتظار گردشگران خارجی که
مشتریان مهم این فرش هستند بودیم ،کرونا تأثیر
منفی بر بازار فرش گذاشته و چالشهایی را برای ما
به ارمغان آورد.
نحسیکرونابراندکبازارهدففرشابریشم
یکیدیگرازتولیدکنندگانفرشدستبافتکهبیش
از  30سالی در زمینه تولید و صادرات فعالیت قابل
قبولی داشته بیان میکند :وقتی صحبت از فرش
ابریشم به میان میآید ناخودآگاه فرش دستبافت
ابریشمی قم به ذهنها میآید ،نماد صادرات قم
صنعت فرش ابریشم بود که تا قبل از تحریم همه
بازارهای اروپایی و حاشیه خلیجفارس و حتی آمریکا
را قبضه خود کرده بود ولی با تحریم اندک بازارهای
هدفی را داشتیم که راضیکننده بود.
رضا جعفرنژاد بیان میکند :خود را برای نوروز و
بازار فروش آماده کرده بودیم ،همچنین در حال
برنامهریزی برای ورود با بازارهای اروپایی بودیم و
بازارهای داخلی خوبی هم داشتیم ولی بحران کرونا
همان اندک بازار هدف ما را هم تحت تأثیر گذاشت

و ما مشتریان خود را به دلیل قطع ارتباطات از دست
دادیم.
به گفته وی 200 ،کارگر در چرخه تولید فرش
دستبافت باهم ارتباط دارند و من به دلیل نبود
نقدینگی مجبور هستم  60نفر از کارگران خود را
بیکار کنم ،دولت باید با پرداخت تسهیالت کمبهره ما
را حمایت کند این صنعت تأثیر مطلوبی بر صادرات و
اقتصاد استان دارد.
چالشتولیدکنندگانفرشباکاهششدید
نقدینگی
رئیس اتحادیه بافندگان ،تولید و فروش فرش
دستبافت قم عنوان میکند :بهطور طبیعی صنعت
فرش دستبافت ابریشم از بحران کرونا بینصیب
نیستمهمترینتأثیرآنبرتولیدکنندگانبیشترنمود
دارد ،چراکه با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم
رعایتاصولبهداشتیقادربهسرکشیازکارگاههای
قالی نیستند ،بحث دوم هم چرخش مالی است که
این تولیدکنندگان درست در زمانی که اوج فروش
فرشهای آنها بود با رکود مواجه و با کاهش شدید
نقدینگیروبروشدند.
هادی راد میافزاید :ماههای بهمن و اسفند اوج
فروش فرش دستبافت ابریشم است که ما در این
زمان بازار را دست دادیم و نقدینگیها بهشدت
کاهش یافت  90درصد تولیدکنندگان مزد بافندگان
خود را ندادهاند شب عید کرونا معادالت فروش
را به هم زد .وی در پاسخ به این سؤال که مسئوالن
حمایتی نکرده و چگونه میتوان این آسیب را جبران
کرد اضافه میکند :ما درخواستهای متعددی در
ارتباط با تخصیص تسهیالت ارزانقیمت به مراجع
مربوطه دادیم؛ حداقل هر تولیدکننده خرد نیاز به
یک میلیارد نقدینگی دارد همچنین تولیدکنندگان
شناختهشده هم نیاز آنها تا 10میلیارد تومان است .
وجود فرش صد درصد ابریشم استان قم شهرت
جهانی دارد و باید صادرات این صنعت مورد توجه قرار
گیرد ،اما زمانی نوسانات ارزی و حال بحران کرونا این
صنعت را تحتالشعاع خود قرار داده و علیرغم عدم
صادرات ،تعدادی از تولیدکنندگان و بافندگان بیکار
شدهاند.

ضرورت همراهی و همدلی نزدیکان با بهبودیافتگان از کرونا؛

کرونا گرفتم ،گناه که نکردم

ویروس کرونا با شاخصهای ابتال و انتقالی که دارد نه تنها سالمت جسمی فرد مبتال را بلکه
سالمت روح و روان را هم به دلیل تغییر نگاه اطرافیان دستخوش دگرگونی میکند و در نهایت
نگاههایی که از انگ زدن شروع و به طرد و کنارهگیری منتهی میشود ،زندگی فرد مبتال را زیر و
رومیکند.
مدتی است کرونا یکه تاز میدان شده و همچون شبحی در کوی و برزن می چرخد و بر سیستم
ایمنی ضعیف می نشیند .ویروسی که قدرت سرایت باالیی دارد و به همین دلیل فرد مبتال باید
برای درمان ،به مدت ۲هفته در قرنطینه و سپس به مدت ۲هفته دیگر در نقاهتگاه باشد تا در کنار
بهبودی کامل ،قدرت انتقال ویروس از او کاسته شود.
تمام تفاسیر دوره ابتال و درمان این ویروس یک طرف و احتمال طرد شدن از سوی اطرافیان یا
کنار گذاشته شدن از محل کار طرف دیگر جاده ای است که مبتالیان به کرونا ناخواسته در آن
قرار گرفته اند تا آنجا که لب به شکایت گشوده اند که خلق الناس کرونا گرفتیم گناه که نکردیم.
شکوه و شکایت هایی که کم و بیش دیده و شنیده می شود تا آنجا که «سید محمد سید مهدی»
مسوول واحد سالمت شغلی کارکنان و طب کار و رییس درمانگاه مسیح دانشوری هم در گفت و
گو با رسانه ها به آن اشاره می کند و درباره روزهای دشوار بهبودیافتگان ویروس کرونا می گوید:
بهبودیافتگان کرونا می آیند بیمارستان و می گویند کارفرما مانع ورود آنها به محل کار شده یا
حتی همسایگان برای بازگشت به آپارتمان اذیتشان می کنند .وی با تاکید بر اینکه تمامی افراد
مبتال به کرونا پس از طی دوران قرنطینه و درمان میتوانند ضمن رعایت توصیهها بازگشت به کار
داشته باشند ،ادامه می دهد :برای رفع دغدغه این بهبودیافتگان ،درمانگاه بازگشت به کار بیماران
کرونایی در بیمارستان مسیح دانشوری راهاندازی شده با این معنا که پرسنل شاغل در واحدهای
مختلفی که کارفرما درخواست ارائه گواهی سالمت یا بازگشت به کار دارد ،میتوانند برای دریافت
گواهیسالمت بهدرمانگاهبازگشت به کاربیماران اینبیمارستان مراجعه کنند.
اماچگونگیهمراهیوهمدلینزدیکانبابهبودیافتگانهمچراغراهیدرمسیردرمانوکاستن
بار روانی آنها است ،موضوعی که " سید حسن موسوی چلک" رئیس انجمن مددکاران اجتماعی
ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به آن اشاره کرد و گفت :وقتی بحرانی مانند ویروس کرونا اتفاق
می افتد ،می تواند پیامدها و عوارض مختلف چه در بعد فردی و چه در سطح جامعه داشته باشد.
وی ادامه داد :برخی از این پیامدها به دلیل عدم شناخت ویژگی آن بحران و افرادی که درگیر
آن می شوند به وجود می آید .در بحران کرونا هم موضوع انگ اجتماعی که بر پیشانی افراد مبتال

به کرونا می خورد پیامدهای ناگواری به همراه داشته که باعث ایجاد پویشی با عنوان انگ زدایی
اجتماعیشدهاست.
موسوی چلک یادآور شد :ما هم در حوزه مددکاری اجتماعی ،در بیانیه های جهانی اخالق با
موضوع کرونا بر این موضوع تاکید کردیم که کرونا یک بیماری بهداشتی است و هر گونه رفتار
تبعیضآمیزیاتحقیرآمیزبااینمبتالیانممنوعاست.
هر فاصله گیری ،انگ نیست
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه بخشی از این فاصله گرفتن های خانواده
یا جامعه از افرادی که درگیر کووید  ۱۹می شوند به پروتکل های بهداشتی که توصیه شده باز
می گردد و به منزله بی تفاوتی یا فاصله عاطفی گرفتن از آنان نیست ،تصریح کرد :مبتالیان یا
بهبودیافتگان باید این موارد را در نظر بگیرند .لذا بیماران هم نباید این رفتار را به منزله انگ
اجتماعی تلقی کنند .موسوی چلک با تاکید بر اینکه این بیماری انگ ندارد و این ما هستیم که با
رفتارهای خود آنرا انگ می پنداریم ،یادآور شد :بسیاری از مقامات هم مبتال به این ویروس شدند و
به زندگی عادی و کاری بازگشتند.
وی ادامه داد :پس افرادی که درگیر کووید  ۱۹می شوند باید از میزان حساسیت ها و توقعات
بکاهند و گمان نبرند که کسی آنها را دوست ندارد در حالی که آنان برای خانواده ،عزیز هستند.
موسوی چلک درباره چرایی شکل گیری نگاه های نامتعارف و انگ گونه عده ای به مبتالیان یا
بهبودیافتگان هم خاطرنشان کرد :عده ای هم ممکن است بیماری را نشناسند و ندانند که چند
و چون آن چیست یا به عبارتی اشراف اطالعاتی نسبت به این موضوع نداشته باشند و در نتیجه
نوعی واکنش اضطرابی منفی ایجادشود .لذا توصیه می کنیم افرادی که در داخل خانواده ،فرد
مبتال دارند اطالعات خود را به روزرسانی کنند تا بتوانند برای مبتالیان توضیح بدهند که چرا نمی
توانیم شما را در آغوش بگیریم یا همچون گذشته کنار هم باشیم.
وی با تاکید بر اینکه با صحبت کردن سوء تفاهم ها برطرف و خطر ایجاد آسیب ها کم می شود
متذکر شد :کارفرما حق ندارد فردی را به دلیل ابتال به بیماری کرونا ،از کار اخراج کند .ممکن
است کرونا باعث شود که برخی مشاغل مجبور به تعدیل نیرو شوند اما ربطی به ابتال به کرونا ندارد.
وی خاطرنشان کرد :عدم اطالع و ترس غیرواقعی منجر به این می شود که عده ای از هم فاصله
بگیرند اما قطعا با صحبت کردن و توضیح دادن درباره این کار ،می توان سوء تفاهم ها را رفع و افراد
را به زندگی عادی بازگرداند.

ضرورت مراقبتهای ویژه از سالمندان در روزهای کرونایی

گسترش فوت افراد مسن بر اثر ویروس کرونا که اغلب
بیماریهای زمینهای نیز دارند ،پیشبینی و اجرای
تمهیدات مناسب جهت جلوگیری از ابتال ،تشخیص
سریع و مراقبت مناسب در محیطهایی مانند سرای
سالمندان را برای آنها الزم و ضروری ساخته است.
ت شدگان
یک اپیدمولوژیست افزود :متوسط سن فو 
ناشی از ویروس کرونا در کشور باالتر از  ۶۰سال است،
این سالمندان به دلیل خطر ابتالی باال نیاز به مراقبتها و
توجهات خاص دارند .علی سوری اظهار داشت :بسیاری
از سالمندان نیز از بیماریهای مزمن مانند فشارخون
باال ،دیابت یا بیماریهای قلبی عروقی رنج میبرند و
ب ه صورت دورهای تحت حمایت مراقبتهای بهداشتی
درمانی هستند ،شیوع کرونا در این گروه سبب اختالل در
دسترسی به این خدمات میشود بنابراین برای این افراد
هرچه سریعتر باید سیستم مراقبتی جایگزین مناسب در
نظر گرفته شود تا از بروز عواقب بعدی در آنها پیشگیری
شود .سوری با بیان اینکه به حداقل رساندن نیاز به خروج
از منزل در سالمندان نکتهای اساسی است ،ادامه داد:
سالمندان باید منابع کافی از مواد غذایی فاسد نشدنی را

در دسترس داشته باشند و داروهای الزم برای حداقل ۳۰
روز خود را تهیه کنند تا نیاز نباشد از منزل خارج شوند ،آنها
باید از مسافرتهای غیرضروری تا حد امکان خودداری
کنند تا خطر قرار گرفتن در معرض ویروس کاهش یابد.
به گفته وی ،لزوم پیشبینی و اجرای تمهیدات مناسب
برای پیشگیری از ورود ویروس کووید  ۱۹به محیطهای
مستعد گسترش این ویروس مانند سرای سالمندان
نکتهای اساسی است و به علت وجود افراد مستعد در
سرای سالمندان انتقال و گسترش این ویروس در این
محیطها بهسرعت صورت میگیرد بنابراین اجرای
غربالگری عالمتی و سیاستهای محدودکننده برای
مالقاتکنندگان و کارکنان غیرضروری ،اجرای غربالگری
کارکنان ،پایش عالمتی ساکنان سرای سالمندان،
فاصلهگذاری اجتماعی شامل محدود کردن رفتوآمد
ساکنینوفعالیتهایگروهیهمینطورآموزشکارکنان
جهت کنترل آلودگی و استفاده از تجهیزات حفاظت
فردی و رفع کمبود تجهیزات حفاظتی ضروری است.
سوری تصریح کرد :رعایت نکات بهداشتی و محافظتی،
سالمندانی که توسط پرستار یا اعضای خانواده در

منزل نگهداری میشود الزامی است و اغلب پرستاران
سالمندان نیز آموزش کافی ندیدهاند و در شرایط اپیدمی
نیز درصورتیکه برای مراقبت صحیح از سالمند توانمند
نشوند میتوانند ناخواسته موجب ابتال و یا مرگ سالمند
شوند .وی خاطرنشان کرد :پرستاران سالمند عالوه برای
تقویت اقدامات بهداشت فردی مانند استفاده از ماسک
بخصوص در زمان ارائه خدمات به سالمند ،شستن مرتب
دستها با مواد ضدعفونیکننده و پرهیز از مواجهه با
سایر افراد و حضور در اجتماعات یا تماس با افراد مبتال
یا محتمل ،برای محافظت از سالمند تحت نظر خود در
برابر کووید ۱۹تالش کنند .سوری افزود :مراکز بهداشتی
درمانیوسایرمراکزخدماتیمانندبهزیستینیزمیتوانند
با زیرپوشش قرار دادن فعال سالمندان نیازمند به این
خدمات با تماس و مراجعه با آنها در به حداقل رساندن
بار بیماری در میان سالمندان نقش مهمی داشته باشند
و نیروهای داوطلب و آموزشدیده محلی با سازماندهی
مناسب میتوانند برخی خدمات معمول یا مایحتاج
سالمندان را تهیه و به دست آنها برسانند تا مجبور به
خروج از خانه نشوند.

برای حل اختالف بین شهروندان و شهرداری صورت گرفت :

تشکیلکمیتهحقوقیدرشهرداریقم

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم از تشکیل کمیته حقوقی در
شهرداری قم خبر داد و گفت :این کمیته در راستای رعایت حقوق شهروندان و تسهیل
در احقاق حق آنان بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون درگیر شدن شهروندان در
فرآیند دادرسی در محاکم و دادگستری شکلگرفته است.
حسین اسالمی با اشاره به مشکالت حقوقی بین شهرداری و شهروندان و لزوم توجه
به این مهم در راستای رعایت حقوق شهروندان و تسهیل در احقاق حق آنان بدون
پرداخت هزینه دادرسی و بدون درگیر شدن شهروندان در فرآیند دادرسی در محاکم و
ً
دادگستری اظهار کرد :تا به امروز صرفا اختالف بین پیمانکاران و شهرداری در هیأتی
با عنوان هیأت ماده  ۳۷آییننامه معامالتی شهرداری و با حضور یک نفر قاضی مجرب
با معرفی رئیسکل دادگستری و حضور مستشاری نمایندهای از شورای اسالمی شهر و
یک نماینده از وزارت کشور ،مورد رسیدگی قرار میگرفت که همچنان این هیأت باقوت
به کار خود ادامه میدهد.
وی ادامه داد :با تشکیل کمیته حقوقی ،عالوه بر هیأت موضوع ماده  ۳۷آییننامه
معامالتی شهرداری که اختالفات ناشی از قراردادها و پیمانها را مورد رسیدگی قرار
میدهد ،این کمیته حقوقی شکلگرفته است تا اگر هر شهروندی علیه شهرداری
ادعای حقوقی داشته باشد ،بدون اینکه مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاهها و
پرداخت هزینه سنگین دادرسی باشد و بدون اینکه مطابق روال در انتظار ارجاع پرونده
به یکی از شعب دادگاههای حقوقی و نوبت رسیدگی قرار گیرد ،در این کمیته ادعای
حقوقی وی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم افزود :امروز با هماهنگی با
رئیسکل دادگستری و باهدف قضا زدایی و کاهش تورم پروندههای قضایی ازیکطرف
و همچنین حذف مراجعات بیرویه شهروندانی که با شهرداری اختالف دارند به
دادگستری که عالوه بر طوالنی شدن فرآیند رسیدگی ،موجب پرداخت هزینه دادرسی
میشد ،مقررشد که اگر شهروندی اختالف حقوقی با شهرداری داشته باشد ،در ابتدا
و قبل از تقدیم هرگونه دادخواستی ،خواسته خود را در قالب یک درخواست معمولی
تنظیم و به کمیته حقوقی مستقر در شهرداری تحویل دهد.
اسالمی در خصوص فرآیند بررسی پروندهها در این کمیته اظهار کرد :این کمیته که
با حضور یک نفر قاضی باتجربه از سوی رئیسکل دادگستری و نمایندهای از شورای
اسالمی شهر و نمایندهای از شهرداری تشکیل میشود ،با دعوت از شهروندی که طرف
دعوا با شهرداری است و استماع اظهارات وی و مالحظه دالیل ارائهشده و نیز استماع
دفاعیات نماینده شهرداری نسبت به موضوع بررسی و حل اختالف میکند.
وی ادامه داد :غالب دعاوی در این کمیته و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و
امثال آن منتهی به توافق شده و بدون نیاز به مراجعه به دادگستری و بدون نیاز به صدور
رأی ،حلوفصل میگردد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم در خصوص نحوه ثبت شکایات در
این کمیته ،گفت :شهروندان درخواست مکتوب خود را به اداره کل حقوقی شهرداری
واقع در طبقه چهارم شهرداری مرکز تحویل میدهند و منتظر دعوت میمانند و با توجه
ً
به اینکه این کمیته هر هفته (فعال روزهای چهارشنبه) تشکیل میشود ،این انتظار
طوالنینخواهدبود.
وی در خصوص اینکه اگر شهروندی نسبت به نظر کمیته حقوقی ،معترض بود یا
نظر کمیته برای وی قانعکننده نبود ،گفت :هدف از تشکیل این کمیته ،رعایت حقوق
شهروندان و تسهیل در احقاق حق آنان بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون درگیر
شدن شهروندان در فرآیند دادرسی در محاکم و دادگستری است اما شهروندان این حق
رادارند که ،نظر کمیته حقوقی را نپذیرند ،در این صورت حق مراجعه آنان به دادگستری
با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت سایر مقررات قانونی محفوظ خواهد بود همچنان
این حق برای شهرداری نیز محفوظ است.
معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) اعالم کرد:

حمایت از کارگاههای تولیدی زودبازده
درمناطقروستایی

معاونهماهنگکنندهسپاهامامعلیابنابیطالب(ع)استانقمگفت:سپاهوبسیج
بانظارتبرتوزیعمحصوالتدرزمینهساختوبهرهبرداریکارگاههایزودبازدهتولیدی
درمناطقروستاییحمایتمیکند.
مهدی کبیریپور ظهار داشت :حمایت از قشر کارگر و افزایش حقوق و مزایای این
قشر باید با در نظر گرفتن حقوق کارفرمایان صورت بگیرد تا متضرر نشوند.
وی با اشاره به اهمیت خرید کاالی داخلی افزود :باید کاالی ایرانی همه ویژگیهای
استاندارد را داشته باشد تا خریدار در بازار با توجه به قیمت مناسب ،کیفیت مرغوب و
بستهبندیمتعارفمحصولتولیدملی،کمتربهسمتمحصوالتمشابهخارجیبرود.
معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان قم حمایت از مشاغل
خانگی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد :برخی از محصوالت را میتوان در منزل یا
کارگاههای کوچک تولید و با مشارکت کارخانهها با نظارتهای الزم به عنوان برند در
بازار عرضه کرد.
کبیری پور با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمینه جهش تولید گفت :با
تالش مجلس ،دولت ،نهادهای انقالبی و همکاری مردم و با کاهش هزینههای تولید
و همچنین حذف هزینههای جانبی و غیر منطقی میتوان گام موثری در تحقق جهش
تولیدبرداشت.
وی ادامه داد :برای حمایت از کاالی تولید داخلی میتوان با واردات هوشمند و یا
جلوگیری از واردات محصوالتی که در کشور تولید میشوند ،تولید کننده را مشتاق به
پیشرفت در عرصه تولید کرد.
معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان قم بیان کرد :مجلس
بایدباافزایشنظارتبرشبکههایتوزیعمواداولیهوحذفواسطههاوهمچنینکاهش
قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید کنندگان ،مواد الزم را در اختیار آنها قرار دهد تا قیمت
تمام شده محصول برای تولید کننده کاهش پیدا کند و به دنبال آن تولید افزایش یابد.
کبیری پور خاطرنشان کرد :سپاه و بسیج باید با نظارت بر توزیع محصوالت و کمک به
ساخت و بهره برداری کارگاههای زود بازده تولیدی در مناطق روستایی با حداقل قیمت
تکمیلکنندهزنجیرهتولیدباشد.
رئیسانجمنصنایعکفشماشینیاستانقمخبرداد:

تبعات منفی کرونا بر روی صادرات
صنعت کفش قم

رئیس انجمن صنایع کفش ماشینی استان قم گفت :بسته شدن مرز برخی از
کشورهای همسایه به دلیل شیوع کرونا ،مشکالتی را برای بخش تولید کفش در استان
به وجود آورد.
ابوالفضل فرهانی ظهر دیروز در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان
قم در سالن جلسات کرامت استانداری در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت صنعت
کفش استان قم اظهار کرد :این صنعت از صنعتهای قدیمی استان است و اشتغال
زاییوارزآوریباالییبرایاستانقمدارد،بیشترتولیدصنعتکفشاستانبهکشورهای
هدف صادر میشود.
وی ادامه داد :از حدود هشت سال بحث ساماندهی واحدهای تولیدی کفش بدون
پروانه در استان قم مطرح بود که مجوزهای موقت به این واحدها داده شد ،برای
ساماندهی آنها قرار بود که یک شهرک کفش در استان قم احداث و نمایشگاه دائمی از
تولیدات این واحدها در ورودی این شهرک ایجاد شود.
رئیس انجمن صنایع کفش ماشینی استان قم افزود :کلنگ شهرک کفش در استان با
حمایت استانداری قم زده شد ،اما کمربندی جدید شهر قم این شهرک را نصف میکند
و به همین دلیل باید به دنبال زمین جدید برای احداث شهرک کفش در استان باشیم،
کارهای زیربنایی در این زمینه انجام شده است.
فرهانی ساماندهی واحدهای تولیدی کفش در استان قم را ضروری دانست و تصریح
کرد :به دنبال این هستیم که این واحدها در استان پراکنده نشوند ،برخی از واحدهای
تولیدی کفش استان تصمیم به استقرار در جاده کاشان دارند که مطلوب نیست.
وی ادامه داد :بسته شدن مرز برخی از کشورهای همسایه به دلیل شیوع کرونا،
مشکالتی را برای بخش تولید کفش در استان قم به وجود آورد ،اما با توجه به نیاز این
کشورهابهمحصولکفشاستانبرآوردمیشودکهطیماههایآتی،تولیداتانبارشده
صنعت کفش قم صادر شود و به حالت عادی در این زمینه برگردیم.
فرهانی فروش صنعت کفش استان قم به خریداران خارجی را به صورت ریالی
دانست و تصریح کرد :این مساله مشکالتی را در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات
برای این صنعت به وجود آورد ،اگر این مشکالت حل شود ،فروش خارجی صنعت
کفش استان قم افزایش پیدا میکند ،صادرات این صنعت در گذشته به  100میلیون
دالرمیرسید.

اقتصادی5
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مروری بر روند تولید و عرضه خودرو در کشور؛

قانون شکنانی که بازار خودرو را ملتهب کردند

گزارش از مائده آقاخان
آیا دالالن به تنهایی موفق شدند بازار خودروی کشور را آشفته کنند یا
بسترهای موجود اجازه سوءاستفاده را برای آنها فراهم کرد؟ در این گزارش
کوشیده شده به این پرسش پاسخ داده شود.
در روزهای اخیر شاهد آشفتگی بازار خودرو بودیم؛ اتفاقی که تکرار آن نشان
میدهد یکی از مشکالت اقتصاد ایران است .با این حال میدانیم مشکالت
اقتصادی راه حل مخصوص به خود را دارند و اگر بنا شود به روشهای امنیتی
به دنبال حل این مسائل باشیم ،نتیجهاش رشوههای بهت آوری میشود که
ریاست قوه قضاییه از آن به عنوان آفتی جدی یاد کرد.
رویکرد جدید قوه قضاییه در برخورد با قانون شکنی ،عاملی شد تا به این
آشفتهبازارخودروکهریشهدرگذشتهنیزداردنگاهیانداختهوبهقانونشکنان
واقعی بازار بپردازیم؛ چرا که هر زمان شاهد ناآرامی و نابههنجاری در بازار خودرو
هستیم تمامی مسئوالن اجرایی ،قضایی ،نمایندگان مجلس و روزنامهنگاران
با متهم نمودن واسطهها و دالالن ،آن ها را عامل گرانی و افسارگسیختگی
بازار خودرو معرفی و با کمک از سیستمهای امنیتی و قضایی سعی در حذف
صورت مسئله دارند .اما به واسطه آدرس اشتباهی که به مقامات قضایی
میدهند باعث میشوند نه تنها مشکل حل نشود بلکه این زخم بزرگتر شده
ً
و به صورت حاد هر از چند گاه بوی عفونتش همه را آزرده و مجددا این سیر
معیوبتکرارشود.
نقش اصلی خودروسازان در التهاب بازار
اما مقصر اصلی کیست؟ در گام اول مدیران خودروسازی که در سال  ۹۷و
 ۹۸علی رغم علم به ناتوانی تحویل خودرو ،با ایجاد صف های طوالنی و فروش
بیش از ۹۰۰هزار دستگاه بیش از ظرفیت تولید عملیاتی باعث شدند با جذب
سرمایههای سرگردان حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان اختالف نرخ بازار رسمی
ایجاد شود ،مقصرند .چرا که این تصمیم عامل تشنج و نا به سامانی در بازار بود
و مدیران مجبور بودند خودرو را بر اساس نرخ زمان تعهد ثبت نام تحویل دهند
و یکی از عوامل مؤثر افزایش ۳۵برابری رشد زیان انباشته شرکت باشند .یعنی
گران ترین و پرهزینه ترین روش جذب نقدینگی .در اصل خودروسازان  ۸هزار
میلیارد تومان تسهیالت دولتی اخذ کردند که توان بازپرداخت آن را نداشتند.
اما در روند سالم باید تمامی این هزینه ها را به قیمت تمام شده خودرو اضافه
نمودهومهمتراینکهقطعهسازانیراکهمانعافزایشتولیدمیشوند،شناسایی
و حذف کنند تا عرضه بیشتر شود.
دومین مقصر شورای رقابت است که از وظایف قانونی خود فقط عالقهمند به
تعیین نرخ خودرو است و توجهی به مابقی مسئولیت خود اعم از تعیین تکلیف
نحوه رفع زیان خودروسازان که به جهت کنترل دستوری قیمت با هدف کنترل
تورم کشور انجام می گیرد ندارد.
از دادستانها تا وزارت صمت؛ کدام مقصرند؟
چه بسا دادستان ها ،ضابطان متعدد و مختلف درگیر مسایل اقتصادی،

سازمان تعزیرات ،سازمان حمایت از مصرف کنندگان ،بازرسی کل کشور و
اعضای قوه مقننه که طبق قانون باید موارد مکشوفه خود را به این شورا ارجاع
دهند ،در این آشفته بازار باید پاسخگو باشند.
همچنینوزارتصمتکهتحتتأثیرفشارهاتصمیماتغیراقتصادیومغایر
با اصول تجارت را در سیستم جاری میسازد ،دیگر شریک این اتفاق است .به
عنوان مثال برای فروش  ۸۰۰هزار خودرو در کشوری با  ۸۳میلیون جمعیت با
ضرورت هر کد ملی دارای گواهینامه بدون پالک فعال یک ثبت نام ،چه فیلتر
مطمئنی جهت خوف سوداگران وجود دارد؟ یعنی هر آن امکان ارائه و خرید
 ۱۰هزار کارت و کد ملی وجود دارد و مهمتر اینکه با فروش خودرو به این صورت
تمامیخودروهایصفرکیلومترازحوزهنظارتوزارتصمتوسازمانحمایت
از جمله محلهای نمایندگی خارج شده و به خانهها و دفاتر غیررسمی ثبت
نشده سوق داده میشوند که هیچ روش و ابزاری برای کنترل آن وجود ندارد.
این در حالی است که کنترل و نظارت بر  ۱۳۰۰واحد نمایندگی بسیار میسرتر
و نتیجه بخش تر است و برخورد قاطع با عوامل کاهش عرضه از جمله مدیریت
ضعیف و انحصاری خودروسازان و  ...نیاز است .در واقع فیلترهایی که قانون
گذاران تصویب کردند ،امکان خرید خودرو برای  ۲۰میلیون نفر را از بین برد،
اما  ۳۰میلیون کد فعال داریم که امکان خرید و فروش دارند .از طرفی فیلتر
بیجهتی میگذارند که اگر سه ماه خودرو را نیاورید ،گارانتی نمیشود.
نقشقوهقضاییهچیست؟
از طرف دیگر قوه قضاییه بر اساس ماده ۹۱قانون اجرای سیاستهای اصل
 ۴۴قانون اساسی مصوب سال  ۸۶و الحاقیههای بعدی آن موظف است ،با
تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری ،در داوری این گونه پروندهها و
همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی ،از ظرفیتهای کارشناسی بخش
غیردولتی استفاده کند .این قانون به قدری اهمیت دارد که قانون گذار متذکر
شده مادامی که در قوانین بعدی فسخ یا اطالح مواد و مقررات این قانون
ً
صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود ،معتبر خواهد بود.
این در حالی است که شاهد افزایش  ۳۱برابری اختالف قیمت خودرو طی
سالهای  ۹۷و  ۹۸تا حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان و افزایش  ۵۵برابری زیان
انباشته تا ۳۳هزار میلیارد تومان بودهایم ،اما پیش بینی الزم برای جلوگیری از
بحران کارگری و ورشکستگی این کارخانجات مادر صورت نگرفت و در حال
رصد اختالف قیمت  ۴۰۰هزار تومانی در سال های  ۹۳تا  ۹۶هستیم.
در مقابل باید پرسید چرا وزارت اقتصاد و امور دارایی شفاف سازی نمیکند
که از این درآمد  ۵۰هزار میلیارد تومانی چه میزان عاید کشور شده است؟ در
حالی که اگر به موقع وارد عمل میشدند ،میتوانستند ضمن کسب درآمد
مانعافزایشافسارگسیختهنرخهاشوند.
تعریف قانون از دالالن چیست؟
حال برای روشنتر شدن این موضوع بهتر است نگاهی به قانون مد نظر
ریاست قوه قضاییه بیندازیم ،به راستی قانون مدنظر حجت االسالم رئیسی
در مورد واسطهها و داللها چه میگوید و چه نقشی را برای آنها قائل است؟

مدیرکلخریدداخلیشرکتبازرگانیدولتی:

خرید تضمینی ۱.۸میلیون تن گندم در کشور

ابتدا نیکوست که با تعریف قانون از داللی آشنا شویم .در قانون تجارت کشور
باب ششم به داللی اشاره شده است و از مواد  ۳۳۵الی  ۳۵۶یعنی در دو ماده
به نحوه فعالیت ،مسئولیتها ،اجرت دالل ،مخارج و دفترنویسی آن پرداخته
شده ،ولی مادهای که به موضوع بحث ارتباط دارد ماده  ۳۴۴است که بیان
میکند«:داللدرخصوصارزشجنسیکهموردمعاملهقرارمیگیردمسئول
نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است».
همچنین در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال
 ۸۶و آیین نامه اجرایی آن نیز طی بند «ث» ماده  ۲واسطه اینچنین تعریف
شده است« :اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کنند ،صرفا یا
توام عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی مجاز
هستند».
واسطه در پروسه عرضه خودرو چه میکند؟
دراصلواسطهمذکورتنهامیتواندبهعنوانبخشیازمجموعهعرضهکننده
یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت خودروساز (عرضه کننده) فعالیت
نماید و خدمات خود را ارائه دهد .در بند «ج» نمایندگی مجاز هر شخص
حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهدهدار خدمات پس از فروش
در طول مدت ضمانت است معرفی میشود و خودروساز و وزارت صمت را
مسئولتهیهدستورالعمل،شرایط،ضوابط،ارزیابیخدماتفروشوهمچنین
مرجعرسیدگیبهشکایتمعرفیمینماید.
طبق قانون تمامی سازمانها و ادارات موظف به ارجاع شکایات مشتریان به
وزارت صمت هستند و خودروساز نیز باید قبل از اقدام به پیش فروش ،مجوز
مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارتخانه اخذ کند.
مسئله عرضه به قطعه سازان و نقدینگی وابسته است .قطعه سازان سهام
ایران خودرو ،بهمن خودرو و  ...را خریدهاند ،اما به خودروسازان قطعات را ارائه
نمیکنند تا قیمت در بازار باال رود و سپس قطعات را زیر قیمت می فروشند تا
سودبیشتریکنند.
البتهامروزباممنوعیتورودقطعاتچینی؛قطعهسازانداخلینمیتواننداز
فرصت سوءاستفاده کرده و به اسم قطعه ایرانی مونتاژ کنند .این درحالی است
که قطعهسازان هر کجا کارخانههای خودروسازی را خریدند؛ تولید را به شدت
کاهش دادند تا قیمت پایین رود.
اما مسئله نقدینگی نیز اهمیت خود را دارد .به عنوان نمونه به تازگی اعالم
کردند خودروسازان می توانند  ۴۰درصد فروش فوق العاده داشته باشند.
این اتفاق باعث میشود خودروساز تولیدات سال گذشته را تحویل نداده
و سهم آنها را به  ۴۰درصدی که امروز متقاضی هستند ،اختصاص دهد.
در نتیجه خودروی  ۶۰میلیون تومانی را به مشتری که یک سال یا بیشتر در
نوبت است ۳۰ ،میلیون تومان ارائه میکند (به قیمت سابق) و اینچنین زیان
انباشته خودروساز چند برابر میشود زیرا نیازمند نقدینگی است .در واقع آنچه
مشخص است اینکه باید قطعهسازان را هم در این جریان ذینفع دانست.
از طرف دیگر برابر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی
مصوب سال  ۸۶و الحاقیههای بعدی آن در ماده  ،۴۱شورای عالی اجرای
سیاستهای کل اصل  ۴۴مرکب از  ۲۳عضو هستند که شامل رئیس جمهور،
پنج وزیر ،روسای سازمان مدیریت و برنامه ،بانک مرکزی ،سازمان خصوصی
سازی ،سازمان بورس و اوراق بهادار از قوه مجریه و دادستان کل کشور و رئیس
بازرسی کل کشور از قوه قضاییه ،سه تن از نمایندگان و رئیس دیوان محاسبات
از مجلس ،روسای اتاقهای بازرگانی و اتاق تعاون به همراه سه نفر خبره و
صاحب نظر اقتصادی (با حکم رئیس جمهوری) میشوند.
اما این شورای عالی چه وظایفی را برعهده دارد؟ این شورا تسهیل رقابت ،منع
انحصار ،احتکار و استنکاف از معامالت منجر به آنها را تعیین میکند .در واقع
قانون ،شورای رقابت را تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی معرفی و
ً
مکلف نموده است که رأسا یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا
حقوقی از جمله دادستان کل کشور ،دادستانهای محل دیوان محاسبات،
سازمان بازرسی کل کشور و  ...بررسی و تحقیق در خصوص رویههای ضد
رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده ۶۱همین قانون تصمیم گیری میکند.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایت وقت رسیدگی تعیین
و آن را به طرفین ابالغ نماید .در ماده  ۹۱همان قانون آمده که قوه قضاییه
موظف است با تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری ،در داوریهای
این گونه پروندهها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی از ظرفیتهای
کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
در نهایت آنچه مشخص است اینکه تجربه جمشید بسم الله در دالر و وحید
مظلومین در سکه هیچ کدام نتوانست مانع از قدرت تعادل عرضه و تقاضا در
بازار شود ،پس چه بهتر که هر چه سریع تر به قانون باز گردیم تا جهش تولید را
همچون سال ۹۶دوباره تجربه کنیم.
سیر نزولی بازار سرمایه ادامه یافت:

ریزش  ۳۳هزار واحدی شاخص بورس

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :از ابتدای فصل برداشت تاکنون یک میلیون و  ۸۵۰هزار تن گندم
به ارزش چهار هزار و ۶۵۵میلیارد تومان در ۲۰استان کشور خرید تضمینی شد.
« مرتضی سعادتی کیا» افزود :از این میزان خرید گندم تاکنون مبلغ سه هزار و  ۴۴۸میلیارد تومان معادل  ۸۰درصد پول
گندمکاران به حسابشان واریز شده است .به گفته وی ،این مبلغ پرداختی برای کشاورزانی که فایل خرید گندمشان تا ۲۷
اردیبهشتماهبهبانکهایعاملارسالشدهاست،میباشد.مدیرکلخریدداخلیشرکتبازرگانیدولتیایراناظهارداشت:
طبق آمارها استانهای خوزستان با یک میلیون  ۱۲۰هزار تن ،فارس با  ۲۲۶هزار تن و ایالم با  ۱۶۷هزار تن رتبه های اول تا
سوم خرید گندم را به خود اختصاص دادهاند .سعادتی کیا تصریح کرد :طی این مدت  ۲۸۰هزار و  ۶۳۶محموله گندم توسط
 ۲۴۴مرکز خرید از ۸۹هزار و ۹۸کشاورز در ۲۰استان کشور خریداری شده است .وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم تا پایان
آبان ماه سال جاری ادامه دارد افزود :با ورود به فصل تابستان ،استانهای سردسیر همچون کردستان ،کرمانشاه ،آذربایجان
شرقی و غربی وارد عملیات خرید میشوند.
خرید  ۱۳۵هزارتن کلزا در  ۱۳استان کشور
مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره خرید کلزا گفت :از ابتدای برداشت تاکنون ۱۳۵هزار و ۹۸۶تن کلزا
به ارزش  ۶۰۶میلیارد تومان در  ۱۳استان کشور خریدار شده است .سعادتی کیا اضافه کرد :از این میزان مبلغ  ۴۱۰میلیارد
تومان معادل ۷۶درصد به حساب کشاورزان واریز شده است .به گفته وی ،این مبلغ مربوط به کشاورزانی است که فایل محصول
خریدشان تا ۲۹اردیبهشت ماه جاری به بانکهای عامل ارسال شده است .مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران
با بیان اینکه ۱۳۹مرکز خرید در ۱۳استان کشور فعال است افزود :اکنون استانهای خوزستان با ۶۳هزارو ۵۰۰تن  ،گلستان
 ۳۲هزارتن و ایالم  ۱۷هزار و  ۴۰۰تن رتبه های اول تا سوم خرید کلزا را دارند .وی اظهار داشت :با توجه به افزایش میزان
برداشتمحصول،تعدادمراکزخریددراستانهایمختلفافزایشمییابد.

کار بازار سرمایه دیروز هم مانند روزهای اخیر نزولی به پایان رسید و شاخص این بازار که در ساعات ابتدایی معامالتی
روندی صعودی داشت ،بیش از  ۳۳هزار واحد کاهش یافت.
به پایه این گزارش  ،شاخص کل بازار سرمایه امروز با  ۳۳هزار و  ۱۵۱واحد کاهش به رقم  ۹۲۶هزار و  ۶۸۸واحد رسید.
شاخص کل با معیار هم وزن نیز  ۵۷۵۲واحد کاهش یافت و عدد  ۳۱۲هزار و  ۵۲۸واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار  ۷۸۶هزار معامله انجام دادند که  ۶۳هزار و  ۸۰۹میلیارد ریال ارزش داشت.
در بازار دیروز صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،معدنی و صنعتی گل گهر،
مخابرات ایران ،معدنی و صنعتی چادرملو و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس
گذاشتند.
بانک های ملت ،تجارت و صادرات ایران ،فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران و بانک اقتصاد نوین نمادهای
پربینندهبورسراتشکیلدادند.
بازگشت فرابورس به کانال ۱۰هزار واحد
شاخص کل فرابورس نیز با  ۱۹۷واحد ریزش به کانال  ۱۰هزار واحد بازگشت و رقم  ۱۰هزار و  ۸۲۵واحد را ثبت کرد .در
این بازار  ۶۱۹هزار معامله به ارزش  ۶۲هزار و  ۱۸۷میلیارد ریال انجام شد.
در این بازار پتروشیمی مارون و سنگ اهن گهر زمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و فلدینگ صنایع معدنی
خاورمیانه،سهامیذوبآهناصفهان،پتروشیمیزاگرس،سرمایهگذاریصباتامینوتوسعهمولدنیروگاهیجهرمنسبت
بهسایرنمادهابیشترینتاثیرمنفیرارویفرابورسگذاشتند.
سهامی ذوب آهن اصفهان ،سیمان الر سبزوار ،بانک دی ،پتروشیمی زاگرس ،گروه کارخانجات صنعتی تبرک ،گروه
سرمایه گذاری میراثفرهنگیوفوالدهرمزگان جنوبنمادهای پربینندهفرابورسبودند.

آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت تاو سدید نیوساد با مسئولیت محدود به شماره ثبت  16790و شناسه ملی  14008642252به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/12/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان مجید راسخی به شماره
ملی  0370359666به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده  16.000.000ریال سهم الشرکه  ،محمد مهدی امینی پور به شماره ملی
 2003277722بهسمت مدیرعاملوعضوهیئت مدیرهدارنده 4.000.000ریالسهم الشرکهبرای مدتنامحدود انتخابشدند.کلیه
ً
اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به صورت منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()856354
-------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت حفار معدن آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 8202و شناسه ملی 10860154218به استناد صورتجلسه
مجمععمومیفوقالعادهمورخ 1397/01/23تصمیماتذیلاتخاذشد:تعداداعضاءهیئتمدیرهبهدونفرکاهشیافتومادهمربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()856353
-------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت اعتماد سازان ایمن صنعت آیندگان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13145و شناسه ملی14004517580
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1397/12/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان ابوالفضل فالح اصل
بشماره ملی  0453069673به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده  330.000.000ریال سهم الشرکه  ،منصور لک زایی به شماره ملی

 0386323798به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده  340.000.000ریال سهم الشرکه  ،محمد کدخدا زاده بشماره
ملی 0081624069به سمت نائب رئیس هیئت مدیره دارنده 330.000.000ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند
ً
 .کلیه اوراق و اسناد تعهدآوربا امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()856351
-------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهیتغییراتشرکتاعتمادسازانایمنصنعتآیندگانبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت 13145وشناسهملی14004517580
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1397/12/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم طیبه محمدی نجات بشماره
ملی 0386012040با دریافت مبلغ  50.000.000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت  ،از شرکت خارج ودیگر هیچگونه
حقی و سمتی در شرکت ندارد سرمایه شرکت ازمبلغ 1.050.000.000ریال به مبلغ  1.000.000.000ریال کاهش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه عبارتست از  :منصور لک زایی به
شماره ملی  0386323798دارنده  340.000.000ریال سهم الشرکه  ،ابوالفضل فالح اصل بشماره ملی  0453069673دارنده
 330.000.000ریال سهم الشرکه  ،محمد کدخدا زاده بشماره ملی  0081624069دارنده  330.000.000ریال سهم الشرکه
 -2مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی قم به واحد ثبتی تهران  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،فردوس ،
خیابان شهید محمدرضا علی حسینی  ،بن بست پنجم  ،پالک  ، 21طبقه سوم  ،واحد  4کدپستی  1481957445انتقال 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 ()856350

وزیر راه و شهرسازی:

 ۵۳هزارکامیونفرسوده،نوسازیمیشود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز طرح نوسازی ناوگان فرسوده باری جادهای از
امروز (سه شنبه) گفت :هدف این طرح ،نوسازی ۵۳هزار دستگاه کامیون فرسوده
با کامیونهای نوساز ظرف ۳سال است.
«محمد اسالمی» دیروز در مراسم آغاز طرح نوسازی ناوگان باری جادهای افزود:
این طرح به سیاستهای کلی نظام و اجرای قانون نوسازی ناوگان پاسخ مناسبی
است.
وی اولویت این طرح را ،قشر رانندگان کامیون دانست و افزود :اشخاص حقیقی و
حقوقی از امروز میتوانند وارد سامانه شده و براساس آئین نامه طراحی شده ،ثبت
نام کرده و موارد را طی کنند تا نسبت به کاهش سن ناوگان که هم به فرسودگی
رانندگان منجر شده و هم آلودگی محیط زیست و تصادفات جادهای را در پی
داشته،اقدامکنیم.
وزیر راه و شهرسازی ،اولویت را با کامیونهای باالی  ۵۰سال سن عنوان کرد و
افزود :تاکنون ۸۶۳راننده که بیشترین میزان پیمایش داشته اند ،انتخاب شده اند
که میتوانند به ایران خودرو دیزل مراجعه و مبادرت به دریافت خودروی نوسازی
کنند.
وی گیریبکس این کامیونها را برند بنز عنوان و گفت :از امروز  ۴گروه رو دعوت
کرده ایم که به این طرح ملحق شوند که گروه اول شامل سازندگان کامیون داخل
است که هزار دستگاه در هر سال به آنها تعلق میگیرد .دوم شرکتهای حمل و
نقل است که کسری ناوگان دارند و با احتمال لغو مجوز روبهرو هستند ،سومین
گروه ،واردکنندگان خودرو هستند که از وزارت صنعت مجوز دریافت کرده اند و گروه
چهارم نیز اشخاص حقیقی هستند که امکان واردات ۱۰دستگاه در سال را دارند.
اسالمی تاکید کرد :منشا تامین ارز باید حتما به اطالع بانک مرکزی برسد تا
موجبات ورود این ارز به بازار داخل فراهم نشود و بتوانیم از منابع مالی آن مطمئن
شویم و صرفا در بخش صنعت حمل و نقل سرمایه گذاری شود.
وی با بیان اینکه از سال ۸۸تا کنون تنها ۲۴هزار دستگاه ناوگان جادهای نوسازی
شده اند  ،افزود :این میزان در مقایسه با  ۳۴۶هزار دستگاه کامیون فعال در کشور،
رقم بسیار کوچکی است که باید کارخانههای داخلی ما در سال جهش تولید،
افزایش تولید داشته باشند و ناوگان همزمان با توسعه جادهها ،نوسازی شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نوسازی ناوگان موجب ارتقای ایمنی جادهها و
کاهش مصرف سوخت و آالیندگی زیست محیطی می شود،افزود :هدف از اجرای
این طرح ،نوسازی ۵۳هزار دستگاه ظرف ۳است و باید زودتر از ۳سال ،این هدف
محقق شده و متوسط سن ناوگان  ۵و نیم سال کاهش یابد.
اسالمی درباره کمبود استطاعت مالی برخی رانندگان یا مالکان کامیونهای
فرسوده که از ورود به این طرح عاجزند ،گفت :این رانندگان میتوانند با مشارکت
شرکتهای واردکننده یا به صورت مشارکت دو نفر راننده با هم وارد این طرح شوند.
معاون وزیر صنعت خبر داد:

بهرهبرداری از ۲۰۰پروژه ملی تا سال۱۴۰۰

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :بهرهبرداری از ۲۰۰
پروژه بزرگ صنعتی ،معدنی و بازرگانی تا سال ۱۴۰۰در قالب پویش هفتگی «تولید
مستمر – اشتغال مؤثر – صادرات پایدار» هدفگذاری شده است.
«سعید زرندی» افزود :برای راهاندازی این پروژههای ملی حدود  ۱۶۹هزار
میلیارد تومان سرمایهگذاری شده و با افتتاح این طرحها برای نزدیک به  ۴۱هزار
نفراشتغالمستقیمایجادمیشود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت :از نظر تعداد طرحها ،استان کرمان با
 ۲۶پروژه و از نظر حجم سرمایهگذاریها استان خوزستان با نزدیک به  ۳۶هزار
میلیارد تومان ،بیشترین سهم را در کشور دارا هستند.
وی ادامه داد :این ۲۰۰طرح که دارای شاخصهایی چون تکمیل زنجیره ارزش،
کاهش واردات ،صادراتی بودن ،استفاده از فناوری و کمک به رفع محرومیت
شناسایی شده ،به عنوان پروژههای ملی انتخاب شدهاند.
زرندی تأکید کرد :برای این طرحها ،پایش ،پیگیری و رفع مشکالت احتمالی تا
زمانتکمیل،راهاندازیوبهرهبرداریازسرمایهگذاریانجامشده،بهصورتمنظم
انجام خواهد شد.
وی گفت :اکنون ۱۲هزار و ۵۰۰طرح با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰درصد وجود
دارد که  ۶هزار فقره از آنها در زمره صنایع پیشران و اولویتدار است.
رییسسازمانملیاستاندارد:

ذرتهای آلوده تبدیل به الکل میشوند

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت :مطابق دستور رئیس جمهوری
در ستاد مقابله با کرونا ،ذرتهای آلوده دامی امحا نشده و برای رفع بخشی از
مشکالتبهداشتیمردمتبدیلالکلمیشوند.
«نیره پیروزبخت» دیروز در نشست خبری در محل سازمان ملی استاندارد ایران
افزود :تبدیل ذرتهای آلوده به الکل ،با نظارت وزارت بهداشت اجرایی خواهد
شد.
 ۲۸بهمن ماه پارسال پیروزبخت با اشاره به محموله ای از این ذرت ها که در
گمرک بندر امام خمینی مانده بود ،افزود  :در نهایت با دستور رئیسجمهوری
مبنی بر ارجاع یا امحای محموله ،بخش کوچکی از آن به کشوری غیر همسایه (که
شاخصهای استاندارد آن کشور مشکلی در پذیرش این ذرتها نداشت) ارسال
شد که آن را استفاده یا تبدیل کنند.
ماجرای ذرتهای آلوده وارداتی به کشور در مرداد ماه  ۱۳۹۸به دنبال اظهارات
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نگرانیها و واکنشهای بسیاری را به
دنبال داشت و در فضای رسانهای کشور سر و صدای زیادی به پا کرد.
موضوعی که گفته میشود واردات آن به اواخر  ۱۳۹۶برمیگردد و بعد از حدود
یک سال و نیم با حل نشدن مشکل ،دوباره مطرح شده است.
آنطور که منابع مختلف گزارش کردهاند به واردات  ۵۱۳هزار تن ذرت که طی
سالهای ۱۳۹۲تا ۱۳۹۵از سوی شرکتهای عمدتا خصوصی بر می گردد و از این
میزان  ۳۶۸هزار تن با گرفتن تاییدیه و گواهی سالمت ترخیص و توزیع اما حدود
 ۱۴۵هزار تن از آنها مغایر با استاندارهای الزم و حاوی سمی به نام آفالتوکسین
تشخیص داده شد و از خروج آنها از بندرامام خمینی (ره) جلوگیری به عمل آمد.
یککارشناسبازارسرمایه:

آزادسازی فروش سهام عدالت نگران
کنندهنیست

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :در بدترین حالت اگر از این  10میلیون
مشمول سهام عدالت  5میلیون نفر نسبت به فروش  30درصدی سهام خود
اقدام کند ،از آنجایی که ارزش سهام در حال افت است ،نهایتا  5000میلیارد
تومان آزاد میشود که این رقم در برابر معامالت روزانه  10تا  12هزار میلیارد تومان
نگرانکنندهنیست.
فردین آقابزرگی در گفتوگویی درباره آثار فروش سهام عدالت و آزاد شدن بخشی
از نقدینگیهای بازار سرمایه اظهار داشت :باید یک راهکار مناسب در دو ماه
ابتدای سال  99که شاهد هجوم خریداران به بورس بودیم ،تعریف میشد که این
سازوکارنهصرفابرایکنترلنقدینگییاتقاضابلکهدرراستایانجامتکالیفدولت
برای واگذاری سهام عدالت و اجرای بخشی از مفاد اصل  144قانون اساسی باید
به اجرا میرسید اما آنقدر با تاخیر انجام شد که در حال حاضر دولت در سایت سهام
عدالت گزینههایی را در اختیار افراد قرار داده تا مشموالن روش مدیریت سهام خود
را انتخاب کنند و به نوعی دولت موانعی برای فروش یا مکانیزمهای تشویق برای
جلوگیری از فروش سهام عدالت ایجاد کرده است.
وی ادامه داد :از آنجایی که فقط مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت
سهام عدالت انتخاب کردهاند مجاز به فروش 30درصدی سهام هستند ،نگرانی از
آزاد شدن نقدینگی حاصل از فروش این سهام در بازار وجود ندارد چراکه تنها 10
میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کرده است.
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حریفان نقشه ای دارند و طبق آن جلو میروند؛

بیرانوند:مطمئنباشیدلیگلغومیشود!

علیرضا بیرانوند میگوید تیم های حریف پرسپولیس نقشه ای را دارند و طبق آن
جلو میروند که قسمت آخر آن ،لغو کامل لیگ نوزدهم است.
علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم پرسپولیس ساعاتی قبل در باشگاه پرسپولیس
حضور یافت و در پاسخ به سوال خبرنگارانی که دلیل این موضوع را جویا شدند ،گفت
برای سایز لباسش به باشگاه آمده است! اما دقایقی پیش که وی از ساختمان باشگاه
خارج شد ،در برابر خبرنگاران قرار گرفت و پاسخگوی سواالت آن ها شد و اظهارات
جالبی را انجام داد.
اودرابتدایصحبتهایشدربارهتمریناتپرسپولیسگفت:خداراشکرهمهچیز
عالی بوده و تمرینات با رعایت نکات بهداشتی شروع شده .پرسپولیس تنها تیمی
است که با نظم تمرین میکند و امکانات خوبی برای ویروس کرونایی که آمده دارد و
خداراشکر تمرینات را شروع کردهایم و روز به روز هم بچه ها بهتر میشوند.
بیرانوند که سایز لباس را بهانه فرار از سوال خبرنگاران در لحظه ورود قرار داده بود،
این بار در واکنش به سوالی درباره علت واقعی حضورش به تیم آنتورپ نیز اشاره کرد
و توضیح داد :آنتورپ جای خودش را دارد ،آن ها به دنبال این هستند که من هرچه
زودتر تست پزشکی را بدهم و اعالم کردند که اولین روز که پروازهایشان را باز کنند،
بلیت میخرند تا تست پزشکی بدهم .ممکن است 20خرداد یا 29خرداد باشد ،من
خیلی دوست ندارم این اتفاق حاالحاالها برایم بیفتد و دوست دارم بعد از لیگ رخ
دهد تا افتخاری که میخواهم را با پرسپولیس به دست بیاورم.
خروج بیرانوند در این تاریخ از ایران و حضور در اردوی آنتورپ به این معنی است
که نمیتواند در  9هفته باقی مانده از لیگ پرسپولیس را همراهی کند ،آن هم در
شرایطی که او پوکر قهرمانی با قرمزها را آرزوی خود میداند .اما از طرف دیگر حضور
وی در تست پزشکی و تمرین تیم بلژیکی ،پرسپولیس را صاحب 400هزار دالر باقی
مانده از رضایت نامه این بازیکن خواهد کرد.
سپس نوبت به موضوع نامه انصرافی 4باشگاه رسید؛ خبرنگاران که برای طرح این
پرسش بی تابی میکردند ،با این پاسخ از سوی بیرانوند مواجه شدند :این چهار تیم
خیلی زود انصراف دادند و فکر میکنم یک هفته قبل از شروع بازی ها این تیم ها
میشوند 10-9تیم! چون من االن در ذهن تمام مدیرعامل ها و سرمربیان دیگر تیم
ها را میخوانم که اگر االن بگویند بازیکنان ما کرونا دارند ،وقت برای قرنطینه دارند
اما خب صددرصد مواردی را دارند که رو نمیکنند .پرسپولیس هم 2نفر از تدارکاتش
کروناگرفتهوخداراشکرکنارمانیستند.امامطمئنمدیگرتیمهاکهمیگویندمامورد
کرونایی نداریم ،درکشان میکنم اما یک هفته قبل از مسابقات دارنده میشوند و آن
موقع وقت برای قرنطینه دو هفته ای نیست.
دروازه بان شماره یک قرمزها که حاال یک مصاحبه جنجالی را میگذراند ،نظر
خود را درباره ادامه لیگ هم گفت :من میگویم کنسلش میکنند چون دنبال این
هستند! وقتی بیایند  28خرداد بگویند که بازیکنان ما کرونا دارند 2 ،هفته قرنطینه
دارد که میرود برای ماه آینده .این ها نقشه دارند و با آن جلو میروند.
بعد از این جمالت بیرانوند به سرعت قصد ترک محل را داشت اما یک خبرنگار
پیگیر بحث رادوشوویچ را هم پیش کشید که امروز به تهران آمده .بیرانوند با تمجید
از دروازه بان ذخیره اش ،عنوان کرد :رادو از دوستان خوب من است و دوست دارم
اگر اتفاقی قرار است برای گلری پرسپولیس رخ دهد ،رادو فصل را به عنوان دروازه
بان اول شروع کند .نظر لطفش است که گفت من دروازه بان اول هستم اما االن
هم میگویم اگر قرار است لیگ بیستم شروع شود ،رادو باید بازی ها را شروع کند.
او زحمت کشیده و  4سال در پرسپولیس بوده و پسر با ادبی است و خوب تمرین
میکند و امیدوارم به حقش برسد.
مدیر عامل باشگاه سوهان محمد سیمای قم تأکید کرد:

بدون حمایت در لیگ برتر فوتسال
شرکتنمیکنیم

مدیر عامل باشگاه سوهان محمد سیمای قم تأکید کرد :اگر این باشگاه امسال از
حمایت استان بهره مند نشود نمیتواند در لیگ برتر فوتسال شرکت کند.
رسول قلی زاده اظهار داشت :در شرایطی که تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتسال
در تدارک برنامههای خود برای فصل آتی هستند اوضاع در باشگاه سوهان محمد
سیما مسکوت است و نمیدانیم در لیگ برتر فوتسال ۹۹شرکت خواهیم کرد یا خیر.
وی افزود :بابت لیگ  ۹۸بدهی داریم و اگر بخواهیم در لیگ  ۹۹شرکت کنیم تنها
در شرایطی قادر به این کار خواهیم بود که حامی مالی داشته باشیم و استان از ما
حمایت کند در غیر این صورت ،حضور در لیگ امکان پذیر نیست و حضور نیافتن
ً
تیم سوهان محمد سیما در لیگ ۹۹کامال جدی است.
مدیر عامل باشگاه سوهان محمد سیما گفت :یک ملک و یک خودرو بابت
هزینههای این تیم خرج کردهام و دیگر قادر نیستم بابت تیم هزینه کنم .چندی قبل
هم موضوع فروش امتیاز تیم مطرح شد و حتی با مشتری مذاکره هم انجام شد اما
اداره کل ورزش و جوانان قم با خروج تیم از قم موافقت نکرد.
قلی زاده بیان داشت :زمانی که اداره کل ورزش و جوانان قم اجازه ندهد امتیاز
این تیم به فروش برسد و ما هم توان تیمداری نداشته باشیم نتیجه این میشود
که امتیاز تیم در لیگ برتر از بین میرود و اگر عدهای فکر میکنند مثل هر سال
در آخرین هفتهها ،تیم با حداقلها بسته و بدون پشتوانه وارد لیگ میشود ،در
اشتباهاست.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امتیاز تیم سوهان محمد سیما میتواند از
سوی اداره کل ورزش و جوانان به حامی مالی یا مجموعه دیگری برای حضور
در لیگ منتقل شود ،گفت :این تیم ،خصوصی است و مالک شخصی دارد و
تصمیم گیری در مورد امتیاز و حضور یا عدم حضور آن در لیگ بسته به مالکیت
آن است .اگر مجموعه استان اعم از اداره کل ورزش و جوانان یا سایر نهادها
پیشنهاد یا گزینهای برای خرید امتیاز یا حمایت مالی دارند ما از تعامل استقبال
میکنیم.
مدیر عامل باشگاه سوهان محمد سیما تصریح کرد :آنچه به طور قطع و یقین
میتوانم بگویم این است که موضوع غیبت تیم سوهان محمد سیمای قم در لیگ
برتر فوتسال  ۹۹جدی است و اگر حمایت مورد نیاز پشت این تیم نباشد یا حامی
مالی نداشته باشیم قصد نداریم به هیچ عنوان به صورت دست و پا شکسته و بدون
پشتوانهدرلیگحضوریابیم.
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران اظهاراتش را تکذیب کرد

سامان قدوس :تحت فشار بودم!

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در اقدامی جدید اظهارات قبلی اش در مورد پرونده
قرارداد داخلی با تیم اسپانیایی را تکذیب کرد.
سامان قدوس که قبل از پیوستن به تیم آمیا فرانسه در سال  ۲۰۱۸قرارداد داخلی
با تیم اوئسکای اسپانیا قرار داخلی امضا کرده بود ،به دلیل عمل نکردن به تعهداتش
درگیر دادگاه جهانی حکمیت ورزش است .جلسه این بازیکن تیم ملی فوتبال ایران
روز دوشنبه برگزار شد و سامان قدوس اظهارات قبلی اش را تکذیب کرد.
رسانه « »Heraldoاسپانیا با اشاره به برگزاری این جلسه نوشت :سامان قدوس
که پیش از پیوستن به آمیای فرانسه در اسپانیا با اوئسکا قرارداد داخلی امضا کرده
بود با شکایت این باشگاه از سوی فیفا به محرومیت  ۴ماهه و پرداخت جریمه ۴
میلیون یورویی محکوم شد .باشگاه اوسترشوندس سوئد نیز از فعالیت در دو پنجره
نقلوانتقاالتیمحرومشد.
در ادامه این مطلب آمده است :پس از شکایت باشگاه اوسترشوندس و سامان
قدوس جلسه  CASروز دوشنبه با حضور سامان قدوس ،برادرش به عنوان شاهد
و نمایندگان باشگاههای سوئدی و اسپانیا برگزار شد و شش ساعت به طول انجامید.
براساس گزارش این رسانه ،سامان قدوس در جلسه روز دوشنبه اظهارات پیشین
خود در فیفا را تکذیب کرد و گفت :من برای امضای قرارداد با اوئسکا تحت فشار
قرار گرفته بودم و نمیدانستم قراردادی میان اوسترشوندس و این باشگاه اسپانیایی
وجود دارد.
پس از این جلسه قرار است دادگاه بین المللی ورزش( )CASرای نهایی خود را روز
 ۱۶ژوئن ( ۲۷خرداد) صادر و تکلیف پرونده بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را مشخص
کند.

 شماره 5042ت و سوم 
چهارشنبه -هفتم خرداد ماه  -1399سال بیس 

چرا آنقدر دیر فهمیدید ویلموتس به درد شما نمیخورد؟

وقتی مربی نجیب تبدیل به پشیمانی بزرگ شد!

این روزها وضعیت شکایت مارک ویلموتس از فوتبال ایران به جایی رسیده که
همه به این فکر افتادند فدراسیون فوتبال ایران چرا آنقدر دیر فهمید سرمربی
بلژیکی به درد کشور ما نمیخورد؟
مربی نجیب ،درس گرفتن از قرارداد کارلوس کیروش و فوقالعاده بسته شدن
قرارداد مارک ویلموتس .اینها صحبتهایی بودند که در روزهای ابتدایی حضور
سرمربی بلژیکی در ایران و عقد قرارداد با فدراسیون مطرح شدند .صحبتهایی
از سوی فدراسیون فوتبال و در راس آن مهدی تاج .هرچند تاج این روزها سمتی
در فدراسیون فوتبال ندارد و به دلیل بیماری خودش را کنار کشیده و صندلی
را به بهاروند سپرده اما هنوز مشکالت قرارداد عجیبی که با ویلموتس بستیم
گریبانگیرفوتبالایراناست.فوتبالایرانبعدازپایاندورانکیروشباویلموتس

و اسکوچیچ قرارداد امضا کرده و تا امروز قرارداد سرمربی بلژیکی پر دردسر بوده
و خیلی بعید نیست با پایان دوران اسکوچیچ حتی قرارداد او هم برای فدراسیون
مشکلسازشود.چراکههیچکسهنوزجزئیاتیازقراردادبااسکوچیچهمندارد.
وقتیکارلوسکیروشوفوتبالایرانبهپایانمسیررسیدند،فدراسیونفوتبال
حرف از انتخاب یک مربی بزرگ و درجه یک زد .کسی که به قول مهدی تاج اگر
بهتر از کی روش نباشد از او چیزی کمتر ندارد .در ابتدای امر هم مهدی تاج
شیوه علی کفاشیان را پیش گرفت .در واقع از روش پنهان کاری استفاده کرد و
در ابتدا کسی خبر از حضور ویلموتس در فوتبال ایران نداشت .چون تاج اعتقاد
داشت اگر اسم ویلموتس سر زبان ها بیاید ،دالل ها وارد کار می شوند .در نهایت
هرطور شده قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران بسته شد اما هیچ چیز

مسئولبرگزاریمسابقاتلیگبرترفوتبال:

طبقانتظارپیشنرفت.
شروع مذاکرات ایران و ویلموتس در سفارت بروکسل در بلژیک همراه شد.
در این جلسه حتی همسر مارک ویلموتس نیز حضور داشت و به شدت مخالف
حضور سرمربی بلژیکی در ایران بود .در نهایت اما قرارداد فدراسیون با ویلموتس
آنقدر قرارداد خوبی از نظر مالی و امکانات بود که سرمربی بلژیکی و همسرش
نتوانستندقیدچنینقراردادیرابزنند.بعدازبرگزاریجلساتدربلژیک،قرارداد
ویلموتس در ایران بسته شد و از اینجا تازه ماجرای شناخت مربی بلژیکی شروع
شد .اینکه تاج و همکارانش به این نتیجه رسیدند ویلموتس آن چیزی که در ذهن
شانتصورمیکردندنبوده.حتیازیکجاییبهبعدشکایتبازیکنانتیمملیاز
سرمربیجدیدهمبهگوشمسئوالنفدراسیونرسید.بلدنبودنزبانانگلیسی،
برگزار نکردن جلسات فنی مناسب و کلی مشکل دیگر باعث شده بود ویلموتس
با کی روش مقایسه شود .چندی پیش که اسالمیان در یکی از مصاحبه های
خودش از این گفت که مربی های خارجی مخصوصا ویلموتس بیش از هرچیزی
به دنبال پول گرفتن از ایران هستند ،مهدی تاج دوباره پشت ویلموتس درآمد.
زمان زیادی اما نگذشت که همین مهدی تاج از واژه کالهبرداری استفاده کرد
و خودش هم به این نتیجه رسید که سرمربی بلژیکی بالی بدی سر فوتبال ایران
آورده .این اتفاقات که پشت سر هم چیده شد ،همه به این نتیجه رسیدند که
ویلموتس حتی بدترین گزینه ممکن برای فوتبال ایران بود .اینکه فدراسیون
فوتبال و مهدی تاج آنقدر دیر به این نتیجه رسیدند ولی جای تعجب دارد .قرارداد
ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران این روزها به جای باریکی رسیده و ممکن
است غرامت خیلی سنگینی گردن فدراسیون ایران باشد .غرامتی که در این
وضعیت کنونی به شدت برای فدراسیون ایران گران تمام خواهد شد .هرچند
این روزها پشیمانی و بازگشت به گذشته مخصوصا در روزهای نبود مهدی تاج
فایده ای ندارد و حاال دوباره همه باید منتظر شکایت های آتشین باشند اما نباید
فراموش کرد مهدی تاج و همکارانش در این زمینه اشتباهاتی کردند و به نوعی
این اشتباهات را پذیرفتهاند .چه ،مهدی تاج اخیرا پستی در مدح کارلوس کی
روش منتشر کرد! کسانی که در واقع باید از تصورات مردم خیلی جلوتر باشند اما
در نهایت طوری از انتخاب خودشان پشیمان شدند که حاال وضعیت به شدت
بحرانیوسختشدهواینکهچرافدراسیونآنقدردیربهنتیجهرسیدکهویلموتس
گزینه بسیار بدی بود ،سوال بزرگی ست که هنوز کسی برای آن جواب پیدا نکرده
است؟
معاون وزیر ورزش و جوانان پاسخ داد؛

تستکروناتوسطباشگاههاصحیحاجرانمیشود

تصمیمبرگزارییاتعطیلیلیگبرعهدهکیست؟

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال میگوید بازیکنان باید هر روز قبل از تمرین وضعیت بازیکنان توسط پزشک تیم
بررسی شوند و اگر تحت کنترل قرار دهیم ریسک کمتری را پذیرفتهایم.
سهیل مهدی در برنامه "تهران ورزشی" از رادیو تهران اظهار کرد :پروتکل بهداشتی که با باشگاهها ابالغ شد به بوندسلیگا
مربوطنمیشود.مادستورالعملبوندسلیگاراخواندیمودستورالعملاجراییمسابقاترامطابقباشرایطاستانداردبهره
برداری کردیم ،نه مطابق با لیگ دیگری .هنوز هم دستورالعمل مسابقات را اجرایی نکردهایم و آن دستور فقط از وزارت
بهداشت آمده است.
اوادامهداد:بازشدنباشگاههایعنیاینکهکشوربهسمتطبیعیشدنمیرود.ماازباشگاههاخواستیماولتستدهندو
بعد از ارائه دادن نتایج تستها به ما یا فدراسیون پزشکی ورزشی ،مجور شروع تمرینات را دریافت کنند پس قاعدتا اگر کسی
مبتال شده باشد دیگر نباید تمرین برگزار شود .چرا تیمهایی که موارد مبتال به کرونا دارند تمرین میکنند که نشود کنترل
کرد؟ عدم اجرای صحیح فرآیند باعث به وجود آمدن مشکالت خواهد شد.
مهدی در پاسخ به این سوال که اعتمادی به تستهای باشگاهها ندارید؟ گفت :باید به مراجعی برای تستها مراجعه
کنند که نظارت وجود داشته باشد PCR .تست تشخصی کروناست و ما به سمتی میرویم که ریسک را کاهش دهیم .اگر
باشگاهی قبل از تست ،تمریناتش را آغاز میکند ،نتیجهاش این میشود که شش بازیکن در یک باشگاه به کرونا مبتال
میشوند چرا که اینها احتماال با هم تماس داشتهاند.
او اضافه کرد :وظیفه پزشک تیم این است که در طول تمرینات هم عالئم چک شود و هر روز قبل از تمرین وضعیت بازیکنان
بررسی شود و اگر بازیکنان را تحت کنترل قرار دهیم ریسک کمتری را پذیرفتهایم اما چیزی که اکنون جای بحث دارد این
است که ما اصال نمیدانیم که تستی که تیمها گرفتهاند تست  PCRیا تست دیگری است و خواهشم از تیمها این است که
این تست را انجام دهند و اجازه دهند فدراسیون پزشکی ورزشی و ایفمارک در این بحث تصمیمگیری کنند چرا که باید
مطابقاستانداردهاباشد.
مسئول برگزاری مسابقات با بیان اینکه امیدواریم تا ماه آینده شرایط بهتر شود ،گفت :وقتی معاونت وزارت بهداشت و
مقامات عالی بهداشت میگویند ممکن است در فاز بعدی شرایط بدتر از این باشد ،ما باید صبر کنیم تا ببینیم چه پیش
خواهد آمد .من خودم را در جایگاه قضاوت در این مورد قرار نمیدهم.
او در پایان اضافه کرد :در فاز تمرین اگر بازیکنانی که مبتال شدهاند به قرنطینه بروند و از تیم جدا شوند ،منعی برای
آمادهسازی تیم وجود ندارد اما در فاز مسابقات موارد دیگری وجود دارد که باید آنها را رعایت کرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد که متولی تصمیمگیری در خصوص سرنوشت
گ برتر پس از تعیین راهنمای مبارزه با کووید ( ۱۹کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط
لی 
لیگ فوتبال ،اعالم شد که بازگشایی لیگ فوتبال به صورت تدریجی صورت خواهد پذیرفت که الزامات ،تمهیدات و
جزییات اجرایی آن مشخص شده و در هر مرحله با کنترل ناظران بهداشتی این موارد تحت بررسی قرارگرفته و در صورت
تخطی از مقررات مندرج در این دستورالعمل فرد یا تیم خاطی توسط سازمان لیگ مشمول تذکر یا مجازات انضباطی
مقرر میشود و همچنین در صورت بروز مشکالت بهداشتی و بنا به تشخیص ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت
بازگشت به مراحل قبل یا تعطیلی و لغو کامل رویدادهای ورزشی به انجام خواهد رسید.
عالوه بر این ،در راهنمای مربوطه آمده است :در صورت وجود بیش از پنج نفر با عالیم مثبت یا مثبت شدن تستهای
تشخیصی مبنی بر ابتالی فرد به کووید  ،۱۹فعالیت تیم مربوطه تا زمان بهبود مبتالیان و کسب گواهی سالمت ،معلق
خواهد شد .همچنین در صورت وجود عالئم یا تست مثبت ،فرد مذکور مجوز همراهی تیم را نداشته و ضروری است به
مدت ۱۴روز قرنطینه شود .بنابراین هرچند تعلیق در انتظار تیمهای لیگ برتری با بیش از پنج مبتال به ویروس کروناست
اما در مورد تعطیلی یا لغو کامل رقابتها به دلیل مشکالت بهداشتی ناشی از شیوع این ویروس به صورت دقیق تعیین
ت کرونا از سوی تیمهای لیگ برتری برخی از عوامل تیمها یا بازیکنان
تکلیف نشده و با توجه به اینکه پس از انجام تس 
مبتال به ویروس کرونا تشخیص داد ه شدند مسائل مختلفی در مورد برگزاری ،تعویق یا تعطیلی لیگ برتر فوتبال ایران
مطرح میشود .مهدی علینژاد ،معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در خصوص اینکه آیا
امکان لغو یا تعویق لیگبرتر در صورت افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا وجود دارد یا خیر ،به ایسنا اعالم کرد:
متولی این مساله فدراسیون فوتبال و فدراسیون پزشکی ورزشی هستند ،هرچند در این رابطه فعال تیمها در فاز تمرین
قرار دارند و لیگ هنوز شروع نشده است .این درحالی است که پیش از این وزیر ورزش و جوانان اعالم کرده بود که "به
طور حتمی مسابقات بدون حضور تماشاگران و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و نظارتی برگزار میشود و اگر خدای
نکرده در حدود ۲۰تا ۲۵خرداد مشکلی وجود داشته باشد ،برنامه لیگ برتر را دوباره متوقف میکنیم".
جلسات ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش با حضور وزیر ورزش و جوانان و سایر مسئوالن ارشد این وزارتخانه،
مسئوالن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مسئوالن فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار میشود و در صورتی که
قرار باشد در مورد فوتبال ایران و به ویژه لیگ برتر تصمیمگیری صورت گیرد مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال
نیزحضورخواهندداشت.

سعیدرمضانی:

بازیکنان استقالل با ترس و لرز تمرین میکنند

سرپرست تیم فوتبال استقالل گفت:بازیکنان تیم هر روز به من میگویند چه
کسی تضمین میدهد که ما دچار بیماری نشویم.
سعید رمضانی در گفتوگویی ،در خصوص مسائل مختلف پیرامون تمرینات
استقالل و همچنین اظهارات شب گذشته محمدحسین میثاقی در برنامه
فوتبال برتر صحبتهای زیر را انجام داد:
هیچکس بدون تست کرونا نمیتواند وارد مجموعه انقالب شود
وی در خصوص اینکه ظاهرا باشگاه استقالل هم به برگزاری بازیها انتقاد
دارد ،اظهار داشت :بحث انتقاد نیست حرف ما این است که وقتی میخواهید
کاری انجام دهید باید با برنامه باشد .شب گذشته در برنامه فوتبال برتر اعالم
کردند که اگر باشگاه استقالل مشکلی نداشت اجازه میداد دوربین برنامه ما
به داخل برود.این صحبت بازی با افکار عمومی است .اگر قرار است دوربین
برنامهایبهمحلتمریناستقاللبیاید،بایدنامهنگاریصورتبگیردوکادرفنی
وسرپرستیتیمآنرابررسیکردهوسپسمجوزصادرکند.ثانیامجموعهانقالب
و زمینی که ما در آن تمرین میکنیم محلی کامال ایزوله است و اصال هیچ کسی
بدون تستهای کرونا اجازه ندارد وارد آن مجموعه شود.
 میثاقی چون دوربینش را به تمرین راه ندادیم آشوب کرده است
سرپرست تیم فوتبال استقالل تاکید کرد :متاسفانه در یک برنامه زنده هر چه
دوست دارند میگویند .مثال صحبتی شده که تیمهایی که به ضررشان است
مخالفبرگزاریلیگهستند.محمدحسینمیثاقیچوندوربینبرنامهاشوارد
محل تمرین استقالل نشده ،آشوب به پا کرده ،چرا؟ چون او منافع برنامهاش را
دیده است .آنوقت چطور انتظار دارد من منافع باشگاه و تیم استقالل را نبینم؟
هر چیزی عرفی دارد و حضور در محل تمرین استقالل نیز قوانینی دارد که باید
به آن احترام گذاشت.
اگراتفاقیبیفتدچهکسیمسئولیتقبولمیکند؟
رمضانی با انتقاد از روند برگزاری مسابقات گفت :من دفعه پیش هم گفتم
که آقایان چه برنامهای برای شروع تمرینات دارند ولی کسی توجهی نکرد .اگر
اتفاقی بیفتد آیا مسئولیتی قبول میکنند؟ االن میگویند اگر  5بازیکن از یک
تیم کرونا گرفته باشند بازیهای آنها لغو میشود اما سؤال من این است اگر
بر فرض دو دروازهبان یک تیم با این مشکل مواجه شوند چه کار باید کرد؟ چه
برنامهای برای این مشکالت وجود دارد؟ اینکه صرفا یک پروتکل برای باشگاهها
بگذارند دوای درد تیمها نیست .ما چگونه میتوانیم از نظر امکانات به تیمهای
اروپاییبرسیم؟
3-2 روز است آشفته شدهایم
وی یادآور شد :مثال مدعی شدهاند برای هر بازیکن باید یک اتاق رزرو کنیم.
شما به من بگویید در شهرستانها کدام هتل  50اتاق دارد؟ ما از کجا بدانیم
کارمندان هتلها که بازیکنانمان در آن مستقر میشوند تست کرونا دادهاند؟
ما دو سه روز است درگیر تمرین شدهایم ولی انصافا آشفته هستیم .قبل از اینکه
تیم به سالن وزنه برود باید چند نفر را به آنجا بفرستیم و تمام موارد را بررسی کنیم،

اجازه ندهیم کسی داخل شود ،به بازیکنان بگوییم با کسی عکس نگیرید و....
اینها همه مشکالت ماست .کدام تیم میتواند این امکانات را داشته باشد؟ آیا
تیمهای لیگ دسته اول و دسته دوم شرایط رعایت پروتکل را دارند؟
 بازیکنان استقالل با ترس و لرز تمرین میکنند
سرپرست تیم فوتبال استقالل خاطرنشان کرد :قبل از گرفتن تصمیم باید
کارشناسی صورت بگیرد نه اینکه در یک برنامه تلویزیونی بگویند تیمهایی
که نمیخواهند مسابقات برگزار شود به خاطر منافعشان چنین حرفهایی
میزنند .فرض کنید ما به خاطر منافعمان این حرف را زدیم مگر خالف کردیم؟
کل فوتبال به خاطر منافعش است .در اروپا فوتبال به خاطر منافع اقتصادی
برگزار میشود آیا این موضوعات را میتوان کتمان کرد؟ اگر اتفاقیبرایبازیکنی
در اروپا رخ دهد تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و کسی لطمه نمیخورد .با
همه این امکانات اروپایی برخی تیمها لیگشان را تعطیل کردهاند .ما اصال
تکلیفمان را نمیدانیم و بازیکنان تیم هر روز به من میگویند آیا کسی تضمین
میدهد ما دچار بیماری نشویم؟ بازیکنان استقالل هر روز با ترس و لرز تمرین
میکنند.تازهاینهاشرایطتمریناتاستوایبهحالاینکهواردمسابقات،پروازها
و  ..شویم.
مگر بازیکنان استقالل از سر راه آمدهاند؟
رمضانی در پاسخ به این سؤال که نظر فرهاد مجیدی چیست؟ گفت :مجیدی
هم نظر بازیکنان را دارد .مگر بچههای تیم استقالل از سر راه آمدهاند؟ مجیدی
هم میگوید یک نفر شجاعت داشته باشد و بیاید و مسئولیت قبول کند که اگر
کسی کرونا گرفت ،تبعات آن را بپذیرد.با این شرایط ما به چیزی نمیرسیم.
مگر فوتبال 4نفره است که 4نفره تمرین کنیم؟
وی در خصوص اینکه محمدحسین کنعانیزادگان شب گذشته مدعی شد
فوتبال شغل آنهاست و نباید تعطیل شود،گفت :فوتبال باید ادامه پیدا کند اما
باید راهکارهایش را هم پیدا کنیم در همین برنامه فوتبال برتر که چند شب پیش
پخش شد تا ساعت  11و نیم شب کسی نمیدانست برنامه تمرینات و بازی
تیمها چیست.در این چند روز گفتهاند قرار است ناظر ویژه در تمرینات حاضر
شود ،ناظر بیاید اما امکاناتش کجاست؟ من میگویم برنامه درست و اصولی با
مشورت باید انجام شود و لیگ فصل آینده را با قدرت شروع کنند .قبل از اینکه
تصمیم بگیرند تاریخ مسابقات را اعالم کنند آیا از باشگاهها نظرسنجی کردند؟
کدام جلسه با پزشکان تیمها انجام شده است؟ میگویند  4نفر  4نفر تمرین
کنید .مگر فوتبال 4نفره است؟ به نظر شما با 4نفر میتوان تاکتیک اجرا کرد؟
به دیاباته برای برگشت نامه زدیم
سرپرست تیم فوتبال استقالل در پاسخ به این سؤال که بازیکنان خارجی
استقالل کی به تهران برمیگردند ،عنوان کرد :میلیچ روز چهارشنبه به تهران
می رسد و برای دیاباته هم نامه زدیم که اجازه خروج از کشورش را بگیرد و به
تهرانبرگردد.
اگر فوتبال فقط یک تیم است لیگ را با همان یک تیم برگزار کنند!

رمضانیدرخصوصاینکهاگرایندوبازیکنبهتهرانبرگردندقرنطینهمیشوند
یا خیر،گفت :اگر شما جواب این سؤال را میدانید من هم میدانم! اصال
نمیدانیم تیمهایی که بازیکن خارجی دارند چگونه میخواهند بازیکنانشان
را به لیگ برگردانند .فقط یک تصمیم گرفته شده و به باشگاهها اهمیتی داده
نمیشود 4 .تیم نامه رسمی زدهاند که در بازیها شرکت نمیکنیم اما کو گوش
شنوا .فقط یک تیم است که میگوید بازیها برگزار شود ،مگر فوتبال فقط یک
تیم است؟ اگر اینگونه است ،کاری کنند آن تیم با خودش بازی کند و لیگ را با
همان یک تیم برگزار کند! لیگی که منافع باشگاهها در آن لحاظ نمیشود به چه
دردی میخورد؟
 با این شرایط مگر میشود اردو برگزار کرد؟
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است استقالل به اردو برود ،گفت:
کدام اردو؟ استخرها تعطیل است ،سالنهای وزنه همه بستهاند ،میگویند
بازیکنان ماساژ نگیرند و از ریکاوری سرد و گرم استفاده نکنید .آیا در فصل
بدنسازی میشود این کارها را انجام نداد؟ به نظر شما در مورد برگزاری لیگ و
سختیهایش اصال فکری صورت گرفته است؟ نمیدانم چه بگویم فقط اینکه
خداکنداتفاقیبرایکسینیفتد.

سیاسی7
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از جنگ و مصادره تا تردد در حیاط خلوت آمریکا ؛

سیر قدرت ایران در دریاها

تواندریاییایرانتاپیشازانقالباسالمیدرخدمتآمریکاوانگلیسبودوآنهانیزمانع
از قدرت گرفتن نیروی دریایی میشدند اما پس از پیروزی انقالب اسالمی و گذشت ۴دهه
ایران توانست از تهدید به جنگ یا مصادره عبور کند و به بازدارندگی برسد.
حضور ایران در دریا و شکلگیری قدرت دریایی ایران ،هرچند در دوره صفویه و با اخراج
پرتغالیها از خلیج فارس و جزیره هرمز کلید خورد ،اما با مداخله انگلیسیها به سرانجام
نرسید .در دوره قاجاریه نیز تالشهای جسته و گریختهای برای خرید تجهیزات دریایی
انجام گرفت ،اما استفادهای از آنان نشد و چند کشتی خریداریشده نیز بهتدریج در
نزدیکی بوشهر در آب فرو رفتند و غرق شدند.
در اواخر دوره قاجار و همزمان با جنگ جهانی اول ،انگلیس که در خلیج فارس حضور
نظامی داشت ،اقدام به تشکیل پلیس جنوب در ایران کرد و از سواحل و بنادر ایران بهنفع
خود بهره برد .تا زمانی که انگلیس در خلیج فارس حضور داشت ،خبری از ظهور توان
دریایی ایران نبود.
دردورهپهلوینیزهرچندنیرویدریاییایرانباخریدتجهیزاتمدرنازآمریکاوانگلیس
قدرت گرفت ،اما توان آن در راستای تأمین منافع آمریکا و تبدیل شدن ایران بهژاندارم
منطقه و خلیج فارس بود ،در همین راستا هم بود که شاه با نظر انگلیسیها ،بحرین را از
ایران جدا کرد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی اولین گام در راستای بومی شدن قدرت دریایی ایران
برداشتهشدوجوانانمتخصصایرانیدرغیابمستشارانخارجیموفقشدندتجهیزات
رابهکاربگیرندوتعمیرکنند.
قدرت نوپای دریایی ایران در دهه اول پس از پیروزی انقالب اسالمی با جنگ تحمیلی
عراق و حمالت ناوهای آمریکایی در خلیج فارس روبهرو شد .هرچند در این دوره ضرباتی
به نیروی دریایی ایران وارد شد ،اما مقاومت نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی مانع از توقف رشد توان دریایی ایران شد و پس از پایان
جنگ تحمیلی با تقسیم کاری که بین دو نیروی دریایی سپاه و ارتش انجام گرفت ،سپاه به
یک نیروی قوی در دفاع از مرزهای آبی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس تبدیل شد
و ارتش در نقش یک قدرت فرامرزی دریایی ظهور پیدا کرد.
نتیجهقدرتگیریتواندریاییایران،اتفاقاتیاستکهدریکدههاخیربهوقوعپیوسته
است ،از دستگیری ملوانان متجاوز آمریکایی و انگلیس در مرزهای آبی ایران گرفته تا اینکه
تفنگداران نیروی دریایی سپاه در مرداد ماه سال گذشته با توقیف نفتکش انگلیسی
متخلف توانستند نفتکش ایرانی را آزاد سازند .این روزها نیز نفتکشهای ایرانی علیرغم
ت طوالنی و عبور از کانال سوئز ،خود را به ساحل
تهدیدات مکرر آمریکا پس از عبور مساف 
ونزوئالرساندند.
 سیطره «پلیس جنوب» بر خلیج فارس
در جریان جنگ جهانی اول ،دولتهای روس و انگلیس که از نفوذ آلمان در ایران هراس
داشتند و این نفوذ را خالف منافع خود میدانستند ،در قراردادی محرمانه ایران را بین
خود تقسیم کردند .طبق قرارداد 1907ایران منطقهای بیطرف پیشبینی شده بود ،اما
روسها و انگلیسیها برای حفظ منافع خودشان در ایران قشون نظامی تشکیل دادند.
ابتدا روسها نیروی قزاق را با استعداد  11هزار نفر و با فرماندهی خود ایجاد کردند.
سپس دولت انگلیس که در خلیج فارس حضور نظامی داشت در جنوب کشور پلیس
تشکیل داد .با تشکیل نیروی قزاق توسط روسها در شمال کشور ،انگلیسیها بهبهانه
ناامنی و دستبرد به اموال بازرگانان انگلیسی و هندی در جنوب ایران در اخطاری به دولت
ایران هشدار دادند که در صورت تکرار این اتفاقات ،درجنوب ایران و فارس قوای نظامی
تشکیل خواهند داد .در آن اخطاریه تهدید هم کردند که هزینه نگهداری این قشون باید
توسط دولت ایران و از محل سود گمرک جنوب و مالیات فارس تأمین شود.
پس از انقالب اکتبر روسیه در سال  1917نیروهای روس از ایران عقبنشینی کردند
و انگلیسیها تنها نیروی مداخلهکننده در امور نظامی و انتظامی ایران بودند .مداخالت
انگلیس در ایران بهحدی افزایش پیدا کرد که مورد اعتراض علما و مراجع قرار گرفت.
انگلیسیها ابتدا با تعداد اندکی نیرو پلیس جنوب را ب هراه انداختند و سپس حکومت
هندوستانکهمستعمرهانگلستانبود،نیروهاییرابرایتقویتپلیسجنوببهایرانعازم
کرد.انگلیسباهدفمبارزهبانفوذخارجیهایغیرانگلیسیبهویژهآلمانیهاوعثمانیها
در بخش جنوب ایران ،تأمین امنیت راههای جنوبی ایران برای تردد کاروانهای تجاری و
تدارکاتی و نظامی انگلیسیها و تأمین امنیت منابع نفتی ایران که تحت سلطه انگلستان
قرار داشت ،پلیس جنوب را تشکیل داد.
به گزارش تسنیم ،پس از انقالب اکتبر روسیه در سال  1917نیروهای روس از ایران
عقبنشینیکردندوانگلیسیهاتنهانیرویمداخلهکنندهدرامورنظامیوانتظامیایران
بودند .مداخالت انگلیس در ایران بهحدی افزایش پیدا کرد که مورد اعتراض علما و مراجع
قرار گرفت .آیتالله سید محمدکاظم یزدی ،آیتالله میرزا محمدتقی شیرازی و بسیاری از
علمای نجف تعرضات انگلیسیها به حقوق و نوامیس و اموال مردم ایران را محکوم کردند
و به تشویق و تأیید مبارزان پرداختند.

 مصادره نفتکش رزماری توسط انگلیس
پس از ملی شدن صنعت نفت در سال  ،1329ایران از سوی انگلستان مورد تحریم
اقتصادی قرار گرفت و انگلیس در راستای اعمال تحریم اقتصادی ،مانع از فروش نفت
ایران به دیگر کشورها شد؛ آنها ملی شدن صنعت نفت را بهرسمیت نمیشناختند و نفت
ایران را طبق قرارداد بین دو کشور متعلق به شرکت نفت انگلیس و ایران میدانستند.
اولین قضاوت الهه در مرداد سال ،1330ملی کردن صنعت نفت را بهدلیل خساراتی که
به انگلستان وارد کرده بود ،غیرقانونی شناخت و این حکم باعث شد مؤسسات کشتیرانی
خارجی از حمل نفت ایران خودداری کنند ،در واقع از این به بعد اگر کشتیهای نفتکش
یک کمپانی از ایران نفت خریداری میکردند مورد تهدید ناوهای جنگی انگلیس قرار
میگرفتند.
در این بین شرکت خصوصی "ایپم" ایتالیایی قبول کرد با 25درصد تخفیف و با پرداخت
ُ
شکر در برابر نفت ،نفت ایران را بخرد .در گام اول قرار شد این شرکت یکهزار تن نفت از
ایرانخریداریودرایتالیاتخلیهکند.البتهقراربودخریدشرکتایتالیاییدرشرایطتحریم
ُ
آزمایشی باشد و در صورت موفقیت ،این شرکت  20میلیون تن از نفت خام را در دهه بعد
از ایران خریداری کند.
نفتکش رزماری در سال 1331و در دوران نخستوزیری مصدق با پرچم هندوراس راهی
دریا شد ،اما بهناگهان کشتی در مسیر اروپا متوقف شد و بهمدت چند روز کسی خبری از
وضعیت آن نداشت تا اینکه در روز  29خرداد خبر توقیف نفتکش رزماری توسط انگلیس
منتشرشد.
نفتکش رزماری توسط یک شرکت خصوصی ایتالیایی اجاره شده بود و در حصار
تحریم اقتصادی انگلیس وارد بندر ماهشهر شد .اقدام ایران در راستای مقابله با تحریم
اقتصادی انگلیس بود و اگر نفتکش رزماری بدون هیچ اتفاقی به ایتالیا بازمیگشت،
تحریم اقتصادی شکسته میشد و ایران در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی قرار میگرفت.
نفتکش رزماری در سال 1331و در دوران نخستوزیری مصدق با پرچم هندوراس راهی
دریا شد ،اما بهناگهان کشتی در مسیر اروپا متوقف شد و بهمدت چند روز کسی خبری از
وضعیت آن نداشت تا اینکه در روز  29خرداد خبر توقیف نفتکش رزماری توسط انگلیس
منتشرشد.
در دادگاه عدن وکالی انگلیسی استدالل کردند که شرکت نفت انگلیس ــ ایران ،مالک
قانونی تمام نفت ایران است و رزماری در حال حمل داراییهای مسروقه بوده است.
هرچند حکم دادگاه بهنفع انگلیس بود ،اما برای چند ماه ارائه نشد و اخبار توقیف نفتکش
حامل نفت ایران موجب هراس دیگر مشتریان نفت ایران شد .در نهایت با رأی دادگاه،
نفت ایران به شرکت سابق (انگلیس) رسید و حتی هزینههای تخلیه بار و دادرسی نیز از
ایران دریافت شد.
 ژاندارمی آمریکا در خلیج فارس
پس از کودتای  28مرداد و خروج انگلیسیها از ایران ،آمریکا بر جای انگلیس نشست
و در راستای ایجاد یک قدرت محلی برای تأمین منافع خود در غرب آسیا و خلیج فارس،
اقدام به تجهیز و تقویت توان نظامی ایران کرد ،از این رو اقدام به خرید تجهیزات هنگفت
دریایی و آموزش نیروهای خود در دانشگاههای نظامی آمریکا و اروپا کرد.
ایران همچنین پایگاههای دریایی گرانقیمتی در مناطق جنوبی کشور ایجاد کرد.
این پایگاهها در مناطقی احداث شد که مردم آن محروم بودند و با فقر دست و پنجه نرم
میکردند.
نیکسون دو ستون برای حفظ منافع آمریکا در منطقه مشخص کرده بود که ستون
نخست ایران و ستون دوم عربستان بود ،به همین دلیل مستشاران آمریکایی در ایران
حضور داشتند و در تمامی ارکان نظامی ایران مداخله داشتند.
خریدهای تجهیزاتی و تسلیحاتی با هدف ژاندارمی ایران در منطقه و حمایت و حفظ
منافع آمریکا انجام گرفت .نیکسون دو ستون برای حفظ منافع آمریکا در منطقه مشخص
کرده بود که ستون نخست ایران و ستون دوم عربستان بود ،به همین دلیل مستشاران
آمریکایی در ایران حضور داشتند و در تمامی ارکان نظامی ایران مداخله داشتند ،بهعبارت
دیگر از راهبرد تا تاکتیک نظامی کشور در اختیار آمریکاییها بود.
امیر معنوی از فرماندهان سابق نیروی دریایی ارتش در گفتگو با تسنیم گفت« :ناوهای
نیروی دریایی ارتش در جریان جنگ ظفار از ساحل عمان ،مواضع چپگراهای عمانی را
هدف قرار دادند و آن ناوهایی که با پول مردم محروم بندرعباس و دیگر شهرها خریداری
شده بود ،در اینجا وارد عمل شدند .پیش از انقالب اسالمی ،نیروی دریایی ارتش با پول
مردم ایران برای حفظ منافع کشوری دیگر میجنگید ،عالوه بر آن ایران به مستشاران
آمریکایی که برای آنها میجنگیدیم ،حقوق ،مزایا و خدمات پرداخت میکرد».
 جدایی بحرین از ایران با نظر انگلیسیها
انگلیس قبل از اجرایی کردن تصمیم خود برای کاستن از هزینههای حضور فیزیکی
و ناوگانیاش در خلیج فارس نقاط استراتژیکی را در این منطقه برای داشتن پایگاه ثابت
کمهزینه مشخص ساخت که از آن جمله بحرین بود.

رضاخان با اینکه نمیخواست ننگ جدایی بحرین را به جان بخرد ،سعی میکرد
انگلیسیهاراراضیکندکهنگهداشتناینجزیره،خطریبرایمنافعبریتانیاندارد،بااین
حال ،رضاشاه نمیتوانست بهطور علنی اعتراض خود را به انگلیسیها اعالم کند ،از این
رو هیچگاه از اتباع ایرانی جزیره حمایت نکرد.
محمدرضا شاه در سال  1347در سفری به هند گفت« :اگر مردم بحرین مایل نباشند
به کشور ما ملحق شوند هرگز به زور متوسل نخواهیم شد و هر کاری که بتواند اراده مردم
بحرین را بهنحوی که نزد همه جهانیان بهرسمیت شناخته شود ،نشان دهد خوب است،».
شاه استقالل بحرین را منوط به نظر مردم بحرین کرد و این عمل در تاریخ ایران سابقه
نداشت.
ایران سعی داشت سرنوشت بحرین در یک همهپرسی تعیین شود ،در حالی که
دولتهای بحرین و بریتانیا با آن مخالفت کردند ،در نتیجه ایران و بریتانیا توافق کردند
بهجای برگزاری همهپرسی ،از سازمان ملل متحد خواسته شود سرنوشت سیاسی این
سرزمین را از طریق یک نظرسنجی از میان گروهها و طبقات مختلف تعیین کند .حکومت
بحرین که تحت نفوذ بریتانیا بود برای تأثیرگذاری بر نتیجه نظرخواهی مصمم شد تا
ساختار جمعیتی این سرزمین را با اکثریت دادن به عربها دگرگون کند.
در نهایت در بهار سال  1350شمسی تهران و منامه مرزهای دریایی میان خود را تعیین
و تصویب کردند و روابط دوجانبه را در همه زمینهها آغاز نمودند .جزیره بحرین در روز 23
ً
مرداد  1350رسما استقالل خود را از سرزمین مادری اعالم کرد و ایران نخستین کشوری
بود که یک ساعت پس از اعالم استقالل ،آن کشور را بهرسمیت شناخت.
یکی از علل از دست رفتن بحرین نداشتن قوای بحریه (نیروی دریایی) قوی و مستقل در
خلیج فارس بود و بهدلیل نداشتن توان و همچنین اراده الزم بحرین را از ایران جدا کردند.
ارسالن خلعتبری نماینده مجلس شورای ملی در جلسه  132مجلس نوزدهم شورای
ملی (پنجشنبه  23آبان  )1336در نطقش درباره بحرین به همین موضوع اشاره داشت
و میگوید" :بحرین یکی از استانهای ایران شناخته میشود و هست و بحرین همیشه
مال ایران بوده است .تاریخ قدیم ایران را که نگاه کنیم ،میبینیم بحرین همیشه مال ایران
بوده است .بنده میخواهم اینجا حقگزاری کنم از یک ایرانی بااطالع و وطنپرست بهنام
فریدونآدمیت.اوکتابینوشتهاستراجعبهبحرینوازاسنادیکهخوداروپاییهامنتشر
کردهاند و در تمام کتابخانههای دنیا نیز موجود است ،با دلیل و مدرک ثابت کرده است که
بحرین همیشه مال ایران بوده است تا زمان ناصرالدین شاه هم در دست ایران بوده است.
انگلیسها فقط برای اینکه راجع به خرید و فروش برده با شیخ بحرین قرارداد بستهاند،
ّ
از این جهت خودشان را حامی شیخ غاصب بحرین معرفی میکنند ،و ال هیچ سند
تاریخپسند ،محکمهپسند ،عامهپسندی ندارند .باکمال تأسف ما یک ضعفی که داریم این
است که بحریه قوی نداریم .آقایان! من پارسال هم اینجا تذکر دادم و عرض کردم که یک
مثلی ما داریم که میگوید :یک بند انگشت شاخ ،بهتر است از صد ذرع ُدم!"
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،مستشاران آمریکایی از ایران خارج شدند .آنان فکر
نمیکردند که جوانان ایرانی بتوانند از تجهیزات دریایی استفاده کنند ،اما با آغاز جنگ
و شرایطی که بر ایران تحمیل شد ،متخصصان نیروی دریایی ارتش توانستند تجهیزات
را بهکار بیندازند و در عملیاتهایی همچون اشکان ،شهید صفری و مروارید علیه دشمن
متجاوزبعثیاستفادهکنند.
عملیات مروارید 67روز پس از آغاز جنگ تحمیلی و در آبهای خلیج فارس علیه نیروی
دریایی ارتش عراق اجرا شد .نیروی دریایی ارتش ایران در این عملیات توانست چند ناوچه
عراقی را غرق کند و ضرباتی را بر نیروی دریایی عراق وارد سازد.
هرچند عملیات مروارید توانست توان دریایی عراق نابود کند ،اما جنگ در دریا تا
سال  67ادامه پیدا کرد .نیروی هوایی ارتش عراق با مجهز شدن به جنگندههای میگ
و سوپراتاندار فرانسوی توانست در طول جنگ تهدیداتی را متوجه کشتیهای تجاری و
نفتکشهای ایرانی سازد؛ اما با اقداماتی که ایران در جهت تقویت پدافند هوایی و طراحی
هدفهای کاذب انجام داد ،توانست مانع از وارد آمدن آسیبهای چندانی به کشتیهای
تجاریونفتکشهاشود.
درگیریها ایران و عراق در خلیج فارس که به جنگ نفتکشها شهرت یافته بود ،با
مداخله نظامی آمریکا دور تازهای به خود گرفت .در این زمان نیروی دریایی سپاه شکل
گرفته و توان خود را متوجه مقابله با اقدامات آمریکا در خلیج فارس کرده بود.
در سالهای  66و  67درگیریهایی بین ایران و آمریکا در خلیج فارس به وجود آمد.
آمریکا در این زمان به برخی شناورهای ایرانی ،پایانههای نفتی و هواپیمای مسافربری
حمله کرد .ایران نیز در مقابل به مقاومت پرداخت و ضرباتی را به ناوهای آمریکایی وارد کرد.
 متوقفساختننفتکشانگلیسیتوسطایران
نیروهای دریایی سپاه و ارتش پس از پایان جنگ تحمیلی ،با تقسیم مأموریتی که انجام
دادند به توسعه توان رزمی خود پرداختند و به قدرت بازدارندگی دست یافتند .در این مدت
شناورهای مختلفنظامی ازنوعسبکوسنگین توسط ایران طراحیو تولیدشد کهنمونه
برجسته آن ناوشکن جماران است.
 67سال پس از ماجرای نفتکش رزماری ،انگلیس دوباره اقدام به توقیف نفتکش ایرانی
کرد ،اما این بار انگلیس پس از  40روز و با رأی دادگاه جبل الطارق مجبور به آزادسازی
نفتکشایرانیگریســ 1شد.
نفتکش ایرانی گریســ 1سیزدهم تیر ماه  98بهاتهام ادعایی ارسال نفت به سوریه و
نقض تحریمهای اتحادیه اروپا در جبل الطارق (واقع در شبهجزیره ایبریا و از سرزمینهای
برونمرزی تحت حاکمیت انگلیس) توقیف و بالفاصله تصاویری از حضور کماندوهای
نیرویدریاییسلطنتیبریتانیابهرویعرشهنفتکشمنتشرشد؛اقدامیکهمورداستقبال
ً
آمریکا قرار گرفت و بعدها مشخص شد که اصال با درخواست خود آمریکاییها صورت
گرفته است .با پایان یافتن زمان اولیه توقیف نفتکش ایرانی ،دادگاه جبلالطارق حکم
داد که نفتکش گریســ 1بهمدت  2هفته دیگر در توقیف میماند .پس از حکم تمدید
توقیف نفتکش ایرانی ،یک فروند نفتکش انگلیسی با نام " "stena imperoهنگام عبور
از تنگه هرمز بهعلت آنچه رعایت نکردن قوانین و مقررات بینالمللی دریایی اعالم شد و
بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ،توسط نیروی دریایی سپاه
توقیفشد.
انگلیس پس از اینکه واسطههایی به ایران فرستاد و نتوانست نفتکش خود را آزاد سازد،
مجبور به آزادسازی نفتکش ایرانی در جبل الطارق شد و در نهایت دادگاه جبل الطارق
حکم آزادی نفتکش انگلیسی را صادر کرد .گفته میشود که انگلیس اصرار داشت ابتدا
نفتکشش آزاد شود سپس نفتکش ایرانی را آزاد کند ،اما نفتکش ایرانی آزاد شد و نفتکش
انگلیسی بهدلیل تخلفاتی که مرتکب شده بود ،در بندرعباس متوقف ماند و پس از مدتی
آزاد شد .این روزها نیز نفتکشهای ایرانی در حال ارسال بنزین به ونزوئال هستند ،این
اقدام در حالی انجام میگیرد که دو کشور از سوی آمریکا تحریم شدهاند و آمریکا تهدید
کرده بود که نفتکشها را هدف قرار خواهد داد ولی با همه این حواشی ،از 5فروند نفتکش
ایرانی تا کنون  2فروند در سواحل ونزوئال پهلوگیری کردهاند و مابقی آنها نیز بهزودی به
لنگرگاهاینکشورخواهندرسید.

گردشمالی۱۳میلیاردیهمسرسلطانخودرو؛

نجوا الشیدایی چگونه سلطان طال شد؟

سلطان خودرو و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال  ،۸۶از طریق
وعدههایواهیومتقلبانهنسبتبهپرداختسودبهسرمایهگذاریدرپروژههایسودآور
غیر واقعی اقدام به تحصیل گسترده مال کردند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،سی ام اردیبهشت ماه غالمحسین اسماعیلی در
بیستو ششمیننشستخبریخودبااشارهبهمحکومیتدومفسداقتصادیبهاعدام
بیان کرد :وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا الشیدایی فرزند
علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخالل کالن در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز
از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز ،اخالل در
نظام توزیعی نیازمندیهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از  ۶هزار و ۷۰۰
دستگاه خودرو از شرکت سایپا ،مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان
 ۳۲هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه  ۲۴هزار و ۷۰۰
سکه تمام بهار آزادی به عالوه یکصد کیلوگرم طال کشف شده است ،محکوم به اعدام
شدند و حکم اعدام آنها صادر شده ،البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان
عالی کشور است.
در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی ،به
تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کردهاند ،اشاره میشود:
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال  ،۸۶از طریق
وعدههای واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژههای سود
آور غیر واقعی ،پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران ،تأسیس
سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کردهاند.

این شرکت در خصوص وعدههای واهی سرمایه گذاری با عنوان نمودن پرداخت
سودهای ثابت  ۴۰تا  ۱۴۰درصدی در بازههای یک تا دو سال و برگشت  ۲۰درصد اصل
سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری ،اقدام به کالهبرداری و تحصیل مال
از طریق نامشروع کرده است.
پروژههای ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی،
بورس سهام ،بازارهای تهاتری ،فلزات گرانبها و … معرفی شده و جهت اغوای مخاطبین
از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشورهای متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت،
بهعنوان حربه تبلیغاتیدروغیناستفادهشدهبود.
در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره
تشکیلیافتهوعدهپورسانتماهانهدادهمیشد.
شرکت مذکور در ابتدا ،مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این
ً
ً
تفاوتکهدرشرکتمذکوراساساهیچکاالییتوزیعنگردیدهوصرفاوعدهسرمایهگذاری
ً
در پروژههای واهی بیان شده است .به بیان دیگر شرکتهایی از این دست صرفا اقدام به
جابه جایی پول با اعضا میکنند بی آنکه کاال یا خدماتی ارائه شود.
پرواضح است که مقادیر کالن پولهای تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسین
شرکت تخصیص مییابد و عموم آورندگان سرمایه و فعالین هرم در طرحی شبه قماری
مالباختگاننهاییبودهاند.
مطابق بررسی اطالعات موجود از شرکت مذکور ،معادل ۱۴۰.۶۴۷.۹۶۹دالر از تعداد
 ۱۱۸.۸۶۲جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعالیت
مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی مؤسسان و اداره کنندگان شرکت بوده

است.
بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حسابهای بانکی نجوا الشیدایی ،در خالل
سالهای فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سالهای  ۸۶تا  ،۸۸گردش مالی او
بالغ بر ۱۳میلیارد تومان بوده است.
اخالل در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیتهای ارزی محکومان
این پرونده در دو بازه زمانی سالهای  ۸۵تا  ۹۱و سال  ۹۱به بعد قابل بررسی است.
ردیابی حسابهای افراد مرتبط با پرونده در فاصله سالهای ۸۵تا شهریور ،۹۱گردش
ً
مالی حدودا ۱۲۰تا ۱۴۰میلیارد تومانی را نشان میدهد.
به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عوائد حاصل از شرکت پالینور بوده ،شواهدی
وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حوالههای ارزی غیر مجاز بوده است.
ً
حوالههای ارزی غیرمجاز در سالهای  ۸۵تا  ۹۱عمدتا از طریق همکاری وحید
بهزادی ،با افراد دیگر انجام پذیرفته است.
اظهارات مطلعین و معاونین جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حوالههای
ارزی غیرمجاز از طریق فوق الذکر ،صحه میگذارد.
نامبرده از اواخر سال  ۹۱به همراه همسرش نجوا الشیدایی از طریق شرکت شهاب
پارس کیش ،با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.
نحوه فعالیت به این شکل بوده که  ۲نفر از دوبی ،اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس
کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد ،دانیال مهرجو و علی شایسته چک
شرکتهای کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و
در بانک به حسابهای اعالمی واریز میکردند.

حکایت ۴۰سال مجلس و فراکسیونهای سیاسی ؛

مجلسیازدهمومعمایفراکسیونی

شاید کمتر مجلسی را سراغ داشته باشیم که به مانند مجلس یازدهم اینچنین از
صافی سیاسی رد شده و یکدست باشد؛ وقتی صحبت از آرایش و معادالت پارلمانی
زیرسقفهرمیبهارستان میشودمعمایفراکسیونهایسیاسیاینمجلسیکیاز
همان عالمتهای سوالی است که شاید خیلیها پاسخش را در تک فراکسیونی شدن
آنبدانندامااینگمانههاباحقیقت پنهان مجلسیازدهمچندان منطبقنیست.
قالیبافوفراکسیوننواصولگرایی
محمدباقر قالیباف که بعد از پایان دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری سودای
لیدری در سر داشت و نامههای سرگشادهاش برای جوانان اصولگرا با عنوان
نواصولگرایی آغاز کرد حاال در نزدیکترین حالت برای تحقق بخشیدن به رویای خود
قراردارداومیتواندهمبرایریاستمجلسخیزبرداردوهمفراکسیون«نواصولگرایان»
را تشکیل بدهد و رهبری آن را بدست بگیرد و طبیعی است که اعضای جبهه «جمعیت
پیشرفت و عدالت» هم او را در این راه حمایت کنند البته این فراکسیون قطعا آبش با
پایداریها و موتلفهایها در یک جوی نخواهد رفت (آن هم بعد از ماجرای قیام آنها
علیه ریاست قالیباف بر مجلس) و همین موضوع موجب میشود تا مقدمهای برای یک
انشقاقباشد.
سفرهمشترکپایداریواحمدینژادیها
در میان نمایندگان مجلس یازدهم احمدینژادیها کم نیستند و از وزرا دولت نهم و
دهم گرفته تا کارگزاران و استانداران تعداد قابل توجهی در میان آنها به چشم میخورد؛
افرادی که قابلیت آن را دارند تا یک فراکسیون جداگانه تشکیل بدهند به ویژه آنکه در
ماجرای البیها برای ریاست مجلس به عنوان مدعیان ریاست قد علم کردند اما قطعا
به لحاظ تعداد با نواصولگرایان فاصله زیادی دارند و نمیتوانند به تنهایی در مقابل آنها
رقابت کنند بنابراین نیاز به یک نیروی قویتر دارند و در این میان «جبهه پایداری» که
اتفاقادرغائلهریاستیکبارهمکاسهشدنباآنهاراامتحانکردهاندحسابیهمدریک
مسیر قرار گرفتهاند یک فراکسیون قدرتمند را برای رقابت با قالیبافیها تشکیل دهد.
موتلفهوطیفاصولگرایانسنتی
طیف اصولگرایان سنتی که در جامعه روحانیت مبارز و حزب موتلفه اسالمی و
ی هستند که
همچنین جبهه پیروان خط امام و رهبری خالصه میشوند از آن گروه 
اتفاقاتوانستهاندسهمیرادرمجلسداشتهباشندکهمصداقبارزآنمصطفیمیرسلیم
و سیدرضا تقوی هستند .این طیف همواره بهلحاظ سابقه حضور و کار تشکیالتی خود
را به قول معروف یک سر و گردن باالتر از دیگر طیفهای اصولگرایی میداند و در
این سالها داعیه لیدری داشته است .حال وقتی با طیفهای دیگر اصولگرایی زیر
یک سقف قرار میگیرد بعید است زیر پرچم آنها قرار بگیرد بنابراین فراکسیون سومی
که در مجلس یازدهم ظهور و بروز خواهد کرد میتواند فراکسیون موسوم به موتلفه یا
اصولگرایانسنتیباریاستمیرسلیمباشد.
فراکسیون ۶۰نفره
دیگر نه خبری از عارف هست و نه رنگ و بویی از فراکسیون امید باقی مانده؛ حاال
دیگر از کل نمایندگان شاخص اصالحطلب یکی مسعود پزشکیان باقی مانده است
ی هم با اصولگرایان
و یکی هم غالمرضا تاجگردون؛ دو چهرهای که اتفاقا میانه خوب 
دارند و در جریان البیهای اخیر زمزمه نشست و برخاستشان با اصولگرایان و
احمدینژادیها هم به گوش میرسید .با این وجود همه اصالحطلبان و مستقلین که
جمعیتی حدود  ۶۰نفره را در مجلس یازدهم تشکیل میدهند و میتوانند حداقل در
این وانفسای حضور کمرنگ جریان منتقد،آرمان فراکسیون اقلیت اما پر نفوذ محقق
شود .البته از آنجا که این جمعیت حتی در تماس و رابطه با یکدیگر کمرنگ ظهور و بروز
پیدا کردهاند این آرمان آنقدر دور از دسترس به نظر میرسد که هیچ بعید نیست این
تعداد به جای آنکه در یک فراکسیون جداگانه حاضر شوند در میان فراکسیون چندگانه
اصولگرایانحلشوند.
حکایت ۴۰سال مجلس و فراکسیونهای سیاسی
اسفند ۵۷و اولین انتخابات مجلس شورای اسالمی یکی از بهترین انتخاباتهایی بود
که درچهار دهه اخیر جمهوری اسالمی آن را تجربه کرد .انتخاباتی که از همه رنگ و
جناح و عقیده درآن حضور داشت.این مجلس وقتی خرداد  ۵۸عمال امور مقننه کشور
را به دست گرفت .درآن مقطع «جامعه روحانیت مبارز» «سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی» و «نهضت آزادی» سه طیفی بودند که مجلس را بدست داشتند .در مجلس
ط امامیها
دوم اگر نگوییم فراکسیون بلکه این تجمعهای پارلمانی به حزب اللهیها وخ 
تبدیل شد .مجلس سوم که اوج اختالفات سیاسی بود و عمال نهضت آزادیها هم از دور
انتخاباتحذفشدندتجمعهایمجلسبه«روحانیتمبارز»و«روحانیونمبارز»تقسیم
شدند .مجلس چهارم و پنجم حامیان دولت وقت یعنی هاشمی رفسنجانی میدان دار
مجلسبودندازمجلسچهارمفراکسیون«کارگزاران»وهمینطورفراکسیون«صنفی»در
مقابل فراکسیون «روحانیت» ایجاد شد .مجلس پنجم نیز تقریبا همین آرایش سیاسی
حفظ شد؛ اما ششم معادالت سیاسی با روی کار آمدن اصالحطلبها تغییر کرد.
درمجلس ششم حزب مشارکت ایران اسالمی ،سازمان مجاهدین انقالب اسالمی،
کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز بیشترین کرسی ها را در مجلسی داشتند.
آنها مشترکا فراکسیون دوم خرداد را به عنوان فراکسیون اکثریت تشکیل دادند؛ در مقابل
غالمعلی حدادعادل نفر اول لیست اصولگرایان که در شمارش آرا تهران نفر سی وسوم
شده بود در بازشماری آرا توسط شورای نگهبان با ارتقایی  ۵رتبهای نفر  ۲۸تهران شد و با
سایر نمایندههای اصولگرایی که در این دوره رای آورده بودند فراکسیون اقلیت مجلس را
تشکیلدادند.فراکسیونیکهخاتمیبهآن«اقلیتمحجوب»میگفت.
مجلسهفتموپنجفراکسیون
مجلس هفتم در شرایطی روی کار آمد که موج رد صالحیتها کاندیداهای
اصالحطلب را از دور انتخابات عقب راند.درآن مقطع اصالحطلبان انتخابات را تحریم
کردند و نتیجه این شد که مجلسی اصولگرا روی کار آمد البته تعداد اصالحطلبان
به اندازه یک فراکسیون بود برای همین فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با حضور
نمایندگان اصالح طلب شهرستانی به دبیرکلی محمدرضا تابش عضو جبهه مشارکت
و با حضور اسماعیل گرامی مقدم ،عضو حزب اعتماد ملی ،اکبر اعلمی و چند اصالح
طلب دیگر با نام فراکسیون «خط امام(ره)» تشکیل شد.اصولگرایان در ابتدای مجلس
هفتم یک فراکسیون به نام فراکسیون «اصولگرایان» تشکیل دادنداما اختالفات باعث
شد تا در ادامه به سه شاخه انشعاب پیدا کند و فراکسیون «اصولگرایان مستقل»
نزاده و  ...در این فراکسیون تعریف شدند از
متشکل از افرادی مانند افروغ ،الهام امی 
سوی دیگر فراکسیونهایی «وفاق ملی و کارآمدی» و «حزبالله» نیز تشکیل شدند.
اصولگرایان هشتم و نهم و اختالفات بی شمار
مجلسهشتمیکیازهمانمجلسیبودکهاکثریتقریببهاتفاقدستاصولگرایان
بود و اصالحطلبان اقلیت کمی را در دست داشتند که همان تعداد یعنی افرادی
مانند داریوش قنبری،کواکبیان ،خباز و ...فراکسیون خط امامیها را تشکیل دادند.
اما از سوی دیگر فراکسیون اصولگرایان به عنوان فراکسیون اکثریت تشکیل اما
در سالهای پایان عمر مجلس هشتم بود که حامیان محمود احمدینژاد با ریاست
روحالله حسینیان فراکسیون «انقالب اسالمی» را تشکیل دادند فراکسیونی که از آن
به نطفه جبهه پایداری یاد میشود .بعد از پایان مجلس هشتم و روی کار آمدن مجلس
نهم اختالفات اصولگرایان در حمایت از محمود احمدینژاد پررنگتر شد تا آنجا که
بخشی از اصولگرایان که در ردیف اصولگرایان میانهرو در مقابل پایداریها تعریف
میشدند فراکسیون اکثریت «رهروان والیت» را تشکیل دادند و فراکسیون اصولگرایان
از نمایندگان پایداری و جمعیت رهپویان و  ...نیز در یک فراکسیون جمع شدند.
مجلسی با سه فراکسیون هم وزن
 ۸خرداد  ۹۵وقتی مجلس دهم شکل گرفت تصور بر این بود که دو فراکسیون
اصولگرایان و اصالحطلبان تشکیل شود اما از آنجا که اصولگرایان میانه یا همان
مستقلین راه خود را فردای انتخابات از اصالحطلبان جدا کردند این اتفاق نیفتاد و
سهفراکسیون«اصولگرایانوالیی»«مستقلینوالیی»و«امید»کههماناصالحطلبان
بودند تشکیل شد؛ سه فراکسیونی که هیچکدام اکثریت را در دست نداشتند و زد و
بندهای سیاسی و توافقات پشت پرده بود که در صحن علنی معادالت را تعیین میکرد
آنچنان که فراکسیون مستقلین گاهی به سمت راست تغییر جهت میداد و گاهی
به سمت چپ .اما درباره مجلس یازدهم که تقریبا مجلسی یک دست شکل گرفته
است این سوال مطرح میشود که آیا قرار است تنها یک فراکسیون سیاسی و اکثریت
میداندارباشد؟
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وقتی میخوایم همه چیز رو بشوریم!
مدیرعاملسازمانحملونقلوترافیکشهرداریقمخبرداد:

بازگشاییپارکینگهایهستهمرکزی
شهرقم

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم از بازگشایی
پارکینگهای هسته مرکزی شهر قم خبر داد و گفت :پارکینگ طبقاتی زائر
و بلوار بهار بهصورت تماموقت با توجه به بازگشایی حرم مطهر در خدمت
شهروندان بوده تا بتوانند دسترسی آسانی به حرم مطهر و مرکز شهر داشته
باشند.
علی نیک با اشاره به شرایط حاکم بر شهر در چند ماه گذشته و
محدودیتهای ایجادشده ،اظهار داشت :در چند ماه گذشته بسیاری از
خدمات شهرداری قم به شهروندان با توجه به تصمیم ستاد مبارزه با کرونا
تعطیلشدهبود.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم از بازگشایی
پارکینگهای هسته مرکزی خبر داد و افزود :پارکینگ طبقاتی زائر و بلوار بهار
بهصورت تماموقت با توجه به بازگشایی حرم مطهر در خدمت شهروندان بوده
تا بتوانند دسترسی آسانی به حرم مطهر و مرکز شهر داشته باشند.
نیکتصریحکرد:پارکینگهایهستهمرکزیشهرباتوجهبهنیازشهروندان
بهصورت شبانهروزی باز بوده و به منوال قدیم به مردم خدمات خواهند داد.
وی از مردم درخواست کرد :باوجود کم شدن محدودیتهای اجتماعی
و ارائه خدمات گسترده به شهروندان در حوزه حملونقل ،شهروندان
پروتکلهای بهداشتی را کامل رعایت کنند تا دوباره با شرایط بحرانی مواجه
نشویم.
مدیرعاملسازمانحملونقلوترافیکشهرداریقمازانجامچندمرحلهای
ضدعفونی شدن پارکینگها خبر داد و خاطرنشان کرد :تا پایان اپیدمی
ویروس کرونا آسانسورها و کارتهای پارکینگ بهصورت مستمر ضدعفونی
شدهوتجهیزاتبهداشتیفردیبینمسئوالنپارکینگتوزیعمیشود.
ً
نیک تأکید کرد :شهروندانی که قصد استفاده از پارکینگها رادارند حتما
از ملزومات بهداشتی مانند ماسک و دستکش استفاده کرده و ماسک و
دستکش خود را در مسیر راهها نکنند و همکاری الزم را با مسئوالن داشته
باشند.
وی با تأکید بر لزوم حذف سفرهای غیرضروری ،بیان کرد :خوشبختانه با
همکاری و همدلی مسئوالن و شهروندان شرایط بحرانی این اپیدمی سخت را
پشت سر گذاشته و امیدواریم بهزودی وضعیت سفید در کل کشور اعالم شود.
شهردارمنطقهچهارقمخبرداد:

توزیع و پخش ۲۵۰۰تن آسفالت
درمنطقهساالریه

شهردار منطقه چهار قم از توزیع و پخش  2500تن آسفالت در شوارع و
معابر اصلی و فرعی ساالریه با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال خبر داد.
مهدی اصفهانیان مقدم بیان داشت :در راستای خدمت رسانی به
شهروندان با رویکرد استاندارد سازی و افزایش ضریب ایمنی در سطح معابر و
شوارع سطح منطقه چهار و در جهت تسهیل در عبور و مرور و نیز پیشگیری از
ایجاد ترافیک و حل مشکالت و بازسازی بافت شهری معابر و شوارع بیش از
 ۲۵۰۰تن آسفالت در معابر و شوارع اصلی و فرعی ساالریه توزیع و اجرا شد.
شهردار منطقه چهار قم افزود :این پروژه با مساحت  ۲۴۰۰۰متر مربع و با
هزینهای بالغ بر ۱۰میلیارد ریال در خیابانهای میثم باال و میثم پائین و خیابان
شهید قانع ،کوچههای اقاقیا و میدان پیچک در ساالریه اجرا شد.
اصفهانیان مقدم در ادامه بیان داشت :در سال  ۹۸بیش از  ۵۵هزار تن
اجرای و توزیع آسفالت در پروژ ههای مختلف به مساحت  ۵۰۰هزار متر
مربع در سطح معابر اصلی و فرعی منطقه صورت گرفته است و با توجه به
پیشبینیهای الزم در بودجه ۹۹اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری
معابر وشوارع مورد نیازدر سطح منطقه با در نظر داشتن اولویت ها اقدام
خواهدشد.
وی ساماندهی و توسعه معابر منطقه را از اهداف مدیریت شهری دانست
و افزود :در دوماهه نخست سال بیش ۱۵هزار تن آسفالت در مساحت ۱۲۰
هزار متر مربع با هزینهای بالغ بر ۶میلیارد ریال در سطح منطقه توزیع شده
است.
شهردار منطقه شش قم مطرح کرد:

نگاه ویژه به بهبود عبور و مرور شهری

شهردار منطقه شش قم از اجرای اصالح ساختار هندسی معابر اصلی و
فرعی و شناسایی و رفع گرههای ترافیکی خبر داد.
سید رضا حسینی با اشاره به اینکه اصالح هندسی معابر با هدف کنترل
بار ترافیکی انجام می شود ،اظهار داشت :از جمله اساسی ترین مسائل در
حوزه حمل و نقل اصالح هندسی معابر ،میادین و تقاطع های سطح شهر
است که در راستای روان سازی ترددهای شهری و کاهش ترافیک و تصادفات
صورت می گیرد که اصالحهندسی تقاطع خیابانشهیدانهوشنگیبابلوار
کشاورز ،تقاطع بلوار بعثت با بلوار سوم خرداد ،اصالح دوربرگردان پروانهای
بلوار کشاورز شمالی و دوربرگردان انتهای بلوار شهید همت در دستور کار می
باشد.
شهردار منطقه شش قم یادآور شد :تقاطع بلوار حضرت معصومه(س) و
کمربندی امام علی(ع) یکی از مبادی ورودی شهر بوده و از سوی دیگر به
واسطه خروجی جاده جعفریه به سمت شمال و غرب کشور و تردد خودروهای
سنگین و نیمه سنگین ،بار ترافیکی باالیی را معابر و خیابان های این محدوده
تجربه می کنند که توجه هر چه بیشتر به ساختار هندسی در اولویت کاری
شهرداری این منطقه قرار داشته به طوریکه با اجرای پروژه تقاطع غیر
همسطح و ساماندهی و بهسازی بلوار حضرت معصومه (س) و اتصال آن
به بلوار حمزه سیدالشهدا شاهد کاهش بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور
شهری باشیم .حسینی از دیگر اقدامات حوزه حمل و نقل منطقه به خط
کشی طولی و عرضی معابر ،هوشمندسازی تقاطع شهدای زند ،ساماندهی
تابلوها و عالئم شهری ،مناسب سازی پیاده روها ،اتصال گذرگاههای طولی و
عرضی و تعامل ویژه با پلیس راهور اشاره داشت.
شهردارمنطقههفتقمخبرداد:

نشست خیابان امام موسی صدر به
دلیلفرسودگیشبکهفاضالب

شهردار منطقه هفت قم از نشست خیابان امام موسی صدر به دلیل
فرسودگی شبکه فاضالب و پیشگیری از خطر احتمالی با انسداد مسیر و رفع
مشکل خبر داد.
مجید متینفر با اشاره به حادثه فاضالب در خیابان خاکفرج در محدوده پل
شهید رجایی و میدان مطهری ،اظهار کرد :نشست در خیابان امام موسی
صدر در اطراف منهول فاضالب بر اثر نشت شبکه فاضالب شهری بوده است.
شهردار منطقه هفت قم با تاکید بر فرسودهبودن شبکه فاضالب شهری و
خطرسازبودن آن برای شهر ،تصریح کرد :به علت فرسوده بودن این شبکه در
این خیابان و ایجاد ترک های طولی در آسفالت جهت پیشگیری از سانحه و
اتفاق ناگوار اطالع رسانی الزم به نهاد مربوطه صورت گرفت.
متین فر گفت :پس از این مرحله صدور مجوز حفاری و هماهنگی های
ترافیکی با راهنمایی و رانندگی توسط شهرداری منطقه هفت انجام شد و
هماکنون عملیات اصالح و رفع مشکل در حال انجام است.

رعایت بهداشت و شستشوی انواع مواد غذایی در
روزهای کرونایی دردسرهای به همراه داشته است

کمال خرازی اظهارات علی باقری را تکذیب کرد
رییس شورای راهبردی روابط خارجی اظهارات نقل شده از سوی معاون پیشین شورای عالی
امنیت ملی در دولت دهم را تکذیب کرد .شورای راهبردی روابط خارجی در اطالعیهای اعالم کرد:
مطلب نقل شده از آقای دکتر علی باقری در مورد ارسال نامهای از سوی دولت هشتم به دولت آمریکا
در مورد گروههای مقاومت بیاساس است .از ایشان که منتسب به خانوادهای مکرم و متدین است،
انتظار میرود نظرات خویش را مستند به مدارک معتبر و نه شایعات یا ادعاهای بیگانگان ابراز دارند.این
اطالعیه میافزاید :انتظار میرود ایشان از نسبت دادن چنین اقدام نادرستی به دولتی که کمکهای
آن به حزبالله در مقایسه با سایر دولتها همواره مورد توجه و تقدیر سید مقاومت ،جناب آقای سید
حسننصراللهقرارداشتهاست،احترازکنند.چندیپیش،علیباقریمعاونشورایعالیامنیتملی
در دوران دبیری سعید جلیلی در یک برنامه تلویزیونی مدعی ارسال نامهای از سوی دولت هشتم به
دولت آمریکا در مورد گروههای مقاومت شده بود.

طرح:علیرادمند

استاندارقمخواستارشد:

تکمیلامکاناتزیرساختیشهرکهایصنعتی
استاندار قم گفت :بر اساس دستور جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،باید
بهسرعت امکانات زیرساختی موردنیاز بهرهبرداران در شهرکهای صنعتی استان با
همکاریدستگاههایمختلف،تکمیلشود.
بهرام سرمست روز سهشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قم در سالن
جلسات کرامت استانداری  ،بیان کرد :رفع مسائل و مشکالت شهرکهای صنعتی
قمراعالوهبرسطحاستانیازطریقنهادهایباالدستیوملینیزپیگیریمیکنیمو
هماکنونبسیاریازاینمسائلمانندمشکلبرقدرشهرکصنعتیشکوهیهدرحال
رفع شدن است.
وی ادامه داد :بحث سند و سایر مشکالت شهرک صنعتی چاپ و نشر نیز در جریان
مکاتبات انجامشده با نهادهای باالدستی در حال پیگیری است و بهزودی این مساله
بهمنظورحمایتهمهجانبهازفعاالنبخشخصوصیحلمیشود.
وی ادامه داد :موضوع ایجاد منطقه تخصصی کفش و دمپایی استان نیز با
رعایت حریم کمربندی در منطقه شهرک صنعتی شکوهیه در حال پیگیری است و
درعینحال مساله استفاده از ظرفیت زمینهای ستاد اجرایی حضرت امام(ره ) هم
در این رابطه دنبال میشود.
سرمست گفت :ایجاد منطقه تخصصی کفش و دمپایی در قم  ،موجب باالرفتن
ارزشافزوده اقتصادی این صنعت در استان میشود و به همین دلیل این موضوع را
باجدیتپیگیریمیکنیم.
لزوم ایجاد منطقه تخصصی برای فعاالن حوزه کفش و دمپایی
فرماندار قم نیز در این جلسه به لزوم ایجاد منطقه تخصصی برای فعالیت
صنعتگران حوزه کفش و دمپایی اشاره کرد و گفت :فعالیت پراکنده برخی واحدهای
مرتبط با این صنعت در حاشیه شهر قم  ،مشکلآفرین است که نمونهای از آن در
آتشسوزیهایاخیرنمایانشد.
مرتضیحیدریبیانکرد:ایجادمنطقهتخصصیبرایاینصنعت،موجبمتمرکز

شدن فعالیت صنعتگران کفش و دمپایی در منطقهای خاص و نظم و انسجام بیشتر
محیطشهریمیشود.
ویادامهداد:همچنینباایجادمنطقهتخصصیکارنظارتبرفعالیتاینصنعت
آسان شده و از آلودگی زیستمحیطی جلوگیری میشود.
حجم سرمایهگذاری انجامشده برای واحدهای صنعتی و معدنی موجود استان
بیش از  ۴۹هزار و ۵۶۲میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایهگذاری صورت
گرفته در۲هزار و  ۲۱۷واحد صنعتی و صنایع معدنی استان برای  ۵۶هزار و  ۱۲۳تن
فرصتاشتغالایجادشدهاست.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه ،الغدیر ،چاپ و نشر ،سلفچگان،
محمودآباد ،ثامناالئمه (ع)  -قنوات  -و فناوری اطالعات و ارتباطات ( )I.C.Tو چهار
ناحیه صنعتی خورآباد ،دستجرد ،سیرو و طغرود است.

پزشکانمعالجازبیمارستانترخیصشدند.
وی یادآور شد :در حال حاضر  111نفر مشکوک و
محتمل به کرونا در قم بستری بوده که حال  40نفر
آنها وخیم است.
درمانگاهسرپاییبیمارستانکامکاربهزودی
راه اندازی می شود
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم ،همچنین
در بازدید از بیماران بستری در بخش اورژانس
بیمارستان کامکار گفت :بیش از  ۸۵درصد بیماران
حاد تنفسی که در حال حاضر به مراکز درمانی قم
مراجعه ،و بستری می شوند دارای بیماری های
زمینه ای هستند از این رو انتظار می رود این افراد
مسائل بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.
قدیر ماظهار داشت :خانواده ها در مراقبت از افراد
ُمسن و با بیماری زمینه ای حداکثر دقت را به خرج

دهند.
قدیر بیان داشت :امروز که از اورژانس بیمارستان
کامکار بازدید داشتم ۱۰۰ ،درصد بیماران اورژانس
افراد ُمسن یا با بیماری های زمینه ای بودند.
وی همچنین ضمن بررسی روند جداسازی
بیماران کرونایی از غیر کرونایی در بیمارستان کامکار
قم افزود :با رعایت تمامی پروتکل های الزم در
مرحله نخست جدا سازی ،بخش درمانگاه سرپایی
بیمارستان کامکار ویژه بیماران غیر کرونایی به زودی
راه اندازی می شود و در مراحل بعدی نیز شاهد
فعالیت بخش های مختلف دیگر از جمله اتاق عمل
ویژهبیمارانغیرکروناییخواهیمبود.
رئیس علوم پزشکی قم همچنین با پزشکان و کادر
درمانی بیمارستان کامکار قم دیدار ،و در جریان
وضعیت کاری آنها قرار گرفت.

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقمخواستارشد:

انتقال واحدهای حاشیه شهر به شهرکها و نواحی صنعتی

تداوم حیات زیست محیطی کشور کمکی کرد.
وی بر ضرورت نوسازی خطوط تولید و بهره مندی از تکنولوژی های پیشرفته در
واحدهای صنعتی استان تأکید کرد و گفت :شرکت های فناور و دانش بنیان می
تواننددرراستایتأمیننیازهایفنیوتجهیزاتیواحدهایصنعتیبرایدستیابی
به تولید پایدار و سبز بسیار مؤثر باشند.
موسوی در پایان نقش پارک های علم و فناوری در انجام تحقیقات و پژوهش
های علمی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی را کلیدی دانست و گفت :با
تشکیل کمیته مشترک می توانیم از ظرفیت های قانونی برای تأمین منافع دوسویه
فناورانومحیطزیستاستفادهمضاعفیکنیم.
سید حسین اخوان علوی رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز در این نشست
با ارائه گزارشی از برنامه ها و اقدامات این نهاد در سال های گذشته ،بر ضرورت
افزایش همکاری های فیمابین تأکید کرد و گفت :با برگزاری یک رویداد فناورانه می
توان واحدهای فناور استارتاپی را به سمت مرکز رشد تخصصی محیط زیست سوق
داد و از آنها حمایت کرد.

سخنگوی اورژانس  ۱۱۵قم خبرداد:

وقوع سه تصادف با  11کشته و مصدوم

سخنگوی اورژانس  ۱۱۵قم از وقوع سه تصادف
در قم طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت :در
این حوادث دو نفر کشته و  ۹نفر مصدوم شدند.
مهدی فراهانی از فوت دو نفر در تصادفات دیروز
ظهر قم خبر داد و گفت :در تصادف بلوار غدیر
روبروی بوستان علوی در ساعت  ۱۳:۲۲برخورد پژو
ً
 ۲۰۶با عابران منجر به فوت فردی حدودا  ۵۰ساله
ً
و مصدومیت شدید نفر دوم (حدودا  ۳۵ساله) شد.
وی با بیان اینکه شواهد اولیه حکایت از آن دارد که
عابران پیاده از کارگران شهرداری بودهاند ،افزود:
دراین حادثه راننده خودرو سواری نیز دچار آسیب
شد که هر دو مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی
الزم توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی با دو

 ۱۹۲نمایندهدرجلسهقالیبافحاضرشدند
در جلسه صبح دیروز « هم افزایی برای مجلس قوی ،کارآمد و انقالبی» که توسط محمد باقر
قالیباف در محل سرچشمه تهران برگزار شد ۱۹۲ ،نماینده حاضر شدند .پی گیری خبرنگاران
نشان می دهد که تعداد زیادی از منتخبان دوره یازدهم در جلسه به دعوت قالیباف حضور یافتند.
عدد دقیق نمایندگان ۱۹۲نفر بوده است .به نظر می رسد که در جلسه روز چهارشنبه فراکسیون
هم اکثریت به سوی قالیباف باشد و به عنوان گزینه نهایی به صحن علنی از طرف فراکسیون
معرفی شود .برآوردها از رای قالیباف در صحن علنی با توجه به جلسات امروز بیش از  ۲۰۰نفر
خواهدبود.

توسعه 10هکتاری بوستان جوان

بستری 111بیمار مشکوک به کرونا در قم

نیازهای فنی واحدهای صنعتی برای دستیابی به تولید سبز و پایدار فراهم شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :شرکت های فناور و دانش بنیان
می توانند در راستای تأمین نیازهای فنی و تجهیزاتی واحدهای صنعتی برای
دستیابی به تولید پایدار و سبز بسیار مؤثر باشند.
سید رضا موسوی مشکینی در دیدار رئیس پارک علم و فناوری در سخنانی اظهار
داشت :استان قم دارای ظرفیت های زیست محیطی کمتر شناخته شده ای از
جمله 7تاالب مؤثر است که باید هرچه بیشتر شناسایی و تقویت شوند.
ویبااشارهبهتراکمباالیشهرنشینیووجودواحدهایصنعتیبسیاردرپیرامون
شهر قم ،خاطرنشان کرد :یکی از چالش های جدی زیست محیطی در شهر قم،
همجواری واحدهای مسکونی و صنعتی در حاشیه شهر است که انتقال آنها به
شهرک ها و نواحی صنعتی ،نیازمند مشارکت و اقدام جدی نهادهای مرتبط است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از تصویب برخی قوانین و آیین نامه
های جدید زیست محیطی در کشور ابراز خرسندی کرد و گفت :واقعیت این است
که نمی توان با نگاه عامه پسند و تصمیم های در لحظه و هیجانی به حفاظت و

نیکزاد:با«حاجیبابایی»دریککشتیهستیم
منتخب مجلس یازدهم با بیان اینکه برای قدرت و حضور در هیات رییسه نیامدهام ،گفت :تکلیف
انقالبی همه این بود که یکی شویم ،بر همین اساس نامزد نایب رئیسی مجلس شدم اما این استمزاج
را درست نمیدانم اما آن را پذیرفتم و زیر آن نخواهم زد ،ما با حضور آقای حاجی بابایی در یک کشتی
هستیم ،مردم با کسی عقد اخوت نبستهاند اگر درست عمل نکنیم واکنش منفی نشان میدهند.
نیکزاد با بیان اینکه آقای حسینی را از خودم بهتر میدانم اما وی قبول نکرد که در هیات رییسه باشد،
افزود :هیات رییسه باید خادم نمایندگان باشد و باید بیرون از مجلس اقتدار داشته باشد و از کیان و شأن
و جایگاه مجلس دفاع کند .باید بدانند که نظر خودشان به نمایندگان ارجحیت ندارد ،تواضع و توکل
داشته باشند.وی خاطرنشان کرد :باید با یکدیگر کار کنیم همه بارها را بر دوش حضرت آقا نیندازیم،
باید رقابت اخالق محور داشته باشیم و برای خدا ادای تکلیف کنیم .روزی که انتخابات تمام شد رقابت
را به برادری تبدیل کنیم.

شهردار منطقه دو قم خبرداد:

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمخبرداد:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در حال
حاضر  111نفر مشکوک و محتمل به کرونا در قم
بستری بوده که حال 40نفر آنها وخیم است.
محمدرضا قدیر ظهر دیروز در گفت وگو با
خبرنگاران اظهار کرد :طی  24ساعت گذشته و
منتهی به ششم خرداد ماه 35 ،نفر در مراکز درمانی
قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا و یا
مشکالتحادتنفسیپذیرششدند.
وی خاطرنشان کرد 14 :نفر از این تعداد در
بخشهای بیمارستانها بستری و مابقی پس از
معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات
دارویی و بهداشتی مرخص شده اند.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمبیانکرد:درشبانه
روز گذشته 13 ،نفر از کل بیماران که طی روزهای
متمادی بستری بودند ،پس از بهبودی توسط

منتخبمردمتنکابن:حاجیباباییکنارنمیکشد
منتخب مردم تنکابن با بیان اینکه پیش از برگزاری جلسه فراکسیون و صحن علنی مجلس نمیتوان
ارزیابی دقیقی از انتخاب هیئت رئیسه داشت تاکید کرد که حاجی بابایی به نفع هیچکس کنار
س الدین حسینی» منتخب مردم تنکابن در مجلس یازدهم در گفتوگو با ایلنا ،تحلیل
نمیرود« .شم 
خودش از هیئت رئیسه مجلس را اینگونه مطرح کرد :تا زمانی که صحن تشکیل نشود و رقابتها در
آنجا انجام نگیرد ،ارزیابیها غیر دقیق خواهد بود.وی افزود :برگزاری جلسه فراکسیون و به دنبال آن
جلسه صحن مجلس است که هئیت رئیسه را مشخص میکند لذا اکنون هیچ پیش قضاوت و ارزیابی
نمیکنم.منتخب مجلس یازدهم درباره کنارهگیری احتمالی حاجی بابایی به نفع دیگر کاندیداهای
ریاست مجلس تصریح کرد :در صحبتی که من با آقای حاجیبابایی داشتم و با روحیهای که از ایشان
سراغ دارم  ،بعید میدانم چنین چیزی درست باشد.

دستگاه آمبوالنس اورژانس  ۱۱۵به مرکز درمانی
منتقل شدند .معاون اورژانس قم در ادامه گفت:
در حادثه دیگری روز سهشنبه ساعت  ۱۴:۰۲و در
اتوبان تهران به قم روبروی بهشت معصومه تصادف
دو خودروی پراید متأسفانه منجر به فوت مردی
ً
حدودا  ۴۰ساله و مجروحیت شدید دو نفر دیگر شد
که هر دو مصدوم نیز پس از دریافت اقدامات درمانی
توسط دو دستگاه آمبوالنس اورژانس  ۱۱۵به مرکز
درمانی منتقل شدند .فراهانی همچنین اعالم کرد
که از جمله حوادث ترافیکی شاخص روز گذشته
واژگونی خودروی پراید در محور قم  -سلفچگان بود
کهباعثآسیب ۵نفرشدکهجهتانتقالمصدومین
این حادثه عالوه بر آمبوالنس زمینی بالگرد اورژانس

(اورژانس هوایی) نیز به محل اعزام شد .وی تصریح
کرد :در روزهای اخیر میزان حجم و تردد برون شهری
خودروها افزایش یافته و به همان نسبت افزایشی در
تعداد تصادفات را شاهد هستیم که رعایت احتیاط
و توجه به رعایت سرعت مطمئنه وتوجه به قوانین
راهنمایی و رانندگی بیش از پیش به رانندگان توصیه
میشود .سخنگوی اورژانس ۱۱۵قم در پایان گفت:
در صورت بروز و مشاهده حادثه ترافیکی اول دقت
شود که تصادف دارای مجروح هست یا خیر و در
صورت داشتن مجروح اولین و مهمترین اقدام تماس
با  ۱۱۵و دادن آدرس دقیق و صحیح و در صورت
امکان اعالم تعداد مجروحین به کارشناس واحد
 ۱۱۵است.

شهردار منطقه دو قم با اشاره به توسعه  10هکتاری بوستان جوان گفت :تعداد نهال کاشته شده در
این بوستان  2هزار و  500راس از انواع پده ،کاج ،زیتون مثمر و انار بوده است.
رضا رحیمی با اشاره به اقدامات انجام شده در این منطقه در راستای توسعه فضای سبز اظهار کرد :با
توجه به سرانههای پایین فضای سبز در منطقه دو در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در این راستا
با توسعه باغچههای طولی و احداث بوستانها انجام شده است.
وی با بیان اینکه یکی از ظرفیتهای مطلوب منطقه دو بوستان جوان است تصریح کرد :در همین
راستا پروژههای متعددی در این بوستان تعریف شده و هر سال اعتباری جهت توسعه و بهسازی این
بوستان در نظر گرفته میشود.
شهردار منطقه دو قم با اشاره به توسعه ۱۰هکتاری بوستان جوان گفت :در این پروژه کاشت درختان
از انواع پده ،کاج ،زیتون ،انار صورت گرفت.
وی اضافه کرد :اجرای سیستم آبیاری قطره ای به طول  ۴۰هزار متر طول و با سطح پوشش بیش از
 ۱۰۰هزار مترمربع از دیگر اقدامات انجام شده در این بوستان است.
رحیمی خاطرنشان کرد :تعداد نهال کاشته شده در این بوستان 2هزار و 500راس از انواع پده ،کاج،
زیتون مثمر و انار بوده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم خبرداد:

توقیف و معدوم سازی ۴۷۲کیلو انواع مواد غذایی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :طی  ۲۴ساعت گذشته و در راستای اجرای طرح
فاصلهگذاری و نظارتها ۵۲۱ ،مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که  ۴۷۳مورد آن مربوط به
مراکز تهیه و توزیع بود.
سیامک محبی در گفتوگویی افزود :همچنین از ۲۱بقاع متبرک و مساجد نیز بازدید به عمل آمد که
تمامیدستورالعملهایبهداشتیرارعایتمیکردند.
وی ادامه داد :طی بررسیهای صورت گرفته از واحدها  ۳۸۶واحد تمامی دستورالعملهای
بهداشتی را رعایت میکردند و البته ۴مرکز نیز به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی ،غیرفعال شد.
وی گفت ۴۷۲ :کیلوگرم انواع مواد غذایی توقیف و معدوم شد و  ۳۲۱مورد نیز سنجش مواد غذایی
صورت گرفت ۷۸،مورد کلرسنجی انجام و نظارت بر اماکن عمومی نیز صورت پذیرفت.
به گفته محبی ،طبق دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا ،با پایان یافتن ماه مبارک رمضان فعالیت
تمامی رستورانها و مراکز عرضه مواد غذایی که عرضه را بهصورت بیرون بر انجام میدادند نیز با رعایت
پروتکلهایبهداشتیباپذیرشمشتریبالمانعشد.
وی اضافه کرد :این واحدها باید برای فعالیت در سامانه  salamat.gov.irثبتنام کنند و عرضه قلیان
نیز در تمامی مراکز ممنوع است.
رئیس پلیس آگاهی استان قم خبرداد:

انهدام باند سارقان غیر بومی منازل قم
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم از انهدام باند سارقان غیر بومی منازل قم با ۱۳
فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ میکائیل قهرمانپور ،اظهار کرد :در پی وقوع چندین فقره سرقت از منزل در قم ،دستگیری
سارقان در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
او افزود:با تحقیقات و بررسی جغرافیای جرم ،یک دستگاه خودرو پراید  ۱۱۱شناسایی و احتمال
غیربومی بودن سارقان قوت گرفت.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد :با انجام اقدامات پلیسی هویت  ۲نفر
سارق و محل اختفاء آنها در یکی از استانهای جنوبی شناسایی و کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی به
استان موصوف اعزام و افراد مذکور و  ۲همدست شان را دستگیر کردند.
سرهنگ قهرمانپور تصریح کرد :متهمان در تحقیقات صورت گرفته به ۱۳فقره سرقت منزل به ارزش
 ۵میلیارد ریال با خودروهای پراید  ۱۱۱و پژو  ۴۰۵اعتراف کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت :در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام
مراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشدند.
مدیرفنی مهندسیآستان مقدسبانویکرامتخبرداد:

اصالحوبازسازیپنجرهفوالدحرمحضرتمعصومه

(س)

مدیر فنی مهندسی آستان مقدس بانوی کرامت از اصالح و بازسازی پنجره فوالد حرم مطهر خبر
داد و گفت :تکمیل قلمزنی ،میناکاری باالی پنجره فوالد ،تکمیل و شکیل نمودن زههای دور ستون،
الیهبرداری و تنظیف کامل پنجره فوالد با مواد مخصوص «سیلر و کیلر» برای افزایش ماندگاری توسط
جمعی از خادمان متخصص انجام شده است.
یزاده طی گفتوگویی اظهار کرد :اصالح و بازسازی پنجره فوالد حرم بانوی کرامت
علی رضا کاش 
در ماه مبارک رمضان و با توجه به بسته بودن موقت درهای حرم در دستور کار قرار گرفت و به همت
خادمان متخصص آستان مقدس انجام شد .وی اضافه کرد :تکمیل قلمزنی و رفع نواقص آن ،تکمیل و
شکیل نمودن زههای دور ستون و الیهبرداری و تنظیف کامل پنجره فوالد با مواد مخصوص برای افزایش
ماندگاری انجام و یک محافظ شفاف و ظریف بر روی پنجره فوالد کشیده شده است.
مدیر فنی مهندسی حرم مطهر حضرت معصومه سالمالله علیها گفت :تکمیل قلمزنی گلهای
حاشیه پنجره فوالد ،رنگآمیزی طالیی اسماء شریفه الهی و میناکاری باالی پنجره فوالد و رنگآمیزی
به رنگ طالیی از دیگر اقداماتی است که در راستای اصالح و بازسازی پنجره فوالد انجامشده است.

