عباسسلیمینمین:

محمدرضاعارف:

باسالئقشخصینمیتوان
کشور را اداره کرد

رییس شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصالحطلبان در
نامهای با عنوان «گزارشی به مردم» با بیان اینکه قوای سهگانه
در دوران جدید باید نظامی باز و شیشهای باشند بر لزوم فاصله
گرفتن از سالئق شخصی برای سیاستگذاری در همه شئونات
کشورداریتاکیدکرد .محمدرضاعارفدرایننامهنوشت:اعتقاد
من این است که بدون آنکه فریاد بزنم ،یا در دام هیاهوی تبلیغاتی
گرفتار شوم و یا در جنگ لفظی و کالمی با دیگران ،منابع
ارزشمند کشور را معطل تصمیمگیری کنم ،به شما گزارش دهم.

روزنامه

یکشنبه  11خرداد 8 1399شوال31 1441می 2020شماره 5044سال بیستوسوم  2000تومان

معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم مطرح کرد:
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تندروهایاصولگرافقط
سروصدامیکنند

یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا میگوید:این موضوع بسیار
اهمیت دارد که جریاناتی همچون موتلفه اسالمی بفهمند باید
قالب را بشکنند و به نیروهای جوان اجازه دهند تا وارد میدان
شوند .عباس سلیمینمین در گفتگویی در تحلیل نتیجه
اولین انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم ،گفت :هرچند در
انتخابات این مجلس در اسفندماه خیلی نتوانستیم در درون
جریان اصولگرایی به یک وزن کشی برسیم اما در انتخابات
ساختار داخلی مجلس این وزن کشی به گونه ای خود را نشان
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نماینده مردم استان قم رئیس شورای عالی استانها شد

 315هکتار بافت تاریخی
سد راه توسعه شهری

علیرضااحمدی
برصندلی الویری تکیه زد

جابجایی جمعیتی در بافت تاریخی قم زنگ خطر است
مردم قم از محدودیتهای ایجادشده رنج میبرند
4

دبیر ستاد بزرگداشت امام (ره):با وجود تقاضای مردم

مراسم سالگرد ارتحال امام در حرم مطهر برگزار نمی شود
2

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم خبرداد:

اجرای 3هزار هکتار بیابانزدایی
دراستان قم

که ظهردیروز در سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان قم برگزار شد اظهار کرد :هر ساله در هفته
منابع طبیعی که مصادف با نیمه اسفند ماه است برنامههای
مختلفی در این راستا برگزار میشود ولی سال گذشته به
دلیل شیوع کرونا و ممنوعیت تجمع ،برنامه جامعی به این

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت :اقدام
بیسابقهای که در راستای بیابانزدایی در استان قم صورت
گرفت در خصوص توسعه کشت عملیات نهالکاری و
بوتهکاری در استان قم بود که سال گذشته از مرز سه هزار
هکتارفراتررفت .سیدمحمدتقیسجادیدرنشستخبری

8

افت کیفیت آب شرب قم در چند روز آینده
8

عکس:سجادطلوعی

سرپرست شهرداری منطقه سه قم :

تعریضخیابانامامخمینی(ره)مشکلتملکیدارد

سرپرست شهرداری منطقه سه قم با اشاره به سکونت 171هزار نفر در این منطقه،
گفت :در تعریض خیابان امام(ره) یک سری امالک شخصی و  13گاراژ در محدوده
وجود دارد که باید تملک شود ،اما مشکل مالکیتی داشته و تملک آن ،زمانبر است
و از پروژهای فرااستانی به شمار میرود .مهرداد روحانی با اشاره به ویژگیهای
منطقه سه شهر قم ،اظهار داشت :محدوده جغرافیایی منطقه سه شامل خیابان امام
خمینی(ره) از شمال به سمت اتوبان قم -تهران و از جنوب میدان سعیدی و بلوار
نیروی هوایی تا هفتتیر و از شرق ،بلوار شهید قاسم سلیمانی ،رودخانه و جاده کوه 8

8

عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر قم اعالم کرد :

توجهویژهبهفضایفرهنگیوورزشیاختصاصیبانوان

عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر قم گفت :نیمی از جمعیت شهرمقدس قم را
بانوان تشکیل می دهند و توجه به دغدغه ها و نیازهای فرهنگی و ورزشی این قشر از
موارد مورد توجه در برنامه 1400و چشم انداز شهر مقدس قم بوده است .حسن طالیی
با اشاره به1افزایش سرانه ورزشی و فرهنگی در نقاط مختلف شهر مقدس قم اظهار کرد:
در برنامه  1400و چشم انداز شهر مقدس قم در حوزه فرهنگی و ورزشی شهرداری
قم اقداماتی در انجام داده است ،البته یکی از رسالت های مهم مدیریت شهری توسعه
فضای های فرهنگی و ورزشی در تمام نقاط شهر در همین راستا بوده است.
8

آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول )

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه عادی(نوبت اول)

در نظر دارد  4قطعه زمین از زمینها ی شهرداری ( - 1قطعه شماره  118به متراژ  203/28مترمربع - 2
قطعه شماره  121به متراژ  212/52مترمربع  - 3قطعه شماره  122به متراژ  207مترمربع همه واقع در سمت
شرق  30متری شهداء رو بروی پارک الله داخل کوچه )  - 4قطعه شماره  567به متراژ 152مترمربع واقع در
30متری ولیعصر داخل کوچه 12متری را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
شرایط شركت در مزایده :
 -1ارائه سپرده در مزایده معادل  5درصد قیمت كارشناسی به صورت نقدی در وجه شهرداری جعفریه.
 -2در صورتی كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شركت در مزایده آنان
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
-3قیمتپایهبرمبناینظریه كارشناسرسمیدادگستریمیباشد.
 -4شهرداری در رد یا قبول هر یك از پشنهادات مختار میباشد.
 -5سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .

بدینوسیلهازکلیهاعضایمجمععمومیموسسهخادمالرضاعلیهالسالمجوانانشیعهبهشماره
ثبت  156دعوت بعمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی که راس ساعت  19روز دوشنبه
تاریخ  1399/3/26در نشانی قم  ،خیابان شهید روحانی کوچه  43درب سوم سمت چپ برگزار
می گردد  ،شرکت فرمایید.
دستورجلسه:
گزارشساالنه

شهرداریجعفریه

روابط عمومی شهرداری جعفریه

موسسه خادم الرضا علیه السالم جوانان شیعه

هیئت مدیره

آگهی مزایده حضوری ( نوبت دوم )

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم
در نظر دارد نسبت برگزاری مزایده حضوری با مشخصات و شرایط کلی ذیل اقدام نماید.

شرایط:
مبلغ هزینه خرید اسناد مزایده می بایست به شماره حساب  0113127588001بانک ملی به نام سازمانمیادین شهرداری قم واریز گردد(هزینه خرید اسناد مزایده غیرقابل استرداد می باشد)
متقاضیمیبایستمبلغتضمینرانقدبهحساببانکانصارشعبهمرکزیبهشماره351082491518231بنام سازمان میادین میوه و تره بار واریز نمایند.
محل و مهلت دریافت اسناد مزایده حضوری  :متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری
مورخ  99/03/12نسبت به دریافت فرم شرایط شركت در مزایده حضوری به نشانی :قم جاده قدیم قم  -تهران
روبروی بهشت معصومه بلوار شهید رجایی میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی ساختمان اداری سازمان
میادین  ،واحد درآمد مراجعه نمایند  ،تلفن تماس. 36641174
زمان و مکان مزایده حضوری :روز سه شنبه مورخ 99/03/13راس ساعت 10صبح در محل سازمان میادین
شهرداری قم برگزار میگردد.
تذکر :هنگام شرکت در جلسه ارائه فیشهای واریزی تضمین و خرید اسناد الزامی می باشد در غیر اینصورت از
حضور شرکت کننده در جلسه ممانعت به عمل می آید.
تاریخ آگهی نوبت دوم:
سایر اطالعات شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است.99/03/11

شرکت مخابرات ایران – منطقه قم

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم
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اخبار

 شماره 5044ت و سوم 
یکشنبه -یازدهم خرداد ماه  -1399سال بیس 



رییس جمهوری :

بهزودی به شرایط قبل از کرونا برنخواهیم گشت

اصلیترینراهبرد
مجلسیازدهم

نگاه به آینده  ،مثبت اندیشی و ایجابی عمل کردن،
راه حل اساسی مشکالت مردم و کشور خواهد بود.
این اصلی ترین راهبردی است که نمایندگان مردم در خانه ملت و مجلس یازدهم
میتوانند در شرایط حساس و سرنوشت ساز کنونی نصب العین خویش قرار
بدهند.
مجلس یازدهم ازاین حیث که با پشتوانه بیش از چهل و یک سال عمر بابرکت
انقالب اسالمی و تجربه مجالس دهگانه قبل  ،اکنون سکان قانونگذاری و نظارت
بر اجرای قوانین مصوب کشور بویژه قانون اساسی را بعهده گرفته است ،متمایز با
مجالس قبل می باشد و قطعا عمر چهار ساله این مجلس هم بسان دیگر مجالس
کوتاهتر از آن خواهد بود که تصورش را می توان کرد  ،ولذا نکته هایی را از باب
یادآوری به محضر کرسینشینان بهارستان و سنگربانان حقوق نظام اسالمی و
ملتشریفدرخانهملتومنتخباننمایندگیمردمدرمجلسیازدهم،متواضعانه
تقدیممینماییم:
نگاهبهآینده،بارویکردایجابیوعملمجاهدانومخلصانه،چنانکهعاملاصلی
حل معضالت و مشکالت کنونی جامعه و مردم می باشد  ،هزینه کردن وقت و
سرمایه مجلس با زیر سوال بردن گذشته و بگو مگوهای انحرافی نسبت به ناکامی
های مجالس قبل بویژه مجلس دهم نیز عامل اصلی از دست دادن فرصت ها
خواهد بود  ،ولذا بجای سرگرم شدن به مباحث بی ارزشی که جز ناامیدی مردم
و تضعیف نظام و کشور عایداتی بدنبال نخواهد داشت  ،در تکاپوی خوش عملی
و درخشش مجلس یازدهم در این عمر کوتاه چهار ساله باید بود و کاری کرد
کارستان  ،تا هم امیدهای رفته باز گردد و هم افق روشنی پیش روی توده مردم در
جهت پیشرفت و تحقق عدالت  ،ترسیم بشود.
 -۲آیا مشکل اصلی کشور کمبود قانون است و یا قانون های معطل مانده
و بایگانی شده ؟ آیا وظیفه کمیسیونهای تخصصی مجلس تنها کار کارشناسی
کتابخانه ای است و یا درکمعضالت و بررسی های میدانی و بازرسی ها و تحقیق
و تفحص های قاطع و انقالبی است ؟ آیا مشکل در تولید قوانین متراکم است
ویا در پیگیری و اجرای قوانین متنوع و مصوب است؟ متاسفانه وقتی همه چیز
در نگاههای سطحی و پرستیژ کتابخانه ای و ساز و کار کرسی نشینی و زینت
المجالسی و سیاست زدگی ،منحصر می گردد در تمام شئونات کشور نیز شاهد
این ایستایی و بعضا بی خاصیتی و سپس تلمبار شدن مشکالت در جامعه و
کشور می باشیم .کافی است بعنوان نمونه به هزاران پایان نامه و رساله های
علمیپژوهشیکهسالهاستفقطزینتکتابخانههابودهوبایگانیمحافلعلمی
است نظری افکنیم  .رساله هایی که علیرغم هزینه های سنگین از بیت المال ،
هیچ خاصیتی برای توده مردم و جامعه نداشته و ندارد جز دادن پز آماری برای
برخورداری رتبه های علمی جهانی که البته بسیاری از آنها برای مردم نان و آبی
بدنبال نداشته و چه بسا اولویت اول نبوده و نیست زیرا آنچه اکنون توده مردم بویژه
جوانان را رنج می دهد سفره های خالی و رنج بیکاری و مشکالت تحصیل و ازدواج
ومعیشتوفرهنگعمومیوبیعدالتیاستکهعلیرغمهمهمجاهدتهاوتالشها
و برکات نظام و انقالب و دست آوردهای خیره کننده و داشتن سرمایه های ملی
 ،با آنها دست و پنجه نرم می کنند ،براستی ریشه اصلی در بروز و ظهور این همه
گرفتاری ها و مشکالت جامعه در کجاست ؟ مهم تصویب الیحه و قانون خوب
نیست بلکه مهم نظارت و اجرای خوب قوانین است که متاسفانه خآل محسوس و
ملموس عصر و زمان ماست  .که امید واریم مجلس یازدهم این امر الزم و ضروری را
در اولویت های خود قرار بدهد .
 -۳از آنجا که سرگذشت پیشینیان عبرتی است برای آیندگان  ،نقد و بررسی
عملکرد مجالس قبل تنها ازاین حیث مفید خواهد بود که نقاط قوت و ضعف
احصی گردیده و با تقویت نقاط قوت ،در مقام جبران نقاط ضعف گامهای بلندی
برداشته بشود ،و لذا چنانکه قبل از این تاکید شد  ،درک واقعی از نیازهای جامعه
و مردم و اولویت بندی آنها در راس همه اقدامات اساسی است که باید به سرانجام
برسد  ،زیرا خانه ملت بودن مجلس بدون آن معنی و مفهومی نخواهد داشت  ،و
لذا چه زیبا و البته درست و منطقی ریاست سنی مجلس یازدهم ( حجت االسالم
تقوی) در مراسم افتتاحیه فرمودند که مجلس باید مجلس ملت باشد نه مجلس
الدوله  ،یعنی نمایندگان باید همواره خود را مدیون اعتماد مردم و بدهکار به آنان
بدانند تا بدهکار به جریان حاکم بر دولتها و یا حتی احزاب و جریانهای سیاسی
کشور.
 -۴تقدم و ترجیح منافع و مصالح ملی  ،ابتدائی ترین مسئولیت نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی است که نوع نگرش و مواضع و گرایشات مختلف
نمایندگان را در جهت آرمانها و ارزشهای ملی و انقالبی هدایت و سامان می دهد و
لذا انتظار می رود مجلس یازدهم برای حفظ انسجامملی و افزودن بر سرمایه های
اجتماعی ،و نیز عزت و اقتدار جامعه اسالمی و انقالبی ایران ،با محور قرار دادن
منویات رهبری حکیم و فرزانه انقالب  ،در چارچوب قانون اساسی ،از پاسداری و
محافظتازمنافعملیهرگزدریغننمایند.
ابوالقاسمعلیزاده*

محتوامهماست!

روزگاری بود که در دهه ۷۰سهم ما از شبکه جهانی
اینترنت محدود به استفاده از محتوای تولید شده
باقیدنیاوعلیالخصوصغربیهابود؛
البته که دسترسی به این حجم داده که غالب
سیدستار هاشمی*
آن هم در مسیر درست استفاده از دانش و تجربیات بشری بود وضعیتی شبیه
باقی ارتباطات جهانی و تجاری و دانشی ما داشت :تراز منفی محتوایی .در همان
سالها و همزمان با نهضت تولید علم که در کشور رونق گرفت ،موج تولید و عرضه
محتوای فاخر فارسی به دوستداران و طرفداران ایرانی و همچنین فارسی زبانان
غیر ایرانی نیز آغاز گردید .به موازات حجم گسترده تولید محتوا ایجاد زیرساخت
داخلیبرایمیزبانیوعرضهمحتوانیزدرقالبشبکهملیاطالعاتدردستورکار
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار گرفت و سرانجام در دولتهای یازدهم و
دوازدهم با رشد چشمگیر الیه خدمات و محتوا ،زیرساختهای ارتباطی کشور نیز
شاهد رشد فزاینده و کمنظیری بود.
افزایش ضریب نفوذ اینترنت پهنباند از یکسو و حمایتهای همه جانبه از
صاحبان خدمات آنالین و محتواها نیز از سوی دیگر توقعات کاربران برای دریافت
خدمات اینترنت با کیفیت ،ثبات و سرویس را باالتر برد و این سیکل ارتقا و پیشرفت
تا امروز ادامه دارد .شبکه ملی اطالعات امروز یک درخت تنومند است که ریشه در
زیرساختهای قوی و با امنیت باال دارد و تنه و شاخههای آن در الیههای خدمات
و محتوا هر روز پربارتر میشوند و سای ه آن بر سر کاربران بیشتری برقرار میگردد.
توسعه خدمات رایانش ابری و سرویسهای توزیع داده و مراکز داده هر روز بواسطه
توسعه نیازهای محتوایی و خدماتی به امری جدیتر بدل میگشت که آخرین
اقدام در این زمینه افتتاح و سرآغازهای اخیر است.
در این میان توسعه تلویزیونهای اینترنتی چه در قالب  VODو چه در قالب
 IPTVبعنوان مراکز اصلی توزیع و عرضه محتوای دیجیتال در سالهای اخیر
مورد توجه تمام ذینفعان این عرصه بوده است .چه وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در خصوص توسعه زیرساختها ،چه سازمان صداوسیما و و وزارت
ارشاد در زمینه رگوالتوری محتوا و سامانههای قانونی عرضه و چه تولیدکنندگان
محتوا بعنوان موتور محرک این عرصه .خدمات محتوای دیجیتال که متاسفانه در
سالهای اخیر در قالب سرویسهای ارزش افزوده مسیر بسیار خطایی را طی
کرده بودند ،امروز با توسعه پلتفرمهای ویدیویی در مسیر جدیدی قرار دارند.
خانوادهها با اطمینان خاطر و با ترافیک ارزانتر و در بستر شبکه ملی اطالعات
میتوانند از محتوای فاخر لذت ببرند و این بستر امکان حراست از حقوق مادی
و معنوی تولیدکنندگان محتوا را نیز به خوبی فراهم نموده است .اقتصاد محتوا
بعنوان یکی از زیرشاخههای اقتصاد دیجیتال مسیر بسیار روشنی را در پیش روی
خود میبیند و این در حالیست که هنوز ما فاصله بسیاری با استانداردهای تعداد
کاربرانتلویزیونهایاینترنتیدرجهانوحتیکشورهایمنطقهداریم.کمپین«
هرایرانی؛یکتلویزیوناینترنتی»گامیبلنددراینزمینهاستکهمیتواندضمن
رونق اقتصاد این حوزه ،شتابی جدی در رونق تولید محتوا ایجاد کند.
* معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات

رییس جمهوری گفت :مردم باید باور کنند که به این زودی به شرایط قبل از
کرونا نمی توانیم برگردیم باید برای مدت طوالنی سبک زندگی را تغییر دهیم و
محدودیتهارابپذیریم.
حجتاالسال م والمسلمین حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت و
مقابله با کرونا :اظهارداشت امروز در دوران کرونا و پسا کرونا با یک شرایط جدیدی در
جهان مواجه هستیم و شاید این روند برای سال ها ادامه پیدا کند زندگی ما محدودتر
شده و بخشی از زندگی ما مجازی شده است .مردم باید باور کنند که به این زودی به
شرایط قبل از کرونا نمی توانیم برگردیم ،این چنین نیست که مردم فکر کنند ۱۵روز
یا یکی دوماه دیگر به شرایط دی ماه و اوایل بهمن سال گذشته بر می گردیم .باید
برای مدت طوالنی سبک زندگی را تغییر دهیم و محدودیتها را بپذیریم و بخشی از
زندگی ما باید به فضای مجازی برود.
اجتماعاتبایدبافاصلهباشد
روحانی ادامه داد :ما باید محدودیتها را بپذیریم و بخشی از زندگی ما باید از
فضای حقیقی به فضای مجازی برود به این زودیها نمیتوانیم زمانی که به هم
میرسیم دست بدهیم .این که وزیر بهداشت ما اظهار نگرانی میکند که برخی
مکانهای کشور به گذشته برمیگردند ،این اشتباهی است که میتواند سرنوشت
سالمت کشور را خدای نکرده در معرض خطر قرار دهد.
رییسجمهوری افزود :دیگر این طور نیست که ما مثل گذشته ده بیست نفری
دور هم بنشینیم ،برای ماهها باید این کار را ترک کنیم ،اجتماعات باید با فاصله باشد
اگر کسی مبتال به این ویروس شد باید به او بگوییم خود را در خانه یا بیمارستان
قرنطینهکند.
وضعیتکنونیسختترازاسفنداست
روحانی گفت :اتفاقا این دوران سختتری از اسفند و فروردین است برای این
که در اسفند و فروردین بیشتر با افرادی که عالئم ظاهری کرونا مانند تنگی نفس
و سرفه داشتند مواجه بودند ،ولی هم اکنون شکل آن عوض شده است .اوال تعداد
مبتالیانی که کشف میکنیم عددش باال است برخی از مبتالیان با عالئم بالینی و
ظاهری عالمتی نداشته باشد به محض این که تست فرد مثبت میشود وقتی به او
میگویند،باورشنمیشودومیگویداشتباهشدهاست.بنابراینکارسختترشده
است .باید از یک دوست فاصله بگیرید که هیچ عالمتی هم به ظاهر ندارد.
رییس جمهوری یادآور شد :کار ما امروز مقداری سخت تر از گذشته شده و در عین
حال بسیاری از چیزها در جامعه در حال تغییر است .قهرمانان جامعه ما امروز کادر
پزشکی هستند ،امروز قهرمانان ما در گام اول قهرمانان در بیمارستانها هستند.
هیچ وقت در جامعه ما نبوده که چند ماه مدارس و دانشگاه به طور کامل تعطیل
شود .طبیعی است که مردم برای علم و دانش بچههایشان نگران شوند شرایط کامال
متفاوت شده است.
سامان دادن به زندگی و اقتصاد مردم در شرایط کرونا مهم است
روحانی اظهار داشت :القای ترس ،اضطراب و عدم قطعیت نسبت به آینده زندگی

چیز مفیدی نیست ما باید تصمیم را بر این بگیریم که بنا است ماهها با یک ویروس
زندگی کنیم و یک زندگی توام با احتیاط کامل داشته باشیم .نمیتوانیم بگوییم یک
سه روز یا دو هفته دیگر این ویروس را از بین میبریم .چون واکسن و داروی قطعی
برای آن نیست ،در حال چرخش است و از یک استان به استان دیگر میرود و در
یک استان که دوره اقامت و سفرش تمام میشود به استان بعدی میرود؛ نوع شیوع
و حرکت این ویروس هم در داخل کشور و هم در سطح جهان حرکت خاص و ویژه
ای است.
وی افزود :در این شرایط سامان دادن به زندگی و اقتصاد مردم از مسائل مهم
است ،بنابر آماری که در جلسه امروز اعالم شد ،مشاهده کردیم که در بخش تولید
دچار یک تفاوت فاحش در اسفند و فروردین نیستیم و بخش تولید فعال است ،اما
در بخش خدمات این فاصله را مشاهده می کنیم ،متاسفانه یا خوشبختانه در ایام
مواجهه با این ویروس ما روزهای خاصی داشتیم ،یک دوره آن شب عید بود ،یک
دوره در ماه مبارک رمضان بود و دوره دیگر در تابستان است که مردم به مسافرت می
روند و این شرایط را سختتر میکند .روحانی ادامه داد :نمیگوییم که سفر نباشد
بلکه باید با احتیاط کامل با کرونا زندگی کنیم و استراتژی ما بر این مبنا باشد که
احتیاط کامل را با رعایت فاصلهها ،دستور العملها و همان مراقبتها و مواظبتها
و دست شستنها و پرهیز از حضور در اجتماعات بزرگ را داشته باشیم .رییس
جمهوریتصریحکرد:پایشوتصمیمگیریمانههفتگیبلکهبهصورتروزانهاست
و روزانه در حال پایش هستیم که در کجا قرار داریم ،بیماری در کجاست ،شرایط
ویروس و شرایط سالمت مردم چگونه است و برای این کار معیارهایی داریم ،دنیا نیز
ممکن است شبه این معیارها را داشته باشد؛ این تعداد مبتال یکی از معیارهای ما
است که روزانه اعالم میشود.
وی خطاب به مردم ادامه داد :این تعداد مبتال برای مردم نگران کننده نباشد
زیرا تعداد مبتالیان جدید عمدتا بر مبنای تست بوده و ممکن است فرد مبتال هیچ
عالئمی نداشته و جوان و حال نیز باشد ،اما در عین حال باید در قرنطینه خانگی قرار
گیرد که ویروس را منتقل نکند ،پس نگران نباشید.
روحانی با بیان اینکه اعالم آمار ابتال بر مبنای تست به نفع آینده ما است ،گفت:
این باعث میشود که فرد مبتال را هدایت کنیم و نگذاریم که دیگری را آلوده کند،
خود فرد مبتال ممکن است دچار هیچ مشکلی نشود ،اما ممکن است پدر و پدربزرگ
و فردی دارای بیماری زمینه ای در اطرافیان خود را مبتال کند و آنها را در معرض
خطر قرار دهد بنابر این تعداد مبتال مهم نیست اما در عین حال باید مراقبت سخت
را انجام دهیم.
از امروز مساجد برای نمازهای یومیه به روی مردم باز است /محدودیت ساعتی
پاساژها برداشته شد .
درب مساجد در سراسر کشور برای نمازهای یومیه باز می شود
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تصمیمات امروز ستادملی مقابله
با کرونا اظهارداشت :ادامه داد :تصمیمی که امروز گرفتیم راجع به مساجد است،
که مورد درخواست همه مردم و خصوصا افراد متدین ماست ،مردم میخواستند
مساجد الاقل اگر برای عموم باز نیست برای نمازهای یومیه باز شود که فرصت
داشته باشند اگر نماز جماعت می خوانند فاصله ها را رعایت کنند .از امروز در
مساجد به روی مردم در سراسر کشور با اجرای دستورالعمل برای نمازهای یومیه باز
می شود.
وی در مورد بازگشایی پاساژها هم گفت :مساله دوم پاساژها است که محدودیت
داشتیم که تا  ۶بعدازظهر باز باشند که ما محدودیت ساعتی آن را بر می داریم ان
شاءالله مشکلی در این زمینه نباشد .مواردی را هم وزیر کشور در خصوص مقرراتی
برای ترافیک و سالم سازی دریا بیان کردند که جلسه آن را قبول کرد.
رییس جمهوری گفت :یکسری موارد داریم که در این جلسه درباره آن تصمیم
نگرفتیم و ممکن است در جلسات بعد تصمیم بگیریم مانند صحن حرم هایی که
صبح ها باز می شود شبها هم باز شود قرار شد بررسیها انجام شود یا مراکزی که
استفاده از سالن اجتماعات آن ممنوع است ،باید با دقت و سرعت کمتر به سمت
گشایش برویم که مشکلی پیش نیاید .روحانی در پایان سخنانش بار دیگر از مردم
خواستدستورالعملهایبهداشتیرابهطورکاملمراعاتکنندوگرنهممکناست
دچار موج شدید در برخی شهرستانها شویم و مجبور شویم مقررات سخت و ویژه در
برخی شهرستانها در نظر بگیریم که برای مردم سخت خواهد بود.

سخنگویشوراینگهبان:

ابهامات طرح حذف چهار صفر از پول ملی رفع نشده است

سخنگویشوراینگهبانگفت:درجلساتیکهباهمتی
رئیس کل بانک مرکزی پیرامون الیحه حذف چهار صفر
داشتیم ،ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین المللی
پول رفع نشد و این ابهامات را به مجلس اعالم کردیم.
«عباسعلی کدخدایی» در نشست خبری امروز شنبه
خود گفت :الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی
با مشارکت بخش غیر دولتی مغایر با موازین شرع و قانون
اساسی شناخته نشد ،همچنین طرح کاهش مجازات
حبس تعزیری مغایر با موازین شرع و قانون اساسی
شناختهنشد.
وی افزود :همچنین عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی
طرح استفساریه ماده ۱۰۳مربوط به مدرک کارشناسی
برای جاهایی که ارزش استخدامی دارد ،به مجلس اعالم
شد .سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد :الیحه حمایت
قضایی از ماموران حفاظت محیط زیست و جنگلبانی
مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع و قانون
اساسی به مجلس اعالم شد .کدخدایی اظهارداشت:
همچنین ضوابطی را در طرح اصالح بخشی از قانون
احزاب در قالب آیین نامه در نظر گرفته بودند که امری
قانونی تلقی شود که مغایر اصل  ۸۵تشخیص داده شد و
علی رغم اصالحی که به عمل آوردند ،اما شورای نگهبان
اعالم کرد که ابهام اصل  ۸۵همچنان به قوت خود باقی
است و مجلس باید برای آن قانونی تصویب کند.
قائم مقام شورای نگهبان اضافه کرد :الیحه حذف
چهار صفر از پول ملی در جلسات شورای نگهبان بررسی
شد و در تبصره یک این طرح تعهداتی در برابر صندوق
بین المللی پول ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعالم
کرد باید این تعهدات به روشنی مطرح شود و دارای ابهام
است .در جلساتی که با آقای همتی رئیس کل بانک
مرکزی پیرامون الیحه حذف چهار صفر داشتیم ،ابهامات
نسبت به تعهدات به صندوق بین المللی پول رفع نشد و
این ابهامات را به مجلس اعالم کردیم .به گفته سخنگوی
شوراینگهبان،طرحدوفوریتیمقابلهبااقداماتخصمانه

رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مغایر با موازین شرع
و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل مجلس یازدهم و
تعامالت آن با شورای نگهبان اظهار داشت :امیدواریم
نمایندگان مجلس یازدهم از گذشته استفاده و تالش
کنند در جهت احقاق حقوق و رفع مشکالت به خصوص
مشکالتمعیشتیمردمگامبردارند .کدخداییادامهداد:
شورای نگهبان برای در اختیار قرار دادن توان کارشناسی
خود به مجلس یازدهم آمادگی دارد همچنین پژوهشکده
شورای نگهبان در جهت ارتقاء روند قانونگذاری آمادگی
دارد .سخنگوی شورای نگهبان گفت :ما در مجلس
گذشته نیز تعامل خوبی با نمایندگان مجلس شورای
اسالمی داشتیم ان شاءالله این ارتباط حفظ شود ما در
جهت ارتقاء کیفیت قانونگذاری حاضر هستیم کمک
کنیم .وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که قبل
از انتخابات اخیر افرادی شورای نگهبان را به نقض قانون
متهم کردند ،گفت :ما البته از این آسیبها زیاد دیدهایم.
ً
معموال دوستانی که رای نمیآورند و صالحیتشان تایید
نمیشود از این صحبتها زیاد مطرح میکنند خیلی به
اینها توجه نداریم آنچه که برای ما مهم است اجرای قانون
ً
و مقررات انتخابات است ،طبیعتا نمیتوانیم از اجرای
قانونانتخاباتکوتاهبیاییموآنهارانادیدهبگیریمشکایتی
را در این جهت نخواهیم داشت اگر توهین و افترایی نبوده
باشد .در عین حال این امر را بر خود محفوظ می داریم که
اقدامات قانونی را انجام دهیم.
اعالم انزجار خودمان را از قتل رومینا اشرفی
اعالممیکنیم
وی در ادامه قتل رومینا اشرفی دختر  ۱۳ساله تالشی را
جنایت نابخشودنی ،خالف شرع و قانون اساسی و خالف
قوانین و مقررات جاری ما عنوان کرد و گفت :یک امر در
واقع غیر انسانی بوده و ما هم انزجار خودمان را مثل بقیه
اقشار از این گونه جنایتهایی که اتفاق افتاده است ،اعالم
میکنیم .کدخدایی افزود :اینگونه مسائل فقط با یک

قانون حل نمی شود و زمینههای فرهنگی  -اجتماعی
دارد شاید زمینههای اقتصادی هم داشته باشد .باید همه
تالش کنند که این نواقص را جبران کنند آنچه که مربوط به
شورای نگهبان است قانونی بوده است که مربوط به الیحه
حمایت از اطفال و نوجوانان است که ارتباط مستقیمی با
این مسئله ندارد و احکامش در سایر قوانین مطرح شده
است .سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد :الیحه اطفال
و نوجوانان یک نوبت برای ما فرستاده شد .ایراداتی داشته
کهبهمجلسفرستادیم،کهاینپروسهچندماهطولکشید.
همانطور که میدانید شورای نگهبان  ۱۰روز و حداکثر ۲۰
روز فرصت برای اعالم نظر دارد ،مجلس میتواند سریعتر
مصوبه را اصالح و به ما ارسال کند ولی این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد :هیچگونه قصوری از سوی شورای نگهبان در
تصویب این الیحه نبوده و ما نظر خود را در فرصت قانونی
اعالم کردیم که مجلس میتوانست ایراد را برطرف و آن را
مجددا به شورای نگهبان ارسال کند ،هرچند هیچ ارتباطی
هم بین این جنایت و این الیحه نمیبینم.
نمایندگان برای سروسامان دادن به قانون
انتخاباتهمتکنند
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اصالح قانون
انتخابات و از سرگیری بررسی این موضوع در مجلس
یازدهم گفت :فعالیت ما در این رابطه با مجلس دهم از
سال اول این مجلس آغاز شد و تا پایان سال این مجلس هم
نتیجه آن دیده شد .کدخدایی بیان داشت :ما مذکراتی در
این رابطه با مجلس یازدهم داشتیم و پیش نویسهایی در
این رابطه تهیه شده است و کارشناسان ما در پژوهشکده
این آمادگی را دارند و این مسئله هم اعالم شده است.
انشاءالله این فعالیت مشترک صورت گیرد و امیدواریم با
استفادهازتجاربمجلسدهم،نمایندگانمجلسیازدهم
همت کنند تا قانون انتخابات سرو سامان پیدا کند .اما
الزمهتحققاینمسئلهآناستکهمجلسرسمیتقانونی
پیدا کند و کمیسیون ها تشکیل شوند تا طرح اصالح
قانون انتخابات به طور دقیق بررسی شود.

دبیر ستاد بزرگداشت امام (ره):ا وجود تقاضای مردم

مراسم سالگرد ارتحال امام در حرم مطهر برگزار نمی شود

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام (ره) با بیان اینکه بنیانگذار جمهوری اسالمی به
دستورهای پزشکی بسیار مقید بودند ،گفت :مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با وجود
تقاضای مردمی و با توجه به فراگیری ویروس کرونا  ۱۴خردادماه در حرم مطهر ایشان برگزار
نمیشود.
محمدعلیانصاریروزشنبهدرنشستخبریسیویکمینسالگردعروجملکوتیحضرت
امام خمینی (ره) افزود :در سه سال گذشته با وجود تقارن سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با
ماه مبارک رمضان و اینکه بسیاری از شیفتگان ایشان به دلیل روزهداری موفق به حضور در این
مراسم نمیشدند ،مراسمها به صورت منظم برگزار شد .وی اظهار داشت :پیش از سال ۹۹در
جلسات ستاد بزرگداشت امام راحل بدنبال آن بودیم که چگونه پس از سه سال به تقاضاهای
فزاینده عالقهمندان امام برای حضور در این مراسم پاسخ دهیم.
این مسوول خاطرنشان کرد :شیوع ویروس کرونا بسیاری از معادالت و برنامههای بشری را

برهم زد و ستاد مرکزی بزرگداشت سالگرد ارتحال امامخمینی(ره) را بر آن داشت که بر اساس
دستورالعملهای بهداشتی مراسم سی و یکمین سالگرد امام راحل را در حرم مطهر لغو کنیم.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (ره) ادامه داد :از اینکه صدها هزار نفر از
شیفتگان امام راحل در روز ۱۴خرداد از استماع سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقالب و زیارت
حرم مطهر محروم شدند ،متاسفیم .انصاری اظهار امیدواری کرد :مردم در این شرایط با
حضور حداکثری در خانهها و بهرهگیری از ظرفیت های رسانهای با شخصیت ،سیره و مکتب
سیاسی امام راحل بیشتر آشنا شوند .وی تاکید کرد :قدرتهای بزرگ و جهانخواران بخواهند
یا نخواهند ،اندیشه ،مکتب سیاسی و قدرت تربیتی امام (ره) یک واقعیت انکار ناپذیر است.
این مسئول گفت :نگاه آگاهانه بشر به مدیریت های ناکارآمد رهبران جهان و ناتوانی دولت ها
در مهار پدیدههایی مانند داعش و ویروس کرونا باعث می شود میزان اثرگذاری مکتب امام
راحل را در عصر حاضر رصد کنیم و به مهمترین شاخص های امام دست بیابیم.

معاونحقوقیرییسجمهوری:

کشور باید طرح جامع حقوقی دوران
پساکروناداشتهباشد

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت :کشور باید طرح جامع حقوقی در دوران کرونا
و پساکرونا داشته باشد تا ابعاد حقوقی و آثار برجای گذاشته و مسائل حقوقی که به
بار میآورد ،پیشبینی کند و برای آنها عالج داشته باشد و راهکارهای ساختارمند ارائه
دهد .لعیا جنیدی روز شنبه در شصت و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی
دستگاههایاجراییکهبهصورتویدئوکنفرانسبرگزارشد،افزود:کرونامشکلجهانی
است و ایران پس از چین دومین کشوری بود که این ویروس شیوع چشمگیر داشت.
وی ادامه داد :روزهای اول همه نگران بودند و اکنون وقتی به آن روزها می نگریم،
دولت و به طور کلی همه ارکان حاکمیت خوب عمل کردند .جنیدی با اشاره به زحمات
کادر بهداشت و درمان کشور اظهار داشت :کادر درمان به نحو قابل تحسین فداکارانه
پیش رفتند و به وظیفه صرف مقید نشدند که اقدامات آنها جای قدردانی ویژه دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد :در مقاطع اولیه از نظر شیوع و تعداد فوت
شدگان ناشی از این بیماری ایران داشت از چین جلوتر می رفت اما اکنون کشور ما به
توفیق های بسیار خوبی در کنترل و مهار ویروس دست یافته است .وی گفت :کنترل
و مهار ویروس کرونا در بسیاری از استانها به خوبی مدیریت شده و در برخی استانها از
جمله استان خوزستان هم امیدواریم این بیماری مهار شود .جنیدی خاطرنشان کرد:
گذراندن این مرحله ما را نباید از این موضوع مهم غافل کند که این ویروس دست کم
تا زمانی که دارویی برای آن کشف نشود ،ماندگار است ،بنابراین نیازمند مراقبت دائم
است و هر لحظه ممکن است که هر لحظه موج دیگری از این بیماری ایجاد شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود :مسأله مهم دیگر این است که تا زمانی که این
شرایط برقرار است عالوه بر ابعاد بهداشتی و درمانی و تخصصی نیازمند مدیریت ابعاد
اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوحقوقیهستیمزیرادورانپساکروناهمانقدرکهدوران
کنترل و مهار مهم است ،اهمیت دارد .معاون حقوقی قوه مجریه خطاب به مسئوالن
حقوقی دستگاه های اجرایی گفت :سازمان حقوقی دولت باید ابعاد حقوقی دوران
پساکرونا را بسنجد و برنامه ها و راهکارهای تمهید شده داشته باشد.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت :

جان باختگان کرونا در کشور
به  ۷۷۳۴نفر رسید

رییس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :تاکنون ١۴٨هزار و ٩۵٠نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و
با فوت  ۵۷نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،جان باختگان کرونا در کشور به  ۷۷۳۴نفر رسید.
کیانوش جهانپور روز شنبه درباره آخرین وضعیت مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در
کشور و موارد فوتی ناشی از این ویروس بیان کرد :از دیروز تا امروز  ١٠خرداد  ۱۳۹۹و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ٢٨٢بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹
در کشور شناسایی شد .از بین مبتالیان جدید ۴٣۵ ،مورد بستری و  ١٨۴٧بیمار به
صورت سرپایی خدمات رسانی شدند .وی ادامه داد :با این حساب ،مجموع بیماران
کووید  ۱۹در کشور به  ١۴٨هزار و  ٩۵٠نفر رسید .سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت
بهداشت اظهار کرد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۵٧ ،بیمار کووید  ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان کرونا در کشور به ۷هزار و ٧٣۴نفر رسید.
جهانپور افزود :خوشبختانه تاکنون  ١١۶هزار و  ٨٢٧نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ٢۵٣٣نفر از بیماران مبتال به کووید  ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .وی بیان کرد :تاکنون  ٩١۵هزار و
 ٩٩٨آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است .رییس مرکز روابط عمومی
وزارت بهداشت گفت :وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است .در حال حاضر
استانهایآذربایجانشرقیوغربی،لرستان،کردستان،کرمانشاه،اصفهانوهرمزگان
در وضعیت هشدار قرار دارند .جهانپور اظهار کرد :گرچه ثبات نسبی و کاهش اندک
موارد ابتال به کرونا در خوزستان در روزهای اخیر دیده شده ،اما همچنان وضعیت
این استان قرمز است .امروز وزیر بهداشت برای ارزیابی نحوه ارائه خدمات و اجرای
پروتکلهای بهداشتی و بازگشایی صحن مقدس حرم امام رضا (ع) سفری به مشهد
مقدس داشت .سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت بیان کرد :تاکید مکرر ما،
رعایت بهداشت عمومی و فردی است .با توجه به بازگشاییها در روزهای اخیر ،دقت و
جدیت بیشتری باید از طرف مردم در همه کشور برای رعایت نکات بهداشت فردی و
عمومی و فاصله گذاریها و استفاده از ماسک در مکانهایی که امکان فاصله گذاری
مقدور نیست ،انجام شود .وی اظهار کرد :شستوشوی مکرر دستها و استفاده از
ماسک و فاصله گذاری در این روزها نباید فراموش شود.
جهانگیریدرپیامیبهقالیباف:

دولت آماده تعامل موثر با مجلس است

معاون اول رییسجمهوری با تبریک انتخاب «محمدباقر قالیباف» به ریاست مجلس
شورای اسالمی ،گفت :دولت آماده همکاری و تعامل موثر با مجلس در راستای حفظ و
تقویت اتحاد و انسجام ملی برای غلبه بر مشکالت و حل مسائل کشور است« .اسحاق
جهانگیری» در پیامی به «محمدباقر قالیباف» ضمن تبریک انتخاب وی به عنوان
رییس مجلس شورای اسالمی ،اظهار داشت :بی تردید در مقطع حساس کنونی که
دشمنان این ملک و ملت با اعمال سخت ترین تحریم های ظالمانه و فشارهای سیاسی
و اقتصادی حتی در شرایط کرونایی نیز از هیچ تالشی برای ضربه زدن به کیان انقالب
و نظام و کشور فروگذاری نمی کنند ،حفظ و تقویت اتحاد و انسجام ملی برای غلبه بر
مشکالتوحلمسائلکشورکهموردانتظارملتبزرگوشریفایراننیزمیباشد،بیش
از پیش ضرورت دارد .معاون اول رییسجمهوری در این پیام تصریح کرد :ضمن اعالم
آمادگی دولت برای همکاری و تعامل موثر با مجلس شورای اسالمی ،توفیق جنابعالی،
هیات رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی را در انجام وظایف نمایندگی و
خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی از خداوند متعال خواستارم.
واکنش موسوی به خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت:

جهانفریببازیاتهامزنیآمریکارانمیخورد

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :رژیم بیمسئولیت آمریکا بعد از ناکامی در
انجام وظایفش در قبال مردم خود ،همواره به دنبال راه فراری بوده تا افتضاحی که به بار
آورده را پنهان کند .به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،
«سیدعباسموسوی»درحسابکاربریخوددرتوییترنوشت«:درقسمتجدیدسریال
«خروج» و در میانه یک همهگیری که جهان را پریشان کرده ،ایاالت متحده رابطه خود را با
سازمان جهانی بهداشت قطع کرده است ».وی ادامه داد« :این رژیم بیمسئولیت بعد از
ناکامی در انجام وظایفش در قبال مردم خود ،همواره به دنبال راه فراری بوده تا افتضاحی
که به بار آورده را پنهان کند .اما بازی اتهامزنی ،جهان را نفریفته و نخواهد فریفت ».دونالد
ترامپ روز (جمعه  ۹خرداد) در نشست خبری با اعالم خروج رسمی آمریکا از سازمان
جهانی بهداشت گفت :از آنجا که آنها نتوانستهاند اصالحات الزم را انجام دهند ،ما امروز
روابط خود با سازمان جهانی بهداشت را پایان خواهیم داد .وی پیشتر گفته بود ،سازمان
جهانی بهداشت در انجام وظیفه خود در واکنش به شیوع ویروس کرونا ناکام بوده است.
پورابراهیمیخبرداد

تهیهطرحیبرایتعیینتکلیفجاماندگان
سهامعدالت

منتخب مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی از تهیه یک طرح دو فوریتی برای
تعیین تکلیف جا ماندگان سهام عدالت خبر داد .محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد:
با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و چند کارشناس حوزههای
تخصصی مربوط به سهام عدالت طرح دو فوریتی را تنظیم کردیم تا اصالحاتی را در
آیین نامه اجرایی دولت در خصوص سهام عدالت اعمال کنیم چرا که در حال حاضر این
امر مشکالتی را برای مردم و بازار سرمایه به وجود آورده است .وی افزود :ما به دنبال این
هستیم وضعیت کسانی که در گذشته مشمول سهام عدالت نشدند اعم از این که در آن
زمان واجد شرایط بودند یا این که بعدا واجد شرایط شدند را تعیین تکلیف کنیم و در واقع
واجدان سهام عدالت به نوعی غربالگری شوند .پورابراهیمی با بیان این که پیش نویس
این طرح آماده شده است ،اضافه کرد :در این طرح هم اصالح چارچوبهای دولت
و هم تعیین تکلیف جا ماندگان سهام عدالت پیش بینی شده و این طرح پس از تایید
اعتبارنامهنمایندگاندردستورکارمجلسقرارمیگیرد.
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 شماره 5044ت و سوم 
یکشنبه -یازدهم خرداد ماه  -1399سال بیس 

 ۱۴خوراکی که هرگز نباید در یخچال نگهداری شود

برخالف تصور ما که میتوان مواد غذایی را برای مدت طوالنی در یخچال نگهداری
کرد ،کارشناسان معتقدند قراردادن برخی خوراکیها در یخچال موجب از بین رفتن
طعم و مزه و در مواردی تغییر بافت آنها میشود .تصور همه ما از یخچال وسیلهای
است که میتوان مواد غذایی را برای مدت زمان طوالنی در آن نگهداری کرد .این
موضوع در مورد اکثر خوراکیها واقعیت دارد چنانچه بدون یخچال قادر به نگهداری
گوشت ،محصوالت لبنی و بسیاری از انواع مواد غذایی در خانه نیستیم .یخچال
به راستی معجزهای محسوب میشود که شیوه غذا خوردن خانوادهها را متحول
ساخته است .اما به تازگی مشخص شده است که برخی خوراکیها تازگی خود را
در یخچال از دست میدهند .همچنین برخی اوقات سرد کردن خوراکیها طعم و
عطر آنها را کاهش میدهد و تغییراتی نیز در بافت آنها ایجاد میکند .در این گزارش
به چند خوراکی اشاره شده است که نگهداری آنها در یخچال باعث میشود هرگز
از چشیدن طعم واقعی آنها لذت نبریم .این درحالی است که با نگهداری آنها در
دمای اتاق میتوان از نابودی غیرعمدی بسیاری از مواد مغذی آنها پیشگیری کرد.
سیبزمینی
بهترین روش برای نگهداری سیب زمینی ،قرار دادن آنها در یک مکان سرد و تاریک
است .اما یخچال خیلی خنک است .سرمای یخچال نشاسته سیب زمینی را از بین
میبردوبافتسیبزمینیراپودریمیکندکهخوردنآنخوشایندنیست.همچنین
نشاسته سیب زمینی در یخچال به قند تبدیل میشود که بر طعم آن تاثیر میگذارد.
پیاز
از دیگر خوراکیهایی که نباید در یخچال قرار داد ،پیاز است .پیاز در یخچال سریعتر
از محیط درون اتاق فاسد میشود .زمانیکه پیاز در یخچال نگهداری شود خیلی
سریع رنگ آن قهوه ای شده و بافت آن نرم میشود .بهترین مکان برای نگهداری پیاز
قرار دادن آن در دمای اتاق و به دور از تابش نور خورشید است؛ اما زمانیکه پوست
پیاز کنده شود بهتر است که آن را در یک کیسه فریزر در قفسه سبزیجات یخچال
نگهداریکرد.
سیر

وقتی سیر در یخچال قرار میگیرد طعم و رایحه خود را از دست میدهد؛ برای حفظ
طعم و رایحه سیر باید آن را در یک ظرف خنک و خشک که هوا از آن عبور میکند
قرار داد .پاکتهای کاغذی نمونه خوبی برای نگهداری سیر هستند اما باز هم باید به
یاد داشت زمانیکه سر سیر بریده میشود این سبزی شروع به خراب شدن میکند.
بنابراین باید آن را در عرض  ۱۰روز مصرف کرد.
ملونها
بهترین مکان برای نگهداری تمام انواع ملونها مانند طالبی ،هندوانه و گرمک،
قرار دادن آنها در دمای اتاق است .برخی تحقیقات نشان میدهند که قرار دادن
ملونها در یخچال خیلی سریع باعث از بین بردن محتوی آنتی اکسیدانی آنها
میشود.بنابراینبانگهداریملونهادردمایاتاقاطمینانحاصلمیشودکهمیوه
سالمتری مصرف میکنید .با این حال باید توجه داشت که بعد از بریدن ملونها باید
آنها را در یخچال قرار داد و میتوان آنها را برای  ۳یا  ۴روز در یخچال نگهداری کرد.
عسل
عسل زمانیکه در یخچال قرار میگیرد ،ساختاری کریستالی مانند پیدا کرده و
سفت میشود .بنابراین عمال غیر قابل استفاده میشود و دیگر طعم خوبی نخواهد
داشت .اما با قرار دادن عسل در دمای اتاق میتوان آن را برای مدت زمان طوالنی
نگهداری کرد .همچنین در نظر داشته باشید عسلهایی که بر اثر نگهداری طوالنی
مدت سفت میشوند را میتوان با انداختن شیشه آنها در آب گرم دوباره نرم کرد.
نان
نان در کل فاسد شدنی است و زود کپک میزند  .برخی افراد برای جلوگیری از
کپک زدن نان ،آن را در یخچال میگذارند اما نگهداری نان در یخچال باعث میشود
خشک و سفت شود و دیگر خوشمزه نباشد .بهترین روش برای نگهداری نان ،قرار
دادن آن در جا نانی و مصرف کوتاه مدت آن است اما اگر مجبورید که نان را برای
مدت زمان طوالنیتری نگهداری کنید ،بهتر است آن را در فریزر قرار داده و بعد در
توستر گرم و مصرف کنید.
آجیلها

علت تلخ و بدمزه بودن دهان

نگهداری آجیلها در یخچال باعث میشود روغن آنها ترش نشود و درنتیجه طول
عمر بیشتری پیدا کنند اما با قرار دادن آجیلها در یخچال ،طعم و مزه آنها از بین
میرود و بو و رایحه یخچال و سایر مواد غذایی که در آن هست را به خود میگیرند.
بهترین روش برای نگهداری آجیلها ،قرار دادن آن در ظرف دردار است که هوا در
آن نفوذ نکند .اما برای احیای آجیلهایی که در یخچال قرار گرفتهاند ،بهتر است قبل
از مصرف آنها را در یک ماهی تابه خشک ،تفت داد.
قهوه
اگر از افراد طرفدار قهوه هستید ،حتما میدانید که تفاوت زیادی میان یک قهوه
خوب و بد وجود دارد .قرار دادن قهوه در یخچال چه به صورت دانههای قهوه و یا
پودر قهوه باعث میشود که آب به خود جذب کند و در نتیجه قهوه خوب دم نکشد.
بهترین روش برای نگهداری قهوه ،قرار دادن آن در دمای اتاق و در ظرف در داری
است که هوا در آن نفوذ نکند.
گوجهفرنگی
گوجهفرنگی هم از دیگر مواد غذایی است که نباید آن را در یخچال قرار داد زیرا سرد
کردن گوجه فرنگی باعث میشود طعم و مزه خود را از دست بدهد و بافت آن نرم
شود .همچنین در صورتیکه گوجه فرنگیها نرسیده باشند باید آنها را پشت یک
پنجره آفتابگیر قرار داد .اما اگر گوجه فرنگیها بیش از حد رسیده باشند بهتر است
آنها را پخت و بعد در یخچال نگهداری کرد.
سستند
نگهداری سسهای تند در یخچال ایرادی ندارد اما مقداری از طعم تند خود را از
دست میدهند .ازسوی دیگرواقعانگهداریسسهای تند در یخچال ضرورتیندارد
زیرا این سسها مقادیر زیادی سرکه دارند که از رشد باکتری پیشگیری میکند.
کرمشکالتیفندقی
مزه کرم شکالت فندقی بر روی نان تست یا میوه عالی است اما زمانیکه ظرف
کرم شکالتی در یخچال گذاشته میشود ،این کرم سفت شده و دیگر نمیتوان آن
را روی نان یا میوه مالید .همچنین نگهداری کرم شکالتی فندقی در یخچال باعث از
دست دادن طعم و مزه خاص آن میشود .در کل ظرفهای باز نشده کرم شکالت
فندقی را میتوان برای مدت زمان دو ماه نگهداری کرد اما زمانیکه در این شکالت باز
میشود باید آن را در عرض یک ماه بدون آنکه در یخچال گذاشته شود ،مصرف کرد.
سیب
سیب از دیگر میوههایی است که نگهداری آن در یخچال باعث تغییر بافت آن
میشود.اگر دوست دارید سیب سرد مصرف کنید میتوانید آن را در یخچال بگذارید
اماواقعانیازیبهاینکارنیست؛درحقیقتنگهداریسیبدریخچالباعثمیشود
بافت ترد خود را از دست بدهد .سیب ،میوه زیبایی است که میتوان آن را برای دو
هفته بر روی میز یا کانتر آشپزخانه قرار داد.
آوکادو
همه میدانیم که مصرف آوکادوی سفت یا خیلی نرم اصال خوشایند نیست،
بنابراین آوکادو را باید در دمای اتاق نگهداری کرد تا رسیده شود چرا که قرار دادن
آن در یخچال مانع رسیدن این میوه میشود اما باید به خاطر داشته باشید که اگر
آوکادویی بیش از حد رسیده بود باید آن را در یخچال قرار داد تا بتوان برای دو یا سه
روز این میوه را نگهداری کرد.
میوههایهستهدار
میوههای هستهدار مانند شلیل ،زردآلو ،انبه ،آلو ،هلو مانند گوجه فرنگی در دمای
اتاق به بهترین شکل رسیده میشوند .با نگهداری میوه های هستهدار در پاکت
کاغذی طعم و عطر آنها حفظ میشود اما اگر این میوهها به اندازه کافی رسیده
هستند میتوان برای چند روز آنها را در جامیوهای یخچال نگهداری کرد.

جراحی در بیماران کووید ۱۹عامل
بروز مشکالت ریوی است

نتایج یک مطالعه نشان میدهد انجام عمل جراحی در بیماران مبتال به کووید
 ۱۹میتواند با مشکالت جدی ریوی همراه باشد.
به گزارش ایسنا ،در این بررسی آمده است :بیش از نیمی از بیماران مبتال به
کووید  ۱۹که تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند دچار مشکالت ریوی همچون
ذاتالریهومشکالتجدی تنفسیمیشوند.
همچنین به گفته محققان نزدیک به  ۴۰درصد از این بیماران در مدت  ۳۰روز
جان خود را از دست دادهاند.
متخصصانانگلیسیاظهارداشتند:اگرچهالزماستخطراتمرتبطبابیماری
کووید ۱۹در برابر خطرات ناشی از تاخیر در انجام جراحی در هر بیمار متوازن شود
اما این مطالعات نشان می دهد که آستانه عمل جراحی در مقایسه با شرایط عادی
بایدافزایشپیداکند.
متخصصان تاکید کردند :تیمهای پزشکی باید جراحیهای غیر حیاتی را به
تعویق انداخته و سایر گزینههای درمانی را در نظر گیرند که ممکن است نیاز به
جراحی به تاخیر افتد یا گاهی اوقات از انجام آن اجتناب شود.
به گفته محققان انگلیسی قرار گرفتن در معرض کروناویروس عامل بیماری
کووید  ۱۹در بیمارستان با مشکالت ریوی مرتبط است که دلیل آن افزایش
التهابوواکنشهایسیستمایمنیبهجراحیودستگاههایتنفسمصنوعی
است.
دستورالعملهای متعددی برای مدیریت بیمار ِان نیازمند به عمل جراحی در
مدت زمان همهگیری بیماری وجود دارد اما به گفته پزشکان تحقیقات زیادی در
مورد تاثیر کروناویروس بر مشکالت ریوی و مرگ انجام نگرفته است.
در این تحقیق محققان انگلیسی اطالعات مربوط به  ۱۱۲۸بیمار را از ۲۳۵
بیمارستان در  ۲۴کشور از جمله ایاالت متحده آمریکا و در درجه اول اروپا مورد
تحلیل قرار دادند .اکثر بیماران ،حدود  ۷۴درصد از آنان تحت عمل جراحی
اورژانسیقرارگرفتهاندوبقیهموارد،جراحیهایانتخابیداشتهاند.
محققان تاکید کردند :این بیماران در هفت روز منتهی به عمل جراحی یا ۳۰روز
بعد از عمل مورد آزمایش کروناویروس قرار گرفته که نتیجه آن مثبت بوده است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،بررسیها نشان داد در مجموع مشکالت
ریوی در  ۵۱.۲درصد از بیماران مشاهده شد .از این تعداد  ۳۸درصد طی ۳۰
روز از زمان عمل جراحی جان خود را از دست دادند .همچنین به طور کلی۲۴ ،
درصد از بیماران کووید  ۱۹که تحت جراحی قرار گرفتهاند در مدت  ۳۰روز فوت
کردهاند.

فواید بیدار شدن در صبح زود
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به بهانه قتل رومینای 14ساله تازه ترین جنایت ناموسی ؛

از سوی گروههای جهادی مساجد قم :

25هزارخانوادهنیازمندشناساییشدند

رئیس ستاد اقامه نماز استان قم گفت :گروههای جهادی در مساجد قم ۲۵ ،هزار
خانوادهنیازمند را ازنظر اطالعاتوضعیت معیشتشناسایی کردند.
محمد خامه یار در گفت وگویی ،با اشاره به مهمترین اقدامات این ستاد در ایام کرونا
و برخی از برنامهها در سال جاری اظهار داشت :در این ایام در مساجد ،گروههای
جهادی زیادی تشکیل شد و در نمازخانههای ادارات نیز دبیران اقامه نماز ،برنامههای
فرهنگی زیادی را دنبال کردند .رئیس ستاد اقامه نماز استان قم افزود :کارهای جهادی
فراوانی در این ایام شکل گرفت و بستههای معیشتی ویژه اقشار ضعیف و آسیبدیده با
مشارکتخیریندراینمساجدتأمینوتوزیعشد.ویتصریحکرد:اگرچهاقامهنمازدر
مساجدازاسفندماهوباشیوعکرونا،تعطیلبود،امامساجدبهعنوانپایگاهاجتماعی،
فعالیتهای گستردهای را در جهت خدمت به مردم در پیش گرفت و دستورالعملهایی
از ستاد اقامه نماز کشور ویژه ائمه جماعات صادر شد ،ضمن اینکه ائمه جماعات در
ادارات نیز ملکف شدند در موقع نماز ،برای مشاوره به خانوادهها و کارکنان و پاسخ به
احکام حضورداشته باشند .خامه یار بیان کرد :برگزاری مسابقه کتابخوانی با هدف
ترویج نماز ،مسابقه احکام نماز و تولید محتوا در فضای مجازی از جمله اقدامات مهم
ستاد به شمار میرود ،البته فعالیتهای سال قبل طبق شاخصها ارزیابی میشود.
وی خاطرنشان کرد :برخی دستگاههای اجرایی نیز مشارکت خوبی در حمایت از
اقشار ضعیف داشتند و در این باره شرکت مخابرات  1000بسته معیشتی در سطح
مساجدبهنیازمنداناهداءکرد.رئیسستاداقامهنمازاستانقماظهارداشت:تشکیل
گروههای جهادی در مساجد ،برکات و آثار زیادی داشت ،بهویژه اساتید تخصصی نماز
متشکل از  80نفر در قالب گروههای جهادی به غربالگری و اخذ آمار و اطالعات از
خانوادههایآسیبدیدهپرداختند.
وی گفت :گروههای جهادی در مساجد قم 25 ،هزار خانواده نیازمند را از نظر
اطالعات وضعیت معیشت شناسایی کردند تا بتوانیم کمکها و مساعدتها را به
صورت هدفمند میان شهروندان نیازمند توزیع کنیم .خامه یار بیان کرد :یکی از
اقداماتمهمدرتعطیلینمازهایجماعت،رسیدگیبهوضعیتساختمانیتعدادیاز
مساجد و تعمیر و نگهداری بود که با مشارکت خیرین به سرانجام رسید.
وی اظهار داشت :مشارکت و همراهی خیرین چه در کمک به نیازمندان و یا تعمیر
مساجد بسیار خوب بود و چند میلیارد تومان در این زمینه جمعآوری و به بهترین نحو
زیر نظر هیات امنای مساجد هزینه شد و گروههای جهادی و بسیج و ائمه جماعات و
هیات امنا در تحقق بسیاری از برنامهها همراهی خوبی نشان دادند .رئیس ستاد اقامه
نماز استان قم عنوان کرد :در مساجد شاهد شکلگیری قرارگاههای جهادی و مردمی
در تولید ماسک ،لباسهای بیمارستانی و تأمین بستههای معیشتی بودیم و جایگاه
مساجد بسیار پررنگتر از قبل شد .وی در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی در
مساجد پس از ابالغیهها مبنی بر برگزاری نماز خاطرنشان کرد 20 :درصد از مساجد
قم ،شرایط برگزاری نماز جماعت را ندارد و این امر در بازرسیها و بازدید از مساجد
به خوبی احصاء شد ،همچنین نظارتهای خوبی با همراهی مرکز بهداشت بر روی
مساجدبهلحاظرعایتپروتکلهایبهداشتیانجامشد.
خامه یار تصریح کرد :اساتید تخصصی نماز اقدامات فرهنگی خوبی در این ایام
داشتند و برنامههایی نیز در برخی بوستانها از جمله در شبهای قدر برگزار شد ،در
حال حاضر نیز نماز در مساجدی که شرایط الزم را دارد ،برقرار است ،ضمن اینکه در این
ایام حضور روحانی در روستاها نیز داشتهایم.
وی در پایان گفت :با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی ،خانوادهها نگران حضور
در مساجد نباشد و هر کس شرایط الزم داشته باشد و از وسایل شخصی استفاده کند
میتوانددرمساجدحضورداشتهباشد؛البتهبهتراستافرادمسنحضوریدرمساجد
نداشتهباشندتابهوضعیتسفیدبازگردیم.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم مطرح کرد:

 315هکتاربافتتاریخیسدراهتوسعهشهری

معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم معتقد است مردم از محدودیتهای
ساختوساز ایجادشده برای حدود 315هکتار بافت تاریخی در شهر قم رنج میبرند.
غالمرضا جانقربان با اشاره به وجود هزار و 500هکتار بافت فرسوده و تاریخی در شهر
قم اظهار داشت :شهر ما رنج فراوانی از مسائل و مشکالت موجود در بافت فرسوده و
تاریخیمیبرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از  400هزار نفر در بافت فرسوده و تاریخی شهر قم ساکن
هستند ادامه داد :معضالتی مانند ریزدانگی و تراکم در کنار عدم استحکام بنا این
بافتها را دچار چالشهای بزرگ کرده است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم معتقد است با رویکرد جدید شهرداری قم
بهبافت فرسوده و تاریخی ،خدمات و اعتبارات بسیار خوبی بهعنوان محرکهای توسعه
در این محدوده انجام میشود .وی اجرای پروژههایی مانند بلوار عماریاسر ،خیابان
شهیدان برقعی شهید ،خیابان روحانی و غیره را از جمله این خدمات دانست و افزود:
شهرداری اعتبارات سنگینی در این محدودهها هزینه کرده است.
جانقربان با اشاره به اهمیت ایجاد محرکهای توسعه در بافت فرسوده شهر قم اضافه
کرد :ایجاد فضاهای سبز و خانه فرهنگ از جمله اقداماتی است که در این زمینه در
دستور کار قرار دارد .معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم مشکل بزرگ شهر و مردم
قم را محدوده 315هکتاری بافت تاریخی دانست و گفت :برای کاهش این محدوده در
وزارت مسکن و شهرسازی و میراث و گردشگری جلساتی داشتیم.
وی با بیان اینکه مردم قم از محدودیتهای ایجادشده در بافت تاریخی رنج میبرند
خاطرنشان کرد :انتظارمان از مدیرکل میراث این است که در این بخش کمک کنند.
جانقربان با اشاره به اینکه جابهجایی جمعیت در بافت تاریخی در حال شکلگیری
است ابراز داشت :جمعیتی که ساکن میشود هیچ ریشهای در این بافت ندارد و این
برایمازنگخطراست.ویبااشارهبهتعریف 17گذرتاریخیفرهنگیدربافتتاریخی
شهر قم و بهسازی آنها توسط شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی اضافه کرد :این
ً
اقدامات اصال جوابگوی چالشهای موجود نیست و در حد یک خوشامدگویی و
احترام به ساکنین و زائران محسوب میشود .حفاظت از میراث ارزشمند شهر در برابر
تخریبها یکی از دغدغههای تمام دلسوزان است اما نکته اینجاست که این آرمانها
نباید با هزینه مردم پیگیری شود و دستگاههایی که چنین آییننامهها و قوانینی وضع
میکنند ،باید شرایط تحققپذیری آن را نیز فراهم کنند.

آموزش مهارت گفت وگو پادزهر قتلهای ناموسی

گاهی عواملی مانند باورهای غلط ،توهم ،حسادت ،بدگمانی و بدبینی ،کانون
امنخانهرابهقتلگاهیتبدیلمیکنداماروانشناسانمعتقدندباآموزشوتقویت
مهارت گفت وگو و ارتباط موثر بین اعضای خانواده میتوان جلوی بسیاری از
قتلهای ناموسی نظیر آنچه که در ماجرای رومینا رقم خورد را گرفت.
 چرا دخترت را کشتی؟ مخالف رفتارهای او بودم و از دست حرف و حدیث های مردم او را کشتم. چرا از طریق رابطه پدر و فرزندی و با گفت وگو ،او را از این رفتارها باز نداشتی؟گفت وگو؟؟ در طول روز غیر از سالم حرفی برای گفتن نداشتیم. فکر نمی کنید اگر رابطه ای عاطفی با فرزندتان برقرار می کردید به حرفتانگوش می داد؟
 سکوت و سکوت و سکوتاین گفت وگو بخشی از گفت وگوی یک سریال جنایی نیست بلکه بارها در اتاق
های بازجویی جنایت های ناموسی تکرار می شود .بازجویی از افرادی که به دلیل
چرخش دهان به دهان شایعه ای ،تهمت ناروا به آنچه ناموس می نامند را پذیرفته
و ناجوانمردانه به مرگی دلخراش محکومش می کنند؛ غافل از اینکه با دو کلمه
حرف حساب مشکل حل می شد.
قتل رومینای  14ساله هم تازه ترین جنایت ناموسی است که این روزها صدر
اخبارحوادثشبکههایمجازیورسانههاقرارگرفتهاست؛قتلتوسطپدریکه
باورهای فکری و ذهنی سنتی و کلیشه های متکی به حرف مردم بر او غلبه دارد و
در چهاردیواری های بسته به دور از عدالت ،حکم مرگ دختر خود را صادر می کند
و چشمان دخترک را برای همیشه در خواب می بندد.
موضوعی که واکنش بسیاری را برانگیخت و در پیام هایی در شبکه های
اجتماعی انزجار خود را از این جنایت عنوان کردند.
معصومهابتکارمعاونرئیسجمهوریدرامورزنانوخانوادهدرنخستینواکنش
به این جنایت ،در پیامی توئیتری نوشت :قوانین محکم در قبال جنایات بازدارنده
هستند .کاش تالش دلسوزان ز ودتر نتیجه می داد .با پیگیری و درخواست دولت
و مجلس الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آخرین مراحل است.
شهیندخت موالوردی معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز
در توئیتی نوشت :رومینا نه اولین قربانی قتل های ناموسی است و نه آخرین
آن؛ تا زمانی که قانون ،رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و
جهانی بازدارندگی الزم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت
بشریباشند.
واکنش ها بیشتر به سمت دالیل و ادله های نقص قانون سوق داشت و مهمترین
عامل رخ دادن اینگونه جنایت ها عنوان شد اما از نگاه روانشناسی به این مساله
باید در جست و جوی پاسخ این پرسش رفت که پدری که دست به جنایتی این
چنینی می زند اگر مدیریت خشم ،مهارت گفت وگو با خانواده و کاهش فاصله
بین نسلی را آموخته بود باز هم عامل چنین فجایعی می شد؟
موضوعی که محمد کاظم زاده روانشناس و خانواده درمانگر در گفت وگو با ایرنا
پاسخگویی این پرسش ها شد و گفت :نخستین نکته ای که در پرونده هایی که به
صورت غیراختیاریو ناخودآگاه منتجبه قتل می شود ،عدم توانایی کنترل خشم
است .یعنی از نظر علمی اولین چیزی که در ذهن بیننده یا شنوده متصور می
شود این است که قاتل نتوانسته خشم خود را کنترل کند.
وی ادامه داد :نکته اینجاست که افراد قبل از اینکه یک اتفاق خیلی بزرگ برای
آنها رقم بخورد ،می دانند که در کنترل خشم مشکل دارند اما متاسفانه به آن بی
اعتنایی می کنند و درصدد یادگیری مهارت کنترل خشم برنمی آیند تا منتج به
اتفاقات این چنینی را رقم نزند.
این روانشناس و خانواده درمانگر ،وجود جلوه های مشکالت یا اختالالت
روانشناختی چه به صورت بازه ای و چه به صورت واقعی را از دیگر دالیل ایجاد این
نوع پیشامدهای ناگوار عنوان کرد و اظهار داشت :متاسفانه افرادی که درگیر این
مساله هستند این موضوع را پنهان می کنند و گاه شرایط دست به دست هم می
دهد تا بروز و ظهور پیدا کند.
وی توصیه کرد :اختالل های روانشناختی نشانه های جسمی ندارد به همین
دلیل بسیاری از افراد به آن آگاه نیستند .پس اگر در پایش های فردی ،احساس
می کنند رفتارهای غیرطبیعی و غیرقابل کنترل در آنان وجود دارد ،بهتر است
که با یک متخصص گفت و گو کنند؛ با این کار می توان ریشه رفتارهای غیرقابل
پیش بینی را پیدا کرد.
کاظم زاده با تاکید بر اینکه در علم روانشناسی دلیل اختالل های شخصیتی
و روانشناختی هنوز به طور کامل مشخص نشده ،خاطرنشان کرد :اگر کسی
صفت های اختالل روانشناختی را داراست در صورتی که مورد مداخله قرار

ندهیم درست نمی شود و به اصطالح «خودمحدود شونده» نیست یا به عبارتی
«خودکنترلی»ندارد.
جاده یکطرفه نبود مهارت گفت وگو و شلیک خشم و اختالف
کاظم زاده ادامه داد :در پرونده های جنایی این چنینی شاهدیم که افرادی
که درگیر این مساله می شوند نوعی ناتوانی در حل تعارض دارند .به این معنا که
مهارت گفت و گوی مطلوب هدفمند برای رفع مشکالت ندارند و به مجرد اینکه
دچار یک ناکامی می شوند یا به طرف مقابل یا بخود یا به هر دو آسیب می زنند.
وی تصریح کرد :از نظر علمی ثابت شده وقتی افراد در یک ناکامی قرار می
گیرند مهمترین راه حلی که به ذهنشان متبادر می شود را به کار می بندند .کسی
که در یک تعارض یا اختالف عقیده یا جلوه تربیتی آزاردهنده به این نتیجه می
رسد که باید ضرب و شتم یا آسیب شدیدی را رقم بزند ،بطور قطع راه بهتر از این به
ذهن او نیامده و همان راه را تجربه می کند.
این روانشناس با تاکید بر اینکه بهترین راه برای پیشگیری از این اتفاقات این
است که مهارت گفت وگو و حل تعارض را قوی پیش ببریم.
به باور این خانواده درمانگر ،در تربیت فرزند ،بسیاری خانواده ها نمی دانند
که فهماندن چیزی به فرزند یا جا انداختن یک جلوه شخصیت و تربیتی برای
فرزندان ،یک پروسه زمانبر و کامال تخصصی است و اینگونه نیست که ما به هر
دلیلی یک چیزی را پذیرفته ایم و با گفتن آن به فرزند ،او هم بپذیرد.
کاظم زاده یادآور شد :نه فقط راجع به مسائل دینی و مذهبی ،بلکه در مورد
همه موارد اعتقادی ،اجتماعی ،میان فردی ،اقتصادی و غیره قرار بر این نیست
که اگر پدر پیرو یک فکر است ،همان فکر و رفتار را هم فرزند داشته باشد .پدر اگر
بخواهد فرزند بر اساس همان غالب فکری و دیپلماسی ذهنی او رفتار کند باید
حتما تدابیری بیاندیشد و این تدبیر یک بازه زمانی مطلوب دارد.
وی ادامه داد :اثر گذارترین دوره تربیتی در علم روانشناسی ،یک سال تا هفت
سالگی است .یعنی اگر والدین بتوانند یک تا هفت سالگی فرزند را درست و بر
اساس اصول پیش ببرند دیگر در دوره های بعدی زندگی فرزند ،دچار چالش
اختالف تفکر 180درجه ای با فرزند نمی شوند که منتج به آسیب جدی شود.
این روانشناس ،با تاکید بر اینکه پدر و مادر موظف هستند خود را تحت آموزش
قرار دهند ،تصریح کرد :تا بدانند آن موقع که فرصت دارند برای فرزند تغییرات
بنیادیفکریایجادکنندچکاربایدبکنند.
کاظم زاده متذکر شد :مطالعات بحران های مختلف خانوادگی که در ویترین
اخبار و رسانه ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد ،نشان می دهد که یکی از
مهمترین دالیل وقوع این بحران ها ،سرد بودن جو خانواده است.یعنی اعضای
خانواده به صورت کامال جزیره ای زندگی می کنند و با همدیگر ارتباط های موثر
و مطلوب و اثر گذار ندارند.
وی افزود :اگر پدر بتواند سطح کیفی عاطفه گذاری خود را در خانواده باال ببرد،
حتی اگر برخی مواقع با اعضای خانواده دچار اختالف سلیقه و عقیده هم باشد،
اعضای خانواده متقابال احترام او را نگه می دارند.
کاظم زاده یادآور شد :موقعی اعضای خانواده بدون توجه به آنچه که برای پدر
مهم است زندگی خود را پیش می برد یا شاید آنقدر تفاوت ایجاد کند که مدیریت
کار از دست پدر خارج می شود ،موقعی است که رابطه عاطفی پدر فرزندی وجود
ندارد .در واقع نبود مهارت همدلی ،گفت وگو و ارتباط موثر ضامن شلیک خشم و
اختالف در میان اعضای خانواده می شود.

تولید روزانه  ۳هزار ماسک  N۹۵با استانداردهای روز دنیا ؛

سفارش فرانسویها به کارگاه جهادی تولید ماسک در قم

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم :

پروژه ملی «جی نف» در استان قم به
بهرهبرداریمیرسد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :پروژه «جی نف» یکی از
پروژههای ملی اقتصاد مقاومتی حوزه ارتباطات و فناوری بوده که در استان آماده
بهرهبرداریاست.
رضا موسوی در گفتوگو با خبرنگاران ،اظهار داشت :شاخص  300امتیازی دولت
الکترونیک نشان میدهد که 68درصد از دستگاههای اجرایی استان امتیازشان باالی
میانگین در استان است و در مجموع وضعیت استان در ارائه خدمات الکترونیکی در
سطح درخواستها 90درصد تحقق را نشان میدهد.
مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتاستانقمبابیاناینکهدرصدتحققفرایندههای
ً
کامال الکترونیکی  89درصد است ،افزود :در شاخص ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان
ضعیف عمل کردهایم که در این بخش در حال برنامهریزی هستیم تا میزان تحقق را با
کمک مدیران دستگاهها حداقل به  85تا  90درصد برسانیم تا مردم خدمات خود را از
طریقدفاترپیشخواندریافتکنند.
وی بیان کرد :وضعیت استان قم در  4فاز اجرایی دولت الکترونیک نشان میدهد
که دستگاهها در وضعیت تعامل اطالعاتی هستند ،در همین راستان یکی از موارد
بانکهای دادهای پایه و مکان محور «جی نف» است که در استان آماده بهرهبرداری
است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :پروژه «جی نف»
استانداردسازی نشانیها ،کدگذاری ملی و مختصات موقعیت جغرافیایی برای ارائه
خدمات هوشمند و یکی از پروژههای اقتصاد مقاومتی حوزه ارتباطات و فناوری است
که در استان آماده بهرهبرداری است.
موسوی ادامه داد :با مدیران مرکز و تهران دستگاههای ارائهدهنده خدمات مثل برق،
گاز و آب جلساتی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار کردیم ،اتصال برق به  GSPدولت و
مرکز NAXبرگزارشده و تفاهمنامه برق در مرحله امضای شرکت برق است که بالفاصله
بعد از انجام آن ،استعالماتشان به صورت الکترونیکی NAXانجام میگیرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم با بیان برداشته شدن محدودیت
تعداد تراکنشها با استعالماتشان از سوی تهران ابراز کرد :گام بعدی انجام استعالم کد
پستی به صورت الکترونیکی بوده که با کمک شهرداری در حال انجام است.

مهدیبخشیسورکی:
با شیوع ویروس کرونا در قم و کشور ،نیاز به انواع
ماسک یکی از ضرورتهای مراکز درمانی و مردم بود
که در هفتههای ابتدایی ورود کرونا ،کمبود آن به شدت
احساسمیشد.
حجم درخواستهای زیاد و نبود ماسک به میزان
کافی به گونهای بود که در تمامی داروخانههای قم با
این نوشته که «ماسک نداریم» مواجه بودیم.
با ورود گروههای جهادی و مردمی در عرصه تولید
ماسک ،این نیاز تا حدود زیادی مرتفع شد و هم اکنون
روزانه  ۲۰۰هزار انواع ماسکهای ساده و فیلتردار در
استان قم تولید و روانه بازار میشود.
کادر درمانی بیمارستانها به علت تماس مکرر با
بیماران در صف مقدم ابتالء به عفونتهای تنفسی
از جمله همین ویروس کرونا هستند؛ از این رو تأمین
ماسک N۹۵برای کارکنان بیمارستانها بسیار ضروری
است.
به دلیل استانداردهای تعریف شده در تولید
ماسک  N۹۵که اغلب مورد استفاده کادر درمانی و
بیمارستانها قرار میگیرد ،این نوع ماسک در استان
قم در معدود کارگاههایی با مجوز دانشگاه علوم پزشکی
تولیدمیشود.
کارگاه تولید ماسک  N۹۵شش الیه سوپاپ دار
استاندارد با مجوز رسمی از معاونت غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم به
همت جمعی از جوانان بسیجی محله امامزاده حمزه
(ع) در محل مسجد محمودیه دایر شده است.

این کارگاه که در طبقه فوقانی مسجد محمودیه با
رعایت تمامی اصول بهداشتی فعالیت خود را دنبال
میکند ،توانایی و ظرفیت تولید روزانه  ۳هزار ماسک
 N۹۵را دارد که کیفیت این ماسک با استانداردهای روز
دنیامطابقتدارد.
شش الیه ماسک  N۹۵عبارتند از دو الیه اسپان باند،
دو الیه  smsو دو الیه ملت بلون است که با دستگاههای
به روز دنیا برای کارگاههای کوچک به صورت نیمه
اتوماتیک در این کارگاه جهادی تولید میشود که در
مرحله اول تولید  ۲۰۰هزار عدد از این نوع ماسک به
زودی به پایان میرسد.
هزینه کرد عوائد حاصل از فروش ماسک در
برنامههایفرهنگیوقرآنی
مدیر روابط عمومی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت
تبیان قم در گفتگو اظهار داشت :به لطف الهی
با راهاندازی کارگاه تولید ماسک  N۹۵در مسجد
محمودیه قم هم اکنون حدود  ۱۰نفر از بسیجیان
و جوانان مسجدی در این مجموعه مشغول به کار
شدهاند و در صورت تأمین مواد اولیه ظرفیت افزایش
تولید نیز وجود دارد.
احمد بهشتی افزود :به برکت ایام مبارک رمضان
و نامگذاری این حرکت تحت عنوان قرارگاه جهادی
حضرت زهرا (س) ،امیدواریم بتوانیم قدمی در راستای
حفظ بهداشت و سالمت جامعه برداریم.
وی ادامه داد :نکته قابل توجه اینکه عوائد حاصل از
فروش این نوع ماسک در برنامههای فرهنگی و قرآنی
مسجد و مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان قم هزینه
ً
میشود و اخیرا کلنگ احداث مجموعه دارالقرآن

مسجد محمودیه نیز با درآمدهای حاصل از این کار
تولیدی به زمین خورده است.
مدیر روابط عمومی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت
تبیان قم با بیان اینکه قسمتی از درآمدهای این فعالیت
هم در راستای محرومیت زدایی و رزمایش همدلی که
مقام معظم رهبری در راستای دستگیری از نیازمندان
اعالم فرمودند مصروف خواهد شد ،افزود :در حال
حاضر ظرفیت تولید روزانه سه هزار عدد ماسک N۹۵با
باالترین استاندارهای روز دنیا در این کارگاه وجود دارد.
وی بیان داشت :فروش ماسکهای تولیدی این
ً
مجموعه نیز عمدتا به دانشگاه علوم پزشکی قم
جهت استفاده در بیمارستانها و کادر درمانی استان
اختصاص مییابد و مازاد آن نیز به مراکز درمانی دیگر
استانها ارائه خواهد شد.
بهشتی با بیان اینکه هدف ما صادرات این محصول
نیز میباشد ،ادامه داد :در صورت تأمین مواد اولیه
و افزایش تولید ،هدفگذاری صادرات این محصول
نیز محقق خواهد شد و ما این آمادگی را داریم که از
کمکهای مردمی نیز در جهت این امر خیر استفاده
کنیم و هر شخص و یا نهادی که تمایل داشته باشد در
تولیدماسک N۹۵ویااحداثدارالقرآنمشارکتداشته
باشدزمینهمشارکتفراهماست.
تولید ماسک  N۹۵با کیفیت باالی در این مجموعه
که تحت نظارت کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی
قم فعالیت دارند به گونهای است که هم اکنون
سفارشهایی برای خرید از کشورهای فرانسه ،عراق،
لبنان و افغانستان واصل شده که مسئوالن این کارگاه
اعالم داشتهاند اولویت اول ما تأمین نیازهای استان و
در گام بعدی نیازهای مراکز درمانی استانهای دیگر و
همچنینصادراتاست.
این کارگاه ،نمونه بارزی از توانمندی جوانان ایرانی
در تولید و تأمین مایحتاج کشور است که رهبر معظم
انقالب نیز در سخنان اخیر خود در خصوص ویروس
کرونا و پای کار آمدن همه ظرفیتهای کشور برای تولید
بارز باز کردن
اقالم بهداشتی از جمله ماسک را نمونه ِ
میدان و حمایت از تولید خواندند و فرمودند« ،علت
اینکه در تولید ماسک توانستیم در مدت کوتاهی به
ظرفیتی دست پیدا کنیم که بیشتر از نیاز کشور است،
برطرف شدن موانع از جانب دولت و باز شدن میدان
برای حضور دستگاههای مختلف و حتی مردم در
عرصهیتولیدماسکبود».

یک مسئول درسازمان جهاد کشاورزی استان قم:

سه هزار هکتار از مراتع قم برای مبارزه با
ملخسمپاشیمیشود

مدیر مبارزه با آفات و حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :سه
هزار هکتار از سطح مراتع استان را بهعنوان نقاط کانونی برای مبارزه با ملخ سمپاشی
میکنیم و تاکنون از ورود حجم بزرگی از ملخها به سطح شهر جلوگیری شده است.
ابوالفضل پویافر روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ،ضمن اشاره به اینکه عملیات
مبارزه با ملخ بومی استان از سیزدهم اردیبهشتماه سال جاری آغاز شده است  ،بیان
کرد:بیشترملخهایموجوددرسطحاستانازنوعایتالیاییومراکشیهستند،اینملخ
گزنده نیست و آسیبی برای انسان در پی ندارد اما بههرحال به دنبال کاهش تعداد تراکم
ملخهایبومیدرسطحمناطقمختلفقمهستیم.
وی ادامه داد :کار اصلی که در این بخش صورت میگیرد مبارزه با تراکم جمعیت
ملخها در کانون حضور آنهاست تا به مراتع و مزارع استان خسارت کمتری وارد شود.
وی افزود :دستگاههای سمپاش سازمان جهاد کشاورزی قم را برای مبارزه با ملخها به
کار گرفتهایم که تعدادی از این دستگاهها مخصوص از بین بردن ملخ و بسیار تاثیرگذار
است .پویافر با اشاره به اینکه کار مبارزه با ملخها را قبل از بالدار شدن آنها انجام
میدهیم تا قدرت پرواز نداشته باشند ،گفت :مراحل این کار و سمومی که انتخاب
شدهاند بر اساس دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات و برمبنای اصول مشخص
است .وی افزود :این ملخ تنها یک دوره نسلی در سال دارد اما زمان آن طوالنی است و
ممکن است تا مهرماه به طول انجامد.
وی ادامه داد :کار مبارزه با ملخهای بومی در کانونها در حال انجام است و به دنبال آن
هستیم که کمترین آسیب به محیطزیست وارد شود .مدیر مبارزه با آفات و حفظ نباتات
سازمان جهاد کشاورزی قم گفت  :در قم طی سالهای مختلف شاهد حضور ملخها
بودهایماماازآنجاکهبراثربارندگیهایاخیرشرایطزندگیبرایملخهامساعداست،این
موضوعبیشتربهچشممیآیدوشاهدافزایشجمعیتملخهاهستیم.
وی بیان کرد :ازآنجاکه حمله ملخها به زمینهای کشاورزی همراه با خسارتهای
فراوان است  ،کار مبارزه با آنها را بهموقع و قبل از اینکه آنها بالدار شوند شروع کردیم.
وی با اشاره به اینکه سمپاشی در سطح تمام نقاط استان برای مبارزه با ملخها کاری
علمی نیست و به محیطزیست آسیب میزند  ،ادامه داد :در اثر عملیات مبارزه صورت
گرفته ،تنها بخش بسیار کمی از این ملخها به سطح شهر قم وارد شدهاند که آسیبی
برای انسان به همراه ندارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبرداد:

آغازفرآیندتکمیلاطالعاتمتقاضیان
طرح اقدام ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :آن دسته از متقاضیانی که نسبت به ثبتنام
در مرحله اول و دوم طرح اقدام ملی مسکن اقدام نمودهاند  ،باید طبق برنامه زمانبندی
با مراجعه به سایت tem.mrud.irنسبت به تکمیل ثبتنام خود اقدام نمایند.
حسنصبوریدراینزمینهافزود:متقاضیانتاییدشدهمرحلهاولثبتنامطرحاقدام
ملی مسکن بعد از دریافت پیامک از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن میتوانند با
مراجعه به بخش «پیگیری درخواست» در سایت  tem.mrud.irنسبت به این امر اقدام
نمایند .وی اضافه کرد :زمان مراجعه هر متقاضی برای بارگذاری مدارک از طریق پیامک
به آنها اعالم میگردد و الزم است متقاضیان صرفا مطابق با زمان اعالمشده به سامانه
مراجعه نموده و اقدام به بارگذاری مدارک خود نمایند.
وی ادامه داد :همچنین همه متقاضیان ثبتنامشده در مرحله دوم ثبتنام و نیز
افرادی که به دلیل شرایط فاصلهگذاری اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا در فاز
دوم صرفا کد ملی خود را به سامانه پیامکی طرح اقدام ملی مسکن ارسال نمودهاند،
برای ثبتنام و بارگذاری مدارک از روز سهشنبه  ۱۳خردادماه تا اطالع ثانوی میتوانند با
مراجعه به بخش پیگیری درخواست در سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.
 mrud.irنسبت به تکمیل اطالعات ثبتنام اقدام نمایند.
صبوری خاطرنشان کرد :زمانبندی ویرایش اطالعات ثبتنامی متقاضیان مرحله
اول (پردیسان قم) و دوم (شهر جدید امیرکبیر) و همچنین زمانبندی ثبت اعتراض به
نتایج پاالیش متقاضیان مرحله اول و نیز زمانبندی بارگذاری مدارک توسط متقاضیان
تایید شده در مرحله دوم نیز متعاقبا اعالم خواهد شد .در طرح اقدام ملی درمجموع
در شهرک پردیسان قم ۳۹ ،قطعه زمین برای تولید چهار هزار واحد مسکونی ،در شهر
جعفریه یک قطعه زمین برای تولید  ۱۶۷واحد ،در شهر دستجرد یک قطعه زمین برای
تولید  ۲۹واحد ،در شهر قنوات یک قطعه زمین برای تولید  ۱۳۵واحد و در شهر کهک
یک قطعه زمین برای احداث ۶۹واحد مسکونی اختصاصیافته است.
مدیرنمایندگیستاددیهاستانقم:

 ۳۰زندانی به همت ستاد دیه قم آزاد شدند

َ
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان قم گفت :در ماه رمضان امسال  ۳۰تن از زندانیان
جرایم مالی با بدهی ۲۰میلیارد و ۴۵۰میلیون ریال به همت این استاد آزاد شدند.
رضا مرادی پور افزود :این مبلغ با برگزاری جلسههای صلح و سازش  ۱۳میلیارد ریال
از طریق گذشت شکات ،پنج میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال با کمک خیران و یک میلیارد،
 ۳۵۰میلیون ریال نیز از طریق پرداخت وام قرضالحسنه و پرداخت ۶۰۰میلیون ریال از
طریقخانوادهزندانیان،تامینشدهاست.
وی با بیان اینکه از تعداد  ۳۰زندانی آزاد شده  ۲۹ ،نفر مرد و یک نفر زن میباشد،
اضافه کرد :از این تعداد ،یک نفر زندانی دیه غیرعمد  ۲۵،نفر زندانی جرایم مالی و چهار
نفر زندانی نفقه بودهاند .وی خاطرنشان کرد :درحال حاضر  ۱۱۰زندانی غیرعمد در
زندانهای قم هستند که بدهی نیمی از این تعداد مشمول ستاد دیه میشود و بدهی
سایر افراد رقمهای درشت است .به گفته مرادی پور ،با توجه به شیوع ویروس کرونا  ،آیین
گلریزان امسال با تبلیغ در فضای مجازی و دیدار حضوری با برخی خیران انجام شد.
وی افزود :در راستای این برنامه  ۱۸میلیارد ریال جمعآوری شد که  ۲میلیارد ریال
نسبت به سال گذشته افزایش نشان میدهد .وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۵۴تن
به همت ستاد دیه این استان آزاد شدند ،گفت :بدهی این افراد  ۸۲میلیارد ریال بود که
 ۳۴میلیارد ریال بهوسیله گذشت شکات ۳۸،میلیارد ریال با پرداخت وام قرضالحسنه
و کمک خیران و  ۱۰میلیارد ریال نیز از سایر منابع تامین شد .ستاد دیه استان قم با
شمارهحسابهای بانک ملی  ،۰۲۰۱۲۳۱۶۱۸۰۰۹بانک ملت  ۱۸۲۲۲۸۸۷۲۴و
بانک تجارت  ،۱۵۳۰۰۸۵۵۹۳شماره کارتهای  ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۵۷۶۶۲۳بانک
تجارت و  ۶۰۳۷۹۹۷۵۶۰۰۰۰۸۸۸بانک ملی و شماره تماس  ۳۷۷۲۲۶۶۶آماده
دریافت کمکهای خداپسندانه مردم قم برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم مطرح کرد :

راهکارجلوگیریازخاموشیهای
ناخواستهبرقدرتابستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت :جلوگیری از خاموشیهای
ناخواستهبرقدرتابستاننیازمندهمکاریهمهادارهها،نهادها،بانکهاودستگاههای
اجرایی استان است.
مهدی آهنینپنجه در نامه به بهرام سرمست استاندار قم ،بر لزوم صرفهجویی هر چه
بیشتر در مصرف برق توسط دستگاههای اجرایی در تابستان تاکید کرد و خواستار
جابهجایی یا کاهش ساعت کاری شد.
وی در این نامه خواستار حداکثر صرفهجویی در مصرف برق از ساعت  ۱۱تا پایان
ساعت کاری ادارات و سازمانها از تاریخ  ۱۷خرداد تا انتهای مردادماه سال جاری شد و
بر لزوم استفاده از مولد برق از ساعت  ۱۱تا  ۱۵توسط این نهادها تاکید کرد.
ویضرورتکاهش ۹۰درصدیبرقدرهنگامتعطیلیسازمانهاراموردتوجهقرارداد
و خاطرنشان کرد :پس از پایان ساعت کاری ،مشترکان اداری حداکثر مجاز به استفاده
از  ۱۰درصد برق مصرفی هستند .آهنینپنجه همچنین پیشنهاد کرد :ساعت کاری
تمامی سازمانها و نهادهای استان در ماههای تیر و مرداد جابهجاشده یا کاهش یابد.
وی خواستار انتصاب بازرسانی از کمیته انرژی استان برای بازدید و بررسی مصارف
برق سازمانها شد تا وضعیت همکاری و عملکرد مشترکان اداری موردبررسی و ارزیابی
قرار گیرد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم در پایان این نامه ابراز امیدواری کرد :با
مساعدت استاندار و همکاری دستگاههای اجرایی استان ،گذر از روزهای گرم و بحرانی
تابستان سال جاری بدون خاموشی میسر شود.
 ۵۲۸هزار و  ۱۹۰مشترک برق در قم وجود دارد که  ۴۲۸هزار و  ۵۲۴هزار مشترک
در بخش خانگی ۷۰ ،هزار و  ۹۲۳در بخش سایر مصارف ۱۷ ،هزار و  ۲۷۹مشترک در
بخش عمومی ،پنج هزار و  ۹۸۵مشترک در بخش صنعتی ،سه هزار و  ۵۳۴مشترک در
بخش کشاورزی و یک هزار و ۹۴۵مشترک نیز در بخش روشنایی معابر هستند.

اقتصادی5

 شماره 5044ت و سوم 
یکشنبه -یازدهم خرداد ماه  -1399سال بیس 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تشریح کرد:

توسعه شبکه ملی اطالعات ،با بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش به خبر هزینه  ۱۹هزار میلیاردی
برای توسعه شبکه ملی اطالعات ،گفت :برای توسعه شبکه ملی اطالعات که
امروز همه مردم و سازمانها از مزیتهای آن استفاده میکنند و به واسطه آن
تمام کشور مجهز به اینترنت  4Gشده است ،بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد صرفا در
بخش خصوصی هزینه شده است.
«محمدجواد آذری جهرمی» در گفت وگویی ،با بیان این که خبری که
در خصوص هزینههای توسع ه زیرساختهای شبکه ملی اطالعات منتشر
شده کمی نادرست است ،گفت :این که در خبری آمده است که برای توسعه
زیرساختهای ارتباطی شبکه ملی اطالعات ۱۹هزار میلیارد تومان هزینه شده
است،بایدبگویمرقمبیشترازاینهاستوهمانطورکههفتهگذشتهنیزدرخبرها
آمد ،صرفا یک بخش خصوصی بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای توسعه
زیرساخت این شبکه هزینه کرده است.
عددی که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره کردند ،بودجهای
است که برای دولت در نظر گرفته شده است .گزارش مرکز پژوهشها به این نکته

اشاره میکند که در توسعه شبکه ملی اطالعات بخش زیرساخت که بر عهده
وزارت ارتباطات بوده ،خوب پیش رفته است اما در بخش محتوا و خدمات کار
پیشنرفتهاست.
ی مهر به گزارش تهیه شده از سوی مرکز
وزیر ارتباطات افزود :خبرگزار 
پژوهشها ،معوج پرداخته است .ضمن این که باید اشاره کنم ،سازمان تبلیغات
جزو دستگاههایی است که وظایفی در حوزه محتوا دارد ،همان حوزهای که
گزارش مجلس میگوید به خوبی پیش نرفته است .این نهاد هم باید بیاید و
گزارش بدهد که چکار کرده است.
وی تاکید کرد :مطالبهگری آنها در الیه زیرساخت محترم است و ما هم در این
خصوصپاسخگوهستیماماخودشانهمبایدپاسخگوباشند.
آذری جهرمی تاکید کرد :نتیجه هزینههایی که برای شبکه ملی اطالعات
انجام شده ،این است که امروز اینترنت  4Gدر تمام کشور در دسترس است و
هسته شبکه زیرساخت توسعه یافته است .اینها که نمیتوانستند یکشبه و
بدون بودجه شکل بگیرند .حاصل تمام هزینههایی که صرف توسعه شبکه ملی

اطالعات شده ،ارائه خدمات بهتر به مردم است .همانطور که در دوران شیوع
کرونا شاهد بودیم این بستر چقدر به سهولت زندگی مردم و دستگاهها کمک
کرد.
کمکبهگسترش اقتصادحوزه محتوا
وی با تاکید بر این که باید در حوزه محتوا بیش از گذشته فعالیت کرد ،گفت:
هدفگذاری ما این است که تا پایان امسال پنج میلیون اشتراک تلویزیون
اینترنتی ایجاد کنیم ،این اقدام بستر یک اقتصاد بزرگ را ایجاد میکند .عددی
که در حال حاضر در حوزه تولید محتوا سریال فیلم ایجاد میشود عدد بزرگی
است و میتوان گفت سه برابر اقتصاد فعلی است .باید به اقتصاد حوزه محتوا
بیش از گذشته پرداخته شود .مهیا کردن این بستر و فراگیر شدن خدمات ضمن
تامین نیازمندی مردم در خانه ،بسیاری از آسیبهای فرهنگی که امروز علما،
متدین و خانوادهها در رابطه با آن حساسیت دارند را مرتفع میکند.
تکمیل زیرساخت شبکه ملی در خرداد ماه
وی با بیان اینکه تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطالعات خردادماه انجام
میشود ،گفت :توسعه زیرساخت پدافندی یکی از مسائل مهم برای توسعه
شبکه ملی اطالعات که به همین مناسبت در تبریز یک مرکز بزرگ را افتتاح
خواهیم کرد ،ضمن این که در مرداد ماه مرکز داده مادر شبکه اطالعات نیز در
تهران راه اندازی میشود .ظرفیت الزم برای میزبانی موتورهای جستجو باتوجه
به نیازمندی که وجود داشته در اختیاشان قرار میگیرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به این مساله که حضور شرکتهای استارتاپی میتواند
مشکالت اقتصادی بخش را مرتفع کند ،افزود :در حوزه بورس ما دو مدل شرکت
داریم .یکی شرکتهای حوزه تلکام که مشکل خاصی برای حضور در بورس
ندارند ،مانند شرکتهایی مانند شرکت ملی مخابرات و همراه اول در حال حاضر
در بورس فعال هستند .شرکتهایی مانند آسیاتک و شاتل نیز در حال تالش
برای ورود به بازار بورس هستند.
حضور شرکتهای حمل و نقل اینترنتی در بورس
در حوزه فناوری اطالعات شرکتهای استارتاپی مانند اسنپ و تپسی که بزرگ
شدند و اکنون پیشران این حوزه هستند برای حضور در بورس عالقهمند هستند
چرا که این کار شفافیت نظام ارزش گذاری و تامین منابع مالی آنها را مشخص
میکند .اما از آنجایی که مشکالتی در شناسایی ارزش داراییهای وجود دارد،
ورودشان به بورس با تاخیر همراه شده است .پروندههای آنها آماده است و
حمایت خوبی نیز صورت گرفته است.
اودرپایانتاکیدکرد:باتوجهبهتکالیفشبکهملیاطالعاتومحدودیتهایی
که در تامین منابع بودجه در سال جاری داریم ،ورود شرکتها به بورس میتواند
موانع موجود را برطرف کند و به توسعه زیرساختهای شبکه ملی و اقتصاد
دیجیتالسرعتبخشد.

ورودیهای یک ماه گذشته ،بازندگان بورس بودند

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :یکی از ویژگیها بازار
سرمایه این است که برخی از آموزهها با زیان به دست
میآید و امروز عدهای متوجه شدند که صرف اینکه دولت
پشت بلندگو اعالم میکند بازار سرمایه خوب است ،نباید با
دنبالهروی به سمت بورس بروند و امروز می دانند دنباله روی
از افراد در بورس حتما و همواره سودآور نیست.
فردین آقابزرگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا
درباره وضعیت بازار سرمایه اظهار داشت :نکته اساسی
در بازار سرمایه پیامدهای افزایش بیرویه قیمت سهام و
شاخص است که این روزها دوره اصالح را میگذراند.
ویباتاکیدبراینکهبازندگانومتضرراناصلیشرایطامروز
بازار ،کسانی هستند که در یک ماه گذشته وقتی قیمتها
در اوج قرار داشت ،وارد بازار شدند ،ادامه داد :از آنجایی که
خرید این افراد مبتنی بر تحلیل و ارزیابی کارشناسی نبوده
و اختالف قابل توجهی بین ارزش ذاتی و ارزش روز سهام
وجود داشته و دارد ،بسیار متضرر شدهاند و میشوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :البته اقتصاد
سرمایهگذاری در بازار سرمایه و ورود به بورس پذیرش این
ریسکهااست.
آقابزرگی ادامه داد :در همان ایام که نرخ سهام بیرویه
افزایش مییافت عدهای از کارشناسان و مسئوالن بورسی
کهامروزمتاسفانهدیگردراینپستحضورندارندورفتهاند،
نسبت به این رشد غیرواقعی هشدار میدادند و گفته شد
که حتی تورم از بازار سرمایه به سایر بخشها منتقل خواهد
شد.

وی افزود :ارزش افزودهای که بدون پشتوانه ایجاد شده
و این رشد قیمت ،هیچ دلیل خاصی به جز حمایت دولت
و نقدینگی زیاد نداشت و این دو تنها توجیه اصلی برای
افزایشقیمتسهامهستند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :نه به آنکه بازار 20
روز متوالی بر روی سود  5درصد بود و نه اینکه در روزهای
اخیر افت قابل توجهی داشت که البته این ریزش نشان از
اصالحقیمتندارد.البتهجذابیتیایجادمیشودتاکسانی
که سهام خود را در سطح قیمتی باال فروختند در این ایام
دستبهخریدسهامبزنند.امانقشراهبربازارسرمایهیعنی
شورای عالی بورس و مسئوالن اقتصادی در این روند و
جریانبسیارپررنگاست.
آقابزرگی با بیان اینکه بدترین اثر بازار سرمایه این است
که به یک شکلی سایر بازارها را برای رشد خود سرکوب
کند ،گفت :اگر این سیاست در پیش گرفته شود خود به
خود امکانی ایجاد شده که نقدینگی از بازار سرمایه با سایر
بازارهای سرکوب شده از جمله مسکن و خودرو هدایت
شود.
وی ادامه داد :نقدینگی در بازار سرمایه بورس زمانی اوج
میگیرد که در سایر بازارها تحت نظارت شدید قیمتها رو
به نزول باشد و به صورت دستوری و مدیریت شده قیمتها
رو به افول باشد.
سهامداران تازه وارد سهام بنیادی را نگهداری کنند
این کارشناس بازار سرمایه در توصیه به سهامداران خرد و
تازه واردها اظهار داشت :سهامداران تازه وارد سهام بنیادی
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تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
()860489
--------------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سرآمد تجارت فرا میر با مسئولیت محدود به شماره ثبت  17205و شناسه ملی14008956114
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/02/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان محمد حافظ
سیدبشمارهفراگیر 53234266بهسمترئیسهیئتمدیرهدارنده 200.000ریالسهمالشرکه،سیدرومانحیدرحیدربشماره

نیاز به هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی
برایتحققرشداقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب به هزار
هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
«فرهاد دژپسند» روز شنبه در مراسم افتتاح رسمی «راهاندازی پنجره واحد شروع
کسبوکار» که در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران برگزار شد اظهار
داشت:بخشیازاینمنابعازطریقمنابعدولتیوهمچنینبانکهاتامینخواهد
شد .وی بابیان اینکه منابع بانکی باید به سوی تامین نیازهای بخش خصوصی
برود ،ادامه داد :همچنین باید منابع خرد را به سوی بازار سرمایه جذب کنیم تا
منابع الزم برای تحقق رشد حداقلی فراهم شود.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد :سرمایهگذاران باید تشویق شوند که به
سرمایهگذاری و تولید روی بیاورند.
دژپسند با اشاره به اقدام های الزم برای کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و
کار گفت :بخش مهمی از این کاهش زمان مربوط به همراهی سازمان امور مالیاتی
است .وی یادآور شد :از ابتدای اسفند  ۹۸یکی از رویکردهای ما این بوده که تا
جای ممکن مالیات را به ابزاری برای سرمایه گذاری و تولید تبدیل کنیم.
دژپسند از برنامه ریزی برای راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی در آینده نزدیک
خبر داد و گفت :با راه اندازی این پنجره ،حضور فیزیکی فعاالن اقتصادی کاهش
می یابد .وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات پنجره واحد آغاز به کار کسب و کارها که
امروز راه اندازی شد ،گفت :از طریق این پنجره زمان الزم برای اخذ مجوزها از  ۷۲و
نیم روز  ۲و نیم روز به سه روز کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت :از فعاالن اقتصادی درخواست میکنم که در صورتی که اخذ
مجوزهای آنها برای شروع کسب و کار بیش از سه روز طول کشید به شماره ۱۸۶۶
اعالم کنند تا به طور جدی به آن رسیدگی شود.
دژپسند با اشاره به توجه رهبر معظم انقالب به اقتصاد و تولید گفت :در یک دهه
گذشته رهبر معظم انقالب در انتخاب شعار سال عناوین اقتصادی ،رونق و جهش
تولید را مد نظر قرار داده اند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در ۹سال اخیر از نظر رشد سرمایه گذاری شرایط خوبی
را نداشتیم ،اضافه کرد :باید تالش شود در حالی که کشورمان با انواع تحریمها و
فشارها مواجه است موانع فعالیت اقتصادی را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه امروز سرمایه گذاری مانند نان شب برای ما واجب است،گفت:
برای کاهش نرخ بیکاری ،باال بردن جایگاه کشور در اقتصاد جهانی و تحقق رونق
تولید ،شرایط را برای سرمایه گذاری و تولید فراهم کنیم .وزیر اقتصاد خاطرنشان
کرد :شرایط باید به گونهای فراهم شود که سرمایه گذار خارجی تمایل به شراکت با
سرمایه گذاران ایرانی پیدا کند و شکاف سرمایه در کشور کم شود.
دژپسند ادامه داد :امروز پنج استان به پنجره واحد شروع کسب و کار مجهز
میشوند که باید تالش کنیم تا پایان امسال به همه استان ها گسترش یابد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

کارشناسبازارسرمایه:

را نگهداری کنند چراکه حال و روز فعلی بورس گذرا است
اما باید بدانند که معامله در این بازار بسیار تخصصی است و
یکی از ویژگیها بازار سرمایه این است که برخی از آموزهها با
زیان به دست میآید و امروز عدهای متوجه شدند که صرف
اینکه دولت پشت بلندگو اعالم میکند بازار سرمایه خوب
است ،نباید با دنبالهروی به سمت بورس بروند و امروز می
دانند دنباله روی از افراد در بورس حتما و همواره سودآور
نیست .آقابزرگی تاکید کرد :برای سهامداران خرد هنوز
دیر نشده است و میتوانند از کارشناسان دارای مجوز برای
مدیریت سهام خود مشورت بگیرند .اداره امور سهام به
صورت مستقیم تکرار اشتباه است و باید بدانند که برخی از
سهام را باید در نقطه مناسب بفروشند و اگر همین روزها هم
اقدام کنند باز هم به سود خواهند،رسید.
وی با بیان اینکه معتقدم با فرض ثابت بودن شرایط
شاخص تا شهریور ما بیشتر از  900هزار واحد نخواهد بود،
گفت :طبق برنامه در سال  99حداکثر باید بازدهی 80
درصدی را در بازار سرمایه شاهد میبودیم که تا این لحظه
بازدهی بیش از  85درصد است و شاخص باید در همین
نقطهبایستد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :از اینرو برخی از
سهام که در پرتفوی افراد وجود دارند باید به فروش برسد
چراکه با ادامه این شرایط ارز سهام این شرکتها باز هم
ریزش پیدا خواهد کرد .اطالعات فعلی نشان میدهد که
ارزش ذاتی برخی از سهام تا بیش از  50درصد با ارزش روز
آن اختالف دارد و احتمال ریزش قیمت این سهام وجود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد:

دارد.
نمیتوان با کاهش و افزایش سود سپرده باعث
رشد بورس شد
آقابزرگی درباره دستور رییس جمهوری نسبت به تعادل
بخشی در بازار سرمایه تاکید کرد :بازار سرمایه از  20سال
گذشته تا به امروز بسیار متحول شده است و عمق آن
افزایش یافته و ضریب نفود سهامداران باالتر رفت ه است
اما در آن دوران که بنده هم ناظر معامالت بورس بودم هم
مسووالن نتوانستند به صورت دستوری در این بازار عمل
کنند .وی افزود :در آن دوران هم در شرایطی که شاخص
افت داشت با تماسهای مکرر مسئوالن از جمله بازرسی
کلکشور،رییسبانکمرکزی،وزیراقتصادو...برایتعادل
بخشی در بازار مواجه بودیم حتی در آن زمان امکان برخورد
دستور وجود نداشت چه برسد به امروز که شرایط بازار
سرمایه بسیار تغییر کرده است .پولی که وارد بورس میشود
پول هوشمند است نمیتوان با دستور آن را هدایت کرد.
اینکارشناسبازارسرمایهگفت:دیگرنمیتوانباکاهش
و افزایش سود سپرده باعث رشد بورس شد ،اقدامات
دستوری در این شرایط نه تنها جواب نمیدهد بلکه باعث
میشود کسانی تا به امروز نسبت به نگهداری سرمایه تردید
داشتند به موضوع خروج سرمایه از این بازار حساستر
شوند.
آقابزرگی تاکید کرد :بازار سرمایه در یک نظارت کنترلی
یعنی عرضه و تقاضا کنترل میشود و نباید دولت به این
موضوع نگاه دستوری و دخالتی داشته باشد.

فراگیر  118946599به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارنده  19.800.000ریال سهم الشرکه برای مدت
نامحدود انتخاب شدند.کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،بروات و نیز امضاء کلیه قراردادها و اوراق عادی و
مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()860481
--------------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت سپهر آرین سالمت فردا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  13440و شناسه ملی  14004867831به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به
آدرس جدید :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،محله بنیاد امام خمینی  ،خیابان خرم  ،کوچه کریمی( 10خرم)3
 ،پالک  ، 10طبقه همکف کد پستی  3713157741تغییر 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 ()860479
--------------------------------------------------------------آگهیانتقال
آگهی انتقال شرکت پارتاک دانه خزر( با مسئولیت محدود) درتاریخ 1398/12/03به شماره ثبت  17261و شناسه ملی
 14008658894در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قم ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح ذیر
جهت اطالع عموم آگهی می گردد  .به موجب نامه شماره  225260/98مورخ 20/11/1398اداره ثبت شرکتهای غیر سهامی و
مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1398مرکز اصلی شرکت به نشانی  : :استان قم  ،شهرستان قم ،
بخش مرکزی  ،دهستان قمرود  ،آبادی شهرک صنعتی شکوهیه ،محله شهرک صنعتی  ،خیابان شهیدکالهدوز  ،کوچه کالهدوز1
 ،پالک  ، 835قطعه  ، g202طبقه همکف و کد پستی 3738115585 :تغییر یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
قم تحت شماره  17261به ثبت رسیده است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
()860465
--------------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت تک راد پویان عرشیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  14628و شناسه ملی  14006453142به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/10/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موضوع فعالیت شرکت اصالح وموارد ذیل
به آن اضافه گردید  :تامین ،تولید ،بسته بندی و توزیع مواد پروتئینی و فرآورده های گوشتی(تولید انواع سوسیس ،کالباس)  -انجام
موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم از دستگاه مربوطه -ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()860464
--------------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت تک راد پویان عرشیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  14628و شناسه ملی  14006453142به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/10/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان محمد آفرین بشماره
ملی  0381999068بسمت رئیس هیئت مدیره دارنده  12.000.000ریال سهم الشرکه  ،محمدعلی عبدالحی بشماره ملی
0579703339بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء
رئیس هیئت مدیره به تنهائی و با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()860463

نباید ایمنی دریانوردان از سوی هیچ
کشوریتهدیدشود

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با دبیرکل
بینالمللی دریانوردی (آیمو) ،ضمن اعالم اعتراض ایران به مواضع خصمانه
و غیرمتعارف دولت آمریکا و تهدید ناوگان دریایی و دریانوردان ایرانی ،اقدام
آمریکاییها را خالف قوانین تجاری ،موازین حقوق بین الملل و ضوابط صنفی
عنوان کرد و گفت :نباید ایمنی دریانوردان از سوی هیچ کشوری تهدید شود.
«محمد راستاد» در گفت و گویی تصویری با «کیتاک لیم» دبیرکل سازمان بین
المللیدریانوردی،نسبتبهتهدیدهایصورتگرفتهازسویآمریکاییهادرحوزه
بندری و دریایی واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی حقوقی موضوع از سوی
سازمانبینالمللیدریانوردیشد.
راستاد با اشاره به اینکه همه مجامع بین المللی نظیر آیمو و نشست جی ۲۰بر
لزومتسهیلتجارتجهانیبهخصوصحملونقلکاالهایاساسی،موادغذاییو
دارو تاکید دارند ،ادامه داد :ناوگان دریایی ایران همچنین ،مشتریان ناوگان دریایی
و کشتیهایی که برای پهلوگیری به بنادر ایران می آیند و حتی ترمینال های تخلیه
و بارگیری ناوگان دریایی ما نیز توسط آمریکا تهدید می شوند.
وی گفت :در شرایط سخت کنونی که همه مجامع بین المللی بر بسترسازی
مناسب برای سهولت تجارت جهانی و تامین کاالهای اساسی تاکید میکنند ،ما
همچنان تحت فشار سنگین اقدامات آمریکا هستیم و این مساله را بارها در اسناد و
مدارک و مکاتبات خود بیان کرده ایم ،اما هنوز شرایط سخت فشارهای اعمال شده
پابرجاست .مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآوری کرد  :اگر مسائل سیاسی
را کنار بگذاریم ،معتقدیم اقدامات آمریکا بهطور مستقیم روی امنیت و عملکرد
ناوبری دریایی تاثیر میگذاردو به تازگی پنج کشتی تانکر بهسمت آمریکای جنوبی
در حرکت بودهاند که مورد تهدید آمریکاییها قرار گرفتند؛ فعالیت هایی که کامال
قانونی بوده و بر اساس قوانین بین المللی در حال انجام است.
راستاد گفت :در مورد تمام اتفاقات و مسائل ،مکاتبات الزم صورت گرفته و اسناد
مربوطه ارائه را کرده ایم که برخی از آنها ممکن است در مرحله پردازش توسط
وزارت امور خارجه ایران باشند.
رییس اتاق بازرگانی تهران :

تحریمفرصتتمرکزبرتواناییهای
داخلیباشد

رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت :قبول داریم که اقتصاد کشور دارای
مشکالتی از جمله تهدیدها و عدم توان فروش نفت است اما باید بدانیم که این
میتواند فرصتی برای کشور در جهت تمرکز بر تواناییهای خود باشد که الزمه
یکی از آن فرصتها این است که بتوان مجوزها ،مشکالت و بروکراسیهای حاکم
بر کشور را کم کنیم.
مسعود خوانساری در مراسم افتتاحیه رسمی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار
در اتاق بازرگانی تهران گفت :گام اول برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد پنجره
واحد است و ما خوشحالیم که توانستیم این مسئله را در اتاق تهران داشته باشیم
و امیدواریم این اقدام مقدمهای برای سایر اقدامات در جهت بهبود فضای کسب
و کار باشد .وی ادامه داد :قبول داریم که اقتصاد کشور دارای مشکالتی از جمله
تهدیدها و عدم توان فروش نفت است اما باید بدانیم که این میتواند فرصتی برای
کشور در جهت تمرکز بر تواناییهای خود باشد که الزمه یکی از آن فرصتها این
است که بتوان مجوزها ،مشکالت و بروکراسیهای حاکم بر کشور را کم کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد :برای این منظور دو مسئله بهبود فضای
کسب و کار و شاخصهای رقابتپذیری مطرح است که خوشبختانه در دو
زمینه ،اتاق تهران و ایران فعالیتهای بسیار خوبی را انجام دادهاند که میتوانند
کمککننده دستگاههای دولتی باشند .خوانساری ادامه داد :با توجه به تحریمها
اگر نمیتوانیم در فضای اقتصادی ،با توجه به تحریمها ،رشدی داشته باشیم باید
بتوانیم موانع را برداریم تا از این طریق بتوان شاخصهای خود را حفظ کرده و
بهبود بخشیم .وی تاکید کرد :در بحث بهبود فضای کسب و کار در دو دولت آقای
هاشمی و خاتمی اقدامات موثری صورت گرفت اما متاسفانه این اقدامات به طور
مقطعی بود .رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :در بحث اقتصاد ،در همه زمینهها از
جمله ورود کاال این مسئله مطرح است که تا  15روز اول زمانی که کاال وارد کشور
میشود معاف از مالیات و جریمه است در حالی که امکان ترخیص کاال در کمتر
از  15روز وجود ندارد .در بحث ساخت و ساز نیز اگر در گذشته پروانه ساختمانی
ظرف دو تا سه ماه صدور میشد امروزه بیش از شش ماه زمان میبرد .همچنین
در بحث مواد غذایی نیز به دلیل مشکالت سازمانهای بهداشت و استاندارد نیز با
مشکالتمواجهبودیم.خوانساریاظهارکرد:مشکالتیازاینقبیلاقتصادکشور
را تحت تاثیر قرار میدهد و باید این مشکالت رفع شود.
وی در پایان با قدردانی از فعالیتهای وزارت اقتصاد فعلی گفت :امیدواریم که
این اتفاق شروعی برای فعالیتهای بعدی باشد.
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داوربینالمللیفوتبالزنان:

پس از  ۱۱سال قضاوت به حقم نرسیدم

داور بینالمللی فوتبال زنان گفت :با وجود مشکالت فراوان و در کنار نگهداری از۲
فرزند خردسال ،نه کالس داوری را از دست دادم و نه از لیست بینالمللی بیرون رفتم
با این وجود بعد از  ۱۱سال قضاوت به حقم در این عرصه نرسیدم.
«سلطنت نوروزی» داور بینالمللی فوتبال که بیش از  ۱۰قضاوت بینالمللی را
در کارنامه خود دارد و بیشتر در مسابقات فوتبال زیر  ۱۶و  ۱۹سال آسیا و مرحله
دوم المپیک در میانمار سوت زده است .او معلم ورزش و مسوول انجمن فوتبال زنان
آموزش و پرورش استان فارس است و در کنار آن داوری هم میکند.
در متن زیر مشروح گفت و گو این داور با ایرنا را میخوانیم:
به دو و میدانی بیشتر عالقه داشتید؟
در محلهای زندگی میکردیم که منزل ما از باشگاه دور بود و چهار برادر داشتم و
آنان همواره تا باشگاه من را همراهی میکردند و ابتدا از والیبال شروع کردم و در
دوران دبیرستان وارد دو و میدانی شدم و در پرتاب نیزه ،پرتاب دیسک و وزنه فعالیت
میکردم .حتی به اردوی تیم ملی دعوت شدم .همچنین مقام سوم نیمه ماراتن دو
و میدانی کشور را آوردم.
خیلی به فوتبال عالقه داشتم و با برادرانم فوتبال بازی میکردم و در آن زمان چون
فوتبال نبود ،سمت فوتسال رفتم و مربی دو و میدانی و فوتسال ما مشترک بود و از
من تعهد گرفت در صورتی فوتسال بازی کنم که اگر به حضورم در دو و میدانی الزم
بود ابتدا در دو و میدانی بعد در فوتسال شرکت کنم .اولین کاپیتان فوتبال و فوتسال
استان فارس بودم .همان زمان در تیم برق شیراز کاپیتان فوتسال شدم و با این تیم
مقام دوم کشوری را بدست آوردیم .پس از آن در تیم فوتبال برق شیراز کاپیتان شدم.
بهمربیگریعالقهنداشتید؟
خیلی به مربیگری عالقه نداشتم و معلم ورزش در آموزش و پرورش بودم و االن هم
هستم .عالقهام به داوری بود و در سال  ۷۹داوری درجه  ۳فوتبالم را در شیراز و درجه
 ۲و یک را در اصفهان گرفتم .همزمان هم بازی و نیز داوری میکردم .در آن زمان
اجازه میدادند تا همزمان هم داور و نیز بازیکن باشم .در سال  ۸۷کالس درجه ملی
و در سال  ۸۸هم درجه بینالمللی را گذراندم .در فوتسال در لیگ دسته یک و  ۲و
مناطق و دانشگاهها و همان سال نخست تشکیل لیگ برتر فوتبال ،داوری میکردم.
همچنین دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال اوکراین و ایران و ازبکستان و ایران،
بالروس و ایران ،اردن و ایران را سوت زدم .در خارج از ایران نیز دیدار قطر و افغانستان
را در قطر قضاوت کردم .بازی اولی که در خارج از ایران قضاوت کردم در سال ۸۹
وقتی دخترم چهارم ماهه بود در مسابقات زیر  ۱۶سال آسیا در فیلیپین سوت زدم.
در سال  ۹۰در مسابقات غرب آسیا در ابوظبی در سال  ۹۱دیدار دوستانه قطر و
افغانستان را داوری کردم .سال  ۹۲مسابقات قهرمانی شرق آسیا در پیانجین چین،
سال  ۹۳مسابقات زیر  ۱۶سال آسیا در مالزی و در سال  ۹۵مسابقات نوجوانان آسیا
در تایلند را قضاوت کردم .در سال  ۲۰۱۴مسابقات قهرمانی زیر  ۱۹سال آسیا در
اردن ،سال ۲۰۱۵مرحله دوم المپیک در میانمار ،سال ۲۰۱۶مسابقات زیر ۱۹سال
تاجیکستان را سوت زدم .بیاد دارم ابالغ قضاوت در مسابقات مقدماتی ملت های
آسیا در کره شمالی برایم آمد اما بدلیل بارداری نرفتم .مسابقات مرحله نهایی جوانان
آسیا در چین را یکماه پس از تولد دخترم رفتم و تست هم دادم اما سه روزه بخاطر
دخترم برگشتم و نتوانستم قضاوت کنم .مسابقات زیر ۱۶سال آسیا را در سال۲۰۱۸
در سریالنکا ،مسابقات زیر  ۱۹سال آسیا  ۲۰۱۸در ویتنام و  ۲۰۱۹نیز مسابقات
سی گیم را در فیلیپین قضاوت کردم که این رقابتها آخرین داوری بینالمللی در
سال گذشته بود .سال ۹۸هم در مسابقات لیگ برتر فوتبال زنان قضاوت میکردم اما
بدلیل کرونا این دیدارها ناتمام باقی ماند.
تفاوت قضاوت در مسابقات ایران و خارج از ایران؟
داوری مسابقات بینالمللی در قیاس با ایران از لحاظ امکانات ،کیفیت برگزاری و
شرایطزمینچمنمتفاوتاست.حتیکشورهاییچونمیانمارکهاسمورسمیهم
ندارند و کوچک هستند ورزشگاهها و امکانات خوبی برای زنان در نظر گرفتهاند .در
چند سال اخیر در ایران شرایط برای فوتبال زنان بهتر شده است .بسیاری از تیمهای
آسیایی در سطح باالی جهان کار میکنند زیرا رسیدگی خوب و برنامهریزی عالی
دارند اما به فوتبال زنان ایران خیلی رسیدگی و توجه نمیشود .به عنوان نمونه تیم
ملی فوتبال زنان مدتها تعطیل است و یکماه قبل از اعزام تیم را تشکیل میدهند.
وقتیبرنامهریزیدرفوتبالزناننباشدنمیتوانندپیشرفتکنند.
مسیرپیشرفتداورانچگونهاست؟
همین االن که با شما صحبت میکنم اشک در چشمانم جمع شده است .خیلی
سختی کشیدم و فکر میکنم به حقم نرسیدم .در این ۱۰سال که ۲دختر بدنیا آوردم
با وجود مشکالت بسیار نه کالس داوری را از دست دادم و نه از لیست بینالمللی
بیرون رفتم .سه ماه بعد از اینکه دخترم به دنیا آمد تست مجدد دادم و داوران
میدانند که این تستها چقدر سخت است .اینکه هم شاغل باشی و نیز از کودکانت
نگاهداری کنی مسیر دشواری را میگذرانی .خیلی زحمت کشیدم اما متاسفانه
آنگونه که باید به حقم نرسیدم .وقتی از چین برگشتم به خاطر دخترم ابالغها برایم
کم شد .هیچوقت به این شرایطم فکر نکردند که  ۱۱سالی که در این عرصه فعالیت
میکنم هم بچهداری کردم اما با شرایط خیلی سخت قضاوت در عرصه بینالمللی
را ادامه دادم و بدنم را آماده نگاه داشتم .خیلی مواقع و همین االن بچههایم را با
خود به تمرین میبرم .در این سالها فدراسیون برنامهریزی خوبی برای داوران دارد و
مدام کالسهای نیم فصل و لیگ و فیفا را برگزار میکند تا آنان پیشرفت کنند .یادی
کنیمازعنایتکهخیلیباعثپیشرفتداوریزنانشدونخستینلیستبینالمللی
داوری زنان را وی اعالم کرد .او با فکر باال برای آینده زنان داور تصمیم گرفت که چه
داورانی در فهرست بینالمللی باشند .در آن زمان مدرسانی از آمریکا و سوئد برای ما
آوردند و تازه متوجه شدیم که قوانین داوری چیست .االن خوب برنامهریزی شده و
داوران با تست و آمادگی کامل به کالس میروند.
داوری فوتسال یا فوتبال؟
داوری فوتبال را ترجیح میدهم .کسی که داوری فوتبال میکند به فوتسال حتی
نمیتواند فکر کند .در آموزش و پرورش مسوول انجمن فوتبال زنان در فارس هستم.
داوری فوتبال و فوتسال خیلی فرق میکند.

سرپرستپیشینتیمملیکشتیفرنگیجوانان:

چرخهانتخابیباعثخودباوری
کشتیگیرانخواهدشد

سرپرست پیشین تیم ملی کشتی فرنگی جوانان معتقد است اجرای دقیق چرخه
انتخابی باعث ایجاد انگیزه و خودباوری جوانان خواهد شد.
مهدی شربیانی د با بیان اینکه چرخه انتخابی تیم ملی کشتی می تواند ثمرات
زیادی در این عرصه داشته باشد ،اظهار داشت :یکی از مهمترین مزایای این طرح،
ایجاد خودباوری و انگیزه برای پیشرفت در کشتیگیران است ،چراکه آنها از این پس
می دانند با طی کردن مسیری مشخص در چارچوب چرخه انتخابی به ترکیب تیم
ملی و حضور در میادین بزرگ خواهند رسید .وی به نقش کادر فنی در بحث چرخه
انتخابی تیم ملی تصریح کرد :در اینکه طرح چرخه انتخابی می تواند تاثیر خوبی در
روند کشتی داشته باشد هیچ شکی نیست اما جایگاه کادر فنی و اختیارات آنها هم
باید در نظر گرفته شود .مطمئنا سوای بحث چرخه انتخابی ،کادر فنی هم می تواند
به خوبی بهترین و کارآمدترین کشتی گیران را برای حضور در میادین مهم و بزرگ
شناسایی کند .قهرمان اسبق کشتی آسیا افزود :تجربه نشان داده برخی از کشتی
گیران با وجود درخشش و موفقیت در میادین داخلی و پیکارهای انتخابی ،نتوانسته
اند به خوبی در میادین خارجی و بین المللی بدرخشند .این همان بخشی است
که باید کادر فنی و همچنین شورای فنی و فدراسیون کشتی آنرا با تصمیمات ویژه،
حل و فصل کنند .شربیانی خاطر نشان کرد :ما در سالهای قبل هم موارد مشابهی
داشتیم که با وجود اجرای فرایند انتخابی ،باز هم نمایندگان برخی اوزان را توسط
بررسی عملکرد کلی آنها و در نهایت همفکری با شورای فنی مشخص می کردیم.
سرپرست پیشین تیم کشتی فرنگی جوانان در پایان گفت :آنچه مسلم است چرخه
انتخابیزمانیمیتواندبهخوبیبانتایجمطلوبیهمراهشودکهدستسرمربیانتیم
های ملی هم در برخی تصمیمات باز باشد و آنها هم بتوانند با شناختی که از کشتی
گیران کسب کرده اند در ارنج ترکیب تیم ملی دخیل باشند .اما این بدان معنا نیست
که اصل چرخه انتخابی نادیده گرفته شود و زیر سوال برود.

حمیدعلیدوستی:

پشیمان نیستم که به استقالل یا پرسپولیس نرفتم

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال گفت :وقتی برای حضور در بوندسلیگا به تمرینات
تیم «زالرمو» رفتم در روز نخست «کالوس تاپ مولر» ،بازی مرا پسندید .او بعدها
سرمربیبارسلوناسپانیاشد.
«حمید علیدوستی» بدون شک یکی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران
محسوب میشود ،بازیکنی که با سرعت و تکنیک خیرهکنندهاش هر خط دفاعی
را به هم میریخت.
چ وقت پیراهن
علیدوستی با آن همه استعداد تواناییهای فنی که داشت هی 
استقالل و پرسپولیس را نپوشید و برای این اتفاق دلیل داشت .او در این باره میگوید:
دوست نداشتم وارد چالش رفتن به این  ۲تیم شوم ،این یک باور قلبی بود و از آن
پیرویکردم.
در زیر گفت و گوبا این ملیپوش اسبق ایران را میخوانیم.
چطورفوتبالیستشدید؟
من بچه خیابان خراسان بودم و فوتبال را از زمینهای خاکی این محل شروع کردم،
«حسین فکری» استعداد فوتبال مرا کشف کرد .به عضویت تیم تهرانجوان درآمدم.
این آغاز درخشش شما در فوتبال بود؟
با این تیم قهرمان شدیم و توسط «حشمت مهاجرانی» به تیم ملی جوانان دعوت
ن سالهایی که فوتبال
شدم و بعد به عضویت تیم ملی بزرگساالن درآمدم ،در تمام ای 
بازی میکردم ۲ ،سال قهرمان جوانان آسیا شدم ،بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر
دستان خود بستم ،با سایپا  ۲فصل قهرمان فوتبال ایران شدم و تا سن  ۴۰سالگی
بازی کردم.
«حمید علیدوستی» همواره مورد توجه استقالل و پرسپولیس بود اما هیچگاه

پیراهن این ۲تیم را نپوشید؟
در آن سالها تصمیم گرفتم این اتفاق شکل نگیرد.
چرا؟
دوست نداشتم وارد چالش رفتن به این  ۲تیم شوم ،این یک باور قلبی بود و از آن
پیروی کردم .البته ...
البتهچی؟
من برای این  ۲تیم احترام و ارزش زیادی قائل هستم و دوستان بسیار خوبی در
استقالل و پرسپولیس داشتم و دارم در تمام اردوهای تیم ملی با بازیکنان این تیمها
همبازیبودم.
ازاینتصمیمیکهگرفتیدپشیماننشدید؟
نه ،هیچ وقت پشیمان نشدم چرا که باورم بود و به این باوری که داشتم اعتقاد و
اعتماد راسخ داشتم .اما قبول دارم نرفتن به این  ۲تیم که مورد توجه تمام جامعه
هستند چالش بزرگی است .چه در دوران بازیگری و چه در دوران مربیگری افرادی در
ویترین هستند که سابقه بازی در سرخآبیهای پایتخت را داشته باشند اما من بدون
حضور در این تیمها پنجرههای روشنی برایم باز شد.
در آلمان هم بازی کردید؟
«زالرمو» آلمان تیمی بود که در آن بازی کردم ،این تیم برای شهر کوچکی بود و
خاطرات خوبی از حضور در این تیم دارم.
چطور این اتفاق افتاد؟
«بهمن فروتن» سرمربی تیم هما بود و همسری آلمانی داشت که آنجا زندگی
میکرد .به وسیله فروتن به فوتبال آلمان رفتم .تست دادم و در روز اول «کالوس تاپ
پ مولر وجود دارد.
مولر» ،بازی مرا پسندید ،نکتهای که درباره تا 
چهنکتهای؟
اینکهاوبعدهاسرمربیبارسلونشد.
عملکرد خوبی در این تیم آلمانی داشتید؟
اگرچه در سال اول در اواسط فصل پیراهن زالرمو را پوشیدم اما  ۱۰گل زدم و در
جمعمدعیانآقایگلیبوندسلیگاحضورداشتم.
چندمصدومیتسنگینهمدرفوتبالآلمانتجربهکردید؟
در یکی از بازیهایی که داشتیم دروازهبان حریف به من برخورد کرد و با پشت سر و
از ناحیه نخاع به زمین خوردم ،اینقدر ضربه سنگین بود که به کما رفتم ،نشریه کیکر
عکسی از من منتشر کرد که در بیمارستان و در قسمتی بستری بودم که مخصوص
افراد متوفی بود .یک مصدومیت دیگر هم داشتم.
اینمصدومیتچطوراتفاقافتاد؟
در یک بازی دیگر دروازهبان حریف با مشت به چشمم زد ،شدت این ضربه به حدی
بود که نزدیک بود برای همیشه چشمهایم را از دست بدهم .چند بار دیگر نیز بینیام
شکست.
شما از جمله فوتبالیستهای اندکی هستید که به سه نسل مختلف بازی
کردید؟
برای اینکه فوتبال را خیلی زود شروع کردم ،من در سن ۱۷سالگی نخستین بازیام
را در جام تخت جمشید انجام دادم ،هیچوقت فراموش نمیکنم بازی با استقالل بود
و من مهاجم بودم و مرحوم «منصور پورحیدری» در پست دفاع راست بازی میکرد.
من در مسابقات مقدماتی جام جهانی  ۱۹۷۸آرژانتین با علی پروین ،ناصر حجازی

مرتضیفنونیزاده:

همبازی بودم ،نسل بعدی را با بهتاش فریبا ،حسن روشن ،ایرجداناییفرد ،ناصر
محمدخانی ،شاهرخ بیانی بودم و این روند تا روزی که به دهه چهارم زندگی رسیده و
کفشها را آویزان کردم ادامه داشت.
در تیم ملی با ناصر محمدخانی و عبدالعلی چنگیز مثلثی را تشکیل داده
بودید که بعید است دیگر شاهد چنین اتفاقی باشیم.
حکایت آن تیم ملی عجیب و فراموش نشدنی است ،آن تیم در تمامی پستها
بهترین نفرات را در اختیار داشت ،اگر بخواهیم آن تیم رویایی را با معیارهای امروزی
فوتبال بسنجیم هماهنگی و هارمونی کامل را داشت ،بازیکنانی در خط دفاع و خط
حمله داشتیم که به سرعت کار انتقال توپ را انجام میدادند و این از تواناییهای فنی
این بازیکنان نشات میگرفت .خط حمله مقتدری داشتیم که نفراتی چون فرشاد
پیوس و غالم فتحآبادی با آن کیفیت فنی باال نیمکت نشین بودند.
حیف آن تیم ملی بود که قهرمان آسیا نشد؟
اگر آن تیم مدیریت درست و اصولی میشد به طور حتم قهرمان جام ملتهای آسیا
را به دست میآورد اما صد افسوس که چنین اتفاقی برای آن تیم شایسته رخ نداد.
خیلی زود از تیم ملی کنار رفتید؟
شرایط آن زمان با امروز تفاوت عمدهای داشت ،من به فوتبال آلمان رفتم و وقتی۲۸
سالم برگشتم و به خاطر قانون منع استفاده از بازیکنان باالی  ۲۷سال تیم ملی را از
دست دادم و آخرین بازی من با پیراهن تیم ملی به سال  ۶۵بر میگردد.
بهترین گلی که زدید مقابل کدام تیم بود؟
یک مهاجم همه گلهای خود را دوست دارد و هر گلی که به ثمر میرساند برای او
شیرینیخاصیدارد.
یعنیگلینزدیدکهبیشتربهشمابچسبد؟
در سن  ۱۸سالگی و در جام بینالملی که در شیراز برگزار میشد با لهستان بازی
داشتیم،اگراینبازیرانمیبردیمصعودنمیکردیم،دروقتهایاضافیمنگلزدم
تا به مرحله بعدی بازیها راه پیدا کنیم .یا گل م به چین.
کدام گل؟
زمانی که پرویز دهداری هدایت تیم ملی را برعهده داشت برای بازی دوستانه با
چین به این کشور سفر کرده بودیم ،من با در نیمه زمین با بهتاش فریبا یک و دو کردم
و از فاصله ۴۰متری گل زدم ،گل قشنگی بود که هیچ وقت فیلمبرداری نشد.
مربیگری شما تداوم زیادی نداشت؟
برای اینکه فوتبال به سمت و سویی رفت که دیگر من پیشنهاد نداشتم.
به کدام سمت و سو؟
این عدم پیشنهاد به خصوصیات رفتاری من بر میگردد.
منظورتانفوتبالناپاکاست؟
من تابع اصول و عقاید خاصی در زندگیام هستم و طبق آن زندگی میکنم و تحت
هیچ شرایط حاضر نیستم این اصول و عقاید را زیر پا بگذارم.
دختر شما یکی از هنرپیشههای مطرح ایران است ،شما در این اتفاق
چقدردخیلبودید؟
من از همان دوران کودکی به کتاببخوانی ،فیلم موسیقی عالقه داشتم و این
عالقه هنوز در من وجود دارد ،ترانه (علیدوستی) در این هنر استعداد داشت وقتی در
کالسهای بازیگری ثبت نام و استعدادش هر روز شکوفاتر شد حامیاش شدم و او راه
خودش را انتخاب کرد و خدا را شکر تا به امروز موفق بوده است.
علیجباری:

ادامه بازیهای لیگ به فصل آینده موکول شود

لیگ را نباید فقط برای یک تیم برگزار کنند

بازیکن اسبق فوتبال تیم ملی و باشگاه پرسپولیس تهران اعالم کرد :با توجه به برخی مشکالت مالی و مصدومیت های
احتمالی برای بسیاری از تیم ها ،ادامه لیگ برتر به فصل آینده موکول شود.
مرتضی فنونیزاده با تاکید بر اینکه بهتر است در شرایط کرونایی بازیهای لیگ برتر به تعویق افتد ،اظهار داشت :برخی
تیمها خواهان با برگزار نشدن لیگ هستند تا قهرمانی پرسپولیس که اکنون در صدر جدول قرار دارد ،در حاشیه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برخی از باشگاهها از جمله پرسپولیس تمرینات خود را به صورت فردی در سه ماه اخیر پیگیری کرده اند،
اظهار داشت :برای تیم های پنجم تا دوازدهم حاضر در جدول رده بندی لیگ برتر به علت نبود سهیمه فصل بعد قهرمانان
آسیا ادامه لیگ منطقی به نظر نمی رسد.
این پیشکسوت فوتبال تصریح کرد :هم اینک با تعطیلی لیگ  ۳۰تا  ۴۰درصد پرداختیها به بازیکنان کسر شده که ادامه
دار بودن لیگ هزینه زیادی را بر دوش باشگاهها قرار خواهد داد.
فنونی زاده به سطح نامطلوب کیفیت فنی و بدنی بازیکنان پس از وقفه سه ماهه لیگ برتر اشاره کرد و گفت :برگزاری
مسابقات در شرایط فعلی می تواند آسیب های زیادی را برای بازیکنان به همراه آورد و از نظر کیفیت و چشم نوازی بازی با
لیگ دسته سه کشور برابری خواهد کرد.
وی اضافه کرد :باید با تصمیم مسئوالن فوتبال ،سهمیه های لیگ قهرمان باشگاههای آسیا مشخص و ادامه فرآیند لیگ
از فصل آینده کلید بخورد.
اینمدافعاسبقتیمپرسپولیسیکیازنکاتمثبتسرخآبیهاراحضورتماشاگرانچندصدهزارنفریآنهادراستادیومها
دانست و گفت :اگر بنا باشد که بازی ها بدون حضور تماشاگر باشد ،هیچ ذوق و شوقی برای تماشای بازی این تیمها در بازی
ها برای این تیم ها وجود نخواهد داشت.

پیشکسوت استقالل با تاکید بر اینکه امکانات کافی برای ادامه لیگ برتر وجود ندارد گفت :اگر میخواهند لیگ را برای
یک تیم برگزار کنند ،این کار درستی نیست« .علی جباری» در مورد شروع دوباره لیگ اظهار داشت :لیگ برتر نباید
برگزارشودزیراامکاناتکافیبرایاینکارنداریم.اگریکیازبازیکنانبااینبیماریمواجهشودچهکسیپاسخگواست.
به خدا هیچکسی پاسخگو نیست .اگر یکی از بازیکنان که جزو سرمایههای ما هستند کرونا بگیرد تا چند ماه نمیتواند
بازی کند .این بیماری سرماخوردگی ساده نیست که یک هفتهای خوب شود .وی ادامه داد :همه باشگاهها معترض
هستند زیرا در تمرینات با مشکل مواجه شدند .آنها نمیتوانند به صورت کامل امکانات بهداشتی را فراهم کنند .حاال
یک فصل لیگ برگزار نشود .سالمت بازیکنان و خانواده آنها از فوتبال مهمتر است .اگر میخواهند لیگ را برای یک
تیم برگزار کنند که این کار درست نیست .جباری در مورد نیمهکاره ماندن لیگ و مشخص نشدن قهرمان بیان داشت:
ن را بدست آورد .نباید تیمی که صدر جدول است را قهرمان اعالم
هر تیمی که میخواهد قهرمان شود باید در میدان آ 
کنند ،زیرا شاید نتواند دیدارهای باقیماندهاش را ببرد .در حال حاضر هم استقالل و هم سپاهان شانس قهرمانی دارند.
پیشکسوت استقالل در خصوص راهکار خود برای لیگهای یک و ۲خاطرنشان کرد :تیمی را به دسته پایینتر نفرستند
و  ۲تیم باالی جدول را به لیگ برتر بیاورند .چه میشود که لیگ سال آینده با  ۲تیم اضافه برگزار شود .جباری در پایان
دربارهمدیریتجدیداستقالل ،تصریحکرد:مدیرعاملباشگاهحرکاتمثبتیازشروعمدیریتشداشتکهامیدوارماین
کارها ادامه پیدا کند .ما باید به او اجازه دهیم تا کارش را انجام دهد و کمک کنیم تا استقالل به سر و سامان برسد .نباید با
چوب الی چرخ گذاشتن جلوی اقدامات مثبت مدیریت را بگیریم .من کارهایی که «احمد سعادتمند» در شروع مدیریت
انجام داد را در مدیران قبلی ندیدم .او به فکر هواداران و تیم است و اگر هم اشکالی در کار او دیدیم باید به او تذکر بدهیم
نه اینکه بخواهیم با تخریب مدیر باشگاه مشکل روی مشکل درست کنیم.

رییسسازماناقتصادیفدراسیونفوتبال:

باتعطیلیلیگجامعهفوتبالمتضررمیشود

رییس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت :در صورت انصراف تیمها
از ادامه مسابقات ،ممکن است ضربه بزرگی به فوتبال کشورمان وارد شود و در
مجموعجامعهفوتبالمتضررخواهدشد.
«صادق درودگر») در گفت و گوی رادویی در مورد شایعه انحالل سازمان
اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت :این سازمان همچنان به کارش ادامه میدهد
و من همچنان رییس آن هستیم.
وی در مورد اینکه چکهای فدراسیون برای یکی از شرکتهای حامی مالی
برگشت خورده است ،افزود :این موضوع به من ارتباطی ندارد و مربوط به ستاد
تحریم وزارت ورزش و جوانان است .سازمان اقتصادی برای فدراسیون فوتبال
درآمدزا است و موضوع چک به من ارتباطی ندارد .من در فوتبال نگران همه چیز
هستم و باید مشکالت را حل کنیم .باید نگران چکهای صدا و سیما باشیم که
حقوق کارمندان خود را پرداخت کند.
درودگر در مورد ضرر فوتبال از تعطیلی مسابقات فوتبال تصریح کرد :اگر فوتبال
تعطیل باشد به طور حتم جامعه فوتبال هم متضرر میشود .باید دعا کنیم از همه
گیری کرونا کم شود و زندگی به حالت عادی بازگردد .اگر فوتبال تعطیل شود به
اندازه  ۹هفته ضرر میکنیم و باید خسارت  ۹هفته از  ۳۰هفته بازیها را بدهیم.
از طرفی دیگر از نظر اقتصادی  ۲شهرآورد از حساسیت باالیی برخوردار است که
ما آنها را برگزار کردیم .در مورد مبلغ دقیق خسارت هم بهتر است با بخش مالی
صحبتکنید.

وی در مورد اینکه او گفته به خاطر حامیان مالی او میخواهد لیگ ادامه پیدا
کند ،گفت :این ضرر آنچنان نیست که بخواهد به لیگ آسیب بزند .میخواهیم
به فوتبال حیات دوباره بدهیم .کارمندی که ماهیانه  ۲میلیون حقوق میگیرد به
سر کارش بازگشته ،آنوقت فوتبالیستی که  ۲میلیارد حقوق میگیرد چرا نباید
مسوولیت اجتماعی خودش را ایفا کند .مردم فردا ما را مورد مواخذه قرار میدهند
و میگویند که جامعه فوتبال در کنار ما نبود چرا که بخشی از زندگی مردم است و
نشاط را به مردم باز میگرداند.
رییس سازمان اقتصادی فوتبال در مورد پرداخت حق پول تیمها گفت :آمار
پرداختی به باشگاهها نزد من نیست اما تنها یک باشگاه چک خود را دریافت نکرده
است.وظیفهمنکسبدرآمدبیشتربرایاست.دیدارهایباقیماندهلیگبرترقرار
است بدون هوادار برگزار شود و از این طریق باید درآمدی داشته باشیم .نباید به
سمتی برویم که خودمان را از جامعه جدا کنیم.
درودگر در مورد نامهای که از سوی  ۴باشگاه به منظور برگزار نشدن لیگ امضا
شده ،گفت :اطمینان دارم با توجه به احساس مسوولیتی که باشگاهها دارند،
این کار را انجام نمیدهند و از طرفی فیفا هم پاسخگوی آن نیست .اگر قرار بر
تصمیم گیری باشد هیات رییسه سازمان لیگ تصمیمگیری میکند .با دوستان
تماس خواهیم گرفت و در مورد ادامه بازیها با آنها صحبت خواهیم کرد .در غیر
این صورت برندینگ فوتبال دچار آسیب میشود.
وی خاطرنشان کرد :اگر این تیمها کنار بکشند ،تیم ملی برای مسابقات

مقدماتیجامجهانیونمایندگانکشورماندرلیگقهرمانانآسیبخواهنددید.
سهمیه ایران در لیگ قهرمانان کسر میشود .باید نقاط ضعف ،قوت ،خطرها را
بررسیکنیموبهنتیجهمطلوبیبرسیم.
درودگر در مورد جرایمی که ممکن است در صورت کنارهگیری گریبانگیر تیمها
شود ،گفت :بهتر است من در این باره صحبت نکنم .فکر کنم این اتفاق رخ ندهد
وبهتراستمسوولکمیتهانضباطیدراینبارهصحبتکند.البتهتالشمیکنیم
این اتفاق رخ ندهد .وی در مورد اینکه برخی تیمها از نظر مالی برای دادن تست
کرونا دچار مشکل شدهاند ،اضافه کرد :سازمان اقتصادی در این باره وظیفهای
ندارد .البته جلسهای داشتیم و سعی میکنیم که به باشگاهها کمک کنیم .وزیر
بهداشت هم گفت که بیمارستانهای دولتی این تستها را رایگان میگیرند .این
یک مشکل عمومی است و باید این مشکل را حل کنیم.
رییس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از این گفت و گو در
مورد دریافتی فوتبال از صدا و سیما اظهار داشت :باید فصل به اتمام برسد و پس
از آن وزارت ورزش و جوانان ،براساس بیننده سهم خودش را بگیرد و فدراسیون
هم سهم خود را از وزارت ورزش میگیرد .کنفدراسیون فوتبال آسیا برآوردی کرده
که ارزش لیگ ایران  ۴۵۰میلیون دالر است اما تلویزیون خصوصی نداریم و باید با
تعامالت به بخش کوچکی از این مبلغ برسیم.
وی در خصوص اینکه فیفا پیشنویس اساسنامه را رد کرده است ،تصریح کرد:
من خبر ندارم و در حوزه مسوولیت من نیست در این باره صحبت کنم.

پس از پذیرش استعفای رضا رحیمی :

کشوریفرد سرپرست هیأت ورزش روستایی قم شد

فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی احمد
ت روستایی
کشوریفرد را تا زمان برگزاری مجمع انتخابات هیأ 
ت ورزشی منصوب کرد .ورزش
قم به عنوان سرپرست این هیأ 

روستایی و بازیهای بومی محلی که یکی از  48هیات ورزشی
استان قم محسوب میشود ،به دنبال کنارهگیری رضا رحیمی
پیش از پایان دوره چهار ساله ریاست خود ،دستخوش تغییر و
تحول شد و تا زمان برگزاری مجمع و انتخاب رئیس جدید خود
به شکل سرپرستی اداره خواهد شد .رضا رحیمی رئیس هیأت
ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان قم که بعد از
یک دوره چهار ساله ریاست این هیات بین سالهای  1394تا
 ،1397برای دومین بار در آذر ماه سال  1397برای مدت چهار
سال به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد اما  18ماه پس از
شروع دوره دوم ریاست خود از این مسوولیت کنارهگیری کرد.

رحیمی که شهردار منطقه دو قم محسوب میشود ،اردیبهشت
ماه امسال رسما از مسوولیت ریاست هیات ورزش روستایی و
بازیهای بومی محلی قم استعفا کرد و تا زمان برگزاری مجمع
ت که زمان آن مشخص نیست ،به پیشنهاد
انتخابات این هیأ 
اداره کل ورزش و جوانان استان قم و صدور ابالغ رسمی از سوی
فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی ،احمد
کشوریفرد یکی از چهرههای با سابقه و شناخته شده ورزشی
ت منصوب شد .کشوریفرد
در قم به عنوان سرپرست این هیأ 
با سابقه بیش از  20سال فعالیت کارمندی در اداره کل ورزش
و جوانان استان قم ،دارای مدرک تحصیلی کارشناسی رشته

تربیتبدنی است که پیش از این در چند جایگاه دیگر نیز
مسوولیت داشته و هم اکنون مسوول هماهنگی و پیگیری
امور ورزش بخشهای تابعه قم محسوب میشود .هیات
ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان قم پس از
پذیرش استعفای رضا رحیمی و صدور ابالغ سرپرستی احمد
کشوریفرد ،به مدت سه ماه به شکل سرپرستی اداره میشود تا
بعد از ثبتنام کاندیداهای ریاست این هیات توسط امور مجامع
هیاتهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان قم و هماهنگی
با فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی مجمع
انتخاباتهیاتبهمنظورتعیینرئیسجدیدبرگزارشود.

سیاسی7

 شماره 5044ت و سوم 
یکشنبه -یازدهم خرداد ماه  -1399سال بیس 

ایستگاه بعدی تنها رئیس قوه سه دورهای؛

اصولگرایان به الریجانی نیاز دارند

باپایانیافتنمجلسدهمیکیازمهمترینسؤاالت،آیندهسیاسیعلیالریجانی
است؛ کسیکه  ۱۲سال رئیس مجلس بود و پیش از آن هم مسئولیتهای مهمی
در نظام داشته و به عنوان معتمد رهبری ،معروف و یکی از چهرههای وزین میدان
سیاست بوده است.
در هفتهای که گذشت ،ساختمان هرمیشکل بهارستان میزبان نمایندگان و
مسئوالن کشور بود ،اما ترکیب میزبانان آن تا حد زیادی دستخوش تغییر شده بود.
حتی قاب تصاویر به رسم سالهای اخیر نبود و جای خالی یک نفر بیش از دیگران
محسوس بود :علی الریجانی ،رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی و تنها فردی
که  ۱۲سال بر کرسی ریاست یک قوه تکیه زده است.
هرچند در روز افتتاح مجلس یازدهم او دیگر بر کرسی ریاست پارلمان ننشسته
بود ،اما رهبری هم پیام خود به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم را ،با تقدیری از
او به پایان بردند ،تقدیری که کمی از رویههای مرسوم فراتر رفته بود و وی را «پرانگیزه
و پرتالش» توصیف کرده بود .ایشان همچنین در حکمی علی الریجانی را بهعنوان
مشاورخودوعضوحقیقیمجمعتشخیصمصلحتنظام،منصوبکردند.
تقدیر رهبری از مدیر قدیمی
به نظر میرسد این پیام نهتنها به پاس ریاست ۱۲ساله او بر مجلس ،بلکه به دلیل
سالها همراهی با رهبری در سمتهایی چون ریاست صداوسیما ،عضویت در
مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیری شورای عالی امنیت ملی بوده است.
هرچند به گواه تاریخ ،الریجانی بارها نشان داده معتمد رهبری است ،اما مخالفان
او کم نیستند ،در عین حال حامیان بسیاری هم دارد ،موافقان و مخالفانی متکثر
در میان جناحهای سیاسی کشور.
حملهوحذف؛تکنیکتندروهاعلیهالریجانی
شاید مخالفتها و بدگوییهای برخی اصولگرایان در سالهای اخیر بود که او را از
نامزدی دوباره برای انتخابات مجلس بازداشت .آبان ماه سال گذشته ،اصولگرایان
در تحرک برای حضور در انتخابات بودند و مجلسی در قم برپا کرده بودند ،مجلسی

که علی الریجانی در آن غایب بود .حتی حمیدرضا ترقی ،رئیس شورای مرکزی
حزب مؤتلفه درباره عدم اقبال اصولگرایان به الریجانی به فارس گفته بود« :دلیل
اولعدمحضورایشان،شکستپروژهبرجاموبینتیجهبودنمذاکرهباآمریکاست.
چون ایشان در تصویب برجام نقش قابل توجهی داشت و این موجب عقبنشینی
مسئولیت در مجلس شده و تبعات این مسئله در جامعه ،قم و مراجع تقلید روشن
است» .وی با بیان اینکه الریجانی بدون توجه به نظر تخصصی کمیسیون ویژه
برجاموانتقاداتمنتقدان،معاهدهبزرگبرجامرادرعرضبیستدقیقهبهتصویب
رساند ،آن را یکی از نکات پرابهام کارنامه سیاسی علی الریجانی خواند .ترقی در
ادامهگفتهبود«:همچنینتالشالریجانیبرایتصویب FATFوکنوانسیونپالرمو
نیز از مواردی است که از الریجانی خاطره خوبی در اذهان جریان عمومی کشور
به جا نمیگذارد» .این فعال سیاسی اصولگرا در بخش دیگری از اظهاراتش درباره
انصراف الریجانی از حضور در انتخابات گفته بود« :گفتمان رهبر انقالب برای گام
ً
دوم انقالب گرایش به جوانان و مخصوصا نیروهای انقالبی است و به نظر میرسد
این روحیه و شرایط در برخی نمایندگان و از جمله ایشان هنوز نیست و احساس
میشود که چهرههای باسابقه اینچنینی به دلیل عدم هماهنگی با آن گفتمان،
رأینمیآورند،بنابراینبهطورطبیعیبایدجایخودرابهچهرههایدیگربدهند».
مخالفت اصولگرایان در مجلس هم ادامه داشت .او از سال دوم مجلس دهم برای
رسیدن به کرسی ریاست نهتنها با عارف ،بلکه با حمیدرضا حاجی بابایی ،رئیس
فراکسیون والیی هم رقابت میکرد .نمایندگان تندرو و نزدیک به جبهه پایداری نیز
بر سر تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با  FATFصحن علنی را به صحنه رویارویی با
الریجانیبدلکردند.
در جواب مخالفان :به این مجلس جفا کردید
البته او هم در آخرین روز فعالیت مجلس دهم ،زبان به اعتراض و گالیه گشود
و گفت« :به این مجلس جفا شد و هیچوقت به مصلحت کشور نبود که یک رکن
مهم و اصلی دموکراسی در کشور که این همه تالش کرده ،با الفاظ سبک ،تحقیر

و تخریب مواجه شود .طی  ۴۰سال گذشته هیچیک از مجالس به این اندازه مورد
توهین و هجوم مواجه نشد ،نهتنها از سوی دشمنان که دشمنان باید دشمنی
کنند ،بلکه از سوی کسانی که انتظار میرفت حرمت قوه و نهاد مهمی از نظام را
ً
پاس بدارند و واقعا مجلس دهم مظلوم واقع شد .این موضوع به معنای این نیست
کهنبایدانتقادکردیامجلسدهمضعفنداشتهاست،بلکهمنظورجفاییاستکه
در حق این مجلس به ناحق صورت گرفت».
آیندهمبهمآقایرئیس
از آذرماه سال گذشته که علی الریجانی در مصاحبهای اعالم کرد دیگر قصد
نامزدی در انتخابات مجلس را ندارد سؤالهای بسیاری پیرامون او در افکار عمومی
ایجاد شد .جایگاهش آنقدر در مجلس تثبیت شده به نظر میرسید که بسیاری
میپرسیدند« :سرنوشت مجلس و روابط قوا پس از الریجانی چگونه خواهد
بود؟» البته سؤالها به اینجا ختم نمیشود و سؤال دیگری همچنان باقی است؛
«الریجانی پس از بهارستان راهی کجا میشود و کجا مأمور به خدمت خواهد شد؟
» حتی زمزمههایی درباره رفتن او به شورای عالی امنیت ملی مطرح است؛ با
اینحال تاکنون هیچ مقام رسمیای در این باره اظهارنظر نکرده است.
ایمانی :به الریجانی نیاز داریم
ناصرایمانی،فعالسیاسیاصولگرادربارهکارنامهالریجانیطی ۱۲سالریاست
بر مجلس به ایرناپالس میگوید :عملکرد آقای الریجانی طی بیش از  ۳۰سال
مدیریت در نظام موفق بوده است و انباشتی از تجربیات مدیریتی رده باال دارند؛
البته اینها صرفنظر از نقاط ضعفی است که هر فردی ممکن است داشته باشد.
در مجموع ،عملکرد ایشان قابل تقدیر است.
وی درباره اینکه الریجانی علیرغم آنکه بارها نشان داده ،معتمد رهبری است،
طی سالهای اخیر بارها مورد حمله و بیمهری اصولگرایان قرار گرفته ،تصریح
میکند :برای پاسخ به این سؤال باید به عقب بازگردیم ،ایشان در انتخابات ریاست
جمهوری  ۸۴با طیفی از اصولگرایان دچار تنش شدند .هرچند ایشان مورد
تأیید شورای وقت اصولگرایان برای کاندیداتوری قرار گرفتند ،اما طیف دیگری
از اصولگرایان به آن روند معترض بودند .ایمانی با بیان اینکه در اعتماد رهبری
به ایشان شکی وجود ندارد ،میافزاید :گروهی از اصولگرایان کمی دلخوری
بابت مواضع ایشان در حوادث سال  ۸۸دارند .گروه دیگری از اصولگرایان بر
این باورند که آقای الریجانی در دفاع از حقوق مجلس در برابر دولت کمکاری
کرد؛ در اداره مجلس مسیر فردی را پیش گرفتند و به نظرات و آییننامه داخلی
بیتوجه بودند .مجموع این مسائل باعث دلخوری اصولگرایان از آقای الریجانی
و فاصله از ایشان شد .وی با بیان اینکه البته این دلخوری دو سویه بود ،تصریح
میکند :اینگونه نبوده است که ایشان با اصولگرایان همراه باشد و آنها با ایشان
همراه نباشند؛ ایشان کمی توجهشان به اصولگرایان کم شد .در انتخابات مجلس
گذشته ،علیرغم آنکه به گردهماییها و جلسات اصولگرایان دعوت شدند ،در آنها
حاضر نشدند .درحالیکه در جلسات اصالحطلبان حاضر شدند و این موضوع به
ذائقه اصولگرایان چندان خوش نیامد .این درحالی است که در اواخر دولت آقای
احمدینژاد ،ایشان و اصولگرایان ،مواضع تند و یکسانی نسبت به دولت داشتند،
اما با روی کار آمدن دولت آقای روحانی اوضاع تغییر کرد و کدورتها بیشتر شد.
این فعال اصولگرا تأکید میکند :با این حال آقای الریجانی یک اصولگراست و
آنها نیز ایشان را اصولگرا میدانند؛ اگر چه کمی فاصله بین آنها ایجاد شده است.
وی درباره ضرورت حضور الریجانی در مدیریت سیاسی کشور میگوید :ما در
اداره کشور به همه باورها نیاز داریم .ما نباید نیروهای معتقد به انقالب را طرد کنیم؛
اینموضوعنهتنهاشاملاصولگرایان،بلکهشاملاصالحطلباننیزمیشود.ماهم
به آقای ناطق نوری که خودشان را بازنشسته کردند ،نیاز داریم هم به آقای الریجانی
و عارف و  ....در واقع ما باید نگاهمان را به مدیریت کشور کمی کالنتر و فراختر
کنیم.

محمدرضاعارف:

با سالئق شخصی نمیتوان کشور را اداره کرد

رییس شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصالحطلبان در
نامهای با عنوان «گزارشی به مردم» با بیان اینکه قوای سهگانه
در دوران جدید باید نظامی باز و شیشهای باشند بر لزوم
فاصله گرفتن از سالئق شخصی برای سیاستگذاری در همه
شئوناتکشورداریتاکیدکرد.
محمدرضا عارف در این نامه نوشت :اعتقاد من این است
که بدون آنکه فریاد بزنم ،یا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار
شوم و یا در جنگ لفظی و کالمی با دیگران ،منابع ارزشمند
کشور را معطل تصمیمگیری کنم ،به شما گزارش دهم .هم
از گذشته و هم از برنامههای پیشرو تا از دل همه تهدیدها،
محدودیتها ،چالشها ،بیانصافیها ،تخریبها و ...
راهکارهایی برای برونرفت از چالشهای پیشروی کشورمان
شناسایی و اجرایی شود.
رییس فراکسیون امید مجلس دهم همچنین افزود :ضمن
پذیرش نقدها ،خواهم گفت که چگونه تالش شده است
بسیاری از اقدامات و مصوبات خوب همکارانم در فراکسیون
امید نادیده گرفته شود و سایه ناامیدی توسط برخی رسانهها
و جریانها و افراد خاص بر سر کشور مستولی شود .با شما
خواهم گفت چگونه از دل تکثر آراء ،دیدگاهها و اختالف
نظرات جدی در درون جبهه اصالحات ،تالش شد تا رویکرد و
راهبرد واحدی در درون جبهه اصالحات دنبال گردد .با شما از
بیمهریها و رد صالحیتهای گسترده افراد خدوم و کارآمد
خواهم گفت تا چگونه رقیبان جبهه اصالحات از فضای سرد
سیاسی و دلخوری بدنه اجتماعی اصالحطلبان ،نهایت
بهرهبرداری را با ردصالحیت گسترده تکمیل کنند که این
نه به نفع کشور است ،نه به نفع جریانهای سیاسی و حتی
اصولگرایان.
کرونا ،سرآغاز تحول در حکمرانی
عارف تاکید کرد :کرونا با همه رنج و مصیبتی که بر مردم
تحمیلکردهاست،تذکراتارزشمندیبرایسیاستگذاران،
دولتمردان ،حاکمان و مدیران دارد .اگرچه هیچ چیز
نمیتواند مصیبت از دستدادن هزاران هموطن و صدها هزار
مردم جهان را جایگزین کند ،اما جلوهها و نمادهای زیبایی
که در جامعه خلق شد ،آنگاه که رزمندگان جبهه درمان
کشور ،رقصکنان به جنگ با این اهریمن کوچک و موذی
میروند ،بار دیگر یاد ایثار و مجاهدتهای رزمندگان جنگ
تحمیلی در دلها زنده شد و بر همدلیها افزود .نشان داد که
تکیه بر قدرت عظیم مردم و ملت در تنگناها ،چقدر راهگشا
و تنها راه برونرفت کشور از چالشها و ابرچالشهاست.
در سطح سیاستگذاری ،درک درسها و فرصتهای آن
میتواند درد و رنج ایران را کاهش و یا فرصتهایی بدیع را برای
همدلی ،مشارکت ،نوآوری ،بازنگری و تحول در «ساختارها»،
«بینشها»«،رفتارها»و«اقدامها»خلقنماید.
رییس شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصالحطلبان
افزود :آنچه که نظام مدیریتی در تمام سطوح باید از این
اتفاق درک کند ،تکرار دوباره آموختههای حکمرانی خوب با
تاکید و اعتماد بیشتر است که نمونهای از آنها به اختصار
در ذیل برای چارهاندیشی در سال  ۹۹و سرآغاز تحول ارائه
میشود .اگرچه الزم است ایجاد چارچوبی نظاممند برای
دریافت دیدگاه خبرگان و نخبگان اقتصادی مورد توجه

سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد.
عارف خاطرنشان کرد :سرمایه اجتماعی ضرورت حیاتی
برای جوامع بشری است هم برای بقاء و هم برای پیشرفت
و ارتقاء« .صداقت با مردم»« ،اقرار به اشتباهات»« ،ارائه
اطالعات صحیح و واقعیات»« ،دوری از ابهامات»« ،رفع
محدودیتها و حصرها» شرط اصلی حفاظت از سرمایه
اجتماعی و توسعه آن است .دولت و حاکمیت باید مردم
را محرم اسرار خود بدانند و دوران سرپوش گذاشتن بر
مشکالت ،اشتباهات و ناکارآمدیها و ایجاد خطکشیها و
محدودیتها را پایان دهند .دولت ،مجلس و قوهقضاییه در
دوران جدید باید نظامی باز و شیشهای باشد تا بطن و درون آن
عیان باشد از کاستیها گرفته تا قوتها و...
وی یادآور شد :تکیه بر روشهای حرفهای ،علمی ،مبتنی
بر خرد جمعی و فاصله گرفتن از سالیق شخصی یک ضرورت
برای سیاستگذاری در همه شئونات کشورداری است که
بدون تردید موجب توسعه سرمایه اجتماعی خواهد شد.
بسیاری از متخصصین و کارشناسان شایسته ،به واسطه
سازوکارهای نامناسب ،گوشه عزلت اختیار کردهاند و کشور
از توانمندی آنها بینصیب گشته است و در عوض ،فرض
اصلی بر حضور اطرافیان ،معتمدین و مرتبطین مدیران
ارشد بر مسند امور است .بازگشت متخصصین شایسته به
متن قانونگذاری ،اجرایی ،نظارت و مدیریت نه تنها نیازمند
تغییر پارادایم مدیریتی حاکم بر کشور است بلکه نیازمند یک
عزم ملی و رویکرد فعاالنه است .عارف اضافه کرد :این ویژگی
باید در انتخاب مدیران ارشد به خصوص وزیران ،یک شاخص
کلیدی و معیار اصلی باشد .استفاده از ظرفیت کارشناسان و
متخصصین ایرانی خارج کشور هم یک ضرورت است و هم
یک سرمایه و فرصت بینظیر برای مدیریت چالشها و سرعت
بخشیدن به توسعه و رقابت در دنیای جدید .نخبگان ایرانی
خارج از کشور یک سرمایه عظیم مغفولمانده برای توسعه
پایدار کشور هستند .این باید از یک شعار به متن برنامههای
اجرایی دولت ترویج یابد .نهادهای امنیتی و نظارتی باید
سعهصدر و ظرفیت الزم برای استفاده از این سرمایه بینظیر
را فراهم کنند .دولت هم نباید به اقدامات مقطعی و موردی در
استفاده از سرمایه دانشی ایرانیان خارج از کشور اکتفا کند و
یا در صورت عدم توفیق در مواردی ،اصل این رویکرد را رها
نماید.
جز با همدلی و مشارکت آحاد مردم نمیتوان بر
بحرانهافائقآمد
نماینده مردم تهران در مجلس دهم تصریح کرد :جز با
همدلی و مشارکت آحاد مردم با هر سلیقه و باوری ،نمیتوان
بر بحرانها فائق آمد و در مسیر توسعه قرار گرفت .مهارت
صبر ،امید و گفتگو باید در بین سیاستمداران ،دولتمردان،
مجلسیان ،ناظران ،مدیران و  ...به طور جدی گسترش
یابد و در جوانان تمرین شود و توسعه یابد .تقابلهای
بیحاصل ،فریادزدنهای تنشآفرین ،قضاوتهای مخرب،
سخنرانیهای هیجانی باید جایش را به تعامل ،آرامش و
گفتگوهای مبتنی بر اشتراکات بدهد .فضای مجازی به جای
افشاگری و پردهدری میتواند با سعه صدر و آزاد گذاشتن
انتخاب افراد ،به بستری برای گفتگوها و تبادل آراء و ایجاد

مزیتهای جدید تبدیل گردد .محدودیتهای اعمال شده
بر روی بسترهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی جز
به فرصتسوزی و از دست دادن امکان رشد منجر نمیشود.
وی ادامه داد :سیاستخارجی باید الگوی دیپلماسی
فعال ،تنشزدا ،آشتیجو و البته مقتدر را توسعه دهد.
مناسبات و رویکردهای توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر
رونق و جهش تولید ،الزام دستیابی به بازارهای بینالمللی و
ارتقاء توان رقابتپذیری فعالین اقتصادی را ضروری میکند.
ثبات رویه در صادرات و واردات یک ضرورت برای حمایت از
تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی است .در کنار آن ،دوری
از تنشهای غیر ضروری و هزین هزا به خصوص با کشورهای
منطقه باید در سیاستهای خارجی پررنگتر شود و ارتباط
با کشورهای دنیا و بخصوص کشورهای اسالمی همسایه و
منطقه و بر اساس تامین منافع اقتصادی جایگزین الگوهای
مخاطرهآمیز گردد .برای این منظور ،اجماع ملی و همافزایی
نهادهای سیاستگذار و مجری و مدنی برای رفع مخاطرات
علیه امنیت و اقتصاد ایران یک ضرورت است .تغییر رویکرد
فرساینده اختالفات داخلی نهادهای مختلف و یا حتی غیر
مسئول در سیاستخارجی باید وجه همت دولت و مجلس
آینده با دیگر ارکان نظام باشد.
عارف نوشت :پارادایمهای مدیریتی سالهای گذشته و
اصرار به استفاده از مدیران مسن و یا چهرههای صرفا شناخته
شده ،ناکارآمد بوده و موجب زائل شدن سرمایه اجتماعی و
امید مردم شده است .جوانان انقالبی ،متعهد و باانگیزه
کسانی که دل در گرو آبادانی و توسعه ایران دارند ،آنها که در
عینجوانیبهقدرکفایتدرمدیریتتجربهاندوختهاند،آنها
که در پی تحول هستند و نه اداره امور جاری ،آنها که جسارت
الزم برای تغییر رویههای غلط را دارند و نه تسلیم شدن به
باندهای منفعتطلب ،آنها که با عزت نفس الزم در پی حفظ
صندلی نیستند تا به جای نوآوری و تحول ،اسیر امتیازدهی
گردند ،این جوانان عزیز را باید از هر جریان و نگرش سیاسی،
با هر ظاهر و گفتمانی در ساختار مدیریت و تصمیم سازی
و تصمیم گیری کشور وارد کرد و نسل اول انقالب ،بستری
باشد برای حضور و رشد این جوانان .نماینده سابق مجلس
شورای اسالمی اضافه کرد :نوآوری از یک انتخاب خوب برای
ارتقاء تصمیمگیری و سیاستگذاری به یک الزام و ضرورت در
تمام سطوح مدیریتی تبدیل شده است .کشور و همه ارکان
سیاستگذاری ،تصمیمگیری و اجرا نیازمند استقرار نظام
نوآوری برای توسعه نوآوریهای سریع هستند .پذیرش این
اصل نه تنها میتواند درد و رنج ناشی از عالمگیری ویروس
کروناراتقلیلدهدبلکهمیتواندسرآغازتغییر،نوآوریوتحول
در بسیاری از امور مدیریتی گردد .نظامات مدیریتی در دنیای
جدید بدون نوآوری مستمر و سریع ،در هر سطح و حوزهای
از بخشهای دولتی تا بخشهای خصوصی ،از حوزههای
اجرایی گرفته تا حوزههای تقنینی و نظارتی محکوم به
ناکارآمدی،تحمیلهزینه،عقبماندنازگردونهرقابتونهایتا
شکستخواهندبود.
ساختار اقتصادی کشور باز طراحی شود
عارف خاطرنشان کرد :بازطراحی ساختار اقتصادی به
منظور تامین حداقل نیازهای معیشتی ،تامین اجتماعی،

شغل و رفاه و مسکن مردم یک ضرورت در تغییر پارادایم
مدیریتی کشور است .تغییر سیاستهای دولت برای
تابآوری اقشار ضعیف و کسبوکارهای خرد در کوتاهمدت
از محل کاهش هزینههای دولت ،اصالح قانون بیمه بیکاری
و فروش داراییها از جمله راهکارهای مناسب است .در
میانمدت ضرورت اصالح ساختار اقتصادی کشور ،افزایش
بودجههای عمرانی مولد به منظور ارتقاء تقاضا در رویکردی
مبتنی بر توسعه پایدار و نه مبتنی بر چانهزنی و سهمدهی و
بعضا باج دهی به حوزههای انتخابیه مجلس از راهکارهای
مورد توجه در شرایط پساکرونای ایران است.
ویافزود:بازنگریدرساختارهایسیاستگذاری،تسهیل
فضای کسبوکار ،اصالح تصمیمهای موردی سالهای
گذشته که به رویه تبدیل شده است ،دوری از تورم برنامهها
و آییننامهها و قوانین ،حذف شوراها و نهادهای موازی
تصمیمگیریوبازگشتارکانحکمرانیبهجایگاهواقعیخود
ی است برای حکمرانی خوب و ایجاد زیرساخت تحول
ضرورت 
اقتصادیکشور.
رییس شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصالحطلبان
نوشت :کوچکسازی دولت ،واگذاری مدیریت به مردم،
توسعه شفافیت و آگاهی بخشی در سیاستهای جدید
دولت ،از جمله توسعه بازار سرمایه یک ضرورت جدی
است .ورود میلیونها سرمایهگذار خرد باید همراه با آگاهی
از ماهیت ریسکپذیر بودن این بازار باشد تا ضمن توسعه
مشارکت مردم در بازار سرمایه ،طراحی ابزارهای مناسب برای
تامینسرمایهبنگاههایاقتصادیوجلوگیریازتسلیمدولت
در مقابل رویکردهای سوداگرانه (همچون پرداخت بدهی و
زیان موسسات مالی و اعتباری) مورد توجه قرار گیرد .در غیر
اینصورت رونق بورس بدون آگاهی الزم و پذیرش مسئولیت
ریسک توسط سرمایهگذاران و بدون طراحی ابزارهای مالی
که به تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی تولید کمک کند،
به زیان قشر فقیر جامعه و ایجاد نابرابری بیشتر منجر خواهد
شد.
عارف افزود :همه اینها جز با انتخاب وزیران و مدیران ارشد
شایسته ،سالم ،مشورتپذیر ،با جسارت و تحولگرا ممکن
نیست .عزم جدی در حکمرانی الزم است تا رویه مخرب
انتخاب مدیران مبتنی بر البی و سهمدهی به جریانهای
سیاسی ،تغییر یابد .این مهمترین و ضروریترین تغییر در
رویکردهای مدیریتی کشور و زیربنای تحول در حوزههای
مختلفاست.

وحدت کارگشا ،تک صدایی گره افزا؛

فرصتهاوتهدیدهایمجلسیکصدا

انتخاب هیات رییسه پارلمان یازدهم با وجود طیف های کامروا و ناکام اصولگرا نشان از
وحدتی دارد که از یک سو میتواند با کاستن از مشاجرات سیاسی ،توجه نمایندگان را بر حل
مشکالت کشور متمرکز کند و از سوی دیگر در صورت آلودگی به ویروس تک صدایی ،در عرصه
قانونگذاری آسیبرسان باشد .فرآیند انتخاب رییس و هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی در هفته گذشته به نوعی وزن طیفهای مختلف سیاسی به ویژه درون جریان
اصولگرا را مشخص کرد ۱۲ .صندلی هیات رییسه میان داوطلبان توزیع شد و به نظر میرسد
رای قابل قبول «محمدباقرقالیباف» در مقام نامزد ریاست و انصراف رقیب اصلی او یعنی
«حمیدرضا حاجی بابایی» نشان از رضایت نسبی بسیاری از منتخبان منتسب به طیف های
مختلف سیاسی دارد .این رضایت وحدتآفرین میتواند در سرعت بخشیدن به اجرایی شدن
وعدههای نمایندگان تاثیرگذار باشد .وعدههایی که عمدتا پیرامون موضوعات و دغدغههای
اقتصادی مطرح شدند و جامعه چشم به راه اجرای آنها است.
طیفهای برنده و بازنده هیات رییسه
مجلس یازدهم روز پنجشنبه هشتم خردادماه هیات رییسه خود را شناخت و پروسه سه ماهه
اصولگرایان به عنوان اصلیترین جناح سیاسی حاضر در بهارستان ،سرانجام به نتیجه نهایی
خود رسید .طیفهای مختلف اصولگرا از پایداریها تا بهاریون ،از نواصولگرایان تا سنتیها به
نحوی که مورد قبول همه باشد مناصب مجلس یازدهم را در اختیار گرفتند و از هفته جاری
فعالیتهای مرسوم نهاد قانوگذاری در کشور را آغاز خواهند کرد .هرچند نمایندگان مجلس در
مسیر رقابت دستکم در ظاهر معتقد به برد و باخت نبودند ،اما بررسی طیفهای سیاسی که
رییس ،هیات رییسه ،روسای کمیسیونها و دیگر مناصب مجلس به آن منتسب هستند نشان
میدهد کدامیک از جریانهای درون جبهه اصولگرایان در مجلس یازدهم از دیگر طیفها
کامروا یا ناکام بودهاند .محمدباقر قالیباف اگر تا سال  ۹۶در دسته اصولگرایان سنتی جای
میگرفت پس از انصراف انتخاباتی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به نوعی
منتقد برخی رویههای این طیف شد و در پی درانداختن طرحی نو ایده نواصولگرایی را مطرح
کرد .با چنین تفسیری او و یارانش در مجلس یازدهم را نمیتوان در دسته اصولگرایان سنتی
جای داد و او را باید طیف نواصولگرای ،اصولگرایان نامید« .روح الله متفکر آزاد» و «سید محسن
دهنوی» در هیات دبیران در کنار «محسن پیرهادی» در هیات ناظران را میتوان از نزدیکان به
تفکرنواصولگراییوقالیبافارزیابیکرد.بهاینترتیبنواصولگرایانحامیرییسجدیدمجلس
در میان طیفهای اصولگرا کامرواترین بودند و توانستند کرسیهای مهم مجلس را صاحب
شوند .رتبه دوم موفقترین جریان اصولگرا در مجلس یازدهم را میتوان متعلق به جبهه پایداری
دانست« .امیرحسین قاضی زاده هاشمی» به عنوان نایب رییس نخست« ،سید ناصر موسوی
الرگانی»« ،احمد امیرآبادی فراهانی»« ،حسینعلی حاجی دلیگانی» در مقام دبیران مجلس و
«علیرضاسلیمی»بهعنوانیکیازناظران،پنجچهرهمنتسببهجبههپایداریهستند.جبهه
ط بسیاری داشت و
ای که برای حضور در زیر چتر وحدت پیش و پس از انتخابات شرط و شرو 
گرچه برای کرسی ریاست خیز جدی برنداشت اما سهم قابل قبولی در هیات رییسه مجلس
دارد« .علی نیکزاد» نایب رییس دوم تنها سهم وزرای دولتهای نهم و دهم از ۱۲کرسی هیات
رییسه،مجلسبود.شمسالدینحسینی،فریدونعباسیوحتیحمیدرضاحاجبابایی،هیچ
یک نتوانستند به هیات رییسه مجلس راه یابند .بیش از  ۱۳نماینده منتخب مجلس از وزرا و
معاونان دولت «محمود احمدی نژاد» هستند و باید منتظر انتخاب روسای کمیسیونها ماند
تا سهم واقعی آنها در پارلمان یازدهم مشخص شود .اگر «علی کریمی فیروزجایی» به عنوان
دبیر و «محمدحسین فرهنگی» به عنوان ناظر را در دسته اصولگرایان مستقل از طیفهای
اشارهشدهدستهبندیکنیممیتواندناکامتریناصولگرایانمجلسیازدهمراسنتیهاییچون
موتلفه و جامعه روحانیت دانست که مهمترین نامزد آن ها یعنی «مصطفی میرسلیم» تنها ۱۲
رای از ۲۶۷رای ماخوذه را به دست آورد .انتخابات روسای کمیسیونها در روزهای آینده هم می
تواند سهم هریک از طیفهای اصولگرا را در بهارستان روشنتر کند.
وحدت کارگشا ،تک صدایی گره افزا
مجموع رویدادهای انتخاباتی طی یک سال گذشته به گونهای رقم خورد که یازدهمین دوره
مجلس شورای اسالمی بیش از دورههای دیگر به یک دستی و یک صدایی نزدیک شود و جریان
اصولگرا در این دوره حائز اکثریت مطلق صندلیهای بهارستان باشند .رای قاطع به ریاست
قالیباف هم نشان دهنده حفظ وحدت مورد نظر جناح اصولگرا پس از انتخابات است .این
موضوع میتواند هم به عنوان یک فرصت و هم تهدید تلقی شود .چنین وحدتی در شرایطی که
افکار عمومی تشنه آرامش ،همکاری و همدلی مسووالن است ،نقطه مثبت قابل تاملی است.
اگر اتحاد موجود در مجلس در مسیر کاستن از التهابات سیاسی در کشور قرار گیرد میتواند
اعتماد مردم را به قوه مقننه استحکام بخشد .واقعیت آن است که انواع مشاجرات سیاسی مردم
را به نوع سیاستورزی در کشور بدبین کرده است و اگر اصولگرایان مجلس یازدهم وحدت و
نه یکصدایی خود را در چهارسال آینده حفظ کرده ،با تمرکز بر وظایف خود و نه حاشیههای
رسانه ای ،به حل مشکالت مردم بپردازند بخش بزرگی از این بدبینیها را از بین خواهند برد.
وحدت نمایندگان میتواند در تصویب لوایح و طرحها ،در تعامل با دو قوه دیگر ،در نظارت
بر عملکرد دولت و در دیگر عرصه های حکمرانی ،قاطعیت مورد نیاز قوه مقننه را فراهم آورد و
تکلیف بسیاری از موضوعات بر زمین مانده در کشور را روشن سازد .این مزایا اما تنها یک روی
سکه است ،روی دیگر داستان در صورتی روایت میشود که چنین وحدتی به یکصدایی و یک
رنگی میان نمایندگان تبدیل شده و آنها را از وظایف ملی به وظایف جناحی سوق دهد و مانع
انتقادها از یکدیگر و مخالفتهای درست با برخی موضوعات شود .اگر نمایندگان اصولگرای
مجلس در هر طرح و الیحهای تنها صدای موافق در مجلس را از یکدیگر بشنوند ،نمیتوانند
نظرات مخالف را هم در تصویب آن لوایح و طرحها در نظر داشته باشند و ممکن است این
پارلمان یازدهم را به ویروس بررسی تک بعدی مسائل مبتال کند و قوانین مصوب چنین در مقام
عمل با دشواریهای زیادی همراه شود.
آغاز فصل عمل به وعده ها
شرایط کنونی کشور و دشواریهای معیشتی مردم ،امیدها را برای روایت روی نخست سکه
اشاره شده در باال ضروری میسازد .پس از انتخاب مجلس و آغاز به کار رسمی آن در هفته
جاری جامعه چشم به راه عملی شدن وعدههایی است که منتخبان را برای اجرایی شدن آنها
راهی بهارستان کرده اند .گرچه در ایام تبلیغات انتخاباتی ،برنامههای مشخص و مدونی از
سوی نامزدها اعالم نمیشد اما انتقادهای بیپایان آن ها به شرایط اقتصادی کشور را میتوان
بستر دغدغه های آنها دانست .تاکید رهبر معظم انقالب در پیام آغازین مجلس هم دقیقا بر
موضوعات اقتصادی و معیشتی بوده است از همین رو می توان آغاز اجرای وعدههایی چون
کاهش تورم ،افزایش فرصتهای شغلی ،کم کردن اثرات تحریمها ،مقابله با رکود اقتصادی
پساکرونا ،مبارزه با فساد در حوزههای مختلف ،افزایش شفافیت را از نمایندگان مجلس انتظار
داشت.سرعتعملواتحادنمایندگاندرانتخابهیاترییسههمنشانمیدهدکهاینانتظار
از پارلمان یازدهم چندان دور از ذهن نبوده و منطقی است.

عباسسلیمینمین:

تندروهایاصولگرافقطسروصدامیکنند
 رأی میرسلیم رسوایی سیاسی بود

یکتحلیلگرسیاسیاصولگرامیگوید:اینموضوعبسیاراهمیتداردکهجریاناتیهمچون
موتلفهاسالمیبفهمندبایدقالبرابشکنندوبهنیروهایجواناجازهدهندتاواردمیدانشوند.
عباس سلیمینمین در گفتگویی در تحلیل نتیجه اولین انتخابات هیئت رئیسه مجلس
یازدهم ،گفت :هرچند در انتخابات این مجلس در اسفندماه خیلی نتوانستیم در درون جریان
اصولگرایی به یک وزن کشی برسیم اما در انتخابات ساختار داخلی مجلس این وزن کشی به
گونه ای خود را نشان داد .وی ادامه داد :برخالف تحلیل هایی که جریان اصالح طلب و جریان
تندرو اصولگرا ارائه می دادند ،نتیجه نشان داد که جریان تندرو اصولگرایی تعداد و سبد رای
اندکی دارد ،جریانی توخالی است که فقط سر و صدا می کند .از سویی جریان سنتی اصولگرا
هم همان شرایط را دارد ،این جریان فردی را کاندیدا کرده بود که از جهات مختلف قابل اعتنا
نیست و حاال وزن سیاسی اش مشخص شد .این تحلیلگر سیاسی اصولگرا تصریح کرد :این
موضوعبسیاراهمیتداردکهجریاناتیهمچونموتلفهاسالمیبفهمندبایدقالبرابشکنندو
به نیروهای جوان اجازه دهند تا وارد میدان شوند .سلیمی نمین با انتقاد از سازوکار موجود در
میان نیروهای سنتی و حزب موتلفه اسالمی ،اظهار کرد :نیروهای فسیلشده و فرصتطلب
به هیچ وجه قادر نخواهند بود سابقه درخشان این جریان را احیا کنند؛ متاسفانه سال هاست
افرادی فرصت طلب در شورای مرکزی این جریان جا خوش کردند و به هیچ وجه فرصت عرض
اندام به نیروهای جوان نمی دهند .هرچند نیروهای بسیار پویا و صادقی در این جریان وجود
دارند اما با مقاومت جدی مواجه هستند.
احمدی نژاد برای کشور خطرناک است
وی خاطر نشان کرد :در عین حال با وجود تحلیل هایی که درباره فعالیت جریان آقای احمدی
نژاد به خصوص توسط رسانه های اصالح طلب ارائه می شد ،دیدیم که آقای احمدی نژاد هیچ
جایگاهی حتی در میان نیروهایی که سال ها با او کار کردند ،ندارد .آقای نیکزاد هم که نائب رئیس
مجلس شده هیچ قرابتی با آقای احمدی نژاد ندارد و هیچ کجا چنین چیزی را اعالم نکرده است.
این فعال سیاسی یادآور شد :تنها کسی که اعالم کرده بود ما همه نیروهای جبهه پایداری و متمایل
به آقای احمدی نژاد را دور هم جمع خواهیم کرد ،آقای فریدون عباسی بود و دیدیم که مجموع آنها
 ۱۷نفربیشترنشد؛اینهاکسانیهستندکهبهشدتباآقایقالیبافموضعدارندامااینافرادانقدر
فهم سیاسی ندارند که متوجه شوند آقای احمدی نژاد دارای چه خصوصیاتی است  ،چقدر انسان
خود محوری است و تا چه حد برای کشور زیان بار و خطرناک است ،بیشتر از  ۱۷نفر هم نشدند.
به حزب موتلفه و پایداری در مجلس خوشبین نیستم
وی ادامه داد :کاندیدای حزب موتلفه مدعی ریاست مجلس است اما نمی داند کدام رسانه با او
تماس گرفته و با چه کسی صحبت می کند .ببینید ادعاها با واقعیت چقدر فاصله دارد .وزن این
فرد در مجلس هم مشخص شده اما اگر این فهم را نداشته باشد که با چه شرایطی در مجلس حاضر
شود و باید با سایرین تعامل سازنده داشته باشد ،بستگی به خودشان دارد اما من درمورد ایشان و
این حزب و همچنین جبهه پایداری خوشبین نیستم مگراینکه تغییرات الزم را از امروز آغاز کنند.
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جناب آقای علی اصغری

بانهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده
محترمتان تسلیت عرص نموده وبرای آن مرحوم ازدرگاه ایزد منان علو
درجات برای شما و دیگربازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
جعفرعابدی،ناصرشریفی

کرونا در کمین کودکان کار!
سرپرست شهرداری منطقه سه قم :

وضعیت پرخطر کودکان کار و زباله گردها در شرایط شیوع بیماری
کرونا و تالش حافظان سالمت جامعه

تعریضخیابانامامخمینی
مشکلتملکیدارد

(ره)

سرپرست شهرداری منطقه سه قم با اشاره به سکونت  171هزار نفر در این
منطقه ،گفت :در تعریض خیابان امام(ره) یک سری امالک شخصی و  13گاراژ
در محدوده وجود دارد که باید تملک شود ،اما مشکل مالکیتی داشته و تملک آن،
زمانبر است و از پروژهای فرااستانی به شمار میرود.
مهرداد روحانی با اشاره به ویژگیهای منطقه سه شهر قم ،اظهار داشت:
محدوده جغرافیایی منطقه سه شامل خیابان امام خمینی(ره) از شمال به سمت
اتوبان قم -تهران و از جنوب میدان سعیدی و بلوار نیروی هوایی تا هفتتیر و از
شرق ،بلوار شهید قاسم سلیمانی ،رودخانه و جاده کوه سفید و در محدوده غربی
از ریل راهآهن و انتهای خیابان مدرس و ابتدای روگذر اما مزاده ابراهیم است.
سرپرست شهرداری منطقه سه قم بیان کرد :مناطق همجوار منطقه  ۳شامل
مناطق  ۷ ،۱و  ۶است و این منطقه ازنظر جمعیت شامل  ۱۷۱هزار نفر ساکن
بوده که کاهش  ۱۵هزارنفری را نسبت به سالهای گذشته نشان میدهد که به
نظر میرسد با توجه به مشکالت ،مهاجرتهایی به مناطق یا شهرهای اطراف
داشتهایم .روحانی با بیان اینکه تعداد خانوار ساکن در منطقه  ۴۸هزار خانواده
است ،تصریح کرد :مساحت این منطقه ۲هزار و ۳۰۰هکتار بوده که بعد از منطقه
چهار بزرگترین منطقه قم به شمار میرود که  ۱۹درصد از مساحت شهر است،
اما ازنظر جمعیت  ۱۶درصد در آن ساکن هستند که افت سهدرصدی نشان از
مهاجرتاست.ویخاطرنشانکرد:مشکالتزیادیمیتوانددرمهاجرتدخیل
باشد که باید بهدرستی مورد ارزیابی قرار بگیرد ،هرچند مسائل اقتصادی و رشد
مناطق نقش مهمی در مهاجرت داشته است.
سرپرست شهرداری منطقه سه قم افزود :در جمعیت شهری ،شاخص توسعه
انسانی اهمیت دارد و تمرکز روی ابزارهایی چون خلق محیط بهتر و زندگی سالم،
ایمنی ،لذت بخشی در زندگی ،مسائل زیستمحیطی و بهداشتی و درمانی و
تراکم جمعیت است ،از این نظر منطقه  ۳بهترین منطقه بوده اما ممکن است
شاخص اقتصادی در آن دیده نشده باشد .روحانی عنوان کرد :محدودیتهای
ترافیکی نیز یکی از علل مهم در کاهش جمعیت در منطقه است البته طرح
عقبنشینی از هر دو طرف خیابان امام خمینی(ره) و تعریض تا  ۴۵متر یکی از
اقدامات مهم در رفع محدودیتهای ترافیکی است .وی خاطرنشان :در سالهای
اخیر عقبنشینیهای خوبی انجامشده است که با این امر محدودیتهای
ترافیکیدرمنطقه ۳برداشتهمیشود.
سرپرست شهرداری منطقه سه قم تصریح کرد :تعریض خیابان امام(ره) ،در
سالهای گذشته آغاز و در عقبنشینی ادارات دولتی همچون شرکت نفت و
جهاد کشاورزی و کالنتری ،۱۷اقدامات خوبی انجام شد ،البته یک سری امالک
شخصی و ۱۳گاراژ در محدوده وجود دارد که باید تملک شود اما مشکل مالکیتی
دارد و تملک آن ،زمانبر است و پروژهای فرااستانی به شمار میرود.
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم :

هوشمندسازی در کشور متولی
مشخصیندارد

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با تاکید بر اینکه مدیریت شهر هوشمند
به صورت قانونی در کشور وجود ندارد ،گفت :هوشمندسازی متولی مشخصی
ندارد و هر نهادی به صورت مستقل کارهای خود را پیگیری میکند.
همایون یزدانپناه با بیان اینکه نرم افزاری داریم که سامانه های مختلف
شهرداری و شهر میتوانند به آن متصل شده و یکپارچه عمل کنند ،اظهار کرد:
این نرمافزار این قابلیت را دارد که اطالعات را به صورت الکترونیکی تبادل کرده و
نتیجتادادههایمشترکیبهدستخواهیمآوردتابتوانیمتحلیلکنیم.
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم بیان کرد :البته مشکل اینجاست که
دستگاهها مشارکت الزم را در خصوص دادهنگاری در این نرم افزار ندارند که این
حلقه مفقوده باید توسط نهادهای باالدستی حل شده تا شهر هوشمند تحقق
یابد.
یزدان پناه با تاکید بر اینکه مدیریت شهر هوشمند به صورت قانونی در کشور
وجود ندارد ،افزود :هوشمندسازی متولی مشخصی ندارد و شاید به نوعی هر
نهادی به صورت مستقل کارهای خود را پیگیری کند .وی گفت :وزارت ارتباطات
مجموعهای است که زیرساختها و بسترهای کاری را فراهم میکند؛ حتی وزارت
کشورهمکهمرتبطباشهرداریهااستنمیتواندبرایشهرداریهاتعیینتکلیف
کند چون شهرداریها زیر نظر شوراهای اسالمی شهر کار میکنند.
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با اذعان به اینکه مدیریت یکپارچه
شهری مشکالتی دارد و قوانین با هم تداخل ایجاد میکنند ،بیان کرد :مدیریت
هوشمندشهریکهمدیریتیکپارچهالکترونیکیاستخیلیسادهاستوهمین
ساختارها وجود داشته و فقط باید تبادل داده الکترونیکی صورت گیرد و در قم،
شهرداری اگر محور این کار قرار گیرد حاضر است که هزینههای این کار را انجام
دهد.
در جلسهای که با حضور دستگاههای مختلف استان قم مطرح شد:

الزامات بازگشایی روز بازارها درقم

در جلسهای که با حضور دستگاههای مختلف استان برگزار شد بحث بازگشایی
روزبازارهابارعایتپروتکلهایبهداشتیموردپیگیریقرارگرفت.
به گزارش شهرنیوز ،جلسهای با حضور دستگاههای ذیربط برای بررسی
بازگشایی روزبازارها با تغییر روش انجام کار و هماهنگی در خصوص رعایت
دستورالعملبهداشتیصادرشدهتوسطمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکی
برگزارشد.
در این جلسه تاکید شد که با در نظر گرفتن تمهیداتی از جمله کاهش تعداد
روزبازارها به  ۴محل روز ،در هفته از تعداد  ۱۱روزبازار قبلی ،کاهش تعداد
فروشندگانبهیکسومتعدادقبلیجهترعایتفاصلهگذاریاجتماعی،تاکیدبر
عدمفروشاقالمفلهایوغیربهداشتیوبرگزاریدرمحلهاییکهفضایبزرگتری
دارند میتوان شرایط سالمتی فروشندگان و خریداران را فراهم کرد.
همچنیندراینجلسهمقررشدپسازهماهنگیهرچهسریعترتوسطدانشگاه
علوم پزشکی با ستاد مرکزی بحران ،روزبازارها با رعایت شرایط بازگشایی شوند.
الزم به ذکر است شهرداری با توجه به مطالبه عمومی فروشندگان ،آمادگی خود
را جهت برپایی روزبازارها با اجرای پروتکلهای بهداشتی اعالم مینماید.
نماینده مردم استان قم رئیس شورای عالی استانها شد

علیرضااحمدیبرصندلیالویری
تکیه زد

علیرضا احمدی به عنوان رئیس شورای عالی استانها در سال سوم انتخاب
شد.
سی و یکمین اجالس عمومی شورای عالی استانها به ریاست مرتضی الویری
در ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
دراینجلسهباعنایتبهابطالشدننتیجهانتخاباتهیئترئیسهشورایعالی
استانها در سال سوم از سوی هیئت مرکزی حل اختالف؛ برگزاری انتخابات
هیئت رئیسه در سال سوم در دستور کار اعضای شورای عالی استانها قرار گرفت.
در همین زمینه علیرضا احمدی نماینده مردم استان قم در شورای عالی
استانها و همچنین عبدالرزاق موسوی نماینده مردم استان فارس در شورای
عالی استانها برای تصاحب ریاست شورای عالی استانها با یکدیگر به رقابت
پرداختند و در نهایت “علیرضا احمدی” با کسب  ۵۰رأی به عنوان رئیس شورای
عالیاستانهاانتخابشد.
همچنینعبدالرزاقموسوینیز ۲۰رأیکسبکرد.همچنینحمیدبادامینژاد
یزاده
با  41رأی به عنوان نایب رئیس شورای عالی استانها انتخاب شد و موسو 
رقیب وی نیز  32رأی کسب کرد.در ادامه این جلسه حمیدرضا آقامالیی نماینده
مردماستانگلستاندرشورایعالیاستانهاباکسب 39رأیبهعنوانسخنگوی
شورای عالی استانها انتخاب شد.

طرح:علیرضاپاکدل

آیت الله علوی گرگانی در دیدار فرمانده انتظامی استان قم :

اعتماد مردم پشتوانه امنیت اجتماعی است

یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه پلیس الگوی وحدت آفرین در جامعه
است ،گفت :اعتماد مردم بهترین پشتوانه در برقراری و ایجاد امنیت اجتماعی
در جامعه است.
آیت الله سید محمد علوی گرگانی پیش از ظهر دیروز در دیدار فرمانده
انتظامیاستانقمبابیاناینکهرضایتمردمشاخصعملکرددوسمتیکنهاد
است اظهار کرد :خداوند هم رضایت خودش را در رضایت مردم قرار داده است.
وی به آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اتقوالله و کونوا مع الصابرین» اشاره و بر
داشتن تقوا و صداقت تاکید کرد و افزود :باید همیشه مردم دار بوده و از ایجاد
تفرقه پرهیز کرد چرا که تفرقهباعث تضعیف جامعه میشود.
این مرجع تقلید بر لزوم ایجاد وحدت در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد:

صداقت داشتن مسؤوالن باعث ایجاد وحدت در جامعه میشود و مردم را به
اسالم و انقالب دلگرمتر میکند.
پلیس الگوی وحدت آفرین در جامعه است
وی به نقش پلیس در ایجاد وحدت و صداقت در جامعه اشاره کرد و گفت:
خدمت به مردم یکی از راهکارهای ایجاد وحدت در جامعه است که موجب
میشود مردم جامعه از شما پشتیبانی کنند ،جلب مشارکت بیشتر مردم با
رضایتمندی از عملکرد شما به وجود میآید و موجب میشود مردم در برقراری
امنیت به شما کمک کنند .آیتالله علوی گرگانی با اشاره به اینکه پلیس الگوی
وحدت آفرین در جامعه است ،گفت :اعتماد مردم بهترین پشتوانه در برقراری و
ایجادامنیتاجتماعیدرجامعهاست.
سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان قم در این جلسه اظهار کرد:
توسعه تعامالت بین دستگاهی و استفاده از ظرفیتهای مردمی موجب ارتقاء
امنیت اجتماعی و افزایش ضریب امنیتی در استان است .
وی به نقش مردم در پیشبرد برنامهها و طرحهای انتظامی اشاره و بیان کرد:
مردمبهترینسرمایهاجتماعیماهستند،بنابراینارتباطهدفمندوموثربااقشار
اجتماعی نقش مهمی در پوشش خألهای انتظامی و پیشگیری اجتماعی از
وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی دارد.
فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه باید پلیسی در تراز انقالب اسالمی
داشتهباشیم،افزود:استانقمبادیگراستانهامتفاوتاستبنابراینبایدپلیس
این استان نیز از روحیه معنوی باالتری نسبت به سایر استانها برخوردار باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم خبرداد:

اجرای 3هزار هکتار بیابانزدایی دراستان قم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قم گفت :اقدام بیسابقهای که در راستای
بیابانزدایی در استان قم صورت گرفت در
خصوص توسعه کشت عملیات نهالکاری و
بوتهکاری در استان قم بود که سال گذشته از مرز
سه هزار هکتار فراتر رفت.
سید محمد تقی سجادی در نشست خبری
که ظهردیروز در سالن اجتماعات اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان قم برگزار شد اظهار
کرد :هر ساله در هفته منابع طبیعی که مصادف
با نیمه اسفند ماه است برنامههای مختلفی در
این راستا برگزار میشود ولی سال گذشته به دلیل
شیوع کرونا و ممنوعیت تجمع ،برنامه جامعی به
اینمناسبتاجرانشد.
وی ادامه داد :محور برنامههای اداره منابع
طبیعی در سال  1397و  1398بیشتر حول
مدیریت سازمان جنگلها و توسعه آبخیزداری در
سطح کشور بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قم اضافه کرد :با توجهاتی که مقام معظم
رهبری نسبت به مباحث آبخیزداری و توسعه
زیرساختهای آن در کشور داشتند و در جریان
پروژههایی که در این خصوص پیگیری شد در
سال  1397حدود  15میلیارد تومان و در سال
 1398حدود  40میلیارد تومان صرف پروژههای
آبخیزداری در استان قم شد.

سجادی عنوان کرد :با توجه به نیاز استان قم به
برنامههای مختلف در حوزه آبخیزداری پروژههای
مختلفی در قم طی سالهای گذشته اجرا شد.
وی ادامه داد :حوزه  330هزار هکتاری در پایین
سد 15خرداد با محوریت آبخیزداری شهری اجرا و
حدود  152سازه آبخیزداری نیز احداث شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
بیان کرد :باالی پردیسان شروع کار بود ،باالی
روستای طایقان ،حوزه محمودآباد ،خدیجه
خاتون ،خلج آباد ،قلعه چم ،چاله گنبد و علی آباد
نیزار زیرحوزههای مشرف به شهر قم بودند که
طی دو سال اخیر با تمرکز بر حوزههای آبخیزداری
پروژههایی در آنها توسعه پیدا کرد .سجادی
افزود :پروژه مربوط به وشنوه نیز از دیگر پروژههای
مربوط به حوزه آبخیزداری بود که در قم اجرا شد.
وی اضافه کرد :با اجرای پروژههای آبخیزداری
در استان قم سطح حوزههای آبخیز استان از مرز
 300هزار هکتار فراتر رفت و از مجموع حدود یک
میلیون هکتار عرصههای ملی بیش از  300هزار
هکتارپروژههایآبخیزداریطبقمطالعاتدرآنان
اجرا شده است که حدود 70هزار هکتار آن مربوط
به  330هزار هکتار باالی شهر قم است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قم عنوان کرد :خوشبختانه در سالهایی که
پروژههای آبخیزداری دنبال میشد ایام پر بارانی
در استان شکل گرفت که منجر شد کارآیی این

پروژهها بیشتر به رخ کشیده شود.
سجادی ادامه داد :در حوزه پروژههای مربوط
به آبخیزداری جلوگیری از خسارت سیل یکی از
مسائل مورد پیگیری بود که به چند شکل از جمله
ذخیره حجمی سیالب ،کنترل سرعت سیل و
تنظیمیاجراشد.
وی تصریح کرد :اقدام بیسابقهای که در
راستای بیابانزدایی در استان قم صورت گرفت
در خصوص توسعه کشت عملیات نهالکاری و
بوتهکاری در استان قم بود که سال گذشته از مرز
سه هزار هکتار فراتر رفت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
بیان کرد :در خصوص فعالیتهای صورت گرفته
در زمینه بوتهکاری و نهالکاری در حوزه بیولوژی
به قدری کار خوب پیش رفت که قم به عنوان
الگوی نمونه کشوری ،پایلوت طرح کاشت 14
میلیون اصله نهال در کشور قرار گفت و شروع کار
از  14آذر ماه از قم آغاز شد و قم میزبان برنامه ملی
قرار گرفت .سجادی افزود :با بارندگیهای اخیر
تضمین و ضریب گیرایی  450هزار اصله نهالی
که در جریان طرح کاشت  14میلیون اصله نهال،
در قم کاشته شد افزایش یافت .وی تصریح کرد:
شاخصههای زیست محیطی در جهان با شیوع
کرونا بهبود پیدا کرده است ،البته اینگونه بهبود
یافتن مطلوب نیست و آنچه مطلوب است بهبود
شرایط با کنترل صحیح است.

عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر قم اعالم کرد :

توجه ویژه به فضای فرهنگی و ورزشی اختصاصی بانوان

عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر قم گفت :نیمی از جمعیت شهرمقدس قم را
بانوان تشکیل می دهند و توجه به دغدغه ها و نیازهای فرهنگی و ورزشی این قشر از
موارد مورد توجه در برنامه  1400و چشم انداز شهر مقدس قم بوده است.
حسنطالییبااشارهبهافزایشسرانهورزشیوفرهنگیدرنقاطمختلفشهرمقدس
قم اظهار کرد :در برنامه  1400و چشم انداز شهر مقدس قم در حوزه فرهنگی و ورزشی
شهرداری قم اقداماتی در انجام داده است ،البته یکی از رسالت های مهم مدیریت
شهری توسعه فضای های فرهنگی و ورزشی در تمام نقاط شهر در همین راستا بوده
است.
وی ادامه داد :یکی از مطالبات مردم ،افزایش سرانه ورزشی و فرهنگی در مناطق
مختلف شهر است که در این راستا 8سالن فرهنگی ورزشی در هشت منطقه شهری در
دست احداث است که سالن ها مناطق یک و  6در سال گذشته افتتاح شده و احداث

سالن در مناطق  7 ،5 ،4 ،3 ،2و  8در دستور کار سال جاری قرار دارد که امیدواریم با
برنامه ریزی انجام شده در دهه مبارک فجر این سالن هاافتتاح شده و در اختیار مردم
شریف قم قرار گیرد .عضو شورای شهر قم افزود :با توجه به اینکه حدودا نصف جمعیت
قم را بانوان تشکیل می دهند و نیازمند فضای اختصاصی برای انجام فعالیت های
فرهنگی و ورزشی هستند ،احداث بوستان بانوان نیز در دستور کار بوده که بوستان
بانوان ارغوان منطقه  ، 3بوستان نرگس منطقه  ، 4بوستان نجمه منطقه  7و بوستان
پروانه منطقه 8در سال گذشته افتتاح شده است.
وی ادامه داد :افتتاح بوستان های بانوان مناطق یک 5 ،2 ،و  6در برنامه سال جاری
قرار دارد و به زودی بوستان بانوان منطقه  6به مساحت  3000متر مربع که شامل
نمازخانه ،سرویس های بهداشتی ،ست تندرستی ،ست های تفریحی ویژه کودکان و
پیست دوچرخه است ،مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم تاکید کرد:

ضرورتمشارکتبانکهادرتامیننقدینگیبرایسرمایهگذاری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت:
برای تامین نقدینگی اولویتهای سرمایهگذاری
دراین استان نیازمند مشارکت همه بانکهای دولتی و
خصوصیهستیم.
عادل علیپور روز شنبه درحاشیه جلسه کمیته
هماهنگی اقتصادی و تامین مالی طرحهای
سرمایهگذاری در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ،افزود:
حداقل  ۵۰درصد منابع بانکهای خصوصی باید در

استان مصرف شود ،زیرا منابع بانکهای خصوصی
در قم بیشتر از بانکهای دولتی است ،اما مصارف و
ارائه تسهیالت این بانکها کمتر از بانکهای دولتی
میباشد .وی یکی از موانع مصرف منابع بانکی در
استان را وجود شعب بانکهای خصوصی بهجای
سرپرستی عنوان و اضافه کرد :نیازمند استقرار
سرپرستی شعب بانکی در استان هستیم تا اختیارات
برای مصرف منابع و افزایش تسهیالت افزایش یابد.

وی اولویتهای سرمایهگذاری در استان را مطابق
فرصتهای سرمایهگذاری احصا شده در سال ۹۸
دانست و گفت :بخش زیر بنایی و انرژی ،بخش
کشاورزی و امور دام ،بخش عمران و توسعه شهری،
بخش گردشگری و زیارت و بخش صنعت و معدن از
اولویتهای سرمایهگذاری در استان است که طرحها و
مبالغ مورد نیاز برای هر یک از این اولویتها به تفکیک
بررسی و احصا شدهاست.

روایتیازبازگردانندنکارتهدیههاییکنهادبهنمایندگان!
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره بازگرداندن کارت هدیه
نقدی که یکی از دستگاههای اجرایی به منتخبان استان تهران در مجلس داده بود اظهار داشت:
ً
اخیرا جلسهای با حضور نمایندگان استان تهران و یکی از دستگاههای اجرایی برگزار شده بود که
در پایان جلسه دو کارت هدیه به نمایندگان داده شد اما وکالی ملت از این هدیه ناراحت شده و آن را
بازگرداندند.وی با بیان اینکه در ادوار گذشته هم چنین اتفاقاتی را ما شاهد بودیم افزود :در مجلس
نهم و در کمیسیون برنامه و بودجه خاطرم هست که یکی از دستگاههای اجرایی به نمایندگان تبلتی
را هدیه داد که نمایندگان نسبت به این اقدام آن دستگاه اعتراض کردند و آن هدیه را بازگرداند.وی
خاطرنشان کرد :بعد از جلسه اخیری که بین یکی از دستگاههای اجرایی با نمایندگان استان تهران
برگزار شده بود تمامی نمایندگان هدایای توزیع شده را باز گردانده و نشان دادند که نماینده واقعی
مردم هستند.وی خاطرنشان کرد :از همه دستگاههای اجرایی میخواهم که به هیچ وجه هدایایی
را بین نمایندگان مجلس توزیع نکنند هر چند که در قانون ممنوعیتی برای دریافت هدیه وجود ندارد
چرا که توزیع این هدایا میتواند شائبهبرانگیز باشد چرا که نمایندگان مجلس ناظر بر دستگاههای
اجراییهستند.
علتغیبتآیتاللهجنتیدرافتتاحیهمجلسیازدهم
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با رسانهها دلیل حضور نیافتن آیتالله جنتی در
مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم را توضیح داد.عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان در
نشست خبری روز شنبه  ۱۰خرداد ماه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دلیل عدم حضور آیتالله
احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان در مراسم افتتاحییه مجلس یازدهم ،گفت :افتتاحیه مجلس
شورایاسالمیبارعایتپروتکلهایبهداشتیانجامشدوبرهمیناساستعدادکمیمهماندعوت
شده بود.وی افزود :برهمین اساس از شورای نگهبان هم من و آیتالله جنتی به این مراسم دعوت
شده بودیم که آیتالله جنتی در مسافرت بودند و با وجود تالشهایی که برای حضور در این مراسم
انجام دادند اما امکان حضور ایشان مهیا نشد.
افت کیفیت آب شرب قم در چند روز آینده
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم گفت :از ساعت  20دیروز جریان آب انتقالی از سد کوچری به
قم قطع می شود.حاجی حسینی مسگر اظهارداشت :با توجه به ضرورت تعمیر شیر سوزنی ورودی
مخزن شماره چهار خط انتقال آب ،از سد کوچری به تصفیه خانه قم ،جریان آب انتقالی از ساعت۲۰
روز شنبه  ۱۰خرداد به مدت  ۲۰ساعت قطع میشود.وی افزود :در این مدت آب مورد نیاز شهروندان
از طریق منابع استانی تامین میشود و ممکن است در چند روز آینده آب شرب با افت کیفیت همراه
باشد.حاجی حسینی مسگر تاکید کرد :الزم است شهروندان در مصرف آب صرفه جویی کنند.
بازداشت مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس
دادستانی مرکز استان فارس از بازداشت مدیر کل ورزش و جوانان این استان خبر داد .به گزارش
ای قوه قضاییه ،یک منبع آگاه در دادستانی مرکز استان فارس با اعالم خبر بازداشت مدیرکل ورزش و
جوانان استان فارس گفت که بازداشت این شخص ،صبح دیروز رخ داده است.

جانشینفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 10میلیاردی اموال مسروقه مغازه نقره فروشی

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به دستگیری  2مالخر اموال مسروقه یک مغازه نقره
فروشی ،از کشف این اموال به ارزش  10میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگبهادر اسماعیلی اظهارداشت :در پیوقوعسرقت 20کیلوگرمنقره ازیکمغازهنقرهفروشی
به ارزش حدود 10میلیارد ریال در قم ،بالفاصله موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان
قم قرار گرفت .وی گفت :در بررسی اولیه مشخص شدسارقان از منزل متروکه در پشت پاساژ وارد
محوطه سرویس پله پاساژ شده و با سوراخ کردن دیوار این سرویس پله وارد محوطه مغازه و اقدام به
سرقت اموال کرده اند .جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت :در ادامه با تالش کارآگاهان،
ً
تصاویر هر 2سارق شناسایی و با تالش های صورت گرفته مشخص شد این افراد اخیرا در یکی از استان
های جنوبی اموال مسروقه را به فروش رسانده اند .سرهنگ اسماعیلی تصریح کرد :سپس کارآگاهان
با اخذ نیابت قضائی به استان مربوطه اعزام و مغازه هایی که سارقان اقدام به فروش اموال به آن ها کرده
بودند را شناسایی و ضمن دستگیری  2نفر مالخر ،اموال مسروقه شامل انواع انگشتر نقره دست ساز،
انواع دستبند و گردنبند نقره و سنگ های قیمتی کشف شد .جانشین فرماندهی انتظامی استان قم،
با اشاره به متواری بودن سارقان ،از تالش برای دستگیری آن ها خبر داد و گفت :در نهایت مالخران به
همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف حدود 100کیلوگرم تریاک در قم

فرمانده انتظامی استان قم از کشف  98کیلو و 700گرم تریاک و دستگیری  2قاچاقچی مواد مخدر
در قم خبر داد.
سردارسید محمود میرفیضی اظهارداشت :با پیگیری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم
مشخص شد 2 ،قاچاقچی مواد افیونی قصد دارند با خودروهای پژو پارس و تیبا محموله مواد مخدر را
از یک استان جنوبی به قم منتقل کنند ،بنابراین موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
وی گفت :در ادامه با هماهنگی مقام قضائی استان ،مأموران به محور مواصالتی مورد نظر اعزام و پس
از کنترل تردد خودروهای عبوری ،هر  2خودرو را شناسایی و برای متوقف کردن آنها وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد :سرانجام در یک تعقیب و گریز  2خودروی مورد نظر متوقف
و هر  2راننده دستگیر شدند .این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :سپس در بازرسی از خودروهای
توقیفی 98 ،کیلو و  700گرم تریاک در قالب  20بسته کشف شد .سردار میرفیضی گفت :در نهایت
متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
رئیس پلیس فتا استان قم خبرداد:

شناساییودستگیریسارقارزدیجیتال

رئیس پلیس فتا استان قم از شناسایی و دستگیری یک سارق ارز دیجیتال در قم خبر داد.
سرهنگ علی موالی اظهارداشت :در پی شکایت خانمی مبنی بر از دسترس خارج شدن gmailوی
و اینکه  gmailبه کیف پول ارز دیجیتال شاکیه متصل است و پس از تماس با پشتیبانی شرکت متوجه
سرقت ارز دیجیتال معادل  98میلیون تومان شده است ،موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا
استان قم قرار گرفت .وی گفت :در ادامه یک آدرس  gmailبه دست آمده و مشخص شد مربوط به
همکارشاکیهاست،سپسباهماهنگیمقامقضائیاستانمتهمدستگیروطیتحقیقاتبهجرمخود
اعتراف کرد .رئیس پلیس فتا استان قم افزود :در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام
مراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ؛

باز هم آتش به جان مراتع قم افتاد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت :در تعطیالت عید فطر شاهد ۱۸
مورد آتش سوزی در بخش جعفرآباد بوده ایم .سرهنگ درودیان با اشاره به وجود ۹۷۵هکتار مرتع در۵
بخش اظهارداشت  :سال گذشته ۱۲۶۸هکتار از این مراتع طعمه حریق شد .او افزود :با توجه به گرمتر
شدن هوای استان و در پیش بودن تعطیالت به خصوص تعطیالت تابستان شاهد افزایش آتش سوزی
مراتع هستیم .سرهنگ درودیان گفت :شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخریب و آتش سوزی
میتوانندباتلفن ۱۵۰۴یگانحفاظتمنابعطبیعیوآبخیزداریتماسبگیرند.
در مسیر امامزاده اسماعیل به وقوع پیوست؛

واژگونی خودروی نیسان با  ۱۲مجروح

واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان در بخش کهک قم موجب مصدومیت ۱۲نفر شد.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم ،بر اساس اطالعات واصله از محل حادثه که در مسیر امامزاده
اسماعیل به وقوع پیوست  ۱۷نفر سرنشین این خودرو بودهاند که  ۱۲نفر آنان دچار مصدومیت با
درجات مختلف شدند که اقدامات درمانی توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی انجام و مصدومان با
چهارآمبوالنسبهبیمارستانهایقممنتقلشدند.
با توجه به شرایط جغرافیایی محل حادثه تردد آمبوالنس به سختی انجام شد و پرسنل اورژانس ۱۱۵
علیرغم شرایط موجود تمام تالششان را برای حضور در کمترین زمان ممکن به عمل آوردند.

