مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم اعالم کرد:

اجرایموفقطرحانتظامبخشیبه
بوستانها

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با اشاره
به اجرای موفق فاز اول و دوم طرح انتظام بخشی بوستانها،
گفت :این طرح با حمایت دستگاه قضایی ادامه دارد .احمدرضا
شفیعی در گفت و گو با شهرنیوز ،با اشاره به اهمیت ساماندهی
تخلفات شهری در کالن شهرها ،اظهار داشت :تخلفات شهری
مجموعهایازآسیبهایاحتمالیاستکهعالوهبرتضییعحقوق
دیگر شهروندان و تهدید سالمت جامعه ،روان و منظر شهری را
نیز دچار اخالل میکند .مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات

روزنامه
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رئیسسازماننظاممهندسیساختماناستانقمتاکیدکرد:

8

حداقل باید در شهر قم ۵۰۰پارک
شاخصایجادشود

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :در
شهر قم حداقل باید  ۵۰۰پارک شاخص ایجاد شود که نیازمند
اصالح رویکرد اشتباه در بین برخی مدیران است .پیام جوادیان
روز دوشنبه در کارگروه مدیریت گردوغبار قم در سالن کرامت
استانداری اظهارداشت  :توسعه و ایجاد فضای سبز با سنخیت
جغرافیایی عرصه قم بهترین راهکار مبارزه با گردوغبار است.وی
افزود  :ساالنه یکمیلیون و ۵۰۰هزار مترمربع توسعه فضای سبز
جنگلی در قم انجام میشود .وی ادامه داد:همچنین هرسال۵۰۰

8

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم:

افزایش جرایم ماده صد برای
جلوگیریازتخلفاتساختمانی

توان محیطی قم ظرفیت جذب
جمعیت بیشتر را ندارد

باید ساخت و سازها فقط براساس نقشه مصوب باشد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،با بیان هنگامبروزتخلفاتبهموقععملکنند.مهندسامینمقومی
اینکه جلوگیری از تخلفات ساختمانی عزم تمامی نهادهای اظهار داشت :پس از پیگیری های مجدانه هیات مدیره دوره
مسئول را می طلبد تاکید کرد :مراجع صدور پروانه باید در هفتمسازماننظاممهندسیساختمانقمومصوباتخوبی

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم :

4

حضور دانشآموزان در مدارس الزامی نیست
2

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) خبرداد:

توزیع  14هزار بسته معیشتی و
 100هزار غذای تبرکی

هزار غذای تبرکی به همت خادمان حرم مطهر میان نیازمندان
توزیع میشود .حجتاالسالم والمسلمین مهدی احمدی در
گفتوگویی،باارائهگزارشیازفعالیتقرارگاهفرهنگیجهادی
فاطمی اظهار کرد :در لبیک به ندای رهبر معظم انقالب که

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) از تشکیل
قرارگاه فرهنگی جهادی فاطمی به منظور کمک مؤمنانه و
ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار آسیب پذیر جامعه خبرداد و
گفت :تا پایان ماه صفر  14هزار بسته معیشتی و بیش از 100

4

آذریجهرمی :سودای ریاستجمهوری ندارم
8

شهرداریجعفريه

8

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم :

طزیستوکشاورزیقمشکنندهشدهاست
ظرفیتمحی 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت ۸۶ :درصد از گردوغبارهای
ایجادشدهدرقممنشاداخلیداردومابقیازخارجکشوراست.عباسپورمیدانی
روز دوشنبه در کارگروه مدیریت گردوغبار قم در سالن کرامت استانداری افزود:
ازآنجاییکه منشا اصلی گردوغبار قم منشا داخلی دارد باید حساسیتها بر روی
مساله جمعیت افزایش یابد .وی اضافه کرد :توسعه صنعتی قم بر مبنای اصول
و ضوابط اساسی توسعه شهری شکل نگرفته است .وی یادآور شد :منابع آبی
محدود دشت قم در مناطق باالدست نگهداری میشود و دشت قم هرسال
8

مدیر مرکز پدافند غیرعامل شهرداری قم مطرح کرد :

ضدعفونیمستمرکلیهساختمانهایشهرداریقم

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم گفت :برای رعایت
پروتکلهای بهداشتی بعد از پایان ساعت اداری کلیه ساختمانهای شهرداری و
محیط اداری ضدعفونی میشود .علیاکبر رحیمی با اشاره به برنامههای عملیاتی
پیشگیری و مدیریت ویروس کرونا در شهر قم ،اظهار داشت :چند ماهی بوده که
1
کشور و استان قم درگیر شیوع ویروس کرونا هستیم و برای جلوگیری از شیوع این
بیماریاقداماتیدرشهرصورتگرفتهاست.مدیرمرکزپدافندغیرعاملومدیریت
بحران شهرداری قم ادامه داد :در این راستا هر دستگاهی اقداماتی را انجام داده 8

آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوم )

در نظر دارد  6قطعه زمین از زمینها ی شهرداری ( - 1قطعه شماره  71به متراژ  206/70مترمربع  - 2قطعه شماره  183به متراژ
 193/5مترمربع  - 3قطعه شماره  196به متراژ  182/75مترمربع  -4قطعه شماره  197به متراژ  182/75مترمربع  -5قطعه
شماره  202به متراژ  199/95مترمربع  -6قطعه شماره  203به متراژ  199/95مترمربع معروف به زمین های فرودگاه به آدرس ما
بین سی متری شهدا و بیست متری جهاد را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  1399/06/27به شهرداری جعفریه مراجعه
نموده و پس از دو روز کاری مهلت دارند ( پایان وقت اداری یکشنبه مورخه  ) 1399/06/30تا اسناد را تحویل شهرداری نمایند
ً
ضمنا زمان بازگشائی در شرایط مزایده اعالم می گردد .

شرایط شركت در مزایده :
 - 1ارائه سپرده شرکت 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 .
– 3چنانچه ظرف مدت 5روز پس از جلسه کمیسیون ،مبلغ توسط برنده واریز نشود سپرده ایشان ضبط و نفر دوم بعنوان برنده اعالم میگردد.
-4قیمتپایهبرمبناینظریه كارشناسرسمیدادگستریمیباشد.
 - 5شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار میباشد.
 - 6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .
 – 7شرایط فروش به صورت نقد می باشد

روابط عمومی شهرداری جعفریه
آگهی تملک (نوبت اول)

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

تملک مسیر خط لوله تغذیه گازرسانی به صنایع محور رحمت آباد

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

شرکت گاز استان قم در راستای تحقق اهداف دولت با اختیارات حاصله از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران؛
الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب  1358و سایر مقررات
موضوعه قصد تملک قانونی عرصه مسیر خط تغذیه گازرسانی به صنایع محور رحمت آباد به طول  12450متر و
عرض 5متر مجموعا به مساحت 62250متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد .به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقیمدعیحق/مالکیتتقاضا
دارد جهت کسب اطالع از موقعیت
مسیرخطلولهورفعهرگونهابهامبا
همراه داشتن اصل مدارک مالکیت
و حقوق قانونی ظرف مدت 15
روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به
امور حقوقی این شرکت مستقر
در ساختمان مرکزی به نشانی قم
خیابان امام خمینی -حدفاصل
میدان امام خمینی (ره) و میدان
شهید زین الدین کوچه شماره 18
مراجعه نمایند .بدیهی است در
صورت استنکاف از واگذاری و عدم
مراجعه در مهلت مقرر ،برابر قوانین
و مقررات اقدام خواهد شد.

در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان ،پارکینگ های خودرو جانبازان (واقع در خیابان های شهید
فاطمی) ،جمهوری ونه دی (واقع در زیر پل نه دی) را به شرح ذیل و به مدت یکسال شمسی بصورت اجاره از طریق
مزایدهعمومیبهشرکتواجدالشرایطواگذارنماید.
لذا متقاضیان میتوانند جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده ،از تاریخ نشر آگهی دوم
به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری ( 14/20بعدازظهر) روزدو شنبه مورخه  1399/6/31به نشانی قم ،بلوار غدیر،
جنب تاالر آرین ،واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن  32425436تماس حاصل
فرمایند.
توضیحات:
میزان سپرده شرکت در مزایده آن مبلغ (به عدد) 120.000.000ریال (به حروف) :یکصدو بیست میلیون ریال
می باشد که شرکت کنندگان باید میزان سپرده شرکت در مزایده را بصورت فیش واریز نقدی به حساب سپرده شمارۀ
 100789426557نزد بانک شهر میدان جهاد به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ارائه نمایند.
هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
پیشنهادات رسیده ساعت 10صبح روزسه شنبه مورخه 1399/7/1در محل سازمان ،در کمیسیون مزایده مطرح و
پس از بررسی و کنترل اسناد ،برنده مزایده اعالم خواهد شد .همچنین حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در
کمیسیونمجازنمیباشد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

شمارهمجوز1399/3053:
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رئیس قوه قضاییه :

باید ساختارهای اقتصادی فسادزا را اصالح کنیم

از فساد سیاسی
تافسادعلمی

در مستی ما چو بوی هشیاری نیست
غافلمنشینکهوقتبیکارینیست
بیدار شو از خواب که داری در پیش
خوابى که درو امید بیداری نیست
سالهاست با دو مفهوم سروکار داریم و مکرر از آن سخن می گوییم .یکی «توسعه»
است که همه می دانیم این اصطالح ریشه در بیرون دارد و حاال دو سه دهه است که
میان ما رواج یافته است .این را برای آن نمی گویم که آن را بی اعتبار کنم که اساسا این
نحوه سنجیدن درست نیست ،بلکه آن را عرض می کنم تا به عکس ،بدانیم خیلی از
امور است که ما در علوم پیشین خود نداشتم ،اما وقتی آمد صد جور ادعایش کردیم.
توسعه ،را به اقتصادی و سیاسی تقسیم کردند و بحث بر سر این بود و هست که کدام
یک الزم تر است .دعوای حیدری و نعمتی بر سر این اصطالح نیز آغاز شد و ادامه
یافت.
و اما حاال چند سال است که مفهوم تازه ای با عنوان «فساد» آمده است .اغلب تصور
می کنند ،این فساد همان فساد سابق است که مثال اذا فسد العالم فسد العالم؛ بنده
این طور فکر نمی کنم .این فساد هم از نظامات سیاسی جدید دنیاست .ما برای این
که کارمان را در درک مفاهیم ساده کنیم  ،اینها را به داشت های قبلی بر می گردانیم.
مثالیکیازمهمترینمصادیقفساد،رانتاست.ممکناستبگوییمقدیمهمنوعی
رانت بوده ،اما بگذارید عرض کنمَ ،دور این تطبیق ها گذشته و ما از این خلط ها
نتیجه ای جز سردرگمی نگرفتیم .بهتر است اجازه دهیم وقتی مثال از شفافیت مالی
سخن می گوییم ،وقتی از انحصار در تولید سخن می گوییم ،و همین طور وقتی
از فساد مالی می گوییم  ،تأکید کنیم که اینها ربطی به آن فساد قدیم ندارد .اینها
در نظامات اقتصادی امروز دنیا معنا می دهد .بسیاری از قواعد حقوقی هم همین
سرنوشت را دارد و ما الجرم به آنها تن می دهیم و بر حقوق سابق تبصره می زنیم.
امروز در خبرها از فساد سیاسی هم سخن به میان آمد و این که آن هم باید ریشه کن
شود .عزیزانی که با نگرانی های مختصر بنده آشنا هستند  ،می دانند که بیش از همه
به توسعه علمی عالقه مند هستم .بقیه هم برای کسانی مهم است  ،و باشد  ،من انکار
نمی کنم ،اما من فکر می کنم این یکی از کلیدهای اصلی نجات ماست ،اگر نجاتی
در کار باشد .اینجا باید حواسمان جمع باشد که چه اندازه به اسم علم ،شبه علم به
خورد ما می دهند .به اسم سنت گرایی و بومی گرایی،اندیشه های پوسیده قدیمی
را بزک کرده و راهی کتابهای درسی و متن های دانشگاهی و رشته های جعلی می
کنند .عده ای ساده نگر  ،با همان معلومات سابق  ،می خواهند پنبه همه علوم نوین
را که قرنهاست بشر برای آن زحمت کشیده ،بر باد فنا دهند .فهم علمی ،هر روز در
برابر گردش روزانه خرافات بی اعتبارتر می شود .انواع تبلیغ ها علیه علم می شود،
و نتیجه آن که ما از توسعه علمی بی بهره مانده ایم و دقیقا در فساد علمی که شاید
بشود نامش را توهمات و خیاالت شبه علم نامید ،گرفتاریم .فساد علمی همین است
که همه مفاهیم را تحریف شده بفهمیم .فساد علمی این است که سعی کنیم دین و
مظاهر و شعائر آن مانند عاشورا را هر روز با اصطالحات برگرفته از اندیشه های بیرونی
تفسیر کنیم .فساد علمی این است که علوم انسانی جعل کنیم و به نام علم به مردم
عرضهکنیم.تاریخبسازیموبهاسمتاریخواقعی،تحویلمردمبدهیم.فسادعلمیاین
است که افرادی با این ویژگی ها هر روز فرصت ظهور در رسانه های عمومی را بیابند
و درک علمی مردم را نابود کنند .حیات علمی  ،به سخت گیری بیشتر علمی و دقت
و صبوری در فهم و پرهیز از ساده نگری در علم است .حیات علم  ،به حفظ نیروهای
مستعد در میان دانش آموزان است که گاه یکی از آنها ،ممکن است با کارهای علمی
خود عالمی را تغییر دهد .حیات علم  ،به جلوگیری از نگارش دهها هزار پایان نامه بی
خاصیت در رشته های من درآوردی است که انبانی از جهل را برابر مردم می گذارد.
تا وقتی ما عقلمان را اصالح نکنیم  ،تا وقتی به فساد علمی پایان ندهیم  ،تا وقتی
فاتحه شبه علم را نخوانیم ،نمی توانیم به توسعه علمی برسیم  ،توسعه ای که اساس
استقالل ماست .اگر قرار بر خود کفایی است این دانش است که ما را خودکفا می
کند.اگربناستوابستهبهبیگانگاننباشیماینتوسعهعلمیاستکهمارابهآننقطه
خواهد رساند .البته که توسعه علمی ،راههای خاص خود را دارد و یکی همین است
که بتوانیم از علم بشری یعنی از نتایج کارهای علمی سایر ملت ها نیز استفاده کنیم و
این قدر خود را عقل کل نپنداریم.
رسولجعفریان*

"دست های پشت پرده"
دقیقاکجاست؟

یکی از عبارت آشنا و البته کاربردی فوتبال ایران
"دست های پشت پرده" است که تاکنون هیچ کسی
به روشنی از آن سخن نگفته تا همه بتوانند حداقل مالک یکی از این دست ها را
بشناسند!
کمتر زمانی را به خاطر داریم که در فوتبال ایران صحبت از "دست های پشت
پرده" نباشد و کسی ناکامی و حواشی موجود را به آن ها ارتباط ندهد.شایعات
زیادی در این باره وجود دارد که در بسیاری اوقات بعضیها با توجه به قدرتی که
دارند بدون آن که اسمی از آن ها به میان بیاید تصمیم های بزرگی می گیرند اما
به نظر می رسد ارجاع تمام مسائل فوتبال به این "دست های پشت پرده" کمی
عجیبباشد!
اگر به مصاحبه های  10سال پیش فوتبال ایران رجوع کنیم "دست های پشت
پرده" در آن ها دیده می شود و امروز هم این موضوع وجود دارد .در واقع این دست ها
عضوثابتفوتبالایرانهستندکههمیشههستند!
اما سوال اینجاست چرا برای یک بار هم که شده هیچ یک از مدعیان وجود
"دست های پشت پرده" به صورت واضح درباره آن صحبت نمی کنند؟ مگر همه
در اظهارنظرهایشان با قطعیت نمی گویند دست هایی پشت پرده وجود دارد که به
دنبال ناکامی ماست؟ پس چرا کسی معرفی نمی شوند؟ زمانی که فردی ادعایی
را مطرح می کند بدون آن که نامی از شخصی ببرد و ادعا را ثابت کند ،سکوت
می کند.
در حالی که وظیفه اوست درباره این موضوع به روشنی سخن بگوید اما تنها جمله
ای که بعد از این ادعاها گفته می شود این است که حاال زمانش نیست! این حاال
زمانش نیست برای بعضی بیش از چندین سال طول کشیده و هنوز هم زمانش فرا
نرسیدهاست!
"دست های پشت پرده" عبارتی تکراری ،آشنا و البته مرموز! حاال این دست ها
جای خود را به اراده های پشت پرده داده است اما این عبارت هم هیچ تفاوتی با
صحبت های گذشته ندارد .زمان شکست ،ناکامی و تلخی ها این دست ها کوتاه
ترین دیوار برای گردن گرفتن مسئولیت هستند اما وقتی موفقیت و پیروزی وجود
دارد این دست ها هیچ کاره می شوند.
اگر مربیان ،بازیکنان و مسئوالن فوتبال که دائم از این دست ها صحبت می کنند،
اراده آن را داشتند که این دست ها را از پشت پرده بیرون بکشند تا همه متوجه شوند
که این دست ها متعلق به چه کسی است ،فوتبال ایران هم شرایط بهتری داشت.
با این حال تفکر و عادت عدم پذیرش شکست در تمام لیگ ایران از تیم رده اول تا
سقوط کنندگان وجود دارد و به نظر نمی رسد تا زمانی که چنین معضالت پیش و
پاافتادهبرطرفنشوند،فوتبالایرانسروسامانبهتریبگیرد.
زاوشمحمدی*

سرداراشتری:

هیچ فردی اجازه عربده کشی ندارد

فرمانده نیروی انتظامی گفت :به هیچ فردی اجازه عربده کشی ،قانون شکنی و
تعدی به حقوق مردم را نمیدهیم و اراذل و اوباش بدانند که در برابرشان کوتاه نمی
آییم و با اقتدار برخورد میکنیم.
سردار حسین اشتری درباره تشدید مقابله با اراذل و اوباش ،خاطر نشان کرد:
نیروی انتظامی حافظ نظم و امنیت و جان ،مال و ناموس مردم است؛ هر کجا ما
مشاهدهویاگزارشیدریافتکنیمکهکسانیمخلنظموامنیتهستندویابهحقوق
ً
حقه مردم تعرض و تعدی میکنند قطعا با اقتدار عمل میکنیم.
سردار اشتری با اشاره به مطالبه مردمی در راستای تشدید مقابله با اراذل و اوباش،
خاطر نشان کرد :این موضوع همواره در دستور کار ناجا بوده و هست و امروز تشدید
اقدامات را به عنوان یک اولویت دنبال و اجرایی میکنیم.

رئیس قوه قضاییه ضمن قدردانی از موافقت رهبر انقالب با تداوم فعالیت
دادگاههای ویژه مبارزه با اخالل در نظام اقتصادی گفت :اصالحات صورت گرفته
در پیشنهاد جدید شامل تأکید بر ادامه کار دادگاهها با قاطعیت و رعایت عدالت
است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز(دوشنبه) شورای عالی قوه قضاییه،
با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاهها و حوزههای
علمیه ،بر ضرورت رعایت شیوه نامههای بهداشتی و صیانت از سالمت جانی
دانش آموزان و کادر آموزشی و پژوهشگران کشور تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم صیانت از فکر و اندیشه دانش آموزان و
دانشجویانگفت:صیانتازفکرواندیشهدانشآموزانودانشجویانوخردمندی
و خردورزی نسل جوان و نوجوان ما در گرو اجرای منویات مقام معظم رهبری در
دیدار مسئوالن آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین نظام آموزشی کشور است.
نقش تربیت نیروی مؤمن و انقالبی در کاهش آسیبهای اجتماعی
رئیسی با اشاره به نقش دستگاههای فرهنگی و آموزشی در تربیت نیروهای
فرهیخته و متعهد خاطر نشان کرد :تعلیم و تربیت به هنگام از مهمترین عناصر
در پیشگیری از وقوع جرم است و اگر فکر و اندیشه فرزندان این مرز و بوم بر
اساس آموزههای انقالبی و فرهنگ دینی پرورش یابد ،شاهد کاهش آسیبهای
اجتماعیخواهیمبود.
طرح جامع برای نهادینه کردن برگزاری دادگاههای اقتصادی
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از مقام معظم رهبری به
خاطر موافقت ایشان با پیشنهاد دستگاه قضایی برای تداوم برگزاری دادگاههای
ویژه رسیدگی به اخالل در نظام اقتصادی ،از ارائه طرحی جامع برای نهادینه و
نظاممند کردن روند برگزاری این دادگاهها سخن گفت.
وی با تأکید بر تداوم دادگاههای مفسدان اقتصادی اظهار داشت :به دنبال
آن هستیم با ارائه طرحی جامع به مجلس این فرایند را از موضوعی استثنائی و
اضطراری به رویهای مستمر و اقدامی نهادینه در دستگاه قضا تبدیل کنیم تا هم
حقوق بیت المال حفظ شود ،هم برخورد با مفسدان به صورت قانونمند ،سریع،

دقیق و عادالنه پیگیری شود.
رئیسقوهقضاییهبابیاناینکهبههیچعنواننبایدبهمفسداناقتصادیمجال
داده شود ،از بین بردن زمینههای فساد را عالوه بر برخورد با مفسدان و برگزاری
دادگاههای ویژه ،در گرو اصالح ساختارهای فسادزا دانست.
وی از دولت و مجلس خواست که اصالحات مورد نظر مقام معظم رهبری در
حوزه اقتصادی را با جدیت دنبال کنند.
رئیسی اصالح نظام بانکی و پولی ،اصالح نظام مالیاتی ،اصالح نظام گمرکی
و واردات و صادرات را از مهمترین و ضروریترین اصالحات در حوزه اقتصادی
دانست که به کاهش جرایم و پروندههای قضایی منجر خواهد شد.
اهانت به مقدسات و عادی سازی روابط با صهیونیستها سناریوی
حساب شده است
رئیس قوه قضاییه با ابراز تأسف از اهانت به مقدسات در برخی کشورهای
اروپایی همزمان با عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و محکومیت
این اقدامات موهن گفت :جسارت به قرآن کریم و اهانت به پیامبر عظیم الشأن
اسالم در اروپا و برقراری رابطه بین یک کشور به ظاهر اسالمی با صهیونیستها
سناریویی حساب شده است که در یک اتاق فکر طراحی شده اند.
میخواهند به اقتدار نظام اسالمی در منطقه آسیب بزنند
رئیسی افزود :همه این اقدامات یک منشاء دارد که میخواهند اقتدار اسالم
در دنیا و اقتدار جمهوری اسالمی ایران در منطقه را دچار آسیب کنند؛ غافل از
این که چنین اقدامات خباثت باری موجب افزایش نفرت عموم ملتهای آزاده از
عامالن و حامیان این کارها خواهد شد.
جسارت به قرآن و پیامبر اعظم توهین به کل بشریت است
ُ
رئیس قوه قضاییه گفت :اهانت به قرآن کریم اهانت به همه کتب آسمانی و
جسارت به وجود مقدس پیامبر اعظم (ص) اهانت به همه انبیاء عظام و توهین
به انسان و کل بشریت است که هرگز قابل قبول نیست .رئیسی با انتقاد شدید از
سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر این اهانت ها تأکید کرد:
هر مدنیتی که برای بشر امروز وجود دارد ،در پرتو آموزهها و تالشهای مصلحانه
انبیاء الهی است که اگر آن را از انسان معاصر بگیرند ،چیزی برای او باقی نمیماند.
دشمن دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در دنیای اسالم است
رئیس قوه قضاییه از مسئوالن حکومتهایی که زیر چتر آنها به مقدسات و
ارزشها توهین میشود خواست که با این نوع اقدامات برخورد کنند و مسئولیت
کشورهای اسالمی را در این زمینه مضاعف دانست و گفت :طراحان این سناریو
دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در دل ملتهای مسلمان هستند.
برای امیدآفرینی در جامعه نباید به بیرون مرزها چشم دوخت
رئیسی ایجاد امید در جامعه را از مهمترین مسئولیتهای همه کارگزاران نظام
دانست و افزود :دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است ،اما هر یک از مسئوالن
وظیفه دارند که با عمل صالح و خدمتگزاری خالصانه ،مانع رسیدن دشمن به این
هدف شوم شوند .رئیس قوه قضاییه این نکته را هم متذکر شد که ایجاد امید در
جامعهوافزایشسرمایههایاجتماعیباحرفوسخنامکانپذیرنیستونیازمند
اقدام و عمل و اتکا به ظرفیتهای داخلی است و هر گونه چشم دوختن به دیگران
و پیوند دادن گشایش در امور به نتیجه انتخابات دیگر کشورها خطایی راهبردی
است.

سیدمحمدغرضی:

نامزدانتخاباتریاستجمهوریمیشوم
نامزد دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه
تعیین شرایطی چون مدرک تحصیلی ،سن و  ...حق
انتخاب کنندگان (مردم) را محدود میکند ،درباره طرح
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری ،گفت :قانون
اساسی در مورد نامزدهای انتخابات رییس جمهوری
سقف سنی لحاظ نکرده و به همین دلیل تعیین سن
مغایرقانوناساسیاست.
«سیدمحمد غرضی» در گفتوگویی با طرح این
پرسش که دو جریان اصولگرا و اصالحطلب ،راست
هستند یا چپ ،گفت :احزاب در ایران هیچ تعریف،
تکیهگاه،ایدئولوژیوپایگاهاجتماعیمشخصیندارند.
عضو کابینه سازندگی افزود :مطلوب هر دو جریان
ماندن تحت هر شرایط در قدرت است ،چپ چون راست
و راست عین چپ عمل میکند .به همین دلیل احزاب در
ایرانپایگاهاجتماعیثابتپیدانمیکنند.
غرضی افزود :در  ۱۰۰سال گذشته حزب واقعی و
دارای مرامنامه و اساسنامه مستقل در ایران وجود نداشته
است .در معنی متعارف سیاسی ،راستها طرفدار
سرمایهداری و چپها به عدالت اجتماعی باور دارند.
همانگونه که احزاب ما از روند و تعریفی متعارف پیروی
نمیکنند ،جریانهای سیاسی هم در راست و چپ بودن

کامالمتضادباتعاریفکالسیکآنهستند.
غرضی در مورد گنجانده شدن شرط ارائه برنامه نامزدها
در طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری ،بیان
کرد:اینبسیارپیشنهادخوبیاست.داوطلبانبایدبرای
سیاست داخلی ،خارجی و امور اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،آموزشی و پرورشی و محیظ زیستی برنامه
داشتهباشند.
وی با بیان اینکه در دوره سیزدهم انتخابات ریاست
جمهوری نامزد خواهد شد ،درباره طرح اصالح قانون
انتخابات ریاست جمهوری و تعیین سقف سنی برای
نامزدهای ریاست جمهوری گفت :قانون اساسی برای
داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی شرط سنی
در نظر گرفته است اما در مورد رییس جمهوری سقف
سنی لحاظ نشده است ،به همین دلیل تعیین سن برای
داوطلبانانتخاباتریاستجمهوریمغایرقانوناساسی
است.
نامزد دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری افزود:
افزودن شرایطی چون مدرک تحصیلی ،سن و دیگر
موارد باعث محدود شدن حق انتخاب کنندگان (مردم)
میشود .غرضی ،بازتعریف «رجل سیاسی» در طرح
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری ،گفت :اگر

این طرح تبدیل به قانون شود ،کسانی وارد این عرصه
میشوند که الزاما سوابق و مقبولیت اجتماعی ندارند،
زیرا ظاهرا مبنا را بر سوابق اجرایی ،مدیریتی و اداری
گذاشتهاند.
عضو حزب جمهوری اسالمی ادامه داد :زمانی که
قانون اساسی را تدوین میکردند در این باره دست
اندرکار بودم ،رجل سیاسی به کسی اطالق میشد که
دارای اعتبار اجتماعی باشد ،اگر اعتبار اجتماعی را
به توصیفهای مختلف محدود کنیم تعریف را مختصر
کردهایم.
شرط انقالبی بودن توجه به حقوق عامه است
غرضی درباره عملکرد مجلس شورای اسالمی یادآور
شد :دو مجلس اول مشروطه و دو مجلس بعد از انقالب
اعتبار اجتماعی داشتند .بعد از آن مجالس به دست
احزاب ،جریانها و گروههای سیاسی افتاد.
وی ادامه داد :ادعای انقالبی بودن یک شعار است،
شرط انقالبی بودن توجه به حقوق عامه است .این
مجلس هم مانند مجالس قبلی طوری عمل خواهد کرد
که گسست اجتماعی را بیشتر به دنبال خواهد داشت.
این مجلس هم قوانینی را طبق مصالح جناحی تغییر
خواهد داد.

یک فعال سیاسی مطرح کرد

کار سخت اصالح طلبان برای۱۴۰۰

یک فعال سیاسی با اشاره به اینکه نظام باید نامزد اصالح طلبان برای
انتخابات ۱۴۰۰را به عنوان رییس جمهور قبول داشته باشد ،گفت :ایجاد امید و
آوردن مردم پای صندوق رای با چهره های موجود اصالحات کار سخت و غیرقابل
دسترسیاست.
علی جمالی  ،با بیان اینکه اصالح طلبان االن درگیر موضوعاتی هستند که اعم از
مصادیقنامزدهایانتخاباتریاستجمهوریاست،اظهارکرد:اینمسایلشامل
نوعسیاستورزیاصالحطلباندرمواجههباتغییراتبخصوصدریکسالگذشته
در جامعه ایران ،فضای بین المللی و مناسبات نیروهای سیاسی با حاکمیت است و
اگر در این موضوعات نتوانند به جمع بندی و نتیجه روشنی برسند ،به طریق اولی
در مصادیق انتخابات هم به جمع بندی نخواهند رسید.
وی ادامه داد :توالی تحوالتی مثل شدت گرفتن تحریم ها ،گران شدن بنزین و
اعتراضات آبان و سقوط هواپیمای اوکراینی بر اتخاذ استراتژی انتخاباتی اصالح
طلبان درباره انتخابات مجلس یازدهم تاثیر عمیق و غیرقابل انکاری گذاشت و
نتیجه آن انشقاق بر سر حضور فعال یا عدم حضور فعال در انتخابات بود .هنوز این
موضوعاتوهمچنینتکلیفشورایعالیسیاستگذاریروشننشدهاست.
این عضو حزب کارگزاران ادامه داد :در این شرایط اولویت حزب کارگزاران اتخاذ
سیاست انتخاباتی در مواجهه با سایر احزاب و شخصیت های اصالح طلب و
شورای عالی سیاستگذاری است .باید مشخص کنیم نوع همکاری ما با اصالحات
و نوع تعامل با حاکمیت چگونه خواهد بود .این فعال سیاسی با بیان اینکه ابتدا
باید تکلیف این مسایل روشن شده و سپس متناسب با آن استراتژی انتخاباتی و

مصادیق تعیین شود ،خاطرنشان کرد :االن شرایط عکس شده و بر سر مصادیق
صحبت می شود در حالیکه استراتژی مشخصی وجود ندارد .جمالی درباره وجود
چهره های رای آور جریان اصالحات  ،تصریح کرد :به نظر می رسد فضای عمومی
جامعه نیازمند به چهره های جدید با گفتمان و رویکرد جدیدی است ،زیرا جامعه تا
حد زیادی اعتمادش را به چهره های که با شعار امید و تغییر سر کار آمدند از دست
داده است و ایجاد امید و آوردن مردم پای صندوق رای با این چهره ها کار سخت و
غیرقابل دسترسی است .وی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد :باید چهره ای انتخاب
کنیم که حاصل سیاست انتخاباتی ما بوده و امکان رای آوری داشته باشد .از سویی
شورای نگهبان او را تأیید کند و نظام هم او را به عنوان رییس جمهور قبول داشته
باشد.این چهره باید توانایی اداره امور را داشته باشد و مردم را راضی کند تا به او رای
دهند .البته در حال حاضر چنین چهره ای در میان اصالح طلبان دیده نمی شود.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران افزود :یا توجه به بحث اهمیت تحریم ها
و سیاست خارجی در ایجاد امید در مردم ،احتماال می توانیم حدس بزنیم که گزینه
های که توان حل مشکالت سیاست خارجی را دارند ،در نگاه مردم دارای اهمیت
بیشتری هستند مثال چهره های مثل ظریف به خاطر تجربه در سمت وزیر خارجه
یا زنگنه به خاطر مسایل صدور نفت و اوپک احتماال در میان افکار عمومی دارای
مقبولیت بیشتری باشند .وی همچنین درباره مطرح شدن اسامی مثل الریجانی
گفت :ما از تصمیم شورای عالی سیاستگذاری یا هر نهاد جایگزین دیگر حمایت
میکنیمممکناستالریجانیهمیکگزینهمیانگزینههایمطرحشدهباشداما
فعالپرداختنبهمصادیقموضوعیتیندارد.

دبیر کمیته پدافند غیر عامل وزارت کشور:

طرح جامع پدافند غیر عامل استانها ،سند راهبردی میشود

دبیرکمیتهپدافندغیرعاملوزارتکشورگفت:طرح
جامع پدافند غیرعامل استانها پس از تایید کامل در
وزارت کشور به سند راهبردی برای استانها تبدیل و
اجراییمیشود.
«حسین قاسمی» در نخستین نشست ویدئو
کنفرانسیمدیرانکلپدافندغیرعاملاستانداریهای
سراسر کشور در سال  ،۹۹گفت :امسال به دلیل
شیوع بیماری کرونا ،نشستهای فصلی مدیران کل

پدافندغیرعامل استانداریها برگزار نشد و امروز اولین
جلسهای است که در این راستا برگزار میشود.
دبیر کمیته پدافند غیر عامل وزارت کشور با اشاره به
شیوع بیماری کرونا در کشور اظهارکرد :پس از تشکیل
ستاد ملی مدیریت کرونا و کمیتههای تخصصی در
بسیاری زمینهها کار در این حوزه ،از پدافندغیرعامل به
حوزهامنیتیاداراتکلامنیتیوانتظامیاستانداریها
محول شد اما در برخی استانها مانند بوشهر ،فارس،

البرز ،ایالم و خراسان شمالی بحث کرونا و ستاد استانی
کرونا از سوی ادارات کل پدافند غیرعامل استانها
دنبال می شود .قاسمی با اشاره به اهمیت و جایگاه
پدافند غیرعامل بر همکاری بیش از پیش دستگاهها
با اداره کل پدافندغیرعامل استانداریها تاکید کرد و
همچنین از مدیران کل پدافند غیر عامل استانداریها
خواست تا بیش از پیش از ظرفیت این جایگاه استفاده
کنند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش :

امکانرعایتبهداشتدرمدارسوجودندارد

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت :با توجه به شناخت عمیقی که من از مدارس
ایران دارم،میدانم که خیلی از مدارس این امکان برایشان وجود ندارد که بتوانند
بهداشترارعایتکنند.
«علی اصغر فانی» در گفتوگویی با انتقاد از بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی
کشور گفت :نکتهای که در ابتدا باید به آن توجه کرد؛ دیر اعالم شدن آموزش
حضوری است .از چهارشنبه هفته گذشته قرار بود ،آموزش بر پایه فضای مجازی،
پیامرسان شاد و آموزش تلویزیونی در دستور کار باشد و مدیران مدارس و مسئوالن
آموزش و پرورش از اسفند گذشته تا  ۱۳شهریور روی این موضوع کار کردند ،اما به
یک باره اعالم شد که کالسها حضوری است و طبیعتا مدارس نمیتوانند ،آمادگی
الزم را ظرف یکی و دو روز به دست آورند.
وی ادامه داد :به طور کلی ما زمان الزم را برای بازگشایی به صورت حضوری
نداشتیم و عمال مشاهده شد که درصد قابل توجهی از دانشآموزان به مدرسه نیامده
بودند .آموزش و پرورش یک نهاد فرهنگی -اجتماعی است و در هر تصمیم باید این
را در نظر بگیرد که با احتساب  ۱۴میلیون دانشآموز و اولیا آنها و یک میلیون معلم،
نزدیک به  ۴۰میلیون مخاطب مستقیم دارد  ،لذا باید خیلی پختهتر ،با برنامهریزی
بیشتروزمانبندی مناسبتریاین کارانجام میشد.
فانی اضافه کرد :با توجه به شناخت عمیقی که من از مدارس ایران دارم،میدانم
که خیلی از مدارس این امکان برایشان وجود ندارد که بتوانند بهداشت را رعایت
کنند .به خصوص توجیه کردن دانشآموزان ابتدایی برای اینکه چه کاری کنند یا
نکنند ،بسیار سخت است .از این رو باید با احتیاط بیشتری تصمیمگیری میشد.
پس از این هم باید با واقعبینی و توجه به وضعیت واقعی مدارس تصمیمگیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بحث حضور دانش آموزان به شکل اجباری شده و
این را به عهده والدین و دانشآموزان نگذاشتهاند که خودشان تصمیم بگیرند؟ گفت:
تعامل با مردم دستوری نمیشود .شرایط هر خانوادهای با سایر خانوادهها متفاوت
است و برخی نمیتوانند امکانات بهداشتی را تهیه کنند ،برخی هم شاغل هستند
و نمیتوانند فرزندشان را در خانه نگهدارند و این ما هستیم که باید مردم را نسبت به
شرایط روشن کنیم .وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه تصمیم اصلی را مردم
باید بگیرند ،گفت :من اعتقاد دارم که ما باید مردم را روشن کنیم و این مردم باشند که
تصمیم میگیرند و سپس دولت تسهیالت الزم برای تحقق تصمیمات مردم را ایجاد
کند نه اینکه دستور بدهد .اصوال این مساله دستورپذیر نیست .من در رابطه با سال
تحصیلی جاری پیشنهادم این بود که دو هفته شهریور را به طور مجازی در مناطق
قرمز مانند تهران برگزار کنیم و تا اول مهر استقبال خانوادهها و دانش آموزان را بررسی
و سپس برای آن زمینهسازی کنیم و در اول مهر اگر وضعیت همینطور ادامه داشت،
باید به شکل آموزش مجازی کالس را اداره کنیم.
وی ادامه داد :چون معلم در مدرسه حضور دارد و حال تدریس آنالین است،
میتوانست به اولیا اعالم کند ،هر کسی که "مایل" است فرزندش به مدرسه بیاید و
بعدبا حفظ فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی بچهها به کالس درس
بیایند و اگر تعداد دانشآموزان داوطلب بیش از حد رعایت پروتکل باشد ،آن وقت
خود مدرسه دانش آموزان را گروهبندی کند.
سفیر ایران در بغداد:

عراق اربعین زائر خارجی نمی پذیرد

سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد تاکید کرد که پرونده اربعین در عراق بسته
شده است و این کشور به هیچ زائر خارجی از جمله ایرانی اجازه ورود به عراق برای
انجام آیین اربعین را نمی دهد.
«ایرجمسجدی»روزدوشنبهدرمصاحبهاختصاصیباایرناگفتکهمتاسفانهامروز
فیلم مصاحبه ای از استاندار کربال در فضای مجازی و برخی رسانه های کشور منتشر
شد که از سخنان وی سوء برداشت شده است .وی اظهار کرد که «نصیف الخطابی»،
استاندارکربالدراینمصاحبهگفتهبودکهامیدواراستویروسکروناازجامعهبشری
رخت بربندد تا همه عاشقان امام حسین (ع) و اربعین بتوانند به زیارت اماکن مقدس
در عراق مشرف شوند و اینجانب در خدمت آنان باشم .سفیر ایران در بغداد تاکید
کرد که دولت مرکزی عراق با توجه به بحران همه گیر کرونا به ما اعالم کرده است که
به هیچ وجه اجازه ورود زوار اربعین از ایران و دیگر کشورهای خارجی را نمی دهد و
در عمل این به معنای آن است که پرونده اربعین  99و ورود زوار خارجی در این کشور
بسته شده است.وی گفت که دولت عراق مدت هاست که این تصمیم را اعالم کرده
است و به هیچ عنوان اجازه ورود زائر خارجی اربعین به کشور را نمی دهد.
مسجدی ادامه داد که سفارت جمهوری اسالمی ایران جزو ستاد اربعین در کشور
عراق است و هیچ تردیدی در برگزار نشدن اربعین برای زائران خارجی از جمله ایرانی
ها وجود ندارد .وی یادآور شد که از ماهها پیش در رایزنی و برگزاری نشست های
مختلف با مقامات عراقی پیگیر وضعیت آیین اربعین بودیم و حتی اگر هم استاندار
یا مسوول محلی یک موضوعی را مطرح کند ،سندیت ندارد و به هیچ وجه قابل اجرا
نخواهد بود .سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد افزود که متولی اربعین مسووالن
دولت مرکزی این کشور هستند و اعالم کردند ورود زائران خارجی اربعین به عراق
ممنوع است و اجازه ورود به هیچ زائری را نخواهند داد .گفتنی است که امروز فیلم و
مصاحبه ای از استاندار کربال در برخی خبرگزاری ها و رسانه های ایرانی منتشر شد
که در آن از آمادگی مسووالن استان کربال برای پذیرش میلیونی زائران خارجی خبر
داده بودند .استاندار کربال در این فیلم تنها ابراز امیدواری کرده بود که «بالی کرونا
ریشه کن شود تا کلیه دوستداران اهل بیت (ع) و اربعین بتوانند موفق به زیارت بارگاه
امام حسین (ع) شوند و اینجانب در خدمت آنان باشم».
وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خبرداد:

بخشودگیکاملاجارهبهایاماکنو
فضاهایگردشگری

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی از تصویب بخشودگی کامل
اجارهبهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده این وزارتخانه به بخش خصوصی
تا پایان سال  ۹۹خبر داد.
علیاصغر مونسان اعالم کرد :در جلسه هیئت دولت که عصر روز یکشنبه ۱۶
شهریور برگزار شد ،مصوبه بخشودگی کامل اجارهبهای اماکن و فضاهای گردشگری
واگذارشده از سوی وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی به بخش
خصوصی تا پایان سال جاری توسط هیئتوزیران تصویب شد .وزیر میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی در گفتوگو با میراث آریا گفت :بر اساس برآوردهایی که
انجام دادیم میزان خسارتهای واردشده به بخش گردشگری ناشی از شیوع ویروس
کرونا تا مرداد  ۹۹حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان است که تعداد بیکاران را نیز در این
بخش افزایش داده است .مونسان تصریح کرد :برای حمایت از بخش گردشگری در
دوران شیوع ویروس کرونا تمام تالش خود را انجام میدهیم تا به بخش خصوصی
کمککنیم.معاونتگردشگرینیزبراساسدستوروزیرمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایعدستی ضمن پیشنهاد و پیگیری مستمر حمایتهای دولتی از بخش
خصوصی حوزههای گردشگری و صنایعدستی ،کمکها و حمایتهایی را که در
چارچوب اختیارات وزارتخانه در کاهش هزینههای بخش خصوصی مؤثر بوده را طی
بخشنامههایمختلفانجامدادهاست.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:

حضور دانشآموزان در مدارس
الزامی نیست

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که هیچکس مجاز نیست دانشآموزان را ملزم به
حضور در مدارس کند .محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه وظیفه ما ارائه خدمات
آموزشی است و ترجیح ما آموزش حضوری است گفت :اگر کسانی به هر دلیل
نمیتوانند از آموزش حضوری استفاده کنند میتوانند از سایر روشهای آموزشی
بهره ببرند .وی با اشاره به نسخه جدید «شاد» که روز پنجشنبه نهایی شد اظهار
کرد :باید اطالعات بیش از  ۱۲میلیون دانشآموز بارگذاری شود .حداکثر ظرف ۲۴
ساعت آینده مشکلی در اتصال به «شاد» وجود نخواهد داشت .وزیر آموزش و پرورش
با تاکید بر اینکه هیچکس مجاز نیست دانشآموزان را ملزم به حضور در مدارس کند
اما شرایط برای آموزش حضوری فراهم است گفت :در گفتوگو با وزارت بهداشت به
ایننتیجهرسیدیمکههمهمناطقکشورراازنظروضعیتشیوعکرونایکسانببینیم.
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مواد غذایی موثر در رشد قدی کودک؛

چگونه فرزندان بلندقدی داشته باشیم؟

آرزوی هر مادری است که فرزندی بلندقامت و بهاصطالح خوش قد و باالیی
داشته باشد و در این راه تمام تالش خود را به کار میبندد .بدون شک با یک تغذیه
مناسب کودکان به رشد خود ادامه داده و روز به روز قد میکشند .شاید سؤاالت
مختلفی در زمینه رشد قدی کودکان ذهنتان را درگیر کرده باشد .اینکه بچهها تا
چه سنی قد میکشند؟ آیا بعد از بلوغ رشد قدی آنها متوقف میشود؟ کدام مواد
غذایی به رشد قد کودکان کمک بیشتری میکند؟ در این مطلب به این سؤاالت
پاسخ میدهیم و مواد غذایی مفید برای رشد فرزندانتان را عنوان میکنیم .با ما
همراهباشید.
اگر فرزند بلندقدی میخواهید از دوران بارداری شیر بیشتری بنوشید
قبل از هر چیز باید بدانید مادرانی که در دوران بارداری شیر بیشتری مینوشند
فرزندان قدبلندتری دارند .عالوه براین ،فرزندان این مادران انسولین بیشتری در
خونشان دارند و این مسئله محافظت بدنشان را در برابر ابتال به دیابت باال میبرد.
اینها نتایج پژوهشی است که در  European Journal of Clinical Nutritionبه
چاپ رسیده است و نتایج دقیقتر نشان میدهد نوجوانانی که مادرانشان در دوران
بارداری روزانه بیش از  150میلیلیتر شیر نوشیدهاند قد بلندتری نسبت به هم
سن و ساالن خود دارند.
جالب است بدانید بر اساس نتایج پژوهشهای دیگر ،مصرف شیر در دوران
بارداری به دلیل وجود ُید در این نوشیدنی میتواند باعث افزایش  IQکودکان
شود .بنابراین اگر نگران قد فرزندتان در بزرگسالی هستید از پیش از تولدش به فکر
باشید.
قد متوسط کودکان در تولد
رشد کودکان از لحظه تولد و تحت کنترل هورمونهای رشد کلید میخورد .رشد
کودک تا زمان بلوغ ادامه داشته و کمی بعد از آن متوقف میشود .به طور کلی
کودکان (پسر و دختر) در حین تولد با قد متوسط 50سانتیمتر به دنیا میآیند .در
پایانیکسالگیبهحدود 75سانتیمترودر 4سالگیبهحدود 100سانتیمتری
میرسند .سپس این روند کند شده و بچهها تا زمان فرا رسیدن بلوغ هر سال حدود
 5تا 6سانتیمتر افزایش قد خواهند داشت.
از آنجایی که پدیده بلوغ در دخترها زودتر رخ میدهد رشد قد نیز در آنها زودتر از
پسرها متوقف میشود؛ اما به طور کلی رشد قدی در پسرها تا  18الی  20سالگی
و دخترها چند سال کمتر ادامه پیدا میکند .اما باید گفت که به عنوان مثال اگر
یک دختر یازده ساله با متوسط قد 1.30متر به بلوغ رسیده باشد نمیتوان انتظار
ً
داشت که بعد از بلوغ به دختری قدبلند تبدیل شود و صرفا چند سانتیمتر بیشتر
قدنمیکشد.
واقعیت این است که پایان بلوغ کمکم پایان رشد را نیز رقم میزند و دخترها بعد از

تجربه اولین پریود به مدت 2سال دیگر رشد قدی خواهند داشت.
مواد غذایی مفید برای رشد قدی کودکان
شیر
شیر غذای اولیه ،اصلی و پایه کودک است .در ماههای ابتدایی تولد ،شیر مادر یا
شیرخشکتنهاغذایکودکاست.متخصصانتوصیهمیکنندکهبرای تضمین
رشد قد و به طور کلی سالمت کودک تا حد امکان به کودکان شیر داده شود .شیر
مادر و سپس تا  3سالگی شیرهای غنیشده از ویتامینها و آهن برای کودکان از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .بعد از آن نیز شیر نباید از برنامه غذایی کودک
حذف شود و باید بهصورت محصوالت لبنی در وعدههای مختلف غذایی و در هر
سنی به کودکان داده شود .این کار در کودکان و نوجوانان باعث رشد بهتر آنها
میشود .در نهایت نیز مصرف شیر و لبنیات تا آخر عمر باعث تقویت استخوانها
و پیشگیری از پوکی استخوان میشود .بنابراین اگر میخواهید کودکتان قد
بلندتریداشتهباشیدتأثیرشیرومحصوالتلبنیرانادیدهنگیرید.
سبزیجات
روزانه میلیونها مادر در سرتاسر جهان برای کودک دلبند خود سوپ درست
میکنند و روزانه هزاران بار تکرار میکنند« :سوپ بخور»! واقعیت این است که
سوپ حاوی سبزیجات متعددی است که برای داشتن تغذیهای مناسب غذای
بسیار مفیدی است .در واقع سوپ یک بشقاب غذای سالم و مغذی است .یادتان
باشد سبزیجات سرشار از ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز و بخشی از تغذیه سالم
است که باید کودکان را به مصرف آن عادت داد و به طور روزانه سبزیجات متنوعی
را در برنامه غذایی آنها گنجاند.
سیب و رفقا
به طور کلی میوهها بمب ویتامین و آنتیاکسیدان هستند .خوشبختانه سیب
از آن دست میوههای در دسترس و بسیار مفید است که به راحتی میتوانید به
دست فرزندتان بدهید و یا در کیف مدرسهاش بگذارید .اگر به دنبال تنوع هستید
میتوانیدازکمپوتسیبویاساالدمیوههایمتنوعاستفادهکنید.یادتانباشدکه
میوههانیزهمانندسبزیجاتنیازبدنبهویتامینهاوموادمعدنیراتأمینمیکنند
و برای رشد کودکان بسیار ضروری هستند .عالوه بر سیب ،پرتقال ،کیوی ،گالبی،
توتفرنگی ،نارنگی و غیره نیز به کمک رشد فرزند دلبندتان خواهند آمد.
مرغ و رفقا
ً
کودکان معموال مرغ را دوست دارند چون کمچربتر بوده و خوردن آن نیز
راحتتر است .به طور کلی گوشتها منبع پروتئینهای خوب بوده و برای ساخت
و محافظت از عضالت و بافتهای بدن الزم و ضروری هستند .به گفته متخصصان
مصرف روزانه یک سهم غذایی گوشت برای کودکان کافی است .توصیه میشود

ً
در صورت دسترسی حتما از کیفیت گوشت مطمئن بوده و گوشتهای ارگانیک
بهکودکانبدهید.
عالوه بر گوشت مرغ ،ماهی نیز برای رشد کودکان فوقالعاده است .چون ماهی
نیز منبع پروتئین و انواع مواد معدنی و همچنین ویتامین Dاست که برای سالمتی
استخوانها و دندانها نیز الزم است .اگر فرزندتان ماهی نمیخورد میتوانید
خالقیت به خرج داده و آن را به صورت غذاهای متنوع به همراه پوره سیبزمینی
به او بدهید .میتوانید ماهی را چرخکرده و کباب کنید .ماهی تن و همچنین
ساردین سرشار از اسیدهای چرب ضروری هستند که برای سالمت و رشد کودکان
فوقالعادهاند.
پاستا و رفقا
خوشبختانه برخالف گوشتها ،پاستاها جزو غذاهای مورد عالقه کودکان
ً
هستند .برای همین به ندرت کودکی را پیدا میکنید که مثال ماکارونی دوست
نداشته باشد .البته یادتان باشد که ماکارونی بچهها را پرگوشت تهیه کنید تا به این
طریق پروتئین بیشتری وارد بدنشان شود .عالوه بر پاستاها ،برنج ،سیب زمینی،
نان و حبوباتی از جمله عدس ،لوبیای سفید ،نخود نیز برای رشد کودکان الزم و
ضروری هستند .به طور کلی غذاهای نشاستهای حاوی انرژی بیشتری هستند
و باید در هر وعده غذایی کودکان گنجانده شوند .به این ترتیب در تمام ساعات
روز انرژی کافی برای جستوخیز کودکانهشان خواهند داشت .در حین آماده
کردن پاستا یا برنج عالوه بر گوشت ،سبزیجات را نیز دریابید .به عنوان مثال به آن
سیب زمینی و همچنین گوجه فرنگی رنده شده اضافه کنید .در این صورت میزان
ویتامینها و فیبر غذا را افزایش میدهید .کمی پنیر نیز میتواند کلسیم بیشتری
وارد بدن فرزند دلبندتان کرده و به رشد قدی وی کمک کند.
ماست و رفقا
ماست سرشار از کلسیم است و ضامن سالمتی و استحکام استخوانها .یادتان
باشد که ماست همچنین منبع پروتئین است .بنابراین هر نوع ماستی از ماست
طبیعی و معمولی تا ماست میوهای و وانیلی و غیره را در برنامه غذایی فرزندتان
بگنجانید.اگرکودکخردسالیانوجوانتانشیرالزمرانمیخوردبهتراستماست
و پنیر را جایگزین کنید .اگر فرزند بلندقامتی میخواهید روزانه  3سهم غذایی
محصوالت لبنی به وی دهید .البته بهتر است حواستان به دسرهای خامهای
سرشار از قند و چربی باشد .میتوانید هرازگاهی این قبیل دسرها را فرزندانتان
ً
بدهید اما نه به صورت روزانه .چون صرفا باعث لذت شده و هیچ تأثیر مثبتی روی
سالمتیندارند.
روغنزیتون و روغن کلزا
بدون شک چربیها در هر غذایی الزم هستند .از انواع روغنهای مفید که حاوی
اسیدهای چرب هستند میتوان به روغن کلزا اشاره کرد که برای مصرف ساالدها
بسیار مناسب است .روغن زیتون نیز جزو روغنهای سالم است میتوانید در پخت
و پز نیز استفاده کنید .این روغنهای سالم در رشد کافی کودکان نقش مؤثری
دارند .بهتر است کره در وعده صبحانه و به همراه مربا یا عسل میل شود.
تخممرغ
اماازهرچهبگذریمتخممرغرانمیتواننادیدهگرفت.نتایجپژوهشهایمتعدد
ناشی از آن است که تخم مرغ منبع مواد مغذی مورد نیاز برای رشد کودکان است.
در واقع این ماده غذایی پتانسیل آن را دارد که برای کاهش تأخیر رشد کودکان
در سرتاسر جهان اثرات فوقالعاده به جا بگذارد .خوشبختانه تخم مرغ یک ماده
غذایی در دسترس است که کودکان میتوانند از شش ماهگی آن را به راحتی میل
کنند .این ماده غذایی برای نوجوانان نیز فوقالعاده است.
تخم مرغ سرشار از پروتئین ،چربی مفید و مواد معدنی از جمله فسفر ،آهن ،ید،
سلنیوم و همچنین انواع ویتامینهای گروه Bو ویتامین Aاست بنابراین یک ماده
غذایی کامل محسوب میشود .هر یک عدد تخم مرغ حدود  5تا  6گرم پروتئین
دارد که از نظر ارزش غذایی با گوشت ،ماهی و محصوالت لبنی قابل مقایسه است.
میتوانید از شش ماهگی مصرف تخم مرغ را (ابتدا زرده) شروع کنید .از هفت یا
هشت ماهگی نیز مصرف تخم مرغ کامل توصیه میشود .میتوانید یک روز در
میان به فرزندتان از این ماده غذایی بینظیر بدهید.
آب
بدون شک باید آب را به تمام مواد غذایی اشاره شده اضافه کرد .چون بسیار
ضروری و تنها نوشیدنی قابل اعتماد در هر سنی است .یادتان باشد که بچهها را
به نوشابه خوری عادت ندهید .این قبیل نوشیدنیها برای سالمت کودکان بسیار
مضر هستند .بهتر است به فرزندانتان آب معدنی و یا آب شیر بدهید .البته برای
نوزادان و خردساالن باید آب جوشیده سرد شده داده شود.

نکات مهمی که والدین در آموزش آنالین فرزندشان باید رعایت کنند؛

چگونه استرس کودکان از آموزش آنالین را کاهش دهیم؟

نحوه حضور در مدارس با رعایت پروتکلهای بهداشتی و
آموزش برخی دروس از طریق فضای مجازی یکی از عوامل
استرس در برخی دانشآموزان است اما والدین میتوانند با
رعایت برخی نکات به فرزندشان کمک کنند تا با استرسهای
سالتحصیلیجدیدکناربیایند.
از اواخر اسفند ماه شیوع کرونا تعطیالت اجباری مدارس
را رقم زد و این مهمان ناخوانده باعث شد تا دانشآموزان از
طریق فضای مجازی سال تحصیلی را به پایان برسانند اما
این روش باعث اخالل در آموزش و افت تحصیلی بیش از 80
درصد دانش آموزان در سراسر جهان شده است .بهگزارش
یونیسیف ،رابرت جنکیز رئیس بخش آموزش یونیسیف در
دفتر مرکزی میگوید« :تعطیلی مدارس در سراسر جهان یک
واقعه بیسابقه است و اگر ما هماکنون نتوانیم برای حمایت از
آموزشکودکاناقدامکنیم،جوامعواقتصادهاپسازشکست
کرونا ،شاهد تبعات طوالنی مدت این تعطیلی خواهند بود
و همچنین تأثیر تعطیلی مدارس در جوامع آسیبپذیرتر
تا نسلها ادامه خواهد یافت ».بازگشایی مدارس در 15
شهریورماه باعث نگرانی والدین شد و واکنشهای زیادی را
ش وپرورش
درپیداشت؛ این درحالی است که اگرچه آموز 
تهران اصل را بر آموزش حضوری گذاشته است اما شورای
مدارس (شامل نماینده معلمان ،نماینده اولیا و شخص مدیر
) این اختیار را دارند که نحوه حضور دانشآموزان را مدیریت
ً
کنند که البته قطعا بخشی از آموزش به صورت مجازی خواهد
بود اما مسئله مهمی که ممکن است در سال تحصیلی جدید
والدین با آن مواجه شوند ،استرس برخی کودکان از نحوه
حضور در مدارس با رعایت پروتکلهای بهداشتی و آموزش
برخی دروس از طریق فضای مجازی است .این استرس تا
حدی طبیعی است زیرا کودکان به این روش جدید یادگیری
عادت ندارند و همچنین نگرانی والدین میتواند در کودکان
تأثیرگذار باشد .به دلیل استرس ،والدین ممکن است تغییرات
رفتاری مانند مشاجرات بیش از حد ،مخالفت یا سرپیچی را
در فرزند خود مشاهده کنند و عقب افتادن بعضی کودکان
از یادگیری دروس امری غیرطبیعی نیست .در این مرحله،
حمایت و راهنمایی والدین بسیار مهم و حیاتی بوده و والدین
میتوانندبابهرهگیریازنکاتزیربهکودکشانکمککنندتابا
استرسهایسالتحصیلیجدیدکناربیایند:
با فرزند خود مهربان باشید
والدین باید با کودک مهربان بوده و آنها را درک کنند تا با این

روش آموزش جدید سازگار شوند .نکته دیگری که به والدین
توصیه میکنیم در شرایط آموزش فعلی رعایت کنند این است
که به هیچ عنوان کودکتان را بخاطر عد م یادگیری سرزنش
نکنید بلکه با روشهای دیگر مثل گرفتن معلم خصوصی
مشکل عدمیادگیری او را برطرف کرده و یا اگر کودکتان در
مسئله خاصی مشکل دارد میتوانید آن را یادداشت کرده
و شخصا از معلم کودکتان بپرسید تا دوباره برای فرزندتان
توضیحدهد.
به کودک استراحت دهید
شروع سال تحصیلی به معنای تعطیل شدن بازی و تفریح
کودک نیست .بچهها در کنار درس خواندن ،نیاز به استراحت
دارند و والدین باید درعینحال که شرایط را برای آموزش
مجازی فراهم میکنند ،به همان ترتیب به نیازها و خواسته
های کودک توجه کرده و به آنها گوش فرادهند .اگر کودکان
مانند زمانیکه به مدرسه میرفتند نظم و ترتیبشان حفظ
شود ،بهترین عملکرد را خواهند داشت .بنابراین ،کالس
مجازی را درست مثل یک کالس واقعی در نظر بگیرید و در
زمان استراحت اجازه دهید کودک خوراکی بخورد و بازی کند
تا برای شروع ساعت دوم کالس و یا انجام تکالیف آماده شود.
گفتگویآزادداشتهباشید
فرزند خود را تشویق کنید تا احساسات خود را ابراز کند.

صبور باشید و او را درک کنید زیرا کودکتان ممکن است
هر چیزی که باعث حواسپرتی کودک میشود را رفع کنید؛
از باز بودن پنجره و گرم بودن بیش از حد اتاق گرفته تا هر چیز
دیگری که میتواند تمرکز او را بهم بریزد
واکنشهای مختلفی نسبت به استرس داشته باشد .او را
تشویق کنید تا در مورد موضوعی که باعث استرساش شده
صحبتکندوسعیکنیدبدونواکنشمنفی،بادلگرمیدادن
به او نگرانیهایش را رفع کنید؛ مثال اگر کودکتان میگوید:
«میترسم نمرهام پایین شود» ،در جواب به او بگویید« :من
میدانم که تو درسهایت را خوب متوجه میشوی حتی اگر
نمرهات پایین شود ».یا اگر کودکتان استرس نحوه یادگیری
در فضای مجازی را دارد ،به جای دعوا ،تحقیر وسرزنش کردن،
او را راهنمایی کنید که کالس مجازی را درست مثل کالس
حضوری در نظر بگیرد ،خوب به صحبتهای معلم گوش کند
و اگر جایی عقب افتاد یا چیزی را متوجه نشد ،بدون خجالت
سوالکند.
به کودکتان اجازه دهید از طریق تماس تصویری با
دوستانشارتباطبرقرارکند
یکی دیگر از عوامل استرس ،دور شدن کودک از
همکالسیها است .کودک در این فضای آموزشی احساس
میکند از تفریح و ارتباط با دوستانش محروم شده است.

اگرچه ممکن است دیدن حضوری کودک با دوستانش
خطرناک باشد اما میتوانید به کودک اجازه دهید تا به صورت
آنالین با آنها تعامل کند .تماس تصویری غالبا بهترین وسیله
برای برقراری ارتباط و راهی عالی برای گذراندن اوقات
اجتماعی ،بدون خطر انداختن خود و دیگران است.
از مزایای آموزش آنالین برای فرزندتان بگویید
بازگو کردن مزایای این روش آموزشی میتواند به کودکان
کمک کند تا با استرس ناشی از آموزش آنالین کنار بیایند.
برای کاهش استرس کودک میتوانید به او بگویید که:
«در آموزش آنالین برخالف آموزش حضوری امکان ضبط
تدریس معلم وجود دارد؛ بنابراین اگر جایی از درس را
متوجه نشدی میتوانیم بعد از کالس ،مجدد ویدیو را با هم
ببینیم و رفع اشکال کنیم .همچنین در این روش تو میتوانی
اشکاالت و سؤاالتت را بنویسی و برای معلمت ارسال کنی تا
به سؤالت پاسخ دهد ».همچنین مدت زمان کوتاه ،آزادی،
انعطافپذیری و عدم رفتوآمد به مدرسه در سرما و گرما و
ترافیک از دیگر مزایای کالس آنالین است که می توانید برای
فرزندتانتوضیحدهید.
عوامل حواس پرتی را از کودک دور کنید
هر چیزی که باعث حواسپرتی کودک میشود را رفع کنید؛
از باز بودن پنجره و گرم بودن بیش از حد اتاق گرفته تا هر چیز
دیگری که میتواند تمرکز او را بهم بریزد .بهتر است از فرزندتان
سؤال کنید و ببینید دوست دارد در کدام محل آموزش آنالین را
شروع کند؛ اتاق خواب یا پذیرایی ،پشت میز یا روی زمین و...؛
حتی گاهی حضوروالدین در کنار کودک میتواندباعث استرس
و عدمیادگیری او شود؛ در چنین شرایطی توصیه میکنیم
والدین تا حدامکان از دور به کودک نظارت داشته و هنگام
تدریس کنار او ننشینند تا حس ترس و خجالت بر او غالب نشود.
ترس و نگرانی خود را به فرزندتان انتقال ندهید
دراکثرمواردکودکهیچگونهترسونگرانیازرفتنبهمدرسه
با رعایت پروتکل بهداشتی و آموزش مجازی را ندارد اما ترس و
اضطرابوالدینباعثمیشودکودکتصورکندسالتحصیلی
سختی را در پیش دارد .یکی از نکات مهمی که والدین باید به
آن توجه داشته باشند این است که در حضور کودک ،چیزی
از سختیها و مشکالت درس خواندن از طریق فضای مجازی
نگویند و با استفاده از روشهای فوق ،کودک را برای مواجه با
شرایط جدید آماده کرده و با حمایت و راهنماییهایشان او را
تشویق به درس خواندن در چنین شرایطی کنند.

 ۳۰هزار قطره خطرناک در هر عطسه ؛

مراقبعطسههایکروناییباشید

شاید تا چند ماه قبل اگر یک نفر کنار دست شما ده بار عطسه هم می کرد ،زیاد
مهم نبود .اما این روزها ،شنیدن صدای هر عطسهای ،هراس به جان ما میاندازد.
با نزدیک شدن به آغاز فصل پاییز ،روزهای سرد سال هم از راه میرسد .روزهایی
که به دلیل تغییرات جوی ،با شیوع باالی سرماخوردگیها همراه است .اما ،پاییز
 ۹۹یک تفاوت با پاییزهای گذشته دارد و آن هم مهمان ناخوانده ای به نام ویروس
کرونا است .این ویروس منحوس و در عین حال خطرناک ،پاییز امسال را نگران
کنندهساختهاست.زیرا،عالوهبراینکهبایدمراقبباشیمتاسرمانخوریم،بایستی
از خودمان در برابر این ویروس محافظت کنیم.
به گفته پزشکان ،در رابطه با همه گیری کووید ،۱۹دو مسیر انتقال اصلی در نظر
گرفتهمیشود.اولینمسیرانتقالازطریققطراتتنفسیهنگامعطسه،سرفهیا
صحبت کردن است .دومین مسیر انتقال از طریق تماس دست به دست ،دست به
سطوح و… ،است که منجر به آلوده شدن دست و در نهایت با تماس دست آلوده،
ویروس به بدن منتقل میشود.
بنابر آنچه ویروس شناسان عنوان میکنند ،میزان دوز ویروس و زمانی که فرد در
معرضآنقرارمیگیردبرایبرخیبیماریهاارتباطمستقیمیباابتالءبهبیماری
خواهد داشت .اما آیا دوز ابتدایی ویروس کروناو مدت زمان مواجهه با ویروس با
احتمالابتالءبهبیماریمرتبطاست.
بر اساس شواهد موجود تا این زمان ،برای اینکه فردی به بیماری کووید ۱۹
مبتال شود الزم است با دوز مشخصی از ویروس مواجهه یابد .بر اساس فرمول
منتشر شده در برخی مطالعات ،ابتالء به این بیماری حاصل ضرب مواجهه با دوز
مشخصی از ویروس و مدت زمان مواجهه است.
بر اساس مطالعات انجام شده روی ویروس «مرس» و «سارس» ،تخمین زده
میشود هزار ذره ویروسی برای ایجاد عفونت الزم است .یک سرفه حدود  ۳هزار
قطرهرهامیکندوقطرههاباسرعتحدود ۸۰کیلومتردرساعتمیتوانندحرکت
کنند .اغلب قطرهها بزرگ هستند و به سرعت میافتند اما تعداد زیادی از آنها در
هوا باقی مانده و میتوانند در چند ثانیه طول یک اتاق را بپیمایند.
هر عطسه حدود  ۳۰هزار قطره رها میکند که تا  ۳۲۱کیلومتر در ساعت
میتوانند پیمایش کنند .اگر فردی مبتال باشد ،قطرات در هر سرفه یا عطسه او
ممکن است حاوی ۲۰۰میلیون ذره ویروسی باشند .اگر فردی نزدیک بیمار باشد
ً
و بیمار مبتال مستقیما به سمت او عطسه یا سرفه کند احتمال خیلی زیادی دارد
که هزار ذره ویروس را استنشاق کرده و به بیماری مبتال شود .حتی اگر آن سرفه یا
عطسه به سمت فرد نباشد ،برخی قطرات آلوده کوچک میتوانند چندین دقیقه
در هوا معلق بمانند .اگر فردی چند دقیقه بعد از آن عطسه یا سرفه نیز به اتاق وارد
شود و چند نفس بکشد احتمال دارد که ویروس الزم برای مبتال شدن را دریافت
نماید .در حالی که اگر به اتاقی که شخص آلوده در آن تنفس میکند وارد شود،
ممکن است ۵۰دقیقه یا بیشتر طول بکشد تا یک دوز عفونی را استنشاق کند.
قطرات ناشی از تنفس ،سرعت پایینی داشته و به سرعت سقوط میکنند .به
دلیل عدم نیروی بازدمی در یک تنفس ،ذرات ویروسی از نواحی پایینی دستگاه
تنفسی خارج نمیشوند .قطرات تنفسی ناشی از نفس کشیدن تنها حاوی
سطوح پایینی از ویروسها هستند .صحبت کردن نیز رهاسازی قطرات تنفسی را
 ۱۰برابر افزایش میدهد .پنج دقیقه صحبت کردن نزدیک با فرد مبتال الزم است تا
فرد سالم ،دوز مورد نیاز برای بیمار شدن را دریافت نماید .بنابراین هر فردی که در
یک فضای بسته ،مانند دفتر کار مدتی با فرد مبتال بماند ،پتانسیل ابتالء را دارد.
دو عامل مؤثر بر ابتالء به بیماری کووید  ،۱۹دوز (تعداد ویروس) و زمان مواجهه
است .به طور خالصه در معرض عطسه و سرفه قرار گرفتن ،پنج دقیقه صحبت ،یا
حدود  ۵۰دقیقه قرار گرفتن در یک مکان بسته با فرد مبتال خطر بیمار شدن را در
افراد سالم به طور قابل توجهی افزایش میدهد .در این روزها ،رعایت پروتکلهای
بهداشتی و استفاده از ماسک ،حداقل کاری است که میتواند از ما در برابر
بیماریهای خطرناک ویروسی ،محافظت کند .اگر میخواهیم به سالمت از پاییز
و زمستان عبور کنیم ،بهتر است که پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیریم.
یکمتخصصتغذیهبالینیعنوانکرد؛

کودکان روزانه چند لیوان شیر بخورند

پروین میرمیران متخصص تغذیه ،با اشاره به مصرف روزانه شیر در گروههای
مختلف سنی ،گفت :برای کودکان توصیه شده که روزانه حداقل دو لیوان شیر
بخورند و در مورد کودکان باالی دو سال توصیه به مصرف شیر کم چرب و کودکان
زیر دو سال طبق علم روز و نظر اسالم توصیه به مصرف شیر مادر شده است.
پروین میرمیران ادامه داد :تغذیه با شیر مادر مناسبترین نوع تغذیه برای
شیرخوار است .پس از زایمان ،هیچ لحظهای را برای شروع تغذیه با شیر مادر
نباید از دست داد .چربی موجود در شیر مادر از نوع چربیهایی زنجیره متوسط
و بلند است که به راحتی قابل هضم هستند و شیر مادر حدود  ۴درصد چربی
دارد .در حال حاضر علم روز به این نتیجه رسیده که مادران در سراسر دنیا و حتی
آمریکا تشویق میشوند تا به فرزندانشان شیر خود را بدهند .میرمیران افزود:
شیر مادر برای رشد جسمی و ذهنی کودک با وجود چربی ،برای رشد غشاهای
سلولیمؤثراست.کودکانیکهشیرمادردریافتمیکنند،درمقابلبیماریهایی
همچون سرطان ،ام اس و سایر بیماریها مقاوم هستند ،چرا که شیر مادر سرشار
از ایمونوگلوبین های تقویت کننده سیستم ایمنی است .وی در مورد کودکانی که
شیر مادر نمیخورند ،گفت :عدم مصرف شیر مادر نرمی استخوان را به دنبال
دارد و در الگوهای غذایی و راهنماهای روزانه گفته میشود که نوزادان باید شیر
مادر را دریافت کنند .این متخصص تغذیه ،درباره تأثیرگذاری مصرف شیر بر
استخوانها ،اظهار داشت :افرادی که تا سن بلوغ شیر را تا دو لیوان در روز مصرف
میکنند ،از رشد استخوانی بهتری برخوردارند .یعنی رشد آنها متناسب با قد و
ژنتیک خانواده خواهد بود .اما افرادی که شیر کمتر مصرف میکنند ممکن است
از جهت قدی به حد پتانسیل نرسند .میرمیران ادامه داد :شیر در گروه لبنیات
بیشترین تأثیر را نسبت به کلسیم بر استخوانها دارد .بنابراین برای جلوگیری از
نرمی استخوان در کودکان شیر را توصیه و در بزرگساالن برای پیشگیری از پوکی
استخوان و شکستگیهای نواحی مختلف استخوان ناحیه دست و… ،نیز توصیه
به مصرف لبنیات به ویژه لبنیات غنی شده از ویتامین  Dمیشود .چون جذب
کلسیم با ویتامین Dافزایش مییابد .بنابراین اگر کلسیم در کنار ویتامین Dباشد
جذب آن بهتر است و از پوکی استخوان پیشگیری میکند .برای همین به افراد
مسن توصیه میشود یک تا دو لیوان شیر به طور روزانه به منظور جلوگیری از پوکی
استخوانمصرفکنند.
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ایمان گزارش میدهد؛

مدیرحوزههایعلمیه:

حوزه تمدن ساز و انقالبی باید
از پیامبر اسالم (ص) الگو بگیرد

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور گفت :اگر ما بخواهیم حوزه علمیه تمدن
ساز و در طراز انقالب اسالمی داشته باشیم باید از پیامبر (ص) الگو بگیریم.
آیت الله علیرضا اعرافی ،شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی
مؤسسه فقه و علوم اسالمی که در سالن اجتماعات مدرسه علمیه معصومیه قم
برگزار شد با اشاره به هتک حرمت قرآن کریم در غرب در هفته اخیر گفت :دنیا
باید از بی ادبی و توهین به یک پیامبر الهی خجالت زده و شرمنده باشد و ما اعتقاد
داریم قرآن و پیامبر اکرم (ص) پیروز این اتفاقات هستند چراکه برای همه مردم دنیا
کتاب آسمانی و پیامبران مقدس هستند .مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با
اشاره به آیات و روایات درباره ویژگیهای پیامبر (ص) گفت :پیامبر اسالم پیامبر
رحمت و برکت بوده و بسیاری از مسائل علمی به برکت وجود آن حضرت به روی
مردم گشوده شد .وی در ادامه با اشاره به و از خودگذشتگی های پیامبر اسالم
برای ایجاد تمدن اسالمی گفت :اگر ما بخواهیم حوزه علمیه تمدن ساز و در طراز
انقالب اسالمی داشته باشیم باید از پیامبر (ص) الگو بگیریم.
شناسایی ۴۰۰رشته ،گرایش و مقطع حوزوی
آیت الله اعرافی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برای نخستین بار
درختواره دانشی دروس حوزه در  ۱۶حوزه دانشی تدوین شده است گفت :حدود
 ۴۰۰رشته ،گرایش و مقطع در این درختواره دانشی شناسایی شده که تاکنون برای
 ۱۰۰رشته آن سرفصل نویسی شده است .وی با اشاره به اینکه دو بخش فقه و فقه و
قضا با فعالیتهای مؤسسه فقه و علوم اسالمی ارتباط دارد گفت :در نیازسنجیها با
 ۵۰نهاد مرتبط با نظام ارتباط برقرار شده است تا آن نیازها کشف و استخراج علمی
شوند .عضو شورای عالی حوزههای علمیه راه اندازی دفتر فقه معاصر را از جمله
اقدامات در راستای تمدن سازی اسالمی بر شمرد و افزود :هماهنگی مؤسسات و
مجموعههای فقهی مختلف برای تبادل اطالعات و هماهنگی و هم افزایی از دیگر
این اقدامات در راستای تمدن سازی اسالمی است .وی با تاکید بر اینکه تحقیق
و پژوهش یکی از مهمترین ضروریات طالب است از راه اندازی سامانه اینترنتی
«جهد» در چند ماه آینده خبر داد و تصریح کرد :سامانه جهد موتور جستجوی در
حوزه موضوعات فقهی و تعدادی دیگر از علوم حوزوی است.
معاونفرهنگیحرممطهرحضرتمعصومه(س)خبرداد:

توزیع 14هزار بسته معیشتی
و  100هزار غذای تبرکی

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) از تشکیل قرارگاه فرهنگی
جهادی فاطمی به منظور کمک مؤمنانه و ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار آسیب
پذیر جامعه خبردادو گفت :تا پایان ماه صفر 14هزار بسته معیشتی و بیش از100
هزار غذای تبرکی به همت خادمان حرم مطهر میان نیازمندان توزیع میشود.
حجتاالسالم والمسلمین مهدی احمدی در گفتوگویی ،با ارائه گزارشی از
فعالیت قرارگاه فرهنگی جهادی فاطمی اظهار کرد :در لبیک به ندای رهبر معظم
انقالب که تأکید زیادی در بحث مواسات و کمک به اقشار آسیب دیده داشتند به
دستور تولیت آستان مقدس قرارگاه فرهنگی جهادی فاطمی راه اندازی شد .وی
با بیان اینکه روند فعالیتهای این قرارگاه با تالش معاونان و مدیران آستان مقدس
فاطمی به شیوه مطلوب درحال دنبال شدن است ،افزود :در فاز اول فعالیت این
قرارگاه سه موضوع مورد توجه قرار گرفت که اول تولید ماسک و اقالم بهداشتی
بود که در این راستا توسط واحد امور فرهنگی خواهران کارگاه کوچکی راه اندازی
شد و تعداد ۵۰هزار ماسک به صورت دست دوز تولید شد .معاون فرهنگی آستان
مقدس کریمه اهل بیت(س) ادامه داد :در مرحله بعدی کارگاه تولید ماسک
دیگری در آستان مقدس برپا شد که تا کنون حدود  ۱۰۰هزار ماسک تولید شده
و به تازگی دستگاهی به این مجموعه اضافه شده است که ظرفیت تولید روزانه۵۰
هزار ماسک را دارد .وی بیان کرد :بحث بعدی اطعام حسینی در محرم بود که با
توجه به حساسیتهایی که در مسائل بهداشتی وجود دارد تا کنون حدود ۶۰هزار
اطعام حسینی انجام شده و تا پایان ماه صفر این تعداد به  ۱۰۰هزار ارتقاء خواهد
یافت .احمدی افزود :همچنین در فاز اول فعالیتهای قرارگاه فرهنگی جهادی
فاطمی که تا پایان ماه صفر خواهد بود بناست ۱۴هزار بسته معیشتی آماده شود
و به دست محرومان و اقشار آسیب پذیر برسد که از این تعداد  ۳هزار بسته آماده
شده است و در راستای همین بستههای معیشتی بستههایی هم برای کودکان
خانوادههای آسیب دیده تهیه خواهد شد و به ضمیمه بستههای معیشتی در
اختیار خاوادهها قرا خواهد گرفت .وی گفت :تالش ما در قرارگاه فرهنگی جهادی
فاطمی این است که هم کار عملی فرهنگی انجام شود و هم فعالیتهای معرفت
افزایی انجام شود که در این راستا اجرای مسابقه حماسه سازان عاشورا به همراه
اطعامحسینیدردستورکارقرارگرفت.معاونفرهنگیآستانمقدسکریمهاهل
بیت(س) ادامه داد :همچنین به منظور ایجاد اشتغال برای اقشار آسیب پذیر که
از دغدغههای تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) بود ،بخشی از ظرفیت
تولید ماسک به حدود  ۷۰خانوار واگذار شد و این خانوادهها با تولید ماسک در
منزل از ماسکهایی که با حمایت آستان مقدس تولید و توزیع میشود درآمد
کسبمیکنند.ویبابیاناینکهقرارگاهفرهنگیجهادیفاطمیوابستهبهآستان
مقدس حضرت معصومه(س) در دو بخش کلی احسان فاطمی و کرامت فاطمی
فعالیت خواهد داشت ،افزود :در بخش احسان فاطمی به مناسبت ایام و اتفاقاتی
مانند سیل و زلزله که میافتد فعالیتهایی را انجام میدهد و در بخش کرامت
فاطمی به سمت ایجاد اشتغال پایدار و توانمند سازی خانوادهها خواهد رفت.
آیت الله علوی گرگانی :

هتک حرمت قرآن کریم ،هتک حرمت به
تمام ارزشهای الهی است

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید با صدور پیامی ضمن
محکومیتهتکحرمتبهساحتقرآنکریموپیامبراکرم(ص)تاکیدکرد کههتک
حرمت قرآن کریم ،هتک حرمت به تمامی ارزشهای الهی و آزادیخواهان جهان
است .به گزارش روز دوشنبه دفتر آیت الله علوی گرگانی ،در پیام این مرجع تقلید
آمده است :بار دیگر مدعیان آزادی و حقوق بشر ،اجازه اهانت به مقدسات مسلمین
را به بهانه آزادی بیان دادند و در مقابل بی احترامی به کتاب مقدس مسلمانان و
پیامبر عظیم الشأن اسالم سکوت کرده و عواطف انسان های مسلمان را به درد
آوردند .پیام حاکی است :این کار در حالی صورت می گیرد که همان دولتها اجازه
انتقاد به صهیونیسم را نداده و آن را جرم می دانند .اینگونه رفتارهای دو گانه غرب در
کنار خیانت برخی سران عربی خشم جهان اسالم را برانگیخته و حکایت از نقشه ای
جدید برای دنیای اسالم دارد .در ادامه این پیام تاکید شده است :الزم است همگی
مسلمانان با وحدت عمل در سایه تعالیم روح بخش قرآن و اعتقاد به مبانی اسالم
با نقشه های استکبار مبارزه کنند .هتک حرمت قرآن کریم ،هتک حرمت تمامی
ارزشهای الهی و آزادیخواهان جهان است .آیت الله علوی گرگانی در ادامه پیام خود
افزوده است :اینجانب این اهانت را که توسط عده ای از افراطیون و با چراغ سبز
دولت های این کشورها صورت پذیرفته را محکوم و به ملتهای مسلمان توصیه می
کنم با عمل به دستورات اسالم ناب محمدی(ص) دشمنان را مأیوس کنند.
مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاستانقم:

 ۱۲۰۰واحد مسکونی آسیب دیده از
بارندگیبازسازیمیشود

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم گفت :تسهیالت تعمیری برای
 ۱۲۰۰واحد مسکونی آسیبدیده از بارندگیهای ابتدای سال مصوب شده که
بهمحض ابالغ و تخصیص اعتبارات ،به واجدین شرایط پرداخت میشود.
داریوش بلدی از ساخت هزار واحد مسکونی در روستاهای استان قم برای اقشار
ضعیف و محروم روستایی خبر داد و اظهار داشت :به این افراد 50 ،میلیون تومان
تسهیالت با بازپرداخت  15ساله و کارمزد  5درصد میدهیم؛ همچنین برای هر
واحد مسکونی 30میلیون تومان وام بالعوض داده میشود.

برای کاهش پیامدهای کرونا در مدارس چه کنیم؟

با بازگشایی مدارس بسیاری نگران گسترش
همهگیری کرونا هستند اما به اعتقاد یک عضو کمیته
اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا ،با برنامهریزی و
نظارت دقیق میتوان بار ناشی از بازگشایی مدارس را
به حداقل رساند.
سال تحصیلی جدید از  ۱۵شهریورماه آغاز شد .تا
پیش از شروع بازگشایی مدارس اما و اگرهای بسیاری
درباره بازگشایی مدارس اعالم شد .برخی که مخالف
حضور دانش آموزان در مدارس بودند آن را باعث
گسترش همهگیری دانسته و اعالم کردند که آموزش
باید به صورت غیرحضوری و مجازی انجام شود .در
این میان برخی نیز اعالم کردند نباید دانشآموزان
قربانی شرایط کنونی شده و باید خود و کشور را با
این وضعیت تطبیق دهیم .محسن حاجیمیرزایی
وزیر آموزشوپرورش نیز که این روزها به واسطه
بازگشایی مدارس روزهای پر مشلغهای را پشت سر
میگذارد بارها اعالم کرد که در همه مناطق کشور،
پروتکلهای سختگیرانهای در مدارس اعمال خواهد
شد .وی یک روز پیش از بازگشایی مدارس در پاسخ
به ابهامهای بازگشایی مدارس اعالم کرد در همه جا
مدارس حضوری خواهد بود و همه دانشآموزان باید
روز شنبه در مدارس حضور داشته باشند .اما پیش
از آن اعالم شده بود مدارس براساس مناطق قرمز،
زرد ،سفید تقسیمبندی شده و بازگشایی میشوند .به
گفته وی ،در جلسهای که با وزارت بهداشت تشکیل
شد به این نتیجه رسیدهاند که بین این وضعیتها
فاصله زیادی وجود ندارد و حتی در مناطق سفید نیز
عدم رعایت پروتکلها میتواند سبب شیوع بیماری
شود بنابراین در همه مناطق کشور جدا از وضعیت
سفید ،زرد و قرمز یک پروتکل بهداشتی اجرا خواهد
شد و دانشآموزان در مدرسه با شرایط خاص حضور
خواهندداشت.
آیا مدارس باید باز میشد؟
حمید سوری استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو
کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا در گفتوگو با
ایرناپالس در این باره میگوید :بازگشایی مدارس در
برنامهبسیاریازکشورهاگنجاندهشدهاستوبسیاری
به این سمت میروند زیرا نمیتوان نسل آینده را قربانی
شرایط کنونی کرد .بنابراین مدارس باید باز شوند اما به
شرط و شروطی .این شرط و شروط تابع برنامهریزی
متناسب با شرایط کشور است .این موضوع یک مساله
ملی است و مشارکت همه ذینفعان در آن مهم است.
به گفته سوری ،ذینفعان این ماجرا را میتوان به دو گروه
تقسیم کرد .گروه نخست ،ذینفعان درونی هستند
شامل دانشآموزان ،معلمان ،مدیران ،والدین ،اما
گروه دوم ،ذینفعان بیرونی هستند که پلیس ،مسئوالن
حملونقل و شهرداری و  ...را شامل میشود.
پروتکلهایبهداشتیوسختگیرانهدرچه
شرایطیاثربخشهستند؟
امروز پروتکلهایی در دنیا طراحی و نوشته شده
است که اصول کلی از محافظت در برابر این بیماری
را نشان میدهد اما عاقالنه این است که این اصول با
توجه به شرایط کشور بومیسازی شود .سوری با اشاره
به این مطلب میگوید :موضوع دیگری که میتوان به
آن اشاره کرد اینکه آنچه که روی کاغذ میآید الزاما
نمیتواند موثر باشد و نتیجه آن چیزی باشد که ما
دنبال آن هستیم .مگر اینکه برخی اقدامات مهم در
کنار آن انجام شود.
نخستین اقدام این است که انجام پروتکلها برای
همه ذینفعان مشخص و مورد پذیرش باشد .دومین
اینکه باید ضمانت اجرایی برای آن تدوین شود .این
ضمانت اجرایی به این معناست که مانند هر رخداد
اجتماعی دیگری که هر زمان فردی تخلف میکند
جریمه میشود و کسی که تمکین میکند تشویق
میشود باید سیستمی به این صورت برای حسن

انجام کار شکل بگیرد .وی میافزاید  :ما نیاز به فرآیند
مدیریتی مدون و تعریف شدهای داریم که این فرآیند
نظارتی هم برای شدت عمل برای پروتکلها باشد و
هم به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نظارت کند.
سوری ادامه میدهد :ما یک نظام مراقبتی و ارزشیابی
نیز نیاز داریم .مراقبت و ارزشیابی نه به این معنا که آیا
افراد به دستورالعملها تمکین میکنند یا نه بلکه به
این معنا که متوجه شویم اثر بخشی این مداخالت
در مناطق مختلف به چه صورت بوده است .از آنجا
که سیاستهای مربوط به شیوع کووید ۱۹-همانند
ماهیت خود ویروس و بیماری ،سیال و ثابت نیست در
نتیجهنیازاستسیستممراقبتیونظارتیماهممرتب
مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرد.
ضرورتتفکیکبرنامهریزیبرایمدارس
هراستان
پیش از شروع و بازگشایی مدارس ،وزارت آموزش
و پرورش اعالم کرد حضور در مدارس با توجه به
وضعیت شهر و استان مورد نظر از نظر شیوع کرونا
و بر پایه وضعیت سفید ،زرد و قرمز خواهد بود .بر
این اساس قرار شد در مناطق با وضعیت قرمز،
آموزشها بهصورت مجازی و از طریق شبکه شاد و
سایر روشهای الکترونیکی انجام شود .همچنین
در مناطق سفید ،آموزشها به صورت حضوری
بوده و دانش آموزان و معلمان در مدارس حضور پیدا
کنند .در مناطق با وضعیت زرد از نظر شیوع ویروس
کرونا هم آموزشها ترکیبی از  ۲روش حضوری و
غیرحضوری باشد .سوری معتقد است برنامهریزی
کردن فقط بر پایه وضعیت قرمز ،زرد و سفید راه به
جایی نخواهد برد .زیرا شرایط نسبی و سیال است.
یک استان ممکن است این هفته یک شرایطی داشته
و هفته آینده شرایط دیگری .همچنین باید بهگونهای
برنامهریزیشودکهتناسبیمیانسختافزارونرمافزار
آموزش دانشآموزان وجود داشته باشد .ما نمیتوانیم
نسخهای که برای مدرسهای در شمال تهران
مینویسیم برای مدارس یک شهر در استان سیستان
و بلوچستان نیز صادر کنیم .در واقع شهرستانها
و مناطق مختلف کشور آزادی عمل بیشتری برای
سیاستگذاری،تصمیمگیریوتغییرموردنیازداشته
باشندتامنطبقباشرایطخودتصمیمبگیرند.
ضرورتهوشیاریخانوادهها
خانوادهها به عنوان یکی از ذینفعان نباید فضا را
به حدی منفی کنند که اثرات سوء برای فرزندانشان
داشته باشد .باید هوشیار باشند که در کنار این
فرزندانشانهشدارهایالزمراهمدریافتکردهباشند.
سوری با اشاره به این موضوع میافزاید :از آنجا که ما
نمیتوانیم ناظری بر حسن اجرا دستورالعملها در

همهجا داشته باشیم به طور قطع باید با آموزشهای
مناسب و موثر این کار را انجام دهیم.
به گفته وی عالوه بر این باید بعضی از تصورهای
غلطی که درباره کودکان وجود دارد نیز اصالح شود.
باورهایی مثل اینکه کودکان مبتال نمیشود یا نقشی
در ابتال ندارند .اتفاقا کودکان بسیار در این ماجرا
نقش دارند و از آنجا که قدرت تحرک آنها خیلی بیشتر
از بزرگساالن است احتمال ابتال و مرگ هم دارند؛
هرچند نسبت آن به بزرگساالن کمتر است اما وجود
دارد .در این میان خانوادهها باید برخی از حقایق
را درباره دانشآموز خود درک کنند .کودکان درکی
نسبت به شرایط و موقعیت خطرناک ندارند زیرا اغلب
تجربه آن را نداشته و قدرت تحلیل شرایط را ندارند.
نباید انتظار داشت که درکی که بزرگساالن دارند را
کودکان هم داشته باشند بنابراین باید شیوههای
آموزش و تغییر رفتار متناسب به سن آنها باشد.
عالوه بر این ،تفاوت در سنین مختلف مدرسه را نیز
باید در نظر گرفت .در بزرگساالن یک  ۳۰ساله با ۴۰
ساله فرقی به لحاظ درک و رفتار ندارد اما یک کودک ۷
ساله با  ۱۰ساله تفاوتهای زیادی دارد؛ برای همین
نبایدبرایکودکاندرسنینمختلفنیزنسخهواحدی
پیچید و انتظار داشت اثر بخشی و کارآیی یکسانی
داشتهباشد.
 مدارس باید چه نکاتی را در نظر بگیرند؟
سوری درباره مدارس میگوید :مدارس شرایط
متفاوتی دارند؛ فیزیک و فضای محیط یک طرف
قضیهاستکهدرپروتکلهادیدهشدهامااینکهچطور
این فضا با شرایط کنونی تطبیق داده شود اهمیت
زیادی دارد .پیشنهاد وی به آموزش و پرورش در
مناطق و نواحی مختلف این است که از مشاورههای
مرتبط با افراد متخصص این همهگیری استفاده
کنند .این متخصصان میتوانند در تصمیمگیریها،
بهتر کمک کنند .این متخصصان ممکن است در
انجمنهای اولیا و مربیان حضور داشته باشند یا از
بیرون برای همکاری دعوت شوند .اینگونه نخواهد
بود که یک پروتکل نوشته شود و فردا این پروتکل در
پیشگیری از گسترش و شعلهورتر کردن همهگیری
معجزه کند .سوری میافزاید :از نظر اپیدمیولوژی،
هر تجمعی میتواند قابلیتی برای افزایش همهگیری
باشد ،حاال فرقی نمیکند این تجمع در مدرسه،
مجموعه ورزشی یا مراسم مذهبی باشد .بنابراین
این نگرانی بالقوه برای ما وجود دارد که با بازگشایی
مدارس ،اندازه شیوع بزرگتر شده و منحنی آن باالتر
رود.بههمیندلیلبایدشرایطیاتخادکنیمکهنظارت
و ارزشیابی درستی داشته و با بهکارگیری آن متناسب
با شرایط ،بار ناشی از این اتفاق را به حداقل برسانیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تاکید کرد:

افزایش جرایم ماده صد برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،با بیان اینکه جلوگیری از
تخلفاتساختمانیعزمتمامینهادهایمسئولرامیطلبدتاکیدکرد :مراجعصدور
پروانه باید در هنگام بروز تخلفات به موقع عمل کنند .
مهندس امین مقومی اظهار داشت :پس از پیگیری های مجدانه هیات مدیره دوره
هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و مصوبات خوبی که در هیات چهارنفره
استان اخذ شد؛ مجریان ذیصالح ساختمان در استان شروع به فعالیت کردند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،با بیان اینکه موانع جدی پیش
روی این موضوع در سراسر کشور وجود دارد و استان قم نیز از این موانع بی نصیب
ّ
نمانده افزود :قانونا در پروانه ساختمان می بایست نام مجری ذیصالح ثبت شود که
این موضوع عملیاتی نشده بود و به همین دلیل ضرورت داشت تا اقدامات قانونی
صورتگیرد.
مقومی افزود :در این راستا مکاتباتی با مراجع صدور پروانه انجام پذیرفت که البته
ثمربخش نبود و به همین دلیل از ظرفیت های دستگاه قضایی استفاده کردیم و در
این مدت چندین پروژه ای که بدون استفاده از مجریان ذیصالح مبادرت به ساخت
وساز کردند با حکم دستگاه قضایی متوقف و با اشخاص فاقد صالحیتی که در این
عرصه ورود داشتند برخورد شد.
وی با اشاره به انجام آسیب شناسی موضوع مجریان ذیصالح به منظور صوری
نشدن این امراظهار داشت :در این راستا جلسات مختلفی برگزار شد و در سال گذشته
هیاتمدیرهدورههشتمتصمیمگرفتازظرفیتهایمختلفیکهدرزمینهاجراوجود
دارد ،استفاده نمایند که انجمن سازندگان مسکن و ساختمان ،انجمن پیمانکاران
ساختمانی ،انجمن انبوه سازان ،معماران فنی و کاردان های تجربی از جمله آنها بوده
است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،گفت :در سال گذشته با
انجمن پیمانکاران و سازندگان مسکن در این زمینه تفاهمنامه هایی امضا شد و
موضوعاتی همانند قیمت گذاری درحوزه اجرا ،تقویت نظارت و برخورد با متخلفان
در این تفاهمنامه ها مورد تاکید قرار گرفت و در این مدت نیز پرونده های برای مجریان
ذیصالح متخلف تشکیل و به شورای انتظامی ارجاع داده شد.
وی اضافه کرد :کمیسیون مجریان ذیصالح نیز به منظور پیگیری های بیشتر
در سازمان راه اندازی شد و عالوه بر اعضای ثابت ،نمایندگان تشکل ها نیز در این
کمیسیونحضوردارند.
مقومی ادامه داد :در راستای ساماندهی نحوه شروع فعالیت در بخش اجرا و
جلوگیری از ایجاد اختالل در فرآیندهای سازمانی مقرر شد کاربرگ اجرا برای مجریان
ذیصالحی که می خواهند در این عرصه فعالیت کنند در دو نوبت شش ماهه اول سال
و شش ماهه دوم تکمیل گردد و بر اساس مبحث دوم اگر مهندسی کاربرگ اجرای

خود را فعال کند باید از حوزه طراحی و نظارت انصراف دهد .رییس سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان قم ،با بیان اینکه با پیگیری ها و هماهنگی هایی که با
که شهرداری صورت گرفته؛ تصمیم بر آن شد از ظرفیت مجریان ذیصالح به تدریج
استفاده شود افزود :اخیرا شهرداری در خصوص ساختمان های باالی  6سقف یا
باالی  2هزار مترمربع ،مکاتبه ای با مدیران مناطق هشت گانه داشته مبنی بر اینکه
معرفی مجری ذیصالح قبل از آغاز عملیات اجرایی الزامی است که این امر قابل
تحسین است اما در فراز پایانی این ابالغیه موضوعی آمده که ارتباطی با این مبحث
ندارد.
وی ادامه داد :در این ابالغیه آمده که در صورت اقدام مجری نسبت به ساخت غیر
از نقشه های مصوب ،شهرداری منطقه می بایست نسبت به شکایت علیه مجری به
شورای انتظامی اقدام کند که باید عنوان داشت گرچه سازمان همواره از برخورد با
تخلفات در حوزه نقشه های مصوب پیشگام بوده و در این زمینه پیشنهادهایی داشته
اما اینکه تنها مجری ذیصالح را مقصر در این زمینه بدانیم منطقی و عقالنی نیست.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،افزود :مراجع صدور پروانه
وظایف قانونی در برخورد با تخلفات ساختمانی دارند و ناظران هم باید گزارش به
َ
موقع خود را از تخلفات ساختمانی ارائه دهند؛ ولی صرفا معرفی کردن مجری به
عنوانمقصردرزمینهنقشههایاجراییمنصفانهنیست.
مقومی تصریح کرد :در حوزه تخلفات ساختمانی مهمترین قدم ،بحث جلوگیری از
تخلف است اما اگر مراجع صدور پروانه به گزارش های ناظران توجهی نکنند و پروژه
به ماده صد برسد و جریمه اخذ شود در این مرحله هیچ دستگاهی نمی تواند جلوی
تخلفرابگیرد.
وی بیان داشت :یک طرفه دیدن موضوع و فقط معرفی کردن مجریان ذیصالح به
شورای انتظامی به دلیل اجازه ساخت و ساز خالف نقشه های مصوب درست نبوده و
به صالح نیست که این امر در نهایت به از میان برداشتن مجریان ذیصالح و ناکارآمدی
آنچه که تاکنون شروع شده می انجامد که این امر باید اصالح شود چرا که دارای تبعات
منفیخواهدبود.
مقومی با بیان اینکه جلوگیری از تخلفات ساختمانی عزم تمامی نهادهای مسئول
را می طلبد تاکید کرد :مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات به موقع عمل
کنندولزومابحثتخلفاتساختمانیبهمجریبازنمیگرددکهالبتهدراینزمینهنیز
سودجویان با هدف کسب درآمد بیشتر به دنبال تخلف هستند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،عنوان کرد :جرایم ماده صد
می بایست منطقی شود و شورای شهر قم در بودجه امسال قدم مثبتی برداشته و
جریمه ماده صد افزایش چشمگیری یافت که در این شرایط تخلف به سختی صورت
خواهدگرفت.

مدیرکل آموزشوپرورش استان قم اعالم کرد :

بهرهمندی  ۸۵درصد از دانش آموزان
قمی از شبکه شاد

مدیرکل آموزشوپرورش استان قم گفت :با رفع بسیاری از نواقص برنامه شاد،
 ۸۵درصد از دانش آموزان قمی از مزایای این شبکه بهرهمند میشوند.
حمیدرضا شیخاالسالم در گفتوگویی ،با اشاره به نحوه بازگشایی مدارس در
سال تحصیلی جدید اظهار داشت :همکاران ما در ستاد اجرایی سطح نواحی با
هماهنگیهای الزم برنامههای خود را در سه وضعیت طراحی کردهاند تا بازگشایی
کلیه مدارس استان با حضور همکاران اجرایی و در صورت نیاز همکاران فرهنگی
انجام شود که از روز شنبه آموزش دروس مقاطع مختلف در فضای مجازی ارائه
خواهدشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با معرفی محورهای مانور بازگشایی مدارس
تصریح کرد :بازگشایی مدارس حول پنج محور برنامهریزی ،همکاران و آمادگی
آنها در برنامه شاد ،بهداشت مدارس ،وضعیت سهگانه و دانش آموزان و رصد
آمادگی آنها برای حضور در مدارس در قالب کلمه بهبود انجام میشود.
وی نحوه آموزش در مدارس استثنایی را نیز همانند دیگر مدارس در فضای
ً
مجازی دانست و ابراز کرد :با توجه به تعداد محدود این دانش آموزان قطعا نحوه
ارتباط در فضای مجازی و حتی تلفنی با این عزیزان بسیار راحتتر خواهد بود،
برآورد ما حفظ سالمت این دانش آموزان با مدیریت شرایط است.
شیخاالسالم با اشاره به افزایش تعداد دانش آموزان طی سالهای اخیر و تراکم
باالی جمعیت در استان عنوان کرد 273 :هزار دانشآموز در مقاطع مختلف در
مدارسسطحاستانمشغولبهتحصیلمیشوندکهبهمنظورتقویتزیرساختها
تا به امروز  186فضای آموزشی احداث و مقاومسازی شده است.
آموزش و پرورش با کمبود نیروی انسانی مواجه است
وی کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش را جدی دانست و افزود :محدودیت
ظرفیت استخدام و از طرفی بازنشستگی جمع کثیری از همکاران فرهنگی بهطور
همزمان ،آموزش و پرورش را با کمبود نیروی انسانی مواجه ساخته که این مشکل با
بهکارگیریحقالتدریسنوبتدومهمکارانتأمینشدهاست.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان قم برگزاری برخی از دروس کارگاهی و
عملی با تعیین وضعیت و تقسیمبندی هنرجویان هنرستانها بهصورت حضوری
انجام میشود که این اقدام با رعایت کامل موارد و نکات بهداشتی از سوی مراکز
آموزشی مدیریت خواهد شد .وی راهاندازی شبکه شاد را رخدادی بزرگ برای
آموزش و پرورش دانست و گفت :این برنامه با همه نواقصی که در آن مطرح بود در
بازه زمانی محدود جمع کثیری از دانش آموزان را تحت پوشش قرارداد تا با تدریس
مجدد و مرور مطالب درسی تمامی شبهات و اشکاالت خود را رفع کنند.
شیخاالسالم نوع ارتباط معلم با دانشآموزانش را در یادگیری مؤثر قلمداد کرد
و افزود :در نسخه جدید برنامه شاد کالسهای درسی طبق ساعات تعیینشده
توسط مدیران به دانش آموزان انجام خواهد شد و ارائه مطالب آموزشی در این برنامه
نیز با توجه به آستانه تحمل دانش آموزان در مقاطع مختلف آمادهشده است.
رونمایی نسخه جدید برنامه شاد در فضای مجازی
وی با اشاره به بهرهمندی  85درصد از دانش آموزان قمی از مزایای شبکه شاد
یادآور شد :دانشآموزانی که به هر دلیلی موفق به تهیه وسایل مجازی نشدهاند
مطالب آموزشی دروس مختلف را میتوانند از طریق شبکههای آموزشی
تعیینشده در صداوسیما فرابگیرند .به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با
تهیه جزوه و درسنامه و روانسازی مطالب کتاب درسی برای دانش آموزان مناطق
محروموروستاییاقداماتشایستهایصورتگرفتهبهنحویکهاینکارباشناسایی
دانشآموز و مراجعه به درب منازل بهصورت موردی انجامشده است .وی از رونمایی
نسخه جدید برنامه شاد در فضای مجازی خبر داد و گفت :نسخه جدید برنامه شاد
با امکانات و ساختار جدید رونمایی شده است و با انتقال اطالعات دانش آموزان
و همکاران ما از سامانه سناد به شاد ،کالسبندیها و احراز هویت دانش آموزان
در بستر شاد انجام میشود .شیخاالسالم با اشاره به رفع مشکالت برنامه شاد در
نسخه جدید خاطرنشان کرد 25 :نفر از همکاران ما با محوریت کارشناس فناوری
ٔ
درزمینه نحوه استفاده از این شبکه را
اطالعات مشخص شدند تا آموزشهای الزم
ٔ
ببیندودرهرناحیهسهپشتیبانبرایرفعسؤاالتهمکارانووالدیندرزمینهشبکه
شاد وارد عمل شدهاند.
مدیر امور شیالت جهادکشاورزی استان قم:

استخرهایپرورشماهیبهسامانههای
تصفیهآبمجهزمیشود

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :استخرهای
دومنظوره پرورش ماهی استان به سامانههای تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی آب
مجهزمیشود.
سیدمحمدرضاطاهریبیانکرد:بهرهبرداریبهینهازمنابعآبیدرتولیدآبزیان،
افزایش تولید آبزیان در واحد سطح ،ارتقا ضریب مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی
و کاهش خطر و ریسک تلفات آبزیان ناشی از خرابی چاه یا قطع آب ورودی به
استخرها ازجمله مزایای این طرح است.
وی افزود  :امکان تولید آبزیان با حقابه غیر دائم آب کشاورزی ،رعایت حجم
برداشت مندرج در پروانه چاه آب کشاورزی و رعایت ساعات خاموشی چاه در
فصل تابستان و پیک مصرف برق از دیگر امتیازهای استفاده از سامانههای تصفیه
فیزیکی و بیولوژی آب در استخرهای دومنظوره استان است.
وی ادامه داد :در همین راستا از ابتدای سال  ۹۹تاکنون دو استخر پرورش
ماهیان سردابی استان به سامانههای تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی آب برگشتی
تجهیز شد و ظرفیت تولید آنها به  ۵۰تن در سال افزایش یافت.
تولید آبزیان در قم اعم از ماهیان گرمابی ،سردابی ،خاویاری ،تیالپیا و ماهی
سفید در حدود ۲۵۰باب استخر دومنظوره ذخیره آب کشاورزی صورت میگیرد.
طاهری همچنین بیان کرد  :قم در حوزه آبزیپروری ازجمله استانهای فعال
کشور است و بهرهبرداران بسیاری در این بخش سرمایهگذاری کردهاند.
وی ادامه داد  :ساالنه یک هزار و  ۷۰۰تن انواع آبزیان در قم تولید میشود
و صنعت شیالت استان در سال جهش تولید با حمایت دولتی و مشارکت فعال
بهرهبرداران ،شاهد رشد هرچه بیشتر نیز خواهد بود.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر  ۸۰۵هزار تن در
ٔ
زمینه محصوالت زراعی  ،باغی  ،دامی و شیالت است.
به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صورت گرفت:

احداث مدرسه روستای چشمه شور

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به وضعیت پرخطرو نامناسب
مدرسه روستای چشمه شور گفت :قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه با مشارکت
خیرین ،مدرسه این روستا را تجدید بنا می کند.
سرهنگ محمود داودآبادی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از
برنامه های با اولویت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه رسیدگی ،تعمیر و بازسازی
و اصالح فضاهای آموزشی مناطق محروم است ،اظهار کرد :مقام معظم رهبری
فرمودند گاهی یک استعداد می تواند کشور را از یک گذرگاه خطرناک عبور دهد و
در این راستا در تالش هستیم همه دانش آموزانی که پیگیر کسب علم و دانش در
مناطق محروم هستند از امکانات و تجهیزات خوبی برخوردار شوند.
وی ادامه داد :با اشراف اطالعاتی که از منطقه هدفمان در دهستان قمرود و
روستای چشمه شور داریم ،یکی از مشکالت این روستا وضعیت نامناسب و ناایمن
مدرسه آن است که برآن شدیم با استفاده از ظرفیت خیرین و قرارگاه پیشرفت و
آبادانی سپاه ،مدرسه روستای چشمه شور را تجدید بنا کنیم.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به اینکه پیرو این تصمیم
پیگیری هایی با دستگاه های مسئول از جمله آموزش و پرورش و نوسازی و تجهیز
مدارس انجام دادیم ،بیان کرد :در نهایت طی جلسه ای تفاهم نامه اجرای این
پروژه به امضا رسید که طی آن مقرر شد مدرسه سه کالسه روستای چشمه شور
به صورت صد درصد توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه تجدید بنا و سازمان
نوسازی و تجهیز مدارس وظیفه نظارت بر این پروژه را عهده دار شود.
داودآبادی در پایان با تاکید بر اینکه این پروژه یکی از پروژه های پراهمیت قرارگاه
پیشرفت و آبادانی است ،خاطرنشان کرد :روستای چشمه شور بالغ بر  25دانش
آموز دارد و در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت در آن ،تعداد دانش آموزش
به  35نفر خواهد رسید که امیدواریم این کار بخشی از مشکالت مردم را حل کند و
زمینه ساز رشد دانش آموزان در این روستا باشد.

اقتصادی5

 شماره 5110ت و سوم 
سهشنبه -هجدهم شهریور ماه  -1399سال بیس 

گفتوگوبایکتحلیلگربازارسرمایه؛

بیم و امید این روزهای بورس؛ روند اصالحی به پایان رسید؟

«کوتاهترین شکل اصالح زمانی صورت میگیرد که بازار بهصورت خودانتظام
جایگاهش را بشناسد ».این سخن یکی از تحلیلگران بازار سرمایه است که بر آزاد
گذاشتن بازار سرمایه به حال خود تاکید دارد و میگوید در این صورت بازار سریعتر
راه خود را پیدا میکند.
به گزارش ایرناپالس ،این روزها فعاالن بازار سهام میپرسند اصالح بازار سرمایه
به پایان رسیده و روند بازار برگشته؟ آیا دو روز مثبت شدن کمرمق شاخص کل
نشان پایان یافتن اصالح بازار است؟
درحالیمعاملهگرانبازارسرمایهبهاستقبالسومینروزکاریاینهفتهمیروند
که شاخص کل در  2روز گذشته مثبت بود و در مجموع  ۱۵هزار و  ۸۴۰واحد
افزایش را تجربه کرد و روی عدد یک میلیون و  ۶۴۷هزار و  ۷۸۱واحد آرام گرفت
اما شاخص کل هموزن در این  2روز منفی بود و با کاهش  ۷هزار و  ۵۸۸واحدی به
 ۴۴۱هزار و  ۷۹۲واحد رسید.
برخی تحلیلگران معتقدند این روند بهمعنای حمایت از سهمهای شاخصساز
است و در حالی که اغلب سهمها منفی هستند ،مثبت شدن برخی سهمهای
شاخصساز باعث شده که شاخص کل مثبت باشد.
ایرناپالس در این رابطه با فردین آقابزرگی ،کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
گفتوگو کرده است.
وی معتقد است :باوجود اینکه اغلب فعاالن بازار سرمایه تمایل زیادی دارند حال
و روز بازار به فضای چند ماه گذشته بازگردد اما اینگونه نشده و البته به صالح
هم نیست که چنین شود .اگر بهسرعت به روند افزایشی سریع و بازدهیهای باال
بازگردیم ،نقدینگی از بازار سرمایه خارج میشود .بهترین و طبیعیترین شکل
ممکن ایجاد سینوسهای نوسانی مثبت و منفی در بازار است.
اشتیاق برای فروش سهام
آقابزرگی میگوید :اغلب افرادی که در چند ماه گذشته وارد بورس شدند ،فاقد
تجربه و دانش الزم برای سرمایهگذاری بودهاند .این افراد تجربه فضای رکودی و

نزول شاخص بازار و قیمت سهام را نداشتهاند .اکنون فضا بهگونهای مدیریت
میشود که اغلب حقوقیها بازار را بهگونهای جمع میکنند و از ریزشها و
کاهشهای مستمر و پیاپی جلوگیری میکنند .این نشاندهنده اشتیاق فعاالن
بازار برای فروش سهام خود است.
وی ادامه میدهد :روز شنبه نیز اگر چند سهامدار حقوقی بزرگ حمایت
نمیکردند ،شاید با اصالح شدیدتری مواجه بودیم .فعالیت در بازار سرمایه برای
کسانی که تحمل گذراندن چنین روزهایی را ندارند ،مناسب نیست .اما با توجه به
رشد قیمت بسیاری از سهام در چند ماه گذشته ،اغلب افرادی که اکنون سهام
خود را حتی در صف فروش ،به فروش میرسانند ،سودهایی کسب کردهاند.
ادامه روند قبلی بورس به صالح اقتصاد کشور نیست
آقابزرگی میافزاید :تنها در یک نمونه ،اقتصاد انگلستان رشد اقتصاد منفی۲۰
درصدداشت هاستوچنینوضعیتیبرایبرخیکشورهایاروپاییدیگرنیزصدق
میکند .دلیل آن حوادثی بوده که در سال  ۲۰۲۰رخ داده از جمله شیوع بیماری
کرونا ،جنگ اقتصادی آمریکا و چین ،فراز و نشیب قیمت کامودیتیها و. ...
اقتصاد ایران نیز بنا به گفته مرکز آمار ۳.۵درصد رشد منفی را تجربه کرده است.
در چنینفضایی آنهمباشرایطی که متوسط p/eبورس ما ۲۹است،نباید انتظار
داشته باشیم روند صعودی قبلی ادامه یابد و البته ادامه آن روند به صالح اقتصاد
نیست .باید چنین اصالحاتی انجام شود .خوشبختانه بهتدریج به پایان دوره
اصالح قیمتها در بازار سهام نزدیک میشویم.
این کارشناس بازار سرمایه پیشبینی خود از میزان اصالح بازار را اینگونه بیان
میکند :به شرط عدم مدیریت یا حمایت و صرف نقدینگی حجیم ،تصور میکنم
شاخص کل بین یک میلیون  ۳۰۰هزار تا یک میلیون و  ۴۰۰هزار واحد اصالح
شود .اگر حمایتهای مختلف انجام شود ،کاهش بهصورت مقطعی مالحظه
نمیشود ،اما بهطور پلکانی و در عین حال شدید صورت میگیرد .یعنی اصالحی
که باید انجام شود به تعویق میافتد ،مانند فنری که فشرده شده و بهیکباره رها

میشود .بهترین و منطقیترین حالت این است که ذات بازار خود را کنترل کند.
باحمایتنابجا،فرصتهایخریدرامیسوزانیم
وی درباره منفی شدن شاخص هموزن و مثبت شدن شاخص کل میگوید:
هنگامیکهشاخصهموزنمنفیمیشود،یعنیبیشترشرکتهامنفیبودهاند.
روز شنبه بیشتر شرکتهای شاخصساز مورد حمایت قرار گرفتند .برخی
کارشناسان معتقدند چنین حرکتی ناگزیر است ،اما معتقدم با این کار امکان
خریدهای بالقوه از افرادی گرفته میشود که مترصد فرصتی هستند تا سرمایه
خود را به بورس بیاورند .سهمی که با حمایت باال نگاه داشته شود ،جذابیت خرید
را برای کسی که منتظر کاهش قیمت آن است ،از دست میدهد.
نامه  ۲۵اقتصاددان اثری روی بازار نداشت
آقابزرگی درباره نامه  ۲۵اقتصاددان خطاب به مسئوالن دولتی و اثر آن روی
اصالح بازار میافزاید :مخالفم که یک عامل را منشأ اصلی شکلگیری چنین
روندی قرار دهیم .ارزش روز سهام از ارزش ذاتی آنها فاصله گرفته بود و هنوز
هم این موضوع تا حدی مشاهده میشود .این مساله اصلیترین اثر را برای ایجاد
فضای اصالحی به وجود آورد .بحثهایی مانند دارا دوم یا پاالیشی یکم ،عدم
عرضه سهام عدالت و  ...نیز اثرگذار بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه میدهد :اگر قرار باشد بازار با حرف کسی باال یا
پایین برود ،میتوان خالف آن را نیز مشاهده کرد .به این صورت که دولت با جدیت
از بازار سرمایه حمایت قاطع میکند اما اصالح را مشاهده میکنیم .اگر  ۲۵نفر
حرفی زدند که منتهی به ریزش بازار شده ،پس چرا هنگامی که یک حامی بزرگی
مانند دولت خواهان تقویت بازار سرمایه است ،آنطور که انتظار میرود اثرگذار
نیست؟ ماهیت بازار سرمایه که خود را اصالح میکند ،در حال اتفاق افتادن است
و به حرف کسی هم ارتباط ندارد.
بورس را به حال خود رها کنید ،درست میشود
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیشنهادش به رئیس سازمان بورس و مسئوالن
اقتصادیدولتمیگوید:بهجایانجامحمایتوصرفنقدینگیبرایجلوگیری
از کاهش قیمت سهام و شاخص کل ،اجازه دهند بازار خود را پیدا کند.
کوتاهترین شکل اصالح زمانی صورت میگیرد که بازار بهصورت خودانتظام
جایگاهش را بشناسد .همانطور که در سالهای گذشته نیز شاهد بودیم و یک
بار تجربه کردیم که با باز کردن محدوده نوسان قیمت در مدت کوتاهی ،بازار روند
معکوسی را در پیش گرفت.
در حال حاضر نیز همین شرایط صادق است؛ هر چه این فرسایش بیشتر شود،
اجازه میدهیم عدهای که تا پیش از این برای خروج از بازار تردید داشتند ،تصمیم
قطعی برای خروج بگیرند .زیرا هنگامی که القا شود وضعیت فوقالعاده است،
کسانی که چنین نظری نداشتند نیز وارد صف فروش میشوند.
آقا بزرگی ضمن اینکه موافقتش را با حذف دامنه نوسان حذف اعالم میکند،
میافزاید :اکنون اگر سهمی با صف فروش مواجه باشد ،برخی به این علت که
نقطهپایانیسهمراصففروشمیبینند،بالفاصلهوارداینصفمیشوند.امااگر
محدوده نوسان وجود نداشته باشد ،هر کسی جرأت نمیکند در محدوده نوسان
قیمت ،موضع فروش بگیرد .بنابراین فقط افرادی که نیاز به پول فوری داشتهاند،
نسبت به فروش اقدام میکنند .البته اگر محدوده نوسان را برداریم باید پیامدهای
آن را نیز بپذریم؛ به این صورت که ممکن است شکل پررنگی از افت شاخص را در
یکی دو روز تجربه کنیم ،اما بالفاصله پس از آن روند برمیگردد؛ مشروط بر اینکه
متغیرهایاثرگذاراقتصادینیزوضعیتبرگشتراتأییدکند.
وی در پایان تأکید میکند :اکنون نمیتوان از برگشت بازار سخن گفت ،زیرا
هیچ متغیر اثرگذاری دچار تغییر خاصی نشده که بخواهیم از تغییر روند بازار
سخنبگوییم.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده
های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح
ذیل تأیید نموده اند
 -1رأی شماره  139960330002004736مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002149مربوط
به خدیجه جمالی فرزند آیت اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت109متر
مربع پالک شماره 1947/174اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری
مع الواسطه از ابوالفضل جعفری ثبت دفتر 417صفحه( 5م الف)7055
 -2رأی شماره  139860330002027833مربوط به پرونده کالسه  1391114430002018211مربوط
بهمروتعلیسلیمیفرزندمسیبدرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت120متر
مربع پالک شماره  152فرعی از  1950اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
خریداری مع الواسطه از ابوالفضل احسانی (م الف)7056
 -3رأی شماره  139660330002035409مربوط به پرونده کالسه  1391114430002010162مربوط
به رمضان رجبی فرزند عزیزعلی درقسمتی از ششدانگ ..قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت120
متر مربع پالک شماره فرعی از 2185و 2186اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی مع الواسطه از علی اکبر نوروزی خریداری کرده است (م الف )7058
 -4رأی شماره  139960330002001599مربوط به پرونده کالسه  1391114430002011482مربوط
به نعمت اله اناری بزچلوئی فرزند براتعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  99متر مربع پالک شماره  1777/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از علی صادقی روشن (م الف )7073
 -5رأی شماره  139960330002004731مربوط به پرونده کالسه  1395114430002001624مربوط
به زرین تاج شهبازی فرزند محمد جعفر در 3دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 74/85متر مربع پالک شماره 1947/198اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی خریداری مع الواسطه از عبدالرحیم معصومیان ثبت دفتر 194صفحه( 319م الف)7076
 -6رأی شماره  139960330002004730مربوط به پرونده کالسه  1395114430002001623مربوط
به مهدی وصالی هویدا فرزند ابوالحسن در 3دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 74/85متر مربع پالک شماره 1947/198اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی خریداری مع الواسطه از عبدالرحیم معصومیان ثبت دفتر 194صفحه( 319م الف)7077

 -7رأی شماره  139960330002004377مربوط به پرونده کالسه  1397114430002001942مربوط
به مهدی واشیان فرزند محمدعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 88/71متر مربع پالک شماره  2339/187اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از نجف علی واشیان ثبت دفتر  216صفحه ( 151م الف )7078
 -8رأی شماره  139960330002006812مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001754مربوط
به مجید قربانی فرزند سلیمان درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 180متر
مربع پالک شماره  1947/142اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری
مع الواسطه از تقی احمدلو ثبت دفتر  214صفحه 211و ( 214م الف )7079
 -9رأی شماره  139960330002001830مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000953مربوط
به ابوالفضل شیرازیان فرزند اسماعیل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 110متر مربع پالک شماره  2186اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
خریداری مع الواسطه فاطمه بیگدلی و قدسی بیگدلی (م الف)7080
 -10رأی شماره  139960330002004475مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002241
مربوط به ابراهیم محمدی فرزند نظام درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 40متر مربع پالک شماره  65فرعی از  1934اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند رسمی شماره  101459مورخ  98/4/15دفترخانه  41قم (م الف )7083
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/06/02 :
تاریخانتشارنوبتدوم99/06/18:
عباس پور حسنی حجت آبادی
رئیسثبتاسنادمنطقهدوقم

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را
براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل
تأییدنمودهاند.
 -1رای شماره  139960330001003318مربوط به پرونده کالسه
 1398114430001001396مربوط به عباسعلی سلطان زاده فرزند
رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  56مترمربع پالک شماره
 10363اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
مالکیت مشاعی صادره دفتر 240صفحه 166و 169به موجب سند قطعی
 53810مورخ  1369/07/22دفترخانه  7قم (م الف )7057
 -2رای شماره 139960330001003471مربوط به پرونده کالسه
 1398114430001001802مربوط به کاظم صابری زاده فرزند احمد
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
 72/15مترمربع پالک شماره  1781اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفترالکترونیکی
 139820330001019018به موجب سند صلح شماره  23164مورخ
 1398/07/15دفترخانه  74قم (م الف )7074
 -3رای شماره  139960330001003475مربوط به پرونده کالسه

 1398114430001001803مربوط به فوزیه حبیبی احمدآبادی فرزند
محمدحسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  72/15مترمربع پالک شماره  1781اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
الکترونیکی  139820330001019017به موجب سند صلح شماره
 23164مورخ  1398/07/15دفترخانه  74قم (م الف )7075
 -4رای شماره 139960330001002848مربوط به پرونده کالسه
 1398114430001002244مربوط به احمد کمری فرزند محمود در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  166/73مترمربع پالک شماره
 10965اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
قطعی به شماره  25593مورخ  1398/12/06دفترخانه  87قم (م الف
)7081
 -5رای شماره 139960330001003625مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000269مربوط به غالمرضا قاسمی فرزند مسیب
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  73/50مترمربع پالک شماره
 10309/19اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
مالکیت مشاعی صادره دفتر  78صفحه  88به موجب سند قطعی 40274
مورخ  1350/09/21دفترخانه  3قم (م الف )7082

 -6رای شماره 139960330001003633مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000253مربوط به غالمرضا قاسمی فرزند مسیب در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  138/75مترمربع پالک شماره
10455اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
مالکیت مشاعی صادره در دفتر  586صفحه  513به موجب سند قطعی
 153086مورخ  1386/10/27دفتر خانه  3قم (م الف )7082
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی
به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و
رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
تاریخ انتشار نوبت اول99/06/02:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/06/18:
محمود مهدوی -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

وزیر راه و شهرسازی:

زمینهای مسکن ملی تا پایان
شهریورماهتعیینتکلیفمیشود

وزیر راه و شهرسازی بر تسریع و کیفیت دادن به ساخت و سازهای مسکن ملی
تاکید کرد و گفت ۳۱:شهریورماه ،پایان مهلت تعیین تکلیف تمامی اراضی است
که مسکن ملی در آنها احداث میشود.
«محمد اسالمی» در جلسهای که به شکل ویدئو کنفرانس با مدیران کل راه و
شهرسازی استانهای سراسر کشور در خصوص پیشرفت فیزیکی طرح اقدام
ملی مسکن برگزار شد ،بر تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تاکید کرد و
خطاب به معاونان خود و همچنین مدیران کل راه و شهرسازی ،اظهار داشت :با
همت باال به سمت تحول بخشیدن به تولید و عرضه مسکن اقدام کنید .باید روند
حرکت تولید مسکن سرعت داده شود و تولید مسکن در کشور برای رفع نیازهای
متقاضیانواقعیبهمنصهظهوربرسد.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری تاکیدات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای
هیات دولت مبنی بر اینکه کاری که در دولت در خصوص مسکن شروع شده باید
در همین دولت به اتمام برسد ،گفت :اتمام طرح اقدام ملی مسکن و تعهدات
دولت تکلیف شرعی و برعهده تک تک ما قرار دارد .همانطور که رییسجمهوری
نیز تاکید کرده و مداوم در خصوص مسکن در حال پیگیری موضوع هستند.
عضو کابینه دولت دوازدهم ،تصریح کرد :مدیران کل راه و شهرسازی تا پایان
شهریورماهمهلتدارندتازمینهایاجرایطرحاقدامملیمسکنرانهاییکنند.
اسالمی توضیحداد :در آخرین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،
اختیار الحاق به محدودهها را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان تفویض کردیم و
این تفویض اختیار یک راه میانبر است که البته شروطی نیز دارد .باید دقت داشته
باشید که بی انضباطی نشود .بدین معنا باید در خصوص اجرای طرح اقدام ملی
مسکن ،طراحی درست ،انجام شود .باید پهنه هایی ایجاد و ساخت و سازی انجام
شود که کاری ماندگار و فاخر شود.
وی تاکید کرد :در خصوص اجرای طرح اقدام ملی مسکن ،کار شتابزده،
غیرمتعهدانه و غیرمهندسی به هیچ عنوان پذیرفته نیست .بنابراین باید طرح
و نقشه خوب و قابل قبولی برای آنها انتخاب شود و مشاورانی کار طراحی را
برعهده بگیرند تا کار قابل دفاع باشد .الزامات نیز حتما باید رعایت شود .بدین
معنا باید عدم تداخل با حرایم ،قرار نگرفتن ساخت و سازها روی گسل و همچنین
آبخوانها رعایت شود .وزیر راه و شهرسازی گفت :در خصوص طرح اقدام ملی
مسکن اکنون مشکل مالی و بانکی وجود ندارد .تسهیل گری بانک برای ارایه
تسهیالت به سازندگان طرح اقدام ملی ایجاد شده است .از بانک خواستیم با
شروع کار و تجهیز ،قسط اول به سازندگان ارایه شود .باید هرچه سریعتر افرادی که
واجد شرایط هستند شناسایی و ترغیب به افتتاح حساب و واریز اولیه وجه شوند تا
پروندههای این عده در بانکها تشکیل شود .تا بدین شیوه ،وجوهی که در اختیار
بانکها قرار می گیرد به پروژه ها تزریق شود.
اسالمی ادامه داد :این حرکتها باید متوازن دنبال شود و اجازه ندهیم زمان
بگذرد .بنابراین اطالع رسانی به متقاضیان واجد شرایط باید پیوسته انجام شود.
وی بر اجرای تفاهمات وزارت راه و شهرسازی با سایر وزارتخانهها از جمله وزارت
آموزشوپرورشبرایمسکنفرهنگیان،باوزارتدفاعبرایتامینمسکنکارکنان
نیروهای مسلح و با وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی برای تامین مسکن کارگران و
مستمریبگیرانتاکیدکرد.درنشستفوق،نمایندگانیازوزارتدفاعوپشتیبانی
نیروهای مسلح و وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز اعالم کرد:

رشد  ۸۸درصدی صادرات گاز
در هفت سال گذشته

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به توسعه پارس جنوبی و افزایش تولید
گاز در کشور گفت  :صادرات گاز در ۷سال گذشته ۸۸درصد افزایش داشته است.
«حسن منتظر تربتی» دیروز حاشیه مراسم بهره برداری از طرحهای گازرسانی
در استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه برنامه افتتاح گازرسانی به
شهر نودشه و  ۸۱روستای استان کرمانشاه در قالب پویش سبز که از چند هفته
گذشته آغاز شده  ،برگزار شد  ،ادامه داد :استانهایی که در زمینه گازرسانی به مرز
 ۹۵درصد میرسند را به عنوان استان سبز میدانیم و برنامه افتتاح گازرسانی به
شهرها و روستاها را در برنامه داریم.
وی افزود :استان کرمانشاه نیز امروز با بهرهبرداری از این شهر و  ۸۱روستا به مرز
 ۹۵درصد نزدیک شد .همچنین برنامه گازرسانی به تعداد زیادی روستا در دست
اجرا داریم که تا پایان امسال و سال آینده به اتمام میرسد.
تربتی با اشاره به اینکه در بحث گازرسانی روستایی اتفاقات خوبی افتاده
و سرعت خوبی پیدا کرده است  ،ادامه داد :گازرسانی به شهرها در بسیاری
از استانها تمام شده و به دنبال توسعه گازرسانی به روستاهای باقیمانده
هستیم.
وی گفت :اهمیت این موضوع از این بابت است که همه منابع مالی از محل
صرفهجویی در سوخت مایع تامین شده و نه تنها بار مالی برای دولت نداشته بلکه
درآمدزایی نیز داشته است .به گفته تربتی در سالهای گذشته  ۱۰میلیارد دالر
درآمد ارزی از محل صادرات گازوئیل،گاز مایع و نفت کوره عاید کشور شده و این
درآمد ادامه دارد .این در حالی است که تنها  ۴میلیارد دالر مجموع هزینههایی
است که در قالب بند ق برای گازرسانی انجام شده است.
وی با بیان اینکه صادرات گاز به ترکیه،عراق،جمهوری آذربایجان و ارمنستان
ادامه دارد  ،گفت :توسعه پارس جنوبی و شروع صادرات گاز به عراق باعث شد تا
صادرات گاز در مقایسه با سال  ،۹۲بیش از  ۸۸درصد افزایش پیدا کند.
معاون وزیر نفت افزود  :روزانه بسته به مقادیر مورد نیاز خریداران ،گاز صادر
میشود .وی میزان گاز تحویلی در قرارداد به ترکیه را ۳۰میلیون متر مکعب عنوان
کرد و ادامه داد :بر اساس قرارداد صادرات گاز به عراق نیز  ۵۵میلیون متر مکعب
است .تربتی میزان متوسط صادرات گاز در تابستان را روزانه ۷۵میلیون متر مکعب
اعالم کرد .وی در پاسخ به ایرنا در مورد سبز شدن استانهای باقیمانده تا پایان
سال نیز گفت  :تقریبا به جز استانهای سیستان و بلوچستان،کرمان وهرمزگان
باقی استانها شامل ۲۸استان تا پایان سال سبز میشوند.
وزیرنیرو:

ارتقای جایگاه ایران در بازار اوراسیا
الزامیاست

وزیر نیرو گفت :جایگاه ایران در بازار  ۲۰۰میلیون نفری اتحادیه اقتصادی
اوراسیا باید بیشتر از شرایط فعلی ارتقاء یابد اگر این هدف تحقق نیابد ،در آینده در
این بازار نقش اندکی خواهیم داشت و با مشکالتی روبرو میشویم.
رضا اردکانیان روز دوشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی استان یزد افزود :در
صورتی که جایگاه ایران را در اتحادیه اوراسیا محکم نکنیم ،وقتی سیل امکانات و
شرکتها به میدان آمد ،وضعیت خوب هم اکنون را نخواهیم داشت.
وی اظهار کرد :از ابتدای سال  ۹۸کشور با مشکالتی در زمینه صادرات روبرو
شده اما اکنون در وضعیت بهتری قرار داریم و تا آبان ماه آینده این فرصت را داریم
کهالحاقایرانبهاتحادیهاقتصادیاوراسیادایمیشود،ولیاگردرتحققبرنامهها
موفق نشویم ،الحاق به این اتحادیه موقت خواهد بود.
وزیر نیرو ادامه داد :استان های یزد و کرمان میتوانند با توجه به ظرفیتهایی که
در حوزه های مختلف اقتصادی دارند ،در این الحاق جایگاه ویژه ای داشته باشند.
اردکانیان در ادامه از برگزاری شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک ایران و
روسیه در چند ماه آینده در مسکو خبر داد و گفت :باید تشکلی در استانها شکل
بگیردتادراینکمیسیونشرکتکنندگانیداشتهباشند.
وی اضافه کرد :با توجه به جایگاه انرژی برق در تولید و صنعت کشور ،نقش
زیرساختی این صنعت باید به درستی ایفا شود تا تولید با مشکل مواجه نشود،
بخش قابل توجهی از این مهم به حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
بازمیگردد ،زیرا صنعت برق صد درصد متکی به منابع داخلی است.
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هدایتشیمیدربهآرزومندیورحمتیپورسپردهشد؛

مربیانمطرحقمسکاندارپرافتخارترین
تیمبسکتبالایران

مربیان مطرح و نامآشنای بسکتبال استان قم به عنوان سرمربی و مربی هدایت
پرافتخارترین تیم باشگاهی بسکتبال ایران را در فصل جدید لیگ برتر بر عهده
گرفتند.
برپایهاینگزارش،تیمبسکتبالمهرامیکیازتیمهایمطرحوباسابقهبسکتبال
کشور محسوب میشود که سابقه قهرمانی این رقابتها و حضور در مسابقات جام
باشگاههای آسیا را دارد ،تیمی که قمیها به واسطه حضور شیمیدر در لیگ برتر
دو بار به دقت در سال گذشته بازیهای این تیم را در تهران و قم تماشا کردند و
مهرام یک بار به شیمیدر قم باخت و یک بار در خانه خود نماینده قم را مغلوب کرد.
این تیم سال گذشته بعد از شیمیدر قم در رده پنجم جدول ردهبندی رقابتهای
مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال ایران قرار گرفت ،در حالی که جمع زیادی از
بازیکنانشاخصومطرحبسکتبالکشورهمچونصمدنیکخواهبهرامیکاپیتان
تیم ملی در این تیم عضویت دارند و امسال نیز جزو مدعیان لیگ برتر به شمار
میرود.
مهرام تهران سال گذشته با هدایت یکی از چهرههای با سابقه و مطرح مربیگری
بسکتبال در ایران یعنی مصطفی هاشمی به مصاف رقبا رفت اما مدیریت این
باشگاه امسال کادر فنی مهرام را دستخوش تغییر کردند و با جدایی رسمی
هاشمی از این تیم ،حاال یک مربی خوشنام از بسکتبال استان قم به نام علی
آرزومندی هدایت این تیم را بر عهده گرفته است.
آرزومندی که در دوران حرفهای بسکتبال خود بازیکن باشگاه مهرام نیز بوده،
پیش از این نیز سابقه مربیگری مهرام را در کارنامه دارد و در حالی هدایت تیم
پرآوازه مهرام را پذیرفت که از دیگر سوابق وی میتوان به سرمربیگری تیم ملی
بسکتبالنوجوانانایران،هدایتتیمجوانانمهرامومربیگریتی مپتروشیمیبندر
امام اشاره کرد.
مهرام از سال  1385تا کنون در سطح اول بسکتبال ایران حضور دارد و از جمله
افتخارات این تیم میتوان به  6قهرمانی ،دو نایبقهرمانی ،یک رتبه سومی در
مسابقات لیگ برتر و چهار مقام قهرمانی در پیکارهای غرب آسیا ،دو قهرمانی در
جام باشگاههای قاره کهن ،قهرمانی در رقابتهای بینالمللی  ABAچین و دو
مقام قهرمانی در جام شیخ راشد امارات اشاره کرد که این تیم را به پرافتخارترین
باشگاهبسکتبالایرانتبدیلکردهاست.
علی آرزومندی مربی قمی و سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در حالی
به عنوان سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران انتخاب شد که جواد رحمتیپور
رئیس دپارتمان آموزش بسکتبال و دیگر مربی شاخص بسکتبال قم نیز به عنوان
مربی در کادر فنی این تیم مطرح تهرانی ابقاء شد.
گفتنی است :با توجه به جلسه مسووالن فدراسیون بسکتبال با مدیران
باشگاههای لیگ برتری ،قرار است پیکارهای فصل 1399- 1400لیگ برتر از روز
پانزدهم آبان ماه آغاز شود و قمیها امسال عالوه بر حمایت از تیم شهرشان یعنی
شیمیدر ،به واسطه حضور دو مربی قمی در راس کادر فنی مهرام ،نگاه ویژهای به
این بازیها دارند.
رئیسکمیتهتعیینوضعیتفدراسیونفوتبال:

استراماچونیبرگرددقانونبایدبرای
همه باشگاهها عوض شود

رئیسکمیتهتعیینوضعیتفدراسیونفوتبالگفت:اگرباشگاهاستقاللاصرار
به بازگرداندن استراماچونی دارد ،باید قانون منع استفاده از خارجیها برای همه
باشگاهها از درجه اعتبار ساقط شود.
جمشید نورشرق در واکنش به اظهارات افشین پیروانی درباره منع جذب
بازیکنان خارجی در لیگ برتر فوتبال و لزوم داشتن نگاه تخصصی به تصمیم
گیری ها گفت :اگر در هر موضوعی نگاه تخصصی باشد ،عواقب کمتری دارد .هر
تصمیمیبگیریمشایدتبعاتیداشتهباشدکهخوشایندنباشد.منعمربیوبازیکن
خارجی البد برای هیات رئیسه سازمان لیگ یکسری مبانی داشته که به این
ً
جمعبندی رسیده اند .این تصمیمات قبال هم در فوتبالمان سابقه داشته است.
وی که با رادیو تهران گفتگو می کرد ،افزود :اگر استفاده از بازیکن و مربی
خارجی را ممنوع کنیم و باعث شود قیمت بازیکن و مربی داخلی افزایش یابد
ً
ً
حتما امر نامعقولی است و باید جلوی آن تصمیم گرفته شود .حتما فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ باید تمام امکان خود را به کار بگیرند که تصمیمشان چنین
نتیجه ای در پی نداشته باشد چون فشار زیادی به باشگاه ها می آید و بازار نقل و
انتقاالت را دچار تالطم می کند.
رئیسکمیتهتعیینوضعیتدربارهاصرارباشگاهاستقاللبرایبازگرداندنآندره
استراماچونی باوجود وضع قانون منع استفاده از مربی و بازیکن خارجی ،اظهار
کرد :موضوع خیلی ساده است .یک زمانی می خواهیم افکار عمومی را جهت
بدهیموموجرسانهایایجادکنیمویکزمانیبهحقیقتتوجهمیکنیم.حقیقت
این است قبل از اینکه بحث بازگشت استراماچونی و اختالف مدیر با سرمربی
استقالل رسانه ای شود ،این تصمیم در سازمان لیگ گرفته شده است .شاید آن
ً
موقع این خبر جذابیت رسانه ای نداشته است .این تصمیم بعدا مصوبه هیات
رئیسهفدراسیونفوتبالشد.
نورشرق تصریح کرد :در این فاصله اتفاقاتی رخ داد .هدفگذاری از وضع این
قانون نه استقالل و نه پرسپولیس بلکه برای فوتبال کشور بوده است .از قضا
این قانون همزمان شد با ادعای به کارگیری استراماچونی .خواهشم از مدیران
استقالل این است خودشان باتوجه به علم و آگاهی که به شرایط باشگاه دارند
باید به مرجع باال دست خود یعنی وزارت ورزش نگاه کنند .اینها مدیران منصوب
وزیر ورزش هستند.
وی خاطرنشان کرد :روز گذشته معاون وزیر ورزش گفت که از نظر ما این تصمیم
(منعبهکارگیریبازیکنومربیخارجی)پابرجاست.مالکیاصاحبامتیازتیمبر
این عقیده است .آیا مدیران منصوب این مرجع می توانند تصمیم دیگری بگیرند
و به هواداران القا کنند کعبه آمال به بازگرداندن استراماچونی است و بقیه نمی
گذارند؟ این کار صحیحی نیست .اگر اصرار دارند از استراماچونی استفاده کنند
باید تقاضا بدهند و مرجعی که مصوبه را گرفته آنرا برای تمام باشگاه ها از درجه
اعتبار ساقط کند نه یک باشگاه .باید بگویم فدراسیون فوتبال به صورت پرفشار
دنبالایننیستکهاستراماچونینیاید.
رییس سازمان لیگ فدراسیون کشتی :

مجوز برگزاری لیگ کشتی صادر شد

رییسسازمانلیگفدراسیون کشتیگفت:مجوزبرگزاریلیگبرتر کشتیآزاد
و فرنگی باشگاههای کشور به صورت متمرکز صادر شد.
به گزارش فدراسیون کشتی« ،عبدالمهدی نصیرزاده» افزود :از سوی معاونت
بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مجوز برگزاری بیستمین دوره
رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره) به صورت متمرکز و با
رعایتپروتکلهایبهداشتیصادرشد.
قرعهکشی لیگ برتر به شرح زیر است:
لیگ کشتی آزاد
گروه الف :دانشگاه آزاد اسالمی ،استقالل تهران ،ستارگان ساری ،نفت و گاز
کرمانشاه ،هیات کشتی گلستان و شهرداری بجنورد (تیم نفت و گاز کرمانشاه
انصراف داد) .گروه ب :بازار بزرگ ،هیات کشتی قائمشهر ،پاس تهران ،ستارگان
ساری و ویزازون.
در لیگ کشتی فرنگی نیز رقابتها در سه گروه برگزار میشود که  ۱۱تیم در
آن حضور دارند.
گروه الف :هیات کشتی سیرجان ،فوالد اکسین خوزستان ،آریوبرزن بهبهان و
رعد پدافند (فوالد اکسین خوزستان انصراف داد).
گروه ب :دانشگاه آزاد ،صبانور کردستان ،احتشام گستر کارون و هیات کشتی
خراسانجنوبی.
گروه ج :بازار بزرگ ،هیات کشتی استان یزد ،شهدای مدافع حرم قم.
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هیأت جدید فوتبال قم در آزمون بزرگ ؛

مهام پلیمر آماده حضور در لیگ آزادگان

باشگاهفوتبالمهامپلیمرقمبرایتیمداریدرمسابقاتفصلجدیدباشگاههای
کشور جام آزادگان به نمایندگی از استان قم اعالم آمادگی کرد.
برپایه این گزارش  ،مهامپلیمر چند سالی است که با استارت از ردههای سنی
پایهدرفوتبالقمفعالیت میکندو یکیازحامیانموفقاینرشتهبود ،مجموعهای

که سال گذشته در لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاههای کشور نماینده قم بود
و حتی تا آستانه صعود به لیگ برتر پیش رفت .بعد از بیتدبیری مسووالن استان
قم در انحالل صبا ،یکی از حامیان مالی که به فوتبال از هم گسیخته قم روی خود
نشان داد ،مهامپلیمر بود که به استعدادها و نخبههای فوتبال قم بها داد و با تیمی

کربکندی:

مستعد و آیندهدار در لیگ دسته اول امیدهای ایران به میدان رفت و حاال آماده
تیمداری برای قم در لیگ دسته دوم جام آزادگان است.
بیطرفان:مهامپلیمرمنتظراعالمنتیجهازهیأتفوتبالاست
مدیر باشگاه مهام پلیمر قم در این خصوص اظهار کرد :همراه با مصطفی
نیکوحرفیانمدیرعاملباشگاهجلساتیرابادکترقدرتاللهباقریسرپرستهیأت
فوتبال قم در خصوص حضور در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای
کشور برگزار کردیم و مصمم به حضور در این لیگ هستیم .امیر بیطرفان ادامه داد:
رایزنیها برای خرید یک امتیاز در لیگ دسته دوم کشور از سوی هیأت فوتبال در
حال انجام است و امیدواریم این اتفاق تحقق یابد ،این آمادگی از سوی باشگاه مهام
پلیمر به هیأت فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان اعالم شده و ما منتظر اعالم نتیجه
از سوی هیأت فوتبال هستیم.
مدیر باشگاه مهام پلیمر همچنین در خصوص حضور در لیگ فوتبال امیدهای
کشورگفت:بعدازیکفصلموفقدراینرقابتهاوصعودبهمرحلهدوم،تجربیات
زیادی را به دست آوردیم و میخواهیم با استفاده از این تجربیات در لیگ بزرگساالن
کشور حضور یابیم ،بنابراین در سال جاری تیمی را در رده امید نخواهیم داشت.
هیأت فوتبال قم در آزمون بزرگ
الزم به ذکر است :بعد از اتفاقاتی که در چند سال اخیر بر گرفته از عملکرد هیأت
فوتبال استان قم در رابطه با رشتههای فوتبال و فوتسال در قم رخ داد و ورزش قم
تیمهای بزرگ خود را در لیگهای برتر فوتبال و فوتسال از دست داد ،مدتها بود
که هیچ حامی مالی به فوتبال قم روی خوش نشان نمیداد و اکنون که مجموعه
مهامپلیمر آمادگی خود را برای تیمداری در لیگ دسته دوم جام آزادگان اعالم کرد،
این یک آزمون بزرگ برای هیأت جدید فوتبال قم است تا ثابت کند که به دنبال
تغییر مثبت و تحول در فوتبال قم است نه اینکه مانند هیأت سابق بهانهای واهی
مانند نبود اسپانسر را به عنوان توجیه عدم پیشرفت فوتبال قم و کمکاریهای خود
مطرحکند.

وریاغفوری:

قانون منع جذب خارجی ها غیرحرفهای است

امیدوارم شرایط بازگشت استراماچونی را فراهم کنند

پیشکسوت فوتبال ایران اعتقاد دارد قانون منع جذب بازیکن و مربی خارجی در فوتبال ایران کامال غیرحرفهای است و
اصال به آن فکر نشده است.
رسول کربکندی ،پیشکسوت فوتبال ایران درباره فصل گذشته لیگ برتر در گفتوگویی اظهار کرد  :لیگ امسال به دلیل
قضیه ویروس کرونا استثنایی شد و شرایط بهم ریخت .بین بازیها وقفه افتاد و تماشاگران هم نتوانستند به ورزشگاه بروند.
اینهاباعثشدلیگنسبتبهگذشتهمتفاوتشود.حساسیتهایاینلیگتالحظههایآخرادامهداشت.تیمهایسقوط
کرده و نمایندههای ایران در آسیا تا آخرین مسابقه مشخص نبود .به جز قهرمانی پرسپولیس ،همه چیز تا ثانیههای آخر در
سایه ابهام بود .این از جاذبههای لیگ امسال بود.
او ادامه داد :فوتبال ما از نظر فنی بهتر شده است اما به لحاظ اقتصادی روز به روز خطرناکتر میشود .با پولهای
دولتی قراردادهای وحشتناک بسته میشود در صورتی که سطح فوتبال ما با این مبالغ اصال همخوانی ندارد .بازیکنان
درخواستهای  ۱۰میلیاردی دارند .باشگاهها هم اکثرا دولتیاند و مدیران هم ورزشی نیستند و مدیران باالدستی آنها
را وادار میکنند که فالن مربی یا فالن مدیر را جا به جا کن .حضور داللها و روابطی که حاکم است آینده خطرناکی را
برای فوتبال ما به وجود میآورد .اما به لحاظ فوتبالی امروزه صحنههای فنیتری را میبینیم .یک عده از مربیان جوان مثل
مجیدی میسوزند و عدهای دیگر مثل گلمحمدی جز مربیان تاپ میشوند.
کربکندی اضافه کرد :خیلی از بازیکنان قدیمی وارد مربیگری میشوند و خیلی زود هم میخواهند وارد تیمهای لیگ
برتری شوند و حوصله و تحمل ندارند که با تیمهای سطح پایین کار کنند و میخواهند فوری به نوک قله برسند و خیلی از
اینها زود میسوزند.
پیشکسوت تیم فوتبال ذوبآهن درباره انتخاب رحمان رضایی به عنوان سرمربی این باشگاه هم ،گفت :باید کمی زمان
بگذرد تا بشود درباره آن اظهار نظر کرد .رحمان رضایی بازیکن خوب و ملیپوش بود اما اینکه تجربه سرمربیگری در لیگ
برتر را ندارد خطراتی دارد .این باعث میشود ریسک باالتر برود .من نقش داللها و واسطهها را در فوتبال خیلی پررنگ
میبینیم .ذوبآهن با چند مربی در حال مذاکره بود و یکدفعه رحمان رضایی رو شد .من اصال بحثم با رضایی نیست
و آرزو میکنم او ذوبآهن که تیم من بوده ،موفق باشند ولی اتفاقاتی که رخ میدهد نقش واسطهها و داللها را پر رنگ
میکند .اینها در تمامی ارکان فوتبال حضور دارند و این کار را سخت میکند .ذوبآهن مدیرعاملش در بستر بیماری است
و سرپرست آن را اداره میکند و بازیکنانش را هم از دست داده است.
کربکندی درباره قانون منع جذب مربی و بازیکن خارجی هم اظهار کرد :با توجه به پروندهها و شکایات از فوتبال ایران،
اعتبار فوتبال کشور ما در حال از بین رفتن است .از این زاویه این قانون درست است ولی به طور کلی با فوتبال حرفهای مغایر
است .همین قانون میتواند باعث افزایش بیرویه قیمت مربیان و بازیکنان داخلی شود .به همین علت میبینید که یک
بازیکن از ۱۰میلیارد حرف میزند .چرا نباید مربی و بازیکن خارجی خوب جذب کنیم که باعث پیشرفت فوتبال کشورمان
شوند .این یک تصمیم غیر حرفهای است که اصال به آن فکر نشده است .شاید در تصویب همین قانون هم رد پای داللها
دیده شود .اگر بازیکنان داخلی پول بیشتری بگیرند به دالل هم پول بیشتری میرسد .ولی من هیچ ارادهای برای برخورد
با این تخلفات در فوتبال نمیبینم .اولین بار خودم این موضوع را در فوتبال مطرح کردم و آن موقع من را سه میلیون تومان
جریمهکردند.

کاپیتان تیم فوتبال استقالل ،گفت :امیدوارم شرایط برای بازگشت استراماچونی فراهم شود ،چرا که در غیر این صورت
تا سالهای سال حسرت میخوریم.
وریاغفوریروزدوشنبهپسازحضوردرباشگاهاستقاللدرجمعخبرنگاران،اظهارداشت:برایپیگیریبرخیکارهای
شخصیام در باشگاه حضور پیدا کردم .وی در مورد عملکرد این باشگاه در فصل نقل و انتقاالت افزود :کار سختی در
نقل و انتقاالت داریم و باید شاکله تیم کنونی حفظ شود .این بازیکنان حق و حقوقی دارند و امیدوارم باشگاه در اولین
فرصت به تعهداتش عمل کند .کاپیتان تیم فوتبال استقالل در مورد اینکه هدایت این تیم در لیگ قهرمانان آسیا به مجید
نامجومطلق سپرده شده ،تصریح کرد :لیگ قهرمانان سطح باالتری از فوتبال ایران دارد .با توجه به مشکالتی که به وجود
آمد ،کار سختی در آسیا در پیش داریم اما جای شکر دارد که نامجو مطلق و سایر مربیان قبول مسوولیت کردند و هدایت
تیم را بر عهده گرفتند .آنها شناخت خوبی از استقالل دارند با این حال امیدوارم نتایج خوبی بگیریم .امیدوارم در تمدید
قرارداد باشگاه سعی کند و بتوانیم بازیکنانمان را در اختیار داشته باشیم .وی در خصوص آخرین وضعیت علی کریمی هم
گفت :در نقل و انتقاالت رقابت زیادی وجود دارد .کریمی چند پیشنهاد خوب از کشورهای دیگر دارد که قابل مقایسه با
پیشنهادات داخلی نیست .دوست داریم او بماند اما خودش تصمیم نهایی را میگیرد .من پیشنهاد خارج از ایران نداشتم
اما برخی بازیکنان ما از خارج از ایران پیشنهاداتی دارند .دوست داریم کریمی در استقالل بماند چرا که آوردن بازیکنی که
بتواند جای او را پر کند ،کمی سخت به نظر میرسد.
مجیدیپیشرفتخوبیکرد
غفوری در مورد بازگشت استراماچونی خاطرنشان کرد :طبق صحبتهای مدیرعامل و شرایط کنونی ،نیامدن
استراماچونیخیلیبهباشگاهضربهمیزند.امیدوارمآنهاییکهتصمیمگیرندههستندمصلحتاندیشیکنندوتصمیمی
بگیرند تا استقالل ضرر نکند .اگر او نیاید هم باید تمام مبلغ قرارداد او پرداخت شود و هم مربی جدیدی بیایدکه این کار
نیز هزینه بر است .امیدوارم تصمیمی گرفته شود که به ضرر استقالل نباشد چرا که میدانیم این تیم گرفتاریهای زیادی
دارد و کمک شود که او به ایران بازگردد.
وی افزود :اطالعاتی در مورد بازگشت او به ایران ندارم و اگر ارتباطی هم وجود دارد ،کامال دوستانه و خارج از فوتبال
است .ما دوست داریم او بازگردد چرا که همه جوره به نفع استقالل است .استراماچونی دوست دارد بازگردد اما شرط
و شروط باید اجرا و موانع برطرف شود .اگر استرا بازنگردد تا سالهای سال هوادار حسرت خواهد خورد که روزی
میخواستند این مربی بزرگ را بیاورند اما به خاطر مشکالت این امر نهایی نشد .امیدواریم او هر چقدر توانست در ایران
بماندو نتایجش نشانگر عملکرد او خواهد بود که استرا چقدر توانسته به استقالل کمک کند.
کاپیتان استقالل در مورد فرهاد مجیدی اضافه کرد :دوست داشتیم با فرهاد مجیدی با قهرمانی تمام کنیم .هر کاری از
دستمان برآمد انجام دادیم اما این امر میسر نشد .ما از این بابت ناراحت هستیم .برای او آرزوی موفقیت میکنم چرا که در
اول راه مربیگریاش پیشرفت خیلی خوبی داشت .امیدوارم او هر جا هست موفق باشد.
وی در مورد ناراحتیاش از شرایط تصریح کرد :نمیخواهم وارد بحث حاشیه ای شوم اما از شرایطی که برای ما رقم
خورد دلخور بودم .تیم ما و هوادارانمان امسال واقعا الیق یک جام بودند .با تمام مشکالت باید این جام را می گرفتیم و این
موضوع به شدت من را ناراحت کرده بود.

مربیان جوان حرف اول را میزنند؛

جوانگرایی در عرصه مربیگری موجب تحول فوتبال ایران
شده و حاال از مربیان قدیمی و صاحب نام فوتبال ایران فقط
امیر قلعه نویی در عرصه اول فوتبال ایران باقی مانده است.
حال امروز فوتبال ایران از ادامه جوانگرایی و تغییر نسل
مربیان حکایت میکند .از هفته گذشته تاکنون ،چند
مربی جوان به جمع لیگبرتریها اضافه شدند .سید
مهدی رحمتی در شهرخودرو ،محرم نویدکیا در سپاهان،
وحید بیاتلو در ماشین سازی و رحمان رضایی در ذوب
آهن مربیانی هستند که در دهه چهارم یا پنجم زندگی خود
توانستنداعتمادمدیرانراجلبکنندوخونتازهایبهلیگ
برتر ایران اضافه خواهند کرد.
این فهرست با اضافه کردن اسامی مربیانی مانند
فرهاد مجیدی ،جواد نکونام ،ابراهیم صادقی ،مجتبی
سرآسیایی ،محمود فکری ،ساکت الهامی و قبلتر آنها،
یحیی گلمحمدی ،مهدی تارتار و حتی عبدالله ویسی
تکمیل میشود .در واقع به جز مربیانی مانند امیر قلعه
نویی و مجید جاللی ،مربی دیگری از جمع مربیان دهه
هشتادیها باقی نمانده و اکثر مربیان لیگ برتری طی
سالیان گذشته بروز و نمود پیدا کردند.
تداوم این روند بی ارتباط به موفقیت مربیان نسل نو
نیست .وضعیت جدول لیگ نوزدهم حاکی از این است
که هر چهار تیم صدر جدولی یعنی پرسپولیس ،استقالل،
فوالد و تراکتور از مربیانی استفاده کردهاند که در دهه
 ۹۰شمسی به جمع مربیان اضافه شدند و حتی به جز
گلمحمدی ،سایرین تجربه زیادی هم در عرصه مربیگری

جوانگراییوتغییرنسلمربیانلیگبرتر

نداشتند .نتایج این مربیان را با توجه ویژه آنها به بازیکنان
جوان و کمتر از  ۲۰سال مقایسه کنید که در همین فصل
تعدادی از این مربیان زمینهساز ورود استعدادهای جدیدی
به فوتبال ایران شدند .نمونه بارز آن توجه ویژه یحیی
گلمحمدی به مهدی عبدی بود که در دوران کالدرون به
جز چند مورد معدود ،کمتر فرصت بازی کردن پیدا کرد.
جواد نکونام که توانست از استعدادهای متعدد آکادمی
فوالد بهره الزم را ببرد یا ساکت الهامی که به بازیکنانی مانند

تیکدری و سلیمی بیش از گذشته میدان داد .مجیدی
هم بارها برای رفع مشکالت تیمش ،از بازیکنان آکادمی
استقاللبهرهبرد.
در انتهای جدول هم پروژه بلند مدت سایپا بسیار حائز
اهمیت بود .علیرغم ناکامی سایپا در نیم فصل نخست،
این تیم به اتکای استفاده از بازیکنان جوان و عمدتا زیر ۲۰
سال ،توانست در نیم فصل دوم نتایج خوبی را کسب کند،
در لیگ برتر بماند و حاال با اندوخته ارزشمند خود به مصاف

معاون وزیر ورزش:

پاداش قهرمانان سال ،۹۷پرداخت میشود

معاون وزیر ورزش و جوانان درباره پرداخت پاداش قهرمانان سال ۹۷اعالم کرد:
طی هماهنگی با معاونت توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی قرار است پرداخت
پاداش ورزشکاران به مرور و طی امسال پرداخت شود.
«مهین فرهادیزاد» روز دوشنبه در نشست با نایب رییسان فدراسیونهای شنا،
نجات غریق ،سه گانه ،تکواندو و جودو ،اظهار داشت :با تالشی که بخش معاونت
توسعه ورزش زنان وزرات ورزش انجام داد ،توانستیم ارزیابی دقیقی از فعالیت

ورزش قهرمانی زنان برای ارایه تخصیص بودجه بهتر داشته باشیم.
وی افزود :این معاونت برنامهریزی کاملی برای تقویت ورزش زنان تدوین کرده تا
بر این اساس فدراسیونها توجه بیشتری به این بخش داشته باشند.
معاون وزیر ورزش گفت :یکی از شاخصهای تخصیص اعتبارات امتیاز است
که در بخش مدال آوری جهانی ،آسیایی و المپیکی ۵۵۰،امتیاز داریم .این تعداد
امتیاز نیمی از آن به زنان اختصاص دارد.

رقبای تا دندان مسلح میرود ولی سایپا حاال گنیجنهای
دارد که در عین جوانی ،تجربیات زیادی کسب کرده و
میتوانندزمینهسازموفقیتاینتیمشوند.
البته نمیتوان منکر برخی ایرادها در این چرخه شد چرا
کهطیمدتزماناخیربرخیتصمیماتاشتباهوعجوالنه
وهمینطورورودزودهنگامبهعرصهمربیگریباجوانسوزی
همراه شده است .از سوی دیگر ،باشگاههای ایران هنوز
مانند تیمهای اروپایی ،سرمایهگذاری روی مربیان مدنظر
خود را آغاز نکردهاند؛ پروژهای که تیمهایی مانند بارسلونا،
رئال مادرید و بایرن انجام دادند و توانستند با بازیکن سابق
خود یعنی گواردیوال ،زیدان و فلیک به موفقیتهای چشم
گیری دست پیدا کنند و حاال این چرخه را با قدرت و سرعت
بیشتری ادامه میدهند تا نیاز خود در آینده را تامین کنند.
با این حال موفقیت مربیان نسل جدید در رقابت با
اساتید این عرصه در ایران ،منجر به کنار رفتن پیشکسوتان
مربیگری طی فصول گذشته شده و دیگر خبری از
مربیان کارکشته مانند فیروز کریمی ،حسین فرکی ،نادر
دست نشان ،ابراهیم قاسمپور ،حمید درخشان ،صمد
مرفاوی و  ...نیست .با در نظر گرفتن تحریمهای موجود
و محدودیتهای ارزی که منجر به دشوارتر شدن شرایط
برای جذب مربیان خارجی با دانش شده ،فوتبال ایران
هم میتواند راه ارزانتر یعنی میدان دادن به مربیان جوان
را همراه با فرستادن آنها به کالسهای مربیگری در اروپا
انتخابکندکهتجربهنشاندادهباموفقیتبیشتریهمراه
است.

فرهادی زاد ادامه داد :ظرفیت مدال آوری زنان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸
جاکارتا در مقایسه با گوانگژو بیشتر بوده و این نشان میدهد که باید سرمایه
گذاری بیشتری در بخش زنان انجام شود.
معاون وزیر ورزش خطاب به نایب رییسان اظهار داشت :برای توسعه ورزش زنان
هماهنگی فدراسیونها باسایر نهادها برای استفاده از فضای ورزشی آنان بسیار
موثر است .فرهادیزاد ادامه داد :حیطه فعالیت در بخش زنان باید بیش از این
فعالتر شود تا ورزشکاران زن موفقتر از گذشته در عرصه های بین المللی فعال
شوند .در این نشست نایب رییسان از شرایط جدید تمرینات ورزشکاران با توجه به
گسترش کرونا گزارش دادند .یکی از فعالیت های نایب رییسان در فدراسیون ها
برگزاری دوره های آموزشی مجازی کاربردی بود.
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سخنگوی وزارت خارجه :

سیاست ایران درباره آمریکا تغییری نکرده است

سخنگوی وزارت خارجه گفت :سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به روابط ایران و
آمریکا ربطی ندارد و سیاست ما درباره آمریکا تغییری نکرده است.
بزاده» ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ،با
«سعید خطی 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی اظهارداشت :در هفته های
گذشتهسفرگروسیبهتهرانراداشتیمکهمتعاقبآن،نشستکمیسیونمشترک
برجام در وین برگزار شد که دستاورد دیگری برای ایران و دیگر اعضای آن در بیانیه
به دست آمد که در آن به عدم اهلیت عضویت آمریکا در توافق هستهای اشاره شد.
وی ادامه داد :همچنین دستیار وزیر امور خارجه به افغانستان رفتند که سفر
پرباری بود .عالوه بر این دستیار ارشد وزیر امور خارجه هم درباره مذاکرات قانون
اساسی سوریه سفری به ژنو داشتند که گفتوگوهای جدی و خوبی انجام شد.
این دیپلمات کشورمان با بیان اینکه امروز وزیر امور خارجه سوئیس در تهران
هستند ،اظهار داشت :وزیر امور خارجه هند فردا چند ساعتی در تهران توقف
داشته و سپس برای نشست وزرای امور خارجه شانگهای به مسکو میروند.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآورشد :همچنین سفرهایی هم برای آقای
ظریف طراحی شده است که در روزهای آینده نهایی میشود.
بزاده در پاسخ به ایرنا درباره سفر وزیر امور خارجه سوئیس به تهران تصریح
خطی 
کرد :سفر وزیر خارجه سوئیس در چارچوب عادی سفرای وزرای امور خارجه دو
کشور است .این سفر به دلیل کرونا به تاخیر افتاد وگرنه قرار بود زودتر انجام شود.
وی افزود :ما روابط خوب و گسترده ای با سوئیس داشتیم .یکی از ابعاد روابط
ایران و سوئیس ،حافظ منافع آمریکا بودن آنهاست .البته آنها حافظ منافع ایران در
کانادا و حافظ منافع ایران و عربستان هم هستند.
سفر وزیر خارجه سوئیس به روابط ایران و آمریکا ربطی ندارد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه آمریکا از هیچ فرصتی برای اعمال
فشار علیه ایران چشمپوشی نمیکند ،خاطرنشان کرد :قبل از سفر گروسی به
ایران ،وزیر خارجهآمریکا با مدیرکل آژانس تماس گرفت .سفر وزیر خارجه سوئیس
به روابط ایران و آمریکا ربطی ندارد و سیاست ما درباره آمریکا تغییری نکرده و این
گمانهزنیهایرسانهایاست.
خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره کانال مالی سوئیس ابراز داشت:
این کانال با  ۲۰ماه تاخیر به دلیل فشار آمریکا در بهمن به صورت آزمایشی کار
خود را آغاز کرد .در خرداد ماه اولین تراکش جدی انجام شد و اقالم دارویی به
ایران ارسال شد .هر دو تراکنش با منابع مالی ایران انجام شد .این منابع بینهایت
نیست.
این دیپلمات کشورمان افزود :منابع مالی ایران در دنیا زیاد است اما آمریکا
وقیحانه تالش میکند منابع مالی دیگری به این کانال وارد نشود .اگر این منابع
وارد کانال شود قابل استفاده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد :ما به نیات آمریکا آگاه هستیم ولی دولت
سوئیس با حسن نیت ،صداقت و شفافیت هم برای راهانداری این کانال و هم

حافظ منافع بودن عمل کرده است.
خطیبزادهدربارهاظهاراتاخیروزیردفاعانگلیسدربارهتحریمهایتسلیحاتی
ایران ،گفت :آنچه تاکنون انگلیس انجام داده ،هم در کمیسیون مشترک و هم در
شورای امنیت ،ه مراستا با اعضای برجام بوده است؛ آنها میدانند نسبت به برجام
و قطعنامه  ۲۲۳۱تعهد عملی دارند .اگر هر طرفی به هر شکلی بخواهد قطعنامه
 ۲۲۳۱و تعهداتش در برجام را نقض کند ،ایران پاسخ میدهد.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه اضافه کرد :ایران
بارها گفته که اگر قطعنامه ۲۲۳۱نقض شود ،این به معنای پایان برجام است .آنها
این مساله را میدانند و حتما آخرین شانسها را از دست نمیدهند.
اشتباهمحاسباتیوشناختیامارات
بزاده درباره تالش برای ایجاد یک پایگا ه جاسوسی از ایران توسط امارات
خطی 
و اسرائیل یادآور شد :امارات دو نوع اشتباه راهبردی انجام میدهد؛ یکی اشتباه
شناختی و دیگری اشتباه محاسباتی .آنها اشتباه شناختی از جایگاه خود در
منطقه و جهان و همچنین نسبت به جایگاه آمریکا و اسرائیل در جهان در حال
گذار دارند.
وی در خصوص اشتباه محاسباتی اماراتیها گفت :آنها فکر میکنند خارج از
منطقهمیتوانندامنیتبخرند.البتهمااشتباهمحاسباتیوشناختیدرمنطقهزیاد
داشتیم .صدام در همین منطقه مرتکب چنین اشتباهی شد .برخی از کشورهای
منطقه از این اشتباهات انجام دادهاند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه انتظار داریم امارات اشتباهات خود
را جبران کند ،گفت :ایران در مورد امنیت ملی خود با هیچ کسی شوخی ندارد و
به روشنی و شفافیت این مساله را به همسایه خود در خلیج همیشه فارس رسانده
است.
روابط ما با هند چند الیه و عمیق است
بزاده درباره سفر روزهای گذشته وزیر دفاع هند به تهران اظهار داشت:
خطی 
ایران سیاست خارجی واحدی دارد که در آن دیپلماسی دفاعی ،دیپلماسی
فرهنگی،دیپلماسیعلمیودیپلماسیعمومیو،...هرکدامجایگاهخودرادارند
و توازن در سیاست خارجی یک اصل برای دیپلماسی ایران است.
ویبابیاناینکهبهدنبالحسنهمسایگیباتمامیهمسایگانهستیم،تصریح
کرد:روابطماباهندچندالیهوعمیقاست.یکیازابعادهمکاریمبارزهباتروریسم
وتامینامنیتدرمنطقهاست.ایرانمیخواهدبهعنوانیکیازقدرتهایمنطقه
نقش خود را در متوازنسازی امنیت در منطقه ایفا کند.
انتقالسفارتصربستانوکورزوبهبیتالمقدسهمسوالدیگریبودکهخطیب
زاده در خصوص آن گفت :چهرههایی که من از مسئوالن این کشورها در نشست
با ترامپ دیدم ،متعجبانه بود .ایران همواره برای حل منازعات بین صربستان و کوزو
تالش کرده و از آن استقبال میکند .ولی اینکه ترامپ به خاطر انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا از هر چیزی سوء استفاده کند ،وقیحانه است.

بزاده ادامه داد :آنها به دلیل مساله دیگری در آنجا بودند ولی ترامپ آن
خطی 
موضوع را مطرح کرد .فکر نمیکنم جامعه جهانی با این موضوع همراهی کند.
وی درباره پیشنهاد وزیر خارجه روسیه برای میانجگری میان ایران و آمریکا ابراز
داشت :ما به نیت روسیه شک نداریم ولی آنچه محل شک است ،نیت و اعمال
آمریکا است .آمریکا همچنان تروریسم اقتصادی علیه ایران دنبال میکند و هیچ
شرم و حیایی هم ندارد که بگوید به دنبال گرسنگی این ملت است .تا این سیاست
آمریکابرقراراست،سیاستماهمهیچتغییرینمیکند.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه درباره اظهارات
وزیر امور خارجه چین درباره مذاکرات منطقهای براساس برجام بیان کرد :ایران
به صورت روشن سیاستهای خود را بیان کرده است .گزارش آژانس هم منتشر
شده است .اقدامات ایران در کاهش تعهدات برای ایجاد توازن بوده است .البته
همه اقدامات ایران برگشتپذیر است که این موضوع به انجام تعهدات طرف مقابل
بستگیدارد.
 وزارت امور خارجه دخالتی در پروسههای قضایی و پلیسی ندارد
بزاده درباره ادعای خانواده قاضی منصوری هم یادآور شد :وزارت امور
خطیب 
خارجه دخالتی در پروسههای قضایی و پلیسی ندارد و هر چیزی در مسیر خودش
انجام میشود .سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسالمی براساس قانون و
دستورالعملنهادهایتخصصیداخلیعملمیکند.
وی با بیان اینکه اقدام سفارتخانهها بیشتر به ابالغ یا دسترسی به اسناد مربوط
میشود ،عنوان کرد:درباره این متوفی گزارش نهایی دادگاه ارسال و ترجمه شده
و در اختیار قوه قضاییه و خانواده آنها قرار میگیرد.
سخنگویدستگاهدیپلماسییادآورشد:ازنظردادگاه ۲۰روزخانوادهوصاحبان
اختیار دارند به حکم و رای دادگاه شکایت کنند و وزارت امور خارجه اگر کاری از
دستش بربیاید انجام میدهد و بقیه موارد مطرح شده گمانهزنی است که ارزش
پاسخگوییندارد.
خطیب زاده در پاسخ به این سوال که آیا روحانی در نشست آتی مجمع عمومی
سازمان ملل سخنرانی میکند ،گفت :ایران مانند سایر اعضای سازمان ملل برای
حضور در نشست مجمع عمومی دعوت شده است .سازمان ملل هم یک ارگان
بینالمللی است و برای یک کشور خاص نیست .اینکه این سفر در چه سطحی
انجام شود در حال تصمیم گیری است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره روابط ایران و آذربایجان و نشست
آتی سه جانبه ایران ،ترکیه و آذربایجان اظهار داشت :ایران هیچ حد و مرزی برای
گسترش روابط با آذربایجان قائل نیست .اعزام یک دیپلمات ارشد به عنوان سفیر
در همین چارچوب بوده است .برگزاری نشست سه جانبه ایران ،آذربایجان و ترکیه
هم در دست بررسی است.
 دسترسیهای اخیرآژانس در چهارچوب پادمان است
وی درباره دسترسیهای ایران به آژانس برای نمونهبرداری از دو سایت تصریح
کرد :اگر برجام نباشد ،این نظارتها دیگر نیست .البته ما دو نوع رابطه با آژانس
داریم؛ یکی ارتباطات پادمانی و یکسری هم تعهداتی است که در برجام قید شده
است.
خطیب زاده گفت :دسترسیهای اخیر ربطی به برجام ندارد و در چارچوب
توافق پادمان است .تا آنجا ارتباطات به شکل حقوقی و حرفهای انجام شود ،روابط
خود را با آژانس میدهیم .دسترسیها داده شده که در این موضوع در گزارش
اخیرمدیرکلبازتابداشت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درخصوص تحوالت بالروس خاطرنشان کرد :ما
فکر میکنیم این موضوع داخلی بالروس است که باید در فضای آرام ،بدون تنش
و همچنین بدون دخالت خارجی حل شود و امیدواریم دولت و مردم این کشور در
یک توافق نزدیک این موضوع را مدیریت و حل و فصل کنند.
بزاده درباره درخواست آمریکا از بورس آلمان برای فروش داراییهای ایران
خطی 
ابراز داشت :آمریکا از هر موضوعی برای ضربه زدن به منافع ایران دنبال میکند.
جزییات این موضوع را از بانک مرکزی بپرسید ولی تا به امروز نظر ایران پیش رفته و
ایاالت متحده موفق نشده است.
وی درباره حمالت ترکیه به مواضع گروه پ .ک.ک هم گفت :موضوع کردستان
برای ایران موضوع یک وطن است و هر آنچه رخ میدهد را موضوع کردی نبینید.
گروههایتروریستیهستندکهازمرزهایمشترکعراق،ایرانوترکیهسوءاستفاده
میکنند و برخی کمپها را در عراق زدند و اقداماتی را علیه سربازان انجام میدهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه هیچ روستایی مورد حمله قرار نگرفته
است و اقدامات علیه کمپها صورت گرفته است ،یادآور شد :ایران تنها کشور
منطقه است که یک اتوبان بزرگش را کردستان و یک استان را کردستان نامیده
است.همانطور که در مرزهای دیگر ناامنی را تحمل نمیکنیم در مورد آنجا هم
تحملنمیکنیم.
خطیب زاده تصریح کرد :تمامیت ارضی عراق برای ما خط قرمز بوده و هست و
درباره برخی نگرانیها که ترکیه عنوان میکند ،ما به آنها میگوییم نباید تعرضاتی
به تمامیت ارضی عراق صورت بگیرد.

فراز و فرودهای یک الیحه؛

دولت روحانی در اوایل راه خود ،توسعه شفافیت در ساختار
مدیریتی کشور را مورد توجه قرار داد و با همین دغدغه در سال
 ۹۶پیشنویسالیحهشفافیتراتدوینودرسال ۹۸بهمجلس
ارسال کرد؛ الیحهای که در صورت تبدیلشدن به قانون ،این
مهم را در بخشهای مختلف کشور محقق خواهد کرد.
تدوین لوایح مهم و مادر از جمله اقدامات مهم دولت یازدهم
و دوازدهم در طول هفت سال گذشته بوده است .در این
زمینه در کنار لوایح مهمی همانند الیحه جامع انتخابات،
الیحه مدیریت تعارض منافع ،الیحه شفافیت هم از سوی
دولت تدوین و به مجلس ارسال شده است .تعلل مجلس در
بررسی این لوایح باعث شد  ۲۹مردادماه «حسینعلی امیری»
معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت با
بیان اینکه تعدادی از وزارتخانهها و معاونین رییس جمهوری
درخواست کردهاند که درباره چند الیحه مهمی که قبال تقدیم
مجلس شورای اسالمی شده ،ما از مجلس بخواهیم که این
لوایح را خارج از نوبت و با اولویت مورد بررسی قرار دهند گفت:
با توجه به مصوبه دولت ،ما از نمایندگان و ریاست مجلس
شورای اسالمی درخواست داریم که بعد بازگشت نمایندگان
از حوزههای انتخابیه خود در هفتههای آینده ،الیحه مدیریت
تعارض منافع و الیحه شفافیت را در اولویت رسیدگی قرار
دهند .اول تیر  ۱۳۹۸الیحه شفافیت که به پیشنهاد معاونت
حقوقی رییس جمهور در اردیبهشت همان سال به تصویب
دولت رسیده بود به مجلس ارسال شد .در نظام حقوقی ایران
ضرورت اقدام جدی در رابطه با شفافیت بهعنوان یک مفهوم
ویژه و مستقل از سال  ۱۳۹۲بهتدریج مورد تاکید دولت و
حاکمیت قرار گرفت .تا در نهایت سال  ۱۳۹۶نسخه اول
پیشنویس این الیحه در  ۱۹۲ماده از سوی مرکز بررسیهای
استراتژیکریاستجمهوریومعاونتحقوقریاستجمهوری
منتشر شد .اما در مرحله پایانی الیحهای  ۳۶مادهای در تاریخ
اول تیرماه  ۱۳۹۸از سوی رئیسجمهوری به مجلس ابالغ
شد .این الیحه تا به امروز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته
است«.ابوالفضلابوترابی»عضوکمیسیونامورداخلیکشور
و شوراها در گفتوگویی رسانهای با اشاره به سه الیحهای که
دولت با هدف مبارزه با فساد در دست تدوین و بررسی دارد،
گفته است« :الیحه اصالح قانون ارتقای سالمت نظام اداری

سابقههفتسالهپیشگامیبرایشفافیت

و مقابله با فساد ،الیحه شفافیت و الیحه مدیریت تعارض منافع
باید به صورت یک الیحه جامع تبدیل به قانون شوند ».البته
مشخص نیست تعلل مجلس در بررسی این لوایح و مخصوصا
الیحه شفافیت بخاطر همراهی بقیه نمایندگان با نظر ابوترابی
است یا خیر .با این حال در مجلس یازدهم که در زمینه
شفافیت شعارهای بلندی سر داده میشود و شفافیت رای
نمایندگان از جمله بحثهای پر سر و صدای این مجلس بوده
هنوزالیحهشفافیتموردتوجهنمایندگانقرارنگرفتهاست.
موادمهمالیحهشفافیت
این الیحه تالشی است برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف
که با توزیع و دسترسی به اطالعات حکومتی و دولتی ،زمینه
نظارت افکار عمومی را فراهم میکند .این الیحه در چهار
بخشمهمقابلتفکیکاست.بخشاولمربوطبهپاسخگویی
است .پاسخگویی از ویژگیهای مهم الیحه شفافیت است که
در صورت اجرای صحیح آن امکان پیشگیری و نظارت فراهم
میشود .مواد  ۲۶ ،۴ ،۸و  ۲۷الیحه شفافیت در این خصوص
است .بخش دوم الیحه به مسئله نظارت پرداخته است.
تضمین پاسخگویی با سازوکارهای مرتبط با ضمانت اجرایی
میسر است .در این خصوص دو مکانیسم نظارت عمومی
ی شده است .در متن الیحه
و افشاگری در الیحه پیشبین 
برای افزایش کارایی نظارت عمومی ،توجه به ساماندهی و
انتشار منظم اطالعات سازمانی ،مالی و سوابق اخذ تصمیم
لحاظ شده است .به عبارتی سعی شده ،نظارت مبتنی بر

موظف بودن موسسات مشمول بر اعالم باشد نه تقاضا.
ازاین رو ،دسترسی سیستماتیک و نظام مند اطالعات مقدم
برافشاگری لحاظ شده است .بخش سوم الیحه به شفافیت
عملکردی پرداخته است .شفافیت تالش دارد میزان خطای
تصمیمگیریهای عمومی را کاهش دهد .مطابق با الیحه
شفافیت ،دستور جلسات ،مذاکرات ،تصمیمات ،سوابق
تصمیمگیرندگان ،مصوبات و وضعیت حضوروغیاب نهادها و
موسسات قانونگذاری باید منتشر شود .این فرآیند دو اثر مهم
ً
خواهد داشت؛ اوال فرآیند البیگری در اخذ تصمیم را مشخص
خواهد کرد .ثانیا گروههای ذی نفع ،رسانهها و تشکلهای
مدنی در جریان وقایعی که در زندگی آنها تأثیر خواهد داشت
قرار میگیرند .البته که میزان تأثیرگذاری گروههای ذینفع و
فشار به درجه تحمل و میزان آزادی آنها بستگی دارد.
بخشچهارمالیحهشفافیتبهبحثافشاگریپرداختهاست.
در الیحه بهطور مستقیم تنها از دو ماده  ۱۶و  ۱۸به عنوان اهرم
افشاگری برای مجازات خاطیان استفاده شده است .با توجه به
آنکه بخشی از سیاست الیحه مبتنی بر پیشگیری نه مجازات
ً
است این موضوع تعمدا در دستور کار الیحه قرار داشته است.
اسامی موسساتی که مطابق قانون مشمول انجام فعالیت
اقتصادی نمیشوند اما مبادرت به انجام آن دارند ،چنانچه ۶
ماه پس از اخطار ،اصالحی نسبت به اقدامشان صورت ندهند
منتشر میشود .همچنین اسامی شرکتهایی که ظرف دو
سال اظهارنامه مالیاتی ندادهاند به عنوان شرکت غیرفعال

منتشر خواهد شد.شفافیت فرصت سرمایهگذاری در ماده
 ،۳شفافیت هویت طرف قرارداد با موسسات مشمول الیحه
در ماده  ،۶شفافیت فعالیت نمایندگان در ماده  ،۷شفافیت
مذاکرات سازمانها و نهادهای حکومتی و دولتی در ماده ۹و
انتشارسوابقاجرایی،تحصیلیوحرفهایتصمیمگیرندگاندر
ماده ۳مورد توجه الیحه قرار گرفته است.
پیامدهایعملیاتیشدنالیحهشفافیت
تصویب الیحه شفافیت در مجلس و عملیاتی شدن این
الیحه باعث شفافیت در بخش های مختلف خواهد شد.
شفافیت حوزه مقرراتگذاری یکی از پیامدهای این الیحه
است .شفافیت مقرراتگذاری و نهادهای مقررات گذار یکی
از مهمترین و اصلیترین کار ویژههای ساختار کالن شفافیت
است .ارائه پیشدستانه اطالعات نظامات شورایی و مقرراتگذار
از جمله مهمترین آنها یعنی مجلس را به جرات میتوان در
تجربیات بینالمللی اولین جبهه عملیاتی شفافیت دانست.
در الیحه شفافیت تحقق این فرصت از طریق الزام نمایندگان به
ارایه گزارش عملکرد در ارتباط با وظایف نمایندگی و همینطور
انتشار کلیه گزارشهای کلی مجلس از جمله گزارش کلیه
موضوعات مطروحه در کمیسیون اصل  ۹۰و هیات نظارت
ی شده است .همچنین انتشار
بر رفتار نمایندگان پیشبین 
مشروح مذاکرات نهادهای شورایی مقرراتگذار ازجمله شورای
نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت ،شوراهای عالی و حتی
هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری جزو
الزامات شفافیت مقرراتگذاری به شمار آمده است .توجه به
اصالح رویه تقنین و مقرراتگذاری در نظام حقوقی کشور و
طراحی و پرداخت کامل و تفصیلی به حوزه شفافیت قضایی
از دیگر حوزه های مورد توجه الیحه شفافیت است .همچنین
پیشبینی سازوکار شفافیت نامزدهای انتخاباتی هم از نکات
بارز این الیحه است .شفافیت احزاب و نامزدهای انتخاباتی را
میتوان مهمترین محور بخش شفافیت سیاسی تلقی کرد که
در ماده ۲۴تاکید داشته که کاربرگهای اعالم دارایی ،اطالعات
مالیاتی ،منابع در اختیار برای تبلیغات،نحوه تأمینوهزینه کرد
منابع مذکور ،نحوه مدیریت تعارض منافع و سایر اطالعاتی که
به آگاهی رایدهندگان کمک میکند ،پس از تکمیل به صورت
خوداظهاری توسط نامزدها در دسترس عموم قرار گیرد.

وقتیزمینهسازانتحریم،تحریفمیکنند؛

کشف «پالس مذاکره» با هدف
«ناامید کردن» مردم

به باور تحلیلگران بینالمللی ،سختترین تحریم دهههای اخیر در حال اجرا علیه
مردم ایران است و رئیس جمهوری متفاوت آمریکا که حتی رای همه اعضای شورای
امنیت هم برایش مهم نیست ،تالش میکند هیچ منفذی به روی ایران باز نماند.
طبعا مردم و دولتمردان دچار مشکالتی شدهاند؛ با این حال زندگی در جریان است
و روند کشور همچنان ادامه دارد.
در این میان ،عدهای از اردوگاه تئوریهای برجسته «کاغذ پاره دانستن تحریم» یا
عالقهمندان «پارهشدن قطعنامهدان» که تصویرسازیشان از میدان هماوردی ایران
و قدرتهای خارجی در رقم خوردن وضعیت کنونی موثر بوده ،آدرس غلط به افکار
عمومی میدهندوهمچناندر حال«تحریف»هستند؛ تحریفواقعیاتی کهبر مردم
و مسئوالن میگذرد.
نمونه اخیر فعالیت این جماعت ،اقدام روزنامهای است که وصل به شهریه
دانشجویاناست.
ماجرا به سفر روز پنجشنبه محمدباقر نوبخت به همدان و سخنانش در نشست
اعضای شورای توسعه و برنامهریزی این استان برمیگردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،در این سخنان با بیان اینکه سال سختی پیش رو
داریم ،گفته« :باید به دشمن پیام برسانم هر چه عرصه را سختتر کند ،ما مقاوم
و فعالتر به جهانیان نشان میدهیم که ایران را در اوج تحریمهای ظالمانه اداره
میکنیم».
وی اضافه کرده« :شدیدترین مرحله تحریم ،نفت در برابر غذا بود .اما االن در
شرایطی هستیم که این بیانصافها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش
یک قطره نفت را نمیدهند و اگر هم به فروش میرسد امکان تبادل مالی نباشد.
هرچند این تحریمها برای دیگر کشورها کارساز است ،اما ملت ایران با کارنامه هشت
سال دفاع مقدس و با قدرت و بزرگی ،آنها را پشت سر میگذارد».
نوبخت البته در این سفر تنها شعار نداده ،بلکه افتتاح  ۱۰هزار واحد مسکونی برای
سیلزدگان همدان ،آغاز کار  ۳۷طرح تولیدی با اشتغالزایی  ۱۹هزار تن و بازدید از
چندین طرح ریز و درشت دیگر و تاکید بر اعتباررسانی به مواردی چون مرکز جامع
سرطان هم از دیگر اقدامات او بوده است.
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه که روایت واقعیات میدانی و تشریح
بیرحمی سران آمریکا در تقاطع دو بحران تحریم و کروناست ،با عصبانیت هواداران
تحریم در داخل کشور مواجه شده و آن را «اظهار عجز و ناتوانی نفر اول اقتصادی
س هدفمند به طرف غربی» و «نشان دادن ضرورت مذاکره با
دولت»« ،ارسال پال 
همینترامپقاتل»خواندهاند.
به نوشته این روزنامه ،اینکه امروز و در این شرایط خاص معاون رئیسجمهوری
این چنین سخن میگوید ،اولین شبهه و احتمالی را که در اذهان عمومی و بهویژه
رسانههایی که دنبال ضعیف نشان دادن ایران و موثر بودن تحریمها هستند ،ایجاد
میکند ،این است که در داخل جریانی بنا دارد دوباره کشور را به میز مذاکره بکشاند
و اینبار در بدترین حالت و بدترین روزها ،تحت فشار تن به مذاکرهای بدهد که طرف
مقابلش هیچحرفی را شنوا نیست و قلدرمآبانهتنها حرف خود را میزند».
این سناریوسازی ،در حالی است که دو روز پیش (جمعه) ،محمود واعظی رئیس
دفتر رییس جمهوری ،پیشنهاد علنی وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر مذاکره
مستقیم ایران و آمریکا را رد کرد و با بیان اینک ه عالوه بر روسیه ،کشورهای دیگری هم
پیشنهادمذاکرهایرانوآمریکاومیانجیگریدادهاند،موضعهمیشگیایرانراتکرار
کرد :آمریکاییها اگر دنبال مذاکره هستند« ،باید به برجام برگردند و در چارچوب
برجامصحبتکنند».
در دو سال اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام و در عین حال ،اعالم آمادگی ترامپ
برایمذاکره،هموارهواکنشرئیسجمهوری،وزیرامورخارجهودیگرمسئوالنایران
این بوده که آمریکا با خروج از برجام ،میز مذاکره را ترک کرده است و بدون بازگشت
این کشور به توافق پیشین با ایران و جهان ،مذاکره جدید معنایی ندارد.
با این وجود ،این گروه از منتقدان – و به عبارت صریحتر ،مخالفان دولت تدبیر و
امید -به جای توجه به مواضع صریح و رسمی دولتمردان درباره مذاکره ،با آسمان
ریسمان بافتن و نیتخوانی ،مدعی پالس دولت به ترامپ برای مذاکره میشوند.
اما اینکه چرا مسئوالن دولتی گاهی مجبور میشوند نقش تحریمها را بیان کنند،
این نیست مگر ناجوانمردی رقبای سیاسی دولت در نادیده گرفتن شرایط کشور.
اگر این رقبا با واقعبینی ،شرایط کشور را ببینند و به درستی اذعان کنند که دولت در
چه شرایط هولناک و سختی چرخ توسعه کشور و جهش تولید را پیش میبرد در آن
صورت نیازی نیست که مسئوالن فشار تحریمها را یادآور شوند.
به نظر میرسد اگر این همیشه مخالفان ،واقعا به منافع کشور عالقه دارند ،بهتر
است به جای اینگونه گمانهزنیهای عجیب ،اندکی تالش برای ناامید کردن مردم را
کاهش دهند و به جای خودیها ،دشمنان کشور را هدف بگیرند.

مصطفیهاشمیطبا:

در انتخابات ۱۴۰۰یک کاندیدای
پوپولیسترایمیآورد
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶گفت  :یک اصولگرا با میزان مشارکت
پایین مردم همچون انتخابات مجلس یازدهم و با طرح شعارهای پوپولیستی رئیس
جمهوربعدیخواهدبود.
مصطفی هاشمیطبا در گفت و گویی با اشاره به فرمول رایآوری کاندیداها در
انتخابات ریاست جمهوری ،۱۴۰۰گفت :هیچ کدام از کاندیداهایی انتخابات سال
آینده که تاکنون اسمشان مطرح شده در هیچ یک از گروه ها و جناح های سیاسی
کشوربرنامهایبرایآیندهایرانندارندامانهایتابازهمیکنفرباشعارهایپوپولیستی
سرکار می آید .وی با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات همیشه فقط شعار می دهند
تا رای بگیرند و عمل قابل توجهی ندارند ،با اشاره به مشارکت پایین مردم در انتخابات
مجلس یازدهم در اسفند ماه سال گذشته ،اظهار کرد :فکر می کنم انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰هم به همین طریق انجام شود و شاهد همین درصد مشارکت
باشیم به خصوص با توجه به سختگیری های شورای نگهبان و نوع رد صالحیت ها
نهایتا یکی از افراد همین جناح حاضر در مجلس یعنی اصولگرایان با مشارکت پایین
مردم رای بیاورد .این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون فضایی برای
عرض اندام اصالح طلبان با شعارهای اجتماعی و تغییر وجود دارد یا نه ،گفت :اگر
مشارکت مردم در انتخابات باال باشد ،فرصت دارند اما با مشارکت  ۴۰درصدی رای
نخواهند آورد ،در حالی که بتوانند از فیلتر شورای نگهبان هم عبور کنند.
بعید است مردم به چهره جدید رأی بدهند
هاشمیطبادربارهاحتمالافزایشمشارکتمردمدرانتخابات،۱۴۰۰خاطرنشان
کرد :با توجه به شرایطی که کشور ،جامعه و افکار عمومی دارد خیلی بعید است
مشارکت مردم در انتخابات سال آینده بیشتر شود .وی همچنین معتقد است :مردم
به چهره جدیدی برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری رای نمی دهند و خیلی
بعید است این اتفاق رخ دهد .این فعال سیاسی تاکید کرد :از نظر من فرد شناخته
شده ای از همان جناح اصولگرایان خواهد آمد و رای آن درصد شرکت کننده هم
مشخص است ،اصولگرایان هم به احتمال زیاد ائتالف می کنند تا آن کسی که مورد
نظرشان است رای بیاورد .معاون رئیس دولت اصالحات گفت  :در این بین شعارهای
پوپولیستی می تواند به راحتی آن فرد را روی کار بیاورد چون هیچ طرح و برنامه ای
وجود ندارد و تنها راه حضور و بروز در فضای سیاسی ارائه همین دست شعارهاست.
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تخت گاز پراید در سرباالیی قیمت!
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم اعالم کرد:

قیمت خودرو هفته گذشته متاثر از رشد نرخ ارز و
ریزش بورس با افزایش شدیدی بین  ۱۰تا  ۲۵میلیون
تومان همراه شد ،بطوری که پراید هم از مرز ۱۰۰
میلیونتومانگذشت

اجرای موفق طرح انتظام بخشی به
بوستانها

مدیر کل پیشگیریورفع تخلفاتشهریشهرداریقمبا اشارهبهاجرای موفق
فاز اول و دوم طرح انتظام بخشی بوستانها ،گفت :این طرح با حمایت دستگاه
قضایی ادامه دارد.
احمدرضا شفیعی در گفت و گو با شهرنیوز ،با اشاره به اهمیت ساماندهی
تخلفات شهری در کالن شهرها ،اظهار داشت :تخلفات شهری مجموعهای از
آسیبهای احتمالی است که عالوه بر تضییع حقوق دیگر شهروندان و تهدید
سالمت جامعه ،روان و منظر شهری را نیز دچار اخالل میکند.
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم افزود :مجموعه
مدیریت شهری در راستای سیاستهای کالنشهری و به منظور ارتقای سطح
سالمت و نشاط شهری و با همکاری تعامالت سازنده و ارزنده با دستگاههای
محترم قضایی و انتظامی گامهای موثری را در سنوات اخیر در مباحث مختلف
شهری از جمله نظم و انضباط بخشی به معابر و بوستانهای شهری و کاهش
آسیبهایاجتماعیبرداشتهاست.
شفیعی با اشاره به وضعیت سد معبر در سالهای گذشته ،ادامه داد :فعالیت
دستفروشان و وانت بارها و آسیبهای اجتماعی مربوطه به متکدیان و کارتن
خوابها در شهر بخصوص پیرامون حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران
آسیبهای روحی و روانی و همچنین هزینه های فراوانی را بر پیکره شهر و زائرین
ومجاورینکریمهاهلبیت(س)تحمیلمیکرد.
ویافزود:درشرایطکنونیباتعامالتسازندهبینسازمانیواقداماتمشترک
صورت گرفته ،بسیاری از گرههای ترافیکی و مشکالت و معضالت ناشی از
سد معبر در معابر اصلی و پیرامون حرم مطهر از بین رفته که مطابق بررسیها
و نظر سنجیها صورت گرفته شاهد کاهش قابل توجه معضالت مربوطه و
رضایتمندی نسبی را در این مباحث هستیم .
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم به برنامههای آینده
شهرداری قم در زمینه رفع تخلفات شهری اشاره کرد و گفت :از دیگر برنامهها و
سیاستهایمهمیکهازدغدغههایدیرینهشهروشهرداری،بودهبحثانتظام
بخشی به بوستانهای شهر است که بدلیل وضعیت و موقعیت خاص خود می
تواند محیطی جهت تلطیف روحیه و آرامش و نشاط خانوادههای محترم باشد.
شفیعی با اشاره به اجرای موفق فاز اول و دوم طرح انتظام بخشی به بوستانها
با حمایتهای دستگاه محترم قضایی ،ابراز داشت :با نظارت شبانه روزی،
اقدامات ارزندهای برای ارتقای سطح امنیت و کاهش جرم و تخلف در بوستانها
صورت گرفته و با استمرار این طرح گام موثری در افزایش توقف و احساس
آرامش زائرین و شهروندان در بوستانها برداشتهایم.
مدیرکلپیشگیریورفعتخلفاتشهرداریقمتاکیدکرد:شرطموفقیتتمام
طرحها این است که شهروندان گرامی با آگاهی از قوانین و شیوه های موثر در
مشارکتهای مردمی و با نگاهی مسئوالنه ،یار و مدد کار مجموعه عوامل اجرایی
مدیریت شهری در نظم و انضباط بخشی به شهر باشند.
مدیر مرکز پدافند غیرعامل شهرداری قم مطرح کرد :

ضدعفونیمستمرکلیهساختمانهای
شهرداریقم

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم گفت :برای رعایت
پروتکلهایبهداشتیبعدازپایانساعتاداریکلیهساختمانهایشهرداریو
محیطاداریضدعفونیمیشود.
علیاکبر رحیمی با اشاره به برنامههای عملیاتی پیشگیری و مدیریت ویروس
کرونا در شهر قم ،اظهار داشت :چند ماهی بوده که کشور و استان قم درگیر
شیوع ویروس کرونا هستیم و برای جلوگیری از شیوع این بیماری اقداماتی در
شهر صورت گرفته است.
مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم ادامه داد :در این
راستا هر دستگاهی اقداماتی را انجام داده است که شهرداری نیز در خصوص
مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کنار کادر درمانی قرار دارد و اقدامات بسیاری را
در این زمینه انجام داده و در حال انجام است.
رحیمی با اشاره به رعایت پروتکلهای بهداشتی ،افزود :کلیه حوزههای
شهرداری اعم از مناطق ،سازمانها و مجموعهها که دارای ساختمان و
محیط اداری هستند ملزم به ثبتنام در سامانه سالمت و دریافت پروتکلهای
بهداشتی و اجرای آن هستند .وی با بیان اینکه در این زمینه معاونت برنامهریزی
دستورالعملی جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی را تدوین و به حوزههای
شهرداری ابالغ کرد ،ابراز داشت :برای رعایت پروتکلهای بهداشتی بعد از پایان
ساعت اداری کلیهساختمانهای شهرداریو محیط اداریبا استفاده از محلول
آب ژاول از طریق مه پاشهای دستی ضدعفونی میشود.
تاکسیهاواتوبوسهامدامضدعفونیمیشوند
رحیمیخاطرنشانکرد:کلیهساختمانهایاداریشهرداریوایستگاههای
آتشنشانیبایدحداقلیکنوبتبااستفادهازفوگرحرارتیضدعفونیشوندکه
به همین منظور دو دستگاه فوگر حرارتی در اختیار سازمان آتشنشانی جهت
بهرهبرداری قرار خواهد گرفت .مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
شهرداری قم اضافه کرد :در خصوص ضدعفونی کردن تاکسیها و اتوبوسها
هم باید سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی حداقل یک فوگرحرارتی بهمنظور
عملیاتضدعفونیتهیهکند.
وی با اشاره به سختافزارهای موردنیاز جهت پیشگیری و مقابله با ویروس
کرونا یادآور شد :در خصوص ضدعفونی محیط ،ساختمان و خودروها،
حوزههای مربوط نیازمند سختافزار و تجهیزات و ابزارآالت بروز و مدرن هستیم
که باید هرچه سریعتر نیازمندیهای خود را به ستاد بحران اطالع دهند تا
معاونت مالی بتواند اقدامات الزم جهت خرید تجهیزات را انجام دهد.
مدیر منطقه چهار شهرداری قم :

 ۱۲۹پروژه در منطقه  ۴قم
در دست اجراست

مدیر منطقه چهار شهرداری قم گفت :امسال  129پروژه با اعتباری بالغبر
 150میلیارد تومان در سطح این منطقه در دست اجراست.
به گزارش شهرنیوز ،مهدی اصفهانیان مقدم با تشریح فعالیتها و اقدامات در
دست اجرا در سطح منطقه چهار شهر قم ،اظهار داشت :در مجموعه منطقه ۴
شهرداری قم با توجه به برنامهریزی و تخصیص اعتبارات در سال  ۹۸اقدامات
خوبی در اجرای پروژههای فنی و عمرانی ،خدمات شهری ،فضای سبز و
حملونقلوترافیکانجامشدهاست.
مدیر منطقه چهار شهرداری قم درباره اهم پروژههای این منطقه تصریح کرد:
در  ۵ماه نخست سال  ۹۹بیش از  ۱۲۹پروژه با اعتبار بالغبر  ۱۵۰میلیارد تومان
در حوزههای مختلف از طریق انعقاد قرارداد در دستور کار قرار گرفته است.
اصفهانیان مقدم افزود :احداث نخستین مجتمع چندمنظوره فرهنگی و
ورزشی در خیابان شهدای ناجا در زمینی به مساحت ۲۵۰۰مترمربع با اعتباری
بالغبر  ۱۲میلیارد تومان یکی از طرحهای در دست اجراست که غالب عملیات
عمرانی آن در سال جاری انجامشده و با هماهنگیهای الزم تا پایان مهرماه سال
جاری به بهرهبرداری میرسد.
ویدرموردجدولگذاریبلوارشهیدکریمیودوربرگردانصدوق،خاطرنشان
کرد :از پیشنهادات شهروندان در ارتقای خدمات استفاده میکنیم و دراینباره
جدولگذاری بلوار شهید کریمی در حداقل زمان انجام شد و از پیمانکار
خواستیم حتی در روزهای تعطیل و در دو شیفت پروژه را پیش ببرد و این طرح
کمتر از  ۲۰روز انجام شد.
مدیر منطقه چهار شهرداری قم ادامه داد :دوربرگردان میدان صدوقی نیز
شروعشده و در روزهای آینده به اتمام میرسد و بهطورکلی مرحله عملیات
تکمیلی و ایمنسازی و نصب عالئم هشداردهنده را سپری میکند.

آخرین آمار جانباختگان کرونا در ایران
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۱۱۷بیمار کرونای دیگر در  ۲۴ساعت
گذشته،شمار جانباختگانبیماری کووید ۱۹در کشوربه ۲۲هزارو ۴۱۰نفر رسیدو ۲۸استان دروضعیت قرمز
یا هشدار کرونا قرار دارند .سیما سادات الری روز دوشنبه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در
کشور و موارد فوت ناشی از این ویروس افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر روز (  ۱۷شهریور  )۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و ۱۵۲بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و هزار و۱۱۶
نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۳۸۸هزار و ۸۱۰نفر رسید.سخنگوی
وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۳۳۵هزار و  ۵۷۲نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیصشدهاند.همچنین ۳۷۳۳نفرازبیمارانمبتالبهکووید ۱۹دروضعیتشدیداینبیماریتحتمراقبت
قرار دارند و تاکنون سه میلیون و  ۴۰۶هزار و  ۵۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
جاماندگان بیمه بیکاری به کجا مراجعه کنند؟
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اینکه تاکنون یک میلیون و ۳۳هزار مقرری بیمه بیکاری کرونا
پرداخت شده است گفت :افرادی که بیکاری آنها تا خرداد ماه ادامه دار شده است به دفاتر پیشخوان مراجعه
کنند.مسعود بابایی،مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار ،درباره جزئیات جاماندگان بیمه بیکاری گفت:در اسفند
ماه که سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری به صورت آنالین طراحی شد ,متقاضیان با مراجعه به سامانه می
توانستند درخواست خودرا ثبت کنند .بابایی گفت :آن دسته از جاماندگان که مدت بیکاری آنها تا خردادماه
ادامه داشته با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به احراز هویت خود اقدام کنند و بر اساس پیامک ارسالی
از وزارت کار با مراجعه به سامانه  prkar.mcls.gov.irنسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند تا مقرری
بیکاریشان برقرار شود.موارد در فلوچارت در این سامانه آمده است .مراجعه به این سامانه ابتدای فرآیند ثبت نام
بیمه بیکاری می شود .مدارک عمومی برای ثبت نام نیاز است.
آذریجهرمی :سودای ریاستجمهوری ندارم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سوالی درباره شرکت در انتخابات  ۱۴۰۰به عنوان کاندیدای ریاست
جمهوری نیز این چنین پاسخ داد :از لحظه رای اعتماد در مجلس این زمزمه از نمایندگان آغاز شد و کسانی که
این موضوع را مطرح میکردند قصد داشتند شرایط کار در حوزه را سختتر کنند ،اما تاکنون چنین موضوعی
در ذهن من نبوده و برنامهای نداشتهام .محمدجواد آذری جهرمی درباره پرونده کالهبرداری ارزش افزوده
گفت :در ابتدا مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان تخلف مشخص شد که به طور کامل به مردم بازگشت داده شد و پرونده
 ۸شرکت که اقدام به کالهبرداری کرده بودند به پلیس ارجاع و شکایت یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر نیز در این
حوزه به دادسرا ارسال و پرونده باز است و باید با مبالغ کسر شده صحت سنجی و رسیدگی شود.

طرح :پروانه ایزدخواست

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریقم:

توان محیطی قم ظرفیت جذب جمعیت بیشتر را ندارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم بابیان اینکه پتانسیل استان توان
جذبجمعیتجدیدراندارد،گفت:توانمحیطیقمظرفیتدربرگرفتنجمعیت
کنونی را در مساحت محدود خود ندارد.
محسن بهشتی روز دوشنبه در کارگروه مدیریت گردوغبار قم در سالن کرامت
استانداری ،افزود :درحالیکه توان محیطی قم پاسخگوی جمعیت حاضر نیست
عدهای به فکر ایجاد شهر جدید و آغاز مجدد فرآیند مهاجرتها هستند.
به گفته وی ،برخی توسعههای صنعتی نیز درسالهای گذشته وضعیت
زیستمحیطیقمرابهمخاطرهانداختهاست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت :توسعه همیشه به معنای
نابودی محیطزیست نیست اما نیازمند افراد صاحبفکر و استفاده از تجربههای
موفقکشورهایپیشرفتهاست.
وی در ادامه با اشاره به چالش پدیده گردوغبار ،ابراز کرد ۱۸ :استان کشور درگیر
پدیدهگردوغبارهستند.
بهشتی تاکید کرد :گردوغبار یک پدیده چندوجهی در کشور است با اقدامات
یک دستگاه خاص حل نمیشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم اظهار داشت :درگیری  ۳۰درصد
از مساحت قم با پدیده گردوغبار و افزایش روزهای آلوده نشان میدهد این معضل
بسیارخطرناکاست.
بهشتی یادآور شد :محدودیت منابع مالی سبب شده تا مسائل مربوط به
محیطزیستدرسالهایاخیربهدرستیدنبالنشود.
وی تصریح کرد :ازآنجاییکه اثرگذاری کانونهای گردوغبار قم در استانهای
دیگر نیز احساس خواهد شد باید هماهنگی و نشستهای منطقهای با مسئوالن
شهرهای اطراف نیز در مدیریت گردوغبار انجام شود.
وی گفت :دریاچه نمک و حوض سلطان و پدیده گردوغبار نمکی دو معضل
اساسی قم در مبارزه با فرسایش خاک است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم افزود :بررسیهای کارشناسی
نشان میدهد که بارندگیهای دو سال اخیر مقطعی بوده و
نمیتوان به آنها دلخوش کرد و قم همچنان در شرایط کمآبی و اقلیم خشک
قرار دارد.
مدیرکلمحیطزیستاستانقم:
 ۳۰درصد از مساحت قم کانون تولید گردوغبار است
مدیرکل محیطزیست استان قم نیز در این جلسه گفت ۳۰۰ :هزار هکتار از قم
که معادل ۳۰درصد از مساحت کل این استان است به کانونهای تولید گردوغبار
لشدهاست.
تبدی 
سید رضا موسوی مشکینی افزود :این کانونها ساالنه ۱۳هزار تن گردوغبار تن
میکنند که نابودی اکوسیستم را به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد :ساالنه یک هکتار از مساحت فیزیکی قم به خاطر گردوغبار عمال
حذفمیشود.
استان قم با مساحت حدود  ۱۱هزار و  ۲۳۸کیلومتر مربع در شمال غرب مرکز
جغرافیاییکشورقراردارد.
بهگفتهموسویمشکینی،چونقمدرمنتهیالیه آبریزمرکزیکشورقرارگرفته
این مساله برای تثبیت حقابههای این استان و تخصیص کامل آنها مشکالتی به
وجود آورده است .وی افزود :همچنین وزش بادهای شرقی نیز مدیریت گردوغبار
را در قم دشوار کردهاست.
موسوی مشکینی گفت :قم یکی از استانهای گردوغبارخیز کشور
شناساییشده و همین مساله ضرورت اختصاص حقابه ها را ضروری کردهاست.
مدیرکلمحیطزیستقمدرادامهاظهارداشت:روانآبهایشهریقممیتواند
به یکی از ظرفیتهای تامین فضای سبز شهری تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد :بالتکلیفی مدیریت روان آبهای شهری قم سبب آلوده
شدن رودخانههای قم در پاییندست میشود.
به گفته مدیرکل محیطزیست قم ،حجم روان آبهای شهری قم برای تامین
فضای سبز شهری قم بسیار باال است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ناقص بودن زیرساختهای
سنجش آلودگی هوا گفت :در سطح شهر قم فقط ۳ایستگاه سنجش آلودگی هوا
فعالاست.
افزایش چشمگیر روزهای همراه با گرد و غبار در قم
معاون فنی محیطزیست قم نیز در ادامه با اشاره به کانونهای تولید گردوغبار در
قم گفت ۷۰ :درصد از مساحت قم تحت پوشش مطالعات شناسایی کانونهای
گردوغبارقرارگرفتهشدهاست.
سید احمد شفیعی گفت :سه کانون سراجه ،حسینآباد میش مست ،کوه
نمک و شمال شرق شهر قم مهمترین کانونهای فرسایش خاک و تولید گردوغبار
هستند.
وی ابراز داشت :از سال  ۹۰تعداد روزهای همراه با گردوغبار و طوفانهای شدید
شن و گردوغبار نسبت به قبل از آن رشد چشمگیری داشته است.
به گفته معاون فنی محیطزیست قم ،بهصورت میانگین در ۵سال گذشته۱۲۰
روز گردوغبار در قم وجود داشته است.
وی افزود :در سالهای آینده بیشترین میزان شار گردوغبار در قم به ترتیب فصل
تابستان ،بهار ،زمستان و پاییز خواهد بود.
شفیعی یادآور شد:میانگین قدرت و سرعت بادی که میتواند شار گردوغبار را
ایجاد کند در حال کاهش است.
معاون فنی محیطزیست قم با اشاره به کانونهای گردوغبار در قم بیان کرد:
منطقهسراجهبا ۱۵هزارهکتاردر ۲۰کیلومتریقممهمترینوبحرانیترینکانون
تولیدگردوغبارقماست.
وی اضافه کرد ۵۰:هزارهکتار از مساحت قم دروضعیت متوسط تولید گردوغبار
قرارگرفتهاست.
شفیعی گفت :این کانونها عالوه بر قم ،تمام استانهای همسایه را نیز تحت
تاثیرقرارمیدهد.

مرگ ساالنه  ۱۰۰هزار ایرانی بر اثر این بیماری
وزیر بهداشت با اشاره به آمارمرگ و میر ساالنه در کشور ،گفت :از  ۳۸۰هزار مرگ که در سال اتفاق میافتد،
 ۳۱۳هزار مرگ به علت ابتال به بیماریهای غیرواگیر بوده و حدود  ۱۰۰هزار مرگ ناشی از ابتال به پرفشاری
خون است .سعید نمکیبا اشاره از بهرهبرداری از طرح مشوقهای بیمهای برای ارتقاء سالمت که از امروز در
استان گیالن آغاز شد ،ابراز داشت:امروز نظام سالمت به دلیل بیتوجهی به موضوع پیشگیری از بیماریها
تلنباری از هزینهها و مشکالت ناشی از آن را تحمل میکند.نمکی یادآور شد  :البته خوشبختانه با حرکتهایی
مانند طرح پیشگیری از فشار خون ،اجرای طرح مشوقهای بیمهای و پرداختن به بیماریهای واگیر در کنار
بیماریهایغیرواگیر،اقداماتخوبیصورتگرفتهاست.
سال حبس برای  ۳داعشی در ایران
دادگاه کیفری یک استان تهران احکام  ۳عضو گروهک تروریستی داعش که برای انجام عملیات انتحاری
وارد خاک ایران شده بودند را صادر کرد.به گزارش ایران ،احکام  ۳عضو گروهک تروریستی داعش که با قصد
عملیات انتحاری وارد خاک ایران شده بودند ،پس از دستگیری و محاکمه در دادگاه کیفری یک استان تهران
صادر شد.این متهمان که دو نوجوان عراقی و یک نوجوان ایرانی هستند سه سال قبل در قالب یک تیم ۲۱
نفره وارد ایران شده بودند ،اما در یک روستای مرزی شناسایی و دستگیر شدند ۵ .نفر از اعضای این گروه در
جریان درگیری با نیروهای نظامی ایران به هالکت رسیده و ۱۶نفر نیز دستگیر شدند .در این عملیات سه نفر از
نیروهایی ایرانی هم به شهادت رسیدند .گفتنی است در حالی که اتهام هر سه متهم محاربه بوده ،اما به خاطر
اینکه در زمان دستگیری آنها زیر ۱۸سال بودند حکم اعدام برایشان در نظر گرفته نشد.

به گفته وی ،درصورتیکه حقابههای کانون شمال شرقی قم اختصاص نیابد این
کانون گردوغبار تمام جنوب تهران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
معاون فنی محیطزیست قم با اشاره به منابع نشر آلودگی گردوغبار در شهر قم
گفت ۸۶ :درصد از گردوغبار قم منشا داخلی دارد و کمتر از  ۱۴درصد از آن منشا
آن خارج از کشور است.
وی افزود :تاالب هورالعظیم در کشور عراق یکی از کانونهای خارجی گردوغبار
شهر قم و شهرهای دیگر کشور است.
شفیعی ابراز داشت :در  ۷۰درصد از طوفانهای گردوغبار قم منشا آن اراضی
اطراف دریاچه نمک بوده و ۱۰درصد نیز از شمال شرق استان و شهر تهران است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم :
ط زیست و کشاورزی قم شکننده شدهاست
ظرفیت محی 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز در این جلسه گفت ۸۶ :درصد از
گردوغبارهای ایجادشده در قم منشا داخلی دارد و مابقی از خارج کشور است.
عباس پورمیدانی افزود :ازآنجاییکه منشا اصلی گردوغبار قم منشا داخلی دارد
بایدحساسیتهابررویمسالهجمعیتافزایشیابد.
وی اضافه کرد :توسعه صنعتی قم بر مبنای اصول و ضوابط اساسی توسعه
شهریشکلنگرفتهاست.
وی یادآور شد :منابع آبی محدود دشت قم در مناطق باالدست نگهداری
میشود و دشت قم هرسال بیشتر از گذشته خشکیده میشود.
پورمیدانی عنوان کرد :تا زمانی که حقابههای قم در حوزههای باالدستی
اختصاصنیابدمشکالتفرسایشخاکقمحلنمیشود.
وی اظهار داشت :برخی از مدیران استان توسعه استان را بر محور صنعت
تنظیم کردهاند درصورتیکه ظرفیت محیطزیست و کشاورزی قم بشدت شکننده
شدهاست.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت :اراضی کشاورزی و زارعی قم به کمتر از
 ۵۰هزار هکتار رسیده که مساله بسیار نگرانکنندهای است.
به گفته وی ،ازنظر مسائل عمیق و کارشناسی زیستمحیطی قم بیش از این
ظرفیت برگزاری جمعیت و صنعت را ندارد.
پورمیدانی ابراز داشت :پایداری محیطزیست تنها راهحل منطقی و اصولی
مبارزه با گردوغبار است که با کاهش برگزاری جمعیت ،افزایش مراتع سبز و
اختصاصحقابههاامکانپذیراست.
حداقل باید در شهر قم  ۵۰۰پارک شاخص ایجاد شود
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم نیز ابراز داشت :توسعه و
ایجادفضایسبزباسنخیتجغرافیاییعرصهقمبهترینراهکارمبارزهباگردوغبار
است.
پیام جوادیان اضافه کرد :ساالنه یکمیلیون و  ۵۰۰هزار مترمربع توسعه فضای
سبز جنگلی در قم انجام میشود.
وی افزود :همچنین هرسال  ۵۰۰هزار مترمربع توسعه پارکهای شهری و
تفرجگاهیدرشهرقماتفاقمیافتد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :برخی مدیران
استان در توسعه فضای سبز کمآبی را بهانه کرده و مانع از اجرای پروژههای شهری
میشوند.
جوادیان یادآور شد :این در حالی است که در تمام استانهای کم آب کشور رشد
سرانههای سبز با همکاری و آیندهنگری مدیران وضعیت مطلوبتری نسبت به قم
دارد.
به گفته وی ،در شهر قم حداقل باید  ۵۰۰پارک شاخص ایجاد شود که نیازمند
اصالح رویکرد اشتباه در بین برخی مدیران است.
وی ابراز کرد :بخشی از فضای سبز قم از پساب ثانویه فاضالب قم آبیاری میشود
و در آینده نیز از ظرفیت پساب برای توسعه فضای سبز استفاده بیشتری خواهد
شد .جوادیان یادآور شد :اگر در توسعه عرصههای سبز تعلل شود طی چند سال
آینده توسعه صنعتی و کارخانهها بهجای درخت و فضای سبز در حریمهای خالی
اطراف قم دایر خواهد شد.
وی تصریح کرد :اگر مدیران استانی همکاری کنند میتوانیم استفاده از آب
شرب شهری را در آبیاری فضای سبز به صفر برسانیم.
جوادیان گفت :در حال حاضر ۲۵درصد از فضاهای سبز شهری قم از طریق آب
شرب شهری آبیاری میشود.
وی اظهار داشت :اگر  ۱۳چاه آمادهشده سازمان فضای سبز و پارکهای
شهرداری قم به این سازمان اختصاص یابد ،آبیاری فضای سبز شهری از آب شرب
به صفر میرسد.
باید مشکالت ریشهای دشت قم حل شود
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان قم نیز گفت :تغییر مسیر رودخانههای
دائمی قم و دخل و تصرفاتی که در آنها به وجود آورده مهمترین عامل توسعه
کانونهای گردوغبار در استان است.
احمد حاجی حسینی مسگر گفت :با اختصاص حقابه های محدود نیز مشکل
گردوغبار و فرسایش خاک از بین نمیرود و باید مشکالت ریشهای دشت قم حل
شود.

مرگ  ۳جوان به سبک بازی نهنگ آبی تکذیب شد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران  ،مرگ ۳جوان به سبک بازی نهنگ آبی در دریا را تکذیب کرد.
سرهنگ سید جعفر ساداتی افزود :حوالی ساعت  ۱۵روز یکشنبه  ۱۶شهریورماه سال جاری در پی کسب
خبری از مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر وقوع غرق شدگی در خیابان معلم  -ساحل  ۱۴در شهرستان
محمودآباد،موضوعدردستورکارمامورانانتظامیقرارگرفت.ویتصریحکرد:مامورنباحضوردرمحلحادثه
دریافتند ،تعداد  ۴جوان اهل و ساکن شهرستانهای اصفهان ،ایذه خوزستان و اردبیل حین شنا در منطقه
ممنوعه شنا غرق شدند که با حضور به موقع ناجیان غریق ،دو نفر از آنان از آب بیرون کشیده شده و دو نفر دیگر
به علت خفگی در دریا غرق شدند .وی ادامه داد:برابر بررسیهای به عمل آمده و تحقیقات از یکی از نجات
یافتگاناینحادثه،اینچهارجوانکهدریکبازیاینترنتیبهنامقهرمانانموبایلیبهصورتمجازیبایکدیگر
آشنا شده بودند ،برای تفریح به شهرستان محمودآباد سفر کردند که حین شنا دچار سانحه شدند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به کرونا مبتال شد
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بعد از تالشهای اجتماعی مستمر در زمینه مبارزه مقابله با
کرونا و بسیج مردمی در این زمینه به کرونا مبتال شد.

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم خبرداد:

کاهش۲۵درصدیمراجعاتحضوری
به شهرداری قم تا پایان شهریورماه

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم گفت :رفت وآمد حضوری مردم به
شهرداریها جهت استعالم امالک برای خرید یا فروش آن ملک ،تا پایان شهریورماه سال جاری به طور
کامل حذف خواهد شد و فرآیند استعالم به صورت مجازی توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه
قم یار انجام میشود.
کوروش محمدحسینی با اشاره به الکترونیکی کردن فرآیند استعالم از دفاتر اسناد رسمی ،بیان کرد:
شهرداری قم با هدف استفاده از میز خدمت شهرداری در سطح استان ،پروژه میز خدمت الکترونیکی
را در سال  ۹۸آغاز و ظرف مدت یک سال ،میز خدمت الکترونیکی با نام شناسایی سامانه «قمیار» را
طراحی کرده که هم اکنون آماده خدمت رسانی به شهروندان قمی است.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم افزود :در میز خدمت الکترونیک یا به
اختصار با نام شناسایی سامانه «قمیار» ،خدمات مورد نیاز مردم به صورت ساده و مرحله به مرحله
یهای مورد نیاز طراحی شده است تا مردم برای امور مربوط به شهرداری اعم از اخذ
به همراه راهنمای 
پروانه ساخت و ساز و… از مراجعه حضوری صرف نظر کرده و با صرفهجویی و مدیریت در زمان خویش
و کاهش هزینهها و مهم تر از آن حفظ سالمت و بهداشت خود و خانوادهشان ،کلیه امور مربوطه را به
صورت غیرحضوری و یا با حداقل مراجعات حضوری به شهرداری ،در دفاتر پیشخوان به ثمر برسانند.
محمدحسینیخاطرنشانکرد:شهرونداندرمیزخدمتمیتوانندطیفگستردهایازخدماتمورد
نیاز خود را دریافت نمایند و هر زمان مردم به دریافت خدمتی از شهرداری نیاز داشته باشند میتوانند
دراینسامانه،ازبخش«جستجویخدمت»بوسیلهابزارهایجستجووفیلترینگیکهبرایآنهاتعبیه
شده است ،خدمت مورد نظر خود را پیدا کرده ،مراحل درخواست و پیگیری آن را انجام دهند.
وی اظهار کرد :درخواست پروانه احداث بنا(ساخت و ساز) ،درخواست گواهی پایان کار ،درخواست
نقل و انتقال ،درخواست  ،۱۳۷ثبت امتیاز همیاران پسماند ،جستجو درگذشتگان ،درخواست
سرور(مخصوصکارکنانسازمانفاوا)،ازشهرداریبپرس،درخواستنصببیلبورد،درخواستدامنه
(مخصوص کارکنان سازمان فاوا) و ایستگاه صلواتی از جمله خدمات و بخشهای متنوع این سامانه
است که در دسترس عموم مردم قرار دارد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم با اشاره به اینکه یکی دیگر از خدمات ارائه
شده در سامانه قمیار ،استعالم دفاتر اسناد رسمی از شهرداریها است ،تاکید کرد :حدود  ۲۵درصد
مراجعه شهروندان به شهرداریها بابت استعالم دفاتر اسناد رسمی از شهرداریها است که پیش از
خرید و فروش ملک باید این فرآیند را سپری کنند.
محمدحسینی افزود :پیش از آن ،زمانی که شهروندان برای خرید و فروش یک ملک به دفاتر اسناد
رسمی جهت تنظیم سند مراجعهمیکردند ،استعالم از شهرداری در خصوص این ملک به عهده خود
شهروندان بوده که به صورت حضوری باید انجام میدادند.
وی گفت :با پیگیریهای شهرداری قم با همکاری استانداری ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
و سازمان ثبت اسناد و انجمن صنفی دفاتر اسناد رسمی ،فرآیند استعالم از شهرداریها به صورت
مجازی و توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه قمیار انجام میشود.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم تصریح کرد :رفت وآمد حضوری مردم به
شهرداریها جهت استعالم امالک ،تا پایان شهریورماه سال جاری به طور کامل حذف خواهد شد و
فرآیندالکترونیکیجایگزینآنمیشود.
محمدحسینی اظهار کرد :کوتاهتر شدن فرآیند و کاهش مراجعات حضوری مردم به شهرداریها از
جملهمزایایالکترونیکیکردناستعالمامالکتوسطدفاتراسنادرسمیمیباشد.
وی خاطرنشان کرد :پرونده برخی از امالک مشخص و روشن است لذا به محض استعالم دفاتر اسناد
رسمی از شهرداری ،پاسخ ارسال میشود اما برخی از پروندههای امالک مشکالتی از قبیل بدهکاری
عوارض نوسازی و پایان کار به شهرداری و ساخت و ساز غیرمجاز و… دارند بنابراین روند پاسخدهی به
دفاتر اسناد رسمی طوالنی میشود.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم یادآور شد :کلیه روند استعالمگیری دفاتر
اسناد رسمی و پاسخدهی شهرداری به آن از طریق پیامک و یا صفحه شخصی شهروند در سامانه قمیار
به اطالع شهروندان خواهد رسید.

