رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم :

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم :

شهر قنوات با کمبود جدی آب
روبرو است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با تأکید بر اینکه
شهر قنوات با کمبود جدی آب روبرو است گفت :برای آبرسانی
به روستاهای دستجرد و جعفریه مشاور در حال کار است اما
نتوانستهایم اعتبارات آن را پیشبینی کنیم .علی جان صادقپور
در گفتوگویی  ،با اشاره به آخرین اقدامات در زمینه تأمین آب در
روستاهای استان قم اظهار داشت :در سال  98از محل اعتبارات
ملی  24میلیارد تومان در اختیار شبکه آب و فاضالب قرار گرفت
که این اعتبارات برای مجتمعهای آبرسانی اولویتدار و تک
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم اعالم کرد :

نمایشگاهفرشقمبهبخش
خصوصی واگذار می شود

4

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :شیوع
کرونا روند اجرای پروژه نمایشگاه فرش قم را کند کرد و به دنبال
واگذاری این نمایشگاه به بخش خصوصی هستیم .محمود
سیجانی در گفتوگویی با اشاره به آخرین وضعیت احداث
نمایشگاه فرش استان اظهار داشت :در دیماه سال گذشته در
شورای برنامهریزی ،به دلیل محدودیت بودجه تملک دارایی و
عمرانی برای اتمام پروژههای دولتی ،تغییر موجودیت نمایشگاه
فرش را مطرح کردیم .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

4

قم رتبه ششم توسعه

فناوری ارتباطات در کشور

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :شتاب
توسعه فناوری اطالعات در این استان موجب شده تا در آخرین
ردهبندی استان ها ،قم موفق به کسب عنوان ششم کشوری
در شاخص توسعه فاوا و رتبه چهارم از نظر ضریب نفوذ پهن

8

باند سیار شود .سیدرضا موسوی با اشاره به آخرین گزارش
سازمان فناوری اطالعات کشور افزود :بر اساس بررسی های
انجام شده شاخص توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات ()IDI
در سال  ،۹۸استان قم در جایگاه ششم کشوری در سال  ۹۸از

سپهر فقاهت غروب كرد؛
ستاره َرخشاني دیگر از
ِ

آیت الله یوسف صانعی درگذشت

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان قم:

دفتر آیت الله صانعی  :بهدلیل شیوع کروناهیچ مراسمی برگزار نمیشود

مشکل گردو غبار قم باید ریشهای حل شود

پیکر وی در قبرستان شیخان به خاک سپرده می شود

8

مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم :

دفن اموات داخل شهر مشکالت
زیستمحیطی ایجاد میکند

7

مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم گفت :دفن نیارکی با اشاره به اینکه دفن اموات داخل شهر مشکالت
اموات داخل شهر موجب چالشهای زیست محیطی و متعددی ایجاد میکند ،اظهار داشت :با دیدگاه های مختلف
ترافیکی برای مردم قم خواهد شد .سید سیف الدین موسوی که به این موضوع نگاه میکنیم ،دفن اموات در بهشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

8

حال  ۹۳بیمار کرونایی در قم وخیم است
8

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم :

معاون خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

آغازکاشتفضایسبزدرشهربازیبوستانغدیر

معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به طی شدن مراحل پایانی
آمادهسازی شهربازی بوستان غدیر ،از آغاز کاشت فضای سبز در محوطه این
شهربازیخبرداد.سیدامیرسامعبااشارهبهاینکهپروژهشهربازیبوستانغدیر
یک پروژه مشارکتی بخش خصوصی و شهرداری است ،اظهار داشت :احداث
مجموعه و تجهیزات و نصب را مشارکت کننده انجام داده و کارهای عمرانی پروژه
ازنظرایجادمعابروباغچهسازیهاروشناییوفضایسبزبهعهدهشهرداریبوده
اشاره
که به صورت کامل انجام شده است .معاون خدمات شهری شهرداری قم با
8

شاخص های گردشگری در قم پائین است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت :قم از نظر شاخص های
گردشگریوضعیتمطلوبینداردبههمیندلیلیکیازبرنامههایماتوسعه
زیرساختهای گردشگری در روستاهای اطراف قم البته با رعایت زیست بوم
مناطق است .محسن بهشتی اظهارداشت:با استفاده از ظرفیت بخش
آن
1
خصوصی و با شرط حفظ فرهنگ و زیست بوم روستاها میتوان دهکدههای
گردشگری در اطراف روستاها ایجاد کرد به طوری که اقتصاد روستاها تقویت
و روستاییان نیز از ارزش افزوده این اقدامات نیز بهره مند شود.

آگهی واگذاری

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

در نظر دارد تا نسبت به واگذاری عرصه جهت ایجاد اعیانی و راهاندازی سالن بولینگ در بوستان علوی اقدام نماید .متقاضیان
میتوانند جهت دریافت اطالعات به واحد درآمد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم واقع در خیابان آیتالله طالقانی ،بوستان
شهدای آذر مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
آگهی تملک (نوبت اول)

آگهی تملک (نوبت اول)

تملک جاده دسترسی ایستگاه تقلیل فشار گاز صنایع محور رحمت آباد

تملک زمین ایستگاه تقلیل فشار گازو جاده دسترسی صنایع محور محمدیه

شرکتگازاستانقمدرراستایتحققاهدافدولت بااختیاراتحاصلهازقانوناساسنامهشرکتملینفتایران؛الیحه
قانونینحوهخریدوتملکاراضیبرایاجرایطرحهایعمرانیونظامیدولتمصوب 1358وسایرمقرراتموضوعه
قصد تملک قانونی عرصه جاده دسترسی ایستگاه تقلیل فشار گازصنایع محور رحمت آباد به مساحت1029.973
متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد.به همین منظورازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی حق/مالکیت تقاضا دارد
جهت کسب اطالع از موقعیت
جاده دسترسی ایستگاه و رفع هر
گونه ابهام با همراه داشتن اصل
مدارک مالکیت و حقوق قانونی
ظرف مدت  15روز از تاریخ انتشار
دومین آگهی به امور حقوقی این
شرکتمستقردرساختمانمرکزی
به نشانی قم خیابان امام خمینی-
حد فاصل میدان امام خمینی
(ره) و میدان شهید زین الدین
کوچه شماره  18مراجعه نمایند .
بدیهی است در صورت استنکاف
از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت
مقرر  ،برابر قوانین و مقررات اقدام
خواهدشد.

شرکتگازاستانقمدرراستایتحققاهدافدولتبااختیاراتحاصلهازقانوناساسنامهشرکتملینفتایران؛الیحه
قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب1358و سایر مقررات موضوعه
ً
قصد تملک قانونی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گاز صنایع محور محمدیه در ابعاد10×15متر مربع مجموعا به مساحت
 150متر مربع و جاده دسترسی به مساحت  928.675متر مربع را طبق نقشه ذیل دارد .به همین منظور از کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی
حق/مالکیت تقاضا دارد جهت
کسب اطالع از موقعیت ایستگاه
و جاده دسترسی و رفع هر گونه
ابهام با همراه داشتن اصل مدارک
مالکیتوحقوققانونیظرفمدت
 15روز از تاریخ انتشار دومین آگهی
به امور حقوقی این شرکت مستقر
در ساختمان مرکزی به نشانی قم
خیابان امام خمینی -حد فاصل
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.
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا؛

آموزش و جنسیت

یکی از موضوعاتی که در مقاطع مختلف آموزشی
از سطوح ابتدایی تا عالی و نیز در آموزشها و مباحث
فرهنگ عمومی میباید مورد توجه باشد ،موضوع
معصومهابتکار*
جنسیت و نگاه به جایگاه زنان و مردان در کنار هم
برای زندگی سالم و پیشبرد اهداف متعالی مادی و معنوی است .چنانچه این
امر ریشه در تعالیم الهی داشته و از جمله در قرآن کریم با رجوع به آیات مختلف
مانند سوره الحجرات آیه  ۱۳یا احزاب آیه  ۳۵نقش و جایگاه زنان و مردان و مسأله
جنسیت قابل مشاهده و تأمل است.
در حال حاضر شاخصهای عدالت جنسیتی که تهیه و در ستاد ملی زن و
خانواده و هیأت دولت به تصویب رسیده و به دستگاهها ابالغ شده ،میباید مالک
عمل قرار گیرد .این شاخصها برگرفته از مفاهیم قرآنی و اقتضائات روز جامعه
تدوین و ابالغ شده و یکی از  ۸محوراصلی آن موضوع آموزش و توجه الزم به
نقشهای دختران و پسران در مراحل مختلف است .این شاخصها اینک پس از
ابالغ ،دستور کار همه دستگاهها از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی است.
آنچه در روزهای اخیر سبب واکنش بحق مردم و اولیای دانشآموزان شد ،نحوه
طراحی جلد برخی کتب درسی بخصوص دوره ابتدایی بوده که میتواند تأثیر
قابل توجهی بر نگرشها داشته باشد .ارائه تصویر متعادل از ارزش ذاتی یکسان
زن و مرد در خلقت و نقشهای متفاوت اجتماعی ،کلیدیترین مفهوم عدالت
جنسیتی است .تحقیقات در این مورد از جمله مطالعهای در سال  ۸۶نشان
میداد که توجه به پسران و مردان و نقشهای مردانه پررنگتر از نقشهای زنانه
بوده ،در حالی که نزدیک به  ۵۰درصد دانشآموزان دختر هستند .پس از آن
اقدامات و تالشهایی برای متعادلسازی صورت گرفت ،ولی فراز و نشیبهایی را
شاهدبودهایمو در دورانی افرادیبا ذهنیتهای خاص موضوع تفکیک جنسیتی
را دنبال کردهاند که تأثیرش در کتابهای درسی بهصورت غیرکارشناسی نمود
مییابد .متعادلسازی رویکردها و نگاهها و ایجاد فرصتهای مطلوب برای همه
دانشآموزان اهمیت بسیار داشته و نباید به گونهای باشد که دختران یا پسران ما
احساس تبعیض کنند ،بخصوص باید به جای چنین تفکیکهایی بر نقشهای
ً
خانوادگی تأکید صحیح صورت گیرد .مثال همانقدر که نقش مادری و فرزندآوری
برای زنان مهم است ،نقش حمایتی و مشارکت پدر در خانواده و در کنار فرزندان
و همسر باید مورد تأکید قرار گیرد .همچنین در کنار نقشهای اجتماعی مردان
بهعنوان فعالین اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی نمیتوان نقشهای مشابه برای
زنان را نادیده گرفت و در الگوسازیها ،وجود زنان موفق را کمرنگ کرد .در هر
صورت در ماجرای اخیر اگرچه جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را
باید در کنارهم دید ،حساسیت مردم بجاست و دختران را نمیتوان نادیده گرفت.
چنانچه آقای حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش نیز در پیام توئیتری
با اشاره به اینکه رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی مأموریت یافته
ی درسی را با حساسیت کامل رصد ،اصالح
ل و محتوای کتابها 
تغییرات در شک 
وگزارشنماید،تأکیدکرده،ب هدغدغههایمردماهمیتمیده مودخترانمیهن
شایستهاحتراماند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

چگونهثابتکنیم
مرد هستیم؟!

مردانه مردن بهتر از مردن مردانگی است!
در این روزهای پرهیجان و با اینهمه کش و قوس
قیمتها برای اینکه نشان دهی مرد زندگی هستی عمرا بتوانی در را با پا باز کنی!
همین که جیبت را سفت نگه داری تا آن یک قرون دوزاری را هم که داری نزنند،
کلی هنر کردی؛ با دست های پر به خانه آمدن ،پیشکش!
از طرفی هم ،در این دوره زمانه؛ اتفاقا تیز و «بز» بودن نشانه مردکهن بودنه و
خرمن کوفتن ،راست کار گاو نر شده! مرام لوطیگری و پهلوانی هم ،جریان «بزار
دم کوزه آبش رو بخور» شده!
پس با این اوصاف؛ چگونه می شود برای مردانگیت دلیل و مدرک رو کنی؟
روزگار عجیبی است اگر تنها به داشتن یک سیبیل کلفت اکتفا کنی فردا باید
چارقد به سر کنی و به «تغییر جنسیت» اعتراف کنی؟ چون جبر زمانه و فشار
زندگی جوری شده که گویا همه چیز برای وازکتومی مردان دست به کار شده،
یعنی شرائط آقا محمدخان قاجار شدن با اینهمه تحریم و تورم؛ برای آقایان همه
رقمه مهیا شده! حاال فهمیدید چرا نام این دوران «شرائط حساس کنونی» شده؟
پس اگر کمی برای اثبات مردانگی ،دست دست کنی یکهو میبینی دستی
دستی انگ اواخواهری و ترانس و دگرباشی و ...به بیخ ریشت چسبانده شده!
خب؛ برای اینکه نشون بدیم مردیم چه کنیم؟
درشیشه مربا و آب لیمو باز کنیم؟ غیرت به خرج بدهیم و با رگ گردن ورم کرده؛
نگاه احتمالی مردان رهگذر به ناموسمان را کنترل کنیم؟ با یک روزنامه لوله شده
سوسک متجاوزی را دنبال کنیم؟ با صدای بم مردانه نعره بکشیم و زهرهها رو
آبکنیم؟
نه عزیزم؛ فقط کافیست به تایید مسئولین یک لنگ بپوشی و آنقدر خودت
بماالنی تا بلکه یک مرد بمانی  ...حاال فهمیدید پیشنهاد بیشرمانه قبل از اینکه
استعمار جنسی و آزار و اذیت باشد نوعی شرم و حیاست برای آبروداری و اثبات
مردانگی؟ اینطوری دیگر الزم نیست بخواهی مردانگیت را مثل ختنه شدن آن
رجل سیاسی سابق اثبات بکنی! واقعا چقدر همه چیز سخت شده و مرد بودن
هم نیاز به ارائه دلیل و مدرک کافی شده! به هر حال مردانه مردن بهتر است از
مردن مردانگی است!
فرزینپورمحبی*

پیام تسلیت استاندار قم به
مناسبت درگذشت
(ره)
حضرت آیت اهلل صانعی

دكتر بهرام سرمست استاندار قم با صدور پیامی درگذشت
عالم ربانی حضرت آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی را تسلیت
گفت.
متن پیام استاندار قم بدین شرح است :
«بسماللهالرحمنالرحیم»
« إ َّنا ّلله وإ ّنا إ َلیه َراج ُع َ
ون »
ِ ِ ِ ِ
ِ
ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله حاج شیخ یوسف
صانعی(ره) موجب تأسف و تألم فراوان گردید.
آن عالم فرزانه كه از شاگردان و نزدیكان حضرت امام خمینی
(ره) بودند در كنار انجام رسالت تبلیغ دین ،ترویج معارف
اسالمی و تدریس دروس حوزوی ،در عرصه خدمت به نظام و
در مناصب و مسؤلیت های مختلف نیز به ایفای نقش پرداخته
ت ارزنده ای در این عرصه ها بودند.
و منشاء خدما 
اینجانب فقدان این عالم فرهیخته را به مراجع عظام تقلید ،
حوزههای معززعلمیه ،فرزندان و خاندان مكرم  ،برادر گرامی
ایشانحضرتآیتاللهشیخحسنصانعیتسلیتعرضنموده
و از درگاه ایزد منان ،برای ایشان علو درجات و غفران و رحمت
واسعهالهیوبرایعموممردممومنومتدینوبازماندگان،صبر
و اجر جزیل مسألت دارم.

بهرام سرمست  -استاندار قم

خانوادهها تسلیم شبهه افکنیها نشوند

رییس جمهوری با تاکید بر این که کشور به مساله آینده جوانان توجه دارد،
گفت :از خانوادهها میخواهم در برابر شبههافکنیها تسلیم نشوند و کامال
هوشیار باشند و بدانند هم وزارت بهداشت و درمان و هم وزارتخانههای آموزش
و پرورش و آموزش عالی همه توان خود را به کار گرفتهاند.
حجتاالسالموالمسلمین حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا ،گفت :از همه معلمین سراسر کشور و اساتید ،وزارتخانههای
آموزش و پرورش و آموزش عالی به دلیل این که موفق شدند درب مدارس و
درب دانشگاهها را به روی دانش آموزان و دانشجویان باز بگذارند تشکر میکنم.
برای ما خیلی مهم بود که در شرایط کرونا بتوانیم همه ابزار و امکانات الزم را در
اختیار بگیریم ،پروتکلها مورد مراعات قرار بگیرد و نوجوانان و جوانان از فرصت
یادگیری و علم و دانش استفاده کنند.
رییس جمهوری گفت :همه تالش ما این است که همزمان با مقابله با کرونا
بتوانیم بقیه کارهای الزمی که برای زندگی و آینده مردم مورد نیاز است آنها را هم
باحفظپروتکلهایبهداشتیاجراییوعملیاتیکنیم.
وی اضافه کرد :جمعیت قابل مالحظهای به تحصیل علم می پردازند .بیش
از ۱۴میلیون دانش آموز داریم از طرف دیگر دانشگاهها ،فرصتهای تحصیلی
تکمیلی و حوزه علمیه در کنار هم یک جمعیت بیست میلیونی را تشکیل
میدهند.
رییس جمهور ادامه داد :آنهایی که میگویند درس ،علم و دانش مهم نیست
بحث زندگی بیست میلیون نفری است که خودشان را آماده کردند یاد بگیرند،
بیاموزند و صاحب مهارت شوند و بتوانند آینده خود را بسازند .یعنی بگوییم
این جوانان نسبت به آینده خود هیچ اطمینانی نداشته باشند ،هراس داشته
باشند ،درس نخوانند و بیکار در خانه و خیابان باشند .آثار سویی که در روحیه
جوانانایجادمیکندبسیارخطرناکاست.
روحانی اظهارداشت :خیلی مهم است که درب دانشگاه و مدرسه را باز
بگذاریم اما در عین حال منحصر هم نکنیم که صرفا از طریق حضور باشد ،اگر
فردی مشکلی دارد بتوانیم از طریق فضای مجازی و صدا و سیما آموزشهای
الزم را در اختیار آنها قرار دهیم.
وی گفت :من از خانوادهها میخواهم در برابر شبههافکنیها تسلیم نشوند
و کامال هوشیار باشند و بدانند هم وزارت بهداشت و درمان و هم وزارتخانههای
آموزش و پرورش و آموزش عالی همه توان خود را به کار گرفتهاند تا جوانان و
نوجوانان ما بتوانند در محیط سالمی درس خود را ادامه دهند.
باید هم بهآموزش و هم پرورش توجه کنیم
رییس جمهوری یادآور شد :آموزش یک بعد مهم است اما یک بعد مهم دیگر
که گاهی از خود آموزش هم مهمتر است ،بعد پرورشی است .یعنی دانش آموز
باید سر کالس بیاید و با استاد مواجه شود .شاید بسیاری از علمها و دانشها
را از طریق دیگر آموخت اما درس استاد چیز دیگری است .پای درس استاد
نشستن و زانو زدن در برابر استاد مفهوم دیگری دارد و فضای دیگری ایجاد
میکند بنابراین باید هم به آموزش و هم به پرورش و هم به جسم و هم به جان
توجهکنیم.
رییس دولت تدبیر و امید یادآورشد :امروز آموزش ما یک آموزش ترکیبی است
و حضور دانش آموزان در بسیاری از مدارس به صورت شیفتی است اما در عین
حال راه برای جوانان باز شد .کاری که آموزش و پرورش و دانشگاهها در هفته
گذشته انجام دادند فضایی را به روی جوانان باز کردند و روحیه و نشاطی را

ایجادکردند.
وی با تاکید بر این که کشور به مساله آینده جوانان توجه دارد ،گفت :بعضیها
جنشینازاین
ناراحتوعصبانیهستند.بهخصوصکانالهایضدایرانیخار 
که در داستان کرونا همه چیز به روال درست پیش میرود و مدیریت میشود،
ناراحتهستند.
 خانوادهها منافع فرزندان خود را در نظر بگیرند
ویبابیاناینکهآیندهجوانانوبرنامهریزیبرایآیندهبسیارمهماست،گفت:
همه باید دست به دست هم بدهیم و خانوادهها نیز منافع خود و فرزندانشان
را در نظر بگیرند و به بوقهایی که در کشورهای مختلف به راه انداخته شده
است توجه نکنند؛ آنها (دشمنان) خیلی عصبانی هستند که چگونه با تحریم و
فشار آنان مردم ایران همبستگی خود را حفظ کرده و دست به دست هم داده و
پروتکلهارامراعاتمیکنندورعایتاصولبهداشتیخاریدرچشمدشمنان
ما است.
روحانی با بیان اینکه مسیر و روند مقابله با کرونا به خوبی پیش میرود ،ادامه
داد :ماجرای کرونا با همه مشکالت دیگر متفاوت است .زمان سیل و زلزله و یا
یک بیماری مانند آنفلوآنزا محدود است و باالخره تمام میشود ،آنفلوآنزا هم هر
سال شایع میشود و دو تا سه ماه در زمستان محدود میشود و مردم از آن عبور
میکنند ،اما کرونا زمان مشخصی ندارد و معلوم نیست که چند ماه دیگر ادامه
دارد و ما تا چه زمانی باید با آن مقابله کنیم و مخصوص به یک منطقه هم نیست
و سراسر کشور ،منطقه و جهان را درگیر کرده است و هیچ جایی در دنیا نداریم
که از کرونا متحمل خسارت نشده باشد.
درکروناتبعیضیبینایرانیوغیرایرانینداشتیم
رییس جمهوری با بیان اینکه از سال  ۱۳۰۰تا  ۱۴۰۰چنین حادثهای در
ایران و دنیا نداشتیم ،بر لزوم رعایت بلند مدت پروتکلها تاکید کرد و گفت :در
این شرایط همه چیز معنای خود را از دست داده و معنای خود را پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در آغاز بحران در کشورهای اروپایی و آمریکایی ،مشاهده
کردید که چه وضعی به وجود آمد ،اظهار داشت :مردم به فروشگاهها حمله
کردند ،در فرودگاهها ماسکها قاپیده میشد ،دستمال کاغذی و مواد غذایی
نبود و ...این داستان بیسابقهای است ولی خوشبختانه یکجا ندیدید بین
ایرانی و غیرایرانی در بیمارستان فرق گذاشته شود و رییس بیمارستان به یک
غیرایرانی بگوید صبر کن تا تخت خالی پیدا شود.
روحانی با بیان اینکه در اروپا شرایطی ایجاد شد که برخیها گفتند خانه
سالمندان را رها کنید ،تصریح کرد :در ایران نسبت به پیر و جوان ،ایرانی و
غیرایرانی و ...تفاوتی قائل نشدیم .در دنیا گفتند چون این فرد سیاه است،
برود به آخر صف .در اروپا و آمریکا بین مردم تبعیض قائل شدند ولی در ایران
بین اقوام ،مذاهب ،داخلی و خارجی تبعیض ندیدیم و حقوقبشر ،معرفت و
فرهنگ را دیدیم.
تعطیلیراهمقابلهباکرونانیست
روحانی با اشاره به شرایط تحریمی کشور خاطرنشان کرد :داستان دیگری
داشتیم که شاید هیچ کشوری نداشت .ما کشوری در تحریم بودیم .در شرایط
بحران کرونا نگفتند برای خرید دارو ،تبادالت بانکی آزاد باشد .درخواست ما
برای دریافت پنج میلیارد دالر وام از صندوق بینالمللی پول ،با موافقت همه
روبهرو شد ولی آمریکا نمیگذارد تا برای خرید دارو و غذا پنج میلیارد دالر وام
بگیریم .وی با تاکید بر اینکه کاخ سفید بویی از انسانیت نبرده است ،ابراز
داشت :کشورهایی دوست ما هستند که پول ما در بانک آنهاست ،سه قفل روی
آن زده و حاضر نیستند برای تامین نیازهای خودمان از آن استفاده کنیم .آنها
میگویندآمریکاییهامانعتبادلاینپولهستند .تاریخچنینجنایتیراسراغ
ندارد که یک کشور بخواهد برای تامین غذا ،دارو و نیازهای مردم از پول خودش
استفاده کند .برای آنها غیرقابل قبول است در کرونا چطور کشور اداره میشود.
رییس جمهوری با بیان اینکه مردم بدانند راه تامین سالمت تعطیلی نیست،
عنوان کرد :کسی نگوید مدرسه را برای سالمت بچهها قفل بزنید ،دانشگاه،
بازار و رستوران را قفل بزنید .تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست .مراعات اصول
بهداشتی و توام با فعالیت ضروری راهکار است .این کار میتواند مردم و کشور
را نجات دهد .مردم مدرسه ،مسجد ،عزاداری ،دانشگاه و بازار نداشته باشند!؟
این تسلیم شدن در برابر کرونا است.
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد :ایران بهترین شیوه مقابله با کرونا را
در پیش گرفته تا فعالیتها ادامه یابد و اصول بهداشتی هم رعایت شود.

معاون اول رییس جمهوری :

درآمدهای گردشگری میتواند بخشی از نیازهای ارزی و اشتغال را مرتفع کند
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که صنعت
گردشگری امروز در یکی از سختترین شرایط قرار
گرفته است ،گفت :درآمدهای حاصل از گردشگری
میتواندبخشیازنیازهایارزیواشتغالرامرتفعکند.
اسحاق جهانگیری در جلسه دیدار وزیر و تعدادی
از مدیران وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی با اشاره به ویژگیها و جاذبههای متعدد
گردشگری ایران گفت :ایران از ویژگیهای منحصر
به فرد تمدنی و تاریخی برخوردار است و بسیاری
از گردشگران جهان عالقه مند هستند از طبیعت،
جنگلها ،سواحل و سایر جاذبههای مذهبی ،تاریخی
وتمدنیایرانبازدیدکنند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به آثار
و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر صنعت گردشگری
خاطر نشان کرد :امروز در دوره ای خاص از نظر
گردشگری قرار گرفتهایم و صنعت گردشگری در یکی
از سخت ترین شرایط قرار گرفته است و توصیههای
پزشکی در کشورها مبنی بر در خانه ماندن و به مسافرت
نرفتن باعث شده تا صنعت گردشگری و فعاالن این
عرصه دچار آسیب ها و خسارات مالی فراوانی شوند.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت توسعه صنعت
گردشگری در ایران تصریح کرد :امروز که کشور با

محدودیت درآمدهای ارزی و تحریم فروش نفت مواجه
است ،توسعه گردشگری و درآمدهای حاصل از این
صنعت میتواند بخشی از نیازهای ارزی را مرتفع کرده و
ضمن ایجاد فرصت های شغلی ،درآمدهای مردم را نیز
افزایشدهد.
معاون اول رییس جمهوری با قدردانی از دیدگاه مقام
معظم رهبری نسبت به صنعت گردشگری و ترسیم
هدفگذاری جذب ساالنه ۲۰میلیون گردشگر به کشور
بر اساس سند چشم انداز ،خاطرنشان کرد :دیدگاه
حمایتی مقام معظم رهبری به صنعت گردشگری
میتواند تا حد زیادی مسیر توسعه گردشگری را هموار
ساخته و موانع را از پیش روی بردارد.
جهانگیری با اشاره به اقدامات انجام شده طی
سالهای اخیر در راستای توسعه صنعت گردشگری
سالمت و نیز گردشگری زیارت ،افزود :خوشبختانه
بسیاری از زیرساختهای الزم برای جذب گردشگران
در کشور فراهم شده است و امروز وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی باید به دنبال
تحقق اهداف بزرگتر باشد و بتواند سهم بیشتری از
تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با قدردانی از
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به

خاطر تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری ایران
در دولت ،افزود :برای اجرایی شدن این سند باید
برنامههای اجرایی هرچه سریعتر تدوین و اجرا شود.
وی تاکید کرد :تدوین پیش نویس سند راهبردی
هویت برند ملی گردشگری ایران توسط وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نشان میدهد که
این وزارتخانه برای آینده گردشگری کشور طرح و برنامه
دارد که این تالش جای قدردانی دارد.
جهانگیری افزود :پس از تصویب پیش نویس سند
راهبردی هویت برند ملی گردشگری ایران الزم است
برنامه ریزی دقیقی برای ارائه و معرفی مناسب آن به
جامعه انجام شود تا بازخوردها و تأثیرات آن در سطح
داخلی و بین المللی مثبت و گسترده باشد.
معاون اول رییس جمهوری از وزیر میراث فرهنگی،
ً
گردشگریوصنایعدستیخواستامروزکهتقریباهمه
کسب و کارها در سایه رعایت پروتکل های بهداشتی
فعال شدهاند ،از طریق هماهنگی با ستاد ملی مقابله
با کرونا ،دستورالعملهای بهداشتی الزم برای استمرار
فعالیت بخش گردشگری را نیز تدوین کنند تا هر چه
سریعتر شاهد فعال شدن مجدد صنعت گردشگری و
نیزرعایتدستورالعملهایبهداشتیبهصورتتوأمان
در کشور باشیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

نباید به اسم انقالبی رفتار کردن به کسی ظلم کنیم

رئیس کل دیوان محاسبات کشور به تشریح راهبردهای جدید دیوان پرداخت
و از مدیران استانی دعوت کرد با رعایت جهت گیری "دیوان فناورانه مردم پایه"،
ضمن حفظ روحیه شجاعت و انقالبیگری ،مراقبت نمایند در حق هیچکس
ظلمیاعمالنشود.
مهردادبذرپاشدرهمایشمدیراناستانیدیوانمحاسباتکشوربابیاناینکه
"اگر گزارشها و نظارتهای ما به حل مشکالت مردم ختم نشود ،ارزشی ندارد"،
به ماجرای اخیر هفت تپه پرداخت و گفت :در ماجرای هفت تپه ،تصمیم دیوان که
ناشی از عملیات تحقیق و تفحص بود ،به وزارت اقتصاد ابالغ شد ۲ .سال است
که میخواهیم برای یک شرکت تصمیم بگیریم و این یعنی ترک فعل که باید بر
آن نظارت شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ماجرای واگذاریهای اخیر ،تاکید
کرد :در قانون واگذاریها اشکاالتی وجود دارد که باید اصالح شود .بنگاه ها
واگذار می شوند اما بعد از آن با مشکالتی بدتر از قبل مواجه می شوند.
بذرپاش با یادآوری شعار خود در مدیریت جدید دیوان محاسبات" ،دیوان
فناورانه مردم پایه" را جهت گیری کلی اعالم کرد و "انجام نظارت دقیق و به لحظه
بر پایه اطالعات مردمی و برای حل مشکالت مردم و به خاطر مردم روح حاکم در

دیوان" را از محور اصلی در تحقق آن دانست.
وی در ادامه به آسیب شناسی از دیوان پرداخت و گفت :اول خودمان باید
حسابرسی عملکرد داشته باشیم و ببینیم چه میزان عملیات حسابرسی و نظارت
ما اثربخش بوده است یا چه میزان ترک فعل انجام دادیم که از ترک فعل ما مردم
متضرر شدند .یعنی جایی که باید نظارت دقیق انجام می دادیم و ندادیم و باعث
شد که شرایط اینگونه شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود :ما در دیوان مدیر شجاع ،متین،
انقالبی ،دقیق ،حرفه ای می خواهیم و نباید به اسم انقالبی رفتار کردن به کسی
ظلم کنیم و این حق را نداریم.
بذرپاش از مدیران استانی درخواست کرد "مسائل اصلی مردم را در دستور کار
قرار دهند و وقت خود را به مسائل کم اهمیت صرف نکنند و بر حل مشکالت
مردممتمرکزشوند".
وی در پایان اعالم کرد :شبکه مردمی دیوان محاسبات در استان ها به زودی
راه اندازی خواهد شد .شبکه ای که متشکل از جوانان و تشکلهای دانشجویی
و جهادی و فعالین اجتماعی خواهد بود و آنها به مدد دیوان خواهند آمد تا در
پاسداری از بیت المال یاری برسانند.

داریوش قنبری :

برخیدنبالمهندسیکردنمطالبات
مردمهستند

یک نماینده سابق مجلس گفت :باید مسیری را دنبال کنیم که این حجم مطالبات
انباشته شده مردمی که منجر به ناامیدی برخی از اقشار در جامعه نسبت به صندوق
رای شده است از میان برود و جریانهای مختلف بتوانند کار خود را در زمینهی
انتخاباتبهترپیگیریکنند.
داریوش قنبری در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این پرسش که فضای سیاسی
کشور در آستانه انتخابات  ۱۴۰۰را چهطور ارزیابی میکند و علت فعالیت نکردن
احزاب در شرایط فعلی را چه میداند ،اظهار کرد :فضای سیاسی کشور تحت تاثیر
مسائل مختلف است که از جمله مهمترین آنها یکی شرایط نابهسامان اقتصادی
ناشی از تحریمهای آمریکا و دیگری هم موضوع کروناست که هر دو به اندازه زیادی
فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دادهاند و در کنار این دو موارد دیگری نیز
تاثیرگذار هستند که از مهمترین آنها کمتوجهی یا بیتوجهی به مطالبات مردم از
گذشته تا امروز است .وی ادامه داد :این کمتوجهیها و بیتوجهیها به چشم مردم
آمده است و سبب شده که برخی از آنان کمتر توجهی به صندوقهای آرا داشته
باشند و نمونهاش را میتوان در انتخابات اخیر مجلس یازدهم دید ،اما باید گفت که
الزم است به جای اینکه خواستهها و مطالبات مردم از روشهای مدنی منحرف شود
و سوی دیگری به خود بگیرد ،دنبال این باشیم که به این مطالبات توجه شود و آنها
در زمان خود پاسخ بگیرند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :البته برخی هم به دنبال
این هستند که مطالبات مردم را دستکاری کنند و آن را در مسیر یک جریان خاص
سیاسی بیندازند و در واقع مطالبات مردم را مهندسی کنند که البته این کاری است
که در نهایت به نتیجه نمیرسد و نمیتوان ذائقه سیاسی مردم را با این کارها تغییر
داد.
قنبری تصریح کرد :موضوع کرونا که شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ما را
تحت تاثیر قرار داده تنها مختص ما نیست این موضوعی است که همه دنیا را در بر
گرفته اما شاهد هستیم که در آمریکا فعالیتهای انتخاباتی در حال انجام است و
تصور نمیکنم شیوع ویروس کرونا در این زمینه خللی ایجاد کرده باشد اما به عکس
در ایران در حالی که همیشه این زمان از سال شاهد ابراز وجود جریانات سیاسی
مختلف و رایزنیهای آنها برای انتخابات بودیم چندان اثری بر این موضوع در فضای
سیاسی دیده نمیشود .وی گفت :به هرحال درست است که کرونا در شرایط خاص
اقتصادی ما که ناشی از تحریمها و نیز همان انباشته شدن مطالبات مردم است در
زمینهی خمودگی سیاسی جریانها تاثیر گذاشته است ،اما باید مسیری را دنبال
کنیم که این حجم مطالبات انباشته شده مردمی که منجر به ناامیدی برخی از اقشار
در جامعه نسبت به صندوق رای شده است از میان برود و جریانهای مختلف بتوانند
کار خود را در زمینهی انتخابات بهتر پیگیری کنند.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :جریان اصالحات نیز با توجه به هویت
اجتماعیخودبهشدتتحتتاثیرفاکتورنارضایتیهایعمومیناشیازبیتوجهی
یا کمتوجهی به مطالبات مردمی قرار گرفته و اگر در ماههای آتی این جریان نیز موفق
نشود و امید مردم را بازنگرداند ،طبعا نمیتوان انتظار داشت مشارکت باالیی در
انتخابات ۱۴۰۰رخ دهد.
قنبری اظهار کرد :حال پاسخ به این پرسش که چه فردی شانس بیشتری در
انتخابات داشته باشد و بتواند مردم را با خود همراه کند معطوف به این است که کدام
یک از جریانها میتواند امید را به مردم بازگرداند تا شاهد مشارکت باالی جامعه و
انتخابات پرشور باشیم و گرنه جز این برگزاری انتخاباتی با مشارکتی حداقلی را شاهد
خواهیم بود که در آن میتوان از قبل نتیجه را از پیش کمابیش مشخص دانست.
درمراسماختتامیههفدهمینکنفرانسانجمنرمزایرانمطرحشد؛

انتقاد عارف از تصمیمات دولت
در حوزه آموزش

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با انتقاد از تصمیمگیریهای دقیقه نودی در
موضوع مهم آموزش آنهم در شرایط ویژه کشور ،تصریح کرد :متأسفانه برای شروع
سال تحصیلی جدیدشاهدسردرگمی خانوادههابودیم.
محمدرضا عارف در مراسم اختتامیه هفدهمین کنفرانس انجمن رمز ایران که به
صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید،گفت :شرایط
خاص کرونایی در کشور ایجاب میکند توجه جدیتری به کیفیت آموزش در سال
ً
تحصیلی جاری داشته باشیم تا کیفیت فدای کمیت و آمارهای کمی که بعضا شاهد
آنهستیمنشود.
وی با انتقاد از تصمیمگیریهای دقیقه نودی در موضوع مهم آموزش آنهم در
شرایط ویژه کشور ،تصریح کرد :متأسفانه برای شروع سال تحصیلی جدید شاهد
سردرگمی خانواده ها بودیم و علت آن نداشتن برنامه مشخص برای چگونگی شروع
ً
سال تحصیلی بود .مشخص بود کرونا فعال با ما قرار است زندگی کند به همین دلیل
تجهیز زیرساختها برای آموزش مجازی باید در اولویت قرار میگرفت.
وی ادامه داد :دولت باید از نخبگان حوزه فناوری و فضای مجازی برای ارتقاء
زیرساختهای این حوزه کمک بگیرد که تجربه سالیان اخیر نشان میدهد دولت
خود را بینیاز از مشورت گرفتن میداند.
عارف از متصدیان امر آموزش و دولت خواست که توجه بیشتری به زیرساختها و
تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز آموزش مجازی داشته باشند که ان شاءالله سال
تحصیلی جدید باکیفیت خوب شروع و باکیفیت خوب به پایان برسد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بر ضرورت ارتقاء قدرت سایبری نظام در تراز
قدرتهای تأثیرگذار جهان تاکید کرد و گفت :انجمنهای علمی میتوانند در
سالمسازیوحفظامنیتهمهجانبهفضایمجازیوحریمخصوصیآحادجامعهکه
تأکید قانون اساسی کشور است همکاری خوبی با نهادهای ذیربط داشته باشند.
وی با بیان اینکه در فضای مجازی با مشکل نظامات امنیتی و حقوقی مورد نیاز در
این بخش روبهرو هستیم بر ضرورت تدوین قوانین مترقی در این بخش و خودداری از
برخوردهایسلیقهایبافضایمجازیتأکیدکردوگفتکهتالشبرایمحدودسازی
فضای مجازی محکوم به شکست است.
هشدار سپاه پاسداران به حکام بحرین :

منتظرانتقامسختباشید

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای با محکومیت شدید برقراری روابط
دیپلماتیک بین بحرین و رژیم جعلی صهیونیستی تاکید کرد :حاکم جالد بحرین
در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس و ملت مسلمان و غیرتمند این کشور باشد.
به گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بخشی از این بیانیه
آمده است :اقدام ننگین آل خلیفه و رژیم وابسته حاکم بر بحرین در برقراری روابط
با رژیم صهیونیستی که خالف اراده و آرمان مردم مسلمان این کشور صورت پذیرفت
 ،حماقتی بزرگ و فاقد هرگونه مشروعیت بوده و پاسخهای درخور را دریافت خواهد
کرد.
این بیانیه می افزاید  :دومینوی عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با حکام
برخی کشورهای عربی که با مهندسی کاخ سفید و رئیس جمهور منفور و بی خرد
امریکا در پی تحمیل ذلت و خفت به ملت های مسلمان و غارت منابع و ثروتهای آنان
و نیز امنیت سازی برای اشغالگران فلسطین و غاصبان قدس شریف است ،هرگز به
فرجام شوم خود منتهی نخواهد شد و در معادله ای معکوس ،ارتقای قدرت و دامنه
عزم و اراده امت اسالمی درآشکارسازی ظرفیتهای پنهان و نهفته مقاومت ضد
صهیونیستی برای دفع غده سرطانی اسرائیل از جغرافیای متعلق به جهان اسالم
را رقم خواهد زد.
این بیانیه با هشدار به آل خلیفه و دیگر حکام خائن و جیره خوار نظام سلطه و
استکبار در باز کردن دروازه های نفوذ و ورود رژیم صهیونیستی به منطقه راهبردی
خلیج فارس و دریای عمان تاکید کرده است  :اقدام شیطانی و پرنکبت رژیم ستمگر
حاکم بر بحرین مانند سایر طرحهای پلید و خائنانه سازش هیچ دستاوردی برای
امریکا و حامیان صهیونیستهای کودکش به دنبال نداشته  ،بلکه مسببان و بانیان
این خیانتها و خباثت ها را آماج خشم مقدس و انتقام سخت امت اسالمی به ویژه
مردم شیعه بحرین که این روزها با برافراشتن بیرق "لبیک یا حسین (ع)"در محرم
حسینی؛ طنین "هیهات من الذله" سر دادهاند قرار داده و طومار ننگین کسانی که با
خلق ظلم  ،وحشت ،خشونت  ،کشتار ،جنگ و ناامنی  ،تهدید دائمی امنیت در غرب
آسیا و جهان اسالم بوده اند را در هم خواهند پیچید.
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عوامل خطر برای پوکی استخوان

عوامل خطر برای پوکی استخوان می تواند شیوع بیشتر این بیماری در برخی
گروه های جمعیتی خاص را توضیح دهند .پوکی استخوان یک بیماری شایع در
جهان است که می تواند هم مردان و هم زنان را تحت تاثیر قرار دهد.
مشخصه اصلی پوکی استخوان کاهش تراکم توده استخوانی و افزایش
شکنندگیاسکلتیاستکهبهافزایشخطرشکستگیاستخوانمنجرمیشود.
این بیماری استخوان ها را تضعیف کرده و آنها را در معرض آسیب دیدگی هایی قرار
می دهد که برای بافت استخوانی عادی رخ نمی دهند.
شکستگی ها در ستون فقرات ،کفل و مچ دست ها شیوع بیشتری دارند .به
گفته موسسه ملی سالمت آمریکا ،تخمین زده می شود که بیش از 53میلیون نفر
تنها در این کشور به پوکی استخوان مبتال بوده یا به واسطه توده استخوانی کم در
معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارند.
در افرادی با تراکم استخوانی کاهش یافته مواردی مانند زمین خوردن ،برخورد با
چیزیدیگر،یاحتیضربههایآراممیتوانندبهشکستگیاستخوانمنجرشوند.
همه حالت شدید این کمبود را تجربه نمی کنند ،اما برخی عوامل خطر می توانند
فرد را در معرض خطر بیشتری برای ابتال به پوکی استخوان قرار دهند.
یک رژیم غذایی با محتوای کلسیم کم
عادات غذایی می توانند خطر پوکی استخوان را افزایش دهند .یک رژیم غذایی
حاوی کلسیم وویتامین دی ناکافی به ضعف استخوان ها منجر خواهد شد.
کلسیم ساختار استخوان را شکل می دهد و ویتامین Dبه حفظ قدرت و استحکام

آن کمک می کند.
محصوالت لبنی سرشار از کلسیم هستند و برخی محصوالت غیرلبنی نیز حاوی
کلسیم افزوده شده هستند .اما شما می توانید مصرف مکمل ها را نیز مد نظر قرار
دهید.درحالتایدهآل،دریافتاینمادهمعدنیبایدبیشترازمنابعطبیعییعنی
از طریق غذا باشد .ویتامین Dدر ماهی های چرب مانند سالمون و تن وجود دارد و
همچنین به برخی انواع شیر و غالت صبحانه نیز اضافه می شود .همچنین ،با قرار
گرفتن پوست در معرض نور خورشید این ویتامین در بدن انسان تولید می شود.
البته از قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید باید پرهیز کرد تا با آفتاب
سوختگیمواجهنشوید.
یک سبک زندگی کم تحرک
یک سبک زندگی کم تحرک شامل بی تحرکی های طوالنی مدت استخوان ها را
تضعیف می کند .شرایطی مشابه برای افرادی که مجبور هستند به واسطه بیماری
یا پس از عمل جراحی دوره های طوالنی را در تختخواب سپری کنند نیز صادق
است .توجه به این نکته اهمیت دارد که استخوان ها با انجام ورزش قویتر می
شوند .تمرینات ورزشی قدرتی و کار با وزنه از جمله بهترین گزینه ها در این زمینه
هستند .از فعالیت های خوب برای تقویت استخوان ها می توان به پیادهروی،
دویدن ،باال رفتن از پله ،تنیس ،رقص ،و بدنسازی اشاره کرد.
سیگارکشیدن
سیگار کشیدن به همان اندازه که برای قلب و ریه ها مضر است می تواند

به استخوان ها نیز آسیب برساند .زنانی که سیگار می کشند در مقایسه با افراد
غیرسیگاری دارای سطوح پایینتر هورمون استروژن هستند و اغلب یائسگی را
زودتر تجربه می کنند .همچنین ،افراد سیگاری کلسیم کمتری از رژیم غذایی
خود دریافت می کنند .زمانی که سطوح پایین استروژن با کمبود کلسیم ترکیب
می شود ،بازسازی هر گونه آسیب به واسطه افزایش سن برای استخوان ها تقریبا
غیرممکن می شود .از این رو ،سیگار کشیدن یک عامل خطر جدی برای پوکی
استخوانمحسوبمیشود.
مصرفالکل
مصرف الکل می تواند خطر تحلیل استخوانی و شکستگی های استخوان
را افزایش دهد .نوشیدن الکل می تواند به تغذیه نامناسب و افزایش خطر زمین
خوردن نیز منجر شود و سالمت کلی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.
افراد معتاد به الکل مستعد نارسایی کبدی ،بیماری قلبیعروقی و اختالالت
سیستمعصبیمرکزیومحیطیهستند.
استفاده از دارو
استفاده بلند مدت از برخی داروها مانند گلوکوکورتیکوئیدها ،ضد اسیدهای
حاوی آلومینیوم ،برخی روش های درمان سرطان ،میزان بیش از حد هورمون
تیروئید و برخی داروهای ضد تشنج می تواند به تحلیل تراکم استخوانی و افزایش
خطرشکستگیهایاستخوانمنجرشود.
همه داروها از عوامل خطر برای پوکی استخوان نیستند ،اما آنها باید توسط
پزشک و پس از ارزیابی تعامالت و شرایط هر بیمار تجویز شوند .پزشکان نباید
دارویی را تجویز کنند که به عنوان مثال یکی از عوارض جانبی آن کاهش سطوح
کلسیماست.هنگامتجویزداروهابرایزنانیائسهنیزبایداحتیاطبیشتریصورت
بگیرد.
دیگر عوامل خطر مرتبط با پوکی استخوان
زنان به واسطه جنسیت خود با احتمال بیشتر ابتال به پوکی استخوان مواجه
هستند .آنها دارای بافت استخوانی کمتری متناسب با بدن خود هستند ،و به
واسطه تغییراتی که طی دوران یائسگی رخ می دهند ،تحلیل رفتن سریعتر آن
نسبت به مردان را تجربه می کنند.
همچنین ،خطر ابتال به پوکی استخوان با افزایش سن بیشتر می شود .تمام
بافت های بدن به طور طبیعی با افزایش سن تراکم خود را از دست داده و نازکتر
و ضعیفتر می شوند .این شرایط در افرادی با چارچوب بدنی کوچکتر بیشتر به
چشم می آید.
به همین ترتیب ،سابقه خانوادگی شکستگی های زودهنگام یا بدون دلیل
مشخص استخوان یک عامل خطر محسوب می شود.
تغییرعواملخطربرایپیشگیریازپوکیاستخوان
پوکی استخوان شرایطی است که کیفیت زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار می
دهد .پیش بینی ابتال به این بیماری در آینده دشوار است ،اما با شناسایی عوامل
خطر و رسیدگی به آنها می توان احتمال ابتال به پوکی استخوان را کاهش داد.
شما نمی توانید برخی موارد مانند جنسیت یا افزایش سن را تغییر دهید .با
این وجود ،امکان کنترل بر برخی عوامل خطر وجود دارد .به عنوان مثال ،شما
می توانید یک رژیم غذایی سالمتر را دنبال کرده ،ورزش کنید ،به میزان کافی در
برابر نور خورشید قرار بگیرید ،و مصرف تنباکو و الکل را کنار گذاشته یا محدود
کنید.

چهعواملیبرسندرمپاهایسنگینتاثیرگذارهستند

وقتیپاهاسنگینمیشوند

سندرم پاهای سنگین شرایطی است که در صورت عدم
رسیدگی و درمان مناسب می تواند بر کیفیت زندگی شما
تاثیرگذار باشد .فعالیت های روزانه می تواند تاثیر قابل توجهی
بر سالمت ما داشته باشد .احساس خستگی پس از چند
ساعت ایستادن عادی است .با این وجود ،اگر این احساس
پایدار باشد ،ممکن است به سندرم پاهای سنگین مبتال باشید
که شرایطی شایعتر از آن چیزی است که شاید فکرش را بکنید.
بهنقلاز"استپتوهلث،سندرمپاهایسنگینشرایطیجدی
نیست .با این وجود ،این شرایط می تواند فعالیت های روزانه
شما را محدود کند و بر همین اساس باید بر آن نظارت داشت و
کنترل شود .سندرم پاهای سنگین 20تا 30درصد از جمعیت
بزرگسال را تحت تاثیر قرار می دهد .این شرایط می تواند 50
درصد از افرادی باالی  50سال را تحت تاثیر قرار دهد و در
زنان نسبت به مردان پنج برابر شایعتر است .همچنین ،سندرم
پاهای سنگین در افراد چاق ،آنهایی که کم تحرک هستند یا
زمان زیادی را در حالت ایستاده سپری می کنند بیشتر شایع
است .متاسفانه ،در بسیاری از موارد ،این مشکل سالمت به
طورمستقیمباشغلوحرفهفردمرتبطاست.گذراندنچندین
ساعتدرحالتایستادهیانشستهمیتوانداثرمنفیبرسالمت
کلی و سالمت پاهای شما داشته باشد.
سندرمپاهایسنگینچیست؟
به دلیل روند طبیعی پیری سلولی ،اندازه دیواره سلول ها
افزایش می یابد .این موجب می شود رگ های خونی که از
سلول های زیادی تشکیل شده اند شکنندهتر شده و کارایی
کمتری داشته باشند .عملکرد سیاهرگ ها جمع آوری خون
از سراسر بدن و برگرداندن آن به قلب است .در مورد سیستم
سیاهرگی پاها ،برای این که خون به سمت باال و خالف جهت
گرانشزمینحرکتکند،سیاهرگهابهدریچههایکوچکی
مجهز هستند که از عقب رفتن خون پیشگیری می کنند و
همچنین الیه عضالنی به پمپاژ خون کمک می کند.
زمانی که ضعفی در بازگشت خون وجود داشته باشد ،چه
به دلیل نقص در پمپاژ یا به دلیل راکد ماندن خون ،نخستین
عالئم ظاهر می شوند که ممکن است شامل سنگینی،
خستگی و تورم در پاها باشند .این شرایط زمانی رخ می دهد
که مایع از سیاهرگ ها به بافت ها نشت می کند.
در صورت تداوم این شرایط ،به واسطه فشار بیش از حد بر

دیواره های سیاهرگی ،آنها توانایی خود برای حفظ خون
در خود را از دست می دهند .این زمانی است که سیاهرگ
های واریسی و بیماری عروقی رایج که به نام نارسایی مزمن
سیاهرگی شناخته می شود ،ظاهر می شوند.
عالئمسندرمپاهایسنگین
به طور کلی ،نشانه ها و عالئم سندرم پاهای سنگین شامل
موارد زیر می شوند - :سنگینی و تورم در پاها  -درد  -خارش
 خستگی  -کرامپ های عضالنی  -پارستزی یا خوابرفتگیشبانه (احساس بی حسی در پاها)  -گزگز و سفتی  -سیاهرگ
های واریسی  -تورم که هنگام ایستادن یا بی تحرکی در
طوالنی مدت تشدید می شود
به این نکته توجه داشته باشید که در بیشتر موارد شایعترین
عالئم شامل خارش ،سنگینی و درد می شوند.
چهعواملیبرسندرمپاهایسنگین
تاثیرگذارهستند
برخی عوامل مانند مواردی که در ادامه به آنها اشاره شده
است ،افراد را مستعد ابتال به سندرم پاهای سنگین می
سازند .از جمله مواردی که کنترلی بر آنها ندارید می توان به
موارد زیر اشاره کرد - :سن .مطالعات متعدد نشان داده اند
که فراوانی بیماری های سیاهرگی در افراد باالی  65سال
به میزان  60درصد بیشتر است - .سابقه پزشکی شخصی
(بیماری گردش خون در گذشته) - .استعداد ژنتیکی (سابقه
خانوادگی) - .وضعیت هورمونی (به ویژه طی دوران بارداری و
یائسگی یا هنگامی که داروهای ضد باردرای مصرف می شود
یا فرد درمان جایگزینی هورمون را پشت سر می گذارد)- .
مورفولوژی پا .صافی کف پا انقباض عضالنی که به طور معمول
هنگام راه رفتن رخ می دهد را کاهش می دهد.
افزون بر این ،بر برخی عوامل تشدید کننده سندرم پاهای
سنگین می توان کنترل داشت که از آن جمله می توان به موارد
زیر اشاره کرد - :فعالیت بدنی  -ایستادن یا نشستن طوالنی
مدت  -قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض خورشید یا گرما
 مشاغلی با خطر بیشتر مانند پرسنل بیمارستان،مهمانداران ،پرسنل هتل ،آرایشگران ،کارمندان اداری،
رانندگان ،معلمان ،و اپراتورهای تلفن  -وزن اضافه یا چاقی،
به ویژه در مورد زنان .افزایش بافت چربی در پاها کارایی پمپاژ
عضالنی برای کمک به بازگشت خون سیاهرگی را کاهش می

گرسنهبودنبهاینمعنانیستکهبدنشمابهکالرینیازدارد.پزشکانتوضیحمیدهند
کهچراهمیشهگرسنهاید.بدوناینکهفعالیتخاصیانجامدهیمگرسنههستیم.درواقع
این گرسنگی شاید برای خودمان هم خسته کننده باشد و طع م غذاها را برای ما تکراری
کند .در واقع هر گرسنگیی به معنای نیاز بدن ما به مواد غذایی نیست گاهی اوقات
گرسنگیعوارضبرخیبیماریهایاشرایطخاصبدناست«.ایرنازندگی»درادامهشما
راباشرایطهایپزشکیکهموجباحساسگرسنگیمیشوند،آشنامیکند.
.۱افسردگی
کسانی که دچار افسردگی هستند ،بدنشان بیش از حد ویتامین میسوزاند و در
واقع بدن دچار سوء ویتامین و ضعف میشود .بدن در این شرایط اعالم گرسنگی
میکند که در واقع اعالم کمبود ویتامین است نه کمبود کربوهیدرات.
 .۲استرس
وقتی استرس داریم دو چندان آب و ویتامین میسوزانیم .این شرایط برای احساس
خشم نیز وجود دارد که ما را به شدت گرسنه میکند.

دهد - .یبوست زیرا موجب افزایش فشار شکمی شده و می
تواند بازگشت خون به قلب را دشوار سازد - .لباس های تنگ
که پاها و کفل ها را احاطه می کنند و می توانند در بازگشت
خون سیاهرگی اختالل ایجاد کنند - .دماهای باال .گرما می
تواند موجب گشاد شدن سیاهرگ ها شده و بازگشت خون به
قلب را دشوار کند.
تماماینمواردمیتوانندپیشازظهورسندرمپاهایسنگین
اصالح شوند و شما می توانید به تسکین ناراحتی و عوارض
بلندمدتکمککنید.
نکتههاییبرایپیشگیریوتسکین
سندرمپاهایسنگین
راه حل اصلی برای پیشگیری از سندرم پاهای سنگین
تغییر عادات سبک زندگی است .از جمله اقداماتی که می
توانید برای پیشگیری از این شرایط یا تسکین آثار آن انجام
دهید می توان به موارد زیر اشاره کرد :پاهای خود را باالتر
قرار دهید .باالتر قرار دادن پاها برای حداقل  30دقیقه دو تا
سه بار در روز را مد نظر قرار دهید .شما می توانید روی یک
صندرلی نشسته و پاها را باالتر از سطح کفل قرار دهید بدون
این که آنها را از روی هم رد کنید .هر روز برای حداقل  30تا 60
دقیقه ورزش کنید .فعالیت های ایروبیک مانند شنا ،دوچرخه
سواری ،پیالتس یا یوگا از بهترین گزینه هایی هستند که می
توانید مد نظر قرار دهید .وزن اضافه خود را کاهش دهید یا از
افزایش وزن جلوگیری کنید .از منابع گرما و قرار گرفتن بیش
از حد در معرض خورشید پرهیز کنید .حمام آب سرد می تواند
مفید باشد .در شرایطی که پاها چهار تا هشت اینچ ( 10تا 20
سانتیمتر)باالترازسطحبدنهستند،بخوابید.
از پوشیدن لباس ها یا کفش های تنگ پرهیز کنید .استفاده
از پارچه های قابل تنفس توصیه می شود .از پوشیدن کفش

چراهمیشهگرسنهایم؟
.۳تیروئیدپرکار
کسانی که تیروئید پرکار دارند در واقع بیش از حد طبیعی کالری میسوزانند .این
بیماری با قرص قابل کنترل است.
 .۴چاقی
خوردن غذاهای زیاد میتواند موجب اضافه وزن شود .ولی همین موضوع میتواند
موجبگرسنگیهمیشگیدرماشود.
ُ
 .۵افت قند خون
ُ
دالیل بسیاری موجب افت قند خون در ما میشود .در این شرایط معده پیام
گرسنگیبهمغزمیفرستد.
 .۶دیابت
هر دو نوع دیابت این حالت کمبود قند را در بدن ایجاد میکنند .در واقع کسانی که
دیابت دارند نباید خود را در معرض گرسنگی طوالنی مدت قرار دهند چون مشکل
ساز خواهد بود.

هایپاشنهبلندپرهیز کنید.ازابتالبهیبوستپیشگیریکرده
یا آن را درمان کنید .یک رژیم غذایی سرشار از فیبر می تواند
مفید باشد .فشار خون خود را کنترل کنید.
از پاها به سمت باال ماساژ دهید .این به گردش خون بهتر و
کاهش انباشت مایع در قوزک پاها کمک می کند.
درمانهایاحتمالی
اگرچه سندرم پاهای سنگین شرایطی جدی نیست اما
شیوع آن رو به افزایش است .در حال حاضر ،متخصصان
پزشکی موارد زیر را توصیه می کنند:
درمانفشردهسازی:اینشاملاعمالفشاربهپاهابااستفاده
ازجورابهایابانداژهایفشردهسازیمنعطفمیشود.پزشک
می تواند در انتخاب گزینه مناسب به شما کمک کند.
آب درمانی :دوش گرفتن با آب سرد همراه با ماساژ یا
استفاده متناوب از آب گرم و سرد می تواند به تحریک گردش
خونسیاهرگیکمککند.
گیاه درمانی :برخی گیاهان دارویی به بهبود گردش خون
کمک می کنند .به خاطر داشته باشید تنها موارد توصیه شده
توسط پزشک یا داروساز خود را استفاده کنید .گینکو بیلوبا
فندق افسونگر و جاروب قصاب از موارد شناخته شده در این
زمینههستند.
داروها :این شامل تجویز داروهای ونوتونیک می شود که به
بهبود گردش خون سیاهرگی کمک می کنند.
جراحی عروق :این مورد تنها در موارد شدید که گزینه
های درمان دیگر کارایی ندارند ،استفاده می شود .به طور
خالصه ،سندرم پاهای سنگین شرایطی است که در صورت
عدم رسیدگی و درمان مناسب می تواند بر کیفیت زندگی شما
تاثیرگذار باشد .از این رو ،مشورت با پزشک در صورت مشاهده
عالئم اولیه توصیه می شود.

 .۷پریودی
تغییرات هورمونی دورهی پریودی ،ایجاد احساس گرسنگی و میل به شدید به
شیرینیمیکند.
 .۸دارو
برخی داروها که برای درمان بیماریهای آلرژی و لوپوس مصرف میکنیم،
احساس گرسنگی را در ما پدید میآورند.
 .۹کم آبی
حتی اگر فقط گرسنه باشید امکانش هست که با آبمیوه و آب ،گرسنگی تا حد
زیادی جبران شود .در واقع گرسنگی یکی از عوارض کم آبی بدن است.
 .۱۰کم خوابی
اگر در روز کمتر از  ۷ساعت خوابیده باشید دچار کم خوابی هستید .این شرایط
تنظیمات هورمونها برای اندازهگیری گرسنگی را برهم میزنند و بیش از اندازهی
واقعیبهمغز،پیامگرسنهبودنمیفرستند.

توصیههایطبسنتی؛

بایدونبایدهایفصلپاییز

یک متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه افراد خشک مزاج در فصل پاییز در
معرض بیماری هستند ،گفت :ورزش کردن ،رژیم غذایی و پرهیز غذایی مناسب
می تواند از بیماری های این فصل در این افراد جلوگیری کند.
الهام اختری در خصوص بایدها و نبایدهای فصل پاییز گفت :از نیمههای
شهریور به بعد و گاهی هم از اول شهریور بادهای پاییزی شروع میشوند ،تغییر دما
و تغییر فصل خودش را نشان میدهد.
وی گفت :در فصل پاییز دو عامل باعث بروز بیماری میشوند ،یکی خشکی
فصل پاییز است که در افرادی که مزاج خشک دارند خودش را نشان میدهد و
دیگری اختالف درجه حرارتی که در طی روز ایجاد میشود .سرمای شبانگاهی
با میانه روز اختالف دما دارد و ایجاد باد پاییزی نیز عاملی است که به آن کمک
میکند تا در افراد خشک مزاج بیماری ایجاد شود.
این متخصص طب سنتی افزود :اگر به این دو عامل در فصل پاییز توجه
داشته باشیم ،میتوانیم از رخداد بیماریهایی مانند وسواس ،افسردگی،
اگزما ،حساسیت ،سینوس ،خشکی چشم ،یبوست ،شکنندگی پوست و ناخن
جلوگیری و آنها را کنترل کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که مزاج تر دارند نیز در معرض
ً
بیماریهای فصل پاییز هستند یا خیر ،گفت :معموال خشکی پاییز و اختالف
درجه حرارت در افرادی که مزاج گرم و تر یا سرد و تر دارند ایجاد مشکل نمیکند.
اختری در خصوص عالئم مزاج خشک در فصل پاییز گفت :شکنندگی ناخن و
پوست ،ترک خوردن لبها ،خون دماغ شدن ،یبوست ،خشکی چشم ،به سختی
به خواب رفتن و چند بار تا صبح بیدار شدن و … مشخص کننده این است که فرد
مزاج خشک دارد.
وی همچنین در مورد اقداماتی که باید انجام دهیم تا در معرض بیماری قرار
نگیریم ،گفت :وقتی فصل در حال تغییر است ،باید افراد تحرک و ورزش بیشتری
نسبت به فصل تابستان داشته باشند ،بنابراین ورزش کردن یکی از مواردی است
که از رخداد بیماری در فصل پاییز جلوگیری میکند.
به گفته اختری ،همچنین باید لباس مناسب برای هوای سرد همراه داشته
باشیم و در رژیم غذاییمان نیز یکسری نبایدهای اصلی وجود دارد که باید آنها
را رعایت کنیم.
ُ
این متخصص طب سنتی تأکید کرد :پرهیز از مصرف بسیاری از تندی ها مانند
زنجبیل ،سیر و پیاز و ادویه تند ،پرهیز از مصرف بسیاری از ترشیها (سرکه)،
پرهیز از مصرف شوریها مانند پنیر لیقوان ،از جمله مواردی است که باید رعایت
شود.
وی گفت :از سوی دیگر یکسری بایدهای مواد غذایی نیز باید برای افرادی
که در معرض خشکی مزاج هستند وجود دارد که انتخابهای اصلح محسوب
میشوند ،چرا که این دسته از مواد غذایی ،رطوبت رسان های خوبی برای بدن
هستند .در میوهها ،مصرف انار شیرین ،انگور ،سیب ،گالبی ،انجیر تازه ،در
تنقالت برگه زردآلو ،برگه هلو ،انجیر خشک یا خیس خورده در گالب ،در آب
میوهها نیز آب سیب طبیعی ،آب هویج تازه ،آب انار شیرین توصیه میشود که
مرطوبکنندههایخوبیمحسوبمیشوند.
این متخصص طب سنتی در مورد مصرف غذاهای مناسب برای مزاج خشک
نیز گفت :مصرف انواع شوربا ،کشک و مرغ ،ماءالشعیر ،انواع سوپ جو ،خورشت
خالل ،فسنجان بادام ،شله زرد ،فرنی ،شیربرنج ،مرسع پلو و شیر بادام ،هویج پلو،
خورشت هویج ،تاس کباب به ،خورشت به و آلوبخارا نیز در فصل پاییز برای افرادی
که مزاج خشک دارند ،توصیه میشود.
آنچه باید از بهداشت خواب بدانید

ارتباط مصرف نوشابههای انرژی زا و
بیخوابی

متخصص مغز و اعصاب درخصوص بهداشت خواب و دالیل بدخوابیهای
شبانهتوضیحاتیارائهداد.
فرزاد اشرافی متخصص مغز و اعصاب  ،گفت :با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی
مدارس ،و برگزاری کالسها به صورت مجازی ،خواب کودکان و نوجوانان ممکن
است بهم ریخته باشد که این موضوع علل مختلفی دارد ،استفاده از اینترنت و
فضای مجازی و تلویزیون ،اختالل در زمان خواب رفتن به وجود می آورد و نوری
متصاعدشدهازاینلوازمالکترونیکیباعثبههمخوردنزمانخوابوجلوگیری
از ترشح هورمون مالتونین میشود که این موضوع بیخوابی را در پی دارد.
وی در ادامه به والدین و نوجوانان توصیه کرد :حتی المقدور قبل از خوابیدن
از تبلت و موبایل استفاده نکنند و اوقات خود را درفضای مجازی سپری نکنند،
سعی کنید فرزندانتان در ساعت مشخصی بخوابند و صبحها ورزش کنند ،خواب
ظهر نداشته باشند و در هنگام خواب در محیط ساکت و کم نور استراحت کنند
و همیشه بهداشت خواب را رعایت کنند و تا دیر وقت هم در مهمانیها شرکت
نکنند.
متخصص مغز و اعصاب چند مورد از عوارض بی خوابی را بیانکرد و گفت :بی
خوابی باعث از بین رفتن توجه و تمرکز ،خسته بودن ،ایجاد اختالالت خلقی،
پرخاشگری و اختالالت حافظه می شود و این موارد باعث افت در آموزش دانش
آموزان خواهد شد.
وی در ادامه افزود :برخی از نوجوانان از مواد کافئین دار مانند قهوه یا چای و...
استفاده می کنند که اصال نباید در شب استفاده شود چون این مواد غذایی باعث
بی خوابی آن ها می شود و همچنین برخی دیگر از نوجوانان برای بیدار ماندن به
دلیل درس خواندن از نوشابههای انرژی زا استفاده میکنند که به دلیل داشتن
مواد محرکی که داخل این نوشابهها هست باعث اختالل در خواب خواهد شد.
اشرفی در رابطه با زمان های خواب مناسب در سنین مختلف گفت :کودکانی
که بین  ۶تا  ۱۴سال دارند باید خواب طبیعی و بدون دارو داشته باشند و بهترین
زمان برای خواب آنها ساعت  ۸تا  10است .خوابی که از ساعت  ۱بامداد شروع
شود خواب مفیدی نیست چون هورمون مالتونین در آن زمان ها ترشح می شود و
ً
درموردکودکانشیرخوارنیزآنهاقطعانیازمندخوابمنظمتریهستند.
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سخنگویقوهقضائیهخبرداد؛

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم خبرداد:

آغاز اجرای طرح اعطای تابعیت به
فرزندان مادر ایرانی

مدیرکلاموراتباعومهاجرینخارجیاستانداریقمگفت:مرحلهاجراییطرح
اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادر ایرانی با پدر غیر ایرانی در قم آغاز
شده است.
عباس شیر محمدی اظهارداشت :در راستای اجرای آیین نامه اعطای تابعیت
ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوبه سیزدهم
خردادماه سال ۹۹هیات وزیران مرحله اجرایی این طرح در قم و در دفاتر ۱۸گانه
خدمات اتباع خارجی استان آغاز شده است.
وی افزود :متقاضیان این طرح قبال از طریق سامانه اداره کل اتباع استانداری
ثبت نام نموده اند و دفاتر فوق نیز به تدریج با این افراد تماس می گیرند تا برای
تشکیلپروندهمراجعهکنند.
وی خاطر نشان کرد :کسانی که موفق به ثبت نام نشدند نیز باید در سامانه یاد
شده ثبت نام کنند تا اسامی آنها را به دفاتر تحویل دهیم و کار تشکیل پرونده
اعطایتابعیتانجامشود.
مدیرکل اتباع قم همچنین یادآور شد :برای تکریم ارباب رجوع اجرای طرح به
بخش خصوصی واگذار شده است تا در بعد از ظهرها نیز امکان انجام آن وجود
داشتهباشد.
شیرمحمدی با بیان اینکه پیش ثبت نام اجرای طرح از  ۲ماه پیش در استان
َ
شروع شده و تاکنون نیز حدود هفت هزار تن ثبت نام کردند ،افزود :این طرح در
همه استان های کشور به اجرا گذاشته می شود و قم در موضوع پیش ثبت نام از
استان های دیگر جلوتر می باشد.
مدیرکل اتباع استانداری قم در ادامه تعداد تبعه های موجود در این استان را
َ
 ۲۱۰هزار تن ذکر کرد و گفت :عمده خارجی های مستقر در قم را اتباع کشور
افغانستانتشکیلمیدهند.
وی افزود :قم چهارمین استان کشور در موضوع اتباع خارجی است اما با توجه به
تک شهرستان بودن آن پس از تهران دوم استان به شمار می آید.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان و دانش آموزی استان قم خبرداد:

برگزاریجشنوارهایدههایتعلیموتربیت
در دوران کرونا

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان و دانش آموزی استان قم از برگزاری جشنواره
ایدههای تعلیم و تربیت در دوران کرونا در قم خبر داد.
محمد ذاکر با اشاره به برگزاری جشنواره ایده پردازی تعلیم و تربیت در دروان
کرونا اظهار داشت :جشنواره ایده پردازی که به همت سازمان بسیج فرهنگیان و
همکاریدانشگاهفرهنگیانویژهفرهنگیان،دانشآموزانودانشجویاندانشگاه
فرهنگیان استان قم برگزارشده است تا چند روز آینده تمدید شده است.
رئیسسازمانبسیجفرهنگیانودانشآموزیاستانقمقالبهایاینجشنواره
رانماهنگ،پویانمایی،نقاشی،کاریکاتور،موشنگرافیکوپیشنهاداتدانستو
تصریح کرد :در این جشنواره آسیبشناسی پس از کرونا و تجارب زیستی نیز مهم
و مورد تأکید است.
وی با بیان بخشهای مرتبط با این جشنواره عنوان کرد :یادگیری مؤثر در
دوران کرونا ،ارزشیابی مؤثر در آموزشهای غیرحضوری ،نقش خانواده در تربیت
و یادگیری ،رسانه و فضای مجازی و یادگیری مؤثر را از بخشهای موردنظر برای
تهیهآثارمعرفیکرد.
به گفته ذاکر تقویت زیرساختها و ارائه الگوهای تربیتی اثربخش در نظام
آموزشی ،مدیریت نظام آموزشی در شرایط کرونایی و سایر موضوعات مرتبط
ازجمله محورهای این جشنواره هستند البته تا به امروز بیش از  130نفر از افراد
شرکتکننده باالی 60اثر را در سایت جشنواره بارگذاری کردهاند.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان قم با برشمردن موضوعات مورد پیگیری
عالقهمندان به شرکت در این جشنواره ابراز داشت :هم سویی جریان تربیت
خانواده و تعلیم و تربیت رسمی ،نقش انجمن اولیا و مربیان ،تأثیر سواد رسانهای
و فضای مجازی بر کارکرد نقش معلمان ازجمله موضوعات ارسال آثار در این
جشنواره است .وی با بیان موارد موردتحقیق در جشنواره افزود :در بخش
زیرساختی شبکه شاد نقاط قوت و ضعفها و راهکارها همچنین توانمندی
معلمان در بهرهگیری از ابزار رسانه و فضای مجازی قابلبررسی بوده و تربیت
دانشآموز،وظیفهشناسیواحساسمسئولیتمعلماندراینشرایطازایدههای
قابلاستفادهدراینجشنوارههستند.ذاکرمدیریتزماندرآموزشهایمجازی،
برنامهریزی کارآمد آموزشی و درسی ،شناسایی و رفع آسیبهای نظام آموزشی در
شرایط حاکم بر کشور را از دیگر موضوعات جشنواره دانست و گفت :شبکه شاد،
سالمت و امنیت دانش آموزان در کنار مهارتهای هفتگانه رایانهای و تأثیر آن بر
یادگیرینیزبسیارموردتوجهاست.
وی با دعوت از دانشجویان ،معلمان ،مدیران مدارس و دانش آموزان خواستار
شرکت در این جشنواره شد و افزود :عالقهمندان برای شرکت در این جشنواره
میتوانند از طریق سامانه ملی  www.sci.cbo.irآثار خود را ارائه دهند که در
پایان از نفرات برتر نیز تقدیر به عمل میآید.
رئیس پلیس فتا استان قم هشدارداد:

اپلیکیشنهایرسیدسازدامیبزرگ
جهتکالهبرداریازفروشندگان

رئیس پلیس فتا استان قم گفت :برخی کالهبرداران و شیادان با مراجعه به
فروشگاهها و مراکز خرید ،پس از خرید محصول و یا کاال با ادعای دروغین واریز و یا
انتقال وجه به وسیله تلفن همراه خود ،اقدام به کالهبرداری میکنند.
سرهنگ "علی موالی" در گفت و گویی ،اظهارداشت :افراد کالهبردار پس از
استفاده از ایستگاه کارت خوان جهت واریز وجه ،شماره کارت قربانی را گرفته و
اعالم میدارد با استفاده از اپلیکیشن روی گوشی خود قصد واریز وجه را دارد
ولی پیامک واریز وجه برای قربانی ارسال نمیشود و شخص خریدار(کالهبردار)
مدعی میشود به دلیل شلوغی تراکنشها پیامک ارسال نشده است.
رئیس پلیس فتا استان قم بیان داشت :قربانی با دیدن مشخصات کامل خود
روی رسید ساخته شده در گوشی خریدار ،به حرف وی اعتماد کرده و بعد از
عزیمت کالهبردار از محل ،قربانی با کمال ناباوری متوجه میشود که این عمل
کالهبرداری بوده و هیچ گونه وجهی انتقال و یا واریز به حساب نشده است.
وی افزود :امروزه بسیاری از تراکنشهای بانکی از طریق اپلیکیشنهای
مالی صورت میپذیرد و این از با ارزشترین خدماتی است که بر روی اینترنت
ارائه میشود ،متاسفانه کالهبرداران فضای مجازی از این فرصت سوءاستفاده
میکنند .سرهنگ موالی یادآور شد :در این روش از کالهبرداری ،افراد سودجو
به عنوان خریدار ظاهر میشوند و پس از خرید کاال با استفاده از اپلیکیشن های
رسید ساز اقدام به ساخت یک رسید تقلبی مشابه رسیدهای بانکی نموده و
فروشنده را فریب میدهند .این مقام سایبری گفت :فروشندگان با فعالسازی
سامانه پیامک حساب بانکی خود ،از انجام هرگونه تراکنش بانکی و دریافت یا
برداشت از حساب بانکی مطلع شده و بعد کاال را به خریدار تحویل دهند.
وی با بیان اینکه وقتی رسید انتقال وجه را مشاهده کردید ،حتما با موجودی
بانک خود چک کنید و سپس جنس مورد نظر را تحویل دهید ،گفت :وجود
شماره کارت و نام شما در رسید به هیچ وجه صحت رسید را تایید نمیکند.
رئیس پلیس فتا استان قم تاکید کرد :اگر پیامک انتقال وجه برای شما ارسال
شد ،حتما با پیامکهای قبلی بانک چک کنید که از همین شماره ارسال شده
باشد ،ارسال پیامک از یک شماره جدید را به عنوان سند قبول نکنید.
سرهنگ موالی خاطر نشان کرد :شهروندان در صورت بروز مشکل و مواجهه
با جرائم رایانهای میتوانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاورهها و راهنماییهای
کارشناساناینپلیسدرجهترفعمشکالتاحتمالیاستفادهکنندیابامراجعه
به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.irو یا با شماره تماس096380
درخواست خود را ثبت کنند.

اکبر طبری به  ۳۱سال حبس تعزیری محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم طبری به مدت  ۳۱سال حبس،
ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد.
بهگزارشمرکزرسانهقوهقضاییه،غالمحسیناسماعیلیروزشنبهبااعالم
خبر افزود :طبری از  ۱۰عنوان اتهامی در هشت عنوان محکومیت و در دو
عنوان اتهامی تبرئه شده است.
وی اظهار داشت :حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی
کشوراست.
سخنگویقوهقضاییهاضافهکرد:بخشدیگرهمینپروندهبویژهنسبتبه
کسانی که خارج از کشور هستند مفتوح است و دادگاه هنوز رأی نداده است
همچنین بخش سوم پرونده هم در دادسرا مشغول تکمیل تحقیقات است.
اسماعیلی یادآور شد :بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک
استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکالی آنها ،دادگاه رأی خود را
صادر کرده است.
وی خاطرنشان کرد :از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرایند
رسیدگی به پرونده ،مجوزهای قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه
و موارد اتهامی اعالم شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه
دادگاه را نیز اعالم کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای
نقدی در حق دولت محکوم شده است .عالوه بر آن این فرد به حدود ۱۷۹
میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده نیز محکوم
شده است.
اسماعیلی افزود :اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف
سردستگی و اخذ رشوههای متعدد به ۳۱سال حبس تعزیری و ضبط اموال
ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از  ۴۳۰میلیارد ریال
جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود :در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی ،اکبر طبری به ۱۲
سال و نیم حبس تعزیری حدود ۶۰۰میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال
موضوع پولشویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده فهرست
بلند باالیی است که اقالم مهم آن را اعالم میکنم .سه دستگاه آپارتمان
مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران ،یک واحد به مساحت ۶۳۳متر،
واحد دیگر به مساحت  ۳۸۸متر و واحد سوم به مساحت  ۳۸۰متر که حکم
ضبط آنها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برجهای
مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت  ۶۳۳متر از ناحیه دادگاه مورد
ضبط قرار گرفته است.
اسماعیلی اضافه کرد :پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به
یک باغ ویالی بسیار بزرگ شده و ویالیی مجللی در آن ساخته شده است
که مورد ضبط قرار گرفته است .یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵
متر در نجارکالی لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است .همچنین یک واحد
آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین
به مساحت  ۳۰۰متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان
احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا
است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت  :در مورد هشت عنوان اتهامی دیگر

این متهم در دو مورد تبرئه شده و در مورد  ۶مورد دیگر به تناسب عناوین
اتهامی دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس
و جزای نقدی صادر کرده است.
وی گفت :در صورتی که این دادنامه قطعی شود  ،مجازات اشد قابل
اجراست که مجازات اشد همان  ۳۱سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا
و جزاهای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
سخنگویقوهقضاییهبااشارهبهحکممحکومیتسایرمتهماناینپرونده
اضافه کرد :فرهاد مشایخ فریدون به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند
نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات
مورد نظر دادگاه به ۱۵سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.
وی گفت :رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ
اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد،
دادگاه در مورد وی تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵
سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی گفت :بیژن قاسم زاده سنگرودی به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد
و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و  ۱۰سال حبس
تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام
مشابه به ۱۰سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای
نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد :دیگر متهمان این پرونده هم
محکومیتهایی حاصل کردند و این بخشی که مورد رای قرار گرفته یک
بخش پرونده است و بخش دیگر در همین دادگاه مفتوح است به ویژه نسبت
به کسانیکه اکنون در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رای نداده و متعاقبا
رای خود را صادر خواهد کرد و بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله
تکمیلتحقیقاتاستوبعدازتکمیلتحقیقاتچنانچهدادسراعقیدهایبه
مجرمیت داشته باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد
کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد :محکومیت معاون اجرایی سابق حوزه
ریاست قوه قضاییه به  ۵۸سال و  ۹ماه و  ۲۰روز حبس و هزار میلیارد ریال
جزای نقدی ،در صورت قطعی شدن دادنامه ،بر اساس قانون مجازات اشد
 ۳۱سال حبس قابل اجرا است.

افزایش وام ازدواج و ضرورت تدوین یک دستورالعمل نظارتی
گزارش از :الهام دربان
افزایش وام ازدواج در دولت یازدهم که بیشک با
هدف حمایت از جوانان برای تشکیل زندگی مشترک،
فرزندآوری و تحقق سیاستهای جمعیتی ایران مورد
توجه قرار گرفت ،به جهت نوسانات اقتصادی به تایید
مسوالن طی سالهای اخیر با آثار و تبعات متعددی
همراه شده است.
وام ازدواج از سال  ۱۳۹۶با مبلغ  ۱۰میلیون تومان به
روز شد و در سال  ۹۸و  ۹۹به ترتیب به  ۳۰میلیون و ۵۰
میلیون تومان (به هر نفر) با بازپرداخت هفت ساله و بهره
چهار درصد افزایش یافت.
براساس برخی گزارشها اما افزایش مبلغ این وام،
افزایش ازدواج و موالید را به دنبال نداشته و به دلیل عدم
نظارت بر شرایط متقاضیان گاه با برخی آسیبهای
اجتماعی و اقتصادی نیز همراه شده است.
تشدید ازدواجهای اجباری ،کودکهمسری ،رشد
ازدواج و طالقهای صوری و خرید و فروش این وام از
جمله آسیبهای افزایش وام ازدواج است که به اعتقاد
شماری از مسئولین کشور ناشی از عدم نظارت بر
شرایط متقاضیان و بازپرداخت وام است.
الیحه منع ازدواج با کودکان (دختران زیر  ۱۳سال
و پسران زیر  ۱۵سال) که در کمیسیون قضایی
مجلس شورای اسالمی به تصویب نرسید هم میتواند
ازدواجهای اجباری به منظور دستیابی به این وام را در
برخی نقاط کشور به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی
خانوادههاتشدیدکند.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز پیش از این گفته بود:
ارزیابی متقاضیان وام ازدواج در سال  ۹۸نشان داد که ۲
هزار و  ۵۰۰نفر از دریافت کنندگان این وام زیر  ۱۵سال

و  ۹۸درصد از آنها دختران بودهاند.
همچنین  ۱۳هزار نفر از دریافت کنندگان این وام در
سال  ۹۸در بازه سنی  ۵۰تا  ۶۵ساله قرار داشت ه که به
عنوان ازدواج اول وام ازدواج را دریافت کردهاند.
به گفته ربیعی ،سن رایج ازدواج در کشور  ۱۸تا ۴۰
سال است و بر این اساس دریافت وام از طرف متقاضیان
 ۵۰تا ۶۵ساله و نوجوانان زیر ۱۸ساله به منظور تشکیل
واقعی خانواده شاید امری مشکوک به نظر برسد.
محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور
جوانان وزارت ورزش وجوانان نیز در این رابطه گفته
بود :طی سه سال گذشته وام ازدواج پنج برابر افزایش
یافت که بیشک بر استقالل جوانان اثرگذار است و با
تشکیل زندگی مشترک به ویژه در برخی روستاها از
مهاجرتهای بیرویه به شهرها جلوگیری کرد؛ اما این
افزایش مبلغ وام مستلزم تدوین یک دستورالعمل جامع
به سبب پیشگیری از سوءاستفادههای اقتصادی و
اجتماعی نظیر خرید و فروش وام و طالق و ازدواجهای
صوری است.
به گفته وی ،افزایش این وام افزایش متقاضیان زیر
 ۱۸ساله را به دنبال داشته ا توجه به عدم امکان افتتاح
حساب بانکی در این سن احتمال تضییع حقوق این
متقاضیان هم وجود دارد .همچنین شمار قابلتوجهی
از متقاضیان وام ازدواج زنان  ۴۵ – ۵۰ساله هستند که در
سن فرزندآوری نبوده و در نتیجه ،ازدواج آنها در نرخ رشد
جمعیتنیزاثرگذارنخواهدبود.
پرداخت  ۵۰هزار میلیارد تومان وام ازدواج در
سال ۹۹
تندگویان معتقد است ،یکی از مهمترین اهداف
پرداخت وام ازدواج تشکیل خانواده برای فرزندآوری
است و بنابراین عدم تحقق این اهداف موجب تضییع

منابعاقتصادیدولتاست.
به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت
ورزش وجوانان ،دولت دوازدهم علیرغم دشواریهای
اقتصادی ۳۰هزار میلیارد تومان در سال  ۹۸و  ۵۰هزار
میلیارد تومان در سال ۹۹برای پرداخت وام ازدواج هزینه
کرده است.
شماری از مسئولین کشور نیز به منظور کاهش و رفع
این آسیبها (خرید و فروش وام و )...به اصالح ضوابط
سنی متقاضیان وام ازدواج اشاره میکنند.
رئیس جمهوری نیز در خردادماه  ۹۹با درخواست
معاونت جوانان وزارت ورزش دستور بررسی و اصالح
ضوابط سنی برای پرداخت وام ازدواج به معاون اول و
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را داد تا متقاضیان
ً
این وام صرفا در بازه سنی  ۱۸تا  ۴۰سال قرار گیرند.
تاثیرعناصرتشویقیفرزندآوریبررشدجمعیت
همچنینبرخیمسئوالندرکشوربرایرشدجمعیت
بر عناصر تشویقی فرزندآوری در مقابل عناصر تشویقی
ازدواج همچون پرداخت وام تاکید میکنند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش وجوانان
در این باره به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت :در حال
حاضر جامعه بر مشوقهای ازدواج به منظور گسترش
جمعیت متمرکز است؛ در حالی که مشوقهای دائمی
فرزندآوری همچون افزایش حقوق ،کاهش مالیات و...
نیز به طور حتم نقش موثری بر تشکیل زندگی مشترک
وموالیدایفامیکند.
تندگویان تاکید کرد :در برخی کشورهای پیشرفته
همچون بلژیک تولد هر فرزند عالوه بر افزایش حقوق،
شامل  ۲۵درصد معافیت از مالیات است و اجرای این
طرحها به طور حتم در هر یک از جوامع سبب گسترش
فرهنگ ازدواج ،فرزندآوری و رشد جمعیت میشود.

یک متخصص روانپزشک کودک و نوجوان :

فرزندساالرینتیجهکدامرفتاروالدیناست؟

متخصص روانپزشک کودک و نوجوان گفت :زمانی که پدر و مادر یا هر یک از آنان
برای برآوردن خواسته و نیازهای کودک بیش از حد فداکاری میکنند  ،در این نوع
خانوادههافرزندساالریحاکممیشود.
شیدا رضایی اظهار داشت :حاکمیت و حرف اولی فرزند در هر خانواده می تواند
پیامدهای منفی با خود به همراه داشته باشد و با توجه به در اختیار گرفتن قدرت
تصمیم گیری توسط فرزند  ،از این رو نیاز است در این گونه موارد برای برگرداندن
نظم و انضباط به خانه چار ه اندیشی کرد .وی افزود :امروز یکی از دغدغه های مهم
بسیاری از پدر و مادرها توجه به تعلیم و تربیت کودکان است و از طرفی چنانچه این
توجه و حمایت بیش از اندازه باشد  ،در واقع زمینه فرزندساالری مهیا شده و برابر
تحقیقات به عمل آمده در میان بیش از  70درصد خانوادهها این نوع روش تربیت و
آموزش کودکان جاری است .این روان درمانگر نسبت به صدماتی که فرزندساالری
می تواند به اصل نظام خانواده وارد سازد  ،گفت :خانواده های که بیش از حد انتظار
به دنبال برآورده کردن خواسته کودک خود بدون هیچ محدودیت باشند در واقع به
او اعتماد به نفس کاذب میدهند .بنابراین الزم است در مورد خواستههای اینگونه
فرزندان به دنبال راهی درست بود .رضایی یادآور شد :یکی از صدمات فرزندساالری
برهم خوردن تعادل در خانواده ها است به نحوی که در این گونه موارد تصمیم
گیرنده نهایی دیگر یک نفر نیست و حتی در میان پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده
اختالف و چندصدایی به خوبی مشاهده می شود .وی گفت :فاصله عاطفی و
همچنین اختالف میان پدر و مادر در بین خانواده های فرزند ساالر بسیار اتفاق می
افتد به نحوی که در اینگونه موارد والدین برای برآوردن خواسته فرزند حاضر هستند

از یکدیگر سبقت گیرند و این رویه موجب انتظار بیش از حد فرزند از والدین خواهد
بود .همین موضوع باعث فشار بیشتر روی والدین شده و نه تنها از لحاظ روانی بلکه
از نظر جسمی نیز آثار نامطلوبی بر روی آنان میگذارد .این روانپزشک تصریح کرد:
فرزندان اینگونه خانواده ها در صورت برآورده نشدن خواسته و انتظاراتشان ،به مرور
نه تنها اعتماد به نفس خود را از دست می دهند بلکه افرادی خشن و پرخاشگر شده
و در بزرگسالی مبتال به اختالل شخصیت وابسته که ریشه در شیوه تربیتی دارد،
خواهند شد .رضایی برای جلوگیری و یا برون رفت از این اختالل پیش آمده در
میان خانواده ها اظهار داشت :والدین باید از ابتدای تولد نوزاد و کودکان در حال
رشد راه های اصولی تربیت فرزند را برعهده گیرد و چنانچه پدر و مادری در فرزند
ساالری گرفتار شده برای از بین بردن این وضعیت باید ابتدا با انجام برخی کارها
از جمله حفظ اقتدار خود  ،تسلیم نشدن در برابر درخواست های نامعقول فرزند،
ارائه توضیح برای عدم پذیرش خواسته فرزند و برنامه ریزی برای اجرای تعهدات و
وعدهای داده شده ،از حاکمیت فرزند ساالری در خانواده بکاهد .این متخصص
روانپزشک کودک و نوجوان با بیان اینکه در هر خانواده چنانچه نظم و انضباط و
یکپارچگی وجود نداشته باشد ،احتمال اینکه وقوع هرج و مرج بین اعضا بسیار
است  ،افزود :فرزندان به خوبی به نحوه تغییر رفتار والدین آگاه هستند و نباید آنان را
همچنان در عالم کودکی فرض کرد ،از این رو باید با مدیریت رفتار و علم و آگاهی به
نه گفتن در برابر سفارش های غیرموجه و اعتراضات آنان ،از بروز مشکالت احتمالی
در آینده جلوگیری کرد .وی تصریح کرد :در صورت عدم موفقیت والدین برای رهایی
از این مشکل ،روانشناس و مشاور خانواده میتواند راهکارهای مناسبی تعیین کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم :

شهرقنواتباکمبودجدیآبروبرواست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با تأکید بر اینکه شهر قنوات با کمبود
جدی آب روبرو است گفت :برای آبرسانی به روستاهای دستجرد و جعفریه
مشاور در حال کار است اما نتوانستهایم اعتبارات آن را پیشبینی کنیم.
علی جان صادقپور در گفتوگویی  ،با اشاره به آخرین اقدامات در زمینه تأمین
آب در روستاهای استان قم اظهار داشت :در سال  98از محل اعتبارات ملی 24
میلیارد تومان در اختیار شبکه آب و فاضالب قرار گرفت که این اعتبارات برای
مجتمعهایآبرسانیاولویتداروتکروستاهاتخصیصیافت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه کل اعتبار بودجه
 732میلیارد تومان و مصوب استان  4میلیارد و  800میلیون تومان بوده است،
افزود :از محل اعتبارات استانی ده پروژه با اعتبار هشت میلیارد و  260میلیون
تومان مصوب بوده و از تبصرههای بودجه  ،98یکصد و پنجاه میلیون یورو جهت
آبرسانی به روستاها پیشبینیشده بود که  18میلیارد و  550میلیون تومان
تخصیصیداشتیم.
وی با اشاره به اینکه برای  9پروژه مصوب استان  9میلیارد  580میلیون اعتبار
مصوب شده است ،گفت :از چهار ردیف بودجه ،مبلغ  324میلیارد ریال اعتبار
مصوب داشتیم که 23میلیارد و 950میلیون تومان دریافت کردیم.
صادقپور با بیان اینکه آبرسانی به تک روستاها و مجتمعهای آبرسانی جزو
اولویت شرکت آب و فاضالب استان است ،ابراز کرد 20 :میلیارد و 551میلیون
اعتبار ابالغی در این زمینه داریم.
آبرسانی به روستاهای مسیر قم-تهران ۶۲میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم اعتبارات کل مصوب
بخش روستایی  30میلیارد و  135میلیون تومان بوده که نسبت به سال گذشته
کاهشیافته است و پروژههای شاخصی که در استان انجامشده و یا در حال انجام
ً
است عمدتا پروژههای روستایی هستند که عمده روستاهای استان را شامل
میشود و در بخشهای مختلف توزیعشده است.
وی یادآور شد :آبرسانی به مجتمعهای اولویتدار در حال انجام بوده و در حال
اتمام است که شامل هشت مجتمع میشود که در بخشهای مختلف بهصورت
عادالنه در سطح استان توزیعشده است و برای اتمام آن 56میلیارد و 500میلیون
توماناعتبارنیازداریم.
صادق پور با بیان اینکه مجتمعهای آبرسانی کهک ،قمرود ،قاهان ،جعفرآباد،
کرمجگان و مجتمع قیام در اولویت آبرسانی هستند ،ادامه داد 14 :روستایی
که در مسیر تهران – قم قرارگرفتهاند یکی از مجتمعهای مشکلدار و حاد است
که در سالهای گذشته قرار بوده این پروژه سالهای گذشته به اتمام برسد اما
هنوز با هدفگذاری اولیه فاصله دارد و برای اتمام آن حدود  62میلیارد تومان
اعتبارنیازاست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم مطرح کرد :پروژههای اولویتدار که
فاقدمحلتأمیناعتبارهستندمجتمعآبرسانیمسیرقم-تهرانومجتمعقیام
است که برای به سرانجام رسیدن 62میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم :

نمایشگاهفرشقمبه بخشخصوصی
واگذار می شود

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :شیوع کرونا روند اجرای
پروژه نمایشگاه فرش قم را کند کرد و به دنبال واگذاری این نمایشگاه به بخش
خصوصیهستیم.
محمود سیجانی در گفتوگویی با اشاره به آخرین وضعیت احداث نمایشگاه
فرش استان اظهار داشت :در دیماه سال گذشته در شورای برنامهریزی ،به دلیل
محدودیت بودجه تملک دارایی و عمرانی برای اتمام پروژههای دولتی ،تغییر
موجودیتنمایشگاهفرشرامطرحکردیم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم افزود :درباره نمایشگاه فرش با توجه
به مذاکرات با شرکت بینالمللی نمایشگاه ایران تقاضا داشتیم که این پروژه از
طریق وزارت صمت به شرکت مذکور که شرکتی دولتی است موجودیت آن تغییر
کند که این کار انجام شد.
ویبا اشارهبه تأخیرهای پیشآمدهبرای تکمیل این پروژه تصریح کرد:با عنایت
به توافقات انجامشده در مراحل اجرا مسائلی به وجود آمد و از آن جمله شیوع
کرونا روند اجرای پروژه نمایشگاه فرش قم را کند کرد و تهدیدهایی را برای اجرای
طرح به وجود آورد.
سیجانی ابراز کرد :از طرف دیگر بخش خصوصی استان وقتی مشاهده کرد که
موضوع واگذاری جدی است ،مطالبهگری بیشتری را مطرح کرد و پیگیریهای
زیادی اتفاق افتاد و چند جلسه در تهران با معاونان وزیر صنعت و دیگر مسئوالن
صمت برگزار شد.
وی با تأکید بر اینکه با این شرایط احساس شد پروژه ممکن است با
عقبماندگی مواجه شود تا اینکه در آخرین جلسه در یک ماه قبل اتمامحجت
با شرکت نمایشگاهی داشتیم اضافه کرد :با توجه به اختالفنظر به وجود آمده
در هیئتمدیره و طوالنی شدن موضوع خواستیم فرصت واگذاری نمایشگاه به
بخش خصوصی را طبق ماده  27در استان از دست ندهیم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم عنوان کرد :ده سال از شروع
نمایشگاه فرش در قم گذشته است و برآنیم این پروژه را حداکثر تا پایان دوره
چهارساله دولت و قبل از انتخابات به اتمام برسانیم.
وی تصریح کرد :با بررسیهای مجدد به این نتیجه رسیدیم که شرکت
نمایشگاهی نتوانست این موضوع را به نتیجه برساند و عملیات اجرایی نمایشگاه
را شروع کند ،ازاینرو نمایشگاه فرش قم در جهت واگذاری به بخش خصوصی
طبق فرآیندی به صمت بازگردانده شد.
مسئول بسیج رسانه قم :

تقویت رسانهها را با تربیت نیروی انسانی
متخصصدنبالمیکنیم

مسئول بسیج رسانه قم گفت :برای تقویت بیشازپیش رسانههای استان
نیازمند تربیت نیروهای متخصص و متعهد در ابعاد مختلف فعالیتهای رسانهای
هستیم و به همین دلیل این موضوع به جد در دستور کار بسیج رسانه قم قرار
گرفتهاست.
مهدی تاجیک روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا  ،بیان کرد :در همین
رابطه دورههای آموزش خبرنگاری را برای تقویت نیروی انسانی رسانههای قم
برگزار میکنیم و تالش داریم رسانههای استان در بهرهگیری از نیروهای متعهد
و متخصص در سطح کشور الگو باشند همانطور که موقعیت ویژه قم در ابعاد
مختلف خبری و رسانهای چنین اقتضایی دارد.
وی بیان کرد  :دورههای آموزش خبرنگاری توسط بسیج رسانه استان در
ل جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا بهصورت مجازی و نیمه حضوری با
سا 
رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار میشود و  ۴۰تن بهصورت تخصصی
مهارتهایمرتبطبافعالیتدررسانههایخبریرافرامیگیرند.
وی ادامه داد :مباحث موردنظر برای ارائه در این دورههای آموزشی بر اساس
جدیدترین تحوالت حوزه خبر و نیاز رسانههای استان طراحیشده است تا
شرکتکنندگان پس از پایان دوره توانایی الزم برای انجام فعالیتهای خبری و
رسانهایدرسطحاستانداردهای تعیینشدهراداشتهباشند.
تاجیک گفت :تربیت فعاالن رسانهای در تراز انقالب اسالمی را بهعنوان هدف
اصلی در بسیج رسانه قم دنبال میکنیم و اجازه نمیدهیم دشمنان با استفاده از
شبهه افکنی و تاکتیکهای جنگ روانی ،فضای رسانهای جامعه را مورد هجمه
قراردهند.
وی بیان کرد :به همین منظور در جریان برگزاری دورههای آموزشی تالش
میکنیم تا شرکتکنندگان با مهارتهای الزم برای پاسخگویی به فشار رسانهای
دشمن و خنثیسازی آن آشنا شوند و بتوانند از مبانی دینی و اعتقادی با استدالل
و منطق دفاع کنند.

اقتصادی5

 شماره 5113ت و سوم 
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متهم موج جدید تورم در اقتصاد ایران را بشناسید؛

پشت پرده افزایش تورم در ماههای اخیر

برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به نوسان نرخ دالر و رشد قیمت
سهام و قیمت امالک و مستغالت ،به نظر نمیآید که روند تورم قابل توقف باشد یا
بهسرعتتغییرجهتدهد،بنابرایندراینشرایطتنهاچیزیکهمیتواندحداقل
تورم ماهانه را در حد یک و دو درصد نگه دارد ،کنترل انتظارات تورمی است.
بررسی تورم در ماههای اخیر حاکی از آن است که روند آن در ۶ماهه اخیر
صعودی شده و انتظار میرود تورم ۱۲ماهه رفته رفته روند معکوسی به خود گیرد؛
به طوری که متوسط تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸معادل ۰.۷درصد بوده که در چهار
ماهه اول سال  ۱۳۹۹به  ۴.۳درصد رسیده است .همچنین طی  ۲۰ماه گذشته
تورم تیرماه  ۱۳۹۹رکورد شکسته و به  ۶.۵درصد رسید.
کارشناسان معتقدند روند صعودی نرخ ارز ،وضعیت کسبوکارها در دوران
بیماری کرونا ،افزایش کسری بودجه دولت ،رشد فزاینده نقدینگی و روند شاخص
بورس ،از جمله عواملی هستند که در اوج گرفتن تورم نقش دارند.
مجیدسلیمیبروجنی،تحلیلگراقتصادیدراینخصوصدرگفتوگوییدرباره
اینکه تورم در سال  ۹۹به کجا میرود؟ اظهار داشت :اقتصاد ایران با تورم بیگانه
نیست و چندین دهه است که سیاستهای تورمزا به وفور در اقتصاد ایران مصوب
و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه بدون تردید آرمان اصلی هر اقتصاد سالمی با هدف رشد
اقتصادی شکل میگیرد ،افزود :ثبات اقتصاد در سطح کالن و رقابت در سطح
خرد است .البته چنانچه این دو ویژگی برقرار باشند ،بقیه مسیر را عامالن
اقتصادی در بازارها خواهند یافت .در مجموع میتوان گفت که ثبات و رقابت دو
ستور اصلی یک اقتصاد مطلوب و به عبارتی شروط الزم هستند.
مسیر بانک مرکزی برای کاهش تورم
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد :در بهار امسال شاهد بیانیه بانک مرکزی
بودیم با این محتوا که رویکردی جدید در مدیریت تورم و ثبات قیمتها و
همچنین سیاستهای کنترل نقدینگی اتخاذ کرده است .بانک مرکزی در این
بیانیه با بیان ابزارها و بسترهایی که برای هدفگذاری تورم نظیر عملیات بازار
بازار ،هدفگذاری نرخ سود بازار بین بانکی ،خرید و فروش اوراق بهادار دولت
با بانکهای ،اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپردهگذاری بانکها نزد بانک
مرکزی در اختیار دارد ،گفته است سعی دارد با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی
اقتصاد کالن ،حداکثر توان خود را برای اجرای اقدامات ثباتساز و دستیابی به
تورم هدف به کار ببندد.
سلیمیبروجنی ادامه داد :طبق مفاد این بیانیه ،تورم هدفگذاری شده بانک

مرکزی برای سال  ۹۹در محدوده  ۲۲درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو
درصد تنظیم شده و اعتقاد باتک مرکزی در چارچوب سناریوهایی که بررسی
کرده ،این است که تورم روند کاهشی داشته و دستیابی به این عدد دور از انتظار
نیست.
وی متذکر شد :با این حساب اگر تورم سال  ۹۹در نهایت براساس برآوردهای
خود بانک مرکزی بین  ۲۰تا  ۲۴درصد باشد ،تیر سیاستگذار پولی به هدف
نشسته و مقصود برآورده شده است .دستیابی به این هدف میتواند برای بانک
مرکزی که این روزها بسیار بیشتر از قبل در معرض اتهام عدم استقالل و حرف
شنوی محض از دولت قرار دارد ،منجر به احیای اعتبار کند .اما اگر بانک مرکزی
موفق به رسیدن به این هدف نشود و نرخ تورم در ارقامی باالتر از آنچه وعده داده
شده است ،قرار گیرد ،اعتبار بانک مرکزی بیش از قبل مورد خدشه قرار خواهد
کرد.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت :بانکهای مرکزی در همه جای دنیا برای
دستیابی به هدف تورمی خود از یکسری ابزار متعارف استفاده میکنند؛ ابزاری
مانند اوراق بدهی ،نرخ سود و ،...اما در اقتصاد باید سیاستهای ارزی هم ذیل
سیاست کنترل تورم تعریف شود .باید ببینیم در سیاست هدفگذاری نرخ تورم،
بانک مرکزی چگونه سیاست ارزی را تعریف و تحت کنترل خود در میآورد.
کنترل تورم بدون نفت شدنی است؟
سلیمیبروجنی افزود :اقتصاد ایران برای سالهای زیاد از درآمدهای سرشار
نفتی برخوردار و بهرهمند بوده و با ابزار سیاست ارزی و تامین نیازهای کاالیی
از محل واردات ،توانسته است تورم را کنترل کند یا به تعویق بیاندازد ،اما مساله
اصلی اینجاست که آیا با توجه به محدودیتهای شدیدی که ایجاد شده ،میتوان
نرخ ارز و تورم را همچنان کنترل کرد؟
ویعنوانکرد:بانکمرکزیدرمحدودیتهایتحریمیاخیریکابزارقدرتمند
خود را از دست داده و این هم چالشی در راه رسیدن به هدف است .الزم به
تورم است که هر کشوری که سیاست هدفگذاری تورمی را اعمال میکند،
با چالشهای متعدد و متفاوتی روبهرو میشود .هر کشوری بنا به خصوصیات و
ویژگیهای اقتصادی خود موانع مختلفی را سر راه خود میبیند و اقتصاد نفتی
ایران هم که هنوز وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی داشته و دارد ،باید از
این ورطه عبور کند تا بتواند تورم را با ابزارهای متعارف کنترل کند.
پیشبینیروندآتیشاخصقیمتها
او تصریح کرد :یکی از شاخصهایی که میتواند روند آتی شاخص قیمتها

سخنگویگمرکاعالمکرد:

را توضیح دهد ،رشد اقتصادی و رشد نقدینگی است .اگر حجم تولید در یک
اقتصاد نتواند پا به پای رشد نقدینگی حرکت کند ،اتفاقی که میافتد ،این است
که انباشت نقدینگی در اقتصاد رخ میدهد .معادله به این شکل است که حجم
پول فزاینده برای یک مقدار کاال یا خدمات ثابت ،افزایش قیمت کاال یا خدمات را
به همراه خواهد آورد.
اینتحلیلگراقتصادیمتذکرشد:درصورتیقیمتکاالیاخدماتثابتخواهند
ماند که تعهدشان افزایش یابد ،در غیر این صورت معادله حل نخواهد شد .در
نتیجه هنگامی که رشد نقدینگی از سطح تولید ناخالص داخلی سبقت میگیرد،
باید منتظر تخلیه آن در شاخص قیمتها بود.
سلیمیبروجنییادآورشد:درفصلاولامسالنرخرشداقتصادیمعادلمنفی
 ۳.۵درصد گزارش شده است .در حالی که رشد نقدینگی در بهار امسال معادل
 ۷.۵درصد بوده است .در نتیجه یک پتانسیل قوی برای افزایش قیمتها به وجود
آمده است که نمیتوان از آن گریخت.
پیامد نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران
وی ادامه داد :نکته دیگری که میتواند بستر افزایش قیمتها را مهیا کند،
افزایش حجم پول است .دادههای اقتصاد ایران نشان میدهد که تورم بیشتر
منطبق با حجم پول حرکت میکند .در شرایطی که آحاد اقتصادی انتظار نرخ
تورمباالراداشتهباشند،طبعابهسودسپردههایبانکیقناعتنمیکنندوترجیح
میدهند با تبدیل شبهپول به پول ،سرمایه خود را در بازارهای دارایی به جریان در
آورند .جدای از این ،نرخ بهره منفی در اقتصاد نیز تبدیل شبهپول به پول را تسریع
و تشدید خواهد کرد.
سلیمیبروجنی گفت :هنگامی که نرخ سود سپردههای بانکی پایینتر از تورم
فصلی باشد و فعاالن اقتصادی نیز انتظار کاهش نرخ تورم در یکسال آینده را
نداشته باشند ،ترجیح میدهند حداقل بخشی از حجم سپرده را تبدیل به پول
کنند تا در بازاری غیراز بازار پول سرمایهگذاری کنند.
وی افزود :به دلیل اینکه بخش عمدهای از سبد کاالها و خدمات در شاخص
قیمت مرکز آمار و بانک مرکزی ،کاالهای قابل تجارت هستند ،نوسان قیمت دالر
بدون تاخیر زمانی در قیمت این کاالها و خدمات اثرگذار است و به طور طبیعی
باعثافزایشیاکاهشتورممیشود.حتیکاالهاییکهمانندمسکنقابلتجارت
نیستند هم در زمانی که نرخ ارز با نوسان شدید و جهش همراه میشود ،از خود
عکسالعملنشانمیدهندوتغییرمیکنند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد :به نظر میرسد که بازار بورس قابلیت
نقدشوندگی زیادی ندارد .با توجه به اوضاع نامساعد و ریزشهای چند روز اخیر
بورس ،حجم معامالت بسیار کمتر از چند ماه گذشته شده و معنای آن این است
که امکان نقدشوندگی هم کاهش پیدا کرده است.
سلیمیبروجنی عنوان کرد :به نظر میرسد اگر این روند نزولی ادامه یابد ،به
احتمال زیاد بسیاری از مردم نمیتوانند سهامشان را به طور کامل نقد کنند و به
همین علت ،احتمال اینکه بتوانند آن را وارد بازارهای دیگر کنند ،کم میشود.
وی متذکر شد :نماد اعتماد و اطمینان مردم به بانک مرکزی و کارایی آن نرخ
تورم است .مردم نزخ تورم و روند آن را دنبال میکنند .اگر بانک مرکزی توانسته
باشد نرخ تورم را کنترل کند و آن را در حد معقول و پایینی حفظ کرده باشد ،مردم
به او اطمینان و اعتماد دارند.
کاهشانتظاراتتورمیمردم
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد :در ماههای اخیر نوسانات شدیدی در بازار
ارز و سایر بازارها داشتیم .باید توجه کنیم عاملی که باعث این نوسانات شدید
شده ،نگرانیهای تورمی مردم و نگرانی از افزایش تورم در آینده است؛ چیزی که
بهعنوان انتظارات تورمی از آن یاد میشود و راه مبارزه با این مساله هم کاهش
توقعات مردم و کاهش انتظارات تورمی است.
سلیمیبروجنی گفت :با توجه به نوسان نرخ دالر و رشد قیمت سهام و قیمت
امالک و مستغالت ،به نظر نمیآید که روند تورم قابل توقف باشد یا به سرعت تغییر
جهت دهد .از همه بدتر اینکه قیمت این داراییها در سطوح باال در حال تثبیت
شدن است.
وی تاکید کرد :در این میان چیزی که میتواند حداقل تورم ماهانه را در حد یک
و دو درصد نگه دارد ،کنترل انتظارات تورمی است.

عضو هیئت مدیره شرکت بورس :

صادرات  ۱.۱میلیون تن صیفیجات در  ۵ماه

مردم نگران ریزش بورس در ماههای آینده نباشند

سخنگوی گمرک گفت :کشور مان در  5ماه اول سال جاری اقدام به صادرات بیش از یک میلیون و  94هزارو  539تن انواع
صیفی جات به ارزش  241میلیون و  167هزارو  512دالر کرده است.
سید روح اله لطیفی اظهارداشت :ایران به دلیل داشتن آب و هوای متنوع  ،یکی از بزرگترین تولید کننده های صیفی جات در
جهان شناخته می شود  .ایران پنجمین کشور صادر کننده صیفی جات در جهان و اولین کشور در خاور میانه است و بیشتر کشور
های اطراف ایران مصرف کننده صیفی جات هستند .همچنین تقریبا بیش از 3میلیارد دالر میزان تجارت صیفی جات ساالنه
در کل جهان است که صادرات  241میلیون دالری ایران در پنج ماه نخست امسال می تواند با برنامه ریزی ،مدیریت صادرات،
بسته بندیمناسب و استفاده از حمل ونقل مناسب و محل نگهداری استاندارد  ،افزایش چشم گیری بیابد .
لطیفی باتشریح میزان صادرات صیفی جات افزود :البته طیف محصوالت صیفی بسیار متنوع است وشامل هندوانه ،خربزه ،
طالبی  ،گرمک ،کدو ،بادمجان ،فلفل ،کلم ،ذرت ،کرفس ،باقال ،لوبیا سبز  ،گوجه فرنگی انواع قارچ و.است که در 5ماه اول سال
 99صادراتی بالغ بر یک میلیون و  94هزارو  539تن برابر با  241میلیون و 167هزارو  512دالر صورت گرفته است .
سخنگوی گمرک خاطر نشان کرد 37 :کشور جهان مانند انگلستان،کانادا ،استرالیا ،بحرین،آذر بایجان ،المان ،روسیه،
مجارستان ،قزاقستان ،لهستان ،کویت ،امارات  ،قطر ،ترکیه ،نروژ  ،عمان ،عراق و ...مقاصد صادراتی صیفی جات ایران بودند.
دبیر شورای اطالع رسانی گمرک در خصوص سه مقصد اول صادرلتی صیفی جات ایران گفت :که در این میان اصلی ترین
مقصد  ،عراق با بیش از  109میلیون و 511هزارو  799دالر بوده است .ضمن آنکه پس از عراق ،کشورهای امارات متحده عربی
با  53میلیون و 925هزارو 324دالر و عمان با  12میلیون و  861هزارو  110دالر هستند  .این در حالی است که در حال حاضر
آلمان بزرگ ترین کشور وارد کننده صیفی جات در جهان است و بعد از آن روسیه  ،عراق و فرانسه  ،بلژیک  ،سوئد  ،استرالیا ،
ایتالیا  ،پاکستان  ،قطر  ،کویت  ،امارات  ،عمان  ،آذربایجان ،ترکمستان  ،تاجیکستان و … جزو بزرگ ترین کشور های وارد کننده
صیفی جات درجهان به حساب می ایند .

عضو هیئت مدیره شرکت بورس با بیان اینکه با توجه به انتشار اوراق تبعی و خرید سهام خزانه از سوی شرکتها ،سهام داران
خرد نگران ریزش بازار در ماههای آینده نباشند ،گفت :از سوی دیگر حقوقیها وظیفه دارند تا از طریق حمایت هوشمند یک
فضای امن در بازار ایجاد کنند.
سید مهدی سدیدی عضو هیات مدیره بورس تهران و مدیر عامل صندوق بازنشستگی بانکها در حاشیه نشست بررسی
شرایط بازار سرمایه و راهکارهای بهبود آن که در وزارت اقتصاد برگزار شد ،گفت :وظیفه سرمایه گذاران بزرگ این است که
از سهام تحت تملک خود حمایت کند که این موضوع از طریق خرید سهام خزانه و انتشار اوراق تبعی شکل میگیرد.
وی گفت :مسیر حمایتی در سه هفته اخیر از طریق حقوقیها پیاده شده و از این پس نیز از روشهای جدید این کار انجام
خواهد شد .به گفته سدیدی ،حدود هشتاد درصد حجم معامالت از طریق سهامدارن حقیقی انجام میشود ،اگر سهامداران
میخواهند که رفتار بازار متعادل باشد باید از رفتار هیجانی فاصله بگیرند .این مقام مسئول با اشاره به اینکه ،بعد از بهمن
ماه سال گذشته در  120روز کاری رشد فوق العاده ای را در بازار سرمایه شاهد بودیم ،ادامه داد ،این رشد ماحصل شوق
سهامداران به سرمایه گذاری و انتظار باال برای کسب بازده مناسب بود .ترس حاکم در روزهای اخیر نیز ماحصل این است
که ممکن است ثروت بدست آمده از دست بروند .وی افزود ،به نظر میرسد هم در مسیر صعودی و هم در روندهای برگشتیف
سهامداران باید ارامش خود را حفظ کنند .سدیدی با اشاره به نقل قول وزیر اقتصاد برای اقدام به خرید سهام از سهامداران
خرد از طرف حقوقیهای بازار ،گفت :این انتظار را نمیتوان از سهامداران حقوقی داشت که در هر حوزه ای ورود داشته باشند
چراکه باید به سهامداران خود پاسخ دهند ،این درحالی است که باید حمایت منطقی و هوشمندانه پیاده شود.
وی با بیان اینکه ،با توجه به انتشار اوراق تبعی و خرید سهام خزانه از سوی شرکتها ،سهام داران خرد نگران ریزش بازار در
ماههای آینده نباشند ،گفت :از سوی دیگر سرمایهگذارن حقوقی وظیفه دارند تا از طریق حمایت منطقی و هوشمند یک
فضای امن و آرام را در بازار سرمایه ایجاد کنند.

با وجود اعالم واگذاری سهام باشگاههای استقالل و
پرسپولیس تا پایان نیمه نخست سال  ،۹۹این وعده عملی
نشده که عضو هیات عامل سازمان خصوصیسازی علت آن
را وجود مشکل در سند مالکیت یکی از مجموعههای ورزشی
اعالم کرده است.
عرضه سهام سرخابیها به بورس موضوع تازهای نیست،
چندین سال است وزارت ورزش و سازمان خصوصیسازی
به شدت پیگیر واگذاری سهام این دو باشگاه هستند ،در این
راستا اقدامات الزم را ا نجام داده و زمان هایی را برای عرضه
سهام آنها اعالم کردند ،اما هر بار اجرای آن به دلیل پیش آمدن
مسایل و مشکالت مختلف به زمان دیگری موکول شده است.
درابتدااعالمشدهبودواگذاریسهاماستقاللوپرسپولیس
در سال  ۹۸انجام میشود در حالی که این اقدام به مرحله
اجرا نرسید و علت آن را روبرو شدن این دو شرکت فرهنگی
و ورزشی با مشکالتی مانند تغییرات مدیریتی مطرح و اعالم
کردند :در آن زمان ،فقط بحث واگذاری برند همراه با دارایی
بود و به هیچ عنوان مساله واگذاری هیچ یک از شرکتهای
فرهنگی و ورزشی استقالل و پرسپولیس از طریق بازار سرمایه
مطرح نشده بود اما از مهر ماه سال  ۹۸نحوه واگذاری تغییر
کرد و شرکتها ملزم به واگذاری از طریق پذیرش در بازار
سرمایهشدند.
به گفته مسئوالن از شهریور ماه سال  ۹۸جلسات هفتگی و

چراسرخابیهابهبورسنیامدند؟

به صورت مستمر با حضور نمایندگان سازمان بورس ،وزارت
ورزش و جوانان و مدیران دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در
وزارت ورزش و سازمان خصوصسازی برگزار شد و بر اساس
آن پیگیریهای الزم در زمینه پذیرش این دو شرکت از طریق
بازار دوم فرابورس صورت گرفت.
از همان ابتدا باشگاه پرسپولیس آمادگی خود را برای
واگذاری سهام خود اعالم و مطرح کرد که این باشگاه
اقداماتمربوطبهتجدیدارزیابیداراییها،ثبتعالیمتجاری
و ارزیابی عالیم تجاری در طبقات  ۴۵گانه را انجام داده
است ،در مقابل باشگاه استقالل با وجود همه تالشهایی
که انجام داد اما هنوز کارشناسان ،گزارش مربوط به ارزیابی
مجموعه ورزشی شهید مرغوبکار را ارائه نکردهاند و همچنین
کارشناسان مربوطه در خصوص ارزیابی عالیم تجاری تعیین
نشدهاند اما به محض ارائه گزارشات الزم ،اقدامات بعدی برای
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش
سرمایه و اساسنامه اصالحی اقدام و در نهایت مدارک الزم از
جمله برنامه کسب و کار و امیدنامه و صورتهای مالی جدید
به هیات پذیریش برای ورود سهام این باشگاه در بازار دوم
فرابورس ارایه خواهد شد.
علت عدم عرضه در نیمه نخست سال۹۹
در نخستین روزهای سال جاری بود که جلس ه هیات
واگذاری برای روشن شدن هر چه زودتر تکلیف این دو باشگاه

برگزار شد که عضو هیات عامل و معاون سازمان خصوصی
سازی بعد از پایان این جلسه به خبرنگار ایرنا اعالم کرد ،تاکید
هیات واگذاری ،مشخص شدن تکلیف این دو باشگاه برای
عرضه اولیه در بازار سرمایه تا نیمه اول سال  ۹۹است و باید از
طریق عرضه اولیه در فرابورس ،کشف قیمت صورت گرفته و
عرضههای بلوکی در مراحل بعد انجام شود.
حال با گذشت نیمی از سال  ۹۹تاکنون هیچ خبری از
عرضه سهام سرخابیها به بورس اعالم نشده است که در
این زمینه «ابوالقاسم شمس جامخانه» ،عضو هیات عامل
سازمان خصوصی سازی امروز (شنبه) در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا علت تاخیر در واگذاری این دو باشگاه را ناشی
از اسناد مالکیت چهار مجموعه ورزشی متعلق به استقالل و
پرسپولیس دانست و اعالم کرد :تاکنون سند سه مجموعه
ورزشی که متعلق به باشگاه استقالل و پرسپولیس هستند
آماه شده است و اکنون در حال انجام اقدامات الزم برای
گرفتن یک سند دیگر هستیم .وی افزود  :اصرار برای اخذ
سند مالکیت برای گزارش توجیهی افزایش سرمایه است،
اظهارنظربرایافزایشسرمایهنیازمندهمینسنداستوباید
بهنامباشگاههاباشد،تازمانیکهاینسندوجودنداشتهباشد
حسابرسگزارشتوجیهیافزایشسرمایهرانمیپذیرد.
شمس جامخانه با اشاره به اینکه اینکه بعد از ارائه سند،
موضوع در هیئت پذیرش طرح میشود و باقی اقدامات

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبرداد:

احتکارخودروتوسطخودروسازان
صحتندارد

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ،معدن و تجارت از انجام فروش فوق
العاده خودرو با تحویل یک تا سه ماهه خبر داد و گفت ۱۵۲ :هزار دستگاه خودرو
در نیمه دوم سال به متقاضیان فروخته میشود.
سهیل معمارباشی ،گفت :با توجه به مشکالت موجود در بازار خودرو و ضرورت
افزایش عرضه برای مدیریت این بازار ،در جلسه اخیر کمیته خودرو تصمیم گرفته
شد فروشهای فوقالعاده با تحویل حداکثر یک تا سه ماهه افزایش یافته و به
صورت منظم انجام شود که این مسئله مورد تاکید ویژه سرپرست وزارت صمت
بوده است.
وی افزود :بر اساس ظرفیت تولید که از برنامه تولید خودروسازان تا آخر سال
باقی مانده است ۱۵۲ ،هزار دستگاه خودرو در  ۶ماهه دوم سال به صورت فروش
فوق العاده توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا عرضه میشود.
به گفته معمارباشی ،در این برنامه سهم ایران خودرو  ۱۱۰هزار دستگاه و سهم
شرکت سایپا ۴۲هزار دستگاه خودرو تعیین شده است.
وی تصریح کرد :در بررسی انجام شده از سوی نهادهای بازرسی ،وزارت صمت
و حتی رسانهها ،کسری قطعات خودروهای موجود در پارکینگها مشخص
بوده و تعداد خودروهای ناقص بالغ بر  ۱۰۰هزار دستگاه است که در پارکینگ
خودروسازان قرار دارند.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :این قطعات
وارداتی هستند و دالیل عدم تأمین و ترخیص به موقع آنها تا حدود زیادی مشخص
است و گمرک جمهوری اسالمی و همچنین بانک مرکزی و سایر دستگاه های
مرتبط از شرایط این موضوع به طور کامل آگاهی داشته و مطلع هستند.
معمارباشی افزود :به مردم عزیز کشورمان اطمینان خاطر میدهیم که به هیچ
عنوان احتکار خودرو از سوی خودروسازان مطرح نیست و حتی تعمدی برای عدم
عرضه به بازار وجود ندارد و به شدت این مسئله کنترل میشود و نهادهای نظارتی
و بازرسی این موضوع را مورد رصد دقیق قرار دادهاند.
وی اضافه کرد :خودروهای موجود در کف پارکینگها اغلب متعلق به تعهدات
معوق خودروسازان بوده و به دلیل عدم تکمیل و تحویل ،خودروسازان در حال
پرداختجریمهبهمشتریانخودهستند.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :تحویل
خودرو ناقص به مشتری مورد تأیید وزارت صمت نیست و به هیچ عنوان این اتفاق
رخنمیدهد.
ً
معمارباشی گفت :در شرایط حاضر عمال امکان واردات خودرو به کشور وجود
ندارد و با شرایط موجود در خصوص تأمین نیاز بازار باید برنامهریزی الزم انجام شود.
وی در خصوص قیمت موعد تحویل خودرو به متقاضیان نیز اعالم کرد :هم
اکنون فروش فوق العاده و همچنین شرایط فروش به صورت پیش فروش توسط
شرکتها انجام میشود که در فروش فوق العاده قیمت ثابت بوده و طبق قیمت
اعالم شده از سوی شورای رقابت در روز انعقاد قرارداد خودرو باید تحویل مشتری
شود .معمارباشی ادامه داد :در شرایط فروش به صورت پیش فروش نیز که به
صورت تعهدات زمانی  ۴تا  ۱۲ماهه و  ۱۲تا  ۲۴ماهه است ،قیمت در روز تحویل
محاسبهوخودروتحویلمشتریمیشود.
مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :مردم
موارد شکایتی خود را میتوانند از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان و اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت دنبال
کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

چرامشکالتاقتصادی،ایرانراشوکهمیکند؟

عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید همانطور که بسیاری از کشورها برای کاهش
مشکالتومعضالتاقتصادی،نسبتبهتغییررویهدرسیاستگذاریهایکالن
اقدام کردند ،ایران نیز باید همین مسیر را طی کند.
ناصر ریاحی در گفت و گویی ،اظهار کرد :بررسی وضعیت اقتصادی بسیاری
از کشورهای منطقه مانند ترکیه نشان میدهد که این کشورها نیز در سالها و
دهههای گذشته با مشکالت اقتصادی کالنی دست و پنجه نرم میکردهاند اما
با درک دقیق مشکالت و تغییر در سیاست گذاریهای این حوزه توانستهاند این
مشکالت را کاهش دهند.
وی با اشاره به مشکالتی که در حوزه سیاست گذاری اقتصادی وجود دارد،
بیان کرد :با توجه به این که ما نتوانستهایم برنامه ریزی مناسبی برای مشکالت
فعلی داشته باشیم ،هر اتفاق و تغییر جدیدی به اقتصاد ایران یک شوک منفی وارد
میکند ،شوکی که تا درک آن و تالش برای برطرف کردنش ،اثرات منفی جدی
بر اقتصاد وارد میکند .عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :یکی از اصلی ترین
مسائلی که در ایران فراموش شده ،لزوم اعتماد به بخش خصوصی و میدان دادن
به این بخش است .ما نه تنها این اعتماد را ایجاد نکردهایم که حتی با سیاستهای
غلط خود راه را بر بهبود اوضاع نیز بستهایم .مشکالت مربوط به بازگشت ارز و
تعهدات ارزی بخشی از این عدم اعتماد را نشان میدهد.
ریاحیبابیاناینکهبایددرنوعنگاهبهبخشخصوصیمیانتاجرخوشنامیکه
سالها در این حوزه کار کرده و افراد معدودی که تعهدات خود را اجرایی نکردهاند،
تفاوت قائل شد ،توضیح داد :اینکه ما به خاطر عده محدودی که با سواستفاده
از شرایط ارز خود را بازنگرداندهاند ،شرایط را برای تمام تجار کشور دشوار کنیم،
منطقی نیست .صادرکننده و واردکننده جدای از مسائل داخلی ،در معامالت
خارجی خودنیزتعهداتیدارندکهبایداجراییکنندامااینمحدودیتها،عملبه
تعهدات بیرونی را نیز دشوار کرده و مشخص نیست اگر تاجر خوش نامی خود را از
دست بدهد ،در آینده بناست چطور که به کار خود ادامه دهد.
وی ادامه داد :امروز دولت به عراق یا کره جنوبی ،صادرات داشته اما نمیتواند
پول خود را پس بگیرد .چرا این محدودیتها درک میشود اما محدودیتها و
مشکالتبخشخصوصینادیدهگرفتهمیشود؟پسازسالهایطوالنی،بحث
تغییر رویه در صدور کارتهای بازرگانی مطرح شده که این امر خود مشکالت
جدیدی به وجود آورده است.
عضوهیئتمدیرهانجمنتولیدکنندگاناسباببازی:

مربوطه انجام خواهد شد ،تاکید کرد :تاکنون باقی مسایل
موازی با عرضه سهام آنها در بورس انجام شده است و مشکل
زیادی بر سر راه ورود سهام این دو باشگاه به بورس وجود
ندارد.عضوهیاتعاملسازمانخصوصیسازیبابیاناینکه
نخستین مرحله برای استارت ،اجرای افزایش سرمایه است،
گفت :اکنون افزایش سرمایه مجموعه ورزشی شهدای گمنام
مانده است که به زودی ارائه میشود و گزارش را به حسابرس
ارائه خواهیم کرد.
زمانواگذاریسرخابیها
وی درباره زمان عرضه سهام سرخابیها به بورس گفت:
زمان مشخصی را برای نهایی شدن این اقدام نمی توان ارائه
داد اما ممکن است در مهرماه این اقدام انجام شود.
شمس جامخانه خاطرنشان کرد :برای عرضه هر چه زودتر
سهام سرخابیها ،فعالیتهای مربوطه از سوی سازمان
خصوصی سازی ،وزارت ورزش و سازمان بورس در حال انجام
است و امیدواریم هر چه زودتر این اقدام انجام شود.
عضو هیات عامل سازمان خصوصیسازی با اشاره به اینکه
واگذاری تا پایان سال به طور قطع انجام میشود ،اظهار
داشت :ما به شدت دنبال عرضه سهام این دو باشگاه به بورس
هستیم ،زیرا اجرای این اقدام باعث شفافسازی اطالعات
آنها خواهد شد و می تواند مزایای زیادی را برای آنها داشته
باشد.

ایرانیهاساالنهچقدراسباببازیمیخرند؟

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی با بیان اینکه آمار در زمینه
تولید ،واردات و مصرف اسباب بازی ناقص و محدود است ،تصریح کرد :در زمینه
مصرف اسباب بازی پژوهشهایی انجام شده که خیلی دقیق نیست ،اما این
پژوهشها نشان میدهد مصرف سرانه اسباب بازی برای هر کودک زیر  ۱۴سال
در ایران حدود  ۱۰تا  ۲۰دالر است.
حامد تاملی با اشاره به ممنوعیت واردات اسباب بازی تا اوایل دهه  ،۸۰اظهار
کرد :از اوایل دهه ۸۰شورای نظارت بر اسباب بازی از طرف شورای عالی فرهنگی
تایید و مصوب شد و واردات اسباب بازی بر اساس قوانین و آییننامههای شورای
عالی نظارت بر اسباب بازی مجاز است .یعنی واردکنندگان اسباب بازی عالوه بر
بحثهای حقوقی ،قانونی و گمرکی باید تاییدیه شورای نظارت بر اسباب بازی را
هم داشته باشد .شورای نظارت بر اسباب بازی کاال را به لحاظ فرهنگی بررسی
می کند و جزو ارگانهایی است که باید تاییدیه بدهد تا کاال از گمرک آزاد شود.
وی با بیان اینکه آمار در زمینه تولید ،واردات و مصرف اسباب بازی ناقص و
محدود است ،تصریح کرد :در زمینه مصرف اسباب بازی پژوهشهایی انجام شده
که خیلی دقیق نیست ،اما این پژوهشها نشان میدهد مصرف سرانه اسباب
بازی برای هر کودک زیر  ۱۴سال در ایران حدود  ۱۰تا  ۲۰دالر است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی با بیان اینکه اسباببازی
اتحادیه مشخصی ندارد ،تصریح کرد :به دلیل تنوع تولیدات اسباب بازی در
مواد و فناوری مورد استفاده اتحادیه مشخصی ندارد و تولیدکنندگان جواز کسب
مشخص تولید اسباب بازی نمیگیرند .بنابراین تولیدکنندگان اسباب بازی چند
دسته هستند که بر اساس متریال مورد استفاده از اتحادیههای مختلف از جمله
پالستیک ،درودگران و خرازی جواز میگیرند.
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تکلیف کادر فنی نماینده قم مشخص شد ؛

صبوریسرمربیسوهانمحمدسیمایقمشد

مسووالن تیم لیگ برتری فوتسال استان قم سرمربی جدید این تیم را در فاصله
 40روز تا آغاز بازیهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال ایران معرفی کردند.
برپایه این گزارش  ،بعد از مشخص شدن زمان دقیق شروع فصل جدید
مسابقاتلیگبرترفوتسالباشگاههایکشور،تکلیفکادرفنینمایندهقمدراین
دوره لیگ برتر نیز مشخص شد و مسووالن نماینده قم سکان هدایت تیم خود را به
حسین صبوری یکی از مربیان جوان فوتسال قم سپردند.
حسین صبوری که در دهه  1380یکی از بهترینهای فوتسال قم در لیگ برتر
باشگاههای کشور بود و با تیم ارمکیش قم عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر را نیز
کسب کرده ،بعد از تجربه هدایت سوهان محمد سیمای قم در فصل 1397لیگ
برتر ایران ،بار دیگر سکاندار تیم قم شد.
صبوری که دوران درخشانی را به عنوان بازیکن در لیگ برتر پشتسر گذاشته و
کار مربیگری را از لیگ دسته اول باشگاههای ایران و با هدایت آتلیهطهران قم در
اواسط دهه  1390آغاز کرده و تجربه مربیگری در لیگ برتر را نیز دارد ،در بیست و
دومین دوره این رقابتها سرمربی تیم قم خواهد بود.
این مربی در سال  1397و در بیستمین دوره لیگ برتر فوتسال ایران توانست
تیم سوهان محمد سیمای قم را به عنوان تیم رده ششم جدول 14تیمی لیگ برتر
به مرحله پلیآف رسانده و در این مرحله نیز با عبور از سد تیم فرشآراء مشهد به
مرحلهنیمهنهاییصعودکند،هرچنددراینمرحلهبهتیم ّ
متمولوقدرتمندمس
سونگون نتیجه را واگذار کرد.
با توجه به برگزاری رقابتهای  2020جام ملتهای فوتسال آسیا در روزهای
 12تا 23آذر ماه ،کمیته فوتسال ایران تصمیم گرفته بازیهای فصل 1399لیگ
برتر را از اول آبان ماه آغاز کند ،لیگی که در آن  14تیم حضور دارند و بازیهای با
توجه به شیوع ویروس کرونا متفاوتتر از دورههای قبل در دو گروه هفت تیمی آغاز
میشود و در پایان این مرحله که دیدارهای آن به شکل رفت و برگشت برنامهریزی
شده ،سه تیم برتر هر گروه به مرحله دوم راه مییابند.

فقط با غیرت و تعصب میتوانیم در آسیا موفق شویم

مهاجرانی:با منع استخدام خارجیها درجا میزنیم

سرمربی سابق تیم ملی با بیان اینکه امسال تیمهای قطری و سعودی بازیکنان
خارجی خوبی به خدمت گرفتند و از طرفی نقطه قوت فوتبال ایران یعنی هواداران،
غایبهستند،ابرازامیدواریکردتیمهایایرانیباغیرتوتعصببهموفقیتبرسند.

حشمت مهاجرانی در گفتوگویی  ،درباره اجرای قانون منع جذب بازیکن و مربی
در فوتبال ایران و افزایش قیمت برخی فوتبالیستهای داخلی گفت :علت اصلی
اجرای این قانون به خاطر صرف هزینههای زیاد از سوی تیمهای پرسپولیس و
استقالل است که بخش اعظمی از بودجه هر دو تیم صرف این موضوع شده و در
حال حاضر آنها در مضیقه هستند .در چند وقت اخیر پول هنگفتی به پای بدهیها
سرخابیهابهبازیکنانومربیانسابقشانرفتهاست.
او با بیان اینکه نمیتوان به خاطر اشتباهات مدیران استقالل و پرسپولیس ،یک
قانون کلی را برای فوتبال ایران مصوب کرد ،یادآور شد :دلیل نمیشود که به علت
اقداماتنسنجیدهمدیرانایندوتیمدرجذببازیکنانخارجی،بخواهیماینقانون
را اجرا کنیم .سوال من این است که قانون مذکور در کدام کشور پیشرفته یا حتی در
کشورهایی نه چندان توسعه یافته اجرا میشود؟ حتی کشورهایی هم که منابع مالی
کمتری نسبت به ما دارند ،این قانون را اجرا نکردند.سرمربی سابق تیم ملی فوتبال
ایران با تاکید بر اینکه با اجرای این قانون از کشورهای منطقه غرب آسیا هم عقب
میافتیم ،گفت :اگر بخواهیم پابهپای فوتبال روز حرکت کنیم و در سطح کشورها
غرب آسیا هم باشیم ،با این قانون درجا میزنیم .به اعتقاد من کسانی که برای فوتبال
تصمیمگیریکردند،باقوانینفوتبالروزدنیاآشنانیستند.چراقانونیاجرانمیکنند
که بودجه تیمها به درستی هزینه شود و به فوتبال ما کمک کند؟ کسانی که این قانون
را اجرا کردهاند ،همه چیز را در پول میبینند.
مهاجرانیبابیاناینکههمهمخالفورودبازیکنومربیبیکیفیتخارجیهستند،
گفت :چرا سوال نشده که چطور باشگاهها با این بازیکنان قرارداد میبندند؟ هیچ
کسی خبر ندارد چطور این بازیکنان وارد ایران شدهاند .بعضا بازیکنان خارجی را
میبینم که از بازیکنان ایرانی هم ضعیفتر هستند اما در ایران عالوه بر دستمزد
هنگفت،مسکن،اتومبیلوپاداشهممیگیرند.
ویبااشارهبهدستمزدباالیبازیکنانخارجیبیکیفیتدرفوتبالایرانخاطرنشان

کرد:وقتیبازیکنایرانیمیبیندخارجیهاباکیفیتفنیپایینتردستمزدبیشتری
میگیرند ،آنها هم چنین دستمزدی را مطالبه خواهند کرد .قطعا هم حق بازیکن
ایرانیدربرابربازیکنانخارجیبیکیفیت،پولبیشتریبگیرد.
سرمربی سابق تیم ملی در جام جهانی درباره شانس تیمهای ایرانی برای موفقیت
در لیگ قهرمانان آسیا با توجه به حواشی اخیر در تیمهای پرسپولیس ،استقالل،
سپاهان و شهرخودرو گفت :در مسابقات فصل جاری ،تیمهای قطری و سعودی
آمادگی باالیی دارند و توانستند بازیکنان خوبی را به خدمت بگیرند .در عوض دو تیم
مدعیاستقاللوپرسپولیسبامسائلحاشیهایپیشآمدند.
مهاجرانیادامهداد:یکیازخصوصیاتبازیکنانایرانیایناستکههنگاممسابقه
همه چیز را برای سربلندی خودش و تیمش فراموش می کند .در نتیجه امیدوارم با
غیرت و تعصب در آسیا موفق شویم .یکی از پتانسیل های ما در این مسابقات هوادار
بود که امسال از نعمت داشتن تماشاگران محروم هستیم.
او به وضعیت پرسپولیس با گل محمدی اشاره کرد و گفت :بازیکنان و سرمربی
شناخت خوبی از هم دارند و با کنار گذاشتن حواشی چند وقت اخیر ،می توانند با
قدرت در آسیا ظاهر شوند و به مراحل باالتر راه پیدا کنند.
سرمربی سابق تیم ملی درباره استقالل هم گفت :استقالل فوتبال خوب و مالکانه
را انجام میدهد و تا پشت محوطه جریمه حریف خود پیش می آید اما باید سرعت
بازیخودراباالترببردوبهداخلمحوطهجریمهبرسد.ازطرفینامجومطلقشناخت
خوبی از افکار مجیدی دارد و می تواند در آسیا تاثیرگذاری الزم را داشته باشد.
مهاجرانی به اشتیاق بازیکنان ایرانی برای حضور در خارج از کشور نیز پرداخت و
گفت :بازیکنان ما با حضور در عرصه های بین المللی تجربه باالیی پیدا می کنند.
ما به جای اینکه وارد کننده بازیکنان بی کیفیت باشیم ،باید خودمان به صادر کننده
تبدیل شویم .این موضوع در بازی های بین المللی و در بازی های تیم ملی به ما
کمک می کند.

خلیلزاده:تهدیدبهاستعفایسعادتمندصحتندارد

اختالفیدرهیاتمدیرهاستقاللوجودندارد

رییس هیئت مدیره باشگاه استقالل تهدید سعادتمند به استعفا را تکذیب کرد و
گفت :تا این لحظه هیچ بحثی در مورد استعفا وجود نداشته است.
اسماعیل خلیل زاده در گفت و گویی  ،در خصوص ادعای دی مارتزیو ،خبرنگار
ایتالیایی که مدعی شده احمد سعادتمند تهدید کرده اگر استراماچونی برنگردد
استعفا می کند و آیا این موضوع صحت دارد؟ اظهار داشت :تا این لحظه هیچ
بحثی در مورد استعفای آقای سعادتمند وجود نداشته و خود او هم در واکنش به
شایعات برخی رسانه های مجازی حاشیه ساز و دروغ پرداز ،این ادعاها را چند روز
پیشتکذیبکرد.
وی در پاسخ به اینکه موضع وزارت ورزش در مورد بازگشت استراماچونی به
استقالل چیست ،گفت :تا جایی که ما ب ه عنوان هیئت مدیره در جریان هستیم و
هیئت مدیره و مدیرعامل اختیار کامل دارند.
خلیل زاده ادامه داد :طبق گفته مدیرعامل در جلسه هیئت مدیره ،مشکل
درخواستاستراماچونیبرایپرداختکاملدستمزددوسالهقراردادقبلیاوست.
ثانیا مصوبه سازمان لیگ و فدراسیون در خصوص منع بکارگیری مربی و بازیکنان
خارجی به دلیل مشکالت تامین ارز و چگونگی انتقال آن به خارج از کشور ،باید
لغو شود وگرنه تاکنون وزارت ورزش سوالی در مورد بازگشت استراماچونی یا مفاد
مذاکرات از ما نپرسیده است.
رئیس هیئت مدیره استقالل در خصوص شایعه اختالف در هیئت مدیره
و مخالفت برخی اعضا با بازگشت استراماچونی گفت :این دروغ بزرگ را هم
مدیرعاملتکذیبکرد.متاسفانهبرخیرسانههایمجازیهمههمتخودرابرای
ایجاد حاشیه به کار گرفته اند که البته ما از مراجع قانونی پیگیری حقوقی می
کنیم .در مورد بازگشت استراماچونی هیچ کدام از اعضای هیئت مدیره نه تنها
مخالفتی ندارند بلکه به مدیرعامل اختیار تام داده و برای تامین منابع مالی هم
آمادگیداریم.
رییس هیأت دوچرخه سواری استان قم خبرداد:

برگزاری اولین دوره رقابت های دوچرخه
سواریکوهستان

رییس هیأت دوچرخه سواری استان قم گفت :اولین دوره رقابتهای دوچرخه
سواری کوهستان بصورت انفرادی در دو ردهی سنی
بزرگساالن و جوانان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
مصطفی امینی با اشاره به اینکه اولین دوره رقابتهای دوچرخه سواری
کوهستان به صورت انفرادی در دو ردهی سنی بزرگساالن و جوانان با هدف
شناسایی استعدادهای برتر بعد از ظهر جمعه در پیست قیز قلعه سی برگزار
شد گفت :در رده جوانان طاها لطفی بر سکوی اول ایستاد ،علی جهانگیری در
جایگاه دوم و احمدرضا هدایتی نیز به مقام سوم رسید و در رده بزرگساالن نیز علی
لطفی نیاسر به مقام اول رسید و حامد موسوی و محمد امین امینیان به ترتیب
مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
رئیس هیأت دوچرخه سواری استان قم در ادامه افزود :در این مسابقات ۱۳
شرکت کننده در مسیری به طول ۴کیلومتر با هم به رقابت پرداختند که نفرات برتر
بهمسابقاتکشوریاعزاممیشوند.
امینی در پایان با اشاره به اینکه در استان قم ظرفیت عظیمی برای افزایش تعداد
دوچرخه سواران وجود دارد ،یادآور شد :هیأت دوچرخه سواری استان قم آمادگی
آموزش به افراد و همکاری با ارگانهای مختلف در راستای استفاده بیشتر افراد از
دوچرخه برای حفظ محیط زیست را دارد.

سرمربیتیمبسکتبالشیمیدرقم:

شیمیدرجزومدعیانقهرمانیلیگبسکتبالخواهدبود

سرمایه بزرگی همچون صبا را به راحتی از دست دادیم

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر قم تاکید کرد که برای فصل جدید لیگ برتر با مسئوالن تیم شیمیدر توافق کرده گفت که
قطعا با این تیم جزو مدعیان لیگ برتر خواهد بود.
مصطفی هاشمی از جمله مربیان همیشه فعال در لیگ برتر بسکتبال است که در بسیاری از ادوار این رقابت ها و از جمله
فصل نیمه تمام گذشته هدایت تیم مهرام تهران را بر عهده داشته است .این مربی برای فصل پیش روی لیگ برتر هم قصد
تیم داری دارد اما قطعا این برنامه با مهرام اجرایی نمی شود.
هاشمی مذاکراتی با مسئوالن شیمیدر داشته تا برای دومین بار هدایت این تیم را بر عهده داشته باشد .تیمی که در فصل
نقل و انتقاالت کامال فعال است و اتفاقا برخی از گزینه های خود را هم با نظر این مربی جذب کرده است.
این مربی بسکتبال در گفت و گویی در مورد همکاری با تیم شیمیدر در لیگ  ۹۹بسکتبال گفت :صحبت های الزم انجام
شده و توافقات مورد نظر هم حاصل شده است.
وی تصریح کرد :شیمیدر از زمان حضور در لیگ برتر بسکتبال همواره خود را به عنوان یک مدعی و تیمی قابل احترام
برای حریفان مطرح کرده است .مسئوالن و دست اندرکاران بسکتبال باید از حضور چنین تیم هایی استقبال داشته باشند.
طبیعی است که به واسطه حضور اینگونه تیم های خصوصی تعداد افراد درگیر با بسکتبال افزایش پیدا می کند و همین
مسئله به چرخه توسعه و پیشرفت این رشته کمک خواهد کرد.
هاشمی با اشاره به نقل و انتقاالت صورت گرفته برای تیم شیمیدر و تایید اینکه بعضا گزینه ها با نظر وی جذب شده اند،
خاطرنشان کرد :البته موضوع اصلی همراه بودن است .فکر می کردم چه من به عنوان سرمربی در کنار تیم باشم و چه
نباشم ،می توانم کمک حال چنین تیمی باشم و از این مسئله هم دریغ نکردم به خصوص با توجه به پیشینه ای که شیمیدر
دارد.
وی تصریح کرد :یکی دو روز از اعالم رسمی باشگاه در مورد انتخاب من به عنوان سرمربی می گذرد اما پش از آن هم کار
تمام شده بود .در واقع توافقات الزم صورت گرفته بود که تا این مرحله و جذب بازیکن پیش رفتیم .از لطف مسئوالن شیمیدر
ممنون هستم و امیدوارم که بتوانیم پاسخ اعتماد آنها را بدهیم.
سرمربیفصلگذشتهتیمبسکتبالمهرامدرموردقطعهمکاریبااینتیمتهرانینیزخاطرنشانکرد:شایددرستنباشد
در این زمینه من اظهارنظری داشته باشم .بهتر است خود مسئوالن مهرام در این زمینه پاسخگو باشند اما در هر شرایطی
برای مهرام و دیگر تیم های بخش خصوصی که هزینه می کنند و در مسابقات شرکت می کنند ،آرزوی موفقیت دارم .همه ما
جزو خانواده بسکتبال به حساب می آئیم و هر یک رسالتی در حوزه فعالیت خود داریم که باید پیگیر آن باشیم.
وی افزود :آنچه اهمیت دارد هم بسکتبال و رونق و فعالیت این رشته است .اینکه چه کسی در کجا فعالیت دارید ،نباید
خیلی مهم باشد .باید تمام حرکت ها به سمت جذب اسپانسر ،استعدادیابی ،بازاریابی و در نهایت توسعه بسکتبال باشد .در
من نوعی در ترکیب کدام تیم هستم واقعا خیلی نباید مهم باشد.
این میان اینکه ِ
مصطفی هاشمی در مورد گزینه خارجی و احتمال جذب آن برای شیمیدر نیز گفت :با هم اندیشی صورت گرفته گزینه
های موردنظر را جذب کردیم .البته چند بازیکن دیگر هم مد نظر هستند که باید به ترکیب تیم اضافه شوند .در مورد بازیکن
خارجی هم بعد از یارگیری داخلی و نهایی شدن ترکیب تیم با حضور این نفرات ،تصمیم گیری الزم را خواهیم داشت.
سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر قم در پایان گفت :جزو آخرین تیم ها بودیم که یارگیری کردیم با این حال با کمک مسئوالن
تیم و دیگر عوامل مربوطه قطعا جزو مدعیان قهرمانی در مسابقات امسال خواهیم بود.

مربی سابق تیم فوتبال صبای قم در لیگ دسته اول باشگاههای کشور از وضعیت نا بسامان این رشته و عدم حمایت
مسووالن قم از فوتبال این شهر انتقاد کرد .مسعود خسروی یکی از بازیکنان شاخص فوتبال قم است که بعد از نمایش
استعداد خود در تیمهای باشگاهی فوتبال قم ،تجربه بازی در سایر شهرها و تیمهای مطرح فوتبال کشور را نیز دارد و
بازیکنی که بر چند تیم مطرح لیگ دسته اول فوتبال ایران بازی کرده است و سابقه عضویت تیم صبا را نیز دارد .این چهره
خوشنام فوتبال قم در فصل  1396 – 97که صبا اوضاع نابسامانی در لیگ دسته اول فوتبال ایران داشت ،ابتدا به عنوان
بازیکن و سپس به عنوان سرمربی در این تیم فعالیت کرد ،اگر چه صبا به دلیل بیتفاوتی مسووالن قم سراشیبی سقوط به
دسته پائینتر را در پیش گرفت و در نهایت منحل شد .خسروی در عرصه مربیگری سابقه هدایت تیمهای ردههای سنی
پایه صبای قم را در لیگهای برتر و دسته اول باشگاههای کشور بر عهده دارد اما در این روزها که فوتبال قم وضعیت خوبی
ندارد ،معتقد است که فوتبال استان قم نیاز به افراد دلسوز برای بازگشت دوباره به اوج خود دارد.
 از اینکه فوتبال قم به چنین اوضاعی دچار شده دلم میسوزد
مربی سابق تیم صبای قم در لیگ آزادگان در گفتوگو با خبرنگار فارس در قم ،اظهار کرد :آنقدر حرف دارم که نمیدانم
از چه بگویم و و چگونه که آقایان ناراحت نشوند و به فکر بروند تا برای حل مشکل فوتبال شهر قم کاری انجام دهند ،چون
من خودم را عضو کوچکی از خانواده فوتبال قم میدانم .مسعود خسروی ادامه داد :واقعا بعد از این همه سال فوتبال و کار
در تمامی ردههای سنی پایه باشگاه صبا که آخرین بار سرمربی تیم بزرگساالن آن بودم ،واقعا از اینکه فوتبال قم به چنین
اوضاعی دچار شده دلم میسوزد ،چرا هیچ کس به فکر فوتبال این شهر نیست؟ چرا افکار فوتبال قم تغییر نمیکند؟
 هیچ ارگانی به سمت حمایت از فوتبال نمیآید
وی افزود :چرا یک ّذره از خودمان نمیگذریم به خاطر فوتبال شهرمان؟ چرا کاری نمیکنیم که سالهای سال جوانان
این شهر بتوانند در یک تیم خوب بازی کنند و مانند تمام شهرها و تمام دنیا آینده را بسازند ،تا کی به یکدیگر بدی کنیم و
به هم اعتماد نکنیم؟ چرا این همه نهاد سازمانی دولتی و خصوصی مانند شهرداری درقم هستند اما هیچ کس به سمت
حمایت از فوتبال نمیآید؟ بازیکن اسبق فوتبال قم تصریح کرد :چرا باید این گونه عمل کرده باشیم ،واقعا اصال باور
کردنی نیست ،سرمایهگذاری در فوتبال و ورزش کمتر از ثواب کاریهای خیری که در دین ما گفته شده نیست ،همه ساله
جوانهای این شهر به سن امید میرسند و از فوتبال کنار میروند ،واقعا من به عنوان یک مربی باید چه کار دیگری بکنم؟
وی تاکید کرد :من از خودم گذشتم برای فوتبال و جوانهای شهرم ،حتی تا آخرین لحظه برای سربلندی قم و به احترام
شهرم ایستادم و انتظار داشتم مسووالن کاری انجام دهند اما نکردند و سرمایه بزرگی همچون صبا را به راحتی از دست
دادیم و فوتبال قم باید سالیان سال حسرت سوختن این تیم را بخورد .خسروی خاطرنشان کرد :وقتی نگاهی به جدول
مسابقات لیگ برتر و بازیهای لیگهای دسته اول و دوم میاندازی فقط باید تاسف خورد که چرا قم نباید تیمی در
لیگهای کشور داشته باشد؟ جوانهای شهر ما از این بابت ّ
غصه میخورند و یک به یک به راههای دیگ کشیده میشوند
و فوتبالیستهای قم در حال نابود شدن هستند .وی عنوان کرد :بعضی وقتها اشکهای بچههای فوتبالیست را که
میبینم با آنها اشک میریزم ،چون در زمانی که در لیگ حضور داشتیم آنقدر بیپشتوانه بودیم که حتی پولی نبود که در روز
بازی به بچههای تیم صبحانه بدهیم ،در حالی که سرمربی تیم ملی ما برای مدت اندک مربیگری در تیم ملی ایران با نتایج
ضعیف ،میلیاردها تومان پول گرفت و به دلیل شکایتی که از فدراسیون فوتبال کشورمان کرده اکنون باید تاوان سنگینی را
به وی بدهیم؟ دلیلش بیمدیریتی در فوتبال است.

یحیی گل محمدی :

نبایددرقبالکارشکنیهاعلیهپرسپولیستسلیمشویم
سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسدرآستانهلیگقهرمانانآسیا
در صفحه مجاری خود نوشت :گالیههایی وجود دارد اما خود
را برای یک چالش جدید و بزرگتر آماده کردها م و فصل بعد هم
در این تیم میمانم.
یحییگلمحمدیدرآستانهشروعمجدداینبازیهاپیامی
را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد که در
آن اعالم کرده فصل بعد هم در پرسپولیس خواهد ماند.
متن این پیام را در زیر میخوانید:
«دست در دست هم و با تمام وجود برای سربلندی

مدیربرنامهاستراماچونی:هوادارانراامیدوارنکنید

اقدام قابل توجهی برای بازگشت استرا
انجام نشده است

مدیر برنامه سرمربی سابق استقالل اعالم کرد این باشگاه هیچ اقدام قابل
توجهیبرایبازگرداندناستراماچونیانجامندادهاست.
فدریکو پاستورلو ،مدیر برنامه استراماچونی در واکنش به اظهارات باشگاه
استقالل درباره احتمال بازگشت موکلش به این تیم در صفحه اینستاگرامش،
نوشت :در شرایط کنونی باشگاه استقالل هیچ اقدام ملموسی را برای بازگرداندن
استراماچونی انجام نداده است .شایان ذکر است که پرونده درگیری طرفین هنوز
در فیفا در جریان است .به دلیل سری بودن این پرونده ،بهتر است بیشتر از این
درباره این موضوع سخن گفته نشود.
وی افزود :استقالل در آستانه حضور در رقابت حساس در لیگ قهرمانان آسیا
 2020است .نباید در این شرایط تیم و هواداران محبوب را با مطرح کردن پیش
بینیهاینامناسبدربارهبازگشتاستراماچونی،امیدوارکرد.

یونس دلفی بازیکن ایرانی با تیم فوتبال گریتسا کرواسی به توافق رسیده است.
یونس دلفی یکی از سه بازیکن ایرانی تیم فوتبال شارلوا بلژیک بود که به دلیل
بازی نکردن در این تیم ،تصمیم به ترک بلژیک و بازی در تیم دیگری گرفت.
طبق اعالم سایت « ،»indexمشکل باشگاه گریتسا در سمت راست با توافق این
باشگاه با یونس دلفی وینگر ایرانی حل شده است.
این سایت مدعی شد دلفی  ۱۹ساله با قرارداد قرضی راهی تیم گریتسا می
شود و خبر این توافق به صورت رسمی چند روز دیگر اعالم خواهد شد اما مبلغ
قراردادشمشخصنیست.

پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا ،سوپرجام و فصل بعد
میجنگیم .درد دلها و گالیههایی وجود دارد اما خود را
برای یک چالش جدید و بزرگتر آماده کردهایم .دیگر به اینکه
چرا در نقل و انتقاالت دو ستاره تاثیرگذار خط حمله تیم را از
دستدادیمیااینکهچرابرخیگزینههاجذبنشدندفکرنمی
کنیم.ماپرسپولیسهستیمووقتیباهمباشیماتفاقاتبزرگی
را رقم خواهیم زد.
به رغم عدم برخورداری از مزیت بازیهای خانگی با دعای
خیر هواداران عزیز آماده مصاف با رقبای آسیایی میشویم .ما

محبوب ترین تیم آسیا هستیم و پشتوانه بزرگی داریم و این تیم
با حمایتو اتحادهواداران میلیونی خودبرای تکرار موفقیتها
میجنگد.
رمز موفقیت پرسپولیس همدلی در تیم ،حمایت هواداران
عزیز و پیشکسوتان دلسوز و اتحاد خانواده بزرگ پرسپولیس
بوده و نباید خدشهای به آن وارد شود .به باور خودم هیچ سدی
نباید مانع از تکرار موفقیتها شود .نباید در قبال کارشکنیها
علیهپرسپولیستسلیمشویمبلکهبایدبرایتکرارموفقیتهاو
پنجمینقهرمانیمتوالیبیشترازقبلبجنگیم».

با مبلغ  ۱۷۰هزار یورو؛

قرارداد مغانلو با «سانتاکالرا» به زودی امضا میشود

با اعالم روزنامه «رکورد» پرتغال ،قرارداد  ۱۷۰هزار یورویی شهریار مغانلو مهاجم
ایرانیباباشگاهسانتاکالراپرتغالهفتهبعدامضامیشود.
روزنامه رکورد پرتغال درباره آخرین وضعیت شهریار مغانلو مهاجم ایرانی تیم فوتبال
پیکانوانتقالشبهتیمسانتاکالراپرتغالنوشت:
«شهریار مغانلو اوایل هفته آینده به عنوان خرید جدید سانتاکالرا معرفی خواهد
شد .مذاکرات به مدت دو ماه ادامه داشته است و مغانلو دومین بازیکن گلزن برتر در
لیگ برتر ایران بوده است.
همانطور که روزنامه رکورد در تاریخ  ۳سپتامبر فاش کرد ،قرارداد  ۱۷۰هزار یورویی
به مغانلو ارائه شده است .مغانلو فصل قبل در  ۱۴بازی ۱۳ ،گل برای پیکان به ثمر

مقصددلفیمشخصشد؛

بازیکن ایرانی در آستانه پیوستن به تیم
«گریتسا»کرواسی

مربی سابق تیم فوتبال صبای قم:

رساند.
این مهاجم در سن  ۲۵سالگی به دنبال اولین تجربه خود در فوتبال اروپا است.
مغانلو بعد از موفقیت مهدی طارمی که از ریوآوه به تیم پورتو منتقل شد ،به دنبال راه
هموطن خود است .او در حال حاضر در سانتاکالرا با تیاگو سانتانا و کریزان رقابت
خواهدداشت».
مغانلو از جمله بازیکنانی بود که مدنظر باشگاه پرسپولیس قرار داشت ولی به
گفته گرشاسبی مدیرعامل وقت باشگاه پیکان ،مغانلو با پرداخت  ۴۰درصد از حق
انتقالش می تواند از این تیم جدا شود .حاال با اعالم روزنامه رکورد ،باید منتظر اعالم
خبر توافق قطعی و نهایی مغانلو با سانتاکالرا از روز دوشنبه این هفته باشیم.
درخواست 4میلیونیترابزونمانعبزرگانتقالحسینی

مدافع ایرانی ترابزون اسپور با پیشنهادی از پورتو پرتغال مواجه
شده هرچند این انتقال منوط به مجوز باشگاه ترکیه ای است.
مجید حسینی مدافع سابق استقالل که در باشگاه ترابزون
اسپورازتیمهایسوپرلیگترکیهتوپمیزنددرماههایاخیربا
پیشنهادات جالبی از سوی برخی از باشگاه های اروپایی مواجه
شده اما آخرین و جالب ترین پیشنهاد او از باشگاه پورتو قهرمان
پرتغال است که چند روز قبل مهدی طارمی مهاجم ایرانی را
به خدمت گرفت .مجید حسینی که یک فصل دیگر با ترابزون

پیشنهادپورتوبهیکبازیکنایرانیدیگر

قرارداد دارد از ماه ها قبل مورد توجه باشگاه سامپدوریا ایتالیا
قرار گرفت اما پیشنهاد باالی باشگاه ترابزون نه تنها این انتقال
بلکه حضور این بازیکن در باشگاه های دیگر اروپایی را سخت
کرده است .گفته می شود در حالی که سامپدوریا حاضر بود
 1.5تا  2میلیون یورو برای این انتقال بدهد اما ترابزون خواهان
مبلغ  5میلیون یورو بود و این اتفاق رخ نداد .تیم های هرتابرلین
و ساسولو از آلمان و ایتالیا نیز مشتری های مجید حسینی بوده
اند که کماکان پشت این پیشنهاد سنگین تیم ترکیه ای مانده

اند.امامدیربرنامههایمجیدحسینیدرگفتوگوییدرارتباط
با این بازیکن اظهار داشت :طی روزهای گذشته دو پیشنهاد
جدید و جالب توجه برای این مدافع ملی پوش رسیده ،وینسنت
کمپانیبازیکنسابقتیمملیبلژیکوباشگاهمنچسترسیتی،
که در حال حاضر سرمربی تیم اندرلخت بلژیک است خواهان
جذب مجید حسینی است و روز گذشته مسئوالن این باشگاه
مذاکره با مدیربرنامه های این بازیکن را آغاز کردند .اما اندرلخت
یک رقیب سرشناس دارد و آنطور که مدیربرنامه های حسینی

می گوید پورتو قهرمان پرتغال که مهدی طارمی را هم در اختیار
دارد خواهان جذب مدافع تیم ملی ایران است .حسینی یک
فصل دیگر با ترابزون قرارداد دارد و این باشگاه خواهان تمدید
قرارداد این بازیکن برای دو فصل دیگر است .گفته می شود در
آخرین مذاکرات مجید و باشگاه  ،ترابزون حاضر شده مبلغ 5
میلیون یورو درخواستی اش را به  4میلیون تقلیل بدهد .بنابه
گفته مدیربرنامه های مجید حسینی دو باشگاه پورتو و اندرلخت
مذاکراتشان را برای انتقال این بازیکن با ترابزون آغاز کرده اند.

سیاسی7
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َ
سپهر فقاهت غروب كرد؛
ستاره رخشانی دیگر از ِ

آیت الله یوسف صانعی درگذشت

آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید که به دلیل شکستگی لگن و مچ دست در
بیمارستان نکویی قم بستری شده بود ،روز شنبه  ۲۲شهریور ماهدر سن  ۸۳سالگی به
دیدار حق شتافت.
دفتر آیت الله صانعی :
بهدلیلشیوعکروناهیچمراسمیبرگزارنمیشود
دفتر آیت الله صانعی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد بر اساس وصیت آن مرحوم
هیچگونه مراسمی اعم از تشییع و ...برگزار نخواهد شد.
در اطالعیه دفتر آیت الله صانعی آمده است :در ایام شهادت حضرت امام زین العابدین
(علیهالسالم)روحبلندآزادمردعرصهعلمواجتهاد،فقیهنواندیش،بقیةالسلفشاگردان
حضرت امام خمینی(سالم الله علیه)؛ حضرت آیت الله العظمی صانعی (قدس سره) به
دیدار معبودش شتافت و کول ه باری از غم و اندوه را بر دل مشتاقانش قرار داد.
درایناطالعیهتصریحشدهاست:اوکهارادتزایدالوصفیبهاهلبیت(علیهمالسالم)
و علوم آل محمد(صلی الله علیه و اله و سلم) داشت ،بهترین ایام و اوقاتش مطالعه،
تدریس و تألیف فقه و فقاهت بود و از این جهت آثار بجای مانده از ایشان سرمایهای ماندگار
برای حوزههای علمیه ،جامعه اسالمی و جوامع بشری خواهد بود.
پیکر وی در قبرستان شیخان به خاک سپرده می شود
در پایان این اطالعیه تاکید شده است :ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت
بقیة الله االعظم ارواحنا فداء ،ملت شریف و بزرگوار ایران ،مراجع معظم تقلید و حوزههای
علمیه ،اعالم میدارد با توجه به وصیت آن عزیز سفر کرده ،در ایام کرونا هیچگونه
مراسمی اعم از تشییع و ...برگزار نمیگردد.
براساس اعالم دفتر آیت الله صانعی پیکر وی در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده
می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی،آیت الله صانعی ساعت ،۲۳:۴۰
پنجشنبه ۲۰شهریورماهبهعلتسقوطدرمنزل،باشکستگیشدیدلگنوساعدچپبه
بیمارستان فرقانی قم منتقل شد؛ایشان دارای سابقه بیماری کلیوی و کبدی نیز بود که
بالفاصلهبعدازحضوردربیمارستانمشاورههایارتوپدی،داخلی،کلیه،قلبوبیهوشی
برای ایشان انجام شد و اقدامهای تشخیصی الزم صورت گرفت و بستری شد .مطلب
ادامه یافته است :به علت مشکالت کلیوی ،بنابر نظر متخصصین ،مقرر شد تا دیالیز
صورت گیرد ،ساعت  ۱۹:۲۰روز جمعه  ۲۱شهریورماه اقدامهای مقدماتی الزم انجام و
ضمن دیالیز در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شد؛ ساعت  ۴:۳۰روز شنبه
 ۲۲شهریورماه ایشان دچار ایست قلبی و ریوی شد که با انجام عملیات احیا ،برگشت
ً
انجام میشود ،ساعت ۷:۳۰مجددا دچار ایست قلبی میشود که باوجود عملیات احیا و
تالش پیدرپی کادر درمان ،پاسخ داده نشده و متاسفانه دارفانی را وداع گفت.
درپیامی؛
رهبرانقالباسالمیدرگذشتآیتاللهصانعیراتسلیتگفتند
حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقالب اسالمی در پیامی درگذشت مرحوم مغفور
آیتاللهحاجشیخیوسفصانعیراتسلیتگفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی
به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
درگذشت مرحوم مغفور آیتالله آقای حاج شیخ یوسف صانعی رضواناللهعلیه را به
مکرم و به برادر ّ
فرزندان و خاندان ّ
معزز و محترم ایشان و نیز به شاگردان و عالقهمندان و
دوستان آن عالم بزرگوار تسلیت عرض میکنم .آن مرحوم از شاگردان پرتالش درسهای
س از پیروزی
فقه و اصول و از نزدیکان حضرت امام خمینی اعلیاللهمقامه بودند و پ 
انقالب در مسئولیتهای ّ
مهم قضایی و غیره به خدمت اشتغال داشتند و امید است این
همه مقبول درگاه ّ
احدیت و موجب اعتالی مقامات اخروی ایشان باشد.
رحمت و مغفرت حضرت حق را برای آن مرحوم مسألت میکنم.
ّ
سیدعلیخامنهای
 ۲۲شهریور ۱۳۹۹
رییس جمهوری :
آیتالله صانعی کارنامه ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت
رییس جمهوری در پیامی با تسلیت ارتحال عالم ربانی حضرت آیتالله حاج شیخ
یوسف صانعی اظهار داشت :این فقیه مبارز تمام عمر پرتالش خود را وقف خدمت در
مسوولیتهای مختلف و گسترش معارف اسالمی و فرهنگ اهل بیت نمود و کارنامه
ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت که بیشک زحمات این عالم وارسته در عرصههای
دینی و اجتماعی همواره در حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،در پیام حجتاالسالم والمسلمین
حسن روحانی آمده است :ارتحال عالم ربانی حضرت آیتالله حاج شیخ یوسف صانعی،
موجب اندوه و تألم شد .روحانی افزود :این فقیه مبارز که سالها توفیق درسآموزی در
مکتب بزرگانی چون امام خمینی(ره) را داشت ،تمام عمر پرتالش خود را وقف خدمت
در مسوولیتهای مختلف و گسترش معارف اسالمی و فرهنگ اهل بیت نمود و کارنامه
ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت که بیشک زحمات این عالم وارسته در عرصههای
دینی و اجتماعی همواره در حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند.
رییس جمهوری در این پیام تاکید کرد :اینجانب این ضایعه را به حوزههای علمیه،
شاگردان و بیت مکرم ایشان به ویژه آیتالله شیخ حسن صانعی تسلیت میگویم و از
درگاه خداوند متعال برای آن عالم مجاهد ّ
علو درجات و همجواری با صالحان و برای عموم
بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
معاون اول رییس جمهوری :
آیت الله صانعی به مسائل زمانه و جامعه خود آشنا بود
معاون اول رییس جمهوری نیز با صدور پیامی رحلت مرجع عالیقدر شیعه حضرت
آیت الله شیخ یوسف صانعی را تسلیت گفت .در پیام اسحاق جهانگیری آمده است:
مجاهدتهایعالمانه ،اجتهادهایشجاعانهوحضورموثردرتمامیصحنههایحساس
انقالب اسالمی ،از عضویت در شورای نگهبان تا مسئولیت دادستانی کل کشور و از
دوران مبارزه و پیروزی تاکنون از ویژگی های ممتاز این عالم وارسته بود .معاون اول رییس
جمهوری یادآور شد :آن مرجع فقید همیشه و همه جا شیفته و مدافع اندیشههای راه
گشای امام راحل(ره) بود و نسبت به دردها و رنجهای اقشار مختلف مردم حساس و به
مسائل زمانه و جامعه خود آشنا بود .وی افزود :ضایعه بزرگ فقدان این فقیه نواندیش
را به مقام معظم رهبری ،مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه ،شاگردان و بستگان به
ویژه بیت مکرم ایشان و برادر گرامیشان آیت الله شیخ حسن صانعی و به عموم ملت ایران
صمیمانه تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن عالم جلیل القدر رحمت و رضوان
واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان ارجمند صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.
رییس دولت اصالحات :
مرجعروشنبینوفقیهپارسابود
رییسدولتاصالحاتنیزدرپیرحلتعالمجلیلالقدرحضرتآیتاللهالعظمیحاج
ی اظهارداشت:
آقا یوسف صانعی با صدور پیام تسلیتی خطاب به حاج آقا حسن صانع 
رحلت عالم جلیلالقدر ،مرجع روشنبین و فقیه پارسا ،آیتاللهالعظمی حضرت حاج آقا
یوسف صانعی رضوان الله علیه که عمر شریف و پربرکت خود را صرف اعتالء کلمةالله و
شناخت و شناساندن معارف اهلالبیت علیهمالسالم و دفاع از آرمانهای واالی انقالب
و حقوق و عزت مردم کرد خسارتی است بسیار بزرگ که تنها لطف و عنایت ویژه حضرت
حق میتواند آن را جبران کند.
خاتمی افزود :این مصیبت را به جنابعالی ،بیت شریف صانعی و خانواد ه شریف و
بزرگوار آن مرحوم و بستگان داغدار و به همه یاران ،شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید
تسلیت عرض میکنم و از درگاه حضرت حق جل و عال برای وی علو درجات و برای
بازماندگان معزز صبر و اجر و سالمتی مسألت میکنم.
آیت الله سید حسن خمینی :
از زمره برجستهترین شاگردان امام عظیم الشأن بود
آیت الله سید حسن خمینی نیزدر پیامی با تسلیت درگذشت آیت الله صانعی،
خاطرنشان کرد :آن عالم ربانی و فقیه معظم از زمره برجستهترین شاگردان امام عظیم
الشأن بود که در عین صالبت و تبحر در فقه اهل بیت علیهم السالم ،به لوازم زندگی روزمره
و جهان امروز توجه داشتند .وی افزود :شجاعت و کیاست همراه با دیانت و عشق به اهل
بیت و امام راحل از ایشان عالمی آگاه به زمان ساخته بود .بی تردید حضور طوالنی در
درس امام و تالش مستمر در سال های سخت مبارزه و دوران شکوهمند انقالب اسالمی
برای ایشان دستاوردی بزرگ در پیشگاه خدای سبحان است.
آیت الله موسوی بجنوردی :
فوت این فقیه بزرگ نوآور ثلمه بزرگی به جهان اسالم بود
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی نیزضمن تسلیت فقدان آیت الله صانعی،
نوشت :فوت این فقیه بزرگ نوآور ثلمه بزرگی به جهان اسالم بود .واقعا من امروز که شنیدم
گریه کردم و متاثر شدم که این فقیه بزرگ از دست ما رفت .امیدوارم خداوند تبارک و تعالی
در جنات نعیم و بهشت برین از این فقیه بزرگ و انسان وارسته استقبال کند
وزیر امور خارجه :
آیتالله صانعی از پیشتازان انقالب اسالمی بود
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در پیامی ضمن تسلیت درگذشت آیتالله
العظمی شیخ یوسف صانعی نوشت :ارتحال مجتهد آزاده و نواندیش حضرت آیتالله

نگاهی به زندگانی آیت الله یوسف صانعی

نگاهیبهزندگانیآیتاللهیوسفصانعیکهطیسالیانطوالنیدرعرصهتدریسعلومدینیوتبیینفقهاسالمیوتحوالتانقالباسالمی،نقشبرجستهایداشتهاست.
ّ
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیتالله یوسف صانعی ،وی در سال  ۱۳۱۶هجری شمسی ،در خانوادهای روحانی در روستای نیکآباد اصفهان والدت یافت .معظم له ،در
سال ۱۳۲۵وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دروس مقدمات و کسب فیض از محضر علمای آن حوزه ،در سال ۱۳۳۰برای ادامه تحصیل ،رهسپار حوزه علمیه
ّ
ّ
قم شد .استعداد زیاد و ّ
موفق و مورد ّ
توجه و عالقه بزرگان حوزه در آن زمان قرار گیرد .وی در امتحانات سطوح
جدیت فراوان وی ،باعث شد که از همان زمان ،در زمره طالب
عالی حوزه در سال ،۱۳۳رتبه اول را احراز نمود و مورد تشویق مرحوم آیتاللهالعظمی بروجردی(قدس سره) قرار گرفت.
توجه به ویژگیهای منحصربهفرد درس خارج حضرت امام خمینی(ره) در آن شرکت نموده ،توانست با نبوغ و ّ
از همین سال بود که با ّ
جدیت خود ،تا سال  ۱۳۴۲بهطور
ِ
مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مبانی ُمتقن حضرت امام بهره برده ،در زمره شاگردان برجسته ایشان قرار گیرد .آیتالله صانعی با سعی و اهتمام و توفیق الهی توانست
در ۲۲سالگی به مرحله اجتهاد دست یابد.
ّ
وی عالوه بر سالها ّ
تلمذ در حوزه درس حضرت امام راحل(ره) ،از محضر اساتید بزرگی چون آیتالله بروجردی ،آیتالله محقق داماد و آیتالله اراکی نیز بهره برده و از سال
ً
ّ
 ،۱۳۵۴رسما تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقانی (شهیدین) شروع نمود که تقریرات آن درس به قلم دو تن از شاگردانشان ،موجود است.
ّ
ّ
ّ
جمع کثیری از طالب و فضال ،با شروع درس خارج فقه وی ،توانستند از حوزه درس معظم له استفاده کنند که اینک بسیاری از آنان ،جزو محققان و پژوهشگران ارزنده
حوزهاند و برخی نیز در ّ
حد اجتهاد هستند که در حوزههای علمیه اشتغال داشت ه و یا در اداره نظام جمهوری اسالمی ،ایفای وظیفه میکنند.
فعالیتهایسیاسیآیتاللهصانعی
اغلب مبارزات سیاسی و فعالیتهای انقالبی آیتالله صانعی در قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،تالش در ابعاد فرهنگی و تبلیغاتی بوده است .این تالشهای ظلم ستیزانه،
از طریق تبلیغ ،سخنرانی ،حضور در تظاهرات و راهپیماییها و صدور اعالمیه و بیانیههای سیاسی انجام میگرفت.
بر اساس آنچه در جلد سوم کتاب اسناد انقالب اسالمی منتشرشده است ،نام و امضای آیتالله صانعی ،در ذیل حدود سی اعالمیه سیاسی و انقالبی به ثبت رسیده است که
اولین آن ،نامهای است که پس از انتقال حضرت امام خمینی(ره) از ترکیه به نجف اشرف ،از سوی علمای قم ،خطاب به رهبر کبیر انقالب نوشتهشده است .تاریخ انتشار این
نامه مهرماه  ۱۳۴۴است .همچنین آخرین بیانیهای که نام و امضای ایشان و دیگر همراهان انقالب در ذیل آن میدرخشد ،اعالمیهای است که در مخالفت با دولت بختیار،
در تاریخ  ۱۷/۱۰/۱۳۵۷صادرشده است.
البته بدیهی است که تمامی اعالمیههای آن دوران ،در کتاب مزبور نیامده است .مهمترین بیانیه شدیداللحن علمای قم در قبل از انقالب ،درباره «خلع ید شاه از حکومت»
است که به تأیید جمعی از فضال و ّ
مدرسان حوزه علمیه قم رسیده است و نام و امضای آیتالله صانعی نیز در ذیل آن به چشم میخورد .موضوع اعالمیه مذکور ،همچون سایر
ّ
بیانیههای سیاسی آن دوران ،بسیار حساس ،خطرناک و بهگونهای بود که تنها انقالبیان واقعی و یاوران شجاع حضرت امام خمینی(ره) ،جسارت امضای آن را داشتند؛ چه
اینکه بسیاری از آن اعالمیهها ،از دیدگاه حکومت پهلوی ،جرمی نابخشودنی و مستوجب قتل بود.
سردمدارانحکومتپهلوی،برایجلوگیریازرشدفزایندهانقالباسالمی،هموارهمیکوشیدندتامسالهمرجعیتامامخمینی(ره)راخدشهدارجلوهدهندوازآنطریق،
ّ
دراذهانعمومینسبتبهصالحیتعلمی،سیاسیومذهبیمعظملهخللیواردکنند.ازاینرو،جمعیازعلماوفضالیحوزههایعلمیه،ازجملهآیتاللهصانعی،بخشی
از تالش سیاسی و علمی خود را در خنثی کردن این توطئه حکومت پهلوی قراردادند و در جهت تثبیت مرجعیت امام خمینی(ره) ،فعالیت میکردند.
حوزهتدریسآیتاللهصانعی
آیتالله صانعی ،در طول سالیان متمادی ،عالوه بر فعالیتهای متفاوت دیگر ،اهتمام زیادی به تدریس در حوزه علمیه داشتند ،بهطوریکه همزمان با یک دوره  ۱۸ساله
تبلیغ که هر هفته از قم به تهران مسافرت میکرد ،روزانه ،سه جلسه تدریس در قم داشت.
وی اغلب کتابهای دوره ّ
مقدمات و سطح را تدریس کردهاند .عالوه بر آن ،عالقه و ّ
تبحر ایشان در تدریس از یکسو ،و درخواست طالب از سوی دیگر ،موجب شده تا برخی
از کتابها را بهدفعات متعدد تدریس کنند ،بهطوریکه کتاب گرانسنگ و محققانه کفایة األصول را پانزده دوره تدریس کرد.
ّ
وی پس از حدود هشت سال ،درحالیکه همچنان به تدریس برخی از کتب دوره سطح اشتغال داشتند ،در سال ۱۳۵۲تدریس دوره خارج اصول را در مدرسه علمیه حقانی
ِ
شروع کرد و پس از گذشت  ۲۲سال ،در سال  ۱۳۷۳آن را به پایان رساند.
تلمذ و ّ
آشنایی آیتالله صانعی با مبانی اصولی و فقهی حضرت امام خمینی(ره) و اشراف کامل بر آنها به دلیل سالها ّ
تمحض در محضر آن بزرگوار ،ویژگی خاصی به درس
ِ
خارج ایشان در حوزه داده بود.
وی که حدود  ۲۵سال به تدریس درس خارج فقه مشغول بود ،محور درس را تحریرالوسیله حضرت امام خمینی قرار داده و همواره ،عالوه بر تشریح و ارزیابی دیگر مبانی
فقهی ،عنایت ویژهای به بررسی مبانی امام(قدس سره)داشت.
ّ
آیتالله صانعی موفق به تدریس کتابهای زکات ،خمس ،حج ،قضا ،حدود ،دیات ،نکاح ،طالق ،ارث و قصاص شده و کتاب شهادات را تدریس کرد .عالوه بر این ،بخشی از
ّ
ّ
صالت مسافر ،منجزات مریض ،تقیه ،الضرر ،حجر ،مسائل مستحدثه و برخی مسائل دیگر را نیز به بحث گذارد که بعضی از آنها در حال تدوین است.
کتاب وقف،
ِ
ازجمله آثار چاپشده آیتالله صانعی عبارت است از رساله توضیح المسائل ،مناسک حج ،مجمـع المسائل (دو جلد) ،منتخب األحکام ،استفتائات پزشکی ،مصباح
ّ
المقلدین،احکامبانوان،کتابالطالق.همچنینویحاشیههاییبرتحریرالوسیلةوعروةالوثقیبهزبانعربینگاشت.تألیفاتوآثاردیگرایشانعبارتاستازتقریراتدرس
ّ
خارج حضرت امام خمینی(ره) ،رسالهای در قاعده فراغ و تجاوز ،رسالهای در تقیه و رساله الضرر.
مسئولیتهایاجرایی
ّ
رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران ،در ّ
مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۸درحالیکه تنها حدود یک سال از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی میگذشت ،با دقت و آگاهی کامل و هوشیاری
فراوان نسبت به همه جوانب و شایستگیهای مورد نیاز ،یکی از مهمترین مسئولیتهای علمی و اجرایی کشور را به شاگرد برجسته و یار همیشگی خود (آیتالله شیخ یوسف
صانعی) سپرد و وظیفه خطیر عضویت در شورای نگهبان را به وی واگذار کرد.
ّ
انتصاب ایشان درشوراینگهبان ،اولین حکم رسمیو مسئولیت اجرایی ایشان ازسوی حضرت امام خمینی(ره)بودوهمانگونه کهدر حکم مشخصشده است ،از دیدگاه
ّ
سکاندار کشتی بزرگ انقالب ،ایشان از همان ماههای اولیه پیروزی انقالب ،فقیهی شایسته ،عادل و آشنا به همه شرایط و اوضاعواحوال انقالب ،مسائل روز و موردنیاز جامعه
انقالبی و مردم مسلمان ایران بوده است.
آیتالله صانعی ،پس از حدود سه سال تالش بیوقفه در این مسئولیت خطیر ،در ّ
مورخ  ۱۹/۱۰/۱۳۶۱از آن شورا کنارهگیری کرد.
البته آیت الله صانعی ،مسئولیتهای اجرایی دیگری نیز داشت که بعضی از آنها عبارتاند از :نماینده حضرت امام خمینی(قدس سره) در شورای عالی بازسازی مناطق
جنگی ،عضویت در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری بهعنوان نماینده منتخب مردم تهران در انتخابات ّ
مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۱با کسب بیش از دو میلیون رأی.
آیتالله یوسف صانعی از مراجع تقلید که به دلیل شکستگی لگن و مچ دست در بیمارستانی در قم بستریشده بود ،امروز شنبه ( ۲۲شهریورماه) در سن ۸۳سالگی به دیدار
حقشتافت.
العظمی صانعی (قدس سره) را به ساحت مبارک حضرت حجت بقیهالله االعظم (عج)،
رهبر معظم انقالب اسالمی ،حوزههای علمیه و ارادتمندان و دوستداران و مقلدان آن
فقید سعید به ویژه بیت شریف و وابستگان و فرزندان محترمشان تسلیت عرض میکنم.
وزیر امور خارجه با اشاره به نقش آیتالله صانعی در پیروزی انقالب اسالمی تصریح
کرده است :رحلت آن عالم پرهیزکار که از شاگردان و ارادتمندان حضرت امام خمینی
(ره) و پیشتازان انقالب اسالمی بود و همه عمر پر برکت خود را در مسیر رضایت خداوند و
اعتالء کلمه حق و خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السالم و انقالب و جمهوری اسالمی
و این کشور و مردم مسلمان و عزیز ایران اسالمی صرف کرد ،ضایعه جبرانناپذیری است.
علی اکبر صالحی :
مجاهدت خالصانه و کاوشگرانه برای گشودن باب اجتهاد داشت
ِ
علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در
پیامی درگذشت حضرت آیت الله العظمی صانعی را تسلیت گفت و اظهار داشت :وی
یکی از دلبستگان و تالشگران صدیق نهضت امام خمینی(قدس السرهالشریف) و از
شخصیتهای صاحبنام نظام اسالمی بودند و خدمتگزاری به میهن عزیز اسالمی در
جایگاهدادستانیکلکشورباحکمحضرتامامخمینی(ره)،عضویتدرشوراینگهبان
و مجلس خبرگان رهبری ،بخشی از کارنامۀ آن عالم مجاهد در طول چهار دهۀ گذشته
است .وی خاطرنشان کردّ :اما آنچه نام این فقیه عالیقدر را در تاریخ مکتب رهاییبخش
ّ
مجاهدت خالصانه و کاوشگرانۀ وی برای گشودن باب اجتهاد
تشیع ماندگار خواهد کردِ ّ ،
و کوشش عالمانه در راستای تحقق اندیشههای رهبر کبیر انقالب اسالمی جهت نوآوری
در فقه پویای شیعه و ّ
توجه عمیق و دقیق به الزامات و مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد
است.رییسسازمانانرژیاتمیایرانعنوانکرد:اینجانبضمنتسلیتبهمحضرمقام
ّ
معظم رهبری ّ
(مدظلهالعالی) ،آیات عظام و حوزههای ّ
علمیه ،پیروان مکتب پیر جماران و
ّ
مقلدان و عالقهمندان به سیرۀ علمی آن فقیه نواندیش ّ
خاصه اعضای بیت و خانوادۀ معززّ
ّ
ّ
ّ
ّ
و مکرم وی ،از درگاه ایزد منـان برای آن عالم ربانی ،علو درجات و همنشینی با اولیاء دین
و ابرار و نیکان مسألت دارم.
محمدرضا عارف :
عالمی مصلح ،نواندیش ،آزادیخواه و مدافع حقوق شهروندی
محمدرضا عارف عضو شورای عالی انقالب فرهنگی نیزدر پیامی به مناسبت درگذشت

آیت الله صانعی نوشت :رحلت عالم زاهد و دردمند ،روحانی نواندیش و آزادیخواه،
حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی (ره) که همه عمر پر برکت خود را در مسیری که
رضایت خداوند در آن می دانست مصروف کرد برای اسالم و بخصوص حوزههای علمیه و
دوستداران وی خسارتی بزرگ است.
وی خاطرنشان کرد :آن عالم پرهیزکار و مصلح از ارادتمندان حضرت امام(ره) و از
سردمداران و پایههای انقالب بزرگی بود که به رهبری ممتاز امام خمینی (ره) به پیروزی
رسید و عمر شریف خود را برای اعتالء کلمه حق و خدمت به مکتب اهل بیت علیهم
السالم و دفاع از حقوق شهروندی و بیداری مردم صرف کرد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود :وجود شخصیتهای بزرگی چون آیت الله
صانعی برای نسل جوان این کشور بسیار ارزشمند است چرا که آنان را به برخوردی
عمیقتربانیازهایشانبرایبهرهمندیازپشتوانههایروحانیتآگاهمتقاعدمیکند.
عارف یادآور شد:اینجانب رحلت این عالم ربانی را به ساحت مبارک حضرت ولی الله
االعظم ،رهبر معظم انقالب ،حوزههای علمیه و همه ارادتمندان و دوستداران آن فقید
سعید به ویژه بیت شریف و بستگان و فرزندان و اخوی وی حجتاالسالم والمسلمین
حسن صانعی از صمیم قلب تسلیت میگویم و از خداوند منان خواستارم در برابر این
ضایعهبزرگبههمهعالقهمندان،مقلدانووابستگانآنروحانیواالمقام صبروشکیبایی
و اجر جزیل عنایت فرماید.
محسنهاشمیرفسنجانی:
منشا خدمات علمی برجستهای دراجتهاد پویا و نگرش فقهی بود
محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسالمی شهر تهران نیزدر پی درگذشت
آیتالله صانعی با صدور پیامی اظهار داشت :رحلت حضرت آیت الله صانعی ،از
پیشگامان نهضت و از برجستهترین شاگردان امام خمینی (ره) موجب تاثر شد.
وی افزود :آیت الله صانعی که از ابتدای مبارزات ،نقش موثری در نهضت ایفا کرده و مورد
اعتماد و محبت ویژه امام خمینی(ره) بود ،پس از کنارهگیری از مناصب حکومتی ،با ثلث
قرن حضور در حوزه علمیه قم ،منشا خدمات علمی برجستهای در علوم اسالمی بویژه
اجتهاد پویا و نگرش فقهی مبتنی بر در نظر گرفتن عناصر زمان و مکان ،مرجع تقلیدی
بروز و نواندیش محسوب میشود.
رییس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد :آیتالله صانعی با برخورداری از تواضعی

مثال زدنی و ساده زیستی و اخالص ،مورد رجوع نخبگان و نسل جوان قرار داشت.
هاشمی یادآور شد :مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی بواسطه حدود  ۶۰سال
همراهی با این شخصیت علمی ،ارادت و احترام ویژهای برای وی قائل بود.
ویافزود:اینجانببهنمایندگیازخانوادهآیتاللههاشمیرفسنجانیواعضایشورای
شهر تهران ،این ضایعه را به بیت آیتالله صانعی بویژه فرزند برومندشان حجتاالسالم
والمسلمینسعیدصانعیتسلیتمیگویموبرایاینعالمفرزانهعلودرجاتوهمجواری
با ساالر شهیدان و سیدالساجدین و برای بازماندگان صبر واجر آرزو دارم.
سید هادی خامنه ای :
همه عمر با نگاهی نواندیشانه و متعهدانه به رسالت دینی خود عمل کرد
سید هادی خامنه ای نیزدر پیامی به مناسبت رحلت مرجع آزاده آیت الله العظمی
صانعی ،نوشت :او در همه عمر با نگاهی نواندیشانه و متعهدانه به رسالت دینی خود
عمل نمود و کارنامهای درخشان از فعالیت علمی و سیاسی و فرهنگی برجای گذاشت
که یادگاری مانا برای همگان خواهد بود.
وی ادامه داد :بدون تردید ،شجاعت و مسئولیت پذیری سیاسی و اجتماعی آن مرحوم
و دفاع همیشگی از حقوق مردم ،و سبک اجتهادی ایشان ،چهرهای کم نظیر در تاریخ
روحانیت شیعه از ایشان ترسیم نموده است.
علی یونسی :
از مبرزترین شاگردان امام خمینی (ره) و از مراجع بزرگ نوگرابود
علی یونسی مشاور رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی نیزدر
پیامی نوشت :ارتحال ناگوار حضرت آیت الله العظمی آقای حاج شیخ یوسف صانعی
موجب تالم و تاثر عمیق شد.
وی افزود :آیتالله صانعی از مبرزترین شاگردان حضرت امام خمینی (ره) و از مراجع
بزرگ نوگرا ،زمان شناس و مردمی و انقالبی بود که همواره با فتاوای خاص و جدید،
راهگشایحلمعضالتاجتماعی،فقهیوحکومتیبود.
مشاور رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرد :اینجانب
ارتحال این مرجع تقلید بزرگ را به بیت معظم و فرزندان ،و بازماندگان ،به ویژه به برادر
بزرگواروی،آیتاللهشیخحسنصانعینمایندهمقاممعظمرهبریدربنیادپانزدهخرداد،
تسلیت و تعزیت گفته و رحمت واسعه الهی و علو درجات ،از درگاه خداوند متعال ،مسالت
میکنم.
معاونپارلمانیرییسجمهوری:
آیت الله صانعی عمر خود را به خدمت به اسالم و انقالب گذراند
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری نیز در پیامی با تسلیت ارتحال
حضرت آیت ا ...العظمی صانعی نوشت :ایشان از مبرزترین شاگردان حضرت امام
خمینی (ره) و از مراجع تقلید ،زمان شناس ،آزاد مرد عرصه علم و اجتهاد ،فقیه نواندیش و
مردمی و انقالبی بود که عمر با برکت خویش را به خدمت به اسالم و انقالب گذراند و پس
از عمری زاهدانه و با ساده زیستی به دیدار معبودش شتافت و کول ه باری از غم و اندوه را
بر دل مشتاقانش قرار داد.
رسول منتجب نیا :
بحق شاگرد و دست پرورده ای الیق و ممتاز برای امام بزرگوار بود
رسول منتجب نیا دبیرکل حزب جمهوریت نیز به مناسبت درگذشت آیتالله العظمی
یوسف صانعی مرجع عالیقدر شیعه پیام تسلیت صادر و تاکید کرد :ضایعه ارتحال
جانسوز فقیه نو اندیش ،مجاهد نستوه ،عالم عامل ،مرجع تقلید جهان تشیع حضرت
آیه الله العظمی حاج شیخ یوسف صانعی قدس سره الشریف ،از مصائبی است که تمامی
مسلمانانوشیعیان،خاصهحوزههایعلمیه،دانشگاههاوسایرمراکزعلمیوپژوهشی،
نخبگان ،اندیشمندان و دلدادگان امام راحل ،خمینی بزرگ و دلسوزان انقالب اسالمی
را در هاله ای از غم و اندوه قرارداد و فقه مترقی و پویای اسالمی ،شیعی ،یکی از منابع و
پشتوانه های خود را از دست داد.
این پیام می افزاید :آن فقیه ژرف اندیش با نگاهی علمی و دقتی کم نظیر بسیاری از گره
های کور عرصه دانش دینی و زندگی فردی و اجتماعی را می گشود و بحق شاگرد و دست
پرورده ای الیق و ممتاز برای امام بزرگوار و سایر مراجع عظیم الشان و مجتهدی آشنا و اگاه
نسبت به نیازهای جامعه ،دو عنصر زمان و مکان ،و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه ،و به
راستی نقطه امیدی برای ملت مسلمان ایران و مسلمانان و شیعیان جهان بود ،امروز این
بزرگ مرد به لقاء پروردگار شتافت و بر معشوقان خود رسول اکرم (ص) ،اهل بیت عصمت
و طهارت (ع) و امام عظیم الشان ره وارد گردید ،اگر دست ما از دامان آن فقیه گره گشا
کوتاه شد ،لکن اندیشه اخالق ،مردمداری و نیز آثار گران بهای علمی او میراثی بزرگ و کم
نظیر است که باید از آن پاسداری و حراست شود.
منتجب نیا در این پیام تصریح کرد :اینجانب این مصیبت بزرگ را به بیت شریف ،اخوی
بزرگوار آن فقیه سعید و مراجع عظیم الشان تقلید ،حوزه های علمیه و مراکز علمی،
پژوهشی و مردم قدر شناس ایران و مسلمانان و شیعیان جهان تسبیت عرض می کنم.
وزیر نفت :
او ازبرجستهترین شاگردان امام راحل(ره) بودند
بیژن زنگنه وزیر نفت نیزدر پیامی با تسلیت به برادر آیتالله صانعی نوشت :اینجانب
ضایعه درگذشت ایشان را که از برجستهترین شاگردان امام راحل(ره) بودند ،به جنابعالی،
بیت محترم ایشان ،روحانیت معظم و علمای اعالم و همه اهل انقالب تسلیت عرض
نموده و برای آن عالم عامل ،آمرزش و رحمت واسعه الهی مسالت دارم.
حزب ندای ایرانیان :
او از پیشتازان نهضت امام خمینی بود
حزب ندای ایرانیان نیزدر پیامی درگذشت حضرت آیت الله العظمی صانعی را تسلیت
گفت و افزود :خبر درگذشت عالم ربانی فقیه صمدانی حضرت آیتالله حاج شیخ یوسف
صانعی باعث تأسف و تألم همه دوستداران و مقلدان آن فقیه نواندیش و شجاع گردید.
در این پیام آمده است :حضرت آیتالله صانعی سالهای متمادی از دروس بزرگانی
چون حضرات آیات عظام بروجردی ،اراکی گلپایگانی و امام خمینی تلمذ فرمود و از
پیشتازان نهضت امام خمینی و از ادامهدهندگان مکتب فقهی و فکری ایشان بود.
حزب اتحاد ملت ایران اسالمی :
نام نیک او در جامعه سیاسی ،فرهنگی و دانشگاهی ماندگار شد
حزب اتحاد ملت ایران اسالمی نیزبه مناسبت درگذشت آیت الله العظمی یوسف
صانعی پیام تسلیتی و تاکید کرد :رحلت تاسفبار مرجع عالیقدر و مردمی شیعیان،
حضرت آیتالل ه العظمی حاج شیخ یوسف صانعی ،ضایعهای سنگین برای ملت شریف
ایران و همهی دوستداران عدالت و آزادی و تمامی مدافعان حقوق انسانی است.
در این پیام آمده است :آن مرجع اندیشمند ،شجاع و سادهزی ،که هرگز هیچ مصلحت
و مالحظهای را برتر از رضایت خداوند ،پایبندی به اخالق و صراحت در بیان حقیقت نمی
دانست ،همواره در کنار ملت بود و در لحظههای دشوار انقالب و پس از آن ،در جنبش
اصالحات و در برابر رخ دادها و آزمونهای سخت و در دفاع از آرمانهای انقالب و تداوم
اصالحات ثابت قدم ،صریح و فعال بود.
این پیام می افزاید :مسائل زمان را با نواندیشی و وسعت نظر بهخوبی درک می کرد و
زبانش با نیازهای نسلهای نو و گروههای فعال اجتماعی و جریان های سیاسی سازگار
بود .افق گشاییهای آن عالم وارسته در زمینه حقوق و مسائل اجتماعی و اقتصادی زنان،
کودکان ،جوانان و خانواده و کمک به آسیبدیدگان و محرومان سیاسی و اجتماعی و
دفاع از آزادی ها و حقوق اساسی مردم فصل نوینی از اندیشه پویای فقهی و حقوقی را
رقم زد .در این پیام آمده است :روی گشاده و گوش شنوای آن مرحوم در برابر جریان ها
و فعاالن سیاسی و مدنی توانست در دهه های اخیر فرصتی نو برای گفتوگوهای واقعی
احزاب و شخصیت های سیاسی ،علمی و فرهنگی با مرجعیت حوزه به وجود آورد و نام
نیک او را در جامعه سیاسی و فرهنگی و دانشگاهی ماندگار کند.
حزب اتحاد ملت ایران اسالمی در این پیام رحلت این مرجع آزاده و مردمی را به خانواده
و شاگردان محترم ایشان ،مراجع معظم ،حوزههای علمیه ،به عموم ملت بزرگوار ایران
بهخصوص تمامی رهروان راه آزادی ،عدالت ،دینداری و فضیلت تسلیت گفت.
حزب همبستگی ایران اسالمی :
او شخصیتی برجسته و عالمی عامل و مردمی بود
حزب همبستگی ایران اسالمی نیزدر پیامی به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله
العظمی یوسف صانعی(ره) ،نوشت :این فقیه و عالم پارسا و نواندیش عمر با برکت خود را
در راه نشر معارف الهی و اعتالی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم سپری
کرد و از دلسوزان واقعی انقالب اسالمی و از مدافعان حقوق مردم بود که توجه کم نظیری
را به پاسداشت کرامت و حقوق بانوان داشت.
اینتشکلاصالحطلبافزود:فعالیتهایاینمجاهدنستوه،مبارزانقالبیودانشمند
عالیقدر به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ،نماینده مجلس خبرگان رهبری و
دادستان کل کشور در سالهای گذشته ،منشاء خدمات ارزشمندی شد که همراه با
نظرات صریح و نگرش نوگرایانه ،از ایشان شخصیتی برجسته و عالمی عامل و مردمی
ساخته بود که با تاسی به سیره اهل بیت(ع) ،کوته نظری ها و نامالیمات را با سعه صدر به
جان خرید و به عنوان ملجاء و حامی واقعی مردم ،دست از آرمان های اسالمی و انقالبی
برنداشت.
الزم به ذکراست :امروز یکشنبه  ۲۳شهریور ،حدود ساعت  ۱۱صبح ،اقامه نماز میت
بر پیکر مرحوم آیت الله العظمی یوسف صانعی ،توسط مرجع عالیقدر حضرت آیت الله
العظمی شبیری زنجانی در همان مکان گلزار شیخان قم اقامه خواهد شد ودر این مکان
به خاک سپرده می شود.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
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ّ
این گله وحشی ،صاحب نداره؟
معاون خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

یکی از نمایندگان مجلس گفته شفاف نبودن نحوه
محاسبه و تاخیر در انتشار قیمتها موجب نارضایتی
مردم و خودروسازان شده و تقریبا سود ۴۵هزارمیلیاردی
را عاید دالالن خودرو میکند

آغاز کاشت فضای سبز در شهربازی
بوستانغدیر

معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به طی شدن مراحل پایانی
آمادهسازی شهربازی بوستان غدیر ،از آغاز کاشت فضای سبز در محوطه این
شهربازی خبر داد.
سید امیر سامع با اشاره به اینکه پروژه شهربازی بوستان غدیر یک پروژه
مشارکتی بخش خصوصی و شهرداری است ،اظهار داشت :احداث مجموعه
و تجهیزات و نصب را مشارکت کننده انجام داده و کارهای عمرانی پروژه از نظر
ایجاد معابر و باغچهسازیها روشنایی و فضای سبز به عهده شهرداری بوده که
به صورت کامل انجام شده است .معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره
به اینکه مقدمات کاشت فضای سبز هم از مدتی پیش آماده بوده ،افزود :منتظر
تغییر فصل بودیم تا در شرایط آب و هوایی مناسب این کار صورت بگیرد .سامع
با اشاره به اینکه قرار است پروژه شهربازی بوستان غدیر به زودی در اختیار مردم
قرار بگیرد ،ادامه داد :بخشی از تجهیزات نصب شده و بخش دیگری در مرحله
نصب و تکمیل است .وی با اشاره به برخی از پروژههای شاخص در منطقه
هشت شهرداری قم ،ادامه داد :یک بوستان کم نظیر  ۵۰هزار هکتاری در
محله یک مسکن مهر ساخته شده که در مراحل تکمیل روشنایی است .معاون
خدمات شهری شهرداری قم به تکمیل سوله بحران پردیسان اشاره کرد و افزود:
اوایل امسال یک سری تجهیزات جدید آتش نشانی خریداری شده که با این
سولهافتتاحمیشود.

مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم گفت :دفن اموات داخل شهر
موجب چالشهای زیست محیطی و ترافیکی برای مردم قم خواهد شد.
سید سیف الدین موسوی نیارکی با اشاره به اینکه دفن اموات داخل شهر
مشکالتمتعددیایجادمیکند،اظهارداشت:بادیدگاههایمختلفکهبهاین
موضوع نگاه میکنیم ،دفن اموات در بهشت معصومه(س) به نفع مردم و شهر
است .مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم با اشاره به مشکالت زیست
محیطی و اجتماعی دفن اموات داخل شهر ،ادامه داد :مزیتهای زیادی برای
دفن اموات در بهشت معصومه(س) وجود دارد از جمله اینکه این آرامستان از
شهر فاصله مناسبی دارد .موسوی نیارکی گفت :سمت و سوی وزش باد و سطح
آبهای زیرزمینی در بهشت معصومه(س) هم به گونهای است که دفن اموات در آن
مشکالت زیست محیطی ایجاد نمیکند .وی خاطرنشان کرد :از طرفی بهشت
معصومه(س) با داشتن پارکینگهای کافی و مسیر دسترسی مناسب ،کمترین
مزاحمتبرایترافیکشهریرادارددرحالیکهآرامستانهایداخلشهرترافیک
شهری را قفل میکنند .مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم افزود:
از طرفی برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری در آرامستانهای داخل شهر و در
همسایگی امالک مسکونی ،اثر روانی منفی بر شهروندان دارد و بر اساس تمام
اینادلهبهشتمعصومه(س)بهترینگزینهاست.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم خبرداد:

تکمیلمیدانحلقهترافیکیدومجمکران

مدیرمنطقهپنجشهرداریقمگفت:زیرسازیوآسفالتمیدانحلقهترافیکی
دوم جمکران به مساحت بیش از  5000مترمربع با همکاری سازمان توسعه و
عمران انجام شد.
علیرضا اقبالیان با اشاره به اینکه فاز اول بلوار حضرت خدیجه(س)به اتمام
رسیده و در حال انجام فاز دوم این پروژه هستیم ،اظهار داشت :زیرسازی
و آسفالت میدان تقاطع فاز اول و دوم این رینگ به مساحت بیش از ۵۰۰۰
مترمربع با توزیع بیش از  ۸۵۰تن آسفالت با همکاری سازمان توسعه و عمران
شهرداری قم به پایان رسید .مدیر منطقه پنج شهرداری قم افزود :طول کل بلوار
حضرت خدیجه(س)  ۷۵۰۰متر و مساحت کل آن  ۷۰۰هزار مترمربع است
که در چندین مرحله انجام می شود .اقبالیان با اشاره به اثر ترافیکی رینگ دوم
جمکران در مناسبتهای مذهبی و ایام نیمه شعبان ،اضافه کرد :با توجه به
اهمیت این رینگ ،مراحل اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است .وی با بیان
اینکه وجود این رینگ میتواند در ایام خاص مشکالت ترافیکی و مشکل رفت و
آمد را تسهیل کند ،گفت :از طرفی تکمیل این رینگ در پیشرفت سریع و آبادانی
منطقه جمکران موثر واقع شده و موجب میشود تا پروژههای متعدد دیگری در
اطراف مسجد مقدس جمکران به زودی مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیر منطقه چهار شهرداری قم :

پارکینگ باغ پرندگان احداث شد

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از احداث پارکینگ باغ پرندگان به مساحت دو
هزار متر مربع خبر داد.
مهدیاصفهانیانمقدمبااشارهبهطیشدنمراحلپایانیاحداثباغپرندگان
قم در نزدیکی باغ موزه دفاع مقدس ،اظهار داشت :برای سهولت دسترسی به
این مجموعه بی نظیر تفریحی شهرداری منطقه چهار تالش کرده تا امکانات
پارک خودرو را برای شهروندان آماده کند.
مدیر منطقه چهار شهرداری قم با اشاره به احداث پارکینگی به مساحت دو
هزار متر مربع رو به روی درب ورودی این مجموعه ،افزود :عملیات عمرانی این
پارکینگ شامل دیوار کشی ،خاک برداری و زیرسازی آسفالت به پایان رسیده
است .اصفهانیان مقدم با اشاره به هزینه دو میلیارد ریالی احداث این پارکینگ،
ادامه داد :با توجه به استقبالی که از سوی زائرین و مردم شهر قم خواهد شد،
اجرای این طرح موجب رضایتمندی در مراجعه به باغ پرندگان خواهد بود.
وی با اشاره به قرار گرفتن باغ موزه دفاع مقدس در مجاورت باغ پرندگان ،گفت:
این پارکینگ میتواند برای این باغ موزه هم مفید واقع شود.
مدیر منطقه چهار شهرداری قم به احتمال استقبال بیشتر از مجموعه باغ
پرندگان اشاره کرد و افزود :با هماهنگیهایی که با معاونت حمل و نقل صورت
گرفته ،کندروی بلوار شهید آوینی برای مجموعه باغ پرندگان و باغ موزه دفاع
مقدس مورد استفاده خواهد بود.
رئیس سازمان فناوری و اطالعات شهرداری قم مطرح کرد :

تالش برای کاهش  ۷۰درصدی
تردد به شهرداری

رئیس سازمان فناوری و اطالعات شهرداری قم با اشاره به ارائه ساالنه ۵۶
هزار درخواست شهرسازی به شهرداری قم ،گفت :اگر بتوانیم مجوز ساخت
و استعالمات را غیر حضوری کنیم ،مراجعه به شهرداری کاهش  ۷۰درصدی
خواهدداشت.
کوروش محمدحسینی با اشاره به اهمیت گسترش خدمات غیرحضوری در
شهرداری قم ،اظهار داشت :ساالنه بیش از ۵۶هزار مورد درخواست شهرسازی
از طرف شهروندان ارائه میشود که  ۷۰درصد مربوط به استعالمات بوده که اگر
بتوانایندوبخشمجوزواستعالماتراالکترونیکیکنیم ۷۰درصدازمراجعات
کاستهمیشود.
رئیس سازمان فناوری و اطالعات شهرداری قم با اشاره به راهاندازی
سیستمهای پرداخت الکترونیکی در حملونقل عمومی شهر ،تصریح کرد:
نصب تجهیزات  QRبر روی تاکسیها ،یکی از شیوهای نوین در حوزه پرداخت
شهروندی است که برای پیشگیری از کرونا ،سامانه پرداخت الکترونیکی روی
نیمی از تاکسیها نصب شد و بهزودی بر روی همه تاکسیها نصب میشود.

آخرین آمارجانباختگان کرونا در ایران
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۱۱۶بیمار کرونای دیگر در  ۲۴ساعت
گذشته ،شمار جانباختگان بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۲۳هزار و  ۲۹نفر رسید و  ۲۸استان در وضعیت
قرمز یا هشدار کرونا قرار دارند .سیما سادات الری روز شنبه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا
در کشور و موارد فوت ناشی از این ویروس افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۲۲شهریور )۱۳۹۹
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۱۳۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد و هزار و  ۱۳۸نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳۹۹هزار و ۹۴۰
نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۳۴۴هزار و  ۵۱۶نفر از بیماران ،بهبود یافته
یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۳۷۶۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون سه میلیون و  ۵۳۲هزار و  ۸۷۳آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
وزیر ارتباطات :سایتهای قمار تعطیل میشوند
محمدجواد آذری جهرمی در یک گفت وگوی مجازی از کاربران اینستاگرام خود که امروز نزدیک به ۸۰۰هزار
نفر هستند ،به سواالت آنها پاسخ داد.کاربران درباره تبلیغات در فضای مجازی و این که چه کسی متولی آن
است پرسیدند .وزیر ارتباطات گفت :مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت
ارشاد است.وی درباره تبلیغ سایتهای شرطبندی و بت نیز افزود :قمار اقتصاد ناسالمی است و از دید شرعی
حرام است .عده ای را فربه و بسیاری را بیچاره می کند .تبلیغ قمار هم حتما اشکال دارد و باید تعطیل شود.

طرح:سجادجعفری

مدیرعاملسازمانآرامستانهایشهرداریقم:

دفن اموات داخل شهر مشکالت
زیستمحیطیایجادمیکند

شکایتپدافندغیرعاملازدبیرشورایعالیفضایمجازی
نبویاننائبرئیساولکمیسیوناصل 90مجلسشورایاسالمیدریکبرنامهتلویزیونیازشکایتسازمان
پدافند غیرعامل کشور از رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد.بر اساس اعالم روابط عمومی
سازمان پدافند غیرعامل مجلس شورای اسالمی با تصویب قانونی در سال  1396این سازمان را به عضویت
شورای عالی فضای مجازی درآورده است .با توجه به اینکه در متن قانون ،عضویت رئیس سازمان پدافند
غیرعامل کشور در شورای عالی فضای مجازی منوط به اجازه رهبری شده بود ،ایشان نیز در اسفندماه همان
سال با این پیشنهاد موافقت کردند و این قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری نیز
برای اجرا ابالغ شده است.در ادامه اطالعیه روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل آمده است :با این حال با
گذشت قریب به سه سال از ابالغ این قانون و پیگیریهای متعدد ،مجریان از اجرای قانون استنکاف کرده و
از دعوت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برای حضور در این شورا سر باز می زنند.در پایان این اطالعیه
آمده است :نکته جالب اینجاست که معاون وقت نظارت مجلس شورای اسالمی نیز در نامهای در سال ،98
خطاب به ریاست وقت مجلس شورای اسالمی موضوع استنکاف از اجرای قانون «عضویت رئیس سازمان
پدافند غیرعامل در شوراهای عالی» را اعالم کرده است.

مدیرکل بیمه سالمت استان قم :

بیمه سالمت سازمان الکترونیکمحور است

مدیرکل بیمه سالمت استان قم گفت :تالش این مجموعه همگام با سراسر
کشور در راستای تحقق دولت الکترونیک بوده و بیمه سالمت عالوه بر اینکه
سالمت را مد نظر قرار میدهد یک سازمان الکترونیک محور است.
محمد رضا فخاریان قمی در حاشیه رزمایش سایبری و نشست شورای اطالع
رسانی ادارهکل بیمه سالمت استان قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت :حضور
حوزه سالمت در بحث اطالع رسانی دیجیتال ضرورتی انکار ناپذیر است.
مدیرکل بیمه سالمت استان قم افزود :در شرایط کرونایی ،حوزه سالمت
حضوری موثر در بستر فضای مجازی در جهت اطالعرسانی و آگاهی بخشی
دارد .وی تصریح کرد :اکنون شرایط اطالعرسانی در عرصه رسانه تغییر کرده و
نیازها به سمت فضای مجازی رفته است و اگردر فضای مجازی نتوانیم حضور
موثری داشته باشیم از اهداف پیش بینی شده عقب خواهیم ماند.
فخاریان قمی خاطرنشان کرد :تالش این مجموعه همگام با سراسر کشور در
راستای تحقق دولت الکترونیک بوده و بیمه سالمت عالوه بر اینکه سالمت را مد

نظر قرار میدهد یک سازمان الکترونیک محور است.
وی با اشاره به خدمات رسانه ها در همهگیری کرونا گفت :درخصوص بیماری
کرونا عالوه بر عملکرد حاکمیت ،رسانه ها و خبرنگاران در بحث اطالع رسانی این
عزیزان فعالیت شایان و در خور تحسینی داشتند و این خدمات قابل تقدیر است.
مدیر کل بیمه سالمت استان قم با اشاره به اهداف این رزمایش گفت :چرخش
اطالعات سازمان بیمه سالمت به عنوان یک سازمان خدمت رسان و تاثیر گذار و
بیان فعالیت و خدمات انجام شده از جمله اهداف است.
وی افزود:سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک همراه با سراسر
کشور در این استان نیز از تیرماه اجرائی شده است که در حال حاضر بالغ بر
،281موسسه ،مطب و داروخانه و بیمارستان و مرکز پاراکلینیک در استان قم به
صورت الکترونیکی نسخ را ارسال می کنند و تنها با دست داشتن یک کد ملی
احراز هویت در مراکز و موسسات طرف قرارداد انجام میشود.
فخاریان قمی ازدیگر اهداف رزمایش بیمه سالمت را ادامه استحقاق سنجی
بیمهشدگان در مراکز درمانی دولتی ـ دانشگاهی دانست و یادآور شد :در این
استحقاق سنجی عدالت ،کیفیت خدمات و تالش برای سالمت بیمهشدگان
مدنظربودهوعالوهبرآنبیمهسالمترایگانوبیمهاتباعخارجی،بیمهزندانیانو
مدد جویان کمیته امداد و اقشار کمدرآمد اجرایی و استمرار مییابد.
وی در ارائه خدمات بیمه سالمت به بیماران خاص در استان قم بیان کرد:
پوشش بیمهای بدون پرداخت حق بیمه ،حذف نظام ارجاع برای این گروه از
بیمهشدگان در صندوق روستائیان ،حذف دوره انتظار برای دریافت دفترچه بیمه
المثنی از بدو تأسیس سازمان و پوشش بیمهای رایگان بدون انجام ارزیابی وسیع
از آغاز سال  98از اقداماتی است که برای این گروه انجامشده است.
مدیرکل بیمه سالمت استان قم در خصوص اعتبارات تخصیصیافته افزود:
در سال گذشته از مجموع اعتبارات مصوب دولت 78 ،درصد آن به سازمان بیمه
سالمت تخصیص داده شده است ،همچنین بودجه مصوب هیئت دولت برای
امسال در حدود  13هزار و  500میلیارد تومان است که تاکنون میبایست چهار
هزار و  500میلیارد تومان بابت سه ماه از محل یارانهها تأمین میشده اما تنها
حدود 2870میلیاردتومانتخصیصدادهشدهاست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم:

 ۷۰درصد دانش آموزان قم در مدارس حضور دارند

مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به استقبال
والدین دانش آموزان این استان از آموزش حضوری
در مدارس گفت :درحال حاضر  ۶۵تا  ۷۰درصد
دانش آموزان مقاطع تحصیلی قم در مدارس حضور
دارند.
حمید رضا شیخ االسالم در جلسه ستاد
پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به
بحران در تاالر کرامت استانداری قم اظهار داشت :به
دنبال اعالم ستاد ملی کرونا مبنی بر حضوری بودن
آموزش در همه مناطق کشور از جمله قم با همکاری
و تعامل همه نیروها و کارکنان اجرایی ،ستادی و
نواحی آموزش و پرورش استان شرایط حضور دانش
آموزان در مدارس فراهم شد.
وی با اشاره به اینکه ما هنوز در خصوص تداوم
آموزش حضوری در مدارس استان به یقین نرسیدیم
گفت ۲۰۰:تیم اجرایی در سطح مدارس قم تشکیل

و تمامی مدارس از نظر رعایت مقررات بهداشتی
ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی همچنین با اشاره به مشکل مالی آموزش و
پرورش استان برای تامین وسایل بهداشتی مورد
نیاز مدارس خاطر نشان کرد :به تازگی یک رقمی به
حساب مدارس واریز شد تا مدیران این وسایل را تهیه
و در اختیار دانش آموزان قرار دهند .شیخ االسالم
با اذعان به اینکه تهیه تجهیزاتی مانند تب سنج
هزینه های بسیار سنگینی را برای آموزش و پرورش
استان دارد یادآور شد :در ایام برگزاری امتحانات
َ
نهایی مقاطع متوسطه استان که  ۲۵هزار تن در آن
شرکت کردند ۲۰ ،میلیارد ریال بین یکهزار و ۴۰۰
واحد آموزشی قم توزیع شد ولی این رقم ناکافی بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد :آموزش و پرورش در
حوادث و بحران های مختلف در کنار سایر دستگاه
های اجرایی بوده از این رو در بازگشایی مدارس و

ارائه خدمت به  ۲۷۰هزار و  ۵۰۰دانش آموزش قم
نیازمند کمک های دیگر دستگاه ها می باشد.
وضعیت سرویس مدارس قم
تعیینتکلیفشود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز در
این جلسه با اشاره به قطعی نبودن حضور یا عدم
حضور دانش آموزان در مدارس گفت :در حال حاضر
سرویس حمل و نقل دانش آموزان قم بالتکلیف
است ،و شرکت های حمل و نقلی نیز به دلیل نامعلوم
بودن مراجعه دانش آموزان به مدرسه ،از ثبت نام
خودداری می کنند .عباس ذاکریان گفت :به دلیل
پراکندگی دانش آموزان قمی در مناطق مختلف
شهر ،موضوع حمل و نقل دانش آموزان به عهده
والدین گذاشته شده که این مساله برای خانواده
هایی که به لحاظ مالی توانایی زیادی ندارند ،مشکل
هایی را ایجاد کرده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم اعالم کرد :

قم رتبه ششم توسعه فناوری ارتباطات در کشور

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :شتاب توسعه فناوری
اطالعات در این استان موجب شده تا در آخرین ردهبندی استان ها ،قم موفق
به کسب عنوان ششم کشوری در شاخص توسعه فاوا و رتبه چهارم از نظر
ضریب نفوذ پهن باند سیار شود.
سیدرضا موسوی با اشاره به آخرین گزارش سازمان فناوری اطالعات کشور
افزود :بر اساس بررسی های انجام شده شاخص توسعه فناوری ارتباطات و
اطالعات ( )IDIدر سال  ،۹۸استان قم در جایگاه ششم کشوری در سال ۹۸
از نظر توسعه فاوا قرار گرفت .وی ادامه داد :شاخص توسعه فاوا بر مبنای درصد
استفاده افراد از اینترنت  ،درصد مشترکان پهن باند ثابت ومشترکان فعال پهن
باند سیار به دست می آید که بر اساس ارزیابی اعالم شده  ،این استان وضعیت
نسبتا مطلوبی در مقایسه با سایر استانها قرار دارد .مدیر کل ارتباطات
وفناوری اطالعات استان قم اظهار داشت :شاخص  IDIشاخصی برای
سنجش توسعه از سه جهت آمادگی فاوا (سطح زیرساخت شبکه و دسترسی
به امکانات پایهای فاوا) ،شدت فاوا (سطح استفاده از خدمات فاوا در جامعه)

و تاثیر فاوا (نتیجه یا نتایج حاصل از استفاده موثر و کارآمد از فاوا) است که در
اصل با سه گروه «دسترسی»« ،استفاده» و «مهارت» معرفی میشود .موسوی
تصریحکرد:اینشاخصتوسعهای،بنابرتعریفاتحادیهجهانیمخابرات،ابزار
قدرتمندیبراینظارتبرپیشرفتدرراستاییکجامعهاطالعاتیجهانیدر
بستر زمان به شمار میرود .وی با اشاره به رتبه قم در زیرشاخص های توسعه
فاوا افزود :در زیرشاخص «میزان استفاده فاوا» در استانها که بر مبنای درصد
استفاده افراد از اینترنت و درصد مشترکان پهن باند ثابت و مشترکان فعال پهن
باند سیار به دست آمده است ،نشان میدهد که قم موفق به کسب رتبه ششم
میزان استفاده از فاوا ورتبه چهارم کشوری ضریب نفوذ پهن باند سیار قرار دارد.
موسوی ادامه داد :در زیر شاخص «سطح دسترسی فاوا» نیز که بر مبنای
پنج مولفه شامل درصد مشترکان تلفن ثابت ،درصد مشترکان تلفن همراه،
پهنای باند بین الملل به ازای کاربران ،درصد دسترسی خانوارهای دارای رایانه
و درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به دست میآید ،قم در رتبه
هفتم کشوری قرار دارد.

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایاستانقم:

مشکل گردو غبار قم باید ریشهای حل شود

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایاستانقمگفت:با
اختصاص حقابههای محدود مشکل گردوغبار قم
از بین نمیرود وباید مشکالت ریشهای حل شود.
احمد حاجی حسینی مسگر با انتقاد از تغییر
مسیر رودخانههای دائمی قم اظهارداشت:
مهمترین عامل توسعه کانونهای گرد و غبار در

استان قم را میتوان تغییر مسیر رودخانهها و
دخل و تصرفاتی که در آنها بوجود آمده است
عنوان کرد .حاجی حسینی مسگر با بیان اینکه
با اختصاص حقابههای محدود مشکل گرد و غبار
و فرسایش خاک از بین نمیرود ،تصریح کرد :باید
این مشکالت را به صورت ریشهای در دشتهای

قمحلکرد.مدیرعاملشرکتآبمنطقهایاستان
قم با تاکید براینکه با اختصاص حقابههای محدود
نیز مشکل گردوغبار و فرسایش خاک از بین
نمیرود ،عنوان کرد :باید مشکالت ریشهای دشت
قم حل شود تا بتوانیم مشکل گرد و غبار را در قم
برطرفکنیم.

علیرضا دبیر :پیامک بنا را استعفا نمی دانم
رییس فدراسیون کشتی با بیان اینکه خانه کشتی خانه محمد بنا است ،گفت »من پیامک بنا را استعفا نمی
دانم .او باید درد دلش را به من بگوید ،اگر به من نگوید پس به که بگوید؟ فدراسیون کشتی خانه محمد بنا و
سایرین است و من این موضوع را ناشی از خستگی او می دانم .این استعفا را نه در شان بنا می دانم نه در شان
فدراسیون .از محمدی هم پرسیدم آیا در جلسه اتفاقی افتاد گفت نه .اتفاقا پیشنهاد بنا این بود که اردوهای ۴
روزه برگزار شود .واقعا بحثی هم در جلسه نبوده است .نمی دانم شاید بحث بنا خستگی باشد .اگر پیدایش
کردید از خود او بپرسید .او واقعا برای ما عزیز است
کشف و ضبط  ۱۹۵سکه طال در فرودگاه امام خمینی
احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران اظهار کرد :مسافری از تهران
قصد عزیمت به قبرس را داشت که در بازرسی از او در فرودگاه امام خمینی (ره)  ۱۹۵سکه کشف شد.وی
گفت :طبق قانون حتی انتقال یک سکه طال هم جرم است و بعد از تشکیل پرونده برای این متهم رای قطعی
نیز صادر شده است.جعفری نسب گفت :متهم این پرونده عالوه بر ضبط  ۱۹۵سکه به نفع دولت به پرداخت
 ۲میلیارد تومان جریمه هم محکوم شد.
حسین انصاریان به کرونا مبتال شد
حجتاالسالم حسین انصاریان سخنران مذهبی و مفسر قرآن کریم بر اثر کرونا بستری شد.براساس اعالم
دفتر این استاد اخالق ،حجتاالسالم انصاریان بعد از ضعف شدید و بررسی پزشکان ،تست کرونایش مثبت
اعالم شد و با تشخیص کادر درمان در بیمارستان بستری شد.
بایدن :به برجام بازمیگردم
جو بایدن ،نامزد حزب دموکرات در انتخابات  ۲۰۲۰آمریکا مدعی شد :در صورت رسیدن به مقام ریاست
جمهوری به تعامل با ایران خواهد پرداخت ،اما هشدار داد که چنین کاری پس از ۴سال دشمنی آسان نخواهد
بود.بایدن مدعی شد :ایران حال نسبت به زمانی که ما در سال  ۲۰۱۷دفتر را ترک کردیم ،به سالح هستهای
نزدیکتر شده است.وی همچنین با دفاع از برجام ،توافق هستهای را "مخلترین نظام بازرسی در جهان" نامید.

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

انهدامباندسارقاناماکنخصوصی

فرمانده انتظامی استان قم از انهدام باند سارقان اماکن خصوصی در قم و کشف 3میلیارد ریال اموال
مسروقه در این رابطه خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت :در پی وقوع چندین فقره سرقت از تعمیرگاه های خودرو
در قم موضوع در دستور کار تیم ویژه ای از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی استان قرار گرفت .فرمانده
انتظامی استان قم خاطرنشان کرد :در ادامه کارآگاهان با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات
پلیسی 2نفر را در این رابطه شناسایی کردند .سردار میرفیضی افزود :سپس مشخص شد متهمان پس
از انجام سرقت با یک دستگاه خودرو پژو  405از محل متواری می شوند ،بنابراین مخفیگاه این افراد
شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی استان دستگیر و خودرو نیز توقیف شد .فرمانده انتظامی استان
قم تصریح کرد :با اعتراف افراد مذکور به سرقت اماکن خصوصی یک نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر
شد .سردار میرفیضی افزود :کارشناسان ارزش اموال مسروقه کشف شده را 3میلیارد ریال اعالم که در
نهایت تحویل مالباختگان شده و متهمان نیز به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی
تحویلمرجعقضائیاستانشدند.
رئیس اورژانس  ۱۱۵استان قم خبرداد:

غرق شدن11نفر درسال جاری تاکنون
رئیس اورژانس ۱۱۵استان قم با اشاره به آمار غرقشدگان استان در سال ۹۹گفت :آمار غرقشدگان
از ابتدای سال جاری تاکنون  ۱۱مورد گزارش شده است.
محمد شهیدی با اشاره به تعداد آمار غرقشدگان استان در سال  99اظهار داشت :آمار غرقشدگان
از ابتدای سال جاری تاکنون  11مورد در کل بوده که  7مورد آن فوت در صحنه حادثه و  3مورد دیگر با
احیا تحویل مراکز درمانیشدند یک مورد دیگرهمباسطحهوشیاری مناسب تحویل مرکز درمانیشد.
محمد شهیدی خاطرنشان کرد :مردادماه با 4مورد غرقشدگی و بخش کهک دارای بیشترین تعداد
موارد غرقشدگی در استان قم هستند.رئیس اورژانس 115استان قم در بخش دیگری با ارائه گزارشی
از آمار غرقشدگی در سال گذشته یادآور شد 21 :مورد غرقشدگی در سال  98گزارش شده است
که از این تعداد  13مورد فوت در صحنه و  3مورد انتقال با احیا و 5مورد با سطح هوشیاری مناسب
تحویل مرکز درمانی شدهاند .به گفته وی ،بیشترین تعداد موارد غرقشدگی هم در بخش کهک بوده و
بیشترین تعداد مربوط به غرقشدگی در سال 99به مردادماه اختصاص دارد.
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم :

چهار نفر در حوادث ترافیکی قم جان باختند

مسئولروابطعمومیمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیقمگفت:درحوادثرانندگیهفته
گذشته قم ،چهار نفر جان خود را از دست دادند.
مسعود عبدی افزود :هفته گذشته ۶هزار و ۹۲۳تماس با مرکز اورژانس ۱۱۵قم برقرار و منجر به انجام
یک هزار و  ۹۲۰ماموریت شده است .وی با اشاره به انتقال یک هزار و  ۷۲۶بیمار و مصدوم حوادث
ترافیکی به بیمارستان توسط اورژانس ، ۱۱۵اضافه کرد :در این مدت ۳۳۵حادثه ترافیکی در استان قم
رخ داده که  ۲۷۸مورد در شهر و  ۵۷مورد نیز در سطح جادهها بوده است .وی ادامه داد :در این حوادث
 ۴۲۶نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۲۶۳ ،نفر به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل و
 ۱۶۳نفر در محل حادثه درمان شدند .به گفته عبدی ،در حوادث هفته گذشته چهار نفر به دلیل شدت
تصادف و آسیبهای وارده جان خود را از دست دادند .وی خاطرنشان کرد :در این مدت اورژانس هوایی
 ۱۱۵قم در ۲ماموریت تعداد پنج مصدوم حوادث رانندگی را به بیمارستان شهید بهشتی منتقل کرد.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

حال ۹۳بیمار کرونایی در قم وخیم است

َ
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :طبق آخرین آمار ۴۸۶تن مشکوک به بیماری کووید ۱۹در قم
َ
بستری می باشند که حال  ۹۳تن از آنها وخیم است.
محمد رضا قدیر در تبیین آخرین وضعیت کرونا در قم اظهار داشت :طی ۲۴ساعت منتهی به بیست
و سوم شهریورماه  ۱۱۰بیمار کرونایی در مراکز درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند .وی با اشاره به
َ
بستری شدن  ۷۴بیمار کرونایی در مراکز درمانی قم اظهار داشت ۳۲ :تن از کل بیمارانی که طی
َ
روزهای گذشته بستری بودند ،ترخیص شدند .وی همچنین بیان کرد :در ۲۴ساعت گذشته ۶تن که
نتیجه کرونای آنها مثبت بود جان خود را در قم از دست دادند .در پی افزایش قابل توجه تعداد بیماران و
مبتالیان کووید  ۱۹در قم وضعیت کرونا در این استان از دو روز پیش به حالت فوق قرمز درآمد.

