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مدیرعامل سازمان قطار شهری قم با تأکید بر اینکه سوزن
کراس آور یکی از اجرای اصلی روسازی قطار شهری و سبب
ارزبری بوده است ،گفت :در سال جهش تولید با تکیه به توان
داخل این محصول استراتژیک در داخل تولیدشده است .منصور
درویشیبااشارهبهاقداماتانجامشدهبرایتأمینتجهیزاتپروژه
مترو اظهار داشت :با توجه به لزوم حمایت از تولیدات داخل و
دغدغههای رهبر انقالب مبنی بر بومیسازی تجهیزات ،سازمان
قطار شهری قم در حمایت از کارگران ایرانی و ترویج فرهنگ اقدام
به تأمین این تجهیزات از داخل کشور کرده است .مدیرعامل
سازمان قطار شهری قم با بیان اینکه تحریمهای ظالمانه سبب

رییس کل دادگستری استان قم:

طرح غربالگری زندانیان در قم اجرا شد
رییس کل دادگستری استان قم گفت :پیرو دستور رییس
قوه قضاییه ،طرح غربالگری در زندانهای قم انجام شده و
در حال حاضر شرححالی از وضعیت زندانیان در دسترس
است .حجتاالسالموالمسلمین علی مظفری دردیدار آیت
الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید افزود :در این طرح
تمام زندانیان پرسشنامههایی را تکمیل میکنند و وضعیت
خود را شرح میدهند و این کار باعث میشود حقوق قانونی
آنها بدون پاسخ نماند .وی اضافه کرد :در همین راستا
شخصا به همراه معاونان و دادستان در زندان مرکزی استان
حاضر شدیم و از نزدیک به اجرای این طرح نظارت کردهایم.
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آیت الله مکارم شیرازی در دیدار رییس کل دادگستری استان قم:

دادگستریمانیازمند
تحول گسترد ه است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم مطرح کرد

جمعآوری ریل آهن متروکه منوط به حل مشکالت حقوقی

باید قوانینی وضع شود که جلوی تراکم پرونده ها و زندانیان گرفته شود

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با اشاره به این و زندانیان در زندانها گرفته شود .این مرجع تقلید در دیدار
که دادگستری و دادگاههای ما نیازمند تحول گستردهای رییس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه در دورۀ جدید،
است ،گفت :باید قوانینی وضع شود که جلوی تراکم پرونده ها تغییر و تحول خوبی صورت گرفته که موجب امیدواری است،
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مدیرعاملسازمانپایانههایمسافریشهرداریقمتاکیدکرد

لزوم اهتمام اداره راهداری استان قم در ساماندهی پایانه  ۷۲تن
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استاندار قم :

اقدامات خیرین در قم الگویی برای
کل کشور است
استاندار قم اقدامات ّ
خیرین را در این استان الگویی برای
سراسر کشور معرفی کرد و گفت  :ما همواره مدیون زحمات و
تالش های ّ
خیرین هستیم .بهرام سرمست که دیروز در آیین
ّ
رونمایی از  1600کپسول و مانومتر اهدایی خیرین سالمت
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استان قم به جمعیت هالل احمر سخن می گفت با اشاره به
خیران در جامعه گفت :ارزش کار ّ
اهمیت کار ّ
خیرین سبب شد
تا شخصا در این جلسه حضور یابم و به آنان عرض ادب و ارادت
َ
کنم .وی در ادامه به بحران عالم گیر و فراگیر کرونا در جهان
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وزیربهداشت:کرونافعالتمامشدنینیست
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مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی قم :

فرماندهانتظامیاستانقمتشریحکرد

مدیرشیالتوامورآبزیانسازمانجهادکشاورزیقمگفت:براساسراهبردجهش
تولیدباارائهمجوزهایالزمبرایایجادمراکزجدیدپرورشماهیانخاویاریبهدنبال
افزایش ظرفیت تولید این محصول و ارتقا جایگاه استان در این بخش هستیم .سید
محمدرضا طاهری ضمن اشاره به این که بر اساس آمار سال گذشته قم رتبه ششم
کشور در تولید خاویار پرورشی را در اختیار دارد ،بیان کرد :همچنین این استان رتبه
هفتم کشور در تولید گوشت ماهیان خاویاری پرورشی را به خود اختصاص داده
است که نشان دهنده جایگاه این محصول در حوزه شیالت قم است.
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فرمانده انتظامی استان قم گفت :با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان  4نفر
که با خرید فرش های دستبافت و ماشینی ابریشم 215میلیارد ریال کالهبرداری
کرده بودند ،دستگیر شدند .سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت :در پي
طرح شکايت تعدادي از فروشندگان بازار فرش قم مشخص شد 2،نفر پس از جلب
اعتماد افراد با ارائه چک هاي بالمحل اقدام به خريد فرش هاي ابريشم دستبافت
و ماشيني گرانقيمت به ارزش  215میلیارد ریال کرده و متواری شده اند ،بنابراین
موضوع با توجه به حساسیت آن ،بالفاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 8

جزییات کالهبرداری از فروشندگان فرش های ابریشم

تولید ماهیان خاویاری در قم گسترش مییابد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:

چرا دوقطبی سازی ؟!

ایران سرزمین دو قطبیهاست .استقالل و
پرسپولیس ،اصولگرا و اصالحطلب ،باحجاب و
بیحجاب و در آخر هم واکسن داخلی و واکسن
مصطفیداننده*
خارجی! واقعا چرا باید در هر مسئلهای جامعه را به دو
نیم تقسیم کنیم و بعد به هم بپریم .االن در مسئله واکسن و با توجه به اهمیت آن
برای سالمت جامعه ،دو قطبی سازی چه معنایی میدهد؟
هر دو طیف ،در حال خیانت به جامعه هستند .همه آنهایی که این روزها علم نزدن
واکسن خارجی را به دست گرفتهاند ،سالهاست برای فرار از آنفوالنزا ،واکسن آن را
زدهاند .واکسنی که خارجی است و از کشورهای دیگر وارد ایران میشود.
اگر به واکسن خارجی بیاعتماد هستید ،چرا در پاییز تمام داروخانههای شهر را
باال و پایین کردید که واکسن آنفوالنزا بخرید .قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم
خروس را؟ همه آنهایی که میگویند ما واکسن داخلی نمیزنیم و به آن بیاعتماد
هستیم گویا فراموش کردهاند که زنان ایرانی در دوره بارداری واکسن سرخچه
میزنند .همه نوزدان پس از تولد واکسن سهگانه و هپاتیت ب میزنند و همه این
واکسنها توسط ایران ساخته میشود و مجوز غذا و دارو را داراست.
چرا وقتی کودکشان واکسن میزند ،نگران واکسن ایرانی نیستند؟ خنده دار
نیست ،حاال نگران واکسن کرونای ایرانی شدید؟
با جامعه این کار را نکنیم .اجازه بدهیم جامعه ایران هم مانند دیگر جوامع ،عادی
بودن را تجربه کند .چرا همیشه باید در هرمسئلهای دچار جنگ و دعوا شویم و رو در
روی هم قرار بگیریم؟ دولت از روز اول اعالم کرد که هم واکسن خارجی میخریم و
هم واکسن داخلی میسازیم .وقتی هر دوی اینها در دسترس باشد ،آنکه دوست
دارد واکسن خارجی میزند و هر که دوست ندارد واکسن داخلی .واقعا مسئله
پیچیده نیست .دو دسته شدن جامعه تنها و تنها به ایجاد نفرت کمک میکند.
هیچگاه درتاریخ استقالل و پرسپولیس ،هوادران دو تیم اینگونه به جان هم نیفتاده
بودند .هیچگاه پیشکسوتان دو تیم اینگونه برای هم کری نمیخواندند .چه اتفاقی
افتاده است؟ چرا اینها از هم متنفر شدهاند؟ االن بحث مذاکره را نگاه کنید .دو
قطبیمذاکرهوعدممذاکرهساختهایم.آنیکیهامیگویندهرکهمذاکرهکندخائن
است .این طرفیها میگویند ،طرفداران عدم مذاکره ،به ایران فکر نمیکنند و به
دنبال منافع خود هستند .هر دو این تفکرها ،یک استراتژی برای اداره کشور است.
در انتخابات به مردم عرضه میشوند و رای دهندگان یکی از آنها را انتخاب میکنند.
دو قطبی سازی مثل آتشی است که به جنگل میافتد .اگر فراگیر شود ،کنترل آن
از دست خارج میشود و دیگر حتی با هلکوپتر آب پاش هم نمیشود آن را کنترل
و آتش را خاموش کرد.

دهناد نایب شرکت مخابرات ایران :

توسعهمخابراتبهکاهشفاصلهطبقاتی
کمک می کند

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بابیان اینکه توسعه مخابرات
به کاهش فاصله طبقاتی کمک می کند گفت:توسعه ارتباطات در کشور باید
بادرنظرگرفتنبهنیازمشتریهمراهباشد.
مهندس سید اسداله دهناد ،در مراسم معارفه مدیران مخابرات استانهای اصفهان
ولرستان با اشاره به این مطلب امر توسعه و توجه به نیاز های مشتریان را ضروری
دانست و اظهار داشت :همزمان با نگهداری و حفظ شبکه  ،باید بر اساس نیاز
مشتری ،با تامین زیرساخت های فنی ،شبکه را نیز توسعه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اهمیت فناوری اطالعات بصورت روز افزون در
دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است گفت :حوزه ارتباطات در زمان کنونی با تمام
توان در خدمت همه ارکان نظام است و تمام قوا از آن بهره مند میشوند.
دهناد با تاکید بر اینکه امروز سیستم مخابرات یک دستگاه درون گرا نیست،
تصریح کرد :مخابرات در حال حاضر بعوان یک سیستم فرابخشی و موتور محرکه
تمام بخشها از تامین امنیت گرفته تا حوزه های اجتماعی  ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و …

پرداخت بیش از 6میلیارد تومان پاداش به مشترکان برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از پرداخت 6میلیارد و 500میلیون
تومان پاداش به مشترکان صنعتی و کشاورزی و اداری که در کاهش مصرف برق در
تابستانامسالهمکاریکردندخبرداد.
مهندس مهدی آهنینپنجه با اشاره به اجرای طرح تشویقی مدیریت مصرف برق
در تابستان امسال گفت :با همکاری کشاورزان و واحدهای صنعتی و اداری استان
توانستیم از پیکبار تابستان بدون ایجاد مشکلی خاصی در استان عبور کنیم.
وی با قدردانی از تعامل واحدهای صنعتی و واحدهای کشاورزی و دستگاههای
اداری و اجرایی در مدیریت برق مصرفی اظهار داشت :در همین راستا بیش از 6
میلیارد و 500میلیون تومان پاداش همکاری به مشترکینی که با شرکت توزیع برق
همکاریکردندپرداختشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با بیان اینکه در بخش صنعت ۷۴۸

کارخانه و کارگاه بر اساس تفاهمنامه همکاری ،مشمول پاداش شدند ،یادآور شد:
در این بخش بیش از  ۵میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان پاداش به مشترکان پرداخت
شد.
وی با اشاره به  345مورد همکاری در بخش ادارات و واحدهای تجاری و CNG
ها خاطرنشان کرد :مشترکانی که در این بخش با شرکت توزیع نیروی برق استان
همکاری داشتند نیز 988میلیون تومان پاداش دریافت کردند.
مهندس آهنین پنجه افزود :یک هزار و  162واحد نیز در بخش کشاورزی
همکاریهای الزم را در راستای کاهش مصرف داشتند که بیش از  295میلیون
تومان پاداش به آنها پرداخت شد .وی در پایان خاطرنشان کرد :پاداش 6میلیارد و
 500میلیون تومانی مشترکانی که با شرکت توزیع نیروی برق استان قم در تابستان
همکاری داشتند در قبوض آذر و دی ماه آنها اعمال شد.
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سیدحسننصرالله:

بایدشهدایمقاومتشناختوشناساند

دبیرکل حزب الله لبنان یکشنبه شب در سخنرانی به مناسبت نخستین سالگرد
شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت :باید به شهدای مقاومت وفادار بود
و نباید درباره آنها سکوت کرد.
سید حسن نصرالله گفت :باید شهدای مقاومت شناخت و شناساند و به بزرگی و
فداکاری آنها اعتراف و از آنها تقدیر و تشکر کرد و احترام آنها را به جای آورد.
دبیر کل حزب الله لبنان ابتدا سالروز شهادت سردار سلیمانی و شهید المهندس و
همرزمانشان را به خانوادههای آنها و محور مقاومت تسلیت گفت.
وی افزود :امروز  ،روز وفاداری به فرماندهان شهید مقاومت است و نباید درباره آنان
سکوت کنیم .باید از فداکاری و دستاوردهای آنان برای همه بگوییم .این شهدا را باید به
اشکال مختلف تکریم و احترام کنیم وفاداری این است که قدر آنچه عطا کردند و بدانیم.
دبیرکل حزب الله لبنان اضافه کرد :از ساعات نخست شهادت حاج قاسم سلیمانی
و همرزمانش تا امروز سالروز شهادت ،ما شاهد مظاهر بزرگی از وفاداری بودیم .برای
مثال ،حضور باشکوه مردمی در ایران از ساعات ابتدایی این شهادت و استقبال از پیکر
شهداء از این مظاهر است که تاریخی شد و شاید بزرگترین تشییع شهداء در دنیا باشد.
وی گفت :در جمهوری اسالمی ایران و از زبان رهبر انقالب رسما اعالم شد که شهید
حاج قاسم ،قهرمانی ملی است.
نصرالله در ادامه افزود :امروز وظیفه ما در قبال فرماندهان شهید بویژه حاج قاسم
سلیمانی این است که در بسیاری از عرصه ها حضور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ایران به مقاومت لبنان و فلسطین کمک کرد تا آنان از خود دفاع کنند،
گفت :از سال ۱۹۸۸مهمترین حامی مقاومت در لبنان ایران و سوریه بودهاند.
او با طرح این پرسش که چه کسی به مقاومت لبنان کمک کرد که خاک اشغالی لبنان
آزاد شود ،افزود :از ابتدای انقالب امام خمینی (ره) گروهی را فرستاد تا به رزمندگان
لبنانیکمککنند.بعدازسال ۲۰۰۰تاامروز،مقاومتاستکهازلبنانمحافظتکرده
است .دبیرکل حزب الله اضافه کرد :ایران این حمایت را کرده تا غزه و لبنان از خودشان
دفاع کنند .امروز اگر لبنان قوی است و اگر کسی حس میکند که لبنان هم روی نقشه
هستهنوز،بهدلیلهمینمقاومتوهمینموشکهاست.شایدیکیازمستقلترین
مقاومتهامقاومتکنونیدرلبنانباشد
نصراللهدرادامهباپیشنهاداینکهاسامیبرخیخیابانها،مراکزیامناطقکشوربهتر
است به نام حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المنهدس شود ،گفت :این اقدام یکی از
مظاهروفاداریبهشهداست.
او در ادامه افزود :از مظاهر وفاداری این است که میان دشمن و دوست تمایز قائل
شویم .برخی در خون ما و اشغال خاک ما شریکند .برخی تو را تنها می گذارند و در حد
یک کلمه حرف هم حمایت نمیکند؛ اما در مقابل برخی نه تنها حمایت می کنند بلکه
در این راه شهید هم میدهند .این دو یکسان نیستند.
سید حسن نصرالله گفت :ما در لبنان کسی را که از ما حمایت کرده و شهید داده
با کسی که علیه لبنان توطئه کرده و از دشمن اسرائیلی طی سالهای گذشته حمایت
کردهتساویقائلنیستیم.
وی همچنین درگذشت آیت الله «محمد تقی مصباح یزدی» را به خانواده و مردم
ایران،رهبرمعظمانقالبوحوزههایعلمیهوامتاسالمیتسلیتگفتوافزود:جهان
اسالم یک متفکر بزرگ را از دست داده است.
ظریف:

تنهاطرفیکهازشهادتشهیدسلیمانی
منتفع شد ،داعش بود

وزیر امور خارجه گفت :در حالی که منطقه ما با وقار و شکوه نخستین سالگرد
درگذشت شهید سملیانی را گرامی میدارد ،یادآوری بر آن است که تنها طرفی که از
قتل او منتفع شد ،داعش بود که از آن زمان فعالیتهای خود را افزایش داده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور
خارجه ،محمد جواد ظریف در حساب کاربری خود در توییتر نوشت :یک سال پیش
در چنین روزی ،دشمن شماره یک تروریستهای افراطگرا ،بزدالنه توسط تروریست
اعظم ترور شد.
ظریف افزود :در حالی که منطقه ما با وقار و شکوه نخستین سالگرد درگذشت او را
گرامی میدارد ،یادآوری بر آن است که تنها طرفی که از قتل او منتفع شد ،داعش بود
که از آن زمان فعالیتهای خود را افزایش داده است.
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آیت الله مکارم شیرازی در دیدار رییس کل دادگستری استان قم:

دادگستری ما نیازمند تحول گسترد ه است

تجربههای زیسته و روزمره من با کودکانم ،نمیگذارند

دغدغه کودک در فضای مجازی برایم هیچوقت کم شود محمد جواد آذری جهرمی*

و البته همین تجربه است که مرا در حیرت از نگاههای سادهانگارانه برخی میبرد.
سینا با من قهر میکند گاهی که چرا پینگ بازیهایش باالست ،علی در مورد پلتفرم
آموزش مدرسهاش توضیح میدهد و همین چند روز پیش محمد مرا نشانده و یادم
میدهد تا از فیلیمو برایش کارتون بگذارم .با تعجب که نگاهش میکنم میپرسد:
تو با بابایت نمینشستی کارتون ببینی؟ اینها تجربههای زیسته و روزمره من است
با کودکانم .تجربههایی که شاید نمیگذارند دغدغه کودک در فضای مجازی برایم
هیچوقت کم شود و البته همین تجربه زیسته است که مرا در حیرت از نگاههای
سادهانگارانه برخی میبرد .پایداری کارها و برنامهها برآمده از نگاه سیستمی به
موضوعات است .نگاه سیستمی است که امکان ایجاد و ساخت سیستمی پایدار و
خوداتکارافراهممیکند.کمنیستندبرنامههایدولتیکهوابستهمیماندبهیکمدیر،
با آمدنش شروع میشود و با رفتناش تمام .این نگاه سیستمی به موضوع است که
مفهوم اکوسیستم را تولید میکند .میزان سیستمی نگاه کردن ما به موضوعات است
که در راهحلها و دعواهایمان نمایش داده میشود.
وقتی به موضوع کودک در فضای مجازی نگاه میشود دوباره ما با همین دو نوع نگاه
روبهرو هستیم .نگاه اول ،نگاه قطع و فیلتر است که نه متوجه آن میشود که آموزش
مجازی برای کودک امروز بخشی از سواد است .سوادی که در دنیای ما یعنی سواد
پرسشگری ،یعنی سواد دسترسی و در یک کالم یعنی بدون آموزش مجازی ما هیچ
سوادی نداریم .آنها همچنین فراموش میکنند که تنها راه پیشرفت یعنی جامعه
آینده برخوردار از نسلی کارآفرین باشد .اما نگاه سیستمی یعنی درنظر گرفتن اجزای
مختلفی که بدون من و ما و بدون بودجه دولتی میتواند دوام بیاورد .به همین دلیل بود
که از همان ابتدای کارم از مفهوم «اکوسیستم کودک» استفاده کردم .برای اکوسیستم
کودک برنامهای داشتیم و آه اگر نگاههای تنگنظران ه نبودند! در کنار اکوسیستم
استارتاپی که در این سالها شکل گرفت و حاال سهمی از اقتصاد دارد و سهمی بزرگتر
از زندگی روزمره ایرانیان ،شاید امروز اکوسیستم کودک نیز وضعیت قابل توجهی
داشت؛ اگر آن نگاههای تنگنظرانه کمی آگاهتر ،کمی مسئولیتپذیرتر و کمی بیشتر
این ،جهان را میشناختند .برای اکوسیستمسازی چند گام کلیدی را در نظر داشتیم
که در ادامه آوردهام تا شاید ب ه اشتراکگذاریاش راه را برای تحققاش و رشدش بیشتر
کند.
گام:۱برجستهسازیمسألهکودک
مسأله کودک فراتر از دسترسی است .کودک در دنیای امروز که ب ه نام دنیای
تولیدمصرفگر(ترجمهایبرایProsumerازترکیبدوواژهتولیدکنند+مصرفکننده)
شناخته میشود؛ کودک فقط مصرفکننده محتوای کودک نیست ،بلکه درست در
زمانی که مصرف میکند در حال تولید محتوا نیز هست .اینترنت فقط رسانه نیست که
تنهابهدنبالسوادرسانهایباشیم،بلکهمحلیبرایشکوفاییخالقیتوکارآفرینیهم
ً
هست .کودک امروز اصال تنها خودش را مصرفکننده نمیداند .در روزهای ابتدایی
نشستنم بر صندلی وزارت از بازیگران اکوسیستم استارتاپی دعوت کردم تا در مورد
اکوسیستمکودکصحبتکنیم.برجستهسازیمسألهکودکوتبدیلآنبهیکدستور
کار برای خودم و برای اکوسیستم را از آن زمان شروع کردم .در آن نشست تخصصی
از بازیگران مختلف خواستم تا بخش کودک را یا بهصورت مستقل یا بهصورت بخش
ً
ویژهبرنامهریزیکنند.مثالفیلیموبخشجدیدکودکراهاندازیکند،یاکافهبازاربخش
اپهای کودک و ...به موازات از آموزش و پرورش خواستم تا سیمکارت کودک را به
رسمیت بشناسد .مجوز فروش سیمکارت ب ه نام دانشآموز و آمدن محتوای آموزشی
رویاینترنت.سختافزارکودکهمموردتوجهبود،برایهمیندرنخستینبازدیدهای
رسمیام به سراغ انارستان رفتم .به موازات این آمادهسازی ذهنی در رسانهها در
موردش صحبت میکردم .راهاندازی رویدادهای دانشآموزی نیز در همین راستا بود.
انواع رویدادهای دانشآموزی با همکاری آموزش و پرورش.
گام:۲داستانهایموفقیت
برای شکلگیری یک اکوسیستم و ایجاد هویت برای آن نیاز به شناسایی بازیگران
پیشرواست؛همانبازیگرانیکهزودترازدیگراندستبهکارساختاکوسیستمکودک
میشوند.بههمیندلیلبودکهجشنواره«کودکآنالین»راحمایتکردم.جشنوارهای
که تالش داشت کارهای بهتر را شناسایی و معرفی کند و زمینه را برای شکلگیری
اکوسیستم کودک فراهم آورد .در دور نخست از انیمیشن شروع شد و در دوره دوم
قرار بود اپلیکیشنها و خدمات کودک نیز به آن افزوده شود اما در همین نقطه بود که
انحصارگران و تنگنظران مانعگذاری را آغاز کردند.
آنها شیفته قطع و فیلتر هستند ،آنها هنوز نمیخواهند قبول کنند که تا زمانی
که محتوای مناسب تولید نشود ،هردسترسی میتواند به معنای گسترش محتوای
نامناسب باشد .جشنواره کودکآنالین را متوقف کردند و شکایتها بردند.
جشنوارهای که میتوانست به جای مخالفتها با مشارکتها بهبود یابد .برای
مدارس نیز بر اساس همان رویکرد تولیدمصرفگر ،آموزشهایی برای دانشآموزان
در نظر گرفته شد .دوباره همانها شروع به حمله کردند تا آن را هم محدود کنند.
رویدادهایی که در آن آموزشهای کارآفرینی به گروههای دانشآموزی و به تفکیک
ً
مدارس دخترانه و پسرانه ارائه میشد و نهایتا تیمهای برتر وارد دورههای آموزشی
پیشرفتهترمیشدند.
همانهایی که با شکایتها ،جلو کار وزارتخانه را میگرفتند و میگفتند محتوای
فضای مجازی ربطی به شما ندارد و شما فقط مسئول سیم و کابل هستید؛ همانها در
رسانههایشانازفضاینامطلوبمجازیبرایکودکانمیگفتند.باوجودهمهموانعما
ادامه دادیم ،با نیرویی کمتر ،با تأثیر کمتر و با افسوس بزرگتر!
گام:۳نهادسازی
برای گسترش اکوسیستم کودک نیاز بود تا نهادهایی ایجاد شود که برخی از آنها را در
ادامه آوردهام .هرچند بهدلیل سنگاندازیها رویکرد از سمت محتوا به خدمات تغییر
یافت.
شتابدهنده :یکی از مهمترین نیازها شتابدهندههای تخصصی کودک است.
کمک کردیم تا اولین شتابدهنده محتوای انیمیشن کودک ایجاد شود .یکی از
ساختمانهای وزارتخانه را در اختیار تیم مجری قرار دادیم تا بتواند فراتر از آنکه تولید
محتواکند،درحقیقتتولیدکنندگانمحتواخروجیاشباشد.
وام ارزان :برای حوزه کودک و حوزه آموزش دستورالعمل خاصی برای وام وجوه
ادارهشده در نظر گرفتیم و البته یک قید مهم :اگر هر استارتاپی در حوزه کودک باشد
میتواند۲۰درصد افزون بر سقف ،وام دریافت کند.
آموزش کارآفرینی و استارتاپی :از نخستین گروههای آموزش کودکان حمایت
کردیم و آموزش ۳۰۰۰دانشآموز را به این گروهها سپردیم .با کمک آموزش و پرورش به
بسیاری از شهرها گسترش دادیم.
رویداد رقابتی :در حاشیه الکاماستارز که رقابت میان استارتاپها برقرار است،
رویدادی خاص برای گروههای دانشآموزی ایجاد کردیم که امسال جایزهاش به
 ۶۰۰میلیون تومان رسیده است و تیمهای استارتاپی دانشآموزی در آن با هم رقابت
میکنند .مدارس تابستانی :چند دوره مدارس تابستانی فناوری اطالعات برگزار شد.
مدارس تابستانی که در آن در هر دوره ۱۰روزه دانشآموزان و کودکان با کدنویسی آشنا
میشدند.
هنرستان فناوری اطالعات :بر اساس توافقی که با آموزش و پرورش امسال انجام
شد ،هنرستانهای تخصصی فناوری اطالعات امکان تحقق یافتند .در این چند ماه
بیش از  ۱۰درخواست تأسیس این هنرستانها برای ما ارسال شده است و امیدوارم تا
پیش از شروع سال تحصیلی آینده یکی از آنها آغاز بهکار کند.
زیرساخت شبکه دانا :اما شاید کلیدیترین کاری که میتوانست و میتواند تحول
جدی در این حوزه ایجاد کند شبکه اختصاصی مدارس کشور با نام دانا است .شبکه
دانا یک شبکه اختصاصی است که اکنون بیش از۹۰درصد مدارس ( ۷۶۴۰۰مدرسه)
به آن متصل هستند .اتصال و مصرف دو سال (در سقف مشخص) بهصورت رایگان
برای مدارس بوده است .این شبکه میتواند سیاستهای دسترسی مستقل داشته
باشد و شاید اگر کسانی مشغول منفعت شخصی و گروهی نبودند ،راهکار بهتری برای
اتصال دانشآموزان بود.
سخنآخر
سنگاندازیهای بسیاری را در این مدت دیدم .اما اگر بخواهم تجربهام را خالصه
کنم در این جمالت هستند .سیاست تولید محتوای مناسب و در کنار آن آموزش به
کودکان و والدین ،تنها راه محافظت از کودکان در فضای مجازی است .با سیاست
قطع و محدودیت تنها مشکالت است که دوچندان میشود؛ از دسترسی به محتوای
نامناسبتر تا مشکالت سوءاستفاده از کودک .کودک تنها مصرفکننده نیست،
بلکه تولیدمصرفگر است ،یعنی خود کودک بهعنوان تولیدکننده فردا ،باید از امروز
آموزشببیند؛آموزشکارآفرینیتاتولیدمحتوا..بهجایکارهایمقطعیبایدبانگاهی
سیستمی یک اکوسیستم کودک ساخت .اکوسیستم کودک بر اساس الگوی رشد
موفقاکوسیستماستارتاپیامکانپذیراست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با
اشاره به این که دادگستری و دادگاههای ما نیازمند
تحول گستردهای است ،گفت :باید قوانینی وضع
شود که جلوی تراکم پرونده ها و زندانیان در زندانها
گرفتهشود.
این مرجع تقلید در دیدار رییس کل دادگستری
استان قم با اشاره به اینکه در دورۀ جدید ،تغییر
و تحول خوبی صورت گرفته که موجب امیدواری
است ،افزود :حقیقت این است که دادگستری و
دادگاه های ما نیازمند تحول گسترده ای است ،اما
نباید این تغییر و تحوالت وابسته به اشخاص باشند،
بلکه باید به الگو و مسیر راه تبدیل شود تا اگر کس
دیگری آمد ،این کار را ادامه دهد و این تنها با تبدیل
شدن به قانون و برنامه امکانپذیر است.
وی بیان کرد :نکته مهم دیگر پیشگیری از وقوع
جرم است؛ باید با همکاری دیگر نهادها و حوزه
علمیه و تشکیل جلسات خصوصا برای جوانان و
انتشار مجالت ،مردم را از افتادن به دام کاله برداران و
شیوه های اخاذی آنان آگاه کرد تا دیگر مواجه با این
قضایا نشویم که فردی با ادعای دادن مثال سود ۴۵
درصدی ،کالهبرداری کند و پرونده او هزار شاکی
داشتهباشد.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه به وظیفۀ نظارتی
دستگاه قضایی اشاره و خاطرنشان کرد :باید
ترتیبی اتخاذ کرد که قبل از آن که کسی اقدام به
کالهبرداری و یا هر خالف دیگری کرد ،جلوی او
گرفته شود نه بعد از آنکه اموال فراوانی را به ناحق
گرفت و شاکیان فراوانی پیدا کرد ،پیگیر آن شد.
دادگستریپیشانی،نقطهاعتبارو
شخصیتکشوراست
وی ادامه داد :باید نسبت به زندانی کار فرهنگی
صورت گیرد و به او شخصیت داد که در پرتو این
شخصیت ،بتواند دست از کار خالف خود بردارد و

بعد از آزادی ،دوباره سراغ کارهای خالف نرود.
آیت الله مکارم شیرازی گفت :دادگستری یک
کشور ،پیشانی و نقطۀ اعتبار آن کشور است و تأثیر
مستقیمیدرشخصیتکشوردارد.
وی دستگیری مجرمین متواری را مهم دانسته و
تأکید کرد :باید با همکاری سازمان های اطالعاتی و
نیروی انتظامی کاری کرد که متواری ها زودتر گرفتار
چنگال قانون شود و اگر قانون نقصی در این زمینه
دارد ،برطرف شود.
آیت الله مکارم شیرازی درپایان این دیدار ،سند
طرح تحول قضایی که جناب حجت االسالم
والمسلمین آقای رئیسی ارائه داده را بسیار مفید و
سازنده شمرده و ابراز امیدواری کرد تا دستگاههای
قضایی بتواند به آن جامۀ عمل بپوشاند و آن را در
مرحلۀاجرا،عملیاتینماید.
رییس کل دادگستری استان قم:
طرح غربالگری زندانیان در قم اجرا شد
رییس کل دادگستری استان قم نیز دردیدارگفت:
پیرو دستور رییس قوه قضاییه ،طرح غربالگری در
زندانهایقمانجامشدهودرحالحاضرشرححالی
از وضعیت زندانیان در دسترس است.
حجتاالسالموالمسلمین علی مظفری افزود :در
این طرح تمام زندانیان پرسشنامههایی را تکمیل
میکنند و وضعیت خود را شرح میدهند و این کار
باعث میشود حقوق قانونی آنها بدون پاسخ نماند.
وی اضافه کرد :در همین راستا شخصا به همراه
معاونان و دادستان در زندان مرکزی استان حاضر
شدیم و از نزدیک به اجرای این طرح نظارت
کردهایم.
تا پایان سال همه پروندهها به روزمی شوند
وی در ادامه با ارایه گزارشی از وضعیت کنونی
دادگستریدربخشهایمختلف،گفت:بسیاریاز
پروندههای معوق مورد رسیدگی قرار گرفته و تعداد

کمی باقیمانده است؛ امیدواریم تا پایان سال همه
پروندهها به روز شوند.
مظفری اضافه کرد :همچنین با توجه به
بازخوردگیریهای صورت گرفته از نیمه دوم سال
گذشته تاکنون گالیه و شکایتی بابت اطاله دادرسی
در قم وجود نداشته است.
معامالت ملکی فقط از طریق اسناد رسمی
صورتگیرد
وی در ادامه انجام معامالت ملکی با اسناد عادی
را از مشکالت موجود در استان عنوان و بیان کرد:
باید طوری عمل کرد که اینگونه معامالت فقط از
طریق اسناد رسمی صورت گیرد ،زیرا این کار نقش
مهمی در حوزه کاهش ورودی پروندهها به دستگاه
قضایی توام با افزایش امنیت اقتصادی برای جامعه
را به همراه دارد.
وی ادامه داد :با توجه به گستره حوزه امالک
و مستقالت و حجم سرمایه فراوان در گردش آن،
پیامد عدم اجرای این مهم ،افزایش ورود پروندهها به
دستگاه قضایی و مشکالت فراوان برای مردم است.
رییس کل دادگستری قم تغییر در فرآِیند ثبت
دادخواست طالق را بهمنظور کاهش طالق و
آسیبهای مرتبط با آن را از جمله اقدامات دستگاه
قضایی برشمرد و گفت  :بر این اساس برای ثبت
دادخواست طالق ،افراد باید دورههای آموزشی را
بگذرانند و دفاتر خدمات قضایی پس از ارائه گواهی
اقدام به ثبت دادخواست مینمایند .وی افزود :بر
اساس آمار موجود ،این دورهها تاثیر خوبی در تغییر
نگاه مراجعان به زندگی و برقراری صلح و سازش
میان آنها داشته است.
زندانی مهریه دراستان قم نداریم
ویدرخصوصنبودزندانیانمهریهدراستان،بیان
کرد :در استان قم هیچ زندانی بابت مهریه نداریم،
اگر مالی از زوج موجود باشد فروخته و تحویل زوجه
میشود؛ در غیر این صورت نباید کسی بابت مهریه
یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد،
زندان برای مجرمین و کسانی است که امنیت مردم
را به خطر میاندازند.
در پایان این دیدار معاونان رییس کل دادگستری و
دادستان قم در خصوص مواردی از جمله اقدامات
صورت گرفته در معاونت فرهنگی ،نمایشگاه دایمی
پیشگیری از وقوع جرم ،روند رسیدگی به پروندههای
کثیر الشاکی ،لزوم اطالعرسانی به مردم ،ارتقای
فرهنگ حقوقی و قضایی و همچنین برخورد قاطع
با اراذل و اوباش و سارقان توضیحاتی ارایه نمودند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی :

امیدواریم خرید و انتقال واکسن کرونا هفتههای آینده انجام شود

رییس جمهوری گفت :دولت امیدوار است با اقدامات انجام گرفته در هفتههای
آینده با خرید واکسن و انتقال آن به داخل کشور ،واکسیناسیون بر اساس اولویتبندی
و جدول آماده شده از جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز
شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،در جلسه روز یکشنبه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
برگزار شد ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی از فعالیتها و
اقدامات انجام گرفته در تامین منابع و خرید واکسن کرونا از تولیدکنندگان مختلف در
خارج از کشور ،گزارشهایی ارائه کردند.
رییس جمهوری با تاکید بر لزوم تسریع در اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته در این
زمینه تصریح کرد :بانک مرکزی ،وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه باید در
کناروزارتبهداشتکهمسئولدقتهایالزمکارشناسیاست،بهگونهایبرنامهریزی
کنند که خرید و انتقال واکسن به کشور سریعتر به سرانجام برسد.

روحانی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به تجارب به دست آمده از خالل سه
سال مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی گفت :دولت با تکیه بر تجارب به دست آمده از
ایستادگی در برابر این جنگ تمام عیار و خنثیسازی تحریمهای غیرانسانی ،بودجه
سالآیندهکشورراباهدفتوسعهاقتصادیونیزحمایتموثرمعیشتیازمردم،تنظیم
کرده است.
رییس دولت دوازدهم اضافه کرد :وضعیت و شرایط اقتصادی کشور اقتضا میکند
شزا در
که با لحاظ تمامی الزامات ،نیازها و داشتههای کشور ،افقی امیدوارکننده و آرام 
توسعه اقتصادی و معیشت بوده و مردم باید اثرات مثبت آن را در زندگی خود احساس
کنند .به همین دلیل از هر گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی
به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود ،پذیرفته نخواهد بود .روحانی تاکید کرد:
میزان درآمدهای مالیاتی و یا درآمدهای حاصل از صدور نفت و فراوردهها ،در بودجه
پیشنهادیبرمبنایپیشبینیرونداقتصادیکشوردرسالآیندهبهصورتواقعبینانه
و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور تنظیم شده است.

سخنگویشوراینگهبان:

صیانت از آرای مردم هدف مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور است

سخنگوی شورای نگهبان گفت :حراست و صیانت
از آرای مردم و حفظ سالمت آنها به علت شیوع کرونا از
اهم اهداف شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات
آتی است و باید آرای مردم به همان گونه که در صندوق
ها ریخته می شود ،باز و خوانده شوند.
به گزارش ایرنا ،عباسعلی کدخدایی روز یکشنبه در
آیین تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم دفتر نظارت
و بازرسی بر انتخابات استان ایالم اظهار داشت:
سالمت مردم و امنیت انتخابات سال آینده و حضور
حداکثری واجدان رای مد نظر شورای نگبهان و وزارت
کشوراست.
وی به موضوع ویروس کرونا هم اشاره کرد و افزود:
برای حفظ سالمت رای دهندگان افزایش شعب
و صندوق های اخذ رای ثابت و سیار از تمهیدات
اندیشده شده در این زمینه است  ،البته شورای

نگهبان پذیرای پیشنهادهای دیگر از سوی وزارت
کشور و دیگر دستگاه های مرتبط با انتخابات است.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد :هدف غایی
شورای نگهبان و وزارت کشور برگزاری یک انتخابات
سالم و پرشور بر مدار قانون در سال آینده است و
تالش ها در روند برگزاری انتخابات اجرای صحیح
قانون توسط متولیان نظارت و اجرای انتخابات است.
کدخدایی تاکید کرد :مشارکت حداکثری مردم
در انتخابات و رعایت قانون از مهمترین اولویت ها و
دغدغه های شورای نگهبان و وزارت کشور است تا
رعایت قوانین مربوط به آن به درستی انجام بگیرد .وی
با بیان اینکه انتخابات در هر دوره ای از شرایط خاصی
برخوردار بوده است ،گفت :انتخابات سال آینده
باتوجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ،تحریم
ها و ویروس کرونا از شرایط ویژه ای برخودار است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد :باید وضعیت
معیشت و اقتصاد مردم اصالح شود چرا که این مردم
همواره وفاداری خود به نظام را به طرق مختلف نشان
داده اند.
وی اضافه کرد :مردم در زمان جنگ تحمیلی
خالق حماسه های بی بدیلی بوده اند و در فتنه های
بروز کرده در منطقه از جمله ظهور گروهک های
تروریستی مانند داعش ،مردم مقاوم و همراه ایران
اسالمیبااستفادهازتدابیروراهنمونهایامامراحل
(ره) و مقام معظم رهبری از این فتنه ها به سالمت و
سربلندی عبور کردند .وی به رعایت اصل بی طرفی
ناظران و مجریان انتخابات تاکید کرد و گفت :رعایت
این اصل برای شورای نگهبان از اهمیت زیادی
برخوردار و در قانون انتخابات نیز به این موضوع تاکید
شده است.

فرمانده کل سپاه در پیامی به سردار قاآنی:

رزمندگان نیروی قدس تاریخ استکبار را به پایان نزدیک خواهند کرد

فرمانده کل سپاه در پیامی با قدردانی از اخالص و قدرت تفکر فرمانده
نیروی قدس سپاه نوشت :انشاالله رزمندگان بدون مرز این نیرو تحت
فرماندهی شما تاریخ استکبار را به پایان نزدیک خواهند کرد.
سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در پیامی از فرماندهی عالی و شجاعانه سردار سرتیپ پاسدار
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه قدردانی و تاکید کرد :انشاالله
رزمندگان بدون مرز سپاه تحت فرماندهی آن برادر نورانی ،تاریخ استکبار را
فاتحانه به پایان خود نزدیک خواهد کرد.
متن این پیام به این شرح است:
همانگونه که در تنهایی و غربت انقالب را به پیروزی رساندیم و همانگونه
که در جنگ نیز مظلومانه تر از انقالب جنگیدیم به یاری خدا باقیمانده راه
پرنشیب و فراز را تنها خواهیم پیمود .حضرت امام خمینی (ره)
برادرسرداراسماعیلقاآنی
فرمانده پرهیزکار و شجاع نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سالمعلیکم
اللهم صل علی محمد و آل محمد؛
خداوند حکیم را در سالگرد انتصاب آن فرمانده بیبدیل و باتقوا به
فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سوی مولی و
مقتدایمان حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) شاکریم که طهارت

روح ،قلب سلیم ،اخالص و قدرت تفکر و فرماندهی عالی و شجاعانه شما
سپاه قدس را در طراز جدیدی از جهاد عظیم بر علیه نظام سلطه و اذنابشان
قرار داد.
در آستانهی قرن پانزدهم هجری شمسی آن َوجود مبارک ،عزیز و مقتدر
َّ
ّ
ُ
ُ
ْ
به مصداق آیهی شریفه «قات ُل ُ
وه ْم ُی َع ِذ ْب ُه ُم الل ُه ِبأ ْی ِدیک ْم َو ُیخ ِز ِه ْم َو َی ْن ُص ْرک ْم
ِ
َع َل ْیه ْم َو َی ْشف ُص ُد َور َق ْوم ُم ْؤمن َ
ین» مایه تشفی صدور آزادگان عالم در
ِ
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ِ
مصیبت شهادت قاسم جانمان (رضوان الله علیه) و سرمایهای الهی و
سرشار از معنویت و انقالبیگری ،بشارت بخش صفحات درخشانی از
پیشرفت جبهه مقاومت و تحرک جدید در بیداری اسالمی خواهد شد.
درود خداوند و مالئک مقربش بر فرمانده شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم
سلیمانی (رضوان الله علیه) که هجران و فراقش ،دلهای همه ی ما را
مجروح و مغموم و خون مقدسش ضامن سقوط استکبار جهانی و رهایی
مظلومانومستضعفانعالمخواهدگردید.
انشاءالله رزمندگان بدون مرز نیروی قدس سپاه تحت فرماندهی مقتدر
و زالل آن برادر نورانی ،تاریخ استکبار را فاتحانه به پایان خود نزدیک خواهد
کرد .در پایان توفیق و عزت بیش از پیش شما را از درگاه خداوند تبارک و
تعالیمسئلتمینمایم.
سرلشکرپاسدارحسینسالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

وزیر کشور :

استاندارانمصرفسوخترامدیریتکنند

وزیر کشور از استانداران خواست برای پیشگیری از قطع گاز یا برق در فصل
زمستان ،مصرف سوخت را در استانها در بخش خانگی و صنعتی ،مدیریت
کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور
که با حضور وزرای نفت و نیرو و استانداران برگزار شد گفت :در فصل زمستان با
سه مسئله آلودگی ،موضوع خاموشی برق و کسری سوخت نیروگاهها و منازل،
مواجههستیم.
وی افزود :شاخص آلودگی در کالنشهرها باالست و این موضوع باعث نگرانی
مردم شده است.
رحمانی فضلی اضافه کرد :همچنین در بحث خاموشیها در چند استان،
خاموشیهای موردی داشتیم که اگر این موضوع مدیریت نشود احتمال تکرار
آن زیاد است.
وی گفت :اگر بین مصارف و منابع ،تعادل ایجاد نشود و صرفهجویی نکنیم این
موضوعمیتواندموجبخاموشیهایناخواستهشود.
وزیر کشور افزود :باید مصرف سوخت در کوتاه مدت کاهش یابد به ویژه در
مصرف خانگی که این مصرف رقم باالیی است و بدون همکاری مردم ،مصرف
بهینهامکانپذیرنیست.
رحمانی فضلی از استانداران خواست بر اساس قانون پاک ،مصرف سوخت در
استانهای خود را از جمله در بخش خانگی و صنعتی ،مدیریت کنند.
وی گفت :حتما باید ممنوعیت تردد کامیون ها ،مینی بوسها و اتوبوسهای
دودزا و وسایل نقلیه که معاینه فنی و استاندارد ندارند ،برقرار شود.
رحمانی فضلی از رسانهها به ویژه رسانه ملی نیز خواست که در زمینه پخش
برنامههای محتوایی برای صرفه جویی در مصرف سوخت با وزارت نیرو و نفت،
همکاری کند .وی با اشاره به مصرف باالی ماینرهای استخراج رمز ارز گفت:
فعالیت ماینرهای غیر قانونی حتما باید متوقف شود .وزیر کشور درباره مصرف
مازوت هم گفت :در شرایط خاصی قرار داریم و باید بین اینکه ،فعالیت نیروگاه
مختلودچارخاموشیشویمواینکهشاخصهایمحیطزیستدرحداستاندارد
رعایت شود ،این موضوع را مدیریت کنیم .رحمانی فضلی افزود :استانداران باید
روشهای مختلف صرفه جویی را به صورت شیوه نامههای مدون ،اجرا و نظارت
کنندتابتوانیمباکمترینهزینه،اززمستانعبورکنیم.
وزیر بهداشت :

کرونافعالتمامشدنینیست

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه کرونا فعال تمام شدنی نیست ،گفت :حداقل تا
یکی دو سال آینده هرشخصی که فکر می کند کووید  ۱۹تمام خواهد شد ،باید
بداند کرونا ویروس تازه پا به خدمت گذاشته و احتماال کماکان مهمان بشریت
است.
سعید نمکی در نشست با علیرضا رشیدیان رییس سازمان حج و زیارت ،با بیان
اینکه ویروس کرونا مطلقا قابل پیش بینی نیست ،اظهار کرد :هرکس آگهی ختم
این ویروس را چاپ کرده باشد یکی از اشتباهات استراتژیک زندگی خود را انجام
داده است.
وی با بیان اینکه آمار مرگ و میر کرونا اکنون به آستانه ۱۰۰نفر رسیده ،گفت :به
عنوان وزیر که نزدیک به  ۱۱ماه است هر لحظه و هر روز با آمار سر و کار دارم اصال
نمیتوانمپیشبینیکنمکهاینتعداد،حتیفرداهمبههمینمیزانباقیبماند.
نمکی به رفتار ویروس کرونا اشاره و بیان کرد :بحث موتاسیون بسیار جدی است
و در آینده ،جهش در درون مرزهای ما به دلیل تنوع قومی و ژنتیکی که داریم هم
محتمل است و چه بسا از برخی مناطق دیگر دنیا به سبب همین تنوع ،محتمل
تر هم باشد .وی با تاکید بر اینکه کرونا فعال تمام شدنی نیست ،گفت :حداقل تا
یکی دو سال آینده هرشخصی که فکر می کند کووید  ۱۹تمام خواهد شد ،باید
بداند کرونا ویروس تازه پا به خدمت گذاشته و احتماال کماکان مهمان بشریت
است گفت :ممکن است یک ویروس رو به خموشی برود ،اما این ویروس فعال روبه
چموشی می رود؛ به طور مثال ویروس های سارس و مرس رو به خموشی رفتند،
اما این ویروس ظاهرا میل به خموشی ندارد؛ خواهش می کنم تمام مسئوالن
جمهوری اسالمی متقاعد شوند که این ویروس فعال هست و در مرحله بعد کاری
کنیم که مردم هم به زندگی خود ادامه دهند و عالوه بر آن ما دچار یک تنش
سنگین نشویم .وی با اشاره به آمار مرگ و میر در آمریکا و اروپا بیان کرد :در دو
روز گذشته در آمریکا بیش از  ۳۵۰۰نفر و در انگلیس ،آلمان و ایتالیا باالی هزار
نفر براثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند که البته ناگفته نماند
ثبت مرگ و میر آنها نسبت به آنچه ما در ایران انجام می دهیم ،متفاوت است و
همه موارد را در بر نمی گیرد .نمکی به تالش رسانه های معاند برای جوسازی
علیه نظام و ملت ایران در شرایط کنونی اشاره و تصریح کرد :در تاریخ شیوع این
بیماری یک بار هم اجازه ندادیم هیچ بیماری از کردستان و کرمانشاه و سیستان و
بلوچستانگرفتهتادیگرنقاطکشور،پشتدربیمارستانیمعطلبماند.
رییسدفترعقیدتیسیاسیفرماندهیکلقوا:

دشمنانطعمضربتمتقابلایراناسالمی
راچشیدهاند

رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت :زدن ضربه اول
جزو دکترین نظامی ما نیست ولی ضربت متقابل واقعیتی است که دشمن طعم
آن را چشیده و نمونه آن حمله موشکی به پایگاه نظامی عین االسد است که
نشان از شجاعت و دالوری رزمندگان غیور ایران اسالمی و مدیریت هوشمند مقام
عظمای والیت دارد.
حجتاالسالموالمسلمینعلیسعیدیهمزمانباایامسالگردشهادتسردار
دلها حاج قاسم سلیمانی و حمله موشکی به پایگاه تروریستهای آمریکایی در
عین االسد و شهید فخری زاده به سه چالشهای فراروی نظام اسالمی اشاره کرد
و گفت :ضعف مدیریت ،تفکر لیبرال غربی و مثلث شوم قدرت ،ثروت و نفوذ سه
چالشی است که هر کدام باعث نارساییهایی میشود
وی با تاکید بر اینکه حضرت امام(ره) و مقام عظمای والیت دارای باالترین
استانداردهای مدیریتی هستند ،افزود :ضعف مدیریت باعث تشدید فشار
دشمن ،توسعه و گسترش فساد ،نارسایی و ولنگاری فرهنگی ،رهاشدن قیمت
ها و نوسان در مقبولیت و تاثیر در مشروعیت و همچنین تفکر لیبرال غربی باعث
تدارکفتنههاوقائلهها،همسوییوتحریکدشمنخارجی،تهدیدامنیتملیو
انحراف در مسیر حرکت انقالب میشود.
سعیدی خاطرنشان کرد :زدن ضربه اول جزو دکترین نظامی ما نیست ولی
ضربه متقابل واقعیتی است که دشمن کامال آن را لمس کرده و نمونه آن حمله
موشکی به پایگاه نظامی عین االسد است که نشان از شجاعت و دالوری
رزمندگان غیور ایران اسالمی و مدیریت هوشمند مقام عظمای والیت دارد.
رئیسسازمانبسیجمستضعفین:

بیش از هزار زندانی جرایم غیرعمد
آزاد میشوند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت :در مرحله اول طرح بیش از ۱۰۰۰
زندانی جرایم غیرعمد آزاده شده اند که در مرحله دوم نیز همین تعداد آزادی
خواهیمداشت.سردارغالمرضاسلیمانیدرنشستخبریآزادیزندانیانجرائم
غیرعمد با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و قوه قضاییه گفت :براساس
هماهنگیهایبهعملآمدهبامسوالنقضایی،برخیاززندانیانجرائمغیرعمد
سراسر کشور به نیابت از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آزاد میشوند.
وی گفت :در این طرح بیش از  ۱۰۰۰نفر در مرحله اول آزاد شده اند و در این
مرحله نیز بیش از ۱۰۰۰زندانی معسر دیگر آزاد خواهند شد.
سردار سلیمانی ادامه داد :شهید حاج قاسم سلیمانی انسجام و وحدت را در
منطقه و جهان ایجاد و از انشقاق امت اسالم پیشگیری کرد.
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شادابی پوست در فصول سرد سال؛

 12ماده غذایی برای داشتن پوستی درخشان در زمستان

استفادهی زیاد از مرطوبکننده برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان کافی
نیست .برای بازگرداندن درخشش از دست رفته پوست خود باید به رژیم غذاییتان
توجه کنید .خوشبختانه ،مواد غذایی و میوهها و سبزیجات فصلی زیادی وجود دارد
که میتوانند به شما کمک کنند تا این درخشش را دوباره به دست آورید.
باد خشک و سرد زمستان میتواند برای پوست شما ایجاد آزار و اذیت کند؛
بدین صورت که باعث شود رطوبت و چربی طبیعی خود را از دست داده ،کدر و
کم آب شود .عالوه بر اینها ،از آنجایی که در هوای سرد کمتر احساس تشنگی
میکنیم ،در زمستان کمتر از تابستان آب مینوشیم و این میتواند باعث شود
به اندازهی کافی آب به بدنمان نرسد تا پوستمان را در زمستان هم هیدراته و
مرطوب نگه دارد و این یک اشتباه بزرگ است که پوست ما را در زمستان خراب
میکند.
آب به بدن کمک میکند تا سموم را دفع کند ،پوستتان بازسازی شود و رطوبت
مطلوب پوست را حفظ کند و همهی اینها منجر به ایجاد پوستی سالم و درخشان
میشود .اگر پوست شما آب کافی نداشته باشد ،خشک ،سفت و پوستهپوسته و
همچنینمستعدپیریخواهدشد.
ً
دلیل دیگر اینکه پوست شما اخیرا براقی و شفافیت خود را از دست داده است،
میتواند عادات غذایی ناسالم باشد .هوای سرد باعث میشود که بیشتر به دنبال
غذاهای شیرین و نشاستهای باشید که میتوانند برای پوست مشکلآفرین باشند.
در واقع مصرف مقدار زیادی قند میتواند باعث ایجاد واکنش التهابی در پوست و
منجر به آکنه ،خشکی پوست و حتی پیری زودرس شود.
در ادامه به چند مادهی غذایی که کمک میکنند پوستتان زیبا ،شفاف و درخشان
باشد اشاره میکنیم؛ با ما همراه باشید.
هویج
این سبزی محبوب ریشهای منبع خوبی از چندین ویتامین و مواد معدنی است که
باعث سالمت پوست و ناخن میشود .هویج سرشار از بتاکاروتن است ،که بدن آن را
به ویتامین  Aتبدیل میکند .ویتامین  Aاز سیستم ایمنی پوست حمایت میکند،
باعث سرعت بخشیدن به بهبودی پوست شده و از پوسته شدن آن جلوگیری
میکند .هویج با رطوبت رسانی طبیعی به پوست شما درخششی خاص میبخشد.

باویتامینهایضدسرطانآشناشوید

عالوه بر اینها هویج سرشار از آنتیاکسیدانهایی است که به مبارزه با چین و
چروک ،تغییر رنگ و بهبود جای زخم کمک میکند .هویج همچنین حاوی لیکوپن
است که از پوست در برابر اشعه شدید خورشید محافظت میکند.
چغندر
مصرف منظم آب چغندر تازه باعث میشود تا پوست شما از درون بدرخشد .این
ابرغذا دارای خاصیت تصفیهکنندگی خون و دفعکننده سموم است که میتواند
منجر به درخشندگی پوست شود .چغندر همچنین منبع خوبی از ویتامین Cاست
که میتواند با رادیکالهای آزاد مقابله کند ،که به نوبه خود میتواند پیری را به تأخیر
بیندازد و پوست شما را جوان و درخشان کند.
کلمبروکلی
این سبزی کلمی سرشار از ویتامینهای  Aو  Cاست که برای سالمت پوست
ضروری هستند .ویتامین  Aنقشی اساسی در رشد کلیه بافتهای بدن از جمله
پوست و مو دارد .ویتامین  Cبه حفظ تولید کالژن کمک میکند .کالژن پروتئینی
است که به سلولهای پوست کمک میکند تا خود را بازسازی و ترمیم کنند .کلم
بروکلی همچنین حاوی ویتامینهای گروه  Bاست که به حفظ سالمت پوست و
کاهش خشکی و پوسته پوسته شدن آن کمک میکند.
ً
مرکباتمخصوصاپرتقالوگریپفروت
به دلیل محتوای باالی اسیدسیتریک ،خوردن پرتقال میتواند به الیهبرداری از
پوست و همچنین خشک شدن آکنه کمک کند و در نتیجه پوستی سالم و درخشان
داشته باشید .گریپفروت هم سرشار از لیکوپن است ،ماده شیمیایی که به صاف
نگه داشتن پوست و محافظت از آن در برابر اشعه  UVکمک میکند .این مرکبات
محبوب همچنین منبع خوبی از ویتامین  Cهستند که برای پوست شما معجزه
میکند .ویتامین Cمیتواند به ترمیم و جلوگیری از خشکی پوست کمک کند.
انار
این میوهی بهشتی دارای مقدار زیادی آب است که میتواند به آبرسانی پوست
شما کمک کند و در نتیجه پوستی صاف ،درخشان و یکدست داشته باشد.
انار همچنین سرشار از ویتامین  Cو انواع آنتیاکسیدانهاست که با مبارزه با
رادیکالهای آزادی که میتوانند پوستتان را تخریب کنند ،به زیبایی و جوانی پوست

کمکمیکند.
بادام
بادام یک ابرغذا یا سوپرفود فوقالعاده است که به راحتی میتوان آن را به رژیم
غذایی روزانه اضافه کرد .بادام نرمکنندهای طبیعی و سرشار از عناصری است که
پوستراآبرسانیکردهوازخشکشدنآنجلوگیریمیکند.بادام،ناخنها،پوست
و حتی موهای شما را سالم نگه میدارد .این مادهی غذایی غنی از ویتامینهایی
است که میتواند به مبارزه با عالئم اولیه پیری و مرطوبسازی پوست کمک کند.
عالوه بر اینها بادام سرشار از ویتامین  Eاست که به محافظت از پوست در برابر
اشعهی مضر UVخورشید کمک میکند.
چایسبز
چای سبز پر از آنتیاکسیدانهایی است که پوست را تغذیه و آن را لطیف میکند.
این نوشیدنی محبوب دارای خواص ضدالتهابی است که پوست را از درون بهبود
میبخشد .نوشیدن مرتب چای سبز میتواند از پوستهپوسته شدن ،خطوط ریز و
چین و چروک جلوگیری کند .برای استفاده از حداکثر فواید چای سبز آن را با کمی
دارچین و البته بدون قند میل کنید.
روغن زیتون
روغن زیتون حاوی مواد مغذی مانند ویتامینهای  Aو  Eو اسیدهای چرب است
که به آن خاصیت نرمکنندگی میدهند .این مواد مغذی به آبرسانی پوست کمک
کردهوانعطافپذیریآنراحفظمیکنند.روغنزیتونسرشارازآنتیاکسیدانهایی
است که رادیکالهای آزاد را از بین میبرد و از تغییر رنگ و آسیبهای دیگر جلوگیری
میکند.
سبزیجاتبرگدارمثلاسفناج
اگر میخواهید پوستی درخشان داشته باشید اسفناج نیز یکی دیگر از موارد
ضروری است .سبزیجات برگ سبز یک انبار تغذیه از ویتامینهای  Aو  Cو
آنتیاکسیدانهاهستندکهانواععفونتهایپوستیرادفعمیکنند.اسفناجدارای
آهنواسیدفولیکاستومیتواندبهشمادرمبارزهباکمخونیورنگپریدگیپوست
کمککند.
شکالتتیره
شکالت تلخ یکی از بهترین مواد غذایی برای زیبایی و شادابی پوست شماست.
این ماده حاوی فالونول است که حتی در زمستان هم به درخشش پوست کمک
میکند .شکالت تلخ به طور طبیعی از پوست در برابر آفتاب محافظت میکند.
نارگیل
نارگیلنهتنهاروغنشبرایپوستمفیداستبلکهخوردنمیوهآننیزبرایداشتن
پوستی سالم در زمستان بسیار سودمند است .این مادهی غذایی دارای چربیهای
سالم و خواص ضدباکتریایی است که پوست را مرطوب نگه داشته و از بروز آکنه
جلوگیریمیکند.
جو دوسر
جودوسرغنیازفیبر،آنتیاکسیدان،موادمعدنیوویتامینهاست.فیبراحساس
سیری را برای ما فراهم میکند .در نتیجه ،ما میتوانیم خود را از همه غذاهای
ناخواسته و شیرین که دلیل اصلی خشکی پوست و سایر عوارض است ،دور نگه
داریم.
سایر غذاهای سالم برای زمستان
برخی از غذاها و نوشیدنیهای دیگر که باید در زمستان برای درخشش پوست
مصرف شود ،آجیل کمنمک و دانهها ،میوههای کم قند ،تخممرغ ،سویا ،تخمه
کدوتنبلوسیبزمینیشیریناست.

 خطرات مصرف هر روزه قرص مولتی ویتامین

این پنج اشتباه بهداشتی را بعد از
 ۳۰سالگی مرتکب نشوید

کم اهمیت جلوه دادن وضعیت سالمت بعد از سن  ۳۰سالگی می تواند خطر
ابتال به بسیاری از مشکالت بهداشتی را از سنین ۴۰سالگی به بعد افزایش دهد.
در اینجا بزرگترین اشتباهات بهداشتی بعد از سن ۳۰سالگی بیشتر معرفی شده
است:
چشم پوشی از سوخت و ساز بدن :به نظر می رسد با باالرفتن سن ،سوخت و
ساز بدن کاهش می یابد و آنهم به دالیل مختلف از جمله ژنتیک ،هورمون ها ،رژیم
غذایی ،و  ...در این میان چربی بدن بعد از سن  ۳۰سالگی رو به افزایش می رود
به خصوص چربی اطراف شکم و کمر .با این حال انجام تمرینات قدرتی عالوه بر
حفظ توده عضالنی ،منجر به افزایش متابولیسم بدن می شود .پرهیز از غذاهای
فراوری شده و اتکا بر رژیم های مبتنی بر پروتئین های بدون چربی ،امگا  ۳موجود
در ماهی و آجیل و همچنین تمرکز بر میزان زیادی از میوه ها و سبزیجات ،بر افزایش
متابولیسمبدنتاثیردارد.
عدم غربالگری های به موقع :غربالگری مشکالت سالمتی بعد از سنین ۳۰
سالگی ضروری است از جمله فشار خون باال و کلسترول باال .در حالت ایده آل
زنان باید غربالگری را از سن  ۲۰سالگی به بعد شروع کنند .برنامه غربالگری پانل
چربی شامل کلسترول تام ،ال دی ال ،اچ دی ال و تری گلیسیرید ضروری است.
اگر همه چیز نرمال باشد ،شما نیازی به تکرار این تست ها تا  ۵سال ندارید ،در غیر
این صورت با مشورت پزشک یک برنامه درمانی شامل رژیم غذایی ،ورزش ،کاهش
وزن و در پاره ای موارد دارویی ضروری است.
پرهیز از سالمت پوست :آکنه بزرگساالن یک مشکل بهداشتی مخصوص زنان
باالی ۳۰سال است و از طریق استرس ،رژیم غذایی و عوامل هورمونی خود را نشان
می دهد .بزرگ ترین اشتباهات زنان برای درمان آکنه در این سنین ،متوسل شدن
به مواد شیمیایی طراحی شده برای پوست نوجوانان است .در عوض استفاده از
پاک کننده های مالیم پوست ،کرم رتینوئید و یا لوسیون ها می تواند مفید باشد.
در غیر این صورت باید با متخصص پوست در تماس بود .البته استفاده از کرم های
ضد آفتاب را نیز نباید فراموش کرد .آسیب های خورشید از ۳۰سالگی به بعد باعث
افزایش چین و چروکهای پوستی می شود .کرم های ضد آفتاب با فاکتور محافظت
از خورشید حداقل  ۳۰باید برای کاهش اثرات اشعه ماوراء بنفش خورشید به طور
مداوم استفاده شود.
عدم اهمیت به توده عضالنی :اگرچه ورزش های هوازی و انجام آنها برای حفظ
سالمت قلب و عروق بسیار مهم است و خطر ابتال به انواع سرطان ها و آلزایمر را
کاهش می دهد اما انجام ورزش های قدرتی برای حفظ توده عضالنی را در این
میان نمی توان کم اهمیت دانست .از سن ۳۰سالگی توده عضالنی بدن به اندازه۵
درصد کاهش می یابد .برای کمک به حفظ ماهیچه های قوی در این سنین ترکیب
فعالیت های هوازی و آموزش قدرت ضروری است و باعث بازسازی و تقویت بافت
عضالنی می شود.
سیگار کشیدن :جامعه سرطان آمریکا اعالم کرده که  ۱۸درصد از زنان بین
سنین  ۲۵تا  ۴۴سال سیگار می کشند و این در حالی است که سیگار بر همه جنبه
های سالمتی تاثیرات منفی دارد .مطالعاتی که نتایج آنها در مجله النست و در سال
 ۲۰۱۲به چاپ رسید ،نشان داد که ترک سیگار در زنان قبل از سن  ۴۰سالگی،
خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های مرتبط با دخانیات را تا  ۹۰درصد کاهش می
دهد .بنابرای اگر هنوز سیگار می کشید و در سنین  ۳۰سالگی هستید ،بهترین
زمان برای استفاده از برنامه های ترک سیگار پیش روی شما است.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا:

هیچ ماده غذایی به تنهایی نمی تواند ریسک ابتال به سرطان را کاهش دهد
ولی ترکیب مناسبی از مواد غذایی گوناگون حاوی ویتامین ها و مواد معدنی،
می تواند این خطر را تا حد زیادی کاهش دهد.
انواع مواد مغذی برای مبارزه با سرطان در دسترس هستند اما مشکل این
است که رژیم های غذایی ما اغلب فاقد مقادیر کافی از این مواد مغذی است:
سلنیوم :در مناطقی از جهان که سطح سلنیوم خاک باال است ،مرگ و میر
کمتری ناشی از سرطان ریه ،سینه ،روده بزرگ ،تخمدان ،گردن رحم ،مثانه،
لوزالمعده و سرطان مری گزارش شده است .از آنجا که بدن نیاز کمی به این
ماده معدنی دارد ،انجمن سرطان آمریکا توصیه کرده است که با یک رژیم
غذایی سالم و همراه با مقدار زیادی میوه ها و سبزیجات می توان این میزان
سلنیوم را به دست آورد .آجیل ،غذاهای دریایی ،غالت سبوس دار ،گوشت و
مرغ،نیزحاویسلنیومهستند.
امگا  :۳برخی تحقیقات نشان می دهد زنانی که دو بار در هفته ماهی های
چرب مصرف می کنند کمتر دچار ابتال به سرطان آندومتر می شوند .با این
حال روغن ماهی فواید دیگری هم دارد از جمله این که منجر به جلوگیری از
بیماری های قلبی یا سکته مغزی می شود ضمن این که با کاهش خطر ابتال
به افسردگی نیز ارتباط دارد.
نآاستکهدرمیوه
بتاکاروتن:بتاکاروتننوعیآنتیاکسیدانمرتبطباویتامی 
ها و سبزیجات به رنگ نارنجی وجود دارد .هویج ،طالبی ،کدوحلوایی ،زردآلو و
انبهوهمچنینسبزیجاتبابرگسبز ماننداسفناجو کلم منابعغنیبتاکاروتن
هستند که میتوانند موجب کاهش خطر برو ز سرطانشوند ،با این حال بیش
از  ۵هزار واحد بتاکاروتن در روز را نباید دریافت کرد.
ویتامین دی :مطالعات نشان داده اند کسانی که سطوح باالی ویتامین دی را
دریافت می کنند ،در معرض خطر کمتری از ابتال به سرطان سینه ،تخمدان،
کلیه ،روده ،پانکراس ،پروستات و سرطان های دیگر هستند .بیش از ۹۰درصد
از ویتامین دی از راه نور خورشید سنتز می شود اما بیشتر مردم به خاطر ترس
از ابتال به سرطان پوست کمتر در معرض نور آفتاب قرار می گیرند در حالی
که استفاده از کرم های ضد آفتاب استاندارد و رعایت موارد جلوگیری از آفتاب
سوختگی ،خطر ابتال به این سرطان را کاهش می دهد .دریافت روزانه هزار تا
 ۲هزار وحد ویتامین دی در روز از طریق رژیم غذایی یا مکمل های این ویتامین
برای جلوگیری از سرطان های یادشده مفید است .کورکومین :کورکومین،
ماده فعال بیولوژیک زردچوبه ،عالوه بر اثرات آنتیاکسیدانی و ضد التهابی،
اثرات ضد سرطانی و ویژگی های ممانعت از ایجاد سرطان را هم داراست.
ویتامینهایگروهب:بعضیتحقیقاتنشاندادهاستکهویتامینهایگروه
ب از جمله اسید فولیک یا همان ویتامین ب  ،۹می تواند خطر ابتال به برخی
سرطان ها را کاهش دهد .افرادی که اسید فولیک بیشتری دریافت می کنند،
خطر ابتال به سرطان روده بزرگ و سرطان کبد کمتر است .فوالت ،برای سلول
ها و بافت های تکثیر یافته بسیار مفید است .برای مبتالیان به سرطان ،مصرف
مکمل فوالت بسیار خوب است .آنتی اکسیدانها :آنتی اکسیدان ها ،باعث
قطع رشد سلول های سرطانی در محیط آزمایشگاهی شده اند .افرادی که
مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها مانند چای سبز می نوشند و از سیگار
اجتناب می کنند ،کمتر در معرض خطر سرطان مری هستند.

عفونتهای ادراری دوران بارداری را
جدیبگیرید
تهران -ایرنا -عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت :عفونت
ادراری ،شایعترین عفونت دوران بارداری و شیوع آن در زنان باردار حدود  ۵تا ۶
درصد است .عواملی نظیر نژاد ،بارداری چندم و شرایط اقتصادی و اجتماعی در
میزان ابتال به این عفونت مؤثر است.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی مرکز درمان ناباروری ابنسینا ،دکتر فیروزه
بالش ،شایعترین نوع عفونت ادراری را عفونت باکتریایی دانست و افزود :در ۹۰
درصد موارد ،عامل عفونت باکتریهایی هستند که بهطور معمول در رودهو دستگاه
تزا
تناسلی وجود دارند و با ما همزیستهاند ،اما در دوران بارداری میتوانند عفون 
شوند.
ی به خودی خود باعث پاتوژنتر یا
جراح و متخصص زنان و زایمان ادامه داد :باردار 
یزاترشدناینباکتریهانمیشود،بلکهتغییراتناشیازبارداریدردستگاه
بیمار 
ادراری و تناسلی ،زنان باردار را نسبت به این عفونتها مستعدتر میکند.
عضو تیمتخصصیمرکزدرمانناباروریابنسینادربارهعالئمعفونتهایادراری
ً
در بارداری گفت :معموال این عفونتها بدون عالمتاند ،اما اگر عالمتدار شوند ،با
عالئمی مانند سوزش ،درد و تکرر ادرار ،درد زیر شکم و در مراحل پیشرفتهتر با تب و
لرز و درد در ناحیه کلیه همراه است.
وی درباره عواملی که باعث عالمتدار شدن و پیشروی عفونت به بخشهای
فوقانی دستگاه ادراری میشود ،گفت :شایعترین عامل گسترش و حاد شدن
عفونت ،استاز یا باقی ماندن ادرار در مثانه است که در دوران بارداری ممکن است رخ
دهد .عامل دیگر ،ریفالکس یا بازگشت ادرار به حالب است .بیماریهای زمینهای
ت را افزایش دهد.
مانند دیابت نیز میتوانند خطر بروز این نوع عفون 
بالش با تأکید بر تشخیص و درمان بهموقع این عفونت در دوران بارداری ،تصریح
کرد :از آنجا که ممکن است این عفونت بدون عالمت باشد ،الزم است در ویزیت
اول بارداری آزمایش ادرار برای او درخواست شود تا در صورت وجود عفونت درمان
الزم انجام شود .وی اظهار داشت :داروهایی که برای درمان عفونت ادراری در
دوران بارداری ،بهویژه اوایل بارداری ،تجویز میشود ،عارضهای برای سالمت جنین
ً
ً
ندارد .همچنین ،حتما پس از اتمام دوره دارو ،باید مجددا آزمایش ادرار انجام شود
تا مطمئن شویم که کشت ادرار منفی است .این متخصص زنان و زایمان درباره
عفونتهای ادراری حاد و عالمتدار و همچنین عفونتهای مکرر در دوران بارداری
بیان کرد :اگر عفونت ادراری به عالئمی همچون درد و تب و لرز منجر شود ،خانم
ً
ک الزم را
باردار حتما باید در بیمارستان بستری شود تا به صورت وریدی آنتیبیوتی 
دریافت کند .وی تصریح کرد :همچنین ،زنان بارداری که دچار عفونت مکرر ادراری
میشوند ،الزم است تا پایان دوران بارداری آنتیبیوتیک با دوز کم دریافت کنند تا
عفونت به نواحی فوقانی دستگاه ادراری و کلیهها تسری نیابد .عضو تیم تخصصی
مرکز درمان ناباروری ابنسینا یادآور شد :زنان باردار باید بدانند اگر عفونت ادراری
در دوران بارداری بهموقع تشخیص داده و به طور کامل درمان شود ،هیچ عارضهای
برای بارداری ندارد ،اما اگر بهطور مناسب درمان نشود و عفونت مثانه و کلیه را نیز
درگیر کند ،میتواند عوارضی همچون سقط جنین ،پارگی زودرس کیسه آب و
ً
زایمان زودرس را در پی داشته باشد .وی افزود :بنابراین ،خانمهای باردار حتما در
ابتدای بارداری باید آزمایش ادرار انجام دهند و در طول بارداری نیز در صورت بروز
ً
عالئم،حتمابهپزشکمراجعهکنند.
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اجتماعی

رییس شورای اسالمی شهر قنوات :

شهرکگلخانهایبرایکشاورزانشهر
قنواتایجادمیشود

رییس شورای اسالمی شهر قنوات قم گفت :به منظور حمایت از کشاورزان قنوات
و توسعه کسب و کار آنان در محل سکونت خود  ،شهرک گلخانهای با امکانات الزم در
نزدیکی این شهر ایجاد میشود.
"سید حسن حسینی" بیان کرد :شغل اصلی مردم شهر قنوات کشاورزی و
صیفیکاری است و بسیاری از آنان برای کار به استانهای دیگر که شرایط الزم
برای کشت انواع صیفیجات را دارد ،میروند  ،به همین دلیل مجموعه مدیریت
شهریقنواتباهمکاریسایرنهادهاتصمیمبهایجادشهرکگلخانهایدرنزدیکی
این شهر گرفتند تا کشاورزان قنوات در قم مانده و در محل زندگی خود به فعالیت
اقتصادیادامهدهند.
وی ادامه داد :عالوه بر این  ،ایجاد شهرک گلخانهای در نزدیکی شهر قنوات و
هدایت کشاورزان منطقه به سمت این نوع از کشت ،نقش موثری در موفقیت اجرای
راهبرد تغییر الگوی کشت و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی استان خواهد
داشت .وی افزود :در همین رابطه ،زمین مورد نیاز در فاصله کوتاهی تا شهر قنوات
خریداری و شرکت تعاونی تامین نیاز صیفیکاران قنوات قم با اعالم ثبتنام اولیه،
به صورت رسمی ثبت شد.
حسینی گفت :ایجاد این شهرک گلخانهای نقش موثری در ایجاد شغل و ارتقا
درآمد کشاورزان منطقه خواهد داشت و امیدواریم با اقدامهای صورت گرفته و
استقبال خوب کشاورزان در زمینه خرید سهام و سایر امور ،روند فعالیت و توسعه این
مجموعه با سرعت دنبال شود.
وی بیان کرد :برای این شهرک گلخانهای چاه مناسبی که دارای آب با کیفیت و
قابل استفاده برای کشتهای گلخانهای است ،انتخاب شده تا محصوالت تولیدی
این مجموعه دارای باالترین استانداردهای مورد نیاز باشد.
وی ادامه داد :تالش زیادی صورت گرفت تا این شهرک گلخانهای در خود شهر
قنوات ایجاد شود  ،اما در جریان بازدید از چاههای کشاورزی منطقه برای یافتن چاه
آبی کهبهطورکاملمناسبکشتهایگلخانهبودهومسالهاینداشتهباشد،ازنظر
کارشناسیمشخصشدشرایطالزممهیانیست.
شهر قنوات پرجمعیت ترین شهر استان قم پس از شهر قم است که در بخش
مرکزی استان قرارگرفته و فاصله آن با شهر قم حدود  ۱۰کیلومتر است ،این شهر در
سال  ۷۹با ادغام روستاهای حاجیآباد لکها ،مرادآباد ،والیجرد و حسنآباد ایجاد
شد و از سابقه تاریخی قابلتوجهی برخوردار است و گویش برخی از مردم ساکن در
این شهر به زبان لکی است.
این شهر در مناطق خشک و کویری قم قرار گرفته است و درگذشته از طریق حفر
قنات ،آب مورد نیاز مردم منطقه تامین میشد و به دلیل همین پیشینه تاریخی به
نام شهر قنوات شناخته میشود .استان قم دارای یک شهرستان به همین نام و پنج
بخش مرکزی ،جعفریه ،سلفچگان ،کهک و خلجستان است؛ بخش مرکزی قم با
بیش از هفت هزار و  ۵۰۰کیلومترمربع دارای  ۲دهستان قنوات و قمرود است که
جمعیتی حدود ۳۵هزار تن دارد.
مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد قم مطرح کرد

افزایشقیمتمانعتحققتامینمسکن
مددجویان

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره)
قم گفت :بر اساس برنامهریزی انجامشده ،امسال باید  ۴۰واحد مسکونی برای
مددجویان این نهاد در استان قم تامین میشد که افزایش قیمت مانع تحقق این
هدف شد.
یوسف رشیدی افزود :برای ساخت و یا خرید مسکن ،کمیته امداد  ۳۰۰میلیون
ریال بالعوض و  ۳۰۰میلیون ریال در قالب وام به مددجویان کمک میکند و تامین
مبلغ باقیمانده بر عهده مددجو میباشد .وی اضافه کرد :با روند افزایش قیمت
در بخش مسکن که امسال و سال گذشته اتفاق افتاد ،تامین مبلغ باقیمانده برای
بسیاری از مددجویان ممکن نیست .وی ادامه داد :امسال  ۴۰سهمیه خرید یا
ساختمسکنبرایاستانقمدرنظرگرفتهشدهبودکهتاکنونباکمکخیرانفقط
خرید  ۲واحد مسکونی محقق شدهاست .رشیدی گفت :با وضعیت اقتصادی که
جامعه مواجه شدهاست ،خرید مسکن برای مددجویان فقط با کمک خیران ممکن
است و ازاینرو از جامعه خیران تقاضا داریم در حد توانشان در این طرح مشارکت
داشتهباشند.
وی خاطرنشان کرد :درسال  ،۹۶سهمیه استان قم  ۷۰واحد مسکونی بود که به
دلیل قیمت مناسب ۸۵،واحد مسکونی برای مددجویان تهیه شد ،ولی در سه سال
گذشته افزایش قیمت مانع تحقق اهداف در بخش خرید مسکن برای مددجویان
کمیته امداد شدهاست .وی گفت :برای کمک به خانهدار شدن مددجویان کمیته
امداد ،زمین مورد نیاز برای ساخت یک مجتمع  ۲۱واحدی به متراژ هر واحد۷۸ ،
متر برای مددجویان تامین شده است .مدیر تامین مسکن کمیته امداد قم افزود:
برای ساخت هر واحد سه میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال نیاز است و مددجویان باید
حداقل یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال آورده داشته باشند و مابقی با کمک خیران
و منابع مالی کمیته امداد تامین خواهد شد .وی اضافه کرد :مددجویان این واحدها
انتخاب شدهاند و در صورت واریز آورده ،این مجتمع در کمتر از یک سال آینده
تحویل داده خواهد شد .به گفته وی ،خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد که
سرپرست آنها فوت نموده و اعضای خانواده بیش از سه نفر هستند ،جامعه هدف
در تامین مسکن میباشند .رشیدی بیان کرد :در برنامه امسال باید تعمیرات منازل
یک هزار و  ۱۰۰مددجو انجام شود که تاکنون تعمیرات  ۵۹۰واحد با اعتبار ۳۲
میلیارد ریال انجامشده و مابقی نیز در دست اقدام است .وی با بیان اینکه در بخش
تعمیرات نیازی به آورده مددجویان نیست ،افزود :در این بخش  ۱۰۰میلیون ریال
در قالب تسهیالت و ۷۰میلیون ریال بالعوض برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته
میشود .حدود  ۲۲هزار و  ۲۷هزار خانوار در قالب حدود  ۳۹هزار و  ۸۵۰هزار نفر
تحت حمایت کمیته امداد قم است.
مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی قم :

تولید ماهیان خاویاری در قم
گسترشمییابد

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم گفت :براساس راهبرد
جهش تولید با ارائه مجوزهای الزم برای ایجاد مراکز جدید پرورش ماهیان خاویاری
به دنبال افزایش ظرفیت تولید این محصول و ارتقا جایگاه استان در این بخش
هستیم.
سید محمدرضا طاهری ضمن اشاره به این که بر اساس آمار سال گذشته قم رتبه
ششمکشوردرتولیدخاویارپرورشیرادراختیاردارد،بیانکرد:همچنینایناستان
رتبه هفتم کشور در تولید گوشت ماهیان خاویاری پرورشی را به خود اختصاص داده
است که نشان دهنده جایگاه این محصول در حوزه شیالت قم است.
وی افزود :در همین رابطه طی سال جاری یک فقره پروانه بهره برداری ماهیان
خاویاری با ظرفیت  ۱۰تن تولید گوشت ماهیان خاویاری و تولید ساالنه ۱۵۰
کیلوگرم خاویار در قم صادر شده است.
وی ادامه داد :محصوالت خاویاری تولید شده در قم دارای باالترین کیفیت و
استانداردهای الزم است و در بازارهای داخلی و بین المللی مشتریان خاص خود
را دارد .طاهری گفت :سال گذشته نیز  ۱۷۰کیلوگرم خاویار پرورشی فیلماهی در
قم تولید و به بازار عرضه شد که نشان دهنده اهمیت سرمایهگذاری در این بخش
اقتصادی است .وی با اشاره به این که قم از استانهای پیشرو در پرورش ماهیان
خاویاری است ،افزود :اجرای نخستین طرح پرورش ماهیان خاویاری در آبهای
داخلی کشور در سال  ۱۳۸۰و همچنین اجرای نخستین طرح استحصال خاویار
پرورشی بخش خصوصی کشور در سال  ۱۳۸۷از جمله دستاوردهای استان در
این بخش است .وی ادامه داد :در کنار این دستاوردها باید به موفقیت قم در انجام
نخستینصادراتگوشتفیلماهیپرورشیکشورتوسطبخشخصوصیدرسال
 ۱۳۸۶به میزان سه تن و نخستین صادرات خاویار فیل ماهی پرورشی کشور توسط
بخش خصوصی در سال  ۱۳۹۰نیز اشاره کرد.
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ایمان گزارش میدهد

آموزش هم تغییر مسیر میدهد؟

یک پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی معتقد است بسیاری از
سیاستهایی که در حوزه آموزش اجرا شده ،این امکان را فراهم کرده تا
کاالییسازی آموزش به سمت قشر خاصی جهتگیری داشته باشد.
درصد قبولی رتبههای برتر کنکور  ۹۹سبب شد تا پرسشهای مختلفی از
تحوالت رخ داده در حوزه آموزش کشور مطرح شود .امسال بیش از یک سوم
رتبههای زیر ۱۰۰۰کنکور از منطقه یک تهران بودند!
از میان رتبههای برتر کنکور  ۹۹فقط سه درصد متعلق به مدارس دولتی بوده و
 ۷۰درصد قبولشدگان از مدارس تیزهوشان ۱۴ ،درصد از مدارس غیرانتفاعی
و ۱۳درصد از مدارس نمونه دولتی بودهاند .از طرفی دیگر گرانترین مدارس
غیردولتی در تهران شهریههای بیش از صد میلیونی دارند و متوسط شهریه
مدارس غیردولتی در متوسطه اول و دوم  ۱۱و  ۱۳میلیون تومان است.
اکنون این پرسش مطرح میشود که چرا جای دانشآموزان مدارس عادی و
دولتی در میان نفرات برتر کمرنگ است؟
در سه دهه اخیر ،آموزشوپرورش در ایران فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده
است و این روزها هم انتشار این آمار ،زوایای پنهان دیگری از وضعیت نامطلوب
عدالت آموزشی را بیشتر نشان داد .هر چند پیش از این هم این وضعیت تفاوت
چندانینداشت.
اگر بخواهیم از زاویه دیگری به موضوع عدالت آموزشی بپردازیم ،باید به بررسی
مدارس رتبههای برتر کنکور  ۹۹پرداخت؛ براساس گزارش سازمان سنجش از
میان ۴۰نفر رتبههای برتر کنکور ۱۱،۹۹نفر تهرانی هستند؛ بیشتر نفرات برتر از
مدارس خاص و غیر دولتیاند و از میان ۴۰نفر برتر ۱۲،نفر دختر و ۲۸نفر پسرند.
بیشترین رتبههای برتر دختر در گروه هنر است بهگونهای که هر ۵نفر نخست را
آنها تشکیل میدهند؛ پس از آن گروه زبانهای خارجه قرار دارد که سه نفر از میان
 ۵رتبهنخست،دخترهستند.
در گروه آزمایشی رشته ریاضی نیز همه ۱۰رتبه نخست به پسران اختصاص دارد
و در گروه آزمایشی علوم تجربی یک دختر موفق به کسب رتبه هفتم شده است .از
 ۱۰رتبه نخست رشته ریاضی ،سه نفر از شهر تهران و بقیه از دیگر شهرها هستند.
در گروه آزمایشی علوم تجربی ،از میان  ۱۰نفر نخست ۹ ،نفر پسر و یک نفر
دختر است و سه نفر از تهران و بقیه از سایر شهرها هستند .در گروه آزمایشی علوم
انسانی ،از میان ۱۰نفر نخست ۶،نفر پسر و ۴نفر دختر هستند و یک نفر از تهران
وبقیهازشهرستانهاهستند.
بیتوجهی به توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم
ی در کشور به این سمت و سو رفته است؟ امید
اما چرا وضعیت عدالت آموزش 
رضایی پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی در این رابطه به ایرناپالس
میگوید:چندسالیاستکهمقررشدهمنابعحاصلازمالیاتبنیادهاونهادهای
انقالبی به توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم اختصاص یابد؛ موضوعی که
تا کنون محقق نشده است.
در تدوین الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹دولت فقط حدود  ۱۶میلیارد تومان مالیات
برای این بنیادها پیشبینی کرده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق مجلس به
بیش از ۱۵۰۰میلیارد تومان افزایش یافت .رقمی که بنا بر قانون باید صرف توسعه
عدالت آموزشی در مناطق محروم شود.
امیدی ادامه میدهد :در الیحه بودجه  ۱۳۹۹اعتبار بیشتر برنامههای مربوط
به آموزش در مناطق محروم در مقایسه با سال  ۱۳۹۸کاهش یافت؛ درحالی
که دانشآموزانی که تحت پوشش این برنامهها قرار دارند ،بیشتر شده است.
تهیه کتابهای درسی نیمبها و رایگان در مناطق محروم ،هزینه ایابوذهاب
دانشآموزان مناطق محروم ،پوشش دانشآموزان بازمانده از تحصیل در
استانهای هدف و آموزش پیش دبستانی در مناطق دوزبانه برخی از برنامههایی
هستند که اعتبار آنها کاهش یافته؛ این جدا از کمبودهای شدیدی است که به
لحاظ امکانات زیرساختی در مناطق محروم وجود دارد؛ از نبود مدرسه گرفته تا
مدارسغیراستانداردوتخریبی.
 ۸۷درصد ،میانگین سهم دولتها از تأمین مخارج
آموزش عمومی در جهان
وی ادامه میدهد :این بدیهی است که مالیات پیشبینی شده رقمی نیست که
بتواندعدالتآموزشیرامحققکندوازسوییعدالتآموزشیدراقتصاد-سیاسی
بیاعتبار شده ،اما با توجه به فلسفه تاسیس این بنیادها حداقل انتظار این است
که این منبع را پوچ نکنند و با حداکثر توان مالی و فنی در خدمت تحقق عدالت
آموزشی در مناطق محروم باشند.

به گفته وی ،امروزه میانگین سهم دولت از تأمین مخارج آموزش عمومی در
جهان حدود  ۸۷درصد است .این میزان در اروپا حدود  ۹۰درصد و در  ۱۲کشور
اروپایی ،دولت بیش از  ۹۹درصد مخارج آموزش عمومی را تأمین میکند .اما این
نسبت در ایران بین  ۶۰تا  ۶۵درصد برآورد میشود؛ این برآورد بدون لحاظ بازار
سایه آموزش (بازار کنکور و کالسهای تقویتی ،نشر کتب کمکآموزشی و )...
است.
 ۵۵درصد؛ میانگین سهم دولت در تأمین مالی
آموزش عمومی در ایران
این پژوهشگر ادامه میدهد :یعنی اگر سهم بازار سایه نیز به مخارج آموزشی
افزوده شود ،سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی در باالترین برآورد حدود
 ۵۵درصد خواهد بود .نکته قابل توجه این است که این روند کاهش مشارکت
دولت در تأمین مالی آموزش در یک دهه اخیر وضعیت نگرانکنندهای یافته
و در عمل شاهد دگردیسی مدارس از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی و کار و
کاسبی هستیم؛ بهطوریکه برخی وزیران آموزشوپرورش ماموریت اصلی خود را
بر درآمدزایی مدارس متمرکز کرد ه و در این راستا تالش میکنند قوانین باالدستی
را یا دور بزنند یا با تفسیر به رأی قوانین ،برنامههای تبدیل مدارس به بنگاه را پیش
ببرند.
امیدی میافزاید :برای مثال ،در سال  ۱۳۹۳وزیر وقت آموزشوپرورش با
تفسیر به رأی تبصره  ۳قانون بودجه ،اصرار داشت مدارسی را که در موقعیت
تجاری قرار دارند از طریق تغییر کاربری به مراکز اداری و تجاری تبدیل کند.
هرچند قانونگذاران این تفسیر را نپذیرفتند اما آموزشوپرورش این سیاست را از
طریق مغازهسازی در مدارس ،اجارهدادن همه یا بخشی از ساختمان مدرسه به
بنگاههای اقتصادی و غیره پیش برد.
طرح مجلس و تضعیف آموزشوپرورش به عنوان یک نهاد عمومی
ایناستاددانشگاهادامهمیدهد:طیفیازنمایندگانمجلسنیزازسالگذشته
طرحی با عنوان «اصالح برخی مقررات اداری و مالی آموزشوپرورش» را در دستور
کار مجلس قرار دادهاند که بهموجب بند ۲این طرح ،وزارت آموزشوپرورش مکلف
شده (با قید مکلفشدن) امالک مازاد واقع در بر خیابانها و مناطق تجاری را بدون
نیازبهمجوزکمیسیونشهرسازیومعماریتغییرکاربریدادهورأسایابامشارکت
بخش خصوصی ،بهصورت طرحهای خدماتی و تجاری احداث کند.
تشخیص مازاد بودن امالک نیز به خود آموزشوپرورش واگذار شده است.
براساس تجربههای پیشین و روندهای موجود ،پیامدهای اجتنابناپذیر تعیین
چنین تکالیفی برای آموزشوپرورش چیزی نخواهد بود جز گستراندن بساط
رانت و فساد ،بهتاراجرفتن اموال عمومی و تضعیف هرچهبیشتر آموزشوپرورش
به عنوان یک نهاد عمومی.
امیدی تشریح میکند :سیاست دیگری که در سالهای اخیر در راستای
دگردیسی مدارس به بنگاه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته ،خرید خدمات
آموزشی از بخش خصوصی است .برای این سیاست دو هدف ذکر میشود:
نخست؛ جلوگیری از ورشکستگی مدارس خصوصی .دوم؛ خرید ارزانتر خدمات
آموزشی که این هدف در اظهارات رئیسجمهوری در زمان تقدیم الیحه بودجه به
مجلسنیزتصریحشدکهنشانازکمتوجهیبهسیاستگذاریاجتماعیواهمیت
نهادهایعمومیاست.
دگردیسیمدارسبهبنگاهاقتصادی
وی میگوید :متأسفانه دولت بههر طریقی بهدنبال کاهش هزینههای خود
است و کمترین توجهی به پیامدهای چنین سیاستهایی ندارد .در الیحه بودجه
سال  ،۱۳۹۸ردیف  ۴تبصره  ۱۹و ردیفهای  ۱و  ۳بند «ب» تبصره  ۲۱دولت
مکلف شده که سالیانه  ۱۰درصد دانشآموزان را از طریق خرید خدمات از بخش
غیردولتی اداره کند و همچنین آموزشوپرورش مکلف شده تا پایان سال ،۱۳۹۹
حداقل  ۵۰درصد نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق خرید خدمات تأمین
کند.
«طرح خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه  ۱۹۹۰در آمریکا شروع شد و جالب
اینکه تا سال ۲۰۱۵یعنی در حدود ۲۵سال فقط ۶درصد از دانشآموزان آمریکایی
ذیل چنین طرحی قرار گرفتهاند اما ما بنا داریم ساالنه  ۱۰درصد را به پیمانکاران
این طرح بسپاریم ».این پژوهشگر توضیح میدهد :همچنین بودجهای که دولت
آمریکا به این نوع مدارس اختصاص میدهد هیچ تفاوتی با مدارس دولتی ندارد.
یعنی دولت همان سرانه بودجه مدارس دولتی را به چنین مدارسی هم میپردازد.
ن وجود این طرح در آمریکا با نقدهای جدی همراه بوده؛ زمینهسازی برای
با ای 
ش از پیش شأن معلمی و تبدیلکردن
بهرهکشی بیشتر از معلمان ،تنزل بی 
آموزشوپرورش به صنعتی سوداگرانه از جمله این نقدهاست .این در شرایطی
است که در ایران دولت در سالهای گذشته ،کمتر از یکچهارم سرانه دانشآموزی
در بخش دولتی را به طرح خرید خدمت اختصاص داده است .یعنی اگر سرانه
دانشآموزی در بخش دولتی حدود سه میلیون تومان بوده ،تحت خرید خدمت
تنها ۷۰۰هزار تومان در ازای هر دانشآموز پرداخت شده است؛ بهعبارتی میتوان
این گزاره را پذیرفت که نقدهای وارد به چنین طرحی در آمریکا با شدت بیشتری
درباره ایران نیز صدق میکند.
ضرورت بازنگری دولت و مجلس در حوزه آموزش
وی معتقد است :بسیاری از سیاستهایی که در سالهای اخیر حتی بدون
وجود چنین قوانینی در حال اجرا بوده و تصویب بندهای پیشگفته در بودجه
یراهه و
سال  ،۱۳۹۸فقط این امکان را فراهم میکند تا آموزشوپرورش این ب 
کاالییسازی آموزش به نفع طبقه برخوردار را با شتاب بیشتری طی کند .دولت و
نمایندگان مجلس باید مساله آموزشوپرورش را با حساسیت بیشتری در نظر قرار
دهند و نهتنها از تصویب چنین بندهایی در قالب بودجه سنواتی جلوگیری کنند،
بلکهرونددگردیسیمدارس(بهعنواننهاداجتماعی)بهبنگاهاقتصادیرامتوقف
کنند؛ این روند نقض آشکار حقوق بنیادین مردم است.

وزیرآموزشوپرورش:

شاد خدمتی بزرگ مبتنی بر تکنولوژی مجازی در کشور است
وزیر آموزشوپرورش گفت :پیام رسان شاد به عنوان
شبکه آموزشی دانش آموز خدمتی بزرگ مبتنی بر
تکنولوژی مجازی در کشور است که به ظرفیتی رسیده تا
بهراحتینشستهاییراباحضورمجازیبیشازهزارنفر
از مدیران ،معلمان و خانوادهها برگزار کنیم.
محسنحاجیمیرزاییدرپانزدهمیننشستازسلسله
نشستهای گفتگوی هفته که با حضور رییس دیوان
محاسبات کشور برگزار شد ،افزود :نظارت ،حسابرسی
و کنترل بخش مهم ،ضروری و رکن اساسی هر مجموعه
است که از طریق آن انضباط ،اثربخش و کارایی در
مجموعه افزایشیافته و با مسئولیتپذیری و شفافیت
ارتقا مییابد .پانزدهمین نشست از سلسله نشستهای
گفتگوی هفته باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین
وزارت آموزشوپرورش و دستگاههای مختلف کشور و با
موضوع گفتگو بر محور تحول با حضور مهرداد بذرپاش،
رییس دیوان محاسبات کشور ،اعضای شورای معاونان،
مدیران کل آموزشوپرورش استانها و روسای ۷۶۰
منطقه آموزشوپرورش کشور بهصورت ویدیوکنفرانس و
از طریق شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) برگزار شد.
وی با یادآوری اینکه کیفیت عملکرد یک مجموعه
به میزان کیفیت عملکرد تکتک زیرمجموعههای آن
وابسته است ،تصریح کرد :هر رکن از یک مجموعه
عملکردی میتواند کارکرد درست یا نادرستی داشته
باشد و درستی یا نادرستی کارکرد تمام زیرمجموعهها در
میزانعملکردکلیمجموعهتأثیرگذارخواهدبود.هرچه
کیفیت عملکرد یک مجموعه باالتر باشد و نشاندهنده
بهتر عمل کردن تکتک اعضای مجموعه است .وزیر
آموزشوپرورش دستیابی به درک و فهم مشترک در حل

مسائل را یکی از راهحلهای رفع مشکالت دانست و
عنوانکرد:اگربتوانشرایطیایجادکردکهمجموعههای
مختلف در فهم مشترک از یک موضوع قرار گیرند،
نتیجه کار بهتر میشود .وی ادامه داد :بر این اساس
گفتگوهای این چنینی را شکل دادیم تا دیدگاههای دو
دستگاه را به هم نزدیکتر کنیم و با نزدیکتر شدن زاویه
دید و سطح ادراک ،مشکالت را بهتر از قبل حل کنیم.
حاجی میرزایی ادامه داد :هرچقدر شرایط پیچیدهتر
شود ،به همان نسبت کارکرد مجموعه بهمراتب پیچیدهتر
میشود و با پیچیدهتر شدن کارکرد مجموعهها ،الزم
است هوشمندی افراد و ظرافت در انجام کار هم باال
برود .وی گفت :بیشتر مجموعهها در روش عملکردی
خود به رویههای قدیمی وابستهاند و تجربه نشان داده
است بهراحتی تمایل به تغییر ندارند .بااینحال ممکن
است شرایط ناگهانی به وجود آید که الزم به تغییر همه
روشهای گذشته داشته باشیم .وزیر آموزشوپرورش
ادامه داد :کرونا این شرایط را به وجود آورد و بهیکباره
تمام پیوندهای قدیمی را تغییر داد .با شیوع کرونا تمام
روابط ستاد تا مدرسه ،روشهای آموزش ،پاسخگویی،
تعیین تکلیف ،آزمون و ارزشیابی دانش آموزان با مخاطره
روبرو شد و دیگر قادر به انجام کار از روشهای قدیمی
نبودیم .وی تصریح کرد :در این شرایط باید بهسرعت در
زیستبوم جدید فرآیندها تعریف می شد .بنابراین ابتدا
آموزش از شبکههای تلویزیونی آغاز شد ،ولی بهسرعت
متوجه شدیم اینیک رابطه یکطرفه است و تعاملی و
کاملنیست.حاجیمیرزاییگفت:برایرسیدنبهرابطه
تعاملی و دوسویه در آموزش ،پیامرسانها انتخاب شدند.
در این شرایط نیاز به پیامرسانی داشتیم که هم از لحاظ

فنی باال باشد و بتواند گستره آموزشوپرورش را در برگیرد
و هم دارای محیطی ایزوله باشد که قادر به کنترل آن
باشیم و بتوانیم دانش آموزان را از آسیبهای اجتماعی و
مخاطرات فضای مجازی مصون نگا ه داریم.
وی راهاندازی شاد را خدمتی بزرگ مبتنی بر تکنولوژی
مجازی در کشور دانست و عنوان کرد :به این ترتیب
پیامرسان شاد بهعنوان شبکه آموزشی دانشآموز،
طراحی و راهاندازی شد و با تمام مشکالت پیش رو،
به ظرفیتی رسید که پیشاز این نداشتیم تا بهراحتی
نشستهای اینچنینی را با حضور مجازی بیش از هزار
نفر از مدیران ،معلمان و خانوادهها که در سالهای قبل
تنها یکبار در سال برگزار میشد ،برگزار کنیم.
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت :نهادهای نظارتی
باید در این شرایط با نظارت دقیق و ارزیابی درست،
یاریگر ما باشند .باید ارتباط با نهادهای نظارتی و دیوان
محاسبات کشور ،ارتباط آموزشی باشد و از گزارشهای
نهادهای نظارتی ،مطالب جدید بیاموزیم و ایرادات
جزیی کار را رفع کنیم .حاجی میرزایی ادامه داد :وزارت
آموزشوپرورش با تمام نیروهای خود در خدمت است تا
در امر تعلیم و تربیت نسل آینده کشور مشکلی به وجود
نیاید .قانون را میثاق مشترک همه دستگاههای کشور
میدانیم و اعتقاد داریم با اجرای قانون میتوانیم باهم به
راههای مشترک و بهتری برسیم.
وی در پایان گفت :سرمایه آموزشوپرورش آبرو و
اعتماد مردم و باور جامعه بهسالمت آموزشوپرورش
است .جامعه برای فرهنگیان احترام قائل است و تالش
میکنیم تا به این آبرو خدشه وارد نشود و ساحت ،اعتبار و
آبروی کلی نظام تعلیم و تربیت حفظ شود.

سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم :

عالمهمصباحیزدیشخصیتیکمنظیر
در عالم اسالم بود

قم-سپاهاستانقمبابیاناینکهعالمهمصباحشخصیتکمنظیردرعالماسالم
بود ،گفت :ایشان پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون در ِعداد و تراز انقالب
اسالمیونظاممقدسجمهوریاسالمیبودهاست.سپاهامامعلیبنابیطالب
(علیه السالم) استان قم با بیان اینکه آیت الله مصباح شخصیت کم نظیر در عالم
اسالم بود ،گفت :ایشان پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون در ِعداد و تراز
انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده است.
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با کمال تأثر و تالم در گذشت عالمه ذوالفنون و فقیه پارسا ،عالم مجاهد و انقالبی
و حکیم بصیر ،حضرت آیت الله حاج شیخ محمد تقی مصباح یزدی (اعلی الله
ُ
مقامه الشریف) را به ساحت قدسی حضرت بقیت الله االعظم (ارواحنا ُ
فداه) و نایب
ّ
بر حقش حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله ُ العالی) ،مراجع عظام
تقلید(ایدهماللهتعالی)وحوزههایعلمیهوارادتمندانوشاگردانمعظمبویژهبیت
مکرم و آقازادگان عزیز و شریف ایشان ،خاضعانه تسلیت و تعزیت میگویم .بدون شک
عشق و ارادت علمی و عملی آن دانشمند برجسته و ممتاز به مکتب متعالی اسالم
و آرمانهای بلند امام راحل و عظیم الشان (رضوان الله تعالی علیه) و خلف صالح و
ُ
(حفظه
شایسته اش رهبر حکیم و فرزانه ی انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای
اللهتعالی)ازاوشخصیتیکمنظیردرعالماسالمرابهتصویرکشیدکهدرطولحیات
پر برکت خویش به یادگار گذاشت و همچون نگینی بر تارک تاریخ خواهد درخشید.
حسنات ماندگار آن عالم غیور و سلحشور و مجاهد نستوه و مبارز ،در دورانهای
مختلف ،از آغازین روزهای شکل گیری نهضت مبارک حضرت امام خمینی ّ
(قدس
سره) و پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تاکنون در ِعداد و تراز انقالب
اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی از قبیل تصنیف و تألیف دهها جلد کتب
و متون آموزشی و پژوهشی مبتنی بر مبانی فکری ،فرهنگی ،اخالقی ،تربیتی،
اجتماعی ،سیاسی و اعتقادی و مدیریتی اسالم ناب محمدی (صلی الله علیه و آله)،
برای حوزهها و دانشگاهها و نیز تأسیس و توسعهی مرکز آموزشی و پژوهشی متناسب
با نیازهای انقالب اسالمی و تربیت خیل عظیمی از شاگردان شاخص و اثر گذار ،از
الطاف ّ
خفیه الهی بر آن مرد بزرگ و حکیم و عارف و سالک الی الله بود که برگهایی
از اوراق زرین دفتر حیات پر ثمرشان را شکل داده است .سپاه امام علی بن ابی طالب
عمار والیت
(علیه السالم) برای آن عبد صالح خدا و فیلسوف گرانمایه و حکیم متاله و ِ
و انقالب ،علو درجات و حشر با اولیا الله را مسئلت مینمایم.
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سن مآب
غفرالله له و لنا وطوبی
سپاه امام علی بن ابی طالب (علیه السالم) استان قم
معاونتوسعهمشارکتهایمردمیکمیتهامداداستانقم:

کمک فصلی خیر قمی ،برای پرداخت
قبوضگازمددجویان

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم گفت :خیری که 50
سال هزینه سوخت نیازمندان را پرداخت می کند ،امسال در سومین مرحله
کمک های خود  900میلیون ریال برای پرداخت قبوض گاز مددجویان کمیته
امداد کمک کرد .سید محمد رضا میره ای ، ،از کمک فصلی یک خیر قمی برای
پرداخت قبوض گاز مددجویان کمیته امداد استان قم خبر داد و گفت :خداوند
 50سال است که به این فرد نیک اندیش توفیق گره گشایی از مشکالت مردم
را عنایت کرده است .وی با اشاره به اینکه این ّ
خیر در سالهای گذشته هزینه
سوخت نفت نیازمندان را تأمین می کرد افزود :اکنون سالهاست که بخشی از
هزینه قبوض گاز مددجویان کمیته امداد را به عهده گرفته است .میره ای با اشاره
به اینکه از ابتدای امسال تاکنون سه مرحله برای این کار خیر کمک کرده است
گفت :این ّ
خیر قمی در آخرین کمک خود به کمیته امداد  900میلیون ریال
کمک کرده است .وی افزود :این خیر نیکوکار که خواست نامش برده نشود هر
سال قبل از عید نوروز کمک های قابل توجهی برای پوشاک نیازمندان انجام می
دهد که بخش قابل توجه آن به مددجویان این نهاد اهدا می شود .معاون توسعه
مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم با تأکید بر اینکه مددجویان کمیته
امدادازمشترکینپرمصرفنیستندخواستارکمکهایبیشترخیرانبرایتأمین
هزینه آب و برق و گاز آنها شد و افزود :برای انجام این کار خیر ،شماره کارتهای
 6104337770116398بانک ملت و  6037991199520952بانک ملی با
کد شناسه  934316در نظر گرفته شده است که مردم و خیران گرامی می توانند
وجوه نقدی خود را به این حسابها واریز کنند.
کمک 6میلیارد و ۷۵۰میلیونی برای خانه دار شدن چهار مددجوی
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام قم درادامه گفت :با کمک
 ۶میلیارد و  ۷۵۰میلیون ریالی یک خیر قمی چهار خانوار تحت حمایت کمیته
امداد استان خانه دار می شوند .میره ای تامین مسکن مددجویان را در شرایط
فعلی جامعه ضروری عنوان و اظهار داشت :این نهاد تعامل خوبی با خیران دارد
و تالش میکند زمینه خانه دار شدن مددجویان را فراهم کند .میره ای همچنین
با بیان اینکه یکی از خیران استان کمک هزینه خرید مسکن برای چهار خانوار
از مددجویان را فراهم کرده است گفت :این فرد نیکوکار که خواست نامش برده
نشود  ۶میلیارد و  ۷۵۰میلیون ریال برای این کار خیر به کمیته امداد قم پرداخت
َ
کرده است.در حال حاضر ۲۲هزار و ۴۸۹خانواده شامل ۳۹هزار و ۸۸۸تن تحت
حمایتمستمرکمیتهامدادقمهستند.
دردیداربا رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم مطرح شد؛

ضرورتساختبیمارستانتخصصی
در شهر قنوات

در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با امام جمعه و شهردار قنوات بر
ضرورت شبانه روزی شدن فعالیت درمانگاه الزهرا (س) و ساخت یک بیمارستان
تخصصیدراینشهرتاکیدشد.محمدرضاقدیرعصرشنبهدردیدارباامامجمعه
و شهردار قنوات ضمن تاکید بر ضرورت رفع مشکالت بهداشتی و درمانی بخش
افزود :در اسرع وقت جهت بررسی موضوعات بهداشتی و درمانی در شهر قنوات
حضور مییابیم و از نزدیک این مسائل را مورد بررسی قرار میدهیم .وی بیان کرد:
تمرکز و ارائه خدمات به شهرهای اطراف استان با توجه به سر ریز جمعیتی استان
قم به این شهرها امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد .رئیس دانشگاه
علوم پزشکی قم با بیان اینکه سر ریز جمعیتی به شهرهای دیگر استان قم نیازمند
فراهمکردنزیرساختهایالزمازجملهتجهیزامکاناتپزشکیوخدماتدرمانی
است گفت :آمار مرگ و میر استان قم در زمینه کرونا به صفر رسیده است و در
برخی روزها یک و یا  ۲نفر مرگ و میر وجود دارد و در  ۳۱استان کشور از جهت
کرونا قم رتبه ۲۷ام را داراست .همچنین در این دیدار از سوی امام جمعه و شهردار
قنوات بر ضرورت شبانه روزی شدن فعالیت درمانگاه الزهرا (س) و ساخت یک
بیمارستانتخصصیدراینشهرتاکیدشد.
معاونکمیتهامدادقم:

 ۲۶۸دستگاه بخاری گازی بین نیازمندان
قمی توزیع شد

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام (ره) قم گفت :کمیته امداد استان در
آستانه فصل زمستان  ۲۶۸دستگاه بخاری گازسوز به خانوارهای تحت حمایت فاقد
وسایل گرمایشی مناسب تحویل داد .محمد ابراهیم نعیمی در گفت و گویی اظهار
داشت :در آستانه فصل سرما و در راستای حمایت از خانواده های تحت حمایت
استان تعداد  ۲۶۸دستگاه بخاری گازی تهیه و در بین خانواده های فاقد لوازم
گرمایشی توزیع شد .وی افزود :برنامه ریزی برای تامین نیازهای ضروری خانواده
های نیازمند تحت حمایت به ویژه مناطق محروم استان یکی از اهداف این نهاد برای
خدمت رسانی به محرومان است.

اقتصادی5

 شماره 5190ت و سوم 
دوشنبه -پانزدهم دیماه  -1399سال بیس 

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس

یک کارشناس بازار سرمایه به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس
اشاره کرد و گفت :نکتهای که در وضعیت فعلی میتواند کمککننده بهبود
وضعیت بازار باشد ،افزایش میزان عرضههای اولیه است تا دوباره نقدینگی وارد
بازار سرمایه شود.
«سهیلکالهچی»بهاقداماتتاثیرگذاردربهبودروندمعامالتبورساشارهکرد
و گفت :شرایط حاکم در بازار نشاندهنده عملکرد مثبت شاخص هموزن نسبت
به شاخص کل است.
وی با بیان اینکه انتظار و تردید برای سرمایهگذاری در سهام کوچک کمتر از

سهامشرکتهایبزرگاست،گفت:سهامداراننبایدبهدلیلایجادروندصعودی
در سهام کوچک اقدام به فروش سهام بزرگ خود کنند و وارد سهامی شوند که از
نظروضعیتبنیادی در موقعیت ضعیفتری قرار دارند.
کالهچی خاطرنشان کرد :سهام کوچک بازار مانند سهام بزرگ و بنیادی دارای
سهام خوب و بد هستند ،به همین دلیل باید سهامداران دقت نظر بیشتری را برای
انتخاب سهام خود داشته باشند و وضعیت بنیادی و تکنیکالی شرکتها را برای
سرمایهگذاریکوتاهمدتوبلندمدتمدنظرقراردهند.
وی اظهار داشت :با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در کشور و بازارهای

جهانی می توان شاهد ایجاد تعادل رو به باال در معامالت بازار باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه به افزایش میزان عرضه اولیه در بازار اشاره کرد و
گفت :نکتهای که در وضعیت فعلی میتواند کمککننده بهبود وضعیت بازار
باشد،افزایشمیزانعرضههایاولیهاستوبهتراستکهمانندچندوقتگذشته
هفتهای دو بار عرضه اولیه داشته باشیم تا دوباره نقدینگی وارد این بازار شود.
کالهچی به افزایش بازدهی بازار بورس نسبت به دیگر بازارها مانند دالر ،مسکن
و طال اشاره کرد و گفت  :اکنون بازارهای موازی در رکود شدیدی به سر میبرند و
معامله ای در این بازارها انجام نمیشود.
این کارشناس بازار سرمایه به نوسان شاخص بورس در محدودههای بین یک
میلیون و  ۴۰۰هزار واحد تا یک میلیون و  ۴۵۰هزار واحد اشاره کرد و افزود :با
توجه به روند منفی بازار ،سفارشهای حمایتی زیادی در برخی از سهام وجود دارد
که این موضوع می تواند امیدواری هایی را نسبت به روند بازار ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد :شاخص بورس در چند وقت گذشته در محدوده یک
میلیون و  ۳۷۰هزار واحد در نوسان بود ،این در حالی است که اکنون این نوسان
در محدودههای یک میلیون و  ۴۰۰هزار واحد است.
نگرانیهای حاکم در معامالت بورس
کالهچی به نگرانیهای موجود در بازار اشاره کرد و افزود :اکنون بازار در انتظار
مشخص شدن مسایلی مانند الیحه بودجه  ،۱۴۰۰مذاکرات ایران با آمریکا و
روشن شدن تکلیف FATFاست و بعد از آن میتوان روزهای خوبی را برای این بازار
متصور بود .وی اظهار داشت :بازار بعد از هر ریزش شدیدی که به روند صعودی باز
میگردد با نوسان همراه میشود و این موضوع نباید سهامداران را نگران وضعیت
بازارکند.
کالهچی اظهار داشت :به دلیل رشد هیجانی شاخص بورس در چند ماه
نخست سال ،این واکنشها در بازار طبیعی است و اکنون سهامداران در حال نقد
کردن سهام خود و خروج از این بازار هستند .به گفته این کارشناس بازار سرمایه،
شاخص بورس برای چند روزی در نوسان است اما بعد از آن دوباره در مسیر تعادلی
قرار میگیرد و به روند صعودی خود ادامه خواهد داد .وی با بیان اینکه روند فعلی
معامالت بورس را در سالهای  ۹۲و  ۹۴در بازار شاهد بودیم ،اظهار داشت :دید
بلندمدت میتواند به کسب سود معقول در بازار کمک کند؛ بنابراین سهامداران
باید نگاه خود را به کسب بازدهی از این بازار تغییر دهند.

وزیرنفت:

چارهای جز تحویل مازوت به نیروگاهها نداریم
وزیرنفت گفت :ما مایل نیستیم مازوت مصرف شود اما
چارهایجزتحویلمازوتنداریم«.بیژنزنگنه»درنشست
مشترک وزرای نیرو ،نفت و کشور با اشاره به اینکه آنجا که
چارهای نیست کاری جز مصرف مازوت نمیتوانیم انجام
دهیم ،ادامه داد :گازوئیل هم در حداکثر میزان ممکن
تحویل میشود و بیشتر از این امکانش وجود ندارد .وی
افزود :در گازوئیل نیز بحث صادرات مطرح نیست و هر
چه گازوئیل مازاد در کشور وجود دارد تحویل میدهیم.
بخشی نیز باید از مخازن نیروگاهها استفاده شود تا اینکه

بتوانیم مجموعه را مدیریت کنیم .زنگنه تاکید کرد :یکی
از علل افزایش مصرف گاز خانگی باز کردن پنجرهها با
این تصور است که کرونا خارج میشود در صورتی که باید
مردم هم دما را پایین بیاورند و هم از اتالف انرژی خودداری
کنند .وی با بیان اینکه مشکالتی داریم و نمیتوانیم همه
استانها را در بحث مصرف مازوت مستثنی کنیم ،گفت:
در بحث سیمان قرار ما این بود که از زمستان مصرف
مازوت داشته باشند و امروز در هیئت دولت مصوب
میکنیمکهقیمتنفتکورهمعادلگازمصرفیشانشود.

وزیر نفت افزود :در بحث نفتکشها هم نگرانیها حل شد
و ما الستیک فروشی و روغن فروشی نداریم و تالش کرده
ایم در بحث حمل بار به نیروگاهها مشکلی نداشته باشیم.
زنگنه گفت :اگر مصرف برق کم شود مصرف مازوت
هم کاهش مییابد و همه تجربهها در بحث صرفهجویی
مصرف گاز با اولویت برق هم اجرا شود .وی بر رعایت هر
چه بیشتر مصرف بهینه انرژی در ادارات هم تاکید کرد و
افزود :ما به هیچ وجه مایل نیستیم که مازوت مصرف شود،
اما چارهای نداریم و گازوئیل در حداکثر ممکن تحویل

میشود و بیش از این امکان ندارد .زنگنه افزود :براساس
اعالم استاندار تهران مصرف برق در استان  ۱۵درصد
افزایش پیدا کرده که دو درصد فقط به سبب اشتراکهای
جدید بوده است و ما باید مردم را بیش از اینها در بحث
صرفه جویی توجیه کنیم .وزیر نفت گفت :مصرف گاز
کشور معادل نزدیک متوسط  ۴و  ۷دهم میلیون بشکه
ً
نفت خام است و ما باید برایش راه حلی پیدا کنیم و فعال
با همکاری سازمان ها ،اعمال محدودیتها و توجیه کردن
مردم باید جلو برویم.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره 139960330001009751مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000946مربوط به امیر کاظمی
زاد فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  135مترمربع پالک شماره  11395/92اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 345صفحه 458به موجب سند قطعی به شماره8597
مورخ  1384/09/20دفتر خانه  29قم(م الف )8673
 -2رای شماره  139960330001009448مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000860مربوط به غالمرضا
فرحناک فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 30/20مترمربع پالک شماره  11209/1اصلی واقع
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  125782مورخ  1396/08/14دفترخانه  5قم(م الف
)8675
 -3رای شماره  139960330001008640مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000924مربوط به مجید
مهجوریان فرزند غالمعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است (کارگاه) به مساحت
ششدانگ  1262/38مترمربع پالک شماره  1/543/2676اصلی واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی(139820330001027883م الف)8676
-4رای شماره  139960330001008641مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000925مربوط به عباس امین
فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است (کارگاه) به مساحت ششدانگ
 1262/38مترمربع پالک شماره  1/543/2676اصلی واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی(139820330001027884م الف)8677
-5رای شماره  139960330001011108مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001029مربوط به مرتضی
فردی فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  50مترمربع پالک شماره  11241اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی مجیدی موحد(م الف)8678

-6رای شماره  139960330001008854مربوط به پرونده کالسه  1398114430001001813مربوط به لیال خانی
فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  42مترمربع پالک شماره  11243اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی ولی احدی از وراث حبیب اله ولی (م الف)8687
-7رای شماره  139960330001008306مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000626مربوط به زهرا آز فرزند
عباس با قیومیت خانم کبری آز به شماره ملی 0381941851در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  60/82مترمربع پالک شماره 10529/4/894اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سهم
االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه  9409972524000737مورخ  1394/03/26شعبه 40
شورای حل اختالف قم در دفتر  122صفحه (463م الف)8688
 -8رای شماره  139960330001008305مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000625مربوط به کبری
آز فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  60/82مترمربع پالک شماره
 10529/4/894اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر
وراثت به شماره دادنامه  9409972524000737مورخ  1394/03/26شعبه  40شورای حل اختالف قم در دفتر 122
صفحه(463م الف)8689
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ
و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/15:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/11/01:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره 139960330002014819مربوط به پرونده کالسه1399114430002000707مربوط به عظمه نوروزی
فرزند احمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 76/95مترمربع پالک شماره 52فرعی
از  1945اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  52دفتر (288م
الف)8672
 -2رأی شماره  139960330002016066مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002685مربوط به مهری زند
فرزند ناصر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60/35مترمربع پالک شماره فرعی از
 2184اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد ولی پورعزتی
طی سند قطعی شماره  75498مورخ  68/10/17دفترخانه  3قم(م الف)8674
 -3رأی شماره  139960330002015644مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001443مربوط به جواد
رمضانی گودرزی فرزند برارجان در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 61/70مترمربع
پالک شماره فرعی از  1876/5اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از احمد تلخاب طی سند قطعی شماره  1591مورخ  82/12/18دفتر  32قم(م الف)8679
 -4رأی شماره  139960330002015504مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001643مربوط به علی اصغر
آقا محمدی فرزند علی اکبر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  58/50مترمربع پالک
شماره فرعی از  2264/14اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
ابوالفضل البرزی صفحه 378دفتر(481م الف)8680
 -5رأی شماره  139960330002012879مربوط به پرونده کالسه  1391114430002011285مربوط به محمد
اسماعیل یعقوبی فرزند حکمت الله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
120مترمربع پالک شماره فرعی از 2174مکرر به پالک3121اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از هادی مددخواه ثبت دفتر  20و  136صفحه  91و (130م الف)8681
 -6رأی شماره 139960330002012878مربوط به پرونده کالسه 1391114430002011272مربوط به کبری دیندار
فرزند محمد درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120مترمربع پالک
شماره فرعی از  2174مکرر به پالک 3121اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از هادی مددخواه ثبت دفتر  20و  136صفحه  91و (130م الف)8682
 -7رأی شماره  139960330002014706مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000909مربوط به قلی رضائی
هفت چشمه فرزند رضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت150مترمربع پالک شماره
فرعی از  2630اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  160دفتر 21
(م الف)8683
-8رأی شماره  139960330002015651مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001948مربوط به سیمین
ساعدی فرزند اسمعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره
فرعی از 1968اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالفضل و

زهرا و سکینه و معصومه شهرت همگی شاکری وراث فتح اله شاکری(م الف)8684
-9رأی شماره  139960330002014808مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000809مربوط به مجید رئیس
میرزائی فرزند نبی اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت23مترمربع پالک شماره فرعی
از2281اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از بتول زند(م الف)8685
-10رأی شماره  139960330002016094مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000808مربوط به جمیله
باقری ندوشن فرزند محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت110مترمربع پالک شماره
فرعی از 2281اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از بتول زند(م
الف )8686
-11رأی شماره  139960330002014735مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002212مربوط به مهوش
کرمی صفت دهقان فرزند نصراله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  68مترمربع پالک
شماره فرعی از 2143اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن
رضائی صفحه 328دفتر(230م الف)8690
-12رأی شماره  139960330002016145مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001456مربوط به وجیهه
مکاریفرزند حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت130مترمربع پالکشمارهفرعی
از 2389اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ربابه همایونفال صفحه
 90دفتر  5و جمال الدین جوکار صفحه  449دفتر (357م الف)8691
-13رأی شماره  139960330002015539مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001094مربوط به زهرا زند
فرزند محمدعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 180/50مترمربع پالک شماره
فرعی از 2498اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مختار امیرزاده
صفحه  196دفتر (355م الف)8692
-14رأی شماره 139960330002016025مربوط به پرونده کالسه 1396114430002002244مربوط به جواد یزدی
زاده فرزند محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 168/75مترمربع پالک شماره
فرعی از  2498اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  388دفتر
(390م الف)8693
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را
اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی
آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهدبود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/15:
تاریخانتشارنوبتدوم99/11/01:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

مدیربرنامهریزیوتوسعهشرکتسپردهگذاریمرکزی:

زمان دقیق پرداخت سود سهام عدالت
مشخصنیست

مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت :تاکنون زمان
مشخصی برای واریز سود سهام عدالت اعالم نشده است و نمیتوان زمان دقیقی
را برای این موضوع اعالم کرد.
«سید محمدجواد فرهانیان» در واکنش به اخبار منتشر شده در زمینه واریز سود
سهام عدالت تا پایان سال جاری افزود :به منظور تسهیل برای واریز سود سهام
عدالت مشموالن سهام عدالت باید هر چه زودتر برای ثبت نام در سجام اقدام کنند
زیرا اولین اقدام برای واریز سود ثبت نام در سامانه سجام است.
وی خاطرنشان کرد :به طور حتم زمان قطعی برای واریز سود سهام عدالت به
سهامداران اعالم خواهد شد.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی با تاکید بر اینکه
سهامداران مستقیم و غیرمستقیم باید در ابتدا در انتظار برگزاری مجامع باشند،
گفت :بعد از مجامع و تعیین میزان سود تقسیمی شرکتهای سرمایهگذاری
استانی سهام عدالت ،شرکت سپردهگذاری برای توزیع وارد عمل میشود و در
انتها سود به حساب مشموالن سهام عدالت پرداخت میشود اما زمانبندی آن
تاکنونمشخصنشدهاست.
وی با بیان اینکه اکنون تاریخ برگزاری مجامع شرکتها مشخص نیست و حتی
ممکن است مجمع یک شرکت در شهریور ماه برگزار شود ،افزود :ممکن است تا
پایان سال فقط سود چند شرکت به حساب مشموالن سهام عدالت پرداخت شود.
فرهانیان به واریز سهام عدالت به حساب وراث گفت :برای کسی که فوت کرده
است اما در گذشته سهامدار بوده است ،سود تعلق میگیرد و سود در نظر گرفته
شده بعد از انحصار وراثت و انجام انتقال سهام به حساب وراث پرداخت میشود.
وی افزود :این فرآیند به صورت مکانیزه طراحی شده و الزم است احراز هویت
عالوه بر سامانههای قوه قضاییه در سامانه سجام صورت پذیرد.
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت :اکنون در مورد
مشخص شدن وضعیت وراث ،در انتظار تصمیمگیری و انجام اقدامات مربوطه از
سوی قوه قضاییه هستیم به محض مشخص شدن تکلیف آنها اقدامات مربوطه
برای انتقال سهام به وراث قانونی انجام میشود.
به گزارش ایرنا ،از حدود  ۴۹میلیون سهامدار سهام عدالت که در سطح کشور
وجود دارد ،حدود  ۴۱درصد که شامل بیش از  ۱۸میلیون سهامدار میشود روش
مستقیموبقیهحدود ۵۹درصدکهبیشاز ۲۷میلیونسهامدارهستند،روشغیر
مستقیم را انتخاب کرده اند.
سهامداران سهام عدالت باید در سامانه (سجام) ثبت نام کنند زیرا این اقدام
باعث استفاده از مزایای سهامداری همانند دریافت سود ،حضور در مجمع و
خدمات الکترونیک مشروط به ثبت نام در (سجام) و احراز هویت میشود.
یک کارشناس بازار :

سرمایه سهامداران در خرید و فروش
سهام،عجلهنکنند

کارشناس بازار سرمایه گفت:هیچوقت در خریدوفروش سهام عجول نباشید؛
بازار سرمایه یک موجود زنده است و همیشه فرصت برای جبران وجود دارد پس
عجوالنهرفتارنکنید.
ولید هالالت به بررسی روند این روزهای بازار و دالیل معامالت هیجانی پرداخت
و افزود :بازار سهام ریزشهای را در ماههای گذشته تجربه کرد ،اما در  ۶هفته
اخیر توانست خودش را به تعادل برساند ،براین اساس بسیاری از نمادها توانستند
بازدهیهای متفاوتی طی این مدت داشته باشند.
هالالت با اشاره به اینکه چند اتفاق مختلف باعث شد ذهن بازار درگیر شود،
گفت :این در حالی است که شرایط بنیادی پیرامون بازار خوب است؛ قیمت
کامودیتیها طی ماههای اخیر به شدت باال رفته است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :شاخص کل در محدوده ۱.۵میلیون واحد
بود که سرمایهگذاران حقوقی و نهادی اقدام به عرضههای پرحجم کردند که باعث
ترس شدیدی در کلیت بازار شدند.
وی تصریح کرد :مشکل اساسی این است که حقوقیهای نهادی بدهیهای
سنگینی دارند مثال صندوقهای سرمایهگذاری معوقات حقوق کارکنان را از
فروش سهام تهیه میکنند و  ۵۰میلیون سهامدار عدالت این روزها تحت تاثیر
عرضههایحقوقیهاینهادیهستند.
وی با اشاره به آثار سوء شایعات بیاساس در بازار گفت :شاید با شایعات نشود
جنگید ،اما میتوان با رفتارهای درست در تابلو معامالت شایعات را رد کرد.
حقیقیها با نگاه کردن به تابلو میتوانند نگرانیهای خود را کم کنند .امروز
حقوقیهاینهادینهتنهابهبازارکمکنکردندبلکهباعدمحضورخودبهشایعات
دامن زده و ترس را بیشتر میکنند .وی گفت :به نظر من برای سرمایهگذاری با
یک ریسک منطقی و بازدهی مناسب ،میتوان صنایع بانکی ،پاالیشگاهی ،فوالد
و متانولیها از گروه پتروشیمی را معرفی کرد .این گروهها با یک ریسک منطقی،
بازدهیخوبیخواهندداشتالبتهممکناستبرخیصنایعدیگرباریسکهای
بسیارباالتر،سودهایباالتریداشتهباشند.کارشناسبازارسرمایهافزود:همیشه
برآیند راهبردی خود را به گونهای طراحی کنید که همه تحلیلها در کنار هم قرار
بگیردتاباحداقلریسک،بازدهیمعقولیداشتهباشید.سرمایهگذاربایدبداندکه
سهم را در چه قیمتی بخرد و همچنین وقتی قصد فروش سهم در قیمت باالتر را
دارد در نظر بگیرد آیا خریدار وجود دارد یا خیر .هیچوقت در خریدوفروشها عجول
نباشید .بازار سرمایه یک موجود زنده است و همیشه فرصت برای جبران وجود
دارد پس عجوالنه رفتار نکنید.
وزیرصنعت:

خودروسازی را از انحصار خارج می کنیم

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر لزوم ایجاد تنوع در بازار خودرو گفت:
صنعت خودروسازی را از انحصار خارج می کنیم.
علی رضا رزم حسینی اظهار کرد :در هر صورت به دنبال این هستیم که
ت وزارت صمت این است تا زمانی
خودروسازی را از انحصار خارج کنیم و سیاس 
کهخودروانحصاریاست،قیمتهامتعادلنیست.
وی تاکید کرد :باید تالش کنیم تا شرکتهای جدید را در بازار خودرو تقویت
کنیم تا اینها بیشتر در بازار فعالیت کنند و کیفیت خودرو نیز مورد توجه خاص
خواهد بود .رزم حسینی ادامه داد :به رغم تحریم های ظالمانه و با خروج برخی
برندهایخارجی،لوازمخانگیازکشورکارخانههایلوازمخانگیکشورتقویت
شده اند و اکنون کیفیت مناسبی دارند و نیاز کشور را تامین می کنند.
وی یادآوری کرد :آذربایجان شرقی توانمندی الزم را در تولید لوازم خانگی
تحت یک برند دارد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین گفت :با توجه به
ظرفیت باالی آذربایجان در صنعت خودرو باید توجه بیشتری به این بخش شود،
خودروسازی توسعه یابد و وزارت صمت نیز در این خصوص آمادگی دارد.
رزم حسینی به ظرفیت باالی شرکت تراکتورسازی نیز اشاره کرد و گفت :این
شرکت میتواند صنعت خودروسازی را هم در کنارش ایجاد کند و ایدرو هم
میتواند در آذربایجان شرقی کمک و مشارکت داشته باشد.
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محمود فکری :

عملکرد خوب دروازه بانان معدل گل زده را کاهش دادهاست

میخواهیم جایگاهمان حفظ شود

حکمرانیدستهادرلیگبرترفوتبالایران؛
دروازههایامن

در بیستمین دوره از رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران ،دروازهبانها عملکرد بسیار
خوبی داشتهاند و با بازیهای خوب خود به رتبه تیمهایشان در جدول هم کمک
شایانی کردهاند و معدل گل زده شده را کاهش دادهاند.
 ۶۷بازی از رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در دوره بیستم برگزار شده و در این
حدود  ۶۰۳۰دقیقه ،تنها  ۱۲۵گل از خط دروازهها عبور کرده است .میانگین ۱.۸۷
گل که برای یک لیگ در هر سطحی خوب نیست و دست بر قضا بسیار نا امیدکننده
میتواند باشد .دالیل زیادی برای این امر وجود داشته اما یکی از علل کمگلبودن
بازیها شاید نمایش نسبتا خوب دروازهبانها در این فصل بوده باشد .تا به اینجای
کار  ۲۷دروازهبان در لیگ بیستم به میدان رفتهاند و در میان آنها چند نفری عملکرد
درخشانی داشتهاند و این عملکرد قابل قبول ،باعث شده تا تیمهایشان نیز در
جایگاههایی قرار بگیرند که فراتر از کیفیتشان بوده است .ناخودآگاه شاید خیلیها
به یاد جمله به یادماندنی عبدالله ویسی افتاده باشند که پس از درخشش فرناندو
دیخسوس در لیگ پانزدهم و پس از دیدار رفت استقالل خوزستان با ذوبآهن
درباره گلرها گفت و دروازهبان خوب را بهتر از پدر و مادر خوب دانست .بدون تردید
در خاطرتان هست که استقالل خوزستان در پایان همان فصل با کمترین گل خورده
و به یمن ،تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس ،قهرمان لیگ برتر شد .حاال ما در
این فصل هم از این موارد داشتیم که در ادامه با استفاده از دادههای متریکایی به
صورت ویژه به آنها میپردازیم .چون تیمها تعداد بازیهایشان برابر نیست؛ طبیعتا
خیلی از گلرها هم تعداد بازیهایشان مساوی نیست و بهتر است که بیشتر به صورت
میانگین عملکرد آنها را بسنجیم .طبق نمرات متریکا ،حسین پورحمیدی ،دروازه
بان  ۲۲ساله تیم آلومینیوم اراک تا به اینجای کار بهترین دروازه بان لیگ بیستم
بوده است .گلر فصل قبل استقالل که حاال به طور قرضی از این تیم جدا شده به
محض حضورش در ترکیب اصلی آلومینیوم توانسته آرامش بسیار خوبی را در درون
دروازه ایجاد کند .او بیش از هر گلر دیگری بهترین بازیکن زمین شده است( ۲بار).
او چهار کلینشیت در  ۶بازی داشته و به نوعی در  ۶۶درصد بازیها دروازه اش را
بسته نگه داشته است .پورحمیدی به جز دیدار با شهرخودرو که  ۲گل دریافت کرد
در الباقی مسابقات نمره باالتر از  ۷.۰۷را به خود اختصاص داده است .او یک پنالتی
گرفته و از لحاظ درصد مهار ،با نمره  ۸۷.۵در رتبه دوم قرار دارد .بعد از پورحمیدی
باید به سراغ محمدرشید مظاهری برویم .این  ۲نفر یک نقطه اشتراک جالب دارند.
پورحمیدی فصل قبل رقیب سید حسین حسینی بود و مظاهری در این فصل با
گلر شیرازی استقالل رقابت میکند .البته که رشید بر خالف گلر کنونی آلومینیوم،
توانسته با توجه به سابقه خوبش ،حسینی را نیمکتنشین کند و به نفر اول استقالل
تبدیل شود .مظاهری به نوعی فرشته نجات آبیها و بهترین خرید این فصلشان
بوده است .او با بازیهای بسیار خوبی که به نمایش گذاشته توانسته نقش اصلی را
در صدرنشین شدن استقالل ایفا کند .مظاهری با میانگین  ۰.۳گل خورده در کنار
حامد لک ،بهترین آمار از لحاظ گل خورده را در لیگ بیستم به خود اختصاص داده
است .او فقط  ۲بار در  ۶بازی گل خورده که یکی از این  ۲گل از روی نقطه پنالتی
بوده است .دروازهبان جنوبی استقالل با  ۸۸.۲درصد مهار ،بیشترین مهار را هم بین
تمام گلرها از آن خود کرده و یکی از چهار دروازه بانی است که در این فصل اشتباه
تاثیرگذار نداشته است .مظاهری با یک صدم اختالف نسبت به پورحمیدی در رده
دوم بهترین دروازهبانها قرار دارد .سومین و آخرین نفری که تا به اینجا توانسته نمره
باالی هفت را به دست بیاورد حامد فال حزاده است .دروازهبان  ۳۴ساله و آملی این
فصل صنعت نفت که در پنج بازی خوش درخشیده است .به طور میانگین۳.۲ ،
مهار در هر بازی داشته و در پنج مسابقهای که از دروازه تیمش حفاظت کرده تنها
یک اشتباه مرتکب شده است .او در چند بازی به دلیل مصدومیت نتوانست در زمین
حضور داشته باشد و شاید اگر در آن بازیها به جای فرزین گروسیان و پیام پارسا ،گلر
تیمش بود میتوانست اعداد بهتری را به ثبت برساند .در ادامه به ۲گزینه خوب دیگر
در این فصل میرسیم ۲ .دروازهبان از  ۲تیم پرهوادار و سرخپوش .حامد لک با نمره
 ۶.۹۲و محمدرضااخباری با نمره  .۶.۹۰لک تا به اینجا در  ۶مسابقه حضور داشته و
با معدل ،۰.۳کمترین میانگین گل خورده را دارد .حامد بعد از ۴۰۰دقیقه اولین گل
را در لیگ بیستم دریافت کرد تا از این حیث نیز رکورد دار باشد .در تبریز ،محمدرضا
اخباری با  ۹بازی ضمن حضور در کنار حقیقی و اکبرمنادی به عنوان تنها گلرهایی
که بیشترین دقایق حضور را داشتهاند ،با پنج کلینشیت ،بیشترین تعداد بسته نگه
داشتن دروازه را نیز به تنهایی از آن خود کرده است تا اثبات کند دوران تلخ گذشته را به
دست فراموشی سپرده و مانند بازی فینال جام حذفی یکی از ارکان پرشورها خواهد
بود .جالب است که جایگاه تیمهایی که این پنج دروازهبان در آنها مشغول هستند
نشان از تاثیر شگرف آنها دارد .آلومینیوم به عنوان یک تیم تازه لیگ برتری شده و کم
ستاره از هشت بازی  ۱۰امتیاز به دست آورده است .استقالل با وجود انتقاداتی که
به نحوه بازیاش میشود در حال حاضر صدرنشین لیگ است .صنعت نفت آبادان
با تفاضل گل کمتر نسبت به آبیهای پایتخت دوم است و شگفتیساز لیگ بیستم
بوده است .تراکتور با صدر جدول تنها ۲امتیاز فاصله دارد و پرسپولیس اگر بازیهای
عقب افتادهاش را ببرد میتواند به صدر جدول برسد؛ تیم یحیی هنوز باختی را در
کارنامه نداشته است .به جز این نفراتی که از آنها یاد شد محمد دریس در پیکان و
محمدحسین اکبرمنادی در سایپا هم عملکرد قابل قبولی در لیگ بیستم داشتهاند.
یراد و احسان مرادیان هم جزو نفراتی هستند که میتوانند
نیما میرززاد ،سعید جالل 
در هفتههای آتی با توجه به درصد مهارها و اشتباهات پایینشان به رتبههای باالتر
نزدیکی تیمها از لحاظ کیفیت
برسند و حرفهای بیشتری برای گفتن داشته باشند.
ِ
فنی باعث شده تا نقش گلرها بیش از پیش مهم باشد .به نظر میرسد در لیگ بیستم
هم تیمهایی به موفقیت میرسند که دروازهبانهای بهتر و آمادهتری داشته باشند.

هرویهمیلیچ:

اینکه به خاطر عدم آمادگی از ترکیب دور
ماندم خندهدار است

بازیکن اهل کرواسی تیم فوتبال استقالل ،گفت :اینکه به خاطر عدم آمادگی از
ترکیب دور ماندهام ،خندهدار است.
هرویه میلیچ در مورد جلسه با مسووالن استقالل ،اظهار داشت :موضوع خاصی
نبود .یکسری مسائله کاری وجود داشت که آن را پیگیری کردیم .مهم برایم این است
که بازی مقابل آلومینیوم را ببریم و صدر جدول را حفظ کنیم.
وی افزود :دوشنبه به ورزشگاه میروم تا بازی را ببریم و از تیمم حمایت کنم.
متاسفام هواداران نمیتوانند کنار ما باشند اما مطمئن هستم آنها برای بهترین تیم
ایران آرزوی موفقیت میکنند .بازیکن کروات تیم فوتبال استقالل درمورد اینکه او
به خاطر شرایط نامناسب بدنی از ترکیب استقالل دور مانده است ،خاطرنشان کرد:
نمیدانم که چه بگویم .این موضوع خندهدار است اما من خودم را ثابت میکنم.
میلیچ در مورد اینکه آیا او میتواند تا شهرآورد به مرز آمادگی کامل برسد ،اضافه
کرد :این سوال برای مربیان است .تالش میکنم که خودم را ثابت کنم و به آن درجه
از آمادگی برسم که در شهرآورد حضور داشته باشم .همانطور که در دربی قبلی یکی
از بهترین بازیکنها بودم امیدوارم در این شهرآورد این اتفاق تکرار شود.
میلیچ چند روز قبل به دلیل اعتراض به نیمکتنشینی در دیدار مقابل گلگهر
سیرجان از سوی «محمود فکری» در اختیار باشگاه استقالل قرار گرفته بود.

سرمربی تیم فوتبال استقالل با بیان اینکه نظم و انضباط در این تیم کمرنگ
شده بود ،گفت :همه بازیکنان باید حیطه وظایف خود را بدانند و هر فردی خارج
از این مساله حرکت کند با برخورد میشود.
«محمد فکری» عصردیروز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل آلومینیوم
اراک ،اظهار داشت :دیدار سختی داریم و هر تیمی مقابل استقالل قرار میگیرد
با انگیزه مضاعف وارد میدان میشود .آلومینیوم در هفتههای اخیر شرایط خوبی
داشته و امتیازات کافی را جمع کرده است .رسول خطیبی سال گذشته با تیم
ماشینسازی دو بار استقالل را شکست داده و کارش را بلد است .با توجه به
شرایط روحی تیم ،سعی میکنیم بازی خوبی ارائه کرده و به برتری برسیم تا
شرایطمان را در جدول حفظ کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که بازی دوشنبه فدای شهرآورد نخواهد شد؟ گفت:
شهرآورد مهم است اما سه امتیاز بازی هم اهمیت زیادی دارد .دیدار خانگی داریم

و مهم است که قبل در شهرآورد به برتری رسیده و آرامش داشته باشیم.
میلیچ بداند بازی کردن و نکردنش دلیل خاصی ندارد
فکری در مورد وضعیت دیاباته و نادری ،گفت :دیاباته به فهرست اردو اضافه
شده اما محمد نادری باید تمرینات بهتری را بگذارند تا برای شهرآورد آماده شده و
آسیبدیدگیخاصینداشتهباشد.
وی در خصوص برخورد با «هروویه میلیچ» بازیکن اهل کرواسی تیمش ،گفت:
نظم و انضباط مقداری در باشگاه کمرنگ شده بود و یکی از مهمترین کارها
همین نظم است و همه باید جایگاه خودشان را بدانند .میلیچ بازیکن حرفهای
است و خودش میداند برای بازی نکردن نباید دنبال دلیل باشد .بازیکنان نجیب
و خوبی داریم که صبوری را سرلوحه کارشان قرار دادهاند و اگر بازیکنی بخواهد
اینگونه رفتار کند ،دیگران را هم آلوده می کند.
سرمربی استقالل ادامه داد :به هیچ بازیکنی فضا نمیدهیم که از حیطه

داوود رفعتی :

برای داشتن VARهزینه میلیاردی الزم نیست

پیشکسوت داوری فوتبال ایران گفت :برای استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی هزینه میلیاردی الزم نیست.
داوود رفعتی در مورد شرایط این روزهای داوران حاضر در فوتبال ایران ،اظهار داشت :هر مدیری که میآید سلیقه خودش را
دارد و طبیعی است که تعدادی را اضافه و یا کم کند .این دوستان که آمدند تعدادی از نفرات را به جامعه داوری اضافه کردند که
اگر شاید من بودم این کار را انجام نمیدادم .این دیگر سلیقه است.
وی در مورد اینکه افزایش تعداد داوران به انتخابات هیات رییسه فدراسیون فوتبال ارتباطی دارد یا خیر ،خاطرنشان کرد:
در هر دورهای این مسائل وجود دارد و من نمیتوانم این موضوع را تایید و یا تکذیب کنم .مهم این است که اعضای مجمع
خودشان این تدبیر را دارند که به چه کسی رای دهند و این موضوعی نیست که بخواهد روی اعضای مجمع تاثیرگذار باشد.
حق باشگاهها هم البته مهم است که بهترین داور و کمترین اشتباه را در مسابقاتشان شاهد باشند.
پیشکسوت داوری در رابطه با اشتباهات داوری در لیگ امسال خاطرشان کرد :این اشتباه همیشه وجود دارد و هیچ کس
نمیتواند این موضوع را از فوتبال جدا کند .حتی با  VARهم اشتباه وجود دارد و این اشتباهات به صفر نمیرسد .بین  ۸تا
 ۹ماه زمان الزم است تا سیستم کمک داور ویدیویی اجرایی شود و امیدوارم مسووالن جدید فدراسیون این موضوع را نهایی
کنند .رفعتی در مورد اینکه استفاده از سیستم کمک داور ویدیویی هزینههای میلیاردی در پی دارد ،گفت :اینگونه نیست .ما
در مجموع ۱۵ورزشگاه داریم اما هزینه استفاده از این سیستم میلیاردی نیست.
وی در خصوص اینکه پرسپولیس در فینال آسیا به خاطر عدم شناخت از این سیستم متضرر شد ،گفت :اینگونه نبود که به
خاطر عدم شناخت متضرر شویم چرا که این سیستم از مراحل قبل هم در حال استفاده بود .فکر میکنم بازیکنان پرسپولیس
در فینال باید باهوش تر بودند که وقتی چنین سیستمی اجرایی میشود چنین خطاهایی انجام ندهند.
پیشکسوت داوری در مورد اینکه این سیستم چه زمانی در فوتبال ما نهایی میشود ،خاطرنشان کرد :اگر از اسفند انتخابات
فدراسیون فوتبال انجام شود و و رییس جدید بیاید پس از آن با فیفا مکاتبات و توافقنامه امضا کند ،بین ۶تا ۹ماه زمان میبرد.
فکر نمیکنم تا قبل از نیم فصل سال آینده VARدر فوتبال ما نهایی شود.
رفعتی در مورد اینکه در برخی مسابقات هواداران در ورزشگاه حضور پیدا میکنند اضافه کرد :تا جایی که من در ورزشگاه ناظر
بازی بودم این اتفاقات را شاهد نبودیم .اگر چنین اتفاقی باشد سازمان لیگ خودش برخورد میکند.

مسئولیت خودش خارج شود .بعد از بازی فردا جلسه انضباطی میلیچ برگزار
میشود و به تیم باز میگردد .هر بازیکنی بخواهد کاری خارج از وظایفش انجام
دهد ،با او بخورد میشود تا متوجه اشتباه خودش شود.
اولتیماتوم برای مربیای که صدر جدول است!
وی تصریح کرد :مشکالت زیادی در تیم داشتیم که باتالش و صبوری بازیکنان
حل شد .اکنون نفرات ما  ۱۰درصد از پول خود را گرفتهاند اما با جان و دل کار
میکنند؛ پس باید حواسمان باشد فردی کارمان را خراب نکند .استقالل باید در
هر لیگی باالی جدول باشد .چنانچه مشکالت ریز حل شود ،استقالل میتواند
هرسالیقهرمانیبیاورد.
فکری در مورد بازی در آلودگی هوا ،عنوان کرد :به هرحال هر سال در زمستان
این مشکل وجود دارد و امیدوارم تاثیر زیادی روی بازیکنان و روند مسابقات
نداشته باشد .باید با آلودگی هم همچون کرونا بسازیم و کنار بیایم.
سرمربی استقالل در مورد شلوغکاری نیمکت برخی تیمها ،گفت :از سازمان
لیگ تشکر می کنم که به صورت کتبی اعالم کرد که فقط سرمربی کنار خط
باشد .در دیدارها باید فضای بازی جوانمردانه رعایت شود و اگر تیمی بخواهد
از این روش استفاده کند مسابقات خراب میشود .رفتار غیر اخالقی میتواند
جریمه داشته باشد و با برخورد محکم این مساله از بین میرود تا تیمها با آرامش
بیشتربهبحثفنیخودبپردازند.
وی در خصوص اینکه گفته میشود از مدیران باشگاه اولتیماتوم گرفته است،
اظهار داشت :اولتیماتوم برای مربیای که صدر جدول است! همان داستانی
است که باید خرج کنم که از اینگونه مشکالت و سواالت مطرح نشود که من
خرج نمیکنم .شاید این هم پاداشی باشد که دوستان برای ما درست کردهاند.
افرادی که این سواالت را مطرح می کنند خودشان را زیر سوال میبرند.
نیاز به کمک و حمایت هواداران داریم
فکری ادامه داد :برای سربلندی طرفداران استقالل تالش میکنم و هیچگونه
خودخواهی در رفتار ما وجود ندارد .به اندازه کافی در استقالل تجربه دارم و
میدانم باید قبل از شهرآورد و بعد از آن رفتارهایی داشته باشیم که به سود تیم
باشد و نیاز به کمک و حمایت هواداران داریم .در نهایت از هواداران میخواهم
بازیچه دست برخی نشوند تا بتوانیم با اتحاد بیشتر استقالل را به جایگاه
اصلیاش در ایران و آسیا برسانیم.
این دیدار قرار است از ساعت  ۱۶:۳۰دقیقه امروز دوشنبه در هفته دهم لیگ
برتر فوتبال باشگاههای ایران و در ورزشگاه آزادی برگزار شود.
هم اکنون ،استقالل با  ۱۵امتیاز صدرنشین است و آلومینیوم با  ۱۰امتیاز در
رتبه دهم قرار دارد.

سرمربی تیم فوتسال فردوس قم :

منمقصرشکستبرابر«مقاومتالبرز»هستم

سرمربی تیم فوتسال فردوس قم با بیان اینکه مقصر شکست تیم فردوس در هفته چهارم من هستم ،گفت :البته این
شکست باید درس های بسیار خوبی برای مجموعه تیم در آینده داشته باشد.
حسین صبوری با بیان اینکه در بازی برابر «مقاومت البرز» تیم ما شادابی کافی را همانند بازی با تیمهای کراپ ،گیتی
و اهورا را نداشت ،گفت :در باالترین سطح فوتسال کشور برد و باختها و نتایج تیمها مختلف و طبیعی است و فراز و
نشیب برای تمامی تیمها وجود دارد و تیم ما هم بعد از بازیهای قابل قبول گذشته ،به نظر خیلی از افراد در این بازی
نتوانست نتیجه الزم را کسب کند.
سرمربی جوان تیم فوتسال فردوس قم با اشاره به اینکه تیم ما بازی قابل قبولی را ارائه داد و در نیمه اول چند موقعیت
خوب را خلق کرد ،افزود :من فکر میکنم که اگر یکی از موقعیتهای به دست آمده در نیمه اول برای تیم ما به گل
تبدیل میشد ،روند بازی برای ما در نیمه دوم راحتتر بود.
وی با بیان اینکه در شروع نیمه دوم با یک گل از میزبان عقب افتادیم ،ادامه داد :با دریافت این گل ساختار دفاعی
ما بهم ریخت و مجبور شدیم سیستم تاکتیکی تیم را تغییر بدهیم ولی با وجود تالش فراوان بازیکنان تیم نتیجه بخش
نبود.
صبوری با تاکید بر اینکه مقاومت در نیمه دوم از فردوس خیلی بهتر بازی کرد و نتیجه بازی را نیز به سود خود تمام کرد،
گفت :بازیکنان تیم حریف به نحو احسن از موقعیتهایشان استفاده کردند و ما نتوانستیم از موقعیتهای به دست
آمده استفاده کنیم و دروازه حریف را باز کنیم و بهره کافی را ببریم و متأسفانه بازی را واگذار کردیم و اولین شکست
را در این فصل مقابل مقاومت رقم زدیم .سرمربی تیم فوتسال فردوس قم با بیان اینکه شکست همیشه تلخ است اما
درسهای خوبی از شکستها میتوان گرفت ،افزود :مهم این است که عکس العمل ما نسبت به شکست چگونه باشد
و مجموعه تیم درصدد جبران شکست باشند.
صبوری در پایان گفت :این شکست برای جوانان ما که هر هفته در ترکیب بازیکنان و تیمهای برتر قرار میگرفتند
شاید الزم بود تا در دیدارهای آینده باتجربه و منطقیتر عمل کنند تا در ادامه راه برابر حریفان نتایج خوبی را کسب
کنیم.

ناظمالشریعه:

ایران یکی از بهترین لیگهای فوتسال جهان را دارد

سرمربی تیم ملی فوتسال ،گفت :ایران یکی از بهترین
لیگهای فوتسال جهان را دارد که همیشه در سطح باالیی
قرار داشته است .امسال نیز لیگ برتر از حالت دوقطبی
خارج شده و این جای خوشحالی دارد.
«سیدمحمد ناظمالشریعه» روز یکشنبه در گفت و گو
با ایرنا در خصوص سطح کیفی و فنی لیگ برتر فوتسال،
ن لیگهای
اظهار داشت :لیگ ایران به عنوان یکی از بهتری 
دنیا همیشه در سطح باالیی قرار دارد .به طور معمول بعد از
شروع لیگ مدتی طول میکشد تا تیمها به شرایط آرمانی
برسند .بازیکنان مدت زیادی از شرایط مسابقه دور بودند و
باید به آنها زمان داد تا عملکرد اصلی خود را نشان دهند.
مربیان کاربلدی در لیگ داریم

وی افزود :مربیان لیگ همگی کاربلد و با دانش هستند و
من شک ندارم که به زودی تیمهایشان را به باالترین سطح
کیفیمیرسانند.هفتهبههفتهمیبینیمکهلیگجذابتر
و با کیفیتتر میشود .در حال حاضر لیگ برتر فوتسال از
حالت دوقطبی خارج شده و این جای خوشحالی دارد .ای
کاش این در فصل درگیر کرونا نبودیم تا با حضور تماشاگران
لیگجذابتریداشتیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال در مورد مدعیان لیگ برتر در
این فصل ،عنوان کرد :فعال نمیتوانیم در این خصوص نظر
بدهیم چرا که زود است .گیتیپسند تیم پرمهرهای است،
مس سونگون هنوز هم قوی است و تیمهای دیگر مانند
سنایچ ،فرشآرا و کراپ نیز تیمهای خوبی هستند .برخی
تیمها نیز از نظر مالی دستشان بسته بوده و نتوانستند به
خوبیتیمببندند.
هر دیدار لیگ حکم یک فینال
ناظمالشریعه ادامه داد  :برای مثال تیم ایمان سبز شیراز
نتوانست هیچ بازیکن لیگ برتری جذب کند و از طرفی
حتی بازیکنان خود را نیز از دست داد .به هر حال این فصل
لیگ سختی داریم و نحوه برگزاری بازیها به صورتی است
که هر بازی حکم یک فینال را دارد.
وی درباره عملکرد خوب بازیکنان جوان و ملیپوش لیگ
برتر ،گفت :کادر فنی به حرفهای خود در مورد جوانگرایی
عمل کرده است .بازیکنان جوان با زحمت و تالش خود

آگهیمزایده
یک دستگاه خودروی پراید به شماره شهربانی 385ق 98ایران  16مربوط به پرونده کالسه139904030011002599
بموجب پرونده اجرایی کالسه ( 139904030011002599با شماره بایگانی  )9902803له :خانم زهرا یزدی زاده بر علیه:
آقای محمدرضا نیک خلق احمدی ،سند ازدواج :شماره سند ،10218 :تاریخ سند 1390/11/07 :دفترخانه صادرکننده:
دفترخانه ازدواج  12و طالق  2شهر قم استان قم یک دستگاه خودروی پراید به شماره شهربانی 385ق98ایران  16با مشخصات
ذیل واقع در قم پارکینگ سینا متعلق به محمدرضا نیک خلق احمدی بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصاتفنیخودروبراساسگزارشکارشناسرسمیدادگستری:
خودروی پراید -131SEمدل  – 1392سفید رنگ -شماره شاسی 1252248D411100NAS :شماره موتور4868822 :
خصوصیاتبدنه:
رینگ اسپرت-شیشه دودی -کف صندوق عقب برآمدگی-درب سمت جلو خوردگی-گلگیر جلو سمت شاگردخوردگی –
گلگیرهایجلوتعویضی-دربسمتراننده-جلووعقبخوردگی-رنگپریدگی-الستیکهامرتباست.
دارای بیمه نامه معتبر شرکت ایران تا تاریخ1400/04/02
کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای حسین شیرازی خودروی مذکور را به مبلغ  650/000/000ریال (ششصد و پنجاه
میلیون ریال معادل شصت و پنج میلیون تومان) ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز چهارشنبه  1399/11/01در قم-خیابان ساحلی-اداره اجرای اسناد

نشان دادند که کیفیت خوبی دارند .آنها شرایط سختی را
تحمل کرده و االن به نتیجه مطلوب رسیدند.
فوتسال ایران باید از نظر اخالقی
با جهان متفاوت باشد
سرمربی تیم ملی فوتسال تصریح کرد :بازیکنان جوان
ما هم از نظر فنی و هم اخالقی در سطح بسیار خوبی قرار
دارند و به نظر من اگر بازیکنی اخالقش خوب باشد از نظر
فنی نیز پیشرفت میکند .بازیکنان جوان مانند «مهدی
کریمی»« ،طاها نعمتیان»« ،مسعود محمدی» و دیگر
بازیکنان در کنار بزرگترهای تیم ملی هم مسائل فنی و هم
مسائل اخالقی را آموختند .تیم ایران باید از نظر اخالقی
با تیمهای جهان متفاوت باشد چرا که این موضوع اهمیت
زیادی برای ما دارد .ناظمالشریعه در خصوص اردوها و
دیدارهای تدارکاتی پیشرو تیم ملی ،خاطرنشان کرد:
این موضوع را با «داود پرهیزکار» سرپرست کمیته فوتسال
پیگیری کردیم و قرار است به بهانه افتاح سالن فوتسال شهر
صدرا ،تورنمنتی را در این ورزشگاه برگزار کنیم.
ازفیفادیبهخوبیاستفادهمیکنیم
وی افزود :سالن صدرا شیراز دوم بهمن افتتاح میشود که
فیفا دی نیز در همین ماه است .قرار است این تورنمنت با
حضور تیمهای اروپایی و آسیایی برگزار شود .به طور حتم
ازفیفادیدربهمنو اسفند استفاده خواهیم کرد .پرهیزکار
در جریان دعوت تیمهای مدنظر ما است و این موضوع را

پیگیری میکند .سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص
جایگزینمربیجداشدهازتیمملی،گفت:اگرپولنباشد،
نمیتوانیم نفر جدیدی را به تیم ملی اضافه کنیم.
سالنصدراشیرازموردتاییدکنفدراسیونفوتبال
آسیااست
ناظمالشریعه در مورد ساخت سالن ورزشی در شهر
صدرا شیراز ،اظهار داشت :این سالن به طور اختصاصی
برای رشته فوتسال ساخته شده و از کیفیت بسیار خوبی
برخوردار است .کفپوش این سالن  ۴میلیمتری بوده و
مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا است .ورزشگاه صدرا
شامل چهار رختکن بوده که دو رختکن آن  VIPاست.
رختکنها شامل حوضچ ه آب سرد و جکوزی است .وی
افزود :این سالن  ۲هزار صندلی بسیار خوب دارد .جایگاه
خبرنگاران ،اتاق دوپینگ و رختکن مخصوص داوران نیز
از دیگر امکانات این سالن است .ورزشگاه صدرا در مکان
خوبی از شهر بنا شده و با بهترین هتل شیراز  ۱۵دقیقه
فاصله دارد .سرمربی تیم ملی فوتسال تصریح کرد :این
سالن کمتر از  ۲سال ساخته شد .جا دارد از معاون وزیر راه
و شهرسازی و «خلیل حاجیپور» مدیرعامل شرکت عمران
شهر جدید صدرا برای همکاری در این موضوع تقدیر کنم.
حاجیپور به دلیل جایگاه من در تیم ملی فوتسال تمام
اختیارات ساخت سالن را به بنده داد و خدا را شکر میکنم
که این سالن با کیفیت بسیار باال ساخته شد.

رسمی قم انجام می شود .مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه  650/000/000ریال (ششصد و پنجاه میلیون ریال معادل
شصت و پنج میلیون تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت
ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  980100004076013207895693IRبا شناسه واریز
 965108576100000002171323512006می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره
حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور
قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید
می گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود .در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت
توافق بر واریز غیر نقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف
با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق
مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد .الزم به ذکر است که انجام مراحل انتقال اجرایی و تعویض پالک بر عهده برنده مزایده می
باشد( .م الف )13489
تاریخانتشارالکترونیکآگهی1399/10/15:
قوه قضائیه-سازمان ثبت اسناد و امالک کشور-اداره اجرای اسناد رسمی قم
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ائتالف یا وحدت؛

اصولگرایان با کدام سازوکار وارد عرصه انتخابات میشوند؟

اصولگرایان در پی یافتن سازوکار انتخاباتی به دو شورای وحدت و ائتالف رسیدهاند که
هر کدام مصمم به ادامه کار و همراه ساختن دیگری است .این میان گمانهها از حضور
رییسکنونیمجلسورییسپیشینصداوسیماهرروزبهواسطهاظهارنظرهاییتقویت
میشود.
سازوکار تازه ای که به همت و تالش جامعه روحانیت مبارز و نیز تایید راستهای
سنتی پا به میدان رهبری جریان اصولگرا گذاشته است ،برای رسیدن به نقش وحدت
بخش و شیخوخیت احتماال با دشواریهایی روبرو خواهد بود .شورای وحدتی که
جامعه روحانیت مبارز ،برای سامان دادن به فعالیتهای انتخاباتی اصولگرایان تدارک
دیده است باید تکلیف نهاد سلف خود یعنی شورای ائتالف را مشخص کند؛ شورایی
که دستکم در اسفند ماه سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس یازدهم توانست
وحدتی هرچند شکننده میان طیفهای مختلف اصولگرا ایجاد و آنها را در غیاب
رقیب راهی بهارستان کند .تالش برای ایجاد نهادی تصمیمگیر ،یک ُبعد از فعالیتهای
انتخاباتی اصولگرایان است و بعد دیگر تقویت گمانههای حضور نامزدهاست و این میان
«محمدباقرقالیباف»رییسمجلسو«عزتاللهضرغامی»رییسپیشینصداوسیمادر
زمره نامهای مطرح است.
آغاز اختالفات یا ضرورت رقابت؟
شورای ائتالف نیروهای انقالب یا شانا همان سازوکاری بود که در دی و بهمن ماه سال
 ،۹۸اصولگرایان را به وحدت نسبی رساند و لیست این شورا برنده انتخابات تهران شد.
شانا با محوریت «غالمعلی حداد عادل» رییس اسبق مجلس با شعار وحدت کوشید تا
منظور انتخاباتی همه طیفهای مختلف اصولگرا را فراهم کند اما نامههای پر از گالیه و
انتقاد روزهای نزدیک به انتخابات ،سبب شد که ادامه کار این شورا در انتخابات آتی به اما
و اگر کشیده شود .حاال به نظر میرسد با توجه به آن رویدادها ،سازوکار تازه ای از سوی
اصولگرایانوبامحوریتجامعهروحانیتمبارزبهوجودآمدهاستتاشیخوخیتاعضای
آن مانع از تکرار تکرویها یا اختالفات شود.
حجت االسالم و المسلمین «غالمرضا مصباحی مقدم» سخنگوی جامعه روحانیت
مبارز درباره تازهترین تحرکات این سازوکار با اشاره به اینکه  ۴۶حزب ملی و استانی
اصولگرا که در وزارت کشور ثبت شدهاند ،در  ۱۴جلسه وحدت جامعه روحانیت مبارز
حضور پیدا کرده اند ،گفته است« :نماینده جوانان دانشجو ،نماینده هیاتهای
مذهبی ،نماینده هیات رزمندگان هم مشخص و معرفی شدند .پیشکسوتان جبهه و
جنگ نیز آقای حسین الله کرم را به نمایندگی معرفی کردند .البته هنوز اعضای هیأت
عالی به  ۱۷نفر نرسیده است .اگر نمایندگان جامعه مدرسین و پایداری هم معرفی
شوند ،این هیات کامل میشود».
«احمد کریمی اصفهانی» فعال سیاسی اصولگرا هم از حضور  ۴۷حزب با محوریت
جامعتین در شورای وحدت اصولگرایان خبر داده و گفته است« :بیش از  ۴۰حزب و

گروه دور هم آمدهاند ،تاکنون  ۱۲جلسه درباره انجام هماهنگیها برگزار و تصمیماتی
اتخاذ شد ،نمایندگانی از جامعه روحانیت مبارز کشور ،جامعه مدرسین ،تشکلهای
اصولگرا ،زنان و جوانان ،بسیج استادان و حتی یک عضو از جبهه پایداری در این شورای
 ۱۷نفره حضور دارند» .جامعه روحانیت در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس
قبلی ،تحرک و تاثیر مورد نظر خود را نداشت و مصباحیمقدم درباره این دو انتخابات
و نقش کمرنگ جامعه روحانیت گفته بود« :جامعه روحانیت در انتخابات دوم اسفندماه
گذشته در حاشیه قرار گرفت و آمادگی ورود به میدان را نداشت .در انتخابات ریاست
جمهوری قبلی هم نامزد جامعه روحانیت با تاخیر به عنوان نامزد اصلی جبهه اصولگرا
برگزیده شد ».برخی از ناظران مسائل سیاسی دلیل تکاپوی تازه جامعه روحانیت مبارز
برای به دست گرفتن ابتکار وحدت را جبرانی برای نقش کمرنگ پیشین میدانند .اینکه
اما شورای وحدت نیروهای انقالب با پرچم داری جامعه روحانیت مبارز ،در کنار شورای
ائتالف رقیب خواهند بود یا رفیق ابهام برانگیز خواهد بود« .پرویز سروری» سخنگوی
شورای ائتالف در این زمینه تصریح کرده است« :قطار شورای ائتالف در حرکت است
و در هر ایستگاهی با هر جریانی به وحدت رسید ،آن را سوار قطار ائتالف میکند .در
واقع موضوع رسیدن به وحدت برای تولید همافزایی در جریان انقالب است اما جریان
ائتالف ،مسیر خود را با قاطعیت ادامه میدهد« ».مهدی چمران» دیگر عضو شورای
ائتالف هم از برنامهریزی این تشکل برای انتخابات آینده سخن گفته و تصریح کرده
است« :روند برگزاری مجامع شهری خیلی زود و حتی شاید تا یک ماه آینده آغاز شود
و آنها فعال کارهای تشکیالتی را در هر شهر انجام دهند ،تا در گام بعدی به سمت
برگزاری مجامع استانی حرکت کنیم و سپس برگزاری مجمع مرکزی انجام شود ،که به
نظر میرسد برگزاری آن بعد از نوروز سال ۱۴۰۰اتفاق خواهد افتاد ».این در حالی است
کهحجتاالسالموالمسلمین«حسینابراهیمی»عضوجامعهروحانیتمبارزامکانبه
وحدترسیدناصولگرایانزیرچترشورایائتالفرااینگونهتوصیفکردهاست«:براین
باور نیستم که شورای ائتالف به وحدت برسد ،جریان اصولگرایی به تنهایی نمیتوانند
کاری کنند .ممکن است در نهایت به این نتیجه برسند که محور را جامعتین قرار داده و
به وحدت برسند».
با این توصیفات حاال این سوال مطرح است که اگر شورای ائتالف و شورای وحدت
هریک با قاطعیت به مسیر خود ادامه دهند ،آیا رسیدن به وحدت در جریان اصولگرا
بار دیگر به دست اندازهای عجیب دچار خواهد شد؟ آیا نواصولگرایان یا رهپویان
که عمدهترین نقش را در شورای ائتالف داشته و دارند ،حاضر خواهند بود زیر پرچم
راستهای سنتی متحد شوند؟ با این همه به نظر می رسد اصولگرایان برای هماهنگ
ساختن اقدامات این دو نهاد تالش خود را از هم اکنون آغاز کردهاند و این دغدغهها
در حالی است که «مرتضی طالیی» از فعاالن اصولگرا از گفت و گو میان جریانهای
مختلف برای ایجاد سازوکاری که هم شورای وحدت و هم شورای ائتالف را در برگیرد،

خبر داده و گفته است« :چیزی که بنده احساس میکنم این است که همان شورای
ائتالف ،کماکان محور است اما ممکن است اصالحاتی بر سازوکار بخشهای دیگری
از ائتالف صورت بگیرد تا بتواند این وظیفه را به انجام برساند»« .حمیدرضا ترقی» عضو
شورای مرکزی حزب موتلفه هم درباره آینده شورای ائتالف و شورای وحدت با اشاره به
اینکه این دو نهاد االن فعالیت موازی دارند ،گفته است« :باید به مرور در آینده به تفاهم
و وحدت جامع برسند».
تغییراتجبههپایداریبهنفعیاضرراصولگرایان
یکی از دغدغههای هر دو تشکل شورای وحدت و شورای ائتالف اصولگرایان حضور
تمام طیفها در این چارچوبهاست .در این میان تحلیلگران مهمترین چالش پیش
روی ایجاد وحدت را دیدگاههای متفاوت احزابی مانند جبهه پایداری میدانند .پیش
از این خبرها و اظهارنظرهایی از عدم همراهی این تشکل با جلسات شورای وحدت در
رسانهها بازتاب یافته بود .جبهه ای که چندی است با تغییر دبیرکل ،خبرساز شده است.
حجت االسالم «مرتضی آقاتهرانی» جای خود را به «صادق محصولی» به عنوان دبیرکل
داده است .برخی تحلیلها این جایگزینی را نشان اختالف و برخی دیگر آن را تغییراتی
عادی در تشکلهای سیاسی میدانند .برخی این تغییر دبیرکل را آغازی برای پایان
وحدتجبههپایداریبادیگرطیفهایاصولگراارزیابیمیکنندوبرخیدیگربهعکس
آنراشروعنزدیکیمیانپایداریهاودیگراصولگرایانمیدانند«.حسینکنعانیمقدم»
دبیرکل حزب اصولگرای سبز معتقد است« :با توجه به روحیه تعاملی آقای محصولی،
پیشبینی میشود که ایشان تعامل بهتری با سایر احزاب اصولگرا داشته باشد».
حمیدرضا ترقی نژاد هم درباره این تغییرات در جبهه پایداری گفته است« :شاید نوع
روش آقای آقاتهرانی اخالقیتر است و آقای محصولی تا حدودی شفافتر و اجراییتر
و عملیاتیتر برخورد میکند ،اما تفاوتی در مواضع ندارند ».برای صحتسنجی این
تحلیلها ماههای پیش رو و تصمیمات و اقدامات جبهه پایداری اهمیت خواهد داشت.
تقویتگمانههایحضورانتخاباتیقالیباف
گمانه زنیها درباره حضور «محمدباقر قالیباف» در قامت نامزد انتخابات ریاست
جمهوری سیزدهم به اندازهای تقویت شده است که رسانهها به بررسی رقبای احتمالی
وی در میان اصولگرایان و اصالح طلبان روی آوردهاند .البته این گمانهها را برخی
اظهارات اصولگرایان هم تشدید کرده است .برای مثال «جواد آرینمنش» نماینده
پیشین مجلس تصریح کرده است« :یکی از گزینههای اصلی اصولگرایان برای،۱۴۰۰
آقای قالیباف است که دارای سوابق اجرائی متعددی است و جزو افرادی هم هست که
قاعدتا شورای نگهبان او را تأیید صالحیت خواهد کرد؛ بنابراین دور از ذهن نیست که
از بین نمایندگان مجلس ،گزینه اول برای نامزدی انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰
آقای قالیباف باشد» .سختیهای راه قالیباف برای رسیدن به گزینه قطعی و نخست
اصولگرایان اما کم نیست .از رقبای سرسختی که هر روز آمادهتر در سودای پاستور برنامه
ریزیمیکنندتانمایندگانیکهبهباقیماندنویبرریاستمجلسامیدهابستهبودند.
ضرغامیآمادهتریننامزداصولگرا؟
روزیکهبهکنایهگفتاصولگرایانیکاتوبوسنامزدانتخاباتیخواهندداشت،احتماال
خود میدانست که یکی از آنهاست« .عزت الله ضرغامی» رییس پیشین صداوسیما
این روزها از مطرحترین چهرههای رسانهای است که اظهاراتش بیش از همیشه و همه
رنگ و بوی انتخاباتی گرفته است .در کنار گفت و گوها ،توییتها و کامنتهای بسیاری
مجازی و حقیقی ،تازهترین توییت وی هم مزید بر علت شده و بر گمانه انتخاباتی بودن
این تحرکات افزوده است .ضرغامی در حساب توییتری خود نوشته است ۹« :دی هر
سال در یکی از استانها سخنرانی دارم .امسال ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،از
من برای سخنرانی در مراسم کرمان دعوت کردند.اشتیاق و احساس وظیفه من به دلیل
سالگرد شهادت سردار سلیمانی مضاعف بود ولی به دلیل شبهه انتخاباتی برای،۱۴۰۰
از آنها تشکر و عذرخواهی کردم ».شبهه انتخاباتی که ضرغامی مطرح میکند زمانی
که با انتقادها از جریانهای سیاسی و چهرهها و مسووالن همراه میشود؛ میتواند وی
را به عنوان یکی از آمادهترین چهرههای اصولگرا برای انتخابات آتی معرفی کند .اینکه
ضرغامی تا چه اندازه خود را متعلق به جریان اصولگرا بداند یا اصولگرایان وی را میان
انبوه حاضران در اتوبوس روانه شده به سوی پاستور بپذیرند یا نه ،موضوع دیگری است و
نیازمندگذشتزمان.امااینکهرییسپیشینصداوسیمابرایاقناعجامعهچهبرنامهای
خواهد داشت هم تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

میرمحمدصادقی:

مجلسدربررسیقانونانتخاباتاسیرجوتبلیغاتیشد

معاون سابق قوانین مجلس میگوید :نمایندگان برای بررسی
اصالحیه قانون انتخابات اسیر جو تبلیغاتی شدند اما اینکه اما
اینکه انگیزههای سیاسی هم وجود داشته باشد را نمیتوان
قضاوتکرد.
حسین میرمحمد صادقی در گفتوگو با خبرآنالین با اشاره به
بررسی اصالحیه قانون انتخابات در مجلس یازدهم و حواشی
آن ،گفت :یک نکته بسیار اساسی و بنیادین که باید به آن توجه
کرد این است که اسیر شدن نمایندگان به مباحث تبلیغاتی و
غیراساسی برای مجلس و عملکرد آن َسمی مهلک است.
وی ادامه داد :این روش ممکن است در کوتاه مدت بتواند
نظراتی را به سوی مجلس جلب کند و افرادی را راضی کند اما
قطعا در دراز مدت یک نکته منفی برای مجلس است که نمونه
های آن هم قبال دیده شده ،مثال بحث تثبیت قیمت ها از
مواردی بوده که در مجلس های پیشین به عنوان عیدی به مردم
ایران مطرح شد اما بعد تحلیل های درست اقتصادی انجام و
معلوم شد که همین تثبیت صوری و مصنوعی در عمل باعث
جهشقیمتیقابلتوجهیشدهاست.
اینحقوقدانتاکیدکرد:متاسفانهگاهیازاینگونهبرخوردهای
موضعی و موردی در مجموعه کشور می بینیم که مثال یک وقتی
مساله ای در موردی پیدا می شود ،از آنطرف سعی می کنند
قوانینی وضع کنند که  ۱۸۰درجه با آن چیزی که بوده متفاوت
است و باز در سال های بعد به همان حالت قبلی برمی گردند.
ابهاماتقانونانتخاباتسببتصمیماتسلیقهای
میشوداما...
میرمحمدصادقی با بیان اینکه اکنون از مجلس انتظار می
رود تعقل و برنامه ریزی بر اساس منافع ملی را در نظر بگیرند،
نه طبق آنچه ممکن است در درازمدت تعدادی را راضی کند،
تصریحکرد:دررابطهباموضوعنامزدهایریاستجمهوریاصل

اینکه مجلس به آن ورود کند نکته خوبی است چون به غیر از قید
رجل مذهبی_ سیاسی ابهامات مختلفی وجود دارد و گاهی
وقتها سبب می شود که مقداری نظرات و تصمیمات سلیقه ای
اتخاذشود.
مردمهنوزبخاطرردصالحیت
برخیکاندیداهاقانعنشدند
وی خاطر نشان کرد :برخی مردم هنوز نسبت به رد صالحیت
بعضی افرادی که با این عنوان که شاید رجل مذهبی و سیاسی
نبودند ،قانع نشدند که این رد شدن درست بوده یا برعکس،
یعنی کسانی که تایید شدند واقعا و به مفهوم واقعی کلمه آنچنان
شناخته شده بودند و تجربه داشتند که به عنوان رجل مذهبی و
سیاسی می توانستد تایید شوند یا خیر .بنابراین برای پرهیز از
این برخوردهای سلیقه ای اینکه ما ابعاد مساله را در قانون عادی
مشخص کنیم ،چنانچه در مورد خیلی از اصول دیگر قانون
اساسی هم الزم است که حدود و ثغور آن اصول مشخص شود و
امری مفید و ضروری است .معاون سابق قوانین مجلس در این
باره گفت :اما در این ارتباط اوال باید منافع ملی در نظر گرفته شود
و نباید شعارهایی که هر از گاهی ممکن است بر زبانها بیفتد و بعد
از مدتی از مد بیفتد و شعار مخالف آن بر سر زبان مردم قرار گیرد.
دوما باید در محدوده اصل مربوطه به قانون اساسی باقی بماند
و چیزی فراتر از آن ایجاد نکند چون اگر این اتفاق بیفتد طبعا با
سایر اصول قانون اساسی مغایرت پیدا می کند.
مفهومرجلسیاسیهمچنانابهامدارد
به گفته میرمحمد صادقی ،مفهوم رجل همیشه ابهام دارد
و هنوز معلوم نیست که آیا رجل به معنای لغوی یعنی مرد مورد
نظر است یا به معنی شخصیت است و آیا این شامل زنان هم می
شود یا خیر و اینکه رجل مذهبی به چه معناست ،یعنی آیا باید
دانش مذهبی داشته باشد یا باید مقید به مسائل مذهبی باشد و

رجلسیاسیبهچهمعناست،یعنیآیابایدسیاستخواندهباشد
یا باید سیاست ورزی کرده باشد و شغل های قبلی او با مسائل
سیاسی مرتبط باشد و اصال سیاست به چه معنا است.
وی تاکید کرد :همه این موارد باید روشن شود و ابهامات در این
قضیه زیاد است اما اینکه چیزهایی فراتر از این بگذارند به نظر من
با قانون اساسی مغایرت دارد ،اینکه مثال شرط سنی بگذاریم اگر
این کار الزم بود ،قانون اساسی این شرط را می گذاشت ،بنابراین
وقتی فراتر از آن اصل شرطی را می گذاریم به نظر من خالف
است ضمن اینکه برخی از شرایط اسیر شدن مجلس به مسائل
شعاری است مثل اینکه هیچ کسی اقامت خارج نداشته باشد یا
فرزندانشتابعیتخارجینداشتهباشند.
نبایدباقوانینشکلیازداشتنافرادمفیدمحرومبمانیم
این حقوقدان یادآور شد :همه می دانند در بعضی از کشورها
سیستم خون و در بعضی از کشورها سیستم خاک برای گرفتن
تابعیت است ،همینکه کسی در خارج دانشجو باشد و فرزند او
در آنجا به دنیا آید خود به خود بر اساس سیستم خاک فرزند او
تابعیت آنجا را پیدا می کند مثال ممکن است پدر او در این پست
فرد مفیدی برای جامعه باشد و ما خودمان را از داشتن او با مسائل
شکلی،محروممیکنیمیااقامتدائمگرفتنیکشرایطظاهری
دارد ،یعنی حتی کسی که در یک کشوری دانشجو باشد بعد از
مدتی اقامت او دائم می شود و بعد هم در کدام کشور باشد هم
مهماست.
ابهاماتقانونانتخاباتسببتصمیماتسلیقهای
میشوداما...
میرمحمدصادقیادامهداد:بهنظرمناینکهمسائلراکیلویی
ذکر کنند اشکال جدی دارد ،من زمانی که در مجلس بودم این را
احساس می کردم ،همین مساله که یکهو پانزده نماینده طرحی
را امضا می کنند که بیشتر هم ممکن است تحت تاثیر جوهای

ژورنالیستی باشند و کار جدی روی آن طرح نمی شود و وقت
مجلس و هزینه صرف آن می شود و نهایتا همین که کنار گذاشته
می شود از نظر من نکته مثبتی است ،چون باالخره مجلس هر
زمانی که بفهمد این طرح درست نیست ،خوب است.
قوانینمجلسبهتراستالیحهمحورباشدتاطرحمحور
وی با بیان اینکه بدتر اینکه ممکن است در همان جو
احساساتی طرح تصویب شود و تبعات آن گریبانگیر کشور شود،
افزود:بنابراینمنهمیشهمعتقدمقوانینیدرمجلسبهتراست
که بیش از آنکه طرح محور باشد الیحه محور باشد یعنی یا دولت
یا قوه قضاییه در مورد لوایح قضایی روی آن کار کنند و آن را ارائه
دهند چون آنها امکانات بیشتری دارند و در نتیجه شاید فرصت
بیشتر و تخصص بیشتری هم داشته باشند تا بتوانند این الیحه
ها به شکل تخصصی تر و صحیح تر تنظیم کنند.
معاون سابق قوانین مجلس گفت :به نظر من مجموعا مواردی
از این قانونی که تصویب شده با قانون اساسی مغایرت داشت و
مواردی از آن هم به مصلحت نبود و شتابزده تایید شده بود .اگر
مجلس این را کنار گذاشته به نظر من اصل کنار گذاشتن آن کار
درستی بود اما بهتر این بود که از همان اول دقت کافی می شد.
نمایندگاناسیرجوتبلیغاتیشدند
میرمحمدصادقی در پاسخ به این پرسش که بررسی کردن
این موضوع ،سیاسی کاری بوده و جنبه پوپولیستی داشته یا
نمایندگان به بندهای قانون اساسی آگاهی کافی نداشتند،
اظهار کرد :باالخره اسیر جو تبلیغاتی شدن بوده است .من فکر
می کنم مقداری با توجه به جوی که ایجاد شده و نظری که مردم
نسبتبهعملکرددولتپیداکردندطبعااینمسالهبودهامااینکه
در کنار این موضوع مثال یکسری انگیزه های سیاسی هم وجود
داشته باشد هم واقعا نمی شود قضاوت کرد ولی به نظر من اسیر
جوتبلیغاتیشدنمتاسفانهوجودداشتهاست.

نگاهیبهتجاربانتخاباتیدردورههایمختلف؛

انتخابات ۱۴۰۰و چهار آسیب سیاسی

انتخابات  ۱۴۰۰عرصهای است که بسیاری با چشم امید به آن مینگرند؛ برخی
برای به دست آوردن منصب و بسیاری هم بهبود اوضاع .فرصت انتخابات اما میتواند
با چالشهایی هم همراه شود.
نگاهی به تجارب انتخاباتی اعم از ریاستجمهوری ،مجلس و  ...و مهمتر از آن،
فلسفه آمدن پای صندوقهای رای در مردمساالری دینی ،مردم را به عنوان مهمترین
سرمایه اجتماعی به رسمیت میشناسد که با حضور در هر انتخابات مهر تاییدی بر
مشروعیتایننظامزدهاند.
احزاب و گروههای سیاسی هم به خوبی بر این مهم واقفند و همواره به دنبال
این بودهاند تا مردم را همراه و پشتیبان خود بدانند اما این همراهی همیشه به یک
شکل نبوده و با توجه به عملکرد احزاب و افرادی که نامزد میشوند ،متفاوت بوده
و در مراحل و دورههای مختلف نوسان داشته است .در این میان ،عدهای فارغ از
دغدغههایمردمومطالباتشانتنهاتالششانایناستبهرقابتانتخاباتیورودپیدا
کنند؛ یعنی عده ای فارغ از هر چیز تنها هدفشان ورود به انتخابات است؛ ورودی
شتابزده و تنها برای دست و پا کردن نام و نان.
این وضعیت ،در دل خود چالشهایی دارد و پیامدهایی که جامعه سیاسی و مردم
را با هزینههای سنگینی مواجه میسازد .در ادامه به برخی از این آسیبها اشاره
میشود؛
نادیده گرفتن مشکالت اقتصادی جامعه و دلسردی مردم
این که جامعه در شرایط بد اقتصادی به سر می برد بر هیچ کس پوشیده نیست و
همه به خوبی آگاهند که تا چه اندازه مردم با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم
میکنند و در گرفتاری به سر می برند اما در چنین شرایطی عدهای که به نظر میآید
هیچ کدام از این دغدغه ها ندارند ،تنها هدفشان ورود به انتخابات  ۱۴۰۰است؛ بی
آنکه واقعا توجه داشته باشند اقتصاد به عنوان یک مساله اساسی بر روند حضور و
مشارکتمردمدرانتخاباتتاثیرگذاراست.
وقتی مردم مشاهده کنند که از یک طرف در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند
و از طرفی دیگر عده ای فقط به دنبال داغ کردن تنور رقابت بدون توجه به نیازهای
مردمندطبیعتادلسردمیشوند.بسیاریمیگویندآنهاییکهدغدغهانتخاباتدارند
باید در وهله نخست به وضعیت اقتصادی مردم بپردازند چرا که مسائل اقتصادی و
معیشتی مردم مهمترین متغیر تاثیرگذار بر این انتخابات است که حتی برای امنیت
ملی کشور می تواند خطرآفرین باشد .از سوی دیگر و هر چند «اقتصاد» و «معیشت»
همچنان اصلیترین محور در انتخابات سال آینده خواهد بود اما نباید فراموش کنند
که سیاه نمایی همراه با نادیده گرفتن دستاوردها و ضربه زدن به روحیه و اعتماد
مردم ،دامن همه را در کشور خواهد گرفت.
غم نان
آفت نان خوردن از ِ
نباید از نظر دور داشت ،افرادی که سودای نام و نان دارند ممکن است از اوضاع
اقتصادیبهرهجوییکنندوبهخاطرسختیهایاقتصادیمردم،برخیحرفهایی
را بزنند که خیلی با واقعیت منطبق نباشد یا شاید راهکارهایی ارائه کنند که
راهکارهای مطلوبی برای اقتصاد کشور نباشد .با این حرفها ممکن است فردی
موفق به جلب نظر مردم شود و این خطری است که وجود دارد .به همین دلیل هم
نامزدها ممکن است شعارهایی مطرح کنند که حول پرداخت مبالغی پول به مردم
باشد .اینها انحرافاتی است که آرام آرام خودش را نشان میدهد.
هر چند «غم نان» از مهمترین شعارهایی است که این روزها به کار میآید اما نباید
فراموش کرد که این وضعیت و مشکالت معیشتی که مردم با آن دست به گریبانند
نباید برای عده ای «نان» شود؛ یعنی عده ای بخواهند آن را مصادره به مطلوب کنند
و در حالی که خودشان مقصر بخشی از این وضعیت موجودند.
از نگاه برخی ناظران ،بیانصافی تمام است که عده ای بخواهند با پیشزمینههای
سیاسی و با اهدافی خاص وضعیت اقتصادی را که عوامل متعدد در آن دخیلند تک
عاملی ببیند و برای پیشبرد مقاصد سیاسی به هر کاری دست بزنند.
ازدسترفتنسرمایههایاجتماعی
همچنان که اشاره شد ،عده ای سودای انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰را روی مشکالت معیشتی مردم بنا کردهاند؛ این وضعیت در دل خود
آسیبهای گوناگونی دارد .برخی میگویند درست کردن وضعیت کار یک سال و دو
سال و  ...نیست و راه درازی برای بهسامان شدن کار باید پیمود .هر چند این رویکرد
بخشی از واقعیات و مشکالت ساختاری را مینمایاند اما میتواند باعث ناامیدی و
دلسردی مردم شود .از سوی دیگر سر دادن شعارهای پوپولیستی و دادن وعدههای
غیر قابل تحقق هر چند ممکن است مناصب انتخابی را برای برخی سیاسیون به بار
آورد اما نتیجه محتوم آن از میان رفتن سرمایه های اجتماعی خواهد بود.
عادی شدن وعدهها و گفتههای توخالی
یکی دیگر از خطراتی که می تواند در نتیجه ورود شتابزده عده ای از افراد به
صحنه انتخابات به بار آید ،وعدهها و گفتههای توخالی است؛ صحبت هایی که
تنها برای جلب نظر مردم زده می شود و در همان حد حرف هم باقی می ماند .عده
ای خوب می دانند که رای آوری نسبت مستقیمی با وعده ها و گفته هایی دارد که
قبل از انتخابات بازگو می شود پس در شرایط کنونی خیلی سریع و شتابزده خود
را به عنوان نامزد معرفی می کنند و با توجه به اینکه رسانه هم در دسترس است
شروع به دادن وعده های آنچنانی به مردم می کنند که این امر در نوع خود می
تواندخطرناکباشد.
پس در چنین زمانه ای که مردم تا حدودی دلسرد شده اند ،باید افراد و رسانه های
آنها فارغ از هرگونه نفع و منفعت شخصی و گروهی ،نخست به کل نظام توجه داشته
باشند؛ یعنی نه اینکه خود را بدنه جدا کنند بلکه مسئولیت بپذیرند و واقع بین باشند
و به مردم اعالم کنند که مسئول بخشی از وضعیت هم آنها هستند نه اینکه خود را
تافته ای جدا بافته بدانند و خیلی سریع و شتابزده خود را به عنوان نامزدی معرفی
کنند که می توانند ناجی شوند.

هانیزادهکارشناسمسائلغربآسیا:

نظامیانآمریکابهترامپاجازهماجراجویینمیدهند

یک کارشناس مسائل غرب آسیا گفت :دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا دنبال بحرانآفرینی است تا از گریزگاههای
قانونی برای ماندن بیشتر در قدرت استفاده کند اما ژنرالهای آمریکایی به وی اجازه ماجراجویی علیه ایران و محور
مقاومترانمیدهند.
«حسن هانی زاده» با اشاره به برخی تحرکات نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد :تحرکات اخیر آمریکا و اعزام زیردریایی
اتمی این کشور به خلیج فارس ،در کنار عزیمت زیردریایی اتمی اسرائیل به منطقه و دیدارهای انجام شده بین محمد بن
سلمانولیعهدعربستانوبنیامیننتانیاهونخستوزیررژیمصهیونیستینشانمیدهدکهدونالدترامپرییسجمهوری
ایاالت متحده در چندهفته باقی مانده از دوره ریاست جمهوری خود در کاخ سفید ،قصد دارد تحت تاثیر فشارهای البی
صهیونیستی و اسرائیل دست به ماجراجویی و بحران آفرینی در منطقه بزند.
وی با بیان اینکه به موجب قانون آمریکا ،اگر رییس جمهوری آمریکا در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود و قبل از
انتقال قدرت به رییس جمهوری منتخب با یک بحران منطقه ای و بین المللی مواجه شود که امنیت این کشور را تحت
تاثیر قرار دهد ،میتواند برای مدت طوالنی تری در کاخ سفید باقی بماند ،گفت :به نظر میرسد که ترامپ عالقه مند به
استفاده از این گریزگاههای قانونی باشد و دست به ایجاد یک بحران جدید بزند که بتواند مدت زمان بیشتری در کاخ
سفیدباقیبماند.
این کارشناس مسائل منطقه ،حضور ترامپ در کاخ سفید را برای عربستان ،اسرائیل ،البی صهیونیستی آمریکا و
نژادپرستان این کشور بسیار مهم دانست و افزود :باتوجه به ویژگیهای شخصیتی ترامپ ،این گمانهزنی بعید نیست و
ظاهرا در دیداری بین نتانیاهو و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و بن سلمان ،عربستان آمادگی خود را برای پرداخت کلیه
هزینههای ماجراجویی علیه ایران اعالم کرده است.

هانی زاده با بیان اینکه رژیم اسرائیل هم دنبال تضعیف محور مقاومت و استفاده از دوران باقی مانده از ریاست جمهوری
ترامپ برای حمله به ایران است ،خاطرنشان کرد :محاسبات ژنرالهای پنتاگون بیشتر به واقعیت نزدیک است و بارها آنها
در برابر تصمیمات ماجراجویانه ترامپ برای حمله به ایران هشدار داده اند و ظاهرا آنها نسبت به سیاستمداران آمریکایی
خیلی واقع بین تر هستند و اجازه ماجراجویی به ترامپ نخواهند داد.
وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی و یارانش و تاکید جمهوری اسالمی بر گرفتن انتقام این شهیدان تصریح
کرد :گمانه زنی دیگر این است که این تحرکات در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس صورت
میگیرد و آنها با در نظرگرفتن احتمال وقوع تحرکاتی از سوی محور مقاومت ،دست به این مانور زدهاند.
اینتحلیلگرمسائلبینالمللبایادآوریجریانسازیرسانهای،نظامیوامنیتیگستردهدربارهآمدنزیردریاییآمریکا
و بمب افکن های  B۵۲این کشور ،گفت :این تحلیل وجود دارد که این تحرکات صرفا به خاطر این است که آمریکا و
همپیمانانش وحشت شدیدی از این دارند که ایران دست به اقدامی علیه منافع آمریکا در منطقه بزند و این یک مانور
تبلیغاتیونظامیاست.
هانی زاده در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه تحرکات آمریکا در منطقه االن فروکش کرده و ظاهرا زیردریایی اتمی آمریکا
خلیج فارس را ترک کرده و بمب افکن های  B۵۲هم از منطقه خارج شده اند ،افزود :این گمانه زنی احتمالش بسیار
باالست اما در هر حال نباید غافل بود تا اول بهمن ماه که ترامپ در کاخ سفید است و مسئوالن باید هوشیار باشند و تمام
تحرکاتآمریکاورژیمصهیونیستیرارصدکنند.
وی تصریح کرد :هم عربستان و هم اسرائیل از حضور جو بایدن رییس جمهوری دموکرات ایاالت متحده در کاخ سفید
وحشت دارند زیرا با آمدن وی جایگاه اسرائیل و عربستان در منطقه تنزل پیدا خواهد کرد و مانند گذشته نخواهند توانست

با دست باز دست به ماجراجویی بزنند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا هفتههای پیش رو تا اول بهمن را دوران حساس ارزیابی کرد و گفت :هرگونه احتمالی
دور از ذهن نیست و مقامات نظامی ،امنیتی و سیاسی باید هوشیار باشند زیرا این روزها شاهد پرتاب راکتهایی در منطقه
سبز بغداد هستیم که ممکن است ساخته و پرداخته آمریکا یا هم پیمانانش بو بهانه جویی علیه محور مقاومت یا ایران
باشند.
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اینا میخوان مارو بکشن ،مراقب باش!
معاون خدمات شهری شهرداری قم مطرح کرد

سنگینقاچاقدرقم
موتورسیکلت
کشف
ِ
ِ
سنگین قاچاق
موتورسیکلت
دستگاه
یک
ضبط
و
کشف
از
قم
استان
حکومتی
تعزیرات
مدیرکل
ِ
ِ
خبرداد.مهدی ریاضی اظهارداشت  :پیرو گزارش مردمی مبنی بر تردد یک دستگاه موتور سیکلت
هوندا  1300سی سی بدون پالک در سطح شهر ،بالفاصله مامورین ناجا ،طی گشت زنی در
حوزه گزارش شده ،نسبت به توقیف موتورسیکلت مذکور اقدام و پس از بررسی مشخص شد راکب
موتورسیکلت مذکور فاقد مدارک و اوراق شناسائی مثبته می باشد فلذا مراتب جهت سیر مراحل
رسیدگی به این اداره کل ارسال شد.وی افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات
قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم ،ضمن احضار متهم ،استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات
متهم،بهدلیلعجزمتهمازارائهمدارکمثبته،پسازرسیدگی،اتهامقاچاقرامحرزومسلمدانسته؛
موتورسیکلت قاچاق مکشوفه ،به مبلغ 2میلیارد و 170میلیون ریال جزای
نامبرده را عالوه بر ضبط
ِ
مشکوفه
نقدیدرحقدولتمحکومنمود.ویهمچنینتصریحکرد:براساسقانون،موتورسیکلت
ِ
تملیکی استان شد.
قاچاق توسط مرجع کاشف ،تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال
ِ

ایجاد ۳۰۰کیلومترباغچهطولی
درجهتجذبآبهایسطحی

معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به اهمیت حراست از
نفوذپذیری خاک شهر ،از حفظ انهار و ایجاد  300کیلومتر باغچه طولی
بهمنظورتزریقآبهایسطحیبهسفرههایزیرزمینیخبرداد.
سید امیر سامع در گفتوگو با شهرنیوز ،با اشاره به ظرفیت رودخانه و انهار در
هدایت و دفع آبهای سطحی اظهار داشت :توجه و مراقبت از انهار و جلوگیری
از مسدود شدن آنها در امر هدایت آبهای سطحی موضوع مهمی است که
باید به آن توجه شود.
معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به ایجاد نهری در تقاطع بلوار
فردوسی و پیامبر اعظم(ص) افزود :ضرورت ایجاد نهر در این منطقه موضوع
مهمی بود که حوزه فنی و طراحی آن را دید و کانالی با عرض خوبی در این
منطقهپیشبینیواحداثشد.
وی تصریح کرد :توجه به ایجاد انهار موضوع خیلی مهمی است که در
ساخت وسازهایی که پروژههای شهری یا دیگر ساخت و سازها باید مورد
توجه قرار بگیرد .معاون خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد :هرچقدر که
سطح سخت شهر مانند آسفالت یا ساختمانها بیشتر شود ،تقویت و تزریق
سفرهها کمتر انجام میشود ،در حالت طبیعی مقدار زیادی از آب باران جذب
خاک و سفرهها میشود که افزایش غیرطبیعی سطح سخت از این اتفاق
جلوگیری میکند .سامع افزود :درنتیجه وقتیکه آب جذب خاک و سفرهها
نشود احتمال خطر وقوع سیالب در شهر نیز بیشتر میشود که با ایجاد انهار
میتوان بخشی راهی برای جذب آب به سفرههای زیرزمینی ایجاد کرد.
وی بابیان اینکه این حق نهر است که بتواند ادامه پیدا کند ،افزود :در این
رابطه مکاتبات الزم را داشتهایم و حیلی جاها نهر را احیا کردیم حتی با کاشت
دو خط درخت میتوان حریم نهر را زنده کرد که این کار را سعی کردیم انجام
بدهیم .معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به تقویت باغچههای
طولی بهعنوان یکی دیگر از اقدامات شهرداری ،افزود :یکی دیگر از کارهایی
که میشود بهوسیله آن نفوذ آب به خاک را تقویت کنیم ایجاد باغچههای
طولیاستکهخوشبختانهدرسالهایگذشته ۳۰۰کیلومترباغچهطولیرا
در شهر ایجاد و احیا شده است .ذاکریان افزود :این مساحت از باغچه طولی
سطحنفوذپذیری را ایجاد میکند که آب حاصل ازبارندگی میتواندبهصورت
طبیعی جذب چاهها و سفرههای آب زیرزمینی شود.
مدیرعاملسازمانقطارشهریقمخبرداد

قمپیشگامبومیسازیتجهیزاتمترو

مدیرعامل سازمان قطار شهری قم با تأکید بر اینکه سوزن کراس آور یکی
از اجرای اصلی روسازی قطار شهری و سبب ارزبری بوده است ،گفت :در
سال جهش تولید با تکیه به توان داخل این محصول استراتژیک در داخل
تولیدشدهاست.
منصور درویشی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین تجهیزات پروژه
مترو اظهار داشت :با توجه به لزوم حمایت از تولیدات داخل و دغدغههای
رهبر انقالب مبنی بر بومیسازی تجهیزات ،سازمان قطار شهری قم در
حمایت از کارگران ایرانی و ترویج فرهنگ اقدام به تأمین این تجهیزات از
داخل کشور کرده است .مدیرعامل سازمان قطار شهری قم با بیان اینکه
تحریمهای ظالمانه سبب توجه به توان داخل شده است ،ابراز کرد :سوزن
کراس آور یکی از تجهیزات اصلی قطارهای شهری در دنیا و کشور است که
بیشترتوسطکشورهایفرانسه،اسپانیا،هندوچینتولیدوعرضهمیشودکه
در سال جهش تولید با تکیه به توان داخل این محصول استراتژیک در داخل
تولیدشده است .درویشی با تأکید بر اینکه سوزن کراس آور یکی از اجرای
اصلی روسازی قطار شهری و سبب ارزبری بوده است ،تصریح کرد :برای
تأمین این محصول با چندین شرکت ایرانی با جلسات متعدد ازجمله شرکت
گسترش صنایع ریلی ایران برگزار شد و قراردادی برای تأمین این محصول
انعقاد شد .وی خاطرنشان کرد :با تکیه بر توان مهندسین داخلی یکی از
سدهای مهم تجهیزات مترو در کشور شکسته شد و خوشبختانه تولید کراس
آور در داخل انجام و تحویل مترو قم نیز شد .مدیرعامل سازمان قطار شهری
قم با اشاره به اهمیت توجه به توان نیروهای داخلی در تولید محصوالت یادآور
شد :همت جوانان ایرانی ستودنی است و در تالشیم تا مابقی تجهیزات مترو
قم را نیز بومیسازی کرده و از توان داخل در تأمین آن استفاده کنیم.

جان باختگان هواپیمای اوکراینی شهید اعالم شدند
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعالم کرد :با موافقت خانواده جانباختگان ۱۲۷ ،نفر از
جانباختگانشهیداعالمشدند.سعیداوحدیدرنشستخبریگفت:شهدایاینسانحهبادیگر
شهدا فرقی ندارند و خدمات بنیاد شهید به همه ارایه میشود .وی درباره شهدای سالمت هم گفت:
قرار شد آییننامهای در شورایی امنیت ملی و ستاد مقابله با کرونا تعریف شود تا مصادق شهدا را
تعیینکنند.اوحدیگفت:تاامروز ۲۰۰پروندهدریافتشدهکهبیشاز ۶۰پروندهمصادیقشهدای
سالمت محرز شده است .با خانواده این ۶۰شهید تماس گرفته شده است و تحت پوشش هستند و
ما تمام تالش خودمان را برای حمایت از خانواده شهدای سالمت خواهیم داشت.
طرح:مهدیعزیزی

استاندار قم :

اقدامات خیرین در قم الگویی برای کل کشور است

استاندار قم اقدامات ّ
خیرین را در این استان
الگویی برای سراسر کشور معرفی کرد و گفت :
ما همواره مدیون زحمات و تالش های ّ
خیرین
هستیم.
بهرام سرمست که دیروز در آیین رونمایی از1600
کپسول و مانومتر اهدایی ّ
خیرین سالمت استان
قم به جمعیت هالل احمر سخن می گفت با اشاره
به اهمیت کار ّ
خیران در جامعه گفت :ارزش کار
ّ
خیرین سبب شد تا شخصا در این جلسه حضور
یابم و به آنان عرض ادب و ارادت کنم.
َ
وی در ادامه به بحران عالم گیر و فراگیر کرونا در
جهان و شدت این بیماری در استان قم توجه داد
و بیان کرد :تجربه مدیریت بحران کرونا نشان داد
موفقیت در این مسیر جز با همراهی مردم و ّ
خیرین
بویژه بدون کمک های مؤمنانه و رعایت شیوه نامه
هایبهداشتیممکننبود.
استاندار قم افزود :البته در این راه ،عوامل
مختلفی مانند رهنمودها و تأکیدهای مقام معظم
رهبری در الزام آور دانستن ّ
مصوبات ستاد ملی
مبارزه با کرونا ،تالش بی وقفه کادر درمان در جبهه
سالمت و همچنین عنایت همه مراجع ،علما و
بزرگان دست به دست هم داد تا تجربه این مدیریت
بحران با موفقیت دنبال شود ،اما باید اذعان داشت
کهاگررعایتشیوهنامههایبهداشتیتوسطمردم
فهیمو آگاه ماصورت نمی گرفت ،نمی توانستیم در
مسیرمهاراینبیماریموفقباشیم.
سرمست اضافه کرد :می توان گفت در برابر
کووید 19به وضعیت مطلوب و تحت کنترل رسیده
ایم ،اگرچه عزیزان زیادی را هم از دست دادیم و این
امر دردناک و نارحت کننده است.
وی ادامه داد :خاصیت و ماهیت این بیماری همه
گیر ،غیرقابل پیش بینی بودن آن است و بر این
اساس ،تجربه موج های گذشته این بیماری به ما
میگویدهرزمانغفلتکنیموسستشویم،امواج
بعدی کرونا در راه خواهد بود.

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد

ساماندهیایستگاههایاتوبوس
 در دو ماه آینده

معاونحملونقلوترافیکشهرداریقمازساماندهیایستگاههایاتوبوس
خبر داد و گفت :ساماندهی ایستگاههای اتوبوس نیز در دستور کار قرارگرفته
و تا دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز میشود .عباس ذاکریان با بیان
اهمیت و نقش ناوگان اتوبوسرانی در مدیریت ترافیک شهر قم ،اظهار داشت:
ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی بهعنوان تنها سیستم حملونقل عمومی شهر
قم یکی از اولویتهای شهرداری قم است .معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری قم سهم  ۸درصدی ناوگان اتوبوسرانی در سفرهای درونشهری را
موردتوجه قراردادو افزود:سهم خودروهایشخصی درسفرهای درونشهری
و مسافتهای زیر  ۴کیلومتر یکی از مهمترین عوامل افزایش ترافیک در
شهر است .ذاکریان ادامه داد :با توجه به اهمیت ناوگان اتوبوسرانی در
مدیریت سفرهای درونشهری نوسازی و اورهال شدن اتوبوسها و اصالح
خطوط اتوبوسرانی در دستور کار قرار گرفت .وی از ساماندهی ایستگاههای
اتوبوس نیز خبر داد و خاطرنشان کرد :ساماندهی ایستگاههای اتوبوس نیز
در دستور کار قرارگرفته و تا دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم مرحله بعدی در کارآمد شدن
ناوگان اتوبوسرانی شهر قم را هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی عنوان کرد و
گفت :با نصب سیستم کنترل هوشمند در اتوبوسها و تابلوهای هوشمند در
ایستگاههایاتوبوسنظمسرفاصلههایحرکتاتوبوسهامدیریتمیشود.
مدیرعاملسازمانپایانههایمسافریشهرداریقمتاکیدکرد

لزوم اهتمام اداره راهداری استان قم
در ساماندهی پایانه ۷۲تن

مدیرعامل سازمان پایانههای مسافری شهرداری قم اتمام ساماندهی
فیزیکی این پایانه با ساخت سکوهای بتنی ،دکههای ثبت صورت و نصب
دوربینهای نظارتی خبر داد و گفت :ساماندهی نرمافزاری پایانه  72تن با
اداره کل راهداری و پلیس راهور بوده و باید با نظارت و اعمال قانونی توقف
نراهی ساماندهی شود .رضا پوریافر با اشاره به اهمیت
اتوبوسهای بی 
ساماندهی ورودیهای شهر قم اظهار داشت :ساماندهی پایانه  ۷۲تن
بهعنوان یکی از ورودیهای اصلی شهر قم و یکی از پایانههای اصلی مسافری
شهر در چند سال گذشته از مطالبات مردمی بوده است .مدیرعامل سازمان
پایانههای مسافری شهرداری قم با اشاره به مشکالت ساماندهی این پایانه
افزود :خوشبختانه ساماندهی فیزیکی این پایانه با ساخت سکوهای بتنی،
دکههای ثبت صورت و نصب دوربینهای نظارتی انجامشده و نیازهای این
پایانه ازنظر سختافزاری برطرف شده است .درویشی تأکید کرد :ساماندهی
نرمافزاری پایانه  ۷۲تن با اداره کل راهداری و پلیس راهور بوده و باید با نظارت
نراهیساماندهیشود.
واعمالقانونیتوقفاتوبوسهایبی 

استاندار قم با تصریح بر این که از همه انتظار
داریم کما فی السابق یاریگر مدیریت استان در
مبارزه با کرونا باشند خاطر نشان کرد :ما مدیون
اقدامات ّ
خیرین و زحمات آنان هستیم و امروز مردم
قم می توانند با افتخار اعالم کنند که در اقدامات
ّ
خیرانه برای مهار این بیماری پیشتاز بوده اند و می
توانندالگوییبرایکلکشورباشند.
وی با اشاره به این که انگیزه های خیراندیشی
در میان مردم قم مشهود است بیان کرد :بنده
از همان آغاز خدمت در استان قم سعی کردم تا
از این ظرفیت ها و انگیزه ها استفاده کنم و بر
همین اساس 5 ،کمیته و کارگروه برای هم افزایی
این اقدامات بویژه برای جلب کمک های مردمی و
حمایت از اقشار آسیب پذیر تشکیل شد.
حمایتازخانوادهمبتالیانوجانباختگان
کرونا ادامه می یابد
استاندار قم همچنین درحاشیه مراسم تجلیل
از ّ
خیرین استان در گفت و گو با خبرنگاران از
تداوم حمایت و پشتیبانی از خانواده مبتالیان و
جانباختگان از کرونا با برنامه ریزی کارگروه امور
بانوان و خانواده استانداری خبر داد.
بهرام سرمست بیان کرد :از آغاز شیوع کرونا در
استان قم و در کنار تمام تدبیرها و برنامه ریزی ها
تالش شد تا از انگیزه خیرخواهانه ّ
خیرین هم در
راستای کمک به سالمت عمومی مردم استفاده
شود .وی افزود :بر این اساس ،انگیزه خیرخواهی
و خیراندیشی ّ
خیرین استان سبب شد تا ضمن
هماهنگی های معمول در این حوزه ،کمیته هایی
نیز در این موضوع شکل گرفته و تقسیم کاری بین
این عزیزان صورت گیرد.
استاندار قم ادامه داد :هدف این عرصه آن بود
که تمام کمک های مؤمنانه و خیرخواهانه در مسیر
درست خود در استان جذب و هدایت شود.
سرمست اضافه کرد :در این تقسیم کار ،مجمع
خیرینسالمتپشتیبانیتجهیزاتوبیمارستانها

چرا احمدی نژاد درگذشت آیت الله مصباح را تسلیت نگفت؟
ندادن پیام تسلیت از سوی محمود احمدی نژاد و نپرداختن جریان دولت بهار یا احمدی نژادی ها
بهاینموضوعمهمازدوحالخارجنیست؛ظاهرامریدسابقآیتاللهمصباحدچارتغییراتبنیادین
در منظومه فکری  -اندیشگی خود شده و دیگر به گفتمان مصباح اندک اعتقادی ندارد.با وجود
گذشت بیش از دو روز از انتشار خبر درگذشت آیت الله مصباح یزدی ،محمود احمدی نژاد تاکنون
هیچ گونه پیام تسلیتی خطاب به بیت مصباح یزدی منتشر نکرده است.
را برعهده گرفت و قرارگاه مردمی و کریمه اهل بیت
(س)نیزبه پشتیبانی حمایتی معیشتیرویآورد.
وی گفت :همچنین کارگروهی از سازمان های
مردمنهادوتشکلهایمردمی،اقداماتپیشگیرانه
و اطالع رسانی ها را دنبال کردند و البته صنعتگران
و اتاق بازرگانی نیز اقداماتی در زمینه تأمین اقالم و
بستههایمعیشتیبهانجامرساند.
صرفه جويی در مصرف انرژی باید جدی
گرفتهشود
سرمست همچنین در حاشیه جلسه
ویدئوکنفرانس مدیریت مصرفسوخت در زمستان
با حضور وزیر کشور ،نیرو و نفت با استانداران با
اشاره به شرایط کرونایی گفت :برای مقابله با کرونا
باور غلطی ایجاد شده که مردم در حالی که بخاری
روشن است پنجرهها را باز میگذارند که دلیل
عمدهی باال رفتن مصرف سوخت در بخش خانگی
است .وی افزود :از مردم انتظار داریم در کنار عمل
به دستورالعمل های بهداشتی مصرف سوخت را
هم کاهش دهند .استاندار همچنین از صداوسیما
و رسانهها خواست برای کاهش مصرف سوخت،
مردم را به اصالح الگوی مصرف تشویق کنند.
در حال حاضر  ۳۶درصد مصرف سوخت استان
قم در بخش خانگی است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم مطرح کرد

جمعآوری ریل آهن منوط به حل مشکالت حقوقی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره بهپیش بینی  6تقاطع در
مسیر ریل متروکه راهآهن حدفاصل پل مصلی تا مسجد جمکران ،گفت :اگر
هماهنگیهاباراهآهنبهصورتیپیشبرودکهدرآیندهمشکالتحقوقیمتوجه
ً
شهرداری نباشد قطعا شهرداری توان این را دارد که این مسیر را بهعنوان یک
دسترسی محلی در اختیار شهروندان قرار بدهد.
غالمرضا جانقربان در رابطه با موضوع جمعآوری ریل راهآهن در محدوده شهر
قم ،اظهار داشت :ریل راهآهن در محدوده پل مصلی تا مسجد مقدس جمکران
حدود ۷کیلومتر طول مسیر است که چند سال است که متروکه مانده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم بابیان اینکه ۶تقاطع در این مسیر
پیشبینیشده است ،افزود :دو تقاطع شهید کبیری و تقاطع فردوسی اجرایی
شده است و بقیه هم باید در این مسیر اجرا شود .جانقربان تأکید کرد :به دلیل
پیوستگی این تقاطعها با بلوار پیامبر اعظم(ص) با توافقات که با راهآهن قم
داشتیم این تقاطعها اجرایی شد و بخشی از ریل که در محدوده این تقاطعها
بود ،برداشته شد .وی بابیان اینکه با اجرای این تقاطعها و چهار تقاطع دیگر

ً
ً
عمال استفاده از این مسیر ریل راهآهن را منتفی میکند ،تصریح کرد :عمال
این مسیر در راستای اهداف راهآهن نمیتواند مورداستفاده قرار بگیرد و بنا
بر مطالعات معاونت حملونقل و ترافیک قرار است که برای دسترسی محلی
مورداستفاده واقع شود .به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم طبق
قانون  ۱۷و نیم متر از هر طرف از باکس راهآهن یعنی  ۳۵متر حریم ریل است
و دو راه دسترسی در مجاورت آن است .جانقربان بابیان اینکه خود پل مصلی
نیز بسیار حائز اهمیت است ،تأکید کرد :یک مشاور در حوزه معاونت شهرسازی
مشغولبهکارشدهودرحالبررسیمجموعهارتباطاتشریانیمیدانجانبازان،
پل مصلی و دورشهر است .وی بابیان اینکه این قسمت از ریل سالهاست که
ً
متروکه مانده است ،گفت :عمال این محدوده از ریل در آینده جمعآوری خواهد
شد و مالکیت این مسیر توسط راهآهن به نظر میرسد که قابلبحث است و اگر
هماهنگیهاباراهآهنبهصورتیپیشبرودکهدرآیندهمشکالتحقوقیمتوجه
ً
شهرداری نباشد قطعا شهرداری توان این را دارد که این مسیر را بهعنوان یک
دسترسی محلی در اختیار شهروندان قرار بدهد.

معاونامورهماهنگیاموراقتصادیاستانداریقم:

سهامداران عدالت تا  ۲۵دی ماه در سجام ثبت نام کنند

معاون امور هماهنگی اموراقتصادی استانداری قم
گفت:مشموالنسهامعدالتکهروشغیرمستقیمرا
انتخاب کرده اند تا ۲۵دی ماه فرصت دارند در سامانه
سجامثبتنامکنند.
مهردادغصنفری،درجلسهبررسیآخرینوضعیت
ثبت نام شدگان سهام عدالت در قم گفت :تمامی
ساز و کارهای زیرساختی برای ثبت نام دارندگان
سهام عدالت در سجام فراهم شده و مشموالن سهام

عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند تا
 ۲۵دی فرصت دارند نسبت به ثبت نام در سجام
اقدام کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند .وی افزود:
حدود  ۶۹۰هزار نفر در استان مشمول دریافت سهام
عدالت هستند که ۵۸درصد از این تعداد یعنی حدود
 ۴۰۱هزار نفر روش غیرمستقیم و  ۴۲درصد روش
مستقیم را انتخاب کرده اند .معاون امور هماهنگی
اموراقتصادی استانداری قم تصریح کرد :دستکم۵۰

درصد از  ۴۰۱هزار مشمول سهام عدالت روش غیر
مستقیم باید در سامانه سجام ثبت نام کنند تا ضمن
شرکت در انتخابات هیئت مدیره ،به آنها اجازه
معامالت سهام داده و از سود سهام عدالت بهرهمند
شوند .گفتنی است:در این جلسه دستگاههای
اجرایی ،کانونهای بازنشستگی و صندوقهای
مربوطهوتامیناجتماعیموظفشدندبازنشستگان
را از ثبت نام سجام تا  ۲۵دی مطلع کنند.

سرپرست سازمان ترافیک و حملونقل شهرداری قم اعالم کرد

امکان ارائه آموزشهای ترافیکی در شبکه شاد

سرپرستسازمانترافیکوحملونقلشهرداریقمازامکانارائهآموزشهای
ترافیکی در شبکه شاد خبر داد و گفت :در حال رایزنی با شبکه شاد برای ارائه
آموزشهای ترافیکی در این شبکه برای دانشآموزان هستیم .قاسم طالبی
با تأکید بر اهمیت آموزش در ارتقاء فرهنگ شهروندی در حوزه ترافیک
اظهار داشت :برای ساماندهی ترافیک و داشتن شهری پاک عالوه بر توسعه
محورهای ترافیکی باید به ارتقاء فرهنگ ترافیک نیز اهمیت دهیم .سرپرست
سازمان ترافیک و حملونقل شهرداری قم فعالیتهای کمیته آموزش سازمان
ترافیک را تشریح کرد و افزود :کمیته آموزش ترافیک سازمان از یک سال گذشته
آغاز به کار کرده و توانسته پویشهای مختلفی را برنامهریزی و اجرا کند .طالبی

محسن چاوشی در پیش فروش کتاب رکورد زد
اولین کتاب شعر محسن چاوشی با نام «این عشق هیوالیی» پیش از انتشار ،با استقبال فراوانی
مواجه شده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ در
تازهترین فعالیتهای هنریش کتاب شعر منتشر میکند .پیش فروش این کتاب که «این عشق
هیوالیی» نام دارد ،با بیش از  ۱۰هزار تیراژ ،با استقبال فراوان مخاطبان این خواننده و آهنگساز
مواجه شد .به تازگی پیش فروش چاپ اول تمام شده است.جالب اینجاست که چاوشی پیش از
این در فروش آلبوم موسیقی رکوردها را ازآن خود کرده بود و حاال نام او در صنعت نشر بر سرزبانها
افتادهاست.

شیوه ویروس کرونا را در ارائه برنامههای آموزشی مؤثر دانست و تصریح کرد:
بازخوردهای خوبی از عملکرد اتوبوس آموزشی در سطح شهر داشتیم اما به
ً
علت رعایت پروتکلهای بهداشتی فعال فعالیت ندارد .وی از چاپ کتابچههای
آموزشی برای مدارس خبر داد و خاطرنشان کرد :یکی از برنامههای سازمان
اجرای تئاترهای خیابانی و تذکر نکات مهم ترافیکی به رانندگان و عابران پیاده
بوده است .وی همکاری سازمان ترافیک و سازمان فرهنگی و ورزشی را مطلوب
ارزیابی کرد و ادامه داد :در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم نیز کمیتهای
باهدف ارتقاء فرهنگ ترافیک تشکیلشده و اجرای پویش احترام به خط سفید
نتیجهفعالیتاینکمیتهاست.

دستگیری  ۱۶۴متهم در پرونده سایتهای شرطبندی
رییس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه امسال ۱۰باند با مجموع ۱۶۴متهم مربوط به قمار و شرطبندی
دستگیر شده است ،گفت :ما بالغ بر  ۵هزار وبسایت و اکانت شبکه اجتماعی را شناسایی کردیم
و برای بیش از  ۱۷۵۰مورد پرونده قضایی تشکیل شد.سردار وحید مجید اظهارداشت :از ابتدای
سال  ۹۶تاکنون بیش از  ۱۱هزار سایت شرطبندی را شناسایی کردیم که منجر به تشکیل بالغ بر ۵
هزار پرونده و دستگیری ۲۵۰۰نفر شد همچنین نسبت به مسدود کردن حدود ۱۹۰۰اکانت که در
شبکههایاجتماعیتبلیغقمارمیکردنداقدامکردیم.
خطیبزاده :پیامی بین ظریف و بایدن رد و بدل نشده است
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه گفت :مطلقا هیچ پیامی بین آقای ظریف و بایدن
نرفته و نیامده است .آقای ظریف در نیویورک که بودند بسیاری از سناتورها را میشناسند و در هر
سفریکهتشریفبردندمالقاتهاییراباسناتورهابهدرخواستآنهاداشتندوآنهاییکهبافضای
بینالمللیآشناهستندمیداننداینهاامرمرسومیاست.

مسئول واحد شناسایی و پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی قم خبرداد

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی قمی

مسئول واحد شناسایی و پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :اعضای بدن خانم ۴۰ساله که بر اثر
حادثه رانندگی در این استان دچار مرگ مغزی شده بود ،به بیماران نیازمند اهدا شد.
ولیالله صمدی در این زمینه افزود :این بیمار دوازدهمین مورد اهدای عضو ماندگار در سال جاری از
استان قم است که به علت حادثه رانندگی در بخش قلب بیمارستان شهید بهشتی بستری بود.
وی اضافه کرد :با رضایت خانواده ایثارگر آن مرحوم ،اهداء اعضا و نسوج وی به چندین بیمار بدحال که در
لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان بودند ،زندگی دوباره بخشید.
وی خاطرنشان کرد :سال گذشته  ۱۴مورد برای پیوند اعضای بدنشان به بیماران نیازمند اهدای عضو از
استان قم به بیمارستان شریعتی تهران اعزام شدند .صمدی با بیان اینکه امکان برگشت به زندگی دوباره
برای بیمار مرگ مغزی وجود ندارد ،گفت :به دلیل بیاطالعی خانوادهها و با وجود تعداد زیاد بیمار مرگ
مغزی در قم متاسفانه این بیماران فوت میکنند و به مرحله اهدای عضو و پیوند اعضا نمیرسند .وی ادامه
داد :بیمار مرگ مغزی قبل از فوت میتواند ارگانهای حیاتی مانند قلب ،کلیه ،پانکراس ،ریهها و روده و تا۴۸
ساعت پس از فوت نیز میتواند نسوج و بافتها مثل پوست ،قرنیه ،استخوان ،پاندون و عضالت دریچههای
قلب را اهدا نماید .وی بیان کرد :هر اهداکننده میتواند با اهدای اعضایی ازجمله قلب ،ریه ،کبد ،پانکراس،
روده و کلیه ،یک تا هشت بیمار را از مرگ نجات دهد .مسئول واحد پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی قم
افزود :همچنین هر اهداکننده میتواند با اهدای دریچه قلب ،رگ ،تاندونها ،عضالت ،استخوان ،نسوج
و بافت ،زندگی یک تا  ۵۳بیمار را بهبود ببخشد .وی خاطرنشان کرد :از زمانی که مرگ مغزی بیماری اعالم
میشود ،میتوان بیمار را با پیشرفتهترین تجهیزات پزشکی حداکثر تا  ۱۲روز نگهداری نمود ،ولی در این
مدت ارگانهای حیاتی زیست پذیری خود را از دست میدهند و قابلیت فعالیت و توانایی ارگانها ضعیف
میشود.ویدرادامهبابیاناینکهپیوندکلیهبیشتریننیازبیماراندرلیستانتظاراست ،ادامهداد:درحال
حاضر بیش از  ۱۷هزار نفر در سطح کشور به دلیل نارساییهای کلیوی دیالیز میشوند و در لیست بیماران
نیازمند پیوند کلیه قرار دارند .متقاضیان دریافت کارت اهدای اعضا میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر
در این زمینه به سامانه واحد فراهمآوری اعضای پیوندی به نشانی اینترنتی www.ehda.irمراجعه کنند.
فرماندهانتظامیاستانقمتشریحکرد

جزییاتکالهبرداریازفروشندگانفرشهایابریشم

فرمانده انتظامی استان قم گفت :با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان  4نفر که با خرید فرش های
دستبافتو ماشینی ابریشم 215میلیارد ریال کالهبرداری کردهبودند ،دستگیر شدند.
سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت :در پي طرح شکايت تعدادي از فروشندگان بازار فرش قم
مشخص شد 2 ،نفر پس از جلب اعتماد افراد با ارائه چک هاي بالمحل اقدام به خريد فرش هاي ابريشم
دستبافت و ماشيني گرانقيمت به ارزش 215میلیارد ریال کرده و متواری شده اند ،بنابراین موضوع با توجه
به حساسیت آن ،بالفاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.
وی گفت :متهمان که در یک دفتر اجاره ای در تهران فعالیت می کردند پس از این کالهبرداری محل
مذکور را تخلیه کرده و متواری شده بودند .فرمانده انتظامی استان قم افزود :در ادامه با تالش شبانه روزی و
انجام اقدامات الزم توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم ،مخفیگاه متهم اصلی و 3تن از همدستانش
شناسایی و پس از هماهنگی های قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند .سردار میرفیضی اضافه
کرد :متهمان سپس به پلیس آگاهی استان منتقل و در مواجهه با کارآگاهان به جرم خود اعتراف کردند
که سرانجام به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد

ثبت یک روز دیگر بدون فوتی کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در این استان گفت :خوشبختانه در۲۴
ساعتگذشته،هیچموردفوتیباتشخیصکرونادراستانثبتنشدهاست .محمدرضاقدیراظهارداشت:
َ
در  ۲۴ساعت منتهی به چهاردهم دی ماه  ۲۰تن با تشخیص عالئم کرونا در بیمارستان های قم بستری و
َ
تحت معالجه و درمان قرار گرفتند .قدیر با اشاره به ترخیص ۱۶بیمار کرونایی گفت :در حال حاضر ۱۱۶تن
َ
در مراکز درمانی قم بستری هستند که  ۱۵تن از آنها بدحال می باشند .رئیس علوم پزشکی قم بیان کرد:
هیچ مورد فوتی از بین بیمارانی که نتیجه آزمایش کرونای آنها مثبت بوده نداشتیم.

