استاندارقم:

سندهای اشتغال و مهارت
اجرایی شود

روزنامه
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استاندار قم با تاکید بر اتخاذ تدابیر و راهکارهای الزم جهت
تامین نیروی کار فنی و تخصصی استان گفت :پیگیری های الزم
جهت اجرایی شدن  ۲سند راهبردی و مهم قم از جمله سند
توسعه اشتغال و سرمایه گذاری و همچنین سند توسعه مهارت
و فناوری انجام شود .بهرام سرمست روز سه شنبه در سی و
هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم در تاالر
کرامت استانداری اظهار داشت :در شرایطی که در استان از نظر
بیکارینیروهایتحصیلکردهبامشکلمواجههستیمازطرفی

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

برنامهبازآفرینیدر ۱۴محله
اجرا شدهاست
مدیرکل راه و شهرسازی قم گفت :برنامه بازآفرینی با احداث
طرحهای مختلف  ،تاکنون در  ۱۴محله قم به اجرا درآمدهاست.
حسن صبوری افزود :سال گذشته در قالب توانمندسازی
تعداد  ۲۴پروژه در  ۱۰محله از محالت مصوب سکونتگاههای
غیررسمی اجرا شد .وی اضافه کرد :در سالهای گذشته نیز تعداد
 ۹پروژه کالبدی و  ۲دفتر تسهیل گری در  ۱۴محله از محالت
تاریخی و بافت فرسوده شهر قم و نیز ۱۰پروژه کالبدی و همچنین
اجرای آسفالت معابر در ۵محله از سکونتگاههای غیررسمی اجرا

4

رئیس سازمان صنعت ،معدن تجارت استان قم خبرداد

قم  ،پیشتاز تحقق
جهشتولید

کشف ویروس انگلیسی کرونا در ایران

وزیر بهداشت :مردم وحشت نکنند

رئیس سازمان صنعت ،معدن تجارت استان از هدف گذاری برداری رسیده است .محمودسیجانی در سی و هشتمین
برای راه اندازی  182واحد تولیدی و صنعتی در سال جهش جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به تشریح 5
تولید خبر داد و افزود :از این تعداد  110واحد به مرحله بهره راهبرد و 16برنامه عملیاتی برای تحقق جهش تولید پرداخت
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سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم :

کتابخانه مرکزی تا پایان سال افتتاح خواهد شد
4

جانشین فرماندهی قرارگاه پیشرفت و آبادانی ومسئول بسیج سازندگی قم:

300گروه جهادی قمی دراجرای
طرحشهیدسلیمانیفعالهستند
جانشینفرماندهیقرارگاهپیشرفتوآبادانیومسئولبسیج
سازندگی قم از مشارکت  ۳۰۰گروه جهادی درطرح شهید
سلیمانی با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این استان
خبر داد .سرهنگ محمود داودآبادی با اشاره به اینکه گروه های

جهادی از ابتدای شیوع ویروس کرونا با تمام توان برای مقابله
با این ویروس منحوس وارد میدان شدند ،اظهار کرد :دو هزار
 ۷۹۸جهادگر در طرح شهید سلیمانی مشارکت دارند .وی
اظهارداشت:گروههایجهادیقمدراینچندماهطیفوسیعی
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افزایشمهلتپرداختالکترونیکیعوارضآزادراهها
4
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مدیرکل اداره میراث فرهنگی؛ صنایعدستی و گردشگری استان قم خبرداد

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی و هنری شهرداری قم خبرداد

خیابان عماریاسر محور تبلیغات شهری حوزه ایثار و شهادت

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی و هنری شهرداری قم با اشاره به خیابان
عماریاسر قلب شهر و محور بسیاری از ترددهای بیرون و درونشهری است
از نگاه ویژه به این خیابان برای تبلیغات حوزه ایثار و شهادت ،عفاف و حجاب
و مناسبتهای ملی و مذهبی خبر داد .ابوالقاسم مقیمی با اشاره به اقدامات
شهرداری در خصوص تبلیغات محیطی همزمان با مناسبتهای دیماه اظهار
داشت :با توجه به همزمانی ایام فاطمیه ،شهادت سردار سلیمانی و شهدای
گرفته
مقاومتودههبصیرتاقداماتویژهایدرراستایتبلیغاتمحیطیصورت
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جذب  ۱۰۵میلیارد تومان تسهیالت برای بخش گردشگری

مدیرکل اداره میراث فرهنگی؛ صنایعدستی و گردشگری استان قم گفت :تاکنون
برایبخشگردشگریاستان ۱۰۵میلیاردتومانازمحلتبصرهماده ۱۸جذبشده
است .حمید یزدانی ظهر دیروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
که در سالن کرامت استانداری برگزار شد با ارائه گزارشی از نحوه جذب تسهیالت
برای بخش گردشگری استان اظهار داشت :تاکنون برای بخش گردشگری استان
 105میلیارد تومان از محل تبصره ماده  18جذب کردیم و همچنین  5میلیارد
و 820تومان برای واحدهای اقامتی و گردشگری و هتلها دستورالعملهایی
8

کشف ویروس انگلیسی کرونا در ایران

وزیر بهداشت :مردم وحشت نکنند

غنیسازی 20درصد
زودتر از موعد؟

الیحه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از
منافع ملت ایران ،در  ۱۲آذرماه سال جاری تصویب و
سپس در هجدهم همین ماه ابالغ شد .برحسب آنچه که مجلس شورای اسالمی
تصویب کرد و مهلت دو ماهه ای را برای اجرای آن مقرر کرده بود اجرای آن باید در
 ۱۲بهمن و یا  ۱۸بهمن آغاز می شد .اعالم آغاز غنی سازی  ۲۰درصدی از سوی
سخنگوی دولت حائز اهمیت است .شاید پیش زمینه های غنی سازی ۲۰درصدی
در فردو فراهم شده باشد .از طرفی مجلس از دولت خواسته بود دو ماه صبر کند تا
مشخص شود اتحادیه اروپا به تعهدات ۱۱گانه خود عمل خواهد کرد یا خیر .اینکه
دولت زودتر از موعد مقرر چنین اقدامی را آغاز می کند حتما مصلحتی در آن بوده
است .غنی سازی  ۲۰درصدی به معنای خروج ایران از برجام نیست .این موضوع
بستگی به کمیسیون مشترک برجام و تفسیرش دارد؛ کمیسیونی که وظیفه اصلی
رسیدگیبهوضعیتبرجامرابرعهدهدارد.درهمینراستااینکمیسیونبایدبررسی
کندکهآیانقضآشکاریصورتگرفتهیاخیر.ایرانطبقبرجاممجازبودغنیسازی
را تا سقف ۳.۶۷درصد انجام دهد که از تیرماه سال  ۱۳۹۸محدودیت های غنی
سازی را حذف کرد و تا سطح  ۵درصد آن را افزایش داد .افزایش غنی سازی تا سقف
 ۲۰درصد و فعال کردن فردو دو مساله ای است که با برجام زاویه پیدا می کند؛ چرا
که در برجام قرار بود فردو یک مرکز تحقیقات فیزیکی پالسما باشد .اما ایران در آبان
ماه  ۱۳۹۸در اعتراض به طرف مقابل و عدم ایفای تعهدات ،غنی سازی را در فردو
از سرگرفت .از آنجایی که این موارد به اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده و
همکاری ها ادامه دارد ،هیچ شائبه ای نمی تواند وجود داشته باشد که ایران در حال
زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی است .شاید پرسش این باشد که آمریکا با توجه به
اقدام ایران چه روندی را در پیش خواهد گرفت اما نکته مهمتر این است که دو کشور
چین و روسیه با این اقدام ایران ،به سمت آمریکا خواهند رفت .ضمن اینکه بعید به
نظر می رسد که اقدام ایران موجب تجدید نظر در رفتار طرف مقابل شود؛ تجربه
های سال  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵صحت این موضوع را نشان می دهد .مجلس شورای
اسالمی می توانست اقداماتی را مدنظر داشته باشد که اهرم تحریم را از دست طرف
مخالف خارج کند .تا زمانی که با اهرم تحریم بر ایران فشار وارد می شود بعید به نظر
میرسدکهدررفتارشاننیزشاهدتغییرباشیم.مجلساگرواقعاخواستارتجدیدنظر
رفتار طرف مقابل است باید قدم هایی را بردارد که منجر به افزایش تولید ملی در ایران
و رفع موانع آن شود .این امر سبب خواهد شد که اهرم تحریم برای طرف مقابل دیگر
کارایی نداشته باشد .در این مرحله است که دست ایران برای مقابله بازتر خواهد بود.
چنین رفتار رادیکالی منجر به آن خواهد شد تا دوستان ایران هم به سمت کسانی
بروند که در حاضر در حال دشمنی هستند تا ما را دچار مشکل کنند.
حسنبهشتیپور*

سردار حجازی در همایش فرهنگی هنری مرد میدان؛

تحرکاتآمریکادرمنطقه
هیچ توجیهی ندارد

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با هشدار درخصوص تحرکات آمریکا در منطقه
تصریح کرد :رژیم صهیونیستی و  ...تالش میکنند با ايجاد بحران به اهداف خود
برسند .نیروهای ما آماده و هوشیارند و تحرکات دشمن در منطقه توجیهی ندارد.
سردار محمد حجازی در همایش فرهنگی هنری مرد میدان که در مرکز همایش
های بین المللی صدا و سیما برگزار شده است  ،با اشاره به نقش برخی حکومت
های نامشروع منطقه و جنایت ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترور سردار سلیمانی
خاطرنشان کرد :در آن زمان پوست خربزه زیر پای آن گذاشتند و االن هم ممکن است
در این روز های آخر چنین کاری کنند.
جانشین نیروی قدس سپاه با بیان اینکه ترامپ هم اکنون درگیر دعوا های
انتخاباتی و در جمع کردن اوضاع مانده است  ،تصریح کرد :بعید است که ارتش و
نظام (سیستم های) آمریکا او را همراهی کنند .سردار حجازی با هشدار در خصوص
تحرکات آمریکا در منطقه ،افزود :اما رژیم صهیونیستی و برخی کشور های منطقه
دارند او را به نقطه ای می رسانند تا بحرانی در منطقه ایجاد کنند و به زعم خود از
ایران انتقام بگیرند.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از کاهش تعداد فوتی های روزانه
کرونا به ۹۸نفر و شناسایی اولین فرد مبتال به ویرس جهش یافته انگلیسی
در کشور خبر داد اما از مردم خواست وحشت نکنند چون اوضاع تحت
کنترلاست.
سعید نمکی روز سه شنبه در ارتباط آنالین از محل رصد خانه سالمت
وزارت بهداشت افزود :قرار بود اولین مواردی که از هر نوعی از ویروس
موتاسیون یافته انگلیسی است در کشور کشف می شود به مردم اعالم
کنیم .متاسفانه اولین مورد کووید  ۱۹موتاسیون یافته انگلیسی را در یک
هموطن که از انگلیس آمده بود بعد از مدتها رصد پیدا کردیم که در یکی از
بیمارستانهای خصوصی بستری بود و با بستری های مکرر تست کووید۱۹
وی از نوع موتاسیون یافته تایید شد.
وی افزود :خوشبختانه حال این بیمار خوب است و چون از روز نخست
آگاه و هوشیار بود و با تست پی سی آر منفی به ایران آمده بود و خود را ایزوله
کرده بود ،کسی از اطرافیان او به این ویروس مبتال نشده است و با غربالگری

که از نزدیکان این بیمار انجام شد هیچ موردی از این ویروس در فرد دیگری
در کشور پیدا نشد.
نمکی گفت :خبری هم در رسانه منتشر شده بود که یکی از همکاران ما
در غرب کشور به ویروس جهش یافته انگلیسی مبتال شده که بعد از تست
از این فرد مشخص شد صحت ندارد و از بیش از  ۲۴۰نفر از افرادی که با
او ارتباط داشتند نیز تست گرفته شد و هیچ موردی از ابتال به این ویروس
پیدانشد.
وی افزود :بنابراین به جز همان یک نفری که اعالم کردیم هیچ مورد
دیگری از فرد مبتال به ویروس جهش یافته انگلیسی تاکنون در کشور
شناسایی نشده و حال این مریض هم خوب است و اگر هر مورد دیگری
باشد به سرعت به مردم و سازمانهای تخصصی بین المللی اعالم می کنیم.
البته این وضعیت به معنای این نیست که خطر وجود ندارد بلکه باید خیلی
مراقب باشیم و دچار سهل انگاری نشویم و به جد پروتکل های بهداشتی
را رعایت کنیم.

جناب آقای مهدی فراهانی

معاون محترم مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم
با نهایت تاسف وتاثر در گذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم
رحمت وغفران وبرای شما و دیگر باز ماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
حسینعبداللهی،روحالهکرمانی،ماشااللهکرمانیزاده،احمدنظرلو

ازسوی وزارت بهداشت صورت گرفت

اهدای لوح «دوستدار کودک»
به ۲بیمارستان قم

لوح «دوستدار کودک» وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ توسط سیامک
محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مدیرگروه سالمت خانواده و جمعیت
مرکز بهداشت استان قم ،در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر ،به  ۲بیمارستان امام
رضا(ع) و شهدای شهر قم اهدا شد .به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
قم ،این لوح در راستای پاسداشت  ۶سال ارایه خدمات خالصانه مادر و کودک به
بیمهشدگان و تالش و همت مجدانه ستاد درمان این سازمان و زحمات کارکنان آن
اهدا شد .بیمارستان شهدا نیز پس از گذشت  ۲سال از ارایه خدمات مادر و کودک با
تالشوهمتمجدانه رئیسمرکزوسایرکارکنانوپایش؛موفقبهدریافتلوحارزشمند
دوستدار کودک شد که توسط مدیر گروه خانواده به همراه کارشناس شیر مادر دانشگاه
به این بیمارستان اهدا شد .لوح دوستدار کودک هر ساله به تعدادی از بیمارستانها که
اقدامهای۱۰گانه دستورالعمل بیمارستانهای دوستدار کودک درباره حفظ ،حمایت
و ترویج تغذیه با شیرمادر را داشتهاند ،توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
پس از پایش و ارزیابی کارشناسان شیر مادر معاونت بهداشتی دانشگاههای علوم
پزشکی و تایید اداره کودک وزرات بهداشت اهدا میشود.
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اخبار

 شماره 5192ت و سوم 
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کالن فکری و کالنشهری!

چند روز پیش ،شورای برنامه ریزی و توسعه استان
،مصوبه ای داشت که به موجب آن  ۵۶۰هکتار زمین
جهت تامین مسکن مردم ،به شهر قم الحاق گردید
سیدرضادهناد*
.این مصوبه از سوی چند عضو شورای اسالمی شهر
موردانتقادقرارگرفت.درمحتوایانتقادات،تقریباهیچدلیلکارشناسیمشاهده
نمیشود.
چکیده ادله عنوان شده در مخالفت با این مصوبه عبارتند از:
ا-اعتراض به سرعت مصوبه ! و قرون وسطایی بودن آن!!-2غم انگیز بودن
مصوبه!-3،انتظار از نمایندگان مجلس برای مخالفت با مصوبه!-4اراضی الحاقی
به اندازه بعضی از شهرهای کوچک در سطح کشور است!-5،چون هنوز مشکل
فاضالب پردیسان حل نشده نباید زمین دیگری برای مسکن مردم اختصاص داده
شود!_-6،این الحاق یک شوی تبلیغاتی و فرمایشی است!-7،این الحاق اراضی
اصالمطالعهوکارشناسینشدهاست!-8،ابعاداجتماعیالحاقاراضیموردتوجه
قرار نگرفته است!-9،در این مورد با مدیریت شهری هماهنگی نشده است-10،
مشکل مسکن مردم را می توان در بافت های فرسوده حل کرد! -11،این پروژه
زمان شروع و انتها ندارد!!-12،چرا دولت معضل سکونت گاههای غیر رسمی را در
قم حل نکرده !و....مواردی از این دست.
نگاهی به موارد مطرح شده نشان می دهد که متاسفانه معترضان این مصوبه
اطالعی از حال و روز اسف بار مردم در حوزه مسکن ندارند  ،شاید از قیمت های
سرسام آور خانه و اجاره خانه بی اطالع هستند و یا خبرندارند که خانه دارشدن به
آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است .شاید نمی دانند هزاران مهندس عضو
نظام مهندسی در انتظار سهمیه ای برای نظارتند! ویا خبر ندارند این نظام فربه
مدیریتشهریازکجابایدتامینمعاشکند!
عزیزانی که آدرس بافت های فرسوده را برای خانه دار شدن مردم می دهندآیا
تصور می کنند این اراضی متعلق به دولت است و یا بال صاحب و رایگان قابل
اهدای به مردم !!آیا آنها نمی دانند اگر همین مسکن مهر اجرا نمی شد االن
در چه وضعیت فاجعه آمیزی قرار داشتیم؟این عزیزان نمی دانند که تخریب
۱۳۰۰۰هکتار باغات قم که به پیشنهاد و پیگیری مدیران شهری انجام شده
وسعتش  ۲۳برابر !! این  ۵۶۰هکتاری است که در سوگ الحاق آن نشسته اند؟
عزیزان! ترافیک خیابان کیوانفر چه ارتباطی به اختصاص  ۵۶۰هکتار برای
ساخت مسکن مردم دارد؟کدام پروژه شهری را در زمان بندی خودش اجرا شده
که نگران آغاز و پایان این مصوبه هستید؟هرسال عوارض و جرایم را به بهانه های
مختلف اضافه می شود که تاثیر مستقیم بر گرانی مسکن دارد.آیا مراعات مردم را
می کنید؟ایامی دانید این نظام سنگین دیوانی شهرداری که نه مبتنی بر فناوری
اطالعات است و نه مبتنی بر نظام سنتی چه هزینه های سهمگینی را بر مردم
تحمیل می کند؟ شما که می دانستید متروی قم ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار می
خواهد چرا مونوریل را که تا بهره برداری فاصله چندانی نداشت را خواباندید و پروژه
ای که می توانست آبروی شهر باشد را به مظهر ناکارآمدی تبدیل کردید!آیا میدانید
که فرایند رسیدن مردم به دبیرخانه ماده  ۵شبیه نقشه عبور از میدان مین است؟!
والبته ممیزی پرونده های قابل ارسال به دبیر خانه داستان خود را دارد .
کمی به حاشیه رفتم !بیاییم سر اصل مطلب!این الحاق کامال قانونی استطبیعتا
کارشناسانشهرسازطرحمناسبیراتدوینخواهندکرد.اجرایاینمصوبهفرصت
مغتنمی است که باید به استقبال ان رفت هم مشکل  ۳۰هزار متقاضی مسکن را
حل می کند.هم باعث اشتعال و رونق اقتصادی استان می شود.هم قیمت مسکن
راتنظیممیکند.همبرایشهرداریتولیددرآمدپایدارمیکند.البتهدستگاههای
ذیربط که عمدتا دولتی هستند و باید پای کار بیایند.والبته شهرداری اصلی ترین
دستگاهی است که بدون ذره ای سرمایه گذاری در ساخت این شهرک  ،اصلی
ترین بهره بردار آن خواهد بود.
سخنیهمباجناباستاندارمحترم!
شاید این اقدام یکی از مهمترین کارهای ماندگار شما در قم باشد.باسرعت و توکل
بر خدا کار را شروع کنیدهمه چیز مهیای یک خیز بلند برای کمک به خانه دار شدن
مستاجران و نیازمندان قم است.مدیران قم توانمندی خود را در ساخت  ۵۰هزار
مسکناثباتکردهاند.قمظرفیتمهندسیباالییدارد.پیمانکارانتوانمندیوجود
دارند.منابع بانکی کافی برای تولیدمسکن وجود دارد .در اجرای این تصمیم درست
ذره ای تردید نکنید.البته اگر مدیریت شهری قم آمادگی همکاری با این کار بزرگ
را ندارد به آنها تکلیف ماالیطاق نکنید.این امر مهم را در قالب ساختاری جدید مثال
سازمانتوسعهوعنرانشهرک....تعریفکنید.اینپروژهآنقدرتوجیهاقتصادیدارد
که داوطلبان زیادی برای اجرا داشته باشد لطفا از شورای خسته شهر قم عبور کنید.
معاون سابق برنامه ریزی استانداری قم

سخنگویقوهقضاییه:

پروندهجانباختگانهواپیمایاوکراینی
تا پایان دی رسیدگی میشود

سخنگوی قوه قضاییه گفت :تحقیقات پرونده جانباختگان هواپیمایی اوکراینی
تکمیلشدهوتاپایاندیماهرسیدگیمیشود .بهگزارشخبرنگارایرنا،غالمحسین
اسماعیلیروزسهشنبهدرنشستخبریدرپاسخبهسوالیدربارهپروندهجانباختگان
سقوط هواپیمای اوکراینی افزود :در مورد جانباختگان این حادثه اقدامات اولیه برای
پرداخت این خسارات انجام شده و آنچه متوجه ما است رسیدگی قضایی منجر به
وقوع این سانحه است .وی ادامه داد :بالفاصله پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات
مفصل و کارگروه های متعدد برگزار شد و چون نیازمند بازخوانی جعبه سیاه هواپیما
بودیم ،این جعبه سیاه خارج از ایران با حضور نماینده جمهوری اسالمی ایران بررسی
و نتیجه آن در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفت .اسماعیلی اظهارداشت :تحقیقات
این پرونده تکمیل شده و تا پایان ماه جاری این پرونده رسیدگی می شود و البته پیش
از این هم جلسات متعددی با خانواده های جانباختگان داشتیم و گزارشات سانحه و
شبیه سازی این سانحه در اختیار خانواده ها قرار گرفته است.
رسیدگی به پرونده همدستان زم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده همدستان روح الله زم
از جمله شیرین نجفی گفت :این پرونده ابعاد گسترده دارد .بخشی از این پرونده
منجر به رای شد اما این پرونده به اتمام نرسیده است .در مورد ۶نفر دیگر از متهمان
پرونده حکم صادر شده و این افراد به حبس  ۲تا  ۱۰سال محکوم شدند و این خانم
هم که نامبرده شد ،در همین پرونده محکومیت دارد اما چون این حکم در مرحله
تجدید نظرخواهی است و به قطعیت نرسیده و از بیان جزئیات معذورم .وی ادامه
داد :در مورد نفر دیگری هم در این پرونده کیفرخواست صادر شده و هفته دیگر
دادگاه برگزار می شود و فرایند رسیدگی به سایر اتهامات افراد دیگر هم ادامه دارد.
هنوز حکم پرونده مهدی جهانگیری صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم مهدی جهانگیری
گفت :متاسفانه ادعای یکی از فعاالن حوزه فضای مجازی در ارتباط با صدور حکم
مهدی جهانگیری کذب بود و هنوز حکم قطعی صادر نشده و تا جایی که اطالع
دارم برای هفته آینده هم جلسه ای برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدید
نظر برگزار می شود .ما به وعده های خود عمل می کنیم و تقاضا داریم دیگران هم
اخبارجعلینسازندکمااینکهاینروزهاشاهداخبارکذبفراوانیهستیم.
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

واریز پیش پرداخت خرید حدود۱۷
میلیوندوزواکسنکرونا

رئیس کل بانک مرکزی از واریز پیش پرداخت برای خرید حدود  ۱۷میلیون دوز
واکسن کرونا خبر داد .همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت ،براساس
توافقات وزارت بهداشت و درمان برای دریافت  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز واکسن
کوواکس ،پیش پرداخت صورت گرفته است .همتی در این یادداشت آورده است:
این پیش پرداخت با تالش همکاران در امور بین الملل و به رغم موانع ناشی از
تحریم آمریکا و با همکاری دو بانک ایرانی و سه بانک اروپایی ،در اولین روز بعد از
تعطیالت ژانویه به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی واریز شد.



معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران :

غنی سازی  ۲۰درصدی اورانیوم به معنای مرگ برجام نیست
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه
بر اساس مصوبات مجلس شورای اسالمی غنی
سازی  ۲۰درصدی انجام شده است ،گفت :کاهش
تعهدات ایران بر اساس برجام اتفاق افتاده و این مهم
به معنای مرگ برجام نیست.
"عباس عراقچی" در برنامه گفت وگوی ویژه خبری
شبکه دوم سیما عنوان کرد :آنچه امروز در سالگرد
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و چهلمین
سالگرد شهید فخری زاده انجام می شود ،پیام و وجه
نمادین دارد و با حذف فیزیکی افراد  ،دستاورد آنان
متوقف نمی شود و این مسیر ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد :غنی سازی  ۲۰درصدی از
مهمترین مباحث برنامه هسته ای ایران بود .کاربرد
غنی سازی  ۲۰درصدی برای تولید سوخت راکتور
تحقیقاتی تهران است که سوختش از خارج کشور
وارد می شد .حدود سال  ۸۸سوخت این راکتور به
اتمام رسید و درخواست ما را برای تامین این سوخت
انجام ندادند و در آن زمان با تالش دانشمندان ایرانی
به غنی سازی ۲۰درصدی رسیدیم.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد:
راکتور تهران مصارف تحقیقاتی دارد و رادیو داروها
را انجام می دهد .بیش از یک میلیون نفر نیازمند
این رادیو داروها هستند و این نیاز ضروری تعطیل
شدنی نیست .سال  ۸۹این سوخت را تولید کردیم و
تا قبل از نهایی شدن برجام ۴۰۰،کیلوگرم مواد غنی
شده  ۲۰درصد داشتیم و برای سال ها این سوخت
راداشتیم.
عراقچی ادامه داد :در برجام تولید را متوقف
کردیم و نیازی هم به تولید نداشتیم .در برجام غنی
سازی  ۲۰درصدی را متوقف کردیم و نیاز فوری به
آن نداشتیم .طبق برجام ما  ۲سال قبل از پایان
سوخت ،اعالم می کردیم و با تولید و یا خریداری،
سوخت موردنظر تامین می شد .با خارج شدن
آمریکا از برجام و وضع تحریم ها منافع ما به صفر
رسید و ما تعهدات خود را در پنج گام کاهش دادیم.
در گام دوم اعالم کردیم که به درصد غنی سازی
 ۳.۶۷درصد قانع نیستیم و درصد غنی سازی را باال
می بریم .وی توضیح داد :از یک سال پیش درصد
غنی سازی را زیر  ۵درصد نگه داشته بودیم .مجلس
شورای اسالمی در قانون راهبردی  ،دولت را مکلف
به غنی سازی  ۲۰درصدی کرد و فارغ از اختالف
نظرها ،ما این قانون الزام آور را اجرا کردیم و تردیدی
در این امر وجود ندارد .روال حقوقی و اطالع رسانی
به آژانس بین المللی انرژی اتمی طی شده و ما طبق
اختیاراتی که معاهدات ام پی تی به ما می دهد کار
خود را انجام می دهیم .ما تعهدات خود را جزیی و
مرحله به مرحله متوقف کردیم و غنی سازی ۲۰
درصدی براساس برجام است .ما اسنپبک را اجرا
کردیم و کماکان برجام سر جای خود باقی است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت :غنی
سازی  ۲۰درصدی برای نیاز راکتور اتمی تهران
بوده و براساس قانون مصوب مجلس  ،ما آن را انجام
دادیم .اگر طرفین ما به تعهدات خود برگردند ما نیز
امکان بازگشت به تعهدات خود در برجام را داریم .
ما در عرض  ۱۲ساعت غنی سازی  ۲۰درصدی را
اجراکردیم.
عراقچی افزود :در مصوبه مجلس شورای اسالمی
اشاره شده است به لحاظ فنی و فناوری ،توانایی
غنی سازی باالی  ۲۰درصدی در کشور وجود دارد
اما براساس نیاز غنی سازی می کنیم و اعتقادی به
سالح هسته ای نداریم و این سالح ها در مناسبات
دفاعی و امنیتی ما جایی ندارند .برنامه ما براساس
نیازهای میدانی است و نیازی به غنی سازی بیش از
 ۲۰درصد نداریم.
اروپایی ها از ایران تشکر کنند
معاون سیاسی وزیر امور خارجه یادآور شد :طرفین

ما در برجام بارها اعالم کرده اند که رفع تحریم ها
یک پایه اجتناب ناپذیر برجام است و اروپایی ها باید
از ایران تشکر کنند و به اجرای قانون مجلس شورای
اسالمی ایراد نگیرند و بهتر است انحرافات خود را در
مسیربرجاماصالحکنند.راهحفظبرجامایننیست
که به ایران فشار بیاورند بلکه باید طرفین غربی به
تعهداتخودبازگردند.
عراقچی توضیح داد :اروپایی ها ناتوانی خود را در
تعهد به برجام نشان دادند و به هر حال کشورهای
اروپایی نتوانستند تضمین کنند که ایران از منافع
برجام استفاده کند ۲۰.درصد غنی سازی به معنای
مرگ برجام نیست بلکه عکس العمل ما به عدم
تعهدات طرف مقابل در برجام است .وی عنوان
کرد :ما  ۴هزار کیلوگرم مواد غنی سازی شده زیر
 ۵درصد داریم و غنی سازی  ۲۰درصدی هم داریم.
ما مرزهای برجام را در بعد عدم اشاعه جابجا کردیم.
اما امروز برجام اثر عدم اشاعه را ندارد اما اگر آنان به
تعهداتخودبازگردندمانیزبهتعهداتبازمیگردیم.
اتهامبیاساسرژیمصهیونیستی
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در ادامه درباره
اتهام صهیونیست ها درباره فعالیت های نظامی
 هسته ای ایران تاکید کرد :این ادعاها همیشهبی پایه و اساس بوده و این رژیم خود در این زمینه
فعالیت می کند .اگر ایران حسن نیت نداشت در
این راه قدم نمی گذاشت و ایران تعهد خود را به عدم
ساخت سالح هسته ای ثابت کرده و با حسن نیت
تعهدات خود را اجرا کرد و از این رو کسی در دنیا
نمی تواند ایران را به سوءنیت در برجام متهم کند.
امروز وقت آن است که دیگران برای حفظ برجام ،به
سمتی بروند که ایران از رفع تحریم ها استفاده کند.
عراقچی ادامه داد :ما میز مذاکره و برجام را ترک
نکردیم .امریکا از روز اول اجرای برجام کاستی های
زیادی داشت و با روی کار آمدن دونالد ترامپ  ،امریکا
میز مذاکرات را ترک کرد و طبیعی است آمریکا باید به
برجام برگردد و تحریم های پیش بینی شده در برجام
را بردارند و در عین حال باید تحریم های ۴سال اخیر
را که جدید وضع شده بردارند .اگر این اتفاق رخ دهد
جمهوریاسالمیایرانتصمیممقتضیرااتخاذمی
کند.
هیچشرطینمیپذیریم
وی تصریح کرد :غربی ها دچار توهم شدند و فکر
می کنند به دلیل فشارهای مجدد آمریکا ،جمهوری
اسالمی ایران آماده بازگشت به برجام است و آنها می
توانندبرایاین امرشرطبگذارند.جمهوری اسالمی
ایران تصمیم خود را برای زندگی بدون برجام و
اقتصاد بدون برجام اتخاذ کرده است .دو سال است
بودجه دولت بدون نفت بسته شده و این امر فشار
زیادی را به مردم ما آورده اما هر کشوری که استقالل
را تجربه کرده مراحل دشواری را طی کرده است.
به گفته معاون سیاسی وزیر امور خارجه ،آمریکای
بایدن از سر خود این نکته را بیرون کند که جمهوری
اسالمی ایران آغوش خود را برای بازگشت به برجام
باز کرده است .ایران هیچ شرطی را برای بازگشت به
برجام نمی پذیرد و هیچ بندی را به برجام اضافه نمی
کند و هیچ موضوعی نیز برای مذاکره وجود ندارد به
خصوصبحثهایموشکی.
عراقچی افزود :حتی مواردی از جمله اسنپبک
وجود دارد که ایران درباره آن حرف دارد و آمریکا
از این مکانیزم سوءاستفاده کرد و باید جلوی
سوءاستفاده مجدد از این سازوکار گرفته شود .به
خاطر دارم کشورهایی به امریکا می گفتند مذاکرات
باید معطوف به برنامه هسته ای باشد و نه مسائل
منطقهولیامروزمیگویندبایددربارهمسائلمنطقه
نیز گفت وگو شود .برجام قابل مذاکره نیست و درباره
هیچ موضوع دیگری نیز مجددا مذاکره نخواهد
شد.تا زمانی که برجام به توافق موفقی تبدیل نشود

نمی توان توقع داشت که حتی درباره موضوعات
دیگر گفت وگو کرد.
به رخ کشیدن قدرت نظامی ایران
وی در ادامه گفت :اتفاقاتی در حوزه پیرامونی ما از
سوی آمریکا صورت گرفته که بیشتر یک نوع نمایش
نظامی بود .تحلیل هایی بود که آیا آنان نگران بودند
در سالگرد شهادت سردار سلیمانی ایران کاری کند و
یا آنکه ترامپ درگیر مسئله جدیدی شود.
درمقابلتحرکاتآمریکا،نیروهایمسلحماآمادگی
باالیی را به رخ کشیدند و به دلیل همین اقتدار در
منطقه خلیج فارس و با اقتدار موشکی خیال ما از
امنیت کشور راحت است و هیچ قدرتی تصور حمله
به ایران را نخواهد کرد .معاون سیاسی وزیر امور
خارجهتصریحکرد:نیروهایمسلحماآمادگیکامل
را دارند و تحرکات آمریکا را زیر نظر داریم و تمام پایگاه
هایآمریکادرمنطقهزیرچشمنیروهایمسلحاست
و لحظه ای تحرکات هواپیماهای جنگی و شناسایی
و ناوها و زیردریایی های آمریکایی رصد می شود و
ما از شرایط درگیری عبور کردیم و آنچه شاهد بودیم
یکنمایشنظامیآمریکاییبودکهبانمایشدفاعی
ایران خنثی شد.
فتنهانگیزیبرخیهادرمنطقه
وی عنوان کرد :باید مراقب فتنه انگیزی برخی
در منطقه باشیم .کسانی هستند عالقمند هستند
درگیری در منطقه ایجاد کنند و حیاتشان در تنش
و اشغالگری است .رژیم صهیونیستی حیاتش در
ادامه درگیری است .حادثه سفارت آمریکا در بغداد
کامال مشکوک بود تا فتنه ای در منطقه ایجاد شود
که این مسئله کنترل شد .رژیم صهیونیستی با آتش
در منطقه بازی می کند و نمی تواند بازی را به خلیج
فارس بیاورد .رژیم صهیونیستی از همه کشورهای
منطقه اسیب پذیرتر است و واکنش ما شامل
همه کسانی است که اقدام به فتنه انگیزی کنند.
توانمندی ما البته خود عامل بازدارنده است.
پیامیبهبایدنندادیم
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در ادامه تاکید
کرد :ما هیچ پیغامی با تیم بایدن رد و بدل نکردیم .در
جریان قضایای اخیر و شدت گرفتن تحرکات منطقه
پیام های خود را به آمریکا دادیم که واکنش ما بدون
هشدار قبلی شدید خواهد بود .کشورهای منطقه
اگر تماس داشتند درباره تحرکات اخیر بوده و آنها نیز
به سهم خود برای کاهش تنش اقدام کردند.
ویهمچنیندربارهخریدواکسنکروناوکارشکنی
آمریکایی ها نیز عنوان کرد :مسیرهایی برای خرید
واکسن باز شده که البته مشکالتی نیز دارد .جزییات
را در این باره بانک مرکزی اعالم خواهد کرد و ما در
این راه دست بسته نیستیم.
عراقچی یادآور شد :حذف فیزیکی نشان از ضعف
دشمنان ما است .در بحث هسته ای  ،ما دانشمندان
بسیاری را از دست دادیم اما تجربه به آنها ثابت
کرده هیچ خللی در برنامه هسته ای ما پیش نیامد
و هر دانشمندی که از صحنه کنار برود دانشمندان
دیگری جای آنان را پر می کنند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی ؛

هیچ سرمایهگذاریدر کشور نباید احساس ناامنیکند

رییس جمهوری گفت :هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور فعالیت
میکند،نبایداحساسناامنیاقتصادی،اجتماعیوسیاسیکند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد و نود و چهارمین
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی ،با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری در هر کشور از
مهمترینمولفههایتوسعهوشکوفاییاقتصادآناست،گفت:ازبینبردنانگیزههای
خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج کشور ،دو گام اساسی در توسعه
پایدار و استحکام اقتصاد کشور است.
رییس جمهوری امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی را رکن بزرگ و
اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود :هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور
سرمایه گذاری میکند ،نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی
اقتصادی،اجتماعیوسیاسیکند.
روحانی هدف دشمن را از تحریمها ،جلوگیری از سرمایه گذاری در توسعه
زیرساختها و پیشرفت کشور عنوان کرد و گفت :دولت همواره تالش کرده با حذف و
اصالح قوانین و مقررات دست و پا گیر و اصالح بروکراسی آسیب زا زمینه جذب سرمایه
را فراهم و از این طریق هم تحریمها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و ارتقای

شاخص های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف و ماموریتهای
وزارتخانههای مرتبط با حوزه سرمایه گذاری اظهار داشت :باید با ایجاد مشوق های
مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و تدوین قوانین شفاف در فرآیند اخذ مجوزها ،سهم
این مولفه اقتصادی را در کشور سرعت و توسعه بخشید.
وی با بیان اینکه ممانعت از خروج سرمایه از کشور صرفا با وضع قوانین و اقدامات
سلبی قابل تحقق نیست ،گفت :دولت از آن دسته از سرمایه گذاران داخلی و خارجی
که در حوزه اقتصاد مولد سرمایه گذاری انجام میدهند به شکل ویژه حمایت کرده و
مشوقهایی را برای سرمایهگذاران و اطمینان از امنیت و سودآوری سرمایه آنان در نظر
گرفتهاست.
روحانی سیاهنمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس
و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایهداران و فعاالن
اقتصادی دانست و اظهار داشت :اتکا به توان داخلی منوط به وجود اعتماد و امنیت
الزم برای فعاالن عرصه اقتصاد است که میتواند آثار تحریم را کاهش داده و خنثی
کند.

محمدرضاباهنر:

مجلس خاستگاه منافع شخصی ،گروهی و حزبی شده است
نایب رییس پیشین مجلس شورای اسالمی با
تقسیم مشکالت کشور به ساختاری ،رویکردی و
عملکردی ،گفت :یکی از اشتباهات استراتژیک ما
ایناستکهمجلسشورایاسالمیخاستگاهمنافع
شخصی صنفی ،گروهی و احزاب شده و منافع ملی
در این میان گم شده است.
محمدرضا باهنر در دیدار و گفت گو با گروه
جهادی جوانان انقالبی ایران که با انگیزه ورود موثر
به مشکالت اقتصادی جامعه و تالش برای رفع آنان
اقدام به فعالیت کرده است ،اظهار کرد :بسیاری
از مشکالت ما در حوزه های سیاسی و اقتصادی
ساختاری است و حل این مشکالت نیازمند نگاه
جمعی است .به طوری که همه مشکالت به صورت
زنجیرهوار باهم ارتباط دارند و نمیتوان گفت این
مشکل به آن دیگری ربطی ندارد.

نایب رییس پیشین مجلس شورای اسالمی افزود:
ساختار انتخابات مجلس شورای اسالمی از لحظه
ثبتنامنامزدهاتامراحلگزینش،تاییدصالحیتها،
رقابتها و ورود به مجلس ،نحوه قانونگذاری و
نظارتها هزاران ایراد ساختاری دارد که در صورت
عدم بررسی و حل و فصل نشدن زیانهای فراوانی
خواهد داشت .باهنر با تاکید بر لزوم ورود کارشناسان
به مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :بهتر است
کشور بهشکل دو مجلسی اداره شود تا کارشناسان
و احزاب هر کدام در حوزههای تخصصی به مملکت
خدمترسانیکنند.درحالحاضربزرگترینمشکل
کشور اقتصادی است ،همانطور که مقام معظم
رهبری بارها در بیاناتشان به اقتصاد مقاومتی اشاره
و تاکید داشتهاند ولی نه دولت و نه مجلس اهمیتی
بهاینموضوعنمیدهند.

دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین با تقسیم
مشکالتکشوربهساختاری،رویکردیوعملکردی،
افزود :یکی از اشتباهات استراتژیک ما این است که
مجلس شورای اسالمی خاستگاه منافع شخصی
صنفی ،گروهی و احزاب شده و منافع ملی در میان
امیال نامشروع گم شده است.
وی خاطرنشان کرد :با ورود جوانان در عرصههای
مدیریتی و ایجاد انقالب بنیادی در ساختارهای
دولت و حاکمیت میتوان به حل مشکالت با حضور
یک تیم تازه نفس و باسواد امیدوار بود.
باهنر خاطرنشان کرد :آرزوی مسووالن نظام
این است که گروهی مانند جوانان انقالبی
ایران با تخصصهای گوناگون و نخبگان وارد
تصمیمگیریهای کالن شود و نقاط ضعف را
شناساییوبرطرفکند.

وزیراطالعات:

مکتبسردارسلیمانیپایانپذیرنیست

وزیر اطالعات گفت :دشمن نتوانست خط حاج قاسم را بشکند ،دشمن خیال
میکرد با ترور او میتواند به محبوبیت و موجودیت حاج قاسم پایان دهد در حالی
که مکتب حاج قاسم شکستنی و پایان پذیر نیست.
حجتاالسالمسیدمحمودعلویعصرسهشنبهدریادوارهشهدایتشییعکهبا
حضورفرزندانشهیدسردارسلیمانیوبرادرگرامیایشاندرمصلیکرمانبرگزار
شد ،ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی
وشهدایتشییعدراستانکرمانبیانداشت:مکتبحاجقاسممکتبیفراموش
نشدنی و همیشگی و پایدار است.
وزیر اطالعات گفت :خداوند متعال ما انسانها را به گونهای آفریده که
میخواهیم زنده بمانیم و از هر چیزی که باعث نابودی ما بشود گریزان هستیم
اما یک واقعیت هم برای همه انسانها به نام مرگ وجود دارد.
حجت االسالم علوی تصریح کرد :عدهای مرگ را به عنوان عامل نابودی در
نظر میگیرند و از آن فرار میکنند اما از مرگ گریزی نیست زیرا مرگ به عامل
جستجوگر است و کسی از آن نمیتواند فرار نمیکند.
وی گفت :مرگ یک بحران است که اگر آن را به عنوان عامل نابودی در نظر
بگیریم بحرانی سخت در نظرمان جلوه میکند و دچار کابوس میشویم افرادی
که اینچنین هستند ترس از مرگ دارند.
علوی یادآور شد :اسالم برای اینکه انسانها را از حاالت بردگی نجات دهد و روح
آزادی را در انسان بدمد نگاه به مرگ عوض میکند و مرگ را پایان کار نمیداند.
ویافزود:رازورمزماندگاریمادرجاودانگیاستاماظرفدنیابرایهمیشگی
نیست؛پروندهمادرایندنیابامرگبستهمیشودامامرگپایانکارانساننیست.
وزیر اطالعات ابراز داشت :حضرت علی (ع) در خصوص مرگ میگوید «با مرگ
شماازخانهایبهخانهدیگرنقلمکانمیکنید»وقتینگاهانسانبهمرگاینگونه
شد انسان دیگر نه تنها از مرگ نمیترسد بلکه با آن انس میگیرد.
وی با اشاره به اینکه دیکتاتورها را از مرگ میترسند ،گفت :انسانی که مرگ را
پایان کار نداند از تهدید کردن به مرگ نخواهند ترسید و مرگ را در زندگی ذلیالنه
میداند .علوی ادامه داد :شهید حاج قاسم سلیمانی همیشه به مرگ لبخند
میزد و مرگ کوچکترین تزلزلی در اراده او ایجاد نمیکرد ،با آغوش باز از شهادت
استقبال میکرد و منطق او منطق حسینبن علی (ع) بود.
حاج قاسم بدون هراس از مرگ به دل دشمن میزد
وی گفت :حاج قاسم گفت «ما ملت امام حسینیم» حرفهای او از حاشیه به دور
بود و این نگاه قرآنی از حاج قاسم شخصیتی برتر ساخته بود .سردار سلیمانی یک
فرمانده منحصر به فرد و دارای ویژگیهایی بود که در کمتر کسی وجود داشت؛
اولین تاللو وجودی حاج قاسم در عبادت و پیوند او با خدا بود که نفسش را به خدا
وصل میکرد .وزیر اطالعات بیان کرد :حاج قاسم از نظر بهره هوشی و ذکاوت
یک هوش خدادادی داشت و از نظر فکری همیشه بن بست شکن بود و یک فکر و
هوش سرشار و اثرگذار داشت .وزیر اطالعات با بیان اینکه حاج قاسم بدون هراس از
مرگ به دل دشمن میزد ،افزود :از دیگر ویژگیهای سردار سلیمانی قدرت تحلیل
و تبیین او بود و به همین دلیل هم انسانها حرفش را میپذیرفتند.
رییس سازمان انرژی اتمی:

ماهانه ۸تا  ۹کیلوگرم اورانیوم ۲۰درصد
تولیدمیکنیم

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در حال حاضر هر ساعت ۱۷تا ۲۰گرم
اورانیوم  ۲۰درصد تولید می کنیم،گفت :ماهانه  ۸تا  ۹کیلوگرم توان تولید داریم
تا به ۱۲۰کیلو پیش بینی شده در قانون برسیم.
علی اکبر صالحی روز سه شنبه در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت شهید
فخری زاده در جمع خبرنگاران گفت :در شورای معاونین سازمان انرژی اتمی
به پاس خدمات ماندگار شهید فخری زاده تصمیم گرفتیم تا نگین این سایت که
به نام شهید شهریاری است ،راکتور تحقیقاتی تهران را به نام شهید فخری زاده
نامگذاری کنیم .وی ادامه داد :شهدا زنده اند و نزد پروردگار خود روزی میگیرند
یزاده هم در صفحات زرین انقالب اسالمی تا همیشه ماندگار
و نام شهید فخر 
خواهد ماند اما به دلیل خدمات ارزنده این شهید گرانقدر بر خود فرض و تکلیف
دیدیم بهترین جای سازمان انرژی اتمی را به نام ایشان مزین کنیم .صالحی با
تشریحاقداماتسازمانانرژیاتمیگفت:فعالیتهایگستردهایدرسازماناز
جمله ساخت ۲نیروگاه اتمی در بوشهر در حال انجام است .این ۲بزرگترین پروژه
صنعتی کشور با قیمتی حدود  ۱۰میلیارد دالر است و پروژهای در کشور به ارزش
 ۱۰میلیارد دالر نداریم.
ساالنه ۴۰تن کیک زرد تولید میکنیم
رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به فعالیتهای گسترده در بخش اکتشاف و
استخراج اظهار کرد  :تا چهار سال پیش به طور متوسط چهار تا پنج تن کیک زرد
تولید میکردیم و االن دو سال است این رقم را به ۳۰تن رساندیم و امسال بین۳۵
تا  ۴۰تن افزایش خواهد یافت و  ۸برابر شده است.
بزودی هزار دستگاه سانتریفیوژ IR2Mنصب خواهیم کرد
وی با اشاره به برنامه سازمان برای نصب یک هزار سانتریفیوژ  IR۲Mگفت:
همین االن  ۲آبشار از این سانتریفیوژها یعنی حدود  ۳۲۰دستگاه نصب شده
و کار میکند .طبق قانون باید یکهزار سانتریفیوژ  IR۲Mنصب کنیم و ظرف دو
سه ماه آینده طبق قانون که باید هزار دستگاه  IR۲Mنصب کنیم در همان زمان
نصب خواهیم کرد ساخت سانتریفیوژهای IR۲Mرا شروع کردیم.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه طبق قانون ظرف یک سال بتوانیم یکهزار
ماشین  IR۶تولید کنیم ،گفت :مواد اولیه این ماشینها را تهیه میکنیم و با
کمک آقای رئیس جمهورو دستور ایشان برای برای تامین مالی این کار شروع
شده است .نیاز مالی این ماشینها خیلی زیاد است .متعاقب چیزی که مجلس
از ما خواسته در همان محدودههای زمانی مدنظر و حتی زودتر کارمان را پیش
میبریم و هیچ مشکلی در این خصوص نداریم.
سرلشکرباقری:

پاسخجانانهایبهکوچکترینخطای
دشمن خواهیم داد

رییس ستادکل نیروهای مسلح در بازدید از یگانها و سامانههای پهپادی ارتش
با بیان اینکه مسئله پهپاد در ارتش ،در مسیر بلوغ ارزشمندی قرار گرفته است،
گفت :چنانچه دشمنان کوچکترین خطایی کنند ،حتما نیروهای مسلح پاسخ
جانانهایخواهندداد.
سرلشکر محمد باقری روز سهشنبه در بازدید از یگانها و سامانههای پهپادی
ارتش در جریان برگزاری تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش با اشاره به بازدارندگی و
پیشرفتارتشونیروهایمسلحدرحوزهپهپادیواقتداردفاعیکشوراظهارکرد:
امروز دستاوردهای جدید و فوقالعاده ارزشمندی از فعالیتهای تحقیقاتی
نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران را شاهد هستیم .رییس ستاد
کل نیروهای مسلح با تاکید بر این که در لبه فناوری جهانی در حال پیشرفت
روزافزون قرار داریم ،افزود :مسئله پهپاد در ارتش جمهوری اسالمی ایران ،در
مسیربلوغارزشمندیقرارگرفتهاستکهدراینتمرینبزرگپهپادیبخشهایی
از این پیشرفتها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .باقری خاطرنشان کرد :تمرین
پهپادی ارتش جمهوری اسالمی ایران و همچنین رزمایشهای متعددی که
در روزهای اخیر در خلیجفارس صورت گرفته و در روزهای آتی صورت خواهد
گرفت ،نشانگر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید نسبت
به امنیت و دفاع کشور عزیزمان است .وی درخصوص آخرین وضعیت منطقه
خاطرنشان کرد :متاسفانه در روزهای اخیر تحرکاتی از جانب ارتش تروریست و
جنایتکارآمریکادرمنطقهصورتگرفتهاستوپروازهاییازهواپیماهایدوربردیا
سایرمواردرادرجهتقدرتنماییوایجادوحشتبهنمایشگذاشتند.همچنین
اتهاماتی را به جمهوری اسالمی وارد کردهاند که این آمادگیها و رزمایشهای
متعدد و انتقال نیرو در راستای به نمایش گذاشتن آمادگی کامل نیروهای مسلح
برای دفاع از مرزهای زمینی ،هوایی ،دریایی و امنیت ملی کشور است.
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کپکهایغذایی؛

اگر به طور تصادفی کپک بخوریم ،چه میشود؟

کپک ،یک قارچ میکروسکوپی است که میتواند بر روی چوب ،کاغذ،
فرش ،غذا و مصالح ساختمانی مانند عایقها ،رشد کند .همه کپکها به
آب و یا رطوبت برای رشد احتیاج دارند .هرکجا که آب و اکسیژن وجود دارد،
کپک میتواند رشد کند و این شامل تشک قدیمی شما نیز میشود!
گونههای بسیار بسیار زیادی از قارچها وجود دارد ،که طبق برخی
گزارشات ،این میزان به حدود  300,000یا بیشتر میرسد .به همین
دلیل ممکن است کپکی که روی مافین صبحانه شما ظاهر میشود با الیه
خزداری که روی گوشت غذای شما تشکیل میشود ،متفاوت باشد.
برخالف باکتریها ،کپکها در ساختاری رشد میکنند که دارای
سلولهای بسیاری هستند و برای دیدن آنها نیازی به میکروسکوپ
نیست .به طور کلی ،کپکها شامل ریشههای نخی هستند که به عمق غذا
نفوذ میکنند ،ساقهای که در قسمت باالیی غذا رشد میکند و اسپورهایی
کهدرقسمتانتهاییشانوجوددارد.اسپورهابهکپکتنوعرنگیمیدهند
و همچنین به جابهجایی آن از بخشی به بخش دیگر کمک میکنند.
اگر قاصدکی را برداشته و روی آن ضربه بزنید ،دانهها در هوا پراکنده
میشوند .اسپورهای کپک نیز به همین ترتیب از مکانی به مکان دیگر
حرکت کرده ،محصوالت را آلوده ساخته و باعث فساد آنها میشوند.
کپکها موجب فاسد شدن ذات محصوالت خواهند شد .اگر میوهای
کپک زده دارید ،در نهایت این کپکها میوه را تجزیه میکنند .کپکها
کارشان را به خوبی انجام میدهند!
این نوع قارچها ،در محیطهای گرم و مرطوب رشد میکنند ،اما این بدان
معنانیستکهآنهانمیتوانددریخچالشمانیزشکلگرفتهورشدنمایند.
ً
کپکها نیز کامال باهوش هستند و مواد نگهدارنده مانند نمک و شکر را
بهتر از سایر مهاجمان مواد غذایی تحمل میکنند .آنها مهاجمان بسیار
خوبیهستند.
انواع خوب و بد کپک
همهکپکهابدنیستند.درحقیقت،برخیازآنهامیتوانندبسیارمفید
باشند .آنتیبیوتیک پنیسیلین که باعث نجات زندگی ما میشود از کپک
پنیسیلیوم ساخته میشود .برخی از پنیرهای سفت نیز از کپک تهیه
میشوند.
واکنشهایآلرژیکبهکپک
ً
برخی افراد به کپک آلرژی دارند .این آلرژی معموال نسبت به کپک موجود
در محیط است ،نه غذا .اما برای این افراد ،قرارگیری در معرض کپک
میتواند موجب استفراغ ،اسهال و سردرد شود .اگر پزشک شما مشکوک
ً
به حساسیت به کپک باشد ،شما احتماال برای انجام تست ،به آزمایشگاه
ارجاع داده میشوید.
تکههایپنهانکپکدرتمامقسمتهایمختلفخانهشماکمینکردهو
ممکن است شما را بیمار کند .اگر یک بیماری زمینهای دارید که بر سیستم
ایمنیبدنشماتأثیرمیگذارد،قرارگرفتندرمعرضکپکمیتواندبرایتان

 ۶دلیلی که شما را نیمه شب از خواب بیدار می کند!

بیدار شدن های نیمه شب و عدم خوابیدن ناراحتی بسیار جدی است که طی مدت طوالنی
اگر تکرار شود ،منجر به اختالالت خواب می گردد و از این رو اهمیت دادن به آن و برطرف
کردنش به شیوه های مناسب بسیار مهم است .در اینجا  ۶دلیل که شما را نیمه شب از خواب
بیدار می کند و کیفیت خوابتان را تحت تاثیر قرار می دهد ،بیشتر معرفی شده است:
خارش و تحریک پوست :اگزما یا شرایط تحریک پوست می تواند کیفیت خواب را به خطر
بیندازد .این بیماری تاثیر جدی بر روی کیفیت کلی زندگی دارد؛ هم از نظر جسمی و هم از نظر
روانی .اگزما منجر به تغییرات سیستم ایمنی بدن و پاسخ های التهابی می شود که با خواب
خوب تداخل پیدا می کند .یک ایده خوب ،پیدا کردن گزینه های درمان با نظر پزشک برای رفع
اگزما است .اگر شما نیز جزو کسانی هستند که خارش پوست نمی گذارد شب بخوابید حتما
باید از کرم های مخصوصی که پزشک تجویز می کند استفاده کنید تا به سرعت خارش پوست
کم شود و پوست رطوبت بیشتری جذب کند.
سندرم پای بی قرار :بنیاد ملی خواب ایاالت متحده اعالم کرده که از هر  ۱۰آمریکایی ،یک
نفر مبتال به سندرم پای بی قرار است؛ یک اختالل حرکتی مربوط به خواب که منجر به احساس
ناخوشایند گزگز و سوزن سوزن شدن پاها و میل شدید به تکان دادن آنها می شود .سندرم
پای بی قرار به شدت کیفیت خواب را به خطر می اندازد .این سندرم به خصوص در نیمه شب
تمایل به بدتر شدن دارد و استفاده از داروهایی مانند آنتی هیستامین ها می تواند عالئم آن را
تشدیدکند.
ل توجهی روی کیفیت خواب شما دارند.
استفاده از برخی داروها :داروهای محرک تاثیر قاب 
داروهایی که برای مشکالت قلب یا تیروئید و یا آسم تجویز میشوند روی الگوی خواب تاثیر
ی گذارند و ممکن است باعث شوند در نیم ه های شب از خواب بیدار شوید .اگر نگران عادت
م 
خواب خود هستید دربار ه هر دارویی که پزشک به شما تجویز میکند با او صحبت کنید.
سن :دانشمندان هنوز علت این موضوع را نفهمید ه اند اما با افزایش سن شما نیاز به خواب
کمتریداریدواحتمالاینکهدرنیم ههایشبازخواببیدارشویدبیشتراست.اینمشکلدر
زنان با افزایش سن بیشتر است ،خصوصا در زمان رسیدن به سن یائسگی.
اختالالت مزمن :افرادی که از دردهای شدید ،اختالالت قلب و عروق ،دیابت و مشکالت
ی شوند .اگر فکر میکنید
دیگری رنج میبرند اغلب در نیمههای شب از خواب بیدار م 
مشکالت خواب شما مرتبط با مشکالت جدی در وضعیت سالمتی شما است با پزشک خود در
ش های درمانی صحبت کنید .اغلب برای این اختالالت درما ن هایی وجود دارد .بیشتر
مورد رو 
افرادی که دردهای شدید دارند در خوابشان دچار مشکل هستند و احتمال بیدار شدن در نیمه
های شب برای آ ن ها بیشتر است.
تحمل استرس :استرس یک عامل مهم برای بی خوابی تلقی می شود .اضطراب به طور
مستقیم سیستم عصبی مرکزی را دچار اختالل می کند که در این صورت تغییرات جزئی در
بیوشیمی بدن و سیستم نوروشیمی عامل ریتم خواب و بیداری ،ایجاد می شود .مجموعه این
تغییرات به طور مستقیم مراحل خواب را تحت تاثیر قرار می دهد .اضطراب باعث می شود
خواب تکه تکه باشد و ورود به مرحله عمیق و نیروبخش مشکل خواهد بود .به عالوه ،مغز این
نگرانی را به شکل تهدیدی تفسیر می کند که سعی می کنیم از آن فرار کنیم .احساس هشدار
موجب بیدار شدن ناگهانی پس از چند ساعت خواب می شود .برای کاهش استرس سعی
کنید به طور منظم حتی  ۱۰دقیقه در طول روز ورزش کنید .پیاده روی  ۱۰دقیقه ای بعد از
صرف شام نیز کمک بزرگی برای رفتن به خواب عمیق است.

خطرناک باشد .ممکن است شما با خوردن کپک واکنش بسیار بدتری
نسبت به افراد دیگر داشته باشید ،زیرا سیستم ایمنی شما در مبارزه با این
واکنش دچار نقص است.
برخی از کپکها تولیدات سمی دارند
تعدادیازکپکهاتولیدمایکوتوکسینیاموادسمیمیکنندکهمیتواند
شما را سخت بیمار کند .به عنوان مثال ،کپکهای تولید شده توسط گونه
آسپرژیلوس میتوانند باعث آفالتوکسیکوز شوند ،نوعی مسمومیت حاد
تهدیدکننده حیات که احتمال بروز آسیب کبدی را به همراه دارد .این نوع
ً
کپک معموال در غالت ،دانههای روغنی (مانند دانه سویا ،بادام زمینی،
آفتابگردان و دانههای کتان) ،ادویهجات و آجیلهای درختی (مانند فندق،
بادام) پنهان میشوند .این مایکوتوکسینها با سرطان در حیوانات ارتباط
دارند و میتوانند باعث سرطان کبد در انسان شوند .برخی از آنها بسیار
ً
سمی هستند ،که میتواند شما را واقعا بیمار کند یا باعث سرطان گردند.
نحوه مدیریت غذاهای کپک زده
ً
با توجه به قیمت زیاد بعضی از محصوالت غذایی ،معموال افراد وسوسه
میشوند که کپک را از ماده خوراکی جدا کرده و بقیه قسمتها را در هر
ً
صورت ،مصرف کنند ،که واقعا ارزشش را ندارد.
عالوه بر خطر بیماری ،غذاهای کپک زده طعم خوبی ندارند .بیشتر
کپکها روی غذاهای نرم طعم خاک یا گرد و غبار دارند .نکته :هرگز برای
ً
اطمینان از کپک بودن ،قسمت کپک زده را بو نکشید ،اگر احتماال ماده
غذایی مورد نظر کپک زده ،بوی آن میتواند باعث مشکالت تنفسی شود.
اگر شک دارید ،آن را بیرون بریزید.
پنیر
بسته به بافت پنیر ،قوانین مختلفی وجود دارد.
پنیرسفت
اگر یک اینچ اطراف و زیر ناحیه کپک زده پنیرهای سفت (نه آنهایی که
در فرآیند تولیدشان از کپک استفاده شده است) را جدا کنید ،میتوانید
قسمتهای باقیمانده را مصرف نمایید .اطمینان حاصل کنید که چاقو را
از کپک دور نگه داشتید تا از پخش شدن آن جلوگیری کنید .هنوز ،اگر
پنیر سفت تا حد زیادی با کپک پوشانده شده باشد ،بهتر است از خوردن
آنصرفنظرکنید.
پنیرنرم
اگربر روی پنیرهاینرم مانند پنیر کوتاژ (کتیج) ،پنیر خامهای یاهمه انواع
خرد شده ،بریده شده و قطعهقطعه ،کپک مشاهده کردید ،همه آن را دور
بریزید .ممکن است زیر سطح آنها نیز آلوده شده و همچنین باعث رشد
باکتری در کنار کپک شوند.
برخی از انواع پنیرها با کپک تولید شدهاند مانند پنیر روکوفورت ،پنیر رگه
آبی ،پنیر گورگونزوال ،پنیر استیلتون ،پنیر بری و پنیر کاممبر .اگر اینها
حاوی کپکهایی باشند که بخشی از فرآیند تولیدشان نیست ،مصرفشان

ظروفممنوعهبرایماشینظرفشویی؛

میتواندخطرناکباشد.
پنیرهاینرمرادوربریزیداگرشاملکپکهاییهستندکهبخشیازفرآیند
تولیدشان نیست .و اگر پنیر سفت باشد مانند پنیر گورگونزوال و استیلتون،
فقط کافی است سطح کپک زده را جدا کنید.
میوههاوسبزیجات
مانند پنیر ،قوانین مختلفی برای میوهها و سبزیجات ،بر اساس نوع
بافتشان ،وجود دارد.
محصوالتنرم
در صورت مشاهده کپک روی میوهها و سبزیجات نرمی مثل خیار ،هلو
ً
و گوجه آنها را کامال دور بریزید .سطوح زیرین بسیاری از آنها نیز ممکن
است آلوده شده باشد .آنچه میبینید ،تمام قسمتهای کپکها نیست.
ً
رشتههای ریشهای کپک معموال به عمق نفوذ میکند ،به خصوص در
غذاهایی که رشد کپکسنگینی دارند.
محصوالتسفت
اگر همه کپک را جدا کنید ،میتوانید از سایر قسمتهای این نوع
محصوالت استفاده کنید .این امر به دلیل کم بودن رطوبت در میوهها و
سبزیجات سفت مانند کلم ،فلفل دلمهای و هویج است .در این نوع غذاها،
کپک نمیتواند به راحتی در آنها نفوذ کند.
گوشتهای ورقی ،بیکن یا هاتداگ
قاعده کلی این نوع مواد غذایی که کپک زدهاند ،دور ریختن آنهاست.
زیرا ممکن است سطوح زیرین نیز آلوده شود و همچنین ممکن است
باکتریها را در خود جای دهند.
خوراک و باقیمانده گوشت و مرغ پخته شده
در صورت مشاهده کپک در این مواد غذایی ،از شر آنها خالص شوید،
زیرا احتمال زیادی وجود دارد که کپکها به عمق آنها راه پیدا کرده و
ممکن است باکتریها نیز در آنها تجمع کنند .همچنین استفاده یا دور
ریختن باقیمانده گوشت یا مرغ پخته شده طی سه تا چهار روز یک ایده
هوشمندانهاست.
پاستا و غالت پخته شده
مانند سایر باقیماندههای غذایی ،اگر کپک روی غالت پخته شده یا
پاستا دیدید ،آن را دور بریزید .به احتمال زیاد کپک در قسمتهای زیرین
نیز نفوذ کرده است.
ماست و خامهترش
ً
اگر روی ماست یا خامهترش کپک مشاهده کردید ،فورا همه آن را دور
بریزید .به احتمال زیاد کپک در الیههای پایینی در حال رشد به همراه
باکتریهااست.
مربا و ژله
در صورت مشاهده هرگونه کپک در ژله یا مربا ،آنها را در سطل زباله
بریزید.درصورتایجادکپک،اینغذاهامیتوانندیکمایکوتوکسینتولید
کنند ،به همین دلیل میکروبشناسان هشدار میدهند که هرگز کپک را
بیرون نیاورید و از بقایای آن خوراکی استفاده نکنید.
نان و خوراکیهای پخته شده
از شر نان و کیکهای کپک زده خالص شوید .کپک میتواند خیلی
سریع روی چیزهای نرم مانند نان و کلوچه پخش شود.
کره بادام زمینی ،حبوبات و آجیل
این خوراکیهای کپک زده را نیز دور بریزید ،زیرا غذاهایی که بدون مواد
نگهدارنده پردازش میشوند در معرض خطر کپک زدن هستند.
چگونه از خوردن کپک جلوگیری کنیم؟
جلوگیری از تشکیل کپک میتواند کمک زیادی به حفظ منابع غذایی و
کاهش زبالهها کند .این کار با نگهداری میوهها و سبزیجات در کیسههای
پالستیکیجداگانهدرکشوهایمخصوصموادغذاییامکانپذیراست.
برای جلوگیری از قرار گرفتن غذا در معرض اسپورهای کپک موجود
در هوا در هنگام سرو ،روی آن را بپوشانید .میتوانید از پالستیک برای
پوشاندن غذاهایی که میخواهید مرطوب بمانند استفاده کنید ،تا کپک
نزد.
فراموش نکنید که همیشه محتوی قوطیهای باز غذاهای فاسدشدنی
را درون ظروف تمیز بریزید و بالفاصله در یخچال قرار دهید و هرگز مواد
فاسدشدنی را بیش از دو ساعت بیرون از یخچال نگه ندارید.
ً
یخچال و کشوی نان خود را مرتبا تمیز کنید .همچنین ،وقتی غذایی
کپک زد ،غذا را دور بریزید تا باعث انتقال کپک به سایر باقیماندههای
غذایینشود.

 فواید میخک

چیزهاییکههرگزنبایددرماشین
ظرفشوییشستهشوند

گذاشتن برخی ظروف در ماشین ظرفشویی باعث خراشیدگی ،شکستگی،
زنگزدگی و ...میشوند .در ادامه با این ظروف آشنا شوید .اگر در خانهتان از ماشین
ً
ظرفشویی استفاده میکنید ،حتما برایتان سؤال پیشآمده که آیا هر چیزی که
نیاز به شستن داشته باشد را میتوان در ماشین ظرفشویی گذاشت؟ خیر! هر
وسیلهای قابلشستوشو در ماشین ظرفشویی نیست زیرا آب گرم همراه با مواد
تمیزکننده میتواند باعث لکهدار شدن ،خراشیدگی و آسیب به برخی ظروف شود.
وسایلی که هرگز نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت عبارتاند از:
-1چاقوهایتیز
چرخه ماشین ظرفشویی باعث میشود تا چاقو به اطراف خود ضربه سنگین
بزندکهاینامرباعثکندشدنلبهتیزچاقومیشود.چاقویتیزهمچنینمیتواند
پوشش پالستیکی ماشین ظرفشویی را برش داده و الیه فلزی را در معرض
زنگزدگی قرار دهد .از طرف دیگر چاقوهای کثیف سریع باکتریها را به خود جذب
ً
میکنند بنابراین باید سریع با دست شسته شده و حتما با دستمال خشک شوند.
-2قابلمهوماهیتابهنچسب
بههیچعنوان ظروف با پوشش نچسب را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید مگر
اینکه تولیدکننده قابلمه و ماهیتابه بهطور خاص اظهار کند که گذاشتن ظروف
موردنظر در ماشین ظرفشویی ایمن است .واقعیت این است که اکثر مارکهای
نچسب قابلیت شستن در ماشین ظرفشویی را ندارند .شما با گذاشتن این ظروف
در ماشین ظرفشویی در ابتدا متوجه هیچگونه الیهبرداری ،خراشیدگی یا آسیب
نخواهید شد اما باگذشت زمان ،مواد شوینده و آب گرم خیلی سریع پوشش ظرف را
خراب کرده و باعث میشود که در حین پخت پوستهپوسته شود.
-3چدن
چدن را هرگز در ماشین ظرفشویی قرار ندهید زیرا مواد شوینده ظرفشویی
سطح نچسب روی چدن را از بین میبرد و ظرف را در برابر زنگزدگی آسیبپذیر
میکند .بنابراین بهترین روش این است که چدن را با یک اسفنج نرم بشویید.
-4ظروفچینیکارشده
ظروف چینی یکی از بیخطرترین وسایلی است که میتوانید با خیال راحت در
ماشین ظرفشویی بگذارید اما دقت کنید اگر ظروف چینی شما دارای تصاویر
یا تزیینات است ،برای جلوگیری از آسیب دیدن تزئینات ،آن را با دست بشویید.
همچنین هنگام چیدن ظروف در ماشین ظرفشویی به نحوه چیدن دقت کنید
زیرا چیدن نامناسب ظروف در کنار یکدیگر ممکن است باعث شود تا ظروف در
حین چرخه ظرفشویی بهطور ناگهانی با یکدیگر برخورده کرده و شکسته شود.
-4کریستال
کریستال به آب گرم حساس است و شستن آنها در ماشین ظرفشویی باعث کدر
شدنوخراشسطحآنمیشود.تولیدکنندگانکریستالتوصیهمیکنندکریستال
را در آب سرد یا ولرم و صابون بشویید و با پارچه بدون پرز خشککنید.
-5ظروف برنج ،برنز یا جام پیروزی
اینظروفهنگامشستهشدندرماشینظرفشوییمیتواننددچارسوراخوتغییر
رنگ شوند؛ بنابراین برای حفظ زیبایی این ظروف بهتر است آنها را با دست بشویید.
-6ظروفآلومینیومییاروحی
آب بسیار داغ موجود در ماشین ظرفشویی میتواند سطح آلومینیوم را لکهدار
کند و مواد شوینده ماشین ظرفشویی باعث کدر شدن سطح آن میشود .حتی
اگر برایتان مهم نیست که بهظاهر قابلمه و تابههای آلومینیومی آسیب برسد ،آنها را
در ماشین ظرفشویی قرار ندهید زیرا ظروف آلومینیومی در حین چرخه شستشو
میتوانند به وسایل اطراف آسیب برسانند و آنها را دچار خراشیدگی کنند .از طرف
دیگر ،برخی از ظروف استیل ضدزنگ میتوانند در ماشین لباسشویی قرار گیرند
اما قبل از گذاشتن این ظروف در ماشین ظرفشویی دستورالعمل سازنده را بررسی
کرده و اگر قصد ندارید ماشین ظرفشویی را سریع روشن کنید ،قابلمه را خوب
بشویید و سپس در ماشین ظرفشویی قرار دهید.
-7وسایلچوبی
شوینده و آب گرم ماشین ظرفشویی میتواند چوبها را دچار ترکخوردگی
کند؛ بنابراین برای جلوگیری از آسیب رسیدن به این ظروف از گذاشتن مداوم آنها
در ماشین ظرفشویی جلوگیری کرده و آنها را با آب گرم ،صابون و اسفنج بشویید.
-8ظروفپالستیکی
ظروف پالستیکی در اثر برخورد با آب داغ کجوکوله و یا حتی ذوب میشوند؛
بنابراین هرگز این ظروف را در ماشین لباسشویی قرار ندهید مگر اینکه روی ظروف
پالستیکی عالمتگذاری ماشین ظرفشوی مشخصشده باشد که در این صورت
هم باید فقط در قسمت باالی ماشین ظرفشویی قرار گیرند.
-9بشقابهایتعمیرشدهباچسب
اگر ظرفی را با چسب تعمیر کردهاید ،بهتر است آن را با دست بشویید زیرا آب گرم
و مواد شوینده ماشین ظرفشویی میتواند باعث جدا شدن چسب از بشقاب شود.
-10وسایل برچسب دار
آب داغ موجود در ماشین ظرفشویی ب هراحتی میتواند برچسب هک شده
در ظروف و یا شیشههای سس و مربا را از بین ببرد .شاید این مسئله چندان مهم
نباشد اما نکته حائز اهمیت این است که این برچسبها میتوانند در تخلیه ماشین
لباسشویی قرار بگیرند و یا روی ظروف دیگر بچسبند و یک مشکل دیگر برای تمیز
کردن ظروف ایجاد کنند؛ بنابراین ابتدا برچسب ظروف را بکنید و سپس در ماشین
ظرفشوییقراردهید.
-11ظروف طالیی
برخالف نقره که بیشتر آنها میتوانند در ماشین ظرفشویی قرار بگیرند ،ظروف
دارای رنگ طالیی در ماشین لباسشویی تغییر رنگ میدهند؛ بنابراین توصیه
میکنیم این ظروف را با آب ولرم و مایع ظرفشویی بشویید.

عالئم ۴بیماری ،اولین بار
در دهان ظاهر می شود!

تصور خیلی از ما این است که دندان پزشکان با معاینه دندان ها فقط متوجه
بیماری های لثه و دهان می شوند .واقعیت این است که با معاینه وضعیت دهان و
دندان ها می توان به بسیاری از مشکالت سالمت عمومی پی برد ۴.بیماری شایعی
که با معاینه وضعیت دهان ،دندان پزشک پی به آنها می برد ،از این قرار است:
دیابت :پوسیدگی دندان ها می تواند از این مشکل حکایت کند که بدن شما در
پردازش گلوکز مشکل دارد .وقتی این اتفاق می افتد ،قند در بزاق ایجاد شده و منجر
به تحریک رشد باکتری های حفره زا در دهان می شود .شل بودن ،عقب نشینی،
خشکی و خون ریزی لثه ها همه عالیم شایع بیماری دیابت است .بیماران دیابتی که
کنترل قند خون موثرتری دارند ،کمتر به بیماری های دهان و دندان مبتال می شوند.
ریفالکس معده :ریفالکس معده به مری و در نتیجه سوزش سر دل در هر کسی
ممکن است بروز کند .اما تجربه این عارضه برای دو بار در هفته و به مدت طوالنی می
تواندرویمینایدنداناثرمنفیبگذارد.اسیدمعدهباpHپایینازمعدهبهدهانمی
آید و می تواند مینای دندان رو از بین ببرد .مصرف آنتی اسیدها ،تغییرات در شیوه
زندگی ،اجتناب از غذاهای خاص و مصرف وعده های غذایی کوچکتر برای رفع
اسید معده و سالمت دهان و دندان توصیه می شود.
سرطان دهان :در کشور آمریکا ،سرطان دهان ،در رده ششم از شایع ترین
سرطان ها قرار دارد و هر سال ۳۰هزار مورد جدید گزارش می شود .مراجعه منظم به
دندان پزشک می تواند به تشخیص این سرطان در مراحل اولیه کمک کند .سرطان
دهان به شکل زخم های سفید و قرمز اغلب روی زبان ،کف دهان ،و بافت های
نرم کام در پشت زبان ظاهر می شود .این زخم ها اغلب بدون درد است و بیمار به
سختی متوجه آنها می شود.
بیماری های روده ۲۰ :درصد از بیمارانی که دچار اختالل التهاب روده هستند
دچار زخم دهانی می شوند .به گفته دندان پزشکان ،برخی از افرادی که به
دندانپزشک مراجعه می کنند لب های متورم و زخم هایی به اندازه سکه در داخل
لبشان دیده می شود که توده سفید با هاله قرمز در اطراف آن تظاهر می کند .در
صورت مشکوک بودن به بیماری کرون ،از لثه ها عکس گرفته می شود تا از نبود
بیماریلثهاطمینانحاصلگردد.
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کدام کاردستی به رشد چه مهارتی کمک میکند؟

معاون مرکز بهداشت قم خبرداد

تشدیدشدنرهگیریاطرافیان
افراد مبتال به کرونا

معاونمرکزبهداشتقمازتشدیدشدنرهگیریاطرافیانافرادمبتالبهکرونابرای
حرکت استان به سمت وضعیت سفید خبر داد.
محمدجواد باقریان با بیان این که روند ابتال ،بستری و فوتی های کرونایی در قم
کامال نزولی است اظهار کرد :این آمار در استان از میانگین کشوری هم کمتر است
و در حال حاضر در موضوع کووید 19به وضعیت خرداد ماه سال جاری نزدیک
شدهایم .وی افزود :استان قم جزو استان های انتهایی جدول در زمینه کرونا در
کشور است و رتبه بیست و هفتم را در بین  31استان کشور نشان می دهد.
معاون مرکز بهداشت قم در ادامه تصریح کرد :البته با وجود همه این آمارهای
امیدوارکننده ،باید اذعان داشت که همچنان وضعیت شکننده ای در استان داریم و
حتی اندک نمونه های مثبت هم می توانند کانون هایی برای شیوع دوباره بیماری و
وارد شدن به پیک جدید باشند.
باقریان درباره روند طرح محله محور شهید سلیمانی نیز گفت :این طرح که از
اول آذر ماه آغاز شده است برای پیشگیری از بیماری و رهگیری جدی تر ویروس
دنبال می شود ،به این معنا که افراد خانواده ،اطرافیان ،دوستان و همکار ِان افر ِاد با
نمونهمثبت،رهگیریوقرنطینهمیشوندتاسرایتبیماریبهحداقلممکنبرسد.
وی اضافه کرد :همچنین اگر امکان قرنطینه این افراد در خانه و منزل خودشان
وجود نداشته باشد ،مرکزی برای این امر در نظر گرفته شده تا این افراد بتوانند
در آن مرکز و با امکانات مناسب قرنطینه شوند.معاون مرکز بهداشت قم همچنین
خاطرنشان کرد :به هر حال کاهش ابتال و بستری در استان سبب شده تا بتوانیم
رهگیری موارد مثبت را شدت بخشیم و ان شاء الله گام به گام به سمت وضعیت
سفید کرونایی در استان حرکت کنیم.وی درباره رعایت پیمان نامه های بهداشتی
در مشاغل مختلف استان نیز بیان کرد :نانوایی ها ،صنایع و اصناف ،دفاتر
پلیس ،10+پایانه های مسافربری درون شهری ،دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر ازدواج،
مراکز نگهداری سالمندان ،هتل ها و مسافرخانه ها ،مجتمع های خرید و پاساژها،
تاالرهای پذیرایی ،رستوران ها ،آرایشگاه ها و کافی نت ها از جمله مواردی هستند
که نمرات ارزیابی آنان در این موضوع کمتر از 75درصد بوده است که ضرورت توجه
بیشتر در بین این مشاغل را می طلبد.
 76درصد مردم قم از ماسک استفاده می کنند
معاونمرکزبهداشتقمدربارهآماراستفادهازماسکدربینمردماستاننیزاظهار
کرد :استفاده از ماسک در هفته اخیر با دو درصد افزایش به  76درصد رسیده و به
آن معناست که متأسفانه همچنان و حداقل 24درصد مردم قم ماسک نمی زنند.
باقریان افزود :البته خوشبختانه استفاده مردم استان از ماسک در وسابل نقلیه
عمومی رشد خوبی را نشان می دهد ،اما با این حال باید توجه داشت که همچنان
برخی از مردم به استفاده از ماسک در اماکن عمومی التزام ندارند و این امر در کنار
عدم رعایت فاصله گذاری ها می تواند سبب بروز بحران هایی در روزهای آینده شود.
رییسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم:

سندتحولقوهقضاییهبیانگریکعقبه
فکریپویاست

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سند تحول قوه قضاییه ،گفت:
این سند کار بسیار ارزشمند و اثرگذار و بیانگر یک عقبه فکری پویا درقوه قضاییه
است.
بهگزارشروزسهشنبهروابطعمومیدادگستریقم،آیتاللهسیدهاشمحسینی
بوشهری در دیدار با رییس کل دادگستری استان قم ،افزود :این سند به دنبال رفع
نواقص و نوآوری در بخشهای مختلف این قوه است.
وی با اشاره به گزارش ارایه شده در جلسه ،اضافه کرد :از این گزارش بسیار
خرسند شدم ،چرا که نشانگر یک عزم راسخ در مجموعه قوه قضاییه است که
امیدوارم با پشتوانه قوی آیتالله رییسی ،اقدامات مثبت و خدمت به نظام اسالمی
منجربهخوشبینیبیشترمردمبشود.
وی اضافه کرد :خدمتگذاران در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی انجام میدهند
و من گواهی میدهم از ابتدای انقالب تاکنون هر یک از روسای قوه قضاییه در
جایگاه خود تمام توان و تالش خود را برای بهتر شدن محاکم و دستگاه قضا به
کار بستهاند .عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی پروندههای قضایی که
گاه به علت ناآشنایی و ناآگاهی منجر به بروز مشکالتی برای مردم از جمله طالب
و روحانیون میشود ،گفت :برخی طالب به علت عدم آشنایی و آگاهی از قوانین و
گاه بخاطر نیازهای معیشتی ،فریب افراد سودجو را میخورند و گرفتار میشوند.
حسینی بوشهری افزود :بنابراین پیشنهاد میشود که یک دفتر مشاوره حقوقی
و قضایی ایجاد شود و طالب بتوانند با حضور در این دفتر مشکالت خود را مطرح
کنند یا در صورت نیاز به مشاوره در سرمایهگذاریهای مالی از جزییات و عواقب
موضوعخبردارشوند.ویاضافهکرد:البتهاینمساله،نیازبهیکهمکاریهمگانی
دارد و ما هم در جایگاه خود این موضوع را توسط اساتید حوزه ،به طالب منتقل
میکنیم؛ از سوی دیگر الزم است که همکاری بین حوزه و دادگستری ایجاد و در
جلسات مجازی یا حضوری ،این قبیل مسایل برای حوزویان تبیین شود.
وی در پایان تاکید کرد :این ارتباط و همافزایی علمی و مشاورهای بین دستگاه
قضا ،حوزه علمیه و روحانیت باید تقویت شود ،چرا که اثرات و برکات بسیاری به
دنبال خواهد داشت.
قائممقامتولیتمسجدجمکرانخبرداد

توزیع  ۷۰تن گوشت و بیش از  ۶۰۰هزار
پرس غذای گرم

قائم مقام تولیت مسجد جمکران با اشاره به فعالیت ۷ماهه قرارگاه مردمی گامی
به سوی جامعه مهدوی گفت :بالغ بر ۷۰تن گوشت وبیش از ۶۰۰هزار پرس غذای
گرم در قم و دیگر استانهای کشور توزیع شده است.
محمد کاظم پور امینی عصر دوشنبه در حاشیه نشست هماهنگی آغاز گام پنجم
فعالیتقرارگاهمردمیباعنوان«گامیبهسویجامعهمهدوی»دربخشهاومناطق
استان قم که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد ،در گفتگو با خبرنگاران با بیان
اینکه مسجد مقدس جمکران طالیه دار حرکت جهادی و کمک مومنانه در ارتباط
با فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر انجام رزمایش مواسات و کمک مومنانه بود،
گفت :در طول هفت ماه فعالیت قرارگاه مردمی گامی به سوی جامعه مهدوی بالغ
بر ۷۰تن گوشت و بیش از ۶۰۰هزار پرس غذای گرم در قم و دیگر استانهای کشور
توزیع شده است.قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه گام
پنجم فعالیت این قرارگاه در ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار رشید اسالم حاج
قاسم سلیمانی ،ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان عملیاتی میشود ،افزود:
با شیوع کروناو به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری روح همدلی و مواسات و
کمک مومنانه در جامعه شکل گرفت و بار دیگر جلوههایی از کمکهای مردم به
جبهههای دفاع مقدس را برای ما تداعی کرد.وی با تاکید بر اینکه در عصر ظهور
همدلی به اوج میرسد و همه در باب مواسات از هم سبقت میگیرند ،ادامه داد :ما
به عنوان کسانی که در یک جامعه منتظر زندگی میکنیم باید بتوانیم جلوههایی از
آن جامعه موعود را در زمان خودمان به نمایش دربیاوریم که این کار نیازمند تمرین و
ممارست است و رزمایش مومنانه بهترین بستر برای این تمرین و آمادگی یافتن برای
ظهور حضرت حجت (عج) است.پورامینی با اشاره به اینکه محمولههای زیادی در
قالب قربانی برای سالمتی امام زمان (عج) با کمک مردم تهیه و به نقاط مختلف
این کشور برای اهدا به آسیب دیدگان از کروناو محرومان ارسال شد ،گفت :در گام
پنجم فعالیت قرارگاه بالغ بر سه هزار بسته معیشتی شامل گوشت ،برنج و برخی
اقالم غذایی توسط معتمدین این مسجد و با همکاری ائمه جماعات مساجد و ائمه
جمعه بخشها ،در نقاط پیرامونی مسجد مقدس جمکران و روستاهای استان قم
توزیع شد.وی با تاکید بر اینکه تکریم مؤمنان در اعطای این بستههای تبرکی باید به
بهترین شکل صورت گیرد ،افزود :امیدواریم با مشارکت خیرین بتوانیم این حرکت
ارزشمند را به صورت مستمر ادامه داده و در گام بعدی ،دیگر نقاط کمتر برخوردار
شهر قم را نیز پوشش دهیم.

کاردستی چه فوایدی برای کودکان دارد؟

گروهخانواده؛عطیههمتی:
در روزهای بازگشایی مدارس به شکل حضوری یکی از سرگرمیهای بچهها و
خانوادههایشانساختنکاردستیهایمختلفبهعنوانتکلیفمدرسهبود.تکلیفی
که اگرچه دردسرهای زیادی هم برای والدین داشت و گاهی مجبور میشدند که
خودشان آستین را باال بزنند و کاردستی درست کنند .اگرچه این موضوع در آموزش
و پرورش بچهها چندان خوشایند نیست و بهتر است کاردستیها بگونهای انتخاب
شوند که در سطح توانایی کودکان باشند اما در یکسال گذشته و با مجازی شدن
آموزشهای تحصیلی عمال کاردستی از تکالیف حذف شدهاست و شکل مجازی
به خودش گرفتهاست .موضوعی که در بلندمدت میتواند باعث جا ماندن بچهها از
یادگیری یکسری از تواناییهای ذهنی و دستی شود.
در روزگاری که بسیاری از والدین برای سرگرمی کودکانش به تبلت و موبایل متوسل
میشوند.نبایدازفعالیتهایدستیوخالقانهغافلشوندبااینکهکاردستیدرست
کردن و همراهی خانوادهها بهم ریختگیهای زیادی ممکن است داشته باشد اما
این همراهی شیرین میتواند لحظات خوشی را برای خانواده بسازد در این گزارش
به چند نکته درباره فواید کاردستی میپردازیم.
کاردستیمهارتهایحرکتیوهماهنگیحرکاتشانرابهبودمیبخشد
ساختن کاردستی معموال بچهها را مجبور به استفاده از هر دو دستشان به
روشهای مختلف میکند .این کار میتواند به مهارتهای حرکتی و هماهنگی
حرکاتشان کمک کند .به طور مثال برش با قیچی و حتی پاره کردن یک کاغذ ساده
از نظر مهارتی برای بسیاری از بچهها سخت است ولی آنها در هنگام درست کردن
کاردستی از انجامش لذت میبرند .این تقویت مهارت میتواند در سایر کارهای
روزمره کودکان مانند بستن کفش ،لباس پوشیدن و استفاده از وسایل آشپزخانه
مانند چاقوی میوه کمک کند تا با مهارت بهتری انجامشان دهند.
کاردستی به کودکان کمک میکند با هنر درونشان را آشکار کنند
اغلب کودکان نسبت به اتفاقاتی که در اطرافشان میافتد بسیار حواس جمع
هستند و هر روزه خرده اطالعات زیادی را جذب میکنند تا در جمع پدر و مادر
و اقوام تعریف کنند و با این کار خودی نشان دهند .اما همیشه کودکانی وجود
دارند که به طور طبیعی خجالتی هستند و از بیان احساساتشان در قالب کلمات
فرار میکنند .این کودکان معموال دنبال روشهای جایگزین برای بیان احساسات و
حتیخواستههایشانهستند.کاردستیوهنرهایدستیبهخوبیاینفرصترابه
آنها میدهد که از این طریق حرفهایی که در دلشان دارند را بیان کنند به طور مثال
ممکن است کودکی وسیلهای که از والدینش درخواست دارد را به شکل مقوایی
بسازد تا والدینش را نسبت به خواستهاش به شکل غیر مستقیم آگاه کند.
ضمنا چون این کودکان کمتر صحبت و یا به اصطالح شیرین زبانی میکنند
تا تحسین والدین را به همراه داشته باشند ،کاردستی درست کردن فرصت
مناسبیست تا تشویق پدر و مادرشان را داشته باشند و نیاز به تحسینشان را برآورده
کنند.
کاردستیباعثخالقیتوبهروریبیشترکودکانمیشود
تخیل در کودکان هیچ محدودیتی ندارد .آنها در بسیاری از موارد آنچه را که
میخواهند در ذهنشان تصور میکنند و از تصور چیزهای عجیب و غیرممکن
نمیترسند .کاردستی و هنر راه بسیار خوبی است که این تخیل نامحدود را به
محصول پرباری تبدیل کند .کاردستیها انواع و اقسام مختلفی دارند و با مادهها
مختلفی ساخته میشوند .همین تنوع باعث میشود کودکان گزینههای مختلف
را جستجو کنند و پیش خودشان فکر کنند که کار با چه ابزارهایی حالشان را بهتر
میکند .کسی چه میداند شاید همین جستجوی ساده که صرفا برای سرگرمی
آنها قرار است انجام شود ممکن است بعدا تبدیل به حرفه و شغل موردعالقهشان
شود .مانند طراحی گرافیک ،یا حتی معماری
کاردستی به کودکان کمک میکند مهارتهای تازه پیدا کنند
بچههای هنگام درست کردن کاردستی به کشفیات تازهای از خودشان و
تواناییهایشان پی میبرند .به طور مثال وقتی یک خردسال برای اولین بار مداد
دستش میگیرد فقط به شکل تصادفی خطخطی میکند .او بعد از این متوجه
میشود که میتواند خطخطیهایش را هدفمند کند و با مداد توی دستش اشکال
مختلف ترسیم کند .در نهایت شروع به تقلید میکند و تالش میکند حروف
کتابها را بنویسد .در کاردستی نیز به شکل پیچیدهتر این اتفاق میافتد وقتی

کودک با کاغذهای رنگی دایرهای را میبرد .در خیالش ممکن است دایرههای رنگی
را به شکل میوههای مختلف ببیند و تمایل پیدا کند چیزهای تازهتری را خلق کند
و این زنجیره همینطور ادامه پیدا میکند و تواناییهای ذهنی و دستی او به طور
همزمانتقویتمیشود.
کاردستی به کودکان تفکر انتقادی را یاد میدهد
هنر با امکانات و انتخابهای بیپایان همراه است .وقتی بچهها میخواهند خانه
رویاییشان را نقاشی کنند و یا به شکل ماکت بسازند ناچار باید تصمیمات مختلفی
بگیرند .آیا باغچه خواهند داشت؟ در آپارتمان زندگی میکنند یا یک خانه؟ منظره
روبروی خانهشان چه شکلی خواهد بود؟ آنوقت تالش میکنند برای هر انتخاب
استدالل داشته باشند .تصمیم بگیرند و بعد از تصمیم آن را ارزیابی کنند .ممکن
است بعد بفهمند که از تصمیمی که گرفتهاند راضی نیستند و با چالش کشیدن
خودشان انتخاب دیگری انجام دهند تا در نهایت به ایده موردنظرشان برسند و همه
اینها با ساختن یک کاردستی ساده توسط خودشان محقق میشود.
کاردستی به معاشرت کودکان کمک می کند
کاردستی به گونه ویژهای معاشرت را در کودکان تقویت میکند .آنها ممکن
است در معاشرت باهم عالیق و سالیق مختلفی داشته باشند اما دوست دارند
کاردستیهایشان را به هم نشان دهند و یا درباره چیزی که با دست خودشان
ساختهاند حرف بزنند و حتی به هم یاد بدهند و یا باهم کاردستی تازه بسازند .اگر
کودک شما یک کاردستی که ساخته را به کودک دیگری نشان دهد و او از کارش
تعریف کند .بین آنها یکباره محبت و صمیمیت خاصی به وجود میآید و میتوانند
یکبارهباهمصمیمیشوند.
چهکاردستیهاییباکودکمانبسازیم؟
بچهها تشویق به ساخت کاردستی شوند باید به چیزهایی را در نظر بگیرید که
برایشان جذاب باشد و اثر مثبت آن را در خودشان به شکل روزانه احساس کنند تا
میل به ساختن در آنها هربار بیشتر و بیشتر شود.
کاردستی که فصلها را نشان بدهد
بچهها فصلها را با مشخصههای ظاهری و المانهایش میشناسند .به طور
مثال زمستان را با آدم برفیهایش و پاییز را با برگهای زرد و نارنجی میشناسند.
کاردستیهای فصلی میتواند ذهن آنها را خالق تر کند و هوای بیرون از خانه را
به خانه بیاورند .به خصوص در روزهایی که کرونا آنها را از درک هوای خارج از خانه
دور کردهاست .میتوانید یک بخشی از خانه را به کاردستیهای فصلی و مناسبتی
اختصاص دهید و هر چندوقت با کاردستی تازه دکور آن را تغییر دهید.
کاردستیهایی برای زیباسازی خانه و اتاق کودکان بسازید
بچهها اگر اتاق داشته باشند حساسیت زیادی روی آن دارند .اگرچه ممکن است
آن را بهم ریخته کنند .کاردستیهای تزئینی برای اتاقشان میتواند زمینه مرتب
بودن اتاقشان را فراهم کند .آنها وقتی با کاردستیهای خودشان اتاق را تزئین
شدهمیبینند،برایمرتبنگهداشتناتاقشانبیشترتالشمیکنندودوستدارند
هرکس که وارد خانهشان میشود را به اتاقشان ببرند و آنجا را به او نشان بدهند.
باکاردستیاسباببازیبسازید
بچهها اگر از اسباببازیهای قدیمیشان خسته شوند و یا زمان زیادی از خرید
آنها گذشته باشد مجدد خواهان اسباببازی تازه هستند .این موضوع ربطی به
یو
تعداد اسباببازیهایشان ندارد بلکه آنها میخواهند یک تنوع تازه در روزمرگ 
شکل بازیشان ایجاد کنند .بهتر است آنها را تشویق کنید با ساختن کاردستی
اسباببازیهای تازه درست کنند .این کار عالوه بر مهارت آموزی آنها را تشویق
میکند که وسیلهشان را بهتر نگهداری کنند .چون مشاهده شده که کودکان به
دستسازههایشانحساسیتبیشتریدارند.
کاردستیهایکاربردیبسازید
کودک شما به جامدادی احتیاج دارد؟ میخواهد برای برگزاری مراسم تولد کاله
تولد داشته باشد؟ چه کاری جذابتر از آنکه این وسیلهها را خودش بسازد؟ خلق
چیزهای کاربردی واقعا لذتبخش است .از او بخواهید کمی فکر کند و ببیند
میتواند آنچه احتیاج دارد را خودش بسازد یا نه و اگر بتواند این کار را انجام دهد
امتیاز بزرگی نسبت به همسن و سالهایش دارد و او را تشویق کنید .قلمدان ،جعبه
کادو،وسیلههاینظمدهندهکشویلباس.جاسوزنیوحتییککیفپولکوچک
برایخودشکاردستیهایجذابیمیتوانندباشند.
هدیههایکاردستیبسازید
بچههاهدیهدادنبهدوستانشانرادوستدارند.آنهااغلببیمناسبتبهدوستانشان
هدیه میدهند .بسیاری اوقات هدیه ارزش مادری چندانی ندارد و یک پاککن
سادهاست اما آنها دوست دارند به سادگی یک پاککن دوستشان را خوشحال کنند.
بهتر است این مواقع آنها را تشویق کنیم برای دوستشان کاردستی بسازند .سازههای
ساده اوریگامی مثل نشانههای کتاب برای کودکان بسیار جذاب است.
بادورریختنیهاکاردستیبسازید
بهتر است برای تشویق هر وسیله قابل بازیافتی را که قصد دور ریختن دارید به
بچهها نشان دهید و بگویید آیا ایدهای برای بازیافت آن داردن؟ آیا با این شیشه مربا
و یا قوطی چیزی به ذهنشان میرسد؟ بچهها از دور ریختن خوششان نمیآید.
آنها دل کندن از هرچیزی حتی کاغذ شکالت رنگی برایشان سخت است و تالش
میکنند برایش ایدهای داشته باشند تا دور نیندازند .کاردستی ساختن این فرصت
را به آنها میدهد تا ایدههایشان را عملی کنند و برای دورریختنیهایشان برنامه
داشتهباشند.

گرهمطالباتبازنشستگانتامیناجتماعیچگونهبازمیشود؟

بازنشستگاندرانتظارتصمیممجلس
متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
که طی ماههای اخیر با کش وقوسهای فراوانی روبهرو
بوده ،به اعتقاد جمعی از بازنشستهها ،با مشارکت در
تصمیمگیریها،تشکیلکانونعالیکارمندانبازنشسته
به همراه ارتقاء جایگاه سازمان تامین اجتماعی تحقق
مییابد.
به متناسبسازی حقوق که این روزها به عنوان یکی از
مطالباتاساسیجامعهبازنشستهکشوربهشمارمیرود،
به گفته برخی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹
با نگاهی اجتماعی و متمرکز بر حداقلبگیران (اقشار
ضعیف) انجام شده است.
طرحی که براساس ماده  ۹۶قانون اساسی تامین
اجتماعی باید هر ساله حقوق بازنشستگان را براساس
تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی افزایش دهد و برای
بازنشستگانلشکریوکشوریمشابهانجامپذیرد.
موضوعی که از مرداد ماه  ۹۹اجرا و  ۵۰۰تا ۸۰۰
هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشور را افزایش داد.
براساساینافزایش،بازنشستگان ۳۰سالسابقهخدمت
 ۲میلیونو ۸۰۰هزارتومانوبازنشستگان ۳۵سالسابقه
خدمتسهمیلیونتوماندریافتمیکنند.
افزایشی که به اعتقاد شماری از بازنشستگان این
سازمان حداقلبگیران را به متوسطبگیران نزدیک کرد و
نتوانست سبد معیشت بیمهپردازان متوسط بازنشسته را
ترمیمکند.
عباس علی سلطانیکیا مدیر سابق طرح و برنامه پارک
علم وفناوری و بازنشسته برتر کشوری منتخب سازمان
تامین اجتماعی سال  ۹۹در این باره گفت :مطابق با
ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی ،افزایش حقوق براساس
نرخ تورم در هر سال باید افزایش یابد؛ در حال حاضر اما
گروههایبیمهپرداز قشر متوسط از سال  ۸۷تا سال ،۹۹
مطابق با بررسی کارشناسی  ۴۵درصد کمتر از نرخ تورم
سالیانهافزایشحقوقداشتهاند.
وی ادامه داد :به عبارت دیگر ،افزایش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی در سال  ۹۹برای

حداقلبگیران اعمال شد و قشر متوسط بیمهپرداز از این
افزایشحقوقمحرومماند.
این بازنشسته تصریح کرد :در واقع براساس ماده
 ۹۶قانون تامین اجتماعی ،درصد افزایش حقوق
بازنشستگان یکسان و هریک از بازنشستهها به تناسب
پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار میشوند.
بهاعتقادبعضیمسئوالنکشورنیزطرحهمسانسازی
حقوق برای بازنشستگان این سازمان نیازمند اصالح
است وباید مطابق با نرخ تورم هرسال افزایش یابد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس
شورای اسالمی و نماینده مردم شاهین شهر ،میمه و
برخوار نیز  ۲۵آذر ماه در این رابطه به خبرنگار اجتماعی
ایرنا گفته بود :همسانسازی حقوق یکی از مطالبات
اساسی بازنشستگان تامین اجتماعی است که تصویب
کلیت طرح نزدیک به  ۱۴سال در قانون برنامه ششم
توسعهبهطولانجامید.
وی با تاکید بر این که اما این طرح در سالهای اجرای
قانون برنامه ششم توسعه نیز به مرحله اجرا نرسید،
تصریح کرد :براساس پیگیریهای انجام گرفته در
قانون بودجه سال  ۱۳۹۹نزدیک به  ۵۰هزار میلیارد
تومان به منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین
اجتماعی پیشبینی وسازمان تامین نیز با این مبلغ طرح
متناسبسازی را آغاز کرد ،اما میزان این افزایش در قیاس
باسایربازنشستگانکشورمکفینبود.
به عقیده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی ،در حقیقت اجرای این طرح
ناقص بود و براساس بند (ب) ماده  ۱۲قانون برنامه ششم
توسعه ،سازمان تامین اجتماعی موظف است،نسبت
به متناسبسازی حقوق بازنشستگان ومستمریبگیران
اقدام وافزایش حقوق را براساس نرخ تورم هر ساله افزایش
دهد .بنابر اظهارات حاجی دلیگانی ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی نیز تالش میکنند ،در تصویب الیحه
بودجه این قشر از جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی را
حمایتکنند.

سازمانتامیناجتماعینیزافزایشحقوقبازنشستگان
ومستمریبگیران را مطابق با ماده  ۹۶قانون این سازمان
تایید کرده و معتقد است ،حقوق این جمعیت باید
براساستورمهرسالافزایشیابد،اماپرداختاینحقوق،
مستلزمتامیناعتباراتاست.
مریمفروزانسرپرستادارهکلسازمانتامیناجتماعی
در این باره به ایرنا گفته بود« :براساس قانون برنامه پنج
ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران و قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه کشور ،تحمیل هزینههای اقتصادی مازاد بر ارقام
مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع است؛ بنابراین
تامین وصول مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی
مستلزمتامیناعتباراتاست».
سیروس شاه حسینی یکی از بازنشستگان تامین
اجتماعی هم با اشاره به برگزاری برخی جلسات جامعه
بازنشستگان با مسئوالن این سازمان به خبرنگار ایرنا
گفت:تحققبرخیمطالباتبازنشستههادرگروپرداخت
بدهی دولت به سازمان است.
به گفته وی ،در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان از دولت طلب داشته و اجرای
متناسبسازیحقوقبهعنوانمطالبهاصلیبازنشستهها
نیازمندپرداختایناعتباراست.
این بازنشسته اما معتقد است ،ارتقاء جایگاه سازمان
تامین اجتماعی ،مشارکت جمعیت بازنشستگان در
تصمیمگیریها،تشکیلکانونعالیکارمندانبازنشسته
دولتی واستفاده از تجارب این قشر در کنار وصول کامل
بدهیهامیتواندبخشاعظمیازمطالباتبازنشستگان
را تامین و همسانسازی حقوق را (به طور صحیح) به
مرحله انجام برساند .حال باید منتظر بود که حمایت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تصویب الیحه
بودجه ،پرداخت بدهی دولت و اجرای کامل ماده ۹۶
قانون تامین اجتماعی توسط این سازمان بتواند گره
طرحهمسانسازیحقوقبازنشستگانتامیناجتماعی
رابگشاید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

برنامه بازآفرینی در ۱۴محله اجرا
شدهاست

مدیرکل راه و شهرسازی قم گفت :برنامه بازآفرینی با احداث طرحهای مختلف،
تاکنون در ۱۴محله قم به اجرا درآمدهاست.
حسن صبوری افزود :سال گذشته در قالب توانمندسازی تعداد  ۲۴پروژه در ۱۰
محلهازمحالتمصوبسکونتگاههایغیررسمیاجراشد.
وی اضافه کرد :در سالهای گذشته نیز تعداد  ۹پروژه کالبدی و  ۲دفتر تسهیل
گری در  ۱۴محله از محالت تاریخی و بافت فرسوده شهر قم و نیز  ۱۰پروژه کالبدی
و همچنین اجرای آسفالت معابر در ۵محله از سکونتگاههای غیررسمی اجرا شد.
وی ادامه داد :در سال آینده  ۱۱پروژه با اعتبار  ۱۸۴هزار و  ۸۰۰میلیون ریال در
محالتنیازمندبازآفرینیشهریاحداثخواهدشد.
بهگفتهصبوری ،درحالحاضرچهارپروژهدرمحالتآذر،شیخآباد،خاکفرجتوسط
این اداره کل و چهار پروژه نیز در قالب کمک به شهرداری در محالت آذر ،چهارمردان،
شهرک فاطمیه و ابتدای جاده جعفریه توسط شهرداری قم درحال احداث است.
وی بیان کرد :چهار پروژه احداث مدرسه ثامنالحجج محله آذر با ۴۰درصد ،احداث
کالنتری شماره  ۱۳محله خاکفرج  ۲۵درصد  ،توسعه و تکمیل مرکز جامع سالمت
خازنی محله شیخآباد  ۲۰درصد و احداث واحد آموزشی در زمین شیخآباد با ۷۵
درصد پیشرفت فیزیکی توسط اداره کل راه و شهرسازی قم در حال انجام است.
وی افزود :احداث فضای ورزشی شهرک فاطمیه در محله فاطمیه با  ۶۵درصد،
ساماندهی فضای عمومی و محلی گذر عشقعلی در گذر عشقعلی با  ۲۷درصد،
ساماندهی امتداد محور امامزاده شاه حمزه در محله آذر با  ۳۵درصد و محوطهسازی
امامزادهعبداللهدرابتدایجادهجعفریهبا ۴۰درصدپیشرفتفیزیکیدرقالبکمک
به شهرداری در روند تکمیل است.
مدیرکل راه و شهرسازی قم خاطرنشان کرد :غالب این طرحها از سال ۹۸آغاز شده
است و پیشبینیشده تا سال ۱۴۰۰تکمیل شود.
وی با اشاره بهضرورت و تاثیر طرحهای بازآفرینی ،گفت :یکی از سیاستهای نوین
در بازآفرینی بافتهای نابسامان شهری اقدامات و پروژههای محرک توسعه با هدف
تسریع و تسهیل فرآیند تحول در این بافتها با بهرهگیری از مشارکت و توان اجتماعی
ساکنان و استفاده از ظرفیتهای محلی است.
وی افزود :پروژههای محرک توسعه که در محلههای ناکارآمد شهری اجرا شده
بهعنوانبسترکارکردهایاجتماعیواقتصادی،منزلتاجتماعیواقتصادیدراین
بافتها را ارتقا داده و انگیزه مشارکت در فرآیندهای بهسازی و نوسازی را در جامعه
محلی افزایش میدهد و از سوی دیگر سبب ایجاد تمایل در بخش خصوصی به
سرمایهگذاریدربافتمیگردد.
صبوری اضافه کرد :جلوگیری از مهاجرت جمعیت محالت ،حفظ هویت
اجتماعی -فرهنگی محالت و جلوگیری از مهاجرتهای درونشهری که منجر به
ناهماهنگی مطالبات و عدم توازن سرانههای شهری خواهد شد ،از دیگر مزیتهای
اجرایطرحهایبازآفرینیاست.
جانشینفرماندهیقرارگاهپیشرفتوآبادانیومسئولبسیجسازندگیقم:

300گروه جهادی قمی دراجرای طرح
شهیدسلیمانیفعالهستند

جانشین فرماندهی قرارگاه پیشرفت و آبادانی ومسئول بسیج سازندگی قم از
مشارکت  ۳۰۰گروه جهادی درطرح شهید سلیمانی با هدف پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا در این استان خبر داد.
سرهنگ محمود داودآبادی با اشاره به اینکه گروه های جهادی از ابتدای شیوع
ویروس کرونا با تمام توان برای مقابله با این ویروس منحوس وارد میدان شدند ،اظهار
کرد :دو هزار ۷۹۸جهادگر در طرح شهید سلیمانی مشارکت دارند.
وی اظهارداشت :گروههای جهادی قم در این چند ماه طیف وسیعی از خدمات را
ارائه کرده و صحنههای بیبدیلی از خدمت،ایثار و فداکاری را خلق کردند.
وی با اشاره به اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت :طرح کنترل
هوشمند خانگی ویروس کرونا که متبرک است به نام این سردار شهید طی یک ماه
گذشته در قم عملیاتی شد که در این مدت شاهد آثار بسیار مثبت این طرح در کنترل
و کاهش آمار مبتالیان و فوت شدگان این ویروس هستیم.
سردارقاسمسلیمانیفرماندهپیشینسپاهقدسو"ابومهدیالمهندس"جانشین
سابق سازمان الحشد الشعبی عراق بامداد  ۱۳دی ماه سال گذشته به همراه هشت
نفر دیگر در مسیر فرودگاه بغداد به دستور مستقیم رییس جمهوری آمریکا و با
پهپادهای وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) به شهادت رسیدند.
داودآبادی اظهار داشت :دو هزار و ۷۹۸جهادگر فعال اعم از متخصصین ،پزشکان،
پرستاران و بهروزان با حمایت از بیماران کرونایی از شیوع بیشتر این ویروس در استان
قم پیشگیری کردند و این طرح تا سفید شدن رنگ استان در خصوص ویروس کرونا
ادامه خواهد داشت.
وی از اجرای نهضت کمک مومنانه در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد
و گفت:در این مدت گروههای جهادی با حمایت سازمان بسیج سازندگی و خیرین
 ۹۵۰بسته معیشتی ۵۲ ،دستگاه تبلت و  ۸۷بسته لوازم الحریر ،بیش از  ۲۰۰عدد
انواع پوشاک و کفش ،سه هزار  ۹۰۰بسته بهداشتی و  ۲۰۰بسته اقالم دارویی را
به خانواده های آسیب دیده از ویروس کرونا اهدا کرده و به تعمیر و مرمت پنج خانه
مسکونینیزپرداختند.
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم :

کتابخانه مرکزی تا پایان سال افتتاح
خواهدشد

سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم گفت  :کتابخانه مرکزیشهر قم
تا پایان سالجاری افتتاح و فعالیت آن شروع خواهد شد.
سجادعمرانیدرحاشیهبازدیدمدیرانکلامورفرهنگی،توسعهکتابخانههاومنابع
نهادکتابخانههایعمومیکشورازروندپیشرفتعملیاتعمرانیکتابخانهمرکزیقم
افزود  :استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم به صورت جدی پیگیر اتمام این
پروژه تا قبل از پایان سال هستند.
وی اظهار داشت :این پروژه بیش از ۸۵درصد پیشرفت داشتهاست که پس از پایان
محوطهسازی ،اداره کل کتابخانههای عمومی استان آمادگی تهیه منابع و تجهیزات
کتابخانه را دارد .معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای
عمومی کشور در این بازدید قول همکاری و پشتیبانی از افتتاح این کتابخانه تا پایان
سال را داد .مهدی رمضانی اظهار داشت :افتتاح این کتابخانه میتواند شاخصهای
فرهنگی استان قم را بهبود داده و هدیهای برای مردم فهیم استان خواهد بود.
پروژه کتابخانه مرکزی قم درخیابان امام خمینی(ره) واقع و در زمینی به مساحت
 ۲هزار و  ۴۲۶مترمربع با اعیان  ۳هزار و  ۴۰۰مترمربع در  ۴طبقه احداث شدهاست.
مخزن این کتابخانه به مساحت  ۸۵۰مترمربع ۲ ،سالن مطالعه آقایان و بانوان هر
کدام با مساحت  ۳۰۰مترمربع ،بخش کودک و نوجوان در  ۱۷۵مترمربع ،آمفی
تئاتر با ظرفیت  ۱۴۰صندلی و کاربرهایی نظیر سالن نشریات ،مرجع و کالسهای
آموزشی هر کدام به مساحت ۷۰۷۰متر مربع است.
قم دارای ۲۳کتابخانه عمومی و تخصصی میباشد.
معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای قم اعالم کرد

افزایشمهلتپرداختالکترونیکی
عوارض آزادراهها

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حملونقل جادهای قم گفت:
مهلت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراههای مجهز به سامانه آنی رو ،از  ۴۸ساعت
به یک هفته افزایش یافت .به گزارش روز سهشنبه روابط عمومی اداره کل راهداری
و حملونقل جادهای قم ،محمدرضا قدسی در این زمینه افزود :افزایش مهلت
پرداخت عوارض پیرو ابالغیه دفتر نظارت بر بهرهبرداری آزادراههای سازمان راهداری
وحملونقلجادهایمیباشد.
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یک متخصص مسائل پولی و بانکی پاسخ می دهد

اجرای قانون جدید چک ،اعتبار را به این ابزار مالی برمیگرداند؟

گفتوگو از حامد حیدری
به گفته یک کارشناس مسائل پولی و بانکی ،یکی از اهداف قانون جدید،
اعتباربخشی به چک است تا مردم بتوانند بهراحتی این ابزارها را از یکدیگر
دریافت کرده و مانند پول نقد با هم مبادله کنند ،بدون اینکه نگرانی از بابت
کالهبرداری داشته باشند یا اینکه تصور کنند چک پشتوانهای ندارد.
قانون جدید چک بهتازگی از سوی بانک مرکزی در حال اجرایی شدن است.
برخی از موارد این قانون بهتدریج از زمان تصویب آن در سال  ۱۳۹۷در حال اجرا
بود ،اما بهتازگی با قدرت بیشتری در حال پیگیری است.
در این زمینه اطالعیههای مختلفی نیز از سوی بانک مرکزی منتشر شده که
روی وبسایت این نهاد در دسترس است .اما بهطور کلی میتوان اعتباربخشی
به چک را یکی از اصلیترین اهداف قانون جدید چک دانست .محروم کردن
فرد با چک بالمحل از خدمات مختلف بانکی یکی از موارد این قانون است که
میتواند ضمانت اجرای آن را افزایش دهد .همچنین تمرکز فرآیند صدور چک در
سامانه صیاد بانک مرکزی ،لزوم ثبت اطالعات چک در سامانههای بانک مرکزی،
امکان استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک از سوی دریافتکننده آن
بهصورت لحظهای از جمله موارد مهمی است که اجرای آنها باعث کاهش آمار
چکهای برگشتی و بازگشت اعتماد جامعه به این ابزار مالی میشود.
در همین رابطه محمد ربیعزاده متخصص مسائل پولی و بانکی به ایرناپالس
میگوید :قانون چک در سیر تحول خود ،در  ۲۱آذر  ۱۳۹۷دچار تغییراتی شد
و براساس یک جدول زمانبندی ،تکالیفی در قانون چک مطرح شد که این
تکالیف باید براساس جدول زمانبندی تعیین شده ،اجرا شود .نخستین تغییر،
ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی است .تغییر
دیگر دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک است که این
موضوع هم از  ۲۱آذر  ۱۳۹۷در بیشتر بانکها اجرایی شده است.
وی در همین رابطه میافزاید :همچنین طبق ماده پنج مکرر ،عدم ارائه
خدمات بانکی و اعمال محرومیتهای قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی
اعمال میشود که این موضوع هم در برخی بانکها اجرایی شده است .براساس
ماده  ۲۳این قانون ،صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی
قضایی توسط دادگاه قابلیت اجرا پیدا کرده که در دفاتر خدمات قضایی اجرا
شده است .تبصره یک ماده پنج مکرر ،تصویب آییننامه اجرایی چگونگی تعلیق
محرومیتهای قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تأمین استان به
دلیل اخالل در امنیت اقتصادی باید اجرا میشد.
ربیعزاده اظهار میکند :همچنین انجام اقدامات الزم و صدور دستورالعمل
مورد نیاز درخصوص چکهای الکترونیک ،تدوین ضوابط و راهاندازی زیرساخت
برداشت مستقیم با چک موردی ،جلوگیری از صدور چک جدید ،دریافت دسته

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در حالی با
استدالل تک نرخی کردن و مبارزه با رانت ،نرخ تسعیر ارز
را  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان در نظر گرفته است که اجرای آن
میتوانددرشرایطکنونیپیامدهایمنفیوجبرانناپذیری
را برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد.
 ،دولت در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰نرخ تسعیر ارز را
 ۱۱۵۰۰نومان درنظر گرفته است .با این حال ،کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی این نرخ را به  ۱۷۵۰۰تومان
افزایش داده است .با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور
از نوسانات نرخ ارز چنین تصمیمی پیامدهای احتمالی
زیادی در بر خواهد داشت و همین موضوع باعث نگرانی
فعالینبازارهایمختلفشدهاست.
ارز ۱۷۵۰۰تومانی خیلیها را ناامید خواهد کرد
در چند سال اخیر بازار ارز با نوسانات و تکانههای زیادی
همراه بوده و مسائل و مشکالتی مانند ،چند نرخی بودن،
چند بازاری بودن ،افزایش چند برابری قیمت و مواردی از
این دست را تجربه کرده است .مشکالت موجود باعث شد
که این بازار با ویژگیهای یک بازار طبیعی ،که بر مبنای
عرضه و تقاضا عمل کند فاصله زیادی پیدا کرده و پیوسته بر
این شکاف و فاصله نیز افزوده شود.
بعد از قطعی شدن نتیجه انتخابات آمریکا و رفتن دونالد
ترامپ نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا فعالین اقتصادی به
آینده امیدوار شده و واکنشهای مثبت در بازارهای مشاهد
شد .در داخل کشور نه تنها افزایش بیمنطق قیمتها در
بازر خودرو ،طال ،مسکن و ارز پایان یافت ،بلکه سیر نزولی
به خود دیده و کاهش قابل توجهی را تجربه کردند؛ صحبت

چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و کسانی که دارای چک
برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند ،ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه
حامل ،ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشتنویسی فیزیکی و تسویه
ً
چک صرفا در سامانه چکاوک بر اساس استعالم از سامانه صیاد نیز از جمله
مواردی است که در قانون جدید چک ذکر شده و باید اجرا شود.
همچنین طبق ماده  ۲۱مکرر ،ایجاد امکان استعالم آخرین وضعیت
صادرکننده چک ،یعنی سقف اعتبار مجاز ،سابقه چک برگشتی در سه سال
اخیر و میزان تعهدات چک تسویه نشده برای دریافتکنندگان چک نیز باید
اجرایی شود.
پیش به سوی الکترونیکی شدن چک
این متخصص مسائل پولی و بانکی درباره اهمیت ابزار چک توضیح میدهد:
چک ابزاری است برای اینکه مشتریان بانکها بتوانند ،موجودیهای خود
را در حسابهای جاری بهراحتی برداشت کنند .این وسیله و ابزار میتواند
فیزیکی باشد که در حال حاضر بهصورت دسته چک تحویل مشتریان میشود یا
میتواند الکترونیکی باشد که مسیر حرکت به سمت الکترونیکی شدن این ابزار
مهم است و میتواند تحوالتی را نیز در سیستم کلرینگ بانکها به وجود آورد و
زیرساختهای آن نیز در قانون جدید تا حد زیادی فراهم شده است.
ربیعزاده اضافه میکند :حجم پول عبارت است از حسابهای اسکناس
و مسکوک و حسابهای دیداری که پول را تشکیل میدهند زیرا حسابهای
دیداری و جاری مردم نزد بانکها همان ویژگی نقدشوندگی را دارند که پول
نقد دارد .یعنی همانطور که مردم به راحتی میتوانند اسکناس و مسکوک نزد
خودشان را با یکدیگر مبادله کنند ،به همین راحتی حسابهای جاری هم به
افراد مختلف قابل انتقال است .بنابراین اگر حسابهای جاری ماهیتی جز این
ً
پیدا کنند ،از حالت پول خارج میشوند و اصوال ذات و ماهیت خود را از دست
میدهند .به تبع ،این دسته چک و چکهایی که در اختیار مردم است ،اگر این
قابلیت و مأموریت را از حسابهای جاری سلب کنند ،ماهیتی غیراقتصادی و
غیرقانونیپیدامیکنند.
وی ادامه میدهد :بهعنوان مثال اگر فردی دسته چکی از بانک دریافت و
بیش از موجودی جاری خود چک صادر کند ،در آن زمان دیگر این ابزار پرداخت
ماهیت خود را از دست میدهد .بنابراین مهمترین موضوع در حسابهای
جاری این است که بهراحتی بتوانند به پول نقد تبدیل شوند.
هنگامی که فردی وارد بانک میشود و تصمیم دارد از حساب جاری خود
برداشت کند ،نباید با هیچ مانعی مواجه شود .بر همین اساس در تعریف پول،
حسابهای دیداری جزو پول شناخته میشود ،نه شبه پول .در نتیجه قوانینی
که در مجلس شورای اسالمی در زمینه قانون چک وضع میشود ،ناظر بر همین
ماهیت حسابهای دیداری و ماهیت نقدشوندگی کامل حسابهای دیداری

است که از طریق مهمترین ابزار آن یعنی چک که یک سند تجاری قانونی است،
انجام میشود.
اعتباربخشی به چک
ربیعزاده درباره قانون چک تصریح میکند :تحوالتی که در قانون جدید وضع
ً
شده ،به دنبال این است که اوال موانع کسبوکار را از بین ببرد .برداشتن موانع
پیش روی کسبوکارها یکی از دالیل ارتقای قانون چک و اصالح قوانین چک
است.
دومین موضوعی که میتوانیم در ارتباط با قانون جدید مطرح کنیم،
اعتباربخشی به چک است تا مردم بتوانند بهراحتی این ابزارها را از یکدیگر
دریافت کرده و مانند پول نقد با هم مبادله کنند ،بدون اینکه نگرانی از بابت
کالهبرداری داشته باشند یا اینکه تصور کنند چک پشتوانهای ندارد.
این متخصص مسائل پولی و بانکی میگوید :وقتی اسکناسی را به فردی
تحویل میدهید ،فرد مطمئن است این اسکناس پشتوانه دارد و مورد مبادله قرار
میگیرد .در نتیجه فرد میتواند آن اسکناس را به داراییهای مالی یا غیر مالی
ً
دیگر تبدیل کند .دقیقا یک برگ چک نیز باید همان نقش اسکناس را در جامعه
پیدا کند .استعالم از سیستمهای بانک مرکزی توسط ذینفعان ،میتواند این
اطمینانبخشی را داده و معامالت را روان کرده و در کنترل نقدینگی هم نقش
داشته باشد.
وی میافزاید :سامانه ملی اعتبارسنجی نیز باعث میشود حد و حدود
ی هر فرد برای تحویل دسته چک و ارائه آن مشخص شده و منجر به این
اعتبار 
نشود که یک فرد بهراحتی از بانکها دسته چک دریافت کند و با هر مبلغی که
ً
خواست ،آن را صادر کرده و در اختیار دیگر افراد قرار دهد .اوال برای بانکهای
تجاری محدودیت ایجاد میشود ،زیرا این چکها در سامانه صیاد تحت کنترل
قرار میگیرند؛ بهعالوه سامانه ملی اعتبارسنجی وضعیت هر فرد را برای دریافت
دسته چک مشخص میکند.
ایجاد محدودیت برای افراد دارای چک برگشتی
ربیعزاده میگوید :از موضوعهای دیگری که در قوانین پیش از سال ۱۳۹۷
نیز وجود داشت و در این قانون نیز پایدار شده ،اینکه چک بهعنوان تضمین
شناخته نشده است .البته مصوبهای در مجلس شورای اسالمی داریم که چک
بهعنوان تضمین برای شرکتهای تولیدی بالمانع اعالم شده است.
البته در آن زمان شورای نگهبان میتوانست این مصوبه را به دلیل ماهیت چک
رد کند ،اما برای کمک به تولید و اقتصاد کشور ،چنین مصوبهای وجود دارد
که چکها بهعنوان تضمین فقط برای شرکتهای تولید قابل پذیرش است ،اما
در قانون چک در سال  ۱۳۹۷تأکید شده که اگر چکی شرطی داشته و بابت
تضمین باشد ،از حالت کیفری خارج خواهد شد.
وی اظهار میکند :موضوع بعدی ،محرومیت افراد دارای چک برگشتی
از خدمات بانکی است که در این قانون به سمت بسته شدن همه حسابها
گسترش یافته است .این موضوع میتواند همچنان نرخ چکهای برگشتی را
کاهش دهد تا زمانی که به صفر میل کند .در آن زمان است که چک جایگاه
واقعی خودش را پیدا میکند.
در عین حال حرکت چک از حالت فیزیکی به سمت الکترونیکی و ثبت آن
در سامانههای بانک مرکزی ،میتواند نگرانی از سرقت ،گم شدن ،جعل و سایر
کالهبرداریها و نگرانیها را از مردم برطرف کند و تحول دیجیتالی را در این
زمینه رقم بزند تا نیازی نباشد که افراد چکهای فیزیکی را بین یکدیگر رد و
بدل کنند.
این متخصص مسائل پولی و بانکی تصریح میکند :بهتازگی بانک مرکزی برای
ساماندهی حسابها اقدام کرده و هر فرد باید دارای کد شهاب در سامانه نهاب
باشد .همچنین هر فرد میتواند از هر نوع از حسابها تنها یک حساب در هر
بانک داشته باشد و سایر حسابهای مازاد وی مسدود خواهد شد .البته تقویت
سایر سامانههای کنترلی و نظارتی میتواند این امر را قدرت بخشد ،بهصورتی
که به محض برگشت خوردن چک یک فرد ،بانک بتواند از دیگر موجودیهای او
برداشت و به ذینفع پرداخت کند یا صادرکننده چک را از سایر خدمات بانکی
ً
بهویژه در حوزه دریافت تسهیالت محروم کند .اتفاقا اعطای تسهیالت و داشتن
چک برگشتی از نظر اعتبارسنجی با یکدیگر در ارتباطند.

پیامدهای خسارتبار ارز ۱۷۵۰۰تومانی

دالر زیر  ۲۰هزار تومان و حتی  ۱۵هزار تومان در میان مردم
شنیده میشد .اما نرخ ارز آنگونه که انتظار میرفت کاهش
نیافت.شنیدن صدای ارز ۱۷۵۰۰تومانی از خانه ملت امید
خیلیها را برای کاهش نرخ ارز بر باد خواهد داد؛ به ویژه
اقشار آسیب پذیر و دهکهای پایین درآمدی که همین حاال
هم زیر بار تورم نتوانستهاند کمر راست کنند.
دالر  ۱۷۵۰۰تومانی مانع کاهش نرخ ارز میشود
از آنجایی که تجربه نشان داده است که نرخ دالر در بازار
آزاد همواره بیشتر از نرخ تسعیر بوده است انتظار میرود
تصویب دالر  ۱۷۵۰۰تومانی از سوی کمیسیون تلفیق به
مانعی اصلی در برابر کاهش مطلوب نرخ دالر تبدیل شود.
زیرا یک کف قیمتی جدید میسازد که مبنای تعیین نرخ
در بازار آزاد خواهد شد .از طرف دیگر این اقدام کمیسیون
مجلس به معنایی به رسمیت شناختن کاهش چندبرابری
ارزش پول ملی است.
در بازار ارز انواع ارزهای مختلف در مقابل پول ملی معاوضه
میشود .از دیدگاه اقتصاددانان ،نرخ برابری پول کشورها
ً
را معموال روندهای بلندمدت و بنیادی در اقتصاد تعیین
میکنند .برای مثال کاهش نرخ رشد اقتصادی ،افزایش
تورم ،کسری بودجه دولت ،در پیش گرفتن سیاستهای
انبساطی و در نتیجه افزایش عرضه پول داخلی و مواردی
از این دست منجر به کاهش ارزش پول ملی یک کشور در
مقابل سایر پولها خواهد شد .در واقع آنچه که در عمل
اتفاق میافتد ،نه افزایش نرخ ارز که کاهش ارزش پول ملی
است .نوسانات نرخ ارز چیزی جز نوسانات نرخ پول ملی
نیست.

همهی بخشهای اقتصاد ،از تولید و توزیع گرفته تا
مصرف و خدمات از نوسانات ارز تأثیر پذیرفته و خود نیز دچار
بیثباتی و نوسان شدهاند .از این رو ،سیاستگذاریهای
ارزی مناسب و سروسامان دادن به بازار ارز ،از ضرورتهای
انکارناپذیر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی است.
اما کنترل نوسانات ارز و به طور کل حل مشکل کاهش
ارزش پول ملی نه با افزایش نرخ ارز که از طریق تقویت
بنیانهایاقتصادیکشورامکانپذیراست.شایدبههمین
دلیل باشد که «عبدالناصر همتی» ،رئیس کل بانک مرکزی
با افزایش نرخ تسعیر ارز به  ۱۷۵۰۰تومان مخالفت کرده و
آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته است.
وی در این مورد گفته است :تعیین نرخ  ۱۷۵۰۰تومان
به ازای هر دالر و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در
بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده
های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف
و نیز روند تحوالت و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی
از طرف دیگر ،به صالح اقتصاد کشور نمی دانم .به جای
باال بردن نرخ تسعیر ارز دربودجه که مبنای محاسباتی آن
نیز مشخص نشده است ،بهتر است تالش مجموعه نظام
به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
در دفاع از تعیین نرخ  ۱۷۵۰۰تومان به عنوان نرخ تسعیر
ارز گفته شده که هدف تک نرخی کردن ارز و جلوگیری
از رانت ناشی از ارز چند نرخی و به ویژه ارز  ۴۲۰۰تومانی
است .ضرورت تک نرخی شدن ارز بر کسی پوشیده نیست
و کارشناسان و صاحب نظران مختلف همواره بر آن تأکید
داشته اند .با این حال عملیاتی کردن آن از یک طرف

نیاز مند فراهم کردن زیر ساخت های مختلف اقتصادی و
اجتماعی است و از طرف دیگر برنامه ریزی دقیق و تعیین
سازوکارهای اجرای این امر با جزئیات کامل جهت پیش
بینیوکنترلپیامدهایاحتمالیاست.
در صورتی که اقتصاد کشور در تعامل مستمر با اقتصاد
جهانی قرار نداشته باشد و بنیانهای تولید و رشد اقتصادی
تقویت نشود امکان تک نرخی کردن ارز فراهم نخواهد شد.
ً
ارزش پول ملی و نرخ ارز در دو جهت کامال مخالف حرکت
خواهند کرد .با افزایش یکی قیمت دیگری کاهش مییابد.
میزان قدرت اقتصاد تعیین خواهد کرد که کدام افزایش و
کدام کاهش یابد.
خطر افزایش تورم
در صورت بازگشت بایدن به برجام وکاهش تحریمها از
یک سو و «تصویب اف .ای .تی .اف» از سوی دیگر امکان
رشد اقتصادی مثبت ،صادرات بیشتر و افزایش درآمدهای
ارزی دولت فراهم میشود و قدرت پول ملی در برابر دالر
و سایر ارزهای خارجی بیشتر خواهد شد .در این حالت
بودجه  ۱۴۰۰نیز با کسری مواجه نخواهد شد و تورم نیز
کاهش یافته و کنترل میشود .در آن صورت نیازی نیست
برای مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه و برابر کردن دخل و
خرج دولت ،دست به افزایش نرخ تسعیر ارز بزنیم.در شرایط
کنونی اقتصاد کشور ،کمترین پیامد ارز  ۱۷۵۰۰تومانی
باال رفتن نرخ تورم خواهد بود .افزایش نقدینگی و پایه پولی
کشور به معنای تورم بیشتر و کاهش ارزش پول ملی خواهد
بود .دور باطلی شکل خواهد گرفت که هرگز اجازه تک
نرخی شدن ارز و تقویت پول ملی را نخواهد داد.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

تداوم تمایل سرمایهگذاران به ورود نقدینگی در بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت :با توجه به نقدشوندگی مناسبی که در بازار
سرمایه وجود دارد ،سرمایهگذاران به سرمایهگذاری خود در این بازار ادامه
میدهند و جریان ورود نقدینگی در این بازار تداوم خواهد داشت.
«جالل روحی» به نوسانهای اخیر در معامالت بورس اشاره کرد و افزود :روند
اصالحی شاخص بورس در محدودههای کانال یک میلیون و ۳۵۰هزار واحد تا
یک میلیون و  ۶۰۰هزار واحد است.
وی اظهار داشت :در صورتی که شاخص بورس از مقاومت یک میلیون و ۴۶۰
هزار واحد عبور کند میتواند به راحتی تا کانال یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد رشد
داشتهباشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :شاخص بورس ممکن است بهمن
ماه تا کانال یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحد در حرکت باشد ،رصد معامالت بازار
سهام نیز نشان میدهد که شاخص بورس در همین محدودهها بماند و در نوسان
باشد.
به گفته وی ،شاخص بورس به آرامی در حال حرکت است و دیگر مانند گذشته
برای دستیابی به اعداد باالتر به صورت افسار گسیخته به روند خود ادامه

نمیدهد.
روحی با اشاره به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت افزود :بازارگردانها
باید به صورت کنترل شده به فعالیت خود در بازار ادامه دهند ،فعالیتی که قرار
است بازارگردانها و صندوق ها انجام دهند باید به صورت شفاف باشد ،همچنین
در کنار آن باید اقدامی صورت گیرد تا فعالیت سهامداران حقیقی و حقوقی که
در تابلوی  TSETMCنشان داده میشود فعالیت بازارگردانها هم در این سامانه
دیده شود.
اینکارشناسبازارسرمایهگفت:اگرفعالیتوعملکردبازارگردانهاوصندوقها
در طول یک روز در تابلوی  TSETMCنشان داده شود می تواند کمککننده به
شفاف سازی معامالت و تزریق اعتماد در این بازار باشد.
وی با اشاره به روند معامالت بورس در مقایسه با بازار طال ،دالر و مسکن افزود:
مولفههای اقتصادی مانند وجود آرامش سیاسی نسبی در کشور ،تعیین نتیجه
انتخابات آمریکا ،مطرح شدن بحث بودجه و ثبات نرخ دالر در کشور نشاندهنده
حفظ اقبال سرمایهگذاران برای ورود سرمایههای خود به بازار سهام است که در
صورت تغییر این مولفهها ممکن است مسیر نقدینگیها به سمت بازار طال ،ارز

ومسکنتغییرکند.
روحی ادامه داد :با توجه به نقدشوندگی مناسبی که در بازار سرمایه وجود دارد،
سرمایهگذاران به سرمایهگذاری خود در این بازار ادامه میدهند و جریان ورود
نقدینگی در این بازار تداوم خواهد داشت.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،با توجه به مطرح شدن بحث مالیاتی برای
خریداران سکه ،ارز و مسکن همچنان اقبال به سمت بازار سرمایه است.
وی خاطرنشان کرد :ارزش معامالت و گردش پولی که به صورت روزانه در
بازار سرمایه وجود دارد به طور متوسط حدود  ۱۵هزار میلیارد تومان است که
این موضوع نشاندهنده ادامه تمایل سهامدارن برای سرمایهگذاری در این بازار
است.
روحی گفت :مقایسه شرایط فعلی بازار سرمایه با سال  ۹۲و مسایلی که بعد از
ریزش شاخص بورس از مرداد تا مهر ماه پیش آمد نشاندهنده آن بود که این بازار
نباید افت شدیدی را تجربه میکرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :باتوجه به بحث حذف دالر
۴۲۰۰تومانی از سال ۱۴۰۰آینده خوبی را برای این بازار متصور هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی :

ثبتنام مرحله سوم مسکن ملی از روز
پنجشنبهآغازمیشود

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبتنام مرحله سوم مسکن ملی از ساعت ۱۰
صبح روز پنجشنبه ( ۱۸دیماه) به مدت یک هفته در  ۱۹استان و  ۱۸۳شهر خبر
داد.
"محمود محمودزاده" افزود :متقاضیان فاقد مسکن از ساعت  ۱۰صبح روز
پنجشنبه میتوانند نسبت به ثبتنام جدید در طرح مسکن ملی اقدام کنند و
امکان تغییر شهر محل تقاضا برای متقاضیان ثبتنام شده در مراحل قبلی نیز
فراهم شد .به گزارش ایرنا ،وزارت راه و شهرسازی نیز امروز در اطالعیهای جدید
جزییات ثبتنام در مرحله سوم را تشریح کرد.
در این اطالعیه آمده است :در مرحله نخست ،ثبتنام متقاضیان جدید در
شهرهایی که در آنها اراضی جدید احصا شد ،فراهم شده است.
بر اساس این اطالعیه ،در این مرحله برای ثبتنام متقاضیان جدید در
شهرهای فاقد ثبتنام در مراحل قبل و بر اساس ظرفیتهای احصاشده در
 ۱۸۳شهر واقع در  ۱۹استان کشور شامل ایالم ،بوشهر ،تهران ،خراسان
شمالی ،سیستانوبلوچستان ،کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان ،گیالن،
قزوین ،آذربایجانغربی ،مازندران ،مرکزی ،سمنان ،خوزستان ،فارس ،همدان،
خراسانرضوی و هرمزگان برنامهریزی شده است.
متقاضیان این شهرها میتوانند از تاریخ بازگشایی سامانه که  ۱۰صبح روز
پنجشنبه ( ۱۸دی) است ،تا ساعت ۲۴روز پنجشنبه ( ۲۵دی) با مراجعه به سامانه
 tem.mrud.irنسبت به ثبت نام بر اساس شرایط اعالمی اقدام کنند.
با توجه به محدودیت تامین اراضی ،پس از پاالیش و احراز شرایط ،متقاضیان
نهایی به میزان ظرفیت احصا شده از بین متقاضیان تایید شده انتخاب خواهند
شد .در ادامه این اطالعیه درخصوص اصالح شهر محل تقاضا برای متقاضیان
ثبت نام شده در مراحل قبلی ،تصریح شده است :در این مرحله که از طریق ارسال
پیامک زمان آن به متقاضیان مشمول اعالم خواهد شد ،متقاضیانی که به دلیل
انتخاب شهر محل تقاضا ،انصراف داده یا رد درخواست شدهاند ،میتوانند در
زمان اعالمی طی پیامک با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی
 www.tem.mrud.irنسبت به تغییر شهر محل تقاضای خود بر اساس شرایط
اعالمی از سوی این وزارت در اطالعیههای بعدی اقدام کنند.
مدیرکلگمرکاتاستانقم:

۵۰درصد صادرات و واردات قم
در مسیر سبز و زرد است

مدیرکل گمرکات استان قم گفت :بیش از  ۵۰درصد صادرات و واردات استان در
مسیرهای سبز و زرد است که بهسرعت امور گمرکی آن انجام میشود.
اسفندیاردریکوندیاظهارداشت:عملیاتمربوطبهصادراتووارداتکاالهایی
که در مسیر سبز و زرد قرار میگیرد در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون توقف در
گمرکانجاممیپذیرد.
وی با اشاره به اینکه تمام رویههای گمرکی دربستر سامانه جامع امور گمرکی
و بهصورت سیستمی و الکترونیکی انجام میشود ،افزود :بهویژه در ایام شیوع
ویروس کرونا بهمنظور رعایت حال شهروندان وفعاالن اقتصادی با کمترین
حجم مراجعه افراد به گمرک مواجه بودهایم و اکثر فعالیتهای گمرکی بهصورت
غیرحضوری و از طریق سامانه جامع امور گمرکی انجام پذیرفته است.
وی ادامه داد :حتی امور گمرکی کاالهایی که در مسیر قرمز قرار دارد و باید
بررسی آنها به صورت دقیق انجام شود نیز در گمرکات قم بدون توقف صورت
میپذیرد و اگر زمان ترخیص این کاالها در مواردی به طول می انجامد به دلیل لزوم
ارائه مجوزهایی است که باید توسط مراجع ذیصالح صادر شود.
دریکوندی گفت :دراین شرایط اقتصادی حمایت از واحدهای تولیدی فعال
درقم را وظیفه خود میدانیم و برای کوتاه کردن زمان ترخیص کاالهای مورد
نیاز تولیدکنندگان از گمرکات ،همه ظرفیتهای قانونی در اختیار خود را به کار
خواهیم گرفت .وی بیان کرد :گمرکات پیشانی اقتصاد استان است و اقدامهای
انجام شده برای تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با امور صادرات و واردات کاالها،
نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط تولید و اشتغال در قم دارد.
براساس آمار از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ،دربخش صادرات ۸۵هزار
و  ۸۶۹تن انواع کاال همچون گرانول ،پفک ،کفش و صندل ،شمش سرب،
مصنوعات مسی ،مواد و محصوالت پالستیکی ،شیمیایی و هیدروکربن از
گمرکات استان صادر شده است .ارزش صادرات این کاالها به کشورهایی مانند
عراق ،افغانستان ،امارات ،هند ،پاکستان و ازبکستان  ۹۹میلیون و  ۴۰۰هزار دالر
بوده است .همچنین در این مدت ۳۷هزار و  ۱۶۶تن کاال همچون اجزا و قطعات
موتورسیکلت ،الیاف اکرولیک ،اجزا و قطعات لباسشویی و پکیج و لوازم آرایشی
و بهداشتی از کشورهایی نظیر چین  ،هند ،ایتالیا ،امارات ،ترکیه و ژاپن به ارزش
۱۷۳میلیون و ۷۷۰هزار دالر وارد گمرکات استان شده است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران:

ن با پرداخت ۱۵سال حق بیمه
قالیبافا 
بازنشستهمیشوند
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت :قالیبافی جزو مشاغل سخت و طاقتفرسا
ن با پرداخت۱۵
طبقهبندی شده و مطابق تفاهمنامه منعقد شده با بیمه ،قالیبافا 
سالحقبیمهمیتوانندبازنشستهشوند.
"فرحناز رافع" با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری بین مرکز ملی فرش ایران
و صنعت بیمه در روز گذشته ،افزود :پوشش بیمه تکمیلی درمانی قالیبافان از
طریق شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان حامی قالیبافان ایرانی در روز گذشته
تفاهم شد .وی خاطرنشانکرد :قالیبافانی که پیش از این تحت پوشش بیمه
تامین اجتماعی بودند نیز میتوانند از این بیمه استفاده کنند .رافع ادامهداد:
همچنین موضوع بیمه آتشسوزی منازل مسکونی قالیبافان برای محافظت از
اموال آنان و فرشهای دستبافی که در منازل بافته میشود ،بیمه حوادث طبیعی
مثل سیل ،زلزله و برف ،بیمه سرقت و حتی نوسانات برقی که ممکن است منجر
به آسیب رسانی به لوازم دیجیتالی قالیبافان شود ،تحت پوشش قرار خواهد
گرفت .وی اظهار داشت :در این تفاهمنامه ،همچنین پرداخت اقساطی و ماهانه
حق بیمه برای قالیبافان در دستور کار قرار گرفت .رئیس مرکز ملی فرش ایران
خاطرنشانکرد :عالوه بر آن ،موضوع تضمین تولیدات صادرکنندگان فرش
دستباف،کمکهایمعیشتیوپرداختسرمایهدرگردشبهقالیبافانباحمایت
و مشارکت بیمه ایران و بانک قرضالحسنه مهر در دستور کار است و به زودی
جزئیات حمایتها در قالب بستهای اعالم و اطالعرسانی خواهد شد.
ابالغیه
برابر گزارش مرجع انتظامی از یکدستگاه کامیونت فوتون مقادیری
کاال شامل انواع سیگارهای خارجی به ظن قاچاق کشف که راننده خودرو
حامل آقای محمدرضا مرادی فرزند نعمت را به عنوان مالک کاال معرفی نموده
است با توجه به احضار نامبرده و عدم شناسایی در نشانی اعالمی برابر دادنامه
غیابی شماره  139900230006000478مورخ  1399/09/29عالوه بر
ضبط کاال به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی
در حق دولت محکوم نموده است نظر به اینکه نامبرده در نشانی اعالمی
شناسایی نشده است بدین وسیله مراتب ابالغ از طریق نشر آگهی در یکی از
روزنامه های کثیرانتشار اعالم میگردد نامبرده ظرف مهلت یکماه پس از تاریخ
نشر آگهی می تواند جهت اعتراض به رای صادره به شعبه اول ویژه قاچاق کاال
و ارز تعزیرات حکومتی استان قم واقع در میدان مطهری-طبقه فوقانی بانک
رفاه مراجعه نمایند در غیر اینصورت این آگهی به عنوان ابالغ محسوب و پس
از انقضاء مهلت قانونی قابل طرح در شعبه تجدیدنظر خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول بدوی قاچاق کاال و ارز
تعزیراتحکومتیاستانقم
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سرمربیتیمبسکتبالشیمیدرقم:

درجوانگرایینتوانستیمبرنامههای
خوبی داشته باشیم

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر قم ،گفت :چند سالی است که در خصوص
جوانگرایی درگیر هستیم و نتوانستهایم برنامهریزی خوبی در این قسمت داشته
باشیم.
«مصطفیهاشمی»درخصوصتفاوتلیگبرتربسکتبالدراینفصلباسالهای
گذشته ،اظهار داشت :این دوره از لیگ برتر را نمیتوانیم با دورههای گذشته مقایسه
کنیم چرا که شرایطی که در حال حاضر وجود دارد در هیچ دورهای نبود .ما نباید به
عقب برگردیم و به گذشته فکر کنیم.
وی در مورد صدرنشینی تیمش در گروه ب مسابقات لیگ برتر بسکتبال ،گفت:
یراهه خواهیم رفت.
اینکه بخواهیم به صدرنشینی در این زمان از لیگ فکر کنیم به ب 
بازیهای سختی باقی مانده و راه دشواری در پیش داریم .زود است که االن در این
خصوص صحبت کرده و نظر بدهیم .ما میتوانیم پس از اتمام دور برگشت لیگ برتر
در مورد تیمها تا حدودی نظر بدهیم.
سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر قم ،عنوان کرد :هر چه جلوتر میرویم در ادامه
بازیها تمرکز تیمها بیشتر میشود و به طور طبیعی عملکرد ذهنی ،تاکتیکی و
تکنیکی تیمها بهتر شده و ما شاهد لیگ با کیفیتتری خواهیم بود.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری لیگ برتر به صورت رفت و برگشت
بهتر بود یا خیر ،اظهار داشت :ما در والیبال نیز همچین تجربهای داشتیم اما همه
دیدند که برگزاری لیگ به صورت متمرکز بهتر است .به نظر من برگزاری لیگ به این
شکل ،بهترین تصمیم بود .حتی تصمیم منطقی این است که با بهبود اوضاع نیز
لیگ را به همین روش ادامه دهیم.
ویادامهداد:درلیگبرتربسکتبال،پروتکلهاانجاممیشود.البتهمنازاستثناها
خبر ندارم اما میدانم که همه سعی خود را میکنند تا از این بیماری دوری کنند.
سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر قم در خصوص کیفیت بازیکنان خارجی لیگ
برتر،گفت:بایدبیشترصبرکنیمتاعملکردواقعیآنهاراببینیم.چندبازیکنخوب
خارجی در لیگ هستند اما مانند اواخر دهه ۸۰و اوایل دهه ۹۰رویایی نیستند.
هاشمی در مورد موضوع جوانگرایی در بسکتبال ،اظهار داشت :ما چند سالی
است که در این خصوص درگیر هستیم و نتوانستیم برنامهریزی خوبی در این قسمت
داشته باشیم .جوانهای زیادی در تیمها هستند اما باید ببینیم تا چه حد از آنها
حمایت شده و بها داده میشود .ما باید در آخر ببینیم چه خروجی از این جوانها
میبینیم.
تیم بسکتبال شیمیدر قم در این فصل از لیگ برتر توانسته از  ۶دیدار  ۱۲امتیاز
کسب کرده و در صدر جدول گروه ب قرار بگیرد.
رئیس هیات ورزشی بیماران خاص استان قم مطرح کرد

ضربهسنگینیکرونابهورزشکاران
بیماریهایخاص

رئیس هیات ورزشی بیماران خاص قم با تاکید بر اینکه کرونا ضربه سنگینی به
ورزشکاران بیماریهای خاص قم زد گفت :جامعه هدف این هیات ورزشی بیمارانی
است که دچار ضعف در سیستم ایمنی هستند و این امر موجب شده تا فعالیت
ورزشی این ورزشکاران از ابتدای شیوع کرونا به صفر برسد.
علی اصغر فرمانی افزود :به دلیل آسیب پذیرتر بودن افراد دارای بیماری زمینهای
در مقابل کرونا ،به منظور حفظ سالمت ورزشکاران فعال دررشتههای هیات ورزشی
بیماران خاص با ابالغ ستاد ملی کرونا تمام فعالیت ها ،مسابقات و همایشهای این
هیاتبهتعطیلیکشیدهشد.
وی ،گفت:ورزش عاملی مهم برای تقویت روحیه و نشاط اجتماعی به ویژه برای
افرادیاستکهبابیمارینیزمبارزهمیکنندوتعطیلیفعالیتهایورزشیبهروحیه
ورزشکاران فعال در رشته های بیماری های خاص آسیب جدی وارد کرد.
رئیس هیات ورزشی بیماران خاص قم ادامه داد :بسیاری از این ورزشکاران با شیوع
کرونا برای جلوگیری از ابتال به این بیماری،ماههاست که از خانه خارج نشدهاند.
فرمانی ،اظهار داشت :فعالیت هیات به فضای مجازی و تشویق این ورزشکاران
برای فعالیت ورزشی در خانه متمرکز شدهاست که در این راستا فراخوان تصویری
ورزش در خانه به صورت مستمر درحال انجام است.
وی ادامه داد :بیماران پیوند عضو ،دیالیزی،ام اس وهپاتیتی که در فعالیتهای
ورزشی این هیات تا پیش از شیوع کرونا فعالیت میکردند ،در شرایط سختی قرار
دارند و درعمل حتی امکان خروج آنها از خانه به دلیل نگرانی از ابتال به کرونا وجود
ندارد.
رئیس هیات ورزشی بیماران خاص قم افزود ۳ :تن از ورزشکاران عضو این هیات
متاسفانه بر اثر ابتال به کرونا در ماه های اخیر به ویژه در موج اول کرونا جان خود را
از دست دادند.
فرمانی گفت :خوشبختانه با کنترل این بیماری و شناخت بیشتر از این بیماری و
همچنین التزام ورزشکاران هیات بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی موجب شد
که هم اکنون حال سایر ورزشکاران استان خوب است ضمن اینکه حال یکی دیگر
از ورزشکاران این هیات که به دلیل ابتال به کرونا وضعیت وخیمی داشته و دربخش
مراقبتهای ویژه نیز بستری شد ،در روزهای اخیر بهبود یافتهاست.

سرمربیتیمآنتورپبلژیکمعرفیشد

سرمربی اسبق تیم ملی بلژیک و
اسپورتینگهدایتتیمرویالآنتورپبلژیک
که علیرضا بیرانوند دروازهبان ملیپوش
ایرانی در آن بازی میکند را بر عهده گرفت.
علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم ملی فوتبال
ایران ابتدای لیگ امسال به تیم رویال
آنتورپ بلژیک پیوست اما او در بدو حضور
در بلژیک به یک نیمکت نشین تبدیل شد.
این بازیکن تنها پس از  ۲بازی که برای این
تیم بلژیکی به میدان رفت ،مورد غضب
ایوان لکو سرمربی وقت تیمش قرار گرفت .با این حال لکو چندی پیش تیمش را
به مقصد شانگهای  SIPترک کرد .در همین راستا باشگاه آنتورپ جایگزین لکو را
معرفیکرد.فرانکفرکوترنکهسابقههدایتآندرلخت،تیمملیبلژیکواسپورتینگ
لیسبون را در کارنامه دارد ،با عقد قراردادی هدایت آنتورپ را به عهده گرفت.
نقل و انتقاالت لیگ ستارگان؛

علیکریمیبهتیمالدحیلقطرپیوست

هافبکایرانینیمفصلاولتیمفوتبالالقطربهصورتقرضیبهالدحیلپیوست.
علی کریمی هافبک فصل گذشته تیم فوتبال استقالل که در نیم فصل اول در تیم
القطر عضویت داشت ،با قراردادی قرضی به تیم الدحیل پیوست.
الدحیل در نیم فصل اول رامین رضاییان را در اختیار داشت که او نیز به صورت
قرضی راهی السیلیه شد .همچنین بشار رسن هافبک سابق پرسپولیس هم به
عنوانسهمیهآسیاییبهالقطرپیوستهاست.

تساوی مدعیان در آزادی؛

پرسپولیس بیزهر به استقبال شهرآورد رفت
ِ

دیدار حساس تیمهای پرسپولیس و سپاهان اصفهان با تساوی بدون گل به اتمام
رسید .این سومین تساوی متوالی مدافع عنوان قهرمانی بود تا سرخها بیزهرتر از
همیشهبهاستقبالشهرآوردپایتختبروند.
به گزارش ایرنا؛ امروز (سهشنبه) در دیداری حساس و معوقه از هفته هفتم لیگ
برتر فوتبال باشگاههای ایران ،پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف سپاهان رفت
و در ادامه روند نزولی خود ،به تساوی بدون گل رضایت داد.
«اشکان خورشیدی» قضاوت بازی را با کمکهای «حسن ظهیری» و «فرهاد
مروجی»برعهدهداشت.
بازی در حالی آغاز شد که پرسپولیس پس از دو تساوی متوالی نیاز مبرمی به
برتری داشت تا ضمن سروسامان دادن به شرایط خود در جدول ،با روحیهای باال
بهاستقبالشهرآوردبرود.
سپاهان نیز تالش میکرد با کسب سه امتیاز ،دوباره به باالی جدول ردهبندی
برسد.
«یحیی گلمحمدی» سرمربی پرسپولیس برای این دیدار« ،مهدی عبدی» و
«آمان رمضانی» دو مهاجم تیمش که در دیدارهای قبلی عملکرد بسیار ضعیفی
داشتند را نیمکت نشین کرده بود تا عمال بدون مهاجم تخصصی وارد میدان شود.

سپاهان شروع بهتری در میانه میدان داشت و نبض بازی را در ابتدای کار در
اختیار گرفت تا با حمالت از جناحین به دروازه میزبان نزدیک شود.
در ادامه ،بازی درگیرانه دنبال شد و توپ به صورت مداوم از دست میرفت تا
فرصتچندانیخلقنشود.
در دقیقه  ۳۹بهترین فرصت گلزنی ایجاد شد که ضربه «دانیال اسماعیلیفر» با
اختالف اندکی از دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.
پرسپولیس نیمه دوم را بهتر و تهاجمی آغاز کرد تا شاید بتواند راهی به دروازه
میهمانقدرتمندخودپیداکند.
در دقیقه« ۶۸احسان پهلوان » در موقعیت مناسب گلزنی قرار گرفت که ضربه او را
«پیام نیازمند» با واکنشی مناسب دفع کرد.
در دقیقه  ۸۳حرکت انفرادی و شوت «سروش رفیعی» هافبک سپاهان با
بدشانسیتبدیلبهگلنشد.
دو دقیقه پس از آن «حامد لک» با دو واکنش تماشایی ،مانع از گلزنی بازیکنان
سپاهانشد.
با این تساوی ،سپاهان از  ۹بازی به امتیاز  ۱۵رسید و در رتبه پنجم قرار گرفت و
پرسپولیس هم از  ۷بازی به امتیاز  ۱۱رسید و در جایگاه دهم باقی ماند.

آن رفتارها با منصوریان و مجیدی درست نبود؛

گلمحمدی :داور پنالتی ما را ندید
سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسبابیاناینکهداوردردیداربرابرسپاهانیکپنالتی
به نفع تیمش اعالم نکرد ،گفت :دیگر باید خودمان را برای شهرآورد پیش رو و کسب
 ۳امتیاز در این دیدار آماده کنیم.
یحیی گلمحمدی پس از تساوی بدون گل تیمش برابر سپاهان در دیداری معوقه
ازهفتههفتملیگبرترفوتبالاظهارداشت:مقابلتیمخوبیبازیداشتیم.گرفتن
 ۳امتیاز هدف اصلی ما بود .در هر دو نیمه موقعیتهایی داشتیم و مسلط بر بازی
بودیم .می توانستیم تیم برتر میدان باشیم و با پیروزی زمین را ترک کنیم که این
اتفاق رخ نداد.
وی افزود :در مجموع بازی کم موقعیتی را شاهد بودیم .فکر میکنم گل نخوردن
در اولویت هر  ۲تیم بود .البته این که سطح ما با حریف هم برابر بود شاید موجب
شد تا این اتفاق رخ دهد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد :در یک صحنه داور میتوانست به نفع
ما پنالتی بگیرد اما خیلی راحت از کنار آن گذشت .به هرحال این دیدار تمام شده و
از االن باید برای مسابقه بعدی خودمان را آماده کنیم.
گلمحمدی در مورد اعتراضش به داور بازی خاطرنشان کرد :در چند صحنه آنچه
ما دیدیم این بود که داور می توانست به نفع پرسپولیس سوت بزند اما این کار را
نکرد.
ویدرموردشهرآوردهفتهآیندهخاطرنشانکرد:شهرآوردهمیشهحساسیتهای
خودش را دارد و گرفتن  ۳امتیاز در دربی هدف اصلی ما خواهد بود .امیدوارم بازی
تماشاگرپسند و خوبی باشد و باید خودمان را برای این دیدار آماده کنیم.
نویدکیا:قطعامیتوانیمجزومدعیانباشیم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان درباره اعتراض پرسپولیس به عملکرد داور و
نگرفتن یک پنالتی در دیدار مقابل این تیم گفت :تاکنون درباره داوری حرف نزدم
و االن هم صحبتی نمیکنم.
محرم نویدکیا در پایان مسابقه تیمهای فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان که
در چارچوب دیدار معوقه هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و
با تساوی بدون گل پایان یافت ،اظهار داشت :در نیمه اول خوب نبودیم و در ابتدای
مسابقهنیزدیدیمپرسپولیسبا ۳هافبکدفاعیمیخواهدبازیکندوحسکردیم
میخواهند وارد جنگهای تن به تن شوند و همین اتفاق هم افتاد.
سرمربی سپاهان گفت :در نیمه دوم بازی خوب بود و هر چه به آخر کار نزدیک
میشدیم ،تیممان بهتر کار میکرد و موقعیتهای بسیار خوبی داشتیم ولی
متاسفانهنتوانستیمگلبزنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد داوری و اعتراض پرسپولیس به نگرفتن
پنالتی بیان کرد :تاکنون درباره داوری حرف نزدم و االن هم صحبتی نمیکنم .در
مجموع چند صحنه مشکوک برای هر دو تیم وجود داشت.
نویدکیا درباره شرایط سپاهان نیز گفت :روند خوبی را داریم و از  ۹بازی گذشته،
 ۶بازی را خارج از خانه انجام دادیم .اگر بتوانیم در مسابقات خانگی نتیجه بگیریم،
قطعا میتوانیم جزو مدعیان باشیم و در غیر این صورت ،جزو مدعیان نخواهیم بود.
سعیدآذری:

اتفاقات یکسال گذشته فوتبال اعضای مجمع را هوشیار کرده است

قلعهنویی:پروندهویلموتسشاهکارمدیرانفدارسیونبود

سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان گفت :به خاطر استفاده از مدیران ناکارآمد در پرونده ویلموتس محکوم شدیم و این
شاهکار مدیران وقت فدراسیون بود.
امیر قلعهنویی دوشنبه شب که در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود ،در ابتدای صحبتهایش اظهار داشت :ابتدا ایام
فاطمیه را تسلیت می گویم و به پرستاران و مدافعان سالمت هم که نزدیک به یک سال ایثار کردند خستهنباشید میگویم .من
در فوتبال غرق شده بودم و فرزندانم مهر پدری را ندیده بودند و امیدوارم خانوادهام من را حالل کنم.
وی در مورد حضورش در گلگهر سیرجان افزود :افرادی هستند که شرایط ما را به نحو دیگری جلوه میدهند .هر تیمی که
من به آن ملحق می شوم در بدترین شرایط خودش (هم مالی و هم شرایط دیگر) بوده است .من به تیمهایی رفتم که هیچ وقت
از نظر مالی و جدول در شرایط خوبی نبودند .انتخاب گل گهر با مطالعه بود .سیرجان میتواند پایتخت فوتبال ایران باشد .من
پیش از این از این موضوع اطالعی نداشتم اگر این موضوع را می دانستم با اشتیاق بیشتری به سیرجان میرفتم .مسووالن این
شهر عاشق فوتبال هستند .اگر ثبات مدیریتی باشد میتوانیم سیرجان را قطب فوتبال ایران ببینیم .این شهر از نظر امکانات
شرایط خوبی دارد و تنها چون تجربه لیگ برتری نبود شاید کمی دیر به هدفمان برسیم.
سرمربی تیم گلگهر اضافه کرد :از مجید جاللی تشکر میکنم که فصل گذشته تیم خوبی را بسته بود .من امسال به گل گهر
آمدم تا آرامش بیشتری داشته باشم اما داوران کاری میکنند که تنش من بیشتر شود .اگر همین روند ادامه پیدا کند ما هم
مثل تیمهایی مانند سپاهان و فوالد میتوانیم قطب فوتبال ایران شویم .شهر سیرجان میتواند آکادمی قوی داشته باشد .ما
روز گذشته برنامه برای آکادمی چیدیم و میخواهیم حشمت مهاجرانی را به عنوان مدیر آکادمی انتخاب کنیم .مسووال گلگهر
میخواهندمانندتیمهایدیگرآکادمیخوبیداشتهباشد.قلعهنوییگفت:ماامسالزودشروعوخوبیارگیریکردیمونتایج
خوبیگرفتیم.آنمسابقاتهمکهباختیمواقعابدشانسبودیمواشتباهاتداوریهمدخیلبود.درسالهایگذشتهیکداور
یک جام را از من گرفت .سرمربی تیم گلگهر خاطرنشان کرد :در بازی برابر فوالد و ذوبآهن علیه ما پنالتی نادرست گرفته شد.
این اشتباهات تکراری است .نمیدانم زاویه با من برای چه است اما بازیکنانم زحمت میکشند و همه از عملکرد تیم من لذت
میبرند اما یک داور با یک سوت میآید و زحمات را از بین میبرد .تیم ما تجربه چنین شرایطی را ندارد.
وی در مورد جایگاه گلگهر در لیگ در پایان فصل گفت :زمانی که نگرش مسووالن گلگهر را دیدم انگار سال اول مربیگری
آن را انجام میدهم .من زمانی که لیگ را رصد میکنم به گلگهر امیدوار می شوم .من برنامه ۳ساله به مسووالن باشگاه دادم و
هدف برای سال اول این بود که ثبات داشته باشیم .قلعهنویی گفت :جنس تیم ما به اصطالح جور شده است .یک مربی باید در
نقل و انتقاالت ۱۲امتیاز بگیرد .من همیشه بر اسسا افکار تاکتیکیام بازیکن جذب می کنم .گروه ما همیشه آمار خوبی دارد و
آقای گلها از تیم من بوده است .ما برای گلگهر به دنبال بازیکنانی رفتیم که با افکار ما همخوانی داشته باشند.
وی افزود :اگر مصدومیت مرتضی تبریزی رفع شود او به ما کمک میکند .رضا شکاری هم اضافه میشود .رضا شکاری اما
نسبت به هم دورههایش عقب است و باید خودش را برساند.
قلعه نویی در مورد رکورد  ۵۰۰بازی در لیگ گفت :در مربیگری عاشق و صادق بودن مهم است .ما سعی کردم با بازیکنانم
صادق باشم .من همیشه اصولم را رعایت میکنم .نباید با هر قیمتی زندگی کرد .این  ۵۰۰بازی خیلی سخت گذشت .لیگ
هشتم در شهر امام هشتم در سال ۸۸خاطرانگیزترین اتفاق رقم خورد و قهرمان شدیم .آن روز برای ما خیلی خوب بود.

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان گفت :مجمع فدراسیون فوتبال باید در خصوص مدیران فعلی نظر بدهند و البته
اتفاقات یک سال گذشته اعضای مجمع را هوشیار کرده است.
«سعید آذری» در خصوص اینکه آیا تصمیم دارد در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کند یا خیر؟ اظهار داشت :برای
حضور در انتخابات تصمیم قطعی گرفتهام و برای ریاست فدراسیون هم میخواهم ورود کنم ،اما میدانم هر کسی که
به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود سه چالش بزرگ و مهم را در همان ابتدای کار دارد.
وی ادامه داد :هرکسی که رئیس شود باید حداقل ۱۰میلیون یورو بدهی را پرداخت کند .فدراسیون دو میلیون یورو به
شستا بدهکار است و ۸میلیون هم باید به ویلموتس بدهد .چالش دوم در فدراسیون این است که رئیس جدید باید یک
برنامه راهبردی میان مدت ۴ساله داشته باشد و به خوبی بتواند مشکالت و مسائل فدراسیون را تجزیه و تحلیل کند و در
کمترین زمان ممکن یعنی حداکثر سه ماه ،برنامه راهبردی برای فدراسیون ترسیم کند.
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان افزود :چالش سوم و بعدی رئیس جدید این است که در کمترین زمان ممکن تیم
ملی فوتبال را به گونهای مدیریت کند که بتواند سهمیه جام جهانی بگیرد ،چون اگر این اتفاق رخ ندهد ،جام ملتهای
آسیا را هم از دست میدهیم و این یک ضربه بزرگ و جبرانناپذیر به بدنه فوتبال ما خواهد بود.
کریمی رئیس فدراسیون شود تمام قد از او حمایت میکنم
آذری در پاسخ به این سوال که به نظرش حضور ستارههای فوتبال مانند «علی کریمی» یا «علی دایی» در انتخابات
فدراسیون فوتبال خوب است یا خیر؟ اظهار داشت :اگر این افراد و ستارهها به انتخابات میآیند باید برای پست ریاست
فدراسیون در انتخابات شرکت کنند .آنها از نظر مدیریت فنی توانایی کامل را دارند و از نظر مهارتهای ادراکی هم توانا
هستند و میتوانند ضعف احتمالی در مدیریت بخشهای فدراسیون را هم با چیدن یک تیم خوب و موفق پوشش
بدهند .امثال کریمی و دایی آدمهای بزرگ فوتبال هستند که اگر متخصصین مدیریت در فوتبال ،کنار آنها باشند به
راحتی میتوانند فدراسیون را اداره کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر «علی کریمی» برای ریاست فدراسیون فوتبال انتخاب شود ،حاضر است در تیم
مدیریتی او باشد؟ گفت :اگر کریمی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود من تمام قد کنار او هستم و از او حمایت
میکنم .معتقدم که فوتبال برای امثال «علی کریمی» است .آنها در این ورزش زجر کشیدند ،پس اگر کریمی به عنوان
رئیس فدراسیون انتخاب شود و بخواهد از من در تیم مدیریت استفاده کند ،پیشنهاد او را قبول میکنم.
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان درباره عملکرد مدیران فعلی فدراسیون و حضور آنان در انتخابات ،تصریح کرد :در
این خصوص اظهارنظر نمیکنم .رزومه هر کسی زیر بغلش است و امروز با توجه به گستردگی رسانهها و اطالعرسانی
همه چیز قابل رصد است و مردم و رسانهها همه چیز را میدانند.
آذری خاطرنشان کرد :مجمع فدراسیون باید در خصوص مدیران فعلی نظر بدهد و تصمیم بگیرد .البته با توجه به
اتفاقاتی که در یک سال گذشته رخ داده فکر میکنم اعضای مجمع در این مورد به جمعبندی رسیدهاند و میدانند
که باید چه کاری انجام دهند .اظهار نظر در مورد افراد وظیفه من نیست بلکه وظیفه مجمع فدراسیون است .البته
هیاتهای استانی هم به حقشان نرسیدند و انتظاراتی دارند که باید برآورده شود.

رضارجبی:

یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل میگوید یکی از
خوششانسیهای آبیپوشان پایتخت ،بازی کردن با
تیمهای ردهپایین جدول رقابتهای لیگ برتر بوده است.
رضا رجبی درباره پیروزی آبیپوشان پایتخت مقابل
آلومینیوم اراک در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر اظهار
کرد  :استقالل در این بازی توانست یک نمایش به اصطالح
اقتصادی داشته باشد .ارسالن خیلی هوشمندانه موفق
شد گل اول بازی را به ثمر برساند .این گل در حالی به ثمر
رسید که مدافع از محوطه جریمه حضور داشتند و مطهری
توانست گل اول را وارد دروازه حریف کند.
او ادامه داد :به نظر من سرعت بازی در طول زمین نسبت
به بازیهای پیش بیشتر بود و توپ سریعتر انتقال پیدا
میکرد .در نیمه دوم آلومینیوم اراک جسورانه بازی کرد و

داربی به نفع استقالل است

میخواست بازی را به تساوی بکشاند .استقالل با این وجود
موقعیتهای بیشتری به دست آورد و موفق شد گل دوم
را به ثمر برساند .در گل دوم استقالل ،دیاباته توپ را باالی
نیمه زمین آلومینیوم نگه داشت و توپ را به قایدی رساند و
در نهایت این مساله باعث شد ،آبیها گل دوم را هم به ثمر
برسانند.
رجبی افزود :بعد از گل دوم ،شاگردان رسول خطیبی
ی این تیم از هم
انتحاریتر بازی کردند و سازمان دفاع 
پاشید و فاصل ه زیادی میان ساختار دفاعی آلومینیوم ایجاد
شد و به خاطر همین مساله ،چند موقعیت خوب برای
استقالل پیش آمد .به نظر من استقالل در چهار زمان
اصلی فوتبال یعنی خوب دفاع کردن و حمله کردن و خوب
حمله کردن و بازگشت به دفاع هنوز مشکل دارد .یکی از

خوششانسیهای استقالل ،بازی با تیمهای پایین جدول
ی که استقالل مقابل تیمهای رده باال
بوده است و تنها باز 
بازی کرد ،مقابل فوالد رقم خورد که آن بازی را هم شکست
خورد .پیشکسوت تیم فوتبال استقالل خاطرنشان کرد:
به نظر من بازیهای سخت استقالل در پیش است .باید
آقای فکری و کادر فنیاش به دنبال برطرف کردن نکات
منفی تیم باشند .استقالل همچنان در کارهای ترکیبی و
تاکتیکی جای کار دارد و باید این را هم در نظر بگیریم که این
پیروزی مقابل یک تیم تازه وارد از لیگ یک رقم خورده است.
بازیکنانآلومینیومسطحمتوسطیدارندوبایداینرامدنظر
داشتهباشیم.استقاللتیمپرمهرهایاستوبایدفاصلهاش
با چیزی که در این بازی نشان داد ،خیلی بهتر باشد .با توجه
بهصحبتهاییکهمطرحکردم،اگراستقاللمشکالتذکر

شده را برطرف نکند ،در ادامه راه به مشکل میخورد.
او درباره شرایط استقالل با توجه به در پیش بودن داربی
پایتخت تاکید کرد :بازی داربی کامال متفاوت است .باید در
اینبازیاعتمادبهنفسکاملداشتوکماشتباهظاهرشد.
همچنین باید تمرینات خوبی صورت بگیرد و شرایط روحی
و روانی خوبی در تیم حاکم باشد .به نظر من این داربی به
نفع استقالل است چون تماشاگران پرشور پرسپولیس در
استادیوم نیستند .تماشاگران پرسپولیس از تماشاگران
استقالل پرشورتر هستند و به نظر من پرسپولیس نسبت به
استقالل به هوادارانش وابستهتر است و این میتواند به ضرر
پرسپولیسباشداماازنظرفنیدوتیمبرابرهستندوبایددید
مربیان برای این بازی چه تدبیری میاندیشند و چه نکاتی
را مد نظر دارند.

رئیسفدراسیونجودو:

استان قم در آینده یکی از قطب های جودو در کشور خواهد شد

رئیس فدراسیون جودو با بیان اینکه استان قم از ظرفیت باال در رشته جودو برخوردار
است ،گفت :استان قم در آینده با استعداد پروری و تالش مربیان یکی از قطب های
جودو در کشور خواهد شد.
آرش میر اسماعیلی ظهر دوشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیأت جودو استان
قم با بیان اینکه مجموعه افرادی که در هیئت قبلی برای ورزشکاران فعالیت میکردند
از جان و دل توان خود را برای ورزشکاران به کار بستند ،کفت :آنها توانستند بهترین
عملکرد را در چند ساله گذشته برای استان قم رقم بزنند و همچنین شرایط خوبی را
برای جودوی استان قم به وجود بیاورند.

رئیس فدراسیون جودو با اشاره به اینکه ما شاهد فعالیتهای مؤثر در استعدادیابی و
قهرمان پروری و کسب مدال در ردههای پایه در جودو استان قم در سالهای گذشته
بودیم ،افزود :این همان اصولی است که مدنظر فدراسیون جودو و ورزش کشور است.
وی با تاکید بر اینکه باید سرمایه گذاری در ردههای پایه در فعالیتهای آتی هیئت
جودو در استان به عنوان یکی از برنامههای اصلی عوامل جدید قرار بگیرد ،ادامه داد:
تداوم حمایت و سرمایه گذاری در ردههای پایه پتانسیل مطمئنی برای قهرمانی و
آینده جودو استان قم و کشور ایجاد خواهد کرد.
ً
آرش میر اسماعیلی با بیان اینکه استان قم قطعا در آینده یکی از قطبهای جودو

کشور خواهد شد ،گفت :توجه ویژه بر رشد کمی جودو و همگانی کردن رشته در
شهرها ،توابع و روستاها کمک شایانی به جذب ورزشکار در این رشته المپیکی خواهد
کرد.
وی با تاکید بر اینکه آکادمی تخصصی جودو استان قم با توجه به پتانسیل فیزیکی
ً
و جغرافیایی و نزدیک بودن به پایتخت قطعا یکی از پایگاههای قهرمانی و محل تمرین
اردوهای تیم ملی جودو کشور خواهد بود ،افزود :باید برای تیمهای پایه آینده نگری
کنیم تا بتوانیم جودو کاران خوبی را در رده بزرگساالن داشته باشیم و با این کار پشتوانه
سازی برای آینده را آغاز کنیم.
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سخنگویدولت:

اتحادیه اروپا به جای ابراز نگرانی تعهدات بر زمین مانده خود را اجرا کند
سخنگوی دولت با بیان اینکه غنی سازی اورانیوم مطابق با بند  ۳۶برجام است،
گفت :اتحادیه اروپا به جای صدور بیانیه و اعالم نگرانی نسبت به استفاده ایران از
حقوق خود ،فکری به حال تعهدات بر زمین مانده خود بکند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری که به
صورتآنالین برگزار شد ،درباره ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه "اقدام ایران برای
افزایشغنیسازیاورانیومانحرافقابلمالحظهایازتوافقهستهایاست"،گفت:
این اقدام براساس مصوبه مجلس انجام گرفته است و مطابق با بند ۳۶برجام است.
وی ادامه داد:تا وقتی همه طرفها به تعهدات خود پایبند نباشند ،ایران حق خود
میداند اقدام مقتضی را انجام دهد .با این حال بارها گفتیم و تکرار میکنیم همه این
تصمیمات به سرعت و به محض بازگشت طرفین به تعهدات خود مطابق متن برجام
بازگشتپذیراست.
ربیعی با بیان اینکه اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی به جای مطرح کردن
تعهدات بر زمین مانده خود نسبت به تصمیمات ما که همواره اعالم کردیم برگشت
پذیر است ،قضاوت و موضع گیری میکنند ،خاطرنشان کرد :اتحادیه اروپا به جای
صدور بیانیه و اعالم نگرانی نسبت به استفاده ایران از حقوق خود ،فکری به حال
تعهدات بر زمین مانده خود بکند.
واکسن ایرانی کرونا تا بهار آینده وارد بازار میشود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص واکسن کرونا با تاکید بر اینکه
در مورد واکسن باید صدای واحد شنیده شود ،گفت :از وزارت بهداشت در خواست
کردیم جزییات خرید واکسن را در اختیار رسانه ها قرار دهد ،نزدیک به۱۷میلیون دوز
خرید داشتیم و واکسن ایرانی هم مراحل اولیه تولید مشترک را طی شده و وضعیت
خوبی دارد و تا بهار شاهد ورود آن به بازار خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد :ما در این زمینه عقب ماندگی نداریم و با ورود رازی و پاستور در
تولید واکسن میتوانیم به بقیه کشورها هم کمک کنیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه ویروس انگلیسی به
کشورهایهمسایهماشیوعپیداکردهاست،گفت:درتالشهستیممبادیخروجی
و ورودی کشور را کنترل کنیم ،چون ما تنوع قومی و منطقه ای زیادی در کشور داریم
امکان جهش ویروس انگلیسی وجود دارد ،بنابراین باید مراقب باشیم.
ربیعی اضافه کرد :درشرایطی که تخت های بیمارستان خالی شده و کادر درمان به
مرخصی رفتند نباید خوشبین باشیم و باید این مراقبت حفظ شود.
 تهیه و توزیع واکسن کرونا شفاف خواهد بود
سخنگوی دولت افزود :وزارت بهداشت برنامه ای خواهد داشت از زمان ورود واکسن
بهکشورتاتزریقبهنفربهطورشفافقابلمشاهدهباشدونوعیحکمرانیقابلقبول
از قبیل خرید ،تولید و توزیع در کشور به همت وزارت بهداشت را شاهد خواهیم بود
و این اطمینان را به جامعه میدهیم که هیچ تبعیضی در این زمینه نخواهد بود و هر
مقدار واکسن وارد شود بدون تبعیض و شفاف توزیع خواهد شد.
ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص کشتی توقیف شده کره ای در خلیج فارس
ً
اظهار کرد :اگر واقعا بحث گروگانگیری باشد که این روزها شنیده میشود و اگر کسی
گروگانگیر باشد ،این دولت کره است که به بهانههای واهی بیش از ۷میلیارد دالر ما را
گروگان گرفته است .حتی در مورد کاالهایی که ادعا میشد تحریم نیست ،از اینکه در
شرایط سخت و دشوار که حتی وارد کردن چند میلیون تن نهاده و دارو برای مردم ما
بسیار مهم بود ،به بهانههای واهی امتناع کردند.
دستیارارتباطاتاجتماعیرییسجمهوریگفت:ماگروگانگیرنبودیماگرکسی
گروگانگیر باشد ،این دولت کره بوده است و حافظه تاریخی ملت ما این را فراموش
نمیکند.آنها هیچ تالش برای اینکه این پول بتواند در مسیر خدمت به مردمق رار
بگیردانجامندادند.
سخنگوی دولت اضافه کرد :در مورد این کشتی هم آنچه که مقامات نظامی و
قضایی اعالم کردند ،بنا بر حکم قضایی بوده و به علت آلودگی نفتی در خلیج فارس
توقیف شده است قبال هم به آن هشدار داده شده است.
ً
وی خاطرنشان کرد :قطعا درخواست هم درخواست فنی بوده یعنی از سوی یک
نهاد فنی این درخواست صورت گرفته و در دنیا هم مرسوم است و مسئله غامض و
پیچیدهاینیست.
سالمت از دغدغه های دولت است
ربیعی درباره مصرف مازوت در تهران برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها و
تشدیدآلودگیهایکالنشهرها،گفت:درموردآلودگیهوایتهرانحساسیتهایی
در زندگی مردم ایجاد شده که یکی از این حساسیتها سالمت زندگی است .مطمئن
باشید سالمت از دغدغههای دولت است و معتقدیم همه مردم و دولت در زیر یک
آسمان هستیم و آلودگی مساله همه ما است.
وی افزود :فصل سرد با وارونگی هوا در کالنشهرها مواجه هستیم معموال هم با
تغییرات جوی مساله آلودگی هوا وجود دارد .اما این وارونگی در فصل زمستان با
برخی اتفاقات گره خورده است که یکی از آنها سطح مصرف انرژی است .در زمینه
اینکه آب ،گاز و برق در اختیار همه باشد شکی نیست و این موضوع و مساله دولت
است که هر سه را باید در کنار هم ببینیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه عدم خاموشی ممکن است تشدید آلودگی را به
همراه داشته باشد و این موضوع در کالن شهرها موجب نگرانیهایی شده است،
اظهار کرد :برخی نگرانیها بابت مصرف انرژی است .یک هزار میلیون متر مکعب

گاز تولید میکنیم که این ر قم بسیار بزرگی است ۶۰۰ .میلیون متر مکعب آن برای
بخش مصارف خانگی است اگربخش خانگی را کنترلنکنیم گازبهصنایعنمیرسد
و اولین اثر آن خاموشی است .وی ادامه داد :مثال از اول آذر تا دهم دی ماه ۹۹نسبت
به مدت مشابه سال قبل ،فقط در تهران  ۱۵درصد افزایش مصرف گاز را شاهد بودیم
و انتظار میرود مقداری در مصرف گاز صرفه جویی کنیم .بحث سیاست گذاری
نیست بحث همراهی هم مهم است جداسازی اقدامات دولت از مردم میسر نیست.
رفتارهایمحیطزیستیوانضباطمحیطزیستیرابایدافزایشدهیمحتیدرادارات
هم باید صرفه جویی شود.
ربیعیبابیانفعالیت ۱۲۹نیروگاهدرکشورگفت:درمواقعاضطراری ۵یا ۶نیروگاه
محصول مازوت استفاده میکنیم و بیشتر از این نیست .ما در زمینه صادرات مازوت
مشکل نداریم؛ اما برای اینکه کالنشهرها متاثر نشوند ،تصمیم بر این شد نیروگاه
تهران یا کالن شهرهای دیگر از مازوت استفاده نکنند .این هم موقت است تالش
براین است گاز رسانی را به جهتی ببریم که چند نیروگاه هم از مازوت استفاده نکنند.
در این راستا برخی صنایع مانند صنایع سیمان تعطیل و  ۱۱واحد آالینده در استان
تهران پلمب شد .مصرف مازوت در کالنشهرها بهویژه تهران صورت نگرفت.
ویافزود:نسبتبهمجموعهچیزهاییکهآالیندگیایجادمیکندتصمیماتیاتحاذ
شده است اما به نظرم باید خودمان مراعات کنیم و مصرف گرمایشی را کاهش دهیم.
حقوق بگیر نجومی در دولت نداریم
ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه
سال  ۹۸اعالم کرده است که طبق مصوبات شورای حقوق و دستمزد و دولت ،سقف
خالصپرداختیماهانهبهمدیرانوکارکناندستگاههایاجراییبه ۴۵میلیونتومان
در ماه قابل افزایش است و این درحالی است که چطور در دورانی که حقوق کارگران
به سختی به سه میلیون میرسد دولت به برخی کارکنان خود حقوق  ۴۵میلیون
تومانی می دهد؟ ،گفت :اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق
ً
 ۴۵میلیون تومانی در دولت میگیرد معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد.
سخنگوی دولت افزود :در گزارش دیوان گفته شده است با لحاظ ۳۰درصد مناطق
جغرافیایی بدی آب و هوا اگر اضافه شود به هفت برابر حداقل دستمزد و پاداش پایان
سال هم اینقدر بگیرد به این رقم خواهد رسید .این احتمال را داده که یک نفر بتواند
از آن استفاده کند.دولتبا تصمیماتبعدی خود جلوی این احتمال راگرفتهو چنین
حقوقهایی داده نمیشود .خود من از دانشگاه ،حقوق هیات علمی می گیرم.
دیوان وظیفه خود دانسته و گفته احتمال وجود دارد که چنین حقوقهایی گرفته
شود بنابراین بر اساس آن احتمال پیش فرض بگیریم که عده ای گرفتند و بخواهیم
مقایسه کنیم امر درستی نمیدانم و برای افکار عمومی مفید باشد چیزی که وجود
ندارد گفته شود.
همه دستگاهها و قوا اطالعات حقوق و دستمزد
را در سامانه بارگذاری کنند
ربیعی گفت :براساس مقررات و سقفهایی که در سازمان مدیریت گذاشته شده
مانعچنینپرداختهاییاست .ماده ۲۹برنامهششمدربارهدردسترسبودنحقوق
کارکناندستگاههایمختلفگفتهاست.قبالهمیکباردرجلسهسخنگویتوضیح
دادم که سامانه حقوق و دستمزد با مساعی سازمان امور استخدامی سه سال است
مستقر شده است .بخش عمدهای از دولت حقوق و دستمزد خود را در این سامانه
بارگذاری کردند و در دسترس هست .البته هنوز دستگاههای خارج از دولت که

مطابق قانون همه قوا نهادها و موسسات عمومی باید بارگذاری کنند هیچ اقدامی
صورتنگرفتهاست.شنیدههایمنحاکیستکهحتیسازمانتهیهکنندهگزارش
هم در این سامانه بارگذاری نکرده است.
وی ادامه داد :امیدواریم همه قوا ،دستگاهها و نهادها که به قانون مکلف شدند
در این سامانه حقوق و دستمزد خود را بارگذاری کنند .وقتی همه دستگاههای
مشمول قانون اطالعات دریافتیهای مدیران و کارکنان خود را در سامانه قرار بدهند
و به تکلیف قانونی خود عمل کنند ،ایجاد دسترسی برای عموم از طریق سامانههای
اطالعرسانی دستگاهها امکان پذیر هست .گام اول این است که این بار گذاری
همگانی صورت بگیرد و خوشبختانه تنها قوه ای که همگان به آن نظارت میکنند
قوه مجریه است و سازمانهای نظارتی متعدد نظارت میکنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره دوگانگیها و دوقطبیهای ایجاد شده
درباره نه به خرید واکسن خارجی و داخلی اظهارکرد :متاسفانه این دوگانه واکسن
خارجی -واکسن داخلی کم نبود که عدهای یک موضوع کاذب دیگر هم ب هراه
انداختهاند که البته بیشتر به جای تاثیر بر افکار عمومی ،تأثر افکار عمومی را در پی
داشته است و آنهم نه به واکسن کروناست.
جریانهای رسانه ای خارج از کشور دوگانه سازی
از واکسن کرونا را آغاز کردند
ندوگانهسازیهابهاصولپزشکیتوج هچندانیندارند،اظهار
ربیعیبابیاناینکهای 
کرد:اینهایکجریانسازیاستکهبیشتربااهدافسیاسیوبهمنظورتخریبذهن
شهروندان صورت میگیرد .این دوگانههایی که روز اول در مورد واکسن خارجی -
داخلی راه افتاد ،جریانشناسی شد و دیدیم که بیشتر توسط جریانهای رسانهای
خارج از کشور دامن زده شده است و به نوعی خواستند عدم توانمندی داخلی ایران
ً
در تولید را القا کنند و قطعا ناامنی روانی جامعه را هم در پی داشت.
ن میکردند این واکسنی که آزمایش کردهاند به چه شکلی
وی یادآور شد :آنها عنوا 
زدهشدهاست.بعدازپیگیریهامشخصشدمنشاءاینمباحثبیشترازبیروناست
و این شایعات به داخل انتقال پیدا میکند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینگونه جریانسازیها اظهارکرد :اصل مهم برای دولت
حفظ جان شهروندان بوده است و ما تسلیم هیچگونه جریانسازی و دوگانهسازی
کاذب نشدیم و نخواهیم شد.
" نه به واکسن" موجب وهن آموزههای دینی است
ربیعی گفت :این جریان اخیر «نه به واکسن داخلی و خارجی» به اعتقاد من حتی
وهن آموزههای دینی ما است که برخی از این افراد به آن اتکا کنند .من نمیخواهم
اتهامزنی کنم که به چه منظور این کار را انجام میدهند ولی به هر حال اگر برخی از
آنها هم صادقانه این بحث را انجام میدهند ،وهن مبانی دینی است و حتما هم در
میان این جریان افرادی که بهدنبال دوگانهسازیهایی که روح و روان جامعه را اذیت
کنند ،قرار دارند و من نمیخواهم همه اینها را به یک چوب برانم.
وی یادآور شد :از همان ماههای اول شیوع کرونا در جلسات اولیه ستاد در فروردین
گذشته به طور جدی ،تولید و یا خرید واکسن مورد اهتمام دولت بود .تمرکز ستاد ،هم
بر خرید و هم بر تولید از روزهای اول بود.
سخنگوی دولت گفت :ما شاید از اولین کشورهایی بودیم که تولید لوازم بهداشتی
را به سرعت افزایش دادیم و در اوج تحریم تولید مواد شوینده ،ضدعفونیکننده را در
کشور افزایش دادیم .هیچ وقت فرصت نشد عنوان کنم که با چه زحمتی و چقدر این
صنایعبسیجشدند ،تسهیالت در اختیار آنها قرار گرفت ،که از کشورهایی بودیم کهبه
سرعت در مواد ضدعفونی کننده و در ماسک به تولید قابل قبول رسیدیم.
ربیعی افزود :به یادم دارم که از همین تریبون سخنگویی در آن روزها عددهایی۴۰۰
و  ۵۰۰هزار را در تولید اعالم میکردیم و میگفتیم که در تولید به یک میلیون هم
خواهیم رسید .امروز ما در تولید ماسک و موادضدعفونیکننده به اندازهای رسیدیم
که صادرات هم انجام میدهیم.
وی گفت :ما زمان زیادی برای تامین داروها اختصاص دادیم و شرکتهای داخلی
داروهایی که در جهان موثر بود ،را تولید کردند و برای اینکه بازار سیاه وارد نشود این
داروها را تحت پوشش بیمه هم قرار دادیم و این فشار مالی زیادی بر بیمهها وارد
میکرد.سخنگویدولتبابیاناینکهماهیتجریاندوگانهواکسنداخلی-خارجی
مشخصبود،اظهارکرد:عدهایکهنهبهواکسنرامطرحمیکنندمعدودهستندکه
دیدگاه نادرست و غلطی دارند و بخشی از این افراد هم میتوانند در زمره افراد بخش
اول قرار بگیرند به هر حال هر دو جریان آرامش روانی جامعه را هدف قرار دادهاند.
ربیعی اضافه کرد :اما سوال از افرادی که مخالف واکسیناسیون هستند این است
که کرونا را باور ندارند یا واکسیناسیون؟🔹اگر کرونا را باور ندارند پس چرا در تجمع شان
ماسک زده بودند؟ اگر واکسیناسیون را قبول ندارند ،یعنی می خواهند بگویند خود
واعضای خانواده شان از کودکی تاکنون هیچ واکسنی تا حاال استفاده نکرده اند؟
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت با دقت کامل اقدامات خود را در این زمینه به
جلو میبرد ،گفت :ما دادهها و یافتههای تولید واکسن را از روزهای اول در اختیار
مجامع بینالمللی قرار دادیم حتی با کشورهایی که پیشرفته هستند در امور پزشکی
مبادالتیصورتگرفتهوماباآنهابهتولیدمشترکرسیدیمکهوزارتبهداشتجزییات
بیشتر را حتما اعالم خواهد کرد .دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت:
اطمینان میدهیم حتما به امید خدا در موعد مقرر واکسنی که خریداری کردهایم
وارد کشور شده و توزیع میشود و حتما به تولیدات خودمان هم خواهیم رسید.

ناصرایمانی:

فعال اصولگرا گفت :مجلس تکالیفی را بر عهده
شورای نگهبان گذاشته است که این شورا به لحاظ وقت و
صالحیت ذاتی امکان رسیدگی به آنها را ندارد.
«ناصر ایمانی» با اشاره به طرح اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری ،گفت :این طرح هنوز از سوی
نمایندگان مجلس در حال بررسی است و مواردی از این
طرح در کمیسیون مجلس تصویب شد ،اما در صحن رای
نیاورد و برای تبدیل شدن به قانون به تایید شورای نگهبان
نیاز دارد.
این فعال اصولگرا با اشاره به در نظر گرفتن برخی
محدودیتها برای نامزدهای ریاست جمهوری ،گفت:
برخی محدود کردن شرایط را از معایب طرح اصالح قانون
انتخابات ریاستجمهوری میدانند ،اما اینگونه نیست.
مدیریت کالن کشور موضوع مهمی است و باید شرایط به
گونه ای باشد که جز چند نفر شرایط ثبت نام برای ریاست
جمهوریرانداشتهباشند.
مجلستکلیفاضافهبرایشوراینگهبانتعریفنکند
ایمانی با بیان اینکه نگاه این طرح فراجناحی نیست،
گفت :در مجلس تکالیفی را بر عهده شورای نگهبان
گذاشته است که این شورا به لحاظ وقت و صالحیت ذاتی
اصال امکان رسیدگی به آنها را ندارد.
این کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به برخی مواد
طرح انتخاباتی مجلس ،بیان کرد :در این طرح با در نظر
گرفتن شرایط ویژه برای نامزد رییس جمهوری به نوعی در
پی معرفی یک اسالم شناس است که این صفات در حوزه
ضرورتهایرییسجمهورینیست.
ایمانی بیان کرد :تعیین شرط سنی و مدرک تحصیلی
برای داوطلبان ریاست جمهوری قاعدتا بخشی از افراد
جامعه را حذف میکند و در عرصه رقابت سیاسی این
موضوعطبیعیاست.
وی پیش بینی کرد که احتماال بخشی از مواد طرح
انتخاباتی مجلس از سوی شورای نگهبان رد میشود.
محدودیت انتخاب شوندگان تضعیف جمهوریت نظام

مجلستکلیفاضافهبرایشوراینگهبانتعریفنکند

است
ایمانی خاطرنشان کرد :یکی از ایرادات این طرح بحث
جمهوریت نظام است نباید شرایطی گذاشت که مردم
احساس کنند گزینههای آنها محدود میشوند و مجبورند
به گزینههای خاص رای دهند .این محدودیت درست
نیست و مردم باید احساس کنند که از هر سلیقه ای که
بخواهند میان نامزدها موجود است و اگر اینگونه نباشد
قطعا نوعی محدود کردن جمهوریت نظام است.
این فعال رسانهای اصولگرا با بیان اینکه باید شرایطی
فراهم شود که همه افراد دارای صالحیت بتوانند آزادانه
داوطلب ریاست جمهوری شوند ،بیان کرد :نباید چون
دوره قبلی هزار و  ۵۰۰نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام
کنند .این اقدام به نوعی وهن نظام و کشور است.

وی تاکید کرد :استادان دانشگاه باید بتوانند نامزد
انتخابات ریاست جمهوری شوند و این مساله بسیار
مهمی است اگر ما به جامعه بگوییم استادان دانشگاهها
نمیتوانندرییسجمهوریشونداینچهحسیرادرافکار
عمومی مردم ایجاد میکند؟ این تلقی ایجاد میشود که
نخبگان کشور نمی توانند نامزد ریاست جمهوری شوند.
این موضوع بازتاب خوبی در افکار عمومی ندارد.
مشارکتپرشوردرانتخابات،خواستهرهبرانقالباست
ایمانی با بیان اینکه خواسته رهبری نظام مشارکت
حداکثری است ،بیان کرد :رهبر انقالب در مساله
انتخابات بر مشارکت پرشور تاکید داشته و دارند این اصل
بسیار مهمی است .این فعال اصولگرا با اشاره به اظهارات
برخی افراد که مشارکت حداقلی در انتخابات را عاملی

برای پیروزی جناح خود میدانند ،گفت :این اظهار
نظرها با نظر رهبر انقالب در مورد مشارکت حداکثری
مغایرت دارد .وی گفت :در طرح اصالح قانون انتخابات
مساله رجل سیاسی مشخص نشده و مجلس نمیخواهد
تعریفی از رجل سیاسی داشته باشد« .محمد باقر
قالیباف» رییس مجلس یازدهم در این زمینه بیان کرد
که نباید وارد این موضوع شویم زیرا مفسر قانون اساسی
شورای نگهبان است و باید شورای نگهبان تعیین کند که
رجلسیاسیکیست.
رقابت انتخاباتی ۱۴۰۰میان سردار سعید و
سرداردهقاننیست
ایمانی با اشاره به انتخابات  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰گفت:
اصولگرایان و اصالح طلبان در درون خود تنشها و
بحثهایی برای معرفی نامزد ریاست جمهوری دارند و
هر دو هم به سختی می توانند به اجماع برسند مگر اینکه
شورای نگهبان در رد صالحیتها به آنها کمک کند.
این روزنامه نگار افزود :غیر از دوران ریاست جمهوری
احمدی نژاد ،در  ۲۵سال گذشته بیشتر اصالح طلبان بر
سر کار بودند و گالیههای هم در تایید صالحیت نامزدهای
خود نسبت شورای نگهبان دارند .ایمانی گفت :وقتی
شورای نگهبان از میان نامزدها۴یا ۵نفر را تایید صالحیت
کند اصولگرایان مجبورند یک نفر را انتخاب کنند و اگر دو
نفر را معرفی کنند معلوم است که میان جبهه اصولگرایان
اختالف است و اصالح طلبان هم اینگونه هستند.
وی با اشاره به گمانه زنیها در مورد افراد مطرح در
انتخابات ،۱۴۰۰گفت :هنوز معلوم نیست که محمد باقر
قالیباف بخواهد در انتخابات شرکت کند تا االن هم نگفته
و سمتی که دارد مهم است و ترک آن به مصلحت نیست.
تصورنمیکنمسعیدمحمدفرماندهقرارگاهسازندگیخاتم
االنبیاء نامزد شود ،اما سردار حسین دهقان نامزد میشود
و معلوم نیست تا چه اندازه پایگاه رای مردمی داشته باشد
اما دعوای انتخاباتی  ۱۴۰۰میان سردار دهقان و سعید
محمد نیست و افراد دیگری نامزد خواهند شد.

از جعل آمار تا جعل واکسن!

استودیوهایرنگینوبازارسیاهناامیدسازی

ناامیدسازی جامعه ایران هدف پنهان شده در استودیوهای رنگین رسانههای به
اصطالح حرفهای است و برای رونق این بازار سیاه گاهی جعلی بودن آمار کرونا بهانه
میشود و گاهی بیاثر بودن واکسن ایرانی .آن هم در حالی که میزبانان این رسانهها
در مواجهه با پاندمی پای در ِگل مانده و همچنان سردرگم هستند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،یازده ماه از شیوع پاندمی کرونا در ایران و جهان
میگذرد ،بیش از یک میلیون و  ۸۶۱هزار قربانی و  ۸۶میلیون نفر مبتال تاکنون
به ثبت رسیده و همه کشورهای جهان به نوعی با این بیماری ناشناخته و عجیب
دست و پنجه نرم میکنند .دشواری شرایط در همه نقاط جهان مشاهده و گزارش
میشود اما جمهوری اسالمی ایران به واسطه تحریمهای اقتصادی بیسابقه در
کنار فشار کرونا درگیر مشکالت بیشمار اقتصادی و معیشتی حاصل از تروریسم
اقتصادی آمریکاست .مشاهده مقاومت یازده ماهه در برابر ویروس کرونا از سوی
کشور تحریمزده ایران ،آن زمان که بسیاری از مدعیان پیشرفت و ثروت چون آمریکا
و انگلیس در برابر این پاندمی ناتوان نشان میدهند ،بر تحریمکنندگان و حامیان
آنها آن اندازه گران بوده که با صرف میلیونها دالر در شبکههای خبری و رسانههای
فارسی زبان ،تالش حداکثری خود را به کار بستهاند تا این مقاومت نه تنها دیده و
شنیده نشود ،بلکه در مسیری خالف آن به صورت مدام و شبانهروزی تالش های
دولت و ملت ایران در این شرایط دشوار تحقیر شده و ناچیز شمرده شود .این در
حالیاستکهدرکشورهایحامیاینبهاصطالحرسانههایحرفهایمقابلهباکرونا
با هرج و مرجهای بسیاری همراه است ،واکسنهایی که مدعی شفابخشی بودند
تاکنون در حد ادعای خود ظاهر نشدهاند و هر لحظه بر آمار جانباختگان ویروس
کرونا افزوده میشود.
از جعل آمار تا جعل واکسن!
از همان روزهای ابتدایی اسفندماه سال  ۹۸که شیوع کرونا در ایران به صورت
رسمی اعالم شد؛ خط خبری رسانههای خارجی با یک دستور مشخص کار خود را
آغاز کرد و آن زیر سوال بردن آمارها ،اقدامات و تصمیمات مسووالن در مقابله با این
بیماری بود .در ماههای ابتدایی این خط خبری دنبال میشد که جمهوری اسالمی
آمار و تعداد مبتالیان ،جانباختگان و بهبودیافتگان کرونا را جعل کرده و دقیق اعالم
نمیکند .گاهی از سه برابر آمار درگذشتگان تیتر زدند و گاهی از قبرستانهای تازه
احداث برای پیکرهای کرونایی گزارش دادند .اسناد استنادی هم منابع ناشناسی!
بودند که تنها آنها به این آمارها دسترسی داشتند .مدتی پس از شکست این پروژه،
رسانههای خارجی پروژه دوم را کلید زده و در خبرها ،تحلیلها و گفت و گوهای
متعددی ،مدعی شدند که دولت ایران قادر به تامین تجهیزات پزشکی و داروهای
موردنیاز برای مقابله با کرونا نیست .این هجمه سنگین رسانهای که مردم را بیش از
پیش نگران میکرد در حالی از سوی مدعیان حمایت از حقوق مردم در رسانهها نشر
و بازنشر میشدکه آنها هیچ گاه کوچکترین اشارهای به دلیل کمبودهای دارویی و
پزشکیدرکشورکهتحریمهایدولتآمریکاست،نکردند.
در تازهترین قسمت از سریال دروغ پردازی علیه ایران ،این بار آزمایش واکسن
کرونا از سوی جمهوری اسالمی موضوع حمله رسانهای است .واکسن ایرانی در
شرایط تحریم و با وجود سختیهای بسیار به مرحله آزمایش انسانی رسیده است
اما پذیرش این واقعیت برای رسانههای پترودالری سختتر از همیشه است به ویژه
آنکه واکسنهای تولیدی آنها با وجود امکانات بیشمار همچنان با اما و اگرهای
زیادی روبروست .از دیدگاه گردانندگان رسانههای خارجی ایران توانایی مقابله با
کرونا ،کاهش آمار مرگ و میر ناشی از آن و نیز تولید واکسن را ندارد ،با چنین پیش
فرضی تمام واقعیتهایی که عکس آن را اثبات کنند ،جعلی خطاب شده و در میان
هزارانتحلیلوتصویرمحوخواهندشد.اگرتعدادجانباختگاندرغربافزایشپیدا
کند و دولت آن را اعالم کند ،نشان صداقت است اما اگر تعداد فوتیها و مبتالیان در
ایران کاهش پیدا کند ،دولت و مسووالن دروغ گفته وآمار را جعل میکنند ،تصاویر
خبرهای مربوط به کرونا در ایران گورستانهای مخوف است و تصاویر کرونایی غرب
نوجوانان پرنشاط اما ماسک به دهان غربی ،اثربخشی واکسنهای تولید غرب با هر
تست زیر سوال میرود بیآنکه خبر یا تحلیلی از آن منتشر شود اما واکسن ایرانی
پیش از آنکه به مرحله استفاده برسد ،غیراستاندارد معرفی میشود .قرنطینه نشدن
شهرها در ایران نشان از بیاعتنایی دولت به جان شهروندان است و لغو قرنطینه در
شهرهای مختلف اروپا و آمریکا نشان دهنده درایت مقامات غربی در مواجهه با کرونا.
این میزان تناقض در پوشش خبری یک موضوع واحد آن هم از رسانههایی که ادعای
حرفهای گری دارند؛ تنها نشان دهنده خصومت ناتمام با مردم ایران است.
چراایرانمحورثابتتحقیرهاست؟
برای پاسخ به پرسش آمده در تیتر باید ابتدا تحقیرکنندگان تواناییهای ایران را
شناخت.درحالحاضرمسوولیتاینموضوعبرعهدهرسانههایفارسیزبانخارج
از ایران است تا انواع جعلیات را به ذهن و روان مردم تحمیل کنند .رسانههایی که با
پترودالرهایبرخیحاشیهنشینهایخلیجفارس،اعتباراتوزارتخارجهآمریکایا
انگلیس در استودیوهای مجهز با انواع ترفندهای تصویر و صدا تالش میکنند این
گزاره را در ذهن و زبان جامعه ایران حک کنند که دولت و مسووالن جمهوری اسالمی
در برخورد با موضوعاتی مانند کرونا به جعل آمار روی آورده و در تهیه واکسن و میزان
اثربخشیواکسنداخلیصادقنیستند.بهگزارشایرنا،درمواجههباچنینترفندی
ابتدا باید صورت مسئله یعنی وجود مشکالت و چالشهای بیشمار در مسیر اداره
کشور و کاستیهای غیرقابل انکار در اقدامات دولت جمهوری اسالمی را مانند تمام
دولتهای دیگر جهان پذیرفت و یادآور شد که ایران با وجود تحریمهایی که دیگر
کشورهای حتی تصوری از آن هم ندارند ،توانسته است آمار جانباختگان کرونا را
مهار کند ،توانسته است با وجود بایکوت علمی در حوزه تولید دارو ،واکسن بسازد و
توانسته است سه سال تمام در برابر زیاده خواهیهای دولت آمریکا ایستادگی کرده و
رویای فروپاشی کشور را به کابوسی برای آنها تبدیل کند .نقش برآب شدن بسیاری
از نقشهها علیه ایران ،برای طراحان آسان نیست و نبوده است پس الزم است این
مقاومت و نتایج حاصل از آن مورد تحقیر قرار گیرد تا هیمنه تحریم کنندگان تا حد
امکان حفظ شود .ایران تحقیر میشود چون تن به شروط «مایک پمپئو» نداد و
وعدههای هفتگی «دونالد ترامپ» برای تماس تلفنی را بیپاسخ نهاد .ایران تحریم
زده همچنان در منطقه غرب آسیا قدرت غیرقابل انکار است و تحمل این موضوع
برای برخی از همسایگانش دشوار.
امیدی که از مردم دزدیده میشود
ساعتهابرنامهتلویزیونیورادیویی،کانالهایخبریوگویندههایرنگارنگآنها
برای این مهم است که به مردم ایران بقبوالنند که مسووالن و اقدامات و تصمیمات
آنها در راستای منافع جامعه نیست .اگر در عرصه جنگ اقتصادی و سیاسی،
دیپلماسی و فرهنگی و حتی ورزشی و هنری نمیتوان ایران را به راحتی از میدان به
در کرد؛ پس به جنگ روانی و پروپاگاندای رسانهای روی آورده شد تا جامعه را نسبت
به مسووالن بیاعتماد و درباره بهبود شرایط کشور ناامید سازند .پاندمی کرونا شرایط
زندگی را برای همه مردم جهان دشوار کرده است و همزمانی آن با شدت یافتن تحریم
ها ،رنج مضاعفی بر مردم ایران تحمیل میکند .در چنین شرایطی مردم بیش از
همیشه باید به مسووالنی اعتماد کنند که حافظ جان و معیشت آنها هستند.
این مهم اما هر روزه با خبرهای عجیب ،ضدونقیض و دروغ مورد تهدید و تردید
قرار میگیرد .بار روانی تجزیه و تحلیل این میزان اطالع رسانی غلط درباره موضوع
سالمت ،استرس غیرقابل کنترلی بر جامعه وارد میکند که نتیجه آن افزایش
بیماریهای مختلف است .بیاهمیتی جان و آرامش روانی مردم ایران برای
دستگاههای خبری خارجی موضوعی مسلم و قطعی است اینکه اما در پشت نقاب
بیطرفی و حرفه ایگری و با صرف میلیاردها دالر بودجه میتوانند آن را پنهان
میکنند ،مسوولیت رسانهها و مسووالن را در افشا و اقدامات موثر برای بیاثر ساختن
این داستان سراییها را ضروری میسازد.
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 معضالت خانوادهها از همزمانی امتحانات در شاد
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد

طرح بازنشستگی پیش ازموعد معلق شد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از معلق شدن طرح بازنشستگی پیش از موعد خبر داد.
علیباباییکارنامیسخنگویکمیسیوناجتماعیمجلسشورایاسالمی،بااشارهبهاعالموصول
طرح بازنشستگی پیش از موعد گفت :کمیسیون اجتماعی این طرح را به دلیل مسائل مختلفی
مانند کاهش سن نیروی کار برای بازنشستگی ،مشکالت صندوقهای بیمهای و تأمین منابع و بار
مالی برای دولت و بخشهای خصوصی ُمراعا و معلق کرد.او علت موافقت برخی از نمایندگان با
طرح بازنشستگی پیش از موعد را جایگزینی افرادبیکار با بازنشستگان در دستگاههای دولتی و
کمک به سطح اشتغال کشور عنوان کرد و اظهار کرد :البته مخالفان معتقدند این طرح ضد اشتغال
است ،چون افرادی که بازنشسته میشوند ،باز هم شروع به کارهای مختلفی میکنند و بیکار در
خانه نمینشینند.سخنگوی کمیسیون اجتماعی افزود :در این صورت این افراد هم از صندوق
بازنشستگی حقوق میگیرند و همزمان به شغل جدیدی روی میآورند .عالوه بر ایجاد مشاغل
کاذب ،دستگاهها نمیخواهند نیروی کار دارای تجربه و تخصص را که به حدود ۴۵سالگی میرسد،
از دست بدهند.

نصب ۹۰پایه دوربین نظارتی
در شهر قم

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت 90 :پایه دوربین نظارتی
در سطح شهر نصبشده و بهزودی دوربینها نظارتی نیز نصب و راهاندازی
میشود.
به گزارش شهرنیوز ،عباس ذاکریان با تأکید بر نقش دوربینهای نظارتی و
کنترلی در کاهش تخلفات رانندگان اظهار داشت :با راهاندازی دوربینهای
نظارتی و کنترلی شاهد کاهش چشمگیر تصادفات منجر به فوت در سطح
شهرهستیم.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم کاهش  ۱۰۰درصدی تصادفات
منجر به فوت در بلوار آیتالله بروجردی را موردتوجه قرارداد و تصریح کرد:
از زمان راهاندازی دوربینهای کنترلی و نظارتی این بلوار شاهد کاهش صد
درصد تصادفات منجر به فوت در این بلوار هستیم.
ذاکریان تعداد دوربینهای فعال سطح شهر را بیش از  ۲۰۰دوربین اعالم و
بیان کرد :در حال حاضر  ۳۳دوربین تردد شمار در مبادی و ورودیهای شهر
و رودخانه ۱۲۰ ،دوربین کنترلی و  ۱۴۰دوربین نظارتی در سطح شهر فعال
است.وی ازنصب ۹۰پایهدوربیننظارتیدرسطحشهر خبردادو خاطرنشان
کرد :در حال حاضر ۹۰پایه دوربین جدید در سطح شهر نصبشده و تا پایان
سال  ۹۰دوربین نظارتی بر روی پایهها نصب و وارد مدار میشود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم تأکید کرد :اجرای سیستم کنترل
ترافیک با دوربین یکی از ضرورتهای شهر هوشمند بوده و در ارتقاء رفتار
ترافیکیشهروندانتأثیردارد.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر خبرداد

کاشت  ۷۰اصله درخت در بافت
تاریخیپیرامونحرم

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر با اشاره به اولویت
بهسازی در محور فرهنگی  4کیلومتری پیرامون حرم از کاشت  70اصله
درخت در برخی از نقاط این محدوده خبر داد .علیرضا خاکی  ،با اشاره به
بهسازی و نوسازی در محور فرهنگی پیرامون حرم اظهار داشت :مهمترین
پروژه سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم محور فرهنگی به طول ۴
کیلومتر است که از حرم مطهر تا چهل اختران کشیده شده است و عمده
بناهای تاریخی و مذهبی گردشگر پذیر قم در این محدوده است .خاکی با
تأکید بر اهمیت بهسازی این محدوده در توسعه جذب زائر افزود :بهسازی
این مسیر در اولویت سازمان قرارگرفته است و اقداماتی ازجمله کف سازی
و اقدامات زیربنایی در خصوص اصالح تأسیسات در آنها انجامشده است.
ً
وی بابیان اینکه بهسازی در این محدوده صرفا شکلی نبوده و امور زیربنایی
را هم شامل میشود گفت :بعد از سالها در این محورها در محدودههایی
که دستورالعملها اجازه میداد درخت کاشته شده است .به گفته مدیرعامل
سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر بالغبر ۷۰اصله درخت در بافت
تاریخی پیرامون حرم کاشته شده و باغچههایی بهمنظور بهبود سیما و منظر
این مناطق ایجادشده است .خاکی از مشارکت مردم در حفظ و نگهداری
این باغچهها هم خبر داد و تأکید کرد :این اقدامات همراهی بیشتر مردم را
هم به همراه داشته است و با این کار در محورهایی که سالها هیچ درختی
نداشته کاشت درخت داشتیم که در سالهای آینده تأثیرگذاری خودش را
بیشترنشانخواهدداد.
مدیرمنطقههفتشهرداریقمخبرداد

اجرای ۱۱کیلومترخطکشی
در خیابان  ۱۹دی

مدیر منطقه هفت شهرداری قم از توزیع 10هزار تن آسفالت در 10کیلومتر
از معابر سطح منطقه خبر داد.
مجید متین فربا اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهسازی و آسفالت
در سطح منطقه هفت شهری اظهار داشت :معابری که روکش آسفالت شده
شامل بلوار شهید منتظری ،بلوار نیایش ،خیابان شهیدان فاطمی ،خیابان
معلم و خیابان آذر حدفاصل عماریاسر تا س هراه بازار است.
مدیر منطقه هفت شهرداری قم با بیان اینکه برای اجرای طرح روکش و
آسفالت این معابر  ۱۰هزار تن آسفالت استفادهشده است ،ابراز کرد :نهضت
آسفالت همچنان برای برطرف کردن مشکالت معابر منطقه هفت ادامه دارد
و برای معابر موردنیاز سطح منطقه بهسازی روکش آسفالت پیشبینیشده
است .متین فر به فعالیتهای انجامشده توسط اداره ترافیک این منطقه
اشاره کرد و افزود :خطکشی طولی و منقطع در معابر فوق و خیابان ۱۹دی
به متراژ  ۱۱کیلومتر نیز انجامشده است .وی دیگر اقدامات صورت گرفته را
اجرای یک هزار و ۷۰۰عدد خطوط عابر پیاده ،نصب گلمیخ و باتومی ،نصب
تابلوهاانتظامیواخباری،نصبیوفلزی،نصبنیوجرسیبتونیوپالستیکی
به همراه اصالح وجابجائی چراغ چشمکزن عنوان کرد .مدیر منطقه هفت
شهرداری قم خاطرنشان کرد :تعویض تابلوهای راهنمای مسیر قدیم به
جدید ،رنگآمیزی جداول نقاط حادثهخیز ،اصالح و تکمیل عالئم و رنگ
سرعتگاهها ،اصالح راهبندها و نصب بنرهای اطالعرسانی ترافیکی از دیگر
اقدامات شهرداری این منطقه در حوزه ترافیک بوده است.
متین فر یادآور شد :اجرای دو مورد اصالح هندسی نیز در منطقه هفت
شهرداریتوسطکارشناسانترافیکاینمنطقهانجامشد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی و هنری شهرداری قم خبرداد

خیابانعماریاسرمحورتبلیغاتشهری
حوزه ایثار و شهادت

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی و هنری شهرداری قم با اشاره به خیابان
عماریاسر قلب شهر و محور بسیاری از ترددهای بیرون و درونشهری است از
نگاه ویژه به این خیابان برای تبلیغات حوزه ایثار و شهادت ،عفاف و حجاب و
مناسبتهای ملی و مذهبی خبر داد.
ابوالقاسم مقیمی با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص تبلیغات
محیطی همزمان با مناسبتهای دیماه اظهار داشت :با توجه به همزمانی
ایام فاطمیه ،شهادت سردار سلیمانی و شهدای مقاومت و دهه بصیرت
اقدامات ویژهای در راستای تبلیغات محیطی صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی و هنری شهرداری قم با اشاره به اینکه
در حوزه اکران و تبلیغات شهری مجموعهای از آثار و تصاویر با توجه به این
مناسبتها آماده شدند افزود :بسته محتوایی با همکاری اداره کل روابط
عمومی آماده و در سازههای مختلف شهری اکران شد.
مقیمیبااشارهبهانتخابخیابانعماریاسربهعنوانقلبتبلیغاتمحیطی
تصریح کرد :خیابان عماریاسر که قلب شهر است و در تردد و مواصالت مردم
و سفرهای شهری و بینشهری محل عبور خودروهاست بهصورت ویژه در
تبلیغاتمحیطیدرنظرگرفتهشدهاست.
وی از بهروزرسانی لمپوستهای خیابان عماریاسر با همکاری سازمان
زیباسازی شهرداری قم خبرداد و تاکید کرد :بهصورت پیوسته در طول سال
هم در حوزههایی مانند ایثار و شهادت و حجاب و عفاف و امربهمعروف و نهی
از منکر و تکریم مناسبتهای مذهبی خیابان عماریاسر را بهصورت ویژه در
تبلیغاتمحیطیدرنظرگرفتهخواهدشد.

طرح:محمدعلیرجبی

استاندارقم:

سندهای اشتغال و مهارت اجرایی شود

استاندار قم با تاکید بر اتخاذ تدابیر و راهکارهای الزم جهت تامین نیروی کار فنی
و تخصصی استان گفت :پیگیری های الزم جهت اجرایی شدن  ۲سند راهبردی
و مهم قم از جمله سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری و همچنین سند توسعه
مهارت و فناوری انجام شود.
بهرام سرمست روز سه شنبه در سی و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید قم در تاالر کرامت استانداری اظهار داشت :در شرایطی که در استان از
نظربیکارینیروهایتحصیلکردهبامشکلمواجههستیمازطرفیدیگربراییک
کارگر ساده و فنی نیز واقعا مشکل جدی داریم .وی با بیان اینکه از بین نیروهای
فنی برای کار در واحدهای تولیدی قم متقاضی وجود ندارد افزود :در استان های
دیگر و حتی در تهران نیز این مشکل است ولی در قم یک مقداری حادتر است.
استاندار قم گفت :این موضوع از طرفی می تواند مایه خوشحالی باشد چرا که
از نظر فضای تولید و کسب و کار و اشتغال آفرینی به سطحی رسیدیم که جلوتر از
تقاضای کار حرکت می کنیم اما از طرف دیگر در جامعه شاهد نیروی تحصیلکرده

بیکار نیز هستیم .وی افزود :سیاست گذاری ها و فرهنگ سازی های اشتغال
باید به گونه ای باشد که در دانشگاه ها برای بازار کار تربیت نیرو صورت بگیرد و
در واحدهای تولیدی نیز فرهنگ اشتغال اصالح و مشوق ها اعالم شود تا از نیروی
موجود بیکار به نحو بهتری در فضای تولید استفاده کنیم.
َ
آمار بیمه شدگان اجباری قم سه هزار تن افزایش پیدا کرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه با اشاره به
افزایش سه هزار نفری تعداد بیمه شدگان اجباری در این استان گفت :در حالی
َ
که در آذرماه  ۹۸مجموع بیمه شدگان اجباری قم  ۱۳۱هزار تن بوده این تعداد
َ
در آذرماه سال جاری به  ۱۳۴هزار تن رسیده است .مهرداد غضنفری افرود :این
افزایش صورت گرفته به معنای فعال شدن کسب و کارها و مشغول شدن نیروی کار
است و این یکی از شاخص های ارزیابی بیکاری و اشتغال استان ها به شمار می
آید .معاون استاندار قم تصریح کرد :در آذرماه سال گذشته تعداد مقرری بگیران
َ
بیمه بیکاری استان بیش از  ۲هزار و  ۴۰۰تن بوده در حالی که در آذرماه امسال
َ
به  ۲هزار و  ۱۰۰تن کاهش پیدا کرده است .وی افرود :هم اکنون سیستم تولید
و پذیرش نیروی کار استان از تقاضای متخصصانی که باید کار کنند جلوتر است.
معاون استاندار قم با اشاره به اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه به عنوان
یکی از بسته های پیشنهادی به منظور توسعه اشتغال در استان گفت :مقرر شده
حجم باالیی از این نیروها را از طریق اداره کل فنی و حرفه ای استان مهارت آموزی
کنیم و دستگاه اجرایی که اعالم نیاز کرده نیز مکلف شده زمینه اشتغال را در
واحدهای تولیدی استان فعال کند .وی خاطرنشان کرد :ما تصمیم داریم تا در ماه
های پایانی سال این فرصت ها را دنبال کنیم .عضنفری در ادامه افزود :تقاضای
نیروی کار به اشتغال در واحدهای تولیدی استان در یک قسمتی بسیار کم و در
یک بخشی نیز زیاد است و واحدها متقاضی کارگر فنی هستند و رفع این معضل
نیازمندیککارجمعیوکمکواحدهایتولیدی،فنیوحرفهایوهمچنیندفتر
اشتغال و سرمایه گذاری استانداری است.

رئیس سازمان صنعت ،معدن تجارت استان قم خبرداد

رئیس سازمان صنعت ،معدن تجارت استان از
هدف گذاری برای راه اندازی  182واحد تولیدی
و صنعتی در سال جهش تولید خبر داد و افزود :از
این تعداد  110واحد به مرحله بهره برداری رسیده
است.
محمودسیجانی در سی و هشتمین جلسه
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به تشریح
 5راهبرد و  16برنامه عملیاتی برای تحقق جهش
تولید پرداخت و گفت :تکمیل و راه اندازی طرح
های جدید تولیدی  ،احیا واحدهای راکد ، ،توسعه
واحد های موجود و نهضت ساخت داخل و افزایش
صادرات از جمله این برنامه است که در همین
راستا در  9ماهه گذشته  110واحد صنعتی با 560
میلیارد تومان اعتبار و اشتغالزایی بیش از 2هزار نفر

قم،پیشتاز تحققجهش تولید
ایجاد شده است.
وی توسعه و احیا 80واحد تولیدی را از دیگر برنامه
های تولیدی استان اعالم کرد و افزود :با توسعه این
واحد ها برای بیش از هزار نفر اشتغال زایی با 286
میلیاردتومانمحققمیشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن تجارت استان
هدفگذاری برای صادرات را  250میلیون دالر
عنوان کرد و گفت  :در  9ماهه گذشته فعاالن
اقتصادی  154میلیون دالر کاال صادرات داشته اند
و امیدواریم که تا پایان سال این مقدار محقق شود.
سیجانی  ،داخلی سازی  15قلم کاال توسط
صنعتگران استان قم را مورد توجه قرار داد و گفت:
تاکنون  9قلم کاال در حوزه های قالب سازی ،
قطعات خودرو و لوازم خانگی به ارزش  77میلیون

دالر داخلی سازی شده است
وی به تشریح آخرین روند ساخت  2نمایشگاه
بین المللی و فرش پرداخت و افزود  :نمایشگاه
بین المللی قم پیشرفت  85درصدی دارد و پیش
بینی می شود تا پایان سال به بهره برداری برسد
و نمایشگاه فرش قم نیز برای بهره برداری 20
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با واگذاری به بخش
خصوصی در قالب بند  27قانون برنامه و بودجه
با اعتبار  20میلیارد تومانی به بهره برداری خواهد
رسید .
پرداخت  157میلیارد تومان اعتبار به  30واحد
تولید در زمینه صنعت ،کشاورزی و گردشگری
استان یکی دیگر از مصوبات مهم ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید استان بود.

رئیس ستاد احیای زکات استان قم :

احیای زکات ،کار جهادی ،داوطلبانه و فوق برنامه می خواهد

امام جمعه قم خواستار همدلی مسئوالن کشور برای احیای فریضه الهی زکات
شد و گفت :احیای زکات ،کار جهادی ،داوطلبانه و فوق برنامه می خواهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد آیت الله سید محمد سعیدی
درجلسهشورایزکاتاستانقمباگرامیداشتسالگردشهادتسردارشهیدحاج
قاسم سلیمانی ،ارتحال آیت الله مصباح یزدی تسلیت گفت و تصریح کرد چنین
افرادی جای خالیشان پر شدنی نیست و باید نیروهایی تربیت کنیم که در راه آنها
گام بردارند و نظام به چنین افرادی نیاز دارد .وی با قدردانی از خیران که در مواقع
مناسب احساس خدمت می کنند و در امور مختلف مشارکت دارند گفت :درباره
زکات هم باید کار جهادی انجام دهیم و خیران نیز مشارکت ویژه ای داشته باشند.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم الله علیها با اشاره به آیات
مکرر قرآن کریم درباره زکات تاکید کرد :برای اینکه در امر زکات موفق باشیم باید
کار جهادی داوطلبانه و فوق برنامه انجام گیرد.
وی خواستار حمایت مراجع عظام تقلید ،علما و اندیشمندان کشور و نخبگان
دانشگاهی از دستگاههای متولی احیای زکات شد و افزود :همدلی مسئوالن و
خدمتگزاران کشور برای احیای این فریضه الهی برکات و خیرات فراوانی در پی

خواهدداشت.رئیسستاداحیایزکاتاستانقمضمنقدردانیازدستگاههای
متولی زکات در استان به ویژه کمیته امداد از مسئوالن این امر خواست تا اقدامات
و نتایج کارهایشان را به اطالع مردم برسانند و طوری تبلیغ کنند که مردم با دل
بستنبهمعنویاتبتوانندازمالشاندلبکنند.
در ابتدای این جلسه ،اکبر میرشکار مدیرکل کمیته امداد و دبیر شورای زکات
استان استان قم گزارشی از عملکرد این نهاد و ستاد زکات استان ارائه کرد.
 ۶میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان زکات در قم پرداخت شد
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم نیز در این جلسه گفت :در
 ۹ماه سال جاری بیش از  ۶میلیارد تومان زکات پرداخت شده که نسبت به سال
گذشته  ۵۶درصد افزایش داشته است .میرشکاردر جلسه شورای زکات استان
که امروز در حرم مطهر و با حضور مدیران و استان برگزار شد ،گفت :مراجعه مردم
به کمیته امداد با توجه به کرونا و مشکالت اقتصادی امسال  ۶۸درصد افزایش
داشته است .میرشکار با بیان اینکه کمک مردم و خیرین در سال جاری ۹۰درصد
افزایشداشتهاست،افزود:بیشاز ۸۸میلیاردتومانکمکهایمردمیبهکمیته
امداد تحویل شده است.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی؛ صنایعدستی و گردشگری استان قم خبرداد

جذب ۱۰۵میلیارد تومان تسهیالت برای بخش گردشگری

مدیرکل اداره میراث فرهنگی؛ صنایعدستی و
گردشگری استان قم گفت :تاکنون برای بخش
گردشگری استان  ۱۰۵میلیارد تومان از محل
تبصره ماده ۱۸جذبشده است.
حمید یزدانی ظهر دیروز در جلسه کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن کرامت
استانداری برگزار شد با ارائه گزارشی از نحوه جذب
تسهیالت برای بخش گردشگری استان اظهار
داشت :تاکنون برای بخش گردشگری استان105
میلیارد تومان از محل تبصره ماده 18جذب کردیم
و همچنین  5میلیارد و 820تومان برای واحدهای

اقامتی و گردشگری و هتلها دستورالعملهایی
مصوب شده است.
به گفته این مسئول؛  71میلیارد تومان هم پروژه
برایبانکهایعاملارسالو 6پروندهبا 23میلیارد
تومان هم تاکنون پرداختشده است  85میلیارد
تومان هم پرونده آماده برای جذب تسهیالت در
بخش گردشگری خواهد بود تاکنون  15میلیارد
تومان هم از تبصره ماده  18هم جذب کردیم.
یزدانی بابیان پروژههای بخش گردشگری آماده
برای بهرهبرداری است عنوان کرد :طبق گزارش
ارائهشده اداره کل میراث فرهنگی  10پروژه برای

دهه فجر قرار است مورد بهرهبرداری و افتتاح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم
در ادامه این جلسه گفت :مجبوریم تسهیالت را تا
آخر دیماه بین بخشهای مختلف شناور کنیم تا
این تسهیالت از دستگاههایی که برای جذب آن
ضعیفواردشدندبینبخشهایدیگرجذبشود،
استانی بودیم که مدت دو هفته قراردادها را منعقد
تا تسهیالتی را برای پروژههای جهش تولید جذب
کنیم .مهرداد غضنفری افزود :باید تفاهمی ایجاد
شود که اولویت کاری در جذب تسهیالت پروژههای
جهش تولید باشد .

فوتیهای کرونا دورقمی شد
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶هزار و  ۱۱۳مورد جدید کووید ۱۹در کشور طی ۲۴
ساعت گذشته خبر داد.دکتر سیماسادات الری گفت :از دیروز تا امروز  ۱۶دی  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهایقطعیتشخیصی ۶،هزارو ۱۱۳بیمارجدیدمبتالبهکووید ۱۹درکشورشناساییشدکه
 ۶۸۶نفر از آنها بستری شدند.وی گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و۲۵۵
هزار و  ۶۲۰نفر رسید.الری گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۹۸ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۵هزار و  ۷۴۸نفر رسید.سخنگوی
وزارت بهداشت افزود :خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۲۹هزار و  ۲۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.الری گفت ۴۸۲۹:نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
خبری خوش برای زائران اربعین
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت :براساس مصوبه این کمیسیون،
زائران اربعین  ۱۴۰۰از پرداخت عوارض خروج معاف هستند .رحیم زارع سخنگوی کمیسیون
تلفیق بودجه سال  ۱۴۰۰دیروزدر نشست خبری با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق ،گفت :بر
اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات محصوالت آرایشی  ۱۵درصد عوارض گمرکی و سود
بازرگانی در نظر گرفته شد که این مبلغ برای درمان بیماریهای خاص و خرید اعضای مصنوعی،
حلزون شنوایی ،درمان اوتیسم و… اختصاص مییابد.وی افزود :در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق،
پزشکانمکلفشدندتا ۱۰درصدازحقالزحمهآنانبهعنوانمالیاتبهحسابسازمانامورمالیاتی
پرداخت شود که البته شامل حقوق و کارانه نیست.
آمار فوتیهای کرونایی در قم بار دیگر صفر شد
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم،دربارهآخرینوضعیتازمبتالیانبهبیماریکووید ۱۹-دراستان
قم گفت :در  ۲۴ساعت منتهی به  ۱۶دیماه جاری ،بار دیگر آمار فوتیهای ناشی از ابتال به کرونا
َ
در این استان صفر شد .محمدرضا قدیر در گفتوگویی افزود :در این بازه زمانی ۱۶ ،تن بیمار با
عالیم کرونا پذیرش شدند.وی خاطرنشان کرد :در این مدت زمانی ۱۴،تن بیمار جدید در این زمینه
بستری شدند و  ۶تن بیمار نیز ترخیص شدند .وی آمار کل بیماران بستری شده در این رابطه را
 ۱۱۶تن اعالم کرد و گفت ۱۲ :تن بیمار بدحال در این زمینه داریم.
شکایت صداوسیما از یک فعال رسانه ای
یک فعال رسانهای با انتشار پیامی در توئیتر از طرح شکایت صدا و سیما علیه خود خبر داد.به
گزارش ایلنا ،فرید مدرسی در حساب توئیتر خود نوشت" :صدا و سیما از من شکایت کرد .این نهاد
عریض و طویل آنقدر بیتوجه به ضعف و ناکارآمدی خود است که به اندک انتقاد و خبر و نظر را
برنتافته و شکایت کرده.اما شکایت خللی بر پایبندیم به قانون و دفاع از منافع عمومی ایجاد نکرده و
به رغم حضور مدیران توانا ،معتقدم آقای علی عسکری مدیری ناتوان است".
کنایه توئیتری شمخانی به ترامپ
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر
نوشت؛قرار بود راهبرد فشار حداکثری ترامپ ،جمهوری اسالمی را به تسلیم واداشته و از معادالت
جهانی و منطقهای حذف کند .اینک ترامپ از صحنه سیاسی آمریکا و جهان حذف شده و ایران در
ابعاد داخلی و خارجی قدرتمندتر از گذشته راهبرد مقاومت فعال را به پیش میبرد.

معاون خدمات شهری شهرداری قم خبرداد

استفاده از سازههای کشاورزی برای جلوگیری از
وقوعسیالب

معاون خدمات شهری شهرداری قم با تأکید برساخت سازههای طبیعی کشاورزی برای جلوگیری از وقوع
سیالب در شهر از مکث 150مترمکعب پشت سازههای ساخته شده منابع طبیعی خبر داد .سید امیر سامع
بااشارهبهتدوینبرنامهجامعجمعآوریودفعآبهایسطحیقماظهارداشت:رویکردکلیاقداماتشهرداری
در راستای جمعآوری آبهای سطحی تا سالهای گذشته بر هدایت آب بود اما در طرح مطالعاتی جدید رویکرد
به جذب آب تغییر کرده است .سامع افزایش میانگین بارندگی در مدتزمان اندک را یکی از دالیل این تغییر
رویکرد دانست و افزود :با توجه به تغییر الگوی بارش ما ۲۰میلیمتر بارندگی را در چند دقیقه ثبت کردهایم که
برای این میزان از بارندگی نیاز به کانالهای با قطر دو تا سه متر وجود دارد .وی بر استفاده از ظرفیت کشاورزها
در جمعآوری و دفع آبهای سطحی تأکید کرد و گفت :در بسیاری از کشورها کشاورزها خودشان در این زمینه
مطالعه دارند و گورابهایی را برای جمعآوری آب ایجاد میکنند .سامع بر ضرورت ایفای نقش جهاد کشاورزی
در این زمینه تأکید کرد و گفت :اقداماتی در همین راستا هم انجام شد و آبی که قرار بود از رینگ منطقه دو به
حرکتدربیایددرهمهمناطقبچرخدوازشهرخارجشودباهماهنگیهاییکهباجهادکشاورزیبهوجودآمد
ً
و با ایجاد خروجیهایی در کانال ،به زمین کشاورزها در طول مسیر هدایت شد که اتفاقا کشاورزها هم به این
امر هیچ اعتراضی نداشتند .وی افزود :این امر میتواند بهعنوان یک برنامه هماهنگ بین شهرداری و جهاد
کشاورزی مطرح شود که از این طریق از موضوعی که فکر میکنیم یک آسیب است استفاده درستی داشته
باشیم.معاونخدماتشهریشهرداریقمبابیاناینکهدرتدوینطرحجامعجمعآوریودفعآبهایسطحی
این موضوعات دیده شده است ،ادامه داد :منابع طبیعی هم سازههایی با همین رویکرد ایجاد کرده است که
به جای اینکه اجازه دهیم آب برسد به رودخانه و از این طریق از شهر خارج شود میتوانیم به گونه طراحی را
پیش ببریم که آب در یک سری نقاط نگهداشته شوند .سامع افزود :این اتفاق هم از وقوع سیالب جلوگیری
میکند هم اکوسیستم و محیط طبیعی خوبی هم برای حضور پرندگان ایجاد می کند و هم گاهی محلی برای
تفریح مردم خواهد بود .وی بابیان اینکه با همین اقدام منابع طبیعی بخشی از خطر سیالب در شهر رفع شده
ً
است تأکید کرد :ظاهرا  ۱۵۰مترمکعب از سیالبی که در صورت وقوع بارندگیهای شدید وارد شهر میشد از
این طریق پشت این سازهها متوقف میشوند که هم تاالبی ایجاد خواهد شد و هم امکان تزریق و نفوذ آب به
سفرههایآبزیرزمینیایجادمیشود.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

خانهتاریخیمالحسینمولویمرمتشد

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم از اتمام عملیات مرمت خانه تاریخی مالحسین
خبر داد .حمید یزدانی اظهار کرد :این مرمت با اعتباری بالغبر  ۴۰۰میلیون ریال از محل اعتبارت ملی
انجام شد .وی افزود :این عملیات شامل سبکسازی شیببندی و عایقکاری بام ،استحکامبخشی
پوششها،مرمتپایهجبههشرقیحیاطوساماندهیناودانهایپشتباماست.مدیرکلمیراثفرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیقمعنوانکرد:خانهمالحسینمولویازپیرغالمانامامحسین(ع)وازمداحان
مشهور شهر قم متعلق به دوره قاجار است و در کوچه ۱۸خیابان عمار یاسر قرار دارد ،این اثر در سال۱۳۹۷
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
جانشينفرماندهانتظامياستانقمخبرداد

اعتراف قاپ زن تلفن همراه به21فقره سرفت

جانشين فرمانده انتظامي استان از دستگيري يک سارق قاپ زن گوشي تلفن همراه و اعتراف متهم به
 21فقره سرقت در این استان خبر داد سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهارداشت  :در پي وقوع چندين فقره
سرقت گوشي تلفن همراه به روش قاپ زني از شهروندان ،موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
استان قم قرار گرفت .وی گفت :در ادامه با انجام اقدامات پلیسی و بررسی جغرافیای جرم ،محل سکونت
متهمشناساییوباهماهنگیمقامقضائیاستاندستگیرشد.

