رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم :

شهرک پرورش ماهیان زینتی در قم
احداث میشود

روزنامه
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وزیر بهداشت مطرح کرد
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عدمایستادگیمقابل
پروتکلشکنانخیانتملی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :شهرک پرورش
ماهیان زینتی با ظرفیت سالیانه ۲۰میلیون قطعه در قم احداث
میشود .عباس پورمیدانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
در اجرای پروژههای آبیاری وضعیت خوبی داریم اما دو مشکل
اساسی در مسیر وجود دارد که باید رفع شود .رئیس سازمان
جهادکشاورزیقمافزود:بهتازگیاحداثپمپاژهایثانویهممنوع
و بهاینعلت سامانهها دچار کندی پیشرفت شده است ،از طرفی
گرانی تجهیزات و امکانات ،کشاورزان را در ایجاد سیستم آبیاری

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم اعالم کرد

استمرار محدودیت های تردد از ساعت
 ۲۱تا  ۴بامداد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم با بیان اینکه استان قم در
شرایط آبی کرونایی قرار دارد ،گفت :محدودیت های تردد درون
شهری از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد همچنان ادامه دارد .محسن
اروجی ،با بیان اینکه استان قم در وضعیت آبی شیوع کرونایی
قرار دارد ،گفت :بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تمام فعالیتها و
مشاغل در این شرایط به شرط رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
مثل ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی و… مجاز به فعالیت
هستند .مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم با اشاره به اینکه
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فرماندهانتظامیاستانقم اعالمکرد

کاهش 47درصدی
جرایم خشن دراستان قم
کشفعلمیجرایمازطریقهوشمندسازیپلیس

تشدیدنظارتبراجرایپروتکلهایبهداشت
 تستهای سریع کرونا باید افزایش یابد
2

بههمتبنیادشهیدوامورایثارگران؛

همایشاسطورههایماندگاردرقمبرگزارمیشود
4

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم :

قم جزو  3استان برتر در تأمین امنیت
سرمایه گذاری است

8

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم این استان را مهرداد غضنفری با اشاره به پیگیری تقویت واحدهای
جزو سه استان برتر در تأمین امنیت سرمایه گذاری بر اساس تولیدی و تکمیل واحدهای نیمه تمام در استان اظهار کرد:
ّ
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی دانست و از تعیین تکلیف واحدهای تملک شده توسط برخی بانک ها و
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این استان دعوت کرد .همچنین ایجاد و احداث برخی دیگر از واحدهای تولیدی از

عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم:

سرپرستمنطقهشششهرداریقمخبرداد

عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم گفت :یکی از مصوبات جلسه شهرداران
کالنشهرها با معاون اول رئیس جمهور تبدیل وضعیت نیروی انسانی
شهرداریهای بوده است و مقرر شد تا سازمان امور اداری و استخدامی کشور با
همکاری وزارت کشور و نماینده شهرداری کالنشهرها ظرف مدت یک ماه راهکار
قانونی برای حل وضعیت نیروی انسانی ارایه کنند ،اما با گذشت دو ماه هیچ
خروجیراشاهدنیستیم.حسنطالئیبااشارهبهمشکالترانندگاناستیجاری
شهرداری قم اظهار داشت :رانندگان خودرو های استیجاری شهرداری از آن
1

سرپرست منطقه شش شهرداری قم از پیشرفت بیش از  70درصدی اجرای
پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی جعفریه خبر داد .سیدرضا حسینی با اشاره به
آخرین وضعیت اجرای پروژه ورودی جاده جعفریه ،اظهار داشت :پروژه فعال است
و وضعیت رو به جلو دارد .سرپرست منطقه شش شهرداری قم ابراز کرد :این پروژه
شامل محوطهسازی رمپ قلعه کامکار است و پروژهای به این عظمت به طور طبیعی
زمان بر خواهد بود .حسینی با بیان اینکه رمپها ساختهشده و آماده بهرهبرداری
ونقل
استوهمچنانمباحثترافیکیوایمنیدارد،تصریحکرد:اینپروژهرویحمل 8

تبدیل وضعیت کارکنان شهرداریها مورد توجه قرار گیرد
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مدرس حوزه علمیه قم:

توهینوتخریبنبایدمصونیتداشتهباشد
1

پیشرفت بیش از  ۷۰درصدی تقاطع ورودی جاده جعفریه

آیتاللهمقتداییباانتقادازاظهارنظرهایاختالفبرانگیز:

زمینه اختالف بین مردم و مسووالن را فراهم نکنیم

آقاینماینده!
به کجا چنین شتابان؟

موضوع سیلی یک نماینده مجلس به سرباز ( که
امیدواریم صحت نداشته باشد) به قدری شرم آور و
سخیف است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.
وقتی سرباز که به تعبیر موالی متقیان حضرت علی (ع) زینت کشور و مایه
افتخار ملت است اینگونه مورد برخورد قرار می گیرد نمی توان سکوت کرد.
سیلی به سرباز در واقع سیلی به ملتی است که این فرد خود را نماینده آنان
می داند.
سیلی به سرباز در حقیقت سیلی به قانونی است که این نماینده خود را واضع
آن می داند و می نامد.
سیلی به سرباز سیلی به امنیت کشوری است که اگر نبودند همین سربازان
جان برکف ،این آقای نماینده نمی توانست بر صندلی بهارستان و خودرو دنا که
از پول بیت المال متعلق به همین مردم است تکیه بزند.
این نمایندگان همان هایی نیستند که در زمان انتخابات خودشان را نوکر مردم
میدانند؟
این ماجرا زمانی غم انگیز تر می شود که مجلس فعلی داعیه انقالبی بودن
دارد.
کاش به زودی بشنویم و البته باور کنیم که این خبر از اساس دروغ است.
اینکه تا چه حد عذرخواهیها و وعده رسیدگی از سوی مقامها برای مسوول
خاطی این رویه بدرفتاری را کاهش میدهد مقولهای است در حیطه تخصص
روانشناسان و جامعهشناسان اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا
براساس حقوق شهروندی ،منتخبان و منصوبان حکومتی تا شهروندان تا چه
حد برابر قانون مسوولیت دارند؟ آیا صرف مصونیت نمایندگان مجلس میتواند
باعث شود آنها در دوره نمایندگی خود اقدام به هر کاری کنند؟ از یک منظر
نوع پاسخ دستگاههای ذیربط در قبال برخوردهای غیرمتعارف میتواند تا حد
زیادی افکار عمومی را قانع کند که همه در برابر قانون مساوی هستند و هرکسی
در هر لباس و موقعیتی اگر مرتکب کار خطایی شود باید در قبال آن پاسخگو
باشد.
از سوی دیگر عدم پاسخگویی در نهایت ممکن است این تصور را در جامعه
ایجاد کند که قانون برای همه یکسان نیست و کسانی که قدرت دارند میتوانند
از زیربار تعهدات و وظایف خود شانه خالی کرده و حقوق دیگران را تضییع
کنند .با این حال و حتی اگر چنین افرادی به هر ترتیب بتوانند بدون هراس
از پیامدهای رفتارهای خود اقدام به نقض قانون کنند ،افکار عمومی و تودهای
شدن رسانه ضمانت اجرایی مهمی برای اجرای قانون از سوی همه شهروندان
اعم از مسئوالن و شهروندان عادی است.
امروزرسانههاتبدیلبهیکیازمهمترینابزارهایکنترلرفتارهایغیرمتعارف
شدهاند .نمونههایی از بدرفتاری مسووالن در قبال شهروندان این سالها به
شکل گسترده در فضای رسانهای کشور منتشر میشود گویی تا قبل از این
جامعه شاهد چنین رفتارهایی نبوده است اما این ماجرا بعد دیگری هم دارد.
گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی و استفاده از شبکههای اجتماعی و به
تبع آن بروز پدیده «شهروند -خبرنگار» موجب شده است که رویدادها به شکل
مستقیم ،فیلترنشده و بدون هیچ خط رسانهای در دسترس همگان قرار گیرد.
زندگی در هزاره سوم ،زیستن در شرایطی است که فرد خالف گذشته با
محدودیت در حوزه خصوصی مواجه است .فرد ساکن اتاق شیشهای است که
رفتار و گفتار او را دوربینها مداربسته ،تلفنهای همراه و ...رصد میکنند .در
این سیستم به قول فوکو «همه-بین» تنها جای مخفی هر فردی درون جمجمه
اوست .جا دارد ستاد کل نیروهای مسلح و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با
قاطعیتی در تراز نیروهای مسلح مقتدر و مجلس انقالبی به وظیفه قانونی خود
عملکنند.طبیعیاستکهحقشخصیپیگیریکیفریموضوعتوسطسرباز
مضروب برای وی باقی است.
امیدواریم مجموع اقدامات مراجع ذیربط مانع چنین برخوردهای هنجار
تبهمجریانقانونباشد.انشاءالله.
شکنانهآنهمتوسطنگهبانانقانوننسب 
* سردفتر اسناد رسمی
رضاحسینیجبلی*

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد
که برخی حرکات و اظهارنظرهای اختالف برانگیز علیه
مسووالن کشور ،ارتباطی با حوزه علمیه ندارد و حوزه
حامی مسووالن است.
آیت الله مرتضی مقتدایی خاطرنشان کرد :در گوشه و
کنار حوزه ،افرادی هستند که تفکرات خاص خود را دارند
و این تفکرات را گاهی بروز می دهند و صحبت هایی در
بین خود دارند ،این مربوط به حوزه نیست.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها از طرف برخی افراد
ملبس به لباس روحانیت ادامه داد :حوزه علمیه هر کجا
احساس کند مشکلی وجود دارد ،آنچه از دستش برآید
را برای کمک به نظام و مسووالن انجام خواهد داد و در
این زمینه کوتاهی نمی کند و برخی موضع گیری ها و
صحبت ها از طرف برخی افراد و گروه هایی که ممکن
است حوزوی هم باشند ،اینها مربوط به حوزه نیست.
وی تاکید کرد :حوزه علمیه قم یکپارچه و طرفدار و
حامی نظام است و حمایت از نظام اسالمی و مسووالن
برای رفع مشکالت مردم را وظیفه خود میداند .عضو
مجلس خبرگان رهبری در گفت وگوی با ایرنا یادآور شد:
به این افراد نصیحت می کنم که شما هم به امت اسالمی
و به مسووالن محترم که همه در مقام حمایت دین ،نظام و
حفظوحدتهستند،کمککنیدوکارینکنیدکهباعث
اختالف و دو دستگی بین مردم ،مسئوالن و نظام شوید.
آیت الله مقتدایی گفت :متاسفانه گاهی از گوشه و کنار
مطالبی مطرح می شود که به به نظر می رسد که بعضی

از افراد ،در امر حفظ وحدت اسالمی که امام راحل و رهبر
معظم انقالب بارها بر آن تاکید و عنایت داشتند ،توجه
ندارند و اقدامات آنها در منافات با حفظ وحدت است .وی
ادامه داد :به این افراد یادآوری می کنم که حضرت امام
راحل همه دیدارها و جلسه هایی که داشتند ،به صورت
مدام ،بر حفظ وحدت تاکید داشتند همانگونه که رهبر
معظم انقالب نیز در مورد ضرورت حفظ وحدت اسالمی
و دوری از اختالف و دودستگی هشدار می دهند ،شما
هم باید از این بزرگان الگو بگیرید.
مشکالت مردم در سایه وحدت و همدلی
برطرف می شود
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت :ما امروز دشمنان
سرسختی داریم که از هر فرصت و روزنه ای برای ضربه
زدن به نظام اسالمی استفاده می کنند ،آنها تحریم های
ظالمانه ای برای فلج کردن مردم ایران اعمال کردند ولی
به لطف خداوند با تدابیر رهبر معظم انقالب ،تالش
مسووالن و مقاومت مردم آنها ناکام شدند ،ما امروز باید
برای خنثی شدن این توطئه ها به مسووالن کمک کنیم.
آیت الله مقتدایی یادآور شد :دشمنان از وحدت و
یکپارچی مردم ایران عصبانی هستند و اگر یک راه
مخالف وحدت و دوگانگی در کشور پیدا کنند از همانجا
نفوذ می کنند ،بنابراین همه ما باید مراقب رفتار ،کردار و
گفتار خود باشیم و زمینه اختالف بین مردم و مسووالن
رافراهمنکنیم.
وی با بیان اینکه حفظ وحدت و یکپارچی ،دوری از

دوگانگی یک وظیفه شرعی ،دینی و اخالقی همه آحاد
مردم ایران است ،گفت :مسووالن ما همه دلسوز هستند
و نسبت به نظام اسالمی عنایت ویژه ای دارند ،باید به آنها
کمک کنیم که مشکالت مردم در سایه وحدت و همدلی
برطرفشود.
آیت الله مقتدایی بیان داشت :دشمنان با تحریم
های ظالمانه و توطئه های مختلف دنبال ضربه زدن به
کشور هستند ولی اگر با هم باشیم نمی توانند ،در سایه
ایستادگی و وحدت مردم ایران ،ترامپ رسوای زمانه شده
و مفتضحانه کنار رفت ولی نظام اسالمی ماندگار است.

مدرس حوزه علمیه قم:

توهینوتخریبنبایدمصونیتداشتهباشد

مدرس حوزه علمیه قم گفت :توهین و تخریب نباید مصونیت داشته باشد و
افراد هتاک باید توسط دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گیرند.
حجتاالسالموالمسلمین سید مجتبی نورمفیدی در گفتو گو با ایرنا با
اشاره به توهین اخیر به مسئوالن کشور ،افزود :بخشهایی از این مسائل را باید
دستگاهقضاییتعقیبکندواینطورنباشدکههرکسیهرچهخواستبگوید،
مصون باشد و هیچ کس هم کاری نداشته باشد.
وی بیان کرد :فضای عمومی کشور به این بلیه مبتال شده که مرز بین نقد و
انتقاد و توهین و هتک به هم ریخته است،این مساله منحصر به این مورد اخیر و
یا به یک فرد ،جناح و گروه هم نیست؛ اساسا بیماری اخالقی است که خیلی از
عرصههارادرمحیطسیاسی،فرهنگیواجتماعیکشوردربرگرفته،لذابایدفکر
اساسی و چارهاندیشی شود.
وی تصریح کرد :اگر کسی نقد و انتقاد دارد با دلیل ،مدرک و استدالل بر اساس
حکم عقل ،عقال و شرع میتواند مطرح کند وقطعا سازنده خواهد بود و باعث
پیشرفت امور میشود ،ولی توهین و هتک شرعا مذموم است و از نظر عقال نیز
پسندیدهنمیباشد.
نورمفیدی خاطرنشان کرد :تجربه ثابت کرده توهین آثار عکس و چه بسا آثار
تخریبیدرجامعهدارد؛مخصوصاازکسانیکهانتظارمیرودمعلماخالق ،رفتار
پسندیدهومربیگفتارصحیحباشند.
وی ادامه داد :نفس این کار به هیچ وجه قابلقبول نیست ،مخصوصا از ناحیه
کسانی که مردم آنها را بهعنوان چهرهها ،مربیان و مروجان اخالق و شریعت
میشناسند.
وی گفت :به نظر میرسد هم صدا و سیما باید مراقبت بیشتری در دعوت از
کارشناسان نماید و هم متصدیان امور باید این مساله را بیشتر مراقبت کنند؛
توهین و هتک ناپسند است و فکر نمیکنم کسی حاضر باشد از این نحو سخن
گفتندفاعکند.

استاد حوزه علمیه قم در گفتو گو با ایرنا با تاکید بر اینکه قطعا ضعف
مسئوالن با توهین حل نمیشود و هیچ منطقی ندارد ،گفت  :توهین باعث
پوشیده شدن ضعفها میشود و اگر کسی با منطق ،دلیل و برهان انتقادها را
بیان کند،ضعفها آشکار میشود و به دنبال رفع این نقصها تالش میکنند و
اینمسالهمیتواندبهمطالبهعمومیتبدیلشود.
وی افزود :ولی اگر توهین ،هتک و بیاحترامی صورت گیرد ،بهنوعی جنجال
ایجاد میشود و اصل ضعف و مشکالت نادیده گرفته میشود ونه تنها هیچ
کمکیبهحلمشکالتنمیکند،بلکهبهدلیلاینکهدراینهیاهوهامشکالت
تحتشعاعقرارمیگیرد،نهایتاباعثانباشتهترشدنمشکالتمیشود.
وی تاکید کرد :انتظار ما از همگان بهخصوص کسانی که به نام روحانی
شناخته میشوند و مردم آنها را در جایگاهی میبینند که باید رفتار و گفتارشان
برایدیگراندرسباشد ،مراقبتبیشترینمایند.
نورمفیدی افزود :این گروه باید تحمل و صبوری بیشتر و خویشتنداری افزون
تری داشته و با همان سلوک و روشی که پیامبر و ائمه اطهار(ع) با مشکالت و
مسائل جامعه برخورد میکردند،اینها نیز با همان روش اصالحگرایانه همراه با
شفقت و دلسوزی برخورد کنند.
وی با بیان اینکه نباید از سخنان و رفتار ما بوی انتقام استشمام شود  ،گفت:
در مواجهات داخلی باید با شفقت ،دلسوزی و خیرخواهی مطالب مطرح شود و
قطعا اگر به این روش باشد،در خود افرادی که مخاطب انتقادها هستند موثرتر
استوطبیعتانتیجهبهتریخواهدداشت.
وی تاکید کرد :باید مراقبت شود تا کاری نکنیم و حرفی نزنیم که در معرض
دیدگاههایی قرار بگیریم یا در معرض سخنانی قرار بگیریم و یا سوءبرداشت شود
و آسیب به لباس و جایگاه روحانیت بزند.
صحبت های اخیر خارج از عرف اخالقی و علمی یکی از میهمانان برنامه
تلویزیونی «زاویه» موجب اعتراض به حق اهالی اندیشه و فرهنگ شده است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم:

تبدیلوضعیت کارکنانشهرداریها
مورد توجه قرار گیرد

عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم گفت :یکی از مصوبات جلسه شهرداران
کالنشهرها با معاون اول رئیس جمهور تبدیل وضعیت نیروی انسانی شهرداریهای
بوده است و مقرر شد تا سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت
کشور و نماینده شهرداری کالنشهرها ظرف مدت یک ماه راهکار قانونی برای حل
وضعیتنیرویانسانیارایهکنند،اماباگذشتدوماههیچخروجیراشاهدنیستیم.
حسن طالئی با اشاره به مشکالت رانندگان استیجاری شهرداری قم اظهار
داشت :رانندگان خودرو های استیجاری شهرداری از آن دسته نیروهای زحمتکش
شهرداری هستند که به آنها توجه الزم نشده و شاید بیراه نگفته باشیم که در حقوق
آنها اجحافهایی نیز صورت گرفته است  .وی افزود :تعدادی زیادی از این رانندگان
که اکثرا آنها نیروهای جوان می باشند و با شهرداری قرارداد با خودرو منعقد نمودند
را میتوان یک طرفه دانست ،هیچ نشانی از رعایت انصاف در این قراردادها به چشم
نمیخورد ،در قرارداد مذکور مالاالجاره؛ خودرو در نظر گرفته نشده و زحمتی که
توسط رانندگان کشیده میشود توجهی به آن صورت نشده و نسبت به آن پرداختی
مشخصی صورت نمیگیرد .عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم گفت :رانندگان
سرویس شهرداری از مزایای رفاهی که به کارکنان شهرداری ارائه می شود بی بهره
بودهودرانتهایسالنیزازعیدیوسنواتبرخوردارنیستندوتحتپوششهیچبیمه
نمی باشند .طالئی ادامه داد :قرارداد سقف ساعت برای رانندگان کفاف هزینههای
جاری زندگی شخصی و خودرو را نمیدهد و چنانچه رانندگان بیش از سقف ساعت
کار کنند ،هیچ گونه پرداخت اضافهای به آنها صورت نمی گیرد .وی افزود :در شرایط
اقتصادی کشور وکرونا که معیشت اقشار گوناگون جامعه به ویژه کارگران و رانندگان
عزیز را با مشکل مواجه کرده و هر یک از دستگاهها به نوبه خود تدارک بستههای
معیشتیبودند،درخصوصاینرانندگانهیچتوجهینشدهاست.عضوهیئترئیسه
شورایشهرقمخاطرنشانکرد:یکیازمصوباتجلسهشهردارانکالنشهرهابامعاون
اول رئیس جمهور تبدیل وضعیت نیروی انسانی شهرداریهای بوده است و مقرر شد
تا سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و نماینده شهرداری
کالنشهرها ظرف مدت یک ماه راهکار قانونی برای حل وضعیت نیروی انسانی ارایه
کنند ،اما با گذشت دو ماه هیچ خروجی را شاهد نیستیم .طالئی تاکید کرد :در
صورت اصالح قانون موجود و فراهم شدن امکان عقد قرارداد با نیروهای زحمت کش
در شهرداری ها شاهد پایان دادن به وضع موجود با انواع قراردادها باشیم ،در پایان
امیدواریمشورایپنجموشهرداریقمبتواندبرخیکاستیهادرامورمعیشتکارگران
شریف و عزیز را بیشتر مورد توجه قرار دهد و کسری های وجود را نیز در بودجه مورد
توجه قرار داده و در صورت نیاز اقدامات الزم نیز صورت گیرد.
تولیتحرممطهرحضرتمعصومه(س):

مقابلهجمهبهروحانیتنبایدسکوتکرد

تولیت حرم مطهرحضرت معصومه(س) گفت :گاهی میخواهند کار روحانیون و
نقش آنها را کمرنگ و مهجور کنند که در این زمینه هیچگاه نباید سکوت کرد .آیتالله
سید محمد سعیدی،تولیت حرم حضرت معصومه(س) دردیدار اعضای شورای
هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های مشارکت روحانیت در انقالب ،دفاع مقدس
و جبهه مقاومت اظهارداشت :برای تبیین نقش روحانیت و کسانی که در سه جبهه
انقالب ،دفاع مقدس و جبهه مقاومت حماسه آفریدند ابتدا باید نقش و کار اصلی
مجموعهها در این سه جبهه مشخص شود تا نقش روحانیت معلوم شود و به واسطه آن
سوژه یابی در این خصوص راحتتر میشود .او ادامه داد :یکی دیگر از وظایف مورد
نظر این است که نقش روحانیت در این سه عرصه باید رسانهای شود تا مردم بدانند
چگونه این روحانی حاضر در صحنه نبرد به وظیفه خود به درستی عمل کرده است.
امام جمعه قم یکی دیگر از کارهای مهم را شبهه زدایی عنوان کرد و افزود :از زمان
گذشته شبهات وجود داشت و در زمان انقالب و دفاع مقدس و جبهه مقاومت هم با
این شبهات روبرو بودیم و به عناوین مختلف برای برهم زدن و زیر سوال بردن حرکت
عظیمروحانیتشبههافکنیمیکردند.اوعنوانکرد:گاهیمیخواهندکارروحانیون
و نقش آنها را کمرنگ و مهجور کنند که در این زمینه هیچگاه نباید سکوت کرد.
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وزیر بهداشت مطرح کرد ؛

میانجیگریقطر،فرصتیبرای
کاهش تنش ها در منطقه

عدمایستادگیمقابلپروتکلشکنانخیانتملی

برقراری مجدد روابط میان قطر و کشورهای
عربستان سعودی ،بحرین ،امارات و مصر که پس
از اختالف نظرهای اساسی به ویژه در مسایل منطقه ای و حمایت از گروه های
اخوانی به وسیله قطری ها در منطقه موجب قطع مناسبات و تحریم قطر شده بود؛
فضای جدیدی در منطقه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان ایجاد کرده است.
به نظر می رسد تغییر رییس جمهور در ایاالت متحده و قاعدتا تغییراتی در نوع
نگاه آن کشور به منطقه و تعامل با کشورهای عربی دلیل اصلی این موضوع باشد.
دراینمیانقطرکهدرطولتحریمکشورهایعربیمناسباتبهتریباایرانوترکیه
برقرار کرده بود در همین مدت تالش کرد تا زمینه بهبود مناسبات ایران و کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس را فراهم نماید .وزیر امور خارجه قطر چند روز پیش
خواستارگفتگومیانایرانوکشورهایعربیمنطقهشدورسماآمادگیکشورشرا
برایمیانجیگریبینایرانوعربستانسعودیبرایگفتگووحلوفصلاختالفات
اعالم کرد .درخواست قطر با استقبال وزیر خارجه ایران مواجه شد .آقای ظریف در
پیامی توئیتری از دعوت وزیر خارجه قطر برای گفتگوی فراگیر در منطقه استقبال
کرد .وی افزود :همانگونه که همواره تایید کرده ایم راه حل چالش های ما در
همکاری برای تشکیل مشترک" منطقه ای قوی" قرار دارد :صلح آمیز ،با ثبات،
شکوفا و عاری از هژمونی جهانی و منطقه ای.
اشاره وزیر امور خارجه به طرح ابتکار صلح هرمز موسوم به ائتالف امید است
که برای اولین بار در سخنرانی آقای روحانی در هفتاد و چهارمین نشست مجمع
عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۸مطرح شد .به گفته رییس جمهور ایران :بنا به
مسئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت ،صلح ،ثبات و پیشرفت در منطقه خلیج
فارس و تنگه هرمز ،همه کشورهایی را که از تحوالت خلیج فارس و تنگه هرمز متاثر
می شوند به ائتالف امید یعنی ابتکار صلح هرمز دعوت میکنم.
پیشنهادایرانبااستقبالبرخیازکشورهایعربیمنطقهمواجهشداماهمانگونه
که انتظار می رفت سه کشور عربستان ،بحرین و امارات نظر چندان مثبتی نسبت
به این طرح نداشته و واکنش مثبتی نشان ندادند .بدیهی بود با سیاست فشار
حداکثری ترامپ علیه ایران و همراهی برخی از کشورهای عربی از این سیاست و
نیز تالش های اسراییل انتظار چندانی از طرح پیشنهادی نمی شد داشت.
اینککهبایدندرکاخسفیدمستقرشدهواعرابمنطقهنسبتبهبرخیتغییرات
در سیاست خاورمیانه ای آمریکا مطمئن هستند تحرکات جدیدی در منطقه شکل
گرفته است .به نظر می رسد بهبود روابط با قطر در همین راستا صورت گرفته است
تا امکان ائتالف های منطقه ای راحت تر صورت گیرد .در این میان قطر با درک
شرایطجدیدمنطقهایوبینالمللیباطرحپیشنهادگفتگوهایفراگیرمیانایران
و کشورهای عربی منطقه و به ویژه پیشنهاد میانجیگری بین ایران و عربستان سعی
دارد تا ضمن تحکیم و تثبیت موقعیت خود در میان کشورهای عربی زمینه را برای
توسعه مناسبات با کشورهای هر دو سوی خلیج فارس فراهم نماید.
در این راستا تحقق گفتگوهای فراگیر منطقه ای و کاهش و رفع تنش ها در دو
سویخلیجفارسازجهاتمختلفبرایایرانحائزاهمیتاستوبایدبادیپلماسی
فعال پیگیری شده و به نتیجه برسد .اول اینکه روابط ایران و اکثر کشورهای حاشیه
خلیج فارس به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی جز در برخی ایام همواره متشنج
بوده است .به غیر از رقابت های سنتی ،تاریخی و مذهبی؛ نوع نگاه و ایدئولوژی
متفاوت و گاهی متضاد دو کشور اصلی منطقه یعنی ایران و عربستان به موضوعات
منطقه ای و جهانی ،و نیز نقش قدرت های خارج از منطقه در این جدایی و تنش
تاثیرگذار بوده است .نکته مهم آن که هر وقت روابط ایران و عربستان بهبود پیدا
کرد روابط با سایر کشورهای عربی هم بهبود یافت و عکس این موضوع نیز وجود
داشت .از زمانی که ملک سلمان و محمد بن سلمان در ریاض به قدرت رسیدند با
توجه به مشکالت منطقه ای و احساس خطر عربستان از کاهش تنش میان ایران
و آمریکا ،تنش بین دو کشور افزایش قابل مالحظه ای یافت و عربستان از سیاست
سنتی تدافعی خود خارج و با ائتالف سازی علیه ایران وارد فاز تهاجمی شد .نتیجه
این تنش ها به ویژه در عراق ،سوریه و یمن و درگیری های نیابتی دو کشور به وضوح
قابل مشاهده بوده و هست .لذا تالش برای استفاده از ظرفیت میانجیگری قطر که
می تواند با تالش های عمان و حتی کویت مضاعف نیز شود در صورت به نتیجه
رسیدن می تواند به کاهش تنش ها میان دو کشور ایران و عربستان بینجامد.
دوماینکهباتالشهایترامپروندنزدیکیکشورهایعربیبهرژیمصهیونیستی
به نتایجی رسید .وجهی از این تالش ها در نتیجه دشمنی مشترک با ایران و به
منظور تنگ تر کردن فشارها علیه تهران طراحی شده بود .اینک که به نظر می
رسد با استقرار دموکرات ها در کاخ سفید بار دیگر توازن در روابط آمریکا و اسراییل
و اعراب برقرار خواهد شد؛ انجام گفتگوها میان ایران و کشورهای عربی و به ویژه
عربستان می تواند به نفع ایران باشد و از نزدیکی هر چه بیشتر کشورهای عربی به
رژیمصهیونیستیعلیهتهرانبکاهد.
سوم اینکه در شرایطی که دولت های عربی منطقه قبل از استقرار بایدن و با توجه
بهاحتمالبازگشتآمریکابهبرجامخواستارحضوردرمذاکراتآتیمربوطبهبرجام
شدند؛ و دولت جدید آمریکا نیز از مشورت با متحدان خود در این زمینه خبر داده
است؛لذا گفتگو میان ایران و عربستان می تواند در خصوص برجام و روند احیای
آن هم مفید باشد.
با عنایت به موارد فوق می توان عنوان کرد که میانجیگری قطر به شرط پذیرش
توسط کشورهای عربی به ویژه عربستان فرصت مناسبی برای کاهش تنش ها در
منطقه فراهم خواهد کرد و در ابعاد مختلف بر مسایل منطقه ای و فرامنطقه ای
تاثیرگذار خواهد بود .در این زمینه تالش برای ورود کشورهای دیگری همچون
عمان و کویت هم می تواند در ایجاد فضای مثبت برای تحقق گفتگوهای کاهش
تنش مثمرثمر باشد .در شرایطی که دوران سیاست فشار حداکثری ترامپ خاتمه
یافته و روند جدیدی در حال شکل گیری است کاهش تنش ها در منطقه می تواند
مفید فایده باشد و فرصت بیشتری برای کاهش تنش های بین المللی نیز برای
ایران فراهم نماید .افزایش تنش ها میان ایران و عربستان و سایر کشورهای عربی
فقط می تواند به اسراییل یاری رساند که در شکل دادن ائتالف علیه ایران متحدین
بیشتری برای خود فراهم کند.
* استاد دانشگاه
اردشیرسنایی*

احمدتوکلی:

مشکلکشورتولیدنیست
توزیع است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :در سیاستها باید بازنگری کنیم،
بعضی از سیاستها موضوعیتشان از بین رفته و بعضیها غلط بودنشان ثابت شده
است.
احمد توکلی در جمع شرکت کنندگان در دهمین پیش نشست همایش نظام
مسائل اولویت دار کشور گفت :اگر سیاستها اجرا شده باشد و وضع کشور اینگونه
باشد ،پس سیاستها به چه کار میآید؟ اگر به سیاستها عمل شده باشد نباید
وضع اینگونه باشد .پس معلوم میشود که یک جایی از کار مشکل دارد.
وی افزود :ما در ۳۹حوزه ۷۵۰سیاست کلی داریم .که این مقدار از سیاستهای
کلی زیاد است .وقتی ۷۵۰سیاست کلی داشته باشیم ،نمیتوان نظارت کرد.
توکلی در ادامه تاکید کردند :سیاستهای کلی باید تعدادش کم باشد ،در
حوزههای مادری باشد ،باید معطوف به امور مهم باشد ،نباید پخش شود چون
ناکارآمد میشود ۴ .یا  ۵موضوع مهم مثل انتخابات مجلس ،بودجه و فساد
اقتصادی و … باید انتخاب شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در مجمع تشخیص مصلحت نظام آسیب شناسی
در رابطه با سیاستهای کلی صورت گرفته است عنوان کرد :رهبر انقالب در
ً
حکمشان صریحا بازنگری در سیاستهای کلی را فرمودند .در سیاستها باید
بازنگریکنیم،بعضیازسیاستهاموضوعیتشانازبینرفتهاستوبعضیهاغلط
بودنشان ثابت شده است.
احمد توکلی در اشاره به ارزیابی اولویتهای اقتصادی کشور مبتنی بر
سیاستهای کلی عنوان کرد :اولویت اول مسئلهی توزیع است ،مشکل ما تولید
نیست ،توزیع است .چون سیستم توزیع جلوی تولید را میگیرد .مسئل ه دوم بحث
بودجه است .بودجه ،اولویتهای دولتی است که لباس رقم پوشیده است ،بی
انضباطی در بودجه یکی از عوامل فساد در کشور است.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ضمن توصیه به روسای دانشگاههای
علوم پزشکی برای تشدید نظارت بر اجرای پروتکلهای بهداشتی افزود :عقب
نشینی از هرگونه پروتکل شکنی و عدم ایستادگی در مقابل پروتکل شکنان
خیانتملیاست.
سعید نمکی در اجالس مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی سراسر کشور اظهار داشت :روسای دانشگاه های علوم پزشکی اگر به
هر دلیلی با هر هجمه ،طوفان و جوسازی در مقابل پروتکل شکنی کوتاه بیایند،
بدانند که نمی توانیم این راه را با همدیگر ادامه دهیم.
وی افزود :امروز برد ما در مدیریت کرونا ،باعث آبروی جمهوری اسالمی ایران و
عزت خون شهدا می شود و اگر نتوانیم خدای ناکرده کرونا را مدیریت کنیم ،یک
کسر شان و بی آبرویی برای کل نظام جمهوری اسالمی ایران است نه فقط برای
وزارتبهداشت.
وزیر بهداشت ادامه داد :متعهد به حمایت و پاسداشت خون شهدا هستیم و
برای اعتالی جمهوری اسالمی ایران ،قسم خورده ایم و می دانیم هرگونه پروتکل
شکنی و تجاوز به حریم دیگران در این طرح عظیم ملی و شعله ور شدن آتش
باتالق می تواند ضربه ای به جمهوری اسالمی ایران
بیماری و ماندن کشور در این
ِ
باشد بنابراین باید با تمام وجود در مقابل اندک افرادی که می خواهند پروتکل ها
رابکشنند،بایستیم.
نمکی یادآور شد :وظیفه تک تک همکاران ما در دانشگاه های علوم پزشکی،
ابزار
ایستادگی در مقابل پروتکل شکن ها است و مطلقا نباید کوتاه بیاییم .البته ِ
ایستادن در مقابل پروتکل شکن ،دست ما نیست .ما نه نیروی نظامی و انتظامی
داریم نه ابزار بازدارنده دیگری داریم .باید مرتب تذکر بدهیم ،کاستی ها را بگوییم،
منعکس کنیم ،پروتکل ها را ارزیابی و نظارت کنیم و به مقامات ذیربط به سرعت و
بهلحظهمنعکسکنیم.
وی تاکید کرد :گروه اندکی که حق اکثریت را زیرپا می گذارند و مخدوش می
کنند ،باید حتما معرفی شوند و بنده به عنوان وزیر و سرباز کوچک نظام ،خودم
را مکلف می دانم که به سرعت هرگونه گزارش لحظه ای از استانها را به مقامات
مسئول و مردم منعکس کنم .در مقابل آبروی این نظام ،پاسداشت خون شهدا و
اعتالی آبروی این سرزمین مسئولیم و هرگونه قصور در این زمینه ،قابل بخشش
نیست.
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم پایش مستمر بیماری کووید ۱۹در استانها
گفت :در عرصه بین المللی به یک آمار دو رقمی و افتخار آمیز رسیدیم در شرایطی
که در انگلیس شاهد یک هزار و  ۸۲۰مرگ ،آلمان باالی یک هزار مرگ و آمریکا
باالی چهار هزار مرگ اعالم کرد اما مرگ و میر بیماران در کشور به مرز  ۷۰نفر
رسیدگرچهاینهمدردناکاستامانبایدسرخوشازاینپیروزیشویم.مطمئن
باشید که هرگونه غفلت ،این بار ،آتشی دامن گیر خواهد داشت و اگر در دوره و
خیز قبلی ۱۰ ،تا  ۱۲روز و دو هفته طول کشید تا گرفتاری ما گسترش پیدا کرد
اما امروز ممکن است در ۴۸ساعت و با سرعت باالی انتقال ویروس ،گرفتار شویم.
نمکی خاطرنشان کرد :پایش مستمر و هرگونه خیز جدید اندک بیماری باید
به شدت مورد توجه روسای دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد .نباید از رصد
هوشمند،لحظهایغفلتکنیمتابتوانیمهمانندمازندران،شاهدتبدیلوضعیت
شهرهاوجلوگیریازگرفتاریبیشترباشیم.
نمکی گفت :تعداد تست های تشخیصی باید به شدت افزایش پیدا کند .در
حال حاضر که روزهای آرام تری را از نظر درگیری بیماران بستری داریم ،باید
بیماریابی را خانه به خانه پیش ببریم و هر کانون آلوده و خوشه ای را که فکر می
کنیم در نقطه ای وجود دارد ،باید کشف شود .امروز باید با وسواس بیشتر به پیدا
کردن موارد جدید بیماران بپردازید.
تستهای سریع کرونا باید افزایش یابد
وی خطاب به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور
تاکید کرد :ننشینید که دیگران با عالمت به سراغ شما بیایند اکنون وقت آن است
که سراغ افراد با عالمت و بدون عالمت و یا با عالمت های خفیف غیر قابل بیان
برای بیماران در تک تک منازل محله ها برویم .امروز باید  ۳تا  ۵برابر کار کنیم
و بیماریابی را  ۱۰برابر افزایش دهیم و خانه به خانه به دنبال بیماری بگردید تا
اگر خدای ناکرده ،طوفانی در راه است بتوانید شعله های کوچک این بیماری را
خاموش کرده باشید که خانه و سامانه ما را دچار گرفتاری نکند.
وزیر بهداشت اظهار داشت :مراکز منتخب و سرپایی  ۱۶ساعته به هیچ عنوان
نباید تعطیل شود .می دانم که نگه داشت این مراکز هزینه بر است اما تقاضای
بنده این است که این مراکز را با آزمایشگاه یا نمونه گیری که آزمایش ها را بگیرد و
به مراکز دیگر ارسال کند را حتما سرپا نگه دارید.
نمکی تاکید کرد :در گزارشاتی که می گیرم هنوز نسبت تست های سریع در
کشور ،معقول و منطقی نیست .این تست سریع را به ویژه برای بیماران در روزهای
اول که لود ویروس بیشتر است به عنوان اصلی ترین کار قلمداد کنید و این شیوه
نمونه گیری را برای تعیین تکلیف زودتر بیماران به کار بگیرند.
وییادآورشد:مراقبتازبیماراندرقرنطینهبسیارمهماست.یکیازمشکالتی
که امروز در اکثر استانها داریم .عدم استفاده کافی از اقامتگاه های بیماران برای

ایزوله کردن آنها است .اخیرا سفری به هرمزگان داشتم که به زیبایی این بیماری
را مدیریت کرده و نگران مسافرت ها به جزایر جنوبی کشور بودند .به عنوان نمونه
در هرمزگان که ۸۰۰بیمار در منزل داشتند ،فقط ۱۹نفر در فضاهای اقامتگاهی
ایجاد شده ،بودند و این را باید افزایش دهیم و بتوانیم از این فضاها که دکتر
کولیوند در ایجاد آنها زحمت کشیده ،استفاده کنیم و نباید این ابزار را بایگانی
شدهتلقیکنیم.
وزیر بهداشت گفت :استانهایی که مرزی هستند یا مرزهای هوایی دارند و در
مرکزکشورهستند،بایدبهشدتکنترلشوند.درمناطقیکهمرززمینی،دریایی
و هوایی وجود دارد باید به شدت مراقبت کنید .اگر خدای ناکرده این ورودی ها
را کنترل نکنیم و ویروس جهش یافته ای از یک منطقه دیگر به کشور وارد شود
و ما درست رصد نکرده باشیم ،دچار معضالت جدی در مدیریت آینده بیماری
میشویم.
نمکی افزود :تقاضای بنده این است که روسای دانشگاه هایی که در مناطق
تحت پوشش آنها مرز هوایی ،دریایی و زمینی وجود دارد به شدت مراقبت کنند.
بعضی از گزارشاتی که دریافت می کنیم متاسفانه حاکی از آن است که در برخی
از مبادی ورودی این کار به نحو احسن انجام نمی شود.
وی خاطرنشان کرد :در ورودی و خروجی هواپیماها به ویژه در پروازهای داخلی
باید به شدت مراقبت کنیم .گزارشی دریافت کرده ام که یکی از خطوط هوایی
خارج از استاندارد ،مسافر سوار می کند .باید کنترل بر خطوط هوایی و روی
مسافرت ها در دانشگاه ها به شدت افزایش پیدا کند و این پایگاه های دیده بانی
رابیشترکنند.
وزیربهداشتگفت:اگربتوانیمبارعایتاصولیمانندهوشمندیبیشتر،پایش
مستمر ،رصد موارد بیماری در کشور ،خاموش کردن شعله های کوچک قبل
از رسیدن هرگونه طوفان و عدم پیوست شعله های کوچک به همدیگر با حفظ
صمیمیت و ساختار منسجم ایجاد شده در طرح شهید سلیمانی و همچنین
افزایش تست ها ،فعال نگه داشتن مراکز منتخب و سرپایی و رصد موارد ورودی
و خروجی به کشور و بین استانها پیش برویم می توانیم از خیز جدید احتمالی
بیماریدرکشورجلوگیریکنیم.
نمکی ،جلوگیری از خیز جدید بیماری را مشروط به نظارت مستمر بر پروتکل
ها ،ایستادگی جانانه و جسارت آمیز در مقابل هرگونه پروتکل شکنی در هرکجای
کشورتوسطهرمقامومسئولیوعدمکاهشرعایتپروتکلهادرسطحکشورکه
رابطه مستقیمی با شیوع بیماری و افزایش خیز بیماری دارد ،عنوان کرد.
وزیربهداشتباتاکیدبراینکهدرمقابلپروتکلشکنیدرکشور،بههیچعنوان
کوتاه نمی آیم ،گفت :وقتی در کشوری بزرگمرد فرزند حضرت فاطمه(س) یعنی
مقام معظم رهبری می آیند و مراسمی برگزار می کنند که تک نفره در حسینیه
می نشینند این دو پیام برای داخل و خارج دارد .یک پیام برای داخل این است
که امروز شیوه منطقی عزاداری جده سادات ،اینگونه است و کسی نمی تواند
از ایشان جلوتر یا عقب تر حرکت کند و پیام دوم به بیرون از مرزها این است که
حرکت شیعه منطبق بر منطق و استدالل است .این شیوه خردمندانه منطبق بر
عقل و منطق ،راهکاری است که از روز نخست از رهبر فرزانه دیده ایم و کسی حق
ندارد وقتی یک پیشوای دینی و سیاسی کشور از روز نخست در رعایت پروتکل ها،
اینگونه حرکت می کنند ،از ایشان عقب یا جلو بیفتد.
وی تاکید کرد :تک تک ما مسئولیم که از این شیوه حمایت و پروتکل ها را رعایت
و در مقابل پروتکل شکن ها ،ایستادگی کنیم .بنابراین ایستادگی در مقابل هر
گونه پروتکل شکنی ،وظیفه اصلی است که به شما ابالغ می شود و هرکدام از
عزیزان در سطح استانها در این زمینه قصور کند ،مطمئن باشند که مورد مواخذه
قرارخواهندگرفت.

رییس جمهور :

مردم به افق روشن اقتصاد کشور اطمینان داشته باشند
رییس جمهور هدف جنگ اقتصادی را برهم زدن
آرامش اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد :مردم نسبت
به افق روشن آینده اقتصاد کشور اطمینان داشته
باشند.
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیروزیکشنبه
در یکصد و نود و ششمین نشست ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،با تاکید بر اینکه همه باید تالش کنند
به نحو موثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی
اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کشور و جبران
لطمات تحریمها بهره ببرند ،افزود :برای دولت مسجل
و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست خورده
جنگ اقتصادی ،برهم زدن آرامش اقتصادی کشور
است و امروز تالش میکنند پیروزی ملت در جنگ
اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند.

رییسجمهورافزود:منمطمئنمکهفعاالناقتصادی
کشور و مردم با روشنبینی ،به این نوع اظهارات و
اقدامات توجه و اعتنا نمیکنند و با اطمینان ،آرامش و
امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیتهای خود با
قدرت ادامه میدهند.
روحانی با بیان اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی
و روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط
اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت میکند،
اظهار داشت :اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب
میکند آرامش الزم در این بازارها برقرار باشد.
رییس جمهور تاکید کرد :دشمنان عصبانی تالش
میکنند روند مثبت را متوقف یا کند سازند و با تبلیغات
وسیعرسانههایمعاندوجنگروانی،عمدتابدنبالاین
هستند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کاالها را شرطی

کنند.
روحانی با بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی
ترامپ ،نگاه طرفهای تجاری ایران تغییر یافته و
مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله
جدیدی است ،تصریح کرد :همه باید کمک کنند که
بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاستهایی
که بانک مرکزی اعمال میکند مدیریت و به تعادل
برسد .در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از
روند بررسی و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس
شورای اسالمی در منابع و مصارف الیحه بودجه۱۴۰۰
داده است ،گزارشی ارائه کرد و تبعات و عوارض ناشی از
تصمیمکمیسیونتلفیقمجلسدرزمینهافزایشمنابع
درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت
مردم ،بررسی شد.

رئیسقوهقضاییه:

اجرای بخش عمد ه سند تحول قضایی ،نیازمند اصالح قوانین است

رئیسقوهقضاییهگفت:اجرایبخشعمدهایازسندتحولقضایی،نیازمند
اصالح قوانین و مقررات است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول
قضایی با اشاره به ابالغ عمومی سند تحول قضایی گفت :هم اکنون مطالبه
عمومیبرایاجرایاینسندشکلگرفتهاستوهمهبخشهایقوهقضایهباید
با همکاری نخبگان و صاحبنظران ،اجرای سند را پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود :برای ایجاد تحول قضایی و کسب رضایت عمومی
و اجرای عدالت ،هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا
پشتیبانی الزم برای ایجاد زیرساختهای توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی
قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
رئیسی گفت :اجرای بخش عمدهای از سند تحول قضایی ،نیازمند
اصالح قوانین و مقررات است و الزم است با همکاری قوای مقننه و مجریه،
زیرساختهای قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصالح شده ،سند قابلیت
اجراییپیداکند.
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به زمانبندی ذکر شده
در سند تحول قضایی گفت :برای اجرای راهکارها در موعد زمانی مقرر ،باید
بسیج امکانات در قوه قضاییه ،مقننه و مجریه و تمهید زیرساختهای حقوقی

و مالی الزم انجام شود.
رئیس قوه قضاییه افزود :به منظور رصد دقیق اجرای راهکارها و برنامههای
عملیاتی ،در ساختار ستادی قوه قضاییه ،مرکز پیگیری اجرای سند تحول
قضایی تشکیل شده است و همه بخشهای قوه قضاییه موظف به همکاری با
اینمرکزهستند.
رئیسی با اشاره به لزوم همفکری با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرآیند
اجرای سند تحول قضایی گفت :در آینده نشستهای تخصصی با موضوع
محورهای اولویت دار سند تحول قضایی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد
شد و از نظرات آنها برای اجرای سند تحول قضایی استفاده خواهیم کرد.
رئیسی با اشاره به اهمیت مفاد سند تحول قضایی گفت :این سند برنامه چند
سال آتی قوه قضاییه است و همه دستورالعملها و مقررات و مصوبات در قوه
قضاییه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات
منظمیبابخشهایقوهقضاییهبرایهماهنگیامورتشکیلدهد.
در جلسه دوم ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی ،گزارش معاونت
حقوقی و امور مجلس و معاونت مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در
اجرای سند تحول قضایی مطرح شد و رئیس قوه قضاییه ،دستورات الزم را برای
پیگیریسریعترراهکارهاصادرنمود.

یکفعالسیاسیاصولگرا:

رسانهملیتبدیلبهرسانهجناحی
شده است

یک فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ظرف سالهای اخیر از جایگاه
رسانه ملی به یک "رسانه جناحی" مبدل شده است.
جواد آرینمنش در گفتگو با ایرنا افزود :این سازمان هماینک با تولید برنامههای
گوناگونبعضاسیاهنما،سریال،فیلموگفتگوهااقدامبهتخریبواهانتنسبتبه
مجریان کشور و افرادی میکند که در جناح صدا و سیما نیستند.
وی سخنان به شدت موهن میهمان یکی از برنامههای اخیرا پخش شده
از تلویزیون را محکوم و بیان کرد :اهانت به شخص و مقام رییس جمهوری که
منتخب مردم است آن هم از طریق سازمان صدا و سیما ،جرم محرز است و باید با
مجرم برخورد صورت گیرد.
رییس هیات امنا و معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه آرمان رضوی ادامه داد:
گرچه تجربه نشان داده بطور معمول چنین اتفاقی رخ نمیدهد اما دلیل رخداد
اخیر را ناکارآمدی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و عدم تحقق اصل ۱۷۵
قانون اساسی میدانم .وی تاکید کرد :ناکارآمدی "شورای نظارت بر سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران" در برخورد با عامالن اهانت به رییس
جمهوری در شرایط موجود کامال مشهود است.
نماینده پیشین اصولگرای مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
گفت :این در حالی است که صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران میبایست به
عنوان رسانه ملی یکی از ارکان وحدتبخش و انسجامآور جامعه تلقی میشود و
عملکردد و جهت فعالیت این رسانه لزوما باید در همین سمت و سو باشد.
وی افزود :به هر حال بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران اهانت به رییس
جمهوری منتخب مردم جرم است لذا میبایست حتما با هر فرد و یا افراد مرتکب
چنین جرم مشهودی بطور قانونی برخورد شود.
آرینمنش با دو دوره تجربه نمایندگی مجلس ادامه داد :در دورههای هفتم و
هشتم مجلس شورای اسالمی به دنبال تدوین "قانون نظارت بر صدا و سیما"
بودیمامابخاطرفعالیتهایگستردهمسووالنوقتسازمانصداوسیمااینقانون
به سرانجام نرسید و در کالمی دیگر ابتر ماند.
وی گفت :طبیعی است که شورای ناکارآمد فعلی نظارت بر سازمان صدا و سیما
کهزیرنظررییسآنسازمانفعالیتمیکندقادربهاعمالنظارتمناسبنیست.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود :سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران با چنین وضعیتی ،در مسیر واقعی خود که آزادی بیان ،بیطرفی و
انسجامبخشیدرسطحجامعهاست،هدایتنمیشود.
"احمد جهانبزرگی" که عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی معرفی
شده،اخیرادربرنام هزندهتلویزیونیباعنوان"زاویه"ازشبکهچهارمسیمامطالبی
سخیف ،موهن و اتهامآمیز را نسبت به رییس جمهوری و برخی مسووالن دولت
جمهوری اسالمی ایران نسبت داد که به پس از نشر سریع و گسترده در فضای
مجازی بازتاب یافت ،با جریحهدار کردن افکار عمومی تاکنون در سطحی وسیع
واکنشهای به شدت منفی مردم ،مسووالن و جریانهای سیاسی را در پی داشته که
با محکوم نمودن این فرد و مسووالن پخش آن از صدا و سیما همچنان ادامه دارد.
نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی نیز دیروز در گفتگو با خبرنگار
ایرنا اهانت به مقامات کشور و مسووالن دولت را جرم و تخطی از قانون توصیف
و بیان کرد :این نوع رفتار موهن نه تنها مغایر با قانون است بلکه هیچ انطباقی
با سیاستهای ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ندارد .حمیدرضا
ترقی افزود :مسووالن سازمان صدا و سیما باید پیش از آغاز پخش برنامههای
زنده تلویزیونی چارچوبهای قانونی را به مصاحبه شوندگان ابالغ کنند تا مطالب
و مواضعشان را در همان چارچوب عنوان کرده و مجبور به عذرخواهی نشوند.
سخنگویکمیسیونتلفیقبودجهمجلس:

یارانه نقدی در سال آینده دو برابر میشود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از دو برابر شدن یارانه نقدی در سال
آینده خبر داد.
رحیم زارع در نشست خبری و در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه
 ۱۴۰۰با اشاره به افزایش دو برابری یارانه مردم ،گفت :به هر شخصی که در حال
حاضر یارانه  ۴۵هزار پانصد تومانی دریافت براساس مصوبه تلفیق در سال آینده
 ۹۱هزار تومان یارانه پرداخت میشود ،بنابراین یارانه تمام افراد یارانه بگیر در سال
 ۱۴۰۰دو برابر خواهد شد.
وی با بیان اینکه تقریبا همه یارانههای پرداختی در سال آینده تجمیع میشود،
ادامه داد :همچنین مبلغ  ۲۰هزار میلیارد تومان عالوه بر مبلغ ذکر شده برای
افزایش یارانه  ۳۵میلیون نفر اقشار طبقه متوسط و متوسط رو به پایین قرار داده
شده و ۱۰هزار میلیارد تومان هم برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد
و بهزیستی مصوب شد .زارع با بیان اینکه دولت مبلغ  ۷۳هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومان را در الیحه بودجه برای پرداخت یارانه در سال آینده در نظر گرفته بود ،اظهار
کرد :کمیسیون تلفیق با افزایش این عدد ۱۴۷،هزار میلیارد تومان برای پرداخت
یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰مصوب کرد که جزئیات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
یارانههای پرداختی به افراد در سال آینده تجمیع شده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰مجلس ،افزود :سازمان
هدفمندی یارانهها و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند تا برای
پرداختیارانههدفمندیومعیشتینسبتبهثبتنامکلیهافرادپشتصف،افراد
جدیدالورود و همچنین افرادی که قبال منصرف شده و اکنون مستحق دریافت
یارانه هستند ،اقدام کنند .وی تاکید کرد :تاخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه
هدفمندی و معیشتی از سوی این دو دستگاه تخلف محسوب شده و مسئولیت
آن برعهده کلیه مدیران ذیربط بوده و این تخلف قابل رسیدگی در مراجع
ذیصالح است ،تقریبا کلیه یارانههای پرداختی به افراد در سال آینده تجمیع شده
و پرداخت میشود .زارع با اشاره به اینکه در مجموع  ۳۲هزار میلیارد تومان یارانه
تولید در حوزه مسکن ،کشاورزی ،گردشگری و  ...مصوب شد ،افزود ۱۸ :هزار
میلیارد تومان برای رفع محرومیت در مناطق کمتر برخوردار و همچنین  ۳۳هزار
میلیارد تومان یارانه دارویی قرار داده شد که یارانه دارویی در اختیار بانک مرکزی
قرار داده خواهد شد تا نحوه تامین  ۲.۵میلیارد دالر آن را به صورت ارزی-ریالی
تعیینکنند.
رییسسازمانبسیجمستضعفین:

 ۶۱میلیون نفر در طرح شهید سلیمانی
غربالگریشدهاند

رییسسازمانبسیجمستضعفینازغربالگری ۶۱میلیوننفرازجمعیتکشور
در قالب طرح مقابله با کرونا موسوم به طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
خبر داد.
سردارسرتیپپاسدارغالمرضاسلیمانیدرجلسهقرارگاهامامرضا(ع)باحضور
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه ،اظهار کرد :تاکنون در
قالب طرح مقابله با کرونا موسوم به طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ۶۱
میلیون نفر از جمعیت کشور غربالگری شدهاند و در این چارچوب بیش از ۲۶۰
هزار بسیجی بهکار گرفته شدهاند که هنوز با توجه به ظرفیت موجود  ۵۰۰هزار
نفری بسیجیان در این طرح ،ظرفیتهای بیشتری برای بهکارگیری داریم.
رییس سازمان بسیج مستضعفین افزود :بیش از  ۴میلیون سفیر سالمت در
طرح شهید سلیمانی همکاری میکنند که نقش موثری در پیشبرد موفق این
طرحداشتهاند.
سلیمانی تصریح کرد :اجرای این طرح یک تجربه درخشان دیگر با همکاری و
مشارکت نیروهای فداکار بسیجی و وزارت بهداشت به یادگار گذاشت.
وی گفت :البته هر قدر فعالیتها در جامعه عادی و رعایتها کمتر شود ،ابتالها
به بیماری کرونا بیشتر خواهد شد و قطعا رعایت هرچه بیشتر دستورالعملها و
پیشگیریهای الزم؛ آمارهای ابتال و فوتی را کمتر خواهد کرد به ویژه اینکه باید
توجه داشت هنوز در کشور ما واکسیناسیون آغاز نشده است.
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8اتفاقی که با نخوردن گوشت در بدن رخ میدهد

مصرف غذاهای سالم روی سالمت روان
تاثیرگذارد؟

مزایای عدم مصرف گوشت

اگر شما هم سبک تغذیهای را انتخاب کردهاید که در آن گوشت حذف شده
یا به حداقل میزان رسیده است بدانید که قدم خوبی در جهت سالمتیتان
برداشتهاید؛ البته به شرط اینکه چهارچوب یک تغذیه مناسب و متعادل را رعایت
کنید .در ادامه به مزایای عدم مصرف گوشت اشاره میکنیم.
ً
امتناع از مصرف گوشت به دالیل مختلف رخ میدهد .خیلی از افراد ذاتا
عالقهای به خوردن گوشت ندارند ،برخی دیگر به دلیل حمایت از حیوانات و
محیط زیست به گیاهخواری رو میآورند و برخی دیگر را قیمت گوشت به این
تصمیم وادار میکند .در هر حال عدم مصرف گوشت به هر دلیلی باشد اتفاقات
خوبی در بدن رقم میزند و با مطالعه آن خواهید فهمید که گرانی چندان هم بد
نیست .البته این مورد آخر مزاح بود اما اگر شما هم سبک تغذیهای را انتخاب
کردهاید که در آن گوشت حذف شده یا به حداقل میزان رسیده است بدانید که
قدم خوبی در جهت سالمتیتان برداشتهاید؛ البته به شرط اینکه چهارچوب یک
تغذیه مناسب و متعادل را رعایت کنید.
در ادامه به مزایای عدم مصرف گوشت اشاره میکنیم.
چندکیلوسبکترمیشوید
گوشت قرمز یک ماده غذایی پرکالری است .حذف این ماده غذایی باعث
میشود اعدادی که ترازو نشان میدهد کمتر باشد .به عقیده متخصصان میزان
ً
پروتئین موجود در یک سهم غذایی گوشت معموال بیشتر از نیاز بدن است .یک
وعده معادل 58گرم گوشت گاو میتواند 170کالری به بدن برساند این در حالی
است که همین میزان لوبیا و پنیر توفو به ترتیب به میزان  100و  70کالری دارند.
درست است که تفاوت میزان کالری میان گوشت و لوبیا چندان فاحش نیست
اما واقعیت این است که انباشت کالری و چاقی به مرور زمان اتفاق میافتد.
نتایج بررسیهایی که در سال  2015انجام شده و در Journal of General
 Internal Medicineبه چاپ رسیده است نشان میدهد افرادی که رژیم غذایی
گیاهخواری دنبال میکنند نسبت به افرادی که رژیم معمولی دارند وزن بیشتری
از دست میدهند.
 pHبدنتانکنترلمیشود
زمانی که pHخون متعادل باشد یعنی تعادل اسیدی و بازی بدن در حالت نرمال
و متعادل باشد وضعیت سالمتی بدن در حد باالتری قرار خواهد داشت .در اکثر
رژیمهای غذایی که حاوی گوشت قرمز هستند مواد غذایی اسیدی وجود دارند.
به گفته متخصصان گوشت قرمز باعث تولید میزان زیادی اسید در بدن میشود

که باید جذب و خنثی شود .یادتان باشد که حالت اسیدی باال در بدن زمینه را
برای بروز بیماریها فراهم میکند .عالوه براین وجود استرس و خستگیهای
روزمره نیز میتواند در کنار این وضعیت مقاومت بدن را در برابر بیماریهای جدی
مانند سرطان یا دیابت کاهش دهد.
کمترنفخمیکنید
گوشت قرمز کندتر از مواد غذایی دیگر هضم میشود ،امکان بروز یبوست را باال
میبرد و بعد از مصرف زیاد باعث بروز دردهای شکمی یا نفخ میشود .بعد از قطع
مصرف گوشت عالئم هضم سریع غذا به سرعت بروز میکند چون در این صورت
مصرف مواد غذایی سالم و سرشار از فیبر افزایش مییابد .با گذشت زمان میزان
باکتریهای سالم در رودهها افزایش مییابد و این مسئله به کاهش التهاب در بدن
کمک کرده و احساس نفخ را کاهش میدهد .نتایج پژوهشی که در سال 2015
در  Nutrition Researchبه چاپ رسیده است نشان میدهد که میزان التهاب در
بدن گیاهخواران در مقایسه با افرادی که گوشت میخورند کمتر است.
پوستتانشفافترمیشود
داشتن رنگ و روی خوب و شاداب از درون اتفاق میافتد .زمانی که میوه و
سبزیجات بیشتری که سرشار از ویتامینهای  A, Cو  Eهستند مصرف میکنید
گام بزرگی در جهت بهبود وضعیت پوستتان برمیدارید چراکه این ویتامینها با
رادیکالهایآزادکهعاملاصلیپیریومشکالتپوستیهستندمقابلهمیکنند.
میزانچربیخونتانپایینمیآید
حذف گوشت از برنامه غذایی باعث کاهش جذب چربیهای اشباع شده
میشود که عامل افزایش کلسترول خون هستند .انجمن قلب آمریکا توصیه
میکند که مردم مصرف چربیهای اشباع شده را به  5یا  6درصد میزان کالری
ً
روزانه محدود کنند .این مسئله باعث کاهش کلسترول خون باال میشود .حتما
میدانید که افزایش کلسترول خون زمینه را برای تجمع پالک در جداره رگهای
خونی مهیا میکند .این تجمع که به آن تصلب شرایین نیز گفته میشود میتواند
باعث بروز بیماریهای عروق کرونری ،سکته قلبی و سکته مغزی شود .توجه
داشته باشید که مشکل کلسترول باال ممکن است عامل ژنتیکی داشته باشد
اما بدانید که با حذف مصرف گوشت قرمز میزان کلسترول خونتان کاهش پیدا
خواهدکرد.
احتمال ابتال به سرطان کاهش پیدا میکند
حذف گوشت گاو از برنامه غذایی باعث کاهش خطر ابتال به سرطان کولون

یا روده میشود بخصوص اگر سابقه این بیماری را در خانواده داشته باشید .به
عقیده متخصصان داشتن یک برنامه غذایی سرشار از چربیهای اشباع شده با
بروز التهاب باال در بدن در ارتباط است .یادتان باشد که التهاب مزمن نیز خطر بروز
سرطان را افزایش میدهد.
در سال  2015سازمان بهداشت جهانی ،گوشت قرمز را یک ماده غذایی با
نزایی برای انسان معرفی کرده است .نتایج بررسیهای متعدد
پتانسیل سرطا 
نشان میدهند که ارتباط زیادی بین مصرف زیاد گوشت قرمز و خطر بروز
سرطان و بهویژه سرطان کولون وجود دارد .نتایج پژوهشی که در سال 2019
در  International Journal of Epidemiologyبه چاپ رسیده است نیز نشان
میدهد که مصرف روزانه  76گرم گوشت قرمز یا گوشتهای فرآوری شده در
مقایسه با روزانه  21گرم گوشت میتواند خطر ابتال به سرطان کولورکتال را تا 20
درصد افزایش دهد.
یادتان باشد که پخت گوشت با حرارت باال مانند کباب کردن باعث تولید
ترکیباتی میشود که عامل بروز سرطان در روده افرادی میشود که به طور ژنتیکی
مستعد ابتال به سرطان روده هستند .گوشتهای فراوری شده مانند سوسیس،
کالباس و غیره نیز حاوی نیتراتها بوده و بیشتر در مظان اتهام قرار دارند.
خطر ابتال به بیماریهای جدی کاهش مییابد
حذف گوشت قرمز از برنامه غذایی میتواند خطر ابتال به برخی بیماریها را
کاهش دهد .گوشت قرمز حاوی میزان زیادی اسیدهای چرب اشباع شده است
که خطر بروز بیماریهای قلبی عروقی ،چاقی مفرط و دیابت را افزایش میدهند.
نتایج پژوهشی که در سال 2018در  European Heart Journalبه چاپ رسیده
است نشان میدهد که مصرف زیاد گوشت قرمز با تولید ترکیبی به نام کارنیتین
همراه است که خطر سکته قلبی را باال میبرد .به عقیده محققان ترکیبات تولید
شده باعث ایجاد تغییر در سوخت و ساز کلسترول در بدن شده و همین امر نیز
خطر افزایش پالک در جداره رگهای خونی و در پی آن خطر بروز بیماریهای
قلبی را باال میبرد.
عالوه براین ،خطر بروز بیماری آلزایمر در افرادی که عاشق مصرف گوشت گاو
هستند بیشتر است .نتایج پژوهشی که در سال  2017در British Medical
 Journalبه چاپ رسیده است نشان میدهد که ابتال به این بیماری میتواند با
افزایش میزان آهن در بدن که در نتیجه مصرف زیاد گوشت قرمز بروز میکند در
ارتباطباشد.
انرژیبیشتریکسبمیکنید
هرچه قلب سالمتر و دستگاه گوارش در حالت خوبی قرار داشته باشد جسم
و روح انسان سالمتر و شادابتر خواهد بود .مصرف مواد غذایی سالمتر مانند
لوبیاها،روغنهایگیاهی،غالتکامل،میوههاوسبزیجاتبهجایگوشتباعث
شادابی و انرژی هر چه بیشتر میشود.
مراقبموادمغذیبدنتانباشید
با تمام فوایدی که عدم مصرف گوشت در بدن دارد باید به موارد مهمی دقت
داشته باشید .در واقع باید حواستان به میزان مواد مغذی بدنتان باشد و این کار
ممکن نخواهد بود مگر در سایه داشتن تغذیهای سالم و متعادل .یادتان باشد که
میتوان کمبود پروتئین را با مصرف مواد غذایی گیاهی حاوی این ماده به راحتی
جبران کرد اما عدم مصرف گوشت باعث بروز کمبود برخی مواد مغذی میشود
که باید با مصرف مکمل برطرف شود .این مواد غذایی شامل ویتامینهای گروهB
و بخصوص  B12و همچنین مواد معدنی مانند آهن است .از جمله منابع غذایی
حاوی این ویتامین میتوان به غذاهای دریایی و همچنین توفو ،ماهی ،پنیر و
تخممرغ اشاره کرد .محققان مصرف مکمل را نیز توصیه میکنند .به عقیده آنها
مصرفمکملویتامین B12باکیفیتمیتواندمیزاننیازبدنتانبهاینویتامینرا
بهبهترینشکلتأمینکند.
باید بدانید که در بین افراد زیادی بخصوص افرادی که گوشت قرمز مصرف
میکنند نیز بروز کمبود منیزیم رایج است .امروزه خاکهای کشاورزی از نظر
منیزیم ضعیف هستند و رژیمهای گیاهی نمیتوانند به میزان کافی از این ماده
به بدن برسانند .عالوه بر این در تغذیه گاوها نیز به میزان کافی از این ماده مغذی
وجود ندارد .بنابراین بهتر است تحت نظر پزشک مکمل منیزیم و ویتامین  D3را
نیز فراموش نکنید .یادتان باشد که پروبیوتیکها که باکتریهای مفیدی تولید
میکنندباعثجذبهرچهبیشترموادمغذیوهضمبهترموادغذاییمیشوند.

مغزتانرافعالترکنید
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هوش یک مؤلفه وراثتی دارد ،اما راهکارهایی نیز وجود دارد
که به شما کمک میکند تیزتر و باهوشتر باشید .برخی از
آنها را در این مطلب توضیح خواهیم داد!
قبلترها ،مردم تصور میکردند هوش یک کیفیت
منحصربهفرد است که از نزدیک با تواناییهای شناختی و
زبانی مرتبط است .در حالی که کارشناسان نشان دادهاند
نچیزهاست.درواقع،اگرمیخواهید
هوشبسیاربیشترازای 
باهوشترباشید،بایدرویمهارتهایمختلفکارکنید.
هوش را میتوان به عنوان توانایی عملکرد صحیح
در محیطی که شما را احاطه کرده است ،تعریف کرد.
باهوشترین افراد کسانی هستند که در انطباق با تغییرات و
پاسخگویی به خواستههای زیست محیطی انعطافپذیری
دارند.
در اینجا چند استراتژی برای کمک به شما در افزایش هوش
وجود دارد .با ما همراه باشید...
خوابکافیوباکیفیتیداشتهباشید
بسیاری از فرآیندهای مهم در مغز هنگامی که خواب
هستید ،اتفاق میافتد .مغز اطالعاتی که در طول روز دریافت
کردهاید را پردازش و سازماندهی میکند .سپس ،برخی
اطالعات را دور ریخته و برخی دیگر را تثبیت میکند.
عالوه بر این ،در خواب انرژی ذهنی بازیابی میشود و شما
ناخودآگاه برای یافتن راهحل برای موضوعاتی که شما را
نگرانمیکنندیابرایتاناهمیتدارند،کارمیکنید.بنابراین،
بهره بردن از یک استراحت یا خواب با کیفیت کافی برای
عملکردصحیح،ضروریاست.
مراقببدنتانباشید
ً
مطمئنا میدانید که رژیم غذایی و فعالیت بدنی تأثیر زیادی
درسالمتیدارند.حاال،آیامیدانیدکهآنهامیتوانندبهشما
کمک کنند باهوشتر هم باشید؟ به عنوان مثال ،مطالعات
نشان میدهد که یک رژیم غذایی غنی از ویتامینها و مواد
معدنی نه تنها باعث افزایش هوشیاری ،تمرکز و حافظه
میشود،بلکهازافتشناختینیزجلوگیریمیکند.
همچنینمشخصشدهاستکهفعالیتهایبدنیبابهبود
گردشخوندرافزایشعملکردهایفکریمؤثرند.بهعبارتی
اکسیژن و گلوکز دریافتی مغز را افزایش میدهند .بنابراین
مهم است که به طور منظم به انجام فعالیت بدنی با شدت
متوسط بپردازید و بدنتان را سالم نگه دارید .در واقع این مورد
اشاره به همان ضربالمثل معروف ماست که "عقل سالم در
بدن سالم است".
مغزتان را تمرین دهید تا تیزتر شود
مغز ،مانند عضالت ،به پرورش و تمرین نیاز دارد تا دچار
آتروفی نشود .برای هوشمندتر بودن ،مواجهه با چالشهای
جدیدی که توانایی شناختی را به چالش میکشد ،مهم
است .صرف ده دقیقه در روز برای انجام فعالیتهایی مانند

حل جدول کلمات ،جدول سودوکو یا معماها ،شما را از نظر
ذهنی فعال نگه میدارد .عالوه بر این ،اپلیکیشنهای زیادی
وجود دارد که میتوانند به شما در انجام این کار کمک کنند و
آن را برایتان تسهیل کنند.
بهدنبالیادگیریعمیقترباشید
به طور کلی ،در مدارس ،کودکان بر اساس عملکرد خود در
یک آزمون خاص درجهبندی میشوند .در حال که خیلی از
آنها به سرعت یادگرفتههای خود را فراموش میکنند ،زیرا
درسها را خوب و عمیق یاد نگرفتهاند و فقط آنها را برای
امتحانحفظکردهاند.
برای هوشمندتر بودن ،شما باید یادگیری قابل توجهی
داشته باشید ،اطالعات را با دقت شرح دهید و آنها را در
عمل به کار بگیرید .به عبارتی درک نحوه کار جهان به شما
کمک میکند تا به طور مؤثرتری در آن حرکت کنید.
هر آنچه آموختهاید را بنویسید و مرور کنید
در بحث یادگیری ،نوشتن آنچه یاد میگیرید یک روش
عالی برای تثبیت آن دانش است .زیرا اوال به جای اینکه
منفعالنه فقط مطلبی را دریافت کنید ،به طور فعاالنه روی
آن کاری انجام میدهید .همچنین این کار فرصتی است تا
اطالعات را مرور کرده و در حافظه خود تازه نگه دارید.
هر روز کارهای متفاوتی را انجام دهید
روالها و روتینها حس آشنایی و امنیت دلپذیری را ایجاد
میکنند؛ اما با انجام کارهای مشابه و یکسان در هر روز ،در

نهایتشمامانندیکخلبانخودکارعملمیکنید.
بنابراین ،خوب است که تغییرات کوچکی در زندگی
روزمرهتان ایجاد کنید تا برای هرگونه اعالم هشداری آماده
عمل باشید .بدین منظور میتوانید هر روز مسیر متفاوتی
را برای رفتن به محل کار خود انتخاب کنید و یا با گروههای
مختلفیازدوستانتانگفتگوکنیدویادرکالسهایمختلفی
که توجه شما را به خود جلب میکنند شرکت کنید.
هرروزمطالعهکنید
خواندن یک عادت عالی است که مهارتهای زبانی را
بهبود میبخشد و خالقیتتان را افزایش میدهد .عالوه بر
این ،اجازه میدهد با قرار دادن خودتان به جای شخصیت
اصلی هر داستانی ،هوش اجتماعی و عاطفیتان را پرورش
دهید .در نهایت این که مطالعه کردن یک روش عالی برای
کشفموضوعاتمختلف،افزایشکنجکاویوبازشدنذهن
و ایدههای جدید هم میباشد.
ایدههاراپیگیریکنید
هنگامی که شروع میکنید به پرورش ذهنتان با اطالعات
و عادات جدید ،متوجه خواهید شد که چگونه شروع به فعال
شدن میکند .در واقع ،خالقیت شما افزایش خواهد یافت و
میتوانید بسیاری از افکار جدید و بکر را تجربه کنید.
ایدههایی که توجه شما را به خود جلب میکنند بنویسید
ً
و بعدا به آنها بازگردید ،ایدههای خام و نپخته را صیقل داده
و شکل دهید .بدین ترتیب ،آنها به روشهای جدیدی برای

گسترش و توسعهی ذهن شما تبدیل خواهند شد.
مغز ،مانند عضالت ،به پرورش و تمرین نیاز دارد تا دچار
آتروفی نشود .برای هوشمندتر بودن ،مواجهه با چالشهای
جدیدی که توانایی شناختی را به چالش میکشد ،مهم
است .صرف ده دقیقه در روز برای انجام فعالیتهایی مانند
حل جدول کلمات ،جدول سودوکو یا معماها ،شما را از نظر
ذهنی فعال نگه میدارد
کارها را متفاوت انجام دهید تا باهوشتر شوید
بهطورمعمول،وقتییادگرفتیدکاریرابهطورکارآمدانجام
دهید ،دیگر کاوش در آن زمینه را متوقف میکنید و به آنچه
میدانید ادامه میدهید .در واقع با خودتان فکر میکنید چرا
چیزی را تغییر دهید که خوب و درست کار میکند؟
در حالی که ،جستجوی راههای جدید برای دستیابی به
همان فعالیت به ما کمک میکند مسیرهای عصبی جدیدی
در مغزمان ایجاد کنیم .به عنوان مثال ،شروع به استفاده از
دست غیر مسلط برای انجام کارهای روزمره مانند غذا خوردن
یا تمیز کردن میتواند بسیار محرک باشد.
با خودتان صحبت کنید و از خودتان سؤال بپرسید
آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که فکر میکنید
صحبت کردن با خودتان نشانه دیوانگی است؟ باید بگوییم
ً
که اصال این طور نیست .این یک تمرین بسیار سالم است که
میتواند شما را به داشتن هوش بیشتری برساند.
وقتی نگرانیها ،افکار و احساسات خود را بیان میکنید،
آنها را در سطح عمیقتری پردازش میکنید .عالوه بر
این ،شما با این کار استراتژیهای جدید حل مسئله را
فعال میکنید .بنابراین ،عادت کنید با خودتان صحبت
ً
کنید و از خودتان سؤال بپرسید تا واقعا از نظر روانشناسی
انعطافپذیرترشوید.
برای هوشمندتر شدن زبان دیگری یاد بگیرید
مورد آخر این که ،یادگیری یک زبان دیگر تواناییهای
شناختی شما را بسیار گسترش میدهد .دوزبانه بودن تسلط
کالمی را بهبود میبخشد ،توجه ،تمرکز و حافظه را افزایش
میدهد .از سوی دیگر ،این امر به توسعه دیدگاههای دیگر در
درکجهانکمکمیکندودیدگستردهتریبهشمامیدهد.
چگونهباهوشترشویم؟
در نهایت این که برای هوشمندتر شدن ،باید ذهنتان را
پرورش دهید ،با چالشها روبرو شوید و فعال بمانید .بدترین
دشمنان انعطافپذیری مغز ،عادی بودن و راحتی هستند.
ً
بنابراین ،حتما چالشهای کوچکی را در زندگی روزمره خود
ایجادکنید.
به یاد داشته باشید ،هوش فقط یک نمره روی کاغذ نیست.
در واقع ،وقتی میخواهیم با واقعیت سازگار شویم ،بهترین
دوست و متحد شما است .پس بدون شک ،ارزش کار کردن
و تالش را دارد!

جعبه های دارویی ممکن است هنگام ابتال به برخی بیماری های روانی از جمله
اضطراب یا افسردگی به کمک شما بیایند ،اما نقش تغذیه در برطرف کردن این
وضعیت های روان پزشکی را نمی توان نادیده گرفت.
مطالعات اخیر حاکی از آنند آنچه که شما می خورید ،به طور شگفت انگیزی
با سالمت روان تان در ارتباط است .به عنوان مثال محققان بریتانیایی ثابت کرده
اند افرادی که غذاهای ناسالم بیشتری می خورند ،دارای سطوح باالی اضطراب
هستند .به طور کلی مصرف غذاهای فراوری شده ،دانه های تصفیه شده و
محصوالت شیرین ،شما را در معرض ابتال به افسردگی نیز قرار می دهند.
با این حال ارزش هفت ماده غذایی در بهبود وضعیت سالمت روان ثابت شده
است:
اسیدهای چرب امگا  :۳این نوع چربی ها در فرایند ساخت سلول های جدید
مغز و اتصاالت سیناپس ها بسیار موثرند .اسیدهای چرب امگا  ۳همچنین نقش
مهمی در کاهش التهاب مغز دارند و مصرف منظم آنها خطر ابتال به اختالالت
اضطرابی را تا  ۵۰درصد کاهش می دهد .ماهی های چرب از جمله ماهی قزل
آال سرشار از این نوع اسیدها هستند .منابع غیر حیوانی مانند گردو و آووکادو نیز
حاوی این چربی ها هستند.
آمینو اسیدها :پروتئین های غذایی هستند که به طور پیچیده در تولید انتقال
دهنده های عصبی نقش دارند و اجازه می دهند که سلول های مغز به درستی با
هم ارتباط برقرار کنند .آمینو اسیدهای ضروری برای بدن شما در گوشت ،لبنیات
و تخم مرغ به وفور یافت می شود .کینوا و سویا نیز حاوی پروتئین و آمینو اسیدهای
ضروریهستند.
ویتامین های گروه ب :این نوع ویتامین ها از جمله ویتامین ب ،۶تیامین،
ریبوفالوین ،فوالت ،ویتامین ب  ،۱۲به بدن برای تبدیل مواد غذایی به انرژی
کمک می کنند و به شدت با عملکرد مغز ارتباط دارند .این نکته ثابت شده که
کمبود ویتامین ب  ۱با افرایش خطر ابتال به افسردگی در افراد مسن در ارتباط
است .سطح پایین فوالت یا همان ویتامین ب  ۹نیز در افراد افسرده بسیار پایین
تر از سایر افراد است .منابع عالی ویتامین ب شامل دانه های کامل ،تخم مرغ،
ماهی ،گوشت ،لبنیات ،حبوبات ،سبزیجات تیره رنگ و آجیل است.
کربوهیدرات :کربوهیدرات ها منجر به تولید سروتونین می شوند .سروتونین
هورمون مرتبط با احساس شادی است .این یعنی رژیم های غذایی کم
کربوهیدرات مانند رژیم غذایی کتوژنیک می توانند سطح خلق و خوی و انرژی
را کاهش دهند .شما باید در انتخاب کربوهیدرات ها دقت کنید .میوه ها،
سبزیجات ،دانه های کامل وحبوبات سرشار از کربوهیدارت هستند .قندهای
تصفیه شده ،غذاهای فراوری شده و  ...اگرچه کربوهیدرات دارند اما منجر به
تغییرات خلقی و افزایش اضطراب و افسردگی در شما می شوند.
پروبیوتیکها:ارتباطبینسالمترودهوعملکردمغزیکارتباطقویاست.در
واقع عدم سالمت روده ها و دستگاه گوارش منجر به اختالالت خواب ،افسردگی
و اضطراب می شود .با این حال غذاهای حاوی پروبیوتیک به سالمت دستگاه
گوارش کمک می کند .ماست یونانی ،کفیر ،ترشی کلم سرشار از پروبیوتیک ها
هستند.
ویتامین دی :مطاعات ثابت کرده که سطح پایین ویتامین دی با خطر ابتال به
اضطرابهمراهاست.نورخورشیدبهترینمنبعویتامیندیمحسوبمیشود.با
این حال منابع غذایی مانند ماهی های چرب ،زرده تخم مرغ ،شیر از این ویتامین
بیبهرهنیستند.
آهن :وجود آهن در رساندن اکسیژن به سلول های بدن موثر است .کمبود این
ماده معدنی منجر به کمو خونی شده و عالئمی از جمله خستگی ،افسردگی ،بی
تفاوتی ،و تحریک پذیری را به همراه دارد .تقریبا  ۱۰میلیون نفر در ایاالت متحده
دچارکمخونیفقرآهنهستند.بهتراستبدانیدثروتمندترینمنابعآهنعبارتند
از :گوشت قرمز ،لوبیا ،غالت غنی شده با آهن ،زرده تخم مرغ ،بادام زمینی.

جای ۷قسمت از میوهها و سبزیها
میانزبالههانیست

میوه ها و سبزیجات در طول رشد در مقابل عناصر مختلفی قرار می گیرند و
این باعث می شوند که مواد غذایی سودمند و منحصر بفردی در آنها جمع شود.
اگر شما هم به هنگام برش ،خرد کرد و پوست کردن میوه ها و  ...زباله زیادی
جمع می کنید ،باید بدانید بعضی از متراکم ترین و متنوع ترین مواد غذایی در
همین بخش از میوه ها و سبزیجات یافت می شوند.
پوست مرکبات :شاید هنوز ندانید که پوست مرکبات سرشار از مواد مغذی
مخفی هستند .ویتامین سی موجود در پوست لیمو  ۵برابر بیشتر از پوشت آن
است ضمن این که پوست این میوه سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی ضروری
مانندریبوفالوین،تیمینفنیاسین،فوالت،ویتامینب،۵ب،۶ویتامینآ،کلسیم،
آهن ،پتاسیم ،روی و منیزیم است .شما می توانید رنده شده پوست مرکبات را
همراه با ماست ،پنیر ،و یا غالت ،قهوه و چای میل کنید.
پوست موز :پوست موز سرشار از تریپتوفان است و به تنظیم خلق و خو و بهتر
شدن عالئم افسردگی کمک می کند .شما می توانید به خمیر کیک ،کوکی ها و
حتی سوپ ها پوست موز را اضافه کنید .حتی می توانید از پوست موز سرکه موز
تهیه کنید و از آن به عنوان چاشنی ساالد و سبزیجات استفاده نمایید.
پوستهندوانه:پوستاینمیوهحاویسیترولینین؛اسیدآمینهایاستکهدر
بدن به آرژنین تبدیل می شود و به بهبود گردش خون ،افزایش جریان خون ،بهبود
سالمت قلب ،افزایش ایمنی بدن و کاهش خستگی عضالنی کمک می کند.
ساقه های بروکلی :ساقه های این سبزی تیره رنگ حاوی سولفوران است؛
یک آتی اکسیدان فیتوشیمیایی که دارای خواص ضد التهابی بوده و از سلول ها
در برابر آسیب های دی ان آ محافظت می کند ،سلول های سرطانی را غیر فعال
نموده و به جلوگیری از تشکیل تومور می پردازد.
هسته آناناس :انواع ویتامین ها و مواد معدنی ضروری برای بدن ،در این قسمت
از آناناس پنهان شده اند .هسته آناناس حاوی بروملین است؛ آنزیم هضم کننده
پروتئین که دارای خواص ضد التهابی بوده و می تواند التهاب بینی و سینوس ها را
کاهش دهد .همچنین این ماده ،کاهش دهنده دردهای ناشی از آرتروز و دردهای
عضالنی است .بروملین دارای خواص ضد انعقادی نیز بوده و به جلوگیری از لخته
شدن خون کمک می کند.
برگ های هویج :بیشتر از خود هویج ،برگ هایش پر از کلروفیل هستند .این
ماده به گیاه رنگدانه سبز می دهد .کلروفیل منبعی غنی از منیزیم است و فشار
خون را تنظیم می کند و به قوی شدن استخوان ها و عضالت کمک می کند.
پتاسیم زیادی در آن وجود دارد که فشار خون را کم می کند و سوخت و ساز بدن را
بهبودمیدهد.همچنینازپوکیاستخوانپیشگیریمیکند.حتییکتحقیق
ثابت کرده است که افرادی که در خطر بیماری قلبی هستند افرادی هستند که
پتاسیم بسیار کمی دریافت می کنند .برگ هویج منبعی غنی از ویتامین کا هم
هست که در خود هویج وجود ندارد و برای سالمت استخوان بسیار مهم است.
پوست پیاز :پوست های قهوه ای و کاغذ مانند پیاز و الیه های بیرونی سفت
آن ،منبعی سرشار از ترکیبات فنولی فیبر نامحلول از جمله کوئرسیتین و
فالوونوئیدهای دیگر هستند .فیبر موجود در پوست پیاز ،ریسک بیماری های
قلبی عروقی ،مشکالت گوارشی روده ای ،سرطان روده بزرگ ،دیابت نوع دوم و
اضافهوزنراکاهشمیدهد.ترکیباتفنولیبهپیشگیریازبیماریهایشریانی
کمک می کنند و دارای خواص ضدسرطانی هستند.
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یک استاد دانشگاه پاسخ داد؛

سرپرستخبرگزاریبسیجاستانقم:

تجلی نقش قم در پیروزی انقالب باید به
خوبینمایانشود

سرپرست خبرگزاری بسیج استان قم گفت :با توجه به نقشه ای که دشمنان نظام
درجهت تخریب چهره شهر مقدس قم داشته و دارند باید نقش شهر قم در انقالب
گ تر جلوه داد چرا
اسالمی در فضاهای مجازی مورد توجه باشد و این موضوع را پررن 
که قم خاستگاه انقالب اسالمی و مرکز حوزه علمیه می باشد.
سید حسن حسینی نوده سرپرست این خبرگزاری در نشست کارگروه ارتباطات و
اطالع رسانی استانی چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی که
با حضور نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور در
سالن شهدای رسانه صدا و سیمای مرکز قم برگزار شد ،با توجه به فرازی از سخنان
مقام معظم رهبری در خصوص  ۲۲بهمن اظهار داشت :دهه فجر عیدالله اکبر است
و به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی « ۲۲بهمن در حکم عید غدیراست» چرا که
درآن روز ملت مسلمان طعم نعمت والیت را چشیدند.
حسینی نوده در ادامه این جلسه که بمنظور همفکری درخصوص گرامیداشت ایام
الله دهه فجر برگزارشده بود؛ با بیان اینکه شهرمقدس قم خاستگاه انقالب اسالمی
می باشد؛ بر تجلیل از پیشکسوتان انقالب اسالمی و جانبازان و شهدای آن دوران
تاکید کرد .
وی بسیج را یک نهاد مردمی برشمرد و با اشاره به خدمات بسیج که همیشه فداکار
بوده و خدمت مومنانه نیز داشته است ،از اقدامات و تالشهای بسیج و بسیجیان
استان و همچنین همکاری خوب مردم شریف قم در طرح شهید سلیمانی و رعایت
دستورالعمل های بهداشتی در مقابله با ویروس منحوس کرونا تقدیر کرد .
ویضمناظهارتأسفازسخناننسنجیدهونابخردانهیکیازمسئولیندرخصوص
وضعیت شهر قم ؛ افزود :در اواخر بهمن ۹۸با وجود آنکه در بعضی از استانهای کشور
بیماری کرونا شیوع پیدا کرده بود و کسی جرات اظهار نظر و اعالم کردن آنرا بصورت
رسمی نداشت،قم اولین شهر و استانی بود که بیماری کرونا را شناسایی و اعالم نمود
که متاسفانه برخی ناآگاهانه موضوع «قم هراسی» را درسطح کشور مطرح کردند که
نمونه اخیر آنرا نیز با وجود رعایت خوب دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم قم
درگزارشخالفواقعاظهاراتیکیازمسئولینشاهدبودیمکهامیدواریمدیگرشاهد
اینگونهمسائلنباشیم.
سرپرست خبرگزاری بسیج استان قم با اشاره به وضعیت خوب شهر قم و تبدیل
شدن آن از وضعیت نارنجی به زرد و در حال حاضر آبی ؛ بر استفاده از ظرفیت فضای
مجازی درخصوص برنامه های ایام الله دهه فجر تاکید کرد و گفت :امسال با توجه به
شیوع ویروس منحوس کرونا ؛ اهمیت بزرگداشت ایام الله دهه فجر دوچندان میشود
و با توجه به نقشه ای که دشمنان نظام درجهت تخریب چهره شهر مقدس قم داشته
و دارند باید نقش شهر قم در انقالب اسالمی در فضاهای مجازی مورد توجه باشد و
گ تر جلوه داد چرا که قم خاستگاه انقالب اسالمی و مرکز حوزه
این موضوع را پررن 
علمیهمیباشد.
وی از برگزاری برنامه هایی توسط بسیج با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سطح
پایگاهها و مساجد بصورت محدود خبر داد و افزود :در این ایام باید موضوعات بیانیه
گام دوم انقالب که مطالبه رهبر معظم انقالب اسالمی نیز هست و مباحثی نظیر
تمدن نوین اسالمی ؛ سبک زندگی ایرانی_ اسالمی را برای جوانان و خانوادهها تبیین
و تشریح نمود.
در پایان این جلسه حجت االسالم لطفی نیاسر مدیر کل صداوسیمای مرکز قم از
سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) در خصوص ساخت مستندهایی در طرح شهید
سلیمانی؛ رزمایش کمک مومنانه و بیماری کرونا تقدیر و تشکر نمود و بر ادامه ساخت
مستندهای کوتاه درجهت نشان دادن اقدامات و فعالیت های بسیج در تمامی زمینه
ها و عرصه ها تاکید کرد.
بههمتبنیادشهیدوامورایثارگران؛

همایش اسطوره های ماندگار در قم
برگزار می شود

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم گفت :همایش اسطوره های ماندگار،
تکریم از مادران و همسران شهدا و بانوان شهید و جانباز به همت بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان قم در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.
حجت االسالم حسن هنرمند افزود :همزمان با سالروز شهادت حضرت ام البنین
(س) که به روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده ،همایش بزرگداشت
و تکریم از مادران و همسران شهدا با حضور مادرانی که دو و سه فرزند شهید را
تقدیم کرده اند و تعدادی از همسران شهدا برگزار می شود .وی ادامه داد :هچنین
در این مراسم تکریم از بانوان شهید و جانباز با حضور خانواده بانوان شهید و بانوان
جانباز استان قم برگزار می شود .وی اضافه کرد :این مراسم با رعایت شیوه نامه
های بهداشتی با حضور تعدادی از مادران و همسران شهدا و با سخنرانی حجت
االسالم والمسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار
می شود .حجت االسالم هنرمند عنوان کرد :همایش تکریم از مادران و همسران
شهدا و تکریم بانوان شهید و جانباز روز سه شنبه هفتم بهمن ماه در شبستان کربالی
مسجد مقدس جمکران برگزار می شود .وی تاکید کرد :به منظور رعایت شیوه نامه
های بهداشتی ،حفظ سالمت جامعه هدف و محدودیت نسبت به حضور همه بانوان
ایثارگر ،این مراسم به صورت همزمان از شبکه های مجازی و سایت ها منتشر خواهد
شد .حجت االسالم هنرمند اشاره کرد :از دیگر برنامه های این ایام دیدار و تکریم از
مادران و همسران معظم شهداست که با حضور مدیرکل ،معاونان و مدیران بنیاد به
صورت حضوری در منازل این عزیزان و به صورت غیر حضوری از طریق تماس تلفنی
انجام می شود .همایش اسوه های ماندگار با مشارکت مسجد مقدس جمکران برگزار
می شود.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم خبرداد

آغازعملیاتاجراییاحداث
محور قم  -نیزار

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت :عملیات اجرایی
احداث محور قم -نیزار حدفاصل کیلومتر ۳۰تا انتهای محور آغاز شد.
عباس فراهانی در گفت و گویی اظهار داشت :محور قم -نیزار به طول تقریبی ۴۰
کیلومتربهعنوانجادهقدیمقم-اصفهانشناختهمیشودوازقدمتباالییبرخوردار
است.
وی افزود :در سالهای گذشته حدود ۶۰درصد از عملیات چهارخطه نمودن محور
مذکور انجام شده است .فراهانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی محور نیزار حدفاصل
کیلومتر ۳۰تا انتهای محور توضیح داد :با تکمیل پروژه مذکور بخش اعظمی از محور
به صورت چهارخطه تکمیل می شود .وی در خصوص جزییات عملیات اجرایی
توضیح داد :تابلو گذاری و نصب عالئم ایمنی محور حدفاصل کیلومتر  ۲۹تا ،۳۴
بهسازی واحداث روسازی بتنی ،روکش آسفالت ،ساخت آبروها ،تابلوگذاری و نصب
تجهیزات عالئم ایمنی محور از کیلومتر  ۳۴تا  ۳۸از موارد قابل اجرا در این عملیات
است .به گفته معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم اصالح
هندسی پیچ سه راه نیزار واقع درمحور دلیجان سلفچگان از دیگر موارد عملیاتی این
طرح است .فراهانی گفت :مجموع برآورد هزینه احداث مسیر در حدود  ۴۰۰میلیارد
ریال برآورد می شود.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان قم در پایان یادآور شد :از
ویژگی های طرح مذکور می توان به افزایش ایمنی مسیر و کاهش تصادف ها ،اصالح
هندسی سه راهی نیزار ،تامین راه دسترسی کارخانه سیمان نیزار و بهره برداری از
محور چهارخطه نیزار به طول تقریبی ۱۰کیلومتر اشاره کرد.

آموزش الکترونیکی چطور تاثیرگذار خواهد شد؟

«مقصود فراستخواه» مدیر گروه و عضو هیات علمی موسسه پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی اظهار داشته یادگیری الکترونیکی برای تاثیرگذاری
وامیدآفرینیبههمکنشیمتفکرانه،متأمالنه،خالقانهومسووالنهنیازدارد.
مجازی شدن آموزش یکی از پیامدهای شیوع ویروس کرونا در یک سال
اخیر است؛ روندی که به دلیل شرایط موجود جایگزین یادگیری سنتی شده
استودرخصوصآنواثراتمثبتومنفیاشبحثهاوبررسیهایبسیاری
در میان اندیشمندان علوم اجتماعی و علوم تربیتی صورت گرفته است.
در همین ارتباط ،وبینار تخصصی با عنوان «فرهنگ ،اخالق و مسوولیت
اجتماعی در نظام یادگیری الکترونیکی» به همت موسسه آموزشی مهر البرز
طی روزهای اخیر برگزار شد .سخنران این نشست «مقصود فراستخواه» مدیر
گروه و عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی بود .وی
در این سخنرانی ضمن اشاره به تفاوتهای آموزش سنتی و الکترونیکی به
ارائه تاریخچهای از تاثیرات فناوریها و تکنولوژیها در بروز تحوالت جهانی
ومحلی پرداخت .و همچنین عنوان کرد از آنجایی که ذهنیت ایرانی با عینیت
تکنولوژیکی رشد نکرده است ،نمیتوان شاهد مواجهه متفکرانه ،متأمالنه و
خالقانهبود.
در ادامه مشروح صحبت های وی را میخوانید:
چهچیزیدریادگیریالکترونیکیوجودداردکهدریادگیریسنتینیست؟
مقصود فراستخواه در خصوص وجوه متفاوت یادگیری الکترونیکی و
یادگیری سنتی گفت :در یادگیری سنتی مدل غالب انسان -انسان است.
انسان بزرگی به عنوان معلم در مرکز یاددهی است و انسانهای کوچکی به
نام فراگیرنده در اطراف او .ارتباطات در این نظام آموزشی به صورت عمودی
است و اشیا آموزشی از قبیل گچ ،تخته ،پروژکتور و ...در حاشیه هستند .اما
در آموزش الکترونیکی اشیا آموزشی به طور بیسابقهای وارد جریان آموزشی
میشوند.معلمدیگردرمرکزنیستبلکهفراگیرندههامشارکتبیشتریدارند.
ارتباطات از نوع افقی است و اشیا و تکنولوژی یادگیری اهمیتی اساسی دارد.
تکنولوژیهای ارتباطی و فناوری اطالعات ،محیط مجازی و پلت فرمهای
پیشرفته دیگر فقط ابزار فنی ساده و مطیع انسانها نیستند بلکه آنها با ما کار
دارند و نگاهها ،ارزشها و اصوال مدل ذهنی ما را دگرگون میکنند.
وی گفت :در واقع تکنیکها صورت و سیرت زندگی ،سرشت و ساختار ما
را متحول میکنند .توییتر ،فیس بوک ،تلگرام و ..همه دست به دست هم
میدهند تا مدل ذهنیت اجتماعی و فرهنگی ما را دستخوش تغییر کنند.
زندگی ما تحت تاثیر تکنولوژی و فناوری است
فراستخواه گفت :در دورههای مختلف به نحوی ما شاهد تاثیرات
تکنولوژیها و فناوریها بوده و هستیم .برای مثال عصر مشروطه ایران تحت
تاثیر تلگراف بود .دوران نهضت ملی تحت تاثیر شهرنشینی و رادیو و انقالب
 ۵۷بیش از هر چیز تحت تاثیر نوار کاستها بود .آنگونه که حتی «تافلر»
میگوید انقالب ایران ،انقالب نوارها بود .همچنین تحوالت دهه  ۷۰تحت
تاثیر جنبش مطبوعات و تحوالت دهه ۸۰تحت تاثیر کامپیوتر و اینترنت بود.
همچنین تحوالت دهه  ۹۰را داریم که بیش از هر چیز متاثر از شبکههای
اجتماعی است .وی گفت :در مقیاس جهانی نیز انقالبهای بزرگی داشتیم
که تحوالتی به وجود آوردند .از جمله این انقالبها میتوان به انقالب صنعتی
اول اشاره کرد که با ماشین بخار همراه بود .انقالب صنعتی دوم با الکتریسته،
انقالب صنعتی سوم با کامپیوتر و انقالب صنعتی چهارم با سایبری شدن و
انقالب صنعتی پنجم که سطح فوق پیشرفتهای از فناوری است.
داستان ما ایرانیها با فناوری ،مناقشه برانگیز بوده است
فراستخواه در خصوص وضعیت ایرانیها در مواجهه با تکنولوژی و فناوری
گفت :داستان ما ایرانیها با فناوری در طی تاریخ مناقشه برانگیز بوده است.
تکنیکها ما را به آیندههایی پرتاب میکنند که نه درک کافی از آنها داریم و نه
آگاهی زیستن در آن را داریم.
وی ادامه داد :یک علت این امر این است که ما متاسفانه مواجهه متفکرانه،
متامالنه و خالقی با تکنولوژی نداریم و پیامد این امر این است که در این
شرایط تعامل انسان و تکنیک غنا پیدا نمیکند و به درجه بلوغ نمیرسد.
«فن هراسی» ما ایرانیان تاریخ بلندی دارد
فراستخواه در خصوص علت دوری ایرانیها از تکنولوژی گفت :در دوره
قاجار ،بزرگان با قطار و طرح آن مخالف بودند بطوری که وقتی نخستین
واگنها وارد شدند مردم به آنها سنگ پرتاب میکردند .حتی تا مدتها شاهد
بی اعتنایی بزرگان و حتی اساتید به کامپیوتر و اینترنت هستیم .اساتیدی که
شیوه استفاده از کامپیوتر را نمیدانند و به جای اینکه از دانشجو بخواهند
مطالب خود را برایشان ایمیل کنند همواره میخواهند تا به صورت چاپی
برایشان بفرستند .در واقع در مدت زمانی نوعی فن هراسی به اشکال مختلف
در جامعه رسوخ داشت .عالوه بر این موارد سیاستهای حاکم بر کشور نیز
محیط اینترنت را یکسره محیط تهدید تلقی می کردند بطوریکه نتیجه آن
چیزی جز کنترلهای شدید دولتی و سیاستهای فیلترینگ از باال نبود.
وی گفت:در نتیجه این شرایط یا «فن شیفتگی» مفرط و یا «فن گریزی» و
«فن پریشی» مفرط ایجاد شد .یعنی در واقع تنها چیزی که نبود «فن آگاهی»
بود تا بتوانیم تکنولوژی را بفهمیم و از تاثیر آنها در زندگی مطلع شویم.
ذهنیتایرانیانباعینیتتکنولوژیهمگامنیست
فراستخواه در خصوص پارادوکس تکنولوژی گفت :در یک کشور اروپایی
معموال وقتی تکنولوژی رشد میکند ،مردم با عوارض و تاثیرات آن به صورت
منتقدانه و متفکرانه مواجه میشوند .یعنی در عین اینکه عینیت پیشرفتهای
دارند اما در عین حال ذهنیتشان هم فعال است و از طریق نقد و به چالش

کشیدنسعیمیکنندمشکالتشانراحلکنند.اروپاییهابهتعبیریتکنیک
را مسالهمند میکنند و آن را محل پرسش و تامل قرار میدهند در حالی که
در ایران با توجه به اینکه اساسا عینیت میلنگد ذهنیت هم نمیتواند نقش
موثری ایفا کند .در واقع ذهنیت وقتی خالقانه عمل میکند که عینیتی
موجود باشد .پس باید گفت برای یادگیری الکترونیکی هنوز زیرساختهای
علمی به اندازه کافی مهیا نشده است تا همگام با ان نیز ذهنیت رشد کند.
آموزش پایهای ترین حق همگان است
فراستخواه افزود :به نظر من حق آموزش یا «» right to learnپایهایترین
حق بشری است و هیچکس نباید از آن جا بماند .شبکه ارزان ،با کیفیت و با
دسترسی آسان باید برای همگان فراهم باشد .زیرا تکنولوژی در همان حال
که وسیلهای برای یادگیری است موضوع یادگیری متأمالنه نیز هست .اما
متاسفانه زیرساختهای آموزشی در کشور ما به اندازه کافی رشد نکرده و این
امر در یادگیری مشکالتی را به همراه آورده است.
پیامدهاییادگیریالکترونیکی
فراستخواهدرادامهبهبرخیپیامدهایآموزشالکترونیکیهماشارهداشت
و گفت :غلبه بیش از اندازه تکنولوژی میتواند جهان واقعی را مخدوش کند.
ارتباطات چهره به چهره در این نوع آموزش بی رنگ میشود .اگر اشیا چنان
غلبه کنند ممکن است حتی «انسان زدایی» هم اتفاق بیفتد .گویا انسان به
پایان میرسد و منسوخ میشود .دورهای که دیگر انسانیت وجود ندارد بلکه
دنیا ،دنیای اشیا میشود .به تعبیری ما انسانها به اشیایی تبدیل میشویم
که تحت غلبه ماشینها به زندگی ادامه میدهیم.
وی گفت :همچنین در یادگیری الکترونیکی «اجتماع یادگیری» وجود
ندارد .بلکه دخالت و وساطت اتوماسیونها وضعیتی را ایجاد میکند که
میتوان از آن با عنوان «شبه اجتماع یادگیری» یاد کرد.
وی افزود :در حالی که در محیط یادگیری سنتی یعنی در مدرسه و کالس
درس معلم از حرکات بدنی برای آموزش استفاده میکند و از این طریق نوعی
«دانش ضمنی» به شاگردانش منتقل میکند در محیط الکترونیکی نه تنها
تواناییها و امور الزم برای انتقال دانش ضمنی کاهش مییابد بلکه دچار
نوعیپیچیدگیهاییمیشودواینپیچیدگیهاخودنیازمندتاملند.
تکنولوژی؛ مساله یا راه حل؟
فراستخواه در بخشی از سخنرانی خود بیان داشت :من تصورم این است
که اینترنت و تکنولوژی ضمن اینکه مسالهای برای یادگیری هستند ،راه
حل هم به شمار میآیند .در محیط الکترونیکی با تسهیل دسترسی ،کارایی
باالتر ،کثرتگرایی و مشارکت پذیری بیشتر رو به رو هستیم .از سویی آزادی
از محدودیتها و مرزها و همچنین افزایش تحرکها میتواند از نتایج مثبت
تکنولوژی باشد .در این سیستم آموزشی آزادی انسانها به تعبیری افزایش
یافتهونوعی«دموکراتیزمفرهنگی»تحققیافتهاست.
اینترنت و تکنولوژی در زمینه اخالق و فرهنگ افقهای تازهای برای افراد
ایجاد میکنند .در این فضا دانشآموزان و دانشجویان به اطالعات و آگاهی
دسترسی بیشتری دارند .از سویی اینترنت محیط یادگیری را تعمیم میدهد
 .حتی کسانی که مشکالت شغلی یا جسمی و  ...دارند هم میتوانند از
طریق این فضا به آموزش و یادگیری متصل شوند و چون اینترنت و تکنولوژی
فاصلهها را نابود میکند به همین خاطر به نظر من یک امر اخالقی است .در
این یادگیری یک امر اخالقی دیگر مطرح است و آن این است که به همه به
یکسان توجه میشود و بین افراد تفاوت و تمایزی ایجاد نمیشود .از سویی
میتوان مهمترین جنبه این نوع یادگیری را در شفافیت آن دانست .اگر در
یادگیری سنتی شفافیت زیاد مطرح نبود در یادگیری الکترونیکی شفافیت
بیش از هر چیز خودنمایی میکند .زیرا امکان طرح سوال و پاسخگویی در
آن بیشتر فراهم است .بنابراین در کنار افزایش مشارکت پذیری ،شفافیت هم
بیشتراست.
فلسفهبیموامیدتکنولوژی
فراستخواهدرنهایتگفت:بهنظرمنتکنولوژیضمناینکهبیمهاییایجاد
کرده و میکند امیدهایی را نیز به همراه دارد .در واقع در صورتی که این نوع
یادگیری با همکنشی متفکرانه ،متأمالنه ،خالقانه و مسووالنه همراه باشد
بیش از پیش میتواند اثر گذار باشد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

تعلیم و تربیت باید مروج فرهنگ ایثار و شهادت باشد
رییسبنیادشهیدوامورایثارگرانگفت :تعلیموتربیت
مابایدمروجفرهنگایثاروشهادتباشد،مطمئنباشید
که اگر به این دو مقوله بها بدهیم ،به همان اقتدار معنوی
میرسیم که کلید رمز عبور از هر بحرانی است.
به گزارش خبرنگار حوزه ایثار و شهادت ایرنا،
هجدهمین نشست «گفتوگوی هفته» وزارت آموزش
و پرورش با حضور معاون رییس جمهور و رییس بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،وزیر آموزش و پرورش و جمعی از
معاونین این دو نهاد ،به میزبانی وزارت آموزش و پرورش و
در بستر شبکه شاد ،روز یکشنبه برگزار شد.
سعید اوحدی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره شهدا ،ب ه ویژه شهدای فرهنگی ،حضور در این
نشست و همکاری با وزارت آموزش و پرورش را توفیق
بزرگیخواندواظهارکرد:هجدهمینجلسهگفتوگوی
وزارت آموزش و پرورش با دستگاههای مختلف ،مصداق
فرمایشی از امام هادی(ع) است که نشست با دوستانی
که دغدغه وجودشان کمال است ،موجب انبساط خاطر
و باروری اندیشه است.
معاون رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید خارج از
بحثها و بروکراسی اداری نگاه عمیقتری به بحث تعلیم
و تربیت داشته باشیم ،عنوان کرد :از مقولههای مهمی
که در آموزههای دینی مابیشتر از دیگر مسائل مورد توجه
و تأکید بوده ،موضوع تعلیم و تربیت است.
وی افزود :در آموزههای دینی ما برای آموزش و کسب
علم هیچ محدودیت و قید و شرط جغرافیایی ،زمانی،
جنسیتی و شخصیتی دیده نشده است .هیچ انسانی
در عالم خلقت بینیاز از موضوع تعلیم و تربیت نیست و
انسان در بستر علم و تعلیم و تربیت است که به کمال و

ً
نهایتابهبهشتمیرسد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ظرفیت
 ۱۳۰هزار نفری جامعه ایثارگری در خانواده بزرگ
آموزش و پرورش و وجود  ۱۳۵۰مدرسه شاهد ،عنوان
کرد :جمعیت عظیم خانواده ایثارگر ،معلم ،مدیران،
دانشآموزان و ...یک ظرفیت بزرگ برای علم منتفع
و جهتدار است که هرچقدر برای این ظرفیت وقت
بگذاریم ،باز کم گذاشتیم؛ زیرا طبق فرمایش بزرگان
دین ،ظرفیت علم و تعلیم و تربیت تنها ظرفی است که
هرچه در آن قرار دهید ،گستردهتر خواهد شد.
اوحدی در ادامه ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) درباره اقتدار معنوی که جوهره
رشد و کمال یک جامعه است ،گفت :رسالت سنگین
ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت آموزش و
پرورش ،ایجاد زمینه برای رسیدن به این اقتدار است
که دربرگیرنده اقتدار سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و ...
همهست.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه تعلیم و تربیت
برخاسته از آموزش و پرورش و ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت که رسالت اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران
است ،در اصل دو بال برای دستیابی به اقتدار معنوی
است،افزود:مابهاقتدارمعنوینمیرسیم،مگرازطریق
توسعه تعلیم و تربیتی که در جهت رشد و کمال انسانها
است.
اوحدی با تأکید بر اینکه بحث و تعامل بین بنیاد شهید
و امور ایثارگران و وزارت آموزش و پرورش فراتر و عمیقتر
از مسائل و بروکراسی اداری است ،اضافه کرد :امروز در
دنیاییکهبحرانهویتبهعنوانیکبحرانجدیمطرح

است و با وجود هجمههای فرهنگی دشمن ،کار تعلیم
و تربیت کار بزرگی است ،اما در کنار آن ظرفیت بزرگی
از آموزش و پرورش و گنجینه عظیمی از ارزشها داریم
که پشتوانه بزرگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن
است.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با پیشنهاد ایجاد
کارگروههای فعال بین دو مجموعه بنیاد شهید و امور
ایثارگران و وزارت آموزش و پرورش ،عنوان کرد :امروز در
مسیر رشد و تعالی چله دوم انقالب قرار داریم و حجت
بر ما تمام است ،لذا باید همه تالش ما در دستگاههای
مختلفدرهمینمسیرباشد.
وی افزود :اعتقاد ما این است که امروز در حوزه تعلیم
و تربیت و حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خداوند
برکات بزرگی را به عنوان حجتهای زمینی خود در
اختیار ما قرار داده است ،بیانیه گام دوم انقالب مقام
معظم رهبری برای دستیابی به تمدن نوین اسالمی با
سه کلیدواژه خودسازی ،جامعه پردازی و دستیابی به
تمدننویناسالمییکیازاینحجتهاوسندهایمهم
است .در هفت سرفصلی که مقام معظم رهبری در این
بیانیه تعیین و تأکید فرمودند ،فصل اول به توسعه علم و
پژوهش اشاره کردند که نشان از اهمیت باالی آن دارد.
اوحدی سند راهبردی دیگر در مسیر توسعه چله
دوم انقالب را «مکتب سلیمانی» خواند و افزود :امروز
عصاره همه فضائل ارزشی ،اخالقی و شخصیتپردازی
شخصیت تراز انقالب اسالمی در سیدالشهدای محور
مقاومت حاج قاسم سلیمانی با عنوان مکتب سلیمانی
است که بهعنوان سند بسیار زنده و تأثیرگذار در اختیار
داریم.

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم :

توجه به توریسم درمانی موجب رونق
اقتصادی قم می شود

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم گفت :توجه به توریسم درمانی در وضعیت
موجود اقتصادی باعث رونق اقتصاد و توسعه کسب و کارها و گردش مالی در شهر
مقدس قم با ظرفیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان زمینی خواهد شد.
محمود مسگری دیروز در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر قم از روند اجرای
پروژه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور در بلوار آیت الله بروجردی اظهار
کرد :متاسفانه بعد از کشف نخستین نمونه کرونا با هوشمندی کادر درمان در قم،
شهر مقدس قم مورد هجوم رسانه ای قرار گرفت و موج قم هراسی در کشور با هدایت
رسانههایمعاندتشدیدشد.
سخنگوی شورای شهر قم ادامه داد :بی مهری های متعدد متولیان درمان کشور
و خاصه سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا با وجود رعایت پروتکل های بهداشتی
در هیئات مذهبی قابل توجه است و امیدوارم دیگر شاهد این نوع نگاه به شهری که
پیشانی مبارزه با ویروس منحوس کرونا در کشور بوده است نباشیم.
مسگری با ابراز خرسندی مردم از تحول ایجاد شده در حوزه بهداشت و درمان در قم
اظهار داشت :شهر قم با جمعیت موجود خود به عنوان یک کالنشهر نیازمند توجه
ویژه به ساخت بیمارستان و پروژه های درمانی است و ریشه های پروژه های درمانی
موجود نیز نظر لطف مراجع معظم تقلید و بزرگان حوزوی بوده است.
وی با تقدیر از خدمات حجت االسالم والمسلمین شهرستانی به انجام پروژه های
خدماتی در شهرقم ،گفت :ساخت این بیمارستان تخصصی با مشخصات اعالمی
باعث مباهات برای مردم قم و کشور است ،شورای اسالمی شهر قم به عنوان یک
پارلمانمحلیآمادگیهرگونهکمکدرجهتتسهیلساختوتکمیلاینپروژهمهم
را دارد .وی ادامه داد :توجه به توریسم درمانی در وضعیت موجود اقتصادی باعث رونق
اقتصاد و توسعه کسب و کارها و گردش مالی در شهر مقدس قم با ظرفیت کشورهای
حاشیه خلیجفارسوهمسایگان زمینی خواهدشد.
پروژه های خدماتی در قم باید با نگاه ملی دنبال شود
عضو شورای شهر قم نیز گفت :آفت پروژه های بزرگ اعمال سلیقه در حوزه اجرا
و مدیریت است ولی در پروژه بیمارستان نور این گونه نبوده و پروژه های خدماتی در
قم باید با نگاه ملی دنبال شود .محسن محرری اظهار داشت :خوشحال هستیم که
روند اجرای پروژه های خدماتی خاصه پروژه های درمانی در قم با ذیل به توجه بانیان
امور خیر جاری است.
وی ادامه داد :از نگاه حجت االسالم والمسلمین شهرستانی به توجه به پروژه های
خدماتی مانند ساخت بیمارستان و کتابخانه تشکر می کنم ،به واقع این پروژه های را
باید با نگاه ملی به آن نگاه کرد .این عضو شورای شهر قم افزود :آفت پروژه های بزرگ
اعمال سلیقه در حوزه اجرا و مدیریت است ،اما در پروژه بیمارستان نور شاهد مدیریتی
منسجم و انجام کارها با این سطح و گستردگی طبق برنامه ریزی قبلی هستیم که این
مهم باید مورد توجه سایر متولیان در پروژه های جاری در استان و کشور باشد.
سرپرست اداره کل غله استان قم:

نقشهجانمایینانواییهایقمتهیهشد

سرپرست اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان قم گفت :نقشه جانمایی
نانواییهای استان به منظور ارتقا نظارتها بر فرآیند تخصیص آرد مورد نیاز آنها تهیه
شدهاست.
سعید محمدی بیان کرد :با توجه به پراکندگی و تنوع نانواییها در سطح شهر ،این
نقشه جانمایی تهیه و به صورت کامل در استان انجام شدهاست.
وی افزود :با تهیه این نقشه ،فرآیند رصد ،رهگیری ،پایش حمل و نقل ،تهیه آمار
حجم تخلیه و نیز مصرف آرد تخصیصی به نانوایی ها در مناطق مختلف استان به
دقت صورت میپذیرد .وی ادامه داد :همچنین این نقشه ابزار مناسبی برای تصمیم
گیری در خصوص پراکندگی و چینش واحدهای نانوایی با توجه به پراکنش جمعیتی
در سطح کالن شهر قم است .محمدی گفت :در استان قم تعداد  ۸۷۵واحد نانوایی
شهری و تعداد  ۱۳۲واحد نانوایی روستایی دارای مجوز ودارای سهمیه وجود دارد که
متولیان آنها بصورت متمرکز در سامانه مربوطه اقدام به خرید سهمیه تخصیصی
میکنند .وی بیان کرد :نظارت مستمر برحمل آرد و نیز کیفیت و قیمت نان در قم،
توسط بازرسان این ادارهکل به همراه نمایندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت،
دانشگاه علوم پزشکی ،اداره کل استاندارد و تعزیرات حکومتی استان صورت می
گیرد .گفتنی است فرآیند توزیع ،حمل و تحویل آرد از کارخانه تا عاملیت نانوایی در
استان قم به صورت برخط و در لحظه ،در سامانه و همچنین کاردکس نانوایی ها ثبت
و ضبط میشود .گندم مورد نیاز استان قم در سیلوی بتنی شهید نخعی که در جنوب
غربی شهر قم قرار دارد ،ذخیره میشود ،این سیلو دارای ظرفیت ذخیره سازی ۱۰۸
هزارتن گندم و ۳۶کندو میباشد ،این سیلو با توان تخلیه و بارگیری ۲۰۰تن در ساعت
از امکانات و تجهیزات کامل تخلیه و بارگیری گندم برخوردار است.
ثبت درخواست تنها از ساعت  8تا  12ظهر امکان پذیر است

صدور الکترونیکی مجوز تردد از قم به
شهرهاینارنجیوقرمز

سامانه درخواست صدور الکترونیکی ّ
مجوز تردد از قم به شهرهای نارنجی و قرمز
راه اندازی شد.
افرادی که نیاز ضروری به ّ
مجوز تردد بین شهری از قم به شهرهای نارنجی و قرمز را
دارند می توانند با مراجعه به سامانه  Taradod.moi.irنسبت به ثبت درخواست خود
اقدام کنند .ثبت درخواست در هر روز تنها از ساعت  8تا  12امکان پذیر است.
ُ
ُ
همچنین برای ثبت درخواست نیاز به ورود کد کاربری و رمز عبور است که کد کاربری
ُ
هر فرد ،شماره کد ملی اوست و البته متقاضیان برای رمز عبور نیز می توانند گزینه
دلخواه خود را وارد کنند .در عین حال در این سامانه نیازی به ثبت رایانامه (ایمیل)
نیست .همچنین متقاضیان باید نسبت به بارگذاری برخی مدارک به صورت واضح و
خوانا در این سامانه اقدام کنند که مدرک احراز سکونت مانند سند یا اجاره نامه محل
سکونت در استان قم و یا قبض آب ،برق ،تلفن و یا گاز از آن جمله است.
در عین حال ثبت مدارک خودور متقاضیان شامل برگ سبز یا کارت خودرو ،بخش
دیگری از موارد ضروری برای ثبت نام درخواست مجوز تردد است.
همچنیندیگرمدرکموردنیازبرایتأییدتردد،مدرکتأییدکنندهترددضروریمانند
برگه احضاریه دادگاه ،مدارک پزشکی ،حکم ماموریت ،سند یا اجاره نامه و یا مبایعه
نامه منزل یا محل کار و مدارک مربوط به امور اداری است که باید برای تأیید در سامانه
بارگذاری شود .و اما در صورتی که مشخصات مدارک ارائه شده یکسان نباشد ،این امر
باید در قسمت توضیحات ،شرح داده شود.
متقاضی پس از تکمیل اطالعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز ،کد رهگیری را از
ی کند.
طریقسامانهوهمچنین پیامک دریافت م 
در عین حال ّ
مجوز تردد برای استان های شمالی سه روزه است و در صورت نیاز فرد
به تمدید ،متقاضی مجددا باید درخواست خود را در سامانه ثبت کند.
همچنین درخواست ها تنها برای هفته جاری ثبت می شود و برای هر هفته آتی
باید در زمان خود اقدام کرد .بدیهی است سفر به شهرهای با وضعیت زرد یا آبی نیازی
به صدور مجوز تردد ندارد .همچنین شماره تلفن  31620242برای پاسخ به هرگونه
پرسش یا ارائه توضیح بیشتر معرفی شده است.
رئیس گروه سالمت مادران مرکز بهداشت قم:

 ۲۰درصد بارداریها در قم پرخطر است

رئیس گروه سالمت مادران و باروری سالم مرکز بهداشت قم گفت ۲۰ :درصد
بارداریهایی که ساالنه در قم اتفاق میافتد  ،پرخطر است.
معصومهفرشیدمقدمافزود:بارداریپرخطرشاملشرایطیاستکهسالمتمادریا
جنین دچار تهدید شده باشد و مادران بارداری که دچار این شرایط میشوند نیازمند
مراقبت ویژه میباشند .وی با اشاره به اینکه عوامل زیادی میتواند یک بارداری را
پرخطر کند ،اضافه کرد :عوامل مربوط به بیماریها و مشکالت سالمتی مادر که
قبل از بارداری وجود داشته و مادر بدون کنترل بیماری وارد دوران بارداری شده
مانند چاقی شدید ،فشارخون باال ،بیماری قلبی و دیابت کنترل نشده از جمله این
عوامل است .وی ادامه داد :عوارض مامایی حین بارداری مانند مسمومیت بارداری،
خونریزی ،چسبندگی جفت ،دیابت بارداری و پارگی کیسه آب از دیگر عواملی است
که باعث بارداری پرخطر میشود .مقدم بیان کرد :مادرانی که بارداری پرخطر را تجربه
میکنند نیازمند مراقبتهای بیشتر و تخصصیتر نسبت به سایر مادران میباشند
و باید به دفعات بیشتر برای مراقبت مراجعه کنند و تحت نظر متخصصان مرتبط با
مشکلشانباشند.

اقتصادی5

 شماره 5203ت و سوم 
دوشنبه -ششم بهمن ماه  -1399سال بیس 

کاهش قیمت نفت وافزایش مالیات برتمام بخش های اقتصادی تاثیر می گذارد

بودجه و چالش دوگانه نفت-مالیات

کمیسیون تلفیق از یک سو با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش صادرات نفت
و از سوی دیگر باال بردن قیمت ارز نه تنها شاکله بودجه را تغییر داده بلکه اقتصاد
کشور را در حوزههای مختلفی با ابهام روبه رو کرده است.
تغییر شاکله بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی به یکی از
چالشهای اصلی این روزهای اقتصاد کشور بدل شده است.
طبق قانون ،اختیار نوشتن بودجه با دولت است و مجلس وظیفه بررسی انطباق
بودجه با اسناد باالدستی را بر عهده دارد .این موضوع در اصول  ۵۳ ،۵۲و ۵۵
قانون اساسی آمده است .دولت پیشنهاد دهنده و مجری بودجه پس از تبدیل
آن به قانون است.
مجلس باید وظیفه نظارتی خود را قبل از نوشتن بودجه و بعد از تبدیل آن به
قانون انجام دهد .در زمان ارائه الیحه بودجه به مجلس ،قوه مقننه باید مطابقت و
مغایرت آن را با اسنادی مانند برنامه ششم توسعه و یا سند چشم انداز بیست ساله
مورد بررسی قرار دهد .زمانی هم که الیحه بودجه تبدیل به قانون شد مجلس
وظیفه دارد تا بر اجرای قانون نظارت کند و در صورت تخلف دولت ،وزرا را به
مجلس فرا بخواند و یا استیضاح کند.
اگر قرار باشد مجلس بودجه را از نو بنویسد یعنی جای دولت نشسته و وظیفه
دولت را انجام میدهد .در حال حاضر به نظر میرسد این اتفاق رخ داده است.
کمیسیون تلفیق هم منابع و درآمدهای پیش بینی شده توسط دولت را تغییر
داده و هم مصارف را .بعالوه نرخ دالر ،که از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار در
اقتصاد کشور است را نیز به طرز عجیبی باال برده است.
نفت ،کاهش صادرات ،افزایش درآمد
یکی از اقدامات عجیب کمیسیون تلفیق این است که درعین حالی که میزان
صادرات پیش بینی شده نفت برای سال  ۱۴۰۰را کاهش داده درآمدهای نفتی
را نیز باال برده است .در این مورد «حسن روحانی» پیش از ظهر چهارشنبه هفته

گذشته در جلسه هیأت دولت گفت :آقایان آمدند دو میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه
نفت پیش بینی شده در بودجه را به یک میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه کاهش دادند.
بعد به جای  ۱۹۹هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده  ۲۳۰هزار میلیارد
تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفتهاند .چشمبندی عجیبی شد .نفت کم
شد پول آن باال رفت .این چطور چشمبندی بود که انجام گرفت .ما  ۱۹۹هزار
میلیارد تومان گذاشتیم اینها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰هزار میلیارد تومان کردند
و میزان وابستگی بودجه به نفت را  ۳۱هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
اعداد یاد شده حکایت از آن دارد که کمیسیون تلفیق از یک طرف حدود
 ۳۴.۷۸درصد از صادرات نفتی را کاهش داده و از طرف دیگر  ۱۵.۵۷درصد بر
درآمدهای نفتی افزوده است .بدون شک این افزایش به معنای وابستگی هرچه
بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است .این اقدام درست در مقابل اهداف و
چشماندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد .به عبارتی خود مجلس به عامل عدم
انطباق بودجه با اسناد باالدستی تبدیل شده است.
افزایش درآمدهای نفتی به چه قیمتی؟
با این حال سؤالی که پیش میآید این است که چطور میشود همزمان با
کاهش صادرات نفت و فرآوردههای درآمدهای حاصل از صادرات این کاالها
را افزایش داد؟ جواب در تعیین نرخ ارز یا همان دالر در بودجه نهفته است.
کمیسیون تلفیق نرخ دالر در بودجه  ۱۴۰۰را حدود  ۵۲.۱۷درصد افزایش داده
است.
«محمد باقر نوبخت» ،رئیس سازمان برنامه و بودجه روز پنجشنبه در حاشیه
جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان «خراسان رضوی» در باره اقدام
کمیسیون تلفیق به افزایش قیمت دالر گفته بود :افزایش قیمت ارز غیر منطقی،
احساسی و تابع شرایط کور بود و انتظار داریم به رقمهای متعادلتر برگردد.
وی اظهار امیدواری کرد قیمت دالر در جلسه علنی مجلس که  ۱۷هزار و ۵۰۰

آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی راهسازی مه میل سازه سهامی خاص به شماره ثبت 3121و شناسه ملی
 10860979381به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  18/09/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان
سیدعلی اصغر طباطبائی به شماره ملی 0381574490به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  ،سید میالد
طباطبائی به شماره ملی  0371113611به سمت عضو هیئت مدیره و خانم منصوره عسگری به شماره ملی
 0036242853به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات شرکت به
امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1083576

رییسسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگان:

تومان تعیین شده است به  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان تقلیل یابد.
وی با اشاره به اینکه قیمت نفت در الیحه بودجه سال آینده  ۴۰دالر پیشبینی
شده که با توجه به وضعیت موجود ،امکان تحقق کامل آن وجود دارد گفت:
دولت ابتدا از بودجه  ۸۴۱هزار میلیارد تومانی  ۱۹۹هزار میلیارد تومان آن را به
عنوان سهم نفت در نظر گرفت که حدود  ۲۳درصد کل بودجه را شامل میشود.
الزم به ذکر است که درسال  ۱۳۹۸دولت  ۱۴۳هزار میلیارد تومان درآمد حاصل
از نفت و فرآوردههای نفتی پیشبینی کرده بود که نسبت به سال قبل از آن حدود
 ۴۱درصد افزایش را نشان میداد.
این رقم در بودجه سال  ۱۳۹۹حدود  ۷۸هزار میلیار تومان پیش بینی شده
بود که نسبت به سالهای پیش کاهش قابل توجهی را نشان میداد .این کاهش
بدون شک ناشی از پایین آمدن صادرات نفت به واسطه تحریمها بوده است.
اکنون دولت میگوید با توجه به چشم انداز پیش رو میتوان در سال ۱۴۰۰
حدود  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت صادر کرد که با کسر هزینهها و احتساب
سایر درآمدهای حاصل از فرآوردههای نفتی درآمد سال آینده از نفت به حدود
 ۱۹۹هزار میلیارد تومان میرسد .بنابراین ،منطقی نیست که مجلس به این حوزه
ورود کرده و پیش بینی دولت را نادیده بگیرد .خود دولت پیش بینی کرده و بر
اساس قانون پاسخگوی پیامدهای این پیش بینی و همچنین عملکرد خود در
سال  ۱۴۰۰خواهد بود.
افزایش مالیات؛ خوب اما به وقتش
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای
مالیاتی نیز ورود کرده و  ۱۲۸هزار میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزوده
است .افزایش درآمدهای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیست ،اگر شرایطش
فراهم باشد .اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را حدود  ۲۵۱هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته به خاطر شرایط خاص اقتصاد کشور است.
در سالهای گذشته رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است.
درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه  ۱۳۹۸حدود  ۱۵۳هزار میلیارد تومان و در
الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹حدود  ۱۹۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
الیحه بودجه سال  ۹۹نشان میدهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت
و فرآوردههای نفتی به میزان ۶۶درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای
مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری۲۷ ،درصد رشد کرده است.
هرچند توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تالشها و اقداماتی
جهت افزایش سهم این نوع درآمدها در بودجه ساالنه بسیار ضروری است ،اما
جایگزینی مالیات به جای نفت کار آسانی نیست .این کار نیازمند فراهم شدن
شرایطی است که در حال حاضر در ایران فراهم نیست.
اصرار مجلس به افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و تالش دولت برای
جلوگیری از فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر از سوی دیگر افزایش درآمدهای
مالیاتی را به یکی از چالشهای اصلی بودجه  ۱۴۰۰بدل کرده است.
مالیات به عنوان یک منبع پایدار درآمده نقش بسزایی در تأمین مخارج دولت
دارد .اما واقعیت این است که در کشورهایی مانند ایران دولتها برای تأمین
هزینههای خود بیشتر متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی مانند نفت
هستند .نفت و مالیات دوگانهای هستند که در بودجه به هرگونه تغییری حساس
بوده و اثرات قابل توجهی در بقیه اقتصاد بر جای میگذارند.

آگهیانحالل
آگهی انحالل شرکت مهندسی کاوشگران پترو انرژی یکتا پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  14955و
شناسه ملی  14006878707به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  23/09/1399ومجوز
شماره  218339/99مورخ  26/09/99مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و خانم نعیمه عباسی بشماره ملی
 0386325715به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشانی محل تصفیه :استان قم -شهر قم -صفاشهر-
خیابان عزیزی -کوچه مفید ( 8اقاقیا  )8پالک 111طبقه زیرزمین کدپستی  3716983164 :می باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1083523

افزایش قیمت مرغ و شکر
غیرقانونیاست

رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت :افزایش قیمت
مرغ و شکر غیرقانونی است و نرخ این کاالها بهطور حتم به قیمت قبل باز خواهد
گشت.
«عباس تابش» افزود :اگر تا  ۲روز آینده قیمتها به روال قبل برنگردد ،بدون
شک ورود خواهیم کرد.
وی بیانداشت :عالوه بر اینکه در بازار جمع آوری این کاالها رخ نمیدهد ،از
ذخایر نیز استفاده خواهیم کرد تا قیمت را پایین بیاوریم.
به گزارش ایرنا ،پیش از این نیز اعالم شده بود که قیمت مصرفکننده به ازای هر
کیلوگرم گوشت مرغ گرم  ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان است.
ستاد تنظیم بازار با رصد قیمت و کنترل بازار گوشت مرغ ،بر جلوگیری از افزایش
قیمت و چندنرخی شدن آن در نقاط مختلف کشور تاکید کرده است.
بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و در راستای اجرای مصوبات ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،همه فرآیندهای مرتبط با تولید و عرضه گوشت مرغ،
از تامین نهاده تا تولید و عرضه به عمدهفروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی
بوده است و همه دستگاههای عضو کارگروه ،فروشگاههای زنجیرهای و صنوف
مکلف به همکاری هستند .همچنین پیش از این حداکثر قیمت تحویل شکر
سفید تولید داخل درب کارخانه به ازای هر کیلوگرم به شکل یکسان برای مصارف
صنف ،صنعت و خانوار معادل  ۶هزار و  ۶۵۰تومان و برای مصرفکننده در بسته
بندیهای یک کیلوگرمی هشت هزار و  ۷۰۰تومان تعیین شده است .براساس
مصوبههایپیشین،باتوجهبهتغییراولویتارزیشکرازگروهیکبهدو،مقررشده
قیمتگذاری این کاالی تولید داخل توسط انجمن ذیربط و بر اساس ضوابط
قیمتگذاریسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانتعیینشود.
نایبرییساتحادیهنمایشگاهدارانخودرو:

ادامه روند افزایشی قیمت خودرو

نایب رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو اظهار داشت :نسبت به چهارشنبه
گذشته قیمت خودروها به طور جزیی افزایش داشته است .هر خودرو بسته به
قیمت خود حدود ۲تا ۵میلیون تومان گرانتر شده است.
اسد کرمی در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار کرد :نسبت به چهارشنبه گذشته
قیمت خودروها به طور جزیی افزایش داشته است .هر خودرو بسته به قیمت خود
حدود  2تا  5میلیون تومان گرانتر شده است.
نایب رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به نرخ روز خودرو تصریح
کرد :قیمت پراید از 105میلیون تومان به 107میلیون تومان رسیده است .قیمت
تیبا صندوقدار  118میلیون تومان ،تیبا هاچ بک  128میلیون تومان ،ساینا 130
میلیون تومان ،پژو 405حدود 185میلیون تومان است.
وی همچنین ادامه داد :پژو  206تیپ  2حدود  190میلیون تومان و تیپ
 5حدود  245میلیون تومان ،پژو  V8 206نیز  245میلیون تومان ،پژو 207
دندهای  272میلیون تومان و اتوماتیک  405میلیون تومان ،سمند 183 LX
میلیون تومان ،هایما 800میلیون تومان و جک 800میلیون تومان خرید و فروش
میشود.

آگهیانحالل
آگهی انحالل شرکت سبز رادین صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  7893و
شناسه ملی  10860146517به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 08/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و
آقای علی رادپور به شماره ملی  1280398612به آدرس قم 45 ،متری صدوق ،خیابان
فجر ،خیابان دانش ،کوچه ،1پالک  103کدپستی  3713166844 :به سمت مدیر تصفیه
انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()1083424

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره 139960330002015704مربوط به پرونده کالسه1399114430002002169مربوط به زینب بداغی شهپر فرزند محمدعلی درقسمتی از
سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 50مترمربع پالک شماره فرعی از2334اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دوقم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث امراله زند دفتر  225صفحه (43م الف)8728
 -2رأی شماره  139960330002014054مربوط به پرونده کالسه  1397114430002000398مربوط به ابوالفضل آزادی فرزند محمود در قسمتی از سه
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت50مترمربع پالک شماره فرعی از2334اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث امراله زند دفتر  225صفحه (43م الف)8729
 -3رأی شماره  139960330002014853مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000587مربوط به ابوذر خدامرادی فرزند سلیمان درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت98مترمربع پالک شماره836فرعی از 2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مظاهر لقائی صفحه 252دفتر(453م الف)8730
 -4رأی شماره 139960330002015700مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001804مربوط به محمد رئیس عبداللهی فرزند غالمحسین درقسمتی
از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 119مترمربع پالک شماره فرعی از  1788و  1787اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدباقر و اصغر و اکبر شهرت همگی رئیس عبداللهی وراث رضاقلی رئیس عبداللهی(م الف)8733
 -5رأی شماره  139960330002015694مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002763مربوط به علیرضا سلطانی یداله زاده فرزند حسین
درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 119مترمربع پالک شماره فرعی از  1788و1787اصلی واقع در
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدباقر و اصغر و اکبر شهرت همگی رئیس عبداللهی وراث رضاقلی رئیس
عبداللهی(مالف)8734
 -6رأی شماره  139960330002014741مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000806مربوط به مصطفی رضایی فرزند حسین در قسمتی از سه
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 61/69مترمربع پالک شماره فرعی از  2388اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی حسن پرزاد انتقالی طی سند قطعی  73498مورخ  81/11/30دفترخانه  12قم(م الف)8735
-7رأی شماره  139960330002014742مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000621مربوط به صدیقه یعقوبی فرزند نصراله درقسمتی از سه
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  61/69مترمربع پالک شماره فرعی از 2388اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی حسن پرزاد انتقالی طی سند قطعی  73498مورخ  81/11/30دفترخانه  12قم(م الف)8736
-8رأی شماره  139960330002014835مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000793مربوط به علیرضا باقری مهید فرزند ابوالحسن درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 195مترمربع پالک شماره فرعی از 1941/288اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدعلی چهره قانی صفحه 166دفتر(91م الف)8737
-9رأی شماره 139960330002015536مربوط به پرونده کالسه 1396114430002001133مربوط به علی قرئلی فرزند سیف اله درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 65/40مترمربع پالک شماره 268فرعی از 2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از جعفر نصیریان مفیدی صفحه 317دفتر(424م الف)8738
-10رأی شماره  139960330002013125مربوط به پرونده کالسه  1392114430002004278مربوط به پرویز نوری مستعین فرزند حسین درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 69مترمربع پالک شماره فرعی از  2100اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی شماره 34889مورخ 92/8/1دفتر45قم(م الف)8739
-11رأی شماره 139960330002014834مربوطبه پرونده کالسه 1399114430002001461مربوط به اشرف مهرپرورفرزند تقی درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت72مترمربع پالک شماره فرعی از 2556/40اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند قطعی صفحه 309دفتر(706م الف)8740
-12رأی شماره 139960330002015537مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002653مربوط به حسین رفیعی فرزند اکبر درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت97مترمربع پالک شماره فرعی از 2415/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی

و خریداری مع الواسطه از وراث فتحعلی احمدی انتقالی طی سند قطعی 65343مورخ 48/2/31دفترخانه 8قم(م الف)8741
-13رأی شماره  139960330002015130مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000897مربوط به زهرا زندیه فرزند محمدقربان درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت68مترمربع پالک شماره 56فرعی از2266اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدرضا ایزدپور صفحه 344دفتر(204م الف)8742
-14رأیشماره 139960330002016065مربوطبهپروندهکالسه 1399114430002001552مربوطبهمیثمشادمانیقمیفرزندغالمحسیندرقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت114مترمربع پالک شماره فرعی از2252/84/2610اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 517دفتر(170م الف)8743
-15رأی شماره  139960330002014858مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000498مربوط به محمدحسین کعبی پور فرزند مصطفی
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت24/50مترمربع پالک شماره فرعی از2734اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مریم صفری صفحه  391دفتر (129م الف)8744
-16رأیشماره 139960330002015118مربوطبهپروندهکالسه 1398114430002002688مربوطبهرقیهمحمدیفرزندرستمدرقسمتیازششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 152/77مترمربع پالک شماره فرعی از 1955اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از حسین افسر(م الف)8745
-17رأی شماره  139960330002014863مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002264مربوط به رضا هاتفی مبارز فرزند علی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 112/36مترمربع پالک شماره فرعی از 2295/1/5اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 183919مورخ 95/7/15دفترخانه 3قم (م الف)8746
-18رأی شماره  139960330002015540مربوط به پرونده کالسه  1391114430002019261مربوط به عبدالحسین طهماسبی فرزند محمدحسین
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 74/57مترمربع پالک شماره  93فرعی از 1875اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عباسعلی مدحتی صفحه 325دفتر(160م الف)8747
-19رأی شماره 139960330002016070مربوط به پرونده کالسه 1396114430002001510مربوط به محمد دروگر فرزند محرم درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت147/62مترمربع پالک شماره فرعی از1939/223اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی صفحه 355دفتر(219م الف)8748
-20رأی شماره  139960330002012901مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000306مربوط به غالمعلی حبیب الهی فرزند علی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت65مترمربع پالک شماره فرعی از1856/83اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالحسن جعفری چهره قانی صفحه 326دفتر(168م الف)8749
-21رأی شماره  139960330002014698مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000820مربوط به سیده مهدیه علوی فرزند سیدعبدالواحد
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت114مترمربع پالک شماره فرعی از2281اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از امیر رازقی صفحه  151دفتر (565م الف)8750
-22رأی شماره  139960330002014586مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000859مربوط به مصطفی احمدی فرزند حجت اله درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60مترمربع پالک شماره فرعی ازباقیمانده 1953/384اصلی به پالک  1953/384/1443اصلی
تغییر یافته واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن مرادی صفحه  130دفتر (141م الف)8751
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را
به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی
تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/20:
تاریخانتشارنوبتدوم99/11/06:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید
نمودهاند.
 -1رای شماره  139960330001010679مربوط به پرونده کالسه  1395114430001000144مربوط به
صغری تقی سعادتی فرزند علی نقی در ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 1571/38مترمربع پالک شماره
 44/388اصلی واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری از مهدی حمیدی
راد احدی از وراث ابراهیم بی حاصل(م الف )8731
 -2رای شماره 139960330001009454مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000859مربوط به اعظم

نیکوخلق فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت9/90مترمربع پالک شماره 10379/4اصلی واقع
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  266صفحه (280م الف )8732
 -3رای شماره  139960330001006320مربوط به پرونده کالسه  1396114430001000269مربوط
به سیدمحمد مهدی زیدی فرزند سید ثمررضا در ششدانگ یک ساختمان به مساحت  100/83مترمربع پالک
شماره  10586اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم به موجب اسناد رسمی به شماره
های  194436مورخ  1395/12/23دفترخانه 18قم و  201468مورخ  1398/12/12دفترخانه 18قم(م
الف)8752
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی

صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/20:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/11/06:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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دوشنبه -ششم بهمن ماه  -1399سال بیس 

مهاجم پرسپولیس در رده دوم؛

قایدی جوان برتر فوتبال آسیا شد

مهاجمتیمفوتبالاستقاللبهعنوانبرترینبازیکنجوانحاضردرقارهکهندر
سال  ۲۰۲۰از نگاه هواداران انتخاب شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا چندی پیش در نظرسنجی خود به انتخاب برترین
بازیکن جوان حاضر در قاره کهن پرداخت که در این نظرسنجی مهاجم تیم
فوتبال استقالل موفق شد با کسب اکثریت آرا به عنوان جوان برتر سال ۲۰۲۰
آسیامعرفیشود.
مهدی قایدی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و استقالل با کسب ۲۴.۴۰درصد آرا
نفر اول این نظرسنجی شد.
بعد از قایدی ،مهدی عبدی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در رده دوم ایستاد.
در این نظرسنجی بازیکن ژاپنی رئال مادرید که در سال اخیر در دو تیم مایورکا
و ویارئال قرض داده شده بود ،هم حضور داشت .تاکهیرو تومیاسو بازیکن ژاپنی
بولونیا و مهند علی بازیکن عراقی هم دیگر افراد حاضر در این نظرسنجی بودند.
فهرست  ۱۰جوان برتر آسیا به شرح زیر است:
مهدی قایدی استقالل ،مهدی عبدی پرسپولیس ،وون دو جائه بازیکن اولسان،
تاکهیرو تومیاسو بولونیا ،تاکفوسا کوبو رئال مادرید قرضی مایورکا و ویا رئال،
عبدالرحمان غریب از االهلی عربستان ،کائورو میتوما از کاواساکی ،مهند علی از
الدحیلقرضیدرپورتیموننسهپرتغالوالسیلیهقطر،سافاویرشیدازدارالتعظیم
مالزی،عبداللهالحمدانالشبابعربستان.

گوچی:باهتتریکمانتقامگرفتم

نمیتوانم بگویم به ایران برنمیگردم

از سوی کادر فنی تیم ملی بزرگساالن ایران ؛

ت قمی به تیم ملی
دعوت دو فوتسالیس 

دو فوتسالیست قمی که در ترکیب سایر تیمهای لیگ برتری توپ میزنند از
سوی کادر فنی به اردوی جدید تیم ملی بزرگساالن ایران دعوت شدند.
برپایه این گزارش  ،فوتسالیستهای قمی دعوت شده به اردوی آمادهسازی
نزاده و محمدطاها نعمتیان هستند،
تیم ملی بزرگساالن ایران علیاصغر حس 
بازیکنانی که به ترتیب در ترکیب تیمهای گیتیپسند اصفهان و سنایچ ساوه در
فصل جاری لیگ برتر فوتسال بازی میکنند.
نزاده که ستاره و پرافتخارترین فوتسالیست قمی به شمار میرود ،از اوایل
حس 
دهه  1380در تیم ارمکیش قم خود را مطرح کرد و با درخشش در این تیم دو
عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر را کسب کرد و سپس با صبای قم اوایل دهه 1390
یک عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد ،اما بیشترین افتخارات وی در ترکیب
تیمهایی نظیر تاسیسات دریایی ،گیتیپسند ،مس سونگون و فوالد ماهان
اصفهان رقم خورده است.
این بازیکن که سابقه بازی در الریان قطر و نوریلسکی نیکل روسیه را نیز دارد و
همراه با تیم ملی ایران در سه دوره جامهای جهانی فوتسال در س الهای ،2008
 2012و  2016حضور داشته و مقام سومی جام جهانی  2016را در کارنامه دارد،
چهار دوره در سالهای  2017 ،2016 ،2014و  2018مرد سال فوتسال آسیا
نیز شده است.
محمدطاها نعمتیان دیگر فوتسالیست قمی دعوت شده به تیم ملی ایران است
که از تیم آتلیهطهران قم خود را به سطح اول فوتسال ایران معرفی کرد و اکنون
در تیم سنایچ ساوه توپ میزند ،این دو بازیکن به همراه سایر نفرات مد نظر
سیدمحمد ناظمالشریعه سرمربی تیم ملی باید از هشتم بهمن ماه در اردوی تیم
ملیحضوریابند.
این مرحله از آمادهسازی تیم ملی فوتسال تا چهاردهم بهمن در سالن آکادمی
تیم ملی ادامه دارد و بازیکنان تیم ملی باید روز هفتم بهمن خود را به کادر فنی تیم
ملی معرفی کنند ،نفراتی که از تیمهای مختلف لیگ برتری به اردو دعوت شدهاند
اما بین آنها خبری از فوتسالیستهای تیم فردوس قم نیست.
همه چیز به تابستان موکول شد

«جهانبخش»برایتونراترکنمیکند
«علیرضا جهانبخش» تصمیم
گرفته تا پایان فصل در برایتون بماند و
سپسدربارهآیندهاشتصمیمبگیرد.
تیم فوتبال برایتون در چارچوب دور
چهارم رقابتهای جام حذفی فوتبال
انگلیس موسوم به FACUPبا نتیجه
 ۲بر یک از سد بلکپول گذشت و به
مرحله بعدی صعود کرد .علیرضا
جهانبخش ،بازیکن ایرانی برایتون به
دلیل مصدومیت نتوانست تیمش را
در این دیدار همراهی کند .چندی
پیش جهانبخش عدم رضایت خود
از میزان حضورش در زمین برای
برایتون را اعالم کرده بود و پس از آن
رسانههای انگلیسی و غیر انگلیسی نیز به این موضوع پرداختند و او را در آستانه
جدایی از مرغهای دریایی قلمداد کردند .اما شنیدهها حاکی از آن است که
احتمال جدایی جهانبخش از برایتون در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی نزدیک به
صفراستواینبازیکنگیالنیتمایلداردتاپایانفصلدراینتیمانگلیسیبماند
و ضمن آزمون آخرین شانس خود ،بدون عجله و استرس راجع به آینده خود در
تابستان ۲۰۲۱تصمیم بگیرد .علیرضا بعد از شایعات اخیر دوباره چند پیشنهاد از
کشورهایمختلفاروپاییدریافتکردهاماگویاقصدداردبهحضورشدرانگلیس
و برایتون ادامه دهد .البته که هنوز هیچ چیز از سوی این بازیکن اعالم نشده و
باید دید در عمل چه اتفاقاتی رخ میدهد .علیرضا در این فصل  ۱۱بار با پیراهن
برایتون به میدان رفته و  ۲گل در جام اتحادیه به ثمر رسانده است .او علیرغم
نمایش قابل قبول در این فصل نتوانسته در اکثر دقایق در زمین حضور داشته
باشد و البته در این بین  ۲مصدومیت ،او را برای چند هفته دیگر خانهنشین کرد.
باید دید آینده این بازیکن خوشاخالق فوتبال کشورمان به کجا منجر میشود و او
در ادامه سال  ۲۰۲۱چه نمایشی از خود بروز خواهد داد؟

مهاجم ایرانی تیم زووله گفت :االن نمیتوانم بگویم امکان ندارد به ایران برگردم یا
 ۱۰۰درصد به ایران میآیم؛ ابتدا باید منتظر باشم و قراردادم با زوله تمام شود و بعد
در مورد آینده تصمیم گیری کنم.
رضا قوچاننژاد در گفتوگویی تلویزیونی درباره بازی اخیر تیمش که منجر به
هتتریکش شد اظهار داشت :بازی با ویلم بازی سختی بود .خدا را شکر بعد از
ورود به میدان توانستم در  ۱۲دقیقه هت تریک کنم .تنها بازیکنی هستم که در
فوتبال هلند بعد از ورود به میدان به عنوان بازیکن ذخیره۲بار هت تریک کردهام.
وی در ادامه راجع به احتمال جداییاش گفت :با این اتفاق شاید باشگاه زووله
به من اجازه جدایی ندهد .بعد از هت تریک در بازی با ویلم رسانه های هلندی

هم به این موضوع اشاره کردند .قرارداد من تا پایان فصل جاری است .با این بازی
کمی شرایط جدایی ام از تیم سخت شده است .خب دالیلی اتفاق افتاده که من
کمتر برای زووله بازی کنم و همیشه بحث جداییام از این تیم مطرح بوده است.
متاسفانه در گذشته چند بار با سرمربی در مورد فوتبال بحث کردهام و باید بگویم با
هم کنار نمیآییم .خب این در فوتبال طبیعی است .برخی با این دیدگاه سرمربی
کنار میآیند و بعضی هم مثل من نه .اما من یک بازیکن حرفهای هستم .تحت هر
شرایطی چهبازی کنمو چهبازینکنمسعیمیکنمتمرینرابهبهتریننحوداشته
باشم و هر موقع به زمین میروم برای تیم مفید باشم .خوشحالم که در بازی اخیر
در  ۱۲دقیقه  ۳بار برای تیم گل زدم .بازی را  ۱-۳بردیم و حس خوبی داشتم چرا

وزیر ورزش و جوانان:

پزشکمعالج ۲پیشکسوتفوتبال:

برای کسب مدال طالی المپیک پاداش ویژه در نظر داریم

نماینده قم در لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور که با کسب مقام چهارم از
صعود به مرحله بعد بازمانده بود ،با اعالم آرای کمیته انضباطی در مرحله نهایی
اینرقابتهاحضورخواهدیافت.
تیمهندبال«پاسناجاقم»درلیگبرتراینفصلباتیمهاینیرویزمینیشهید
شاملی کازرون ،ذوب آهن اصفهان ،پرسپولیس بهبهان ،ستارگان دشتستان و
نفت و گاز گچساران در گروه اول همگروه بود و با کسب  ۱۰امتیاز از  ۱۰بازی
در رده چهارم جدول شش تیمه گروه قرار گرفته بود و به دلیل صعود سه تیم برتر
از هر گروه ،نماینده قم از صعود بازمانده بود که در ادامه با رأی کمیته انضباطی
فدراسیون هندبال «پاس ناجا قم» به مرحله نهایی این رقابتها صعود کرد.
در بند پنجم آرای کمیته انضباطی فدراسیون هندبال درباره اتفاقات دیدار
فوالد مبارکه سپاهان و فراز بام دهدشت از گروه دوم مسابقات لیگ برتر هندبال
کشور ،آمده است« :در سی و سومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال کشور
ً
در بخش آقایان علی رغم اینکه قبال و به موجب صورتجلسه فنی و قرعه کشی
مسابقات مذبور قرار بر این بوده که سه تیم از هر گروه صعود نمایند ،لیکن با عنایت
به شرایط و اوضاع و احوال ترسیمی و با تأمل به نظر صریح اعضای کارگروه فنی
(خبرگان فنی) و نیز اعضای کمیته انضباطی در راستای احقاق حق و جلوگیری
از تضییع حق باشگاه زغال سنگ طبس ،از هر گروه چهار تیم به مرحله نهایی
صعود میکنند» گفتنی است تا این لحظه نحوه برگزاری مسابقات و رویایی تیمها
با یکدیگر در مرحله نهایی ،توسط فدراسیون هندبال اعالم نشده است و فقط به
تیم قم زمان اولین بازی که  ۱۳بهمن ماه است اعالم شده است.

شرایط میناوند بهتر شده است

وزیر ورزش و جوانان ،گفت :مدال طال در جایگاه کاروان ورزشی کشورها در بازیهای المپیک تاثیر زیادی دارد و در همین
راستا برای کسب مدال طال ،پاداش ویژهای در نظر داریم.
«مسعودسلطانیفر»وزیرورزشوجوانانروزیکشنبهدرپایانمجمععمومیکمیتهملیالمپیکدرجمعاعضا،اظهارداشت:
رویکردی که منجر به آمدن سید رضا صالحیامیری به کمیته ملی المپیک شد ،مسیر درستی را طی کرد.
وی افزود :ما در سالهای اخیر در کنار موفقیتهایی که در عرصه ورزش داشتیم به یک هدف جدی و عمیق رسیدیم و جامعه
ورزش لذت شیرینی خاصی را چشید.
وزیر ورزش ادامه داد :موفقیتهای ایران در بازیهای کشورهای اسالمی ،مقدماتی جامجهانی فوتبال ،بازیهای آسیایی
و پاراآسیایی جاکارتا ،جام ملتهای آسیا و کسب سهمیه المپیک توکیو و دیگر رشته های مختلف بسیار ارزشمند بوده است.
سلطانیفر اضافه کرد :دستاوردهای ورزش ایران در سال های اخیر ارزشمند بوده و موفق شدیم مزه هماهنگی و همبستگی
را به همه ارکان و دیگر دستگاه های اجرایی بچشانیم.
وی گفت :در زمانی که بازیهای المپیک و پارالمپیک توکیو به دلیل کرونا به تعویق افتاده و محدودیتهای آن که ایران و دنیا با
آن روبرو است ،ما تالش کردیم از حداقل زمان استفاده کنیم تا کاروان ایران به آمادگی الزم برای موفقیت در این رویداد برسد.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد :نیازهای مالی فدراسیونها را با وجود وضعیت ویژه کشور و تحریمها ،تامین کردیم .تالش می
کنیم تا اگر کاروان اعزامی به بازیها با مشکلی مواجه شد با همکاری فدراسیونها و کمیته ملی المپیک ،مدیریت می کنیم.
سلطانیفر درباره پاداش قهرمانان ،گفت :کمک هزینه قهرمانانی که سهمیه کسب کردند در یکسال اخیر پرداخت شده و
ورزشکارانی که در مدت شش ماه تا آغاز بازی ها سهمیه کسب کنند مبلغ پنج میلیون تومان ماهیانه هم دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد :پاداش قهرمانان را هم تبدیل به امتیاز کردیم و تصمیم داریم بخشی از پاداش قهرمانان را تا پایان سال  ٩٩را
پرداخت کنیم .کسب طال در جایگاه مدالی خیلی تاثیر دارد و ارزش طال ویژه است و پاداش ویژه هم درنظر گرفتیم که در آینده
نزدیک اعالم می کنیم.

پزشک معالج ۲پیشکسوت فوتبال ایران گفت :وضعیت این ۲فوتبالیست اسبق تیم ملی ایران نسبت به گذشته بهتر
شده و «مهرداد میناوند» از لحاظ سطح هوشیاری مشکلی ندارد.
«سیدمحمدرضاهاشمیان»بااشارهبهشرایط«مهردادمیناوند»وروندمعالجهویاظهارداشت:وضعیتبازیکناسبق
تیم ملی فوتبال ایران نسبت به چند روز گذشته بهتر شده است و مهرداد از لحاظ سطح هوشیاری مشکلی ندارد اما
همچنانترجیحمیدهیماودرخوابمصنوعیباشد.درروزهایآیندهنسبتبهتغییرشرایطاوتصمیمخواهیمگرفت.
البته جداسازی دستگاههای تنفسی از وی زمان َبر است و نمیشود مدت زمان خاصی برای آن تعیین کرد.
وی با بیان اینکه هماکنون چندین دارو برای بهبود به این بیمار تزریق میشود افزود :در کنار تالش برای بهبود شرایط
این پیشکسوت فوتبال ایران ،به دنبال آن هستیم تا عوارض سوء این دارو را نیز کاهش دهیم زیرا هر دارویی در کنار
قدرت اثر بخشی مثبت ممکن است ،عوارضی نیز داشته باشد .البته عوارض برخی از داروها الجرم است و نمیشود
کاری کرد .برای بهبود بیماران کرونایی داروهای زیادی تجویز میشود و این تنها شامل حال «مهرداد میناوند» یا «علی
انصاریان» نیست .پزشک معالج بازیکن پرسپولیس همچنین گفت :برای درمان تمام بیماران امید داریم و تالش
خواهیم کرد و میناوند نیز یکی از بیماران کرونایی است .البته او شرایط سختی را تجربه میکند و اگر این شرایط در
روزهای نخست شیوع و فراگیری کرونا در ایران پیش میآمد نگه داشتن او سخت بود اما اکنون در زمینه درمان کرونا
بسیار باتجربه هستیم .هاشمیان در ادامه در خصوص شرایط «علی انصاریان» نیز گفت :شرایط انصاریان هم سخت
است و او نمیتواند بدون کمک دستگاه اکسیژن نفس بکشد .البته بازیکن اسبق سرخآبیها نیاز به داروی بیهوشی
ندارد و حتی می تواند صحبت کند .ریه انصاریان به شدت درگیر شده و روند درمانی او نیاز به زمان دارد.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه میزان درگیری ریه انصاریان نیز تصریح کرد :من هیچگاه نمیتوانم درصد برای
درگیری ریه فرد مبتال به کرونا تعیین کنم زیرا میزان درگیری ممکن است ،در طول چند روز متفاوت باشد .اما اثر کرونا
در تمام نقاط ریه انصاریان وجود دارد.

برهانی:

ت فردی است ،برایدیگران تاکتیکی!
گلهای استقالل خالقی 

با اعالم رای کمیته انضباطی؛

صعود تیم «هندبال پاس ناجا قم»
به جمع هشت تیم برتر ایران

که به نوعی انتقام ورزشی گرفتم و این حس خیلی خوبی بود.
مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد :با اینکه چند سالی است
برای تیم ملی بازی نمی کنم اما هیچ فاصله ای بین من و تماشاگران ایجاد نشده
است .االن دیگر عضو تیم ملی نیستم و کمتر به ایران میآیم اما هیچ وقت خاطرات
خوبی که در تیم ملی داشتهام و محبتهایی که طرفداران تیم ملی به من داشتهاند
را فراموش نمیکنم .من از همه مردم تشکر میکنم.
وی درباره احتمال حضورش در فوتبال ایران بیان داشت :همیشه ابتدای فصل
و یا در تعطیالت زمستانی بحث حضور من در تیمهای ایرانی مطرح میشود .اما
راستش را بخواهید من با تیم زووله قرارداد دارم و طبیعتا تا پایان قراردادم نمیتوانم
به حضور درتیم دیگری فکر کنم اما بعد از اتمام قراردادم حضور در تیمهای ایرانی
میتواندیکگزینهبرایمنباشد.االننمیتوانمبگویمامکاننداردبهایرانبرگردم
یا  ۱۰۰درصد به ایران میآیم.ابتدا باید منتظر باشم و قراردادم تمام شود و بعد در
مورد آینده تصمیم گیری کنم .خدا بزرگ است.
گوچی درباره خاطرهانگیزترین گلی که به ثمر رسانده است گفت :هیچ وقت
خودم گلهای خودم را نگاه نمیکنم اما مردم در فضای مجازی به من لطف دارند
و من را تگ میکنند و گلهایم را برایم میفرستند .به خصوص گل به کره جنوبی،
امارات ،عراق و  ...دیدن این گلها حس خوبی به من میدهد و من از مردم به
خاطر این ابراز محبت تشکر میکنم .مشخص است دلم برای تیم ملی تنگ شده
است .خاطرات خوبی در تیم ملی داشتم .به خصوص در سالهای اول که رفاقت
بین بازیکنان زیاد بود .دلم برای لحظههای خوبی که با هم شکل دادیم و خاطرات
خوبی که ساختیم تنگ شده است .خوشحالم که این لحظهها و این خاطرات
خوب را در زندگی تجربه کردم .وی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران اذعان
داشت :واقعیت این است که وضعیت تیم ملی خوب نیست با اینکه اطراف تیم
ملی در سالهای اخیر شلوغ بوده است .امیدوارم در ادامه مسیر بچهها بتوانند
نتایج خوبی بگیرند و در نهایت به جام جهانی صعود کنند .هیچ چیز شیرینتر از
صعودبهجامجهانینیست.بازیهایباقیماندهراببریممیتوانیمبهجامجهانی
صعود کنیم .قوچاننژاد در پایان گفت :بعد از بازگشت از جام جهانی و برای جام
ملتها با تعدادی از دوستان در فدراسیون فوتبال صحبت کردم .خب بعد از جام
جهانی تصمیم گرفته بودم از تیم ملی خداحافظی کنم و این تصمیم سختی بود و
میخواستمبیشتررویفوتبالباشگاهیمتمرکزشوم.منهمیشهافتخارمیکردم
که برای تیم ملی بازی می کنم اما تصمیمم بعد از جام جهانی خداحافظی از تیم
ملیبود.

آرش برهانی ،مربی استقالل گفت :وقتی بازیها را
میبریم ،عدهای میگویند روی خالقیتهای فردی به گل
یدیگرتیمهاتاکتیکیاست!
رسیدهایم،اماگلها 
آرش برهانی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری
تسنیم ،درباره شکست یک بر صفر تیم فوتبال استقالل
مقابل سایپا در هفته دوازدهم لیگ برتر ،انتقادهای صورت
گرفته از این تیم و دیگر مسائل ،صحبتهایی را مطرح کرد
که در زیر میخوانید:
* کمتر کسی تصور میکرد استقالل برابر سایپا
شکست بخورد ،فکر میکنی دلیل این باخت چه بود؟
 5روز پیش با تراکتور در تبریز بازی داشتیم و فشار
سنگینی به بازیکنان وارد شد .بعد از این دیدار ،ریکاوری
بدی نداشتیم و بازیکنان آماده بودند ،اما پیش میآید که
در بعضی از مسابقات نتوانید به آنچه میخواهید ،دست
پیدا کنید .این دومین باخت تا اینجای کار بود که مستحق
آن نبودیم .برابر فوالد خوزستان باید یک امتیاز میگرفتیم
و در دیدار روز گذشته باید برنده میشدیم .روی غفلت گل
خوردیم و نتیجه را واگذار کردیم و هر چقدر تالش کردیم،
نتوانستیم گل بزنیم .فوتبال است و از این نوع بازیها در
لیگ پیش میآید .امیدوارم سریعتر برگردیم و ریکاوری

انجام دهیم و خودمان را برای بازی سخت برابر نفت
مسجدسلیمانآمادهکنیم.
* ظاهرا بعد از بازی از طرح این سؤال که هواداران از
عملکرداستقاللناراضیهستند،ناراحتیشدی.
برای من جای تعجب داشت که فقط  30دقیقه از بازی
گذشته بود و گفتند هواداران ناراضی هستند .نمیدانم
از کجا متوجه شده بودند .شرایط تیم بد نیست و در
صدر جدول حضور داریم .نمیدانم منظورشان از اینکه
هواداران ناراضی هستند ،چیست؟ طرح برخی از مسائل
بیانصافی است و بازتاب خوبی ندارد .بازیکنان استقالل
و کادر فنی تالششان را میکنند که امسال دل هواداران
را شاد کنند.
* این انتقاد از استقالل مطرح میشود که برنامهای
برایبازیمقابلتیمهاییکهدفاعیبهمیدانمیروند،
ندارد...
اینکه برنامه خاصی نداشتیم ،یعنی چه؟ دیروز آرش
رضاوند و فرشید اسماعیلی را وارد زمین کردیم و برنامهمان
را تغییر دادیم و دو سه موقعیت ایجاد کردیم که تبدیل به
گل نشدند .به بازیکنان گفتیم به خاطر فشردگی بازیکنان
سایپا در محوطه جریمه ،از کنارهها نفوذ کنید .با وجود این

شرایط ،یکی دو بار مهدی قایدی از عمق سایپا حرکت کرد
و منتظر شوتزنی بود .باید چه کار میکردیم که میگویند
استقالل برنامه نداشت؟ داشتن برنامه یعنی موقعیت به
حریف ندهید و موقعیت ایجاد کنید .تنها موقعیتی که
به سایپا رسید ،تبدیل به گل شد .اگر تیم ما پنج ،شش
موقعیت بدهد و فرصت ایجاد نکند ،انتقادها درست است.
وقتی فرصتی به حریف ندادیم ،چرا حرفهای قلمبه و
سلمبهمیزنند؟
* از داوری هم گالیه داشتی؟
اگر اشتباه نکنم بین دقایق  10تا  15بازی بود که روی
محمد دانشگر خطای پنالتی شد ،خطایی که برای
تیمهای دیگر گرفته بودند .در بازی ذوبآهن  -گلگهر
سیرجان دقیقا چنین صحنهای را داور پنالتی گرفت؛ چرا
نباید برای استقالل پنالتی بگیرند؟ یک صحنه دیگر را
هنوز کامل ندیدهام ،اما دروازهبان سایپا روی شیخ دیاباته
خراب شد و داور باید پنالتی میگرفت .در صحنه دیگر،
بازیکن سایپا میدانست به توپ نمیرسد ،خودش را
زمین انداخت و داور به بازیکن ما کارت زرد داد .اینها به
تیممان ضربه میزند .نمیخواهم در روزی که باختیم،
درباره داوری صحبت کنم تا بگویند بهانه داوری را مطرح
میکنند.ماهرحرفیمیزنیمبهانهمیشود.ابتدایفصل
گفتیمفرصتبدنسازینداشتیموبازیکنانکاملدراختیار
تیم نیستند ،گفتند بهانه میآورید .استقاللیهای واقعی
خودشان همه چیز را میدانند.
سال گذشته و سالهای قبلتر ،شرایط استقالل در
جدول بدتر از این بود اما به یکباره کمپین حمایت از فالنی
و استقالل را درست میکردند .ما کمپین حمایت از فالنی
را نخواستیم ،فقط از استقالل حمایت کنند .یکسری
هشتگهاوکمپینهابرایفالنشخصدرستمیکردند،
اما برخی صحبتها و مطالب برای ما طبیعی نیست ،به
طوری که در این چند ساله چنین چیزهایی ندیده بودم.
تیم شرایط مناسبی دارد و این حجم از انتقادها عجیب
است .وقتی میبریم ،دنبال نقاط ضعفمان میرویم ،چه
برسد به وقتی که میبازیم .قطعا برابر سایپا نقاط ضعفی
داشتیم و آنها را برطرف خواهیم کرد .اگر صحبتها از روی
دلسوزی بود ،میگفتیم چون تیم مثال هشتم ،نهم جدول
است و نگران هستند چیزی نمیگوییم ،اما االن که در
صدر جدول هستیم ،یکسری صحبتها درست نیست.
* فکر میکنی دلیل این همه انتقاد چیست؟
نمیدانم .خودمان هم از صحبت کردن درباره این مسائل
خسته شدهایم .اوایل شاید صحبتهایی میشد و پاسخ
میدادیم ،اما امروز همه متوجه شدهاند علیه استقالل

«رو» بازی میکنند ،یکسری کارها لوث شده است و
افرادی منتظر لغزش استقالل هستند .وقتی سه گل به
تراکتور زدیم ،یکسری مصاحبه کردند که استقالل روی
خالقیت و کارهای فردی به گل رسید .این همه در تمرینات
کار کردیم ،اما سعی میکنند فضا را علیه ما پیش ببرند و
بگویند کادر فنی نقشی نداشته است .شاید نباید کارهای
تاکتیکیتیممانرابگویم،اماچهاتفاقیمیافتدکهبازیکن
حریف مقابل ما به اشتباه میافتد؟ در بازی با تراکتور پرس
و فشار تیم باعث شد بازیکن حریف اشتباه کند .از طرفی،
یک نفر باید موقعیت را تبدیل به گل کند ،موقعیتی که دو،
سه نفر قبل از آن پرس و تلهگذاری کرده بودند .جالب است
کهمیگویندگلهایمارویخالقیتفردیبهثمرمیرسد
اما برای دیگران ،گلهای تاکتیکی است.
* یکی از این صحبتها ،بحث دستیاران محمود
فکری است و هر روز گفته میشود یک نفر میرود و
یک نفر دیگر اضافه میشود.
من و دیگر همکاران در کادر فنی متوجه بازیهای
دوستان شدهایم .اگر کسی درباره من حرف میزد،
مشکلی نبود ،ولی وقتی درباره بازیکنان و تیم حرف زده
میشود ،باید پاسخ دهیم .هر سال از این صحبتها
دیده میشود و امسال شدیدتر شده و بازیها را «رو»
انجام میدهند .اگر چه خیلیها میدانند تأثیری ندارد،
اما دوست و دشمنمان را میشناسیم .بیشتر صحبتها
از روی کینه و هدفدار است .به نیمکت استقالل انتقاد
میکنند ،در صورتی که همین افراد در بازی با تراکتور روی
نیمکت نشسته بودند .مگر میشود چهار روزه تیم را بهم
زده باشیم؟ امیدوارم با این شرایط ،فصل خیلی خوبی را
پشت سر بگذاریم تا آن دوستان مثال ناراحت را خوشحال
کنیم و به آرامش برسند ،شاید هم نرسند ،چون برای ما
مهم نیست .همین که هواداران واقعی پس از سالها لذت
ببرند،کافیاست.
* این استقالل میتواند قهرمان شود؟
ش و تمرکزمان را گذاشتهایم که دل
تمام سعی و تال 
هواداران را شاد کنیم .به امید خدا و با حمایت هواداران این
اتفاقمیافتد.زمانیکهبرایتیمموانعیگذاشتهمیشود،
نیاز به حمایت داریم ،وگرنه وقتی میبریم ،همه چیز گل و
بلبل است و نیاز نداریم فالن شخص حمایتمان کنیم.
االن که تیم باخته ،همه باید پشت یکدیگر باشیم.
* ماجرای درگیری لفظی صمد مرفاوی و عارف
غالمی صحت دارد؟
نمیدانم ماجرا چیست و فکر نکنم چنین اتفاقی افتاده
باشد.
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معاون اول رییس جمهوری :

بگذارید مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند

معاون اول رییس جمهوری گفت :روزهای خوشی را درپایان تحریمها برای
آینده کشور میبینم؛ زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که در این
دوره بجای تقابل با آمریکا ،سعی کردن با گفتار و عمل چوب الی چرخ دولت
بگذارند.
اسحاقجهانگیریروزیکشنبهدرحاشیهبازدیدازبیستوپنجمیننمایشگاه
بین المللی نفت گاز پاالیش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :شرایط
کرونا و ضرورت حفظ سالمتی مردم باعث شد این نمایشگاهها با حضور مردم
برگزارنشود.
وی با بیان اینکه در بمباران مسائل منفی قرار داریم ،ادامه داد :از بیرون کشور
سعی میشود همواره پمپاژ منفی نسبت به آینده کشور و دستاوردهای کشور
انجامشودوازداخلکشورهممتاسفانهگاهیاوقاتبهدلیلبدسلیقگینسبت
به مسائل کشور تالش میشود ،فضای منفی ایجاد شود.
معاون اول رییس جمهوری اظهار کرد :همین نمایشگاه بین المللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی برای کسانی که به آینده و توسعه و پیشرفت ایران
فکر میکنند ،کفایت میکند .کسانی که به آینده ،پیشرفت و توسعه ایران فکر
میکنند ببینند که مجموعه فرزندان ایران در زیر مجموعه شرکتهای مرتبط با
مهمترینبخشاقتصادینفتگازپتروشیمیچهکارهاییبزرگیانجامدادهاند
و چه کارهای بزرگتری را در دست اجرا دارند.
کسانی که به جای کمک چوب الی چرخ گذاشتند روسیاهی برایشان
باقیمیماند
جهانگیری اظهار کرد :پس از تحریم بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر از درآمدهای
ارزی ما کاهش یافت .اما وزارت نفت با اقدامهای شجاعانه توانست رکورد
صادرات نفت و فراوردههای نفتی را بشکند به طوری که صادرات فراوردههای
نفتی بیش از چهار برابر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :زمستان تمام شد و روسیاهی آن میماند برای کسانی که با
دولتهمراهینکردندوچوبالیچرخماگذاشتند.اینروزهایزمستانیتمام
خواهد شد و ملت ایران روزهای خوبی در پیش خواهد داشت.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد :مجموعه فرزندان ایران در زیر مجموعه
شرکتهایمرتبطبامهمترینبخشاقتصادیکشوریعنینفتگازپتروشیمی
کارهایی بزرگی انجام داده اند و کارهای بزرگتری در دست اجرا دارند.
جهانگیری با بیان اینکه کشور ایران یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز دارد،
گفت :هر ایرانی آرزو دارد که بتوانیم در مراحل مختلف در بخشهای نفت و گاز
و پتروشیمی از باالدستی و در واقع میادین نفت گاز و واحدهای پایین دستی
پتروشیمی به دانش دسترسی پیدا کرده و هم داخلی سازی کنیم و هم به یک
توانمندی برسیم که محصوالت ما در بازارهای داخلی و بینالمللی قابل عرضه
باشد.
وی گفت :روزی که مهندس زنگنه تصمیم گرفتند که دانشگاههای کشور وارد
حوزه نفت و گاز کشور شوند در جلسهای که بنده هم حضور داشتم من فکر
میکردم که به جهت ریسکپذیری کار بزرگی است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه درگیر شدن دانشگاهها با این مسئله
ممکن است نیاز به زمان طوالنی داشته باشد ،یادآورشد :امروز در بخشهایی از
این سالنها نشان داده میشد که اعضای هیئت علمی دانشگاههای مختلف،
دانشجویان در دوره تحصیلی تکمیلی و بخش وسیعی که رشتههای مرتبط
دارند ،کارهای مربوط به تولید دانش ،تولید مهندسی و افزایش بازیافت به عنوان
مهمترین پروژههای نفت و گاز را در دست اجرا دارند.
جهانگیری اضافه کرد :ما به زودی در بخشهای مختلف صاحب لیسانس
خواهیم شد که توسط دانشمندان و متخصصین کشور در داخل تولید شده
است که بعضی محصوالت و تولیدات آن در انحصار تعداد محدودی در
شرکتهای مختلف در دنیا است.

وی ادامه داد:در ساخت تجهیزات ،هم در بخش کمپرسورها ،هم در
بخشهای توربینها و هم در بخشهای مختلف توانمندیهایی ارائه میشود
که جزو افتخارات بزرگ برای شرکتهایی است که این کاالها را در داخل کشور با
استانداردهایمعتبربینالمللیتولیدمیکنند.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین ویژگیهای
بخش نفت که گاهی اوقات بعضیها به عنوان منفی تلقی میکردند این بود
که تجهیزات و لوازم و ابزاری که استانداردهای معتبر بین المللی نداشته باشد
در این بخش استفاده نشود و حتما تولیدات شرکتها با استانداردهای معتبر
بین المللی باشد .اما امروز در این نمایشگاه کمپرسورهایی دیدیم که در خط
راهبردی انتقال نفت از گوره به جاسک استفاده میشود،
جهانگیری اظهار کرد :طرح انتقال گوره -جاسک یکی از بزرگترین،
راهبردیترین و اساسیترین طرح های کشور هست که در یک مقطع زمانی
تصمیم گرفته شد که فروش نفت ایران غیر از خارک و داخل خلیج فارس به یک
نقطه خارج خلیج فارس منتقل شود .در این زمینه یک طرح بسیار بزرگی شروع
شد و وزارت نفت ایستادگی کرد و شرکت فوالد مبارکه و شرکتهای نوردسازی
ورقهایی را در داخل کشور تولید کردند که بتواند گاز ترش جابجا کند که هم
دانش و هم محصول آن کار بزرگی است.
وی ادامه داد :ما در مقاطعی همین ورقهای معمولی را از خارج از کشور
وارد می کردیم و امروز با این حمایتها در صنعت به جایی رسیدیم که در داخل
کشوربتوانیماینورقراتولیدکنیم.درکناراینمجموعهها،توانمندیبزرگیکه
در اجرای پروژههای بزرگ شکل گرفته است .هیچ کس تصور نمیکرد کشوری
که درگیر سختترین و شدیدترین تحریمهای آمریکا در این سه سال اخیر قرار

کاهشمشارکتموجبتضعیفپشتوانهجمهوریتنظاممیشود

انتخابات۱۴۰۰ومهمتریناسبابمشارکت

گرفته ،بتواند پروژههای توسعهای حتی متوسط در داخل اجرا کند.
جهانگیری گفت :پروژه و طرح بزرگی مثل پاالیشگاه بیدبلند در همین دوران
اجرا شد و به بهره برداری رسید و در واقع این طرح و این پاالیشگاه نمادی از
کارهایی در دوران تحریم شدید آمریکا در داخل کشور است که اجرا شد .به هر
حال میخواستم از این چند جمله این نتیجه بگیرم که وزارت نفت و مجموعه
نفت کشور و شرکتهایی که امروز در این نمایشگاه حضور پیدا کردن به معنای
واقعی کارآمدی ،توانمندی و ما میتوانیم نه در حد شعار و حرف بلکه در واقعیت
انجام دادند .وی گفت عده ای مدعی ما میتوانیم هستند .اما در کارنامهاش
نگاه میکنیم کوچکترین کاری که از ما میتوانیم در پروندهشان پیدا نمیشود و
فقط فکر میکنند چون این شعار زیبایی هست تکرارش میکنند.
شکست انحصار بدون متهم شدن به زد و بند و فساد انجام شده است
معاون اول رییسجمهوری گفت :ادعای کارآمدی میکنند چون مصداق
کارآمدی این است که یک مجموعه کارهای بزرگ و نو که در انحصار شرکتهای
خارجی و کشورهای بزرگ بوده را در داخل کشور اجرا کردند بدون اینکه متهم به
این شوند که زد و بند یا فسادی بوده است اما اگر کارهای کوچک تشکیالت آنها
را رسیدگی کنید متاسفانه دهها مورد فساد پیدا میشود.
وی گفت :کارآمدی به معنای کار سالم و بزرگ در مقیاس بین المللی در این
نمایشگاه اتفاق افتاده است ،این نمایشگاه در واقع نماد واقعی ما میتوانیم و
کارآمدی سیستم است و اینکه در دوران تحریم ما به معنای واقعی کلمه همانطور
که مقام معظم رهبری فرمودند که تحریمها را بیاثر کنید در بخش نفت و گاز
کشورمیبینیم.
جهانگیری گفت :بی اثر کردن تحریمها به این بوده که ما نگذاریم مهمترین
پروژههای کشور تعطیل شود و نه تنها نگذاریم تعطیل شود بلکه با سرعت پیش
ببریم و اجرا شود که این اتفاق در بخش نفت افتاده است و به عنوان یک هدیه
بزرگ برای ملت ایران است که فرزندان خودشان در این بخش این کارها را انجام
داده اند.
معاون اول رییس جمهوری گفت :کار مهم دیگری که در دوران تحریم انجام
گرفت صادرات نفت بود که جزو مهمترین نیازهای کشور بود .باید بگویم که
متاسفانه در سه سال گذشته بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر درآمد ارزی کشور در اثر
تحریمها کاهش پیدا کرد ولی وزارت نفت با روشهایی که پیدا کرد و اقدامات
شجاعانه تحریم ها را بی اثر کرد.
بخش نفت و گاز تحریمها و انحصارهای خارجی را بی اثر کرد
وی گفت :در پایان روزهای تحریم هستیم از نظر من روزهای خوشی برای
آینده کشور برای هفتهها و روزهای آینده میبینم زمستان تمام شد فقط
روسیاهی ماند برای کسانی که در این دوره زمستان به جای این که ما را مقابل
آمریکا کمک و همراهی کنند سعی کردن با زبانشان و با اقداماتشان چوب الی
چرخ کار دولت بگذارند  .به فضل الهی این روزهای زمستانی دارد تمام میشود
روزهای بهاری خوبی در پیش رو خواهیم داشت.
جهانگیری گفت :در ماههای اخیر که هنوز در دوران ریاست جمهوری ترامپ
بودیم وزارت نفت رکوردهایی در صادرات فرآوردههای نفت و نفت خام و میعانات
نفتی شکسته که در تاریخ کشور جزو کارهای استثنایی است .کسی که آرزو
میکرد فروش نفت ایران به صفر برسانید باید بداند که دیماه امسال هنوز دوران
حکومت او بود .بزرگترین میزان صادرات نفت خام و میعانات و فرآوردههای نفتی
در این سالها بیش از  ۴برابر نسبت به سالهای قبل از این دوران تحریم شد.
وی گفت :مجموعه کارهای بزرگ انجام گرفته است ما امیدوار هستیم که
با اقدامات و هماهنگی و انسجام که در داخل کشور پیش می اید مردم طعم
شیرینی مقاومت خودشان در روزهای آینده و هفتههای آینده و ماههای آینده
بچشند .و نگذارند کسانی که بیخود برای خودشان یک خیاالتی تصور کردن
روزهای خوش مردم را با شعارهای بیجا تلخ کنند.

در واکنش به توهین به رییس جمهوری

رهامی :با لباس روحانیت تیشه به ریشه دین نزنیم

فعال سیاسی اصالحطلب با انتقاد از اظهارات
توهینآمیز به رییس جمهوری گفت :اگر کسی تسلط به
رفتار و کردار خود ندارد ،نباید به لباس روحانیت ملبس
شود و مسئولیتی در نظام اسالمی بر عهده بگیرد ،زیرا
او با رفتار نامناسب خود تیشه به ریشه دین و بنیادهای
اخالقیمیزند.
حجتاالسالم والمسلمین محسن رهامی در گفت و گو
با ایرنا درباره ناسزاگویی و توهین به رییسجمهوری در
یکبرنامهتلویزیونیاظهارکرد:اصوالهرگونهناسزاگویی،
توهین و بیان سخنان خارج از نزاکت عرفی ،نسبت به هر
کسی که مخاطب آن توهین باشد ،عملی ناپسند و قبیح
بوده و خالف آموزههای دینی و موازین اخالقی است.
فعال اصالحطلب اظهار کرد :کسی که مرتکب اقدام
توهینآمیز از طریق بهکاربردن الفاظ رکیک میشود،
از نظر شرعی ،مرتکب فعل حرام شده و براساس قواعد
مذهبی قابلیت تعزیر شرعی دارد و از نظر قوانین جاری
کشور هم مرتکب عمل مجرمانه شده و مشمول مجازات
قانونیمیشود.
رهامی افزود :حال اگر مخاطب این اقدام و رفتار
توهینآمیز ،از مقامات و مسووالن کشور ،مانند امام
خمینی(ره) مقام رهبری و یا اینکه ریاست جمهوری و یا
کارکنان ادارات و نهادها و ارگانهای نظامی و انتظامی و
شهرداریها و امثال آنها باشد ،که در حین انجام وظیفه و
یا بخاطر انجام وظیفه ،مورد اهانت واقع شدهاند ،مجازات
توهین کننده ،طبق مواد  ۵۱۴و  ۶۰۹قانون تعزیرات
مصوب ،۱۳۷۵تشدید میشود.
عضو انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها تصریح کرد:
اصوال رفتارهای توهینآمیز و تند با مردم ،برخالف سیره
پیامبر اکرم(ص) و اولیای معظم اسالم است وکسی که

مرتکب این رفتارها میشود ،معلوم است با سیره نبی
مکرم اسالم(ص) و اولیای دین آشنایی ندارد.
وی عنوان کرد :امیرالمومنین(ع) براساس آنچه که
در خطبه  ۲۰۶نهجالبالغه از ایشان نقل شده است،
در گرماگرم جنگ صفین ،وقتی شنید که بعضی از
اصحاب ایشان به معاویه و یاران او ناسزا میگویند ،شدیدا
ناراحت شدند و فرمودند من کراهت دارم از اینکه شما
افرادی فحاش و ناسزاگو باشید ،بعد فرمودند شما بجای
ناسزاگویی ،اعمال و رفتار آنها را بیان کنید و اینگونه
برایشان دعا کنید که «پروردگارا خون ما و خون آنها را
محفوظ بدار و بین ما و آنها صلح و آشتی برقرار فرما».
باسخنرانیهایتوهینآمیزاعصابوروانجامعه
راتخریبمیکنند
رهامی خاطرنشان کرد :متاسفانه بعضا مشاهده
میشود در شرایطی که مردم کشور به علت مشکالت
عدیده ،چون همهگیری کرونا ،و گرفتاری مردم در
بیمارستانها و منازل بخاطر شیوع این بیماری ،و آثار
سنگین تحریمهای همهجانبه آمریکا و گرانی و بیکاری و
امثال آن شدیدا دچار فرسایش روانی شدهاند و بیش از هر
زمان نیازمند آرامش و صلح و صفا و آشتی ملی در سطح
تمامی جامعه ایرانی هستیم ،عدهای با رفتار نسنجیده
خود ،اسباب ناراحتی و ب ه هم ریختن اعصاب مردم را
فراهم میکنند ،و با سخنرانیهای تند و توهینآمیز ،گویا
تیشه به دست گرفته و با آن اعصاب و روان جامعه را تخریب
میکنند.
استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه یادآور شد:
ناسزا گویی و رفتار توهینآمیز از طرف هر شخصی که
باشد ،زشت و ناپسند است ،و اگر از کسانی باشند که به
تریبونهای عمومی دسترسی دارند و در مقام ارشاد مردم

اظهارات جنجالی یک روحانی در شبکه چهار سیما در مورد رئیسجمهوری ،با واکنش بسیاری از افراد و شخصیتها
همراه شده و برخورد دستگاه قضا با شخص هتاک و متولیان برنامه تلویزیونی را به دلیل اشاعه چنین رفتارها خواستار
شدهاند .به گزارش ایرناپالس ،هر روز که میگذرد مخالفان تندرو بر شعله بیحرمتی به دولت بیش از گذشته میدمند
و این حجم از هجمه و اهانت علیه فردی که با رای بیش از  ۲۳میلیون نفر انتخاب شده ،دور از ذهن است و هر روز دایره
هتاکی و بیحرمتی در جامعه گسترده و کار به جایی رسیده که کنشگران سیاسی خود را در جایگاهی فرض میکنند
که به راحتی به مسئوالن عالیرتبه کشور توهین میکنند .اهانت شرمآور به رئیسجمهوری آن هم در برنامه زنده یکی از
شبکههای تلویزیونی ،تاکنون واکنشهای زیادی را برانگیخته و بسیاری به این مساله تاکید دارند ،تا وقتی دستگاه قضا
رویکرد قاطعی در این زمینه نداشته باشد  ،روند هجمه و هتاکی علیه دولتمردان همچنان ادامهدار خواهد بود .خبرنگار
ایرنا پالس در همین رابطه با «غالمعلی ریاحی» حقوقدان و حجت االسالم والمسلمین «سید رضا اکرمی» عضو جامعه
روحانیتمبارزگفتوگوکرد.
مدعیالعمومبایدبهپروندهرسیدگیکند
«غالمعلی ریاحی» حقوقدان و وکیل دادگستری در این رابطه با یادآوری ماده  ۶۰۹قانون مجازات اسالمی گفت:
براساساینقانون،هرفردیباتوجهبهسمتیکیازرئیسانسهقوه،معاونانرئیسجمهوری،وزیران،یکیازنمایندگان
مجلس شورای اسالمی،نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان ،به آنها توهین کند به سه تا  ۶ماه حبس
و یا تا  ۷۴ضربه شالق و یا  ۵۰هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود .وی گفت :در این ماده ،وهن به
انجام گناه کافی است و اگر در عرف عامه ،آن حرکت مصداق هتاکی پیدا کند ،شخص متخلف باید براساس قانون تنبیه
شود .دادستانی تکلیف قانونی دارد تا به عنوان مدعیالعموم ورود کند که در غیر این صورت خود دادستان تهران نیز

هستند و خود را در جایگاه مربی و معلم جامعه مطرح
میکنند ،زشتتر و ناپسندتر است ،زیرا آثار زیانبار آن،
بعلت جایگاه آن افراد تشدید میشود و ممکن است مردم
را نسبت به مبانی دینی و اخالقی بیاعتقاد سازد.
وی اظهار کرد :کسانی که ملبس به لباس روحانیت
هستند یا در جایگاه معلم و استاد و یا بعنوان مسولین و
کارگزاران نظام جمهوری اسالمی خدمت میکنند ،بیش
از سایرین باید مواظب اعمال و رفتار خود و اطرافیان
خود باشند ،مردم کوچکترین رفتار و گفتار خالف شون
اجتماعی و نزاکت عمومی آنان را زیر نظر دارند ،و اگر
کسی تسلط به رفتار و کردار خود ندارد ،نباید به لباس
روحانیت ملبس شود ،همچنین نباید مسولیتی در نظام
اسالمی بعهده بگیرد ،زیرا او با رفتار نامناسب خود تیشه
به ریشه دین و بنیادهای اخالقی میزند.
ناسزاگویینشاندهندهدنیایکوچکاشخاص
است
رهامی تصریح کرد :ناسزاگویی و بداخالقی ،نه
نشانه انقالبی بودن است ،نه نشانه اصولگرا بودن و نه
اصالحطلب بودن ،فقط نشانگر دنیای بسیار کوچک
اشخاصاست.
عضو انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها یادآور شد:
متاسفانه امروز و در شرایطی که دولت بیش از همیشه ،در
اینماههایآخرمسوولیتخودنیازمندکمکوپشتیبانی
است ،تا بتواند به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند
و آخرین تالش خود را در محقق ساختن برنامههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و رفع
مشکالت عدیده مردم بهکار گیرد ،کسانی بدنبال تسویه
حسابهایسیاسیهستند.
رهامی ادامه داد :بعضی افراد و جریانهای سیاسی

بهجای کمک و حمایت از دولت ،هر روز به بهانهای ،جبهه
جدیدیدرمقابلدولتمیگشایندوانرژیاجراییکشور
را به هرز میدهند ،و به اصطالح برای دستمالی ،حاضرند
قیصریهای را به آتش بکشند ،و توجه نمیکنند که دود
ٔ
همهاینرفتارهاوگفتارهاینسنجیدهوفشلکنندهامور،
قبل از آقای روحانی و وزیران وی ،مستقیما به چشم مردم
میرود.
وی تاکید کرد :وظیفه همه ما ،خصوصا مقامها و
مسووالن عالیرتبه کشور ،این است که از هرگونه رفتار
و اعمال تنشزا ،که قوای اداره کننده کشور را به چالش
میکشد ،از طرف هرکس و هر مقامی که باشد ،و در هر
لباس و با هر انگیزهای که صورت بگیرد ،جلوگیری کنیم،
تا بتوانیم بر مشکالت روزافزونی که زندگی یومیه مردم را
دچار بحران کرده است ،فائق آییم.

هتاکیبهقوا؛مدعیالعمومکجاست؟

تحت تعقیب است .وی با بیان اینکه رئیسجمهوری مقام رسمی کشور است و باید مصون از تعرض باشد ،افزود :احترام
کرسی ریاست جمهوری باید حفظ شود و حریم و حرمت این مقام شکسته نشود و دادستانی مسئول حفظ این حریم
است و نباید اجازه دهد کسی با رخنه به این منسب خدشهای وارد کند .این وکیل دادگستری ادامه داد :مادامی که
خلیفهکشیدرجامعهایمدشود،هیچکسمصونیتپیدانمیکندوجنجالسازیدربارهفوتآیتاللههاشمیواستخر
فرح نمونهای از این موارد است که امروز به مقام رئیسجمهوری رسیده است .اختالف بین جریانهای سیاسی امری
عادی در سیاست تلقی میشود و نباید به سمت احترامزدایی و مصونیتزدایی حرکت کنیم .ریاحی ادامه داد :رئیس
جمهوری ،منتخب بیش از  ۲۳میلیون نفر است و به احترام این افراد نباید به ایشان هتاکی و بیاحترامی کرد و اگر
مشکلی هست باید در چارچوب قانون اجرا شود .پیش از اینکه افکار عمومی در مور این هتک حرمتها به تکاپو بیفتند،
باید خود مسئوالن با این ناهنجاریها مقابله کنند .این حقوقدان ادامه داد :باید ارزش های ملی و جهانی را در جامعه
ترویج داده و اجازه ندهیم با اینگونه ناهنجاریها ،ارزشهای اسالمی را زیر پا بگذاریم.
دادگاه ویژه روحانیت ورود کند
حجت االسالم والمسلمین «سید رضا اکرمی» عضو جامعه روحانیت مبارز نیز در این رابطه به خبرنگار ایرنا پالس
گفت :مدتی است که بهدلیل مشکالت اقتصادی و کرونا ،اخالق در جامعه ما افت کرده و اظهارات و بیحرمتیهای
ناجوانمردانه نمود بیشتری یافته است .وی افزود :اظهارات سخیف در رسانه ملی علیه رئیسجمهوری شایسته هیچ
دولتمردی نیست و نباید رسانه ملی اجازه پخش چنین برنامههایی را بدهد؛ اگر هم چنین اتفاقی افتاد باید جلوی پخش
این برنامهها را بگیرد .اکرمی به آیه ۱۱سوره حجرات اشاره کرد و گفت :در این آیه تاکید شده مومنان هرگز نباید قوم دیگر
را مسخره و استهزا کنند ،شاید آن قوم که مسخره میکنند از خود آنان بهتر باشند .وی افزود :هتک حرمت به هر شخصی

نرخ مشارکت انتخاباتی تابعی از میزان امید و انگیزه در جامعه است .در شرایطی که
تغییر تیم حاکم بر کاخ سفید خوشبینیها به کاهش فشار بر ایران را افزایش داده،
بسیاری از ناظران میگویند تالشها در جهت امیدکشی ،به کاهش مشارکت و به تبع
آنتضعیفپشتوانهجمهوریتنظاممیانجامد.
کمترازپنجماهماندهبهسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری،فضایسیاسی
کشور ،هنوز دورنمایی از حضور گسترده و مشارکت چشمگیر مردم به دست نمیدهد.
از دید بسیاری ،میان مردم هنوز شور چندانی برای انتخاب سکاندار بعدی دستگاه
اجرایی به چشم نمیخورد .هر چند برخی این بیمیلی را ناشی از غلبه مساله کرونا
بر سایر شئونات حیات جمعی و نبود تحرکات انتخاباتی جدی میان جریانهای عمده
سیاسی میدانند ،ولی کاهش معنادار نرخ مشارکت شهروندان در یازدهمین دوره
انتخابات مجلس و سپس میاندورهای ،ابعاد دیگری از این مساله را آشکار میکند.
یازدهمیندورهانتخاباتمجلسدراسفند،۹۸باپایینترینمیزانمشارکتدرطول
حیات جمهوری اسالمی همراه شد .تنها حدود  ۴۲و نیم درصد از واجدان شرایط در
این انتخابات پای صندوق آرا حاضر شدند و چیزی حدود  ۵۷درصد ترجیح دادند در
اینانتخاباتشرکتنکنند.میزانمشارکتشهرونداندرانتخاباتمیاندورهایمجلس
یازدهم،ازاینهمکمترشد؛وضعیتیکهالبتهبیتاثیرازاعالمشیوعاپیدمیدرکشور
نبود.
اکنون در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم .بسیاری
از ناظران ،اوضاع سیاسی را متاثر از فشارها و تنگناهای سخت اقتصادی ناشی از
تحریمها ،مطالبات محقق نشده در حوزههای مختلف سیاسی ،مدنی ،فرهنگی و
 ،...تردیدها درباره کارآمدی بخشهایی از نظام سیاسی-اداری ،تنشها و دعواهای
جناحی ،نبود تکثر میان نامزدهای انتخاباتی ،عدم ارایه برنامههای عملیاتی از سوی
احزاب و تشکلها برای غلبه بر مشکالت کشور و  ...میدانند.
روندهاییمنتهیبهکاهشمشارکت
اینروزهاکهتغییرترکیبساکنانکاخسفیدوکناررفتنترامپایرانستیز،امیدهایی
را برای تغییر وضعیت دشوار چهار سال گذشته ،به وجود آورده ،باز هم در مورد روندهای
داخلی که به کشتن امید مردم و بالتبع کاهش مشارکت منجر میشود ،نگرانیهایی
جدی به وجود آمده است.
یکی از این روندها ،تنشهای سیاسی و جناحی است که امید به بهبود را در دل مردم
از بین میبرد .این روزها ،حملهها و هجمههای جریانهای خاص علیه دولت با شدت
وحدتبیشتریجریاندارد؛تریبونهایپرتعدادوتضمینشدهمخالفاناینروزهابه
مامنی برای اتهامزنی ،توهین و حمله به دولت و جریان سیاسی رقیب بدل شده است.
همین چند روز پیش بود که رئیسجمهوری در برنامهای تلویزیونی هدف توهین قرار
گرفت ،هرچند رئیس صدا و سیما از رئیس جمهوری عذرخواهی کرد .با این حال،
مخالفان اگر توهین هم نکنند ،به صورت یکطرفه به ارزیابی شرایط کشور میپردازند و
با نادیده گرفتن تاثیر تحریمها ،دولت را مسئول مطلق شرایط کشور معرفی میکنند و
به عبارتی تمام کاسه و کوزه را بر سر دولت روحانی میشکنند.
در شرایطی که کنار رفتن ترامپ ،امید به گفتوگو میان دو طرف ،احیای برجام و
کاهش تنش میان تهران -واشنگتن را افزایش داده است ،مخالفان دولت به طور کلی
امکان گفتوگو و کاهش تنشها را از سوی دولت کنونی رد میکند .این در حالی
است که از مواضع جستهوگریختهشان برمیآید درمورد مذاکره همقطاران خودشان با
رهبران جدید کاخ سفید نظر مثبتی دارند .این نگاه جناحی و سیاستزده ،اعتماد به
سیاستمداران را در میان مردم کاهش میدهد.
در این خصوص ،چندی پیش بود که «محمدجواد ظریف» در گفتوگویی رسانهای
اظهار داشت :بعضی دوستان می روند و به آمریکا «گرا» می دهند که با ما بهتر می
توانید کار کنید .من کسی را متهم نمی کنم ،ولی میدانم و خبرش را میدهند که
گفتهاند اینها در قدرت نمیمانند و قدرت اینها چند روزه است.
در شرایطی که با تغییر رهبران واشنگتن ،امید به رفع تحریمها افزایش یافته و با
موافقت رهبری در مورد بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،انتظارها در مورد گشایش روزنههای بسته نقل و انتقال مالی
به روی کشور افزایش یافته ،گروهی همچنان با القای ایدههای نادرست بر سر راه
تصویب این لوایح مانعتراشی میکنند .از این رو برخی سرنوشت  FATFرا هم دخیل
در وضعیت مشارکت میدانند .همه این موارد در کنار مسائلی چون تاخیر در ورود
جدی و مصداقی جریانهای سیاسی به انتخابات ،جای خالی ارایه طرح و برنامههای
عملیاتی در مورد اداره کشور ،تداوم رویههای پیشین در نظارت شورای نگهبان و امکان
تحدید تکثر نامزدها ،اختالف نظرهای جدی درونجریانی بر سر تعیین اولویتهای
کشوروراهکارهایعبورازمشکالتو...دورنمایامیدوارکنندهایازافزایشمشارکت
سیاسیبهدستنمیدهد.
کاهش مشارکت به نفع جناحهای خاص و به ضرر جمهوریت نظام
این در حالی است که از نگاه ناظران ،برخی جریانهای سیاسی اتفاقا خواهان
تداوم وضع موجودند تا با پایین بودن نرخ مشارکت ،خود در جایگاه پیروز انتخابات
بنشینند .به طور معمول ،احتمال پیروزی نیروهای جریانات خاص ،تابعی معکوس
از میزان مشارکت مردم است که بارها درستی این انگاره به ویژه در انتخابات اخیر به
اثبات رسیده است .چندی پیش بود که «محمود صادقی» نماینده پیشین مجلس
در گفت و گویی رسانه ای عنوان کرد :برخی نیروها در محفلهایی میگویند اگر مردم
کمتر مشارکت کنند ،ما پیروز میشویم .این دیدگاه بسیار خطرناک است ،زیرا نباید
شرایط بهگونهای شود که رئیسجمهور هم مانند نمایندگان مجلس یازدهم با آرای
حداقلی پیروز شود .این در حالی است که میزان مشارکت سیاسی ،چون عیاری
خالص ،میتواند مبنایی بر سنجش «مردمی بودن» و «مشروعیت» نظامی قرار گیرد
که از همان ابتدا بر دو پایه « جمهوریت» و «اسالمیت» بنا شد .بر این مبنا ،به گفته
چندیپیش«حسینابراهیمی»عضو«جامعهروحانیتمبارز»،حاکمیتبایدنسبت
به حضور تعداد بیشتری از مردم پای صندوقهای رأی حساس باشد و برای تحقق این
امر تالشهای الزم را انجام دهد .طبیعی است که هر چقدر تعداد رأیها در انتخابات
بیشترباشد،نشانگراعتمادمردمبهسیستموالبتهافزایشمشروعیتحاکمیتاست.

در اسالم محکوم است و اگر انتقادی نیز وجود دارد باید بر اساس دلیل ،مدرک و عالمانه و خیرخواهانه انجام شود .شخص
هتاک از هر صنف و قشری که هست باید محاکمه شود و دادگاه ویژه روحانیت باید در این زمینه ورود و با این وعاظ
هتاک برخورد کند .عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه قانونگریزی در این روزها به قدری زیاد شده که به راحتی
به رئیسجمهوری بیحرمتی میشود ،افزود :متاسفانه برخی از نمایندگان از درک شرایط جامعه غافلاند و در برخورد با
دولت ،به راحتی اخالق را زیرپا میگذارند .وی تاکید کرد :هیچ قشری در جامعه ،چنین هتاکیهایی را نمیپذیرد و باید
همه فعاالن و جریانهای سیاسی ،نقد آگاهانه را با تخریب اشتباه نگیرند و از روی دلسوزی و عالمانه نقد کنند.
توهینهای کشدار رسانه ملی به دولت باید بررسی شود
تهیه و پخش برنامههای مختلف علیه دولت از جمله مستند گاندو و اظهارات جنجالی یک روحانی در شبکه چهار
در مورد رئیسجمهوری ،از بارزترین نمونههای نشر اکاذیب علیه دولت در صداوسیما بوده که در این سالها به صورت
مداوم انجام میشود اما باوجود اینکه دولتمردان بارها نسبت به این موضوع اعتراض و تأکید کردهاند که یک رسانه آن
هم با بودجه بیتالمال باید اصل بیطرفی را رعایت کند؛ هیچگونه برخورد قانونی با عامالن و هتاکان صورت نگرفته
است .نظارت بر حسن انجام همه امور سازمان صداوسیما و تذکرهای الزم در مورد تخلفها و انحرافها برای اصالح
امور یادشده و نظارت بر سیاستهای اجرایی مورد نظر ،برعهده شورای نظارت بر این سازمان است .شورایی مرکب از
نمایندگان رئیسان سه قوه .تجربه نشان داده با وجود اینکه از نظر حقوقی و قانونی ،به این مسائل توجه شده اما به نظر
میرسد این شورا و همچنین مدعیالعموم با بیتوجهی به اصل بیطرفی ،هیچ اقدام قاطعی در برخورد با این مسائل
نداشته و تا زمانی که این مساله به طور دقیق اجرایی نشود ،دامنه توهینها به جز در رسانه ملی ،به بخشهای دیگر نیز
کشیده خواهد شد و این مساله پیامدی جز ترویج بیاخالقی و هتاکی در جامعه علیه مسئوالن نخواهد بود.
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پشتپرده سیلی زدن به صورت سرباز!
سرپرستمنطقهشششهرداریقمخبرداد

خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی خبر داد و گفت ۹۰ :هزار میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم همسان سازی اختصاص یافت .علی
اصغر بیات اظهار داشت :از روزهای ابتدایی تقدیم کلیات بودجه  ۱۴۰۰به مجلس شورای اسالمی پیگیریها
و مذاکرات فشرده و متعددی را با مسئوالن عالی دولت و مجلس انجام دادیم تا ابهامات و کم لطفیهایی که به
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شده بود را برطرف کنیم .جلساتی را با اعضای کمیسیون تلفیق
بودجه ،کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار کردیم .در دیدار با رئیس
مجلس ،آقای نادران ،حاجی دلیگانی و سایر نمایندگان دغدغهها و نگرانیهای خودمان را منتقل کردیم .بیات در
ادامه افزود :بنا بر مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد تا ۹۰هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۵۰هزار میلیارد تومان که از
محل واگذاری سهام ،اموال و داراییهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود ،برای اجرای مرحله
دوم متناسب سازی هزینه شود.

پیشرفت بیش از ۷۰درصدی تقاطع
ورودی جاده جعفریه

سرپرست منطقه شش شهرداری قم از پیشرفت بیش از  70درصدی
اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی جعفریه خبر داد.
سیدرضا حسینی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه ورودی جاده
جعفریه ،اظهار داشت :پروژه فعال است و وضعیت رو به جلو دارد.
سرپرست منطقه شش شهرداری قم ابراز کرد :این پروژه شامل
محوطهسازی رمپ قلعه کامکار است و پروژهای به این عظمت به طور
طبیعی زمان بر خواهد بود.
حسینی با بیان اینکه رمپها ساختهشده و آماده بهرهبرداری است
و همچنان مباحث ترافیکی و ایمنی دارد ،تصریح کرد :این پروژه روی
حملونقل و ترافیک تأثیرگذار است و عالوه بر تأثیر بر روی ورودی قم به
لحاظ سیما و منظر و زیبایی که داشته در ترافیک و حملونقل عمومی
استان تأثیر زیادی دارد و یک پروژه خاص به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه مسئله دیگری که در خصوص ساماندهی جاده
جعفریهاستاینبودهکهمتأسفانهامالکدرمسیرهنوزبهتملکشهرداری
در نیامده است و ابتدا باید توافق با مالکین انجام شود ،گفت ۱۸۵:هکتار از
این منطقه دارای طرح است و در حال انعقاد قرارداد بر روی یکی از پالکها
هستیم و برآنیم با مالکین توافق کنیم ،متأسفانه انسداد مسیر و تملکات
اجرای پروژه ورودی جعفریه را با تأخیر مواجه کرد.
سرپرست منطقه شش شهرداری قم خاطرنشان کرد :تا توافقنامه منعقد
نشود و عرصه در مسیر متعلق به شهرداری نشود ،نمیتوان خیلی از
اقدامات را انجام داد.
حسینی در مورد طوالنی شدن اجرای این پروژه عنوان کرد :ضمن تشکر
ً
از سازمان توسعه و عمران شهرداری که واقعا تالش کردند؛ ما در بعضی از
سراه
مواقعبرایهماهنگیانسدادمسیرمدتهازمانصرفمیکنیموپلی 
نیز باید کار خود را قانونی انجام دهد.
وی با بیان اینکه بحث ایمنی و جان مردم مهم است ،یادآور شد :گاهی
وقتهابرایانسدادمسیربرایجبههکاریچندماهزمانمیبردولیباهمه
این مشکالت علیرغم اینکه وضعیت ریالی پروژهها تفاوت کرده ،پروژه با
سرعت در حال انجام است.
سرپرست منطقه شش شهرداری قم اظهار داشت :با وجود مشکالت،
بیش از  ۷۰درصد از پروژه انجامشده است و طبق اعالم سازمان توسعه و
عمران شهرداری این پروژه تا پایان سال قابل بهرهبرداری است.

ماجرای عجیب و جنجالی تردد غیرقانونی
نماینده مجلس از خط ویژه و سیلی خوردن
سرباز وظیفه راهور که با انتقادات و واکنشهای
گستردهای در شبکه های اجتماعی همراه شد.
طرح:مهدیعزیزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم :

قم جزو  3استان برتر در تأمین امنیت سرمایه گذاری است

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم :

نوساناتقیمتیموجبافزایشهزینه
اجرا پروژهها شده است

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با بیان اینکه نوسانات قیمتی در
سال جاری سبب رشد هزینههای شده است ،گفت :هزینهها بیش از دو
برابر شده که این موضوع فشار سنگینی به شهرداری وارد کرده است.
سید مرتضی حسام نژاد با اشاره به وضعیت تحقق بودجه و هزینه
شهرداری قم در سال جاری ،اظهار داشت :در شش ماه ابتدای سال ۹۹
شاهد رشد وصولیهای شهرداری نسبت به سالهای گذشته بودیم.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با بیان اینکه در برخی از موارد این
تحقق بیشتر از  ۶۰درصد از مدت مشابه سال قبل بوده است ،ابراز کرد:
متأسفانه نوسانات قیمتی در سال جاری سبب رشد هزینههای شده است
که همین موضوع سبب شد که در نهایت نتوانیم در بحث پشتیبانی پروژهها
بهصورت خاص و ویژه اقدام کنیم.
حسام نژاد نوسانات قیمتی را سبب باقی ماندن تفاوت میان درآمد و هزینه
دانست و افزود :سالهای گذشته وصولیها و هزینهها کمتر بود .امسال
وصولیها در سال جاری  ۴۰درصد افزایش داشته ولی هزینهها بیش از دو
برابر شد که این موضوع فشار سنگینی به شهرداری وارد کرد .وی افزایش
قیمت قیر را موردتوجه قرار داد و گفت :اجرای آسفالت در سطح شهر مسئله
مهمی است که مورد تقاضای مردم است و هزینههای سنگینی را به خود
اختصاص میدهد .در این زمینه قیمت هر تن قیر در سال گذشته ۲میلیون
تومان بود که قیمت آن در سال جاری در بازههایی بیش از  ۷میلیون تومان
شد و این یعنی قیمت قیر سه برابر افزایش داشته است.
مدیر منطقه یک شهرداری قم :

حلمشکلآبگرفتگیبافتفرسوده
منطقهیکقم

مدیر منطقه یک شهرداری قم از حفر  ۳۱حلقه چاه در سطح منطقه و
معابر آن بهویژه در بافت فرسوده شهری این کالنشهر بهمنظور دفع آبهای
سطحی خبر داد.
احمد ترکمن با اشاره به اهمیت دفع آبهای سطحی در سطح منطقه،
اظهار داشت :برای رفع مشکالت آبگرفتگی در شهر قم در سالهای گذشته
برنامهریزیهای زیادی انجامشده و نقاط بحرانی تا حدود بسیار زیادی رفع
شده است.
مدیرمنطقهیکشهرداریقمازحفر ۳۱حلقهچاهجذبیدرسطحمنطقه
یک خبر داد و گفت :این ۳۱حلقه چاه با هزینهای بالغبر یک میلیارد و۴۰۰
ی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه حفر
میلیون ریال از منابع داخلی شهردار 
شد.ترکمنبابیاناینکهحفرچاههاتوسطپیمانکارانجامشدهاست،افزود:
مکانهاییکهسالگذشتهآبگرفتگیداشتیمتوسطکارشناسانمنطقهو
نواحی شناساییشده و پس از حفر چاه معضل آبگرفتگی آن برطرف شد.
وی تصریح کرد :در این راستا تعداد  ۸حلقه چاه در سطح ناحیه یک۱۰ ،
حلقه چاه در سطح ناحیه دو ،تعداد ۹حلقه چاه در سطح ناحیه سه و تعداد
 ۴حلقه چاه در سطح ناحیه چهار حفر شده است.
ً
مدیر منطقه یک شهرداری قم خاطرنشان کرد :چاهها عموما بیشتر در
محدودههای بافت فرسوده و محلهایی حفر میشود که امکان اجرای نهر و
یاسپتیکوجودنداشتهباشد.
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم اعالم کرد

ترمیم محور قم جعفریه از ابتدای
سالآینده

معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم گفت  :ترمیم محور قم
جعفریه به طول  ۲۱کیلیومتر و با اعتبار  ۲۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان از
ابتدای سال  ۱۴۰۰اجرا می شود.
نوروز پوراز اخذ مجور برگزاری مناقصه ترمیم محور قم جعفریه به طول ۲۱
کیلومتر خبر داد .نوروزپور با اشاره به مشکالت محور قم جعفریه گفت :در
صدد هستیم تا پایان بهمن سال جاری مناقصه را برگزار و مشاور مربوطه را
انتخاب کنیم تا عملیات اجرایی این طرح بطول ۲۱کیلیومتر و با اعتبار۲۳
میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان از ابتدای سال  ۴۰۰اجرا شود.
وی در خصوص ترمیم محدوده کاروانسرای سنگی نیز قول مساعد داد تا
هفتهآیندهعملیاتترمیماینمقطعبهاتمامبرسد.
حدود  ۳۰۰متر از محدوده کاروانسرای سنگی بارها موجب تصادف
رانندگان شده و نیاز به ترمیم دارد.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریقماین
استان را جزو سه استان برتر در تأمین امنیت سرمایه
گذاری بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی دانست و از سرمایه گذاران برای
سرمایه گذاری در این استان دعوت کرد.
مهرداد غضنفری با اشاره به پیگیری تقویت
واحدهای تولیدی و تکمیل واحدهای نیمه تمام در
ّ
استان اظهار کرد :تعیین تکلیف واحدهای تملک
شده توسط برخی بانک ها و همچنین ایجاد و
احداث برخی دیگر از واحدهای تولیدی از جمله
پیگیریهایمعمولاینمعاونتاست.
وی درباره اهمیت نقش بانک ها در تأمین سرمایه
در گردش بخش تولید نیز خاطر نشان کرد :این امر
نیز در استان پیگیری و تاحدود زیادی محقق شده

است .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
قم ادامه داد :بانک های خصوصی 40 ،درصد
منابع استان را در اختیار دارند و بدیهی است که
به همین نسبت باید در تأمین سرمایه الزم تولید در
استان ایفای نقش کنند .غضنفری با بیان اینکه
بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی ،استان قم جزو سه استان برتر در تأمین
امنیت سرمایه گذاری است افزود :برنامه ریزی برای
ایجاد یا توسعه  445طرح و پروژه در استان تا پایان
سال  99انجام شده که از این تعداد و تاکنون418 ،
طرح و پروژه با اعتباری بالغ بر 2هزار میلیارد تومان و
اشتغال 8هزار نفر به نتیجه رسیده است.
وی با اشاره به اینکه پیگیری های انجام شده در
دو سال اخیر 54 ،واحد صنعتی راکد را به مدار تولید

بازگردانده است یادآور شد :در این دو سال اخیر ،نه
تنها به بانک های استان اجازه تملک واحدها داده
نشد ،بلکه  73واحد تملک شده قبلی توسط بانک
ها نیز تعیین تکلیف شدند که از این تعداد 55،واحد
وارد مدار تولید شده و فعال هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم
سپس به صادرات استان در سال جاری اشاره و بیان
کرد :صادرات استان قم در سال جاری و نسبت به
مدت مشابه سال قبل 18 ،درصد افزایش وزنی
را نشان می دهد .غضنفری درباره بیمه اجباری
کارگران کارگاه های بزرگ در استان نیز گفت :تعداد
بیمه شده ها از 408مورد در اسفند ماه سال،1398
به  426مورد در آبان ماه سال جاری رسیده است.
قم یکی از قطب های تولید ماسک در کشور
شده است
وی تصریح کرد :تنظیم بازار قم یکی از سیاست
های همیشگی مدیریت استان است و از این رو،
حتی اجازه عدم رعایت یک روزه قیمت های تنظیم
بازار هم داده نشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در
ادامه به موضوع شیوع کرونا و تولید و تأمین کاالهای
سالمت محور مانند ماسک در استان توجه داد و
اذعان کرد :استان قم در آغاز شیوع کووید ،19جزو
استان های نیازمند در زمینه این اقالم و تجهیزات
بود ،در حالی که اکنون به عنوان یکی از قطب های
تولید ماسک در کشور شناخته می شود.
غضنفری اضافه کرد 20 :میلیون ماسک ذخیره
در استان وجود دارد که امید است با هماهنگی
مسؤوالن ارشد ،اجازه صادرات این محصوالت داده
شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم اعالم کرد

استمرار محدودیت های تردد از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم با بیان اینکه استان قم در شرایط آبی
کرونایی قرار دارد ،گفت :محدودیت های تردد درون شهری از ساعت  ۲۱تا ۴
بامداد همچنان ادامه دارد.
محسن اروجی ،با بیان اینکه استان قم در وضعیت آبی شیوع کرونایی قرار
دارد ،گفت :بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تمام فعالیتها و مشاغل در این
شرایط به شرط رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی مثل ماسک زدن و فاصله
گذاریاجتماعیو…مجازبهفعالیتهستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم با اشاره به اینکه ترددهای بین شهری
در شهرهای آبی مجاز است ،افزود :منع تردد شبانه از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد
همچنان در استان قم ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه حضور در مدارس ،دانشگاهها و حوزههای علمیه با
رعایت پروتکلهای بهداشتی امکان پذیر است ،ادامه داد :کالسهای اول و
دوم ابتدایی به صورت اختیاری و هر کالس ۱۰نفر به عالوه کالسهای عملی
در دروس فنی و حرفهای با رعایت دستورالعملهای بهداشتی دارای مجوز
فعالیتهستند.
اروجی در پایان با بیان اینکه از مردم خواهش میکنم با توجه به شرایط خوب
کرونایی در استان و با رعایت شیوه نامههای بهداشتی ،پرهیز از تجمعات و
رفت و آمدهای غیر ضروری در داخل شهر جهت کمک به بهتر شدن شرایط
کمککنند،گفت:چنانچهمردمدستورالعملهایبهداشتیرارعایتنکنند،
احتمال برگشت استان قم به شرایط زرد ،نارنجی و قرمز وجود دارد.

شهرک پرورش ماهیان زینتی در قم احداث میشود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت:
شهرک پرورش ماهیان زینتی با ظرفیت سالیانه۲۰
میلیون قطعه در قم احداث میشود.
عباس پورمیدانی در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :در اجرای پروژههای آبیاری وضعیت خوبی
داریم اما دو مشکل اساسی در مسیر وجود دارد که
باید رفع شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم افزود :بهتازگی
احداث پمپاژهای ثانویه ممنوع و بهاینعلت
سامانهها دچار کندی پیشرفت شده است ،از
طرفی گرانی تجهیزات و امکانات ،کشاورزان را در
ایجادسیستمآبیاریبیانگیزهکردهاست.
وی خاطرنشان کرد :در ایجاد گلخانه در سطح

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت :بااینکه
پروژه تا سال  1401فرصت دارد اما با مشکلی
جدی مواجه شدهایم که ممکن است محل اجرای
طرح را جابهجا کنیم.
وی بیان کرد :مشکل مهم این طرح این است که
شخصی با گرفتن سند تکبرگ برای زمین ،خود را
شریک دولت کرده است و این شخص برای صدور
سند مالکیت رضایت نمیدهد و این طرح چند
سال دچار وقفه شده است.
پورمیدانی خاطرنشان کرد :در جهت برونرفت
از این دغدغه ،از اراضی ملی مکانی را انتخاب
کردهایم تا این طرح را به آنجا منتقل کنیم و چاه
آبی را نیز برای اجرای پروژه تعریف شد.

رئیس شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد

حمایت کامل شورای شهر از اجرای پروژه های خدماتی

رئیس شورای اسالمی شهر قم گفت :ما معتقدیم که برای انجام پروژه های
خدماتی در شهر باید هرگونه کمک و همکاری بررسی شود و در صورت وجود
مشکالت نیز در حد امکان برطرف گردد ،چرا که منابع مصرفی این پروژه ها غالبا
منابع خارج از کشور است و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.
عبدالله جاللی دیروز در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر قم از روند اجرای
پروژهبیمارستانتخصصیوفوقتخصصینوردربلوارآیتاللهبروجردیباتقدیر
از عوامل اجرایی پروژه بیمارستان نور اظهار داشت :حجت االسالم شهرستانی
به واقع نعمتی برای شهر قم است که در سایه کرامت آیت الله سیستانی کارهای
بزرگی انجام داده اند و توجه خاصه ایشان به پروژه های خدماتی قابل تقدیر
است .جاللی ادامه داد :ما معتقدیم که برای انجام پروژه های خدماتی در شهر
باید هرگونه کمک و همکاری بررسی شود و در صورت وجود مشکالت نیز در حد

عذرخواهی وزیر بهداشت از مردم قم
با افزایش اعتراضات مردم و مسئوالن قم نسبت به اظهارات نادرست معاون وزیر بهداشت در مورد قم ،وزیر
بهداشت از مردم این شهر عذرخواهی کرد .مکی با بیان اینکه حرفهای سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
تنها در مقام کارشناسی بوده است گفت :وی این سخنان را در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که یک جلسه
تخصصی برای پیشبینی و کنترل این بیماری است ،ایراد کرده و قصدی برای لطمه زدن به وجهه قم در کار
نبوده است.نمکی با تاکید بر جایگاه ارزشمند قم در انقالب اسالمی گفت :در وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش
پزشکیجانفشانیهایزیادیبرایدرمانوهمچنینپیشگیریازشیوعکروناصورتگرفتهاستوکارکنانبخش
بهداشت و درمان در خط مقدم مقابله با این بیماری همواره ایثار کرده اند.
مدارس شاهد غیردولتی میشوند؟
سعیداوحدیرئیسبنیادشهیدوامورایثارگراندربارهاینپیشنهادکهمدارسشاهدبهمدارسغیردولتیتبدیل
شوند ،عنوان کرد :بحثی که مطرح شد الگوشدن مدارس شاهد است امروز بسیاری از خانوادهها دغدغه تعلیم و
تربیت فرزندانشان را دارند و حتی اگر در جنگ حضور نداشتند تأکید دارند فرزندانشان در مدارس شاهد ثبتنام
شوند شاید به این دلیل که اینجا تضمین فضائل اخالقی با امکانات و ظرفیتهای موجود بیشتر فراهم است.
رئیس بنیاد شهید درباره اینکه برخی مدارس حکم قلع و قمع گرفتهاند ،بیان کرد :هیچ وقت در بنیاد شهید اجازه
نمیدهیم حکم قلع و قمع آن هم در حوزه تعلیم و تربیت اتفاق بیفتد و در عین حال اینکه قانون محدودیتهایی
را برای هرمجموعه ایجاد کرده است که باید ضوابط قانونی هم حتما لحاظ شود ،ولی رویکرد ما حل مسائل در
چارچوب قوانین است و به هیچ وجه اجازه قلع و قمع نخواهیم داد ،نگاه ما تقویت حوزه تعلیم و تربیت است.
رییس صداوسیما از روحانی عذرخواهی کرد
علیعسکری،رییسصداوسیما،گفت«:اظهاراتنسنجیدهودورازشانمیهمانیکیازبرنامههایزندهشبکه
چهار باعث تکدر خاطر بینندگان فهیم شبکه چهار سیما و خدمتگزاران دلسوز نظام شد و اینجانب با ابراز تاسف،
از مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری به نوبه خود عذرخواهی می کنم».وی افزود« :هر چند
بارها تاکید شده مسئولیت اظهار نظر در برنامه های زنده بر عهده کارشناس مدعو است اما بیان چنین اظهاراتی
از آنتن صدا و سیمای جمهوری اسالمی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و با هرگونه قصور و تقصیر برخورد قاطع
می شود ».

فرمانده انتظامی استان قم اعالم کرد

کاهش 47درصدی جرایم خشن دراستان قم

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه جرایم خشن  47درصد کاهش داشته است گفت :در بحث
برخورد با اراذل و اوباش اقداماتی انجام و نتایج خوبی را شاهد هستیم.
سردار سیدمحمود میرفیضی در جلسه قرارگاه امام علی (ع) فرماندهی انتظامی استان قم که با
حضور آیت الله "سیدمحمد سعیدی" نماینده ولی فقیه در استان تشکیل شد با اشاره به برخی ویژگی
ها و اهمیت شهر مقدس قم و نیز قرار داشتن در مرکزیت کشور ،اظهارداشت :تاکید مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) بر رسیدن پلیس به تراز انقالب اسالمی است و باید در این زمینه کارهای جهادی صورت
بگیرد .وی گفت :یکی دیگر از تاکیدات معظم له ،بحث هوشمندسازی در نیروی انتظامی است که از
سال گذشته تاکنون اقدامات خوبی در قم صورت گرفته است.
فرمانده انتظامی استان قم در ادامه به موضوع حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت :در این حوزه برنامه
های میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده و نیازمند نظر مراجع معظم و بزرگان دین هستیم.
کشفعلمیجرایمازطریقهوشمندسازیپلیس
سردار میرفیضی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که در قم باید به آن توجه کنیم افزایش
رضایتمندی از پلیس است ،تصریح کرد :در این زمینه نیازمند تقویت منابع انسانی و تجهیزاتی بوده و
از مرکز پی گیری های الزم انجام شده است .فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به آمار سرقت در این
استان بر آموزش همگانی تاکید و خاطرنشان کرد :طی  10ماهه گذشته سرقت در استان  4درصد
کاهش داشته و سرقت موتورسیکلت بیش از سایر سرقت ها به وقوع پیوسته است.
وی با بیان اینکه جرایم خشن  47درصد کاهش داشته است ،ادامه داد :در بحث برخورد با اراذل و
اوباش اقداماتی انجام و نتایج خوبی را شاهد هستیم.
سردار میرفیضی ،کشف علمی جرایم از طریق هوشمندسازی پلیس را مورد توجه قرار داد و گفت:
موضوع هوشمندسازی به دلیل تسریع در کشف جرایم و خدمت رسانی به مردم در بخش های مختلف،
گشت هوشمند و همچنین کاهش هزینه ها و رعایت حقوق مردم و مأموران بسیار مورد تاکید است
رییس مرکز اورژانس  ۱۱۵قم:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم :
استان ،استقبال خوب بوده و دو گلخانه  5و 10
هکتاری امسال به سرانجام میرسد هرچند نسبت
به کشور در ایجاد گلخانه عقب هستیم.
پورمیدانی در مورد ایجاد پرورش واحد تیالپیا
عنوان کرد :استخر و باغ توسط سرمایهگذار
خریداریشده و اقدامات اولیه را انجام داده است،
اما نیازمند  51میلیارد تومان سرمایه در توسعه
کار هستیم و به دلیل عدم تأمین این مبلغ ،پروژه
متوقفشدهاست.
وی در مورد دیگر پروژههای اقتصاد مقاومتی
تصریح کرد :شهرک پرورش ماهیان زینتی با
ظرفیت سالیانه  20میلیون قطعه در قم احداث
میشود.

تاییدبرخوردفیزیکیعنابستانیبامامورپلیس
ً
رئیس پلیس راهور تهران درباره موضوع سرباز راهور گفت :کار سرباز ما کامال درست و قانونی بود و نباید به
خودرویی که فاقد مجوز است اجازه تردد در خط ویژه داده شود.سردار محمدحسین حمیدی ،رئیس پلیس راهور
تهران درباره اخبار و فیلم منتشرشده مبنی بر سیلی زدن یک نماینده مجلس شورای اسالمی به صورت سرباز
ً
راهور در خط ویژه گفت :کار سرباز ما کامال درست و برگرفته از قانون بود و سرباز نباید به خودرویی که فاقد مجوز بود
اجازه تردد در خط ویژه میداد.وی افزود :مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده مجلس با سرباز پلیس راهور
ً
داریم که کامال کفایت میکند و باید ببینیم مرجع قضایی در این رابطه چه تصمیمگیری خواهد کرد.وی ادامه داد:
مستندات خود را نیز در این رابطه به مرجع قضایی ارسال کردهایم.

امکانبرطرفگردد،چراکهمنابعمصرفیاینپروژههاغالبامنابعخارجازکشور
است و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.
ویگفت:آیتاللهسیستانیواقعااقداماتقابلتوجهیخاصهدرشهرمقدس
قم انجام داده اند و ما هر موقع نیز خدمت حجت االسالم شهرستانی رسیده ایم
تاکید بر استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود را داشته اند.
جاللی با اشاره به اجرای پروژه های ماندگاری در قم از جمله پروژه بیمارستان
نور و کتابخانه اظهار داشت :شورای اسالمی شهر وظیفه خود می داند ابتدا از
انجام این پروژه های خدماتی در سطح شهر مقدس قم تشکر کند و همکاری در
پروژهکتابخانهکهیکفعالیتفرهنگی،مذهبیوماندگارهستراوظیفهمیداند
و از هر گونه کمکی دریغ ندارد و در حد توان یاری گر عزیزانی باشد که در حال
خدمت در این سنگر مقدس هستند.

 ۳نفر درحوادث ترافیکی قم جان باختند

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت :در حوادث چند روز گذشته این استان،
سه نفر جان خود را از دست دادند و  ۱۸نفر مصدوم شدند.
محمد شهیدی افزود :درحادثه تصادف ۲دستگاه خودروی پژو و پراید که سوم دیماه ساعت۱۳:۱۵
رخ داد ۹ ،نفر مصدوم شدند.
وی اضافه کرد :این حادثه در جاده قدیم قم -تهران روی پل علیآباد اتفاق افتاد و همه مصدومان پس
از دریافت اقدامات درمانی مناسب به مرکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد :همچنین در حادثه واژگونی یک دستگاه پژو که ساعت  ۱۲:۵۶سوم دیماه در جاده
جنتآباد قم اتفاق اتفاد ،پنج نفر زخمی شدند .شهیدی بیان کرد :روزشنبه نیز در برخورد یک دستگاه
موتورسیکلت با یک دستگاه تریلی پارک شده در کمربندی امام علی(ع) راکب موتورسیکلت ،جوان۱۷
ساله در دم جان خود را از دست داد.
به گفته شهیدی ،در این حادثه که ساعت  ۰۸:۵۶رخ داد ۲ ،جوان  ۱۷ساله دیگر که سرنشین
موتورسیکلت بودند نیز به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند .وی گفت :ساعت ۱۱:۱۵
سوم بهمنماه نیز فردی به دلیل سقوط در چاه در جاده جعفریه بین روستای حیدرآباد و محمودآباد
قم مصدوم و با اورژانس هوایی به بیمارستان انتقال یافت .وی خاطرنشان کرد :در حادثه برخورد یک
دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه نیسان پارک شده در بلوار یادگار امام ،نرسیده به زیرگذر  ۲ ،جوان
 ۲۳ساله جان خود را از دست دادند .رییس مرکز اورژانس  ۱۱۵قم افزود :در این حادثه که ساعت
 ۳۰ ،۱۳:۳۴دی ماه رخ داد ،یک نفر دیگر مصدوم شد.
رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۹بیمار بدحال کرونایی در قم بستری هستند

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در میان بیماران بستری کرونا در قم ۹،تن بدحال هستند.
محمدرضا قدیر در گفت و گویی اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به پنجم بهمن ماه  ۲۰بیمار
جدید کرونایی در قم مورد پذیرش قرار گرفتند .قدیر در ادامه بستری شدن  ۱۷بیمار را مورد توجه قرار
داد و گفت ۱۹ :بیمار کرونایی که طی روزهای گذشته بستری شده بودند نیز ترخیص شدند .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین تعداد فوتی های کرونایی یک روز گذشته را صفر عنوان کرد و افزود:
هم اکنون  ۹۸بیمار مبتال به کووید  ۱۹در استان بستری هستند .قم از بیستم دی ماه در وضعیت آبی
کروناییقرارگرفتهاست.

