معاونعمرانیاستانداریقم:

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقم:

پدیده گرد و غبار دراستان قم معضل
بسیارجدیاست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بر ضرورت توسعه
فضای سبز به صورت کمربند سبز و محله ای و منطقه ای تأکید
کرد و گفت :پدیده گرد و غبار در استان قم معضل بسیار جدی
است که به ویژه در روزهای گرم سال به شدت با آن مواجه هستیم.
سید رضا موسوی مشکینی روز دوشنبه در جلسه بررسی قانون
هوای پاک در قم افزود :دستگاههای اجرایی باید ضمن شناخت
وظایف و تکالیف قانونی خود ،با همگرایی ،همکاری و هماهنگی
الزم ،زمینه های اجرای این قانون را در استان قم فراهم بیاورند .وی

روزنامه

چهارشنبه 29بهمن5 1399رجب17 ١٤٤٢فوریه 2021شماره 5219سال بیستوسوم  2000تومان

مدیرکل دامپزشکی استان قم :

باغ پرندگان قم مشکلی
برای فعالیت نداشته است
هیچ کوتاهی در صدور پروانه بهره برداری انجام نشده است
باغپرندگانپسانجامدستورالعملهامیتواندبهفعالیتخودادامهدهد
معدوم سازی سه هزار پرنده کامال کذب است
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فرهنگمسائلزیستمحیطیباید
درقمگسترشیابد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت :امروز باید
به این درک واقعی برسیم که مسائل زیست محیطی متعلق به
همه است ،نه فقط یک سازمان و اداره کل و این فرهنگ باید در
استان توسعه یابد .محسن بهشتی روز دوشنبه در جلسه بررسی
قانون هوای پاک درقم با بیان این مطلب افزود :فقط با تغییر نگاه
و رویکردمان نسبت به مسائل زیست محیطی میتوانیم روند
صعودی مشکالت زیست محیطی در جامعه که در سالهای اخیر
فزاینده بوده است را کنترل کنیم .وی با بیان اینکه نباید احساس
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

وضعیت کرونایی قم شکننده است
از حضوردرتجمعات اجتناب شود

 1500نفرتاکنون براثر کرونا درقم جان باختند
 ۱۳۲هزار و  ۶۰۰نفر در طرح شهید سلیمانی غربالگری شدهاند
 ۴۵هزار بیمارکرونایی بهبود یافته و ازبیمارستان مرخص شدهاند
با هر نوع تجمع و بازگشایی مراکز آموزشی مخالف هستم
به ازای هر یک هزار نفر  ۱.۶تخت در قم وجود دارد
قدردان اصحاب رسانه قم هستیم

رییس سازمان صمت استان قم:

۷۷۰میلیاردتومانتسهیالترونقتولیددرقمپرداختشد
4

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم :

جذب  11درصد از تسهیالت رونق تولید
در بخش گردشگری زیبنده نیست

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم دستور جا مهرداد غضنفری در نشست دیروز ستاد تسهیل ورفع موانع
به جایی تسهیالت رونق تولید را از بخش گردشگری به سایر تولید استان با اشاره به موضوع پرداخت تسهیالت رونق تولید
بخش های متقاضی و از جمله بخش کشاورزی صادر کرد .در استان اظهار کرد 82 :درصد تعهد پرداخت تسهیالت رونق
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فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

دستگیریسارقانمتواریمغازهطالفروشی
8

8
استاندارقم:

رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی قم:

 ۵۰درصد زیرساخت های درمانی قم خیرساز است

 ۹۰خانه ورزش روستایی درقم ایجاد شدهاست

رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی قم گفت :با بهره برداری از پنج
خانه ورزش روستایی جدید در دهه فجر امسال ،تعداد خانههای تجهیز و افتتاح شده
استان در پنج سال به ۹۰باب افزایش یافت .احمد کشوری فرد، ،افزود :به منظور توسعه
سرانه ورزشی و تحقق عدالت در حوزه زیرساختهای ورزشی ،احداث خانههای ورزش
روستایی از سال ۹۴در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت .وی ادامه داد :بر این
اساس ،روند تجهیز فضاها و خانههای ورزش روستایی در سطح استان آغاز و با اقدامهای
انجام شده در طی حدود پنج سال ۹۰ ،خانه ورزشی در سطح روستاهای استان ایجاد
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استاندار قم گفت :نزدیک به  ۵۰درصد زیرساختهای درمانی و بیمارستانی قم خیر
ساز است و آنان در سراسر کشور منشا آثار و برکت هستند .بهرام سرمست عصر سه
شنبه در آیین ملی تجلیل از خیران ماندگار در تاالر کرامت استانداری قم اظهار داشت:
در قم با توجه به ویژگیها و مختصاتی که این استان دارد برغم آنکه از نطر درصد جمعیت
روستایی از درصد پایینی برخوردار است ولی در عرصه توسعه روستایی و در بخش های
مختلف اعم از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان توسط خیران و نهادهای حمایتی
از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) اقدام های بسیار خوبی صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم :

جذب 11درصد از تسهیالت رونق تولید در بخش گردشگری زیبنده نیست

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم دستور جا به جایی تسهیالت
رونق تولید را از بخش گردشگری به سایر بخش های متقاضی و از جمله بخش
کشاورزی صادر کرد.
مهردادغضنفریدرنشستدیروزستادتسهیل ورفعموانعتولیداستانبااشاره
به موضوع پرداخت تسهیالت رونق تولید در استان اظهار کرد 82 :درصد تعهد
پرداخت تسهیالت رونق تولید در بخش صنعت استان و  120درصد تعهدات در
بخش کشاورزی انجام شده است ،اما متأسفانه این درصد در زمینه گردشگری،
تنها  11درصد بوده است.
وی افزود :بحث امکان جا به جایی تسهیالت رونق تولید در بخش های مختلف
و بر اساس نیاز متقاضیان بدون معطل ماندن این منابع ،از چند ماه قبل در
نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان انجام شده و با توجه به عدم
جذب کامل این تسهیالت در بخش گردشگری ،باید زمینه انتقال این تسهیالت
به بخش کشاورزی و متقاضیان آن فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین تصریح کرد :جذب
تنها  11درصد از تسهیالت رونق تولید در عرصه گردشگری قم ،زیبنده استان
نیست و با توجه به تذکرهای قبلی به حوزه گردشگری و همچنین فرصت کم

باقیمانده تا پایان سال ،دستور انتقال این تسهیالت به متقاضیان سایر بخش
ها و از جمله بخش کشاورزی صادر می شود .غضنفری ادامه داد :البته حوزه
گردشگری استان می تواند درخواست های خود را همچنان دنبال کند که در
صورت به نتیجه رسیدن ،هماهنگی و همکاری الزم با این حوزه نیز انجام خواهد
شد.ویهمچنینبهدبیرخانهستادتسهیلورفعموانعتولیداستاندستوردادتا
در 48ساعت آینده ،تمامی تسهیالت پرداخت شده و نشده رونق تولید در بخش
گردشگری استان در سال جاری را مشخص و دلیل موارد عدم پرداخت احتمالی
ّ
و معطل ماندن آن ها را گزارش کند .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
قم در عین حال به آمار بانک های استان در پرداخت تسهیالت رونق تولید اشاره
و اضافه کرد :آمار نشان می دهد بانک های صنعت و معدن ،ملی و ملت در صدر
بانک های پرداخت کننده تسهیالت رونق تولید هستند که باید از آن ها تقدیر
کرد ،ضمن آن که بانک هایی مانند سپه و صادرات ،نیمی از تسهیالت معرفی
شده را پرداخت کرده اند و البته برخی دیگر از بانک ها هم کمتر از  50درصد
پرداختی داشته اند که به آنان توصیه می شود در نیمه نخست اسفند ماه سال
جاری ،تسهیالت پرداختی خود را به حد مطلوب برسانند.
غضنفری همچنین با انتقاد از ارائه برخی آمار غیردقیق در نشست امروز ستاد

تسهیلورفعموانعتولیداستان،ازدبیرخانهستادخواستتاضمناهتمامکافی
نسبت به استخراج روزآمدترین و دقیق ترین آمار برای ارائه در هر جلسه ستاد،
پیگیری های مداوم خود را برای تحقق نهایی پرداخت تسهیالت رونق تولید
استمرار بخشد تا این تسهیالت بر اساس پیش بینی های ابتدای سال و بلکه
مازاد بر آن ،تخصیص داده شود .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم
سپس گفت :خوشبختانه در روند تأمین منابع در کل استان ،حدود  29درصد
ُرشد داشته ایم و در حوزه مصارف یعنی پرداخت تسهیالت هم بالغ بر  40درصد
رشد نسبت به سال گذشته دیده می شود که از این میزان ،حدود  9هزار میلیارد
تومان به تولید و خدمات مرتبط با تولید پرداخت شده است.
وی در پایان اذعان کرد :البته بانک های عامل در پرداخت تسهیالت باید توجه
داشته باشند که هر تزریق منابع به معنای کمک به تولید و رونق بخشیدن به آن
نیست ،ضمن آن که همه دست اندرکاران تولید در استان باید عالوه بر بحث رونق
تولید و همچنین تثبیت و افزایش اشتغال و صادرات ،به عرصه شعار سال یعنی
«جهش تولید» و رصد دائمی فرآیندهای آن نیز توجه الزم و کافی را مبذول دارند.
تالش برای جذب سهم 85میلیارد تومانی یارانه تسهیالت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم نیز دراین جلسه از تالش این

سازمان برای جذب سهم یارانه سود تسهیالت استان به مبلغ  85میلیارد تومان
خبر داد.
محمود نوربخش بیان کرد :تردیدی نیست که در فرآیند تورمی موجود ،ارائه
هرچه سریع تر تسهیالت می تواند مشکالت بیشتری از واحدهای تولیدی را رفع
کند.
وی همچنین اظهار کرد :در عین حال باید عالوه بر توجه به دقت آمار و ارقام
پیش بینی و پرداخت تسهیالت ،محتوای این موارد را نیز مورد توجه ویژه قرار داد
تا مشخص شود این اعداد و ارقام در چه جایگاهی خرج شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم سپس خاطر نشان کرد :مثلث
«دستگاه مسؤول»« ،بانک عامل» و «متقاضی تسهیالت» باید حداکثر ارتباط و
هماهنگیرابایکدیگرداشتهباشندتااینتعاملچندسویهبتواندحداکثرکارایی
و بازدهی را به ثبت برساند.
نوربخش با اشاره به اینکه تا سیزدهم بهمن ماه سال جاری 20 ،پروژه استانی
نیازمند یارانه سود تسهیالت بوده اند یادآور شد :سهم استان از این یارانه85 ،
میلیارد تومان است که تالش می شود بر اساس پروژه های بیست گانه در استان
و معرفی آن ها ،جذب حداکثری این یارانه محقق شود.

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول )

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول )

شهرداری جعفريه در نظر دارد

شهرداری جعفريه در نظر دارد

 3قطعه زمین از زمینها ی شهرداری ( -1قطعه شماره 103به متراژ  212/5مترمربع -2قطعه شماره107
به متراژ200مترمربع -3قطعه شماره 164به متراژ  236/28متر مربع معروف به زمین های فرودگاه آدرس بلوار
ولیعصر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده از 1399/12/06تا پایان وقت اداری روز شنبه1399/12/16
به شهرداری جعفریه مراجعه نموده و پس از دو روز کاری مهلت دارند ( پایان وقت اداری دوشنبه مورخ
ً
 )1399/12/18تا اسناد را تحویل شهرداری نمایند ضمنا زمان بازگشائی سه شنبه 1399/12/19ساعت
 10صبح می باشد.
شرایط شركت در مزایده :
 -1ارائه سپرده شرکت در مزایده معادل  5درصد قیمت كارشناسی به صورت نقدی در وجه شهرداری جعفریه.
 - 2در صورتی كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شركت در مزایده آنان
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
– 3چنانچه ظرف مدت 5روز پس از جلسه کمیسیون ،مبلغ توسط برنده واریز نشود سپرده ایشان ضبط و نفر دوم
بعنوانبرندهاعالممیگردد.
 - 4قیمت پایه برمبنای نظریه كارشناس رسمی دادگستری میباشد.
 - 5شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار میباشد.
 - 6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .
 – 7شرایط فروش به صورت نقد می باشد

 4قطعه زمین از زمینها ی شهرداری ( - 1قطعه شماره  101به متراژ  216مترمربع -2قطعه شماره 87
به متراژ  144مترمربع  -3قطعه شماره  88به متراژ 170/20مترمربع  -4قطعه شماره  98به متراژ 200/90
مترمربع واقع در خیابان یاس را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده از 1399/12/06تا پایان وقت اداری روز شنبه1399/12/16
به شهرداری جعفریه مراجعه نموده و پس از دو روز کاری مهلت دارند ( پایان وقت اداری دوشنبه مورخ
ً
 )1399/12/18تا اسناد را تحویل شهرداری نمایند ضمنا زمان بازگشائی سه شنبه 1399/12/19ساعت
 10صبح می باشد.
شرایط شركت در مزایده :
 -1ارائه سپرده شرکت در مزایده معادل  5درصد قیمت كارشناسی به صورت نقدی در وجه شهرداری جعفریه.
 - 2در صورتی كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شركت در مزایده آنان
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
– 3چنانچه ظرف مدت 5روز پس از جلسه کمیسیون ،مبلغ توسط برنده واریز نشود سپرده ایشان ضبط و نفر دوم
بعنوانبرندهاعالممیگردد.
 - 4قیمت پایه برمبنای نظریه كارشناس رسمی دادگستری میباشد.
 - 5شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار میباشد.
 - 6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .
 – 7شرایط فروش به صورت نقد می باشد .

روابط عمومی شهرداری جعفريه

شناسه آگهی مزایده 1095756:

روابطعمومیشهرداریجعفريه

شناسه آگهی 1095734:
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اخبار

 شماره 5219ت و سوم 
چهارشنبه -بیستونهم بهمن ماه  -1399سال بیس 



روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛

اهداف دشمن برای ایجاد قحطی کاالهای ضروری ناکام ماند

همبستگیاجتماعیبا
رعایتاخالقانتخاباتی

هم زمان با نزدیک شدن به ماههای پایانی فعالیت
کابینه دولت دوازدهم؛ شاهد شروع و گرم شدن تدریجی
رقابت های انتخابات ۱۴۰۰هستیم .تا کنون افرادی برای نامزدی در انتخابات ،اظهار
آمادگی کرد ه و در تکاپوی تدارک منابع الزم برای حضور در این رقابت ملی هستند.
اما آنچه در این انتخابات و سایر انتخابات بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد ،بحث
رعایتاخالقیاتاست؛ چراکهرقابتهایانتخاباتیبایدبراساسمعیارهایاخالقی
تابعضوابطومقرراتانتخاباتیبهدورازاجحافورقیبکشیباشد.
باتوجهبهاینکهرجالسیاسیونامزدهایانتخاباتیباعنوانسرآمدانجامعهشناخته
میشوند ،باید بدانند که رفتارها و اعمال آنها الگو و سرمشق بسیاری از مردم جامعه
است .از این رو وقتی شروع به اتهام زنی ،دروغ گویی یا غیبت میکنند ،نوعی جواز
برایمردمجامعهصادرمیکنندکهآنهاهممیتواننداینگونهرفتارهارادرقبالهمنوعان
خودبهکاربرند.بنابراینبایددروهلهاولبدانیماگرکاندیداییاخالقیاترارعایتنکند،
اینرفتارضرباتوپیامدهاییخواهدداشتکهدریکپهنهگستردهتریعنیدرجامعه
بروزخواهدکرد.
نکتهدیگراینکهکاندیداهابایدازمواضعیکهبرایشانتهمتهاییبههمراهمیآورد،
دوری کنند .در واقع کارنامه عملی کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی نباید زوایای پنهان
داشتهباشدوازآنهاسوءاستفادههاییشود.زیراسواستفادهازاینزوایایپنهانوتاریک
هر چند ممکن است از نگاه شورای نگهبان دور بماند اما باالخره روزی آشکار خواهند
شدواینامرضربهایبسیاربزرگبهاعتمادمردمدرسطحجامعهخواهدزد.
عالوهبرخدشهدارشدناعتماداجتماعی،همبستگیاجتماعیهمضربهخواهد
دید .زیرا کمرنگ شدن اعتماد در جامعه ،نوعی ناباوری در اعمال ،رفتارها و اعتقادات
"دیگری مهم" در جامعه ایجاد میکند که نمود خود را در حرکات جمعی نشان خواهد
داد.
نامزدها و کاندیداها نباید از منابع و امکاناتی که در اختیار دارند در راستای تبلیغات
کاندیداتوری خود استفاده کنند .زیرا این امر منجر به اضمحالل اصول اخالقی یک
جامعهمیشود.
کاندیداها عالوه بر عدم سو استفاده از منابع و امکانات مربوط به شغل کنونیشان،
نبایدازجایگاهومنصبخودبرایدستیابیبهاهدافومقاصدشانسوءاستفادهکنند.
در واقع جایگاهها نباید به عنوان نردبانی برای رسیدن به آمال و آرزوهای افراد تبدیل
شود.
همچنین نامزدهای انتخاباتی باید از دادن وعدهعای واهی به مردم پرهیز کنند ،آنها
باید واقعیتها و شرایط موجود را بسنجند وبر اساس آنچه در توان خود و جامعه است
صحبت کنند و از دادن شعارهایی که تحقق آن امکانپذیر نیست ،خود داری کنند.
زیرا عدم عمل به وعدهها و شعارهای انتخاباتی منجر به برچسب خوردن آنها به عنوان
"دروغگو"میشود.
افرادی که کاندید شدهاند باید از تخریب دیگران پرهیز کنند .اگر قرار باشد آنها به
مقامی دست یابند باید این امر به دور از هر نوع تخریب ،اتهام و افترا به دیگری همراه
باشد.زیرااینافراد همواره الگویمردممحسوبمیشوندوبارفتارهایخود،رفتارهای
مردمدرسطحجامعهراشکلمیدهند.
اندیشیدنبهرفاهوآسایشمردم،بایداولویتهرنامزدیباشدوراههاوبرنامههاییکه
برای وصول به آسایش مردم ختم میشود نیز باید دستیافتنی و امکان پذیر باشد .در
واقعمنابعبرایتامیناینبرنامههابایدموجودباشد.همچنینتیممتخصصومتعهدی
(افرادیکهفارغالتحصیلرشتههایمرتبطبااینزمینههاهستند)،میتوانندبهعنوان
متخصصیندلسوز،آنهارادرفرایندانتخاباتراهنماییکنند.زیرایککاندیدنمیتواند
درهرزمینهایمتخصصباشد.
مردم هم باید در خصوص انتخاب کاندیداها نکاتی را مد نظر قرار دهند .زیرا اخالق
انتخاباتی فقط ناظر بر رقابت میان آنها نیست .مردم باید در خصوص رفتارهای
انتخاباتیشان جهت حمایت و طرفداری از کاندیدای مورد نظرشان و انتخاب افراد
اصلح ،مالک هایی را مد نظر داشته باشند و بر اساس آنها عمل کنند .از جمله این
مالکها میتواند اخالص برای خدا ،ساده زیستی و دغدغه آنها برای حفظ استقالل
وتمامیتارضیباشد
وقتیماازکلمهصالحصحبتمیکنیمبهاینمعناستکهبایدانتخاباتمابرمبنای
صالحیت،صلحوصالحبودنپیشبرود.یعنیکاندیداهابایدصالحیتداشتهباشند،
میان طرفداران و حامیان نامزدها باید صلح برقرار باشد و در نهایت هم انتخاب شونده
و هم انتخاب کننده افرادی صالح باشند و تمام این موارد مبانی اخالق انتخاباتی را
تشکیلمیدهد.
جامعهشناسواستاددانشگاه
محسنمسعودیان*

اوراسیا ،دروازه ورود ایران
به تجارت جهانی
مریمآزیش*

خرداد ماه سال گذشته بود که تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مصوبه
مجلس وارد فاز اجرایی شد و در پنج آبان همان سال موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و
اتحادیهاروپا-آسیا(اوراسیا)بهامضارسیدتاگامیمهمدرعرصهتجارتخارجیایرانو
گسترشمبادالتباهمسایگانشمالیباشد.
از آنجایی که یکی از اهداف مهم موافقت نامه های تجاری ،ایجاد تسهیالت و حذف
قوانین دست و پا گیر برای تجار و سرمایه گذاران است .امضاء آن موافقت نامه تعرفه
ترجیحیوایجادمنطقهآزادتجاریمیانایرانواتحادیهاوراسیاهممنجربهتوسعهروابط
اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا شد که به اعتقاد کارشناسان می تواند به هاب منطقه
ایایرانکمککردهوکریدورشمال-جنوبراتقویتنماید.
چون در چارچوب تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از  ۵۰۰کاالی
صادراتیایرانبهروسیه،قزاقستان،بالروس،ارمنستانوقرقیزستانازتعرفهترجیحی
صفر برخوردار شده اند .اتحادیه اورآسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از  ۵کشور
ارمنستان ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان و بالروس است که با برخورداری از حدود
 ۱۸۳میلیون نفر جمعیت فعال ،دارای یک هزار و  ۹۰۰میلیارد دالر تولید ناخالص
داخلی،رتبهاولدرتولیدنفت،رتبهدومدرتولیدگازورتبهچهارمدرتولیدبرقمیباشد
کهیکیازپررونقترینبازارهایسرمایهگذاریدرجهانبهشمارمیآید.
در دی ماه سال جاری برای عضویت در این بلوک اقتصادی مجوزهای الزم برای
انجام مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا از سوی دولت ایران اخذ شد که در صورت به نتیجه
رسیدن مذاکرات ،تجارت آزاد با این بلوک اقتصادی ،از آبان ۱۴۰۱آغاز میشود که از
اینطریقموانعتعرفهایحذفخواهدشد.
اکنون در فرصت باقی مانده برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با این اتحادیه که به گفته
«حمید زادبوم» رییس سازمان توسعه و تجارت ایران قرار است در کمتر از یک ماه دیگر
برگزار شود ،تالش برای رفع موانع توسعه مبادالت تجاری میان دو طرف بیش از پیش
اهمیت دارد .اکنون نگاهی به اهمیت این بلوک اقتصادی و تاثیر عضویت ایران در آن
میاندازیم .درخصوصافزایشهمکاریهایاقتـصادیجمهـوریاسـالمیایراناز
طریقهمگراییدراتحادیهاقتصادیاوراسیادرچندسالگذشتهدیدگاههایمختلفی
مطرحشدهاستکهبهدلیلسابقهارتباطاتفرهنگـیواهمیـتژئوپلتیـکاعـضای
آنوهمچنینضرورتتوسعهاقتصادیکشورازطریقهمگراییاقتصادیمنطقهای
از اهمیت فراوانی برخوردار است .به باور کارشناسان؛ بعد از پایان جنگ سرد میزان
گرایش به سوی منطقه گرایی در مناطق مختلف در جهان رو به افزایش گذاشته و در
اینمیانآسیایمرکزییکیازمناطقژئواستراتژیکاستکـههمـوارهدرکـانونتوجـه
کـشورهای مختلف قرار داشته است .همکاری ایران با این بلوک اقتصادی با ارزش
بیش از  ۸۰۰میلیارد دالر ،نوید بخش توسعه تعامالت اقتصادی متقابل کشورمان با
کشورهایمختلفدنیاوبهخصوصهمسایگاناست؛بهویژهدرشرایطیکهدشمنان
ب ه دنبال منزوی کردن ایران و قطع ارتباط اقتصادی و تجاری آن با دنیا هستند .همیت
اقتصادیایناتحادیهبهقدریاستکهباشکلگیریآنکشورهایمختلفعالقهخود
رابرایعضویتابرازکردند.میزانتجارتاتحادیهاوراسیاباکشورهایجهانحدود۸۵۰
میلیارد دالر است .از این میزان ۳۳۱میلیارد دالر مربوط به واردات است.
سهم ایران از این میزان حدود  ۲.۵میلیارد دالر است که یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون
دالر واردات و ۸۲۳میلیون دالر آن صادرات است .دست کم ۸۰درصد صادرات اوراسیا
به ایران ،محصوالت کشاورزی به ویژه غالت و  ۶۸درصد صادرات ایران به اوراسیا،
محصوالت کشاورزی به ویژه میوه و خشکبار است .از دیگر سو ،اجرای موافقتنامه
تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی ،سبب شد گام مقدماتی به سوی
تجارتآزادبااینکشورهاهموارترازقبلشود.

رییس جمهوری گفت :اهداف شوم دشمن برای ایجاد قحطی در تهیه کاالهای
ضروری و بهم ریختگی در کشور به طور کامل ناکام ماند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،در دویست
و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی گزارش «وضعیت تأمین و توزیع کاالهای اساسی و
ضروری مردم در ماههای پایانی سال  ۱۳۹۹و برنامه سال  »۱۴۰۰ارائه شد.
در این گزارش فعالیتها و اقدامات بانک مرکزی ،وزارتخانههای جهادکشاورزی
و صنعت ،معدن و تجارت در ایجاد سیستمهای هوشمند سفارش ،تخصیص
اعتبار ،ترخیص کاال و چرخه توزیع کاالهای اساسی و تمهیدات الزم برای تامین
کاالهای اساسی در ماههای پایانی سال و سال  ۱۴۰۰تشریح شد.

در این جلسه همچنین ،قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گزارشی از
برنامهها و وظایف دستگاههای ذیربط برای کنترل قیمت و نظارت بر بازار کاال ارائه
کرد .رییس جمهوری با تاکید بر اجرای برنامهها و مولفههای مطرح در گزارش
ارائه شده ،گفت :موفقیت و پیروزی بزرگی در خنثی سازی هدف شوم و اصلی
دشمن مبتنی بر ایجاد قحطی و فشار غیرقابل تحمل و کمبود در تهیه کاالهای
ضروری و در نتیجه ایجاد بهم ریختگی در کشور به دست آمد و هدف گذاری
دشمن کامال ناموفق و ناکام ماند.
رییس جمهوری در مورد برنامه سال ۱۴۰۰برای تامین کاالهای اساسی گفت:
دولت با قوت تدابیر و سیاستهای معیشتی خود را ادامه خواهد داد و هر جا که
حقوق مردم در میان باشد ،تمام قد از معیشت مردم و تامین کاالهای اساسی با ارز
ترجیحی که در الیحه بودجه  ۱۴۰۰نیز گنجانده شده ،دفاع میکند تا در سال
آینده نیز مردم در تأمین کاالهای خود با مشکالت روبرو نشوند.
روحانیاضافهکرد:سیاستهایبازرگانیکشورازمرحلهتامینتاحملوتوزیع
باید با هماهنگی کامل مدیریت شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با
هماهنگی همه دستگاههای ذیربط این ماموریت را دنبال خواهد کرد.
وی تصریح کرد :این چرخه و زنجیره باید به نحو موثری کنترل شود و اجازه داده
نشود نوسانات قیمت بیش از این بر معیشت و اقتصاد خانوار فشار بیاورد.
رییس جمهوری با بیان اینکه مردم و فعاالن بازار نباید در این حوزه احساس
رهاشدگی و بی سامانی داشته باشند ،گفت :سامانه جامع تجارت باید در این
مقطعبهنحوموثردرراستایارتقایشفافیتموردبهرهبرداریقرارگیردوضروری
است همه دستگاهها به سرعت اقدامات خود را در این سامانه اطالع رسانی کنند.
روحانی تصریح کرد :باید با تقویت این سیستم هوشمند و شفاف ،تمامی
دستگاههای ذیربط در زمینه مدیریت نوسانات قیمت کاال به ویژه در آستانه سال
نو هماهنگ و دقیق عمل کنند.
بر اساس تصمیم امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،وزارتخانههای
جهادکشاورزی و صمت و سایر دستگاههای ذیربط موظف هستند ،در چارچوب
برنامههای دولت و با هماهنگی یکدیگر در یک وضعیت نظاممند ،با تأمین
کاالهای اساسی مردم ،قیمت کاالها را بهویژه در مورد اقالمی که با ارز ترجیحی
تأمین شدهاند ،به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

تختروانچی:

ایران از برجام خارج نشده که بخواهد به آن بازگردد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد
جمهوری اسالمی ایران از برجام خارج نشده که حاال
بخواهد به آن بازگردد و کاهش تعهدات تهران در قبال
این توافق ،در چارچوب ماده  ۳۶آن است.
مجید تخت روانچی در مصاحبه ای با بخش فارسی
شبکهیورونیوزکههنوزمشروحآنمنتشرنشدهاست،
گفت :چطور از ایران که در برجام هست ،انتظار می
رود گام اول را بردارد.
وی با یادآوری اینکه کاهش تعهدات ایران در قبال
برجام در چارچوب ماده  ۳۶این توافق است ،افزود:
براساس ماده ، ۳۶وقتی یکی از اعضای برجام مرتکب
نقض آشکار و شدید می شود ،این اختیار به ایران داده
می شود که یا به طور کلی و یا برخی از تعهداتش را
انجام ندهد و ما گزینه دوم را انتخاب کردیم.

شب گذشته کاظم غریب آباد سفیر و نماینده دائم
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های بین المللی
درویندرگفتوگوباخبرنگاران،اعالمکردنامهتوقف
اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ
 ۲۳فوریه  ۲۰۲۱برابر با  ۵اسفندماه ،عصر(دوشنبه)
تحویل مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.
غریب آبادی افزود :این اقدام در اجرای قانون
مصوب مجلس شورای اسالمی برای لغو تحریمها و
صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح
جمهوری اسالمی ایران تحت بندهای ۲۶و ۳۶برجام
و به علت عدم پایبندی طرف های مقابل به تعهدات
خود در جهت رفع تحریم های غیرقانونی ،صورت
گرفتهاست.
وی افزود :از این پس ،همکاریهای ایران و آژانس

صرفا بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا
زمانی که با لغو تحریمها به صورت عملی و ملموس،
زمینهبرایبازگشتایرانبهاجرایمجددایناقدامات
فراهمگردد.
مجلسشورایاسالمی ۱۱آذرماهگذشتهباتصویب
قانون لغو تحریمها دولت را مکلف کرد که در صورت
ادام ه تحریمهای آمریکا ،همکاری با آژانس را محدود
کرده و گامهای بیشتری را در خصوص کاهش
تعهداتشذیلبرجامبردارد.
بر اساس ماده « ،۶دولت جمهوری اسالمی ایران
موظف است بر اساس بندهای  ۳۶و  ۳۷برجام،
ظرف مدت  ۲ماه از تصویب این قانون ،دسترسی
های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام
را متوقف کند».

معصومهابتکار:

مشکالت موجود در جوامع ناشی از درک نادرست ،خرافات و تنگ نظریهاست

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار کرد :با روشهای سنتی و نگاه
سنتی نمیتوانیم نسل جوان را در مسیر آرمانها و آموزههای دینی نگه داریم .دیگر
دورهای نیست که بتوان با اجبار و محدودیت نسل جوان را نگه داشت ،بنابراین باید
با گفتگوی موثر در حیطه مهارتهای زندگی و ایجاد حق انتخاب برای جوانان ،آنها
را در انتخاب درست یاری کنیم.
معصومهابتکاردرنشستبینالمللی"گفتگویمنطقهایدرحوزهزنانوخانواده"
که با حضور میهمانانی از کشورهای عراق ،سوریه ،لبنان ،فلسطین و افغانستان
برگزار شد ،اظهار کرد :موضوع گفتگوی بین نسلی از جمله فعالیتهای مهم این
معاونت در وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها است چراکه با توجه به سرعت باالی
تحوالت در عصر دیجیتال فرزندان اما به سرعت جذب این تحوالت میشوند.
وی ادامه داد :از جمله پرسشهای مهم عصر امروز این است که چگونه میتوان
به جوانان و به ویژه دختران قرن بیست و یکم مهارتها ،معانی و مفاهیم مهم را به
نحوی منتقل کرد که منجر به شکاف بین نسلی نشود و جوان احساس نکند این
مسائل مربوط به دوران گذشته است و اکنون کارایی ندارد .از این رو این معاونت
با ایجاد پادکستهای رادیو نسل در پی افزایش انسجام خانوادهها بوده است .این
موضوع مد نظر ما بوده و برایمان بسیار جدی است.
ابتکار گفت :در ایران شبکه گسترده حوزههای علمیه زنان و مردان در مناطق
شهری و روستایی وجود دارد و حوره علمیه زنان طی این سالها بسیار رشد کرده
است و آموزش مباحث دینی از جمله مباحث مهم آموزشی در ایران بوده است اما
چالش بزرگ این است که چگونه این آموزهها را برای دختران و پسران ارائه دهیم تا

برایشان کارایی داشته باشد .در این راستا نیز معاونت با ایجاد پادکستهای قرآنی
سعی در انتقال آموزههای قرآنی به جوانان داشته است.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری این معاونت تاکنون حدود
 ۳۰پادکست قرآنی درخصوص جوانان و قرآن ایجاد کرده است .همچنین محور
فعالیتهای این معاونت موضوع عدالت جنسیتی است که نوع نگاه آن برگرفته از
نگاه قرآن کریم است.
ابتکار تصریح کرد :قرآن کریم جنسیت و نژاد را مالک برتری نمیداند و تنها مالک
برتری ،تقوا است .مشکالت موجود در جوامع ناشی از درک نادرست ،خرافات
و تنگ نظریهاست و راهی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری امروزه باز
کردهاند در راستای باز شدن نگاه درست و اصیل به زنان است .از این رو این معاونت
در برنامهریزی برای عدالت جنسیتی در تمام سطوح از ابتدایی تا سطوح مدیریتی
سعی در هموار کردن مسیر عدالت برای زنان و خانواده داشته است.
به گفته وی ،موضوع خانواده برای جامعه اسالمی بسیار مهم است .همچنین
عدالت و حقوق اعضا خانواده باید در خانواده اسالمی محترم شمرده شود ،از این
رو این معاونت در راستای افزایش مهارتهای ارتباطی میان اعضا خانواده و کاهش
شکافجنسیتیفعالیتهاییراانجامدادهاست.
ابتکار در پایان گفت :ما هم نظیر تمامی جوامع مشکالت و چالشهایی داریم اما
برای این چالشها راهکار نیز داریم .تاریخ اثبات کرده ما ملتی بودیم که با حداقل
شرایط در دوران دفاع مقدس با ایثار و فداکاری بینظیر ایستادگی کردیم و آمادگی
انتقال این تجارب را به کشورهای همسایه داریم.

جواد امام:

شاید نامزد مستقل حزبی با اقبال جبهه اصالحات مواجه شود

عضو جبهه اصالحطلبان ایران در واکنش به تالش
برخی احزاب برای معرفی نامزد مستقل حزبی ،گفت:
احزاب میتوانند نامزد خود را معرفی کنند شاید نامزد
آنها از اقبال عمومی جبهه اصالحات برخوردار شده و
گزینهنهاییباشد.
«محمد جواد امام» با اشاره به جلسه نخست نهاد
اجماعی اصالحطلبان و معرفی بهزاد نبوی به عنوان
رییس موقت و سنی این جبهه و انتقاد دو حزب
جمهوریت و اراده ملت از این سازوکار گفت :حزب
جمهوریتایراناسالمیعضوشورایهماهنگینیست
و حزب اراده ملت هم با تصویب شورای مرکزی خود از
عضویت در شورای هماهنگی جبهه اصالحات خارج
شده است.
وی اضافه کرد :منتقدان چون راهی پیدا نکردند

متوسل به بحثهای حاشیهای شدهاند .دو حزب فوق
عضو شورای هماهنگی نیستند که بخواهند جلسه
جبههاصالحطلبانرانقدکنند.
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصالحطلب با اشاره به
مواضع احزابی چون ندای ایرانیان و مردمساالری برای
معرفی داوطلب مستقل در انتخابات  ۱۴۰۰گفت:
احزاب سیاسی در کشور مستقل هستند و میتوانند
دیدگاههای مختلفی داشته باشند .هر چند این احزاب
هم گزینه نهایی خود برای انتخابات  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰را
معرفینکردهاند.
جواد امام خاطرنشان کرد :احزاب سیاسی میتوانند
نامزد حزبی معرفی کنند شاید نامزد مورد نظر آنها از
اقبال عمومی جبهه اصالحات برخوردار شود و گزینه
نهاییباشد.

وی تاکید کرد :نباید این فرصت به بهانه تکروی از
احزاب اصالحطلب گرفته شود ،احزاب برای فعالیت،
شناسایی ظرفیتها و بیان دیدگاههای خود آزاد هستند
و همه آنها اعالم کردند که به دنبال اجماع هستند.
این فعال اصالحطلب ،جلسه شورای هماهنگی
جبهه اصالحات را مطلوب ارزیابی کرد و گفت :خیلی
از افراد فکر میکردند که اجماع صورت نمیگیرد که
خوشبختانهاینفرصتاتفاقافتادوهمهدرکنارهمقرار
گرفتند .دبیر کل مجمع ایثارگران اصالح طلب با بیان
اینکه نیازمند فضای باز و تجدیدنظر نهادهای نظارتی
در بحث معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری
هستیم ،در عین حال گفت :اگر قرار باشد تجدیدنظری
صورت نگیرد شرایط مشارکت و حضور موثر مردم پای
صندوقرایمهیانمیشود.

وزیربهداشت:

سالمت در دولت تدبیر و امید در اولویت قرار گرفت
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید سالمت
در اولویت قرار گرفت ،گفت :از زمان شیوع کرونا هیچ بیمار غیرکرونایی در کشور پشت
درهیچآیسییویینماند.سعیدنمکیروزسهشنبهدرجشنوارهبیمارستانهایبهره
ور افزود :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای افزایش بهره وری در بیمارستانها،
نرمافزاریتهیهکردهکهبسیارارزشمنداست.ایننرمافزارحتمابایددربیمارستانهای
دولتی مورد استفاده قرار بگیرد و مطمئن هستم مورد استقبال بخش خصوصی هم
قرار می گیرد .وی گفت :من امروز را آغاز استفاده از این نرم افزار اعالم می کنم از
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می خواهم این تجربه گرانسنگ را در اختیار
وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی قرار دهند .اجرای آن را از سه دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،ایران و البزر شروع می کنیم .در بقیه دانشگاه
ها گسترش می دهیم و با داشبورد مدیریتی این حلقه مدیریتی را در اختیار مدیران

وزارت بهداشت قرار می دهیم .وزیر بهداشت افزود :بهره وری تنها راه برون رفت از
شرایط سخت کشورهای در حال توسعه است باید به فکر انسان توسعه یافته یاشیم که
عامل اجرای بهره وری است .در دنیای امروز درست گذراندن عمر مهم است نه طول
عمر .تفاوت طول عمر مهم نیست .کیفیت زندگی مهم است در خیلی از کشورها امید
به زندگی افزایش پیدا کرده اما کیفیت زندگی پایین آمده است و نشان می دهد در
نظام سالمت افزایش طول عمر همواره با بهره وری مساوی نیست .نمکی گفت :جزو
کشورهایی هستیم که درباره کیفیت زندگی مشکالت بسیار زیادی داریم .در وزارت
بهداشت اگر بخواهیم برای افزایش بهره وری فراتر از بیمارستان فکر کنیم باید به
سواالت زیادی پاسخ بدهیم .آیا آموزش ها در کشور همراه بهره وری است؟ آیا پژوهش
ها همراه با بهره وری است؟ آیا نظام بهداشت و پیشگیری کشور همراه با بهره وری
است؟ باید کورسوی این اندیشه را به جاهای دیگر ببریم.

مدیرعاملسازمانتأمیناجتماعی:

دفترچههایدرمانیتاپایانبرگاعتباردارد

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت :از اول اسفند سال ٩٩چاپ و صدور دفترچه
درمانیمتوقفمیشوداماایندفترچههاتاپایانبرگ،ب همنظوراستفادهدرمراکزدرمانی
قابلاعتباراست.
مصطفی ساالری روز سهشنبه در نشست خبری که با موضوع جزئیات حرف دفترچه
درمانیبرگزارشد،افزود:درحالحاضردرهریکازمراکزبهداشتودرمان،بیمارستانها
و داروخانهها امکان استفاده از نسخه الکترونیک فراهم شده است.
وی افزود :پزشکان ،درمانگران و داروخانهها میتوانند از طریق سامانه تأمین اجتماعی
یاسامانهشخصیبهسازمانمتصلشونداماملزمبهاستفادهازنسخالکترونیکنخواهند
بود .در صورت عدم امکان یا تمایل به استفاده از سامانه نسخه الکترونیک ،پزشکان
میتوانند نسخه بیمهشدگان تأمین اجتماعی را در سرنسخه نوشته و سرنسخه پزشکان
اعتباریمشابهباصفحاتدفترچههایکاغذیخواهدداشت.
بهگفتهساالری،بیمهشدگانوبازنشستگانباارائهکارتملیبهپزشکانومراکزدرمانی
اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور نیز مراجعه کنند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت :با استفاده از نسخ الکترونیک هزینههای
جامعه پزشکی و درمانگران به روز پرداخت میشود ،اما استفاده از نسخ کاغذی به جهت
جمعآوری اعداد و ارقام و تحویل صورت حساب به سازمان تأمین اجتماعی حداقل دو ماه
زمانبر و بنابراین اولویت پرداخت با نسخ الکترونیک خواهد بود.
ساالری با اشاره به  ۴۶میلیون بیمه شده تامین اجتماعی ،گفت :هزینه بیماران
صعبالعالج و سالمندی نیز رایگان و با پوشش صددرصدی از جانب سازمان تأمین
اجتماعی در بیمارستانهای دولتی انجام خواهد شد و این از امتیازات بستر الکترونیک
است .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت ۵۵١ :تخت بیمارستانی نیز در حال
حاضر افتتاح و در مراکز درمانی تأمین اجتماعی اضافه شده است.
توضیح ستاد کل نیروهای مسلح درباره ادعای وزیر اطالعات:

یزاده
یکی از عوامل ترور شهید فخر 
اخراجینیروهایمسلحبود

ستاد کل نیروهای مسلح در اطالعیهای اعالم کرد :فرد مورد ادعای وزیر اطالعات در
پرونده ترور شهید فخری زاده در سال  ۹۳در حال آموزش بوده و در همان سال به دلیل
مشکالت اخالقی و اعتیاد اخراج شده است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا ،ستاد کل نیروهای مسلح در اطالعیهای تاکید کرد :به
دنبال اظهارات و ادعای اخیر حجتاالسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات پیرامون
مداخله یکی از کارکنان نیروهای مسلح در دست داشتن ترور و به شهادت رساندن
یزاده ،مرکز
دانشمند برجسته هستهای و دفاعی کشور ،شهید بزرگوار محسن فخر 
ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح اعالم میدارد فرد مورد ادعای
وزیر اطالعات در سال  ۹۳در حال آموزش بوده است و در همان سال به دلیل مشکالت
اخالقی و اعتیاد اخراج شده است.
این اطالعیه افزود :عضویت فرد مورد ادعا قطعی نبوده و روال نیروهای مسلح اینگونه
است که ارزیابیهای حین آموزش ،یکی از عوامل اصلی قطعیت در عضویت بوده که
نامبرده به دلیل وجود مشکل اخالقی و اعتیاد به عضویت رسمی درنیامده و در حین
آموزش اخراج شده است.
ً
در این اطالعیه آمده است :وزیر اطالعات حتما میداند که وفق قوانین و مقررات ،افراد
اخراجی از نیروهای مسلح از جمله فرد مورد ادعای ایشان پس از اخراج در سال  ۹۳با
نیروهای مسلح به طور کامل قطع ارتباط کرده و فاقد هویت نظامی است به همین دلیل
جرم امنیتی وی همانند سایر آحاد جامعه در حیطه مأموریت و مسئولیت وزارت اطالعات
قرار میگیرد .مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در این اطالعیه
تصریح کرد :انتظار میرفت وزیر اطالعات در اظهارات رسانهای خود آن هم در پخش
زنده،دقتبیشتریمیکردکهبهانهایبهدستدشمنانجنایتکارنظامهمچونآمریکاو
رژیم جعلی صهیونیستی نمیداد و از جایگاه خطیر وزارت اطالعات و سربازان گمنام امام
زمان (عج) و شأن نیروهای مسلح مراقبت میکرد.
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان:

ندای ایرانیان با «ظریف» و «خرازی» وارد
انتخاباتمیشود

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت :به این اجماع رسیدیم که با آقای
محمدجواد ظریف یا صادق خرازی وارد انتخابات ۱۴۰۰شویم.
سعیدنورمحمدیازجزئیاتبرنامههایاینحزبخبردادوگفت:درکنگرهاخیرحزب
ندای ایرانیان که نمایندگان شعب استانی حزب نظرات خود را به شورای مرکزی منعکس
کردند ،به این اجماع رسیدیم که یا با آقای ظریف یا با آقای خرازی وارد انتخابات ۱۴۰۰
شویم.
وی با تاکید بر اینکه کاندید نهایی این حزب برای حضور در عرصه انتخابات ۱۴۰۰
ظریف یا خرازی خواهد بود افزود :برای ثبتنام در انتخابات پیشرو با محمدجواد ظریف
و صادق خرازی مذاکرات جدی صورت گرفته و هر دو نفر در حال بررسی شرایط هستند و
تصمیم قطعیشان برای شرکت در انتخابات را هنوز اعالم نکردهاند.
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به صحبتهای ظریف درباره عدم
حضور برای ریاستجمهوری ۱۴۰۰گفت :مذاکره با ظریف ادامه دارد و او تا امروز نظرش
همان است که در رسانهها اعالم کرده بود؛ اما حزب ندای ایرانیان برای حضور ظریف یا
خرازی در انتخابات پیش رو به تالشش ادامه خواهد داد.
نورمحمدی تصریح کرد :حزب ندای ایرانیان با نگاهی که به انتخابات  ۱۴۰۰دارد،
ستادهای انتخاباتی را تشکیل داده و کارگروههای تخصصی حزب هم فعالیت خود را
شروع کردهاند .در صورت اعالم آمادگی هرکدام از دو شخصیت برای شرکت در انتخابات
ریاستجمهوری ،تمام ظرفیت حزب ندای ایرانیان در حمایت از او به کار گرفته خواهد
شد .وی با اشاره به اینکه جمعبندی در مورد ظریف و خرازی از سوی کنگره به قطعیت
رسیده است اظهار کرد :حزب ندای ایرانیان به جز خرازی و ظریف به هیچ گزینه دیگری
برای ریاستجمهوری فکر نمیکند مگر اینکه کنگره حزب تصمیم دیگری بگیرد.
نورمحمدیدربارهانتخاباتشورایشهر،بیانکرد:انتخاباتشوراهای ۱۴۰۰باانتخابات
ریاست جمهوری پیوند عمیقی خورده است و تحت الشعاع آن خواهد بود .تا امروز حزب
ندای ایرانیان در جلسات نهاد اجماعساز شرکت میکند ،اظهار نظر میکند و تالش
میکند بهترین لیست انتخاباتی از سوی اصالح طلبان ارائه شود .وی با اشاره به اینکه
ً
برای ارائه لیست مستقل انتخابات شوراها هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده ،گفت :فعال
همکاری با تمامی اصالحطلبان در دستور کار حزب ندای ایرانیان است .ارائه لیستهای
مستقل در انتخابات ۱۴۰۰میتواند مساوی با شکست جریان اصالحات باشد.
رئیس سازمان محیط زیست مطرح کرد؛

تخصیص بودجه ۲۰هزار میلیاردی برای
حراست از تاالبها

رئیس سازمان محیط زیست گفت ۲۰ :هزار میلیارد تومان بودجه برای حراست از
تاالبها تخصیص داده شد در حالی که با توجه به تحریمها درآمدهای ارزی کشور متاثر
شده بود.
عیسیکالنتری،درهمایشبزرگداشتپنجاهمینسالگردانعقادکنوانسیونرامسربه
مشکالت حدود چهار سال اخیر کشور اشاره کرد و گفت :با وجود این مشکالت  ۲۰هزار
میلیارد تومان بودجه برای حراست از تاالبها تخصیص داده شد در حالی که با توجه به
تحریمها درآمدهای ارزی کشور متاثر شده بود.
وی به موضوع به خطر افتادن حیات تاالبها به دلیل بیتوجهی به سیاستهای توسعه
پایدار و مصرف بیش از حد آب نیز پرداخت و گفت :توجهی که در دولت دوازدهم و بخشی
در دولت یازدهم با وجود تحریمها به تاالبها شد در دوران  ۵۰ساله کنوانسیون رامسر
بینظیربود.
کالنتری با اشاره به تخصیص  ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای حراست از تاالبها
در دولت تدبیر و امید اظهار کرد :تاالبها در جهان و بهویژه در ایران در شرایط مناسبی
نیستند .با توجه به اینکه در ایران نیز در سه دهه گذشته سیاستهای توسعه پایدار مورد
توجه نبوده است .بهرهبرداری بیش از حد از منابع آب ،محیط زیست و تاالبها را با خطر
جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه کنوانسیون رامسر  ۵۰سال پیش برای حفاظت و حمایت از
تاالبهای جهان در شهر رامسر منعقد شده است گفت :تاالبها در دنیا قلب اکوسیستم
است .و تاالبها در ایران به دو دلیل شرایط خوبی ندارند؛ نخست اینکه به توسعه پایدار
توجه نشده است و با مصرف بیش از حد آب و توسعه نامتوازن روبرو هستیم ،دوم اینکه
تغییراقلیمبرحیاتتاالبهاتاثیرگذاشتهاست.
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کودکتان را دکتر ببرید،اگر...

عالئمی که نشان میدهند باید کودک را نزد پزشک ببرید

به غیر از زمانی که کودکتان بیمار میشود و یا تب میکند ،باید مراقب برخی
عالئم نیز باشید زیرا آنها به شما نشان میدهند که الزم است کودکتان را نزد پزشک
ببرید.
ً
از زمانی که تصمیم گرفتید بچهدار شوید ،حتما به خوبی میدانستید که سالمت
ً
فرزندان در اولویت قرار خواهد داشت .حتما شما هم مثل هر پدر و مادر دیگری سعی
میکنید اطالعات و آگاهی خود را در رابطه با سالمت کودکتان باال ببرید.
اما گاهی عالئمی وجود دارند که چندان به چشم نمیآیند و به همین دلیل مهم
است که بیشتر در موردشان بدانید .این عالمتها میتوانند چیزهای زیادی دربارهی
سالمت کودک به شما بگویند.
یادتان باشد تشخیص و درمان به موقع هر عارضهای میتواند شما را از دردسرها
ً
و نگرانیهای بعدی نجات بدهد .ضمنا با آگاهی بیشتر میتوانید به فرزندتان کمک
کنیدزودتربهبودبیابد.
عالئمی که نشان میدهند کودکتان نیاز به مراقبت پزشکی دارد:

خالجدید
اگر متوجه شدید کودکتان صاحب یک خال بزرگ و جدید شده است که نرمال
ً
نیست و شکل متقارنی ندارد و رنگ آن نیز عادی نیست ،حتما باید او را به پزشک
نشان دهید .از سویی دیگر ،اگر خالی که هنگام تولد کودک وجود داشته ،شروع به
بزرگ شدن کرده است باید او را نزد پزشک ببرید تا این خال از جهت هرگونه ناهنجاری
بررسی دقیق شود.
گاهی این اتفاق میتواند ناشی از کمبود ویتامینها یا پروتئینها و یا ویتامین و
ً
پروتئین زیاد باشد ،یا به دلیل مشکالت جدیتری مثال نوعی کیست یا تومور ایجاد
شدهباشد.
ریزش موی زیاد
اگر کودکتان مقدار زیادی از موهای خود را از دست داد ،ممکن است دچار کمبود
نوعی ویتامین شده باشد .این نشانه در ابتدا به چشم نمیآید .وقتی موهای کودکتان
میریزد ،اولین چیزی که شما و پزشک متخصص کودک باید انجام دهید ارزیابی

غذاها و ارزش غذایی مواد غذایی است که کودک را با آن تغذیه میکنید .این اطالعات
بهتشخیصعلتاصلیکمبودویتامینکمکمیکند.
تغییراترفتاری
ً
تغییرات رفتاری و ضمنا از دست دادن اشتها ،کاهش فعالیت بدنی ،یا مشکل در
به خواب رفتن عالئمی هستند که نشان میدهند کودک شما به بررسی پزشکی نیاز
دارد.
رشد بیش از اندازه سر
یکی از رایجترین اتفاقهایی که برای بچهها روی میدهد ،تغییر در شکل سر
آنهاست .دلیل این تغییر این است که با رشد کودک ،مالج باید بسته شود .بنابراین
ً
اگر متوجه شدید سر کودکتان بیش از اندازه رشد کرده ،پس حتما باید او را نزد پزشک
ببرید.
از دست دادن شنوایی
اگر وقتی که کودکتان را صدا میکنید ،واکنشی نشان نمیدهد ممکن است دلیل
آن مشکلی در شنوایی او باشد .در چنین مواردی ،باید کودک را نزد متخصص گوش
ببرید که بتواند شنوایی کودک را به دقت بررسی کند .این عالمت یکی از عالئمی
ً
است که در ابتدا بسیار سخت تشخیص داده میشود .اما با وجود اینکه ظاهرا پنهان
است ،اگر دقت کنید متوجه خواهید شد.
تشنگی
ً
وقتی کودکی واقعا تشنه است تمام مدت درخواست آب میکند و این میتواند
عالمت این باشد که چیزی در بدن او دچار مشکل شده است .هرچند مهم است که
ً
آب کافی به کودک بدهید اما طبیعی نیست که کودک مرتبا آب یا شیر بطلبد .چنین
حالتی میتواند عالمتی از یک بیماری جدی یا دهیدراسیون شدید باشد.
ُ ُ
خرخرکردن
ُ ُ
البته خیلی از بچهها کمی خرخر میکنند و این نباید نگرانتان کند .اما اگر صدای
ً
ُ ُ
خرخر کودک واقعا بلند شود میتواند عالمتی قطعی از انواعی از مشکالت تنفسی یا
یک عفونت تنفسی باشد .در چنین مواردی ،توصیه میکنیم کودک را هر چه سریعتر
به پزشک نشان دهید تا ارزیابی کند چه اتفاقی در بدن کودک در حال روی دادن است
ُ ُ
وعارضهرابرطرفنماید.اگرکودکتانزیادخرخرمیکند(همراهبادیگرعالئم)،شاید
دلیل آن بزرگ شدن لوزهها باشد که با یک عمل جراحی ساده قابل حل است.
در نهایت این که:
این عالئم را دستکم نگیرید و به آنها توجه کنید .هرچند خیلی از آنها میتوانند
بیخطر باشند اما شما هرگز نباید روی زندگی کودکتان ریسک کنید .یادتان باشد
کودک در این مرحله ،آسیبپذیرترین دوران زندگی خود را طی میکند و نیازمند دقت
و مراقبت مداوم شماست.

روشهای جذب انرژی مثبت در خانه؛

عواملی که باعث انرژی منفی در خانه میشود
انرژی در اطراف شما ،در هر شخص و در هر مکانی وجود
دارد .این یک نیروی حیاتی است که بهراحتی میتوانید
از طریق احساسات روزمره-خستگی،شادابی و ناراحتی-
درک کنید اما تابهحال فکر کردهاید که چرا گاهی انرژی
منفیجذبشمامیشود؟
همه ما گهگاهی در خانه احساس غمگینی میکنیم و
ً
این مسئله کامال طبیعی است اما اگر احساس میکنید در
خانه مدام احساس غمگینی و افسردگی دارید و در بیرون
از خانه حال روحیتان خوب است ،باید بدانید که وجود
یکسری وسایل در خانهتان باعث جذب انرژی منفی به
سمت شما میشود و تأثیر شگرفی بر روحیه شما میگذارد
اما چگونه میتوان فهمید که در خانه انرژی منفی وجود
دارد و چگونه میتوان انرژی منفی خانه را از بین برد؟
عالئمی که نشان میدهد در خانه انرژی منفی
وجود دارد
تشخیص اینکه دلیل حال بدتان در خانه به خاطر یک
روز کاری پرتنش ،فشار کاری ،بیحوصلگی و در این
روزهای کرونایی دوری از دیگران است یا انرژی منفی در
خانه ،کار چندان سختی نیست .با توجه به احساسی که
در خانهدارید ،میتوانید تشخیص دهید که انرژی خانهتان
مثبت است یا منفی .شما در خانهای که پر از انرژی مثبت
است ،احساس شادابی و سرزندگی کرده و از بودن در آن
مکان احساس خوبی دارید .در نقطه مقابل ،یکخانه
ُپر از انرژی منفی باعث میشود احساس تنگی نفس،
سردرد،بیخوابی،خستگی،بیقراریوضعفکنید.شما
میتوانید سنگینی جو را احساسکنید و دوست دارید
هرجاییغیرازآنجاباشید.
انرژی منفی و استرس باهم در ارتباط هستند ،بنابراین
ً
اگر دائما احساس آشفتگی میکنید خانه شما مقصر
است! اگر مطمئن نیستید که خانهتان انرژی منفی دارد یا
خیر ،نشانههای زیر را بررسی کنید:
شکایت و غر زدن بیش از اندازه-اگر شما یا یکی ازاعضای خانوادهتان حتی وقتی اوضاع خوب است ،مدام
شکایت میکند ،ممکن است در خانهتان انرژی منفی
وجود داشته باشد.
روابط منفی بین اعضای خانواده -اگر در خانهتان مدام

جنگودعواست و همسر و فرزندان روابط خوبی با یکدیگر
برقرار نمیکنند ،بد نیست به انرژیهای منفی که در
خانهتانوجوددارد،نگاهیبیندازید.
انتقاد -اعضای خانواده با انتقاد و سرزنش از یکدیگر
میتوانند فضای خانه را پر از انرژی منفی کنند .وقتی شما
یا دیگران در خانه پیامهای منفی مثل سرزنش و انتقاد را به
زبان میآورید ،انرژی منفی در خانه را افزایش میدهید.
بینظمی -یکی از بزرگترین نشانههای انرژی منفی در
خانه بههمریختگی است .بینظمی مانع از جریان انرژی
در خانه میشود ،بنابراین میتواند انرژی منفی را ثابت
نگهداشته و اوضاع را بدتر کند.
وسایلی که در خانه باعث انرژی منفی میشود
شما باید در خانه احساس امنیت ،آرامش و شادابی
کنید؛ اگر محروم از این احساسات هستید و عالئم فوق
را در خانه و خانوادهتان مشاهده میکنید ،بهتر است
نگاهی به وسایل خانهتان بیندازید .وسایل زیر از عواملی
اصلیومهمیهستندکهباعثجذبانرژیمنفیدرخانه
میشوند:
گلهایخشکشده
اشیاتزیینی
آینهشکستهولکهداروهمچنینآویزانکردنآینهروبروی
درب اصلی
کاکتوسیاگیاهانخاردار
ساعتخراب
ظروفشیشهایترکخورده
تزیینخانهباحیواناتتاکسیدرمیشده
روشهای جذب انرژی مثبت در خانه
اولین چیزی که ممکن است برای از بین بردن انرژی
منفی در خانه به ذهنتان برسد این باشد که عواملی که
باعث جذب انرژی منفی میشود را از خانه دور کنید؛
شاید این منطقیترین راه باشد اما گاهی بیماری یکی از
اعضای خانواده ،بینظمی و شلوغی ،مشاجره در خانه،
استرسهای کاری و ...باعث میشود انرژی منفی به خانه
شما جذب شود؛ در این صورت چه باید کرد؟
پنجرههارابازکنید
همه ما بارها تجربه کردهایم که چقدر هوای تازه توانسته

حالمانرابهترکند.سیلویاکریستمن،مربیرشدشخصی
میگوید« :اولین قدم برای انتقال هوای منفی به بیرون از
خانه باز کردن پنجرهها است ».سعی کنید روزانه حدود30
دقیقه تا یک ساعت درب پنجره را باز بگذارید.
عودبسوزانید
تحقیقات گسترده دانشمندان ،پزشکان و بزرگان
گیاهشناسی بر روی عود نشان میدهد که رایحه مطبوع
عود ،باعث رفع استرس ،آرامش و سرزندگی در فرد شده
و موجب دور شدن انرژیهای منفی موجود در محیط
میشود.کریستمنمیگوید«:سوزاندنعودباعثافزایش
انرژی و ایجاد آرامش در فضای محیط میشود».
ازرایحههااستفادهکنید
هاوکینز بنیانگذار دانشکده رایحهدرمانی ونکوور
میگوید« :روغنهای اساسی دارای خواص ضدویروسی،
ضد باکتریایی و ضد قارچی هستند و استفاده از آنها در
محیطهایشلوغمیتواندبهحفظبدندربرابرمیکروبها
کمک کند ».همچنین استنشاق روغنهای اساسی و
پخش شدن بوی رایحهها در فضای خانه میتواند باعث
تغییرات زیادی در بدن ازجمله فعالسازی سیستم ایمنی
بدن ،تأثیر در فشارخون و فعال شدن هیپوتاالموس
میشود و از همه مهمتر اینکه روغنهای اساسی به دلیل
احساسات مثبتی که در افراد ایجاد میکند ،باعث دور
شدن انرژی منفی از محیط میشود.
بهترین این رایحهها عبارتاند از :لیمو ،یاس ،مریمگلی،
دارچین،اسطوخودوسونعنا

گوشههایخانهنمکبریزید
نمک ارگانیک تأثیر زیادی در از بین بردن انرژی منفی
دارد .میتوانید در ظرفی آب و نمک را مخلوط کرده و آن
را به مدت 24ساعت در چهارگوشه خانه قرار دهید ،سپس
ظرف را بشویید .همچنین میتوانید نمک را در چهارگوشه
خانه بریزید و بعد از 48ساعت گوشههای اتاق را جاروبرقی
بکشید.
محیط خانه را تمیز و مرتب کنید
بینظمی بسیار استرسزا بوده و عالوه بر ناخوشایند
کردن فضای خانه ،میتواند باعث جذب انرژی منفی
شود .در مقابل فضای مرتب و منظم باعث ایجاد آرامش
و جذب انرژی مثبت میشود .حتی یکقدم ساده مانند
مرتب کردن یک کشو در آشپزخانه یا اتاقخواب میتواند
تأثیر زیادی در مثبت بودن آن فضا داشته باشد .سعی کنید
ً
مکانهایی که معموال بیشتر از آنها استفاده میکنید
ُ
مانند اپن آشپزخانه ،پذیرایی و ...تمیز و مرتب باشند.
به نورپردازی خانه توجه کنید
مطالعاتنشانمیدهدکهنوربرروحیه،سالمتعاطفی
و جسمی ما تأثیر میگذارد .همچنین تاریکی میتواند
باعث جذب انرژی منفی شود؛ بنابراین در طول روز سعی
کنید با کنار زدن پردهها از نور طبیعی استفاده کنید زیرا
این نور باعث کاهش افسردگی ،افزایش اشتها و افزایش
انرژیمیشود.همچنینشبهاخانهرابانورآبی(مهتابی)
روشن نگهدارید و اگر المپ سوختهای در خانه وجود دارد
هرچه سریعتر آن را تعویض کنید.

بهترینتمرینهایورزشیبرایآنهاکه
کلسترولباالدارند

مطالعات این نکته را ثابت کرده اند که فعالیت بدنی می تواند کلسترول بد یا همان
ال دی ال را به پایین ترین سطح برساند.
اضافه وزن موجب تمایل بدن به افزایش ال دی ال در خون می شود .این نوع از
کلسترول با بیماری های قلبی ارتباط مستقیم دارد .دقیقا این که چه مقدار ورزش
برای کاهش کلسترول خون مورد نیاز است ،هنوز مورد بحث است .به طور کلی
سازمان جهانی بهداشت حداقل  ۳۰دقیقه ورزش را با شدت متوسط به باال در طول
روز توصیه می کند.
در اینجا موثرترین فعالیت های بدنی برای کاهش سطح کلسترول بد و کلسترول
تام معرفی شده است:
ی تواند سالمت قلب را از چند راه ممکن بهبود
وزنه برداری :تمرینات قدرتی م 
بخشد ،از جمله با کاهش کلسترول بد ،افزایش کلسترول خوب و کاهش فشارخون.
با افزودن تمرینات قلبی عروقی به روال ورزشی خود میتوانید از فواید بیشتری
بهرهمندشوید.
یوگا :تنفس پیوسته و منسجم می تواند کمک شایانی به دفع کلسترول خون شما
نماید .در این تمرین شما بر روی تنفس خود تمرکز می کنید دم و بازدم .تمرین منظم
تنفس موجب افزایش خونرسانی و اکسیژن رسانی و نیز رساندن مواد غذایی به ارگان
های بدن خواهد شد.همین امر موجب کاهش تشکیل پالک در شریان ها شده و
سالمت عروقی را بدنبال خواهد داشت.
پیاده روی :انجمن قلب آمریکا اعالم کرده که پیاده روی موثرترین ورزش برای
کاهش سطح کلسترول است .ورزشی که هر کسی می تواند آن را انجام دهد .ورزش
های هوازی باعث بهبود استفاده از اکسیژن و تقویت قلب و ریه ها می شوند .از آنجا
که این ورزش ها صرف بیشتر انرژی را به همراه دارند ،منجر به کاهش کلسترول نیز
خواهند شد .پیاده روی سریع خود عاملی برای پیشگیری از تصلب شرائین و لخته
شدن خون است.
دویدن :دقیقا مانند پیاده روی ،با افزایش ضربان قلب منجر به کاهش سطح
کلسترول می شود .اینکه دویدن دو و نیم برابر راه رفتن انرژی مصرف می کند دور از
انتظار نیست و واضح است که هرچه انرژی بیشتری استفاده کنید کالری بیشتری
خواهید سوزاند .حتی با سوزاندن انرژی یکسان با دویدن وزن بیشتری می توان کم
کرد .با دویدن می توان سطح حجم بدن را ثابت نگه داشت.
دوچرخه سواری :تحقیقان نشان داده است که دوچرخه سواری یک ورزش
هوازی بی خطر و موثر برای سوزاندن کالری و کاهش کلسترول بد است .کارشناسان
توصیه می کنند که از دوچرخه به عنوان یک ابزار برای رفتن به محل کار و انجام
امور روزمره استفاده کنید .با این حال اگر این کار برایتان مقدور نیست ،می توانید از
دوچرخه های ثابت برای سودبردن از منافع آنها استفاده کنید .هدف انجام حداقل
 ۳۰دقیقه دوچرخه سواری برای  ۵روز در هفته است و این میزان را می توانید به ۴۵
تا ۶۰دقیقه در بیشتر روزهای هفته افزایش دهید.
شنا :تنها نیم ساعت شنا  ۲۴۰کالری می سوزاند .شنا باعث افزایش میزان
کلسترول خوب می شود .به ازای هر یک درصد افزایشHDLدر خون ،خطر مرگ
ناشی از بیماری های قلبی تا سه و نیم درصد کاهش می یابد .مطالعات نشان داده
اند ورزش های هوازی مثل شنا ،باعث حفظ شکل مناسب آندوتلیوم می شوند.
آندوتلیوم ،الیه نازکی از سلول هاست که دیواره سرخرگ ها را می پوشاند و با افزایش
سن ،انعطاف پذیری و کش سانی آن کم می شود.
یک فوق تخصص بیماری ریه :

چطور ریه قوی داشته باشیم؟

یک فوق تخصص بیماری ریه گفت :بزرگترین کمکی که میتوانیم به سیستم
ایمنی ریه کنیم ،این است که آن را در معرض عوامل آلوده کننده قرار ندهیم.
علی امیری اظهار کرد :سیستم ایمنی کار حفاظت از همه نقاط بدن را برعهده
دارد.
وی ادامه داد :البته در ریه هم سیستم ایمنی داریم که در آنجا نیز نقش اصلی را
دارد؛ اما آنچه سیستم ایمنی و به ویژه در ریه نقش ُپررنگی دارد ،حفاظت اولیه است؛
یعنی ما مهمترین کمکی که میتوانیم به سیستم ایمنی از نظر ریه کنیم ،این است
که آن را در معرض عوامل آلوده کننده قرار ندهیم .امیری اضافه کرد :نمیتوانیم فکر
ً
کنیم که مثال با یک زنجبیل و قرص ،سیستم ایمنی قوی میشود و دلخوش باشیم
ً
که هرجا خواستیم ،میتوانیم برویم .این فوق تخصص بیماری ریوی ادامه داد :مثال
یک ماسک روی بینی میگذاریم و فکر میکنیم بزرگترین سپر را گذاشتهایم و در
این شرایط به جاهای شلوغ و پرازدحام میرویم و دلخوش هستیم که یک ماسک
زدهایم .وی تصریح کرد :بنابراین اگر واقع بین باشیم ،بهترین کمکی که میتوانیم
به سیستم ایمنی خود کرده و بهترین محافظی که میتوانیم از آن استفاده کنیم،
این است که از رفت و آمدهای بی مورد پرهیز کرده و دلخوش نباشیم چون ماسک
زدهایم در این خصوص کمک میکند .امیری عنوان کرد :البته ماسک نقش پررنگی
دارد،امابهترینومهمتریننقشایناستکهازمنزلبیروننرویم.اینفوقتخصص
بیماری ریوی تأکید کرد :خیلی اوقات فکر میکنیم از خانه بیرون نرویم و در خانه دور
هم جمع میشویم؛ در حالی که این همان گرفتاری را ایجاد میکند.

یکفوقتخصصروماتولوژی:

ی حاصل از پوکی استخوان تغییر جدی در زندگی ایجاد میکند
شکستگ 
یک فوق تخصص روماتولوژی با بیان اینکه خطر ابتال به پوکی استخوان با باال رفتن
سن افزایش مییابد گفت :این بیماری باکاهش توده استخوانی و آسیبپذیری و
شکنندگی استخوانها افزایش یافته ،و شکستگی حاصل از آن میتواند تغییرات
جدی در زندگی ایجاد کند.
کریم موال با اشاره به اینکه پوکی استخوان (استئوپروز) یکی از شایع ترین
بیماریهای متابولیک استخوان است بیان کرد :شیوع نسبی این بیماری در زنان
بیشتر از مردان اتفاق میافتد به طوری که  ۸۵درصد مبتالیان به این بیماری را زنان
تشکیل میدهند .یکی ازمهمترین عامل ایجاد شیوع باال درخانم ها به دلیل وجود
هورمونی به نام استروژن است که بعد از سنین یائسگی به دلیل محرومیت از این
هورمون مهم دچارپوکی استخوان می شوند .
وی با بیان اینکه پوکی استخوان یک بیماری بدون عالمت است ،افزود :این بیماری
با توده استخوانی پایین و تغییر در ساختمان میکروسکوپی بافت استخوانی فرد بروز
کرده و به دنبال آن افزایش شکنندگی و حساسیت به شکستن استخوان را به دنبال
دارد .این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد :بیماری پوکی
استخوان به دونوع مهم شامل پوکی استخوان اولیه که هیچ گونه بیماری زمینهای
درآن نقش نداشته ولی فاکتورسن حرف نخست را میزند طبقه بندی شده و نوع دوم
یاپوکیاستخوانثانویهکهیکعاملیابیماریزمینهایدرایجادپوکیاستخواننقش
داردتقسیممیشود.
وی با اشاره به علل ثابت وغیرثابت در ایجادبیماری پوکی استخوان بیان کرد :نژاد،
به عنوان یک عامل در این زمینه است که قابل کنترل نیست لذا سفید پوستان بیشتر
از سیاه پوستان در معرض پوکی استخوان قراردارند؛ افزایش سن و فاکتور جنس که
شیوع آن در زنان بیشتر از مردان است.
این فوق تخصص روماتولوژِی افزود :مواردی که قابل تغییر و کنترل هستند شامل
کمبودهای تغذیهای که مهمترین آن تامین نشدن کلسیم کافی بدن ،اختالالت
غذایی ،اختالالت هورمونی به ویژه تستوسترون پایین در مردان است.همچنین

مصرف بیش ازحد الکل  ،نداشتن تحرک و غیرفعال بودن فرد و انجام ندادن تمرین
و ورزش منظم  ،و نیز بیماریهای عصبی نورولوژی ،بیماریهای روماتیسمی مانند
آرتریت روماتویید ،اسپوندیلیت آنکیلوز ،لوپوس از جمله عواملی هستند که باعث
پوکی استخوان میشوند .موال ،یکی دیگر از فاکتورها در این زمینه را کاهش وزن
شدید بیان کرد و گفت :برخی منابع وزن  ۴۹بعضی  ۵۰کیلوگرم را بیان کردهاند
که البته این به این مفهوم نیست که هر کسی وزن پایین دارد الزاما مبتال به پوکی
استخوان خواهد شد.همچنین مصرف طوالنی مدت داروی کورتون یا استرویید که
در بیماری های روماتیسمی به کاربرده میشود به عنوان فاکتور دارویی نیز منجر به
پوکیاستخوانمیشود.
افزایششکستگیدربافتاسفنجیاستخوان
وی با بیان اینکه استخوان یک بافت متابولیک فعال است که از دو جزء متراکم و
اسفنجیتشکیلشدهگفت:فعالیتاستخواناسفنجیبهمراتببیشترازاستخوان
متراکم است و اساس اتفاق شوم عوارض پوکی استخوان در جزء مهم اسفنجی
اتفاق میافتد بنابراین هرکجا استخوان اسفنجی بیشتری را داشته باشیم میتوانیم
شکستگی را درآن جا بیشتر ببینیم .یکی از مهمترین استخوانهای اسفنجی
مهرههای کمر و دیگری استخوان گردن ،ران و دیگری استخوان انتهایی ساعد و
استخوانابتداییبازواست کهدچارشکستگی میشوند.
موال با اشاره به عالمت و عارضه مهم شکستگی در دو نقطه مهرههای کمری و
گردن استخوان ران افزود :شدیدترین عالیم را شکستگی مهره گردن استخوان ران
داشته که با درد فوقالعاده شدید همراه شده و بیما ر را دچار اختالل در راه رفتن
میکند.همچنین یک دوم شکستگی های مهرههای کمر بدون درد است و یکی از
تشخیصهایمادیدنشکستگیوکمشدنارتفاعجسممهرهدراستخوانهایمهره
کمر خواهد بود و به دلیل کاهش ارتفاع مهرهها با عالمتی شامل کاهش قد در بیماران
پوکی استخوان روبهرو خواهیم بود.
وی ادامه داد :ازجمله عالیم مهمی که این بیماری دارد شکستگی ،دردهای مبهم،

کاهش قد است؛ گاهی اوقات این شکستگی در ستون فقرات و در قسمت پشت
مهرهها موجب میشود تا بیمار دچار قوز یا انحنای پشت شود که عالمت مهمی بوده
که ما در مردان و به ویژه در زنان مسن میبینیم.
عضوهیاتعلمیدانشگاهجندیشاپوراهوازبااشارهبهعواملیکهمیتوانندپوکی
استخوان را از لحاظ هورمونی تشدید کرده و فاکتورهای مهم در ایجاد این بیماری
هستند بیان کرد :در راس آنها استرویید یا همان کورتون ،ویتامین دی ،پاراتیرویید،
هورمون های جنسی ،فاکتورهایی به نام رشد و هورمونی به نام کلسی تونین است که
هر کدام از این ها در روندی منجر به پوکی استخوان خواهند شد.
وی افزود :ویتامین  Dنیز به دلیل اهمیت آن به عنوان یک هورمون از آن اسم برده
شده که فاکتور مهمی در جذب کلسیم از قسمت ابتدایی دستگاه گوارش است،
این ویتامین از طریق آفتاب ،مواد غذایی و کبد و کلیه نرمال و از طریق پوست ساخته
شده و یکی ازهورمونهای دخیل در افزایش جذب کلسیم از روده است که در صورت
محرومیت از ویتامین دی فرد را با یک استخوان ضعیف روبهرو میکند .دوز حداقلی
ویتامین  Dبین جوامع مختلف متغییر بوده و بین  ۴۰۰تا  ۸۰۰واحد روزانه است که
بعضی از منابع دوز آن را بین  ۲۰۰تا ۴۰۰واحد در روز دانستهاند.
موال اضافه کرد :تغذیه مناسب و استفاده از مواد حاوی کلسیم و ویتامین ، Dفعالیت
منظم ورزشی و بهترین آن پیادهروی روزانه در حدود  ۲۰دقیقه  ،در معرض آفتاب قرار
گرفتن ،تغییر سبک زندگی و پرهیز از مصرف سیگار و الکل ،راههای پیشگیری از این
بیماریهستند.
آزمایشسنجشتراکماستخوان
ویبااشارهبهتشخیصپوکیاستخوانبااستفادهازدستگاهیبهنامدانسیتومتری
یا سنجش تراکم استخوان بیان کرد :در تمام زنان باالی  ۶۵سال نیازبه انجام آزمایش
سنجشتراکماست،تمامزنانکمتراز ۶۵سالکهازدارویکورتوناستفادهمیکنند،
بیماران روماتیسمی ،افراد با بیماری هورمونی و گوارشی و یا کسانی که بدخیمی
طوالنی مدتی را داشته باشند ،تمام زنانی که استروژن به صورت جایگزین مصرف

میکنند ،تمام مردانی که از نقطه نظرغدد جنسی مشکل دارند  ،تمام بیمارانی که
کورتون با دوز بیشتر از هفت و نیم میلی گرم برای مدت سه ماه مصرف کرده باشند ،و
کسانیکهپرکاریغدهپاراتیروییددارندنیزالزماستآزمایشسنجشتراکماستخوان
را انجام دهند .این فوق تخصص نورولوژی افزود :مصرف کلسیم و ویتامین  Dبرای
شروع درمان این بیماری مهم بوده ولی فاکتورهای دارویی دیگر مانند استروژن که با
عنوانهورموندرمانیجایگزین،بنابهفراخوربیماریفرد تجویز میشود همچنیناز
داروی تستوسترون در مردان مبتال به پوکی استخوان ناشی از اختالت غدد جنسی
میتواناستفادهکرد.ویادامهداد:دارویکلسیتونیننیزفقطدرمواقعشکستگی
استخوان به دلیل خاصیت ضد دردی که دارد استفاده میشود .در خط مقدم
داروهای پوکی استخوان بیس فسفناتها (آلوندرنیت )هستند؛ همچنین داروهای
پرولیا یا دنزوماپ که در شکستگی استخوان ازآن استفاده میشود و داروی هورمون
پاراتیرویید که با عنوان سینوپار در بازار دارویی وجود دارد.
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سخنگویقوهقضاییهاعالمکرد:

آیت الله حسینی بوشهری :

زنگ نماز در مدارس نواخته شود

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :باید در مدارس زنگ
نماز همانند دیگر دروس نواخته شود و این مهم از کارهای عملیاتی است که باید به
آن توجه شود.
آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر دیروز در اجالس سراسری نماز
استان قم که در سالن همایش های شهرداری قم برگزار شد اظهار کرد 23 :سال کار
شبانه روزی پیامبر اکرم(ص) در یک کفه و آنچه که مردم از رفتار و کردار پیامبر(ص)
می آموزند در کفه دیگر حرکت تبلیغی پیامبر گرامی اسالم است.
وی بیان کرد :اگر محیط خانه عالوه بر نقش آموزشی نقش الگو دهی داشته باشد و
مدیران ما در مدرسه عالوه بر نقش آموزشی نقش الگویی داشتند و اگر امام جماعت
مسجد عالوه بر نقش آموزشی ،نقش الگویی داشت آن گاه خواهید دید تاثیر نقش
الگوییبسیارقابلتوجهاست.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه خانواده نقش
کلیدی و اساسی در تربیت فرزند دارد ،بیان کرد :والدین باید فرزندان را با نماز آشنا
کنند و این وظیفه بر عهده والدین است.
وی برقراری ارتباط دو سویه با مدرسه را از وظایف والدین بر شمرد و تصریح کرد:
همسویی بین اولیا با مدیران و مربیان در تربیت فرزندان از اهمیت زیادی برخوردار
است.
آیتاللهحسینیبوشهریبابیاناینکهدرمسائلعبادیبرخیخانوادههاراهافراط
و برخی راه تفریط را در پیش میگیرند ،تصریح کرد :سخت گیری در مسائل عبادی
بسیار شکننده است و اما نباید دراین زمینه تفریط شود.
وی با اشاره به اینکه اجر و پاداش نماز مسئله ای قطعی است ،خاطرنشان کرد:
ساختمان های چند طبقه و مجتمعهای مسکونی می سازیم ولی برای مسجد آن
فکری نکرده ایم؛ مجتمع هایی که ساخته می شود پیوست فرهنگی آن مسجد بوده
و پیویست فرهنگی مدارس هم مسجد است و بدون پیوست فرهنگی مدارس ناقص
است.
عمران مسجد تنها به مناره و گنبد نیست
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد :باید در مدارس
زنگ نماز همانند دیگر دروس نواخته شود و این مهم از کارهای عملیاتی است که
باید به آن توجه شود.
وی گفت :نباید کالس های درس در وقت اذان برگزار شود و باید دانش آموزان
فرصتی برای تنفس معنوی داشته باشند .گاهی دیده می شود که سر وقت نماز ظهر
و مغرب کالس برگزار میشود و باید برای نماز و بیان احکام وقت مشخصی داشته
باشیم.
آیتاللهحسینیبوشهریبااشارهبهاینکهدرفعالیتهایفرهنگیومذهبینباید
فصلی عمل شود بلکه نیازمند استمرار و مداومت هستیم ،بیان کرد :باید مسؤولیت
ها بین دانش آموزان تقسیم شود و همه دانش آموزان خود را در امر مهم اقامه نماز
سهیموشریکبدانند.
وی تصریح کرد :عمران مسجد تنها به ساختمان و مناره و گنبد نیست بلکه عمران
واقعی مساجد در این است که تعداد شرکت کنندگان در نماز جماعت منحصر به
افرادمسننباشد.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :شهرداری و استانداری
باید نسبت به هزینه کرد بودجه های فرهنگی در حوزه نماز اهتمام داشته باشد.
همهمسائلتربیتیدر«نماز»نهفتهاست
رئیس ستاد اقامه نماز کشورنیز دراین اجالس با بیان اینکه باید حق نماز را ادا کنیم،
گفت :نماز یک کارخانه انسان سازی است و همه مسائل تربیتی در نماز نهفته است.
حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی با بیان اینکه نخستین دستور پیامبر
اکرم(ص) اقامه نماز بود ،اظهار کرد :همه کلمات به نوعی به نماز بر می گردد و اگر
دقت داشته باشیم می بینیم که نبوت ،مرگ ،حق الناس ،عبادت ،عبرت ،ورزش،
ماه ،خورشید ،ستاره ،آب ،خاک ،یاد شهدا ،توحید ،فریاد و ....در نماز وجود دارد.
وی تصریح کرد :نماز یک کارخانه انسان سازی است و همه مسائل تربیتی در نماز
نهفتهاست.
رئیس ستاد اقامه نماز با اشاره به اینکه باید ببینیم چقدر برای نماز وقت میگذاریم
و آیا نماز ما با نشاط است بیان کرد :باید نماز خواندن ما به گونه ای باشد که بتوانیم
حق نماز را ادا کنیم.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم خبرداد:

بهره برداری از آخرین رمپ پل جمهوری
تا پایان سال

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از اتمام عملیات عمرانی آخرین
رمپ پل جمهوری از سمت میدان امام رضا خبر داد و گفت :این پروژه تا پایان سال
افتتاح می شود.
ابوالفضل میریک امامی با اشاره به پروژه های در دست اجرای سازمان توسعه و
عمرانشهرداریقماظهارکرد:درحالحاضرعملیاتاجراییآخرینرمپبینبلوار
امام رضا (ع) و بلوار جمهوری با هزینه ای در حدود 6میلیارد تومان در دست اجراست
که قرار بود 10ماهه تکمیل شود و ان شاء الله تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.
وی افزود :پروژه دیگر سازمان توسعه و عمران شهرداری قم مربوط به تونل میدان امام
حسین (ع) تا بلوار یادگار امام (ره) در ادامه بلوار مرجعیت است که عملیات اجرایی
آن در سه بخش قبل از میدان امام حسین (ع) ،داخل میدان و همچنین داخل بلوار
نور شرقی پیگیری و دنبال می شود.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم سپس به معضل معارضات ملکی
در این پروژه توجه داد و گفت :البته همکاران ما در شهرداری منطقه دو قم برای رفع
این معارضات در تالش هستند و امید است با رفع این مسئله و همچنین همکاری
بیشترشرکتهایخدماتیبرایجابهجاییبرخیزیرساختها،اینپروژهتا 18ماه
آیندهتوسطپیمانکاربهسرانجامبرسد.
امامی در ادامه اضافه کرد :برآورد اولیه این پروژه  1200متری 88 ،میلیارد تومان
است که تاکنون حدود 40درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی پروژه دیگر در اختیار سازمان توسعه و عمران شهرداری قم را پروژه مربوط به
ورودی قم از سمت جعفریه عنوان کرد و گفت :اتمام این پروژه ،تسریع عبور و مرور
و ترافیک و همچنین ترمیم نمای شهری را به دنبال خواهد داشت ،بویژه آن که
این پروژه به عنوان ساماندهی مبادی ورودی شهر در اولویت نگاه مدیریت استان
هم قرار دارد .امامی درباره زمان بندی این پروژه نیز گفت :این پروژه با حدود 90
درصد پیشرف فیزیکی به مدت  10ماه پیش بینی شده بود که ان شاء الله تا پایان
سال جاری به اتمام می رسد .وی ادامه داد :البته سازمان توسعه و عمران به عنوان
بازوی اجرایی شهرداری تالش می کند تا پروژه ها از سوی پیمانکاران با وجود همه
مشکالت مانند نوسان قیمت ها ،بر اساس برنامه زمان بندی شده به پیش برود و
به سرانجام برسد .مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم در عین حال به
خدمات مجتمع امیرکبیر قم در تولید و توزیع آسفالت شهری اشاره کرد و گفت :این
ُ
مجتمع متشکل از کارخانه های خردایش مصالح و تولید چند مدل آسفالت ،تالش
میکندتاضمنتولیدآسفالتباکیفیتوالزمبرایخدماتشهری،بهعدمآالیندگی
محیط زیست هم توجهی جدی داشته باشد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم :

پالک های مخدوش شده در قم
شناسایی می شوند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم گفت :پالکهای مخدوش شده به
منظور جلوگیری از جریمه در ترددهای شبانه در قم شناسایی میشوند.
یزادهجلسهشورایاطالعرسانیدولتکهدرسالنکرامتاستانداری
مهردادحاج 
برگزار شد اظهار داشت :علیرغم محدودیتهای تعیینشده ،تردد و رفتو آمدهای
زیادی توسط خودروها در سطح شهر اتفاق میافتد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم افزود :بسیاری از رانندگان برای
اینکه شناسایی و جریمه نشوند اقدام به مخدوش کردن پالکها میکنند.
وی تصریح کرد :تمامی پالکهای پنهان و مخدوش شده بهمنظور جلوگیری از
جریمه در ترددهای شبانه در قم ،شناسایی میشوند.
یزاده بیان کرد :این رانندگان غافل از این هستند که سیستمها هوشمند و
حاج 
بهروز است و در جهت شناسایی پالکهای مخدوش شده اقدام میشود و از طرفی
همکاران جدیتر این پالکهای مخدوش را اعمال قانون میکنند.

برگزاری  ۱۰۰هزار دادرسی الکترونیک در سال جاری

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محدودیتهای کرونایی گفت :در سال
جاری حدود ۱۰۰هزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام شده که بیش از۶۲
هزار مورد بین واحدهای قضایی و زندانها بدون اعزام زندانی و بیش از  ۳۱هزار
دادرسی الکترونیکی با منزل و محل کار اصحاب پرونده بوده است.
غالمحسین اسماعیلی روز سهشنبه در نشست خبری ضمن تبریک اعیاد
رجبیه و برکات این ماه با اشاره به راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب اسالمی
افزود :از حضور مردم عزیز ،بصیر و انقالبی در راهپیمایی  ۲۲بهمن تشکر کنم.
حضور چشمگیر مردم با هدف تجدید عهد با بنیانگذار انقالب اسالمی و تجدید
میثاق با رهبر عظیم الشان انقالب و اعالم وفاداری ملت به انقالب انجام شد.
وی ادامه داد :مردم با وجود شرایط کرونایی در کشورا حماسه دیگر آفریدند
و کرونا که بسیاری از نظامات اجتماعی را برهم زده اما حریف اجتماع میلیونی
مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن نشد.
اسماعیلی اظهارداشت :حماسه حضور در راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب
اسالمی حماسه ای جاودانه و همیشگی است و راهبرد خدشه ناپذیر ملت در
دفاع جانانه از انقالب و دستاوردهای آن در برابر بیگانگان است.
وی افزود :مردم بار دیگر حماسه آفریدند و وظیفه مسووالن را سنگین تر کردند
و امروز پاسداشت این حماسه مردم و خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه
وظیفهمسئوالناست.
سخنگویقوهقضاییه گفت :قوهقضاییه بهعنوان یکنهاد خدمتگزار به مردم
و جامعه ،همه تالش خود را به کار گرفته تا علی رغم همه محدودیت های کرونا
احقاق حق و رسیدگی به دادخواست ها را به هیچ عنوان به تعویق نیاندازد و
با استفاده از دادرسی های الکترونیک و توسعه زیرساختهای فناوری در قوه
قضاییه امر دادرسی را به انجام برساند.
اسماعیلی افزود :در سال جاری برای انجام دادرسی های الکترونیکی
 ۲۵۰۰اتاق در واحدهای قضایی و  ۴۰۰اتاق در زندان ها به سیستم دادرسی
الکترونیک مجهز شد و قوه قضاییه با توسعه فناوری های نوین تالش می کند
بهنگام و به موقع دادرسی ها را به انجام برساند.
آخرینوضعیتپروندههفتتپه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت
هفت تپه گفت :هفت تپه دو پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ یکی پرونده
کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات متعدد دادگاه برگزار شده و به
دلیل برخی ابهام ها به کارشناسی ارجاع شده و رسیدگی به این پرونده پس از
دریافت نظرات کارشناسی در شعبه ویژه ادامه می یابد.
وی ادامه داد :پرونده دیگر در شعبه ویژه دادگاه خصوصی سازی رسیدگی شد
و به زودی در موعد مقرر قانونی رأی آن صادر و ابالغ می شود.
آخرینوضعیتپروندهعیسیشریفی
سخنگویقوهقضاییهدرپاسخبهسوالیدربارهآخرینوضعیتپروندهعیسی
شریفی قائم مقام اسبق شهرداری تهران گفت :این پرونده همچنان در دیوان
عالی است به محض اینکه دیوان رأی نهایی را صادر کند نتایج آن اعالم میشود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص ورود رئیس قوه قضاییه به انتخابات
ریاست جمهوری گفت  :انجام خدمات کامال موفقیت آمیز در دستگاه قضایی و
تحول دستگاه قضا از آغازین روزهای تصدی ایشان در قوه آغاز شده و ایشان با
برنامه جامع تحولی مسئولیت قوه قضاییه را پذیرفتند و روند اقدامات مشخص و
منطقی به دور از فعالیت های تبلیغاتی بوده است.
وی افزود :آنچه اطالع دارم ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند و
دانشجویانهمهمینسوال را پرسیدند ،پاسخدادند که منبه جزقوهقضاییهبه
مساله و موضوع دیگری فکر نمی کنم.
اسماعلی اظهارداشت :ایشان همه توان و انرژی خود را مصروف قوه قضاییه
می کنند و تا امروز ما رویکرد دیگری را از ایشان مشاهده نکرده ایم.
آخرین وضعیت پرونده گروه عظام
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه
عظام گفت :بخش کیفری این پرونده رسیدگی شد اما تدبیر دستگاه قضایی در
این نوع پروندهها این است که اوال اموال بانک ها و بیت المال بازگردانده شود و
ثانیا واحدهای تولیدی در اجرای حکم کیفری با اخالل مواجه نشوند و کارگران
بیکار نشوند و در مرحله بعد هم اجرای مجازات کیفری است.
اسماعیلی اظهارداشت :بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای
بازگشت بدهیهای بانک ها در حال انجام است و امیدورایم در اسرع وقت
با تدبیر و به گونه ای که واحدهای تولیدی متعلق به این گروه تعطیل نشود،
اقدامات الزم انجام شود.
پرونده رئیس اسبق خصوصیسازی در دیوان عالی کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نامه آقای توکلی به رئیس
قوه قضاییه و فشارها برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت:
در این پرونده هیچ فشاری نبوده و در قضات ما در قوه قضاییه تسلیم فشارها
نمیشوند.
وی ادامه داد :این پرونده به موقع به دادگاه ارسال شده و دادگاه هم حکم
مقتضی را صادر کرده و اکنون پرونده در دیوان عالی کشور است.
اسماعیلیاظهارداشت:ادعاشدهبوداینپروندهبهجهتمالحظاتدرشعبه
عمومی رسیدگی شده در حالی که پرونده به اقتضای قانونی در دادگاه کیفری
یک رسیدگی شد و نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل
است.
وی اضافه کرد  :جزییات حکم را به دلیل عدم قطعیت نمیتوانم اعالم کنم.
توهین و اهانت را خالف قانون و اخالق میدانیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهوری
در  ۲۲بهمن امسال در اصفهان و اقدامات قوه قضاییه در برخورد با این اقدام
گفت :توهین و اهانت را خالف قانون و اخالق میدانیم .زیبنده نیست در
جامعه شاهد شنیدن توهین به اشخاص و به ویژه مقامات کشوری باشیم و بارها
هم افراد را از این قبیل رفتارها برحذر داشتیم.
وی ادامه داد  :دادستان عمومی و انقالب اصفهان بالفاصله بعد از این حادثه
طی نامه ای به اداره کل اطالعات استان اصفهان اعالم کرد ،مقصرین و
مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی و به مراجع قضایی
معرفیشوند.
اسماعیلی اظهارداشت :دادستان تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد راسا
پیگیری خواهد کرد و اشکالی هم در پایان دوره قبلی مجلس شورای اسالمی
اتفاق افتاد و با اصالح قانون موسوم به کاهش مجازات حبس تغییراتی دیگری
در قانون پیش بینی شد از جمله اینکه اهانت به مقامات جزو جرایم قابل گذشت
ونیازمندشکایتشاکیخصوصیاست.
وی اضافه کرد :عالوه بر پیگیری های دادستان چنانچه در این مورد یا هر یک
از موارد مشابه شکایتی مطرح شود ،برابر ضوابط قانونی رسیدگی می شود.
ورود  ۵۶۲۲پرونده به مجتمع ویژه اقتصادی در یک سال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شعب ویژه رسیدگی
به جرایم اقتصادی گفت :شعب ویژه با هدف ایجاد بستر مناسب و ساختار قوی
برای رسیدگیهای تخصصی به پرونده های اقتصادی در کشور راه اندازی شد و
در کنار آن سرعت ،دقت و قاطعیت را دنبال کردیم.
وی ادامه داد :این مجتمع شامل شعب دادسرا ،شعب کیفری یک و دو و شعب
ویزه اخالل در نظام اقتصادی است در این مدت حدود یک سال بیش از ۱۱۲۹
جلسه رسیدگی تشکیل دادیم و  ۳۵۰۹ساعت جلسه رسیدگی در پرونده های
قضایی در حوزه دادگاه های مستقر در این مجتمع انجام شده است.
اسماعیلی اضافه کرد:در شعب ویژه اخالل در نظام اقتصادی معروف به شعب
استجازه  ۳۰۰جلسه دادرسی و در شعب دادگاه های کیفری  ۲۱۰۰جلسه
دادرسی همچنین در شعب دادگاه های تجدیدنظر هم  ۱۳۷جلسه دادرسی و
 ۴۱۱ساعت اناجم شده است.
وی افزود :تعداد پروندههایی که تاکنون به این مجتمع وارد شده است۵۶۲۲،
فقره پرونده ورودی است که اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و در شعب ویژه
اخالل اقتصادی اکنون  ۵۰پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد .در دادسرای
ویژه مفاسد اقتصادی تا امروز  ۳۰۲۷پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر

آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و با پرونده های معوقه مواجه نیستیم .
برخورد دستگاه قضایی با اراذل و اوباش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد دستگاه قضایی با
اراذل و اوباش گفت :تامین امنیت شهروندان جزو وظایف حاکمیت است و
اعالم کردیم که اقدامات علیه آرامش و امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه
قضایی است و به هیچ عنوان برنمی تابد که افرادی با عناوین مختلف و به ویژه به
عنوان اراذل و اوباش بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازند.
وی افزود :در جلسات با نیروی انتظامی تاکید داشتیم که ناجا در برخورد با
اراذل و اوباش سرعت و دقت داشته باشد و به مقامات قضایی اعم از دادسرا و
دادگاه هم تاکید شده در این قبیل پرونده ها احکام قاطع و بازدارنده صادر کنند
به ویژه اینکه در برخی از این پرونده ها گروهک های ضد انقالب و بعضا منافقان
برای اقدامات خرابکارانه خود متوسل به اراذل و اوباش می شوند هرچند این
افراد مطلع از نیات خاص و پلید آنها نیستند.
اسماعیلی اظهار داشت :با توجه به این قبیل از حساسیت ها تاکید کردیم این
نوع پرونده ها با جدیت و قاطعیت رسیدگی شود و اخیرا در سه مورد از پرونده ها،
فردی با قمه به تجمع مردمی حمله کرده بود و موجب رعب و وحشت هموطنان
شده بود از سوی دادگاه حکم اعدام برای وی صادر شده است.
وی اضافه کرد :در دو مورد دیگر که با گروهک منافقین ارتباط داشتند به دلیل
تخریب در یک ساختمان به مجازات اعدام محکوم شدند و در مورد دیگری یکی
از اراذل و اوباش با استفاده از سالح سرد اقدام به سرقت کیف و موبایل و زیور
آالت خانم ها می کرد به مجازات اعدام محکوم شد البته احکام قطعی صادر
نشده و از بیان جزییات معذور هستم.
اسماعیلی گفت  :در مورد دیگری سه نفر از اراذل و اوباش با تحریک گروهک
های ضد انقالب و بدون اطالع از ارتباط با آنها وارد یکی از ساختمان های
دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند به مجازات حبس  ۱۰سال و هشت
سالمحکومشدند.
کیفرخواست پرونده ثبت سفارشهای خودرو صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ثبت سفارش خوردو
گفت :حدود دو سوم خودروهای وارده به گمرک که دپو شده بود با ورود
دستگاه قضا تعیین تکلیف شده و در ارتباط با پرونده ثبت سفارش های خودرو
کیفرخواست صادر شده است .شعبه رسیدگی به این پرونده رأی مقتضی را
صادر خواهد کرد و باقی خودروها هم تعیین تکلیف خواهد شد.
پیگیریپروندهشهیدسلیمانیدرسفراخیررئیسقوهقضاییهبه
عراق
سخنگویقوهقضاییهدر پاسخبهسوالیدرباره پیگیری تکمیل کیفرخواست
پرونده شهید سلیمانی در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به عراق گفت :یکی
از موضوعات مذاکرات در سفر اخیر به عراق پیگیری این پرونده بود و در این
مالقاتها قضات رسیدگی کننده به این پرونده هم حضور داشتند و در رابطه
با مقامات آمریکایی دخیل در پرونده از سوی قاضی عراقی حکم جلب و
دستگیری ترامپ و برخی دیگر از وابستگان امریکایی صادر و تحقیقات تکمیل
شده است.
اسماعیلی اظهارداشت :مقرر شد بخش دوم پرونده در رابطه با سایر شرکتها
و دولتهایی که در تبادل اطالعات ایفای نقش داشتند پیگیری شود و بنا شد تا
ایران اطالعات خود را در اختیار شورای عالی قضایی عراق قرار دهد .همچنین
موضوعاتی در رابطه با داعش و منافقین مورد بحث قرار گرفت .همچنین قرار
شد همکارهای دو جانبه در عرصه بین المللی ادامه داشته باشد و در مباحث
حقوق بشری در سطح بین الملل پیگیریهایی انجام شود.
صدور احکام متعدد برای مدیرانی که ترک فعل داشتند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری ترک فعل مدیران و
اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی انجام داده ،گفت :قوه قضاییه در دوره اخیر با
صدور دستوررسیدگی به ترک فعل مدیران ،مواردی را در دستور کار قرار داده
و پروندههای متعددی تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است.
وی ادامه داد :برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم
مجلس در این رابطه اقدامات الزم را انجام دهد .در رابطه با اینکه آیا این ترک
فعلها منجر به عدم انتصابهای بعدی می شود یا نه به حکم دادگاه بستگی
دارد.
اسماعیلی اظهارداشت :توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که
قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارتهایی به مردم و بیت المال شدند و
هرچندمحکومیتکیفرینداشتند،استعالمانجامدهند.
درمورد دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره دستگیریهای اخیر اعم
از شهرداران و اعضای شوراهای شهر گفت :در مقایسه با سایر بخشهای
حاکمیتی آمار تخلفات در حوزه شوراها بیش از حد مورد توقع و انتظار بوده
است .وی افزود :در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران مرتکب
اختالس شده بودند که برای پرونده آنها کیفرخواست صادر شده است.
اسماعیلی اظهارداشت :در یکی از شهرهای حاشیه تهران  25نفر دستگیر
شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و در یکی دیگر از شهرهای حاشیه تهران به جز
یک نفر باقی اعضای شورا بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :در مورد دو شهردار از مناطق تهران پرونده در
دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات پرونده تکمیل نشده
است.
ثبت شکایت سرباز راهور از نماینده سبزوار
سخنگویقوهقضاییهدرپاسخبهسوالیدربارهبرخوردنمایندهسبزوارباسرباز
راهور گفت :این شکایت ثبت شده و فرایند دادسرای آن در حال انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شکایات بانکها علیه دریافت کنندگان
تسهیالتکهمبادرتبهتسویهنکردهاند،گفت:اینموضوعبایدرسیدگیشود.
قراربرایناسترسیدگیهایقضاییانجامشوداماتولیدواشتغالنبایدتعطیل
شود.
وی افزود :آنجایی که به ناچار واحد تولیدی به تملک بانک ارائه کننده
تسهیالت در می آید بانک وظیفه دارد ادامه فعالیت این واحد تولیدی را مدیریت
کرده و تدبیر کند تا تولید و اشتغال لطمه نبیند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت :اگر هر کدام از بانکها بعد از تملک واحد
صنعتی موجب تعطیلی واحد تولیدی ،صنعتی و بیکار شدن کارگران شوند
مدیران بانکها مورد بازخواست قرار می گیرند.

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقم:

پدیده گرد و غبار در استان قم معضل
بسیار جدی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بر ضرورت توسعه فضای سبز به
صورت کمربند سبز و محله ای و منطقه ای تأکید کرد و گفت :پدیده گرد و غبار
در استان قم معضل بسیار جدی است که به ویژه در روزهای گرم سال به شدت
با آن مواجه هستیم.
سید رضا موسوی مشکینی روز دوشنبه در جلسه بررسی قانون هوای پاک در
قم افزود :دستگاههای اجراییباید ضمنشناختوظایفو تکالیف قانونی خود،
با همگرایی ،همکاری و هماهنگی الزم ،زمینه های اجرای این قانون را در استان
قمفراهمبیاورند.
وی با اشاره به موارد مرتبط با خودروهای آالینده در قانون هوای پاک ،خواستار
اعمالقانونتوسطپلیسراهورشدوگفت:بایداقداماتتشویقیوتنبیهیبرای
افزایش مراجعه شهروندان به مراکز معاینه فنی در استان قم در نظر گرفته شود.
وی بر ضرورت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی در کالنشهر قم تأکید کرد و
گفت :استان قم ظرفیت بسیار خوبی برای تولید موتورسیکلت های برقی دارد،
اما متأسفانه با وجود تردد بسیار زیاد موتورسیکلت در شهر قم ،استفاده از این
ظرفیت در این شهر مورد توجه قرار نگرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با اشاره به انجام بیش از یک هزار و ۵۰۰
پایش و کنترل واحدهای صنعتی استان در سال ،گفت :با مشاهده هرگونه
آلودگی در این واحدها ،اخطاریه های الزم صادر می شود و آنها باید در سریعترین
زمان برای رفع آلودگی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نباید با تکیه بر واژه های تولید و اشتغالزایی ،ضوابط زیست
محیطی را مورد غفلت قرار دهیم ،تصریح کرد :متأسفانه برخی از واحدهای
صنعتی پیش از تکمیل و بکارگیری سیستم های مناسب کنترل آلودگی ،شروع
به فعالیت می کنند که حاشیه های زیادی به دنبال دارد.
موسوی همچنین ضرورت جابجایی واحدهای صنعتی پیرامون شهر قم و
انتقال آن به شهرک ها و نواحی صنعتی را مورد توجه قرار داد و گفت :بر اساس
قانون هوای پاک ،واحدهای صنعتی باالی  ۵۰نفر کارگر باید کارشناسان HSE
را به کار بگیرند.
وی با اشاره به اتالف انرژی بسیار در موتورخانه ها ،از پیشنهاد استانداردسازی
موتورخانههای دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی و فرهنگی شهر قم به عنوان
پایلوت کشوری خبر داد و گفت :کشورمان ظرفیت باالیی برای تولید و استفاده
از انرژیهای پاک دارد.
وی خاطرنشان کرد :فعال به دالیلی توسعه انرژیهای پاک در استان با کندی
همراه است ،اما بر اساس قانون ادارات دولتی باید  ۲۰درصد از برق مصرفی خود
را از طریق سلول های خورشیدی تأمین کنند.
وی با اشاره به معضل سوزاندن الستیک خودروها و پسماندها در حاشیه شهر
قم ،گفت :ضوابط و مؤلفه های زیست محیطی باید هرچه بیشتر در مدیریت
شهری و طرح های توسعه ای در شهر قم مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد.
موسوی بر ضرورت توسعه فضای سبز در استان قم به صورت کمربند سبز و
محله ای و منطقه ای تأکید کرد و گفت :پدیده گرد و غبار در استان قم معضل
بسیار جدی است که به ویژه در روزهای گرم سال به شدت با آن مواجه هستیم.
وی در پایان از شناسایی کانون های گرد و غبار در استان قم خبر داد و گفت:
برایمقابلهبااینپدیدهباید۱۵۴میلیونمترمکعبحقابهمصوبزیستمحیطی
تاالب ها و رودخانه های استان تأمین شود ،اما استان قم با قرار گرفتن در انتهای
حوضه آبریز کامال مظلوم واقع شده و این مسأله باید در سطح ملی پیگیری شود.
معاونعمرانیاستانداریقم:

فرهنگمسائلزیستمحیطیبایددرقم
گسترشیابد

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریقمگفت:امروزبایدبهایندرکواقعی
برسیم که مسائل زیست محیطی متعلق به همه است ،نه فقط یک سازمان و اداره
کل و این فرهنگ باید در استان توسعه یابد.
محسن بهشتی روز دوشنبه در جلسه بررسی قانون هوای پاک درقم با بیان
این مطلب افزود :فقط با تغییر نگاه و رویکردمان نسبت به مسائل زیست محیطی
میتوانیم روند صعودی مشکالت زیست محیطی در جامعه که در سالهای اخیر
فزاینده بوده است را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه نباید احساس کنیم اگر یک مجوزی را با فشار از سازمان محیط
زیست گرفتیم ،برنده شدهایم ،اظهار داشت :دیگر دستگاههای اجرایی برای
رعایت مالحظات زیست محیطی باید از سازمان محیط زیست جلوتر باشند،
اینگونه میتوانیم با افزایش تولید و اشتغالزایی ،مسائل زیست محیطی را نیز
رعایتکنیم.
معاون عمرانی استانداری قم با اشاره به تعیین وظایف و تکالیف دستگاهها در
قانون هوای پاک ،بر ضرورت اجرایی شدن آنها تأکید کرد و گفت :در سالهای
گذشته به دلیل محدودیت های اعتباری ،منابع مالی الزم برای اجرای درست
برخی از این وظایف تزریق نشده است.
وی با بیان اینکه مسائل مطرح شده در قانون هوای پاک بسیار متنوع و گسترده
است ،خواستار تشکیل کارگروه های تخصصی برای اجرای هرکدام از بندهای
این قانون شد و گفت :باید بحث های کارشناسی الزم برای اجرایی شدن و رفع
موانع پیش روی هرکدام از این ماده ها و بندها انجام شود.
بهشتی در پایان لزوم دغدغه مندی همه مردم و مسئوالن نسبت به مسائل
زیست محیطی را مورد توجه قرار داد و گفت :همه معضالت و تخلفات زیست
محیطی را نمیتوانیم با قوه قهریه برطرف کنیم ،بلکه باید زمینه های الزم
اجتماعی و اقتصادی برای رفع این مشکالت را نیز در نظر بگیریم.
رییس سازمان صمت استان قم:

۷۷۰میلیاردتومانتسهیالترونقتولید
درقم پرداخت شد

رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان قم گفت :در موضوع تسهیالت
رونق تولید طی سالجاری برای استان ،یکهزار و  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار
اختصاص یافته که تاکنون  ۷۷۰میلیارد آن پرداخت شدهاست و این روند
همچنان با سرعت بیشتر ادامه دارد.
محمود سیجانی روز سهشنبه درحاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
دراین خصوص بیان کرد :با توجه به ادامه یافتن روند پرداخت تسهیالت درنظر
گرفته شده تا سال آینده انتظار ما این است که میزان جذب و پرداخت تسهیالت
در استان قم از میزان اعالم شده نیز فراتر رود.
وی با اشاره به این که فرآیند پرداخت تسهیالت رونق تولید درقم از یکم مردادماه
سال جاری آغاز شده و این روند تا سیویکم تیرماه سالآینده ادامه دارد ،افزود:
این پرداختیها در سه بخش صنعت ،کشاورزی و گردشگری انجام میشود که
صنعت بیشترین سهم را در جذب و پرداخت تسهیالت رونق تولید استان دارد.
وی با اشاره به ظرفیت باالی استان قم در جذب و پرداخت تسهیالت رونق
تولید ،ادامه داد :در همین رابطه تقاضا داریم با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه
ی تولیدی ،سطح اعتبار اختصاص یافته برای
و تجهیزات مورد استفاده واحدها 
استان قم در قالب تسهیالت رونق تولید افزایش یابد.
سیجانیهمچنینگفت :درجلسهکارگروهستادتسهیلاستاندرخواست۱۰
طرح صنعتی برای دریافت تسهیالت به میزان  ۱۴۳میلیارد تومان و  ۱۹طرح
کشاورزی به میزان  ۴۷میلیارد تومان تایید و قرار شد پرونده آنها برای پرداخت
تسهیالتبهبانکهایعاملمعرفیشود.
وی بیان کرد :این تسهیالت شامل سرمایه درگردش برای واحدهای موجود و
سرمایه ثابت برای واحدهای نیمه تمام است که پس از بررسی مدارک متقاضیان
و دارا بودن شرایط الزم توسط بانکهای عامل ،بر اساس مقررات باید پرداخت
تسهیالت ظرف یک ماه انجام شود.

اقتصادی5
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عضو شورای عالی بورس :

اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس کدامند؟

عضو شورای عالی بورس گفت :عدم اظهارنظرهای غیرکارشناسی ،جلوگیری از
ایجاد جو در نرخ ارز ،تحقق وعدههای مطرح شده برای واریز منابع مالی از صندوق
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و خودداری از اقدامات سودجویانه توسط
حقوقیها فضای بورس را بهبود میبخشد و شاهد رشد معامالت خواهیم بود.
«بهمن عبدالهی» به اقدامات شورای عالی بورس در بهبود معامالت و کاهش
روند اصالحی شاخص بورس اشاره کرد و افزود :شورای عالی بورس از شرح وظایف
مشخص و معلومی برخوردار است و تاکنون براساس تکالیفی که بر عهده داشته همه
وظایف خود را انجام داده است.
وی اظهار داشت :شورای عالی بورس گاهی با برگزاری سه جلسه در طول یک هفته
تالش کرده است تا برخی از تصمیم ها را برای بهبود روند بازار اتخاذ و تکالیف قانونی
خود را انجام دهد.
عبدالهی خاطرنشان کرد :مشکالتی که در بورس در چند ماه اخیر ایجاد شده،
ناشی از مکانیزم عملکرد حاکم در بورس و شورای عالی بورس نبوده است بلکه
براساس مطالب و مسایل بیرون از شورای عالی بورس و شامل متغیرهای خارج از
اختیارات و اراده خارج از بورس بوده است.
رییس اتاق تعاون ایران به عواملی که زمینه افت پرشتاب شاخص بورس در بازار را
فراهم کرده اشاره کرد و گفت :برخی از اقدامات مسووالن کشور ،اظهارنظرهای
سیاسی و همچنین عدم انجام برخی از اقدامات که باید برای بهبود عملکرد بازار در
دستور کار قرار می گرفت بازار را تا این حد وارد مدار نوسان کرده است.
وی افزود :برخی از مسووالن اعالم کردهاند که شورای عالی بورس باید برای بهبود
روند معامالت بازار وارد عمل شود ،در حالی که شورای عالی بورس در طول این
مدت در درون میدان بوده و همیشه تالش کرده است تا از ایجاد شرایط فعلی در بازار

خودداری کند اما عواملی که در روند اصالحی بازار دخیل بودند خارج از اراده شورای
عالی بورس بود.
اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس
عبدالهی به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس اشاره کرد و افزود :یکی
از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود تا آرامش به بازار بازگردد و شاهد کاهش تالطم
ایجاد شده در معامالت بورس باشیم ،جلوگیری از دخالت های افراد غیرمسوول در
بورس و خودداری از اظهارنظرها و پیشنهادهایی است که بدون توجه به تبعات آن
مطرح می شود.
عضو شورای عالی بورس گفت :در چند وقت اخیر اقدام های نامتعارفی در زمینه
نرخ ارز و پیش بینی ها برای نرخ دالر انجام شد که به شدت بر التهاب بازار دامن زد.
وی گفت :اگر برای مدتی از چنین اقدام هایی اجتناب و اجازه داده شود بازار به
مسیر خود ادامه دهد و شورای عالی بورس به وظایف خود عمل کند تا حد زیادی از
التهاب حاکم در معامالت بازار کاسته خواهد شد.
عبدالهی به ورود منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
اشاره و خاطرنشان کرد :همچنین باید حمایت هایی که در زمینه ورود منابع مالی از
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه وعده داده شده بود به مرحله اجرا
برسد ،زیرا در اجرای این اقدام تا حد کمی عمل شد و مبلغ بسیار اندکی وارد صندوق
تثبیتبازارسرمایهشد.
عضو شورای عالی بورس افزود :یک دهم از مبلغ وعده داده شده و به رقم یک هزار
میلیارد تومان وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه شد؛ بنابراین اگر باقی پول وارد این
صندوق شود به طور حتم تاثیر مثبت خود را بر بازار خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه عمده حقوقی هایی که در دستگاه دولتی هستند باید از انجام

برخی اقدامات تخریب کننده در بازارجلوگیری کنند ،خاطرنشان کرد :حقوقی ها در
زمان صعود بازار اقدام به عرضه می کنند و در زمانی که قیمت ها به شدت کاهش پیدا
می کند تصمیم به خرید می گیرند که این موضوع به شدت روند بازار را تحت تاثیر قرار
می دهد و زمینه ریزش معامالت بورس را فراهم می کند.
به گفته عبدالهی ،عدم اظهار نظرهای غیرکارشناسی توسط افراد غیر مسوول،
جلوگیری از ایجاد جو بی مورد در زمینه نرخ ارز ،تحقق وعده های مطرح شده برای
واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و خودداری
از اقدامات منفعت طلبانه و سودجویانه توسط حقوقی هایی که در اختیار نهادهای
دولتی هستند به طور حتم فضای بازار را بهبود می بخشد و در آینده نزدیک شاهد رشد
و روند صعودی معامالت بورس خواهیم بود.
عارضه ای به نام حضور افراد ناآشنا در بورس
رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه یکی از عارضه ای که در چند ماه اخیر در
بازار سرمایه شاهد بودیم ،حضور افراد ناآشنا به بازار سرمایه و فرآیندهای حاکم در
این بازار بود ،گفت :برخی از دالیل مختلف مانند رکود موجود در سایر بازارها ،رشد
غافلگیرکنندهشاخصبورس،تشویقمسووالنبرایحضوردربورسباعثورودحجم
گسترده ای از مردم به بورس شد در حالی که هیچ آشنایی و تخصصی با این بازار
نداشتند.
وی افزود .این افراد به محض ایجاد کوچکترین نوسانی در بازار به سرعت اقدام به
عرضه و فروش سهام خود در بازار می کردند که این موضوع زمینه افزایش وضع نا به
سامان بازار را افزایش داد.
توصیهبهسهامداران
عبدالهی به سهامداران توصیه کرد و گفت :سهامداران خرد که اندوخته خود را وارد
بازار کردند باید صبر کنند زیرا به طور حتم در بازار از این دوران عبور می کنیم و اجازه
نمی دهیم این روند در بازار دائمی باشد.
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت .مجموعه دستگاه های حاکمیتی در سه
قوه به دنبال حمایت از بازار هستند تا وضعیت عادی به بازار بازگردد؛ بنابراین می
توان اعالم کرد که در هفته های آینده شاهد بهبود وضعیت بازار و کاهش نوسان در
معامالتبورسخواهیمبود.
تهدید سرمایه میلیون ها سهامدار در بورس با قیمت گذاری دستوری
وی با اشاره به مطرح شدن بحث قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر معامالت
بازار گفت :یکی از موضوعاتی که در هفته های اخیر بر بهم ریختگی بازار سهام تاثیر
داشت ،بحث قیمت گذاری دستوری فوالد بود که با این رویکرد ،زمینه تشدید نوسان
دربازارفراهمشد.عبدالهیخاطرنشانکرد:زمانیکهقراراستمسووالنتصمیماتی
مانند قیمت گذاری را اتخاذ کنند که آن تصمیم ،عالوه بر عملکرد تولیدکنندگان بر
سهام شرکت ها نیز اثر می گذارد ،باید با حساسیت و کار کارشناسی بیشتری عمل
شود.
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت :گاهی ممکن است اتخاذ یک تصمیم که
شاید در ابتدا سطحی به نظر برسد ،سرمایه میلیون ها سهامدار را به خطر اندازد و از
این رو به نظر می رسد برای اجرای چنین تصمیمات مهمی با افراد خبره و همچنین
شورای عالی بورس مشورت شود تا دیگر شاهد اثرات منفی اینگونه اقدامات بر بازار
نباشیم .رییس اتاق تعاون ایران گفت :اجرای قیمت گذاری دستوری در بازار سهام و
کاال تفاوتی ندارد بلکه باید مسووالن مراقب باشند تا با تصمیمات دقیق و کارشناسی
خود از بازار سرمایه و سهامداران و همچنین تولید کشور حمایت کنند.

دبیر ستاد تنظیم بازاراعالم کردک

نرخ مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمیکند

دبیرستادتنظیمبازارکشوربابیاناینکهفروشفوقالعاده
نوروزی به معنی تشدید نظارتها و فراوانی کاال است و نه
تخفیف ،از تداوم تخصیص ارز دولتی به روغن خبر داد
و گفت که قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر
نمیکند و اگر تا آخر هفته هم قیمت مرغ عادی نشود مرغ
منجمد به بازار تزریق خواهد شد.
عباس قبادی در برنامه تیتر امشب درباره تنظیم بازار
شب عید گفت :در سال های گذشته در هر شهر و منطقه
نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال با همکاری اصناف در
آستانه شب عید برگزار میشد ،اما امسال به دلیل شیوع
ویروس کرونا امکان برگزاری این نمایشگاه در هیچ نقطه
کشور وجود ندارد و ستاد ملی کرونا هم با برگزاری آن

موافقت نکرده است .اما با رعایت پروتکل های بهداشتی
فروش فوقالعاده در حوزه پوشاک ،کیف و کفش شیرینی،
آجیل ،خشکبار مواد پروتئینی ،میوه و سایر اقالم و
کاالهای پرتقاضا در شب عید ،در محل صنوف و همچنین
فروشهایاینترنتیاجراخواهدشد.
وی افزود :به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال جاری
به دنبال تشویق و ترغیب مردم به حضور در بازار نیستیم.
بنابراین خواهش ما این است که در صدر مسائل اقتصادی
کشور،اولویترعایتپروتکلهایبهداشتیباشد.بنابراین
توصیه میکنیم فقط برای خرید کاالهای ضروری و فقط
یکی از اعضای خانواده در بازار حضور پیدا کند.
فروشفوقالعادهامسالبهمعنیتخفیفنیست!
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی درباره میزان تخفیف
در فروش فوقالعاده امسال نیز تصریح کرد :تخفیفها به
سبک و سیاق سالهای گذشته نیست ،اما رعایت قیمت
مصوب مهم است .فروش فوقالعاده به این معنی است که
ً
اتحادیههاقیمتهاراکنترلمیکنندتایکسانباشدولزوما
بهمعنیتخفیفنیست.بهعبارتدیگرفروشفوقالعادهبه
معنی تشدید نظارت و فراوانی کاال است تا نوسانات قیمتی
کاالهای پر مصرف به حداقل برسد.
جزئیاتتامینمیوهشبعید
قبادی درباره تامین میوه شب عید نیز گفت :مقرر شده
تامین میوه شب عید از سوی اصناف انجام میشود و در
کنار آن حدود ۴۰هزار تن سیب و پرتقال ذخیره شده که اگر
افزایش قیمتی اتفاق افتاد از محل ذخایر قیمتها کنترل
شود .در مورد موز هم که تقاضای آن در آستانه شب عید

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای میثم قربان پور دالور فرزند عبداله با ارائه یک برگ استشهاد شهودی اعالم داشته که سند مالکیت
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  116فرعی مفروز از باقیمانده  40از  10712اصلی واقع در بخش
ثبت یک قم در صفحه  534دفتر  520ذیل ثبت  86252به موجب سند تقسیم نامه  108633مورخ
 1388/09/09دفترخانه 6قمبهنامآقایمیثمقربانپوردالورفرزندعبدالهبهشمارهشناسنامه 2320ثبت
و سند مالکیت بشماره مسلسل  ،0656585الف 87/تسلیم شده است و به موجب سند رهنی 108641
مورخ  1388/09/11دفترخانه  6قم در قبال مبلغ  2264445189ریال در رهن بانک مسکن قرار گرفته
است.سپسبهعلتسهلانگاری،سندمالکیتمزبورمفقودگردیدهوتقاضایصدورسندمالکیتالمثنی
را نموده است .لذا به استناد تبصره  1اصالحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل
آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک
خود پس از انتشار آگهی ظرف  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی
قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام
خواهد شد .الزم به ذکر است که برابر بخشنامه 23511مورخ 29/01/1391ریاست سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور پالک باقیمانده 40مفروزی به 149مفروزی تغییر یافت( .م الف)13669
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم – داود فهیمی نیک
----------------------------------------------آگهیافراز
خواهان افراز :خانم اکرم مظفری
نشانی :بروجرد خیابان نظامی گنجوی-کوچه رز 2پالک79
خواندگانافراز:1:احمدقاسمیان-2سایرمالکینمشاعی
نشانی:قمخیابان 15خردادکوچه 7/1پالک-2 75مجهولالمکانوازطریقانتشارآگهیابالغمیگردد
خواسته :افراز پالک شماره  -9453اصلی بخش  1قم
نتیجهاقدامات:

ً
افزایش پیدا میکند ،مقرر شد واردات آزاد شود که احتماال
با ورود این محصول به کشور قیمتها تا حدودی معتدل
خواهدشد.
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در ادامه درباره تنظیم بازار
مرغ اظهار کرد :دو ماه پیش مقرر شده بود جوجهریزی
به  ۱۳۰میلیون قطعه برسد و اگر مازاد مصرفی بود شرکت
ً
پشتیبانی امور دام آن را خریداری و ذخیره کند .عموما
مرغدارها طوری برنامه ریزی میکنند که کل تولیدشان
به انتهای سال که بیشتر نیاز بازار است برسد .امسال که
اردیبهشت هم مصادف با ماه رمضان است که مرغدارها
برنامه خود را طوری تنظیم کردند که در هر دو مقطع نیاز
بازار را تامین کنند.
اگر تا آخر هفته بازار مرغ عادی نشود مرغ منجمد
تزریق خواهد شد
وی همچنین با بیان اینکه ذخایر مرغ منجمد کشور به
اندازه کافی است ،گفت :این اختیار به ما داده شده که در
صورت نیاز مرغ منجمد به بازار عرضه شود و اگر تا آخر هفته
قیمت مرغ عادی نشود از این ذخایر به بازار تزریق خواهد
شد.
قیمت مرغ تا پایان ماهرمضان تغییر نمیکند
این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به صحبتهای
محمدعلیکمالیسروستانی،مدیرعاملاتحادیهمرغداران
گوشتی ،که با اشاره به افزایش قیمت نهادهها ،حمل و نقل
وجوجهیکروزه،خواستارافزایشمجددقیمتمصوبمرغ
شد ،گفت :به مرغداران قول میدهیم دربحثنهادههانظر
آنان را تامین کنیم ،اما در مورد افزایش قیمت ،خواهش

میکنمتاپایانماهمبارکرمضانقیمتتغییرنکند.
قیمت هر کیلو گوشت مرغ در روزهای اخیر به  ۳۰هزار
تومان رسیده است .اخیرا نایب رئیس کانون انجمن صنفی
مرغداران گوشتی ،گفت که قیمت واقعی مرغ ،قیمت
مصوب تنظیم بازار یعنی  ۲۰هزار و ۴۰۰تومان نیست.
قیمت واقعی مرغ زنده با توجه به افزایش مولفههای تولید
براساس آنالیز تشکل ها ۱۷هزار و ۵۰۰تومان و قیمت مرغ
گرم نیز  ۲۴تا  ۲۵هزار تومان میشود.
وی در ادامه به اتحادیه شیرینی و سایر اتحادیههای
مربوطه قول داد که روغن و شکر مورد نیاز آنها تامین شود
و گفت :شکر مصرف خانوار هر کیلو  ۸۷۰۰تومان عرضه
میشود و کمبودی هم وجود ندارد ،اما در بخش صنف و
صنعت که از محل شکرهای وارداتی است افزایش قیمت
داشتیم و در نهایت مقرر شد با قیمت ۱۱هزار و ۵۰۰تومان
به صورت نامحدود در اختیار اصناف قرار گیرد.
تداوم تخصیص ارز دولتی به روغن
قبادی در ادامه با تاکید بر این که کمبود روغن نداریم،
گفت :میانگین مصرف ماهانه روغن در کشور  ۱۵۰هزار
تن است که طی دو ماه گذشته بالغ بر  ۱۷۳هزار تن هم
تولید شده است .مشکل بازار روغن انتظارات تورمی و پیش
بینی افزایش قیمت روغن بود .اما همین جا اعالم میکنم
که تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به روغن تا زمانی که شرایط
شیوع ویروس کرونا و تحریمها به وضعیت مطلوب برسد
ادامه خواهد داشت.
وی افزود :در زمینه هیچ کاالیی کمبود در کشور نیست و
درمورد بازار شب عیدهم به مردم اطمینان میدهیم.

با توجه به درخواست شماره  99/11/14-1/22263مبنی بر افراز سهم خود از شرکا و با توجه به
نظریه کارشناس ثبت ظهر ذیل نامه وارده  99/11/16-1/22423و گزارش 99/11/16-1/22423
نماینده ثبت به شرح زیر اعالم می گردد.
نظریه(تصمیم)اداری
چون شهرداری منطقه  1قم طی نامه شماره  99/11/15-99/301/3/134832با افراز پالک فوق
به لحاظ زیر حد نصاب تفکیک مخالفت نموده است بنابراین به رد درخواست افراز خواهان و خواهانها
اعالم نظر میگردد طبق این رای برابر ماده  2قانون افراز مصوب سال  57از تاریخ ابالغ به مدت  10روز از
طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک قابل اعتراض می باشد( .م الف )13670
رونوشت :این تصمیم با توجه به مفهوم مخالف ماده 6آئین نامه قانون افراز به متقاضی ابالغ گردد.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم-داوود فهیمی
----------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت صبا ارتباط قم با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4353و شناسه ملی
10860991501
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای سید کاظم سعید رضوی به شماره فراگیر  95098760با پرداخت  2.998.000.000ریال
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ  2.999.900.000ریال افزایش داد .سرمایه شرکت
از مبلغ  2.000.000ریال به  3.000.000.000ریال افزایش یافت و ماده چهاراساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید در نتیجه سهم الشرکه هر یک ازشرکاء پس از افزایش سرمایه عبارتست از  :سید کاظم
سعید رضوی بشماره فراگیر 95098760دارنده 2.999.900.000ریال سهم الشرکه و محمد رضا
محققی بشماره ملی 5020104922دارنده 100.000ریال سهم الشرکه .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
()1092111( )1092111

رییس سازمان برنامه و بودجه :

هزینهها در اصالحیه بودجه ۴۰،هزار
میلیاردتومانکاهشیافت

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :در اصالحیه الیحه بودجه  ۱۴۰۰حدود ۴۰
هزار میلیارد تومان از منابع و هزینهکاهش یافت.
«محمدباقر نوبخت» در جلسه علنی روز سه شنبه و در جریان بررسی الیحه
اصالحی بودجه  ،۱۴۰۰اظهار داشت :دولت  ۱۵اصالحیه برای بودجه ۱۴۰۰
اعمال کرد و در همین راستا الیحه ۴۰هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تبصره  ۴مرتبط با تقویت بنیه دفاعی،
تصریح کرد :در همین راستا اقالم مانند طرح فاضالت شهر اهواز ،موارد آبخیزداری
و شرکت های دانش بنیان را در سقف الیحه بودجه قرار داد تا از صندوق توسعه ملی
استفادهنشود.
وی با بیان اینکه در الیحه جدید  ۵۳هزار میلیارد تومان مصارف در رابطه با تقویت
دفاعی افزایش داده شده است ،خاطرنشان کرد :این اقدام همراه با کاهش و صرفه
جویی هزینه در بخش های دیگر بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مقرر شده بود تا این  ۵۳هزار میلیارد
تومان از طریق اوراق مالی تامین شود ،تاکید کرد :نظر نمایندگان بر به حداقل
رساندن استفاده از اوراق جز در موارد اضطرار بود که بر همین اساس ۳۵هزار میلیارد
تومان از حجم فروش اوراق نیز تقلیل داده شد.
به گفته نوبخت ،یکی از ویژگی های بودجه اصالحی کاهش هزینه در استفاده از
منابع در کنار تقلیل استفاده از اوراق است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نظرات کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اسالمی در زمینه مالیات و گمرک ،تصریح کرد :مجوزها را برای افزایش  ۴۹هزار
میلیارد تومانی تامین هزینه ها از مالیات و گمرک صادر شده است.
وی با بیان اینکه در الیحه اصالحی بودجه نه تنها مقدار فروش نفت بیشتر نشده،
بلکه منابع درآمدی با شناسایی محل های مناسب افزایش داده شده است ،اظهار
داشت ۳۴ :هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در این صرفه جویی ها جبران
شد .رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در اصالحیه بودجه  ۱۴۰۰تالش
شده که تکانهای به بازار کاال و قیمت های آن وارد نکنیم ،خاطرنشان کرد :تصمیم بر
این شده است که در  ۶ماهه اول سال ارز ترجیحی حفظ شود تا فرصتی برای آماده
کردن بسترها برای افزایش قیمت ارز فراهم شود و از افزایش قیمت در بازار جلوگیری
کنیم .وی با بیان اینکه دولت و مجلس در یک هدف مشترک به دنبال افزایش سطح
رفاه عمومی هستند ،گفت :دولت در بودجه  ۱۴۰۰تالش کرده تا کاهش قدرت
خرید کارکنان دولت را جبران کند و بر همین اساس غیر از افزایش  ۲۵درصدی که
برای حقوق کارکنان دیده شده بود ،این میزان بر پاداش بازنشستگی کسانی که در
ماه باقی مانده امسال و اوایل سال آینده بازنشسته می شوند اعمال شود.
نوبخت با بیان اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن ادامه خواهد
داشت ،تصریح کرد :برای بازنشستگان تامین اجتماعی مرحله دوم اعتبارات در
اصالحیه بودجه دیده شد .وی با بیان اینکه در بازگشت اصالحیه بودجه زمان
بسیاری از دست رفت ،تاکید کرد :در یک وفاق و همدلی با مجلس ،دولت می تواند
سال آخر را با قوت آغاز کند و به نحو شایسته ای کشور را از مشکالتی که دشمنان و
رژیم آمریکا بر علیه ایران انجام می دهد مصون کند.
وزیر نیرو اعالم کرد:

بهرهبرداری از  ۴۶۴پروژه بزرگ
صنعت آب و برق

وزیر نیرو گفت :از زمان آغاز پویش هر هفته #الف ب-ایران در نیمه دوم پارسال تا
امروز از  ۴۶۴پروژه بزرگ بهربرداری شده است.
«رضا اردکانیان» در مراسم بهره برداری از  ۲۴پروژه بزرگ آب و برق در  ۵استان
کشور به صورت ویدئو کنفرانس از محل ستاد وزارت نیرو افزود :در نیمه دوم سال
پارسال پویش هر هفته #الف ب-ایران کلید خورد که بهرهبرداری از ۲۲۷پروژه بزرگ
آب و برق را ممکن کرد.
وی اعتبار این طرح ها از ابتدا تاکنون را  ۱۰۰هزار میلیارد تومان برشمرد و
خاطرنشان ساخت :امسال و با احتساب این  ۲۴پروژه ای که در  ۵استان به بهره
برداری رسید ،تعداد  ۲۵۰پروژه وعده داده شده  ۲۳۷پروژه که همگی بزرگ
هستندبه ثمر رسید .وزیر نیرو ادامه داد :سرمایه گذاری انجام شده برای این ۲۴
پروژه حدود ۶۵هزار میلیارد تومان است .اردکانیان گفت :بهره برداری از این طرح ها
در سخت ترین شرایط اقتصاد تحریمی اتفاق افتاده که نشان از سرزندگی و بالندگی
ملت ایران است .وی پروژه های برقی را پروژه هایی دانست که همواره از اهمیت
باالیی برخوردار است و افزود :بهره برداری از طرح های برقی در قزوین نقش مهمی
در این منطقه دارند .وزیر نیرو به بهره برداری از پروژه تصفیه خانه فاضالب در روستای
قشالق قزوین اشاره کرد و خاطرنشان ساخت ۲۵:سال شرکتی به نام آب و فاضالب
روستایی وجود داشته اما تا چندی پیش این شرکت در باره تصفیه خانه فاضالب
روستایی به دالیل متعدد و مشکالت جاری ورود نداشته است.
اردکانیان افزود :چندی پیش و با یکپارچه شدن شرکت های شهری و روستایی آب
و فاضالب پرونده ای به نام فاضالب روستایی گشوده شد.
وی ادامه داد :پرونده فاضالب روستایی با تجمیع منابع مالی و انسانی این دو
شرکت گشوده شد و امروز کار خود در بخش توسعه فاضالب روستایی را با جدیت
آغاز کرده و ادامه خواهد داد .وزیر نیرو گفت :کشورمان در منطقه در بخش فاضالب
شهری کارنامه روشنی دارد به گونه ای که باالی  ۵۲درصد جمعیت شهری تحت
پوشش فاضالب هستند .اردکانیان ادامه داد :تا قبل از پایان سال یکی از تصفیه
خانه های مهم فاضالب شهری با جمعیت تحت پوشش باالی سه میلیون نفر در
تهران به بهرهبرداری خواهد رسید .وی افزود :اما در بخش فاضالب روستایی با عقب
ماندگی روبرو هستیم که امید است در پرتو یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب
روستایی و شهری این موضوع به طور جدیتر پیگیری و اجرایی شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

افزایش ۱۰برابریقیمتهادر ۳سالگذشته

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :در سه سال گذشته  ۳۰درصد افزایش هزینهها
در کشور ریشه در عوامل خارجی داشته و  ۷۰درصد دیگر آن ناشی از عوامل داخلی
بوده است.
مسعود خوانساری صبح روز سه شنبه  ۲۸بهمن  ۹۹در نشست هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نباید همه مشکالت را ناشی از تحریم بدانیم بلکه
مشکالت داخلی هزینههای زیادی را برای تولید به بار آورده است گفت :در سه سال
گذشته  ۳۰درصد از افزایش هزینهها در کشور ریشه در عوامل خارجی دارد و ۷۰
درصد دیگر آن ناشی از عوامل داخلی است.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران افزود :بر اساس دادههای
آماری مرکز آمار شاخص قیمت کاالهای وارداتی در سالهای  ۹۷و  ۹۸در مقایسه
با سال  ۹۶حدود  ۱۰برابر افزایش یافت این در حالی است که قیمت دالر در این
مدت حدود سه برابر افزایش یافت .وی افزود :به بیان دیگر از افزایش  ۹۳۵درصدی
تورم ۲۷۶ ،درصد ریشه در عوامل خارجی دارد و  ۶۵۹درصد آن مربوط به افزایش
هزینههای غیر از دالر است که ناشی از هزینههای اضافی در نحوه تخصیص ارز،
ترخیص از گمرکات ،حمل و نقل اضافی داخلی ،سفتهبازی و سود توزیع کننده
است.
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دررقابتهایدواتلونقهرمانیکشور؛

دختران قمی روی سکوی سوم ایران

تیماعزامیدخترانهیاتترایاتلوناستانقمبهرقابتهایدواتلونقهرمانیکشور
درپایانرقابتباحریفانشرکتکنندهدراینرویدادرویسکویسومجایگرفت.
برپایه این گزارش  ،ترایاتلون که در گذشته به نام ورزش سهگانه در کشورمان مطرح
بود و اکنون عنوان بینالمللی این رشته بیشتر بر سر زبانها قرار دارد و ترکیبی از سه
رشته دوومیدانی ،دوچرخهسواری و شنا محسوب میشود ،یکی از رشتههای موفق
ورزشی در قم به شمار میرود و صفحه اختصاصی اخبار ورزش بانوان قم در فضای
مجازی در جدیدترین خبر خود به رتبه سومی دختران قم در مسابقات قهرمانی کشور
پرداخت.
استانقمدراینرشتهورزشیداورومربیبینالمللیدارد،محمدکاظمحججیرئیس
هیات ترایاتلون قم رئیس کمیته داوران فدراسیون است و عالوه بر این قم در سطح
کشورعنوانداررقابتهایلیگوقهرمانیترایاتلون(سهگانه)ایرانمحسوبمیشود،
رشتهای که هم در بخش بانوان و هم در قسمت آقایان در قم فعال است و دستاورد جدید
آن کسب مقام سوم ایران در بخش د و اتلون است.
مسابقات دواتلون قهرمانی کشور در سال ۱۳۹۹به میزبانی هیات ترایاتلون استان
اصفهان در هر دو بخش آقایان و بانوان به انجام رسید و شرکت کنندگان در حالی با
یکدیگر رقابت کردند که حاصل تالش دختران دواتلون کار استان قم کسب سکوی
سومی این دوره از رقابتها بود.
در مجموع  12تیم از استانهای مختلف ایران در این دوره از مسابقات قهرمانی
دواتلون دختران و بانوان ایران با یکدیگر رقابت کردند و تیم قم با ترکیب عاطفه صفایی
وفائزهساداتعابدینینژاددرردهسنیجوانانوساجدهفلسفینژادومحدثهناطقیدر
ردهسنیبزرگساالندراینمسابقاتحضوریافت.
آیتمهایاینرقابتشاملپنجکیلومتردوومیدانی ۲۰،کیلومتردوچرخهسواریودو
و نیم کیلومتر دوومیدانی بود و تیم اعزامی هیات ترایاتلون استان قم در بخش تیمی با
ثبت رکورد سه دقیقه و یک ثانیه و 21صدم ثانیه مزد تالش و تمرینات مستمر خود را با
کسبجایگاهسومبهدستآورد.

مربیبرجستهقمسکاندارتیمملیهاکی

ن هاکی جوانان ایران با هدایت یکی از مربیان برجسته قم و حضور11
تیم ملی اینالی 
ملیپوشقمیخودرابرایاعزامبهمسابقاتبرونمرزیآمادهمیکند.
برپایه این گزارش ،مرحله دوم اردوی آمادهسازی تیم ملی جوانان اینالین هاکی
با حضور  59هاکیباز در حالی برگزار میشود که هدایت تیم ملی بر عهده مجید
نوشآبادیمربینامآشناوبادانشاستانقماست،همچنینازبیناستعدادهایقمی
این رشته 11نفر در اردو حضور دارند.
طبق برنامهریزی انجام شده از سوی فدراسیون اسکیت ،مرحله دوم اردوی تیم ملی
جواناناینالینهاکیازامروزدردونوبتصبحوعصربرگزارمیشودوورزشکاراندعوت
شده در نوبت صبح از ساعت  ۸تا  ۱۰و در نوبت عصر از ساعت  18تا  20در آکادمی
اسکیتمجموعهورزشیانقالبتمرینخواهندکرد.
 59اردونشیناینمرحلهبرایرسیدنبهمرحلهبعدیتمریناتتیمملیزیرنظرمجید
نوشآبادیومحمدرضاشیخجعفریتمرینمیکنندتاازبینآنها 26ورزشکاربهمرحله
سوم برسد ،در حالی که نفرات دعوت شده از استانهای اصفهان ،آذربایجان شرقی،
تهران،قزوینوقمهستند.
در این اردو تهرانیها بیشترین سهمیه را دارند و  29بازیکن از پایتخت به اردو دعوت
شدهاند ،قم با  11بازیکن و آذربایجان شرقی با  10هاکیباز دیگر استانهای دارای
بیشترینملیپوشدراردویجدیدتیمملیاینالینهاکیجوانانکشورمانهستندکه
خودرابرایاعزامبهرقابتهایبرونمرزیآمادهمیکند.
ن قم که استعدادها و نخبههای زیادی در این رشته ورزشی دارد و در سطح
از استا 
کشور عنواندار است ،محمدجواد جعفری ،ایلیا حمزه ،امیرمحمد فرجودی ،سبحان
خدایاری ،سیدعلی سبط نبی ،عرشیا هاشمی ،امیرحسین رنجبر ،علی مغیثی،
احمدرضا مسعودی ،شهراد شیشهای و محمدصالح رحیمی به اردوی تیم ملی دعوت
شدهاند.
صالحیامیری:

تاالر مشاهیر فوتبال راهاندازی میشود

رییسکمیتهملیالمپیکازراهاندازیتاالرمشاهیرفوتبالایراندرآیندهنزدیکخبر
داد.
«سیدرضاصالحیامیری»روزسهشنبهدرآیینرونماییازتندیس ۶مدالآورالمپیک،
این روز را به یادماندنی توصیف کرد و گفت :نسلهای آینده به این افتخارات احساس
غرورهویتوغیرتخواهندداشت.ویافزود :اینقهرمانانبرگیازتاریخکشورهستند
کهکامملتراشیرینکردند.
بایدازچهرههایقهرمانانیکهامروزبینمانیستندیادکنیم.پیشکسوتانپدرانورزش
ایرانودرختانتنومندکشورهستندکهبایدهموارهقدردانآنهاباشیم.صالحیامیریاز
راهاندازیتاالرمشاهیرفوتبالخبردادوگفت:امروزحسینکالنیدراینجمعحضور
دارد و به زودی این تاالر گشایش مییابد.
وی گفت :تاکنون ٢هزار ۵٠٠اثر ارزشمند به موزه ورزش اهدا شد و در بهار سال آینده
نخستینمحصوالتتاریخشفاهیرونماییمیشود.دراینمراسمعسگریمحمدیان
برنده مدال نقره کشتی آزاد در المپیکهای سئول و بارسلون ،مدال خود را به موزه ملی
ورزش اهدا کرد.
وینخستینمدالآورایراندربازیهایالمپیکپسازپیروزیانقالباسالمیاست.
رییسکمیتهملیالمپیکدرادامهاینمراسمدرجمعخبرنگارانگفت:تاریخوتبارایران
رابهنسلجدیدمعرفیمیکنیمونسبتبهتاریخورزشایراناحساسوظیفهداریمتاآن
رابهآیندگانمعرفیکنیم.
وی افزود :مهمتر از همه نیازمند عبور از سطح قهرمانی به پهلوانی هستیم .انگیزه
اصلی بازنمایی عناصر اخالقی و معرفتی است و نسل جدید نمیتواند به سکو فقط
افتخار کند؛ قهرمانان باید به سکوی پهلوانی بروند .صالحیامیری به درگذشت «علی
انصاریان» و «مهرداد میناوند» اشاره کرد و گفت :با این دو نفر ملت عزادار شد این پیام
دارد و باید از سکوی قهرمانی به پهلوانی عبور کنیم .وی در پاسخ سوالی در رابطه با به
انتخاباتفدراسیونفوتبالگفتدراینبارهصحبتنمیکنم.
لیگبرترفوتسال؛

فردوس قم صدرنشین لیگ برتر را
شکستداد

تیم های فوتسال فردوس قم و مقاومت البرز از هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال
باشگاههایکشوربهمصافیکدیگررفتهبودندکهاینبازیبانتیجهپرگل ۶بر ۵بهسود
تیمقمیپایانیافت.
در این دیدار که عصر سهشنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد ،روح الله
ایثاری ،حسین رضوی ،علی زینلی و فرهاد رحمتی برای فردوس قم و محمود لطفی،
سجادعادلی،مجتبینعمتیوامیدطالبیبرایمقاومتالبرزگلزنیکردند.
فردوسقمکهبرایزندهنگهداشتنکورسویامیدبرایصعود،پایدراینبازیسخت
وحساسگذاشتهبود،توانستبایکبازیجنگندهومنطقیصدرنشینلیگبرتررادر
خانهشکستدهدتاانتقامشکستسهبرصفردربازیرفتراگرفتهباشد.
در این بازی نزدیک و پرگل ،فردوس قم در حالی که چهار بر یک از مهمان خود عقب
افتاده بود ،با یک بازگشت رؤیایی و به یادماندنی ۵ ،گل دیگر وارد دروازه حریف کرد و
سومینباختمقاومتالبرزرارقمزد.
تیم فوتسال فردوس قم با این پیروزی ارزشمند در برابر تیم خوب مقاومت البرز ،با۱۲
امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفته و مقاومت البرز نیز با وجود
شکستدرایندیدار،همچنانبا ۱۹امتیازصدرنشینلیگبرتراست.
براینخستینبارصورتگرفت:

قلهدماوندزیرپایکوهنوردانقمی

کوهنورداناستانموفقبهفتحقلهدماوندشدند.
تیممنتخبهیاتکوهنوریاستانقم براینخستینبارازجبههشمالیکوهدماوند
بهقلهاینکوهرسیدند.
این پیمایش از تاریخ ۲۴بهمن و از روستای ناندل آغاز شد ،و کوهنوردان استان پس از
طییکروزوتوقفدرارتفاع ۴۷۰۰متری،درتاریخ ۲۵بهمنبهارتفاع ۵۶۱۰متریکوه
دماوندرسیدندوازجبههجنوبیاقدامبهفرودکردهاند.
ایننخستینباراستکهکوهنوردانیازاستانقمبربلندایکوهدماوندمیایستند.

بیانیهمشترک«کریمی»و«مهدویکیا»درآستانهانتخاباتفدراسیونفوتبال؛

نباید فوتبال قربانی زد و بندهای ناسالم شود

«علی کریمی» و «مهدی مهدویکیا» که به ترتیب برای پست ریاست و نایب
رییسی انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده و تایید صالحیت شدهاند ،در
آستانهبرگزاریاینانتخاباتبیانیهایمشترکصادرکردند.
انتخابات فدراسیون فوتبال ایران روز دهم اسفندماه سال جاری برگزار میشود
و این نهاد چندی پیش اسامی نامزدهای تایید صالحیتشده را منتشر کرد
که در آن نام دو ملیپوش اسبق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس به چشم
میخورد.
و حاال این دو نامزد کنونی انتخابات و ستاره سالهای نه چندان دور فوتبال
ایران در بیانیهای مشترک از عزم دوچندان خود پرده برداشتهاند.
در بیانیه مشترک مهدویکیا و کریمی آمده است:
«بدون تعارف می خواهیم برخی مسائل فوتبال ایران را با مردم سرزمینمان ،
از هواداران و عاشقان فوتبالی و پیشکسوتان و رسانه ها گرفته تا مدیران فوتبالی
اعم از روسای هیات ها و مدیران باشگاه ها در میان بگذاریم .با اینکه در هفته
های گذشته غم از دست دادن دوستان عزیزمان مهرداد میناوند و علی انصاریان
قلب ما را شکست و دل ما  ،خانواده هایشان و هواداران قدرشناس فوتبال را به

درد آورد اما ما را در تصمیمان برای ورود به عرصه مدیریت فوتبال و کمک به آینده
پرطرفدار ترین ورزش ایران مصمم تر از قبل کرده است  .علی کریمی و مهدی
مهدوی کیا مانند خیلی از پیشکسوتان فوتبالی که سال ها با گوشت و پوست
و استخوانشان فوتبال را لمس کرده اند ،خیلی خوب می دانیم که فوتبال از
معدود دلخوشی های مردم این مرز و بوم است؛ مردمانی که با افتخار آفرینی و
موفقیت های فوتبالی اشک شوق می ریزند و در شکست ها و ناکامیها روزها
افسرده و سرخورده می شوند و ما اهالی فوتبال ،سال ها این غم ها و شادی
ها را از نزدیک شاهد بوده ایم و در کنار مردم خندیدیم و اشک ریخته ایم .امثال
مهدوی کیا و کریمی ها اعتبارشان را از لطف و محبت همین مردم به دست آورده
اند ویقینا به خاطر همین لطف مردم بود که بعد از تغییرات اساسی در اساسنامه
فدراسیونوفرصتیکهفراهمشدتافوتبالیهاهمواردانتخاباتفوتبالشوند،ما
نیز مجاب شدیم تا وارد انتخابات  ۱۰اسفند شویم .از معادالت پشت پرده کامال
آگاهیم اما داوطلب شدیم تا ثابت کنیم انتقادهای چند سال گذشته فقط شعار
نبوده و با کسی هم حب و بغض شخصی نداریم بلکه معتقدیم این فوتبال باید
عاری از فساد و کامال پاک و شفاف باشد.

قم برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا؛

فوتبال برای ما و خیلی از پیشکسوتان ،خط قرمز است پس نباید فوتبال
قربانی زد و بندهای ناسالم شود ،زد و بندهایی که در آن حق داوران ،بانوان،
پیشکسوتان ،هواداران و استعدادهای ناب و  ....نادیده گرفته و فقط عده ای
خاص و بعضا چهره های غیر فوتبالی از آن بهره مند شوند.
پس ثبت نام کردیم تا بلکه بتوانیم از انتقادهایماندفاع کنیم و ثابت کنیم
نقدهایمان صرفا حرف نیست و حاال که آمده ایم شعارمان خیلی واضح و روشن
فوتبال پاک و مبارزه علیه فساد فوتبالی است.
این شعار هیچتضادی با رایزنی و گفت و گو با افراد سالم و دلسوز ندارد چرا
که همچنان معتقدیم در این فوتبال ورشکسته با بدهی های میلیون دالری،
هستند افرادی که خون و دل فوتبال را می خورند تا بلکه بتوانند این کشتی به
گل نشسته را نجات دهند.
برای ما مسیر و نقشه راه با تدوین یک برنامه استراتژیک و مدون مشخص است،
برنامه ای که به کمک افراد متخصص در حوزه های اقتصادی ،حقوقی ،امور
مربوط به داوری و مسایل بین المللی و ...آماده شده تا هر مدیری که توان حرکت
در چارچوب برنامه تدوین شده را داشته باشد ،ما را همراهی کند .برنامه هایی
که تمامی فعالیت هایش شفاف و روشن است ،مسیری که فرد ناسالم نمی تواند
همراهش باشد و مدیر سالم قادر خواهد بود تا خط پایان ما را همراهی کند ،
بنابراین مقابل هیچ فرد یا هیاتی گارد بسته نداشته و نداریم مگر اینکه فردی
عالقه ای به همراهی در این برنامه شفاف نداشته باشد.
در این برنامه جایی برای ارایه گزارش دروغین وجود ندارد و نمی توان با آمار
نادرست باشگاه هایمان را به سازمان داخلی و خارجی درآمدزا معرفی کنیم در
حالی که این فوتبال چه در رده ملی و چه در رده باشگاهی کامال ورشکسته است.
در این برنامه استراتژیک توسعه فوتبال از پایه تا رده های باال در اولویت قرار
دارد ،به مسایل فوتبال بانوان ریشه ای توجه شده و برای داوران مصونیت و
استقالل بیشتری در نظر گرفته شده است.
پاک سازی فوتبال صرفا یک شعار نیست بلکه برای ما یک هدف است ،هدفی
که با زد و بندهای همیشگی محقق نخواهد شد ،چون معتقدیم سرانجام زد و
بندهای نادرست ختم می شود به قراداد ننگین با ویلموتس ،شعار و عوام فریبی
به استفاده از VARو سواستفاده از احساسات هواداران ،هدیه دادن پست های
مختلف به دوستان ،وضعیت مبهم و درد آور فوتبال بانوان ،مشکالت فراوان
ورزشگاه ها ،بدهی های کالن و صدها معضل دیگر.
با کریمی و مهدوی کیا یا بدون ما  ،امیدواریم در انتخابات  ١٠اسفند فضا
همانی نباشد که سال ها فوتبال ایران از آن لطمه خورده و در کنار  ٨٥میلیون
جمعیت فقط عده ای خاص از آن بهره برده اند و فوتبال هم قربانی شعارهای
بی پایه و اساس شده است.
فوتبالپاکمآرزوست
دوستدارشما
علی کریمی  -مهدی مهدوی کیا»

رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی قم:

 4قمی در اردوی المپیک و کشتی آسیا

تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن ایران با حضور چهار نماینده استان قم برای حضور در مسابقات گزینشی
المپیکوقهرمانی آسیاآماده میشود.
برپایه این گزارش  ،هر دو رویداد یعنی پیکارهای گزینشی المپیک توکیو و همچنین پیکارهای  2021قهرمانی
بزرگساالن آسیا در فروردین ماه سال 1400برگزار میشود و تیم ملی کشتی فرنگی ایران از مدتها قبل تمرینات و
برنامههای آمادهسازی خود را برای حضور در این دو میدان مهم برونمرزی استارت زده است.
از روز بیستم بهمن ماه و در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی ملیپوشان به اردو رفتهاند ،در حالی که این چهارمین
مرحلهاردویآمادهسازیتیمملیکشتیفرنگیبهشمارمیرودوازاستانقمنیزچهارنمایندهشاملسهکشتیگیر
در اوان  77 ،60و  82کیلوگرم و یک مربی مطرح در اردو حضور دارند.
چهارمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و
گزینشی المپیک در حالی برگزار میشود که کشور قزاقستان میزبانی این رقابتها را بر عهده دارد و ملیپوشان تا
روز اول اسفند ماه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری میکنند.
در این اردو کشتیگیران استانهای خوزستان ،مازندران ،فارس ،قم ،تهران و البرز حضور دارند و در اوزان،60،55
 97 ،87 ،82 ،77 ،72 ،67 ،63و  130کیلوگرم آماده اعزام میشوند ،در شرایطی که تمرینات زیر نظر محمد بنا
برگزار میشود و مربی قمی حاضر در کادر فنی تیم ملی روحالله میکائیلی چهره شناخته شده و مطرح این عرصه
است.
در این اردو علیرضا نجاتی نماینده قم در وزن  60کیلوگرم است ،کسی که مرداد ماه سال  1398همراه با تیم ملی
بزرگساالن کشتی فرنگی کشورمان به رقابتهای قهرمانی 2019بزرگساالن جهان در نور سلطان قزاقستان رفت و
با ایستادن در جایگاه سوم ضمن کسب نشان برنز به سهمیه المپیک توکیو نیز دست پیدا کرد.
در وزن  77کیلوگرم هادی علیزادهپورنیا دارنده سه مدال مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی و دو طال و نقره
پیکارهای قهرمانی آسیا به اردو رفته و در وزن  82کیلوگرم نیز مهدی ابراهیمی نماینده قم است ،کشتیگیری که
اوایل سال  1398نشان طالی مسابقات قهرمانی امیدهای آسیا را بر گردن آویخت و اسفند ماه سال  98قهرمان
بزرگساالنآسیاشد.
رقابتهای کشتی گزینشی المپیک توکیو در قاره آسیا روزهای ۲۰تا ۲۲فروردین و مسابقات کشتی قهرمانی آسیا
روزهای ۲۳تا ۲۸فروردین 1400به میزبانی شهر آلماتی کشور قزاقستان به انجام خواهد رسید.

 ۹۰خانه ورزش روستایی درقم ایجاد شدهاست

رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی قم گفت :با بهره برداری از پنج خانه ورزش روستایی جدید در دهه فجر
امسال ،تعداد خانههای تجهیز و افتتاح شده استان در پنج سال به ۹۰باب افزایش یافت.
احمد کشوری فرد، ،افزود :به منظور توسعه سرانه ورزشی و تحقق عدالت در حوزه زیرساختهای ورزشی ،احداث خانههای
ورزش روستایی از سال  ۹۴در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.
وی ادامه داد :بر این اساس ،روند تجهیز فضاها و خانههای ورزش روستایی در سطح استان آغاز و با اقدامهای انجام شده در طی
حدود پنج سال ۹۰،خانه ورزشی در سطح روستاهای استان ایجاد شد.
رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی قم افزود :به مناسبت دهه فجر امسال پنج خانه ورزش روستایی در
بخشهای تابعه استان از جمله روستاهای کوه سفید ،باقر آباد  ،قشالق البرز و نورآباد تجهیز و به بهرهبرداری رسید.
کشوری فرد ،توسعه خانه های ورزش روستایی را موجب ارتقای نشاط اجتماعی در سطح روستاها دانست و گفت :با اقدامهای
مختلف صورت گرفته به منظور افزایش زیرساختهای ورزشی روستایی ،هم اکنون روستاهای استان از سرانه فضای ورزشی
مطلوبی برخوردار هستند .وی افزود :میانگین سرانه ورزشی در سطح روستاهای استان هم اکنون حدود یک و نیم متر است
که این آمار یک متر بیشتر از سرانه ورزشی در شهر قم است ضمن اینکه این سرانه در یکی از بخشهای استان به چهار متر نیز
رسیدهاست .وی ادامه داد :خانههای ورزش در روستاهایی که فاقد هرگونه امکانات و زیرساختهای ورزشی است با همکاری
دهیاران و بخشداران راه اندازی و تجهیز میشود.
کشوری فرد ،حداقل مساحت خانههای ورزش روستایی را  ۵۰متر مربع اعالم کرد و گفت :مکان الزم برای راه اندازی این
خانههای ورزشی توسط دهیاری و بخشداری های منطقه به اداره کل ورزش و جوانان واگذار می شود و این اداره کل تجهیز این
مکان ها را برعهده میگیرد .بر اساس آمارهای ارائه شده توسط اداره کل ورزش و جوانان قم ۲۱،درصد ازکل جمعیت این استان
معادل ۲۳۰هزار تن فعالیت ورزشی انجام میدهند.
 ۵۵هزار ورزشکار زیر مجموعه ۴۳هیات ورزشی در قم ساماندهی شدهاست .ضمن اینکه هم اکنون در بخش ها و روستاهای قم
بیش از یک هزار و ۶۰۰تن ساماندهی شده اند و زیر نظر هیات روستایی ،بومی و محلی به فعالیت میپردازند.
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ،۱۳۹۵استان قم جمعیتی حدود یک میلیون و ۲۳۰هزار نفر دارد که بیش از
 ۵۵هزار و  ۸۶۵نفر از جمعیت این استان در قالب  ۱۷هزار و  ۳۸۵خانوار در مناطق روستایی قم زندگی میکنند .بر اساس این
سرشماری قم دارای  ۱۳۱روستا با جمعیت باالی  ۲۰خانوار است .استان قم همچنین شامل پنج بخش جعفریه ،سلفچگان،
خلجستان ،کهک و مرکزی است.

جعفرسمیعی:

حلمشکالتپرسپولیسدرکوتاهمدتامکانپذیرنیست
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت :بخش دیگری از پول
بازیکنان واریز شد و همچنان در تالش هستیم تا مشکالت
مالی را حل کنیم؛هواداران بدانند حل این مشکالت ،کار یک
روز و  ۲روز نیست.
جعفر سمیعی،مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره آخرین
وضعیت این تیم در آستانه آخرین بازی در نیمفصل اول اظهار
داشت :امیدوارم بتوانیم با همین بازیکنان و مربیان که باعث
افتخار مجموعه پرسپولیس هستند در کنار حمایت بیشتر از
ت را ادامه بدهیم .باید به طرفداران
سوی هواداران ،راه موفقی 
پرشور و میلیونی پرسپولیس تبریک بگویم .هر افتخاری
که کسب میشود ،به نام آنها است .روند حرکتی تیم ما به
گونهایست که میتوانیم به آینده امیدوار باشیم .ما میخواهیم
بهترین جایگاه این فصل را از آن خود کنیم و برای رسیدن به
افتخارات بیشتر ،هیجان و انرژی داریم.
وی در ادامه افزود :پرسپولیس در سه ،چهار ماه گذشته به دور

از حواشی و با آرامش به راه خود ادامه داده و هواداران ،نتیجه
آرامش حاکم بر تیم را به خوبی احساس میکنند .حرف من،
یک شعار نیست بلکه یک فلسفه کاری است؛ هر چقدر بیشتر
از حواشی دور بمانیم ،به موفقیت نزدیکتر میشویم.
مدیرعامل پرسپولیس درباره وضعیت مالی سرخپوشان
تهرانی تصریح کرد :باشگاه در وضعیت خوبی قرار ندارد اما
به آن معنا نیست که همه درها را به روی خود ،بسته ببینیم .ما
کار و تالش خودمان را انجام میدهیم و از خداوند خواستیم
کمک کند تا مشکالت حل شود .در  ۲هفته گذشته با کمک
اعضای هیات مدیره ،چند اقدام مهم را صورت دادیم؛ اول
اینکه توانستیم پول بودیمیر را تهیه کرده و به حسابش واریز
کنیم .در کنار این موضوع ،بخش دیگری از پول بازیکنان
واریز شد و همچنان در تالش هستیم تا مشکالت مالی را حل
کنیم .هواداران بدانند حل این مشکالت ،کار یک روز و  ۲روز
نیست .از سوی دیگر ،منابع درآمدساز باشگاه هم محدود

است .با وجود همه مشکالت ،تا به حال تالش کردیم که کارها
را به خوبی پیش ببریم تا تیم ،آسیبی نبیند .از زمانی که بنده
به عنوان مدیرعامل وارد مجموعه پرسپولیس شدهام ،چیزی
حدود  ۷۰میلیارد تومان به حساب باشگاه واریز شده که اگر
کمکاعضایهیاتمدیرهنبود،نمیتوانستیمبرخیاقدامات
مالیراانجامبدهیم.حاالهمباکمکمدیرانباشگاه،قصدمان
این است که پرسپولیس را از این وضعیت نجات دهیم اما نیاز
به زمان بیشتری داریم .وی در پایان بیان داشت :من مدیری
نیستم که به زودی ناامید شوم .من و کارمندانم در سکوت کامل
کار میکنیم اما این موضوع به معنای انفعال تیم مدیریتی
باشگاه نیست .از صبوری بازیکنان ،مربیان و هواداران تشکر
میکنم و امیدوارم بتوانیم با کار در سکوت کامل ،باز هم موانع را
از پیشروی تیم و باشگاه برداریم .تیم مدیریتی باشگاه بیش از
 ۱۶تا ۱۷ساعتدرشبانهروزکارمیکندتاپرسپولیسباسرعت
بیشتری رو به جلو برود .تا همین جا هم ،کارهای بزرگی انجام

شده ولی به نظر خودم کافی نیست .در چند جبهه به صورت
همزمان در حال فعالیت هستیم .باید بازوهای مالی را قویتر
کنیم تا واریزی بیشتری به حساب بازیکنان داشته باشیم و
در کنار این موضوع ،به فکر تقویت تیم با برنامه کادرفنی هم
هستیم .امیدوارم با دعای خیر هواداران که انرژی مثبتشان
را در فضای مجازی هم حس میکنیم ،بتوانیم برنامههایی که
داریم را به سرعت پیش ببریم و اتفاقات مهمی را رقم بزنیم.

حسین رضازاده :

وزنه برداری ایران شانسی برای کسب کرسی جهانی ندارد
رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری با تاکید بر اینکه کسب کرسی بین المللی در
اینرشتهسختاست،گفت:فکرنمیکنمایرانبتواندصاحبکرسیجهانیشود.
حسین رضازاده که در مراسم رونمایی از تندیس قهرمانان شرکت کرده بود ،در
خصوص شرایط وزنه برداری و کسب سهمیه برای المپیک گفت :باید دو سهمیه
بگیریم که نگرفتهایم .مسابقات کلمبیا هم حکم انتخابی المپیک ندارد و فقط
رقابتهایازبکستانبرگزارمیشود.
وی ادامه داد :ملیپوشان در اردوی اهواز بودند و فقط سه چهار نفر میتوانند به
ازبکستانبروند.امیدوارمنمایندگانایرانوزنهخوبیبزنندوسهمیهبگیرندودرتوکیو
نیز به مدال برسند.
این قهرمان پیشین وزنه برداری در خصوص شانس کسب مدال المپیک توسط
وزنه برداران در توکیو خاطرنشان کرد :شرایط سخت است .وزنه برداران همیشه در
المپیک مدال آور بودند .بهترین عملکرد در المپیک  ۲۰۱۲با سه طال و دو نقره بود.

امیدوارم برای توکیو نیز دو سهمیه و دو مدال بگیریم .رئیس اسبق فدراسیون وزنه
برداری در خصوص انتخابات فدراسیون جهانی و شانس ایران برای کسب کرسی
در این دوره از انتخابات یادآوری کرد :پیگیر اخبار هستم IOC .از لحاظ برنامههای
فدراسیون جهانی ،دوپینگ و تغییر رئیس پیگیر اتفاقات است .وزنهبرداری چندین
سال در المپیک بوده است و امیدوارم با انتخاب هیات اجرایی خوب مدیریت خوبی
برای وزنه برداری جهان انجام شود .وی در خصوص برخی نگرانیها در مورد حذف
ً
وزنهبرداری از المپیک گفت :این تهدید قبال هم بود ولی برنامهریزی شد تا این رشته
در المپیک باقی بماند .با این حال خطر برای حذف از المپیک هنوز باقی است.
پیشکسوت وزنه برداری کشورمان در خصوص شانس کسب کرسی ایران در
انتخاباتفدراسیونجهانییادآوریکرد:فکرنمیکنمایناتفاقبیفتدچونشرایط
سخت است .دوستان استاد ما هستند ولی شرایط سخت است و باید رایزنی کنند.
در فدراسیون جهانی همه برای کرسیهای مهم رقابت میکنند امیدوارم رای بیاورند

و از کشور دفاع کنند.
رضازاده در خصوص زمان برگزاری انتخابات کنفدراسیون وزنهبرداری آسیا گفت:
انتخابات آسیا بعد از انتخابات جهانی است .من عضو هیات اجرایی هستم و باید
نفرات را فدراسیون ملی معرفی کند .من دوست دارم کمک کنم چون از جنس وزنه
برداریهستم.ویدرخصوصجایگزینمرحومسیامندرحماندرپارالمپیکتوکیو
گفت :سه هفته اردو در تهران داشتیم و مرحله دوم یک ماهه بود و از اول بهمن در
جزیره کیش آغاز شده است .جا دارد از کمیته پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و
معلولین تشکر کنم .امیدوارم مدالهای خوبی در پارالمپیک کسب کنیم .پیش
بینی کسب  ۳تا  ۴مدال داریم ولی رنگ آن قابل پیشبینی نیست .رضازاده در
پایان یادآوری کرد :سیامند وزنه بردار بزرگی بود .جایگزین وی میرزایی در دسته فوق
سنگین است و تمرینات و رکوردهای خوبی دارد .در شهر اشنویه مسابقاتی به نام
سیامند رحمان و همزمان با سالگرد درگذشت وی برگزار میشود.

سیاسی7

 شماره 5219ت و سوم 
چهارشنبه -بیستونهم بهمن ماه  -1399سال بیس 

سخنگوی دولت :

پیام رهبر انقالب درباره برجام حرف و سخن ملت ایران است

سخنگوی دولت گفت :پیام رهبر معظم انقالب کامال روشن بود یعنی رفع کامل
تحریمها و بازگشت ما به همه تعهدات برجامی خودمان است قطعا این آن چیزی
است که به طور مشخص حرف و سخن ایرانی و ملت ایران است که چارچوبهای
ما را مشخص می کند.
علی ربیعی دیروز در نشست خبری هفتگی خود که در راستای رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،در خصوص سررسیدن موعد قانون
رفع تحریمها در  ۲۱فوریه و رفع نشدن تحریمها و تصمیم دولت در این خصوص
اظهارداشت:براساسبندششمقانونمجلسشورایاسالمی،ازآنجاییکهتحریمها
تا امروز لغو نشده ،دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به تعلیق اجرای داوطلبانه
پروتکل الحاقی است که موجب کاهش نظارتها و بازرسیهای فراپادمانی آژانس
بینالمللیانرژیهستهایخواهدشد.
ربیعی تاکید کرد :این مسئله امری زمان بر نیست و وقتی موعد آن برسد ،اجرای
داوطلبانه پروتکل میتواند به سرعت متوقف شود .ایران عضو پادمان است و بر اساس
تعهدات پادمانی ،بخش عمدهای از نظارت ها ،یعنی نظارتهایی که در چارچوب
پروتکلالحاقینیستند،باقیخواهندماند.
جهان ایران را کشوری دارای منطق و حق میشناسد
سخنگوی دولت دربخش دیگری ازسخنان خود با بیان اینکه دولت با
برنامهریزیهای صحیح منطقی و عقالنی بر استقالل ایران پای فشرده است ،گفت:
جهان همچنان ایران را کشوری دارای منطق و حق میشناسد.
وی ادامه داد :دولت یازدهم و دوازدهم با همه توان و تدبیر ،همه تالش خود را
به اجرایی ساختن آرمانهای شناخته شده انقالب اسالمی در خصوص استقالل و
آزادی و جمهوریتی در پرتو آموزههای اسالمی و دو حق سرنوشت مهم یعنی "حق
تعیین سرنوشت مردم در داخل و عرصه های بینالمللی و جهانی و حق تعیین
سرنوشت خود ملت ایران به کار برده است.
ربیعی خاطرنشان کرد :دولت بر مبنای یک تفسیر اصیل برای تحقق معنای واقعی
استقالل و اجتناب از مترادف گرفتن استقالل با انزوا ،در مقابل وابسته شدن کشور یا
افزایش تاثیرگذاریهای خارجی یا تسلیم شدن در مقابل یاغیگریها مقاومت کرده
و با برنامه ریزیهای صحیح ،منطقی و عقالنی برای استقالل ایران پای فشرده است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :این معنا را نه با سیاستهای انزواگرایانه بلکه
با سیاستهایی که در عرصههای بین المللی با تعامل سازنده در صحنه های بین
المللیبهفعالیتپرداخته،دنبالکردهایم.
وی افزود  :امروز تحت تاثیر کشوری قرار نگرفتیم و جهان ایران را همچنان کشوری
دارای منطق و حق میشناسد.
حاشیهسازیها اجازه نداد داستانهای مقاومت مردم
] به درستی روایت شود
سخنگوی دولت با اشاره به سه شکست دولت یاغی آمریکا در شورای امنیت ،دو
شکست در دادگاه الهه و یک شکست در آژانس بین المللی در دولت دوازدهم بودن
اینکه ذرهای استقالل ایران در جهان مخدوش شود ،گفت :در استقالل اقتصادی به
رغم تحریمها و جنگ اقتصادی ظالمانه ما با مقاومت در مقابل این فشارها حتی با
افزایش رشد مواجه شدیم .هرچند حاشیهسازیهای زیاد مجال نداد تا داستانهای
مقاومت به درستی روایت شود.
دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط حرکتی متعادل را سامان
داد
ربیعی با اشاره به اینکه امروز دولت با وقوف به نگرانی و مشکالت زندگی مردم همه
تالش خود را برای کاهش مشکالت به کار بسته و معتقد است باید بتوانیم حقوق
ملت ایران را از ناقضان آن بستاند و تمام تالش خود را برای احقاق حقوق به کار گیرد،
گفت :دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط و دو تحریف از استقالل انزوا
و وابستگی سیاسی حرکتی متعادل را سامان داد.
وی ادامه داد :دولت دوازدهم با مفهوم تعامل سازنده با جهان که انعکاسی از تفسیر
اعتدالی از استقالل است با جهان ارتباط برقرار کرد و به این ترتیب همه کوششهای
آمریکایی صهیونیستی برای مشروعیت بخشی بینالمللی به تحریم ظالمانه و ضد
ایرانی را خنثی و بر ضد خود بدل کرد.
سخنگوی دولت تصریح کرد :دولت تا پایان کار خود سه امر تعامل سازنده با جهان
در مقابل دو افراط و تفریط انزوا و وابستگی و تسلیم شدن ،و در عرصه داخلی سیاست
مشارکت حداکثری در مقابل دو افراط و تفریط هرج و مرج طلب و عدم مشارکت را
دنبال خواهد کرد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد :در زمینه اقتصاد دولت با
یک آغاز خوب و برنامه توسعهای و رشد اقتصادی مناسب شروع به کار کرد و تا سال
 1397روند رشد و ثبات اقتصادی قابل قبول و تورم نزدیک به تک رقمی و توسعه
زیرساختهای اثرگذار بر آینده به کار خود ادامه داد.
ربیعی با اشاره به اینکه دولت در اثر رویداد بد تحوالت جهانی با یاغیترین دولتی
طرف شد که عرصه را بر اقتصاد ایران به حدی تنگ کرد تا ایران را بر مبنای یک خیال
واهی وادار به تسلیم و عدم استقالل و آزادی بکشاند ،اظهار کرد :اما در این میان
دولتباکاستنفشارتحریمبرزندگیمردموافزایشزیرساختهایتوسعهبراینسل
آینده در مقابل بیعملی و عقب گرد اقتصادی و همراه با حفظ استقالل کشور کار
خود را دنبال کرد.
وی افزود :در این میان دولت با یک صبر و سکوت از سر دلسوزی برای آرام
نگهداشتن فضای جامعه و نگران نکردن مردم و پرهیز از تلخی ذائقه مردم به دور به از
حاشیهسازیها به کار خود ادامه میدهد .به تجربه مطمئنم ما در پایان دولت پس از
عبور از سختیها وضع بهتری از جنبه اقتصادی در پیش رو خواهیم داشت.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش به اشاره به مصوبات دولت گفت:
یکی از موضوعاتی که در جلسات متعدد دولت مورد بحث قرار میگرفت مسائل
استانهای مرزی و برخی استانها که مسائلی از قبل حل نشده متعددی دارند،
بوده است .استان خوزستان با توجه به مقاومت  ۸ساله مردم و نقش آنها در امنیت و
سرافرازی ایران همواره برای دولت پراهمیت بوده است.
وی ادامه داد :به منظور حل مسئله فاضالب در شهرهای استان خوزستان و کمک
به طرحهای آبرسانی روستایی تفاهم نامهای بین وزارت نیرو و  ۸بانک برای  ۸شهر
در استان خوزستان روز شنبه  ۲۵بهمن ماه امضا شد که براساس این تفاهمنامه

 ۱۹۴۰میلیارد تومان برای فاضالب و ۲۵۰میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی در
مجموع ۲۱۹۰میلیارد تومان تسهیالت بانکی در نظر گرفته شد.
ربیعی تصریح کرد :در ستاد اقتصادی دولت روز یکشنبه رییس سازمان برنامه و
بودجهگزارشیازجلسهایکهباجمعیازنمایندگانمجلسبرگزارشدهبود،ارائهکرد
و به همین منظور هیات دولت جهت تامین نظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در خصوص الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،بررسی و اصالح آن را در دستور
کار خود قرار داد.
پاسخ رهبر انقالب به جهانگیری زمینه همکاریهای خوبی را فراهم کرد
سخنگویدولتدرپاسخبهپرسشهایخبرنگارانمبنیبراینکهآقایجهانگیری،
پاسخ رهبری به نامهشان خطاب به رییس مجلس را درباره بودجه عنوان کردند و
برخی نمایندگان این نامه را مربوط به بحث ارز  ۴۲۰۰تومانی میدانستند ،کدام
درست است ،گفت :طبق گفته آقای جهانگیری در این نامه به موضوعات مختلف
اشاره شده است .برای مثال با اشاره به تغییراتی که کمیسیون تلفیق در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰ایجاد کرده ،تاکید شده است این تغییرات به معیشت مردم لطمه نزند.
وی با بیان اینکه در این نامه بحث کلی درباره تغییرات اعمال شده مطرح شده بود،
گفت :آقای جهانگیری درباره نرخ ارز هم اعالم کرده بود که دولت موافق و معتقد
به تک نرخی بودن ارز در این شرایط نیست تا با یک برنامهریزی به سمت چنین
تصمیمیبرویم.
سخنگوی دولت اظهار داشت :تک نرخی بودن ارز در شرایط فعلی هم جزو نامه
بوده و گفته شده بود که حذف آن موجب کمبود کاال و تورم و گرانی و تاثیر بر افزایش
سایر قیمتها میشود .خوشبختانه پاسخی هم که داده شده این بود که توجه جدی
به این مساله شود و این پاسخ زمینه همکاریهای خوبی را هم فراهم کرده است.
تالش شد موارد مهم اختالفی بودجه در یک تفاهم دوجانبه اصالح شود
سخنگوی دولت با بیان اینکه بودجه در سقف کل  ۸۵۴.۶هزار میلیارد تومان قرار
گرفت ،گفت :در الیحه اصالحی از  ۲۶۲.۶واگذاری داراییهای مالی و ۲۲۵.۱
واگذاری داراییهای سرمایهای و  ۳۶۶.۹سایر درآمدها و به اندازه  ۴۰هزار میلیارد
تومان صرفه جویی لحاظ شد .تالش شده است تا موارد مهم اختالفی به نحوی مورد
توجه قرار گیرد و در یک تفاهم دو جانبه اصالح شود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با اشاره به تصویب کلیات الیحه
اصالحی بودجه  ۱۴۰۰در مجلس گفت :به نمایندگی از دولت تشکر خودم از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی را اعالم میکنم.
مصوبه حذف الزام دادن آگهیهای دولتی به مطبوعات اصالح می شود
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آییننامه سامانه تدارکات الکترونیکی ،گفت:
براساس این مصوبه در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،ایجاد شفافیت
مالی ،مبارزه با فساد ،برقراری محیط رقایتپذیر سالم و عدالت اقتصادی است که
برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی
یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
باشد.
وی اضافه کرد  :در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهیهای دولتی به
مطبوعات نادیده گرفته شده بود .با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از
جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصالح مصوبه را در دستور
کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصالح خواهد شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری مصوبه دیگر دولت را شفافسازی
و سرعت بخشیدن در ایجاد برنامههای حوزه تولید مسکن و شرایط واگذاری به
گروههای هدف عنوان و تصریح کرد :هیأت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز
تسریع در اجرای طرحها و برنامههای حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی
مسکن) و تسهیل شرایط برای گروههای هدف ،آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصالح کرد.
وی افزود :به موجب این اصالحیه ،فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری
اطالق میشود که خود و افراد تحت تکفل آنان زمین مسکونی یا واحد مسکونی
نداشته باشند و از تاریخ  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات
نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین ،واحد مسکونی و یا
تسهیالتیارانهایخریدیاساختواحدمسکونیاستفادهنکردهباشند.
سخنگوی دولت ادامه داد  :همچنین مطابق اصالح آییننامه فوق ،سابقه سکونت
برای مهاجران از کالنشهرها به سایر شهرهای کشور به یکسال کاهش مییابد.
تولیدات واکسن ما در جهان موجب سرافرازی ما خواهد شد
ربیعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شیوع کرونا در کشور گفت :ساعت
 ۱۲.۳۰دقیقه  ۳۰بهمن سال  ۹۸بود که اولین مورد کرونا در شهرستان قم به طور
قطع مورد شناسایی قرار گرفت .تاکنون بیش از  ۵۹هزار نفر از هم وطنان را در
این مدت از دست دادهایم و  ۲۶۰نفر از کادر سالمت ما به خیل شهدای خدمت
به خلق پیوستند .وی با بیان اینکه مرگ های کرونایی به توجه به ویژگیهایشان
تلختر از مرگهای دیگر است ،گفت :نوعی تلخی گزنده ،تنهایی ،غربت زدگی ،بهت
و ناباوری با مرگهای کرونایی درهم آمیخته شده است .به خانوادههای این عزیزان
تسلیت میگویم و یاد شهدای جبهه سالمت و آخرین شهید پرستار باردار فداکاری
که فرصت مادری کردن نیافت را گرامی میداریم .به خانواده داغدار خانم مهشید
گودرزیتسلیتمیگویم.
ربیعی گفت :در این یکسال در دوران سختی که با تحریم و جنگ اقتصادی همراه
بود با کرونا مبارزه کردیم .در دوران کرونا عالوه بر جان انسانها ،معیشت مردم با
سختی زیادی روبرو شد که خوشبختانه توانستیم در حد قابل قبولی به نحوی بر این
مسائل غلبه کنیم و در این یکسال یک جهش در خصوص تولیدات داخلی در حوزه
سالمت رخ داد و در برخی موارد که به صادرکننده جهان تبدیل شدیم .مطمئنم که
تولیدات واکسن ما در جهان موجب سرافرازی ما خواهد شد.
دستیار ارتباط اجتماعی رییس جمهوری با اشاره به اینکه تزریق واکسن آغاز شده
و محمولههای بعدی از کواکس ،روسیه ،چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند،
گفت :با اقدام به تولید داخلی ما قطعا در مورد واکسن با هیچ کاستی در آیندهای
نزدیکروبرونخواهیمبود.
وی با بیان اینکه کرونا از آغاز پیدایش ،به عنوان یک موضوع اصلی به طور گسترده

و مداوم در دستور کار دولت بوده است ،ادامه داد :ستاد ملی کرونا عالوه بر جلسات
کمیتههای رسانه و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و انتظامی  ۵۷جلسه با حضور
رییس جمهور تشکیل داده است.
ربیعی در عین حال گفت :همکاران ما در ستاد ملی کرونا نگران مناسبتها و
مراسمهای آتی هستند که میتواند موجب تجمع شود .لذا توصیه اکید میکنیم
مردم در این ایام پروتکلهای بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از تالشهای دولت در طول هفت سال گذشته،
رفع موانع کارآفرینی و به طور ویژه ایجاد زمینه برای کارآفرینان کوچک و خرد بود
است ،گفت :موضوع بهبود محیط کسب و کار از اولویتهای اصلی دولت تدبیر و
امید بوده است و به همین جهت در ابتدای دولت یازدهم ،دفتر تخصصی این امر در
وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که دو وظیفه ارتقای شاخص سهولت انجام
کسب و کار بانک جهانی و دبیرخانه هیات مقررات زدایی را بر عهده دارد.
وی با اشاره به راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران ،اصفهان،
شیراز ،مشهد و تبریز تصریح کرد :این اقدام زمان ثبت یک شرکت و دریافت کد
اقتصادی را از  ۷۲و نیم روز به کمتر از  ۳روز رسانده است.
سخنگوی دولت ،تغییر رویه فرایند مالیات نقل و انتقال امالک ،تصویب الیحه
حمایت از سهامداران خرد ،تالش برای تاسیس دادگاههای ویژه دعاوی تجاری را
یادآور شد و گفت :با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان نقطه ساماندهی
نظام صدور مجوزها ،بسیاری از مقررات دست و پا گیر در حوزه های مالیاتی ،گمرکی،
ی و موضوعات
تامین اجتماعی ،صنعت ،معدن و تجارت ،صنایع کشاورزی و دامپرور 
دیگر حذف و اصالح شدند.
ربیعی تصریح کرد :علیرغم تالشهای فراوانی که شده است ،با توجه به تعدد
قوانین که باعث پیچیدگی محیط کسب و کار شده است ،دولت در حد مصوبات
هیاتوزیرانوابالغمقرراتتسهیلکنندهمانندمصوباتارجاعیازکارگروهویژهرفع
موانع جهش تولید سعی در برطرف کردن این دست اندازها داشته است.
افزایش سهم اشتغال روستایی به ۲۹درصد
وی با بیان اینکه اولویت دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از
برخورداری افراد شاغل از بیمه های اجتماعی بوده است ،گفت :یکی از عرصه های
کارآفرینی که ناشی از سیاستگذاری صحیح علمی و مبتنی بر حفظ مزیت زندگی در
روستا و بهبود وضع روستاییان بوده است ،در عرصه کارآفرینی روستایی است.
سخنگوی دولت یادآور شد :در این دوره زمانی ،کارآفرینی روستایی با
سیاستگذاری اشتغال مبتنی بر روستا باعث مهاجرت معکوس و افزایش سهم
اشتغال روستایی از سبد اشتغال کشور از سه درصد به  ۲۹درصد شده است.
ربیعی با بیان اینکه در دولت دوازدهم بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان برای کارآفرینی
روستاییهزینهشد،گفت:پرداختیارانهدستمزد،معافیتبیمهکارفرمایانومهارت
آموزی در محیط کار و کارورزی از سیاستهای فعال دولت برای حمایت از کارآفرینان
و پایداری اشتغال است.
وی ،هدف دولت از توسعه مشاغل خانگی را حمایت از کارآفرینان زن عنوان کرد و
گفت :در خصوص اقتصاد مقاومتی ،رویکرد دولت مقاوم کردن اقتصاد ملی در مقابل
فشارهایتحریمیاست.
واردات بیش از دو هزار قلم کاال ممنوع شد
سخنگویدولتبابیاناینکهضمنتوجهویژهبهمسائلزیرساختی،وارداتبیشاز
 ۲هزار و دویست قلم از کاالها ممنوع و تولید داخلی افزایش پیدا کرد ،ادامه داد :در
حالی است که زندگی مردم تحت شدیدترین و ظالمانه ترین فشارهای ناشی از جنگ
اقتصادیدشمنبود،بهرغمهمهسختیهاباکمکومقاومتمردم،مسائلمدیریت
شد و دشمن به هدف خود برای نابود کردن معیشت مردم نرسید.
ربیعی تصریح کرد :دولت با کمترین درآمد نفتی در طول چند دهه اخیر ،استقالل
اقتصادی را حفظ کرده و امروز تحوالت اقتصادی فصل دوم سال  ۱۳۹۹به همت
همه فعاالن اقتصادی و تدابیر اندیشیده شده حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور
است.
ویبابیاناینکهستادفرماندهیاقتصادمقاومتیبابرگزاری ۷۵جلسهوابالغبیش
از  ۳۰۰مصوبه از زمان تشکیل تاکنون ،اجرای سیاستهای مزبور را از طرق مختلف
پیگیری کرده است ،خاطرنشان کرد :پروژههای اقتصاد مقاومتی متعددی ساالنه در
دو سطح ملی و استانی مصوب و ابالغ شده است که در سطح ملی از سال  ۹۵تا
 ۹۹تعداد  ۷۴۳پروژه و در سطح استانی از سال  ۹۸تا  ۹۹تعداد هزار و  ۴۶۱پروژه
مصوب شده است.
سخنگوی دولت ،اجرای برنامههای رونق تولید و اشتغال را یادآور شد و گفت:
فعالسازی کارگروههای رفع موانع و چالشهای اقتصاد کشور و بررسی و
سیاستگذاریپیرامونموضوعاتمهموموثربرمقاومسازیاقتصادکشوردرجلسات
ستادازمهمترینمحورهایاصلیبرنامههاواقداماتمستمرستادفرماندهیاقتصاد
مقاومتی طی سالهای ۱۳۹۵تاکنون بوده است.
به جای دشمن به فرمانده میدان اهانت میکنند
سخنگوی دولت درباره واکنش دولت به اقدامات مشکوک روز راهپیمایی ۲۲بهمن
و اهانت به رییس جمهوری گفت :مردم به رغم همه خواب و خیالها ،نسلی و بین
نسلی در راهپیمایی  ۲۲بهمن شرکت کردند ،خیلیها میگفتند ایران  ۴۰سالگی
انقالب خود را نمیبیند .اگرچه اتفاقی که روز  ۲۲بهمن افتاد در یک شهر بود و
نمیتوان به کل کشور تعمیم داد اما مشاهده اینکه در چهل و دومین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی" ،وحدت شعاری" در برابر آمریکا و اسرائیلی که در سالهای اخیر،
نقش گسترده و تالش زیادی برای ایجاد مشکالت متعدد در کشورمان داشتهاند،
جای خود را به انشقاق داد ،شوک آور بود.
وی ادامه داد :عدهای اقلیت به جای آنکه علیه دشمنانی که با به راه انداختن جنگ
تمامعیاراقتصادیعلیهکشورمانبهمدتسهسالونیم،متهماصلیهستند،شعار
سربدهند،بهفرماندهمیداناینجنگکهدرحالدفاعازایراناست،اهانتمیکنند
و به این ترتیب ،متاسفانه امسال مراسم باشکوه همبستگی مردم با آرمانهای امام
خمینی و انقالب و همچنین دفاع از جمهوریت و اسالمیت را با حواشی تلخ مواجه
کردند که خوراک رسانههای معاند و بدخواهان دیرین انقالب نیز شد.
ربیعی یادآورشد :متاسفانه آنچه در اصفهان رخ داد ،فقط توهین به رئیس جمهور
نبود بلکه به نحوی حمله به تدابیر رهبری معظم و ایجاد اختالل در این تعابیر بود.
از سال  ۹۲مدام در حال شنیدن اتهام علیه دولت و رییس جمهوری
هستیم
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت :در حرکتی که توسط عدهای
در ایجاد تفرقه انجام شد و مغایر با روح ۲۲بهمن بود ،مساله ،فرد نیست بلکه جریانی
است که در درازمدت به دنبال توهین به جمهوری و ملت است .ضمن اینکه اساس
موضوعتفرقهافکنی،تبعاتضدامنیتیدارد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد  :از سال  ۹۲مدام در حال شنیدن اتهاماتی علیه
دولت و شخص رییس جمهوری هستیم که زمینه ساز رفتاری شده که در سالروز
پیروزی انقالب اسالمی مشاهده شد .بانیان آن اقدام مذموم ،در سه سال اخیر
نیز ،به قیمت نادیده گرفتن جنایات ترامپ ،حاضر شدند رنج و سختی تحمیلشده
توسط آمریکا علیه ایران را به نام دولت ،سند بزنند و کاخ سفید را از داشتن نقش در
نابسامانیهایاقتصادی،تبرئهکنند.اینافرادورسانههایشانتبیینکنندهوتوجیه
کنندهچنینرفتارهاییهستند.
وی افزود :به عنوان کسی که حضور در انقالب اسالمی باشکوه را به عنوان تجربه
زیست ه با خودش به همراه دارد ،به یاد میآورم که چگونه تدارک گفتمانی در ضدیت
با شهید بهشتی شکل گرفت .آنها نیز در ابتدا مرگ بر آمریکاگفتند ولی بعد ،علیه
شهیدبهشتیشعاردادند.درآندورهشاهدبودیمکهچطورباتئوریسازیهاییمثل
دشمن بالفصل ،هزینههای سنگین و جبران ناپذیری به کشور وارد شد.
ربیعی با بیان اینکه یک اتفاق هم باعث شد تا عظمت حضور مردم در مراسم سالروز
پیروزی انقالب اسالمی به حاشیه برود ،گفت :همان گونه که مقام معظم رهبری
فرمودند این انقالب بینام و نشان امام خمینی(ره) در هیچ کجای جهان شناخته
شده نیست .دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با اشاره به اینکه افکار
عمومی توهین به منتخب مردم را نپذیرفت ،افزود :این گونه اقدامات ،مورد حمایت
مردم نیست،مناسب است همگان طوری کنش سیاسی و اجتماعی داشته باشیم
که به جامعه احساس خوبی منتقل شود .اینگونه رفتارها در میان مدت به نفع هیچ
کس نخواهد بود.

سهخوانانتخاباتیپیشرونهاداجماعسازاصالحطلبان؛

اهداف و موانع جبهه اصالح طلبان

تشکیل نخستین جلسه نهاد اجماعساز اصالح طلبان ،پروژه انتخاباتی
این جریان سیاسی وارد فاز عملیاتی شد .نهادی که ابتدا باید از خوان جریان
اصالحات و بدنه آن ،سپس نهادهای ناظر و در نهایت مردم تاثیر بگذارد؛
تاثیریبسیارمتفاوتترازدورههایپیشین.
نخستین نشست اعضای حقیقی و حقوقی نهاد اجماع ساز جدید اصالح
طلبان عصر یکشنبه  ۲۶در حسینه جماران برگزار شد تا نشانهای از عزم
اصالح طلبان برای حضور جدی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
و شورای شهر ششم در خردادماه سال آینده باشد .در این نشست بهزاد
نبوی به عنوان رییس موقت ،حسین کمالی ،آذر منصوری ،فرج کمیجانی و
محمدرضا جالییپور را به عنوان سایر اعضای هیات رییسه موقت تا تصویب
آیین نامه داخلی این جبهه انتخاب کردند.
«جبهه اصالحطلبان ایران» عنوان این نهاد اجماعساز جدید است که پس
از فروپاشی شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان در بهار سال جاری،
از پاییز سال جاری ماموریت یافته است تا اصالحطلبان ناکام از انتخابات
مجلس یازدهم را بار دیگر برای پیروزی گرد هم آورد .حضور «بهزاد نبوی» از با
تجربهترین چهرههای سیاسی اصالح طلب و از طرفداران نظریه حضور موثر
در انتخابات ،در راس هرم تصمیم گیری (در صورت نهایی شدن) ارزیابیها
از آینده این نهاد را مثبت نشان میدهد از آن رو که بسیاری از اصالحطلبان
به وی و راهکارهایش اعتماد دارند و میتواند همان رهبر اجرایی باشد که
ماههاست برخی طیفهای اصالح طلب در پی آن هستند؛ چهرهای که از
آزمونهای متنوعی که جریان اصالحات به ویژه از سال  ۸۸به آن مبتال شد؛
سربلندبیرونآمد.
نهاد اجماع ساز اصالح طلبان که با نام جبهه اصالح طلبان ایران فعالیت
خواهدکرددرمانیفستابتداییخودچندهدفمشخصرابرایفعالیتهای
آینده خود اعالم کرده است .اصالحات جامعه محور نخستین هدف اعالمی
این جبهه است که به نظر میرسد با توجه به کاهش اعتماد و محبوبیت آنها
در جامعه ،هدفی عقالنی است که تالش خواهد کرد تفکر اصالحطلبان را به
توجویراهکارهایرسیدنبهانسجامو
جامعهنزدیکترکند.هدفدومجس 
وحدت حداکثری اصالحطلبان بود که به نظر میرسد این جست و جو اولویت
اصلی و هدف بنیادین نهاد اجماع ساز جدید است .منصرف ساختن احزابی
که از هم اکنون سخن از کاندیدای انتخاباتی خاص خود به میان میآوردند یا
شرط و شروط خاصی برای حضور در نظر دارند ،به آسانی میسر نخواهد شد.
به نظر میرسد برخی از اعضای نهاد جدید برای رفع آن به ریش سفیدی
رییس دولت اصالحات چشم دارند تا آن اندازه که برخی رسانهها و کانالهای
خبری از حضور سیدمحمد خاتمی در جلسه نخست نهاد اجماع ساز خبر
دادند .خبری که تکذیب شد اما تاثیر نقش وی در ایجاد اجماع آینده قابل
تکذیب نخواهد بود .تدوین برنامههای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی و ارائه آن به جامعه دیگر هدف نهاد اجماع ساز
جدیداستکهتکیهوتاکیداینبرنامهبرایرفعدشواریهایاقتصادیجامعه
خواهدبود.
اصالح طلبان به ویژه پس از انتخابات مجلس یازدهم و همزمان با اوج گیری
چالشهای معیشتی مردم ،تالش کردند مفهوم عدالت در حوزه اقتصادی
را هم به مانیفستهای خود بیافزایند .هدف دیگر این نهاد هم نوسازی و
بازسازی گفتمانی اصالحطلبی بوده است تا در مسیر پاسخگو ساختن
نهادهای قدرت گامهایی برداشته شود .تاکید بر حضور موثر زنان ،مبارزه با
فساد و رانت و تبعیض در سایه شفافیت ،تقویت اصل جمهوریت نظام و جامعه
مدنی و مواردی از این دست در اهداف جبهه اصالح طلبان ایران آمده است
که باید دید برای اجرایی کردن آنها چه راهکارهایی از سوی اصالح طلبان
ارائه خواهد شد .در این مسیر خوانهای سخت هم کم نخواهد بود از وحدت
درون گروهی تا شورای نگهبانی که صالحیت اصالح طلبان را به آسانی احراز
نمیکند .رقیبی که میدان انتخابات ریاست جمهوری را هم مانند مجلس
یازدهم خالی از اصالح طلبان میخواهد و در نهایت مردمی که برای آمدن به
پای صندوقهای رای انگیزه گذشته را ندارند.
انتقادهابهنهادتازهتاسیس
همزمان با برگزاری نخستین جلسه انتخاباتی اصالح طلبان ،انتقادات از
سازوکار تازه ،اعضای آن و اهداف و کارکردش در فضای مجازی و رسانهای
کشور هم آغاز شد و میتوان ترکیب «تکرار مکررات» را خالصهای برای این
انتقادات دانست .حضور نامهای همیشگی و چهرههای تکراری در راس
نهاد تصمیمگیر یکی از همین انتقادات بود .بیشتر چهرههای جوان اصالح
طلب از نهاد تازه انتظار جوانگرایی بیشتر داشتند و شاید به همین دلیل
است که در برابر نام هریک از اعضای حاضر در این نشست ،سن آنها را
درج کردند تا مشخص شود دستکم در حوزه جوانگرایی در بر همان پاشنه
سابقمیچرخد.
پسازناکامیشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلباندرانتخاباتمجلس
یازدهمودرپیانتقاداتیکهازعملکرداعضایآنبهویژهنمایندگانفراکسیون
امید مجلس دهم؛ انتظارات از هر نهاد و اجماعی که در پی سامان بخشی به
فعالیتهای انتخاباتی بود؛ اصالح ایرادات و انتقادات وارد بر آن سازوکار بود
با این همه اما زمانی که در صفحات فضای مجازی برخی از جوانان اصالح
طلب تصریح میکنند که همچنان «پوستر چسبان» اصالحات باقی مانده
اند ،نشان از آن دارد که موضوع تحویل جایگاه تصمیمگیری به نسل جدید
اصالحات همچنان با دشواری بسیار صورت می گیرد .دلیل این دشواری
تحلیل را از یک سو میتوان به پدیده عامی گره زد که گریبان کل سیاست
و جناحهای سیاسی ایران را گرفته یعنی عدم تربیت کادری جایگزین برای
آینده و از سوی دیگر میتوان دلیل آن را به عدم رغبت و نداشتن انگیزه کافی
میان جوانان عرصه سیاست برای فعالیت دانست همان موج ناامیدی که بدنه
جریان های سیاسی به ویژه اصالح طلبان را آلوده کرده و احتمال کاهش
مشارکت در انتخابات آینده را افزایش داده است.
نحوه تصمیمگیری و اجماع نهاد جدید هم از ابهامات انتقاد برانگیز بوده
است و برخی نگران تکرار روند تصمیمگیری در شعسا هستند .روندی که
برخی چهرهها به سبب نفوذ خود بیش از احزاب در تصمیم گیریها ایفای
نقش کرده و همین موجب انتقادات بسیاری شد« .عیسی چمبر» عضو
شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره نهاد جدید گفته است« :اصالح
طلبان مانند گذشته در حال هزینه کردن سرمایه اجتماعی رییس دولت
اصالحات هستند و این اقدام اشتباهی است ،زیرا سرمایه او شخصی نبوده
و متعلق به جریان اصالح طلبان است که در حال حاضر اصالح طلبان
در حال صرف آن هستند ».اعضای شورای مرکزی هم درباره سازوکار تازه
اصالحات تصریح کردند« :از نکات نقادانۀ دیگری که در باب رویههای
ً
گذشته طرح شد این بود که اعضای حقیقی اساسا باید جایگاه مشورتی
ً
داشته باشند و حق رأی صرفا برای نهادهای مدنی حاضر باشد .همچنین
انتظار میرود احزابی که میتوان آنها را «حزبهای کاغذی» نامید که
ً
اصوال فقط یک برگۀ مجوز اداریاند و هیچ بدنه و تشکیالتی ندارند تعیین
وضعیتشوند».

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
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درستماسکبزنیم
واکنش معاون استاندار به شیوع آنفلوانزا در باغ پرندگان قم:

مجوز مشروط سفر در نوروز  ۱۴۰۰صادر شد
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی گفت :ستاد ملی مقابله
با کرونا برای انجام سفرهای نوروز ۱۴۰۰در قالب تورهای مسافرتی و نیز با رزرو مراکز اقامتی
دارای مجوز متقاعد شد.ولی تیموری در وبینار با  ۳۱استان کشور که با هدف تبیین وضعیت
سفرهای نوروزی و نیز حضور در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران برگزار شده بود؛
با تشریح اینکه طبق آخرین مصوبات و تصمیمگیریهای صورت گرفته در کمیته های مختلف
ستاد ملی کرونا محدودیت هایی برای تردد بین شهرها در ایام تعطیالت نوروزی تصویب شده
است؛ گفت :به دلیل ناپایدار بودن شرایط کشور به واسطه شیوع کرونا ،سفرهای نوروزی همچون
سال گذشته با محدودیت هایی مواجه است؛ اما در این میان وزارت گردشگری با تشریح و تبیین
برنامهها و تمهیدات بعمل آمده و با معرفی دو راهکار سبز برای سفرهای ایمن ،اعضای ستاد را
برایانجامسفرهادرقالبتورهایمسافرتیونیزبارزرومراکزاقامتیشاملهتلها،مهمانپذیرها
و بومگردیهای دارای مجوز از سوی وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی متقاعد
کرد.

این بیماری طبیعی است و جوری القا
نکنید از قم شروعشده است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با اشاره به مشاهده برخی عالئم
شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در قم ،گفت :نباید القا کنیم که این
بیماری از قم شروعشده بلکه همهساله مورد مثبت در کشور بوده است که
این بار در باغ پرندگان شهر مقدس قم نیز دیدهشده شد.
بیژن سلیمان پور در جلسه شورای اطالعرسانی استان که در سالن
جلسات استانداری برگزار شد ،اظهار داشت :موضوع آنفلوانزای فوق حاد
پرندگانهموارهدرسالهایقبلنیزمطرحبودهوبخشیازتقویممدیریتی
کشور در فصل پاییز و زمستان شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم افزود :در دو دهه اخیر در پایان
تابستان ،سلسلهمراتب از استانداریها و فرمانداریها اعالم میشود که
ستاد پیشگیری از آنفلوانزا را تشکیل و اقدامات را انجام دهند و این موضوع
جدیدینیست.
سلیمان پور بابیان اینکه شرایط فعلی متأثر از کرونا و پیدا شدن مورد
مثبت در قم سبب بزرگنماییهایی از این بیماری شد ،درحالیکه باید در
حد واقعیت به این بیماری توجه شود ،ابراز کرد :همانطور که اتفاقات در
دو دهه گذشته نیز نشان داده این بیماری در آلودگی انسانی جای نگرانی
ندارد.
وی عنوان کرد :درصورتیکه تماس با مرغ و محیط آلوده وجود داشته
باشد و یا مصرف مرغ آلوده میتواند نگرانی ایجاد کند که خوشبختانه
این اتفاق نمیافتد و بهمحض اینکه نتیجه مثبت میشود با شیوههای
بهداشتی،مرغهایآلودهمعدوممیشوند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم بابیان اینکه مرغداریها در قم
بهطور کامل کنترل میشود و رفتوآمد کارگر و دان پرندگان تحت کنترل
قرار میگیرد و شرایط مدیریت میشود تا آلودگی انسانی نداشته باشد،
گفت :البته این موضوع به معنای این نیست که بیماری منتقل نمیشود،
بلکه باید مراقب بود تا منتقل نشود ،هرچند این بیماری خسارات شدیدی
به اقتصاد ملی ما وارد کرده و بیماری بومی ایران نبوده و به اقتصاد جهانی
نیز خساراتی زده است.
سلیمان پور گفت :سوابق این بیماری بررسیشده که با توجه به تعداد
زیاد مرغداریها در قم ،درگذشته موجی ایجاد و خساراتی واردشده است
و در بحث تخممرغ و مرغ ،نیز قیمتها افزایشیافته و معیشت خانواده را
تحت تأثیر قرار داده است.
وی با تأکید به اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مسئله جدیدی نیست
و نگرانی نداریم ،اظهار داشت :نباید القا کنیم که این بیماری از قم
شروعشده بلکه همهساله مورد مثبت در کشور بوده است که این بار در باغ
پرندگان شهر مقدس قم دیدهشده شد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم تصریح کرد :در این باغ یکی
دو مورد تلفات داشتند ،اما چون نمیدانستند که ممکن بوده حاد باشد
بهمحض متوجه شدن ،محل قرنطینه ،پلمپ و کنترل شد ،ما نیز اعالم
کردهایم شرایط سختگیرانهای در مرغداریها حاکم باشد تا شیوع پیدا
نکند.
سلیمان پور عنوان کرد :زنگ خطر را به صدا درآوردهایم و هشدار
دادهایم که تغذیه و دان پرندگان از بیرون تهیه نشود ،که امیدواریم به
این شکل ایزوله شود تا خساراتی به مرغداران وارد نشود ،ضمن اینکه از
دو تا سه ماه قبل ستاد تشکیل و وظایف دستگاهها ابالغ شد و آمادگی
بسیاری وجود دارد.
وی بیان کرد :این وضعیت اجتنابناپذیر است و احتمال دارد پرنده
جدیدیخریداریشدهباشدیادانههاآلودگیداشتهویاکارگریکهمراجعه
کرده آلودگی را به داخل برده باشد ،به هر شکل این باره حساسیتها باالبود
ومیگفتندکسیپاسخگونیست.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم اظهار کرد :عدم پاسخگویی
بهموقعدامپزشکی،نگرانیهاییراایجادکرد،درحالیکهروشنگریمسئله
مهمی است و نباید سکوت کرد و از طرفی مدیران نباید منفعل باشند.
ً
سلیمان پور تصریح کرد :مرغداریها کامال ایزوله و تحت کنترل و ایزوله
هستندوانشاءاللههیچاتفاقینمیافتد.
مدیرمنطقهچهارشهرداریقمخبرداد:

اجرای خط کشی معابر
بادستورالعملجدید

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از اجرای خط کشی معابر سطح منطقه با
دستورالعملجدیدخبرداد.
مهدی اصفهانیان مقدم اظهار داشت :خط کشی معابر با شیوه
جدید در خیابان های شهید عطاران ،بلوار شهید کریمی ۳۰ ،متری
قائم و بلوار شهید صدوقی با هزینهای بالغ بر  ۸۰۰میلیون ریال اجرا
شده است .
مدیر منطقه چهار شهرداری قم از رنگ آمیزی سرعتکاهها خبر داد و
افزود :با گذشت زمان ،بارشهای آسمانی و تردد رنگ تعدادی از سرعت
کاه ها تحلیل رفته بود و مجددا اقدام به رنگ آمیزی مجدد آنها اقدام شد.
اصفهانیان مقدم از دیگر طرحهای ترافیکی سطح منطقه را نصب۳۰۰۰
جداکننده در شوارع ،معابر و تقاطعها را عنوان کرد.
وی ضمن اعالم هزینه  ۱.۵میلیارد ریالی این طرح اضافه کرد :موضوع
ایمنی در حوزه حمل ونقل شهری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده
و امید است بتوانیم با اجرای طرحهای ترافیکی مذکور عالوه بر باال بردن
سطح ایمنی شوارع و معابر اصلی و فرعی ،کاهش تصادفات و تسهیل در
عبور و مرور را در نقاط ذکر شده شاهد باشیم.
سرپرست منطقه سه شهرداری قم مطرح کرد

سرانهفضایسبز ۲۳مترمربعی
منطقه سه قم

سرپرستمنطقهسهشهرداریقمگفت:اینمنطقهبا 180هزارجمعیت
دارای چهارمیلیون و 100هزار مترمربع فضای سبز است.
مهرداد روحانی وزیری با اشاره به وضعیت فضای سبز در سطح منطقه
سه ،اظهار داشت :در حوزه فضای سبز منطقه سه شهرداری قم با سرانه
 ۲۳مترمربع از برخوردارترین مناطق شهری قم در بخش فضای سبز به
شمارمیرود.
سرپرستمنطقهسهشهرداریقمافزود:نگهداریاینمیزانفضایسبز،
نیازمند هزینههای زیادی است که به طور صرف هزینه ماهانه نگهداری از
آن بیش از یک میلیارد تومان است.
روحانی وزیری با اشاره به اینکه در ردیف بودجه برای سال آینده حدود ۵
میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز در این منطقه پیشبینیشده است،
ابراز کرد :عمده هزینه فضای سبز تملک و زمینی است که باید خریداری و
تجهیزات در آن نصب شود.
وی با تأکید بر اینکه امسال تنها برای تملک فضای سبز بوستان الله و
شقایق که حدفاصل آزادگان تا ۷۲تن است ۷۰،میلیارد تومان نقد و غیرنقد
هزینه شده است ،گفت :به لحاظ فضای سبز منطقه سه یک منطقه
توسعهیافته است که از نظر نگهداری هزینههای باالیی دارد که این نیز
مشکالتی را به وجود آورده است.

طرح :علی پاک نهاد

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

وضعیت کرونایی قم شکننده است ،از حضوردرتجمعات اجتناب شود

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمگفت:ازاسفندماهپارسالتاکنون ،فوتیقطعی
ناشی از ابتال به ویروس کرونا در این استان  ،یکهزار و  ۵۰۰نفر بوده است.
محمدرضا قدیر روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران ،افزود :در همین مدت
حدود  ۴۶هزار نفر بستری شدهاند که از این تعداد  ۴۵ ،هزار نفر بهبود یافته و
مرخصشدهاند.
وی اضافه کرد :بیماری که با عالئم کرونا در بیمارستان پذیرش می شوند ،در
بدو امر بهعنوان بیمار مشکوک به کرونا بستری میشود که پس از انجا م تست پی
سی آر ،اگر جواب تست مثبت باشد  ،بیمار کرونا مثبت و قطعی است و اگر منفی
باشد ،بیمار مشکوک به کرونا محسوب میشود .وی با بیان اینکه در طرح شهید
سلیمانی بیماران کرونا مثبت رهگیری هوشمند میشوند ،گفت :برای افرادی که
بهمراکزمنتخبسرپاییمراجعهمیکنند،در ۲۰دقیقهجوابتستکرونایآنها
آمادهوتکلیفهمراهانبیمارنیزمشخصمیشود.قدیرافزود:تاکنون ۱۳۲هزار
و  ۶۰۰نفر در طرح شهید سلیمانی غربالگری شدهاند و تعداد کل تست های
انجام شده در مراکز منتخب نیز  ۱۲هزار و  ۳۶۳تست بوده است.
احتمال شیوع ویروس انگلیسی دراستان قم دور از انتظار نیست
به گفته وی  ،طرح شهید قاسم سلیمانی در بخشهای پنجگانه با کیفت خوب
و باسرعت در حال انجام است .وی بیان کرد :با توجه به اینکه ویروس جهش
یافته انگلیسی در برخی شهرهای کشور کشف شده ،چند نمونه از شهر قم نیز به
تهران ارسال شده ،ولی تاکنون هیچکدام مثبت گزارش نشده است .قدیر با بیان
اینکه کرونای انگلیسی قدرت سرایت و مرگ و میر بیشتری دارد و جوانترها را
درگیرمیکند،افزود:باتوجهبهاینکهقممحورمواصالتی ۱۷استانکشوراست،
احتمال ابتال و چرخش ویروس انگلیسی در این استان دور از انتظار نیست.
وضعیت استفاده از ماسک در شهر قم مطلوب نیست
وی با اشاره به اینکه در چند روز گذشته آمار بستریها افزایش قابل توجهی
نداشته ،ولی آمار پذیرش سرپایی افزایش یافته است ،اضافه کرد :وضعیت
استفاده از ماسک در شهر قم مطلوب نیست و باید بیش از این دستورالعملهای
بهداشتی را رعایت کنیم .وی تاکید کرد :در وضعیت حال حاضر ،اگر بهداشت
رعایت نشود شاهد خیز بعدی کرونا خواهیم بود و اگر پیک بعدی کرونا رخ دهد،
با توجه به جهش یافته بودن ویروس  ،وضعیت بحرانیتر از گذشته میشود .رئیس

دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد :بحرانی که بیش از یک سال زمان ببرد،
انرژی و بضاعت مالی را تحلیل برده و با وجود اینکه پس از یک سال نیروهای
درمان خسته شدهاند ،ولی همچنان در آمادگی کامل برای خدمترسانی
هستند .وی خاطرنشان کرد :در این زمینه کمیته واکنش سریع در دانشگاه علوم
پزشکی تشکیل شده و بیماریابی و الزام رعایت بهداشت را بیش از گذشته انجام
دادیم ؛ ولی اگر عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی و عادیسازی ادامه یابد  ،کار
سختمیشود.
تزریق واکسن کرونا کامال اختیاری است
وی در ادامه با بیان اینکه تزریق واکسن کرونا کامال اختیاری است  ،گفت :در
مرحله نخست  ۳۸۰ ،دوز برای  ۱۹۰نفر از کادر درمان شاغل در بخش بیماران
کروناییتزریقشدوتاکنونعارضهقابلتوجهیدراینافرادمشاهدهنشدهاست.
قدیر افزود :مرحله دوم تزریق واکسن نیز به زودی انجام میشود که ادامه تکمیل
واکسیناسیون کادر درمان است و درمرحله سوم افراد پرخطر دارای بیماری
زمینهای و جانبازان باالی  ۵۰درصد واکسینه خواهند شد .وی پیشبینی کرد:
در ابتدای سال آینده واکسیناسیون افراد زیر  ۶۰سال و عموم مردم انجام شود .به
گفته وی ،باید  ۶۰درصد مردم واکسن بزنند تا چرخه انتقال ویروس قطع شود که
این درصد در کشور ایران  ،دست کم  ۴۰تا  ۵۰میلیون نفر میباشد.
با هر نوع تجمع و بازگشایی مراکز آموزشی مخالف هستم
قدیر با اشاره به اینکه با هر نوع تجمع و بازگشایی مراکز آموزشی مخالف هستم،
بیان کرد :در حال حاضر مدارس با ظرفیت محدود و اختیاری فعال هستند و
رعایت پروتکلهای بهداشتی در آنها ضروری است؛ ولی توصیه میکنیم تمام
کالسها بهصورت مجازی و غیرحضوری باشد  ،زیرا احتمال انتقال و ابتال در
مدارس و مراکز دانشگاهی باالست .وی افزود :برای برگزاری مراسم اعتکاف نیز
منتظر دستورالعمل ستاد ملی کرونا هستیم؛ در عین حال با توجه به شکننده
بودن وضعیت کرونا در قم  ،هر چه تجمعات کمتر باشد ،بهتر است.
وی با بیان اینکه مراکز تجمعی از جمله تاالرها باید با حداقل ظرفیت کار کنند،
گفت :کمیته نظارت مشتمل بر فرمانداری ،ستاد بحران و مرکز بهداشت است که
بر تجمعات نظارت میکند و با تجمعاتی که بدون مجوز باشد  ،برخورد میشود.
قدردانی از زحمات اصحاب رسانه در انعکاس اخبار کرونایی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین با قدردانی از زحمات اصحاب رسانه
در انعکاس اخبار کرونایی ،گفت :بیشترین فیلم و صدا درباره کرونا از قم و با
زحمت خبرنگاران و عکاسان منتشر شد که در برهههایی با به خطر انداختن جان
خود برای تهیه فیلم و عکس در بیمارستانها حاضر شدند.
وی افزود :اگر تالش و خدمت اصحاب رسانه نبود  ،فرهنگسازی رعایت
دستورالعملهای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک با این کیفیت میان
مردم نهادینه نمیشد .وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حدود
یکهزار و  ۶۰۰تخت بیمارستانی در قم فعال است ،گفت :در حال حاضر به
ازای هر یک هزار نفر  ۱.۶تخت در قم وجود دارد .قدیر با بیان اینکه تا سال
 ۱۴۰۴حدود یکهزار و  ۵۰۰تخت دیگر اضافه می شود ،افزود :با بهره برداری از
بیمارستانیکهزارتختخوابیخاتم  ۱۸۰،تختخوابیمادرو ۳۰۰تختخوابینور،
تعداد تخت در سال  ۱۴۰۴به ازای هر یکهزار نفر ۲.۶ ،خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان قم :

باغ پرندگانقم مشکلی برای فعالیت نداشته است

مدیرکل دامپزشکی استان قم با تاکید بر اینکه
شهرداری قم تمام مجوزهای باغ پرندگان را دریافت
کرده گفت :آمار تلفات 3هزار پرنده در این مجموعه
کذب است.
مهدیرفیعیمحمدیپیشازظهردیروزدرگفت
و گو با خبرنگاران با اشاره به حواشی پیش آمده
در زمینه باغ پرندگان و سواالت مطرح شده درباره
مجوزاینمجموعهاظهارکرد:باغپرندگاندرهنگام
احداث مجوز بهره برداری از سازمان محیط زیست
دریافت کرده و در جریان اخذ این مجوز استعالم از
دستگاههایذیربطازجملهدامپزشکیگرفتهشد.
وی افزود :اداره کل دامپزشکی استان قم هم
بازدیدهای الزم را از باغ پرندگان به عمل آورده و
استانداردهای الزم را برای این باغ پیش بینی کرد.
در نهایت پروانه و موافقت سازمان دامپزشکی و
سازمان محیط زیست برای فعالیت این مجموعه
صادر شد .مدیرکل دامپزشکی استان قم ادامه
داد :در اجرای این ضوابط هم مشکلی نبوده و باغ
پرندگان فعالیت های خود را در همین مسیر انجام
داده است .وی به مسئله شیوع آنفوالنزای فوق

حاد پرندگان در باغ پرندگان قم اشاره کرد و گفت:
در تاریخ  19بهمن گزارشی به ما رسید که تلفات
در باغ پرندگان افزایش یافته است .بالفاصله نمونه
برداری را آغاز کردیم و در بیستم بهمن پاسخ آزمایش
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان مثبت اعالم و باغ
پرندگان بالفاصله قرنطینه شد .رفیعی محمدی با
اشاره به اینکه در آن زمان کمتر از  671پرنده در باغ
وجود داشت اضافه کرد :تمام این پرندگان معدوم
شده و با روشهای بهداشتی دفن شدند .وی با
اشاره به اینکه آمار سه هزار پرنده به عنوان تلفات
این اتفاق کامال کذب است گفت :کارشناسان فنی
دامپزشکی تمام پرندگان را تفکیک و لیست برداری
کردهاند 671 .پرنده معدوم شده و تعدادی تلفات
وجود داشته که در نهایت تعداد به  692پرنده می
رسد .مدیرکل دامپزشکی استان قم با اشاره به اینکه
باغ پرندگان در حال حاضر کامال قرنطینه است
افزود :شست و شو ،ضدعفونی و کاردک کشی
قفسها طبق دستورالعملها در حال اجرا است.
به گفته وی اگر این اقدامات به اتمام برسد باغ
پرندگان قم میتواند فعالیت خود را به روال گذشته

ادامه دهد .رفیعی محمدی با اشاره به اینکه در
نیمه دوم سال تمام کشورها با مسئله آنفوالنزا درگیر
میشوند اضافه کرد :پرندگان مهاجر کانون انتقال
آنفوالنزا هستند و گاهی پرندگانی مانند کالغ و
گنجشک هم میتوانند واسطه انتقال باشند.
مدیرکل دامپزشکی استان قم با اشاره به اینکه
در این فصل حتی طیور روستایی باید در فضای
دربسته باشند گفت :اگر پرنده در معرض دیگر
پرندگان باشد ،بروز این بیماری کامال طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص دلیل بروز
این بیماری مجموعه اطالعات و تحلیل های
اپیدمیولوژیک در حال انجام است اظهار داشت:
احتمال قویتر این است که برخی از این پرندگان
که در خارج از محیط های مسقف و توری نگهداری
میشدند در معرض سایر پرندگان قرار گرفته و به
بیماری مبتال شده اند .رفیعی محمدی در پایان
تاکید کرد :شهرداری قم برای فعال کردن باغ
پرندگان تمامی مراحل قانونی استعالمات را طی
کرده و تاییدیهها را اخذ کرده و هیچ کوتاهی در
صدور پروانه بهره برداری انجام نداده است.

درجلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم مصوب شد

استمرار عرضه روزانه  ۴۰تن مرغ در استان قم

در بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم مصوب شد
همچنان عرضه روزانه حداقل  ۴۰تن مرغ دولتی و  ۶۰تن تخم مرغ با قیمت
مصوب ادامه یابد .معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
قم در بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم با بیان اینکه
همچنان عرضه روزانه  ۴۰تن مرغ و  ۶۰تن تخم مرغ ادامه خواهد داشت
گفت :البته با پیش بینی مناسبتهای پیش رو و در نظر گرفتن حجم مصرف
در استان این میزان عرضه تغییر خواهد کرد .وی افزود :در زمینه تامین سایر
اقالم اساسی و مایحتاج مورد نیاز استان ،دستگاههای اجرایی مکلف شدند

ذخایرمطمئناقالمدراستانراسهماههببینندتامشکلیدرتامیناقالمپیش
نیاید .مهرداد غضنفری گفت :خوشبختانه در ذخیره شکر ،برنج و روغن مورد
نیازمصرفکنندگانوخانوادهها،ذخیرهبسیارمطممانبرخوردارهستیمودر
خصوص روغن حلب مورد نیاز صنف و صنعت هم شرکت غلهای استان مکلف
شدهبااستقرارنمایندهخوددرکارخانجاتتولیدکنندهروغنسهمروغنحلب
مورد نیاز صنف و صنعت را بر اساس برنامه زمان بندی تامین کنند.
تامین و توزیع میوه شب عید نیز از دیگر مباحثی بود که دراین جلسه تنظیم
بازار مطرح شد.

 فریدون عباسی :درفرودگاه مسکوبازداشت نشدم
رئیسکمیسیونانرژیمجلسضمنتکذیبشایعاتمنتشرشدهدرفضایمجازیتاکیدکرد:
ادعای بازداشت من در فرودگاه مسکو کذب محض است و فقط برای تخریب سفر هیئت پارلمانی
مجلس به مسکو ،صورت می گیرد ،.فریدون عباسی گفت :به جهت اینکه نام من سالها قبل در
میان دانشمندان هستهای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به سازمان ملل ارسال
شده بود ،تنها برای دقایقی روند چک و تأیید گذرنامه با تأخیر همراه شد.وی افزود :وقتی این
مسئله ایجاد شد ،آقای قالیباف کل هئیت پارلمانی را متوقف کرد تا این مسئله حل شود و این
موضوعنیزدرفرصتکوتاهیحلشد.عباسیتاکیدکرد:ناممندرگذشتهدرفهرستتحریمها
قرارداشت و همین مسئله باعث بروز آن مسئله شد که رئیس کمیسیون سیاست خارجی دومای
روسیه وقتی به استقبال ما آمد از همین مشکل کوچک و تأخیر ایجاد شده عذرخواهی کرد.
آخرین وضعیت شیوع کرونا دراستان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :طی  ۲۴ساعت گذشته منتهی به  ۲۸بهمن ماه ۲۸ ،
بیمار کرونایی در مراکز درمانی این استان پذیرش شدند .به گزارش عصر سهشنبه روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمد رضا قدیر در گفت و گویی اظهار داشت :طی این مدت ۱۹
بیمار کرونا مثبت در بیمارستانهای قم بستری و  ۱۷بیمار نیز ترخیص شدند.وی اظهار داشت:
درحال حاضر  ۱۰۱بیمار کرونایی در مراکز درمانی قم بستری هستند و حال  ۷بیمار کرونایی
نیز وخیم است.وی گفت:خوشبختانه طی ۲۴سال گذشته فوتی ناشی از بیماری کرونا در مراکز
درمانی قم گزارش نشدهاست.
واکنش علی دایی به درخواست علی پروین
چهره محبوب فوتبال ایران مدتهاست با تلویزیون مصاحبه نمیکند .علی دایی هم از جمله
چهره هایی است که امروز برای بازی تیم منتخب  98و سرخابی ها به ورزشگاه آزادی رفته است.
او لحظه ای وارد شد که علی پروین قصد داشت با یکی از دوربین های تلویزیونی مصاحبه کند.
پروین تا دایی را دید گفت« :تو بیا مصاحبه کن!» سرمربی سابق پرسپولیس هم با خنده گفت:
«من تلویزیون را دوست ندارم».
علت حضور نیافتن وزیر اطالعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی
وزیر اطالعات عصر دیروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور
نیافت.عمویی سخنگوی این کمیسیون در این باره گفت :وزیر اطالعات برای پاسخ به تعدادی از
سواالت نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی دعوت شده بود که به دلیل سفری که داشتند ،این
جلسهبهتعویقافتاد.

با سخنرانی ویدیوکنفرانسی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

پنج طرح تعاونی درقم به بهرهبرداری رسید
پنج طرح تعاونی با اشتغالزایی ۲۴۰نفر درقم روز سهشنبه با سخنرانی ویدیوکنفرانسی وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی به بهرهبرداری رسید.
افتتاح این طرحها ،همزمان با بهرهبرداری نمادین  ۲۸۶طرح تعاونی با اشتغالزایی بیش از  ۸هزار و
 ۳۰۰نفر درکشور صورت گرفت.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی قم درحاشیه این مراسم در گفت و گویی اظهار کرد :در استان قم
هزار و  ۱۰۵شرکت تعاونی با حضور  ۷۸هزار و  ۲۱۴نفر فعال است.
مصطفیکاویانیاضافهکرد:حجمسرمایهگذاریدربخشتعاونیهایقم ۹۹۷میلیاردریالمیباشد
که سبب ایجاد ۲۴هزار و  ۲۰۱نفر در این استان شده است.
وی با اشاره به  ۵طرح تعاونی افتتاح شده درقم ادامه داد :شرکت تعاونی مرغداری ۵۲۸قم با ایجاد
 ۱۰فرصت شغلی و تولید ساالنه  ۱۶۰تن محصول با سرمایه گذاری  ۲۰میلیارد ریال یکی از این
طرحهاست.کاویانیعنوانکرد:شرکتمرغداریغنچهطالییبا ۸فرصتشغلیجدیددرزمینهبسته
بندی مرغ و تولید ساالنه  ۱۹۵تن محصول با سرمایهگذاری  ۵۰میلیارد ریالی طرح دیگری است که
امروز مورد بهره برداری قرار گرفت .مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی قم ابراز داشت :شرکت تعاونی
شجاع آوران نویس با ایجاد ۷اشتغال جدید در بخش بستهبندی مرغ با تولید ساالنه ۱۸۰تن محصول و
سرمایه گذاری ۵۰میلیارد ریال طرح دیگری اشتغالزایی این استان است.
کاویانی یادآور شد :شرکت تعاونی نانو بتن امین با ۱۵اشتغال جدید در زمینه تولید پلی کربوکسیالت،
بتن با ظرفیت تولید ساالنه  ۳هزار تن محصول با سرمایه گذاری اولیه  ۲۰۰میلیارد ریال چهارمین
طرحی بود که امروز به بهره برداری رسید .وی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم با اشتغال
مستقیم ۲۰۰نفر و اشتغال غیر مستقیم هزار و ۲۰۰تن را طرح دیگر به بهرهبرداری رسیده قم بیان کرد
و گفت :حجم سرمایهگذاری صورت گرفته در این طرح  ۸۰۰میلیارد ریال است و روزانه  ۲۰۰راس دام و
 ۱۰۰راس دام سنگین در هر شیفت کاری را ذبح خواهد کرد .در استان قم هزار و  ۱۰۵شرکت تعاونی با
حضور ۷۸هزار و ۲۱۴نفر فعال است وحجم سرمایه گذاری در بخش تعاونی های قم ۹۹۷میلیارد ریال
بوده که سبب ایجاد ۲۴هزار و  ۲۰۱نفر در این استان شدهاست.
فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

دستگیریسارقانمتواریمغازهطالفروشی
فرمانده انتظامی استان قم گفت :در پی سرقت نافرجام یک مغازه طالفروشی 2نفر سارق دستگیر و
 3تن متواری بودند که با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان دستگیر شدند.
سردارسیدمحمودمیرفیضیاظهارداشت:مأمورانگشتکالنتری 20فاطمیحینانجاممأموریت،
شلوغی و تجمع افراد در جلوی یک مغازه طالفروشی را مشاهده و متوجه می شوند که مغازه مذکور مورد
سرقت قرار گرفته و سارق در حال فرار هستند.
وی افزود :در ادامه بالفاصله مأموران وارد عمل شده و با تالش های صورت گرفته 2 ،سارق را دستگیر
و2تن نیز با یک دستگاه خودرو پراید مسروقه از محل متواری می شوند.
فرمانده انتظامی استان قم گفت :تحقیقات از افراد دستگیر شده بالفاصله در دستور کار کارآگاهان
پلیس آگاهی استان قرار گرفت و سرانجام با تالش های صورت گرفته هر2نفر و همچنین همدست این
افراد دستگیر و خودرو مسروقه کشف شد.
سردار میرفیضی با بیان اینکه  2تن از افراد مذکور  26ساله ،یک تن  33ساله و هر 3نفر فاقد سابقه
کیفری و اهل استان های غربی کشور هستند ،تصریح کرد :در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل
شده برای انجام مارحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
توقیف خودرو حامل پوشاک قاچاق
جانشین فرمانده انتظامی استان نیز از توقیف یک دستگاه خودرو سمند و کشف محموله پوشاک
قاچاق در این استان خبر داد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهارداشت :مأموران یگان تکاوری استان در محور "قم-تهران" یک
دستگاه خودرو سمند را به دلیل حمل قاچاق توقیف کردند.
وی افزود :در ادامه طی هماهنگی با مقام قضائی استان در بازرسی صورت گرفته  3هزار و  904ثوب
پوشاک زنانه و مردانه و همچنین 423جفت کفش بچگانه فاقد مجوز و قاچاق کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم ارزش محموله کشف شده را برابر اعالم نظر کارشناسان2 ،
میلیارد و 300میلیون ریال اعالم کرد.
سرهنگ اسماعیلی افزود :در این رابطه یک نفر دستگیر و متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای
انجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضائیشد.

