استاندارقمتاکیدکرد:

شهردارمنطقهچهارقمخبرداد:

کسب رتبه نخست رضایتمندی
بین مناطق هشتگانه

روزنامه

شنبه 4اردیبهشت11 1400رمضان23 ١٤٤٢آوریل 2021شماره 5254سال بیستوچهارم  2000تومان
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مدیرکل تامین اجتماعی استان قم خبرداد:

شهردار منطقه چهار از کسب رتبه نخست رضایتمندی
شهروندان سامانه  137توسط این منطقه در سال  1399در
بین مناطق هشتگانه خبر داد  .مهندس مهدی اصفهانی
مقدم با اعالم این خبر افزود در سال گذشته حدود 22000
پیام از طریق سامانه  137به منطقه ارجاع گردیده و به لطف
خدا و تالش شبانه روزی همکاران توانستیم در کنار اجرای
پروژه های عمرانی  ،خدماتی  ،فضای سبز و ترافیکی  ،باالترین
رضایتمندی شهروندان را در بین مناطق هشتگانه نیز کسب

استاندار قم با بيان اينکه متاسفانه در موج چهارم کرونا تعداد
بستري ها و فوتي ها روند افزايشي به خود گرفته است از مردم
عاجزانه درخواست کرد با زدن ماسک و دوري از تجمعات کمک
کنند تا بتوانيم از اين موج با کمترین آسیب عبور کنيم  .بهرام
سرمست روز چهارشنبه در پایان جلسه ستاد پیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران قم در گفت و گو
با خبرنگاران اظهار داشت :گزارشی که از میزان رعایت پروتکلها
بیناقشارمختلفوهمچنینمکانهایمتفاوتموجوددراستان
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مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانقم:

بخشودگیجرائم
بیمهایکارفرمایان

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت :برای استفاده از
تسهیالت قانون بخشودگی جرائم بیمه ای،کارفرمایان باید
درخواست خود را تا پایان تیر ماه در سامانه خدمات غیرحضوری
تامین اجتماعی به نشانی  www.es.tamin.irثبت و پیگیری

نظارت ویژه بر اعمال
محدودیتهایکرونایی

 ١٠٠فعال فرهنگی و هنری معرفی و تجلیل شدند

کنند .علی اصغر دادخواه از بدهی معوق  260میلیارد تومانی
 14هزار کار فرما خبر داد و اظهارداشت 60:درصد از این بدهی
ها جرائم است که اگر کارفرمایان بدهی خود را در  12یکسال
اول تسقیط کنند100در صد جرائم بخشیده می شود .

1

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم:

افزایشخودسرانهقیمتنانغیرقانونیاست
4

شهردار قم  :در سال 1400؛

بخش عظیمی از بوستان  ۱۰۰۰هکتاری
تکمیل می شود

1

شهردار قم از تکمیل و بهرهبرداری بخش عظیمی از بوستان هکتاری شهر قم اظهار داشت :این پارک چندمنظوره از
 1000هکتاری قم در سال  1400خبر داد .دکتر سید مرتضی شهرک قدس ،دانشگاه مفید و موزه دفاع مقدس تا کوه خضر
سقائیان نژاد با اشاره به آخرین وضعیت احداث پارک  ۱۰۰۰و پشت جمکران بوده که بسیار وسیع است .وی با بیان اینکه
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مدیر فنی مرکز بهداشت استان قم خبرداد:

ادامه موج چهارم کرونا تا دو ماه دیگر
2

سرپرستادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

سرپرستسازمانزیباسازیشهرداریقمخبرداد:

نورپردازیمساجدتاریخیدرماهرمضان

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم از نورپردازی مساجد تاریخی قم در ماه
رمضان خبر داد و گفت :همکاری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان قم با شهرداری قم میتواند در هویت بخشی میراثی در شهر تأثیر بسزایی داشته
است .سید محمد موسوی منش در جلسهای مشترک با سرپرست اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم که با حضور غالمرضا جانقربان معاون
شهرسازی و معماری شهرداری قم برگزار شد ،با اشاره به اهمیت همکاری دستگاهها
در هویت بخشی به شهر اظهار داشت :سازمان زیبا سازی شهرداری قم با ورود به

پنج هتل پنج ستاره در قم ساخته میشود

8

سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم از ساخت پنج هتل
پنج ستاره در این استان خبر داد .علیرضا ارجمندی روز چهارشنبه اول اردیبهشت
ماه ۱۴۰۰در دیدار با غالمرضا جانقربان معاون شهرسازی و معماری شهرداری استان
و سید محمد موسوی منش مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم ،اظهار کرد :در
استان قم تقاضای ساخت اماکن اقامتی در سطوح مختلف ،از خانه مسافر تا هتلهای
پنج ستاره ،وجود دارد .او ادامه داد :شکلگیری اماکن اقامتی غیرمجاز از نیاز شهر قم
به ساخت مراکز اقامتی حکایت دارد از آنجا که صاحبان اماکن غیر مجاز موفق نشدهاند

1

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم :

چرااینگونهشدهایم؟

این روزها همه چیز ترسناک شده است .کرونا که دیو هفت
سر است .هر سرش را میزنی یک سر دیگر در میآورد.
وضعیت اقتصادیمان هم یک درام به تمام معناست.
مصطفیداننده*
ترسناکتر از همه اینها اما رفتار برخی از شهروندان که گاهی
لباس مدیران را هم به تن دارند ،است .آنهایی که سهم واکسن کرونای دیگران را میزنند .یا مدیر
خانه سالمندانی که واکسن کرونای پیران را به اعضای خانواده خود زده است ،چون احتماال
حس کرده است ،خون آنها رنگینتر از خون سالمندان است .چرا وارد این مرحله شدهایم؟
نگویید که اینها اتفاق است! نه ،این رفتار عین واقعیت یک جامعه خسته و بیمار است .فکر
میکنید اگر جامعه ایران یک جامعه عادی بود ،شاهد بروز چنین رفتارهایی بودیم؟ مثال اگر
زمان بندی واکسن مشخص شده بود و همه میدانستند چه روزی و چه ساعتی باید به چه
مرکزی مراجعه کنند که واکسن بزنند ،شاهد این رفتارهای مغایر وجدان و انسانیت بودیم؟ ما
فکر میکنیم که مثال باالخره واکسن را میآوریم یا میسازیم و بعد تمام .نه ،همین قطره چکانی
اطالعاتدادنوبسیاریازمردمرامعطلواکسننگهداشتن،نتیجهاشمیشوداینکهازسهم
دیگران میزنند تا خود را در برابر کرونا واکسینه کنند .وقتی پولدارها میتوانند واکسن بخرند
و ندارها باید صبر کنند تا واکسن رایگان از راه برسد ،باید هم شاهد حس سرخوردگی باشیم.
ببیند پدیدههای اجتماعی از لپلپ خارج نمیشوند .آنها معلولهای علتهایی هستند که ما
میسازیم .فکر میکنیدعلت رشد زورگیری در شهرهای مختلف ما چیست؟ چرا برخی به این
نتیجه رسیدهاند که باید از مال دیگران شکم خود را سیر کنند؟ فکر نمیکنید این رفتار غلط
اندر غلط حاصل وضعیت بد اقتصادی کشور است؟ تورم به جایی رسیده است که برخی از
مردم قدرت خرید نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند چه برسد که به نیازهای دیگر خود برسند.
فکر میکنید برخی ناهنجاریهای اجتماعی و خانوادگی از کجا سرچشمه میگیرد؟ وقتی
سرپرست خانواده مجبور است از صبح نا شب کار کند تا چرخ لنگ زندگیاش را بچرخاند ،دیگر
نمیتواند به نیازهای عاطفی و احساسی دیگر از اعضای خانواده برسد .همین نبودنها زمینه
ساز بروز یک بحران اجتماعی بزرگ در خانوادههای ایران میشود .در یک جامعه عادی باید 8
ساعت کار کرد 8،ساعت استراحت و تفریح کرد 8ساعت خوابید .اما االن چه بسیار کسانی که
 16ساعت کار میکنند باز هشتشان گرو نهشان است .در این جامعه ،وجدان قربانی میشود
چون همه به دنبال بیرون آوردن گلیم خود از آب هستند .این فیلمهای آخرالزمانی هالیوود را
ببیند .همه به دنبال نجات خود هستند .آنگونه که از شواهد پیداست کسی هم به فکر نیست
و هر روز شاهد عمیقتر شدن این احساس که «دیگی که برای من نجوشد ،سر سگ در آن
بجوشد» ،هستیم .باید مراقب بود .این جامعه از جنگلهم خطرناک تر است.

مدیرکلتامیناجتماعیاستانقمخبرداد:

بخشودگیجرائمبیمهایکارفرمایان

مدیرکلتامیناجتماعیاستانقمگفت:برایاستفادهازتسهیالتقانونبخشودگیجرائم
بیمه ای،کارفرمایان باید درخواست خود را تا پایان تیر ماه در سامانه خدمات غیرحضوری
تامین اجتماعی به نشانی  www.es.tamin.irثبت و پیگیری کنند .علی اصغر دادخواه
از بدهی معوق  260میلیارد تومانی  14هزار کار فرما خبر داد و اظهارداشت 60 :درصد از
این بدهی ها جرائم است که اگر کارفرمایان بدهی خود را در  12یکسال اول تسقیط کنند
100در صد جرائم بخشیده می شود  .وی در همین زمینه تصریح کرد :کارفرمایان براساس
جدولی که ارائه شده اگر12ماه را انتخاب کنند100درصد بخشودگی دارند18؛ماه را انتخاب
کنند 80درصد بخشودگی دارند 24،ماه را انتخاب کنند 75درصد بخشودگی دارند30 ،ماه
را انتخاب کنند 60درصد بخشودگی دارند واگر 36ماه را انتخاب کنند 50درصد بخشودگی
جرائم دارند و50درصد را درقالب36ماه تقسیط اصل وفرع حق بیمه را پرداخت کنند.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

افزایشرعایتدستوراتبهداشتی
کمتر از  ۵درصد است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :انتظار داشتیم که حداقل دستورات بهداشتی بین
 ۱۵تا  ۲۰درصد افزایش یابد ،اما فقط شاهد افزایش  ۵درصدی رعایت دستورات بهداشتی
در قم هستیم .محمدرضا قدیر در جلسه ستاد کرونا ویروس ،افزود :همچنان با تمام قوا
کادر بهداشت و درمان در حال مبارزه با ویروس کرونا هستند و در این زمینه در جهت حفظ
سالمتی مردم از هیچ تالشی مضایقه نخواهیم کرد .وی اضافه کرد :تاکید ما رعایت دستورات
و شیوهنامههای بهداشتی است و امیدواریم که همشهریان همانند گذشته مسائل بهداشتی
و استفاده از ماسک را رعایت کنند .به گفته وی ،مراکز  ۱۶ساعته بهخوبی در حال فعالیت
هستند که بهعنوان سدی در برابر بیمارستانها عمل میکنند .قدیر بیان کرد :بستریهای
موقت بهخوبی در بیمارستانها دنبال میشود و این اقدام موجب مدیریت تختها شده است.

 ١٠٠فعال فرهنگی و هنری معرفی و تجلیل شدند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت :بیش از  ۱۰۰فعال فرهنگی و
هنری استان که در سال گذشته در جشنواره های ملی خوش درخشیده بودند در
برنامهتجلیشیداییمعرفیوتجلیلشدند.
سیدموسیحسینیکاشانیروزپنجشنبهدرگفتوگوییبیانداشت:برنامهتجلی
شیدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در روزهای سی ام و سی ویکم فروردین ماه
امسال میزبان هنرمندان قم بود که این برنامه در تاالر مرکزی شهر برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های برگزاری برنامه تجلی شیدایی از اسفند ماه
سال گذشته انجام شد ،تصریح کرد :در ایام شیوع کرونا برخی زمزمه ها حاکی از
تعطیلی تمامی برنامه های فرهنگی هنری بود اما در همین ایام بزرگوارانی در زمینه
های فرهنگی ،هنری ،قرآنی و رسانه ای در جشنواره های ملی و جشنواره هایی که زیر
مجموعه تقویم کشوری حساب می شود خوش درخشیدند و در همین راستا تصمیم
گرفته شد که معرفی و تجلیل شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با بیان اینکه رشته ها و موضوعاتی که در سال
 ۹۹حائز رتبههای جشنواره ایشدهبودند ،موضوعات مرتبطباهفته انقالببود که از
آن جمله می شود به کسب رتبه تئاتر قم در جشنواره مقاومت اشاره کرد.

وی افزود :افتخار آفرینان در رشته های مختلف قرانی ،خوشنویسی ،موسیقی و
سرود ،تئاتر ،عکاسی ،فیلم کوتاه ،فیلم مستند ،شعر و داستان نویسی ،رسانه و مد
لباس و هنرهای تجسمی رتبه کسب کرده بودند که در مجموع ۶۴نفر در سال گذشته
حائز رتبه های ملی یا در سطح تقویم جشنواره های ملی کشور رتبه کسب کردند و
موردتجلیلقرارگرفتند.
حسینی کاشانی اضافه کرد :در قالب برنامه تجلی شیدایی که همزمان با هفته هنر
انقالب و با همکاری بسیج هنرمندان برگزار شد در کنار معرفی و تجلیل برنامه های
مختلفی به صورت تصویری ضبط شده و با هماهنگی صدا و سیمای استان قم پخش
می شود .وی گفت :در برنامه تجلی شیدایی از پیشکسوتان و بزرگانی که در زمینه
های مختلف و جلسات کارشناسی در کنار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی حضور
داشتند ،مانند شورای سیاست گذاری تئاتر ،شورای آموزشگاه ها ،شورای فیلم دعوت
شده بود که از ۳۶نفر از فرهیختگان و اساتید در این زمینه تقدیر بعمل آمد .
وی هدف از اجرای این برنامه را بهره بردن بیشتر از پیشکسوتان برای همراهی در
برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و معرفی و تقدیر از جوانان با انگیزه برای
تشویق در راستای حضور در جشنواره های ملی عنوان کرد.

مدیرموسسهفرهنگیآیینمعنویت:

فیلم سینمایی حضرت خدیجه(س) در قم ساخته می شود
مدیر موسسه فرهنگی آیین معنویت گفت :فیلم
سینمایی مروارید حجاز با محوریت زندگینامه حضرت
خدیجه(س) در قم ساخته میشود.
حجتاالسالم حجت ملکی شامگاه چهارشنبه در
نشست خبری با تسلیت دهم رمضان سالروز رحلت
حضرت خدیجه(س) اظهار داشت :حضرت خدیجه
امالمسلمین است و با وجود بیش از  100منبع در مورد
اینحضرتبهدنبالساختفیلمسینماییمرواریدحجاز
هستیم.
مدیر موسسه فرهنگی آیین معنویت با بیان اینکه
حضرت خدیجه 25سال در کنار پیامبر(ص) زندگی کرده
است ،افزود :او بهترین یار و یاور پیامبر بود و بهعنوان یکی
از بزرگان قریش و سیده زنان قریش به شمار میرفت و به
تعبیریایشانراخدیجهطاهرهمینامند.ویخاطرنشان
کرد :رویکرد ما در ساخت فیلم حضرت خدیجه (س)
رویکرد بینالمللی است و امیدواریم این فیلم نیز در کنار
کارهای بزرگ و فاخر ساختهشده ،خوش بدرخشد.
ملکی یادآور شد :در فیلم سینمایی حضرت خدیجه
(س) ،ایام آشنایی حضرت خدیجه (س) و حضرت

رسول اکرم(ص) و زمان بعثت پیامبر اسالم محورهای
مهمی هستند که قرار است در این فیلم سینمایی به
تصویر کشیده شود .این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به
اینکه باید کاری کرد که این فیلمها الگویی برای کودکان،
جوانان و نوجوانان باشد ،گفت :در راستای ساخت این
فیلمنیازمندهمتوحمایتمسئوالنمتولیعرضهدینو
فرهنگبهویژهحوزهعلمیههستیم.
ویبهآخرینوضعیتساختفیلمحضرتخدیجه(س)
اشاره کرد و اظهار داشت :در حال حاضر مراحل مقدماتی
این پروژه سینمایی در حال انجام است و برای ساخت
این کار بزرگ از بهترین نویسندگان و کارگردانان عرصه
ملی و بینالمللی استفاده میشود .ملکی با اشاره به
اینکه امیدواریم مراحل اصلی این فیلم در پاییز 1400
آغاز شود ،اضافه کرد :مقدمات زیادی برای ساخت فیلم
حضرتخدیجه(س)ازجملهساختلوکیشنهاوبودجه
نیاز است .موسسه فرهنگی آیین معنویت ادامه داد :اگر
این پروژه بخواهد جهانی شود نیاز به حمایت دارد ،باید
طوری ساخته شود که برای نسل امروز جذاب و الگو شود.
این محقق و پژوهشگر در بخش دیگری از سخنان خود

با بیان اینکه متأسفانه روزبهروز کتابفروشیها به کباب
فروشی تبدیل و کتاب از سبد نخبگان برچیده میشود،
افزود :در وضعیت موجود با ظرفیتهای هنری موجود
نیازبهساختفیلمداریمتادرجامعهموضوعهایمختلف
رافرهنگسازیونهادینهکنیم.
ملکی از وضعیت فعلی فضای مجازی نیز انتقاد کرد و
گفت :فضای مجازی به یک فضای حقیقی تبدیلشده
اما رهاشده است و در آن محتوای مناسب برای جوانان
مشاهده نمیشود .در این نشست خبری ،تهیهکننده
فیلم حضرت خدیجه(س) نیز در سخنانی اظهار داشت:
برای ساخت این فیلم از چهرههای مطرح سینمایی
استفاده میشود و برنامهها را طوری پیش میبریم
تا در کمترین زمان ممکن نسبت به ساخت این فیلم
اقدام شود .اصغری یادآور شد :پروژه سینمایی حضرت
خدیجه(س) یک پروژه بزرگ هنری است که امیدواریم
بهطور جدی پاییز  1400را آغاز کنیم .وی خاطرنشان
کرد :مهمترین اصل در ساخت این فیلم داشتن یک
فیلمنامه تأثیرگذار است که این مهم نیز در دست اقدام
است و امیدواریم شاهد تولید یکی از آثار ماندگار باشیم.

مدیرعامل سازمان بهسازی ،نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر مطرح کرد:

ساماندهیبازارکهنهنیازمندحمایتمدیریتاستانقم

مدیرعامل سازمان بهسازی ،نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت
معصومه(س) گفت :ظرفیتهای فرهنگی ،تاریخی و مذهبی زیادی در قم هنوز
شناختهنشده مانند بازار کهنه که میتواند بسیاری از دغدغههای اقتصادی شهر را
حل کند .علیرضا خاکی در جلسهای مشترک با سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان قم که با حضور غالمرضا جانقربان معاون شهرسازی و
معماری شهرداری قم برگزار شد ،اقدامات شهرداری را در چند سال گذشته موردبررسی
قرارداد و اظهار کرد :اقدامات شهرداری در دو بخش احداث هتل و ایجاد محور تاریخی،
فرهنگی قابلتقدیر است .وی احداث هتلهای  ۵ستاره و ایجاد محور تاریخی فرهنگی
شهر قم ،در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی را در ماندگاری زائر مؤثر دانست و افزود:
ظرفیتهای زیادی در قم هنوز شناختهنشده که باید به آن توجه کرد.

مدیرعامل سازمان بهسازی ،نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت
معصومه(س) ادامهداد:ظرفیتهایفرهنگیشهرقممانندمساجد،امامزادگان،بیوت
مراجعوبیتالنوربایددرکنارظرفیتهایتاریخیشهرقممانندبازار،تیمچهوخانههای
تاریخی در کنار زیارت حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران میتواند شهر قم را شهری
مذهبی با قدمت و سابقه تاریخی و فرهنگی معرفی کند.
وی معرفی صحیح ظرفیتهای قم را در کاهش دغدغه صنعتگران صنایعدستی در
حوزه اقتصادی راه گشا دانست و اضافه کرد :ساماندهی امکانی مانند بازار کهنه فرصتی
برای رونق اقتصادی بوده و با توجه به اقدامات انجامشده شهرداری در فضای رهاشده
بازار کهنه و بهسازی و کفسازی این مجموعه در عرض کمتر از یک ماه مناسبترین مرکز
عرضهصنایعدستیراایجادمیکند.

سرپرستادارهمشارکتهایمردمیبهزیستیاستانقمخبرداد:

مشارکت 10میلیاردی مردم قم
در پویش ضیافت همدلی

سرپرست اداره مشارکتهای مردمی بهزیستی استان قم از مشارکت  10میلیارد
ریالی مردم قم برای کمک به افراد زیرپوشش بهزیستی از ابتدای ماه مبارک رمضان
خبر داد.
سید صادق میرئی در خصوص میزان کمکهای مردمی به پویش ضیافت همدلی
اظهار کرد :از اول ماه مبارک رمضان با اطالع رسانی انجام شده و هماهنگیهای
صورت گرفته بیش از  10میلیارد ریال مشارکت نقدی و غیرنقدی در قالب پویش
ضیافت همدلی که در ادامه پویش کشوری ایران همدل و با هدف جمع آوری هدایا
و نذورات مردمی برای کمک به نیازمندان معلولین ایتام و محرومین زیرپوشش
بهزیستی برگزار می گردد به مراکز بهزیستی قم صورت گرفته است.
میرئی افزود :بیش از  80درصد این مشارکت بصورت غیرنقدی و شامل اقالم
اساسی سبد غذایی خانوار شامل گوشت گرم ،برنج ،مرغ ،تخم مرغ ،حبوبات و
سایر خشکبار است .سرپرست اداره مشارکتهای مردمی بهزیستی قم ضمن تقدیر
از همه حامیان بهزیستی بیان کرد :اقالم یادشده در کوتاه ترین زمان بین مراکز و
مددجویان بهزیستی قم توزیع شد و این فرایند در قالب پویش ضیافت همدلی و در
ادامه پویش ایران همدل تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و با جمع
آوری زکات فطره و کفارات و توزیع بین جامعه هدف به کار خود پایان خواهد داد.
میرئی ابراز کرد :امیدواریم با حس نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی که در
فرهنگ و سنت و آموزه های دینی مردم فرهیخته استان سراغ داریم بتوانیم برای
هر یک از  ۲۷هزارخانوار نیازمند زیرپوشش حداقل یک بسته معیشتی قابل توجه
تهیه و در اختیار ایشان قرار دهیم .وی ضمن اعالم این مطلب که همچنان منتظر
یاری مردم سخاوتمند استان به ویژه در ایام والدت با سعادت کریم اهل بیت حضرت
امام حسن مجتبی (ع) هستیم ،در خصوص راه های مشارکت در این پویش گفت:
خیرین می تواند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب هدایای بهزیستی
نزد بانک مرکزی به شماره  4176034541886999و شماره کارت متصل به
حساب هدایا  6367957076182588واریز کنند .سرپرست اداره مشارکتهای
مردمی بهزیستی قم از آمادگی مراکز و نمایندگی سطح استان و بخشها برای
دریافت هدایای غیرنقدی خبر داد و افزود :همچنین تلفن  ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۰۵برای
هماهنگی دریافت کمک های غیرنقدی و اعالم نیت خاص کمکهای نقدی مردم
عزیز هم استانی در نظر گرفته شده است و مردم میتوانند در صورت نیاز به صورت
شبانه روزی با این شماره تماس حاصل کنند.
سرپرستادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

پنج هتل پنج ستاره در قم ساخته میشود

سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم از ساخت پنج
هتل پنج ستاره در این استان خبر داد.
علیرضا ارجمندی روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰در دیدار با غالمرضا
جانقربان معاون شهرسازی و معماری شهرداری استان و سید محمد موسوی منش
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم ،اظهار کرد :در استان قم تقاضای ساخت
اماکن اقامتی در سطوح مختلف ،از خانه مسافر تا هتلهای پنج ستاره ،وجود دارد.
او ادامه داد :شکلگیری اماکن اقامتی غیرمجاز از نیاز شهر قم به ساخت مراکز
اقامتیحکایتداردازآنجاکهصاحباناماکنغیرمجازموفقنشدهانداستاندارهای
الزم تأسیسات گردشگری را کسب کنند به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند که این
امر ،مشکالت و عوارض فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی ایجاد کرده است.
او افزود :خیل عظیم مسافران و زائران ایرانی و خارجی به ویژه کشورهای حوزه
خلیج فارس نیاز استان را به ساخت هتلهای بزرگ ،شیک و ُمدرن نشان میدهد.
ارجمندی با بیان این که برای ساخت هتلهای پنج ستاره به همراهی و همکاری
شهرداری قم نیازمند هستیم ،گفت :ساخت هتل های بزرگ با ارائه خدمات باال،
تحول عظیمی را در صنعت گردشگری قم ایجاد میکند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم با بیان اینکه
خدمات شهری در قم تحول چشمگیری داشته که شهروندان فهیم قم شاهد و
قدرشناس آن هستند ،اظهار کرد :هم مردم شهر و هم زائران و گردشگران از رویکرد
شهردار قم به توسعه و آبادانی بهرهمند هستند و منتفع میشوند.
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رییسجمهوری:

برای گرفتن حق مردم ایران لحظه ای معطل نمی کنم

چهچیزیعربستانرامجبور
بهگفتگوباایرانکرد؟

یکی از خبرهای مهم اخیر در رسانه ها مذاکرات
هیئت عربستانی با نمایندگان ایران در سرزمین عراق
بوده که تاکنون دو طرف خیلی صریح و دقیق درباره اصل رویداد موضع روشن
نگرفتهاند.
شاید در نگاه اول این سوال مطرح شود که اصال چنین اتفاقی با توجه به سیاست
های خصمانه ریاض در سالهای اخیر امکان دارد چراکه حکومت سعودی در سالهای
اخیر تا توانسته در منطقه و در سطح بین المللی اقدامات ضد ایرانی داشته و در
توجیه این اقدامات صاحب نظران بر این باورند این رویکرد تا حدود زیادی در سایه
روابط سعودیها با ترامپ شکل و ارتقا یافته است.
رقابت شدید عربستان با ایران در مسائل منطقه ای همانند تحوالت یمن ،سوریه،
لبنان و عراق تا سیاست های خصمانه درباره بازار نفت وانرژی حتی همراهی در
تشدید تحریم ها و در گامی مهمتر ارتباط با خرده گروههای ضد انقالب و در بسیاری
از عملیات های تروریستی همه و همه از اقدامات دشمنانه ریاض در سالهای اخیر
بوده است .با تغییر حکومت در آمریکا و آمدن بایدن و نوع رویکرد دولت جدید در
واشنگتن به نظر می رسد رشته محبت سعودیها با واشنگتن قطع شده و لذا آگاهان
منطقه هر نوع تغییر رویکرد سیاست خارجی سعودی ها را به تغییر شرایط و با نگاه
بهایندهتحلیلمیکنند.
سعودیها می دانند در چشم انداز تحوالت مهم خاورمیانه سیاست قبلی آنها
همانند:
تداوم تجاوزات به یمن /سیاست براندازانه در سوریه و عراق /دخالت مستقیم در
تحوالت ساختار سیاسی لبنان /کشاندن اسراییل به منطقه و روند عادی سازی
روابط با کشورهای عربی /بحران سازی در خاورمیانه بویژه کشورهای مرتبط با
ایران /دامن زدن به اختالفات مذهبی و طایفه ای /بحران سازی در مراسم حج و
سواستفاده سیاسی از آن /دخالت های مداوم در بازار نفت با هدف کاهش قدرت
اقتصادی دایران /مخالفت با تفکر و اهداف جریان مقاومت ..........همه این عناوین
که سرفصل سیاست های سالهای اخیر ال سعود بوده ،دیگر مانند گذشته قبل اجرا
نیست.
اما چشم انداز تحوالت آینده و تغییر بنیادین برخی امور ،سران ریاض را مجبور به
دگرگونی در نگاه و عمل سیاسی خود کرده که به نظر می رسد نکات زیر مهمترین آن
مسایل هستند که سیاست خارجی دولت بایدن سهم مهمی در این تغییرات دارد:
 -1تداوم جنگ یمن با شرایط فعلی امکان پذیر نمی باشد و دموکراتها معتقدند که
این منازعه باید پایان پذیرد اگرچه مقاومت نیروهای مردمی یمن نیز معادالت جنگ
را به نفع آنها کرده است.
 -2جنگ داخلی و رقابت های درون سلطنت و شاهزادگان سعودی که در سالهای
اخیر با کودتای آرام محمد بن سلمان فیصله یافت هنوز مسئله مهمی در واشنگتن
است تا آنجا که حتی برخی از احتمال برکناری ولی عهد سخن می گویند.
 -3مسائل حقوق بشری همانند سرکوب مخالفین و اقلیتها ،منازعات داخل
خانوادهحکومتوزندانیکردنبسیاریازشاهزادگانورقبایسلطنتدرکناروضع
بد زندانها و همچنین امار باالی اعدام همه از مشکالت ساختار قدرت در این کشور
استکهفشارخارجیبرایتغییردراینساختارراافزایشدادهاست.درهمینزمینه
پرونده خاشقچی بر اهمیت موضوع افزوده است.
-4سیاستهایتهاجمیومداخلهگرانهسعودیهادرکلیهکشورهایعربیمنطقه
در شرایط فعلی مورد توجه و رضایت دولت جدید امریکا نیست و لذا همین موضوع
ابتکار عمل و بازیهای سیاسی عربستان را با خلل مواجه کرده است.
 -5تغییر فضا دیپلماسی بین دولت امریکا با عربستان برخالف دوران ترامپ سبب
شده که سعودیها خود را در انزوای سیاسی ببیند و برای همین در تالش برای یافتن
راه حل و برون رفت از این شرایط هستند.
 -6توانایی ها و قدرت ابتکار کشورهای مهم منطقه همانند ایران و ترکیه در حل
برخی بحرانها سبب افزایش نقش و بازیگری مثبت آنها شده و این عامل خود موجب
توجه برخی کشور و تمایل به آنها گردیده است.
-7بحرانهایمختلفهمانندبحرانمالی،اقتصادیجهانییاتاثیراتویروسکرونا
درجهانازعواملثانویدرتغییرشرایطونقشآفزینیبرخیکشورهامثلعربستان
شده که این موضوع به کاهش قدرت آن انجامیده است.
-8عربستاندردهههایاخیرمرکزپرورشوگسترشتفکراتافراطیوتروریستی
بوده که این موضع هم عامل فشار روانی علیه ریاض بشمار می رود که قدرتهای بزرگ
در برخی مواقع از آن بهره گیری می کنند.
 -9وزود جدی دیگر قدرتهای بزرگ همانند روسیه و چین به تحوالت منطقه ما از
دیگر عوامل کاهش مانور قدرت سران ریاض بوده و لذا در فضای آینده نیز این رقابت
شدیدتر خواهد شد و تا حدودی ریاض را کننرل می کند.
 -10در یک نگاه مدرن تفکرات حاکمیت در عربستان با تحوالت جهانی همراه
نبوده و بسیاز هزینه زاست در عین حال شرایط اقتصاد جهانی و ویروس کرونا نیز
عامل باال رفتن هزینه های این کشور شده که خود عامل متوقف شدن برخی
تفکرات توسعه طلبانه ریاض شده است .درچنین شرایطی به نظر می رسد تشدید
فشار علیه عربستان از سوی قدرتهای بزرگ و منطقه ای ،نوع سیاستهای مداخله
گرانه ،بن بست در بحرانهای خود ساخته این کشور و دهها مسئله دیگر سبب شده تا
حاکمان عربستان به فکر حفظ تاج و تخت خود برای روزها و سالهای آینده باشند و
لذا مذاکرات حتی مخفیانه با تهران در این فضا معنای واقعی می دهد.
حسنالسجردی*

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم مطرح کرد:

اقامهنمازجماعتدر ۷۰درصدمساجدقم

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم از تداوم اقامه نماز جماعت در حدود
 ۷۰درصد مساجد استان خبر داد و تصریح کرد :حدود  ۳۰درصد از مساجد استان
تعطیلاست.
یونس عالی پور که روزچهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان در سالن
کرامت استانداری سخن می گفت با اشاره به برخی پیگیری ها برای اقامه نماز
جماعت در بوستان ها به جای مساجد بیان کرد :آن چه که در جلسات مختلف مورد
توجه است ،ضرورت عدم تجمع در شرایط قرمز کرونایی چه در فضای بسته و چه در
فضای باز است .وی افزود :خوشبختانه در روزهای اخیر بسیاری از برنامه های حرم
مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران به دلیل شرایط قرمز
کرونایی استان تعطیل شده است ،ضمن آن که بقاع متبرکه استان در تعطیلی کامل
به سر می برند .معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم ادامه داد :البته مدیر حرم
مطهر حضرت کریمه اهل بیت (س) در نشست هفته گذشته ستاد مدیریت بحران
استان از تشکیل برخی تجمع های ناخواسته در صحن های حرم مطهر خبر داد
که در این موضوع نیز ،تذکر الزم مبنی بر ضرورت عدم تشکیل این تجمع ها داده
شده است .عالی پور درباره فعالیت مساجد استان در شرایط فعلی نیز خاطر نشان
کرد :حدود  ۳۰درصد مساجد استان ،رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا را در
دستور کار خود دارند ،اما همچنان حدود ۷۰درصد مساجد قم اقدام به برگزاری نماز
جماعت می کنند .وی در این باره اضافه کرد :باید گفت شاید خود سازمان تبلیغات
اسالمیاستاناعتقادیبهعدمبرگزارینمازجماعتدرمساجدنداشتهباشد،امادر
عین حال تذکرهای الزم در این باره داده شده و مکاتبات و پیگیری ها دنبال خواهد
شد.معاونهماهنگیامورزائریناستانداریقمسپستصریحکرد:بایدتوجهداشت
که آمار ،بیانگر رعایت مطلوب شیوه نامه های بهداشتی در مساجد استان قم است،
اما در عین حال توجه به این نکته نیز ضروری است که هرگونه تجمع در شرایط قرمز
کروناییازسویستادملیمبارزهباکرونامنعشدهکهاقامهنمازجماعتنیزبهعنوان
یکی از تجمع ها شناخته می شود.
مدیر فنی مرکز بهداشت استان قم خبرداد:

ادامه موج چهارم کرونا تا دو ماه دیگر

مدیر فنی مرکز بهداشت استان قم از ادامه موج چهارم کرونا تا دو ماه دیگر در قم
خبر داد.
باقریان گفت  :در صورت رعایت نشدن شیوه نامه های بهداشتی ،موج سهمگین
کرونا همچنان در قم باقی خواهد ماند.
وی موارد ابتال و بستری کرونایی را در ا ستان قم چند برابری عنوان کرد و گفت  :با
وجود هشدار ها همچنان برخی از مردم هیچ دغدغه ای برای رعایت شیوه نامههای
بهداشتیندارند.

رییس جمهوری گفت :هر زمان احساس کنیم
طرف مقابل برای اجرای قانون و مقررات آماده است،
لحظه ای برای برداشتن تحریم معطل نمی کنم و
همان موقع این کار را انجام می دهم.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز
پنجشنبه در شصت و چهارمین برنامه جهش تولید در
بهره برداری از طرح های ملی بخش کشاورزی بعد از
ارائه گزارش وزیر جهاد کشاورزی افزود :با این گزارش
مشخص شد تحقق وعده ای که در سیستان برای ۴۶
هزار هکتار دادیم ،امروز نهایی شده است.
وی با بیان اینکه آبیاری تحت فشار در هشت سال
دولت تدبیر و امید بیش از دو برابر کل تاریخ ایران شده
است ،افزود :در طول تاریخ ایران آبیاری تحت فشار تا
سال  ۹۲یک میلیون و  ۲۰۰هزار بوده است و از سال
 ۹۲تاکنون به دو میلیون و  ۴۰۰رسیده است؛ یعنی
سیستم آبیاری تحت فشار بیش از  ۲برابر کل تاریخ
ایران شده است .در محصوالت شیالت نیز  ۵۰درصد
رشد داشته ایم.
رییس جمهور افزود :خوشحالیم که در سیستان و
بلوچستان ،از جنوب تا شمال ،از چابهار تا زابل شاهد
طرح های مهم و سرنوشتساز برای زندگی مردم
هستیم و حتما دولتهای آینده هم این مسیر را ادامه
خواهندداد.

رییس جمهور اظهارداشت :رهبر معظم انقالب که
نسبت به همه مردم حالت پدری دارند ،اما نسبت به
سیستان و بلوچستان یک توجه خاص و ویژه دارند.
ایشان پروژه های سیستان و بلوچستان را دنبال می
کردند .به طور هفتگی که خدمت ایشان می رسیدم
و میرسم ،در زمانی که این طرحها مطرح بود ایشان
از من سوال می کردند که این طرح ها به کجا رسیده
و در چه مرحله ای است؟ در بعضی از پروژه ها تاکید
می کردند که انجام شود .این دال بر اهتمام شخص
رهبری نسبت به توسعه و آبادانی استان سیستان و
بلوچستان است که استان بسیار مهمی برای ما با
مردمی بسیار خوب و پرتالش است.
وی بعد از استعماع گزارش در حوزه دام و طیور
گفت  :ما در بحث کره به خودکفایی رسیدیم و می
توانیم جزو صادرکنندگان این محصول باشیم و در
زمینه مرغ هم نیازمندیهای ما به خارج کم میشود و
به خودکفایی کامل می رسیم.
روحانیتاکیدکرد:گاهیاوقاتبعضیهامیگویند
تحریم چه کار به مرغ دارد ،مرغ که تحریم نشده است.
مردم باید بدانند که در مرغ اجداد آنهایی که وارد می
کردیمتحریمشدیمونگذاشتندومیخواستنداخالل
ایجاد کنند که در داخل کشور اصال مرغ تولید نشود.
از طرف دیگر نهادههایی که وارد می کنیم از طریق

ارز و سیستم بانکی است که با فشارها و مشکالتی که
برای ما ایجاد کردند خرید و وارد کردن آنها با مشکالت
فروانی توام بود.
نمی توانم درک کنم کسی ایرانی باشد و از
برداشتنتحریمناراحتباشد
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه در تحریم ظالمانه
ضد انسانی ترامپ که تا امروز هم ادامه دارد در همه
جا این تحریم تاثیرگذار بوده است ،یادآور شد :البته
عده ای آشنا نیستند ،درصد درست می کنند و می
گویند  ۳۰درصد مشکالت به خاطر تحریم است و ۷۰
درصد به دلیل مدیریت است که این حرف کامال و غلط
و نادرست است چرا که آنها نمی دانند که تحریم در چه
زمینههایی تاثیرگذار است و مشکالت ایجاد می کند و
نمی دانند که تحریم در کل تولید و در بخش کشاورزی
وصنعتتحریمتاثیرگذاراست.
رییس جمهوری گفت :آنها نمی دانند که در بخش
تولید و صنعت و کشاورزی اگر نهاده های الزم و مواد
اولیهبهموقعواردنشود،تولیدمتوقفمیشودبنابراین
تحریم در واردات و صادرات ما تاثیرگذار است .روحانی
اضافه کرد :از وزارت خارجه و سایر دستگاههایی
که در کنار وزارت خارجه این روزها در وین برای
شکستن تحریم ها تالش کردند ،تشکر می کنم.
رییس جمهوری گفت :نمی توانم درک و هضم کنم
که کسی عضو ملت ایران باشد و از برداشتن تحریم
ناراحت شود .چطور میتواند ایرانی و مسلمان باشد و
اعالم کند که من در میان و کنار مردم هستم و برای آنها
کار می کنم و از برداشتن تحریم ناراحت باشد .رییس
جمهوریبابیاناینکهتحریمیکظلمعظیموبزرگبر
ملت بزرگ ایران است ،ادامه داد :ما آن لحظه ای که
ببینیم طرف مقابل برای اجرای قانون و مقررات آماده
شده یک لحظه صبر نمی کنیم .مخالفان هرچه می
خواهند بگویند و هرچه هم زور داشته باشند و هر چه
هم بلندگو داشته باشند .وی تصریح کرد :زمانی که
ببینیم حق مردم ایران را می توانیم بگیریم به عنوان
رییس جمهور یک لحظه معطل نمی کنم و همان
موقع این کار را انجام می دهم .عده ای هم ناراحت
هستند که به ما ربطی ندارد .مردم بدانند که تحریم
برای تولید مرغ و تخم مرغ و پرورش دام ،واکسن و کود
و بذر تاثیر می گذارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه :

ایران نمیخواهد تحریمها صرفا روی کاغذ رفع شود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:ایران نمیخواهد تحریمها صرفا روی کاغذ
رفع شود و از این رو خواهان آن است که رفع تحریمها را به صورت عملی مورد
راستیآزماییقراردهد
بزاده» در گفتوگویی با جمعی از خبرنگاران خارجی از جهان
«سعید خطی 
عرب و کشورهای غربی در «کالب هاوس» در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص
راستیآزمایی اقدامات طرفین در برجام ،این مسئله را امری سهل و ممتنع برشمرد
و بیان کرد :راستیآزمایی اقدامات ایران بسیار ساده است ،چراکه آژانس بینالمللی
انرژی اتمی مرجع بررسی و راستیآزمایی این مسئله است و به سادگی میتواند
اقدامات ایران را مورد بررسی قرار دهد ،اما در مقابل راستیآزمایی اقدامات آمریکا و
دیگر طرفهای برجام امری دشوار است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه سابقه عهدشکنی آمریکا موجب شده
تا راستیآزمایی اکنون از اهمیت باالیی برخودار باشد ،یادآور شد :طبیعی است که
ایران اکنون خواهان راستیآزمایی دقیق اقدامات آمریکا باشد .همانگونه که آژانس
بینالمللی انرژی اتمی صرف اعالمیههای ایران بر روی کاغذ را نمیپذیرد و بر
راستیآزماییحضوریوفیزیکیتأکیددارد،ایراننیزنمیخواهدتحریمهاصرفاروی
کاغذ رفع شود و از این رو خواهان آن است که رفع تحریمها را به صورت عملی مورد
راستیآزمایی قرار دهد و شاهد آن باشد که تحریمها در حوزههای مختلف از جمله
مبادالت مالی ،بانکداری ،فروش نفت ،بیمه ،حمل و نقل و هر چیز دیگر مربوط به
تعهدات ایاالت متحده ،واقعا رفع شده باشند.
زمانبندیوترتیباتاجرایتعهدات
بزاده ،یکی از موضوعات مهم مورد بحث بین ایران و دیگر طرفها،
به گفته خطی 
چگونگیراستیآزماییاقداماتایاالتمتحدهاست.
در ادامه خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز سؤالی در خصوص زمانبندی و ترتیب اجرای
اقدامات برای بازگشت آمریکا به برجام و توقف اقدامات جبرانی ایران مطرح کرد و
پرسید که کدام یک از طرفین اولین اقدام را انجام میدهند و چه زمانی برای حصول
یک تفاهم متصور است؟ که این دیپلمات عنوان کرد :الزم است که بین ایران و ۴+۱
از یک سو و از  ۴+۱و ایاالت متحده از سوی دیگر در خصوص طرحریزی اقدامات یک
تفاهمشکلبگیرد.
وی افزود :منظور از ترتیببندی  ،sequencingاقدامات عملی و ترتیبات رفع
تحریمها و همچنین چگونگی پایبندی کامل ایاالت متحده است و منظور ایران از
عبارت ترتیببندی این است که ایاالت متحده باید تعهدات خود را با ترتیبی که توافق
میشود اجرا کرده و ایران این امر را راستیآزمایی کند.
ایران در مذاکرات عجله ندارد
بزاده با اشاره به توافق سه ماهه بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی که
خطی 

در ماه می منقضی میشود ،گفت :ایران در مذاکرات عجله ندارد ،اما در عین حال
خواهانگفتوگوهایمطولوفرسایشینیزنیست.
وی با بیان اینکه اکنون پنجره فرصتی بین ایران و آژانس ایجاد شده است که
زمانبندی مشخص دارد ،اظهار داشت :باید صبر کرد و دید که آیا ایاالت متحده
میتواند تا آن تاریخ تمام اقدامات الزم برای پایبندی به برجام را انجام دهد یا نه.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای امور خارجه در پاسخ به این سوال که تأثیر
انتخابات و تغییر دولت بر روند گفتوگوها چه خواهد بود و اینکه آیا دولت آینده باید
کار را از جایی که دولت کنونی به سرانجام رساند ادامه دهد یا خیر؟ اظهار داشت :به
عنوان یک اصل ،سیاست خارجی در ایران حوزهای غیرجناحی است و ما آن را بر
اساس مرزبندیهای حزبی تعریف نمیکنیم .ثبات مواضع ایران در خصوص مسئله
هستهای دقیقا ناشی از همین مسئله است که ما سیاستهای خود را بر اساس منافع
ملیوازطریقیکگروهفراگیرازمقاماتارشد،یعنیهمانشورایعالیامنیتملی،
تعیینو تدوین میکنیم ».از این رو ،مسئله هستهای یا دیگر موضوعات امنیت ملی،با
تغییردولتهادستخوشتغییرنمیشوندوسیاستهایمربوطبهآنهاتوسطکلیت
نظامسیاسیتدوینمیشود.
ایران هیچ نیازی به چتر هستهای هیچ کشوری ندارد
بزاده در خصوص ادعای چتر هستهای روسیه« ،سیاست نه شرقی و نه غربی
خطی 
ایران» را یادآور شد و گفت :یکی از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی ،کسب
استقالل از قدرتهای جهان و اتکا به قدرت مردمی بوده است .ایران هیچ نیازی به
چتر هستهای هیچ کشوری ندارد و استفاده ایران از برنامه هستهای صرفا صلحآمیز
بوده و هیچگاه به سمت نظامیگری حرکت نکرده و نخواهد کرد.
سیاستفشارحداکثریشکستخوردهاست
بزاده ،غرب آسیا منطقهای است که ایران ،برخالف آمریکا که از آن
به گفته خطی 
سر دنیا آمده است ،همواره در آن حضور داشته است و لذا ایران همواره برای مقابله با
تهدیدات امنیتی و قوی ساختن منطقه تالش کرده است .وی با بیان اینکه فراموش
نکنید که وقتی ترامپ این کارزار فشار حداکثری را آغاز کرد ،ایران برای یک سال تمام
سیاست صبر را در پیش گرفت ،تصریح کرد :ایران یک سال بعد از صبر و پس از آنکه
آمریکا نه فقط ایران ،بلکه دیگر کشورها را به دلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تحت
فشار قرار داد و حتی سردار قاسم سلیمانی را به شهادت رساند ،شروع به پاسخ حساب
شده به آمریکا و مقاومت حداکثری کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه اکنون بر همه روشن شده که سیاست
فشار حداکثری شکست خورده است ،خاطرنشان کرد :به هیچیک از اهداف خود
نرسیده و این سیاست تنها به پیشرفت برنامه هستهای ایران و آسیب زدن به مردم ایران
منجر شده است.

واعظی:

اولویت دولت تامین واکسن مورد نیاز از خارج است

رییس دفتر رییس جمهوری اولویت نخست
دولت را تامین واکسنهای مورد نیاز از خارج عنوان
کرد و گفت :طبق وعده داده شده همه تالش
دولت این است تا واکسن داخلی در فصل بهار و
اوایلتابستانتولیدشودومورداستفادهقراربگیرد.
محمود واعظی درباره شفافیت توزیع واکسن
های وارداتی ،و وضعیت واکسن های تولید داخلی
کشور گفت :شفافیت در استفاده از واکسن هایی
که االن در حال تزریق هستیم امر بسیار مهمی
است و برای همین رییس جمهوری به وزارت
بهداشت دستور داد به طور مرتب در این زمینه
اطالع رسانی کند.
وی با بیان اینکه حق مردم است که بدانند واکسن
چگونه توزیع می شود ،افزود :وقتی واکسن کرونا
وارد کشور شده بر اساس تصمیم گرفته شده از
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا باید در اختیار مردم
قرارگیرد.
رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد :بر این
اساس نخست کادر درمان باید از این واکسن
استفاده کنند .افراد مسن و دارای بیماریهای
زمینهای هم در گروه دوم اولویت تزریق واکسن قرار
دارند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت سریعتر باید در

این زمینه اطالعرسانی کند ،اضافه کرد :از آنجا
که حجم واکسن های وارداتی تاکنون چندان باال
نبود نمیتوانستیم روزانه اطالع رسانی کنیم اما
وقتی تعداد بیشتر شود مانند بقیه موارد روزانه
اطالعرسانیخواهدشد.
واعظی خاطرنشان کرد :اولویت نخست ما
این است تا تولید داخلی انجام نشده ،بتوانیم
واکسنهای مورد نیاز را با تایید وزارت بهداشت
خریداری کنیم و تحویل وزارت بهداشت دهیم
و این وزارتخانه هم واکسن ها را بر اساس همان
جدول رایگان به مردم تزریق کند.
وی ادامه داد :در کنار این قضیه متوجه دو اتفاق
شدیم ،برخی در داخل میگویند که واکسن را در
خیابان ناصرخسرو میخرند و از آن سو می گویند
خانواده هایی به برخی از کشورها می روند و دو سه
هفته میمانند تا واکسن بزند که این کار درستی
نیست .رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد:
رییس جمهوری اجازه داد شرکت های خصوصی
و بیمارستان ها با ارز نیمایی واکسن بیاورند و تحت
نظارت وزارت بهداشت به همه افرادی که نمی
خواهند صبر کنند تا نوبتشان شود این واکسن
را تزریق کنند .در این زمینه شرکتهای دولتی
و غیردولتی با ما تماس گرفتند .واعظی راه دوم را

تولید واکسن خارجی در داخل عنوان کرد و گفت:
راه دوم این است تا برخی کشورهایی که از آنها
واکسن میخریم و همکاری داشتهایم ،واکسن
مشترک با آن کشور را در داخل تولید کنیم در این
زمینه هم اقدامات خوبی انجام شده است.
رییس دفتر رییس جمهوری راه دیگر را تولید
واکسن داخلی عنوان و تصریح کرد :بیش از یک
سال است که دولت با همه امکانات مالی ،معنوی،
فنی و علمی در خدمت تولید کنندگان واکسن
است و امیدواریم همانطور که وعده دادیم تا آخر
بهار و اوایل تابستان این واکسنها به خط تولید
برسد و در داخل مورد مصرف قرار بگیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تولید واکسن ایرانی
هم مشکل در داخل رفع شود و هم بتوانیم واکسن
را به کشورهای دیگر صادر کنیم.
ریس دفتر رییس جمهوری درباره اینکه آیا در
سفر اخیر وزیر خارجه روسیه به تهران درباره تولید
واکسن روسی در ایران بحث و تبادل نظر شده
است یا نه ،گفت :وزیر امور خارجه روسیه هم در
مالقات با رئیس جمهوری و هم در مالقات با وزیر
امور خارجه گفت که دولت روسیه هم از تسریع
در ارسال واکسن و هم آغاز تولید واکسن مشترک
حمایتمیکند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی مطرح کرد:

شروط محسن هاشمی برای حضور
احتمالیدرانتخاباتریاستجمهوری
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ،درباره حضور احتمالی محسن
هاشمیدرانتخابات ۲۸خردادریاستجمهوری،گفت:ظاهراهاشمیبرایحضوردر
انتخاباتدوشرطاطمینانازاحرازصالحیتومعرفیبهعنوانگزینهجبههاصالحات
را مطرح کرده است.
محمد نمازی درباره اظهارات محمد عطریانفر درباره حمایت حزب کارگزاران از
نامزدی محمد جواد ظریف ،گفت :در پیگیریهایی که در این باره کردم به مستندی
نرسیدم که نشان دهد این موضوع در شورای مرکزی حزب کارگزاران به تصویب رسیده
باشد البته دور از ذهن نیست که موضوع نامزدی احتمالی ظریف مورد بررسی قرار
گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران افزود :یکی از رسانهها به نقل از
من مصاحبهای درباره حمایت از نامزدی ظریف از سوی حزب کارگزاران منتشر کرد
که از این موضوع بسیار تعجب کردم اگر چه این موضوع را تکذیب نمیکنم .ظریف
در صورت اعالم داوطلبی به احتمال قوی یکی از نامزدهای موردنظر حزب کارگزاران
خواهدبود.
نمازی درباره احتمال نامزدی محسن هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری
گفت :هاشمی جزو نامزدهای اصلی حزب کارگزاران بود اما خودش قصد جدی برای
حضور در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد .ظاهرا هاشمی برای حضور در انتخابات
دو شرط مطرح کرده است که در صورت تحقق آنها به عرصه بیاید.
شروط هاشمی درباره اطمینان خاطر از احراز صالحیت از سوی شورای نگهبان و
اجماع جبهه اصالحات ایران است .اگر چه به اعتقاد من هنوز موضوع حضور هاشمی
درعرصهانتخاباتقطعیتندارد.
وی درباره احتمال اعالم نامزدی سید مصطفی تاجزاده فعال اصالحطلب
برای انتخابات ریاستجمهوری و تفاسیر جناح رقیب از این رفتار ،یادآور شد:
در صحبتی که حدود دو ،سه هفته پیش با او داشتم حرفش این بود که «ما
نامزد خود را معرفی میکنیم و در پی تأیید آن هستیم و اگر نشد ،بعد تصمیم
میگیریم ».به تازگی هم صحبتهای بسیاری درباره نامزدی تاجزاده عنوان
شده و دوستان درپی مطرح کردن او هستند .تا جایی که میدانم او این موضوع
را تکذیب نکرده است.
نمازی ادامه داد :از آنجا که شرایط آمدن سید حسن خمینی فراهم نشد ،شاید همه
احزاب عضو جبهه اصالحات ایران تصمیم گرفتهاند اگر نامزدی دارند برای ثبتنام
جزاده هم بر همین اساس مطرح شده است .حسین
اقدام کند و شاید بحث نامزدی تا 
مرعشی نایب رییس اول جبهه اصالحات هم در مصاحبهای بحث ائتالف را به بعد از
تأیید نامزدها موکول کرد ه است.
عضومجمعمدرسینومحققینحوزهعلمیه:

نهادهایمذهبیدراشاعهفرهنگ
سالمت،مددیارنظامسالمتباشند

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه مراجع و نهادهای
مذهبی با نفوذ و پایگاه اجتماعی که دارند در اشاعه فرهنگ سالمت میتوانند مددیار
نظام سالمت باشند ،گفت :عالوه بر این ،میتوانند حساسیتها را نسبت به سالمت
فرد ،جامعه و محیط فرهنگ سازی کنند.
حجت االسالم محمدتقی فاضل میبدی روز جمعه و به مناسبت سومین روز از هفته
سالمت که به آموزه های دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سالمت برای ساخت
جهانی عادالنه تر و سالم تر نامگذاری شده است ،در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد :اسالم
دینیاستکهدربارهسالمتیهمهافرادحساسیتنشاندادهتاهمهازسالمتیخوبی
برخوردار باشند تا آنجا که به بندگان اجازه می دهد اگر عبادتی مانند روزه در ماه مبارک
رمضانبهسالمتجسملطمهواردمیکندآنعبادتراتعطیلکنندزیراسالمتجسم
را بر سالمت روح مقدم می شمارد.
ویبایادآوریاینکهتاکیداسالمبرایناستکهجسمخودراسالمنگهداریمتابتوانیم
روح را به تکامل برسانیم ،افزود :روش حفظ سالمتی برای انسان ها بحثی جدی و
اصولی است که برای کسب این روش می توان به سراغ توصیه های دینی رفت و
چگونگی سالم ماندن را از آنجا استخراج کرد .به عنوان مثال تغذیه در سالمتی انسان
و جامعه حایز اهمیت است و دین اسالم در این مورد به خوردن و آشامیدن و زیاده روی
نکردنتوصیهمیکند.
حجت االسالم فاضل میبدی با گالیه از اینکه متاسفانه در جامعه ما بر روی مساله
تغذیه چندان توجه و دقت نمی شود ،تاکید کرد :این امر مهمی است که به سالمتی
بشر اخالل وارد می کند ،در بحث ها و سخنان علمای مذهبی در رسانه ها هم کمتر به
این مساله پرداخته و توصیه بهینه می شود.
عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه خاطرنشان کرد :البته در درمان باید به
عقل ،تجربه و علم رجوع کرد که به علم بهداشت ،پزشکی ،حفظ محیط زیست و دهها
علوم دیگر باز می گردد ،در همان بحث تغذیه نیاز است کارشناس علم تغذیه توصیه
کند چه غذایی برای چه کسانی مفید یا مضر است.
فاضل میبدی با تاکید بر اینکه مراجع و نهادهای مذهبی در اشاعه فرهنگ سالمت
می توانند مددیار نظام سالمت باشند و حساسیت ها نسبت به سالمت فرد و محیط را
فرهنگ سازی کنند ،تصریح کرد :ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر مستلزم داشتن
محیط زیستی سالم و افرادی سالم از نظر جسمی و روحی است زیرا آلودگی هوا و
تخریب محیط زیست نه تنها یکی از مشکالت جهان امروز خواهد بود بلکه آیندگان
را هم متضرر می کند.
وی با یادآوری اینکه موضوع آلودگی هوا و تخریب محیط زیست کمتر توسط
مراجع بیان می شود ،خاطرنشان کرد :علما و مراجع دینی با نفوذ و پایگاه
اجتماعی که دارند اگر به آن بپردازند می توانند این حساسیت را وارد فرهنگ
مردم کنند که قطع کردن درخت ،رها کردن پالستیک ،زباله و ته سیگار در فضای
عمومی که دیگران می خواهند از آن بهره ببرند به نوعی از بین بردن حق الناس
محسوب می شود.
عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه با تاکید بر اینکه بخش مهمی از دین
سالمتی انسان است و این سالمتی هم در گروه سالمتی محیط و نگهداری از آن
است ،افزود :مراجع باید با نگاه علمی این مساله را جزو فرهنگ مردم درآورند.
دریادارسیاری:

سپاه امروز به شجره طیبه تنومند انقالب
تبدیل شده است

رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران در پیامی ضمن
تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد :سپاه پاسداران امروز
پس از گذشت  ۴۲سال به برکت و ثمره خون شهدای سرافراز و همت و تالش مردان بی
ادعا به شجره طیبه تنومند انقالب تبدیل شده است.
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی ارتش در متن پیام تبریک امیر دریادار
حبیب الله سیاری به مناسبت سالروز تشکیل سپاه پاسداران آمده است:
دوم اردیبهشت سال  ۱۳۵۸سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،با غایت بصیرت
و دوراندیشی معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی(ره) تشکیل
شد و این نهاد الهی و انقالبی از نخستین روزهای پرشور انقالب تا فراسوی
حماسههای هشت سال دفاع مقدس و پس از آن با حضور و درخشش در
عرصههای گوناگون کشور تجلیگاه مجاهدت ها و نقش آفرینی های سترگ و
شگفت انگیز بوده است.
معاون هماهنگ کننده ارتش در این پیام تاکید کرده است :امروز پس از گذشت ۴۲
سال به برکت و ثمره خون شهدای سرافراز و همت و تالش مردان بی ادعا به شجره
طیبه تنومند انقالب تبدیل و توانسته همراه و همگام با سایر نیروهای مسلح پایه های
مستحکم انقالب را تقویت و در طریق پاسداشت جغرافیای عشق و شور جانفشانی و
شکوه خیره کننده نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در سپهر جهانی متبلور و تا
فراز چکادهای عزت و افتخار اوجگیرند.
در ادامه این پیام آمده است :فرا رسیدن دوم اردیبهشت سالروز تاسیس سپاه
پاسدارانانقالباسالمیرابهجنابعالیوآحادهمرزمانعزیزدرسپاهپاسدارانتبریک
و تهنیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال مزید توفیقات جنابعالی و تمامی
خدمتگزاران صدیق را در راه صیانت از دستاوردهای انقالب اسالمی و پاسداری از
حریم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و
تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا(مد ظله العالی) حضرت امام خامنه ای مسئلت
مینمایم.
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بویایی خود را با کرونا از دست دادهاید؟ این راهحل را بخوانید

از بین رفتن حس بویایی یکی از رایجترین عالئم کرونا است .در حالی که
این حس ممکن است تا مدتها برنگردد اما راههایی برای بهبود آن پیشنهاد
میشود.
بعد از شیوع کرونا گزارشهای متعددی درباره از بین رفتن حس بویایی در
بسیاری از مبتالیان بهبود یافته ارائه شد .تحقیقات نشان میدهند که یکی از
عوارض کرونا از بین رفتن حس بویایی است .پزشکان «تمرین بویایی» را برای
بیمارانی که دچار مشکالت بویایی طوالنی شدهاند توصیه میکنند .از بین
رفتن حس بویایی میتواند مشکل آفرین باشد و مستقیمترین اثرش ممکن
است حس نکردن طعم غذاها باشد که تجربهای عذابآور است .برخی دیگر از
مبتالیان به کرونا از اختالل «پاروزمیا» گالیه دارند که یک اختالل ناراحت کننده
ً
است که باعث ایجاد بوی جدید و معموال ناخوشایند میشود .در یک تحلیل
منتشر شده در سال گذشته مشخص شد که حدود  77درصد از کسانی که به
کووید 19-مبتال شدهاند ،در اثر عفونتی که تجربه کردهاند حس بویایی خود را
از دست دادهاند .درمان توصیه شده برای این شرایط آموزش بویایی است .اما
ً
دقیقا چگونه این کار را چگونه باید انجام داد؟
تمرین بویایی چیست؟
تمرین بویایی بیشتر شبیه فیزیوتراپی برای بینی شما است :خسته کننده و
تکراری .این کار شامل استشمام چندین رایحه قوی دو بار در روز ،طی چندین
ماه است که به تحریک و بازیابی سیستم بویایی کمک میکند.

فرد روزه دار چطور آب بدن را خود را
حفظکند؟
یکی از موضوعات مهم در روزهداری این است که فرد روزهدار باید برای حفظ
سالمت خود میزان آب بدن را حفظ کند.
آن چه میتواند یک فرد روزهدار را اذیت کند و به بدن او آسیب برساند ،کم آبی
است .ماه رمضان امسال شاید در اوج روزهای گرم سال نباشد اما روزها تقریبا
طوالنی است و در برخی شهرها هوا گرم هم شده است .یکی از موضوعات مهم
در روزهداری این است که فرد روزهدار باید برای حفظ سالمت خود به طور کامل
تالش کند و یکی از این موارد مهم ،حفظ میزان آب بدن است.
عالیم کم آبی بدن چیست؟
عدم تعادل بین آب وارد شده به بدن و خارج شده از آن ،یعنی دفع مقدار زیادی
آب از بدن را کم آبی میگویند .هنگامی که نفس میکشیم ،هوا به همراه مقداری
آب از بدن خارج میشود .هنگامی که عرق می کنیم ،مقداری آب از دست
میدهیم تا بدن سرد شود .هنگامی که ادرار و یا مدفوع می کنیم نیز مقداری آب را
از دست می دهیم .این ها راه های دفع آب از بدن هستند .فرد با نوشیدن مایعات
کافی ،آب از دست رفته بدن را جایگزین می کند.
تشنگی ،کاهش حجم ادرار ،ادرار غلیظ ،رنگ زرد تیره ادرار ،لب های خشک،
عدم تولید اشک ،قطع تعریق ،گرفتگی عضالت تهوع و استفراغ ،تپش قلب و
سرگیجه عالئم کم آبی خفیف هستند که فرد روزهدار ممکن است به آنها دچار
شود.
برای دچار نشدن به کم آبی چه باید کرد؟
با رعایت نکات ساده میتوان آب بدن را در طی روز حفظ کرد .بین افطار تا سحر
آب مرکبات زیاد بنوشید ولی تا حد ممکن از نوشیدن چای و قهوه پرهیز کنید چرا
که حاوی کافئین هستند .هنگامی که هوا گرم است ،در جاهای سایه راه بروید و
بایستید .در هوای گرم لباسهای نخی گشاد و با رنگ روشن بپوشید .در هوای
گرم ،بادبزن به همراه داشته باشید .در وعدهی سحر از سرو غذاهایی که حاوی
نمک و شکر زیاد هستند خودداری کنید .نمک و شکر باعث افزایش احساس
تشنگی در طول روز میشوند.
رسم است که روزهدار ،روزه را با نوشیدن یک استکان چای یا یک فنجان آب داغ
به همراه خرما باز کنند ولی میتوانید این کار را با نوشیدن یک لیوان آب میوه
ش و فعالیتهای سنگین بدنی
طبیعی انجام دهید .به هنگام روزهداری از ورز 
پرهیز کنید و در این روزهای گرم سعی کنید کمتر در محیطهای باز و زیر آفتاب
باشید.
استفاده از شربت
تخم شربتی با دارا بودن هاله ای از مواد ژالتینی در نگهداشت آب نقش دارد و
باعث میشود مواد نشاستهای موجود در غذا به تدریج شکر خود را آزاد کنند و شما
بیشتر بتوانید سیر بمانید .همچنین خاکشیر بیمارانی که ناراحتی کلیه دارند باید
خاکشیر بیشتر مصرف کنند چرا که بسیار برای رفع التهابات کلیوی و دفع سنگ
کلیه مفید است .در کل شما می توانید به هر نوع شربتی از جمله شربت مورد عالقه
تان این دانه ها را اضافه کنید .از شربت آبلیمو گرفته تا شربت آلبالو و… اما در این بین
شربت سنکنجبین شربتی معجزه آسا در نگهداشت آب بدن است که هنگامی که با
خاکشیر یا تخم شربتی میل شود ،تاثیرش را دوچندان نشان می دهد.

اگر چند هفتهای است که حس بویایی خود را از دست دادهاید و هنوز برنگشته
است ،آموزش بویایی را شروع کنید .با شروع تمرین ،حس بویایی شما ممکن به
تدریج برگردد و نه یک باره .در ابتدا ،ممکن است رایحهها را به صورت واضح حس
نکنید اما به تدریج قدرت تشخیص بویایی شما باالتر میرود.
دانشمندان هنوز در حال فهمیدن سازوکارهایی هستند که طی آن ویروس
کرونا بر سیستم بویایی تأثیر میگذارد ،اما به نظر میرسد که وقتی «پاروزمیا»
یا اختالل در بویایی رخ میدهد جریان مسیرهای عصبی از بینی به مغز مختل
میشود .اما در عین حال وقتی افرادی که بویاییشان را از دست دادهاند دچار
پازورمیا (حس کردن بوهای ناخوشایند و جدید) شوند این عالمت بهبودی
است.
تمرین بویایی مؤثر است؟
بسیاری از افراد وقتی بویایی خود را از دست دادند ،پس از گذشت چند هفته
دوباره آن را به دست آوردند .به نظر میرسد برای بسیاری از افراد در طی چند
هفته پس از ابتال دوباره برمیگردد .در پژوهشی که بین  1363بیمار مبتال به
کرونا با اختالل عملکرد بویایی انجام گرفت مشخص شد که اکثر آنها ظرف
دو ماه بویاییشان بازگشته و  40درصد آنها بعد از دو هفته بویاییشان بهبود پیدا
کرده است .به همه آنها توصیه شده بود که هفتهای دوبار تمرینهای بویایی
را انجام دهند.
هرچند مشخص نیست که چه تعداد از این بیماران تمرینها را انجام دادهاند،

ً
اما تقریبا یک چهارم آنها هنوز  60روز پس از شروع عالئم کرونا دچار اختالل
عملکرد بویایی هستند .با گذشت شش ماه 95 ،درصد بیماران حس بویایی خود
را بازیافته بودند.
مطالعاتقدرتمندیبرایبررسی اثربخشی تمرینبویاییدر بین بهبودیافتگان
از کووید هنوز منتشر نشده است .با این حال ،چندین مطالعه نشان دادهاند
که تمرین بویایی میتواند به افرادی که بویایی خود را در اثر بیماری عفونی و
سینوسی از دست دادهاند کمک کند.
این آموزش بویایی هیچ عوارضی ندارد فقط کمی خسته کننده و تکراری به
نظر میرسد چراکه باید مدام این کار را انجام داد.
چطور تمرینهای بویایی را آغاز کنیم؟
برای شروع چهار رایحهای که برایتان آشنا هستند را انتخاب کنید مثل شامپوی
معطر ،یک عطر مورد عالقه ،لیمو یا برگ درخت حیاط خانه که با آن خاطره
دارید .در شربتهایی که درست میکنید ادویهها و اسانسهای آشنا را به کار
بگیرید و سعی کنید با بوهایی که در خاطرتان دارید ارتباط بگیرید .میتوانید
یک مجموعه از بوهای آشنا و اساسی که میشناسید را تهیه کنید که حاوی
روغنهای اساسی باشد :رایحههای کالسیک عبارتند از گل رز ،اکالیپتوس ،
میخک و لیمو.
ً
اگر روغنهای شخصی خود را خریداری میکنید و میخواهید مستقیما از
ظرف باز بو کنید ،ابتدا از فردی که بویایی خوبی دارد بخواهید آن را امتحان
کند .سپس از او بپرسید که وقتی عطر چند سانتی متر از بینی او پایین است ،آیا
به راحتی میتواند رایحه را بو کند؟ تا مطمئن شوید که بوها را از چه فاصلهای از
ظرف میشود حس کرد .در این فرایند مراقب باشید که روغنها رو روی پوست
خود نریزید چون بسیار غلیظ هستند.
سازوکار تمرین بویایی چگونه است؟
یک روش یکنواخت و جهانی برای گذراندن دوره آموزش بو وجود ندارد ،اما
متخصصان این حوزه روشهایی که گفتیم را توصیه میکنند .آنها توصیه
ً
میکنند رایحههای خود را در محلی که به راحتی قابل دسترسی است – مثال
کنار تختخواب  -نگه دارید و هر رایحه را حدود  20ثانیه بو کنید بهطوریکه
ً
کل جلسه آموزش بو تقریبا یک دقیقه طول بکشد .هنگامی که این کار را انجام
میدهید به جای اینکه نفس عمیق بکشید ،خیلی کوتاه بو بکشید و سپس
ً
سعی کنید تصور کنید که قبال چه بو و طعمی را حس میکردهاید .این تمرین
فقط عمل بوییدن نیست ،بلکه نوعی تصور ذهنی از چیزی است که بو و طعمی
دارد هم هست .بوییدن چیزی که به حافظه یا احساسات متصل است ایده آل
است ،زیرا مغز نقش زیادی در نحوه درک ما از بو دارد.
چه مدت تمرینهای بویایی را انجام دهیم؟
به طور کلی ،پزشکان به بیماران خود توصیه میکنند که دو بار در روز و به مدت
سه ماه آموزش بویایی انجام دهند .گاهی تا یک سال باید این تمرین را ادامه
داد .موفقیت در آموزش شما به عوامل مختلفی از جمله سن بستگی دارد .به
طور کلی ،افراد جوان بعد از یک بیماری ویروسی ،حس بویایی خود را بیشتر به
دست میآورند .این تا حدی به این دلیل است که افراد مسن نرونهای گیرندۀ
بویایی کمتری دارند.
مانند هر فرآیندی این آموزش ممکن است که به نتایج فوری منجر نشود،
ممکن است برای شما سخت باشد که پایبند به برنامه باشید .داشتن یک
دفترچه خاطرات میتواند مفید باشد ،بنابراین میتوانید آنچه را که در طول
هر جلسه تجربه میکنید یادداشت کنید .سرانجام ،اگر افراد زیادی را که دارای
اختالل عملکرد بویایی هستند نمیشناسید ،عضویت در یک انجمن آنالین
برای پشتیبانی و الهام گرفتن میتواند مفید باشد.

عالئم وسواس در کودک و راه های درمان آن؛

 ۹نوع کربوهیدارت را هیچگاه از رژیم تان
حذفنکنید!

برخیافرادبنابهدالیلمختلفازجملهکاهشوزن،کربوهیدراترابهطورکامل
از رژیم شان حذف می کنند و یا به حداقل می رسانند .این در حالی است که
برخی کربوهیدرات ها را تحت هیچ شرایطی نباید از رژیم حذف کرد.
برخیافرادبنابهدالیلمختلفازجملهکاهشوزن،کربوهیدراترابهطورکامل
از رژیم شان حذف می کنند و یا به حداقل می رسانند .این در حالی است که
برخی کربوهیدرات ها را تحت هیچ شرایطی نباید از رژیم حذف کرد.
زمانیکهکربوهیدراتراازطریقمنابعگیاهیواردبدنمیکنیم،ازگروهمهمی
از انواع مواد مغذی و ارزشمند بهره مند می شویم .میوه ها و سبزیجاتی که منبع
کربوهیدراتمحسوبمیشوند،حاویفیتونوترینتهایکلیدیمانندبتاکاروتن
و لیکوپن هستند که نمی توانید آنها را از طریق منابع دیگر کربوهیدرات مانند
غالت یا لبنیات به دست بیاورید.
فیتونوترینت ها نقش کلیدی در افزایش قدرت دفاعی بدن و مبارزه با التهاب
دارند و قند خون را نیز کاهش می دهند:
در اینجا بهترین منابع کربوهیدرات که به هیچ وجه نباید از رژیم تان حذف کنید،
معرفی شده اند:
ب زمینی شیرین که در اجاق کبابی شده ۳۰
سیب زمینی شیرین :یک سی 
درصد کمتر از سیبزمینی معمولی قند خون را افزایش میدهد زیرا حاوی فیبر
ی هایی است که  ۴۰درصد آن ها از نوع حالل بوده و سبب کاهش
باال و ریزمغذ 
کلسترول و کندی هضم غذا میشوند .در ضمن سیبزمینی شیرین غنی از
گ دانههای زرد و نارنجی است که به ارگانیس م ها اجازه عکس
کاروتنوئید و رن 
ی دهد .سیبزمینی شیرین همچنین سرشار از اسید
العمل در برابر انسولین را م 
کتوژنیک است .این ترکیب گیاهی طبیعی میتواند به کاهش مقاومت در برابر
انسولینکمککند.
لوبیا :مصرف لوبیا خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش می دهد ضمن
این که کاهنده کلسترول بد و افزایش دهنده کلسترول خوب است .لوبیا حاوی
ترکیبات آلفاآمیالز است که باعث جلوگیری از جذب و تجزیه نشاسته می شود و
کاهش وزن را به همراه دارد .هر  ۱۸۴گرم لوبیا ۱۱۳ ،گرم کربوهیدرات دارد.
موز :هر  ۲۲۵گرم از موز حاوی  ۵۱گرم کربوهیدرات است .موز یک منبع فوق
العاده انرژی محسوب می شود و استفاده از آن قبل از تمرینات ورزشی سبب
تقویت عضالت خواهد شد .موز غنی از پتاسیم است و مصرف آن برای حفظ
سالمت قلب ضروری است.
پرتقال :هر  ۱۸۰گرم از این میوه  ۲۱گرم کربوهیدرات دارد .پرتقال منبع عالی
ویتامین سی است و ۱۳۰درصد از نیاز روزانه شما به این ویتامین را تامین می کند.
مصرف پرتقال پیشگیری کننده از سرطان است و افزایش سالمت قلب را به دنبال
دارد .بهبود سالمت پوست از نتایج مصرف منظم این میوه است.
گریپ فروت :در هر  ۲۳۰گرم ۱۹ ،گرم کربوهیدرات دارد .گریپ فروت کم
کالری بوده و ارزش ویتامین سی آن بسیار باال است .مصرف گریپ فروت باعث
بهبود سیستم ایمنی بدن شده و فیبر موجود در آن به کاهش وزن کمک می کند.
این میوه مانع مقاومت به انسولین شده و از ابتال به دیابت پیشگیری می کند.
گریپ فروت همچنین حاوی اسید سیتریک است که می تواند به جلوگیری از
سنگکلیهکمککند.
سیب :در هر  ۱۲۵گرم ۱۷ ،گرم کربوهیدرات دارد و غنی از انتی اکسیدان ها
و فیبر است .مصرف منظم سیب از سالمت مغز محافظت می کند و مانع ابتال به
بیماری های جدی مغزی مانند زوال عقل و سکته مغزی می شود .مصرف سیب
نقش پیشگیری کننده از سرطان سینه را دارد.
چغندر قند :در هر  ۱۳۶گرم ۱۳ ،گرم کربوهیدرات دارد و حاوی نیترات است
و مصرف آن منجر به بهبود قدرت عضالنی می شود؛ بخصوص در مبتالیان به
نارسایی قلبی .نیترات همچنین عملکرد ورزشی را افزایش می دهد و می تواند از
ابتال به زوال عقل جلوگیری کند.
هویج :در هر ۱۲۸گرم ۱۲،گرم کربوهیدارت دارد .هویج غنی از آنتی اکسیدان
ها به ویژه بتاکاروتن است و به جلوگیری از انواع سرطان ها کمک می کند .مصرف
هویج خام یا بخار پز بیشترین مزایای تغذیه ای را دارد.
زغال اخته :این میوه نیز یک منبع سالم کربوهیدارت است .زغالاخته دارای
آثار هیپوگلیسمیک بوده است و میتواند سبب بهبود تغییرات بافتی پانکراس در
جریان بیماری دیابت گردد که شاید این اثرات به خاطر وجود آنتوسیانینها و سایر
ترکیباتآنتیاکسیدانیموجوددرمیوهباشد.

ورزشهای نرم در دوران کرونا از
اختالالتمفصلیجلوگیریمیکند
دکتری فیزیوتراپی با اشاره به اضافه وزن و آسیبهای مفصلی به عنوان یکی از
اثرات شیوع کرونا گفت :ورزشهای نرم و کاهش وزن در این دوران از اختالالت
مزمنمفاصلجلوگیریخواهدکرد.
بیماری آرتروز به عنوان یکی از امراض روبهرشد که با بروز پاندمی کرونا از دسامبر
 ۲۰۱۹به دلیل اضافه وزن و چاقی ناشی از خانهنشینی تشدید شد ،به گفته
پزشکان این حوزه میتواند با طبسوزنی ،ماساژ درمانی و ورزشهای نرم نظیر
پیادهروی از کهنه شدن بیماری جلوگیری کند.
این بیماری با زمینه ژنتیکی که در نتیجه عوامل مکانیکی و کهولت سن نیز رخ
میدهد مطابق با آمار رسمی زنان را بیش از مردان درگیر میکند ،عارضهای که
عدم تحرک در بروز آن نقشی حیاتی ایفاء میکند و بیتوجهی بدان میتواند در
درازمدت سبب تحلیل ماهیچههای مفاصل ،شل شدن رباطها و گاه لنگیدن
بیمار شود .محمد عموزاده خلیلی در این باره اظهار داشت :چاقی و افزایش
وزن با فشار بر مفاصل سبب آرتروز زودرس (ساییدگی مفصل ،ورم مفاصل و
یاستخوانی)خواهدشد.
استخوانهاوآماسمفصل 
وی تصریح کرد :این فشار که در صورت افزایش بیش از اندازه ،سبب اختالالت
زودرس نیز خواهد شد ،با التهاب و ورم مفاصل ،آسیبها را شدت میبخشد.
عموزاده خلیلی افزود :در واقع این التهاب باعث افزایش فشار مایع درون بر
مفاصل میشود و این مساله در درازمدت اختالالت مزمنی را سبب خواهد شد که
عمدتا در سنین بیش از ۵۰سالگی اتفاق میافتد.
وی خاطرنشان کرد :این افزایش وزن و چاقی که در دوران پاندمی کرونا به جهت
قرنطینهخانگیو...شدتیافتهاست،همچنینسرعتتخریبمفاصلراافزایش
و گاها سبب عارضههای مزمن و ماندگار میشود .بنابراین کاهش وزن یکی از
مهمترین دستورات پزشکی به مبتالیان آرتروز است که فشار بر مفاصل را کاهش و
مانع از ساییدگی مفصلها میشود .به گفته این استاد دانشگاه ،این ساییدگی با
افزایش سن تشدید میشود و میتواند منشاء بروز خوردگی نیز باشد که در صورت
تداوم میتواند خاصیت اولیه مفصل را هم از بین ببرد.
عموزاده خلیلی تاکید کرد :یکی از مهمترین توصیههای پزشکی به مبتالیان
آرتروز در کنار کاهش وزن ،ورزشهای اختصاصی به منظور تقویت عضالت است
که همچون کمربند محافظ برای زانو عمل کند.
وی یادآور شد  :براساس نتایج برخی از مطالعات پزشکی ،برداشتن فشار (وزن)
نیز به مدت  ۲هفته از عضالت و همچنین عدم ورزش و تحرک (مثال به دلیل
شکستگی پا) میتواند ۵۰درصد از قدرت عضله را کاهش دهد .برگشت به حالت
طبیعی نیز مستلزم وارد کردن تدریجی وزن و ورزشهای نرم است.
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نقش حضرت خدیجه(س) در ایجاد عقالنیت در فضای جاهلی ؛
هشدار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم به شهروندان:

برای دریافت واکسن کرونا نیاز به ورود به
هیچسایتینیست

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم با صدور اطالعیهای به شهروندان این
استانهشداردادبرایدریافتواکسنکروناوهمچنینثبتپروندهسالمتنباید
وارد هیچ سایت و لینکی شوند.
در این اطالعیه آمده است :بتازگی پیام کاربران حاکی از آن است عده ای با
تولید یک پیام جعلی از مردم می خواهند وارد لینک سایتی به نا م سیب شوند تا
بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت ،واکسن کرونا بگیرند.
اطالعیه ادامه یافته است :سامانه سیب به هیچ عنوان در دسترس مردم نیست
بلکه فقط مراقبین سالمت و پزشکان می توانند وارد شوند ،به هیچ عنوان به بهانه
ثبت نام واکسن و ایجاد پرونده وارد سایتی تحت هر عنوانی نشوید.
اطالعیه حاکی است :هیچ تشکیل پروندهای در شرایط فعلی نیاز به ثبت نام
اینترنتی ندارد و هیچ لینکی برای ثبت نام و پرداخت هزینه صحت ندارد ،گول
پیامهایمجازیرانخورید.
در این اطالعیه تاکید شده است :به هیچ عنوان در این شرایط کرونا برای گرفتن
واکسن به مراکز بهداشت مراجعه نکنید ،چون هنوز واکسیناسیون گروههای
جمعیتی شروع نشده است اگر خبری شود ،در رسانه ها اعالم عمومی می شود.
در ادامه خاطرنشان شده است :تنها برای تشکیل و استعالم پرونده بهداشتی
با شماره تماس نزدیکترین مرکز یا پایگاه یا خانه بهداشت محل سکونتتان تماس
بگیرید و از مراقبین سالمت و بهورزان خود وضعیت دارا بودن یا نبودن پرونده
بهداشتی خود را سوال کنید .در پایان یادآور شده است :اگر پرونده نداشته
باشید یا ناقص باشد مراقبین سالمت در شهرها و بهورزان در روستاها از شما می
خواهند جهت تکمیل پرونده مراجعه کنید ،پس به هیچ عنوان برای واکسن یا
امورغیرمرتبطبهمراکزبهداشتمراجعهنشود.
با حضور استاندار قم صورت گرفت:

آغازعملیاتاجراییاحداث
سایتپسماندصنعتی

آیین کلنگ زنی احداث سایت پسماند ویژه و صنعتی استان قم روز پنجشنبه
همزمان با روز جهانی «زمین پاک» با حضور بهرام سرمست استاندار قم برگزار
شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در این آیین که با حضور معاون
عمرانی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد ،بر
ضرورت راه اندازی هرچه سریعتر این سایت جهت مدیریت اصولی پسماندهای
صنعتیاستانتأکیدکرد.
سید رضا موسوی مشکینی با بیان اینکه بیش از یک دهه موضوع احداث
سایت پسماند صنعتی استان به دالیل گوناگون حل نشده باقی مانده بود ،اظهار
داشت :پس از مکان یابی ،اخذ استعالم های الزم و طی مراحل قانونی و انتخاب
سرمایه گذار ،عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده است.
وی مکان احداث این سایت پسماند را دارای کمترین اثرات مخرب زیست
محیطی دانست و گفت :سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دیگر ارگان
هاودستگاههایاجراییمرتبطبرعملکرددرستورعایتدقیققوانینوضوابط
در این سایت نظارت مستمری خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان تصریح کرد :امیدواریم با راه
اندازیاینسایت،تخلفاتگستردهزیستمحیطیدرزمینهتخلیهپسماندهای
ویژه و صنعتی در اراضی و مراتع و حاشیه جاده ها و رودخانه های استان از میان
رفته و بدون تردید با هرگونه تخلفات در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.
سایت پسماند ویژه و صنعتی استان قم در فاز نخست در زمینی به وسعت ۵
هکتار و با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۵میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۰۰نفر مستقیم
و غیرمستقیم در کنار سایت پسماند شهری البرز احداث خواهد شد.
معاون سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم:

مبارزه با عرضه کاالی قاچاق تشدید
شدهاست

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :از
ابتدای سالجاری با هدف نظارت بیشتر بر بازار ،مبارزه با عرضه کاالی قاچاق در
استانتشدیدشدهاست.
احمد رضا سمیعی نسب بیان کرد :بازرسان این سازمان از ابتدای سال تا پایان
نماه ۷۰۴،مورد بازرسی به منظور جلوگیری از تخلف (عرضه ،نگهداری و
فروردی 
فروش کاالی قاچاق) در سطح بازار استان به انجام رساندند.
وی افزود :از این تعداد بازرسی ۶،مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف ،به ارزش
یک میلیارد و  ۶۳۰میلیون ریال شد که همه آنها برای رسیدگی و صدور رای ،به
اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی گردید.
یها نسبت به مدت مشابه سال
وی با اشاره به افزایش قابل توجه آمار بازرس 
قبل ،ادامه داد :در همین رابطه تعداد پروند هها  ۵۰۰درصد افزایش یافتهاست،
همچنین از حیث ارزش ریالی ،آمار رشد  ۹۸۷درصدی را نشان میدهد.
سمیعی نسب گفت :در این راستا در خصوص مواد غذایی یکهزار و  ۳۷۱قلم
کاال و پارچه  ۶طاقه۲ ،هزار لیتر بنزین و  ۳۳۰قلم کاالی آرایشی و بهداشتی
قاچاق کشف و ضبط شدهاست .وی بیان کرد :همچنین بازرسان این سازمان
تعداد  ۱۷۹مورد تذکر و اخطار کتبی به واحدهای خرده فروش داده و سه
صورتجلسه قاچاق ماده ( ۲۱پرونده زیر  ۱۰میلیون ریال) تنظیم کردهاند .وی
ادامه داد :در همین رابطه  ۳۶گشت مشترک با دستگا ههای نظارتی استان نیز
برگزار شدهاست که این گشتهای مشترک با حضور دستگا ه هایی نظیر اداره
کلتعزیراتحکومتی،سازمانجهادکشاورزیومعاونتغذاودارودانشگاهعلوم
پزشکیقمبودهاست.
مدیر دفتر تأمین مسکن کمیته امداد استان قم :

3500خانوادهمددجوقمی
نیاز به مسکن دارند

مدیر دفتر تأمین مسکن کمیته امداد استان قم با بیان اینکه بیش از سه هزار و
 ۵۰۰خانوار از مددجویان تحت حمایت ،مستأجر و یا فاقد مسکن هستند گفت:
امیدواریم خیران همچون گذشته به ویژه در ماه مبارک رمضان به کمک این نهاد
بشتابند و ما را در رفع مشکالت مسکن نیازمندان یاری کنند.
به گزارش عصر چهارشنبه پایگاه خبری کمیته امداد ،یوسف رشیدی در گفت و
گوییمهمتریندغدغهخانوارهایتحتحمایترامسکندانستوگفت:کمیته
امداد استان قم برای خانه دار شدن خانواده های تحت حمایت به عنوان یک
اولویت و اقدام زیربنایی در توانمندسازی خانوارها ،اهتمام جدی دارد.
وی افزود :طی سالهای اخیر اقدامات خوبی برای تأمین سرپناه مددجویان این
نهاد انجام شده است و در آینده نزدیک هم خبرهای خوشی برای خانهدار شدن
آنها اعالم خواهد شد.
مدیر دفتر تأمین مسکن کمیته امداد استان قم گفت :این نهاد سال گذشته
برای خرید ،ساخت و تعمیرات مسکن یک هزار و  ۵۷۱مددجوی خود ،بیش از
 ۹۱میلیارد ریال هزینه کرد.
رشیدی با اشاره به اینکه تسهیالت مسکن به صورت بالعوض و قرض
الحسنه از منابع دولتی و کمک های مردمی تأمین می شود ،تصریح کرد:
مردم نیکوکار و خیران برای تأمین مسکن نیازمندان میتوانند کمک های
خود را به کارت شماره  ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۶۳۹۸بانک ملت و یا کارت شماره
 ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۰۹۵۲بانک ملی با شناسه ۳۳۲۲۶۳واریز کنند.
حدود  ۲۲هزار و  ۲۷هزار خانوار در قالب حدود  ۳۹هزار و  ۸۵۰هزار نفر تحت
حمایتکمیتهامدادقمهستند.

حضرت خدیجه (س) ،حامی بیبدیل و راستین رسالت جهانی پیامبر اکرم

(ص)

دهم رمضان سالروز رحلت حضرت
خدیجه(س) ،یکی از زنان بهشتی و نیکوترین آنها
ت که با تحمل رنجها پایههای رسالت حضرت
اس 
محمد(ص) را محکم و جان و مال خود را تقدیم
مقام رسالت کرد.
گسترش ،بقا و تداوم اسالم با حمایت های مادی
و معنوی بانویی بزرگوار انجام گرفت که حق بسیار
بزرگی بر تمام مسلمانان دارد .آن حضرت از چنان
جایگاهی برخوردار است که افزون بر منابع شیعی،
منابع دیگر فرق اسالمی نیز نتوانسته اند از ذکر
فضایلش خودداری کنند .طهارت و پاکدامنی
حضرت خدیجه (س) موجب شد که ایشان به
عنوان طاهره ملقب شوند و همه ائمه معصومین
(ع) از نسل ایشان باشند .مطالعه و بررسی زندگی
حضرت خدیجه(س) در منابع دیگر می تواند در
مسیر شناخت شخصیت ،نقش و عملکرد وی
در پیشرفت اسالم مفید باشد .درباره این بانوی
بزرگوار ،آثار و تالیفات گوناگونی به رشته تحریر در
آمده که تنها  ۲۹عنوان کتاب درباره سیره و سبک
زندگی آن حضرت ،در یک دهه گذشته در قم به
چاپ رسیده است.
این بانوی کرامت همراه و یار همیشگی
پیامبر(ص) بود و در زمان حیات خود و در تمام
روزهای سخت لحظه ای ایشان را تنها نگذاشت.
سرانجام بانوی مهر و کرامت پس از عمری نیک
سرشتی ،دستگیری از نیازمندان و همراهی با
رسول خدا(ص) در  ۱۰رمضان سال دهم بعثت
و سه سال پیش از هجرت پیامبر(ص) از مکه به
مدینه ،چشم از جهان خاکی فرو بست .رحلت
حضرت خدیجه(س) برای رسول الله (ص) و
مسلمانانی که در شعب ابیطالب در محاصره
بودند ،آنچنان اندوهناک بود که این سال را «عام
الحزن» به معنی سال اندوه نام نهادند.
به بهانه سالروز وفات حضرت خدیجه(س) به
بررسی و واکاوی سیره اخالقی و عملی ایشان
در گفت وگو با «حجت االسالم علی سلمانی»
پژوهشگر دینی و استاد تاریخ اسالم پرداخت ایم.
*شناخت تمام وجوه شخصیتی همچون
حضرت خدیجه(س) چه ضرورتی دارد؟
حضرت خدیجه ،قبل از بعثت پیامبر(ص) یعنی
در سال های جاهلیت ،زندگی خود را با پیامبر
اکرم(ص) آغاز کرده است؛ سال هایی که کرامت
زنان نادیده گرفته می شد ،دختران زنده به گور
شده ،فساد ،فحشا ،خرافه و شرک رایج و مرسوم و
سراسر جامعه رافرا گرفته بود .رفتارو اعمال خدیجه
کبری(س) در این دوران نشانگر شخصیت واالی
ایشان است ،زیرا او هرگز دامن خود را به این مسایل
آلوده نساخت و به عنوان طاهره قریش الگوی زنان
و به عنوان تاجری موفق الگوی مردان هم عصر
خویش بود و در طول  ۲۵سال زندگی مشترک
با پیامبر (ص) همه جانبه از ایشان پشتیبانی
می کرد .حضرت خدیجه(س) به دلیل موقعیت
اجتماعی و خانوادگی و خصوصیات شخصیتی
منحصر به فرد خود ،نقش بسزایی را در استحکام و
انسجام جامعه اسالمی ایفا کرد .از این رو شناختن
جایگاه و مقام این بانو به عنوان ام المومنین ،بر
جهان اسالم ضروری است و غفلت از شناخت این
بانوان تأثیرگذار در اسالم ،مناسب نیست .وجوه
شخصیتی حضرت خدیجه (س) آنچنان واالست
که به خودی خود موضوعیت دارد .جایگاه این
بانوی پرهیزکار به واسطه همسری رسول اکرم(ص)
و حتی به واسطه مادر حضرت فاطمه زهرا (س)
بودن ،بدست نیامده است .بنابراین شناخت تمام

وجوه شخصیتی همچون خدیجه (س) کاری بس
دشوار است .بانویی که پیامبر اکرم (ص) با شنیدن
نام وی ،اشک بر گونه های مبارکش جاری می شد
و از او به بزرگی یاد می کرد.
*بر پایه گفته بزرگان تاریخ نویس و صاحبان
فضل برخورداری از هوش و درایت حضرت
خدیجه(س) از جمله خصایص ویژه آن
حضرت(س) به شمار می رفته است ،در این
خصوصتوضیحدهید؟
حضرت خدیجه (س) در آن روزگار جاهلیت
از جمله بانوان صاحب بینش و منش بود ،این
آگاهی را ،عالوه بر خاندان خود و مرهون هوش و
درایت خویش و آشنایی با علماء و دانشمندان آن
زمان بود .از ویژگی های حضرت خدیجه (س)
اینکه از هوش ،عقل و تدبیر سرشاری برخوردار
بود ،آنچنان که درباره ایشان گفته شده« :خدیجه
بانویی خردمند و خردورز بود ».در فضایی که جهل
و بیسوادی همه جا را گرفته بود ،به ویژه زنان که
از بیشتر مزایای زندگی محروم و طرد شده بودند،
حضرت خدیجه (س) دارای کمال ،ایمان و عقل
در سطح باال بود .نمونه بارز هوش و درایت ایشان
را می توان در تن ندادن به فرهنگ جاهلیت ،اشعار
وی و روایت کردن حدیث از پیامبر(ص) مشاهده
کرد .حضرت خدیجه (س) در آن فضای جاهلی،
فرهنگ عقالنیت را یافت و روی این اقتصاد جاهلی
خط بطالن کشید ،او با ثروتی که داشت ،نیازی
به تجارت نداشت ،او می توانست با ربا که تجارت
رسمی آن دوران بود ،خود را اداره کند و خطر
تجارت در راه های پر خطر شام و حجاز را نپذیرد؛
اما آن بانو فرهنگ جاهلی و ربا را تحریم کرد و
اموال خود را تحت اشراف پیامبر(ص) به سودآوری
رساند.
*آگاهی از آموزه های ادیان الهی از دیگر
خصایص آن بانوی بزرگ اسالم به شمار می رود،
این موضوع از کجا نشأت می گیرد؟
حضرت خدیجه (س) گفت و شنودهایی با
مسیحیان و اهل کتاب داشت .در این راستا
دریافته بود که پیامبری(ص) در مکه ظهور می
کند و خورشید وجودش عالم تاب خواهد شد،
از این رو جزو منتظران چنان ظهوری بود تا در
پرتو آن ،نابسامانی های اجتماعی ،فرهنگی و
اخالقی جامعه سامان یابد و مردم از آلودگی های
جاهلیت نجات یابند .حضرت خدیجه (س) نه
مانند زن عادی و معمولی آن روز جامعه عرب ،به
گوشه گیری و انزواگزینی ظالمانه و تحمیلی تن
سپرده بود و نه همچون زنان اشراف ،شب نشینی
ها ،اسارت ها ،خفت ها و بردگی جنسی زن
اشرافی مکه و حجاز را به رسمیت می شناخت.
او به آیین بت پرستی رایج بها نمی داد و سخت
منتقد و مخالف آن بود .با پویایی فکر و اندیشه خود

به تجارت می پرداخت و از این راه ،بر مال حالل
خویش می افزود ،بر اقتصاد جامعه ،نظارت می
کرد ،گروهی را به خاطر همراهی با کاروان خویش
اداره می کرد ،نیازهای متنوع مردم به کاال و وسایل
زندگی را برطرف می ساخت و بهتر و مطلوب تر
از همه به ندای آزادمنشی و آزادیخواهی و ستم
ستیزی خویش با روزگارش پاسخ می داد.
*مناسبات اقتصادی و روابط شغلی حضرت
خدیجه(س) با پیامبر اکرم(ص) به چه گونه ای
بود؟
وضعیت اقتصادی حضرت خدیجه(س) این گونه
بود که قبل از اسالم این اموال و امکانات را داشت
و بعد از اسالم همه را تقدیم پیامبر اسالم(ص) کرد
و فرمود که همه این اموال مال شما و من کنیز شما
هستم .خودش را کنیز رسول خدا (ص) معرفی کرد.
این جمالت در روایاتی در بحاراالنوار وجود دارد ،از این
رو پیامبر(ص) میفرماید :دین من با  ۲چیز پیشرفت
و قوام پیدا کرد؛ یکی مال خدیجه و دیگری مبارزه و
شمشیر امیرالمومنین(ع) و نیز مجاهدتهایی که
ایشان انجام دادند .او دین خدا را با مالش یاری کرد.
ت خود را و هر
ل و امکانا 
این مهم است که شما اموا 
چه دارید ،برای پیشبرد اهداف دین و مکتب و برای
معرفیاهلبیتهزینهکنید.آبروومالراهزینهکنید.
پیامبر(ص)فرمودحضرتخدیجه(س)اینگونهبود.
مال و آبرویش را هزینه کرد.
*پرداختن به زندگانی بزرگان اسالم همچون
حضرت خدیجه(س) و رهنمون گرفتن از آنها
چه ضرورتی دارد؟
بیان مسیر ازدواج پیامبر(ص) و چگونگی عمل
ایشان ،الگو و درسی بزرگ برای جوانان است که در
این امر مقدس چه مالکهایی را مدنظر قرار دهند.
تعمق و نگاه عبرتآموز و توجه به فلسفه و منش
و موضع گیری های بزرگان در زندگی نخستین
نتیجهای است که از مطالعه هوشمندانه سیره
آنها بهدست میآید و بدیهیترین اثر آن آگاهی و
بصیرت در پیمودن مسیر و دور شدن از سردرگمی
است .مطالعات و تحقیقات گستردهای که در
مؤسساتوپژوهشکدههاتوسطپژوهشگراندینی
و متعهد بهطور پیوسته و اصولی و تخصصی باید
آغاز شود .پرداختن به نکات مبهم و فراموششده
در تاریخ اسالم و روشن شدن چرایی نکاتی که با
وجود کمارزش بودن ،پررنگ جلوه دادهشدهاند،
حرکتی بسیار ارزنده در شفافسازی تاریخ است.
نقل تاریخ خود علمی مستقل است و بحث تفسیر
و بررسی تاریخ ،علمی مهمتر ،تا بتوانیم آن نتیجه
الزم را در عبرتآموزی از تاریخ و تفکر و تعمق در آن
طبق سفارش قرآن بهدست آورد .شناخت زندگی
و ابعاد شخصیتی و نقش حضرت خدیجه(س)
در اسالم از جمله وظایفی به شمار می رود که هر
مسلمانی باید به آن توجه کند.

انجام مراسم عبادی؛ جمعی یا فردی ؟

کرونا و چگونگی انجام مراسم عبادی در ماه مبارک رمضان

هجومپیکچهارمکروناوانجاممراسمهایعبادیدرماهمبارکرمضانیکیازبحثهای
مهم و دغدغههای این روزهای مردم روزهدار است .برخی معتقدند باید مراسم عبادی را به
هر حال به صورت جمعی برگزار کرد و گروهی بر انجام اعمال به طور فردی تاکید دارند .اما
وظیفهمسلماناندراینشرایطچیست؟
 ،پیامبر اسالم (ص) در خطبه شعبانیه درباره فضیلت و عظمت ماه رمضان فرموده است:
«ای بندگان خدا ،ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رویآورده است؛ ماهی
که نزد خداوند بهترین ماههاست؛ روزهایش بهترین روزها ،شبهایش بهترین شبها و
ساعاتشبهترینساعاتاست».
ی پر از
بدون شک ماه رمضان برای همه مسلمانان از جایگاه ویژهای برخوردار است .ماه 
برکت و نعمت که روزه در آن بر پیروان دین اسالم واجب شده است .از همه مهمتر اینکه قرآن
کریم در این ماه بر پیامبر نازل شده .طبق آیه  ۱۸۵سوره بقره خدای سبحان میفرماید:
«ماه رمضان ،ماهی است که قرآن به عنوان راهنمایی مردم و نشانههای هدایت و فرق میان
حق و باطل در آن ،نازل شده است».
اجتماعاتمسلمانانوحالوهواییملکوتیتر
یکی از ویژگیهای مهم ماه مبارک رمضان ،که موجب پیوند و انسجام بیشتر میان
مسلمانان شده ،انجام مراسم عبادی و جمعی در مساجد و اماکن مذهبی است .اما
متاسفانه ویروس کرونا که بر همه زندگی ما سایه انداخته ،امسال را مانند سال گذشته
برای مسلمانان و روزهداران سخت کرده است .با توجه به رعایت پروتکلهای بهداستی که
بر مبنای آن تا حد امکان باید از تجمعها دوری و فاصل ه اجتماعی رارعایت کرد ،برگزاری
مراسمهای جمعی در این روزها ،کاری نادرست و غیرانسانی است.
انجام مراسم عبادی؛ جمعی یا فردی
حجتاالسال م علی سرلک استاد حوزه و دانشگاه درباره لزوم انجام مراسم عبادی جمعی
یا انفرادی در این شرایط به خبرنگار ایرناپالس گفت :مراسم عبادی را میتوان هم به صورت
فردی و هم جمعی انجام داد .طبیعتا بهجا آوردن این مراسم به هرگونهای که امکانش باشد،
خوب است .اما خاصیت و اثری که در اجتماع است در فرد نیست .به عبارت دیگر ،دعای
جمع بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .اما در حال حاضر که با شرایط کرونا مواجه شدهایم و
از آنجا که این ویروس بسیار بیرحم ،خطرناک و پر جهش است ،باید بسیار رعایت کنیم.
بهاعتقاداو،بهاندازهایکهجمعهاواجتماعهایمذهبیرعایتمیکنند،مجموعههای
دیگر کمتر رعایت میکنند .اما باالخره خط قرمز این مساله ،رعایت قواعد و پروتکلهای
بهداشتیوپیشگیریازتکثیروانتشارکروناست.
حفظ جان واجب است
این کارشناس مذهبی درباره اولویت دادن دین به عبادتهای مستحب و جمعی در
برابر حفظ سالمتی افراد ،بیان کرد :اگر اینها در مقابل یکدیگر قرار بگیرند حتما حفظ
جان واجب است .اگر انسان جایی باشد و بخواهد یک عبادت مستحبی انجام دهد اما
جانش به خطر بیفتد ،حتما حفظ جان واجب است .حجتاالسالم سرلک با بیان اینکه
ی فقط به موضوع و مساله اجتماعهای دینی حساسیت دارند ،افزود :البته بدون تردید
برخ 
حساسیتشان بر خیرخواهی است .در هر صورت اگر شرایط به گونهای باشد که قابل
ب است تا انجام دادن یک امر مستحبی.
اجتماع کردن نباشد ،حتما رعایت حفظ جان واج 
اعمال مستحب و نظر فقها درباره به جا آوردن آن
امانظرمراجعوفقهابرایانجاماعمال مستحبدرشرایطیمانندروزگارکرونایی چیست

معاون سپاه استان قم:

انقالباسالمیخطقرمزسپاهپاسداراناست

معاون هماهنگ کننده سپاه استان قم با اشاره به اینکه انقالب اسالمی خط
قرمز سپاه پاسداران است گفت:ماموریت اصلی سپاه مقابله با تهدیدات انقالب
اسالمیاست.
سرهنگمهدیکبیریپوربهمناسبتسالروزتاسیسسپاهدرجمعخبرنگاران
در قم اظهارداشت :سپاه به دلیل وجود انقالب اسالمی تشکیل شد و به فرمایش
رهبر معظم انقالب اسالمی یک معجزهای در عصر حاضر بود و همه ابرقدرتها
نسبت به این پدیده عکس العمل نشان دادند و الزم بود مجموعه و تشکلی از این
نهال تازه ،حراست و پاسداری کند؛ لذا با تدبیر بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
حضرت امام خمینی (ره) این نهاد به اسم سپاه برای حفاظت از انقالب تشکیل
شد.
وی افزود :بر اساس اصل ۱۵۰قانون اساسی؛ حفاظت از انقالب و دستاوردهای
انقالب اسالمی در هر زمینه ای مانند جنگ اقتصادی ،فرهنگی اعتقادی و غیره
و هر تهدیدی که به انقالب تحمیل شود سپاه مأموریت دارد و صرفا مأموریت آن
نظامی نیست .کبیری پور تصریح کرد :امروزه که شرایط و نیازهای مهم نظام
اقتصادی و فرهنگی است ،بیشتر فعالیت سپاه و به خصوص بسیج در زمینههای
ترویج سبک زندگی اسالمی ،مقابله با آسیبهای اجتماعی ،محرومیتزدایی،
اشتغال ،علمی ،فرهنگی ،تعلیم و تربیت و غیره است .وی ادامه داد :رویکرد
جدیدی در سپاه در حوزه جنگ نرم ایجاد شده است که محوریت آن محله
محوری و توانمند کردن افراد ساکن در بسیج محالت است که باید نسبت به
مسائل اجتماعی؛ مشکالت را پیدا و ریشه یابی کنند و به دنبال راه چاره باشند،
وظیفه سپاه هم در این زمینه تسهیلگری ،حمایت و پشتیبانی است .عملکرد
درحوزه سازندگی و محرومیت زدایی معاون هماهنگ کننده سپاه قم اقدامات
سپاه را در سال گذشته بنا بر شعار سال دانست و بیان کرد :در سال گذشته یکی
از مأموریتهای سپاه عارضه یابی و پایش واحد های صنعتی بود که در این طرح
دست کم یک مشکل از مشکالت  ۱۳۵واحد صنعتی رفع شد و امسال هم این
طرح ادامه دارد .وی با اشاره به حوزه سازندگی و محرومیت زدایی خاطرنشان کرد:
در سال گذشته  ۹۷واحد مسکونی برای مردم استان لرستان با کمک خیرین و
مردم قم ساخته شد و با توجه به زلزله سی سخت  ۵۰واحد قرار است برای زلزله
زدگان آن منطقه ساخته شود  .کبیری پور ادامه داد :تاسیس  ۲۴۰صندوق قرض
الحسنه مردم یار با ۸۵۳۰نفر عضو و ثبت ۵۰۰گروه جهادی که درون استانی و فرا
استانی کار جهادی می کنند نیز از دیگر اقدامات سپاه استان قم است .وی افزود:
همچنین سال گذشته ۱۲۵باب واحد مسکونی تعمیر و بازسازی شد و ۱۵۴سری
جهیزیه شامل ۱۴قلم به ارزش ۳میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان که پنجاه درصد آن
توسط سپاه و پنجاه درصد دیگر آن توسط خیرین تامین شد ،نیز از جمله خدمات
سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم است.
رئیسعقیدتیسیاسینیرویهواییارتش:

شهیدقرنی نقشموثریدرتثبیت
ارتش ایفا کرد

رئیسعقیدتیسیاسینیرویپدافندهواییارتشگفت:پسازپیروزیانقالب
اسالمی ،حضرت امام (ره) در مقابل شعار انحالل ارتش ایستادند و سپهبد شهید
قرنی نیز در اثبات توانمندی ارتش نقش موثر و اساسی را ایفا کرد.
حجتاالسالم و المسلمین محمد باقر روشندل در آیین عطرافشانی و گلباران
مزارشهیدقرنیکهدرآستانهسالروزشهادتاینشهیدواالمقامدرصحنامامرضا
(ع) حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد اظهار داشت :پس از پیروزی انقالب
اسالمی عدهای از گروهکهای ضدانقالب و وابسته به استکبار جهانی زمزمه
انحالل ارتش را مطرح میکردند .وی با اشاره به پیام حضرت امام در مخالفت با
انحالل ارتش مبنی بر اینکه بدنه ارتش از خود امت اسالمی است و باید حفظ
شود عنوان کرد :سپهبد شهید قرنی از کسانی بود که در اطاعت از امر امام راحل
در برابر توطئه انحالل ارتش به شدت مقاومت کرد و در این زمینه نقش اساسی ایفا
نمود .روشندل ادامه داد :شهید قرنی برای مقابله با غائله کردستان طوری برنامه
ریزی و مدیریت کرد تا این قطعه عزیز کشورمان از دست گروهکهایی که با شعار
فریبنده انحالل ارتش جلو آمده بودند رهایی یابد .وی افزود :گروهک ضاله فرقان
نقش آفرینیهای موثر شهید قرنی را تاب نیاورد و این فرمانده مطیع امر والیت
را به شهادت رساند و بدین سان نام پرافتخارش به عنوان نخستین شهید ترور و
نخستین سپهبد شهید پس از پیروزی انقالب اسالمی ثبت شد .رئیس عقیدتی
سیاسی پدافند هوایی ارتش ادامه داد :جا دارد از شهدای بزرگوار سپهبدهای
اخالص ،صیاد شیرازی و حاج قاسم سلیمانی که به دست منافقان و استکبار
جهانی به شهادت رسیدند نیز یاد کنیم زیرا این فرماندهان واالمقام جان خود را در
طبق اخالص نهادند تا نظام اسالمی از هر گزندی محافظت شود و توسط همین
گروهکهای ضدانقالب وابسته به استکبار جهانی به شهادت رسیدند .سپهبد
محمد ولی قرنی نخستین رییس ستاد ارتش جمهوری اسالمی و اولین قربانی
ضد انقالب بعد از پیروزی انقالب است .غائل ه کردستان در زمان او آغاز شد و او
در این قضیه با تصمیمگیری قاطع و به موقع توانست جلوی پیشروی ضد انقالب
را بگیرد و در نهایت همان قاطعیت در جایگاه ستاد ارتش خشم ضد انقالب را
برانگیخت تا سرانجام در سوم اردیبشهت ماه  ۵۸در منزلش از سوی گروه فرقان
ترور شد.
معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم :

محور قدیم قم – جعفریه بهسازی شد

ومسلمانانبایدچگونهعملکنند؟
سرلک در اینباره توضیح داد :اگر حضور انسان باعث اذیت و آزار خود و دیگران شود و
خطر جانی داشته باشد ،اجتماعات اشکال دارد و حرام است .اما اگر خطر نداشته باشد،
به طور طبیعی چنین حکمی هم نیست ،یعنی حکم تابع موضوع است .اگر موضوع ما
مسالهای مانند «اجتماعات» باشد که برای خود و دیگران خطر جانی داشته باشد ،حرام
است .اما اگر این خطر نباشد ،اشکالی ندارد.
این کارشناس دین یادآور شد :مساله مهم این است که باید از ظرفیت بزرگی به اسم
ظرفیت معنویت و گرایش باطنی افراد برای حفظ آرامش روحی استفاده کنیم؛ به نظرم
نباید خودمان را از این ظرفیت محروم کنیم.
ثواب اعمال عبادی در منزل
وی با رد برخی دیدگاهها مبنی بر کم شدن ثواب انجام اعمال عبادی در منزل ،افزود  :هر
کار خیری در منزل و در خلوت انجام دهید ثواب دارد .توجه کنید نماز شب که تا این اندازه
ثواب دارد ،اصل آن به دل شب ،تنهایی و خلوت تعلق دارد .هر کسی در هر حالی عبادت
کند چه در تنهایی و چه در منزل خود ،به چشم و نگاه خداوند میرسد و همه این دعاها و
توجهاترامیشنود.
حجتاالسالم سرلک درباره چگونگی راز و نیاز مردم در این روزها افزود :متناسب با
شرایطی که در حال حاضر داریم ،هر اندازه که با رعایت این قواعد و پروتکلها بتوانیم به
دامن خدا پناه ببریم و توسل بیشتری داشته باشیم حتما حالمان بهتر و روحیهمان تقویت
خواهد شد .من فکر میکنم یکی از عظمتهای وجودی خدا این است که در هر حالی او
به ما نزدیک است.
خدا به ما نزدیک است و این نزدیک بودن در همه جا و همه حالت وجود دارد .امیداورم
که این دوری را بتوانیم با مناجات ،نیایش و حالتهای معنوی برطرف کنیم و به او نزدیکتر
شویم .این راهی است که به فضل خداوند بر روی ما باز است؛ بویژه با مضامین ناب دعاها و
مناجاتی که از معصومین(ص) به ما رسیده است.

معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان
قم گفت :با اعتباری افزون بر  ۱۶میلیارد ریال ،طرح بهسازی محور قدیم قم –
جعفریه ( کمربندی پاچیان ) به طول تقریبی  ۵.۳کیلومتر اجرا شد و مورد بهره
برداری قرارگرفت .به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل راهداری و
حمل ونقل جاده ای قم  ،محمدرضا زیدآبادی در گفت و گویی افزود :در راستای
صیانت از راهها و ارتقای سطح سرویس در محورهای روستایی ،طرح بهسازی
محور قدیم قم – جعفریه در دستور کار قرار گرفت .وی ادامه داد :این طرح در ۲
قطعهوبهطولتقریبی ۵.۳کیلومتردرمحورقدیمقم–جعفریه(کمربندیپاچیان
) اجرا شد و به بهره برداری رسید  .زیدآبادی طول قطعه نخست این طرح را قریب
 ۳.۱کیلومتر عنوان و تصریح کرد :قطعه نخست از قلعه سنگی آغاز می شود و تا
مسجد حضرت ابوالفضل(ع) امتداد یافته است  .وی محل اجرای قطعه دوم طرح
بهسازی محور قدیم قم – جعفریه را محدوده روستای پاچیان اعالم کرد و گفت:
طول قطعه دوم این پروژه نیز افزون بر  ۱.۲کیلومتر است .زیدآبادی درخصوص
مشخصات فنی طرح بهسازی محور قدیم قم – جعفریه اظهار داشت :با توجه به
وضعیت رویه راه و متناسب با شرایط آن در این مسیر ،نسبت به اجرای درزگیری،
لکه گیری و روکش آسفالت اقدام گردید  .وی با اشاره به اهمیت بهسازی محور
قدیم قم – جعفریه ( کمربندی پاچیان ) گفت :محور قدیم قم – جعفریه محل تردد
اهالی  ۲۰روستا می باشد که از تداخل ترافیک روستایی با جریان تردد در بزرگراه
قم – جعفریه تا حد چشمگیری می کاهد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم:

افزایشخودسرانهقیمتنانغیرقانونیاست

مدیرکل غله و خدمت بازرگانی استان قم با تاکید بر ثبات نرخ نان در قم و برخورد
با متخلفان گرانفروش ،گفت :افزایش قیمت نان در این استان خودسرانه است.
سعید محمدی در گفت و گویی در خصوص اخباری که مبنی بر افزایش قیمت
نان در استان منتشر شده است ،گفت :هیچگونه افزایش نرخی برای نان در ماه
مبارکرمضاننداشتهایم.
وی افزود :تعدادی از نانوایان در ماه مبارک رمضان در سطح استان خودسرانه
اقدام به افزایش نرخ کردهاند که این مساله در حال بررسی از سوی دستگاههای
نظارتی است و با عامالن نیز برخوردهای شدید صورت خواهد گرفت.
محمدی ادامه داد :افرادی که خودسرانه اقدام به افزایش نرخ نان کنند ،از سوی
دستگاههای متولی شناسایی شده و برخوردهای قانونی الزم با آنها خواهد شد.

اقتصادی5
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وزیرجهاد کشاورزی اعالم کرد:

رشد قابل توجه سیستمهای نوین آبیاری

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا قبل از دولت تدبیر و امید تمام سیستمهای نوین
آبیاری کشور یک میلیون و  ۲۹۰هزار هکتار بود گفت :اکنون با اقدامات صورت گرفته
در دولت تدبیر و امید این عدد به  ۲میلیون و  ۴۷۲هزار هکتار رسیده که عدد قابل
توجهیاست.
«کاظم خاوازی» روز پنجشنبه در مراسم ملی بهره برداری از طرح های بخش
کشاورزی با حضور ریاست جمهوری افزود :این افزایش صرف نظر از اهمیتی که در
بخش کشاورزی دارد موجب رشد تولید در بخش صنعت شده به گونه ای که در بخش
تولید شیرآالت و لوله های مورد نیاز پیشرفت چشمگیری ایجاد کرده است.
وی در توضیح پروژه های امروز بخش کشاورزی گفت :چهار هزار و ۶۳۵طرح به بهره
برداری رسید که بیش از هشت هزار و ۲۱۷میلیارد ریال ارزش سرمایه گذاری آنها است
و حدود  ۴۲هزار و  ۳۰۰نفر اشتغال زایی به همراه دارد.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت :این پروژهها در چهار بخش پروژه بزرگ
آبرسانی در سیستان و بلوچستان ،سیستم های نوین آبیاری  ،بخش شیالت و پروژه
چهارم در بخش دام و طیور است.

خاوازی درباره پروژه نخست گفت :در سال  ۹۳با سفر ریاست جمهوری به استان
سیستان و بلوچستان این پروژه شکل گرفت و با فرمان مقام معظم رهبری و حمایتها
و تایید ایشان سه هزار و  ۴۰۰میلیارد به این پروژه اختصاص یافت و در خرداد سال
گذشته  ۳۹هزار هکتار از این پروژه که بخش پایانی فیزیکی پروژه بود خاتمه یافته و
افتتاحشد.
وی افزود :ادامه آن  ۳۲هزار هکتار است که آبرسانی دقیق و کنترل همه لوله ها و
شیرآالت بود و همچنین  ۱۴هزار هکتار بعدی تا سر قطعات  ۵هکتاری ادامه یافته و در
عمل خاتمه یافت و در درون مزارع هم مجدد عالوه بر اتمام پروژه ،سیستم های نوین
آبیاری در حال اجرا است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت :این پروژه تقریبا  ۷۰هزار بهره بردار را شامل شده و در
شهرهای زابل ،زهک ،نیمروز،خامون و هیرمند است و پروژه عظیمی است که به نوع
خود هم در بخش مهندسی و هم کشاورزی از قابلیت های باالیی برخودار است و
تقریبا  ۷۲۹روستا را در برمی گیرد که می تواند آینده این منطقه را هم از نظر اشتغال،
کشاورزی نوین و هم از نظر امنیت آبی تحت تاثیر قرار دهد.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران :

خاوازی افزود :پروژه بعدی سیستم های آبیاری نوین است ،در سال  ۹۲مجموع
سیستم های نوین آبیاری که در داخل کشور داشتیم صرفنظر از کیفیت آنها که با
سیستم های امروز بسیار متفاوت است ،یک میلیون و  ۲۹۰هزار هکتار در تمام بخش
کشاورزی بود که امروز به ۲میلیون ۴۷۲هزار هکتار رسیده که عدد بسیار قابل توجهی
است .
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد :اکنون یک خودکفایی صددرصدی در طراحی
سیستم های نوین آبیاری و ساخت ماشین آالت و دستگاه های مرتبط با این ایجاد شده
که سبب شد بهره وری فیزیکی در بخش کشاورزی افزایش یابد.
وی ادامه داد :رشد بهره وری به گونه ای است که قبل از این دولت به ازای هر
مترمکعب حدود ۹۲۰گرم در مجموع بخش کشاورزی برداشت محصول داشت و امروز
به  ۱۴۰گرم به ازای هرمتر مکعب آب مصرفی رسیده است و راندمان آبیاری در آن زمان
 ۳۹درصد بود که امروز به  ۴۵.۸درصد رسیده است.
خاوازی در باره بخش شیالت گفت :این بخش بسیار پرظرفیتی است و هنوز بسیار
بسیار جای کار دارد و رتبه ها و قابلیت های بسیار باالیی دارد.
ایران صاحب رتبه نخست در تولید ماهی قزل آال
وزیر جهاد کشاورزی افزود :در تولید ماهی قزل آال با  ۱۸۵هزار تن در سال رتبه اول
جهان را در اختیار داریم .
به گفته وی ،امروز در بسیاری از شاخصهای شیالت رتبه های خوبی کسب شده به
عنوان مثال در میگو تا قبل از دولت تدبیر و امید ۱۲.۷هزار تن میگو در کشور تولید می
شد که امروز به ۴۹هزار تن رسیده و ۸۸۵هزار تن کل تولید شیالت امروز به یک میلیون
 ۲۲۰هزار تن رسیده و قابلیت های بسیاری در شیالت به خصوص میگو وجود دارد.
خاوازی ظرفیت تولید کشور در تولید میگو را نامحدود برشمرد و خاطرنشان کرد :می
توانیم جزو گروه های مهم در دنیا باشیم و امروز ۱۶هزار هکتار مزارع پرورش میگو داریم
و تا پایان دولت هفت هزار هکتار دیگر به این مزارع اضافه خواهد شد.
وزیر جهاد کشارزی گفت :اتفاقات بسیار خوبی در بخش شیالت رخ داده به گونه ای
که در سال  ۹۲صادرات  ۷۱هزار تن بود که امروز به  ۱۴۴هزار تن محصوالت شیالتی
رسیده و اگر ارزش آن روز حساب شود حدود  ۲۴۰میلیون دالر بود که امروز به ۴۵۰
میلیون دالر رسیده است.
وی با بیان اینکه در بخش دام و طیور پروژه های بسیار عظیمی افتتاح می شود گفت:
در بخش دام و طیور در این هشت سال  ۳۶.۶درصد افزایش تولیدات روی داده و در
تولید شیر نیز به خودکفایی رسیده ایم و در گوشت نزدیک به خود اتکایی هستیم در
مرغ مرغ مورد نیاز تامین می شود.
خاوازی افزود :در تولید عسل هم تقریبا از  ۷۵هزار تن به  ۱۵۰هزار تن رسیده ایم و
اتفاقات خوبی در این بخش رخ داده است.
وزیرجهاد کشاورزی گفت :در سال  ۹۹وارد کننده کره بودیم اما امروز با واردات  ۴۵تا
 ۵۰هزار تن به خود کفایی رسیده ایم.

یک مسئول وزارت کشاورزی:

مرغهای وارداتی تنها برای تامین ذخایر استراتژیک است

اولین محموله مرغ وارد و در گمرک مانده است ،معاون
توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی تاکید
دارد که مرغهای وارداتی ترخیص هم بشود قرار نیست
در بازار توزیع شود ،واردات آنها تنها با هدف تامین ذخایر
استراتژیک انجام شده و قرار بر عرضه در بازار نیست.
ماه پایانی سال گذشته همراه با آشفتگی و گرانی
افسارگسیخته در بازار مرغ بود ،این شرایط موجب شد هیات
وزیران در جلسه  24اسفند  99به پیشنهاد وزارت خانههای
صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به منظور ترمیم
ذخایر استراتژیک گوشت سفید کشور و تنظیم بازار و حمایت
از مصرفکنندگان ،با واردات تا  50هزار تن گوشت مرغ
با استفاده از ارز ترجیحی  4200تومانی از سوی شرکت
پشتیبانی امور دام کشور موافقت و معاون اول رییس جمهور

تصویب نامه مربوط به واردات تا  50هزار تن گوشت مرغ با
استفاده از ارز ترجیحی را ابالغ کند.
حاال گمرک اعالم کرده که اولین محموله از این مرغها در
روزهای اخیر در حجم حدود  90تن وارد شده است .هر چند
به دلیل برخی مسائل ،هنوز مجوز ترخیص دریافت نکرده
است.
دلیل این تاخیر در ترخیص عدم صدور مجوز دامپزشکی
برای ترخیص این کاال اعالم شده چراکه این سازمان ایراداتی
به بسته بندی مرغها و عدم درج تاریخ تولید و انقضا به زبان
فارسی وارد کرده است.
برخی بر این باورند ترخیص و ورود این مرغها به کشور بازار
مرغ را متعادلتر میکند و از تکرار نابسامانی و افزایش قیمت
مرغجلوگیریمیشود.

امید گیالنپور ،معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و
کارهای کشاورزی ،به خبرنگار ایلنا گفت :واقعیت این است
که قرار بر توزیع مرغهای وارداتی در بازار نیست و این مرغها
تنهاتامینکنندهبخشیازذخایراستراتژیکهستند.
وی ادامه داد :چراکه اکنون تولید در سطح مناسبی قرار
دارد و قیمتها متعادل است.
گیالنپور با تاکید بر اینکه مجوزهای صادر شده برای
واردات مرغ نیز با همین عنوان" واردات برای تامین ذخایر
استراتژیک" است ،افزود :قرار نیست این مرغها سر از بازار
مصرف در بیاورند مگر اینکه بازار دچار التهاب شود و تولید
داخلپاسخگوینیازنباشد.
وی حداکثر مجوز صادر شده برای واردات را همان  50هزار
تنی عنوان کرد که در هیات دولت تصویب شده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت :بانکها هریک
برای خود بنگاههای اقتصادی شدند و وقتی دولت یا همان بانک مرکزی این اجازه
را داده تا به سمت فعالیتهای سودده سوق پیدا میکند ،دیگر جذابیتی برای او
ندارد که من تولیدکننده به او سود پرداخت کنم .درحالی که همان پول را به بازار
سکه ،ارز و بیمه میبرد و سود بیشتری کسب میکند
نیما بصیری تهرانی در گفتوگویی درباره میزان حمایت بانکها از واحدهای
تولیدی اظهار کرد :مطمئنا آنطور که باید همکاری از سوی بانکها وجود داشته
باشد وجود ندارد اما نباید یک طرفه قضاوت کرد ،همه اینها به دولت باز میگردد.
وقتی دولت خدمات نمیدهد و خدمات مازادی از بانکها یا تولیدکنندگان
درخواست میشود ،بین بانکها و واحدهای تولیدی هم اختالف ایجاد میشود.
وی با اشاره به بنگاهداری بانکها تصریح کرد :قوانین و تعاریف بانکی میگوید
از طریق وامهای با بهره میتوانند منتفع شوند اما با توجه به شرایط اقتصادی،
روش بانکداری در این کشور تغییر کرده است  .مسلما سود مجموع فعالیتها و
خدمات بانکها باید مثبت باشد بنابراین و با توجه به شرایط اقتصادی ،بانکداری
بهبنگاهداریتغییرکردهاست .بصیریافزود:بانکهاهریکبرایخودبنگاههای
اقتصادی شدند و وقتی دولت یا همان بانک مرکزی این اجازه را داده تا به سمت
فعالیتهای سودده سوق پیدا میکند ،دیگر جذابیتی برای او ندارد که من
تولیدکننده به او سود پرداخت کنم .درحالی که همان پول را به بازار سکه ،ارز و
بیمه میبرد و سود بیشتری کسب میکند .واقعا وضعیت غیرقابل قبولی است که
هر بانکی یک شرکت بیمه هم دارد حتی شرکتهای لیزینگ راهاندازی میکنند و
خرید و فروش خودرو انجام میدهند یا خرید و فروش ملک و ارز میکنند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد :بنابراین دیگر
دلیلی ندارد که از تولیدکننده و صنعتگر حمایت کنند یا پول خود را در اختیار آنها
بگذارند.برایبانکفرقینمیکندتولیدکنندهورشکستشودیانشود،وقتییک
بنگاه مجبور به سودآوری باشد به این نقطه هم میرسد .اینها مشکالتی است که
امروز جامعه با آن درگیر است و دولت هم آن را رها کرده است.
تشکیل صف مرغ و روغن در شان مردم ما نیست
بصیری خاطرنشان کرد :اینکه در قرن  ۲۱ما همچنان درگیر صف مرغ و روغن
باشیم ،در شأن و شخصیت این مردم نیست .این مردم در همه صحنهها حضور
داشتند و هیچگاه حتی در سختترین شرایط ،مسائل دیگر را به کشور خود
ترجیح ندادهاند .جنگ ایران و عراق خسارت کمی را به مردم وارد نکرد و هنوز هم
در شهرهایی مانند خرمشهر و اهواز شاهد آثار آن هستیم .در شأن این مردم نیست
که در صف مرغ یا به فکر تزریق واکسن باشند ،در هیچ جای دنیا چنین شرایطی
دیدهنمیشود.چطورترکیهکهپنجاهسالپیشازفرطبیامنیکامیونیحاضربه
عبور از آن نبود امروز به چنین جهش اقتصادی دست پیدا کرده است؟
وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات دیگر کشورها گفت :نیازی نیست که
همیشه چرخ را از نو بسازیم ،به راحتی میتوان از الگوهای دیگر کشورها مانند
مالزی و امارات استفاده کرد .چرا باید وقت و زندگی مردم صرف اتفاقات کم
اهمیت در دیگر کشورها شود؟ به ما چه ارتباطی دارد که مثال در هلند چه اتفاقی
میافتد؟ ما در دنیا که یک دهکده جهانی است ،در همه امور دخالت میکنیم اما
در کار خودمان که وظیفه اصلی ما است ماندهایم.
بصیری در ادامه اضافه کرد :همه دولتمردان ما این نکات را بهتر میدانند ،اما
کسی که خود را به خواب زده را نمیتوان بیدار کرد .این مشکالت را دولتمردان
بهتر از همه میدانند اما متاسفانه ما خود را به خواب زدهایم .شرافتی که در دوران
جنگ داشتیم امروز برای رشد کشورمان نداریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور خبرداد:

کاهش ۵۰درصدی بارشها در سال آبی جاری
گیالنپور تصریح کرد :تا امروز تغییری در میزان حجم
وارداتی رخ نداده است و احتماال بیش از این نخواهد بود.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره 139960330001015879مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001698مربوط به سیدمهدی حسینی فرزند سید امیر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 77/63مترمربع پالک شماره 10921اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از سید جواد بهاالدینی سند صلح  21362مورخ  1397/12/14دفتر  74قم(م الف )9719
 -2رای شماره 139960330001015677مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001452مربوط به محمد علی اسدی فرزند نصراله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 80/44مترمربع پالک شماره 11134/3/9اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  658صفحه  233به موجب سند قطعی  58099مورخ  1399/08/19دفترخانه  29قم(م الف )9725
-3رای شماره  139960330001015263مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001754مربوط به شعیب اراضی جمکرانی فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  106/42مترمربع پالک شماره  1/223اصلی واقع در قم
بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از نرگس مرادی جمکرانی احدی از وراث حسین مرادی جمکرانی صادره در دفتر  1صفحه (20م الف )9726
 -4رای شماره 139960330001014903مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001531مربوط به فاطمه شجاع فرزند محسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 15/05مترمربع پالک شماره10320اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 58318مورخ  1399/09/09دفترخانه  29قم(م الف )9727
 -5رای شماره  139960330001015791مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001326مربوط به علیرضا غیاث پورارانی فرزند محمدتقی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  97/50مترمربع پالک شماره 11512/456اصلی واقع
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 139820330001001739و سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 355صفحه(537م الف)9728
-6رای شماره  139960330001015225مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001771مربوط به ملیحه افشاری دوست فرزند رضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  50مترمربع پالک شماره
11562اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  136965مورخ  99/10/14دفترخانه  5قم (م الف )9729
-7رای شماره  139960330001015224مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000066مربوط به اکرم ساری پور فرزند ابراهیم در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 50مترمربع پالک شماره
11562اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  136965مورخ  99/10/14دفترخانه  5قم(م الف )9730
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند
ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این
اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد سرآمد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/04:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/02/20:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

هیأتحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکمنطقهدوقمتصرفاتمالکانهمفروزیمتقاضیانپروندههایتشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره 139960330002020594مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001655مربوط به جواد باقری
فرزند دولت علی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 90مترمربع پالک شماره فرعی از
 2145/10اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ایوب جباری
صفحه  31دفتر (419م الف)9717
-2رأی شماره  139960330002022697مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001295مربوط به حسن
خوش سخن مطلق فرزند حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 500مترمربع
پالک شماره فرعی از باقیمانده 2567/1068اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک  2567/6401اصلی تغییر یافته
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید احمد رضوی برقعی صفحه
 451دفتر (120م الف)9718
-3رأی شماره  139960330002013679مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000329مربوط به سهراب
جاوید فرزند محمدعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 160مترمربع پالک شماره
فرعی از2180اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از احمد و محمد
خطیبی دوتن از ورثه حسن خطیبی ثبت دفتر 67صفحه(256م الف)9720
4رأی شماره  139960330002022182مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002633مربوط به میکائیلبهارلو فرزند احداله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60مترمربع
پالک شماره فرعی از2146/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از مجتبی فاتحی صفحه 130دفتر(181م الف)9721
-5رأی شماره  139960330002022181مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002580مربوط به اسرافیل
بهارلو فرزند احداله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60مترمربع
پالک شماره فرعی از2146/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از مجتبی فاتحی صفحه 130دفتر(181م الف)9722

بانکها به خرید و فروش ملک و ارز
روی آوردهاند

-6رأی شماره  139860330002016171مربوط به پرونده کالسه  1394114430002000996مربوط به قاسم علی
آبادی فرزند حجت اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 119/92مترمربع پالک
شماره فرعی از  1755اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد
کرامت عین الدین (م الف)9723
-7رأی شماره  139960330002020637مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001697مربوط به منصور
احمدرویس فرزند عبداالمام درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 55مترمربع پالک
شماره فرعی از 1878/126اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه
 49دفتر (575م الف)9724
-8رأی شماره  139960330002022663مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000345مربوط به شیرمحمد
حسینخانلوفرزندنورمحمددرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت 58مترمربعپالکشماره
فرعی از2267اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 115472مورخ
 87/8/14دفترخانه9قم(م الف)9731
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید
آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم
و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد سرآمد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/04:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/02/20:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت :در سال آبی جاری (اول مهر  ۹۹تا
مهرامسال)باکمبود ۵۰درصدیبارشنسبتبهسالآبیگذشتهمواجههستیم.
حمیدرضاجانبازدرمصاحبهاختصاصیباخبرنگارخبرگزاریصداوسیماافزود:
در تعداد زیادی از استانهای مرکز فالت ایران و استانهای شرقی میزان بارش
بسیار کاهش پیدا کرده است ،مانند استان سیستان و بلوچستان که کمتر از ۱۰
میلیمتر کاهش در آن ثبت شده است.
وی گفت :همچنین استانهای خراسان جنوبی ،کرمان ،جنوب فارس ،یزد و
بخشهایی از اصفهان و سمنان دچار کمبود شدید بارش هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور افزود :از سال گذشته بیش از  ۹۰جلسه
با سازمان هواشناسی برای برنامهریزی مدیریت ارتقاء تاب آوری و کاهش تنش آبی
برگزارشد.
جانباز ادامه داد :بر اساس برنامهریزیها قرار است در شهرها و روستاها کمترین
تنش آبی را داشته باشیم که بر این اساس  ۶محور تدوین شده است.
وی گفت :افزایش ظرفیت تامین آب ،کاهش میزان هدر رفت آب ،افزایش
میزان ذخیره سازی آب ،اطالع رسانی عمومی و آموزش همگانی و درخواست از
مشترکان برای مدیریت مصرف از آن جمله است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور افزود :ایجاد شبکههای هوشمند نیز در
دستور کار شرکتهای آب و فاضالب در سراسر کشور است و سعی میکنیم با
مدیریت فشار ،آب مناسبی را ذخیره و در پیک مصرف استفاده کنیم.
آگهیفقدانسندمالکیت
نظربه اینکه بموجب وارده 1399/12/06-22900-99حسین رضا
ملکی مالک ششدانگ پالک ثبتی 1941/293/444اصلی واقع در بخش2
ثبت قم که ذیل ثبت  106933صفحه  123دفتر  608ثبت شده اعالم نموده
که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است ،لذا به استناد
تبصره  1اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در  1نوبت 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 اگهی ظرف  10روز کتبا به
این اداره اعالم وارسال 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( .م الف )13858
عباس پور حسنی-رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2قم
------------------------------------------------آگهیافراز
خواهان افراز :خانم معصومه نادری
نشانی :قم شهرک قدس-خیابان هدایت -هدایت-19پالک-2واحد6
-1اقای رضا حمیدی پور فرزند مهدی به نشانی :قم بلوار  15خرداد20-
متری شهید تقوی (جهاد) – مغازه تعویض روغنی آقا مهدی
-2سایر مالکین مشاعی به نشانی :مجهول المکان و از طریق انتشار آگهی
ابالغمیگردد
خواسته :افراز پالک شماره  10273اصلی بخش  1قم
نتیجهاقدامات:
با توجه به درخواست شماره  99/12/19-1/25082مبنی بر افراز سهم
خود از شرکا و با توجه به نظریه کارشناس ثبت ظهر ذیل نامه وارده -1/1202
 1400/1/24و گزارش  1400-1/24-1/1202دفتر امالک و اعالم نظر
شهرداری منطقه مربوطه به شرح زیر اعالم می گردد.
نظریه(تصمیم)اداری
چون شهرداری منطقه  1قم طی نامه شماره -99/301/3/150700
 99/12/20با افراز پالک مذکور به لحاظ مغایرت با ضوابط شهرسازی و زیر
حدنصاب بودن مخالفت نموده است بنابراین به رد درخواست افراز خواهان
و خواهانها اعالم نظر می گردد طبق این رای برابر ماده  2قانون افراز مصوب
سال 57از تاریخ ابالغ به مدت 10روز از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه محل
وقوع ملک قابل اعتراض می باشد( .م الف )13857
داوود فهیمی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
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محمد نوری :

همه پیشکسوتان با قدرت از فرهاد
حمایتمیکنند

پیشکسوت استقالل گفت :معموال تیمی که برنده میشود ترکیب خود را تغییر
نمیدهد اما فرهاد مجیدی به طور قطع طبق آنالیزی که کرده بود دست به این
تغییراتزد.
«محمد نوری» در خصوص شکست استقالل برابر الدحیل قطر اظهار داشت:
معموال تیمی که برنده می شود ترکیب خود را تغییر نمی دهد اما مجیدی به طور
قطع طبق آنالیزی که کرده بود دست به این تغییرات زد ،اما نظر شخصی من این
است که نباید به ترکیب تیم برنده دست زده شود.
پیشکسوت استقالل در رابطه با عملکرد خط دفاعی استقالل در دیدار مقابل
الدحیل عنوان کرد :خط دفاعی عملکرد خوبی نداشت و این موضوع باعث شد
استقالل چهار گل دریافت کند .یکی دیگر از دالیل این شکست غرور بازیکنان
بود.
وی ادامه داد :مهاجمان الدحیل هر کاری که می خواستند کردند .درست
است که «رشید مظاهری» در گل هایی که خورد مقصر نبود و مدافعان بیشتر
تقصیر داشتند ،اما دروازه بانی که چهار گل دریافت میکند ،نمی تواند نمره
قبولیبگیرد.
وی افزود :اشتباهات دفاعی باید برطرف و جایگری درست داشته باشند و آن ها
باید وظایف خود را در دفاع به خوبی انجام دهند .اگر این اتفاق بیافتد ،استقالل
می تواند در دیدار بعدی موفق باشد.
نوری اظهار داشت :خط حمله ما بهترین خط حمله آسیاست و مهاجمان
استقالل می توانند هر دفاعی را بهم بریزند .از بدون تمرکز بودن و بدون مسوولیت
دفاع استقالل بسیار تعجب کردم .مهاجم حریف نباید به راحتی در محوظه
جریمه هر کاری که دلش خواست را انجام دهد.
پیشکسوت استقالل ادامه داد :این اولین باخت فرهاد مجیدی بود و نباید به او
انتقاد کرد .او به طور قطع می تواند در بازی های آینده جبران کند .استقالل از
لحاظ بازیکن از همه تیم های گروهش قویتر است و در دور برگشت می تواند با
کسب نتایج قابل قبول به عنوان تیم صدرنشین به مرحله بعد صعود کند.
نوری اضافه کرد :به جز فرشید اسماعیلی ،بقیه هافبک ها نتوانستند عملکرد
خوبی داشته باشند .آرش رضاوند و مسعود ریگی در دیدار قبل بسیار خوب بازی
کردند اما در این دیدار بازی همیشگی خود را نکردند و نتوانستند خط دفاع را به
حمله وصل کنند .در این بازی آنقدر فشار بر روی ریگی بود که او اشتباه بزرگی
روی گل الدحیل داشت .درست است ریگی در این بازی اشتباه کرد اما او یکی
از بهترین هافبک های ایران است و می تواند با دوندگی و توپ گیری خود کمک
بزرگیبهاستقاللکند.
وی تصریح کرد :همه پیشکسوتان با قدرت از فرهاد حمایت می کنند چرا که او
در این مدت نتایج بسیار خوبی با استقالل گرفته است .امروز هم تیمش هجومی
بازی کرد و اگرچه باخت اما استقالل ساختار بسیار خوبی پیدا کرده است.
آیا تنها امید کاراته استان قم المپیکی می شود؟

یزاده»
آخرینبختآزمایی«مهد 
درلیسبونپرتغال

ستاره پرافتخار کاراته استان قم آخرین
بخت خود را برای به دست آوردن سهمیه
حضور در بزرگترین رویداد ورزشی جهان
را آزمایش میکند.
یزاده
برپایه این گزارش  ،امیر مهد 
ستاره پرافتخار و تنها امید کاراته استان
قم برای کسب سهمیه بزرگترین رویداد
ورزشی سال  ۲۰۲۱یعنی المپیک توکیو
است،تورنمنتمعتبرومهمیکهتابستان
امسالبرگزارمیشودوگردهماییبرترین
ورزشکاران دنیا به شمار میرود.
کاراتهبهواسطهمیزبانیژاپنیهابهعنوانمهدکاراتهدنیا،براینخستین وشاید
آخرین بار مجوز حضور در المپیک را کسب کرده و به همین دلیل برای ورزشکاران
این رشته اهمیت زیادی دارد که سهمیه حضور در این بازیها را کسب کنند و قم
یزاده کاراتهکای وزن منهای ۶۷کیلوگرم امید بسته است.
نیز به امیر مهد 
کاراته در حال حاضر سه سهمیه قطعی بازیهای المپیک توکیو را به دست
آورده ،در بخش بانوان و در وزن به اضافه  ۶۱کیلوگرم حمیده عباسعلی سهمیه
خود را قطعی کرده و در بخش مردان عالوه بر سهمیه قطعی بهمن عسگری در
وزن منهای  ۷۵کیلوگرم ،سهمیه وزن به اضافه  ۷۵کیلوگرم نیز برای ایران قطعی
جزاده یک نفر پس از پیکارهای لیگ
شده و از بین ذبیحالله پورشیب و سجاد گن 
جهانی کاراتهوان  2021یک نفر مسافر المپیک خواهد شد .این در حالی است
که رقابتهای کاراتهوان به میزبانی شهر لیسبون پرتغال آخرین فرصت کسب
سهمیه المپیک از طریق رنکینگ است در روزهای دهم تا دوازدهم اردیبهشت
ت گزینشی برای
ماه به انجام میرسد ،همچنین شهر پاریس میزبان آخرین رقاب 
مدعیانسهمیهالمپیکتوکیواستوروزهای ۲۱تا ۲۳خردادماهبرگزارمیشود.
یزاده که از وزن منهای  ۶۰کیلوگرم دو طال و یک برنز جهان ،دو طال و
امیر مهد 
یک برنز آسیا ،یک طال و یک نقره بازیهای آسیایی ،نقره جام جهانی ،طالی
دانشجویان دنیا و چندین مدال ارزشمند بینالمللی دیگر در کارنامه دارد باید در
وزن منهای ۶۷کیلوگرم آخرین شانس المپیکی شدن را بیازماید.
کاویانپور:

پرسپولیس با اقتدار از گروه خود
صعودمیکند

پیشکسوت پرسپولیس گفت :پرسپولیس عملکرد بسیار خوبی در لیگ
قهرمانان آسیا داشته و به اعتقاد من با اقتدار و به عنوان تیم اول از گروه خود
صعود خواهد کرد.
حامد کاویانپور» در خصوص عملکرد پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا ،اظهار
داشت :هر سه روز بازی کردن در لیگ قهرمانان کار سختی است و این باعث
میشود تا تیمها از نظر قوای بدنی تحلیل بروند.
وی افزود :یحییگل محمدی در نیمه دوم تغییراتی را در ترکیب پرسپولیس به
وجود آورد تا بازیکنان را برای بازیهای آینده در بهترین شرایط در اختیار داشته
باشد .وضعیت آب و هوا و فشردگی بازی ها فشار بسیار زیادی را به بازیکنان تیم
ها وارد می کند .پیشکسوت پرسپولیس با اشاره به عملکرد بسیار خوب این تیم
در لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد :به طور حتم پرسپولیس در این گروه تیم
اول خواهد شد و باالتر از سایر رقبا جواز حضور در مرحله بعدی را به دست خواهد
آورد .این تیم در دور رفت تمام امتیازات را بدست آورده و این اتفاق بزرگی است.
بازیکن اسبق پرسپولیس در پایان گفت :در این شرایط باید از پرسپولیس
حمایت کرد چرا که ما درباره تیمی حرف میزنیم که در چهار دوره اخیر لیگ
برتر قهرمان شده و دو بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده است ،آنها
شایستهحمایتهستند.

پینگ پبنگ باز قمی در اردوی تیم ملی

پینگ پبنگ باز قمی به اردوی تیم ملی تنیس روی میز دعوت شد.
برپایه این گزارش  ،فهرست ۳۲ورزشکار دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی
بزرگساالن از سوی فدراسیون پینگ پنگ اعالم شد که بر اساس آن محمد پویا
وفایی تنها نماینده قم در این اردو است .در این اردو افراد دعوت شده در چهار
مرحله بصورت حذفی با یکدیگر رقابت می کنند و قهرمان هر مرحله به عضویت
تیم ملی درخواهد آمد.اردو و مسابقات انتخابی تیم ملی آقایان  ۲۸تا  ۳۱خرداد
برگزار می شود و چهار بازیکن برتر در ترکیب تیم ملی کشورمان شهریورماه امسال
به رقابت های قهرمانی آسیا در دوحه قطر اعزام می شوند.

وقتی «آقای نارنجی» بیبدرقه رفت؛

پشت پرده اختالفات سایپا و صادقی چه بود؟
همه چیز درباره لیست خرید صادقی

بررسی عملکرد ابراهیم صادقی در تیم فوتبال سایپا نشان میدهد با وجود
استعفایاینمربیاماسایپاییهاتغییراتبیحاشیهایرانداشتند.
برپایهاینگزارش،بعدازاستعفایابراهیمصادقیازسرمربیگریتیمفوتبال
سایپا ،همگان تصور میکردند با توجه به شخصیت آرام و بی حاشیه صادقی و
از طرفی سکوت این مدیران ،تغییری بی حاشیه را در تیم فوتبال سایپا شاهد
خواهیم بود اما اختالفات در مدیریت و هیاتمدیره این باشگاه کار را به جایی
رساند که تا نام صادقی هم برای دعواهای داخلی این باشگا به میان کشیده
شود .در این میان انتقاداتی به نحوه جذب برخی بازیکنان سایپا مطرح و عنوان
شد که صادقی با وجود اینکه میدانست لیست نفراتش جذب نشده ،به واسطه
قرارداد سنگینی که منعقد کرده بود ،سکوت کرد تا مسئوالن این باشگاه نفرات
مد نظر خود را جذب کنند.
اکنونایسنابهاطالعاتمستنددستپیداکردهکهزوایایپرابهامحاشیههای
اخیر این باشگاه را روشنتر میکند.
 -۱میزان قرارداد ابراهیم صادقی با باشگاه سایپا حرفوحدیثهای فراوانی
مطرح است ،اما به نظر میرسد صادقی برای یک فصل قرارداد  ۸۰۰میلیونی
امضا کرده که از این از این مبلغ  ۴۰۰میلیون تومان دریافت کرده و با توجه به
استعفاییکهداده،عمالباقیماندهمطالباتشرانخواهدگرفت.
این رقم با توجه به رقم قرارداد سرمربیان لیگ برتری ،میتوان گفت از
قراردادهای ارزان قیمت لیگ محسوب میشود.
 -۲ابراهیم صادقی برای لیگ بیستم ،نام چند بازیکن را به صورت مکتوب در
اختیار باشگاه سایپا قرار داده تا مدیران این باشگاه برای مذاکره و جذب این
نفرات اقدام کنند .در این لیست
در خط دفاع نام فریبرز گرامی ،وحید محمدزاده و عقیل کعبی ،احمد موسوی
و حسین ساکی
در پست هافبک دفاعی حمید بوحمدان و علیرضا علیزاده
در پست هافبک هجومی آرش رضاوند ،سروش رفیعی و محمدرضا عباسی
در پست وینگر بابک مرادی ،میالد جهانی ،فراز امامعلی و حسین مالکی
در خط حمله علی قربانی ،شروین بزرگ ،یونس شاکری و مرتضی تبریزی
دیده میشوند .قرار بر این بود در هر پست یکی از این نفرات جذب شود اما به
خاطر دستمزد چند میلیاردی برخی از این نفرات ،سایپاییها عمال در جذب

یک رویهی حرفهایی از بازیکنان تیمش (هرچند در لیست اول نبودند) حمایت
کند تا آنها با روحیه مضاعف بازی کنند و به نوعی تصور نکنند به عنوان بازیکن
جایگزینجذبشدهاند.
 -۳ابراهیم صادقی در دوفصلی که سرمربی سایپا بود ،برنام ه مکتوبی با
توجه به بودجه و اهداف این باشگاه ارائه کرده بود .در فصل اول قرار بود تیم
جوانگرایی کند و با هزینه کمی عالوه بر بازیکن سازی ،در پایان فصل در
رتبههای بین هشتم تا دوازدهم قرار بگیرد که سایپا در فصل نوزدهم در جایگاه
چهاردهم قرار گرفت اما توانست بازیکنان جوان زیادی معرفی کند و با میانگین
سنی ۲۳.۳به عنوان یکی از جوان ترین تیمهای لیگ برتر لقب بگیرد.
در لیگ بیستم برنامه مکتوب صادقی برای سایپا بر این قرار بود که این باشگاه
عالوه بر روند جوانگرایی ،چند بازیکن با تجربه جذب کند تا در پایان فصل در
رتبههایی بین هشتم تا دهم قرار بگیرد .این هدفگذاریها در سایپا نشان
میداد مدیران وقت این باشگاه عمال عالقهای به سرمایهگذاری برای جذب
ستارهها و رقابت در کورس قهرمانی نداشتند اما به نظر با ورود مدیران فعلی،
انتظارات برای کسب نتیجه باال رفت درحالی تیم با هزینه اندک بسته شده بود.
در دوران حضور صادقی ،او توانست ۱۵بازیکن جوان را از آکادمی سایپا به تیم
بزرگساالن بیارود که تعدادی از آنها به تیم ملی امید دعوت شدند و عمال راه برای
معرفی آنها به فوتبال ایران باز شد.
 -4درباره ابراهیم صادقی و عملکرد فنیاش قطعا ضعفها و نقدهایی وجود
دارد که این مربی جوان برای موفقیت بیشتر برای رفع ضعفها باید اقدام کند
اما رفتار مدیران باشگاه با او که یک بازیکن سابق و مربی فعلی "وفادار" به باشگاه
عجوالنه بود .صادقی که به مرد نارنجی مشهور است ،میتوانست بماند و اخراج
شود و تمام باقیمانده طلبش تا پایان فصل را از سایپا مطالبه کند اما وقتی
دید مدیرعامل و هیاتمدیره از نتایج او رضایت ندارند ،با خواست آنها استعفا
داد تا دست باشگاه برای ایجاد تغییرات فنی باز باشد .با این حال طبق گفته
ابراهیم صادقی ،مدیرعامل این باشگاه حتی پاسخ استعفای پیامکی او را هم
نداده است.
در پایان امید است که روند تصمیم سازی در باشگاه ساختارمند سایپا به
گونهایی طی شود که رویکردهای سازندگی این باشگاه کمرنگ نشده و کسب
نتیجه فدای اهداف سازندگی این باشگاه موثر نشود.

این نفرات به غیر از فریبرز گرامی و حسین مالکی ،ناکام میمانند.
بعد از این موضوع ظاهرا ابراهیم صادقی بازیکنان جایگزین را در پستهای
مختلف معرفی میکند تا با قیمتی به مراتب پایینتر ،ساپیا آنها را جذب کند.
در کنار این نفرات تاکید ابراهیم صادقی بر این بود که این باشگاه تالش کند
تا آرمان رمضانی و آرمین سهرابیان را حفظ کند اما درخواستهای میلیاردی
این بازیکنان هم باعث شد سایپا عمال در حفظ این دو بازیکن هم موفق نباشد.
در این میان اما صادقی که  ۲۱سال چه به عنوان بازیکن و چه مربی در سایپا
حضور داشته است ،تالش کرده ،اینکه باشگاه درخواستهای فنیاش را
برآورده نکرده را رسانهای نکند و به نوعی علیه مدیران باشگاه موضع نگیرد و در

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم خبرداد:

 3سهمیه المپیک و پارالمپیک توکیو در کارنامه ورزش قم

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت :ورزش قم در حال حاضر سه سهمیه در کاروان ورزشکاران اعزامی کشورمان
به بازیهای المپیک و پارالمپیک  2021توکیو دارد.
رسول منعم اظهار کرد :یک سهمیه المپیک در رشته کشتی از پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان به دست آمده
و دو سهمیه پارالمپیک نیز توسط ورزشکاران رشتههای والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر در کارنامه قم به ثبت رسیده
است.
وی با اشاره به دستاوردهای مهم ورزش قم در سال سپری شده ،عنوان کرد :کسب عناوین متعدد خصوصا در رشتههای
تیمی در پایان سال  ۹۹همچون فوتسال نوجوانان و جوانان فردوس ،تیراندازی دختران ،بدمینتون بزرگساالن در لیگ
برتر ،شیمیدر در بسکتبال از جمله دستاوردهای مهم ورزش قم محسوب میشوند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در ادامه به توجه و حمایت وزارت ورزش و جوانان ،مدیریت ارشد استان قم و
نمایندگان مردم در مجلس از ورزش اشاره و ابراز کرد :در سالی که سپری شد افتتاح پروژه ورزشی عادیات و تکمیل،
مرمت و بازسازی مجموعه ورزشی شهید حیدریان نیز از جمله فعالیتهای این اداره کل در حوزه زیر ساختها بود.
وی در ادامه به به پیگیریهای مردمی در خصوص وضعیت اماکن ورزشی در دوره جدید شیوع ویروس کرونا و قرار
گرفتن استان قم در وضعیت قرمز اشاره و تاکید کرد :با تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا ،در حال حاضر تمامی اماکن
ورزشی تعطیل است و بازگشایی مجدد منوط به نظر این ستاد است.
منعم در پایان به حضور تیمهای باشگاهی استان قم در لیگهای برتر و دسته اول باشگاههای کشور اشاره و اظهار
کرد :قم با  47هیات ورزشی فعال ،در هر دو بخش مردان و بانوان قابلیتهای زیادی برای رشد و پیشرفت در بخشهای
مختلف ورزش را دارد و یقینا در آینده از موفقیت ورزشکاران قمی در میادین داخلی و برونمرزی بیشتر خواهیم شنید.

عضویت والیبالیست قم در تیم لیگ برتری ؛

نوجوان قمی به تیم ملی دعوت شد

ملیپوش والیبال استان قم برای سومین فصل متوالی با تمدید قرارداد خود با تیم هورسان آمل در مسابقات لیگ برتر
باشگاههای کشور به میدان خواهد رفت.
برپایه این گزارش  ،حسین فیروزپور والیبالیست قمی سابق تیمهای کریمه و افق قم که دو سال است در لیگ برتر والیبال
مردان باشگاههای کشور برای تیم هورسان رامسر بازی میکند ،برای سومین فصل پیاپی با این تیم به توافق رسید تا در
سال 1400نیز عالقمندان والیبال وی را در باالترین سطح رقابتهای باشگاهی این رشته ببینند.
بازیکنخوشآتیهومستعدوالیبالاستانقمدرفصل 1399رقابتهایلیگبرترباشگاههایکشورکهباقهرمانینماینده
سیرجان همراه بود ،یکی از مهرههای کلیدی تیم هورسان به شمار میرفت و فصل  99را در کنار رامسریها با ایستادن
در جایگاه نهم جدول لیگ برتر به پایان رساند .خبر دیگر از والیبال قم اینکه ،محمدمهدی زرقانوطن متولد سیزدهم
اردیبهشت سال  1382در استان قم است که به تیم ملی دعوت شده است ،بازیکنی که از سال  1396والیبال خود را آغاز
کرده و سابقه عضویت در باشگاههای معراج و کریمه را دارد و مربیان وی عباس بختیاری و سیدروحالله شفیعی بودهاند،
بازیکنی که به عنوان مدافع سرعتی به تیم ملی نوجوانان دعوت شده است.
این بازیکن آیندهدار پس از اینکه در آخرین روزهای سال  99به اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان دعوت شد ،سال 1400
را هم رویایی آغاز کرده و هم اکنون در بین 28والیبالیست برتر رده سنی نوجوان ایران قرار دارد و به چهارمین مرحله اردوی
تیم ملی دعوت شده است.
والیبالیست جوان قمی این روزها زیر نظر مربیان تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در کنار دیگر نفرات منتخب تمرین
میکند تا مهیای اعزامهای این تیم شود ،در حالی که استان قم سال  1399تیم افق را در لیگ دسته اول والیبال ایران
داشت اما این تیم در مرحله مقدماتی از گردونه رقابت مدعیان صعود به لیگ برتر کنار رفت.

همدانی:استقاللمتحدومنسجماست

اتفاقات بازی الدحیل باید فراموش شود

کارشناس فوتبال کشورمان ،گفت :استقالل در حال حاضر مجموعهای متحدو
منسجم است .باید اتفاقات دیدار با الدحیل را فراموش کرده و برای ادامه مسیر
موفقیت تیم شروعی دوباره داشت.
ستار همدانی تصریح کرد :یکی از اتفافات خوبی که این روزها در مجموعه باشگاه
و تیم استقالل می توان دید همبستگی ،اتحاد و یک دل بودن است که این مساله در
سال های گذشته دیده نمیشد .استقالل امروز یک تیم منسجم و متحد است و بعد
ازتغییراتیکهدرکادرفنیبهوجودآمدشاهدبودیمشوکمثبتیبرپیکرتیمواردشد
که اثرات آن را در لیگ قهرمانان آسیا قابل مشاهده است.
بازیکن اسبق استقالل ادامه داد :وحدتی که امروز در میان بازیکنان و کادر فنی
است عامل موفقیت این تیم خواهد بود .امروز شاهد هستیم فرامین کادر فنی در
زمین به خوبی اجرا می شود و باید اذعان داشت استقالل شروعی خیره کننده در
این رقابتها داشت .استقالل در بازی اول  ۵بر  ۲االهلی عربستان را شکست داد و
در بازی دوم  ۳بر صفر از سد الشرطه عراق گذشت .در بازی برابر الدحیل بازی به
نوعی گره خورد و فرصت های خوبی را از دست دادیم و گرنه نتیجه این بازی می
توانست به سود استقالل باشد و شاید مساوی بهترین و عادالنهترین نتیجه بود.
همدانی یادآور شد :وقتی در یک بازی  ۷گل رد و بدل می شود یعنی فوتبال خوب
و تماشاگرپسندی را شاهد بودیم .فوتبال همین است و این اتفاقات است که باعث

زیبایی این ورزش می شود .ضمن آن که باید گفت تیم های حاشیه خلیج فارس از
جمله الدحیل سرمایه گذاری بسیاری روی فوتبال داشته اند و از بازیکنانی بهره می
برند که بین المللی بوده و می توانند در تیم های بزرگ دنیا هم بازی کنند.
کارشناس فوتبال کشورمان در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا در خصوص این که
چرا سیستم دفاعی استقالل در این بازیها ترمیم نشده است  ،گفت :فوتبال مثل
ساختمان سازی است .زمانی که می خواهیم یک ساختمان را بسازیم نیاز به ادوات
و لوازم خاص است و چند سال طول می کشد تا این سازه آماده استفاده شود ،در
فوتبال هم همین شرایط است .باید برای موفقیت به تیم ثبات و زمان داد تا همه
مجموعه شناخت خوبی از هم داشته باشند و با خصوصیات یکدیگر آشنا شوند.
البته قبول دارم که ساختار دفاعی استقالل ایرادهایی دارد و این نشان می دهد که
حریفان آنالیز خوبی از استقالل و خط دفاعی ما داشته اند که باید در این خصوص
تمهیداتیلحاظشود.
وی یادآور شد :در بازی دیشب الدحیل با شناخت خوبی که از ما داشت سعی می
کرد به دفاع عرض بدهد و از فضاهای موجود بهره ببرد .البته یارگیری سختگیرانه در
دفاع ندیدیم و همین مساله باعث شد تا ۳گل مشابه بخوریم و بازیی که می توانستیم
ببریم را با باخت عوض کنیم.
همدانی تاکید کرد :نباید به تیم سخت گرفت ،فرهاد مجیدی و فراز کمالوند خوب

میدانندچگونهبازیکنانراازاینشرایطخارجکنندضمنآنکهبدنسازیبازیکنان
و نحوه دویدن آن ها در زمین نشان می دهد از توان باالیی برخوردار هستند که این
مسایل ما را امیدوار میکند.
بازیکن اسبق استقالل در مورد سایر نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا گفت:
پرسپولیس ،فوالد و تراکتور خوب عمل کردند باید گفت این روزها حال فوتبال ما
خوب است .امیدوارم در دور برگشت هم شاهد همین روند باشیم و تیم های ایرانی
بتوانندنتایجقابلقبولیراکسبکنند.

رئیس هیات ورزشهای رزمی استان قم :

کرونا ضربات سنگنی به رشته های رزمی قم زد

رئیس هیات ورزشهای رزمی استان قم با بیان اینکه
کرونا ضربات سنگنی به رشته های رزمی قم زد گفت:
تغییر رنگ چندباره قم به قرمز و نارنجی و ممنوعیت
فعالیت رشته های رزمی در این استان موجب شد تا
این رشته ها در سال گذشته تنها چهار ماه اجازه فعالیت
داشتهباشند.
علی یزدی افزود :سال  ۱۳۹۹با ادامه شیوع ویروس
منحوس کرونا آغاز گردید و این موج تا پایان سال ادامه
داشت که این امرموجب شد تا این رشته ها بیش از

هشت ماه سال ،مجوز فعالیت حضوری نداشته باشند.
وی ادامه داد :با ممنوعیت فعالیت باشگاه ها و
همچنین لغو برگزاری تمام رویدادهای ورزشی به ویژه
رشته های پربرخورد ،برخی برنامههای آموزشی،
فرهنگی و ورزشی به صورت مجازی توسط هیات برگزار
شد که با استقبال ورزشکاران استان مواجه شد.
رئیس هیات ورزشهای رزمی قم افزود :در اقدامی
نوعدوستانهسبکهایمختلفرشتههایرزمیاستان
با شیوع کرونا ،اقدام به برگزاری پویش های جهادی با

عنوان کمک های انسان دوستانه و توزیع بسته های
معیشتی برای خانواده های بی بضاعت در سطح استان
اجرایی کردند .وی ادامه داد :اهدای خون تنی چند از
مربیان و ورزشکاران و مسئوالن هیات ،برگزاری بیش از
 ۱۰جشن به مناسبت های مختلف توسط سبک های
زیر مجموعه و همچنین برگزاری کارگاه دفاع شخصی
توسط گروه شین کای از جمله اقدام های فرهنگی
است که با فروکش کردن موقت کرونا و اجازه یافتن
فعالیت مجدد رشته های پربرخورد توسط این هسات
انجام شده است .یزدی اظهار داشت :همچنین در
سال گذشته مراسم تجلیل و تقدیر از بانوان مدال آور در
مسابقات کشوری سال ۱۳۹۸برگزار و در آن مراسم از
بانوان مدال آور ،داوران و مربیان فعال در بخش بانوان با
حضور رییس و نایب رئیس هیات تقدیر شد.
رئیس هیات ورزشهای رزمی قم افزود :با وجود اینکه
برگزاری بسیاری از مسابقات و رویدادهای ملی و استانی
در رشته های رزمی لغو شد با فروکش کردن موقت این
بیماری در کشور ،این هیات توانست با درخشش رزمی
کاران خود هشت مدال از رویدادهای ملی از آن خود
کند .وی گفت:در مسابقات کشوری آفالین سبک
ووینام ،بانوان رزمی کار استان در سال گذشته توانستند

سه مدال طال و یک مدال برنز را کسب کنند ضمن اینکه
حضور تیم منتخب کیک بوکسینگ ikoبانوان قم در
مسابقات کشوری و آفالین منجر به کسب یک نقره و دو
برنز از این مسابقات شد .رئیس هیات ورزشهای رزمی
قم ادامه داد :همچنین در سال گذشته در بخش آقایان
مسابقات کشوری آفالین گروه یوشیتا نیز رزمی کار این
استان موفق به کسب یک مدال برنز از این رقابت ها
شود .یزدی در ادامه افزود:سال گذشته همچنین این
استان سه اردوی مختلف برای آماده سازی و اعزام رزمی
کاران قم به مسابقات انتخابی تیم ملی در بخش بانوان
و آقایان در رشته های پنچاک و سامبو نمود که با کنسل
شدن این مسابقات به علت شیوع ویروس کرونا و موکول
شدن به سال جاری ،این اردوها تعطیل گردید.
هیات ورزشهای رزمی در کشور شامل  ۱۰۵رشته
رزمی است که تنها  ۳۰رشته از آن زیرمجموعه هیات
ورزشهای رزمی قم فعال است .از ۳۰رشته فعال در این
استان نیز هشت رشته ازجمله وکوتورین و همچنین پنج
سبککیکبوکسینگبیشترینفعالیترادارد.
ورزشکاران رزمیکار عضو هیات ورزشهای رزمی این
استان تا پیش از شیوع کرونا ،ساالنه بهطور میانگین
 ۱۰۰مدال جهانی ،آسیایی و کشوری کسب میکردند.
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داوطلبانتخاباتریاستجمهوری:

وعده توسعه اقتصادی کوتاه مدت ،پوپولیستی است

داوطلب نامزدی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ،وعده توسعه
کوتاه مدت اقتصادی را اقدامی پوپولیستی توصیف کرد و راه حل دوگانه «سیاست
اسالمی»و«اقتصادسرمایهداری»وهمچنینانگیزهخودبرایحضوردرانتخابات
را بازگشت به همه اصول قانون اساسی دانست.
«حسن سبحانی» درباره اعالم داوطلبی خود برای انتخابات  ۲۸خرداد ریاست
جمهوری ،گفت :از نسلی هستم که انقالب اسالمی را از هر حیث درک کرد ه و به
شدت باور دارم ارزشهای انقالب از جمله استقالل ،آزادی و جمهوریت نظام هنوز
ارزشهای مردم ایران است .در عین حال بر این باورم که در این سالها به هر دلیل
نتوانستیم به تحقق این آرمانها و ارزشها آنگونه که انتظار میرفت کمک کنیم.
داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ،افزود :تجربه حضور طوالنی مدت
در حوزههای علمی ،تقنینی و اجرایی به من میگوید که برای نزدیک کردن
واقعیتهای جمهوری اسالمی به اصول و آرمانهای انقالب و قانون اساسی
تالش کنم .بنابراین انگیزه من از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بازگشت
به همه اصول قانون اساسی از سوی جامعه است .فکر میکنم به دلیل دور شدن
از اصول و آرمانهای انقالب و قانون اساسی ،ناهماهنگیهایی رخ داده که منشا
گرفتاریهایموجوداست.
سبحانی در باره اصول و آرمانهایی که نادیده گرفته شدهاند ،گفت :به لحاظ
اقتصادی اصول مختلفی نادیده گرفته شده است ،مانند اصل  ۴۳قانون اساسی
که در مقدمه بند اول آن آمده است که نیازهای اساسی مردم مثل خوراک ،پوشاک،
مسکن ،آموزش ،بهداشت و درمان باید تامین شود نه اینکه دولت تامین کند ،بلکه
شرایط طوری مهیا و تعریف شود و اقتصاد کشور طوری کار کند که آنها تامین
شوند .وی ادامه داد :بند  ۲اصل  ۴۳از برپایی نظام پولی غیر ربوی ،اصل  ۵۲از
تدوین قانون بودج ه نویسی و اصل  ۴۵از نحوه استفاده از انفال _مثل نفت و گاز
و ...صحبت میکند که واقعا به آن پرداخته نشده است.
داوطلب ۶۸ساله انتخابات ریاست جمهوری درباره حقوق تصریح شده مردم در
قانون اساسی یادآور شد :خیلی از امور کم و بیش مغفول مانده است به عنوان
مثال با اصل  ۲۷قانون اساسی درباره آزادی اجتماعات رفتار خوبی نشده است و
باید قوانینی برای اجرایی شدن آن نوشته شود .موارد مختلفی در ۱۷۷اصل قانون
اساسی وجود دارد که میتوانم نسبت به کیفیت اجرای آن بحث کنم اما از نظر من
مهمترین مواردی که باید توجه ویژهای به آن کرد ،فصل حقوق ملت و موضوعی
چونتامیناجتماعیاست.
اقتصادنمیتواندازسیاستجداباشد
سبحانی درباره ارتباط اقتصاد و سیاست خاطرنشان کرد :اقتصاد نمیتواند
از سیاست جدا باشد .ما در دانشکده اقتصاد از اقتصاد جدا از سیاست هم
صحبت میکنیم اما در عمل اقتصاد سیاسی است .در اقتصاد سیاسی میگوییم
سیاستمدار درباره منابع اقتصادی نمیتواند نگاه سیاسی نداشته باشد .مهم این
است که نگاه و تصمیم گیری او صحیح و نتیجه آن ملموس و قابل راستیآزمایی
باشد و سیاست اقتصادی سیاستمداران به اتالف منابع منتهی نشود .در سیاست
ناگزیر هستیم به تمایالت و منافع گروههای مختلف اجتماعی براساس وزنشان
توجه شود و باید از منابعی که در اختیار دولت است به گروهها متناسب با نقش
آنها ،امکانات و تسهیالت تخصیص داده شود ،این خود یعنی عمل اقتصادی با
نگاهسیاسی.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتوگو با ایرنا ادامه داد :بیش از ۳۰سال است

که سیاست اقتصادی کشور یکنواخت است .از اول هم نگاه اقتصادی حاکم بر
کشور متناسب با شرایط ایران بود که این مساله برای ما تولید مشکل کرده است.
آنچه باید الگو باشد و دولت ،مجلس و حاکمیت به آن وفادار بمانند ،روندهایی است
که در قانون اساسی آمده است ،قرار نیست قانون اساسی بر اساس سلیقه اداره
شود .وی خاطرنشان کرد :فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی تکلیف ما را مشخص
کرده است .ما بعد از جنگ ،روندهای قانون اساسی را کنار گذاشتیم و به سمت
انتخابتوصیههایموسساتبینالمللیبرایاقتصادحرکتکردیمکهمتناسببا
شرایط ما نبود .در این وضعیت هم قانون اساسی کنار میرود و هم آنچه به ما توصیه
شد .به دلیل عدم تناسب با شرایط اقتصادی نتوانستیم از آن بهرهمند شویم.
باید به همه اصول اقتصادی مندرج در قانون اساسی برگردیم
سبحانی ادامه داد :کاستیهای نادیده گرفتن قانون و عدم تناسب نسخههای
اقتصادی بینالمللی با شرایط ایران را در این سالها تجربه کردهایم ،چرا این
اتفاق افتاد؟ چون در برخی از اصول قانون اساسی مثال درباره سیاست و سیاست
خارجی تا حدودی وفادار بودیم اما به سمت اقتباس از سیاستهای اقتصادی
که توصیه شده بود رفتیم که در سیاست با آنها مخالفت میشد ،بنابراین دچار
دوگانگی شدیم ،دوگانه سیاست اسالمی و اقتصاد سرمایه داری.
نماینده مردم دامغان در سه دوره مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :اقتباس از
اقتصاد سرمایهداری در برخی از کشورها موفق بوده ،دلیل موفقیتش این است
که این مدل اقتصادی مخالف با سیاست آن کشورها نبود .ما در سیاست دعوا
داشتیم و در اقتصاد راهکارهایی را اقتباس کردیم که نتوانستیم از منافع اقتصادی
آن استفاده کنیم .بنابراین یک انقالب و قانون اساسی که از سوی مردم تهیدست
و متوسط باال بوجود آمد در عمل در حال تنبیه پشتیبانان خود است .سبحانی
توصیهکردکهیابایدازسیاستخوددستبرداریمکهمقبولنیستیااینکهاقتصاد
رابهروندهایقانوناساسیبرگردانیم که تا حدودزیادیباسیاست ماهمسو است.
بنابراینبایدبههمهاصولچهاردهگانهاقتصادیمندرجدرقانوناساسیبرگردیم؛
چون با شرایط ما منطبق است.
بهدلیلتوسعهنیافتگیسیاسی،احزابپیشرفتهاینداریم
وی درباره اعالم نامزدایش برای انتخابات و از سوی چه گروه و جناحی حمایت
میشود ،گفت :با کسی مشورت نکردم و آنها هم به من مشورت و پیشنهادی
ندادهاند .سالهای ۹۲و ۹۶هم ثبتنام کردم و تا این لحظه حتی در حد یک کلمه
به من اعالم نشده که چرا صالحیتم برای نامزدی ریاست جمهوری احراز نشده
است .چون برای حضور در صحنه انگیزههایی داریم بر خود تکلیف میدانم اعالم
حضور کنم .سبحانی یادآور شد :تاکنون داوطلبی که اقتصاد روز ایران را بفهمد و
رویکرد اقتصادی مندرج در قانون اساسی را درک کند ،مشاهده نکردم .مجموعه
افرادی هم که در این دوره اعالم حضور کرده اند و نامی از آنها برده می شود یا
اقتصاد نمیدانند ،یا فقط با اقتصاد سرمایه داری آشنایی دارد و ندیدم این افراد
از لزوم برگشت به قانون اساسی سخنی به میان آورند ،بنابراین تا جایی که امکان
داشته باشد در میدان رقابت میمانم.
سبحانی در بیان نگاه خود به تحزب و جریانهای متعارف سیاسی درون ایران
گفت :تحزب را برای جوامعی که رفتار سیاسی آنها بر پایه انتخابات است ضروری
میدانم اما معتقدم رشد تحزب باید پا به پای رشد سیاسی جامعه اتفاق بیفتد و
چون رشد سیاسی در ایران ضعیف است ،تحزب بهرغم تعدد احزاب به معنای
متعارف وجود ندارد .حزب نه فقط در آستانه انتخابات بلکه باید چون دولتی در

سایه در موضوعات مختلف اعالم موضع کنند ،ارگان مطبوعاتی داشته باشد و
مردم در گذر زمان و به ویژه هنگام انتخابات مواضع آنرا بشناسندبنابراین به دلیل
توسعهنیافتگیسیاسی،احزابپیشرفتهاینداریم.
این نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد :به لحاظ سیستمی معتقدم روندها به
گونه ای با هم هماهنگ باشند که کارکرد آنها به رشد سیاسی کمک کند و رشد
سیاسی به خروجی روندها کمک کند .تا  ۲۱الی  ۲۲روز قبل از اینکه مردم پای
صندوق رای بروند ،مردم نمیدانند چه کسی در میدان حضور دارد .گفتم احزاب
کاستیدارند،نگفتممقصراینکاستیهاخوداحزابهستند.
سبحانی درباره احتمال کنارهگیریاش به نفع نامزد دیگر ،گفت :قبل از این هم
گفتم ،ایران فردی را میخواهد که اقتصاد را خوب بفهمد نه اینکه از دیگران یاد
بگیرد و به قانون اساسی کشور هم باور داشته باشد.
احتمال دو قطبی شدن فضای رقابت قوی است
معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به اینکه کدام یک از
دولتمردان جمهوری اسالمی را از نظر فکری به تفکرات و نظرات خود نزدیکتر
میدانید ،گفت :هر فردی را باید در ظرف زمانی خودش ارزیابی کرد .یعنی اگر
قصد نظر در مورد اقتصاد یا سیاست پهلوی اول را داشته باشیم ،در سال ۱۴۰۰
نمیتوانم آن دوره را مورد قضاوت و ارزیابی قرار دهم ،بلکه باید خود را به سالهای
 ۱۳۰۰تا  ۱۳۲۰ببریم .با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی دهه  ،۶۰به کارکرد
و تفکر دولت جنگ نزدیک هستم اما امروز شرایط ما بعد از چهار دهه عوض شده
است .سبحانی ،نرخ مشارکت در انتخابات ۲۸خرداد را ۵۵تا ۶۰درصد پیشبینی
کرد و درباره آرایش جناحها در انتخابات و احتمال شکلگیری دوقطبی اصولگرا-
اصالح طلب ،یادآور شد :اگر گذشته را چراغ راه آینده بدانیم با توجه به اینکه منافع
دو جناح در قطبی شدن است و اینکه جامعه نه بر اساس عقالنیت بلکه بر مبنای
ضدیت با یک جناح تصمیم میگیرد احتمال دو قطبی شدن فضای رقابت چون
گذشته قوی است.
اینکه همواره دلمشغول روابط خارجی باشیم زیانآور است
این کارشناس اقتصادی درباره معطل مانند لوایح مرتبط با  FATFدر مجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت :در روابط خارجی خود مسائل زیادی داریم .حل
این مسائل برای اینکه فرسایشی نشوند در گرو حل همه آنها است .یعنی یک
سیستم مسائل خارجی داریم ،اگر تک عنصری به سراغ آنها برویم ،ممکن است
یک مساله حل شود اما مسائل دیگر بماند.
وی افزود :چهل سال است دشمنان ما را درگیر خودشان کردهاند ،الزم نیست
حتما جنگی رخ دهد .باید یاد بگیریم چگونه دفع ضرر و خطر کنیم .اینکه همواره
دلمشغول روابط خارجی باشیم زیانآور است .از نظر من امنیت ملی همان امنیت
اقتصادی است .چندین دهه است که در دنیا امنیت را با اقتصاد میسنجند
مقاالت زیادی هم در این رابطه وجود دارد.
این داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :امنیت اقتصادی
یعنی مردم از زندگی خود راضی و شغل و درآمد داشته باشند و کشور بتواند در
عرصهجهانیتاثیرگذارباشد.بنابراینتوسعهیافتگیوتالشبرایپیشرفتاجتناب
ناپذیر است .باید منافع ملی را به شکلی تعریف کنیم که به توسعه ایران بیانجامد.
«حتی فهم من از دینداری در چارچوب توسعه یافتگی است جامعه فقیر دینورزان
مناسبینیستند».بنابراینروابطخارجیرابایدبهگونهایتنظبمکنیمکهبهتوسعه
کشور بیانجامد و معتقدم این کار عین دینورزی است .حدیث داریم که میگوید با
رسیدن به توسعه و عدالت ،اجرای و احیای احکام ممکن میشود .سبحانی درباره
سیاستایران در قبال همسایگان گفت :متر و معیاری برای اینکه بفهمیم روابط
ایران با کشورهای همسایه چگونه است در اختیار ندارم .اما باید هر کدام را جداگانه
تحلیل کرد و نمیتوان برای همه همسایگان و کشورهای منطقه نسخه واحد
ی کردهاند.
پیچید .با این وجود فکر میکنم طرفین برای نزدیک شدن به هم کوتاه 
باید نرخ رشد تخریب را کم کنیم
وی درباره وظایف رییسجمهوری ،گفت :اصل  ۱۱۳قانون اساسی دو وظیفه
برای رییسجمهوری تعریف کرده است ،اجرای قانون اساسی و دیگری ریاست
قوهمجریه.مابیشتربرایرییسجمهوریوظیفهدومراقائلهستیمواجرایقانون
اساسی به مرور حالت تشریفاتی پیدا کرده است .معتقدم در شرایط فعلی باید به
مسوولیت اول رییس جمهوری (اجرای قانون اساسی) برای تسهیل مسولیت دوم
(ریاست قوه مجریه) توجه شود.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تهران درباره برنامههای خود برای اداره
کشور ،خاطرنشان کرد :برنامهای در  ۳۵محور برای اداره کشور تهیه کردهام.
واقعیتی وجود دارد و آن فراگیر شدن تخریب سرمایههای اجتماعی از طریق
اقتصاد است .معتقدم «باید نرخ رشد تخریب را کم کنیم» تا ظرف چند سال به
صفر برسد و بعد از آن شروع به ساختن کنیم .بنابراین وعد ه توسعه کوتاه مدت از
سوی هر فردی ناشدنی است .کشوری که در دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی آن
با ارفاق نیم درصد ،تورم  ۳۰ساله آن هر سال  ۱۹و نیم درصد ۱۲ ،درصد بیکار و
بیکاریفارغالتحصیالنآنتا ۴۷درصدمیرسدچگونهباوعدههایپوپولیستی
توسعه مییابد؟ میشود ظرف  ۲تا  ۳سال نرخ رشد تخریب اقتصادی را کم کرد
و با توجه قوانین موجود راهکارهای عملیاتی برای توسعه همه جانبه تدوین و
تعریفکرد.

نشانه های نتیجه بخش بودن مذاکرات احیای برجام ؛

سناریو های پیش روی مذاکرات
احیای برجام

نتیجه بخش بودن مذاکرات برجام را می توان از تداوم گفت و گوها و عدم ترک
مذاکرات و نیز از اخبار مطلوبی که از سوی کشورهای حاضر در مذاکرات مخابره
می شود ،دریافت .نگرانی برخی از جمله رژیم صهیونیستی و حتی عملیات
خرابکارانه در نطنز نیز نشانه هایی از رسیدن به نتایج مطلوبی در این مذاکرات
است.
نشست مجازی کمیسیون مشترک ایران و ۴+۱در سیزدهم فروردین ماه منجر به
اتفاقی مهم در بن بست برجام پس از کنار رفتن ترامپ و به قدرت رسیدن بایدن
شد .طرفین موافقت کردند که جلسات حضوری در وین به منظور مذاکره در
خصوص نحوه بازگشت به تعهدات در برجام را از روز سه شنبه هفدهم فروردین
ماه آغاز نمایند .آمریکا نیز اعالم کرد در این نشست حضور خواهد یافت .هر چند
ایران مطابق شرایط قبلی عنوان نمود که ایاالت متحده تا زمان بازگشت به برجام
و لغو کلیه تحریم ها حق شرکت در جلسات کمیسیون مشترک را ندارد .به همین
منظور و برای جلوگیری از ناکامی مذاکرات عمال نشست ها به دو صورت با و بدون
حضور ایران برگزار شد .به عبارتی از آن تاریخ تاکنون عمال مذاکرات مستقیم و
غیر مستقیمی میان همه طرفین در حال برگزاری است تا اعضا و به ویژه ایران و
آمریکا در خصوص نحوه بازگشت آمریکا به برجام و برداشتن تحریم ها و اجرای
تمام تعهدات ایران و آمریکا به توافقی دست یابند .مذاکراتی که با فراز و نشیب
در حال برگزاری است و به نظر می رسد نتیجه بخش خواهد بود .نتیجه بخش
بودن مذاکرات برجام را می توان در درجه نخست از تداوم گفت و گوها و عدم
ترک مذاکرات و در درجه دوم از اخبار مطلوبی که از سوی کلیه کشورهای حاضر
در مذاکرات مخابره می شود ،دریافت .در این میان نگرانی برخی از جمله رژیم
صهیونیستی و حتی عملیات خرابکارانه در نطنز می تواند نشان دهنده رسیدن به
نتایج مطلوبی در مذاکرات احیای برجام باشد.
سناریو ها در آینده مذاکرات برجامی قابل تعریف در دو مرحله است .مرحله اول
در روند این دوره از مذاکرات و مرحله دوم پس از مذاکرات می باشد .در مرحله اول
ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه و یا توقف مذاکرات بدون رسیدن به نتیجه قابل
تشخیص است .به نظر می رسد با توجه به رویکرد طرفین برای احیای برجام ادامه
مذاکرات که شاید چند ماه به طول بینجامد ،محتمل تر است .سناریوی توقف
مذاکره بدون رسیدن به نتیجه با توجه به اهمیتی که هر نوع توافق برای طرف
غربی دارد تا راحت تر بتواند بر فعالیت های هسته ای ایران نظارت و کنترل داشته
باشد ضعیف است .کما اینکه فعال اروپا و آمریکا هر دو معتقدند خروج آمریکا از
برجام باعث برداشتن گام هایی به وسیله ایران شد که عمال پیشرفت های هسته
ای که مطابق برجام متوقف یا کند شده بود و نظارت کامل آژانس بر همه این
فعالیت ها وجود داشت را بازگرداند .مرحله دوم پس از مذاکرات است .نوع رفتار
اروپا و آمریکا با ایران و با یکدیگر نیز در صورت به نتیجه رسیدن و به نتیجه نرسیدن
طرفینمتفاوتخواهدبود.درصورتبهنتیجهنرسیدن،اروپاوآمریکاهمسوباهم
علیه برنامه هسته ای ایران خواهند بود .در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هر
دو ،روند وادار کردن ایران به رسیدن به توافقاتی در باب مسایل موشکی و منطقه
ای ایران را دنبال خواهند کرد .موفقیت یا عدم موفقیت در این موضوع بستگی
به پارامترهای مختلف دارد لیکن انتظار اینکه طرف مقابل به احیای برجام بدون
رسیدن به توافقی دیگر قانع شده و راضی باشد خوشبینانه است.
مخالفینداخلیوخارجیبرجام
نکتهمهمدراینماجرانقشعواملمخالفاحیایبرجاماست.مخالفینداخلی
به ویژه در ایران و آمریکا ،موافق احیای برجام نیستند و هر کدام دالیل و انگیزه های
خاص خود را دنبال می کنند .لیکن مدیریت این دسته از ناموافقان به اراده دو
دولت ایران و آمریکا بستگی دارد که با توجه به تجربه برجام به نظر امکان پذیر می
نماید .از مخالفین منطقه ای تاثیرگذار در این مسیر نیز می توان عمدتا عربستان
سعودی و اسراییل را نام برد .به نظر می رسد با وساطت عراق موضوع کاهش تنش
و عادی سازی مناسبات ایران و عربستان در این زمینه سودمند و به نفع احیای
برجام پیش خواهد رفت .اما رژیم صهیونیستی و البی صهیونیستی تمام تالشش
بر عدم احیای برجام است و به هر اقدامی در این زمینه متوسل خواهد شد .لیکن
تجربه برجام نشان داد که اگر اراده بر رسیدن به توافقی با ایران برای کنترل بیشتر
و نظارت برفعالیت های ایران باشد ،تالش آن رژیم خیلی تاثیرگذار نخواهد بود.

رقابتانتخاباتیپاشنهآشیلکشورنشود؛

پایان بازی یا ترس از آغاز بازی؟

همزمانباافزایشحساسیتهادرمذاکراتوین،گروهیباتهیهمستندهاییسراسر
تهمت و توهین به تیم مذاکره کننده گرچه صحنهای برای اعالم پایان بازی تدارک
دیدهاند اما به خوبی میدانند که چنین مستندهایی میتواند آغاز بازی باشد که برای
سومین بار مسیر رسیدن آنها به پاستور را مسدود کند.
آنتن رسانه ملی لحظهای از تخریب و توهین ،تهمت و افترا و شایعه و دروغ علیه
دولت و دستگاه دیپلماسی خالی نیست .صداوسیما به محض پایان سناریوی
گاندو ،در حالی مستندهای متنوع و مضحک خود را با تعجیل و شتاب پخش
میکند که گاهی گمان میشود تیم مذاکره کننده ،دولت ،رییس جمهوری،
محمدجواد ظریف و هرآن کس که رابطهای با آنها دارد نه مدافعان منافع ملی
که دشمنان قسم خورده آن هستند! که صداو سیما به ُحکم ملی بودن ،خود را
موظف به افشاگری علیه آنها میداند .در این شرایط و در مقطعی که امیدها برای
رفع تحریمها و بهبود شرایط کشور اندکی افزایش یافته ،بررسی دالیل این اقدام
ی از رفع تحریمها علیه ایران،ظاهرا
و برخورد با آن ضروری به نظر میرسد .نگران 
همزمان با برخی سران و کشورهای منطقه در بخشهایی از صداوسیما هم رسوخ
کرده است به طوری که در مستندهایی که این روزها از این رسانه منتشر میشود،
تیم مذاکره کننده در خوشبینانهترین حالت غافل و در تفسیری بدبینانه جاسوس
نشان داده میشوند.

نقطه پرگار صداو سیما؛ دولت و ملت خارج از مدار
مستندپایانبازی،جدیدترینمجموعهازتهمتهاوتوهینهاییاستکهصداوسیما
همزمان با انجام مذاکرات هسته ای در وین پخش کرد .البته برای مردمی که هشت
سال با موضع این رسانه آشنایی دارند؛ تخریب دستگاه دیپلماسی موضوع تازهای
نیست اما این میزان هجمه به مذاکره کنندگان ایرانی نه از فرامرزها بلکه در داخل
مرزهای کشور ،قطعا برای طرف مقابل این مذاکره پیامهای بسیار و سیگنالهای
منفی فراوان دارد در عین حال نشان میدهد که سربازان دیپلماسی کشور در وطن
خویش چه غربتی را تحمل میکنند .مستند پایان بازی با پخش تصاویری از شادی
مردم در ایام توافق هستهای آغاز میشود .مردم به جان آمده از تحریمهایی که روزی
همین مستندسازان آن را کاغذپاره میخواندند ،از رفع آنها و گشایشهای درهای
اقتصاد و معیشت خود شادمان هستند و به آینده امیدوار .گرچه این امیدواری با زیاده
خواهیهای دونالد ترامپ و شیطنتهای داخلی و منطقهای چندان دوام نیاورد اما این
روزهااحتمالاحیایمجددبرجامیکیازمهمتریندالیلنگرانیهایمنعکسشدهدر
این مستند شده است .به گزارش ایرنا ،مهمترین هدف مردم از انتخاب حجت االسالم
«حسن روحانی» به عنوان رییس جمهوری ،به دست آوردن آن شادی و امیدی بود که
مستندسازان صداوسیما تالش میکنند آن را اشتباه نشان دهند تا به جامعه بقبوالنند
که انتخابشان نادرست بوده و نباید دوباره تکرار شود .این هشدار و انذارهای انتخاباتی
متنوع که گروه خاصی در رسانه ملی پمپاژ میکنند درحالی است که مردم برخالف
سازندگان آنها ،ثمرات رای خود را هرچند کوتاه و مقطعی اما با تمام وجود لمس و
احساس کردند و دقیقا به همین دلیل بود که در اردیبهشت ۹۶بار دیگر حسن روحانی
را به عنوان رییس جمهوری انتخاب کردند .برخالف منتقدان آن روزها و امروز دولت،
کشور در مسیر رونق بود و آنچه این رونق را به رکود تبدیل کرد ،نه برجام و تیم هستهای
بلکه حضور ترامپ در کاخ سفید بود که عمال سیاستهای صهیونیستها و مخالفان
منطقه ای ایران را اجرا کرد .واقعیت این است که شادی مردم دیرزمانی است که در مدار
خواستههای صداوسیما جایگاهی ندارد چه این شادی حضور یک گزارشگر فوتبال
باشد و چه امضای توافق هستهای و خروج ایران از بار تحریمها .شوربختانه گروهی
در رسانهای که نام ملی گرفته چنان خود را نقطه پرگار عالم وجود میدانند که به آنچه
در میان مردم عادی یا تحلیلگران منصف یا عقالی کشور میگذرد چندان توجهی
ندارند .رویکردها و رفتارهای صدا و سیما عمال این ذهنیت را جامعه ایجاد کرده برخی
ازتحلیلگرانافزایشهجمههاوتخریبهاعلیهدستگاهدیپلماسیرانشانهوعالمتیاز
موفقیت مذاکرات و کورسوی امیدی برای رفع تحریمها میدانند.

تکلیفیکتناقض
مستندهایی از جنس پایان بازی یا دعای رهبر معظم انقالب برای هیات مذاکره
کننده؛کدامیکواقعیتدستگاهدیپلماسیاست؟رهبرمعظمانقالبدرسخنانروز
 ۲۵فروردین درباره مذاکرات فرمودند« :تشخیص مسئوالن این است که بروند مذاکره
کنند تا همین سیاست را ِاعمال کنند .در این زمینه بحثی نداریم اما باید مراقبت شود
که مذاکره فرسایشی نشود چرا که برای کشور ضرر دارد ».ایشان ¬همچنین ابراز
امیدواری کردند؛ انشاءالله مسئولین کشور در این زمینه هم کامال با چشم باز ،با دل
محکم و با توکل به خدا و با ذکر «حسبناالله و نعم الوکیل» جلو بروند،توفیقات الهی
شامل حالشان بشود و ملت را خرسند و خوشحال کنند.
ت آیت الله خامنهای دیدگاه خود را درباره دستگاه
این نخستین بار نیست که حضر 
دیپلماسی و مذاکره کنندگان هسته ای کشور بیان میکنند .در بحبوحه مذاکرات
هستهای که هجمهها تیم مذاکره کننده شدت یافت ،رهبری هرگز از حمایت
دیپلماتها دست نکشیدند و بارها در نشستها و سخنرانیها بر اعتماد خود به
آنها تاکید کردند .ایشان آبان ماه سال  ۹۲و همزمان با اوج گیری انتقادات علیه
ظریف از سوی دلواپسان ،تیم مذاکره کننده را «بچههای خود ما» توصیف کرده و
فرمودند« :اینهایی که در مسئل ه دیپلماسی مشغول کار هستندّ ،بچههای مایند،
جوانهای خود مایند ،ما از مسوولین خودمان که دارند در جبه ه دیپلماسی ّفع ّ
الیت
می کنند ،کار میکنند ،قرص و محکم حمایت میکنیم ».رهبر معظم انقالب اسفند
ماه سال  ۹۳در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری بار دیگر تصریح کردند« :این
تیم و هیئتی که رییس جمهور محترم برای مذاکرات هستهای گذاشتهاند ،مردمان
ً
امین و خوبی هستند .بعضی را ما از نزدیک میشناسیم و واقعا مورد قبولند ،بعضی
را هم از حرفهایشان و از کارهایشان دورادور میشناسیم؛ هم امینند ،هم دلسوزند؛
دارند تالش میکنند کار میکنند؛ این را ما الزم است که منصفانه بیان کنیم« ».ما
به تیم دیپلماسی اعتماد داریم»« ،مذاکره کنندگان ما پاسخهای قویتر و گزندهتر به
طلبکاری غرب میدهند»« ،کاری که دکتر ظریف شروع کردند و تا امروز هم خوب
پیش رفتند دنبال میشود» نمونه ای از بیانات رهبر انقالب درباره دیپلماتهای وزارت
امورخارجه در دورهای بود که ظریف در مجالس مختلف و تریبونهای گوناگون با انواع
تهمتها روبرو بود .نگاه منصفانه رهبر انقالب به تیم دیپلماسی در جریان مذاکرات
برجام مهمترین انگیزه این گروه برای تداوم تدبیر حفظ منافع کشور بود و چه بسا اگر
چنین اعتمادی از سوی رهبر معظم انقالب به وزارت خارجه و دولت نبود ،برجام و
ظریف در همان ماههای نخست کنار گذاشته میشدند .پس از خروج آمریکا از برجام

و بازگشت تحریمها با وجود آنکه تیزی انتقادات داخلی رقبای سیاسی دولت متوجه
ظریف و تیم وزارت خارجه بود ،اما رهبری بازهم منصفانه به حمایت از آنها پرداختند.
ایشان در دوم خرداد ماه سال  ۹۷و دو هفته پس از نقض برجام از سوی ترامپ ،در
دیدار با مسووالن نظام فرمودند« :این را دیپلماتهای محترم ما که خودشان این
ً
زحمت را کشیده بودند و واقعا تالش شبانهروزی کرده بودند برای مسئل ه برجام ،بارها و
ّ
قبل آمریکا گفتند که برجام نقض شده؛ گاهی
زمان این دولت و در زمان دولت ِ
مکرر در ِ
روح برجام و گاهی جسم برجام را نقض کردند».
یادآوری این نقطه نظرات و بیانات رهبر انقالب برای سازندگان پایان بازی ،حتی اگر
خود به آنها دسترسی نداشته باشند مفید است تا شاید برای پرسش اشاره شده در
ابتدایبندپاسخیمناسببیابند.
رقابتانتخاباتیپاشنهآشیلکشورنشود
سازندگان"پایانبازی"کهخودراقبلهعالمدیپلماسی،روابطبینالملل،سازمانهای
جهانی و دستهای پشت پرده می دانند؛ این پایان را برای چه گروه و شخصی اعالم
میکنند؟ بازی برای چه کسی دقیقا تمام شده است؟ رژیم صهیونیستی و گروههای
ریز و درشت تحت حمایتش؟ ایاالت متحده آمریکا و سازمانهای کوچک و بزرگش؟
اگر منظور و هدف سازندگان پایان بازی اعالم این مهم به چنین گروههایی باشد که
گرفتار سندروم سادهبینی و ساده انگاری مسائل پیچیده جهانی هستند از آن رو که
برای طرح و نقشههای این گروههای اشاره شده علیه جمهوری اسالمی پایانی نیست
و آنها در هر برهه ای و از هر طریقی تالش خواهند کرد طرحهای از پیش نوشته
یا نانوشته خود را در کشور پیاده کنند .اما اگر هشدار پایان یافتن بازی برای دولت و
وزیر امورخارجه؛ نه در مقام رسمی آنها بلکه به عنوان یک رقیب انتخاباتی باشد؛
تکلیف منافع کشور چه خواهد بود؟ اگر مذاکره و مذاکره کنندگان ،قربانی بازیهای
انتخاباتی و رقابتهای سیاسی شوند آیا میتوانند با تمرکز و آرامش در مسیر احقاق
حقوق کشور گام بردارند؟ آیا چنین رویکردی پاشنه آشیل منافع کشور و آرامش مردم
نخواهد بود؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند افزایش این هجمهها و تهمت ها علیه
دولت و دستگاه وزارت خارجه سلسهای از دالیل بهم پیوسته دارد .اگر تیم دیپلماسی
بتواند برجام را احیا و تحریمها را رفع کند ،همفکران و همراهان دولت با وجود تمام این
هجمههابادیگرموردتوجهمردمقرارمیگیرند،اگراینتوجهصورتگیردمردمحضور
گستردهتری در انتخابات خواهند داشت و در صورت این حضور امکان پیروزی جریان
گاندوساز کاهش مییابد و این آغاز رخدادهایی است که بار دیگر مانع از راهیابی آنها
به پاستور خواهد شد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
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طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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ماه رمضان  ،ماهى است كه خداوند  ،روزه آن
را بر شما واجب ساخت  .پس هر كس آن را از
روى ايمان و به اميد پاداش الهى روزه بدارد ،
از گناهانش بيرون مى آيد  ،همچون روزى كه
مادرش او را زاده است .
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 پشتپرده تشکیل صف مرغ دولتی!
عدم ترخیص  ۹۰تن مرغ وارداتی به کشور در گمرک که منجر به
افزایش قیمت و تشکیل صفهای طوالنی برای تهیه مرغ میشود.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری قم خبرداد:

ساخت مرکز تجاری با ۱۱هزار مترمربع
بنا در کنار بازار کهنه

مدیرعاملسازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهیمشاغلشهریشهرداری
قم گفت :آماده همکاری با بخش خصوصی و اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیاستانقمبرایساماندهیبازارکهنههستیم.
علیرضا مظفری در جلسهای مشترک با سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان قم که با حضور غالمرضا جانقربان معاون
شهرسازی و معماری شهرداری قم برگزار شد با تأکید بر اصالح قوانین برای
تسریع سرمایهگذاری در طرحهای اقتصادی در شهر اظهار داشت :متأسفانه در
قم قوانین و مقررات مانع جذب سرمایهگذار در شهر شده است.
وی با تأکید بر همکاری دستگاههای مربوطه در حل چالشها و مشکالت
پیش رو افزود :قم ظرفیت و پتانسیل باالیی در تمام حوزهها داشته و باید از این
فرصت برای رسیدن به اقتصاد پایدار شهر کمک گرفته و شهرداری قم آمادگی
همکاری با بخش خصوصی و سایر ارگانها را دارد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری قم ورود شهرداری برای ساماندهی بازار کهنه را اقدامی در جهت
تسهیل مشکالت شهر دانست و تصریح کرد :سازمان میادین با خرید زمینی به
مساحتحدودچهارهزارمترمربعدرکناربازارکهنهامکانسرمایهگذاریبخش
خصوصی را در این مکان فراهم کرده است.
وی سرمایه اولیه شهرداری را برای آغاز ساختوساز حدود  ۱۰میلیارد تومان
اعالم و اضافه کرد :طبق روال قوانین شهرداری ،زمین و اخذ مجوزها با شهرداری
و هزینه ساخت با سرمایهگذار بخش خصوصی بوده و در حال حاضر ایمنسازی
و پایدارسازی زمین از طرف مدرسه مجاور و بازار کهنه انجامشده است.
مظفری با دعوت از اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان قم برای مشارکت در این طرح خاطرنشان کرد :معماری این مرکز تجاری
نیز متناسب با بازار کهنه انجام خواهد شد و امکان صدور کاربریهای مختلف
بهجز مسکونی با سطح اشغال  ۸۰درصد را دارد.
وی از تأمین پارکینگ موردنیاز آن نیز خبر داد و یادآور شد :ساخت  ۱۱هزار
مترمربعبناامکانساماندهیمشاغلمرتبطبهمیراثفرهنگیوصنایعدستیرا
داده و امیدواریم بتوانیم عالوه بر ایجاد رونق دوباره در بازار کهنه بخشی از اقتصاد
این منطقه را نیز پویا کنیم.

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم از نورپردازی مساجد تاریخی قم در
ماه رمضان خبر داد و گفت :همکاری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستیاستانقمباشهرداریقممیتوانددرهویتبخشیمیراثیدرشهر
تأثیربسزاییداشتهاست.
سید محمد موسوی منش در جلسهای مشترک با سرپرست اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم که با حضور غالمرضا جانقربان
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم برگزار شد ،با اشاره به اهمیت
همکاری دستگاهها در هویت بخشی به شهر اظهار داشت :سازمان زیبا سازی
شهرداری قم با ورود به ساماندهی و زیبا سازی اماکن فرهنگی و تاریخی شهر
این همکاری را اغاز کرده است .وی به بررسی چالشهای شهرداری با اداره کل
میراثفرهنگیپرداختوافزود:متاسفانهیکسریعدمهمکاریهاهزینههای
مضاعفی را به شهرداری تحمیل کرده و باعث دوباره کاریهایی در بخشهای
مختلفی در شهر شده است.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم در ادامه گزارشی از فعالیتهای
سازمان و نورپردازی مکانهای تاریخی در شهر ارائه داد و اضافه کرد :متاسفانه
در چندین پروژه عدم اطالع رسانی میراث فرهنگی در مرمت بنا ،تجهیزات
نورپردازی شهرداری از بین رفته است.
وی خواستار همکاری و اطالع رسانی بیشتر شد و تصریح کرد :درصورت
اطالع رسانی به موقع به شهرداری و سازمان زیباسازی ،تجهیزات نور پردازی
به موقع جمع آوری شده و بعد از پایان مرمت نیز با هزنیه شهرداری دوباره نصب
میشود .موسوی منش در ادامه نورپردازی مساجد تاریخی قم را مطرح کرد و
گفت :یکی از طرحهای شهرداری در ماه رمضان امسال نور پردازی مساجد
تاریخی شهر قم بوده که خواستار صدور مجوز و همکاریهای الزم از میراث
فرهنگیهستیم.
وی با تأکید دوباره بر هویت بخشی به شهر خاطرنشان کرد :توجه به ابنیه
تاریخی و هویت بخشی به شهر میتواند عالوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی
دغدغههای اقتصادی شهر و کشور را نیز مرتع کند.
شهردارمنطقهچهارقمخبرداد:

کسبرتبهنخسترضایتمندیبین
مناطقهشتگانه

شهردارمنطقهچهارازکسبرتبهنخسترضایتمندیشهروندانسامانه137
توسط این منطقه در سال 1399در بین مناطق هشتگانه خبر داد .
مهندس مقدم با اعالم این خبر افزود در سال گذشته حدود  22000پیام از
طریق سامانه  137به منطقه ارجاع گردیده و به لطف خدا و تالش شبانه روزی
همکاران توانستیم در کنار اجرای پروژه های عمرانی  ،خدماتی  ،فضای سبز و
ترافیکی  ،باالترین رضایتمندی شهروندان را در بین مناطق هشتگانه نیز کسب
کنیم.
مهدی اصفهانیان مقدم با اشاره به اجرای بیش از  148پروژه خرد و کالن
توسط شهرداری منطقه چهار در سال گذشته افزود  ،سامانه  137یک ابزار
قدرتمند و بسیار با ارزش مدیریتی برای مدیران بوده و شهرداری توسط
این سامانه گوش شنوای شهروندان در راستای حل مشکالت شهری می
باشد.
وی در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از شهروندان محترم که با چشم بینای خود
شهرداری را در اجرای طرح های عمرانی و خدماتی یاری می کنند افزود  ،در
شرایط کنونی و با توجه به وضعیت شهر در ایام کرونا  ،شهروندان می توانند
مشکالت و معضالت شهری را با این سامانه در میان گذاشته و در اسرع وقت
توسط پرسنل خدوم و زحمت کش شهرداری نسبت به رفع آن اقدام گردد .
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

تزیین شهر با بیش از نیم میلیون
گلدانگلبهاری

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از تزیین شهر با بیش از
نیممیلیونگلدانگلبهاریخبرداد.
پیام جوادیان با اشاره به اینکه امسال شهر قم با بیش از نیم میلیون گلدان
گل در بهار مزین شده است ،اظهار کرد :در سالهای اخیر با فعالکردن مرکز
تولیدات گل و گیاهان سازمان پارکها اکثر نیازهای شهر به گل و گیاهان
بهصورتبومیتأمینمیشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به تولید گلهای
بومی با استفاده از ظرفیت نیروهای بومی در قم ،تصریح کرد :در سال بیش از
یکمیلیون و  ۳۰۰هزار انواع گلهای زینتی در مرکز تولیدات سازمان پارکها
تولیدشده و در سطح شهر کاشته میشود.
جوادیان خاطرنشان کرد :حجم ریالی هر گلدان حدود  ۴هزارتومان است و بر
این اساس هزینهای بالغبر ۵میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان برای تولید گل بومی و
ایجاد اشتغال در این زمینه صورت گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه با این تولیدات صرفهجویی حدود  ۵میلیارد تومانی در
سازمان انجامشده است ،گفت :در قالب این پروژه  ۱۲نفر بهصورت مستقیم
مشغول به کار شدهاند.

طرح :مهدی عزیزی

استاندارقمتاکیدکرد:

نظارت ویژه بر اعمال محدودیتهای کرونایی

سرپرستسازمانزیباسازیشهرداریقمخبرداد:

نورپردازیمساجدتاریخی
در ماه رمضان

رییسی خواستار برخورد با «کارنکنان» شد
رییسی رییس قوه قضاییه گفت :به نظر میرسد باید در کنار دادسرای کارکنان ،یک دادسرایی
هم برای «کارنکنان» ایجاد شود .ترک فعل مسئوالن و دست اندرکارانی که کار خود را در زمان خود
انجام نمی دهند ،اشکاالت زیادی برای کشور ایجاد می کند .رئیسی بانکها را نظام مورد اعتماد
حاکمیت خواند و گفت که بانکها پشتیبانی از تولید و حکمرانی در حوزه بانکی اقتضا میکند که
بانکها به دنبال سوداگری و ورود به بازار ملک ،طال و ارز و خودرو نروند.رئیس دستگاه قضا افزود:
انتساب بانکها به حکومت ایجاب میکند که آنها حقوق عامه را رعایت کنند و در مقام امانتدار
پول مردم این سپردهها و سرمایهها و نقدینگی را به جای آنکه صرف سودآوری برای خود کنند به
تولیدسوقدهند.

حریرچی،معاونوزیربهداشتگفته":ناقضانقرنطینهمانندتروریستانتحاریهستند".

سهمگین کرونایی در سطح جهان ،ایران و بویژه قم
مواجه هستیم تصریح کرد :موج چهارم این بیماری
بسیار سهمگین تر از موجهای قبلی است به نحوی
که متاسفانه از نظر تعداد بستریها و فوتیها روند
صعودیراشاهدهستیم.
استاندار قم با تاکید بر اعمال بیش از پیش
مراقبتها و نظارتهای بهداشتی گفت :باید از
عموم شهروندان تقاضا کنم که میزان رعایت مسائل
بهداشتی را افزایش دهند و مانند سه خیز گذشته این
بیماری پایبندی خود را نشان دهند.
وی اضافه کرد :در سایه همراهیهای شهروندان،
مانیزبتوانیمبااعمالنظارتهاواعمالمحدودیتها
این موج را که در حال خیز است در مرحله نخست
کنترل ،و پس از آن مهار نموده و کاهش دهیم.
طرح مواسات و کمکهایهای مردمی
تقویت شود
استاندار قم همچنین با اشاره به اجرای طرح
مواسات و کمکهای مومنانه خاطرنشان کرد:
این طرح باید برای اقشار ضعیف توسط خیران و
گروههای مردمی تقویت شود و یک بسیج همگانی
نیز در این زمینه شکل بگیرد.
وی تداوم جدی طرح شهید سلیمانی را نیز مورد
تاکید قرار داد و بیان داشت :طرح واکسیناسیون نیز
بر اساس اولویت گذاری که در ستاد ملی مبارزه با

استاندار قم با بيان اينکه متاسفانه در موج چهارم
کرونا تعداد بستري ها و فوتي ها روند افزايشي به خود
گرفته است از مردم عاجزانه درخواست کرد با زدن
ماسک و دوري از تجمعات کمک کنند تا بتوانيم از
اين موج با کمترین آسیب عبور کنيم .
بهرام سرمست روز چهارشنبه در پایان جلسه ستاد
پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به
بحران قم در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت:
گزارشی که از میزان رعایت پروتکلها بین اقشار
مختلف و همچنین مکانهای متفاوت موجود در
استان ارائه شد ،نشان دهنده افزایشی بودن روند
رعایتشیوهنامههایبهداشتیدراستاناست.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر با یک موج

کرونا طراحی شده در استان هم با جدیت دنبال شود
و نیازمندیهای این طرح از جمله ماشین مخصوص
حمل واکسن نیز از محل منابع متناسب تهیه شود و
در اختیار مرکز بهداشت قرار بگیرد تا در آینده بتوانیم
گروههای هدف را واکسینه کنیم.
استاندار قم همچنین با اشاره به ضرورت
نظارتهای بیشتر بر فعالیت ادارهها و دستگاههای
اجرایی استان در دوران کرونا یادآور شد :خدمات
مردم به صورت الکترونیکی ارائه شود و هر کدام از
دستگاهها نیز مکلف هستند سه وظیفه ُپرمشتری
خود را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر
علت کمرنگ شدن حضور گروههای جهادی
در بیمارستانها و مراکز درمانی قم در مقایسه با
پیکهای قبلی گفت :چنین چیزی را قبول ندارم،
مردم ما نشان دادند که نوع دوست ،خیر و خیر
اندیش هستند و طلبههای جهادی ما نیز همیشه
بودند و خواهند بود.
وی بیان کرد :در یک شرایطی هم از طرف مردم
و هم از طرف برخی دستگاهها عادی انگاری شده
است ،باید جبران شود چون نمی توانیم موج چهارم را
به این سادگی کنترل کنیم امیدواریم فضای همدلی
و همراهی برای مواجه با این موج اوج بگیرید و
متناسب با آن بر مشکل فائق بیاییم.

معاونسياسيامنيتياستاندارقممطرحکرد:

امنیت پايدار و مطلوب استان قم

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار قم گفت :برخالف دسيسه
هاي دشمنان استان قم در سال  99شرايط کامال پايدار و مطلوبي را از نظر
امنيتيسپريکرد.
بیژن سلیمانپور در گزارش عملکرد يک ساله استان با اشاره به شرايط ويژه
قم از جهت موقعيت جغرافيايي ،تنوع قومي ،مذهبي و موقعيت ترانزيتي
اظهارداشت :برخالف دسيسه هاي دشمنان استان قم در سال گذشته در
بحث امنيت و حفظ نظم و آرامش شرايط کامال مطلوب و پايداري را سپري
کرد .سليمان پور از تدوين تصويب و ابالغ سند تحول راهبردي به عنوان
يک برنامه نظام اجتماعي با  5برنامه عملياتي با هدف کاهش آسيب هاي
اجتماعي در سال  99خبر داد وگفت :در دولت  205ميليارد تومان اعتبار
براي اين برنامه درنظر گرفته شد که  40ميليارد تومان براي سال 1400
دريافت و مابقي آن در طول چندسال جذب خواهد شد.
وي ايجاد  2دفتر تسهيل گري ،کلينيک خانواده ،ساماندهي محله
شهرقائم ،امين آباد و اسماعيل آباد را از جمله برنامه انجام شده در اين حوزه
در سال 99عنوان کرد .سليمان پور از تعيين تکليف 8هزار نفر از فرزنداني که
از ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي متولد شده اند و شناسنامه نداشتند خبر
داد وگفت :صدور شناسنامه ايراني به اين کودکان آغاز شده است  .معاون
سياسيامنيتيواجتماعياستاندارطرحساماندهيفعاالناقتصادياتباع

خارجي را از ديگر برنامه هاي اين معاونت در سال  99عنوان کرد وگفت:
تاکنون  26پرونده فعال اقتصادي مربوط به اتباع خارجي در استان جمع
بندي شد که موجب جذب  523ميليارد توماني سرمايه اين سرمايه گذاران
در قم شد .وي همچنين از خروج  5هزار اتباع غير مجاز از استان و تحويل
آن ها به کشورهاي متبوعشان در سال گذشته خبر داد وگفت :ارائه خدمات
و ساماندهي  10هزار نفر دانشجو و دانش آموز خارجي وبازمانده از تحصيل
از ديگر برنامه هاي اين معاونت در حوزه رسيدگي به امور اتباع خارجي
در سال  99بوده است .وي همچنين تدوين طرح جامع پدافند غيرعامل
استان در حوزه هاي آرائه آموزش ها ،ايجاد کانال هاي ارتباطي وبرگزاري
رزمايش ها از ديگر برنامه هاي انجام شده در حوزه معاونت سياسي امنيتي
اجتماعي استانداري در سال قبل برشمرد و گفت :خوشبختانه استان قم از
منظر تقويت زيرساخت هاي پدافندي جزء استان هاي برتر کشور مي باشد.
سليمان پور همچنين از کشف  7هزار و  600کيلوگرم انواع مواد مخدري که
از استان هاي ديگر در حال عبور از استان قم بوده است خبر داد وگفت :در
اين رابطه  7هزار نفر هم دستگير شده اند که البته اين افراد جزء جمعيت
بومي استان نبوده اند .وي همچنين ساماندهي کمپ هاي ترک اعتياد و
ايجاد شرايط اشتغال براي افرادي که به کمپ ها مراجعه مي کنند را از ديگر
اتفاقات رخ داده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان عنوان کرد.

شهردار قم  :در سال 1400؛

بخش عظیمی از بوستان ۱۰۰۰هکتاری تکمیل می شود

شهردار قم از تکمیل و بهرهبرداری بخش عظیمی از
بوستان  1000هکتاری قم در سال  1400خبر داد.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به آخرین
وضعیت احداث پارک  ۱۰۰۰هکتاری شهر قم اظهار
داشت :این پارک چندمنظوره از شهرک قدس،
دانشگاه مفید و موزه دفاع مقدس تا کوه خضر و پشت
جمکران بوده که بسیار وسیع است.
وی با بیان اینکه  ۹۰درصد درختکاری این پارک
انجام و بیش از  ۵۰درصد پارک سازی شده که
امیدواریم بخش زیادی از این پروژه در  ۱۴۰۰تکمیل
شود ،عنوان کرد :حدود  ۵۰درصد نیاز به پارک سازی
دارد ،که بوستان خضر باالی  ۷۰هکتار است که تا دو
ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.

شهردار قم خاطرنشان کرد :این  ۱۰۰۰هکتاری،
 ۹بوستان و یک باغ پرندگان و باغ دفاع مقدس دارد
و پل طبیعت در این پارک احداث میشود و محیط
زیبایی برای گردشگری ایجاد میکند ،اقلیم دارای
پست و بلندی است که تله سیژ و تلهکابین نیز برای آن
پیشبینیشده است که یک انقالب تفریحی در قم به
شمار میرود .سقائیان نژاد با تأکید بر اینکه در اجرای
پروژه ۵،پیمانکارهمزمانفعالهستندتارقابتایجاد
شود و در دو سال دیگر پارک کامل میشود تصریح
کرد :برای آبیاری فضای سبز تصفیهخانه  ۳۰لیتر در
ثانیه پساب را برای آب فضای سبز در نظر گرفتهشده
است .وی با اشاره به اینکه سیستم آبیاری تحتفشار
در سال  ۹۹در سطح قم انجامشده است یادآور شد:

در سطح شهر به علت آلودگیهای زیستمحیطی
کمتر درخت مثمر به کار گرفته میشود ،اما اطراف
شهر همه درختان مثمر است ،که در این حوزه
حرکتهای خوبی شده است.
شهردار قم توسعه عدالت محور در شهر را موردتوجه
قرار داد و افزود :بحث توازن بخشیدن به مناطق
هشتگانه اولویت است و منطقه  ۲و  ۶ازنظر
محرومیتدچارمشکلهستند،هرچندامروزمنطقه
دو محروم نبوده ولی هنوز محرومیتهایی برای
منطقه ۶وجود دارد.
وی اضافه کرد :منابع مازاد مناطق به مناطق دیگر
تزریق میشود تا در طوالنیمدت محرومیتزدایی
شود.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریقم:

تهیه بسته حمایتی از اصناف در حوزه مالیات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت :یک بسته پیشنهادی
جهت حمایت از اصناف به صورت مشخص در حوزه مالیات از طرف استانداری
قم تهیه و به معاونت اقتصادی رئیس جمهوری ارسال شد.
مهرداد غضنفری روز چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در تاالر کرامت استانداری قم اظهار داشت:
یکی از دالیلی که باعث مقاومت اصناف در تعطیلی واحدهای صنفی و اجرای
محدودیتهای کرونایی میشد ،نبودن مزایایی برای این کار بود.
وی افزود :حوزه معاونت اقتصادی استانداری قم در همین راستا مکلف شد
تا یک بستهای را ویژه حوزه مالیات تهیه کند که این اقدام صورت گرفت و به
معاونتاقتصادیرئیسجمهوریفرستادهشد.
معاون استاندار قم در ادامه خاطرنشان کرد :ما یک بسته جامعی را نیز در همه

آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت ۱۶۴ :نفر در  ۲۴ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی
قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شده اند.به گزارش دانشگاه علوم پزشکی
قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش  ۱۶۴نفر در  ۲۴ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی
قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا ،گفت ۹۷ :نفر از این افراد در بخشهای درمانی
بیمارستانهایقمبستریشدهاند.رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمبااشارهبهاینکه ۸۴نفرازکسانی
که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدهاند ،افزود :در حال حاضر  ۵۶۴نفر مشکوک به
کرونا در بیمارستانهای قم بستری هستند که حال  ۱۰۴نفر از آنها وخیم است.وی ادامه داد:
متأسفانه در ۲۴ساعت گذشته ۱۰،بیمار از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادهاند.قدیر تعداد
تستهای گرفته شده کرونا را  ۱۸۳۹مورد عنوان کرد و گفت :نتیجه  ۴۳۲تست در استان ،مثبت
بوده است.

حوزهها و بخشها تهیه کردیم که امروز به ستاد مدیریت بحران قم تحویل داده
می شود .وی افزود :در این بسته مواردی به صورت استانی و ملی تعیین شده
که استانیها توسط معاونت اقتصادی استانداری ابالغ و ملیها نیز به عنوان
مصوبه ستاد استانی مبارزه با کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا منعکس خواهد
شد .رئیس اتاق اصناف قم نیز در این جلسه گفت :در ابتدای هفته جاری
مجتمعهای تجاری قم حرکتهایی مبنی بر بازگشایی انجام دادند که نیروی
انتظامی به موقع وارد عمل شد .حسن احمدلو افزود :اتاق اصناف نیز قبل از
اینکهبازگشاییصورتبگیرددرمحلمجتمعهایتجاریمستقرشدوباجلسه
اضطراری که با هیات امنا برگزار کرد از بازگشایی ممانعت به عمل آورد .رئیس
اتاق اصناف قم تصریح کرد :چون بخشی از توان نظارتی خود را بر روی اصناف
هسته مرکزی شهر گذاشتیم از اصناف حاشیه شهر غافل شدیم.

توقیف برنامه ماه رمضانی آستان قدس رضوی!
برنامه ویژه آستان قدس رضوی با عنوان "قرار سحر" برای نیمه شبهای ماه مبارک رمضان که
ی پخش
با اجرای فرزاد جمشیدی از ابتدای ماه مبارک ،به صورت زنده و از طریق اپلیکیشنها 
آنالین و روبیکا منتشر میشد با دستور صداوسیما به همراه اول ،توقیف شد!این برنامه  ،با استقبال
مردم مواجه شده و بخشهای مختلفی از آن در شبکههای اجتماعی وایرال شده تا کنون میزبان
چهرههای محبوبی چون محمدرضا طالقانی ،محمد معتمدی ،محمد اصفهانی و...بوده و هر شب
دریافت کننده هزاران پیام تصویری و ویدئویی از سوی مردم بود .برنامهای ترکیبی و مناسبتی که
ظاهرا برنامههای بی رونق و تکراری تلویزیون را اذیت کرده!باید دید آستان قدس رضوی و همراه اول،
در قبال این شیرین کاری تازه صداوسیما ،اقدامی میکند و یا خیر!
باند بزرگ قمار در مشهد متالشی شد
با تالش پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطالعات سپاه استان خراسان رضوی ،در
راستای مبارزه با جرائم سازمان یافته ،یک باند بزرگ قمار در شهر مشهد مقدس با گردش مالی باالیی
معادل چند میلیارد ،شناسایی و متالشی شد.در این رابطه  ۱۸گرداننده اصلی باند قمار و تعداد ۸۰
نفر از مباشرین که به عنوان قمارباز در این باند فعالیت داشتند ،دستگیر و تحویل مراجع قضائی
شدند.همچنین از تعداد  ۱۰مکان استقرار و فعالیت این باند ،آالت و ادوات قمار ،مشروبات الکلی،
مواد مخدر ،دستگاه های کارتخوان فروشگاهی ،رایانه و نیز مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط
شد.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵قم:

مصدومیت 1800نفردرحوادثترافیکییکماهگذشته

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس  ۱۱۵قم گفت :یک هزار و  ۸۴۶نفر در حوادث ترافیکی شهری و
جادهای فروردینماه سال جاری مصدوم شدند.
مسعود عبدی افزود :در فروردینماه امسال  ۳۷هزار و  ۳۷۸تماس با مرکز اورژانس  ۱۱۵قم برقرار و منجر به
انجام هفت هزار و  ۳۴۹ماموریت شد.
وی اضافه کرد :در این مدت یک هزار و  ۴۰۳حادثه ترافیکی رخ داده که یک هزار و  ۱۴۷حادثه شهری و
 ۲۵۶حادثه نیز جادهای بوده است .به گفته وی ،یک هزار و ۸۴۶نفر در این حوادث مصدوم شدند که یک هزار
و  ۴۲۶حادثه در شهر و  ۴۲۰حادثه در محورهای مواصالتی رخ داده است .عبدی خاطرنشان کرد :یک هزار
و  ۲۲۷نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده برای درمان به بیمارستان منتقل و  ۵۱۹نفر نیز در محل
حادثه درمان شدند .وی ادامه داد :هفت نفر در حوادث فروردینماه امسال جان خود را از دست دادند که ۶نفر
در حوادث ترافیکی شهری و یک نفر در حوادث ترافیکی جادهای بوده است .وی گفت ۸۲۴ :حادثه ترافیکی
رخ داده در این مدت و یک هزار و  ۱۷مصدوم مرتبط با موتورسیکلت بوده است.
مسوول واحد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی قم:

اولین اهدای عضو سال جدید در قم رقم خورد

مسوول واحد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی قم از اولین پیوند اعضاء طی سال  ۱۴۰۰در استان قم
خبر داد.
ولی الله صمدی بیان کرد :مرحوم امیرحسین جساس ٢٥ساله به علت خونریزی مغزی ،در بخش ICU
بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) قم بستری و دچار مرگ مغزی شده بود ،که با رضایت خانواده ایثارگر و
نوعدوستش به اهدای اعضا و نسوج  ،به چندین بیمار بدحال در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان  ،زندگی
و حیات دوباره بخشید« .متقاضیان دریافت کارت اهدای اعضا میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر در این
زمینه به سامانه واحد فراهمآوری اعضای پیوندی به نشانی اینترنتی www.ehda.irمراجعه کنند.
اعضای قابل اهدا از فرد مرگ مغزی شامل قلب ،ریهها ،کبد ،رودهها ،لوزالمعده ،کلیهها و برخی بافتهای
بدن از جمله پوست ،قرنیه ،تاندون ،غضروف ،استخوان و دریچه قلب است».
پیوند کلیه بیشترین نیاز بیماران در لیست انتظار است .در حال حاضر بیش از ۱۷هزار نفر در سطح کشور به
دلیل نارساییهای کلیوی دیالیز میشوند و در لیست بیماران نیازمند پیوند کلیه قرار دارند.
فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد

کشف ۲۴تن نهاده دامی قاچاق

فرمانده انتظامی استان قم از کشف نهاده دامی قاچاق نامرغوب به مقدار ۲۴تن در این استان خبر داد.
سردارسیدمحمودمیرفیضیاظهارداشت:مامورانانتظامیپاسگاه"لنگرود"ازقاچاقنهادهدامیدریکی
از مرغداری های حوزه استحفاظی مطلع و بالفاصله به محل اعزام و با تحقیقات میدانی مشخص شد ،مالک
و راننده یک دستگاه تریلی ،حدود ۲۴تن نهاده دامی نامرغوب را به صورت خارج از شبکه توزیع ،به مرغداری
موصوف قاچاق کرده اند .وی افزود :هر  ۲متهم دستگیر و تریلی نیز توقیف شد و با انجام تحقیقات تکمیلی،
مالک مرغداری نیز شناسایی و دستگیر شد .وی تصریح کرد :کارشناسان ،ارزش ریالی کاالی مکشوفه را ۲
میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال برآورد کردند.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

دستگیریمزاحمنوامیس

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت :در پی مزاحمت فردی برای نوامیس مردم و انتشار فیلم در رسانه
هایمعاند،متهمتوسطمأمورانپلیسامنیتعمومیاستاندستگیرشد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهار داشت :در پی مزاحمت فردی برای نوامیس مردم در یکی از خیابان های
اصلی شهر و انتشار فیلم در رسانه های معاند ،موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی استان قم
قرار گرفت .وی افزود :با توجه به حساسیت موضوع و سوء استفاده رسانه های مذکور  ،با تالش های صورت
گرفتهتوسطمأمورانپلیسامنیتعمومیاستانقممخفیگاهمتهمشناساییشد.جانشینفرماندهانتظامی
استان قم گفت :سرانجام ضمن هماهنگی با مقام قضائی استان در عملیاتی غافلگیرانه نامبرده دستگیر و در
نهایت جهت رسیدگی به اعمال مجرمانه ،به دست قانون سپرده شد
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

دستگیری باند اراذل و اوباش

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :در پی نزاع خیابانی تعدادی اراذل و اوباش با سالح سرد  ،بالفاصله تیم
عملیاتی مأموران انتظامی شهرستان قم وارد عمل شده و متهمان را در کمتر از 12ساعت شناسایی و دستگیر
کردند .سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهار داشت :بامداد چهارشنبه در پی نزاع خیابانی تعداد 5تن اراذل
و اوباش در خیابان شاه ابراهیم قم با سالح سرد  ،بالفاصله تیم عملیاتی مأموران انتظامی شهرستان قم جهت
دستگیریمتهمانواردعملشدند.
وی افزود :در ادامه با تالش های صورت گرفته در کمتر از  12ساعت مخفیگاه متهمان شناسایی و با
هماهنگیمقامقضائیاستانطیعملیاتیغافلگیرانهاینافراددستگیروپسازتشکیلپروندهتحویلمرجع
قضائیاستانشدند.

