مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم :

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم :

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری
قم با بیان اینکه از هرگونه تجمع در آرامستانها جلوگیری
میشود ،تصریح کرد :طوری برنامهریزیشده که برنامههای
خاکسپاری در قطعات مختلف در بازههای صبح و عصر
بهمنظور کاهش تجمعات صورت گیرد .سید محسن میرهادی
با اشاره به همکاری شهرداری قم با مرکز بهداشت برای رعایت
شیوهنامههای بهداشتی ،اظهار داشت :ارتباط و هماهنگی
مناسبی در این زمینه وجود دارد و به جدیت در حال دنبال

معاونتوسعهمشارکتهایمردمیکمیتهامداداستانقمگفت
:صدقات قمیها به کمیته امداد این استان در سال  99بیش از
 15میلیارد و  334میلیون تومان و زکات آنها هشت میلیارد و
 766میلیون تومان بود .سید محمدرضا میره ای با اشاره به اینکه
یکی از سالهای سخت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و
تحریمهایظالمانهعلیهایرانراپشتسرگذاشتیماظهارداشت:
مردم نیکوکار قم با کمک  15میلیارد و  334میلیون تومانی خود
ثابت کردند همیشه به فکر ایتام و محرومان جامعه هستند.

از هرگونه تجمع در آرامستانها
جلوگیری میشود

روزنامه
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استاندارقم اعالم کرد :

رتبهدومقمدرجذب
تسهیالتکرونایی
عادی انگاری مهمترین آفت شرایط امروز کرونایی
مراسم لیالی قدر حداکثر دوساعت در فضاهای باز

استاندارقم گفت  :استان قم در رتبه دوم جذب حمایتها مشارکتهای اجتماعی که با حضور روسای دستگاههای دولتی
و تسهیالت دولتی برای مبارزه با کرونا در سطح کشور قرار به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ اظهارداشت:
دارد .بهرام سرمست در جلسه ستاد مردمی مبارزه با کرونا و استان قم با جذب اعتبارات دولتی و کمکهای خیرین با

معاون راهداری استان قم اعالم کرد:

8

قمیها 15.3میلیاردتومان
صدقه پرداخت کردند

1

مديركلراهوشهرسازىاستانقمهشدارداد:

ممنوعیت خرید و فروش امتیاز
واحدهای مسکن ملی
خسارتاحتمالیمتوجهخریدارانوفروشندگانخواهدبود

8

اجرایطرحهدایتسیالبهایفصلیمحورقم-سلفچگان
4

مهمترین چالشهای مقابله با موج چهارم کرونا؛

نقض محدودیتها و ضعف برخورد
نظارتی دراستان قم

کاهش میزان رعایت پروتکلها میان شهروندان از یکسو ،نیرو و کارشناس از سوی دیگر به مهمترین چالشهای مقابله با
کمبود نظارت بر اماکن تجاری و تجمعات ناقض مقررات موج چهارم کرونا در سطح استان قم تبدیل شده است .گزارش
وضعیت قرمز کرونا بدلیل کثرت این مراکز از یکسو و کمبود ها حاکی از آن است ،علیرغم اعالم وضعیت قرمز و افزایش

4

معاون اداره کل پزشکی قانونی استان قم اعالم کرد :

افزایش ۱۳درصدی تلفات حوادث رانندگی
8

کارنامهروحانیوانتخابات
خردادماه"

1
مدیردرمانتامیناجتماعیاستانقم:

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم تشریح کرد:

آخرینوضعیتاحداثادامهبلوارعماریاسر

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از اجرای پروژه فاز  5عمار یاسر بهصورت تونل
منفی  2و سطح با  1800تن آرماتوربندی خبر داد .عباس حلواییزاده با اشاره به آخرین
وضعیت احداث ادامه بلوار عمار یاسر ،اظهار داشت :چندین نوع پروژه در دستور کار
داریم که پروژه ترافیکی فاز  ۵عمار یاسر ازجمله مطالبه شهروندان از این جمله است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با بیان اینکه این پروژه در حدفاصل خیابان معلم تا
ممتاز بوده که بخش زیادی از تملکات اتفاق افتاده است ،تصریح کرد :تالش شد طراحی
فاز دوم سازهای پروژه را انجام دهیم ،با توجه به اینکه مسیر منفی  ۲و ده متر زیرزمین

مراکزدرمانیتامیناجتماعیقممجهزترشد

8

مدیردرمان تامین اجتماعی استان قم گفت  :اهداف تعیین شده برای تجهیز مراکز
درمانی تامین اجتماعی قم در سال  1399تحقق یافت .دکتر داود علیمحمدی
اظهارداشت :استان قم با جمعیتی بیش از  760هزار بیمه شده تامین اجتماعی عالوه
بر بهرمندی از  800مرکز طرف قرارداد درمانی ،از چهار مرکز درمانی تامین اجتماعی
شامل یک بیمارستان  125تختخوابی و سه مرکز سرپایی نیز خدمات درمانی دریافت
می نمایند .مدیر درمان استان قم افزود:یکی از اقدامات مهم مدیریت درمان استان قم
ارتقاء کمی و کیفی خدمات در مراکز درمانی تامین اجتماعی است که برای رسیدن به

2

مديركل راه و شهرسازى استان قم هشدارداد:

فرا رسیدن انتخابات ریاستجمهوری موجب شده بررسی
عملکرد روحانی ،بویژه در دوره دوم ریاستجمهوری او ،بیش
از گذشته مورد توجه افکارعمومی قرار گیرد .اگر به نوشتهها
و سخنان فعاالن سیاسی و رسانهای دقت کنیم ،درمییابیم بسیاری از آنها ،نتایج عملکرد
روحانی را ،بویژه در چهار سال گذشته ،منفی ،غیرقابلدفاع و زیانبار میدانند .اکنون میتوان
این پرسش را مطرح کرد که نتایج دولت دوم روحانی ،چیست و واکنشها به عملکرد دولت دوم
روحانیچگونهقابلتبییناست؟بعضیرفتارهاوسخنانروحانیدرچهارسالگذشته،آنچنان
انتقادآمیز بوده که گفتار و رفتار احمدینژاد را به یاد میآورد و ایرانیان تا سالها ،آن را فراموش
نخواهند کرد .بعضی تصمیمات روحانی و دولت او نیز سبب افزایش مشکالت بوده است .خارج
یزاده هاشمی ،حجتی ،آخوندی و مالوردی
شدن افراد خوشنام و کارآمدی مانند طیبنیا ،قاض 
وبهکارگیریافرادیمانندنمکی،خاوازیودژپسندوافزایشامکانتأثیرگذاریواعظیونوبخت،
به شکل گریزناپذیری زیانبخش بود .تداوم رویکرد دخالت دولت در اقتصاد ،رفتار محافظهکارانه
در برابر بخش خصوصی و پافشاری بر ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز -که بارها با مخالفت کارشناسان
روبهرو شده -مشکالت موجود را افزایش داد .اما با این وجود نمیتوان دستاوردهای دولت دوم
روحانی را (هرچند با انتظارات رایدهندگان به او ،فاصله دارد) ،نادیده گرفت .تداوم فروش
نفت و جلوگیری از تحقق هدف ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران ،جلوگیری از
فروپاشی کامل اقتصاد ایران زیر فشار تحریمها ،توافق با آژانس درباره تداوم همکاریها با رعایت
مصوبهمجلسیازدهمدربارهفعالیتهایهستهای،شکستحقوقیآمریکادردیوانبینالمللی
دادگستری در دعوای حقوقی درباره تحریمها ،مذاکرات مثبت وین ،حفظ آزادی نسبی فضای
مجازی با وجود فشار مخالفان و ادامه فعالیت تشکلها و احزاب سیاسی ،از جمله دستاوردهای
مثبت دولت روحانی است .فعاالن سیاسی و رسانهای اصولگرا ،با شور و حرارت درباره شکست
روحانی سخن میگویند ،اصالحطلبان را به سبب حمایت از او سرزنش میکنند و میکوشند
مخاطبان خود را به این جمعبندی برسانند که یگانه راهکار اطمینانبخش برای پایان وضع
موجود ،آن است که رأیدهندگان در انتخابات ریاستجمهوری ،به اصولگرایان اعتماد کنند و
به نامزد آنها ،رأی دهند .اما آنان عامدانه چند واقعیت را نادیده میگیرند .اول آنکه بسیاری از
اعضایکابینه،معاونانوزارتخانههاوسازمانهاواستاندارانوفرمانداراندولتروحانی،اصولگرا
بودهاند .رحمانیفضلی ،واعظی ،نهاوندیان ،دژپسند ،رزمحسینی و نمکی ،تنها نمونههایی از
اصولگرایانی هستند که در دولت مسئولیت دارند .دوم آنکه ،بخشی از مشکالت دولت روحانی
به فشارهایی بازمیگردد که اصولگرایان در چند سال گذشته ،حتی با نادیده گرفتن منافعملی،
بر دولت وارد ساختهاند .نمونه آخر این فشارها ،فیلمسازی شبکه سه سیما ،این نماد هبوط یک
رسانه به چاه تنگنظری و خودمدارپنداری ،علیه مذاکرات در حال پیشرفت وین است .سرانجام
آنکه هرچند عملکرد دولت روحانی ،در دوره دوم ،با انتظارات فاصله دارد؛ اما همان دستاوردهای
کمتر از حد انتظار نیز ،به شکل غیرقابلانکاری ،بیش از نتایج دولت فرضی اصولگرایان است که
میتوانست در سال ۹۶تشکیل شود .نمیتوان تردید داشت که اگر رقیب  ،دولت را به طور کامل
در اختیار داشتند ،فضای رسانهای را بسیار محدود میکردند ،نمیتوانستند فروش نفت را ادامه
دهندودرعرصهسیاستخارجی،بهتنشهایموجودمیافزودند.آنانیکهدردورهاحمدینژاد
قدرت را به طور کامل در اختیار داشتند و آنگونه سبب ویرانی کشور شدند ،نمیتوانند ادعا کنند
با همان باورها و رویکردها ،مردم را از این شرایط دشوار نجات خواهند داد .بعضی اصالحطلبان،
با توجه به شکست دولت روحانی ،تصمیم گرفتهاند در انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکنند.
آنان بر این باورند که نتایج ناامیدکننده دولت روحانی ،نشان میدهد شرکت در انتخابات،
بینتیجه است .آن گونه که آمد روحانی و دولت او توانستهاند به هدفهایی دست یابند که حفظ،
استمراروگسترشآنهابرایهمهایرانیانمهماست.تردیدینیستکهاصالحطلبانبایدنگاهی
انتقادآمیز به روحانی و دولت او داشته باشند؛ اما این نقد باید به جلوگیری از تکرار اشتباههای
چهار سال گذشته و تداوم نتایج مثبت آن بینجامد.
حسنبختیاریزاده*

معاون اول رییس جمهوری:

واکسیناسیونهمگانیورایگانمطالبهبه
حق مردم است

معاون اول رییس جمهوری در توییتر نوشت :واکسیناسیون همگانی و رایگان اقتضای
عدالت در سالمت و مطالبه به حق مردم است و این امر باید به شتاب بیشتری انجام شود.
اسحاق جهانگیری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت« :واکسیناسیون همگانی و
رایگان اقتضای عدالت در سالمت و مطالبه به حق مردم است  .این امر باید با شتاب بیشتری
در چارچوب اولویتهای تعیین شده و به اشکال عادالنه و شفاف انجام شود».
معاوناولرییسجمهوریاضافهکرد«:عملبهاینسیاستبااستفادهازتمامظرفیتهای
دولتی و غیر دولتی برای واردات و تولید داخل بیش از پیش ضروری است».

ممنوعیتخریدوفروشامتیاز
واحدهای مسکن ملی

خسارتاحتمالی متوجهخریدارانوفروشندگانخواهدبود
مديركل راه و شهرسازى استان قم از ممنوعیت هرگونه خرید یا فروش امتیاز
واحدهاى طرح اقدام ملى مسكن خبر داد و نسبت به بروز مشکالت حقوقی برای
خریداران و فروشندگان هشدار داد.
حسن صبوری اظهار داشت :براساس دستور العمل های ارسالی از سوی وزارت
راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیر
قانونی است .وی افزود  :با توجه به بررسی های میدانی و رصد فضای مجازی برخی
از شهروندان نسبت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه
سامانه اقدام ملی مبادرت می کنند که این کار مشکالت عدیده حقوقی را ایجاد
کرده است  .صبوری افزود :اقدام به خرید و فروش این واحد ها به صورت وکالتی
فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده ،ضمن لغو امتیاز متقاضیان ،از طریق
مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین امالک که در این فعالیت مشارکت دارند
بنابر مقررات برخورد خواهد شد .وی خاطر نشان ساخت  :داشتن یک برگه تاییدیه به
هیچ وجه به معنی واجد شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به ایشان نیست  .مدیر
کل راه و شهرسازی استان قم درخاتمه گفت  :به همشهریان قمی توصیه می شود
به هیچ وجه نسبت به خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی اقدام نکنند چون
خسارت احتمالی متوجه خریدارانو فروشندگان خواهد بود و این اداره کل هیچگونه
مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم :

قمیها 15.3میلیاردتومانصدقه
پرداختکردند

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم گفت :صدقات قمیها
به کمیته امداد این استان در سال 99بیش از 15میلیارد و 334میلیون تومان و زکات
آنها هشت میلیارد و 766میلیون تومان بود.
سید محمدرضا میره ای با اشاره به اینکه یکی از سالهای سخت اقتصادی
ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریمهای ظالمانه علیه ایران را پشت سر گذاشتیم
اظهارداشت :مردم نیکوکار قم با کمک  15میلیارد و  334میلیون تومانی خود ثابت
کردندهمیشهبهفکرایتامومحرومانجامعههستند.
وی رشد  22درصدی صدقات مردم در شرایط خاص کرونا و تعطیلی بسیاری از
کسبوکارها را نشان از اعتماد مردم به این نهاد دانست و گفت :مجموعه امدادگران
استان قم قدردان چنین مردم شریف و سخاوتمندی هستند.
میره ای پرداخت هشت میلیارد و  766میلیون تومان زکات توسط مؤدیان زکات
در سال گذشته را خاطرنشان و اظهار کرد :کمکهای مردم به این نهاد بر اساس
نیتهای آنها در زمینههای معیشت ،مسکن ،درمان ،ازدواج و تحصیل نیازمندان
هزینه میشود .معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم ضمن
دعوت از مردم نیکوکار استان برای شرکت در مرحله سوم پویش ایران همدل گفت:
روشهای مشارکت در شرایط کنونی از طریق کد دستوری  *8877*025#و کارت
 6037997900001125بانک ملی است.
مدیرکلکمیتهامداداستانقمخبرداد:

کمکسهمیلیاردتومانیبهمددجویان
مبتالبهکرونا

مدیرکل کمیته امداد استان قم گفت :کمیته امداد استان قم در سال گذشته ،سه
میلیارد و  35میلیون تومان به مددجویان تحت حمایت این نهاد که با شیوع ویروس
کرونا داغدار شدند یا آسیب دیدند کمک کرد .اکبر میرشکار ،به خانوادههایی که از
ابتدای شیوع ویروس کرونا داغدار عزیزان خود شدند تسلیت گفت واظهارداشت :در
سال گذشته 147نفر از افراد تحت حمایت کمیته امداد قم نیز به همین دلیل عزادار
شدند که این نهاد به این خانوادهها 812میلیون تومان کمک کرد.
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در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد؛

روحانی :حاشیهسازی را برای اداره کشور کنار بگذاریم

چرا با احیای برجام
مخالفاند؟
چرا عده ای به تازگی دوباره دلواپس شده و با احیای
برجام مخالف اند؟ سعی می کنم علتش را ساده و
مستند به عدد و رقم توضیح دهم:
وقتی تحریم نباشیم ،روند تجارت مان با دنیا عادی است؛ یعنی شما به عنوان
یک تاجر می توانید هر چه را که نیاز هست از بازار آزاد و رقابتی جهان با "مناسب
ترین قیمت" بخرید و وارد کنید.
اما وقتی تحریم باشیم ،دیگر نمی توانید مایحتاج کشور را با مناسب ترین قیمت
وارد کنید بلکه مجبور می شوید به "ممکن ترین شکل" وارد کنید .اینجا دیگر شما
نیستیدکهبینفروشندگانمختلف،بهترینراانتخابکنید؛بایدببینیدچهکسی
حاضر می شود آن را به شما بفروشد .تازه آن فروشندگان معدود هم ،تمایلی ندارند
به طور علنی و رسمی به شما کاال بفروشند.
اینجاست که پدیده ای مطرح می شود به نام "دور زدن تحریم ها" .یعنی اگر
ً
تا دیروز می رفتید و از فروشنده ای مثال در آلمان خرید می کردید ،االن باید از
فروشندگان واسط و حتی خریداران واسط استفاده کنید ،شرکت های صوری در
این کشور و آن کشور تاسیس کنید و کاالی مورد نیاز را به عنوان تاجری از لیتوانی
ً
بخرید ،به شرکت صوری تان در ترکیه بفروشید و از آنجا به امارات بفرستید و نهایتا
از طریق لنج به بندرعباس بیاورید.
مجبورید به کلی آدم خارجی و داخلی باج بدهید و گاه ناگزیر شوید اعتماد
کنید و کل سرمایه تان را در معرض ریسک قرار دهید .وقتی کاالیی را این گونه
می خرید ،آن کاال از خدمات نصب (در تاسیسات صنعتی) و گارانتی هم محروم
می شود.
خالصه آن که ورود به بازی دور زدن تحریم ها ،دیگر کار یک تاجر عادی نیست.
کار کسانی هست که به منابع دهها میلیارد دالری کشور دسترسی دارند و می
توانند با این پول درشت ،ریسک کنند چرا که هزینه این ریسک را خودشان نمی
دهند و از کیسه ملت می رود.
برآوردها حاکی است در دو دولت احمدی نژاد و روحانی ،حدود 400میلیارد دالر
صرف دور زدن تحریم ها شده است.
این  400میلیارد دالر به جیب چه کسانی رفته است؟ به جیب آنها که در کار دور
زدن تحریم ها هستند و شرکای خارجی شان .بابک زنجانی ،فقط نوک قله این
ماجراست که قصه اش از پرده برون افتاد و خود به حبس رفت .او تنها حدود 2
میلیارد دالر از این  400میلیارد دالر را به جیب زده بود.
برای تبیین بزرگی این عدد کافی است بدانید گران ترین سازه ای که بشر
ساخته ،ایستگاه فضایی بین المللی است که  160میلیارد دالر برای ساخت و
نگهداری آن در دو دهه هزینه شده است و آنقدر این عدد بزرگ است که  15کشور
ثروتمند جهان طی سال ها آن را تامین کرده اند؛ کل بودجه سالیانه مالزی با آن
همه رونق اقتصادی  80میلیارد دالر است؛ تونل مانش بزرگترین پروژه عمرانی
تاریخ اروپا که دو کشور فرانسه و بریتانیا را از زیر دریا به هم وصل می کند و اتومبیل
و کامیون و قطار در آن تردد می کنند 8 ،میلیارد دالر هزینه داشته است و برج
خلیفه که به عنوان بلندترین برج کره زمین ،نماد امارات متحده عربی است ،با
 1.5میلیارد دالر و استادیوم عظیم ومبلی انگلیس هم با هزینه  1.2میلیارد دالر
ساخته شده است.
با این اوصاف ،با پولی که از جیب ملت ایران صرف دور زدن تحریم ها شد و در
واقع هدر رفت ،می شد بیش از  2ایستگاه بین المللی فضایی ساخت یا  5سال
تمام خرج کل مالزی را داد یا  50ابر پروژه در حد تونل مانش اجرا کرد یا  266برج
مانند بلندترین برج دنیا ساخت و یا  333استادیوم در حد و قواره ومبلی احداث
کرد.
این رقم ،آنقدر عجیب و غریب و فضایی است که اگر (به فرض) می خواستند به
ً
همه خانواده های دو دهک پایین جامعه که فقیرترین افراد هستند ،نقدا کمک
کنند ،به هر خانواده 5نفری حدود 3میلیارد تومان می رسید؛ آیا با این پول ،نمی
شد یک بار برای همیشه فقرزدایی کرد؟
اما قصه این است که دل کندن از چنین پول هنگفتی به راحتی میسر نیست
خاصه آن که کاسبان تحریم ،زندگی و نقشه راه آینده شان را بر همین مبنا بسته
اند و خرج شان زیاد شده است .اگر اینان با احیای برجام و لغو تحریم ها مخالفت
نکنند و هر روز مانعی جدید نتراشند جای تعجب است.
بدیهی است که اینان هرگز نمی گویند "ما با برجام و لغو تحریم ها مخالفیم چون
منافع مان به خطر می افتد" ؛ آنها باید سکه ای ضرب کنند که خریدار داشته
ً
باشد؛ مثال باید پشت مفاهیم ارزشی پنهان شوند و بگویند مذاکرات عزت و شرف
ما را از بین برد چون مذاکره کنندگان ما خائن و نادان هستند ،انقالب را بر باد
دادند ،خون شهدا را پایمال کردند ،آنها خود فروخته اند و . ...
کاسبانتحریم،البتهزیرکترازآنندکهآفتابیشوندوخود،اینشعارهارابدهند؛
آنها با پول مفت و هنگفتی که بناحق در اختیار دارند ،می توانند سیاستمداران و
ً
رسانه ها را در اختیار بگیرند .برخی از این سیاسیون و رسانه ها ،شعارها را واقعا
باور می کنند و مزدور بی جیره و مواجب شان می شوند و بخش عمدهای هم
میخواهند لقمه ای از این سفره برای خود بردارند!
ً
در این میان ،برخی مردم پاکدل که واقعا دلسوز کشور و انقالب هستند ،تحت
ً
تاثیر پمپاژ بی امان تبلیغاتی قرار می گیرند و واقعا فکر می کنند که عزت و شرف
ما در گرو تقابل با دنیا و پذیرش تحریم هاست و هر که بخواهد گامی در جهت
لغو تحریم ها بردارد ،البد دارد وطن فروشی می کند! من این افراد خوش نیت را
دعوت می کنم به اندیشیدن درباره این که کاسبان  400میلیارد دالر چه کسانی
هستند؟
البته که برجام سندی بی نقص نیست ولی اگر مسیری بهتر از این بود (در عالم
واقع نه در تئوری) ،چرا همان هایی که امروز منتقد برجام اند و سال ها عهده دار
مذاکرات هسته ای بودند ،آن توافق خوبی را که ادعا می کنند ،به دست نیاوردند؟
ً
اصال برجام بد؛ راهکار آنها برای لغو تحریم هایی که ملت ایران را خفه کرده،
چیست؟
البته از جماعتی که کارنامه اش پر از "نه" گفتن به مردم است بی آن که برای آنچه
منع می کند ،جایگزینی معرفی کند ،انتطار نمیرود که در ازای نه گفتن به برجام
همجایگزینیداشتهباشد.
ُ
ی را با "نه" برداشتهاند ،تنها بلدند ،غر بزنند و "نه" بگویند!
َس ِق برخ 
جعفرمحمدی*

فالحتپیشه:

ساختارتحریمشکستهشودپیروزیبرای
کشوراست

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت :اگر کشور بتواند در چارچوب
مذاکرات احیای برجام ،ساختار تحریم را بشکند و این کار در یکی دو ماه آینده
انجام شود حتما برای کشور یک پیروزی در پی خواهد داشت .حشمت الله فالحت
پیشهدرگفتوگوباایسنابااشارهبهمذاکراتبرجامیاظهارکرد:موضوعاختالفی
در روند مذاکرات وجود ندارد آن میزان که در ایران آن را به سطح یک تقابل سیاسی
ارتقا می دهند شاید در آمریکا موضوع مذاکرات خیلی بیشتر محل اختالف باشد
تا در ایران .با وجود مسایل اختالفی و تحریم هایی که ترامپ وضع کرد علیه ایران و
تحریم هایی که تحت عناوین دیگر وضع کرد ،در ایران مسیر و چارچوب مشخص
است .شورای عالی امنیت ملی خطوط قرمز و چارچوب مذاکرات را مشخص می
کند و مذاکره کننده هر کسی باشد در تماس دائم با شورای عالی امنیت ملی کار را
پیش می برد و االن مسئوالن از مذاکرات وین برگشتند که متن قابل توافق را به نظر
مسئوالن عالی کشورشان برسانند تا در صورت توافق بر سر آن مذاکرات به مراحل
بعد در سطح وزیران خارجه کشورهای عضو برجام منتقل شود .وی گفت :گفته
می شود آمریکایی ها سه نوع تحریم قابل لغو ،قابل تعلیق و غیرقابل رفع را مطرح
کردند و اتفاقا چالش اصلی بر سر نوع سوم است که بخش اعظم تحریم های ثانویه
که باعث می شود حتی اگر برجام احیا شود ایران مزیت دسترسی به منافع مالی
اش را پیدا نکند .در هر حال االن به مرحله تدوین پیش نویس رسیدند ،اگر ایران
وآمریکا بتوانند امضای مسئوالن عالی شان را بگیرند ،طبیعی است که در جلسه
بعد وزیران حضور پیدا می کنند و تفاهم نهایی می شود.

رییسجمهور تاکید کرد :در شرایط سخت برای
اداره کشور ،همانطور که وضعیت قرمز است ،اگر
میشود حاشیهسازی هم قرمز شود .حاشیهسازی را
لطفا کنار بگذاریم و با لسان انسانی و اخالقی با هم
حرف بزنیم تا با یاری همدیگر از این موج عبور کنیم.
حجتاالسالم والمسلمین «حسن روحانی» صبح
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
بیشتراستانهایمادرمسیرپیکاینبیماریهستند
و به پیک نهایی آن نرسیدند ۱۸.استان به طور ویژه نام
برده شد که شرایطشان مساعد نیست و هفت استان
از این استانها ،شرایطشان بدتر است.
وی ادامه داد ۱۲ :استان شرایطی دارند که اگر
مراقبت کنند ،وضعیت بهتری خواهند داشت .سایر
استانها از نظر ابتال ،بستریها و فوتیها شرایط
نگرانکنندهای دارند و باید در این شرایط مراقبت
کنیم .رییسجمهوری با تاکید بر اینکه راهی نداریم
در این هفته و هفته آینده تمام توان خود را به کار
گیریم،اظهارداشت:متولیاننظارتبایدنظارتخود
را تشدید کنند؛ چه در مناطق قرمز و چه در مناطق
نارنجی .از قرارگاه میخواهیم تیمهای نظارت ویژه
تشکیل دهند و نظارت را چه در اصناف و چه در
ادارات تشدید کنند و اال نمیتوانیم از موج چهارم
خالصییابیم.
سرجمعرعایتپروتکلهایبهداشتیزیر۶۰
درصد است
روحانی با بیان اینکه مردم هم باید مراقبت را باال
ببرند ،تصریح کرد :امروز گزارش داده شد که مردم
هم مراقبت نمیکنند و سرجمع رعایت پروتکلهای
بهداشتی زیر  ۶۰درصد است در حالی که رعایت
پروتکلها باید باالی  ۸۰و  ۹۰درصد برسد تا از این
موجعبورکنیم.

وی با بیان اینکه مردم رعایت پروتکلها را به عنوان
وظیفه دینی ،اخالقی و انسانی بینند ،خاطرنشان
کرد :آنهایی که بهداشت عمومی را با خطر روبهرو
میسازند ،اقدامشان علیه بهداشت عمومی است
و یک جرم در این زمینه وجود دارد و قوه قضاییه
میتوانداقدامکند.
به گفته رییسجمهوری ،آمارها و ارقامهایی که
میگویم نگرانکننده است ،بر این مبنا است که
زیرساختهای بهداشت و درمان ما نامحدود نیست.
نیرویانسانیهمتوانمندیهایشاننامحدودنیست.
روحانی با بیان اینکه باید با همه توانمان مراعات
کنیم ،ابراز داشت :البته مرز تحمل جامعه هم باید
مدنظرمان باشد .سطح تحمل مردم هم خاص است.
در این زمینه هم دولت و هم مردم وظایفی دارند که
باید آنها را به پیش ببرند.
وی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد مایحتاج عمومی
مردم را تامین کند ،عنوان کرد :در هفتههای گذشته
دیدید وقتی برای تامین یکی از مایجتاج دشواری
ایجاد شده بود ،مردم چه دشواری برایشان ایجاد و چه
صفهایی ایجاد شد .در زیرساختهای شهری باید
دولت تالش کند.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه یکی از
اولویتهای بزرگ دولت در این مقطع واکسن است،
گفت :به رییس کل بانک مرکزی دستور دادم که
اولویت اول برای تامین ارز واکسن است .هیچ اولویتی
باالتر از آن نیست و حتی در جلسه قبل دولت به او
دستور دادم با هر مشکلی هست ۱۰۰ ،میلیون دالر
پول آن را کنار بگذارد .اما برای جا به جا کردن این
پولهابامشکالتبزرگیمواجههستیم.
روحانی یادآور شد :واکسن خریداری کردیم و
میکنیم و پول آن را هم تامین می کنیم ،وزارت خارجه
و بانک مرکزی  ،وزیرانی که در کمیسیون مشترک
برخی کشورها هستند همه شبانهروز تالش میکنند
که اگر  ۲۴ساعت یکی از این تالشها را روی کاغذ
بیاوریم تا مردم ببینند که پول واکسن فالن کشور
شرقی است یا غربی یا هر کجا که هست میخواهیم
پرداخت کنیم و جا به جا کنیم واقعا تحریم یک جنایت
بزرگ است که در تاریخ ایران رخ داده است.
عدهای به دلیل باند بازی همه مشکالت را روی
دوش دولت میاندازند
رییس جمهور گفت :متاسفانه عده ای روی
باندبازیهای سیاسی برای این که همه مشکالت
را بدوش دولت بیندازند حاضر نیستند ،مساله
را بفهمند .حاضر نیستند بفهمند برای این که
واکسن وارد کنیم حداقل یک و نیم میلیارد دالر پول
میخواهیم .جا به جایی و تامین پول و خرید آنها از
کشورهای مختلف آسان نیست .البته االن بخش

خصوصی هم آزاد شده که زیر نظر وزارت بهداشت
واکسن وارد کند و حتی اگر وزارت بهداشت نیازهایی
دارد ،باز بخش خصوصی تامین کند این کار آسان
و ساده نیست .حمل و نقل و جابه جایی ،نظارت،
امنیت واکسنها همه مطرح است .رییس جمهوری
در عین حال گفت :خرید واکسن یک اولویت است و
پول واکسن را ما تامین خواهیم کرد .واکسن را به اندازه
کافی وارد میکنیم و شرایط ما در واکسیناسیون حتما
از اواخر ماه اردیبهشت شرایط بهتری خواهد بود .وی
اضافه کرد :از وزارت بهداشت و درمان که بار سنگینی
بر دوش آنها است میخواهم که در بخش واکسن به
خوبی برای مردم توضیح دهند که چند دوز واکسن
وارد شده است،کجاها این واکسیناسیون انجام گرفته
و به چه افرادی تزریق شده است و همه اطالعات الزم
را در اختیار آنها گذاشته شود.
باید همه توان را برای تولید واکسن داخلی
انجامدهیم
رییس جمهوری گفت  :دولت خود را متعهد
میداندتا زمانی که واکسنهای داخلی به بازار بیاید،
واکسن خارجی را وارد کند .البته اگر واکسن داخلی
به بازار آمد و نیاز هم بود از واکسن خارجی نیز استفاده
میکنیم .اما باید همه توان را برای تولید واکسن
داخلیانجامدهیم.
وی ادامه داد  :یکی از این دستگاههایی که در تولید
واکسن کرونا فعالیت میکرد و گلهمند هم بود ،به او
گفتیم مبنای دولت تولید هرچه سریعتر واکسن کرونا
است و هرچقدر ریال یا ارز نیاز داشته باشید برای
تامین آن اقدام خواهد شد و وزارت بهداشت،درمان
و آموزش پزشکی اقدامات الزم را در این باره انجام
خواهد داد .رییس جمهوری با بیان اینکه بهتر است
بر روی تک تک موارد انگشت گذاشت که تحریم
یعنی چه؟ اظهار داشت  :جالب اینجاست که وقتی به
فردی میگویید فالن موضوع به تحریم مربوط است،
به آسمان نگاه میکند .مردم اطالعات کافی در این
بارهندارندونمیدانندکهتحریمچهمشکالتیراایجاد
میکند و نمیدانند برای جابهجایی 100میلیون دالر
از یک کشور به یک شرکتی که دولت از آن مواد اولیه،
واکسن ،دارو و کاالی اساسی می خرد ،چقدر وقت
صرف میشود اما سرانجام که منتقل میشود هم 10
تا  15درصد برای ما گرانتر است.
وی ادامه داد:تحریم هم مانع و سد ایجاد میکنند
و هم در جاهایی که از مشکالت عبور میکنیم هزینه
را بر ما تحمیل میکند .البته دولت توان خود را برای
همه مواردی که مورد نیاز است به کار گرفته و همزمان
برایتوسعهکشورتکمیلوافتتاحاقداماتزیرساختی
که در این مدت انجام گرفته ،تالش های الزم را انجام
میدهد.

نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس :

دستگاه نظارت به سالیق مختلف اجازه حضور در انتخابات دهد

نایبرییسکمیسیونامورداخلیکشوروشوراهادرمجلسگفت:دستگاهنظارتی
با عالقمندی اجازه دهد که سلیقه های مختلف برای شرکت در انتخابات حضور پیدا
کنند و مردم از بین سالیق متعدد کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند.
«محمد حسن آصفری» با بیان اینکه حضور مردم در پای صندوقهای رای،
باعث افزایش قدرت چانهزنی ایران در مقابل غربیها میشود ،گفت :باال بودن
میزان مشارکت در انتخابات  ۱۴۰۰پشتوانه محکمی برای دولت ،مجلس و دستگاه
دیپلماسی کشور خواهد بود .مشارکت پرشور و شکلگیری یک دولت قوی با پشتوانه
مردمی هر گونه تهدید علیه ایران را خنثی میکند.
نایبرییسکمیسیونامورداخلیکشوروشوراهادرمجلسخاطرنشانکرد:دولت
میتواند در مدت باقیمانده با اقداماتی در حوزه رفع مشکالت معیشتی نوعی اتحاد
و انسجام را در جامعه به وجود آورد ،البته همه نهادها و گروههای سیاسی باید در این
امر خود را سهیم بدانند.
نماینده مردم اراک تاکید کرد :دستگاه نظارتی هم باید با عالقمندی اجازه دهد
که سلیقههای مختلف برای شرکت در انتخابات حضور پیدا کنند و مردم از بین
سلیقههای مختلف کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند .این رویکرد میتواند
به مشارکت پرشور در انتخابات کمک کند  ،اما اگر تعداد داوطلبان را محدود کنیم و
کسانی تایید نشوند ،طبعا در میزان مشارکت مردم تاثیر خواهد داشت.
وی در عین حال گفت :داوطلب ریاست جمهوری هم باید شان اداره مملکت را

داشته باشد و با پایبندی به قانون اساسی و والیت فقیه برای برون رفت از این وضعیت
تالشکند.
نایب رییس کمیسیون شوراها با بیان اینکه داوطلبان ریاست جمهوری باید با برنامه
خاص خود در انتخابات شرکت کنند ،تصریح کرد :اکثر دولتها در ایران بدون اینکه
برنامه و ایده خاصی داشته باشند با یک شور انتخاباتی در موسم انتخابات حضور
پیدا میکنند و این رویه باید در دولت آینده تغییر کند .نماینده مردم اراک در مجلس
افزود :با توجه به شرایط کشور داوطلبان ریاست جمهوری باید برنامههای خود را در
حوزه سیاست خارجی ،اقتصاد و حل مشکالتی معیشتی مردم ارائه کنند تا افراد به
برنامههای آنها رای دهند نه اینکه فرد داوطلب از حمایت احزاب و شخصیتهای
کشور برخوردار باشد ،اما فاقد هیچ برنامه مشخصی نباشد .آصفری بیکاری و تورم را
دو مشکل و چالش اصلی کشور عنوان کرد که داوطلبان باید به آن توجه داشته باشند.
نایب رییس کمیسیون شوراها همچنین درباره طرح اصالح قانون انتخابات ریاست
جمهوری گفت :این طرح رفت و برگشتهای متعددی به شورای نگهبان داشته است
و منتظر هستیم شورای نگهبان نتیجه نهایی را در این زمینه اعالم کند .وی یادآور
شد :در گذشته یکی از شرایط داوطلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری
سواد خواندن و نوشتن بود و تعداد زیادی برای حضور در انتخابات داوطلب میشدند.
رد صالحیتها در این زمینه باعث میشد که در عرصه بین الملل برای کشور ایجاد
مشکل کند و از این جهت ابالغ این قانون میتواند دستاورد مهمی برای کشور باشد.

معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید :

مهمتریندغدغهایثارگرانبااستخدامفرزندانآنهامرتفعمیشود

معاونرییسجمهوریورییسبنیادشهیدوامور
ایثارگران گفت :مهمترین دغدغه فرزندان شهدا
موضوع اشتغال است و با تالشهای صورت گرفته
مقرر شد  ۲۰هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان
جانبازان ۷۰درصد به زودی استخدام شوند.
 سعید اوحدی روز شنبه در نشستی با همسران
شهدای هیئت فرزندان شاهد امام زاده صالح با
اشاره به نگاه عمیق مقام معظم رهبری به تکریم
خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران ،گفت :امروز
بزرگترین دغدغه بنیاد شهید و امور ایثارگران حل
مشکالتی است که جامعه ایثارگری با آن مواجه
است و در این راه از هیچ تالشی فروگذار نخواهد
کرد.
معاون رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت
حل مشکالت فرزندان شهدا ،خاطرنشان کرد:

مهمترین دغدغه ایثارگران با استخدام فرزندان آنها
مرتفع میشود و طبق برنامه ششم توسعه دولت
موظف است تمام فرزندان شهدا را تا پایان برنامه
استخدام کند .با تالشهای صورت گرفته مقرر
شده است  ۲۰هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان
جانبازان ۷۰درصد به زودی و پس از برگزاری آزمون
استخدامشوند.
اوحدی نقش تشکلهای شاهد و ایثارگر برای
کمک به جامعه ایثارگری را مهم دانست و گفت:
باید حق خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران ادا
شود و بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مسیر
نقش مهمی دارد .برای استیفای حقوق جامعه
ایثارگری تشکلها به بنیاد شهید و امور ایثارگران
کمک کنند چرا که قداست بنیاد به خاطر ایثارگران
و خانوادههای شهدا است و اگر شأن ایثارگران

حفظ شود قداست بنیاد شهید و امور ایثارگران هم
حفظمیشود.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به
مشکالتی که برای حل مسائل جامعه ایثارگری در
جامعه وجود دارد ،خطاب به خانوادههای معظم
شهدا ،گفت :حفظ ارزشهای شهدا رسالت ما
است و از آنجا که شما خانوادههای معظم شهدا
پشتوانه این نظام اسالمی هستید ،تقاضای ما این
است که ما را برای حل مشکالت یاری کنید.
معاون رییس جمهوری در این نشست با بیان
اینکه شهدا راه سعادت را طی کردند ،خاطرنشان
کرد :با توجه به اینکه نزدیک ایام شبهای قدر
هستیم امیدواریم در این شبها که ارزش آن از
هزاران شب بیشتر است ما نیز در مسیری باشیم که
شهدا آن را طی کردند.

سخنگویستادملیمقابلهباکرونا:

سامانهجامعواکسیناسیونکروناراهاندازیمیشود
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :سامانه جامع واکسیناسیون کرونا به
زودی در کشور راهاندازی میشود و افراد میتوانند در این سامانه شغل و بیماری
خود را اظهار کرده و از زمان تزریق واکسن خود مطلع شوند.
علیرضارییسیدربارهراهاندازیسامانه جامعواکسیناسیون کرونادر کشورافزود:
در این سایت همه افراد میتوانند وارد شده و خود اظهاری کنند .به طور مثال شغل
و بیماری زمینهای خود را در سایت مشخص میکنند .این موارد استعالم شده و
راستی آزمایی میشود .سپس این سایت به افراد اعالم میکند که در فاز چندم
واکسیناسیونقراردارند.
وی ادامه داد :از اواخر تیر و مرداد سال ۱۴۰۰نیز حدود زمانی تزریق واکسن هم به
افراد اعالم میشود .به طور مثال به فرد اعالم میکنیم که در نیمه دوم تیر ماه یا نیمه
اول مرداد ماه نوبت واکسیناسیون خواهد داشت.
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد :در مراحل بعدی ،مراکزی که نزدیک

محل زندگی فرد است را نیز به او اعالم میکنیم و خود فرد میتواند یکی از این مراکز
را انتخاب کند و بعد آن مرکز با فرد در ارتباط خواهد بود و میگوید که فرد در تاریخ و
ساعتمشخصمیتواندبرایواکسیناسیونمراجعهکند.
رییسی افزود :پس از تزریق دوز اول واکسن کرونا ،پیامکی به تلفن شخص ارسال
شده و میگوید که شما واکسن را دریافت کرده و اگر عارضه داشتید با شماره
مشخصی تماس بگیرید .همچنین قبل از تزریق دوم به شخص اعالم میشود
که باید برای تزریق دوم مراجعه کند .مدتی قبل از تزریق دوم واکسن کرونا از فرد
استعالم میشود که اگر میخواهد مراجعه کرده یا تزریق را به زمان دیگری موکول
کند ،وضعیت خود را مشخص کند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :پس از تزریق دوز دوم نیز به فرد پیامک
ارسال شده و اعالم میشود که جهت صدور کارت واکسیناسیون به کجا مراجعه
کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان قم :

سوءاستفادهازکارتهایبازرگانی
به صفر رسیده است

رئیس اتاق بازرگانی استان قم گفت ۷۶۰ :کارت بازرگانی فعال صادرات و واردات در
استان وجود دارد که با بازرسیهای گسترده ،سوءاستفاده از این کارتها در قم را به
صفر رسیده است.
ابوالفضل خاکی در با اشاره به برخی از اقدامات اتاق بازرگانی در حمایت از
فعاالن اقتصادی اظهار داشت :نامگذاری سال تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها،
هدفگذاری مشخصی را در توسعه اقتصادی و رفع مشکالت فراروی مسئوالن و
متولیانقرارمیدهد.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم افزود :اتاق بازرگانی سراسر کشور و قم ،همراه با مدیران
استانی نهایت کمکها و همدلی را در شرایط کرونایی داشته است ،بهخصوص در
مقاطع مختلف ،با همراهی تشکلهای مختلف در واردات و تهیه ماسک و کاالهای
سالمتمحور در تأمین نیاز داخل ،موفق بودهایم.
وی حضور خیرین را زمینهساز مشارکتهای مالی در حمایت از اقشار ضعیف دانست
و ابراز کرد :اعضای اتاق بازرگانی در دوران شیوع کرونا ،بیش از  4میلیارد تومان به افراد
آسیبدیدهکمککردند.
خاکی عنوان کرد :همچنین با کمک خیرین سالمت استان قم ،بیش از 50میلیارد
تومان برای حمایت از نیازمندان جمعآوری شد و در حال حاضر نیز به دنبال تهیه
واکسنبرایاقشارضعیفهستیم.
وی در خصوص آسیبهای اقتصادی فعاالن در دوران کرونا تصریح کرد :بخش
گردشگری قم در دوران شیوع کرونا بهشدت دچار آسیب شد ،هرچند در بخشهای
دیگر دچار آسیب کمتری شده بودیم ،اما درمجموع بسیاری از واحدها در حوزه
صادرات ،واردات و تولید با مشکالت مالی دستبهگریبان شدند.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم خاطرنشان کرد :این اتاق در تعامل با مسئوالن استانی
وکمیسیونهماهنگیبانکها،پسازبررسیهایکارشناسیاقداماتیرابرایاحیای
واحدهای تعطیلشده و رفع مشکالت مالی به نتیجه رساند.
به گفته وی بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و اصناف در کرونا دچار آسیب
شدند که بخش زیادی از مشکالت آنها در ستاد شورای گفتوگو و ستاد تسهیل
مطرح و در رابطه با حمایت در بخش مالیاتی و بانکی و بیمهای نیز قولهایی داده شد تا
بتوانند ،فعالیتهای خود را از سر بگیرند.
خاکی با بیان اینکه  760کارت بازرگانی فعال صادرات و واردات در قم وجود دارد
اضافه کرد :با بازرسیهای گسترده از سوی اتاق بازرگانی و سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان ،سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی در قم را به صفر رساندهایم،
درصورتیکه کارت بازرگانی در جهت سوءاستفاده واگذار و یا فروخته شود بهسرعت
مسدودمیشود.
وی در مورد برخی از روشهای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی عنوان کرد :افراد
با کارت بازرگانی میتوانند واردات انجام دهند ،گاهی به نام فردی سالمند و فردی که
توانایی در امر بازرگانی ندارد ،کارت دریافت میکنند ،هرچند در طول 20سال گذشته
آماری در قم از سوءاستفاده ارائه نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم در ادامه برندسازی را الزمه ورود به صادرات شمرد و اظهار
داشت :وقتی کاالیی مرغوبیت و کیفیت خود را حفظ کند ،برندسازی اتفاق میافتد و
کاال در بازارهای جهانی ،جایگاه الزم را به دست میآورد و حتی کشورهای اروپایی نیز
متقاضیبرندهایاصلیهستند.
مدیردرمان تامین اجتماعی استان قم :

مراکزدرمانیتامیناجتماعیقم
مجهزتر شد

مدیردرمان تامین اجتماعی استان قم گفت  :اهداف تعیین شده برای تجهیز مراکز
درمانی تامین اجتماعی قم در سال 1399تحقق یافت.
دکتر داود علیمحمدی اظهارداشت :استان قم با جمعیتی بیش از  760هزار بیمه
شده تامین اجتماعی عالوه بر بهرمندی از  800مرکز طرف قرارداد درمانی ،از چهار
مرکزدرمانیتامیناجتماعیشاملیکبیمارستان 125تختخوابیوسهمرکزسرپایی
نیزخدماتدرمانیدریافتمینمایند.
مدیر درمان استان قم افزود:یکی از اقدامات مهم مدیریت درمان استان قم ارتقاء
کمی و کیفی خدمات در مراکز درمانی تامین اجتماعی است که برای رسیدن به این
اهداف برنامه ریزی های متعددی انجام می شود که برای رسیدن به آن اقدامات و
پیگیری های روزانه نیاز می باشد.
دکتر علیمحمدی با اشاره به اقدامات متعدد انجام شده در سال  ، 1399از جمله
اجرایطرحملینسخهالکترونیک،طرحتوسعهتختهایویژهدربیمارستانامامرضا
(ع) به برنامه ریزی درباره تهیه تجهیزات درمانی برای مراکز ملکی اشاره کرد و گفت:در
سال گذشته با تالش همکاران و پیگیری های انجام شده و همچنین مساعدت و
همکاری سازمان مرکزی موفق به جذب بودجه ای بالغ بر 12میلیارد تومان برای خرید
تجهیزات درمانی جهت ارائه خدمت بهتر به بیمه شدگان و بیماران شدیم.
مدیر درمان استان قم از زحمات همکاران و همکاری سازمان مرکزی برای تهیه و
نصب تجهیزات مورد نیاز از جمله یک دستگاه پیشرفته سونوگرافی،نصب و راه اندازی
یکعدداسکوپدستگاهگاستروسکوپیبهبخشآندوسکوپیبیمارستانامامرضا(ع)
قم نصب و راه اندازی یک ست کامل سیستم تصویر جهت اعمال جراحی الپاراسکوپی
و هیسترسکوپی به اتاق عمل بیمارستان امام رضا(ع) ،نصب وراه اندازی یک ست
کامل سیستم تصویر جهت اعمال جراحی الپاراسکوپی و هیسترسکوپی به اتاق عمل
بیمارستان امام رضا(ع) ،اضافه شدن  ۲عدد کوتر جراحی پیشرفته به همراه لیگاشور
و یک عدد دستگاه ، )APC (Argon plasma coagolationنصب ورا ه اندازی یک
عدد دستگاه سنگ شکن به اتاق عمل بیمارستان امام رضا (ع) ،اضافه شدن سه عدد
ونتیالتور بزرگسال و یک عدد ونتیالتور نوزاد (دستگاه کمک تنفسی ) ساخت ایران در
بیمارستان امام رضا (ع)  ،اضافه شدن سه عدد دستگاه تشک مواج ساخت ایران در آی
سی یو بیمارستان امام رضا (ع)  ،اضافه شدن یک دستگاه دیالیز به همراه ROساخت
ایران در آی سی یو بیمارستان امام رضا (ع ،اضافه شدن یک دستگاه الکترولیت آناالیزر
به آزمایشگاه  ،اضافه شدن یک دستگاه کواگلومتر به آزمایشگاه قدردانی نمود.
باحضورفرماندارقمصورتگرفت؛

آغازبهکارمرکزشمارهیکواکسیناسیونکرونا

مرکز شماره یک واکسیناسیون کرونا با هدف تسریع در واکسیناسیون گروههای
هدف روزشنبه در قم آغاز به کار کرد.
فرماندار در حاشیه بازدید از این مرکز تسریع در امر واکسیناسیون گروههایی که در
اولویت واکسن کرونا هستند را از اهداف آماده سازی و تجهیز مراکز واکسیناسیون
عنوانکردوگفت:کمکبهتوسعهوتسریعواکسیناسیونیکیازمسئولیتهایتعیین
شده برای قرارگاه شهید سلیمانی برای مقابله با ویروس منحوس کروناست.
مرتضی حیدری با بیان اینکه هرنوع واکسنی که مورد تایید وزارت بهداشت قرار گیرد
برای عموم قابل استفاده است و مردم هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند بر لزوم
رعایتدستورالعملهایبهداشتیخصوصااستفادهازماسکازسویمردمتاکیدکرد.
مرکزشمارهیکواکسیناسیوندرمیدانروحاللهدانشکدهبهداشتجنبدبیرستان
ماندگار امام صادق (ع) همه روزه از ساعت ۸.تا  ۱۴آماده پذیرش و واکسیناسیون
گروههای هدف شامل کادر درمان ،جانبازان ،پاکبانان ،کارکنان آرامستانها و بیماران
خاص است که در صورت افزایش گروههای هدف تعداد مراکز و ساعات کاری نیز
افزایشخواهدیافت.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقم:

رعایت کامل حرمت ماه مبارک رمضان
مورد تاکید است
جانشین فرمانده انتظامی استان قم رعایت کامل حرمت ماه مبارک رمضان مورد
تاکید قرار داد و گفت :فضای معنوی ماه رمضان در پیشگیری از بروز جرایم و ناهنجاری
های اجتماعی بسیار اثر گذار است و همواره در این ماه با برکت شاهد کاهش آمار وقوع
جرایم بوده ایم.
سرهنگبهادراسماعیلیاظهارداشت:ماهمبارکرمضان،ماهبندگیخداوندمتعال
و بهار قران است و مردم در این ماه مبارک با اشتیاقی وصف نشدنی به عبادت پروردگار
خود می پردازند بنابر این پلیس نیز بایستی با برنامه ریزی در جهت تامین امنیت همه
جانبه در این ماه تالش کند تا مردم با امنیت خاطر بیشتری ،بندگی خالق خویش را
بجایآورند.
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توصیه های پزشکی برای روزه داری در شرایط کرونا:

ل های بهداشتی و تقویت سیستم ایمنی بدن
لزوم رعایت پروتک 

«معصومه کاظمیان» پزشک عمومی گفت :در دوران کرونا ضمن رعایت
ی های خانوادگی ،حفظ و
ل های بهداشتی و اجتناب از دورهم 
قرنطینه ،پروتک 
تقویت سیستم ایمنی بدن نیز اهمیت دارد که این امر میتواند از طریق توجه به
اصول تغذیه و مصرف مواد مقوی و مغذی امکان پذیر شود.
امسال نیز مانند سال قبل ،روز ه داری با دوران همه گیری ویروس کرونا همراه
شده است که همین امر شرایط روزه داری را برای عده ای نظیر مبتالیان به این
ت تر میکند .بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ کسانیکه مبتال به
ویروس سخ 
کرونا می شوند و یا عالیم اولیه کرونا را دارند ،از روزه گرفتن معاف هستند .زیرا
همانطور که میدانیم در این شرایط بدن به مایعات و مواد مقوی و مغذی بسیار
ت تر و بیماری آن ها
نیاز دارد که نبود یا کم شدن آن ها میتواند شرایط را سخ 
ی تر کند.
را جد 
اما اینکه با توجه به این شرایط چگونه باید روزه گرفت و در وعده های افطار تا
سحر چه اقداما هایی باید به منظور تقویت سیستم ایمنی انجام داد ،سبب شد
پژوهشگرایرنابا"معصومهکاظمیان"،پزشکعمومیبهگفتوگوبنشیند.مشروح
گفت وگوی ایشان را در ذیل میخوانید:

اهمیت تقویت سیستم ایمنی در روزه داران
کاظمیان با اشاره به این که روزه داران در دوران کرونا چگونه می توانند به حفظ
سیستم ایمنی خود کمک کنند ،توضیح داد :چالش بسیار مهمی که این روز ها
وجود دارد بحث روز ه داری در شرایط کرونا است .به روزهداران توصیه میشود
خوردن مایعات فراوان را مد نظر داشته باشند .منظور فقط آب نیست .سوپ ،آش و
آب میو ه ها حتما به مقدار زیاد مصرف شود .از خوردن غذاهای خیلی چرب و شور
پرهیز شود و به جای آن موادغذایی کم کالری و مقوی استفاده کنند؛ زیرا غذا های
چرب و شور خود باعث کم آبی بدن میشود .وی در ادامه افزود :نکته دیگر تقویت
سیستم ایمنی است .درکنار رعایت قرنطینه و دوری از مکانهای شلوغ حتی
جم ع های خانوادگی ،روزه داران باید استفاده از ویتامین ها و امالح معدنی را در
بازه زمانی افطار تا سحر مد نظر قرار دهند که میتواند شامل میوهها ،سبزیجات،
لبنیات و هم چنین استفاده از داروهای مولتی ویتامین باشد .از طرفی خوردن
ناگهانی مقدار زیادی مواد غذایی میتواند به شدت ضرر داشته باشد و باعث بد
اشتهایی شود و فرد تا ساعت ها بعد از افطار نتواند چیز دیگری بخورد و خودش را
از مواد غذایی مقوی و مغذی محروم کند و به سیستم ایمنی اش آسیب بزند و در

یمبتالشود.
نتیجهبهبیمار 
روزه داری افراد مبتال به کرونا
کاظمیان درباره این سوال که آیا کسی که تست کرونا داده و مثبت شده باید روزه
بگیرد یا خیر؟ گفت :با توجه به اینکه روزها طوالنی شده است و روزهدار باید ساعات
طوالنی روز ه داری را تحمل کند و از طرفی خداوند متعال در قرآن صراحتا عنوان
کرده که ضرر رساندن به بدن مورد تایید نیست .لذا کسانیکه عالیم دارند و حال
عمومی مناسبی ندارند از روزه گرفتن معاف هستند و چه بسا کمبود مایعات بتواند
حالشان را وخی م تر کند .چون خط اول درمان حمایتی کرونا جبران مایعات است؛
امابهمرورکهحالعمومیبیماربهترمیشودبارعایتخیلیسختگیرانهمصرف
مواد مقوی و مغذی در زمان بین افطار تا سحر شاید فرد بیمار بتواند روزه بگیرد.
این پزشک افزود :بسیار دیده ام که افراد با بیماریهای مختلف و تهدید کننده
حیات مثل دیابت و فشار خون باال یا همین کرونا اصرار به روزه داری دارند و بعد از
یک یا دو روز بیماری با عالیم بسیار وخیم به اورژانس مراجعه میکنند .الزم است
به این افراد یادآوری کنم که باید دستور قران برای همه ما مالک باشد و نه سلیقه
شخصی .وی همچنین توصیه کرد :در وعدهی سحری مقدار مناسبی سبزی
(سبزی خوردن) مصرف شود؛ زیرا سبزیها با دارا بودن مواد مغذی مختلف
و آب ،عالوه بر تامین ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن ،از تشنگی فرد در
طول روز جلوگیری میکنند ..اما مصرف مواد غذایی شیرین با تحریک انسولین
موجب ورود قند خون به درون سلولها و در پی آن کاهش قند خون میشوند.
لذا مصرف مواد غذایی شیرین و حاوی قندهای ساده مثل شیرینی و شکالت در
وعدهی سحری باعث میشود شخص زودتر گرسنه شود .این پزشک در خصوص
تغذیه و روزه داری در گروه کودکان و نوجوانان نیز گفت :کودکان و نوجوانانی که به
سن تکلیف رسیده و توان جسمی کامل دارند و به عبارت دیگر ،وزن و قد متناسب
با سن خود را دارند ،بر اساس تکلیف دینی باید روزه کامل بگیرند .به این افراد چون
در سن رشد هستند ،توصیه میشود از مصرف زیاد مواد قندی ساده (زولبیا و
بامیه و انواع شیرینی) به ویژه در وعده سحری اجتناب کنند زیرا مصرف زیاد این
مواد ابتدا سبب افزایش قندخون شده و در ادامه موجب افت قند خون میشود
و توانایی یادگیری آنها را در طول روز کاهش میدهد .وی با بیان اینکه افرادی که
سال نخست روزه داری را آغاز میکنند ،به توجه بیشتری نیاز دارند ،افزود :رعایت
تنوع و تعادل در استفاده از تمامی گروههای غذایی بسیار مهم و ضروری است و
منابع خوب پروتیینی (انواع گوشت ،ماهی و حبوبات) باید در برنامه غذایی آنها
گنجاندهشود.

 ۱۰نشانه شگفت انگیز کلسترول باال را نادیده نگیرید!
کلسترول یک نوع چربی است که در تمام سلول های بدن وجود
دارد .در حالی که بسیاری از افراد تنها از مضرات این نوع چربی
باخبر هستند ،باید گفت وجود آن برای بسیاری از عملکردهای
حیاتی بدن ضروری است.
کلسترول یک نوع چربی است که در تمام سلول های بدن وجود
دارد .در حالی که بسیاری از افراد تنها از مضرات این نوع چربی
باخبر هستند ،باید گفت وجود آن برای بسیاری از عملکردهای
حیاتی بدن ضروری است.
کلسترولبرایتولیدصفراضروریبودهوهمچنینمسئولهضم
چربی است .عالوه بر این ،در تولید بسیاری از هورمون ها نقش
دارد و برای تقویت سالمت قلب و عروق مفید است.
مشکل اینجاست که با وجود نیاز اندام ها به کلسترول ،افزایش
آن باعث آسیب های جبران ناپذیر می شود .این در حالی است
که بسیاری از افراد هنوز از عالئم افزایش کلسترول در بدن مطلع

نیستند چون این عالئم به راحتی قابل مشاهده نبوده و در نهایت
منجر به فشار خون باال ،نارسایی کلیه و  ...خواهد شد.
با این حال ،شگفت انگیزترین عالئم افزایش سطح کلسترول در
بدن که نیاز به پیگیری های جدی دارند ،از این قرار است:
تورم و بی حسی اندام :یکی از عالئم اولیه کلسترول باال ،تورم و
بی حسی اندام است .این واکنش اتفاق می افتد چون لیپیدهای
انباشته از گردش خون موثر جلوگیری می کنند و این کار باعث
کاهش اکسیژن و مواد مغذی عضالت می شود.
بوی بد دهان (هالیتوزیس) :تنفس بد بو و بوی بد دهان یکی از
نشانههایبسیاررایجافرادیاستکهدارایکلسترولباالهستند.
کلسترول باال باعث ایجاد مشکالت جدی در فرایند هضم مواد
غذایی شده و این اتفاق خود عامل بوی بد دهان خواهد شد.
نفخ و سوء هاضمه :سطوح کنترل نشده کلسترول بد یا همان
ال دی ال ،به عنوان یک عامل مهم برای صدمات جدی به دستگاه

چطور متوجه افت قند خون شویم؟۷
عالمت تعجب آور
افت قند خون ناگهانی زمانی اتفاق می افتد که بدن شما به اندازه کافی انرژی برای
انجام فعالیت های مختلف را ندارد .افت قند خون ناگهانی زمانی اتفاق می افتد که
بدن شما به اندازه کافی انرژی برای انجام فعالیت های مختلف را ندارد .این عارضه
اغلب بیماران مبتال به دیابت را درگیر می کند و عمدتا زمانی رخ می دهد که فرد مبتال
به دیابت بیش از حد انسولین تزریق کند ،یک وعده غذایی را از دست بدهد و یا ورزش
های خیلی سخت انجام دهد .در موارد نادر این امکان وجود دارد فردی که مبتال به
دیابت نیست ،دچار افت ناگهانی قند خون شود .با این حال غیر منتظره ترین عالئم
مرتبط با افت ناگهانی قند خون از این قرارند:
از دست دادن تمرکز :مغز به طور ویژه نسبت به افت سطوح گلوکز حساس است
و ممکن است در این شرایط در حفظ تمرکز روی یک موضوع یا درک صحبت های
فردی دیگر که موضوعی را برای شما توضیح می دهد ،دچار مشکل شوید .این
ناتوانی در تمرکز ممکن است از خستگی بیش از اندازه ناشی شود ،اما بیشتر مواقع
می توان با دریافت قند آن را اصالح کرد .مصرف خوراکی هایی که از محتوای
متعادل پروتئین ها و چربی ها سود می برند به جای مصرف کلوچه یا شکالت
توصیه می شود.
پرش های عضالنی :پرش عضالنی می تواند یکی از نشانه های افت قند خون
خفیف باشد  -زمانی شکل می گیرد که قند خون به زیر  ۴۰میلی گرم در هر دسی
لیتربرسد.پرشهایعضالنیکامالغیرارادیهستندوازاینروامکانمتوقفکردن
آنها وجود ندارد .جدا از قند خون پایین ،پرش های عضالنی می توانند نشانه ای از
مصرف بیش از اندازه کافئین باشند و بر همین اساس شاید به کاهش مصرف قهوه و
تمرکزبرمصرفکربوهیدارتهایپیچیدهنیازباشد.
از دست دادن هوشیاری :افرادی که هوشیاری خود را از دست می دهند ،متوجه
این نشانه نمی شوند ،از این رو نشانه های هشدار دهنده دیگر به ویژه اگر به دیابت
مبتال هستید ،نباید نادیده گرفته شوند .هیپوگلیسمی دیابتی می تواند به تشنج نیز
منجر شود که نه تنها برای خود بیمار بلکه برای کل افراد درگیر می تواند وضعیتی
وحشتناکباشد.درمواردنادر،هیپوگلسمیدیابتیمیتواندمرگبارنیزباشد.مصرف
قرص گلوکز به عنوان یک راه حل کوتاه مدت برای بیماران دیابتی می تواند به تنظیم
قند خون کمک کند.
تحریکپذیری:نوساناتخلقیوهمچنینگریههایهیستریکیاخشمهایغیر
قابل کنترل در برخی از افراد نشانه افت قند خون است .معموال این حاالت احساسی
با مصرف منابع سالم غذایی مانند موز و یا دیگر منابع سالم قند برطرف می شود.
عرق کردن :اگر شما حتی در درجه حرارت متوسط دچار تعریق می شوید ،این
نشان دهنده افت قند خون است .تعریق دائمی یکی از نشانه های افت خون است
یعنی قند خون کمتر از  ۷۰میلی گرم در هر دسی لیتر .این نوع تعریق که بیشتر
در پشت گردن و یا خط مو اتفاق می افتد ،شب هنگام نیز رخ می دهد که به آن
هیپوگلیسمیشبانهمیگویند.
حرکت و لرزش :عدم تعادل قند خون می تواند سیستم عصبی مرکزی را نیز تحت
تاثیر قرار دهد .بدن شما سعی می کند هنگام افت قند خون ،با آزاد کردن کاتکول
آمینها (هورمون هایی مانند دوپامین و آدرنالین) ،این وضعیت را که به معنای تحریک
تولید گلوکز است و می تواند به لرزش دست ها منجر شود .به طور معمول ،دوپامین
بیشتر در بدن چیز خوبی است زیرا به عنوان یک ارتقا دهنده خلق و خو و مسکن عمل
می کند .اما اگر فعالیت ورزشی یا تجربه ای لذت بخش مانند خوردن شکالت نداشته
اید باید مراقب این لرزش ها و تکان ها باشید.
سرگیجه :سرگیجه هنگام افت قند خون ،به ویژه اگر مبتال به دیابت باشید ،عجیب
نیست .بیماران مبتال به دیابت ممکن است سرگیجه ناگهانی را تجربه کنند که می
تواند با افزایش ناگهانی دمای بدن همراه باشد و می تواند شرایطی هشدار دهنده
باشد .در زمان وقوع چنین حالتی ،فرد باید به دیگران اطالع دهد که به بیماری دیابت
مبتال است تا کمک دریافت کرده و در بهترین حالت یک خوراکی به شما داده شود
تا سطوح گلوکز خون افزایش یابد .در شرایطی که قند خون پایین می تواند موجب
احساس سرگیجه شود ،دالیل دیگری نیز می توانند در این زمینه موثر باشند که دمای
بیش از اندازه باال ،کم آبی بدن ،یا واکنش به دارو از آن جمله هستند.

گوارش مانند سوء هاضمه و نفخ شناخته شده است .لیپیدهای
اضافی در خون و کبد متابولیسم را مختل کرده و از هضم موثر
جلوگیری می کنند؛ به ویژه هنگامی که غذاهای با چربی باال
مصرف می شوند.
سرگیجه و سردرد :کلسترول موجود در شریان ها مانع گردش
خون موثر شده و با کاهش اکسیژن خون ،باعث ایجاد سردرد،
سرگیجه ،از دست دادن تعادل و  ...می شود.
مشکالت دید :کلسترول اضافی در بدن منجر به مشکالت
بینایی می شود .سوزش چشم ،تاری دید و زردی چشم از عوارض
کلسترولباالهستند.
یبوست :تشکیل لیپیدها در شریان ها با تاثیر منفی روی فرایند
هضم منجر به کاهش تحرک روده ها و ابتال به یبوست می شود.
دردقفسهسینه:ایندردهمیشهیکدلیلبرایمعایناتفوری
پزشکی است .اگرچه بسیاری از بیماری ها با درد قفسه سینه

ارتباط مستقیم دارند ،در اکثر موارد ،این درد مرتبط با کلسترول
باال است .ایجاد چربی در شریان ها جریان خون را محدود کرده
و می تواند باعث فشار خون باال و افزایش درد در قفسه سینه شود.
خستگی و ضعف مزمن :احساس ضعف ،خستگی و میل به
خواب در ساعات غیر معمول روز ناشی از تغذیه نامناسب ،فعالیت
بدنی بیش از حد و یا برخی بیماری ها است .با این حال کلسترول
باالهممیتواندیکعاملدخیلباشد.باتوجهبهاینکهکلسترول
باال جریان خون را محدود می کند ،می تواند منجر به مشکالت
ذهنی و جسمی شود.
مشکالت پوستی :لکه های قرمز روی پوست ،التهاب و
احساسناخوشایندخارش،ازعالئمکلسترولکنترلنشدهاست.
آلرژی های غذایی :انباشت بیش از حد چربی در شریان ها و
کبد می تواند برای برخی از افراد همراه با آلرژی های جدید غذایی
باشد.

دالیل افزایش بیش از حد بزاق در بزرگساالن

آیاویتامینهاتامینانرژیمیکنند؟
واضح است که اصلیترین مواد مغذی برای انرژی ،کربوهیدراتها و چربیها
هستند .بسته به اینکه از متابولیسم هوازی استفاده کنیم یا غیرهوازی،
کربوهیدرات یا چربی ،نقش خود را پیدا میکنند؛ اما وجود مواد کاتالیست برای
تولیدواکنشهای ُپرانرژیالزماست.اینکاتالیستهاویتامینهای Bهستند.
ویتامینهاریزمغذیهایضروریهستندکهدرفرایندهایمتابولیکیمتعددی
شرکت دارند و میتوانند انرژی تولید کنند .مهم است که به اندازه کافی ویتامین
ً
دریافت کنید؛ زیرا کمبود آنها میتواند منجر به بیماریهایی شود .ضمنا،
ً
ویتامینها مستقیما با تولید انرژی مرتبط هستند .باید یادتان باشد که دو نوع
ویتامین داریم :ویتامین محلول در آب و ویتامین محلول در چربی .ویتامین
محلول در آب در آب حل میشود و ویتامین محلول در چربی در چربی؛ اما ما
فقط میتوانیم ویتامینهای محلول در چربی را حفظ کنیم و مواد محلول در آب از
طریق ادرار از بدن خارج میشوند.
آیاویتامینهاانرژیتولیدمیکنند؟
واضح است که اصلیترین مواد مغذی برای انرژی ،کربوهیدراتها و چربیها
هستند .بسته به اینکه از متابولیسم هوازی استفاده کنیم یا غیرهوازی،
کربوهیدرات یا چربی ،نقش خود را پیدا میکنند؛ اما وجود مواد کاتالیست برای
تولید واکنشهای ُپرانرژی الزم است .این کاتالیستها ویتامینهای  Bهستند.
خیلی از واکنشهای انرژی در میتوکندریها روی میدهند .تنفس سلولی به این
اندامکهابستگیدارد.
ویتامین B2بهعنوانیکفاکتوراساسیدرحفظانرژیدرسلولعملمیکند؛
اما این بدان معنا نیست که مصرف مکمل ویتامین یا افزایش مصرف ویتامین ،به
ما انرژی بیشتری میدهد .به جز در مواردی که کمبود ویتامینی در بدن وجود
داشته باشد ،مطالعهای نشان نداده است که افزایش این مواد در بدن بتواند منجر
به تولید انرژی بیشتر شود.
راههای افزایش انرژی در بدن با ویتامینها
اگر به دنبال این هستید که سطح انرژی سلولیتان را باال ببرید ،بهترین راه
داشتن یک رژیم غذایی متنوع و متعادل است .همچنین باید به طور مرتب ورزش
یزا بهبود یافته و عضالت خود را
کنید .بدین ترتیب ،کارآمدی واکنشهای انرژ 
سازگاری داده و سیستم هورمونی نیز تنظیم میشود.
کمبود برخی از ویتامینها میتواند با احساس خستگی همراه باشد .یک مورد
معمول،آنمیمیباشد.اینبیماریباکاهشکارآمدیانتقالاکسیژنرخمیدهد
که نتیجهی کمبود ویتامین B12یا آهن است .آنمی میتواند با رژیمهای محدود
که در آن گوشت قرمز مصرف نمیشود ارتباط داشته باشد .به همین دلیل ،حذف
یک گروه غذایی از تغذیه میتواند خطر بزرگی برای سالمتی محسوب شود.
مکملهایمؤثر
کمکهای نیروافزا یا ارگوژنیکی هستند که میتوانند انرژی سلولی و عملکرد آن
ً
را افزایش دهند؛ مثال کافئین میتواند سیستم ادراکی را بهبود داده و از خستگی
خود کم کنیم .این ماده احساس انرژی را افزایش میدهد و در مقدار زیاد سمی
ً
است .مصرف کافئین در حد متوسط و طی بلندمدت بیخطر است .ضمنا
مصرف کافئین میتواند از ایجاد بیماریهای تخریب شونده سلولهای عصبی
پیشگیری نماید .مطالعات علمی مبنی بر تائید این مسئله انجام شده است؛ اما
همانطور که گفتیم توصیه شده است فقط در حد متوسط و متعادل کافئین
مصرفکنید.علیرغماینواقعیتکهویتامین Bمنبعیازانرژیمتابولیکاست،
شواهدی وجود ندارد که طبق آن نتیجه بگیریم افزایش مصرف آن ،سطح انرژی را
افزایش میدهد .بهترین کار این است که رژیم غذاییتان را متنوع و متعادل کنید.
اجتناب از مصرف گروههای غذایی مختلف باعث میشود کمبود مواد مغذی
داشته باشید و عملکرد سلولی و متابولیسم انرژی در سطح مطلوبی نباشد و بدن
در شرایط خوبی قرار نگیرد؛ اما میتوانید یا مواد کمکی نیروافزا این وضعیت را
بهتر کنید و انرژی سلولهایتان را افزایش بدهید .کافئین یک انتخاب عالی برای
این منظور است .در نهایت اگر تردید دارید کیفیت رژیم غذاییتان مناسب است
میتوانید با یک متخصص تغذیه مشورت کنید .او میتواند در تنظیم رژیم غذایی
کمکتان کند تا دچار کمبود انرژی نشوید.

موثرترین شیوه های کاهش وزن بدون
تحملگرسنگی
پیروری از رژیم های غذایی سخت باعث می شود که افراد معموال از احساس
گرسنگی در طول روز شکایت کنند .بسیاری به دلیل همین احساس گرسنگی
رژیم های خود را دنبال نمی کنند ،اما پزشکان معتقدند دنبال کردن برخی شیوه
های زندگی به کاهش وزن موثر بدون احساس گرسنگی کمک می کند.
ت ها در سالنهای ورزشی
ی توانید با گذراندن ساع 
در این تئوری ،شما م 
مقداری از کالری را از بین ببرید اما این کار در عمل ،اتفاقی واقعی و یا خوشایند
نیست ،از طرفی تحمل رژیم های سخت برای همه افراد امکان پذیر نیست .در
عوض این ۷روش اگر هر روز به کار گرفته شوند بدون تالش زیاد و تحمل گرسنگی
ی کنید:
به کاهش وزن کمک م 
فعالیت بدنی منظم داشته باشید :افرادی که ایستادن را به نشستن ترجیح
میدهندوبهطورکلیتحرکبیشتریدارند،روزانهتا ۳۵۰کالریبیشترازکسانی
که مدام در حالت نشسته هستند ،میسوزانند که این مقدار چیزی در حدود ۱۷
کیلوگرم در سال است.
وعده های غذایی را در فواصل مشخص مصرف کنید :مطالعات بسیاری
پیشنهاد میدهند که بین وعد ه های غذایی خود فاصل ه های مشخصی قرار
دهید و همگی را در یک اندازه تنظیم کنید .غذا خوردن در فواصل زمانی مشخص
با سوزاندن میزان کالری بیشتری بعد از غذا خوردن ،واکنش بهتر به انسولین و
کمتر باال رفتن سطح کلسترول خون همراه است .وقتی شما وعد ه های غذایی
منظمی در طول روز میخورید کمتر احتمال دارد که دچار گرسنگی مفرط و یا
پرخوریشوید.
به اندازه کافی آب بنوشید :نوشیدن آب سرعت متابولیسم بدن را هم زیاد کند.
نوشیدن  ۲لیوان آب سرد میزان سوخت و ساز بدن را تا  ۳۰درصد افزایش داده
و اثر آن تا  ۹۰دقیقه باقی می ماند؛ یک سوم این افزایش سوخت و ساز ناشی از
تالش بدن برای گرم کردن آب و بقیه آن ناشی از تالش بدن برای جذب آب است.
افزایش مصرف روزانه آب تا  ۸لیوان به شما کمک میکند تا در طول سال حدود
 ۳و نیم کیلوگرم کم کنید.
به جای آسانسور از پله ها استفاده کنید :باال رفتن از پل ه ها ،یک عمل برای
تقویت کردن پاها است .چون شما وزن بدن تان را ضد جاذبه زمین به باال حرکت
میدهید .به این ترتیب از هر فرصتی برای این کار استفاده کنید؛ البته اگر مشکل
خاصی مانند کمردرد و زانودرد و  ...دارید ،قبل از آن با پزشک تان مشورت نمایید.
کارهای روزمره را با جنب و جوش بیشتر انجام دهید :قدرت و شدت کارهای
روزانهتان را افزایش دهید .از تمیز کردن خانه گرفته تا به گردش بردن کودک تان.
به عبارتی بهتر است همه کارهای تان را با جنب و جوش بیشتری انجام دهید.
از کیسه های خرید به جای دنبل استفاده کنید :این که از کسی دیگر
بخواهید که کیسه خرید و یا چمدان شما را حمل کند ،فرصت سوزاندن کالری
و قویتر شدن بدن تان را می گیرید .کیس ه های خرید خود را به صورت متوازن و
یکبستهدرهردستحملکنید.حتیاگرمجبوریدچندینبارطیمسیرکنید؛
 ۲کیس ه کوچک تر را به جای یک کیس ه بزرگ حمل کنید؛ در این صورت خودتان
ی توانید بارتان را جا به جا کنید.
م 
ی تواند دریافت کالری شما
فیبر کافی بخورید :یک رژیم غذایی با فیبر باال م 
را بدون این که احساس کمبود کنید کاهش دهد .در یک مطالعه مشخص شده
زنانی که روزانه ۱۳گرم یا کمتر فیبر دریافت میکنند ممکن است ۵برابر بیشتر از
زنانی که فیبر بیشتری می خورند ،دچار افزایش وزن شوند .فیبر از طریق مکانیزم
های زیر موجب کاهش وزن می شود:
سرعت غذا خوردن را کاهش می دهد چون به جویدن بیشتری احتیاج دارد.
سرعت حرکت غذا در طول مدت گوارش را افزایش میدهد.
هورمونهای سیری را باال میبرد .برای دریافت  ۲۵گرم فیبر در روز مطمئن
شوید که  ۶وعده یا میان وعده میل میکنید که هر کدام از آن ها حدود  ۴گرم
ی شود .در میان وعده های تان از میوه استفاده کنید و آن ها را در
فیبر را شامل م 
دسترس تان قرار دهید .به این ترتیب به سادگی فیبر دریافتی شما باال میرود.
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همنشینی یکساله دانشآموزان و معلمان با «شاد»؛ تحول در نظام آموزشی؛

معاون راهداری استان قم اعالم کرد:

اجرای طرح هدایت سیالبهای فصلی
محورقم-سلفچگان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم گفت :به منظور
مهار و هدایت سیالبهای فصلی ،طرح احیا ،تعریض و لوله گذاری کانال پل
مجتمع ماهان تندیس واقع در کیلومتر چهار باند رفت بزرگراه قم – سلفچگان به
مرحله اجرا درآمد.
اکبر نوروزپور در گفت وگویی افزود :این طرح به صورت امانی و با بهره مندی
از ظرفیت فنی عوامل اجرایی و استفاده ازماشین آالت راهداری استان ،از اول
اردیبهشت ماه امسال اجرایی شد.
وی اظهار داشت :به دلیل قدیمی بودن کانال هدایت آب به پل آبرو روبروی
مجتمع ماهان تندیس واقع در کیلومتر چهار باند رفت بزرگراه قم – سلفچگان،
متاسفانه در فصول بارشی سال شاهد جاری شدن سیالب محدوده تپه سالم –
تقاطع خرمشهر بر سطح سواره رو این محور بوده ایم.
وی افزود :طی سال گذشته نیز در راستای اجرای طرحی جامع به تنقیه
پلهای آبرو واقع در محور قم – سلفچگان اقدام شد که به دلیل ضیق وقت ،اجرای
این طرح در کانال پل ماهان تندیس به زمانی دیگر موکول شد.
نوروزپور پل زیرگذر روبهروی مجتمع ماهان تندیس را از طرفی به دلیل موقعیت
آن و از طرفی دیگر به دلیل دهانه مناسب آن ،عامل تعیین کننده در ممانعت از
جاری شدن سیل در این قطعه از محور مذکور برشمرد و افزود :همانگونه که
مطرح شد به دلیل قدیمی بودن کانال هدایت آب ،در قالب طرحی مقرر شد به
احیا ،تعریض و لوله گذاری اقدام شود.
معاونراهداریقمبایادآوریاینمهمکهترافیکچشمگیرمحورقم–سلفچگان
ضرورترعایتکاملجوانبایمنیرادرراستایاجرایاینطرح،دوچندانکرده
است بیان داشت :پیش از اجرای طرح اصلی ،با استقرار یک رشته نیوجرسی
مفصلی ،به تفکیک سطح سواره رو از محل اجرای طرح اقدام شد.
نوروزپور بازه زمانی طرح را  ۲ماهه برآورد و ابراز امیدواری کرد :تا پایان خردادماه
سالجاری شاهد تکمیل این طرح که از مطالبههای جدی استان بویژه مدیریت
بحران استانداری و فرمانداری قم بوده است ،باشیم.
وی با ذکر مجدد این موضوع که صفر تا صد این طرح به صورت امانی و توسط
عوامل اجرایی و ماشین آالت اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم
َ
درحال اجرا می باشد عنوان کرد :افزون بر  ۱۵تن عوامل فنی ضمن بهره مندی
از ۱۲دستگاه انواع ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین ،وظیفه اجرای این طرح
را عهده دار می باشند .نوروز پور در خصوص مشخصات فنی طرح نیز گفت :به
منظور تسهیل هدایت آبهای سطحی به پل آبرو از چهار شاخه لوله ُبتنی استفاده
می شود .وی تصریح کرد :پس از احیا و بازگشایی کانال مدفون ،به تعریض و
استقرار لوله ها در کانال مذکور اقدام میشود .معاون راهداری قم در پایان ضمن
تاکید مجدد بر رعایت کامل جوانب ایمنی توسط رانندگانی که از محل اجرای
طرح آمد و شد می نمایند بیان کرد :بی تردید رعایت جوانب ایمنی ضمن کاهش
حوادث احتمالی موجب تسریع در روند اجرایی طرح خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان قم خبرداد:

برنامه ریزی برای کمبود آب
در فصول گرم سال

مدیرکل مدیریت بحران استان قم از کاهش بارش ها و کمبود آب در فصل گرما
خبر داد و خواستار برنامه ریزی الزم در این موضوع بویژه در روستاهای استان شد.
محسن اروجی با اشاره به این که بیشتر برنامه ها و مصوبات اداره کل مدیریت
بحران استان در سال گذشته در موضوع مبارزه با بیماری کرونا و مسائل مرتبط با
آن بوده است اظهار کرد :آمار نشان می دهد در مجموع بیش از  ۹۰درصد از این
مصوبات اجرایی شد ه است .وی همچنین به ضرورت تداوم مبارزه با این بیماری
تا ریشه کنی کامل آن توجه داد و گفت :اگرچه بر اساس مصوبات ،تمامی مراکز
آموزشی در وضعیت فعلی قم تعطیل است ،اما این مصوبات اشاره دارد که  ۳نفر
ازکادرمدارسمیتواننددرمدارسحضورداشتهباشند.مدیرکلمدیریتبحران
استان قم سپس به فعالیت های کارگروه نظارتی درباره مبارزه با بیماری کرونا
پرداخت و خاطر نشان کرد :این کارگروه به صورت روز به روز در حال رصد اوضاع
و انجام اقدامات الزم است .اروجی در عین حال به طرح آب اندازی در رودخانه
قم اشاره کرد و یادآور شد :آب اندازی در رودخانه بویژه با توجه به وضعیت قرمز قم
نباید سبب تجمع مردم شود ،بنابراین شهرداری و نیروی انتظامی باید تدابیر الزم
را در این موضوع مورد توجه قرار دهند .مدیرکل مدیریت بحران استان قم با بیان
این که کاهش بارش ها در ماه های اخیر ،احتمال کمبود آب را در فصل گرما قوت
می بخشد تصریح کرد :احتمال کمبود آب و همچنین ُرخداد گرد و غبار یادآور
ضرورت برنامه ریزی در این زمینه است ،ضمن آن که فرمانداری قم نیز باید تدابیر
الزم را در این موضوع و بویژه در روستاها مورد توجه قرار دهد.
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قم:

 ۵۰۰بسته افطاری بین مددجویان
هالل احمر قم توزیع شد

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قم گفت ۵۰۰ :بسته
افطاری بین مددجویان هالل احمر این استان در قالب طرح داوطلبی خدیجه
امالمومنین حامی نبوت با مشارکت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل
احمر و همکاری موسسه خیریه امام صادق(ع) با آغاز ماه رمضان توزیع شد.
امیر حسین علیمردانی با اعالم خبر فوق افزود :طرح داوطلبی خدیجه ام
المومنینحامینبوتبرایهفتمینسالمتوالیبههمتمعاونتامورداوطلبان
و دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر قم به صورت متفاوت از
سالهای قبل در ایام وفات حضرت خدیجه(س) اجرا شد.
وی ادامه داد :طرح مذکور در سالهای گذشته به صورت برپایی سفرههای
َ
مهربانی و اطعام بیش از هزار تن از مددجویان ،خیران ،پرسنل ،امدادگران و
جوانان به همراه اجرای برنامههای متنوع از قبیل سخنرانی مذهبی ،عزاداری
و مسابقههای فرهنگی به منظور گرامیداشت مقام شامخ ام المومنین حضرت
خدیجه برگزار می شد که امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا این طرح به
 ۲صورت توزیع بستههای افطاری بین نیازمندان و برگزاری مسابقه کشوری
کتابخوانی می.باشد .علیمردانی ادامه داد :توزیع  ۵۰۰بسته افطاری در شب و
روز وفات حضرت خدیجه بین مددجویان هالل احمر با مشارکت موسسه خیریه
امام صادق و همچنین تهیه ۵۰سبد کاال توسط خیران و توزیع بین بیماران صعب
العالج و نیازمندانی که دارای پروندههای درمانی در هالل احمر هستند نیز در
قالب این طرح اجرا شد.
معاون هالل احمر قم خاطر نشان کرد :همراه با بستههای افطاری و سبدهای
کاال کتاب محبوبه الرسول در خصوص زندگینامه حضرت خدیجه که توسط دفتر
نمایندگی ولی فقیه تهیه شده بود ،توزیع شد تا مددجویان نیز بتوانند در مسابقه
فرهنگی که به مناسبت این ایام طراحی شده است ،شرکت کنند.
علیمردانی به اجرای مسابقه کشوری کتابخوانی محبوبه الرسول اشاره کرد و
گفت :با توجه به ایام وفات سوگواری حضرت خدیجه کتاب محبوبه الرسول
در قالب فایل پی.دی.اف در سایت جمعیت هالل احمر قم قرار گرفته است و
عالقهمندان در سراسر کشور می توانند با پاسخ به سوالهای انتهایی کتاب ،در
اینمسابقهحضورپیداکنند.
وی به نحوه شرکت در این مسابقه فرهنگی اشاره کرد و گفت :عالقهمندان
جهت شرکت در این مسابقه باید به ۴۰سوالی که در پایان کتاب مطرح شده است
پاسخ داده و پاسخ سوالهای خود را در قالب یک عدد چهل رقمی بدون فاصله از
چپ به راست به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۲۵۸۸ارسال نمایند.
علیمردانی افزود :عالقهمندان از دوم تا بیستم اردیبهشتماه سال جاری
فرصت دارند در این مسابقه حضور پیدا کنند و در ایام عید فطر نیز در قرعه کشی
که صورت خواهد گرفت ،به مناسبت  ۲۵سال زندگی با برکت حضرت خدیجه با
َ
حضرت محمد به ۲۵تن از برندگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

شبکه شاد و ایجاد تحول در نظام آموزشی

اپلیکیشن شاد با رفع برخی مشکالت روند مثبتی را طی کرده اما هنوز بارگذاری
و ارسال فایل در آن زمانبر است؛ همین مساله باعث شد ه دانشآموزان و معلمان از
آن گلهمند باشند؛ اما برخی هم معتقدند شاد با توجه به حجم باالی کاربر ،کار خود
را تا حد قابل قبولی انجام داده است.
به گزارش ایرناپالس ،بعد از همهگیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس،
اپلیکیشن شاد در فروردین  ۹۹توسط تیم فنی همراه اول برای وزارت آموزش و
پرورش پیادهسازی شد .پیش از آن بر استفاده از تلویزیون برای ادامه روند آموزشی
دانشآموزان تاکید شد ه بود اما به دلیل برخی ضعفهای آموزش تلویزیونی مانند
یکطرفهبودنارتباط،استفادهازاپلیکیشنشاددراولویتقرارگرفت.البتهاستفاده
از این اپلیکیشن با مشکالتی همراه بود که با بهروزرسانیها برای رفع آنها ،تالش
شد.
هدف از طراحی و راهاندازی اپلیکیشن شاد ،ایجاد فضایی آموزشی و امن برای
تبادل فایلها میان معلمان و دانشآموزان اعالم شد اما این روش در ابتدا برخی از
دانشآموزان را که امکانات سختافزای مناسب یا دسترسی به اینترنت نداشتند ،به
سختیانداخت.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزشوپرورش ۲۲فروردین با انتشار پیامی در توئیتر
نوشت« :تولد یکسالگی شبکه شاد بزرگترین پیامرسان داخلی را تبریک میگویم
و در برابر عظمت کار بزرگ معلمان کشور تعظیم و ادای احترام میکنم که با همت
ایشان به ویژه در شبکه شاد جریان آموزش متوقف نشد .در صدها هزار کانال شبکه
شاد تا کنون ،بیش از  ۳۰میلیارد پیام و  ۱۱میلیارد فایل در محیطی امن و سالم با
حضورفعاالنهافرادباهویتهایمشخصمبادلهشدهاست».
حاجیمیرزایی با توجه به خالءهای آموزش از راه دور برای دانش آموزان ،از همان
هفتههای ابتدایی تعطیلی مدارس ،از ایجاد یک شبکه اجتماعی دانش آموزی
مستقل برای آموزش مجازی دانش آموزان خبر داد که این وعده تقریبا یک ماه بعد
در فروردین  ۹۹با راهاندازی شبکه شاد محقق شد.
دشواری ارسال فایلها و فیلمها در شاد
مادر یکی از دانشآموزش کالس سوم ابتدایی در این رابطه به ایرناپالس گفت:
هرچند در ابتدا به تبلت به عنوان وسیلهای برای بازی نگاه میکردیم اما بعد از چند
ماه به برگزاری کالس درسی در همان تبلت ،لزوم توجه و تمرکز در استفاده از آن
پی بردیم .مسال ه مهم برای والدین ،لزوم صرف زمان توسط یک فرد بالغ همراه با
دانشآموز است؛ آن هم در حالی که بسیاری مجبور به حضور در محل کار هستند
و از دیگر اعضای خانواده مانند خاله و عمه برای آموزش کودک ،کمک میگیرند.
به گفته وی ،یکی از والدین مجبورند بخشی از روند آموزش را برعهده بگیرند و این
مسالهدردانشآموزانکمسنمهمتراست.البتهدشواریارسالفایلهاوفیلمهایی
که به عنوان تکلیف برای معلم باید فرستاده شود نیز مشکالت ما را دوچندان کرده
است .گاهی برای ارسال یک فایل زمان زیادی صرف میشود .این در حالی است که
از اینترنت یک شرکت خصوصی با هزینه و سرعت باال استفاده میکنیم.
یک سال از راهاندازی اپلیکیشن شاد میگذرد ،در این مدت شاد دو بار بهروز
رسانیوبرخیازمشکالتآنرفعشد،اماهنوزنتوانستهاسترضایتکاملمعلمان
و دانشآموزان را کسب کند .شاید حجم باالی کاربر و فایلهایی که در آن جابجا
میشود از دالیل برخی مشکالت این نرمافزار باشد.
مهدی بهلولی معلم و کارشناس آموزش که از اپلیکیشن شاد استفاده کرده،
درباره این تجربه به خبرنگار ایرناپالس توضیح داد :به نظرم شاد نتوانست نیاز
معلمها و دانشآموزان را رفع کند .از روزی که این اپلیکیشن در دسترس معلمان
و دانشآموزان قرار گرفت ،این مشکل را داشت که سرعت دانلود و آپلود فایلها در
آن پایین است.
برآورده کردن ۷۰درصد نیازهای آموزشوپرورش
حاجیمیرزایی  ۱۹فروردینماه امسال ،یکی از دستاوردهای شبکه شاد را متصل
کردن شبکه عظیم بزرگترین دستگاه آموزشی کشور و کاربران آن به یکدیگر برای
تداوم آموزش برشمرد و گفت :شبکه شاد  ۷۰درصد نیازهای آموزش و پرورش را
برآورده میکند .بسیار نگران بودیم که دوری از مدرسه موجب ترک تحصیل افراد
شود و به مدیران مدرسه دستور پیگیری دادیم تا با خانوادهها ارتباط داشت ه باشند.
او با بیان اینکه کار مدرسه فقط آموزشی نیست و اجتماعی شدن است ،گفت :یک
اقدام دیگر ،بررسی وضعیت جسمانی بچهها بود که انجام و توده بدنی  ۱۳میلیون
و  ۱۳هزار دانشآموز ارزیابی شد که  ۳۰درصد چاق بوده یا اضافه وزن داشتند یا
خیلی الغر بودند که برای بهبود آنان هدفگذاری شد.
استفاده از شاد ،تجربه اول بود
به گفته بهلولی ،اجباری شدن حضور در اپلیکیشن شاد یکی از مشکالت
دانشآموزان و معلمان است .او ادامه داد :به عنوان معلم و پدری که کودک کالس
اول دارد ،شاهدم که فرزندم مجبور به استفاده از این اپلیکیشن شد .این در حالی
استکههرفایلیبخواهندبفرستندبایدازدیگراپلیکیشنهااستفادهکنند.
به هر حال استفاده از شاد ،تجربه اول در کشور بود .میتوان اینگونه گفت
که آموزش و پرورش با طراحی و راهاندازی اپلیکیشن شاد ،تا حدی تالش کرد
مشکل آموزش غیرحضوری را حل کند .اما بهلولی معتقد است :اگر معلمان را آزاد
میگذاشتند تا افراد عالقهمند از این اپلیکیشن استفاده کنند ،بهتر بود .هرچند
عمالبرخیمانندمنبهعنوانمعلمدراپلیکیشنواتسآپدرسمیدهم.واتسآپ
فقطزمانیکهاینترنتقطعاست،ازدسترسخارجمیشود.ایناپلیکیشنسرعت
باالتری نسبت به شاد دارد .ابتدای همهگیری ویروس کرونا تعداد زیادی از معلمان
از اپلیکیشن تلگرام استفاده کردند ،زیرا مزایای بیشتری نسبت به واتسآپ دارد؛ اما
فیلتر بودن آن معلمان را مجبور به استفاده از واتسآپ کرد .به گفته این کارشناس
آموزش ،در تلگرام معلم میتواند فایلهای زماندار برای دانشآموزان بفرستد.
او افزود :برای مثال برای یک کالس ،چهار یا پنج سری سوال طراحی میکنم.
در تلگرام میتوانم فایل سواالت را از روز قبل برای دانشآموزان به صورت زماندار
بفرستم و تنظیم کنم که راس ساعت ۶به دست دانشآموزان برسد.

کمبودگوشیهوشمندبهروز
امیر و ستاره دانشآموزان کالس دوم راهنمایی و چهارم دبستان هستند .پیش از
همهگیری،آنهایکتبلتبهصورتمشترکداشتند.هرچندگاهیمیاناستفاده
از آن اختالفنظرهایی میان این دو اتفاق میافتاد ،اما میتوانستند با هم بسازند.
از زمانی که مجبور به خانهنشینی و استفاده از تبلت برای شرکت در کالس درس
شدند ،مشکالت چند برابر شد.
مادر این دو کودک به خبرنگار ایرناپالس گفت :گاهی کالسها همزمان است،
به همین دلیل دخترم از گوشی هوشمند من استفاده میکند ،اما گوشی من بهروز
نیست و نمیتوان در آن چند برنامه اجرا کرد .برای استفاده از اپلیکیشن شاد مجبور
شدم یکی از برنامههای گوشیام را پاک کنم.
مادر این دو کودک با اینکه پیش از همهگیری هر روز در یک دفتر تجاری مشغول
بهکاربود،بعدازهمهگیریمجبوربهخانهنشینیوانجامبرخیخدماتشدهاست.
زیرا باید صبحها به دو فرزندش برای شرکت در کالسها کمک کند.
شبکه شاد و ایجاد تحول در نظام آموزشی
رئیسجمهوری اوایل اسفندماه سال گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
با قدردانی از تالش خستگیناپذیر ،شبانهروزی و فداکارانه مدافعان سالمت و
کادر آموزشی و پرورشی کشور گفت :اگر در بخش دانشآموزی و دانشجویی
زیرساختهای فضای مجازی و پهنای باند تامین نمیشد ،نمیتوانستیم آموزش را
با این کیفیت در شرایط کرونا ارائه دهیم.
روحانی با اشاره به شبکه آموزش دانشآموزی (شاد) به عنوان بزرگترین شبکه
آموزشی کشور تصریح کرد :در حال حاضر  ۱۷میلیون معلم و دانشآموز از طریق
شبکه شاد فعالیت میکنند .اگر این سامانه با این عظمت در کشور برنامهریزی و
راهاندازی نشد ه بود ،االن مشخص نبود بر سر آموزش کشور چه میآمد .از طریق
سامانه شاد  ۱۷میلیون دانشآموز و معلم با یکدیگر ارتباط آموزشی برقرار کردهاند و
در آن آموزش میبینند .شبکه شاد تحولی در نظام آموزشی کشور بوده و باید جدی
گرفتهشود.
تلویزیون،مکملآموزشها
تعداد زیادی از معلمان بیش از یک سال از اپلیکیشن شاد استفاده کردند به همین
دلیل کامال مسلط میتوانند همه نقاط قوت و ضعف آن را بیان کنند .استفاده از نظر
این افراد برای اصالح کار با اپلیکیشن شاد ضروری است.
بهلولی در اینباره گفت :کارشناسان و برخی از معلمان به عنوان افرادی که
با رسانهها ارتباط داشتند ،نظرهای خود را در رسانهها و روزنامهها اعالم کردند.
مسئوالن آموزش و پرورش هم به نواقص و کاستیهای این اپلیکیشن آگاهند.
نمیدانم آیا ممکن است نرمافزاری در داخل طراحی شود و بتواند  ۱۰میلیون نفر
را پوشش دهد؟ ایران با استفاده از امکاناتی که دارد ،آیا میتواند اپلیکیشنی مانند
تلگرام یا واتسآپ تولید کند؟
این کارشناس درباره آموزش تلویزیونی و امکان دسترسی آسان آن برای تعداد
بیشتری از دانشآموزان نیز گفت :برنامه تلویزیون به صورت تکمیلی خوب است،
اما دو طرفه و تعاملی نیست .برای مثال من معلم ریاضی هستم و وقتی در واتسآپ
درس میدهم ،نمون ه سوالها را برای دانشآموزان میفرستم تا حل کنند و اگر
دانشآموز اشتباه حل کند ،صدا و توضیح برایش میفرستم .از طرفی دوستانی
که در دوران ابتدایی ،آموزش تلویزیونی را دنبال میکنند ،اعالم کردند که گاهی
برنامهها نسبت به درسها ،پس و پیش است و به ترتیب درستی پیش نمیروند.
استفاده از همه ظرفیتهای آموزش
به گفته رضوان حکی مزاده ،معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش ،در سال
تحصیلی  ،۱۳۹۹-۱۴۰۰به دلیل شیوع بیماری کرونا ،هر سه روش «شبکه شاد»،
«صداوسیما» و «تهیه و توزیع بستههای آموزشی» ،در آموزشها مورد توجه قرار
گرفته است .یکی از مشکالت آموزش در مناطق روستایی  ،نبود زیرساختهای
الزم برای آموزش مجازی است .حیک مزاده در این رابطه گفت :در مناطق روستایی
و مناطقی که جمعیت دانش آموزان در کالسها کم بود و امکان برگزاری کالسها
بهصورتحضوریوجودداشت،بارعایتپروتکلهایبهداشتیوحضورمعلماندر
کالسهای درس ،آموزشهای الزم به دانش آموزان ،ارائه شد .در آموزش ابتدایی،
بیش از  ۹۸درصد مدیران ۹۰ ،درصد معلمان و  ۷۰درصد دانش آموزان عضو شبکه
شاد هستند و از خدمات این شبکه در بستر مجازی و آموزش بهره میبرند.
به گفته معاون آموزش ابتدایی ،برای مهر  ۱۴۰۰و شروع سال تحصیلی جدید
دانش آموزان ،نیز دو مدل پیشبینیشده است .اگر ویروس کرونا ادامه داشته باشد
و ستاد ملی کرونا ،اجازه حضور دانشآموزان در کالسهای درس را ندهد ،آموزشها
از طریق مجازی و در غیر این صورت آموزش بهصورت حضوری است.
وی افزود :تأکید آموزشوپرورش بر آموزش حضوری است و در کنار آموزش
حضوری از فضای مجازی و خدمات فناوری هم برای تکمیل آموزشها استفاده
خواهیمکردتایادگیریمؤثرتریداشتهباشیم.

مهمترینچالشهایمقابلهباموجچهارمکرونا؛

نقض محدودیتها و ضعف برخورد نظارتی دراستان قم

کاهشمیزانرعایتپروتکلهامیانشهروندانازیکسو،
کمبود نظارت بر اماکن تجاری و تجمعات ناقض مقررات
وضعیتقرمزکرونابدلیلکثرتاینمراکزازیکسووکمبود
نیرو و کارشناس از سوی دیگر به مهمترین چالشهای
مقابله با موج چهارم کرونا در سطح استان قم تبدیل شده
است.
گزارش ها حاکی از آن است ،علیرغم اعالم وضعیت
قرمز و افزایش روزانه تعداد فوتیها و بستریها در استان
قم ،خیابانهای این شهر همچنان محل رفتوآمد عابران
و خودروهاست و با حجم جمعیتی که در اماکنی مانند
بانکها مشاهده میشود ،گویی دیگر ترسی از کرونا وجود
ندارد.
بخشی از جمعیتی که در خیابانها رفتوآمد دارند
مربوطبهمغازههاومراکزتجاریاستکهدستورالعملهای
شرایط قرمز را نقض کردهاند و بخشی دیگر نیز مربوط
به افرادی است از در خانه ماندن خسته شده و به قول
خودشان طاقتشان طاق شده است.
البته نباید سهم افرادی که ناچار به کار کردن در ایام
سخت شیوع ویروس کرونا هستند را نادیده گرفت،
رانندههای تاکسی و کارگران از جمله این افراد هستند که
برای گذران امور زندگی ناچارند به کارشان ادامه دهند.
بازدیدهای میدانی بیانگر این مساله است که اعالم
محدویت ها در شرایط مختلف کرونایی نتوانسته اهداف
طرحهایمختلفممنوعیتیرامحققکند،بلکهایناعالم
بایدهمراهبااعمالشدیدترینجریمههابرایناقضانباشد
تا بازدارندگی الزم در جامعه به دست آید.
همچنان که فعالیت برخی اصناف و شلوغی خیابانها
در ساعتهای منع تردد نیز نتیجه عدم نظارتهای کافی

دانسته شده است.
از سوی دیگر ،کارشناسان بر این باورند اقناع افکار
عمومی در شرایط امروز که با موج گسترده شیوع ویروس
کرونا مواجه هستیم ،باید با ارائه پیامهای بهداشتی و
آموزشی بهگونهای باشد تا عالوه بر تاثیرگذاری مفید بر
جامعه و هوشیار نگاه داشتن افراد ،به آرامش و حفظ روحیه
آنان نیز چندان لطمه نزند.
تجربه  ۱۴ماه درگیری با ویروس کرونا ثابت کرده تا
زمانی که عزم همگانی برای ریشهکن کردن این ویروس
نباشد ،نه تنها تحقق جامعه بدون کرونا دور از دسترس
خواهد بود ،بلکه روزانه به شمار مبتالیان و جانباختگان
افزوده خواهد شد .همگان بر این امر واقف هستند که
تحقق بهبود وضعیت کرونا در قم با همکاری شهروندان
در رعایت پروتکلهای بهداشتی و البته تشدید نظارتها
از سوی مسئوالن امکانپذیر است .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری قم روز شنبه در گفتوگو
با خبرنگار ایرنا با تایید وضعیت نگران کننده نقض پروتکل
های بهداشتی در شرایط قرمز کرونایی در استان گفت:
در موجهای قبلی که با آن مواجه بودیم ،افزایش مبتالیان
و آمار فوتشدگان بهصورت آرامتر پیش میرفت .اما در
موج چهارم به دلیل تهاجمی بودن و ویروس جهش یافته
انگلیسی مشاهده میشود که آمار مبتالیان و فوتشدگان
بهسرعت در حال افزایش است .بیژن سلیمان پور ادامه
داد :مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ،مرکز بهداشت،
پزشکان و کادر درمان همچون گذشته با تمام توان و
بهصورت شبانهروزی ،فداکارانه در خدمت مردم عزیز
استان هستند اماعلیرغم تالش ایشاندر مقابلهباویروس،
و به دلیل سرعت باالی شیوع بیماری ،دچار عقبماندگی

در درمان هستیم و این موضوع در استان تبدیل به بحران
شده است .معاون استاندار گفت :از مردم عزیز استدعا
داریم به خاطر حفظ سالمتی خود ،خانواده و رعایت
حقوقهمشهریانبیشازگذشتهدررعایتشیوهنامههای
بهداشتی ،استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاریهای
فیزیکی جدیت داشته باشند .وی افزود :درصد باالیی
از مبتالیان و مراجعهکنندگان به بیمارستان خانوادگی
هستند و این بدان معنا است که بیشتر بیماران از دورهمی
های خانوادگی به این بیماری مبتال میشوند .معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت :در موج
چهارم شیوع ویروس کرونا ،وضعیت استان قرمز و بحرانی
است و عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،استان را
به فاجعههای جبرانناپذیر نزدیک میکند .سلیمان پور
خطاب به شهروندان ادامه داد :از خریدهای بیمورد و
غیرضرور خودداری کنید و در خریدهای ضروری مثل
نانواییهاومراکزخریدموادغذاییازماسکاستفادهکرده
و رعایت فاصلهگذاری فیزیکی را مدنظر داشته باشید .وی
در پایان گفتگو با تاکید بر رعایت شیوهنامههای بهداشتی
گفت:عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،استان را
به فاجعههای جبرانناپذیر نزدیک میکند .قم از ۲۵
اسفندماه سال گذشته از منطقه آبی وارد زرد کرونایی شد
و مسئوالن ذیربط درباره احتمال وخیمتر شدن وضعیت
در صورت انجام سفر و دورهمی و دیدوبازدیدهای عید از
سوی شهروندان و همچنین رعایت نکردن شیوهنامههای
بهداشتی هشدار داده بودند .از ۱۳فروردینماه همزمان با
خیز چهارم کرونا در کشور ،استان قم نیز از جمله مناطقی
است که در وضعیت نارنجی و از  ۱۸فروردینماه نیز در
وضعیتقرمزقرارگرفت.

رئیس مرکز بهداشت استان قم :

35درصد بازدیدهای نظارتی با اخطار
همراهاست

رئیس مرکز بهداشت استان قم از افزایش ۴برابری پلمب ها به دلیل عدم رعایت
شیوه نامه های بهداشتی خبر داد و اظهار کرد :حدود  ۴هزار بازدید اخیر نظارتی
مرکز بهداشت ،یک هزار و  ۴۰۰اخطار را به دنبال داشته است.
سیامک محبی با اشاره به آخرین آمار نمونه گیری های کرونایی انجام شده در
استان بیان کرد :حدود  ۱۳هزار نمونه گیری در هفته سوم فروردین ماه در استان
قم انجام شده که حدود یک سوم آن ها مثبت بوده است.
وی سپس به تقسیم بندی داخلی قم به مناطق  ۲۹گانه برای کنترل بیشتر
بیماری کووید ۱۹توجه داد و تصریح کرد :ارزیابی ها بیانگر آن است که ۲۱منطقه
از این مناطق در وضعیت قرمز یا نارنجی ۶،منطقه در وضعیت زرد و تنها دو منطقه
در وضعیت آبی به سر می برند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در عین حال اضافه کرد :آخرین
آمار بازدیدهای نظارتی بخش سالمت از حدود  ۴هزار بازدید حکایت دارد که این
بازدیدها حدو یک هزار و  ۴۰۰اخطار را به دنبال داشته است.
قم جزو استان های برتر کشور در نظارت های کرونایی
وی با بیان این که استان قم بر اساس آمار سراسری جزو استان های برتر کشور
در نظارت های کرونایی شناخته می شود یادآور شد :در عین حال آمار بیانگر
کاهشبازدیدهاینظارتیفعاالنبسیجوهالل احمر در استان است که امیدواریم
با افزایش مجدد این نظارت ها در طرح شهید سلیمانی بتوان به کنترل بیشتر
بیماری و دستیابی به اهداف مهم طرح شهید سلیمانی نزدیک تر شد.
محبیهمچنیندربارهآخرینآمارپلمبهانظارتکرونایینیزبیانکرد:آخرین
آمار هفتگی پلمب ها عدد ۵۸۰مورد را نشان می دهد که نسبت به آمار هفته قبل
تر از آن ،حدود  ۴برابر افزایش داشته است.
رئیس مرکز بهداشت استان همچنین به آخرین آمار رعایت شیوه نامه های
بهداشتی در اصناف و مشاغل مختلف استان اشاره کرد و گفت :درصد رعایت
شیوه نامه های بهداشتی در ادارات و سازمان ها حدود  ۷۴درصد است که این
میزان باید به  ۹۰درصد و باالتر برسد ،بویژه آن که اخیرا حدود  ۵۰۰کارمند مبتال
به کرونا نیز شناسایی شده است.
وی سپس آرامستان ها ،پایانه های مسافربری درون شهری و برون شهری ،دفاتر
اسناد رسمی ،هتل ها و مسافرخانه ها ،آبمیوه و بستنی فروشی ها ،کافی نت ها،
قنادی و سوهانی ها ،فروشگاه های زنجیرهای و مطب ها را از اصناف و مشاغلی
دانست که آخرین آمار رعایت شیوه نامه های بهداشتی در آن ها عدد کمتر از ۷۵
درصد را نشان می دهد.
وی درباره فعالیت نانوایی ها هم گفت ۱۵ :اخطار ۳ ،قطع سهمیه و یک پلمب
حاصل نظارت های اخیر بر نانوایی های قم بوده است.
32درصد مردم قم از ماسک استفاده می کنند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین به برخی چالش های
نظارتی اشاره و تأکید کرد :متأسفانه برخی واحدهای صنفی که باید در شرایط
قرمزکروناییتعطیلباشند،همچنانبازهستندوبرخیدیگرمانندبرخیاماکن
ورزشی و اصناف ،در ظاهر تعطیل هستند ،اما در واقع به فعالیت های مخفی و
زیرزمینی روی آورده اند ،ضمن آن که چالش تشکیل صفوف خرید زولبیا ،بامیه،
حلیم و آش هم به چالش صفوف خرید مرغ اضافه شده است.
وی افزود :چالش دیگر در این موضوع ،اقدام برخی واحدهای پلمب شده به
فک پلمب است که باید در این زمینه نیز چاره اندیشی کرد.
رئیس مرکز بهداشت استان در پایان سخنان خود آخرین آمار استفاده استفاده
از ماسک در بین مردم استان را مورد توجه قرار داد و گفت :این آمار در بین عموم
مردم ،عدد  ۶۸درصد را نشان می دهد که بیانگر عدم استفاده از ماسک در بین
حداقل  ۳۲درصد از مردم است ،ضمن آن که استفاده از ماسک در وسائل نقلیه
عمومی نیز عدد ۶۳درصد را نشان می دهد که این عدد نیز مطلوب نیست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خبرداد:

افزایشقابلیتاطمینانشبكهبرقجهت
عبور از پیك بار تابستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از برگزاری نخستین اقدام فراگیر
در سالجاری با محوریت عبور از پیک بار تابستان همزمان با سراسر کشور در قم
خبر داد.
مهندس "مهدی آهنینپنجه با بیان اینکه این مانور با شعار "تالش صادقانه،
خدمت بیمنت" به انجام رسید ،تعدیل روشنایی معابر ،شناسایی و جمعآوری
دستگاههای رمز ارز دیجیتال غیرمجاز و تعدیل روشنایی راههای بینشهری
و اجرای طرح های رینگ و ایجاد قدرت مانور در شبکه را از جمله اهداف آن
برشمرد .وی در ادامه به تشریح جزییات این مانور پرداخت و اظهار داشت :احداث
دو خط جدید ۲۰کیلوولت به طول ۵کیلومتر در محدوده بلوار سمیه و بلوار جدید
برقعی به منظور تعدیل بار شبکه و کاهش بار پست فوق توزیع حرم مطهر حضرت
معصومه (س) از جمله برنامههای این مانور بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم همچنین از احداث شبکه۲۰
کیلوولت در بلوار حضرت معصومه به طول بیش از  ۱۲۰۰متر به منظور ایجاد
قدرت مانور و تعدیل بار فیدرهای محدوده قلعه کامکار ،شهرک فاطمیه ،بلوار
همت و بعثت خبر داد و احداث شبکه رینگ و دومداره کردن شبکه فشار متوسط
موجود به طول  ۳۵۰متر جهت افزایش قابلیت اطمینان و تعدیل و کاهش بار
در بلوار شهید کریمی ،محدوده مجتمعهای مسکونی شقایق و الله را از دیگر
اقدامات انجام شده در این مانور برشمرد.
وی با اشاره به متعادلسازی شبکه روشنایی به صورت زیگزاکی در بلوار شهید
صدوقی و  ۳۰متری توحید به جهت عبور موفق از پیکبار تابستان خاطرنشان
کرد :به منظور مدیریت بار شبکه برای عبور از پیکبار تابستان این طرح بر اساس
دستورالعملهای شرکت توانیر و همزمان با سراسر کشور در دستورکار اجرای
اولین مانور فراگیر شرکت قرار گرفته است .آهنینپنجه افزود :برنامه شناسایی
و جمعآوری برقهای غیرمجاز و جمعآوری دستگاههای تولید رمز ارز غیرمجاز
نیز در طول اجرای این مانور مورد تأکید قرار داشت .وی یادآور شد :در این مانور
تعداد  30دستگاه خودرو سبک و سنگین و  110نیروی عملیاتی در قالب 30
اکیپ به مناطق مختلف شهر و استان اعزام شدند و نسبت به اجرای برنامههای از
پیش تعیین شده اقدام کردند .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در
پایان خاطرنشان کرد :امیدواریم در مجموع با اقدامات صورت گرفته و همچنین
همراهی مردم و صاحبان صنایع بتوانیم از پیکبار تابستان امسال بدون اعمال
خاموشیعبورکنیم.
مسئول بسیج کارگری استان قم مطرح کرد:

تشریحبرنامههایسازمانبسیجکارگری
در هفته کار و کارگر

مسئولبسیجکارگریاستانقم،برنامههایپیشبینیشدهدرهفتهکاروکارگر
و روز بسیج کارگری را تشریح کرد.
سرهنگ دوم پاسدار واالیی صمد مسئول بسیج کارگری استان قم در جمع
خبرنگاران در قم با توجه به فرارسیدن هفته کار و بسیج کارگری گفت :از تاریخ
 ۵اردیبهشت ماه تا  ۱۱اردیبهشت ،هفته کار ،کارگر و بسیج کارگری نامگذاری
شده است.
وی با اعالم این خبر افزود:از جمله برنامههای پیش بینی شده در این هفته
میتوان به دیدار و عرض خداقوت و تبریک با کارگران ساختمانی در محلهای
تجمع آنها و همچنین بازدید از کارگاههای آجر پزی و کارخانههای تولید آجر که
از کارگران بسیار پرتالش هستند در روز ششم اردیبهشت اشاره نمود.
وی ادامه داد :سازمان بسیج کارگری در همین راستا در نظر دارد هفتم
اردیبهشت ماه ،به مناسبت روز تقدیر از زنان کارآفرین؛ از بانوان کارگر و زحمتکش
کارخانههایی که تعداد کارگر خانم آنها بیشتر است ،تقدیر به عمل آورد.
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یککارشناسبازارسرمایه:

روند فعلی معامالت بورس تا کجا ادامه دارد؟

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه روند فعلی معامالت بورس تا زمان ایجاد
ثبات نسبی در بازار ادامه پیدا می کند ،گفت :طرف تقاضا اکنون منتظر روشن و
شفاف شدن شرایط داخلی و بین المللی است و سرمایهگذاران به محض روشن
شدن افقها دوباره اقدام به سرمایهگذاری در بازار سهام خواهند کرد.
«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به روند
معامالت بورس در هفتهای که گذشت اشاره کرد و افزود :فشار عرضه در معامالت
هفته گذشته بازار سهام مشهود بود ،این رویه در ادامه روند نزولی شاخص بورس
صورت گرفت که از چند ماه گذشته در بازار شکل گرفته است.
وی اظهار داشت :نکتهای که باید به آن دقت کرد ،این است که این فشار فروش
به دلیل روشن شدن چشمانداز سیاسی ،از بین رفتن تورم سنگین انتظاری و وجود
چشم اندازها برای نرخ باالی ارز بود.
امیرباقری خاطرنشان کرد :بازار به این نتیجه رسید که به احتمال زیاد برای
کوتاهمدت فضای رکودی در بدنه بازار فیزیکی حاکم میشود و به تبع بازار سرمایه هم
از این موضوع تاثیر خواهد پذیرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مطالعات تاریخی نشان دهنده آن است که
در دوره دوم هشت ساله ریاست جمهوری فنر تورم آزاد میشود و با جهش ارز همراه
میشویم ،گفت :این موضوع نشات گرفته از کنترل دستوری نرخ ارز در اقتصاد ایران
است و با ادامه این روند به فاصله چند سال شاهد جهش سنگینتری خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد ،سکانداران پولی و مالی کشور به این نتیجه
رسیدهاندکه رویه قیمتگذاری دستوری ،رویهای بوده است که نتیحهای جز تورم
سمی ،ایجاد رانت و سرریز شدن سرمایه مردم به جیب عده ای محدود نداشته است،
افزود :سیاست دستوری قیمت ها در مورد نرخ ارز و هر کاالی دیگری و مقابله با بازار
آزاد نتیجه ای جز پرتاب تورم به آینده ،توزیع رانت و فشار بر دهکهای پایین جامعه
نداشته است و به طور حتم باید اقدامی برای اصالح این رویه صورت گیرد.
روند معامالت بورس در فروردین ماه
امیرباقری به روند معامالت بازار سهام در فروردین ماه اشاره کرد و ادامه داد :بازار

در نیمه نخست سال  99قله ای در نزدیکی دو میلیون و  ١٠٠هزار واحد را به ثبت
رساند ،ورود شاخص بورس به چنین قله ای با توجه به نرخ بسیار باالی ارز و نرخ تورم
تا حدودی توجیه پذیر بود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از آنجایی که روندهای سیاسی به مرور
دستخوش تغییر و چرخش شدند به تبع انتظارات اقتصادی هم با تعدیل همراه
شدند ،گفت :به دنبال چنین اتفاقاتی نه تنها دیگر آن چشم اندازهای مثبت محقق
نشدندبلکهروندمعامالتبازاربهسمتثباتنسبیچرخشپیداکردوکلیتاقتصاد
هم به سمت رکود به حرکت در آمد.
وی اظهار داشت :با توجه به این اتفاقات ،بازار اضافه پرش خود را در بسیاری از
سهامی که دچار حباب شده بودند پس گرفت و با نزدیک شدن به قیمتهایی که با
واقعیات حاضر و آتی اقتصاد همخوانی نسبی داشت سعی در تعدیل قیمتها کرد.
امیرباقریخاطرنشانکرد:بهطورطبیعیباتوجهبهوجودچنینوضعیتیدربازار،
عده بسیار زیادی از افراد که با ناآگاهی و بدون تحقیقات اقدام به سرمایه گذاری در
بورس کرده بودند ،بدون اطالع از ریسکهای این بازار متضرر شدند و این حرکت
جمعی برای چندین بار سبب ضرر و زیانهای سنگین مردم شد.
خوشبینیبازارسهامبهاتمسفرآیندهسیاسیکشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه روند فعلی معامالت بورس تا زمان ایجاد
ثبات نسبی در بازار ادامه پیدا می کند ،گفت :از آنجایی که اکنون چشم انداز روشنی
برای بازار سرمایه و سایر پارامترهای اقتصادی میسر نیست؛ بنابراین طرف تقاضا هم
مبادرت به خرید نخواهد کرد ،این افراد شرایط کشور را رصد می کنند تا در زمان
تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و متناسب با آن وارد عمل شوند.
وی با اشاره به اینکه بازار سهام در فروردین ماه از این امر جدا نبود و در این ماه
شاهد رخ دادن امیدهای سیاسی و گره گشایی های برجامی در بازار بودیم ،افزود:
ایجاد چنین وضعیتی باعث شد که تا حدودی بازار نسبت به اتمسفر آینده سیاسی
کشور خوشبین شود و همین امر تورم انتظاری را در بستر بازار سرمایه کمرنگ کرد.
امیر باقری افزود :طرف تقاضا اکنون منتظر روشن و شفاف شدن شرایط

حاکم در کشور است و سرمایهگذاران به محض روش شدن افقها دوباره اقدام به
سرمایهگذاری در بازار سهام خواهند کرد.
تفکیک مسیرحرکتصنایعو سهام از یکدیگر
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بعید به نظر میرسد طرف تقاضا مانند
گذشته به سمت هر سهمی پیش رود ،گفت :در آینده کوتاهمدت و میانمدت رشد
صنایع و سهام از یکدیگر تفکیک می شوند و سمت و سوی خود را براساس واقعیات
اقتصادیوباتوجهبهاتفاقاتعملیاتیمشخصمیکند.
وی با اشاره به اینکه نباید در کوتاه مدت و میان مدت انتظار رشد جمعی همه سهام
را با یکدیگر داشته باشیم ،گفت :رشد جمعی سهام به دلیل تضعیف رشد پول ملی
اتفاق می افتد؛ بنابراین بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت و میان مدت شاهد
چنین اتفاقی در بازار باشیم.
ریسک جزو الینفک معامالت بورس
امیرباقری خطاب به سهامداران گفت :بازار سرمایه از جمله هایی بازاری است که
مزد ریسک را با کسب بازدهی جبران می کند؛ بنابراین بازار سهام از جمله بازارهایی
است که امکان ندارد بدون در نظر گرفتن ریسک به بازدهی معقول دست پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه ریسک را جزو مسایل الینفک سرمایه گذاری در بازار
دانست و افزود :سرمایه گذاران باید با توجه به نرخ بازده مورد انتظار خود و ریسک
های حساب شده که در افراد متفاوت است ،اقدام به سرمایه گذاری در بازار کنند و
به طور حتم در سرمایه گذاری های خود از ابزارهای بدون ریسک مانند اسناد خزانه،
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و ابزارهای ترکیبی استفاده کنند تا بتوانند
نرخ بازده معقول را در میان مدت و بلندمدت کسب کنند.
معامالت قمارگونه رمز ارزها
وی به استقبال سرمایه گذاران به بازار رمز ارزها اشاره کرد و گفت :این موضوع باید
مدنظر باشد ،بازار رمز ارزها که این روزها مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته
است در ادامه حرکات جمعی سرمایه گذاران که برای مدتی در بازار ارز  ،سکه و بورس
بوده است و اکنون این حرکت جمعی به بازار رمز ارزها سرایت کرده است.
امیرباقری خاطرنشان کرد :به هر حال سرمایه گذاران باید آشنایی کافی نسبت به
نوسان سنگین این بازارها داشته باشند و بدانند که در این بازارها مدل های ارزش
گذاری پاسخگو نیست و نمی توان ارزش ذاتی آنها را به دلیل نبود سابقه معامالتی و
تحلیلتکنیکالموردبررسیقرارداد.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه؛ نبود روش تحلیلی و سرمایه گذاری برمبنای
شانس ،احتمال معامالت قمارگونه را تقویت می کند که عالوه بر مشکالت شرعی،
نوسانات شدید میتواند مشکالت و ریسکهای سنگین را در سبد سهام تحمیل
کند.
پیش بینی روند معامالت بورس در هفته جاری
وی روند معامالت بورس در هفته جاری را پیشبینی کرد و گفت :انتظار میرود
همچنان طرف تقاضا در معامالت بورس به دلیل کاهش نرخ ارز ،روشن شدن چشم
اندازهای سیاسی ناشی از گره گشایی های برجامی که در حال وقوع است و نیز
ابهامات موجود برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چندان قوی ظاهر نشود و
روند گذشته در بازار تداوم پیدا کند .امیرباقری با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران باید
نسبت به این موضوع واقف باشند که امکان وقوع اتفاقی که در چند وقت اخیر در
بازار سهام رخ داد نه در کوتاه مدت بلکه در میان مدت هم بسیار کم است ،اظهار
داشت :سهامداران بهتر است که از طریق تخصص کسب شده اقدام به سرمایه
گذاری در بورس کنند و در صورتی که از چنین تخصصی برخوردار نیستند از افراد
دارای تخصص و مجوز قانونی استفاده کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :به سرمایه گذاران توصیه می شود که
وارد هر بازاری برای سرمایه گذاری می شوند از همه جهات دارای اطالعات سرمایه
گذاریباشند.

یککارشناسبازارمسکن:

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه اگر برنامه بزرگ برای
احداث ساالنه  ۱.۲میلیون واحد نداشته باشیم رشد قیمت
مسکن تا ۲۰سال آینده ادامه پیدا میکند گفت :تصور اینکه
 ۲.۶میلیون مسکن خالی داریم و با اعمال مالیات وارد بازار
مصرف می شود ،توهمی بیش نیست و زمانی میتوانیم
طرحهای مالیاتی بدهیم که سهم مسکن در سبد خانوار به
 ۸درصد برسد.
بیت الله ستاریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :طرح راه
اندازی سامانه امالک و اسکان از نظر جمع آوری اطالعات و
در اختیار گذاشتن برنامهریزان و تحلیل گران ،مناسب است.
خیلی از کشورهای دنیا هم از این امکان برخوردارند .این
دادهها میتواند به آنالیز بهتر شرایط بخش مسکن کمک کند
که مفید و قابل تقدیر است .اما ورود خانههای خالی به بازار
مصرف از طریق جریمههای مالیاتی هرگز محقق نخواهد
شد .وی افزود :سال  ۱۳۹۵مشخص شد که حدود ۲.۶
میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم .از این تعداد
تقریبا  ۱.۹میلیون واحد ،ضریب خانههای ذخیره است که
بین  ۵تا  ۸درصد کل واحدهای موجود را شامل میشود.
هر جای دنیا را در نظر بگیرید و مطالعه کنید این مقدار
خانه خالی را دارند .بین  ۵تا  ۸درصد واحد خالی از سکنه از
ملزومات جامعه است؛ زیرا برای هر نوع جابه جایی و فرصت

تا ۲۰سال آینده مشکل مسکن داریم

فروش باید باشد و به شدت هم متغیر است .حدود  ۹۰درصد
اینها دو سه بار در سال با تغییر ساکن مواجه می شوند .یعنی
واحد دارای سکنه تبدیل به خانه خالی دیگری میشود و
خانه خالی ،پر میشود .این کارشناس بازار مسکن ،تعداد
واحدهای مسکونی خالی کشور را حدود  ۷۰۰هزار تخمین
زد و گفت :بعد از سال  ۱۳۹۴که برجام امضا شد با یک رکود
طوالنیدربخشمسکنمواجهشدیم.یکبارهتمامپروژههایی
که بیش از  ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی داشتند با شتاب و
سرعت به بازار عرضه شدند؛ با این تصور که سال  ۱۳۹۵با
رونق بخش مسکن مواجه می شویم .یکدفعه حدود ۷۰۰
هزار واحد در سال  ۱۳۹۵وارد بازار شد که تا پایان سال ۱۳۹۶
همهاش به فروش رسید .لذا معتقدم هم اکنون  ۲.۶میلیون
واحد خالی نداریم .ستاریان با بیان اینکه حل مشکالت بازار
مسکن از طریق خانههای خالی ،جنبه تبلیغاتی و فرافکنی
دارد گفت :وقتی بیان میکنند تعداد خانوارها با تعداد
واحدهایمسکونی،مساویاستیعنیواحدخالینداریم.با
این جمله داریم این حرف را میزنیم که در سبد خانوار ما سهم
مسکن  ۱۰تا  ۱۵درصد شده ،رشد حاشیه نشینی و اسکان
غیررسمی به صفر رسیده و سهم مسکن در سبد خانوار به ۸
درصد رسیده است .یعنی یک کارمند با  ۴۵دقیقه کار روزانه
می تواند اجاره خانه اش را بپردازد .حاشیه شهرها نیز تا یک

سال دیگر تخلیه میشود .سوال این است که کدام یک از این
اتفاقات در کشور ایران افتاده که ما مدعی هستیم خانه خالی
داریم؟ وی تصریح کرد :از طرف دیگر این صحبت را مطرح
میکنند که ما خانه خالی داریم ولی احتکار شده؛ در حالی
که صرف نظر کردن از اجاره غیرممکن است .اگر کشور چنان
توسعه پیدا کرده که سهم مسکن در سبد خانوار به  ۸درصد
رسیده یعنی اجاره بها آنقدر نازل شده که پول اجاره برای
صاحبخانه ارزشی ندارد .مثال اجاره یک آپارتمان از ماهیانه
 ۴میلیون تومان به یک هشتم برسد و  ۵۰۰هزار تومان شود.
این اتفاق که نیفتاده پس از نظر اقتصادی منطقی نیست که
صاحبخانه واحدش را خالی بگذارد؛ مگر اینکه عقلش را از
دست داده باشد! ستاریان با بیان اینکه ممکن است  ۴۰تا
 ۵۰هزار واحد مسکونی با طرح مالیات بر خانههای خالی وارد
بازار شود گفت :واحدهای خالی عمدتا از نوع لوکس یا ویال
هستند .کسانی که از اجاره خانه خود صرف نظر میکنند
آنقدر پول دارند که مالیات دولت را هم می پردازند ،پس باز
هم شما به هدف خود برای ورود این خانهها به بازار نخواهید
رسید .با این خیال که بین  ۲تا  ۲.۶میلیون خانه خالی داریم
خودمان را فریب ندهیم .شکست این ایده را هشت ماه دیگر
در مقام اجرا خواهیم دید .وی تاکید کرد :حداقل تا  ۲۰سال
آینده بازار مسکن با مقدار رشد کنونی حرکت می کند مگر

اینکه یک طرح بزرگ برای آن بنویسیم .برنامه را بر تولید ۱.۲
میلیون واحد مسکونی قرار دهیم و از آن حمایت کنیم .وقتی
سهم مسکن در سبد خانوار کاهش پیدا کرد و رشد قیمتش
صفر شد آن موقع برمی گردیم به طرحهایی مثل اینکه ۴۰
تا  ۵۰هزار واحد خالی را چگونه ساماندهی کنیم .هم اکنون
با توجه به اینکه چنین چشم انداز و برنامه ای نداریم درباره
واحدهای خالی بحث می کنیم .بعد می فهمیم که آنچه در
موردش صحبت می کنیم توهم و سرابی بیش نیست.
این کارشناس بازار مسکن با طرح این سوال که واحدهای
خالی ،کمک مالیاتی خواهد بود ،اظهار کرد :در هیچ جای
دنیا مالیات خانه های خالی را به عنوان درآمد مالیاتی در نظر
نمی گیرند؛ چون مقدارش چندان زیاد نیست .آنجا مشکل
مسکن حل شده و دولت طرحهای مالیاتی را می گذارد تا
صاحب خانه از ترس مالیات ،واحد خود را وارد بازار کند .پیش
نیاز چنین طرحهایی آن است که به اندازه نیاز جامعه ،مسکن
تولید کنید و جلوی احتکار آن را بگیرید .در حالی که ما هنوز با
کسریمسکندربخشتقاضایواقعیمواجهیم.
به گفته ستاریان ،هم اکنون حدود  ۱۲میلیون نفر یعنی
حدود  ۴میلیون خانوار در حاشیه شهرها زندگی می کنند.
کسری مسکن باعث حاشیه نشینی شده است .پس ما آنقدر
مسکن در اختیار نداریم که بخواهیم وارد بازار مصرف کنیم.

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  139960330001014196مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000490مربوط به عباس اسمعیلی
فرزند قنبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 67/80مترمربع پالک شماره10437/2اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین حلواچی(م الف)9347
 -2رای شماره  139960330001014141مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001122مربوط به علی حاجی
محمدیفرزندمصیبدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 238مترمربعپالکشماره 11198/12اصلیواقعدرقمبخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 437صفحه(454م الف)9349
-3رای شماره  139960330001014412مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000288مربوط به احمد ولی فرزند
عبداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  224/80مترمربع پالک شماره 11141/2اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم قسمت ثبت شده :سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  139720330001019887نسبت به 41/67
مترمربع و قسمت جاری مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از بتول ولی نسبت به 183/13مترمربع(م الف)9350

 -4رای شماره 139960330001011360مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000856مربوط به سعید جمشیدی
کوهساری فرزند نورمحمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150مترمربع پالک شماره 10913اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  30119مورخ  1394/11/12دفترخانه 42قم(م الف )9351
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
بهعدمدسترسیبهمالکینمشاعیمراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیتاچنانچهاشخاصذینفعاعتراضیداشتهباشندظرف
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 آفتاب یزد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/16:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/02/05:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره 139960330002020596مربوط به پرونده کالسه1399114430002000588مربوط به علی خدامرادی فرزند علی اصغر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت107مترمربع پالک شماره 2/155فرعی از2305
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سلیمان نامدار صفحه 56دفتر(500م الف)9346
 -2رأی شماره 139960330002020707مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000123مربوط به علی باقرزاده فرد فرزند هادی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت42مترمربع پالک شماره فرعی از 2304اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عبدالرضا زبردست صفحه  598دفتر ( 489م الف)9348
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 آفتاب یزد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/16:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/02/05:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

وزیر جهاد کشاورزی:

استانهای مرزی از قاچاق گندم
جلوگیریکنند

وزیر جهاد کشاورزی به روسای استان ها اعالم و بر لزوم مواظبت استان های
مرزی برای جلوگیری از خروج گندم به صورت قاچاق از کشور تاکید کرد.
« کاظم خاوازی » در جلسه ستاد عالی زراعت که با حضور مدیران ارشد ستادی
و استانی وزارت جهاد کشاورزی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،افزود :کلیه
خریدهایگندمتوسطمباشرین،اتحادیهها،تعاونیها،صنفوصنعتدرسامانه
خریدتضمینیگندمثبتکرد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :مبنای قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم
گندم از کشاورزان ۵ ،هزار تومان است و همه روسای جهاد کشاورزی استان ها،
بنیاد ملی گندمکاران و سایر مراجع ذیربط باید تالش کنند تا گندم مازاد بر نیاز
کشاورزان به طور کامل خریداری شود.
وی نقش بنیاد ملی گندمکاران ،مراکز دهستان ها و شهرستان ها و همچنین
سازمان مرکزی تعاون روستایی را در تشویق کشاورزان به تسریع در فروش گندم
به دولت ،ثبت در سامانه ها و نظارت بر روند خرید تضمینی گندم مهم توصیف
و تاکید کرد :باید در قالب یک سامانه و همچنین شماره تلفن ملی ،امکان طرح
مشکالت احتمالی گندمکاران برای فروش محصول خود به دولت فراهم شود.
خاوازی ،پایش لحظه ای روند خرید تضمینی گندم را ضروری دانست و افزود:
همه همکاران در سطح دهستان ها باید این روند را رصد کنند و این اطالعات در
سطح استانی و ملی پایش شود تا بتوانیم مشکالت کشاورزان را برطرف نمائیم.
وی یادآور شد :سال گذشته به خاطر تغییر الک گندم ،برخی از کشاورزان
محصول خود را به مراکز فروش تحویل ندادند و بالفاصله توسط واسطه ها گندم
آنان خریداری شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :همه خریدهای گندم که توسط اتحادیه ها،
تعاونی ها ،کارخانجات ماکارونی ،کارخانجات انجمن های خوراک دام و طیور و
 ...انجام می شود باید در سامانه خرید تضمینی گندم ثبت شود و روسای سازمان
جهاد کشاورزی استان ها الزم است این موضوع را پایش کنند.
خاوازی خاطرنشان کرد :در قالب طرح یاوران تولید که با استقبال سازمان های
جهاد کشاورزی استان ها نیز روبرو شد ،الزم است محققان و مروجان به طور
مستمر وضعیت مزارع گندم را رصد کنند تا کاهش تولید اتفاق نیفتد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد :همان طور که برای تحویل سریع گندم توسط
کشاورزان مشوق تعیین شد ،درصدد هستیم تا برای دست اندرکارانی که در خرید
گندم سرآمد هستند نیز مشوق هایی در نظر گرفته شود.
وی گفت :پایش و مبارزه به موقع با آفات گیاهی و تغذیه مناسب اگر به خوبی
انجام شود ۱۰ ،تا  ۱۵درصد تولید گندم در سال جاری افزایش خواهد یافت.
وزیر جهاد کشاورزی افزود :اطالع رسانی درباره وزش بادهای گرم در برخی
مناطق و تاثیر آن بر کاهش عملکرد مهم است و بزودی با وزارت راه و شهرسازی
در زمینه بهره مندی از اطالعات هواشناسی تفاهم نامه امضا می کنیم تا بتوانیم
مزارع را بهتر رصد کنیم.
خاوازی ،اضافه کرد :الزم است بذر گواهی شده ،کودهای کشاورزی و همچنین
انواع آفت کش های مورد نیاز برای کشت پاییزه برنامه ریزی و تدارک دیده شود.
سخنگویآزادسازیسهامعدالت:

به زودی باقیمانده سود سهام عدالت به
حسابمشموالنواریزمیشود

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت :اکنون از همه شرکتها درخواست
داریم که بقیه سود را به شرکت سپردهگذاری واریز کنند تا سود باقیمانده بهزودی و
در ایام ماه رمضان به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شود.
حسین فهیمی به توزیع سود سهام عدالت اشاره کرد و افزود :در واپسین روزهای
سال ۹۹به پنجمین مرحله از طرح آزادسازی سهام عدالت رسیدیم که براساس آن
پرداخت سود این سهام از طریق بازار سرمایه صورت گرفت.
وی اظهار داشت :روش پرداخت از طریق بازار سرمایه با تفاوت بنیادی نسبت به
پرداخت سود سهام عدالت نسبت به سالهای گذشته همراه بود ،بدین معنا که در
گذشته به ازای هر نفر یک مبغ سودی در نظر گرفته می شد و سود در نظر گرفته
در تاریخی معین برای افراد پرداخت می شد.
فهیمی خاطرنشان کرد :امسال سهامداران اقدام به فروش بخشی از سهام خود
در بازار کردند که در روش مستقیم حدود سه میلیون و ۲۰۰هزار نفر و در روش غیر
مستقیم حدود  ۱۰هزار نفر سهام خود را فروختند و طبق آن تعداد سهام افراد و
میزان سود تعلق گرفته کاهش پیدا کرد.
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت :روش محاسبه برای پرداخت
امسالسهامدارانبدینصورتبودکهمشموالنسهامعدالتدرروشسهامداری
مستقیم و غیرمستقیم از چه تعداد سهم و در چه شرکتی برخوردارند و این موضوع
هم مدنظر قرار گرفت که چه تعداد سود به ازای هر سهم براساس عملکرد شرکت
های سرمایهپذیر تعلق گرفت .وی ادامه داد :بعد از محاسبه میزان سود آن را به
شرکت های سرمایه پذیر ارسال کردیم و در انتها سود دریافت شده را بین ۴۹
میلیون سهامدار توزیع و به حساب آنها واریز کردیم.
فهیمی اظهار داشت :اکنون در صدد هستیم تا بقیه سود سهام عدالت را از
شرکت ها دریافت و به حساب افراد واریز کنیم و از هیچ تالشی برای پرداخت هر
چه زودتر  ۵۰درصد دوم سود سهام عدالت دریغ نخواهیم کرد.
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت :اکنون از همه شرکت ها درخواست
داریم که مابقی سود را به شرکت سپرده گذاری واریز کنند تا سود باقیمانده به
زودی و در ایام ماه رمضان به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شود.
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139904030011004398/1:
بدینوسیلهبهمرحوممجتبیملکینامپدر:محمدتاریختولد1365/03/04:
شماره ملی 0386344264 :شماره شناسنامه-1( 102113232 :محمد
ملکینامپدر:مهدیتاریختولد1337/05/04:شمارهملی0381967050:
شماره شناسنامه -2-3669 :اعظم خوش لهجه اکرم نام پدر :محمد تاریخ
تولد 1349/01/02 :شماره ملی 0384135625 :شماره شناسنامه:
 -3-468محمدرضا ملکی نام پدر :مجتبی تاریخ تولد 1396/08/28:شماره
ملی 0375522166 :شماره شناسنامه 0375522166 :با والیت محمد
ملکی -4-فرشته اکبرنیا نام پدر :محمد تاریخ تولد 1371/01/10 :شماره
ملی 0370673530 :شماره شناسنامه 0370673530 :از قم بدهکار سند
ازدواج :شماره سند 445:تاریخ سند 1391/03/18:دفترخانه صادر کننده:
دفترخانه ازدواج 57و طالق 3شهر قم استان قم ابالغ می گردد که خانم فرشته
اکبرنیا نام پدر :محمد باستناد سند مذکور جهت وصول مهریه تعداد یکصد و
چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی رائج عند المطالبه مبادرت به صدور اجرائیه
نموده و پرونده تحت کالسه ( 139904030011004398/1با شماره
بایگانی )9904702در شعبه اجرای ثبت قم در جریان است چون نشانی شما
مندرج در سند مزبور شناخته نشده است و بستانکار نیز نتوانسته شما را معرفی
نماید .لذا حسب تقاضای بستانکار و طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اسناد
رسمی اجرائیه فوق الذکر در روزنامه منتشر میگردد لذا الزم است ظرف مدت
 10روز از انتشار این آگهی (که به منزله ابالغ اجراییه است) نسبت به پرداخت
بدهی اقدام در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد .این آگهی
فقط در همین یک نوبت منتشر و آگهی دیگری جز مزایده (در صورت بازداشت
اموال) منتشر نخواهد شد( .م الف)13875
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
--------------------------------------آگهیمفقودی
سند و فاکتور فروش خودرو سواری پراید هاچ بک مدل  1391به رنگ
سفید-روغنی تیپ 111به شماره موتور 4630417و شماره شاسی
 s 5430091717991متعلق به فائزه صادقی مبارز به شماره ملی
 0370587898مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 شماره 5255ت وچهارم 
یکشنبه -پنجم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

لیگقهرمانانآسیا؛

تدارکپرسپولیسبرایصعود،امیدتراکتور
به آینده ،سختی کار فوالد
در ادامه لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس خود را به آستانه صعود رساند ،تراکتور با
نخستین پیروزی امیدوار شد ولی کار فوالد به مشکل خورد.
جمعهشبپرسپولیسدرچهارمینبازیخوددرمرحلهگروهیلیگقهرمانان
آسیا با نتیجه چهار بر صفر گوا هند میزبان گروه پنجم را شکست داد .شهریار
مغانلو ،مهدی ترابی ،عیسی آل کثیر و کمال کامیابینیا گلهای این تیم را به ثمر
رساندند.
در دیگر بازی گروه ،الوحده با نتیجه یک بر صفر الریان را شکست داد تا یاران
لزاده برای سومین بار در این مسابقات شکست بخورند.
شجاع خلی 
در جدول ردهبندی این گروه ،شاگردان یحیی گلمحمدی با کسب تمام ۱۲
امتیاز ممکن خود تا اینجای کار ،در رده نخست قرار دارند .الوحده امارات با ،۷
گوا با  ۲و الریان قطر با یک امتیاز در ردههای بعدی ایستادهاند.
پرسپولیس دوشنبه در پنجمین بازی خود به مصاف الوحده میرود و اگر فقط
یک تساوی هم کسب کند ،صدرنشینی و صعود خود را قطعی خواهد کرد.
در گروه دوم مسابقات ،تراکتور پس از کسب سه تساوی پیاپی ،سرانجام به
نخستین برد خود دست یافت .این تیم با یک گل مقابل نیروی هوایی عراق پیروز
شد .مهدی تیکدری در دقیقه دوم بازی تنها گل شاگردان رسول خطیبی را به
ثمررساند.
در بازی دوم این گروه ،پاختاکور ازبکستان و شارجه امارات به تساوی یک بر
یکرسیدند.
در جدول ردهبندی این گروه شارجه با  ۸امتیاز صدرنشین است و تراکتور با ۶
امتیاز در رده دوم قرار دارد .پاختاکور و نیروی هوایی هم با  ۳و  ۲امتیاز سوم و
چهارمهستند.
امیدهای تراکتور برای صعود زنده شده است .این تیم دوشنبه با پاختاکور و
سپس با شارجه روبرو میشود و در صورت کسب امتیاز از هر  ۲بازی ،میتواند
یکی از تیمهای حاضر در مرحله یک هشتم نهایی باشد.
در گروه چهارم ،فوالد با نتیجه  ۲بر صفر مقابل النصر عربستان باخت .این
نخستین شکست برای شاگردان جواد نکونام بود تا کار این تیم برای صعود از
گروه پیچیده Dبه مشکل بخورد.
در دیگر بازی این گروه ،السد با نتیجه  ۲بر صفر الوحدات اردن را شکست داد.
النصر با  ۸امتیاز صدرنشین این گروه است .السد و فوالد با  ۷و  ۵امتیاز در
ردههای دوم و سوم ایستادهاند و الوحدات یک امتیازی هم در قعر قرار دارد.
فوالد دوشنبه به مصاف السد و ژاوی میرود و پنجشنبه سادهترین مسابقه خود
را با الوحدات برگزار خواهد کرد .کسب دست کم چهار امتیاز از این  ۲بازی،
شانس رسیدن این تیم به مرحله بعد را زنده نگه میدارد.
رئیس هیات بسکتبال استان قم مطرح کرد:

کسبنخستیندستاوردبسکتبالقمدر
تاریخلیگبرتر

رئیس هیات بسکتبال استان قم با تبریک موفقیت تیم شیمیدر در کسب مقام
سوم لیگ برتر باشگاههای کشور ،آن را نخستین دستاورد تاریخ بسکتبال قم در
ادوار مختلف لیگ برتر بسکتبال ایران دانست .تیم بسکتبال شیمیدر که از سال
 1398نماینده استان قم در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور
شده ،بعد از لیگ نیمهتمام آن سال به دلیل شیوع ویروس کرونا ،در لیگی که
هنوز فینال آن بین مهرام و شهرداری گرگان در جریان است به مقام سوم دست
یافت .شیمیدر قم یکی از تیمهای گروه دوم مرحله مقدماتی بود که بعد از مهرام
به پلیآف آمد و با عبور از تیمهای خانه بسکتبال خوزستان و اکسون تهران راهی
مرحله نیمه نهایی شد اما با شکست از شهرداری گرگان به مسابقه ردهبندی
رفت و با برتری  90بر  85مقابل تیم پاالیش نفت آبادان رتبه سوم لیگ را به خود
اختصاص داد .رئیس هیات بسکتبال استان قم با تبریک موفقیت تیم بسکتبال
شیمیدر قم در کسب مقام سوم رقابتهای فصل  1399 – 1400لیگ برتر
بسکتبال مردان ایران ،اظهار کرد :این رتبه نخستین موفقیت تاریخ بسکتبال قم
از حضور تیمهای باشگاهی در مسابقات لیگ برتر بسکتبال مردان ایران است که
شیمیدر آن را رقم زد .مرتضی سخایی عنوان کرد :این موفقیت ارزنده را به هنریک
درغوکاسیان مدیرعامل عزیز و دلسوز باشگاه شیمیدر ،کادر فنی و بازیکنان این
تیمبزرگلیگبرتریتبریکمیگویمزیراایناتفاقمایهافتخاروسربلندیجامعه
ورزش قم ،ورزشکاران و پیشکسوتان این رشته شد .وی افزود :دستاورد ارزشمند
مقام سومی مسابقات فصل 1399– 1400لیگ برتر بسکتبال باشگاههای ایران
سزاوار و الیق تیم بسکتبال شیمیدر قم بود و یقینا این اتفاق ارزنده سرآغاز راهی
پرامید به سمت قلههای رفیع توسعه و پیشرفت بسکتبال ،این رشته دانشگاهی
و المپیکی و نوید بخش نشاط و پویایی عالقمندان و تمامی فعاالن بسکتبال،
جامعه ورزش و آغازگر روزهای طالیی بسکتبال استان قم خواهد بود.
رئیس هیات کشتی استان قم :

کشتی گیر قمی عضو تیم ملی آلیش شد

رئیس هیات کشتی استان قم گفت :در رقابتهای انتخابی درون اردویی آلیش
کالسیک مردان روح الله نعمتیان با کسب عنوان اولی این رقابت ها ،به عضویت
تیمملیآلیشرسید.
هادی علیایی با بیان اینکه سه کشتی گیر از این استان به اردوی تیم ملی
کشتی آلیش(کشتی با کمربند) کالسیک مردان و رقابت های انتخابی درون
اردوییدعوتشدند،اظهارداشت:دررقابتهایانتخابیدروناردویی،نعمتیان
در وزن  ۶۰کیلوگرم با شکست حریفان خود و ایستادن بر جایگاه املی این قابت
ها ،عضویش در تیم ملی آلیش را قطعی کرد.
وی ادامه داد :در این رقابتها که روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه جاری در
شهرستان الرستان استان فارس برگزار شد اسالم شکوهی راد دیگر کشتی گیر
قمی نیز در پیکارهای وزن ۸۰کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت.
اردوی تیم ملی کشتی آلیش کالسیک مردان و رقابت های انتخابی درون
اردویی روزهای  ۲۶فروردین لغایت  ۳اردیبهشت ماه در سالن زنده یاد رزم پوش
الرستان استان فارس برگزار شد که از قم سه کشتی گیر و یک مربی در این اردو
حضور داشتند ..در وزن  ۶۰کیلوگرم ،روحالله نعمتیان؛ در  ۸۰کیلوگرم ،اسالم
شکوهی راد و در  ۱۰۰کیلوگرم ،علی فیروزگاه از قم به این اردو دعوت شه بودند
ضمن اینکه جواد عباسی به عنوان مربی نیز در این اردو حضور داشت.
پایان رأفت :

فوتبال آسیا از پرسپولیس هراس دارد

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس گفت :تیم های آسیایی دیگر از اسم
پرسپولیس می ترسند و انگیزه مضاعف برای بردن دارند.
پایان رأفت درباره پیروزی چهار بر صفر پرسپولیس مقابل گوا در هفته چهارم
لیگ قهرمانان آسیا که منجر به ادامه صدرنشینی این تیم شده است گفت:
تواناییهایفنیپرسپولیسباعثشدتااینتیمبابازیکناننیمکتنشینخودبه
قاطعانهترینپیروزیاشدراینرقابتهاتاکنونبرسد.
پیشکسوتپرسپولیسدربارهتصمیمیحییگلمحمدیمبنیبرایجادتغییرات
اساسی در ترکیب تیمش نسبت به دور رفت افزود :آگاهی از وضعیت بازیکنان
تیم یکی از وظایف مهم مربیان است .آقای گل محمدی به خوبی نشان داد که
بازیکنانشوانگیزههایآنهاراشناساییکردهاست.هدفبازیکنانیکساناست
و آنها برای بردن جانفشانی میکنند .تفکرات یحیی در این باره منطقی بود.
وی درباره بهبود شرایط گلزنی این تیم تاکید کرد :شهریار مغانلو و عیسی آل
کثیر جزو باهوشترین و پرتالشترین ها هستند .آنها در هر شرایطی رو به جلو
بازی میکنند و دروازه حریف را چشم بسته پیدا میکنند .مهدی عبدی نیز
همچنان چوب جوانیاش را میخورد ولی فکر میکنم اگر تمرکز کامل روی
پرسپولیسداشتهباشدمیتواندهمچنانموفقظاهرشود.

مصطفیهاشمی«:حمایتهمهجانبهشدیم»

تحلیل درستی از عملکرد شیمیدر در لیگ بسکتبال ندارم

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر قم با تاکید بر اینکه با هر نتیجهای مانند سومی
قانعنمیشود،گفت:البتهتحلیلمنطقیودرستازعملکردتیممراکارشناسان
باید داشته باشند نه من که مربی تیم بودم.
مصطفی هاشمی که برای نخستین بار به عنوان مربی تیم شیمیدر در لیگ
بسکتبال حضور داشت و با این تیم عنوان سوم رقابت های لیگ را به دست آورد در
گفتگوبا خبرنگار مهر در مورد عملکرد تیمش در اینفصل از رقابتها توضیح داد.
وی گفت :به عنوان مربی نمی توانم تحلیل درست و کاملی از عملکرد تیمم در
این فصل از مسابقات داشته باشم چون شاید قضاوتم بیشتر مبتنی بر حمایت
و دفاع از عملکرد باشد تا تحلیل درست و منطقی از واقعیت های تیم ،به نظرم
کارشناسان درست ترین و منطقی ترین تحلیل را می توانند داشته باشند .البته نه
فقط در مورد شیمیدر بلکه در مورد همه تیم ها همینطور است.
سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر قم بر حمایت همه جانبه مدیریت باشگاه از این
تیم تاکید کرد و یادآور شد :مسئله مهم در رابطه با شیمیدر و حضورش در این
فصل از رقابت ها حمایت کاملی بود که از طرف باشگاه داشت .این حمایت و
همراهی در تمام مراحل و بعد از رقم خوردن هر نتیجه ای انجام شد .در کل اینکه
مجموعه باشگاه ،مدیریت ،کادر فنی و بازیکنان تمام تالش خود را داشتند تا تیم
بهتریننتیجهممکنرادرمسابقاتبگیرد.
هاشمی در این رابطه ادامه داد :طبیعی است که نتیجه این تالش ها فقط برد
نبود ،باخت هایی هم در کارنامه تیم ثبت شد .باید این مسئله را مورد توجه قرار داد
که برد و باخت ذات ورزش است ،نباید اینگونه باشد با یک پیروزی تاج سر شویم
و با یک باخت هم منفور.
وی با تاکید بر اینکه بازیکن در هر تیمی رکن اصلی به حساب می آید ،گفت:
به عنوان مربی این گواه را می دهم که بازیکنانم در تمام مراحل لیگ و برای همه
دیدارها به معنای واقعی تالش کردند و عرق ریختند تا نتیجه موردنظرشان حاصل
شود .مهم هم همین تالش است و اینکه در مسیر دستیابی به اهداف آن را نادیده

نگرفت .تالش بازیکنان شیمیدر از آغاز دیدارها تا زمان پایان آن برایم قابل توجه
و احترام است.
سرمربیتیمبسکتبالشیمیدرقمدرپاسخبهاینپرسشکه«خودشماازنتیجه
تیمتان و عنوان سومی که در لیگ برتر به دست آوردید رضایت دارید؟» گفت :هر

پرسپولیس با شکست گوای هند 12امنتیازی شد؛

پرسپولیستاریخسازشد؛تراکتوربه ۱۰نرسید

تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان اولین تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا موفق به کسب  ۱۰۰درصد امتیازات تا پایان
هفته چهارم مرحله گروهی شد.
هفته چهارم مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در حالی پیگیری شد که  ۲نماینده فوتبال کشورمان،
کارهای بزرگی را انجام دادند.
پرسپولیس در دیدار برگشت مقابل گوای هند به برتری پرگل چهار بر صفر دست پیدا کرد تا با  ۱۲امتیاز از چهار مسابقه
در صدر جدول رده بندی گروه خود جای بگیرد و یک گام دیگر به سرگروهی قطعی نزدیکتر شود.
شاگردان یحیی گلمحمدی در حالی میزبان خود را درهم کوبیدند که با این پیروزی به اولین تیم ایرانی در تاریخ لیگ
قهرمانان آسیا تبدیل شدند که موفق شده تا پایان هفته چهارم  ۱۰۰درصد امتیازات را مال خود کند و هیچ امتیازی را
از دست ندهد .پیش از این هیچوقت شاهد چنین ماجرایی در این مسابقات برای تیمهای ایرانی نبودیم .نباید فراموش
کرد که سرخپوشان تهرانی تنها تیم این دوره از بازیها هستند که همه امتیازات را به دست آوردهاند.
در دیگر بازی برگزار شده تیم فوتبال تراکتور ایران موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد نیروی هوایی عراق بگذرد و
ضمن ثبت سومین کلینشیت متوالی ،به نخستین پیروزی خود در این فصل برسد و با  ۶امتیاز در رده دوم جای بگیرد.
این پیروزی همچنین اولین برد تراکتور بعد از حدود پنج سال در لیگ قهرمانان آسیا بود که ثبت شد .پیش از این و
در  ۹بازی اخیر هیچ بردی برای نماینده تبریز به دست نیامده بود اما سرانجام این طلسم شکسته شد .با توجه به آمار
متریکایی ،هیچوقت شاهد این قضیه نبودهایم که تیمی ایرانی اینقدر در رسیدن به پیروزی ناکام بوده باشد.
همچنین تیم فوتبال فوالد خوزستان هم در این دوره از مسابقات نخستین باخت خود را تجربه کرد تا در کنار استقالل
باشد .تیمهای پرسپولیس و تراکتور هنوز در این فصل شکستی را متحمل نشدهاند.

پاسخی بدهم شاید حکم شمشیر دو لبه را داشته باشد .روحیه خودم به گونه ای
است که با عنوان سومی راضی نمی شوم .در مجموع به راحتی و با هر نتیجه ای
قانع نمی شوم .حتی وقتی با دوستانم مسابقه تفریحی دارم هم کسب برد برایم
اهمیتدارد.
هاشمی تاکید کرد :شاید من به عنوان سرمربی تیم شیمیدر از عنوان سوم این
تیم راضی نباشم و این عنوان نتوانسته باشد رضایتم را جلب کند اما اینکه جایگاه
سومی مناسب شیمیدر بود و شایسته کسب آن را داشت یا نه ،پرسشی است که
باید کارشناسان به آن پاسخ بدهند.
وی همچنین در ارزیابی کلی خود از این فصل لیگ برتر بسکتبال و چگونگی
برگزاری آن گفت :این فصل از مسابقات به خاطر کرونا متفاوت از دیگر ادوار برگزار
شد .فدراسیون تمام تالش خود را برای برگزاری بدون نقص مسابقات داشت اما به
هر حال این فصل با کاستی هایی هم همراه بود که بررسی آنها توسط کارشناسان
می تواند برای سایر ادوار لیگ نتیجه بخش باشد.
سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر تصریح کرد :همین که با وجود کرونا فدراسیون
اقدام به برگزاری لیگ کرد و اینگونه خانواده بسکتبال که شامل خود فدراسیون،
باشگاه ها ،مربیان ،بازیکنان و حتی رسانه ها می شود را یکجا جمع کرد ،جای
تقدیر دارد .به هر حال شرایطی داشتیم که هیچکسی تجربه ای بابت آن نداشت.
در این شرایط ذره ذره به جلو حرکت شد.
مصطفی هاشمی گفت :از کم و کاستی های لیگ امسال می توانیم برای
فصل آینده و برگزاری بهتر آن استفاده کنیم به شرطی که این کمبودها خیلی
کارشناسانه بررسی شوند و خروجی آنها مالک عمل قرار بگیرد .باید به گونه ای
پیش برویم که سال آینده خانواده بسکتبال بیشتر و نزدیک تر کنار هم باشند.
اصال باید قدر این با هم بودن ها را دانست .همین چند روز پیش مرحوم علی
شکوری را از دست دادیم .فردی که برای بسکتبال زحمات زیادی کشید اما حاال
دیگرکنارماننیست.

بهتاشفریبا:

عملکرد استقالل در لیگ قهرمانان عالی بوده است

پیشکسوت باشگاه استقالل ،گفت :عملکرد آبیپوشان در لیگ قهرمانان آسیا عالی بوده و نباید با یک شکست از تیم
انتقادکرد.
بهتاش فریبا اظهارداشت :برای انتقاد کردن از استقالل بعضی دوستان خیلی زود کار خود را شروع کردند .این تیم دو
دیدار حساس را با پیروزی پشت سر گذاشت و در مقابل الدحیل هم عملکرد فوقالعادهایی داشت .متاسفانه بعضی در هر
شرایطی ناراضی هستند و به نظرم نباید به اینها توجه کرد .فریبا اظهار داشت :بازیکنان استقالل کامال متحول شدهاند،
امافراموشنکنیدفشردگیشدیدمسابقاتباعثافزایشاشتباهاتمیشود.امیدوارمهمهبهتیمکمککنیمکهباتمرکز
باالتر مسابقات برگشت را شروع کنند و با قدرت صعود کنند .وی با اشاره به نقاط ضعف تیم فوتبال الدحیل قطر افزود:
الدحیل در خط دفاع و دروازهبان بسیار ضعیف است و اگر کمی فشار بیاوریم میتوانیم این تیم را با اختالف گل باال از پیش
رو برداریم .الدحیل فقط در خط هافبک و حمله بازیکنان خوبی دارد و میتوانیم با کمی تمرکز به آسانی آنها را شکست
دهیم.بازیکناسبقتیمملیفوتبالایراندرخصوصافترقابتهایلیگقهرمانانآسیا،گفت:کروناباعثشدهتیمهای
عربی افت کنند و حتی لیگ برتر ایران هم افت کرده است .همه بازیکنان با استرس داخل زمین می روند و طبیعی است
شاهد افت تمام تیم ها باشیم .وی در خصوص اینکه آیا امسال یکی از نمایندگان کشورمان می تواند قهرمان لیگ قهرمانان
آسیا شود ،اظهار کرد :خیلی امیدوارم به نمایندگان ایران زیرا هر چهار نماینده ما فوقالعاده ظاهر شدند و می توانیم امسال
بعد از سال ها در آسیا قهرمان شویم .بپذیرید که بودجه ما با حریفانمان قابل قیاس نیست .به اعتقاد من تیم های قطری
یا عربستانی تیمهای بینالمللی هستند و ما جدال نا برابری با آنها داریم .پیشکسوت باشگاه استقالل در پایان گفت :آرزو
می کنم ستاره سوم را استقالل بگیرد و با قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا ناکامیهای خود را به پایان برساند .در صورتی که
استقالل نتواند به این مهم برسد آرزو می کنم سایر نمایندگان کشورمان قهرمان آسیا شوند.

پنجرهبسته،مصدومیت،کروناواشتباهاتفردی؛

فوالد باالخره خم شد!

تیم فوتبال فوالد ایران سرانجام در چهارمین دیدار خود در رقابتهای لیگ
قهرمانان فوتبال آسیا تن به شکست داد؛ آن هم در دیداری که اشتباهات فردی در
نتیجهتاثیرگذاربود.
به تیم فوتبال فوالد را میتوان «تیم» ترین نماینده ایران در لیگ قهرمانان ۲۰۲۱
آسیا دانست .تیم تحت هدایت جواد نکونام بدون اتکا به ستارهها ،پای به میدان
آسیایی گذاشت و سرانجام بعد از پشت سر گذاشتن چهار مسابقه ،تن به شکست
داد.
فوالد در گروه چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با النصر عربستان ،السد قطر و
الوحدات اردن همگروه است و البته به واسطه حضور در مرحله پلی آف ،یک بازی
هم بیشتر انجام داده است.
این نماینده فوتبال ایران در آسیا ،کارش را با برد مقابل العین در پلی آف آغاز کرد و
سپس پای به گروهی گذاشت که از همان ابتدا مشخص بود گروه سخت و دشواری
است .این حضور فوالد در آسیا در حالی رقم خورد که پنجره نقل و انتقاالت این
باشگاه از ماهها قبل بسته شده بود و نکونام نتوانست اقدامی برای جذب بازیکن و
تقویتتیمشانجامبدهد.
شروع لیگ قهرمانان آسیا هم با مصدومیت چند بازیکن اصلی این تیم از جمله
ایوب والی ،شروین بزرگ و موسی کولی بالی همراه شد اما تیمترین نماینده ایران

در بازیهای رفت مرحله گروهی مقابل حریفان قدرتمند خود عملکرد قابل توجهی
داشت.
تساوی یک  -یک مقابل السد قطر در نخستین بازی مرحله گروهی شاید زنگ
خطر را برای دیگر تیمهای این گروه نسبت به قدرت فوالد به صدا درآورد .تیم نکونام
تا دقایق آن بازی حتی با یک گل از السد پیش بود و اگر تیزهوشی «بوعالم خوخی»
بازیکن السد نبود ،شاید تیم «ژاوی» قربانی بزرگ فوالدیها لقب گرفته بود.
فوالد با همان روش بازی «منسجمانه» در بازی با الوحدات اردن به یک برد
ارزشمند رسید .در بازی سوم مرحله گروهی برابر النصر عربستان ،عدم استفاده از
موقعیتها از یک سو و اشتباه فردی مهران موسوی در خط دفاعی باعث شد فوالد
یک بار دیگر برد را از دست بدهد.
فوالد در بازی برگشت با النصر عربستان با همان روش همیشگی پای به میدان
گذاشت .در ترکیب این تیم تغییراتی ایجاد شده بود و صالح حردانی مدافع راست
فوالد هم به دلیل ابتال به کرونا غایب بود.
باوجود بازی منسجم شاگردان نکونام و ایجاد چند موقعیت خوب گلزنی اما فوالد
بازهم از همان اشتباه دیدار رفت با النصر گزیده شد و بازی را با نتیجه  ۲بر صفر
واگذار کرد .گل نخست النصر روی اشتباه عجیب مهران موسوی مدافع فوالد به ثمر
رسید و در گل دوم هم ضعف خط دفاعی مشهود بود.

شواهد حاکی است اگر فوالد اشتباهات خط دفاعی خود را رفع میکرد و توانایی
جذب بازیکن جدید را قبل از لیگ قهرمانان آسیا میداشت ،با شرایط بهتری لیگ
قهرمانانآسیاراپیشمیبردومیتوانستمقابلالنصربازندهنباشد.فوالدهمچنان
برای صعود به دور بعدی لیگ قهرمانان آسیا بدون شانس نیست و شاید دیدار
برگشت با السد بهترین فرصت باشد که شاگردان نکونام ثابت کنند فوالد شایسته
احترام بیشتری در آسیا است.

ماجرایعجیبمهاجمالجزایریتراکتور؛

حمزاوی ۸ :ماه است خانوادهام را ندیدم
قبول نکردند مالیاتم را خودم بدهم!

مهاجمالجزایریسابقتراکتورمیگویداینباشگاهبرای
خروجش از ایران با او همکاری نمیکند.
عکاشه حمزاوی مهاجم الجزایری سابق باشگاه تراکتور
چند ماه قبل به دلیل عملکرد ضعیف از سوی باشگاه
قراردادش فسخ شد .با این حال ،او هنوز نتوانسته از ایران
خارج شود و به کشورش بازگردد .اتفاقی که میتواند در
آینده برای تیم تبریزی دردسرساز شود و آبروی ایران را هم
ببرد.
این مهاجم الجزایری در گفتوگو با ایسنا درباره این
موضوع گفت :من ایران هستم زیرا نتوانستم از این این
کشور خارج شوم .ابتدا گذرنامه من در دسترش نبود و
سفارت کشورم با تحت فشار قرار دادن باشگاه تراکتور،

موفق شد بعد از ۵ماه گذرنامه من را از آنها بگیرد .مشکل
فعلی من گذرنامه نیست بلکه ندادن ویزای خروج از ایران
است .ما  ۱۰روز قبل برای فسخ قرارداد با باشگاه به توافق
رسیدیم اما آنها به وعده و وعیدشان پایبند نبودند .وی
ادامه داد :من همه چیز را از لحاظ مالی برای آنها آسان
کردم اما نمیدانم مشکلشان چیست که نمیگذارند به
کشورم برگردم .نمیدانم چرا آنها چنین رفتاری را با ما
میکنند .مشکل من مالی نیست و تنها دغدغهام خروج از
ایران است .من  ۲فرزند دارم که حدود  ۸ماه است آنها را
ندیدهام .من در این مدت بارها از باشگاه خواستم که به من
اجازه برگشت به کشورم را دهند تا بتوانم خانوادهام را ببینم
اما آنها به من چنین اجازهای ندادند و من ه م چیزی

نگفتم .من دیگر بازیکن تراکتور نیستم و آیا این درست و
جوانمردانه است که من از خانوادهام دور باشم؟ اتفاقی
که میتواند مشکالت جدی برای زندگی شخصی من به
وجود بیاورد و رابطه من در خانواده را وارد حاشیه کند.
حمزاوی اضافه کرد :زمانی که من برای گرفتن ویزا به
اداره مهاجرت رفتم ،آنها به من ویزای خروج ندادند و
گفتند که باشگاه تراکتور حدود بیش از  ۱۵هزار دالر از
مالیات من را پرداخت نکرده است و زمانی من میتوانم
از ایران خارج شوم که باشگاه این هزینه را پرداخت کند.
من به باشگاه رفتم و از آنها خواستم تسویه حساب کنم
اما باشگاه به من گفت که پولی ندارد و خودم باید آن مبلغ
را پرداخت کنم ۲.روز بعد تصمیم گرفتم  ۱۵هزار دالر را

از جیب خود بدهم تا بتوانم به کشورم برگردم .من باز هم
به مرکز مهاجرت رفتم اما این بار آنها پاسخی عجیب به
من دادند؛ آنها گفتند شما نباید این مالیات را پرداخت
کنی و پرداخت آن فقط باید توسط باشگاه صورت بگیرد.
حاال من باید دقیقا چه کار کنم؟ آنها از این حرفها و
تصمیمها چه نیتی دارند؟ چنین اتفاقاتی شایسته تیمی
با میلیونها هوادار نیست و وقتی سفارت الجزایر و فیفا
در این موضوع دخالت کنند ،اتفاقاتی که درخور باشگاه
تراکتور باشد ،رخ نخواهد داد و جریمهای برای آنها در
نظر گرفته میشود که همیشه برایشان درس عبرت باشد.
البته منظور من درس عبرت برای مدیران تراکتور است و نه
هواداران این تیم.

درخشان:نبایدبگوییمگواضعیفاست

پرسپولیسمیتواندقهرمانآسیاشود
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس میگوید این تیم میتواند به قهرمانی آسیا
برسد.
حمید درخشان درباره پیروزی پرسپولیس برابر گوای هند اظهار کرد :بازی
خوبی را شاهد بود و در طول بازی ،پرسپولیس حکم میدان بود .در اینگونه بازیها
مهم نیست با تیم دوم بازی کنید یا تیم اصلی به میدان برود .مهم این است که
پرسپولیس در تمام بازیها برای برد به میدان برود.
وی افزود :اینکه گلمحمدی سعی کرد به بازیکنانی که کمتر فرصت بازی
داشتند ،بازی بدهد فکر خوبی بود چون اینگونه هم سایر نفرات در شرایط مسابقه
قرار میگیرند و هم فشار از روی بازیکنان اصلی برداشته میشود .با تغییراتی در

تیمشاهدبودیم،پرسپولیسبازهمباهمانتاکتیکهمیشگییعنیمالکیتتوپ
بازی کرد و سعی داشت با استفاده از تمام فضاها به حریف فشار بیاورد که در این
کار موفق عمل کرد.
سرمربی سابق پرسپولیس در ادامه با بیان اینکه نباید بگوییم گوا تیم ضعیفی
است ،گفت :هر تیمی در لیگ قهرمانان آسیا حاضر بوده ،حتما کیفیت مطلوبی
داشته و دارد .به همین خاطر نباید بگوییم پرسپولیس مقابل تیم ضعیفی بازی
میکرد چون تیم هندی در بازیهای قبلی خود نشان داده کیفیت ضعیفی ندارد.
وی تصریح کرد :پرسپولیس به یک ثبات تاکتیکی خوبی رسیده و هر بازی بهتر
عملمیکندوبازیکنانبهخوبیدرزمینیکدیگرراپیدامیکنند.منفکرمیکنم

با ادامه این روند  ،پرسپولیس می تواند به فینال برسد و اینبار جام را باالی سر ببرد.
درخشانهمچنیندربارهعملکردمهاجمانپرسپولیسهمگفت:شهریارمغانلو
بازی به بازی بهتر میشود و از طرف دیگر عیسی آلکثیر هم با وجود محرومیت،
االن وضعیت خوبی دارد .باید به این بازیکنان فرصت داد تا به آمادگی کامل برسند
وبتوانندبیشتربرایپرسپولیسگلزنیکنند.
وی در پایان درباره اینکه آیا این پرسپولیس پتانسیل قهرمانی در آسیا را دارد یا
خیر ،گفت :تقابل با تیمهای شرق آسیا واقعا سخت است چون آنها فوتبال را
واقعا حرفهای دنبال میکنند و امکانات وشرایط بهتری دارند با این حال امیدوارم
پرسپولیسقهرمانآسیاشود.

سیاسی7
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محسن رهامی :

باید بپذیریم که حق با مردم است حتی اگر اشتباه کنند

داوطلب نامزدی انتخابات ریاستجمهوری گفت  :انتخابات نقش مهمی در
سربلند کردن کشور دارد .فضای انتخابات اکنون سرد بوده و شرایط کشور هم
سخت است اما نمیپسندم مشکالت داخل کشور را به بیرون از کشور ببریم و
آنجا مطرح کنیم .ماهمباید بپذیریم که حق با مردم است حتی اگر اشتباه کنند.
محسن رهامی از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه
در نشست خبری گفت :از مدتها قبل کارگروههایی در حوزههای مختلف با
دعوت از برخی وزرا ،استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس تشکیل دادیم و از
آنها خواستیم برای انتخابات ریاست جمهوری براساس مشکالت موجود کشور
و با هدف توسعه متوازن در کشور برنامههایی تهیه کنند که محورهای این برنامه
ها نهایی شده است.
رهامی گفت :در حال حاضر جلسات منظم کارگروهها برگزار میشود .تالش
ما این است به جای تبلیغات متعارف ،برنامههای عملیاتی معرفی کنیم .قانون
نویسیونظاماجراییو برنامههایکشورهایمختلفیراازنزدیکدیدهومطالعه
کردهاموبراساستجربیاتچهلسالگذشته،برنامهخودرا ۶سرفصلفرهنگی،
علم و فناوری ،اجتماعی ،اقتصادی ،دفاعی و امنیتی و قضایی تهیه کرده ام؛
البته همه این بخشها در اختیار رییس جمهوری نیست ولی در برنامه ریزی
بایددیدهشود.اینبرنامههابراساساسنادباالدستیازجملهسیاستهایکلی
نظام و برنامههای توسعه ،تهیه شده است.
باید زمینه نگاه داشتن نخبگان در کشور را ایجاد کرد
این فعال اصالح طلب افزود :علی اصغرآقای فانی وزیر پیشین آموزش و
پرورش درباره این حوزه مطالعه کرده و برنامههای آنها را تهیه کرده است.

برنامههایکشورهایموفقیمثلفنالندوژاپنمطالعهشدهاست.حوزهآموزش
و پرورش از نظر من اهمیت زیادی دارد زیرا مجموع دانش آموزان ،خانوادهها
و معلمان حدود چهل میلیون نفر میشود .اگر هدف توسعه پایدار داریم ،باید
نیروی انسانی مناسبی تربیت کنیم .تاکنون به جایگاه آموزش و پرورش توجه
کافی نشده است .معتقدم آموزش و پرورش ما مثل دوران قاجار اداره میشود.
به معلم چون کارمند دیده میشود در حالیکه معلم محور اصلی توسعه است و
بایدقانونمخصوصمعلمانداشت.
رهامی افزود :در حوزه دانشگاهها براساس نقشه جامع علمی کشور ،برنامه
علمی متناسب با شرایط کرونا و پساکرونا در حال نهایی شدن است .در این
برنامه به عدالت آموزشی توجه شده است .اکنون چهار میلیون فارغالتحصیل
دانشگاهی داریم که دنبال کار هستند .در این برنامهها به این مشکالت توجه
کرده ایم .باید زمینه نگاه داشتن نخبگان در کشور را ایجاد کرده و در مرحله بعد
نخبگان علمی خود را به کشور بازگردانیم.
وی تصریح کرد :حل مشکالت صندوقهای بازنشستگی ،توسعه دولت
الکترونیک و بوروکراسیها ،اصالح الگوی مصرف ،افزایش بهره وری ،کاهش
خام فروشی و تولید ارزش افزوده ،تقویت بیمه بیکاری ،تولید انرژی پاک ،حل
مشکل کمبود آب و اصالح الگوی کشت ،تعامل علمی و سیاسی با دنیا بر
اساسچارچوبهایکشور،مقابلهباآلودگیهواوحفظمحیطزیست،مقابلهبا
آسیبهایاجتماعیازجملهاعتیادومهاجرتوحاشیهنشینی،توسعهمتوازن
و تامین عدالت اجتماعی ،کوچک کردن دولت ،ارزان کردن هزینههای دولت و
کاهش تشریفات در دولت ،توسعه اختیارات شورای شهر ،واگذاری اختیارات از

مرکز به شهرها بخشی دیگر از برنامه های من است.
عدالت جنسیتی و مذهبی را پیاده میکنم
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد :گاهی یک مدیر میانی اندازه یک وزارتخانه
یک کشور دیگر هزینه دارد .مدیران چندین راننده و خدم و حشم دارند .چرا یک
مدیر دولتی خودش رانندگی نمیکند؟ چرا مردمی که مشکالت معیشتی دارند
بایدهزینههایتشریفاتمدیرانرابدهند؟چرانشانهایملیفقطبرایمدیران
است؟ چرا نشان ملی به معلم فداکار ،پاکبان یا فردی که از همسر جانبازش
نگهداری میکند ،داده نشود؟ ما باید این موارد را تبدیل به فرهنگ عمومی
کنیم.
رهامی افزود :عدالت جنسیتی و مذهبی را پیاده میکنم .نصف کابینه خود را
به زنان اختصاص میدهم .دولت ملی یعنی اقوام و مذاهب باید در اداره کشور
نقشداشتهباشند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی حل مشکالت اقتصادی کشور،
گفت :بخشی از مشکالت اقتصادی کشور به حوزههای دیگر بر میگردد و
مشکالت اقتصادی معلول علتهای دیگر هستند .وقتی نمی توان با  FATFو
نظاماقتصادیجهانیکناربیایید،منابعمالیشمادرکرهوچینبلوکهمیشود.
وقتیسرمایهبهخریدمنزلبهترکیهمیرود،مشکالتاقتصادیایجادمیشود.
وقتی امنیت سرمایه تامین نمیشود ،سرمایه داخل به خارج رفته و سرمایه
خارجیواردنمیشود.یارانهتنهاراهحلمشکالتنیست.بایدتورمکنترلشود،
سرمایه جذب شود و بازار برای صادرات تولیدات داخلی داشته باشیم .آخرین
تکنیک و علم را باید وارد کشور کنیم تا محصوالت خود را صادر کنیم.
این فعال اصالح طلب درباره کنارهگیری|ش به نفع ظریف ،گفت :ظریف تا
اینجا اعالم کرده است که نمیآید .اگر ظریف بیاید ،نحوه دستیابی به اجماع
اهمیت دارد .در این زمینه مدل دولت ائتالفی را مطرح کرده ام و با سایر
داوطلبانانتخاباتهمدراینزمینهجلسهخواهمداشت.کناررفتنشایدتعبیر
خوبینباشد.
وی درباره هدف خود برای ورود به انتخابات گفت :براساس تجربیاتی که در
چهل سال گذشته در نمایندگی مجلس ،معاونت وزیر ،دانشگاه و مشاهده و
مطالعه سایر کشورها اندوخته ام ،فکر میکنم میتوانم بخشی از مشکالت را
کاهش دهم .میخواهم در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنم.
رقیب اصلی من در انتخابات رییسی است
رهامی درباره احتمال تایید صالحیت خود و مهمترین رقیب خود در میان
اصولگرایاناظهارکرد:ابراهیمرییسیمهمترینرقیبمناست.منهیچنقطه
خاکستری در زندگی خود ندارم و بر اساس سوابق خود دلیلی برای ردصالحیتم
نمیبینم .من در سال  ۹۶در انتخابات ثبت نام کردم اما به نفع روحانی استعفا
کردم.
رهامی گفت :ایران همیشه در طول تاریخ از همه بحرانها عبور کرده و االن هم
از مشکالت موجود عبور می کند .مردم مطمئن باشند که همه باید برای ایران به
صحنه بیایند هر چند از شرایط موجود گله دارند .پول ایران باید در ایران سرمایه
گذاری شود نه اینکه به خارج کشور برود.
نماینده ادوار گفت :انتخابات نقش مهمی در سربلند کردن کشور دارد.
فضای انتخابات اکنون سرد بوده و شرایط کشور هم سخت است اما نمیپسندم
مشکالت داخل کشور را به بیرون از کشور ببریم و آنجا مطرح کنیم .ما هم باید
بپذیریم که حق با مردم است حتی اگر اشتباه کنند.

نمایندهمجلسدهم:

مخالفان دولت بازی سیاسی با معیشت مردم را کنار بگذارند

«قاسم میرزایی نکو» ،نماینده مجلس دهم به ایرنا گفت:
این که مخالفان تالش می کنند مساله تحریم را نادیده
بگیرند و دولت را به بی کفایتی متهم کنند یک بازی سیاسی
است .مدعیان به جای نمک پاشیدن بر زخم مردم ،برای
حل مشکالت راهکار ارایه دهند.
هدف تخریب دولت و نا امید کردن ملت است .در این میان
برای مخالفان دولت فرقی نمیکند این هدف با چه ابزاری
تامین خواهد شد .این ابزار مشکالت معیشتی مردم باشد
یا توهین به منتخب ملت ،به هر نحو دولت باید تضعیف
شود و مردم نا امید شوند .حال اینکه مخالفان چه دستاورد
واقعی از این اقدام ها دارند ،سوالی است که چندان پاسخ
روشنی برای آن وجود ندارد؛ شاید هم این افراد بر این باورند
که با چنین روش هایی محبوب شده و در انتخابات نام آن
ها از صندوق خارج خواهد شد .هر چند عملکرد مردم در
ل های گذشته نشان داده اسیر این رفتار ها نشده و بعید
سا 
ی های رسان ه ای از ترس
ش رو با باز 
است در انتخابات پی 
گرانی و محدودیت ،به محدودیت کنندگان و عامالن گرانی
روی بیاورند« .برخی میخواهند وجود تحریم را نادیده
بگیرند» ،این بخشی از سخنان «علی ربیعی» سخنگوی
دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در  ۱۷فروردین
امسالاست؛جملهایکهاشارهبهتبرئهآمریکاتوسطآمریکا
ستیزان و محاکمه منتخب ملت به جای ترامپ دارد.
ی ها مردم را در دو سال گذشته آزار داده است.
گران 

حجت االسالم و المسلمین دکتر «حسن روحانی» رییس
ش های دولت
جمهوری هم بارها به گرانی اشاره کرده و تال 
برای کاهش مشکالتی از این دست را تشریح کرده است .اما
مخالفان اصرار دارند تحریم را نادیده گرفته و همه مشکالت
راازچشمدولتببینند.ربیعیهمچنیندرمورداینرویکرد
مخالفان دولت و تمسخر تالشهای مسووالن دولتی در
ی ها ،گفته است :متاسفانه گرفتن تصویر
زمینه مهار گران 
گزینشی از یک روند و اظهارات دلبخواه و القایی ،یک سنت
تخریبی علیه دولت شده است.
سخنگوی دولت تصریح کرده :فراموش نکرده ایم که
جریانی قبل از دولت یازدهم قطعنام ه های سازمان ملل را
«کاغذ پاره» خواندند و با تمسخر گفتند که «تحریم دیگر
چیست؟» اگر اداره کشور با همان نگاه ادامه پیدا می کرد به
طور قطع مردم و جامعه در ذیل قطعنامه فصل هفتم منشور
ملل متحد دچار بحران های عظیمی می شد که برنامه نفت
در برابر غذا یکی از آنها بود .در بخش دیگری از این سخنان
آمده است که  :این یک واقعیت است که اگر نگاه جدیدی
بر حکمرانی در کشور ایجاد نمیشد امروز مشکالت بسیار
گسترده تر و ابعاد متفاوت تری داشت ولی عدهای هنوز هم
این واقعیت را انکار میکنند .متاسفانه عدهای با کلمات به
ظاهر انقالبی راهی میروند که حق ایران از اقتصاد جهانی
را تضییع میکنند .انقالبی بودن به معنای حفاظت از
زندگی مردم است و یک فرد انقالبی در حالیکه نباید در برابر

ی های جهانی مرعوب شود نباید با بی مباالتی در
زورگوی 
برابر نظام نابرابر جهانی کشور و مردم را به ورطه تحریم و انزوا
سوق دهد .ربیعی در همین نشست خبری با اشاره به گرانی
برخی اقالم مانند مرغ و نقش تحریم در این زمینه بیان
داشته :بیش از  ۶۵درصد قیمت تمام شده مرغ خوراک
دام و سایر اقالم از خارج وارد میشود .فراموش نکردهایم
که پمپئو ،وزیر خارجه سابق آمریکا گفته بود اگر مردم ایران
بخواهند غذا بخورند باید به خواسته های آمریکا تن بدهند.
عدهایعالقهمندندنقشتحریمهادربحرانهایاقتصادی
و برهم خوردن نظم بازار را نادیده بگیرند و همه مشکالت را
به ناکارآمدی و بی کفایتی مرتبط کنند.
ب های
مشکالت مردم نباید ابزار تسویه حسا 
سیاسیقراربگیرد
«قاسم میرزایی نکو» نماینده مجلس دهم در مورد بازی
ی ها توسط
سیاسی با مشکالت معیشتی مردم و مساله گران 
مخالفان دولت ،گفت :وقتی کشور با تحریم مواجه است و
در نتیجه این مساله مردم با مشکالت معیشتی و اقتصادی
شدیدی مواجه هستند .انتظاری که از مسووالن ،فعاالن
ن ها و
سیاسی و رسان ه ها دارند همدردی و فهم مشکل آ 
سپس تالش برای حل مشکالت و یا حداقل کم تر شدن
مشکالتاست.
وی افزود :در این بین وقتی مردم میبینند مسووالن و
ح هابه
ح های سیاسی و رسان ه های وابسته به این جنا 
جنا 

جای همدردی و تالش برای حل مشکالت ،به تسویه
ن ها را ابزاری برای
حساب سیاسی میپردازند و مشکالت آ 
این امر قرار دادهاند خشمگین میشوند .بنابر این ،اینکه
ی ها را برخی جریانات ابزاری برای تخریب
مشکالت و گران 
دولت قرار دادهاند نماد بارزی از ترجیح منافع جناحی بر
منافععمومیاست.
تخریب دولت منجر به بیاعتمادی به کل نظام میشود
وی با بیان اینکه در ارزیابی مشکالت کشور باید به همه
عوامل توجه کرد ،گفت :دولت هم بدون تردید در مدیریت
ف هایی بوده و مسووالن دولتی هم این مساله
دارای ضع 
را کتمان نمیکنند اما نکته مهم این است که اگر بر اساس
تحلیل مخالفان ،دولت بی کفایت است چگونه همین
دولت در سال  ۹۵و  ۹۶کشور را به ثبات افتصادی رساند.
اگر تحری م ها اثر گذار نیستند چگونه وضع سال  ۹۶قابل
مقایسه با سال  ۹۷و  ۹۸نیست.
این نماینده مجلس دهم در پایان سخنان خود با تاکید بر
اینکه تحریم عنصر اثر گذار در مشکالت کشور است ،گفت:
این که مخالفان تالش کنند مساله تحریم را نادیده بگیرند و
دولت را به بی کفایتی متهم کنند ،یک بازی سیاسی است
و بی اعتمادی به دولت منجر به بی اعتمادی به کل نظام
میشود .بنابر این اگر این افراد واقعا دلسوز مردم و نظام
ی های سیاسی راهکار ارایه دهند و
هستند به جای این باز 
نقش افراد بدون مسوولیت به خود نگیرند.

چقدر تغییرات در رویکرد منطقهای عربستان جدی است ؛

تهران-ریاض؛آیازمانتغییرفرارسیدهاست؟

اخبار منتشر شده درباره دیدار مقامات ایران و عربستان در عراق هفته گذشته مورد
توجه بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل منطقه بوده است .فارغ از صحت و سقم
این خبر ،حجممحتوای تولید شده درباره این دیدار و واکنشها نسبت بهآن نشان
میدهد که ادامه روال پیشین در مناسبات دو طرف امکانپذیر نیست.
یکی از متغیرهای روابط خارجی عربستان ،نوع روابط این کشور با قدرتهای بزرگ
و مشخصا آمریکاست .در سالهای اخیر و با به قدرت رسیدن محمد بن سلمان این
کشورازرویکردمحافظهکارانهسالهایگذشتهفاصلهگرفتوسیاستهایتهاجمی
در منطقه در پیش گرفت .حمله و بمباران یمن و خودداری از هرگونه مصالحه در این
کشور ،محاصره قطر ،دخالت در لبنان و ایجاد بن بست در ساختارهای سیاسی این
کشور و از همه مهمتر همراهی و اتحاد با نتانیاهو و ترامپ برای ضربه زدن به ایران از
خطوط کلی سیاستهای بن سلمان در سالهای گذشته به شمار میرود .تا جایی
که به ایران مربوط است ،عربستان سعودی نقش غیرقابل انکاری در تشجیع و تشویق
ترامپ برای تشدید فشارها و اعمال سیاست فشار حداکثری بر ایران داشته است.
عربستان از ابتدا هم با هرگونه مصالحه ایران با جامعه جهانی مخالف بود چه در دور
گذشته مذاکرات برجام وزیر خارجه وقت این کشور با هدف اخالل در گفت و گوها
راهیمحلمذاکراتشد.دردوراخیرمذاکراتهمعربستانهمنوابانتانیاهوخواستار
در نظر گرفتن مالحظات عربستان در این مذاکرات شده است .هرچند از همان ابتدا
هم معلوم بود این سیاست تهاجمی در نهایت دستاوردی برای عربستان نخواهد
داشت .با این وجود شاید زمان الزم بود تا محدودیتهای سیاست خارجی تهاجمی
و هزینههای آن را آشکار سازد .انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و شکست ترامپ
بنسلمانرابهصرافتانداختکهادامهسیاستهایپیشیندیگرامکانپذیرنیست.
تا قبل از خروج ترامپ از کاخ سفید عربستان بهبود مناسبات با قطر را کلید زد .با این
حال به اذعان بسیاری از ناظران مسائل منطقه مناسبات ریاض و تهران به عنوان یک
متغیر واسطهای نقش بیبدیلی از تحوالت منطقه خاورمیانه و پروندههای متعدد آن
دارد .به این موضوع میتوان هم نگاه سلبی و هم نگاه ایجابی داشت؛ بر این اساس

تا زمانی که گره مناسبات و روابط عربستان و ایران باز نشود بسیاری از مشکالت
منطقه الینحل باقی خواهد ماند تداوم این روند عمال هزینه های سنگینی بر کشورها
و ملتهای مسلمان منطقه وارد میکند .در حالی که با رویکرد ایجابی میتوان این
طور به موضوع نگاه کرد که بهبود مناسبات دو قدرت برتر منطقهای عمال فرصتهای
زیادی برای امنیت ،ثبات و توسعه خاورمیانه ایجاد میکند.
از جهاتی دیگر و در یک رویکرد نظری عربستان و ایران نگاه متفاوتی به مقوله امنیت
داشته اند .در حالی که عربستان امنیت خود را در ارتباط با قدرتهای فرامنطقه ای
تعریف کرده است ایران بر امنیت درون زا و مبتنی بر همکاری دسته جمعی کشورهای
منطقه بدون دخالت دیگر کشورها تاکید دارد .ایران در سالهای اخیر هم در
اظهارنظرهای مقامات بارها دست دوستی برای کشورها و همسایگان دراز کرده و هم
راهکارها و مکانیسمهایی برای تحقق امنیت درون زا ارائه کرده است .طبیعی است که
هر دو رویکرد هم مبتنی بر شواهد و تجربیات تاریخی هستند وبا عنایت به این تجارب
تاریخی است که میتوان نظرات و دیدگاههای دو طرف را بررسی و نقد کرد.
روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز هفته گذشته از گفت و گوهای مستقیم بین
مقامات ارشد ایران و عربستان سعودی برای اصالح روابط فیمابین دو کشورخبر داد.
بر اساس این گزارش این گفت و گوها پنج سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو
کشور صورت گرفته است و این مذاکرات که در ماه جاری و در بغداد انجام شده است.
این خبر دستمایه تحلیلها و گزارشهای متعددی در رسانه های مختلف شد .فارغ
از صحت و سقم و تایید و تکذیب این دیدار و محتوای آن حجم اخبار منتشر شده
اهمیت این گفت و گوها را نشان میدهد .ایران بر مبنای سیاستها و اصول کلی خود
مبنی بر اولویت رابطه با همسایگان ،همواره از گفت و گو و تعامل با کشورهای منطقه و
بزاده ،سخنگوی وزارت
همسایگان استقبال کرده است .در همین رابطه سعید خطی 
خارجه جمهوری اسالمی ،در کنفرانس خبری روز ۳۰فروردین خود با اشاره به انتشار
خبرهایی در رسانههای بینالمللی در خصوص مذاکرات رو در روی ایران و عربستان
ل قولهای متضادی در این خصوص منتشر شده ،ایران همواره از
در عراق گفت که نق 

گفتوگو با پادشاهی سعودی استقبال کرده و آن را به نفع مردم دو کشور و صلح و ثبات
منطقهای میداند .سخنگوی وزارت امور خارجه چند روز پیش نیز در یک جلسه گفت
وگوی زنده با جمعی از خبرنگاران خارجی از جهان عرب و کشورهای غربی در بستر
برنامه «کالب هاوس» در پاسخ به نخستین پرسش در خصوص اخبار غیررسمی مبنی
بر گفت وگوی مقامات ایرانی و عربستانی در عراق ،بدون اعالم نظر در خصوص صحت
و سقم و یا محتوای گزارش رسانههای خارجی ،اظهار داشت :در خصوص گزارشی که
نخستین بار در نشریه فایننشیال تایمز منتشر شد ،باید بگویم که ما به طور کلی از هر
ابتکاریبرایکاهشتنشهاوافزایشهمکاریدرمنطقهمااستقبالمیکنیموقطعا
به دنبال برقراری نوعی گفتوگو و ارتباط با همسایگان خود هستیم.
بزاده با مرور تاریخ روابط اخیر ایران و عربستان به تالش برخی کشورهای
خطی 
منطقهای و فرامنطقهای از جمله عراق ،کویت ،پاکستان ،چین و آلمان در برقراری
گفت وگو بین تهران و ریاض اشاره داشته و تصریح داشت که همواره بین دو کشور
حتی در چند سال اخیر ،ارتباطات و تماسهای مستقیم وغیرمستقیم جریان داشته
است .رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه با بیان اینکه قصد اظهار
نظر در خصوص گزارش مشخصی که در رسانهها منتشر شده را ندارد ،اشاره داشت
که میان ایران و عربستان سعودی همواره از طرق و مسیرهای گوناگون تماسها و
ارتباطاتی برقرار بوده و این امر هیچگاه به طور کامل قطع نشده است.
درسالهاوماههایاخیرآنچهازعربستانسعودیشنیدهشدهعمدتارویکردمقابله
جویانهبوده است .اینکه چقدر تغییرات در رویکرد منطقهای عربستان جدی است را
زمان نشان خواهد داد .ولی واقعیت این است که ادامه مسیر پیشین جز هزینههای
سنگین مادی و معنوی دستاوردی برای طرفین ندارد و دو قدرت مهم خاورمیانه به هر
حال باید با تعامل و گفت و گو چالشهای پیش روی خود را از میان بردارند .ریاض و
تهران در صورت همگرایی باید مراقب خرابکاران ،از جمله بزرگترین خرابکار خارجی
یعنی رژیم دست راستی اسراییل باشند رژیم اسرائیل به هر قیمتی تالش می کند که
در مورد ایجاد روابط حسنه میان ایران و همسایگان خود اخالل ایجاد کند.

علت حمالت مخالفان دولت به برجام چیست؟

چراسیاستتخریبحداکثری
خطرناک است؟

سیاست فشار حداکثری ایاالت متحده در دوران ترامپ علیه ایران ،اگر
چه مشکالت انکارناپذیری بر اقتصاد کشور وارد کرد اما به استناد تفسیرها و
تحلیلهای کارشناسان سیاسی و اقتصادی ،در سایه عملکرد دولت برای عبور از
سیاست کاخ سفید با شکست روبرو شد .با این حال سیاست
روزهای دشوار ،این
ِ
تخریب حداکثری از سوی یک محفل سیاسی کوچک اما ذینفوذ در گلوگاههای
حیاتی ایران ،همزمان با سیاست فشار حداکثری وجود داشت و همچنان ادامه
دارد.
تیغ تیز تخریب از سوی این محفل سیاسی تندرو در ایران که دست بر قضا از روز
نخست بعد از روی کار آمدن دولت و تدبیر و امید ،پایگاههای جنگ روانی خود را
در محافل رسانهای و سیاسی علیه دولت منتخب مردم بر پا کردند ،بیش از همه،
مهمترین دستاورد تاریخ دیپلماسی جمهوری اسالمی یعنی برجام را هدف قرار
داده بود و همچنان این روند ادامه دارد.
این گروههای محفلی افراطی ،با چشمپوشی و نادیده گرفتن دستاوردهای
معطوف به منافع مردم در علمکرد دولت ،موفقیت کابینه تدبیر و امید را تضعیف
جایگاه گروهی خود میدانستند و از همین روی ،از روز نخست مذاکرات هستهای
در دولت یازدهم ،سنگ پیش پای تیم مذاکرهکننده انداختند و چوب الی چرخ
دیپلماسیفعالوهوشمندانهدولتگذاشتند.
برجام که به امضا رسید و اجرا شد ،دستاوردهای بیسابقهای را برای کشورمان
به ارمغان آورد؛ لغو شدن ۶قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران ،به رسمیت
شناختهشدنبرنامهصلحآمیزهستهایایران ،غنیسازیاورانیوموساختراکتور
آب سنگین ،خارج شدن اشخاص و نهادهای ایرانی ،هواپیماها ،نفتکشها
و کشتیهای ایران از فهرست سهگانه تحریمهای هستهای شورای امنیت،
آمریکا و اتحادیه اروپا ،بسته شدن پرونده مربوط به اتهامهای بیاساس علیه
جمهوری اسالمی ایران در مورد وجود «ابعاد احتمالی نظامی» در فعالیتهای
هستهای کشورمان ،حفظ برنامه تحقیق و توسعه و رفع تحریمهای نفتی ،گازی و
پتروشیمی،بخشیازدستاوردهایبرجامبود.
نتایج و آثار انکارناپذیر برجام به عنوان دستاورد دیپلماسی مقتدرانه جمهوری
اسالمی ،موجب شد تا ایران یکی از باالترین نرخهای رشد اقتصادی در جهان
را به خود اختصاص دهد و این موضوع در گام نخست بر زندگی مردم و وضعیت
اقتصادی و معیشت آنها تاثیر مثبت گذاشته بود؛ همین موفقیتها بود که
گروههای محفلی افراطی مخالف دولت را دچار تشویش کرد زیرا بیتوجه به منافع
ملی ،مطامع خود را دنبال میکردند و در سایه موفقیتهای ملی نمیتوانستند
مقاصدخودرادستیافتنیتصورکنند.
این طیف تندروی مخالف دولت ،سنگ حمله به برجام را این بار با بهانه و ادعای
تعطیل شدن دستاوردهای و دانش هستهای به سینه میزدند؛ روی کار آمدن
ترامپ در ایاالت متحده و پس از آن خروج آمریکا از برجام ،ماه عسل این طیف
افراطی داخلی بود زیرا حاال در میدان تروریسم اقتصادی کاخ سفید علیه ملت
ایران ،میتوانستند بیتوجه به منافع ملی ،بازی خود را پیش ببرند.
آنها حتی اقدام به آتش زدن برجام در صحن مجلس شورای اسالمی کردند
تا شمشیر خود برای هر چه علنیتر شدن مخالفت با دولت و برجام و منافع ملی
را عیان کرده باشند زیرا آن زمان ،قانونگریزترین و بیمنطقترین دولت ایاالت
متحده بهترین فرصت را برای تندروهای داخلی ایران فراهم آورده بود.
بیهیچ قضاوتی درباره خاستگاه مخالفتهای داخلی و خارجی ،اما از دید
ناظر بیرونی و بیطرف ،نقاط اشتراک در مخالفت با برجام میان سردمداران وقت
کاخ سفید ،سران رژیم صهیونیستی ،و بعضی سران کشورهای عربی با تندروهای
داخلی جای سوال و تامل بسیاری داشت .مخالفتهای ترامپ و نتانیاهو و آل
سعود با برجام مشخصا دشمنی با ایران و مردم بود اما همنوایی تندروهای داخلی
که ادعای انقالبیگری و حمایت از معیشت مردم را بیرق خود کرده بودند ،بیش
از پیش صداقت آنها در شعارها و مواضعشان را مورد سوال قرار میداد ،به
طوری که مردم ایران هرگز این همدستی در موضعگیری علیه منافع ملی را در
روزهای سخت اقتصادی فراموش نمیکنند .مخالفان دولت ،با خروج آمریکا از
برجام و اعمال تحریمهای ظالمانه نه در مقام دفاع از معیشت مردم ،بلکه با نمک
بر زخم پاشیدن ،ادعای دیگری همچون تعطیل شدن صنعت هستهای را بر طبل
رسانهای خود میکوبیدند تا از رهگذر آن جایگاه دولت را مورد حمله قرار دهند.
دولت پس از خروج آمریکا از برجام ،با هوشمندی دیپلماتیک توانست اجماعی
جهانی حتی در بین همپیمانان دیرینه ایاالت متحده ،علیه سیاستهای کاخ
سفید ایجاد کند ،اجماعی که به شکستهای بیسابقه واشنگتن در شورای
امنیتمنجرشد،آنهمزمانیکهدولتگامهایپنجگانهکاهشتعهداتبرجامی
را در واکنش به نقض برجام از سوی آمریکا برداشته بود .دولت در اقدامات بعدی
نشان داد ،ادعای مخالفان داخلی برجام در تعطیل شدن صنعت هستهای چه
اندازه به دور از واقعیت است ،ایران در گام نخست در ۱۸اردیبهشت ،۹۸پایبندی
خود به تولید اورانیوم غنی شده ۳.۶۷تا سقف ۳۰۰کیلوگرم و تولید آب سنگین تا
سقف  ۱۳۰تن را لغو کرد .در گام بعدی ،اعالم کرد که دیگر به غنیسازی کمتر از
 ۳.۶۷پایبند نیست .در گام سوم سازمان انرژی اتمی بدون در نظر گرفتن تعهدات
برجامیاش ،فعالیتهای تحقیق و توسعهای خود را گسترش داد و به فرآیند آن
شتاب بخشید .در آن گام ،گازدهی به تعداد زیادی از نسل های جدید سانتریفیوژ
انجام و از نسلهای جدیدتر رونمایی شد.
دولت در گام چهارم ،سیلندر  ۲هزار و  ۸۰۰کیلویی حاوی حدود  ۲هزار کیلوگرم
گاز هگزا فلوراید اورانیوم ( )UF۶را تحت نظارت بازرسان آژانس بین اللملی انرژی
اتمی پس از انتقال نطنز به فردو در سالن خوراک دهی این مجتمع قرار داد؛ و در
گام آخر ایران محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار گذاشت.
حاال دستاوردهای هستهای نه تنها به پیش از زمان امضای برجام برگشته ،بلکه
صنعت هستهای ایران بارها جلوتر و پیشرفتهتر از زمانی است که مخالفان دولت،
آن را به عنوان دوران طالیی میدانستند .با این حال دولت با درایت کامل در عرصه
بینالمللی همواره بر حفظ برجام تاکید داشته و اقدامات پیشبرنده هستهای را
در قالب برجام تعریف کرده و از این بابت است که جامعه بینالمللی نتوانسته
پیشرفتهای هستهای کشورمان را دستاویزی برای صدور قطعنامههای شورای
امنیت قرار دهد در حالی که در گذشته ،دستاوردهایی به مراتب کمتر از وضعیت
امروز ،موجب صدور قطعنامههای متعدد علیه جمهوری اسالمی ایران شده بود.
حاال اقتدار عزتمندانه در عرصه دیپلماتیک ،دوباره غرب را به صرافت آن
انداخته است که منطق گفتوگوی دولت ایران ،منطقی است که بازگشت به آن
میتواندبهوضعیتیبرد-بردبرایهمهطرفهامنجرشودوتردیدینیستاحیای
برجام و رفع تحریمها بر زندگی مردم ایران نیز تاثیر مستقیم میگذارد.
تلویزیوناسرائیلبهتازگیبهاستنادنقلقولیازیکمقامعالیرتبهدولتیدررژیم
صهیونیستی گفته بود« :اگر بایدن طرح اوباما را به کار گیرد ،ما با او هیچ حرفی
نخواهیمداشت».ایننگرانیرژیمصهیونیستیوبعضیکشورهایدیگر،بیشاز
پیش نشان میدهد مسیر برجام و منطق دیپلماتیک دولت به نفع مردم ایران و در
تضاد با دشمنان کشورمان قرار دارد .در چنین شرایطی ،حمالت این گروههای
محفلی تندرو به برجام ،یک درس بزرگ به دنبال داشت که ،چرا نمیتوان و نباید
منافع ملی را قربانی منافع گروهی و جناحی کرد؛ زیرا بازی در زمین دشمن حتی
اگرازسرناآگاهیوعدمبلوغسیاسیباشد،میتواندضربههایجبرانناپذیریبر
زندگی و معیشت مردم بگذارد؛ ضربههایی که امید و نشاط و معیشت مردم و این
روزها حتی سالمت آنها را نشانه گرفته است.
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 ماسک یک میلیون تومانی هم به بازار آمد!
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم تشریح کرد:

چند نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قراردادن  ۷۶درصد جمعیت کل بیمهشدگان کشور درمیان
صندوقهای بیمهای کشور در جایگاه اول از نظر جمعیت تحت پوشش قرار دارد.به گزارش اداره کل
روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،بر اساس اعالم نتایج مرکز فناوری اطالعات ،آمار و محاسبات
این سازمان ،در بخش سهم انواع صندوقها در پوشش بیمهای کشور ،سهم سازمان تأمین اجتماعی از
کل جمعیت تحت پوشش  ۷۶درصد ،سهم صندوق بازنشستگی کشور  ۱۰درصد ،سهم صندوق بیمه
اجتماعیکشاورزان،روستائیانوعشایر ۶درصدوسهمسایرصندوقها ۸درصداست.شایانذکراست
 ۸۲درصد از بیمه شدگان اصلی و  ۵۵درصد مستمری بگیران اصلی در کشور تحت پوشش سازمان
تأمیناجتماعیهستند.تاپایانبهمنسالگذشته ۱۴،میلیونو ۴۱۴هزارو ۷۵۷نفربیمهشدهاصلی
تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که در گروههای اجباری ،اختیاری ،حرف و مشاغل آزاد،
رانندگان،بافندگان،کارگرانساختمانی،کارفرمایانصنفی،باربران،خادمینمساجد،زنبورداران،بیمه
شدگان خاص و توافقی قرار گرفتهاند.

آخرینوضعیتاحداث
ادامه بلوار عمار یاسر

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از اجرای پروژه فاز  5عمار یاسر بهصورت
تونل منفی  2و سطح با  1800تن آرماتوربندی خبر داد.
یزاده با اشاره به آخرین وضعیت احداث ادامه بلوار عمار یاسر،
عباس حلوای 
اظهار داشت :چندین نوع پروژه در دستور کار داریم که پروژه ترافیکی فاز ۵عمار
یاسر ازجمله مطالبه شهروندان از این جمله است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با بیان اینکه این پروژه در حدفاصل خیابان
معلم تا ممتاز بوده که بخش زیادی از تملکات اتفاق افتاده است ،تصریح کرد:
تالش شد طراحی فاز دوم سازهای پروژه را انجام دهیم ،با توجه به اینکه مسیر
منفی  ۲و ده متر زیرزمین بود ،باید بلوار پیامبر اعظم(ص) را رد میکردیم و
ازآنجا تا ممتاز خروجی رمپ ایجاد شود تا تونل به ممتاز برسد ،هرچند تملک و
بازگشایی طول بکشد باید آن را عملیاتی کنیم تا همزمان تونل مورد بهرهبرداری
برسد .حلوایی زاده با تأکید بر اینکه ازاینرو با ایجاد  ۳۰۰متر تونل و  ۱۰۰متر
رمپ مسیر رفتوبرگشت پروژه احیا میشود ،عنوان کرد :در این راستا تونل
مسیر رفت از خیابان معلم تا انقالب ساختهشده ،اما چون دسترسی ندارد ،قابل
بهرهبرداری نیست و اگر تکمیل شود میتوان به بهرهبرداری رساند.
وی عنوان کرد :تونل در این مسیر ادامه پیدا میکند و از سمت حرم ،از خیابان
معلم رد شده و قبل از ممتاز به سطح رسیده و بلوار احداث میشود ،در این
بخش ،مسیر برگشتی احیا نبود و از پیامبر اعظم(ص) باید وارد میشدیم و با این
عملیات ،از ممتاز وارد این تونل میشویم و به سمت حرم پیش میرود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با بیان اینکه نقطه اجبار ما ،محور پیامبر
اعظم(ص) است ،عنوان داشت :این نقطه ،در منفی یک بوده و نمیتوان آن
را تغییر داد ،لذا تونل به منفی  ۲رفت و این نقطه وقتی به پیامبر اعظم(ص)
میرسد ،عرشه و محور رفتوبرگشت کامل باز میشود و بعد از پل ،زیرگذر به هم
اتصالمییابد.
یزاده خاطرنشان کرد :طول مسیر  ۳۰۰متر است که بالغبر  ۱۸۰۰تن
حلوای 
آرماتوربندی در این مسافت کوتاه صورت گرفته و با اعتبار  ۷۳میلیارد تومان
انعقاد قرارداد با سازمان عمران شده و  ۱۸ماه برنامه زمانبندی دارد.
وی در مورد اهداف مهم در اجرای این پروژه تصریح کرد :هدف از اجرای این
طرح ،تکمیل محور عمار یاسر و رینگ شریانی میدان سپاه و اتصال آن در آینده
به جمهوری و کاهش بار ترافیکی است ،امیدواریم بدون وقفه بتوانیم تملکات را
انجام دهیم ،در این فاز  ۱۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است ،اما گاهی تملکات
هزینهبیشتریدربردارد.

اخیراباشدتگرفتنشیوعبیماریکروناوسیاهشدنوضعیتشهرهایکشور،درفروشگاهایاینترنتیماسکهایی
با قابلیت و ویژگیهای مختلف با قیمتهای نجومی از ۷۰تا۸۰هزار تومان گرفته تا یک میلیون تومان عرضه میشود.
استاندارقم اعالم کرد :

رتبه دوم قم درجذب تسهیالت کرونایی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم مطرح کرد:

انجام تعهدات شهرداری قم در اجرای
سندبازآفرینیشهری

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت :سند ملی بازآفرینی شهری
بهعنوان طرح جامعی است که توسط دولت در  5سال گذشته به تصویب رسید
اما هنوز یک جلسه از این کارگروه در شهر قم برگزار نشده است.
غالمرضا جانقربان اظهار داشت :دولت در سطح کالن ،سندی را در سال
 ۹۵تنظیم و مراحل قانونی آن را در مجلس شورای اسالمی گذرانده و به
استانداریها ،راه و شهرسازیها و فرمانداریها بهعنوان سند ملی بازآفرینی
شهری ابالغ و قرار شد در سطح کالن کشور رئیسجمهور بهعنوان رئیس ستاد
عالی سند ملی بازآفرینی شهری و در استانها نیز استانداران بهعنوان رئیس
ستاد بازآفرینی استان و در شهرستانها نیز فرمانداران بهعنوان رئیس ستاد
بازآفرینی شهری تشکیل جلسه داده و مسائل و مشکالتی که در بافتهای
ناکارآمد شهری و بافت فرسوده را بررسی و برای آن چارهاندیشی کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تأکید بر اینکه در آن سند مقرر
شد  ۳۰درصد شهرداریها و  ۷۰درصد دولت و دستگاههای خدمات رسان
ازجمله راه و شهرسازی تأمین اعتبار کرده و دولت نیز از سوی دیگر اراضی مازاد
خود در استانها و شهرستانها را بهمنظور پشتیبانی از بازآفرینی این محالت
تخصیص دهد ،افزود :با این کار سرمایهگذار را دعوت و از ظرفیت آنان به همراه
مشارکتهای مردمی بهمنظور نوسازی و بهسازی بافت ها به کار گرفته میشود.
جانقربان ابراز کرد :متأسفانه شاهد هستیم هنوز یک جلسه برای این موضوع
مهم در شهرستان قم توسط فرمانداری که ریاست این سند ملی را بر عهده دارد
برگزار نشده است .وی با بیان اینکه در وضعیت موجود شهرداری بیش از ۳۰
درصد سهم خود در بازآفرینی شهری بافت فرسوده را با اجرای معابر شهری
انجام داده است ،تصریح کرد :در این راستا خیابانهای شهید روحانی ،شهیدان
برقعی ،فاز پنجم عمار یاسر به همراه پروژه تقاطع جمهوری و میدان امام
حسین(ع) اجراشده و در مناطق دیگر طرحهای دیگری از در بازآفرینی بافت
فرسودهعملیاتیشدهاست.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم خبرداد:

احداث  ۵پارک موضوعی در قم

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم گفت :در سال  ۹۹حدود  ۵مرحله
پارک موضوعی ازجمله پارک فیزیک بوستان فدک ،پارک فیزیک بوستان نرگس
منطقهچهار،پارکحروفبوستانعلوی،پارکحروفواعداددربوستانبنیادی
و پارک صوت در بوستان نرگس را در سطح شهر به سرانجام رسید.
سید محمد موسوی منش با اشاره به اهمیت افزایش فضاهای علمی و
پارکهای مفهومی اظهار داشت :فضاهای بوستانهای قم میتواند مانند یک
مدرسه عمل کند و میتواند ابزاری برای انتقال مفاهیم باشد.
وی با بیان اینکه در این راستا تالش کردیم تا موضوعات مختلف علمی در قالب
بازی و وسایل ساده بازی به مخاطب منتقل شود ،ابراز کرد :در این زمینه پارک
هوش و کنجکاوی ،پارک صوت ،پارک نور ،پارک انرژی و پارک فیزیک در دستور
کار قرار گرفت .سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم خاطرنشان کرد :در
سال  ۹۹حدود  ۵مرحله پارک موضوعی ازجمله پارک فیزیک بوستان فدک،
پارک فیزیک بوستان نرگس منطقه چهار ،پارک حروف بوستان علوی ،پارک
حروف و اعداد در بوستان بنیادی و پارک صوت در بوستان نرگس را در سطح
شهر به سرانجام رسید .وی با تأکید بر اینکه تالش شده تا به موضوعات پارکهای
موضوعی تخصصیتر پرداخته شود ،تصریح کرد ۵ :گروه مشاور در این راستا
مشغول به کار شدند و سه گروه به تأیید  ۹۰درصد فاز دو رسیدند.
موسوی منش ادامه داد :تمام تالشمان این است که پارک نجوم ،نور و صوت
آماده شوند و مابقی پارکها در نیز تا پایان سال جدید کامل شود.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم خبرداد:

اهدای بیش از ۲۰۰جایزه
به همیاران بازیافت

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :بیش از 200جایزه به
ارزش ریالی  110میلیون تومان به همیاران بازیافت در دهمین دوره قرعه کشی
ساالنه اهدا خواهد شد.
سیدعبداللهمیرابراهیمیبااشارهبهتقدیرازهمیارانبازیافتاظهارکرد:قرعه
کشی همیاران بازیافت هرساله با هدف تقدیر از شهروندانی که در طول یک سال
در طرح تفکیک پسماند از مبدا مشارکت داشتنهاند ،برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری مراسم قرعه کشی با حضور شهروندان در سالهای
گذشته ،ادامه داد :با توجه به شرایط پیش آمده و وضعیت شهر قم و شیوع
ویروس کرونا ،مراسم قرعه کشی به صورت زنده از صفحه این سازمان پخش
میشود.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با قدردانی از زحمات و
مشارکت شهروندان در طرح تفکیک پسماند خاطرنشان کرد :برگزاری مراسم
قرعه کشی برنامهای است تا از گوشهای از فهم و حس وظیفهشناسی شهروندان
با اعطای هدایا قدردانی شود.

طرح :مهدی عزیزی

استاندارقم گفت  :استان قم در رتبه دوم جذب
حمایتها و تسهیالت دولتی برای مبارزه با کرونا در
سطح کشور قرار دارد.
بهرام سرمست در جلسه ستاد مردمی مبارزه
با کرونا و مشارکتهای اجتماعی که با حضور
روسای دستگاههای دولتی به صورت حضوری و
ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ اظهارداشت  :استان
قم با جذب اعتبارات دولتی و کمکهای خیرین با

باالترینظرفیتدرانجامفعالیتهایخیرخواهانه
و مومنانه در سطح کشور فعالیت میکند که باید
در موج چهارم کرونا و ایام ماه مبارک رمضان
کمکهایمومنانهشتاببیشتریبگیرد.
عادیانگاریمهمترینآفتشرایطامروزکرونایی
استاندار توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه را طی
این  ۱۴ماه خوب ارزیابی کرد و گفت :با وجود
بانک اطالعاتی که در اختیار دستگاهایی ،چون
کمیتهامداد،بهزیستی،خیرین،بخشخصوصی،
نهادهای دولتی ،نیروهای مسلح و طالب وجود
دارد باید حمایت از افراد نیازمند با شتاب بیشتری
انجامشود.
وی عادی انگاری را مهمترین آفت شرایط
امروز کرونایی برشمرد و افزود :رسانه استانی و
تشکلهای مردمنهاد میتوانند با تولید محتوای
رسانه ای در اطالع رسانی به مردم برای رعایت
بیشتر دستورالعملهای بهداشتی در برون رفت از
موج چهارم کرونا کمک کنند.
مراسم لیالی قدر حداکثر دوساعت در
فضاهایباز
استاندار قم همچنین در پایان جلسه ویدیو
کنفرانسستادملیکروناگفت:براساسگزارشها
در ۷استان کشور وضعیت بیماری کرونا وخیم و در
 ۱۸استان دیگر شرایط ابتال افزایشی است.

سرمست افزود :وضعیت ابتال و موج چهارم کرونا
در استان قم رو به افزایش است؛ اما امیدواریم با
همراهی مردم بتوانیم طی دو هفتهی آینده این
بیماری را در استان کنترل کنیم.
استاندار ادامه داد :با اساس مصوبه ستاد ملی
کرونا مراسم لیالی قدر و نماز عید فطر در شهرهای
قرمز و نارنجی حداکثر تا دوساعت و در فضاهای باز
برگزارمی شود و همچنین محدودیتهای تردد در
شبهای قدر برداشته خواهد شد.
تمدیدمحدودیتهاتاپایانهفتهآینده
ویهمچنینازتمدیدمحدودیتهاتاپایانهفته
آینده در شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد.
سرمست با بیان اینکه تامین واکسن در اولویت
ستاد ملی کرونا قرار دارد افزود :پشتیبانی از خرید
واکسن به صورت انبوه و تولید آن در داخل مورد
تاکید رئیس جمهوری قرار گرفت و استانها هم
حمایت و پشتیاتی خود را از این اقدام ملی اعالم
کردند.
استاندار قم اشارهای به شیوع ویروس جهش
یافته هندی کرونا در برخی کشورهای جهان
داشت و تصریح کرد :در جلسه امروز مصوب شد
نظارتها و مراقبتها در مرزهای شرقی تشدید تا
از ورود این ویروس به کشور و استان قم جلوگیری
شود.

عضوهیاترییسهمجلس:

بسیاری از مشکالت بخش تولید باید در داخل حل شود

عضو هیات رییسه ونماینده مردم قم مجلس شورای اسالمی گفت :تحریم
های اقتصادی در فضای کسب و کار صنعتی تاثیرگذار بوده و به مانعی در
واردات تجیهزات و ابزارآالت تولید تبدیل شده است.
احمد امیرآبادی فراهانی روز شنبه در حاشیه بازدید از چند طرح صنعتی
در پهنه صنعتی نیزار قم ،افزود :همچنین برخی از مشکالت تولید مانند
نقدینگی و هزینه باالی تولید و موازی کاری دستگاه های اجرایی باید در
داخل حل شود و به سمت هماهنگی بیشتر حرکت کند.
وی در ادامه افزود :برای احداث کارخانه تولید پارجه مشکی در قم وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در کمتر از یک روز مجوز صادر کرد در حالی که
مجوزهای مشابه تا ۶ماه به طول می انجامد که نشان می دهد می توان بقیه
مشکالت را هم به همین نحو مدیریت نمود.
وی بیان کرد :رفع موانع تولید در مجلس شورای اسالمی با وضع قوانین
حمایتی در سال تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها دنبال می شود.
امیرآبادی افزود :مشکل زمین یکی از دغدغه های مهم فعاالن اقتصادی و
واحدهای تولیدی در کنار چالش تامین اجتماعی است که در بازدید امروز به
بخشی از این درخواست ها رسیدگی شد.
وی تصریح کرد :تامین مواد اولیه از دیگر مشکالت و دغدغه هایی است که
فعاالن اقتصادی و واحدهای صنعتی پهنه صنعتی نیزار با آن روبه رو هستند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت:امروز از یک طرح توسعه
ای بازدید بعمل آمد که در صورت نهایی شدن آن  ۳هزار نفر به ظرفیت
اشتغال قم افزوده می شود.

امیرآبادی یادآور شد :حضور مسئوالن استانی و نمایندگان مجلس در
واحدهای تولیدی سبب می شود تا هم با مشکالت این واحدها از نزدیک
آشنا شویم و نیز روند حل این چالش ها را در قالب قوانین جدید در مجلس
دنبال کنیم .وی ابراز کرد :مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش های اساسی
بخش تولید است و برای حمایت از بخش تولید مالیات بر عملکرد واحدهای
تولیدی در سال جاری از  ۲۵درصد به  ۲۰درصد کاهش یافته است.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم :
رفع موانع تولید قم در دستور کار است
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم نیز در حاشیه این بازدید
گفت :برای رفع موانع تولید در استان قم بحث مشوق های مالی ،معافیت
های مالی و منابع اعتباری به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
محمود سیجانی افزود :برای پشتیبانی واقعی از تولید بسیاری از قوانین
و مقررات این عرصه نیازمند بازنگری و تغییر است که باید توسط قوه مقننه
پیگیری شود .وی ادامه داد :برای شناسایی میدانی مشکالت تولید در
قم روند بازدید از واحدهای صنعتی بصورت مستمر توسط استاندار و سایر
مسئوالن اقتصادی استان دنبال می شود.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم افزود :یکی از مشکالت مهم قم
در منطقه صنعتی نیزار ثبت صنعتی اراضی این منطقه به نام قم و ثبت ملی
آنها در استان مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد :اسناد صنعتی و مسیر دسترسی به این منطقه نیز از
مشکالتی است که باید با حمایت های استانی و ملی برطرف گردد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم :

ازهرگونهتجمعدرآرامستانهاجلوگیریمیشود

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
شهرداری قم با بیان اینکه از هرگونه تجمع در
آرامستانها جلوگیری میشود ،تصریح کرد :طوری
برنامهریزیشدهکهبرنامههایخاکسپاریدرقطعات
مختلف در بازههای صبح و عصر بهمنظور کاهش
تجمعاتصورتگیرد.
سیدمحسنمیرهادیبااشارهبههمکاریشهرداری
قم با مرکز بهداشت برای رعایت شیوهنامههای
بهداشتی،اظهارداشت:ارتباطوهماهنگیمناسبی
در این زمینه وجود دارد و به جدیت در حال دنبال

کردنخواستههایمرکزبهداشتهستیم.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
شهرداری قم با بیان اینکه از هرگونه تجمع در
آرامستانها جلوگیری میشود ،تصریح کرد :طوری
برنامهریزیشدهکهبرنامههایخاکسپاریدرقطعات
مختلف در بازههای صبح و عصر بهمنظور کاهش
تجمعات صورت گیرد .میرهادی ادامه داد :تنها
مشکلدراینزمینهتجمعاتخانوادههایفوتیهای
غیرکرونایی است که این خانوادهها بهشدت مقاومت
میکنندکهمحدودیتهاییدراینزمینهنیزباحضور

نیروها در نظر گرفتهشده است .وی با اشاره به رعایت
شیوهنامههای بهداشتی در پایانههای مسافربری و
حملونقل عمومی ،عنوان کرد :در پایانهها استفاده
از ماسک و دوری از هرگونه تجمع الزام است و این
موضوع بهشدت رصد ،پایش و تذکر داده میشود.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
شهرداری قم با تأکید بر تعطیل بودن کامل بوستانها
وممانعتازورودافراد،یادآورشد:پرداختالکترونیک
در  ۸۰درصد تاکسیهای شهری انجامگرفته است و
مابقینیزدرحالپیگیریهستیم.

معاون بیمه خدمات سالمت اداره کل بیمه سالمت استان قم خبرداد:

حذفتدریجیدفترچههایبیمهسالمتایرانیان

معاون بیمه خدمات سالمت اداره کل بیمه سالمت استان قم از الکترونیکی
شدن دفترچه های بیمه و حذف تدریجی دفترچه های کاغذی بیمه سالمت
ایرانیانخبرداد.
فتحی اظهارداشت :بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰سازمان بیمه سالمت
همگانی مکلف است به صورت تدریجی کاربرد دفترچه را کاهش داده و تا پایان
ابان ماه دفترچه را بطور کامل حذف کند.
وی افزود :بیمه شدگان میتوانند از طریق کد دستوری ستاره  ۱۶۶۶ستاره
مربع یا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرداد بیمه سالمت از وضعیت
بیمهخودمطلعشوند.

فتحی گفت :از ابتدای اردیبهشت فرایند چاپ دفترچه متوقف شده و مراجعه
گنندگانمیتوانندکلیهخدماتصندوقبیمهسالمتهمگانیراازطریقبرگه
مشخصات ویا کارت ملی بصورت الکترونیکی از مراکز طرف قرارداد دریافت
کنند .وی افزود :فرایند چاپ دفترچه صندوق بیمه سالمت روستاییان نیز از
ابتدای خرداد و صندوق ایرانیان ،کارکنان دولت ،و سایر اقشار نیز از ابتدای تیر
متوقفمیشود.
معاونبیمهخدماتسالمتادارهکلبیمهسالمتاستانگفت:بیمهشدگان
می توانند با شماره گیری  *۱۶۶۶*#ویا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت جهت
اطالع از وضعیت بیمه خود اقدام کنند.

 نرجس نیازمند دبیر جامعه زینب (س) درقم شد
با حکم دبیرکل جامعه زینب (س) کشور خانم نرجش نیازمند بعنوان دبیر این تشکل در استان
قم منصوب شد.الزم به ذکراست که جامعه زینب (س) حزب موفق و فراگیر ملی متشکل از بانوان،
اندیشمندان ،متفکرین ،متقدمین مبارزه پیش از انقالب به رهبری امام خمینی (ره) که پس از پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی و تعطیلی حزب جمهوری اسالمی به توصیه مقام معظم رهبری که رئیس
جمهور وقت بودند و تاکید فراوان ایشان مبنی بر گسترش فعالیتهای تشکیالتی زنان برای کلیه اقشار
جامعه اعم از متخصصین حوزه و دانشگاه ،فرهنگیان ،دانشجویان و  ...تشکیل شد .این تشکیالت
عظیم مختص زنان متدین همسو با جامعه روحانیت مبارز در خط والیت فقیه و حمایت همه جانبه از
نظام جمهوری اسالمی ایران در تمامی عرصه های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی بودند.
واکنش انصارالله یمن به اظهارات اخیر رستم قاسمی
عضوشورایعالیسیاسیجنبشانصاراللهیمنبهاظهاراتاخیررستمقاسمیدررابطهباکمکهای
ایران به این کشور واکنش نشان داد.محمد علی الحوثی ،عضو شورای عالی سیاسی جنبش انصارالله
یمن در گفت وگو با بخش عربی خبرگزاری اسپوتنیک در واکنش به اظهارات اخیر رستم قاسمی،
کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت :این اظهارات تنها برای تحریک کشورهای
خلیج(فارس)است.ویتاکیدکرد:چهبساایناظهاراتقاسمیتحریکیبرایکشورهایخلیج(فارس)
برای ورود به جنگ مستقیم با آنان است ،به اعتقاد من این اظهارات تنها برای تحریک است.
انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان خبر داد.به
گزارش سپاه نیوز ،روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعالم کرد :رزمندگان قرار گاه قدس با
انجام عملیات رصد و رهگیری اطالعاتی دقیق یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی که چندی
قبل برای انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی وارد منطقه شده بودند را شناسایی و سحرگاه امروز(
شنبه)طییکعملیاتموفقآنانرادریکیازمناطقمرزیاستانسیستانوبلوچستاندرکمینخود
گرفتار و منهدم کردند.بر اساس این گزارش در این عملیات  ،سه تن از تروریست ها به هالکت رسیدند و
سالح  ،مهمات و تجهیزات ارتباطی آنان نیز به دست رزمندگان اسالم افتاد.
آخرین وضعیت جسمانی مهدی کروبی
فرزند مهدی کروبی گفت :مهدی کروبی در پی شکستکی مهره ستون فقرات در بیمارستان بستری
شده است.حسین کروبی در پاسخ به سوالی در خصوص علت بستری شدن حجتاالسالم مهدی
کروبی در بیمارستان گفت :پدر پنجشنبه شب دچار افت فشار شدند و در نتیجه آن زمین خوردند و در
این حادثه از ناحیه ستون فقرات دچار آسیب شدهاند .وی در خصوص آخرین وضعیت مهدی کروبی نیز
گفت :براساس آخرین اسکن انجام شده ،شکستگی مهره اتفاق افتاده که باید یک عمل موضعی انجام
گیرد و تزریق سیمان انجام شود .وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز یکی دیگر از مهرههای کمر ایشان
دچار آسیب شده بود ،گفت :خدا را شکر ،شکستگی در این مورد به شدت مورد پیشین نیست و انشاالله
دوره نقاهت کوتاهتر خواهد بود.

معاون اداره کل پزشکی قانونی استان قم اعالم کرد :

افزایش ۱۳درصدی تلفات حوادث رانندگی

معاون اداره کل پزشکی قانونی استان قم گفت :در سال  99با وجود کاهش مراجعات سرپایی به پزشکی
قانونی ،آمار اجساد ارجاعی ناشی از تصادفات رانندگی افزایش 13درصدی داشته است.
محمد علی عبدالحی اظهار کرد :در سال  99تعداد اجساد ارجاعی ناشی از تصادفات رانندگی به این اداره
 327مورد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن رشد  13درصدی برخوردار است.
وی بیان کرد :این در حالی است که کل اجساد ارجاعی به اداره در مدت یاد شده با رشد سه درصدی همراه
بوده است.
معاون اداره کل پزشکی قانونی استان قم گفت :در همین مدت آمار مراجعات مربوط به تصادفات جرحی با
کاهش  23درصدی در سال  99به  7هزار و  145مورد رسیده است.
عبدالحی همچنین اظهار کرد :اگرچه بازهم مانند سال های قبل ،در سال  99نزاع بیشترین علت مراجعه
به پزشکی قانونی بوده اما خوشبختانه آمار مراجعات نزاع و درگیری نسبت به سال  98کمتر بوده و کاهش
22درصدی را نشان میدهد .وی خاطرنشان کرد :در سال  99از میان  32هزار و 650پرونده تشکیل شده در
پزشکی قانونی قم 8 ،هزار و  884مورد نزاع 7 ،هزار و  145مورد تصادف و مابقی درباره موضوعاتی نظیر ازکار
افتادگی ،حوادث کار ،فرزندخواندگی ،سقط جنین ،تعیین صدمات قصور پزشکی و ...بوده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری قم خبرداد:

مصدومیت چهار کارگر درحادثه ریزش آوار
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با بیان اینکه ساخت و ساز غیر اصولی در قم
باعث به خطر افتادن جان کارگران شدهاست گفت :در حادثه ریزش آوار در قم چهار کارگر ساختمانی دچار
صدمهشدند.
حمید کریمی با اشاره حادثه آوار دیوار ساختمانی و با تاکید بر لزوم رعایت موارد ایمنی و استاندارد در ساخت
و ساز شهری اظهار داشت :متاسفانه امروز چهار کارگر در قم در حال تخریب دیوار جانبی زمین گودبرداری
شده بودند که دچار آسیب شدند .وی قم خاطرنشان کرد :در این عملیات دیوار سقف ساختمان مجاور ریزش
کرده و باعث ریزش آوار در این محل شدهاست .کریمی حضور به موقع کارکنان آتشنشانی در محل حادثه
را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد :خوشبختانه سه کارگر در محل معاینه شدند و یکی از کارگران نیز به دلیل
شدت جراحتها به مراکز درمانی منتقل شده است .وی با تاکید بر ایمن نبودن دیوارهای جانبی در این محل
تصریح کرد :سازمان آتشنشانی با هماهنگی حوزه خدمات شهری در حال تخریب و ایمن سازی منطقه برای
عبور و پرور شهروندان است .قم دارای  ۲۲هزار کارگر ساختمانی است.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

وضعیت ۱۰۷بیمار کرونایی وخیم است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت ۵۵۹:بیمار کرونایی در مراکز درمانی قم بستری هستند که وضعیت
َ
 ۱۰۷تن از آنها وخیم است.
به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمد رضا قدیر در گفت و گویی با اشاره به
َ
آخرین وضعیت کرونا در این استان اظهار داشت :در شبانه روز منتهی به چهارم اردیبشتماه ۱۰۹تن با عالئم
َ
کرونا توسط اورژانس مراکز درمانی قم پذیرش شدند .وی بستری شدن  ۷۹تن از این تعداد را مورد توجه قرار
َ
داد و گفت ۷۷ :تن از بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری شده بودند نیز ترخیص شدند .وی با اشاره به
جانباختن هفت بیمار که نتایج آزمایش کرونای آنها مثبت شده بود افزود :از مجموع  ۷۳۸آزمایش کرونای
انجام شده نتیجه ۳۵۲مورد مثبت شد.
فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

توقیف7دستگاه خودرو قاچاق بر

فرمانده انتظامی استان قم از توقیف7دستگاه خودرو قاچاق بر و کشف کاالهای قاچاق در استان خبر داد.
سردار سید محمود میر فیضی اظهار داشت:با تالش ماموران یگان امداد و یگان تکاوری پلیس قم در حین
گشت زنی در کمر بندی امام علی (ع) و اتوبان قم تهران به کاروان خودرویی حامل کاالهاي قاچاق برخورد
کرده و با توقیف  7دستگاه خودرو سبک ازنوع پژو،پراید و سمند که همگی غیر بومی هستند،انواع کاالی
قاچاق شامل:پوشاک،کوله پشتی،کمپرسور و پنل کولر گازی و انواع لوازم خانگی قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان افزود بنابر اعالم کارشناسان،ارزش کاالهای مکشوفه بیش از یک میلیارد و
600میلیون ریال برآورد شده است.

