فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم :

ذخایر قم برای تامین اقالم اساسی
کافی است

روزنامه
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پیک چهارم کرونا را جدی بگیریم
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خطرعادیانگاریکرونا
مرگتنهابرایهمسایهنیست

یک رفتارشناس میگوید :خیزش موجهای دوم تا چهارم
کرونا نتیجه عادیانگاری است .البته با وجود نگرانیهای نظام
سالمت ،مسیر سفر ،ترددهای شهری و تشکیل دورهمیهای
خانوادگی باز بود و خود الگویی برای عادیانگاری شد .همزمان
با هشدارها نسبت به روند عادیانگاری کرونا در کشور و ورود

کشور به موج چهارم کووید ،۱۹-آمار مبتالیان و بستری شدگان
ویروس کرونا افزایش قابلتوجهی پیدا کرده است.
این روزها بیماری کرونا بر کل نقشه کشور سایه انداخته،
بهطوری که بیشتر شهرها به رنگ نارنجی و قرمز کرونایی
درآمدهاند ،اما با این حال هنوز برخی مرگ را برای همسایه
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت :در حال
حاضر ،ذخایر قم در تامین اقالم و کاالهای اساسی ،کافی است.
مهرداد غضنفری در جلسه ستاد مردمی مقابله با کرونای
استان که در سالن کرامت استانداری برگزار شد ،گفت :کارگروه
تأمین کاال و مایحتاج اظهار داشت :بر اساس تأکید استاندار
در حوزه تأمین تجهیزات و ابزار پزشکی ،نیازهایی که وجود
داشت با مشارکت خیرین ،بخش خصوصی و دستگاههای
اجرایی تأمین شد .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

دستگیریسرشبکهتوزیعقاچاق
کاالهایگمرکی

فرمانده انتظامی استان از دستگیری سرشبکه توزیع قاچاق
کاالهای گمرکی در این استان خبر داد و گفت :در تحقیقات
پلیس مشخص شد  50تن از قاچاقچیان کاال در سطح کشور با
خودروهای "قاچاق بر" برای نامبرده اقدام به جابجایی کاال می
کنند .سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :با اقدامات
اطالعاتی پلیس قم سرشبکه توزیع قاچاق کاالهای گمرکی در
استان دستگیر و یک دستگاه خودرو پژو پارس مسروقه نیز در
این رابطه از متهم کشف و توقیف شد .وی در تشریح جزئیات
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مدیرکلهواشناسیاستانقماعالمکرد:

قم درحصار خشکسالی
ضرورتمدیریتوصرفهجوییبیشترمنابعآب
خشکسالی ۸۰درصدیگریبانقمراگرفتهاست

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم مطرح کرد:

ثبتکمبارشترینفروردین ۳۰سالاخیر

اعالمآمادگیبرایحمایتوهمکاریباشرکتهایدانشبنیان
8

رئیس مرکز بهداشت استان قم :

رعایت شیوه نامه های بهداشتی درقم
رضایت بخش نیست
بی توجهی برخی اصناف به محدودیت های کرونایی

برای همکاران من در ماههای اخیر رقم خورده و همچنان نیز
در جریان است اظهارداشت :هفته سالمت امسال همزمان
با موج چهارم کرونا شده و همکاران مراکز بهداشت به عالوه
امور روزانه خود در حال تزریق واکسن به گروههای هدف نیز

رئیس مرکز بهداشت استان قم با بیان اینکه هنوز هم برخی
از اصناف محدودیتها را رعایت نمیکنند ،گفت :در حال
حاضر رضایت مطلوبی از رعایت شیوه نامهها در استان ندارم.
سیامکمحبیبابیاناینکهروزهایپرتراکمیدرمراکزدرمانی
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رییس ستاد انتخابات کشور :

انتخاباتقطعادرموعدمقرربرگزارمیشود
2

8
استاندارقمخبرداد:

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد:

افزایش ۶۷درصدی مستمری مددجویان در سال۱۴۰۰

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت :مستمری خانوادههای تحت حمایت کمیته
امداد در سال جاری به طور میانگین  ۶۷درصد افزایش یافته است .سیدمرتضی
بختیاری با قدردانی از تالشهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تصویب رقم
نهایی مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزود :در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰افزایش  ۲۵مستمری مددجویان پیشنهاد شده بود که با پیگیری سازمانهای
حمایتیونمایندگان،پسازبررسیهایکارشناسی،درنهایتباتخصیصبودجهازمحل
تبصره ، ۱۴افزایش ۶۷درصدی مستمری خانوادههای تحت حمایت به تصویب مجلس

بهره برداری از دو طرح مهم عمرانی تا سه ماه آینده
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استاندار قم از بهره برداری از دو پروژه مهم تحقیقاتی-اقتصادی استان تا پایان تیر
امسال خبر داد .بهرام سرمست دیروز در حاشیه بازدید از شهرک نمایشگاهی قم
و ساختمان مرکز تحقیقات اداره کل آب و هواشناسی استان اظهارداشت :در تالش
هستیم با تامین به موقع اعتبارات باقی مانده و رفع موانع پیش روی پیمانکاران ،تا
حداکثر تیر ماه امسال شاهد تکمیل و افتتاح این  ۲پروژه باشیم .استاندار قم دربخش
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی قم ویترین تولید و صنعت قم
خواهد بود ،گفت :امیدواریم مسیر دسترسی این نمایشگاه با تامین به موقع اعتبارات تا
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سردارسالمی:

سپاه با تمام امکانات برای مبارزه با کرونا به میدان آمده است

ضرورت سخت گیری
دراعمال محدودیت ها
تصاویری که از هند در حال دست به دست شدن
است،بهفیلمهایآخرالزمانیهالیوودمیماند.درست
مثل اغراقهای سینمای بالیوود .آتش روشن کردن در قبرستان ،پرتابمان میکند
به عصری که وبا همهگیر شده بود.
داستان کرونای هندی ،گویی جنگ خیر و شر است .لشگر خوبها با سالح
واکسن به میدان آمدهاند و کرونا هم در سراسر جهان در حال یارگیری باری سیاهتر
شدن است.
با این تصاویر سینمایی که تلخ واقعی است ،آژیر هشدار برای ما به صدا درآمده
است .اگر سفت و سخت نگیریم ،باید شاهد بروز فاجعهای تلخ در کشور باشیم.
عکسی ترسناک از مترو تهران در روزهای قرمز کرونایی منتشر شد .مردم مثل
دانههای بالی کنار هم ایستاده بودند و منتظر بسته شدن درهای واگن .حضور آن
حجم از مردم در مترو نشان میدهد برخالف محدودیتهایی که اعمال میشود،
زندگی عادی در جریان است و مردم مجبور هستند برای رزق زندگیشان دل به
خیابانهایکروناییبزنند.
با این شکل بگیر و ببندهای کرونایی ،قطعا نمیشود امید داشت که به همین
راحتی دیو کرونا از پا در بیاید.
واقعا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ،نمیشود به قرنطینه کامل فکر کرد .اما
میتوان به اعمال محدودیت تا پایان امسال اندیشید .محدودیتهای کرونایی نباید
تنها منتهی به روزهای پیک باشد .در یک سال گذشته مشخص شد ،هرگاه سخت
نگرفتیم،بابحرانروبروشدهایم.
یک سال سفر رفتن را تعطیل کنیم .یک سال اجازه ندهیم ،مرد از شهرهایشان
خارج شوند .هر مراسمی که احتیاج به دور همی دارد را قدغن کنیم .فرقی ندارد این
مراسم مذهبی است یا عرفی .رودربایستی را باید کنار گذاشت و قاطع بود.
نه تنها باید اجتماعات را تعطیل کرد ،بلکه باید با کسانی که خالف قوانین کار
میکنند به شدت برخورد کرد و آن را رسانهای کرد.
مراسمها باید تا اطالع ثانوی مجازی باشد .تجربهای که در سال گذشته هم آن را
داشتیم و موفق هم بود .االن دو مسئله انتخابات و کنکور پیش روی ماست .از همین
امروز باید فکری به حال آنها کرد .نشود دوباره مثل سال گذشته که چند روز مانده به
کنکور ،هر کسی حرفی بزند و داوطلبان بیچاره را که به خودی خود استرس دارند را
دچار سردرگمی کنند .کرونا با شکل و شمایل مختلف پشت در کشور ایستاده است
و منتظر است با کوتاهی ما مثل مدل چینی و انگلیسی وارد کشور شود .تازه باید
نگران بود که کرونای ایرانی از راه نرسد .که اگر بیاید باید خر آورد و باقالی را بار کرد.
داستان واکسن در ایران که معلوم نیست به کجا ختم میشود و تاریخ موعود کی از
راه میرسد ،پس باید فعال سفت و سخت گرفت تا واکسنها از راه برسد .تازه معلوم
نیستلشگرواکسنیاهمه«مایهکوبی»قدیمیخودمان،تواناییمقابلهبااینلشگر
پلید را داشته باشد.
مصطفیداننده*

رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

هشت تن بر اثر کرونا در قم جان باختند

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در بیست و چهار ساعت منتهی به پنجم
اردیبهشتماه جاری ،هشت تن بر اثر ابتال به ویروس کرونا در این استان جان خود
را از دست دادند.
َ
محمد رضا قدیر افزود :طی این مدت ۱۲۲تن با عالئم کرونا توسط اورژانس مراکز
َ
درمانی قم پذیرش شدند .وی بستری شدن  ۱۰۳تن از این تعداد را مورد توجه
َ
قرار داد و گفت ۱۰۷ :تن از بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری شده بودند
نیز ترخیص شدند .وی با اشاره به این که در مجموع  ۵۴۷بیمار کرونایی در مراکز
درمانی استان بستری هستند ،ادامه داد :حال ۱۰۰تن از این بیماران وخیم است.
قدیر همچنین گفت :از مجموع یک هزار و  ۲۲۲آزمایش کرونای انجام شده در
استان نتیجه ۳۰۸مورد مثبت بوده است.

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :نیروهای مسلح سپاه و بسیج با همه
امکانات و بضاعت به صحنه آمده و تمام امکانات خود را برای مبارزه با کرونا به کار
گرفتهاست.
سردارحسینسالمیروزیکشنبهدرنشستقرارگاهامامرضاسپاهپاسدارانبابیان
اینکهمردمنقشبسیاربرجستهایدرکنترلوپیشگیریکرونادارند،گفت:اگرهمه
مردم به توصیههایی که به شکل شبانهروزی از طریق رسانهها توسط مقامات مسئول
منتشر میشود و یا حتی مصاحبههایی که خود مردم صورت میدهند ،توجه داشته
باشند ما بسیار سریع از گذرگاههای بحرانی این امواج طوفانی بیماری عبور خواهیم
کرد و دوباره در مسیر سراشیبی خوب قرار خواهیم گرفت.
وی با بیان اینکه کادر درمانی به صورت شبانهروزی چندین ماه است که
خستگیناپذیر مانند روزهای اول ،همه غیرت ،انگیزه ،باور ،ایمان و اعتقاد خودشان
را به صحنه آوردهاند ،خاطرنشان کرد :پزشکان ،پرستاران و سایر کادر درمانی همه در
تالشهستندوباقامتبرافراشتهدرمقابلاینبیماریآرایشبسیارخوبیراگرفتهاند
و نتایج بسیار عالی را به دست آوردهاند.
سرلشکرسالمی اضافه کرد :مهار فوتیهای ناشی از این بیماری نشان دهنده
این است که کادر درمانی ما به پیشرفتهای بزرگی در عرصه پروتکلها و روشهای
کنترل درمان رسیده است ولی این کافی نیست.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه نیروهای مسلح ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و بسیج مستضعفان با همه امکانات ،بضاعت و توانمندی
خود در صحنه حاضر است ،خاطرنشان کرد :انشاءالله مردم هم مشارکت ،اراده و
انگیزه جدی را به نمایش خواهند گذاشت و ما با هم میتوانیم روزها و فرداهای بسیار
بهتریراتجربهکنیم.
وی ادامه داد :اکنون روزانه بیش از  ۳۰۰خانواده داغدار میشوند .البته ۳۰۰
طایفه و چندین خانواده به ازای هر یک فوتی مصیبت دیده و داغدار میشود و این
کار سختی است که جامعه ما را تحت تاثیر قرار میدهد.
سالمی افزود :توصیه اکید ما به برادران سپاه این است که همه امکانات خود را
هم در امکانات درمانی در سطح بیمارستان و درمانگاههای سپاه و هم بسیج جامعه
پزشکی ما برای اجرای موفق ،مستمر و بسیار قوی و جدی طرح شهید سلیمانی
بهکارگیرند.
فرمانده کل سپاه یادآور شد :طرح شهید سلیمانی در موج قبلی کرونا نشان داد که
طرحموفقیاستاینبارهمدوبارهمادرنقطهعزیمتبسیارجدیایستادهایمتاعزم
و اراده مستحکمی را به نمایش بگذاریم.
ً
وی از پرسنل سپاه خواست آحاد نیروهای مقاومت و پایگاههای بسیج را مجددا در

خدمت طرح شهید سلیمانی قرار دهند و گفت :با مردم ارتباطات صمیمی و نزدیکی
برقرارکنیدوهمهاقداماتیراکهدرشرایطگذشتهتجربهکردیدراتکرارکنیدوبابهبود
روشها کار را ادامه دهیم تا بتوانیم به یاری خداوند و با کمک مردم دوباره مسیر این
بیماری را به سمت زوال پیش ببریم.
فرمانده کل سپاه پاسداران عنوان کرد :البته واکسیناسیون هم به موازات این
حرکتها ادامه پیدا خواهد کرد و اگر فعالیتهای ما در عرصه پیشگیری ،درمان و
ً
واکسیناسیون این مساله به شکل خوب و کامال هماهنگی صورت بگیرد در آیندهای
نزدیک ،شاهد مهار این مسئله خواهیم بود چرا که کشور ما کشور بزرگی است.
سالمی با بیان اینکه ما امروز در یک نبرد بزرگ با کرونا قرار داریم ،تصریح کرد :ما
جنگهایمان را چه با دشمنان خارجی و چه با فقر و بیماری فقط با مشارکت و جهاد
شبانهروزی و مستمر توانستیم پشتسر بگذاریم این پدیده جدی و خطرناک است و
نباید در مقابل آن کوتاه بیاییم ،قرارگاهها را کامال فعال نگه دارید و در صحنه باشید.
وی ادامه داد :نکته دیگر این است که این بیماری تاثیرات اجتماعی دارد و روی
اشتغالومعیشتمردمهماثرگذاراست.مایکملتمسلمانبااحساساتوعواطف
بسیار عمیق و ژرف انسانی و الهی هستیم که زندگی را به شکلی زیبا میدانیم که در
آن همه آحاد مردم ما در آرامش و آسایش باشند و نمیتوانیم در این فضای مستقل از
شرایطمحیطزندگیکنیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران یادآور شد :ما نمیتوانیم شب را آرام پشت سر بگذاریم
در حالی که احساس میکنیم در نزدیکی ما یا در دور دست افرادی وجود دارند که
نیازمند هستند ،همه چیز را باید تقسیم کنیم ما همانطور که در شادی مردم سهیم
می شویم،در مشکالت آنها هم شریک میشویم و انشالله پرچم حل مشکالت
معیشتی مردم را در این شرایط بر دوش میگیریم.
سالمی خطاب به فرماندهان و کارکنان سپاه گفت :کمکهای مومنانه و ارائه
امدادهای معیشتی به مردم ،که رهبر انقالب اسالمی در فرمایشات اخیرشان بسیار
بر آن تاکید کردند را باز هم با جدیت ،ادامه دهید .هرگز متوقف نشوید چرا که هنوز
مسائل ما پابرجا است و برای حل آنها باید تالش کنیم.
وی اظهار کرد :خیرین عزیز را به خدمت بگیرید و از ظرفیتهای مردمی به خوبی
استفادهکنیدوظرفیتهایسپاهوبسیجهماستفادهکنیدتابتوانیدبههمهکسانی
که امروز در کمبودهای معیشتی قرار دارند ،امداد و کمکرسانی کنید.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :مقابله با کرونا امروز یک تکلیف و یک ماموریت
است و ما باید بدون منت این خدمت را انجام دهیم ،این لباسی که بر تن ما است
لباس خدمت ،فداکاری و آرزوها و آرمانهای برای این مردم است بنابراین این مسئله
ً
را کامال جدی بگیرید و در دستور قرار دهید.

استاندارقم:

کارگران موتور محرکه و بازوان پرتوان جامع ه هستند
استاندار قم در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز کارگر،
تاکید کرد :کارگران به عنوان موتور محرکه و بازوان پرتوان
هرجامعهای ،همواره ایفاگر نقشی مهم و اساسی در راه
نیل به رشد ،تعالی و شکوفایی هستند.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم در پیام بهرام
سرمست ،آمده است :فرارسیدن روز کارگر را به همه
کارگران و مجاهدان کارزار تالش و سازندگی ،به ویژه
کارگران پرتالش استان قم تبریک و تهنیت عرض می
نمایم .بدون شک همه پیشرفتهای بشری در طول
تاریخ از روحیه کار و تالش و اندیشه ساختن آینده ای
بهتر نشات گرفته است و در این میان کارگران به عنوان
موتور محرکه و بازوان پرتوان هر جامعهای ،همواره ایفاگر
نقشی مهم و اساسی در راه نیل به رشد ،تعالی و شکوفایی
هستند.

در این پیام تاکید شده است :قشری که در دین آسمانی
اسالم از شأن و منزلت ویژهای برخوردار بوده و بوسه رسول
مهربانی ها حضرت محمد مصطفی(ص) بر دستان
زحمتکش کارگر بیانگر متعالیترین و ارزشی ترین نگاه به
اینقشرمیباشد.
پیام حاکیست :قشر شریف کارگر به عنوان تالشگران
غیور و زحمتکش عرصه کار و تولید و جهاد اقتصادی
کشور در طول بیش از چهار دهه از پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی و به مدد تعهد و وجدان کاری و
اندیشههایخالقانه،هموارهحضوریبانشاطوشورآفرین
در عرصههای مختلف کار و تولید داشتهاست.
پیام ادامه یافته است :به ویژه در طی این سالهای اخیر
و در شرایطی که کشور ما به دلیل تحریمهای ظالمانه،
بیش از هر زمان دیگری نیاز به کار و تالش و سازندگی

دارد ،با همان روحیه و عزم و اراده و مصممتر از همیشه ،در
خط مقدم جبهه تولید و اشتغال و رونق تولید و با غیرت و
شرافتمندانه،برایرفعنیازهایکشوروگردشچرخهای
تولید و صنعت و عزت و اقتدار اقتصادی میهن عزیزمان،
تالش و مجاهدت می نمایند .در پایان این پیام آمده
است:فرصترامغتنمدانستهضمنتبریکمجدداینروز
به همه کارگران و جهادگران سنگر اقتصاد و تولید و آرزوی
سالمتی و تندرستی برای این عزیزان ،امیدوارم در سال
مزین بنام « تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» و با عزم
جدی و همت وافر تالش گران این عرصه ،شاهد دمیده
شدن شور و امید در چرخه اقتصادی کشور و تحقق
اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در
بخش تولید و اشتغال باشیم .پنجم تا یازدهم اردیبهشت
به عنوان هفته کار و کارگر نامگذاری شدهاست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم :

ذخایر قم برای تامین اقالم اساسی
کافی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت :در حال حاضر ،ذخایر قم
در تامین اقالم و کاالهای اساسی ،کافی است.
مهرداد غضنفری در جلسه ستاد مردمی مقابله با کرونای استان که در سالن
کرامت استانداری برگزار شد ،گفت :کارگروه تأمین کاال و مایحتاج اظهار داشت :بر
اساس تأکید استاندار در حوزه تأمین تجهیزات و ابزار پزشکی ،نیازهایی که وجود
داشت با مشارکت خیرین ،بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تأمین شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود :در این راستا ،یک اداره کل
در معاونت برای این کار اختصاص یافت که با تغییر خط 34واحد و کارگاه تولیدی،
در تأمین نیاز کاالهای سالمتمحور به قطب تبدیل شدیم و در این شرایط ،در حوزه
ماسک و سایر تجهیزات از ذخایر استراتژیک خوبی برخورداریم.
وی بیان کرد :در تالش بودهایم از مشارکت فعالین اقتصادی بهره ببریم و اتاق
بازرگانی و اتاق اصناف دراینباره قدمهای خوبی برداشتند و کمکهای نقدی و
غیر نقدی بهصورت میلیاردی ارائه شد و تا آذرماه سال 99بیش از 4میلیارد تومان
از طرف اتاق بازرگانی و یک میلیارد و  300میلیون تومان از طرف اتاق اصناف
اهداء شد.
غضنفری خاطرنشان کرد :از طریق دستگاههای دولتی و کارگاهها و اصناف،
بسیاری از تجهیزات پزشکی تأمین شد و در اختیار علوم پزشکی قرار گرفت،
در تأمین معیشت و تأمین مایحتاج نیز کمکهای خوبی انجام شد و هیئتها و
موکبهانیزکمکهاییداشتند.
وی تصریح کرد :از طریق ادارات و صمت و اصناف نیز اقدامات خوبی انجام شد
و برای تأمین کاالهای پرمصرف و میوه ذخایر مطمئنی داریم و میتوانند سهمی را
برایاینمنظورتأمینمیکنیم.
معاون استاندار قم تصریح کرد :استفاده از فرصتها برای حمایت از اقشار
آسیبدیده از رویکردهای مهمی بود و دراینباره تسهیالتی تعریف شد و قم در
پرداخت تسهیالت کرونایی رتبه خوبی داشت ،اما در جذب تسهیالت کرونایی در
قم ویژه اقشار ضعیف ،خألهایی وجود داشت که باید رفع شود.
وی بیان کرد :خأل تأمین تسهیالت را از سایر خدمات جلو بردیم و در حوزه
مالیاتی و بیمهای ،پیشنهاداتی دادیم که در سطح کالن مطرح میشود و مدیران را
مکلفکردیممسائلراپیشببرند.
معاون کمیته امداد استان قم:

 ۴۸۰۰فرزند یتیم و محسنین قمی
در انتظار حامی هستند
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم گفت :در سالجاری
چهار هزار و ۸۳۶فرزند یتیم و محسنین در این استان در انتظار حامی هستند.
 ،سید محمدرضا میره ای در این زمینه افزود :شهروندان قم در سال گذشته ۲۸
میلیارد تومان به فرزندان یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کمک
کردند .وی اضافه کرد :در سالهای گذشته طرحهایی همچون «هر کارمند ،یک
حامی»« ،هر حامی ،یک حامی جدید»« ،هر کالس یک حامی» و «هر مشترک
صندوقهای صدقات خانگی ،یک حامی» اجرا شد که نتایج خوبی به دنبال
داشت.
وی با بیان اینکه امسال پویش ایران مهربان با شعار «هیچ فرزندی در کشور
بدون حامی نباشد» در حال اجراست ،ادامه داد :برای تحقق این شعار و جذب
حداکثری حامیان برای ارتقاء سطح معیشت فرزندان اکرام و محسنین همه تالش
خود را به کار خواهیم بست .میره ای سهمیه جذب حامیان امسال استان قم را
 ۱۶هزار حامی عنوان و خاطرنشان کرد :در حال حاضر در استان قم یک هزار و
 ۷۱۲یتیم و سه هزار و  ۱۲۴فرزند محسنین تحت حمایت این نهاد هستند که در
انتظار حمایت خیران و حامیان هستند .وی گفت :هر کسی میخواهد در این کار
خداپسندانه شرکت کند عدد ۱را به سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۵ارسال کند.

2

اخبار

 شماره 5256ت وچهارم 
دوشنبه -ششم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 



روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت :

هدف کدام است ،حمایت
ازتولیدیاتولیدکننده؟

تفاوت ظریفی بین حمایت از تولید با حمایت
انحصاری از تولیدکننده وجود دارد و چنانچه به جای
حمایت از تولید فقط به حمایت از تولیدکننده بپردازیم ،بهشت موقتی برای برخی
تولیدکنندگانداخلیوالبتهمحدودواردکنندگانمجازفراهمکردهایمکهتاوانآنرا
صنایع و مردم پرداخت خواهند کرد.
شکی نیست که تولید منشاء همه آثار مثبت در اقتصاد ،معیشت و حتی زندگی
اجتماعی هر ملت و تمدن بوده و حمایت از آن در اولویت است .بر اثر تولید و
حمایت از آن است که رفاه اجتماعی ،رشد اقتصادی و ثروت ملی حاصل شده
و ارتقاء مییابد ،در کنار آن کاهش قیمتها رخ میدهد ،بیکاری نیز ریشهکن
میشودوباریشهکنیبیکاری،بسیاریازمعضالتاجتماعینیزفروکشمیکند.
برای همین است که در سالهای اخیر همواره شعار سال و هدفگذاری آن بر پایه
رونق تولید ،جهش تولید و حمایت از تولید و تالش برای مانعزدایی از روند تولید بنا
نهاده شده است.
اما فرق است بین حمایت از تولید و حمایت صرف از تولیدکننده و این دو شعار با
همدیگرهمپوشانیکاملنداشتهوتفاوتهایظریفیدارندکهبایدبهآندقتکرد
تا از مسیر اصلی منحرف نشویم.
همانطور که پیشتر نیز آمد بر اثر حمایت از تولید ،اهداف کالنی از قبیل رشد
لزایی ،کاهش تورم و باالخره افزایش صادرات و
اقتصادی ،تولید ثروت ،اشتغا 
ارزآوری و در یک کالم ،رفاه عمومی محقق خواهد شد ،اما در اثر حمایت انحصاری
و صرف از تولیدکننده ،همانطور که در برخی فعالیتهای تولیدی نیز مشاهده
میشود اهدافی از قبیل کاهش نرخ تورم ،افزایش صادرات ،ارزآوری و رقابتپذیری
در سطح بینالمللی اتفاق نخواهد افتاد ،بلکه برعکس در مواقعی بر اثر انحصار
ایجاد شده به بهانه حمایت از تولیدکنندگان ،شاهد افزایش نرخ تولیدات داخلی
نیز هستیم که در این صورت خسارت آن را مصرفکننده و آحاد جامعه پرداخت
میکنند.
متاسفانه دولتمردان ما در برخی رشتههای تولیدی ،هدف حمایت از تولید را با
حمایتازتولیدکنندهاشتباهگرفتهوازمسیراصلیمنحرفشدهوفقطبهحمایت
ازتولیدکنندگانآنهمباشیوههایغیراصولیپرداختندکهتبعاتمنفیآنبرتورم
داخلیکامالمشهوداست.
ممنوعیت واردات برخی از کاالهای مورد نیاز جامعه که در داخل کشور با کمبود
کیفی و ّ
کمی آن کاال روبهرو هستیم یا واردات انحصاری آن توسط چند تولیدکننده
و نه همه افرادی که مجاز به امر تجارت هستند ،از نمونه سیاستهای حمایت از
تولیدکنندگاناستکهمنافعآنفقطبهجیببرخیتولیدکنندههاسرازیرمیشود
و آحاد مردم نه تنها از آن نفعی نمیبرند بلکه تاوان حمایت غیر اصولی دولت از
تولیدکنندگانرانیزازجیبخودپرداختمیکنند.
برخی از تولیدکنندگان داخلی نیز نشان دادهاند که در شرایط انحصاری و غیر
رقابتی و ممنوعیت واردات ،کمتر به فکر مصرفکنندگان هستند و تا آن جایی که
میتوانند از شرایط پیش آمده به نفع منافع خود بهرهبرداری میکنند.
یکی از آخرین نمونههای این سیاست ،وضعیت نخ در بازار داخل است که از
نظر اتخاذ چنین روشی با افزایش شدید قیمت و البته با زمانهای طوالنی تحویل
مواجه شده و نرخهای آن در بازار داخل بهمراتب گرانتر از مشابه وارداتی آن شده
است .بهطور طبیعی این فشار قیمتی به حلقههای بعدی زنجیره تولید یعنی
بافندگان و سپس تولیدکنندگان پوشاک وارد شده و در نهایت به مصرفکنندگان
داخلیتحمیلمیشود.
بدیهی است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم ،چنین تولیداتی قادر به
جذب در بازار داخلی نشده و با توجه به اینکه از مشابه خارجی نیز گرانتر است،
قابلیت صادرات را نیز نداشته و در نهایت در بازار پس زده میشوند و ضرر آن در
درازمدت به چشم همگان اعم از مصرفکننده و تولیدکننده خواهد رفت.
بدیهی است در چنین حالتی ،شرایط مناسبی برای رونق مجدد قاچاق نیز مهیا
خواهد شد که موضوع بحث این یادداشت نیست.
با اتخاذ چنین سیاستی ،صنعت ریسندگی کشور یا هر صنعت دیگری که
اینگونه مورد حمایت دولتی قرار بگیرد ،کمکم از نظر قیمتی قدرت رقابت با رقبای
منطقهای خود را از دست داده و با توجه به بازار انحصاری داخلی ،تبدیل به یک
صنعت محلی و درونگرا شده و قدرت صادرات و ارزآوری خود را نیز بهتدریج از
دست خواهد داد .اتفاقی که پیشتر برای پوشاک و خودروسازی ما نیز رخ داده
استوایندورشتهصنعتینیزبهلحاظبازارانحصاریوگلخانهایکهسیاستهای
دولت برایشان فراهم کرده است ،تبدیل به صنایعی محلی و غیر رقابتی شدهاند که
فقطبرخیتولیدکنندگانداخلیازاینوضعیتسودمیبرند.
بر این اساس باید گفت که فرق ظریفی بین حمایت از تولید با حمایت انحصاری
از تولیدکننده وجود دارد و چنانچه به جای حمایت از تولید ،فقط به حمایت از
تولیدکننده بپردازیم آنهم نه از طریق توانمندسازی آن برای ورود به رقابتهای
بینالمللی از طریق ارتقای کیفی محصوالت تولیدی و کاهش قیمت تمام شده
آن و بلکه صرفا از طریق محدودیت و انحصار در واردات ،کمکی به رشد و اعتالی
آنرشتهصنعتیوهمچنینکاهشتورموارتقایمعیشتمردمنکردهایم،بلکهاین
قبیل صنایع را نیز از رقابتهای جهانی حذف کرده و ارزآوری کشور را نیز مختل
کردهایم و فقط بهشت موقتی برای برخی تولیدکنندگان داخلی و البته محدود
واردکنندگان مجاز فراهم کردهایم که تاوان آن را صنعت و مردم پرداخت خواهند
کرد.
عضوهیاتمدیرهجامعهمتخصصیننساجیایران
علیرضاحائری*

معاونهماهنگکنندهارتش:

هراقدامدشمنرابهخوبیپاسخمیدهیم

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به رزمایش های ارتش در یک سال گذشته
خاطرنشان کرد :دشمن به خوبی می داند که هر اقدامی کند به خوبی پاسخش
را خواهیم داد و این یعنی توان بازدارندگی و این توان ،تهدیدات را از کشور دور و
امنیت پایدار و توسعه پایدار را به دنبال دارد.
 ،امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش صبح یکشنبه در
مراسم رونمایی و تحویل دهی دستاوردهای تحقیقاتی نیروی زمینی ارتش (نزاجا)
با اشاره به اقدامات نیروی زمینی در مقابله با گروهکهای جدایی طلب خاطر
نشانکرد:نیرویزمینیقهرمانپیشازآغازجنگتحمیلیکهماجراهایجدایی
طلبی عناصر ضد انقالب آغاز شده بود ،در مقابل کسانی که بدنبال گرفتن سپر
انقالب از انقالب بودند ،ایستادند .نیروی زمینی همچنین با وجود همه مشکالتی
که داشت وارد دفاع مقدس شد و مقابل دشمن ایستاد و اولین مرحله مقابله با
دشمن را که جلوگیری از ورود دشمن به داخل مرزها بود ،به خوبی انجام داد.
ویباتاکیدبراینکهسازمانجهادگامهایبلندیدرجهتاعتالینزاجابرداشته
است ،گفت :نیروی زمینی توانست مسیر پیشرفت و ترقی را در دوران دفاع مقدس
پست سر بگذارد .نزاجا با بهره گیری از تجهیزات ،نیروی انسانی ،امکانات و قدرت
توکل خود توانست نقاط ضعفی که برایش بوجود آورده بودند را برطرف کند.
رئیس ستاد ارتش همچنین با اشاره به نیاز تجهیزات در اختیار نیروی زمین به
حفاظت و نگهداری و ارتقا برای حفظ و ارتقای توان رزمی این نیرو افزود :با تشکیل
سازمان جهاد خودکفایی در نیروی زمینی شاهد پیشرفت روز افزون در این نیرو
هستیم .دریادار سیاری تصریح کرد :ارتشی توانمند و خودکفا است است که بتواند
نیرویانسانیوتجهیزاتخودرادرداخلکشورتامینکندورشتههایوابستگیبه
بیرون را قطع کند؛ امروز نیروی زمینی و ارتش جمهوری اسالمی ایران با استفاده از
توانمندیهایداخلیکشوروارتباطباشرکتهایدانشبنیانتوانستهتجهیزات
مورد نیاز خود را تولید کند که موجب افتخار است .امروز با اتکا به توان داخلی و
اعتماد به جوانان گلوگاه ها را از بین برده ایم و به کسانی که می گفتند به شما
تجهیزاتنمیدهیم،تودهنیزدهایم.
ویگفت:امروزفرماندهنزاجاسامان هفرماندهیتشکیلدادهکهباتکیهبرگذشته
متوجه آینده هستند و به خوبی تهدیدات آینده را رصد و تجهیزات مورد نیاز را به
خوبی طراحی و تولید می کنند .تهدیدات آینده بسیار از تهدیدات امروز و گذشته
متفاوت است؛ ابعاد و تجهیزات و صحنه عملیات آن متفاوت است که این تفاوت
نیازمند دارا بودن ویژگیهایی خاص است.

بورس گرفتار سیاست شده است؛ دولت از بازار
سرمایه حمایت می کند

رییس جمهوری حمایت همه جانبه از بازار سرمایه را
سیاست اصولی و همیشگی دولت عنوان کرد و گفت:
سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود غیر کارشناسی
فعاالن سیاسی در اظهار نظر نسبت به بورس از
مشکالت امروز بازار سرمایه است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،

دویستوبیستمینجلسهستادهماهنگیاقتصادی
دولت امروز یکشنبه به ریاست رییس جمهوری برگزار
شد .در این جلسه ،گزارشی از وضعیت و شرایط بازار
سرمایه از سوی رییس سازمان بورس کشور ارائه شد و
راهکارهای پیشنهادی برای ثبات و رونق ،ایجاد آرامش
و تعادل در این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این گزارش همچنین با تحلیل عملکرد صندوق
تثبیت بازار سرمایه  ،پیشنهادهایی برای تقویت این
صندوق و افزایش نقش تعادل بخش آن در بازار سرمایه
ارایه و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در این
جلسه با اشاره به نقش محیط سیاسی در عملکرد
بازار سرمایه گفت :همچنان که افق مثبت در فضای
تولید و تجارت کشور و رفع تحریم ها و محدودیت
های خارجی وداخلی ،محاسبات سرمایه گذاران
در بازار بورس را تحت تاثیر قرار میدهد و آنها را به
تقاضای بیشتر در بازار و سرمایهگذاری در واحدهای
تولیدی کشور تشویق میکند ،ایجاد نگرانی نسبت
به دسترسی به بازارها و توان صادراتی بنگاههای
اقتصادینیزاثرمنفیبربازارتحمیلمیکند.
رییس جمهوری با تاکید بر حمایت همه جانبه

دولت از بازار سرمایه به عنوان یک سیاست اصولی
و همیشگی ،افزود :باید همراه با آموزشها و ایجاد
تمهیداتالزم،زمینههایحضورهمراهبااعتمادمردم
در بازار سرمایه فراهم باشد.
روحانی با بیان لزوم تالش های موثر و مداوم با
استفاده از ابزارهای الزم برای ممانعت از رکود بازار
بورس،اظهارداشت :سیستم بانکی در این شرایط
میتواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان
الزم برای اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران بورسی
 ،رونق را به بازار بازگرداند.
رییس جمهوری سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود
غیر کارشناسی فعاالن سیاسی در اظهار نظر نسبت
به بورس را از مشکالت امروز بازار سرمایه برشمرد و
گفت :بازار سرمایه ،بازار بسیار حساسی است و برخی
اظهار نظرهای نسنجیده میتواند بر شرایط این بازار
تاثیرگذارباشد.
روحانی تاکید کرد :همه باید از مدیریت هدفمند
بازار سرمایه توسط شورای بورس حمایت کنند و
این شورا باید از پیشنهادهای فعاالن بازار سرمایه و
ابتکارات جدید برای ثبات بخشی و ایجاد رونق در این
بازاراستقبالنماید.

معاون اول رییس جمهوری:

میوههای در معرض فساد ارتباطی به ستاد تنظیم بازار ندارد

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه میوههای در معرض فساد ارتباطی به ستاد
تنظیم بازار ندارد ،گفت :کسانی که به دنبال فرصت بودند تا میوههای شب عید را
ذخیره کرده و آن را پس از ایام عید در زمان باال رفتن قیمتها عرضه کنند ،اگر امروز
متحمل ضرر و زیان شده اند ،خودشان مسئول هستند.
اسحاق جهانگیری ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار با اشاره به گزارشهای رییس
کل گمرک در این جلسه در خصوص موجودی کاالهای اساسی در بنادر و انبارهای
گمرک گفت :براساس این گزارش  ۵میلیون و  ۳۰۰هزار تن کاالی اساسی در بنادر،
کشتیها و لنگرگاهها موجود است که عددی قابل توجه برای تامین کاالهای اساسی
خواهدبود.
معاون اول رییس جمهوری از مدیران و دست اندرکاران ستاد تنظیم بازار خواست
برنامهریزیهای الزم را انجام دهند تا این کاالها با سرعت هرچه بیشتر از گمرک
ترخیص شود و به مراکز مصرف و به دست مردم برسد تا دغدغهای در خصوص
کاالهای اساسی وجود نداشته باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارشهای سازمان هواشناسی مبنی بر خشکسالی در
بسیاری از استانهای کشور در سال جاری از وزیر جهاد کشاورزی خواست گزارشی
برای مقابله با بحران خشکسالی و تامین علوفه مورد نیاز دام تدوین کند تا چنانچه نیاز
به افزایش واردات نهادههای دامی وجود داشته باشد ،در این خصوص تصمیمگیری
شود.

وی همچنین با اشاره به گزارش رییس سازمان غذا و دارو در خصوص تامین واکسن
کرونا،تصریح کرد :واکسن کرونا برای عموم مردم کشور بصورت رایگان تامین میشود
که این موضوع از طریق تولید داخل و واردات در دستورکار دولت قرار دارد و بانک
مرکزی نیز تامین ارز مورد نیاز خرید واکسن کرونا را در اولویتهای خود قرار داده است.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر فاسد
شدن مقادیر زیادی پرتقال ،اظهار کرد :براساس گزارشهای دستگاههای اجرایی،
میوههای در معرض فساد ارتباطی به ستاد تنظیم بازار ندارد .کسانی که به دنبال
فرصت بودند تا میوههای شب عید را ذخیره کرده و آن را پس از ایام عید در زمان
باال رفتن قیمتها عرضه کنند ،اگر امروز متحمل ضرر و زیان شده اند ،خودشان
مسئول هستند .جهانگیری ضمن قدردانی از وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی
و همه دست اندرکاران تامین میوه و کاالهای اساسی برای شب عید،با انتقاد از برخی
رسانهها که عالوه بر نادیده گرفتن عملکرد مثبت دستگاههای مسئول ،خطای
دیگران را به پای دولت می نویسند ،تصریح کرد :متاسفانه برخی رسانه ها به جای
قدردانی از عملکرد دستگاههای ذیربط در تامین و توزیع مناسب میوه در ایام پایانی
سال و شب عید ،اقدامات نادرست دیگران را به نام دولت ثبت میکنند.
وی افزود :دولت نه تنها از نقدهای سازنده ناراحت نمی شود بلکه از آن استقبال
میکند اما بدنام کردن و زیرسوال بردن اقدامات مثبت به خاطر اقدامات غلط افرادی
خارج از دولت ،کاری نادرست است.

سخنگویشوراینگهبان:

مشارکت در انتخابات احساس مسوولیت به آینده ایران است
سخنگوی شورای نگهبان گفت :از لحاظ سیاسی،
مشارکتدرانتخاباتیعنیاحساسمسئولیتنسبت
به آینده ایران و با این مشارکت است که حمایت
و پاسداری از نظام اسالمی و قدردانی خود را از
شهدای انقالب اسالمی نشان میدهیم و اگر در پای
صندوقحاضرنشویمیعنینسبتبهسرنوشتکشور
بیتفاوتهستیم.
عباسعلیکدخداییدرنشستاتحادیهانجمنهای
اسالمی دانشجویان در اروپا که به مناسبت انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۱۴۰۰به صورت مجازی
برگزار شد ،اظهار کرد :توصیه اول من این است باید
در سنگر علم و دانش و آموزش تالش کنید و در هر
رشتهای که هستید انشاالله بتوانید برای پیشرفت
کشورمثمرثمرباشید.
سخنگوی شورای نگهبان افزود :فقط نفس
درسخواندن کافی نیست باید خودتان را درگیر
مسائل سیاسی ،اجتماعی و  ...کشور کنید و در
فرصت ممکن بتوانید با کولهباری از دانش به کشور
بازگردیدوبتوانیدباچشمانیبازبرایپیشرفتجامعه
اسالمیتالشکنید.

کدخدایی تصریح کرد :از لحاظ سیاسی ،مشارکت
در انتخابات یعنی احساس مسئولیت نسبت به آینده
ایران و با این مشارکت است که حمایت و پاسداری از
نظام اسالمی و قدردانی خود را از شهدای انقالب
اسالمی نشان میدهیم و اگر در پای صندوق حاضر
نشویم یعنی نسبت به سرنوشت کشور بیتفاوت
هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد:
کسانی که صالحیتشان احراز نمیشود ،قانون
اجازه نمیدهد که شورای نگهبان مسائل مرتبط با
پروندهشان را بازگو کند.
کدخدایی گفت :شورای نگهبان نفعی از منظر
حزبی ندارد و مثل قاضی بیطرف است و چون حزب
نیستیم نمیتوانیم شرایط رأیآوری نامزدها را در
بررسیصالحیتهالحاظکنیم.
وی ادامه داد :شورای نگهبان بر اساس وظیفهای
کهبرعهدهداردانجاموظیفهمیکندوممکناستکه
خطا هم کرده باشد و معصوم نیست اما طبق مر قانون
عمل کرده و میکند و باید دقت کرد که بررسی شرایط
به شکل صحیحی انجام شود.

سندی دال بر سوءاستفاده کارکنان نهاد
شورای نگهبان وجود ندارد
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد :هرگز سند
یا اسنادی دال بر سوءاستفاده اعضاء و کارکنان نهاد
شورای نگهبان وجود نداشته و ندارد و هنگامی که
گزارشهای واصله را پیگیری کردیم مشخص شده
افرادی به اسم شورای نگهبان کالهبرداری میکنند
که سخنگوی قوه قضاییه نیز این مسأله را تأیید و
احکام کالهبرداران را اعالم کردند.
کدخدایی بیان کرد :درخصوص بررسی
صالحیتها قید قانون آن است که دالیل رد
صالحیت باید مستقیم به خود داوطلب گفته شود
که ما این کار را میکنیم اما با وجود فضاسازیهای
سیاسی طبق قانون نمیتوانیم دالیل رد صالحیت را
عمومیکنیم.
وی تصریح کرد :از دانشجویان خارج از کشور
دعوت میکنم در برگزاری و نظارت بر انتخابات
ریاست جمهوری در شعب خارج از کشور همکاری و
کمک کنند و مسئوالن اجرای انتخابات در خارج از
کشورازظرفیتدانشجویاننیزاستفادهکنند.

رئیس سازمان حج و زیارت:

برای سناریوهای مختلف در برگزاری حج   ۱۴۰۰آمادگی داریم  

رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد :این سازمان با پیش بینیهای انجام شده
برای سناریوهای مختلف در نحوه برگزاری حج تمتع امسال آمادگی داشته و برنامه
ریزیهای الزم در دست انجام است و منتظر پاسخ رسمی عربستان در این زمینه
هستیم.
علی رضا رشیدیان روز یکشنبه اظهار کرد :وزارت حج عربستان علیرغم پیگیری ها
و مکاتبات متعدد ما و سایر کشورهای اسالمی ،هنوز پاسخی در خصوص برگزاری یا
عدم برگزاری حج تمتع امسال نداشته است .وی عنوان کرد :در این میان مباحثی
مطرح است که عربستان با پذیرش درصدی از سهمیه کشورهای اسالمی و شرط
واکسیناسیون ،قصد برگزاری حج امسال را دارد اما تاکنون این موضوع به صورت
رسمی اعالم نشده است .وی با بیان اینکه حج تمتع سال گذشته فقط محدود به
حضور اتباع عربستانی و اتباع خارجی مقیم عربستان با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی بود ،افزود :اما هنوز برنامه ای برای شیوه برگزاری مراسم حج امسال از
سوی کشور میزبان اعالم نشده است .رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به رویکرد
عربستان و وزارت صحه این کشور در برگزاری عمره ماه مبارک رمضان و دستورالعمل
هایی مبنیبرواکسیناسیونوقرنطینه ۷۲ساعتهدربدوورودزائران،گفت:بهنظرمی
رسد عربستان در حال ارزیابی امکان برگزاری حج تمتع و پذیرش محدود حجاج از

خارج این کشور است .وی با بیان اینکه در صورت برگزاری حج ،اولویت ما در سازمان
و نیز ستاد ملی مقابله با کرونا سالمت ،آرامش و امنیت زائران کشورمان است ،اظهار
کرد :در این راستا وزیر بهداشت و درمان وعده داده که در صورت برگزاری حج و الزام
واکسیناسیون حجاج ،تمامی واکسن مورد نیاز زائران در موعد مقرر تامین می شود.
رشیدیان با تاکید بر اینکه برای تمامی احتماالت در نحوه برگزاری حج تمتع آمادگی
داریم ،گفت :سال گذشته ثبت نام ها را انجام داده و ارز مورد نیاز حجاج نیز با مصوبه
و موافقت دولت با نرخ ارز مصوب سال گذشته تامین کردیم که این مهم موجب شد تا
نوسانات نرخ ارز تاثیری بر ارز حجاج نداشته باشد .وی در این میان با اشاره به نوسانات
قیمت خدمات در عربستان ،افزایش قیمت بنزین و نیز مالیات بر ارزش افزوده و
تاثیرات آن ،گفت :شنیده ها حاکی است کشور میزبان در صورت برگزاری حج تمتع
برخی دستورالعمل ها شامل محدود کردن تعداد حجاج در اتاق ها و کاهش تعداد
مسافران در اتوبوس ها را مدنظر دارد که این اقدامات ممکن است موجب افزایش
هزینه های ارزی شود .رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد :برای تعیین این هزینه
ها درصورتی که عربستان موضع رسمی خود در خصوص حج تمتع و نحوه پذیرش
حجاج را اعالم کند ،توسط کارشناسان ما در قرارداد با شرکت های خدماتی کشور
میزبان و برنامه ریزی ها مشخص و اعالم می شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

سهلانگاری مجلس در بررسی الیحه حمایت از زنان غیرقانونی است

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده
سهلانگاری مجلس شورای اسالمی در بررسی
الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت را خالف رویه
قانونگذاری کشور و اصول قانون اساسی دانست.
معصومه ابتکار روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی
با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا ضمن تشریح
عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم و معاونت امور زنان و
خانواده در ارائه لوایح مورد نیاز اصالح قوانین حمایتی
از زنان و کودکان یادآور شد :موضوع خشونت علیه
زنان و کودکان یکی از مسائل مهم همه جوامع است
و بر همین اساس ساز وکارهای مداخله در آسیب ها و

تمهیداتی از بعد فرهنگی ،حقوقی و اجتماعی طراحی
و اجرایی کرده شده است .وی افزود :در دولت یازدهم و
دوازدهم هم به طور خاص و کامل به موضوع خشونت
علیه کودکان و نوجوانان و زنان پرداخته و تالش شد در
زمینه گفتمان سازی برای این موضوع گام های موثری
برداشته شود تا اینکه سرانجام الیحه حمایت از حقوق
کودکان و نوجوانان در مجلس دهم تصویب شد که
درحال حاضر هم در ابعاد مختلف به این قانون توجه
شده و قوه قضاییه دوره های آموزشی در ارتباط با آن را
برای قضات برگزار کرده است .معاون رئیس جمهوری
افزود:وزارتدادگستریهمبهطورگستردهبرایاجرای

این قانون تدابیر الزم را تدوین و کار کرده تا آنجا که آیین
نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
مراحل آخر را در کمیسیون فرهنگی سپری می کند و
بزودی به دولت ابالغ می شود .ابتکار یادآور شد :اجرایی
کردن سازوکارهای مداخله در بحران های اجتماعی
یکی از راهکارهای اجرای بهینه این الیحه است که یکی
از دستگاه هایی که هم در مورد این قانون و هم پیرامون
الیحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت همکاری
خوبی انجام داده است ،اورژانس اجتماعی  ۱۲۳است
که خوشبختانه از ابتدای دولت دوازدهم به طور خاص
مورد حمایت معاونت امور زنان و خانواده بوده و است.

سخنگویستادملیمقابلهباکروناخبرداد:

اعالمسایتواکسیناسیونکرونا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اعالم سایت رسمی ثبتنام واکسیناسیون
کرونا و جزییات فاز دوم واکسیناسیون کرونا گفت :فاز اول واکسیناسیون کرونا در کشور
انجام شده و از روز سه شنبه فاز دوم واکسیناسیون در کشور آغاز و واکسن کرونا به افراد
 ۸۰سال به باال تزریق میشود.
علیرضا رییسی درباره ثبت نام برای واکسیناسیون کرونا در فاز دوم افزود :تاکید
میکنیم که هیچ گونه مراجعه حضوری به مراکز بهداشتیو درمانی کشوربرای ثبتنام
در فاز دوم واکسیناسیون کرونا وجود ندارد.
وی ادامه داد :آغاز واکسیناسیون فاز دوم کرونا از روز سه شنبه فقط برای افراد ۸۰
سال به باال خواهد بود .در اکثر شهرها و روستاهای ایران ،پرونده الکترونیک این افراد
در اختیار حوزه بهداشت قرار دارد و بنابراین از طریق تلفن و از مرکز بهداشت با آنها
تماس گرفته شده و در روز و ساعت مشخص برای تزریق واکسن کرونا دعوت میشوند.
تکلیفکسانیکهپروندهالکترونیکسالمتندارند
رییسی اظهار کرد :ممکن استبرخی افراد دارای پرونده الکترونیکسالمتنباشند
که در این زمینه مقرر شد همه روسای دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور،
شماره تلفنی را از هفته آینده یعنی  ۱۱اردیبهشت  ۱۴۰۰اعالم کنند تا افراد  ۸۰سال
به باال که با آنها تماس گرفته نشده ،با آن شماره تلفن تماس گرفته و اطالعات آنها جهت
واکسیناسیون کرونا ثبت شود .وی ادامه داد :بنابراین هیچ گونه مراجعه حضوری برای
ثبتنامواکسیناسیونافراد ۸۰سالبهباالبه مراکزبهداشتیودرمانینخواهیمداشت
و اطالعات به صورت تلفنی اخذ و ثبت میشود.
اعالمرسمیسایتثبتنامواکسیناسیونکرونا
سخنگویستادملیمقابلهباکروناگفت:برایسایرگروههایسنینیزازهفتهآینده
سایت  Salamat.gov.irمعرفی شده و افراد به این سایت مراجعه کرده و اسم آنها ثبت
میشود .وی ادامه داد :بر اساس ثبت نام انجام شده ،برای افراد پیامک ارسال شده و
به آنها اطالع داده میشود که در کدام فاز واکسیناسیون قرار گرفتهاند .سپس از طریق
پیامک از افراد برای واکسیناسیون دعوت میشود.
واکسیناسیونکرونادرشبکهبهداشترایگاناست
رییسی تاکید کرد :واکسیناسیون در شبکه بهداشت در سراسر کشور به صورت
رایگان انجام شده و هیچ گونه وجهی برای ثبت نام و تزریق واکسن پرداخت نمیشود.
وزیر آموزش و پرورش:

سایه«کنکور» برپیکره نظام تعلیم و تربیت
سنگینیمیکند

وزیر آموزش و پرورش گفت :سایه «کنکور» بر پیکره نظام تعلیم و تربیت سنگینی می
کند ،باید پیامدهای ناخواسته این آزمون را مدیریت کنیم.
محسنحاجیمیرزاییدرجلسه ۱۴۷ستادراهبریاجراینقشهجامععلمیکشور
که به ریاست سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد ،اظهار
داشت:اینکهچرابایدبهبحث«سوابقتحصیلی»اهمیتبدهیمبهایندلیلاستکه
این موضوع تحت الشعاع «کنکور» و «مسایل اجتماعی» قرار گرفته است.
وی ادامه داد :امروز که این مساله در محدوده فهم و علم ما قرار گرفته است ،حتی اگر
یک ساعت وقت داشته باشیم باید به این کار اهتمام کنیم.
وزیر آموزش و پرورش یادآور شد :نظام تعلیم و تربیت ،اهدافی دارد و ۱۲سال یک
میلیون معلم و ۱۵ونیم میلیون دانش آموز را دور هم جمع می کند ،در این دوره
شخصیت سازی انسان ها باید اتفاق بیفتد و اگر ما نظام ارزیابی را برداریم دیگر
انگیزهای برای تحقق این اهداف دوره۱۲ساله باقی نمیماند.
حاجی میرزایی افزود :هدف «کنکور» این نبوده است که نظام تعلیم و تربیت را ویران
کند ،بلکه هدف این بوده است که در رشتههای پر متقاضی و محدودیت دانشگاهها،
داوطلب برتر انتخاب شود ،اما نتیجه آن این شده که نظام تعلیم و تربیت را منهدم کرده
است .وی همچنین گفت :باید سیاست گذاری سنجیده ای تدوین شود تا مسال ه حل
شود .هنوز در تعریف مساله به اتفاق نظر نرسیده ایم.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :نظام تعلیم و تربیت اهدافی دارد که باید
محقق شود و کنکور به گونه ای در آن اهداف ،مداخله کرده است که نظام تعلیم و تربیت
را نابود کرده است و هدف ما این است که این دوره اهمیت پیدا کند.
حاجی میرزایی تصریح کرد :برای اهمیت پیدا کردن این دوره ،باید این موضوع
اهمیت پیدا کند .قرار نیست در این طرح جدید نیز همین آزمونها گرفته شود ،بلکه
باید به اهداف پرداخت و آنها را محقق کرد.
ویتاکیدکرد:اگراهدافنظامتعلیموتربیت،محققنشودسرمایهمادرنظامتعلیمو
تربیت هدر میرود .کسی که این۱۲سال را سپری میکند باید به اهدافی که در شورای
عالی انقالب فرهنگی تعیین شده ،رسیده باشد و باید به آن وزن داده شود.
حاجی میرزایی توضیح داد :باید پیامدهای ناخواسته کنکور را مدیریت کنیم؛ لذا
طرح پیشنهادی نمیتواند مشکالت موجود را حل کند؛ اما می تواند به عنوان گامی
برای نزدیک شدن به هدف به کار برده شود.
رییس ستاد انتخابات کشور :

انتخاباتقطعادرموعدمقرربرگزارمیشود

رییس ستاد انتخابات کشور گفت :دولت و وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تعویق
انتخابات ندارند و انتخابات طبق زمان بندی اعالم شده در  ۲۸خردادماه برگزار می
شود.
جمال عرف درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات ۲۸
خردادماه اظهار کرد :با توجه به روند قانونی زمان بندی انتخابات که طبق قانون و با
نظر مشترک ارکان اجرا و نظارت انتخابات ،مورد توافق قرار گرفته است ،کار انتخابات
طبق برنامه پیش می رود و اخذ رأی در روز مقرر انجام می شود .در مقاطع مختلف
دوران پس از انقالب اسالمی هم تحت هیچ شرایطی انتخابات به تعویق نیفتاده است.
در این مرحله نیز ،قطعا انتخابات به تعویق نمی افتد و در ۲۸خرداد ماه برگزار می شود.
وی در ادامه در خصوص طرح برخی اظهارات ناظر بر تعویق انتخابات از سوی
شماری عناصر سیاسی و رسانه ای گفت :این موارد ،گمانه زنی شخصی است و دولت
و وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تعویق انتخابات ندارند و ما این را به صراحت اعالم
میکنیم.
رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تشدید بیماری ویروس کرونا و لزوم رعایت
پروتکل های بهداشتی برای برگزاری انتخابات ،تصریح کرد :تاکید مستمر وزیر کشور،
اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی مرتبط با انتخابات است که از قبل تنظیم شده و
باید با دقت اجرایی شود .ما هم در حال بازنگری برنامه های خود بوده و خود را برای
وضعیت ها و سناریوهای مختلف آماده کرده ایم .البته امیدواریم با فروکش کردن موج
چهارم بیماری در هفته های پیش رو و جلوگیری از ورود ویروس کرونای هندی به
کشور ،با موج جدیدی در خرداد ماه مواجه نشویم.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد:

افزایش ۶۷درصدی مستمری
مددجویان در سال ۱۴۰۰

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت :مستمری خانوادههای تحت حمایت
کمیته امداد در سال جاری به طور میانگین ۶۷درصد افزایش یافته است.
سیدمرتضی بختیاری با قدردانی از تالشهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی
برای تصویب رقم نهایی مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزود:
در الیحه بودجه  ۱۴۰۰افزایش  ۲۵مستمری مددجویان پیشنهاد شده بود که با
پیگیریسازمانهایحمایتیونمایندگان،پسازبررسیهایکارشناسی،درنهایتبا
تخصیصبودجهازمحلتبصره، ۱۴افزایش ۶۷درصدیمستمریخانوادههایتحت
حمایت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
وی با تشریح جزئیات ارقام مستمری پرداختی به خانوادههای تحت حمایت در سال
جاری عنوان کرد :خانواده مددجوی تک نفره سال گذشته مبلغ  ۱۹۸هزار تومان
مستمری دریافت میکرد که این رقم در سال جاری به  ۳۵۰هزار تومان میرسد.
همچنین رقم پرداختی برای خانواده دو نفره از  ۳۳۱هزار تومان به ۵۰۰هزار تومان و
برای خانواده سه نفره از  ۴۳۰هزار تومان به  ۷۰۰هزار تومان رسیده است.
بختیاری افزود :در سال  ۱۴۰۰خانواده چهار نفره تحت حمایت  ۹۰۰هزار تومان و
خانواده پنج نفر به باال یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان مستمری دریافت خواهد کرد.
رئیس کمیته امداد گفت :بیشک پرداخت این ارقام پاسخگوی همه نیازهای
خانوادههای تحت حمایت نیست اما امیدواریم با کمک مردم نیکوکار بتوانیم در حد
توان مشکالت جامعه هدف را رفع کنیم.
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فردی که دچار اضطراب است چه احساسی دارد؟

چگونه به کسی که اضطراب دارد کمک کنیم؟

افرادی که اختالل اضطراب دارند اغلب در شرایط عادی روزمرهی خود
احساس نگرانی میکنند و این وضعیت بر عملکرد کاری ،اقتصادی و
سالمتیشان اثر میگذارد و نمیتوانند به خوبی از عهدهی مسئولیتهای
خود بربیایند .آنهایی که با فرد دچار اختالل اضطراب زندگی میکنند
میدانند که این عارضه تا چه حد میتواند سخت باشد .به همین دلیل در این
مطلب توصیههایی به شما ارائه میدهیم که در این مورد میتواند برایتان مفید
باشد.
اضطراب به یک احساس شدید ناراحتی ذهنی گفته میشود که عالئمی
در سطح هیجانی و رفتاری ایجاد میکند .افرادی که دچار اضطراب هستند
ممکناستاحساسخفگی،تپشقلب،دردقفسهسینه،گریهبدونکنترل،
لرز ،تنش عضالت و ترس از ُمردن کنند .وجود این عالئم میتواند برای کسانی
که اطالع کاملی از اختالالت اضطرابی ندارند گیجکننده باشد .اضطراب به
آرامی ایجاد میشود و شروع آن میتواند از دوران کودکی ،نوجوانی و یا اوایل
دورانبزرگسالیباشد.
افرادی که اختالل اضطراب دارند اغلب در شرایط عادی روزمرهی خود
احساس نگرانی میکنند و این وضعیت بر عملکرد کاری ،اقتصادی و
سالمتیشان اثر میگذارد و نمیتوانند به خوبی از عهدهی مسئولیتهای
خود بربیایند .آنهایی که با فرد دچار اختالل اضطراب زندگی میکنند
میدانند که این عارضه تا چه حد میتواند سخت باشد .به همین دلیل در این
مطلب توصیههایی به شما ارائه میدهیم که در این مورد میتواند برایتان مفید
باشد.
فردی که دچار اضطراب است چه احساسی دارد؟
برای کمک به کسی که اضطراب دارد اولین کاری که میتوانیم بکنیم
این است که بدانیم او در زمان اضطراب چه احساسی دارد .برخی از عالئم
اضطراب شامل موارد زیر میشود:
 .نگرانی بیش از حد در مورد مسائل روزمره
 .مشکل در کنترل نگرانی و اضطراب
 .به سختی آرام شدن
 .مشکل در حفظ تمرکز

برای همه ما پیش میآید که شب بدی را گذرانده باشیم و
خواببهچشمماننیامدهباشد.اینکهبیخوابیبهسرآدم
بزند امری طبیعی است اما اگر این بیخوابی و بدخوابی
تبدیلبهیکعادتدائمیشودوشماهمیشهدچارکمبود
خوابباشیدمیتواندنشانهمشکلیدرسالمتیتانباشد.
در این مطلب  9بیماری جدی مرتبط با کمبود خواب را
ً
عنوانمیکنیم.لطفاباماهمراهباشید.
بیماریقلبی
بیماریهای عروق کرونری همانند دیگر مشکالت قلبی
ً
و ریوی معموال با خواب در ارتباط هستند .در واقع نزدیک
به  44درصد افرادی که از اختالالت قلبی رنج میبرند با
مشکالت و کمبود خواب مواجه هستند در حالی که تنها
 10درصد عموم مردم از اختالالت خواب رنج میبرند .این
آمار نتیجه بررسیهای کالج قلب و عروق آمریکا است .به
عقیده متخصصان در طول روز مایعات بدنی باعث ورم
طبیعی در ناحیه پاها میشود .زمانی که شب به خواب
میرویم ،این مایعات طبیعی در کل بدن پخش میشوند.
اما اگر قلب به درستی کار نکند ممکن است این مایعات در
قلب و ریهها راکد بماند.
از عالئم بیماری قلبی میتوان به احساس فشار یا درد در
قفسه سینه ،نفسنفس زدن و ضربان تند یا نامنظم قلب
اشاره کرد .بیماریهای قلبی دومین عامل مرگومیر در
کشوری مانند کانادا و اولین عامل مرگ در ایاالتمتحده
آمریکا محسوب میشوند .در کشور ما نیز این بیماریها
اولین عامل مرگ و میر ایرانیها شناخته شده است .اگر
خواب ناکافی ،بیکیفیت و نامناسبی دارید و احساس
ً
ناراحتیقلبیمیکنیدحتمابهمتخصصمراجعهکنید.
مشکالتتیروئید
پرکاریغدهتیروئیدباعثتسریععملکردهایمتابولیکی
مختلف بدن میشود .افرادی که به این مشکل مبتال
هستند احساس بیقراری میکنند و انرژی بیش از
اندازهای دارند .به گفته انجمن خواب آمریکا ،این افراد در
طول شب به سختی میتوانند آرام بگیرند و به خواب بروند.
افرادی که از پرکاری تیروئید رنج میبرند در مراحل اولیه
بیماری احساس بیقراری زیادی دارند؛ اما به مرور بدن
احساس خستگی میکند .این افراد در نهایت نیز بر اثر
کمبود خواب به احساس فرسودگی دچار میشوند .از
دیگر عالئم پرکاری تیروئید میتوان به لرزش دستها،
خستگی عضالنی ،دفع مداوم و کاهش وزن اشاره کرد.
اگر مدام بیخواب میشوید و عالئم ذکر شده را نیز تجربه
ً
کردهاید حتما آزمایش خون بدهید تا میزان هورمونهای
تیروئیدتانبررسیشوند.
آرتروز
براساسبررسیهایمحققانکانادایی 50درصدافرادی
که از آرتروز رنج میبرند دچار مشکالتی در خواب هستند.
ً
البتهبیخوابیاینافرادصرفابهدلیلاحساسدردنیست.

 .به راحتی غافلگیر شدن
 .به سختی به خواب رفتن یا در خواب ماندن
 .احساس مداوم خستگی
 .عضله درد یا شکمدرد
 .سردرد
 .احساس ناراحتی که فرد قادر به توضیح آن نیست
.تعریق
 .مشکل در بلع
 .سرگیجه یا احساس تنگی نفس و ...
همانطور که متوجه شدید عالئم اضطراب میتوانند فرد را در یک موقعیت
ناراحتکننده و ناخوشایند قرار دهند و او نتواند به خوبی به کارهای روزمرهی
خودبرسد.بههمیندلیلمتخصصیندربرخیموارد،درمانداروییراتوصیه
میکنند.
چطور به فرد مضطرب کمک کنیم؟
اعضای خانواده و دوستان ِ کسانی که از اضطراب رنج میبرند اغلب
نمیدانند چگونه با این شرایط برخورد کنند و ممکن است احساس پریشانی
کنند .بنابراین خوب است بدانید در این موقعیتهای حساس چگونه رفتار
کنید ،چون عدم آگاهی باعث میشود به جای اینکه به این فرد کمک کنید،
ناراحتی او را بیشتر کنید.
اولین کاری که برای کمک به فرد مضطرب باید انجام دهید این است که
آگاهی خود را باال ببرید  .الزم است بدانید اضطراب چگونه است .پیش از هر
چیزی اولین منبع خود فرد مضطرب است که میتواند از احساس خود ،شما
را مطلع و آگاه کند ،و سپس کتابها و متون پزشکی و معتبر که در دسترس
عموم قرار دارند .البته میتوانید با یک روانشناس و مشاور نیز صحبت کنید.
همدلیکنید
سعی کنید فرد دچار اضطراب را درک کرده و با او همدلی کنید .خود را با
همدلی جای او بگذارید.
به او گوش دهید
ً
گاهی فرد مضطرب نیاز دارد که به حرفهایش گوش دهید و این کار موقتا

او را آرام میکند .همچنین اگر نشان بدهید که گوش شنوایی برای او هستید
و هر زمان که خواست میتواند به شما دسترسی داشته باشد آرام خواهد شد.
احساس فرد مضطرب را بیاهمیت جلوه ندهید
فرد مضطرب را چه با تمسخر و چه با قضاوتهایتان آزار ندهید .هرگز نباید
رنج فرد مضطرب را کماهمیت جلوه بدهید یا پیش پا افتاده تلقی کنید.
سرزنشنکنید
سرزنش و نکوهش شما ناراحتی و اضطراب او را بیشتر میکند .فرد مضطرب
با توجه به عالئمی که دارد ممکن است نتواند شرایط را کنترل کند؛ اما بیشتر
از هر کس دیگری دلش میخواهد آرام و قرار بگیرد.
شمامضطربنشوید
اگر شما هم مضطرب و دستپاچه شوید فرد مقابلتان که در حال حاضر دچار
اضطراب است احساس خطر خواهد کرد و شرایط بدتر هم خواهد شد.
کمکش کنید تا یک بررسی عینی انجام دهد
یک تجزیه و تحلیل واقعی به کمک شما از آنچه روی داده میتواند به فرد
مضطرب کمک کند تا بهتر با شرایط کنار آمده و آرام شود.
کمکش کنید تا جلوتر از این لحظه را ببیند
به فرد مضطرب کمک کنید تا شرایط قبلی را به خاطر بیاورد که چقدر به
نظرش سخت میآمده اما حل و برطرف شده است ،پس حاال هم میتواند
راهحل الزم را پیدا کند.
نکات بیشتر برای کمک به کسی که اضطراب دارد
 .حامی باشید
به فرد مضطرب نشان بدهید که در مواجهه با ترسهایش از او حمایت
میکنید و پیشرفتهای او را ارزشمند میدانید.
 .بیش از اندازه مراقبت نکنید
طبیعی است که دلتان بخواهد از کسی که دوستش دارید مراقبت و
محافظت کنید؛ اما نباید در این کار زیادهروی کنید زیرا ممکن است به مرور
زمان باعث تداوم مسئله شود.
 .به فرد مضطرب نگویید آرام باشد
گفتن این حرف فقط تنش و نگرانی او را بیشتر میکند و باعث میشود
بیشتراحساسآشفتگییاناراحتیکند.
.جلبتوجهنکنید
واضح است که شما برای آرام شدن فرد مضطربی که دوستش دارید کنارش
هستید اما باید این کار را بدون اینکه توجه دیگران را به خودتان جلب کنید
ً
انجام دهید .مثال اگر فرد مضطرب در اماکن عمومی عالئمش ظاهر میشود،
جلب توجه دیگران را کردن فقط باعث میشود او بیشتر احساس نگرانی کند.
 .حواس او را پرت کنید
ً
سعی کنید حواس فرد مضطرب را معطوف چیز دیگری کنید .مثال از او
بخواهید به تنفس شما دقت کند و با او همراهی کنید تا از تنفس آرام و عمیق
شماتقلیدکند.
 .خودتان با آرامش حرف بزنید
گوش دادن به صدای آرام اما محکم میتواند به آرامش طرف مقابل کمک
کند.
 .به او یادآوری کنید که این نیز میگذرد
یادآوری کنید که عالئمش کمکم خواهند رفت ،هرچند اآلن شدید و
ناراحتکنندهاند.
مشاوره با یک روانشناس یا رواندرمانگر
عالوه بر توصیههای ارائه شده ،اگر احساس میکنید بهتر و بیشتر باید به
فرد مضطربی که با او زندگی میکنید کمک کنید ،میتوانید از راهنماییهای
یک روانشناس استفاده کنید .انواع تراپیها میتوانند به فرد مضطرب و شما
ً
کمککنند.مثالذهنآگاهیمیتواندبهشماکمککندکنترلبیشتریروی
خودتان و شرایطی که در فرد مقابل ایجاد اضطراب میکنند داشته باشید .به
هر حال یک متخصص ،بهترین کسی است که در حل این مسئله به شما
کمک خواهد کرد.

این 9بیماری شما را بیخواب میکند

واقعیت این است که آرتروز باعث ایجاد التهاب و اضطراب
در بدن میشود که یک دور باطل ایجاد میکنند .آرتروز با
از بین رفتن غضروف ایجاد میشود و پاسخ بدن به نبود
غضروفبروزالتهاباست.نتایجتحقیقاتنشانمیدهند
که افزایش التهاب نیز با کمبود خواب همراه میشود .بر اثر
یک دور باطل ،بیخوابی نیز باعث افزایش التهاب و درد
میشود و التهاب نیز باعث کاهش کیفیت خواب میشود.
بر اساس مطالعات انجمن آرتروز کانادا ،بیش از 100
نوع مختلف آرتروز با تظاهرات و عالئم متعدد وجود دارد از
جمله:دردهایمفصلی،تورم،خشکییاسفتی،خستگی
یا بثورات که ظاهر میشوند و بعد از مدتی از بین میروند.
متأسفانهتشخیصاینبیماریکارچندانسادهاینیست.
بنابراین الزم است که با مشاهده عالئم اولیه با پزشک
متخصصمشورتکنید.
آلرژیها
مواد حساسیتزای موجود در هوا باعث بروز التهاب در
مجاری بینی شده و میزان تولید هیستامین را افزایش
میدهد .هیستامین موادی است که باعث ایجاد احتقان
و ترشحات قسمت پشت بینی میشود .این عالئم که
در طول روز نیز ناراحتکننده هستند در طول شب
آزاردهندهتر شده و باعث بدخوابی میشوند .نتایج
بررسیها نشان میدهند که بیش از  40درصد مشکالت
مربوط به خواب به دلیل عالئم اینچنینی آلرژی بروز
ً
میکند .حتما میدانید که داروهای زیادی وجود دارند که
بدون نسخه نیز به فروش میرسند و تأثیر زیادی در کنترل
آلرژی دارند .اگر مطمئن نیستید که بیخوابیتان به دلیل
آلرژی است بهتر است به عالئم دیگر این مشکل از قبیل

یکمتخصصتغذیه:

سرفه ،عطسه ،ریزش اشک ،خارش در گلو و مجاری بینی
نیزتوجهداشتهباشید.
ریفالکساسیدمعده
بر اساس گزارش موسسه خواب آمریکا ،ریفالکس
معده یکی از عوامل اصلی بیخوابی در بین افراد  45تا
 64سال محسوب میشود .به این ترتیب که اسید معده
به سمت مری باال میآید و باعث بروز سوزش ،سرفه و
احساس خفگی در حال استراحت میشود .از دیگر عالئم
ریفالکس معده میتوان به التهاب لثهها ،گلودرد و بوی بد
دهان اشاره کرد .بهتر است به پزشک مراجعه کنید .روش
درمان این مشکل تغییر برخی عادتهای زندگی و مصرف
دارو است.
افرادی که از پرکاری تیروئید رنج میبرند در مراحل اولیه
بیماری احساس بیقراری زیادی دارند؛ اما به مرور بدن
احساس خستگی میکند .این افراد در نهایت نیز بر اثر
کمبود خواب به احساس فرسودگی دچار میشوند .از
دیگر عالئم پرکاری تیروئید میتوان به لرزش دستها،
خستگی عضالنی ،دفع مداوم و کاهش وزن اشاره کرد
آپنهخواب
خر و پف مزمن و با صدای بلند که اغلب با خفگی و
نفسنفس زدن همراه است عالمت واضح آپنه انسدادی
خواب است .زمانی که میخوابید ،عضالت گلو به طور
طبیعی شل میشوند .این شل شدن عضالنی در افرادی
که به آپنه خواب دچار هستند بیشتر است و همین امر
باعث میشود که مجاری تنفسی مسدود شوند .در این
صورت نیز فرد به مدت بسیار کوتاه از خواب بیدار میشود
تا بتواند نفس بکشد .از عالئم دیگر این مشکل میتوان

به سردردهای صبحگاهی ،تعریق شبانه ،خشکی دهان
و گلودرد در بیداری اشاره کرد .افرادی که از آپنه خواب
رنج میبرند به سختی میتوانند در طول روز تمرکز
داشته باشند .توجه داشته باشید که نباید این بیماری را
نادیده گرفت و کماهمیت شمرد .چون باعث خستگی و
خوابآلودگی در طول روز میشود و همچنین ممکن است
باعث ایجاد فشارخون باال و افزایش خطر اختالالت ضربان
قلب و بیماریهای قلبی دیگری شود .برای تشخیص این
ً
بیماریحتمابهپزشکمراجعهکنید.
سندرمپاهایبیقرار
اگر پاهایتان دچار گزگز ،سوزش به همراه احساس
سنگینی در شب شده است امکان دارد دچار سندرم
پاهای بیقرار شده باشید .برخی از بیماران احساس
میکنند که چیزی در اطراف پاهایشان میخزد و یا در
اعماق عضالت اندامهای تحتانیشان آب در جریان است.
ً
افرادی که به این اختالل دچار هستند تقریبا همیشه
تمایل دارند که پاهایشان را تکان دهند تا تنشهای وارد
شده تسکین پیدا کند .واقعیت این است که عالئم این
مشکل در ساعات پایانی روز زمانی که بدن در حالت
استراحت است تشدید پیدا میکند و در نتیجه فرد
نمیتواند به خوبی بخوابد .اگر دچار مشکل بیخوابی و
عالئم ذکر شده هستید به پزشک مراجعه کنید.
بیماریپارکینسون
بیماریهای نورودژنراتیو مانند زوال عقل ،آلزایمر و
پارکینسون اغلب با اختالالت خواب همراه هستند .به
گفته محققان مرکز مطالعات بیماری پارکینسون دانشگاه
کالیفرنیا ،افرادی که به پارکینسون مبتال هستند به طور
طبیعی میخوابند اما در طول شب بارها از خواب بیدار
میشوند و سپس به سختی به خواب میروند .خواب این
افرادهمچنینبهواسطهکابوس،سندرمپاهایبیقراروتکرر
ادرار در طول شب مختل میشود .پارکینسون یک بیماری
مربوط به دستگاه ایمنی مرکزی است که افراد سالمند
را درگیر میکند .این بیماری باعث ایجاد لرزش ،مشکل
تعادل ،مشکل تکلم ،راه رفتن یا غذا خوردن ایجاد میکند.
افسردگی
سهچهارم افرادی که از افسردگی رنج میبرند دچار
بیخوابی نیز میشوند .ارتباط بین خواب و افسردگی
پیچیده است .کمبود خواب نه تنها در افسردگی نقش
دارد اما تغییراتی در مغز افراد افسرده به طور مستقیم روی
خواب تأثیر میگذارد .به همین دلیل درمان افسردگی باید
با استراحت همراه باشد .شما میتوانید در سایتهای
اینترنتی تستهایی پیدا کنید که به تشخیص افسردگی
کمک میکنند .در هر حال ،اگر تصور میکنید دچار
عالئم افسردگی مانند بیعالقگی ،از دست دادن انگیزه،
احساس ناامیدی ،دردهای عمومی بدن و تغییرات اشتها
ً
مواجه شدهاید حتما به پزشک مراجعهکنید.

روزهداران در ایام کرونا
ازمصرفشیرینیبپرهیزند

متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه روزهداران باید در ایام کرونا از مصرف
شیرینی پرهیز کنند گفت :با مصرفنان ،غالت و کربوهیدراتهای پیچیده،بدن
نیازمند استفاده از کربوهیدارتهای ساده از جمله شیرینی و شکر نخواهد بود.
خدیجه رحمانی با اشاره به اصول روزهداری در شرایط کرونایی افزود :روزه به
عنوان یک امر مذهبی در قرآن برای اشخاص سالم ضروری است ،بنابراین بیماران
زمینهای که در معرض خطر قرار دارند ،نباید روزه بگیرند.
وی ادامه داد :اصل نخست برای انجام این فریضه در شرایط کنونی رعایت شدید
پروتکلهای بهداشتی و رژیم غذایی سالم است .در یک رژیم غذایی سالم باید هر
یک از گروههای اصلی غذایی (در حد متعادل) مصرف شود ،به عنوان مثال از
گروه نان و غالت برای تامین انرژی استفاده شده و در صورت مصرف نان ،غالت و
کربوهیدراتهایپیچیده،بدننیازمنداستفادهازکربوهیدراتهایسادهازجمله
شیرینی و شکر نخواهد بود.
رحمانی ادامه داد :مصرف ماده شیرین سبب افزایش سریع قند خون و سپس
ترشح انسولین میشود که این امر قند خون را مجددا کاهش خواهد داد؛ بر این
اساس ،شخص مجددا احساس نیاز و تمایل به شیرینی پیدا کرده و این مساله
سیستمایمنیبدنراتضعیفمیکند.
وی با تاکید بر مصرف مایعات افزود :آب و مایعات نیز حداقل  ۶لیوان در طول
 ۲۴ساعت باید مصرف شود؛ بازه زمانی افطار تا سحر حداقل سه تا چهار لیوان
آب و یک تا دو لیوان چای نوشیده شود .این مایعات در ایام کرونا بدن را هیدراته
نگه داشته و این امر بسیار کمککننده خواهد بود .اما همراه با غذا مصرف نشود.
رحمانی ادامه داد :گروه نان و غالت باید حداقل  ۶واحد در روز یعنی سه واحد
در سحری و سه واحد در افطار مصرف شود .گروه گوشتها نیز که پروتئینهای
الزمبدن را تامین میکند ،به منظور جلوگیری از تحلیل عضالتباید مصرفشود.
به گفته این پزشک ،ذخایر کربوهیدراتی در بدن محدود است و پس از  ۸ساعت
کاهش پیدا میکند؛ بر این اساس مصرف پروتئینها برای جلوگیری از تحلیل
عضلههابایدموردتوجهقراربگیرد.
رحمانی اضافه کرد :انواع گوشت ،تخممرغ و پنیر و حبوبات سرشار از منابع
پروتئینی بوده و این گروه باید در وعده سحر و افطار استفاده شود .همچنین گروه
لبنیات باید دو تا سه واحد استفاده و روزه را با یک لیوان شیر گرم و خرما باز کنید.
این متخصص رژیم درمانی یادآور شد :اکنون باتوجه به شیوع کرونا مصرف
میوهجات و سبزیجات نیز بسیار حائز اهمیت است .این مواد خوراکی منبع اصلی
تامینویتامینهاوموادمعدنیاست.
وی افزود :از گروه سبزیجات هم حداقل سه واحد در طول روز باید مصرف شود؛
دو واحد در سحر (یک واحد خام ،یک واحد پخته جهت جذب آنتیاکسیدان) و
یک واحد نیز در افطار.
رحمانی با بیان اینکه سبزیجات رنگین آنتیاکسیدان باالتری جذب میکنند،
ادامه داد :از گروه میوهجات هم حداقل ۲واحد میوه (یک واحد پس از افطار و یک
واحد پس از سحری) باید توسط روزهداران استفاده شود.
بهگفتهاینمتخصصتغذیه،سبزیجاتومیوهجاتبهدلیلآبپیوسته،بهحفظ
آب بدن هم کمک کرده و روزهدار را کمتر در معرض تشنگی قرار میدهد.
استفادهازمکملهایخوراکیمستلزمارزیابیتغذیهایاست
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت :مصرف الکل خوراکی با تصور غلط
پیشگیری از کرونا نه تنها کذب است بلکه کارایی کبد را دشوار و بدن را نیز با کمبود
ویتامین"ب"مواجهمیکند.
رحمانی افزود :بیماری کووید ۱۹-به عنوان یک بیماری تنفسی مرتبط با ریه
بوده و وارد مجاری تنفسی میشود ،اما استفاده از این ماده به منظور پیشگیری
و درمان کرونا وارد دستگاه گوارش میشود و گاه به کلیه و سایر ارگانهای بدن
انتقالمییابدبنابراینبرایپیشگیریومعالجهاینبیماریاثرگذارنخواهدبود.
ویادامهداد:الکلخوراکیهمچنینبرایمتابولیزهشدن،ویتامینگروه"ب"را
از بین میبرد ،بنابراین بدن را با کمبود ویتامین "ب" روبهرو میکند.
اینپزشکبااشارهبهمکملهایخوراکیازجملهقرص جوشان(ویتامینسی)
گفت :به منظور جذب ویتامینها باید از مواد غذایی طبیعی همچون میوهجات
وسبزیجات استفاده شود .مکملهای تغذیهای عمدتا پس از ارزیابی تغذیهای،
برایرفعکمبودهاتجویزمیشود.
رحمانیاضافهکرد:اینمکملهاهمچنینکوتاهمدتاست،بهصورتپروتیین
توصیه نمیشود و با رفع کمبودها مصرف متوقف خواهد شد.
مطالعه جدید نشان می دهد؛

ارتباط مصرف بیشتر قارچ با کاهش خطر
ابتال به سرطان

طبقنتایجیکتحقیقجدید،مصرفزیادقارچباکاهشریسکسرطانمرتبط
است.
بهگزارشخبرنگارمهربهنقلازساینسدیلی،بررسیسیستماتیک ۱۷مطالعه
سرطان از سال  ۱۹۶۶تا  ۲۰۲۰مربوط به دادههای بیش از  ۱۹,۵۰۰بیمار
سرطانی نشان میدهد بین مصرف قارچ و خطر ابتالء به سرطان ارتباط وجود
دارد.
قارچ سرشار از ویتامینها ،مواد مغذی و آنتی اکسیدان است .یافتههای تیم
تحقیقازدانشگاهایالتیپنسیلوانیانشانمیدهدکهاینسوپرخوراکیهمچنین
میتواند به محافظت در مقابل سرطان کمک کند.
محققان دریافتند افرادی که هر نوع قارچ را در رژیم غذایی روزانه خود قرار
میدهند ،با خطر کمتر ابتالء به سرطان مواجه هستند .طبق یافتهها ،افرادی که
روزانه ۱۸گرم قارچ میخورند در مقایسه با افرادی که قارچ مصرف نمیکنند۴۵،
درصد کمتر با خطر ابتالء به سرطان روبرو هستند.
«جیبریلامبا»،سرپرتتیمتحقیق،دراینبارهمیگوید«:قارچدارایبیشترین
منبع غذایی ارگوتیونئین است ،که یک آنتی اکسیدان و محافظ سلولی بی نظیر و
قویمحسوبمیشود.تجمیعآنتیاکسیدانهادربدنممکناستبهمحافظت
در برابر استرس اکسایشی کمک کرده و خطر ابتالء به سرطان را کاهش دهد».
محققان با بررسی سرطانهای خاص ،به قویترین ارتباطات با سرطان سینه
اشاره کردند زیرا افرادی که به طور منظم قارچ میخورند ،خطر سرطان سینه در
آنها به طور قابل توجهی کمتر بود.
به طور کلی ،این یافتهها شواهد مهمی در مورد اثرات محافظتی قارچ در برابر
سرطان ارائه میدهد .محققان برای مشخص شدن بهتر مکانیسمهای موجود و
سرطانهای خاص ،بر مطالعات بیشتر در آینده تاکید دارند.
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پیک چهارم کرونا را جدی بگیریم

دبیرجامعه زینب (س) در قم مطرح کرد؛

نقش آفرینی بانوان در عرصه های
سیاسی و فرهنگی
دبیرجامعه زینب (س) در قم با بیان
اینکه زنان ایرانی در عرصههای مختلف
علمآموزی فرهنگی اجتماعی و سیاسی
همانندمرداننقشآفرینهستند،گفت:
جامعه زینب (س) حزب موفق و فراگیر
ملی متشکل از بانوان ،اندیشمندان و
متفکریناست.
نرجس نیازمند عصرروزشنبه در مراسم
معارفه دبیرجامعه زینب (س) در قم ،که
به صورت مجازی برگزار شد ،اظهار کرد:
زنان موجب قوام خانواده و پرورش دهنده نسل آینده هستند و با حفظ جایگاه
زن مسلمان میتواننددر تمامصحنههایاجتماعیهمراه مردانگامبردارندودر
جامعهخویشاثربخشباشند.
وی با بیان اینکه زنان ایرانی در عرصههای مختلف علمآموزی فرهنگی
اجتماعیوسیاسیهمانندمرداننقشآفرینهستند،گفت:جامعهزینب(س)
حزب موفق و فراگیر ملی متشکل از بانوان ،اندیشمندان ،متفکرین ،متقدمین
مبارزه پیش از انقالب به رهبری امام خمینی (ره) است.
دبیرجامعه زینب (س) قم با اشاره به تاکید رهبرمعظم انقالب در زمان ریاست
جمهوریشان مبنی بر گسترش فعالیتهای تشکیالتی زنان برای کلیه اقشار
جامعه اعم از متخصصین حوزه و دانشگاه ،فرهنگیان و دانشجویان گفت :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
هایفرهنگی،اجتماعیوسیاسیاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره برنامه های پیش رو برای انتخابات
گفت :در قم سه انتخابات خبرگان رهبری ،شورای اسالمی شهر و ریاست
جمهوری برگزار می شود که از انتخابات های بسیار حساس از بعد انقالب
محسوب می شود .نیازمند با اشاره به حضور فعال بانوان در انتخابات بیان کرد:
قمی ها همواره در صحنه انتخابات خوش درخشیده و حضور فعالی دارند و
درصد مشارکت باالیی را به خود اختصاص می دهند که در این راستا نقش بانوان
والییدرصحنهبرکسیپوشیدهنیست.
الزم به ذکراست :طی مراسمی که به صورت مجازی برگزار شد ،اعظم حاجی
عباسیدبیرجامعهزینب(س)طیحکمینرجسنیازمندرابهعنواندبیرجامعه
زینب (س) در قم به مدت یکسال منصوب کرد.حاجی عباسی در این مراسم
ضمن توصیه بر تشویق حضور بانوان در مشارکت در انتخابات گفت :از قم انتظار
می رود زنان با الگو گرفتن از حضرت معصومه (س) در راه جهاد و پیشتازی در
مشارکتسیاسیپیشگامباشند.
معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری قم:

 ۷۰میلیارد تومان توسط ستاد مردمی و
خیرین  به نیازمندان اهداء شد

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت :در سال گذشته ۷۰
میلیارد تومان توسط ستاد مردمی و خیرین قم به نیازمندان اهداء شد.
بیژن سلیمان پور در جلسه ستاد مردمی مقابله با کرونای استان که در سالن
کرامت استانداری برگزار شد ،با قدردانی از تالش خیرین و تشکلهای مردمی
در حمایت از اقشار ضعیف اظهار داشت :دستور اصلی جلسه ،کمک مؤمنانه
و مواسات است ،با آغاز شیوع کرونا و پس از گذشت چند هفته از بیماری بر
ٔ
درزمینه سامان بخشی به
اساس دستور استاندار در سال گذشته  5گروه کاری
کمکهای مؤمنانه و طرح مواسات رهبری شکل گرفت.
معاون استاندار قم افزود :این کارگروهها شامل کارگروه مشارکتهای اجتماعی
و تشکلهای مردمنهاد ،کارگروه درمان و تأمین تجهیزات پزشکی ،کارگروه تأمین
و تولید و توزیع اقالم اساسی ،ستادهای مردمی و اقشار آسیبپذیر و کارگروه
موکبها و مراکز اقامتی است.
وی بابیان پرهیز از موازیسازی و سوق دهی به اهداف و همافزایی بهعنوان
مهمترین رسالت این کارگروهها تصریح کرد :تالش شد کمکها بهطور مطلوب
و شایسته در اختیار مردم قرار بگیرد و در این مسیر اتفاقات بینظیری رقم خورد.
سلیمان پور عنوان کرد :در سال گذشته  70میلیارد تومان توسط ستاد مردمی
و خیرین قم به نیازمندان اهداء شد ،قرار بود در اهدای کمکها،سامان ه و بانک
اطالعاتی تدوین شود که میتوانستیم پایلوت در کشور شویم و دراینباره برنامهها
را نوشتیم اما وقتی اجرای آن به سازمان اجتماعی کشور منعکس شد ،اعالم
کردند بانک را ایجاد میکنند .وی خاطرنشان کرد :وضعیت بیماری کرونا در
کشور حاد و بغرنج شده و پیشبینی میشود تا چند هفته آینده چنین شرایطی
حاکم باشد ،در جلسه قبلی ستاد مدیریت کرونا دستور داده شد تا در جهت
ارزیابی کمکها ،جلسهای تشکیل شود .معاون استاندار قم گفت :با توجه به
اینکه در ماههای اخیر با تشدید ممنوعیتها ،فضای کسبوکار دچار زیان و
آسیب شده است ،در ماه مبارک رمضان با عنایت بر منویات رهبری در جهت
کمکهای مؤمنانه ،اقداماتی باید انجام شود .وی افزود :گزارشهای خوبی
از تالشها ارائهشده و پیشنهاد میشود بن بهجای سبد کاال در افزایش رعایت
پروتکلها و حفظ کرامت اقشار ضعیف و سهولت بیشتر تهیه شود که امیدواریم
خیرین و مؤسسات خیریه ،توزیع بن را در دستور کار قرار دهند.
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزشوپرورش استان قم:

 ۱۷۸دانشآموز قمی در آزمون
المپیادهایعلمیپذیرفتهشدند

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزشوپرورش استان قم گفت۱۷۸ :
دانشآموز قمی در مرحله نخست آزمون ملی المپیادهای علمی پذیرفته شدند
که نسبت به سال گذشته ۵۲درصد رشد یافته است.
علی طالبی افزود :این افتخارات توسط دانشآموزان پایههای دهم و
یازدهم واحدهای آموزشی متوسطه دوم استان کسب شده که در تمام ادوار
آموزشوپرورشقمبینظیرمیباشد.
وی بیان کرد :فرآیند آزمون المپیادهای علمی دانشآموزی هر ساله بهصورت
هماهنگ در  ۱۲رشته ادبی ،اقتصاد و مدیریت ،تفکر و کارآفرینی ،جغرافیا،
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ،ریاضی ،کامپیوتر ،فیزیک ،شیمی،
زیستشناسی ،زمینشناسی ،نجوم و اخترفیزیک از میان داوطلبان پایههای
دهم و یازدهم در سطح کشور طی  ۳مرحله برگزار میگردد.
وی اضافه کرد :آن دسته از داوطلبانی که آزمون مرحله سوم (معروف به دوره
تابستانی) را با موفقیت به پایان رسانند ،به مدال طال ،نقره یا برنز دست خواهند
یافت .به گفته طالبی ،توزیع مدالهای کشوری در هر رشته بهجز ریاضی که
حدود ۶۰مدال میباشد ،حدود ۴۰مدال است که رنگ آن بر اساس امتیاز کسب
شده توسط دانشآموزان ،معین و اهدا میگردد.
وی ادامه داد :در هفت رشته اصلی از  ۱۲رشته موجود در المپیادهای علمی
دانشآموزی ،حائزان مدالهای کشوری ،ضمن عضویت در بنیاد ملی نخبگان،
از مزایای سهمیه در کنکور سراسری نیز بهرهمندمیشوند.
وی خاطرنشان کرد :در سال تحصیلی جاری  ۲هزار و  ۲۵۴دانشآموز دختر
و پسر در هشت مدرسه استعدادهای درخشان استان قم مشغول به تحصیل
میباشند .رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزشوپرورش قم افزود :در سال
تحصیلی پیش رو ،برای نخستین بار در استان قم  ،رشته هنرستانی کامپیوتر
(گرایششبکهونرمافزار)دردبیرستانپسرانهاستعدادهایدرخشانشهیددکتر
شهریاری ایجاد میشود که دانشآموزان (پایه نهم سال تحصیلی جاری) مستعد
عالقهمند به ادامه تحصیل در رشتههای فنی و حرفهای ،از سال تحصیلی آینده،
از این خدمات آموزشی و پرورشی در مدارس استعدادهای درخشان بهرهمند
خواهندشد.

خطر عادی انگاری کرونا؛ مرگ تنها برای همسایه نیست

یکرفتارشناسمیگوید:خیزشموجهایدومتاچهارمکرونانتیجهعادیانگاری
است .البته با وجود نگرانیهای نظام سالمت ،مسیر سفر ،ترددهای شهری و
تشکیل دورهمیهای خانوادگی باز بود و خود الگویی برای عادیانگاری شد.
همزمان با هشدارها نسبت به روند عادیانگاری کرونا در کشور و ورود کشور
به موج چهارم کووید ،۱۹-آمار مبتالیان و بستری شدگان ویروس کرونا افزایش
قابلتوجهیپیداکردهاست.
اینروزهابیماریکرونابرکلنقشهکشورسایهانداخته،بهطوریکهبیشترشهرها
به رنگ نارنجی و قرمز کرونایی درآمدهاند ،اما با این حال هنوز برخی مرگ را برای
همسایه میدانند و بعد از یکسال و اندی از شیوع بیماری سعی دارند جان خود و
دیگرانرابارعایتنکردنشیوهنامههایبهداشتیبهخطربیندازند.
در این میان به تازگی بابک دینپرست دبیر قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید
بر اینکه عادیانگاری بیماری عامل موثر در افزایش شهرهای قرمز در کشور بوده
است،گفته«:طبقآخرینگزارشها،میزانرعایتپروتکلهایبهداشتیبهعددی
در حدود ۵۸درصد رسیده؛ عادیانگاری عامل افزایش شهرهای قرمز بوده است».
چراییافزایششهرهایقرمز
به گفته دینپرست ،شرایط بیماری در کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد و در
شرایط پیش رو باید با بسیج همه امکانات و البته همراهی مردم بهصورت رعایت
کاملپروتکلهایبهداشتیبرموجچهارمبیماریغلبهکنیم.
وی با بیان اینکه برای مهار موج چهارم بیماری کرونا راهی جز هماهنگی و
همافزایی ظرفیتها در کشور نیست ،گفت :براساس تجربه ،مکانیسم کارآمد و
عملیاتی در مهار بیماری منحوس کرونا ،رعایت دستورالعملها و پروتکلهای
بهداشتی است و باید میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی از وضعیت کنونی ۵۸
درصد به باالی  ۹۰درصد برسد.
از دیگر سو با وجود اخطارها و هشدارهای جدی متخصصان حوزه بهداشت،
برخی از افراد جامعه قانونگریزی میکنند و پروتکلها و محدودیتها را نادیده
ً
میگیرند ،این مساله هم از سوی مردم و هم از طرف مسئوالن دائما مورد انتقاد است
و معتقدند که برای عبور از بحران ملی کرونا نیاز به مشارکت همگانی است اما قدم
خاصی در این زمینه برداشته نمیشود.
خیزش موجهای دوم تا چهارم کرونا نتیجه عادیانگاری
در ارتباط با این موضوع مجید ابهری رفتارشناس و آسیبشناس اجتماعی
به ایرناپالس گفت :نکتهای که در ابتدا باید به آن تاکید کنم این است که دلیل
اصلی خیزش موجهای دوم تا چهارم کرونا نتیجه عادیانگاری شرایط بود .البته
مسئوالن با وجود نگرانیهای نظام سالمت ،مسیر سفر ،ترددهای شهری و تشکیل
دورهمیهای خانوادگی را باز گذاشتند و خود الگویی برای عادیانگاری شدند.
عادیانگاری کرونا موجهای بعدی را به دنبال دارد .در شرایط کنونی نیز رعایت
پروتکلهای بهداشتی یک اولویت مهم به شمار میرود .امروز مردم باید فارغ از توجه
به رنگبندیها ،رعایت پروتکلهای بهداشتی را در اولویت قرار دهند.
ابهری ادامه داد :از آغاز شیوع کرونا تا کنون متأسفانه مردم پیامهای متفاوت و گاه
متناقضیازسویمسئوالندریافتکردهاند،تصمیمگیریهایدیرهنگامهمسبب
شد تا جامعه به سمت عادیانگاری سوق داده شود .پیش از عید نوروز صحبتهایی
مطرح شد ،مبنی بر اینکه ویروس انگلیسی خطرناک است و از عراق وارد خوزستان
شده ،اما متناسب با هشدارهایی که متخصصان میدادند ،تصمیمهای بهموقع
گرفته نشد .برای متخصصان امر روشن بود که شیوع بیماری در ایام تعطیالت عید
میتواند نگرانکننده باشد و باید تصمیمهای جدی ،بهموقع و محکمتری برای منع
تردد گرفته میشد اما نشد.
رسانه خطر عادیسازی را جدی بگیرد
این رفتارشناسافزود :یک موضوع بسیار مهم باید مورد تأکید همواره صداوسیما
و رسانهها باشد و آن خطر عادیانگاری است .هر زمانی حس کنیم که مساله تمام
شدهومشکلینیست،بالفاصلهعادیانگاریشروعشودامااکنونبایدسختترین
محدودیتهااعمالشود.
در این مدت هر وقت ازدحام ،تردد و اجتماعات بدون مراعات پروتکلهای

بهداشتی زیاد شد ،بالفاصله با پیک مواجه شدیم .باید در مورد پروتکلهای
بهداشتیسختگیریبیشتریوجودداشتهباشدبویژهاینکهاینبیماری،تنهابحث
پزشکی نیست ،بلکه پیامدهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی دارد که روح و روان
جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته وی ،در حال حاضر بیماری کرونا باعث رشد اقتصادی منفی در دنیا شده و
ضربههای شدیدی به اقتصاد کشورها وارد کرده است .اتفاقی عجیب و بیسابقه که
کمتر موردی مشابه آن در تاریخ وجود دارد.
تمهیداتاجراییجدیگرفتهشود
ابهری معتقد است وقتی تصمیمی گرفته میشود که به مدت ۱۰روز باید همه جا
ً
تعطیل باشد و این امر به قانون تبدیل میشود ،طبعا هم باید اجرا شود.
متأسفانه در کشور ما و در میان شهروندان بیتوجهی به قانون زیاد است،
همانطور که در مورد قوانین راهنمایی و رانندگی میبینیم ،تا وقتی که برخوردها
جدی نشود ،بسیاری از مردم خود را ملزم به رعایت قانون نمیدانند .در این مورد
هم باید تمهیدات اجرایی جدی گرفته شود .وی ادامه داد :سؤال اینجاست که آیا
دستگاههای اجرایی برای اعمال قانون تعطیلی  ۱۰روزه آماده شدهاند؟ وقتی که
دستگاههای اجرایی آماده نباشند ،نباید از مردم یک جامعه انتظار پیروی کامل از
قانون و به دست آوردن نتیجه الزم را داشته باشیم.
این آسیبشناس ادامه داد :تا وقتی که ناهماهنگیهای مدیریت بحران برطرف
نشود ،موضوعی که به عنوان بحران ملی ،همه جامعه را درگیر کرده ،حل نخواهد
شد؛ به طور قطع ارادهای منسجم برای دنبال کردن راههای مقابله با کرونا و محدود
کردن آن باید وجود داشته باشد .اگر این اتفاق نیفتد ،باید منتظر امواج بعدی هم
باشیم ،در عینحال مهار موج فعلی هم دشوارتر میشود.
نباید ناهماهنگیها به نقطهای برسد که یک وزیر مسئول بیاید و اعالم استیصال
کند،دراینشرایطهمهارکانحاکمیت،ستادمدیریتبحرانودستگاههایمجری
ً
گ باشند و با این مشکل و بحران بزرگ اجتماعی برخورد
باید با یکدیگر کامال هماهن 
سیاسینکنند.
بازدیدمیدانیوبررسیدقیقوضعیترعایتپروتکلها
ابهریتاکیدکرد:بررسیوارائهتحلیلیازآثارمثبتومنفیاعمالمحدودیتهای
تردد بین شهری و شبانه از سوی دستگاههای اجرایی و متولی این طرح در استانها
الزم است .نوع محدودیتهایی که صورت میگیرد براساس رنگبندی کرونایی و
مطابق با دستورالعملهاست و اگر شهرستانی نیاز به دستورالعمل دیگری دارد باید
پیشنهاد خود را ارائه دهد تا در مورد آن تصمیمگیری شود.
ویافزود:برایاینکهبتوانیمدراینزمینهعملکردقابلقبولیداشتهباشیم،بایدبا
دید دو ماهه ،اقدامات الزم توسط دستگاههایی که جامعه هدف آن هستند ،صورت
گیرد .همچنین بازدید میدانی و بررسی دقیق وضعیت رعایت پروتکلها و تطابق
آن با گزارشهای اعالمی انجام شود تا سطح رعایت دستورالعملهای بهداشتی با
نظارت دقیق و اتخاذ سازوکار مناسب ارتقا یابد زیرا کاهش میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی افزایش تصاعدی آمار مبتالیان را به همراه خواهد داشت.

انقالب در پیاده سازی اطراف حرم حضرت معصومه (س) ؛

پیاده راه انقالب اقدامی ارزنده در قلب تپنده قم

گزارش :سمانه سادات فقیه سبزواری

پیاده راه انقالب که از زمان بهره برداری رسمی آن بیش
از دوماه نمی گذرد ،انقالبی در زمینه پیاده سازی اطراف
حرم حضرت معصومه (س) محسوب می شود که در عین
رضایتمندی کسبه نگرانی کسادی رونق اقتصادی را هم
به دنبال دارد.
پیاده راه انقالب؛ پروژه ای که از سال ۹۶پس از گذشت
بیش از ۵سال از ایجاد باغ راه بهار در دستور کار شهرداری
قرار گرفت و برای اجرای این طرح در ابتدا مبادی های
ورودیخیابانچهارمردانیاانقالببستهشدتامطالعات
اجرایی این پروژه به پایان برسد.
برای اجرای این طرح باید مطالعات تخصصی صورت
می گرفت و پس از آن جابجایی تاسیسات و آمادهسازی
اذهان عمومی برای اجرای این پروژه انجام می شد .این
پروژه حد فاصل خیابان ارم تا تقاطع عمار یاسر قرار دارد
که مطالعات و ایجاد زیرساخت های این طرح حدود ۳
سال زمان برد.
پاییز سال گذشته بود که مرتضی سقائیان نژاد از اجرای
آرامسازی خیابان انقالب در دو شیفت کاری و با اعتبار
اولیهای بالغبر  ۴.۵میلیارد تومان در آخرین روزهای
آذرماه سال خبر داد.
محمودمسگریرئیسکمیسیونشهرسازیومعماری
شورایاسالمیشهرقمدرگفتوگویی،یکیازمهمترین
علل اجرای پروژه پیاده را ه سازی خیابان انقالب را
ساماندهی خیابانهای اطراف حرم ذکر کرد و گفت:
باتوجه به ثبت باالی تردد عابران پیاده در خیابانهای
اطراف حرم و لزوم افزایش ایمنی عابران ،این طرح در
قم به اجرا رسید .آخرین روزهای سال  ۱۳۹۹همزمان با
مبعث نبی مکرم اسالم این پروژه به بهره برداری رسید
و فضایی زیبا و دل انگیز را برای زائران و مجاوران ایجاد
کرد .فضایی سنگ فرش و پاکیزه که موجب رونق پیاده
روی در این مسیر شد .حلوایی زاده معاون فنی و عمرانی
شهرداری قم نیز در گفت وگویی با اشاره به اجرای
موفقیت آمیز این طرح اشاره کرد و گفت :مبلمان شهری
و روشنایی در این پروژه انجام شد و اکنون پروژه پیاده راه
انقالب به مساحت  ۱۳هزار و  ۱۰۰مترمربع در حدفاصل
خیابان ارم تا خیابان انقالب به اتمام رسید و برای استفاده
عموم در اختیار مردم گذاشته شده است.
بنا به گفته کارشناسان شهری پیاده راه سازی این
مسیر به منظور آرامسازی ترافیکی و هویت بخشی به این
معبر از حدفاصل سه راه شیخان تا چهار راه عماریاسر که
توسط شهرداری قم انجام شده است ،گامی ارزشمند
برای کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم
حضرت معصومه (س) به شمار می رود.
در این راستا به سراغ کسبه قدیمی و ساکنان بومی این
منطقه رفتیم و با آنان گپ و گفتی انجام دادیم .از سمت
شیخان به سمت خیابان چهارمردان یا پیاده راه (انقالب)
روانه شدیم و با محمد احمدی که یکی از کسبه قدیمی
این محدوده که  ۲۵سالی می شود مشغول فروش کفش
است ،سر صحبت را باز کردیم .وی ضمن تقدیر از پاکیزه

شدن این محدوده گفت :تا پیش از اجرای این طرح
ترافیک و سرو صدا آزارمان می داد اما با جلوگیری از
حضور خودروها و سنگ فرش شدن این محدوده شاهد
نظم و آرامش و پاکیزگی در این فضا هستیم.
این کسبه پیاده راه انقالب با تاکید براینکه مسووالن
در کنار آرام سازی این فضا باید فکری برای رونق کاسبی
مردم داشته باشند ،گفت :شاید بخشی از این مشکل به
شیوع ویروس کرونا هم ارتباط داشته باشد اما الزم است به
نوعی حمایت از کسبه این منطقه انجام شود.
صبوری که  ۲۰سالی می شود در این خیابان عطاری
دارد ،عنوان کرد :نسل در نسل در این خیابان مشغول کار
بوده ایم و  ۷۰سالی می شود که مسافرخانه که از پدرمان
برای ما باقی مانده است نیز در همین مکان قرار دارد.
وی اضافه کرد :ما از شهرداری به دلیل اجرای این
طرح بسیار سپاسگذاریم زیرا امنیت و آرامش را به کسبه
و ساکنین این منطقه هدیه داد.
این کاسب قدیمی با اشاره به اینکه پیش از اجرای پیاده
راه این خیابان شلوغ و پرترافیک بود ،تصریح کرد :گرچه
اجرای این طرح مصادف شده با شیوع ویروس کرونا و
کسادی کسب و کار را به دنبال دارد اما با تمام شدن این
ویروسشاهدرونقاقتصادیدراینمنطقهوحضورزائران
هستیم.صبوریباعنواناینکهبایدشهرداریخودروهای
زائربر برای زائران در این محدوده در نظر بگیرد ،گفت :در
صورتی که این رخدادصورتبگیرد رفتو آمد تسهیل می
شود .محمد آقاجانی از دیگر کسبه ای است که ۲۰سالی
می شود در یکی از کبابی های این خیابان مشغول کار
است .او با تقدیر از زحمات شهرداری در اجرای این پروژه
گفت :این خیابان از نظر بصری زیبایی خاصی پیدا کرده
است و پیش از اجرای این طرح خیابان آلودگی بسیاری
داشت و نگرانی برای مشتریان ایجاد می کرد که این
آلودگی روی مواد غذایی تاثیر بگذارد.
وی با بیان اینکه از شهرداری درخواست داریم که این
محدوده را به حال خود رها نکند ،گفت :با وجود اینکه از
بهره برداری این پروژه چندان نمی گذرد اما بخش هایی
از این پیاده راه تاریک است و باید به روشنایی آن توجه

جدی شود .حرکت پیاده یکی از اساسی ترین نیاز های
انسان ها به شمار می رود اما امروزه با توجه به شهرنشینی
و افزایش روزافزون جمعیت ،پیاده روی کمتر مورد توجه
قرار می گیرد .اولویت دادن به عابر پیاده و فضاهای پیاده
محور در شهرها و فضاهای شهری کمرنگ شده و از
کیفیت فضاهای شهری به ویژه پیاده راه ها کاسته است.
حسین محمدی یکی از ساکنان خیابان چهارمردان
که به شغل مهر و تسبیح فروشی در اطراف حرم اهتمام
دارد ،با بیان اینکه نمونه اجرای این طرح را در اطراف
حرم مطهر امام رضا (ع) قابل مشاهده است ،تصریح
کرد :زائران و مجاوران به پیاده روی در صحن ها و اطراف
حرم امام هشتم عادت کرده اند و مشهدی ها از اجرای
این طرح نارضایتی ندارند .وی اضافه کرد :در تهران هم
مردم به پیاده روی عادت دارند و از ایستگاه مترو تا مقصد
مورد نظرشان باید صدها متر پیاده راه بروند اما در قم
مردم تا حدودی عادت کرده اند که تا مقابل مغازه ای که
قصد خرید دارند ،با خودرو بروند که با اجرای پیاده راه در
هسته مرکزی شهر این فرهنگ نهادینه می شود اما باید
شهرداری نیز بر جذابیت های بصری در این پیاده راه
بیافزاید .سید کاظم بکائی پیرمردی خیاط است که ۵۰
سالی می شود به دوخت و دوز کت و شلوار مردانه در این
خیابان مشغول است .وی با اشاره به وضعیت پیاده راه
انقالب گفت :ما از خدمات شهرداری در ایجاد فضایی
پاکیزه که در این خیابان بوجود آمده است سپاسگزاریم
اما بسته شدن راه ها و نبود مسافران کسادی کسب و کار
را به دنبال داشته است و الزم است شهرداری در این زمینه
نیز به صورت جدی اندیشه کند .فاصله گرفتن شهرها و
فضاهای شهری از ابعاد و ارزش های انسانی و نیازهای
عابرین پیاده از معضالت پیش رو در جامعه کنونی است
اما برای تشویق مردم به حضور در پیاده راه ها الزم است
تمهیداتی اندیشیده شود و ازسوی دیگر نیاز به داشتن
محیط هایی با ابعاد انسانی ،به دور از هیاهوی ماشینی
و توجه به فرهنگ و هنر و پیشینه انسان ها بیش از
پیش مهم جلوه می کند که این مسئله باید مورد توجه
شهرداریقراربگیرد.

مدیرعاملهلدینگراهوشهرسازیقرارگاهخاتماالنبیاءخبرداد:

بهره برداری از فاز نخست خط یک مترو
قم  تا پایان خردادماه
مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتماالنبیاء ،با ارزیابی مثبت از روند
اجرای خط یک قطار شهری قم ،گفت :تا پایان خردادماه  1400فاز نخست خط
یک برقدار و به مرحله بهرهبرداری میرسد.
اسدالله حاجیزمانی  ،با اشاره به فعالیت هلدینگ راه و شهرسازی در حوزه راه،
راهآهن ،قطار شهری و همچنین حوزه ابنیه اظهار داشت :در بخش راه و راهآهن
فعالیتهای گستردهای در دست اقدام است که یکی از آنها ساخت راهآهن
چابهار ـ زاهدان به طول 650کیلومتر است.
وی با تأکید بر اینکه براساس برنامهریزی صورت گرفته راهآهن چابهار ـ زاهدان ـ از
زاهدان تا خاش به طول  150کیلومتر به بهرهبرداری میرسد افزود :راهآهن یزد ـ
اقلید نیز تا دو ماه آینده به طول 274کیلومتر مورد افتتاح قرار میگیرد.
مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتماالنبیاء در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان اینکه مهمترین پروژه بخش راهسازی مربوط به مسیر پاتاوه
به دهدشت است ،ابراز کرد :با افتتاح این مسیر در بخش راه ،استان کهگیلویه و
بویراحمدازبنبستبیرونمیآید.
وی با اشاره به اینکه تا در دو ماه آینده عبور محلی در این پروژه آغاز و پسازآن
نیز عبور ترانزیت صورت میگیرد اضافه کرد :در موضوع مترویی نیز خط دو ،سه و
چهار مشهد را در دست ساخت داریم که این پروژه نیز روند خوبی دارد.
حاجیزمانی خاطرنشان کرد :خط دو و سه مترو شیراز نیز در دست اقدام
است که تاکنون پیشرفت قابلمالحظهای داشته و امیدواریم تا چند ماه آینده به
بهرهبرداری برسد ،البته خط سه مترو شیراز نیز بهتازگی آغازشده و در دست اقدام
است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از پروژههای در دست اقدام در بخش قطار شهری
ساخت خط دو مترو تبریز است که این طرح نیز روند مناسبی دارد و امیدواریم
در یک سال آینده حفاری تونلهای مترو تبریز نیز پایانیافته برای نصب امکانات
تجهیزاتی آماده شود .مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتماالنبیاء
گفت :مترو اسالمشهر نیز در دست اجرا داریم که این طرح روند مناسب دارد و در
سال 99نیز پیشرفت قابلمالحظهای داشته است.
وی با اشاره به ساخت خط هفت و  10مترو تهران توسط هلدینگ راه و
شهرسازی قرارگاه خاتماالنبیاء اذعان کرد :اجرای خط هفت در دست اقدام بوده
و بهمرور قسمتهای مختلف این خط به بهرهبرداری میرسد.
حاجیزمانی یادآور شد :ساخت حدود 10کیلومتر از مسیر 43کیلومتری خط
 10مترو تهران که بهتازگی عملیات اجرایی آن آغازشده به قرارگاه خاتماالنبیاء
واگذار شده که در حال حاضر دستگاه  TBMمستقرشده و امیدواریم تا دو هفته
آینده حفاری آن نیز آغاز شود.
وی با ارزیابی مثبت از روند اجرای خط یک قطار شهری قم ،گفت :تا پایان
خردادماه 1400فاز نخست خط یک برقدار و به مرحله بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتماالنبیاء همچنین با اشاره به
اقدامات انجامشده توسط قرارگاه خاتماالنبیا در پروژه قطار شهری قم ،اظهار
داشت :روند کار در سال گذشته نشان میدهد روند خوبی بوده و پیشرفت مناسب
در اجرای این طرح صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قرارداد تجهیزاتی خط یک قطار شهری قم
منعقدشدهاست،گفت:تالشماایناستبراساسبرنامهزمانبندیتاخردادماه
بتوانیم خط را گرم و به مرحله بهرهبرداری برسانیم ،در این مدت باقیمانده نیز اگر
نیاز باشد ،ادامه کار بهصورت سه شیفت دنبال میشود.
حاجیزمانی تصریح کرد :نگرانی در مورد منابع مالی پروژه نداریم و در حال
حاضر نیز برنامهریزی الزم برای تخصیص اعتبار و تزریق مستقیم به منابع
تجهیزاتی و پروژه نیز در دست اقدام است.
رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان
قم خبرداد:

احداثراههایدسترسیپاسگاهپلیس
راهقمسلفچگان

رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
گفت :با اعتباری افزون بر 15میلیارد ریال  ،طرح زیرسازی و آسفالت راههای
دسترسی ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان به طول 800متر و
عرض متوسط 8متر عملیاتی شد .
سید محمدرضا موسوی بااعالم این خبر اظهارداشت  :با توجه به احداث و
افتتاح ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان درشهریور ماه سال 99
 ،اجرای طرحهای تکمیلی این بنا در دستور کار قرارگرفت .
موسوی افزود  :طی شش ماهه دوم سال 99نسبت به اجرای طرحهای تکمیلی
پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان اقدام که بخشی از این طرحها شامل  :زیر سازی و
آسفالتمحوطهداخلی،اجرایفنداسیوندکلبیسیم،تعریضآبروبتنی،تهیه
ونصب برجهای روشنایی و  ...می باشند .
وی هزینه اقدامات تکمیلی فوق االشاره را افزون بر  5/7میلیارد ریال عنوان و
درخصوص اجرای طرح زیر سازی و آسفالت راههای دسترسی پاسگاه نیز اظهار
داشت  :طول مسیر پروژه قریب 800متر و متوسط عرض آن نیز  8متر می باشد .
موسوی درادامه افزود  :برآورد موارد اجرایی طرح حاضرشامل  :خاکبرداری با
حجمی افزون بر  4هزار متر مکعب  ،بارریزی با حجمی بالغ بر  6هزار متر مکعب
،زیراساس و اساس با حجم متوسط یک هزار متر مکعب وتناژ آسفاتی بالغ بر
 1500تن می باشد .
رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
باتوضیحی مجمل درخصوص دیگر موارد اجرایی این طرح اذعان داشت  :دو الیه
بتن آسفالتی گرم شامل الیه های بیندر و توپکا جهت تکمیل راههای دسترسی
این پاسگاه در طرح اجرا خواهد گردید .سیدمحمدرضا موسوی میزان اعتبار این
پروژه را بالغ بر  15میلیارد ریال عنوان و افزود  :این مبلغ از محل اعتبارات سازمان
راهداری و حمل ونقل جاده ای تامین شده است  .وی بازه زمانی طرح بارریزی
و آسفالت راههای دسترسی ساختمان جدید االحداث پاسگاه پلیس راه قم –
سلفچگان را دوماه برآورد و خاطر نشان ساخت  :انشا ...بتوانیم تا پایان خردادماه
سالجاری شاهد تکمیل و بهره برداری ازاین طرح باشیم .
شایان توجه است سازه ساختمان جدیداالحداث پاسگاه پلیس راه قم
– سلفچگان ازنوع پیش ساخته و درکیلومتر  35باند شمالی ( رفت ) بزرگراه قم –
سلفچگان واقع شده است  .کلنگ احداث این بنا درنیمه دوم سال  96ودرزمینی
به مساحت3200متر مربع برزمین زده شد و درسال ، 99طی هفته دولت  ،افتتاح
و مورد بهره برداری قرار گرفت  .هزینه احداث ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه
قم – سلفچگان  ،افزون بر  36میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات سازمان
راهداری و حمل ونقل جاده ای تامین و اجرایی شده است .
رئیس مرکز بهداشت قم تاکید کرد؛

ضرورتافتتاحمراکزبیشترتزریقواکسن

رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم با بیان اینکه قم نیز نیازمند افتتاح مراکز
بیشتری برای واکسیناسیون افراد است ،گفت :در حال حاضر حدود ۸هزار و۵۰۰
دوز واکسن به گروه های هدف تزریق شده است.
باقر محمودی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه با افتتاح اولین
مرکز واکسیناسیون قم با هدف تسریع در امر واکسیناسیون گروههای هدف در
میدان روح الله با ظرفیت واکسینه کردن بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰نفر در روز میتوان
به شهروندان خدمت رسانی کرد ،گفت :در روز اول آغاز به کار این مرکز ،حدود
 ۳۱۵واکسن به افراد تزریق شد .رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم با اشاره به
اینکه قم نیز نیازمند افتتاح مراکز بیشتری برای واکسیناسیون افراد است ،افزود:
در حال حاضر حدود  ۸هزار و  ۵۰۰دوز واکسن به گروههای هدف شامل کادر
درمانوبهداشت،سالمندان،جانبازانومعلوالن،کارمندانخانههایسالمندان،
معلولین و بیماران خاص در استان قم تزریق شده است.

اقتصادی5

 شماره 5256ت وچهارم 
دوشنبه -ششم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

چرا معامالت بورس وارد دوران رکود شد؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :دلیل اینکه اکنون بازار وارد دوران رکودی
سنگین شده ،وجود یک سری ابهامهای پیش روی بازار سرمایه مانند نرخ ارز و
انتخابات ریاست جمهوری است که موجب ایجاد جو نگرانکنندهای در این بازار
شده است.
مصطفی امیدقائمی به جو حاکم در معامالت این روزهای بازار سهام اشاره کرد
و افزود :معامالت بورس همیشه توام با دوران رکود و رونق بوده است و نمیتوان
وجود رکود در بازار را موضوعی عجیب دانست ،اما رکودی که از چند وقت گذشته
در بازار حاکم شده ،عمیق و کمسابقه است که تاکنون هیچ واکنش مثبتی نسبت
به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسووالن برای بهبود وضعیت بازار نشان نداده
است.
وی خاطرنشانکرد :چیزی که باید اکنون مدنظر باشد و مورد مدیریت قرار گیرد،

طوالنی شدن دوران رونق بازار نسبت به زمان وجود رکود است و بهتر است مردم
در دوران رونق اقدام به سرمایهگذاری بر روی سهامی کنند که از بنیاد و تحلیل
مناسبیبرخورداراست.
امیدقائمی اظهار داشت :در صورتی که سهامداران سرمایه گذاری در چنین
سهامی را مدنظر خود قرار دهند ،زمانی که بازار به دوران رونق باز میگردد سهام
مدنظر در آن زمان از ارزندگی کافی برخوردار است و همسو با رونق بازار به بازدهی
معقولیدستپیدامیکنند.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد :بازارهای سرمایهگذاری همیشه با دوران
رکود و رونق همراه بوده است و همه سرمایه گذاران از تجربه چنین وضعیتی در
بازاربرخوردارند.
وی ادامهداد :درست است که بازار اکنون وارد رکودی سنگین و عجیب شده ،اما
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باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18
آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .الزم به ذکر است که
طبق ماده  18اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ شونده می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسوولیت
عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )13878
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
---------------------------------------------------------آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139904030011004438
بدین وسیله به خانم فاطمه نظری نام پدر :حسن تاریخ تولد 1340/03/02 :شماره ملی 0382568931 :شماره شناسنامه 246 :بدهکار پرونده کالسه
 139904030011004438/1بشماره بایگانی  9904745که برابر گزارش مامور پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 87/3300048
مورخ 1387/04/09بین شما و بانک تجارت مبلغ 28/749/983بابت اصل و خسارت تاخیر و مبلغ خسارت روزانه که از تاریخ 1399/10/21محاسبه و به اصل بدهی اضافه
می گردد ،به بانک مذکور بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد
شد .الزم به ذکر است که طبق ماده 18اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ شونده می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از طریق آن سامانه انجام
خواهد شد و مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )13876
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
---------------------------------------------------------آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه139904030011004439
بدین وسیله به  )1خانم گوهر خراسانی نام پدر :جانعلی تاریخ تولد 1319/06/02 :شماره ملی 0382719761 :شماره شناسنامه 48 :و  )2خانم بی بی خانم خراسانی نام
پدر :نجاتعلی تاریخ تولد 1312/10/06:شماره ملی 0385533063:شماره شناسنامه 8:بدهکاران پرونده کالسه 9904746که برابر گزارش مامور پست شناخته نگردیده
اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی به شماره سند 85/1500148:بین شما و بانک تجارت مبلغ 205/897/964ریال (دویست و پنج میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار
و نهصد و شصت و چهار ریال) بابت اصل طلب و سود و خسارت تاخیر تادیه روزانه که تاریخ مبنای محاسبه خسارت روزانه  1399/10/21می باشد بدهکار می باشید که بر اثر
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده  18آیین نامه اجرائی
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .الزم به ذکر است که طبق ماده 18اصالحی
آئین نامه اجرا ابالغ شونده می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ
اوراق و اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )13877
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش

معاون توسعه بازار بورس کاال اعالم کرد:

سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که بهطور حتم مسیر بازار تغییر
میکند و روند فعلی بازار به دوران رونق منتهی می شود ،اما نمیتوان هیچ زمان
دقیقی را برای خروج بازار از رکود و ورود دوباره آن به رونق اعالم کرد.
امیدقائمی با اشاره به اینکه ممکن است بازار خیلی زود دوباره به دوران رونق
بازگرددیاهمچناننیازمندزمانبیشتریبرایبهبودوضعیتباشد،افزود:افرادی
که در شرایط فعلی معامالت بورس اقدام به خرید سهام مناسب در بازار می کنند،
در آینده از این وضعیت بازار منتفع میشوند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است
که بازاری وارد دوران رکود شود و دیگر به دوران رونق بازنگردد ،چنین مساله ای
غیرممکن است اما باز هم باید تاکید کرد که نمی توان زمان دقیقی را برای ورود
بازار به دوران رونق اعالم کرد.
وی خاطرنشانکرد :بازار همیشه با نوسان همراه بوده است و به هیچ عنوان
نباید زمانی که بازار وارد دوران رکود می شود ،همه سهامداران در صف فروش قرار
بگیرند و اقدام به عرضههای هیجانی کنند و برعکس ،سهامداران نباید در زمان
رونق صفهای خرید طوالنی را ایجاد کنند.
امیدقائمی با اشاره به اینکه چنین روندی در بازار غیرطبیعی است و باعث ایجاد
چنین روزهایی در بازار می شود ،افزود :سهامداران باید بتوانند از شرایط رکود و
رونق بازار نهایت استفاده را ببرند و از تصمیمات هیجانی که منجر به ضرر و زیان
سنگین می شود خودداری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد :معامالت بورس در چند وقت گذشته
با ابهام تاثیرگذارتری مانند تحریم و شیوع ویروس کرونا مواجه شده بود ،اما بازار
واکنش چندانی به آن نشان نداد و در آن شرایط هم رونق پیدا کرده بود.
وی با اشاره به اینکه زمانی که بازار وارد دوران رونق می شود معامالت آن بیش
از پیش بینی ها صعود می کند و سودده خواهد شد و در مقابل در دوران رکود
هم چنین روندی در معامالت بازار حاکم می شود ،گفت :این موضوع ناشی از
روند بازار است و هیچگاه نمیتوان پیشبینی دقیقی را از صعود و ریزش بازار ارائه
داد ،در این صورت افرادی که قادر به ارائه چنین پیش بینی دقیقی بودند جزو
ثروتمندترین افراد محسوب می شدند که در زمان اوج و ریزش اقدام به خرید و
فروش می کردند .امیدقائمی ،به اقدامهای تاثیرگذار در بهبود روند معامالت
بازار اشاره کرد و بیانداشت :بهتر است اقدامی انجام شود تا هر چه زودتر سهام
حاضر در بازار دارای بازارگردان باشد و در کنار آن اطالعات بازار به صورت شفاف
در اختیار سهامداران قرار گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سرمایه به ضریب نفوذ خوبی
در کشور دست پیدا کرده است ،تاکید کرد :نتیجه حمایت هایی که از سوی
سازمان بورس و دیگر ارکان از بازار انجام میشود در ذهن تاریخی سهامداران باقی
میماند و در زمان رکود و رونق با تفکر بیشتری اقدام به معامله در بازار میکنند که
به دنبال آن دیگر شاهد تاثیر منفی تصمیم های هیجانی آنان در معامالت بازار
سهامنخواهیمبود.

امکان عرضه امالک اشخاص حقیقی در
بورس کاال فراهم است

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال با بیان اینکه امکان عرضه
امالک حقیقی همانند اشخاص حقوقی در بورس کاالی ایران فراهم است،
گفت:مهمترینمزیتهایعرضهامالکدربورسکاالکشفقیمتمناسببرای
طرفینمعاملهوبازاریابیمطلوبعنوانکرد.
«علیرضاناصرپور»بابیاناینکهمطابقدستورالعملمعامالتامالکومستغالت
در بورس کاالی ایران ،قابلیت عرضه امالک اشخاص حقیقی وجود دارد ،افزود:
در صورت تقاضای افراد حقیقی برای عرضه امالک خود در بورس کاال نه تنها
بسترهای مقرراتی از گذشته فراهم شده بلکه بسترهای فنی آن نیز موجود است.
وی افزود :امکان عرضه امالک حقیقی همانند اشخاص حقوقی در بورس
کاالی ایران فراهم است که در این راستا در اواخر سال گذشته یک ملک متعلق به
بخش خصوصی مورد پذیرش قرار گرفت.
ناصرپور اظهار داشت :بسته به تقاضایی که برای پذیرش و عرضه امالک
اشخاص حقیقی ارائه شود ،این امکان در بورس کاال وجود دارد که فرآیند مربوطه
را انجام دهیم .معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال درخصوص
مزایای عرضه امالک اشخاص حقیقی در بورس کاال گفت :از آنجا که معامالت
در بورس کاال در قالب حراج انجام می شود از این رو از جمله مزیت عرضه امالک
در وهله اول این است که مناسبترین شیوه برای کشف قیمت رقم می خورد ،از
سوی دیگر دسترسی مطلوبی به اطالعات امالک عرضه شده در بورس کاال در
سطح ملی وجود دارد و خریداران در صورت تمایل می توانند پیشنهاد خرید خود
را ارسال کنند .وی تصریح کرد :بنابراین مهم ترین مزیت های عرضه امالک در
بورس کاال را می توان کشف قیمت مناسب برای طرفین معامله و بازاریابی مطلوب
به واسطه اطالع رسانی گسترده از طریق کانال های رسمی بورس به فعاالن بازار
امالک عنوان کرد.
حضور انبوه سازان از دو مسیر
ناصرپور در بخش دیگری از صحبت های خود به امکان حضور انبوه سازان برای
عرضه امالک در بورس کاال نیز اشاره کرد و گفت :انبوه سازان از دو طریق قادرند از
ابزارهای بورس کاال استفاده کنند اول تامین مواد اولیه و مصالح ساختمانی مورد
نیاز خود از طریق بورس کاال و دوم از طریق فروش امالک؛ در حقیقت در حال
حاضر شرایط خرید مصالح شامل میلگرد و تیرآهن و تامین مالی انبوه سازان در
این بخش از طریق بورس کاال فراهم است که در صورت عرضه سیمان نیز قادر به
تامیناینکاالازطریقبورسخواهندبود.معاونتوسعهبازارومطالعاتاقتصادی
بورس کاال خاطرنشان کرد :بورس کاال به دنبال قابلیت های دیگری مانند اوراق
خرید دین و ابزارهایی از این دست نیز است تا به نوعی در تامین مالی خریداران
این نوع محصوالت گام برداشته و کمک نماید .این مورد در دست بررسی است و با
توجه به اینکه مقررات آن موجود است در صورت تقاضا امکان انتشار این اوراق هم
وجود دارد .وی اظهار داشت :اوراق خرید دین در بخش مسکن می تواند بسیار
کارآمد باشد و از دیگر سو اوراق سلف مسکن و صندوق های امالک و مستغالت
و زمین و ساختمان از دیگر ابزارهایی هستند که می تواند به توسعه بخش مسکن
کمککنند.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139904030011004296
بدین وسیله به احدی از وراث مرحوم علی ذاکری (آقای مجید ذاکری نام پدر :بیرامعلی تاریخ تولد 1369/01/25:شماره ملی 0370287932:شماره شناسنامه)0370287932:
از قم بدهکار سند ازدواج :شماره سند 935:تاریخ سند 1385/08/16:دفترخانه ازدواج شماره 40قم استان قم ابالغ میگردد که خانم زهرا بیگ لر باستناد سند مذکور جهت وصول مهریه
مبلغ  678863826ریال مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده تحت کالسه  139904030011004296با شماره بایگانی  9904595در 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 18آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی اجرائیه
فوق الذکر در روزنامه منتشر می گردد لذا الزم است ظرف 10روز از انتشار این آگهی (که به منزله ابالغ اجرائیه است) نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.الزم به ذکر است که طبق ماده 18اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ شونده می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا
اقدام نمائید و کلیه ابالغها از طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )13887
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
---------------------------------------------------------آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139904030011004296
بدین وسیله به احدی از وراث مرحوم علی ذاکری (آقای مجید ذاکری نام پدر :بیرامعلی تاریخ تولد 1369/01/25 :شماره ملی 0370287932 :شماره شناسنامه:
 0370287932از قم بدهکار سند ازدواج :شماره سند 935:تاریخ سند 1385/08/16:دفترخانه ازدواج شماره 40قم استان قم ابالغ می گردد که خانم زهرا بیگ لر باستناد
سند مذکور جهت وصول مهریه مبلغ  678863826ریال مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده تحت کالسه ( 139904030011004296با شماره بایگانی  9904595در
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 می گردد لذا الزم است ظرف مدت  10روز از انتشار این آگهی (که به منزله ابالغ اجرائیه 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 (درصورت بازداشت
اموال ) نخواهد شد .الزم به ذکر است که طبق ماده 18اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ شونده می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از طریق
آن سامانه انجام خواهد شد و مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )13887
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
---------------------------------------------------------آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139904030011000811
بدین وسیله به ورثه مرحوم مجید آقای زیارتی  -1فاطمه تاج آبادی نام پدر :ابوالفضل تاریخ تولد 1336/02/06 :شماره ملی 0519578015 :شماره شناسنامه318 :
و  -2باران آقازیارتی نام پدر :مجید تاریخ تولد 1396/09/07 :شماره ملی 0375527362 :شماره شناسنامه 0375527362 :و  -3زهرا آقازیارتی نام پدر :مجید تاریخ
تولد 1392/07/29 :شماره ملی 0374470510 :شماره شناسنامه 0374470510 :و  -4حجت اله آقازیارتی نام پدر :عزیزاله تاریخ تولد 1332/11/01 :شماره ملی:
 5449704372شماره شناسنامه )8 :بدهکاران پرونده کالسه ( 139904030011000811با شماره بایگانی  )9900881که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست شناخته
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 1390/09/20-10985دفتر ازدواج 5قم بین مورث شما (مرحوم مجید آقا زیارتی) و خانم مه جمال رضائی مبلغ دویست
میلیون ریال که وفق تبصره یک ماده  1082قانون مدنی به نرخ روز به مبلغ  1/007/663/501ریال مقوم گردید بانضمام تعداد چهارده قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی رایج
ایران که عندالمطالبه بزوجه بپردازد .بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در
این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک
نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه
شما تعقیب خواهد شد .الزم به ذکر است که طبق ماده  18اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ شونده می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از
طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )13883
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش

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

هیأتحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکمنطقهدوقمتصرفاتمالکانهمفروزیمتقاضیان
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در
پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
کالسه
پرونده
به
مربوط
139960330002020218
شماره
-1رأی
1399114430002000455مربوط به محمدرضا داوری برزنده فرزند یاور درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 122/50مترمربع پالک شماره فرعی از باقیمانده
 2167/2اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2167/2/455اصلی تغییریافته واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دوقم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سادات میر صفحه  196دفتر
(41م الف)9258
 -2رأی شماره 139960330002020226مربوط به پرونده کالسه1399114430002001978
مربوط به نازخانم کرامتی فرا فرزند یقینعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در
آن احداث بنا شده به مساحت155مترمربع پالک شماره فرعی از باقیمانده  2167/2اصلی که طبق
بخشنامه سازمان به پالک  2167/2/455اصلی تغییر یافته واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث ابوالفضل احسانی(م الف)9259

-3رأی شماره  139960330002019341مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000921
مربوط به مرتضی جعفری فرزند خان محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت 68/22مترمربع پالک شماره  8فرعی از  1872اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  490و  487دفتر (313م الف)9260
-4رأی شماره  139960330002020705مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001526
مربوط به فاطمه گوهری درخشنده فرزند سلیمان در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده به مساحت 80مترمربع پالک شماره فرعی از  1741اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین صادقی فر طی سند قطعی شماره
 145989مورخ  92/5/30دفترخانه  12قم(م الف)9261
-5رأی شماره  139960330002019279مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000625
مربوط به رضا براتی فرزند موسی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 120مترمربع پالک شماره فرعی از  2244/1/174اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 261دفتر(679م الف)9262
-6رأی شماره  139960330002020890مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000614

مربوط به سرینگل اصغر فرزند رضاعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت110/80مترمربع پالک شماره فرعی از1947/190اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 240دفتر(180م الف)9263
موردتأییدقرارگرفتهوازآنجائیکهمقررگردیدهاستپسازنشرآگهیوانقضاءموعدمقررسندمالکیت
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به
این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد سرآمد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/17:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/02/06:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
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 139960330001012848مربوط به پرونده کالسه1399114430001001258
مربوط به عباس نگاری زاده فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت ششدانگ  89مترمربع پالک شماره  11192/7اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک
اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مهری مظاهری صادره در دفتر  104صفحه
(55م الف )9352
 -2رای شماره 139960330001012850مربوط به پرونده کالسه1399114430001001259

مربوط به محبوبه پازتاریان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  89مترمربع پالک شماره  11192/7اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک
قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مهری مظاهری صادره در دفتر  104صفحه (55م الف
)9353
-3رای شماره  139960330001012845مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001260
مربوط به حسن پارتازیان فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  64/68مترمربع
پالک شماره 11192/7اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی
خریداری مع الواسطه از مهری مظاهری صادره در دفتر  104صفحه (55م الف )9354
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
چنانچهاشخاصذینفعاعتراضیداشتهباشندظرفمدت 2ماهازتاریخانتشارآگهینوبتاولاعتراضخود
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 آسیا)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/17:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/02/06:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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ورزشی

 شماره 5256ت وچهارم 
دوشنبه -ششم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

الکنو:بازیکنانآدمهستندنهماشین

مددی :آسیا جای داوران بیتجربه نیست

قرار نیست دیاباته با هر گل پاداش بگیرد
مدیرعاملاستقاللمیگویدلیگقهرمانانآسیاجایداورانبیتجربهنیستو
باید در بازیها از داوران مجرب استفاده شود.
احمد مددی ،مدیرعامل باشگاه استقالل در گفتوگو با ایسنا ،درباره تساوی
تیمش مقابل الدحیل قطر در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت :ابتدا
میخواهم یک خسته نباشید جانانه به بازیکنان استقالل بگویم که با جان و دل
برابر تیم قطری به میدان رفتند و همه تالش خود را کردند تا دست پر از زمین
خارج شوند .استقالل یک نمایش جانانه و پایاپای را ارائه داد و مثل بازی قبلی به
هیچ وجه کمتر از حریفش ظاهر نشد و نمایش دلپذیری داشت.
او ادامه داد :همچنین الزم میدانم از کادر فنی جوان و مجربمان به خصوص
آقای مجیدی هم یک تشکر داشته باشم .آقای مجیدی روحیه جنگندگی و فعل
خواستن را در تیم جاری کرده و فارغ از نتیجه ،هواداران از نحوه نمایشهای تیم و
تنوعتاکتیکیراضیهستند.البتهمنمعتقدمکهتساویبرابرالدحیلهمنتیجه
خوبی بود و فراموش نکنیم که این تیم دو ماه قبل در جام باشگاههای جهان
حضور داشت و قهرمان گذشته لیگ قهرمانان آسیا را با شکست بدرقه کرده بود.
مددی افزود :به اذعان اکثر کارشناسان ،استقالل در گروه مرگ قرار دارد و هر
چهار تیم حاضر در گروه سوم مدعی صعود بودند که االن الشرطه از این رقابت
کناررفتهو ۲بازیسنگیندیگرباقیماندهاست.مناعتقاددارمکهتیماستقالل
با هدایت آقای مجیدی در این ۲بازی هم موفق خواهد بود و انشاءالله با صعود از
گروهمان دل هواداران را شاد میکنیم.
مدیرعامل استقالل درباره داوری دیدارهای تیمش در لیگ قهرمانان آسیا،
تاکید کرد :متاسفانه در  ۲بازی اخیر داوریها علیه ما بوده است .در بازی اول با
الدحیل پنالتی آشکارمان را نگرفتند و در بازی اخیر یک پنالتی بی دلیل علیه ما
گرفتند .ما اعتراض خود را به  AFCاعالم کردهایم و امیدواریم این شرایط عوض
شود .آسیا جای داوران بی تجربه نیست و انتظار داریم  AFCاز داوران مجرب
برای بازی های استقالل استفاده کند.
او در خصوص شرایط و وضعیت مصدومیت محمد نادری و شیخ دیاباته
خاطرنشان کرد :به هرحال این دو بازیکن به دلیل آسیب مددی در پایان و در
پاسخ به سوالی درباره دیاباته و اینکه آیا این بازیکن به ازای هر گلش در لیگ
قهرمانان آسیا  ۱۰هزار دالر پاداش میگیرد ،گفت :خیر! اینگونه نیست .او
آپشنهایی در قراردادش دارد ولی اینکه به ازای هر گل ۱۰هزار دالر بگیرد ،کذب
محض است .بی تردید این حاشیه سازیها نمیتواند روند خوب استقالل را
متوقفکند.مدیرعاملباشگاهاستقاللدرپایانگفت:ازهوادارانعزیزاستقالل
میخواهم پشت تیم و کادر فنی باشند تا از این میدان با یاری خدای متعال عبور
کنیم و دل مردم ایران را شاد کنیم.
مربیتیمفوتبالپرسپولیس:

بازی با الوحده را جدی میگیریم

مربیتیمفوتبالپرسپولیسبابیاناینکهاینتیمدیدارباالوحدهاماراتراجدی
میگیرد ،گفت :از باختن بدمان میآید و از آن متنفر هستیم.
حمید مطهری در نشست خبری قبل از بازی با الوحده امارات در هفته پنجم
گروه  Eلیگ قهرمانان  ۲۰۲۱آسیا گفت :ابتدا آرزوی سالمتی برای تمام مردم
دنیا میکنم که درگیر بیماری کرونا هستند مخصوصا پیشکسوتان پرسپولیس
نظیر آقای جاسمیان که اولین کاپیتان تاریخ این باشگاه هستند امیدوارم سالت
باشند.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود :درباره صعود از گروه خودمان از انرژی
هواداران که شاید کنارمان نبودند اما انرژی خوب آنها را همیشه از راه دور داشتیم
تشکر میکنم و این صعود را به آنها و ملت ایران تبریک می گویم.
او درباره احتمال تغییر در ترکیب این تیم با توجه به قطعی شدن صعود
سرخپوشان تاکید کرد :پرسپولیس تیم سایه ندارد و تمام بازیکنانش ارزشمند
هستند .شما دیدید مقابل گوا هند در بازی برگشت پنج بازیکن را تغییر دادیم
اما باز هم بازیکنان ما فوق العاده بودند .تک تک این بازیکنان ارزشمند هستند.
تاکتیکهایمختلفراباشکلهایمختلفمرورمیکنیم.برایهربازیطراحی
فنی خودمان را داریم .به وحدت تاکتیکی مناسب می رسیم و هرکس در این پازل
تاکتیکیقرارمیگیردموفقمیشود.
پرسپولیس همیشه بزرگی خود را نشان داده است
مطهری درباره عملکرد سرخپوشان در رقابتهای فصل جاری تصریح کرد:
همه میدانید پرسپولیس تیم بزرگی است .از باختن بدمان میآید و از آن متنفر
هستیم .همیشه تالش میکنیم .بازیکنان جنگجو هستند و همیشه تالش
میکنند.بازیباالوحدهراخیلیجدیمیگیریم.تمامبازیهادرلیگقهرمانان
سنگین هستند .برای هر بازی برنامه ریزی خودمان را داریم .اتفاقا خیلی برای ما
مهم است نتیجه بازی را از آن خود کنیم چون به بزرگ بودن و بردن عادت کرده
ایم .در کنفرانس قبلی هم گفتم پرسپولیسیها به بردن عادت کرده اند.
مربی پرسپولیس خاطرنشان کرد :در بازی های آسیایی دیدار ساده نداریم .به
قول یک انسان بزرگ کسانی که صحبت از بازی آسان می کنند نباید جوابشان را
دادوبهحرفهایشاننبایدتوجهکرد.دیدیدکهتیمگواهندتیمبسیارمنسجمی
بود .این تیم از دو بازی نخست خود در آسیا مساوی گرفت و برابر پرسپویس هم
نهایت تالش خود را کردند اما بازیکنان ما فوق العاده هستند .باید پای بازیکنان
پرسپولیس را طال گرفت .بچه های ما از این لحاظ که پرتالش هستند فوق العاده
اند .بنابراین اگر بازی ما با گوا چهارگل اختالف داشت به این دلیل نیست که گوا
ضعیف است بلکه نشان دهنده قدرت باالی پرسپولیس است.
مطهری در واکنش به ادعای سرمربی الوحده ،که اعالم کرده بود حق این تیم
در بازی رفت با پرسپولیس حداقل تساوی بوده است.گفت :او و آقای لوران بالن
مربی بزرگی هستند .هر دو نفر به بزرگی و قدرت پرسپولیس اشاره کردند .من
برای ایشان احترام خاصی قائلم اما پرسپولیس همیشه بزرگی اش را نشان داده
است که در لحظات خاص ،کارهای بزرگ می کند و ضربه نهایی را با تمرکز می
زند .خیلی هوشمندانه مقابل الوحده بازی کردیم چون شروع کار ما در آسیا بود.
بازی اول در هر تورنمنتی مهم است چون تمرکز می خواهد .بازی اول همچون
رانندگی در شب است که نیاز به تمرکز دارد.
واکنشپاتربهنیمکتنشینیجهانبخش؟

شاید ناراحت شود ولی او یک تعویضی
خوب است!

سرمربی برایتون در نشست خبری پس از بازی مقابل شفیلدیونایتد از علت
نیمکتنشینیعلیرضاجهانبخشپردهبرداشت.
شنبه شب گذشته علیرضا جهانبخش باز هم از روی نیمکت کار را برای برایتون
آغاز کرد .وقتی تیمش از شفیلد قعرجدولی عقب بود در دقیقه  67وارد بازی شد
و توانست عملکرد خوبی در 23دقیقه حضورش به ثبت رساند.
او یک پاس دیدنی نیز به مهاجم برایتون داد که نیل موپی به طرزی عجیب آن را
از دست داد( .اینجا مشاهده کنید)
برایتون در این مسابقه از شفیلد شکست خورد و پس از آن گراهام پاتر در پاسخ
به سوال خبرنگاری در خصوص جهانبخش صحبت کرد.
ً
در کنفرانس خبری خبرنگاری از پاتر پرسید :علیرضا جهانبخش مشخصا در
برخی نقاط پیشرفت کرده است .نظر تو در خصوص بازی او چیست؟ او اخیرا
اصال شانسی برای بازی پیدا نکرده است؟
پاتر در پاسخ به سوال خبرنگار گفت :بله او فرصت زیادی بدست نیاورده ولی
صبورانه منتظر موقعیت است .او برای تیم میجنگد ،خوب تمرین میکند و به
نظرم وقتی به بازی میآید کیفیت خود را به خوبی به نمایش میگذارد که این
برای من بسیار امیدوارکننده است .چون یک تعویضی خوب محسوب میشود و
وظیفهاشایناست.برخیاوقاتوظیفههاکمیشایدناامیدکنندهبهنظربرسد،
اینکه نمیتوانید در بین  11نفر قرار گیرید ولی باید آماده باشی تا بتوانی به تیم
کمک کنی .سرمربی برایتون ادامه داد :به نظرم او رفتار خیلی خوبی از خودش
نشانمیدهد.

به جز تیم ایران چیزی برایم جالب نیست

والدیمیر آلکنو آمدن به ایران و چهارمین حضورش در المپیک با تیم ملی والیبال
کشورمان را برای خود افتخار خواند .او همچنین عنوان کرد در حال حاضر
هیچچیز جز تیم ملی ایران برایش جالب نیست.
والدیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال که از  ۲۹فرودینماه با حضور در ایران
اردوی تیم ملی را زیر نظر گرفته در مصاحبه با سایت فدراسیون والیبال کشورمان
گفت :آمدن به ایران و چهارمین حضورم در المپیک با تیم ملی والیبال این کشور،
برایمافتخاراست.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران امکانات و میزان تأثیرگذاری شیوه تمرینی تیم
ملی در اردوها را اینگونه ارزیابی کرد :تمام امکانات الزم برای تمرین مؤثر و خوب
مهیاست .اما در جریان برگزاری لیگ ملتهای والیبال در ایتالیاست که متوجه
میشویم تمرینات و اردوهایمان تا چه اندازه در جهت آمادگی برای حضوری موفق
در المپیک توکیو ،مؤثر بوده است.
ً
سرمربی روس تیم ملی اخیرا مالقاتی هم با دکتر محمدرضا داورزنی رئیس
فدراسیون ایران داشت .او با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه گفت:
در جریان دیداری که با دکتر داورزنی داشتم ،لیگ ملتها ( )VNLبه عنوان
تورنمنتی تدارکاتی برای آمادگی جهت حضور در المپیک در نظر گرفته شد.
در این دیدار به آقای داورزنی گفتم در  VNLمیتوانیم دو هدف داشته باشیم.
نخست اینکه به عنوان یک تورنمنت تدارکاتی جهت آمادگی برای حضور در
المپیک به آن نگاه کنیم .دیگر اینکه به دنبال نتیجه گرفتن در این رقابتها
باشیم.
اگر برای نتیجه گرفتن راهی لیگ ملتها شویم ،زمان کمی برای آمادهسازی

بازیکنان جوان داریم و به همین دلیل بازیکنان باتجربه تیم برای رقم زدن نتیجه،
فشار زیادی را متحمل خواهند شد .این کار ریسک مصدومیت بازیکنان را باال
میبرد ولی در عوض به نتیجه خواهیم رسید.
اما اگر قصد داریم از لیگ ملتها به عنوان سکویی جهت آمادگی در المپیک
استفاده کنیم ،باید در برخی از بازیها چشممان را روی نتیجه ببندیم و بازیکنان
جوان را به زمین بفرستیم .البته ما در این رقابتها ترکیبی از بازیکنان جوان و
باتجربه در زمین خواهیم داشت .در مجموع با هر هدفی که راهی ایتالیا شویم،
ً
قطعا برای استراحت و تفریح به لیگ ملتها نخواهیم رفت.
آلکنو میزان شناختش از بازیکنان ایران را اینطور توصیف کرد :درخصوص
بازیکنان تیم ملی ایران هم باید بگویم چند بازیکن را از قبل میشناختم .شناخت
کافی از لژیونرهای ایرانی شاغل در اروپا دارم .دو ،سه بازیکن جوان را زیر نظر
گرفتهام .هم در آینده و هم در حال حاضر به کمک آنها در تیم ملی نیاز دارم و
روی آنها حساب میکنم .البته نیاز به زمان بیشتری دارم تا به شناخت کامل از
بازیکنانتیمملیایرانبرسم.
ازطرفیبرایممهماستکهدرجریان VNLبهبازیکنانجوانفرصتخودنمایی
بدهم و آنها را در عرصه عمل محک بزنم .چون درنهایت همین بازیکنان جوان
هستند که در آینده و بعد از رفتن من ،میتوانند به تیم ملی والیبال ایران کمک
کنند.
بازیکنان جوان با انگیزه بسیار باالیی تمرین میکنند و این اتفاق در گوشه ذهنم
هست و اثر آن هیچوقت پاک نخواهد شد .اما نباید فراموش کنیم که قویترین و
آمادهترینبازیکنانبهالمپیکخواهندرفت.

علی موسوی:

داور حق استقالل را خورد

تیم ملی والیبال ایران درحالی راهی لیگ ملتهای والیبال خواهد شد که به
دلیل شیوع کرونا ،شیوه برگزاری این دوره از رقابتها متفاوت خواهد بود .آلکنو
در این خصوص گفت :با توجه به شیوع کرونا در جهان و برگزاری لیگ ملتها
به صورت فشرده ،در جریان این رقابتها در حباب (شرایط قرنطینهای مشابه
المپیک  /به دهکده بازیهای المپیک محوطه حباب گفته میشود) خواهیم
بودیم.
ً
در ایتالیا هر دو روز یک بار باید تست  PCRبدهیم .محل اقامت تیمها کامال
قرنطینه است و هیچ فردی حق خروج از آن را ندارد .اگر کسی از قرنطینه خارج
شود ،دیگر حق برگشت ندارد .اگر بازیکنی حتی به دلیل مصدومیت از محوطه
حباب خارج شود ،دیگر نمیتواند برگردد .حتی شنیدهام کلیه تیمهای حاضر در
لیگ ملتها حق استفاده از سفارشات تلفنی و اینترنتی را هم ندارند.
باید شرایط قرنطینه رقابتها را پذیرفت و به لحاظ ذهنی و روانی خود را آماده
حضور در این رقابتها کرد.
او برنامههای تیم ملی بعد از برگشت از  VNLرا اینطور تشریح کرد :بعد از
برگشت از لیگ ملتها و با توجه به اینکه در جریان این رقابتها مجبوریم در مدت
زمان حدود یک ماه ،زندگی فشردهای در حباب داشتیم ،باید به بازیکنانم فرصت
چند روزهای برای ریکاوری بدهم.
بعد از لیگ ملتها زمان بسیار کمی برای رسیدن به آمادگی نهایی تکنیکی و
تاکتیی بدون مصدومیت جهت حضور در المپیک خواهیم داشت .چون از دست
دادن هر بازیکن در این بازه زمانی کوتاه ،به منزله وارد آمدن ضربه بسیار جدی به
تیم ملی خواهد بود.
شیوع پاندمی کرونا در جهان ،شیوه مربیگری در تیمهای ورزشی را هم
دستخوشتغییراتیکرده.آلکنونقشکرونادرتغییرروندمربیگریخودرااینگونه
ارزیابی کرد :در دوران شیوع کرونا پزشک تیم ،نخستین فردی است که برقراری
رابطه نزدیک با او برایم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .اگر بازیکنی مصدوم
شد ،کلیه برنامههای آمادگیاش چه از نظر تستها و چه از نظر فرم آمادگی ،همه
باید بین من و دکتر تیم ملی هماهنگ شود.
کم و کیف حضور لژیونرها و زمان پیوستنشان به اردوهای تیم ملی نکته حائز
اهمیت دیگری است که سرمربی تیم ملی درتشریح آن گفت :همه باید بدانند
که لژیونرهای تیم ملی والیبال ایران ،شرایط سختی در لیگهای خارجی پشت
سرگذاشتهاند .به همین خاطر فرصت  ۱۰روزهای برای ریکاوری به آنها دادهام.
البته ممکن است محمد موسوی یکی دو روز دیرتر به اردوی تیم ملی ملحق
شود که البته مسئله خاصی نیست .چون همه لژیونرها از آمادگی الزم برخوردار
هستند .باید در نظر داشت که بازیکنان ،انسان هستند نه آدم آهنی و ماشین.
او درخصوص فاصله زمانی کوتاه بین لیگ ملتها و المپیک توکیو هم گفت:
ً
تقریبا دو هفته و چند روز برای حضور در المپیک بعد از لیگ ملتها فرصت
خواهیم داشت که هم فرصت کافی هست و هم نیست .به همین دلیل تمرکز
اصلیخودرارویافزایشآمادگیفیزیکیبازیکنانخواهیمگذاشت.ضمناینکه
لیگ ملتها هم تورنمنت تدارکاتی مناسبی است برای رسیدن به آمادگی بیشتر.
آلکنو همچنین در پاسخ به اینکه در جریان لیگ ملتها بیشتر روی تیم ایران
و آمادگی بازیکنان متمرکز است ،یا رصد حریفان المپیکی ،گفت :فقط میتوانم
بگویم در حال حاضر به جز تیم ملی والیبال ایران هیچ چیز دیگری برایم جالب
نیست
مهاجرانی:

پیشکسوت استقالل گفت :آنچه در تصاویر تلویزیونی مشهود بود «وریا غفوری» کوچکترین برخورد عمدی با بازیکن
الدحیل نداشت و حق آبیپوشان به راحتی آب خوردن در عربستان خورده شد.
علی موسوی با اشاره به بازی استقالل مقابل الدحیل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت :استقالل در
نیمه نخست تیم بهتری نسبت به الدحیل بود و با پریسنگ و بستن فضاها حریف را تحت تاثیر قرار داد .آبیها گل اول
را به ثمر رساندند اما روی یک اتفاق در دقیقه پایانی نیمه اول گل مساوی را دریافت کردند.
وی افزود :پنالتی که به سود الدحیل گرفته شد خیلی مشکوک بود و به نظر من داور در گرفتن این تصمیم اشتباه
بزرگی را مرتکب شد.
پیشکسوت استقالل خاطر نشان کرد :آنچه در تصاویر تلویزیونی مشهود بود «وریا غفوری» کوچکترین برخورد عمدی
با بازیکن الدحیل نداشت و حق استقالل به راحتی آب خوردن در عربستان خورده شد.
موسوی تصریح کرد :در نیمه دوم با حضور «مسعود ریگی» ،سرمربی استقالل قصد داشت فاکتور جنگندگی را در
تیمش افزایش دهد و در ادامه با آمدن «داریوش شجاعیان» خط هافبک استقالل بهتر شد .در گل دوم الدحیل بازیکنان
دفاعی استقالل در یارگیری دچار اشتباه شدند و بازیکن حریف را در محوطه جریمه رها کردند تا گل دوم الدحیل شکل
بگیرد.
وی تاکید کرد :همکاری خوب «وریا غفوری» و «مهدی قائدی» باعث شد تا گل دوم استقالل شکل بگیرد و بازیکن ریز
نقش آبیپوشان یک بار دیگر تواناییهای فنیاش را نشان داد.
بازیکن اسبق استقالل در پایان گفت :استقالل این توانایی را دارد در  ۲بازی آینده پیروزی مقابل تیمهای الشرطه و
االهلی را تکرار کند تا جواز حضور در مرحله بعدی را به دست آورد.
تیمهای فوتبال استقالل ایران و الدحیل قطر بامداد یکشنبه و از ساعت  ۰۰:۴۵در چارچوب هفته چهارم لیگ
قهرمانان آسیا برابر یکدیگر قرار گرفتند و در پایان هر دو تیم به تساوی دو بر دو رضایت دادند.

مجیدی باید برای حل مشکل دفاع استقالل فکر اساسی کند

پرافتخارترین مربی تاریخ فوتبال ایران گفت :فرهاد مجیدی برای بازیهای آینده باید برای خط دفاعی استقالل فکر
اساسی کند زیرا گلهایی که این تیم در بازیهای گذشته دریافت کرده با اشتباهات نفرات دفاعی آبیپوشان بوده است.
حشمت مهاجرانی اظهار داشت :استقالل در  ۲بازی خود مقابل الدحیل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا عملکرد
خوبی را از نظر فنی به نمایش گذاشت اما از نظر نتیجه گیری موفق نبود.
وی افزود :استقالل در بازی برگشت با الدحیل عملکرد بهتری را داشت اما اشتباهات تکراری در خط دفاعی باعث شد
به پیروزی نرسد .سرمربی اسبق تیم ملی خاطرنشان کرد :خط دفاعی استقالل در تورنمنت لیگ قهرمانان آسیا پر از
اشتباهات ریز و درشت است .فرهاد مجیدی برای بازیهای آینده باید فکر اساسی به این منطقه داشته باشد چرا که در هر
بازیوقتیتوپبهفضایپشتمدافعاناینتیمارسالمیشود،رقیبصاحبموقعیتخطرناکمیشود.گلهاییکهاین
تیم در بازیهای گذشته دریافت کرده با اشتباهات نفرات دفاعی آبیپوشان بوده است.
مهاجرانی تصریح کرد :نتایجی که استقالل در ۲بازی اخیرش مقابل الدحیل گرفت ،کار این تیم را برای صعود به مرحله
بعدی لیگ قهرمانان آسیا سخت کرد و آنها باید در ۲بازی آینده مقابل االهلی و الشرطه به پیروزی برسند تا صعود کنند .این
در حالی بود که پیش از این از استقالل به عنوان مدعی اول صعود یاد میکردیم.
وی تاکید کرد :هنوز برای استقالل چیزی تمام نشده است و این تیم میتوانند با شکست دادن االهلی عربستان و الشرطه
عراق جواز حضور در مرحله بعدی را به دست آورند .استقالل کیفیت فنی باالیی در ساختار هجومی دارد و اگر اشتباهات
دفاعیاش را به حداقل برساند توان غلبه بر رقبای آینده را دارد .سرمربی اسبق تیم ملی اعالم کرد :خط حمله استقالل
قدرت ویرانگری دارد این توان را دارد در آسیا به هر حریفی گل بزند .مهاجمان استقالل در بهترین شرایط جسمی و روحی
خود هستند و تماشای عملکردشان در آسیا لذتبخش است .مهاجرانی افزود :پرسپولیس در تمام خطوط شرایط خوبی
دارد و در تمام بازیهای خود با شایستگی موفق از زمین بیرون آمده است .پرسپولیس این توانایی را دارد که در فصل جدید
لیگ قهرمانان آسیا به موفقیت بزرگی برسد .کار گروهی این تیم قابل تحسین است.

حمیداستیلی:

پرسپولیس شانس اول قهرمانی در آسیا است

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت :پرسپولیس شانس اول قهرمانی در لیگ
قهرمانان آسیا به حساب میآید زیرا هیچ تیمی به اندازه ما در این سال ها در لیگ
قهرمانانموفقنبودهاست.
حمید استیلی در خصوص شرایط پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد:
پرسپولیس امسال به دلیل تجربه خوبی که در لیگ قهرمانان آسیا دارد ،بسیار منظم
تر و با برنامه تر از همیشه ظاهر شده و خوشبختانه در تمامی نقاط ضعف خود،
بازیکنان خوبی را جذب کرده است.
وی ادامه داد :مدیریت جدید پرسپولیس با کادرفنی بسیار هماهنگ شده و
توانسته خواستههای «یحیی گل محمدی» را مهیا کند و همچنین از لحاظ روحی
روانی نیز توانسته تیم را در شرایط خوبی قرار دهد که این اتفاق بسیار مهمی است.
سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس گفت :کادر مدیریتی ،فنی و بازیکنان
باشگاه به خوبی می دانستند که به چه شیوه باید در لیگ قهرمانان موفق شوند
و خوشبختانه دست گل محمدی هم باز بود و توانست به بازیکنان خود به خوبی
استراحت دهد .اینها میتواند بیانگر این باشد که ما برای هر تورنمنت و مسابقهایی
برنامهریزیکاملداشتهباشیموخوشبختانهاالنهمپرسپولیسخیلیمقتدرانهکار
کرده است.
استیلی افزود  :به نظر من با برنامهریزی که داریم ،پرسپولیس شانس اول قهرمانی
در لیگ قهرمانان آسیا به حساب میآید زیر هیچ تیمی به اندازه ما در این سال ها در

لیگقهرمانانموفقنبودهاست.
وی در خصوص درخشش شهریار مغانلو در خط حمله بیان کرد :شهریار بازیکن
بسیار خوب و با استعدادی هست که خیلی دیر به فوتبال معرفی شد .او بهترین
انتخاب را کرد و به پرسیپولیس آمد و می تواند در کنار عیسی آل کثیر روزهای
درخشانتری را بسازند .پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد :اول سال هم بازیکنان
خیلیخوبیجذبشدندوآنهانیزخیلیسریعباتیمهماهنگشدند.خوشبختانه
پرسپولیس فضای بسیار خوبی دارد و در کنار این مساله ،مغانلو در گلزنی و
بازیسازی بسیار قوی است و هر مهاجمی این ویژگی را ندارد.
استیلی اضافه کرد :آل کثیر مکمل فوق العاده خوبی برای مغانلو است و حضور
این دو در کنار هم به هر تیمی آسیب می رساند .گوا در خط دفاع تراکم زیادی داشت
اما حرکات های عجیب پرسپولیس باعث شد هندی ها در کار خود موفق نباشند.
وی افزود :جوانان بسیار خوبی مثل مهدی عبدی ،مهدی مهدی خانی ،علی
شجاعی و محمد شریفی در پرسپولیس حضور دارند .من با این بازیکنان در تیم امید
کار کردم و میدانم آنها اگر اعتماد به نفس بهتری داشته باشند ،می توانند خیلی
موفقترعملکنند.
پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد :احمد نورالهی و تمام بازیکنان پرسپولیس
مکمل هم هستند .شاید اینها در تیم های دیگر اینقدر کارایی نداشته باشند.
همانطور که شاید این بازیکنان جدید در تیم های سابق خود این کارایی را نداشته

باشند اما همه این ها در پرسپولیس فوق العاده خوب هستند.
استیلی در خصوص درخشش سید جالل حسینی در پرسپولیس گفت :سید
جالل بازیکن بسیار بزرگی است که می تواند به بهترین شکل تیم را رهبری کند و
حتی موفق شده در گلزنی هم برای پرسپولیس مفید باشد .او از لحاظ فنی هر سال
بهتر می شود و امسال یکی از کم اشتباه ترین مدافعان فوتبال ایران بود.
سرمربیتیمفوتبالامیدایراناضافهکرد:چهارنمایندهماعملکردبسیارخوبیدر
لیگ قهرمانان داشتند و باید بپذیریم فوالد در سخت ترین گروه مسابقات قرار دارد و
خوشحالم که هر چهار نماینده ما سرمربی ایرانی دارند و این مربیان با دانش خود،
تیم های پولدار و مربیان بزرگی چون لوران بالن را به آسانی از پیش رو بر میدارند.
پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد :امیدوارم همه مربیان ایرانی را باور کنند و بدانند
آنها در آسیا بهترین هستند و این را گل محمدی و مربیان دیگرمان ثابت کردند.
دانش روز به تیم های ما کمک زیادی کرده است.
استیلی در مورد وضعیت تیم امید ایران گفت :از تیم امید هیچ خبری ندارم اما با
اعالم مسئوالن سابق فدراسیون فعال من سرمربی هستم .در حال حاضر جلسهایی
در کار نیست .برنامه های خود را دادم اما امیدوارم مسئوالن فدراسیون هرچه سریعتر
فکری به حال این تیم کنند .متاسفانه برای تیم امید هیچ برنامه ایی در مملکت ما
وجود ندارد  .ما فوتبال با پتانسیلی داریم و اگر برنامه ریزی داشته باشیم ،میتوانیم
مانندپرسپولیسدرآسیاموفقباشیم.

مهدیترابی:

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه کمترین حق ما قهرمانی در آسیا است
گفت :فرصت و وقت برای شادی در بازگشت به ایران نداریم چرا که مسابقات سختی
پیش رو داریم و باید روی موفقیت در آن بازیها تمرکز کنیم« .مهدی ترابی» روز یکشنبه
که همراه «حمید مطهری» در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس و الوحده امارات
در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا حاضر شده بود ،در مورد اینکه پرسپولیس در بازگشت
به ایران آیا جشن صعود خواهد گرفت یا خیر اظهار داشت :ما وقتی به ایران باز میگردیم
زمانی برای جشن گرفتن نداریم؛ چرا که مسابقات سختی پیش رو داریم و باید روی آن
دیدارها تمرکز کنیم .میدانیم هواداران از ما انتظارات زیادی داریم .امیدوارم ابتدا در
 ۲دیدار باقی مانده نتایج خوبی بگیریم و به ایران باز گردیم و در داخل کشور هم برای

کمترین حق ما قهرمانی در آسیا است
هوادارانمان افتخارآفرینی کنیم .وی در مورد اینکه پیش از حضور در هند آیا این انتظار را
داشتید که پرسپولیس اینگونه قدرتمند ظاهر شود ،اضافه کرد :در این چند سال ثابت
کردیم مستحق کسب نتایج خوب هستیم .حضور در  ۲فینال لیگ قهرمانان آسیا این
موضوع را ثابت میکند .تالشمان را میکنیم امسال به کمترین حقمان که قهرمانی در
آسیا است برسیم و امیدوارم با دعای خیر هوادارانمان حقمان را از آسیا بگیریم .هافبک
تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد :با انگیزه زیادی وارد مسابقات شدیم .کادر فنی و
بازیکنان انگیزه مضاعف داشتند تا با عملکردی خوب این مسابقات را آغاز کنند .تمام
تالشمان را به کار گرفتیم تا بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و تا االن هم فکر میکنم
عملکرد خوبی داشتیم و امیدوارم در ۲بازی باقی مانده هم سربلند از زمین خارج شویم.

ترابی در مورد اینکه الوحده با توجه به اینکه شانس صعود از گروه است ،تالش زیادی
مقابل پرسپولیس میکند تا امتیاز بگیرد ،تصریح کرد :به تیم حریف کاری نداریم و تمام
تالشمانرامیکنیمتاسهامتیازرابگیریم.میدانیمهوادارانمانانتظاربرددارندودوست
داریم این سه امتیاز را به هواداران هدیه کنیم .آنها با پیروزیهای ما خوشحال میشوند
و همان یک شب خوشحالی آنها برای ما ارزشمند است .وی در رابطه با گلزنیاش از
روی نقطه پنالتی تصریح کرد :پنالتی هم بخشی از بازی است .خدا را شکر میکنم که
توانستم آن ۲پنالتی را تبدیل به گل کنم .در جریان بازیهم تالش میکنم بیش از اینکه
گلزنی کنم ،موثر ظاهر شوم .برای هر بازیکن ،مهم پیروزی است و اصال مهم نیست که
چه کسی گل میزند .همین که دل مردم را شاد کنیم برای ما ارزشمند است.
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یوسفیان مال نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی:

حضورالریجانی به اجماع و خواست عمومی بستگی دارد

چهره نزدیک به علی الریجانی ،او را از زمره شخصیتهایی برشمرد که درپی
خدمت است و درباره حضور احتمالی او برای انتخابات ریاستجمهوری گفت:
او از آن دسته افراد نیست که برای رای خودش را به آب و آتش بزند بنابراین
تا اجماع و خواست عمومی حاصل نشود برای الریجانی زمینه خدمت فراهم
نمیشود.
«عزتالله یوسفیان مال» درباره گمانه زنیها برای حضور علی الریجانی در
انتخابات ریاست جمهوری گفت :الریجانی  ۱۲سال رییس مجلس بود و رجل
سیاسی محسوب میشود اما تا این لحظه درباره داوطلبی در انتخابات ۲۸
خرداد ریاست جمهوری اظهار نظری نکرده است.
این نماینده ادوار در عین حال افزود :زمینه خدمت فراهم شود مسلما
الریجانی برای خدمت میآید اما وقتی زمینهها مساعد نباشد ،بعید است
داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شود زیرا او از آن دسته افراد نیست
که خودش را به آب و آتش بزند که رای بیاورد و رییس جمهوری شود .الریجانی از
داوطلبانی است که هدفش رای نیست بلکه خدمت است و تا اجماع و خواست
عمومیحاصلنشودزمینههایخدمتفراهمنمیشود.
وی به حضور بیحاشیه الریجانی در راس مجلس شورای اسالمی در مدت
بیش از یک دهه اشاره کرد و گفت :در این مدت ،الریجانی کلمهای نگفت که
روابط عمومی مجلس مجبور به صدور اصالحیه یا تکذیبیه شود.
برادر الریجانی را هدف قرار دادند چون نقطه ضعفی از خودش
نداشتند
یوسفیان مال ادامه داد :الریجانی در طول  ۱۲سال حضور در مجلس و
همچنین ۱۰سال حضور در راس صداوسیما یک ریال حقوق نگرفت و زندگیش
با حق التدریس اداره میشد و هرگز یک وجب زمین در تهران یا هرجای دیگری
از دولت نگرفت .وقتی به این مسائل توجه نمیشود «هر کسی باشد دیگر
نمیآیدخیلیخودشراعرضهکند».اینفعالسیاسی،حملهمقامهایدولت
نهم به علی الریجانی در مجلس شورای اسالمی در  ۱۵بهمن سال  ۹۱را یادآور
شد و گفت :آقای محترمی که در روز یکشنبه سیاه مجلس ،به علی الریجانی
حمله کرد ،چون از او مساله و نقطه ضعفی نداشت ،به برادرش حمله کرد.
وی ،حضور نیافتن الریجانی در انتخابات مجلس یازدهم را کاری عاقالنه
دانست و گفت :الریجانی برای ورود به مجلس در انتخابات یازدهم مشکلی
نداشت و فرض کنید اگر بگوییم قم دیگر رای نداشت ،به عنوان چهار دوره
نماینده آمل ،یقین داشتم اگر اراده میکرد به راحتی نماینده آمل میشد.
الریجانی در مجلس عامل وحدت بود
یوسفیان مال ،وحدت جریانهای حول محور الریجانی را یادآور شد و افزود:

در انتخابات هیات رییسه مجلس ،در حالی که محمدرضا عارف لیدر اصالح
طلباندرمجلسبودولینتوانستباالریجانیبرایریاستمجلسرقابتکند.
عارف میگفت ما الریجانی را در لیستمان در قم گذاشتیم ،ولی تعداد زیادی از
همان جریان اصالح طلب ،رسما به الریجانی رای دادند در حالی که اگر همه
اصالح طلبان به آقای عارف رای میدادند ،او قطعا رییس مجلس میشد.
نماینده پیشین مردم آمل تصریح کرد :وقتی کسی دنبال ریاست نیست بلکه
دنبالخدمتاست،زمینههایخدمترابایدآمادهببیندتاحضورپیداکندولی
اگر دنبال ریاست بود خودش را به آب و آتش میزد .الریجانی از داوطلبانی که
اعالم حضور کردهاند ،قویتر است حتی شاهد بودم وقتی با وزارتخانهها جلسه
می گذاشت به مراتب اطالعاتشان درباره موضوعات از کارشناسان آن وزارتخانه
بیشتربود.
یوسفیان مال افزود :راست و چپ را امتحان کردیم و مردم از دولتهای مختلف
وابسته به این جریانها رضایت کامل ندارند .برخی دنبال این بوده اند رضایت
مردم را با کارهای پوپولیستی به دست آورند اما این کارها فقط به درد شب
انتخابات میخورد و کاربرد دیگری ندارد.
وی از جناحها و جریانهای سیاسی خواست تعصب حزبی را کنار بگذارند
و روی افراد شاخص سرمایهگذاری کنند و افزود :نگویند که حتما داوطلب
انتخابات باید از حزب و جناح ما باشد تا ما بر کشور مسلط شویم .باید این فکر
را کنار بگذارند و ببینند چه کسی لیاقت اداره کشور را دارد ولو اینکه از جناح
آنها نباشد .اگر واقعا بخواهیم کشور دوام و قوام پیدا کند نباید تعصب جریانی
داشتهباشیم.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از دیدار بسیاری
از شخصیتها با الریجانی خبر داد و افزود :خیلیها با او مالقات کردند اما او
درخواستی از کسی برای حمایت نداشته و در حالی که او یک اصولگرای واقعا
شناخته شده است ،برخی از این آقایان وقتی دیدند که چهار نفر از اصالح
طلبان اسمی از او برده اند ،او را از لیست خارج کردند.
ب و بعض شخصی است
دشمنیها با الریجانی ناشی از ح 
یوسفیان مال تصریح کرد :با این روحیه ای که از الریجانی می شناسم ،با این
وضعیت خیلی کار کردن برای او سخت است .جناحهای سیاسی مجلس در
مورد ریاست او بر این نهاد اتحاد و اجماع نظر داشتند .شخصیتی که چنین
جایگاه و پایگاهی دارد را نباید اجازه دهیم تخریب کنند .شاهد هستید که تا
صحبت از آمدن الریجانی میشود انتشار مطالب دروغ و کذب و توهین آمیز
علیه او شتاب میگیرد و این موضوع ،افرادی را که قصد خدمت دارند و حب
ریاست ندارند دلسرد میکند و ممکن است موجب کناره گیری آنها شود.

وی ،دشمنیها با رییس سابق مجلس را ریشه دار و شخصی دانست و گفت:
الریجانی به احدی بدی نکرد .هر کدام از این افراد منتقد تقاضای دیدار با
الریجانی را داشتند ،اجابت شد و او برخورد محترمانه ای با همه داشت.
الریجانی رییس مجلس قدرتمندی بود که دولت و وزیران رابطه مثبتی با او
داشتند ولی یک حرکتی که کسی بتواند از آن به انتقام گیری تعبیر کند ،انجام
نداد.
یوسفیان مال به اشراف رییس پیشین مجلس بر مسائل منتقدان اشاره کرد
و گفت :با اینکه الریجانی کامال در جریان امور بود .همینهایی که هرچه
دستشان رسید برای او پرت کردند ،دیدند که الریجانی علیه آنها چیزی نگفت و
واقعا حرمت نگه میداشت و همان موقع رعایت کرد و االن هم رعایت میکند و
«بگم بگم نکرد که فالنی چرا خانه یا زمین گرفته است».
وی در گفتوگو با ایرنا تصریح کرد :اگر از آقایانی که به الریجانی توهین
میکنند پرسیده شود که چرا چنین میکنند واقعا پاسخی ندارند چون نقطه
ضعفی از او ندارند .مدتی که الریجانی مذاکرات خارجی داشت حرکت خالفی
نکرد .خیلی ها میگفتند چرا غیر از امیرعبداللهیان ،مشاوران بیشتری برای
امور بین الملل یا در امور نظارت بر دولت ،تعیین نمی کنید .پاسخ الریجانی
این بود که همه  ۲۹۰نماینده وقت مجلس مشاور من هستند و به طور
مثال ،تمام اعضای کمیسیون امنیت ملی مشاور بین الملل و تمامی اعضای
کمیسیون اصل ،۹۰مشاور من در امور نظارت بر دولت هستند .آقای الریجانی
می توانست به همین بهانهها ،دهها نفر را استخدام کند و تشکیالت عریض و
طویلی ایجاد کند اما در باطن ،اهداف انتخاباتی خود را دنبال کند اما چنین
کارینکرد.
الریجانی برای داوطلبی انتخابات با احدی رایزنی نکرده است
یوسفیان مال ،روزه سکوت الریجانی درباره داوطلب شدن برای نامزدی
انتخابات ریاست جمهوری را یادآور شد و گفت :االن که زمان انتخابات و
یارگیری است آقای الریجانی با احدی رایزنی نکرد که خودش را برای انتخابات
جا بیندازد چون او هدفش خدمت است.
نماینده پیشین مردم آمل در مجلس شورای اسالمی خطاب به منتقدان
الریجانی گفت :الریجانی  ۱۲سال در مجلس بود اما اجازه نداد حقی از کسی
تضییع شود .هم اصالح طلبان رییس کمیسیون شدند و هم اصولگرایان این
در حالی بود که اکثریت دست او بود و اگر اشاره میکرد کمیسیون به فرد رای
نمیدادولیهیچکسنمیتواندادعاکندکهدریککمیسیوناز ۱۳کمیسیون
داخلی مجلس دخالت کرده باشد .تا با او موضوع ریاست کمیسیونها درمیان
گذاشتهمیشدمیگفتهرچهرایعمومنمایندگانعضوکمیسیونبود.اینها
نعمت است ولی وقتی این نعمات نادیده گرفته میشود دلیلی وجود ندارد که
شخص بیاید بگوید من هم هستم و میخواهم بیایم.
یوسفیانمالتصریحکرد:بهاندازهتماماینهاییکهدرفضایحقیقیومجازی
در حال رایزنی و تبلیغ هستند ،این قدرت را داشت که فضایی برای خودش
درست کند ولی هیچ فضایی درست نکرد .همان حرفی که زمان ترک مجلس
اعالم کرد و گفت هیچ تصمیمی برای انتخابات ریاست جمهوری نگرفتهام،
هنوز هم همان را تکرار می کند و خیلیها هم به او مراجعه کرده و همین را بیان
کرده اند .باید این چند هفته را هم صبر کنیم و امیدواریم که کسی که میتواند
مشکالت کشور را حل کند و بر مسائل مسلط است ،رییس جمهوری شود.
وی درباره تداوم دشمنیها علیه رییس سابق مجلس را یادآور شد و افزود:
دشمنی وقتی جنبه شخصی بگیرد ،دیگر از محدوده خارج میشود .اگر
دشمنی در موضوع عقاید و نظرات بود ،میشد بحث کرد و نظرات را هم به
نزدیک کرد و مصداق این موضوع ،همان ضرب المثل به «خواب رفته» و
«به خواب زده» است که کسی را خودش را به خواب زده نمیتوان بیدار
کرد.
این فعال سیاسی گفت :از همین آقایی که االن اینطوری با الریجانی دشمنی
میکند بپرسید که چه بدی به شما کرده است؟ دشمنی این فرد با الریجانی
به قدری برای همه عیان است که وقتی با کنایه هم مطلبی را بیان میکند،
همه میگویند منظورش الریجانی بود ولی از طرف دیگر ،اگر در صحبتهای
الریجانی بگردند که جمله ای در لفافه و پنهان علیه آنها گفته باشد یا حرکتی
علیه آنها کرده باشد اصال الریجانی اقدامی علیه آنها نکرده است .وقتی مساله
عداوت و بغض شخصی شد ،خیلی سخت است که فرد بتواند از دلش بیرون
کند .اگر جنبه عمومی داشت تا االن حل شده بود.

دیاکوحسینی:

ارمغان خاورمیانه بدون برجام نزدیک شدن منطقه به جنگ بود

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسیهای راهبردی
ریاست جمهوری با بیان اینکه احیای برجام به سود همه
کشورهای منطقه است ،گفت :چهار سال خاورمیانه بدون
برجام ارمغان و دستاوردی جز جنگ ،تنش و افزایش
بحرانبرایمنطقهنداشت.
«دیاکو حسینی»  ،با اشاره به مذاکرات وین میان
ایران ،گروه  ۴+۱و آمریکا گفت :مذاکرات وین ،مجموعه
گفتوگوهایی است که به منظور بازگشت کامل طرفین به
برجام به ویژه ایران و آمریکا در حال انجام است و طرفین
تالش میکنند حول محور سه موضوع رفع تحریمهای
ناقض برجام از سوی آمریکا ،اقدامات هستهای ایران و
ترتیب و تقدم اقدامات به یک تعریف واحد برسند .به همین
خاطر ،سه کارگروه در این رابطه تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در مورد هر کدام از سه موضوع فوقالذکر
اختالف نظراتی میان طرفین به ویژه ایران و آمریکا وجود
دارد ،اظهار داشت :الزم است طرفین در هر حوزه به یک
تعریف واحد از مسائل برسند و لیستی از اقداماتی که
باید انجام شود را روی کاغذ بیاورند .این توافق ،میتواند
نقشهراهبازگشتبهبرجامباشند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به تاکید ایران برای لغو
تحریمها تصریح کرد :طرف ایرانی تاکید دارد همه
تحریمهایی که در زمان ترامپ علیه ایران اعمال شدهاند،
باید لغو شود .طرف آمریکایی این تعریف رو قبول ندارد و
فقط معتقد به رفع تحریمهای ناسازگار با برجام است که از
زمان خروج آمریکا از این توافق وضع شدهاند .باید مخرج
مشترک و نقطه اتصالی که این دو دیدگاه متضاد را به هم
پیوندبزند،شکلبگیرد.
توافق موقت نداریم؛ موضوع ،احیای برجام است
حسینی با بیان اینکه آمریکاییها میگویند همزمان
با لغو تحریمها بازگشت کامل طرفین به برجام باید انجام
شود ،خاطرنشان کرد :ایران معتقد است بازگشت به هر
تعهدی منوط به رفع تحریمها و راستیآزمایی از آنها است
که این کار ،الزاما طوالنی مدت نیست و میتواند کوتاه
باشد .نحوه ترتیب و تقدم اقدامات و اینکه در چه فاصلی
زمانی باشد هم باید مورد تفاهم طرفین قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه با وجود دشواریها و اختالفات،
چشمانداز مذاکرات روشن است ،ابراز داشت :این امکان
وجود دارد که طرفین در کوتاه مدت به توافق برسند.
مسئله بعدی ،مربوط به چشمانداز مناسبات طرفین
بعد از بازگشت به برجام است که چگونه میخواهند به
سایر اختالفات  -که ارتباطی با برجام ندارد ولی ریشه در
خروج آمریکا از توافق هستهای داشت – رسیدگی کنند اما

این موضوع ،موکول به آینده است و احتمال دستیابی به
توافقی در آن باره در کوتاه مدت نیز قابل تصور نیست.
این کارشناس ارشد مرکز بررسیهای راهبردی ریاست
جمهوری درباره برخی مباحثی که مذاکرات وین را
یک توافق موقت و زمینهساز گفتوگوهای غیربرجامی
میخوانند ،بیان کرد :ما توافق موقت نداریم بلکه موضوع،
احیای برجام و بازگشت آمریکا به آن براساس توافق سال
 ۲۰۱۵است .طرف مقابل همان زمان هم میدانست
اگر برجام پیش برود و طرفین نسبت به آن متعهد باشند،
همانطور که عالیترین مقام ایران گفت میتواند زمینه
گفتوگو درخصوص سایر مسائل هم فراهم شود.
آمریکاییهاازاجرایتعهداتشانشانهخالیکردند
به گفته حسینی ،این موضوع مربوط به زمانی میشد که
آمریکا از انجام تعهداتش در برجام سربلند خارج میشد
ولیهمانهابودندکهبرجامرانقضوازانجامتعهداتشان
شانه خالی کردند .آنها بودند که از برجام خارج شدند و
اروپاییها هم با بیعملیشان شریک نقض برجام شدند.
وی ادامه داد :اگر آمریکا به برجام بازگردد ،در انجام
تعهداتش صادق بوده و آنها را کامل انجام دهد و اقدامات
خصمانه نیز متوقف کند ،امکان گفتوگو بر سایر مسائل
اختالفی یا منافعی مشترک ناشی از همکاری طرفین،
وجود دارد ولی این موضوع موکول به آینده است.
این کارشناس ارشد مسائل استراتژیک درباره انعطاف
شکلگرفته میان ایران و آمریکا یادآور شد :در ابتدای آغاز به
کار دولت بایدن ،نکتهای که از سوی آمریکا مطرح میشد،
این بود که اگر ایران به برجام برگردد ،آمریکا نیز به این توافق
بازمیگردد .امروز برای آنها مسجل شده ایران این فرمول
غیرمنصفانه را نمیپذیرد چراکه این آمریکاییها بودند که
از برجام خارج شدند ولی ایران همچنان در آن حضور دارد.
نابودی برجام موجب ورود ضرر به منافع روسیه،
چین و اروپا در منطقه میشود
حسینی با بیان اینکه اکنون آنچه در دستورکار آمریکا
مطرح شده ،بحث بازگشت همزمان است ،عنوان کرد:
این همزمانی ،آنی و همگام نیست بلکه در یک بازه نزدیک
مطرح است .این انعطاف اکنون در آمریکا به وجود آمده و
آنها فهمیدهاند این انتظار که ایران ابتدا به برجام بازگردد،
یک درخواست زیادهخواهانه است و همین فهم تازه
موجب پیشرفت در مذاکرات و خروج از بن بست شده
است.
وی در گفتوگو با ایرنا درباره نقش روسیه و چین در
مذاکرات هستهای گفت :آنها نسبت به سایر اعضا نگاه
واقعبینانهتری دارند .از منظر آنها ،تنها جایگزین نابودی

برجام ،بازگشت تهران و واشنگتن به نقطه صفر و افزایش
تنشها میان طرفین است ،به گونهای که در این افزایش
تنش ،منافع آنها به ویژه در منطقه نیز متضرر میشود.
اروپاییها نیز متوجه پیامدهای از دست رفتن برجام
شدهاند و همین مسئله ،موجب فعالتر شدن آنها شده
است.
مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسیهای راهبردی
ریاست جمهوری با بیان اینکه اروپا متوجه شده الزمه
هرگونه گفتوگو و همکاری برای حل مشکالت ،احیای
برجام است ،اظهار داشت :روسیه ،چین و اروپا همنظر
هستند که برجام  ۲۰۱۵باید احیا شود و از این طریق
است که شرایط مثبتی برای پیگیری سایر مسائل وجود
دارد .همچنین برخالف سال  ۲۰۱۵که هر کدام از
اعضایبرجام،منافعمختلفیراپیگیریمیکردند،اکنون
متفقالقول هستند که برجام ۲۰۱۵باید احیا شود.
برخورداحساسیباحادثهنطنزنشد
حسینی درباره چرایی متوقف نشدن مذاکرات پس از
حادثه تروریستی در مجتمع هستهای نطنز تصریح کرد:
زمانی این اقدامات و نیتهای پشت آن برای طرفین به
ویژه ایران شناخته شده نبود .اکنون ترفندهای اسرائیل
برای همگان روشن شده و همه میدانند این اقدامات برای
آسیب زدن به دیپلماسی و جلوگیری از هرگونه تنشزدایی
است.
وی با تاکید بر اینکه هوشیاری خوبی در سطوح مختلف
وجود دارد ،خاطرنشان کرد :پاسخ متناسب به این اقدام
تعریف شد و این اتفاق نظر نیز وجود دارد که قطع مذاکرات
و خروج از آن ،در خدمت منافع اسرائیل است .به همین
خاطر ،برخورد احساسی با این موضوع انجام نشد.
این کارشناس مسائل بین الملل درباره واکنشهای
داخلی در آمریکا به هرگونه توافق با ایران هم ابراز داشت:
برجام در آمریکا به مسئلهای دو قطبی تبدیل شده است.
جمهوریخواهان کامال مخالف آن هستند و اکثریت
دموکراتها موافق آن .این دو قطبی بودن فضای سیاسی
آمریکا میتواند اثرات مثبتی برای برجام در آینده نداشته
باشد ،به ویژه آنکه سال  ،۲۰۲۲انتخابات کنگره برگزار
میشود و احتمال تغییر ترکیب مجالس آمریکا وجود دارد
یا آنکه در سال  ،۲۰۲۴انتخابات ریاست جمهوری وجود
دارد و پیروزی احتمالی جمهوریخواهان در هریک از این دو
انتخابات،میتواندپیامدهاییراداشتهباشد.
خروج از برجام با احیای آن کار آسانی نیست
به گفته حسینی ،موضوعی که وجود دارد ،آن است
که اگر برجام احیا شود ،ایران و آمریکا ،به سایر مسائل

رسیدگی کنند و بهانهها را به حداقل برسانند ،مجاب کردن
جامعه آمریکا به نقض برجام و خروج احتمالی از آن دیگر
مانندسابقکارآسانینیست.
وی با بیان اینکه در ایران هم کم و بیش چنین نگاهی
در بخشی از جناح سیاسی وجود دارد ،عنوان کرد :آنها
نیز نگاه مثبتی به برجام ندارند هرچند که این توافق
منافعی را برای کشور داشته باشد ولی قدرت آنها نسبت
به جمهوریخواهان آمریکایی کمتر است چراکه سیاست
خارجی در ایران توسط رهبری انقالب تدوین میشود و
قدرت دولت در ایران نسبت به دولت در آمریکا کمتر است.
این کارشناس ارشد مرکز بررسیهای راهبردی ریاست
جمهوری اضافه کرد :در آمریکا امکان خروج از هر توافقی
توسط دولت بعدی وجود دارد و این فقط مربوط به برجام
نیست ولی باید تالش کنیم به سایر مسائل میان دو کشور
رسیدگی و منافع مشترک تقویت شوند .از این طریق ،ابراز و
قدرت مخالفان ایران در آمریکا تضعیف میشود.
هیچکشورینسبتبهاحیایاحتمالیبرجام
ناراحتنخواهدبود
حسینی با بیان اینکه احیای برجام در آمریکا چالش
ایجاد میکند ولی نباید آن را بیپایه فرض کرد ،یادآور شد:
باید تالش شود مخالفان برجام که مورد حمایت اسرائیل و
البیهای آن هستند ،مورد انزوا قرار دهیم تا امکان ضربه
زدن از سوی آنها به حداقل برسد.
وی درباره تاثیرات منطقهای احیای برجام بیان کرد:
احیای برجام به سود همه کشورهای منطقه است .وقتی
در طول سه سال گذشته برجام کنار گذاشته شد ،شاهد
افزایش تنش در منطقه و نزدیک شدن میان کشورها به
جنگ بودیم .چهار سال خاورمیانه بدون برجام ارمغان و
دستاوردی جز جنگ ،تنش و افزایش بحران برای منطقه
نداشت.
این کارشناس ارشد مسائل استراتژیک با بیان اینکه
اگر کوتهفکریها کنار گذاشته شود ،برجام میتواند پایه
همکاریهای منطقهای و تقویت نقاط قوت و مشترک
میان کشورها باشد ،گفت :به جز اسرئیل که همچنان
برای نابودی برجام تالش میکند و قطعا نیز در آینده از این
تالشدستنخواهدکشید،هیچکشورینسبتبهاحیای
احتمالی برجام ناراحت نخواهد بود و حتی برخی از آنها
نسبتبهاینمسئلهابرازخرسندیمیکنند.
به گفته حسینی ،برجام میتواند موجب افزایش امنیت
و تجارت در منطقه ،سرآغاز همکاریهای دستهجمعی
منطقهای و حرکت به توسعه پایدار میان کشورهای منطقه
شود.

مخالفان دولت دست ازسنگ اندازی در مسیر برجام برنمی دارند

بازی برجامی تندرو ها در زمین
بدخواهانکشور

مذاکرات هستهای در وین بنابر شواهد و مستندات موجود تا کنون با موفقیت همراه
ت های آشکار دشمنان ایران هموار ساخت ه است.
بوده و همین موضوع بستر را برای مخالف 
متاسفانه در ایران نیز برخی تندرو ها خواسته یا ناخواسته بیاعتنا به منافع ملی ،همسو با
دشمن حرکت کرده و در زمین آن ها بازی میکنند.
خبرهای بازتاب یافته از مذاکرات وین در این روز ها حاکی از روند به رو جلو و موفقیت
آمیز گفت وگو ها است .هر چند جزییاتی از نتایج به دست آمده در جریان مذاکرات رسانه
ای نشده اما به نظر میرسد اعضای کمیسیون مشترک برجام موفق شده اند تا راهی برای
بازگشت آمریکا به توافق و لغو تحریم ها بیابند.
به گفته «سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رییس هیات مذاکره
کننده «مذاکرات به مرحلهای رسیده است که طرفها میتوانند برای نوشتن یک متن
مشترک شروع به کار کنند» .حجتاالسالم والمسلمین «حسن روحانی» نیز در دیدار
جمعی از فعاالن سیاسی اظهار کرد که «مذاکرات حدود  ۷۰ ،۶۰درصد پیشرفت داشته
ی ها در چارچوب صداقت حرکت کنند در زمان کوتاهی به نتیجه خواهیم
است و اگر آمریکای 
رسید ».همین پیشرفت های قابل مالحظه در جریان مذاکرات ،نگرانی برخی در داخل و
خارج از کشور را به دنبال داشته تا علیه برجام و گفت وگوهای وین یکصدا شوند.
در این پیوند به تازگی «علی ربیعی» سخنگوی دولت در یک نشست خبری گفته است که
«برجام درس های زیادی به ما یاد داد ،مهم ترین عبرتی که از سرنوشت برجام گرفتیم این
بود که تصور نمیکردیم یک جناح خاص ،رقابتی سالم را تا مرز عداوتی مسموم پیش ببرد و
گاهی همصدا با بدخواهان ایران کند».
سخنگوی دولت ادامه داد :اینها یک روز دولت را متهم به نابودکردن دستاوردهای
هستهای ،یک روز متهم به عدم توجه به توانمندی داخلی و یک روز هم متهم به وادادگی
کردند و علیه کسانی که در راه دفاع از منافع ملی و آسایش مردم ،در حال مصاف دیپلماتیک
با قدرتهای جهانی بودند ،تهمت و قلم زدند .حتی زمانی که دولت زورگو و قانون شکن
ترامپ از برجام خارج شد و سخت ترین تحریمهای تاریخ را علیه ملت ما وضع کرد ،این افراد
دست از تخریب و افترا علیه دولت در خط مقدم آن جنگ اقتصادی دست برنداشتند.
از مهرماه  ۱۳۹۲که مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم آغاز شد ،مخالفان با نام
«دلواپسان» با ابزارهای مختلف در صدد به بن بست کشاندن گفت وگو ها برآمدند .آن ها با
بازو های رسانه ای خود ابتدا هر نوع گفت وگو و مذاکره ای را با غرب زیر سوال بردند .سیاه
نمایی از مذاکرات ،دامن زدن به شایعه ها ،به چالش کشیدن ساده ترین و مرسوم ترین آداب
دیپلماتیک از جمله ترفندهای طیف تندرو برای تقابل با مذاکرات بود.
ماجرای پیاده روی  ۱۵دقیقه ای وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در شهر ژنو در ماه های
پایانی  ۱۳۹۳هنوز از اذهان عمومی پاک نشده است؛ رخدادی که با هیاهو و حاشیه سازی
های زیادی از سوی مخالفان دولت همراه شد .در حالی که بسیاری از تحلیلگران این پیاده
روی را نه خطای دیپلماتیک بلکه رسم و عرف دیپلماسی می دانستند .انتقادات طیف تندرو
در سطح اعالمی و تبلیغاتی باقی نماند و برخی نمایندگان نیز تالش کردند در سطح اعمالی
دستی بر آتش داشته باشند و ظریف را به مجلس فراخواندند.
برخی از همین نمایندگان تندرو در مجلس« ،علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی
اتمی را به دفن در زیر سیمان تهدید کردند .توهین ،تحقیر ،اتهام زنی به دیگر اعضای
دیپلماتیک در این سال ها بارها صورت گرفته و ادامه داشته است .در حالی که تیم هسته
ای و دولت گام به گام با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حمایت نظام پیش رفته اند.
رهبر معظم انقالب همواره از مذاکرات و تیم مذاکره کننده حمایت کرده اند .به عنوان
نمونه آبان ماه  ۱۳۹۲در این باره فرمودند «هیچکس نباید این مجموع ه مذاکرهکنندگان ما
را با مجموع ه شامل آمریکا  -همان شش دولت ،بهاصطالح پنج بعالو ه یک  -سازشکار بداند؛
اینغلطاست؛اینهاماموراندولتجمهوریاسالمیایرانهستند،اینهابچ ههایخودمان
هستند ،بچ ه های انقالبند؛ یک ماموریتی را دارند انجام میدهند .کار سختی هم هست
[که]برعهد هاینهاست.
حتی در شرایط کنونی که مذاکرات وین با خوشبینی و موفقیت دنبال می شود ،مخالفان
دولت به دلهره افتاده اند و در رسانه های خود اصل مذاکره با طرف غربی را زیر سوال می
برند .این در حالی است که رهبری چند روز پیش تاکید کردند« :تشخیص مسووالن این
است که بروند مذاکره کنند اما باید مراقبت شود که مذاکره فرسایشی نشود چرا که برای
کشور ضرر دارد ».با همه این تفاسیر ،مخالفان دولت تا به امروز از کارشکنی و سنگ اندازی
در مسیر برجام دست نکشیده اند .آنها یک روز بیانات رهبری در ارتباط با ضرورت فرسایشی
نشدن مذاکرات را برجسته کرده و گفت وگوها را فرسایشی جلوه می دهند و یک روز شایعه
توافق موقت و تعلیق چندماهه تحریم ها را مطرح می کنند .از نگاه ناظران این قبیل موضع
گیری ها ،بازی در زمین دشمنان ایران از جمله رژیم صهیونیستی است که با تمام توان در
صدد به شکست کشاندن مذاکرات است.

معاونسیاسیوزیرخارجه:

اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را
نخواهیمداد

معاون سیاسی وزیر خارجه درباره مذاکرات وین ،گفت :تحریمهای بخشی و اشخاص همه
باید برداشته شود البته فکر میکنم در زمینه تحریمهای بخشی تفاهماتی وجود دارد در عین
حال اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را نخواهیم داد .سید عباس عراقچی در حاشیه نشست
روز یکشنبه ( ۵اردیبهشت ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی ،در توضیح نتایج مذاکرات وین و مباحث مرتبط با اختالف نظر طرفهای برجام برای
رفع تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ،گفت :امروز جلسه مبسوط با نمایندگان
درکمیسیونامنیتملیمجلسبرگزارشدوگزارشجامعیازمذاکراتوینخدمتنمایندگان
مجلس ارائه کردیم .نمایندگان سوالهای متعددی را عنوان کردند که پاسخ داده شد.
ایستادگی ایران برای رفع همه تحریمها و بازگشت به تعهدات پس از راستی آزمایی
معاون وزیر خارجه با اشاره به اینکه همه جزئیات و ابعاد مذاکرات وین در جلسه با نمایندگان
مورد بحث قرار گرفت ،افزود :نقطه نظرات نمایندگان که بعضا میتواند به روند مذاکرات کمک
کند نیز مطرح شد ،درباره ابعاد مختلف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و غنی سازی
 ۶۰درصدی نیز به طور مفصل صحبت شد .رییس تیم مذاکره کننده ایران در وین یادآور شد:
چالشهایی در مذاکرات وجود دارد البته در مسیری قرار گرفتیم که میتواند به سرانجام برسد اما
درباره اینکه آیا میتوانیم بر چالشها و موانع فائق آییم ،زود است لذا نمیتوان گفت که خوشبین
یا بدبین هستیم اما ناامید نیستیم و به وظیفه خود پایبندیم .مواضع قطعی ما کامال روشن و
مشخص است ،تحریمها باید برداشته شود ،راستی آزمایی انجام و سپس ایران به تعهدات خود
بازگردد .در این خصوص ایستادگی کردیم و به نمایندگان هم توضیحات کاملی داده شد.
تفاهم برای برداشتن تحریمهای بخشی وجود دارد
عراقچی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر طرفهای مقابل و آمریکا درباره لیست
پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران برای رفع تحریمها ،گفت :این بحث در جریان است،
تحریمهاییکهآمریکاعلیهایراناعمالکردهدونوعاست؛نخستتحریمهایموضوعییابه
اصطالحبخشیمانندتحریمهاینفتی،بانکی،بیمه،کشتیرانی،پتروشیمی،ساختمانو
خودرو و دیگری تحریمهای مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی میشود.
وی اضافه کرد :لیست تحریمی مربوط به اشخاص ،لیست طوالنی و حدود هزار و ۵۰۰
مورد است اما ما در هر دو جهت حرکت میکنیم ،تحریمهای بخشی همه باید برداشته شود و
فکرمیکنمدراینزمینهتفاهماتیوجوددارد،تحریمهایاشخاصهمبههمینترتیبباید
برداشته شود .مباحث پیچیده ای در این زمینه مطرح است که در حال بررسی آنها هستیم.
طرح گام به گام مدت هاست که کنار گذاشته شده است
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا طرح گام به گام برای
رفع تحریمها اجرا خواهد شد ،اظهار کرد :طرح گام به گام مدتهاست که کنار گذاشته شده
است .جمهوری اسالمی ایران پیش از عید نوروز پیشنهاد گام به گام برای رفع تحریمها را رد
کردودر مذاکرات جاری موضوعگامبهگامبههیچعنوان مطرحنیست .مباحثدرباره مرحله
آخر ادامه توافق یعنی ترتیبات مورد نظر جمهوری اسالمی در حال بحث و بررسی است.
اگر طرفهای مقابل دنبال خرید زمان باشند ،مذاکرات را متوقف خواهیم کرد
عراقچی در پاسخ به سوال درباره اینکه گفت و گوها تا چه زمان ادامه دارد ،گفت :زمان
مشخصی را نمیتوان پیش بینی کرد ما اجازه نخواهیم داد که مذاکرات فرسایشی شود،
اگر احساس کنیم که در طرفهای مقابل ما جدیت وجود ندارد و یا دنبال خرید زمان یا
افزودنموضوعاتدیگربهمباحثهستند،مذاکراتراقطعخواهیمکرد،درعینحالعجله
نمیکنیم و شتاب زدگی نداریم ،زیرا مباحث جدی در مذاکرات مطرح است که باید با دقت
کافی مورد نظر قرار گیرد و بحث و بررسی شود .بنابراین نه شتاب زده خواهیم بود و نه اجازه
فرسایشی شدن میدهیم لذا با دقت مذاکرات را ادامه میدهیم تا چالشها برطرف شود.
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 این پیکان ۲۵میلیاردی را ببینید!
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم مطرح کرد:

 ۲۶درصدتلویزیوننمیبینند
نتایج نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات به نام «اوقات فراغت در دوران کرونا» نشان میدهد
 ۲۶.۲درصدپاسخدهندگانبرنامه¬هایتلویزیونیرانمی¬بینند.بهگزارشتابناکازپژوهشگاهفرهنگ،هنر
و ارتباطات  ،به استناد این نظرسنجی ۲۹.۱ ،درصد پاسخگویان اعالم کردهاند در ایام کرونا نسبت به قبل،
بیشترفیلمسینمایینگاهمیکنند ۲۱.۷.درصدپاسخگویاننیزبهمیزانقبلبهتماشایفیلمهایسینمایی
پرداختهاند ۳.۷ .درصد پاسخگویان نیز گفتهاند در ایام کرونا ،کمتر فیلم سینمایی تماشا میکنند۴۵.۳ .
درصد پاسخگویان نیز بیان کردهاند که در ایام کرونا فیلم سینمایی تماشا نمیکنند.جوانان نسبت به سایر
گروه¬ های سنی اعالم کردهاند تماشای فیلم در زمان شیوع کرونا بیشتر از قبل شده است .در سایر گروه¬
های جنسی ،تحصیلی و شهری و روستایی تفاوت معناداری در این زمینه وجود ندارد .این نظرسنجی نشان
میدهد در بین پاسخگویانی که اعالم کرده ¬اند برای گذراندن اوقات فراغت در ایام کرونایی فیلم سینمایی
می¬ بینند؛  ۲۸درصد از طریق دانلود از اینترنت ( ۱۴.۹درصد کل نمونه) ۱۲.۳ ،درصد به وسیله سایت¬¬
هایی نظیر فیلیمو ( ۶.۵درصد کل نمونه) ۱۰.۴،درصد از ماهواره ( ۵.۶درصد کل نمونه) ۸.۸،درصد با خرید
فیلم از فروشگاه ( ۴.۷درصد کل نمونه) و  ۱.۹درصد از طریق دانلود از کانال¬ های تلگرامی ( ۱درصد کل
نمونه)؛فیلم¬هایسینماییمدنظرخودراتهیهمی¬کنند.

اعالم آمادگی برای حمایت وهمکاری
باشرکتهایدانشبنیان

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از اعالم آمادگی این سازمان
برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت :تعامل با شرکتهای
دانشبنیان بهرهوری را ارتقا میدهد.
سید ابوالفضل میریک امامی در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری استان قم،
با قدردانی از فعالیتهای صورت گرفته در پارک علم و فناوری استان ،اظهار
داشت :کار عمرانی خط مقدم پروژههای شهری است و هر اندازه این پیوند فنی
در کنار دانش باشد و از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان استفاده شود ،بیشترین
بهرهراشهروندانمیبرند.
وی با اشاره به فعالیتهای سازمان توسعه و عمران شهرداری قم ابراز کرد:
این سازمان با دارا بودن  ۳۵۰پرسنل یکی از سازمانهای بزرگ استان به شمار
میرود و با توجه به فعالیتهای گسترده در سال  ۱۴۰۰شاهد افزایش اعتبارات
این سازمان بودیم.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با بیان اینکه هدف اصلی
این سازمان اجرای پروژههای عمرانی در سطح شهر و حتی استان است،
خاطرنشان کرد :ساخت تقاطع سه سطحه حضرت ولیعصر(عج) بهعنوان
یکی از فنیترین پروژههای شهری با ارتفاع  ۳۳متر از نظر طراحی و اجرا توسط
مجموعه سازمان توسعه و عمران و مهندسان بومی شهر اجرا شد و این نیز جای
بسی افتخار دارد.
میریک امامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباطات و تعامل
سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با دانشگاههای مختلف ،تصریح کرد:
متخصصان فعال در این سازمان از نظر علمی و اجرایی حرف برای گفتن دارند و
از سطح آگاهی علمی باالیی نیز برخوردار هستند.
وی بهرهگیری از ظرفیتهای پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان
استان قم را در اجرای طرحهای شهری مؤثر دانست و یادآور شد :در این زمینه
آماده همکاری و حمایت از نخبگان و صاحبان ایده در شرکتهای مختلف
دانشبنیانهستیم.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با اشاره به بهرهگیری از
فناوریهای جدید  ITدر کنترل و نظارت پروژهها و ماشینآالت این سازمان،
اضافه کرد :در موضوع اتوماسیون اداری نیز از این ظرفیتهای استفادهشده و
امروز با کوتاهترین زمان ممکن محل پایش آمار در بخشهای مختلف امکانپذیر
است.
میریک امامی گفت :در بخش آسفالت ،تکنولوژیهای ساخت بتن،
قالببندیها ،آرماتوربندیها و هر موضوعی که در عمران کیفیت را باال ببرد
آمادهحمایتازشرکتهایدانشبنیانهستیم.
وی اظهار داشت :همچنین اگر شرکت دانشبنیانی باشد که بخواهد از
ظرفیت سازمان توسعه و عمران بهعنوان کار آزمایشگاهی بهره گیرد آماده
همکاریهستیم.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم تاکیدکرد:
ضرورتهمکاریمدیریتشهریباشرکتهایدانشبنیان
رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز دراین دیدار گفت :همکاری مجموعه
مدیریت شهری با شرکتهای دانشبنیان در کنار توسعه شهرها سبب افزایش
بهرهوریمیشود.
سید حسین اخوان علوی با تأکید بر لزوم و ضرورت همکاری مدیریت شهری
با شرکتهای دانشبنیان ،اظهار داشت :شهرداری و سازمانهای وابسته به
آن ازجمله سازمان توسعه و عمران میتواند بخشی از نیازهایی که پارک علم و
فناوری دارد را تحقق بخشیده و نسبت به تسهیل گری خدمات به شرکتهای
دانشبنیاناقدامکند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم خاطرنشان کرد :پارک علم و فناوری
نیازمند ارتباط بیشتر با مسئوالن شهری بهویژه شورای شهر در راستای برطرف
کردنمسائلومشکالتشرکتهایدانشبنیاناستتابتوانندبیشترازگذشته
و با همکاری به ارائه خدمت بپردازند.
اخوان علوی یادآور شد :وجود فن بازارها و شرکتهای بزرگ دانشبنیان
میتواند بسترهای همکاری با شهرداری و سازمانهای آن را بیشازپیش توسعه
دهد.
به گفته وی در حال حاضر  ۱۰۵شرکت دانشبنیان با بیش از یک هزار و ۸۵۰
نیروی شاغل در حوزه فناوریهای سخت و فناوریهای نرم و هویتساز در پارک
علموفناوریقممشغولفعالیتهستند
مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقمخبرداد:

کاهش زمان سفر با راهاندازی
رینگ طالیی اطراف حرم مطهر

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقمگفت:باتوجهبهآرامسازیوتبدیل
برخی از خیابانهای اطراف حرم مطهر به پیاده راه ،رینگ طالیی بهمنظور
کاهش زمان سفر ،کاهش ترافیک و خدمترسانی بهتر راهاندازی شده است.
علی نیک با اشاره به راهاندازی رینگ طالیی اتوبوسرانی اطراف حرم
مطهر ،اظهار داشت :با توجه به آرامسازی و تبدیل برخی از خیابانهای
اطراف حرم مطهر به پیاده راه و تجمع اتوبوسها در هسته مرکزی ،رینگ
طالیی بهمنظور کاهش زمان سفر ،کاهش ترافیک و خدمترسانی بهتر
راهاندازی شده است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با بیان اینکه راهاندازی این رینگ
طالیی سبب خدمترسانی بهتر به افراد سالخورده و کمتوان میشود ،تصریح
کرد :اتوبوسها در این رینگ ،مسافران اطراف حرم را جابجا و به پایانههای
اتوبوسرانیمنتقلمیکنند.
نیک با اشاره بهمانند ساعتگرد بودن حرکت اتوبوسهای رینگ اطراف حرم
مطهر ،ابراز کرد :این اتوبوسها شهروندان را با سرفاصله کم جابجا و به سمت
خطوطتغییریافتهمنتقلمیکنند.
وی با تأکید بر ساماندهی وضعیت هسته مرکزی بهواسطه راهاندازی این
خطوط ،یادآور شد :این تغییرات از چند روز قبل آغاز شده و وضعیت خوبی را در
حوزهحملونقلدرهستهمرکزیشهرپیشبینیمیکنیم.
مدیر منطقه سه شهرداری قم خبرداد:

افزایش ۶هزار مترمربع وسعت به
بوستانپاکبان

مدیر منطقه سه شهرداری قم از افزایش شش هزار مترمربع وسعت به بوستان
پاکبان در این منطقه از شهرداری خبر داد.
مهرداد روحانی وزیری با اشاره به اقدامات منطقه سه شهرداری قم در
توسعه فضای سبز ،اظهار داشت :در سالهای گذشته برنامهریزی خوبی برای
توسعه بوستانها در منطقه سه شهرداری صورت گرفته و خوشبختانه تعداد
بوستانهای سطح منطقه در سال ۹۹به ۶۰بوستان افزایش یافت.
مدیر منطقه سه شهرداری قم با بیان اینکه منطقه سه یکی از مناطق
شاخص شهری به لحاظ تعداد بوستانها در مناطق شهری قم است ،ابراز
کرد :بیشترین فعالیتهای فضای سبز به این منطقه اختصاص دادهشده و
در حال حاضر نیز شاهد افزایش روزافزون وسعت و سرانه فضای سبز در این
منطقههستیم.
روحانی وزیری همچنین از افزایش وسعت بوستان پاکبان خبر داد و گفت :در
سالهایاخیرششهزارمترمربعبهمساحتاینبوستانافزودهشدهودرآننیز
اقدامانی ازجمله خاکبرداری و نخاله ،خاکریزی ،ماسه و کوددهی ،چمنکاری،
کاشت انواع گلها ازجمله نسترن ،رز ،نارون و گل بنفشه انجامشده است.
وی با تأکید بر اینکه تعداد نهالهای کاشته شده نارون در بوستان پاکبان قم
نیز  ۱۱۰اصله بوده است ،افزود :درخواست ما از شهروندان این است همانند
همیشه شهرداری را در حفظ فضای سبز یاری دهند تا شاهد زیبایی شهر و
ماندگاریبیشازپیشفضایسبزباشیم.

این روزها بازار سیاه خودروهای کالسیک حسابی داغ شده است ،تا جایی که برخی گزارشها از قیمت گذاری ۲۰
میلیارد تومانی برای یک پیکان کالسیک خبر دادهاند.

طرح :مهدی عزیزی

استاندارقمخبرداد:

بهره برداری از دو طرح مهم عمرانی تا سه ماه آینده

استاندار قم از بهره برداری از دو پروژه مهم
تحقیقاتی-اقتصادی استان تا پایان تیر امسال
خبر داد.
بهرام سرمست دیروز در حاشیه بازدید از شهرک
نمایشگاهی قم و ساختمان مرکز تحقیقات اداره
کل آب و هواشناسی استان اظهارداشت :در تالش
هستیم با تامین به موقع اعتبارات باقی مانده و

رفع موانع پیش روی پیمانکاران ،تا حداکثر تیر ماه
امسال شاهد تکمیل و افتتاح این ۲پروژه باشیم.
استاندار قم دربخش دیگری از سخنان خود با
بیان اینکه نمایشگاه بین المللی قم ویترین تولید
و صنعت قم خواهد بود ،گفت :امیدواریم مسیر
دسترسی این نمایشگاه با تامین به موقع اعتبارات
تا  ۲ماه آینده به بهره برداری برسد.
استاندار قم با اشاره به اینکه این نمایشگاه با
قرار گرفتن در موقعیت مکانی مناسب در مسیر
آزاد راه قم تهران و اهمیت ویژه برای استان قم،
افزود :این شهرک نمایشگاهی نقش مؤثری در
معرفی محصوالت استان دارد که موجب رونق
ً
تولید میشود و قطعا تولیدکنندگان بازار مناسبی
برای عرضه محصوالت خود از این طریق به نمایش
میگذارند.
شهرک نمایشگاهی قم با  ۱۲هزار متر زیربنا ،در
ابتدای مسیر آزاده راه قم به سمت تهران ایجاد
شده و تاکنون حدود  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی
داشته است.برای ساخت این شهرک تاکنون ۸۰
میلیارد تومان از محل اعتبارات بخش خصوصی

هزینه شده و برای تکمیل آن حدود  ۲۰میلیارد
تومان دیگر نیاز است.پیش بینی میشود بخشی
از این پروژه تا سه ماه آینده تکمیل و آماده افتتاح
شود.استاندار همچنین از مسیر دسترسی این
شهرک نیز بازدید کرد .به گفته کلهر مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جادهای قم راه دسترسی
به شهرک نمایشگاهی قم در ۹کیلومتر و در مرحله
اجرا میشود که در مرحله اول  ۲کیلومتر آن تا دو
ماه آینده زیربار ترافیک میرود.
خانم دانیال رئیس اداره توسعه مدیریت و
منابع اداره کل هواشناسی قم هم در حاشیه این
بازدیدها با اشاره به پیشرفت  ۹۲درصدی پروژه
مرکز تحقیقات آب و هواشناسی قم گفت :تاکنون
برای اجرای این طرح  ۱۱میلیارد تومان از محل
اعتبارات استان هزینه شده و برای تکمیل و تجهیز
آن ۱۲میلیارد تومان دیگر نیاز است.گفتنی است:
عملیات ساخت مرکز تحقیقات آب و هواشناسی
قم با  ۲هزار و  ۶۵۱مترمربع زیربنا و در  ۳طبقه از
سال ۹۴آغاز شده است و پیش بینی میشود تا تیر
امسال به بهره برداری برسد.

رئیس مرکز بهداشت استان قم :

آزادسازی  ۵۰هزار متر زمین تغییر کاربری داده شده یک مسئول
دادستان عمومی و انقالب شهرستان فیروزکوه در استان تهران از آزادسازی  ۵۰هزار متر مربع از اراضی
زراعی و باغات خبر داد و گفت :این اراضی توسط یکی از مسئوالن در منطقه آب باریک روستای امین آباد
تغییر کاربری یافته بود.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه عباس رضایی ،دادستان عمومی و
انقالب شهرستان فیروزکوه از آزادسازی  ۵۰هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغات خبر داد و اظهار کرد :با
اعالم اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات توسط
یکی از مسئوالن در منطقه آب باریک روستای امین آباد و درخواست اعمال تبصره دو ماده  ۱۰قانون حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغات ،دستورات قضایی الزم صادر شد.
دیدار حداد عادل با برخی علما و روحانیون قم
رییس شورای ائتالف نیروهای انقالب در سفری کوتاه به قم با برخی علما و روحانیون درباره آخرین وضعیت
انتخابات دیدار و گفتوگو کرد.به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی شورای ائتالف نیروهای
انقالب«،غالمعلیحدادعادل»رییسشورایائتالفروزشنبهدرسفریکوتاهبهقمبابرخیعلماوروحانیون
درباره آخرین وضعیت انتخابات دیدار و گفتوگو کرد.حدادعادل پس از این دیدارها با تاکید بر نقش برجسته
روحانیت در ادوار مختلف بهویژه شرایط امروز کشور اظهار امیدواری کرد تا در زمان مناسب ائتالف نیروهای
انقالب بهترین گزینه را جهت حضور در انتخابات معرفی کند.
تاجزاده داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شد
معاون سیاسی و اجتماعی پیشین وزارت کشور و از فعاالن اصالحطلب در بیانیهای برای انتخابات ۲۸
جزاده روز یکشنبه در بیانیهای
خرداد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اعالم داوطلبی کرد.سید مصطفی تا 
با اعالم داوطلبی برای انتخابات ریاستجمهوری ،نوشت :من ،سید مصطفی تاجزاده ،شهروندی از تبار
مشروطهخواهان و اصالحگران با استمداد از روح پاک شهیدان عدالت و آزادی برای تغییر و برای اصالحات
ساختاری ،رویکردی و رفتاری وارد میدان انتخابات ریاستجمهوری میشوم.
دعوت  ۲۲۰نماینده مجلس از رئیسی برای کاندیداتوری
بیش از  ۲۲۰نماینده مجلس شورای اسالمی در نامهای ،از آیتالله رئیسی برای نامزدی در انتخابات
ریاستجمهوری دعوت به عمل آوردند.به گزارش خبرنگار مهر ،بیش از ۲۲۰نماینده مجلس شورای اسالمی
طینامهایخطاببهآیتاللهسیدابراهیمرئیسی،باتشریحوضعیتوشرایطاقتصادی،سیاسی،اجتماعی
و فرهنگی کشور و تبیین شاخصهای رئیس قوه مجریه مطلوب آینده ،از وی برای حضور و نامزدی در
انتخابات ریاست جمهوری ۲۸خرداد دعوت به عمل آوردند.
تکذیب ثبت نام پسران والیتی در انتخابات شوراها
ثبت نام پسران علی اکبر والیتی در انتخابات شوراها تکذیب شد.یک منبع نزدیک به دکتر والیتی به خبرنگار
عصرایرانگفت:هیچیکازفرزندانآقایوالیتیدرانتخاباتشوراهاثبتنامنکردهوتصمیمیهمبرایشرکت
در انتخابات ندارند.پیش تر برخی رسانه ها از ثبت نام فرزندان والیتی در انتخابات شوراها خبر داده بودند.

رعایت شیوه نامه های بهداشتی درقم رضایت بخش نیست
بی توجهی برخی اصناف به محدودیت های کرونایی

رئیس مرکز بهداشت استان قم با بیان اینکه هنوز هم برخی از اصناف
محدودیتها را رعایت نمیکنند ،گفت :در حال حاضر رضایت مطلوبی از
رعایت شیوه نامهها در استان ندارم.
سیامک محبی با بیان اینکه روزهای پر تراکمی در مراکز درمانی برای
همکاران من در ماههای اخیر رقم خورده و همچنان نیز در جریان است
اظهارداشت :هفته سالمت امسال همزمان با موج چهارم کرونا شده و
همکاران مراکز بهداشت به عالوه امور روزانه خود در حال تزریق واکسن
به گروههای هدف نیز هستند .رئیس مرکز بهداشت استان قم با اشاره به
اینکه در روزهای اخیر بیش از  ۱۰۰بیمار بدحال و  ۵۵۰نفر بستری در مراکز
درمانی استان و مراجعه ۴۵۰۰نفر به مراکز ۹گانه داشتیم ،افزود :در مقایسه
ن سال گذشته که تعداد افراد بستری  ۵۰۰نفر بودند تعداد افراد
با ماه بهم 
افزایش چشمگیری داشته و تعداد تستهای مثبت نیز رو به افزایش است و
اصال قابل قیاس با گذشته نیست.
روزانه حدود ۳۰۰بیمار جدید را شناسایی میشود
وی با تأکید بر اینکه روزانه حدود ۳۰۰بیمار جدید را شناسایی میکنیم که
برخی از آنها همراه با عالمت و برخی از آنها بدون عالمت هستند ،افزود :
برخیازمبتالیانتوصیهبهقرنطینهخانگیمیشوندتامراحلدرمانخودرا
درمنزلپشتسربگذارندورهگیریمیشوندوبرخیدربیمارستانبستری
موقت میشوند و برخی در مراکز درمانی بستری و تحت نظر قرار میگیرند.
محبی با بیان اینکه با آغاز طرح شهید سلیمانی جهش خیلی خوبی در
انجامتستهایسریعداشتیم،گفت:آخرینسهمیهما ۵۵هزاردوزواکسن
بوده که در حال حاضر مشکل خاصی نیز در دریافت واکسن وجود ندارد و
مرحل ه ب ه مرحله آنها را دریافت میکنیم تا بر اساس نیاز از آنها استفاده

کنیم و امیدواریم با افزایش تستها شاهد کاهش تعداد مبتالیان در استان
قمباشیم.
روزانه بین  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰تست از افراد گرفته میشود
رئیس مرکز بهداشت استان قم با اشاره به اینکه قبل از آغاز طرح شهید
سلیمانی در استان روزانه بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰تست از همشهریان میگرفتیم؛
ولی در حال حاضر روزانه بین  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰تست از افراد گرفته میشود،
افزود :افراد با هرگونه عالئم مشکوک به کرونا با مراجعه به مراکز منتخب اعالم
شده و انجام تست از سالمت خود اطمینان حاصل کنند تا شاهد کاهش
تعداد مبتالیان به کووید ۱۹در استان باشیم.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که در قرنطینه خانگی هستند باید نکات
بهداشتی را رعایت کنند و از حضور در محل کار ،تماس با افراد و هرگونه
فعالیتی که با دیگران ارتباط دارد ،اجتناب کنند گفت  :روند انتقال و سرایت
بیماری جهش یافته کووید ۱۹بسیار سریع است و در حال حاضر با ابتال یک
نفر در خانواده  ،بیشتر افراد خانواده درگیر این بیماری میشوند.
محبی با بیان اینکه هنوز هم برخی اصناف محدودیتها را رعایت
نمیکنند ،گفت :از طریق تیمهای بازرسی ،تذکر و جریمه بر اعمال
محدودیتها نظارت داریم و امیدواریم اصناف و هنجارشکنان با رعایت
مسائل بهداشتی در کاهش آمار کرونا موثر باشند.
وی با بیان اینکه تا زمانی که واکسیناسیون عمومی نداشته باشیم استفاده
ازماسکورعایتشیوهنامههایبهداشتیسادهترین؛ارزانترینوموثرترین
شیوه برای مبتال نشدن به کرونا است ،افزود :در حال حاضر رضایت مطلوبی
از رعایت شیوه نامهها در استان ندارم و هنوز هم برخی از افراد متناسب با
مقررات محدودیتها را رعایت نمیکنند که این جای تاسف دارد.

مدیرکل هواشناسی استان قم اعالم کرد:

قمدرحصارخشکسالی

مدیرکل هواشناسی استان قم گفت :امسال
خشکترین و بیسابقهترین فروردینماه  ۳۰سال
اخیر را در قم تجربه کردیم که ضرورت مدیریت و
صرفهجویی بیشتر منابع آب را نشان میدهد.
مهران حیدری بنی درگفتوگویی در پاسخ به
این سؤال که میزان بارندگی در فروردینماه امسال
نسبت به مشابه سال گذشته چه میزان است؟ اظهار
داشت :از ابتدای سال زراعی( )۱جاری که از ابتدای
مهر  ۱۳۹۹حساب میشود تا پایان فروردینماه
 ۱۰۶.۵میلیمتر بارندگی در سطح استان قم
داشتهایم که این رقم  ۲۲درصد کاهش بارندگی
نسبت به سال بلند مدت آماری( )۲را نشان میدهد.
وی افزود :از ابتدای مهرماه تا پایان فروردینماه
سال گذشته  ۲۴۰میلیمتر بارندگی در قم داشتیم
که امسال به  ۱۰۶میلیمتر رسیده؛ به این معنا که
نسبت به سال زراعی گذشته  ۱۳۴میلیمتر (۵۶
درصد) کاهش بارش را داشتهایم.
مدیرکل هواشناسی استان قم گفت :بیشترین
میزان بارندگی در سال زراعی جاری در آذرماه و
اسفندماه سال  ۹۹در قم بوده و تاکنون بهار بسیار
خشکی را سپری کردیم.
کاهش نزدیک به  ۱۰۰درصدی بارشها در
فروردینماه
وی با اعالم این خبر که استان قم سال گذشته ۲۹

میلیمتر و امسال کمتر از یک میلیمتر بارش را در
فروردینماه به خود دیده است ،افزود :متأسفانه در
کنار این کاهش نزدیک به  ۱۰۰درصدی بارشها در
فروردینماه ،دو و نیم درجه سانتیگراد افزایش دما را
هم در سطح استان شاهد بودیم که زنگ خطر بسیار
بلندی است و باعث افزایش نیاز آبی استان میشود.
خشکسالی ۸۰درصدی گریبان قم را گرفته
است
حیدری تأکید کرد :مدیریت منابع آب و
صرفهجویی آن در این شرایط حیاتی است زیرا
خشکسالی بیش از  ۸۰درصد استان را در برگرفته و
مجموعهمسئوالنومردمبایدکمککنندتاوضعیت
بهتری را داشته باشیم .وی تصریح کرد  :این کاهش
چشمگیر بارشها مراتع را که منبع آب آنها از
بارشهای طبیعی تأمین میشود خشک میکند و
سبب افزایش گرد و غبار در سطح استان میشود و
از سوی دیگر بر رشد گیاهان و محصوالت دیمی و
کشاورزی اثر منفی دارد.
کمترینبارندگیدرخلجستان
مدیرکل هواشناسی استان قم در پاسخ به این
سؤال که بیشترین میزان کاهش بارش فروردینماه
نسبت به سال گذشته به ترتیب به کدام بخشها
اختصاص دارد؟ گفت :خلجستان  ۵۰میلیمتر و
سپس کهک ۳۸میلیمتر  ،سلفچگان ۳۳میلیمتر

و جعفرآباد ۲۲میلیمتر کاهش بارش را داشتهاند.
وی در مورد میزان بارشهای فروردینماه در
شهر قم و بخشهای آن بیان کرد :شهر قم  ۹دهم
میلیمتر ،جعفرآباد یک دهم میلیمتر ،خلجستان
هفت دهم میلیمتر ،سلفچگان یک و دو دهم و
کهک شش دهم میلیمتر بارش داشته است.
بیشترینبارندگیدرکهندان
حیدری به بیشترین میزان بارندگی در بین
ایستگاههای هواشناسی استان از ابتدای سال
زراعی جاری (ابتدای مهرماه) تا پایان فروردینماه
 ،۱۴۰۰اشاره کرد و گفت :روستای کهندان
بخش خلجستان بیشترین میزان بارش را به میزان
 ۲۰۷میلیمتر داشته است .وی با بیان اینکه قم
سالهای سختتر کمبود آب را هم داشته و از
برخی استانهای کشور شرایط بهتری دارد ،افزود:
به عنوان مثال میانگین بارش استان سیستان و
بلوچستان تاکنون شش میلیمتر و هرمزگان ۱۲
میلیمتر بارندگی است که مردمان این شهر در
مدت مشابه سال گذشته  ۱۴۰میلیمتر بارندگی را
شاهد بودند .مدیرکل هواشناسی استان قم در مورد
احتمال بارش در روزهای اخیر در قم هم گفت :از
شنبه تا اواسط هفته آینده بعد از ظهرها رشد ابر
و احتمال بارش پراکنده هست اما میزان آن زیاد
نیست.

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

دستگیریسرشبکهتوزیعقاچاقکاالهایگمرکی

فرمانده انتظامی استان از دستگیری سرشبکه توزیع قاچاق کاالهای گمرکی در این استان خبر داد و گفت:
در تحقیقات پلیس مشخص شد 50تن از قاچاقچیان کاال در سطح کشور با خودروهای "قاچاق بر" برای نامبرده
اقدام به جابجایی کاال می کنند .سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :با اقدامات اطالعاتی پلیس قم
سرشبکه توزیع قاچاق کاالهای گمرکی در استان دستگیر و یک دستگاه خودرو پژو پارس مسروقه نیز در این رابطه
از متهم کشف و توقیف شد .وی در تشریح جزئیات این خبر افزود :در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و
ارز،تیمعملیاتیپلیسشهرستانبههمراهمأمورانانتظامیپاسگاهدامشهرمخفیگاهسرشبکهقاچاقدریکیاز
محالت حاشیه شهر قم را شناسایی و دستگیری نامبرده در دستور کار پلیس قرار گرفت .فرمانده انتظامی استان
قم گفت :در ادامه مأموران با انجام اقدامات پلیسی و اطمینان از حضور متهم در شهر قم ،با هماهنگی مقام
قضائی استان به مخفیگاه وی اعزام و نامبرده را دستگیر کردند ،همچنین طی بازرسی از پژو پارس توقیف شده
وی۶،عدد دستگاه هیلتی و۱۷عدد دستگاه دلر برقی قاچاق از داخل خودرو کشف شد .سردار میرفیضی افزود:
سپس طی بررسی گوشی تلفن همراه و تحقیقات از نامبرده مشخص شد وی به عنوان رئیس باند قاچاق کاال
 50نفر را به عنوان زیر مجموعه خود در امر قاچاق بکارگیری و برای خرید و فروش کاالهای قاچاق نیز از حساب
بانکی پدر ،برادر ،خواهر ،همسر و خواهر همسر خود استفاده می کرده است .فرمانده انتظامی استان قم با بیان
اینکه قاچاقچیان با خودروهای "قاچاق بر" نسبت به قاچاق کاال از شهرهای مرزی به داخل کشور اقدام می کنند
و پلیس نسبت به شناسایی و برخورد با اینگونه افراد اهتمام ویژه ای دارد ،گفت :در نهایت متهم (سرشبکه توزیع
محموله های قاچاق) جهت سیر مراحل قانونی به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مرجع قضائی استان شد.
جانشینفرماندهانتظامياستانقمخبرداد:

پلمب یک پاتوق استعمال و فروش موادمخدر

جانشین فرمانده انتظامي استان از پلمب یک پاتوق استعمال و فروش موادمخدر و دستگیری 13نفر معتاد
در قم خبر داد .سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهارداشت :در پی دریافت گزارشات و اخبار مردمی مبنی بر
پاتوق خريد و فروش و استعمال موادمخدر در قم ،موضوع در دستور كار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان قرار گرفت .وی افزود :در ادامه ماموران با انجام تحقيقات ميداني و بررسی صحت موضوع با هماهنگی
مقام قضائی استان از منزل بازرسی و  13نفر معتاد در حال استعمال مواد مخدر را دستگیر کردند .جانشین
فرمانده انتظامي استان قم بیان داشت :در بازرسی صورت گرفته ،مقداری مواد افیونی شیشه و هروئین4 ،
قبضه سالح سرد و همچنین آالت و ادوات مصرف مواد مخدر کشف و پاتوق این افراد نیز پلمب شد .سرهنگ
اسماعیلی گفت :در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع
قضائیاستانشدند.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

دستگیریسارقانقطعاتخودرو

فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری  2سارق حرفه ای قطعات خودرو و اعتراف متهمان به  6فقره
سرقت در قم خبر داد .سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهارداشت :با تالش مأموران انتظامی کالنتری 22
پردیسان 2 ،نفر سارق قطعات خودرو شناسایی و دستگیر شدند .وی افزود :در پی وقوع چندین فقره سرقت
لوازم و قطعات خودرو در منطقه پردیسان ،موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کالنتری  22قرار گرفته و
یک نفر سارق حرفه ای به همراه همدستش دستگیر شدند .فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :متهمان
طی تحقیقات صورت گرفته به 6فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف که در نهایت به همراه پرونده تشکیل شده
برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم :

کشف 64هزار نخ سیگار قاچاق

رئیس پلیس امنیت عمومی استان از کشف  64هزار و  400نخ سیگار قاچاق در قم خبر داد.
سرهنگ پیام کاویانی اظهارداشت :در پی اخبار واصله مبنی بر وجود محموله سیگار قاچاق در یک مغازه
دخانیاتی ،موضوع در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی استان قم قرار گرفت.
وی افزود :بر این اساس ،پس از هماهنگی با مقام قضائی استان ،مأموران به محل مورد نظر اعزام و در
بازرسی از محل موصوف 64 ،هزار و  400نخ سیگار قاچاق کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم ،تصریح کرد :در نهایت یک نفر در این رابطه دستگیرو به همراه پرونده
متشکلهبرایانجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشد.

