رئیس قوه قضاییه :

لغو تحریمها نباید دستاویز دعواهای
سیاسی گردد

روزنامه
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رئيس پليس فتا استان قم هشدارداد :
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رییس قوه قضاییه گفت :لغو تمامی تحریمها و راستی
آزمایی آن ،مطالبه ملی است و این مطالبه ملی نباید دستاویز
دعواهای سیاسی گردد .آیت الله سید ابراهیم رئیسی در
جلسه صبح روز دوشنبه ششم اردیبهشت شورای عالی قوه
قضاییه با تبریک میالد با سعادت دومین اختر تابناک امامت
و والیت ،امام حسن مجتبی (ع)« ،کرامت» را از مهمترین
آموزههای آن حضرت برای بشریت دانست .رئیس قوه قضاییه
گفت :برخی کرامت را بخشش و بخشش قبل از تقاضا معنی

سیاستخارجینبایدگروگانسیاست
داخلیشود

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه سیاست
خارجی نباید گروگان سیاست داخلی شود ،گفت :من از همگان
میخواهمتفاسیر شاذارائهندهند.آنچهبه عنوان محرمانهگفته
میشود ،درز آن جرم است و براساس آنها نمیتوان مواضع عالی
کشور را سنجید« .سعید خطیبزاده» پیش از ظهر دیروز در
نشست خبری هفتگی با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار
شد با بیان اینکه اظهارات ظریف در فایل صوتی سه ساعته باید
کلی دیده شود ،گفت :ظریف همواره گفت ه است آنچه انجام
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زمزمهایکهبایدجلویآنگرفتهشود؛

برندهشدندرقرعهکشی
دامیقدیمیباقربانيانجدید

رئيس پليس فتا استان قم درباره دسترسي کالهبرداران
سايبري به اطالعات بانکي شهروندان با پنهان شدن پشت
نقاببرنامههايتلويزيونيوفعالسازيسامانهيااپليکيشنهاي
بانکي هشدار داد.
گ علی موالی گفت :مجرمان سايبري با سوءاستفاده
سرهن 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

بوستان هزار هکتاری هزار تکه نشود
نهادهایمدیریتیقمکارنامهناموفقدرحراستازباغاتراتکرارنکنند؟!

از ناآگاهي مردم با برقراري تماس با شهروندان خود را مجري
برنامههاي راديويي و تلويزيوني معرفي کرده و با ترفندهاي
مختلفاقدامبهخاليکردنحساببانکيشهروندانميکنند.
وي افزود :مجرمان سايبري با عناويني مانند اينکه شما برنده
قرعهکشي بانکها و موسسات مالي ،مسابقات راديويي و
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مدیر منطقه دو شهرداری قم خبرداد:

احداثپارکینگعمومیدرخیابانجواداالئمه

(ع)

ش و پرورش ؛
چالش منفی کرونا برای آموز 
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آیا دانشآموزان دچار انزوای
اجتماعیمیشوند؟

کرونا دستاوردهای منفی بسیاری را در امر آموزش ایجاد کرده
است تبعات تعطیلی مدارس در روزهای کرونایی ممکن است
چالشهای جبرانناپذیری برای دانش آموزان به همراه داشته
باشد .حال و هوای مدارس در روزهای کرونایی بدون حضور
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دانشآموزانچندانتعریفینداشتدیگرسروصدایهیاهوی
بچهها در زنگهای تفریح به گوش نمیرسید و از شیطنتها
و پچپچهای یواشکی سر کالس وصفهای طوالنی یکقد
خبری نبود؛ تصور میز و نیمکتهای خالی آنهم در طول
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:

ثبتبیشترینتلفاتروزانهکرونادرایران
2

معاون سیاسی ،امنیتی و امور اجتماعی استانداری قم :

جناب آقای مهندس سید موسی حسینی کاشانی

شعباخذرایبهتجهیزاتبهداشتیمجهزمیشوند

معاون سیاسی ،امنیتی و امور اجتماعی استانداری قم با بیان اینکه شعب اخذ رای به
تجهیزات بهداشتی مجهز میشوند ،گفت :تمامی افراد سر صندوق باید آزمایش کرونا
بدهند .بیژن سلیمان پور  ،در چهل و سومین جلسه شورای اطالع رسانی استان افزایش
شعب رای گیری را ضروری دانست و تاکید کرد :با توجه به همه گیری کرونا باید تمامی
افراد سر صندوق آزمایش کرونا بدهند .وی هدف دشمن را دلسرد کردن مردم و کم
رنگ جلوه دادن حضور در انتخابات دانست و تصریح کرد :رسانهها با هوشیاری حضور
را پوشش دهند البته حضوری که با اجرای دستورالعملهای بهداشتی است .معاون
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مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم
بانهایتتاسفوتاثردرگذشتپدرگرامیتانحضرتآیتاللهسید
محمد حسینی کاشانی (ره ) را تسلیت عرض نموده از خداوند
متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای شما ودیگر
بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

نمایندهادوارمجلس:

کمیسیون اصل  ۹۰به تغییر در جداول بودجه رسیدگی کند

انتشار یک فایل صوتی!
چرا و چطور؟

ساعتی مانده به افطار ،شبکه ایران اینترنشنال با
پخش بخشهایی از گفتوگوی محمد جواد ظریف
وزیرامورخارجهباسعیدلیالز،زلزلهایسیاسیرایهپاکرد.
اینشبکهبخشهاییازیکگفتوگوی 7ساعتهرامنتشرکردوبعدازآن 3ساعت
ازمصاحبهپخششد.
این مصاحبه گویا به سفارش دولت و با مدیریت حسام الدین آشنا مشاور رییس
جمهوروواعظی،رییسدفترروحانیانجامشدهاست.نهتنهاظریفبلکهدیگروزرا
همباسعیدلیالزگفتوگوکردهاند.
بعد از انتشار این فایل صوتی ،اولین سوالی که به ذهن متبادر شد این بود که این
فایل چگونه به بیرون و شبکه ایران اینترنشنال درز پیدا کرده است؟ البته برخی از
روزنامه نگاران خارج نشین در کالب هاووس اعالم کردند که این فایلها در اختیار
بیبیسیوبرخیازروزنامهنگاراندیگرهمبودهوفقطایراناینترنشنالزودترازآنها
وبدونمالحظهاینمصاحبهراپخشکردهاست.
قطعا دولت و شخص حسام الدین آشنا ،باید در مورد این مصاحبه و چگونگی لو
رفتن آن توضیح بدهند .نمیشود با سکوت و اینکه منتظر بمانیم ،آبها از آسیاب
بیفتدازکنارآنعبورکنند.
مسئلهبعدیایناستکهچهکسانیبهدنبالسودبردنازانتشاراینفایلبودند؟
اصولگرایانمیگویندکار،کارخوددولتاستکهمیخواهنددرآستانهانتخابات
بهمردمبگوینددرکشورکارهاینبو دهاندودیگرانبرایادارهامورتصمیممیگرفتند
وهمیشهمردانمیدان،بهمرداندیپلماسیارجحیتداشتند.
جریان مقابل اما بر این باور است که این فایل توسط رقبا منتشر شده است تا به
واسطه آن ظریف را از صحنه رقابت حذف و بر مذاکرات احیای برجام در وین تاثیر
بگذارند.
نگارندهنیزفکرمیکندکهتحلیلدومبهواقعیتنزدیکتراستازاینکهخوددولت
دستبهانتشاراینفایلزدهباشد.نکتهقابلتوجهایناستکهبدانیم،ساعتیقبل
از انتشار این فایل ،عراقچی رییس تیم مذاکره کننده در وین اعالم کرد« :در زمینه
لغوکاملتحریمهایبخشیوموضوعیتوافقاتخوبیصورتگرفتهاست».
احیایبرجامدروین،میتواندبرایدولتیکبرگبرندهباشد.ظریفهممیتواند
برخالف تمام نه گفتنهایش در مورد نامزدی انتخابات ،به یک گزینه جدی برای
انتخاباتخرداد 1400تبدیلشود.
برخیدریکسالگذشتهفکرمیکردندبهراحتیوبدونهیچمشکلیبهریاست
جمهوری ایران خواهند رسید .حتی در خلوت هم رییس جمهور بودن را تمرین
کرده بودند اما حاال با روشن شدن آتش زیر خاکستر مذاکره ،وضعیت را مناسب
نمیبییند و فکر میکنند ممکن است دوباره نامزدی با شعار مذاکره و دوستی با
جهان رای مردم را به سبد خود بریزد.
ایندسته،بهترازهرفرددیگریمیدانندکهمردمهمچنانبراینباورهستندکه
میتوانبامذاکرهوگفتوگوبخشاعظمیازمشکالتکشورراحلکرد.مشکالتی
کهقطعاسومدیریتهمدرآننقشبسزاییدارد.
مخالفاندولتروحانی،درایناندیشههستندکهبههرطریقممکنراهرسیدنبه
ُ
توافقوینراببندند.مذاکراتوینمثلگلدقیقه 90استومیتواندبازیانتخابات
را به وقت اضافه و حتی ضربات پنالتی ببرد .این درحالی است که عدهای فکر
میکردندبهراحتیبرندهاینبازیهستند.
قطعا با تشکیل اولین جلسه مجلس ،شاهد روانه شدن سیل سوالها به سمت
ظریفخواهیمبود.حتیاستیضاحهمدورازذهننیست.
باید منتظر ماند و دید سیب سیاست در روزها و ماههای آینده چگونه خواهد
چرخید .در پایان باید گفت ،جدای همه اینها واقعیت این است که گذشت ،زمانی
که تصور می شد هر سخن و گفتاری را میتوان به مکانی خاص محدود کرد یا به
شیوهسعیدمرتضویرسانههارابهصالبهکشید.
رسانه داخلی منتشر نکند رسانه ماهواره ای این کار را انجام میدهد .صدای
سروش را در داخل ببندی از کالب هاوس شنیده می شود .پس بهترین کار آزادی
رسانههاوامکانرقابتسیاسیدرفضایآزادوشکستنانحصارصداوسیماوخارج
شدن آن از دست تفکری خاص است.
مصطفیداننده*

نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم روشن شدن موضوع
دستکاری و تغییر در جداول بودجه  ۱۴۰۰در مجلس گفت :کمیسیون اصل  ۹۰با
همکاری قوه قضاییه به این مساله رسیدگی کند و مانع این وضعیت شود که چنین
اقداماتی تبدیل به یک رویه شود.
«داریوش قنبری» با اشاره به تغییرات در جداول بودجه و اعتراض نمایندگان به
این اقدام گفت :این اتفاق نادر در تاریخ مجالس ایران بی سابقه بوده است ،اگر
تغییر جداول الیحه بودجه صحت داشته باشد این اقدام ،نوعی بی احترامی به شان
نمایندگانوجایگاهمجلساست.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد :جایگاه مجلس در دفاع از حقوق و حاکمیت
مردم است هر گونه خدشه ای به این جایگاه میتواند خطر آفرین باشد و در صورت
صحت این ادعاد باید با بانیان این اقدام در هر سطحی که هستند برخورد شود.
این فعال اصالح طلب با اشاره به نامه بیش از ۱۰۰نفر از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی به رییس مجلس که خواستار پاسخگویی وی درباره تغییر در تنظیم جداول
بودجه  ۱۴۰۰شدند ،گفت :این موضوع یکی از بزرگترین خطرات برای جایگاه
ً
مجلس است و نشان میدهد که عمال بود و نبود مجلس در ساختار سیاسی کشور
تفاوتیندارد.
هیات رییسه نمیتواند حقوقی فراتر از اختیارت خود داشته باشد
قنبری افزود :تغییرات در جداول بودجه نشان میدهد که افراد خاصی درمجلس
ً
تصمیم میگیرند و ظاهرا خود را نمایندهتر میدانند در میان مجلسیها واژه متداول
است که کسی از دیگری نمایندهتر نیست که بخواهد اختیاراتی فراتر از بقیه داشته

باشد.هیئترئیسهمجلس،نمایندگانمردمونقشهماهنگکنندهراداردواعضای
آن نمیتوانند حقوقی فراتر از اختیارات خود داشته باشند.
نماینده ادوار مجلس تاکید کرد :این اقدام یک زنگ خطر برای دموکراسی ،مردم
ساالری و قانونگذاری در کشور است ،گرچه مجلس فعلی با اکثریت ضعیف و
مشارکت پایین انتخاب شدند اما کسی نباید جایگاه قانونی بودجه را زیر سوال برده و
بهجایدیگرنمایندگانتصمیمبگیرد.
این فعال اصالح طلب با بیان اینکه مصوبه مجلس وقتی تبدیل به قانون میشود
که از سوی اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده باشد ،بیان کرد :اعمال تغییرات در
الیحهبودجهبدوننظرنمایندگانجایگاهقانونینداردوباافرادیکهمرتکباینخطا
شدند برخورد شود تا درس عبرتی برای آیندگان شود.
قنبری با اشاره به اصل  ۹۰قانون اساسی که َ
میگوید "هر کس شکایتی از طرز
ً
قوای سهگانه داشته باشد ،میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسالمی
عرضه کند .مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد"،
خاطرنشان کرد :کمیسیون اصل  ۹۰باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد چون
احتمال دارد نمایندگان در معرض اعمال نفوذ باشد .عالوه بر این در کنار اعضای
کمیسیون اصل  ۹۰قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی هم باید به این مساله ورود
کنند و مانع این وضعیت شوند تا تبدیل به یک رویه نشود.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به یکدست بودن مجلس یازدهم ،خاطرنشان کرد :در
این مجلس اقلیت و اکثریت حضور ندارد و تعداد غیراصولگرایان انگشت شمارند و
تعداد آنان به صد نفر نمیرسد که بخواهند به رییس مجلس نامه بنویسند.

معاون سوادآموزی استان قم:

سال گذشته قریب به ۳هزار دقیقه برنامه تولید کرده ایم
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان
قم گفت :در سال  ۹۹به میزان  ۲۸۱۰دقیقه برنامه ها و
فعالیت های نهضت سوادآموزی استان بر روی آنتن رادیو
و تلویزیون مرکز قم قرار گرفت است.
حجت االسالم محمدرضا قاسمی نیا با اعالم این خبر
اظهارکرد :با پیشرفت رسانه ها و تنوع کانال های اطالع
رسانی و با سرعت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی،
همچنان صدا و سیما در تهییج افکار عمومی و همراهی
و مشارکت مردم نقشی بی بدیل دارد و برنامه ها و طرح
هاینهضتسوادآموزیراحمایتوپشتیبانیمیکند.
وی افزود :رادیو و تلویزیون در تکمیل مدرسه شدن ایران
عزیز ،میدان داری می کند و خود نیز مدرسه ای با هزینه
حداقلی برای ایران شده است و مخاطبان خاص بیننده
آن شده اند.
حجت االسالم قاسمی نیا ادامه داد :از زمان شیوع

ویروس منحوس کرونا در کشور صدا و سیما توانسته
است نسبت به آوردن فعالیت های سوادآموزی به خانه ها
و جلب مشارکت آحاد جامعه برای تحقق شعار "آموزش
برای همه و همه برای آموزش" ،از تعطیلی آموزش
جلوگیری نماید و از همکاری خوب صدا و سیمای مرکز
قمتشکرمیکنیم.
عضوشورایپشتیبانیسوادآموزیاستانافزود:رادیوو
تلویزیون در تکمیل مدرسه شدن ایران عزیز ،میدان داری
می کند و خود نیز مدرسه ای با هزینه حداقلی برای ایران
شده است و مخاطبان خاص بیننده آن شده اند.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش گفت:
انتظار همیشگی ما از صدا و سیما برای به صفر رساندن
نسبی بی سوادی و شتاب بخشی به فعالیت ها و طرح
ها و برنامه های سوادآموزی این است که با استفاده از
تمام ظرفیت ها ،فرهنگ سازی مناسب را برای جذب

سوادآموزان و ایجاد شوق یادگیری و مشارکت باسوادان
برای یاد دادن ،مضاعف کند و انجام ارزیابی و نقد و
نظرسنجی و اثربخشی برنامه های پخش شده را مهم و
موثر می دانیم.
حجت االسالم قاسمی نیا عضو گروه بهبود کیفیت
فعالیتهایسوادآموزیاستاناظهارداشت:بامشارکت
و همکاری شایسته صدا و سیمای مرکز قم در طول سال
 ۹۹به میزان ۲۸۱۰دقیقه برنامه ها و فعالیت های نهضت
سوادآموزی استان ،بر روی آنتن رادیو و تلویزیون مرکز قم
قرار گرفت است که از جمله می توان به؛ مانند برنامه های
بر ساحل سخن ،لوح و قلم ،صدای دانایی ،سالم زندگی،
استان در سالی که گذشت ،در شهر ،مردم و مسئوالن،
عصرونه ،آب و آینه ،پالک  ،۱۶صبحانه ،مهربانو،
سخنرانی ،صالی وحدت ،گزارش خبری ،گفتگوی روز،
عکس و خبر و موشن گرافیک اشاره کرد.

مدیرکلتبلیغتخصصیدفترتبلیغاتاسالمیمطرحکرد؛

گستردگیفعالیتتبلیغینخبگانحوزویدررمضان۱۴۰۰

مدیرکل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسالمی گفت :بیش از  ۷۰نفر از نخبگان در
شرایط کرونا ،در حال همکاری با صدا و سیمای مرکز قم و همچنین در فضای مجازی
مشغولپاسخگوییبهمطالباتتبلیغیهستند.اباذرجعفریبااشارهبهفعالیتنخبگان
تبلیغیدرماهمبارکرمضان ۱۴۰۰وموضوعبندیسوژههاوسخنرانیقبلازماهمبارک
ً
گفت:دریافتموضوعاتودرجهبندیاهمیتموضوعاتوسوژهها،نهایتامنجربهتهیه
کتب تبلیغی و در اختیار قرار دادن کتابها بین مبلغان ،شد .مدیرکل تبلیغ تخصصی
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی با بیان اینکه موضوعاتی مانند مباحث
اخالقی ،سخنرانی و احکام شرعی در تبلیغ ماه مبارک رمضان بیشتر مد نظر هستند
افزود :امسال بحث انتخابات ،انتخاب فرد اصلح ،مسئله معیشت و اقتصاد نیز در برنامه

تبلیغی ماه مبارک رمضان طالب وجود دارد .وی با بیان اینکه ۲۰نفر از اساتید و نخبگان
برجسته حوزوی مشغول تولید محتوای مناسب برای فضای مجازی هستند گفت :با
در نظر گرفتن تخصص اساتید ضبط و انتشار سخنرانی صورت پذیرفت که از استقبال
خوبی برخوردار بوده است .مراسمهای مذهبی تبلیغی عدهای مبلغان نخبه کشور به
علت محدودیتهای شرایط کرونایی در دهه اول لغو شد .جعفری با اشاره به زمان بندی
معمول تبلیغی ماه رمضان به صورت دو نیمه یا سه دهه گفت :در دهههای دوم و سوم
و به خصوص شبهای قدر با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی فعالیت تبلیغی
و مذهبی ،پیگیری میشود .در حال حاضر  ۸۰نفر از مبلغان یا به صورت اعزامی یا در
استان قم ،در مساجد و مراکز دینی مشغول تبلیغ هستند.

حسین عبداللهی -روح اله کرمانی

انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال عالم پارسا و روحانی عالیقدر ،ابوالشهید
حضرت آیت الله آقای سید محمد حسینی کاشانی
(طاب ثراه) پس از عمری زندگی توام با پارسایی ،ساده
زیستی و مجاهدت با نفس موجب تاسف گردید.
اینجانب فقدان آن عالم متقی را به حوزه های علمیه،
بیت شریف و خاندان محترم به ویژه آقازادگان محترم
و دامادهای مکرم و وزیر محترم اطالعات جمهوری
اسالمیایران(دامعزه)تسلیتعرضنموده،ازپیشگاه
خداوند متعال برای آن فقید سعید ،غفران و رضوان
وحشر با اولیای طاهرینش و برای بازماندگان سالمتی،
عزت و شکیبایی را خواستارم.
علیرضااعرافی
مدیرحوزههایعلمیه
انالله و انا الیه راجعون

جنابآقایحسینی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

سالم علیکم خبر ارتحال عالم ربانی و فقیه وارسته
حضرت آیت الله حسینی کاشانی که عمر با برکت خود
را در راه تعلیم و تدریس و تالیف و تربیت فضال سپری
نمود به حضرتعالی و آن بیت شریف صمیمانه تسلیت
گفته و برای ان فقید و آن عالم پارسا لطف و رحمت
الهی و برای جنابعالی و همه بازماندگان صبر جمیل و
اجر جزیل خواهانم .
سیدهاشمحسینیبوشهری

جنابآقایسیدموسیحسینیکاشانی

مدیرکل محترم فرهنگ وارشاد اسالمی استان قم
سالمعلیکم
خبردرگذشت پدربزرگوارجنابعالی ،روحانی وارسته
آیتالله سید محمدحسینی کاشانی (ره) که عمری را در
راه نشرمعارف دینی و ترویج مکتب نورانی اسالم سپری
کرده،موجبتاسفوتالمگردید.
اینجانب این ضایعه را به شما وخانواده محترم تسلیت
عرض نموده وازدرگاه خداوندمتعال برای آن مرحوم علو
درجات و غفران واسعه الهی وبرای بازماندگان و منسوبین
به ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.
بهرامسرمست
استاندارقم
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رئیس قوه قضاییه :

لغو تحریمها نباید دستاویز دعواهای سیاسی گردد

ضرورت انس بیشتر
خانوادهها با قرآن کریم

قرآندستورالعملوبرنامهجامعوکاملزندگی،چراغ
راههدایتمهمترینوسیلهارتباطانسانباخداوعامل
سعادت و خوشبختی انسان در دنیا و آخرت است .از سوی دیگر بر اساس آیات و
روایات ،قرآن بهترین مونس انسان در تنهاییها و نگرانیها ،شفای تمام دردها و
درمانهمهمشکالتروحیوروانیزندگیوتأمینکنندههمهنیازمندیهایمعنوی
انسان است پس بر هر مسلمانی الزم است با این کتاب آسمانی انس بگیرد و آن را
کتابزندگیخودشقراربدهد.
انس یعنی خو گرفتن ،همدم شدن ،ارتباط داشتن و انس با قرآن یعنی فراگیری و
آموختن قرآن ،قرائت و تالوت قرآن ،فهم و تدبر در قرآن ،در نتیجه عمل به قرآن ،انس
باقرآنچهارمرحلهدارد
-۱تعلیمقرآن،یادگیریقرآنیکحقیازخدابهگردنهرمسلماناست.
َّ
َّ
َ ُ
پیامبر (ص) فرمود" :خ ُیرکم من تعل َم القر َآن وعل َم ُه" بهترین شما کسی است که
قرآنرایادبگیرد.
دادن قرآن است.
یکی از حقوق فرزند بر پدر و مادر یاد
َ
َ
َ ْ َ َ ْ
ِّ
"ح ُّق ال َول ِد َعلی ال َوا ِل ِد أ ْن ُی َح ِّس َن ْاس َم ُهَ ،و ُی َح ِّس َن أ َد َب ُهَ ،و ُی َعل َم ُه
علی (ع) فرمود:
ُْ
الق ْر َآن"
حق فرزند بر پدر ،آن است که نام خوب بر او بگذارد واو را خوب تربیت کند و به او
قرآنبیاموزد( ۰نهجالبالغهحکمت)۳۹۹
پیامبراکرم(ص)فرمود:هیچشخصینیستبهفرزندخودقرآنبیاموزدمگرآنکه
خداوندبراولباسبهشتیمیپوشاند(وسایلج ۶ص)۱۶۸
-۲تالوتقرآن،مرحلهدومانسباقرآن،تالوتآناست،درقرآنبرفضیلتتالوت
قرآن تاکید فراوان شده و یکی از فلسفه بعثت پیامبر اکرم (ص) تالوت قرآن بود َ(یتلو
ّ ُْ َ ً
ََ
آیات ِه) و به مؤمنان دستور میدهد"َ :و َر ِت ِل الق ْر َآن ت ْر ِتیل" قرآن را با ترتیل تالوت
یهم ِ
عل ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ُْ
کنید (مزمل )۴/در جای دیگر فرمود" :فاقرءوا ما تیسر ِمن القر ِآن" تا میتوانید قرآن
تالوتکنید(مزمل)۲۰/
گرچه تالوت قرآن زمان و مکان نمیشناسد ولی در ماه مبارک رمضان و در خانهها
بیشترتاکیدشده.
ُ ِّ َ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ ُ َ
َ
یع الق ْر ِآن ش ْه ُر َر َمض َان " برای هرچیزی
امام باقر (ع) فرمودِ " :لکل شی ٍء ر ِبیع و ر ِب
بهاری است ،بهار قرآن ماه مبارک رمضان است( .کافی ج ۲ص)۶۳۰
امام رضا (ع) فرمود :هر کسی در ماه رمضان یک آیه از قرآن تالوت کند مثل این
است که در ماههای دیگر یک ختم قرآن کند (بحار ج ۹۳ص)۳۹۱
اما تالوت قرآن در منزل آثار و برکات فراوانی دارد.
َ ُ َ ُْ
َ
پیامبراکرم":ن ّو ُروا ُب ُیوتک ْم ِب ِتل َو ِةالق ْر ِآن"خانههایتانراباتالوتقرآنآشناکنیدزیرا
خانهایکهدرآنقرآنتالوتشود،آنخانهبرایاهلآسمانمیدرخشد،همانگونه
کهستارگانبرایاهلزمینمیدرخشند.
در روایت آمده :خانهای که در آن قرآن تالوت شود محل نزول فرشتگان و ریزش
برکات الهی ،نورانیت اهل منزل ،دور شدن شیطان از آن خانه است ،این حدیث از
امام صادق (ع) است.
 -۳تدبر در قرآن ،در قرآن هم تشویق به تدبر و تفکر در قرآن شده و هم کسانی در
قرآنتدبرنکنندموردسرزنشوتوبیخقرارگرفتند.
افالیتدبرونالقرآن(نساءآیه)۸۲
افالیتدبرونالقرآنامعلیقلوبارسالها(محمدآیه۱)۳۴
تدبر و تفکر در آیات یعنی اندیشیدن و با دقت نگریستن به آیات ،پی بردن به
مفاهیم،مضامینوپیامهایآیاتوخودرامخاطبقرآندانستناست
علی علیه السالم فرمود :ال خیر فی قرائه ال تدبر فیها در قرائتی که تدبر نباشد
خیریدراونیست
ً
تدبر در قرآن مخصوصا در خانوادهها زمینه ساز عمل به قرآن و تشکیل خانواده
قرآنیاست
 _ ۴عمل به قرآن :هدف غایی انس با قرآن چیزی جز عمل به قرآن نیست راه
صحیحخانوادههاعملبهقرآناست
علی علیه السالم در وصیت نامه خود بر عمل به قرآن سفارش کردند؛ خانوادهها
بایدعملبهقرآنراسرلوحهزندگیقراربدهند
*استادسطحعالیحوزهعلمیه
سیداحمدمیرعمادی*

کرباسچی:

تاکنون هیچ نشانه ای از حضور الریجانی
درانتخاباتنیست

دبیرکلحزبکارگزارانسازندگیگفت:ازحزبکارگزارانسازندگیغیراینکهآقای
جهانگیریبهدولتنزدیکاستمعاشرتیبینحزبودولتجزچندجلسهعمومی
وجودنداشتهاست.
غالمحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با حضور در برنامه
جمهوریتحزبندایایرانیاناظهارکرد:نقدگذشتهچندانمفیدنیست.خصوصا
نقدی که مربوط به نارسایی های گذشته باشد ،اما واقعیت آن است که در مجلس
قبلکهتعدادقابلتوجهیآنرانمایندگاناصالحطلبتشکیلمیدانند،آنمجلس
بیشازاینکهدراندیشهرفعمشکالتکشورباشدگرفتاریبهمسائلسیاسیداشت.
وی ادامه داد :هرچند مشکالت کشور ریشه در مسائل بینالمللی دارد اما
میتوانستیمتصمیماتیبگیریمکهچالشهاتاحدودیحلشود.واقعیتآناست
که وضعیت ناپایداری کشور باعث ناپایداریها موجود شده است .در زمان جنگ
تکلیف معلوم بود و دولت مهندس موسوی میدانست که باید مشکالت ناشی از
لوفصلکند.درحالحاضرنیزنبایدمشکالتیابتداییمانندمشکلآب
جنگراح 
وجودداشتهباشد.بسیاریازاینزخمهایفعلیباتوجهدولتقابلرفعبود.دولت
به مشکالت کالن توجه داشت از این رو متوجه مشکالت کوچک در اقصی نقاط
کشور نبود .وی افزود :خصلت آقای روحانی به حضور در جامعه نیست .بسیاری از
مدیران ستادی نیز چنین اعتقادی دارند و موفق هم هستند اما در مجموع در کنار
مردمبودنبسیارمهماست.
روحانیهیچگاهپایگاهیدرجریاناصالحاتنداشت
این فعال سیاسی اصالح طلب ابراز عقیده کرد :روحانی هیچگاه پایگاهی در
جریان اصالحات نداشت .آقای روحانی در سال  92بخش عمدهای از رای خود را
از شرایط به وجود آمده برای کشور بعد از رد صالحیت آقای هاشمی به دست آورد،
اما عملکرد وی در لغو تحریمها خوب بود و مردم اقبال بیشتری به وی در دور دوم
نشاندادند.همراهیاصالحطلبانباروحانیهمراهیدرهمجهتیسیاسینبوده
همراهیاصالحطلبانباروحانیتنهادررفعمشکالتکشورومردمبودهاست.
کرباسچی در پایان گفت :حزب کارگزاران در کنار مجموعه اصالح طلبان به
انتخاباتریاستجمهوریمیاندیشد.آقایالریجانینیزازشخصیتهایارزشمند
کشور است و جایگاه وی را در توسعه کشور نباید نادیده گرفت تا این لحظه نیز هیچ
نشانهایازحضورآقایالریجانیدرانتخاباتنیست.همچنینبایدمجموعهایاز
اصالحطلبانیااصولگرایانازفردیحمایتکنندتارایبیاورد.
روحانی:

به وظیفه خود درباره انتخابات عمل کنیم

رئیس جمهور گفت :انتخابات برای ملت و منطقه سرنوشت ساز است ؛ نگوییم
انتخاباتاثریبرزندگیماندارد.
حسن روحانی عصرروزدوشنبه در جمع فعالین اقتصادی با اشاره به آثار مخرب
ویروس کرونا بر اقتصاد کشور اظهار کرد :این ویروس جهانی و غیر قابل پیش بینی
است.اگردوسالقبلبههمهدانشمندانجهانمیگفتیدمشکلبهداشتیمادر
دوسالآیندهچیستنمیتوانستنداینموضوعرابگویند.رمالهاهمکهمیگویند
درانتخاباتچهکسیپیروزمیشوداینموضوعراپیبینینکردهبودند.
وی ادامه داد :از یک کشور و استانی شروع شد که کسی فکر نمی کرد همه دنیا
را بگیرد .در ایران هم وقتی اولین بار فهمیدیم این ویروس وارد شده است ،به مردم
اطالعدادیم.روزآخربهمنبود،وزیربهداشتماگفتدونوعشدرایرانهست.یک
آقایی در دولت گفت خیلی بد است که االن نزدیک انتخابات هستیم اعالم کنیم،
گفتمهرچهمیخواهدبشود؛بایداعالمکنیم.همانروزهماعالمکردیم.

رییس قوه قضاییه گفت :لغو تمامی تحریمها و
راستی آزمایی آن ،مطالبه ملی است و این مطالبه ملی
نبایددستاویزدعواهایسیاسیگردد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح روز
دوشنبه ششم اردیبهشت شورای عالی قوه قضاییه
با تبریک میالد با سعادت دومین اختر تابناک امامت
و والیت ،امام حسن مجتبی (ع)« ،کرامت» را از
مهمترین آموزههای آن حضرت برای بشریت دانست.
رئیس قوه قضاییه گفت :برخی کرامت را بخشش
و بخشش قبل از تقاضا معنی کرده اند ،ولی کرامت
روحیهای است که انسان در پرتو عبادت خدا پیدا
میکند که به جز خدا نیاندیشد و جز خدا نبیند که
مکارم اخالق و بخشندگی از پیامدهای آن است.
رئیسی با بیان این که شهدا قبل از رسیدن به مقام
شهادت به مقام کرامت رسیدهاند که از جان خود برای
خدا گذشتهاند ،تصریح کرد :انسان در سایه کرامت
نفس به مقامی میرسد که از مال ،وقت ،آبرو و جان
خود برای خدا و دیگران میگذرد.
رئیس قوه قضاییه کمکهای مؤمنانه را جلوهای از
کرامت دانست و گفت :شرایط حساس امروز توجه
ویژه به نیازمندان و مستمندان به ویژه کسانی که به
کرونا مبتال شدهاند را میطلبد و این وظیفه همگانی
ماست که به هر شکلی که میتوانیم از زندگی آنها
گرهگشاییکنیم.
رئیسی با ابراز تأسف از حادثه غم بار در یکی از
بیمارستانهای عراق که موجب مرگ تعدادی از
بیماران کرونایی این مرکز درمانی شد ،با دولت و ملت
این کشور و خانوادههای قربانیان این حادثه ابراز
همدردیکرد.
رئیس قوه قضاییه ،وقت گذاشتن و نشستن پای
حرفها و درددلهای مراجعان به عدلیه را از مصادیق
کرامت دانست و اظهارد داشت :اگر میخواهیم به
سیره امام مجتبی (ع) عمل کنیم باید توجه داشته
باشیم آن حضرت در حالی که در مسجدالحرام
معتکف بودند ،نیاز حاجتمندی که به ایشان مراجعه
کرده بود را رفع کردند.
رئیسی افزود :از آموزههای آن حضرت آن است که با

گرهگشایی از کار کسانی که به هر دلیلی به دستگاهها
و ادارات مراجعه میکنند ،روزنههای امید را در دل
آنها روشن کنیم و این امیدآفرینی در سایه کار به
موقع حاصل میشود نه با حرف.
کار مردم به سهولت و سرعت انجام شود
رئیس قوه قضاییه با بیان این که تعداد مراجعان به
دادگستریها و سازمانهای تابعه میتواند کاهش
یابد ،به مدیران و کارکنان همه دستگاهها به ویژه
همکاران دستگاه قضا متذکر شد که اگر کار مراجعه
کنندگان به آنها در همان مراجعات اولیه قابل حل
است ،چرا باید به گونهای عمل شود که نیاز به مراجعه
دوباره باشد .رئیسی افزود :شرایط کرونایی اقتضاء
ً
میکند که کارکنان همه ادارات خصوصا همکاران
دستگاه قضا بدانند که از وظایف مهم اسالمی و ملی
و اداری این است که کار مردم را به موقع انجام دهیم
تا مجبور به مراجعه دوباره و غیرضروری افراد نباشند.
رئیس دستگاه قضا با تقدیر از همت مضاعف
همکاران قضایی در ایام کرونایی برای رسیدگی به
پروندهها و کار مردم متذکر شد :امروز راهبرد دشمن
ایجاد یأس و ناامیدی و راهبرد ما ایجاد امید است تا
مردم احساس کنند کارشان در ادارات و سازمانها به
سهولت و سرعت انجام میشود.
رئیسی تأکید کرد :وقتی یک خانم یا آقایی برای
تظلم خواهی به یک واحد قضایی مراجعه میکند،
نباید دغدغه دیگری بر رنج و دغدغهاش اضافه شود،
بلکه باید مشکل او را در سریعترین زمان ممکن
برطرف کنیم .وی تصریح کرد :امروز ما توان و امکانات
حل مشکالت و رفع ظلم از آنها را داریم و این
ظرفیتها باید به موقع و در زمان خودش به کار گرفته
شود تا کار مردم زودتر انجام شود و امیدواری در جامعه
افزایشیابد.
شکستمفتضحانهآمریکادرطبس
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش
با اشاره به «سالگرد حادثه طبس» و «آغاز عملیات
بیتالمقدس» ،شکست مفتضحانه ارتش آمریکا در
طبس و پیروزی ملت ایران در عملیات بیتالمقدس
را از عنایات الهی دانست که موجب ناامیدی دشمن و

امیدواریملتهایمسلمانشد.
رئیسی افزود :دست قدرت خدا یاور همه کسانی
است که در مسیر الهی حرکت میکنند و توجه به آیات
و امدادهای الهی انسان را در دفاع از ارزشهای الهی
استوارتر میکند تا بداند ایستادگی و مقاومت او را به
هدفش میرساند و میتواند گشایش ایجاد کند.
برای رفع تحریم ها اجازه وقت کشی به طرف
مقابلندهید
رئیس قوه قضاییه با بیان این که امروز لغو همه
تحریمها و راستی آزمایی آن یک مطالبه ملی است
و این مطالبه نباید دستاویز دعواهای سیاسی و
وقتکشی شود ،به کسانی که مسئول پیگیری و
تحقق این مطالبه هستند متذکر شد که به طرف
مقابلاجازهوقتکشیندهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش
«شوراها» را نهادی برآمده از قانون اساسی و جلوهای از
حاکمیتارادهمردمنسبتبهزندگیخودشاندانست
و گفت :شوراها از دستاوردهای مثبت قانون اساسی
هستندوتالشهایخوبیهمبرایگرهگشاییازامور
داشتهاند ،اما با آسیبهایی نیز مواجه شدهاند.
بایدمشکالتنهادشوراهابهصورتریشهای
حل شود
رئیسی افزود :برخی شوراها خدمات زیادی
انجام داده اند و خوشنام هستند و مردم هم به آنها
اعتماد دارند ،اما برخی نیز مشکالتی داشتهاند که
پروندههای متعدد و قابل توجهی برای آنها در مراجع
قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
رئیس قوه قضاییه در عین حال خاطر نشان کرد:
نهاد شوراها دارای مشکالتی ساختاری است که اگر
به آنها توجه نشده و این مشکالت بهصورت ریشهای
حل نشوند ،همواره شاهد بروز آسیبها و مشکالت
خواهیم بود .رئیسی با بیان این که همکاران دستگاه
قضا در جریان رسیدگی به پرندههای مربوط به
شوراها ،آسیبها را احصا کردهاند که جمعبندی آن
را در اختیار مراجع ذیضالح قرار میدهند ،از مسئوالن
مربوطهخواستکهحلمشکالتساختاریشوراهارا
باجدیتپیگیریکنند.

وزیربهداشت:

هیچ کمکی به اقتصاد ملی باالتر از کاهش دوره کرونا نیست

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :هیچ بالیی برای اقتصاد کشور
مصیبتبارترازطوالنیشدنمدتهمهگیریکووید ۱۹وهیچکمکیبهاقتصادملی
باالتر از کوتاه کردن دوره این بیماری نیست.
سعید نمکی روز دوشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان افزود :دنیا امروز این موضوع را فهمیده و باید بین گرسنگی و مرگ،
انتخاب و تدبیر کرد.
وی با بیان اینکه ایران نخستین کشور بود که شیوه نامه های بهداشتی برای
چگونگی فعالیت کارخانه ها در دوران کرونا را نوشت و هیچ کارخانه ای را تعطیل
نکردیم ،اظهار داشت :نظام سالمت همراه معیشت مردم بود و همکارانم از جان خود
مایه گذاشتن تا اقتصاد کشور بچرخد .وی با اشاره به اینکه برخی از مصوبه های ستاد
ملی مقابله با کرونا بطور دقیق و جدی اجرا نمی شود ،اضافه کرد :هزاران فردی که با
مترو تردد می کنند به سر کارهایی می روند که گفتیم باید تعطیل شود.
به گفته وی این گونه اداره کردن نیم کالج که هم آری و هم نه ،دوران بیماری همه
گیری کووید  ۱۹را طوالنی می کند بطوریکه اگر با جدیت از تعطیالت نوروز امسال
مانند پارسال استفاده می کردیم بسیاری از مسائل اتفاق نمی افتاد و اگر به جدیت
محدودیت ها مانند اصفهان اجرا می شد ،خیلی مشکالت را نداشتیم و نباید کسبه
اینقدر طوالنی در این وضعیت زندگی کنند.
نمکی با تاکید بر اینکه همراهی نظام سالمت با معیشت و اقتصاد باال بود ،تصریح
کرد ۱۴:ماه سخت بر مجموعه نظام سالمت با تحریم های ظالمانه گذشت بطوریکه
در ماه های اول لوازم حفاظتی نداشتیم و ویروس کرونا ناشناخته بود.
وی ادامه داد :در این دوران یکی از عجیب ترین اتفاقات ،ایجاد وفاق و همدلی مجدد

در جمهوری اسالمی بود که بعد دفاع مقدس طعم شیرین این وفاق را تجربه نکرده
بودیم.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه موج چهارم کرونا به همان میزانی که در خوزستان آمد
انگلیس را فلج کرد ،گفت :انگیس تا  ۶ماه پیش  ۲۲میلیارد پوند در بخش سالمت
هزینهکرددرحالیکهماهنوزقسمتقابلتوجهیازیکمیلیاردیورورانگرفتیموخزانه
تهی و بانک مرکزی پر مشکلی هم داریم.
نمکی با بیان اینکه تا امروز نشنیدیم که بیماری پشت در بیمارستان سر در گردان
باشد ،تاکید کرد :یکی از افتخارات ما این است که طوفانی ترین حمله ویروس کرونا را
باحداقلضایعهممکنپشتسرگذاشتیم.
وی با اشاره به اینکه برای کشورمان مرگ و میر یکهزار و  ۲۰۰نفر در روز برآورد شده
بود ،افزود :اما از ما  ۲رقمی شد و در حال حرکت به سمت تک رقمی بود که اگر موج
جدید در خوزستان ایجاد نمی شد به تک رقمی هم می رسیدیم.
وی با تاکید بر اینکه این افتخار بزرگی برای ما بود ،ادامه داد :دشمنان این آرزو را
به گور می برند که در برابر کرونا شکست بخوریم زیرا این افتخارات را ملت ایران خلق
کردند و همه به عرصه مقابله با این بیماری آمدند.
روزهای آینده مرگ و میر بیشتری خواهیم داشت
وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر اینکه در روزهای آینده مرگ و میر بیشتری بدلیل
کرونا در کشور خواهیم داشت ،گفت ۲:تا سه هفته تلخی را در پیش رو خواهیم داشت
که باید به خوبی و درستی مدیریت شود.
وی با اشاره به طوفان بیماران سرپایی و بستری در موج چهارم کرونا ،افزود :اگر این
روزها به خوبی مدیریت نمی شد میزان ابتال و مرگ های بیشتری داشتیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

بزدنبهمذاکراتویناست
هدفانتشارفایلصوتیظریفآسی 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ،ظریف را یکی از صادقترین ،دلسوزترین و
تواناترین نیروهای نظام جمهوری اسالمی دانست و
گفت :انتشار فایل صوتی در این مقطع زمانی فقط با
هدف آسیب زدن به مذاکرات وین انجام شد.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با ایرنا
با اشاره به انتشار تقطیع شده از یک گفت و گوی
محرمانه که در قالب گفت و گوهای شفاهی انجام
شد ،گفت :مذاکرات ایران با قدرتهای بزرگ از
جمله آمریکا به روزهای حساس خود نزدیک میشود
و با توجه به شکست فشار حداکثری آمریکا در بعد
سیاسی ،نظامی و اقتصادی علیه ایران ،آمریکاییها
پذیرفتندکهاینفشارهابینتیجهبودهاست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلسبابیاناینکهرژیمصهیونیستیاحساسخطر
و ترس بسیار مضاعفی از نتیجه بخش بودن مذاکرات
دارد ،گفت :اتفاقاتی که در سایت نطنز انجام شد،
برخورد با کشتیهای نفتکش ایرانی و همچنین
انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه با هدف آسیب
زدن به مذاکرات وین انجام شد.
نمایندهمردمتربتجامبااشارهبهسخنانظریفکه
بارهابرعدمنامزدشدندرانتخاباتریاستجمهوری

تاکید کرده بود ،عنوان کرد :اینکه این فرآیند با کمک
عناصر داخلی با هدف آسیب زدن به انتخابات یا بهره
برداری از انتخابات باشد ،اشتباه است و نباید انگشت
اشاره با سمت خودیها برود.
نباید اجازه داد اختالفنظرهای داخلی به
اهداف کالن کشور آسیب بزند
جهانآبادی ادامه داد :هدف صهیونیستها آسیب
به دستگاه دیپلماسی کشور ،ایجاد تشتت داخلی
و تضعیف وزیر امور خارجه است تا به زعم خود در
مذاکرات وین ایران را زمینگیر کنند.
وی تصریح کرد :در این مقطع باید هوشیار بود و
نباید اجازه داد اختالفنظرهای داخلی و رقابتهای
انتخاباتی به اهداف کالن کشور آسیب بزند .باید تا
آخرین روز دولت دوازدهم که منتخب مردم است از
دولت حمایت کرد و طبق تاکید رهبر معظم انقالب
نباید پشت دولت را خالی کنیم تا مذاکرات وین به
نتیجه برسد و رقابتهای انتخاباتی را در زمان خودش
مطرحکنیم.
نماینده مردم تربت جام ادامه داد :طبعا ظریف
به مجموعه دولت اعتماد کرده است که دیدگاهها و
تحلیل خود را در قالب یک سیاستمدار بیان میکند.
در این زمینه هم باید مجموعهای که اقدام به انتشار

اینفایلکردند،توسطنهادهایامنیتیردیابیشوند
و هم اینکه نباید این موضوع حربهای برای تخریب
دستگاه دیپلماسی شود .زیرا این امر همان خواسته
رژیمصهیونیستیاست.
وی تاکیدکرد  :در این زمان خاص،شناخت دقیق
شرایط کشور ،شناخت دقیق دوست و دشمن و
افرادی که صادقانه برای این آب و خاک تالش
میکنند ،مسئله حیاتی است و ما به جای اینکه
دستگاه دیپلماسی و وزیر امورخارجه را مورد حمله
قرار دهیم بایدبه این موضوع بپردازیم که دشمن از
چه حربههایی برای آسیب زدن به دستگاه امنیتی و
دیپلماسیمااستفادهمیکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس افزود :هر فردی که دراین ماجرا نقش داشته
باید با او برخورد شود که به چه دلیل این فایل مهمی
منتشرشدهاست.
جهانآبادی سوء استفاده از فایل صوتی برای
تخریب ظریف را محکوم کرد و ادامه داد :آقای ظریف
یکی از صادقترین ،دلسوزترین و تواناترین نیروهای
نظام جمهوری اسالمی است و تخریب او در این زمان
که کشور درگیر کرونا و مذاکرات است ،فقط با هدف
آسیب زدن به مذاکرات وین انجام شد.

معاون اول رییس جمهور:

تجهیزآزمایشگاههایمراکزدانشگاهیضروریاست

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت از افزایش قراردادهای تحقیقاتی میان
دستگاههایدولتیومراکزعلمیحمایتمیکندگفت:تجهیزآزمایشگاههایمراکز
علمی و دانشگاهی ضروری است.
به جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) که صبح روز
(دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد با اشاره به گزارش ارایه شده در خصوص جریان
رو به رشد علم و فناوری در کشور ،گفت :رشد قابل توجه تولید علم در مراکز علمی،
تحقیقاتی و پژوهشی ،بیانگر این واقعیت است که گفتمان توسعه علمی و فناوری در
کشورشکلگرفتهاست.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقالب به عنوان بانی شکل
گیری این گفتمان و جریان علمی در کشور هستند ،گفت :امروز همه دستگاههای
دولتی به منظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تحقیقات دانشگاهی پای کار

آمده اند تا رشد علمی کشور از شتاب بیشتری برخوردار شود.
وی تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و دانشگاهی را به منظور افزایش مطالعات
و تحقیقات علمی ضروری خواند و از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری خواست تا با
استفاده از ظرفیت فاینانس یک میلیارد دالری که به این موضوع اختصاص یافته
است ،تجهیز مراکز علمی کشور بویژه با شرایط جدید پیش روی کشور را انجام
دهد.
جهانگیریبرافزایشوتداومانعقادقراردادمیاندستگاههایدولتیبادانشگاههای
کشور تاکید کرد و از دستگاههای مستقر در استانها خواست تا موضوعات و
چالشهای توسعهای استانهای خود را در دستور کار مطالعاتی و تحقیقاتی قرار
دهند و از اعتبارات موجود که توسط قانون پیش بینی شده به بهترین نحو برای حل
مسایلمردمبهرهمندشوند.

میرلوحی:

ظریف با داخل و خارج
در حال مذاکره و تعامل است
یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :آقای ظریف همانگونه که در خارج از کشور به
مذاکره و تعامل میپردازد ،در داخل نیز دانش ،تجربه و تعامل را به کار گرفته است بر
همین اساس علیالقاعده یکی از گزینههای مورد توجه مردم در شرایط کنونی است.
سیدمحمود میرلوحی در گفتوگو با ایلنا در خصوص فایل صوتی منتشر شده از
مصاحبه وزیر امور خارجه ،اظهار کرد :این فایل صوتی ظاهرا تاریخ شفاهی برای پس
از دولت است و دلیل انتشار این فایل را نمیدانم اما نکتهای که حائز اهمیت است این
است که اظهارات شخصی که در طول این  ۸سال پروندههای حساس کشور در حوزه
سیاست خارجی را زیر دست داشته ،قابل تامل است.
وی افزود :برخی از این مسائل ما با دنیا ،زمان خاص خود را دارد و شرایط به گونهای
شکل گرفته که با رقابتهایی که در حال انجام است ،مسائلی به عنوان مثال در پرونده
هستهای بسیار نگرانکننده است .مقامات ایران در وین در حال مذاکره و در صدد
بازگشتآمریکابهبرجامهستندامامتاسفانهاتفاقاتیکهدرنطنز،خلیجفارسوسوریه
رخ میدهد باعث پیچیده شدن موضوع میگردد.
میرلوحی با بیان اینکه متاسفانه در مواردی شاهد دودستگی بین بخشهای امنیتی
و سیاسی هستیم ،گفت :زمانی که صدا و سیما در این شرایط سریال گاندو را پخش
میکند ،عمال یک دیدگاه که همان مقابله با برجام است را گسترش میدهد و عملکرد
دولت مستقر و قانونی را در حساسترین شرایط زیر سوال میبرد.
وی بیان کرد :به نظر میرسد باید ریشه این ناهماهنگی و دوگانگی که در همه
عرصهها ریشه دوانده است را قطع کرد .متاسفانه در سیستم اجماعساز داخل کشور،
جایگاه و پذیرش همگانی تضعیف شده بنابراین آن طور که باید این دیدگاههای
مختلف نمیتواند در مسائل کالن به اجماع برسد.
جای اجماع و گفتوگوی ملی بین جریانهای فعال و موثر
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :جای اجماع و گفتوگوی ملی بین
جریانهایفعالوموثرکشورخالیاستودولتاحساسمیکندکهاغلبجریانهای
انتصابی در یک جریان قرار دارند و دولت نیز در جریانی دیگر است .همچنین به نظر
میرسد در صدد هستند که مانند سال  ۸۴همه را یکدست و یکصدا کنند و در یک
جریان قرار دهند تا نتیجهای مانند دولت آقای احمدینژاد را شاهد باشیم.
وی تاکید کرد :رقبای ظریف تاکنون بیپرده هر توانایی داشتند به کار گرفتهاند،
ممکن است از این پس مواضعشان را علنیتر سازماندهی کنند اما این فایل صوتی
نشان میدهد که آقای ظریف هم از قبل در قطعنامه  ۵۹۸و در مذاکرات مهارت
گفتوگو و تعامل با خارج را داشته و هم در داخل به تعامل میپرداخت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :

مذاکراتدرخصوصبرجامنباید
فرسایشیشود

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای به مناسبت مذاکرات برجامی وین
آورده است :از آن جایی که ملت ایران تجربه تلخ برجام را از آمریکای خیانتکار و اروپای
بدعهد در خاطره دارد ،باید از فرسایشی شدن مذاکرات جلوگیری کرد.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی جامعه مدرسین در این بیانیه با امضای آیت
الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین ،آمده است:
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،اقتدار جبهه مقاومت در عرصه میدانی و سردرگمی
دشمن در مواجهه با استقامت ایران اسالمی را نتیجه هدایتهای داهیانه مقام معظم
رهبری«مدظلهالعالی»واطاعتمسئوالندراینعرصهازاوامرولیفقیهوحمایتهای
مردمهمیشهدرصحنهارزیابیمیکنداکنونکهسخنازبازگشتبهمذاکراتبرجامی
است ،نکاتی را جهت استحضار ملت شریف ایران و مسؤوالن دستاندرکار مذاکرات
یادآورمیشویم.
بیانیه ادامه یافته است :تحریمهایی که از طرف اوباما یا ترامپ انجام شده به طور
کامل (هستهای و غیر هستهای) باید رفع شود ،چرا که این رهنمود رهبری و خواسته
هم ه مردم است .بر این اساس تعهدات روی کاغذ هیچ ارزشی نداشته و هرگونه اقدام
عملی از سوی گروه مذاکره کننده باید پس از راستیآزمایی صورت پذیرد.
بیانیهحاکیاست:ازآنجاییکهملتایرانتجربهتلخبرجامراازآمریکایخیانتکار
و اروپای بدعهد در خاطره دارد ،باید از فرسایشی شدن مذاکرات جلوگیری کرد،
مسئوالنمحترماجراییکشورعالوهبرپیگیریرفعکاملتحریمهایظالمانه،راههای
خنثیسازیتحریمهارابراساسراهبرداقتصادمقاومتیدنبالکنند.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:

ثبت بیشترین تلفات روزانه کرونا در ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :با فوت  ۴۹۶نفر دیگر از
هموطنان مبتال به کووید ۱۹ -در شبانه روز گذشته تعداد جان باختگان این بیماری
در ایران به  ۷۰هزار و  ۷۰نفر رسیده و عالوه بر آن ،پنج هزار و  ۲۴۴بیمار بدحال نیز در
بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی (آی سی یو) بستری هستند.
پیش از این ،بیشترین میزان مرگ روزانه کرونا در ایران در  ۲۶آبان  ۱۳۹۹با  ۴۸۶مرگ
ثبت شده بود .مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه
در اطالعیه ای اعالم کرد :از دیروز تا امروز ( ۶اردیبهشت  )۱۴۰۰و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۲۱،هزار و ۲۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد
که سه هزار و  ۷۳۴نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو
میلیون و  ۴۱۷هزار و  ۲۳۰نفر رسید.
وزارت بهداشت در این اطالعیه افزود :تاکنون یک میلیون و  ۸۹۲هزار و  ۲۲۹نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شده اند .پنج هزار و  ۲۴۴نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار
دارند و  ۱۵میلیون و  ۳۱۳هزار و  ۶۵۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.
بر اساس این گزارش ،در حال حاضر  ۳۰۱شهر کشور در وضعیت قرمز ۹۵ ،شهر
در وضعیت نارنجی ۴۵ ،شهر در وضعیت زرد و  ۷شهر در وضعیت آبی قرار دارند .بر
اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز
و نارنجی ممنوع است.
وزارت بهداشت همچنین اعالم کرد :تاکنون  ۶۵۲هزار و  ۹۰۳نفر دوز اول واکسن
کرونا و  ۱۷۱هزار و  ۲۱۰نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق
شده در کشور به  ۸۲۴هزار و  ۱۱۳دوز رسید.
سردارسالمی:

پاسخ قویتر ایران به هر اقدام شرورانه
صهیونیستها
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه اقدامات صهیونیستها در منطقه برای آنها
نتیجه عکس خواهد داد گفت که ایران به هر عمل شیطانی اسراییل در همان سطح
یا قوی تر پاسخ می دهد.
سردار «حسین سالمی» روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه المیادین  ،گفت :اقدامات
شرورانه صهیونیستها در منطقه برای آنها نتیجه معکوس خواهد داد و آنها را در
آینده در معرض خطرات واقعی قرار خواهد داد.
فرمانده کل سپاه اظهار داشت :اگر آنها به ارتکاب جنایات خود ادامه دهند ،بیش
از پیش به فروپاشی نزدیک میشوند به ویژه اینکه همه شرایط برای فروپاشی رژیم
صهیونیستیمهیااست.
سردار سالمی خاطرنشان کرد که در روزهای گذشته ،دیدید که چگونه اعمال شرور
آنها بیپاسخ نماند و چگونه برخی از حوادث در داخل سرزمینهای اشغالی رخ داد و
مطمئنا" این اتفاقات ممکن است بعدا تکرار و گسترش یابد.
چند روز پیش ،رسانههای رژیم صهیونیستی از شنیده شدن انفجارهایی در منطقه
«النقب» از جمله بئر السبع و دو انفجار کوچک در مرکز اسرائیل خبر دادند.
بر اساس گزارش این رسانهها ،گزارش ها نشان میدهد که آژیر خطر در منطقه
«دیمونا» به صدا در آمده است.
پس از آن ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعالم کرد که یک موشک زمین به هوا
از خاک سوریه پرتاب و در منطقه «النقب» فرود آمده است.
رهگیری نشدن موشک پرتاب شده از سوریه که در منطقه النقب فرود آمده است
برایارتشرژیمصهیونیستیکهسامانههایدفاعیاسرائیل(گنبدهایآهنین)دراین
منطقه قرار دارند ،یک شکست محسوب می شود.
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چند توصیه درباره دوش گرفتن؛

چرا و چه زمانهایی باید دوش بگیرید؟

هر چند ساده به نظر میرسد اما دوش گرفتن فراتر از خیس کردن بدن و لیف
و صابون زدن و آبکشی بدن است .دوش گرفتن عالوه بر تمیز شدن بدن ،دالیل
ً
بیشتری هم دارد ،مثال آرام شدن ،احساس شادابی کردن و در خیلی از موارد،
درمان یک سری از عوارض و ناراحتیها.
دوش گرفتن یکی از معمولترین کارهایی است که همهی انسانها انجام
میدهند و جزو روتینهای روزمره به حساب میآید .بعد از قرن هجدهم ،عادات
بهداشتیبخشیازجامعهشدند.درهمانزماندوشگرفتنبرایبدنمضرتلقی
ً
میشد و تعجبی ندارد که برای بچهها اکیدا ممنوع بود.
هر چند ساده به نظر میرسد اما دوش گرفتن فراتر از خیس کردن بدن و لیف
و صابون زدن و آبکشی بدن است .دوش گرفتن عالوه بر تمیز شدن بدن ،دالیل
ً
بیشتری هم دارد ،مثال آرام شدن ،احساس شادابی کردن و در خیلی از موارد،
درمان یک سری از عوارض و ناراحتیها.
موضوعیبحثبرانگیز
هر چند دوش گرفتن عادتی است که اکثر آدمها در تمام دنیا آن را انجام میدهند
اما نقطه نظرات گوناگونی در مورد آن وجود دارد.
یکی از عادتها در برخی افراد ،دوش گرفتن صبحگاهی و پیش از شروع کارهای
روزانه و سپس یک بار دیگر شب قبل از خواب وقتی که همهی کارها تمام شد
(روزی دو بار) است .این افراد عقیده دارند این زمانها بهترین وقت برای دوش
ً
گرفتن هستند اما در واقع زمان دوش گرفتن کامال شخصی بوده و بستگی به
شرایط هر کسی دارد.
به طور کلی افراط در هیچ زمینهای خوب نیست .بنابراین بهترین آبی که برای

بدن توصیه شده است آب ولرم میباشد ،یعنی آبی که خیلی گرم نباشد .آب خیلی
ً
گرم شاید احساس آرامش به شما بدهد اما اگر مکررا این کار را بکنید پوستتان
خشک خواهد شد
شما بایدوقتیدوشبگیریدکه:کثیف هستید
ً
این قانعکنندهترین و بدیهیترین دلیل برای دوش گرفتن است که تقریبا همه
ً
افراد به آن عادت دارند .دوش گرفتن حرکتی کامال ضدعفونیکننده و پاککننده
است.
شما باید وقتی دوش بگیرید که :میخواهید احساس آرامش و نشاط کنید
شاید به نظر خیلیها مسخره بیاید اما افراد زیادی برای رسیدن به احساس
آرامش و شادابی دوش میگیرند .دوش گرفتن میتواند نوعی ریلکسیشن برای
ً
عضالتی باشد که به رها شدن از تنش واقعا نیاز دارند.
پوستتان را هم در نظر بگیرید
یکی از موضوعات مربوط به دوش گرفتن که در بحث و مناقشات در این مورد
مطرح میشود به پوست برمیگردد .پوست مؤلفهای است که در دوش گرفتن
اهمیت زیادی دارد .پوست دارای الیهای محافظ از باکتریهاست که در اثر زیاد
دوش گرفتن یا استفاده از محصوالت نامناسب بهداشتی مربوط به حمام میتواند
تحت تأثیر قرار بگیرد (صابونها ،لوسیونها و .)...
پزشکانوکارشناسانبرایپیشگیریازآسیبرساندنبهاینالیهیمحافظ،یک
بار دوش گرفتن در روز را کافی میدانند .این را نیز در نظر داشته باشید که تعداد
دوش گرفتنها به مرور زمان میتواند منجر به مشکالتی در بافت عصبی پوست
ً
شود ،مثال درماتیت و آلرژی .و برخی دیگر نیز یک روز درمیان را توصیه میکنند.

دوش گرفتن در صبح و دوش گرفتن در شب هر کدام دالیل خود را دارد:
دوش گرفتن در صبح
توصیه شده است تنها در صورتی صبحها دوش بگیرید که دالیل زیر بخشی از
روتین روزانهتان است:
.سحرخیزهستید
 .هر روز صبح صورتتان را اصالح میکنید
 .وقتی از خواب بیدار میشوید خوابآلود و کسل هستید
 .شب زیاد عرق میکنید
 .دوش گرفتن در شب بر خوابتان اثر منفی میگذارد
 .پوستتان چرب است
دوش گرفتن در شب
ً
معموال دالیل مربوط به دوش گرفتن در شب ،معکوس دالیل دوش گرفتن در
صبحهستند:
 .صبحها وقت کمی دارید
 .طی روز خیلی خسته میشوید
 .روز ُپرکاری دارید
 .فعالیت ورزشی یا بدنی زیاد دارید
 .طی روز زیاد عرق میکنید
 .با دوچرخه این طرف و آن طرف میروید
 .نیاز دارید قبل از خواب بدنتان را ریلکس کنید
برای دوش گرفتن چه آبی مناسبتر است؟
این سؤال هم در مورد دوش گرفتن زیاد مطرح میشود که چه نوع آبی برای دوش
گرفتن مناسبتر است .به طور کلی دو انتخاب وجود دارد :آب گرم و آب سرد ،اما
آب ولرم را هم باید اضافه کنیم.
به طور کلی افراط در هیچ زمینهای خوب نیست .بنابراین بهترین آبی که برای
بدن توصیه شده است آب ولرم میباشد ،یعنی آبی که خیلی گرم نباشد .آب خیلی
ً
گرم شاید احساس آرامش به شما بدهد اما اگر مکررا این کار را بکنید پوستتان
خشک خواهد شد.
چند توصیه درباره دوش گرفتن
 .پوستتان را نسابید :نیازی نیست پوستتان را محکم لیف بکشید تا آلودگیها و
چربیها از سطح آن پاک شوند .با سابیدن پوست آن را در معرض آسیب و خشکی
قرار خواهید داد.
 .صورتتان را با شوینده مخصوص صورت بشویید :ممکن است پوستتان نسبت
به صابون یا شامپویی که به بدنتان میزنید حساس شود .بنابراین بهتر است برای
شستن صورت از فیس واش یا یک شوینده مخصوص صورت استفاده کنید.
 .لیفتان را عوض کنید :چه لیف پارچهای و چه لیف اسفنجی باید هر چند وقت
ً
ً
یک بار عوض شوند .ضمنا بعد از هر بار دوش گرفتن لیفتتان را کامال خشک کنید
چون باکتریها میتوانند در وسایل خیس و مرطوب حمام رشد کنند.
بعد از دوش گرفتن پوستتان را خوب خشک کنید :دوش گرفتن فقط تا زمانی
نیست که دوش را میبندید ،بلکه شامل کارهایی که بعد از آن برای پوستتان
ً
انجام میدهید نیز میشود .حتما از حولهای تمیز و نخی برای خشک کردن
بدن استفاده کنید ،استفاده از حوله پالتویی حتی بهتر هم هست زیرا بدون اینکه
پوستتان را با آن بسابید ،آب بدن را جذب میکند.
دوش گرفتن چقدر باید طول بکشد؟
دوش گرفتن در عرض پنج تا ده دقیقه مدت زمان مناسبی برای شستن و آبکشی
بدن است.

5خوراکیبرای مقابله باآلرژیهای فصلی

روده شما می تواند تاثیر مستقیمی بر عطسه ،خارش
چشم ،و دیگر عالئم آرژی های فصلی داشته باشد .از این
رو ،تمرکز بر شرایط روده بزرگ به جای بینی می تواند عاملی
کلیدی در مبارزه با آلرژی های فصلی باشد.
در فصل بهار با شکوفا شدن گل ها و بازگشت زندگی به
طبیعت بر تعداد موارد آلرژی فصلی با عالئمی مانند خارش
چشم و آبریزش بینی نیز افزوده می شود .اما ممکن است
مصرف برخی مواد غذایی به تسکین آلرژی های فصلی
کمککنند.
مطالعه ای که توسط موسسه ملی سالمت آمریکا منتشر
شده است ،نشان می دهد که عدم تنوع در میکروبیوتای
روده ،یا باکتری های خوب در روده بزرگ ،با آلرژی های
فصلیمرتبطاست.
روده شما می تواند تاثیر مستقیمی بر عطسه ،خارش
چشم ،و دیگر عالئم آرژی های فصلی داشته باشد .از
این رو ،تمرکز بر شرایط روده بزرگ به جای بینی می
تواند عاملی کلیدی در مبارزه با آلرژی های فصلی
باشد.
در شرایطی که بهترین زمان برای آغاز افزایش جمعیت
باکتری های خوب روده پیش از آغاز آلرژی های فصلی
است ،هم اکنون و در میانه های فصل نیز می توانید
اقداماتی را در راستای کاهش شدت عالئم خود انجام
دهید .در ادامه پنج خوراکی که می توانند به بهبود شرایط
روده بزرگ و مبارزه با آلرژی های فصلی کمک کنند ،معرفی

شده اند.
آب استخوان گوشت
آب استخوان گوشت سرشار از ال-گلوتامین است که این
اسیدآمینهبهتقویتفعالیتسلولهایایمنیدررودهبزرگ
و تسکین بافت پوششی روده کمک می کند.
حدود  70درصد سیستم ایمنی بدن انسان در روده بزرگ
قرار دارد و آب استخوان گوشت یک خوراکی کلیدی برای
بازسازی جمعیت باکتری های خوب محسوب می شود.
کفیرنارگیل
کفیر نارگیل می تواند تا  30نوع سویه باکتری خوب
مختلفرادرخودداشتهباشد.تقویتجمعیتباکتریهای
خوب در روده بزرگ اهمیت دارد و کفیر نارگیل می تواند
سویه های مختلف باکتری های خوب را ارائه کند.
زنجبیل
ریشه زنجبیل اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی در بدن
دارد .همچنین ،زنجبیل یک اثر شبه آنتی هیستامین در
بدن دارد که می تواند به بهبود گرفتگی بینی کمک کند.
داروها و مواد آنتی هیستامین می توانند هیستامین ها را
مسدود کرده یا کاهش دهند و به تسکین عالئم آلرژی کمک
کنند .در صورت مصرف منظم ،زنجبیل ممکن است اثری
مشابه با یکی از داروهای بدون نسخه محبوب در این زمینه
داشتهباشد.
همچنین ،زنجبیل به گوارش کمک می کند که عاملی
کلیدی برای حصول اطمینان از عملکرد درست و کارآمد

بدن است .گوارش خوب به جذب ویتامین ها ،مواد معدنی
و مواد مغذی دیگر از غذای مصرفی کمک می کند.
زردچوبه
بسیار شبیه به زنجبیل ،زردچوبه سرشار از خواص ضد
التهابیاست.همچنین،زردچوبهمیتواندالتهابراکاهش
دهد که می تواند به بهبود گرفتگی بینی کمک کند.
مواد غذایی سرشار از ویتامینC
مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامین Cمی تواند فواید

مختلفی برای بدن انسان داشته باشد که از بهبود عملکرد
سیستم ایمنی تا تقویت سالمت پوست را شامل می شود .با
این وجود ،مواد غذایی سرشار از ویتامین  Cمی توانند اثری
آنتیهیستامیننیزداشتهباشند.
مصرف سبزیجات چلیپایی که سرشار از ویتامین C
هستند ،مانند جوانه های بروکسل و گل کلم توصیه شده
است .این مواد غذایی به سمزدایی کبد کمک می کنند که
به حذف بهتر سموم از بدن کمک خواهد کرد.

تزریق واکسن و اقدامات پس از آن؛ چه کارهایی مجاز است؟

سؤاالت درباره واکسنها بسیار رایج است و شامل موارد مختلفی میشود .از اینکه
واکسن زدن تا چه میتواند مفید باشد تا اینکه واکسنها تا چه میزان ایمنی ایجاد
میکنند .با گذشت یک سال از شیوع بیماری کووید ۱۹-و مرگومیر گسترده ناشی
از آن ،واکسنهای تولید شده امید بازگشت به زندگی معمول را در ما زنده کردهاند .اما
سؤاالت زیادی در مورد واکسن و رفتارهای پس از دریافت آن هنوز وجود دارند .اینکه
افرادی که واکسن دریافت کردهاند چه کارهایی را میتوانند یا نمیتوانند انجام دهند.
البته تحقیقات در مورد میزان و مدت محافظت واکسن هنوز ادامه دارند و مشخص
نیست آیا واکسن میتواند در برابر سایر شکلهای نوظهور ویروس ایمنی داشته باشد
یا نه .همچنین ما هنوز نمیدانیم که آیا افراد واکسینه شده میتوانند ناقل بیماری
باشند یا نه برای همین بسیاری از دستورالعملها هنوز باید رعایت شوند.
 -۱ایمنی کامل چه زمانی اتفاق میافتد؟
تزریق دو دوز واکسن مورد تأیید با فاصله سه یا چهار هفته برای دستیابی به حداکثر
سطح محافظت از کووید ۱۹-الزم است .در آزمایشهای بالینی ،این واکسنها هر
کدام حدود  ۹۵درصد در پیشگیری از موارد کووید ۱۹-را گزارش کردهاند .واکسن
جانسون و جانسون که در ایاالت متحده نیز مجاز است ،با یک بار تزریق ایمنی ایجاد
میکند و میزان اثربخشی آن  ۷۲درصد گزارش شده است.
البته مشخص نیست که بعد از واکسیناسیون کامل فرد ،تا چه زمانی فرد در مقابل
ویروس مصون میماند .واکسن کووید ،۱۹-مشابه واکسن آنفلوانزا ،میتواند ساالنه
تزریق شود .مزایای آن میتواند برای مدت زمان کوتاهتر یا طوالنیتر باشد.
 -۲آیا افراد واکسینه شده میتوانند ناقل باشند؟
دادههای موجود نشان میدهند که واکسیناسیون به طور قابل توجهی باعث
جلوگیریازعفونتدرافرادیمیشودکههیچعالمتیندارند.نتایجکارآزماییبالینی
واکسنهای ساخته و تأیید شده تا کنون مثبت و دلگرم کننده بوده است.
 -۳افراد واکسینه شده میتوانند بدون ماسک کنار هم باشند؟
توصیه میشود که افراد واکسینه شده میتوانند در کنار دیگر افراد واکسینه شده
در یک محیط بسته بدون ماسک حاضر شوند .با گذشت زمان ،هنگامی که افراد
بیشتری واکسینه میشوند و تعداد افراد آلوده همچنان کاهش مییابد ،گردهمایی

در بین افراد واکسینه شده ایمن خواهد بود.
 -۴افراد واکسینه شده میتوانند بدون ماسک بیرون بیایند؟
ً
کارشناسان معتقدند که فعال همه باید در محیطهای عمومی واکسن بزنند چراکه
واکنشهای ایمنی افراد مختلف متفاوت است و افراد به طور یکسانی با تزریق واکسن
در برابر ویروس ایمن نمیشوند .ضمن اینکه ما هنوز نمیدانیم افرادی که واکسن
میزنند آیا هنوز هم ناقل ویروس هستند یا خیر.
 -۵آیا مسافرت پس از واکسیناسیون بیخطر است؟
ً
استفادهازواکسنلزوماچنینمجوزیبهمانمیدهد.واقعانمیدانیمکهچهانواعی
از ویروس ممکن است بهوجود بیایند یا از کجا ناشی شوند به همین خاطر سفر کردن
هنوز هم خطرناک است .شاید گروههای کوچکی که واکسینه شدهاند بتوانند کنار

هم باشند اما سفر کردن قصهاش فرق دارد ،ما نمیدانیم چه کسی در هواپیما،
فرودگاه ،ترمینال یا ایستگاه و کوپۀ قطار است و حامل چه ویروسی است.
 -۶چقدر طول میکشد تا واکسیناسیون همگانی انجام شده و شرایط عادی شود؟
تا اکنون بیش از  ۳۰۰میلیون نفر در سراسر جهان واکسینه شدهاند .محققان
میگویند بین  ۷۵تا  ۸۰درصد مردم قبل از رسیدن به مصونیت گلهای باید واکسینه
شوند.وقتیمصونیتگلهایایجادشودمواردابتالکاهشمییابندومراحلبازگشت
به فاز قبل از بیماری آغاز میشود .ولی واقعیت این است که نمیتوان زمان دقیقی را
ً
ذکر کرد شاید باید صبر کنیم تا بخش عمدهای از افراد واکسینه شوند .احتماال بعد از
ً
آن میتوان از شرایط نسبتا عادی سخن گفت و فعالیتهای معمول و گردهماییها
و سفرها را از سر گرفت.

بیماری لثه با عوارض شدید
کووید ۱۹-ارتباط دارد

نتایج یک مطالعه که به تازگی انجام شده است نشان می دهد بیماری لثه ها
(پریودندیت) با التهاب ،عفونت ،عوارض و مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹-ارتباط
دارد.
یکی از نگران کننده ترین مواردی که در مورد کووید ۱۹-وجود دارد ،طیف
گسترده ای از عوارض آن در افراد مبتال به این بیماری است.
اینمطالعهنشانمیدهدافرادمبتالبهپریودنتیت(بیماریلثه) ۸.۸برابربیشتر
احتمال دارد که در اثر ابتال به کووید ۱۹-جان خود را از دست دهند.
چنین افرادی  ۳.۵برابر بیشتر احتمال دارد به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان
بستری شوند و احتمال نیاز آنها به دستگاه کمک تنفسی هم  ۴.۵برابر بیشتر
است.
پروفسور«بلیندا نیکوال» از دانشکده دندانپزشکی«مک گیل» که در نوشتن این
مطالعه همکاری داشت می گوید :با بررسی نتیجه گیری های این مطالعه ،می
توانیم اهمیت بهداشت دهان و دندان را در پیشگیری و مدیریت عوارض ناشی از
کووید۱۹-برجستهکنیم.
پریودنتیت اصطالح بالینی عفونت جدی ناشی از تجمع باکتری ها بین دندان
ها و لثه ها است .این بیماری درصورتی که درمان نشود ،می تواند باعث آبسه
دردناک و حرکت دندان شود ،به دندان آسیب برساند و استخوان فک زیرین را
بخورد.
رعایت بهداشت دهان و دندان از جمله نخ دندان کشیدن روزانه ،مسواک زدن و
رعایتبرنامهمعایناتمنظمدندانپزشکی،ازپریودنتیتجلوگیریمیکند.
بهگفتهمحققان،پریودنتیتهمچنینبهعنوانیکعاملخطرسازبرایتعدادی
از بیماری های دهان و سیستمیک شناخته شده است .بیماریهای سیستمیک
(  )Systemic diseaseبیماریهایی هستند که به طور هم زمان چند اندام و بافت
های گوناگون بدن یا همه بدن را هدف قرار میدهند.
محققان همچنین ارتباطی بین این بیماری و بیماری های قلبی ،دیابت و
بیماری های تنفسی پیدا کرده اند .ارتباطاتی نیز میان بیماری لثه و افزایش خطر
عوارض بارداری مانند پره اکالمپسی و نرخ پایین تولد جنین وجود دارد.
محققان می گویند :پریودنتیت باعث التهاب لثه می شود و در صورت درمان
نشدن ،التهاب می تواند به بدن منتقل شود.
محققان گزارش کردند که پریودنتیت شایع ترین بیماری دندان در کانادا است؛
بطوری که از هر  ۱۰نفر ،هفت نفر را در دوره ای از زندگی خود مبتال می کند.
بیماری لثه یک بیماری همه گیر نامریی است.
مشروح این مطالعه در مجله  Clinical Periodontologyمنتشر شده است.
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان:

آنمی چیست و چگونه میتوان از آن
پیشگیریکرد؟
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان با ذکر این نکته که کم خونی عمدتا
تغذیهای و ناشی از فقر آهن است بر مصرف روزانه گوشت قرمز به عنوان منبعی
غنی از آهن آلی تاکید کرد.
غالمرضا باهوش درباره کم خونی یا آنمی گفت :فردی که دچار رنگ پریدگی
می شود دچار آنمی یا کم خونی شده است .در این حالت تعداد گلبول های قرمز
خون کاهش می یابد .میزان کاهش گلبول های قرمز خون بر اساس استاندارد و
بر حسب سن و جنس و بیماری های زمینه ای تعریف می شود.
وی افزود :آنمی دالیل متفاوتی دارد و می تواند از نوزادی تا سنین باال رخ دهد.
کم خونی می تواند به دلیل ازکارافتادگی مغز استخوان به عنوان مرکز تولید گلبول
قرمز رخ دهد و یا به دلیل فقر تغذیه ای مغز استخوان تولیدی غیر موثر دارد که کم
خونی های ناشی از کمبود آهن ،اسید فولیک و ویتامین  B12در این گروه جای
دارند .کم خونی می تواند ناشی از تخریب گلبول های قرمز باشد که یکی ازعلل
شایع آن فاویسم است که می تواند به دلیل مصرف باقالی روی دهد.البته این کم
خونی دالیل دیگری هم دارد.فاویسم در شمال کشورمان شایع است و این افراد
نباید باقالی و یک سری داروها را مصرف کنند.
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کشورمان با تاکید بر مصرف روزانه
گوشت قرمز در جلوگیری از کم خونی گفت :کم خونی های تغذیه ای بیشتر مد
نظر ما است و باید گوشت قرمز به اندازه کافی در روز مصرف شود .گوشت قرمز
دوبرابر گوشت سفید آهن دارد و جگر سه برابر گوشت قرمز و شش برابر گوشت
سفید آهن دارد بنابراین گوشت قرمز و جگر باید در سبد غذایی خانوار وجود
داشتهباشد.
وی بر مصرف سبزی تازه و میوه تاکید کرد و گفت :سبزی تازه و میوه منبع بسیار
خوبی برای تامین اسید فولیک است.
باهوش افزود :استفاده از سموم کشاورزی و ضد آفات هم می تواند باعث ازکار
افتادگیمغزاستخوانشود.
فوق تخصص بیماری های خون برعلتیابی کم خونی و درمان آن در خانم ها
تاکید کرد و گفت :اگر در عادت ماهیانه خانم ها خونریزی بیش از  7روز ادامه یابد
و یا فاصله بین خونریزی ها منظم نبوده و در حال نزدیک شدن است و یا اینکه
خانمی بیش از اندازه خونریزی دارد و لخته دفع می کند می تواند دچار کم خونی
ناشی از فقر آهن شود .این خانم ها باید زیر نظر متخصص زنان قرار گیرند .یکی از
عللی که می تواند در برخی زنان خونریزی زیاد در دوره عادت ماهیانه ایجاد کند
و مشابهی هم در خانواده داشته باشند می تواند بیماری "فون ویلبراند" است که
اختالل خونریزی دهنده شایع است و خود را با این عالمت نشان میدهد .این
افراد درمانی کامل می خواهند.
وی افزود :خانم هایی که عادت ماهیانه طبیعی دارند و تغذیه نرمال هم دارند
باید هفته ای یکبار یک قرص فروسولفات مصرف کنند .این دستور برای خانم ها
از سن شروع تا سن پایان عادت ماهیانه است.
باهوش با اشاره به اینکه مواد غذایی که آهن دارند به دو گروه دسته بندی می
شوند گفت :مواد غذایی مثل گوشت ها حاوی آهن آلی هستند که در هر وضعیت
غذایی جذب می شود اما مواد غذایی مثل حبوبات دارای آهن غیر آلی هستند که
شرایط خاص می تواند منجر به کاهش جذب آهن این مواد غذایی شود.
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چرا افراد تن به ازدواج نمی دهند؟

رئیسدانشگاهعلمیکاربردیاستانقم:

رسالتدانشگاه توسعهکارآفرینیاست

رئیس دانشگاه علمیکاربردی استان قم رسالت دانشگاهها را تقویت
آموزشهای رسمی و فوقبرنامه خود در جهت توسعه کارآفرینی و افزایش کمی
وکیفیکارآفرینانبرشمرد.
محمدحسن نادری در گفتوگویی اظهارداشت :برای مفهوم کارآفرینی،
تعریفهای متفاوتی ذکر شده است؛ اما بر اساس آنچه که عامه از مفهوم
کارآفرینی انتظار دارند ،ایجاد ارزشافزوده با ویژگیهای خاصی به ویژه در توسعه
اقتصادی را کارآفرینی میدانند ،لذا اصلیترین نقش دانشگاهها تربیت نیروی
انسانیجهتتوسعههمهجانبهاست.
وی افزود :نگاههای مختلفی برای توسعه در جامعه وجود دارد در یک نگاه
کلی میتوان گفت انتظار جامعه از دانشگاهها در مسیر توسعه در دو سطح
بررسی میشود؛ یک سطح این است که دانشگاهها باید نیروی الزم برای توسعه
جامعه را فراهم کنند و سطح دوم که سطح عمیقتری است اینکه دانشگاهها باید
انسانهای فرهیخته را تربیت کنند که بتوانند در بخشهای مختلف از جمله
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگینقشایفاکنند.
نادری دیدگاه اول را بیشتر ناظر به مسائل اقتصادی دانست که ایرادهای
زیادی هم در پی دارد و خاطرنشان کرد :از جمله ایرادها این است که پرداختن
بخشهایی از دانش مثل دانش بنیادین و علوم انسانی را کمتر ضروری میداند
و اولویت کمتری برای آن قائل است .در این دیدگاه چون بر سرعت عمل تاکید
دارد و سرعت رسیدن به توسعه خیلی مهم است ،به همین جهت آنها را در اولویت
کمتری قرار می دهد.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی درخصوص دیدگاه دوم که نگاهی همهجانبه
به موضوع دارد ،تصریح کرد :دانشگاهها در مسیر توسعه یک نقش محوری و
هدایتگری دارند و این یک دیدگاه علمی است ،چراکه اولویتبندی فعالیتهای
مورد نیاز توسعه را بر اساس اولویتبندی علمی ترسیم میکند که دانشگاهها نیز
درایندیدگاهنقشاساسیبازیمیکنند،چراکهتربیتنیرویانسانیرابرعهده
میگیرند و عالوه بر نقش هدایتگری عهدهدار نقش اجرایی نیز هستند.
وی در نگاه اول کارآفرینی را مترادف با ایجاد شغل قلمداد کرد و گفت :در نتیجه
نیازهای مقطعی جامعه هست که هدایتگر دانشگاهها میشود ،به عبارتی
دانشگاهها باید نیاز امروز جامعه را برآورده و بر اساس آن فعالیتهای کارآفرینی
خود را طرحریزی کنند که البته ایرادهایی نیز بر آن وارد است ،به عنوان نمونه
در یک دوره دانشگاه مسئول پاسخگویی به نیاز اجتماعی متقاضیان ورود به
دانشگاهها شدند و اکنون میتوان مشاهده کرد که نحوه پاسخگویی به این نیاز
توسط دانشگاهها چه عملکردی داشته ،همچنین در دوره اخیر دیده میشود
که با توجه به نرخ قابل توجه بیکاری در دانشآموختگان دانشگاهها از دانشگاه
انتظار میرود که مهارتافزایی و کارآفرینی را سرلوحه قرار دهد.
نادری با توجه به همان نگاه دیدگاه اول ادامه داد :ضرورتهای مقطعی جامعه
انتظار دارد که دانشگاه برنامههای ایجاد مهارت و افزایش کارآفرینان را مالک
قرار دهد و مهارت زایی که االن سرلوحه دانشگاهها قرار گرفته ،طبق دیدگاه
اول که پاسخگویی سریع چندگانگی مختلفی وجود داشت ،ممکن است نیاز به
بررسیهای چندجانبه و همهجانبه باشد تا لوازم توسعه و ایجاد کارآفرینی را حتی
اگر زمانبر باشند را در همین مسیر بررسی و اجرا آنها هدایت کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که موضوع کارآفرینی در دانشگاه باید کدام مسیر
را طی کند ،اظهار کرد :اگر بخواهیم اسیر حرکتهای شتابزده نشویم باید
بر اساس ماموریت هر دانشگاه عمل کنیم؛ یعنی اینکه ماموریت هر دانشگاه
مشخص باشد و بر اساس آن برنامههای خود را برای توسعه کارآفرینی به صورت
دقیق و علمی مشخص کرده و در پی آن حرکت کند .این رسالتی است که همه
دانشگاههابایدبدانعملکنند.
نادری بااشاره به مهارتمحوری دانشگاه جامع علمیکاربردی افزود :رسالت
این مجموعه تربیت نیروی مورد نیاز حوزه های شغلی در بخشهای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه است و بر همین اساس با رویکردی همه
جانبه به موضوعات نگاه میکند ،لذا توجه به ماموریت این دانشگاه انتظار اول
جامعه در ایجاد شغل و توسعه کارآفرینی باید پاسخ دادهشود.
ً
وی تصریح کرد :ماموریت دانشگاه علمیکاربردی از ابتدای تاسیس کامال
مشخص بود و ارتباط عمیق و مشخصی با حوزههای شغلی داشته که برهمین
اساس توسعه رشتهها در دانشگاه علمی کاربردی در نظر گرفتهشده؛ به این معنا
که در هردو آموزشهای رسمی و فوقبرنامه ،برنامههایی برای توسعه کارآفرینی
موجود است ،لذا در آموزشهای رسمی دروس مشترکی به نام درس مهارتهای
مشترک برای تمامی دانشجویان دانشگاه است که هرکس در هر رشتهای که
تحصیلمیکندبایدآنهارابگذراند.

ازدواج در چالش کمال طلبی و مشکالت اقتصادی

گزارش از :فاطمه دهقان نیری

ازدواج و تشکیل خانواده همچون همه قراردادهای اجتماعی ،با تغییر شرایط
فرهنگی و اجتماعی دستخوش تحوالت پایهای شده و دیگر هلهله میهمانان و
شنیدن کلمه «بله» کمتر دیده و شنیده می شود؛ موضوعی که به باور کارشناسان
اجتماعی شواهدی همچون تقلید از زندگی الگوهای اجتماعی در کمرنگ شدن
آن نقش دارد.
دیرزمانی نه چندان دور ،با رسیدن دختر و پسر به سن ازدواج ،شور و هیجانی در
خانواده ها به راه می افتاد و در هر میهمانی و رفت و آمدی ،سخن از ازدواج و انتخاب
مورد مناسب برای تشکیل زندگی مشترک بود .پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بر اساس
سلیقه خود به نوه ها پیشنهاداتی می دادند و به اصطالح او را از وقت ازدواجش
آگاه می کردند.
اما با تغییر همه شرایط فرهنگی و اجتماعی ،به مرور تقلید از الگوهای اجتماعی،
گسترش تصور نادرست از دست دادن آزادی های فردی و غلبه مشکالت اقتصادی،
ازدواج را به خرده فرهنگی برای جوانان بدل کرده تا آنجا که به هزاران بهانه واهی و
غیر واهی ازدواج را در اولویت چندم زندگی خود قرار داده اند.
خرده فرهنگ و اولویت چندم شدن ازدواج با گسترش فضای مجازی و برجسته
شدن زندگی هنرمندان ،ورزشکاران و به طور کلی چهره های فالووردار که از سن
ازدواج پا را فراتر نهاده اما همچنان بر طبل مجردی می کوبند دوچندان شده است.
در این جا این پرسش مطرح است که چه دلیل و عاملی جوانان را به سمت و سویی
کشاندهکهپسازتحصیل،اشتغال،کسبموقعیتهایاجتماعیوشغلیمناسب
و غیره باز هم به مقوله تشکیل خانواده و ازدواج فکر نمیکنند؟
موضوعی که ژیال آهنگرزاده روانشناس بالینی در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و
خانواده به آن اشاره و تاکید کرد :متاسفانه زیرساخت ها و چرایی ازدواج به درستی
تعریف نشده و همچنان این باور که با ازدواج فقط باید به شادی و رفاه رسید پابرجا
است که با مشاهده مغایرت زندگی سایر افراد با این باور ،تمایل به ازدواج را در جوانان
از بین برده است.
ازدواج بر اساس سه نگرش شناختی ،هیجانی و رفتاری شکل می گیرد
این روانشناس با یادآوری اینکه نگرش به مساله ازدواج دارای سه جز شناختی،
هیجانی و رفتاری است ،ادامه داد :نگرش شناختی مربوط به اطالعاتی است که
ما درباره افراد و موضوعات به دست میآوریم و نسبت به آنها نگرش هیجانی در
ما شکل می گیرد که این هیجان می تواند مثبت یا منفی باشد .نگرش رفتاری هم
یعنی به تبع آن دو جز یعنی شناخت و هیجان ،تصمیم می گیریم کاری را انجام
دهیم.
آهنگرزاده افزود :ضمن اینکه ازدواج کردن مانند همه مسایل اجتماعی ،به چند
عامل جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی که سازمان جهانی بهداشت آن ها را
ابعاد سالمت تعریف کرده است ،بستگی دارد؛ جسمانی یعنی رشد کامل ،روانی
یعنی آمادگی پذیرش تعهد و وفاداری ،اجتماعی یعنی مسئولیت پذیری و معنوی
یعنی باور افراد برای رسیدن به تکامل و تمایل به اینکه این تکامل را در کنار فردی
دیگرتجربهکنند.
چرا افراد تن به ازدواج نمی دهند؟
این روانشناس بالینی در پاسخ به اینکه چرا افراد در دهه های اخیر تن به ازدواج
نمی دهند ،توضیح داد :باور عمومی جامعه دلیل باال رفتن سن ازدواج را مسایل
معیشتی عنوان می کند در حالیکه دلیل اصلی و باطنی فرهنگی است و فرهنگ
حاکم بر همه ابعاد و عوامل دیگر است.
ویبابیاناینکهشاهدمدعاهنرمندانوسلبریتیهاییکهباوجودتامینمعیشت
کامل به ازدواج تمایلی نشان نمی دهند ،تصریح کرد :برخی هنرمندان عالوه بر
دالیل عامه مردم برای ازدواج نکردن ،معتقد هستند زندگی مجردی ،آزادی عمل و
اختیار بیشتری به آنها می دهد و در این دوران لذت بیشتری به صورت فردی تجربه
نگرش محدودیت باعث می شود تن به ازدواج ندهند.
می کنند .همین
ِ
آهنگرزاده یادآور شد :شکست های زندگی مشترک همراه با طالق های عاطفی

و حقوقی گرچه در مورد افراد مختلف جامعه وجود دارد اما در هنرمندان به دلیل
سلبریتی و الگو بودن به ویژه برای نوجوانان و جوانان بیشتر نمایان و حساس تر
است .همین موضوع از دالیل دیگر این قشر هنرمند برای پس زدن ازدواج است.
نبود نگاه انسانی و اخالق مدارانه در امر ازدواج
این روانشناس بالینی یکی دیگر از دالیل افزایش سن ازدواج را درست تعریف
نشدن هدف و ساختار ازدواج در باور عمومی دانست و خاطرنشان کرد :هدف از
ازدواج تکامل یافتن و رسیدن به خوشبختی در کنار دیگری است نه تامین نیازها
و خواسته های عاطفی و مادی که متاسفانه در باور عمومی اینگونه جا افتاده که
شخص مور نظر برای ازدواج باید مسایل عاطفی و مادی ما را تامین کند.
آهنگرزاده با تاکید بر اینکه داشتن نگاه انسانی و اخالق مدارانه مهمترین محور در
رسیدن به تکامل با ازدواج است ،ادامه داد  :با ازدواج در غم و شادی هم شریک می
شویم و فقط قرار نیست در آن شادی باشد .پس باید کسی که با او پیوند بسته ایم را
دوست بداریم ،احترام بگذاریم و شادی و نشاط و خوشحالی و رنج و اندوه را در کنار
هم تجربه کنیم و پشت سر بگذاریم.
نفوذ عوامل سخت افزاری و نرم افزاری در مقوله کمرنگ شدن ازدواج
طهورانوروزی،پژوهشگرومشاورخانوادههمدرگفتوگوباخبرنگارایرنا،درپاسخ
به چرایی کاهش ازدواج با یادآوری اینکه به طور کلی دو نگاه سخت افزاری و نرم
افزاری به مقوله ازدواج وجود دارد ،افزود :از اقتصاد و تامین معیشت به عنوان عامل
سخت افزاری ازدواج و از تغییر معیارهای ازدواج و مباحث فرهنگی ،خوی فردگرایی
و تجردمحوری به عنوان عامل نرم افزاری می توان نام برد .گروهی بر این باورند که
گذران زندگی دشوار شده و فشار اقتصادی عامل اصلی ازدواج نکردن جوانان است
اما با نگاهی به خرده فرهنگ های شکل گرفته در خانواده ها درمی یابیم که غلبه
انتظارهای نابجا ،چشم و هم چشمی ها و نگاه های ظاهرگرایانه بر سختی های
معیشتی ازدواج افزوده است.
وی ادامه داد :زمانی که در خانواده های ایرانی ،زن و مرد حوزه های فردگرای
پررنگی برای خود تعیین کنند و عبارت هایی مانند «حساب بانکی خودم» یا «ملک
خودم» در اولویت قرار گیرد ،موضوع شراکت ،همراهی و تعامل به مرور کمرنگ تر و
فردگرایی برجسته تر خواهد شد بنابراین هدف از ازدواج که درکنار هم بودن و از بین
بردن فردگرایی است به قهقرا می رود.
نوروزی در بیان راهکار پیشگیری از تجرد قطعی جوانان اظهار داشت :کانون
خانواده و به خصوص پدر ومادر به عنوان نخستین افرادی که فرزند با آنان سروکار
دارد و نخستین بارقه های تربیتی را از آنان می آموزد ،در تشدید کمال گرایی
مطلق نسل جوان نقش بسزایی ایفا می کنند .والدین بر اساس عواطف خود،
همواره فرزند خود را برتر از سایرین می بینند به همین دلیل در انتخاب مالک
های ازدواج نیز سعی در برگزیدن بهترین دارند .همین امر باعث شکل گیری
کمال طلبی در فرزندان می شود .ما نمی گوییم که تحقیق نشود و شاخص ها
ارزیابی نشود اما دیگر آن درجه از کمال طلبی که منجر به فردگرایی و مانع ازدواج
شود اشتباه است.

ش و پرورش ؛
چالش منفی کرونا برای آموز 

آیا دانشآموزان دچار انزوای اجتماعی میشوند؟

رئیس شورای اسالمی شهر مقدس قم :

تمثال شهدا به تابلوهای شوارع و معابر
شهری افزوده می شود

رئیس شورای اسالمی شهر مقدس قم از اضافه شدن تصاویر شهدا به تابلوهای
شوارع و معابر شهری ّ
مزین به نام آنان در آینده ای نزدیک خبر داد.
عبدالله جاللی در نشست رسمی علنی روزدوشنبه شورای اسالمی شهر قم
با بیان ضرورت بهره مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان به مناسبت روز هفتم
اردیبهشت ماه خاطر نشان کرد :این روز به نام روز ایمنی حمل و نقل نامگذاری
شده و از این رو شایسته است تا از همه تالشگران مدیریت شهری در این حوزه و
به همین مناسبت تقدیر و تشکر شود.
وی همچنین به مناسبت پانزدهم ماه مبارک رمضان و سالروز والدت امام حسن
مجتبی (ع) توجه داد و گفت :این روز هم به نام روز إکرام ایتام و تکریم خیرین
است و امیدواریم بتوانیم به تأسی از کریم اهل بیت (ع) ،دست نیازمندان را
بگیریم و گامی در جهت إکرام ایتام برداریم .رئیس شورای اسالمی شهر مقدس
قم همچنین به در پیش بودن مراسم لیالی قدر اشاره و اضافه کرد :یکی از مهم
ترین دعاها در این شب های مبارک ،دعا برای محو و نابودی ویروس منحوس
کروناست ،چراکه این شیوع این بیماری دنیا را تحت تأثیر قرار داده و مشکالت
مختلفی را به وجود آورده است .جاللی همچنین با تقدیر از تصمیم سازی و
اقدامات خوب مدیریت شهری در نامگذاری شوارع و معابر شهری اظهار کرد:
خوشبختانه بسیاری از کوچه های شماره گذاری شده با حفظ شمارهّ ،
مزین به
نام شهدایی شده است که ساکن همان کوچه یا محله بوده اند.
رئیس شورای اسالمی شهر قم در عین حال ابراز امیدواری کرد تمثال مبارک
شهدا نیز در آینده ای نزدیک به تابلوهای مربوط به این کوچه ها اضافه شود تا این
اقدام مدیریت شهری به شکل کامل تری بروز و ظهور داشته باشد.
سرپرستمعاونتتوسعهپیشگیریبهزیستیاستانقم خبرداد:

راهانداریسامانهغربالگری
کودکان  ۵تا  ۶ساله

سرپرست معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی استان قم از راه انداری سامانه
غربالگری کودکان  ۵تا  ۶ساله خبر داد .
محمد علیمرادی اظهارداشت :طرح غربالگری اضطراب کودکان ۵تا ۶ساله با
هدف شناسایی زودهنگام اضطراب کودکان ،ارجاع زودهنگام جهت مداخالت
تخصصی و افزایش اطالعات والدین در خصوص پیشگیری از اضطراب کودکان
از سنوات قبل در مهدهای کودک استان برگزار می شد که با توجه به شیوع کرونا و
تعطیلی مهدهای کودک  ،سازمان بهزیستی کشور با راه اندازی سامانه ای خاص
این طرح را بصورت مجازی اجرا نموده است  .علیمرادی خاطرنشان کرد :شایع
ترین اختالالت دوران کودکی اختالالت اضطرابی است و بسیاری اوقات عالئم
این اختالل با فرآیند رشد طبیعی کودک اشتباه گرفته شده و مانع تشخیص و
مداخالت به موقع میشود و در صورت بی توجهی  ،عدم تشخیص به موقع و
درمان نشدن تا سنین نوجوانی و بزرگسالی ادامه می یابد و موجب افت عملکرد
تحصیلی ،اجتماعی و شغلی فرد و یا منجر به افسردگی و سوء مصرف مواد مخدر
می شود.

کرونا دستاوردهای منفی بسیاری را در امر آموزش
ایجاد کرده است تبعات تعطیلی مدارس در روزهای
کرونایی ممکن است چالشهای جبرانناپذیری برای
دانش آموزان به همراه داشته باشد.
حال و هوای مدارس در روزهای کرونایی بدون
حضور دانش آموزان چندان تعریفی نداشت دیگر
سروصدای هیاهوی بچهها در زنگهای تفریح به گوش
نمیرسید و از شیطنتها و پچپچهای یواشکی سر
کالس وصفهای طوالنی یکقد خبری نبود؛ تصور
میز و نیمکتهای خالی آنهم در طول سال تحصیلی،
تنها روزهای نبرد تحمیلی را در ذهنها تداعی میکند
اگرچه شرایطی که کرونا برای ما ایجاد کرد کمتر از یک
جنگتمامعیارنداشت.
بالفاصلهبعدازشدتگرفتنبیماری،آموزشمجازی
جای خود را به آموزش حضوری میدهد آموزشی که
اگرچه در این شرایط دشوار پیشآمده ،بهترین گزینه
برای جلوگیری از تعطیلی آن بود اما به گفته بسیاری
ً
از مسئوالن آموزشی ،قطعا جای آموزش حضوری را
نمیتواند بگیرد چراکه در امر آموزشوپرورش ارتباط
چهره به چهره بدون شک تأثیر گزار تر خواهد بود
و مدیریت شرایط جدید صدالبته نیازمند مشارکت
حداکثریوالدینعزیزبامعلمانتالشگراست.
همانطور که به پایان یک سال تحصیلی پرالتهاب
نزدیکتر میشویم دغدغه ارزیابی دانش آموزان مطرح
میشود و در پی آن نگرانی والدینی که همپای معلمان
خود را باکالسهای درس هماهنگ کردند بیشتر
میشود بر همین اساس بهمنظور بررسی وضعیت
مدارسوعملکردآنهاهمچنینتحلیلتبعاتتعطیلی
مراکز آموزشی در شرایط کرونایی به گفتوگو با تعدادی

از معلمان و والدین عزیز پرداختیم.
زهرا نادری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم با
اشاره به دستاوردهای منفی کرونا در امر آموزش اظهار
داشت :تعطیلی مدارس هزینههای باالی اقتصادی و
اجتماعی را برای افراد جامعه به همراه دارد بهویژه تأثیر
آن بر دانش آموزان حاشیهنشین و آسیبپذیر بهمراتب
بیشتر بوده و مشکالت سایر جنبههای زندگی آنها را
نیزتشدیدمیکند.
دستاوردهای منفی کرونا در امر آموزشوپرورش
به گفته این مسئول آموزشی برخی از والدین برای
تحصیل از راه دور فرزندانشان در خانه آمادگی الزم
را نداشته و در این زمینه با مشکالتی روبرو هستند
البته این امر در مورد والدینی که تحصیالت و منابع
محدودتری دارند صادق است که به هر دلیلی ممکن
استبرایافزایشامکانات،دسترسیرانداشتهباشند.
وی افزایش نرخ ترک تحصیل را از دیگر تبعات این
نوع آموزش قلمداد کرد و گفت :بعد از تعطیلیهای
طوالنیمدت ،اطمینان از بازگشت دانش آموزان
و ماندن در محیط آموزشی در هنگام بازگشایی
مدارس ،چالش مهمی است البته این امر نیز در مورد
خانوادههایمضطرببااقتصادضعیفصدقمیکند.
نادری مدارس را مرکز فعالیتهای اجتماعی و
تعامالت انسانی دانست و افزود :با تعطیلی مدارس
بسیاری از دانش آموزان ارتباط اجتماعی را که برای
رشد و یادگیری ضروری است را از دست میدهند و
بهنوعی دچار انزوای اجتماعی میشوند این مورد نیز
ً
قطعا تبعات خاص خود را دارد.
ٔ
وی درزمینه ارزیابی دانش آموزان در چنین شرایطی
میگوید:تعطیلیمدارس،ارزیابیهایتقویمیبهویژه

امتحانات پرمخاطره که تعیین پذیرش یا پیشرفت در
مقاطع تحصیلی را بر عهدهدارند را با بینظمی مواجه
میسازد که همین راهکارهای مختلف و به تعویق
انداختن ،نگرانیهای جدی به همراه دارد.
اخالل در ارزیابیها مساوی با افزایش استرس
دانش آموزان
اینکارشناسآموزشیبابیاندیگرمشکالتتعطیلی
مدارس تصریح میکند :درزمانی که دسترسی به
یادگیری متغیر میشود نگرانی در مورد رعایت انصاف
ً
قطعا وجود دارد اخالل در ارزیابیها نیز به هر دلیلی
منجر به استرس دانش آموزان و خانوادههای آنها
میشود و میتواند از ارزش کار بکاهد.
برخی از والدین شاغل نیز در مورد تعطیلی مدارس
میگویند :در صورت نبود گزینههای جایگزین ،والدین
شاغل ما ،هنگام تعطیلی مدارس کودکان خود را تنها
میگذارند و این مسئله خود میتواند منجر به رفتارهای
پرخطر شود که در این صورت شکافی در مراقبت از
کودکان به وجود میآید .این والدین با تعطیلی مدارس
ممکن است با هزینههای باالی اقتصادی مواجه شوند
و بهمنظور مراقبت از فرزندان خودکارشان را از دست
بدهند که این نتیجه از دست دادن دستمزد و تمایل به
تأثیر منفی بر بهرهوری دارد و زمینه نگرانی و استرس و
ایجاد چالشهای بسیاری را فراهم میسازد.
به نظر میرسد رسیدگی به وضعیت مدارس در
چنین شرایط بحرانی که به عاملی مهم برای تهدید
آموزشوپرورش تبدیلشده است نیازمند نگاههای
گستردهتر و عمیقتری از جانب مسئوالن است تا برای
جبران خألهای ناشی از این بحران جهانی اقدامات
الزم صورت پذیرد.

مسئولمعاونتتربیتآموزشعقیدتیسیاسیسپاهامامعلیبنابیطالب(ع):

اجرای ویژه برنامههای بسیج و سپاه در
هفتهعقیدتیسیاسی

مسئول معاونت تربیت آموزش عقیدتی سیاسی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)
برنامههای پیشبینی شده سپاه و بسیج استان قم را در هفته عقیدتی سیاسی
تشریحکرد.
حجتاالسالم احمد احمدی پیش از ظهر دیروز در جمع خبرنگاران ضمن
گرامیداشت فرارسیدن چهل و دومین سالگرد شهادت شهید استاد مرتضی
مطهری هفته معلم و هفته عقیدتی سیاسی در سپاه گفت :به لحاظ شخصیت
استثنایی شهید مطهری بعد از شهادت ایشان از  ۶اردیبهشت ماه تا ۱۲
اردیبهشتماه،هفتهعقیدتیسیاسیوهفتهمعلمنامگذاریشدهاست.
وی با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری درباره شخصیت شهید مطهری گفت:
فهم و شناخت اسالم ناب مستند ،هوشمندی و بصیرت وافر در شناسایی
جریانهای منحرف و شجاعت و بی پروایی در برخورد با جریانهای منحرف سه
ویژگی شاخص استاد مطهری از نگاه رهبر معظم انقالب است.
احمدیاظهارداشت:باتوجهبهآغازهفتهعقیدتیسیاسیدرسپاه،برنامههای
پیش بینی شده در دو بخش سپاه و بسیج استان قم با توجه به شیوع ویروس کرونا
و وضعیت قرمز استان ،به صورت غیرحضوری و مجازی خواهد بود.
مسؤول معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی سپاه قم ادامه داد :برنامههای
سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) در چهار محور تبیین و ترویج اندیشههای شهید
مطهری در قالب پاورپوینت و مقاله نویسی ،تبیین و ترویج نقش عناصر تاثیرگذار
در تربیت و آموزشهای عقیدتی ،تکریم و تجلیل از برترینهای تربیت آموزش
عقیدتی شامل بسیجیان ،سربازان و پایوران و همچنین تکریم و تجلیل از فراگیران
برتر پیش بینی شده است.
حجت االسالم احمدی ضمن اشاره به برنامههای سازمان بسیج فرهنگیان در
هفته عقیدتی سیاسی افزود :تکریم و تجلیل از معلمان و فرهنگیان به ویژه آنان که
در ایام کرونا در تعلیم و آموزش نقش موثری داشته اند ،برگزاری مسابقه کتابخوانی
از یکی از کتابهای شهید مطهری ،تجلیل از خانواده شهدای معلم ،جمعآوری
آثار شهدای فرهنگی جهت برگزاری کنگره شهدای فرهنگی در سال آینده،
توانمندسازی معلمان ،فضاسازی محیطی ،تبلیغات تلویزیونی و فضای مجازی
و همچنین گلباران مرقد شهید مطهری (در صورت امکان) از جمله برنامههای
بسیجفرهنگیاناست.
وی در خصوص برنامه ریزیهای دیگر ردههای سپاه قم تصریح کرد :همچنین
معاونت روابط عمومی فراخوان مقاله نویسی با موضوع راهکارهای مشارکت
حداکثری در انتخابات و فراخوان عضویت در کانال تربیتی ،اخالقی و معرفتی در
پیام رسان سروش را ایجاد کرده است.
احمدی ادامه داد :معاونت سیاسی سپاه استان نشستهای بصیرتی را
بصورت محدود با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
در ردههای بسیج پیشبینی کرده است و معاونت فرهنگی اجتماعی فضا سازی
سطحشهرراعهدهداراستوهمچنیندربخشمعاونتفرهنگیوخانواده،برای
خانوادههابرنامههایینیزپیشبینیشدهاست.
وی در پایان با اشاره به برنامههای پیش بینی شده ویژه دانش آموزان گفت:
برگزاری نقاشی در مقطع ابتدایی با موضوع ماه مبارک رمضان ،امام علی (ع) و
معلم ،مسابقه خطاطی در مقطع متوسطه با موضوع یکی از زیباترین کالمهای
امام علی (ع) و قصهگویی یکی از داستانهای راستان شهید مطهری در قالب
کلیپ از جمله این برنامهها است.
مدیرکلارتباطاتاستانقم:

سه خدمت پرمراجعه ادارات باید
الکترونیکیشود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم با اشاره به خدمات فعال بر روی
اپلیکیشن دولت همراه شامل  ۱۴دستگاه اجرایی و  ۲۱خدمت گفت:
دستگاههای اجرایی استان وظیفه دارند ،سه خدمت پرمراجعه خود را از طریق
اپلیکیشن دولت همراه در دسترس مردم قرار دهند.
جواد غالم پور در گفت و گویی اظهار داشت :با بهرهگیری از سامانه دولت
همراه ،مردم میتوانند به جای مراجع ه حضوری برای دریافت خدمات دولتی ،هر
زمان و هر جا این خدمات را درخواست کنند.
وی حل چالشهای آلودگی هوا ،اشتغال ،حفظ محیط زیست ،حقوق
شهروندی و ایجاد بهرهوری ،مهمترین دستاوردهای دولت همراه دانست و افزود:
دولت همراه یکی از ابزارهای است که منابع موجود را محور قرار می دهد.
دبیر کارگروه دولت الکترونیک قم تصریح کرد :این روزها و در شرایطی که به دلیل
ن راههای جلوگیری از گسترش بیشتر این
شیوع کرونا در کشور ،یکی از مهمتری 
ویروس ،تا حد ممکن خانهنشینی و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی عنوان شده،
دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی بهصورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی
از مهمترین اقداماتی است که میتواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز
دارند قرار بگیرد.
غالم پور با اشاره بهمصوب ه ستاد ملی کرونا درباره دولت الکترونیک افزود :هم
اکنون خدمات فعال بر روی اپلیکیشن دولت همراه شامل  ۱۴دستگاه اجرایی و
 ۲۱خدمت می باشد و دستگاهای اجرایی موظفند از طریق ستاد متبوع پیگیری
کرده و سه خدمت پرتردد خود را درسامانه سکوی دولت همراه ارایه دهند.
وی به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و افزود  :ارزیابی دستگاهها از خرداد
ماه آغاز می شود که تحقق دولت الکترونیک اولویت نخست در ارزیابی دستگاه
ها به شمار میآید.
وی با اشاره به  ۳۰۰امتیاز سنجش دولت الکترونیک در جشنواره شهید رجایی
تصریح کرد :شاخصهای سنجش توسعه دولت الکترونیک شامل ارایه خدمات
در میز خدمت ۱۲۰امتیاز ،مشارکت الکترونیک شهروندان در فرآیندها ۳۰امتیاز،
استانداردسازی تارنما  ۵۵امتیاز ،کیفیت واگذاری خدمات دستگاه به دفاتر ۴۵
امتیاز و احراز هویت الکترونیکی به خدمت گیرندگان ۵۰امتیاز میباشد.
رئیس مرکز بهداشت استان قم خبرداد:

آغازواکسیناسیونکروناویژهسالمندان

رئیس مرکز بهداشت استان قم گفت :واکسیناسیون کرونا با اولویت سالمندان
باالی  ۸۰سال به عنوان اولین مرحله واکسیناسیون عمومی مردم از امروز در این
استان آغاز شد.
سیامک محبی افزود :در همین راستا واکسیناسیون سالمندان باالی  ۸۰سال
همهروزه از ساعت  ۱۵تا  ۱۸عصر با فراخوان مراقبان بهداشت که طی تماس
تلفنی صورت می گیرد ،در مرکز شماره یک واکسیناسیون کرونا واقع در میدان
روحالله ،جنب دانشکده بهداشت انجام می شود.
وی اضافه کرد :با توجه به اینکه واکسیناسیون کرونا بر اساس کد ملی و سامانه
سیب صورت میگیرد ،همه سالمندان باید قبل از مراجعه برای واکسیناسیون در
پایگاهسالمتتشکیلپروندهدادهباشند.
وی تاکید کرد :اولویت تزریق واکسن با سالمندانی است که پرونده دارند و
مراقبان سالمت برای مراجعه آنها به پایگاه تماس گرفته باشند.
محبی بیان کرد :حدود  ۱۰هزار سالمند باالی  ۸۰سال در استان قم زندگی
میکنند که برای واکسیناسیون این جمعیت محدودیتی در تامین واکسن کرونا
وجود ندارد.
به گفته وی ،تزریق واکسن کرونا به سالمندان باالی  ۸۰سال از امروز  ۶تا ۱۱
اردیبهشتماه جاری ادامه دارد و در مرحله بعد اولویت با سالمندان باالی ۶۰سال
است که به زودی اعالم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :مرکز واکسیناسیون کرونا صبحها ویژه تزریق واکسن به
کارکنان بخش بهداشت درمان دولتی و خصوصی ،اعضای سازمان نظام پزشکی
و سایر اقشار اولویتدار از جمله پاکبانان است.
رئیس مرکز بهداشت قم تاکید کرد :تزریق واکسن پس از ارائه کارت شناسایی
معتبر و احراز هویت صورت میگیرد.

اقتصادی5

 شماره 5257ت وچهارم 
سهشنبه -هفتم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

ناکامی در تغییر شاکله بودجه؛ دستکاری در جداول؛

چرا بودجه  ۱۴۰۰بعد از تصویب ،دستکاری شد؟

تالش چندماهه برخی از نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق
برایتغییرمفادبودجه ۱۴۰۰بامقاومتدولتدراسفندپارسالناکامماند،
ن امسال
اما این پایان ماجرا نبود و پس از ابالغ جداول بودجه در فروردی 
مشخص شد که این جداول نیز تغییر پیدا کردهاند.
برپایهاین گزارش،بهنظرمیرسدبودجه ۱۴۰۰باهمهفرازونشیبهایی
که در حدود ۶ماه گذشته پشت سر نهاد و به رغم رسیدن به ایستگاه پایانی
و ابالغ به دولت هنوز مثل دوران اوج بررسی آن در مجلس خبرساز است.
آنطور که در اخبار آمده بعد از تصویب بودجه  ۱۴۰۰در صحن علنی
مجلس جداول آن دستکاری و سپس به دولت ابالغ شده است.
به گزارش ایرنا هفته گذشته «علی خضریان» ،نماینده جبهه پایداری
تهران ،در توییتی «محمدباقر قالیباف» ،رئیسمجلس و «الیاس نادران»،
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس را متهم کرد که ارقام و اعداد بودجه را پس از
تصویبدرمجلس،تغییردادهاند«.کاظمدلخوش»،نماینده«صومعهسرا»
نیز در این باره گفت :تیمی که پس از تصویب ،بودجه را تنظیم کرده است
احکام را مورد دستکاری قرار داده و چنین دستکاری در بودجه سابقه
نداشتهاست.درپیانتشارایناخباربیشاز ۱۰۰نفرازنمایندگانمجلس
شورایاسالمیدرنامهایبه قالیبافخواستارپاسخگوییویدربارهتغییر
در تنظیم جداول بودجه ۱۴۰۰شدند.
رئیس مجلس در نخستین واکنش به این موضوع گفت« :برخی دوستان
نامهای در این مورد به من نوشتند و دیشب با آنها نیز صحبت کردم ،بنابراین
ً
جلسهای را برای رسیدگی به این مورد شخصا برگزار خواهم کرد».
هنوز جزئیات این تغییرات مشخص نیست ،اما واکنشهایی از سوی
اعضای کمیسیون تلفیق دیده شده است« .مالک شریعتی نیاسر» ،عضو
ی هیچ ربطی به جابهجا
این کمیسیون با تاکید بر اینکه موارد اصالح 
شدن ردیفها و جداول ندارد ،خاطرنشان کرد :هیچ تغییری در بودجه

دستگاهها و پروژه ها با نظر شخصی نمایندهای رخ نداده و با قاطعیت
عرض میکنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا
صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت و امثال آن ،هیچ وجهی ندارد.
ناکامی در تغییر شاکله بودجه؛ دستکاری در جداول
پیشتر ،در جریان بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق ،اعضای این
کمیسیون با طرح انتقاداتی غیر منطقی از الیحه بودجه  ۱۴۰۰خواهان
رد کلیات آن شده بودند .مقاومتهای زیادی از جانب دولت و کارشناسان
در برابر رد کلیات بودجه صورت گرفت .در نهایت آنچه که اتفاق افتاد این
ً
بود که کمیسیون مربوطه ،کلیات را تأیید کرد ،اما بعدا در جریان بررسی
دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم زد .استدالل نمایندگان مخالف بودجه
برایتأییدکلیاتاینبودکهدولتتغییراتموردنظرآنهارااعمالنمیکند،
لذا پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد
عمل میشوند .در آن زمان نیز «مالک شریعتی نیاسر» گفته بود :به طور
کلی مجلس یا میبایست الیحه بودجه  ۱۴۰۰را به دولت بازمیگرداند تا
مورد اصالح قرار گیرد با توجه به شناختی که از دولت وجود داشت همه
میدانستند دولت اصالح خاصی نخواهد کرد ،یا این الیحه غیر قابل
قبول را خود مجلس در دست میگرفت و از دروازه کلیات آن وارد میشد تا
محتوای الیحه را به نفع معیشت و اقتصاد کشور اصالح کند.
با این استدالل ،کمیسیون تلفیق دست به کار شد و بودجه را از بنیان
تغییر داد .حذف ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی در بودجه  ۱۴۰۰و افزایش
نرخ دالر از  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان به  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان و کاهش میزان
نفت صادراتی از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار به یک میلیون  ۵۰۰هزار بشکه در
روزوهمچنینافزایشهزینههایدولتتوسطکمیسیونتلفیقمجلسبه
نوعیبهمعنایتغییرشاکلهاصلیالیحهپیشنهادیدولتبود.
به رغم همه این تغییرات ،کلیات الیحه در صحن علنی رأی نیاورد .یعنی

رییساتحادیهامالک:

قیمت مسکن باید ۲۵درصد کاهش یابد

با وجود زیر و رو کردن محتوای بودجه توسط کمیسیون تلفیق ،نمایندگان،
آن را قبول نکردند .بودجه  ۱۴۰۰پس از فرایندی رفت و برگشتی بین
مجلس و دولت سرانجام با انجام اصالحاتی از پاستور به بهارستان فرستاده
شد تا از سوی نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در نهایت در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه  ۱۴۰۰با کمترین
اصالحاتبهتصویبرسید.تغییراتواصالحاتیکهدولتاعمالکردهبود
درمقابلخواستهکمیسیونتلفیقچندانقابلتوجهنبود.بههمینخاطر
شائبه دستکاری در جداول بودجه قوت گرفته است.
فاصله طوالنی بین ابالغ قانون بودجه و ابالغ جداول
نکته دیگر اینکه بر اساس عرف رایج فاصله ابالغ بودجه تا ابالغ جداول
آن به دولت یک یا  ۲روز بوده است .اما در بودجه سال جاری این فاصله
حدود یک ماه است .الیحه بودجه  ۱۴۰۰در اواخر اسفند ماه ،اما جداول
حدود یک ماه بعد یعنی در روزهای پایان فروردینماه توسط مجلس به
دولت ابالغ شد.
در نهایت ،هرچند برخی ادعا کردهاند که این تغییرات با هماهنگی
سازمان برنامه و بودجه بوده اما پیگیریهای ایرنا نشان میدهد که تاکنون
شواهد موثقی برای وقوع چنین هماهنگی وجود ندارد .به عالوه اگر
نمایندگان از وجود چنین هماهنگی مطمئن بودند بدون شک مشابه نامه
خود به رئیس مجلس را برای رئیس جمهوری و یا دست کم برای سازمان
برنامهوبودجهمینوشتندوخواستارپاسخگوییمیشدند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز روزشنبه در اطالعیه ای اعالمکرد:
جداول بودجه  ۱۴۰۰در  ۲۵فروردین ماه در نامهای توسط رییس مجلس
شورای اسالمی به رییسجمهوری ابالغ شد و سازمان برنامه و بودجه در
جریان تغییرات نبوده و فقط به عنوان مجری قانون ،خود را ملزم به اجرای
آن میداند.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره  139960330002020486مربوط به پرونده کالسه
1399114430002001647مربوط به علی محمودی فرزند احمد درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 25/50مترمربع پالک
شماره فرعی از  2498/10/365/557اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دوقم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 138دفتر(393م الف)9264
 -2رأی شماره  139960330002019797مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000176مربوط به علی اوسط رضائی فرزند عباسعلی
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
102/74مترمربع پالک شماره  84فرعی از 1942اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  345دفتر (165م
الف)9265
 -3رأی شماره  139960330002021071مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000726مربوط به احمد ذوقی فرزند ابراهیم درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت105/16مترمربع پالک
شماره فرعی از  2475اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از جهانبخش باقری صفحه  98دفتر (339م
الف)9266
-4رأی شماره  139960330002020540مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001045مربوط به فاطمه بیات فرزند صفی اله درقسمتی
از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت60مترمربع پالک شماره فرعی از 1877/313اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضیان طی سند قطعی صفحه  492دفتر
(514م الف)9267
-5رأی شماره  139960330002020538مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000548مربوط به محمد برقراری فرزند اصغر درقسمتی از
سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت60
مترمربع پالک شماره فرعی از 1877/313اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مالکیت متقاضیان طی سند قطعی صفحه  492دفتر (514م

الف)9268
-6رأی شماره  139960330002020771مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001352مربوط به سعید صدقی فرزند نجاتعلی درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت140مترمربع پالک
شماره فرعی از 1952اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از معصومه اقامحمدی طی سند قطعی شماره
 188131مورخ  97/8/7دفترخانه 12قم(م الف)9269
-7رأی شماره  139960330002020580مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002055مربوط به محمدهادی الماسی فرزند
ابوالفضل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت145/42مترمربع پالک شماره فرعی از 2103اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 173157
مورخ  97/8/2دفترخانه  4قم(م الف)9270
-8رأی شماره  139960330002019336مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000121مربوط به محمدفالح حسین آبادی فرزند
صادق درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
144/20مترمربع پالک شماره فرعی از 1968اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی بمیزان  140مترمربع و
خریداری عادی بمیزان  4/20مترمربع از پروین فرزاد طی سند قطعی شماره
 4092مورخ  89/11/9دفترخانه 70قم(م الف)9271
-9رأی شماره  139960330002020481مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002000513مربوط به علیرضا خان بابائی شهری فرزند
محمود درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
164/53مترمربع پالک شماره فرعی از 2111اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن قاسمی طی
سند قطعی شماره 84793مورخ 95/10/25دفترخانه14قم(م الف)9272
-10رأی شماره  139960330002021073مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000437مربوط به علی خاتمی فرزند عباس درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک
شماره فرعی از 2143اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عباس خاتمی صفحه  458دفتر (350م

الف)9273
-11رأی شماره  139960330002019338مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002341مربوط به سیده فاطمه موسوی فرزند سیدرجب
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
103مترمربع پالک شماره فرعی از2323اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین هندیانی ورثه مرحوم
محمدرضاهندیانی(مالف)9274
-12رأی شماره  139960330002020587مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000875مربوط به مهدی فالحی نژاد فرزند یوسف
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
120مترمربع پالک شماره فرعی از2375اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث سیدعلی شمس
الدینی و وراث اقدس شاه جعفری صفحه  49دفتر (12م الف)9275
-13رأی شماره  139960330002019285مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001002مربوط به بهرام جعفری اسفیدواجانی فرزند
حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
100مترمربع پالک شماره فرعی از 2465/144اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  556دفتر (85م
الف)9276
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع
قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور
سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد مردم)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/21:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/02/07:
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  139960330001014901مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001669مربوط سیدعلی
الجوردی فرزند سیدابوالفضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  146/30مترمربع پالک شماره  10273اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  120831مورخ  94/11/21دفترخانه  5قم(م الف
)9466
 -2رای شماره  139960330001012999مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001337مربوط به محمدرضا
ناظری نسب فرزند ولی اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت90/27مترمربع پالک شماره 10999/77اصلی واقع
درقمبخشیکحوزهثبتملکادارهیکقمسندمالکیتمشاعیصادرهدردفترالکترونیکی(139820330001010641م
الف )9467
-3رای شماره  139960330001013942مربوط به پرونده کالسه  1398114430001001195مربوط به علی محمد
نوریان فرزند قاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 238/20مترمربع پالک شماره  2و  10402/1اصلی واقع در
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از قاسم نوریان صادره در دفتر 137صفحات
 7و  10بانضمام سهم االرث متقاضی(م الف )9468
 -4رای شماره  139960330001013005مربوط به پرونده کالسه  1398114430001001427مربوط به محمد
بیگدلو فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 123/76مترمربع پالک شماره 11868اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسن حسینی موحد صادره در دفتر 366
صفحه (167م الف )9469
-5رای شماره  139960330001014494مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001265مربوط به
سیدمحمدرضا شریفی فرزند سیدابوالفضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 177/19مترمربع پالک شماره
 10250/18/36اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 423

تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد مهر نیرو ایرانیان درتاریخ  26/01/1400به شماره ثبت 18458
به شناسه ملی 14009950722ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :شرکت در مناقصه ها و مزایده ها  -خرید و فروش کاالهای
مجاز بازرگانی  -صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی  -ارایه خدمات به نهادها و ارگانها شامل :
تامین نیروی انسانی (فنی و غیر فنی  ،متخصص  ،غیر متخصص و خدماتی) -طراحی  ،نظارت  ،اجرا و
پیمانکاری انواع ساختمان سازی و انواع ابنیه  -انبوه سازی  ،راه سازی  ،آسفالت کاری جاده های اصلی
و فرعی  ،حفاری  ،کانال کشی  ،نما سازی ساختمان  ،انواع تاسیسات ( برودتی  ،حرارتی  ،مکانیکی ،
هیدرومکانیکی  ،استخر  ،سونا و جکوزی) -طراحی داخلی ساختمان ( دکوراسیون )  -نگهداری شبکه
آب و فاضالب  ،شیر آالت و سیستم آبرسانی توسط انواع پمپ ها  -ایجاد و نگهداری فضای سبز  ،باغبانی
و کاشت نهال  -خدمات شهری و شهرداری  -زیبا سازی شهر و المان شهری  ،نظافت اماکن و معابر ،
جمع آوری زباله ها  -جدول گذاری و رنگ آمیزی جداول -برق صنعتی و خانگی و اتوماسیون صنعتی
 مدیریت ساخت و کنترل پروژه های عمرانی امور رفاهی ساختمان(آسانسور و نفربر  ،پله برقی  ،آیفونتصویری  ،دوربین های مدار بسته و چشم الکتریکی  ،سیستم های اعالم و اطفای حریق  ،دربهای
اتوماتیک و ضد حریق)  -بازسازی و مقاوم سازی بناهای فرسوده و ساختمانهای سنتی  -انتقال خطوط

صفحات  290و (293م الف )9470
-6رای شماره 139960330001014916مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001737مربوط به سید ابراهیم
علوی راد فرزند سیدعلی اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت195/88مترمربع پالک شماره باقیمانده10870
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  175898مورخ  1392/09/04دفترخانه 3
قم و سند قطعی به شماره  142276مورخ  1399/09/02دفترخانه  15قم(م الف )9471
-7رای شماره  139960330001014305مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001573مربوط به سیدمحمد
یوسفیثربیفرزندسیدمحمدمهدیدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 73/16مترمربعپالکشماره10476اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندقطعی به شماره  31817مورخ  99/09/03دفترخانه  40قم (م الف
)9472
-8رای شماره  139960330001014782مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001839مربوط به سیدرضا
تحویلدار فرزند اسماعیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  150مترمربع پالک شماره  11561اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  6768مورخ  1393/06/22دفترخانه  61قم (م الف )9473
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ
و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد مردم)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/21:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/02/07:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهیتاسیس

آب  ،برق  ،گاز و فاضالب  -خدمات تعمیر و نگهداری در رابطه با موضوع شرکت  -اخذ و اعطای نمایندگی
 اجرای فونداسیون و اسکلت (بتنی و فلزی ) و انواع سقف  -خرید و فروش اقالم مجاز(آنالین و حضوری) تهیه  ،طبخ  ،بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی مجاز و امور آشپزخانه  -خرید و فروش ،تهیه  ،توزیعتجهیزات پزشکی  -تعمیرات  ، PM ،نگهداری  ،مشاوره تجهیزات پزشکی بیمارستانی  ،دندانپزشکی
آزمایشگاهی  -تجهیزات پزشکی کلینیک ها و کلیه امور تاسیساتی  -تامین و تعمیر کامپیوتر و لوازم
جانبی مربوطه  -پارکینگ داری و مدیریت پارکینگها  -تامین ایاب و ذهاب با راننده و حمل و نقل درون
شهری  -ارائه خدمات مخابراتی و پیمانکاری مخابراتی  -ایجاد سمینار  ،همایش و نمایشگاه در رابطه
با موضوع شرکت  -مشارکت در سرمایه گذاری در رابطه با موضوع شرکت  -اخذ وام و اعتبارت از بانکها
و موسسات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوز از مراکز ذیصالح درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،محله بلوار الغدیر  ،بلوار الغدیر  ،بن بست
الغدیر  ، 11پالک  ، 17ساختمان ایران زمین  ،طبقه همکف  ،واحد شرقی کدپستی 3713956185
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  120,000,000ریال نقدی منقسم به  12000سهم
 10000ریالی تعداد 12000سهم آن با نام عادی مبلغ 42000000ریال توسط موسسین طی گواهی

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه تعطیلی دفاتر امالک منجر به ایجاد
مشکالتی برای خریداران و فروشندگان شده و درخواست بازگشایی دفاتر با رعایت
پروتکلهایبهداشتیراداریمگفت:برایاینکهمردممقداریتوانخریدپیداکنند
باید قیمت مسکن حداقل ۲۵درصد کاهش پیدا کند.
مصطفیقلیخسرویاظهارکرد:ازروز ۲۱فروردینماه کهدفاترامالکتعطیل
شده اند مشکالتی برای طرفین معامله ایجاد شده و به همین دلیل تقاضا داریم
در دسته بندی کرونا جزو گروه شغلی  ۱محسوب شویم تا بتوانیم فعالیت کنیم و
به مردم خدمات بدهیم .بخصوص که به فصل جابهجایی مستاجران نزدیک می
شویم و الزم است تا نسبت به انجام معامالت چاره اندیشی شود.
وی افزود :فعالیت دفاتر امالک ،بیشتر از طریق تلفن انجام می شود .زمانی
هم که متعاملین در اتاق قرارداد حضور می یابند فاصله اجتماعی و پروتکلهای
بهداشتی رعایت می شود .ما از ابتدای سال دائما تعطیل بودهایم؛ در حالی که
الزم است به کار مردم رسیدگی کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از مردم مجبور به
جابه جایی هستند گفت :عده ای خانه خود را فروخته اند یا مستاجرانی هستند
که حکم تخلیه برایشان صادر شده است؛ در حالی که ما نمی توانیم سرویس
بدهیم.
خسروی درباره وضعیت بازار مسکن گفت :در شرایط فعلی معامله ای انجام
نمی شود اما قبل از عید قیمتها  ۱۰تا  ۱۵درصد پایین آمده بود .بعد از این هم
باید قیمتها بیش از  ۲۵درصد کاهش یابد تا مردم مقداری توان خرید پیدا کنند.
بارها اعالم کرده ایم ستاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود و پلیس امنیت به
عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند .به طور مثال ما اعالم می کنیم قیمتها
کاهش پیدا کرده ،بعد عدهای بخر و بفروش مصاحبه میکنند که کاهش نیافته
است.سوداگرانبهدلیلمنافعخودمخالفپایینآمدنقیمتهاهستند.لذابایدبر
فعالیت این افراد نظارت شود.
وی درخصوص تاثیر ثبت اطالعات ملکی خانوارها در ساماندهی به بازار مسکن
گفت:سامانهامالکواسکانبرایشناساییوضعیتسکونتیافرادطراحیشده
است .اوال ایجاد چنین سامانه ای نشان می دهد دولت تا کنون هیچ نوع آماری از
بخش مسکن نداشته است .سال ۱۳۹۴قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب
شد اما بعد از گذشت شش سال می خواهند آن را عملیاتی کنند .دو ماه هم برای
ثبت اطالعات فرصت داده اند که عمر این دولت به پایان می رسد.
رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت :در تمام کشورها  ۸تا  ۱۰درصد خانه ها را
برای جابه جایی ،خالی نگه می دارند .نمی شود کسی که خانه خود را فروخته،
در خیابان بماند .به اعتقاد من آماری از خانه های خالی وجود ندارد .داده های
بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص بخش مسکن اشتباه است و متاسفانه همین
دادههامبناییبرایتصمیمگیریشدهاست.امیدوارمهمهمردمباسامانهامالک
و اسکان همکاری و همیاری کنند تا از این به بعد آمار دقیقی از بخش مسکن
داشتهباشیم.
سخنگویسازمانهواپیمایی:

پرواز توریستیبهترکیهممنوعاست
سخنگوی سازمان هواپیمایی از کاهش پروازها به ترکیه بعد از مصوبه ممنوعیت
برگزاری تور ترکیه از سوی ستاد مبارزه با کرونا خبر داد و گفت :پروازهای توریستی
به ترکیه ممنوع است و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باید پیگیر تخلف
آژانسهایمسافرتیدرتبلیغتورترکیهباشد.
«محمد حسن ذیبخش» درباره فعال بودن تورهای گردشگری به ترکیه افزود:
ممنوعیت پرواز به ترکیه نداریم اما از ابتدا تبلیغ سفر به ترکیه در شرایط شیوع کرونا
ممنوع بود و اعالم شد که تورهای ترکیه لغو شود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی افزود :با این حال بخشنامه ای از سوی انجمن
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به شرکت ها ارسال شد که میتوانند خدمات
ترنسفر و هماهنگی هتل را انجام دهند و فقط تبلیغ سفر به ترکیه انجام نشود.
وی ادامه داد :در این نامه قید شده است با هدف جلوگیری از سرگردانی
مسافران در ترکیه ،خدمات هتل وترنسفر انجام می شود.
ذیبخش با بیان اینکه اکنون تبلیغ سفر به ترکیه هم انجام می شود و وزارت
گردشگری باید پیگیر و ناظر تخلفات در این بخش باشد ،گفت :سازمان
هواپیمایی بعد از ابالغ ستاد مبارزه با کرونا پروازهای ترکیه را به حداقل رسانده
است و به کمترین مقدار نسبت به توافق بین دوکشور رسانده است تا شاهد سفر
کمتری به سمت ترکیه باشیم .به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی اکنون حتی
باوجودتبلیغاتآژانسهایمسافرتی،تخفیفرویسفربهترکیهبهدلیلتعطیلی
و قرنطینه شهرهای ترکیه جذابیتی برای توریست ها وجود ندارد  .وی افزود:
اکنون فقط پروازهای ضروری وتجارتی در حال انجام است و پرواز توریستی به
ترکیهنداریم.
اخطارسازمانهواپیماییبهدفاترخدماتمسافرتهوایی
ویهمچنینازاخطارجدیاینسازمانبهدفاترخدماتمسافرتهواییمبنی
بر خودداری فروش بلیت هواپیما به مقصد کشورهای دارای شرایط ویژه خبر داد.
محمدحسن ذیبخش اظهارداشت :به استناد مفاد اطالعیه هوانوردی ،پذیرش
مسافرازکشورهایباشرایطویژهازجملههند،پاکستان،فرانسهو...ممنوعاعالم
شده است و دفاتر خدمات مسافر هوایی ملزم هستند از فروش بلیت به کشورهای
فوقخودداریکنند.ذیبخشبااشارهبهاخطارمجددسازمانهواپیماییکشوری
به دفاتر خدمات مسافرت هوایی مبنی بر خودداری از فروش بلیت هواپیما به /از
کشورهای با شرایط ویژه ،افزود :بدیهی است عدم رعایت این ممنوعیت عالوه بر
پاسخگویی به مراجع قانونی و شمول اعمال مجازات توسط مراجع ذیربط موجب
ممانعت از ادامه فعالیت دفتر خواهد شد.

بانکی شماره 57/99/1902مورخ 06/12/1399نزد بانک آینده شعبه میثم قم با کد 1903پرداخت
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سید امیررضا موسوی
به شماره ملی  0371311012و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سید محمد
موسوی درخشان به شماره ملی  0371340160و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی
میرزائی به شماره ملی  0371552788و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء
دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی فتحعلی بیگی به شماره ملی  0371322995به سمت بازرس
علی البدل به مدت  1سال آقای محمد جواد ناطقی مطلق به شماره ملی  0371504813به سمت
بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار ایمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1127422
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برزگر :یزدانی با برنامه میتواند تیلور را شکست دهد

رئیسهیاتبسکتبالاستانقم:

شیمیدرعملکردموفقیدرلیگبرتر
بسکتبالداشت
رئیسهیاتبسکتبالاستانقم،باتجلیلازعملکردتیمشیمیدرایناستاندر
لیگبرتربسکتبالگفت:اینتیمعملکردیموفقدرلیگبرترداشتوتوانستبا
شایستگی در جایگاهسومی این رقابتهابایستد.
مرتضی سخایی افزود :به دلیل شیوع کرونا و سردرگمی در نحوه برگزاری لیگ
برتر موجب شد تا مسئوالن باشگاه برای تیم داری در این فصل لیگ برتر ُمردد
شوند که این امر موجب شد تا حضور و تیم داری باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر
در لیگ برتر بسکتبال تا روزهای آخر در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
وی ادامه داد :با رایزنیها و پیگیریهای انجام شده توسط مسئوالن استان،
مسئوالن باشگاه تصمیم به تیمداری در لیگ برتر نمودند که به همین دلیل این
تیم ،جزو آخرین تیم هایی بود که اقدام به جذب بازیکن و برگزاری تمرین ها
آمادهسازیکرد.
رئیسهیاتبسکتبالقم،افزود:باتوجهبهاینکهبسیاریازبسکتبالیستهای
برجسته در این فرصت اقدام به عقد قرارداد با تیمهای دیگر کردهبودند ،این تیم
نتوانست تمام بازیکنان برجسته مورد نظر خود را جذب کند و بازیکنان فصل قبل
خود را به جز دو نفر ،کامال از دست داد.
سخاییاظهارداشت:باتصمیمشجاعانهمسئوالنتیم،تیمیمرکبازبازیکنان
جوان و با تجربه زیر نظر مربیان تیم ،تمرینات خود را آغاز کردند و به سختی تالش
کردند تا فرصت از دست رفته را جبران کنند که نتیجه این تالشها کسب رتبه
سومی این رقابتها بود.
وی تاکید کرد :به اذعان همه بسکتبالیستهای حاضر در مسابقات لیگ برتر،
عملکردشیمیدر درلیگ امسالبسیار خوببوده استوبا میدان دادنبه جوانان
توانست نتیجه قابل قبولی نیز در این مسابقات کسب کند.
اینفصللیگبرتربستکبالکشورازنیمهدومشهریورماهسال ۱۳۹۹باحضور
 ۱۶تیم برگزار شد که این دوره از رقابت ها به دلیل شیوع ویروس کرونا متفاوتتر
از تمام دورههای قبل خود برای نخستینبار به صورت مجتمع در تهران به انجام
رسید.
در کادر فنی تیم شیمیدر قم برای رقابتهای این فصل هادی عامری مدیر
تیم ،مصطفی هاشمی سرمربی ،احمد حیدریپرور (مازیستان) مربی ،مهدی
خیرخیز آنالیزور ،دانیال تیماجی بدنساز ،حسین قلینژاد فیزیوتراپ ،حسین
جعفری تدارکات و رضا جعفری مدیر رسانه و روابط عمومی این تیم بودند.
باشگاه فرهنگی ورزشی شیمدر از سال  ۱۳۸۸فعالیت خود در حوزه بسکتبال
را آغاز و در رده های مختلف سنی و در رشته های مختلف بسکتبال موفق به
کسب عناوین متعدد در کشور شده است .کسب مقام قهرمانی مسابقات باشگاه
های غرب آسیا و کسب مقام سوم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور از جمله
افتخارات این تیم در سال  ۱۳۹۷بوده است .از دیگر افتخارات این تیم در سال
،۹۷دعوت تمام بازکنان تیم بزرگساالن شیمدر به تیم ملی الف و ب است .با
پیگیری مسئوالن استان و با توجه به موافقت سرمایه گذاری شرکت شیمیدر،
مهرماه ۹۸انتقال تیم باسابقه شیمیدر به قم نهایی شد.
معاوناجراییباشگاهپرسپولیس:

هنوز پاداش نایب قهرمانی آسیا
را دریافت نکردهایم

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه هنوز پاداش نایب قهرمانی در
لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰را دریافت نکردهایم ،گفت :این موضوع سبب
شده تا با مشکالت زیادی مواجه شویم.
«ابراهیم شکوری» درباره سرنوشت پاداش آسیایی سرخپوشان از سال گذشته
که هنوز از کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر مشکالت تحریم دریافت نشده،
خاطرنشانکرد:پرسپولیسبهعنواننایبقهرماندورقبلیلیگقهرمانانآسیا
در این فصل از رقابتها هم نتایج قابل قبولی کسب کرده است .اما یک ریال یا
یک دالر از درآمد و پاداشی که متعلق به باشگاه است را متاسفانه تا به این لحظه
دریافت نکردیم .همین اتفاق باشگاه را با چالش و مشکالت بسیار زیاد مواجه
کرده و با مشکالت مالی برای مربیان و بازیکنان هم همراه شده است.
شکوری اضافه کرد :از حدود  ۳میلیون دالری که در کنفدراسیون فوتبال آسیا
اندوختهشدهباوجودمکاتباتزیاددریافتینداشتهایموامیدواریمهرچهسریعتر
شرایط تحریمی و مشکالت انتقال بانکی پول تمام شود تا بتوانیم درآمدی را که با
زحمت و تالش مضاعف بازیکنان و کادر فنی و باشگاه به دست آمده را وارد کشور
کنیم و بتوانیم از این جوایز در جهت توسعه و رشد فوتبال کشورمان و باشگاه
پرسپولیساستفادهکنیم.
وی هم چنین درباره درآمدهای داخلی باشگاه پرسپولیس هم درخواستی را
از رئیس فدراسیون فوتبال مطرح کرد و گفت :مساله مهم دیگری که وجود دارد
این است که ما در لیگ داخلی خودمان با اینکه چهار دوره متوالی به قهرمانی
لیگ برتر رسیدهایم و در حال حاضر هم جزو تیمهای صدرنشین و مدعی کسب
عنوان قهرمانی هستیم اما هیچ درآمدی را از فوتبال به دست نمیآوریم .رییس
فدراسیون فوتبال به این مورد به صورت ویژه باید ورود کند تا باشگاههای فوتبال
بتوانندازدرآمدحقپخشتلویزیونیوتبلیغاتمحیطیاستفادهکنند.
شکوری ادامه داد :این حق باید به باشگاهها به ویژه تیمهایی که دارای طرفدار
هم هستند داده شود و شرایط به شکلی مهیا شود که باشگاهها دچار روزمرگی
نشوند.باشگاهپرسپولیسچهاردورهقهرمانلیگشدهودودورهفینالآسیارفته
و هیچ درآمدی از سازمان لیگ فوتبال ایران نداشته است.
 ۲دربی آسیا با این جدول قطعی است!

احتمالرویاروییاستقاللوپرسپولیس
اگر شرایط گروههای لیگ قهرمانان آسیا در دو بازی باقیمانده به همین شکل
باقی بماند و جایگاه تیمها تغییر نکند ،این رقابتها در مرحله بعد شاهد دو دربی
جذاب از جمله بازی استقالل و پرسپولیس است .در پایان هفته چهارم مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا نمایندگان ایران وضعیت متفاوتی در جداول خود
دارند .این فصل از مسابقات ،در پنج گروه چهار تیمی برگزار میشود و شرایط
صعود به مرحله یک هشتم متفاوت از سالهای قبل شده است .بر اساس قوانین
برگزاری مسابقات ،پنج تیم نخست هر گروه به عالوه سه تیم دوم که بهترین
عملکردرادارندراهیمرحلهیکهشتمنهاییخواهندشد.معادالتتقابلتیمها
در مرحله یک هشتم هم دارای فرمول ویژهای است و بسته به اینکه بهترین تیم
دومازکدامگروههاصعودکنند،حریفانمرحلهیکهشتمباهممتفاوتخواهند
بود .در حال حاضر تراکتور ایران در رده دوم جدول گروه  ،Bاستقالل در رده دوم
جدول گروه ،Cفوالد در رده سوم جدول گروه Dو پرسپولیس در رده نخست گروه
 Eقرار دارد .با امتیازات رقم خورده تا پایان هفته چهارم ،از بین نمایندگان ایران این
تنها استقالل است که میتواند به عنوان بهترین تیم دوم راهی مرحله بعد شود و
تراکتور این شرایط را ندارد.
اگر جدولگروهها تا پایانهفتهششم مرحله گروهی بههمینشکلباقیبماند
دو دربی بزرگ در انتظار قاره آسیا خواهد بود؛ یکی در ایران و دیگری در عربستان.
با جایگاههای فعلی تیمها دربی بزرگ ایران در آسیا قطعی است؛ یعنی
استقالل و پرسپولیس با فرمول «تیم نخست گروه  Eو تیم دوم گروه  »Cبا هم
دیدارمیکنند.باهمینجداول،الدحیلقطربااستقاللتاجیکستان،السدقطر
با الشارجه امارات و النصر با الهالل عربستان دیدار خواهند کرد.
همانطور که گفته شد بازیهای مرحله یک هشتم بستگی به این دارد که کدام
تیمها از کدام گروهها به عنوان بهترین تیم دوم صعود کنند.
برگزاری دربی آسیایی در مرحله بعد در چند حالت دیگر هم ممکن است.
به عنوان مثال هم استقالل و هم پرسپولیس در گروه خود صدرنشین شوند و
تیمهای دوم از گروههای  A، Cو  Eباشند.
به هر حال با اتمام مرحله گروهی همه چیز مشخص خواهد شد اما شاید
برگزاری دو دربی بزرگ و حساس قاره آسیا در دو کشور ایران و عربستان بتواند
جذابیتهای مرحله یک هشتم نهایی را چند برابر کند.

برای مدال گرفتن نباید در آستانه المپیک به فکر المپیک بود

سرمربیاسبقتیمملیکشتیآزادگفت:کسبمدالدربازیهایالمپیککار
سخت و دشواری است و برای مدال گرفتن نباید در آستانه المپیک به فکر المپیک
بود بلکه باید برنامهریزی ۴ساله داشته باشیم.
«منصور برزگر» با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در پیکارهای قهرمانی
آسیا و همچنین کسب هر  ۶سهمیه المپیک ،اظهار داشت :قهرمانی آسیا برای
کشتیآزادکشورماننمیتواندمالککاملیباشدچراکههمهحریفانتیمملیاز
اروپا و آمریکا نبودند .بازیهای المپیک به دلیل آنکه در ژاپن برگزار میشود ،کسب
مدال را دشوار خواهد کرد ،چرا که ژاپن از کشتی مدال میخواهد و ضمن آنکه
کشورهای قدرتمندی همچون روسیه و آمریکا نیز هستند و کار ملیپوشان سخت
است و باید بتوانند مدال بگیرند.
برزگر که در چهار دوره بازیهای المپیک سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بوده در
خصوص پیشبینی خود از نتایج تیم ملی در المپیک توکیو گفت :البته من ۷
مرتبه این شانس را داشتم که به عنوان مربی و سرمربی در المپیک حضور داشته
باشم که در بازیهای المپیک مسکو و لسآنجلس حضور پیدا نکردیم .المپیک
میدان سختی است و برای مدال گرفتن نباید در آستانه المپیک به فکر المپیک
بود .اینکه هر کسی براساس معیارهایی که دارد پیشبینی کند تنها یک حدس

استوکشتیبارشتههایرکوردیهمچوندوومیدانیووزنهبرداریفرقمیکند.
وی اظهار داشت :کشتی رشته بی رکوردی است و ممکن است روی
کشتیگیری که اصال حساب نمیکنیم با همان در المپیک به موفقیت برسیم.
شاید در وزنهبرداری بتوان پیشبینی رکورد را کرد اما در کشتی این امکان وجود
ندارد .معیار سنجش کشتی برروی تشک و مبارزه با حریفان است .ضمن آنکه
پیکارهای جهانی در یک سال گذشته برگزار نشده و نفرات بسیاری از تیمهای
مطرح به نوعی گم و شناخته شده نیستند و نمیتوان بررسی کاملی روی آنها
داشت.
نایب قهرمان بازیهای المپیک  ۱۹۷۶مونترال کانادا در خصوص شیوه
انتخابی تیم ملی برای حضور در المپیک گفت :در این شرایط کادر فنی بهتر
صالح میداند که از چه روشی ملیپوشان را انتخاب کنند و آنها بهتر میدانند که
کدام کشتیگیر آماده است و بهتر میتواند مدال بگیرد و در این شرایط میتوانند
مسابقه انتخابی رودرو بگذارند و یا با اعزام به یک تورنمنت بینالمللی مدعیان را
مورد ارزیابی و آزمایش قراردهند و در مجموع باید بهترینها عازم المپیک شوند.
دارنده مدال طالی پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی  ۱۹۷۳تهران در خصوص
تشکیل کمیته آنالیز در فدراسیون کشتی یادآور شد :در جلسهای در این خصوص

که فدراسیون دعوت کرده بود حضور پیدا کردیم و البته من خودم پیشنهادم به
فدراسیون و «علیرضا دبیر» رییس فدراسیون این بود که گروه آنالیز کارش را ادامه
دهد و کارشناسان با یکدیگر صحبت کنند و حرکتها ،فنون ،شگرد و نقشه را برای
ملیپوشان در وزنهای مختلف طراحی و ضمن آنکه حریفان را مورد آنالیز دقیق
قرار دهند .در گذشته از بابت نداشتن تیم آنالیزور متضرر شدهایم اما ژاپنیها در
این راه خوب پیش رفتهاند و با کوچکترین حرکت ،یک حرکت و تکنیک جدید
خلقمیکنند.
عضو سابق شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد ادامه داد :آمریکاییها روی
قدرت بدنی و آمادگی جسمانی و روسها نیز برروی تکنیکهای جدید کار
میکنند .در هر حال وجود گروه آنالیزور بسیار ضروری است و اینکه مربیان تیم
ملی در روز مسابقه به دنبال آن باشند که به شاگردان خود بگویند حریف چکار
خواهد کرد و با چه روشی کشتی میگیرد؛ از قبل باید بدانیم که او چه کار خواهد
کرد و نمایندگان کشورمان با چه گاردی و چه فنی مقابل حریفان ظاهر شوند.
وی در رابطه با رویارویی احتمالی «حسن یزدانی» با «دیوید تیلور» آمریکایی در
المپیک گفت :اینکه در رابطه با کشتی این  ۲آزادکار حرف نزنیم ،حرف غلطی
است چرا که جوانی برای دفاع از کشور زیر تانک میرود و برای این کار روح و
جسمش را آماده میکند .اگر راجع به مبارزه تیلور و یزدانی صحبت میکنیم دلیل
برایننیستکهترسراباالببریم.انسانهاهمیشهازجاییمیخورندکهشناخت
نداشتهباشند.
دارنده  ۴مدال جهان و المپیک تصریح کرد :اگر از حریفان شناخت نداشته
باشیم باید بترسیم و اگر شناخت داشته باشیم و کار کنیم دیگر ترس معنی ندارد
و در حرکات حریف حرکت و فن به وجود میآوریم .در رابطه با مبارزه با تیلور نیز در
فدراسیون بحث کردیم و اگر برنامهریزی خوب داشته باشیم و اینکه تیلور کجاها
کشتی میگیرد و فن اجرا میکند و اینکه نحوه اجرای فن از سوی او چگونه است
و اگر برنامهریزی داشته باشیم قطعا یزدانی میتواند او را شکست دهد اما اگر
همانند ۲مبارزه قبلی بدون برنامه به مصاف او برود شاید نتیجه الزم را نگیرد.
برزگر همچنین در خصوص شکست نماینده کشورمان در انتخابات شورای
کشتی آسیا گفت :صحنههای بینالمللی موضوعی نیست که بتوان با سفارش
و خواهش و تمنا کار را پیش برد .بلکه باید در عرصههای جهانی و بینالمللی
حضور داشته باشیم .به خاطر دارم که رییس فدراسیون وقت کشتی (محمدرضا
طالقانی) نام مرا به عنوان یکی از اعضا کمیته مربیان فیال سابق داده بود و من
نیز بدون آنکه آنجا باشم انتخاب شدم .در سال  ۱۹۹۵نیز از سوی فیال به عنوان
بهترین مربی دنیا انتخاب شدم .آنها من را انتخاب کرده بودند .در هیات رییسه
وقت فیال نیز دکتر توکل حضور داشت و رایزنیهای الزم را برای کمک به کشتی
کشورمانانجاممیداد.
وی یادآور شد :برای کسب کرسی بینالمللی و به خصوص هیات رییس اتحادیه
جهانی کشتی همه مسووالن از جمله وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید
فدراسیون را یاری کنند.

شکستپرسپولیسمقابلالوحده؛

اینبار خبری از کامبک نبود
اولینشکستتیمفوتبالپرسپولیسدرمرحلهگروهیلیگ
قهرمانان آسیا ۲۰۲۱مقابل الوحده امارات رقم خورد.
تیم پرسپولیس ایران در پنحمین دیدار خود در مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا ،از ساعت  19روز (دوشنبه) در
ورزشگاه فاتوردای هند به مصاف الوحده رفت که این مسابقه
با پیروزی یک بر صفر نماینده امارات خاتمه یافت .الوحده از
دقیقه  83با اخراج انور  10نفره به بازی ادامه داد.
تیم ماتاوز در دقیقه  5تک گل این مسابقه را برای الوحده به
ثمر رساند تا نخستین شکست شاگردان گلمحمدی در این
مسابقات رقم بخورد .پرسپولیس که در دیدار با الریان و گوا نیز
از حریفش عقب افتاده و سپس موفق به کامبک و بازگشت به
بازی و پیروزی شده بود ،در این مسابقه نتوانست گل عقب
افتاده را جبران کند تا نخستین شکستش رقم بخورد.
پرسپولیس با وجود شکست در این مسابقه همچنان با
 12امتیاز در صدر جدول گروه  Eقرار دارد اما با توجه به 10
امتیازی شدن الوحده ،سرخپوشان برای حفظ صدرنشینی
خوددرپایانمرحلهگروهیبایددردیدارپایانیپنجشنبهشب
هفته جاری مقابل الریان دست ُپر از زمین خارج شوند.
ترکیب پرسپولیس ایران  :حامد لک ،سیدجالل حسینی
یزادگان ،مهدی
(-78مهدی عبدی) ،محمدحسین کنعان 
ترابی ،میالد سرلک (-46نوراللهی) ،کمال کامیابینیا،
احسان پهلوان ،وحید امیری (-78علی شجاعی) ،شهریار
مغانلو (-46عالیشاه) ،عیسی آلکثیر و سیامک نعمتی (-46
مهدیشیری).

ترکیب الوحده امارات :محمد حسن الشامسی ،محمد
برغش المنهالی ،لوکاس پیمنتا ،تیم ماتاوز ،منصور الحربی،
فارس جمعه،
عبدالله الکربی ،لی می یونگ جو ،نهیان عادلِ ،
عبداللهحامدوعمرخربین.
داور:تانتاشفایلگیزازازبکستان
نیمهاول
دقیقه :5تیم ماتاوز با عبور از مدافعان پرسپولیس با ضربهای
سرکش دروازه لک را باز کرد.
فارسجمعهبهدلیلخطارویمغانلواولینکارت
دقیقهِ :13
زرد بازی را داریافت کرد.
دقیقه :16ارسال احسان پهلوان به شکلی خطرناک با دفع
ناقص دروازهبان الوحده راهی کرنر شد.
دقیقه :33عمر خربین با تیزهوشی در حالی که حامد لک
از دروازه بیرون آمده بود ،قصد داشت از نیمه زمین دروازه
پرسپولیس را باز کند اما ضربه این بازیکن را لک با یک دست
راهی کرنر کرد.
نیمهدوم
یزادگان روی کرنر ارسالی مهدی
دقیقه :53ضربه سر کنعان 
ترابی از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه :56شوت سنگین پهلوان از پشت محوطه جریمه به
تیر افقی دروازه الوحده برخورد کرد و برگشت داده شد.
دقیقه :67کار ترکیبی خوب بازیکنان پرسپولیس و پاس در
عمق ترابی توپ را به مهدی شیری رساند اما پاس در عرض این
بازیکن در یک رفت و برگشت توسط مدافعان الوحده دور شد.

دقیقه :71منصور الحربی از داور ازبکستانی کارت زرد
دریافتکرد.
دقیقه :75وحید امیری دیگر اخطاری این بازی لقب گرفت.
دقیقه :80حرکت انفرادی و شوت آلکثیر در دو مرحله در
اختیار دروازهبان الوحده قرار گرفت.
دقیقه :83انور بازیکن تازه وارد الوحده با دریافت کارت قرمز

مستقیم از زمین اخراج شد.
یزادگان از داخل خط شش قدم
دقیقه :84ضربه سر کنعان 
به تیر دروازه الوحده برخورد کرد.
دقیقه  :88مهدی عبدی یک موقعیت خوب را برای
پرسپولیس از دست داد و ضربه این بازیکن را دروازهبان الوحده
مهارکرد.

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  139960330001014786مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000986مربوط به سیدحسین معصومی الری فرزند
سیدخلیل در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 133/90مترمربع پالک شماره  341فرعی از  10597و  10596اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از صندوق ذخیره علوی(م الف)9474
 -2رای شماره  139960330001014765مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000985مربوطبهسیدعلیمعصومیالریفرزندسیدخلیل
در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 133/90
مترمربع پالک شماره  341فرعی از  10597و  10596اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از صندوق
ذخیره علوی (م الف )9475
-3رای شماره  139960330001014764مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000984مربوط به سیدمهدی معصومی الری فرزند
سیدخلیل در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
 133/90مترمربع پالک شماره  341فرعی از  10597و  10596اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از
صندوق ذخیره علوی(م الف)9476
 -4رای شماره  139960330001014762مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000982مربوط به سیدمحمود معصومی الری فرزند
سیدخلیل در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
133/90مترمربع پالک شماره  341فرعی از  10597و  10596اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از
صندوق ذخیره علوی(م الف)9477
-5رای شماره  139960330001014761مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000981مربوط به سیدمحمد معصومی الری فرزند
سیدخلیل با قیومیت حلیمه وصال به شماره ملی  2491080151در یک دانگ
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  133/90مترمربع
پالک شماره  341فرعی از  10597و  10596اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از صندوق ذخیره
علوی(م الف )9478

-6رای شماره  139960330001014763مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000983مربوط به حلیمه وصال فرزند حبیب در یک دانگ
مشاعازششدانگیکبابساختمانبهمساحتششدانگ 133/90مترمربعپالک
شماره 341فرعی از 10597و 10596اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک
اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از صندوق ذخیره علوی(م الف
)9478
-7رای شماره  139960330001014918مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001813مربوط به سیدمحمدرضا آل ایوب فرزند
سیدمصطفی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  90/25مترمربع پالک
شماره 10616اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندقطعی
به شماره  43721مورخ  76/03/20دفترخانه 11قم(م الف )9479
-8رای شماره  139960330001013810مربوط به پرونده کالسه
 1398114430001001556مربوط به رحیم عروجی فرزند محمد در ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  198/80مترمربع پالک شماره  10635اصلی واقع
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
 657صفحه  206به موجب سند قطعی  121472مورخ  99/10/21دفترخانه 6
قم(م الف )9480
-9رای شماره  139960330001013007مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000908مربوط به مهدی شریفی جمکرانی فرزند رحیم در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100مترمربع پالک شماره  1/669اصلی
واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از جلیل صادقی صادره در دفتر  7صفحه (201م الف )9481
-10رای شماره  139960330001013795مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001381مربوط به عباس رئیس میرزائی فرزند غالم در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 234مترمربع پالک شماره 10968اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 10710
مورخ  1399/07/30دفترخانه  81قم(م الف )9482
-11رای شماره  139960330001013947مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001020مربوط به فاطمه نساء مالحسینی فرزند سلطانعلی
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت77مترمربع پالک باقیمانده11192/7
اصلی 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 )9483
-12رای شماره  139960330001014406مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000219مربوط به روح اله صفری فرزند غالمرضا در

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  276/65مترمربع پالک شماره 11446
و 10887اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی
به شماره  38449مورخ  1399/07/08دفترخانه  33قم نسبت به  202مترمربع
از پالک  10887اصلی و نسبت به  74/5مترمربع از پالک  11446اصلی (م الف
)9484
-13رای شماره  139960330001014759مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001691مربوط به معصومه رمضان بیگی فرزند مرتضی در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  65مترمربع پالک شماره 10285اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 135648
مورخ  99/06/11دفترخانه  5قم(م الف )9485
 -14رای شماره  139960330001013002مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000231مربوط به شمسی افشانی فرزند حبیب
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  60/70مترمربع پالک شماره
10529/13/285اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
مالکیت مشاعی صادره در دفتر  170صفحه  307به موجب سند قطعی  680مورخ
 81/12/20دفترخانه 31قم بانضمام سهم االرث متقاضی(م الف)9486
-15رای شماره  139960330001010575مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001000990مربوط به هادی راد فرزند علی اکبر در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  325/73مترمربع
پالک شماره10863اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
قطعی به شماره  142698مورخ 1381/07/21دفترخانه  20قم و سند قطعی به
شماره  42884مورخ  1397/05/18دفترخانه  52قم(م الف )9505
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 دونوبتبهفاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی
داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم
و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس
قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آرمان ملی)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/18:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/02/07:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

سیاسی7

 شماره 5257ت وچهارم 
سهشنبه -هفتم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

سیاست خارجی نباید گروگان سیاست داخلی شود

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه سیاست خارجی نباید گروگان
سیاست داخلی شود ،گفت :من از همگان میخواهم تفاسیر شاذ ارائه ندهند.
آنچه به عنوان محرمانه گفته میشود ،درز آن جرم است و براساس آنها نمیتوان
مواضع عالی کشور را سنجید.
«سعیدخطیبزاده»پیشازظهردیروزدرنشستخبریهفتگیباخبرنگارانکه
به صورت مجازی برگزار شد با بیان اینکه اظهارات ظریف در فایل صوتی سه ساعته
باید کلی دیده شود ،گفت :ظریف همواره گفت ه است آنچه انجام میشود ،حول
قوه عاقله نظام است .یک ذوقزدگی در برخی از رسانهها برای تقطیع صحبتهای
ظریف دیده شد ولی این گفت و گو باید کلی دیده شود.
قرار بر محرمانگی گفتوگوها بوده است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره فایل منتشر شده از ظریف ابراز داشت:
تفاسیر شاذ درباره این فایل برای بعدا باشد .آنچه منتشر شده ،یک مصاحبه
رسانهای نبود و گفتوگوی رسانهای نبود .آنچه انجام شد ،یک گفتوگوی معمول
ت بعد
و محرمانه در دولت بود .رئیسجمهور برای انتقال سوابق و تجارب برای دول 
نظرشان این بود که اعضای کابینه گفتوگوهایی برای ثبت در اسناد داشته باشند.
خطیبزاده با تاکید بر اینکه قرار بر محرمانگی این گفتوگوها بوده است ،بیان
کرد :وزارت امور خارجه در بخشهای این فرایند از مصاحبه ،عوامل مصاحبه و...
نقش نداشته است .اینکه چه کسانی و چرا منتشر کردهاند ،را نمیدانیم.
به صورت کلی به سخنان ظریف نگاه شود
وی با بیان اینکه آنچه ظریف گفته باید به صورت کلی دیده شود ،یادآور شد :فایل
سه ساعته که منتشر شده ،از دو شب قبل متوجه شدیم که در حال منتشر شدن
است و دیروز هم دو شبکه خارجی آن را به صورت گسترده منتشر کردند .ظریف
همواره گفت ه است آنچه انجام میشود ،حول قوه عاقله نظام است.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه افزود :در این فایل
هم بر تکریم سردار سلیمانی صحبت میکنند و از نقش ایشان در صلحسازی و
خرد و منطق ایشان تاکید کردند .یک ذوقزدگی در برخی از رسانهها برای تقطیع
صحبتهای ظریف دیده شد ولی باید کلی دیده شود.
ظریفجزوشخصیتهاینظاماست
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درباره این فایل منتشر
شده یادآور شد :همه را به قضاوت منصفانه دعوت میکنم و از قضاوتهای عجوالنه
دور شویم .ظریف جزو شخصیتهای نظام است که همواره سیاستهای علنی و
اقدامی نظام را بسیار با قوت و قدرت جلو برده است .ایشان موضوعاتی را که برای
گفتوگویی آرشیوی انجام میشده ،در هفت ساعت با دوستان ریاست جمهوری
انجام داده است .اینگونه نیست که اینها مغایر سیاستهای اعالمی ما باشد.
بهگفتهخطیبزاده،سیاستهایجمهوریاسالمیبهصورتاجماعیپیگیری
شده و این نشان میدهد که چقدر جامعه ایران پویا است و چقدر مسئوالن در مقام
گفتوگوهای جدی و کارشناسی از صراحت لهجه و بیان استفاده میکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد :گفتوگوهایی که در پشت درهای
بسته در ایران انجام میشود ،بسیار جدی و شفاف است .همه را دعوت میکنم
به کل گفتوگوی انجام شده توجه کنند .این سه ساعت و نیم ،همه هفت ساعت
نیست .همه ما در مقام کارشناسی پشت درهای بسته کارشناسانی هستیم که باید
باصراحتصحبتکنیم.
همراهی و اجماع در سیاست خارجی قدرتبخش است
خطیبزاده در پاسخ به سوال ایرنا درباره افزایش هجمهها به وزارت امور خارجه و
احتمال افزایش این حمالت با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری
گفت :متاسفانه شاهد موجی هستیم که یک تعبیر این است که سیاست خارجی
در راستای اهداف انتخاباتی برخی جریانات مورد سوء استفاده واقع میشود .آنچه
اتفاق افتاد با اهدافی انجام میشود اما در ماموریتهای ما خلل ایجاد نمیشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه وزارت امور خارجه یک دستگاه
حاکمیتیاست،اظهارداشت:دستگاهدیپلماسیدرچهاردههگذشتهخودنشان
داده وظایف خود را پیگیری میکند .البته همراهی و اجماع در سیاست خارجی
قدرتبخش است و ما همه را به همراهی برای حفاظت و تامین منافع عالیه مردم
دعوتمیکنیم.
بازگشت به برجام هم نیاز به گفتوگوهای مستقیم ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم مذاکره مستقیم
با آمریکا برای رفع تحریمها خاطرنشان کرد :حتی اگر  ۴۰سال گذشته را در نظر
نگیریم ،اتقاقات چهار سال گذشته را نمیتوانیم نادیده بگیریم .آمریکا برای خروج
از برجام با ما مذاکره نکرد که بخواهیم برای برگشت آنها گفتوگو کنیم .بازگشت به
برجامهمنیازبهگفتوگوهایمستقیمندارد.
به گفته خطیبزاده ،تعهدات آمریکا ذیل برجام روشن است .کمیسیون مشترک
برجام هم میتواند این تعهدات را به آمریکاییها یادآوری کند .در مسیری که
میرویم و طی میشود ،تا زمانی که آمریکا به تعهداتش عمل نکند ،هیچ صندلی در
میزبرجامنمیتواندداشتهباشد.
خبرنگاری پرسید منظور آقای عراقچی از تفاهم درباره لغو برخی تحریمها
ت ما انجام نشده است .تمامی
دقیقا چیست ،پاسخ داد :تغییری در سیاس 
تحریمها برجامی است و باید برداشته شوند .آنچه در وین اتفاق میافتد ،با توجه
به پیشرفتها ،درآوردن لیست تحریمهای برجامی است .ممکن است آمریکاییها
نظرهای متفاوتی داشته باشند .مهم نظراتی است که ایران در کمیسیون مشترک
برجام مطرح کرده است .ایران باید از رفع تحریمها منتفع شود.
وی با بیان اینکه درباره لغو ،برداشته شدن یا تعلیق تحریمها ،نظرات ما مشخص
است ،ابراز داشت :متن برجام باید بدون کم و کاست اجرا شود .ما با سیاست

داخلیآمریکاکارینداریم.اینکهدولتآمریکاچگونهمیخواهدتعهداتشراانجام
دهد ،به خودشان ربط دارد .لغو تحریمها باید موثر باشد و نه روی کاغذ .ما این لغو
تحریمها را راستیآزمایی میکنیم و این کار توسط نهادها و دستگاههایی که ارتباط
دارند و میتوانند تایید کنند ،انجام میشود.
میدان و دیپلماسی دو بال جمهوری اسالمی ایران هستند
خبرنگاری مدعی شد که ظریف در فایل منتشرشده سردار سلیمانی را تخریب
کرده و پرسید که آیا وزیر امور خارجه با این نگاه به دنبال تامین منافع ملی است
که سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد :سوال شما در راستای تخریب بود.
آیا تکریم ،احترام و عزتی که ظریف نسبت به سردار سلیمانی داشتهاند ،کم بوده
است؟
خطیبزاده با اشاره به ارتباط میدان و دیپلماسی بیان کرد :میدان و دیپلماسی دو
بالجمهوریاسالمیایرانهستند.آنهاییکهبهدنبالتخریبدیپلماسیهستند،
در پازل بدخواهان حرکت میکنند .هرگاه میدان و دیپلماسی با همدیگر همراه
بوده و باشند ،از جنگ کوزوو ،عراق ،یمن ،افغانستان و ...منافع ایران تامین شده و
هر گاه این دو بال همراه نبودند یا اختالف داشتهاند ،به نتیجه نرسیدهاند.
وی اضافه کرد :موضوع مهمتر این است که قوه عاقلهای در جمهوری اسالمی
وجود دارد و همه حول محور والیت عمل میکنند .این عهد دستگاه دیپلماسی
است و همانطور هم که میدانیم عهد میدان و دستگاههای نظامی و امنیتی نیز
هست .رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه با تاکید بر
اینکه سیاست خارجی نباید گروگان سیاست داخلی شود ،گفت :من از همگان
میخواهم تفاسیر شاذ ارائه ندهند .آنچه به عنوان محرمانه گفته میشود ،درز آن
جرم است و براساس آنها نمیتوان مواضع عالی کشور را سنجید.
متاسفیم هجمهها برخالف خواست رهبری و وزارت امور خارجه بوده
است
خطیبزاده درباره تالش وزارت امور خارجه برای رفع برچسب تروریستی بودن
سپاه از سوی آمریکا در مذاکرات وین هم اظهار داشت :قطعا سپاه پاسداران افتخار
ایران است .هیج نهاد ،ارگان و موجودیتی در ایران نباید مورد چنین تحریمی قرار
گیرد .البته آمریکا البته دشمنی خود را با ارکانهای نظام و ستونهای جمهوری
اسالمی نشان داده است .برای ما مهم است آمریکا به تعهدات خود عمل کند .رفع
این برچسبها نیز جزو این تعهدات است.
وی درباره نامه ظریف به رهبرانقالب هم تصریح کرد :این نامه مانند تمامی
نامههایی که وزارت امور خارجه به رهبری میفرستند ،دارای طبقهبندی است.
بخشی از آنچه منتشرشده درست است .مقام معظم رهبری نامهای از ظریف سال
گذشته دریافت کردند که با تدبیر ایشان موضوعات برجامی و سیاست خارجی با
تمرکز بر رفع تحریمها بدل به رقابتهای جناحی و سیاست داخلی نشود ،هرچند
متاسفیم برخی هجمهها برخالف خواست رهبری و وزارت امور خارجه بوده است.
این دیپلمات ارشد افزود :منافع ملی منافع مردم است و وظیفه ما ،پاسداشت آن
است .اگر یک ساعت بتوانیم تحریمها را رفع کنیم ،نباید تردیدی در این باره کنیم.
عالقهایبرایگفتوگوهایطوالنیمدتوفرسایشینداریم
خطیبزاده در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد وزرای عضو برجام در
وین حضور یابند ،خاطرنشان کرد :هیچ بحثی درباره حضور وزرا مطرح نیست.
گفتوگوها در حال انجام است ولی با سرعت هم انجام نمیشود چراکه برخی
اختالفات جدی وجود دارد .با همان قدرت در حال رایزنی هستیم.
وی با بیان اینکه اگر آمریکا میخواهد به برجام بازگردد ،باید به تعهدات خود عمل
کند ،ابراز داشت :هرچند بخشی از مسائل پیش رفته اما آنچه مانده بیاهمیت
نیست .ما درباره هیچ چیز توافق نمیکنیم مگر اینکه درباره همه چیز توافق کرده
باشیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر حمله به یک
کشتی در نزدیکی سوریه و ارتباط آن با ایران و اظهارات دولت سوریه در این باره بیان
کرد:مننیزگزارشهایپراکندهایرادراینبارهدیدهام.آنچهدولتسوریهمیگوید
باید مورد استناد خبرگزاریها قرار گیرد تا اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
خطیبزاده در پاسخ به سوالی درباره درباره طوالنی شدن احتمالی گفتوگوها در
وین یادآور شد :عالقهای برای گفتوگوهای طوالنیمدت و فرسایشی نداریم اما در
عین حال ،عجلهای هم نداریم .مادامی که منافع ایران نعل به نعل و جز به جز رعایت
نشود ،عجله نداریم .اگر مشاهده کنیم مسیر رفع تحریمها با مشکل روبهرو است،
گفتوگوهای وین را ادامه نمیخواهیم داد .وی درباره استانداردهای دوگانه حقوق
بشری از سوی برخی کشورهای غربی و اعمال تحریمهای حقوق بشری از سوی
ایران علیه مقامات کشورهای غربی عنوان کرد :سابقه اروپا در موضوع حقوقبشر
و برخوردهای سیاسی و دوگانه ،هیچ شان و آبرویی برای آنها نگذاشته است،
مخصوصا برای برخی کشورها خاص که داعیهدار حقوق بشر شوند.
رئیسمرکزدیپلماسیعمومیورسانهایوزارتامورخارجهبابیاناینکهاتفاقاتی
که در آسیا ،آفریقا و حتی در اروپا رخ داده چه کسانی خائنین به حقوق بشر هستند،
گفت :ایران نه تنها گفتوگوهای خود با اتحادیه اروپا در همه حوزهها را تعلیق کرد،
بلکه در حال بررسی و نهایی کردن یک لیست برای اقدام مشابه هستیم .اروپا باید
بداند فصل این گونه برخوردها با کشورها به ویژه ایران گذشته است.
رییسجمهور آمریکا اراده داشته باشد ،تحریمها را میتواند بردارد
خبرنگاری پرسید اگر آمریکا به صورت گام به گام اقدام به رفع تحریمها کند،
واکنش ایران چیست که خطیبزاده پاسخ داد :خیلی وقت است موضوع طرح گام
به گام دیگر مطرح نیست .حتی در وین هم این موضوع مطرح نیست .اینکه در
آمریکا چه رژیمهای حقوقی مطرح است ،به ما ربطی ندارد .در حقوق بینالملل
دولتهامسئولیتهاییدارند.آمریکابرایعملبهتعهداتشازاینمسئلهمستثنی
نیست .همه میدانند رئیسجمهور آمریکا این توان را دارد ،اگر این اراده را داشته
باشد .ما این اراده را راستیآزمایی خواهیم کرد
وی درباره ارتباط مذاکرات وین برای رفع تحریمها و انتخابات در ایران اظهار
داشت :درخصوص انجام تعهداتمان در قبال ملت ایران نباید یک ساعت هم
تعلل کرد ،چه برسد به چند ماه .موضع نظام این است که وزارت امور خارجه تا
روز آخر این دولت و دولت بعدی این مسیر طی شود .دیپلماتهای وزارت امور
خارجه ،دیپلماتهای نظام هستند .به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه،
درباره حساسیت چند ماه آینده که در نامه ظریف به رهبری هم آمده ،برخواسته
از تغییرات در نظام بینالملل و سطوح مختلف است .امیدواریم اوضاع بهتر شود
ولی بعید نیست که اوضاع همچنان حساس باشد .رفت و آمدها در سطوح مختلف
دولتی تاثیری در پیگیری حقوق ملت ایران ندارد.
تیممذاکرهکنندهروزانهگزارشمیدهد
خطیبزاده درباره نفوذ در نهادهای کشور و انتشار فایل صوتی از ظریف تصریح
کرد :این فایل متاسفانه پریشب بیرون آمد .ابتدا به شکل محدود منتشر شد .صبح
دیروز این فایل را از برخی خبرنگاران گرفتیم و بعد متوجه شدیم این فایل در سطح
گستردهتری منتشر شده است .آنچه برخی رسانهها منتشر کردند ،اول از آنجا
بیرون نیامد ولی مراجع ذیربط باید نظر بدهند.
وی درباره رفع تحریم اشخاص در مذاکرات وین هم خاطرنشان کرد :تمامی
تحریمها باید با توجه به روز بازگشت و اجرایی شدن برجام باید رفع شوند.
درخصوص برخی تحریمها در کمیسیون مشترک اختالف نظر وجود دارد و آمریگا
گفته برخی از تحریمها برجامی نیستند و با برچسب دیگر است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به عملکرد تیم مذاکرهکننده ایران در وین
ابراز داشت :به طور جدی براساس دستورالعمل نظام تیم کارشناسی ما مذاکره
میکند و روزانه گزارش میدهند و وقتی هم که تیم به ایران برگردد ،همه ارکان نظام
را آگاه کرده و با دستورالعملهای جدید به وین میروند.
ایران در برابر بدعهدیهای طرف مقابل سکوت نمیکند
خطیبزاده در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات ایذایی رژیم صهیونیستی در
منطقه و علیه امنیت ملی ایران بیان کرد :همان طور که قبال بارها گفته شده ،هیچ
کدام از کارهای رژیم اشغالگر قدس علیه امنیت و منافع ملی ایران بیپاسخ نمانده و
از این به بعد هم بیپاسخ نمیماند .این رژیم حیات خود را در بحرانآفرینی میداند
و برای ایران حفظ ثبات و امنیت منطقه مهم است و اجازه نمیدهد که این رژیم
غاصب امنیت منطقه را بیش از پیش به خطر اندازد.
وی در پاسخ به سوالی درباره سابقه بدعهدی آمریکا در اجرای تعهداتش و انتشار
برخی از اظهارات به نقل از مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه تضمینی از سوی
آمریکا برای اجرای تعهدات ارائه نمیشود ،یادآور شد :در نظام بینالملل و حقوق
بینالملل باالترین تضمینها ،تضمین شورای امنیت سازمان ملل و تضمینهایی
است که در معاهدات و قراردادها نوشته میشود.
این دیپلمات ارشد اضافه کرد :باید به این موضوع توجه داشت که همه این
تضمینها مانع از این نمیشود که کشورها به تعهداتشان عمل بکنند یا نه.
قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل برجام را الزامآور کرده و دارای باالترین
تضمینها است اما عملکرد ایاالت متحده نشان داده است که به این تضمینها
پایبند نیست و سابقه خوبی در پایبندی به تعهداتش ندارد.
خطیبزادهباتاکیدبراینکهآنچهکهمهماستاجرایتمامتعهداتازسویآمریکا
به سمت راستیآزمایی شده است ،عنوان کرد :جمهوری اسالمی ایران در برابر
بدعهدیهایطرفمقابلسکوتنمیکند.ایراننیزدربرابراینبدعهدیهامسیر
کاهش تعهدات برجامی را طی کرد .همه باید به خاطر داشته باشند که این جاده
دو طرفه است و این موضوعی است که باید به آن توجه داشت.

محمدرضاعارف:

اگر شرایط ایجاب کند نامزد انتخابات میشوم

رییس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه ابایی از حضور در
انتخابات ندارم ،گفت :اگر احساس کنم فردی مناسبتر از
من با هدف جذب نیروهای بهتر و جوانتر وجود دارد به او
کمک میکنم اما اگر ببینم شرایط کشور نیاز دارد به صحنه
وارد میشوم.
محمدرضا عارف روز دوشنبه در جریان یک نشست
خبری به منظور تشریح برنامه پیشنهادی بنیاد امید
ایرانیان برای عبور از شرایط سخت کشور و در پاسخ به
سوال خبرنگار ایرنا افزود :ابایی از حضور در انتخابات ندارم
واگربهنتیجهقطعیبرسمحتمادرآنحضورپیدامیکنم.
این چهره اصالح طلب افزود :حضور در صحنه انتخابات
نیاز به فکر و بررسی دارد و به همین دلیل ،ما در بنیاد باران
برایاصالحساختاریکشورورفعمشکالت،برنامهعبوراز
شرایط سخت را تدوین کرده ایم.
عارف گفت :اگر احساس کنم فردی مناسبتر از من با
هدف جذب نیروهای بهتر و جوانتر در انتخابات ریاست
جمهوری وجود دارد به او کمک میکنم اما اگر ببینم
شرایط کشور نیاز دارد وارد صحنه خواهم شد.
رییس بنیاد امید ایرانیان اضافه کرد :اگر خود من آمدم
که از سند استفاده میکنیم و اگر خود من نیامدم ،سند را
در اختیار رییس جمهور بعدی قرار میدهم.
عارف تصریح کرد :شرایط کشور شرایط انتخابات پرشور
نیست و مردم شوری ندارند اما خوشبختانه در هر دو جناح
کاندیداهای بسیاری داریم و ما باید به دنبال این باشیم که
انتخاباتپرشوربرگزارشود.
تشریحسندراهبردیبنیادامیدایرانیان
عارف گفت :در آستانه انتخابات  ١۴٠٠سند راهبردی
توسط بنیاد تدوین شده که رویکرد درازمدت و راهبردی به
امور کشور دارد و محلی برای اظهار نظر چهرههای نخبه و
عالم کشور است.

رییسبنیادامیدایرانیانبااشارهبهبرخیمحورهایسند
ادامه داد :چالشهای بزرگ کشور هیچ راهی جز راه حل
علمی و استفاده از تجارب دنیا ندارد و البته سند سمت و
سوی اقتصادی دارد و اولویت آن مسایل پیچیده اقتصادی
است .نگاه ما استفاده از تجربیات دولت اصالحات است و
اگر بخواهیم نامی برای برنامه سوم بگذاریم برنامه اصالح
ساختاریاست.
وی با بیان اینکه در کشور ما سلیقه ای عمل میشود
تصریح کرد :در عمل در همه دولتها به دنبال راه حل
کوتاه مدت هستیم و در این سند تاکید بر راه راه حل

درازمدت و حکمرانی اقتصادی مدنظر است و برای اجرایی
شدن آن نیاز به وفاق و همدلی همه مسووالن داریم و همه
مسووالن باید باور کنند که مشکالت باید رفع شود و مردم
نیز امیدوار شوند و اطمینان پیدا کنند که این اصالحات
باعث حل چالشها می شود و از گروکشیهای سیاسی
پرهیزمیشود.
رییس بنیاد امید ایرانیان ادامه داد :روند شاخصهای
عدالت اجتماعی و توسعه رو به افول است و وضعیت
سرمایههای طبیعی و اقتصادی و سرمایههای اخالقی
مثل امید جای نگرانی دارد .شرایط کشور با ظرفیتهای

موجود مناسب نیست و سرمایه های زیادی از دست دادیم
و با کاهش سرمایه ها رو به رو هستیم .عالوه بر این نگران
سیلمهاجرتنخبگانهستیم.
مشارکت باالی مردم شانس کاندیدای اصالحطلب را
افزایشمیدهد
وی در خصوص وضعیت انتخابات  ١۴٠٠گفت :من
نگران حضور مردم در انتخابات هستم و مهمترین وظیفه
رسانهها در شرایط کرونا دعوت به استقبال مردم در
انتخاباتاست.
رییس فراکسیون امید مجلس دهم ادامه داد:
نگرانیهایی از طوالنی شدن صفها وجود دارد و امکانات
الزم برای افزایش صندوقهای رای وجود ندارد.اگر
مشارکت باالی  ۵٠درصد باشد شانس کاندیدای اصالح
طلب برای ریاست جمهوری نیز افزایش پیدا میکند.
در دولت اصالحات تمام برنامه ها را اجرا کردیم
عارف عنوان کرد :رییس جمهوری در اجرا موانعی
دارد اما میتواند اقدامات موثر انجام دهد .ما در دولت
اصالحات تمام برنامهها را اجرا کردیم.
وی ادامه داد :در مجلس نیز فراکسیون امید خوب عمل
کرد و اصالحطلبان زمانی که به مردم میثاق میدهند
مطمئنا به سمت رفع آن پیش میروند.
عارف با بیان اینکه هر کاندیدای اصالح طلبی رای آورد
باید متعهد به برنامههای اصالحاتی باشد ،گفت :ما در
دولت اصالحات وعده دادیم تورم و بیکاری را یک رقمی
میکنیم و عمل کردیم و وعده ساختار اقتصادی دادیم
وعمل کردیم و تنها دولتی که نیروهای بدنه خود را کاهش
داد ،دولت اصالحات بود.
رییس بنیاد امید ایرانیان عنوان کرد :اگر قرار باشد در
کشور همدیگر را سرکار بگذاریم که گذاشتهایم ،به هیچ
نتیجهاینمیرسیم

سردیفضایسیاسیدرآستانهانتخابات؛

برایگرمکردنتنورانتخاباتچهبایدکرد؟

کمتر از دو ماه به انتخابات مانده است؛ در سکوت و بیعملی نسبی جبهه
خودی (مردم ،رسانههای داخلی و بخشهایی از حاکمیت) ،کارزار دشمن
مدتهاست به راه افتاده و نغمه شوم تحریم انتخابات و عدم مشارکت را از آن سوی
مرزها سر میدهد.
این وضعیت در شرایطی است که رهبر معظم انقالب همچون همه ادوار گذشته
حضور پرشور و با صالبت مردم در انتخابات  ۱۴۰۰را در چندین نوبت خواستار
شدهاند و رئیس جمهوری نیز بارها بر لزوم مشارکت حداکثری و باالی ۷۰درصدی
تاکیدکردهاند.
بخواهیم یا نه ،همهگیری تاسف بار ویروس کرونا تاثیر خود را گذاشته و مجموعه
عوامل دیگری از «تروریسم اقتصادی» آمریکا تا مشکالت معیشتی و روحیه پایین
برخی اقشار مردم ،زنگ خطر کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو را به صدا
درآورده است؛ چنانچه در اسفند ۹۸نیز تجربه اش کردیم و درس نیاموختیم!
در این شرایط و با نظرداشت اقدامات و گفتار یک طیف سیاسی اقلیت که
مشارکت حداقلی مردم را هدف و ایده آل خود قرار داده ،پیشنهادهای عملی و
راهکارهای اورژانسی نیاز است تا فرصت باقیمانده چند هفتهای ،از دست نرفته
است:
 .۱همه دستگاههای نظام
رهبر معظم انقالب حداقل در دو سخنرانی سال جدید ،لزوم برگزاری انتخابات
پرشور را گوشزد کردهاند؛ در این شرایط همه نهادهای ذیربط و دستگاههای
مسئول اعم از آنها که نقش مستقیمی در برگزاری و نظارت در انتخابات دارند و
دیگر نهادهای حاکمیتی الزم است با تشکیل ستادهای عملیاتی ،مقدمات و
راهکارهای شوربخشی و نشاطآفرینی را برای حضور مردم پای صندوقهای رای
بررسی و آغاز کنند.
 .۲شورای نگهبان
شورای نگهبان به عنوان نهاد عالی نظارتی ،نقش ویژهای در انتخابات دارد؛
این نهاد الزم است با توجه ویژه به تاکیدات رهبری ،پالسهای الزم را به گروههای
سیاسی ارسال و هرچه زودتر پیام تکثرپذیری نامزدها و استقبال از همه جریانات
سیاسی ملتزم به نظام را مخابره کند .شاید هیچ نهاد دیگری همچون شورای
نگهبانقادربهزمینهسازیمقدماتانتخاباتحداکثرینباشد.
 .۳مجموعه دولت و وزارتخانهها
قوه مجریه به عنوان بازوی اجرایی کشور ،با تاسی از خواسته رهبری و رئیس
جمهوری ،همه امکانات خود را در چارچوب قانون و ضمن حفظ بیطرفی ،برای
حضور پرشور مردم در انتخابات بسیج کنند؛ از بسیج گسترده روابط عمومیها تا
برگزاری جلسههای توجیهی در ادارات و سازمانهای ذیربط به صورت حضوری و
آنالین .در شرایط کنونی اهتمام ویژه به امور روزمره مردم در مراجعه به ادارات ،به
تنهایی پیام آور اعتماد و مشارکت بیشتر مردم در انتخابات خواهد بود.
 .۴وزارت کشور
وزارت کشور که مجری اصلی انتخابات است باید ضمن دفاع از حضور متکثر
نامزدها و اطمینانبخشی به مردم برای صیانت حداکثری از آرای آنها ،مقدمات
برگزاری آبرومند انتخابات را با توجه ویژه به شرایط کرونایی فراهم کند؛ با توجه به
نگرانی عمومی از ویروس کرونا ،مسیر رایگیری را به صورت الکترونیکی تا جایی
پیش ببرد که مردم به دلیل کرونا کمترین زمان ممکن را در محل صندوقهای رای
سپریکنند.
همچنین ،تعداد شعبهها و صندوقهای رای افزایش یافته و ترجیحا در
محیطهای باز رایگیری انجام شود.
.۵دستگاهقضایی
قوه قضائیه میتواند نقش موثری در افزایش مشارکت در انتخابات ایفا کند؛ این
دستگاه الزم است پیام روشن و قاطعی در برخورد باهرگونه بداخالقی سیاسی
و تخلف از قوانین و مقررات ،مخابره کند و دامنه تظلم خواهی را (در چارچوب
مقررات) ،حتی به مرحله بررسی صالحیتها گسترش دهد و امیدبخشی
بیشتری را موجب شود.
 .۶مجلس شورای اسالمی
برخالف برخی گزارهها ،رفتار مجلسیها نقش تعیینکنندهای در استقبال
جامعه از انتخابات دارد؛ نمایندگان به عنوان جدیدترین دستگاه برآمده از آرای
عمومی ،میتوانند با در پیش گرفتن الگوی همدلی ،همآفرینی و همکاری با
دولت کنونی و قول ادامه آن با گزینه انتخابی مردم در خرداد  ،۱۴۰۰نقش مهمی
در تشویق مردم به مشارکت داشته باشند.
دوری از نطقهای هیجانی و غیرمتعارف ،رعایت اصول و آداب اخالق سیاسی
و همراهی حداکثری با قوه مجریه که این روزها سخت درگیر معیشت مردم ،کرونا
و مذاکرات احیای برجام است ،بسیار مهم و حیاتی است؛ بویژه که نمایندگان
مجلسرابط هبیواسطهایبارایدهندگانخوددرسراسرشهرهاوشهرستانهای
کشوردارند.
 .۷گروهها و جریانات سیاسی
گروه.های سیاسی که مولد و معرف نامزدهای انتخاباتی هستند الزم است
هرچهسریعترازمحاسباتوسواسگونخوددستبردارندوبامعرفیسریعگزینه
مورد نظر خود ،مردم را به حضور گسترده تشویق کنند.
برگزاری جلسهها و مجامع عمومی فوقالعاده از سوی احزاب و جناحها یکی
از عاجلترین کارها در فرصت باقیمانده است؛ این جلسهها میتواند به صورت
آنالینوغیرحضوریباشد.
 .۸رسانههای مجازی و صداوسیما
همه رسانههای داخلی ،اعم از سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی یا حتی هنری و
ورزشی،دمیدنبهتنورانتخاباترااولویتاینهفتههایباقیماندهتاانتخاباتقرار
دهند و از حداکثر ظرفیت بسیجسازی مردم استفاده کنند.
خانهنشینیگستردهمردمدرایامکرونا،فرصتمغتنمیبرایرسانههایمجازی
فراهم آورده که الزم است استفاده مناسبی از آن در جهت خالف نیات بوقهای
یاسآور دشمن به عمل آید.
از سویی ،هرچه صداوسیما به عنوان رسانه ملی از مستندسازیهای زشت و
اغراض سیاسی خاص دوری کند و مدافع مصالح و منافع ملی و ملتزم به حفظ
حداکثری بیطرفی باشد ،تاثیر بیبدیلی در اذهان مردم و صاحبان حق رای
خواهدگذاشت.
.۹چهرههایمشهور
چهرههای مشهور (سلبریتیها) همچون ادوار گذشته نقش تاریخی خود را ایفا
کنند و هر کدام با دعوت از طرفدارانشان ،زمینهساز شکست نقشه دشمن در
تولیدرخوتوبیعملیسیاسیجامعهباشند.
 .۱۰چند توصیه کلی
سرانجا م اینکه در فرصت باقیمانده تا روز رایگیری ،هیچکدام از دستگاهها،
نهادها ،ادارات ،بخشها و اجزای حاکمیتی در هر سطحی ،نباید منادی کاهش
حضور یا ایجاد ناامیدی برای مردم باشند.
همه دستگاهها الزم است از رفتار و گفتار افراد حقیقی و حقوقی زیرمجموعه
خود مراقبت کنند و آنها را از هرگونه انتقاد غیرمنصفانه ،اظهارنظر غیرمسئوالنه،
رواج تهمت و درشتگویی در هر سطحی منع کنند؛ زیرا یکی از مهمترین راهها
برایترغیبمردمبهانتخابگزینهصندوقرای،کاهشتنشهایبیندستگاهی
و ارائه تصویری منسجم و کارآمد برای عموم مردم است.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه :روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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 ورود و خروج به هند ممنوع شد
رئيس پليس فتا استان قم هشدارداد :

عارف و پزشکیان نامزد جبهه اصالحطلبان ایران
عضو جبهه اصالحطلبان ایران با بیان اینکه برخی از اعضای این ائتالف در جبهه اصالحات ایران
عضو نیستند ،پزشکیان و عارف را نامزدهای این جبهه برای انتخابات  ۲۸خرداد ریاستجمهوری
عنوان کرد.بابک آذرباد گفت :در حال حاضر جبهه اصالحات ایران رسمیت دارد و پیشتر به نام شورای
سیاستگذاری و هماهنگی بوده است و االن به نام جبهه اصالحات فعالیت میکند .ما عضویتی در آن
جبهه نداریم.وی با بیان اینکه ما در حال حاضر خارج از جبهه اصالحات هستیم ،گفت :امکان دارد به
یکهدفمشترکبااینجبههبرسیماماتابعتصمیماتاینجبهههمنیستیم.دبیرکلحزبترقیایران
عنوانکرد:مادنبالنامزدهاییهستیمکهبراساسشرایطیکهخودمانداریم،تصمیمگیریمیکنیمو
نامزد مورد نظر خود را از جریان اصالحات که واقعا اصالح طلب هستند ،انتخاب خواهیم کرد.

برنده شدن در قرعه کشي،دامی
قدیمیباقربانيانجدید
رئيس پليس فتا استان قم درباره دسترسي کالهبرداران سايبري به اطالعات
بانکي شهروندان با پنهان شدن پشت نقاب برنامههاي تلويزيوني و فعالسازي
سامانهيااپليکيشنهايبانکيهشدارداد.
گعلیموالیگفت:مجرمانسايبريباسوءاستفادهازناآگاهيمردمبا
سرهن 
برقراريتماسباشهروندانخودرامجريبرنامههايراديوييوتلويزيونيمعرفي
کرده و با ترفندهاي مختلف اقدام به خالي کردن حساب بانکي شهروندان
ميکنند.
وي افزود :مجرمان سايبري با عناويني مانند اينکه شما برنده قرعهکشي
بانکها و موسسات مالي ،مسابقات راديويي و تلويزيوني ،سفر هديه به زيارت
اماکن مقدس شدهايد ،اقدام به فريب شهروندان کرده و حساب شهروندان را
خالي ميکنند .رئيس پليس فتا استان قم گفت :مجرمان سايبري پس از جلب
اعتماد شهروندان از طريق ترفند هاي مختلف کد ارسالي به شماره تماس آنها
را دريافت کرده و سپس با فعال نمودن اپليکيشنهاي بانکي به حساب آنها
دسترسيپيداکردهواقدامبهانتقالغيرمجازوجوهبهصورتاينترنتيميکنند.
اينمقاممسئولبهشهروندانهشدارداد:باتوجهبهافزايشکالهبرداريهاي
اينترنتي ،شهروندان بايد توجه کنند که براي دريافت جايزه نيازي به حضور
در پاي دستگاه عابربانک و يا فعالسازي برنامههاي بانکي و ارسال اطالعات
محرمانه کارت بانکي و کدهاي دريافتي از طريق پيامک نيست و اينگونه
تماسهاقطعاکالهبردارياست.
سرهنگ موالی خاطرنشان کرد :کاربران جهت جلوگيري از هرگونه
کالهبرداري بايد از ارائه اطالعات مالي و بانکي خود از قبيل شماره حساب،
شماره کارت و اعالم رمز آنها به افراد غيرخودداري کنند .
جانشین فرمانده انتظامی استان قم مطرح کرد :

هشت کرونا مثبت در قم جان باختند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در  ۲۴ساعت منتهی به ششم اردیبهشتماه  ،۱۴۰۰هشت
فرد کرونا مثبت در این استان جان باختند.به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
قم ،محمدرضا قدیر با اشاره به آخرین وضعیت از مبتالیان به کووید ۱۹در قم ،افزود :در این مدت ۱۴۴
نفر با عالئم ابتال به ویروس کرونا در بیمارستانهای قم پذیر شدهاند.وی اضافه کرد :از این تعداد ۹۶،نفر
بستریو  ۸۸نفر از افرادی که در هفتههای گذشته بستری شده بودند با بهبودی حالشان از بیمارستان
مرخص شدهاند.به گفته وی ،در حال حاضر  ۵۴۷فرد مبتال به ویروس کرونا در بیمارستانهای قم
بستری هستند که حال  ۱۰۹نفرشان وخیم است.قدیر بیان کرد :در  ۲۴ساعت منتهی به ششم
اردیبهشتماه  ،۱۴۰۰یک هزار و  ۲۶۱تست در استان قم انجام شد که  ۴۳۶مورد مثبت بوده است.

طرح :عباس گودرزی

معاون سیاسی ،امنیتی و امور اجتماعی استانداری قم :

شعب اخذ رای به تجهیزات بهداشتی مجهز میشوند

امنیت و سالمت جامعه در گرو
مشارکتاجتماعیشهروندان

جانشین فرمانده انتظامی استان قم  ،امنیت و سالمت جامعه را در گرو
مشارکت اجتماعی و همراهی مردم با پلیس و همچنین مدافعان سالمت
دانست .سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهار داشت :مشاركت های مردمي،
ميزان احساس امنيت و سالمت اجتماعي در يك جامعه را شكل مي دهد،و
برای جلوگیری از بینظمی اجتماعی،جامعه نیازمند مشارکت و همدلی اقشار
مختلف اجتماعی است .وی با تیریک "هفته سالمت"به مدافعان سالمت و
جامعه بهداشت و درمان افزود:مشارکت اجتماعي و نقش شهروندان در ايجاد
سالمت جامعه از مولفه های مهمي است که در دستيابي مسئوالن و تالشگران
عرصه سالمت به ریشه کنی این ویروس خطرناک کمک خواهد کرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد :همکاری همه جانبه شهروندان
این امکان را به پلیس می دهد تا با کمترین هزینه بیشترین موفقیت را در
پیشگیری از جرائم بدست آورد و امنیت پایدار را در سطح جامعه نهادینه کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود،قانون پذیری را عامل مهمی برای کاهش
آسیب های اجتماعی دانست وگفت :پلیس مجری قانون است و با قانون گریزی
افراد قاطعانه برخورد خواهد کرد.
سرهنگ اسماعیلی  ،فرهنگ سازی و آموزش را یکی از مهمترین راهکارهای
نهادینه شدن قانون مداری در سطح جامعه دانست و تصریح کرد :عمل به قانون
موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود بنابر این دستگاه های فرهنگی
و رسانه های عمومی بایستی با حمایت ،آموزش و بستر سازی در جهت تقویت
قانون مداری و پرهیز از قانون گریزی تالش کنند .جانشین فرمانده انتظامی
استان با بیان اینکه امنيت در بستر اجتماع شکل مي پذيرد،گفت :امنیت،
اساسي ترين نياز انسان هاست و بدون وجود امنیت هیچ یک از ابعادزیستی
محققنخواهدشد.
فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

 42کیلوگرم تریاک که در داخل
بارپلیپروپیلن

فرمانده انتظامی استان قم گفت :با تالش ماموران مبارزه با مواد مخدر استان
 42کیلوگرم تریاک که در داخل بار "پلی پروپیلن" جاسازی شده بود ،کشف شد.
سردار سیدمحمود میرفیضی در تشریح این خبر اظهار داشت :در پی تمرکز
پلیس قم بروی عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد قاچاقچیان
جنوب کشور قصد دارند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر تریاک را بوسیله یک
دستگاه خودروی تریلی از به مرکز کشور منتقل کنند.
وی در ادامه افزود :با اشرافیت اطالعاتی و بهره گیری از شگردهای پلیسی،
ماموران مبارزه با موادمخدر استان قم موفق شدند خودروی موصوف را به همراه
بارقانونیپلیپروپیلندرابتدایحوزهاستحفاظیاستانشناساییوباتعقیبو
مراقبتانجامگرفتهدرمحدوهمنطقهسلفچگانمتوقفکنند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد :در این عملیات یک نفر متهم دستگیر
و در بازرسی از خودروی توقیفی حدود  42کیلوگرم تریاک با لفافه را که به طرز
ماهرانه ای در درون بار پلی پروپیلن جاسازی شده بود ،کشف کردند.
سردار "میرفیضی" خاطرنشان کرد :قاچاقچیان مواد مخدر ار ترفندهایی
متعدد و پیچیده ای برای قاچاق و توزیع مواد مخدر استفاده می کنند ،لذا
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان نیز تمام تالش خود را برای ناکامی این
افراد که با توزیع موادمخدر در سطح جامعه ،کانون خانواده ها را به اضمحالل
کشانده و جوانان عزیز را که سرمایه های کشور ما هستند به ورطه اعتیاد سوق
می دهند ،مبارزه خواهد کرد و شهروندان می توانند گزارش ها و اخبار خود را
در این زمینه از طریق شماره تلفن های  21825515 ، 110و 37222202به
پلیساطالعدهند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان قم خبرداد:

اجرای طرح بخشودگي جرائم دوبرابر
شدهوسایلنقلیه

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان قم از اجرای طرح بخشودگي جرایمی
که تا پايان سال گذشته 2برابر شده بود،خبر داد.
سرهنگ صدفی اظهار داشت :با پيشنهاد پليس و تصويب مجلس شورای
اسالمی با هدف مساعدت به مردم ،جرایمي که در سال هاي گذشته به دليل
عدم پرداخت  ،مشمول 2برابري شده اند ،به اصل جريمه خود بازگشتند.
وي افزود  :افراد مي توانند از طريق دفاتر پليس  10 +ليست جرائمي را که
به اصل خود بازگشتند دريافت و از درگاه بانکي و يا از طريق سايت راهور 120
به صورت حضوري و غير حضوري پرداخت کنند .رئيس پليس راهور استان قم
ادامه داد  :ضمنا مهلت استفاده از اين فرصت تا دي ماه  1400مي باشد و پس
از آن جريمه هاي 2برابري مجددا اعمال خواهند شد.
فرماندهانتظاميشهرستانقم:

کشف 22دستگاه جاروبرقی قاچاق

فرمانده انتظامي شهرستان قم از توقيف یک دستگاه خودرو مزدا حامل 22
دستگاه جاروبرقی قاچاق در محور مواصالتي این استان خبر داد.
سرهنگ مرادحسین جعفریان اظهارداشت :در تداوم طرح هاي عملياتي
پليس در مبارزه با قاچاق كاال ،ماموران یگان امداد این فرماندهی یک دستگاه
خودرو سوار مزدا حامل بار قاچاق را در اتوبان "قم-تهران" شناسايي و متوقف
كردند .وی افزود :در ادامه طی بازرسی از خودرو مذکور  22دستگاه انواع
جاروبرقی 2،دستگاه چرخ گوشت و تعدادی لوازم برقی دیگر ،فاقد مجوز و
قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

معاون سیاسی ،امنیتی و امور اجتماعی
استانداری قم با بیان اینکه شعب اخذ رای به
تجهیزات بهداشتی مجهز میشوند ،گفت :تمامی
افراد سر صندوق باید آزمایش کرونا بدهند.

بیژن سلیمان پور  ،در چهل و سومین جلسه
شورای اطالع رسانی استان افزایش شعب رای
گیری را ضروری دانست و تاکید کرد :با توجه به
همه گیری کرونا باید تمامی افراد سر صندوق
آزمایشکرونابدهند.
وی هدف دشمن را دلسرد کردن مردم و کم رنگ
جلوه دادن حضور در انتخابات دانست و تصریح
کرد :رسانهها با هوشیاری حضور را پوشش دهند
البته حضوری که با اجرای دستورالعملهای
بهداشتی است .معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار افزود :تمامی شعب اخذ رای با
تجهیزات کامل بهداشتی مجهز میشوند و شعب
نزدیک و خلوت با سامانههای مجازی (اپلیکیشن)
بهمردممعرفیمیشوند.
بهرهمندیازخدماتالکترونیکیدرامور
بانکی و خریدهای روزانه
سلیمان پور در این نشست از رسانهها خواست

مردم را به بهره مندی از خدمات الکترونیکی در امور
بانکیوخریدهایروزانهتشویقکنند.
وی گفت :اگر فرهنگ سازی شود که حضور مردم
در مراکز خرید و خیابان کمتر شود چرخه واگیری
ویروسزودترشکستهمیشود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار
وضعیت ابتال در استان را همچنان رو به افزایش
بیان کرد و افزود :طغیان ویروس با توجه به آمار
بیماران ،بستریها و فوتیها همچنان هشدار
دهندهاست.
سلیمان پور جدی گرفتن قرنطینه خانگی توسط
شهروندان را از مهمترین اقدامات پیشگیرانه با
هدفشکستنچرخهانتقالبیماریخواند.
وی افزود :موازین شرع مقدس ما را ملزم کرده
که سبب بیماری و یا مرگ مومنان نشویم بنابراین
کسانی که آزمایش آنها مثبت است اگر فقط این
نکته را درک کنند در خانه خواهند ماند.

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم:

امیدآفرینیدراولویتبرنامههاقرارگیرد

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خواستار بهرهگیری از
تمام ظرفیتها با یک وحدت رویه برای اطالعرسانی و حضور پرشور مردم
در انتخابات  1400شد و گفت :شهرداری قم در این زمینه آماده هرگونه
همکاریاست.
مهدی کالنترزاده در جلسه کمیته تبلیغات و اطالعرسانی انتخابات
در سالن جلسات استانداری ،اظهار داشت :هرکدام از دستگاهها و
مجموعههای دولتی درصورتیکه فصول اطالعرسانی امیدبخش از خدمات
خود ارائه دهند به شکوه حضور مردم کمک میکند.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم با بیان اینکه باید تمام
تالش ما دعوت به حضور یکپارچه مردم در پای صندوقهای رأی بوده تا
در  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰آنچه در شان مردم شهر مقدس قم بوده رقم بخورد،
تصریح کرد :درصورتیکه یک وحدت رویه در اطالعرسانی داشته و به دنبال
تقویت روحیه امید در ابعاد مختلف باشیم میتوانیم در دعوت مردم به پای
صندوقهایرأینیزموفقترعملکنیم.

کالنترزاده با تأکید بر اینکه این اطالعرسانیها باید از ابعاد مختلف به این
موضوعاتپرداختهشود،خواستاربرنامهریزیکارشناسیشدهتوسطکمیته
اطالعرسانی برای انجام یک اطالعرسانی با هدف آگاهی سازی ،بصیرت
افزایی و مشارکت همهجانبه مردم در شهری که با نام مادر انقالب خوانده
میشود،شد.
عضوکمیتهتبلیغاتواطالعرسانیانتخاباتادامهداد:بایدطوریبرنامهها
را پیش برد که در راستای آگاهی بخشی الیههای درونیتر در سازمانها و
نهادهای مختلف تولید محتوا داشته باشیم ،بهطوری در این اطالعرسانی
نقشامامانجماعت،نمازگزاران،پایگاههایمقاومت،تشکلهایفرهنگی
و اجتماعی ،معلم ،دانشجو ،استاد ،کارمند ،خانوادهها و سایر اقشار جامعه
دیده شود .کالنترزاده با اشاره به زمان باقیمانده تا انتخابات  ۲۸خردادماه
 ۱۴۰۰اضافه کرد :تالش همهجانبه رسانهها نیز باید برای افزایش روحیه
امید در جامعه باشد و اطالعرسانی پروژههایی که بهنوعی ساماندهی و به
بهرهبرداریمیرسدنیزموردتوجهقرارگیرد.

حکم جدید نازنین زاغری صادر شد
وکیل مدافع نازنین زاغری از صدور رأی پرونده دوم موکلش در شعبه ۱۵دادگاه انقالب تهران خبر داد و
گفت :موکلم در این پرونده به یک سال حبس تعزیری و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
حجت کرمانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود :رأی پرونده دوم موکلم به من ابالغ
شده است.وی ادامه داد :بر اساس این رأی ،خانم زاغری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق
شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۸۸و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی» به یک
سال حبس تعزیری و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده است .کرمانی اظهار داشت :پرونده اول
موکلم تمام شد و اکنون وی آزاد است و در این پرونده هم به قید کفالت آزاد است که در مهلت مقرر قانونی
به رأی صادره مورد اعتراض قرار خواهد کرد.
ُ
برداشت ۴۰۰تن گل محمدی در قم
برداشت گل محمدی از بیش از ۴۳۰هکتار سطح زیر کشت این گیاه دارویی خوش عطر و بو از اوایل
اردیبهشت در قم آغاز شده و همچنان ادامه دارد.مسلم ابراهیمی ،مدیر امور باغبانی سازمان جهاد
ُ
کشاورزی قم با اشاره به پیشبینی برداشت ۴۰۰تن گلتر از سطح زیر کشت گل محمدی در استان
گفت :قیمت هر کیلو گل امسال حدود۲۰هزار تومان است که ارزش افزوده خوبی برای کشاورزان دارد.
وی گفت۸۵:درصد محصول گالبگیری۱۰درصد به صورت گل خشک و۵درصد هم به تولید اسانس
اختصاص مییابد.ابراهیمی با بیان اینکه گلمحمدی در استان قم پیش رس است گفت :این محصول
عالوه بر صرفهجویی۳۰درصدی مصرف آب اشتغال زایی و ارزش افزوده باالیی را نصیب استان میکند.
واکنش محسن رضایی به متهم گردانی در مشهد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از گرداندن متهمان حوادث چهارشنبهسوری در خیابان های
مشهد انتقاد کرد.محسن رضایی در پیامی توییتری نوشت« :شکستن کرامت انسانی متهمین و
مجرمین،چهباگرداندندرشهروچهباهراقدامرسمییاغیررسمیدیگر،خطاییبزرگاست».گفتنی
است که  ٢اردیبهشت ماه گزارشی درباره گرداندن متهمان حوادث چهارشنبهسوری در خیابان های
در مشهد منتشر شد؛ آنطور که در جزئیات این گزارش آمده بود ٣۴ ،متهم با حضور قاضی سید هادی
شریعتیار ،معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب مشهد در سطح شهر گردانده
شدند.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم عزادار شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در پی از دست دادن پدر ،عزادار شد.سید موسی حسینی
کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی درگذشت پدر خود ،حضرت آیت الله سید محمد
حسینی کاشانی  ،عزادار شد .آیت الله سید محمد حسینی کاشانی از استادان برجسته حوزه علمیه
قم و در زمره شاگردان حضرت امام (ره) بود.او نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در دوره نخست را نیز
برعهدهداشت.

زمزمه ای که باید جلوی آن گرفته شود؛

بوستان هزار هکتاری هزار تکه نشود

مدیرعامل سازمان آتشنشانیوخدمات ایمنی شهرداریقم:

ساختمانهایبلندمرتبهبایدخودایمنباشند
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری قم گفت :هماکنون مجوز
ساختمانهای باالی  20طبقه در قم صادرشده
است که در دنیا به این نتیجه رسیدهاند به جای
اینکه تجهیزات و نردبان بسیار بلند داشته باشند،
خوداینساختمانهابایدایمنباشند.
عباسجعفریبااشارهبهافزایشبلندمرتبهسازی
در شهر قم اظهار داشت :خوشبختانه از سال ۹۵به
بعدتاحدودزیادیمباحثومقرراتملیساختمان
بهخصوصمسائلایمنیدرساختمانهایشهری
رعایت شده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

شهرداری قم با بیان اینکه بازدید و نظارت الزم بر
ایمنی ساختمان بهصورت مستمر انجام میشود،
تصریحکرد:شهرقمامروزجزءشهرهایبلندمرتبه
کشور است که در این زمینه علیرغم تالشهای
زیاد مدیریت شهری در سالهای گذشته ،نیازمند
بهروزرسانیتجهیزاتآتشنشانیهستیم.
جعفری ادامه داد :هماکنون مجوز
ساختمانهای باالی  ۲۰طبقه در قم صادرشده
است که برای خدمترسانی به یک نردبان بیش از
 ۱۰۰متری نیاز است ،البته در دنیا به این نتیجه
رسیدهاند که اینگونه ساختمانها باید خود ایمن
باشند به جای اینکه تجهیزات و نردبان بسیار بلند

داشتهباشند.
وی زیرساختها ،معابر و عرض کم کوچهها در
قم را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد :هماکنون دو
نردبان حدود ۲۰ساله و یک نردبان بلند در سازمان
آتشنشانی وجود دارد که در سال جاری به دنبال
خریدیکدستگاهنردباندیگرهستیم.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری قم با اشاره به خرید یک دستگاه نردبان
بلند با حدود  ۵۰میلیارد تومان هزینه در سالهای
گذشته یادآور شد :نیاز به جرثقیل سنگین در
سازمان آتشنشانی وجود دارد و ردیف بودجه خرید
آن در بودجه  ۱۴۰۰دیدهشده است

مدیر منطقه دو شهرداری قم خبرداد:

احداثپارکینگعمومیدرخیابانجواداالئمه

مدیر منطقه دو شهرداری قم از احداث پارکینگ عمومی در خیابان
جواداالئمه(ع) خبر داد.
رضا رحیمی با اشاره به اهمیت توسعه پارکینگهای عمومی در سطح منطقه
دو شهر قم ،اظهار داشت :با توجه به کثرت و رشد جمعیت و ثابت بودن مساحت
زمین و باال رفتن سطح رفاه خانوادهها ،داشتن حداقل یک اتومبیل یا بیشتر
برای هر خانواده دور از انتظار نیست.
مدیر منطقه دو شهرداری قم با بیان اینکه چارهاندیشی برای تسهیل در ایجاد
و احداث پارکینگ ضروری و الزامی است ،ابراز کرد :به نظر میرسد جهت
ایجاد پارکینگ باید از همه امکانات موجود ،که در آیندهای نزدیک تبدیل به
بحران خواهد شد استفاده شود .رحیمی با تأکید بر اینکه تملک کاربریهای

(ع)

حملونقل و ترافیک ،از دغدغههای مهم شورای شهر و شهرداری است ،تصریح
کرد :اعتبار مناسبی در بودجه سنواتی سال  ۹۹پیشبینیشده بود که حدود
 ۴.۵میلیارد تومان یک قطعه زمین در خیابان جواداالئمه(ع) خریداری کردیم.
وی ادامه داد :برای مجاورین همین پالک را که بهصورت کاربری پارکینگ
و حملونقل و انبارداری پیشبینیشده برنامهریزی کردیم و برای سال ۱۴۰۰
نیز  ۵میلیارد تومان پیشبینیشده است .مدیر منطقه دو شهرداری قم لزوم
همکاری بیشتر مردم در اجرای طرحهای عمرانی را خواستار شد و اذعان
کرد :موضوع تملک از دغدغههای بزرگ مجموعه مدیریت شهری برای اجرای
پروژههاست که در این زمینه شهرداری برای آبادی شهرها امالکی را تملک
میکند که نیاز است با همکاری بهتر مردم گام مؤثری در توسعه شهر برداشت*.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر اعالم کرد:

بازنگری در اجرای پروژه بست شرقی حرم مطهر

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف
حرم مطهر با اشاره به بازنگری در اجرای پروژه
بست شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س)
اظهار داشت :افزایش تحققپذیری و فرصتهای
سرمایهگذاری در این پروژه که درنتیجه بازنگری در
آن ایجاد شد ،امکان شروع پروژه را از ابتدای سال
آینده برای شهر فراهم میکند.
علیرضا خاکی افزود :با این بازنگری درصدی از

سطح ساختوساز را کاهش دادیم و ازاینجهت به
تحققپذیری نزدیکتر شد و از طرفی هم پروژه را به
سمتی بردیم که از روشهای سرمایهگذاری و هم از
منابع داخلی شهرداری بتوانیم برای پیشبرد پروژه
استفاده کنیم .خاکی یکی از اصلیترین اهداف
پروژه بست شرقی حرم را رفع مشکل در اتصال بلوار
پیامبر اعظم(ص) به حرم مطهر عنوان کرد و افزود:
دسترسی به حرم در سه سمت دیگر با پروژههایی

که در سالهای اخیر اجرایی شده ،ایجادشده اما
در سمت شرق از میدان معلم تا حرم بالتکلیف
است.
وی بابیان اینکه حل کردن اتصال پیاده و سواره
به حرم در این پروژه اولویت است ،تأکید کرد:
برای ضمانت اجرای بیشتر پروژه فرصتهای
سرمایهگذاری را در آن دیدهایم و از دیگر ویژگیهای
طرح جدید قابلیت فازبندی آن است.

قم را اگر در تصاویر هوایی سال 1335رصد کنید یا حتی دورانی بسیار نزدیک ترمانند همین دهه 50و،60
شهری سبز خواهید دید که باغات پهناورش امکان نفوذ گرما و آلودگی به بافت شهری نمی داد .امروز اما طی
چند دهه توسعه بدون توجه به آمایش سرزمین ،دیگر آن لکههای سبز در محدوده شهر وجود ندارند و باال رفتن
سرسام آور ارزش اقتصادی زمین ،احیای آن را تقریبا ناممکن کرده است.
با نگاهی واقع بینانه ،سبز شدن اراضی حاشیه شهر و اراضی که مالکیت خصوصی ندارند ،تنها راه افزایش
سرانه سبز و توسعه پایدار در شهر قم است .از طرفی کاشت درخت در این اراضی میتواند مانع از توسعه افقی
بی رویه شهر شده و به عنوان کمربند حراستی عمل کند.
نگاهی به تصمیم گیریهای اخیر در نهادهای حاکمیتی قم نشان میدهد ،نه تنها برای نجات باغات و لکه
های سبز داخل شهر اهتمام الزم وجود ندارد که حتی اراضی بایر اطراف شهر که سبز میشوند همچنان در
کابوس تغییر کاربری به سر میبرند .واگذاری اراضی با کاربری سبز به ارگانها برای مصارف تجاری و مسکونی
و  ....همچنان در قم ادامه دارد .موضوعی که در کالنشهرهای دیگر مدتهاست خط قرمز محسوب میشود و
از پارلمان شهری گرفته تا نهادهای مدنی و دستگاه قضایی دراین عرصه همپیمان شدهاند تا منافع اندک باقی
مانده برای مردم و طبیعت در شهرها به حراج گذاشته نشود.
در قم گویا هنوز مسئله اهمیت زیست شهری و حیاتی بودن فضای سبز برای ادامه زندگی و تنفس در شهر
به رسمیت شناخته نشده است .در سکوت فعاالن مدنی و متولیان زیست محیطی ،هر روز دستبرد جدیدی به
کاربریهای سبز زده میشود و همچنان در میان رسانهها و متولیان سکوت غوغا میکند.
در تازهترین اتفاق هم قرار است 10هکتار ازمجموعه بوستانهای هزارهکتاری واقع در بلوار ولیعصر(عج) به
یکی از نهادهای استان واگذار شود درحالیکه این پالک در سال  85برای احداث پارک و بوستان به شهرداری
واگذار شده و درحال حاضر حدود 5هزار اصله درخت موجود دارد .هزینه این تصمیم تازه هم تنها نابودی این
درختان نیست بلکه پیوستگی بوستان هزار هکتاری دچار اختالل شده و حقوق مردم قم در تامین کاربری
سبزنادیدهگرفتهمیشود.
بوستان هزار هکتاری شهر قم به عنوان مجموعهای که در آینده به قطب گردشگری و ریه شهر تبدیل خواهد
شد ،در طول سالهای گذشته با هزینه و زحمت بسیار درختکاری شده و شکلگیری پیادهروها و مبلمان
شهری آن در آینده مسیر مردم را به این اراضی باز میکند .شاید چند سالی مراقبت نیاز باشد تا این بوستان
به ثمر نشسته و جنوب شهر قم را به مکانی زیبا و دلپذیر برای شهروندان و گردشگران تبدیل کند .با اینهمه
سیاست بذل و بخشش اراضی سبز اگر همچنان ادامه داشته باشد ،پیش ازرسیدن به آن روزها این مجموعه
هزار هکتاری تکه تکه خواهد شد و دیگر کارکرد زیباییشناسی و اکولوژیک قبلی را نخواهد داشت.
خوب است نهادهای مدیریتی در قم حاال که درحراست از باغات داخل شهر کارنامه خوبی ندارند ،حداقل
برای حراست از اراضی حاشیه شهرها که درختکاری شده و کاربری سبز دارد ،همقسم شده و حد یقفی برای
مقوله زمین در شهر قم قائل شوند.

