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برخوردباهرگونه
تخلف انتخاباتی

8

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت:
با تالش و همتی که طی این سالها صورت گرفت بیش از ۱۵۰
آبنمای شهر بهصورت کامل بهسازی ،ایمنسازی و راهاندازی
شده است .پیام جوادیان با بیان اینکه در اواخر سال  ۹۴طبق
بررسی بهعملآمده بیش از  ۱۶۰آبنما در سطح بوستانها و
میادین وجود داشت که وضعیت ناایمنی داشتند ،اظهار کرد:
طبق بررسی صورت گرفته متأسفانه بیشتر آنها بهصورت پمپ
شناور بود که با توجه به عدم رعایت استانداردهای مربوطه از

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقم:

یک چهارم سال گذشته ،هوای قم
ناسالمبود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :در سال ۹۹
وضعیت هوای شهر قم  ۲۷۷روز پاک و قابل قبول و  ۸۹روز
ناسالم برای گروه های حساس و عموم مردم بود .سید رضا
موسوی مشکینی گزارشی از برنامه ها و اقدامات این اداره کل
در سال  ۱۳۹۹ارائه کرد و افزود :در سال گذشته مکان مناسب
جهت احداث سایت پسماندهای صنعتی و ویژه استان قم پس
از طی مراحل کارشناسی و قانونی به تصویب رسید و سرمایه
گذار صالحیت دار آن نیز تعیین شد که در روز دوم اردیبهشت
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باحضورمسئوالنملیوشهری؛

تابلوهای جدید مزین به نام شهدا
در قم رونمایی شد

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه با هرگونه تخلف خواهند کرد .حجت االسالم علی مظفری ظهر پنجشنبه در
در عرصه برگزاری انتخابات برخورد خواهد شد ،گفت :مردم دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با
با حضور باشکوه در انتخابات قدرت نظام اسالمی را تقویت بیان اینکه ،حضور باشکوه و پرشور مردم در انتخابات پیش رو
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بابرگزاریاختتامیهنخستینجشنوارهرسانهای«شهرما»شهرداریقم؛

برگزیدگاننخستینجشنوارهرسانهای«شهرما»معرفیشدند
3

استاندار قم تاکید کرد:

تشدید نظارت بر اعمال
محدودیتهایکرونایی

با تاکید بر پرهیز از هر گونه تجمع به مناسبت های مختلف به
ویژه بعد از افطار در حاشیه رودخانه یا اماکن مذهبی گفت :
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا باید همه شیوه نا مه ها رعایت
شود و کمیته ای نظارتی در موضوع تجمعات در رودخانه هم

استاندار قم بر تشدید نظارت بر اعمال محدودیت های
کرونایی و پرهیز از تجمعات و پایش مراکز اقامتی تاکید کرد و
گفت:نباید زمینه شیوع ویروس کرونای هندی فراهم شود.
بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا
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با کسب دوعنوان برتر صورت گرفت ؛

درخشش«ایمان»درجشنوارهرسانهایشهرما
2

1
فرماندارقمخبرداد:

معاونبرنامهریزیمسجدمقدسجمکرانمطرحکرد:

تایید صالحیت  436نامزد شورای اسالمی شهر

جایخالیمسجدمقدسجمکراندرالیحهبودجه

معاون برنامهریزی مسجد مقدس جمکران گفت :پروژههای عمرانی مسجد به علت
کمبود بودجه به کندی پیش میرود و در این راستا نیازمند حمایت دولت و تخصیص
بودجه هستیم .مهندس ابوالقاسم هاشمیاندرگفت وگویی اظهارداشت :در سال ۹۲
با اعطای حکم تولیت مسجد جمکران به حجتاالسالم والمسلمین رحیمیان از سوی
مقام معظم رهبری ،دو انتظار رهبری از تولیت نیز بیان شد که اولین نکته تسهیل
بهرهمندی مشتاقان و دوم ایجاد فضای معنوی و قدسی برای استفاده روحی و فکری
مخاطبان است .وی ادامه داد :ضرورت داشت مسجد دارای چشماندازی باشد که در
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فرماندار قم از تایید صالحیت  436نامزد برای شرکت در ششمین دوره انتخابات
شورای شهر خبر داد .مرتضی حیدری تعداد کل داوطلبان ثبت نام شده در ششمین
دوره شورای اسالمی شهر را  475داوطلب عنوان کرد و گفت :در مجموع  39نفر از
داوطلبان حضور در این دوره از انتخابات رد صالحیت شدند وی با اشاره به فرصت4روزه
داوطلبان برای هر گونه اعتراض به رد صالحیت خود افزود  :این داوطلبان می توانند
اعتراضخودرابههیئتنظارتدرفرمانداریانجامدهند.فرماندارقمزمانآغازتبلیغات
را بر اساس ماده  75قانون و ماده  61آیین نامه اجرایی انتخابات را از تاریخ  20خرداد تا

با حضورمسئوالن ملی وشهری ؛

تابلوهای جدید مزین به نام شهدا در قم رونمایی شد

طرح جدید تابلوها کوچههای مزین به نام شهدا در قالب طرح "کوچههای آسمانی" روز
پنجشنبه با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ،مدیر
حوزههای علمیه کشور و شهردار قم رونمایی شد.
آیین رونمایی از طرح جدید تابلوهای کوچههای مزین به نام شهدا شهر قم با حضور
آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور ،اوحدی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران کشور و دکتر سقائیان نژاد شهردار قم با رعایت شیوهنامههای
بهداشتی در حسینیه امام خامنهای گلزار شهدا علی بن جعفر(ع) برگزار شد.
همچنین در این مراسم جانشین فرمانده سپاه قم ،اعضای شورای اسالمی شهر قم،
معاون استاندار قم ،مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ،مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس استان قم ،دبیر کنگره ملی شهدای استان ،دیگر مسئوالن استانی
و خانواده معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند.
در تابلوهای جدید کوچههای شهدا عالوه بر انتشار عکس شهید ،چهار اطالعات مرتبط
شامل محل شهادت ،تاریخ شهادت ،سن و عضویت نیز به همراه QRکد برای معرفی بیشتر
شهدای استان قم در نظر گرفتهشده و بهنوعی زندگینامه شهدا بهصورت هوشمند توسط
شهروندانقابلدریافتاست.
مدیرحوزههایعلمیهسراسرکشور:
تابلوهایجدیدکوچههایشهدانمادیازتعلقخاطربهشهداست
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور دراین مراسم با تقدیر از اقدام شورای شهر و شهرداری
در طراحی تابلوهای جدید نامگذاری شهدای قم گفت :این طرح بسیار زیبا و جذاب
نمادی از تعلقخاطر به شهدای سر افزار بوده و سبب تحکیم مبانی فرهنگی ایثار و شهادت
میشود .آیتالله علیرضا اعرافی  ،با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده معظم
شهدا و ایثارگران اظهار داشت :در حوزه شهدا دو رکن بیشتر نیست؛ میدان و فرمانده میدان
که امام و نایب او است ،این آن خط روشنی است که برخی دقیق نمیفهمند و این در حالی
است که خط میتواند مایه حیات ،نجات ،آزادی و تعالی شود.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی به اتکای خون شهیدان پیامآور راه نو و اندیشه جدید
تمدنی برای دنیا است افزود :سختیها و مشکالت میگذرد و انتقادات و مشکالت وارد
است ،اما این خط روشن به سمت ظهور امام عصر(عج) و قلههای بلند تمدن اسالمی پیش
میرود ،و مبارک باد بر خانواده شهدا ،بر خادمان دستگاهها و نهادهایی که در راه شهدا قدم
برمیدارند.مدیرحوزههایعلمیهسراسرکشورابرازکرد:شهدابزرگانیهستندکهباالترین
انرژی و عزیزترین توان خود را که حیات مادی خودشان بوده را پای درخت تنومند اسالم و
پایتعالیمعنویخودریختند.عضوفقهایشوراینگهبانیادآورشد:مادرهرجاکهحاضر
باشیم از پول ،مقام ،آبرو ،امکانات ،وقت ،خواب ،خوراک ،فرزندمان و هرچه تعلقات دنیایی
است برای آرمانهای بزرگ الهی و برای انقالب و خدمت به این ملت بزرگ به همان میزان
ارزش دارد باید بگذریم .امامجمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم قم
پیشگامانشهدایانقالبهستند،اضافهکرد:زندهنگهداشتنشهدا،بهدلیلاینکهشهید
هویتساز بوده برای خود ما سودمند است و باید از این مهم صیانت شود.
وی عنوان کرد :ما هنوز برای شهدا کم گذاشتهایم؛ نباید کسانی تصور کنند این کارها
سطحی و بیارزش است ،هر کاری که در راستای برافراشتن پرچم شهدا باشد از نامگذاری
تا فرهنگسازی برای ما ارزش است .عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اذعان کرد:
باید فرهنگ شهادت ،مقاومت ،ایثار و مردان میدان را به کالس آموزش و پروش ،دانشگاه،
کالس و حوزه ،کوچه و بازار ،عمق خانوادهها و اعماق قلب جوانانمان ببریم .رئیس
حوزههای علمیه کشور خاطرنشان کرد :کار حوزه و مسئوالن و اصحاب فرهنگ این است
که نمادهای شهادت و ایثار را پیش ببرند و به آنها عمق ببخشند.
اعرافی در سخنان خود از اقدام ارزشمند شهرداری ،شورای شهر ،بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،اداره کل نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادها در راستای طراحی تابلوهای
جدید نامگذاری شهدای قم قدردانی کرد و افزود :این طرح بسیار زیبا و جذاب نمادی از
تعلقخاطر به شهدای سر افزار بوده و سبب تحکیم مبانی فرهنگی ایثار و شهادت میشود.
تقدیر معاون رئیسجمهور از تابلوهای جدید کوچههای شهدا در قم؛
این اقدام شهرداری قم الگوی همه شهرها و روستاها شود
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز دراین مراسم با تقدیر از اقدام شورای
شهر و شهرداری قم در نصب تابلوهای جدید کوچههای شهدا گفت :تقاضای ما از تمام
استانهای کشور ،شهرداران ،شوراهای اسالمی شهر و روستاهای مختلف کشور این است
که این کار زیبا در شهر قم را الگو قرار داده و در شهر و روستای خود اجرا کنند.
سعید اوحدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از اقدام بسیار ارزشمند
شهرداری قم ،شورای شهر ،بنیاد شهید ،اداره کل نشر ارزشهای آثار دفاع مقدس و سایر

نهادها در زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا اظهار داشت :اگر امروز شهرداری قم این کار
بسیار زیبنده و قابلاحترام را اجرا کرده و تأکید دارد که کوچه و خیابانهای ما باید بنام شهدا
مزین شود این رویکرد بینشی و اساسی است .وی با بیان اینکه از مصادیق ذکر خدا یاد
و خاطره شهدا است ،افزود :اگر کوچه و برزنهای خودمان را با نام و یاد شهدا نامگذاری
کرده و با کار زیبایی که در تابلوهای جدید بوده که مردم میتوانند با تلفن همراه خود
بهصورتهوشمندازخاطرات،زندگیووصیتنامهشهدادریکلحظهبهرهمندشوند،برای
این است که در مسیر زندگی صحیح قراربگیریم .رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور
گفت :تقاضای ما از تمام استانهای کشور ،شهرداران ،شوراهای اسالمی شهر و روستاهای
مختلف کشور این است که این کار زیبا در شهر قم را الگو قرار داده و در شهر و روستای خود
اجرا کنند .وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اوج شکوه فرمایشات رهبر
معظمانقالبدرخصوصشهداوجایگاهشهدابعدازشهادتسیدالشهدایمحورمقاومت
است،ابرازکرد:مقاممعظمرهبریفرمودندمکتبسلیمانی؛چراکهاینمکتببرایهمگان

دانشگاهعظیمانسانشدناست،چراکهدروجودسیدالشهدایمحورمقاومت،حاجقاسم
نازنین عصاره همه فضائل ،عصاره همه ویژگیهای متعالی انسانی تجلی پیدا کرد .اوحدی
با بیان اینکه تا به امروز در اشاعه مکتب شهید سلیمانی کوتاهی کردهایم و یکی از نهادها نیز
بنیاد شهید و امور ایثارگران است ،خاطرنشان کرد :باید در حوزههای علمیه ،دانشگاهها،
مدارس و مراکز پژوهشی به این کلید واژه مقام معظم رهبری در مورد مکتب سلیمانی
بیشتر توجه شده و روی آن بهطور ویژه کار شود .رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور
خاطرنشان کرد :مکتب سلیمانی ،مکتب شخصیتی است که با شجاعت تمام در میدان
نبرد حضور مییافت ،او مرد میدان بود .وی با بیان اینکه حاج قاسم وقتی در کنار خانواده
و فرزندان شهدا قرار میگرفت بی قرار میشد افزود :وقتی بحث از سیاست بود حاج قاسم
عزیز مرد سیاست بودند ،در برخی مذاکرات ایشان حضور داشتم و میدیدم عالیرتبهترین
مقامهای سوریه و عراق نگاهشان به دهان ،زبان و موضعگیریهای سیدالشهدای محور
مقاومت بود .اوحدی با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی مرد میدان و سیاست بود ،ابراز کرد:

تحلیلهای ایشان در مورد منطقه ،در رابطه با تحوالت بینالمللی موردتوجه بود و وقتی
صحبت میکردند بزرگان ،تحلیلگران و پژوهشگران در مقابل ایشان درس میگرفتند .وی
یادآور شد :اگر مقام معظم رهبری فرمودند مکتب سلیمانی ،در پرداختن ابعاد موضوعی
این مهم یا ما قدرشناسی نکرده و یا به شکلی تا به امروز کوتاهی کردیم .اوج اقتدار شهدا در
شخصیتشهیدسلیمانیاست
شهردار قم :
دوهزار تابلو جدید کوچههای شهدا نصب می شود
شهردار قم نیز دراین مراسم با اشاره به اجرای طرح جدید تابلوهای مزین به نام شهدا
گفت :در فاز نخست این طرح دو هزار تابلو با امکاناتی ازجمله دستیابی به زندگینامه،
وصیتنامه و عکس شهدا در معابر شهری قم نصب میشود.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاداظهار داشت :امروز فرهنگ ایثار و شهادت همانند
عصارهای باعث است که سبب تحرک در جامعه شده است .نه تنها در جامعه ما ،بلکه در
صدر اسالم این مباحث جاری بوده و سبب شده به سمت این فرهنگ حرکت کنیم.
وی با بین اینکه در طول  ۴۲سالی که از انقالب گذشته ،به پاس فرهنگ شهادت انقالب
اسالمی جاودانه شده و به واسطه آن پیروز صحنههای مختلف ملی و بینالمللی هستیم
گفت:توجهبهاشاعهفرهنگایثاروشهادت،هموارهدرجامعهتوکل،توجهبههمبستگیها
و توانستنها را به دنبال داشته و باید این مهم در بین نسل جوان که در دوره پنجم انقالب
هستند بهعنوان یک فرهنگ ترویج شود  .شهردار قم با تأکید بر اینکه ادامه حیات کشور به
فرهنگشهیدوشهادتوابستهاست،خاطرنشانکرد:انسانیتخودماننیزبهفرهنگایثار
و شهادت وابسته است ،بنابراین وظیفه مدیریت شهری ازجمله شورا و شهرداری در شهر
کریمه اهلبیت(س) این بوده که فرهنگ شهید و شهادت ترویج داده شود .وی یادآور شد:
توکل به خدا ،تزکیه نفس ،ترجیح منافع نظام بر منافع شخصی ،خدمتگذاری ،مردمداری،
استقامت در راه رسیدن به هدف ،انصاف ،ذلت گریزی ،نترسیدن از مرگ ،ساده زیستی،
انصاف ،خطرپذیری ،انتقادپذیری و عدم دنیاپرستی از شاخصههای فرهنگ شهادت است
و به تأسی از آن ،کوچهها و میادین و معابر مزین به نام شهدا شده است .سقاییان نژاد در
بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :سال ۹۹با تمام محدودیتهای موجود پنج هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان پروژه در شهر قم انجام گرفت که تعداد زیادی از این پروژهها در ارتباط
با فرهنگ ایثار و شهادت است .شهردار قم ابراز کرد :افتتاح پارک بزرگی که قرار است در آن
برای شش هزار و  ۹۰شهید استان قم یک درخت کاشته شود یکی از این فعالیتها است،
همچنین ساخت بوستان شهید زینالدین بهعنوان یکی از زیباترین بوستانهای شهر قم
و خانه شهیدان زینالدین از دیگر اقدامات صورت گرفته شهرداری قم در راستای ترویج
فرهنگ شهید و شهادت است .عضو هیئتعلمی دانشگاه در مورد تابلوهای جدید شهری
که قرار است با عنوان شهدا بر سردرب کوچهها نصب شود ،گفت :قرار است در فاز نخست
این تابلوها در دو هزار کوچه شهر نصب شود ،مجهز شدن آن به کد  QRسبب میشود،
هر فردی که وارد کوچه میشود و بخواهد اطالعاتی در رابطه با شهید آن کوچه آشنا شود
ب هراحتیازطریقاینکدبهسامانهمربوطهدستیابیپیدامیکند.ویاذعانکرد:امیدواریم
این فرهنگ ایثار و شهادت در تمام ابعاد بتواند راهنمای حرکتهای این نظام باشد و در گام
دوم انقالب بتوانیم به تأسی پشت سر رهبر معظم انقالب در میدان همبستگی قدمهای
بزرگ را برداریم .سقاییاننژاد تأکید کرد :مکتب شهید بزرگوار قاسم سلیمانی نیز تأسی از
همین مکتب بزرگ ایثار و شهادت است و این مهم نیز نباید به فراموشی سپرده شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:
طراحی تابلوهای جدید شهدا برای نخستین بار در قم
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم نیز در این مراسم با اشاره
به برنامهریزی دشمنان برای حذف نام و یاد شهدا در شهرها اظهار داشت :در این زمینه
طرحی برای ماندگاری بیشتر نام و یاد شهدا در شهر در دستور کار شورای شهر و شهرداری
قرار گرفت .سید مجتبی سبحانی ثابت ادامه داد :این اقدام برای نخستین بار در شهر قم در
دست اقدام بوده و با پیگیریهای انجامشده امیدواریم به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و
این تابلوها در تمامی کشور در معرض عموم قرار گیرد .وی همچنین از تدوین سند هویتی
نامگذاری کوچههای شهدا و ارائه به خانوادههای شهدا خبر داد و افزود :در فاز نخست این
ً
پالکها برای کوچههای یک و یا نهایتا دو شهید نصب میشود.
گفتنیاستشورایاسالمیشهرقم،شهرداری،کنگرهملیشهدا،ادارهکلبنیادشهید
و امور ایثارگران ،اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای اسالمی استان و سازمان زیباسازی
شهرداری قم در اجرای این طرح مشارکت دارند .در انتهای این مراسم بهصورت نمادین
تابلوهای جدید کوچههای شهدا در مناطق هشتگانه بهصورت برخط رونمایی شد،
همچنین سند هویتی این تابلوها به تعدادی از خانوادههای شهدا اهدا شد.

2

2

اخبار

 شماره 5259ت وچهارم 
شنبه -یازدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 



رییسقوهقضاییه:

شرط موفقیت در مبارزه با فساد ،خشکاندن ریشههای فساد است

دو مکتب دو راه یک هدف؛

ایران دغدغه سردار و وزیر
پیش از هر سخنی باید گفت در فضای ناامیدی
و قهر اجتماعی جامعه ایرانی متاثر از زمامداری
ناکارآمد ،دو رویداد اعالم کاندیداتوری تاج زاده و انتشار مصاحبه ظریف صحنه
سیاست در ایران را چنان به وجد آورده است که فارغ از هر تحلیلی به خودی خود
باید برای همه آنانی که دغدغه ایران را دارند ،مغتنم شمرده شود .می تواند این
دو حرکت هماهنگ و در یک راستا به هدف سد شکنی موانع رسیدن به پاستور
باشد .شاید و شاید که بیشتر به آرزو و معجزه می ماند اگر به صاحبان این اندیشه
ها فرصت ظهور و عمل دهند ،ایران بتواند از این گذر سخت و تاریخی عبور کند
و آینده ایران تا حدودی بیمه شود .و اما به آنانی که مکتب سازند و شور مکتبی
دارند باید گفت خطا نکنید و نکنیم که وزیر و سردار هر دو در خدمت کیان هستند
و دغدغ ه ای جز آن ندارند .ظریف و سلیمانی هم مکتب هستند و از دو راه ،هدف
واحدی را که اعتالی نام ایران است پیگیری می کنند و بر همگان روشن است که
صحنه سیاست و عرصه میدان هم راستا هستند و هر یک پشتیبان دیگریست.
مکتب ظریف ،اگرچه مکتب دیپلماسی است اما در امتداد و مکمل مکتب میدانی
سلیمانی است .سردار شهید سلیمانی و ظریف هر یک قهرمان میدان مسئولیت
خویش هستند و بدون دیگری رسیدن ایران به موفقیت و تامین منافع ملی امکان
نداشته و ندارد .هیچ یک از این دو قهرمان را نباید مصادره به مطلوب کرد و از دایره
تنگ جناحی نگریست .باید گفت بسیاری از ناقدان ظریف بیش از درد سلیمانی،
درد قدرت دارند و هراسان از آن که ممکن است با به سرانجام رسیدن مذاکرات
برجام ،دیگر نتوانند پاستور را تسخیر کنند .می دانیم که مکتب ظریف ،مکتب
زندگی نرمال ،آشتی و تعامل با درون و بیرون است .مکتب ظریف ،مکتب حرکت
در مسیر عقالنیت و بکارگیری خرد جمعی در راستای متوازن سازی در روابط ایران
در نظام بینالملل به هدف حفظ عزت ،حکمت و مصلحت است .مکتب ظریف در
پی نفی سیاست سلبی و جایگزینی سیاست ایجابی است .در مکتب ظریف مسیر
آخرت از گذرگاه تن دادن به واقعیت های دنیا عبور کرده و بهشت زمین قربانی نمی
شود .ظریف با آگاهی از وزن ایران و معادالت جهان و منطقه ،برای ایران رسالت
جهانی قائل نیست و سهم ایران در قدرت را منطبق بر ظرفیت کشور و ایجاد روابط
متوازن با غرب و شرق می داند .در مکتب ظریف منافع ملی محور است و اولویت
با روشنی بخشی بر خانه خویش است .در مکتب ظریف هنر سیاست در زیستی
معنا می یابد که دستیابی به توسعه و رفاه مردم در آن حاصل شود .دو گانه سازی
از دو مکتب ظریف و سلیمانی خطاست و ضربه به منافع ملی ایران است .ظریف
در صحنه دیپلماسی بدنبال منافعی است که عرصه میدان بر او هموار کرده است.
در این میان نه سلیمانی و نه ظریف هیچیک معصوم نیستند و هر دو در مسیر پر
فراز و نشیب سیاست و میدان عاری از خطا نبوده اند .مهم آن است که سلیمانی و
ظریف یگانه دیده و با تقویت این نگاه فقط و فقط به ایران و سربلندی آن بیاندیشیم.
صادقملکی*

تاثیرگفتگوهایتهرانو
ریاض بر مذاکرات وین
عربستان امروزی به عنوان یک قدرت منطقه ای،
با اصطکاک های تعریف شده با جمهوری اسالمی
ایران و با نزدیکی معین با تل آویو و همراهی مشخص با ایاالت متحده آمریکا مطرح
است .نقاط اصطکاک ایران و عربستان و سبقه آن در دهه حاضر پیش روی همه
است .درخواست ریاض برای حضور در مذاکرات برجامی و گروه مذاکره کنندگان
قبل از برگزاری مذاکرات وین مطرح بود .از این جهت این شبه پیش می آید که ساز
و کاری میانی بین ایران و گروه  ۵+۱در ارتباط با عربستان مورد عنایت قرار گرفته
است .از همین رو مذاکرات تهران و ریاض به موازات مذاکرات وین آغاز می شود و
در شرایطی که عربستان به طور رسمی به مذاکرات  ۵+۱نمی پیوندند ،به عنوان
یکی از کنشگران منطقه ای موثر بر حرکت  ۵+۱در ارتباط با ایران وارد عمل می
شود .این یک فرضیه است که به دنبال اثبات یا نفی خود حرکت می کند؛ نشانگان
موجود این نتیجه را به نمایش می گذارد که مذاکرات دو کشور ،مذاکراتی است
که می تواند اثر بسزا و شایسته ای را از آنچه که در وین انجام می شود از خود بجا
بگذارد .انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه ایران و اشاره به رفتارها و کنش های
تعریف شده هدفمند مسکو و ریاض در ارتباط با پرونده هسته ای ایران ،اکنون
پیش روی تحلیلگران قرار دارد و با توجه سابقه رفتارها و کنش ها در عرصه موجود
منطقه ای و بین المللی با توجه به گزاره های مطرح شده این فرضیه را تقویت
می کند که  ۵+۱با توجه به تجارب موجود در مذاکرات قبلی دریافته است که باید
ادبیاتی را برگزیند که حساسیت های کند و ایجاد کننده اینرسی سکون در ارتباط
با مذاکرات را کاهش دهد .در همین راستا به جای اضافه کردن عربستان سعودی
به گروه  ۵+۱و تبدیل آن به  ۶+۱مذاکرات موازی ایران و عربستان را حمایت و مورد
استقبال قرار داده است .از طرفی روند مذاکرات  ۵+۱را از وضعیت تأثیرپذیری
غیرمستقیم و مخرب در راستای تحرکات عربستان خارج کرده و از طرف دیگر
عربستان نیز می تواند این اطمینان را حاصل کند که در بستر مذاکرات هسته ای
وین ،گفتگوهای مستقیم خود را با ایران به انجام می رساند تا در پرتو آن دو طرف
بتوانند به نتایج سودبخشی دست یابند تا امکان پیشرفت در دور بعدی مذاکرات
وین فراهم شود .رویکردهای عربستان ،اسرائیل و در حاشیه آن ترکیه ،یکی از
متغیرهای مداخه گر در مساله هسته ای و منطقه ای است .قدرت کالسیک و
سابقه ابرقدرتی ایران در منطقه سبب شده تا دیگر کنشگران در منطقه با دقت و
تأمل بیشتری به این موضوع بنگرند و برنامه ریزی های استراتژیک خود را داشته
باشند.ایرانیککشورتعریفشدهنهتنهادرنزدمنطقهبلکهموثربرگرانیگاههای
قدرت بین المللی نیز بوده است .به گونه ای که ایران بارها تحت هجوم کشورهای
متفاوت به واسطه گذار از یک نظم به نظمی دیگر در کانون های تاریخی متفاوت
بوده است .بنابراین آنچه امروز شاهدش هستیم این است که نوع ارتباط ایران با
دیگر قدرت های منطقه ای و همچنین ارزیابی و ارزشیابی این روابط می تواند بر
پرونده ای مانند پرونده هسته ای اثر مستقیم به جا بگذارد.
مهدیمطهرنیا*

سخنگوی شورای وحدت تاکید کرد:

اجماع کامل بر حمایت از نامزدی رئیسی

سخنگوی شورای وحدت تاکید کرد :طبق بررسیها در شورای وحدت ،درباره
حمایت از آقای رئیسی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری ،اجماع و اتفاق کامل
وجود دارد.
منوچهرمتکیدربارهآخرینرایزنیهابرایمعرفیداوطلبانریاستجمهوری
گفت :البته ایشان تا به حال ،نفیا یا اثباتا ،هیچ اظهارنظری در این باره نکرده
که این شاید به علت جایگاه و ماموریتهای او یا هر علت دیگر است ،اما هیچ
مطلبی از وی ،دال بر این که خواهد آمد یا نخواهد آمد ،نداریم .وی افزود :با
این حال ،اوضاع را که در فضای اجتماعی رصد میکنیم ،تقریبا با این واقعیت
مواجه میشویم که مردم تشنه عدالت ،طالب مبارزه با فساد و خواهان داشتن
دولت پاکدست ،کارآمد و با کفایت ،هرچه جلوتر میروند به گزینه آقای رئیسی
میرسند .متکی گفت :مردم ،ویژگیهای الزم برای تحقق مطالبات شان را در
مشی شخصی ،مبانی فکری ،اعتقاد به عدالت خواهی ،عزم مبارزه با فساد،
باور به درون نگری و کفایت مدیریتی آقای رئیسی مشاهده میکنند .سخنگوی
شورای وحدت افزود :شاید در خبرها رصد کرده باشید که انجمن ها ،تشکلها
و قشرهای مختلف مردم در فرصتهای مختلف در قالب نامه ،طومار و مانند
آن ،برای کاندیداتوری آقای رئیسی ،درخواست میکنند .وی همچنین گفت:
با این حال؛ نکته دیگر این است که اگر آقای رئیسی با هر احتمال بسیار ضعیف
داوطلب نشود ،گریزی نداریم جز این که مجموعه داوطلبان شاخص باقی مانده
را بررسی کنیم تا به گزینههای بعدی برسیم .آقای متکی افزود :البته شواهدی
نداریم که آقای رئیسی داوطلب نشود ،اما اگر به هر علت نیاید ،باید سراغ گزینه
دیگر رویم که در شرایط کنونی رسیدن به گزینه بعدی ،کار دشواری است ،اما
غیرممکننیست.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه راهبرد این قوه
رسیدگی جدی به پروندههای مطرح و دغدغههای
مردم است ،گفت :شرط موفقیت در مبارزه با فساد،
خشکاندن ریشههای فساد است و اگر ریشه فساد
خشک نشود هر روز شاهد تولید یک پرونده قضایی
خواهیمبود.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی در نشست تخصصی
ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور
که همزمان با سالگرد صدور فرمان  ۸مادهای مقام
معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسئوالن و
کارشناسان دستگاههای ذیربط برگزار شد ،از عملکرد
مجموعه همکاران بخشهای مختلف قضایی در
سراسرکشورکهدرامرمبارزهبامفاسداقتصادینقش
دارند ،تقدیر کرد.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد :امروز هم اگر کسی
مدعی است که از بروز فسادی اطالع دارد حتما آن
را اعالم کند ،دستگاه قضایی مصمم و با اراده جدی
آن را پیگیری خواهد کرد و فضای دمیدن به فساد
به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است .امروز بر
همگان روشن شده است که نظام پاک و مقدس
جمهوری اسالمی اراده مبارزه با فساد دارد و هرجای
کشور فسادی رخ دهد ،پیگیری و با آن برخورد میکند
و نقشهها و توطئههای کسانی که میخواهند آبروی
مسئوالن و دستاندرکاران نظام را ببرند نیز نقش بر
آب شده است.
وی افزود :امروز پرچم مبارزه با فساد دست مقام
معظم رهبری و نظام اسالمی و همه ما سربازانی
هستیم که باید در این عرصه فعاالنه وارد شویم و کار
مبارزه با فساد تداوم داشته باشد .مبارزه با فساد در
ذات انقالب اسالمی نهفته است و هیچ زمانی از
ابتدای انقالب اسالمی تا کنون مبارزه با فساد از
انقالب جدا نشده و نمیشود.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود
بهتبیینمنشورهشتگانهدستگاهقضاپرداختهواولین
محور از این منشور را تداوم سالمت دستاندرکاران امر
مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد و افزود :ضابطین
قضایی و مسئوالن حوزههای نظارت و قضاوت باید از
سالمت برخوردار باشند و این صیانت و سالمت رمز
موفقیت مبارزه با فساد است .مقام معظم رهبری
فرمودند که با دستمال آلوده نمیتوان آلودگی را پاک
کرد و این مسئله باید سرلوحه کار ما قرار گیرد و همه
مراقب باشند که این سالمت تداوم یابد.
«برخوردبدونتبعیضبافساد»دومینتوصیهرئیس
دستگاه قضا به دستاندرکاران امر مبارزه با فساد
اقتصادی بود .وی تأکید کرد :در مبارزه با فساد نباید
توجه داشت که فرد مفسد یا متخلف به چه کسی و
ً
کدام جریان و حزب وابسته است و مطلقا نباید این
وابستگیها در رسیدگی به پرونده اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه تبعیض و گزینشی عمل کردن از
آفات دادرسی است ،تصریح کرد :تاکنون همکاران
ما در دستگاه قضا بحمدالله در رسیدگی به مفاسد
توجه نمیکردند که فردی که مرتکب فساد شده به چه
کسی وابسته است و چه کسی پیگیر کار اوست و فقط
به مستندات پرونده و ادله توجه میکردند که این روند
باید ادامه یابد.

رئیس قوه قضاییه اولیتبندی در مقابله با مفاسد در
برخورد با دانهدرشتها دیگر مسئله مهم در رسیدگی
به پروندههای مفاسد اقتصادی دانست و گفت :با
موضوعات خرد و جزئی هم باید برخورد کرد چرا که
فساد ،فساد است چه اندک و چه کالن باشد ،اما موارد
کالن و دانهدرشتها باید در اولویت قرار داشته باشند.
رسیدگی به پرونده دانهدرشتها حتما آثار بیشتری
در جوامع دارد و از بروز مفاسد خرد نیز پیشگیری
میکند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت :مبارزه با فساد
باید هم از جنبه کیفر مجرمین و مفسدین و هم از
جنبه اعاده حقوق از دست رفته بیتالمال به اموال
به یغما رفته نتیجهبخش باشد .با فساد فساد گفتن
مشکل حل نمیشود و آنچه اطمینانبخش است
این است که مفسد و مجرم به کیفر عمل خود برسند
و بستر فسادزا نیز اصالح شود .مردم وقتی نسبت به
روند مبارزه با فساد امیدوار میشوند که ساختارهای
فسادزا اصالح و با مجرمین برخورد شده و اموال به
یغما رفته به بیتالمال بازگردد« .شفافیت در رسیدگی
به پروندههای اقتصادی» دیگر شاخصههای مورد
تأکید رئیس دستگاه قضا برای امیدبخشی و افزایش
اعتمادعمومیبهدستگاهقضاییبودوحجتاالسالم
و المسلمین رئیسی تأکید کرد که با قطعی شدن آرای
دادگاهها باید این آرا به اطالع مردم برسد چرا که در
موفقیت مبارزه با فساد اثر خواهد داشت.
رئیسقوه قضاییههمچنینبههمکاران خود توصیه
کرد که در مبارزه با فساد مراقب باشند افراط و تفریط
ً
نکنند و مطلقا به کسی ظلم نشود چرا که برکت کار را
از بین میبرد .پروندهای که  ۱۰یا  ۲۰نفر در آن مطرح
هستند باید قاضی دقت کند که همه آنها در یک
سطحقرارندارندوبایدنسبتبههرکسبهعدالترفتار
کند تا به احدی ظلم نشود.
وی بر لزوم برخورد شجاعانه با پروندههای فساد نیز
تأکید کرد و گفت :قضات و ناظران و بازرسان نباید
تحت تأثیر کسی قرار گیرند و خود را فقط باید در
محضر خداوند متعال ببینند و خود را موظف به اجرای
عدالت به قانون بدانند .اینکه قضات ما ابعاد مسئله
را به درستی بررسی کنند و در مقابل انواع فشارها
و توصیهها و پیگیریها مقاوم باشند و با صالبت و
قاطعیتبراساسآنچهتشخیصمیدهندحکمصادر
کنند از شاخصههای موفقیت است .امروز بحمدالله
بسیاری از قضات ما این ویژگی را دارند که علیرغم
همهتوصیههانفوذناپذیرندوفقطبراساسحقوعدل
میکنندومابهوجودچنینهمکارانیدردستگاهقضا
افتخارمیکنیم.
رئیس قوه قضاییه شرط دیگر موفقیت در مبارزه با
فساد را خشکاندن ریشههای فساد عنوان کرد و گفت:
اگر ریشه فساد خشک نشود هر روز شاهد تولید یک
پروندهقضاییخواهیمبود.
سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده
قضاییمیشود
وی در همین راستا به برخی ریشههای فساد اشاره
کرد و گفت :سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید
پرونده قضایی میشود و امروز شاهد آن هستیم که
برای همین ارزهای  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی دهها پرونده

تشکیل شده و به دهها پرونده رسیدگی و برای آنها
حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی
است .اینکه دالرها و پولهای زیادی بازگردانده شده
خیلی خوب است ،اما اگر حتما در کنار این کار نظارت
دقیقی تعریف نشود و سیاست ارزی رانتی و ساز و
کارهایش اصالح نشود همچنان شاهد بروز مشکل
خواهیمبود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد :پرداخت تسهیالت
بانکی بدون اعتبارسنجی و تأمین وثایق از دیگر
مشکالتی است که موجب تشکیل پروندههای
زیادی در دستگاه قضایی شده؛ اینکه به یک فردی
تسهیالت داده شود که اعتبار سرمایه و صالحیت او
برای دریافت تسهیالت بررسی نشده و وثیقه و پشتوانه
مالی هم ندارد این یک اشکال ساختاری است که باید
برطرفشود.
رییسی از واگذاریهای مسئلهدار هم به عنوان
نمونهایدیگریازاشکاالتساختارییادکردوگفت:
واگذاریهایی در کشور شده که خوب بوده ،اما برخی
بنگاههای تولیدی و اقتصادی به دلیل معیوب بودن
روند واگذاریها تعطیل شدهاند و این مسئله به نظام
تولید آسیب زده که باید این روند این واگذاریها نیز
تغییر کند .اگر بسترهای فسادزا به بسترهای فسادزدا
تبدیل شوند میتوان جلوی بسیاری از فسادها را
گرفت و عقل هم حکم میکند که به پیشگیری توجه
شود و راه پیشگیری از بروز فساد اصالح بسترهای
فسادزااست.
وی تخصصی دانستن روند مبارزه با فساد را نیز
از دیگرمسائل مورد توجه برای دستاندرکاران امر
دانست و گفت :ضابطین قضایی باید آموزش ببینند و
بر کار آنها نیز نظارت شود تا گزارشهای خود را متقن
و کارشناسی ارائه دهند تا کار قاضی آسانتر شود.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادسراها
و دادگاهها نیز توصیه کرد که از مشاورهها و نظرات
تخصصی کارشناسان حوزههای مختلف همچون
صادرات و واردات ،نظام ارزی و سیستم بانکی استفاده
کنند و تأکید کرد که این کار به اتقان آرا کمک میکند
و خالف استقالل قاضی نیست.
رییسی همچنین بر لزوم کاهش اطاله دادرسی
تأکید کرد و گفت :برای آنکه زمان رسیدگی به پرونده
کوتاهتر شود و ضریب دقت کار باال برود بهتر است که
در پرونده گزارشها و اوراق اصلی زمینه شود تا حجم
پروندههاکمترشود.

رئیس جمهور در آیین بهره برداری از طرحهای ملی وزارت نیرو؛

نگذاریم ضد انقالب یأس در جامعه پخش کند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقدامات مهمی در دولتهای یازدهم و دوازدهم
صورت گرفته است ،گفت :ما با تمام توان کار کردیم و نباید بگذاریم ضدانقالب یأس
را در جامعه پخش کند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه آیین بهره برداری از
طرحهای ملی وزارت نیرو با اشاره به این که در کل تاریخ  ۱۶۹تصفیه خانه در ایران
احداث شده است ،افزود :امروز پنجاهمین تصفیه خانه آب را افتتاح کردیم؛ این ۵۰
تصفیه خانه مربوط به این دولت است.
رئیس جمهور گفت :در این هشت سال به اندازه کاری که در کل تاریخ ایران شده
(در حوزه تصفیه خانه ها) کار انجام شده است؛ این نشان میدهد همه تالش کردند.
آقای روحانی با بیان این که باید این واقعیتها به مردم گفته شود اظهار داشت:
نگذاریم ضد انقالب و رسانههای خارجی یأس را در جامعه ما پخش و ذهن مردم را

مشوشکنند.
رئیس جمهور ادامه داد :ما با همه توان مان کار کردیم ،البته در شرایط جنگ
اقتصادی بودیم؛ اگر جنگ اقتصادی نبود کارمان چند برابر میشد ،اگر کرونا نبود
شرایط مان به مراتب بهتر بود؛ در شرایط کرونا یک و نیم میلیون نفر از جمعیت ما بیکار
شدند و مشکالتی برای ما ایجاد شد ،اما در عین حال روند توسعه کشور را ادامه دادیم.
وی با تاکید بر این که روند توسعه کشور را تا پایان ادامه میدهیم ،افزود :امروز
خوشحالهستیمکهپنجاهوسومینسدملیوهشتادوسومینتصفیهخانهفاضالب
را در دولت تدبیر و امید افتتاح کردیم.
رئیس جمهور گفت :معلوم است که مسیر ،مسیر حرکت ،جهش و توسعه است
انشاءالله این مسیر را تا پایان ادامه میدهیم و مردم هم برای آبادانی ایران تالش
خواهندکرد.

محمدجوادظریف:

آماده ایم هزینه شویم تا نظام ،کشور و رهبری حفظ شود

وزیر امورخارجه کشورمان در فایل تصویری که
وزارتخارجهمنتشرکردباتاکیدبراینکهرهبرینظام
استوانه نظام است ،تکیهگاه نظام است ،گفت :ما
آمدهایم تا هزینه بشویم تا نظام ،کشور و رهبری حفظ
شود و نیامده ایم که رهبری را هزینه کنیم.
محمدجواد ظریف در این فایل که مربوط به
سخنرانی وی در تیرماه سال گذشته است ،افزود:
رهبری نظام استوانه نظام است ،تکیهگاه نظام است.
ما آمدهایم تا هزینه بشویم تا نظام ،کشور و رهبری
حفظ شود و نیامده ایم که رهبری را هزینه کنیم اما
باید در آینده دانسته شود که این خط فکری غلط
نبوده و نباید این کشور تمام مسائل خود را با دنیا

تعلیق به محال یا تعویق به آینده کند .
وی با بیان اینکه " در دنیای کنونی هیچ چیز صد
درصد مثبت نیست و توقع "حلوا حلوا"کردن از جانب
دیگران نداشته باشید" ،گفت :خیلی نگران تاریخ
نباشید و بیشتر نگرانی ها باید معطوف روز حساب
در نزد پروردگار باشد  .ظریف با یادآوری اینکه" آنچه
در فضای کشور انفاق می افتد به دلیل جهل ونادانی
نیست بلکه به دلیل کفر و به معنای پوشاندن است"،
گفت  :می دانند و می پوشانند.
وی در ادامه با بیان اینکه "احساس نکیند که نمی
دانند بلکه نمی خواهند که بدانند و دستهایشان رادر
گوش می گذارند که نشنوند" ،افزود :این به این معنی

نیست که کار نکنید بلکه باید برای خدا کار کنیم.
به گزارش ایرنا ،وی در تشریح عافیت طلبی گفت :
اینکه برای حفظ پست،مقام و صندلی خود و جایگاه
خود کاری کنید که مشکل رفع نشود.
رئیس دستگاه دیپلماسی خاطر نشان کر :ما دو
وظیفه داریم؛ یکی وظیفه کارشناسی و یکی وظیفه
اجرایی .در وظیفه کارشناسی تقلید حرام است و در
وظیفهاجراییهمنبایداجتهادبکنید.
وی افزود" :آقا یک نکتهای را می فرمودند که فالنی
(ظریف) میآید مخالفتش را میگوید ولی وقتی
من دستوری می دهم میرود عین دستور من را اجرا
میکند حتی اگر ۱۸۰درجه مخالف نظرش باشد".

محسنهاشمی:

اصالحطلبانهنوزبهنامزدموثرنرسیدهاند

رییس شورای اسالمی شهر تهران که از آن به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست
جمهوری یاد می شود ،در مورد معرفی کاندیدای ریاست جمهوری از سوی جبهه
اصالحات ،گفت :اصالح طلبان هنوز راجع به شخصی که بتواند به صورت قاطع،
برای مردم اثرگذاری داشته باشد به نتیجه نرسیدهاند.
محسن هاشمی بهرمانی در مراسم رونمایی از تازه ترین کتاب مرحوم آیت الله
هاشمی رفسنجانی شهید سردار قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس و
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران را دو عزیزی برای
کشور دانست و گفت  :در مورد اتفاقاتی که اخیرا افتاد و موضوع ظریف و شهید
سردار سلیمانیو بحث "میدان و دیپلماسی" هر دو را باید تکریم کنیم .جای آیت
الله هاشمی خالی است چرا که او در زمان جنگ برای امام (ره) به عنوان فرمانده
و مثل یک مشاور عمل می کرد می بینیم که ظریف و سردار سلیمانی هم به همین
شکل بودند .هاشمی با بیان اینکه اینگونه عدم هماهنگیها در میدان و دیپلماسی
از گذشته وجود داشت ،یادآور شد  :حاال مقداری واضحتر بروز کرد ،شاید بتوان گفت
جای خالی مرحوم هاشمی در اینگونه چالشها محسوس است .چرا که برای همین
دو بزرگوار یعنی ظریف و شهید سلیمانی مانند دوست عمل میکردند.

عضو حزب کارگزاران سازندگی درباره فضای انتخابات اظهار کرد :فضای انتخابات
کم شور و سرد است و همه گروه هایی که می خواهند فعالیت داشته باشند حالت
انفعالی به خود گرفته اند .هر چند معتقدم باید مشارکت جدی و فعال داشته باشیم
تا نظام از جهات مختلف حمایت شود ،ولی بدیهی است عمل منفعالنه در گروههای
سیاسی مشاهده میشود .وی ادامه داد :اگر بخواهیم از یک داوطلب حمایت کنیم،
باید محاسبه کنیم تایید میشود یا نه؟ در صورتی که اگر مشارکتی فعال بخواهیم
باید از کسی حمایت کنیم که توان رای آوری داشته باشد و این را تاکنون نتوانستیم
برای مردم ،احزاب و داوطلبها برقرار کنیم .اگر به حضور رسمی و عدم حضور
رسمی اصالح طلبان فکر کنیم می بینیم نسبت به معرفی یک کاندیدا که بتواند به
صورت قاطع ،برای مردم اثرگذاری داشته باشد به آن نقطه هنوز نرسیده اند و این
باعث میشود به سمت انتخاباتی پویا و جدی پیش نرویم .هاشمی گفت :گروهی
هم دنبال تحریم انتخابات هستند و مردم را به رای ندادن تشویق میکنند که رادیکال
ترین گرایش در کشور هستند .من فکر میکنم اگر صدا و سیما بخواهد مشارکتی
فعال را در انتخابات فراهم کند ،باید از همین افرادی که دنبال تحریم هستند بپرسد
چرا و به چه دلیل نمیخواهند شرکت کنند.

رئیسشورای هماهنگیتبلیغات اسالمی استان قم:

راهپیمایی میدانی در روز جهانی قدس
برگزار نمی شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان قم گفت :به دلیل تشدید شیوع
ویروس کرونا و با هدف پرهیز از عادی انگاری در سطح جامعه ،مراسم روز جهانی قدس
در قم بدون هیچگونه برنامه میدانی و حضوری خواهد بود.
نصرت الله لطفی روز پنج شنبه در جلسه هماهنگی مراسم روز قدس در تاالر امام رضا
(ع) فرمانداری قم افزود :امسال با وجود برگزار نشدن راهپیمایی مرسوم و متداول روز
قدس ولی فضای استان کامال یک فضای متناسبی با این روز میباشد.
وی اضافه کرد :در این زمینه برنامههای مجازی و تبلیغاتی گسترده ای در داخل و
خارج کشور پیش بینی شده اما انتظار ویژه ای از شهر قم وجود دارد.
لطفی ادامه داد :همه محافل ،برنامهها ،تبلیغات ،بستر فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی و سیما و منظر شهری متناسب با این روز خواهد شد و همگان فضای دفاع
از مظلوم و قبله نخست مسلمانان و مردم تحت ستم رژیم جعلی صهیونیستی را به
نمایش خواهند گذاشت .لطفی خاطرنشان کرد :برای روز قدس امسال نشستهای
عدیده ای تحت کنگره بین المللی پپیش بینی شده که سال قبل نیز انجام شد و بیش
از  ۴۰کشور در آن حضور داشتند .وی افزود :در یکی از همایشهایی که روز قدس
سال قبل به ریاست مدیر حوزههای کشور در شهر قم انجام ،و امسال نیز ادامه دارد
شخصیتهایسیاسیومذهبیبیشاز ۱۸کشوروهمچنینجبههمقاومتسخنران
آن بودند و میلیونها مخاطب نیز در جهان اسالم آن را دنبال می کردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی قم با تاکید بر ضرورت انجام کارهای
نمادین در روز قدس بیان داشت :روز قدس شامل حرکت جمعیت و اجرای گروه سرود
نخواهیم داشت ولی در بقیه ساعتها با تبلیغات شهری فضاسازیهای الزم را انجام
میدهیم.
وی افزود :یکی از برنامهها که برای قم و همچنین به صورت فراگیر برای کل کشور
در دستور کار است ،به آتش کشیدن پرچمهای رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ
و برافراشتن پرچم فلسطین در یکی از میدانها و خیابانهای نامگذاری شده به نام
فلسطین است .وی با طرح پیشنهادی تصریح کرد :در این روز خودروهایی که در شهر
تردد می کنند پرچم فلسطین در آنها برافراشته شده و دست نوشتههای علیه اسرائیل
نیز نصب شود .رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی قم همچنین تاکید کرد:
همه دستگاههای اجرایی رویکرد خود را به هر آنچه که برای بزرگداشت روز قدس و زنده
نگه داشتن این روز ممکن است متمرکز کنند .وی افزود :با هم افزایی داخل و خارج
کشور و مشورتی که با ردههای باالی جبهه مقاومت داشتیم یک شعار و هشتگ واحد به
ی _ قدس _ نزدیک است انتخاب
زبانهای فارسی ،عربی و انگلیسی تحت عنوان آزاد 
شده که جنبه امیدآفرینی و تهاجمی دارد.
فرماندارقمخبرداد:

تاییدصالحیت 436نامزدشورایاسالمیشهر

فرماندار قم از تایید صالحیت  436نامزد برای شرکت در ششمین دوره انتخابات
شورای شهر خبر داد.
مرتضی حیدری تعداد کل داوطلبان ثبت نام شده در ششمین دوره شورای اسالمی
شهر را  475داوطلب عنوان کرد و گفت :در مجموع  39نفر از داوطلبان حضور در
این دوره از انتخابات رد صالحیت شدند .وی با اشاره به فرصت 4روزه داوطلبان برای
هر گونه اعتراض به رد صالحیت خود افزود  :این داوطلبان می توانند اعتراض خودرا
به هیئت نظارت در فرمانداری انجام دهند فرماندار قم زمان آغاز تبلیغات را بر اساس
ماده  75قانون و ماده  61آیین نامه اجرایی انتخابات را از تاریخ  20خرداد تا  26خرداد
ماه اعالم کرد .حیدری با تاکید بر برخورد با داوطلبانی که زود تر از زمان تعیین شده
اقدام به تبلیغات کنند افزود  :هیئت های اجرایی ،بازرسی و نظارت کار رصد تخلغات را
زیر نظر دارند و در صورت هر گونه تخلف در فضای مجازی یا فضای حقیقی متخلفان
بر اساس قانون به مراجع ذیضالح معرفی می شود .وی با تاکید بر اینکه در این دوره
از انتخابات شورا هاکمتر از  8درصد از داوطلبان رد صالحیت شدند گفت :بر اساس
قانون و پس از بررسی صالحیت داوطلبان از طریق مراجع  4گانه شرایط داوطلبان
لحاظ شده است و در این دوره از انتخابات یک فضای مثبت و مطلوبی برای انتخاب
شایسته و اصلح مردم فراهم شده است.
مدیرکلسازمانتبلیغاتاستانقم:

محافلخانگیاستانقمساماندهیمیشوند

مدیرکل سازمان تبلیغات استان قم گفت :یکی از اولویت های سازمان تبلیغات
ساماندهی محافل خانگی استان قم است که تا کنون بدون متولی بودند؛ زیرا این
محافل تجربه به هم رسانی جوانان در امر ازدواج ،دستگیری ،کارآفرینی و ...را دارند
وسازمان تبلیغات اسالمی باید به شکوفا شدن ابعاد پنهان این محافل کمک کند.
حجت االسالم والمسلمین مرتضی شعبان زاده روز چهارشنبه در نشست خبری
خود اظهارداشت  :سازمان تبلیغات به دنبال ایجاد یه شبکه خودجوش مردمی فراگیر
در 20منطقه با محوریت مراکز مردمی و مساجد برای دعوت به امید ،توان داخلی و
حل مشکالت با تکیه به ظرفیتهای بی پایان مردمی است ویکی از اولویت های این
شبکه دعوت مردم به مشارکت حداکثری با انتخابی درست با توجه به شاخص های
مدنظررهبرمعظمانقالباست.مدیرکلسازمانتبلیغاتاسالمیقمبااشارهبهاینکه
بعد از شکل گیری این شبکه ،ماموریت بعدی سازمان گفتمان سازی برای بقیه مردم
است که برای آن نیز پویش هایی را پیش بینی کرده است ،اظهار کرد :پویش مهرواره
محله همدلی با نقش آفرینی مردم در محالت برای حل مسائل مردم است که هدف
آن الگو سازی بهترین هر محله است .وی بیان کرد :پویش با من سخن بگو ویژه بانوان
از دیگر پویش ها است که قیام عمومی بانوان استان قم است که در این پویش هر بانو
قمی با تولید و انتشار یک پیام یک تا سه دقیقه ای در محیط سایبر از منظر زنان قمی
امیدبخشی ،راه حل های خوب و ...بیان میکند تا محاصره و جنگ روانی دشمن
شکست خورد .وی ادامه داد :بانوان قمی در عرصه های مختلف فرزندپروری ،کنش
گری اجتماعی ،کارآفرینی و ...نقش آفرینی داشته اند و سازمان تبلیغات به دنبال
روایت های این پیشرفت ها است تا اقدامات بانوان قمی الگوسازی شود.
رئیس کل دادگستری استان قم تاکید کرد؛

ببرخوردباهرگونهتخلفانتخاباتی

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه با هرگونه تخلف در عرصه برگزاری
انتخابات برخورد خواهد شد ،گفت :مردم با حضور باشکوه در انتخابات قدرت نظام
اسالمی را تقویت خواهند کرد.
حجت االسالم علی مظفری ظهر پنجشنبه در دومین جلسه ستاد پیشگیری و
رسیدگی به جرایم انتخاباتی با بیان اینکه ،حضور باشکوه و پرشور مردم در انتخابات
پیش رو قدرت نظام اسالمی را تقویت میکند ،گفت :تمام ارکانی که در برگزاری
انتخابات نقش دارند با عمل به قانون و اجرای صحیح آن باید زمینه مشارکت حداکثری
و افزایش میزان اعتماد مردم به فرآیند انتخابات را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه دستگاه قضائی استان با هرگونه
تخلف در عرصه انتخابات و برگزاری آن برخورد خواهد کرد و پیگیری مطالبات عمومی
نیز خواهد بود ،افزود :با توجه به حسن اجرای دستور العملها و قوانین در سالهای
گذشته،برایهیچکدامازدستگاههایاجراییاستانپروندهتخلفانتخاباتیتشکیل
نشد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی با
هماهنگینهادهایمربوطهفضایانتخاباتیبهصورتمداومرصدوپیگیریمیشود،
ً
ادامه داد :قطعا با متخلفان در این زمنیه طبق قانون برخورد خواهد شد.
با کسب دوعنوان برتر صورت گرفت ؛

درخشش«ایمان»درجشنوارهرسانهای
شهرما

خبرنگاران روزنامه ایمان قم روح اله کرمانی و عباس جعفری با کسب دوعنوان برتر
در نخستین جشنواره رسانهای شهر ما که به همت شهرداری قم برگزار شدخوش
درخشیدند .برپایه این گزارش  ،آیین اختتامیه نخستین جشنواره رسانهای شهر ما
پنجشنبه از شبکه استانی سیمای نور پخش شد و در این جشنواره خبرنگاران روزنامه
ایمان توانستند در دوبخش عناوین برتر را به خود اختصاص دهند.
الزم به ذکراست روح اله کرمانی دربخش مصاحبه و عباس جعفری دربخش
یادداشت حائز رتبه برتر شدند.
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بایدها و نبایدها بعد از زدن واکسن کووید 19

یا واکسن کووید –  19به طور کامل از شما در برابر این بیماری
محافظت میکند؟ پاسخ این است که هنوز نه .دنیا بیش از یک
سال است که برای اولین بار با ویروس کرونا مواجه شده اما هنوز
ناشناختههایی وجود دارد .افرادی که واکسینه میشوند هنوز باید
مراقب باشند زیرا واکسنهای ساخته شده تا کنون ،صد در صد مؤثر
نیستند.
ما میدانیم که واکسن کووید –  19چگونه بر انتشار این ویروس
ً
اثر خواهد گذاشت .بعد از اینکه در برابر کووید –  19کامال واکسینه
شدید ،باید به رعایت مواردی مانند ماسک زدن ،حفظ فاصله
اجتماعی با دیگران و اجتناب از قرار گرفتن در محیطهای شلوغ و
عمومی که تهویهی مناسبی ندارند ادامه دهید تا زمانی که اطالعات
و دانش ما بیشتر شود.
این توصیهها میتوانند کمکتان کنند بعد از واکسینه شدن
تصمیماتیدربارهفعالیتهایروزانهتانبگیرید:
ً
کامالواکسینهشدنیعنیچه؟
کارشناسان به طور کلی میگویند دو هفته بعد از دریافت اولین
ً
دوز واکسن ،تقریبا  50درصد ایمنی دارید .در مورد واکسنهای تک
دوزی هم دو هفته بعد از واکسینه شدن ایمنی خواهید داشت.
ً
افرادی «کامال واکسینه شده» تلقی میشوند که:
 .دو هفته از دریافت دوز دوم واکسن آنها گذشته باشد (در مورد
واکسنها دو دوزی)
 .دو هفته از دریافت تک دوز واکسن آنها گذشته باشد (در مورد
واکسنهای تک دوزی)
ً
در غیر این صورت شما «کامال واکسینه» نشدهاید و باید تمام
ً
احتیاطها را انجام دهید تا زمانی که کامال واکسینه شوید.
ً
اگرکامالواکسینهشدهایدمیتوانید:
 .بدون ماسک در محیطهای داخل و بسته با افراد در هر سن و
ً
سالی که کامال واکسینه شدهاند دیدار کنید.
 .بدون ماسک در محیطی بسته با یکی از اهالی خانه در هر سنی
که واکسینه نشده و ریسک بیماری شدید را ندارد دیدار کنید.
 .بدون نیاز به تست ،سفر داخلی داشته باشید.

 .سفر کنید بدون اینکه الزم باشد بعد از سفر قرنطینه شوید.
واکسن،مصونیت 100درصدیایجادنمیکند؛اماموجبکاهش
شدتبیماری،کاهشزمانبستریدربیمارستانوکاهشمرگومیر
خواهدشد
چه کارهایی را باید همچنان ادامه دهید:
شما همچنان باید در موقعیتهای زیر پروتکلهای بهداشتی
را رعایت کنید ،یعنی ماسک بزنید ،فاصله اجتماعی با دیگران را
رعایت کنید و در مکانهای عمومی و شلوغ که تهویه مناسب ندارند
خوددارینمایید:
 .در مکانهای عمومی
 .در میان جمعی که بیش از یک نفر واکسینه نشده در آنجا حضور
دارد
 .در دیدار با فرد واکسینه نشدهای که ریسک باالیی در ابتال به
کووید – 19شدید دارد یا با کسی که این ریسک را دارد زندگی میکند
 .همچنان باید از دورهمیهای شلوغ اجتناب کنید.
.اگرسفرمیکنیدبایدتمامپروتکلهایبهداشتیرارعایتنمایید.
همچنان باید در اتوبوس و قطار و هواپیما و  ...ماسک بزنید.
ً
 .همچنان باید نسبت به عالئم کووید – 19هشیار باشید ،خصوصا
اگر نزدیک کسی هستید که به کرونا مبتالست .اگر عالئم این
بیماری را دارید باید تست بدهید و از دیگران دور بمانید.
 .در محل کارتان باید رعایت پروتکلهای بهداشتی را ادامه بدهید.
بالفاصله بعد از زدن واکسن چه باید کرد؟
ً
ً
ایمنی ناشی از واکسن تدریجا ایجاد میشود و فورا بعد از
واکسن زدن چیزی تغییر نمیکند .اما ساعتها و روزهای بعد از
واکسیناسیونکارهاییمیتوانیدانجامدهیدتافرایندواکسینهشدن
بهترانجامشود.
 .کارشناسان توصیه میکنند بعد از واکسن زدن ،بدن را هیدراته
نگه دارید ،آب بنوشید و به اندازه کافی میوه و سبزیجات تازه بخورید.
.استراحتکنید.
ً
 .همچنین پایگاهی را که در آن واکسینه شدهاید فورا ترک نکنید و
ً
مستقیمابهباشگاهیامحلکارتانبروید!

ً
 .ورزش یا فعالیت سنگین فورا بعد از واکسینه شدن میتواند
توانایی بدن برای یک واکنش ایمنی مؤثر را کاهش دهد.
ً
 .ضمنا تا دستکم دو هفته بعد از دریافت واکسن کووید –  19هیچ
واکسندیگرینزنید.چوناینکارباعثمیشودتواناییبدنتانبرای
تولیدآنتیبادیهایکافیبعدازواکسینهشدنکاهشبیابد.
آیا بعد از واکسینه شدن باز هم میتوانید ویروس را انتقال
دهید؟
وقتی واکسنهای کووید –  19مورد تائید قرار گرفتند ،تحقیقات
نشان داد این واکسنها میتوانند از ابتال به کووید –  19عالمتدار
پیشگیری کنند اما ثابت نشد که بتوانند احتمال انتقال این ویروس
را از بین ببرد (ناقل بدون عالمت) .ما هنوز جواب کاملی برای این
سؤال نداریم اما به نظر میرسد احتمال انتقال ویروس بعد از واکسینه
شدنکمترمیشود.
همچنین نمیدانیم آنتیبادیهای ساخته شده از واکسن کرونا تا
چه مدت دوام دارند اما نتایج میانمدت ،طبق آزمایشات ،دستکم
شش ماه دوام میآورند .مطالعهای دریافت آنتیبادیهای ساخته
شده با ابتالی واقعی به کووید –  ،19در بیشتر افراد حداقل تا شش
ماهمیماند.
آیا میتوانید انتخاب کنید کدام واکسن کووید – 19را بزنید؟
اگر واجد شرایط واکسیناسیون هستید ،باید هر واکسنی که وزارت
بهداشت برایتان در نظر گرفته و در دسترس است را بزنید .منتظر
برند بخصوصی نباشید .همهی واکسنهایی که تاکنون مجوز تولید
گرفتهاند ،بیخطر و مؤثرند و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها
( )CDCنیز برند خاصی از واکسن کووید –  19را بهتر از آن دیگری
نمیداند.
در ضمن از واکسنهای موجود در بازار آزاد استفاده نکنید زیرا هم
ممکن است تقلبی باشد و هم این که شرایط نگهداری و زنجیره سرما
و  ...در آن رعایت نشده باشد.
آیا کسی که واکسن میزند ممکن است به کرونا مبتال شود؟
بله .همانطور که در باال گفتیم واکسن ،مصونیت  100درصدی
ایجاد نمیکند؛ اما موجب کاهش شدت بیماری ،کاهش زمان
بستری در بیمارستان و کاهش مرگومیر خواهد شد.
معمولترینعوارضجانبیواکسنکووید 19کدامند؟
بعد از واکسیناسیون ممکن است دچار عوارضی شوید که عالئم
طبیعی بوده و نشان میدهند بدن شما در حال ایمنسازی است.
 .عوارض جانبی معمول شامل درد ،قرمزی و تورم در بازویی که
واکسن زده شده میباشد.
 .ممکن است احساس خستگی ،سردرد ،درد عضالنی ،لرز ،تب و
حالت تهوع نیز داشته باشید .این عوارض جانبی واکسن میتوانند
بر توانایی شما در انجام کارهای روزانهتان اثر بگذارند اما باید در عرض
چند روز برطرف شوند.
برای کاهش درد و ناراحتی بعد از واکسیناسیون چه میتوان
کرد؟
 .یک حولهی تمیز و خیس و خنک روی ناحیه تزریق بگذارید.
 .از دستتان استفاده کنید و حرکاتی ُ
سبک با آن انجام دهید.
 .در صورتی که تب دارید مایعات زیاد بنوشید و لباس خنک بپوشید

وبانظرپزشکتاناستامینوفنمصرفکنید.
عوارض جانبی واکسن بعد از دوز اول ظاهر میشوند یا دوز
دوم؟
عوارض واکسن در دوز اول و دوم مانند هم است؛ اما ممکن است
عوارض جانبی که بعد از دریافت دوز دوم ظاهر میشوند شدیدتر از
عوارضی باشند که بعد از دریافت دوز اول داشتید.
اگر باردار هستید میتوانید واکسن کووید – 19بزنید؟
در مورد بیضرر بودن واکسنهای کووید  19در زنان باردار تاکنون
اطالعات محدودی در دسترس است زیرا این واکسنها به طور دقیق
و گسترده روی زنان باردار آزمایش و مطالعه نشدهاند .آزمایشات در
مورد این مسئله در حال انجام هستند .توصیه میکنیم در این مورد
ً
حتما با پزشکتان مشورت کنید .در حال حاضر طبق دستورالعمل
کشوری واکسن کرونا برای خانمهای باردار و شیرده ممنوع است.
ایمنی که واکسن کووید –  19ایجاد میکند تا چه مدت ماندگار
است؟
ما نمیدانیم ایمنی ناشی از واکسن کووید  19تا چه زمانی ماندگار
است .چیزی که میدانیم این است که کووید  19بیماری بسیار
ُ
سخت ایجاد میکند و برای خیلی از افراد کشنده است .اگر شما
به کرونا مبتال شوید ،به احتمال زیاد آن را به عزیزانتان نیز منتقل
میکنید که ممکن است به سختی بیمار شوند .بنابراین زدن واکسن
کووید ،19انتخاب بهتر است.
کارشناسان در حال مطالعه هستند تا در مورد ایمنی طبیعی و
ایمنیباواکسن در مقابل کووید 19چیزهای بیشتری بفهمند.
اگر دچار کرونا شده و بهبود یافته باشید باز هم الزم است
واکسنبزنید؟
بله ،شما هم باید واکسینه شوید؛ زیرا کارشناسان هنوز نمیدانند
شما تا چه مدت در برابر ابتالی دوباره به کووید –  19ایمن هستید.
حتی اگر به تازگی از کووید 19بهبود یافته باشید ،هر چند نادر است،
ً
باز هم میتوانید به این ویروس مبتال شوید .البته حتما قبل از تزریق
باپزشکتانمشورتکنید.
نکته :اگر طی بیماریتان با آنتیبادی مونوکلونال یا پالسما تحت
درمان قرار گرفته باشید ،باید پیش از دریافت واکسن کووید – ،19
 90روز صبر کنید .اگر مطمئن نیستید تحت چه درمانی بودهاید از
پزشکتان سؤال کنید و هر سؤالی در مورد واکسن دارید از او بپرسید.
اگردچاربیماریدیگریباشیدمیتوانیدواکسنکووید– 19بزنید؟
کسانی که دچار بیماری دیگری هستند در صورتی که نسبت به
واکسن کووید – 19یا هر یک از ترکیبات موجود در این واکسن ،آلرژی
شدید و فوری نداشته باشند میتوانند واکسینه شوند .زدن واکسن
کووید – 19برای همهی افراد بزرگسال که دچار بیماریهایی هستند
مهم و ضروری است زیرا این افراد بیشتر در معرض ابتال به بیماری
شدید ناشی از ویروس کرونا هستند.
اگر در حال حاضر به کرونا مبتال هستید میتوانید واکسن
بزنید؟
خیر ،کسانی که مبتال به کووید –  19هستند و عالئمی دارند باید
تا بهبودی کامل صبر کرده و واجد شرایط برای قطع قرنطینه شوند
و سپس واکسن بزنند.

 .افرادی که تستشان مثبت شده است اما عالئم کووید –  19را
ندارند نیز باید طبق همین روال ،واجد شرایط بشوند و سپس واکسن
بزنند.
 .این دستورالعمل شامل افرادی که پیش از دریافت دوز دوم واکسن
کووید –  19به این بیماری دچار شدهاند نیز میشود.
چه زمانی باید با پزشک تماس بگیرید؟
در بیشتر موارد ،درد و ناراحتی یا تب بعد از واکسیناسیون طبیعی
است و نشان میدهد بدنتان در حال ایمنسازی شما در برابر ویروس
است .اما در صورت موارد زیر با پزشکتان تماس بگیرید:
 .اگر قرمزی یا درد در ناحیه تزریق بعد از  24ساعت بدتر شد.
 .اگر عوارض جانبی برایتان نگران کنندهاند یا به نظر میرسد بعد از
چندروزکمترنشدهاند.
 .اگر متوجه شواهدی از آمبولی مانند کبودی ،تنگی نفس و ...
شدید.
اگرداروییمصرفمیکنیدمیتوانیدواکسنبزنید؟
شما باید مصرف داروهایی را که برای بیماریتان تجویز شده
ادامه دهید .در مورد اثرگذاری واکسن در زمان مصرف داروهای
سرکوبکنندهیسیستمایمنیباپزشکتانصحبتکنید.
آیا بیماران سرطانی یا کسانی که تحت شیمیدرمانی هستند
میتوانندواکسنبزنند؟
در حال حاضر در کشور واکسیناسیون بیماران سرطانی در حال
انجام است .اگر در این مورد سؤالی دارید با پزشکتان مشورت کنید.
بسته به نوع سرطان و درمانی که دریافت میکنید ،ممکن است
پزشک توصیه به واکسن زدن یا به تأخیر انداختن آن تا مدتی کند.
کسانی که HIVمثبت هستند میتوانندواکسن کووید– 19بزنند؟
اگر HIVدارید ممکن است انتخاب کنید در صورت نداشتن آلرژی
به واکسن کووید –  ،19این واکسن را بزنید .اگر سیستم ایمنیتان
ضعیف است باید بدانید که این احتمال وجود دارد واکنش ایمنیتان
نسبت به واکسن کاهش پیدا کند.
کسانی که دچار یک بیماری خود ایمنی هستند میتوانند
واکسن کووید – 19بزنند؟
کارشناسان عقیده دارند افرادی که دچار بیماری خود ایمنیاند
میتوانند واکسن بزنند .واکسنهای کووید –  19دارای ویروسهای
زندهنیستندوافرادیکهبیماریخودایمنیدارندمیتوانندواکسینه
شوند.اماتاکنوناطالعاتیدرموردبیخطربودنواکسنهایکووید
–  19برای این بیماران وجود ندارد.
آیاوقتیواکسنمیزنیمناقلبیماریمیشویم؟
خیر .هیچ جای نگرانی وجود ندارد افرادی که واکسن کووید ۱۹
را دریافت میکنند چه در دوز اول و چه در دوز دوم ناقل این ویروس
نیستند و برای دیگران خطری وجود ندارد و در واقع نیازی به قرنطینه
ندارند.
چگونهباواکسیناسیونکرونامیتوانیمآنراشکستدهیم؟
باید حداقل  70درصد جمعیت واکسینه شوند و در این مدت هم
جهشجدیدیایجادنشودکهواکسنبررویآنمؤثرنباشد.بنابراین
در این مدت هم باید پروتکلها رعایت شود تا زنجیره انتقال از بین
برود.

بابرگزاریاختتامیهنخستینجشنوارهرسانهای«شهرما»شهرداریقم؛

برگزیدگان نخستین جشنواره رسانهای
«شهرما» معرفی شدند

نخستین جشنواره رسانهای "شهر ما" با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.
آییناختتامیهنخستینجشنوارهرسانهای«شهرما»پنجشنبهشببهصورتغیرحضوری
به منظور رعایت نکات بهداشتی از شبکه استانی صداوسیمای مرکز قم پخش شد.
این مراسم با سخنرانی دکتر سقاییان نژاد شهردار قم ،مهدی کالنترزاده مدیرکل ارتباطات
و اموربینالملل شهرداری قم و دبیر نخستین جشنواره رسانهای “شهرما” همراه بود .قرائت
بیانیه هیئتداوران و اعالم برگزیدگان از دیگر برنامههای مراسم اختتامیه این جشنواره بود.
بر اساس این گزارش ،نخستین جشنواره رسانهای “شهر ما” توسط شهرداری قم در
بخشهای مختلف برگزار شد که بخش اصلی این جشنواره ،شامل تولیدات متن محور در
بخشهایخبر،تیتر،گزارش،مصاحبه،یادداشتوتحلیلیبود.
بخش دیگر این جشنواره با موضوع تولیدات تصویری در بخشهای عکس ،گزارش
تصویری و پوستر برگزار شد .همچنین یکی دیگر از بخشهای اصلی جشنواره “شهر ما” با
موضوع تولیدات دیداری و شنیداری شامل بخشهای گزارش خبری ،فیلم کوتاه و کلیپ و
موشن و انیمیشن برگزار شد.
تولیدات علمی از دیگر بخشهای اصلی این جشنواره بود که در زمینه مقاالت علمی و
پایاننامه دانشگاهی موردبررسی هیئتداوران قرار گرفت .بخش ویژ ه نخستین جشنواره
رسانهای شهر ما نیز در زمینه رسانههای شهروندی شامل تولیدات شبکههای اجتماعی
و پیامرسانهای داخلی و خارجی بود.از دیگر بخشهای این جشنواره معرفی برگزیدگان
شایسته تقدیر بخش غیرفارسی ،برگزیده بخش موضوعات تخصصی و درنهایت برگزیده
بخش موضوعات ویژه بود.
شهردار قم :
ارتقاء حقوق و فرهنگ شهروندی هدف اصلی جشنواره بود
شهردار قم دراین مراسم با بیان اینکه مهمترین هدف شهرداری در برگزاری نخستین
جشنواره رسانهای "شهرما" ارتقاء حقوق و فرهنگ شهروندی بوده است گفت :برگزاری این
جشنوارهفرصتیبرایمعرفیظرفیتمدیریتشهریبهشهرونداناست.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد با تبریک ایام ماه مبارک رمضان و میالد با سعادت حسن
بن علی(کریم اهلبیت) و قدردانی از استقبال اهالی رسانه و هنرمندان از این جشنواره و
دستاندرکاران برگزاری آن اظهار داشت :ازاینجهت ارتقاء حقوق و فرهنگ شهروندی در
جشنواره بهعنوان یک اصل دنبال شد تا در گام نخست شهر را بشناسیم ،بنابراین اگر شهر
را همانند یک خانواده بزرگ شناختیم ،میتوانیم در مورد آن و چالشهای موجود صحبت
کنیم .وی ابراز کرد :همچنین میتوانیم روی نقاط مثبت آن حرف بزنیم و مطالبات آن را
دستهبندی و برنامهریزی کرده و تولیدات رسانهای مرتبط در این زمینه داشته باشیم.
شهردار قم با بیان اینکه شهرداری در ابعاد مختلف  ۳۷۲وظیفه دارد و این در شرایطی
بوده که شاید یک وزارتخانه  ۲۵وظیفه بیشتر نداشته باشد ،تصریح کرد :شناخت وظایف
مدیریت شهری یک ضرورت است و برگزاری جشنوارهها نیز فرصت مناسب برای معرفی
آن به شهروندان است .سقاییان نژاد افزود :برگزاری نخستین جشنواره رسانهای “شهرما”
سببایجادرقابتسالمدرانعکاسمطالبنسبتبهنقاطقوت،ضعف،فرصتوتهدیدهای
موجود در کالنشهر قم شد ،بهطوریکه قلمفرسایی بین رسانهها پدید آمد و اهالی رسانه در
احصای بهتر نقاط قوت ،ضعف و تهدیدها با هم به رقابت پرداختند.
وی به یکی دیگر از اهداف این جشنواره در راستای پرورش و تقویت رسانهها بهعنوان پل
ارتباطی،بینمردمومدیریتشهریاشارهکردوگفت:رسانههابابرگزاریاینجشنوارههااز
نظر علمی ،فنی و هنری تخصصیتر و دارای اطالعات بیشتر میشوند ،بهطوریکه بتوانند
این پل ارتباطی را بهخوبی انجام دهند .شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه مدیریت شهری از پول شهروندان ،شهر را اداره میکند و ارتباط آن بین مردم و رسانهها
میتواننددرپیشبرداهدافوبرنامههاتأثیربسزاییداشتهباشد.
وی آسیبشناسی ،رشد صحیح مطالبه گری ،رشد مردم برای مطالبه گری صحیح را از
دیگر دستاوردهای برگزاری نخستین جشنواره رسانهای “شهرما” عنوان کرد و یادآور شد:
همچنین این جشنواره میتواند مدیریت شهری را در حکمرانی و مدیریت اسالمی در شهر،
مدیریت یکپارچه شهری است که امروز جای آن خالی است و هنوز در شهر وحدت مدیریت
در نداریم کمک کند .سقاییان نژاد با بیان اینکه یکی از خألهای امروز در شهرها درآمد پایدار
شهری است ،این پرسشها را مطرح کرد که تا کجا باید دنبال شهرفروشی برویم؟ تا کجا باید
از اهداف اصلی شهر برای اداره شهر دور شویم؟ تا کجای شهر باید منابع طبیعی شهر را
ً
دستخوش برخی از مسائلی که صرفا جنبه درآمدی دارد قرار دهیم؟
وی با تأکید بر اینکه شناخت کالبد شهری نیز بسیار مهم است ،خاطرنشان کرد :قم

شاخصههای خاص خود را دارد و وجود حرم شریف مقدسه حضرت معصومه(س)  ،وجود
مسجد جمکران ،وجود حوزههای علمیه و بیوت مراجع محترم یک ظرفیت بزرگ برای این
کالنشهر به شمار میرود.
عضوهیئتعلمیدانشگاهبااشارهبهاینکهقمپایگاهوخاستگاهانقالباستوبایددراین
چهارچوبحرکتهایخودرااستوارکنیم،بهمفاهیمارزشیدرحوزهمدیریتشهریاشاره
و اذعان کرد :در این زمینه فرهنگ ایثار و شهادت بهعنوان یکی از حرکتهای اصل تمدن
نوین اسالمی و سبک زندگی شهروندان در شهر باید مورد توجه قرار گیرد.
شهردار قم همچنین به دیپلماسی شهری و ایجاد خواهرخواندگی بین شهرهای مختلف
بهمنظور بهرهگیری از ظرفیتها اشاره کرد و افزود :با توجه به اینکه موضوعات در داخل
شهرها کمتر لعاب سیاسی دارد ،مردم شهرها میتوانند با همصحبت کرده و در پی آن با
کاهش بسیاری از چالشها تفاهم و دیپلماسی بین شهرها و کشورها ایجاد کنند.
سقاییان نژاد در مورد دیگر دستاوردهای برگزاری جشنواره رسانهای “شهرما” خاطرنشان
کرد :در مدیریت شهری بهنوعی در رابطه با خانواده بزرگ صحبت میکنیم و تکتک افرادی
که در این خانواده زندگی میکنند شهروند این شهر هستند که با توجه به عالقهای که به
شهردارند،هرشهروندمیتوانددربرخیقسمتهایخبری،منبعخبریومنعکسکننده
مسائل و مشکالت شهری باشد.
دبیر نخستین جشنواره رسانهای «شهرما» اعالم کرد
ارسال ۱۱۵۷اثربهنخستینجشنوارهرسانهای“شهرما
دبیر نخستین جشنواره رسانهای "شهرما" نیز دراین مراسم از ارسال یک هزار و  157اثر
رسانهای به بخش اصلی و ویژه این جشنواره خبر داد.
مهدی کالنترزاده اظهار داشت :این آثار در رشتههای خبر ،تیتر ،گزارش ،مصاحبه،
یادداشت ،تحلیل ،عکس و گزارش تصویری ،پوستر ،گزارش خبری ،فیلم کوتاه ،کلیپ،
موشن و انیمیشن ،مقاالت علمی ،پایاننامههای دانشگاهی و همچنین رسانههای
شهروندی برگزار شد .به گفته وی ،بسیار عالقهمند بودیم جشنواره نخست و حسن ختام
آن را با حضور پرشور شرکتکنندگان ،عوامل اجرایی برگزار کنیم که به علت شیوع کرونا و
به جهت رعایت دستورالعملهای بهداشتی ستاد استانی و خط قرمزی که احترام سالمتی
داشتاختتامیهجشنوارهغیرحضوریبرگزارشد.
دبیر نخستین جشنواره رسانهای “شهرما” با بیان اینکه برگزاری این جشنواره حدود یک
سال طول کشید ،از همکاری تمام متولیان و مجریان این جشنواره ازجمله شهردار قم،
اعضای شورای اسالمی شهر مقدس قم ،همکاران اداره کل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری قم ،تمام سازمانها و معاونتها ازجمله معاونت خدمات شهری ،اعضای شورای
سیاستگذاری ،مسئول کمیتههای مختلف ،اصحاب فرهیخته رسانه ،محققان عزیز،
دانشجویان و طالب عزیزی که بهعنوان شرکتکننده در جشنواره بودند و رونق جشنواره را
صد افزودن کردند و تمام شهروندانی که در بخش رسانه شهروندی حضور داشتند ،قدردانی
کرد .وی با تأکید بر اینکه شهرداری  ۳۷۲مأموریت را انجام میدهد و در پی آن باید به دنبال
جلب و تقویت مشارکت شهروندان باشیم ،تصریح کرد :با بررسی صورت گرفته در اداره کل
ارتباطات شهرداری قم و مشورت نخبگان استانی و ملی قرار شد برای نخستین بار جشنواره
رسانهای که پیشازاین در بدنه شهرداری نیز سابقه برگزاری نداشت را در موضوعهای
تخصصیوعمومیبرگزارکنیم.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم ابراز کرد :نتیجه برگزاری این رویداد
رسانهای توسط شهرداری قم مشارکت و هنرنمایی یک هزار و ۱۵۷هنرمند و صاحب سبک
در این جشنواره بودیم که آثارشان را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.
وی خاطرنشان کرد :این جشنواره در راستای تزریق واژگان جدید و ادبیات موضوعی
اصحاب فرهیخته رسانه ،ازجمله حس مطالبه گری آنهم یک شهروند پویا و همسایه
حضرتمعصومه(س)برگزارشد.
کالنترزاده در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تمام دستاندرکاران برگزاری این
جشنوارهرسانهای“شهرما”گفت:امیدواریمباوعدهایکهشهردارمحترمدادهدرطولسال
 ۱۷عنوان جشنواره در شهرداری قم برگزار میشود و سال  ۱۴۰۰به برکت نگاه مهربان و
حضور گسترده اهالی رسانه و هنرمندان در جشنواره اول ،جشنواره دوم را که تجمیع ۱۷
جشنواره در شهرداری ،معاونتها ،مناطق ،سازمانها و مدیریتهای ستادی است را برگزار
کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد :جشنواره دوم رسانهای “شهرما” ،شایسته همسایههای حضرت
معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و در راستای حس مطالبه گری و تقویت روحیه

شهروند پویا و مطالبه گر برگزار شود.
اسامی کامل برگزیدگان به شرح زیر است:
تولیدات متن محور با داوری آقایان امیر کیهان ،مجتبی تونهای و ابراهیم فتحی
بخشخبر:
•مقاماولسیدمحمدرضابهشتیپورازخبرگزاریایرنا
• مقام دوم حسن شیخ حائری
• شایسته تقدیر یاسر ولیا بیدگلی از خبرگزاری فارس
بخشتیتر:
• مقام اول مهدی جعفری از نشریه ندای وطن
• مقام دوم ایمن السادات موسوی نژاد از خبرگزاری فارس
• مقام سوم وجیهه غالمحسین زاده از پایگاه خبری شهر۲۰
بخشگزارش:
• مقام اول یونس عزیزی از خبرگزاری ایبنا
• مقام دوم حسین طالبعلی از خبرگزاری فارس
• مقام سوم سمیه حیدری از خبرگزاری ایرنا
بخشیادداشتوتحلیل:
• مقام اول سیدمرتضی میرسراجی از پایگاه خبری تابناک
• مقام دوم زهرا چم از نشریه ثروت
• مقام سوم عباس جعفری از روزنامه ایمان
مصاحبه:
• مقام دوم محمدمهدی عنایت پور از پایگاه خبری شهر۲۰
• مقام سوم روحالله کرمانی از روزنامه ایمان
بخش تولیدات تصویری با داوری آقایان احمد وحید مقدم و ناصر ابراهیمی
بخشعکس:
• مقام دوم مسعود عرب شاهی
• مقام سوم زینب نصیری
بخشگزارشتصویری:
* مقام اول محمد محسن زاده از خبرگزاری میزان
* مقام اول محمد وحدتی از خبرگزاری صداوسیما ،مقام سوم محمد اخالقی
بخشپوستر:
* مقام دوم مهدی شوشتری
* مقام سوم حسن اسالمی
بخش تولیدات تصویری با داوری آقایان سید رائد امیری تهرانی ،سید امیر طباطبائی و

علیاصغرفاریابی
بخش گزارش خبری:
• طاهره رئیس جعفری از صداوسیمای مرکز قم
• محبوبه آقانوری از صداوسیمای مرکز قم
• فاطمه آقا محمدی صداوسیمای مرکز قم
تولیدات علمی با داوری آقای مصطفی موالیی و خانم مرضیه پورمحمدی
بخشمقاالتعلمی:
• مقام اول :محمد آقازاده
• مقام دوم :مجتبی علی شاهی
• مقام سوم :مریم دینوری
بخشپایاننامهدانشگاهی:
• مقام اول :هانیه کیانی بیگدلی
• مقام دوم :زهرا وثیقی زارع
• مقام سوم :علی محالتیان
بخش ویژه رسانههای شهروندی-تولیدات شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای
داخلی و خارجی
* مقام اول امیرحسین شعبان زاده
• مقام دوم فاطمه خجسته فر
•مقامسوممرتضیمقیمیفر
• مقام چهارم علیرضا سیفی
• مقام پنجم مهدی نجفی
بخشغیرفارسی:
• مقام اول مسلم تقوی خواه
• مقام دوم فاطمه خوشرو
بخشموضوعاتتخصصی:
• محمد آقازاده
بخشموضوعاتویژه:
• احمد ظهرابی
بر اساس این گزارش ،برگزیدگان میتوانند از روز شنبه ۱۸اردیبهشتماه به دبیرخانه این
جشنواره واقع در خیابان امام موسی صدر-ساختمان مرکزی شهرداری قم-طبقه ششم-
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل برای دریافت جوایز مراجعه کنند.
همچنین شماره تماس ۰۲۵-۳۶۱۰۴۰۹۸دبیرخانه جشنواره رسانهای شهر ما آماده
دریافتهرگونهنقطهنظر،انتقادوپیشنهاداست.
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اجتماعی

 شماره 5259ت وچهارم 
شنبه -یازدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

گفتگوباپژوهشگرحوزهمهدویتبهمناسبتسالروزتأسیسمسجدمقدسجمکران؛

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقم:

یک چهارم سال گذشته ،هوای قم
ناسالمبود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :در سال  ۹۹وضعیت هوای
شهر قم  ۲۷۷روز پاک و قابل قبول و  ۸۹روز ناسالم برای گروه های حساس و
عموم مردم بود.
سید رضا موسوی مشکینی گزارشی از برنامه ها و اقدامات این اداره کل در
سال  ۱۳۹۹ارائه کرد و افزود :در سال گذشته مکان مناسب جهت احداث
سایت پسماندهای صنعتی و ویژه استان قم پس از طی مراحل کارشناسی و
قانونی به تصویب رسید و سرمایه گذار صالحیت دار آن نیز تعیین شد که در روز
دوماردیبهشتماهامسالهمزمانباروزجهانیزمینپاکعملیاتاجراییآن
با حضور استاندار قم آغاز شد.
وی از انتقال پسماندهای ویژه و صنعتی استان قم به مراکز مجاز امحای
کشور به میزان حدود  ۴۵تن در سال گذشته و الزام واحدهای صنعتی به
ثبت نام در سامانه ( iranemp.irسامانه مدیریت پسماندها) خبر داد و گفت:
پارسال با ایجاد یک ناحیه صنعتی در منطقه بیدهند و توسعه ۴شهرک و ناحیه
صنعتی خورآباد ،سیرو ،شهاب و قنوات موافقت شده است.
شناسایی بیش از ۳۰۰گاراژ ضایعاتی متخلف
وی با بیان اینکه در سال  ۹۹بیش از یک هزار بازدید از واحدهای صنعتی
به صورت شبانه روزی و سرزده انجام شد و بیش از  ۴۰۰مورد اخطاریه رفع
آلودگی برای آنها صادر شدهاست ،خاطرنشان کرد :در سال گذشته همچنین
حدود  ۷۰۰مورد استعالم جهت تأسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی،
کشاورزی و خدماتی از این اداره کل صورت پذیرفته که با حدود  ۱۰درصد از
استعالمهامخالفتشدهاست.
موسوی با اشاره به شناسایی بیش از  ۳۰۰گاراژ ضایعاتی متخلف در سطح
شهر قم و همکاری در پلمب بیش از  ۱۳۰واحد از آنها در سال گذشته تصریح
کرد :در سال  ۹۹وضعیت هوای شهر قم  ۲۷۷روز پاک و قابل قبول و  ۸۹روز
ناسالم برای گروه های حساس و عموم مردم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری ثبت گنبد نمکی
شهر قم به عنوان اثر طبیعی ملی و ثبت نخستین ژئوپارک استان در منطقه
کوه دوبرادران ،گفت :در سال گذشته در حوزه تخلفات شکار و صید حدود
 ۷۰۰قطعه پرنده و ۲عدد پستاندار از شکارچیان کشف شده ۶،نفر شکارچی
پیش از شروع به شکار دستگیر شده و حدود ۴۰۰مورد تخلفات خرید و فروش
جانوران وحشی کشف و با متخلفان برخورد شده است.
تشکیل ۵۵پرونده تخلفات زیست محیطی در مجامع قضایی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از نصب پنل های خورشیدی در
پاسگاه محیط بانی سمندری و راه اندازی مجدد پاسگاه محیط بانی راهجرد
در منطقه حفاظت شده پلنگ دره در سال گذشته خبر داد و گفت :در سال
 ۹۹در حوزه محیط زیست انسانی ۲۹پرونده و در حوزه محیط زیست طبیعی
 ۲۶پرونده در مجامع قضایی تشکیل شدهاست.
موسوی با اشاره به برنامهها و اقدامات آموزشی و فرهنگی اداره کل حفاظت
محیط زیست استان قم در سال  ۹۹نیز خاطرنشان کرد :برگزاری دوره های
آموزشی متعدد عمومی و تخصصی برای کارکنان اداره کل ،برگزاری کارگاه
های آموزشی ویژه رابطین مدیریت سبز دستگاههای اجرایی و برگزاری ۱۱
جلسه اتاق فکر با حضور اعضای تشکل ها و فعاالن زیست محیطی استان قم
از جمله این اقدامات است.
وی در ادامه افزود :در سال گذشته همچنین کارگاههای آموزشی حضوری
و مجازی برای دبیران انسان و محیط زیست آموزش و پرورش ،آموزشیاران
نهضت سوادآموزی ،دبیران شورای امر به معروف ادارات دولتی ،مربیان پیش
دبستانی ،مربیان سالمت مدارس و مسؤولین  HSEواحد های صنعتی ،با
هدفارتقاءسوادوآگاهیزیستمحیطیدرمیاناقشارمختلفجامعهبرگزار
شدهاست.
از کمبود شدید اعتبارات و نیروی انسانی رنج می بریم
وی در پایان از کمبود شدید اعتبارات و منابع مالی و همچنین تعداد نیروی
انسانی به ویژه در حوزه یگان حفاظت در استان قم گالیه کرد و گفت :در
سالهای اخیر برای بهبود وضعیت اعتبارات و نیروی انسانی در این اداره کل
تالشهای بسیاری صورت گرفته و تا حدودی کاستیهای متعدد در حوزه
هایگوناگونترمیمشدهاست.
معاون جهاد کشاورزی استان قم:

 ۱۷هزار هکتار از مزارع قم سمپاشی شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت۱۷ :
هزار هکتار از مزارع غالت و کلزا قم برای مبارزه با بیماری ها و آفات سمپاشی
شد.
محمد علی سالمی افزود :دراین عملیات گسترده عالوه برسمپاشی برای
تغذیه مناسب گیاهان از محلولهای مخصوص هم استفاده کردیم که موجب
تقویتمزارعمیشود.
وی ادامه داد :امسال با توجه به این که بارندگی موثر کم داشتیم ،تنشها و
ی مزارع استان اهمیت بیشتری یافته
بیماریها در گیاهان زیاد بوده و سم پاش 
استوبایدبهسرعتانجاممیگرفتتاازآسیبهایاحتمالیجلوگیریکند.
وی بیان کرد :عملیات مهم مبارزه با آفات و بیماریها در مزارع قم به دلیل
شرایط آب و هوایی استان از اول فروردین ماه سالجاری با تمام توان آغاز شد
و کارشناسان شبکه مراقبت و پهنهها بر اجرای دقیق این کار نظارت مستمر
داشتند.
سالمی با اشاره به متحول شدن فرآیندهای سمپاشی با بهکارگیری پهباد،
گفت :از فناوریهای نوین همچون پهباد در عملیات سمپاشی مزارع استان
استفاده میشود ،پهباد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و پیشرفت به
حساب میآید ،سرعت کار را نیز باال میبرد.
وی با اشاره به نقش موثر شبکه مراقبت در اجرای موفق عملیات سمپاشی
زمینهای کشاورزی استان ،بیان کرد :در قم  ۲۰شبکه مراقبت در زمینه
نظارت بر فعالیتهای کشاورزی فعال است که  ۱۵مورد آن در سطح دشتها
و پنج مورد آن در مناطق کوهستانی استان است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم خبرداد:

بهرهمندیروستائیانبخشجعفرآباداز
خدمات کاروان سالمت
مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانقمازبهرهمندی ۱۲۰تنازروستائیان
بخش جعفرآباد از خدمات کاروان سالمت هالل احمر قم خبر داد.
محمدرضا بهرامی با اعالم این خبر گفت :همزمان با والدت با سعادت کریم
اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) کاروان سالمت هالل احمر استان قم با هدف
ارائه خدمات درمانی ،حمایتی و فرهنگی به روستاهای الویرآباد و نورآباد بخش
جعفرآباداعزامشد.
وی افزود :این کاروان به همت معاونت های امور داوطلبان و درمان و
توانبخشی و مشارکت داوطلبان و خیرین و پرسنل این جمعیت برگزار شد.
بهرامی ادامه داد :در این کاروان سالمت پزشکان متخصص اعم از اطفال و
زنانوزایمان،پزشکانعمومیوپرستارانجهتارائهخدماتدرمانیرایگانبه
بیماراننیازمندروستاهایبخشجعفرآبادحضورداشتند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قم با اشاره به اینکه  ۱۲۰تن از
روستاییاناینبخشبهصورترایگانویزیتشدندوهمچنینداروهایخاص
نیز در اختیار بیماران نیازمند قرا گرفت ،اظهار کرد :ویزیت منزل بیمارانی
که توانایی حضور در مراکز درمانی نداشتند ،اهدای سبدهای معیشتی به
خانواده های نیازمند و همچنین فعالیت های فرهنگی از جمله خدمات دیگر
این کاروان سالمت بود.

مسجد مقدس جمکران ،زمین شریف و برگزیده خدا

پژوهشگر حوزه مهدویت با بیان اینکه امام زمان (عج)
مستقیما به بنای مسجد مقدس جمکران امر فرموده
اند ،گفت :بنابر فرمایش امام زمان (عج) این مسجد،
زمین شریف و برگزیده از جانب خداوند است.
حجت االسالم افراسیابی به مناسبت هفدهم ماه
مبارک رمضان ،سالروز تأسیس مسجد مقدس جمکران
به امر مستقیم حضرت حجت (عج) ،گفت :آنچه مسلم
است ،این است که مسجد مقدس جمکران ،بیش از
یکهزارسالپیشبهفرمانحضرتبقیهالله(ارواحناله
فدا) در بیداری ،نه در خواب تأسیس گردیده و در طول
قرونواعصار،پناهگاهشیعیانوپایگاهمنتظرانوتجلی
گاه حضرت صاحبالزمان (علیه السالم) بوده است.
دستورساختمسجدمقدسجمکرانتوسط
حضرت مهدی (عج)
پژوهشگرحوزهمهدویتدرادامهافزود:عالمهبزرگوار،
میرزا حسین نوری در کتاب ارزشمند نجم الثاقب
جریان تأسیس مسجد مقدس جمکران را چنین آورده
است :شیخ فاضل ،حسن بن محمد بن حسن قمی،
معاصر شیخ صدوق ،در کتاب «تاریخ قم» از کتاب
«مونس الحزین فی معرفة الحق و الیقین» از تالیفات
شیخ صدوق ،بنای مسجد جمکران را به این عبارت
نقل کرده است :شیخ عفیف صالح حسن بن مثله
جمکرانی میگوید :شب س ه شنبه ،هفدهم ماه مبارک
رمضان سال  ۳۹۳هجری در سرای خود خفته بودم که
جماعتی به در سرای من آمدند .نیمی از شب گذشته
بود .مرا بیدار کردند و گفتند« :برخیز و امر امام محمد
مهدی صاحبالزمان (صلوات الله علیه) را اجابت کن
ی افزود:
که تو را میخواند .حجت االسالم افراسیاب 
حسن بن مثله میگوید« :من ،برخاستم و آماده شدم».
چون به در سرای رسیدم ،جماعتی از بزرگان را دیدم.
سالم کردم .جواب دادند و خوشامد گفتند و مرا به آن
جایگاه که اکنون مسجد (جمکران) است ،آوردند .چون
نیک نگاه کردم ،دیدم تختی نهاده و فرشی نیکو بر آن
تخت گسترده و بالشهای نیکو نهاده و جوانی سی
ساله ،بر روی تخت ،بر چهار بالش ،تکیه کرده ،پیرمردی
در مقابل او نشسته ،کتابی در دست گرفته ،بر آن جوان
میخواند .بیش از شصت مرد که برخی جام ه سفید و
برخی جامه سبز بر تن داشتند ،بر گرد او روی زمین نماز
میخواندند.
پژوهشگر حوزه مهدویت در ادامه گفت :حسن بن
ل میکند که آن پیرمرد که حضرت خضر (علیه
مثله نق 
السالم) بود ،مرا نشاند و حضرت امام (علیه السالم) مرا
به نام خود خواند و فرمود :برو به حسن بن مسلم بگو:
«تو ،چند سال است که این زمین را عمارت میکنی
و ما خراب میکنیم .پنج سال زراعت کردی و امسال
دگرباره شروع کردی ،عمارت میکنی .رخصت نیست
که تو دیگر در این زمین زراعت کنی ،باید هر چه از این
زمین منفعت بردهای ،برگردانی تا در این موضع مسجد
بنا کنند» .به حسن بن مسلم بگو« :این جا ،زمین
شریفی است و حق تعالی این زمین را از زمینهای
دیگر برگزیده و شریف کرده است ،تو آن را گرفته به زمین
خود ملحق کردهای! خداوند ،دو پسر جوان از تو گرفت
و هنوز هم متنبه نشدهای! اگر از این کار بر حذر نشوی،
نقمتخداوند ،از ناحیهای که گمان نمیبری بر تو فرو
میریزد».
دستوراقامهنمازمسجدمقدسجمکران،توسط
حضرت ولی عصر (عج)
ی افزود :حسن بن مثله
حجت االسالم افراسیاب 
عرض کرد« :سید و موالی من! مرا در این باره ،نشانی
الزم است ،زیرا مردم ،سخن مرا بدون نشانه و دلیل
ت
نمیپذیرند .امام (علیه السالم) فرمود :تو برو رسال 
خود را انجام بده .ما ،در اینجا ،عالمتی میگذاریم که
گواه گفتار تو باشد .برو به نزد سید ابوالحسن ،و بگو تا
برخیزد و بیاید و آن مرد را بیاورد و منفعت چند ساله را از
او بگیرد و به دیگران دهد تا بنای مسجد بنهند ،و باقی
وجوه را از رهق ،ناحیه اردهال که ملک ما است ،بیاورد،
و مسجد را تمام کند و نصف رهق را بر این مسجد وقف
کردیم که هر ساله وجوه آن را بیاورند و صرف عمارت
مسجد کنند .مردم را بگو تا به این موضع رغبت کنند و
عزیز بدارند و چهار رکعت نماز در اینجا بگذارند.
ن
پژوهشگر حوزه مهدویت در ادامه گفت :اما م زما 
ت نما ز میفرمایند  :دو
ح چها ر رکع 
(عج)  د ر توضی 
رکعت تحیت مسجد ،در هر رکعتیَ ،یک بار «سور ه
ُْ
ّ
حمد» و هفت بار سور ه «قل ُه َو الل ُه أ َح ٌد» بخوانند
ت بار بگویند و دو رکعت
و تسبیح رکوع و سجود را ،هف 
نماز صاحبالزمان (علیه السالم) بگذارند ،بر این نسق
َ َ
که در هنگام خواندن سور ه حمد چون به ِ«إ ّیاک ن ْع ُب ُد َو
ّ َ
اک َن ْس َت ُ
عین» برسند ،آن را صد بار بگویند و بعد از آن
ِإی
فاتحه را تا آخر بخوانند .رکعت دوم را نیز به همین طریق
تباربگویند.
انجامدهند.تسبیحرکوعوسجودرانیزهف 
هنگامی که نماز تمام شد ،تهلیل (یعنی ال اله اال الله)
بگویندوتسبیحفاطم هزهرا(علیهاالسالم)رابگویند.آن
گاه سر بر سجده نهاده ،صد بار صلوات بر پیغمبر و آلش
(صلواتاللهعلیهم)،بفرستند.
ی در گفتگو با خبرنگار
حجت االسالم افراسیاب 
مهرافزود :این نقل ،از لفظ مبارک امام (علیه السالم)
ّ
است که فرمود« :فمن صلهما ،فکانما صلی فی البیت
العتیق»؛ هر کس ،این دو رکعت [یا این دو نماز] را
بخواند ،گویی در خانه کعبه آن را خوانده است .حسن
بن مثله میگوید :در دل خود گفتم که تو اینجا را یک
زمین عادی خیال میکنی ،اینجا مسجد حضرت
صاحبالزمان (علیه السالم) است .پس آن حضرت
به من اشاره کردند که برو! استا د حوز ه علمی ه ادام ه
ل میکند ک ه چون مقداری راه
داد :حسن بن مثله نق 
پیمودم ،بار دیگر مرا صدا کردند و فرمودند« :در گل ه
جعفر کاشانی  -چوپان  -بزی است ،باید آن بز را بخری.
اگر مردم پولش را دادند ،با پول آنان خریداری کن ،وگرنه
پولش را خودت پرداخت کن .فردا شب آن بز را بیاور و
در این موضع ذبح کن .آن گاه روز چهارشنبه هجدهم
ماه مبارک رمضان ،گوشت آن بز را بر بیماران و کسانی
که مرض صعبالعالج دارند ،انفاق کن که حق تعالی
همه را شفا دهد .آن بز ،ابلق است .موهای بسیار دارد.
هفت نشان سفید و سیاه ،هر یکی به اندازه یک درهم،
در دو طرف آن است که سه نشان در یک طرف و چهار
نشان در طرف دیگر آن است» آن گاه به راه افتادم .یک
بار دیگر مرا فرا خواند و فرمود :هفت روز یا هفتاد روز در
این محل اقامت کن .پژوهشگر حوزه مهدویت در ادامه
گفت :حسن بن مثله میگوید :من ،به خانه رفتم و تمام
شب را در اندیشه بودم تا صبح طلوع کرد .نماز صبح

خواندم و به نزد علی منذر رفتم و آن داستان را با او در
میان نهادم .همراه علی منذر ،به جایگاه دیشب رفتیم.
او گفت« :به خدا سوگند که نشان و عالمتی که امام
(علیه السالم) فرموده بود ،اینجا نهاده است و مشاهده
کردیم که حدود مسجد ،با میخها و زنجیرها مشخص
شده است» .آن گاه به نزد سید ابوالحسن الرضا رفتیم.
چون به در منزل او رسیدیم ،غالمان و خادمان ایشان
گفتند« :شما از جمکران هستید؟» .گفتیم« :آری».
پس گفتند« :از اول بامداد ،سید ابوالحسن در انتظار
شما است» .پس وارد شدم و سالم گفتم .جواب نیکو
داد و بسیار احترام کرد و مرا در جای نیکو نشانید.
ل
ی افزود :حسن بن مثله نق 
حجت االسالم افراسیاب 
میکند که پیش از آنکه من سخن بگویم ،او سخن آغاز
کرد و گفت« :ای حسن بن مثله! من خوابیده بودم.
شخصی در عالم رؤیا به من گفت« :شخصی به نام
حسن بن مثله ،بامدادان ،از جمکران پیش تو خواهد
آمد .آنچه بگوید ،اعتماد کن و گفتارش را تصدیق کن
که سخن او ،سخن ما است .هرگز ،سخن او را رد نکن».
از خواب بیدار شدم و تا این ساعت در انتظار تو بودم.
حسن بن مثله ،داستان را مشروحا برای او نقل کرد.
سید ابوالحسن ،دستور داد بر اسبها زین نهادند .سوار
شدند .به سوی ده (جمکران) رهسپار گردیدند .چون به
نزدیک ده رسیدند ،جعفر شبان را دیدند که گلهاش را در
کنار راه به چرا آورده بود.
پژوهشگر حوزه مهدویت در ادامه گفت :حسن بن
ت سر گله میآمد،
مثله ،به میان گله رفت .آن بز که از پش 
به سویش دوید .حسن بن مثله ،آن بز را گرفت و خواست
پولشرا پرداخت کند که جعفرگفت«:به خداسوگند! تا
به امروز ،من این بز را ندیده بودم و هرگز در گل ه من نبود،
جز آن روز که در میان گله ،آن را دیدم و هر چند خواستم
که آن را بگیرم ،میسر نشد» .پس آن بز را به جایگاه
آوردند و در آنجا سر بریدند .سید ابوالحسن الرضا به آن
محل معهود آمد و حسن بن مسلم را احضار کرد و منافع
زمین را از او گرفت .آن گاه وجوه رهق را نیز از اهالی
آنجا ،گرفتند و به ساختمان مسجد پرداختند و سقف
مسجد را با چوب پوشانیدند .استا د حوز ه علمی ه افزود:
 سید ابوالحسن الرضا ،زنجیرها و میخها را به قم آورد و
در خانه خود نگهداری کرد .هر بیمار صعبالعالجی که
خود را به این زنجیرها میمالید ،در حال ،شفا مییافت.
ابوالحسن محمد بن حیدر گفت« :به طور مستفیض
شنیدم ،پس از آنکه سید ابوالحسن الرضا وفات کرد و
در محل ه موسویان (خیابان آذر فعلی) مدفون شد ،یکی
از فرزندانش بیمار گردید .داخل اطاق شده سر صندوق
را برداشت زنجیرها و میخها را نیافت.
شبهاتدرخصوصمسجدمقدسجمکران
پژوهشگر حوزه مهدویت با اشاره به برخی شبهاتی که
در سالیان اخیر به بنای این مسجد مقدس وارد شده،
افزود :متأسفانه در سالهای اخیر ،برخی ناخواسته یا
آگاهانه نوک پیکان شبهات را به سوی این مسجد هدف
گرفته و در سند آن تشکیک کردهاند .از جمله دالیل این
موضوع را نیز عدم تشرف امام خمینی (ره) در طول عمر
پربرکت خویش به این مسجد عنوان میکنند ،در حالی
که چنین صحبتهایی صحیح نیست و علمای قدیم و
معاصر از جمله حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)
بارها به مسجد مقدس جمکران مشرف شدهاند.
حجت االسالم افراسیابی در ادامه گفت :آیت الله
سبحانی به نقل از امام خمینی (رحمت الله علیه)
میگوید« :در دوران جوانی ،پنجشنبه و جمعهای بر
ما نگذشت مگر اینکه با دوستان جلسه انسی تشکیل
دهیم و به خارج از قم و بیشتر به سوی جمکران برویم.
در فصل برف و باران ،در خود حجره ،به برنامه انسی
مشغول میشدیم و هنگامی که صدای مؤذن به گوش
میرسید،همگیبهنمازمیایستادیم».
وی افزود :همچنین آیت الله سید عبدالکریم
کشمیری فرمودهاند :در دیداری که در جماران با
حضرتامامخمینی(رحمتاللهعلیه)داشتمحضرت
امام دستم را گرفت و فرمود :آقای کشمیری برو مسجد
جمکران و برای من دعا کن.
حجت االسالم افراسیابی با بیان اینکه مدارک زیادی
در خصوص تشرف حضرت امام (ره) به مسجد مقدس
جمکران وجود دارد ،افزود :گزارشاتی از سوی سازمان
ساواک در قبل از انقالب وجود دارد که نشان میدهد،
امام خمینی (رحمت الله علیه) در عصر روز چهارم
خرداد سال ۱۳۴۳شمسی ،قصد اقامه نماز و سخنرانی
در مسجد مقدس جمکران را داشته است .همچنین در
سند دیگری اشاره شده که در زمان دیگری ،حضرت
امام (ره) ساعت ۴صبح به مسجد مقدس جمکران رفته
و ساعت  ۶:۳۰از آن مسجد خارج شده است.
وی در ادامه گفت :در سالهای اخیر نیز فیلم
مستندی توسط مسجد مقدس جمکران تهیه شده
است که در آن فیلم ،حضور امام خمینی (رحمت الله
علیه) در تاریخ  ۱۷اسفند  ۱۳۵۷در شهر مقدس قم و
سفربهمسجدمقدسجمکراننمایشدادهشدهاست.
پژوهشگر حوزه مهدویت با اشاره به مأموریت یافتن
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای ساماندهی به
وضعیت جمکران از سوی حضرت امام (ره) ،گفت :در
آغاز پیروزی انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی (ره)
تعدادی از اعضای جامعه مدرسین را مأمور رسیدگی به
وضع مسجد مقدس جمکران نمود .این آقایان پس از
بررسی همه جانبه و تبادل نظر با هیأت امنای مسجد،
با توجه به اهمیت این مکان مقدس ،پیشنهاداتی
را تهیه و برای تصویب نهایی طی نامهای در تاریخ

/۱۷/۰۲ ۱۳۵۸به محضر حضرت امام تقدیم کردند.
حجت االسالم افراسیابی افزود :در این نامه آمده
است که با توجه به اقبال روزافزون مردم به مسجد
صاحبالزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در
جمکران ،باید حفاظت و رفاه زائران بیش از گذشته
مورد توجه قرار گیرد و طرحهای جالب و اصالحی بسیار
کامل ،به فوریت با رعایت االهم فاالهم به اجرا درآید.
استاد حوزه علمیه ادامه داد :در بخش دیگری از نامه
آمده است که با توجه به اینکه مسجد مقدس جمکران
یادگاری عظیم از حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)
بوده و آن سرور امر به ساختن مسجد و توجه شیعیان
به آن نمودهاند  -طبق روایت مرحوم شیخ صدوق
(ره)  -بنابراین وقف عام محسوب شده و امر تولیت آن
با حاکم شرع بوده و اداره آن زیر نظر حاکم شرع ،با
هیأتی از عدول مؤمنین و ثقات مطلع امین و عالقهمند
به آن جناب باید باشد و کلیه اموال و عوائد حاصله باید با
ً
حفظ مصالح مسجد ،دقیقا صرف عمران و توسعه و رفع
نیازمندیهایآنمکانشود.
وی افزود :در صحیفه امام ،جلد  ،۷صفحه ۱۹۵
آمده است که امام خمینی (ره) نیز در پاسخ نامه چنین
نوشت :آنچه را حضرات آقایان مدرسین [اعضای جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم] تصویب کردهاند ،مورد تأیید
اینجانبمیباشد.
مسجد مقدس جمکران از دیدگاه مراجع و علما
پژوهشگر حوزه مهدویت در ادامه با اشاره به مستندات
تاریخی و دیدگاه مراجع و علما درباره مسجد مقدس
جمکران ،گفت :قدیمیترین اسناد و شواهد موجود
درباره حضور علما در مسجد مقدس جمکران به بیش
از  ۳۵۰سال پیش باز میگردد .این سند ،دستخط
علمالهدی محمد بن محسن فیض کاشانی (متوفای
 ۱۱۱۵هجری قمری) فرزند مأل محسن فیض کاشانی
است؛ وی نوشته است :فی سنه [ ۱۰۸۰هجری
قمری] در جوار والد موالنا حجة الله العالمین روحی
فداهمشرفشدیمبرحرماهلبیت(صلواتاللهعلیهم)
[حضرت معصومه سالم الله علیها] و بعد مشرف شدیم
به زیارت مسجد مقدس جمکران که از مضافات قم
المشرفهمیباشد.حقیرفقیرشنیدمازوالدمکرمروحی
فداه که موالنا شیخ محمد بهاالدین آملی [شیخ بهایی]
(عطر الله مرقده) و موالنا حضرت عالمه آخوند مأل
محمد تقی مجلسی [مجلسی اول] (عطر الله مضجعه)
به این مکان مقدس مشرف میشدند.
حجت االسالم افراسیابی در ادامه گفت :علمای
ً
معاصر در طول حضور در قم ،مکررا به مسجد مقدس
جمکران مشرف میشدند و در خصوص جایگاه و مقام
واالی مسجد مقدس جمکران مطالب ارزشمندی بیان
کردهاند .از جمله مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
در دیدار جمعی از روحانیون در اول اسفند ۱۳۷۰
میفرمایند :نماز شب خواندن ،نافله خواندن ،دعا
خواندن ،ذکر گفتن ،متوجه خدا بودن ،زیارت رفتن،
توسل کردن و به مسجد مقدس جمکران رفتن ،سازنده
است .اینها شما را پوالدین خواهد کرد.
استاد حوزه عملیه افزود :همچنین آیت الله العظمی
بروجردی (ره) فرمودند :اگر موفق بشوم ،در قم دو کار
انجام خواهم داد؛ یکی راه مسجد جمکران را باز خواهم
کرد ،دومی بیمارستانی در شهر قم بنا خواهم نمود.
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) فرمودند :هر وقت
برای حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) مشکل
پیش میآمد ،مرحوم پدرم که خود از عاشقان امام زمان
(عجل الله تعالی فرجه الشریف) بود و عالقه زیادی به
مسجد مقدس جمکران داشت ،به محضر آقا (آیت الله
العظمی بروجردی) عرض میکردند یک قربانی برای
مسجدجمکرانبفرستیدتارفعمشکلشود.
پژوهشگر حوزه مهدویت ادامه داد :آیت الله العظمی
فاضل لنکرانی (ره) نیز فرمودند :در دوران طلبگی ،من
خیلی به مسجد مقدس جمکران میرفتم ،شاید بیشتر
از پانصد مرتبه باشد و کرامات زیادی در این مسجد
مقدس دیده و شنیدهام.
حجت االسالم افراسیابی افزود :آیت الله العظمی
نجفیمرعشی(ره)دربارهمسجدجمکرانمیفرمایند:
در این مسجد شریف مکرر کراماتی دیده شده است که
مرحوم شیخ محمد علی کچوئی معروف به قمی در
کتاب تاریخ قم در جلد اول و دوم اشاره کرده به کراماتی
که در آنجا اتفاق افتاده است و اشخاصی که شرفیاب
حضور مبارک حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه
الشریف) شدهاند .حقیر خودم مکرر کراماتی در آنجا
مشاهده کردهام .چهل شب چهارشنبه ،مکرر موفق
شدم که در آن مسجد بیتوته کنم و جای تردید نیست که
از امکنهای که مورد توجه و منزول برکات الهی میباشد
و بعد از مسجد سهله ،این بهترین مقام و بهترین جایی
است که منتسب به حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی
فرجه الشریف) میباشد .استاد حوزه عملیه به سخنان
آیت الله صافی گلپایگانی اشاره کرد و گفت :این مرجع
تقلید میفرماید که حقیر از طفولیت که در خدمت
مرحوم والد به قم مشرف میشدم به سعادت تشرف به
مسجد مقدس جمکران نائل میگشتم .آن مرحوم که
در ارادت و چاکری به آستان مالئک پاسبان حضرت
بقیه الله االعظم (ارواح العالمین له الفداء) مشار بالبنان
(معروف) بودند و مصدر خدماتی به آن حضرت شده
بودند و توجهاتی مشاهده کرده بودند ،اصرار داشتند
که مهما امکن (در حد امکان) پیاده به مسجد مقدس
جمکران مشرف شوند و به فیض نماز و عبادت در آن
مکانمبارکنائلمیگشتند.

نماینده ولی فقیه در استان قم :

خسته شدن تدریجی آفت تشکل های
دانشجوییاست
نماینده ولی فقیه در استان قم گفت :تشکل های دانشجویی و جوان باید با
مدیریت قوی و شبکه سازی و با روحیه خالقیت و ابتکار کار کنند و یکی از آفت
های این تشکل ها استمرار نداشتن و خسته شدن تدریجی است.
آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار اعضای بسیج دانشجویی استان قم در
سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به نزدیک بودن شب قدر و نزول قرآن
در این شب مبارک اظهار کرد :شب قدر ،شب طی کردن راه هزار ماهه به شرط
معرفت و توسل به خدا و اهل بیت(ع) است.
وی با بیان اینکه ما باید در این شب عزیز به امام عصر(عج) داشته باشیم و بدانیم
که ایشان صاحب ما هستند و کارها به دست ایشان انجام می شود ،افزود :باید
سعی کنیم که بهترین اعمال را در این شب انجام دهیم و به اندازه وسع خود از
این شب توشه برداریم.
نماینده ولی فقیه در استان قم با اشاره به نزدیک بودن انتخابات با بیان اینکه
خداوند سرنوشت هر ملتی را به دست خود آن ملت تغییر می دهد ،افزود:
دشمنان ما به دنبال مشارکت نکردن مردم در درجه اول و انتخاب نادرست در درجه
دوم هستند و باید توجه داشت افرادی که تأیید صالحیت می شوند کف صالحیت
ها را در زمان انتخاب دارند و گاهی این صالحیت ها کامال زیر و رو میشود.
وی با بیان اینکه نباید مورد تأثیر تبلیغات و القائات دشمن قرار بگیریم ،گفت:
همینطور نباید مورد تأثیر جریانات خطی ،حزبی و جناحی باشیم و اینطور نباشد
که اگر جریان رقیب ،فرد خوب و شایسته ای را معرفی کرده است ما از او طرفداری
نکنیم.
انتخاب نادرست ظلم به اسالم و امام است
سعیدی با بیان اینکه افرادی که به جای مردم تحلیل می کنند کار دشواری را به
عهده گرفته اند ،افزود :اگر انتخاب درستی انجام ندهیم و افراد درستی انتخاب
نشوند اولین ظلم به اسالم و در درجه بعد به خودمان و به امام(ره) و شهدا ظلم
کرده ایم .وی با تأکید بر اینکه در این  ۴۲سال همیشه دست خدا پشت سر مردم
بوده و حضور تأثیرگذار جوانان در عرصه های مختلف انقالب را شاهد بوده ایم،
ادامه داد :تشکل های دانشجویی و جوان باید با مدیریت قوی و شبکه سازی و با
روحیهخالقیتوابتکارکارکنندویکیازآفتهایاینتشکلهااستمرارنداشتن
و خسته شدن تدریجی است .تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با بیان اینکه در
ایام انتخابات گروه های خوب و پر شوری شکل می گیرند اما افرادی هم همیشه
به دنبال به انحراف کشاندن آن هستند ،افزود :فرقه هایی که در صدر اسالم به
وجود می آمد توسط افرادی هدایت میشد که مردم احتمال بیراهه رفتن آنها را
نمی دادند و داخل تشکل های ناب نفوذ می کردند و به تدریج به بیراهه می رفتند.
امام جمعه قم با اشاره به تدبیر و حوصله مقام معظم رهبری در جریان فتنه ۸۸
که در نهایت با حضور و حمایت مردم فتنه از بین رفت ،گفت :گاهی اوقات از کنار
مواضع مقام معظم رهبری در رابطه با برجام تحلیل هایی به وجود می آید که گمان
می شود مقام معظم رهبری به صالح نیست وارد برخی جریانات شوند و مردم باید
ورود پیدا کنند ولی به طور کلی باید مراقب باشیم که در تحلیل های خود از مقام
معظم رهبری جلو نیافتیم و برای خدا کار کنیم تا در این صورت خدا هم به ما
کمک خواهد کرد.
تشکیل قرارگاه دولت جوان حزباللهی در قم
در ابتدای این دیدار جواد رفعت نژاد مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان قم
با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به روی کار آمدن دولت جوان حزب
اللهی گفت :در این راستا قرارگاهی با همین عنوان با اهداف راهبردی در بسیج
دانشجوییشکلگرفتهاست.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان قم با بیان اینکه برنامه های راهبردی این
قرارگاهتوسطشورایسیاستگذاریوتصمیمگیریبرنامهریزیوابالغمیشود،
گفت :ما تا کنون سه راهبرد را در این شورا پیش بینی کرده ایم که راهبرد اول بحث
روایتگری پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسالمی در سطح شهر است تا بتوانیم
فضای امید را در جامعه ایجاد کنیم.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم:

خدمت به مردم عبادت و جهاد در راه
خدا است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم گفت :خدمت به مردم عبادت و جهاد در راه
خدا است و طبق روایات کسی که خدمت میکند مانند کسی است که در خون
خودش در راه خدا میغلتد.
حجت االسالم و المسلمین محمود محمدیعراقی در مراسم معارفه و تکریم
رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه افزود :در روایات ،کمتر امری به اندازه
خدمت به مردم مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
وی ،با بیان اینکه مقام معظم رهبری بنیانگذار مرکز خدمات حوزههای علمیه
بوده است ،افزود :وظیفه داشتم از جانب رهبر معظم انقالب ضمن ابالغ سالم
ایشان ،تقدیر ایشان از تالش مدیر سابق مرکز خدمات حوزه های علمیه را ابالغ
کنم .محمدی عراقی ،گفت :عهده داری مدیریت مرکز خدمات حوزه های علمیه
نیازمند شرایط بسیاری است که مهمترین شرط مسئولیت در این مرکز عشق
به خدمت است که حجت االسالم و المسلمین میرمحمدی رئیس جدید مرکز
مدیریت خدمات حوزه دارای این ویژگی برجسته است.
وی با بیان اینکه عشق به خدمت سرمایه تمام کسانی است که در این مرکز
مشغولفعالیتهستند،گفت:فعالیتدرمرکزخدماتیککارکارمندینیست،
بلکه اصل در اینجا خدمت عاشقانه است؛ لذا تکریم روحانیون و حفظ عزت آنها
اصلی اساسی است که باید در تمامی برنامهها مورد توجه قرار گیرد.
محمدیعراقیبااشارهبهتأکیدرهبرمعظمانقالببرهماهنگیمرکزخدماتبا
حوزهعلمیهوشورایعالیحوزههایعلمیهافزود:اینهماهنگیبااستقاللمرکز
مدیریت خدمات حوزه منافاتی ندارد بلکه این هنر مدیریت مدیران این مرکز است
که ضمن حفظ استقالل این مرکز ،این هماهنگی را ایجاد کنید.
وی بیان کرد :اقدامات مناسبی در دوره مدیریت حجت االسالم و المسلمین
ربانی انجام و سامانههای خوبی ایجاد شده است تا طالب نیازی به مراجعه به مرکز
نداشته باشند و به صورت مجازی امور خود را پیگیری کنند که باید چنین اقدامات
و ابتکاراتی در این مرکز ادامه یابد.
رئیس جدید مرکز خدمات حوزه های علمیه نیز در این آئین با بیان اینکه رویکرد
مرکز خدمات ارائه خدمات هدفمند با رسالت حوزه است ،گفت :باید از طالبی که
در شهرها و روستاها در انجام رسالت طلبگیشان موفق بودهاند بیشتر حمایت
کنیم تا دغدغه کمتری در زندگی داشته باشند.
حجت االسالم و المسلمین سید جالل الدین میر محمدی بیان کرد :توفیق
خدمت به مردم و خدمت به سربازان امام زمان (عج) افتخار بزرگی است و به
این توفیق افتخار میکنم به ویژه که با عنایت و نظر مقام معظم رهبری بر بنده
تعین پیدا کرده است .رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه ادامه داد :امروز مرکز
خدمات به جایگاهی رسیده است که مقام معظم رهبری ،مراجع عظام تقلید و
بزرگان حوزوی و مراکز حوزوی از این مرکز خرسند هستند.
وی با تاکید بر اینکه مرکز خدمات ظرفیتهای سازمانی ،ساختاری و مأموریتی
بسیاری دارد و این ظرفیت باید در خدمت حوزههای علمیه باشد گفت :فلسفه
وجودی مرکز خدمات ،خدمت به حوزههای علمیه است و مرکز خدمات مقدمهای
برایمراکزحوزویاست؛ازمدیرانمراکزحوزویتقاضامیکنمکهبندهرابهعنوان
نیرویخودشانمحسوبکنند.رئیسمرکزخدماتحوزههایعلمیهبابیاناینکه
مقام معظم رهبری بارها بر استقالل مرکز خدمات حوزه تأکید داشتهاند ،گفت:
این استقالل به این معنا نیست که یک نگاه رقابتی و دوگانگی در حوزه علمیه
ایجادشودبلکهتمامیمراکزبایدیکهمافزاییووحدتواتفاقنظرداشتهباشند.
در این آئین حجت االسالم و المسلمین محمدی عراقی رئیس دفتر رهبر معظم
انقالب در قم حکم انتصاب حجت االسالم و المسلمین سید جالل الدین میر
محمدی به عنوان رئیس جدید مرکز خدمات و همچنین اعضای جدید هیات
مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه را قرائت و از زحمات ۱۰ساله حجت االسالم
و المسلمین ربانی رئیس سابق این مرکز قدردانی کرد.

اقتصادی5

 شماره 5259ت وچهارم 
شنبه -یازدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

کاهش متوسط قیمت مسکن در فروردین آغازی بر ثبات یا رکود ؟

محتملترین سناریوی قیمت مسکن

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند :کاهش  ۳درصدی متوسط
قیمتمسکندرفروردینماهامسال،میتواندسرآغازتوقفرشدجهشگونه
قیمت مسکن در سال جاری باشد.
بانک مرکزی چند روز پیش گزارش وضعیت بازار مسکن در فروردین امسال
را منتشر کرد که حکایت از آن داشت که در فروردین امسال متوسط قیمت
مسکن که در اسفند ماه سال گذشته برای نخستین بار به باالی  ۳۰میلیون
تومان رسیده بود ،به زیر  ۳۰میلیون تومان بازگشته و کاهش  ۳.۱درصدی
متوسطقیمتمسکنثبتشدهاست.
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن در سال گذشته از اتمام جهشهای
سنگین در بازار مسکن خبر داده و آغاز دوره پسا جهش قیمتی مسکن را
نوید داده بودند ،شاهد مدعای آنها نیز کاهش ۱.۸درصدی قیمت مسکن در
آذر ماه نسبت به آبان ماه و افزایش اندک  ۱.۸درصدی قیمت مسکن در آبان
نسبت به مهر ماه سال گذشته بود؛ چرا که در ماههای قبل از آن به خصوص
در دو ماه مرداد و مهر ،۹۹رشد ۱۰درصدی قیمت ماهانه مسکن رخ داده بود
و حال که این رشد قیمتها به کمتر از ۲درصد یا رشد منفی در آذر ماه منتهی
شده بود ،کارشناسان آن را به آغاز دوره ثبات قیمت مسکن تعبیر میکردند.
امابرخالفاینادعاها،زمستانیسختدرانتظاربازارمسکنبودوهمزمان
با رکود معامالت ،دو رشد قیمتی «ماهانه»  ۳.۷و  ۶.۶درصدی به ترتیب در
بهمن و اسفند سال گذشته به ثبت رسید که هر چند از جهشهای ماهانه۱۰
ً
و ۱۲درصدی فاصله داشت ،اما ارقام نسبتا باالیی محسوب میشد.
اینک نیز با توجه به کاهش  ۳درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه،
برخی کارشناسان معتقدند از رشد جهش گونه مسکن طی سال جاری
خبری نخواهد بود .در عین حال برخی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن
هم معتقدند نمیتوان ماه پر تعطیالت فروردین امسال را مالکی برای ادامه
روند کاهشی قیمت مسکن دانست و باید همزمان با آغاز فصل جابه جایی
ً
مستأجران که معموال بر بازار خرید و فروش مسکن نیز تأثیر دارد و همچنین
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و توقف محدودیتهای کرونایی ،به
تحلیل وضعیت بازار مسکن در سال جاری پرداخت.
عدهای از کارشناسان بازار مسکن نیز کاهش قیمت ارز و سکه در هفتههای
اخیر را از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت مسکن در فروردین امسال عنوان
میکنند.
کارشناس اقتصاد مسکن :کاهش ریسکهای اقتصادی ،عامل ثبات بازار
مسکن
فخرالدین زاوه ،پژوهشگر بازار مسکن در گفت وگویی با بیان اینکه قدرت
خرید خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته ،اظهار کرد :علی رغم افزایش
قیمتمسکندرسالهایاخیر،روندرشددرآمدهامتناسبباافزایشقیمت
مسکننبودهاست.
وی ادامه داد :در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها ،جایگزینی برای تقویت
قدرت خرید وجود نداشته و سیستم بانکی بعنوان تأمین کننده مالی خرید
مسکن خانوارها (وام خرید مسکن) نیز نتوانسته این کاهش قدرت را با
آگهیمزایدهتلفنهمراه
مزایده خط کارکرده تلفن همراه اول به شماره 09123520256
مربوط به پرونده کالسه( 139904030011002705با شماره بایگانی
)9902911
بموجب پرونده اجرائی کالسه  9902911له :بانک کشاورزی قم و علیه:
آقای عباس بهادری ،و بنابه درخواست وارده بشماره  23مورخ 1400/01/07
بستانکار پرونده ،خط همراه اول به شماره  09123520256متعلق به آقای
عباس بهادری بازداشت گردیده است و از طریق مزایده بفروش میرسد:
خطکارکردههمراهاولبهشماره 09123520256کهقیمتآنتوسطاتحادیه
صنف تعمیرکاران و فروشندگان تلفن ثابت و همراه قم به مبلغ 90/000/000
ریال (نود میلیون ریال) ارزیابی شده ست و از طریق مزایده به فروش میرسد.
مزایده خط مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز یکشنبه مورخه
 1400/02/26در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی
(لواسانی) نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم-
اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود .مزایده از مبلغ پایه نود میلیون ریال
شروع و به باالترین قیمت فروخته خواهد شد .حق الحراج و نیم عشر دولتی مازاد
بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود .الزم به توضیح است مزایده
مذکور براساس آئین نامه اصالحی جدید اجرای مفاد اسناد رسمی انجام می
گیرد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب
سپرده ثبت به شماره شبا  980100004076013207895693IRبا شناسه
واریز  965108576100000002171323512006می باشد و حضور
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف  5روز ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب
صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف
مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل
استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ
ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود .درصورت توافق بر واریز غیرنقدی
با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد و
کلیه بدهیهای خط مذکور بر عهده برنده مزایده خواهد بود ،و چنانچه روز مزایده
مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در
همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات
وصول خواهد شد( .م الف )13895
تاریخ انتشار آگهی1400/02/11:
قوه قضائیه-سازمان ثبت اسنادو امالک کشور-اداره اجرای اسناد رسمی
قم

تسهیالت مناسب ،تقویت کند .بنابراین عمده خریداران مصرفی مسکن از
بازار خارج شدهاند.
وی افزود :از اواخر سال  ،۹۶جدیدترین دوره افزایش قیمت مسکن شروع
شد؛ در سال ۹۸نیز به نظر میرسید دوره جهشهای مسکن به اتمام رسیده
و به نوعی شاهد ثبات در بازار مسکن باشیم؛ ولی به دالیلی که به نظر میرسد
اصلی ترین آن ،ریسکهای غیر اقتصادی باشد و به بازار مسکن تحمیل شد،
ً
بازار مسکن مجددا به جهش خود ادامه داد.
زاوه ادامه داد :در سال  ،۹۹جهشهای قیمتی زیادی را تجربه کردیم البته
با اتمام انتخابات آمریکا در سال گذشته و کاهش سناریوهای بدبینانه ،به نظر
میرسید بخش مهمی از ریسکهای اقتصادی از بازار خارج شده باشد با این
وجود در نیمه دوم سال هم شاهد رشد قیمت بودیم.
سناریوهایاحتمالیقیمتمسکندرسالجاری
وی با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن ،اظهار کرد :به نظر
میرسد بهای «واقعی» مسکن در سال جاری کاهشی باشد؛ این کاهش
بهای واقعی مسکن به دو شکل صورت میگیرد :سناریوی محتمل این است
که قیمت اسمی مسکن در سال جاری ثابت بماند و بعد همزمان با افزایش
قیمتها در سایر بخشهای کاال و خدمات و تورم عمومی ،کاهش واقعی
قیمتمسکنرقمبخورد.
این مدرس دانشگاه افزود :با توجه به سطح باالی قیمت در شرایط فعلی
که سبب شده تا نسبت  Pبه ( Rتفاوت قیمت مسکن نسبت به اجاره) باال
باشد ،انتظار میرود سناریوی کاهش اسمی قیمت مسکن هم در پی باشد؛
کما اینکه در گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن فروردین امسال ،کاهش
ً
 ۳.۱درصدی قیمت مسکن را مشاهده کردیم؛ هر چند که معموال ماههای
فروردین هر سال به دلیل توقف معامالت و تعطیلیهای متعدد  -که امسال
محدودیتهای کرونایی این تعطیلیها را تشدید کرد -شاهد توقف رشد
اسمیقیمتمسکنهستیم.
محمود اوالد :گزارشهای بانک مرکزی اشتباه است
محموداوالد،کارشناساقتصادمسکننیزدرگفتوگوییدربارهچشمانداز
ً
بازار مسکن با توجه به کاهش نسبی میانگین قیمت در فروردین ماه ،اساسا
گزارش بانک مرکزی را غیرقابل اتکا میداند و میگوید :گزارش بانک مرکزی
درفروردینماهبرحسباطالعاتسامانهثبتمعامالتمسکنبهظاهرنشان
از کاهش  ۳.۱درصدی قیمت مسکن در تهران دارد .اما بسیاری از مردم این
آمار را باور ندارند و به شرایط واقعی بازار ارجاع میدهند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این آمار خطا دارد؟ ،گفت :کافی است
این گزارش (بازار مسکن فروردین ماه) را با گزارش بازار مسکن در اسفند ماه
مقایسه کنید ،میبینید که معامالت مسکن از نظر سطح زیربنا ،متوسط
قیمت واحدهای فروخته شده و نحوه توزیع آنها در سطح شهر تهران با هم
متفاوتاست.
اوالد ادامه داد :وقتی کل معامالت انجام شده ،کمی بیش از  ۲هزار واحد
است و از سوی دیگر ،ترکیب معامالت هم از نظر منطقه ،هم از نظر اندازه

واحدهای معامله شده و به ویژه ترکیب برحسب متوسط قیمت هر متر مربع
ً
متفاوتاست،واقعاچگونهمیتوانمقایسهمیانگینکرد؟
بانک مرکزی با آمار دارای چولگی ،نتیجه گرفته قیمت مسکن کاهش یافته
است
وی تصریح کرد :جالبتر اینکه بانک مرکزی با مقایسه میانگین قیمت در
ماههای اسفند ۹۹و فروردین ،۱۴۰۰نتیجه گرفته که متوسط قیمت مسکن
در تهران در ماه گذشته ۳.۱ ،درصد کاهش یافته است.
کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد :توزیعها نرمال نیستند و چولگی (عدم
تقارن توزیع احتمالی دادهها) دارند .به عنوان مثال ،در فروردین امسال ،در
مجموع سهم واحدهای با قیمت متری  ۴۰میلیون تومان به باال ۲.۸ ،درصد
کاهشوسهمواحدهایباقیمتمتریکمتراز ۴۰میلیونتومان ۲.۸،درصد
افزایش یافته است؛ آیا با وجود این تغییر ترکیب واحدهای معامله شده به نفع
واحدهای ارزانتر که میتواند به دلیل تفاوت در موقعیت ملک ،قدمت آن،
امکانات موجود در واحد و … باشد ،میتوان باز نتیجه گیری کرد که متوسط
قیمت در تهران ۳.۱درصد کاهش یافته است؟
بیت الله ستاریان :قیمت مسکن تا نیمه امسال دوباره اوج میگیرد
بیت الله ستاریان ،دیگر کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگویی درباره
کاهش قیمت مسکن در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی و ادامه روند
نزولی آن در ماههای آتی گفت :با اینکه بخواهیم گزارش یک ماهه را اساسی
برای تحلیل یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی کشور که نیاز به بررسی
نمودارهاوبردارهایمتعددیبراینتیجهگیریدارد،بدانیممخالفم.
وی ادامه داد :نمونه آن هم گزارشی است که بانک مرکزی از وضعیت بازار
مسکن در آذر ماه ارائه کرد که بر اساس آن ،قیمت مسکن کاهش یافته بود و
بسیاری از کارشناسان و مسئوالن بخش مسکن اعالم کردند که آذر ماه ،۹۹
آغاز روند نزولی قیمت مسکن است؛ اما بالفاصله پس از آن دوباره قیمتها
رشد کرد.
ستاریان با بیان اینکه ظرف  ۴۰سال اخیر (به جز یکی دو سال) ،همواره
بازار مسکن در فروردین ماه به دلیل کاهش معامالت و تعطیلی دفاتر مشاوران
امالک ،نزولی بوده افزود :امسال هم بالفاصله پس از تعطیلی نوروز ،شاهد
تعطیل شدن مشاوران امالک به دلیل محدودیتهای کرونایی در فروردین
ماهبودیم.
ً
وی یادآور شد :به دلیل انتخابات ریاست جمهوری که معموال تردیدهایی
ً
میان فروشندگان و خریداران مسکن ایجاد میکند ،احتماال اردیبهشت و
خرداد هم با رکود بازار و توقف معامالت مواجه باشیم؛ اما بر اساس مطالعات،
تا میانههای سال جاری ،شاهد بازگشت رشد قیمت ماهانه مسکن خواهیم
بود.
ارزش معامالت بازار مسکن دیگر قابل مقایسه با بازارهای ارز و سکه
نیست
ستاریان با اشاره به تأثیرگذار بودن برخی مسائل بین المللی بر بازار مسکن،
درباره اثرگذاری بازارهای موازی (ارز ،سکه و سهام) ،گفت :بازارهای موازی
همواره در کنار بازار مسکن فعالیت داشتهاند و از نظر حجم جابه جایی
نقدینگی ،بازارهای کوچکی نسبت به مسکن محسوب میشوند؛ ضمن
اینکه مسکن یک بازار بلند مدت محسوب میشود در حالی که بازارهای
موازی مانند ارز و سکه ،تأثیرپذیری کوتاه مدت دارند.
پارامترهایاقتصادکالن،نشاندهندهافزایشجهشیدوبارهقیمت
مسکناست
وی تأکید کرد :آنچه بر بازار مسکن تأثیرگذاری بیشتری دارد ،نقدینگی و
سایرمؤلفههایاقتصادکالناست؛دیگرنمیتوانپارامترهاییمانندبازارهای
موازی را در بخش مسکن مؤثر دانست؛ چرا که رشدی که سال گذشته در
بخش مسکن دیدیم ،آنقدر سنگین و کالن است که دیگر با پارامترهایی مانند
تغییر نرخ ارز و سکه ،قابل جابه جایی نیست .اگر متوسط قیمت اسفند ۹۷را
با اسفند ۹۹مقایسه کنید ،شاهد این رشد سرسام آور قیمتها در بازار مسکن
خواهیدبود.
ستاریان تصریح کرد :افزایشهای بی حد و حساب قیمت مسکن ،بسیاری
از خانوارهای متوسط را از بازار خارج کرده است و دیگر بخش مهمی از
خانوارها نمیتوانند با پس اندازهای مرسوم ،به بازار بازگردند؛ نقدینگی،
گردش پول و سیاستهای اقتصادی دولت از مسائل اثرگذار در بخش مسکن
است.
کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت :همواره در بخش مسکن یک
حرکت سینوسی داشتهایم و بعد از دو تا سه سال رکود ،یک جهش رخ می
داده است؛ اما اینکه آیا کاهش متوسط قیمت در فروردین امسال ،میتواند
آغازی بر ثبات یا رکود در قیمت مسکن باشد ،به نظر نمیرسد چنین باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سبتیک و ایستگاه پمپاژ و
تکمیل عملیات لوله گذاری انتقال آب از رودخانه تا مخزن بوستان پیامبر
شهرداری سلفچگان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری واحداث به شماره
 2000005096000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  ir.setadiran.wwwانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1400/2/2
میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت 14روز پنجشنبه تاریخ1400/2/2
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت 14:30روز شنبه تاریخ1400/2/25
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت10روز یکشنبه تاریخ1400/2/26
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاکت های الف:
آدرسسلفچگان.میدانولیعصر(عج).انتهایبلوارامامرضا(ع).
شماره تماس شهرداری سلفچگان02533663777-8 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
شناسه آگهی1129251:

معاونبرنامهریزیمسجدمقدسجمکرانمطرحکرد:

جایخالیمسجدمقدسجمکران
در الیحه بودجه
نیازمندحمایتدولتوتخصیصبودجههستیم

معاون برنامهریزی مسجد مقدس جمکران گفت :پروژههای عمرانی مسجد به
علت کمبود بودجه به کندی پیش میرود و در این راستا نیازمند حمایت دولت و
تخصیصبودجههستیم.
مهندس ابوالقاسم هاشمیاندرگفت وگویی اظهارداشت :در سال  ۹۲با اعطای
حکم تولیت مسجد جمکران به حجتاالسالم والمسلمین رحیمیان از سوی
مقام معظم رهبری ،دو انتظار رهبری از تولیت نیز بیان شد که اولین نکته تسهیل
بهرهمندی مشتاقان و دوم ایجاد فضای معنوی و قدسی برای استفاده روحی و
فکریمخاطباناست.
وی ادامه داد :ضرورت داشت مسجد دارای چشماندازی باشد که در مدت
حضورحجتاالسالموالمسلمینرحیمیانایندوانتظاربرآوردهشود،سندچشم
انداز ۱۲ساله مسجد مقدس جمکران با شعار ملجا عبادی و مرجع مهدوی در تراز
جهانی با اتکا بر این انتظارات تدوین شد.
وی افزود :این بیانیه در هفت ساحتها و سه منزلگا ه چهارساله متفاوت تدوین
خدمت رغبت انگیز است و برنامهها با تحقق
شده است که اولین منزلگاه با عنوان
ِ
و تالش برای انجام و تحقق این موضوع بنا شدهاست.
هاشمیان بیان کرد :در چهار سال دوم پاسخگویی رغبت و انگیز نیازهای معنوی
در نظر گرفته شده و سعی شده است به انتظارات مخاطبین درست پاسخ داده
شود.
وی بابیان اینکه منزلگاه سوم قرارگیری مسجد در عزیزترین جایگاه است،
تصریح کرد :این چشم انداز دارای  ۱۴بند است که این بندها شامل؛ تشکیل
حاکمیت معارف اسالم ناب محمدی ،مسجدی در تراز جهانی بر پادارنده نماز،
ترویج دهنده توحید و مناسک اسالمی؛ مجری مطالبات ومنویات ولی فقیه
و تامین کننده قانونهای انقالب اسالمی ،پناهگاهی رغبت انگیز و نشانهای
شناخته شده در عبور از فتنههای آخرزمان و فراهم آورنده جامعترین خدمات
معرفتی ومعنوی ،دارای رویکرد مخاطب محوری فعال با اهتمام به اصل تزکیه و
تعلیم معارف و زمینه ساز رشد و تعالی مخاطبان ،برخودار از منزلگاه بزرگ معارفی
و اقامتی ،ارائه دهنده الگویی شایسته برای سفر زیارت و معرفت افزایی دینی و
خدمتگزاری به بیش از یک میلیون زائر در هفته و پاسخگویی مخاطبانی از همه
اقشار ،قومیتها ،ملیتها و ادیان است.
ویادامهداد:جامعترینمرجعمهدویشدن،عرضهکنندهماندگارترینتصویر
وموثرتریناندیشهدرحوزهموعودگراییوابطالکنندهقرائتهایانحرافی؛متکی
به ظرفیتهای حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم؛ دارای تعاملی سازنده و
عمیق با بقاع و عتب ه مقدسه به ویژه حرم حضرت معصومه(س) مساجد و مراکز
مهدویدینیوعلمیدرسطحملیوفراملی،توسعهدهندهمنابعومشارکتهای
پایدار مردمی در قالب نذروات ،هدایا و موقوفات؛ دارای زیرساختهای راهبردی
و بهره بری از ابزار و فناوریهای نوپدید اطالعاتی ،ارتباطی و هنر ،برخودار از
ساختار منابع انسانی و فرآیندهای عملیاتی کارآمد با تمرکز بر خدمت افتخاری در
باالترین سطح کیفی و کمی .از دیگر بندهای این چشم انداز است.
معاون برنامهریزی مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه این موارد تصویب و
به مسجد ابالغ شده است ،اظهار کرد :مسجد جمکران برای محقق شدن بیانیه
سند چشم انداز با استفاده از ظرفیت نخبگان فکری و فرهنگی در سطح شهر
قم برنامهریزی عمیقی در این زمینه انجام داده است و تمام برنامههای سالیانه
بر همین اساس تنظیم و پس از تصویب تولیت مسجد عملیاتی و اجرا میشوند.
وی ادامه داد :ساحتهای مختلف در بیانیه چشم انداز شامل ساحت فرهنگی،
خدمت رسانی ،رسانه ،عمران ،نشر و پژوهش ،مدیریت منابع مالی و منابع انسانی
است.درذیلهرساحتراهبردهاییتبیینوابالغشدهکهبرنامهسالیانهبراساس
همینساحتهاصورتمیگیرد.
وی بابیان اینکه ظرفیتهای زیادی در مسجد وجود دارد ،تاکید کرد :مشتاقان
زیادی هر سال به مسجد میآیند و در حال حاضر سالیانه بیش از ۲۰میلیون
نمازگزار و زائر به مسجد میآیند که در سند چشم انداز برای ۱میلیون زائر در هفته
هدف گزاری شده است و باید تسهیالتی فراهم بشود که این هدف انجام پذیرد.
بار اصلی بودجه مسجد بر دوش خیرین ،زائرین و نمازگزاران است
هاشمیانبااشارهبهاینکهمسجدازلحاظنیروازظرفیتعظیمخادمینافتخاری
برخوردار است و بخش عظیمی از کارها را خادمین افتخاری انجام میدهند،
بیان کرد :از همه اقشار جامعه و سنین مختلف در جمع این خادمان هستند و از
تواناییوتخصصشاندرمسجداستفادهمیشودهمچنینعالقهمندانمیتوانند
با مراجعه به سایت jamkaran.irثبت نام کنند و در مجموعه خادمین قرار گیرند.
وی بابیان اینکه توسعه خدمات عمرانی و رفاهی از دیگر برنامه های مسجد
جمکران است که در این بخش مقدار قابل توجه عقب ماندگی وجود دارد ،ادامه
داد :در فعالیتهای فرهنگی و سایر مسائل گامهایی در راستای سند چشم انداز
برداشته شده است؛ اما در بخش عمرانی و ایجاد تسهیالت به علت کمبود بودجه
پروژههای عمرانی و خدماتی نیمه کاره مانده است.
وی تاکید کرد :بار اصلی بودجه بر دوش خیرین ،زائرین و نمازگزاران است و از
طریق نذورات ،موقوفات و هدایا فراهم میشود که این کمکها کم کم به دست
مسجد میرسد و مبالغ پایینی دارند؛ در نتیجه پروژههای عمرانی با کندی و تاخیر
مواجه میشوند همچنین تورم و مشکالت اقتصادی نیز هزینهها را چند برابر
میکند .هاشمیان بیان کرد :با توجه به انتظاراتی که از مسجد در صحبتهای
رهبری و سایر بزرگان شاهد هستیم و تاکیداتی که نسبت به این مجموعه
دارند؛ ضرورت دارد مجلس و دولت نگاهی به این مکان داشته باشند و از همه
مهمتر چیزی که اهمیت این مسجد را نشان میدهد فرمایش حجة بن الحسن
عسگری(عج)بهحسنمثلهجمکرانیاستکهفرمودند:بهمردمبگوبهاینمکان
ن را گرامی بدارند .هاشمیان در پایان گفت :افرادی که تمایل به
روی بیاورند و آ 
کمک به مسجد دارند میتوانند از سه راه زیر اقدام کنند :حساب بانک ملت به
شماره  ۱۵۵۵۵۳۱۳۵۵به نام مسجد مقدس جمکران و حسابی مخصوص
نذورات دامی برای سالمتی امام زمان به شماره۱۹۰۰۰۳۱۳۱۸بانک ملت است.
راه دیگر سامانه * #۳۱۳*۷۸۰است.
معاون وزیر صنعت مطرح کرد:

لوازم خانگی ایرانی
رونق تولید ُ
با خروج کره ایها

معاون وزیر صنعت گفت :با اعمال تحریمها و خروج شرکتهای کرهای از ایران،
تولید لوازم خانگی ایرانی ۳۶درصد افزایش یافت.
مهدی صادقی نیارکی روز پنجشنبه پس از بهره برداری از این خط تولید و
بازدید از  ۵واحد صنعتی در حوزه لوازم خانگی گفت :سرمایه گذاری خوبی در
تعمیق ساخت داخل انجام شده از این رو شاهد ساخت قالبهای تولید ماشین
لباسشویی در این مجموعه هستیم که به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه نشانهای تجاری داخلی در حوزه لوازم خانگی ،ارزش و اعتبار
کشور است افزود :امروز شاهد افتتاح خط تولید کارخانهای بودیم که در تعمیق
ساخت داخل تالش چشمگیری داشته که در این باره با دانشگاههای سراسر
کشور همکاری مناسبی شده ضمن اینکه ستاد نانو و دانشگاههای شریف ،تهران
و اصفهان هم در این زمینه همکاری دارند.
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وزیر ورزش:

سنگینمدالآوری
بار
ُ
بر دوش کشتی است
وزیر ورزش و جوانان گفت :بهرهبرداری از خانه کشتی شهید «مصطفی
صدرزاده» کمک بسیاری به این رشته المپیکی میکند ،چرا که بار سنگین
ُ
مدالآوری در میادین بینالمللی بر دوش کشتی است.
«مسعودسلطانیفر»روزپنجشنبهدرمراسمافتتاحخانهکشتیشهید«مصطفی
صدرزاده» افزود :بازسازی و افتتاح این فضای ورزشی  ۲۵میلیارد تومان هزینه به
همراه داشت اما بهرهبرداری از آن کمک شایانی به ورزش کشتی میکند چرا که
این رشته باید بار سنگین مدالآوری در میادین بینالمللی را به دوش بکشد.
ن ورزشی
وی ادامه داد :در سال  ۹۲و در ابتدای کار دولت یازدهم ،سرانه اماک 
متعلق به وزارت ورزش و جوانان حدود  ۴۵سانتیمتر بود اما امروز با افتخار
میگویم با افتتاح بیش از پنج هزار پروژه بزرگ ،این سرانه به حدود یک متر رسیده
است .در راستای گسترش عدالت و استفاد ه از ظرفیت سراسر کشور ،سیاست
ساخت چمنهای مصنوعی را در پیش گرفتیم و در این مدت از  ۲۰۰زمین به
 ۲۰۰۰زمین رسیدیم که فضای مناسبی برای ورزش جوانان این مملکت است.
وزیر ورزش و جوانان گفت :در سال  ۹۲در سراسر کشور  ۷۰۰خانه ورزش
روستایی وجود داشت اما امروز این تعداد به  ۲۰۰۰خانه ورزش روستایی رسیده
است.
سلطانیفر به اعزام برون مرزی تیمها و ورزشکاران هم اشاره کرد و گفت :با توجه
به افزایش قیمت ارز برای اعزامهای برونمرزی تیمها مشکل داریم و فدراسیونها
بهحمایتمالیبیشتریاحتیاجدارند.
وی با اشاره به تالش های صورت گرفته در حوزه قهرمانی و نتایجی که
کشتیگیران در رویدادهای اخیر به ویژه در مسابقات کسب سهمیه المپیک به
دستآوردهاند،گفت:مجموعهاقداماتصورتگرفتهموجبشدتاکشتیبتواند
همچونگذشتهبرسکوینخست جهانقراربگیرد.
وی با بیان اینکه در تاریخ ورزش کشور چه در مسابقات المپیک و چه در
مسابقات جهانی ،پرافتخارترین ورزشکاران در رشته کشتی بودند ،گفت:این
روند تا بازی های  ۲۰۲۱ادامه خواهد داشت و کشتی گیران در تالش هستند
که موجبات عزت کشور ایران را در توکیو فراهم کنند .کشتی ظرفیت باالیی دارد
و مردم انتظار دارند که کشتی گیران در هر آوردگاه بهترین نتیجه را کسب کنند و
من امیدوارم ورزشکاران کشورمان در تمامی رشته ها به ویژه در کشتی سرافراز،
سربلندوموفقباشند.
وزیر ورزش در بخش دیگری از سخنانش به گوشهای از افتخارات ملی پوشان
کشورمان در کشتی پرداخت و بیان کرد :حمید سوریان با کسب هفت مدال
طالیالمپیکوجهانیپرافتخارترینکشتیگیرمااستکهبایدبهچنینجوانانی
که برای کشور در میادین ورزشی عزت و سربلندی کسب می کنند ،افتخار کرد.
سلطانیفر در ادامه تعامل نمایندگان مجلس شورای اسالمی با وزارت ورزش
وجوانان را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت :امسال در فرآیند تصویب بودجه نگاه
ویژه تری به ورزش شد و کمک شایانی از سوی دولت و مجلس به ورزش کشور
صورتگرفت.

حمیددرخشان:

قدرت پرسپولیس در آسیا به همه ثابت شد

سرمربی اسبق سرخپوشان با اشاره به صعود مقتدرانه پرسپولیس به مرحله
حذفی لیگ قهرمانان آسیا گفت :قدرت پرسپولیس در آسیا با توجه به نتایج

تیمهای فوتبال نساجی و صنعت نفت حذف شدند؛

برای اطمینان از سالمت آنها ؛

تیم های فوتبال نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان با قبول شکست برابر ملوان و خیبرخرم آباد از دور رقابت های
جام حذفی کنار رفتند.
 ،مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور شامگاه پنجشنبه با برگزاری چهار دیدار
پیگیری شد که در یکی از مهمترین دیدارها سپاهان به مصاف خوشه طالیی ساوه رفت و به سختی توانست از سد این
تیم عبور کند.
دیدار سپاهان و خوشه طالیی پس از رفتن به وقت اضافه با دو گل دیرهنگام زردپوشان اصفهانی به پایان رسید.
در دیدار دیگر تیم فوتبال گل گهر سیرجان  ۳بر صفر پارس جنوبی جم را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد.
ملوان بندرانزلی یک بر صفر نساجی مازندران را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.
در دیگر دیدار برگزار شده ،تیم دسته اولی خیبر خرمآباد با نتیجه یک بر صفر تیم صنعت نفت را شکست داد و به
مرحله بعد صعود کرد.

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا با ورود به کشور به قرنطینه رفتند تا
تست های الزم از بازیکنان و کادر فنی تیم گرفته شود.
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس پس از صعود از گروه  Eلیگ قهرمانان آسیا صبح روزجمعه وارد تهران شد .این تیم با توجه
به شرایط بد کرونا در کشور هند بالفاصله به قرنطینه رفت تا تستهای الزم از نفرات و اعضای کاروان این تیم گرفته شود.
پرسپولیسی ها با وجود آنکه در این مدت بارها مورد تست و بررسی قرار گرفته بودند و با پرواز چارتر به تهران بازگشتند اما
برای اطمینان از سالمت خود ،در هتل المپیک قرنطینه شدند.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با ۱۵امتیاز به عنوان صدرنشین از گروه Eصعود کرد و
جواز حضور در مرحله بعد را به دست آورد.
طبق برنامه قرار است پرسپولیس جمعه ۱۷اردیبهشت ماه و از هفته ۲۲لیگ برتر فوتبال ایران رو در روی سپاهان اصفهان
به میدان برود.

سپاهان به سختی صعود کرد

دبیر:

عضو قمی تیم ملی بسکتبال با ویلچر گفت :با تیمی
منسجم و با لژیونرهای خارجی که داریم برای یک تاریخ
سازی جدید آماده میشویم.
محمد محمدنژاد ،ملی پوش تیم بسکتبال با ویلچر استان
قم ،در گفتوگویی اظهارداشت  :سال ۸۷در سن ۱۸سالگی
بر اثر تصادف دچار معلولیت شدم و به خاطر شرایط جدیدم
حدود یک سال را در انزوا به سر بردم تا اینکه با باشگاه ایثار قم
و با رشته بسکتبال با ویلچر آشنا شدم و فعالیت در این رشته
را آغاز کردم.
وی با اشاره به اینکه قبل از معلولیت در رشته فوتبال فعالیت
می کردم ،بیان کرد :در بدو ورود به رشته بسکتبال با ویلچر
با بازیکنان حرفهای کشور که به تیم ایثار دعوت شده بودند،
آشنا شدم و از آنان شروع به یاد گرفتن کردم و توانستم بعد از
یک سال و نیم فعالیت دراین رشته به تیم ملی جوانان دعوت

برای تاریخ سازی جدید آماده میشویم

بشوم .محمدنژاد ادامه داد :در مسابقات تایلند توانستم به
عنوان یکی از پنج بازیکن برتر شناخته شوم همچنین در
مسابقات پاراآسیایی جوانان نیز موفق به کسب دو مدال طال
در مسابقات سه نفره و پنج نفره شدیم و برای المپیک ریو
نیز به تیم ملی بزرگساالن دعوت شدم و در آنجا نیز توانستم
بیشترین زمان بازی در بین هم تیمی هایم را کسب کنم و در
مسابقات آسیایی جاکاراتا نیز موفق به کسب مقام قهرمانی
شدیم .وی بابیان اینکه تیم شرایط خوبی دارد و امیدواریم
نتیجه خوبی بدست بیاوریم ،اظهارکرد :در حال حاضر با
تیمیمنسجموبالژیونرهایخارجیکهداریمبراییکتاریخ
سازی جدید آماده میشویم.
وی با اشاره به اینکه در شرایط سختی برای پارالمپیک
تمرین میکنیم ،اظهار کرد :با توجه به اینکه هر روز در دو
نوبت صبح و عصر تمرین داریم باید روزی دو بار از خیابان

مفتح (فدراسیون جانبازان و معلولین) تا  ۲۲بهمن بیاییم و
در مجموع حدود چهار ساعت را درمسیر سپری میکنیم
درحالیکه می توانستند مجموعه ای ورزشی را برای تیم ملی
تدارک ببیند که با توجه به سخت بودن تردد ،این مسافت
کاهش یابد .ملی پوش تیم بسکتبال با ویلچر استان قم ادامه
داد :استان اصفهان سالنی بین المللی و مجهز را به صورت
رایگان در اختیارمان قرار میداد؛ اما فدراسیون حاضر به
هزینه کردن برای هتل نشد.
وی افزود :ویلچرهای روز دنیا حدود شش هزار یورو قیمت
دارند و تا کنون فدراسیون برای تهیه آنها اقدامی نکرده است
و با ویلچرهای ایرانی وارد مسابقات میشویم که با ویلچرهای
حریفهایمانقابل مقایسهنیست.
وی در رابطه با شانس حضور نماینده دیگری استان
قم در بازی های بسکتبال با ویلچر پارالمپیک بیان کرد:

رضاعیوضیبرایانتخابیدرتیمملیرقیبانسختیازجمله
بازیکنی که جز بهترین های دنیا بوده و در اسپانیا بازی می
کند را پیش رو دارد.
ملی پوش تیم بسکتبال با ویلچر استان قم عنوان کرد:
چهار ماه دیگر باید تمرین کنیم و در بازه های  ۱۴روزه نیز
اردوهایتمرینیبرگزارمیشود.
وی در رابطه با مشکالت معلولین در سطح اجتماع اظهار
کرد :فرهنگ سازی و کارهای الزم برای معلولین انجام نشده
است و مقایسه ای که با سایر هم تیمی هایمان که در خارج
از کشور زندگی میکنند انجام می دهیم ،متوجه میشویم
متاسفانهکشورماندربحثمعلولینعقباست.
مدال داد .مصدومیت ،روز ورزشکار نبودن ،اشتباهات
داوری و… همه در موفقیت یا ناکامی یک ورزشکار تأثیرگذار
است

معادالتقهرمانیلیگبرترفوتسال؛

دست شمسایی از جام کوتاه میماند؟

رئیس هیات کشتی استان قم:

رای کمیسیون داوری به سود کشتی گیر
قمی صادر شد
رئیس هیات کشتی استان قم گفت :کمیسیون داوری کشتی در مورد مسابقه
کشتی گیر قمی با حریف خوزستانی خود در رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی
فرنگی جوانان کشور ،به سود کشتی گیر قم رای داد.
هادی علیایی افزود :با توجه به شرایط داوری در مسابقه محمد جانقلی کشتی
گیر قمی با حریف خوزستانی خود در این رقابت ها ،هیات کشتی قم به منظور
صیانت از حق این کشتی گیر پیگیری های فراوانی از طریق فدراسیون انجام داد.
وی افزود :با توجه به درخواست رسمی هیات کشتی استان قم مبنی بر بازبینی
فیلم رویارویی جانقلی برابر حریف خوزستانی در جریان مسابقات انتخابی تیم
ملی کشتی فرنگی جوانان ،با همراهی فدراسیون کشتی ،این فیلم در کمیسیون
داوری مورد بازبینی قرار گرفت.
رئیس هیات کشتی قم ادامه داد :در بازبینی های دقیقی که توسط کمیسیون
داوری از فیلم این مسابقه انجام شد ،در نهایت نتیجه این مسابقه با رای این
کمیسیون با نتیجه ۵بر ۴به سود جانقلی اعالم شد.
علیایی افزود :محمد جانقلی که در وزن  ۶۰کیلوگرم رقابتهای انتخابی تیم
ملی کشتی فرنگی جوانان کشور در جایگاه پنجم ایستاده بود ،با توجه رای نهایی
کمیسیون داوری فدراسیون کشتی ،صاحب عنوان سومی این رقابتها شد.
وی ادامه داد :بر این اساس فرنگی کار جوان قمی از سوی کادر فنی تیم ملی
جوانان به تمرینات آماده سازی این تیم فراخوانده شد.
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابت های
قهرمانی آسیا و جهان روزهای  ۲۰و  ۲۱فروردین ماه امسال در سالن آزادی شهر
سنندج استان کردستان برگزار شد که نمایندگان قم در این رقابت ها خوش
درخشیدند به گونه ای که امیر عبدی در وزن  ۷۲کیلوگرم موفق به کسب مدال
طال  ،محمدمهدی جواهری در  ۵۵کیلوگرم صاحب گردن آویز برنز و محمدامین
جبالی فر در وزن ۶۳کیلوگرم و محمدصادق عبدالهی در وزن ۹۷کیلوگرم به مدال
نقره این رقابت ها دست یافتند.
با رای صادر شده در کمیسیون داوری کشتی و تغییر جایگاه جانقلی از رده پنج
به سوم این رقابت ها در وزن  ۶۰کیلوگرم ،تمام پنج نماینده قم در این رقابت ها
موفق به کسب گردن آویز شدند.

پرسپولیسیهابعدازبازگشتبهتهران،قرنطینهشدند

عضوقمیتیمملیبسکتبالباویلچر:

کشتینیازمندحمایتمجلساست
رییس فدراسیون کشتی گفت :با بازسازی و افتتاح پروژههای کشتی تا ۳۰سال
آینده میتوان از این امکانات استفاده کرد اما جا دارد مجلس نگاه ویژهای به این
رشتهداشتهباشد.
علیرضا دبیر روز پنجشنبه در مراسم افتتاح خانه کشتی شهید «مصطفی
صدرزاده» ،بزرگترین کمپ تمرینی کشتی در جهان با تقدیر از همه کسانی که
برایافتتاحاینخانهکشتیزحمتکشیدند،اظهارداشت:تالشوپیگیریدکتر
سلطانیفر برای پیشرفت کشتی کشور واقعا چشم گیر بود و در این مدت  ۹بار
شاهد حضور وزیر ورزش در محل فدراسیون و تمرینات تیم ملی بودیم.
وی ادامه داد :کشتی سرمایه ورزش کشور است و نیازمند داریم تا توجه بیشتری
به این رشته شود و باید تالش کنیم این رشته ورزشی در کشور همیشه در اوج
باشد.درسالنخانهکشتیشهیدصدرزادههرنمادیکهمیتواندبهورزشکارملی
انگیزه بدهد وجود دارد؛ از آیه قرآن گرفته تا عکس شهدا ،مفاخر کشور ،قهرمانان
المپیک و پرچم ایران .اگر من به شرایط مالی کشتی اعتراض میکنم به خاطر
خودم نیست ،وزارت ورزش ،کمیته ملی المپیک و ۵۱فدراسیون ایران در مضیقه
هستند و متاسفانه چانه ورزش کشور کوچک گرفته شده است .از رئیس مجلس
میخواهم که جلسهای با روسای فدراسیونها برگزار کند.
رییس فدراسیون کشتی گفت :کشتی مثل فرش ،خاویار ،نفت و انرژی
هستهای است ،کشتی ورزش ملی ایران است و قدمت آن به دوران هخامنشیان
میرسد .زمانی یک و نیم میلیون نفر در سراسر کشور در سالنهای کشتی تمرین
میکردند اما امروز این تعداد به کمتر از  ۴۰هزار نفر رسیده زیرا فدراسیون کشتی
پول ندارد که به هیاتهای استانی بدهد .خرج کردن پول در ورزش ،هزینه نیست
بلکهسرمایهگذاریاست.
دبیر تاکید کرد :ورزش نیازمند حمایت مجلس است .وزارت ورزش و کمیته ملی
المپیک و بالطبع فدراسیون های ورزشی با مشکل مواجه هستند چون بودجه
ورزش کشور از ابتدا کوچک بسته شده است .امسال سال المپیک است و ورزش
کشورورشتههایالمپیکینیازمندآمادهسازیبهترهستندکهاینموضوعتوجه
بیشتر مجلس به بودجه ورزش کشور را می طلبد.

این تیم در لیگ قهرمانان به همه ثابت شد.
حمید درخشان با اشاره به عملکرد پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ

قهرمانان آسیا  ۲۰۲۱اظهار داشت :پرسپولیس عملکرد خوبی در این دوره
از مسابقات داشت و توانست با ارائه بازیهای خوب و تماشاگر پسند نتایج
خوبی را بدست آورده و با اقتدار به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله حذفی
شود.
وی افزود :پرسپولیس مقتدرترین باشگاه مرحله گروهی لیگ قهرمانان بود.
نتایج تیم خودش گویای همه چیز و قدرت تیم پرسپولیس است.
پیشکسوتپرسپولیسدرمورداینکهبرخیمعتقدبودندپرسپولیسدرگروه
سختی قرار نداشت ،اضافه کرد :همه میدانند که هیچ حریفی در میدان لیگ
قهرمانان آسان نیست .الوحده و الریان هر کدام تیمهای خوب کشورشان
هستند .گوا هند هم شگفتی ساز بود و پرسپولیس کار سختی مقابل این تیم
داشت .پرسپولیس در یکی از سختترین گروهها توانست این نتایج خوب را
رقمبزند.
وی اضافه کرد :این نتایج نشان از قدرت پرسپولیس است و در آسیا این نتایج
در خور نام باشگاه بود .امیدوارم همین روند خوب تا قهرمانی حفظ شود.
درخشان گفت :این نتایج باعث شد تا در دور بعد نیز بازیکنان با روحیه خوبی
پای به میادین بگذارند .در مجموع به بازیکنان ،مربیان و تمام اعضای تیم
خستهنباشیدمیگویم.
وی در رابطه با عملکرد تیم مقابل الریان در هفته پایانی هم گفت :الریان
برای حفظ آبرو برابر پرسپولیس قرار گرفته بود اما سرخپوشان با عملکردی
هوشمندانه توانستند این تیم خوب را نیز شکست داده و به عنوان سرگروه
راهی دور بعد مسابقات شوند.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران با ۱۵امتیاز و مقتدرانه بهعنوان صدرنشین گروه
پنجم راهی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا شد.

هفته هشتم لیگ برتر فوتسال در حالی برگزار شد که تیم سن ایچ ساوه همچنان
شانس نخست قهرمانی است و در یک صورت میتواند عنوان «قهرمان زودهنگام»

این رقابتها را از آن خود کند.
در هفته هشتم دور نهایی لیگ برتر فوتسال پنجشنبه شب گذشته سه مسابقه
برگزار شد .تیم صدرنشین سن ایچ ساوه در دیداری حساس برابر مس سونگون
(رده دوم جدول) به نتیجه تساوی  ۲-۲رسید .گیتی پسند که در رده سوم قرار دارد،
فرصت بزرگی را برای پس گرفتن صدر جدول از دست داد و با نتیجه یک به  ۲برابر
فرش آرا مشهد شکست خورد.
دیدار کراپ الوند و مقاومت البرز هم با نتیجه  ۲بر یک به سود نماینده البرز تمام
شد.
با این نتایج  ،تیم سن ایچ با  ۱۷امتیاز صدرنشین است و مس سونگون و گیتی
پسند به ترتیب با  ۱۶و  ۱۴امتیاز دوم و سوم هستند.
تصویری از شادی بازیکنان سن ایچ در بازی با مس
در حال حاضر دو هفته دیگر از مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال باقی مانده است.
هفته بعد تیم سن ایچ در دیداری بسیار حساس میزبان گیتی پسند است .نتیجه
اینمسابقهمیتواندتااندازهزیادیدرتعیینقهرماناینفصلازمسابقاتتاثیرگذار

باشد .عالوه بر این ،نتیجه دیدار مس سونگون با مقاومت البرز تعیین کننده است.
قهرمان این فصل از مسابقات یک هفته زودتر از پایان لیگ در صورتی مشخص
میشود که سن ایچ برابر گیتی به پیروزی برسد و مس مقابل مقاومت شکست
بخورد .رقم خوردن نتایج دیگر در این دو مسابقه ،کار تعیین قهرمان را به هفته دهم
وپایانیاینرقابتهامیکشاند.
هدایت تیم سن ایچ بر عهده جواد اصغری مقدم است و وی تا اینجای کار موفق
شده گوی صدرنشینی را از علی افضل (سرمربی مس) و وحید شمسایی (سرمربی
گیتیپسند)برباید.
برنامه هفته نهم لیگ برتر فوتسال و جدول رده بندی این مسابقات به ترتیب زیر
است:
پنجشنبه ۱۶اردیبهشت؛ساعت۲۲
* کراپ الوند  -فرش آرا مشهد
* مقاومت البرز  -مس سونگون
* سن ایچ ساوه  -گیتی پسند اصفهان

سرمربیتیمفوتبالپرسپولیس:

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :با جانفشانی بازیکنان
و ایثار آنها توانستیم مقتدرانه به مرحله بعد لیگ قهرمانان صعود
کنیم.
یحیی گلمحمدی پنجشنبه شب در نشست خبری پس از
برتری تیمش برابر الریان قطر و سرگروهی سرخپوشان در گروه
پنجم لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت :پیش از اینکه در مورد
بازی صحبت کنم از مسووالن برگزاری مسابقات و مردم خوب
هند تشکر میکنم .آنها میزبانی خوبی در این دوره از مسابقات
داشتند و برای آنها آرزوی موفقیت میکنم.
وی افزود :با امتیازات خوبی توانستیم مقتدرانه به عنوان تیم
اول به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کنیم .زحمات
زیادی در این راه کشیده شد .از همه کسانی که زحمت کشیدند،
مسووالنباشگاه،هوادارانوحمایترسانههاتشکرمیکنم.
وی ادامه داد :بازیکنان با تمام مشکالتی که داشتند مردانه
جنگیدند و جان فشانی و ایثار کردند تا دل هواداران را شاد کنند.
آنها در این شرایط سخت آب و هوایی با تمام وجود کار کردند و به
همهآنهاخستهنباشیدمیگویم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد :بازی خوبی را
مقابل الریان انجام دادیم و گلهای زیادی را در این دیدار شاهد
بودیم .هر کس این بازی را دید از آن لذت برد .خیلی خوب امروز

با جانفشانی بازیکنان به مرحله بعد صعود کردیم

گردش توپ داشتیم و بازی زیبایی انجام دادیم .از نظر فنی از تیم
حریف بهتر بودیم و امیدوارم همین روند را در ادامه لیگ قهرمانان

و بازیهای داخلی حفظ کنیم.
گلمحمدی در مورد صعود تیمش به عنوان تیم نخست اضافه

کرد  :هدف ما از ابتدای حضور در مسابقات همین بود .این که
در مرحله بعد با چه تیمهایی مواجه میشویم در اولویت ما نبود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :تیمی که میخواهد
فینالیست شود باید با تیمهای قدرتمندی بازی کند و باید این
موضوع را بپذیرد .هر تیمی مقابل ما قرار میگیرد قطعا بازی
سختی مقابل ما خواهد داشت .با انگیزه باال به مراحل بعد فکر
میکنیم و امیدوارم این روند را حفظ کنیم.
وی در مورد اینکه تیمش در هند هم طرفدارانی و پیدا کرده
اضافه کرد :باعث خوشحالی ما است که در هند هم هوادارانی
داریم .همیشه روابط دو کشور روابط صمیمی و دوستی بود .از
نظر فرهنگی مشترکات زیادی داریم .فوتبال هم به این موضوع
کمکمیکند.دوستی،صلحوصفابیندوکشورازطریقفوتبال
بیشترمیشود.ازهمههندیهاتشکرمیکنیم.خاطراتخوبی
در این مدتی که در هند اقامت داشتیم و امیدوارم که دوباره به این
کشورخوبسفرکنیم.
پنجشنبه شب در هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ
قهرمانانآسیا،پرسپولیسایرانکهصعودخودراقطعیکردهبود
به مصاف الریان قطر رفت و به برتری چهار بر دو دست یافت تا با
 ۱۵امتیاز و مقتدرانه بهعنوان صدرنشین گروه پنجم راهی مرحله
حذفیشود.

سیاسی7

 شماره 5259ت وچهارم 
شنبه -یازدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

سرداردهقان:

نمیشود دولت را به شکل سهامی اداره کرد

داوطلب نامزدی انتخابات ریاستجمهوری ،اداره دولت به شکل ائتالفی و سهامی را
غیرممکن دانست و گفت :باید از فضای دوقطبی عبور کرد و بجای پذیرش موفقیت،
مسوولیت کاستیها را قبول کنیم و همه به رییسجمهوری منتخب کمک کنیم تا
مشکالت را حل کند نه اینکه نتواند کار کند.
«حسین دهقان» درباره انگیزه خود از حضور در انتخابات ۲۸خرداد ریاستجمهوری،
گفت :در آستانه انتخابات کسانی که میتوانند برای مسائل کشور راهحل داشته باشند،
باید به این عرصه قدم بگذارند .واقعیتهای امروز جامعه به همراه سوابقی که دارم ،درکی
به من داده است که بر این مبنا احساس میکنم که قادر هستم مشکالت کشور را رفع و
راهحلهایی برای اداره کشور داشته باشم .این یکی از دالیل حضور من به عنوان داوطلب
انتخابات ریاست جمهوری است .اگر این اساس و درک از اوضاع کشور نبود ،هرگز پا به
اینعرصهنمیگذاشتم.
مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی ،فضای فعلی جامعه را انتخاباتی
ندانستوخاطرنشانکرد:فعالشور،نشاطوهیجانانتخاباتیراشاهدنیستیمکهدالیل
زیادی دارد .البته یک نکته را میتوان گفت و آن اینکه مردم انتخابات گذشته را موفق
نمیدانند یا احساس میکنند رایشان موثر نیست .اگر دولتها مطالبات مردم را در
سطحانتظاراتیکههنگامرایگیریمطرحکردندبرآوردهکنندقاعدتامردمبایداحساس
رضایت و موفقیت میکردند ولی چون این اتقاق نیفتاد شاهد نوعی فاصله گرفتن مردم
از صندوق رای هستیم.
دهقان یادآور شد :منتخبان قبلی با ادبیات «نمیگذارند»« ،نمیشود» و «انداختن
تقصیرها به گردن این و آن» ،حس عدم مسولیتپذیری را به جامعه منتقل کردهاند .اگر
نقطهمقابلیعنیپذیرشمسوولیت،پاسخبهمطالباتدرحدمقدوراتوتواناییهاایجاد
ت با به کارگیری همه منابع ،وعدهها را عملی کند ،اعتماد مردم بر میگردد.
شود و دول 
وی تاکید کرد :دولت اگر قادر به تامین مطالبات و اجرا کردن وعدههای خود نیست این
را به مردم بگوید .ما نیاز به صراحت ،صداقت ،عملگرایی و شفافیت داریم ،این موارد اگر
در جامعه جاری شود ،وضعیت عوض خواهد شد.
وزیرسابقدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح،اضافهکرد:جامعهنسبتبهسرنوشتخود
و آیندگان حساس است ،این حساسیت باید محترم شمرده شود ،اگر این حساسیت را
بشناسیم و لحاظ کنیم در جبهه مردم قرار میگیریم و اگر در جبهه مردم قرار گرفتیم با
همکاری آنها مشکالت را آسانتر حل خواهیم کرد.
دهقان در این باره که چه ویژگی و مزیتی نسبت به دیگر داوطلبان دارد که خود را
شایسته ریاست جمهوری میداند ،گفت :مردم باید قضاوت کنند نامزدها باید خود را
معرفی و برنامه خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند ،خود آنها تشخیص میدهند
که چه کسی با مطالبات و خواستههای آنها تطبیق دارد .انطباق با خواست مردم ایجاد
تمایز میکند .همچنین زمانی که فضای انتخابات ،رقبا ،برنامهها و شعارها اعالم شوند،
آن هنگام سمت و سوی گرایش مردم روشنتر خواهد شد .حتی باید دید چه کسانی مورد
تاییدشوراینگهبانقرارمیگیرند.
مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی ،درپاسخ به این سوال که در صورت
انتخاب به عنوان رییسجمهوری نخستین اقدامش چه خواهد بود ،گفت :باید دید
نزدیکترین خواسته و مطالبه مردم چیست .امروز مردم از گرانی ،تورم ،بیکاری و عدم
رشد اقتصادی رنج میبرند .نخستین اقدام من این است که هر مانعی را در مسیر فعالیت
مردم برای تولید برداریم .با تکیه بر مردم به سمت پیشرفت برویم و به نوعی به سمت
مشارکتهایاجتماعیبرایکاهشکمبودهاوکاستیهابرویم.
دهقانافزود:دولتبرایتولیدبایدبسترسازیکندوبهتعبیرمقاممعظمرهبریجهش
تولید را معنیدار کند .اگر مبنا تولید است باید موانع آن را از سر راه برداریم .به نظرم
در  ۶ماهه نخست شروع به کار دولت ،باید تمام این اتفاقات رخ دهد و نخستین اقدام
شناسایی موانع تولید است و اینکه فضای بانک محور اقتصاد را به فضای حمایت از تولید
وداشتههایملیتبدیلکنیم.
این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که تصمیمگیری و پیگیری
این اقدامات به جهش تولید منجر شود و با ایجاد رونق در اقتصاد ،کشور از رکود و تورم
خارج شده و وضعیت نسبتا پایدار اقتصادی را تجربه کنیم.
خارج شدن از فضای دوقطبی و امید دادن به جامعه
دهقان ،درباره سهم جناحهای سیاسی در کابینه خود ،گفت :با سهم کاری ندارم
بلکه تمرکز من استفاده از شایستگان است .به هر حال ظرفیتهای انسانی ما در حوزه
مدیریتی و اجرایی همین افرادی است که در جریانهای شناخته شده فعال هستند.

وی تاکید کرد :حرف من این است که دولت را به شکل سهامی نمیشود اداره کرد.
چون حزب به معنای واقعی نداریم ،دولت ائتالفی معنی ندارد .در دولت برآمده از
خواستهها و مطالبات مردم از افراد توانمند ،متخصص ،متعهد به نظام ،پاکدست ،آماده
پذیرشمسوولیتوپاسخگو،کهدرپیتوجیهناکارآمدی،کاستیهاوکمکاریهانیستند
میتواناستفادهکرد.
دهقان با اشاره به تجربه مشارکت پایین در انتخابات مجلس یازدهم ،افزود :باید
انتخابات خردادماه را رقابتی کرد ،بطوریکه همه گروههای فکری و طبقات اجتماعی
احساس کنند به نوعی در انتخابات نماینده دارند .اگر این فضا به وجود آید ،انگیزه برای
مشارکت هم فراهم میشود .دوم اینکه باید فضای مایوس کننده و سیاهنمایی را از عرصه
سیاسی و انتخاباتی حذف کنیم و به جامعه امید و آینده روشن را وعده بدهیم.
رییس پیشین بنیاد شهید و امور ایثارگران ،ادامه داد :از فضای دوقطبی باید خارج
شویم و بر واقعیتهای مسائل جامعه تمرکز کنیم .موفقیتهای گذشته را همه با هم به
دست آوردیم ولی هر جا نقصی وجود دارد همه گردن هم میاندازند که باید از این حالت
عبورکنیم.اگرمردماحساسکنندخادمانآنهامیخواهندبرایخدمتگذاریبهعرصه
وارد شوند ،حتما به میدان میآیند.
ویدربارهمشارکتمردمدرانتخاباتریاستجمهوری ۲۸خرداد،گفت:نظرسنجیها
شرایط را قابل قبول نشان نمیدهد ،اما معتقدم شرایط در روزهای آینده تغییر خواهد
کرد.
فرد منتخب رییسجمهوری همه مردم است نه یک جناح
دهقان درباره احتمال ائتالف با یکی از جریانهای سیاسی گفت :برای گفتن این
حرفهازوداستولیمنتاآخرمیمانمالبتهبایدمقداریجلوتربرویمببینیمچهاتفاقی
میافتد.
جانشین پیشین رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران ،درباره اولویتهای سیاست
داخلی در دولت احتمالی خود ،خاطرنشان کرد :ثابت شده وقتی فردی از یک جناح در
کشور حاکم شود ،خود را رییس جمهوری همان جناح میداند نه رییس جمهوری همه
مردم و جناح حاکم خود را حاکم بر کل جامعه تلقی میکند .فرد منتخب فارغ از جناح،
قومیت ،جنسیت ،مذهب و جغرافیا رییس جمهوری همه باید باشد .رییس جمهوری
حق ندارد کشور را میان کسانی که به او رای دادهاند یا از او حمایت کردهاند تقسیم کند.
وی اضافه کرد :بجای تخریب باید روی ساختن اجماع داشته باشیم .وقتی یک نفر
پیروز شد کار مبارزه هم تمام شده است .در داخل باید جنگ مستمر تبلیغاتی نامزدهای
ریاست جمهوری را تمام کنیم .بعد از آن ،همه باید به او کمک کنند که برای مردم قدمی
بردارد ،نه اینکه همه کاری کنند که او نتواند کار کند.
راه حلهای گذشته برای مشکالت امروز جواب نمیدهد
دهقان درباره استفاده از ظرفیت زنان در کابینه خود ،گفت :زنان نیمی از جمعیت
کشور را تشکیل میدهند بنابراین در کابینه خود از زنان استفاده خواهم کرد .در سنوات
گذشته تعداد قابل توجهی از زنان با تحصیل در دانشگا ه قابلیتهای خود را نشان
دادهاند،میتوانندسهمخودرادرفعالیتهایاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،اقتصادی
و سیاسی داشته باشند که باید مورد توجه قرار گیرند.
این داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری درباره دورخیر روسای جمهوری
پیشین و برخی اعضای کابین ه آنها برای نامزدی در انتخابات ،گفت :روسای جمهوری
گذشته هر کدام  ۸سال در راس دولت بودند .هر کاری که هم میتوانستند انجام دادند
برای چه دوباره وارد صحنه میشوند؟ کشور ،کشور سالهای قبل نیست و نمیشود همه
چیز را به آن نقطه برگرداند و دلیلی ندارد راهحلهای آن زمان االن هم جواب دهد چون
انتظارات و مطالبات مردم متفاوت از گذشته است.
وی ادامه داد :ممکن است مردم نسبت به برخی اقدامات گذشته ذائقه خوبی
داشته باشند و این مثبت است ،اما اینکه آن فرد احساس کند حتما حضور پیدا کند و
اقداماتیانجامدهد،ضدحرفهاییاستکهگفتهمیشود.مثالمیگویدکشورقهرمان
نمیخواهد ،بعد با معرفی خود به عنوان قهرمان میخواهد به میدان بیاید.
مناسباتفسادسازبایدبرچیدهشود
دهقان ،یکی از برنامههای خود را مبارزه با فساد عنوان و خاطرنشان کرد :روشهای
فعلی مبارزه با فساد جوابگو نیست و فساد را زیرزمینی و پیچیده میکند .قوای سهگانه
باید به مبارزه با فساد توجه کنند و همه مناسباتی را که ایجاد فساد میکند بردارند.
عناصر فسادساز شبکههای درهم تنیدهای است .اگر این عناصر نباشد ،فسادی رخ
نمیدهد .چرا از فناوریهای نوین استفاده نمیکنیم؟ گرجستان و لیتوانی گذشته را با

امروز مقایسه کنید .آنها چگونه توانستند آن همه فساد را محو کنند؟
وی ادامه داد :معتقدیم در فساد ،حرامکاری و حرامخواری وجود دارد ،چرا به آن
مبتال هستیم؟ نظام اداری ناکارآمد و عمل غیرشفاف ما منجر به ایجاد فساد میشود.
کار باید باالتر از دولت الکترونیک انجام شود .دولت الکترونیک خوب اما دولت شبکهها
و پلتفرمها درستتر است .چند مرکز داده داریم و چقدر بهم خدمات میدهند؟ آنرا
میشود بهم وصل کرد و به شبکه تبدیل کرد.
این فعال سیاسی درباره رتبه بندی بین المللی کشورها در زمینه فساد ،تاکید کرد:
شاخصهایی وجود دارد و براساس اطالعاتی که میدهیم ،ما را میسنجند ،آنها
اطالعات را نمیسازند .ما یا باید استانداردهای جهانی را بپذیریم یا نمیپذیریم .اگر
پذیرفتیم مشخص میشود در چه آیتم و شاخصی کاستی داریم تا آنرا جبران کنیم.
ذینفعانعالقهمندندداوطلبانرا محاصرهکردهودراختیاربگیرند
دهقان ،یکی از دالیل حضور خود در انتخابات را وجود چند اشکال و انحراف اساسی و
فریب کاری عنوان کرد و گفت :برخی آینده ای آنچنانی را وعده میدهند و برای مردم باغ
سبزیراترسیممیکنند.همچنیندراینفضاپولکارکردخودراداردیعنیاینکهاگرپول
داشته باشی خیلی از شرایط به نفع افراد عوض میشود .مضافا اینکه برخی ذینفعان به
شدت عالقهمندند که افرد داوطلب را محاصره کرده و در اختیار بگیرند.
این داوطلب انتخابات ریاستجمهوری افزود :باید به سمت تشکیل احزاب رسمی
قدرتمند برویم تا جابجایی قدرت در چارچوب جریان حزبی شکل بگیرد .اگر این محقق
شد ،ملت راحتتر انتخاب ،ارزیابی و قضاوت میکند و به سمت بهتر شدن پیش خواهد
رفت.
صلح در سایه خلق قدرت ایجاد میشود
سرتیپ دهقان درباره حضور داوطلبان نظامی برای نامنویسی انتخابات ریاست
جمهوری ،خاطرنشان کرد :حضور نظامیها در انتخابات منع قانونی ندارد و میتوانند
داوطلب شده و خود را در معرض احرازصالحیت نهادهای نظارتی و نهایتا رای مردم قرار
دهند .همچنین قانون در رابطه با استعفای داوطلب نظامی قبل از ثبت نام چیزی نگفته
است.
وی درباره مقایسه شرایط ایران با ترکیه آتاتورک یا فرانسه دوگل و اینکه آیا شرایط را برای
حضور یک نظامی مهیا میبینید ،گفت :کشور در وضعیت مستقر قرار دارد .عناصری
چون عزم و اراده و اقدام موثر باید به جامعه برگردد .ما کار زیاد انجام میدهیم ولی نه کاری
که مشکالت را حل کند.
وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عنوان کرد :اساسا صلح در سایه قدرت
خلق میشود .اگر قدرت و عناصر آن و انسجام داخلی وجود داشته باشد ،خود به خود
مانع جنگ میشود .گرچه ممکن است جنگ بر کشوری تحمیل شود ،چون ما صاحب
همه ارادهها نیستیم ،طرف دومی هم وجود دارد.
هیچاقدامیعلیهایرانبیپاسخنمیماند
دهقاندربارهخرابکاریدربخشیازتاسیساتتولیدبرقنطنز،یادآورشد:زمان،مکان
و آینده همه چیز را روشن خواهد کرد .هیچ اقدامی بر علیه نظام بی پاسخ نخواهد بود.
آنچه در نطنز رخ داد ،چه خرابکاری باشد یا نفوذ ،مراجع ذی ربط باید مشخص کنند که
منشا آن چیست .گاهی ممکن است یک اتفاق طبیعی رخ دهد اما دشمن این اتفاق را به
حساب قدرت خود بگذارد .بنابراین تا زمانی که ابعاد مساله کامال روشن نشود ،اظهارنظر
زود هنگام برآورد غلطی را القا میکند.
این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :باید میزان آسیبپذیری خود را
بررسی کنیم و ببینیم این آسیب از کجا به ما وارد شده است .نخست جلوی مسیرهای
اعمال و اجرای این اقدامات را مسدود کنیم و اگر دست دشمن در کار بوده ،بعد از طی
یک مسیر منطقی و کارشناسی اقدام الزم را انجام دهیم.
دهقان ادامه داد :معتقدم رژیم صهیونیستی به شدت مقابل ما ناتوان است و این رژیم
هر اقدامی را به شدت بزرگ کرده و به خود نسبت میدهد .به هر حال دشمن ،دشمنی
و اقدام میکند .باید بتوانیم پاسخ دهیم ،اما پاسخ حتما باید هوشمندانه باشد .امروز
آمریکا ،عربستان و رژیم صهیونیستی درپی تنش در منطقه هستند و میخواهند منطقه
را به سمت یک جنگ پیش ببرند بنابراین باید دقت کرد ،این اتفاق رخ ندهد.
این فعال سیاسی ،منشاء اتفاقاتی چون حوادث نطنز را آمریکایی و اسراییلی دانست
و بیان کرد :این اصل ثابت و پایدار است اما اینکه اتفاقات نطنز چگونه انجام شده،
بحثهایی است که باید به شکل فنی و امنیتی مورد بررسی قرار گیرد و اقدام الزم صورت
گیرد.
مرجعتعیینسیاستهایکالنخارجی،رهبرانقالبهستند
دهقان درباره سیاست خارجی دولت خود ،گفت :مرجع تعیین سیاستهای کالن
خارجی،رهبرانقالبهستند،آنچهابالغوتعیینمیشودبایدآنهارادنبالکرد.نخستین
بحث ما در سیاست خارجی ،همسایگان هستند باید ضمن تنشزدایی ،تعامالت خود
را در حوزه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برقرار کنیم و مناسبات خود را با کشورهای
اسالمی توسعه دهیم و در مرحله بعد به سراغ کشورهایی برویم که با ما همراه هستند.
این داوطلب انتخابات ریاستجمهوری افزود :در مورد مذاکرات هستهای ،باید ببینیم
در این فاصله چه اتفاقی رخ خواهد داد .در حال حاضر موضع ما ،همان موضع رهبری
است یعنی تحریمها باید برطرف شود و بعد ما هم به تعهدات خود برگردیم.
دهقان ادامه داد :با دنیا خیلی راحت میتوان کار کرد .دنیا نباید احساس کند در ایران
میتوان روی یک گروه حساب کرد ولی با جناح دیگر نمیتواند کار کند .تصمیم در داخل
یک کشور مستقل متکی بر منافع ملی است .کشور یک دولت و یک نظام سیاسی بیشتر
ندارد .این نظام و دولت میخواهد با دنیا زیست مسالمت آمیزی داشته باشند.
وی درباره مذاکره با آمریکا در دولت خود گفت :یک طرف قصه ما هستیم ،باید دید
طرف مقابل چه رویکردی در پیش میگیرد .بحث دوجانبه است .فرض کنید من قصد
رابطه با آمریکا را داشته باشم ،اگر آنها نخواهند چه باید کرد؟ آمریکاییها میخواهند در
منطقه نقشی به ما بدهند که از طرف آنها واگذار شده باشد .کشور ما زیر بار این سیاست
آمریکا نخواهد رفت .اگر آمریکا از تجاوز ،سلطهگری و ارباب بودن دنیا ،هژمونی نظامی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود دست بردارد ،رابطه با او قابل بحث است .در آن
شرایط رابطه دو کشور در جایگاه برابر میشود.
جانشینپیشینفرماندهنیرویهواییسپاهپاسدارانانقالباسالمیافزود:اگرآمریکا
از موضع یک دولت پیش بیاید نه از موضع یک سلطهگر ،حتما میتوان با آن کشور کار
کرد اگرچه دنیا اروپا و آمریکا نیست .در ارتباط ما با دنیا دو موضوع امنیت و توسعه مهم
است .اگر این دو مولفه در رابط ه ما با دیگر کشورها وجود داشته باشد ،مشکلی با هیچ
کشورینداریم.

حشمتاللهفالحتپیشه:

برخیدنبالدوقطبیظریف-رییسیهستند

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :برخی از جریانهای
سیاسی که شکل انتخابات برایشان مهم است نه محتوای
آن ،به دنبال شکل دادن دو قطبی ظریف-رییسی در
انتخابات هستند ،فارغ از اینکه افراد داوطلب برنامهای
داشتهباشند.

«حشمتالله فالحت پیشه» با اشاره به انتشار تقطیع
شده از فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف اظهار
کرد :معتقدم که چه کارهایی که صدا و سیما میکند و چه
انتشار فایل صوتی مصاحبه وزیر امور خارجه به منافع ملی
کشور در این شرایط کمک نمیکند.
وی با بیان اینکه فضای ذهنی سیاستمداران با فضای
ذهنی مردم متفاوت است ،افزود :یک جنبه از این گفت و
گو ،دفاع ظریف از وزارت امور خارجه و حوزه کاری خودش
است .این نوعی تالش از سوی وزیر امور خارجه برای
ترمیمفضایدیپلماسیعمومیاست.
وی با بیان اینکه دامن زدن به این موضوع نوعی اشتباه
محاسباتی است ،افزود :مردم ما خستهتر این هستند
که دنبال مقصر بگردند .اتفاقا یکی از مسائل و مشکالت
جامعه همین موضوع دنبال مقصر گشتنها و تالش برای
مقصرنشاندادنهمدیگراست.
رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه پخش سریالهای ضد وزارت خارجه
در صدا و سیما و انتشار فایل صوتی مصاحبه با وزیر امور
خارجه کمکی به کشور نمیکند ،اضافه کرد :به نظر می
رسد این قبیل کارها به جای اینکه طرح اثباتی و ایجابی
داشته باشند ،بیشتر در قالب مقصریابی ،ایجاد چالش
میکنند که این کار باعث تضعیف قدرت چانهزنی وزارت
خارجهدرمعادالتبینالمللیاست.

فالحت پیشه در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه این اتفاقات
موضع وزارت امور خارجه را در مقابل غرب و روسیه تضعیف
می کند ،با اشاره به مواضع پیشین خود درباره روابط با
روسیه گفت :من هم درباره پرواز هواپیماهای روسی در
ایران و هم در مورد پایگاه نوژه موضع گیریهای مشخصی
داشتم و هنوز هم پای آن مواضع هستم.
وی با اشاره به اننشار فایل صوتی از گفت و گوی ظریف
گفت :شخصا در چنین شرایطی وارد فضای مقصریابی
نمیشوم چون نمیخواهم فضای فکری من هم انحرافی
شود .در شرایط کنونی نیازمند تعامل هستیم نه تقابل.
تقابل در سیاست خارجی باعث ضعیف شدن موضع
وزارت امور خارجه و آقای ظریف خواهد شد.
فالحت پیشه با ذکر این نکته که وارد پروسه مذاکرات
برجام شدهایم ،یادآور شد :در شرایطی که مذاکرات در
سطح کارشناسی برگزار شده و باید بر گام بعدی متمرکز
باشیم ،این کارها به این روند ضربه میزند.
نماینده پیشین مجلس اضافه کرد :آثار زیان بار این
رفتارها بر سیاست خارجی جدی است .ظریف و حتی
دولت نتوانست مانع این اختالف شوند ،عمال شاهد
هستیم مباحث جدید پیش آمده است .انتشار این فایل
کاری عادی و توسط افراد عادی صورت نگرفته است.
افرادی که دستی در قدرت ندارند به راحتی نمیتوانند یک
مصاحبه  ۷ساعته و صحبتهایی که در سیاست خارجی

اثر منفی دارد را منتشر کنند.
این فعال سیاسی درباره تاثیرگذاری انتشار فایل صوتی
ظریف در انتخابات پیش رو گفت :برخی از جریانهای
سیاسی که شکل انتخابات برایشان مهم است نه محتوای
آن ،به دنبال شکل دادن دو قطبی ظریف -رییسی در
انتخابات هستند .یعنی فارغ از اینکه افراد داوطلب
برنامهای داشته باشند یا نه ،برخی سعی می کنند کسانی
که در حوزه سیاسی مطرح هستند را وارد صحنه کنند.
فالحت پیشه با بیان اینکه برخی فقط میخواهند
انتخاباتی برگزار شود ،افزود :با توجه به اینکه کسانی که
تاکنون مطرح بوده اند نمیتوانند ایجاد دو قطبی کنند،
لذا برای ایجاد دوقطبی واقعی ،ظریف و رییسی دوقطب
مناسب برای آنها است .این در حالی است که تاکنون هیچ
برنامه انتخاباتی از سوی افراد مطرح را شاهد نبودهایم.
البته تاکید میکنم ،منظور من فقط این دو نفر نیست.
وی گفت :معتقدم کشور نیازمند یک منجی است که به
جای ایجاد تقابل ،برای نجات کشور و رفع دغدغههایی که
ناامنی زیادی برای مردم به ویژه در حوزه اقتصادی به وجود
آورده است ،طرح و برنامه داشته باشد.
این استاد دانشگاه افزود :برخی فکر میکنند تقابل
رییسی -ظریف فقط میتواند تنور انتخابات را گرم کند.
من معتقدم تقابل باید بین برنامهها باشد نه افراد و نه در
موضوعاتی که همه طرفین در آن نقش داشتهاند.

حجتاالسالماحمدمازنی:

اصالحطلبان چون انتخابات۸۴
وزنکشینکنند
عضو فراکسیون امید مجلس دهم با یادآوری عملکرد اصالحطلبان در انتخابات
ریاستجمهوری در سال  ،۸۴گفت :اصالحطلبان در آن انتخابات به جای
«عقالنیت» به سمت «وزنکشی» رفتند و درصد باالیی از مسوولیت مشکالت را
متوجهخودکردند.
حجتاالسالم احمد مازنی اظهارداشت  :بعد از تعطیلی شورایعالی
سیاستگذاری قدمی که اصالحطلبان برای آینده برداشتند ،تشکیل نهاد
انتخاباتیجدیدیبهنام«جبههاصالحاتایران»بود.داوطلبانازقبلمطرحبودند
برخی فعالیت خود را از خیلی قبل شروع و تعدادی منتظر نظر نهاد انتخاباتی و
اجماعیاصالحطلبانهستند.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم ،کنارهگیری سید حسن خمینی از روند
انتخابات ۲۸خرداد ،گفت :موج جدیدی ایجاد شد که شاید حضور او بتواند در
میزان مشارکت مردم تاثیرگذار باشد .اما با مالحظاتی که داشت و با مشورتی که
با رهبر انقالب انجام داد کنارهگیری کرد .فکر میکنم جبهه اصالحات نامزدهای
موجود چون محمدرضا عارف ،اسحاق جهانگیری و محسن رهامی و گزینههایی
که احزاب معرفی میکنند را مورد ارزیابی قرار دهد و ضمن مالحظه برنامههای
آنها ،بهترین کار این است که منتظر ثبت نام و بعد تایید صالحیت باشند و بعد از
آنتصمیمبگیرند.
مازنی یادآور شد :یک تفکر این است جبهه اصالحات قبل از ثبت نام و تایید
صالحیت گزینههای خود را معرفی کند ،که اگر تایید نشدند در مورد ادامه حضور
تصمیم بگیرند که این مرحله را قبول ندارم .البته اعتقاد ندارم به هر قیمتی باید
مشارکت کرد ،ولی ما اصالحطلب هستیم و همیشه استراتژی ما تعامل بوده است.
هر رفتاری که این استراتژی را خدشهدار کند ،رفتار غیراصالحطلبانه است.
وی ادامه داد :اصالحطلبان در عین حالی که خیلی قوی و با صدای رسا در عرصه
سیاست حضور دارند در همان حال بنای آنها بر گفتوگو ،تعامل و استفاده از همه
ظرفیتها برای اداره کشور و اصالح جامعه است .بنابراین به نظر من نهاد اجماعساز
باید میان نامزدهای موجودی که ثبتنام میکنند و تایید صالحیت میشوند ،با
توجه به میزان رای آوری آنها و برنامه ای که دارند ،یک نفر را انتخاب کند.
این فعال اصالحطلب اضافه کرد :به نظر میرسد بعضی از افراد که بنا دارند
ثبتنام کنند یا نامزد بالقوه جریان اصالحات محسوب میشوند ،از جانب بعضی
از اعضای شاخص نهاد اجماع ساز ،مورد کم لطفی قرار میگیرند .نامی از آنها برده
نمیشود یا به نیکی از آنها یاد نمیشود .یکی از فالن فرد خوشش نمیآید و اسم او
را به زبان نمیآورد ،دیگری از کنار اسم دیگری رد میشود.
مازنی یادآور شد :اجماع یعنی نگاه مساوی به همه چهرههای اصالحطلب .هر
کدام از این شخصیتهای اصالحطلب دارای شان و جایگاهی هستند .اگر امروز
به این دوستان توجه و با آنها گفتوگو نشود و هدف آنها از حضور در این عرصه را
نپرسند ،چه بسا زمانی که قرار است تصمیم نهایی گرفته شود ممکن است برخی
افرادتمکیننکنند.
وی افزود :اصالحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۴به جای عقالنیت
به سمت وزنکشی رفتند و درصد باالیی از مسولیت مشکالت  ۸ساله محمود
احمدینژاد و مشکالت بعدی را متوجه خود کردند .امروز هم اگر این عرصه مدیریت
نشود ،همان خطر کشور و جریان اصالحات را تهدید میکند .انتخابات پیش رو
فرصتی است برای پاسخگویی و بازسازی اعتبار جبهه اصالحات و بازیابی سرمایه
اجتماعی تضعیف شده یا از دست رفته است.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم ،گفت :اگر در این فرصت با نامزدهای
متعدد وارد عرصه شویم ،نمیتوانیم با مردم گفتوگوی خوبی داشته باشیم .جریان
اصالحات باید به سمت مشارکت فعال برود و انتخابات میدان برد و باخت است.
همیشه قرار نیست یک جناح ببرد ،گاهی هم میبازد .اینکه نهادهای نظارتی چه
وظیفهای دارند به جای خود ،ما به عنوان جبهه اصالحات باید به شکل سازماندهی
شده ،نظاممند و فعال در انتخابات مشارکت کنیم و مردم تعیین میکنند چه کسی
رییسجمهوریباشد.
وی خاطرنشان کرد :در جریان اصالحات اشخاصی هستند که ظرفیت اداره امور
کشور را دارند اما اجازه حضور ندارند و این جبهه از این جهت محدویت دارد ولی به
این معنا نیست که اصالحطلبان نامزد خود را معرفی و مطرح نکند.
مازنی ،سید حسن خمینی را داوطلب بالقوه معرفی کرد و ادامه داد :با برخی
از نامزدهای مطرح جبهه اصالحات صحبت کردم ،میگفتند که اگر سید حسن
حضور یابد ما کنار میکشیم .همان ادبیاتی که جریان اصولگرا در مورد سید ابراهیم
رییسیبهکارمیگیرد.
این فعال اصالحطلب در پاسخ به اینکه چرا برخی از اصالحطلبان میگویند
اسحاقجهانگیریتمایلیبرایحضوردررقابتهایانتخاباتیرانداردوزمزمههایی
در مورد ورود سیدمحمد صدر به میان آمده است ،گفت :سید محمد صدر یک
اصالحطلب خوشفکر ،با تجربه ،توانمند و با سابقه مشخص است و در حال حاضر
هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است .منتها از همان ابتدا دعوت برخی
احزاب را نپذیرفت .همین امروز که صدر تماس گرفتم رغبت برای داوطلب شدن در
انتخابات ریاست جمهوری در او مشاهده نکردم.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم اضافه کرد :تعابیری مانند ژنرال خسته و یا
سوخته که برای برخی چهرههای اصالحطلب استفاده میشود ،صحیح نیست.
به هر حال کسانی که پا به این عرصه مهم گذاشته اند حتی اگر رییس جمهوری
شوند ،به حدی مشکل در کشور وجود دارد که خواهند گفت که کاش پا به این
عرصه نمیگذاشتیم .به هر حال ریسک میکنند و چون اعتماد به نفس داشتند
وارد شدهاند .معتقدم حضور همه آنها را باید به فال نیک گرفت و هر کدام را به عنوان
بخشی از کنشهای انتخاباتی بدانیم که تالش دارند زمینه را برای مشارکت مردم
فراهم کنند .مازنی یادآور شد :تعدادی از داوطلبان اصالحطلب خیلی جدی در
حال کار هستند .اظهار نظر راجع به این افراد باید ادبیاتی توام با احترام باشد مثال
محسن رهامی از همان ابتدا که میخواست وارد عرصه شود ،اعالم کرد که اصرار
ندارد که حتما نامزد نهایی جبهه اصالحات باشد ،گفت که وارد میشود که کمپینی
راه بیاندازد و از موضع یک روحانی نواندیش و حقوقدان که تجربه اجرایی ،تقنینی و
آکادمیک دارد ،ادبیات و گفتمانی را در جامعه مطرح کند ،عارف و جهانگیری هم به
همین شکل .همه به این اصل که نهاد اجماع ساز باید حرف آخر را بزند ،هم نظرند.
وی گفت :در حال حاضر شخصا نمیتوانم از میان چهرههای مطرح اصالحطلب
فردی را بر دیگری ترجیح دهم و به صالح نمیدانم .فکر میکنم باید دست جبهه
اصالحات ایران باز باشد .اما تاکید میکنم که این نهاد باید معدل جریان اصالحات
را در تصمیم نهایی خود در نظر بگیرد .همانطور که در جناح اصولگرا چند شورا
تشکیل شده است ،در این جبهه زمینه تشکیل شوراهای دیگر دور از ذهن نیست
ولی این کار را نمیکنند برای اینکه وحدت جبهه اصالحات حفظ شود.
رییس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد :رفتار منطقی و عادالنه هیات
رییسه جبهه اصالحات ایران و همه اعضا می تواند در ایجاد وحدت تاثیر مثبت
داشته باشد .از جبهه رقیب افرادی چه در لباس دوست و رقیب ،تالش دارند جبهه
اصالحات را منفعل ،متشتت و متفرق نشان دهند .بنابراین دوستان در جبهه
اصالحاتبایدمتوجهاینرفتارهاینفوذیباشند.
این فعال اصالحطلب ادامه داد :شنیدم مسعود پزشکیان در یک برنامه مجازی
گفته که اصالحطلب و اصولگرا نیست! یعنی اعالم کرده اصالح طلب نیست .سید
محمد صدر هم از وزارت خارجه و عضو جریان اصالحات است .محمد جواد ظریف
از لحاظ سیاسی نه اصالحطلب است نه اصولگرا ،ولی رویکرد و ادبیات او در جهت
اصالحامورمیتواندموثرباشد.ظریفاگر چهبهشکلمصطلحاصالحطلبنیست
اما در اندیشه ،فردی است که در مسیر اصالحطلبی گام بر میدارد.
مازنی خاطرنشان کرد :اعضا و احزاب اصالحطلب و خود جبهه اصالحات
مستمر اعالم کردهاند در این دوره از انتخابات از نامزد اصالحطلب خالص حمایت
میکنند .تا زمانی که ما در جبهه اصالحات گزینه وفادار اصالحطلب داریم اولویت
با آنها است .مگر اینکه در شرایطی قرار گیریم که از نیروهای معتدل خارج از جبهه
اصالحات حمایت کنیم .توصیه من این است چارچوبهای ائتالف روشن باشد.
وی افزود :ائتالف در جهان تعریف دارد ،یا قبل از انتخابات است یا بعد از
انتخابات .بنابراین باید چارچوب داشته باشد و فرد غیر اصالحطلبی که قرار است
مورد حمایت جبهه اصالحات قرار گیرد باید مشخص کند آیا در راستای گفتمان
اصالحطلبی قدم بر میدارد؟
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ببینید چرا جوانان از خیر ازدواج میگذرند!
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفته که  ۳۷درصد از
جوانان تمایل به ازدواج ندارند!

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

ایمنسازی و راهاندازی
 ۱۵۰آبنمای شهری

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :با تالش و همتی
که طی این سالها صورت گرفت بیش از  ۱۵۰آبنمای شهر بهصورت کامل
بهسازی ،ایمنسازی و راهاندازی شده است.
پیام جوادیان با بیان اینکه در اواخر سال  ۹۴طبق بررسی بهعملآمده بیش
از  ۱۶۰آبنما در سطح بوستانها و میادین وجود داشت که وضعیت ناایمنی
داشتند ،اظهار کرد :طبق بررسی صورت گرفته متأسفانه بیشتر آنها بهصورت
پمپ شناور بود که با توجه به عدم رعایت استانداردهای مربوطه از ایمنی الزم
برخوردارنبودند.
وی با تأکید بر اینکه در اواخر سال  ۹۴بیش از  ۱۳۰آبنما به جهت پیشگیری
ً
از برقگرفتگی و حوادث مربوطه و یا بعضا به دلیل مشکالت فنی خاموش و
غیرفعال شده و تنها ۳۰آبنما در کل شهر فعال بود تصریح کرد :در همین راستا
مدیران شهری احداث هرگونه آبنمای جدید را تا اطالع ثانوی ممنوع کرده و
مقرر شد طی یک پروژه آبنماهای موجود اصالح ،ایمنسازی ،بهسازی و
راهاندازیشوند.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه با تالش
و همتی که طی این سالها صورت گرفت بیش از  ۱۵۰آبنما بهصورت کامل
ً
بهسازی ،ایمنسازی و راهاندازی شده است افزود :قطعا راهاندازی این آبنماها
سبب ایجاد نشاط و طراوت در سطح بوستانها و میادین شهر شده و کمتر از۱۰
آبنمای باقیمانده نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۰تکمیل و راهاندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه به موازات راهاندازی آبنماها خوشبختانه نورپردازی ایمن
آنها نیز در دستور کار قرار گرفت خاطرنشان کرد :تاکنون بیش از  ۶۰آبنما
نورپردازی شده که از نظر بصری زیبایی آبنما را دوچندان کرده است.
جوادیان گفت :با توجه به راهاندازی مجدد کلیه آبنماهای موجود از سال
جاری ،پیگیری احداث و راهاندازی آبنماهای جدید در دستور کار قرار خواهد
گرفت و با توجه به تحقیقات و طراحی صورت گرفته احداث یک آبنمای
خشک ،تصادفی و موزیکال بهصورت پایلوت و با مساحتی حدود ۴۰۰مترمربع
بهزودی در منطقه ۳کلنگ زنی خواهد شد.

آخرین وضعیت از مبتالیان به کووید ۱۹در قم
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به فوت ۵بیمار طی ۲۴ساعت منتهی به دهم اردیبهشت در
این استان گفت :وضعیت عمومی ۱۱۱بیمار کرونایی دیگر نیز وخیم است .به گزارش روز جمعه روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر آخرین وضعیت از مبتالیان به کووید ۱۹در قم را
مورد توجه قرار داد و افزود :طی این مدت  ۱۱۱تن با عالئم مشکوک به کرونا در قم پذیرش که  ۱۰۲تن
از آنها در مراکز درمانی بستری شدند.وی با بیان اینکه طی این مدت ۷۷بیمار با بهبودی از بیمارستان
مرخص شدند ،ادامه داد ۵۴۸ :نفر هم اکنون در مراکز درمانی قم بستری هستند ،همچنین طی ۲۴
ساعت گذشته هزار و  ۴۱۱تست کرونا در قم انجام شد که  ۴۵۳مورد از این بین مثبت بوده است.
طرح :پروانه ایزدخواست

استاندارقمتاکیدکرد:

تشدید نظارت بر اعمال محدودیت های کرونایی

مدیر منطقه هفت شهرداری قم اعالم کرد:

اتمامپروژههایشاخصهستهمرکزی
در سال ۱۴۰۰

مدیر منطقه هفت شهرداری قم گفت :در سال جاری  150میلیارد تومان
بودجه عمرانی ویژه منطقه هفت در نظر گرفته شده که نسبت به سنوات قبل از
رشد خوبی برخوردار است.
مجید متینفر با اشاره به ویژگیهای منطقه هفت شهر قم و تشریح پروژههای
آن اظهار داشت :محدوده جغرافیایی منطقه  ۷در حدود  ۴۶۵هکتار است و از
جنوب به ریل راهآهن یا پل راهنمایی رانندگی و از شمال به بلوار رضوی و خیابان
کیوانفر و بلوار  ۱۵خرداد و از شرق به بلوار عمار یاسر و از غرب به خیابان  ۷تیر و
ریلراهآهنمنتهیمیشود.
مدیر منطقه هفت شهرداری قم افزود :با سیاستگذاری شهردار و شورای
اسالمی شهر در هر منطقه ،در سال جاری  ۱۵۰میلیارد تومان بودجه عمرانی
ویژه منطقه هفت در نظر گرفته شده که نسبت به سنوات قبل از رشد خوبی
برخوردار است .وی با بیان اینکه با توجه به موقعیت حساس منطقه هفت که
هسته مرکزیشهرووجودبارگاه حضرتفاطمه معصومه(س) راشامل میشود،
تصریحکرد:همچنینباتوجهبهاینکهساالنه ۲۰میلیونزائردرقمتردددارد،لذا
این منطقه از ویژگیها و شاخصهای مهمی برخوردار است.
متینفر با تأکید بر اینکه عالوه بر این خدمات ویژهای باید به زائرین و مجاورین
ً
ارائه شود ،عنوان کرد :تقریبا در دو سال گذشته ،بودجه عمرانی قابلتوجهی در
نظر گرفته شده است البته قم از یک عقبماندگی مزمنی رنج میبرد و منطقه
هفت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
وی با اشاره به برخی از پروژههای عمرانی باقیمانده از سالهای قبل
خاطرنشان کرد :از ده سال قبل ،پروژههای زیادی داشتیم که کلنگ زنی شده
و به اتمام نرسیده است ،با سیاستگذاری مدیریت شهری ،تعدادی از پروژهها
به بهرهبرداری رسید و امسال و چند سال آینده دیگر پروژهها نیز به بهرهبرداری
برسد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم تاکید کرد:

لزوم تزریق واکسن به رانندگان
حملونقلعمومیوآتشنشانان
معاونخدماتشهریشهرداریقمگفت:رانندگانناوگانحملونقلعمومی
و آتشنشانان قمی دو گروه دیگر از کارکنان شهرداری هستند که بهشدت در
معرضدرگیریباکروناهستند.
سید امیر سامع با اشاره به اهمیت تزریق واکسن کرونا اظهار داشت :بسیاری
از عواملشهرداریبهعلت ارتباطهای مستقیم از اقشار آسیبپذیرویروس کرونا
هستند.
وی با بیان اینکه از هزار و  ۶۰۰پاکبان قمی  ۶۰۰پاکبان تاکنون واکسینه
شدهاند ،تصریح کرد :رانندگان ناوگان حملونقل عمومی و آتشنشانان قمی دو
گروه دیگر از کارکنان شهرداری هستند که بهشدت در معرض درگیری با کرونا
هستند .معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به شبنشینیهای شبانه
و حضور گسترده مردم در فضای سبز بلوار سردار سلیمانی ،خاطرنشان کرد:
درصورتیکه خودروهای ورودی به این بلوار اعمال قانون شود از تجمع افراد
جلوگیریمیشود.
وی با بیان اینکه هر هفته بازدیدهایی از مراکز تحت پوشش شهرداری انجام
میشود عنوان کرد :متأسفانه با توجه به افزایش فوتیها در چند روز گذشته،
تعداد مراسمات علیرغم اطالعرسانیها و ممانعتهای انجامشده باال رفته
است و در این زمینه با مقاومتهایی روبرو هستیم .سامع با تأکید بر اینکه
اطالعرسانیهایمناسبیدرشهرازجملهبوستانها،معابرشهری،آرامستانها،
روزبازارها و… انجامشده است ،ابراز کرد :اطالعرسانیها و حتی در برخی از
موارد برخوردها و ممانعت از تجمع برای عدم فعالیتهای روزبازارها انجامشده
است که در این زمینه تصمیمات خوبی در فرمانداری گرفته شده است.
مدیر منطقه شش شهرداری قم :

تکمیلپروژههاینیمهتمام
دراولویت قراردارد

مدیر منطقه شش شهرداری قم از ابالغ بودجه  687میلیارد ریالی برای
سال  1400این منطقه خبر داد و گفت :با اولویت اجرای پروژههای نیمهتمام
سال گذشته ،تقاطع غیرهمسطح بلوار حضرت معصومه(س) در ابتدای محور
جعفریهبهبهرهبرداریمیرسد.
سید رضا حسینی با اشاره به اهمیت اجرا و اتمام طرحها و پروژههای منطقه
شش شهر قم اظهار داشت :بهسازی ورودی جعفریه و احداث تابلیه کمربندی،
تملک ایستگاههای مترو و دپو منطقه شش ،تملک پارکینگ منطقه شش،
تکمیلبوستانشهیدتهرانیمقدمازجملهپروژههایشاخصمنطقهاست.
به گفته وی احداث بوستانهای کوچه  ۳۰خیابان شهید مطهری و بلوار
 ۱۷شهریور ،بهسازی زیرسازی و آسفالت محدوده خیابان دلیران و بلوار شهید
همت،تکمیلپیادهروسازیبلوارکشاورزجنوبیواجرایروشناییبوستانهای
فضای سبز از دیگر پروژههای شاخص منطقه شش شهر قم است .مدیر منطقه
شش شهرداری قم از اختصاص  ۳۳۲میلیارد ریال برای تملک امالک در مسیر
خبر داد و ابراز کرد :تملک ادامه خیابان شهید هوشنگی ،ادامه بلوار توحید،
تملک خیابان شهید امامی ،تملک ادامه بلوار کارگر ،ایستگاههای مترو ،ادامه
بلوار حضرت معصومه (س) از میدان کشاورز در این راستا پیشبینیشده است.

مدیر کل جدید ثبت اسناد و امالک استان قم معرفی شد
روزپنجشنبه در آئینی با قدردانی از خدمات سیروس سالمتی مدیرکل پیشین ثبت اسناد و امالک
استانقم،محسنمحمدیبهعنوانمدیرکلجدیداینمرکزمعرفیشد.حجتاالسالممظفریرئیس
کل دادگستری استان نیز در این جلسه اصلی ترین راه برای شناخت مالکیت را سند رسمی مالکیت
عنوان کرد و گفت :با باالرفتن ارزش مادی امالک و گستردگی خرید و فروش آن ها نمیتوان به نوشته
های عادی اکتفا کرد چرا که موجب بروز اختالف و پرونده های متعدد قضایی شده است.مدیرکل
جدید ثبت اسناد و امالک استان در این آئین اجرای طرح تحول قوه قضائیه در این اداره کل را یکی
از اهداف اصلی خود عنوان کرد و گفت :با اجرای طرح تحول در ثبت اسناد و امالک خدمات شفاف
در کوتاه ترین زمان ممکن به مردم و دستگاهها ارائه خواهد شد.وی با بیان اینکه قم می تواند به لحاظ
ثبتی استان نمونه کشوری باشد تاکید کرد :با ایجاد تحوالت گسترده در سازمان ثبت اسناد و امالک،
فعل و انفعاالت ثبتی افراد کامال روشن می شود و به صورت شفاف در اختیار مراجع ذی صالح قرار
خواهدگرفت.

استاندار قم بر تشدید نظارت بر اعمال محدودیت های کرونایی و پرهیز از
تجمعات و پایش مراکز اقامتی تاکید کرد و گفت:نباید زمینه شیوع ویروس
کرونای هندی فراهم شود.
بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا با تاکید بر پرهیز از
هر گونه تجمع به مناسبت های مختلف به ویژه بعد از افطار در حاشیه رودخانه
یا اماکن مذهبی گفت  :بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا باید همه شیوه نا مه ها
رعایت شود و کمیته ای نظارتی در موضوع تجمعات در رودخانه هم فعال شده
و تصمیم گیری در این خصوص در روز های آینده اعالم خواهد شد .استاندار
قم درمورد نحوه برگزاری شب های پرفیض قدر و عید فطر نیز گفت  :بر اساس
تصمیم گیری ستاد ملی کرونا مراسم شب های قدر در فضای باز و به مدت 2
ساعت برگزار می شود و نماز عید فطر نیز با شرایط محدود برگزار خواهد شد.
استاندار قم با اشاره به حضور زوار از کشور های مختلف در استان قم تاکید
کرد  :باید مراکز اقامتی و هتل ها پایش شود و به محض مشاهده و حضور اتباع
هندی و پاکستانی حتما با تست و قرنطینه ،زمینه شیوع ویروس هندی فراهم
نشود.
بهرام سرمست وضعیت استان قم از نظر رنگ بندی کرونایی را همچنان به
رنگ قرمز عنوان کرد و افزود  :امیدواریم که تا در هفته آینده شرایط کرونایی
استان را به روند نزولی برسانیم و از وضعیت افزایش به روند کاهش برسیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم :
افراد دارای اولویت در تزریق واکسن تعلل نکنند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز دراین جلسه با تاکید بر این که بهترین
واکسن ،اولین واکسن است اظهار کرد :باید گفت اختالف فاحشی بین واکسن
های وارداتی وجود ندارد و از این رو افراد دارای اولویت برای تزریق واکسن نباید
تعللیدراینزمینهداشتهباشند.
محمدرضاقدیربااشارهبهاینکهشیبپذیرشبیمارانکروناییدرقمازحالت
آسانسوری به حالت پلکانی تغییر یافته است بیان کرد :البته هنوز به صورت
ُ
کامل به سطح ِفلت یا همان سطح صاف در نمودارها نرسیده ایم ،اما امیدواریم
پس از رسیدن به سطح فلت ،شاهد شیب نزولی کرونا در استان باشیم.
وی افزود :در حال حاضر حدود ۵۵۰بیمار کرونایی در بیمارستان های استان
بستری هستند که متأسفانه حال حدود ۱۲۰نفر از آنان وخیم گزارش می شود،
ضمن آن که میانگین روزانه جانباختگان کرونایی در قم هم ۷تا ۱۰نفر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در عین حال یادآور شد :در موج جدید این
بیماری تالش کردیم تا با  ۱۶ساعته کردن فعالیت مراکز منتخب بهداشتی و
همچنین دنبال کردن سیاست بستری موقت مبتالیان در ۵بیمارستان قم ،هم
شناسایی مبتالیان و رهگیری آنان سرعت گیرد و هم این که مدیریت تخت های
بیمارستانیمحققشود.
قدیر با اذعان بر این که بهترین واکسن ،اولین واکسن است از گروه های
اولویت دار برای تزریق واکسن خواست تا بدون تعلل نسبت به تزریق واکسن
اقدام کنند و بدانند که هدف از تزریق واکسن ،جلوگیری از مرگ و میر و تولید
آنتی بادی در بدن است.
وی با اشاره به راه اندازی برخی مراکز بهداشتی در قم برای تزریق گسترده تر
واکسن خاطرنشان کرد :تاکنون حدود ۱۰هزار وُ ۲۰۰دز واکسن به افراد اولویت
دار در استان و بر اساس سند ملی واکسیناسیون تزریق شده است.
معاونهماهنگی امور اقتصادی استانداریقم مطرحکرد:
تشویق و تنبیه کرونایی در انتظار اصناف
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نزدراین جلسه از پیگیری

همزمان طرح های تشویقی و ارائه تسهیالت به اصناف و واحدهای تولیدی
آسیب دیده از کرونا در کنار محرومیت اصناف متخلف از خدمات خبر داد.
مهرداد غضنفری با اشاره به ابالغ بسته های حمایتی و تشویقی اصناف و
واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا بر اساس اختیارات استانی بیان کرد:
البته در کنار این امر و حسب دستور استاندار قم ،بسته حمایتی دیگری نیز به
صورت پیشنهادی در سطح ملی پیگیری و دنبال می شود.
وی اضافه کرد :معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری اتاق
اصناف استان و به طور همزمان ،ارائه خدمات به اصناف آسیب دیده از کرونا
و تشویق واحدهای رعایت کننده شیوه نامه های بهداشتی را در کنار إعمال
محرومیت از خدمات برای واحدهای مختلف پیگیری می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود :طبق آمار ارائه شده،
استان قم جزء استان های پیشتاز در برخورد با واحدهای متخلف صنفی
در موضوع مبارزه با کرونا بویژه در بحث پلمب است و این نشان می دهد که
مسؤوالن استان ،مماشاتی در این زمینه ندارند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم خواستارشد
لزومتجدیدنظردربارهتعطیلیبرخیمشاغل
همچنین رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم نیز در این نشست به نظارت
بیشتر ناظران اتاق اصناف در هفته جاری برای رعایت قوانین و مقررات مربوط
به وضعیت قرمز کرونایی قم توجه داد و گفت :خوشبختانه اصناف و کسبه
همکاری خوبی با ناظران داشته اند ،ضمن آن که اخیرا نظارت برای تعطیل
صنفی ویترین بازار مانند پارچه فروشان و فروشندگان کیف و
بودن واحدهای
ِ
کفش نیز در دستور کار قرار داشته است .حسن احمدلو ادامه داد :بازدیدهای
نظارتی با معرفی برخی واحدهای متخلف به تعزیرات همراه است ،ضمن آن که
ُ
هیئت امنای برخی مجتمع های خرید و پاساژها هم همکاری بسیار خوبی با
ناظران داشته اند که باید از آنان تقدیر و تشکر کرد.
وی در پایان سخنان خود به لزوم تجدیدنظر درباره تعطیلی برخی مشاغل
اشاره کرد و گفت :برخی مشاغل مانند پرده فروشی ها روزانه به طور متوسط
یک تا سه مراجعه کننده دارند و تجمع و تراکم در آن ها عمال بی معنی است،
از این رو می توان تجدیدنظر درباره این نوع مشاغل را در دستور کار قرار داد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم :
عملکرد قم در مبارزه با کرونا مطلوب است
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم نیز دراین جلسه با تاکید بر
روند قابل قبول کنترل بیماری کرونا در این استان گفت :عملکرد قم در مبارزه با
کرونا بسیار مطلوب تر از بسیاری از استان های دیگر است.
بیژنسلیمانپورافزود:تقویتباورهاوجلبمشارکتهایمردمیوسمنهادر
رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت جدی در حال انجام است.
وی یادآور شد :تصمیمات استان در رابطه با مبارزه با کرونا تصمیم واحد و
یکدستی است اما به دلیل مشکالت اقتصادی بسیاری از مردم از طوالنی شدن
دوره مبارزه ناراضی هستند .به گفته وی ،مجموعه مدیریت استان در حوزه
رعایت و عمل به تصمیمات دانشگاه علوم پزشکی با هیچ دستگاهی تعارف
ندارد و همه باید با حوزه بهداشت همکاری کنند.
معاوناستاندارقماظهارداشت:دراعمالمحدودیتهایکرونایینبایدهیچ
مقایسه ای بین اقشار و اصناف مختلف صورت بگیرد ،چراکه کارکرد هر گروه
شغلی با گروه های دیگر متفاوت است و صرفا دستورالعمل های ابالغی مورد
توجه باشد .معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم نیز در ادامه این جلسه
ابراز کرد :با وجود روند رو به رشد رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات دولتی
اماهمچنانوضعیتموجودرضایتبخشنیست.
محمدرضا گروسی گفت :طی روزهای گذشته تذکرات زیادی به ادارات کم
توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا داده شده است.
وی خاطرنشان کرد :طی هفته گذشته دستگاه های اجرایی تا  ۸۵درصد به
مصوبه دورکاری کارکنان اداری استان پایبند بودند.
به گفته گروسی ،ارائه خدمات غیرحضوری و ارزیابی دولت الکترونیک در
استان قم طی هفته جاری به  ۶۰درصد رسیده است.
وی اضافه کرد :تمام دستگاه های خدمات رسان استانی باید  ۳خدمت
پرمراجعه خود را بصورت غیرحضوری و از بستر دولت الکترونیک ارائه دهند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان قم :

بافتتاریخینبایدمانعتوسعهشهریشود

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
قم ،بافت تاریخی را یک سرمایه ملی و حفظ آن را واجب دانست و در عین
حال اظهار کرد :البته این بافت تاریخی نباید مانع توسعه شهری باشد.
علیرضا ارجمندی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با
بیان این که پیش از این حدود  ۳۱۵هکتار از اراضی قم به عنوان اراضی
تاریخی و بافت فرسوده به صورت یکپارچه تعریف شده بود خاطر نشان
کرد :حدود  ۶۰هکتار از این مقدار در سطح ملی کاهش یافته ،اما حدود
 ۲۵۰هکتار فعلی نیز برای مردم ،شهرداری و عرصه گردشگری سبب بروز
مشکالتیشدهاست.
وی اضافه کرد :مقرر شده است تا در هفته آینده و در جلسه ای با حضور
برخی مسؤوالن و نمایندگان سازمان بازرسی ،این مشکل را با دیدگاه جزئی
تر و کارشناسانه تر مورد بررسی و دقت نظر قرار دهیم تا بتوانیم برای حل
مشکالت مربوط به آن در حوزه استانی و ملی تالش کنیم.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
قم ادامه داد :بدیهی است که راه حل پایه ای این مشکل ،یکپارچه ندیدن
ّ ّ
محدوده تاریخی و فرسوده در شهرها ،بلکه لکه لکه دیدن آن است.
وی با تصریح بر این که  ۱۱منطقه گردشگری در استان به عنوان مناطق

نمونه گردشگری ،حائز مصوبه هیئت وزیران است تأکید کرد :تنها دو مورد
از این مناطق به فاز نخست بهره برداری رسیده است ،چراکه سایر آن ها با
مشکالتیمانندمسائلقانونیوحقوقیدستوپنجهنرممیکنندکهیکی
از آن ها ،منطقه طرالب است.
ارجمندی افزود :البته جلساتی با سرمایه گذار این منطقه برگزار شده
است تا بتوان با رفع مانع قضایی ۳۰۰ ،هکتار از منطقه طرالب را به عنوان
بخش گردشگری به راه اندازی نزدیک کرد که بدیهی است در صورت عدم
توافق الزم ،مراحلی مانند خلع ید و فراخوان جدید پیگیری و دنبال خواهد
شد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
قم سپس به شناسایی  ۱۰۰هکتار منطقه گردشگری در اطراف حوض
سلطان قم اشاره کرد و گفت :سرمایه گذار این طرح در حال پیگیری
فعالیت است تا بتوان در دو ماه آینده ،آن را آماده بهره برداری کرد.
وی تعیین تکلیف سایر مناطقه نمونه گردشگری استان مانند کهک،
طایقان و گنبد نمکی را از برنامه های مهم اداره کل متبوع خود عنوان کرد و
بیان داشت :این تعیین تکلیف ها به صورت ویژه در سال جاری و تا حصول
نتیجه،پیگیریودنبالخواهدشد.

ممنوع الخروجی  ۱۵فرد مرتبط با انتشار فایل صوتی
تعدادی از افراد مرتبط با انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه ممنوع الخروج شده اند.به گزارش
ایسنا یک منبع مطلع در قوه قضاییه گفت ۱۵ :نفر از عوامل مرتبط با مصاحبه اخیر خبرنگار ریاست
جمهوری با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در پرونده انتشار صوت اظهارات ظریف از سوی
دستگاه قضایی ممنوع الخروج شدند .در عین حال برخی رسانه ها اعالم کردند که تعداد افراد ممنوع
الخروج 20نفر می باشد.گفتنی اسامی این افراد هنوز اعالم نشده اما گمانه زنی رسانه ها حاکی از آن
است که افرادی همچون سعید لیالز ،قوچانی و معزی جزو افرادی هستند که در این لیست قرار دارند.
رکورد تزریق واکسن در قم ثبت شد
با تزریق یک هزار و ۶۴۳دوز واکسن کرونا در قم ،رکورد واکسیناسیون در روز نهم اردیبهشتماه در این
استان شکسته شد .قمیها روز خوبی را به لحاظ تزریق واکسن پشت سر گذاشتند.کادر بهداشت و
درمان،سالمندان ،پاکبانان،بیماران خاصوعیره افرادیبودند که درقمواکسنکرونا رادریافت کردند.
طبق جدیدترین آمارها تاکنون بیش از  ۱۰هزار دوز واکسن کرونا در قم تزریق شده است.همچنین
مرکز شماره سه واکسیناسیون قم در انتهای نیروگاه ،روبروی امامزاده سید معصوم ،مرکز الزهرا(س)
دایر شده است.همشهریانی که در اولویت تزریق واکسن هستند می توانند با مراجعه به این مرکز اقدام
بهتزریقکنند.
قم بدون زندانی مهریه
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قم گفت :در استان قم خوشبختانه زندانی مهریه
نداریم.علیاصغررنجبرباتشریحاقداماتاینمرکزدرکاهشجمعیتکیفریوکمکبهآزادیزندانیان
جرائم غیر عمد گفت :در سال گذشته  ۱۷۲زندانی جرائم غیر عمد که بالغ بر  ۱۶میلیارد تومان بدهی
داشتند ،با کمک شهروندان نوع دوست و خیرین آزاد شدند به آغوش خانواده بازگشتهاند
وی افزود :در این راستا ما  ۵میلیارد تومان از بدهی  ۱۶میلیاردی سال  ۹۹را از شکات تخفیف
گرفتیم ،پنج میلیارد نیز تسهیالت به افراد داده شد ،و تنها با  ۵میلیارد تومان افراد را به آغوش گرم
خانوادههایشانبازگردانیم.
 محسن رضایی رسما اعالم کاندیداتوری کرد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :من نه برای کسب رای بلکه بر اساس وظیفه و انتظاری
که مردم از سرباز خود دارند ،به صحنه انتخابات ورود می کنم.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام در دیدار با جمعی از فعاالن فضای مجازی گفت :امروزه با گذشته  40سال و  4دهه از
مقاومت  ،مبارزه  ،تالش بی وقفه ،دهه آینده را گام آخر پیروزی و تثبیت موفقیت ها و استقالل و آزادی
کشور و یا خدای نکرده شکست ملت ایران می دانم.

جانشینفرماندهانتظامیاستانقماعالمکرد:

اعتراف ۲۲میلیاردی سارقان مغازه

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری  ۳سارق حرفه ای مغازه در قم خبر داد و گفت :متهمان
طی تحقیقات صورت گرفته به ۲۰فقره سرقت مغازه اعتراف که بیش از ۲۲میلیارد ریال اموال مسروقه در این
رابطه کشف شده است.
بهادر اسماعیلی اظهار کرد :از اواخر سال گذشته در پی وقوع سرقت های سریالی مغازه در قم ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.
وی افزود :در بررسی های صورت گرفته مشخص شد متهمان بدون اینکه هیچ ردی از خود به جای بگذارند،
سرقت ها را نیمه شب و از طریق یک دستگاه خودرو پژو  ۴۰۵خاکستری انجام داده اند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت :کارآگاهان در ادامه تحقیقات دریافتند خودرو مذکور اجاره ای و
پالک آن جعلی است ،بنابراین کار تخصصی و پیچیده پلیس در این زمینه آغاز و سرانجام پس از  ۲ماه تالش
شبانهروزیمتهماصلیدستگیرشد.
وی گفت :سپس با تالش های صورت گرفته  ۲همدست نامبرده نیز طی عملیاتی دستگیر و یک دستگاه
خودرو ساینا که سارقان به وسیله آن در محل های وقوع سرقت حاضر و متهم اصلی را در صورت نیاز به کمک
همراهی می کردند ،توقیف شد .اسماعیلی افزود :متهمان طی تحقیقات پلیس به ۲۰فقره سرقت مغازه اعم
از ابزار آالت ،لباس فروشی ،کفش فروشی ،خشکبار و  ...اعتراف که بیش از  ۲۲میلیارد ریال اموال مسروقه
در این رابطه کشف شده است .جانشین فرمانده انتظامی استان گفت :متاسفانه این افراد سابقه دار پس از
ً
آزادی از زندان مجددا اقدام به سرقت از مغازه ها می کردند .اسماعیلی با بیان اینکه متهمان با دستور مقام
قضائیبرایتکمیلتحقیقاتهماکنوندراختیارپلیسآگاهیاستانقراردارندازکسبهخواست،درصورتی
که از طریق خودرو پژو خاکستری مورد سرقت قرار گرفته اند ،به پلیس آگاهی استان واقع در خیابان ساحلی
مراجعهکنند.
رئیسراهنماییرانندگیاستانقمتاکیدکرد:

توقیفخودرودرانتظاررانندگانپرخطر

رئیس راهنمایی رانندگی استان قم گفت :در راستای پیشگیری از تخلفات منجر به تصادف ،طرح ویژه
توقیف خودروهای متخلف در قم اجرا شد.
سرهنگ صدفی اظهارداشت  :طبق دستور قضایی مبنی بر متوقف کردن خودروهای متخلف که اقدام به
حرکاتپرخطرمانندحرکاتنمایشیسرعتغیرمجازآلودگیصوتیمیکنندازدیروزاجراشد.
وی افزود :در این طرح خودروهای متخلف عالوه بر اعمال قانون به مدت معلوم به پارکینگ منتقل خواهند
شد و پس از اتمام مدت معین  ،ترخیص خودرو از پارکینگ عالوه بر پرداخت مفاصا حساب در بحث تخلفات
مستلزم تعهد کتبی از سوی مالک خودرو نیز می باشد و در صورت تکرار به مراجع قضایی معرفی خواهند شد .
وی خاطرنشان کرد:مخدوش کردن پالک جهت تردد شبانه برابر ماده  ۷۲۰قانون مجازات اسالمی جرم
است و عالوه بر تعیین مجازات از سوی مراجع قضایی خودرو به پارکینگ منتقل خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

تعطیلینانواییهایگرانفروشدرقم

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از تعطیلی و پلمب چند واحد نانوایی در قم به دلیل گرانفروشی خبر
داد.
مهدی ریاضی در گفت و گویی اظهارداشت :به دنبال گزارش مردمی از گرانفروشی چندین نانوا  ،نمایندگان
اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ،اداره کل بازرسی ،دادستانی قم و بازرسان سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان ،در محل حضور پیدا کردند .وی ادامه داد :به دنبال آن  3نانوایی به دلیل عدم توجه به تذکرات
بازرسان مبنی بر تعدیل قیمتهای نان و اصرار آنان بر انجام تخلف و عدم اجرای قوانین و مقررات ،در راستای
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از ادامه تخلفات؛ با دستور دستگاه قضایی استان نسبت به
نصبپارچهمحکومیتوهمچنینتعطیلیوپلمبایننانواییهااقدامشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد :پرونده این نانواهای متخلف جهت رسیدگی به اداره کل
تعزیرات حکومتی استان قم ارسال و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

