سرپرستادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

شهردار قم :

امسال  35بوستان جدید
افتتاح می شود

روزنامه
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مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تشریح کرد:

شهردار قم با اشاره به افتتاح  35بوستان جدید در سال 1400
گفت :براساس برنامهریزیهای صورت گرفته هرماه چند پروژه
افتتاح و تقدیم شهروندان فهیم شهر مقدس قم میشود.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد روز شنبه در آیین افتتاح رمپ
 Dمجموعه پلهای ۹دی اظهار داشت :به دنبال پروژههای بسیار
بزرگی که در سال  ۹۹تحویل مردم شریف قم شده است ،امسال
نیز هرماه پروژههایی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
شهردار قم با بیان اینکه رمپ و لوپ های پلهای  ۹دی بعد از

مزرعه گردشگری در قم
احداثمیشود

سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
قم گفت :مزرعه گردشگری در استان قم ایجاد میشود .علیرضا
ارجمندی در بازدید از مزرعه بیدک ،اظهار کرد :مزرعه بیدک با
کسب استعالمات الزم می تواند مجوز احداث مزرعه گردشگری
را دریافت کند .وی با بیان اینکه برای ایجاد مزرعه گردشگری
به همکاری اداره کل منابع طبیعی نیازمند هستیم ،گفت :مزرعه
بیدک حدود 20هکتار است که مزرعه انار عمده ترین بخش آن را
تشکیل داده است .وی با بیان این که در کنار این مزرعه میتوان
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جزئیات نحوه برگزاری
امتحانات دانشآموزان

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در مورد نحوه ارزیابی پایههای مختلف اظهارداشت :آزمونهای پایه نهم و دوازدهم
دانش آموزان قم در پای ه های مختلف توضیحاتی داد .حمیدرضا در خردادماه  ۱۴۰۰با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی
شیخاالسالم با اشاره به نحوه ارزشیابی دانش آموزان در بدون مشکل برگزار میشود .او افزود :امتحانات تمام پایهها ،از
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معاون اداره کل انتقال خون استان قم:

اهدایخونبهلیالیقدرمحدودنشود
8

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم اعالم کرد:

بازاریباقدمتبیشاز600سالوظرفیتهایفراوان؛

قم نخستین استان کشور در پوشش
جمعیتی تلفن همراه

بازار کهنه قم دوباره جان میگیرد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :بر همراه بهشمار میآید .جواد غالم پور با اشاره به وضعیت
اساس آخرین فصلنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ارتباطات استان اظهار داشت :قم در شاخص پوشش جمعیتی
رادیویی کشور ،قم نخستین استان در پوشش جمعیتی تلفن با  ۹۹.۹درصد رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داد.
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استاندارقمتاکیدکرد:

توجه جدی به فاصلهگذاری اجتماعیدر احیایشبهای قدر
8

حجتاالسالموالمسلمینناصررفیعی:

رئیس شورای اسالمی شهر قم :

قم باید به عنوان الگوی شهر مذهبی شناخته شود

گروههایسیاسیازایجادتنشجلوگیریکنند

استاد حوزه و دانشگاه گفت :نزدیک انتخابات  28خردادماه هستیم و از گروههای
سیاسی میخواهم از تنش جلوگیری کنند و امروز به جامعه آرام برای انتخابات پرشور
و ایستادگی در برابر دشمن نیازمند هستیم ،شخصیتها مراجع و علما به میدان
آمده و اختالفات را کاهش دهند و باید مراقب باشیم جامعه دچار مشکالت نشود.
حجتاالسالموالمسلمینناصررفیعیظهرروزجمعه درسلسلهمباحثسخنرانیماه
مبارک رمضان در حرم بانوی کرامت عنوان کرد :رحمت و لطف الهی بسیار گسترده
است و در همه آیات الهی خداوند میگوید رحمت و به دنبال این است که مردم را ببخشد
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رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به ضرورت جبران کاستی ها در قم گفت :قم
باید به عنوان الگوی شهر مذهبی معرفی و شناخته شود .عبدالله جاللی که روزشنبه
و در حاشیه افتتاح چهارمین رمپ پل  ۹دی و همچنین کلنگ زنی مجموعه شهربازی
معارفی سخن می گفت با بیان این که بهره برداری و افتتاح پروژه ها و همچنین کلنگ
زنی پروژه های جدید از برنامه های سال  ۱۴۰۰مدیریت شهری است خاطرنشان کرد:
مجموعه پل  ۹دی یکی از محورهای مؤثر در کنترل و کاهش ترافیک شهری است و
افتتاح و بهره برداری از رمپ  Dاین پل نیز به عنوان تکمیل کننده این ُپل مهم ارزیابی

سرپرستادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

مزرعه گردشگری در قم احداث میشود

پافشاریبرتثبیتقیمتنانچهتبعاتیدارد؟

وقتیناننانوا،آجرمیشود

موضوع قیمت نان ،بار دیگر در قم خبرساز شده است.
نانوایان به قیمت کنونی ،اعتراض دارند و بعضی تصمیم
گیران ،بر تثبیت قیمتها پافشاری می کنند .بررسی این اختالف نظر ،اشاره به چند
نکته را مفید و راهگشا می سازد:
 -۱ناکارآمدی اقتصاد دولتی و قیمت گذاری دستوری ،از دهه ها قبل برای بسیاری
از اقتصاددانان آشکار بود و فروپاشی اقتصاد شوروی به عنوان نماد این رویکرد
اقتصادی ،ناکارآمدی آن را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرد .با این وجود ،رویکرد
اشتباه قیمت گذاری دستوری از جمله درباره نان ،در ایران ادامه دارد و چشم انداز
روشنی برای پایان آن وجود ندارد-۲.تحریمها و تداوم رویکردهای اشتباه ،به آشفتگی
اقتصاد ایران ،به ویژه افزایش نرخ تورم و باال رفتن قیمت کاالها و خدمات ،انجامیده
است .با وجود اینکه افزایش قیمتها درباره همه کاالها و خدمات ،از جمله عوامل تولید
نان مانند دستمزد کارگران ،ملموس است ،اما تصمیم گیران اصرار دارند قیمت این
ماده غذایی را بدون توجه به این واقعیات  ،بر اساس نرخ سال  ۹۸تثبیت و از افزایش
آن جلوگیری کنند .حال آنکه ،بررسی ها نشان می دهد قیمت تمام شده نان سنگک
۲۳۰۰تومان و قیمت تمام شده نان لواش و تافتون ۳۹۰،تومان است .این قیمت تمام
شده ،بدون محاسبه سود نانوایان هم با قیمتهای دستوری کنونی ،به شکلی آشکار و
غیرقابلتوجیهفاصلهدارد.اگرچهمسئوالن،اینرویکردراباضرورتجلوگیریازفشار
بر خانواده های فقیر و کم درآمد توجیه می کنند ،اما گویا به این نکته ها توجه نمی
کنند که نانوایان نیز از اقشار کم درآمد جامعه هستند ،افزایش قیمت نان ،در مقایسه
با افزایش قیمت دیگر کاالها و خدمات -،که سیاستگذار خود تصویب کننده آن بوده
است -چندان برای خانواده ها ،مشکل ساز نیست و سرانجام آنکه تثبیت غیر منطقی
قیمت نان ،به زبانهایی مانند کم فروشی و خودداری نانوایان از پخت می انجامد.
اگرچه قیمت گذاری دستوری کاالها و خدمات ،شیوه ای شکست خورده و زیان بار
است ،اما اگر سیاستگذار قصد دارد به این شیوه ادامه دهد ،دست کم باید قیمت
گذاری را بر اساس واقعیات اقتصادی موجود انجام دهد و یا زیانهای ناشی از تثبیت
غیر منطقی قیمتها را به نانوایان بپردازد .پافشاری بر تثبیت قیمت نان بر اساس نرخ
سال ۹۸و بی توجهی به ضرر نانوایان ،نان آنها را آجر می کند .موضوعی که سبب می
شود همه مصرف کنندگان این ماده غذایی ،زیان ببینند و به دردسر بیفتند.
حسنبختیاریزاده*

اداره کل امور اقتصادی و دارایی قم در اطالعیه ای اعالم کرد:

انتخاباتهیاتمدیرهشرکت
سرمایهگذاریقمبصورتالکترونیکی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی قم در اطالعیه ای از برگزاری انتخابات اعضای هیات
مدیره شرکت سرمایه گذاری استان بصورت مجازی در روز ۲۰اردیبهشت ماه سال جاری
خبر داد .به گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارایی قم ،اطالعیه ادامه یافته است:
بدینوسیله به اطالع آن دسته از سهامداران روش غیر مستقیم سهام عدالت و همچنین
سایر افرادی که سهام شرکت سرمایه گذاری استان را از بازار سرمایه ،خریداری کرده اند
می رساند بر اساس مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار ،انتخاب اعضای هیات
مدیره شرکت سرمایه گذاری استان به صورت الکترونیکی در ساعت  ۱۰صبح روز
 ۲۰اردیبهشت ماه سال جاری در استان قم برگزار خواهد شد .اطالعیه افزوده است:
جهت شرکت در این انتخابات که بزرگترین مشارکت جمعی مردم قم در فعالیت های
اقتصادی استان می باشد ،الزم است سهامداران مشمول نسبت به ثبت نام در سامانه
جامعاطالعاتمشتریان(سجام)بهنشانی www.sejam.irاقدامکنند.اطالعیهحاکی
است :امید است با اهتمام کامل نسبت به مشارکت و حضور در این انتخابات ،زمینه
انتخاب مدیران دلسوز و کارآمد و پاسخگو ،برای صیانت و ارتقای ارزش داراییهای مالی
آن شرکت فراهم آید .بدیهی است استفاده از حق رای و حضور حداکثری سهامداران در
مجمع ،زمینه را برای مدیریت صحیح و ارتقای بهره وری دارایی های سهامداران فراهم
خواهد کرد .اطالعیه ادامه یافته است :این انتخابات صرفا به صورت الکترونیکی و از
طریق سامانه الکترونیکی دیما به نشانی dima.csdiran.irبرگزار خواهد شد .لذا از کلیه
مشمولین سهام عدالت به روش غیر مستقیم وسهامداران شرکتهای سرمایه گذاری
استانیسهامعدالت،دعوتبهعملمیآیدجهتتعیینسرنوشتمدیریتداراییهای
خوددرانتخابات ۲۰اردیبهشت،مشارکتنمایند.

سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت:
مزرعه گردشگری در استان قم ایجاد میشود.
علیرضا ارجمندی در بازدید از مزرعه بیدک ،اظهار کرد :مزرعه بیدک با کسب
استعالمات الزم می تواند مجوز احداث مزرعه گردشگری را دریافت کند.
وی با بیان اینکه برای ایجاد مزرعه گردشگری به همکاری اداره کل منابع
طبیعی نیازمند هستیم ،گفت :مزرعه بیدک حدود  20هکتار است که مزرعه
انار عمده ترین بخش آن را تشکیل داده است.
وی با بیان این که در کنار این مزرعه میتوان از ظرفیت احداث بومگردی نیز
استفاده کرد ،ادامه داد :بومگردی این امکان را برای گردشگران ایجاد میکند تا
فارغ از فضای شهر ،سبک و سیاق زندگی روستایی را تجربه کنند.
استان قم مقصد و معبر گردشگران است
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم همچنین
در بازدید از شرکت توسعه گردشگری ارکان سلوک باروس گفت :قم ،مقصد
و معبر گردشگران است و سهم اشتغال در صنعت گردشگری میتواند منشأ
تحولاقتصادیاستانباشد.
ارجمندی اظهار کرد :پنج هتل پنج ستاره در حال ساخت نه تنها رشد

صعودی منحنی گردشگری قم را نشان میدهد بلکه زمینهساز اشتغال پایدار
نیز خواهد بود.
ارجمند با بیان اینکه سلطه و سیطره آموزش تمام ابعاد زندگی را شامل
میشود ،گفت :حرفه گردشگری که امروزه از آن به عنوان صنعت یاد میشود،
اصل و اساس آن مبتنی بر آموزش استوار شده است تا نیروهای شاغل در آن
حرفهایباشند.
او افزود :موفقیت در هر کاری حتی مشاغل ساده ،نیاز به حرفهای شدن دارد
و صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثی نیست و برای حرفهای شدن به
ُ
نیروهای آموزش دیده و خبره احتیاج دارد.
او ادامه داد :از دید مسافر و یا زائری که به شهر قم سفر میکند درجهبندی
تأسیساتگردشگریبهوسعتآنبستگیندارد،بلکهبهکیفیتونوعخدماتی
است که ارائه میدهد».
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت:
نیروی حرفهای یعنی درآمدزایی و نیروی غیرحرفهای یعنی ورشکستگی،
ً
تأسیساتی که خدمات خوبی ارائه ندهند قطعا نمی توانند جذب مسافر داشته
باشند.

فراخوان مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی لکه گیری معابر سطح شهر
شهرداری سلفچگان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری پروژه لکه گیری و روکش آسفالت
معابر سطح شهر را 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 1400/2/9می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت 14روز شنبه تاریخ1400/2/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت 18:00روز چهارشنبه تاریخ1400/02/29
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت 10روز پنجشنبه تاریخ1400/02/30
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 آگهی 1129504:
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پیام شهردار قم به مناسبت
روز کارگر و روز معلم

شهردار قم در پیامی فرارسیدن یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی
کارگر و دوازدهم اردیبهشت ماه روز معلم را تبریک گفت.
در آستانه فرارسیدن یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر
و دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت عالمه سید مرتضی
مطهری و روز گرامیداشت مقام معلم ،شهردار قم با صدور پیامی این
مناسبتهاراگرامیداشت.
متن این پیام به این شرح است:
بسمهتعالی
ّ
هرجا سخن از پیشرفت است نام معلم و کارگر بر تارک موفقیتهای
آن میدرخشد .هر دو قشر با از خودگذشتگی ،سازندگی و پیشرفت
را نوید میبخشند .معلم با ایثارش ،زیرساختهای تربیتی و نیروی
فکری آن را آموزش داده و کارگر باورمندی را به منصه ظهور میرساند.
یازدهم و دوازدهم اردیبهشت روزکارگر و روزمعلم دو تاریخ مهم و
تاثیرگذار در پیشرفت انسان و جامعه است.
فعالیتهای مبتنی بر خودباوری عاملی مهم و سرنوشت ساز در
زندگی افراد و در توسعه و پیشرفت جامعه است و با تقویت آن شاهد
کاهش بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی هستیم و کارگر ،انسانی
وارسته و خستگی ناپذیر است که به قله رفیع خودباوری دست یافته؛
بهگونهای که اعتماد به نفس درتالقی تالش و عمل کارگر به خوبی
مشهوداست.
پیشرفتهای حاصل در مسیر زندگی نشات گرفته از رشد و پویایی
فکر و گسترش اندیشهورزی و مجاهدت برای تحقق آنهاست و در هر
جامعهای که از فرصت اندیشه و تربیت معلم و بازوی توانمند کارگران
بهتراستفادهشودتوسعهوپیشرفت،رونقیدوچندانخواهدیافت.
تعلیم و تربیت بستر ساز تعالی فهم و تعیین کننده مسیر برای
رسیدن به اهداف عالی است .معلمی سرچشمهای برای تربیت و
انگیزه بخشی در شناخت و معرفت است و حرفهای است برای رونق
بخشی سایر حرفهها و عاملی تاثیرگذار در ارتقاء دانش و بینش سایر
حرفهها است .معلم با تعلیم علم ،تشخیص وپرورش استعدادها،
مسیر پیشرفت را برای افراد هموار میسازد و توسعه جامعه را بیمه
مینماید و هر جامعه موفق مرهون زحمات و خدمات کارگران از سویی
و معلمین پرتالش و دلسوز از دریچه ای دیگر است.
در اینجا شایسته است تا یاد کنیم از تمامی کارگران و معلمین
بزرگواری که ندای حق را لبیک گفته و آسمانی شدند؛ از کارگران و
معلمین بازنشسته ،شهید ،جانباز ،آزاده و ایثارگر و تمامی شهدای
جنگ تحمیلی و مدافعین حرم و سالمت که آرامش و امنیت ما
مرهونگذشتآنهاست.
اینجانببهدرسآموزیازمکتبمعلمینگرانقدروهمکاریدرکنار
کارگران توانمند افتخار نموده و این دو روز به یادماندنی را صمیمانه
تبریک گفته و سالمتی ،موفقیت و پیشرفت را برای این عزیزان در
سایه مهر الهی مسالت دارم.

سید مرتضی سقائیان نژاد -شهردار قم
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اخبار

 شماره 5260ت وچهارم 
یکشنبه -دوازدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

شناخت شب قدر

َّ َ ْ
َ َ َ َُ َْ
َ َ َْ
ِ«إنا أ َنزل َن ُاه ِفی ل ْیل ِة َالق ْد ِر * َو َما أ ْد َراک َما ل ْیلة الق ْد ِر
ْ
َ
َ َُ َْ َ
* ل ْیلة الق ْد ِر خ ْی ٌر ِّم ْن أل ِف ش ْه ٍر» (سوره قدر ،آیات ۱
تا  )۳بدرستی که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم
مرتضینجفیقدسی*
و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از
هزار ماه است!
شب قدر ،از مباحث بسیار مهم در زندگی انسان است و هدف آن است که
در چنین شبی انسان ،هندسه وجودی خود را بشناسد .قدر به معنای تقدیر و
اندازهگیری است و در چنین شبی انسان باید عالوه بر اعمال عبادی ،ساعتی به
تفکر بنشیند ،بلکه قدر خود را بیابد و قیمت خود را بشناسد.
ّ
امیرالمومنین (ع) در خصوص قدر و قیمت انسان فرمودهاند« :انه لیس
ّ َ
الجنه،فالتبیعوهااالبها»یعنیبهدرستیکهبرایجانهایشما
النفسکمثمناال
قدر و قیمتی نیست مگر بهاندازه بهشت ،پس حواستان باشد که آن را به کمتر از
اینقیمتنفروشید!
بهای جان انسان خیلی گرانبهاست و اگر انسان قدر و قیمت خود را بشناسد
خریداراستَ ،چنانکه
خدایمتعالکهخودخالقانساناستدرعینحالبهترین
َ
َّ ْ
َ ُْْ َ َ ُ
ین أنف َس ُه ْم َوأ ْم َوال ُهم
َدر سوره توبه آیه  ۱۱۱آمده است«ِ :إ َّن الل َه اش َت َری ِمن المؤ ِم ِن
َ ْ َ
ِبأ َّن ل ُه ُم ال َج َّنة» یعنی بیتردید خدا از مؤمنان جانها و مالهایشان را میخرد و به
آنها بهشت را عطا میکند و در حقیقت فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) اشاره
به همین آیه شریفه دارد که اگر انسان با ایمان باشد ،خود را ارزان نمیفروشد و
میداند که هیچکس جز خدا ارزش او را نمیداند و این خداست که حاضر است
انسان را به باالترین قیمت بخرد ،پس چرا تا وقتی خریداری مثل خدا وجود دارد
انسانبهدیگرانرجوعکند،بهترینخریدارانسانخداستواگرانسانبااوآشتی
کند و با او پیمان ببندد که اوامرش را اطاعت خواهد کرد ،خدا هم نمیگذارد بهای
جانش هدر رود و یا ارزان فروخته شود بلکه به باالترین قیمت یعنی در ازای بهشت
میخرد و لذا تفکر در شب قدر برای درک همین معانی است که از فرصت پدید
آمده برای بازسازی خودش استفاده کند و مقدرات الاقل یک سالش را در پرتو
عنایت الهی به نحو احسن تأمین کند.
نزول قرآن در شب قدر
در شب قدر خداوند متعال لطف و عنایتش را در حق بشر به حد اعلی رساند و
قرآن کریم را برای تأمین سعادت انسان بهعنوان نسخه حیاتبخش عملی او نازل
کرد .امام خمینی (ره) در بیان اهمیت این موضوع میفرمایند« :در ماه مبارک
رمضان قضیهای اتفاق افتاد که ابعاد و ماهیت آن تا ابد برای امثال ما در ابهام مانده
است و آن نزول قرآن است ،نزول قرآن بر قلب رسولالله (ص) در لیلة القدر».
حضرت امام خمینی از فرصت ماه رمضان حداکثر استفاده را میکردند
بهطوریکه پیوسته مشغول دعا و ذکر و تالوت قرآن و اعمال مخصوص این ماه
بودند تا خود را برای درک لیلة القدر آماده کنند.
ماه رمضان ،ماه ضیافت الهی است و خدای متعال در این ماه از پیامبر اکرم
َ ْ ُ َ َ ْ َّ ُ َ
ضان الذی ا ِنزل
(ص) ضیافت کرد به نزول قرآن چرا که فرموده است« :شهر رم
ُ
روزه و صیام مطرح کند به
فیه القرآن» یعنی معرفی ماه رمضان را قبل از آنکه به ماه
ِ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ْ
نزول قرآن عنوان میکند و در سوره قدر نیز میفرماید«ِ :إنا أنزلناه ِفی لیل ِة القد ِر»
که از جمعبندی این آیات نتیجه میگیریم که قرآن کریم در شب قدر نازل شده و
شب قدر نیز در ماه رمضان است ،ولی اینکه چه شبی از ماه رمضان شب قدر است
در قرآن به آن اشارهای نشده و تنها در بیان اخبار و روایات آمده است که شبهای
نوزدهم ،بیستویک و بیست سوم شبهای قدر هستند و بیشتر هم شب بیست و
سوم مطرح است .البته روایات اهل سنت بیشتر شب بیست و هفتم ماه رمضان را
مطرح میکنند و احیا آن شب نیز مستحب است.
در شب قدر ،انسان باید هندسه وجودی خودش را بشناسد و قدر و قیمت خود
را بفهمد چون شب نزول قرآن است ،پس ما باید قدر قرآن را هم بفهمیم و بشناسیم
و آنگاهکه ارزش آن را فهمیدیم آن را باالی سرمان بگذاریم و خدا را بهحق اولیائش
ً
و اسما مقدسی که در این کتاب از آنها یاد شده قسم میدهیم که باخدا پیمان
میبیندیم و تقاضا میکنیم که ما را جزو آزادشدگان از دوزخ قرار دهد.
تعهد به قرآن و عترت در شب قدر
وظیفهتبیینآیاتقرآنرابرعهدهپیامبراکرم(ص)گذاشتهاستآنجا
قرآنکریم
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
الذ ْک َر ل ُت َب ِّی َن ل َّلناس َما ُن ِّز َل إ َل ْیه ْم َو َل َع َّل ُه ْم َی َت َف َّک ُر َ
ون»
که میفرماید« :وأنزلنا ِإلیک
ِ
ِ ِ
ِ ِ
(سوره نحل ،آیه )۴۴
پیامبر اکرم (ص) نیز در طول ۲۳سال رسالت خود ،آیات قرآن را برای مردم تالوت
و تبیین کردند و ادامه آن را به اهلبیت عصمت و طهارت سپردند تا مبادا امت دچار
ُ َّ َ
ُ
ّ
فیکم الثقلین
تارک
گمراهی شوند و لذا در حدیث مشهور «ثقلین»
فرمودند«ّ :إنی ِ
َ َ
َّ
َ
َ
َ
کتاب الله و ع َترتی اهلبیتی ما إن َت َّ
مسکتم ِبهما ل ْن تضلوا أبدا ولن یفت ِرقا حتی
ِ
َیردا علی َ
الحوض»
ِ
یعنی من در میان شما دو چیز گرانبها را باقی میگذارم کتاب خدا و عترتم و
اهلبیتم تا مادامیکه به این دو تمسک داشته باشید گمراه نمیشوید و قرآن و
عترت هم هیچگاه از هم جدا نمیشوند تا وقتی در حوض کوثر بر من وارد شوند.
حدیث ثقلین به اسناد مختلف مورد اتفاق شیعه و سنی است و متواتر نقل شده
است و بهخوبی جایگاه قرآن و اهلبیت علیهمالسالم را بیان کرده است.
پس بنابراین مهمترین کارها در شب قدر باید شناخت خود که منجر به شناخت
َ َْ ََ
َ
خدا میشود ،باشد و لذا فرمود َ
«م ْن َع َرف نف َسه فق ْد َع َرف َر ّبه»و حاال که این انسان
خود را شناخت و میخواهد بنده خدا باشد ،خدا نسخه عملی او را تحت عنوان
کتابی به نام «قرآن» عنایت کرده است و پیامبر و اهلبیت او را هم که راسخون
در علم هستند ،مبین قرآن و مفسر قرآن و تأویل کنندگان قرآن قرار داده است و
شب قدر وقتی قدرش درست ادا میشود که ما متعهد شویم قرآن و عترت را پشت
سر قرار ندهیم ،بلکه باالی سرمان قرار دهیم و باخدا آشتی کنیم و میهمان خوبی
برای پروردگار باشیم و در شب قدر و نزول قرآن که مالئکة الله بر زمین میآیند و به
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُّ ُ َ ْ
یها ِب ِإذ ِن
سالممیکنندماهمدرشمارآنانباشیم«،تنزلالمل ِئکةوالروح ِف
مؤمنان ُ ِّ َ
َ
ْ َ َْ
َر ِّب ِهم ِّمن کل أ ْم ٍر * َسل ٌم ِه َی َح َّتی َمطل ِع الف ْج ِر»
* یکی از فعاالن قرآنی استان قم

حجتاالسالموالمسلمینناصررفیعی:

گروههایسیاسیازایجادتنشجلوگیریکنند

استاد حوزه و دانشگاه گفت :نزدیک انتخابات  28خردادماه هستیم و از
گروههای سیاسی میخواهم از تنش جلوگیری کنند و امروز به جامعه آرام برای
انتخابات پرشور و ایستادگی در برابر دشمن نیازمند هستیم ،شخصیتها مراجع
و علما به میدان آمده و اختالفات را کاهش دهند و باید مراقب باشیم جامعه دچار
مشکالتنشود.حجتاالسالموالمسلمینناصررفیعیظهرروزجمعه درسلسله
مباحث سخنرانی ماه مبارک رمضان در حرم بانوی کرامت عنوان کرد :رحمت و
لطف الهی بسیار گسترده است و در همه آیات الهی خداوند میگوید رحمت و به
دنبال این است که مردم را ببخشد ولی بیحسابوکتاب هم نیست.
وی افزود :شخصی خدمت نبی مکرم اسالم حضرت محمد(ص) گفت ای
رسولالله دوست دارم خداوند به من رحم کند ،پیامبر(ص) فرمودند که به خودت
و مردم رحم کن تا خداوند به تو رحم کند ،در هر شغلی که هستیم باید به مردم
رحم کنیم بهخصوص اینکه به خاطر کرونا در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم
و رفع مشکالت مردم رحمت الهی را به همراه دارد .استاد حوزه و دانشگاه بیان
کرد :امیرالمؤمنین(ع) میتوانست نان را به عمار دهد که درب منزل فقرا ببر اما
خودشان این اقدام را انجام میدادند ،رفع مشکالت مردم و رسیدگی به آنها
سبب رحمت الهی میشود و تا جایی که در توان داریم باید به امورات نیازمندان
رسیدگی کنیم و توجه و گوش دادن به آیات الهی سبب رحمت الهی میشود.
عضو هیئتعلمی جامعه المصطفی عنوان کرد :رحم کردن به یتیم ،فقیر،
فرزند ،همسایه و خانواده همواره باید موردتوجه باشد و هیچگاه نباید بیرحمی
کرد چون سبب میشود از رحمت الهی دور شویم ،گوش دادن به آیات قرآن کریم
رحمت الهی و برکات بینظیری به همراه دارد .رفیعی تصریح کرد :اگر بین دو نفر
صلح ایجاد کنیم سبب رحمت الهی میشود ،بر اساس آیات الهی خوشابحال
افرادی که دو نفر را صلح میدهند چون این افراد نزد خداوند مقرب هستند ،در
اینشبهایبابرکترمضاننسبتبهصلحدونفرکهاختالفدارنداهتمامداشته
باشیم.



رییسجمهوریدرجلسهستادملیکرونا؛

همه تا پایان امسال باید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند

رییسجمهوری با بیان اینکه تا پایان امسال باید
پروتکلهای بهداشتی رعایت شود ،گفت ۳۹ :درصد
مردم دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمیکنند
که خطرناک است و معنایش این است که میخواهیم
بیشتر در این موج باقی بمانیم و دیرتر از آن خارج
شویم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا« ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی» پیش از ظهر شنبه
در جلسه ستاد ملی کرونا ،گفت :شنبه شب شب
نخستین شب قدر ،شب مناجات و دعای مردم است.
مردم در طول سال در انتظار این سه شب هستند و
احساس میکنند این شبها تقرب بیشتری به سوی
خداوند دارد .درهای آسمان در این شب گشوده است
و اگر از آسمان ،نعمت یا رحمت وارد میشود ،فقط
سالمتی ،رحمت و فرشتگان الهی به سمت زمین
میآیند.
رییسجمهوری ادامه داد :انشاالله همیشه مردم
ما موفق باشند و از خداوند طلب مغفرت ،رحمت و
شفای همه بیماران به ویژه کسانی که به دلیل کرونا
در بیمارستان و تقویت کادر درمان را کنند .انشاالله
خداوند پایان این ویروس را تسریع کند .این شبها
گرانقدر است اما باید حتما پروتکلهای بهداشتی را
با حداکثر رعایت انجام دهند .حضور در یک جلسه
مستحباستامارعایتپروتکلهایبهداشتیواجب
است و همه باید آنها را رعایت کنند.
روحانی با بیان اینکه امکانات دیجیتالی کشور باید
این مراسم را به سمع و نظر مردم برساند ،تصریح کرد:
صداوسیما باید کاری کند که این مجالس را به خانه
مردم بکشاند و مردم از عطر معنویت این شب پر فیض
استفاده کنند و حال و مناجات برای آنها فراهم شود.
روحانی با بیان اینکه برگزاری مراسم شبهای
احیا برای مناطق زرد و نارنجی صرفا در اماکن باز
فراهم است ،خاطرنشان کرد :مردم در موقع خروج
و ورود باید رعایت کنند .در آمار و ارقام ،مراعات مردم
در رعایت پروتکلهای بهداشتی  ۶۱درصد است
که خطرناک است .وقتی  ۳۹درصد مردم رعایت
نمیکنند،معنایشایناستکهمیخواهیمبیشتردر
این موج باقی بمانیم و دیرتر از آن خارج شویم .ناظران
باید نظارتهای خود را تشدید کنند تا در پایان هفته
شاهدتبدیلمناطققرمزبهنارنجیباشیم.
رییسجمهورییکیازنگرانیهایستادملیمقابله
با کرونا را جهشهای ویروس کرونا برشمرد و ابراز کرد:
این ویروس به صورت ثابت باقی نمیماند و به مبارزه
خودش برای زنده ماندن و آزار دادن ادامه میدهد.
وقتی داروی جدیدی داده میشود ،جهش مییابد.
وقتی در شرایطی است که ایمنی بدن بیمار نسبت
به آن عکسالعمل میدهد ،خود را تجهیز میکند تا
مقاومت کنند .ویروس شکل جدیدی به خود میگیرد
و هر روز به شکل و یک قیافه و ویژگیهای وارد عمل
میشود .وی در ادامه گفت :موج چهارم را ویروس
انگلیسی برای ما درست کرد که از مرز عراق ویروس
وارد شد و استان خوزستان و مجاور و سپس کل
کشور را آلوده کرد و خسارت بزرگی دیدیم .موج ایجاد

میشود اول جان و سالمت مردم را به خطر می اندازد،
افراد زیادی جان خود را از دست میدهند که خسارت
عظیم و بزرگی است که وارد میشود و از طرف دیگر
باعث میشود که وضعیت قرمز شود و ناچار شویم
مغازهها و کسب و کارها را تعطیل کنیم و از لحاظ
مالی دچار مشکل شویم و رفت و آمدها را محدود کنیم
و مراکز آموزشی و بخشی از فعالیت اداری را تعطیل
کنیم.رییسجمهوریافزود:همهاینکارهاآثارمالی،
روحی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی دارد همه این آثار
سخت در سایه مراعات مردم میتواند ایجاد نشود .اگر
در آینده موج پنجمی مواجه شویم در سایه این است
که اصول بهداشتی را مراعات نکردیم .با رعایت نکردن
اصول بهداشتی نخست به انسان و بعد به خانواده و
جامعه ظلم میشود .این ظلم بزرگی است که باید به
آن توجه کنیم.
واکسن زدن بهتر از واکسن نزدن است
روحانی در ادامه به واکسن کرونا اشاره کرد و گفت:
در کنار پیشگیری ،واکسن یک عامل بزرگ برای این
است که زودتر بتوانیم از این ویروس خالص شویم.
واکسنهایی که دولتها تولید میکنند و در کشورهای
مختلف مصرف میشود تنوع دارد و ممکن است که
آثار آن هم یکسان نباشد .اما در عین حال امروز واکسن
زدن بهتر از واکسن نزدن است .واکسن میتواند
شرایط را بهتر کند و برای حفظ جان و قطع زنجیره
میتواند موثر باشد .وی تاکید کرد :دولت همه تالش
خود را به کار گرفته که واکسنهایی که وزارت بهداشت
تایید میکند بهرغم همه مشکالتی در تامین ارز و ریال
داریم وارد کنیم .درست است که امروز در وین مذاکره
میکنیموپیشرفتهاییدراینمذاکراتحاصلشده
استاماهنوزدرتحریمهستیموتوافقیحاصلنشده
است که در سایه آن مشکالت و موانع پیش روی ما
برداشته شده است .امروز هنوز این موانع پیش روی
ما است .روحانی یادآور شد :در جلسه پنجشنبه یکی
از مسایل تامین ارز و ریال بود که دولت حتما تامین
می کند .واکسنهای مختلف از کشورهای مختلف
سفارش داده شده است و در حال ورود است.
وی گفت :خوشبختانه گروه اول که کادر درمان و
مدافعینسالمتوبرخیمشاغلیکهدربعضیبخش

ها با آنها همکاری می کنند واکسن دریافت کردند و
این بخش اول برای ما بسیار مهم بود .بخش دوم که
سالمندان و در کنار آنها افرادی که دارای بیماری
زمینه ای بودند نیز شروع شد .امیدواریم بتدریج
در اردیبهشت و خرداد بتوانیم واکسیناسیون همه
سالمندان و بیماران زمینه ای را به پایان برسانیم.
واکسنزدنبهمعنایمصونیتنیست
روحانی با اشاره به واکسیناسیون گروههای مختلف
در اولویتبندیهای سوم و چهارم ،خاطرنشان کرد:
برای گروههای بعدی در سند ملی واکسیناسیون
کرونا فکری نشده است که میشود درباره آنها فکر
کرد .گروههایی که با مردم زیاد سروکار دارند برخی از
دوستان میگویند که آنها در زدن واکسن تقدم داشته
باشند .یک گروه ،رانندگان تاکسی و اتوبوس هستند
که ترددهای زیادی دارند .گروههایی هم هستند که
مرتبا با مردم در ارتباط هستند مانند نیروهای مرزبانی
و پلیس .میشود این گروهها را تقدم داد.
رییسجمهوری با ابراز امیدواری نسبت به تداوم
واکسیناسیون تصریح کرد :نسبت به واردات واکسن
خارجی و حمایت از واکسن داخلی ،با قدرت تالش
خود را ادامه خواهیم داد تا مردم از واکسن بهرهمند
شوند و جان مردم حفاظت شود و شرایط برای کسب و
کار مردم و تحصیل فرزندان فراهم شود.
روحانی افزود :اگر کار کنیم و روند واردات واکسن
ادامه یابد ،ممکن است شرایطی فراهم شود که در
نیمه دوم وضعیت بهتری را داشته باشیم .حداقل تا
پایان امسال باید همه پروتکلهای بهداشتی را رعایت
کنند یعنی اگر کسی واکسن زد ،معنای آن مصون
شدن نیست .این نوبت اول است و باید واکسن دوم هم
زده شود .زدن دوز دوم هم معنایش این نیست که فرد
کامال مصون شده باشد چراکه باید واکنش بدن افراد
به واکسن دید .وی اضافه کرد :واکسن زدن به معنای
مصون شدن افراد نیست چراکه اوال زمان میبرد تا با
بدن فرد سازگار شود و ثانیا ،این واکسن ممکن است
فرد را از یک نوع ویروس حفاظت کند و این احتمال
وجود دارد که ویروس جهشیافته دیگری وارد شود
بنابراین همه ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی
هستند.

عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران:

ناامیدکردنمردمامتیازیبرایجریانهایسیاسیندارد

عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران ،ناامید کردن مردم را امتیاز ندانست و گفت:
انتخابات  ۲۸خرداد باید در جهت حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی برگزار شود و
اصولگرایان و اصالح طلبان اگر مردم را امیدوار کنند میتوانند کارهای بزرگی انجام
دهند.
جهانبخش خانجانی درباره حمایت حزب کارگزاران سازندگی ایران از داوطلبی
محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،گفت :اسم  ۱۰داوطلب چون محسن هاشمی،
محمدجواد ظریف ،محمدرضا عارف ،مسعود پزشکیان ،عباس آخوندی و محمد
شریعتمداری و ...در حزب مطرح است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ،محمدجواد ظریف را شخصیت
برجسته سیاسی و دیپلمات با سابقه توصیف کرد و افزود :او عملکرد بسیار مثبت و
درخشانی داشته و طبیعتا جزو کسانی است که میتواند اجماع اصالحطلبان را به
همراه داشته باشد .سابقه و کارکرد ظریف ،او را در تراز یک نامزد فاخر ریاست جمهوری
قرارمیدهد.
خانجانی یادآور شد :یکی از دالیل جوسازیها علیه ظریف ،ترسی است که نسبت
به او دارند .هرکدام از نامزدهای اصالحطلب ظرفیت این را دارند تا به تن رقیب لرزه
بیندازند و در تمام انتخابات رقابتی ،اصولگرایان نتوانستند از سوی مردم رای بگیرند.
وی ،اسحاق جهانگیری را دارای ویژگیهای خوب یک نامزد اصالح طلب ارزیابی
کرد و گفت :او شب گذشته حرفهای بسیار درخشان و تاثیرگذاری مطرح کرد.
بهنظرم باید دولت روحانی یک سری مسایل را شفافسازی و مردم را اقناع کند.
زیرا بسیاری از مشکالت مالی و بحرانهای بزرگ توسط تحریمها ایجاد شد و باید از
عملکرد دولت روحانی و جهانگیری قدردانی کرد.
خانجانی ،محسن هاشمی را یکی از داوطلبان مطرح اصالحطلب دانست و افزود:
هاشمی مورد تایید کارگزاران است .او سابقه عملگرایانه و درخشانی در مدیریت مترو
تهران دارد .همچنین محمد شریعتمداری نیز در تمامی شاخصههای جوانگرایی،
شفافیت ،رشد و کارهای بزرگی چون توسعه زیرساختهای سازمانها ،موسسات و
زیرمجموعههای وزارت تعاون و همسانسازی حقوق بازنشستگان را انجام داد .بنظرم

باید دولت این کارها را برای مردم شفاف کنند .هر چند مردم هم حق دارند به دلیل
مشکالت اقتصادیبه ایندستاوردهایبزرگ توجهنکنند.
وی در گفت و گو با ایرنا ادامه داد :تمامی داوطلبان اصالحطلب شایسته این
هستند تا در تراز نامزدی انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرند اما همه باید در
چارچوب فرآیند اصالح طلبی نهاد جبهه اصالحات عمل کنند و از نامزدی که
واجد صالحیتها و بیشترین امتیاز در نظرسنجیهاست ،حمایت کنند تا انتخابات
پرشوریداشتهباشیم.
انتخابات باید در جهت حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی باشد
خانجانی اضافه کرد :برخی از جریانها صراحتا عنوان کرده اند که عالقهمند
به مشارکت حداکثری نیستند و در پی انتخابات کم شور هستند و عالقهمندند تا
انتخابات با مشارکت حداقل و نتیجه مطمئن به ثمر برسد .با توجه به شرایط بین
المللی و وضعیت نامزدهای ما و انشقاقی که در جریان اصولگرایان وجود دارد ،اصالح
طلبان برنامه محورتر هستند و انتخابات آینده را با پیروزی سپری میکنند.
این فعال اصالحطلب درباره اعالم نامزدی احتمالی ابراهیم رییسی ،گفت :اعالم
نامزدی او میتواند اجماعی در جریان اصولگرا ایجاد کند تا نامزدهای دیگر از گردونه
رقابت کنار بکشند .جریان اصولگرا تکلیفگراست و اگر رییسی اعالم نامزدی نکند،
انشقاق زیادی در جریان اصولگرا ایجاد خواهد شد و هر کدام خود را واجد صالحیت
میدانند.
وی عنوان کرد :باید همه جریانهای سیاسی درون نظام اختالفات خود را در سطح
رقابتهای درون کشور حفظ کنند و منازعات را به خارج از کشور و به نوعی در سطوح
دیگر کهبه منافع ملیو امنیت کشور ارتباط پیدا میکند ،تعمیمندهند .این انتخابات
باید در جهت حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی باشد.
عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه باید وحدت خود را حفظ کنیم ،افزود :چهره
مناسبی از کشور در مواجهه با جامعه بین المللی ارائه دهیم تا مردم امیدوار شوند.
هیچ امتیازی در ناامید کردن مردم در جریان سیاسی نیست .چه اصولگرایان و چه
اصالح طلبان اگر مردم را امیدوار کنند میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند.

عضوکمیسیوناصل ۹۰مجلس:

دستکاری در جداول بودجه جرم است

عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :دستکاری هر فرد و نهادی در جداول
بودجه  ۱۴۰۰جرم است و باید با متخلف یا متخلفان
برخوردشود.
«سیدسلمان ذاکر» درباره موضوع دستکاری در
جداول بودجه افزود :اگر ابهامی درجداول بودجه
ایجاد شده ،اصل بر این است که این ابهام برطرف
شود و هیچ فردی یا افرادی حق دست درازی به
مصوباتمجلسراندارند.
عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجس افزود :اگر فردی
به دنبال اضافه کردن ،کم کردن یا ساختن عبارت و
اعداد و ارقام در جداول بودجه باشد یا به نحوی دیگر
در این باره عمل کند بر اساس قانون مجازات اسالمی
این موضوع جرم است و فرد یا افراد دخیل در این باره
مجرم شناخته شده و باید با آنها برخورد شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تاکید کرد :البته
در صورت وجود شبه در این باره که جداول بودجه
از سوی مجلس با هر فرد دیگری پس از تصویب

نمایندگان و تایید شورای نگهبان دچار دستکاری
شده ،باید در این باره شفاف سازی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه باید با افرادی که پس از تصویب
بودجه نسبت به جعل جداول بودجه دست درازی
کردند ،برخورد شود ،اظهار داشت  :همچنین اگر
در نحوه عمل به قانون که در جای خود اجرا نشده،
تخلفی صورت گرفته ،باید افراد را به مراجع قضایی
معرفی کرد .ولی در صورت بر طرف شدن ابهام و
ایجاد شفافسازی می توان به این حواشی خاتمه
داد .ذاکر با بیان اینکه شفاف سازی سبب رفع ابهام،
اثبات صداقت و پایبندی به قانون میشود ،گفت:
اگراین شفاف سازی صورت بگیرد ،ابهاماتی که سبب
دستکاری در بودجه است ،برطرف خواهد شد و
سازمان بازرسی کشور در بخش اجرا و معاونت قوانین
مجلس نیز برای شفاف سازی در مصوبه بودجه
 ۱۴۰۰میتوانند ورود پیدا کنند.
وی با تاکید براینکه نمایندگان در اواخر سال ۹۹
کلیات بودجه را تصویب کردند و وارد جزئیات آن

نشدند ،خاطرنشان کرد :مبالغی که برای هر بخش،
نهاد یا هر پروژهای در بودجه  ۱۴۰۰به تصویب
نمایندگان رسیده است باید محفوظ بماند .ولیهر
فرد یا افرادی که به اعداد و ارقام جداول بودجه دست
دراز کردند باید بر اساس قانون مجازات اسالمی با آنها
برخوردشود.
خضریان با اشاره به جلسه ۲۶اسفند ۱۳۹۹صحن
علنی مجلس و اخطار قانون اساسی «محسن زنگنه»
مبنی بر اینکه هیچ جدولی از سوی کمیسیون تلفیق
به نمایندگان داده نشده و نمایندگان بدون اطالع از
جداول در رای گیری شرکت میکنند ،افزود :رییس
کمیسیون تلفیق بودجه نیز در پاسخ به تذکر زنگه
ضمن رد تذکر ،مدعی شد «جداول» در پیوست
موجود است و آن را به شورای نگهبان ارسال میکنیم.
بر اساس گفته خضریان در تویتر از زمان ابالغ قانون
بودجه در اواخر سال  ۹۹تا  ۱۴فروردین  ۱۴۰۰که
بودجه به دولت ابالغ شده بود ،عدهای در مجلس
ردیفهای بودجه را تغییر دادند.

رئیساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگری:

افزایش دستمزد باید همراه با
مهار تورم باشد
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت :آنچه که افزایش دستمزد را بیاثر
میکند همان تورم است .تا تورم مهار نشود هر آنچه انجام شود مثل آب ریخته است .ما
معتقدیم با افزایش حقوق ،تورم نیز باید مهار شود.
حسن صادقی صبح روز شنبه در گردهمایی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر
مقابل وزارت کار برگزار شد اظهار داشت :روز جهانی کارگر به مناسبت گرامیداشت
کارگرانی است که در شهر شیکاگوی ایاالت متحده علیه سرمایهداری قیام کردند.
ما این روز را در نظام جمهوری اسالمی که نظام آزادی ،قسط ،عدل و برابری است،
جشن میگیریم .نان کارگر با عرق جبین گره خورده ،آنها صورت خود را با سیلی سرخ
نگه میدارند تا تحریمهای یکجانبه را پشتسر بگذارند .امروز یعنی روز جهانی کارگر،
روز مبارزه با نظام سرمایهداری است .اگرچه مشکالتی داریم اما همواره یار و یاور نظام
مقدس جمهوری اسالمی خواهیم بود .ما مخالف نظام نیستیم اما به نفاق و تبعیض
اعتراض داریم و به ناچار به حداقلها تن میدهیم.
وی ادامه داد :علیرغم اینکه دوستان ما در شورایعالی کار تالش کردند تا حقوق را به
حد قابل قبولی افزایش دهند ،اما نرخ تورم افسارگسیخته این افزایش را بلعیده است.
تصمیمات شورایعالی کار قابل ستایش است و ما به این تصمیم ارج مینهیم.
صادقی افزود :آنچه که افزایش دستمزد را بیاثر میکند همان تورم است .تا تورم مهار
نشود هر آنچه انجام شود مثل آب ریخته است .ما معتقدیم با افزایش حقوق ،تورم نیز
باید مهار شود.
رئیساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگریدربارههمسانسازیحقوقبازنشستگان
تامین اجتماعی یادآور شد :من از تصمیمات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
و معاونان ایشان تشکر میکنم .زحمات آنها قابل قدردانی است .آقای نوبخت برای
استمرار همسانسازی سایر صندوقها اقداماتی انجام داده است ما نیز خواهان
استمرار این موضوع برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هستیم .ما به آقای
نوبخت ،دولت و مجلس شورای اسالمی اعالم میکنیم که ما کارگران را ببینند و تنها
به فکر صندوقهای دیگر نباشند .اگر دولتها سهم تامین اجتماعی را در بودجه
میدیدند ،ما در این مرحله قرار نداشتیم.
صادقی درباره مشکالت کارگران ساختمانی نیز خاطرنشان کرد :تامین اجتماعی
مکلف است قانون را برای این افراد اجرا کندُ .م ِر قانون میگوید که کارگر ساختمانی
باید بیمه شود .کارگزاریها نباید یک کارگر را تعقیب کنند و در صورت نبودن او در محل
کار بیمهاش را قطع کنند.
تاخیردرمتناسبسازیباعثنارضایتیشد
علیاصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور) در این گردهمایی گفت:
من به تمامی بازنشستگان ،وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی سالم عرض میکنم.
آقای صادقی تمام موارد را گفتند اما من بنا بر وظیفه خود بخشی از مطالبات کارگران
و بازنشستگان را بیان میکنم .متناسبسازی در مرداد ماه سال گذشته کلید خورد و
در مهر ماه ،متناسبسازی صندوقهای لشکری و کشوری انجام شد اما این موضوع
برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام نشد .این تبعیض ،نارضایتی بازنشستگان و
کانونهایبازنشستگیرابههمراهداشت.مرحلهدوممتناسبسازیو ۸۹هزارمیلیارد
تومانی که بابت رد دیون و پشتیبانی از متناسبسازی به سازمان تامین اجتماعی
پرداخت شد ،با حمایتهای آقایان صادقی ،دهقانکیا و کانونهای بازنشستگی
صورت گرفته است .اگر بند ۳۹بودجه سال ۸۸در آن زمان اجرا میشد شاید مشکالت
بازنشستگانکمترمیشد.
امنیت شغلی حق مسلم تمام کارگران است
حسین حبیبی (دبیر کانون شورای اسالمی کار استان تهران) نیز در تجمع کارگران
توضیح داد :روز کارگر را به تمامی زحمتکشان تبریک میگویم .ما باید در این روز فریاد
بزنیمومطالباتمعوقهخودرابهزبانبیاوریم.ماابطالقراردادهایموقترامیخواهیم
و باید بگوییم قراردادهای موقت امنیت شغلی را از بین برده است .امنیت شغلی حق
مسلم هر ایرانی است .امنیت شغلی سبب رونق و توسعه اقتصادی میشود .امنیت
شغلیعاملتشکیلتشکلهایمستقلوافزایشقدرتچانهزنیکارگراناست.
وی درباره ابطال دادنامه  ۱۷۹خاطرنشان کرد :کارگران خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹
هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند تا شرایط حاکم بر روابط کار را تغییر دهند.
رهامی در بیانیهای خطاب به احزاب اصالحطلب ؛

مرا بهعنوان یکی از داوطلبان
جبههاصالحاتمعرفینکنید

داوطلب نامزدی انتخابات ریاستجمهوری در اعتراض به روند ممیزی قبل از ثبت
نام داوطلبان جبهه اصالحات ایران ،خواستار خودداری این نهاد از معرفی او به عنوان
یکی از نامزدهای این جبهه شد.
محسن رهامی داوطلب نامزدی انتخابات  ۲۸خرداد ریاستجمهوری روز شنبه در
بیانیهای ضمن اتخاذ روش فراجناحی و ملی برای کمپین خود ،در واکنش به روند
ممیزی قبل از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری جبهه اصالحات ایران ،نوشت:
اینجانب راهحل مشکالت کشور را برخورداری داوطلبان ریاستجمهوری از رویکرد
ملی و فراجناحی برای حل مسایل و مشکالت کشور میدانم و با همین رویکرد ملی و
فراجناحی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری اعالم آمادگی کردهام.
این داوطلب نامزدی انتخابات ریاستجمهوری خاطرنشان کرد :ضمن تشکر
از احزاب و شخصیتهای اصالحطلب که از اینجانب برای نامزدی انتخابات دعوت
کرده و اکنون نام مرا به عنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری به نهاد اجماع ساز
اصالحطلبانپیشنهادکردهیاقصددارندمطرحکنند،تقاضادارمکهازمعرفیاینجانب
به نهاد مذکور خودداری کنند.
رهامی یادآور شد :به عنوان فرزند جامعه بزرگ ایران ،برنامههای خود را جهت اداره
کشور و حل مشکالت و معضالت آن به اطالع مردم میرسانم و داوری را بر عهده آنها
خواهم گذاشت و چون گذشته دست تمامی نخبگان ،احزاب و شخصیتهای کشور از
هر حزب ،جریان و جناح را برای مشاوره و همکاری میفشارم.
وی تاکید کرد :ضمنا دالیل تفصیلی خود را در مورد علل اتخاذ این خط مشی در
روزهای آینده با مردم در میان خواهم گذاشت.
سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریهمزمانبانخستینمیاندورهایمجلس
یازدهم ،ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا و دومین میان دورهای
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۲۸خرداد برگزار میشود.
علیمحمدنمازی:

با نیامدن رییسی ،میان اصولگرایان رقابت
جدیشکلمیگیرد

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره فعالیتهای جریان اصولگرا ،گفت :اگر
ابراهیم رییسی اعالم نامزدی کند داوطلبان اصولگرا از انتخابات کنار میکشند و اگر
نیاید رقابت جدی بین نامزدهای اصولگرا بوجود خواهد آمد.
علی محمد نمازی  ،درباره برخی خبرها در مورد معرفی محمد شریعتمداری وزیر
تعاون به عنوان گزینه حزب کارگزاران سازندگی ایران برای انتخابات ریاستجمهوری،
گفت:ازاینموضوعبیخبرموتاکنونحزبرویمعرفیمحسنهاشمیومحمدجواد
ظریف اجماع داشته است و حتی اگر اسحاق جهانگیری بخواهد به این جمع اضافه
شود ،این موضوع را حزب بررسی میکند و جوانب را میسنجد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ادامه داد :اصالحطلبان مشکلی برای اجماع
بر روی نامزد مورد نظر خود ندارند و همه نسبت به سازوکار نهاد اجماع ساز (جبهه
اصالحاتایران)وفادارهستند.بایدداوطلبانانتخاباتریاستجمهوریابتداثبتنام
کنند و زمانی که اسامی اعالم شد ،میتوانیم روی نامزد مورد نظر جماع کنیم.
معاون شرکت آب و فاضالب کشور اعالم کرد:

ممنوعیت نوبتبندی آب در شهرها و
روستاهایکشور

معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب کشور گفت :با دستور
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور هرگونه نوبتبندی آب در شهرها
و روستاهای کشور ممنوع است«.حمیدرضا کشفی» افزود :با توجه به کاهش ۴۰
درصدی نزوالت جوی در سال آبی اخیر و احتمال بروز تنش آبی در مراکز جمعیتی
تحت پوشش ،برای مراقبتهای الزم در کاهش سطح تنشهای آبی در سطح شهر و
روستاهایاستانها،ستادپایشتنشآبیتشکیلمیشود.
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دربارهاگزمای دیس هیدروتیک چه میدانید؟

اگزمای دست و پا؛ عالئم ،پیشگیری و درمان

اگزمای دیس هیدروتیک را به نام پمفولیکس ،اگزمای دست و پا ،اگزمای وسیکوالر
یا اگزمای پالموپالنتز نیز میشناسند .در این عارضه ،تاولها و زخمهایی که شکل
میگیرند میتوانند ناراحت کننده و دردناک باشند اما دائمی نیستند .اگزمای دیس
هیدروتیکشاملعوارضیمیشودکهتاهفتههاطولمیکشند.
در این مطلب به نشانهها ،علتها ،ریسک فاکتورهای و راههای درمانی اگزمای دیس
هیدروتیک میپردازیم و میگوییم که رژیم غذایی چه تأثیری بر این عارضه میگذارد.
اگزمایدیسهیدروتیکچیست؟
گاهی پزشکان اگزمای دیس هیدروتیک را اگزمای پمفولیکس مینامند .پمفولیکس
واژهای است که در یونان باستان به معنی حباب بوده .این عارضه تاولهایی دردناک
و خارشدار روی دستها و پاها ایجاد میکند .تاولهای آبدار میتوانند روی انگشتان
دست ،انگشتان پا ،کف دستها و کف پاها ظاهر شوند .افرادی که به این نوع اگزما
دچارند ،ممکن است به انواع دیگری از اگزما در قسمتهای دیگری از بدن نیز مبتال
باشند.
اگزمای دیس هیدروتیک ممکن است فقط یک بار روی بدهد .اما اغلب عارضهای
مزمن است که تکرار میشود.
عالئماگزمایدیسهیدروتیک
 .خارش زیاد
 .احساس سوزش
 .احساس گرما در کف دستها و پاها
 .احساس سوزن سوزن
 .ظاهر شدن ناگهانی تاولهای کوچک ،اغلب در کنار انگشتان
 .خشکی و ترکخوردگی دردناک پوست
 .التهاب و تغییراتی در پوست اطراف ناخن
تاولها ابتدا ریز هستند و کمکم بزرگتر میشوند ،ممکن است مایع از درونشان نشت
کند و تغییر رنگ بدهند .این تاولها در قسمتهای دیگر بدن ظاهر نمیشوند .اگر
کسی تاولهای ریز و آبدار در قسمت دیگری از بدن خود داشته باشد ،به احتمال زیاد
نوعدیگریازاگزمایایکعارضهیپوستیدیگراست.تاولهایبرآمدهدرکنارانگشتان
ممکن است در اثر تعریق زیاد یا قرار گرفتن در معرض گرما ظاهر شوند .اغلب به این

گزینهغذاییراجایگزینمولتی
ویتامینهاکنید!

این که مصرف میوه ها و سبزیجات منجر به جلوگیری از خطر ابتال به بیماری های
قلبی ،سکته مغزی ،برخی سرطان ها و حفظ وزن در محدوده سالم می شود ،ثابت شده
است .ولی چنین ادعایی هنوز در مورد مکمل های غذایی یا همان مولتی ویتامین ها
ثابت نشده است.
این که مصرف میوه ها و سبزیجات منجر به جلوگیری از خطر ابتال به بیماری های
قلبی ،سکته مغزی ،برخی سرطان ها و حفظ وزن در محدوده سالم می شود ،ثابت شده
است .ولی چنین ادعایی هنوز در مورد مکمل های غذایی یا همان مولتی ویتامین ها
ثابت نشده است.
محققانومتخصصانتغذیهبرایننکتهتوافقدارندکهشایدمصرفمولتیویتامینها
در برخی موارد ضروری باشد اما راه دستیابی به مواد مغذی از طریق مصرف مداوم آنها
نیست و بهتر است سفره غذایی خود را با انواع میوه و سبزیجات رنگارنگ کنید:
انواع سیب :سیب ها سرشار از مواد معدنی ،ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها هستند
و اینطور ثابت شده که مصرف روزانه سیب ،نیاز شما به داروهای تجویزی را کاهش می
دهد .سیب دارای فیبر زیاد است؛ بخصوص فیبر محلول که می تواند قند و کلسترول
خون را تنظیم کند .سیب همچنین منبع خوبی از پتاسیم است که برای کاهش فشار
خون تاثیر زیادی دارد .مواد مغذی موجود در انواع سیب شما را در برابر ابتال به بیماری
های قلبی عروقی مصون می کند .ضمن این که خطر ابتال به برخی سرطان ها از جمله
سرطان ریه را کاهش می دهد .مصرف سیب با کاهش خطر ابتال به آلزایمر و آسم همراه
است.
آجیل :انواع آجیل منبع چربی های سالم ،پروتئین ،فیبر و آنتی اکسیدان ها هستند.
بر اساس مطالعات ،برخی از انواع آجیل ،حتی از غذاهای گیاهی آنتی اکسیدان
بیشتری دارند .مصرف منظم آجیل با کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی
ارتباط مستقیم دارد ضمن این که منجر به کاهش مرگ و میر در زنان بعد از سنین
یائسگیمیشود.
توت ها :رنگهای متنوع انواع توت ها نشانه وجود آنتوسیانین در آنها است که یک ماده
شیمیاییگیاهیمحسوبمیشودوخواصزیادیبرایسالمتدارد.توتهاهمچنین
منبع فیبر ،ویتامین ب ،پتاسیم و ویتامین سی هستند .نشان داده شده که آنتوسیانین
ها برای مبارزه با سلول های سرطانی مفید هستند و به جنگ التهاب می روند .به عنوان
مثال ترکیبات موجود در زغال اخته منجر به جلوگیری از پوکی استخوان می شود،
کلسترول بد را پایین می آورد و منجر به سرکوب عوامل رشد تومور می شود.
سبزیجات کریستالی :مصرف این سبزیجات از قبیل کلم بروکسل ،کلم بروکلی،
تربچه و  ...با کاهش خطر ابتال به برخی سرطان ها ارتباط دارد .به گزارش موسسه ملی
سرطان در آمریکا ،مصرف این سبزیجات منجر به غیر فعال کردن و مرگ سلول های
سرطان زا شده و از آسیب های اولیه به دی ان آ جلوگیری می کند .عالوه بر کاهش خطر
ابتال به سرطان ،این سبزیجات منابع غنی از فیبر ،مواد معدنی و ویتامین ها از جمله
ویتامینکا،ویتامینب،ویتامینسی،ویتامینای،پتاسیم،وسلنیومهستند.
تخم مرغ :به دلیل داشتن کلسترول باال ،همچنان ترس از مصرف زیاد آن وجود
دارد ولی در سال های اخیر ثابت شده که تخم مرغ یک منبع غذایی بسیار سالم است.
مطالعات نشان داده که مصرف بیش از یک عدد تخم مرغ در روز نه تنها خطر ابتال به
بیماریهایقلبییاسکتهراافزایشنمیدهد،بلکهمنجربهافزایشسطحکلسترولخوب
می شود .تخم مرغ همچنین شامل تمام اسید امینه های ضروری برای تامین پروتئین
بدن است و منبع خوبی از ویتامین آ ،ویتامین ب ،آهن ،سلنیوم ،کولین و ید محسوب
می شود.

تاولها،تاولهایتابستانیانگشتانمیگویند.
علتهایاگزمایدیسهیدروتیک
ً
علت کامال مشخصی برای اگزمای دیس هیدروتیک وجود ندارد اما احتمال داده
میشود عواملی سبب بروز این عارضه شوند:
 .استرس
ً
 .آلرژی به فلز مثال حساسیت به نیکل
ً
 .انواع دیگر آلرژی مثال آلرژیهای فصلی
 .تعریق .هوای گرم و مرطوب
نیمی از افرادی که دچار اگزمای دیس هیدروتیک هستند به اگزمای آتوپیک نیز مبتال
میباشند یا سابقهی این عارضه پوستی را در خانواده دارند.
ریسکفاکتورهایاگزمایدیسهیدروتیک
ً
اگزمای دیس هیدروتیک در میان افراد زیر چهل سال شایعتر است و ضمنا خانمها
بیشتر به آن مبتال میشوند .سایر ریسک فاکتورها شامل موارد زیر میشوند:
 .داشتن نوع دیگری از اگزما
 .داشتن آلرژی فصلی یا آسم
 .داشتن آلرژی به برخی از فلزها
ً
 .دستها و پاهایی که مکررا عرق میکنند و مرطوب میشوند
 .سابقهی اگزمای دیس هیدروتیک در خانواده
 .سروکار داشتن با فلزات
 .مکانیک بودن
 .سروکار داشتن با سیمان
تشخیصاگزمایدیسهیدروتیک
کسی که عالئم اگزمای دیس هیدروتیک را دارد باید برای تشخیص قطعی به
متخصص پوست مراجعه نماید .پزشک پوست را معاینه کرده و از سابقه این بیماری در
خانواده میپرسد تا تشخیص دقیق داده و درمان را مشخص کند .ممکن است پزشک
تست آلرژی را توصیه کند تا عوامل خاصی را که ممکن است عامل این عارضه باشند و
اگزماراتشدیدکنندشناسایینماید.
درماناگزمایدیسهیدروتیک

درمانی برای اگزمای دیس هیدروتیک وجود ندارد اما راههایی برای کنترل این عارضه
وجود دارد . :مرطوبکنندهای که پزشک توصیه میکند
 .غوطهور کردن در پرمنگنات پتاسیم برای التیام تاولهای آبدار
.استروئیدهایموضعیبرایکاهشالتهاب
.آنتیبیوتیکهایخوراکیبرایدرمانعفونتباکتریایی
.داروهایخوراکیسرکوبگرسیستمایمنی
.فتوتراپی
یادتان باشد که استروئیدها راهحل درمانی بلندمدت نیستند و نباید بیش از دو هفته
آنها را مصرف کنید.
درمانهایخانگیبرایاگزمایدیسهیدروتیک
کنار آمدن با عالئم اگزمای دیس هیدروتیک میتواند سخت باشد .این عارضه اغلب
دردناک و دردسرساز است .انجمن ملی اگزما ،راهکارهای زیر را برای تسکین خانگی
عالئم این عارضه توصیه کرده است . :شستشو با آب ولرم
 .استفاده از شویندههای مالیم به جای صابون برای پیشگیری از تحریک پوست
 .عدم تماس مستقیم با عوامل یا محصوالتی که پوست را تحریک میکنند
 .مصرف آنتیهیستامین برای کمک به تسکین خارش و راحتتر خوابیدن
 .تخلیهی تاولهای بزرگ و دردناک با یک سوزن استریل
 .بانداژ کردن پوست بعد از استفاده از کرم یا پماد
کنترل و کاهش استرس نیز میتواند به پیشگیری از بروز اگزما کمک کند.
رژیم غذایی چه نقشی دراگزما دارد؟
برخی از غذاها میتوانند در برخی از افراد عاملی برای بروز اگزما باشند .اجتناب از این
ً
مواد غذایی به پیشگیری از عالئم کمک میکند .مثال در مواردی که فلز نیکل موجب
اگزمایدیسهیدروتیکمیشود،پرهیزازخوردنغذاهاییکهنیکلزیاددارندمیتواند
به پیشگیری از این عارضه کمک کند .این مواد غذایی شامل :گوشتهای کنسروی،
چای سیاه ،لوبیا ،شکالت ،نخودفرنگی ،عدس ،مغزها ،دانهها و سویا میشوند.
عوارضاگزمایدیسهیدروتیک
ً
عفونت ممکن است به صورت تاولهایی ظاهر شود که تدریجا بزرگتر میشوند و مایع
ترشح میکنند .برخی از افراد ممکن است همزمان با اگزمای دیس هیدروتیک ،عفونت
قارچی نیز داشته باشند .اگر کسی که اگزمای دیس هیدروتیک دارد دچار یک عفونت
پوستی شود باید به پزشک مراجعه کند چون برای درمان این عفونت به آنتیبیوتیک نیاز
دارد .برخی از عالئم عفونت پوستی شامل بدرنگ شدن پوست ،التهاب و چرک میشود.
پیشگیریازاگزمایدیسهیدروتیک
پیشگیری از ایجاد اگزمای دیس هیدروتیک شامل اجتناب از عواملی میشود که
برانگیزانندهیاینعارضههستندمانندآلرژنهایاتغییراتدما.
دیگر روشهای پیشگیری از اگزمای دیس هیدروتیک:
 .استفاده از مرطوبکننده برای پیشگیری از خشکی و ترکخوردگی پوست
 .پوشیدن لباسهای گشاد و نخی
 .مرطوب کردن هوا برای پیشگیری از خشکی پوست
زندگی کردن با اگزمای دیس هیدروتیک میتواند چالشبرانگیز باشد زیرا دستها و
پاها را درگیر میکند .بعضی از افراد که این عارضه را دارند ممکن است قادر به انجام
فعالیتهای روزمره خود نباشند و در صورتی که تاولهای دردناک در کف پاها ظاهر شده
باشند حتی نتوانند راه بروند .اما کنترل این عارضه امکانپذیر است .اگر دچار اگزمای
دیس هیدروتیک هستید در مورد یک راه درمانی مناسب با پزشک مشورت کنید.
خالصه
اگزمای دیس هیدروتیک میتواند تاولهای ریز و آبداری ایجاد کند که در کف دستها
وپاهاظاهرمیشوند.فاکتورهایگوناگونیمیتوانندعاملاینبیماریباشندکهشامل
آلرژنهای محیطی ،مواد غذایی ،استرس ،شرایط آب و هوایی و تعریق میشوند.
برای انتخاب بهترین راه درمانی از پزشک نظر بخواهید .ترکیبی از درمان و روشهای
پیشگیری میتوانند به شما کمک کنند عالئم دردناک و آزاردهندهی اگزمای دیس
هیدروتیکراکنترلکنید.

نکات مهمی درباره اهدای خون در ماه رمضان

فقط برای کاهش وزن ورزش نکنید!

انجام ورزش فقط به این دلیل که قصد دارید وزن خود را کاهش دهید ،می تواند
دستورالعملیبرایفاجعهباشد.
کاهش وزن می تواند یک هدف درست باشد ،اما نباید تنها دلیل شما برای انجام
ورزش باشد .در حقیقت ،زمانی که فعالیت بدنی را فقط ابزاری برای کاهش وزن
در نظر می گیریم ،روی شیبی لغزنده حرکت می کنیم که می تواند در نهایت به
ضرر ما تمام شود.
به نقل از "لیو استرانگ انجام ورزش فقط به این دلیل که قصد دارید وزن خود را
کاهشدهید،میتوانددستورالعملیبرایفاجعهباشد.
این طرز فکر نه تنها می تواند موجب ایجاد استرس ،فشار و انتظارات غیرواقعی
شود ،بلکه با یک ضرب االجل داخلی نیز همراه است :زمانی که میزان وزن مورد
نظر خود را کاهش می دهید ،دیگر دلیلی برای ادامه ورزش ندارید .این شرایط
می تواند در نهایت بازگشت وزن از دست رفته را موجب شده و این چرخه معیوب
ادامهیابد.
این الگوی مشکل ساز شما را در معرض خطر افزایش وزن بیشتر و اختالالت غذا
خوردن ،اضطراب ،افسردگی ،بیماری قلبی و چاقی قرار می دهد.
شش راهبرد زیر می توانند به جدا کردن اهداف کاهش وزن از معادله ورزش و
قرار گرفتن شما در مسیر ارتباطی سالمتر و جامع با ورزش کمک کنند.
اهداف سالمت خود و نه کالری سوزانده شده را دنبال کنید
هدف نهایی در زندگی احساس شادی و رضایت است و هیچ ارتباطی بین
خوشبختی و کالری وجود ندارد.
به جای استفاده از کالری سوزانده شده به عنوان معیار پیشرفت ،ارتباط خود
با موفقیت را دوباره ارزیابی کنید .موفقیت خود را با این که چه احساسی دارید،
چقدر قویتر شده اید ،وضعیت سالمت روانی خود ،تعداد تکرار های یک تمرین و
کیفیتخوابخوددنبالکنید.
اگر می خواهید شادتر باشید ،وضعیت خلق و خو و خواب خود را ثبت کنید .در
واقع ،بین فعالیت بدنی و خواب خوب ،سطوح افزایش یافته انرژی و خلق و خوی
بهتر ،ارتباط مثبتی وجود دارد.
از انجام تمرینات ورزشی که لذتی از آنها نمی برید ،پرهیز کنید
آیا یک تمرین ورزشی را فقط به این دلیل که میزان کالریسوزی آن زیاد است،
انجام می دهید بدون این که از آن لت ببرید؟ این رویکرد نه تنها ناسالم است ،بلکه
ناپایدار نیز است .در عوض ،باید بر تمرینات ورزشی که از آنها لذت می برید متمرکز
شوید زیرا عنصر مهمی در پایبندی به یک برنامه ورزشی است.
فعالیت هایی را انتخاب کنید که همسو با عالیق شما هستند تا انگیزه الزم برای
ادامه مسیر خود را داشته باشید .به عنوان مثال ،اگر فردی اجتماعی هستید،
تمرینات گروهی را مد نظر قرار دهید .اگر تنهایی را بیشتر دوست دارید ،می توانید
دویدن در طبیعت را مد نظر قرار دهید.
از ورزش برای کسب آرامش یا کاهش استرس استفاده کنید
سزا
گاهی اوقات ،افزودن یک برنامه ورزشی به زندگی شلوغ ما می تواند استر 
احساس شود .اما اگر ذهنیت خود را تغییر دهیم و در عوض از تمرینات ورزشی
برای کاهش استرس استفاده کنیم ،این می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
ورزش یکی از بهترین گزینه های ضد افسردگی است .فعالیت بدنی ترشح
اندورفین در بدن را موجب می شود که این هورمون درک درد را کاهش داده و
وضعیت مثبتی در بدن ما ایجاد می کند.
از این رو ،زمانی که احساس اضطراب ،استرس یا آشفتگی دارید ،فعالیت بدنی
می تواند به ایجاد احساس خوب در شما کمک کند.
ورزش را یک امتیاز ویژه و نه یک کار روزمره در نظر بگیرید
در شرایطی که ممکن است گاهی اوقات از انگیزه الزم برای رفتن به باشگاه
برخوردار نباشید ،که کامال طبیعی است ،ورزش نباید همانند یک شغل که هر روز
باید آن را انجام دهید ،احساس شود.
و اگر فکر می کنید ورزش برای شما به فعالیتی خسته کننده تبدیل شده و در آن
گرفتار شده اید ،ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد تا روتین خود را تغییر دهید.
برنامه تمرینی جدید را امتحان کنید ،یک فهرست از آهنگ های سرگرم کننده
مورد عالقه خود تهیه کنید و به کتاب های صوتی یا پادکست هایی که می توانند
انگیزه و عالقه شما به ادامه مسیر را افزایش دهند ،گوش دهید.
بر همه فواید سالمت ورزش متمرکز شوید
زمانی که موضوع فواید ورزش مطرح می شود ،کاهش وزن تنها نوک کوه یخ
محسوب می شود .ورزش می تواند خطر بیماری های قلبی ،سندرم متابولیک،
دیابت نوع  2و برخی انواع سرطان را کاهش دهد ،از این رو ،احتمال زندگی
طوالنیتروبا کیفیت بیشترراافزایش میدهد.ورزش می تواندسالمت جسمانی
و روانی انسان را تقویت کرده ،به مدیریت استرس ،اضطراب و افسردگی کمک
کند .ورزش استخوان های انسان را تقویت می کند ،تعادل را بهبود می بخشد و
خطر زمین خوردن با افزایش سن را کاهش می دهد.
ورزش عملکرد مغز ،خواب و سالمت جنسی را بهبود می بخشد.
ورزش را به عنوان یک سبک زندگی و نه یک هدف در نظر بگیرید
در شرایطی که تعیین اهداف می تواند ایجاد انگیزه کند ،رابطه شما با ورزش
برای ثمربخش بودن به ضرب االجل نیاز ندارد .به جای تمرکز بر کاهش وزن ،به
این فکر کنید که چگونه می توانید کل زندگی خود را از طریق سالمتی غنی کنید.
ذهنیت و طرز فکر ماراتنی رویکرد سالمتری است .به بیان دیگر ،رابطه خود با
ورزش را باید همانند یک دوی مارتن و نه یک دو سرعت با شدت باال در نظر بگیرید.
شما باید در بلند مدت ورزش کرده و به نیازهای بدن خود توجه داشته باشید.
به روزهایی که سرشار از انرژی و قادر به تحقق اهداف تمرینی خود هستید،
خوشآمدبگویید،اماروزهاییکهبدنشماتمایلداردفعالیتیسبکترمانندیک
پیادهروی طوالنی یا حرکات کششی یوگا انجام دهید را نیز پذیرا باشید.
مطالعاتنشانمیدهد؛

کووید ۱۹احتمال نارسایی قلبی را
افزایش می دهد

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد در موارد نادر ،افراد کرونایی بستری شده
دربیمارستانمیتواننددچارنارساییقلبیشوندحتیاگرقلبشانازقبلسالم
باشد.
به نقل از مدیسن نت ،محققان دریافتند که از بیش از  ۶۴۰۰بیمار کرونایی
ًٌ
بستری در بیمارستان ٪۰.۶ ،جدیدا دچار نارسایی قلبی شده اند .این تعداد
ً
ً
شامل هشت بیمار ،عمدتا مردان نسبتا جوان بود که سابقه بیماری قلبی یا
عوامل پرخطر برای آن را نداشتند .نارسایی قلبی زمانی ایجاد میشود که قلب
نتواند خون کافی و موردنیاز بدن را پمپاژ نماید ،که منجر به عالئمی مانند تنگی
نفس ،تپش قلب شدید ،تجمع مایعات و تورم در پاها میشود .دکتر «آنورادا الال»،
سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی آیسان نیویورک ،در این باره میگوید:
ً
«بر اساس یافتهها ،به نظر میرسد نارسایی قلبی جدید غیرمعمول است و معموال
بیمارانمبتالبهسابقهبیماریقلبییاسکتهمغزییاعواملپرخطربرایناراحتی
قلبی ،مانند فشار خون باال یا دیابت را تحت تأثیر قرار میدهد .اما تعداد معدودی
از بیماران علیرغم نداشتن عوامل خطر ،به نارسایی قلبی مبتال شدند .هنوز علت
دقیقاینموضوعمشخصنیست».
به گفته محققان ،یک احتمال این است که واکنش التهابی بدن به کروناویروس
میتواند در این زمینه نقش داشته باشد.
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بازاری با قدمت بیش از 600سال وظرفیتهای فراوان ؛

دبیر کنگره ملی شهدای استان قم :

نصبتصاویرشهدابرتابلوهایشهری
اقدامیماندگاراست

دبیر کنگره ملی شهدای استان قم با قدردانی از اقدام شهرداری در نصب
تابلوهای جدید شهری مزین به تصاویر شهدای این استان ،گفت :این طرح
ماندگار تأثیر بسزایی در آشنایی شهروندان با فرهنگ و سیره شهدا دارد.
احمد حاجیزاده با اشاره به اهمیت نصب تابلوهای جدید کوچههای شهید
در شهر قم ،اظهار داشت :در جامعه کنونی و فضای فرهنگی و اجتماعی
موجود ،دشمنان با تمام توان کار میکنند تا ذهنیت نوجوانان و جوانان ما را به
سمت فرهنگ غربی سوق دهند و از فرهنگ اصیل اسالمی که فرهنگ ایثار و
شهادت نیز نماد آن است محروم کرده و آنان را نسبت به شهدا بیتفاوت کنند.
به گفته دبیر کنگره ملی شهدای استان قم ،اگر امروز جوانان و نوجوانان
کمترین آشنایی را با شهدا و فرماندهان جنگ دارند ،به خاطر کاری است که
دشمن کرده و فضایی است که در حوزه فرهنگ ما صورت گرفته و بهنوعی
مسئوالنفرهنگیکوتاهیکردهاند.
حاجی زاده با بیان اینکه طرح و برنامههایی در حوزه فرهنگی اجرا میشود
که بهصورت جزیرهای بوده که این نقطهضعف است ،ابراز کرد :این در حالی
است که رهبر معظم انقالب نیز تأکید مؤکد بر جبهه فرهنگی دارند.
وی با اشاره به اینکه شهدا علم هدایت بوده ،مسیر را نورانی کرده و راه را به ما
نشان میدهند ،خاطرنشان کرد :طرح جدیدی که در قم برای معرفی شهدا
در قالب نصب عکس شهدا بر روی تابلوها بر سرکوچهها صورت گرفته و مردم
میتوانند از طریق آن با سیره ،سبک زندگی و وصیتنامه شهدا دسترسی پیدا
کنند بسیار با ارزش است .دبیر کنگره ملی شهدای استان قم با بیان اینکه این
طرح در کشور برای نخستین بار با همکاری دستگاههای متولی حوزه ایثار و
شهادت انجامشده است ،گفت :باید نقاط قوت این طرح تقویت و نقطهضعف
آن نیز برطرف شود و در این زمینه نیز از صاحبنظران حمایت میکنیم.
حاجی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جامعه ما و
بهویژه جوانان و نوجوانان تشنه فرهنگ ایثار و شهادت هستند ،گفت:
سبک زندگی شهدا و آرمانهای آنان الزمه کشور اسالمی است و امیدواریم
با فعالیتهایی که صورت میگیرد شاهد اتفاقهای مثبت در بخش فرهنگی
باشیم.
وی گفت :در کنگره شهدا ظرفیتهای فرهنگی در حال پیوند خوردن
است و در حال تشکیل جبهه هستیم ،بهطوریکه جلسههای مشترک را با
متولیان عرصه ایثار ،فرهنگ و شهادت از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،
بنیاد شهید و امور ایثارگران ،صداوسیما ،شهرداری ،اداره کل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس برگزار کرده و با یک هماهنگی در اجرای برنامه تا قدم
برمیداریمتابیشازپیشدرعرصهفرهنگشاهدهمافزاییباشیم.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

احداثپایانهمسافربریجنوبقم
از دستور کار خارج شد

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :متأسفانه باوجود تالشها
و مکاتبات زیاد با اداره کل راه و شهرسازی زمین برای پایانه جنوب در اختیار
شهرداریقرارنگرفتوامسالساماندهیپایانهخرمشهربرایجایگزینیپایانه
جنوب در دستور کار قرار گرفت.
عباس ذاکریان با تأکید بر اهمیت ساخت پایانه مسافربری جنوبی در شهر
قم ،اظهار داشت :ساخت پایانه جنوب باوجود تالشهای زیاد به سرانجام
نرسیدهومتأسفانهعملیاتینشد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم مشکالت عملیاتی شدن پایانه
جنوب را تشریح کرد و افزود :مطالعات گستردهای برای ساخت پایانه جنوب
و شناسایی زمین انجام شد و در ابتدا قطعه زمینی در محدوده منابع طبیعی
مشخص و تا مرحله تحویل زمین نیز پیش رفتیم.
ذاکریان جابهجایی محور اتصالی بلوار امام صادق(ع) به محور جاده اراک را
علتجابهجاییپایانهجنوبدانستوابرازکرد:پسازاینجابهجاییجانمایی
جدید پایانه جنوب در اراضی دولتی قرار گرفت که متأسفانه راه و شهرسازی
همکاری خوبی با شهرداری برای تحویل زمین نداشت.
پایانهخرمشهرساماندهیمیشود
وی به مصوبات مکرر شورای ترافیک استان برای تحویل زمین به شهرداری
اشاره کرد و گفت :باوجود مصوبات مکرر شورای ترافیک استان و مکاتبات
زیادی که با راه و شهرسازی انجام شد اما زمین موردنیاز در اختیار شهرداری
قرار نگرفت .معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم سپس خروج ساخت
پایانه جنوب از دستور کار شهرداری را مطرح کرد و یادآور شد :با توجه به عدم
امکان ساخت پایانه جنوب ،ساماندهی پایانه خرمشهر بهعنوان جایگزین آن
در دستور کار قرارگرفته و مطالعات آن به مشاور سپردهشده است.
ً
ذاکریانازتغییراتیدرساختارپایانهخرمشهرخبردادوتصریحکرد:احتماال
با یک تغییراتی پایانه خرمشهر به پایانه غیرمتمرکز جنوبی تبدیلشده تا نیاز
بخش جنوبی شهر به پایانه مرتفع و با پایان کرونا مشکالت مسافران محورهای
جنوبی برای ورود به شهر قم حل شود.
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان قم خبرداد:

درخشش دانش آموزان قمی در
آزمونهایکشوری

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان قم کسب
رتبههای برتر در آزمون سراسری و المپیادهای دانش آموزی را از موفقیتهای
مدارس سمپاد در سال تحصیلی جاری عنوان کرد.
علی طالبی اظهارداشت :در سال تحصیلی  ۱۴۰۰_۱۳۹۹افتخار خدمت
به  ۱۰۴۷نفر دانش آموز استان در متوسطه اول و  ۱۲۰۷نفر درمتوسطه دوم
درمدارس سمپاد استان را داریم.
طالبی تصریح کرد :در سال تحصیلی گذشته علی رغم شیوع کرونا و شرایط
غیر حضوری کالسها با تدابیر همکاران در واحدهای آموزشی سمپاد و آغاز
سال تحصیلی از  ۱۵شهریور ماه ارائه خدمات آموزشی با کیفیت خوب درب
ستر فضای مجازی را در دستور کار قرار دادیم.
وی از کسب ۸ ،رتبه زیر  ۱۰۰در کنکور سال  ۹۹در مدارس سمپاد استان و
پذیرش دانش آموزان در دانشگاههای معتبر کشور خبر داد و گفت :درخشش
 ۹دانش آموز مدال آور در میادین المپیاد و همینطور کسب رتبه پنجمی کشور
در جشنواره خوارزمی از دیگر افتخارات مدارس سمپاد قم در سال گذشته
با توجه محدویتهای کرونایی است .طالبی با توجه به مشکل آموزشهای
مجازی گفت :ارئه خدمات آموزشی در فضای مجازی در پارهای اوقات با
مشکالت نرم افزاری مواجه است که در بازه زمانی مشخص دانش آموزان را از
دریافتبهموقعخدماتبامشکلمواجهمیکند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبرداد:

تکمیلاتصالخیابانامامرضا
بهبلوارجمهوری

(ع)

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از اتمام آخرین رمپ مجموعه پلهای 9
دی به طول  249متر برای کاهش بار ترافیکی بلوار نیایش و بلوار امین خبر
داد.
عباس حلوایی زاده در آیین افتتاح رمپ  Dمجموعه پلهای  ۹دی اظهار
داشت :این طرح توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم با پیمانکاری
شرکت توسعه و عمران در مدت  ۱۳ماه اجرایی شد .معاون فنی و عمرانی
شهرداری قم با بیان اینکه طول کل پروژه  ۲۴۹متر و طول پل نیز  ۷۴مترمربع
است ،افزود :عرض عرشه نیز  ۸.۷متر و عرض آسفالت نیز هفت متر است.

بازار کهنه قم دوباره جان میگیرد

بازار کهنه قم با اجرای طرح کف سازی و برنامههای
توسعهای ،که توسط سازمان بهسازی و نوسازی
شهرداری قم برای آن پیشبینیشده این روزها در حال
تغییر و تحولهایی تأثیرگذار و ماندگار است تا این بازار
جانیدوبارهبگیرد.
بازار کهنه قم با عمر بیش از  ۶۰۰ساله ،دارای
ظرفیتهای فراوانی برای جذب توریست و گردشگر در
کنار اقدام بازارگونه اقتصادی و کسبی دارد.
این بازار قدیمی و ارزشمند تاریخی ،در حاشیه خیابان
طالقانی قرار دارد و به دلیل طراحی زیبایی که معماران
چیرهدست آن زمان در آن به کار بردند ،موردتوجه
گردشگرانبسیاریاست.
این بازار دارای دو راسته سرپوشیده و به شکل
گنبدی است .در راستههای بازار قم سراها ،تیمچهها،
چهارسوق و چند مسجد قرار دارد .منظور از سرا همان
کاروانسراهاست که به دلیل اهمیت اقتصادی این بازار،
تعداد زیادی از این سراها در اندازههای بزرگ ساختهشده
است.
سقفبازارنیزازپوششهایگنبدیشکلساختهشده
و دریچههای دایره شکلی نیز در دو طرف ،برای گردش
هوا و ورود نور وجود دارد .نوری که از داخل این دریچهها
وارد و فضای بازار را روشن میکند ،منظرهای زیبا از
گردش نور و گردوغبار ایجاد میکند.
تعدادی از بناهای تاریخی بازار مربوط به دورههای
سلجوقی و ایلخانی است ،در واقع بافتهای قدیمی بازار
قم به دوره قبل از عصر صفوی برمیگردد ،ولی قدمت
تیمچههاوراستهجدیدتربازاربهدورهصفویوقاجارتعلق
دارد .قسمتهای بزرگ بازار در عصر صفوی ،در پیرامون
مسجد جامع ساخته شد و البته بناهای دیگری تا هنگام
پایان یافتن دوره قاجار به آن اضافه شد.
در ابتدای ساخت ،این بازار بهصورت یکپارچه و خطی
بودهکهازمیدانکهنهتاپلعلیخانیامتدادداشتهاست.
اما امروزه از بازار گذشته و اولیه قم دو بخش که شامل
بازار نو و بازار کهنه است و از هرکدام مسافتی حدود یک
کیلومترباقیماندهاست.
بازار نو در دوره ناصرالدینشاه احداث و گسترش یافت
و همچنین برای کارهای تجاری مهم دیگری در دوره
پهلوی بخشهای تازهای به قسمتهایی از بازار نو اضافه
و ساخته شد.
در دهه اخیر چندین دوره مرمت در بازار کهنه قم
بهعنوان یکی از بازارهای تاریخی انجامشده است.
این مرمتها در مقیاسهای مختلف شامل ایجاد

طاقهای فرو ریخته ،سبکسازی ،حذف الحاقها،
استحکامبخشی،سفیدکاری،آجرفرشبودهاست.
در این بازار کارگاههای صنایعدستی ازجمله رنگرزی
سنتی ،چاقوسازی ،خراطی ،نجاری ،منبتکاری و
 ...فعال است .این بازار که قدمت آن به دوران صفویه و
قاجاریه بازمیگردد در اواخر سال  ۷۶به ثبت ملی میراث
فرهنگیرسید.
با توجه به قدمت باالی بازار کهنه و اهمیت اقتصادی و
گردشگری آن در اطراف حرم حضرت معصومه(س) که
محل حضور زائران و گردشگران است ،شهرداری قم در
یک عزم جدی با همکاری دستگاههای متولی اجرای
طرح پروژه کف سازی این بازار را در اولویت قرار داد و
در حال حاضر نیز بهعنوان یکی از برنامههای شاخص
شهرداری قم در راستای بازآفرینی شهری و حفظ هویت
و ماندگاری آثار تاریخی و فرهنگی این کالنشهر به شمار
میرود.
تکمیل پروژه کف سازی بازار کهنه قم پس از ماه
رمضان
در مورد آخرین وضعیت اجرای عملیات کف سازی بازار
کهنه ،مدیرعامل سازمان بهسازی ،نوسازی و زیباسازی
اطرافحرمحضرتمعصومه(س)درگفتوگوباخبرنگار
فارس اظهار کرد :این طرح اواخر سال  99کلنگ خورد و
در کمتر از سه هفته اجرای زیرساختهای آن پایان یافت.
علیرضا خاکی با بیان اینکه در راستای بهسازی بازار
کهنه تفاهمنامه سهجانبهای بین شهرداری و میراث

فرهنگی و هیئتامنای بازار تنظیمشده است ،گفت:
طول پروژه کف سازی  ۴۳۰متر و مساحت آن نیز حدود
 ۲هزار و  ۶۰۰متر بوده و شامل مرمت ،اصالح شیبها،
سنگفرشونصبشیرهیدرانتبرایایمنیوآتشنشانی
است .وی خاطرنشان کرد :در بازار کهنه بیش از ۵۰واحد
انشعاب آب نداشتند که در سه هفته انجام و این موضوع
نیز رکورد خوبی در همکاری آبفا با شهرداری به شمار
میرود.
ورود خودرو به بازار کهنه ممنوع میشود
مدیرعامل سازمان بهسازی ،نوسازی و زیباسازی
اطراف حرم حضرت معصومه (س) ابراز کرد :جداره نیز
ً
قبال بهسازی شده و طبق تفاهمنامه با میراث فرهنگی
مرمت سقف بازار کهنه انجام شود.
وی تأکید کرد :طوری برنامهریزیشده است که ورود
موتور و خودرو به بازار ممنوع باشد و بههیچوجه نباید در
این بازار تردد شود .در این زمینه نیز باید یک مسیر برای
دسترسیماشینوموتوربازگشاییشود.
خاکی تصریح کرد :دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان
برای کف سازی بازار کهنه هزینه شده و این طرح نیز از
پیشرفتمناسبیبرخورداراست.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای خدمات رسان
ازجمله آب و فاضالب گفت :طی یک هفته انشعابات
آب انجام و درخواست گاز نیز در حال پیگیری است و
امیدواریم پس از ماه مبارک رمضان شاهد تکمیل پروژه
کف سازی بازار کهنه قم باشیم.

چرا برخی از افراد تا این اندازه زمانشان را صرف بازی رایانهای میکنند؟

افزایش گرایش به بازیهای رایانهای سرگرمکننده؛ چه باید کرد؟

از نگاه یک روانشناس ،تنها راه آشنایی کودکان با بازی رایانهای برقراری ارتباط با دوستانشان
است؛ براین اساس خانوادهها و آموزشوپرورش باید در این زمینه اقداماتی برای باال بردن
سواد کودکان انجام دهند تا بازیها ضمن سرگرمی ،برای آنها آموزش به همراه داشت ه باشد.
مشکالت اجتماعی و شرایط سخت اقتصادی در کشورها ،انسانها را واردار به پیدا کردن
راهی برای سرگرمی و فراغت از فشار زندگی کرد ه است .استفاده از بازیهای رایانهای و
اپلیکشنهای بازی در گوشیهای هوشمند تنها به کودکان و نوجوانان اختصاص ندارد و
یکی از راههای فرار از مشکالت حتی برای چند دقیقه در روز است .اما آیا کاربران این بازیها
نیاز به آموزش برای درست استفاده کردن از این بازیها ندارند؟ مرکز تحقیقات بازیهای
دیجیتال (دایرک) از سال  ۱۳۹۴با هدف اصلی ارتقای تحقیقات در اکوسیستم بازیهای
دیجیتال در کشور تاسیس شد .در این زمینه ،دایرک ،تعاملی استراتژیک را با بازیگران اصلی
این عرصه شامل شرکتهای توسعهدهنده بازی ،سرمایهگذاران ،رسانهها ،دانشپژوهان
و سیاستگذاران برقرار کرد ه است .معاونت پژوهش بنیاد دایرک در تازهترین پژوهش خود
مبتنی بر پیمایش ملی مصرف بازیهای دیجیتال در سال  ۱۳۹۹اعالم کرد ،در ایران ۶
میلیون و ۵۰۰هزار نفر با رایانه یا لپتاپ بازی میکنند.
براساس نتایج این گزارش که با عنوان «نمای نزدیک -۱۳۹۸پلتفرم رایانه :رسوخ» ،منتشر
شده ،این پلتفرم مسیر پرفراز و نشیبی را در این سالها شاهد بود ه و با وجود از دست دادن
بخشی از بدنه بازیکنان جوان و نوجوان خود؛ همچنان بخشی از بازیکنان قدیمی را به خود
وفادار نگ ه داشت ه است .به عبارتی اگرچه رشد بازیهای موبایلی در جهان افزایش یافته و
کنسولها روزبهروز پیشرفت میکنند؛ اما همچنان در بخش رایانه به رشد خود ادامه میدهد.
بر اساس این گزارش ۲۰ ،درصد از بازیکنان ایرانی که جمعیتی بیش از  ۶میلیون و ۵۰۰
هزار نفر هستند ،از پلتفرم رایانه برای بازی استفاده میکنند و متوسط سنی آنها تقریبا ۲۳
سال است و سه محتوای ورزشی ،تیراندازی و اکشن از پرطرفدارترین بخشها میان بازیکنان
پلتفرم رایانه در ایران است .بازیکنان رایانه بهطور متوسط  ۵۶دقیقه در روز و  ۲۱درصد آنها هر
روز با این پلتفرم بازی میکنند .تعداد بازیکنان رایانهای مرد با  ۸۵درصد ،نسبت به بازیکنان
رایانهای زن با  ۱۵درصد سهم خیلی بیشتری را به خود اختصاص دادهاند .ضمن اینکه ۳۱
درصد از بازیکنان رایانه بهصورت آنالین بازی میکنند.
بیش از سه میلیارد گیمر در جهان
سازمان اطالعات  DFCمهرماه  ۹۹گزارشی منتشر کرد که براساس آن ،جمعیت بازیکنان
بازیهای ویدئویی در جهان به بیش از ۳میلیارد نفر رسید ه است .بازیکنان پلتفرم پیسی در
چین  -که پرجمعیتترین کشور است  -به  ۳۰۰میلیون نفر رسیده و پس از آن نیز هند در
جایگاه دوم با تعداد  ۱۵۰میلیون نفر بازیکن قرار دارد .بر اساس این گزارش ،آسیا با تعداد
 ۱.۴۲میلیارد بازیکن ،بیشترین تعداد گیمر را در جهان دارد .اروپا  ۶۶۸میلیون ،آمریکای
التین  ۳۸۳میلیون و آمریکای شمالی  ۲۶۱میلیون گیمر دارد .متوسط سنی بازیکنان از ۱۹
سال در سال  ۱۳۹۶به  ۲۲سال در سال  ۱۳۹۸افزایش یافته است؛ بدین ترتیب باید گفت
گسترده سنی گیمرها در ایران به سمت افراد مسن بیشتر گرایش پیدا کرد ه است.
لزوم توجه به زمانی که صرف بازی میشود
هرانسانینیازبهچنددقیقهاستراحتمیانکارومسائلزندگیدارد.برخیخواندنکتاب،
برخی تماشای فیلم و برخی بازی را انتخاب میکنند.

بهروز بیرشک روانشناس ،درباره تعداد افرادی که در ایران زمان خود را با بازی پر میکنند
گفت :ابتدا باید بررسی شود که چه عواملی باعث ایجاد تمایل افراد به بازی رایانهای میشود.
آمارجمعیتبیشاز ۶میلیوننفرکهبازیرایانهایمیکنند،آمارکمینیست.ویبهگسترش
این بازیها در برخی کشورها و فروش باالی آنها اشاره کرد و افزود :بازیهای رایانهای یکی
از اتفاقهایی است که حتی اعالم زمان فروش آن در اخبار اعالم میشود و افراد در برخی
کشورهابرایتهیهبازیهایرایانهایهزینهپرداختمیکنند؛بههمیندلیلاستکهافراددر
ف باشند ،بازی میمانند .این ایجاد سرگرمی و مشغولیت تبدیل به
هرجایی که در انتظار و ص 
ایجادتجارتیبرایافرادیشدهکهدراینحوزهفعالهستند.اینروانشناسبهاهمیتدیدگاه
مخاطب برای انجام بازی رایانهای اشاره و درباره گروههای مختلف که از بازی رایانهای استفاده
میکنند توضیح داد :برای نمونه قشر دانشجو ممکن است از بازیها در راستای فعالیتهای
تحقیقی استفاده کنند .گروه دیگر ،دیدگاه اتالفوقت با بازی دارند تا بتوانند خود را سرگرم
کنند .این مساله مهم است که چه نوعی بازی ترجیح داد ه میشود ،زیرا برخی از بازیها
فکری هستند و ذهن را درگیر میکنند؛ این بازی به افراد برای حل مسائل کمک میکند.
همچنین میتواند جنبه رشدی و آموزشی داشتهباشد ،اما بازیهایی هستند که فقط افراد
وقتشانرابرایسرگرمیهدرمیدهند،اینبازیهاممکناستمفیدنباشندوافرادبایدتوجه
داشته باشند که چه اندازه از زمان مفید روز خود را هدر میدهند.
لزوم آموزشی بودن بازیها
بیرشک با یادآوری سایتهایی که در ایران فیلترند و دسترسی مشکلتری نسبت به دیگر
منابع دارند ،ادامه داد :مشکل دیگر این است که ورود به بسیاری از سایتهای علمی فیلتر
است .اگر فردی بخواهد مطلبی را انتخاب و جستوجو کند ممکن است ورود به سایتهایی
که کانالهای جستوجوگرند و جنبه علمی دارند فیلتر باشد؛ اما دیگر سایتها معمولی
هستند و فقط افراد را سرگرم میکنند .باید بتوان با توجه به جنبههای آموزشی ،برای
جوانان برنامهریزی داشتهباشیم ،سایتهایی را در اختیارشان قرار دهیم تا در کنار جنبههای
سرگرمی ،جنبه آموزشی هم داشت ه باشند و به رشد ذهنی افراد هم کمک کنند .اگر چنین
اقداماتی انجام دهیم ،به طور حتم بسیار بهتر است .چرا برخی از افراد تا این اندازه زمانشان
را صرف بازی رایانهای میکنند؟ این بازیها در برخی از کشورها درآمدزاست اما در ایران
چنین سازوکاری به صورت گسترده ترویج نیافته است .بیرشک گفت :بسیاری از عوامل به
این مساله ارتباط دارد که چرا افراد وقتشان را صرف بازی میکنند .این مقداری به نوع فرهنگ
خانوادگی افراد که در آن رشد پیدا کردهاند ،ارتباطی که با والدین دارند ،میزان تاثیرگذاری
خانواده ،اینکه جامعه تا چه اندازه امکان ورود به منابع در فضای مجازی را سایتهایی دارند،
بستگی دارد .زیرا در این صورت استفاده از بازی رایانهای میتواند در عین سرگرمی جنبههای
مثبتی هم برای افراد به همراه داشتهباشد .این روانشناس درباره میزان آموزشی که در ایران
برای آگاهسازی کودکان در حوزه استفاده از بازیهای رایانهای داد ه شده ،گفت :متاسفانه
آموزش خاصی در این حوزه وجود ندارد .مگر اینکه جوانان از همساالن خود این اطالعات
را بگیرند و در سایتها از این اطالعات استفاده کنند .ممکن است برنامهای آنقدر جذابیت
داشت ه باشد که ضمن سرگرمی افراد ،بتواند به آنها آموزش دهد؛ بهویژه این مساله در سنین
پایینتر اهمیت باالیی دارد .باید اقداماتی در خانوادهها انجام شود تا کودکان بیاموزند چقدر
میتوان از رایانه در یادگیری و گسترش اطالعات استفاده کرد.

رئیسانجمنمددکاراناجتماعیایران:

سالمت روانی و اجتماعی کارگران را جدی بگیریم

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت:
نشانههای خوبی از وضعیت انواع مختلف آسیبهای
اجتماعی و اختالالت روانی در جامعه کار و تولید دیده
نمیشود و این میتواند زنگ خطر جدی محسوب شود،
بههمیندلیلالزماستسالمتروانیواجتماعیکارگران
را جدی بگیریم.
سید حسن موسو ی چلک به مناسبت روز جهانی کارگر
افزود :یکی از وظایف دولت ها در هر جامعهای ایجاد
بسترهای الزم برای ارتقای رضایت زندگی و برخورداری
مردم از امنیت و رفاه اجتماعی باال است تا در سایه این
شرایط«بهزیستناجتماعی»درآنجامعهتحققپیداکند.
وی تاکید کرد :یکی از شاخص های مهم و اساسی که
نشانه و مولفه مهمی در تحقق چنین شرایطی محسوب
می شود توجه به سالمت همه جانبه در ابعاد جسمی،
روانی ،اجتماعی و معنوی است .دولت های هوشمند و
دارای رویکرد اجتماعی و فرهنگی و مدیران سالمت نگر و
سالمت محور توجه و سرمایه گذاری در این زمینه را یک
فرصت ارزشمند برای آرامش و امنیت خاطر و رضایت از
زندگی و محیط کار برای مردم و کارکنان قلمداد می کنند و
اهتمام ویژه ایی در این زمینه دارند .موسوی چلک اضافه
کرد :استفاده از تمام ظرفیت ها و فرصتهایی که در آنها
مردم حضور دارند ،استراتژی موثری است که در فراگیری

و پایداری برنامه های مرتبط با سالمت همه جانبه از جمله
سالمت اجتماعی تاثیر چشمگیری دارد .کمیسر اخالق
فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفت :جامعه کار
و تولید به دلیل دارا بودن شرایطی از جمله جمعیت باالی
کارکنان و کارگران ،استمرار حضور این افراد در محیط
های کاری ،دسترسی راحت به آنان و ارتباط با خانواده ها
میتواند نقش سازندهای در ارتقای شاخص های سالمت
اجتماعی در جامعه داشته باشد .وی افزود :توجه به
سالمت اجتماعی در جامعه کار و تولید فرصتی ایجاد می
کند تا پویایی و سرزندگی افراد ،افزایش نشاط اجتماعی،
کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی ،افزایش تاب آوری
اجتماعی ،ارتقای سواد اجتماعی و سواد سالمت روان،
تقویت مهارت خودمراقبتی در میان این افراد و افزایش
حمایت اجتماعی در چنین محیط هایی باشیم .رئیس
انجمنمددکاراناجتماعیایراناظهارداشت:بدونشک
کار کردن وحضور در چنین محیط هایی رضایت شغلی را
همبهدنبالخواهدداشتکهنتیجهآنمیتواندزمینهبهره
وری بیشتر ،کاهش هزینههای مختلف ،افزایش خالقیت
ونوعآوری،احساستعلقبهمحیطکار،افزایشمسوولیت
پذیری و مشارکت و اعتماد را هم در جامعه کار وتولید فراهم
کند .عضو هیات رییسه منطقه آسیا واقیانوسیه فدراسیون
جهانی مددکاران اجتماعی گفت :با توجه به پژوهش ها

وشیوعشناسیهای انجام شده از سوی معاونت فرهنگی
و اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری
دستگاه وکارشناسان اجتماعی می توان اشاره کرد که
نشانه های خوبی از وضعیت انواع مختلف آسیب های
اجتماعی و اختالالت روانی در جامعه کار وتولید دیده
نمی شود و این می تواند زنگ خطر جدی محسوب شود.
به همین دلیل توجه به بعد اجتماعی سالمت مهم است.
چرا که در یک معنا بعد اجتماعی سالمت در برگیرنده
سطوح مهارت های اجتماعی ،عملکرد اجتماعی و
توانایی شناخت هر شخص از خود ،به عنوان عضوی از
جامعۀ بزرگتر است .موسوی چلک با بیان اینکه زندگی
سالم،محصولتعاملاجتماعیبینانتخـابهـایفـردی
از یـک سـو و محـیط اجتماعی ،اقتصادی احاطهکننده
فرد از سوی دیگر اسـت ،افزود :سالمت اجتماعی یکی از
اساسی ترین شاخص های سالمت هر جامعه است که به
کارایی بیشتر فرد درون جامعه منجر میشود.
رئیسانجمنمدکاراناجتماعیگفت:تاملیبروضعیت
شاخص های اجتماعی ایران نشان می دهد که این
وضعیتفقطمحدودبهجامعهکاروتولیدنیست.
موسوی چلک تاکید کرد :جامعهای را می توان با
مفهومی که از سالمت اجتماعی ارائه شد سالم خواند که
رضایت و شادابی مردم در آن قابل رؤیت باشد.

رئیس شورای اسالمی شهر قم :

قم باید به عنوان الگوی شهر مذهبی
شناختهشود

رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به ضرورت جبران کاستی ها در قم گفت:
قم باید به عنوان الگوی شهر مذهبی معرفی و شناخته شود.
عبدالله جاللی که روزشنبه و در حاشیه افتتاح چهارمین رمپ پل  ۹دی و
همچنین کلنگ زنی مجموعه شهربازی معارفی سخن می گفت با بیان این که
بهره برداری و افتتاح پروژه ها و همچنین کلنگ زنی پروژه های جدید از برنامه
های سال  ۱۴۰۰مدیریت شهری است خاطرنشان کرد :مجموعه پل  ۹دی یکی
از محورهای مؤثر در کنترل و کاهش ترافیک شهری است و افتتاح و بهره برداری از
رمپ Dاین پل نیز به عنوان تکمیل کننده این ُپل مهم ارزیابی می شود.
وی اضافه کرد :افرادی که از سمت جاده اراک وارد شهر قم می شوند ،می توانند
از طریق همین رمپ جدید ،وارد شهر شده و حتی در امتداد بلوار جمهوری به
مسجد مقدس جمکران نیز متصل شوند ،ضمن آن که ورود به شهر از این طریق
سبب کاهش ترافیک هسته مرکزی خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر قم سپس به فعالیت های مدیریت شهری در حوزه
مسائل فرهنگی توجه داد و گفت :یکی از برنامه های جدید در این عرصه ،برنامه
ریزی برای ایجاد یک شهربازی معارفی در قم بوده است تا این مجموعه بتواند
کارکردهای مذهبی ،سرگرمی ،تفریحی و فرهنگ سازی را به شکل توأمان داشته
باشد.
ویبااشارهبهاینکهاینمجموعهشهربازیبامشارکتوهمکاریمؤسسهتبیان
اجرایی می شود تصریح کرد :معتقدیم شهر مقدس قم باید به عنوان الگوی شهر
مذهبی بتواند چنین فضاهایی را فراهم کند تا استعدادهای کودکان ،نوجوانان و
جوانان از مسیر بازی های معارفی و از طریق فرهنگ سازی مذهبی رشد یابد.
جاللی همچنین اذعان کرد :خوشبختانه مدیریت شهری قم علیرغم رو به
رو بودن با مشکالت اقتصادی و همچنین عدم پشتیبانی کامل از سوی دولت
توانسته است بر پایه تعامل شهرداری و شورای اسالمی شهر و همچنین بهره
مندیازظرفیتهایمختلف،کارهایبزرگیرابهسرانجامبرساندورضایتنسبی
مردم را جلب کند.
رئیس شورای اسالمی شهر قم یادآور شد :به هر حال پروژه های متعددی در
شهر در دست اقدام است و مردم شاهد این پروژه ها هستند که از آن جمله می
توان به توسعه فضای سبز و بوستان ها اشاره کرد که همچنان ادامه دارد.
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد :قم دارای کاستی هایی است که مدیریت
شهری به عنوان خدمتگزاران مردم تالش می کند تا نهایت تالش خود را برای رفع
این کاستی ها به کار گیرد.
معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران :

تدابیرمسجدمقدسجمکرانبرای
مراسماحیاءشبهایقدر

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران رویکرد اصلی مراسم احیا در این
مکان مقدس را مجازی و از طریق رسانه ملی عنوان کرد و گفت :افرادی که به
صورت حضوری در این مراسم شرکت می کنند الزم است ضمن به همراه داشتن
لوازم عبادی شخصی از ماسک استفاده کرده و رعایت کامل فاصله گذاری را
داشتهباشند.
ابراهیم صدوقی در گفت وگویی ضمن تبریک هفدهم ماه مبارک رمضان سالروز
بنایمسجدمقدسجمکرانبهامرمبارکحضرتولیعصرعجلاللهتعالیفرجه
الشریف گفت :این مکان مقدس از سال  373هجری قمری تا به حال به عنوان
یکی از مهمترین پایگاههای مذهبی و دینی کشو ر مورد توجه بزرگان و مراجع
دینی شیعه ،بوده و مستندات فراوانی از عنایت و ارادت این شخصیتها به مسجد
مقدسجمکرانموجوداست.
وی اظهار کرد :این پایگاه عظیم تشیع به عنوان میعاد منتظران که هرساله
پذیرای میلیونها زایر و عاشق دلباخته از سراسر ایران اسالمی و سایر کشورهای
جهان است ،به برجستهترین نماد و نشان ه فرهنگ انتظار بدل شده و توجه و
تاکید بر آن همواره تداعیکنند ه توجه به وجود مبارک حضرت بقیهالله االعظم
ارواحنافداهاست.
معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران با بیان اهمیت ایجاد تسهیل در
امرخدمت رسانی به زائران مسجدمقدس جمکران افزود :بدیهی است خدمت
رسانی در زمینههای رفاهی ،درمانی ،اداری ،حمل و نقل ،امنیتی و غیره،
مدیریتفعالوسازمانیافتهایرامیطلبدکهکوچکترینبیتوجهیبهآنبحران
سنگینی را پدید میآورد که عدم درک معرفت و انس و ّ
محبت به امام زمان علیه
ِ ِ
السالم را ایجاد کرده و زمینه التزام عملی زائر به تکالیف عصر غیبت را مخدوش
میکند.
رئیس ستاد مناسبت های مسجد مقدس جمکران در ادامه در ارتباط با شب
های قدر اظهار کرد :رویکرد اصلی مراسم دعا ،سخنرانی و قرآن سرگیری درشب
های قدر از طریق رسانه ملی و فضای مجازی است لیکن افرادی که به صورت
حضوری در این شب های عزیز به این مکان مقدس مشرف می شوند ،الزم است
ضمن به همراه داشتن لوازم شخصی برای دعا از قبیل مهر ،قرآن و مفاتیح  ،از
ماسک استفاده کرده و رعایت کامل فاصله گذاری را داشته باشند.
صدوقی گفت :با توجه به گرمی هوا و برگزاری مراسم شب های قدر در شرایط
شیوع ویروس کرونا و همچنین ممنوعیت در اختیار گذاشتن آب شرب در مسجد
طبق پروتکل های بهداشتی ،طرح «عهد سقایی» با هدف تامین آب معدنی مورد
نیاز زائرین در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.
وی یادآور شد :عاشقان و ارادتمندان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه که مایلند در
ثواب تأمین آب معدنی زائرین مسجد مقدس جمکران شریک شوند می توانند از
طریق شماره تلفن  02531320با حوزه نذور و هدایای این مکان مقدس تماس
بگیرند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبر داد؛

انتخابهیئتاجراییانتخاباتسازمان
نظاممهندسی

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :براساس نظام نامه ابالغی انتخابات
نهمین دوره هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و از
طریق رأی گیری 7نفر به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب شدند.
حسن صبوری در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام
مهندسی استان ،با اشاره به زمان برگزاری این انتخابات در مرداد ماه امسال گفت:
تعداد  14نفر از اعضای سازمان بر اساس صالحیت ،حسن سابقه و کسوت در
جلسه دعوت شده اند و از طریق رأی گیری  7نفر به عنوان اعضای هیات اجرایی
انتخابمیشوند.
رییس دستگاه نظارت انتخابات استان قم افزود :با توجه به اینکه سازمان نظام
مهندسی یک صنف می باشد ،از اعضای منتخب انتظار می رود ،روند برگزاری
انتخاباترابهدورازهرگونهحاشیهپیگیرینمایندومسئولیتوتعهدیکهبرعهده
آنها گذاشته می شود با برگزاری یک انتخابات سالم ،به نحو شایسته به سرانجام
برسد .صبوری اظهار داشت :احکام اعضای منتخب هیأت اجرایی توسط اداره
کل راه و شهرسازی صادر و پس از آن روند اجرای انتخابات سازمان به طور رسمی
آغاز می شود.
وی ادامه داد :بر اساس شیوه نامه ،مدیر کل راه و شهرسازی استان به عنوان
رییس دستگاه نظارت و معاون مسکن و ساختمان ،رئیس اداره نظام مهندسی،
رئیس اداره حراست و رئیس اداره حقوقی نیز اعضای هیئت نظارت بر انتخابات
سازماننظاممهندسیهستند.
در این جلسه با رأی حاضران ،آقایان؛ مجتبی دالوری پاریزی به عنوان رئیس،
حسن هاشم زاده به عنوان نایب رئیس و حمیدرضا رمضان دهنوی ،سید نبیل
کهفی ،محمدرضا معرفت ،ناصر فردوسی وخانم سیده شبنم فاطمی به عنوان
عضوهیاتاجراییانتخاباتمذکورانتخابشدند.

اقتصادی5

 شماره 5260ت وچهارم 
یکشنبه -دوازدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرد:

تعدد قوانین و مقررات؛ مانع بزرگ تولید

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت :یکی از موانع مهم و بزرگ
تولید ،کارآفرینی و سرمایهگذاری در کشور ،تعدد قوانین و مقررات در دستگاههای
اجراییمختلفاست.
بابک دین پرست اظهارداشت :یکی از موانع مهم و بزرگ تولید ،کارآفرینی و
سرمایهگذاری در کشور ،تعدد قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی مختلف
است که مسیر تولید را برای تولیدکننده و کارآفرین طوالنی و خستهکننده کرده
است
قائممقامرئیسستادتسهیلورفعموانعتولیددرخصوصاقداماتوتصمیمات
وزارت صمت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای تحقق شعار سال با بیان
اینکه  ۱۲عضو از  ۱۸عضو ستاد تسهیل ،جزء اعضاء کابینه دولت هستند از الزام
احصا قوانین ،مقررات ،دستورالعملها و بخشنامههایی مزاحم و مداخلهگر در
حوزه تولید توسط دستگاههای عضو ستاد خبر داد.
وی با بیان اینکه یکی از گامهای مهم برای ایجاد رونق تولید و رفع موانع،
شناسایی این قوانین مزاحم است اضافه کرد :برای اینکار نیازمند همکاری همه

دستگاهها و نهادها هستیم و ستاد تسهیل هم بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را
نیز موظف کرد تا به شناسایی و معرفی این قوانین و مقررات مزاحم اقدام کنند.
قائممقامرئیسستادتسهیلورفعموانعتولیدگفت:درگامبعدی،دستگاههای
اجرایی را مکلف کردیم تا در چهارچوب اختیارات قانونی خود ،در راستای اصالح
و حذف قوانین مزاحم اقدام کنند و همچنین قوانین مزاحمی را که خارج از
اختیارات آنهاست اعالم کنند تا پیگیری برای رفع و اصالح آنها در مسیر قانونی
انجامشود.
دین پرست با تاکید بر همت جدی وزارت صمت جهت رفع قوانین و مقررات
مزاحم در بخش تولید ،برخی از قوانین و مقررات گذشته را ناتوان در حل مشکالت
فعلی بخش تولید دانست و افزود :در حوزه تولید مشکالت متعددی مانند
تحریمهای ظالمانه خارجی ،تامین منابع مالی ،تخصیص ارز ،جهش و نوسانات
ارزی ،تامین مواد اولیه ،مشکالت مربوط به مبادالت پولی و نظام بانکی وجود دارد
و یکی از مهمترین این موانع مربوط به قوانین و مقررات مزاحم و زائد است که برای
رفع آنها به همت جدی همه دستگاهها ،ارکان و نهادها چه در بخش خصوصی

و چه دولتی نیاز است.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر ضرورت شناسایی
و حذف قوانین و مقررات بازدارنده در حوزه تولید توسط قانونگذار ،دولت و
دستگاههای اجرایی ،به قدمت و سابقه طوالنی اجرای این قوانین مزاحم در
کشور اشاره و تصریح کرد :قانونگذار و متولی دستگاههای اجرایی در زمان تدوین
و ابالغ این مقررات ،قوانین ،دستورالعملها و بخشنامهها ،با توجه به شرایط آن
زمان،بهترینتصمیمرااخذواعالمکردند،امابدونتردیدبرخیازقوانینگذشته،
در شرایط فعلی نمیتواند پاسخ و راهحل مناسبی برای رفع مشکالت اقتصادی
کشورباشد.
دین پرست افزود :تولیدکنندگان ،سرمایهگذاران ،کارآفرینان و در تعریف کلی
فعاالن اقتصادی به عنوان مجاهدان و سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی،
هیچ اختیاری در رفع و اصالح این مقررات و قوانین مزاحم ندارند و مجلس شورای
اسالمی ،دولت و دستگاههای اجرایی به عنوان متولیان وضع قوانین ،مصوبهها،
مقررات ،دستورالعملها و بخشنامهها میتوانند این قوانین و مقررات مزاحم را لغو
و از مسیر تولید حذف کنند.
وی با انتقاد از مقاومت برخی دستگاههای اجرایی متولی حوزه تولید در برابر
اصالح و حذف قوانین و مقررات مزاحم ،به فرمایشات مقام معظم رهبری در
خصوص دستوپاگیر بودن برخی مقررات اشاره کرد و گفت :باید بپذیریم قوه
مقننه و مجریه به عنوان ارکان ذیصالح دارای اختیار ،قادر به اصالح این قوانین
هستند و البته جایگاه قوه قضائیه در بحث تسهیلگری بینظیر است و ضرورت
دارد از ظرفیتهای دستگاه قضا و حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه برای
حمایت از بخش تولید استفاده شود.
قائممقام رئیسستاد تسهیلو رفع موانع تولیدبا اشارهبه مصوبات جلسهشورای
معاونان وزارت صمت افزود :بر اساس این مصوبات مقرر شد همه قوانین و مقررات
مزاحم دستگاههای اجرایی که برای بخش تولید و اشتغالزایی ایجاد مزاحمت
میکنند شناسایی شوند و ماموریت انجام این مهم بر عهده ستاد تسهیل گذاشته
شد؛ همچنین مصوب شد وزارت صمت به عنوان متولی امر تولید و صنعت،
پیشگام در این امر باشد که خوشبختانه بالفاصله اقدامات الزم در این راستا انجام
شد و همچنان در حال پیگیری است.
دینپرست همچنین گفت :همه قوانین و مقررات مداخلهگر در دو دسته قوانین
مزاحم و قوانین مفید و حمایتی معرفی خواهد شد و در کنار آن قوانین نیازمند
اصالح توسط دستگاههای دولتی نیز شناسایی و اعالم میشود؛ همچنین با
همکاری کمیسیونهای مختلف مرتبط با امر تولید در مجلس شورای اسالمی،
هیئت دولت و هیئت وزیران به احصا ،بررسی و اصالح قوانین مزاحم اقدام خواهد
شد و عالوه بر این اقدامات ،همه دستگاهها ،وزارتخانهها ،موسسات و شرکتهای
دولتی و نهادهای انقالب اسالمی مرتبط با تولید و اشتغال موظف هستند قبل از
ابالغ قوانین و مقررات ،نظرات بخش خصوصی را اخذ کنند تا بهترین تصمیم در
این راستا اخذ شود.

نمایندهپیشینمجلس:

نماینده پیشین مجلس تغییر و دستکاری در جداول بودجه
 ۱۴۰۰را در نوع خود بیسابقه دانست و گفت :این قبیل
کارها هم بیاحترامی به رای مردم است و هم منجر به تنزل و
افول جایگاه مجلس شورای اسالمی میشود.
بهرام پارسایی با اشاره به تغییرات در جداول بودجه ۱۴۰۰
در مجلس ،گفت :این اتفاق یک پدیده نادر در تاریخ مجلس
شورای اسالمی بود که برای نخستین بار و به این شکل در نهاد
قانونگذاری کشور رخ داد.
نماینده پیشین مجلس ادامه داد :متاسفانه در یک رفتار

تغییر در جداول بودجه بیسابقه است

غیرمرسوم ،بودجه ای که در سال  ۹۹مراحل تصویب و تایید
نهایی شورای نگهبان را گذرانده ،تغییر کرده و در این میان
عدهای به جای عذرخواهی و پاسخگویی ،به بدترین شکل از
این کار دفاع هم میکنند.
پارسایی خاطرنشان کرد :دست بردن به بودجهای که
مراحل تصویب و تایید خود خود را طی کرده و برای اجرا به
دولت ابالغ شده ،پدیدهای است که تا حاال اتفاق نیفتاده
است .در مجلسی که خودش قانونگذار است و باید بر قانون
اساسی نظارت کند ،طبق میل و نظر اشخاصی مجلس را دور

میزنند و با این کار به وجهه و جایگاه مجلس آسیب میزنند.
وی با بیان این که سابق ه نداشته است که به این شکل چند
نفر در بودجه دست ببرند ،تاکید کرد :ممکن بود افرادی
پیشنهادبدهندودرکمیسیونتلفیقتصویبشودوبهصحن
مجلس بیاید ولی بعد از طی مراحل قانونی ،نخستین بار
چنین اتفاقی درباره بودجه رخ داده است.
پارسایی با بیان اینکه این رفتار در درجه نخست منجر به
تنزل جایگاه مجلس میشود ،گفت :به نظر میرسد این
کار بی حرمتی به رای مردم است .شاهد هستیم چند نفر

مجلس را دور میزنند .پیامد این کارها در شرایطی که مردم
گله مندیهایی هم دارند ،به نوعی بیاعتمادی بیشتر مردم
به مجلس است.
وی ادامه داد :از طرفی گستاخی برخی را شنیدم که
شکایت کردند چرا که این جداول را منتشر کردند مجلسی که
مدعی شفافسازی است و شعارش مبتنی بر شفاف سازی
بوده ،این گونه با یک تخلفی که باید شفاف بیان کنند مدعی
میشوند و مسائل مغفول میماند و عملکردشان با شعارشان
در این مورد حداقل در دو جبهه متفاوت است.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره  139960330002020369مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000554مربوط به محمد حسنی
ریاض فرزند امامعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت140مترمربع پالک شماره فرعی از
1755اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  90/8/9-5904دفترخانه
 70قم(م الف)9773
-2رأی شماره  139960330002022114مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002695مربوط به علی اصغر
ساجدی فرزند محرمعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت75مترمربع پالک شماره فرعی
از 2279/18اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از خلیل اله شاطریان
محمدی صفحه 523دفتر(102م الف)9775
-3رأی شماره  139960330002010979مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002710مربوط به فاطمه رازقی
فرزند جواد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت130مترمربع پالک شماره1790اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت در دفتر 353صفحه(527م الف)9776
4رأی شماره  139960330002021949مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002104مربوط به علی سلیمانیزاده فرزند رشید درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 68مترمربع پالک شماره فرعی از
1999/365اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری علی اکبر احمدی صفحه 564
دفتر (221م الف)9777
-5رأی شماره  139960330002006479مربوط به پرونده کالسه  1396114430002001041مربوط به رقیه روحی
دهبنه فرزند علیجان درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 41/30مترمربع پالک شماره

2319/6/52اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از یوسف حجازی ثبت
دفتر  202صفحه (374م الف)9779
-6رأی شماره  140060330002000039مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002277مربوط به زهرا عزتی
گویا فرزند محمود درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 25/16مترمربع پالک شماره فرعی
ازباقیمانده2466/3/329اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از پرویز و
مریم اشرفی به نسبت چهار دانگ و دو دانگ(م الف)9781
-7رأی شماره  139960330002022522مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000586مربوط به سیداحمد
حسینی فرزند سیدابوالفضل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت60مترمربع پالک شماره
فرعی از 1752اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید محمدرضا و
منصورهونرجسناظمیحسینی(مالف)9783
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه
به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند
ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آفتاب یزد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/12:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/02/28:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق
قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  139960330001015337مربوط به پرونده کالسه  1398114430001000626مربوط به ابوالفضل
مفیدی فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 6000/32مترمربع پالک شماره 592فرعی از یک اصلی واقع در
قم بخش 4حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از تقی و نقی حاتمی ورثه ارباب رضا حاتمی و علی حاتمی
خواه و محمد حاتمی ورثه ارباب ایاز حاتمی (م الف )9774
 -2رای شماره  139960330001014988مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001369مربوط به محمد حسین
صابریان فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 555/63مترمربع پالک شماره 10983الی10985اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  81368مورخ  1398/04/18دفترخانه  11قم(م الف
)9778
-3رای شماره  139960330001016025مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001654مربوط به نیره قاسمی فر
فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  203/77مترمربع پالک باقیمانده 10480اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دفتر 204صفحه 100به موجب سند قطعی 32191مورخ99/10/23
دفترخانه  40قم(م الف )9780
 -4رای شماره 139960330001015883مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001316مربوط به حسین هاشمی

مقدم فردوئی فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 153/80مترمربع پالک شماره 11004اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  193728مورخ  1398/11/02دفتر  3قم (م الف )9782
 -5رای شماره  139960330001016126مربوط به پرونده کالسه  1399114430001002014مربوط به امیرحسین
مزدجو فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 105/85مترمربع پالک شماره11185/406اصلی واقع در
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم خریداری به موجب سند قطعی 44655مورخ 99/11/25دفتر خانه 108قم در دفتر
 526صفحه (144م الف )9784
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه
به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند
ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آفتاب یزد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/12:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/02/28:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جعفریه تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
-1رای شماره  139960330005000282مربوط به پرونده کالسه  1398114430005000058مربوط به داود جعفری
فرزند علی در قسمتی از /ششدانگ خانه به مساحت  996مترمربع قسمتی از پالک شماره  17فرعی از  34اصلی واقع در قم
بخشحوزهثبتملکجعفریهمبایعهنامهعادی/سندتکبرگی(مالف.)9785
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با

توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه جعفریه تسلیم و رسید آن را اخذ
و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اول 1400/02/12 :تاریخ انتشار دوم1400/02/28 :
محمدرضا خدایاری -رئیس ثبت اسناد و امالک جعفریه

در گفت وگو با رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران مطرح شد

کسی که  ۱۴ماه کار نکرده
چه طور قسط وام بپردازد؟

به اعتقاد یک مقام کارگری برای آنکه استقبال بیشتری از وام کرونا صورت می
گرفت ،باید درصد بهره وام پایین می آمد ،شرایط دریافت آن آسان تر می شد و
بانکها همراهی و حمایت بیشتری از خود نشان می دادند.
ناصر چمنی در ارزیابی دلیل استقبال کم متقاضیان از وام کرونا اظهار کرد :به
کسانی که  ۱۴ماه است نتوانسته اند کار و بارشان را اداره کنند و درآمدی نداشته
اند چه وامی بدهیم؟ وقتی کسب و کارها بیش از یکسال تعطیل و راکد بودند و
رونقی نداشتند چطور انتظار داریم که وام کرونا را بگیرند و اقساط آن را پرداخت
کنند؟ در حال حاضر بیش از سه هفته است که بسیاری از مشاغل غیر ضرور و
صنوف و مجموعه های خدماتی را به دلیل قطع زنجیره کرونا تعطیل کرده ایم و
لنگ لنگان کار می کنند .طبیعی است که وقتی صاحبان کسب و کارها درآمدی
نداشتهباشندنمیتوانندوامبگیرندوهرلحظهنگرانندکهگرفتارشوندونتوانندآن
را برگردانند .وی تصریح کرد :در حالی که داشتن چک برگشتی از شروط دریافت
وام کرونا حذف شده برخی از بانکها حاضر به پذیرش این مساله نیستند و شرط
دادن وام را نداشتن چک برگشتی ،بدهی بانکی و اقساط معوق می دانند بنابر این
وقتی زور دولتی ها به بانکهای زیرمجموعه خود نمی رسد چه توقعی از صاحبان
مشاغل و متقاضیان دریافت وام کرونا داریم؟
بروکراسی های اداری و مشکل تراشی بانکها!
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ،بروکراسی های اداری و پیچ
و خم های بانکی را در این زمینه موثر دانست و گفت :معتقدم بانکها به قدری
مشکل تراشی می کنند که افراد به سختی می توانند وام بگیرند ،به عنوان مثال
یک تعاونی کارگری در سال  ۱۳۹۹به عنوان تعاونی برتر انتخاب شده و با تصویب
دولتووزارتخانهمقررشدهمبلغیکمیلیاردتومانوامبرایتوسعهبهآناختصاص
یابدولیاکنونکهدرسال ۱۴۰۰هستیمهنوزنتوانستهاینوامرابگیردو مشخص
نیست چقدر باید دوندگی کند تا بتواند از تسهیالت مذکور بهره مند شود.
به گفته چمنی در حال حاضر برای کسی که می خواهد وام بگیرد تا در اقتصاد
کشور کارآفرینی کند با کسی که وام می گیرد تا ویالی ساحلی درست کند هیچ
تفاوتی در نرخ سود بانکی وجود ندارد و به هر دو وام  ۱۸درصد تعلق می گیرد.
وی خاطرنشان کرد :کشورهای دیگر معموال خودشان دنبال کارآفرین می
روند و تسهیالت را با درصدهای پایین در اختیار او قرار می دهند به نحوی که در
کشورهای پیشرفته درصد وام و تسهیالت پرداختی بیشتر از  ۵درصد نیست ولی
ما  ۱۸درصد حساب می کنیم و بعضا تا  ۲۱درصد سود هم باال می رود لذا با این
وضعیتتولیدنمیصرفد.
دغدغهگرفتنمجوزوپشیمانیکارآفرینان!
این مقام کارگری افزود :امروز وام گرفتن برای کسی که می خواهد یک مجموعه
تولیدی یا یک خط تولید راه اندازی کند سخت تر است چون باید از سازمانها و
صنایع مختلف پروانه و مجوز بگیرد و این رویه باعث می شود که افراد از سرمایه
گذاری و کارآفرینی پشیمان شوند .وی در پایان گفت :به اعتقاد من برای آنکه
استقبال بیشتری از وام کرونا صورت می گرفت ،باید درصد بهره وام پایین می
آمد و شرایط دریافت آن آسان تر می شد و بانکها همراهی و حمایت بیشتری از
خود نشان می دادند ولی متاسفانه به این مسایل توجه نشده و واحدهای صنفی
و مجموعه های خدماتی باید خودشان را تا  ۵ماه آینده نگه دارند که زمین نخورند
چون اگر زمین بخورند دیگر نمی توانند بلند شوند و بعد از آن با مشکالت دیگری
غیر از کرونا روبه رو خواهیم شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور :

چکهاتا۲۰اردیبهشتبرگشتنمیخورند

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت :ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که
برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه ،تنفسی به مبادالت با چک
دهد و بانکها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب
کنند.
محمدنهاوندیانمعاوناقتصادیرئیسجمهورپسازجلسهستادملیمقابلهبا
کروناگفت:امروزدرستادملیکروناباتوجهبهآثاراقتصادیکروناتصمیماتیبرای
واحدهای تولیدی گرفته شد که قدری بتوانند سرپا باشند.
وی ادامه داد :یکی از موارد این بود که با توجه به تعطیلی اصناف و اینکه برخی
از واحدها امکان فروش محصوالت خود را نداشتند اما بر اساس روال متعارف چک
ً
هایی را صادر کرده اند و عمال امکان پر کردن موجودی حساب و پرداخت چک را
پیدا نمیکنند و این به طور زنجیره بار مشکالتی را ایجاد می کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد :تصمیمگیری در این مورد ابعاد
مختلفی دارد اما در مجموع ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه از
اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادالت با چک دهد و
بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند
و محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور اجراییه و اجرای آنها خودداری کنند
یعنی گویی که یک فرصتی را ایجاد کردیم تا این شرایط غیر عادی به شرایط
عادی برگردد .وی اظهار کرد :تصمیم دیگر در رابطه با بحث های مالیاتی بود به
سبب همین محدودیت ها ممکن است بعضی از واحدها نتوانسته باشند مالیات
بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال  ۹۹خود را پرداخت کند و ممکن است
اقساط معوق داشته باشند و سررسید اقساط رسیده باشد ،مهلت پرداخت تا پایان
خرداد  ۱۴۰۰امهال شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم اعالم کرد:

قم نخستین استان کشور در پوشش
جمعیتیتلفنهمراه

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :بر اساس آخرین فصلنامه
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور ،قم نخستین استان در پوشش
جمعیتیتلفنهمراهبهشمارمیآید.
جواد غالم پور با اشاره به وضعیت ارتباطات استان اظهار داشت :قم در شاخص
پوشش جمعیتی با ۹۹.۹درصد رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داد.
وی افزود :پوشش جمعیتی تلفن همراه اول در قم برای نسل دوم  ۹۹.۹درصد
و حائز رتبه اول کشور و در نسل سوم  ۹۸درصد رتبه دوم و در نسل چهارم نیز ۹۷
درصد و رتبه سوم بعد از تهران و البرز می باشد.
مدیرکل ارتباطات قم با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در سطح
روستاها و نقاط کمتر برخوردار افزود :با توجه به توسعه فیبر نوری روستایی به
طول ۱۱۵کیلومتر و ارتقای ۱۴ایستگاه مخابراتی ،موفق به هوشمندسازی تمام
مدارس روستایی شدیم و این اقدام ،توسعه و پایداری کسب و کارهای نوین حوزه
فناوری اطالعات و اشتغال زایی جوانان مشتاق کار را به دنبال داشته است.
غالم پور تصریح کرد :با توجه به توسعه فراگیر زیرساخت های ارتباطی در
سطح استان ،مراکز آموزش عالی و حوزوی ،بهترین بهره را در برگزاری کالس ها
و دورههای آموزش مجازی و ارائه انواع خدمات به دانشجویان و طلبههای علوم
دینیدرمحدودیتهایکروناییکسبکردند.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود کسب رتبه سوم کشوری ،قم در
شاخص ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار را مورد توجه قرار داد و گفت :ضریب
نفوذ اینترنت پهن باند سیار در استان از  ۹۹.۵۳به  ۱۰۷.۰۶درصد افزایش یافته
است .وی ادامه داد :قم در این زمینه رتبه سوم را بعد از استانهای تهران و البرز
دارد که نشاندهنده خدمات مناسب اپراتورهای همراه در سطح این استان است.
وی بیان داشت :تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار تا پایان سال  ۹۹به یک
َ
َ
میلیون و  ۴۹۶هزار و  ۶۶۳تن رسیده است که از این تعداد  ۵۹هزار و  ۱۰۶تن
َ
مشترکان کارور (اپراتور) سوم ۴۹۴،هزار و ۳۸۳تن مشترکان کارور دوم و ۹۴۳هزار
َ
و  ۱۷۴تن نیز مشترکان کارور اول هستند .وی با اشاره به کارخانه نوآوری در حال
احداث قم افزود :با ظرفیتهای خوب شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای
نوپای فعال ،این استان ظرفیت احداث چندین کارخانه نوآوری را خواهد داشت
تا بتواند ایدههای جوانان خالق را تجاری سازی کرده و وارد چرخه تولید کند.
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تقابل نمایندگان ایران و عربستان در آسیا؛

مناقشههنوزپابرجاست،مسئوالن
زمان را از دست ندهند؟

طبق برنامه مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،تیمهای ایرانی
استقالل و تراکتور باید به مصاف تیمهای عربستانی الهالل و النصر بروند و باز هم
بحث مناقشه قدیمی دو کشور مطرح شده است.
دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب به پایان رسید و چهره تیمهای
حاضر در مرحله یک هشتم نهایی مشخص شد .طبق برنامهریزی مسابقات که با
توجه به شیوع ویروس کرونا انجام شده ،مرحله یک هشتم نهایی به صورت تک
بازی انجام میشود و تیمهای صدرنشین در این دور میزبانی خواهند کرد .البته
این موضوع شامل یکی از صدرنشینها نمیشود چرا که از میان پنج صدرنشین
دور گروهی ،یک تیم باید مهمان شود و قرعه شانس به نام پرسپولیس افتاده است!
بر این اساس در این مرحله ،تیمهای استقالل ایران ،النصر عربستان ،استقالل
تاجیکستان و الشارجه امارات میزبان هستند و بیش از چهار ماه بعد که همزمان
با فصل بعد مسابقات باشگاهی در لیگهای فوتبال در غرب آسیاست ،از رقبای
خود پذیرایی خواهند کرد .البته هنوز  AFCجزییات کامل این مرحله را اعالم
نکرده و با توجه به دوران پاندمی کرونا ،تغییر برنامهریزی مسابقات امری محال
نیست و بارها این اتفاق در دو سال گذشته رخ داده است.
* اخبار ضد و نقیض از مناقشه فوتبال ایران و عربستان
استقالل باید از الهالل عربستان و النصر عربستان باید از تراکتور پذیرایی کنند.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که اخبار ضد و نقیضی درباره مناقشه فوتبالی
دو کشور به گوش میرسد که میتواند در آینده با تصیماتی بر علیه تیمهای ایرانی
و به سود تیمهای عربستانی تمام شود.
طبق مناقشه دو کشور در سال  ،۹۴بازیهای رو در روی نمایندگان دو کشور
به علت نبود امنیت ،در زمین بیطرف برگزار میشود اما بعد از گذشت حدود ۶
سال ،امسال به علت اپیدمی کرونا ،عربستان میزبان سه گروه بازیهای متمرکز
لیگ قهرمانان آسیا شد و تیمهای ایرانی هم بدون اعتراض به این موضوع راهی
ریاض و جده شدند .در آن مقطع اعتراض یا سوالی از سوی ایران برای مقامات
ارشد  AFCانجام نشد اما اکنون بحث میزبانی از تک دیدارهای دور یک هشتم
نهایی مطرح شده است.
دراینزمینهشایعاتمتعددیبهگوشمیرسدکهچندانامیدوارکنندهنیست.
نخست اینکه گفته میشود مناقشه فوتبالی دو کشور به قوت خود باقی است و هر
دو بازی نمایندگان دو کشور در زمین بیطرف برگزار میشود اما مقامات فوتبال
عربستانازجملهرئیسباشگاهالنصرخواستاربرگزاریتیمشباتراکتوردرریاض
شده است .این اتفاق در صورتی قابل پذیرش است که استقالل هم به عنوان
نماینده ایران در تهران از الهالل پذیرایی کند.
* مسئوالن ایرانی زمان را از دست ندهند
اگر چه بازگشت به مناقشه فوتبالی دو کشور بعد از حضور نمایندگان ایران در
عربستان در مرحله گروهی ،بسیار مبهم است اما اعمال محدودیت میزبانی
برای ایران در دور حذفی مسابقات ،غیرقابل پذیرش است .کما اینکه در ارتباط با
میزبانیها در ایران AFC ،به تازگی تیم ملی را هم از حق قانونی خود محروم کرده
و ایران با وجود شکایت از این کنفدراسیون ،باید راهی بحرین شود.
با شعار دادن و مصاحب ه کردن ،اتفاق خوشایندی در ارتباط با میزبانیهای
بینالمللی رخ نمیدهد و باید در فاصله چهار ماهد تا این مسابقات ،مسئوالن
فدراسیون فوتبال و همینطور وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به موقع این
موضوع را پیگیری کنند تا کاله گشادی بر سر فوتبال ایران نرود.
برنامه بازیها به این شرح است:
مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۲( :و ۲۳شهریور)
استقاللتاجیکستان-پرسپولیسایران
استقالل ایران  -الهالل عربستان
النصرعربستان-تراکتورایران
الشارجه امارات  -الوحده امارات
ذولفقارنسب:لیگباکیفیتیداریم

ظرفیت فوتبال ایران بیش از حریفان
آسیاییاست
یک کارشناس فوتبال میگوید شرایط بدنی تیمهای ایرانی خیلی خوب بود و
این نشان میدهد ظرفیت فوتبال ایران بیشتر از حریفان آسیایی است.
بیژن ذولفقارنسب درباره عملکرد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا اظهار
کرد :عملکرد هر چهار نماینده ما باتوجه به امکانات فنی که داشتند خوب بود.
تیمهای ما از نظر امکانات نسبت به تمام تیمها ضعیف تر هستند اما در بحث فنی
تیمهای ما بسیار خوب کار کردند و این نشان میدهد که لیگ برتر ما لیگ بسیار
ی ما در منطقه
باکیفیتی است و دستاوردهای لیگمان را دارید میبینید .تیمها 
غرب آسیا بسیار خوب بودند .او اضافه کرد :پرسپولیس چند دوره است که خوب
بازی میکند و از بازیکنانش به بهترین شکل ممکن بازی میگیرد .کادر فنی
این تیم خیلی خوب بازیکنان را کنترل میکنند و نوع بازی و مدیریت تیم بسیار
درست است و همین باعث موفقیت تیم شده است .ما جزو کشورهایی هستیم که
مربیخارجینداشتیموهمچنینکمترینخارجیهارادرتیمهایمانداشتیماما
حریفان ما با کادر فنی و بازیکنان خارجی در این دوره از رقابتها حاضر شدند.
این کارشناس فوتبال با بیان اینکه ما فوتبال ملی خالصی را به این مسابقات
فرستادیم ،گفت :به نظر من حتی فوالد هم عملکرد خوب و بازیهای به مراتب
خوبی داشت .دیگر نمیشود گفت بدشانسی آورد چون اینجا شانس مطرح
نیست .آنها تجارب الزم را پیدا کردند و حتما برای دورههای دیگر از این تجربه
استفاده میکنند و امیدوارم بتوانیم در سالهای بعد موفق تر عمل کنند و از گروه
صعود کنند .او درباره عملکرد استقالل و تراکتور نیز بیان کرد :استقاللیها کادر
فنی جوان و بازیکنان آیندهداری دارند و این نوع عملکرد باعث دلگرمی تیم ملی
ما خواهد بود و تیم ملی ما میتواند از این جوانها به نحو احسن استفاده کند.
تراکتور هم عملکرد موفقی داشت و حریفان خودش را به خوبی کنترل کرد.
مربیان جوانی دارد و توانسته در این دوره از رقابتها به نتیجه خوبی هم برسد.
من تیم تراکتور را هم بسیار مثبت ارزیابی میکنم .ذولفقارنسب اضافه کرد :صعود
ل ما را نشان میدهد .با وجود مشکالتی که
سه نماینده ،توانمندی و کیفیت فوتبا 
وجود داشت و ناهماهنگی که برای تیمهای ما به وجود آوردند اما هم کادر فنی و
هم بازیکنان ما عملکرد با کیفیت و خوبی داشتند و این نشان میدهد که فوتبال
فقط درون زمین نیست و بخش عمده آن در ذهن و در خارج از زمین است که
باید مدیریت و کنترل شود و برنامه ریزی صورت بگیرد .او اضافه کرد :بیش از ۳۰
درصد نتایج خوب تیمهای ما حاصل تحلیلهایی بود که کادر فنی تیمها انجام
دادند .شرایط بدنی تیمهای ما خیلی خوب بود و این نشان میدهد که ظرفیت
فوتبال ایران بیشتر از حریفان آسیایی است .البته مرحله بعد بسیار سخت تر
ی ما باید بسیار دقیقتر و با برنامهتر کار کنند و با تحلیلهای خیلی
است و تیمها 
خوبی باید به مصاف حریفانمان برویم که این از عهده مربیان جوان و خوش فکر ما
برمیآیدکهعملکردخوبیداشتهباشند.
پیشکسوتباشگاهاستقالل:

صدرنشینیدرگروهمرگکارهرتیمینبود

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت :صدرنشینی در گروه مرگ کار بزرگی بود که
تیمی بزرگ مثل استقالل موفق به انجام آن شد.
تیم فوتبال استقالل جمعه شب موفق شد الشرطه عراق را در آخرین دیدار از
مرحلهگروهیبایکگلشکستدهدتابهعنوانصدرنشینگروهسومکهازپیش
از شروع مسابقات گروه مرگ نامگذاری شده بود ،راهی مرحله بعدی رقابتها
شود .گودرز حبیبی پیشکسوت آبی پوشان در این خصوص گفت :با وجو اینکه
فشردگی بازیها باعث خستگی بازیکنان شده بود ،اما در آخرین بازی شاهد
منطقیترین بازی استقالل در این رقابتها بودیم .ما از این بازی تنها یک پیروزی
میخواستیم و نیاز به آب و آتش زدن نبود که خوشبختانه بچههای ما با یک بازی
ً
کامالمنطقی،موفقشدندبهآنچهمیخواستندبرسند.

مؤمنی AFC:باید به فوتبال ایران احترام بگذارد

استقالل می تواند لقمهگلوگیری برای الهالل باشد

مهاجم اسبق تیم استقالل گفت :سه نماینده خوب کشورمان در مرحله یک
هشتم نهایی هستند که نشان از اقتدار فوتبال ایران است AFC ،باید به ما
احترام بگذارد و برنامهریزی بهتری داشته باشد.
محمد مؤمنی در گفتوگویی ،در خصوص پیروزی استقالل مقابل الشرطه
عراق و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت :بازی
هوشمندانهای بود .عالوه بر این که بازیکنان استقالل خیلی خسته بودند اما
تیم نتیجه گرفت و توانست به عنوان صدرنشین گروه به مرحله بعد صعود کند.
مدیرانباشگاهبایدفکریبرایتجهیزاتپزشکیبرایریکاوریبازیکنانکنند.
هنوز به آن سطح حرفهای نرسیدهایم که بازیکنان بتوانند هر سه روز یک بازی و
حدود 58مسابقه در یک سال انجام بدهند.
پیشکسوت استقالل تصریح کرد :تیم به همان سبک گذشته خودش یعنی
حضور ووریا غفوری در سمت راست و میلیچ در سمت چپ برگشت و این اتفاق
باعث شد بازی روانتری انجام بدهد و کار را راحتتر جلو ببرد .بازیکنان درک
خوبی از یکدیگر داشتند .مرادمند در چند بازی قبلی به خاطر کم تجربگی

دچار مشکل شده بود اما در این بازی خیلی خوب ظاهر شد و به تیم کمک
کرد.خطحملهاستقاللعملکردخوبیداشت،موقعیتهایخوبیایجادکرد
و به گل هم رسیدند.
مهاجم اسبق استقالل افزود :این بازی میتواند الگوی خوبی هم برای
تیمملی باشد .با توجه به این که الشرطه حدود 10ملیپوش در اختیار داشت،
میتوانیم از همین نوع و روش برای مصاف با تیمملی عراق استفاده کنیم تا
تیمملی با آمادگی روحی و روانی بهتری مقابل این تیم قرار بگیرد.
این کارشناس فوتبال در مورد کار مشکل استقالل مقابل الشرطه عنوان
کرد :با توجه به نبود فرشید اسماعیلی وزن خط هافبک تیم پایین آمده بود و
خستگی رضاوند هم مزید بر علت شده بود .از طرفی فشار و استرس روانی روی
تیم زیاد بود و این فشار به ما هم وارد شده بود .به هر حال خدا را شکر که بردیم.
استقالل از گروه مرگ به سالمت عبور کرد .صعود تراکتور هم جای خوشحالی
دارد و حاال سه نماینده خوب کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی هستند که
نشان از اقتدار فوتبال ایران است AFC .باید به فوتبال ایران احترام بگذارد و

رئیس هیات گلف استان قم تاکید کرد:

برنامهریزی بهتری برای آن داشته باشد .این اتفاق میتواند نویدبخش روزهای
خیلی خوب هم برای تیم ملی باشد.
مؤمنی در مورد تعویضهای فرهاد مجیدی در این بازی گفت :ورود مهری و
مرادی تعویضهای خوبی بود ،آنها کمک زیادی به تیم کردند .سعید مهری
بازیکن آیندهداری است .وقتی به زمین آمد عملکرد خوبی داشت .بابک
مرادی هم از لحاظ حمل توپ به تیم خیلی کمک کرد .تعویضها نیروهای
پنهان استقالل بودند و حربهای بود که کادر فنی رو کرد اما آرمان رمضانی
به نظر میرسد آن مهره مدنظر نیست .هنوز تحت فشار روحی و روانی که در
پرسپولیس داشت ،قرار دارد .او یک موقعیت عالی تک به تک را خراب کرد و
نشان داد تواناییهای فنیاش کامال کاهش پیدا کرده ،شاید باید روشهای
خودش را عوض کند تا بتواند زودتر با تیم هماهنگ شود و به شرایط خوب
برسد.
مهاجم اسبق استقالل در مورد تعویض دیاباته در ابتدای نیمه دوم اظهار
داشت :دیاباته دچار خستگی مفرط بود و این را در بازی نشان داد .البته
ارسالن مطهری هم شادابی گذشته را نداشت و قوای بدنی او تحلیل رفته بود
و این مساله طبیعی بود .با اینحال تمام بازیکنان تالش کردند که تیم به مرحله
بعد صعود کند و خدا را شکر این اتفاق افتاد.
وی در مورد رویارویی استقالل و الهالل در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان
آسیا عنوان کرد :خود من مقابل الهالل بازی کردم و این تیم را بردیم .استقالل
و الهالل دو تیم با ریشه آسیا هستند و اعتبار زیادی در این قاره دارند .به احتمال
زیاد حریف استقالل تالش میکند نقاط ضعف خودش را با جذب بازیکنان
خارجی بپوشاند .بهتر است ما هم اجازه بدهیم بازیکنان خارجی به فوتبال
ایران بیاید و از آنها استفاده کنیم.
مومنی خاطرنشان کرد :در این مسابقات دیدیم حتی تیمهای ضعیفتر
مانند گوآ هم چند بازیکن خارجی داشتند که باعث شده بود کیفیتشان باال
برود .بهتر است در فوتبال ما هم این ُمهر بسته را باز کنند و اجازه ورود بازیکن
خارجی را بدهند تا بتوانیم از تواناییهای آنها در تیمهایمان استفاده کنیم.
شاید نتوانیم مانند الهالل بازیکنان گرانقیمتی جذب کنیم اما نشان دادهایم
که میتوانیم بازیکنان خوبی را به فوتبال ایران بیاوریم و از آنها استفاده کنیم.
مؤمنی گفت :احساسم این است که استقالل میتواند مانند گذشته
لقمه گلوگیری برای الهالل باشد .میتوانیم به سالمت از تقابل با این حریف
سرسخت عبور کنیم .سوای تمام مسائل حاشیهای فوتبال عربستان همیشه
قابلاحترامبوده،آنهاهمهمیشهبهمااحتراممیگذارند.امیدوارماستقاللبا
شکستالهاللبهدوربعدیصعودکندوپرسپولیسهمازحریفخودشعبور
کند تا انشاالله در مرحله بعد برای اولین بار شاهد یک دربی آسیایی باشیم.
رئیس هیات جودو استان قم خبرداد:

بهرهگیری از تمام ظرفیتها برای ارتقاء سطح گلف قم

رئیس هیات گلف استان قم در دیدار با رئیس فدراسیون این رشته از تالش برای بهرهگیری از تمام ظرفیتها به منظور
ارتقاء سطح گلف قم خبر داد.
رضا دالوری که زمستان سال  ۱۳۹۹برای دومین دوره متوالی به عنوان هیات گلف استان قم انتخاب شد ،در نخستین
مالقات با رئیس فدراسیون این رشته در سال  ۱۴۰۰با قدردانی از حمایتهای فدراسیون از برنامههای هیات قم ،اظهار
کرد :هدف ما تداوم اتحاد ،انسجام و همدلی مجموعه هیئت گلف برای پیگیری پیشرفت این رشته است.
وی که با  ۱۰رای از  ۱۵رای اعضای مجمع در اسفند ماه گذشته برای مدت چهار سال دیگر تا  ۱۴۰۳در ریاست هیات
گلف قم ابقاء شد ،افزود :تالش ما این است که بتوانیم از تمام ظرفیتها در راستای افزایش جامعه هدف و ارتقاء سطح
گلف قم و رسیدن به جایگاه واقعی این رشته بهرهگیری کنیم.
رئیس فدراسیون گلف نیز در این دیدار عنوان کرد :هیات قم با استعداد است و ظرفیت رشد و توسعه پایدار را دارد،
استان قم همواره از ظرفیت مناسبی در گلف کشور بهرهمند بوده و با برنامهریزی و با همت جمعی میتوان از این
ظرفیت به شکل بهینه استفاده کرد تا قم معادل استعداد خود ،جایگاه مناسبتر و رو به رشدی در گلف کشور داشته
باشد.
دبیر هیات گلف استان قم نیز در خصوص این دیدار به خبرنگار فارس گفت :این دیدار به اتفاق رئیس هیات گلف قم و
دو تن از بازیکنان و پیشکسوتان هیات در دفتر دبیر فدراسیون برگزار و گزارش عملکرد هیات در سال  ۱۳۹۹و همچنین
تقویم سال  ۱۴۰۰هیات مورد بررسی قرار گرفت.
معین رشیدیمقدم در پایان اظهار کرد :مجموعه فدراسیون گلف از برنامههای اجرایی هیات قم حمایت میکنند و
قطعا با تداوم حمایتهای فدراسیون گلف و حفظ اتحاد و انسجام اعضا در راستای عملیاتی شدن رویدادها به شکل هر
چه مطلوبتر در سال جاری گام بر خواهیم برداشت.
وی افزود :با وجود منع فعالیتهای ورزشی ،هیات گلف با پیش بردن اهداف زیر ساختی در راستای ترمیم و احداث
مجموعههای مینیگلف ،آکادمی گلف و چیپینگ ،مقدمات عقد تفاهمنامه با آموزش و پرورش ،پرداختن به جذب
بازیکن و تدوین اساسنامه با هدف نظاممند شدن فعالیتهای هیات فعالیت بیوقفهای حتی در ایام کرونا داشته است.
مهرداد جمشیدی دبیر فدراسیون گلف نیز با قدردانی از کادر اجرایی هیات گلف استان قم ،خاطرنشان کرد :با
همکاری و همیاری اعضای هیات گلف و حمایت و یاری فدراسیون برنامههای آتی با تمام قوا و بهترین شکل باید صورت
پذیرد.

برگزاری پیکارهای انتخابی کاتا جودو در قم

رئیس هیات جودو استان قم از برگزاری رقابتهای کاتا جودو برای اعزام برترینها به مسابقات کاتا جودو انتخابی تیم
ملی در قم خبر داد.
محمدحسنساالریاظهارکرد:کمیتهکاتاهیاتجودواستانقمبهمنظورحضورپرقدرتتیممنتخبهیاتدرمسابقات
انتخابی تیم ملی که اواسط تیرماه سال جاری به انجام میرسد ،برای برگزاری پیکارهای انتخابی کاتا جودو در اواسط
خرداد ماه برنامهریزی کرده است.
وی ادامه داد :به همین منظور از تمام داوطلبان حضور در مسابقات کاتا انتخابی تیم هیات دعوت به عمل میآید که
تمرینات خود را برای کسب آمادگی بیشتر شروع کنند ،ضمن اینکه بخشنامه برگزاری این پیکارها به زودی در کانال
اختصاصی هیات جودو در دسترس کاتاروها قرار خواهد گرفت.
رئیس هیات جودو استان قم در ادامه به جلسه هماهنگی اعزام تیم جودوی دانشآموزی به المپیک چین اشاره و بیان
کرد :این جلسه به منظور حضور تیم دانشآموزی در المپیک  ۲۰۲۱چین و رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور
مسووالن فدراسیون و سرمربی تیم ملی نوجوانان در فدراسیون جودو برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد به تمام استانها بر اساس رنکینگ مسابقات نوجوانان کشور سهمیه تعلق گیرد،
افزود :به منظور شناخت ترکیب تیم ملی نوجوانان و تیم اعزامی به بازیهای دانشآموزی در چین ،روزهای سوم و چهارم
تیر ماه شاهد برگزاری مسابقات انتخابی خواهیم بود .ساالری به شرایط سنی جودوکاران نیز اشاره و ابراز کرد :متولدین
یازدهم دیماه سال 1382تا دهم دیماه سال 1385مجوز حضور در این مسابقات را دارند ،ضمن اینکه اردوی آمادهسازی
تیم ملی جودو اعزامی به المپیک دانشآموزی با تیم ملی نوجوانان اعزامی به پیکارهای آسیایی به شکل همزمان برگزار
میشود .وی خاطرنشان کرد :مسابقات نوجوانان المپیک دانشآموزی مهر ماه امسال در کشور چین به انجام میرسد
و رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد ،به همین منظور به زودی تعداد سهمیه
استانها از سوی فدراسیون جودو به هیاتها اعالم خواهد شد.
ساالری در ادامه خواستار ارتباط مستقیم خانواده جودو با این هیات ورزشی به منظور توسعه این رشته شد و افزود :شماره
تلفن ۰۹۲۱۳۲۵۷۲۴۵برایارتباطمستقیمبارئیسهیاتجودواستانقمبهمنظوربهرهمندیازپیشنهادهاوانتقادهای
سازنده این عزیزان و با هدف ارتقاء و بهبود فعالیتهای هیات در نظر گرفته شده است و از تمامی مربیان ،پیشکسوتان،
صاحبنظران و ورزشکاران عزیز جودو دعوت میکنیم هر گونه پیشنهاد و انتقاد خود را از طریق واتساپ با شماره این تلفن
در میان بگذارند.

حمیدمطهری:

کار بزرگ پرسپولیس را کوچک جلوه ندهید

مربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید "برخی به دنبال این هستند که کار بزرگ
پرسپولیسراکوچکجلوهدهند".
حمید مطهری درباره عملکرد پرسپولیس درلیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد :ابتدا
باید از بازیکنان تشکر کنم که در یک شرایط سخت ۱۵امتیاز کسب کردند .ما هیچ
وقت اهل بهانه گیری نبودیم و گفته بودیم که مرد روزهای سخت هستیم .با وجود
اینکه مسائل سخت افزاری و نرم افزاری در آنجا سخت بود اما سعی کردیم خودمان
را با شرایط وفق بدهیم و بهانه گیری نکنیم .بازیکنان ما واقعا تالش کردند و زحمت
کشیدند.باوجوداینکههرروزآماروحشتناککرونادرهندمنتشرمیشدووضعیت
آب و هوایی هم مناسب نبود با این حال بازیکنان ما کار بزرگی انجام دادند.
وی افزود :متأسفانه ما همیشه عادت داریم کار بزرگ دیگران را کوچک جلوه

بدهیم تا خودمان بزرگ شویم .همیشه به دنبال این بوده ایم که کار دیگران را لوث
کنیم که خودمان دیده شویم .با این حال من می گویم باید قدردان تالش بازیکنان
پرسپولیس باشیم .در این زمینه باشگاه هم نهایت تالشش را انجام داد تا مشکالت
ما کم باشد .درباره امکانات باید بگویم حتی باشگاه های الریان و الوحده هم از
شرایط ناراضی بودند چون واقعا امکانات کمی در آنجا مهیا بود .آن دوستانی که
شرایط را طوری فراهم می کردند که گویی گروه ما ساده است بگذارید کار خودشان
را بکنند چون ما همیشه عادت داریم کار یکدیگر را کوچک کنیم .تیم هایی که در
لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند حتما شرایط خوبی داشته اند که به آنجا صعود
کرده اند پس بنابراین یاد بگیریم به یکدیگر احترام بگذاریم .درباره گوآ صحبت های
زیادی انجام می شد اما همین تیم رفت و برگشت برابر الریان شکست نخورد و بازی
های خوبی انجام داد .بنابراین حرف هایی که درباره ساده بودن گروه پرسپولیس
زده می شود غیرکارشناسی است .مربی تیم فوتبال پرسپولیس به استفاده ۲۰
بازیکنان در لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و گفت :همیشه گفته ایم که تیم ما یک
مجموعه کامل است و همه مهره های ما برایمان ارزشمند هستند .همیشه از تیم
ورک و کار تیمی صحبت کرده ایم .طی ۱۵ماه اخیر بازیکنان ارزشمندی را از دست
داده ایم اما پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و بزرگی می کند .هر بازیکنی در
پازل تاکتیکی قرار می گیرد بهترین عملکرد را به نمایش می گذارد.
ضوابطقرنطینهرعایتنمیشود
وی درباره باخت پرسپولیس به الوحده امارات هم گفت :همیشه گفته ام که ما
هیچ وقت بهانه گیری نمی کنیم اما قبل از این بازی شرایطی را به وجود آوردند که
تمرکز تیم ما به هم ریخت .به طور مثال برنامه لیگ را اعالم کردند و در ادامه گفتند
پرسپولیس پس از بازگشت باید به قرنطینه برود .این موضوع از نظر ذهنی و روحی

و روانی تیم ما را اذیت کرد.
مطهری در ادامه به شرایط قرنطینه پرسپولیس در تهران اشاره کرد و گفت:
پرسپولیس همیشه از شرایط تمکین می کند .هر قانونی برای ما بگذارند ما از آن
اطاعتمیکنیمومشکلیبااینموضوعنداریم.البتهمادرهندهمشرایطقرنطینه
داشتیم و این گونه نبود که تیم آزاد باشد اما نکته ای که وجود دارد این است که
قرنطینه ضوابطی دارد که باید رعایت شود اما این اتفاق رخ نمی دهد .آدم های
متفرقه در هتل ما زیاد هستند .ما با اتوبوسی به هتل آمدیم که راننده ای داشت و
االن معلوم نیست آن راننده کجاست .اگر قرار است قرنطینه را رعایت کنیم باید همه
شرایط قرنطینه را رعایت کنیم .بازیکنان ما حدود سه هفته از خانوادههایشان دور
بودند و االن هم آن ها را به این صورت قرنطینه کرده اند .جالب است در این شرایط
توصیه کرده اند که حتما بازی هم برگزار شود.
او درباره برنامه ریزی سازمان لیگ هم گفت :در دور رفت باشگاه استقالل انتقاد
کرد و به دنبال این بود که با تعداد بازی برابر ،داربی برگزار شود .ما با شرایط فشرده
بازی ها را انجام دادیم و بعد به استقبال داربی رفتیم اما االن که ما همان شرایط را
درخواست کرده ایم با درخواست ما موافقت نمی شود .این تناقض ها برای سازمان
لیگ خوب نیست .بهتر است سازمان لیگ مستقل عمل کند اما متأسفانه چنین
اتفاقی رخ نمی دهد.
وی در پایان درباره مصاف پرسپولیس و استقالل تاجیکستان در مرحله یک
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم گفت :من بازی های این تیم را هنوز ندیده ام
و شناختی از آن ها ندارم که بخواهم اظهار نظر کنم اما تیمی که به الهالل عربستان
چهار گل می زند حتما کیفیت مطلوبی دارد .مطمئنا طی روزهای آینده بازی های
این تیم را خواهیم دید و برای بازی برای این تیم برنامه ریزی می کنیم.

با تصمی م جدید ستاد مقابله با کرونا ؛

تعطیلی کرونایی تمامی اماکن ورزشی دولتی و خصوصی
استان قم به دنبال تصمی م جدید ستاد مقابله با کرونا به مدت یک
هفتهدیگرتمدیدشد.
برپایه این گزارش  ،با توجه به موج جدید شیوع ویروس کرونا
اماکن ورزشی قم که به مدت دو هفته تعطیل شده بودند ،بار
دیگر به تعطیلی خود ادامه میدهند تا این وضعیت بهبود یافته
و فعالیتهای ورزشی شامل برگزاری تمرینا و مسابقات با مجوز

تمدید تعطیلی اماکن ورزشی در قم

ستادمقابلهباکروناامکانپذیرشود.
در شرایط وخیم شیوع کرونا در استان قم و تاکید نهادهای
مرتبط از جمله اداره کل ورزش و جوانان مبنی بر ممنوعیت
فعالیت هیاتهای ورزشی و باشگاهها ،فعالیت غیرمجاز هر یک
از اماکن ورزشی کامال غیر قانونی محسوب میشود و مورد پیگرد
قرار خواهد گرفت .با توجه به تمدید یک هفتهای محدودیتهای
کرونایی شهرهای قرمز و نارنجی ،استخرهای سرپوشیده و

باشگاههای ورزشی ،باشگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد
شامل کشتی ،جودو ،ووشو ،کاراته ،تکواندو ،ورزشهای رزمی،
کونگفو و هنرهای رزمی و همچنین باشگاههای ورزشی سالنی
در ۳۵۵شهرکشورمجوزفعالیتندارند.بدینترتیبعالقمندان
به ورزش و ورزشکاران باید همچنان شاهد تعطیلی فعالیت
باشند ،در حالی که سال گذشته این تعطیلیها خسارات زیادی
به ورزش وارد کرد و بسیاری از باشگاهداران به ویژه باشگاهداران

بخش خصوصی ناگزیر از فعالیت در این عرصه دست کشیدند
و باشگاه خود را تعطیلی کردند .خسارت مهم تعطیلی اماکن
ورزشی بر اثر شیوع ویروس کرونا ،بیکار شدن تعداد زیادی از
مربیان است که با فعالیت در این عرصه امرار معاش میکردند
و به دلیل ورشکست شدن بسیاری از باشگاهها ،ناچار به کنار
گذاشتن فعالیت در این بخش شده و یا با مشکل بیکاری مواجه
شدند یا به سراغ شغل دیگری رفتند.

سیاسی7
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انتخابات۱۴۰۰؛ از نامزدهای احتمالی چه خبر؟

خیز بلند جناحها برای پاستور در ۱۴۰۰

هر چند نامزدهای نهایی هنوز اعالم حضور نکردهاند اما با این وجود شمارنامزدها
نسبت به انتخابات های گذشته بسیار رشد یافته است .دو اردوگاه اصلی و حتی برخی
گروههای سیاسی فرعی نیز در حال سامان دادن به وضعیت خود برای ورود به این
میدانهستند.
حدود 48روز مانده به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،نامهای
مختلفی به عنوان نامزدهای احتمالی در فضای سیاسی کشور مطرح است .برخی
چهرههای سیاسی به صراحت از قصد خود برای حضور در انتخابات سخن گفتهاند.
افزون بر این ،نامهای بسیاری در جریانات گوناگون به عنوان نامزد احتمالی مطرح
شده که البته خود هنوز از قصدشان برای ورود به میدان رقابتها سخنی نگفتهاند ،با
ل و تفسیرهای زیادی حول محور نامزدی آنان در فضای رسانه ای کشور
این حال تحلی 
مطرحمیشود.
با توجه به تاثیر ترکیب ،تعدد و چینش نامزدهای انتخاباتی در مسایلی چون راهبردها
و تاکتیکهای انتخاباتی جریانهای سیاسی ،کیفیت برگزاری انتخابات ،میزان
مشارکتو....رصدموضعگیریهاواظهارنظرهاینامزدهایاحتمالیانتخابات،مورد
توجه ناظران است .برخی از مهمترین رویدادها در این زمینه در شبانه روز گذشته ،را در
ادامه متن می خوانیم:
ازنامزدهایاحتمالیاصولگراچهخبر؟
دولت مبارزه با فساد و نفوذ تشکیل میدهم
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به طور رسمی نامزدی
خود را برای انتخابات  ۱۴۰۰اعالم کرده است در گفت وگویی اظهار داشت :امروز
با گذشت  ۴دهه از مقاومت ،مبارزه و تالش بیوقفه ،دهه آینده را گام آخر پیروزی و
تثبیتموفقیتهاواستقاللوآزادیکشوریاخداینکردهشکستملتایرانمیدانم.
وی با تاکید بر اینکه سناریوی نظام سلطه در برابر انقالب و نظام اسالمی پیچیده
و چند الیه شده است ،افزود :دهه آینده در صورت توجه به فرهنگ مقاومت در برابر
زیادهطلبیهای دشمن و جریانهای نفوذی دهه تثبیت موفقیتهای نظام است،
زیرا نظام سلطه میکوشد با راهبردهایی مانند شرارتطلبی ،آشوبافکنی و گسترش
دامنه جنگ روانی و جنگ ادراکی در عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی مانع پیشرویهای جبهه و جریان مقاومت منطقه شود.
وی گفت:من نه برای کسب رای ،بلکه بر اساس وظیفه و انتظاری که مردم از سرباز
خود دارند ،به صحنه انتخابات ورود میکنم .رضایی تصریح کرد :من به صحنه آمدهام
تا گفتمان شبکه نفوذ را خنثی کنم .با آنانی که رویه دروغپردازی و اغواگری را به اشکال
مختلف تکرار میکنند و با دوگانهسازی کنسرت و آزادیهای اجتماعی در مقابل دیوار
و سلب آزادیهای مردم و سراب آرامش و آسایش دیپلماسی ذلت و تسلیم در مقابل
مقاومت و میدان به تحریف افکارعمومی میپردازند ،مبارزه کنم .کشور امروز درگیر
یک جنگ تمامعیار اقتصادی است و زمانی که شبکه نفوذ ،ساختار دولت را به فساد
و جاسوسی و مزدوری و اشرافیگری آلوده کرده است ،وظیفه من به عنوان یک سرباز
حضور در میدان و بسیج نیروهای وطندوست و جوانهای انقالبی است.
با احمدی نژاد ارتباطی ندارم
رستم قاسمی وزیر اسبق نفت و کاندیدای احتمالی سیزدهمین انتخابات ریاست
جمهوری در نشستی خبری گفت :به نفع هیچ یک از کاندیداها انصراف نخواهم داد
و یک پلن بیشتر برای ادامه کار وجود ندارد آن هم حضور تا پایان مسیر است .بنده به
تازگی هیچ ارتباطی با احمدی نژاد ندارم ،اما دولت احمدی نژاد از دولتهای بسیار
کارآمد بعد از انقالب بود .وی بیان داشت :برجام دردی از ملت ما دوا نمیکند ،زیرا
مبتکر همین تحریمها دموکراتها بودند و االن در راس آنها جو بایدن است .امروز اولین
مشکل کشور ما اقتصاد است که بیش از  ۵۰درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی
میکنند.
نمیشود دولت را به شکل سهامی اداره کرد
حسین دهقان 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 .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 تایید شورای نگهبان قرار میگیرند .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 .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.
تبلیغات تا کنون برای ما هزینه ای نداشته است
محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم از دیگر اشخاصی است که این روزها
نامش به عنوان یکی از گزینههای رسمی برای انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم
در محافل سیاسی مطرح میشود .او در گفت وگویی گفت :فکر میکنم با توجه به
فضای سرد سیاسی که در کشور حاکم است آغاز این فعالیتها برای افزایش مشارکت
ضرورت داشت و امیدوارم اثربخش باشد .تبلیغات تا به امروز هزینهای برای ما نداشته
است؛ با ۲۰استان در فضای مجازی نشست برگزار کردیم و سفرهایی به استانهای قم
و خراسان داشتم ،هزینههای اندکی از طرف جامعه اسالمی مدیران تامین میشود؛
حتی رسانههایی که دعوت میشوند هم هزینهای در بر نداشتند .افرادی هم بودند
که برای اسپانسرینگ تماس گرفتند ،ولی ما از آنها تشکر کردیم و فقط التماس دعا
داشتیم.
وی گفت  :مشکالت اقتصادی خصوصا تورم مهمترین مشکلی است که کشور با آن
مواجه است؛ این مشکل باعث شده است که نتوانیم از ظرفیتهای کشور به درستی
استفاده کنیم؛ تا زمانی که ثبات اقتصادی نباشد و اقتصاد ملی ناپایدار باشد ،تولید به
درستی پا نخواهد گرفت .وقتی حجم پول در کشور باال برود و تولید ثابت مانده باشد یا
کاهش پیدا کرده باشد ،گرانی پدید خواهد آمد .برای کاهش تورم از طرفی باید تولید
را افزایش دهیم و از طرف دیگر کسری بودجه دولت را به صفر برسانیم که راهکارهای
زیادی برای رساندن کسری بودجه به صفر با استفاده از کوچک سازی دولت و کم هزینه
کردن آن و اداره کشور با استفاده از درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته ایم .هم علم و هم
منطق میگوید که درآمد نفتی پایدار نخواهد بود و باید به سمت اداره کشور با مالیات
برویم و درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم.
غنیسازی اورانیوم را ۹۳درصد میکنیم
سعیدمحمدفرماندهسابققرارگاهخاتماالنبیاوکاندیدایانتخاباتریاستجمهوری
 ۱۴۰۰در جدیدترین اظهارات خود از غنیسازی  ۹۳درصد بعد از انتخاب شدنش
سخن گفت .او اظهار داشت :نیازمندیهای هستهای ما خیلی بیشتر از این حرفها
است چرا نباید ما از ظرفیتهای غنی سازی برای راکتورهای تحقیقاتیمان استفاده
کنیمچرانبایداورانیومغنیشدهبرایزیردریاییهاوکشتیهایاقیانوسپیمااستفاده
کنیم چرا باید این کشتیها برای تامین سوخت خود باید به سراغ کشورهای دیگر بروند
و مدتها در بنادر آنها منتظر بمانند و خسارت ببینند؟ ما نیاز به اورانیوم  ۹۳درصد
داریموقتیآمریکاودنیاباتعهداتخودبهاینشکلبرخوردمیکندمانیزبایدبهسمت
غنی سازی  ۹۳درصد برای مصارف صلح آمیز برویم .اگر به این صورت عمل کنیم و به
لحاظ هستهای و از داخل خود را قوی کنیم نه آنکه در راکتوهای هستهای بتون بریزیم
آن زمان است که میبینید طرف مقابل چطور سینهخیز به سمت ما میآیند تا با ما
توافقکنند.
اوضاع به کام جلیلی
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،از جمله کاندیداهای احتمالی
است که انگار در روزهای اخیر خیلی جدیتر از قبل مهیای ورود به رقابتها شده
است .او در نشستی خبری گفت :در طول دوران مسوولیت بنده در صدر تیم مذاکره
کننده ۳ ،قطعنامه صادر شد و  ۳قطعنامه دیگر نیز مربوط به دوران مدیریت آقای
الریجانی بود .از سه قطعنامه دوران بنده ،یکی از آنها جنبه بیانیه داشت و بر قطعنامه
های قبلی تاکید می کرد و دوتای دیگر زمانی صادر شد که به لحاظ حقوقی ،با آژانس به

یکتحلیلگرمسائلسیاستخارجی:

عنوان مرجع رسمی و بین المللی به توافق رسیدیم و این قطعنامه ها در واکنش به این
توافق صادر شد .وقتی طرف مقابل دید که ما به موضع خود ،پایبند هستیم و حاضر
نیستیمبیشازآنچهآژانستعیینکرده،بپذیریم،بهتهرانآمدندوبستهپیشنهادیارائه
دادند .نکته مهم در مذاکرات هسته ای آن است که طرف مقابل موضوع مذاکره را بر
روی «حقوق ملی» ما تعیین کرده بود؛ از سوی دیگر او از اهرم فشار استفاده می کرد
تا ما در مقابل خواسته هایش کوتاه بیاییم .ما گفتیم حقوق ملی ،قابل مذاکره نیست.
ازنامزدهایاحتمالیاصالحطلبچهخبر؟
وعدههایانتخاباتیخرازی؛ازواکسیناسیونعمومیتاکاهشتورم
صادق خرازی نامزد احتمالی انتخابات سیزدهم در گفت وگویی اظهار داشت :اگر
من رئیس دولت تضمین میکنم تا اواسط یا اواخر مهرماه هیچ کسی در ایران بدون
واکسن نمانده باشد .من در برابر مردم مسوؤل هستم و نمیتوانم مسوؤلیتی را قبول
کنم ،ولی بعد از قبول مسوؤلیت شروع به تعارف کردن کنم .مدیریت تنها بخشی است
کهقابلتعارفنیستوکاالییتقسیمنشدنیاست،مدیریتاقتداروقدرتوتشخیص
میخواهدوبایدبراساسآخرینتشخیصهایجهانیومؤلفههایجهانبینیخاص
جلو رفت و کار انجام داد .اگر من این تشخیص را نداشتم که خودم را در معرض قرار
نمیدادم و نه خودم و نه مردم را معطل نمیکردم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکل معیشت مردم ،اظهار کرد :اکنون تورم ما
 ۴۰درصد است و تورم  ۴۰درصدی کشورمان را میتوانیم با یک بازده زمانی  ۱۸ماهه
به ۱۱تا ۱۳درصد برسانیم ،البته برخی معتقد هستند که میتوانیم به ۸یا ۹درصد هم
برسانیمکهمناینراقبولندارم،چونشوکیکهبهاقتصادواردمیکندشایدآثارداشته
باشد و بتواند باعث این شود که یک اتفاق ناگواری بیفتد .هر شوکی باید با خود آن بدن
آمیختهو آموختهباشدیعنی تنظیمشود .دربحث اشتغالبرداشت من این است که اگر
ما صنایع پایین دستی را سامان دهیم و فعال کنیم ،حتی دولت محصول را از آنها بخرد
و محصول را سوبسیت و برای خارج از کشور صادر کند ،اگر ما سوبسیت را این کار کنیم
و اشتغال و تولیدمان باال برود و بر کیفیت تولید نظارت کنیم ،کارخانههای متوسط و
کوچکمان را به تولید برسانیم میتوانیم یک معجزه بزرگ صنعتی را ایجاد کنیم.
برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ثبت نام می کنم
رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین و دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه کشورمان،
یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات  ۱۴۰۰است ،او اشاره به انتخابات به عنوان که
نمود دموکراسی کشور است و نقش آن در موفقیت دولتی مقتدر در عرصه سیاست
خارجی دارد ،گفت :مشکل ما دولتی بزرگ با اقتصاد دولتی و هزینه های باال است و
این هزینه های باال دولت را مجبور به فروش نفت می کند تا بتواند بودجه را تامین کند.
اگر کشور نتواند تحت فشار نفت بفروشد باید روی مالیات حساب کند .از طرفی این
هزینه ها نمی تواند با مالیات بخش خصوصی محقق شود .به این ترتیب دولت مجبور
به چاپ اسکناس می شود و در پی آن نقدینگی و تورم افزایش می یابد که نتیجه اقتصاد
مریض است .ما باید از تجربه دیگر کشورها استفاده کنیم و با همین رویکرد من فکر می
کنم افرادی که حرف های جدید دارند و برای رفع مشکالت اقتصادی کشور راهکار
دارند باید به میدان انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰بیایند .من هم قصد جدی
برای ثبت نام دارم تا از تجربه  ۳۵ساله دیپلماتیک و اهمیت سیاست خارجی در کشور
به لحاظ ارتباط با دیگر کشورها و بحث دیپلماسی سیاسی و تجربیات دیگر کشورها
استفاده کنیم .وی گفت :دیدگاه دولت انتخابی سال  ۱۴۰۰در سیاست خارجه برای
ایجاد تحول در کشور و مردم بسیار مهم است .شعار نه شرقی و نه غربی به معنای این
نیست که نمی خواهیم با دیگر کشورها کارکنیم بلکه ما به دنبال بهترین رابطه با همه
کشورهای غرب و شرق دنیا هستیم.
مرابهعنوانیکیازداوطلبانجبههاصالحاتمعرفینکنید
محسن رهامی داوطلب نامزدی انتخابات ریاستجمهوری گفت :اینجانب راهحل
مشکالت کشور را برخورداری داوطلبان ریاستجمهوری از رویکرد ملی و فراجناحی
برای حل مسایل و مشکالت کشور میدانم و با همین رویکرد ملی و فراجناحی برای
ورود به انتخابات ریاست جمهوری اعالم آمادگی کردهام .ضمن تشکر از احزاب و
شخصیت های اصالحطلب که از اینجانب برای نامزدی انتخابات دعوت کرده و اکنون
نام مرا به عنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری به نهاد اجماع ساز اصالحطلبان
پیشنهادکردهیاقصددارندمطرحکنند،تقاضادارمکهازمعرفیاینجانببهنهادمذکور
خودداریکنند.
وی گفت :به عنوان فرزند جامعه بزرگ ایران ،برنامههای خود را جهت اداره کشور و
حل مشکالت و معضالت آن به اطالع مردم میرسانم و داوری را بر عهده آنها خواهم
گذاشت و چون گذشته دست تمامی نخبگان ،احزاب و شخصیت های کشور از هر
حزب ،جریان و جناح را برای مشاوره و همکاری میفشارم.
نگفتمبرایانتخاباتنمیآیم
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نامزد احتمالی که هنوز حضور خود را
برای انتخابات  ۱۴۰۰به طور رسمی اعالم نکرده است ،در گفت وگویی اظهار داشت:
درباره کاندیدا شدن ،تصمیم شخصی من کاندیدا نشدن بوده است ،اما من هیچوقت
نگفتم که کاندیدا نمیشوم .این کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است و به شدت
نیاز دارد که برنامهریزیهای دقیق انجام شود .اما نسبت به انتخابات هنوز تصمیم به
حضور ندارم اما اگر تصمیم بگیرم حتما در اولین زمان به مردم خواهم گفت که به چنین
تصمیمی رسیدهام .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چگونه باید در انتخابات
شرکت کنیم آن هم در شرایطی که موانع زیادی وجود دارد؛ گفت :شهروندان همدیگر
را در کنار صندوق رای می شناسند و اگر جمع نشوند ،ممکن است شهر سقوط
کند .هیچ راهی برای اصالح غیر از انتخابات نداریم .نباید اجازه دهیم کسانی که به
انتخابات اعتقاد ندارند با اسم انتخابات پیروز شوند .دود تحریم اقتصادی که برای مردم
ما رقم خورده است ،از دل تحریم انتخابات برآمده است .اگر در سال ۸۴درست عمل
میکردیم ،شورای امنیت ما را تحریم نمی کرد و دشمنان ما طمع نمیکردند .البته
درک می کنم شاید مردم نسبت به اثربخشی رای و قدرت واقعی دولت دچار تردید شده
باشند اما به عنوان یک خادم ملت عرض می کنم ،رئیس دولت می تواند موثر باشد،
یک وقت می گوید که تحریم کاغذ پاره است ،یک وقت هم رئیس دولت می گوید باید
تحریم را حل کنیم ،پذیرفته می شود و از آن برجام می آید.

میدان خطرناکی از سوی دیگران برای
ایران ساخته شده است

تحلیلگر مسائل سیاست خارجی تاکید کرد :شبکه خبری «ایران اینترنشنال»
و «بیبیسی فارسی» میدان خطرناکی طراحی کرده اند و هرکس پشت ماجرای
انتشار فایل صوتی وزیر خارجه بوده ،قصدش ایجاد اختالف و دامن زدن به
رقابتهای جناحی در آستانه انتخابات بوده است.
«حسن بهشتیپور» در گفتوگو با ایرنا ،درباره هجمه صورت گرفته علیه وزیر
امور خارجه پس از انتشار یک فایل صوتی محرمانه گفت :ما گرفتار اطالعرسانی
نادرست و غیردقیق از مشکالتی هستیم که چندین دهه است با آنها دست به
گریبانیم.درموردماجرایانتشارفایلصوتیمحمدجوادظریفنیزماگرفتارهمین
اطالعرسانیغلطشدهایم.
وی ادامه داد :گفتوگوی ظریف را باید در چارچوب تاریخ شفاهی ارزیابی کنیم
که انجام شده است .از جهاتی این گفت و گو خدمتی بزرگ بوده برای اینکه دانش و
تجربههای فردی که سالها کار دیپلماتیک انجام داده ،ثبت شده است.
به گفته این کارشناس مسائل بینالملل ،با مطالبی که ظریف در این مصاحبه
جهت ثبت در تاریخ شفاهی بیان میکند ،چه موافق باشیم و چه مخالف ،اصل کار
یعنی ثبت و ضبط خاطرات شفاهی مسئولی که چهار دهه بعد از انقالب در ردههای
مختلف دیپلماتیک مسئولیت داشته ،کار شایسته و خوبی بوده است اما ای کاش
برای حفظ آن از موسسات تخصصی در این زمینه که سالها روی تاریخ شفاهی
ایران کار کردهاند ،کمک گرفته میشد.
چند بار باید این تجربه تکرار شود؟
بهشتیپور با اشاره به جنبههای امنیتی انتشار این فایل صوتی اظهار داشت :این
پرسش که چرا این فایل در اختیار افراد مختلف و غیرمرتبط قرار گرفته و چه کسی
و چگونه توانسته به این فایل دسترسی پیدا کند و آن را در اختیار رسانههای خارج
کشور قرار دهد ،جنبه امنیتی دارد که مسئوالن ذیربط باید آن را بررسی کنند.
وی با یادآوری لو رفتن و دزدی از اسناد محرمانه کشور تصریح کرد :چند بار باید این
تجربه تکرار شود تا ما در مورد اصول نگهداری از فایلهای محرمانه به یک آئیننامه و
شیوهنامه کشوری دست پیدا کنیم که فایلی به دست سوءاستفادهکنندگان نرسد و
اگر رسید دقیقا مشخص شود ،چه کسی آن مسئول بوده است.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی خاطرنشان کرد :اینکه اهداف
منتشرکنندگان چه بوده و آیا تحت تاثیر مسائل انتخاباتی بوده یا نه با آنکه بسیار
اهمیت دارد اما بنده نمیتوانم با اطالعات محدودی که در این مورد دارم ،به صورت
قاطع حدس بزنم هدف انتشاردهندگان این فایل صوتی دقیقا چه بوده و برای کدام
بهرهبرداری انتخاباتی و به نفع چه کسانی فایل را منتشر کردند.
بهشتیپورافزود:اماباقاطعیتمیتوانمبگویمبهرهبرداراناصلیکسانیهستند
که میخواستند در اوج رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران و مذاکرات
وین برای رفع تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان ،مردم را مشغول یک سوژه کنند و
بهجانهمدیگربیندازند.
وی با بیان اینکه میدان خطرناکی از سوی دیگران برای ایران ساخته شده است،
ابراز داشت :میدان بازی را شبکه خبری «ایران اینترنشنال» و «بیبیسی فارسی»
طراحی کرده و هرکس اعم از اسرائیل ،عربستان ،انگلیس و آمریکا که پشت ماجرا
بودند ،قصدشان ایجاد اختالف و دامن زدن به رقابتهای جناحی در داخل کشور
بوده است زیرا در این میدان جنگ ،هر طرف که طرف دیگر را بزند ،به نفع آنها
است.
بهگفتهمدیرعاملپیشینشبکهالعالم،مابایدبهاینواقعیتتلخوموضوعمهمکه
داریم با دست خودمان در میدان دشمن بازی میکنیم و اسیر فضاسازی که از بیرون
کشورطراحیشده،گشتهایم،توجهکنیم.
نه شهید سلیمانی و نه ظریف ،هیچ کدام خودسرانه اقدام نمیکنند
وی میدان و دیپلماسی را مکمل یکدیگر در عرصه امنیت ملی و سیاست خارجی
برشمرد و یادآور شد :اساسا در همه دنیا این دوگانگی به معنای سیاست دوگانه نیست
بلکهبهاینمعنااستکهافرادیدرصحنهعملیاتاقداماتیراانجاممیدهندوافرادی
هم در ُبعد دیپلماتیک و تعیین سیاستها فعال هستند .هر دوی آنها از یکجا دستور
میگیرند و برای رسیدن به هدف مشترکی که طراحی شده است ،تالش میکنند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه هرچقدر دو بال میدان و دیپلماسی
با هم هماهنگ باشند ،به اهداف سیاست خارجی ایران بهتر و دقیقتر میرسیم،
عنوان کرد :دیپلماسی شرایط بهتر را برای میدان و میدان امکان مانور بیشتر را برای
دیپلماسیفراهممیکنند.ایننکتهایاستکهازسویظریفهممطرحوموردتاکید
قرار گرفت .هر دو نیز اهداف جمهوری اسالمی را دنبال میکنند وگرنه ،نه شهید قاسم
سلیمانیونهمحمدجوادظریف،هیچکدامخودسرانهاقدامنمیکنند،هرچندممکن
است هرکدام ابتکارات خاص خود را داشته باشند .این کارشناس مسائل بینالملل
درباره تاثیر فایل صوتی منتشرشده برای مذاکرات وین هم اظهار داشت :من بعید
میدانم که انتشار این فایل بر مذاکرات وین اثرگذار باشد چرا که اراده نظام مبتنی
بر رفع تحریمها است .وی افزود :باید به این نکته توجه کرد که اگر رویکرد سیاست
خارجی ما تعاملی است ،اقدامهایی از این دست به روند مذاکرات ضربه میزند اما اگر
رویکرد ما تقابلی باشد نه تنها انتشار این فایل به روند مذاکرات وین ضربه نمیزند بلکه
برعکسموجبمیشودطرفمذاکرهکنندهبهسرگیجهتحلیلیدچارشود.

لغو تمامی تحریم ها و درمقابل ،بازگشت کامل تهران به توافق؛

احیای برجام ،یک سند یک گام

برجام توافقی است که  ۶سال پیش تمام مباحث به صورت
مشخص در بند بند آن گنجانده شد و بهترین راه ،بازگشت اعضا
به همان سند است .ارایه ابتکارهایی همچون اجرای «گام به
گام» توافق یا طرح موضوعاتی چون تحری م های «سازگار» و
«ناسازگار» تنها به پیچیدگی مذاکرات دامن خواهد زد.
قطار گفت وگوهای هسته ای بین اعضای کمیسیون مشترک
برجام که از نشست مجازی روز  ۱۳فروردین به راه افتاد تا به
امروز در حرکت است .پس از نشست مجازی ،مذاکرات به
ت و گوهای
صورت حضوری در وین ادامه یافت و دور سوم گف 
برجامی بین اعضای کمیسیون مشترک برجام روز سهشنبه
هفتم اردیبهشت در پایتخت اتریش آغاز شد؛ نشستی یک روزه

که همانند قبل «سیدعباسعراقچی» معاون سیاسی وزیر امور
خارجه هدایت هیات نمایندگی ایران را برعهده داشت.
در پیوند با میزان پیشرفت مذاکرات ،چند روز پیش حجت
االسالم «حسن روحانی» با اعالم اینکه مذاکرات برجام در وین
 ۶۰تا  ۷۰درصد پیشرفت داشته ،تاکید کرد« :راه حل معضل
ق نامه برجام است .باید این توافق به
هستهای ایران اجرای تواف 
خوبی اجرا شود .اجرای عین سند برجام را می خواهیم نه یک
کلمه زیاد و نه یک کلمه کم».
به گفته رییس جمهوری سه گام در احیای برجام وجود دارد:
اولی رفع تحریم کامل است که به عهده آمریکایی هاست.
دومی راستی آزمایی است که ما برنامه ریزی کرده ایم و در زمان

کوتاهی می توانیم آن را انجام دهیم و سومی بازگشت به توافق
برجام است که ما آن را دقیقا اجرا و عمل می کنیم.
از اظهارت صورت گرفته ،این گونه برداشت می شود که
اختالف بر سر نوع و شمار تحریم ها است« .سعید خطیبزاده»
سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ششم اردیبهشتماه،
در نشست خبری هفتگی خود که بهصورت مجازی برگزار شد،
از سفر دوباره هیات ایرانی در همان روز به وین برای دور جدید
مذاکرات خبر داد و اعالم کرد« :گفتوگوها در حال انجام است،
ولی با سرعت هم انجام نمیشود؛ چراکه برخی اختالفات
جدی وجود دارد».
ازنگاهناظرانمشکلواختالفبرسرموضوعتحریمهااست.
تحریمها به دو بخش تقسیم می شوند؛ تحریمهایی که جنبه
عمومی دارند و تحریمهایی که جنبه خاص دارند .تحریمهایی
که جنبه عمومی دارند شامل تحریمهای هوایی ،دریایی،
بانکی و بیمهای هستند .تحریمهای خاص شامل تحریم افراد
و اشخاص است .طبق توافق ایران با  ۴+۱و آمریکا مقرر شده
است تحریمهایی که جنبه عمومی دارند لغو شوند و برای لغو
تحریمهایی که جنبه خاص دارند ،در دور کنونی مذاکرات بحث
و رایزنی می شود.
در پیوند با تحریمهای با جنبه عمومی ،الزم به ذکر است
که ترامپ با خروج از برجام ابتدا در میانه خردادماه سال ۹۷
معامالت دالر ،طال و فلزات گرانبها و همچنین صنعت خودرو
و فروش هواپیما به ایران را هدف قرار داد .دور دوم تحریمهای

آمریکا ( ۱۴آبانماه همان سال) اجرایی شد که بخش صنعت
نفت ،مبادالت بانکی ،کشتیرانی ،خدمات بیمهای و بخش
انرژی را هدف قرارمیداد.
البته ترامپ چند بازه زمانی مختلف را به منظور معافیت برای
خریداران عمده نفت ایران در نظر گرفت و به تمدید ان اقدام
کرد .رییس جمهوری آمریکا در نهایت اما تمامی معافیتها را
برداشت تا در راستای فشار حداکثری بر تهران ،صادرات نفت
ایران را به صفر برساند که البته در این زمینه به هدف خود
نرسید.
در کنار تحریم هایی که به آن اشاره شد و از آن با عنوان تحریم
های «عمومی» یا «سازگار» با برجام نام برده می شود ،دسته
دیگری از تحریم ها هستند که اینک برداشتن آنها مشکل ساز
شده است و آنها را تحریم های «خاص» یا «ناسازگار» با برجام
مینامند.
در زمینه تحریم های خاص یا ناسازگار بیان این نکته الزم است
که ترامپ و تیم وی برای دشوار ساختن لغو تحریم ها در دولت
بعدی،سعیکردندتامسالهتحریمهارابهموضوعاتیحساسی
چونتروریسموحقوقبشرپیونددهندتادرصورتتمایلدولت
بعدی به لغو تحریم ها ،این امر تحقق نیابد.
از این رو ،کاخ سفید میانه فروردین  ۱۳۹۸در بیانیهای رسما
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به فهرست سازمانهای به
اصطالح «تروریستی» خود اضافه کرد.این اولین بار بود که کاخ
سفید نیروهای مسلح رسمی یک کشور خارجی را به عنوان

«سازمان تروریستی» معرفی می کرد .از آن تاریح مشاهده می
کنیم که بیشتر تحریم های ایران به نوعی به تروریسم و حقوق
بشر ارتباط می یابد.
«مجیدتختروانچی»سفیرونمایندهدایمجمهوریاسالمی
ایران نزد سازمان ملل متحد اوایل دی ماه پارسال در سخنانی
در نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد تاکید کرد که «در
چهار سال گذشته ،آمریکا بیش از  ۱۵۰۰تحریم علیه ایران
ش های اقتصاد ایران را هدف قرار داده
اعمال کرده و تمامی بخ 
است».
از نگاه ناظران ،اختالف کنونی در مذاکرات به لیست ۱۵۰۰
نفری ارتباط می یابد که ترامپ به بهانه های غیرهسته ای از
قبیل اتهامات تروریستی و حقوق بشری آن ها را مورد تحریم
قرار داد و عراقچی چند روز پیش با اشاره به این فهرست تاکید
کرد که «ما در هر دو جهت حرکت می کنیم  ،همه تحریم ها در
بخش ها باید برداشته شود».
بی تردید اصرار تیم بایدن بر ماندگاری تحریم هایی که ترامپ
به عمد در ذیل موضوعات تروریستی و حقوق بشری گنجانده
تا راه بازگشت دولت بعدی را به برجام سد کند ،به پیچیدگی
مذاکرات خواهد انجامید .در حالی که مطالبه ایران به طور
کامل و شفاف بیان شده است؛ لغو تمامی تحریم ها و در مقابل،
بازگشت کامل تهران به توافق .بنابراین تنها راه حل مساله و
ثمربخشی مذاکرات ،رسیدن به سند برجام و اجرای تمام و
کمال آن است و الغیر.
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واکسیناسیونبدوننوبت!
هشدار به مدیران متخلف؛ بی نوبت واکسن کرونا بزنید برکنار می شوید! هر مدیری که با
سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند ،صالحیت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی
خسارت زده است و باید به سرعت از مسئولیت کنار گذاشته شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم :

تأثیر احداث شهربازی معارفی در
افزایشسرانههایفرهنگیوتفریحی

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به اهمیت اجرای پروژه شهربازی
معارفی ،بر اثیر آن در سرانه فرهنگی و تفریحی قم تأکید کرد و گفت :این
شهربازی در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع اجرا میشود.
عباس حلوایی زاده روز شنبه در آیین کلنگ زنی شهربازی معارفی ،با اشاره به
اهمیت اجرای این پروژه ،بر اثیر آن در سرانه فرهنگی و تفریحی قم تأکید و اظهار
داشت :شهربازی معارفی در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع اجرا میشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با بیان اینکه کل پروژه با طراحیهای
داخلی به زیربنای هفت هزار و  ۵۰۰مترمربع میرسد ،ابراز کرد :این پروژه قرار
است در مدت  ۸ماه احداث و در اختیار مردم قرار گیرد.
حلوایی زاده با اشاره به اینکه از شاخصهای این پروژه ،ارتفاع سازه اصلی
است ،خاطرنشان کرد :این طرح در بخش عمرانی با اعتباری بالغبر ۳۰میلیارد
تومان اجرا میشود .وی از تأمین  ۹۵واحد پارکینگ در این شهربازی خبر داد
و تصریح کرد :سهم سرمایهگذار بهمنظور فضاسازی داخلی و استقرار وسایل
بازی ۲۵میلیاردتومانپیشبینیکرده،کهدرمجموع ۵۵میلیاردتومانعملیات
عمرانیوسرمایهگذاریانجاممیشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم میزان میلگرد موردنیاز این پروژه را ۴۱۵
تن دانست و ادامه داد :بیش از  ۶۲۰۰مترمکعب بتنریزی در این پروژه انجام
خواهد گرفت .الزم به ذکراست  ،آیین کلنگ زنی شهربازی معارفی با حضور
شهردار ،رئیس شورای اسالمی شهر ،اعضای شورای شهر ،معاونان شهرداری
و مدیران شهری در حاشیه بلوار پیامبر اعظم(ص) برگزار شد.
این شهربازی با سهم سرمایهگذاری  ۲۵میلیارد تومانی سرمایهگذار برای
فضاسازی داخلی و استقرار وسایل بازی ساخته میشود و قرار است در این
بوستان ۲۵مجموعه بازی شامل  ۱۰۰اسباببازی نصب شود.
گفتنی است بخشی از این بوستان به بازیهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری
از جمله پسماند ،حملونقل و ترافیک ،آتشنشانی و بحران شهری قرار میگیرد
تا نسبت به فرهنگسازی اقدام کنند .بنابر این گزارش قرار است این شهربازی
در مدت  ۸ماه احداث شود.

استرداد  ۳متهم به قتل به کشور
رئیس پلیس بینالملل ناجا از استرداد سه متهم به قتل به کشور خبر داد.سردار هادی شیرزاد اظهار
داشت :در پی اعالم مراجع قضائی ،سه نفر به اتهام قتل ،به یکی از کشورهای منطقه متواری شده که
بالفاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس بین الملل ناجا قرار گرفت.وی افزود :اینترپل تهران با استفاده
از تجارب ماموریتی ،بانک های اطالعاتی و ردیابی ضمن هماهنگی با سازمان اینترپل ،علیه آنها اعالن قرمز
صادر و مدارک استرداد از طریق مبادی دیپلماتیک به کشور محل فرار متهمان ارسال شد.رئیس پلیس بین
الملل ناجا گفت :با توجه به نوع جرم ،هماهنگیهای الزم برای استرداد انجام و در نهایت با همکاری اینترپل
کشور مربوطه ،این متهمان از طریق یکی از مرزهای رسمی ،به کشور منتقل و تحویل مقامات قضائی شدند.

طرح :محمدعلی رجبی

شهردار قم :

امسال  35بوستان جدید افتتاح می شود

سرپرست اداره مشارکتهای مردمی بهزیستی قم خبرداد:

پرداخت 29میلیاردتومان
تسهیالتاشتغال

سرپرست اداره مشارکتهای مردمی بهزیستی قم کارآفرینی را یکی از
رویکردهای مهم بهزیستی دانست و گفت :برنامههای سازمان بهزیستی کشور
در قالب پرداخت تسهیالت با شرایط ویژه معلوالن است که در این راستا در سال
گذشته ،افراد دارای مدرک فنی و حرفهای و پروانه کسب به مبلغ  29میلیارد
تومانتسهیالتبهبانکمعرفیشدند.
میرئی :اظهارداشت یکی از فعالیتها ،ارتباط با مشاغل کارفرمایی است تا کار
و اشتغال را برای افراد تحت پوشش توسعه دهیم و کارفرمایان را به استفاده از
نیرویکاربهزیستیتشویقوترغیبکنیموخدماتیرادراختیارشانقراردهیم.
وی افزود  :طبق قانون جامعه حمایت از معلوالن ،دستگاههای دولتی
که دارای سهمیه استخدام باشند ،تکلیف دارند  3درصد از استخدامها را به
معلوالن اختصاص دهند که این امر پس از بررسی در کمیتههای استخدام
از طریق مکاتبات با دستگاههای دولتی و برگزاری آزمون و کسب نمره قبولی
انجام میشود .وی با اشاره به افراد معلول تحت پوشش بهزیستی گفت :در
حال حاضر  22هزار معلول در سطح استان شناسایی شدند که شش هزار نفر
معلول جسمی 5 ،هزار و  500نفر معلول ذهنی و  2هزار و  400معلول کمبینا
و نابینا بخشی از آن را تشکیل میدهند و به فراخور حال معلولیتهای مختلف
در خصوص تأمین هزینه معیشت و تجهیزات پزشکی و دارویی اقداماتی شکل
میگیرد .سرپرست اداره مشارکتهای مردمی بهزیستی قم ادامه داد :تأمین
هزینه معلوالن ضایعه نخاعی بسیار زیاد است و تالش شده بخشی از هزینه
ودیعه مسکن این عزیزان را تأمین کنیم ،بهویژه برای خانوادههای زنان سرپرست
خانواردارایفرزندمعلول،تمهیداتیاندیشیدهشدهاست.
توزیع سبد غذایی خانوار به تحت پوششهای بهزیستی
سرپرست اداره مشارکتهای مردمی بهزیستی قم با اشاره به مشارکت 10
میلیارد ریالی مردم قم در پویش ضیافت همدلی از ابتدای ماه مبارک رمضان
اظهار داشت :بیش از  80درصد این مشارکت بهصورت غیر نقدی و شامل اقالم
اساسی سبد غذایی خانوار است که در اختیار معلوالن و نیازمندان قرار گرفت.
وی ادامه داد :در مسکن ،هزینههای ساختوساز افزایش چشمگیری یافته
و در قالب تفاهمنامههایی به افراد تحت پوشش ،کمکهزینههایی پرداخت
میشود .میرئی در پایان اظهار داشت :خیرین میتوانند کمکهای نقدی
خود را به شماره کارت  6367957076182588واریز کنند ،همچنین تلفن
 09109073205برای هماهنگی دریافت کمکهای غیر نقدی و اعالم نیت
خاص کمکهای نقدی خیرین در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم :

کاهشترافیکهستهمرکزیشهر با
افتتاح رمپ پل  ۹دی

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت :افتتاح رمپ چهارم پل
 9دی سبب کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر میشود.
سید ابوالفضل میریک امامی در حاشیه افتتاح رمپ چهارم مجموعه پلهای
 ۹دی اظهار داشت :این رمپ بهعنوان آخرین رمپ پل ،پس از گذشت یک سال
از عملیات اجرایی با اعتباری بالغبر شش میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با بیان اینکه افتتاح این
طرح تأثیر بسزایی در روند ترافیک از بلوار امام رضا(ع) به سمت بلوار جمهوری
دارد ،تصریح کرد :زائرانی که از سمت اراک به قم وارد میشوند بهصورت آسان
میتوانند وارد بلوار امین ،خیابان دور شهر و صفاییه شوند.
وی تصریح کرد :اگر پل  ۹دی و رمپ  Dیا رمپ چهارم آن نبود ،خودروها باید
از داخل شهر عبور میکردند و ترافیک سنگینی در هسته مرکزی شهر ایجاد
میشد .میریک امامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد :با توجه
به اینکه سال گذشته شاهد نوسان شدید قیمتها بهویژه در بحث میلگرد ،بتن
و کارگری بودیم ،خوشبختانه رکود و یا تعطیلی در تکمیل پروژه رمپ پل  ۹دی
اتفاق نیفتاد و کار در زمان خودش به پایان رسید.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خبرداد

اهدای اسناد هویتی به خانوادههای
معظمشهدا

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم گفت :در راستای اجرای طرح
کوچههای آسمانی،هر خانوادهشهید یکسندهویتی دریافت میکند.
مهدی کالنترزاده اظهار داشت :همزمان با برگزاری آیین رونمایی از تابلوهای
جدید کوچهها که مزین به تصویر و مشخصات شهدا است ،از سند هویتی این
کوچههاکهتوسطشهرداریقمصادرشدهرونماییشد.ویبابیاناینکهتعدادی
از این اسناد هویتی به خانواده معظم شهدای هر محله که کوچه بنام آن شهید
است ،تقدیم شده است ،افزود :در سند هویتی که تحویل خانواده معظم شهدا
تقدیم میشود ،نشانی کوچه ،منطقه شهرداری و شماره کوچه ذکر شده است.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم ابراز کرد :در تابلوهای جدید
معابر و کوچههای قم عالوه بر نام شهید ،عکس ،تاریخ شهادت ،محل شهادت،
سن و نوع عضویت قید شده است .وی ادامه داد :همچنین با همکاری شورای
شهر ،بنیاد شهید ،کنگره شهدا و همچنین اداره کل حفظ نشر ارزشهای دفاع
مقدس استان قم روی این تابلوها آدرس QRحک شده و شهروندان میتوانند به
زندگینامه،عکسهاووصیتنامهشهیددسترسیداشتهباشند.

 انهدام گروه معاند «هبوط ایران» درآذربایجان شرقی
پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطالعات در سپاه عاشورا موفق شدند گروهک معاندن موسوم
به «هبوط ایران» را شناسایی و متالشی کنند.گروهک معاند «هبوط ایران» از دی ماه  ۱۳۹۶به دنبال اتحاد
جریان های برانداز علیه نظام جمهوری اسالمی بوده است .پشت صحنه این جریان فتنه ،سلطنت طلبان
هستند و تامین هزینه های فعالیت این گروهک معاند بر عهده دولت های غربی و عربستان است .اعضای
این گروهک معاند در لباس نیروهای مسلح کشورمان در جلوی دوربین حاضر می شدند و ضمن خواندن
خود به عنوان نظامی جدا شده ،با قرائت فراخوان و بیانیه در فضای مجازی ،مردم را به شورش خیابانی
دعوت می کردند .پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطالعات سپاه عاشورا با شناسایی و دستگیری
اعضای گروهک معاند «هبوط ایران» ،ضربه نهایی را برای متالشی کردن آن وارد کردند.

شهردار قم با اشاره به افتتاح 35بوستان جدید در سال 1400گفت :براساس
برنامهریزیهای صورت گرفته هرماه چند پروژه افتتاح و تقدیم شهروندان فهیم
شهر مقدس قم میشود.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد روز شنبه در آیین افتتاح رمپ  Dمجموعه
پلهای  ۹دی اظهار داشت :به دنبال پروژههای بسیار بزرگی که در سال ۹۹
تحویل مردم شریف قم شده است ،امسال نیز هرماه پروژههایی در اختیار مردم
قرار خواهد گرفت.
شهردار قم با بیان اینکه رمپ و لوپ های پلهای  ۹دی بعد از افتتاح مسیر
مستقیم باقیمانده بود ،افزود :این طرح چهارلوپ دارد که امروز آخرین آن تمام
شد و بدون شک در موضوعهای ترافیکی از جمله بلوار نیایش اثرات مستقیم
دارد.
سقاییان نژاد ابراز کرد :خوشبختانه عالوه بر این پروژهها ،در زیر این رمپ و
لوپها بوستان حنانه قرار داشته که نزدیک هشت هکتار است و بدون شک این
پروژهرمپبرایشهرقمیکیازظرفیتهاییبودکهبایدبهبهرهبرداریمیرسید
که امروز به بهرهبرداری رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امسال ۳۵بوستان افتتاح
و چند بوستان دیگر نیز کلنگ زنی میشود ،تصریح کرد :خیابانهای متعددی
از جمله اجرای طرح فاز سوم شهید روحانی ،شهید برقعی ،استاد فقیهی
بهعنوان خیابانهای کلیدی شهر است که به مرور در اختیار قرار داده میشود.
شهردار قم خاطرنشان کرد :در سال  ۱۴۰۰چند سالن ورزشی نیز در
شهرداریهای مناطق دو ،پنج و چهار به فاصله یک تا سه ماه آینده افتتاح
میشود.
سقاییان نژاد ادامه داد :با افتتاح پروژههای شهری بهطور قطع چرخه مباحث
شهری قم در فضای سبز ،مسائل زیستمحیطی و توسعه و عمران شهری
تکمیل میشود که امیدواریم خداوند توفیق دهد بهتر از سال گذشته یکی پس
از دیگری پروژههای شهری را افتتاح و در اختیار شهروندان قرار دهیم.
احداث شهربازی معارفی با اعتبار ۵۵میلیارد تومان
شهردار قم همچنین در حاشیه آیین کلنگ زنی شهربازی معارفی هزینه
احداث آن با 55میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :بازیهای معارفی میتواند در
رشدکودکانتأثیرگذارباشد.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه ،اظهار
داشت :براین باوریم بازیهای معارفی میتواند در رشد کودکان تأثیرگذار باشد
و برای اجرای این طرح نیز با مشارکت سرمایهگذار حدود  ۶۰میلیارد تومان
هزینه میشود .شهردار قم با اشاره به استقرار  ۲۵مجموعه بازی شامل ۱۰۰
وسایل بازی در شهربازی معارفی ،خاطرنشان کرد :این یک طرح جدید است و
امیدواریم با افتتاح آن به یک الگو تبدیل شود.
سقائیان نژاد ابراز کرد :تمام برنامهریزیهای شهرداری و نرمافزاری در ارتباط
با نمای ساختمانها ،زیباسازی ساختمانها و پروژههایی است که در راستای
رفاه مردم باشد.

استاندار قم تاکید کرد:

توجه جدی به فاصلهگذاری اجتماعی در احیای شبهای قدر
استاندار قم با اشاره به تاثیر بسزای رعایت
پروتکلهای بهداشتی در کاهش بیماری کرونا
گفت :موضوع رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در
برگزاری مراسم احیای شبهای قدر به طور جدی
مورد توجه و اهتمام باشد.
بهرام سرمست روز شنبه در پایان جلسه ستاد
ملی مبارزه با کرونا که به صورت ویدیو کنفرانس
در آن شرکت کرده بود در گفت و گو با خبرنگاران
اظهار داشت :مومنان و کسانی که درمراسمهای
شبهای قدر حضور پیدا میکنند ،سعی نمایند
این مراسمها را با فاصله گذاری و رعایت حداکثری
مسائل بهداشتی ،در فضای باز و با جمعیت

محدود برگزار کنند که این بیماری بیش از این
گسترش پیدا نکند .وی همچنین با بیان اینکه
بر اساس گزارش ارائه شده در ستاد ملی کرونا
تعدادیازاستانهایکشوردرموجچهارمکرونابه
مرحله ثبات رسیدند و شیب تند بستریهای آنها
درحالکنترلاستافزود:بسیاریازاستانهانیز
همچنان با شیب افزایش بستری مواجه هستند و
خوشبختانه در قم نیز این روند تحت کنترل است
و امیدواریم ظرف هفته جاری آن را نزولی کنیم.
سرمست در ادامه با اشاره به مصوبههای ستاد
ملی کرونا تصریح کرد :به منظور پشتیبانی از
کسبه و اصناف و افرادی که برای گذر از این موج

بیماری پروتکلها را رعایت می کنند ،برخی
تمهیدهااندیشیدهشدهاست.
وی افزود :تاخیر  ۱۰روز در صدور گواهی عدم
پرداخت چکهای کسبه و اصناف و همچنین
امهال برخی مسائل مربوط به امور مالیاتی از
جمله مصوبههای صورت گرفته به منظور حمایت
از اصناف بود که جزییات آن ابالغ خواهد شد.
استاندار قم در ادامه خاطرنشان کرد :تقاضای
ما از کسبه و اصناف استان این است کمااینکه تا
به حال در رعایت پروتکلهای بهداشتی اهتمام
خاصی داشتند این شرایط را نیز با صبر و بردباری
تحمل کنند که بتوانیم از این موج هم عبور کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تشریح کرد:

جزئیات نحوهبرگزاریامتحاناتدانشآموزان
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در مورد نحوه ارزیابی دانش آموزان قم در
پای ههایمختلفتوضیحاتیداد.
حمیدرضا شیخاالسالم با اشاره به نحوه ارزشیابی دانش آموزان در پایههای
مختلف اظهارداشت :آزمونهای پایه نهم و دوازدهم در خردادماه  ۱۴۰۰با
رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی بدون مشکل برگزار میشود.
او افزود :امتحانات تمام پایهها ،از  ۲۷اردیبهشتماه آغاز و تا  ۲۴خردادماه
ادامه خواهد داشت و ضمن این که فرآیند ارزشیابی دانش آموزان تمامی
ً
پایههای دوره ابتدایی بهصورت کیفی توصیفی و غیرحضوری که کامال در
اختیار مدارس و معلمان مربوطه خواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم بابیان این مطلب تصریح کرد :عالوه بر
امتحانات پایههای نهم و دوازدهم ،آزمونهای مدارس بزرگساالن ،آموزش از
راه دور ،تغییر رشته ،داوطلبان آزاد ،جهش تحصیلی و ایثارگران و تعیین رشته
نیز بهصورت حضوری برگزار خواهد شد .او با تأکید بر رعایت دستورالعمل

های بهداشتی عنوان کرد :امتحانات پایه نهم و دوازدهم در خردادماه ۱۴۰۰
همانند پارسال بدون مشکل برگزار میشود لذا جای نگرانی نیست؛ امتحانات
هنرستانها نیز بهصورت پودمانی است که مرحله آخر دروس عملی پودمانی
بهصورت حضوری مالک ارتقا خواهد بود.
شیخاالسالم طراحی سؤاالت پایه نهم را بهصورت استانی دانست و عنوان
کرد :نحوه توزیع سؤاالت امتحانات نهایی از طریق فضای الکترونیکی در
اختیار ادارات کل آموزشوپرورش سراسر کشور قرار میگیرد و جای هیچگونه
سوءاستفادهای باقی نمیماند چراکه تدابیر الزم برای پیشگیری ازاینگونه
اتفاقات اندیشیده شده است .به گفته این مسئول آموزشی با توجه به
حساسیتهایپایهنهمودوازدهمدرآیندهشغلیدانشآموزان،والدین اهتمام
الزم را با معلمان و مدیران واحدهای آموزشی در آزمونهای پیش رو داشته
باشند و در نحوه برگزاری آزمونها مطمئن باشند ،آموزشوپرورش با تمام وجود
از فرزندان آنان مراقبت خواهد کرد.

معاون اداره کل انتقال خون استان قم:

اهدای خون به لیالی قدر محدود نشود

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم
گفت :با توجه به نیاز همیشگی بیماران به خون
و فرآوردههای آن و ضرورت اهدای مستمر خون
در تمامی ایام ،درخواست ما از اهداکنندگان این
است که این امر خداپسندانه را به لیالی قدر محدود
نکنند.
علیرضا کبیری افزود :خون و فرآوردههای آن
جایگزین مصنوعی ندارد و منبع دسترسی به آن
تنها خون هم نوعان و انسانهای دیگر است و
چون زمان ماندگاری خون محدود است ،امکان
ذخیره خون در مدت طوالنی وجود ندارد به همین
دلیل باید اهدای خون به صورت مرتب و مستمر
صورت گیرد .وی با بیان اینکه در ایام لیالی قدر
نیز مرکز انتقال خون روح الله قم تا ساعت ۱:۱۵
بامداد میزبان اهداکنندگان خون است ،ادامه

داد :اهداکنندگان میتوانند برای دریافت زمان
نوبت برای اهدای خون به سامانه www.IBTO.ir
مراجعهکنند.کبیریبابیاناینکهمرکزانتقالخون
روح الله قم در ماه مبارک رمضان در  ۲نوبت صبح
و شب میزبان اهداکنندگان خون است گفت  :این
مرکز در این ماه در شیفت صبح از ساعت هشت تا
ساعت ( ۱۳فقط آقایان) و بعد از افطار از ساعت
 ۲۱تا ساعت  ۳۰دقیقه بامداد (آقایان و خانم ها)
آماده پذیرش اهداکنندگان ایثارگر خون است .وی
با اشاره به محدودیت تردد شبانه در این استان به
دلیل شیوع کرونا گفت :بر اساس مصوبه ستاد
ملی مدیریت و مقابله با کرونا  ،در راستای نجات
جان بیماران نیازمند تدبیری اندیشیده شده است
تا خودروهای داوطلبین اهدای خون که شب ها
و پس از ساعت افطار که همزمان با آغاز منع تردد

شبانه است  ،مشمول جریمه های پلیس راهور
نشود .کبیری با اشاره به آمار مقایسه ای اهدا خون
در فروردین ماه سال جاری گفت :در فروردین ماه
سال جاری حدود سه هزار و  ۵۰۰تن از هموطنان
مان با حضور در مراکز انتقال خون قم اقدام به
اهدای خون خود کردند که این آمار نسبت به مدت
مشابه سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد :بر این اساس در ایام ماه مبار ک
رمضان ،فرم مشخصات اهداکنندگان خون ،پالک
خودرو  ،تاریخ و ساعت مراجعه فرد اهداکننده به
فرماندهی پلیس راهور اعالم میشود و چنانچه
جریمه ای توسط دوربین های مستقر در معابر
پلیس راهور ثبت شده باشد نسبت به حذف
سیستمی آن اقدام شده و در لیست خالفی خودرو
درجنمیشود.

کرونا در قم  ۶قربانی دیگر گرفت
َ
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت ۶ :تن از بیمارانی که نتیجه آزمایش کرونای آنها مثبت شده بود
جان خود را در قم از دست دادند.به گزارش عصر شنبه روابط عمومی علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر در
گفت و گویی با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در این استان اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به یازدهم
اردیبهشتماه ۱۰۵بیمار با عالئم کرونا در مراکز درمانی قم پذیرش شدند.وی بستری شدن ۸۵بیمار جدید
َ
کرونایی را مورد توجه قرار داد و گفت ۸۱:تن نیز ترخیص شدند.رئیس علوم پزشکی قم همچنین کل بیماران
َ
ش مراقبتهای ویژه
بستری شده در بیمارستانهای استان را  ۵۴۶تن دانست و افزود ۱۰۴ :بیمار در بخ 
نگهداری میشوند.وی بیان کرد :از مجموع  ۷۴۵آزمایش کرونای انجام شده نتیجه  ۲۹۰مورد مثبت شده
است.
«الریجانی» از ابتدا گزینه شورای وحدت نبود
سخنگوی شورای وحدت شایعه حمایت این شورا از الریجانی را یک ترفند سیاسی دانست و گفت :درباره
الریجانی ،در شورای وحدت یک بار هم صحبت نکردهایم و اصال اسم او هم بیان نشده است.متکی افزود :اما
شواهد به ما میگوید او به احتمال قوی در انتخابات حاضر خواهد شد .من فکر میکنم اگر این تعریف جامع
از صحنه را داریم ،همه باید کمک کنند تا آیت الله رئیسی کاندیدا شود .معتقدم این امر موجب میشود به
سهولت و به راحتی به پیروزی برسیم.
رهبر انقالب روز یکشنبه با مردم سخن خواهند گفت
رهبر معظم انقالب اسالمی ساعت  ۱۸روز یکشنبه  ۱۲اردیبهشت  ۱۴۰۰به صورت زنده از طریق
شبکههای رسانه ملی و فضای مجازی با مردم سخن خواهند گفت .به گزارش ایسنا ،حضرت آیتالله سید
علی خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،ساعت  ۱۸روز یکشنبه  ۱۲اردیبهشت  ۱۴۰۰بهصورت زنده از
طریق شبکههای رسانه ملی با مردم سخن خواهند گفت.این سخنرانی همزمان از سایت KHAMENEI.
 ،IRشبکه یک سیما ،شبکه خبر و رادیو سراسری پخش خواهد شد.
نامه نمایندگان مجلس به آیت الله جنتی
محمدصالح جوکاررییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه در قانون فعلی
محدودیت سنی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد ،از درخواست  ۱۷۱نماینده مجلس از
شورای نگهبان برای ابالغ مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد .رییس کمیسیون
شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی ،افزود :در طرح اصالح قانون انتخابات که به شورای
نگهبان ارسال شده ،شرایط سنی  ۴۰تا  ۷۵سال برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شده که
مورد ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵قم:

سه نفر در حوادث ترافیکی قم جان باختند

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵قم گفت :سه نفر در حوادث ترافیکی یک هفته گذشته این استان
جان خود را از دست دادند.
مسعود عبدی افزود :در یک هفته گذشته ۱۰هزار و ۶۰۰تماس با این مرکز برقرار شد و کارشناسان اورژانس
 ۱۱۵یک هزار و  ۸۲۲ماموریت انجام دادند .وی اضافه کرد :در این مدت  ۳۳۴حادثه ترافیکی رخ داد که ۲۸۰
مورد در شهر و  ۵۴مورد در محورهای مواصالتی بودهاست .به گفته وی ،در این حوادث  ۴۲۱نفر مصدومکه
 ۲۷۷نفر به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند .عبدی خاطرنشان کرد ۱۴۱ :نفر نیز به
دلیل آسیب جزیی در محل حادثه درمان شدند .وی گفت :تعداد تصادفات و مصدومان مرتبط با موتور به
ترتیب  ۲۰۱و  ۲۵۰مورد بودهاست .وی به یکی از حوادث ترافیکی اشاره و بیان کرد :در تصادف یک دستگاه
خودروی  ۲۰۶با عابر پیاده در این استان متاسفانه یک نفر حدود  ۶۰ساله کشته و یک نفر زخمی شد .به
گفته وی ،این حادثه ساعت  ،۲۰:۵۰هشت اردیبهشتماه در جاده جنتآباد واقع در بخش مرکزی قم رخ
دادهاست .اورژانس  ۱۱۵استان قم دارای ۲۲پایگاه شهری ۱۸ ،پایگاه جادهای ،یک پایگاه هوایی۶۱ ،
دستگاه آمبوالنس ۱۰،دستگاه موتورالنس ،یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و یک فروند بالگرد با ۲۷۰نیروی
انسانیاست.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 46کیلوگرم تریاک در قم

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف  46کیلوگرم تریاک از محل جمع آوری و تفکیک ضایعات
خبرداد .سرهنگ بهادر اسماعیلیاظهار داشت:با اطالع پلیس مبارزه با مواد مخدراستان از نگهداری مقادیر
قابل توجهی مواد مخدر در ساختمانی نیمه کاره،موضوع یه صورت ویژه بررسی و محل مورد نظر شناسایی
شد .وی افزود:طبقه همکف ساختمان نیمه کاره ،محل جمع آوری ضایعات بوده که با هماهنگی قضائی
مورد بازرسی قرار گرفت که از زیر ضایعات مقدار  32کیلو و  550گرم تریاک بالفافه در قالب  18بسته در اوزان
مختلف کشف شد .جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد:طبقه فوقانی ساختمان نیز مورد بازرسی قرار
گرفت که مقدار  13کیلو و  850گرم تریاک در قالب  7بسته به اوزان مختلف و یک دستگاه ترازوی توزین
کشف شد  .سرهنگ اسماعیلی تصریح کرد :درمجموع46کیلو و400گرم تریاک کشف و3نفرمتهم دستگیر
و یک دستگاه پیکان وانت توقیف شد که متهمان بهمراه موادمخدر مکشوفه و پرونده تشکیل شده به مراجع
ذیصالحمعرفیشدند.
رئیس پلیس راهوراستان قم :

تعطیلیمرکزتعویضپالکبعلتوضعیتقرمزکرونایی
رئیس پلیس راهوراستان قم گفت:برابر مصوبات ستاد ملی مدیریت ستاد کرونا ،مراکز تعویض پالک
شهرهای با وضعیت قرمز تا زمان تبدیل شدن به رنگ نارنجی تعطیل خواهند بود .
سرهنگ غالمرضا صدفی" اظهار داشت :برابرمصوبات ستادملی مدیریت ستاد کرونا ،مراکز تعویض پالک
شهرهای با وضعیت قرمز تا زمان تبدیل وضعیت آنها به رنگ نارنجی تعطیل خواهند بود .وی افزود :امکان
اخذ نوبت اینترنتی مراکز تعویض پالک در استان و شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونا مقدور نخواهد بود که
بازگشایی مجدد این مراکز درگرو ابالغ مصوبه ستاد ملی مقابله باکرونا و ابالغ مجاز بودن فعالیت این مراکز می
باشد .رئیس پلیس راهور استان افزود:اعتبار وکالت نامه های متقاضیان خرید و فروش وسایل نقلیه به تعداد
روزهای تعطیل شده از سوی ستادملی کرونای کشور در شهرهای با وضعیت قرمز تمدید شده است.
رئیس پلیس فتا استان قم مطرح کرد:

افزایشفالوور،ترفندیبرایکالهبرداریسایبری

رئیس پلیس فتا استان قم ،تبلیغات و افزایش فالوور را ترفندی برای کالهبرداری از شهروندان در فضای
سایبریدانست.
سرهنگ "علی موالی" اظهار داشت :شهروندان فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات اینستاگرامی
را نخورند و خرید های خود را فقط از فروشگاه های معتبر و دارای مجوز و یا سایت و بسترهای رسمی آنها در
فضای مجازی انجام دهند .
وی افزود:افراد سودجو این فضا را مکانی مناسب جهت انجام اعمال مجرمانه خود می دانند و از ساده لوحی
برخی از کاربران برای رسیدن به مقاصد مالی نامشروع خود بهره می برند.
رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد :شهروندان از پرداخت بیعانه قبل از تحویل کاال یا خدمات خودداری
کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک ،موضوع را از طریق  ۱۱۰یاسایت پلیس فتا به آدرس www.
 cyberpolice.irبخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

