سالروزشهادت موالی متقیان امام علی(ع) را تسلیت می گوییم.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قم:

پوشش قوی امداد جاد ه ای منجر به
کاهش حوادث شد

روزنامه

دوشنبه 13اردیبهشت20 1400رمضان3 ١٤٤٢می 2021شماره 5261سال بیستوچهارم  2000تومان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم تشریح کرد:

جزییات آتشسوزی مهیب
در شهرکصنعتی شکوهیه
جلوگیریازفاجعهایعظیمبارشادتعواملآتشنشانی
علت حادثه بر اساس نظر اولیه کارشناسان عمدی نبوده است
 شهرک صنعتی شکوهیه مواد اولیه ایمنی برای اطفا حریق ندارد!
خسارت ۸۰میلیارد تومانی حریق به کارخانه
تشکیلپروندهقضاییبرایحادثه
6تن دراین حادثه مصدوم شدند
تشکیلپروندهقضاییبرایحادثه
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مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قم بر تقویت ارتباط با
اورژانس در حوادث تاکید کرد و گفت :نزدیک بودن پایگاه های
امداد جاده ای هالل احمر و اورژانس و پوشش جاده ای بسیار
قوی موجب کاهش حوادث در استان شده است.مدیر عامل و
معاونینجمعیتهاللاحمراستانقمبادکترباقریرئیسجدید
مرکز اورژانس  115دیدار و گفتگو کردند .محمدرضا بهرامی در
این دیدار با اشاره به همکاری مشترک هالل احمر با اورژانس در
پوشش حوادث ،سوانح ،بحران ها و مناسبت های مذهبی اظهار

مدیر منطقه چهار شهرداری قم خبرداد:

تکمیلسیستممکانیزهآبرسانی
بوستانهایجنگلی

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از تکمیل و مکانیزه نمودن
آبیاری بوستانهای جنگلی خضر نبی ،زائر ،کوهسار و مالصدرا
با اعتباری بالغبر  25میلیارد ریال خبر داد .مهدی اصفهانیان
مقدم با اشاره به اجرای سیستم مکانیزه آبرسانی در بوستانهای
جنگلی سطح منطقه چهار ،اظهار داشت :در راستای تکمیل
سیستم آبرسانی به بوستانهای جنگلی توسط آب خام ،این
پروژه در سال گذشته شروع و در ابتدای سال جاری به اتمام
رسید .به گفته مدیر منطقه چهار شهرداری قم در سال گذشته

8

رهبرمعظمانقالباسالمیدرسخنرانیزندهوتلویزیونی:

داوطلبان انتخابات وعدههای
فریبنده و بدون پشتوانه ندهند

نیرویقدسبزرگترینعاملمؤثرجلوگیریازدیپلماسیانفعالیدرغربآسیا
سیاستخارجیدرهیچجایدنیادروزارتخارجهتعییننمیشود
جوریحرفنزنیمکهگوییسیاستهایکشورراقبولنداریم
حرفهایاخیربرخیمسئوالنمایهتاسفبود
نبایدمردمراازانتخاباتدلسردکرد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کریمی با بیان اینکه در ساعت  ۶:۰۲دقیقه صبح یکشنبه خبر
قم جزییات آتش سوزی مهیب در کارخانه مولدان صنایع آتشسوزی در کارخانه مولدان صنایع شیمی واقع در شهرک
شیمی واقع در شهرک صنعتی شکوهیه را تشریح کرد .حمید صنعتی شکوهیه در  ۲۰کیلومتری شهر قم به مرکز فرماندهی
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معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم :

اجرای طرح تکمیلی بهسازی
محور پردیسان – ورجان

2
رییس کل دادگستری استان قم تاکید کرد :

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای  4کیلومتر  ،اجرایی شد  .اکبر نوروزپور بابیان اینکه طول محور
استان قم گفت :با اعتباری افزون بر  28میلیارد ریال  ،طرح پردیسان – ورجان بالغ بر  12کیلومتر است اظهارداشت  :طی
تکمیلی بهسازی محورپردیسان – ورجان ( استان قم ) به طول سال 97نسبت به بهسازی این محور که از مسیرهای پرتردد
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آیت الله موسوی تبریزی رییس جبهه اصالحات قم شد
8

باید و نبایدهای نامزدها و
شورانتخاباتی

مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم خبرداد:

اجرای  ۸طرح فرهنگی به مناسبت ماه رمضان

ضرورتبرگزاریانتخاباتیپرشوروسالم

رییس کل دادگستری استان قم بر ضرورت برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم تاکید کرد
و گفت :مشارکت پرشور مردم در انتخابات زمینه ساز تقویت قدرت نظام اسالمی است.
حجت االسالم والمسلمین علی مظفری در دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی
به جرایم انتخاباتی افزود:مشارکت پرشور مردم در انتخابات زمینه ساز تقویت قدرت
نظام اسالمی است و تمام ارکان دخیل در انتخابات با عمل به قانون و اجرای صحیح آن
باید زمینه مشارکت حداکثری و افزایش میزان اعتماد مردم به فرآیند انتخابات را فراهم
کنند .وی با تاکید بر اهتمام جدی دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه تخلف در عرصه
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مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم از اجرای هشت طرح
فرهنگیدرحوزههایمختلفبهمناسبتماهمبارکرمضانخبرداد.ابوالقاسممقیمی
با اشاره به برنامهریزی برای ایام ماه مبارک رمضان ،اظهار داشت :در ماه مبارک رمضان،
سازمان فرهنگی شهرداری قم با هدف ترویج روزهداری و سفرههای افطاری آسان
برنامههای متعددی را اجرا کرده است .مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی
شهرداری قم ابراز کرد :متأسفانه به خاطر موج کرونا برخی برنامههای تصویبشده که
مقدمات کار نیز ازجمله جزءخوانی قرآن کریم در  ۱۷بوستان فراهمشده بود ،به علت

فراخوان تجدید مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای شماره /1400/1ق.م(نوبت اول)

چند ماهی است که تنور انتخابات در حال گرم شده
است؛ البته برای احزاب و جریانهای سیاسی .گمانه
زنیهاهمدربارهگزینههایبالقوهورودبهپاستورافزایشیافتهوبرخینامآشناهای
عرصه سیاست ایران در این میان یکه تازی می کنند اما این همه ماجرا نیست و
نقش اصلی در این میان برعهده مردم است؛ یعنی مشارکت آنها است که مهر اصلی
و تایید نهایی را بر این کارزار می زند .پس باید مهمترین دغدغه آنها حضور پرشور
مردم باشد که مهمترین مساله حال حاضر است
زبان بدن نقش مهمی در جذب مردم و ایجاد شور انتخاباتی در  ۱۴۰۰دارد اما تا
اینجای کار افرادی که اعالم آمادگی کرده اند هیچ کدام نمی توانند و نتواسته اند
آنگونه که باید از زبان بدن خود استفاده کنند و نمی توانند جذابیتی داشته باشند.
اگر قرار است که کاندیداها باعث شور انتخاباتی شوند و رای مردم را به دست
آوردند با بسیاری از نوع پوشش ها ،روش های خاص و  ...نمی توانند این کار را
انجام دهند .برای نمونه در نوع پوشش و رفتار باید حداقل های هر چیزی را رعایت
کرد و نه اینکه به بهانه هایی همچون مذهبی بودن و  ...نوع پوشش خاصی داشت
و رفتار به خصوصی ارایه داد که بتوان رای مردم به دست آورد .در صورتی که رفتارها
و پوشش های مذهبی هم آدابی دارد که می تواند بسیار جذب کننده باشد و باعث
شورانتخاباتیشود.
باید گفت نخستین چیزی که کاندیداها به آن توجه نمی کنند این است که همه
آنها میگویند «ما آمده ایم برای مردم کار کنیم و من برای خدمت آمده ام»! ،مگر
دیگران برای چه کسی کار می کنند؟ خب معلوم است همه برای مردم کار می
کنند .مگر افرادی که تا االن سر کار بوده اند غیر از این بوده که برای خدمت آمده
بودند .پس اینگونه ادبیات و جمالتی که به کار می برند اثر معکوسی در جامعه می
گذارد و نه تنها باعث ایجاد شور انتخاباتی نمی شود بلکه به نوعی بازدارنده هم
هستند .پس یک سری کلمات و جمالت هستند که مردم را جذب می کنند اما یک
سری جمالت هستند که بار منفی دارند .پس اینکه من آمدهام برای مردم کار کنم،
می تواند بار منفی داشته باشد چراکه مردم هم در مواقعی دیده اند که عده ای هم
همین جمله را گفته اند اما نیات دیگری داشته اند.
یک سری تفکرات و راهبردها هم در انتخابات از طرفی برخی از کاندیداها در پیش
گرفته میشود که غلط است؛ یعنی عده ای از کاندیداها فکر می کنند که با این
تفکرات می توانند رای بیاورند و شور انتخاباتی به وجود آوردند و مشارکت را باال ببرند
در صورتی که اینگونه تفکرات هم غلط است .برای نمونه برخی از آنها می گویند
«من آمدهام پول نفت به سر سفر مردم بیاورم» .در صورتی که نمیدانند اینگونه
تفکرات و صحبتها برخالف نظر آنها شور انتخاباتی که ایجاد نمیکند هیچ ،باعث
می شود تا مردم به آنها دیدگاه منفی هم داشته باشند و بار عدم مقبولیت ،دلمردگی
و دلزدگی هم در میان مردم ایجاد می کند.
نکته دیگر در مورد شور انتخاباتی ،نوع رفتار کاندیدها آنها است .برخی از افراد تا
قبل کاندیداها شدن نوع رفتار خاصی دارند ،خودروهای آنچنانی سوار هستند و ...
اما به محض اینکه برای انتخابات شرکت می کنند یک دفعه رفتار خود را تغییر می
دهند و برای نمونه پراید سوار می شوند و چند انگشتر همزمان در دست دارند .اینها
فکر می کنند که مردم آنها را نمی بینند ،اتفاقا مردم خیلی خوب آنها را رصد می
ً
کنند .پس باید همانگونه که قبال بوده اند و رفتار می کرده اند ،االن هم همانگونه
باشند و رفتار کنند چرا که مردم بیشتر می پسندند.
یکی از نکته های دیگر برای ایجاد شور انتخاباتی توجه به این مساله است که راه
حلهای قدیمی جواب مسایل امروز را نمی دهد .برای نمونه در شرایط فعلی و با
وجود فضای مجازی و دیگر وسایل ارتباطی دیگر نباید راه های قدیمی تبلیغات
مدنظر قرار داد تا با این کار شور انتخاباتی ایجاد شود .برای نمونه برخی از افراد
میلیاردها تومان خرج می کنند و کاغذ مصرف می کنند و پوستر بر در و دیوارهای
شهرها می زنند تا بتوانند با ایجاد شور انتخاباتی رای بیاورند .در صورتی که خیلی از
مردمبراساسپوسترهاراینمیدهند.متاسفانههرچهکهبهزمانانتخاباتنزدیک
می شویم قیمت کاغذ باالتر می رود و چاپخانه ها از االن وقتشان پر شده است .باید
به کاندیداهای گفت که یک نفر بابت پوستر به کسی رای نمی دهد بلکه برای شور
انتخاباتی باید راهحل های جدیدی ارایه کرد.
تحلیلگرسیاسی
مازیارمیر*

اداره کل پست استان قم در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توزیع
مرسوالت پستی خود را به صورت رکوردی (دانه شمار) و از طریق موتور سیکلت به تعداد
 15دستگاه و مطابق با شرایط و مفاد مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال به پیمانکار
واجد صالحیت (موضوع اصلی فعالیت آن با موضوع مناقصه مطابقت داشته و دارای مجوز
از مرجع ذیربط در امور حمل و نقل می باشد) واگذار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه
سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور
و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .الزم به ذکر
است شماره فراخوان مذکور در سامانه ستاد 2099001124000005می باشد.
-1تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :ساعت 9روز دوشنبه مورخ 1400/02/13می باشد.
-2مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از تاریخ انتشار لغایت ساعت  18روز
یکشنبهمورخ1400/02/19
-3مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت 12روز پنجشنبه مورخ1400/02/30
 -4تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

 -5مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 610.000.000ریال( ششصد و ده میلیون
ریال) است که به یکی از دو روش ذیل می باشد:
 -5/1ارائه ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی
با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
 -5/2فیش واریزی بابت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به حساب شبای شماره
 IR 320100004101047771208007بانک مرکزی بابت شرکت در مناقصه.
 -6زمان و مکان افتتاح پاکت ها  :ساعت  10روز شنبه مورخ  1400/03/01در محل
اداره کل پست استان قم.
* حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکتها (بررسی قیمت های پیشنهادی)
بالمانعاست.
*هزینه های مربوط به درج آگهی فراخوان بعهده برنده مناقصه می باشد.
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصه:
نشانی :قم -بلوار  15خرداد -بلوار محتشم کاشانی -اداره کل پست استان قم -واحد
حقوقیتلفن025-37786441:
مرکز تماس سامانه ستاد1456:
شناسه آگهی1130561:

آگهی دعوت

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
قم انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت  8الی  16روز
پنجشنبه مورخ 1400/5/21در محل هایی که متعاقبا اعالم میشود برگزار خواهد نمود لذا
بدینوسیلهازکلیهعالقمندانحائزشرایطنامزدیدارایپروانهاشتغالبکارمعتبرمهندسیدر
یکیازرشتههایاصلیمعماری/عمران/تاسیساتمکانیکی/تاسیساتبرقی/شهرسازی/
ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده  11قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان و ماده  59آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و عالقه مند به عضویت در هیات
مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند دعوت میشود با در دست داشتن:
)1اصلوتصویرمصدقپروانهمعتبراشتغالبهکارمهندسی
)2اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی
ساختماناستان
)3اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال بکار
مهندسی)
)4اصلوتصویرمصدقتمامصفحاتشناسنامه
)5اصل و تصویر مصدق کارت ملی

)6دو قطعه عکس3*4
)7تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان/اعضای شورای انتظامی
استان
)8گواهیعدمسوءپیشینهکیفری
)9گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر ازآزمایشگاههای موردتائید هیات اجرایی و دستگاه
نظارتاستان
ازتاریخ  1400/2/15الی  1400/2/30در ساعات اداری به محل هیات اجرایی
انتخابات واقع در اداره کل راه و شهرسازی به آدرس ابتدای آزادراه قم-تهران مراجعه و ثبت
نامنمایند
بدیهی است مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص یا در
خواستهاییکهپسازاتماممدتمذکورودرخواستهاییکهنامزدعضویتدرهیاتمدیره
دارایشرایطالزمیامدرکتحصیلیدررشتههایمرتبطنمیباشدترتیباثردادهنمیشود
"عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط عضویت در هیات مدیره به محل
دبیرخانه هیات اجرایی ویا به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مراجعه
نمایند"

هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
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اخبار

 شماره 5261ت وچهارم 
دوشنبه -سیزدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 



رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی زنده و تلویزیونی:

داوطلبان انتخابات وعدههای فریبنده و بدون پشتوانه ندهند

شرایط،به نفع ایران درحال
تغییراست
در ماه های اخیر چند فاکتور مهم وارد صحنه
سیاسی نظام بین الملل و نظام سیاسی منطقه ای
شده است.
فاکتور اول مربوط به شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا است .دولت جدید این کشور در استراتژی ملی،
دیپلماسی را مبنای کار خود قرار داده است .سیاستی متفاوت از دولت ترامپ که
باور داشت کشورهای عربی برای تأمین امنیت خود توسط آمریکا باید هزینه های
گزافی را بپردازند .اما هم اکنون دولت جدید ایاالت متحده در قبال کشورهای
عربی سیاست دیگری را دنبال می کند .به ویژه عربستان که در سالهای اخیر
برخی از حامیان نزدیکش در منطقه مقداری فاصله از آن گرفته اند.
وقتی وزیر امور خارجه ایران به کشورهای قطر ،عراق و عمان سفر می کند به
نحو دیگری به آن نگاه می شود؛ به ویژه آنکه بر اساس استراتژی دیپلماسی محور
تحوالت جدیدی رقم خورده و شاهد انجام مذاکرات برجامی در وین هستیم که
تالش های برای رسیدن به نتیجه در آن ادامه دارد .از همین رو کشورهای منطقه
نیز با دقت مسائل جاری را رصد کرده و درمی یابند که دیپلماسی مهمترین محور
دولت جدید آمریکا است و از همه مهمتر ایران در حال خروج از بن بست است که
در این صورت وزن ژئوپلیتیکی ایران در منطقه تغییر خواهد کرد.
بر همین اساس اگر در مذاکرات شاهد پیشرفت باشیم بر معادالت کشورهای
عربی تأثیر خواهد گذاشت و از میزان تخاصم بین ایران و آمریکا کاسته خواهد شد
و در همین حین واشنگتن با خیال آسوده تر می تواند نیروهایش را از عراق خارج
کند .البته واشنگتن برای تداوم نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در عراق تالش
خواهد کرد و به طور طبیعی مانند دوره های قبل وقتی موعد انتخابات در عراق
فرا می رسد ،بالطبع تهران و واشنگتن قادر خواهند بود برای برقراری آرامش در
عراق برای برگزاری انتخابات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم همکاری های الزم
را به عمل بیاورند.
عراق نیز درحال حاضر رویکرد دقیق تر و سنجیده تری نسبت به گذشته دارد،
از همین رو الکاظمی نخست وزیر این کشور در سفر ظریف دیگر ایران و آمریکا را
دشمن تند و تیز یکدیگر نمی داند چرا که سفر وزیرخارجه ایران به عراق در حالی
انجام می گیرد که دو کشور ایران و آمریکا در اوج تنش ها با یکدیگر نبوده و در حال
حلوفصلمسائلبرجامیهستند.
فاکتور دوم به کشورهای جنوب خلیج فارس بر می گردد که در تحولی با روی
کار آمدن دولت بایدن وزن ژئوپلیتیکی قطر افزایش و وزن ژئوپلیتیکی عربستان
کاهش یافت .عربستان سعودی که در برهه ای به همراه متحدانش از جمله امارات
متحده عربی و بحرین برای همراه کردن قطر به دنبال تنبیه کردن این کشور بود
دیگر نمی تواند این رویه را دنبال کند .با وجود تالش ها برای بهبود سطح روابط
دوحه و ریاض ،این طور به نظر می رسد که قطری های خواستار آن نیستند که
مانند گذشته به عربستان نزدیک شوند .اگرچه به دنبال روابط خوب هستند اما
نمیخواهندمانندگذشتهتحتسلطهسعودیهاباشند.
در رابطه با عمان نیز این کشور همواره سعی داشته تا سیاستی را در قبال
ایران اتخاذ کند اما در حال حاضر متوجه شده اند که وزن ژئوپلیتیکی ایران
در حال افزایش است .سعودی ها که زمانی حاضر به انجام مذاکره با ایران
نبودند هم اکنون از طریق عراق با ایران وارد گفتگو شده اند .در هفته ها و ماه
های اول دولت بایدن تالش خود را به کار بستند تا به نحوی به آمریکا نزدیک
شوند ،اما وقتی از مصمم بودن و عزم آمریکا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات
وین آگاه شدند چاره ای جز تغییر رویه پیدا نکردند .آمریکا هنوز تصمیم جدی
در رابطه با عربستان اتخاذ نکرده و تنها این مساله را عنوان مطرح کرده که طرف
صحبتشان در عربستان پادشاه این کشور است؛ پادشاهی که قادر به سخن
گفت نیست و از طرفی تا کنون از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور
امتناع ورزیده اند.
بنابراینایننگرانیدرعربستانوجودداردکهآیندهحاکمیتدرآنکشورمتعلق
به چه کسی خواهد شد .عربستان که بزرگترین دشمن خود را ایران می داند و
در سالهای اخیر شیطنت هایی نیز داشته و همچنین باعث باز شدن پای رژیم
صهیونیستی به خلیج فارس شده هم اکنون سرش به سنگ خورده و تصمیم به
گفتگو با ایران گرفته است.
اظهارنظر اخیر بن سلمان نیز نشان داد که سعودیها مانند مذاکرات وین
حاضرند در روابط خود با ایران تجدیدنظر کنند .در این مسیر میزان پیشرفت
مذاکرات تهران و ریاض بستگی به میزان پیشرفت مذاکرات در وین دارد .در نتیجه
حضور آقای ظریف به عنوان وزیرامور خارجه ایران در کشورهای عربی در زمانی
صورت می گیرد که شرایط بین المللی و منطقه ای در رابطه با ایران در شرف
تغییر است .تغییراتی که در آینده می تواند با رفع تحریم ها همراه با دستاوردهایی
تازهباشد.
*کارشناسمسائلژئوپلیتیک

نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا

عبدالرضافرجیراد*

ظریف :با درخواست بخشش از سوی مردم و خانواده شهید سلیمانی؛

اگرمیدانستمجملهایازعرایضممنتشر
میشود ،بر زبان نمیآوردم
عرایضبندهذرهایازنقشبیبدیلشهیدسلیمانینمیکاهد

وزیر امورخارجه درفضای مجازی نوشت :عرایض بنده ذرهای از عظمت شهید
سلیمانی و نقش بیبدیل او در بازآفرینی امنیت ایران ،منطقه و جهان نمیکاهد
اگر میدانستم جملهای از آن انتشار پیدا میکند ،حتما چون گذشته آن را بر زبان
نمیآوردم.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت
امور خارجه ،محمد جواد ظریف در سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان در پست
اینستاگرامی با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت موالی متقیان نوشت :یک هفته
ای است که در پی پخش برداشت و تحلیل تلخ این دانشجوی روابط خارجی از
یک برهه تاریخی—آن هم صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات به مسووالن آینده
و بدون هیچگونه قصدی برای انتشار وسیع و یا حتی محدود آن—احساسات
پاک عاشقان شهید واالمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و خانواده آن شهید و به
خصوص شیر دخترش زینب خانم –که برایم همچون فرزندان خودم عزیز است—
جریحهدار شده است .برخی هم تالش کردهاند از این شرایط ناگوار وسیلهای
برای برهم زدن همدلی میان آحاد مردم دالور این مرز و بوم و یا ابزاری برای اهداف
کوتاه سیاسی بسازند .وزیر امورخارجه در ادامه یادآور شد :از همه بزرگوارانی که
در این روزها -با علم به عشق و همراهی دیرینم با شهید سلیمانی -با حمایت و
روشنگریهایخودبندهرامرهونلطفشانقراردادهاندسپاسگزارم.ظریفتاکید
ت آن ندارم—ذرهای
کرد :عرایض بنده—که هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعی 
از عظمت شهید سلیمانی و نقش بیبدیل او در بازآفرینی امنیت ایران ،منطقه و
جهان نمیکاهد .ولی اگر میدانستم جملهای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا
میکند ،حتما همچون گذشته آن را بر زبان نمیآوردم .نه برای اینکه مردم را محرم
نمیدانم ،بلکه از آن جهت که در جهان به هم پیوسته کنونی که انتخاب مخاطب
را ناممکن ساخته و در آشفتهبازار سیاست ،اغیار را محرم نمیشمارم .وی یادآور
شد :هر چه داریم از این مردم است و همانگونه که برادرم شهید حاج قاسم جانش
را فدای این مردم نمود ،من هم اگر آبرویی دارم آنرا با افتخار فدای همین مردم
می کنم که :ما را سریست با تو که گر خلق روزگار  /دشمن شوند و سر برود هم
بر آن سریم ظریف بار دیگر تاکید کرد :در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به
هنگام اعمال شب قدر ،همه کسانی که به باور خودم به من تهمت و افترا زدهبودند
را بخشیدم .امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار و به ویژه خانواده
بزرگوارسلیمانیعزیزنیزبندهراببخشایند.
رو سینه را چون سینهها هفت آب شو از کینهها
وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران با
تشریحجایگاهمهممعلمانوکارگراندرپیشرفتکشور،انتخاباترابهمعنایواقعی
کلمه فرصتی مهم برای ایران عزیز و عاملی بیبدیل برای استحکام پایههای نظام
خواندند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر معظم
انقالب اسالمی عصر روز یکشنبه در سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ
ایرانباتشریحجایگاهمهممعلمانوکارگراندرپیشرفتکشور،انتخاباترابهمعنای
واقعی کلمه فرصتی مهم برای ایران عزیز و عاملی بیبدیل برای استحکام پایههای
نظام خواندندو با انتقاد از برخی تالشها برای دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات
تأکیدکردند:داوطلبانوعدههایفریبندهوبدونپشتوانهندهندوباارائهبرنامههای
واقعی با مردم سخن بگویند.
ایشان همچنین با ابراز تأسف و تعجب از سخنان نادرست برخی مسئوالن
در خصوص سیاست خارجی تأکید کردند :نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر
جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است و نباید بهگونهای سخن گفت که
حرفهای بیگانگان را به اذهان متبادر کند.
ایشان در آغاز سخنانشان ،لیالی مبارک قدر را قله ماه پر عظمت رمضان خواندند
و با توصیه به آحاد مردم برای استفاده از ظرفیت بینظیر ایام قدر افزودند :دعا و
تضرع واستغفار و اشک ،از نمونههای ضیافت پر برکت رمضان است که باید با توجه
وتوسل هرچه بیشتر به پروردگار کریم ،خود را مستعد بهرهمندی از این نعمتهای
گرانقدرکرد.
رهبر انقالب در نگاهی کوتاه به شخصیت امام علی بن ابیطالب (ع ) ،امامت را
مقامی بسیار واال و عالی برشمردند و افزودند :معنای امامت ،ریاست دین و دنیا
نیست بلکه امامت مفهومی بسیار عالی است که درک آن به جز معصومین و نخبگان
معدود،برایدیگرانممکننیست.
رهبر انقالب با اشاره به ارادت شیعیان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر به امیرمؤمنان
افزودند :این محبت و ارادت به علت خصوصیات عجیب موالی متقیان است که
«عدالت حیرتانگیز ،بی اغماض ،گسترده و بدون هیچ مالحظه» در رأس این
خصوصیات قرار دارد.
ایشان زهد و بی اعتنایی کامل به دنیا ،شجاعت ،مهربانی و رأفت در مقابل
ضعیفان ،عزم راسخ در مقابل زورگویان و مستکبران ،فداکاری در راه حق ،حکمت
عمیق در گفتار و استواری در رفتار را از دیگر ویژگیهایی دانستند که در حضرت
علی(ع) در اوج کمال و درخشش است.
رهبر انقالب ،پیروی از امیرمومنان در خصوصیات شخصی و آداب حکومت را
وظیفه ای سنگین خواندند و افزودند :ما در این زمینهها خیلی عقب هستیم.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به شوق بینظیر موالی متقیان به شهادت
گفتند :خدا را شاکریم که در دوران ما نیز مردان فداکاری بودند و هستند که در اقتدا
به موالیشان ،عاشق شهادت بودند که حاج قاسم سلیمانی از چهرههای بزرگ این
عرصهاست.
رهبر انقالب سپس در تبیین جایگاه و شأن مهم معلم به برخی ویژگیهای شهید
مطهریپرداختندوافزودند:شهیدمطهریعا ِلم،فیلسوف،متفکر،فقیهومسلطبه
ی مهم استاد شهید آن بود که در عرصه تولید و انتشار فکر
مسائل فکری بود اما ویژگ 
درست ،متقن و عمیق ،در یک جهاد نرمافزاری مداوم بود و با دغدغهمندی نسبت به
مخاطبانش و جامعه ،با امواج منحرف فکری شرق و غرب مقابله می کرد.
رهبر انقالب ،مسئولیتشناسی و تکلیفگرایی را دو ویژگی دیگر شهید مطهری
خواندند و گفتند :او با اولویت دادن به نیازهای جامعه ،ظرفیتهای حوزه فکر و علم
را به این نیازها نزدیک میکرد که معلمان عزیز باید این ویژگی ها و روش ها را الگو
قراردهند.
حضرت آیتالله خامنهای صیانت از فکر دانشآموزان و دانشجویان را از
مسئولیتهای مهم معلمان برشمردند و افزودند :معلمان باید با امانت و توانایی و
مهارت ،اندوختههای علمی بشر را به نسل نوجوان و جوان منتقل کنند و شاگردان
خود را اهل فکر و اندیشه بار بیاورند.
ایشان معلمان را از افسران سپاه پیشرفت کشور خواندند و افزودند :معلمان باید
این جایگاه عظیم را باور کنند و با احساس مسئولیت ،نقش تاریخی خودرا ایفا
نمایند .رهبر انقالب با اشاره به هجوم بیگانگان و منحرفان به افکار جوانان تاکید
کردند :معلمان باید ضمن استفاده از ظرفیت عظیم آموزش و پرورش ،برای خنثی
کردن این تهاجم بزرگ نیز جهادگونه تالش کنند تا ریزشها به صفر نزدیک شود و
رویشها در باالترین سطح قرار گیرد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به شأن بسیار با ارزش و تأثیرگذار معلمان افزودند:
درک این جایگاه واال و تعیینکننده باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود که رسانهها،
دستگاههای تبلیغاتی و آموزش و پرورش در این عرصه مسئولیت سنگینی دارند.
حضرت آیتالله خامنهای ،گشودن گرههای معیشتی معلمان را مهم خواندند و
با اشاره به مسئولیت دولت و مجلس در این زمینه ،از تالش بی دریغ معلمان برای
ادامهآموزشدردورانکروناوهمراهیخانوادههابهخصوصمادرانصمیمانهتشکر
کردند .رهبر انقالب اسالمی بخش دیگری از سخنانشان را به مناسبت روز کارگر،
به موضوع شأن و جایگاه کارگر و لزوم حمایت همهجانبه از این قشر زحمتکش و
تأثیرگذاروهمچنیننقشکارگراندرپیشرفتاقتصادیواستقاللکشوراختصاص
دادند.
حضرت آیتالله خامنهای به جایگاه واالی کارگر در اسالم و بوسه پیامبر بر دستان
کارگر اشاره کردند و گفتند :در یک اقتصاد مستقل و تولیدمحور ،کارگر ستون اصلی

است و این نقش تأثیرگذار کارگران باید با کمک دستگاههای تبلیغاتی و رسانهها به
فرهنگعمومیتبدیلشود.
ایشان افزودند :از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی بدخواهان و بیگانگان تالش
کردند تا جامعه کارگری را در مقابل نظام قرار دهند اما کارگران جانانه در کنار نظام
ایستادند که نمونه بارز آن دوران دفاع مقدس است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به شعار سال و موضوع پشتیبانی از تولید ،خاطر
نشانکردند:یکیازانواعپشتیبانیازتولید،حمایتازکارگراناستزیراکارگرفعال
و با نشاط ،ثروت ملی ایجاد می کند که در نهایت زمینهساز آبرو ،اقتدار و استقالل
کشور خواهد بود.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه حمایت از کارگر فقط افزایش پایه
حقوقی متناسب با افزایش تورم نیست ،افزودند :ارتقای سطح مهارت آموزی و
تخصص کارگران ،توجه به بیمه و بهداشت و درمان آنان ،امنیت شغلی ،برنامهریزی
برای مسکن کارگران و ایجاد روابط عادالنه میان کارگر ،کارآفرین و دولت ابعاد دیگر
موضوع حمایت از کارگر است.
ایشان برنامه ریزی صحیح برای ایجاد اشتغال و پیگیری دقیق و منضبط آن و
همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال را کمک بزرگ به
پیشرفتاقتصادیکشورخواندندوگفتند:ایجاداشتغالعالوهبربرکاتاقتصادی،
برکات اجتماعی و سیاسی هم دارد زیرا در جامعه بویژه در نسل جوان ،زمینهساز
نشاط و تحرک و سرزندگی و مانع از شکلگیری بسیاری از آسیبهای اجتماعی و
حتیامنیتیاست.
ایشان با اشاره به ابعاد چند جانبه ایجاد اشتغال در جامعه ،یکی از برنامههای
مهم و مورد انتظار از دولتها را برنامه ایجاد اشتغال دانستند و با بیانی هشدارآمیز
خاطرنشان کردند :افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و
ارزش افزوده آن ،کارخانه ها را به تعطیلی میکشانند ،بدانند که مرتکب کار باطل و
حرام شده اند و این کار ،خیانت به مردم و کارگران و استقالل و اقتصاد کشورو ضربه
به تولید ملی است.
رهبر انقالب اسالمی دستگاههای مسئول بویژه وزارتهای صمت و وزارت
جهادکشاورزی را به نقش آفرینی جدی برای مقابله با این پدیده و برخورد با این افراد
توصیهمؤکدکردند.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به نظر کارشناسان اقتصادی مبنی
بر لزوم فعال شدن کارگاههای کوچک و متوسط در کنار کارگاههای بزرگ ،افزودند:
گسترش این کارگاهها عالوه بر ایجاد اشتغال زمینهساز تولید ثروت برای عموم مردم
بویژه طبقات ضعیف و متوسط است.
ایشانخاطرنشانکردند:بهترینروشبرایخنثیکردنتحریمهاتالشواقعیو
غیر شعاری برای تقویت تولید ملی است که دشمن را از ادامه تحریم مأیوس خواهد
کرد و در نتیجه تحریمها برطرف می شوند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان ،انتخابات را به معنی واقعی
کلمه فرصت مهم و بی نظیری برای استحکام پایه های اقتدار و امنیت کشور
خواندند و گفتند :عده ای با خدشه وارد کردن در اصل انتخابات و یا در عملکرد
دست اندرکاران اعم از شورای نگهبان یا دستگاههای دیگر موجب دلسردی مردم
می شوند که این کار غلط است.
ایشان افزودند :در جمهوری اسالمی همه انتخاباتها سالم برگزار شده است.
ممکن است تخلفات کوچکی روی داده باشد اما در نتیجه انتخابات هیچ تأثیری
نداشته و همواره انتخابات در جمهوری اسالمی همراه با امانت بوده است.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند :البته برخیها هنگامی که نتیجه مورد
نظر آنها در انتخابات حاصل می شود آن انتخابات را سالم می خوانند اما اگر نتیجه
مورد نظر آنها بهدست نیاید یا برگزارکنندگان را متهم می کنند و یا همانند سال ۸۸
اغتشاش بهپا می کنند که آن متهم کردنها بی انصافی است و اغتشاش ب هراه
انداختن جرم است.
ایشان در یک توصیه مهم به افرادی که وارد عرصه انتخابات می شوند ،گفتند :این
افراد از سخنان و وعدههای فریبنده و بدون پشتوانه فکری و بدون در نظر گرفتن
ً
امکانات و یا بدون اطالع از آنها حتما پرهیز کنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :کسانی که وارد عرصه انتخابات میشوند باید
یک برنامه واقعی ارائه دهند بهگونه ای که کارشناسان با شنیدن این برنامه ،آن را
تصدیقکنند.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند :البته برخی اوقات هم از برخی افراد حرف
هایی صادر میشود که گویا قانون اساسی را قبول ندارند ،در حالیکه کسی که می
خواهد وارد عرصه انتخابات شود باید معتقد به اسالم ،قانون اساسی و رای مردم
باشد لذا مطالبه جدی داریم که این موضوع رعایت شود.
حضرت آیتالله خامنهای همچنین از اظهارات بعضی از مسئوالن که در روزهای
اخیر از رسانههای مخالف جمهوری اسالمی پخش شد و تکرار حرفهای خصمانه
دشمنان و آمریکا بود ،ابراز تعجب و تأسف کردند و گفتند :آمریکاییها سالها است
که از نفوذ معنوی ایران در منطقه و عوامل آن یعنی نیروی قدس و شهید سلیمانی
ً
بهشدت ناراحتند و اساسا سردار سلیمانی را به همین علت به شهادت رساندند،
بنابراین نباید چیزی گفته شود که حرف آنها را تأیید کند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :سیاست کشور از انواع برنامههای اقتصادی،
نظامی ،اجتماعی ،علمی ،فرهنگی و همچنین سیاست خارجی تشکیل شده
که همه این بخشها باید با هم به پیش برود و نفی هر یک از این بخشها خطای
بزرگی است که نباید از مسئولین کشور سر بزند .ایشان تأکید کردند :نیروی قدس
بزرگترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است و زمینه ساز
تحققسیاستعزتمندانهجمهوریاسالمیشدهاست.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به تمایل غربیها برای بازگرداندن سیطره دوران
طاغوت خود بر ایران ،گفتند :بر همین اساس آنها از هرگونه تحرک دیپلماسی و
گسترش روابط ایران با چین و روسیه و همچنین با همسایگان مخالفند و حتی در
مواردی با فشار به مسئوالن کشورهای همسایه را از سفر به ایران منصرف کردهاند که
ما در مقابل این فشارها باید به شکل مستقل ،پر تالش و پر توان عمل کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه سیاست خارجی در همه جای دنیا در
مجامع باالدستی تعیین میشود و نه در وزارت امور خارجه ،افزودند :وزارت امور
خارجهدرتعیینسیاستهامشارکتدارداماتصمیمگیرنیستبلکهمجریاست.
ایشان خاطر نشان کردند :در کشور ما نیز سیاست خارجی در شورایعالی امنیت
ملی با حضور مسئوالن تعیین میشود و وزارت امور خارجه باید با شیوههای خود آن
را اجرا کند .حضرت آیتالله خامنهای در پایان با آرزوی توفیق الهی برای مسئوالنی
که قصد خدمت به میهن دارند ،تأکید کردند :نباید جوری حرف زد که از آن برداشت
قبول نداشتن سیاستهای کشور شود و دشمنان از آن مطالب شاد شوند.

روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت:

تامین فوری واکسن در پیچ و خم اداری معطل نشود

رییس جمهوری با بیان اینکه تهیه و تامین واکسن اولویت اصلی برنامههای دولت
است ،گفت :دولت با اختصاص ارز الزم ،مشکل تامین منابع را برای خرید و واردات
واکسن حل کرده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،دویست و بیست و دومین جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجتاالسالم والمسلمین
حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و در ابتدای جلسه اقدامات انجام شده برای
تامین اعتبار ریالی و ارزی تامین و خرید واکسن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .سرعت
بخشیدن در تولید و واردات واکسن ،تسریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی
بانک مرکزی ،هماهنگی میان دستگاه های مختلف در داخل و نمایندگیهای ایران در
خارج از کشور برای تسهیل واردات و استفاده وزارت بهداشت و درمان از ظرفیت بخش
خصوصی برای واردات واکسن از جمله موضوعات مورد بحث درخصوص تامین واکسن
بود .رییس جمهوری با تاکید بر اولویت تهیه و تامین واکسن در برنامههای دولت گفت:
مقابله با کرونا در گرو دو اصل رعایت دستورالعملها و واکسیناسیون است .همانطور که
رعایت دستورالعملها وظیفه همه اقشار مردم است ،دولت نیز تامین و ساخت واکسن را
به عنوان اصل اول همه فعالیتهای خود تعیین کرده است.
روحانی ادامه داد :دولت با اختصاص ارز الزم مشکل تامین منابع را برای خرید و
واردات واکسن ،حل کرده است و از این نظر هیچ یک از دستگاههای ذیربط نباید اجازه

دهند تامین فوری واکسن در پیچ و خم مراحل اداری معطل شود و واکسن الزم طبق
اولویتهای تعیین شده ،در اختیار گروههای مختلف جامعه قرار گیرد .به دنبال تزریق به
کادر درمان ،افراد در گروههای سنی بیش از  ۶۵سال و افراد با بیماریهای زمینهای در
اولویت ارائه خدمات قرار میگیرند .گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت
با توجه به تحوالت مورد انتظار پیش رو ،موضوع بعدی جلسه بود و استفاده از شرایط
مساعد برای تعادل در بازار و واقعی شدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت .رییس
جمهوری با تاکید بر شکست دشمن در جنگ اقتصادی و اذعان آنان به بینتیجه بودن
سیاست فشار حداکثری گفت :با شکست دشمن در جنگ اقتصادی و نزدیک شدن
به آستانه رفع تحریمها با توجه به مذاکرات اخیر ،میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور
به مسیر تعادل و شکوفایی سالهای  ۹۳تا  ۹۶بازگردد .روحانی با اشاره به سواستفاده
عدهای در داخل و خارج از تحریمها ،اظهار داشت :این عده برای ممانعت از کاهش
احتمالی نرخ ارز ،کماکان به دنبال ایجاد مانع در برابر گشایش های احتمالی و ایجاد
هراس و ناامیدی در میان جامعه و مردم به ویژه فعاالن اقتصادی هستند ولی یکی از
اهداف مهم دولت و بانک مرکزی ،تعادل قیمت ارز ،باالبردن ارزش پول ملی و شرایط
مناسبقیمتکاالاست.
رییس جمهوری تصریح کرد :بدون تردید با حفظ انسجام و هماهنگی در کشور
میتوانیمدرهفتههایآتیشاهدگشایشهایامیدبخشباشیم.

نماینده ولیفقیه در استان قم :

ارتباط معلمان با دانشآموزان حفظ و
تقویتشود

نماینده ولیفقیه در استان قم از معلم بهعنوان یک فرد خدمتگذار در عرصههای
مختلف جامعه نام برد گفت :در این روزها باید کاری کرد تا ارتباط معلمان با دانش
آموزان که در اثر شیوع کرونا کمتر شده حفظ و تقویت شود تا با این ارتباط بعد معنوی و
تربیتیدانشآموزاندرحوزههایمختلفمثلعفافوحجابنیزموردتوجهقرارگیرد.
بهرامسرمستاستانداروحمیدرضاشیخاالسالممدیرکلآموزشوپرورشاستانقم
به همراه جمعی از مسئوالن ،معاونان و معلمان این ادارهکل ظهر دیروز ،به مناسبت روز
معلم در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت با آیتالله سید محمد سعیدی تولیت
آستان مقدس و نماینده ولیفقیه در استان قم دیدار کردند.
آیتالله سعیدی در این دیدار اظهارداشت:طلب حالل نقش مهمی درحالل خوری
دارد و حالل خوری نقش مهمی در انجام عمل صالح دارد ،کارگر در تولید کاال و غذای
حالل نقش انکار ناپذیری دارند و هم از نظر حجم کار و تالشی که میکنند و هم از نظر
تولید رزق و روزی و کارهای حاللی که انجام میدهند قابل تقدیر هستند.
تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با اشاره به تحریمهای به وجود آمده ازسوی
دشمنان مطرح کرد :به همت کارگران و تولیدکنندگان هر روز در راستای نگاه به
درون کشور یک درب جدیدی گشوده میشود و این یک نه بزرگ به دشمنی است
که میخواست و میخواهد و تالش میکند تا در عرصههای اقتصادی کشور ما را در
تنگنا قرار دهد و خسارت و ضرر وارد کند اما کارگران ما گامهای خوبی مقابل دشمن
برداشتهاند.
وی ادامه داد :تقارن شهادت معلم بزرگ با روز ضربت خوردن امیرالمومنین(ع) به ما
یادآوری میکند که معلمان ما نه فقط در سنگر تدریس و تعلیم بلکه در هر سنگری که
توان و امکانش را داشته باشند قدمهای بزرگی را برمیدارند.
امام جمعه قم از منزل ،مدرسه و مسجد به عنوان سه کانون مهم در حوزه تعلم و تربیت
یاد کرد و گفت :با این محدودیتهای اخیر ارتباطات معنوی مردم با دوران قبل از کرونا
متفاوت شده اما هیچگاه این ارتباط و زنجیره قطع نمیشود و معلمها همان راهی را که
حضرتامیر(ع)پیمودنددنبالمیکنند.
وی اضافه کرد :ما دستاوردهای فعلی نظام اسالمی در بخشهای مختلف از جمله
علمی و نظامی را مدیون آموزش و پرورشی هستیم که به تربیت نیروهای توانمند در این
کشورپرداختهاست.
سعیدی گفت :در این روزها باید کاری کرد تا ارتباط معلمان با دانش آموزان که در
اثر شیوع کرونا کمتر شده حفظ و تقویت شود تا با این ارتباط بعد معنوی و تربیتی
دانشآموزان در حوزههای مختلف مثل عفاف و حجاب نیز مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم :
رتبه نخست شاد به قمیها رسید
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم نیز دراین دیدارگفت :امسال ،سال خاصی برای
معلمان و دانش آموزان بود و چون تجربهای در زمینه تدریس در فضای مجازی نداشتیم
و زیرساختها هم آماده نبود معلمان با سختیهای فراوانی روبرو شدند اما در نهایت با
تالش معلمان در سطح کشور خوب درخشیدیم و در برنامه شاد رتبه اول کشور را به
خود اختصاص دادیم.
شیخاالسالم با اشاره به آغاز هفته معلم در سالروز شهادت شهید مطهری مطرح کرد:
روز گذشته هم زمان با آغاز هفته معلم تعداد هزار نفر از معلمان به عنوان معلم نمونه
در سطح کشور انتخاب شدندکه سهم قم  ۶۰معلم بود و طی مراسمی مجازی ،از این
افراد تقدیر شد.
شیخاالسالم ضمن تقدیر از تالش معلمان فداکار استان برای جلوگیری از تعطیلی
آموزش در دوران شیوع ویروس کرونا گفت :امسال ،سال خاصی برای معلمان و دانش
آموزان بود و چون تجربهای در زمینه تدریس در فضای مجازی نداشتیم و زیرساختها
هم آماده نبود معلمان با سختیهای فراوانی روبرو شدند اما در نهایت با تالش معلمان
در سطح کشور خوب درخشیدیم و در برنامه شاد رتبه اول کشور را به خود اختصاص
دادیم.
استاندار قم :

بار اصلی آموزش های غیرحضوری بر
دوش معلمان است

استاندار قم با اشاره به تداوم غیرحضوری بودن مدارس در وضعیت کرونایی گفت :بار
اصلی آموزش های غیرحضوری بر دوش معلمان عزیز است ،اگرچه خانواده ها نیز در
این زمینه نقش مهمی را بر عهده دارند.
بهرام سرمست دیروز در مراسم پاسداشت مقام معلم در حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه (س) و غبارروبی از مزار شهید آیت الله استاد مطهری به پیشتاز بودن استان
قم در طراحی شیوه نامه های بهداشتی اشاره و بیان کرد :غیرحضوری کردن مدارس
در ابتدای شیوع کرونا و برای صیانت از دانش آموزان از قم آغاز شد ،ضمن آن که شیوه
نامه های بهداشتی طراحی شده در استان بعدها در سراسر کشور مورد استفاده قرار
گرفت.
وی افزود :بنا بر این بوده و هست که آموزش در دوران کرونا تعطیل نشود ،بلکه شیوه
آموزش با شرایط کرونایی تطبیق پیدا کند.
استاندار قم بستر «شاد» را امکان خوبی برای آموزش غیرحضوری توصیف کرد و
گفت :مهارت های آموزشی و تولید محتوا در این بستر به خوبی مورد توجه قرار گرفت،
البته بار اصلی در آموزش غیرحضوری بر دوش معلمان عزیز است ،اما عمال خانواده
ها و والدین هم در این ایام درگیر آموزش شدند و ارتباط بین اولیاء ،مربیان و مسؤوالن
آموزشی سبک جدیدی پیدا کرد و سبک آموزشی نیز دچار تغییر و تحوالتی شد.
سرمست اضافه کرد :در این مدت همه اعم از خود دانش آموزان ،خانواده ها و همه
کادر آموزش و پرورش تالش کردند تا کیفیت آموزش حفظ شود ،اما در عین حال
وضعیت فعلی نمی تواند با آموزش حضوری برابری داشته باشد
وی با بیان بخشی از تبعات و آثار شیوع کرونا یادآور شد :تالش همه مسؤوالن در این
مدت آن بود که این تبعات و آثار به حداقل برسد ،ضمن آن که در این مدت با تحریم
های ظالمانه و فشار حداکثری تحمیل شده به ملت هم مواجه بوده ایم.
استاندار قم سپس به پشت سر گذاشتن سه موج از بیماری کرونا در استان توجه
داد و اذعان کرد :خوشبختانه در هفته جاری به یک ثبات نسبی در استان رسیده ایم و
امیدواریم که در هفته آینده ،شاهد سیر نزولی ابتال ،بستری و مرگ و میر کرونایی در قم
باشیم .وی با اشاره به رفتار ناشناخته ویروس کرونا بویژه پدیده جهش های این ویروس
تصریح کرد :نمیدانیم چه زمانی از این بیماری رهایی پیدا می کنیم ،اما در عین حال
تالش می شود تا با تداوم واکسیناسیون عمومی و بر اساس اولویت ها ،روند این بیماری
همه گیر کنترل شود .سرمست با بیان اینکه همه ّ
هم و غم مسؤوالن و ستاد ملی مبارزه
با کرونا برای بازگشایی مدارس است ابراز امیدواری کرد آموزش های حضوری هرچه
زودتر و با رفع خطر در مدارس انجام شود.
استاندار قم در پایان سخنان خود از همیاری معلمان در طرح های مبارزه با کرونا و
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی استان و همچنین تالش خیرین استان برای تهیه
وسائل کمک آموزشی مجازی تقدیر و تشکر کرد.
رییس کل دادگستری استان قم تاکید کرد :

ضرورت برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم
رییس کل دادگستری استان قم بر ضرورت برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم تاکید
کرد و گفت :مشارکت پرشور مردم در انتخابات زمینه ساز تقویت قدرت نظام اسالمی
است.
حجتاالسالموالمسلمینعلیمظفریدردومینجلسهستادپیشگیریورسیدگی
به جرایم انتخاباتی افزود:مشارکت پرشور مردم در انتخابات زمینه ساز تقویت قدرت
نظام اسالمی است و تمام ارکان دخیل در انتخابات با عمل به قانون و اجرای صحیح آن
باید زمینه مشارکت حداکثری و افزایش میزان اعتماد مردم به فرآیند انتخابات را فراهم
کنند .وی با تاکید بر اهتمام جدی دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه تخلف در عرصه
انتخابات افزود :حفظ سالمت انتخابات و صیانت از آراء مردم به عنوان یک حق الناس
و مطالبه عمومی است و با توجه به آمار موجود ،به دلیل حسن اجرای دستورالعملها
و قوانین در سنوات گذشته پرونده تخلف انتخاباتی که منجر به تشکیل پرونده قضایی
شود برای هیچ یک از دستگاههای اجرایی استان قم تشکیل نشد و در حال حاضر
به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی هم با هماهنگی نهادهای مربوطه فضای
انتخاباتی به صورت مداوم رصد و پیگیری میشود .وی ابراز امیدواری کرد با همراهی،
همکاری و همیاری الزم ستاد انتخابات ،هیئتهای اجرائی ،بازرسی و نظارت استان
قم شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه و قانون مدار در فضای امن ،توام با آرامش و حضور
پرشور و حداکثری مردم همیشه در صحنه و شهید پرور قم باشیم.
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بیحسی یا گزگز پاها :ام اس یا دیگر عوامل؟

دالیل بیحسی پاها

بیحسی پاها علتهای زیادی میتواند داشته باشد ،چه اماس و چه هر چیز دیگری.
اگر میدانید ک ه ام اس دارید ،پس همین بیماری محتملترین عامل ممکن است؛ اما
علتهایدیگریهممیتوانندنقشداشتهباشند.
بیحسی صورت ،بدن یا دستها و پاها ،یکی از شایعترین عالمتهای اماس ()MS
است و میتواند در مرحله بسیار اولیهی این بیماری روی بدهد.
اما بیحسی یا گزگز پاها میتواند ناشی از بیماریهایی غیر از اماس باشد که برخی از
آنها قابل درمان هستند .یعنی هرچند ممکن است ام اس ،پشت آن چیزی باشد که در
پاهایتان در حال روی دادن است اما نباید تصور کنید ک ه ام اس ،مشکل شماست .گاهی
بیحسی پاها میتواند عالمتی از یک عارضهی تشخیص داده نشده ،مانند دیابت یا
کمبود یک ماده مغذی در بدن باشد که نیاز به درمان فوری دارد.
در این مطلب به برخی از شایعترین دالیل بیحسی یا گزگز پاها میپردازیم و از
عالمتهایی میگوییم که ممکن است نشاندهندهی عارضهای باشند .الزم به یادآوری
است که تنها یک پزشک متخصص میتواند معلوم کند علت عالئمی که دارید چیست و
شما باید هر تغییری در حس پاهایتان (یا هرگونه تغییری در هر قسمت دیگری از بدن)
را به پزشک گزارش دهید.
ام اس ()MS
اگردرحالحاضرتشخیصدادهشدهکهدچارمولتیپلاسکلروزیس(اماس)هستید،
ً
احتماال همین بیماری علت بیحسی پاهایتان است ،مگر اینکه عالئم آشکار عارضهی
دیگری را از خود نشان دهید .این طبیعی است که فرد دچار ام اس بگوید که پاهایم
بیحس هستند؛ در واقع این مسئله در بیشتر مواقع برای چنین بیمارانی وجود دارد.
اگر بیحسی یا گزگز پاهایتان ناشی از ام اس باشد ،طی روزها و هفتهها این احساس
اغلب به قسمتهای باالتر پاهایتان نیز خواهد رسید و این بخشی از ریلپس (حمل ه ام
اس) است.
دیگر عالمت آشکاری که نشان میدهد ام اس عامل بیحسی پاهایتان است این
است که در قسمتی که بیحسی دارید یا در پای مخالفتان احساس ضعف نیز میکنید.
افرادی که به ام اس مبتال هستند ممکن است در یکی از پاها بیشتر احساس ضعف کرده
و در پای دیگر بیشتر بیحسی داشته باشند.
پزشک نورولوژیست برای اینکه تشخیص دهد بیحسی پاهایتان از ام اس است یا
نه ،معاینهی فیزیکی انجام میدهد تا واکنشتان را نسبت به ارتعاش و تغییرات دما در
ً
این ناحیه بسنجد .پزشک از شما رفلکسهایی را میخواهد که احتماال بیشتر به ام اس
مربوطمیشوندتادیگرعللبالقوهیبیحسیپاها.
عالئم خاصی میتوانند پزشک را به این نتیجه برسانند که دچار عوارض دیگری غیر
از ام اس هستید .این عالئم اغلب به محل احساس ناراحتی مربوط میشوند .ام اس
ً
به ندرت موجب تغییرات حسی در تنها یک قسمت از پا مثال پاشنه یا انگشت بزرگ
میشود .همچنین به ندرت پیش میآید ک ه ام اس موجب تغییرات حسی فقط در زمانی

شود که وزن خود را روی پایتان میاندازید یا کفشهای خاصی را میپوشید.
دیابت
بیش از نیمی از افرادی که دیابت دارند به نوعی از نوروپاتی یا نقص عملکرد عصب
نیز دچار هستند .دیابت یکی از شایعترین علتهای نوروپاتی اعصاب محیطی است که
ً
میتواند موجب بیحسی ،ضعف و درد عموما در دستها و پاها شود .گاهی نوروپاتی
اعصاب محیطی میتواند عالمتی از دیابت تشخیص داده نشده باشد و برخالف چیزی
که عدهای عقیده دارند ،الزم نیست شما دههها یا حتی سالها دیابت داشته باشید تا
دچارنوروپاتیشوید.
اگر در حال حاضر مبتال به ام اس هستید پس تحت نظر پزشک بوده و به طور مرتب
تستهایی انجام میدهید که اگر دیابت داشته باشید شناسایی خواهد شد؛ اما اگر
مطمئن نیستید خوب است این مسئله را با پزشکتان در میان بگذارید.
کمبودموادمغذی
کمبود بعضی از ویتامینها و دیگر مواد مغذی میتواند نوروپاتی اعصاب محیطی
ایجاد کند .شایعترین این کمبودها ،کمبود ویتامین  B12است .اگر کسی که به ام اس
مبتالست دچار کمبود ویتامین B12باشد اما جدی گرفته نشود اشتباه بزرگی است زیرا
چیزی است که درمان دارد .اما اگر نادیده گرفته شود میتواند آسیبی بزند که ممکن
استقابلبرگشتنباشد.
در صورتی که دیابت داشته باشید ،کمبود مواد مغذی نیز میتواند در احتمال نوروپاتی
نقش داشته باشد .در مطالعهای در سال 2017دانشمندان دریافتند در میان افرادی که
ً
دیابت نوع دوم دارند ،آنهایی که دچار نوروپاتی اعصاب محیطی هستند معموال سطح
اسیدفولیک و ویتامین  B12بدنشان نسبت به کسانی که نوروپاتی اعصاب محیطی
ندارندپایینتراست.
اما شما نباید بدون اینکه علت نوروپاتی خود را بدانید مکمل ویتامین  B12مصرف
کنید چون ویتامین  B12بیش از اندازه میتواند باعث نوروپاتی حسی (sensory
 )neuropathyشود.
مشکالتتیروئید
کمکاری تیروئید میتواند باعث نوروپاتی اعصاب محیطی شود .خیلی از افرادی که
دیابت دارند دچار کم کاری تیروئید نیز هستند .این دو عارضه ممکن است در ترکیب با
هم ،احتمال عالئم حسی پاها را افزایش دهند.
مصرفالکل
ً
ً
الکل یک علت کامال شناخته شده برای نوروپاتی اعصاب محیطی است .ضمنا اعتیاد
به الکل میتواند موجب عادات بد غذایی شده و فرد را در معرض کمبود مواد مغذی قرار
داده و منجر به افزایش احتمال نوروپاتی شود.
مشکالتقلبیوعروقی
داشتن دستهای از مشکالت قلبی و عروقی میتواند منجر به نوروپاتی اعصاب

محیطی شود ،حتی اگر هر یک از این مشکالت به تنهایی چنین عالمتی ایجاد نکنند.
اگر لب مرز ابتال به دیابت هستید و کلسترول و فشارخونتان هم باالست و سیگار هم
میکشید،پسمیتوانیددچارنوروپاتیاعصابمحیطیهمبشوید.
مشکالتطنابنخاعی
بعضی از مشکالت مربوط به طناب نخاعی میتوانند سبب بیحسی پاها شوند که
شناختهشدهترین آنها ام اس است .ام اس میتواند سبب ضایعاتی در طناب نخاعی
شود اما باید دیگر علتهای بالقوه را نیز مدنظر داشت.
کمبودمسنیزمانندکمبودویتامین B12میتواندموجبمشکالتیدرطنابنخاعی
شود ،همانطور که یک تومور ،آبسه و دیگر تودهها در این ناحیه میتوانند مشکالتی
ایجاد کنند .اگر تست تصویری ستون فقرات بخشی از روتین چکاپهای شما بابت ام
استان است ،شناسایی هر ضایعهای در این قسمت نباید کار سختی باشد.
عصبتحتفشار
وقتی عصب پشتی درشتنی که حس را به کف پا منتقل میکند تحت فشار قرار
میگیرد به آن سندرم تونل تارسال میگویند .علتهای این سندرم ممکن است تورم
ناشی از رگ به رگ شدن قوزک پا ،بیماریهایی مانند دیابت و آرتریت؛ که سبب التهاب و
فشردگی عصب در این قسمت میشوند؛ صافی کف پا یا افتادگی گودی کف پا ،واریس،
کیست ،تورم تاندونها و یا برآمدگی روی استخوان باشد.
سندرم تونل تارسال میتواند موجب بیحسی ،گزگز و سوزش و درد شود .این عارضه
با معاینهی فیزیکی تشخیص داده شده و بسته به شدت بیماری ،هم با روش جراحی و
هم با روش غیرجراحی قابل درمان است.
گاهی بیحسی پاهایتان دلیل سادهای دارد :کفشهایتان! اگر کفشی به پا کنید که
خیلی تنگ باشد میتواند تا حدود زیادی در پاهایتان بیحسی ایجاد کند .شما همیشه
باید به کفشهایی که میپوشید دقت کنید و به دنبال کفشهایی باشید که بتوانند به
خوبیازپاهایتانحمایتکنندوسنگیننباشند.
سندرمگیلنباره
سندرم گیلن باره یک اختالل نادر است که در آن سیستم ایمنی بدن به عصبها حمله
ً
میکند.عالئماولیهیاینعارضهمعموالشاملضعفوگزگزدرپاهامیشودکهمیتواند
پیشرفت کرده و تمام بدن را فلج کند .ضعف تا مرحلهی فلج شدگی ،از ویژگیهای بارز
سندرمگیلنبارهاست.سندرمگیلنبارهاغلببهدنبالیکعفونتباکتریایییاویروسی
ایجاد میشود .پزشکان از سابقه پزشکی بیمار و انواعی از تستهای نورولوژیکی برای
تشخیصاینعارضهاستفادهمیکنند.
سکتهمغزی
ً
بیحسی یا ضعف ناگهانی در صورت ،دستها یا پاها ،خصوصا در یک سمت بدن
میتواند عالمت سکته مغزی باشد .این عالمت میتواند با دیگر عالئم سکته مغزی
همراه باشد ،مانند اختالل حواس ناگهانی یا مشکل در تکلم ،ایجاد مشکل ناگهانی در
دید یک یا هر دو چشم ،ایجاد مشکل ناگهانی در راه رفتن یا یک سردرد ناگهانی .سکته
مغزی نیاز به اقدام فوری پزشکی دارد ،بنابراین باید هر چه زودتر با 115تماس بگیرید.
عوارض جانبی دارو
ً
تقریبا یکسوم افرادی که  HIVیا ایدز دارند ،به دلیل این ویروس یا داروهایی که
مصرفمیکننددچارآسیبهاییدراعصابمحیطیمیشوند.عالئممیتوانندشامل
بیحسی یا از دست دادن حس در انگشتان پا و کف پا ،همراه با احساس سوزش،
گرفتگی یا گزگز و سوزن سوزن شوند .مهارکنندههای نوکلئوزیدی ترانس کریپتاز
معکوس ،اغلب موجب نوروپاتی اعصاب محیطی میشوند .هیدروکسی اوره که یک
داروی سرطان است نیز میتواند احتمال نوروپاتی اعصاب محیطی را افزایش دهد.
افرادی که تحت درمان سرطان هستند نیز ممکن است تحت تأثیر داروهای
شیمیدرمانی دچار نوروپاتی اعصاب محیطی شوند .برخی از داروهای شیمی درمانی
بر عصبهای حسی در پاها و دستها اثر گذاشته و سبب بیحسی و گزگز در انگشتان
دست و پا میشوند.
سرمازدگی
سرمازدگی زمانی است که پوست و بافتهای زیر آن دچار سرمازدگی شده و یخ بزنند.
ً
ایناتفاقیاستکهمعموالبهدلیلقرارگرفتندرمعرضهوایبسیارسردرویمیدهد.
بعد از اینکه پوستتان بسیار سرد و قرمز شد ،شروع به بیحس و سخت شدن میکند و
رنگ پریده به نظر میرسد .سرمازدگی در انگشتان دست و پا معمول است .اگر متوجه
عالئم آن شدید هر چه سریعتر به جای گرمی بروید و خودتان را گرم کنید.
اگر مطمئن نیستید علت بیحسی پاهایتان چیست بهترین کار این است که به یک
پزشک مراجعه کنید تا اگر عارضهای دلیل آن است ،تشخیص درست داده شده و
مشکلتانحلشود.

 4راه کاربردی برای روزهداری همراه با حفظ سالمتی

روزهداری در ماه مبارک رمضان فرصتی برای نزدیکتر
شدن به سبک زندگی معنوی و راز و نیاز و عبادت است.
با رعایت چند راه آسان و کاربردی می توانیم کیفیت
روزهداری خود را باالتر ببریم.
توجه به نکات پزشکی در روزه گرفتن اهمیت دارد تا
در عین اینکه سالمت معنوی خود را در این ماه ارتقاء
میدهیم سالمت جسمی خود را نیز حفظ کنیم .در اینجا
توصیههای برای الگوی غذایی سالم در ماه مبارک رمضان
ارائهمیدهیم.
 -۱روزه بدون سحری ممنوع!
روزه بدون سحری در عین اینکه روزه گرفتن را دشوار
میکند به بدن آسیب میرساند .به همین خاطر همۀ
متخصصان حوزۀ تغذیه تأکید دارند که وعدۀ سحری
وعدهای مهم است .بسیاری از افراد هنگام سحر اشتها
ندارند اما این دلیل خوبی برای سحری نخوردن نیست.
خوردن سحری انرژی شما در طول روز را حفظ میکند .در
وعدۀسحریغذایکاملبخوریدوکربوهیدراتهایساده
مصرف نکنید چون برای حفظ انرژی در زمان طوالنی
کافی نیستند .در هنگام سحر به خوردن پروتئین ،میوه و
سبزیتوجهکنید.
غذاییازاینقبیلمیتوانندمفیدباشند:
بلغور جو دوسر ،پنکیک ،جو دو سر ،توت فرنگی و
شکالت
 -۲آب را فراموش نکنید
نوشیدن آب از اهمیت زیادی برخوردار است و فواید
زیادی برای سالمتی دارد .عدم نوشیدن آب کافی
میتواند روی خلق و خوی شما در طول روز اثر بگذارد و

خستگیرابیشترکند.اینفرایندممکناسترویحافظه
شما نیز اثر منفی بگذارد .مصرف آب کافی میتواند از
مشکالت گوارشی جلوگیری کند و فشار به کلیه را از بین
ببرد .همچنین برای حفظ فشار خون مهم است .خوردن
آبکافیاحساسگرسنگیدرطولروزرانیزکمترمیکند
و توان تحمل گرسنگی را باالتر میبرد.
در طول شب یک بطری آب را کنار خود داشته باشید
و سعی کنید کل آن را به تدریج بنوشید .اگرچه خوردن
شیرینی در ماه رمضان وسوسهبرانگیز است اما سعی کنید

به جای آن از غذاهای مناسبتر و میوههای آبدار استفاده
کنید.اینمیوههاوسبزیجاتدرماهرمضانمفیدهستند:
توت فرنگی ،هندوانه ،طالبی ،خیار ،کدو خورشی ،فلفل
دلمهای،گوجهفرنگی
 -۳مراقب پرخوری باشید
گرسنگی در طول روز ممکن است میل به غذا در
هنگام افطار را باال ببرد .برخی افراد بعد از افطار دست
به پرخوری میزنند و همین امر میتواند موجب افزایش
وزن شود .سعی کنید با چند عدد خرما و آب افطار کنید.

راهکارطب سنتیبرایتقویتحافظه؛

کدام غذاها منجر به تضعیف حافظه میشوند؟
متخصص طب ایرانی با اشاره به اینکه مزاج مغز انسان سرد و تر است توصیه کرد
از خوراکی های با طبع گرم مثل ارده شیره به همراه عسل برای تقویت و افزایش
حافظهاستفادهکرد.
غالمرضا کردافشاری با اشاره به اینکه پیش از این در فرهنگ ایرانی در هر منطقه
از کشور تدابیر خاصی برای تقویت حافظه وجود داشت که ایرانیان قدیم آن را
رعایت می کردند گفت :به عنوان مثال به بچه ها تا  4سالگی حریره یا شیر بادام
میدادندکهبهاستنادبهنسخهحکیمبوعلیسینااینغذامیتواندموجبتقویت
جوهر مغز و افزایش حافظه در کودکان شود .به همین دلیل این روش در فرهنگ ما
وجود داشت و یا اینکه براساس مطالعات انجام شده استفاده از نخودچی ،کنجد،
مویز و کشمش و انجیر در کودکان موجب افزایش حافظه می شود.
وی افزود :دو نسخه وجود دارد که تاثیر بسیار خوبی بر افزایش حافظه دارد .در
یکی از این نسخه ها آمده است که بادام درختی باید شکسته و در کاسه آبی زیر
نور ماه خیسانده شود و صبح زود به صورت ناشتا خورده شود .پوست قهوه ای
بادامبهدلیلاینکهمیتواندباعثیبوستشودبایدکندهشدهوسپسبادامجویده

شود .به این ترتیب که در روز اول  7بادام باید استفاده شود و در روز  15این تعداد
به  21می رسد و از روز  16ام این مقدار روزی یک عدد کم می شود و دوباره به 7
عدد میرسد .نکته مهم در استفاده از این روش ناشتا بودن است حداقل یک تا دو
ساعت نباید پس از بادام خوراکی خورده شود .چون دراین روش بادام به عنوان دارو
استفاده می شود .بادام باید یک دوره مصرف شود.
کردافشاری در ادامه برمصرف کشمش ومویز ،انجیر خیسانده شده در افزایش
حافظه تاکید کرد .متخصص طب ایرانی افزود :استفاده از دارچین و زنجبیل
در صورت نداشتن حساسیت بسیار مفید است .یک تا دو عدس پودر دارچین و
زنجبیل با یک قاشق مرباخوری عسل باید در صبح و شب به صورت ناشتا مصرف
شود .کردافشاری بیان کرد :مزاج مغز سرد و تر است و خوردن ماست و ترشی زیاد
می تواند باعث رطوبت مغز شده و حافظه را ضعیف کند ولی بوییدنی های خوشبو
می تواند مغز را تقویت کند .استفاده از گرمی ها مثل ارده شیره برای تقویت حافظه
توصیه می شود .خوردن ارده شیره به همراه عسل به کنکوری ها برای افزایش
حافظهتوصیهمیشود.

دعا و نیایشتان را انجام دهید و بعد از خواندن نماز مغرب
به سراغ غذای اصلی بروید .مصرف خرما و آب و میوه به
بدن این پیغام را میدهد که شما غذا خوردهاید و با مکثی
که میکنید احساس سیری بیشتری خواهید داشت .اما
اگر بالفاصله با حجم باال غذا بخورید ممکن است مقداری
طول بکشد تا بدن پیغام سیری را به مغز برساند و در این
فاصله شما بیش از حد نیازتان غذا بخورید.
سعیکنیدغذایخودرابهصورتزیرتقسیمبندیکنید:
سبزیجاتیاساالد:نصفبشقاب.
کربوهیدرات ها :یک چهارم بشقاب .اگر می خواهید
کربوهیدراتهایتصفیهشدهبخورید،مراقبباشیدکهآن
را به حداقل برسانید.
پروتئین:یکچهارمبشقاب.
 -۴برگشتن به حالت عادی
پس از پایان ماه رمضان ،از سرگیری عادات غذایی
منظم برای برخی از افراد دشوار است .بدن شما ممکن
است عادت کرده باشد که به مدت طوالنی در طول روز
غذا نخورد و عصرانه وعده غذایی سنگین تری بخورد.
برای همین میتوانید بعد از ماه رمضان به صورت نامنظم
بگیرید تا آرام آرام بدن شما به وضعیت جدید عادت کند.
همچنینمیتوانیدبااضافهکردنمیانوعدههاضرباهنگ
غذاخوردنتانراتنظیمکنید.
نکته مهمی که نباید فراموش کنید این است که اگر
بیماری خاصی دارید بدون مشورت با پزشک روزه نگیرید.
افراددارایبیماریهممیتوانندروزهبگیرندمنوطبهاینکه
توصیههای پزشکی را در نظر بگیرند و بدون مشورت با
پزشکخودسرانهاقدامنکنند.

 ۷حرکت ورزشی که در ماه رمضان به
کارتانمیآید

ن و ورزش
برای بسیاری از افراد پیش میآید که در ماه مبارک رمضان از تمری 
همیشگی خود دور میمانند .اما با انجام هفت حرکت اساسی میتوانید باشگاه
نرفتن و ورزش نکردن را جبران کنید.
برخی افراد بعد از پایان ماه مبارک رمضان دچار افزایش وزن میشوند و عضالت
خود را از دست میدهند .در این شرایط بسیاری از افراد پس از پایان ماه مبارک
رمضان بهسرعت تمرینهای ورزشی خود را از سر میگیرند تا چربیهای اضافه را
از بین ببرند .اما شما میتوانید با انجام این تمرینها در طول ماه مبارک سالمت
و قدرت عضالت خود را حفظ کنید و برنامه ورزشی شما از روال همیشگی خارج
نشود .بسیاری از این تمرینهای پیشنهادی از نحوه کار اجدادمان الهام گرفته
شده است؛ زمانی که آنها زمانی قبل از پیدایش جهان مدرن برای ادامه بقای
خودتکاپویفیزیکیزیادیمیکردند.
الگوهایحرکتیوحرکتیاصالحیچیست؟
جهش ،چمباتمه زدن ،پیچ خوردن ،خم شدن ،کشیدن ،فشار دادن و راه رفتن،
آهسته دویدن یا دویدن با سرعت همه از حرکات اولیه هستند .اینها حرکاتی
کلیدی هستند که برای بقای اجداد پارینه سنگی ما ضروری بودند.
علیرغم تفاوتهای زیادی که در سبک زندگی بین ما و اجدادمان وجود دارد ،اما
ما هنوز هم این حرکات کلیدی را در کارهای روزمره خود انجام می دهیم .بسیاری
ش هایی را انجام میدهیم که نیاز به حرکت در الگوهای چند جهته دارند.
از ما ورز 
چمباتمه می زنیم ،جهش میکنیم ،خم میشویم  ،فشار میدهیم  ،میکشی ،
پیچ میخوریمو میدویم.بنابراین ،اگرهنگام انجام این حرکات،عضالت ماسفت
ً
و متعادل نباشند ،احتماال روز بعد دچار درد خواهیم شد.
 -۱فشار
هل دادن الگوی اصلی در جابهجایی اجسام سنگین برای ساختن سرپناه یا
پاکسازی زمین بوده است.
حدود  ۶۰سانتیمتر دور از دیوار بایستید؛ دستان خود را به فاصله عرض قفسه
سینه جدا از سطح شانه خود بر روی دیوار قرار دهید؛ تنفس کنید و سپس بازدم را
با کشیدن شکم انجام دهید ،بدن را صاف نگه دارید و وزن خود را به سمت دیواره
پایین بیاورید؛ با فشار به داخل دیوار  ،به وضعیت اولیه برگردید و بدن خود را در
حالت عدی قرار دهید.
 -۲اسکوات
انسان اولیه مجبور بود برای حرکت اشیا سنگین ،ساختن سرپناه و غذا خوردن
چمباتمه بزند .امروز هم ما باید به حالت چمباتمه روی توالت یا صندلی بنشینیم و
از ماشینهایمان داخل و خارج شویم.
یک توپ مناسب را بین کمرتان و یک دیوار صاف قرار دهید .در حالی که بازوهای
خود را در کنار خود دارید ،موضع راحتی بگیرید .باید صاف بایستید و به سمت
توپ خم نشوید .نفس بکشید و سپس هنگام بازدم خود را به حالت اسکات پایین
بیاورید .تا جایی که می توانید پایین بروید و هنگام بازگشت به حالت ایستاده
تنفسکنید ۱۰.تا ۱۵بارنفسبکشید.اگرمیتوانیدازطریقبینینفسبکشید.
اگر نیاز به بازدم از طریق دهان دارید ،لبهای خود را با هم جمع کنید و کمی فشار
را در آنها حفظ کنید.
 -۳خم شدن
انسان اولیه برای ساختن سرپناه ،تهیه غذا و بلند کردن اشیا از الگوی خم
شدن استفاده میکرد .امروزه ،الگوی خمش اغلب توسط کارگران ساختمانی،
پرستاران،والدین(بچههایخودرامیگیرند)یاگلفبازاناستفادهمیشود.مانند
تمام حرکات الگوی اولیه ،در فعالیتهای روزمره ما هنوز هم خم شدن الزم است
و اگر نتوانید این کار را به درستی انجام دهید ،احتمال آسیب دیدگی شما زیاد
می شود.
امروزه متداول ترین منبع صدمات کمر حرکتی است که پیچ خوردگی و خم
شدن را با هم ترکیب می کند.
روییکتوپبنشینیدودستهقرقرهدستگاهکابلراازجلویخودبگیرید؛نفس
خود را بیرون دهید و به جلو خم شوید و یک منحنی طبیعی در پایین کمر خود
داشته باشید .هنگامی که به جلو خم میشوید ،اجازه ندهید کمرتان گرد شود.
همانطور که نفس میکشید به حالت اولیه برگردید و با حرکت قایقرانی (پارو زدن)
بازوهای خود را به سمت باال قفسه سینه باال بیاورید .شانههای خود را باال نکشید.
 -۴جهش
جهیدن الگویاولیهبرایعبوراززمینهایناهمواربود.امروزهمیتوانیدالگوی
جهش را که در بیشتر ورزشها و حتی در هنگام کار مشاهده کنید .هنگام پرتاب،
سوء عملکرد یک ورزشکار میتواند منجر به آسیبدیدگی شانه شود.
در حالت ایستاده وزنههایی را در دستان خود گرفته یا یک میله را از پشت بگیرید.
شکم خود را به سمت داخل بکشید تا عضالت اصلی شما فعال شود .به جلو
حرکت کنید؛ حالت قائم خوبی داشته باشید و بدن را به سمت پایین بیاورید تا
فقط زانوی شما به زمین برسد ،سپس باال بیایید .گوش ،شانه ،مفصل ران و زانو
شما باید هنگام رسیدن به موقعیت انتهایی ،در یک خط قرار داشته باشند.
-۵کشیدن
اجداد پارینه سنگی ما مجبور بودند بارهای سنگین مانند الشه حیواناتی که
شکار کرده بودند را به مکانی امن منتقل کنند .با توسعه کشتیهای آبی ،قایقرانی
برای برخی قبایل حرکتی اساسی بود .امروزه از الگوی کشش در بسیاری از
ورزشها و فعالیتهای روزمره خانگی استفاده می شود.
زانو زده و با دستگاه قرقره کابلی را طوری تنظیم کنید تا باالتر از قد شانه باشد.
دستگیره قرقره را بگیرید ،هنگامی که کابل را میکشید ،به داخل نفس بکشید.
ً
بازو را در تمام طول حرکت دقیقا با کابل هماهنگ نگه دارید .نگذارید آرنج به زیر
خط دستگاه کابل بیفتد یا از آن باال رود.
 -۶پیچ و تاب
پیچ خوردگی از مهمترین حرکتهای اولیه و بخشی جدایی ناپذیر از اکثر
فعالیتهای کاربردی است .پیچاندن به ندرت به خودی خود یک الگو است اما
در مجموع یک الگوی کاتالیزوری محسوب میشود که تأثیر زیادی بر کارایی هر
الگوی اولیه دارد .به عنوان مثال ،پیچاندن یک قسمت اساسی پرتاب است ،که
برای شکار و محافظت از آن مهم بود.
در حالت ایستاده باشید ،بهطوریکه انگشتان پا تا  ۳۰درجه به سمت بیرون
برگردانده شوند .هنگام انجام تمرین ،بازوهای خود را به سمت باال و تنه خود
را به حالت ایستاده نگه دارید .وزن خود را به یک طرف تغییر دهید (حدود
 ٪۷۰از وزن شما باید به یک طرف برود و  ٪۳۰باقیمانده روی پای دیگر باقی
بماند).
هنگامی که مرکز ثقل وزن خود را تغییر میدهید ،تنه خود را بچرخانید تا شانه ها
به طرفین قرار بگیرند اما سر و چشمها را به سمت جلو نگه دارید .فقط در حدی که
میتوانید در حالت ایستاده بمانید ،بچرخید :درحالیکه پیچ میخورید ،به جلو
خم نشوید .به حالت شروع برگردید و حرکت را به سمت دیگر تکرار کنید .حرکت
باید مداوم باشد ،در وسط راه متوقف نشوید.
 -۷راه رفتن
انسان اولیه بعد از یک شکار برای بازگشت به محل زندگیش راه میرفت و ممکن
بود برای رسیدن به محل شکارش مسیری طوالنی را طی کند .همچنین برای
شکار یا فرار کردن باید با سرعت میدوید .راه رفتن و دویدن دو الگوی اصلی حرکت
هستند .سعی کنید روزانه پیاده روی کنید و حتما بخشی از پیاده روی را بدوید.
اگر امکانش را ندارید از دویدن درجا یا قدم زدن معمولی بهره ببرید.
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مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قم:

اقتدار و امنیت کشور در گرو حضور
حداکثریدرانتخاباتاست

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم گفت:حضور حداکثری مردم
در انتخابات عالوه بر اینکه موجب حفظ اقتدار و امنیت جمهوری اسالمی ایران
خواهد شد ،فرصت مناسبی برای تعیین سرنوشت کشور است.
حجت االسالم سید حسن اکبری در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت
حضور حداکثری مردم در انتخابات افزود :اراده ملی و حضور مردم در پای
صندوقهای رای یکی از موضوعاتی است که نشان از اقتدار یک ملت و بروز و
ظهور ظرفیتها و توانمندیهای آن ملت در دنیاست که در ذهن همه قدرتهای
دنیا به عنوان یک امر مهم و اساسی نقش خواهد بست و دشمن نیز در برخورد و
رویارویی این ملت با مشکالت برای تحقق بخشیدن آرمانهایشان متزلزل خواهد
شد.
وی ادامه داد :حضور گسترده که برگرفته از اراده ملت است میتواند رویکرد
دشمن را در برخورد با این نظام تغییر دهد و رویارویی دشمن با این مساله کار
آسانینیست.
اکبری اضافه کرد :حفظ اقتدار ملت و نظام در گرو پیروی مردم از فرامین رهبر
معظم انقالب و پیوند مردم با این نظام و انقالب است و اگر این پیوند اتفاق بیفتد،
حتی همه دنیا کنار هم جمع شوند و دسیسه کنند نمیتوانند برای شکست این
نظام و ملت گام بردارند و اینگونه مردم میتوانند مکر دشمن را در هم بشکنند و این
از نتایج حضور حداکثری در انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد :تاکید امامین انقالب همواره بر این بود که همه مردم،
گروهها و نیروها مسئول هستد در انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری
شرکت کنند چرا که که میخواهند سرمایه عظیم جامعه دینی را به دست این
دولت و رئیسجمهور بسپارند تا او بتواند مردم را در ابعاد مختلف به سمت و
سوی کمال برساند .مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم با اشاره به
اهمیت رای مردم در سرنوشت کشور عنوان کرد :در حوزههای فرهنگی ،علمی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و اداره کلی جامعه مجری رئیس جمهور است و
بستگی دارد مردم چه کسی را به عنوان سکاندار امر اجرایی انتخاب میکنند ،از
این رو باید تالش کنند فردی مناسب و در شأن و تراز نظام انتخاب کنند که دولتی
دلسوز ،دارای برنامه ،با مدیریت وسیع و گسترده که در شان این مردم باشد سر
کار بیاید .وی ادامه داد :انتخابات یک تکلیف شرعی است و همه نسبت به این
موضوع مسئولیم و باید به این نکته توجه داشته باشیم که عدم حضور و یا حضور
ً
کمرنگ ما باعث میشود که دشمن مجددا در این نظام طمع کند چراکه دشمن
همواره آماده است هر فرصتی که پیدا میکند ضربهای به کشور و نظام وارد کند و
حضور ما مانع این هدف دشمن خواهد شد.
اکبری تاکید کرد :در معارف اسالمی سرعت عمل در امور توصیه شده است ،از
این رو مردم در کارهای خیر پیش قدم باشند و در بحث انتخابات که وظیفه و حق ما
است در همان ساعات اول شرکت کرده و رای هایمان را به صندوق بیاندازیم و یقین
بدانید هر کدام از رایهای ما موشکی است در مقابل عمل بدخواهان و بدنامان
که امروز هماهنگ شده اند برای براندازی نظام و ملت عزیزمان و برای اینکه این
اتفاق نیفتد مردم باید تالش کنند برای حفظ کشور اسالمی در انتخابات حضور
حداکثریپیداکنند.
ریس نظام مهندسی کشاورزی استان قم:

فعالیت49هکتارگلخانهدارای
پروانهبهرهبرداری

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم با اشاره به پیگیری
روند احداث گلخانههای استان و لزوم تسهیل شرایط راهاندازی آنها در
سالجاری ،گفت  ۴۹:هکتار گلخانه دارای پروانه بهرهبرداری با ۱۴۵بهرهبردار در
استان قم فعال است.
عباس خرمی  ،با بیان این که تسهیل شرایط راهاندازی گلخانه از برنامههای مهم
برایتوسعهبخشکشاورزیقماست،افزود:بهدلیلوجودبرخیمشکلها۳۶۷،
تن دارنده پروانه تاسیس گلخانه به وسعت  ۲۸۸هکتار در استان تاکنون موفق به
ساخت و راه اندازی گلخانه خود نشدهاند.
وی ضمن اشاره به برنامههای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
قم در راستای تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای واحدهای تولیدی بخش
کشاورزی ،افزود :با توجه به شعار سال "تولید ،پشتیبانیها ،مانع زداییها" یک
پروژه تحقیقی و تحلیلی از وضعیت پروانههای تاسیس صادر شده و روند راه
اندازی و بهرهبرداری آنها در استان توسط این سازمان انجام شدهاست .وی
ادامه داد :در این پروژه تحقیقی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
و مراکز خدمات کشاورزی دولتی و غیردولتی مستقر در بخشها ،علل تاخیر در
راه اندازی واحد گلخانه را از ۲۴۷تن دارنده پروانه تاسیس گلخانه در سطح استان
جویا شدیم که با جمع آوری و دسته بندی اظهارات متقاضیان ،باالترین سهم از
مشکالتعنوانشدهمربوطبهمشکلتامینوثایقبانکیجهتاعطایتسهیالت
بود .خرمی گفت :در رتبه بعدی تورم و باالرفتن هزینهها و همچنین باالرفتن نرخ
سود بانکی تسهیالت در سال گذشته به عنوان علت تاخیر در راهاندازی عنوان
شد که جمعا %۷۹از مجموع مشکلهای احصا شده را در برمیگیرد و %۲۱مابقی
مشکلها به بروکراسی اداری در بخشداریها ،شهرداریها ،بانکها ،شرکتهای
برق و گاز و سایر موارد مربوط میشود .رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی استان قم در ادامه  ،افزود :با توجه به نتایج بدست آمده از این
بررسی ،پیشنهاد میشود بانک مرکزی نسبت به بازنگری و تسهیلگری درشرایط
اعطای تسهیالت و همچنین کاهش سود بانکی برای پشتیبانی از سطح تولید
بخش کشاورزی اقدام نماید و همچنین با اصالح قوانین موجود نسبت به ایجاد
وحدت رویه و یکپارچگی در مدیریت صدور مجوز فعالیتهای کشاورزی به منظور
کاهش بروکراسی اداری و پرهیز از موازی کاری اقدام شود .خرمی همچنین
بررسی و اصالح سازههای گلخانهها ،آموزش گلخانهداران و حضور کارشناسان
در گلخانهها به عنوان مسئول فنی را از دیگر اقدامهای اثر بخش در رفع موانع و
مشکلهای این بخش دانست و ابراز امیدواری کرد با بررسی و تحلیل کارشناسی
در همه عرصههای تولید محور کشاورزی ،در احصاء و رفع موانع تولید و پشتیبانی
از این بخش مهم اقتصادی گام برداریم .نزدیک به ۱۴هزار تن در بخش کشاورزی
قم فعالیت میکنند که در این میان بیش از یک هزار تن خانم هستند .بیشتر
بهرهبرداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل میدهند بهنحویکه
کشاورزی بهتنهایی  ۴۵درصد اشتغال روستائیان در بخشهای مختلف استان را
به خود اختصاص دادهاست.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم:

مرحوم حسینی کاشانی از اصول اصیل
انقالبکوتاهنیامد

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با صدور پیام به مناسبت ارتحال آیت
اللهسیدمحمدحسینیکاشانیآوردهاست:آنمرحومازجملهعالمانمجاهدی
بود که در زندگی زاهدانه و حقطلبانه خود ،از اصول اصیل انقالب اسالمی کوتاه
نیامد .در این پیام آمده است :رحلت عالم جلیلالقدر و مجتهد پرهیزکار ،استاد
حوزه علمیه قم ،حضرت آیت الله سید محمد حسینی کاشانی اعلی الله مقامه
موجب تاثر و تاسف گردید .پیام ادامه یافته است :آن مرحوم از جمله عالمان
مجاهدی بود که در زندگی زاهدانه و حقطلبانه خود ،از اصول اصیل انقالب
اسالمی کوتاه نیامد .پیام حاکی است :مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه
قمرحلتآنعالمجلیلالقدررابهمحضرمقدسحضرتبقیةاللهاالعظم،مراجع
عظام ،حوزه علمیه قم ،خانواده محترم آن مرحوم ،حجج اسالم سید مرتضی و
سید مجتبی حسینی کاشانی به ویژه حجت االسالم و المسلمین آقای محمود
علوی وزیر محترم اطالعات تسلیت میگوید و از خداوند متعال در این ماه مبارک
رمضان برای آن مرحوم ،رحمت ،مغفرت و حشر با ائمه اطهار علیهم السالم و برای
همه بازماندگان صبر و اجرجزیل خواستار است.

عدالت گستری و احیای فرهنگ اسالمی ،مولفهای مهم در سیره عملی امام علی

دومین شب از شبهای قدر سالروز شهادت نخستین پیشوای شیعیان امام علی(ع)
است امام همامی که مهمترین دغدغه ایشان ،حفظ و صیانت از دستاوردهای پیامبر
اسالم(ص) بود و توانستند تا فریاد حق طلبی و عدالت گستری خویش را به گوش
جهانیان برسانند و الگویی کارآمد از حکومت اسالمی و اجرای عدالت را برای مسلمانان
بهیادگاربگذارند.
زندگی حضرت علی(ع) برای بشر ،سراسر درسهای آموزنده و جاودانه است .دوران
زندگانی علی بن ابی طالب(ع) در پرتو همجواری با حضرت محمد(ص) از کودکی
تا بزرگسالی و به تبع آن رشد و اعتالی روحی و فکری در نزد ایشان و برخورداری از
انفاس قدسی و تعالیم نبوی؛ همچنین ایفای نقش تاریخی ،حساس و سرنوشت ساز
امیرمومنان(ع)درمقاطعمختلفرسالتپیامبراسالم(ص)،سبببهوجودآمدنفضایل
و مناقب خاص و ویژه ای در وجود وی شد که پس از رحلت رسول اکرم(ص) به عنوان
پشتوانهایمستحکم،موردتوجهواتکایمسلمانانقرارگرفت.زندگینخستینپیشوای
شیعیان سرشار از فداکاری ها ،شجاعت ها و دالوری ها بود،به طوری که دشمنان اسالم
عدالت گستری های امام علی(ع) را تاب نیاوردند و نقشه شهادت وی را طراحی کردند و
بدین ترتیب نخستین پیشوای شیعیان(ع) را در ۲۱رمضان ۴۰هجری در محراب عبادت
بهشهادترساندند.
پشتیبان و یاری رسان حضرت محمد(ص) در تمام دوران
حضرت علی(ع) در تمامی مراحل نبوت ،همواره یاری رسان و پشتیبان رسول
خدا(ص) بود و تاریخ اسالم ،سرشار از فداکاری ها ،شجاعت ها و دالوری های ایشان
است .تمامی این فضایل سبب شد تا حسادت برخی را نسبت به خود برانگیزد و دشمنی
هایی علیه او فراهم شود ،به طوری که پس از رحلت رسول اکرم(ص) ،این امام همام(ع)
به مدت  ۲۵سال ،خانه نشینی را برگزید .بنابراین کتمان کردن حقایق و فضایل امام
علی(ع) از طرف مخالفان و معاندان ،امری طبیعی و بدیهی بود اما با وجود تمامی این
بن ابی طالب(ع) ،خداوند متعال در قرآن کریم
تالش ها در نادیده گرفتن فضایل علی ِ
که به عنوان نخستین و مهم ترین دلیل و سند مسلمانان است به فراخور مقاطع مهم
تاریخی صدر اسالم ،آیات متعددی را در توصیف صفات حضرت علی(ع) ذکر کرده که
دقت و تفحص در شأن نزول آن آیات ،سیمای امام علی(ع) را در آن کتاب آسمانی ترسیم
و شأن و جایگاه قدسی و الهی آن حضرت (ع) را بر مشتاقان حق و حقیقت مبرهن و
آشکار می سازد.
مقام و منزلت علی(ع) در احادیث نبوی و آیات قرآنی
حدیث یوم الدار ،بیانگر فضیلتی در خور توجه برای حضرت علی(ع) است که ایشان
از همان ابتدای بعثت ،آمادگی برای هر گونه فداکاری در راه حمایت از رسول خدا(ص)
را اعالم می کند .حدیث منزلت ،پس از حدیث یوم الدار از مهم ترین احادیث در بیان
مقام و شأن علی بن ابی طالب(ع) است که به حدیث منزلت مشهور شده و راویان زیادی
آن را در آثار خویش ذکر کرده اند .آیه سوم سوره مبارکه مائده از دیگر مستندات در بیان
فضیلت امام علی(ع) است که خطاب به عموم مسلمانان نازل شد که نزول این آیه ،به
منزله تبریک و شاد باش به رسول خدا(ص) بود و اینکه وی با اعالم والیت ،کمال دین
را اعالم کرد ،همچنین تأکید بر این نکته بود که اگر پیامبر(ص) نص والیت را بر مردم
ابالغ نمی کرد ،دین اسالم به کمال نمی رسید .به جز این سه مورد در خصوص شأن و
منزلت امام علی(ع) به گواهی تاریخ در مقاطع مختلف از دوران رسالت نبوی در تمامی آن
لحظات ،امیرمومنان(ع) همنشین و همنفس با پیامبر(ص) بود و به عنوان نخستین مرد
ایمان آورنده ،پشت سر رسول خدا(ص) نماز برپا می کرد.
امام علی (ع)؛ وحدت امت اسالمی
نگاه امام علی (ع) به موضوع وحدت ،نگاهی راهبردی و اساسی است که از عشق
و عالقه ایشان به پیامبر (ص) و تداوم حیات دین و امت مسلمان برمی خیزد .این امام
همام(ع) تداوم خط اسالم و مسلمانی را به عنوان یک اصل اساسی و مهم ،سرلوحه
فعالیت های خویش قرار داده بود و با تمام وجود و تا آخرین لحظه عمر خویش به هر
آنچه این مهم را تحقق می بخشد ،اهتمام ویژه داشت و حتی لحظه ای از این مهم غفلت
نورزید .امیرمؤمنان علی (ع) که در سایه مکتب پیامبر(ص) بالیده و دستورات اسالمی را از
ایشان فرا گرفته بود ،تکامل مادی و معنوی امت اسالمی را در انسجام و اتحاد اسالمی می
دانست و با رفتارهای سیاسی ،اجتماعی و مذهبی خویش در صدد اتحاد هرچه بیشتر

جامعه اسالمی بود .نخستین پیشوای شیعیان هدفی جز این نداشت که شکاف امت را
از میان بردارد و راه رشد را آماده سازد .امام علی(ع) در خطبه قاصعه وحدت اسالمی را
اینگونهتعریفمیکند«:خواستههایآنانیکی،قلبهایآنانیکسانودستهایآنان
مددکار یکدیگر ،شمشیرها یاری کننده ،نگاه ها به یک سو دوخته و اراده ها واحد و همسو
بود ».یکی از مؤلفه های اصلی تفکرات اسالمی امام(ع) ،اتحاد میان مسلمانان بود و در
بیان اهمیت این موضوع در اندیشه حضرت علی(ع) همین بس که ایشان در خطبه۱۳۱
نهج البالغه ،اتحاد میان مسلمانان را موهبتی بی بدیل از طرف خدای متعال می داند
و می فرماید« :آگاه باشید! که شما دست از رشته اطاعت کشیده و با زنده کردن ارزش
های عصر جاهلیت ،دژ محکم الهی را درهم شکستید؛ در حالی که خداوند بر این امت
اسالمی ،بر وحدت و برادری منت گذاشته بود که در سایه آن زندگی کنند؛ نعمتی که هیچ
کس نمی تواند بهای آن را تعیین نماید؛ زیرا از هر ارزشی برتر و از هر کرامتی واالتر است».
حفظ دین اسالم ،جلوگیری از اختالف فرقه ای و مذهبی ،تحقق حکومت اسالمی و
ایجاد عدالت اسالمی از عواملی به شمار می روند که به عنوان دستاوردها و نتایج اتحاد و
انسجام اسالمی در نهج البالغه نام برده شده است.
ارکان وحدت اسالمی از منظر امام علی (ع)
در قرآن کریم ،بخش قابل مالحظه ای از مفاهیم اجتماعی سیاسی به کار رفته است.
به عنوان مثال واژه هایی نظیر وحدت ،امت ،اخوت و  ...نشانگر توجه تعالیم قرآن کریم به
زندگی اجتماعی انسان و جوامع بشری و در معنای خاص آن توجه به زندگی مسلمانان
است .امام(ع) با توجه به این ویژگی مهم قرآن ،در خطبه  ۱۸با عبارت« ،کتابهم واحد»
اهمیت قرآن را در ایجاد وحدت یادآور می شود و در حکمت  ۱۶۳می فرماید« :اگر مردم
رهبری قرآن را کنار بگذارند و از آن جز خطوطی باقی نماند ،دچار تفرقه و پراکندگی
خواهندشد».
امام علی (ع) دستاورد مهم پیامبر(ص) را ایجاد برادری و همبستگی میان مسلمانان

ّ
شبهای قدر ،جلوه تجلی والیت اهل بیت
در گفتگو با پژوهشگر حوزه علمیه مطرح شد

پژوهشگر حوزه علمیه با بیان اهمیت شبهای قدر در تعیین
سرنوشت انسان گفت :مهمترین آثار و جلوه های معنوی شب
قدر ،برای دارندگان والیت اهل بیت (علیهم السالم) و دعا
کنندگان به درگاه خداوند است.
حجت االسالم علوی زنجانی  ،به مناسبت شبهای قدر ،با
استفاده از متون و آموزههای دینی ،به تبیین شبهای قدر،
عظمت و ویژگیهای معنوی آن پرداخت و گفت :واژه قدر و تقدیر
در لغت و قرآن کاربردهای مختلفی دارد اما بیشترین کاربرد آن در
سه معنا میباشد .معنای اول« ،عظمت و منزلت» است .یعنی
شب عظمت و شرف ،شبی که قدر و منزلت آن را درک نکردهاند.
«و ما ادراک ما لیله القدر» نظیر آیه شریفه «ما قدر الله ّ
حق قدره»
یعنی عظمت و منزلت خدا را آنگونه که باید نشناختند .بر این
اساس شب قدر یعنی شب با عظمت و بزرگ که در شرف و
فضیلتهمانندیندارد.
استاد حوزه علمیه با اشاره معنای دوم قدر ،گفت :کلمه قدر
در معنای دوم ،به عنوان به «ضیق و تنگ» آمده است .مانند آیه
شریفه «الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر» خدا روزی را برای
هر که بخواهد گشایش میدهد و برای هر که بخواهد تنگ
میگرداند .بنابراین معنا ،اطالق قدر در این شب به جهت کثرت
نازل شدن مالئکه و تنگ آمدن زمین است.
پژوهشگرتاریخاسالم،معنایسومقدررا«اندازهگیریوتقدیر»
دانسته و با اشاره به آیه شریفه «قد جعل الله لکل شئ قدرا» (خدا
برای هر چیزی اندازه قرار داده است) ،تصریح کرد :بر اساس
روایات ،در شب قدر سرنوشت انسانها در همه امور زندگی اعم
از مرگ و زندگی ،ناخوشی و خوشی بر پایه استعدادها و لیاقتها،
تقدیر و تنظیم میشود .چنانکه قرآن کریم میفرماید «فیها ّ
یفرق
کل امر حکیم» در آن شب هر کاری بر طبقه حکمت خدا تعیین
وتنظیممیشود.
برتری شبهای قدر بر سایر لیالی و ایام سال
پژوهشگر حوزه علمیه با اشاره به اینکه هدف از آفرینش جهان
هستی انسان بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و تعلیم
قرآن ،گفت :به همین دلیل اگر چه خلقت ظاهری بر تعلیم قرآن
تقدم زمانی دارد ،اما از نظر رتبه و اهمیت ،تعلیم قرآن و عبادت،
قبل از خلقت انسان محسوب میگردد .به همین دلیل در سوره
مبارکه الرحمن ،تعلیم قرآن بر آفرینش انسان مقدم شده است؛
ّ
«علمالقران،خلقاالنسان».
وی در ادامه افزود :از سوی دیگر به مقتضای آیه شریفه «انا
انزلناه فی لیله القدر» قرآن در شب قدر برای هدایت انسان ،که
مقصود آفرینش بوده است نازل شده است .به همین دلیل شب
ِ
مبارکی است و فضیلت آن از  ۳۰هزار شب دیگر بیشتر است .هر
سالدر چنینشبی مالئکه گروه گروهو در رأس آنها جبرئیل امین
و روحالقدس به اذن خداوند به زمین میآیند تا نامه سرنوشت
انسانها را به محضر مبارک ولی خدا یعنی حضرت ولی عصر امام
زمان(عجلاللهتعالیفرجهالشریف)تقدیمنمایند.
جلوههایمعنویشبقدر
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه مکان و زمان به ذات خودشان
شرافتی ندارند بلکه شرافت آنان مربوط به حوادثی است که در
آن مکان یا در آن زمان رخ میدهد ،گفت :یثرب تا زمانی که
مدینه النبی (ص) ،و یا کربالی معلی تا وقتی که محل شهادت
اباعبدالله الحسین (علیه السالم) نشده بود ،شرافتی بر سایر
مکانها نداشتند .شرافت شب قدر نیز به دلیل جلوههای معنوی

عظیمی که در آن شب اتفاق افتاده ،میباشد .وی افزود :اولین
اتفاق مهم «نزول قرآن کریم» است .قرآن عالوه بر نزول تدریجی
در  ۲۳سال ،تمام آن یک دفعه در شب قدر نیز نازل شده است.
چنانکه قرآن میفرماید «شهر رمضان الذی انزل فیه القران» ماه
رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است .بنابراین طبق
آیه شریفه «و ّ
ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمومنین»
یکی از مهمترین جنبههای معنوی شب قدر ،تالوت قرآن و تدبرّ
در معانی آیات الهی ،کتاب رحمتی که شفای همه دردهاست،
میباشد .حجت االسالم علوی زنجانی با اشاره به اهمیت باالی
تدبر ،دقت و تالوت قرآن کریم نزد اهل بیت (علیهم السالم) به
خصوص شهید ماه مبارک رمضان ،گفت :امیرالمومنین (علیه
السالم) در توصیف و اهمیت قرآن کریم میفرماید« :قرآن
نوری است که خاموشی ندارد و چراغی است که درخشندگی
آن زوال نمیپذیرد .دریایی است که ژرفای آن درک نمیشود،
راهی است که رهروی آن گمراه نمیگردد و شعلهای که نور آن
تاریک نمیشود .فرقان و جدا کنندهای است که هرگز درخشش
و برهانش خاموش نمیگردد .بنای ستونهای آن هرگز خراب
نمیشود و شفا دهندهای است که همه بیماریها را میزداید».
تأثیر تالوت قرآن در تعالی انسان
پژوهشگر تاریخ اسالم در ادامه تصریح کرد :تالوت قرآن اگرچه
در هر زمان و مکانی در تقویت باورهای دینی و حفظ معنویت ما
مؤثر است ،ولی در ماه مبارک رمضان به ویژه در شبهای قدر
تأثیر بی نظیری دارد .به همین خاطر عالمان دین از این فرصت
مغتنم استفاده میکنند .نقل شده است که عالمه طباطبایی
(ره) شبهای ماه مبارک رمضان تا صبح بیدار بود ،مقداری
مطالعه میکرد و بعد از آن به قرائت قرآن و دعا و نماز میپرداخت.
مرحوم میرداماد هر شب  ۱۵جز قرآن میخواند و امام خمینی
(رحمت الله علیه) در ماه مبارک رمضان هر روز ده جز قرآن تالوت

(ع)

می داند و می فرماید« :دل های نیکوکاران شیفته او گشت؛ توجه دیده ها به سوی او
است .خدا به برکت وجود او ،میان دل ها الفت و مهربانی ایجاد کرد ،آتش دشمنی ها را
خاموش نمود و مردم را با یکدیگر الفت داد و برادر ساخت ».امام (ع) همچنین در خطبه
 ۱۹۲رهاورد بعثت پیامبر(ص) را وحدت میان مسلمانان برشمرده است« :به نعمت های
بزرگ الهی که هنگامه بعثت پیامبر (ص) بر آنان فرو ریخت ،بنگرید که چگونه اطاعت آنان
را با دین خود پیوند داد و با دعوتش آنها را به وحدت رساند».
عدالت اسالمی در بینش امام علی(ع)
در بینش امام علی (ع) عدالت اسالمی جایگاه واالیی دارد و از نظر حضرت(ع) ،میان
وحدت و عدالت ارتباط تنگاتنگی است و فقط با وحدت می توان به عدالت رسید .چنان
که ایشان در خطبه ۱۱۶می فرماید« :آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق
مردم را بپردازد ،حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت
برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار گردد .پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومت
امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس گردد ،اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند ،یا
زمامدار بر رعیت ستم کند ،وحدت کلمه از میان می رود ،نشانه های ستم آشکار و نیرنگ
بازی در دین فراوان می گردد و راه گسترده سنت پیامبر(ص) متروک ،هواپرستی فراوان،
احکام دین تعطیل و بیماری های دل فراوان شود ».در بینش الهی امیرمومنان (ع)،
حکومت اسالمی ،نقش مؤثری در ایجاد وحدت و یکپارچگی امت دارد؛ زیرا امتی که با
داشتن هدف الهی ،در مسیر تکامل گام بر می دارد ،به ناچار باید به رهبری تمسک جوید
که تبلوری از آرمان الهی و مورد قبول و پذیرش و دلیل تحرک و پویایی باشد .امام(ع) با
اشاره به سیاستی که زمامدار جهت حفظ نظام باید به کار گیرد ،لزوم حکومت و نقش آن
در وحدت امت را چنین بیان می فرماید« :نقش زمامدار نسبت به ملت ،مانند رشته ای
است که ُمهره ها را گرد آورده و به یکدیگر پیوند می دهد .اگر رشته بگسلد ،دانه ها از هم
می پاشند و به تمامی گرد نمی آیند».

(علیهم السالم)

میکرد و میفرمود« :هر کس بخواهد از آدمیت سر در بیاورد و
آدم بشود باید دائم قرآن بخواند» استاد حوزه علمیه ر گفتگو با
مهر با اشاره به آیه ّ
«تنزل المالئکة و ّ
الروح فیها بإذن ربهم من کل
امر» ،دومین اتفاق مهم در شب قدر را «نزول مالئکة الله» بیان کرد
و افزود :به اذن پروردگار عالم در شب قدر ،مالئکه و روح که بزرگ
مالئکه میباشد و جایگاه بسیار باالیی نزد خداوند دارد ،به زمین
فرود میآیند و طبق روایات ائمه معصومین (علیهم السالم)،
جمعیت مالئکه نازل شده از آسمانها و سدرة المنتهی به قدری
فراوان است که کره زمین به شدت تنگ میشود .فرشتگان از سر
شب تا صبح بر هر مؤمنی که که مشغول عبادت باشد بگذرند با او
مصافحه میکنند و به او سالم میدهند؛ بلکه هیچ خانه و مکان
و یا انسان مؤمنی نیست مگر آنکه فرشتهای در شب قدر نزد او
میرود و به او سالم میدهد ،مگر خانه افراد شرابخوار ،خورنده
گوشت خوک و کسانی که از راه حرام جنب شوند و هم چنین
خانههایی که سگ یا خوک در آن باشد.
تجلی والیت در شب قدر
پژوهشگر تاریخ اسالم با توضیح اینکه سومین اتفاق مهم در
شب قدر« ،تجلی والیت» است ،تاکید کرد :هیچ عبادتی در
هیچ زمان و مکانی بدون والیت اهل بیت (علیهم السالم) پذیرفته
نیست .نقل است از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به
امیرالمومنین (علیه السالم) که فرمودند« :یا علی اگر بندهای از
بندگان خدا به اندازه عمر نوح ،خدا را عبادت کند و به اندازه کوه
احد طال در راه خدا انفاق کند و هزار بار پای پیاده به مکه رود و
اعمال حج به جا آورد و در راه دفاع از دین پیوسته بین صفا و مروه
جهاد کند و سرانجام در آن مکان مقدس مظلومانه کشته شود،
ً
اما پایبند والیت شما اهل بیت (علیهم السالم) نباشد قطعا بوی
بهشت هرگز به مشام او نخواهد رسید».
ً
حجت االسالم علوی زنجانی در ادامه افزود :اساسا فضیلت

شب قدر تجلی والیت امیرالمومنین و ائمه اطهار (علیهم السالم)
میباشد .روزی ،تعدادی از اصحاب امام جعفر صادق (علیه
السالم) در محضر ایشان از شب قدر صحبت میکردند ،حضرت
فرمود« :برتری سوره قدر بر دیگر سورهها آشکار است ،به سبب
آنکه والیت امیرالمومنین (علیه السالم) در شب قدر نازل شد».
پیامبر اسالم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به
امیرالمومنین علی (علیه السالم) فرمود« :خداوند در شب قدر
تمام چیزهایی را که تا روز قیامت به وجود میآید مقدر کرده است،
از جمله والیت شما ،و والیت امامان معصوم از فرزندان شما را»
و حکمت توسل به چهارده معصوم (علیهم السالم) و دعا برای
سالمتی امام زمان (ارواحنا له الفدا) با خواندن دعای سالمتی
حضرت «اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن …» به همین
موضوع مهم بر میگردد.
حجت االسالم علوی زنجانی ،چهارمین اتفاق مهم و جلوه
معنوی شب قدر را «بیدار ماندن و ارزیابی عملکردهای گذشته
انسان» ،دانست و گفت :البته در این بیداری نباید به بیداری
چشم قناعت کرد ،چرا که بصیرت و بیداری دل که دردها را درمان
میکند و مقام تقرب به خداوند را برای انسان فراهم میسازد
بسیارمهمتراست.انسانمحبتومهربانیونعمتهایبیشمار
خداوند را باید یادآور شود و از سوی دیگر کوتاهی و تقصیرات و
گناهان خود را برشمارد و با ندامت و پشیمانی اشک و توبه و انابه
و استغفار ،آلودگیهای دل خود را پاک کند تا لیاقت رزق معنوی
بیشترگردد.
ارزش خضوع و دعای انسانها به درگاه الهی
پژوهشگر تاریخ اسالم با اشاره به اینکه دعا و مناجات آب حیات
و روح عبادت انسان است ،افزود :از نگاه قرآن کریم ،ارزش
انسانها در پیشگاه خداوند به دلیل خضوع و دعای آنهاست «قل
َ َُ
عبؤا بکم ربی لوال دعاؤکم» بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم
ما ی
برای شما هیچ ارزشی قائل نیست .انبیا و اولیا خدا همواره در
کارهای مهم ،دست دعا به درگاه پروردگار بر میداشتند و با دعا
و یاد خدا ،توان و نیرو میگرفتند .حضرت نوح (علیه السالم)،
در آن طوفان هولناک ،وقتی سوار بر کشتی شد ،مأموریت پیدا
کرد برای نجات خود و همراهانش دعا کند .حضرت موسی (علیه
السالم) نیز هنگامی که از ترس فرعون به سوی مدین فرار میکرد
دست به دعا برداشت و از خداوند خواست که راه درست را به او
نشان دهد .استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه دعا و نیایش در
هر زمانی خوب و سازنده است ولی در مانند شب قدر به اجابت
بسیار نزدیک تر است ،گفت :بهترین زمان برای دعا ،ماه مبارک
رمضان و به ویژه شبهای قدر دانسته شده است .در مناجات
حضرت موسی (علیه السالم) با پروردگار متعال ،حضرت موسی
وقتی از خدا قرب او را خواست ،خداوند فرمود قرب مرا در احیای
شب قدر جست جو کن و زمانی که حضرت موسی رحمت
خدا را درخواست کرد خدا رحمتش را در محبت و رحم کردن
به نیازمندان در شب قدر معرفی کرد .حجت االسالم علوی
زنجانی در پایان افزود :خداوند متعال جواز عبور از پل صراط را
با دادن صدقه در شب قدر به حضرت موسی معرفی کرد و زمانی
که حضرت موسی ،بهشت را با همه نعمتهایش از خداوند
درخواست کرد ،خداوند ،آن را در گرو تسبیح در شب قدر معرفی
نمود و به او فرمود :نجات از آتش جهنم با استغفار زیاد در شب
قدر ،و رضایت و خشنودی خداوند با کثرت نماز در شب قدر
حاصل خواهد شد.

اقتصادی5
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یک کارشناس بازار سرمایه پاسخ می دهد؟

معامالت بورس در هفته جاری به کدام سمت میرود؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :انتظار داریم در هفته جاری همچنان روند
سنگین و قوی در بازار شکل نگیرد و به نظر می رسد با بازاری به نسبت متعادل و
معقولیروبروباشیم.
روند معامالت بازار سهام در ابتدای هفته گذشته طبق پیشبینیها پیش رفت
و این بازار در ادامه روند نزولی چند وقت گذشته معامالت خود را بر مدار نزولی
آغاز کرد.
اکثر فعاالن و کارشناسان حاضر در بازار نخستین عامل ایجاد چنین روندی در
بازار را وجود ابهام در زمینه مساله برجام اعالم کردند و معتقد بودند که این موضوع
میتواند به شدت بر روند نزولی قیمت ارز و سهام دالری محور در بازار داخلی
تاثیرگذار باشد ،همچنین در کنار این موضوع به بحث برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری ایران در خرداد ماه اشاره شده است که تقاضا در این بازار تحت تاثیر قرار
گرفته است و نقدینگی چندانی وارد این بازار نمیشود.
بعد از مدتها تالش از سوی مسووالن حاضر در بازار برای بهبود وضعیت
معامالتبورس،هفتهگذشته«محمدعلیدهقاندهنوی»،رییسسازمانبورس
و اوراق بهادار از بسته پیشنهادی  ۷+۳بازار سرمایه خبر داد و اعالم کرد که سه
مصوبهآناجراییمیشودوهفتمورددیگرمنوطبهتاییدشورایعالیهماهنگی
اقتصادی است .وی اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق
تثبیت بازار ،رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیالت
بانکی و اعطای اقامت  ۵ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام را از
جمله مصوباتی دانست که در بازار سرمایه اجرایی خواهد شد.
همچنین رییس سازمان بورس موضوع واریز باقی مانده منابع مالی از صندوق
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه را شفاف سازی و اعالم کرد طبق مصوبه
قبلیبایدازمحلصندوقتوسعهملی،صندوقتثبیتوتوسعهبازارتجهیزمیشد،
به این ترتیب مقرر شد باقیمانده واریزی به صندوق های تثبیت و توسعه بازار و
امکان انتشار اوراق با تضمین دولت برای تزریق این منابع هم انجام شود.

انتشار چنین صحبتهایی توانست بار دیگر اعتماد سهامداران را به این بازار
بازگرداند و شاهد رونق معامالت بازار سهام ،افزایش تقاضا و سبزپوشی دوباره
شاخص بورس در بازار باشیم.
عواملتاثیرگذاربرتقویتتقاضادرمعامالتهفتهگذشته
«امیرعلی امیرباقری» به روند معامالت بورس در هفتهای که گذشت اشاره کرد
و افزود :بازار در ابتدای هفته گذشته فعالیت خود را با فشار فروش آغاز کرد اما با
نزدیک شدن به انتهای هفته سمت خریدار قوی تر و تا حدودی موضوع تقاضا در
بازار ترمیم شد .وی به عوامل تاثیرگذار بر تقویت تقاضا در معامالت هفته گذشته
بازار تاکید کرد و گفت :یکی از مهترین علل تاثیرگذار قیمتهای جهانی بود که
با توجه به اتمام نسبی موضوع کرونا در برخی از کشورها و خروج آنها از قرنطینه،
حرکتبهسمترشداقتصادیومصرفدرکامودیتیهاباروندصعودیهمراهشد
و به دنبال آن نرخ کامودیتی ها افزایش پیدا کرد .امیرباقری اظهار داشت :تغییر
روند قیمتهای جهانی ،در بازار داخلی بر سهام وابسته به قیمت های جهانی
تاثیرگذار بودند و باعث افزایش قیمت سهای و تقاضا در بازار داخلی شد.
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار بر تقویت تقاضا تاکید کرد و
گفت :نکته دیگری که در بازار با آن روبرو شدیم ،بحث قول رییس بانک مرکزی
در زمینه احتمال تجدیدنظر در نرخ تسعیر ارز بانک ها و در نظر گرفتن مالحظات
خاصی در این مورد بود که توانست بخشی از نگرانی های فعاالن را در این حوزه
کاهش و سمت تقاضا در بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
واریز  ۲۰۰میلیون دالر به بورس برای حمایت از بازار سرمایه
وی به بحث صورت گرفته در زمینه تبدیل  ۲۰۰میلیون دالر به ریال اشاره کرد و
افزود :قرار است این رقم در راستای تقویت بازار سرمایه و حمایت از قیمت ها به
بازار تزریق شود البته بعدها نگرانی هایی مبنی بر تورم زا بودن این اقدام مطرح شد
که بانک مرکزی در جوابیه ای اعالم کرد این مبلغ از منابع واقعی تبدیل می شود و
باعثتضعیفپایهپولملیوتورمنخواهدشد.امیرباقریخاطرنشانکرد:اینپول

از لحاظ رقمی و عملکردی تاثیری بر تورم ندارد و فقط جهت بازگشت برای اعتماد
به بازار سرمایه و حمایت از این بازار در اختیار صندوق توسعه بازار قرار می گیرد تا
بتواند قدری سمت تقاضا را تقویت کند و ثبات را به بازار بازگرداند.
پیشبینی روند معامالت بورس در هفته جاری
این کارشناس بازار سرمایه به روند معامالت بورس در هفته جاری اشاره کرد و
افزود :انتظار داریم در هفته جاری همچنان روند سنگین و قوی در بازار شکل
نگیرداماازبازاریکپارچهقرمزهمفاصلهخواهیمگرفت؛بنابراینبابازاریبهنسبت
متعادل و معقول تری روبرو هستیم که همین امر منجر به این می شود تا به مرور
نگاه ها دوباره به بازار سرمایه بازگردد و تا حدودی از نگرانی فعاالن بازار کاسته شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :یکی از نکاتی که باید به آن دقت کرد
این است که نه تنها بورس بلکه سایر بازارها با ورود اقتصاد ایران به فاز نسبی رکودی
و روشن شدن چشم اندازهای سیاسی تحت تاثیر قرار می گیرند و بر معامالت آنها
تاثیرگذار خواهند بود .وی به گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص
بازار مسکن و حکایت آن از کاهش سه درصدی قیمت ملک در ماه گذشته اشاره
کرد و افزود :به هر حال در این دو سال این کاهش قیمت ،کاهشی پررنگی بوده
است و انتظار داریم این رویه در میان مدت ادامه پیدا کند .امیرباقری به بازار
ارز و طال اشاره کرد و گفت :این دو بازار به شدت همبستگی به چشم اندازهای
سیاسی دارند و این بازارها هم در کوتاه مدت با ترمیم چشم اندازهای سیاسی و
تورم انتظاری روند صعودی سنگین را به خود نمی گیرند.
اینکارشناسبازارسرمایهخاطرنشانکرد:حاکمیتاقتصادیبابررسیمتغیرها
و آمارها به این نتیجه رسیده است که جلوی سرکوب نرخ ارز را بگیرد و در میان
مدت و بلندمدت نرخ ارز را با واقعیات اقتصادی تنظیم کند تا از انتقال تورم به آینده
جلوگیری شود و دوباره شاهد ورود شوک به بدنه بازارها نباشیم .وی ادامه داد:
ماحصل این بحث این است که نه تنها بازار سرمایه بلکه کلیه بازارها در کوتاه مدت
از روند صعودی سنگین محروم خواهند بود و اقتصاد ایران به مرور به سمت واقعی
سازی پیش می رود .امیرباقری با بیان اینکه بحث آزادسازی قیمت ها یکی از
مهمترینمباحثیاستکهاقتصادایرانهمیشهچشمانتظارآنبودهاست،افزود:
متغیرها نشان می دهد به مرور این آزادسازی وارد نرخ ارز شود و امید می رود که
به سایر متغیرها سرایت کند تا در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد کشور شاهد
اقتصاد دستوری نباشیم و وارد اقتصاد بازار باز به معنای امروزی شویم.
وجود ابهامات قانونی در رمز ارزها
این کارشناس بازار سرمایه به بازار رمز ارزها اشاره کرد و افزود :موضوعی که اکنون
باید در زمینه رمز ارزها مورد توجه بسیاری از فعاالن بازار قرار گیرد این است که نگاه
بنیادی به این رمز ارزها بحث پیچیده ای است ،به گونه ای که افرادی که به دنبال
بررسی و مواجهه به این بازار هستند اذعان دارند که این بازار به راحتی تحلیل پذیر
نیست و با برخی از ابهامات قانونی همراه است.
وی با تاکید بر اینکه اکنون در ایران نمی توان رمز ارزها را به عنوان دارایی حساب
کرد ،گفت :با توجه به این موضوع به سرمایه گذاران توصیه می شود که با در نظر
گرفتن ریسک باالی رمز ارزها بخش اندک سرمایه گذاری را به سرمایه گذاری در
این بازار اختصاص دهند تا در صورت نوسانات قیمتی شامل ضرر و زیان های
سنگین در این بازار نشوند.
امیرباقری با اشاره به سهامداران گفت :از آنجایی که بازار سرمایه و سایر بازارها در
حال حرکت به سمت تحلیل محور شدن هستند به فعاالن بازار توصیه می شود تا
دانش تحلیل را بیاموزند ،تحت تاثیر سیگنال های ارائه شده در فضای مجازی قرار
نگیرند و سعی کنند براساس پارامترهای بنیادی آتی دست به سرمایه گذاری بزنند
تا بتوانند سودی را از این بازار از آن خود کنند.

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  139960330002020332مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002253مربوط به حسین
یاری فرزند حسن درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت226/50مترمربع پالک شماره
فرعی از  2185و  2186اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه
 85دفتر (310م الف)9562
 -2رأی شماره  139960330002021956مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000219مربوط به مختار
افراسیابی فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت120مترمربع پالک
شماره فرعی از  2172اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
عبدالعلی بیگدلی آذری ورثه رضا بیگدلی آذری و تاجی بیگدلی آذری (م الف)9563
 -3رأی شماره  139960330002022131مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000362مربوط به جواهر
قاسمی فرزند بهرامعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت128/46مترمربع پالک
شماره فرعی از  1970اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
ابراهیم علی فرخ صفحه 43دفتر(223م الف)9565
-4رأی شماره  139960330002021204مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001086مربوط به محمد
حسابی نژاد فرزند علی اصغر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 90مترمربع پالک
شماره فرعی از  2277/1/300اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از محسن عباسی صفحه 427دفتر(174م الف)9566
-5رأی شماره  139960330002021072مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002440مربوط به هادی
یارمتاقلی فرزند سوارعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60/68مترمربع پالک
شماره فرعی از 2190اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
سیما خطیبی صفحه 259دفتر(67م الف)9567
-6رأیشماره 139960330002022139مربوطبه پرونده کالسه 1399114430002001652مربوطبهغالمرضا
نوبهاری فرزند ابراهیم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 115/15مترمربع پالک
شماره فرعی از 1955اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
عباسافسر(مالف)9570
-7رأی شماره  139960330002007107مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001596مربوط به مهدی
فرهادی فرزند جواد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 90مترمربع پالک شماره
 1876/5اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از نصراله سهرابی(م
الف)9571
-8رأی شماره  139960330002015487مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002504مربوط به علی
شعبانیفرزندمحرمعلیدرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت23مترمربعپالکشماره
 151/222فرعی از 1939اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از وراث مرحوم مسعود روحی صفحه  544دفتر (79م الف)9572
-9رأی شماره 139960330002020473مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001323مربوط به قربانعلی
طالبی جلیل فرزند شکرعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت105مترمربع پالک
شماره فرعی از 2304اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
محمدحسین و علی ذوقی روشن صفحه 50دفتر(10م الف)9597
-10رأیشماره 139960330002021922مربوطبهپروندهکالسه 1399114430002001818مربوطبهحسین
حسینی آتدره سی فرزند علی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 54/10مترمربع
پالک شماره فرعی از 1943/20اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
صفحه 461دفتر(623م الف)9598
-11رأی شماره  139960330002022230مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001840مربوط به سید
حبیب موسوی فرزند محمود درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 61مترمربع پالک
شماره فرعی از 1946/90اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از ابوالقاسم گنجی صفحه 471دفتر(119م الف)9599
-12رأی شماره  139960330002022205مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000185مربوط به

محمدحسین صادقی فرزند زمان درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت120مترمربع
پالک شماره فرعی از2306اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از حسین زرین اقبال صفحه 196دفتر(88م الف)9600
-13رأی شماره  139960330002022469مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001337مربوط به رشید
کالنتری فرزند رستم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت120مترمربع پالک شماره
فرعی از1978اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از بهرامعلی
قاسمی صفحه 129دفتر(555م الف)9601
-14رأی شماره  139960330002020360مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001403مربوط به سمیه
سادات کرباسی حسینی فرزند سید عیسی درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت 133/50مترمربع پالک شماره فرعی از  2531اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعهنامهعادیوخریداریمعالواسطهازعباسعلیدامادآرانی(نامخانوادگیبهعامریاصلتغییریافته)وکبریحسن
پور صفحه  550و 553دفتر (264م الف)9602
-15رأی شماره  139960330002020358مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000657مربوط به مجید
عبدکریمی فرزند ماشااله در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
133/50مترمربع پالک شماره فرعی از 2531اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از عباسعلی داماد آرانی (نام خانوادگی به عامری اصل تغییریافته) و کبری حسن پور صفحه 550و
 553دفتر (264م الف)9603
-16رأی شماره  139960330002020869مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000774مربوط به
رضیه کوچکی فرزند مرتضی درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
113/16مترمربع پالک شماره فرعی از 1867اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از محمود و محمدجواد وفائی طجر صفحه 534دفتر(318م الف)9604
-17رأی شماره  139960330002020872مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000775مربوط به
علی وفائی فرزند هادی درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
113/16مترمربع پالک شماره فرعی از 1867اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از محمود و محمد جواد وفائی طجر صفحه 534دفتر(318م الف)9605
-18رأی شماره  139960330002019349مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000849مربوط
به ابوالفضل قلیزاده فرزند محمدعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
45/50مترمربع پالک شماره فرعی از 1972و1973اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 1973اصلی تبدیل شده
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فاطمه امینی صفحه  67دفتر
(40م الف)9606
-19رأیشماره 139960330002022018مربوطبهپروندهکالسه 1399114430002001341مربوطبهمحبوبه
رنجبر صفی آباد فرزند محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 92/92مترمربع
پالک شماره 4فرعی از1565اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت
دفترالکترونیکی(9536مالف)9607
-20رأی شماره  139960330002022165مربوط به پرونده کالسه  1394114430002000991مربوط به قنبر
بیرام نژاد فرزند خالقویردی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت211مترمربع پالک
شماره فرعی از 2170اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
مجتبی اکبرزاده صفحه 10دفتر(75م الف)9610
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 آرمان ملی)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/28:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/02/13:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

مدیرعاملاتحادیهدامهایسبککشور:

کمبودتولیدگوشتقرمزنداریم

مدیرعامل اتحادیه دامهای سبک کشور گفت :اواخر زمستان پارسال میشها
زایمان کردند و برهها با وزنهای حدود  ۳۰تا  ۳۵کیلوگرم اکنون در حال عرضه به
بازار هستند و بر این اساس ،کمبود تولید گوشت قرمز وجود ندارد.
«افشین صدر دادرس» یکی از عوامل گرانی گوشت قرمز را حضور دالالن
دانست و افزود :با شیوع کرونا و افزایش قیمت تمام شده گوشت قرمز بحث داللی
و کاهش توان خرید مردم مزید بر علت شد ،تا جایی که در برخی ماه ها دام سبک
ما مشتری نداشت و این مساله ضرر تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دام سبک ادامهداد :باتوجه به شرایط کنونی انتظار
میرود تمهیداتی اندیشیده شود که با ساماندهی بخش توزیع و مناسب و متعادل
شدن قیمت ها مشکل گوشت قرمز در تولید و عرضه کاهش یابد.
کمبود جو دامی
وی با بیان اینکه همچنان کشور با کمبود جو دامی روبهرو است ،گفت :با توجه
به روند خشکسالی امسال ،نیازمند تامین جو مورد نیاز کشور برای تغذیه دستی
به دامها هستیم .دادرس اظهار داشت :نخستین ماده مورد نیاز خوراک دام ،جو
و سپس ذرت است.
مدیرعامل اتحادیه دام های سبک کشور ،علت دیگر گرانی گوشت قرمز در
ماههای اخیر را کاهش واردات جو و افزایش قیمت این محصول در سال گذشته
دانست و گفت :جو تولید داخل کفاف بازار را نداد و با کاهش عرضه ،شاهد افزایش
قیمت بودیم .وی اضافهکرد :بنابراین قیمت هر کیلوگرم جو تولید داخل متاثر از
کاهش واردات این محصول به  ۶هزار تومان رسید که علت اصلی افزایش قیمت
گوشت قرمز است .دادرس تصریح کرد :طبق آمارهای موجود ،سال گذشته کمتر
از ۲میلیون تن جو وارد شد که نیاز کشور را تامین نکرد ،اما در مقابل شاهد افزایش
واردات ذرت بودیم در حالی که ذرت برای خوراک طیور و دام های شیری بهکار
گرفته میشود و برای دامهای گوشتی در وهله نخست جو نیاز است.
وی بر این باور است که اگر سال گذشته به تشکلها اعتماد و در تصمیم گیریها
از مشورت آنها استفاده میشد ،شاید به این مشکل برخورد نمیکردیم.
مدیرعامل اتحادیه دام های سبک کشور گفت :امسال به دلیل خشکسالی و
کمبود علوفه در مراتع ،نیازمند خوراک دستی به دامهای گوشتی هستیم که باید
جو مورد نیاز کشور تامین شود در غیر این صورت بهطور قطع در  ۶ماهه دوم سال
با مشکل جدی کمبود گوشت قرمز روبهرو خواهیم شد.
وی خاطرنشانکرد :این درحالی است که هر ساله در ۶ماهه نخست ،دام سبک
نیازمند تغذیه دستی نیست و از مراتع استفاده میشود اما امسال شاهد مراتع کم
بازده هستیم که باید دام به صورت دستی تغذیه شود.
دادرس افزود :با توجه به خشکسالی امیدواریم واردات جو در سال جدید جزو
اولویتهایوارداتنهادههاباشدکهشایدبتواندکمبودسالگذشتهراجبرانکند.
به گفته وی ،همچنین  ۳۰درصد دام تولیدی کشور در اختیار عشایر کشور قرار
دارد که باید از تغذیه دستی بهرهمند شوند.
قائم مقام وزیر صمت:

شکرگراننمیشود

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی تاکید کرد که
تغییری در نرخ شکر ایجاد نمیشود ،اما زیر بار پنج نرخی بودن شکر در بازار نرفت
و گفت که مبنای این نرخها متفاوت است.
محمدصادقمفتح،قائممقاموزیرصمتدراموربازرگانیدریکبرنامهتلویزیونی
اظهارکرد:منسجمترینشبکهتوزیع،فروشگاههایزنجیرهایاستکهبدونهیچ
محدودیت شکر در آنجا عرضه میشود البته به این معنا نیست که در صنف توزیع
نمیشود بلکه در صنف لبنیات و خوار و بار هم شکر توزیع میشود ،ولی شبکهای
کهتنظیموتعادلبازارراانجاممیدهددرفروشگاههایزنجیرهایاعمالمیشود.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه باید نرخ شکر در بخش صنف و صنعت
جدا شود ،تصریح کرد :قیمت شکر در بخش خانوار  ۸۷۰۰تومان است که در
حال حاضر اعمال میشود .اگر کرایه حمل ،هزینه های بانکی ،خرده فروشی و
عمده فروشی را در نظر بگیریم نرخ شکر اعالم شده صحیح است .شکر با قیمت
 ۶۳۰۰تومان به واحدهای بسته بندی میرسد که این واحدها با در نظر گرفتن
هزینه مالی ،بسته بندی و غیره به قیمت ۸۷۰۰تومان به دست مصرف کننده می
رسانند و قیمت شکر صنف و صنعت نیز  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان است.
مفتحبابیاناینکهتوزیعشکربدونمحدودیتانجاممیشود،تصریحکرد:یکی
از اقالمی که در ایام عید و ماه مبارک رمضان پیک مصرف دارد شکر است و بر
اساس گزارشات تا امروز مشکلی در توزیع نیست .به عبارت دقیقتر در بازار شکر
کمبود عرضه وجود ندارد و زمانی که شکر به واحد بسته بندی میرسد هزینه بسته
بندی آن محاسبه میشود و قیمت دوم پیدا میکند.
مفتح در ادامه تاکید کرد که تغییری در نرخ شکر ایجاد نمیشود چون هیچکدام
از عوامل تعیین کننده نرخ ،تغییر نکرده است و توزیع هم به شکل گسترده ادامه
خواهد داشت و مشکلی وجود ندارد .از طرف دیگر پیک مصرف شکر در ایام عید
و ماه رمضان است که عمده تولید کنندگان قبل از ماه رمضان و ایام عید سهمیه را
دریافت میکنند .شکر جزو کاالهایی است که در توزیع آن مشکلی وجود ندارد.
همچنین در حالی که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با حضور در این برنامه
مجددا موضوع پنج نرخی بودن شکر را مطرح کرد ،قائم مقام وزیر صمت در امور
بازرگانی اظهار کرد که قیمت اعالم شده و پنج نرخ برای شکر صحیح نیست ،بلکه
مبنای آن متفاوت است .محدودیتی در توزیع شکر وجود ندارد.

ساختارقیمتگذاریخودرو
تغییرمیکند؟
در شرایطی که شورای رقابت هنوز تصمیم قطعی خود برای تغییر در قیمت
رسمی خودرو در بهار ۱۴۰۰را اعالم نکرده ،زیان انباشته خودروسازان به بدهی
سنگینآنهامنجرشدهاست.
از حدود  ۱۰سال قبل که شورای رقابت ،بازار خودرو را یک بازار انحصار تلقی و
اعالم کرد که از این پس قیمت محصوالت داخلی این بازار به شکل دستوری اعالم
میشود تا امروز ،همچنان روند اعالم قیمت ادامه داشته و با وجود ایجاد فاصلهای
قابل توجه میان نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد ،شورای رقابت همچنان اصرار به تداوم
این فرایند دارد.
این شورا در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز سال گذشته قیمتهای جدید
خودروسازان را اعالم کرد اما در زمستان پارسال و بهار امسال هنوز قیمت جدید
را اعالم نکرده و به نظر میرسد همین موضوع فشار را بر خودروسازان و فعاالن
این حوزه افزایش داده است .محمدرضا نجفی منش – عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد :بر خالف برخی اظهارنظرها مشکل اصلی صنعت
خودرو در سالهای گذشته نه تحریمهای خارجی که تصمیمات غلط داخلی
و فشاری است که از این محل به تولیدکنندگان وارد شده است .وی ادامه داد:
فرض کنید تولید یک محصول ۵۰میلیون تومان تمام میشود اما با قیمت گذاری
دستوری تولیدکننده را مجبور میکنند که آن را ۴۰میلیون تومان بفروشد .نتیجه
چنین سیاستی شرایط امروز خودروسازان است که آن را میبینیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری رانتی گسترده در
بازارخودروبهوجودآورده،بیانکرد:وقتیفاصلهمیانقیمتکارخانهوقیمتبازار
چند ده میلیون تومان باشد ،میبینیم که کارخانه هزار دستگاه خودرو را عرضه
میکنداماناگهانیکمیلیوننفربرایاینخودروثبتناممیکنند.بخشمهمی
از این جمعیت صرفا به دنبال به دست آوردن رانت و فروش خودرو با قیمتی فراتر در
بازار آزاد هستند .نجفی منش با اشاره به زیان انباشته خودروسازان گفت :براوردها
نشان میدهد که میزان زیان خودروسازان به  ۲۷هزار میلیارد تومان رسیده و آنها
بیش از این رقم زیان را به قطعه سازان بدهکار هستند .سوال این است که آیا
میتوان با همین شرایط ادامه داد؟
وی خاطرنشان کرد :تا زمانی که تکلیف این قیمت گذاری دستوری مشخص
نشود ،احتماال شرایط به همین شکل باقی خواهد ماند .در زمستان سال گذشته
از اصالح شیوه قیمت گذاری دستوری خبر دادند اما با گذشت چند ماه هنوز
خبری از این تغییر نیست و فشار بر تولیدکنندگان ادامه دارد.
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َ
آرشاکبریلژیونرایرانیباشگاهفیضکندتاجیکستان؛

طلسمشکنی پرشورها بعد از ۵سال؛

رویارویی مجدد تراکتور با النصر

تراکتور بعد از پنج سال به دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و
یک بار دیگر حریف تیم النصر شد؛ البته این بار النصر عربستان.
تیم فوتبال تراکتور تبریز یکی از سه تیم ایرانی بود که موفق شد از گروه خود
صعود کند و به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.
شاگردان رسول خطیبی تنها تیم بدون باخت مسابقات در منطقه غرب آسیا
بودند که موفق شدند با پنج کلینشیت به دور دوم برسند .چهار تساوی و  ۲برد
ماحصل کار تیتیها بود و حاال آنها یکی از دراماتیکترین صعودهای خود را
جشنگرفتند.
تراکتور در ششمین حضور خود در لیگ قهرمانان آسیا موفق به دومین صعود
شد .این تیم تبریزی پیش از این در فصلهای ،۱۳۹۲-۱۳۹۳ ،۱۳۹۱-۱۳۹۲
۱۳۹۳-۱۳۹۴و  ۱۳۹۶-۱۳۹۷موفق به صعود از گروه خود نشده بود اما این بار
همانند فصل ۱۳۹۴-۱۳۹۵توانست به دور یک هشتم نهایی راه پیدا کند.
تراکتور در لیگ قهرمانان آسیای سال  ۲۰۱۶با تیمهای الهالل عربستان،
پاختاکور ازبکستان و الجزیره امارات همگروه بود و موفق شد با  ۱۲امتیاز ،باالتر از
نماینده عربستان سرگروه شود و به مرحله بعدی برسد .تراکتور در دور یک هشتم
نهایی اما بعد از باخت چهار بر یک در دیدار رفت مقابل النصر امارات ،در بازی
برگشت برد سه بر یک را دشت کرد ولی در نهایت با نتیجه پنج بر چهار شکست
خورد و از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.
این بار و در سال  ۲۰۲۱تراکتور با  ۲امتیاز کمتر در گروهش دوم شد و به مرحله
یک هشتم رسید .دست بر قضا این بارهم النصر رقیب تراکتور در دور دوم شده اما
النصر عربستان .باید دید رسول خطیبی میتواند طلسمشکنی کند و پرشورها را
برای اولین بار به جمع هشت تیم برتر آسیا برساند یا اتفاق دیگری رخ خواهد داد.

پیغام از تاجیکستان به یحیی« :استقالل» ما را دست کم نگیرید

مهدیزادهبازهمنتوانستمجوزحضوردرالمپیکرابگیرد؛

ناکامیستارهکاراتهقم
در لیگ جهانی 2021

ستاره پرمدال کاراته استان قم با قبول تنها یک شکست مقابل حریف ایتالیایی
از پیکارهای لیگ جهانی کاراتهوان در شهر لیسبون پرتغال دست خالی بازگشت.
برپایه این گزارش  ،مسابقات لیگ جهانی کاراتهوان به میزبانی شهر لیسبون
پرتغال با حضور بیش از 750کاراتهکا از 87کشور دنیا به انجام رسید ،رقابتهایی
که آخرین مرحله از پیکارهای کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ موسوم به
لیگجهانیکاراتهوانمحسوبمیشد.
تیم ملی کشورمان در این پیکارها به سرمربیگری سیدشهرام هروی ،مربیگری
یزاده
ب ذبیحالله پورشیب در وزن منهای  ،84امیر مهد 
حسن روحانی و با ترکی 
و امیررضا میرزایی در وزن منهای  ،67بهمن عسگری وزن منهای  ،75سجاد
جزاده وزن به اضافه  84بخش مردان به میدان رفت.
گن 
در شرایطی که تیم بانوان ایران نیز با ترکیب حمیده عباسعلی در وزن به اضافه
 ،68رزیتا علیپور در وزن منهای  ،61سارا بهمنیار در وزن منهای  ،50طراوت
خاکسار در وزن منهای 55و فاطمه صادقی در بخش کاتای انفرادی به مربیگری
سمانه خوشقدم راهی این رقابتها شده بود ،وحید مومنی دبیر فدراسیون کاراته
سرپرستی این تیم را بر عهده داشت.
یزاده ستاره پرافتخار و مدالآور کاراته استان قم که در وزن منهای 67
امیر مهد 
کیلوگرم این رقابتها گام به میدان گذاشته بود ،در دور نخست به مصاف ابیل
منصورباترگالیازقزاقستانرفتوبابهرهگیریازتجاربسالهاحضوردرمیادین
بینالمللی این رشته به برتری سه بر صفر دست یافت.
کاراتهکای سرشناس استان قم در ادامه رقابتهای این وزن به مصاف بریان
هیلیارد از امریکا رفت و پس از تساوی صفر – صفر در هانتی برنده شد ،اما نتیجه
یزاده نبود و این
سومین رقابت در لیگ جهانی کاراتهوان لیسبون بر وفق مراد مهد 
کاراتهکای پرافتخار قم با نتیجه عجیب و باور نکردنی  11بر  3به لوکا مارسکا از
ایتالیا قهرمان اروپا در سال  2015و دارنده یک طال ،سه نقره و دو برنز لیگهای
جهانی باخت تا با شکست این کاراتهکای ایتالیایی و عدم راهیابی وی به فینال،
یزاده نیز ناباورانه از دور رقابتها کنار رفت.
امیر مهد 
سرپرستاستقالل:

پرسپولیسیهارویتیمخودتمرکزکنند
سرپرست تیم فوتبال استقالل در خصوص اعتراض باشگاه پرسپولیس به زمان
شهرآورد گفت :از دوستان در باشگاه پرسپولیس توقع داریم به جای اینکه دنبال
مسائل دیگری باشند روی تیم خود تمرکز کنند.
نصرالله عبداللهی درباره صعود تیم فوتبال استقالل به مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا ،اظهار داشت :خیلی الزم نیست توضیحبدهم گروه استقالل
چقدر سخت بود ،به طوری که در روز آخر سه تیم  ۸امتیازی بودند و شانس صعود
داشتند .وی ادامه داد :الشرطه عراق با وجود اینکه شانس صعود نداشت ،اما به
مانندبازیباالدحیلقطرباانگیزهظاهرشد.بازیکناناستقاللباهمهوجودشان
در این رقابتها تالش کردند و نشان دادند صعود از این گروه حقشان بوده است.
وی افزود :شادی بازیکنان صرفا به دلیل صعود استقالل به مرحله یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا نبود ،بلکه برای عبور از یک گروه سخت و دشوار و
شادی هواداران بود .آنها میدانستند هواداران چه درخواستی از آنها دارند و با
وجود خستگی مفرط بازیها تمام توانشان را گذاشتند .سرپرست تیم فوتبال
استقالل خاطرنشان کرد :نکت ه مهم در تیم استقالل در شهر جده عربستان،
نظم مثال زدنی ،اتحاد و همدلی بازیکنان بود که این مسئله حاصل تالش کادر
فنی و در راس آن فرهاد مجیدی بود .وی افزود :سرمربی استقالل به دور از هر
گونه حواشی به همراه همکارانش فضایی ایجاد کرد که مدتها بود ندیده بودیم.
امیدوارمآرامشوتجربهاوبتوانداستقاللرابهجایگاهواقعیاشبرساند .عبداللهی
در خصوص اعتراض باشگاه پرسپولیس به زمان برگزاری دربی و درخواست برای
تعداد بازیهای برابر استقالل با این تیم پیش از شهرآورد گفت :در این مدت که
دوستاندرباشگاهپرسپولیسمصاحبههایمختلفیانجاممیدادند،برایآرامش
تیم هیچ واکنشی نشان ندادیم و پاسخی ندادیم  .توقع داریم به جای اینکه دنبال
مسائل دیگری باشند ،روی تیم خود تمرکز کنند .وی ادامه داد :اگر ما صحبتی
انجامنمیدهیموحرفینمیزنیممعنایشایننیستکهچیزیبرایگفتننداریم.
کاری نداریم بسیاری از تیمها در سالهای گذشته در قبال انواع و اقسام حمایتها
از یک تیم خاص چه صحبتهایی مطرح کردند .انتظار داریم حداقل دوستان در
باشگاه پرسپولیس دنبال فضاسازی برای سود بردن به نفع خود نباشند.
پایان رأفت :

نیمکتپرسپولیسازطالست

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به عملکرد تیمهای حاضر در لیگ
قهرمانان آسیا گفت :بار دیگر از لحاظ فنی به کشورهای همسایه ثابت شد که
فوتبالایرانیقدرتمنداست.
پایان رأفت با اشاره به صعود پرسپولیس ،استقالل و تراکتور به مرحله یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان  ۲۰۲۱آسیا گفت :حضور سه تیم از چهار نماینده فوتبال
باشگاهی ایران در مرحله حذفی نشان میدهد که فوتبال باشگاهی ایران جاه
طلبیهای زیادی در سطح آسیا پیدا کرده است و بازیکنان به خود باوری الزم
رسیدهاند.
کارشناس فوتبال ایران ادامه داد :تیمهای عربی مثل همیشه هزینه زیادی برای
موفقیتدرآسیاکردهبودندامادرعملکمآوردند.آنهابازیکنانچندمیلیوندالری
دارند اما بازیکنان ایرانی توانستند قدرت فیزیکی و ذهنی خود را به رخ بکشند و
باعث موفقیت تیمهایشان شوند .مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس درباره
عملکرد شاگردان یحیی گل محمدی که به عنوان صدرنشین گروه  Eبه مرحله
بعد صعود کردند تصریح کرد :واقعا عملکرد پرسپولیس در سطح آسیا ستودنی
است .این موضوع بسیار لذت بخش بود که شما تلویزیون را روشن میکردید و
بازی پرسپولیس مقابل هر حریفی را با صالبت کامل میدیدید .شخصا به عنوان
یک ایرانی افتخار میکردم چنین تیمی در آسیا حضور دارد.

َ
لژیونر ایرانی باشگاه فیضکند تاجیکستان گفت :توصیه من به «یحیی
گلمحمدی» این است که به هیچ وجه استقالل تاجیکستان را دست کم
نگیرد و گول اظهار نظرهای مطرح شده را مبنی بر اینکه پرسپولیس با تیم
راحتی بازی دارد نخورد.
مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به اتمام رسید و
تکلیف تیمهای راه یافته به مرحله بعدی مشخص شد .در همین راستا
پرسپولیس،بایددردوردومبهدیدارتیماستقاللتاجیکستانبرود«.آرش
َ
اکبری» لژیونرفوتبالایراندرکشورتاجیکستانوباشگاهفیضکنداست.
این بازیکن  ۳۰ساله که سابقه حضوری  ۲ساله در تاجیکستان را دارد به
طور مبسوط درباره حریف تیم «یحیی گلمحمدی» صحبت کرد.
«آرش اکبری» در گفتوگو با ایرنا اطالعات جالبی را درباره فوتبال
تاجیکستان و باشگاه استقالل ارائه کرده که خواندنش خالی از لطف
نیست:
استقاللیهافکرنمیکردندصعودکنند
خود تاجیکستانیها و طرفداران استقالل فکر نمیکردند که بتوانند در
اولین حضور از گروه خود صعود کنند .آنها نهایتا روی سه یا چهار یا نهایتا
 ۶امتیاز حساب کرده بودند ولی خوششانسی در کنار عملکرد خوبی که
داشتند باعث شد تا به دور بعدی برسند .نباید فراموش کنیم که استقالل
تاجیکستانتیمناشناختهایبرایآسیابودوهمینمسالههمکمکحال
آنهابود.تیمهاتابهخودشانآمدندتااستقاللرابشناسند،چندامتیازرااز
دست دادند .در بازی اول استقالل مقابل نماینده امارات به تساوی رسید.
سپس این تیم به مصاف آ جی ِام کا رفت که در آن مسابقه تیم ازبکستانی
چون خیالش از برد راحت بود به چند مهره اصلی خود استراحت داد اما
بعد از اینکه سه بر یک عقب افتادند تازه متوجه شدند که بازی راحتی
در پیش ندارند ولی دیر شده بود .در نهایت استقالل به شگفتیساز این
رقابتهاتبدیلشد.بازهمتکرارمیکنمکههمهتاجیکیهافکرمیکردند

برای اولین بار حضوری آبرومندانه داشته باشند ولی بازیها را به خوبی
پشت سر گذاشتند و باالتر از الهالل صدرنشین شدند .حاال خیلی از
هوادارانومردمتاجیکستاندرصفحاتمجازیبهخوشحالیمیپردازند
و حتی امیدوارند تا به مراحل باالتر راه پیدا کنند و حتی از سد پرسپولیس
بگذرند.
استقاللتاجیکستانهمانتیمملیتاجیکستاناست
اکثر بازیکنان استقالل دوشنبه در تیم ملی عضویت دارند .به جز
چند لژیونری که در کشورهای دیگر مثل بلغارستان بازی می کنند،
شاکله و استخوانبندی تیم ملی از همین تیم استقالل تشکیل شده
است .ستاره و کاپیتان استقالل هم «علیشیر جلیلوف» است .او سابقه
بازی در لیگ برتر روسیه را دارد« .رستم یتیموف» دروازهبان این تیم
هم در تیم ملی تاجیکستان عملکرد بسیار خوبی دارد .چهار لژیونر هم
در استقالل بازی میکنند که  ۲نفر در خط دفاعی هستند .در نهایت
میتوان گفت که استقالل تاجیکستان همان تیم ملی تاجیکستان
است .تیم ملی تاجیکستان در دور مقدماتی جام جهانی هم نتایج
خوبی گرفته است.
امیدوار شدهاند که پرسپولیس را شکست دهند
جایگاهی که فوتبال ایران دارد خیلی محترم است و در این چند سال
که من اینجا حضور داشتهام همیشه با احترام خاصی از فوتبال ایران
صحبت میکنند .تاجیکها میدانند و میگویند که کالس فوتبال ایران
خیلی باال است .آنها میگویند که باید خیلی بهتر باشند تا بتوانند با ایران
رقابت کنند .حاال که به پرسپولیس خوردهاند در صفحات مجازی خیلی
امیدوار شدهاند که پرسپولیس را شکست دهند .شناخت بسیار خوبی از
پرسپولیس دارند و میدانند که این تیم چقدر قدرتمند است و در فینال
آسیا حضور داشته است .مطمئنا سبک بازی استقالل به مراتب در بازی
برابر پرسپولیس تغییر خواهد کرد .یقین داشته باشید که با تمام وجود

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 پروندههای
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید
نمودهاند.
رای اصالحی
-1رأی شماره  139960330002008682مربوط به پرونده کالسه  1392114430002002480مربوط به حسن
حمزهء فرزند غالمرضا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 79/76مترمربع پالک
شماره  2280اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمود
هورتمی.
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.
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
------------------------------------------------------آگهیابالغیه
برابر گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم براساس شکایت شاکی خصوصی مبنی بر امتناع از تحویل
یکدستگاه خودرو سواری کوبا به طرفیت شرکت شهر خودرو ایرانیان فردا نظر به عدم شناسایی شرکت موصوف در نشانی
اعالمی برابر محتویات پرونده و با استناد به بند ب ماده  1و تبصره ماده  19قانون حمایت از مصرف کنندگان شرکت فوق
الذکر به تحویل یکدستگاه خودرو کوپا موتور1000سی سی توربو گیربکس اتماتیک شش سرعته با مشخصات مندرج
در قرارداد و جبران خسارت وارده به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی برابر
دادنامه غیابی شماره  139900230006000644مورخ  1399/12/24محکوم گردیده است نظر به مجهول المکان
بودن شرکت بدین وسیله مراتب ابالغ از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اعالم می گردد تا ظرف
مهلت یکماه پس از تاریخ نشر آگهی جهت اعتراض و واخواهی از رأی صادره به شعبه اول ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات
حکومتی استان قم واقع در میدان مطهری-طبقه فوقانی بانک رفاه مراجعه نمایند در غیر اینصورت این آگهی به عنوان
ابالغ محسوب و پس از انقضاء مهلت قانونی قابل طرح در شعبه تجدیدنظر و پس از انقضاء آن قطعی خواهد شد.
مدیردفتر-شعبه اول بدوی قاچاق کاال و ارز-تعزیرات حکومتی استان قم
------------------------------------------------------آگهیابالغیه
برابر گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم براساس شکایت شاکی خصوصی مبتنی بر امتناع از تحویل
یکدستگاه خودرو سواری کوپا به طرفیت شرکت شهر خودرو ایرانیان فردا نظر به عدم شناسایی شرکت موصوف در نشانی
اعالمی برابر محتویات پرونده و با استناد به بند ب ماده  1و تبصره ماده  19قانون حمایت از مصرف کنندگان شرکت فوق
الذکر به تحویل یکدستگاه خودرو کوپا موتور  1000سی سی توربو گیربکس اتماتیک شش سرعته با مشخصات مندرج
در قرارداد و جبران خسارت وارده به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی برابر
دادنامه غیابی شماره  139900230006000655مورخ  1399/12/25محکوم گردیده است نظر به مجهول المکان
بودن شرکت بدین وسیله مراتب ابالغ از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اعالم می گردد تا ظرف

مقابلپرسپولیسبهمیدانمیروند.
برای خودم هم عجیب بود که استقالل تاجیکستان قرمزپوش است
وقتی اولین بار به تاجیکستان آمدم برای خود من هم بسیار عجیب بود.
آنها بهترین تیم تاجیکستان هستند .اولین بازی که از آنها دیدم دیدار بین
استقالل و خوجند بود .یک تیم قرمزپوش بود و تیم دیگر آبی .تیم قرمز
خیلی بهتر کار کرد و به گل رسید و بازی را در نهایت برد .بعد از بازی تازه
متوجه شدم تیمی که قرمز به تن کرده ،استقالل بود .با توجه به شناختی
که از استقالل داریم فکر میکردم استقالل تاجیکستان هم آبیپوش
است اما اینطور نبود.
استقالل ،خط حمله زهردار و خطرناکی دارد
همه تیمهای بزرگ مثل بارسا و رئال هم نقطه ضعف دارند .گلر استقالل
همانقدر که خوب است روی کار با پا مشکل دارد .در خط دفاعی ۲
بازیکن اوکراینی دارند که روی توپهای هوایی بسیار خوب هستند اما
روی توپ های زمینی کمی مشکل دارند و روی پرس با توجه به نحوه
بازی پرسپولیس ضعف دارند .در خط میانی اوضاعشان کمی بهتر است
اما بازهم مقابل بازیکنان پرسپولیس ضعیفتر هستند .در خط حمله تیم
خطرناک و زهرداری هستند و اگر پرسپولیس آنها را دست کم بگیرد بدون
شک به مشکل خواهد خورد.
تاجیکیها دل شیر دارند؛ آنها را دست کم نگیرید
فوتبالیستهایی که در تاجیکستان هستند با جان و دل و قلبشان بازی
میکنند .به قول «افشین قطبی» آنها دل شیر دارند .من در بازیهای
تیم استقالل و تیم ملی تاجیکستان این مساله را به وضوح دیدم .فرقی
ندارد که با کدام تیم بازی دارند .هر چه دارند را ارائه میکنند .فکر میکنم
پرسپولیس باید خیلی حواسش به این تیم باشد و با تمرکز به مصاف
استقالل برود .اگر این تیم را دست کم بگیرند به مشکل میخورند.
امیدوارم در نهایت تیمی که شایسته باشد به مرحله بعدی برسد .توصیه
من به «یحیی گلمحمدی» عزیز همین است .به هیچ وجه استقالل
تاجیکستان را دست کم نگیرید و گول اظهار نظرهای مطرح شده مبنی
بر اینکه پرسپولیس با تیم راحتی بازی دارد را نخورند .استقالل بیشتر روی
حفظ نتیجه و گل نخوردن تمرکز دارد و در ادامه با بازیکنان سرعتیاش به
ضدحمالتدلخوشمیکند.بهنظرماستقاللمیتواندحریفسختی
برایپرسپولیسباشد.
پرسپولیس باید در چمن مصنوعی و در حضور تماشاگران بازی
کند
چمن ورزشگاه استقالل ،مصنوعی است .همین مساله میتواند برای
پرسپولیس کمی کار را سخت کند چون روی چمن طبیعی عادت دارد.
شرایط کرونایی در اینجا بسیار خوب است و مشکل خاصی وجود ندارد.
بازیها با تماشاگران برگزار میشود .االن هفته پنجم هستیم و مسابقات
را در حضور هواداران برگزار میکنیم .بدون شک در بازی با پرسپولیس
ورزشگاه پر میشود و این به جذابیت بازی خواهد افزود .امیدوارم تا آن
زمان شرایط در کشور خودمان هم مساعد شود و مردم به ورزشگاهها
بیایند .تاجیکستان میزبان خوبی برای این مسابقه خواهد بود و از
تجهیزاتخوبیبرخورداراست.
تاکتیک استقالل ،دفاع و استفاده از ضدحمالت
استقالل با سه دفاع مرکزی و  ۲مدافع کناری به مصاف رقبا میرود.
آنها سه هافبک و  ۲مهاجم دارند .به هیچ عنوان سه مدافع مرکزی این
تیم نفوذ نمیکنند .فقط به هنگام ضربات ایستگاهی  ۲مدافع اوکراینی
اضافه میشوند ۲.مدافع کناری به عنوان فولبک در ضد حملهها اضافه
میشوند .در بازی با الهالل  ۲گل توسط مدافع راست زده شد .تاکتیک
آنها دفاع در زمین خودی و استفاده از اشتباه حریف و ضد حمالت
است .در مرحله گروهی هم دیدیم که این تیم روی همین تاکتیکها به
گل رسید .به جز  ۲بازیکن اوکراینی هم که دربارهشان صحبت کردم یک
مهاجم هلندی دارند که اصالتا ترکیهای است .در  ۲بازی اول این بازیکن
فیکس بود اما بعد از آن مصدوم شد و به طور کامل دیگر به میدان نرفت.
او مهاجم سرعتی و فرصتطلبی است .یک بازیکن ژاپنی هم در ترکیب
دارند که متمایل به سمت راست است اما چون مصدوم بود زیاد به میدان
نرفت .مطمئنا تا بازی با پرسپولیس این تیم بیشتر تقویت خواهد شد.

مهلت یکماه پس از تاریخ نشر آگهی جهت اعتراض و واخواهی از رأی صادره به شعبه اول ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات
حکومتی استانقمواقع در میدان مطهری-طبقهفوقانیبانک رفاه مراجعهنمایند درغیر اینصورت این آگهیبهعنوان
ابالغ محسوب و پس از انقضاء مهلت قانونی قابل طرح در شعبه تجدیدنظر و پس از انقضاء آن قطعی خواهد شد.
مدیردفتر-شعبه اول بدوی قاچاق کاال و ارز-تعزیرات حکومتی استان قم
------------------------------------------------------آگهیابالغیه
برابرگزارشمرجعانتظامیدرخصوصکشفپارچهخارجیبهظنقاچاقارزیکدستگاهخودروتریلربهرانندگیآقای
جواد محمدی فرزند سیف علی به شماره ملی  3358363041برابر دادنامه شماره  139900230006000657مورخ
 1399/12/25عالوه بر ضبط کاال به پرداخت مبلغ دوازده میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی
و پرداخت مبلغ ده میلیارد و دویست میلیون ریال بدل از ضبط خودرو در حق دولت محکوم گردیده است نظر به اینکه
نامبرده در نشانی اعالمی شناسایی نگردیده است بدین وسیله مراتب ابالغ از طریق نشر آگهی می تواند جهت اعتراض
به رأی صادره به شعبه اول ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی استان قم واقع در میدان مطهری-طبقه فوقانی بانک
رفاه مراجعه نمایند در غیر اینصورت این آگهی به عنوان ابالغ محسوب و پس از انقضاء مهلت قانونی قطعی خواهد شد.
مدیردفتر-شعبه اول بدوی قاچاق کاال و ارز-تعزیرات حکومتی استان قم
------------------------------------------------------احضاریه
آقای علی دیناروند فرزند محمد متولد  1357شماره ملی  5269463377با عنایت به اینکه در پرونده کالسه
 1400004733029000032این شعبه متهم هستید به حمل و مباشرت در قاچاق کاال (چای ساز) به ارزش پانصد و
هشتاد و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار و چهل ونه ریال با خودروی پژو به شماره انتظامی 792د12ایران 24
وفق ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف یک ماه پس از انتشار نشریه در شعبه حضور یابید
بدیهی است در صورت عدم حضور در موعد مقرر به اتهام شما غیابا رسیدگی می گردد.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز-تعزیرات حکومتی استان قم-علی کیخا
------------------------------------------------------احضاریه
آقای محمد مشاری زاده فرزند خضیر متولد  1371شماره ملی  1741266513با عنایت به اینکه در پرونده کالسه
 1400004733029000025این شعبه متهم هستید به حمل و مباشرت در قاچاق کاال (تیشرت مردانه و زنانه) به ارزش
دو میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و پانصد و بیست و یک هزار و هشتصد و دوازده ریال با خودروی سمند به شماره
انتظامی 341ق58ایران  57وفق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف یک ماه پس از
انتشار نشریه در شعبه حضور یابید بدیهی است در صورت عدم حضور در موعد مقرر به اتهام شما غیابا رسیدگی می گردد.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز-تعزیرات حکومتی استان قم-علی کیخا
------------------------------------------------------احضاریه
خانم فاطمه صیادی فرزند بگمیرزا متولد  1361شماره ملی  5289947302با عنایت به اینکه در پرونده کالسه
 1400004733029000023این شعبه متهم هستید به حمل و مباشرت در قاچاق کاال (کفش) به ارزش یک میلیارد و
دویست و هشتاد وهشت میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و هفده ریال با خودروی پژو به شماره انتظامی572
ب 79ایران  30وفق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف یک ماه پس از انتشار نشریه در
شعبه حضور یابید بدیهی است در صورت عدم حضور در موعد مقرر به اتهام شما غیابا رسیدگی می گردد.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز-تعزیرات حکومتی استان قم-علی کیخا

سیاسی7

 شماره 5261ت وچهارم 
دوشنبه -سیزدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

شتاب رئیس جمهور سابق به سمت رادیکالیسم ؛

رویاهای بزرگ محمود احمدی نژاد
بازی احمدی نژاد با افکار عمومی با استراتژی تکراری «بگم بگم»

بهنظرنمیرسد در این دورههم مانندسال ۹۶صالحیت احمدینژادبرای کاندیدا
شدندرانتخاباتریاستجمهوریازسویشوراینگهباناحرازشودامااوهمچنان
در حال سفرهای استانی و دیدارهای مردمی انتخاباتی است و تالش میکند از آب
گلآلود این دوره از انتخابات ماهی خود را بگیرد.
دوباره نزدیک انتخابات ریاست جمهوری شد و محمود احمدینژاد آتش توپخانه
خود را سنگین کرد .رئیس دولتهای نهم و دهم که عالقه عجیبی به انتخابات
دارد در هفتههای اخیر مواضعی گرفته که از آنها ،شتاب او برای حرکت به سمت
رادیکالیسم برداشت میشود .این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها
حرفهایی میزند که حتی از زبان برخی دشمنان جمهوری اسالمی در خارج از
کشور هم شنیده نشده است.
داستان ادامه دار احمدی نژاد و میدان ۷۲
با نزدیک شدن به انتخابات  ،۱۴۰۰محمود احمدینژاد به فعالیتهای خود
شدت بخشیده است .او که در ماههای گذشته با نامهنگاری به برخی شخصیتهای
معروف جهان از آنجلینا جولی گرفته تا دونالد ترامپ ،تالش داشت به نوعی خبرساز
باشد و پس از آن به گفتوگو با برخی شبکههای خارج از ایران پرداخت تا به صدر
خبرها بازگردد ،حاال رو به دیدارهای مردمی و اظهارات جنجالی آورده است.
این روزها میدان  ۷۲نارمک به محلی برای حضور طرفداران احمدینژاد و گرفتن
فیلم و عکس از آنان و دعوتشان از به قول خودشان "رئیسجمهور دلها" شده تا به
گفته رسانههای وابسته به احمدینژاد ،او به عنوان ناجی مردم ایران از چراغ جادو
بیرون بیاید و مشکالت کشور را برطرف کند.
از طرفی خود احمدینژاد هم طبق روال هشت سال حضورش در پاستور
تالش میکند با توجه به مشکالت اخیر اقتصادی کشور و وضع سخت معیشتی
مردم ،با اظهاراتی عوامپسندانه و به میان کشیدن ماجرای فقر و غنا و ایجاد دوگانه
سادهزیستی و اشرافیگری نظر طبقات فرودست را که بیشترین ضربه را در دولت او
متحمل شدند ،باز هم به خود جلب کند.
همچنین احمدینژاد در گفتوگوهایش ،با نشان دادن چهرهای دموکرات و
موافق آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از خود ،روی طبقه متوسط و
قشر خاکستری جامعه هم حساب باز کرده است .به طور مثال از شجریان سخن
میگوید ،پای آواز حبیب را به میان میکشد ،به نبود آزادی بیان اعتراض میکند و...
اظهاراتی که با روش ومنش او در هشت سال دوران ریاستش بر دولتهای نهم و دهم
چندان سازگار به نظر نمیرسد.
تالش برای تبدیل شدن به اپوزیسیون
از سوی دیگر اخیرا در اقدامی جدید با سخنانی که نوک پیکانشان به سمت کلیت
نظام جمهوری اسالمی نشانه رفته تالش میکند حتی مخالفان جمهوری اسالمی
یا به اصطالح اپوزیسیون را هم از خود خشنود سازد .موضوعی که ناصر ایمانی
فعال سیاسی اصولگرا ششم اردیبهشت در گفتوگو با ایران به آن اشاره میکند و
میگوید :مواضعی که احمدینژاد در یکی دو ماه اخیر اتخاذ کرده نشان میدهد
که نمیخواهد صالحیتش تایید شود و او در پی شکل جدیدی از اپوزیسیون داخلی
است.
البته احمدینژاد سابقه هنجارشکنی را چه در دوران ریاستش بر دولت و چه پس
از آن داشته است .مانند اصرار او بر انتخاب اسفندیار رحیممشایی به عنوان معاون
اول دولت دهم که با مخالفت رهبر انقالب مواجه شد اما وی تا زمانی که نامه رهبری
منتشر نشد این موضوع را به تعویق انداخت .یا خانهنشینی یازده روزهاش به خاطر
تالشناکامشدربرکناریحیدرمصلحیوزیراطالعاتوقتومخالفترهبرانقالب
با این موضوع.
احمدینژاد در سال  ۹۶هم با وجود اینکه رهبر انقالب به گفته خودشان پس از
مالقاتی خصوصی او را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری منع و حتی از "پشت
بلندگو" هم این موضوع را اعالم کردند ،باز هم در انتخابات ۹۶ثبتنام کرد تا برای بار
سوم به صورت علنی خود را روبروی رهبر انقالب نشان دهد.
همچنان علیه چپ و راست
البته احمدینژاد مشی خود در چهار سال دوم دولتش را حفظ کرده و با کوبیدن
هر دو جناح اصالحطلب و اصولگرا سعی میکند خود را خارج از جناحبندیهای
سیاسی ایران نشان دهد .او معتقد است که اصالحطلبان و طرفداران دولت
اعتدال چون خود را بازنده انتخابات  ۱۴۰۰میدانند به دنبال تعویق انتخابات و
ایجاد فرصت بازیابی برای خود هستند و اصولگرایان برای آن که نام کاندیدای مورد
نظرشان از صندوق بیرون بیاید ،مشارکت پایین مردم در انتخابات را دنبال میکنند.
او بیان میکند که هر دو جناح سیاسی کشور به دنبال کنار گذاشتن مردم از عرصه
تصمیمگیریهستند.
احمدینژاد سوم اردیبهشت در جمع طیفی از مردم اردبیل مدعی میشود :یک
طرف دنبال این است که به بهانه تشدید کرونا ،انتخابات را عقب بیندازد تا فرصت
پیدا کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد .طرف دیگر هم دنبال این است که در
سایه کرونا و مشارکت پایین مردم ،نامزد خود را از صندوق دربیاورد.
او در این اظهارات تلویحا به محمدباقر قالیباف که چندین دوره کاندیدای ریاست
جمهوری شده و رای نیاورده حمله میکند و میگوید :اینها یک برنامه و پازل برای
کشور دارند و یک قطعه اصلی این پازل آن کسی است که اینها میخواهند در
این انتخابات بیرون بیاورند .یک فرد خاصی دارند که میخواهند به هر قیمت او را
بیرون بیاورند ولو مردم  ۱۰بار رای ندهند .اینها میگویند این کرونا فرصت خوبی
است و وقتی آمار کرونا باال میرود دیگر این نارضایتی مردم و عدم مشارکتشان دیده
نمیشود.
یک تیر و چند نشان
ادبیات احمدینژاد در ماههای اخیر به گونهای است که بدون نام بردن از شخص یا
گروه خاصی تالش میکند به گونهای سخن بگوید که با یک تیر چند نشان بزند .به
طورمثالتیغتیزانتقاداتاودرجاییتندترمیشودوادعامیکند:جزیرهخریدهاند

تا درصورت جوشیدن خشم ملت به آنجا فرار کنند.
حاال این که مخاطب او چه کسانی هستند واضح نیست اما علیمحمد نمازی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ششم اردیبهشت درگفتوگو با ایلنا،
در واکنش به این اظهارات تاکید میکند :آنهایی که جزیره خریداری کردهاند باید
بسیار کلهگنده و شناختهشده باشند تا بهشان جزیره بفروشند .اگر چنین افرادی
وجود دارند  ،قوه قضائیه باید آنها را معرفی کند و بگوید این جزیره کجاست که
خریداری شده است زیرا بروز چنین خبرهایی لطمه شدید به کشور میزند.
نمازیاضافهمیکند:ایناخبارعجیبتوسطآقایاحمدینژادکهدرحالحاضر
هم کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری است مطرح میشود که
ساده نباید از کنار این قضیه گذشت چرا که اگر واقعا ایشان راست گفته باشد باید
تشویقشان کرد که اطالعرسانی درست کرده است اما اگر اشتباه میکند و دروغ
میگویدبایدبرخوردشود.
احساسکاذبمحبوبیت
موضوع دیگری که احمدینژاد و اطرافیانش بر آن دامن میزنند محبوبیت اوست
تا جایی که معتقدند اگر کاندیدای انتخابات  ۱۴۰۰شود در مقابل هر رقیبی ،با رای
باال انتخاب خواهدشد .اما محمدعطریانفرعضوشورای مرکزی حزب کارگزاراننظر
دیگری دارد .او هفتم اردیبهشت در گفتوگو با خبرآنالین درباره حرفهای اخیر
احمدینژاد مبنی بر اینکه برخی مسئوالن جزیره خریده اند تا به آنجا فرار کنند ،می
گوید :فرمایشات آقای احمدینژاد در طول این سالها ،به حدی رنگ باخته که اگر
او بدتر از این نوع اتهامها را هم مطرح کند ،نه کسی باور میکند و نه او را میستاید.
بلکه اعتبار و منزلت محدود وی ،نزد افکار عمومی روز به روز کمتر و کمتر میشود.
بسیاری از ناظران هم بر این موضوع تاکید دارند که با توجه به تجربه منع
احمدینژادازحضوردرانتخابات ۹۶وثبتنامواحرازنشدنصالحیتش،اومیداند
که اگر باز هم کاندیدا شود صالحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نخواهد شد و
با این حرفها و فضاسازیها تالش میکند افکار عمومی را که با توجه به کارنامه
ناموفق او در دوران ریاستش بر دولت ،نگاه مثبتی به وی ندارند ،به سمت خود
متمایل کند و هزینههای رد صالحیت احتمالیاش را باال ببرد.
در همین زمینه عطریانفر میگوید :مشکل آقای احمدینژاد "دیده شدن" است.
به هر رنگ و رو و ریا ،او به خود حق میدهد برای پاسخ گفتن به تمنیات درونی و
آرزوهای روحی و روانی خود ،سخنانی را که نوعا التزامی به صحت و درستی آن ندارد،
مطرح میسازد .خداوند عاقبت این نوع انسانها را که تمام حقیقت و واقعیات روزگار
خویش را در آئینه خودشیفتگی و خودباوری بی بنیاد خود میبینند ،بخیر کند.
شهریار حیدری نائبرئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی هم در این باره پنجم اردیبهشت در گفتوگو با ایلنا ،با بیان اینکه
صحبتهای رئیسجمهور پیشین در خصوص خرید جزیره از سوی مسئوالن
جمهوری اسالمی ،جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی دارد ،اظهار میکند :آقای
احمدینژاد حرفهای عجیب و غریب زیاد میزند و میخواهد متفاوتتر از دیگران
باشد؛بههمینخاطراینگونهصحبتمیکند.
حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم چنین اظهار نظرهایی را از سوی
افرادی که روزی مسئولیت داشتند باور میکنند ،تاکید میکند :واقعیت این است
که دادستانهادرکلکشورمیتوانندبهصورتمدعیالعمومبهاینموضوعاتورود
کنند؛ معتقدم دستگاه قضائیه مسئولیت دارد که به این موارد ورود کند و اساسا این
نقد وجود دارد که چرا ورود نمیکند؟ این کار مصداق تشویش اذهان عمومی است.
دستگاه قضائی ورود کرده و صحت و سقم موضوع را پیگیری کند.
تالش برای نزدیکی به رئیسی
اماعبدالرضاداوریکهتاهمینچندوقتپیشجزوحلقهاصلییاراناحمدینژاد
به حساب میآمد و مدتی است علیه او دست به افشاگری میزند ،معتقد است

که احمدینژاد تالش دارد با ایجاد روابط حسنه با رئیس قوه قضائیه برای خود
و اطرافیانش مصونیت ایجاد کند .داوری حتی مدعی میشود که اسفندیار
رحیممشایی و حمید بقایی دو یار غار و البته محکوم احمدینژاد با رئیسی رابطه
خوبی دارند و به همین دلیل دیگر در زندان نیستند.
دراظهاراتاحمدینژادهمسیدابراهیمرئیسیتنهاشخصیاستکهاحمدینژاد
در این هفتهها مستقیما نام او را در سخنانش آورده و جوری از وی سخن گفته که این
گونه برداشت شود تنها شخصی که در نظام با او مشکلی ندارد رئیسی است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،احمدینژاد در همان سخنرانی سوم اردیبهشت،
در بخش دیگری از صحبتهای خود به نوعی به منع شدن خودش از کاندیداتوری
در انتخابات اشاره و تصریح میکند :به شما بگویم که اینها همه را کنار میگذارند
به جز نفرات خودشان .به بعضیها گفتهاند نیا نیا نیا .من به نظرم میرسد به آیتالله
رئیسی هم میگویند نیا .ممکن است حاال آقای رئیسی فردا بیاید و بگوید من
کاندیدا نیستم و فالن ،ولی ما میدانیم موضوع چیست.
وی در توضیح این ادعای خود عنوان میکند :به او هم میگویند نیا؛ چرا؟ برای
اینکه میخواهند همه را کنار بگذارند چون آن فرد خاص باید رای بیاورد .اینها
میخواهند انتخابات زود برگزار شود که در همین فضای کرونا کارشان را بکنند.
حمله به تصمیمات کالن و نهادهای نظام
همچنین احمدینژاد مثل گذشته تالش میکند راهکارهایی برای فقرا ارائه دهد
اما همچنان نوع حساب و کتابش مشکل دارد .او  ۲۲فروردین در دیدار با جمعی از
ّ
مردماستانسمنان،پنهانکاریدراتخاذتصمیماتکالنوانعقادقراردادهارانتیجه
ارزشقائلنبودنبرایمردموحذفتدریجیآنانازعرصهتصمیمگیریبرمیشمرد
و میافزاید :باید حکومت ،دولت ،مجلس و نهادها را به ملت برگردانیم .ثروت نهادها
سر به آسمان زده است در حالی که به این همه ثروت و شرکت نیازی ندارند و باید آنها
را به مردم برگردانند .اگر ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در
بین مردم به طور مساوی توزیع شود ،هیچ فقیری باقی نخواهد ماند!
با این وجود داوری باز هم درباره برخی مفاسد یاران احمدینژادی و دستاندازی
بهبیتالمالباحمایتاوادعاهاییرامطرحمیکند.بهطورمثالچهارماردیبهشت،
داوری در گفتوگو با اعتماد عنوان میکند :مجموعه احمدینژاد آلوده به فساد
اقتصادی است .حکم آقای بقایی را ببینید .مداخالت آقای بقایی و دهها هزار
سکهای که در دوره آقای احمدینژاد گرفته شده و سرنوشت نزدیک به دو هزار سکه
معلومنیست.
از سوی دیگر مصداق "اینها"یی که احمدینژاد در سخنانش عنوان میکند
مشخص نیست اما وقتی از "ملت" حرف میزند مشخصا به خودش اشاره دارد و
خود را با ملت یکی میپندارد .او یکشنبه پنجم اردیبهشت در دیدار جمعی از مردم
ورامین ،پیشکسوتان ورزش قهرمانی و صنف قهوهخانهداران با حمله به تفاهمنامه
همکاری ایران و چین که تصمیم نظام بوده ،بیان میکند :من معتقدم در محتوای
توافق با چین اگر چیزی به نفع ملت بود ،حتما در بوق و کرنا می شد .میگویند
یک موافقتنامه کلیست .در دنیا موافقتنامه کلی را به سرعت منتشر میکنند چون
تعهدی ندارد .وقتی منتشر نمی شود یعنی تعهداتی در آن وجود دارد .اگر مسئولین
هزار بار هم تکذیب کنند ،ملت باور نمی کند.
پیش به سوی تندروی
احمدینژاد به یاد دوران "بگم بگم"های معروف خود در این روزها هم همچنان از
افشاگری سخن میگوید و وعده میدهد که با نزدیک شدن به انتخابات ناگفتههای
دیگری را عنوان خواهد کرد .او نشان داده که در فضاسازی رسانهای و بازی با افکار
عمومی تبحر دارد اما با توجه به کارنامهاش و اظهاراتی که بارها خالفش ثابت شده
شاید برخالف تصورش دیگر حنایش برای خیلی از مردم رنگی ندارد.
در همین زمینه ،ناصر ایمانی چهارم اردیبهشت در گفتوگو با تسنیم ،اظهار
میکند :مواضعی که آقای احمدی نژاد در یکی دو ماه اخیر اتخاذ کرده نشان
میدهدکهنمیخواهدصالحیتشتاییدبشود.کسیکهمیخواهدتاییدصالحیت
بشود ،الاقل از چهار پنج ماه پیش از انتخابات مواضع تند و رادیکال خود را مخفی
نگه میدارد ،اما او نمیخواهد رئیسجمهور شود و میخواهد شورای نگهبان او را رد
صالحیتکندتامواضعتندتربگیرد.
وی ادامه میدهد :او در حال آمادهسازی خود برای زمان و شرایطی است که
حکومت بدین شکل نباشد که البته آنگونه نخواهد شد .او اکنون در حال به وجود
آوردنشکل جدیدیاز اپوزیسیوندر کشور است که آنهم اپوزیسیونداخلی است.
موضوعی را که ایمانی به آن اشاره میکند ،در افشاگریهای اخیر داوری علیه
احمدینژاد هم دیده میشود و مشاور رسانهای سابق رئیس دولت دهم مدعی
میشود که احمدینژاد و حلقهای که او را در بر گرفتهاند به دنبال تبدیل شدن به
یلتسین ایران و عبور از جمهوری اسالمی هستند.
حبیب الله بوربور دبیر کل جمعیت وفاداران انقالب اسالمی هم  ۳۱فروردین
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران درباره کاندیداتوری احمدینژاد برای انتخابات
ریاستجمهوری سیزدهم تصریح میکند :احمدینژاد مریض العالج است و
شورای نگهبان صالحیت یک فرد روانی را تائید نمیکند ،فردی که بیمار باشد
مشخصاستکهتائیدنمیشود.
انتخاباتبهانهاست...
با توجه به اظهارات کارشناسان و رفتارها و اظهارات هنجارشکنانه احمدینژاد ،به
نظر نمیرسد در این دوره هم مانند سال  ۹۶صالحیت احمدینژاد برای کاندیدا
شدندرانتخاباتریاستجمهوریازسویشوراینگهباناحرازشودامااوهمچنان
در حال سفرهای استانی و دیدارهای مردمی انتخاباتی است و تالش میکند از آب
گلآلود این دوره از انتخابات ماهی خود را بگیرد .صیدی که شاید فقط محدود به
انتخاباتریاستجمهورینباشدوموسمانتخاباتتنهابهانهایبرایتحرکاتآینده
او به حساب بیاید ،چرا که احمدینژاد بارها نشان داده رویاهای بزرگتری در سر دارد
و به قول داوری سیاستورزی او مبتنی بر عناصر غیراخالقی است.

رییسقوهقضاییه:

اصحابهنرراهکارهایرفعآسیبهای
اجتماعی را ارائه دهند

رییس قوه قضاییه گفت :اصحاب هنر به عنوان بخش فرهنگ ساز ،جامعه ساز و
تمدن ساز ،باید آسیبهای اجتماعی را مساله شناسی کرده و راهکارهای برخورد
آنها را بر اساس اهمیت و اولویت هر مساله در اختیار همه دستگاهها قرار دهند.
آیت الله سید ابراهیم رییسی دهم اردیبهشت در بیست و ششمین نشست
نخبگانی ویژه ماههای رمضان ،در پاسخ به درخواست خانه سینما و تعدادی از
ب
سینماگران ،میزبان اهالی سینما بود تا با آنها درباره «نقش سینما در کاهش آسی 
های اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی» هم اندیشی کند ،اجرای عدالت را
انگیزه امام(ره) و رهبری و همه صلحا و مجاهدان راه خدا و از مهمترین اقتضائات
برقراری نظام اسالمی عنوان کرد و اظهار داشت :اکنون که گام دوم انقالب آغاز
شده ،باید عقب ماندگیهای اجرای عدالت و احساس عدالت در جامعه را جبران
کنیم و همه بخشها باید در این زمینه نقش آفرین باشند.
رییس قوه قضاییه اظهار داشت :گاهی سوال میشود مسئوالن اجرایی برای
فرهنگ و هنر چه کار کردهاند ،گاهی هم مباحثی را در کشور مطرح میکنند و
سوال میشود اصحاب فرهنگ و هنر یا قانونگذار و دستگاه قضایی در رابطه با این
مسائل چه کار کرده اند؟ رییسی افزود :اگر امروز شاهد آسیبها و برخی مشکالت
اجتماعی هستیم باید بررسی کنیم فرهیختگان حوزه فرهنگ و هنر هم در کنار
دیگر بخشهای مرتبط که هر کدام سهمی در برخورد با پدیدهها دارند ،آیا وظیفه
خود را برای حل این مشکالت و آسیبها انجام داده اند؟
رییس قوه قضاییه با بیان این که حل مشکالت در گرو اقدام و عمل است ،گفت:
یکی از کارهایی که قوه قضاییه در دوره تحول آغاز کرده ،محاسبه وضعیت خودمان
بوده و کار را از خودمان شروع کردیم و هر مسالهای که در خارج دستگاه قضا مطرح
میشد ،خودمان را مرتبط با آن دانستیم.
رییسی افزود :اصحاب فرهنگ و هنر هم در جریان سازی افکار عمومی نقش
بسیار مهمی دارند و باید خودتان بررسی کنید که هر یک از شما در حوزه کاری که
دارید چه نقشی در حل مشکالت و مسائل جامعه داشته اید.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با ضروری خواندن «پیوست
فرهنگی و هنری برای تصمیمات و آرای قضایی» گفت :در دوره تحول سازوکارهایی
برای تقویت ارتباط با نخبگان و تبیین فلسفه و دالیل صدور برخی احکام طراحی
کردیم تا در جریان مسائل قرار گیرند.
وی با اشاره به تأکید خود بر ارتباط نخبگانی در نخستین دیداری که پس از تصدی
مسئولیت دستگاه قضا با مسئوالن قضایی داشته ،افزود :ما با افکار عمومی مواجه
هستیم و اقناع افکارعمومی مهم است و نمیتوانیم بگوییم قاضی ما حکم صادر
کرده و به وظیفه خودمان عمل کردیم و کارمان تمام شده است.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از هنر به عنوان یک موهبت
الهی یاد کرد و گفت :هنر از ابزار حفظ هویت و تمدن ایرانی و اسالمی و ایجاد امید
در جامعه است که رسالت اصالح شئون زندگی را بر عهده دارد و هنرمندان نقش
مهمی دارند که وضعیت موجود را روزبه روز به وضعیت مطلوب نزدیکتر کنند.
هاضمه انقالب اسالمی و ذات نظام اسالمی ما فسادپذیری ندارد
رییس دستگاه قضا گفت :هاضمه انقالب اسالمی و ذات نظام اسالمی ما
فسادپذیری ندارد و این که یک گوشهای در یک سازمان اداری فساد میشود که اگر
به آن توجه نشود مانند هر آسیب اجتماعی بزرگتر میشود ،اما این مساله مربوط به
ً
مجموعه نظام نمیشود و حتما با آن برخورد میشود.
رییسی افزود :از زمانی که وارد قوه قضاییه شدم گفتم هر پرونده فسادی که از
سوی مسئوالن دولتها یا افراد و رسانهها مطرح شده و برای مردم دغدغه و ذهنیت
به وجود آورده ،باید رسیدگی و نتیجه آن به افکار عمومی اعالم شود و تأکید کردم
راهبرد ما این است که هیچ پروندهای نباید زیر میز بماند.
رییس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد که در پیگیری این راهبرد تأکید شد
«خط قرمز دستگاه قضا مستند حرف زدن است و نباید کسی بیهوده اتهامی را
نسبت به کسی مطرح کند و افراد در جامعه امنیت داشته باشند و همینطور انگشت
اتهام به سوی کسی نرود» .رییسی با بیان این که دستگاه قضایی بدون توجه به خط
و خطوط و ارتباطات سازمانی و گروهی به پروندههای فساد رسیدگی میکند و در
صورت اثبات تخلف با متخلف قاطع برخورد خواهد شد ،به هنرمندان توصیه کرد
که آنها نیز موضوع مبارزه با فساد را با دو هدف مهم «عبرت آموزی» و «امیدآفرینی
در جامعه» مورد توجه ویژه قرار گیرند .رییس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم اصالح
بسترهای فسادزا در کشور گفت :گاهی در اصالح بسترهای فسادزا کوتاهی
میشود که هنرمندان میتوانند با تولید آثار هنری نسبت به این مساله هشدار
ً
دهند و حتما این هشدارها میتواند بخشهای مختلفی را که مسئول آسیب زدایی
هستندهوشیارکند.رییسیافزود:هنرمندانفقطوظیفهتبیینمنکرهاوزشتیها
و پلشتیها را ندارند بلکه میتوانند با تولید یک فیلم اثرگذار کاری کنند که جامعه
پدیده هایی ،چون زمین خواری و کوه خواری ودست اندازی به بیت المال و دیگر
ابعاد فساد اداری و اقتصادی را مذموم بداند.
جنگ امروز را «جنگ روایت ها» است
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش جنگ امروز را «جنگ روایت ها»
دانست و اظهار داشت :امروز از هر حادثه روایتهای مختلفی میشود که نمونه
آن حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین االسد در عراق بود که آنها تالش
کردند روایتی متفاوت از روایت ما ارائه دهند .رییسی در ادامه خطاب به هنرمندان
گفت :در جنگ روایت ها ،دقیقترین و اثربخشترین و اصالح گرترین روایت باید
ارائه شود و کار هنرمندانه این است که روایت درست را شما بر عهده بگیرید و نگذارید
دیگران روایت دلخواه خودشان را ارائه دهند .رییس قوه قضاییه با بیان این که مقام
معظم رهبری نقش هنر و هنرمندان را در بیان حقایق بی بدیل میدانند ،ادامه داد:
اصحاب هنر و مدیران این حوزه یک نقش و مسئولیت دارند و نباید به بهانه ممانعت
یک مدیر ،کارها بر زمین بماند ،اما من هم موافقم که بخش دولتی در عرصه هنر
نبایدبابخشخصوصیرقابتکند.رییسیبرهمیناساسخاطرنشانکردکهیک
بازنگاهی در نوع روشهای کاری بشود تا هر بخش به عنوان یک نهاد مکمل دیگری
در راستای تحقق اهداف بلند نظام و شکل گیری جامعه سالم و متعالی و ایجاد یک
زندگی آرام برای مردم حرکت کنند.

اطالعیه

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ،در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن ،انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهند سی
ساختمان ا ستان قم در سال جاری برگزار خواهد شد و لذا ترتیبات مربوط در زمان قانونی آغاز شده است.
از آنجا که در این راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات براساس موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیشتر و آمادگی الزم برای شرکت گسترده در انتخابات مفید خواهد بود ،لذا
موارد مربوط را به شرح زیر به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان استان قم می رساند.
 )1با اجرای ماده  62آئین نامه ،هیات اجرائی انتخابات هیات مدیره سازمان استان به شرح زیر انتخاب شده اند:
آقای مهندس مجتبی دالوری پاریزی رئیس ،آقای مهندس حسن هاشم زاده نائب رئیس ،خانم مهندس سیده شبنم فاطمی ،آقای مهندس حمیدرمضان دهنوی ،آقای مهندس سید نبیل کهفی  ،آقای
مهندس محمدرضا معرفت و آقای مهندس ناصر فردوسی به عنوان عضو
)2به موجب ماده  62آئین نامه « ،وزارت راه و شهرسازی» دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشكیل شده است و آقای مهندس حسن صبوری رئیس ،آقای مهندس
داود طلوعی معاون مسکن راه و ساختمان ،آقای مهندس اسمعیل اسدی رئیس اداره نظام مهندسی ،آقای مهندس مجتبی مرادی کوشکی رئیس حراست و آقای سید علی باقر منش رئیس اداره حقوقی
اداره کل راه و شهرسازی استان قم به عنوان اعضای دستگاه نظارت استان تعیین و معرفی شده اند.
ً
 )3اعالم شرایط عضویت در هیات مدیره ،تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی ،تعیین زمان برگزاری انتخابات و سایر مسائل مربوطه متعاقبا از طریق اطالعیه های « هیات اجرایی انتخابات » اعالم خواهد شد.
در خاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخالق حرفه ای در انتخابات ،وظیفه سازمانی و رسالت حرفه ای خود را به
انجامرسانند.
اداره كل راه و شهرسازی استان قم
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هان اى مردم! پرهیزگارى ،مركبهایى است رام كه
پرهیزگاران،بر آن سوار شدهِ ،لگام آن را به دست گرفتهاند،
ّ
كه آنان را به بهشت مى رساند .حق و باطلى هست و هریك
را طرفدارانى .اگر باطل فزونى یابد ،در گذشته نیز چنین شده
است و اگر حق ،اندك شود ،شاید [روزى قدرت یابد] ؛ ولى
كم است آنچه رو گردانده ،رو آورد .
نهجالبالغة:خطبة۱۶
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ببینیدماشینصفرخریدیمچیشد؟!
مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم خبرداد:

اجرای ۸طرحفرهنگیبهمناسبتماهرمضان

مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم از اجرای هشت
طرح فرهنگی در حوزههای مختلف به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.
ابوالقاسم مقیمی با اشاره به برنامهریزی برای ایام ماه مبارک رمضان ،اظهار
داشت :در ماه مبارک رمضان ،سازمان فرهنگی شهرداری قم با هدف ترویج
روزهداری و سفرههای افطاری آسان برنامههای متعددی را اجرا کرده است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم ابراز کرد :متأسفانه
به خاطر موج کرونا برخی برنامههای تصویبشده که مقدمات کار نیز ازجمله
جزءخوانی قرآن کریم در ۱۷بوستان فراهمشده بود ،به علت تعطیلی بوستانها
عملیاتینشد.
مقیمی به برگزاری مسابقه مجازی سفره افطار اشاره کرد و افزود :تاکنون
استقبال خوبی از این مسابقه صورت گرفته و عالقهمندان برای شرکت در این
مسابقهبهنشانی https://fv-qom.irمراجعهکنند.
وی خاطرنشان کرد :شهروندان میتوانند بهصورت مجازی تصاویری از
سفرههای ساده افطار و مساوات و همدلی که با نیازمندان دارند را برای شرکت در
مسابقهعکاسیارسالکنند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم با بیان اینکه به
مناسبت ماه مبارک رمضان در فضای مجازی نیز پویش اذان برگزار شد ،تصریح
کرد :در این برنامه مسئوالن و کسبه بهصورت انفرادی در محیطهای شهری و در
ترویج این امر به اقامه اذان میپردازند.
مقیمی یادآور شد :با بهرهگیری از کمکهای هیئتهای مذهبی در شب
میالد امام حسن(ع) برنامههای متنوعی ازجمله کاروانهای شادی برگزار شد.
وی با تأکید بر اینکه همچنین بهمنظور ایجاد شور اجتماعی بین نوجوانان و
جوانان ،شبها برخی برنامههای ورزشی نیز با همکاری گروههای فرهنگی
مساجد در محلههای مختلف قم برگزار شد ،گفت :در شبهای احیاء و
ایام شهادت امام علی (ع) نیز همانند شب  ۱۹ماه مبارک رمضان با کمک
هیئتامنای مساجد و رعایت شیوهنامههای بهداشتی برنامههای مختلف
مذهبیاجرامیشود.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم ادامه داد :تا پایان
ماه مبارک رمضان در مکانهای باز عمومی به همراه گروههای مختلف فرهنگی
و جهادی اجرای برنامه را خواهیم داشت.
مقیمی تصریح کرد :برای ایجاد شور و نشاط ،همدلی بیشتر ،ترویج سطح
سالمتی ،کارگروهی کادر درمانی و امیدبخشی به بیماران نیز گروههای سرود در
سهبیمارستانبرایکادردرمانیکهباکرونامقابلهمیکنندوبیمارانیکهاحتیاج
به روحیه دارند برنامه اجرا میکنند.

فروش خودروهای کارکرده به جای خودروهای صفر کیلومتر به خریداران ،کالهبرداری
جدیدی است که اخبار و گزارش های دراین خصوص در روزهای اخیر منتشرشده است.

طرح :مهدی عزیزی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم تشریح کرد:

جزییات آتش سوزی مهیب در شهرک صنعتی شکوهیه

تکمیلسیستممکانیزهآبرسانی
بوستانهایجنگلی

مدیر منطقه هشت شهرداری قم خبرداد:

کاشت بیش از  ۱۰۰هزار گل فصلی و
دائمی در پردیسان
مدیر منطقه هشت شهرداری قم از کاشت بیش از یکصد هزار گل فصلی و
دائمی در این منطقه خبر داد.
محمد رمضانی با اشاره به اهمیت زیباسازی هرچه بیشتر سطح شهر ،اظهار
داشت :کاشت انواع گلها در سطح شهر به افزایش زیبایی و هم تلطیف شرایط
آب و هوایی کمک شایانی میکند و شهرداری منطقه در این راستا اقدام به کاشت
بیش از یکصد هزار گل فصلی و دائمی در دوماهه اخیر کرده است .مدیر منطقه
هشت شهرداری قم در ادامه با بیان اینکه این گلها بیشتر در بوستانها و میادین
اصلی سطح منطقه کاشته شده است ،افزود :این گلها در تمامی بوستانهای
سطح منطقه ،میدان علوم و شهدای فردو و بلوارهای اصلی شهر کاشته شده
است .رمضانی با اشاره به تنوع در کاشت گلهای فصلی و دائمی ابراز کرد:
گلهایی نظیر رعنا زیبا ،مغربی ،اطلسی ،رز ،محمدی ،یاس و …کاشت شده
است .وی با اشاره به وضعیت تولیدات گل و گیاه برای کاشت در سطح منطقه
هشت ،تصریح کرد :ساالنه بیش از  ۸۵هزار گلدان گل در منطقه تولید میشود
که شامل انواع گلها نظیر ختمی ،شاهپسند ،کاغذی ،مغربی ،جعفری اطلس،
انار محمدی ،رز و  ..میشود .مدیر منطقه هشت شهرداری قم خاطرنشان کرد :با
توجه به اینکه شرایط اقلیمی و کمبود منابع آب در شهر قم محدودیت در کاشت
چمن را در این شهر ایجاد کرده است ولی رویکرد شهرداری بیشتر بر کاشت
گلهای فصلی و همیشهبهار در سطح بوستانها و باغچههای معابر است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم مطرح کرد:

تأثیرنصبتابلوهایجدیدکوچههای
شهدادرترویجفرهنگایثاروشهادت

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم گفت :با کمک شهرداری
تابلوهای فرسوده شده نصبشده در کوچهها نوسازی و بهسازی میشوند و
نصب تابلوهای جدید نقش زیادی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند.
حجتاالسالموالمسلمینحسنهنرمندضمنآرزویقبولیطاعاتوعبادات
بندگان خالص خدا در ماه مبارک رمضان ،اظهار داشت :زنده نگهداشتن نام و یاد
شهدا بر ما واجب بوده و نامگذاری شوارع و معابر با نام شهدا کمترین کاری است
که میتوانیم برای جبران فداکاری این ایثارگران انجام بدهیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با تقدیر و تشکر از تالش کلیه
افرادی که به روشهای مختلف و تا حد توان در راستای ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت تالش کردند ،خاطرنشان کرد :تابلوهای محالتی که با نام شهدا مزین
شده بهمرور زمان فرسوده شده بودند که بهوسیله شهرداری بازسازی و بهسازی
شده است.

انصراف اصغرزاده برای داوطلبی انتخابات ریاستجمهوری
دبیر کل انجمن مهندسان ایران درباره معرفی داوطلب این تشکل به جبهه اصالحات ایران ،نوشت:
شرایط را برای ورود به عرصه رقابتی ،آبرومند و منصفانه مناسب نمیبینم و رسما به دبیرخانه جبهه
اصالحات ایران اعالم کردم که اینجانب برای دوره فعلی داوطلب نمیشوم.به گزارش روابط عمومی
انجمن اسالمی مهندسان ایران ،سید ابراهیم اصغرزاده درباره معرفی گزینه انجمن اسالمی مهندسان
ایران به جبهه اصالحات ایران ،خطاب به اعضای تشکل متبوع خود اعالم کرد که شرایط را برای ورود به
عرصهرقابتیآبرومند،منصفانهونسبتاآزادمناسبنمیبینم.طبعابهتکلیفتاریخیدرآگاهیبخشیو
تبیین مواضع اصالح طلبانه عمل خواهم کرد .دبیر کل انجمن مهندسان ایران افزود :رسما به دبیرخانه
جبهه اصالحات ایران اعالم کردم که اینجانب برای دوره فعلی داوطلب نمیشوم.اصغرزاده خاطرنشان
کرد :امیدوارم انجمن مهندسان بتواند با طرح موشکافانه مباحث کلیدی و مسائل بنیادی و ارائه راه
حلهای ریشه ای گام موثری جهت ارتقای گفتمان اصالحات ساختاری در درون سیستم بردارد.
استاندارقم یک نشست اداری را لغو کرد!
استاندار قم روز گذشته جلسه کمیسیون نظارت بر قاچاق کاال و ارز این استان را به علت رعایت نکردن
مصوبههای ستاد کرونا لغو کرد.جلسه کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال
و ارز استان که قرار بود با حضور استاندار در سالن جلسههای کرامت استانداری برگزار شود به دستور
بهرام سرمست لغو شد.استاندار قم پس از ورود به این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شده
َ
بود با توجه به اینکه تعداد افراد حاضر بیش از  ۱۵تن و برخالف مصوبههای ستاد مبارزه با کرونا بود
دستوربهلغواینجلسهراداد.سرمستباتاکیدبراینکهمصوبههایستادکرونابرایهمهالزماالجرااست،
تصریح کرد :ما باید دستورالعملهای ابالغی را از خودمان و از جلسههای استانداری آغاز کنیم تا پس از
آن از سایر ادارهها و مردم بخواهیم تا به آنها پایبند باشند .وی یادآور شد :همه دستگاههای دولتی و
اجرایی و همچنین معاونتها و ادارههای استانداری باید در اجرای مصوبههای ستاد کرونا پیشتاز باشند
وکوچکترینغفلتیدراینزمینهقابلپذیرشنیست.استاندارقمهمچنینباقدردانیازهمکاریهای
مردم ،بر لزوم رعایت هر چه بیشتر دستورالعملهای بهداشتی تا مهار کامل پیک چهارم کرونا تاکید کرد.

مدیر منطقه چهار شهرداری قم خبرداد:

مدیرمنطقهچهارشهرداریقمازتکمیلومکانیزهنمودنآبیاریبوستانهای
جنگلی خضر نبی ،زائر ،کوهسار و مالصدرا با اعتباری بالغبر  25میلیارد ریال
خبر داد.
مهدی اصفهانیان مقدم با اشاره به اجرای سیستم مکانیزه آبرسانی در
بوستانهای جنگلی سطح منطقه چهار ،اظهار داشت :در راستای تکمیل
سیستم آبرسانی به بوستانهای جنگلی توسط آب خام ،این پروژه در سال
گذشته شروع و در ابتدای سال جاری به اتمام رسید.
به گفته مدیر منطقه چهار شهرداری قم در سال گذشته جهت آبیاری و حفظ
سرانههای جنگلی منطقه ،روزانه بیش از  ۹۰۰هزار لیتر آب توسط تانکرهای
آبرسان در مخازن بتنی تخلیه و سپس آماده انتقال بهصورت قطرهای به این
بوستانهامیشدهاست.
اصفهانیان مقدم با اشاره به پرداخت بیش از  ۲۰میلیارد ریال برای اجاره
تانکرهای آبرسان در سال گذشته تصریح کرد :اجرا و تکمیل این طرح از چاه
خیابان انسجام به بوستان خضر در دستور کار منطقه قرار گرفت و خوشبختانه
هماکنون به پایان رسیده است.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به طوالنی بودن مسیر چاه انسجام و بوستانهای
جنگلی خضر و زائر در مسیر انتقال ،یک مخزن پیشساخته  ۲۰۰مترمکعبی
نیز در بوستان غنچه در بلوار شهید کریمی نصب و به سیستم پمپاژ مجهز شده
است .مدیر منطقه چهار شهرداری قم در پایان ابراز کرد :از چاه خیابان انسجام
تا مخازن بوستان خضر حدود  ۴۰۰۰متر لولهگذاری شده و این پروژه یکی از
پروژههای شاخص در سال جاری است.
گفتنی است آبرسانی به بوستانهای مذکور با شرایط قبلی ضمن هزینههای
باال برای شهرداری ،از نظر امنیت جانی پرسنل فضای سبز نیز مخاطراتی را
به دنبال داشت که با اجرای این طرح ضمن کاهش هزینههای شهرداری و
صرفهجویی و حفظ منابع آبی و ارتقاء کیفیت آبیاری عرصههای فضای سبز،
سرانههایجنگلیمنطقهنیزحفظوتوسعهمییابند.

آیت الله موسوی تبریزی رییس جبهه اصالحات قم شد
با رای اکثریت اعضای جبهه اصالحات استان ،آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی بعنوان رییس و
محمود زمانی قمی و علی چهرقانی بعنوان نواب رییس جبهه اصالحات استان قم انتخاب شدند.پس
از چند ماه از تشکیل جبهه اصالحات ایران و تعیین سیدرضا رییس کرمی بعنوان رابط جبهه اصالحات
ایرانوجبههاصالحاتاستانقم،اولینانتخاباتاینجبههبرگزارشدکهدرنهایتبارأیاکثریتاعضای
آن،آیتاللهسیدحسینموسویتبریزیدبیرکلمجمعمحققینومدرسینحوزهعلمیهقمبعنوانرئیس
جبههاصالحاتاستانقمانتخابشد.همچنینمحمودزمانیقمینائبرئیسهیئتمدیرهبنیادباران
و علی چهرقانی دبیر حزب اسالمی کار استان قم بعنوان دو نائب رییس جبهه اصالحات استان قم
انتخابشدند.بنابررأیاکثریتاعضایجبههاصالحاتاستانقم،همچنینآقایانحامدمنتظریدبیر
حزب کارگزاران استان قم بعنوان دبیر ،حجت حیدری مدیرمسئول روزنامه پیام قم بعنوان مسئول کمیته
رسانه ،حجت االسالم غالمحسین نادی نماینده دوره های اول و دوم مجلس شورای اسالمی بعنوان
مسئولکمیتهسیاسی،مصطفیجاللیرییسسابقخانهاحزابقمبعنوانمسئولکمیتهبرنامهریزی،
حجت االسالم علی عبدی بعنوان مسئول کمیته پایش و داوری ،عباس مرادی بعنوان مسئول کمیته
بخش های استان و در نهایت رضا انصاری بعنوان سخنگو انتخاب شدند.آیت الله سید حسین موسوی
تبریزی مناصبی چون دادستانی کل انقالب و نمایندگی مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی را نیز در
کارنامهدارد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم جزییات آتش
سوزیمهیبدرکارخانهمولدانصنایعشیمیواقعدرشهرکصنعتیشکوهیه
را تشریح کرد.
حمید کریمی با بیان اینکه در ساعت  ۶:۰۲دقیقه صبح یکشنبه خبر
آتشسوزی در کارخانه مولدان صنایع شیمی واقع در شهرک صنعتی شکوهیه
در  ۲۰کیلومتری شهر قم به مرکز فرماندهی آتشنشانی قم اعالم میشود،
گفت :با توجه به گسترش و وسعت حریق و انفجارهای پشت سر هم که در این
حادثه رخ میدهد ،درخواست نیروی بیشتری میشود و تا پایان عملیات اطفا
بیش از  ۲۰خودروی عملیاتی آتش نشانی و تانکرهای آبرسانی با بیش از ۱۰۰
آتش نشان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به اینکه
در این حادثه آتش سوزی متأسفانه مواد اولیه کارخانه طعمه حریق شده بود
و با تالش همکاران من در آتش نشانی اجازه سرایت حریق به مخازن الکل و
اوریکس داده نشد ،افزود :در صورت حریق و آتشسوزی این دو مخزن ،حادثه
عظیمی در شهرک شکوهیه رخ میداد که خوشبختانه با تالش نیروهای خدوم
آتشنشانیاینحادثهاتفاقنیفتاد.
وی با بیان اینکه متأسفانه در حین عملیات در زمان جاری شدن مواد مشتعل
به سمت خودروی عملیاتی آتش نشانی ،یک خودروی اسکانیا آتش نشانی
به طور کامل در آتش سوخت و متأسفانه یک آتشنشان دچار مصدومیت و
سوختگی شدید شد و در حال حاضر در بیمارستان فرقانی بستری شده است،
ادامه داد :در این حادثه یک خودرو از خودروهای ایستگاه آتش نشانی شهرک
شکوهیه نیز بر اثر جاری شدن مواد مذاب طعمه حریق شد و به طور کامل در
آتشسوخت.
شهرک صنعتی شکوهیه مواد اولیه ایمنی برای اطفا حریق ندارد!
کریمی با اشاره به اینکه به علت حفاری در کوچه منتهی به کارخانه دچار
حریق شده ،راه فرار بسته شده بود و تعدادی از خودروهای شخصی اطراف این
کارخانه نیز به صورت کامل در آتش سوخت ،گفت :در حال حاضر این حریق به
صورت کامل اطفا شده است و همکاران من به حالت آمادهباش در محل حادثه
مستقر و در حال لکه گیری هستند و از مردم عزیز طلب دعای خیر و سالمتی
برای همکار مصدوم بستری شده در مرکز درمانی فرقانی هستیم.
وی با اعالم اینکه ۱نفر دیگر از آتشنشان ها به مراکز درمانی انتقال داده شد و
بعد از درمان مرخص شد ،افزود ۳ :نفر از آتشنشان ها نیز به صورت سرپایی در
صحنه وقوع آتش سوزی درمان و مداوا شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با تاکید بر اینکه
متأسفانه شهرک صنعتی شکوهیه فاقد مواد اولیه ایمنی برای اطفا حریق در
کارخانهها است ،ادامه داد :چرا باید هر ساله شهرک شکوهیه باعث ضرر و زیان

به حوزه خدمات شهری شهرداری قم شود تا برای یک حادثه بیش از  ۱۰۰آتش
نشان و  ۲۰خودرو عملیاتی را از شهر خارج کنیم و به شهرک صنعتی ناایمن
بیاید.
سخنگویاورژانسقم:
 6تن دراین آتش سوزی مصدوم شدند
مهدی فراهانی سخنگوی اورژانس قم نیز اظهار داشت :اظهار داشت :حوالی
ساعت شش صبحروز یکشنبه حادثه حریق در یک کارخانه صنایع شیمیایی
در شکوهیه قم به اورژانس اعالم شد که با توجه به ابعاد حادثه چندین دستگاه
آمبوالنس به محل اعزام شد.
مهدیفراهانیبابیاناینکهدرحادثهآتشسوزیکارخانهصنایعشیمیاییدر
شهرک صنعتی شکوهیه 6نفر مصدوم شدند ،افزود :دو تن از این مصدومان که
از آتش نشانها بودند برای درمان به مراکز درمانی انتقال پیدا کرده اند.
فراهانی با اعالم اینکه درصد سوختگی یکی از آتش نشانان نسبتا زیاد است،
تصریح کرد :چهار مصدوم دیگر شامل یک آتش نشان و سه کارگر کارخانه به
صورت سرپایی مداوا شدند.
سخنگویاورژانسقمبابیاناینکهدرحالحاضرطبقگزارشهاآتشسوزی
در این کارخانه مهار شده است ،گفت :عوامل آتش نشانی باید علت وقوع این
حادثه را بررسی و اعالم کنند.
معاوندادستانخبرداد:
تشکیلپروندهقضاییبرایحادثه
معاون دادستان نیز از تشکیل پرونه قضایی برای حادثه آتس سوزی کارخانه
صنایعشیمیمولدانخبرداد.
علیاصغر سلطانی ،گفت وگو با خبرنگاران گفت :کارخانهای به نام صنایع
شیمی مولدان در شهرک شکوهیه قم وجود دارد که در حوزه پتروشیمی فعالیت
دارد و صبح روزیکشنبه مخزن آن دچار حریق شد و با توجه به اینکه داخل آن
میعاناتوجودداشت،اینمیعاناتازمخزنخارجشدکهسببگستردگیآتش
میشود .وی افزود :دو دستگاه از خودروهای آتش نشانی به صورت صد در صد
از بین رفتند و دو نفر از آتش نشانان نیز دچار سوختگی شده اند.
وی اظهارکرد :حدود  ۱۰دستگاه خودروی شخصی که متعلق به پرسنل
کارخانه بود نیز در جریان این حادثه دچار حریق صد در صد شده است.
معاون دادستان قم بیان کرد :میزان خسارت در برآوردهای اولیه بیش از ۸۰
میلیارد تومان اعالم شده است و این کارخانه حدود ۴۸۰کارگر داشته است.
وی گفت :علت آتش سوزی بر اساس نظر اولیه کارشناسان غیرعمدی بوده؛
اما بررسیهای الزم در خصوص این موضوع ادامه دارد.
سلطانی تاکنون شخصی در خصوص این موضوع احضار و بازداشت نشده و
تحقیقات قضایی در حال انجام است.

آخرین وضعیت شیوع کرونا دراستان قم
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آخرین وضعیت روزانه کرونا در استان طی ۲۴ساعت منتهی
به دوازدهم اردیبهشتماه جاری ،گفت :در این مدت هفت تن بر اثر کرونا در قم جان خود را از دست
دادند .محمد رضا قدیر در گفتوگویی بیان کرد :در این مدت  ۱۳۹تن با دارا بودن عالئم کرونا در مراکز
درمانی استان پذیرش و ۱۰۸تن از آنان در این مراکز بستری شدند .وی با اشاره به این که هم اکنون۵۶۱
بیمارمبتالبهکرونادربیمارستانهایاستانتحتدرمانهستند،افزود:همچنینطیاینمدت ۸۶تن
از بیماران بستری در مراکز درمانی قم پس از بهبودی ترخیص شدند.وی ادامه داد :حال  ۱۱۱بیماری
مبتال به کرونا در قم وخیم است و طی بیست و چهار ساعت گذشته متاسفانه هفت از بیماران بر اثر ابتال
به این ویروس جان خود را از دست دادند.قدیر گفت :در این مدت  ۸۵۷تست کرونا در استان قم گرفته
شد که جواب  ۲۳۷مورد آن مثبت بود.

معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم :

اجرایطرحتکمیلیبهسازیمحورپردیسان–ورجان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم گفت :با اعتباری افزون بر  28میلیارد
ریال  ،طرح تکمیلی بهسازی محورپردیسان – ورجان ( استان قم ) به طول  4کیلومتر  ،اجرایی شد .
اکبر نوروزپور بابیان اینکه طول محور پردیسان – ورجان بالغ بر  12کیلومتر است اظهارداشت  :طی سال
97نسبت به بهسازی این محور که از مسیرهای پرتردد استان می باشد  ،اقدام و  8کیلومتر از آن درقالب
عملیات لکه گیری و روکش اسفالت بهسازی شد .
وی هزینه اجرایی طرح تکمیلی بهسازی محور پردیسان – ورجان را افزون بر 28میلیارد ریال عنوان و متذکر
گردید  :هزینه این طرح از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تامین شده است .
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بازه زمانی اجرا و تکمیل این پروژه را شش
ماهه برآورد واظهار داشت  :عملیات اجرایی طرح از  20فروردین ماه امسال شرو ع شده که انشالله درپایان
تابستان 1400شاهد تکمیل آن باشیم .
وی درخصوصات مشخصات فنی – اجرایی طرح تکمیلی بهسازی محور پردیسان – ورجان نیز بیان داشت :
بسته به وضعیت رویه راه درمقاطع مختلف آن اقداماتی شامل لکه گیری  ،درزگیری و روکش آسفالت به مرحله
اجرا در می آید .
نوروزپور درادامه توضیح داد :دراستان قم  ،همچون دیگر استانهای حاشیه کویر  ،مناطق ییالقی آن
مانند بخش کهک  ،به دلیل آب وهوای مناسب از سویی و تنوع محصوالت باغی و تولیدات دامی از سویی
دیگر،محورهایآنغالباشاهدترافیکپرحجمیمیباشند.
وی افزود  :به دلیل آنچه ذکر گردید  ،طرح ارتقا سطح سرویس و افزایش ضریب ایمنی محورهای بخش
کهک هماره دراولویت اقدامات این اداره کل می باشند .
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درادامه به تعدادی از طرحها و دیگر
اقدامات مرتبط که هم اینک درسطح محورهای بخش کهک درحال اجرا می باشند اشاره و عنوان کرد  :پروژه
احداث پل ورفع نقطه پرتصادف خوراباد که مراحل پایانی می گذراند درزمره مهمترین طرح های عمران جاده
ای بخش کهک می باشد .
نوروزپور  ،استقرار نیوجرسیهای مفصلی و اجرای عملیات کوه بری و تعریض مسیر در محور سیرو – کهک را ،
از دیگر اقدامات این اداره کل در بخش کهک دانست و یادآورشد :در سال 98طی اقدامی کم سابقه ،نسبت
به اجرای طرحی گسترده درراستای ایمن سازی محور پردیسان – ورجان اقدام گردید که نقشی چشمگیر
درکاهش حوادث این محور داشت .
وی افزود  :درطرح مذکور که با همکاری سازمان مدیریت پسماند ودرقالب عملیات شانه سازی و اصالح
شیب شیروانی صورت گرفت افزون بر 500هزار تن بارریزی درحریم و شانه محور پردیسان – ورجان اجرا شد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قم:

پوششقویامدادجاد ه ایمنجربهکاهشحوادثشد

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قم بر تقویت ارتباط با اورژانس در حوادث تاکید کرد و گفت :نزدیک
بودن پایگاه های امداد جاده ای هالل احمر و اورژانس و پوشش جاده ای بسیار قوی موجب کاهش حوادث
در استان شده است
مدیر عامل و معاونین جمعیت هالل احمر استان قم با دکتر باقری رئیس جدید مرکز اورژانس  115دیدار
وگفتگوکردند.
محمدرضا بهرامی در این دیدار با اشاره به همکاری مشترک هالل احمر با اورژانس در پوشش حوادث،
سوانح ،بحران ها و مناسبت های مذهبی اظهار کرد :در پایگاه های امداد جاده ای همکاری و مشارکت خوبی
با اورژانس داریم چرا که در حوادث جاده ای ،نجات و رهاسازی بر عهده هالل احمر است و خدمات درمانی را
نیز اورژانس به مصدومین ارائه می دهد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قم بر تقویت ارتباط با اورژانس در حوادث تاکید کرد و گفت :نزدیک
بودن پایگاه های امداد جاده ای هالل احمر و اورژانس و پوشش جاده ای بسیار قوی موجب کاهش حوادث
در استان شده است.
س  115استان قم ،تعامل ارگانهای امدادی و درمانی در زمان های
در ادامه دکتر باقری رئیس مرکز اورژان 
بحران و حوادث را در جهت افزایش آمادگی و بهبود کیفیت ارائه خدمات الزم و ضروری دانست.
وی افزود :آموزش و افزایش آگاهی پرسنل موجب استرس کمتر آنان در زمان حوادث می شود ،همچنین
مردم اگر آموزش خوب و مناسب ببینند بهتر می توانند همراهی کنند.

