فرماندارقمتاکیدکرد:

برخوردباافزایشخودسرانهقیمتنان

روزنامه
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مدیرکل تامین اجتماعی استان قم خبر داد؛
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فرماندار قم گفت :تا اعالم رسمی نرخ نان چنانچه نانوایان
افزایش قیمت خودسرانه داشته باشند برابر مقررات با آنها
برخورد خواهد شد .مرتضی حیدری روز شنبه در جلسه شورای
سیاستگذاری امور گندم ،آرد و نان شهرستان قم با اشاره به
پراکندگیمجوزنانواییهادرمناطقیکهتراکمجمعیتیجدیددر
آن ایجاد شده است ،گفت :بازنگری در شیوه تاسیس نانواییهای
جدید بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی مورد تصویب شورای
سیاستگذاری آرد و نان ست .فرماندار قم با تاکید بر ساماندهی
سهمیه آرد دولتی بر اساس برنامه شیوه نامه جدید و تشویق

عبور «قم» از پیک چهارم کرونا
استاندار قم با قدردانی از مردم فهیم استان بواسطه رعایت
مسائل بهداشتی در خیز چهارم کرونا بویژه در شبهای قدر و
روز قدس گفت :در سایه رعایت پروتکلهای بهداشتی از موج
چهارم کرونا عبور کردیم و از وضعیت قرمز به نارنجی رسیدیم.
بهرام سرمست روز شنبه در پایان جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا
که به صورت ویدیو کنفرانس در آن شرکت کرده بود در گفت و گو
با خبرنگاران اظهار داشت :در شرایط فعلی عالوه بر گروه َشغلی
یک که در تمامی وضعیتها امکان فعالیت دارند ،گروه شغلی
 ۲نیز کار خود را آغاز میکنند .وی همچنین با اشاره به برخی
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واکسیناسیونسالمندان
روستایی در قم

افزایش39درصدی
حقوق حداقل بگیران

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم از افزایش  ۳۹درصدی
حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی خبر داد .علی
اصغردادخواه اظهارداشت  :دریافتکنندگان حداقل بگیر
۳۹درصد و سایر سطوح  ۲۶درصد به عالوه مبلغ ثابت ۲۴۸
هزار و  ۳۵۵تومان بر مبنای دریافتی اسفند  ۹۹به مستمری

استاندار قم اعالم کرد:

همه بازنشستگان ،ازکارافتادگان و بازماندگان مشمول قانون
تامین اجتماعی اضافه شده است .وی افزود :براساس مصوبات
هیئت دولت ،شورای عالی کار و همچنین اجرای مواد  ۹۶و
 ۱۱۱قانون متناسبسازی حقوق سازمان تامین اجتماعی،
مستمریتمامبازنشستگان،ازکارافتادگانوبازماندگانمشمول
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مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانقمتشریحکرد:

برنامههایهفتههاللاحمردراستانقم
4

مدیرکل مدیریت بحران استان قم :

زیرساختهای ایمنی شهرکهای
صنعتی باید تقویت شود
مدیرکل مدیریت بحران استان قم گفت :در حال حاضر
زیرساختهای ایمنی شهرکهای صنعتی متناسب با توسعه
عمرانی آن نبوده است .محسن اروجی در خصوص موضوع
آتشسوزیاخیردرشهرکصنعتیشکوهیهقماظهارداشت:
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شهرکهای صنعتی در سالهای اخیر توسعه زیادی داشته
است ،اما در حال حاضر زیرساختهای ایمنی شهرکهای
صنعتی متناسب با توسعه عمرانی آن نبوده است .مدیرکل
مدیریت بحران استان قم افزود :در این شهرکها توسعه

درجدیدترینرنکینگپاراتکواندوکاراندنیا؛

پاراتکواندوکارقمیدربین 6نفربرتر جهان
6

انتخابات،شبقدرسیاست

شبهای قدر در ادبیات دینی ما نماد زمان
تعیین سرنوشت است .اگرچه سرنوشت ما حاصل
تصمیمگیریهایی است که در طول یکسال انجام محمدجوادآذریجهرمی*
میدهیم ،اما شب قدر نماد زمانی است که ما تصمیم
میگیریمبرایخوببودن،برایخوبزیستنوبرایمواجههباسختیهایپیش
رو.
از این منظر نیز انتخابات میتواند همان نماد شب قدر سیاست باشد .انتخابات
شب قدر یک جامعه است؛ وقتی آن جامعه تصمیم میگیرد تا در روزهای پیش
رو کدام گزینه را برای حل مسائلاش انتخاب کند .در حقیقت انتخابات ،صرفا
انتخاب یک انسان از میان گروهی همشکل از انسانها نیست؛ یا حداقل
میتواند نباشد .انتخابات میتواند زمان انتخاب گزینههای مختلفی باشد که در
برابر ما قرار دارد .انتخاب از میان گزینههایی که احتماال دو یا چند رویکرد مختلف
را در برابر چالشها تعیین میکند.
شب قدر ۴سالهای که در آن مردم ایران میتوانند به مسایل سختی فکر کنند که
پیش رو دارند .بحرانهای مختلفی که گاه انباشت سالها سکوت یا اشتباه بوده
است .شب قدری که آداب خود را نیز دارد .آدابی که شاید با رفتار امروز فاصله
بسیار داشته باشد؛ اما به هر حال باید تالش کنیم تا به قدر توانمان آنها را رعایت
کنیم.
شب قدر انتخابات میتواند به جای رویاپردازیها و شعاردهیها با بررسی
بحرانهاوچالشهاآغازشود؛ذکرمصیبتحالامروزما.چالشهاییکهدرمیان
انبوه موضوعات نیاز به اولویتبندی دارد.
این که کدام مسائل و بحرانها بیش از هر مساله دیگری در برابر ما وجود
دارد .فهرستی از مسائلی که گاه تبدیل به رازهای مگو شدهاند .حرف زدن
از بحرانهایی که در طول  ۴سال گاه تنها با سکوت مواجه میشوند ،باید
در این شب قدر  ۴ساله بیان شود .بسیاری از مسائلی که در برابر زندگی
ایستادهاند.
دومین آداب این شب قدر بررسی گزینههای پیش روی ماست و برای این
گزینههاناچاریمتابهآنچیزهاییکهباورداریمنگاهیدوبارهبیاندازیم.بهایمانها
و باورهای خودمان نگاه کنیم .اینکه در واقعا در زندگی برایمان چه چیزهایی
اهمیت دارد .اگر زندگی سعادتمند را ،زندگی آزادانه یا زندگی با کرامت را ایمان
داریم ،پس باید گزینههای پیش روی ما نیز برآمده از آن باشد .این که کدام گزینه
آن زندگی سعادتمند را برایمان خواهد ساخت .اگر ایمان داریم به مهربانی باید
بگردیم به دنبال مهربانی در گزینهها؛ باید بگردیم به گزینههایی که به ما «فرصت
زندگی کردن» میدهد.
اما سومین آداب از این شب قدر ۴ساله ،تصمیمهای سخت است.
تصمیمهای سختی که ما ناچار میشویم گاه به قربانی کردن چیزی در برابر
چیزی دیگر؛ قربانی کردن برخی از مطلوبیتها در برابر مطلوبیتهای بزرگتر.
زندگی آنقدر ساده نیست که به ما اجازه دهد تا تمام مطلوبها را با هم داشته
باشیم.
به هر حال تصمیم سخت یعنی گاه باید انتخاب کنیم که کدام مطلوب را در
برابر کدام مطلوب بزرگتر ،وزن کمتری دهیم .تصمیم سخت این روزها ،تصمیم
برای زندگی است .تصمیم سخت تلخ است ،مثل دارو .تلخی تصمیمهای سخت
یعنی پذیرش درمان و پیش رفتن به سمت حل مسائل .انتخابات میتوانست و
میتواند به کمک نخبگان ،حزبها و نهادهای مدنی تبدیل شود به کارزاری برای
تصمیمهای سخت ،زمانی برای واقعبینی در برابر چالشها .افسوس اگر این
زمان را تبدیل کنیم به نمایشی برای وعدههای پوشالی.
و نهایتا انتخاب و آمادگی برای ۴سالی که باید سختیها و چالشهایش را خوب
بشناسیم .آمادگی برای مواجه شدن با مسائل پیچیده و سختی که پیش رو داریم.
همین جاست که باید قرآنها را بر سر بگیریم و آرزوهای خوبی که در دل داریم را
مرور کنیم .اما زمان بخشش و بخشیدن است .طلب بخشیده شدن و آمادگی
روحیبرایبخشیدنها.
شب قدر ۴ساله شروع شده است .روزهایی که از هزار روز تصمیمگیریهای
فردی ما برتر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

عکس:سجادحیاتپور

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

طرح پیادهراههای پیوسته در ۱۱محله قم نهایی شد

نجات ۲۷۰اصلهدرختمعارضتقاطعغیرهمسطحنماز

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از جابجایی اصولی  270اصله
درخت معارض تقاطع غیرهمسطح نماز خبر داد .پیام جوادیان با اشاره به وضعیت
درختان معارض اجرای طرح تقاطع میدان نماز ،اظهار کرد :این تقاطع بهصورت سه
سطحه در حال اجرا است و نزدیک به  ۳۰۰اصله درخت معارض داشت که تاکنون ۲۷۰
اصله درخت بهصورت روتبال جابجا شده است .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری قم با بیان اینکه در حدود یک ماهی که این درختان جابجا شدهاند ۹۵
درصد آنها سبز و درحال رشد هستند ،افزود :بهطورکلی جابجایی با موفقیت انجام
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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم از نهایی شدن طرح پیادهراههای پیوسته
 11محله در سال جاری خبر داد .عباس ذاکریان با تأکید بر اهمیت تغییر نگاه خودرو
محوریبهانسانمحوری،اظهارداشت:متأسفانهشاهدحاکمیتخودروهایشخصیو
تکسرنشین در شهر بوده که ترافیک و آلودگی هوا را رقمزده است .معاون حملونقل و
ترافیکشهرداریقمتغییرفرهنگراتنهاراهبرونرفتازترافیکوآلودگیهوادانست
و افزود :تعریض خیابانها و ساخت تقاطع و بزرگراه نمیتواند ترافیک را ساماندهی کرده
وتنهاعاملتشویقکنندهایبرایسفرهایدرونشهریباخودروشخصیهستند.
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مدیر کل انتقال خون استان قم خبرداد:

افزایش  ۱۴درصدی اهدای خون
در شبهای قدر

مدیر کل انتقال خون استان قم با بیان اینکه در شب های قدر  ۴۸۰نفر برای
اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کرده اند ،گفت :نسبت به مدت مشابه
سال گذشته ۱۴،درصد افزایش اهدای خون داشته ایم .محمد نوریان بابیان اینکه
در شبهای قدر  ۴۸۰نفر برای اهدای خون در قم به مراکز انتقال خون مراجعه
کردهاند ،گفت :اهدای خون در شبهای قدر سال جاری در استان قم ،نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ۱۴درصد افزایش داشتهاشت .مدیرکل انتقال خون
استان قم با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان ،ساختمان حضرت روح الله
واقع در بلوار معلم ،میدان روح الله از ساعت  ۸صبح تا ساعت  (۱۳فقط آقایان) و
بعد از افطار از ساعت  ۲۱تا ساعت  ۱۲:۳۰شب (آقایان و خانمها) آماده پذیرش
اهداکنندگان ایثارگر خون در کلیه گروههای خونی خواهد بود ،افزود :همچنین
اهداکنندگان میتوانند برای دریافت زمان نوبت برای اهدای خون به سامانه
 www.IBTO.irمراجعه کنند .وی با بیان اینکه مصرف مراکز درمانی از خونهای
اهدا شده نیز  ۱۰درصد افزایش داشته است ،ادامه داد :مصرف پالکت در مراکز
درمانی افزایش داشته است و از آنجایی که پالکت تنها  ۳تا  ۵روز زنده میماند،
نیازمنداهدایخونهمیشگیمردماستانقمهستیم.
مرکز بهداشت قم اعالم کرد؛

آغاز واکسیناسیون گروه سنی باالی ۷۵سال

مرکز بهداشت قم اعالم کرد :واکسیناسیون گروه سنی باالی  ۷۵سال که
هفته گذشته از سوی مراقبان سالمت مرکز بهداشت فراخوان شدهاند ،از امروز
شنبه هفدهم اردیبهشت ماه آغاز شد .بر اساس این گزارش ،این افراد باید برای
دریافت واکسن کرونا طبق نوبت اعالم شده به یکی از مراکز واکسیناسیون کرونا
مراجعه نمایند .این گزارش حاکی است :سالمندان باالی ۸۰سالی که هنوز برای
واکسیناسیوناقدامننمودهاندنیزمیتوانندهمزمانبهمراکزواکسیناسیونکرونا
مراجعه نموده و واکسینه شوند .همچنین با توجه به شناسایی ویروس جهش یافته
کروناازنوعهندیوآفریقاییدرکشورواستانوبهمنظورحفظسالمتسالمندان،
از خانوادهها دعوت میشود حتما نسبت به واکسیناسیون سالمندان خود اهتمام
ورزیده و سالمندان و اطرافیان را نیز برای تزریق واکسن مطلع و تشویق نمایند .در
این گزارش تاکید شده است :داشتن پرونده الکترونیکی برای تمام افرادی که
واکسینه میشوند ضروری است؛ افرادی که با آنها تماس گرفته میشود و یا زمان
غربالگری کرونا با آنها تماس گرفته شده است دارای پرونده الکترونیک سالمت
هستند .همشهریانی که در زمان غربالگری نیز با آنها تماس برقرار نشده الزم
استبامراجعهبهنزدیکترینپایگاهسالمتمحلسکونتخود،نسبتبهتشکیل
پرونده الکترونیک سالمت اقدام تا ضمن ثبت واکسیناسیون کرونا در مواقع لزوم از
سوی مرکز بهداشت با آنها ارتباط برقرار شود.
ث فرهنگی استان قم :
سرپرست ادار ه کل میرا 

ظرفیتهایسوغاتاستانقمشناساییمیشود

ت های سوغات استان
ث فرهنگی قم از شناسایی ظرفی 
سرپرست ادار ه کل میرا 
متناسب با نیاز زائران خبر داد .علیرضا ارجمندی ،در جلسهای که به ریاست
محمود نوربخش ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم برگزار شد،با بیان
این که ظرفیتهای سوغات استان متناسب با نیاز زائر شناسایی میشود،اظهار
کرد :از برنامههای این اداره کل در سال ۱۴۰۰معرفی سوغات قم و ایجاد جذابیت
خرید ،متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی و زیارت است که طرح آن باید به
تصویب کارگروه گردشگری استان برسد .او با بیان اینکه سوغات همواره جزئی
از برنامههای سفر بوده است ،گفت :طراحی تنوع در ارائه سوغات متناسب با توان
مالی زائر از موارد دیگری است که در این طرح به آن توجه شده است .ارجمندی
افزود:ازدیربازبسیاریازمسافرانبهدنبالسوغاتماندگاربودهاندوصنایعدستی
میتواند نیاز مسافران را در ین زمینه برآورده سازد.
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روحانی در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا:

کرونا را دستمایه مسائل سیاسی و انتخاباتی قرار ندهیم

چهکنیمکهتندروها،
میداندارانتخاباتنشوند؟

دشمنان صالح و پیشرفت ملت شریف و مظلوم ایران ،
به شدت دنبال کاهش مشارکت وکم کردن تاثیر گذاری
مردم در سرنوشت خویش و دلسرد کردن آنان از انتخابات پیش رو هستند.
از دشمن جز عناد و تفرقه،تخریب وتضعیف توان ملت توقعی نیست ،تعجب از
کسانی است که خود را دوست دار کشور و انقالب می دانند ولی علی رغم توصیه های
آسمانی رهبری معظم  ،برعلیه مشارکت جویی ملت وارد عمل شده اند .
رهبرمعظمانقالبدرنوروزامسال برایحفظوتوسعهمشارکتملت،فرمودند":همه
حتی کسانی که رهبری را نیز قبول نداشته باشند ،ایران قوی رابه عنوان راه مقابله
با دشمنی ها قبول دارند که یکی از راههای قوی شدن ایران مشارکت در انتخابات
است" و نیز فرمودند "دستگاه های جاسوسی برخی کشورهاواز همه بدتر امریکاورژیم
صهیونیستی تالش دارند تا انتخابات را بی رونق کنند ".ویادآوری کردند که "دشمن
تالش دارد با شیوه های روانی مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهد که امیدواریم
مردم با پاسخ رد ،دشمنان را نا امید کنند "
در این راستا عده ای نااهل که روی این دلسردی وعدم مشارکت سرمایه گذاری کرده
اند ،سرمست ازتوهم موفقیت وبه هدف رسیدن با یک مشارکت حداقلی  ،نابخردانه
دنبال تکمیل سناریوی حذف حریف با امنیتی کردن وبه عکس العمل کشاندن
تندروها وبازی خورده های همه جناح ها در این شرایط شکننده هستند .
متاسفانهباعملیاتروانیدشمنوتاثیرگذارینفوذیهادرصفوفجناحهاوسازمان
ها  ،روند بروز رفتارهای ناهنجار وضدمنافع امنیت ملی توسط تندروهای همه جناح ها
متصور بوده که می تواند به سرعت وضعیت را از یک رویداد وحدت افزا وآرامش بخش
به یک بحران ضد امنیت وکاهنده قدرت وشکننده سد اقتدار ویکپارچگی ملت تبدیل
نماید.
این شکست سد اقتدار و وحدت می تواند منجر به آزادسازی سیل بنیان برانداز
نارضایتی هاوانتظارات ،عقده گشایی ها وانتقام جویی ها  ،شورش بیکاران  ،گرسنگان
،حاشیهنشینانوسارقانتحریکشدهوهدایتشدهمفسدینوپروندهداراندرمحاکم
وبدهکاران بزرگ بانکی باشد  ،که با توجه به تغییر شرایط کشور وکاهش اعتمادملی
وسرمایه اجتماعی مجریان و متولیان امر ونیز توسعه فضای مجازی ودسترسی مردم
به اطالعات ،ممکن است حرکت این سیل خطرناک را به بهمنی خانمان برانداز تبدیل
نماید و خواب خوش و شادی تمامیت خواهان وسناریوسازان برای کاهش مشارکت
مردم را آشفته کرده و اجرای پروژه حذف حریف برای کسب قدرت را به تراژدی از دست
رفتن منافع امنیت ملی ودست آوردهای سالها تالش ومجاهدت و شهادت فرزندان
عزیز ملت ایران تبدیل سازد .
حقیر به عنوان یک سرباز کوچک که افتخار شاگردی سرداران بزرگ کشور وانقالب
را داشته ام در این برهه مهم از شما و همه دلسوزان وخدمتگذاران ملت ایران استدعا
دارم با پیگیری تدابیر حیات بخشی از قبیل موارد ذیل از دلسرد کردن ملت بزرگ ایران
ممانعت کرده ویاس ونا امیدی را به جبهه دشمنان داخلی وخارجی تزریق نمایید تا از
انسداد سیاسی کشور که مقدمه انسداد امنیتی خواهد شد پیشگیری گردد :
 - ۱آمادگی بزرگان شورای محترم نگهبان برای توسعه ظرفیت وتحمل در پذیرش
نماینده از همه سالیق وجناح های قانونمدار در انتخابات .
 - ۲پیشگیری وممانعت از اجرای پروژه امنیتی کردن جامعه توسط سناریو پردازان
وکشاندن وضعیت به برخورد حذفی جناحی با رقبای سیاسی وانتخاباتی
 - ۳آماده کردن فضا برای به میدان وارد شدن عناصر عاقل ومعیارمند جناح ها ،
نخبگان وگروه های مرجع وممانعت از میدا ن داری تند روهای همه جناح ها .
 - ۴هدایت تالش های سربازان گمنام کشور وانقالب روی دشمنان قسم خورده
مردم و ممانعت از تاثیر گذاری خط نفوذ در بحرانی کردن وضعیت .
 - ۵بر خورد با عناصر وبازی خوردگان سرویس های جاسوسی و دشمنان داخلی
وخارجی وممانعت از اجرای کیس های تولید وحشت ونا امنی و اقدامات خرابکارانه و
نابودگر که مقدمه انسداد امنیتی کشور وکشاندن وضعیت به سرکوب های دور از شان و
حیثیتنظامجمهوریاسالمی.
 - ۶کاهش فشار عملیات روانی وکنترل های امنیتی روی دلسوزان قانونمدار کشور
وکسانیکهوجاهتمیدانداریقانونمندفعالیتهایسیاسیواجتماعیرادارندولی
بدلیل بد عمل کردن تند روهای تحت تاثیر دشمنان یکپارچگی و وحدت این ملت ،
به بیرون از دایره خدمت سوق داده شده اند ونبودشان میدان را به بحران سازان وبازی
خوردگان نااهل داخلی و نفوذی های دشمن خارجی واگذار خواهد کرد .
- ۷کنترل ونظارت بیشتر نهادهای حاکمیتی بر عملکرد رسانه ملی وسایت های
نهادی فعال در تولید محتوی وفعالیت تخریبی ومشارکت شکن در فضاهای حقیقی
ومجازی
... - ۸
سیدمحمدابوترابی*

تحلیل وکیلی از فضای سیاسی و آرایش گروهها در آستانه انتخابات:

بحرانمنابعانسانیجناحها

عضوفراکسیونامیدمجلسدهم،دستاصالحطلباندرانتخاباتریاستجمهوری
را خالی دانست و گفت :انقراض نسل و پدیده «چه کنم» اصالحطلبان به اصولگرایان
منتقل شده و داوطلبان برآمده از کابینه نهم و دهم که فکر میکنند تایید صالحیت
میشوند با حضور در انتخابات ،برای اصولگرایی بحران بوجود میآورند.
«محمدعلی وکیلی»  ،درباره نرخ مشارکت انتخابات  ۲۸خرداد ،گفت :نگرانی
چندانی نسبت به میزان مشارکت وجود ندارد .انتخابات ریاست جمهوری همواره مورد
توجه مردم بوده است و پیش بینی میشود بیش از  ۴۰درصد در انتخابات شرکت
کنند .مردم میدانند که جایگاه رییس جمهوری در سرنوشت کشور نقش مهم و
تاثیرگذاریدارد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم ،اصالحطلبان و اصولگرایان را در شرایط بحرانی
ارزیابی کرد و افزود :به فاصله  ۴۰روز به برگزاری انتخابات هنوز آرایش سیاسی گروهها
مشخص نیست و در این بحران مشت اصالحطلبان برای معرفی یک چهره رایآور و
دارای صالحیت اثباتی از سوی نهاد نظارت خالی است.
وکیلی خاطر نشان کرد :بهرغم اینکه جبهه اصالحات ایران درپی اجماع میان
اصالحطلبان است اما قابل پیش بینی است که دست این نهاد پر نیست .مشکل
جریان اصالحات به ویژه پس از انتخابات مجلس یازدهم ،انقراض نسلی است که در
این جریان اتفاق افتاده است.
وی گفت :اصالح طلبان گرفتار پدیده «چه کنم» شدهاند و سایه این بحران هم به
اردوگاه اصولگرایان منتقل شده است .تکثر نامزدها در اردوگاههای اصولگراها نشانه
ازهم گسیختگی و تشتت است و نشان میدهد که گفتمان مقابل که باعث انسجام
آنها میشد تحلیل رفته و خاصیت کارکردی اصالح طلبان برای اصولگرایان از دست
رفتهاست.
وکیلی به اصولگرایان توصیه کرد که تالش برای کنارگذاشتن رقیب ،به حذف آنها
منجر میشود چون اگر قرار است جام حذفی باشد و یک دسته ،تیم مقابل را کنار بزند و
دیگر تیمی برای رقابت وجود نداشته باشد تماشاگری هم وجود نخواهد داشت.
مدیرمسوول روزنامه ابتکار خاطرنشان کرد :وضعیت بحران در اردوگاه اصولگرایان
مشهود است و اگر سید ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری داوطلب نشود،
اصولگرایان به جان هم میافتند و داوطلبان برآمده از کابینه دولت نهم و دهم با حضور
در انتخابات ،برای اصولگرایی بحران بوجود میآورند.
وکیلی تاکید کرد :هنوز عواقب بحران منابع انسانی درست لمس نشده چون گرد
و غبار رفتارهای سیاسی اجازه نمیدهد که آثار زیانبار تحلیل رفتن منابع انسانی
جریانهای سیاسی درست تشخیص داده شود .اصالحطلبان به وضعی افتادهاند که
جزادهوفائزههاشمیافتادهاستونیروهایاصولگرا
رهبریآنهادستسیدمصطفیتا 
هم با هویتهای نامعلوم سر بر آوردهاند و در جایگاه «لیدر من» خود را عرضه میکنند
که موجب سردرگمی بدنه اصولگرا شده است.
وی یادآور شد :در گذشته خوانشهای اصولگرایی را میشد تحلیل کرد ولی
خوانشهای کنونی که از سوی افراد فاقد هویت ارائه میشود به هیچ وجه قابل تخمین
و تحلیل نیست و این نهایت بحران یک جریان سیاسی را نشان میدهد .وقتی داالنها
از منابع انسانی خالی شود این موضوع سیستم سیاسی را از داشتن عقبهای قوی
محروم میکند .وکیلی گفت :سید ابراهیم رییسی شانس بیشتری برای موفقیت در
انتخابات ریاست جمهوری دارد چون در جریان اصولگرایی مقبولیت ،پایگاه مردمی
و ظرفیت مشارکتسازی دارد .اگر او بیایید هیچ اصولگرایی در میدان حضور نخواهد
داشت ،یا با او ائتالف میکنند یا به نفع او از صحنه رقابت کنار میکشند.
وی ،حضور محمد جواد ظریف در انتخابات را ضعیف و بعید ارزیابی کرد و گفت:
حتیاگررادیکالتریناصالحطلبانهمبیایندشانسیبرایموفقیتنخواهندداشت.
احمدینژاد قصد جدی برای حضور در انتخابات دارد .او میآید که از این رهگذر در
فرآیند انتخابات تاثیر گذار باشد و اگر خود نتوانست بتواند حتی االمکان له و علیه افراد
از پایگاه خود خرج کند.

رییس جمهوری،کرونا را یک مساله ملی خواند و گفت :موضوع کرونا یک
مساله ملی ،انسانی و اخالقی است؛ خواهش میکنم هیچ کس این داستان را
دستمایهای سیاسی برای مسایل حزبی و جناحی و یا برای انتخابات قرار ندهد.
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیروزشنبهدرنشستستادملیمقابله
با کرونا درباره اهمیت شبهای قدر ،گفت :بهرغم اهمیت فوقالعاده شبهای
قدر که یک شب آن طبق فرموده قرآن کریم از هزار ماه بهتر است؛ همه عالقه
داشتند در مجالس و محافل شبهای قدر شرکت کنند اما عدهای احتیاط کردند و
با رعایت پروتکلها در منازل خود ماندند و از طریق صدا و سیما یا سایر رسانههای
جمعی از فیوضات این شبها بهرهمند شدند امیدوارم خداوند از همه قبول کند و
ما هم از آنها قدردانی میکنیم چون اصول بهداشتی را رعایت کردند.
رییس جمهوری با بیان اینکه هفتههای گذشته با موج چهارم کرونا مواجه
شدهایم ،گفت :این خیز در نمودارها هم به خوبی مشخص است که بسیار بلند
و بیش از سه خیز قبلی بوده است .نوع ویروس انگلیسی متاسفانه موتاسیون
(جهش) یافته و بسیار خطرناک است .اگر چه طبق گزارشها در استانها نیز
ً
افتوخیزهاییمشاهدهمیکنیماماعمدتامیتوانیمبگوییمدرهمهاستانهابه
پیک رسیدهایم و طی کردن این پیک به سیر نزولی شروع شده است.
روحانی افزود :اگرچه تعداد مبتالیان در این دوره بیشتر بوده است اما تعداد
فوتیها برابر با دوره سوم بود که این نتیجه تالش و زحمات کادر درمان است.
مهم این است که طرف پس از تحمل دوران سخت بیماری به سالمت به خانه
خودبرگردد.
وی در ادامه سخنانش از زحمات قرارگاه مقابله با بیماری کرونا در تهران،
استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها ،دانشگاهها و روسای دانشگاههای
علوم پزشکی ،نیروهای مسلح و ناجا که همه دست به دست هم دادند و تالش
کردند ،قدردانی کرد.
رییسجمهوری،همچنینازآنانیکهبرکسبوکارهاوترددهانظارتکردهاند،
تشکر کرد و گفت :اگر همه دست به دست هم نداده بودیم و این رنگ بندیها به
خوبی در این چند هفته برای مناطق نارنجی و قرمز اجرا نشده بود امروز از پیک
چهارم خارج نشده بودیم.
نیازمندوارداتواکسنخارجیهستیم
روحانی با بیان اینکه خروج از موج چهارم به چند هفته زمان نیاز دارد ،اضافه
کرد :تاکید من بر موضوع واکسن است و در این مقطع نیازمند وارد کردن واکسن
خارجیهستیم.
وی افزود :برخی در نوشتهها و گفتههای خود آورده اند که کمی صبر کنید تا
واکسنهای داخلی میرسد و با فشاری که داریم واکسن را از خارج نخریم که این
حرفدقیقینیست.همانجملهمعروفیکهمیگوید«بهترینواکسننخستین
واکسن است» را باید استفاده کنیم .هر کدامی که اول به دست انسان برسد باید
تزریق شود .نباید معطل بکنیم و نگوییم صبر کنیم  ۲ماه دیگر که چه میشود یا
نمیشود.
رییس جمهوری اضافه کرد :هر واکسن مورد تاییدی که رسید چه با تاثیر ۹۰
تا  ۸۰درصد و شاید کمتر یا بیشتر را باید فوری استفاده کرد .گروه اول یعنی
مدافعان سالمت از واکسن استفاده کردند .واکسیناسیون گروه دوم آغاز شد و
واکسینه کردن افراد باالی  ۸۰سال در حال انجام است و امیدواریم در روزهای
آینده به نهایت برسد تا گروههای بعدی را شروع کنیم و همچنین افرادی که دارای
بیماریهایزمینهایهستندتابتوانیمآنهاراواکسینهکنیم.
روحانی اظهار کرد :برنامه به این صورت است در روزهای آینده یک میلیون دوز
دیگر و اوایل خرداد  ۸میلیون دوز دیگر در اختیار ما قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه اوایل خرداد ۸ ،میلیون دوز دیگر در اختیار ما قرار میگیرد،
افزود :امیدواریم در این فاصله کوواکس چند میلیون دوز در اختیار ما قرار دهد
و بتوانیم  ۱۳تا  ۱۴میلیون نفری که در اولویت ما هستند ،در این دولت واکسینه
شده تا بتوانیم بگوییم مرگ را مهار کردهایم.
برای مهار زنجیره انتقال باید ۷۰درصد جمعیت واکسینه شوند
روحانی خاطرنشان کرد :برای مهار زنجیره انتقال باید  ۷۰درصد جمعیت را
واکسینهکنیمبایدبتوانیمتاتیرماهازاینمراحلراعبورکنیمتابگوییمازنظرمرگ
و میر این ویروس را مهار کردیم .انشاالله دولت بعدی هم این کار را ادامه میدهد.
رییسجمهور یادآور شد :واکسن داخلی از تابستان وارد بازار شده و به دست
ما میرسد .واکسن پاستور که با همکاری کوبا بوده است ،زودتر به دست مردم
میرسد و مردم میتوانند از آن استفاده کنند .سایر واکسنها نیز به تدریج در
اختیار مردم قرار میگیرد و شرایط بهتر میشود.
روحانی با اشاره به انواع جهشیافته ویروس کرونا ابراز کرد :آنچه امروز در جامعه
مطرح میشود که این ویروس نوع انگلیسی است و نوع بدتر آن ،هندی ،برزیلی
و آفریقایی و ...آمده است ،نباید ذهن مردم را مشغول کند .همه آنها یک ویروس
هستند و درمان هم یکی است .ممکن است این ویروس موتاسیون (جهش) پیدا
کند و حتی ممکن است در کشور ما نیز جهش یابد ولی باید در رعایت پروتکلها،
شستندستها،حذفسفرهایغیرضروریو...حسابشدهترعملکرد.مسیر
همان است و ما مسیر دیگری نداریم.
وی در توضیح وظایف دولت در مبارزه با بیماری کووید  ۱۹بیان کرد :کار دولت

تامین دارو و تجهیز بیمارستانها ،در اختیار قرار دادن اکسیژن و ونتیالتور به
بیمارستانها و تجهیز آیسییوها و تختهای بیمارستانی است .کار دیگردولت
تامین واکسن است .دولت موظف است که واکسن را خریده ،تهیه و وارد کند.
رییسجمهوری اضافه کرد :ما  ۱۶میلیون دوز واکسن از کوواکس خریداری
کردیم و  ۱۰میلیون واکسن اخیرا وارد کشور شده که مجموع واکسنهای
خریداری شده ،حدود  ۳۰میلیون دوز خواهد بود .این به غیر از واکسنهای
داخلی است .اما کشور نیازمند واکسن داخلی است.
باید از واکسنهای مورد پذیرش سازمان جهانی بهداشت استفاده کنیم
روحانی افزود :ویروس کرونا نشان داد میتواند از اپیدمی خطرناک به پاندمی
تبدیل شود .این ویروس نشان داد که زود از بین نمیرود و جهش مییابد .کشور
باید به توانمندیهای علمی و تجهیزات برای ساختن واکسن برسد ۱۶.ماه است
که با این ویروس مواجه شدیم و در این مدت ابتدا فکر نمیشد بعد هفت تا هشت
ماه بشر بتواند به واکسنی برسد.
وی یادآور شد :ممکن است این واکسن کامل نباشد و همه مراحل را طی نکرده
باشد .تهیه واکسن در دنیا باید زمانی در حدود ۲تا سه سال و حتی هفت تا هشت
سال طی کند و در یک مورد ۱۸ ،سال طول کشیده است .کار بزرگی انجام شد و
برخی مقررات حذف شد .این واکسن مفید و موثر است و میتواند جلوی مرگ و
میر را بگیرد .اساس واکسن این است که بدن را برای مبارزه بهتر با ویروس آماده
میکند.
روحانی اضافه کرد :یک ویروس ناقص یا کشته شده وارد بدن میشود و بدن
با آن مبارزه میکند .در این مبارزه ،یک پادتن درست میشود و بدن توانمندی
پیدا میکند که آنتی بادی بسازد .وقتی این ویروس وارد بدن شود ،بدن به آن
آشنا است و راحتتر میتواند با آن مبارزه کند .ممکن است طرف بیمار شود ولی
مرگ و میر نخواهیم داشت .وی گفت :تهیه واکسن ضروری است ولو آنکه همه
مراحل را طی نکرده باشد .باید از واکسنهایی که مورد پذیرش سازمان جهانی
بهداشتاستفادهکنیم.البتهکسیکهواکسنمیزند،مصونیتپیدامیکندولی
باید حواسش باشد ممکن است ناقل نباشد.
رییس جمهوری در ادامه گفت :کسی که واکسن زده باید مراقب باشد چرا که
می تواند ناقل بیماری برای خانواده و دوستان خود باشد .واکسن به این معنا
نیست که فرد با تزریق آن مصونیت پیدا میکند.هم خودش معلوم نیست که صد
در صد مصون شود هم اینکه ممکن است ناقل باشد و مشکالت ایجاد کند.
مساله کرونا ،ملی و انسانی و اخالقی است
روحانی تاکید کرد :در ایران و سایر کشورها ،مرگ و میر عمدتا برای  ۶۰سال به
باال یا افراد دارای بیماری زمینهای است .بر این مبنا است که ما آنها را در اولویت
قرار دادیم .بنابراین اولویت ما کم کردن مرگ و میر است اما برای جلوگیری از
انتقال باید کار بیشتری انجام بگیرد .اگر بخواهیم زنجیره انتقال را بشکنیم
واکسیناسیون باید توسعه پیدا کند و ۷۰درصد مردم از این واکسن استفاده کنند.
رییس جمهوری گفت :امیدواریم تا پایان امسال واکسیناسیون در ایران انجام
شود .بخشی از آن در این دولت و بخش دیگر در دولت آینده انجام میشود و به
نقطه ای میرسیم که مورد نظر همه است .
وی افزود :مساله کرونا یک مساله ملی و انسانی و اخالقی است خواهش
میکنم هیچ کس این داستان را دستمایهای سیاسی برای مسایل حزبی و
جناحی و یا برای انتخابات قرار ندهد .این یک داستان ملی است و همه باید تالش
کنیم و دست به دست هم دهیم تا از این ویروس زودتر خالص شویم.
روحانی تاکید کرد :امیدواریم خداوند توفیق دهد که انتخابات خوب و با شکوه و
با اخالقی داشته باشیم که مورد نظر همه مردم است.

یزادههاشمیدرنامهایبهسایرداوطلبانانتخاباتریاستجمهوری:
قاض 

یدستنیافتنی،قطبیسازیوشرطیسازیجامعهپرهیزکنیم
ازآرمانگرای 
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای به سایر داوطلبان توصیه کرد قول
دهیم از آرمانگراییهای دست نیافتنی و قطبیسازی انتخابات و شرطیسازی امور
جامعه به عنوان یک سم مهلک برای کشور و نظام ،پرهیز کنیم و بر برنامه محوری برای
حل مشکالت کشور تمرکز و آنها را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم.
یزاده هاشمی نامزد داوطلبی انتخابات ریاستجمهوری در
سید امیرحسین قاض 
نامهای با دعوت از سایر داوطلبان در راستای همپیمان شدن برای خدمت به مردم
و نظام ،عنوان کرد :مردم به دنبال خدمتگذاران صدیق برای حل مشکالتند و انتظار
دارند من و شما در عین رفاقت ،برای حل و فصل بهتر مشکالت رقابت کنیم نه برای
بدرکردنیکدیگرازمیدان.بنابراینتمامتالشمارابهبرگزاریانتخاباتیسالموپرشور
و در شإن ملت و ایران سربلند معطوف سازیم و در همه مراحل ،قانون فصلالخطاب
باشد .داوطلب انتخابات ریاستجمهوری تصریح کرد :همه توان و انرژیمان را در
خدمت نظام و انقالب ،و حل اساسی و بنیادی مشکالت کشور قرار دهیم .ایران عزیز
ظرفیتها و فرصتهای بیشماری دارد که در صورت وجود برنامه دقیق و حساب
شده که پشتوانه فکری و عملی جریان نخبگانی کشور را داشته باشد ،عبور از هر
مشکلی را میسر میسازد .بنابراین از عوام فریبی پرهیز و به واقع خادم انقالب ،نظام
و مردم باشیم.
یزاده هاشمی عنوان کرد :از تخریب و توهین و سیاهنمایی و بداخالقیهای
قاض 

رایج در انتخاباتهای دنیا پرهیز و با تمسک به ارزشهای واالی اسالمی و ایرانی،
با رعایت اصول اخالقی ،انتخاباتی نمونه به دنیا معرفی کنیم .به هم قول دهیم از
آرمانگراییهایدستنیافتنیوقطبیسازیانتخاباتوشرطیسازیامورجامعهبه
عنوان یک سم مهلک برای کشور و نظام ،پرهیز و بر برنامه محوری برای حل مشکالت
کشور تمرکز و آنها را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم.
وی بیان کرد :اگر رقابت برای خدمت به مردم و نظام است ،روا نیست با زیرپا گذاشتن
اصول اخالقی و قانونی ،و نادیده گرفتن منافع ملی ،پنجه به صورت هم کشیده باعث
تکدر روح امام راحل و شهدا ،خاطر رهبر معظم انقالب ،خانواده شهدا ،مردم و همه
دوستاران انقالب و نظام شویم و نظام و آرمانهای انقالب آسیب ببینند.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :دشمن و دشمنی کم نداریم.
مشکالت هم کم نیستند .این شرایط اقتضا میکند که بدور از فرصتسوزی با
همراهی و همدلی در فضایی برادرانه و در عین حال رقابتی ،در برگزاری انتخابات
سالم و باشکوه در ۲۸خردادماه مشارکت داشته باشیم و بعد از انتخابات نیز با همدلی
و همکاری دلسوزانه و کارشناسانه به حل مشکالت کشور و مردم کمک کنیم.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره شوراهای
اسالمی شهر ،روستا و عشایر ،دومین میان دوره¬ای مجلس خبرگان رهبری و
نخستین میان دورهای مجلس شورای اسالمی یازدهم ۲۸،خردادماه برگزار میشود.

فرماندهکلسپاه:

دشمن را با شکست های خفت بار روانه گورستان تاریخ می کنیم

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان
اینکه اجازه نمی دهیم دستاوردهای شهیدان آسیب
ببیند ،گفت :دشمن را با شکست های خفت بار به
گورستان تاریخ روانه می کنیم.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در گفتگوی
تلفنی برنامه سحرگاهی سیمای مازندران به مناسبت
سالگرد شهادت مدافعان حرم در خان طومان سوریه
با بیان اینکه دشمنان ما افسرده ،عاجز ،ناتوان و ناکام
هستند ،گفت :الحمدلله اسالم به برکت استقامت،
ی و فداکاریها در حال
صبر ،پایمردی ،وفادار 
گسترشاست.
وی افزود :قلب اسالم به واسطه مردم محکم بوده و
تکیه گاه ما نیز مردم هستند و به سربازی آنان افتخاری

میکنیم و امیدواریم این لباس خدمت و جهاد را
همواره بر تن داشته باشیم.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه شهادت برای مردان
خدا بزرگترین آرزوی است و جوانانی که به میدان نبرد
میروند و شهید میشوند به آرزوی خود می رسند،
تصریح کرد :ایثار ،گذشت ،صبر و اجر اکبر مربوط
به خانوادههای شهیدان است زیرا این خانوادهها
آرزوهای خود را بدرقه میکنند .وی در ادامه تصریح
کرد :اگر شهیدان با شهادت به آرزوی خود رسیدند،
خانوادهها با بدرقه فرزندان خود ،آرزوهای خود را فدا
میکنند و این کار نیازمند گذشت ،ایثار و ایمان قوی
است .سرلشکر سالمی با قدردانی از ایثار ،استقامت و
شکیبایی خانوادههای معظم شهدا اظهار کرد  :مردی

که به جهاد میرود خداوند در خانه جانشین او است
و اگر شهیدان در خان طومان به شهادت رسیدند و
در عالم ملکوت روزی خور درگاه الهی شدند ،خداوند
متعالهمدمخانوادههایشهیداناست.
وی افزود :خداوند بهشت را بر این خانوادهها ارزانی
کرده است و خانه این شهیدان دروازه ورود به بهشت
است زیرا جهاد دری از درهای بهشت به شمار میرود.
سرلشکر سالمی در پایان با تاکید براینکه تا آخر
پرچم را برافراشته نگه میداریم و اجازه نمیدهیم
دستاوردهای باشکوه شهیدان آسیب ببیند ،گفت:
به مقاومت ادامه میدهیم و ان شاءالله دشمن را
با شکستهای خفت بار به گورستان تاریخ روانه
میکنیم.

مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریخبرداد:

رشد  ۱۳۵درصدی حقوق
بازنشستگانکشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :رشد  ۱۳۵درصدی میانگین
حقوق بازنشستگان کشوری از بهمن  ۹۸تاکنون ،افزایش  ۳۰درصدی قدرت خرید
بازنشستگان ،افزایش ۱۰۰درصدی پوشش های بیمه تکمیلی درمان به واسطه
اتفاقات مهم و تالشهایی است که در حوزه اقتصادی صندوق بازنشستگی انجام
شده است.
اکبر افتخاری روز شنبه در مراسم اجرای فاز نخست پروژه توسعه تولید تایرهای
موتوری نسل دوم ایران یاسا ایران یاسا را یکی از شرکت های چابک و منظم صندوق
بازنشستگی توصیف کرد و با اشاره به شعار امسال گفت :شاید در برخی دستگاه ها
شعار«جهشتولید»یا«تولید،پشتیبانیهاومانعزداییها»محسوسیاقابلدستیابی
نباشد ،اما در صندوق بازنشستگی کشوری به واسطه فعالیت های اقتصادی شرکت
های تابعه ،این امر بسیار مهم و قابل لمس است.
افتخاری با بیان اینکه «هرچه در شرکت های تابعه ما تولید می شود ،در صندوق
بازنشستگی به صورت مستقیم مصرف می شود» اظهار داشت :تولید شرکت ها برای
صندوق بازنشستگی همان «سودآوری و آورده های مالی شرکت ها است» و موارد
مصرف این تولید ،همان پرداخت حقوق ،بیمه تکمیلی و طرح های رفاهی است؛
بنابراین ثمره تالش شما عزیزان در زندگی و معیشت بازنشستگان خود را نشان می
دهد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تقدیر از نقش شرکت ایران یاسا در تامین
منابع مالی حقوق بازنشستگان کشوری ،گفت :این شرکت یکی از برترین شرکت
های صندوق در سال  ۹۹بود که البته به دلیل دارایی های در اختیار و قدمتی که
این شرکت دارد ،انتظار ما از تولید و سودآوری این شرکت بسیار بیشتر از وضعیت
فعلی است.
افتخاری اضافه کرد :افزایش سودآوری شرکت های تابعه صندوق از  ۳۵۰۰میلیارد
تومان به  ۱۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان یک جهش موفق بوده که نتیجه آن کاهش
وابستگیمنابعصندوقبازنشستگیبهبودجهدولتبراینخستینباراست.
وی تصریح کرد :در  ۱۵سال به صورت مستمر وابستگی منابع صندوق به دولت
افزایش یافته بود تا جایی که سال  ۹۸به بیش از ۷۵درصد رسید و اگر همان روند در
سال گذشته ادامه می یافت ،میزان وابستگی ما به دولت به  ۸۸درصد می رسید؛ اما با
اقدامات مدیریتی و تعریف ادبیات مشترک و ویژه در خصوص جهش تولید و سودآوری
شرکت ها ،امسال برای اولین بار میزان وابستگی صندوق با وجود اجرای طرح بزرگ
همسانسازی،شیوعگستردهبیماریکروناوهمچنینتحریمهاوفشارهایاقتصادی
به کمتر از۷۰درصد رسیده است.
افتخاری تاکید کرد :بنابراین خدمت کارکنان و کارگران شرکت های تابعه صندوق
فقط یک جنبه مادی و شخصی ندارد ،بلکه اثر آن معنوی بوده و ناشی از آوردهای است
که به طور مستقیم در زندگی بازنشستگان عزیز ظهور می یابد.
وی بازنشستگان را صاحبان اصلی سرمایه ها و دارایی های صندوق بازنشستگی و
شرکت های تابعه آن عنوان کرد و گفت :تالش ما بهبود زندگی بازنشستگان است و
هرچه تالش شرکت های تابعه برای بهبود تولید و افزایش سودآوری بیشتر باشد ،به
ما در این مسیر کمک خواهد کرد .برای صندوق مبنای محاسبه و برنامه ریزی ،ارزش
افزوده اقتصادی شرکت ها و نه سود حسابداری آن ها است.
محسنمیردامادی:

تالش براندازها زدن اصالح طلب هاست

معاون سیاسی دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت :ما مقدمه اصالحات و اینکه یک دولت
توانمند بر اساس آن شکل گیرد را در این موضوع می دانیم که جامعه قدرتمند باشد .در
دوره اصالحات پایه گذاری برای جامعه قدرتمند شکل گرفت.
محسن میردامادی در نشست خبری حزب اتحاد ملت ایران اسالمی اظهار کرد :ما
تالش کردیم به گفتمان محوری اصالحات نزدیک باشیم .در مورد انتخابات ۱۴۰۰کار
را با کنش حزبی آغاز کردیم و در مرداد ماه سال گذشته اعالم کردیم کاندیدای حزبی
معرفیمیکنیموبرنامهانتخاباتیخواهیمداشت.
وی ادامه داد :با صاحب نظران تماس برقرار شد و شعار "جامعه قدرتمند  -دولت
توانمند "به عنوان محور برنامه در نظر گرفته شد و کار تدوین برنامه آغاز شد .از نظر ما
باید جامعه قدرتمند باشد که بتواند از کسانی که کار را به آنها واگذار می کند حساب
بکشد .ما مقدمه اصالحات و اینکه یک دولت توانمند بر اساس آن شکل گیرد را در این
موضوع می دانیم که جامعه قدرتمند باشد.
میردامادیگفت:دردورهاصالحاتپایهگذاریبرایجامعهقدرتمندشکلگرفت.ما
در بین کشورهای منطقه از کشورهای آگاه و نسبتا قدرتمند هستیم .جبهه اصالحات
در حالت چالش با برانداز بر سر اصل نظام است .آنها (براندازان) هم بیشتر توان خود را
برای زدن اصالح طلب ها معطوف کرده اند.
وی سپس گفت :مشکل ما با اصولگرایان بر سر نامزد انتخابات نیست مشکل آن
است که می خواهند کل انتخابات را در چنته خود داشته باشند .اصولگرایان را زیر چتر
حاکمیت می بینیم و بر این اساس است که می گوییم رقابت عادالنه شکل نمی گیرد.
اینفعالسیاسیگفت:بهدلیلاعتقادمابرانتخاباتفکرمیکنیمبایدازاینفرصت
استفاده الزم را ببریم .اصولگرایان دچار تشتت هستند و بعید است بتوانند یک نهاد
اجماع ساز بوجود آورند و نهادهای حاکمیتی نقش اجماع ساز را برای اصولگرایان ایفا
میکنند.
میردامادی تاکید کرد :ما مبتنی بر دستاورد های دولت یازدهم در انتخابات گذشته از
روحانی حمایت کردیم ،برجام و طرح تحول سالمت از برنامه های اجرا شده در دولت
اول روحانی بود که تا پایان دولت یازدهم هم موفق عمل کرد.
این فعال سیاسی ادامه داد :به دلیل خروج امریکا از برجام ،دولت دچار تحریم
اقتصادی و بحران مالی شد و برنامه های خود را نتوانست اجرا کند و طرح تحول
سالمت هم متوقف شد.
وی همچنین گفت :از جمله دستاوردهای دولت دوم روحانی عدم خروج از برجام
بود؛ چراکه امیدواری به احیای برجام را در پی داشت و اینکه قطعنامه های علیه ایران،
همچنان از دور خارج ماند .همین که دولت اهتمام کرد علیرغم خروج امریکا از برجام
خارج نشود یک فرصت بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی:

 ۱۰هزار واحد مسکن ملی در کشور
آماده افتتاح است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت  :نزدیک به  ۱۰هزار واحد مسکن ملی آماده افتتاح
است و ما در وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن هستیم تا با مقیاسهای بیشتری افتتاح
طرح اقدام ملی مسکن را داشته باشیم.
«محمود محمودزاده» در خصوص جزئیات افتتاحهای طرح اقدام ملی مسکن تا
پایان دولت دوازدهم گفت :با توجه به اینکه بخشی از واگذاریها به شکل واگذاری
گروهی و کوچک مقیاس بوده است ،این اطالعات در حال جمعآوری و نهاییشدن
است و به زودی اطالعرسانی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان ادامه داد ۱۱ :هزار و  ۵۶۰واحد طرح اقدام ملی مسکن
نیز آبان سال ۹۹افتتاح شد.
محمودزاده در خصوص اجارهداری حرفهای و تصمیم دولت برای اجرایی شدن
آن گفت :سال گذشته آییننامه اجارهداری حرفهای به دولت ارسال شد و اکنون در
کمیسیونهای دولت در دست بررسی است.
وی در خصوص بازار اجاره نیز گفت :کمک ودیعه اجاره و تمدید اجارهها به ستاد ملی
کرونا پیشنهاد شده است و ستاد در این باره تصمیمگیری خواهد کرد.
محمودزاده  ۱۹خرداد آخرین مهلت ثبت اطالعات سکونتی و ملکی در سامانه
امالک و اسکان اعالم و بیان کرد  :در قانون ،دو ماه برای تکمیل اطالعات در سامانه
ملی امالک و اسکان زمان گذاشته شده که بر اساس برنامهریزیها ،سرپرستان خانوار
باید اطالعات سکونتی و ملکی خود را در سامانه به نشانی http://amlak.mrud.ir
ثبتکنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ،همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت
اطالعات سکونتی و امالک خود در سامانه هستند و قانونگذار برای اشخاص حقوقی
دو برابر مالیات را پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد  :در این قانون ،برای اشخاص حقیقی داشتن  ۲واحد مسکونی در
صورتی که در دو شهر مختلف باشند ،مجاز است و مشمول مالیات نمیشوند اما برای
اشخاص حقوقی این امکان سلب شده و قانون برای شخصیتهای حقوقی سخت
گیرانهتر عمل می کند .از این رو صاحبان امالک حقوقی چنانچه ملکی خالی در
اختیار داشته باشند ،مشمول دو برابر مالیات می شوند.

سالمت 3
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قلبتان را جوان نگه دارید؛

نفخشکمچهزمانی نگرانکنندهاست؟

قلب شما چقدر سالم است؟

آیا میدانید قلبتان چند ساله است؟ البته جواب شما واضح است« :همسن
خودم!» .اما منظور ما چیز دیگری است .شما میتوانید با تغییراتی در سبک
زندگیتان و بهتر کردن آن ،قلبتان را جوانتر از سن شناسنامهایتان کنید.
آمار گرفته شده از افرادی که در تست «سن قلب» شرکت کرده بودند تا حدودی
نگرانکننده است؛ سن قلب یک نفر از هر هشت نفر ،ده سال بیشتر از سن
شناسنامهای او بوده است ،و سن قلب یک نفر از هر ده نفر که پنجاه ساله بودهاند،
شصت سال به باال بوده است! در واقع ،چهار پنجم افرادی که در این تست شرکت
کردهبودند،سنقلبشانبیشترازسنتقویمیشانبودهاست.خوشبختانهشمابا
تغییراتی در سبک زندگی خود میتوانید از سن قلبتان کم کنید.
بدیهی است که سن شما (سن تقویمیتان) بر احتمال ابتالی شما به بیماری
قلبی اثر میگذارد و هر کاری کنید نمیتوانید آن را تغییر بدهید .جنسیتتان نیز
بر این احتمال اثر میگذارد ،زنان به اندازهی مردان دچار حمالت قلبی نمیشوند
اما این مسئله هم از اختیار شما خارج است .پس به راهکارهایی اشاره میکنیم که
میتوانید با کمک آنها احتمال ابتال به بیماریهای قلبی را کاهش داده و قلبتان
را جوانتر نگه دارید.
سیگارنکشید
سیگار نکشید و در معرض دود دستدوم سیگار هم قرار نگیرید .ترک سیگار
ً
مطمئنا یکی از بزرگترین لطفهایی است که میتوانید در حق بدنتان بکنید.
اگر فکر میکنید خودتان به تنهایی قادر به ترک این عادت نیستید ،میتوانید
عضو گروههایی در همین ارتباط شوید یا از توصیهی یک کارشناس یا پزشک
استفاده کنید .شما با ترکیبی از حمایتهای اطرافیان و خدمات اجتماعی ترک
سیگار میتوانید با موفقیت این عادت ناسالم را برای همیشه کنار بگذارید.
ورزشکنید
فواید ورزش منظم بیپایان است! ورزش و فعالیت بدنی عالوه بر اینکه قلبتان را
قویتر کرده و احتمال حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش میدهد ،احتمال ابتال
به پوکی استخوان را نیز پایین آورده و میتواند حالتان را خوب کرده و از افسردگی
دورتان کند .ورزشهای هوازی برای قلب بسیار مفیدند .تمرینات هوازی باعث
ً
افزایش ضربان قلب شده و بانشاطتان میکند .تقریبا  150دقیقه ورزش در هفته
توصیه شده است و این میزان معادل نیم ساعت پنج بار در هفته است .سالهاست
که توصیهی استاندارد این بوده که روزانه  10000قدم پیادهروی کنید اما در واقع

سطوح کافی منیزیم برای عملکرد مغز ،قلب و عضالت بسیار
مهم است و ترکیب آن با ویتامین های کا و دی منجر به تقویت
سالمت استخوان ها می شود.
کمبوداینمادهمعدنی ۵عالمتجدیهشداردهندهبههمراه
دارد:
کاهش شنوایی و شنیدن صدای زنگ در گوش :مطالعات
نشان داده سطوح کافی منیزیم منجر به مبارزه با رادیکال های
آزادی می شود که علت کاهش شنوایی هستند .در واقع کمبود
منیزیم یکی از علل اصلی کاهش شنوایی و شنیدن صدای زنگ
ثابت در گوش است.
گرفتگی عضالت یا لرزش :منیزیم برای حفظ سالمت
عضالت ضروری است و با تحریک بازجذب کلسیم به حفظ
عضالت قوی و جلوگیری از گرفتگی کمک می کند .همچنین
منیزیممیزانجذبپتاسیمراکهیکعنصرضروریبرایعملکرد

ایناندازهپیادهروییابیشتر،کمکچندانیبهقلبتاننمیکندچونسرعتتانکم
خواهد بود .در حالی که کمتر از این میزان پیاده روی اما با سرعتی که ضربان قلب
و نبضتان را باال ببرد برای قلبتان عالی است.
فشار خونتان را چک کنید
ً
فشارخون باال نیز از مهمترین ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی و احتماال
بزرگترین ریسک فاکتور برای سکته مغزی است .شما تا زمانی که فشارخونتان
را اندازه نگیرید متوجه باال بودن یا نرمال بودن آن نخواهید شد .فشار خون باال به
جز در موارد بسیار نادر ،عالمتی ندارد اما فشار بسیار زیادی به قلبتان وارد میکند.
فشار خون باال در بیشتر موارد با داروی تجویزی پزشک به طور مؤثر قابل کنترل

است اما واضح است که شما هم باید مصرف نمک را کاهش داده و فشارخونتان
ً
را مرتبا چک کنید .محدود کردن مصرف نمک ،تأثیر بسیار زیادی در کاهش فشار
خون دارد.
وضعیتکلسترولتانچگونهاست؟
ً
تقریبا همه میدانند که کلسترول باال ،ریسک فاکتوری برای حمله قلبی است.
اما در واقع این مسئله پیچیدهتر از این حرفهاست .این کلسترول بد یا LDL
است که عروقتان را تنگ میکند و کلسترول خوب یا  HDLدر واقع حامی قلب
شماست .بنابراین بعضی از افراد دارای کلسترول مجموع نرمال هستند اما سطح
کلسترول بدشان باال و سطح کلسترول خوبشان پایین است .پزشک شما میتواند
آزمایش خونتان را تفسیر کرده و تصمیم بگیرد نیاز به اقدام درمانی دارید یا خیر.
کلسترول بیشتر افراد تا حدود زیادی به سبک زندگیشان مربوط است اما
یک عارضه ژنتیکی هم وجود دارد که میتواند در صورت عدم کنترل و تحت
درمان نبودن ،فرد را در معرض حمله قلبی قرار بدهد .این عارضه که به آن
هیپرکلسترولمیفامیلی()FHمیگویندژنتیکیبودهوبهاینمعنیاستکهبدن
شما نمیتواند کلسترول را به خوبی پردازش کند .در نتیجه کلسترول مخرب در
عروق جمع شده و به آنها آسیب میزند ،از جمله به قلب .اگر پدر ،مادر ،خواهر یا
برادر و یا فرزندی دارید که در سن کمتر از  60سالگی دچار یک حمله قلبی شده
است ،یا عمه ،خاله ،دایی و عمو و یا پدربزرگ یا مادربزرگی دارید که در سن کمتر از
 50سالگی به حمله قلبی دچار شده پس شما هم این ریسک را دارید .دیگر عالئم
شامل برآمدگیهایی از چربی روی پلکها ،بند انگشتان دست ،زانوها و یا پشت
قوزک پاها میشود .اگر فکر میکنید ممکن است کلسترولتان باال باشد و وضعیت
ً
آن را نمیدانید حتما به پزشک مراجعه کنید تا چکاپ شوید.
وزن کم کنید
عالوه بر ترک سیگار ،حفظ وزن در طیف سالم هم خیلی به نفع قلبتان است.
اگر اضافه وزن دارید ،کاهش وزن میتواند فشار خونتان را به اندازهی قرص فشار
خونی که هر روز مصرف میکنید پایین بیاورد .داشتن رژیم غذایی سالم با انواع
میوهها و سبزیها ،بدون غذاهای فرآوری شده و سرشار از غالت کامل و مواد
غذایی طبیعی و به دور از چربیهای اشباع و غنی از چربیهای سالم مانند روغن
زیتون ،نقش بسیار ُپررنگی در سالمت قلبتان دارد .یادتان نرود که ورزش منظم هم
یکی از کلیدهای قلب سالم است.

فقر منیزیم و  ۵هشدار جدی آن برای بدن!

مناسب عضالت می باشد ،افزایش می دهد .به عالوه منیزیم با
مسدود کردن گیرنده های درد در مغز و سیستم عصبی به کاهش
درد ماهیچه ها کمک می کند .اگر شما زیاد دچار گرفتگی
عضالنی می شوید حتما میزان منیزیم بدن تان را مورد بررسی
قرار دهید .ممکن است کشش مکرر عضالت مخصوصا کشش
چشم،ناشیازکمبودمنیزیمباشد.
افسردگی:ارتباطبینسطوحپایینمنیزیموابتالبهافسردگی
سالهاست که ثابت شده است .علم مدرن نیز این ارتباط را تایید
کرده است .مطالعات محققان اروپایی نشان داده که سطوح
بسیار پایین منیزیم در بین بیمارانی که قصد خودکشی دارند،
دیده شده است .اگر شما به طور ناگهانی و بدون هیچ دلیلی
احساس افسردگی ،بی حالی ،بی قراری و زودرنجی کردید می
تواند به دلیل کمبود تغذیه ای مانند کمبود منیزیم باشد .منیزیم
به حفظ آرامش و خونسردی کمک می کند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره:

سونامی اختالالت روانی پس از کرونا را
جدیبگیریم
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه پس از کرونا ،ما با
سونامی ناشی از اختالالت روانی مواجه هستیم ،گفت :این اتفاق با بروز آسیبهای
اجتماعی روانی در جامعه پدیدار خواهد شد و از امروز باید از وقوع چنین پیامدی
جلوگیریکنیم.
«محمد حاتمی» با بیان اینکه نمی توانیم بگویم به سالمت روان افراد جامعه کاری
نداریم و فقط مسئول سالمت جسم مردم هستیم ،تصریح کرد :کودکان از اعمال و
رفتار والدین متاثر هستند .وقتی مسئوالن ما به فکر سالمت روان افراد باشند ،در
نتیجه می توانیم سالمت روان را کنترل کنیم.
وی ادامه داد :هم مسئوالن ،هم مردم و هم خانواده ها باید این موضوع را جدی
گرفته و برای مدیریت آن راهکارهای الزم را از طریق روانشناسان ،مشاوران و افراد
قابل اعتماد برای زندگی فعلی خود با امکاناتی که موجود است ،در نظر بگیرند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اضافه کرد :وقتی یک نفر به شما
حمله می کند ،طبیعی است که دفاع می کنید .اما وقتی ما در حال دفاع هستیم به
ضربه ای که وارد می شود دقت نمی کنیم در حالی که آن ضربه را متحمل شده ایم.
این روانشناس افزود :از نظر روانشناسی ویروس کرونا از سال 98که وارد ایران شد،
به همه ضربه زد و این بحران همچنان ادامه دارد .ارزیابی ما این است مردم در مدت
یک سال گذشته در فشار بودند و هستند.
حاتمی خاطرنشان کرد :طبق قوانین نانوشته ای هر تحریک و فشار ،عوارض
روانی دارد و این عوارض روانی روزی خود را نشان می دهد ،آن وقت افراد یک روز به
خود می آیند و می بینند که چه چیزهایی را در زندگی از دست داده اند.
وی اظهار داشت :برای مثال یکسری ممکن است ازدواج و تحصیلشان به تاخیر
افتاده باشد ،خانواده ای عزیزشان را از دست داده یا درگیر کرونا باشند و...آن وقت
ذهن فعال و پویا درگیر این مسائل می شود و این اتفاق عوارض روانی را در پی خواهد
داشت .رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور با اشاره به اینکه عوارض آن می تواند
تبدیلبهیکاختاللروانیبرحسبزمینهفیزیکیافرادشود،تاکیدکرد:برایمثال
افراد ممکن است دچار وسواس ،افسردگی ،اختالل دوقطبی ،اضطراب ،اضطراب
پانیک ،اضطراب اجتماعی ،اختالل شخصیت یا حتی اختالالت شدید روانی می
شوند .پس با جامعه ای مواجه هستیم که همه افراد به یک شکلی با بیماری و
اختالالت روانی درگیر هستند .این را می گوییم سونامی روانی پس از کرونا.
حاتمی با بیان اینکه سونامی روانی ناشی از اختالالت روانی ،پسایند آن آسیب
های اجتماعی روانی است ،خاطرنشان کرد :حال آسیب های روانی چه هستند؟
اینکه فرد از رفتن به سرکار اجتناب می کند .انگیزه اش را از دست داده و تمایلی به
انجام هیچ کاری ندارد .اختالفات درون خانوادگی مثل افزایش نرخ طالق و اعتیاد
ایجاد می شود یا خیلی ها درگیر انواع اعتیاد یا انزوا و تنهایی می شوند.
وی گفت :کسی که این فشارها را تحمل می کند ،برحسب محرکی که بدن تجربه
کرده ،امکان دارد که این آسیب و فشارها متوجه خودش شود یا متوجه دیگری کند.
برای مثال اگر متوجه خودش باشد دچار افسردگی می شود اما یک زمان ممکن
است فرد این فشارها را برون ریزی کرده و متوجه دیگران کند .کاری که افراد دچار
اختاللشخصیتانجاممیدهند.
رئیس سازمان نظارم روانشناسی کشور با تاکید بر اینکه خانواده ها و جامعه باید
خودشان را آماده چنین رفتارهایی کنند ،تصریح کرد :یکی از راهکارهای مناسب
برای جلوگیری از این وضعیت و سونامی شکل گیری شوراهای اندیشه ورز در دل
نهادها ،ارگان ها و ستاد ملی مقابله با کرونا و ...است.
وی اضافه کرد :الزم است در اولین قدم با ویروس کرونا کنار بیایم ،زندگی کرده و آن
را به رسمیت بشناسیم .هنوز خیلی ها در فکر و انتظار این هستند که واکسن بزنند
یا با انجام کاری از دست این بیماری خالص شوند .حاتمی افزود :درحالی که این
بیماریرفتنینیستودرخانه ماماندگاراست.مثلآنفلوآنزا.اینمهمانشماستو
اگر این بیماری را بپذیرید و با آن زندگی کنید ،می توانید راهکارهای الزم برای زندگی
با آن را نیز لحاظ کنید .مثل اینکه سبک زندگی تان را تغییر دهید ،خودمراقبتی و
دیگرمراقبتیانجامدهید،ماسکبزنیدو...تازمانیکهدرموعدشاینبیماریحل
شود و راهکارهای مقابله با آن در سطح کشور ایجاد شود.

عملکرد غیر طبیعی قلب :همانطور که گفته شد سطوح
پایین منیزیم بر عملکرد عضالت در سراسر بدن تاثیر می گذارد
و این شامل عضالت قلب نیز می شود .منیزیم ناکافی شرایطی
تحت عنوان آریتمی قلبی را ایجاد می کند و افزایش خطر ابتال به
عوارضی مانند حمله قلبی یا سکته مغزی را به دنبال دارد.
سنگ کلیه :بسیاری از مردم بر این باورند که سنگ کلیه به
علت انباشت کلسیم در کلیه ها ایجاد می شود در حالیکه کمبود
منیزیمعاملاصلیسنگکلیهاست.منیزیممانعتشکیلسنگ
های کلیوی از طریق مهار اتصال کلسیم با اگزاالت می شود؛
دو ترکیبی که عامل سنگ کلیه هستند .در واقع مصرف منیزیم
کافی ،راهی برای پیشگیری از سنگ کلیه است.
فراموش نکنید که منابع غذایی از جمله باقال ،دانه آفتابگردان،
دانه کدو تنبل ،بادام ،لوبیا ،سویا ،حبوبات و اسفناج از منابع
طبیعیمنیزیمهستند.

درمان های خانگی واریس پا

ً
نفخ شکم تقریبا همیشه یک فرایند بیخطر است که چند ساعت طول میکشد
و بدون نیاز به اقدام خاصی برطرف میشود .اما موقعیتهایی وجود دارد که این
عالمت مربوط به مشکلی جدی است.
ً
نفخ شکم مسئلهای شایع است که پیامدهای آن معموال جدی نیست؛ اما بر
کیفیت زندگی تأثیر قابل توجهی میگذارد .در واقع بیشتر از نیمی از افرادی که
دچار نفخ شکم هستند ،مجبورند یک سری از روالهای زندگی عادی خود را تغییر
دهند.
اما نفخ چه زمانی جای نگرانی دارد؟ تفسیرهای بسیار زیادی در مورد میزان
جدی بودن نفخ شکم وجود دارد .نفخ شکم برای عدهای موقتی و نه چندان مهم
است و برای عدهای دیگر ،معضلی روزانه.
نفخ شکم و تورم شکم عبارتهایی هستند که اغلب به جای هم استفاده
میشوند؛ اما در واقع یکی نیستند .در علم پزشکی بین نفخ شکم و تورم شکم
تفاوتی وجود دارد .نفخ ،احساسی است که فرد دارد اما تورم شکم ،دریافت عینی
افزایش سایز شکم است که میتوان آن را با یک معاینهی فیزیکی تائید کرد.
ً
ضمنا باید بدانید که چاقی یا تجمع چربی در شکم عامل نفخ نیست و هم
افراد الغر و هم افراد چاق دچار نفخ شکم میشوند .محققان تخمین میزنند که
یکسوم از افراد عالمت نفخ را داشتهاند یا دارند .خانمها خیلی بیشتر از آقایان
دچارنفخشکممیشوند.
علتنفخشکم
شاید معمولترین دلیل نفخ شکم ،غذای زیادی باشد که دلیلی بیخطر بوده و
عوارض جدی ندارد.
اما علتهای دیگری هم برای نفخ وجود دارد که شدتهای متفاوتی دارند:
 .تجمع باد :در رودهها باد تجمع میکند و به سختی دفع میشود.
 .سندرم روده تحریک پذیر :افرادی که دچار این مشکل هستند ،فرایندهای
ُ
داخل رودهشان به کندی صورت میگیرد.
 .مایع در حفره شکم :این یک علت جدی است که باید هر چه سریعتر درمان
شود.
ُ
 .بارداری :طی بارداری ،فرایند انتقال روده ممکن است کند شود و تولید گاز
افزایشبیابد.
 .سندرم پیش از قاعدگی :شامل یک سری از عالئمی میشود که برخی از
خانمها آنها را پیش از قاعدگی تجربه میکنند .نفخ شکم یکی از این عالئم است
ً
کههرچندعارضهیجدینیستامانسبتاناراحتکنندهاست.
 .عدم تحمل الکتوز :وقتی روده نتواند الکتوز را به خوبی گوارش کند ،تخمیر
در سیستم گوارش افزایش مییابد.
چه زمانی نفخ شکم نگران کننده است؟
ً
نفخ شکم تقریبا همیشه یک فرایند بیخطر است که چند ساعت طول میکشد
و بدون نیاز به اقدام خاصی برطرف میشود .اما موقعیتهایی وجود دارد که این
عالمت مربوط به مشکلی جدی است.
یکی از چیزهایی که باید نگرانتان کند این است که نفخ و تورم شکم ادامه پیدا
کند .در موارد بیخطر ،احساس ناراحتی ناشی از نفخ نباید بیشتر از  24ساعت
ً
طول بکشد .اما در موارد خطرناک و جدی ،نفخ ادامهدار میشود .ضمنا در
ً
عارضههای مزمن (مثال دیس پپسی یا سوءهاضمه) معیار بر اساس دوازده هفته
است.
این دوازده هفته برای عوارضی مانند بیماری سلیاک یا سندرمهای سوء جذب
نیز به کار میرود .البته این عوارض همراه با اسهال و تغییرات اساسی در گوارش
هستند.
گاستروانتریت یا بیماری التهاب معده و روده نیز همراه با عالئمی است که نفخ
یکی از آنهاست .در این موارد ممکن است اسهال ،استفراغ و حتی تب هم وجود
داشتهباشد.
باید نسبت به احساس درد شدید نیز دقیق باشید؛ زیرا در این صورت پزشک باید
مشکالتی مانند سیروز ،نئوپالسما (توده یا تومور در بافت) ،لخته خون و  ...را نیز
بررسی کند .در این شرایط ،سابقه و وجود ریسک فاکتورها میتواند به پزشک در
تشخیصدرستکمکنماید.
چگونه نفخ شکم را کاهش دهیم؟
از آنجایی که علت اصلی نفخ شکم به تغذیه برمیگردد ،راهکارهایی وجود دارند
که کمکتان میکنند این عارضه را کاهش دهید:
 .افزایش فیبر در رژیم غذایی :میوهها و سبزیها میتواند انتقال در رودهها را
بهتر کنند زیرا فیبر دارند .در مواردی که یبوست دلیل نفخ شکم است ،توصیه
میشودفیبربیشتریمصرفکنید.
 .فعالیت بدنی :ورزش میتواند عملکرد سیستم گوارش را بهتر کند در نتیجه
نفخ دفع میشود.
 .نوشیدن آب :بدن هر روز به مقدار مشخصی آب نیاز دارد تا مخاط رودهها
خشک نشوند .یادتان نرود که نباید آب گازدار بنوشید.
 .آدامس نجوید :جویدن زیاد آدامس میتواند موجب تجمع گاز در گوارش
شود.
 .آهسته غذا بخورید :وعدههای غذایی حجیم که با سرعت خورده میشوند،
بر حرکات روده اثر میگذارند .پزشکان توصیه میکنند غذا را آهسته بخوریم و
هر لقمه را خوب بجویم .اگر سؤالهایی درباره نفخ شکم و عالئمتان دارید مهم
است که از یک پزشک متخصص کمک بخواهید .در این مورد توصیه میکنیم
نفخ را چیزی عادی و طبیعی تلقی نکنید .اگر شک دارید و نفختان طوالنی شده
ً
یا همراه با عالئم دیگری است ،حتما به پزشک مراجعه کنید .همزمان میتوانید
تغییراتی در رژیم غذایی خود ایجاد کنید تا احساس ناراحتیتان کمتر شود.

ارتباطآلودگیهوابافشارخونباالدرکودکان

بررسی  ۱۴مطالعه آلودگی هوا از سراسر جهان نشان داد که قرار گرفتن در
معرض سطح باالیی از آالینده های هوا در دوران کودکی خطر ابتال به فشار خون
باال در کودکی و بزرگسالی را افزایش می دهد.
فشارخون باال در دوران کودکی و نوجوانی یک عامل پرخطر برای فشارخون باال
و بیماریهای قلبی در بزرگسالی است.
این مطالعه ،بررسی سیستماتیک اطالعات جمع آوری شده از ۱۴مطالعه راجع
به ارتباط بین آلودگی هوا و فشار خون در جوانان است .تجزیه و تحلیل گسترده
شامل دادههای مربوط به بیش از ۳۵۰هزار کودک و نوجوان با میانگین سنی۵.۴
تا ۱۲.۷سال بود« .یائو لو» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ساوت سنترال چین
و استاد دانشگاه کالج کینگ لندن ،در این باره میگوید« :این یافتهها شواهدی از
ارتباط مثبت بین تماس کوتاه مدت و طوالنی مدت با برخی از آالیندههای هوا در
محیط و فشار خون در کودکان و نوجوانان را ارائه میدهد».
این مطالعات بر اساس مدت زمان قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و با توجه به
ترکیب آالیندههای هوا ،به ویژه دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق با قطر  ۱۰متر یا
 ۲.۵میلی متر ،به چندین گروه تقسیم شدند .نتایج بررسیها شامل موارد زیر بود.
• قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض  PM۱۰به طور قابل توجهی با افزایش
فشار خون سیستولیک در جوانان (عدد باالیی در زمان خوانش فشار خون) در
ارتباط است • .دورههای تماس طوالنی مدت با  PM۱۰ ،PM۲.۵و دی اکسید
نیتروژن نیز با افزایش فشار خون سیستولیک همراه بود • .میزان باالتر فشار خون
دیاستولیک (عدد پایینی در زمان خوانش فشار خون) با قرار گرفتن طوالنی مدت
در معرض  PM۲.۵و  PM۱۰در ارتباط است.
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در گفت و گو با یک جامعه شناس مطرح شد؛

استاد حوزه و دانشگاه :

مسئوالن با رفع موانع به ترویج ازدواج
کمککنند

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ازدواج باالترین بنا در جامعه است ،گفت:
یکی از مهمترین موانع ازدواج مشکالت اقتصادی از جمله بیکاری و گرانی است و
باید مسؤوالن نسبت به رفع موانع ازدواج اهتمام داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی پیش از ظهر روزشنبه در برنامه رسانه ای
تفسیر قرآن کریم در جوار ضریح مطهر بانوی کرامت اظهار کرد :حدود  ۱۰آیه در
سوره عنکبوت به بحث پیرامون حضرت لوط و آسیبی که جامعه آن زمان را فرا گرفته
بود پرداخته است.
وی با بیان اینکه هر پیامبری گرفتار یک آسیب بوده است ،گفت :حضرت شعیب
علیه السالم گرفتار آسیب اقتصادی و کم فروشی بودند و حضرت موسی و ابراهیم
علیهم االسالم گرفتار آسیب اعتقادی شرک و بت پرستی بوده اند و زمان حضرت
لوط آسیب اخالقی ،بی بندوباری و همجنس گرایی بوده و حضرت لوط  ۳۰سال
در بین این قوم تبلیغ کردند و بعد نفرین کردند و عذاب بر این قوم نازل شد.
استادحوزه علمیه قم با بیان اینکه قرآن می فرماید حضرت لوط به قومش می
گفت شما به دنبال فحشاء و کار زشت می روید درحالی که سابقه نداشته کسی
چنین کاری رابه صورت رسمی انجام دهد ،افزود :حضرت لوط می فرمود میل
به غریزه جنسی را نباید با حرام ارضاء کنیم بلکه باید از راه ازدواج و تکثیر نسل و
تشکیل خانواده به این میل غریزی پاسخ داد ولی شما این راه رابسته و دنبال حرام
رفتهاید.
وی ادامه داد :متأسفانه قوم لوط پاسخشان یک کلمه بود که اگر راست می گویی
و تو پیامبر خدا هستی بگو عذاب الهی بیاید و ما را نابود کند و ایشان هم دعا کرد
خدایا من را بر این قوم مفسد پیروز کن و خدا عذاب را نازل کرد.
رفیعیبا اشارهبهعواملو موانع تشکیل خانواده گفت :در اسالم تشکیل خانواده
یک اصل و اساس است و هیچ ساختمانی محکمتر ،زیباتر و عزیزتر از ازدواج نیست
و در روایت داریم که مسکین کسی است که همسر ندارد زیرا آرامش و سکونت
ندارد.
وی افزود :امیرالمؤمین علیه السالم فرمودند سه چیز را به تأخیر نیندازید اول
نماز وقتی زمانش رسیده است ،دوم تشییع جنازه وقتی که میت تجهیز شد و سوم
ازدواج زمانی که کفوی برای انسان پیدا شد.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد :پیامبر فرمودند کسی که پنج چیز دارد دیگر
چیزی از سعادتمندی دنیا کم ندارد و باید شاکر باشد اول زن صالح و خوب که او
را در امور دین و دنیا کمک کند ،دوم فرزندان نیک ،سوم شغلش در شهر خودش
باشد ،چهارم خوش اخالقی و مدارا با مردم و پنجم محبت اهل بیت علیهم السالم.
وی با بیان اینکه اسالم تأکید زیادی بر ازدواج دارد ،گفت :در روایت است که وقتی
خطبه عقدی خوانده می شود صدای ناله شیطان بلند می شود و نمازی که انسان
متأهل می خواند  ۷۰برابر نمازی است که انسان مجرد می خواند زیرا خانواده و
نسل مهم است و در ازدواج بحث غرایز جنسی مطرح نیست بلکه بحث محبت و
انس و تکثیر نسل و آرامش انسان است.
رفیعی با بیان اینکه ازدواج باالترین بنا در جامعه است ،ابراز کرد :هم کسانی که
برای نخستین بار می خواهند ازدواج کنند و هم کسانی که به هر دلیلی همسر خود
را از دست داده اند باید ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و باید زمینه این کار
در جامعه فراهم شود.
وی با اشاره به موانع ازدواج ،گفت :یکی از مهمترین موانع ازدواج مشکالت
اقتصادی از جمله بیکاری و گرانی است و دولت باید از اشتغال زایی حمایت کند و
وام ازدواج را به راحتی اختصاص بدهند و اگر کسی ازدواج کرد در سربازی تخفیف
بدهند و در شهر خودش خدمت کند و خیران برای تسهیل ازدواج جوانان وقف
کنند.
استاد حوزه علمیه قم دومین مانع ازدواج را عامل روانی و ترس دانست و گفت:
قرآن می گویداز ازدواج نترسید زیرا خدا شما را بی نیاز می کند و روایت می گوید
کسی که از ازدواج به خاطر فقر بترسد فقیرتر می شود و باید با توکل بر خدا ازدواج
کرد.
رفیعی مانع سوم ازدواج را مانع اجتماعی دانست و افزود :وقتی در جامعه فساد
نهادینه شد ،فحشاء و دوستی های خیابانی زیاد شد ،روابط دختر و پسر آسان شد،
مراعات امور مربوط به پوشش و حجاب نشد و ولنگاری در جامعه زیاد شد خود به
خود جوانان به سمت ازدواج نمی روند و انگیزه ازدواج کم می شود.
وی با اشاره به موانع دیگر ازدواج از جمله عدم شناخت همسر مناسب ،اظهار
کرد :باید افرادی در شهر باشند که زمینه آشنایی افراد را فراهم کنند و چه بسا
دختران و پسران خوب در جامعه قصد ازدواج دارند ولی همدیگر را نمی شناسند
زیرا پیامبر صلوات الله علیه و آله هم جوانان را به هم معرفی می کردند و بستگان
خود را همسر می دادند.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ما مشکل جدی در بحث جمعیت داریم و
جامعه رو به پیر شدن می رود ،گفت :یکی از آثار مهم ازدواج تکثیر نسل است ولی
متأسفانه خانواده ها یا تک فرزند هستند و یا فرزند نمی آورند و سقط جنین تبدیل
به خطر جدی شده است در حالی که خداوند فرموده که فرزندان خود را از ترس
فقر نکشید زیرا من هم آنها و هم شما را روزی می دهم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم مطرح کرد:

تالش برای خروج معدن منگنز قم
از خام فروشی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم با اشاره به اهمیت فرآوری در
معدن ،از تالش برای خروج معدن منگنز قم از خام فروشی خبر داد.
محمود سیجانی با بیان این که شورای معادن استان تاکنون  ۱۵جلسه رسمی
و همچنین جلسات مختلف کارشناسی در کارگروه های زیرمجموعه خود داشته
است بیان کرد :خوشبختانه بر اساس آمار جلسات این شورا در سال قبل۷۹ ،
درصد مصوبات شورا اجرایی شده و  ۲۱درصد مصوبات هم در دست اقدام
است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته مسائل و مشکالت  ۳۱واحد معدنی در
شورای معادن استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است یادآور شد :یکی از
هدفگذاری های سال گذشته در عرصه معادن استان ،إحیای  ۱۰معدن غیرفعال
بود که خوشبختانه این عدد به  ۱۳معدن رسید ،ضمن آن که این هدفگذاری در
سال جاری بر مبنای إحیای حداقل ۱۵معدن راکد و یا غیرفعال است.
سیجانی اضافه کرد :یکی از مصوبات جلسه چهاردهم شورای معادن استان به
احداث جاده دسترسی دریاچه نمک به عنوان یک پروژه اقتصاد مقاومتی در سال
 ۱۴۰۰اشاره دارد که مجری این طرح ،راه و شهرسازی خواهد بود و دستگاه های
دیگر هم در این امر مشارکت و کمک خواهند داشت.
وی افزود :البته  10کیلومتر انتهایی این مسیر به صورت باتالقی است و با توجه
به افزایش هزینه در مسیر باتالقی ،الزم است تا بهترین مسیر با کمترین هزینه برای
این پروژه در نظر گرفته شود.
سیجانی درباره محدوده های معدنی استان نیز تصریح کرد :این محدوده
ها اگر غیرفعال باقی بمانند ،شورای معدن استان این اختیار را دارد که سلب
صالحیت یا انتزاع محدوده از افراد را در دستور کار قرار دهد و پس از آن و از
طریق مزایده ،عملیات انتقال محدوده به افراد اهل تر یا سرمایه گذاران جدید
را پیگیری کند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همچنین اظهار کرد :پیش بینی ما
در سال ۱۴۰۰این است که حداقل ۱۵معدن راکد استان با اولویت سرمایه گذاران
دارای فرصت إحیا و راه اندازی ،تعیین تکلیف شده و در غیر این صورت ،نسبت به
انتزاع و سلب صالحیت از بهره بردار و سپس مزایده و تعیین سرمایه گذار جدید
اقدام شود.
وی در عین حال به اهمیت فرآوری در معادن و همچنین لزوم جلوگیری از خام
فروشی و تمرکز بر افزایش ارزش افزوده معادن توجه داد و اذعان کرد :یکی از
اولویت های عرصه معدن در استان ،تالش جدی برای خروج معدن منگنز قم
از خام فروشی است که این امر در قالب برنامه زمان بندی شده پیگیری و دنبال
خواهدشد.

استادی و معلمی ؛ مشکالت دوران کرونا

محسن مسعودیان جامعه شناس گفت :دوران وشرایط کرونا جایگاه استادی
و معلمی را در جامعه بیشتر نشان داد زیرا این افراد که رکن اصلی تعلیم و تربیت
درجامعه هستند تمام توان وتالش خود را برای جلوگیری از متوقف شدن سیستم
آموزشی کشور به کار گرفتند.
با وجود اینکه معلمان در جامعه ما در گذشته از مقام و منزلت باالیی برخودار
بودند؛ اما متاسفانه شاهد هستیم هر چه جامعه مدرنتر میشود جایگاه
این قشر مانند گذشته نیست .این در حالی است که نه تنها از حجم وظایف و
مسوولیتهای آنها در طی زمان کاسته نشده بلکه در مواردی نظیر بحرانهای
مختلف همچون اپیدمی کرونا بیشتر هم شده است .بطوریکه راه اندازی برنامه
شاد و تالش در ارائه مفاهیم و دروس به دانش آموزان همواره بیش از گذشته هم
زمان و هم زحمت مضاعف میبرد .بنابراین این روز بهانهای شد تا باری دیگر به
سراغ این قشر از جامعه رفته و از نزدیک گوش شنوایی برای مسایل و مشکالت
آنهاداشتهباشیم.
نظر به این موضوع پژوهشگر ایرنا با محسن مسعودیان ،جامعه شناس و مدرس
دانشگاهعالمهطباطباییواعظممعصومی،معاونآموزشیمدرسهشیخمرتضی
انصاری به گفت و گو نشست.
مشروح این گفت و گو را در ذیل میخوانید:
تفاوت میان معلم مدرسه و استاد دانشگاه
مسعودیان پیرامون تفاوت نقش معلمی و استادی گفت :در عرف ،معلم را ذیل
وزارت آموزش و پرورش و استاد را تحت وزارتین علوم و بهداشت تعریف میکنیم.
میزان دستمزد معلمین کمتر از اساتید دانشگاهی است .بنا به هر دلیلی این
اختالف حقوق و دستمزد باید به حداقل ممکن برسد .هرچه انگیزه معلمین
بیشتر باشد و آسودگی خیال نسبت به معیشت داشته باشند ،انتقال دانش به
دانش آموزان بهتر صورت خواهد گرفت .این اتفاق برای اعضای هیات علمی
وزارت علوم در حال رخ دادن است ،آنها متقاضی همسان سازی حقوق خود با
اعضای هیات علمی وزارت بهداشت بودند و آنقدر مداومت و پافشاری نمودند تا
به خواسته حق خود دست یافتند .دلیل این امر هم حضور اعضای هیات علمی
در نهادهای تصمیمگیر و سیاستگذار مانند مجلس است که قدرت چانه زنی آنها
را باال برده است ولی قدرت معلمان به اندازه اساتید دانشگاهی نیست و آنها اغلب
ازمطالبهحقوقخوددرمجامعسیاستگذاروتصمیمگیربازمیمانند.
وی افزود :نظام آموزش بر پایهی تعلیم و تربیت در سنین و اوان کودکی و
نوجوانی شکل میگیرد .به همین دلیل کار معلمی هم سختتر است و هم
مهمتر .ما در حال حاضر بیش از  ۱۵میلیون دانش آموز در سراسر کشور داریم
که این آمار تقریبا  ۵برابر میزان دانشجویان ما در کشور است .بر همین اساس
وظیفهی معلمی کردن برای دانشآموزان که آینده سازان این مرز و بوم هستند،
مهمتر است و باید بیشتر به امر رفاهی آموزگاران مدارس رسید .طبق آمارها،
ایران  ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار نفر معلم آموزشی دارد که یکی از اصلی ترین مشاغل
هرسرزمینیاست.
مقام ثانوی والدینی و پرورشی معلمان و جبران خالهای کارکردی
خانواده برای فرزندان
مسعودیان در خصوص اهمیت نقش و وظایف معلمان گفت :نکتهی دیگر در
ثانوی والدینی آن ها است .اگر پدر و مادری نتوانند به
اهمیت شغل معلمی ،مقام ِ
خوبیوظایفخودرادرحقفرزندانشانانجامدهند،اینمعلماستکهمیبایست
در نظام مدرسه ،آن تکالیف را جبران نموده و جامعه پذیری و مهارتهای فردی و
اجتماعی را به کودکان ،مضاف بر وظایف آموزشی مدارس ،یاد دهد .این وظیفه
میبایست به شدت در ایران مورد توجه قرار گیرد .با توجه به ضعفهای کارکردی
حمایتی و آموزشی در مواقع بحرانی (مانند بحران کرونا) که موجب بروز آسیبها
برایفرزندانمیشود،اینمعلمانهستندکهبایستیخالهایکارکردیخانواده
برایکودکانراجبراننمایند.عمدتاباگفتنواژهیپرورش،احساسمیکنیمکه
در این خصوص انجام وظیفه نمودهایم .اما غافل از آنکه پرورش اصلیترین مولفه
معلمی است که متاسفانهذیل آموزشتعریف میشود.
فرصت و انگیزه برای معلمان در خالقیت و نوآوری
مسعودیان درباره اهمیت خالقیت و نوآوری در معلمان گفت :مفاهیم رشد و
تربیت در کنار خالقیت و نوآوری دانشی معلمان معنا پیدا میکند .سوال مهمی

که ما و مسوولین باید از خود بپرسیم این است که آیا ما فرصت برای خالقانه عمل
نمودنمعلمانبهوجودآوردهایم؟آیامعلمانانگیزهایبرایبازآفرینیوتفکرنقادی
در مباحث درسی دارند؟ راههای افزایش این انگیزهها چیست؟ چقدر در این
زمینهها پژوهش شده است؟ مسالهای که در ادامه این پرسشها مطرح میشود،
مقوله ناهمزمانی نظام آموزشی و انسانهای آموزش است .نظام آموزشی ایستا
نمیتواند با معلم پویا حرکت کند و بالعکس .معلمان وقتی یک مطلب درسی را در
چندین سال مداوم تکرار میکنند و خروجی آن را با واقعیت موجود در جامعه در
تضاد میبینند ،به نوعی با کار خود بیگانه میشوند و اینجاست که معلمی کردن
از طراوت میافتد و حس استقاللش را از دست میدهد و آنگاه مقام معلمی به
آمرومقامدانشآموزیبهمامورتقلیلپیدامیکند.بههمینسببسیاستگذاران
آموزشی کشور میبایست عوامل و زمینههای خالقیتورزی در معلمان را ایجاد
نمایند.
نه معلم ساالری ،نه دانش آموز ساالری و نه جایگزینی مدارس موازی
مسعودیان در خصوص اینکه باید معلم ساالری باشد یا دانش آموز ساالری
گفت :آنطور که ما شنیدهایم در دوران گذشته معلم ساالری باب بوده و اکنون
دانش آموز ساالری رواج یافته است .هر دوی این مقوالت ،آسیبهایی جدی به
بدنه نظام آموزش وارد میآورند .عالوه بر مطالعهی گذشته ما اکنون باید بدانیم
که چه اتفاقاتی افتاده است که دانش آموز ساالری بیشتر به چشم میخورد؟ چرا
نسبت به گذشته کمتر به معلمان احترام گذاشته می شود؟ چرا قدرت پشتیبانی
نهاد مدرسه از مقام معلم کاهش یافته است؟ و بدتر از همهی اینها چرا مدارس
موازی که ارزش علمی مدارس و معلمان را کاهش میدهند ،اینقدر در جامعه
رواج یافتهاند؟ آیا معلم در کالس درس مدرسه با مدرسی که در موسسات کنکور
تدریس می کند ،به یک منزلت و اعتبار است؟ اصال چرا باید مدارس موازی وجود
داشته باشد؟ مگر مدارس و معلمین آموزش و پرورش خال یا کمبودی دارند که
باید از مدارس موازی تا این حد استقبال شود؟ همهی این پرسش ها را در وهله ی
اول باید مسوولین و بعد جامعه شناسان و متخصصین علوم تربیتی پاسخ دهند.
واالترین و باالترین منزلت و اعتبار شغلی کشور باید معلمی باشد
مسعودیان در خصوص منزلت معلمان در جامعه گفت :به نظر بنده باالترین
میزان دستمزد در کشور ،حتی باالتر از مسوولین عالیرتبه را باید معلمان دریافت
کنند .در استخدام معلمان باید سختگیرانهترین شاخصها مورد توجه و ارزیابی
قرار گیرد ،چرا که معلمان پرورش دهنده ی نسلهای بعدی جامعه هستند.
نظام آموزش و پرورش و معلمان باید دارای باالترین مولفههای سالمت سازمانی
و انسانی در کشور باشند .انگیزههای الزم برای نخبگان در انتخاب کسوت
معلمی یکی از تاثیرگذارترین شاخصها در بهبود وضع آموزشی کشور است.
دولتها میبایست هر سال چند مرتبه برای پاالیش و ارتقای نظام معلمی نسبت
به تغییرات اجتماعی کشور ،از اندیشمندان ،پژوهشگران و منتقدین متخصص
و متبحر دعوت به عمل آورد تا مهمترین شغل جامعه ،یعنی معلمی ،نسبت به
آخرین تحوالت و دگرگونیهای جامعه با توجه به بایستههای علمی ،فرهنگی و
مذهبی روزآمد گردد.
وی گفت :در شرایط کرونا همکاران من با هزینه خود و یا کمک خیرین برای
چند تن از دانش آموزان تبلت  ،گوشی و بسته اینترنتی تهیه کردند .این دانش
آموزان به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب قادر به تهیه این امکانات و بهره مندی
از آموزشهای مجازی نبودند که تهیه گوشی و نت سبب شد این دانش آموزان
دوباره وارد چرخه علم و تحصیل شوند .در واقع باید گفت کرونا برای همه ما یک
میدان امتحان بود که چه قدر نسبت به هم همدلی داریم و به یکدیگر کمک
میکنیم.
کرونا و مسائل و مشکالت معلمان
معصومی پیرامون مسائل و مشکالت معلمان در قبل از کروناو همچنین در
دوران کرونا گفت :معلمان با انواع و اقسام مشکالت درگیر هستند که از مهمترین
آنها مشکالت مالی و معیشتی است .هرچند سالهای گذشته به خصوص با رتبه
بندی سال  ۹۸کمی وضع بهتر شد ،اما با تورم افسارگسیخته همان مقدار هم
البالی تورم گم شد و جا دارد مسوولین به وضع معیشت و مسکن و همچنین
مزایای شعلی این قشر توجه بیشتری مبذول دارند.
معصومی افزود :کرونا سبک زندگی رو تغییر داد و بالطبع سبک تدریس هم
تغییر کرد .عدم دسترسی به دانش آموز و عدم دسترسی به اپلیکیشنهای بهتر
از شاد که تدریس جنبه تعاملی داشته باشد باعث کندی روند تدریس و نداشتن
ارزشیابی واقعی از دانش آموز از مشکالت تدریس مجازی است ،یادگیری چهره
به چهره آرمان و هدف آموزش و پرورش است ،کالس درس با وجود دانش آموزان
جان می گیرد  ،طبیعی است دراین شرایط دانش آموز و معلم دچار سردرگمی
میشوند و چون تجربهای در این باره وجود نداشت ،بیشترین آسیب به آموزش
خورد  ،منتها آموزگاران متعهد با جدیت و بذل توجه سعی کردند این آسیب کمتر
شود.
وی ادامه داد :همچنین باید گفت سیستم شاد کند و دارای اشکاالت زیادی
است ،هرچند نسبت به سال گذشته امکانات آن از جمله پخش زنده بیشتر شده
و برخی اشکاالت آن رفع شده ولی هنوز هم دانش آموز و معلم را دچار چالش
میکند  .در حین برگزاری کالس بارها باید از کالس خارج و سپس وارد شد تا
پیامها دیده شوند ،ویس ها به کندی میرود و پخش زنده دائم قطع میشود.
این دبیر آموزش و پرورش درباره راهکارهای بهبود وضعیت معلمان گفت :باال
بردن شان و منزلت معلم از طریق رفع مشکالت معیشت ،به روز کردن اطالعات
علمی معلمان  ،بستر سازی برای ادامه تحصیل معلمان  ،رفع مشکالت مالی و
معیشتی و توجه به مسکن فرهنگیان  ،جایگاه معلمان را تا حد زیادی باال میبرد.

راهکارهایی برای ترغیب مردم به رعایت پروتکلهای بهداشتی ؛

لزوم جدی انگاری کرونا در جامعه

«غالمرضا لطیفی» ،عضو هیات علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی گفت :آموزش ،فرهنگ سازی،
تدوین قوانین منظم و همسویی دستگا ه ها در اجرای
پروتکلهای بهداشتی میتواند منجر به جدی انگاری
کرونا در جامعه شود.
بیش از یک سال از ورود کرونا به کشورمان میگذرد.
در این مدت افراد بسیاری به این بیماری مبتال و
عدهای جان خود را از دست دادهاند .اما با این وجود
همواره شاهد بیتوجهی برخی از مردم نسبت به
ل های بهداشتی در اماکن عمومی شهر
رعایت پروتک 
هستیم .این در حالی است که چنانچه فردی مبتال
به ویروس کرونا باشد نه تنها خود و خانوادهاش بلکه
افراد زیادی از مردم را ناخواسته و ندانسته به بیماری
گرفتار و حتی ممکن است آنها را به کام مرگ بکشاند.
ل های
هر چند درباره چرایی بی توجهی مردم به پروتک 
ثهایبسیاریازسویکارشناسانشده
بهداشتیبح 
است؛ اما با این حال ریش ه یابی عادی انگاری کرونا در
جامعه میتواند تا حدودی زیادی از تبعات ان کاسته
و به اتخاذ راهبردهای مناسب و مطلوب منجر شود.
اهمیت این بحث سبب شد با "غالمرضا لطیفی"،
استاد علوم اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی به گفت و گو بنشینیم .مشروح این
گفت و گو را در ذیل میخوانید:
دالیل عادی انگاری کرونا در جامعه
لطیفی درباره دالیل عادی انگاری کرونا در جامعه
توضیح داد :پاندمی کرونا بیش از یک سال است که
کشورمان را درگیر کرده و اگر بخواهیم نسبت به این
موضوع نگاه عادی داشته باشیم و با بی توجهی از کنار
آنبگذریم،عواقببسیاریرابرایتکتکافرادجامعه

و همینطور برای خود رقم میزنیم.
وی در ادامه سخنان خود گفت :در روزهای اخیر
تلفات ناشی از کرونا در روزهای اخیر افزایش یافته
است و این امر بروز دل نگرانی و ناراحتی بسیاری
از مردم که در منزل یا بیمارستان بیمار مبتال به کرونا
دارند را در پی دارد .عالوه بر این بسیاری از خانواده
هایی که نان آور خود را در اثر این بیماری از دست
دادهاند ،در شرایط روحی و روانی مناسبی نیستند .لذا
ل ها
این شرایط میطلبد که همه نسبت به دستورالعم 
ل های بهداشتی با جدیت رفتار نموده و دولت
و پروتک 
و مسوولین با حساسیت بیشتر برنامهریزیهای الزم را
انجامدهند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :در بسیاری از
مواقع در جامعه نسبت به بسیاری از مولف ه ها صحبت
میشود ،برای مثال گفته میشود در مصرف آب یا برق
صرفهجویی کنید اما واقعا در موارد بسیاری این گفته
ها و سخنان جدی انگاشته نمیشود تا زمانی که مثال
جریان برق استمرار نداشته باشد و یا به تعبیری برق
قطع شده باشد.از این رو ،برای اینکه مساله پاندمی
کرونا در کشورمانی جدی گرفته شود ،نیازمند این
هستیم که به عواقب خطرناک این ویروس توجه جدی
شود و در این موضوع حساسیت زیادی ایجاد شود تا
بتوان به حل مساله کمک کند.
لطیفی افزود :در جامعه گروههایی داریم که واقعا
اگر فعالیت اقتصادی آن ها تعطیل شود دچار مشکل
میشوند لذا این افراد باید از نظر درآمد و شغل
حمایت شوند .در این زمینه تمامی دستگا ه ها باید
با هم هماهنگ و هم سو بشوند تا بتوان مشکالت
ناشی از تعطیلی برخی از مشاغل را حل کرد .همه

دستگاهها باید از قوانین ستاد ملی کرونا تبعیت کنند
در غیر اینصورت مردم نسبت به این بیماری بی تفاوت
خواهند بود و در مقابل هشدارهای وزارت بهداشت
مقابلهخواهندکرد.
راهکارهایی برای ترغیب مردم نسبت به رعایت
پروتکلهایبهداشتی
لطیفی در خصوص راهکارهایی برای ترغیب
مردم نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی گفت:
همانطور که می دانیم آموزش زیر بنای توسعه است.
ی های رعایت مسایل بهداشتی
ما میتوانیم به ویژگ 
توجه بیشتری کنیم .شرایط الزم را برای کارهایی را که
می شود به صورت دورکاری انجام داد ،را فراهم کنیم
و بی جهت عده ای را به سطح شهر نکشانیم .بسیاری
از کارها را میشود با یک سوم کارمندان انجام داد لذا
الزماستسازمانهاحتمابهاینمهمتوجهنمایند.این
برنامهریزیها میتواند از طریق برنامه ریزی منظم و
هدفمند از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم صورت
بگیرد .وی در پایان گفت :این ویروس در این مدتی که
وارد کشورمان شده به نوعی زندگی تمام ما انسانها را
تحتتاثیرقراردادهونمیشودگفتبههیچوجهتاثیری
نداشته است .همه مردم دوست دارند زندگی خوب و
سالمی داشته باشند اما در برخی مواقع استیصال
اقتصادی و اجتماعی آنها را به عدم جدی انگاری
دستورالعملها سوق میدهد .همچنین یک سویی
تمام دستگاههای ذیربط اثر گذار است .در این راستا
ن ها و دستگا ه ها می تواند به شناسایی
همکاری ارگا 
گروه های هدف در جامعه و کمک به آن ها شود.
(منظور از گروههای هدف کسانی هستندکه وضعیت
اقتصادیچندانمطلوبیندارند).

مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستان قمتشریحکرد:

برنامههای هفتههاللاحمردراستانقم

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم،
برنامههای این جمعیت را در هفته هالل احمر
تشریحکرد.
محمدرضا بهرامی ضمن تبریک فرا رسیدن
هفته هالل احمر اظهار کرد :هر ساله  18تا 24
اردیبهشت به نام هفته هالل احمر نامگذاری
شده است که امسال شعار صلیب سرخ
جهانی تحت عنوان توقف ناشدنی ،شکست
ناپذیر و مقایسه نشدنی است که با توجه به
اینکه در آستانه صد سالگی تاسیس جمعیت
هالل احمر قرار داریم شعار «یک قرن خدمات
داوطلبانه مقایسه نشدنی» برای هفته هالل
انتخاب شد.
بهرامی ،به برنامههای معاونت امداد و نجات این جمعیت در هفته هالل احمر اشاره
کرد و گفت :افتتاح ساختمان دومین پایگاه خیرساز امداد جاده ای امدادگر شهید
ابوذر فاتح در اتوبان قم – گرمسار ،کلنگ زنی پارکینگ خودرویی ترابری ،کلنگ زنی
ساختمان جدید معصومیه ،افتتاح سامانه دیس پجینگ ،افتتاح سامانه فراخوان
کارکنان و نیروهای عملیاتی ( ،)drsرونمایی از خودروهای عملیاتی سبک و سنگین
و همچنین برگزاری مانور تخصصی امداد و نجات خواهران از جمله برنامههای این
معاونتخواهدبود.
بهرامی ،فراخوان عضویت اختصاصی جهت مراجعه کنندگان واحد تجهیزات،
پیگیری عضویت دهیاران و اعضای شوراهای روستایی ،اجرای طرح مشارکت ایرانیان
به منظور انعقاد توافقنامه مشترک با مراکز درمانی علی ابن ابیطالب و بقیه الله جهت
کمک شایسته به بیماران و مددجویان ،اجرای طرح همای رحمت ویژه ماه مبارک
رمضان با هدف تهیه بستههای غذایی و افطار ویژه نیازمندان ،اجرای طرح نیابت
ویژه بیماران خاص صعب العالج (به مناسبت روز بیماری خاص و صعب العالج با
مشارکت بخش ها ،اجرای طرح حمایت ماندگار ،اهدای خون سالم با مشارکت گروه
های داوطلبی و خانه هالل مساجد و ادارات و بخشها و افتتاح حداقل  2خانه هالل
جدید در سفر رئیس جمعیت هالل احمر کشور را از جمله فعالیتهای معاونت امور
داوطلبان در این هفته دانست.
به گفته وی ،برگزاری اردوی جهادی از برنامههای معاونت درمان و توانبخشی خواهد
بود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان به اهم برنامههای معاونت امور جوانان این
جمعیت اشاره کرد و گفت :تقدیر از استان های برتر در طرح «عید نو ـ عهد نو» نیمه
شعبان ،اختتاميه جشنواره احسان در کرونا و اهداي جوايز به برگزيدگان ،برگزاري
مسابقات امدادی جام هالل احمر با حضور كليه اعضا ،تهيه و توزيع بسته هاي
اقالم مصرفي و ضروري خانوار در قالب بسته هاي بهداشتي و غذايي ،افتتاح کانون
جوانان و طالب مدرسه علميه پرديسان و انصار الحسین در سفر رئیس جمعیت
هالل احمر به استان قم ،افتتاح کانون طالب خواهران ،برگزاری دوره آموزشی
تخصصی امدادی (طرح یاس) با مشارکت کمیته امداد از جمله برنامههای این
معاونت خواهد بود.
بهرامی ،دیدار مربیان فعال با استاندار و تجلیل از خدمات یکساله آنان ،کلید خوردن
آموزش های مجازی ،برگزاری یک دوره آموزشی با عنوان «تغذیه و مراقبت از بیماران
کرونایی در خانه» و شروع رسمی کار دبیرخانه آموزش طالب با امضاء و ابالغ شیوه
نامه را از اهم فعالیتهای معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر استان قم در
این هفته ذکر کرد
وی در پایان خاطر نشان کرد :دکتر همتی رئیس جمعیت هالل احمر کشور در هفته
هالل احمر به منظور افتتاح برخی از پروژههای استان و همچنین در صورت مساعد
بودن شرایط کرونایی با برخی از مراجع تقلید دیدار خواهد کرد.
در سال  ۱۳۹۹صورت گرفت؛

اختصاص بیش از 526میلیارد ریال برای
اجرای پروژه های راه و شهرسازی قم

رئیس اداره برنامه ،بودجه ،جذب سرمایه وتجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی
استان قم از اختصاص بیش از  526میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای پروژه های
عمرانی این اداره کل طی سال  ۱۳۹۹خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم،
علیرضا باقری اظهار داشت :در سال گذشته حدود  90میلیارد ریال اعتبار از محل
طرح ایجاد اشتغال گسترده و مولد موضوع بند الف تبصره 18به 10پروژه در دست
اجرا در محالت هدف بازآفرینی شهری و بافت فرسوده از جمله مدرسه ثامن الحجج
(ع) واقع در خیابان آذر ،مرکز بهداشتی امام حسین (ع) شهرک فاطمیه ،درمانگاه
خازنی در شیخ آباد و مرکز بهداشت درمانی پیامبر اکرم (ص) نوبهار اختصاص داده
شده است.
وی افزود :برای تکمیل پروژه قطعه  4محور قم ـ آوه مبلغ  50میلیارد ریال از محل
اعتبارات طرح های رفع و اصالح نقاط حادثه خیز و ایمن سازی و نگهداری راههای
شریانی کشور اختصاص داده شد و پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود  98درصد در حال
اتماماست.
به گفته رئیس اداره برنامه ،بودجه ،جذب سرمایه وتجهیز منابع اداره کل راه و
شهرسازی استان قم قرارداد احداث چهار کیلومتر از محور قم -نیزار در بهمن ماه سال
گذشته با مبلغ اولیه بیش از 335میلیارد ریال منعقد شده است.
باقری افزود :عملیات اجرایی این پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود 15درصد و اعتبار
اختصاص داده شده بیش از  122میلیارد ریال در دست اجراست.
وی افزود :برای تکمیل تقاطع غیر همسطح محور قم ـ آوه محدوده کارونسرای
سنگی قرارداد  64میلیارد ریال منعقد شده و پروژه با اعتبار اختصاص داده شده 60
میلیارد ریالی در حال اجرا است.
باقری در رابطه با اعتبار دارایی های سرمایه ای -ملی توضیح داد :مجوز ماده 23
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2طرح احداث
باند دوم محور قم ـ کهک از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ  ،اعتبار در حدود 52
میلیارد ریال به این پروژه اختصاص داده شد و این اداره کل در مرحله انتخاب پیمانکار
و انعقاد قرارداد است.
معاون شرکت آب و فاضالب استان قم خبر داد؛

تعویض شیرآالت و اتصاالت فرسوده خط
انتقال 15خرداد

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان از تعویض شیرآالت و
اتصاالت فرسوده خط لوله انتقال آب 15خرداد با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال خبر
داد.
بهگزارشروابطعمومیشرکتآبوفاضالباستانقم،مهندسجاسبزنگنهاینالو
ازاجرایفازنخستعملیاتتعویضشیرآالتواتصاالتفرسودهخطانتقال 15خرداد
خبر داد و جلوگیری از نشتهای بزرگ ،قابل مانور نمودن شیرآالت فرسوده در مواقع
حوادث و ضروری ،عدم خروج طوالنیمدت خط انتقال در هنگام حوادث غیرمترقبه
و افزایش پایداری تأمین و انتقال آب شرب استان را از جمله اهداف اجرای این پروژه
خبر داد.
وی عمر باالی خط انتقال و اتصاالت ،خوردگی بر اثر ماده کلر و عدم کارکرد مناسب
شیرآالت با گذشت زمان را از جمله علل فرسودگی این خط لوله برشمرد و گفت :این
خط لوله  35سال قدمت دارد و ظرفیت انتقال هزار و  700لیتر بر ثانیه را دارا است که
یکمیلیون و 300هزار نفر جمعیت استان را تحت پوشش قرار میدهد.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان ،عدم امکان مانور
شیرآالت در هنگام تعمیرات و حوادث ،کاهش ظرفیت تأمین آب شرب شهر قم و
بخشهای تابعه در هنگام بروز حادثه در خط انتقال ،افت کیفیت آب شرب شهر
قم و بخشهای تابعه در هنگام بروز حادثه در خط انتقال ،نشت اتصاالت فرسوده
در طول مسیر در حدود  5لیتر بر ثانیه از جمله مشکالت ایجاد شده در این خط
ذکر کرد.
وی هزینه اجرای این پروژه را  10میلیارد ریال و مدت زمان عملیات اجرایی آن را 10
روز اعالم کرد و اظهار داشت :در اجرای این پروژه  21شیر گارد هوا و  13شیر هوا با به
کارگیری 950ساعت نیروی انسانی تعویض شد.
زنگنه در پایان یادآور شد :فاز نخست این پروژه در مدت زمان بندی شده به پایان
رسید و فازهای بعدی نیز در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

اقتصادی5

 شماره 5264ت وچهارم 
یکشنبه -نوزدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

یک کارشناس بازار سرمایه :

آیا معامالت بورس تحت تاثیر مصوبات سران قوا صعودی میماند؟

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه موافقت سران قوا با پیشنهادات
هفت گانه برای بهبود وضعیت بورس ،توانست تا حدی اعتماد را به بازار سهام
بازگرداند ،گفت :البته هنوز ابهاماتی درباره روند اجرای این مصوبات وجود
دارد که با رفع آنها شاهد روزهای پر رونقی در این بازار خواهیم بود.
در نخستین هفته اردیبهشت ماه «محمدعلی دهقان دهنوی» ،رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار از بسته پیشنهادی  ۷+۳بازار سرمایه جهت
حمایت از این بازار خبر داد و اعالم کرد که سه مصوبه آن از هفتم اردیبهشت
ماه اجرایی میشود و هفت مورد دیگر منوط به تایید شورای عالی هماهنگی
اقتصادی است ،انتشار این خبر تا حدودی اقبال و اعتماد دوباره را به بازار
سهام بازگرداند و توانست بعد از مدتها شاخص بورس را در مسیر صعودی
قرار دهد.
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 از جمله
پیشنهاداتی بودند که به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفتم
اردیبهشت ماه به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی شد.
روز دوشنبه ( ١٣اردیبهشت ماه) جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا برگزار و پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت ،در نهایت همه پیشنهادات ارائه شده
برای حمایت از بازار سرمایه با اصالحات جزیی به تصویب رسیدند.
اکنون تصویب پیشنهادهای ارائه شده توسط سران سه قوا امیدواریهایی
را در بازار ایجاد کرده است و کارشناسان این بازار معتقدند که معامالت بورس
بورس تحت تاثیر تصمیم گیریهای سازمان بورس و اوراق بهاد و شوای عالی
هماهنگی اقتصادی سران قوا می تواند روزهای خوبی را به خود ببیند و به
دلیل حمایت دوباره مسووالن ارشد کشور شاهد صعود دوباره شاخص بورس و
ورود نقدینگی های جدید به این بازار خواهیم بود اما این موضوع نیازمند رفع

برخی از ابهامات است.
حمایت از بازار سهام با مصوبات جدید سران قوا
"امیرعلیامیرباقری")درگفتوگوییبهروندمعامالتبورسدرهفتهایکه
گذشت اشاره و اظهار داشت :در هفته ای که گذشت همچنان با فشار فروش
همراهبودیمامابرخیازمواردمانندمسایلبنیادیشرکتهاومصوباتجدید
ابالغ شده در راستای کمک به بازار مورد بحث قرار گرفت و قرار بر این است تا
این مصوبات در جهت حمایت از سهامداران به مرحله اجرا برسد.
وی خاطرنشان کرد :بسیاری از سهام حاضر در بازار سرمایه وابسته به قیمت
های جهانی هستند ،با توجه به اتفاقات رخ داده برای شاخص دالر و از طرفی
به دلیل ترمیم تقاضای جهانی ،کامودیتیها (مواد پایه و معدنی) تا حدودی با
اقبالمواجهشدند.
امیرباقری ادامه داد :این موضوع تاثیر قیمتی خود را بر سهام کامودیتی
محور گذاشت که به دلیل وجود حجم انبوهی از سهام وابسته به کامودیتی ها
با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند و توانستند تا حدودی از اثر منفی
شاخصبورسبکاهند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :در انتهای هفته گذشته تا حدودی
از ضرر و زیان های بازار جبران شد و بازار به نسبت متعادلی را در سهام بنیادی
و شاخص ساز شاهد بودیم.
بهبود روند معامالت بورس با مصوبات سران قوا
امیرباقری به مصوبات سران قوا اشاره و تاکید کرد :عالوه بر مسایل بنیادی
سهام شرکت ها که با تاثیر مثبت بر روند بازار همراه بودند ،مباحث مطرح شده
در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در آخر تبدیل به مصوبه شدند
توانستند تا حدودی روند بازار را بهبود ببخشند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،اختصاص یک درصد از منابع صندوق
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در جهت حمایت از سهام و سهامداران ،رفع
ممنوعیت نهادهای مالی برای استفاده از تسهیالت بانکی و اعطای اقامت

پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاری در سهام جزو سه مصوبه
ای بودند که از دوهفته گذشته ابالغ و در بازار به مرحله اجرا رسیدند.
وی ادامه داد :موضوعی که اکنون توجه فعاالن بازار را به خود جلب کرده
است هفت پیشنهاد باقیمانده بود که به تایید سران قوا رسید.
تاثیر مصوبات سران قوا بر معامالت بازار سهام
امیرباقری تاثیر مصوبات سران قوا بر معامالت بازار سهام اشاره کرد و گفت:
انتشار این پیشنهادات هفت گانه در بازار توانست تا حدودی اعتماد را به بازار
بازگرداند و سبب افزایش تقاضا در معامالت شود اما مشکل کنونی وجود
ابهامات در جهت اجرای آن است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :برای برخی این شائبه ایجاد
شده که موضوع حمایت ها از بازار سرمایه از بحث اقتصادی به سمت سیاسی
تغییر کرده است؛ اما مطرح شدن این مصوبات در سران قوا و تصویب آن
نشان دهنده آن است که همچنان همه قوا ،دغدغه سهامداران را دارند و هنوز
سهامداران و بازار را از یاد نبردند.
به گفته وی ،همین موضوع توانست در شرایط حاضر به لحاظ روانی،
اعتمادی را در بازار ایجاد کند.
پیشبینی روند معامالت بورس در هفته جاری
این کارشناس بازار سرمایه به روند معامالت بورس در هفته جاری اشاره کرد
و افزود :پیش بینی می شود معامالت بورس در هفته جاری با بازاری یکدست
سبز یا قرمز مواجه نباشیم و به طور طبیعی راه سهام از یکدیگر جدا می شود.
وی تاکید کرد :این موضوع اتفاقی است که از مدت ها قبل در بازار اتفاق
افتاده است و نباید انتظار داشته باشیم سهامی که از بنیاد قوی برخوردارند
و قیمت های جهانی تعیینکننده روند آنها است و نیز دارای چشم انداز
سودآوری منطقی هستند روندی مشابه با سهام پروژه ای که نسبت به ارزش
ذاتی خود با رشد چند برابری همراه شدند ،داشته باشند؛ بنابراین باید در
انتظارتفکیکراهصنایعازیکدیگرباشیم.
نگاهتحلیلمحورسرمایهگذارانبهمعامالتبورس
وی با بیان اینکه فعاالن بازار سرمایه برای تحلیل وضعیت بازار ،مسایل
فعلی و آینده در کشور را در نظر می گیرند ،گفت :یکی از مسایلی که اکنون
با تثبیت نسبی روند قیمتی دالر در بازار سرمایه پررنگ شده بحث قیمت های
جهانی است که با توجه به فروکش کردن نسبی کرونا در جهان و افزایش
تقاضا تا حدودی با جهش مواجه شده و توانسته اند تاثیر خود را بر سهام
کامودیتیمحوروشاخصسازدربازارسرمایهبگذارند.
امیرباقری با بیان اینکه از این به بعد فعاالن بازار باید با نگاه تحلیل محور
به کلیت بازار نگاه کنند ،خاطرنشان کرد :سرمایه گذاران باید با دقت خاصی
تاثیر این مسایل را بر سودآوری شرکت ها مدنظر قرار دهند و به طور حتم به
اصول سرمایه گذاری در چیدمان پرتفوی خود دقت کنند.
نگرانی سهامداران از کاهش نرخ ارز
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :نرخ ارز با توجه به اتفاقات اخیر
سیاسی ،روشن شدن چشم اندازها و افزایش احتمال توافق در وین و کم
شدن ریسک های سیاسی به سمت ثبات پیش میرود که برخی از فعاالن
بازار نگران تاثیر کاهش نرخ ارز بر کاهش نرخ سودآوری شرکتها هستند و این
موضوع به عنوان عاملی منفی در کلیت بازار عمل می کند.
وی ادامه داد :به نظر می رسد در کوتاهمدت و میانمدت روند سنگینی در
بازار شکل نگیرد ،اما چشماندازهایی در زمینه تایید برجام ،بازگشت طرفین به
برجام و به طور طبیعی کاهش ریسکهای سیاسی وجود دارد.
به گزارش ایرنا ،بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت
مصوب شده بود ،در نهایت در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا به مرحله تایید رسید ،این بسته شامل مواردی از جمله واریز ۸۰
درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال  ۱۴۰۰به صندوق تثبیت بازار
سرمایه ،موافقت با انتشار  ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق
تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با
تضمین دولت ،خروج بانکها و موسسات اعتباری از شمول ماده  ۱۶و ۱۷
قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه بود.

یک کارشناس اقتصادی :

نقدینگیبهسمتکدامبازارها
رفته است؟

یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه سال گذشته روزانه بالغ بر ۲۵۰۰
میلیارد تومان نقدینگی خلق شد ،گفت :در حال حاضر نقدینگی موجود در
اقتصاد به سمت بازار رمزارزها و سپرده گذاری بلند مدت در بانکها رفته است.
وحید شقاقی اظهار کرد :در اقتصاد ایران طی سال گذشته روزانه بالغ بر ۲۵۰۰
میلیارد تومان نقدینگی به کشور پمپاژ شده است که آمارهای بانک مرکزی نشان از
ثبت باالترین حجم نقدینگی در طول شش دهه اقتصاد ایران در سال گذشته دارد.
زمانی که چنین رشد فزاینده در نقدینگی ،کاهش قدرت خرید مردم و نااطمینانی
نسبت به آینده اقتصادی وجود دارد ،مردم سعی میکنند تا مازاد درآمد مصرفی
خود را به سمت بازارها هدایت کنند.
وی افزود :پیش از این در ایران چهار بازار دارایی سنتی چون طال ،ارز ،خودرو
و مسکن وجود داشت اما از اواسط سال  ۱۳۹۸بازار سرمایه هم بهعنوان یکی از
بازارهای دارایی مطرح شد که اگر این بازار وجود نداشت ،نقدینگی به سمت سایر
بازارهاهدایتمیشد.
اینتحلیلگراقتصادیعاملتورمرا منشارشدنقدینگیدانستوگفت:تازمانی
که نقدینگی در کشور باال باشد ،به دلیل نااطمینانیها در اقتصاد این نقدینگیها
به سمت بازار سرمایه و داراییها میرود .بازار سرمایه در کوتاه مدت توانسته است
مقداری رشد قیمت در بازارهای موازی چون طال ،ارز و  . .را کنترل کند اما رشد
حباب گونه قیمت سهامها در بازار سرمایه ،اقتصاد ایران را درگیر مشکالت کرد.
شقاقی گفت :اکنون بیش از ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی داریم که
اگر میانگین رشد نقدینگی هم  ۳۰درصد باشد ،در مجموع سال گذشته بالغ بر
 ۹۰۰هزار میلیارد تومان به نقدینگی سال  ۱۳۹۸اضافه شده است .اگر این مبلغ
به ۳۶۵روز تقسیم کنید ،به رقمی باالی ۲۰۰۰میلیارد تومان میرسید.
طبق گفته شقاقی ،اگر بازار سرمایه نبود ،اکنون قیمت دالر از  ۳۲هزار تومان
هم فراتر میرفت.
وی بیان کرد که اکنون حجم نقدینگی به سمت بازار رمز ارزها و سپرده گذاری
بلند مدت در سیستم بانکی رفته است .ریشه افزایش قیمتها در بازار داراییها از
رشدنقدینگیحاصلمیشود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد :زمانی که پیش بینی پذیری اقتصاد
کاهش پیدا میکند ،در پی آن یکی از بازارهای دارایی متالطم میشود .اکنون
اقتصاد ایران دارای شش بازار دارایی چون بازار سرمایه ،طال ،دالر ،خودرو ،مسکن
و رمزارزها است و برای کاهش قیمتها در این بازارها باید مانع افزایش نقدینگی
شد.
وزیر راه و شهرسازی:

فعالسفرنروید!

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از مردم میخواهیم فعال و تا بهتر شدن
وضعیت کرونا در کشور و افزایش واکسیناسیون سفر نروند ،گفت :دلیل اینکه
ممنوعیتهای تردد و سفرهای بین استانی را از قبل اعالم میکنیم این است که
میخواهیمزندگیمردممختلنشود.
محمد اسالمی اظهار کرد :بر اساس آخرین مصوبات صورت گرفته ،از ساعت
 ۱۲سهشنبه  ۲۱اردیبهشت تا ساعت  ۱۲شنبه  ۲۵اردیبهشت ورود و خروج
بین همهاستان ها ممنوع شده است و کسی نمیتواند در این روزها و ساعات
به سفر برود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پیش از اجرای هر طرح ممنوعیتی
در زمینه سفرها از قبل آن را به مردم اطالعرسانی میکنید؟ افزود :این
اطالعرسانیها به دلیل این انجام میشود که زندگی مردم مختل نشود و آنها باید
برنامه زندگیشان را بدانند اما چیزی که در زمینه شیوع ویروس کرونا کمک کننده
است اینکه سفرهای بین استانی در چه بازه زمانی ممنوع شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :البته ممنوعیتهای تردد در استانهای قرمز و
نارنجیهمچنانبرقراربودهواینمسئلهتغییریدرماههایگذشتهنکردهاستاما
برای ایام تعطیالت پیش رو این ممنوعیت اعالم شد تا کسی به سفر نرود.
اسالمی گفت :با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا از همه مردم میخواهیم
خویشتنداری و صبوری بیشتری کرده و از هر گونه سفرهای غیر ضرور خودداری
کنند تا واکسیناسیون هر چه سریعتر انجام شود و شرایط کشور از این نظر
متعادلترشود.

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان
پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح
ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  139960330001015052مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001785مربوط
به اسداله اکبری فرزند علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 160/75
مترمربع پالک شماره  10914اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره
 76840مورخ  1378/05/31دفترخانه  16قم(م الف )9795
 -2رای شماره  139960330001015054مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001787
مربوط به فرزانه سیار فرزند رضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
160/75مترمربع پالک شماره 10914اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی
به شماره  117447مورخ 1399/02/13دفترخانه  2قم(م الف )9796
-3رای شماره  139960330001015053مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001786مربوط
به علیرضا عامریان فرزند عباس در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
 160/75مترمربع پالک شماره 10914اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی
به شماره  28956مورخ  94/04/22دفترخانه  42قم(م الف )9797
 -4رای شماره  139960330001016023مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001920
مربوط به سارا فریادپور فرزند اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 101/93مترمربع پالک
شماره 8182اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
الکترونیکی  139520330001016144و (139520330001016147م الف )9798
 -5رای شماره  139960330001015277مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001682مربوط
به سید محمد سید ابوترابی فرزند آقا رحیم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت28/37مترمربع پالک
شماره19فرعی از11634اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری
مع الواسطه از اسماعیل خلیلی قمی صادره در دفتر 16صفحه(346م الف)9799
-6رای شماره  139960330001015166مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001048مربوط
بهسیدجواد حسینی جمکرانیفرزندسیدعبدالهدرششدانگ یکبابساختمانبه مساحت88/50مترمربع
پالک شماره 1/140اصلی واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از محمد طوطی صادره در دفتر  8صفحه (589م الف )9803

-7رای شماره  139960330001014902مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001779مربوط
به سید مجتبی بهاءالدینی فرزند سیدمصطفی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت300مترمربع پالک
باقیمانده 11229اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  4953مورخ
 1392/02/25دفترخانه  75قم(م الف )9804
-8رای شماره  140060330001000100مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001931
مربوط به غالمرضا رامک فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 359/15مترمربع پالک
شماره 10487اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  19779مورخ
 54/09/25دفترخانه  16قم (م الف )9825
-9رای شماره  139960330001015271مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001281
مربوط به شادی مالکی فرزند کرم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 83/26مترمربع پالک شماره
9440/55اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از
علی کرمانی حصارشنه صادره در دفتر 79صفحه(247م الف)9826
-10رای شماره 139960330001015885مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001569مربوط
بهسیدعلی اکبربرقعیفرزندسید محمود درششدانگ یکبابساختمان به مساحت233/27مترمربع پالک
شماره 11562اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی شماره  117082مورخ
 93/6/13دفترخانه  5قم(م الف )9827
-11رای شماره 139960330001015298مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001001مربوط
به حسین بابازاده حبشی فرزند ولی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت99/42مترمربع پالک شماره
باقیمانده  1/669اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از جلیل صادقی صادره در دفتر  7صفحه (201م الف )9828
-12رای شماره  139960330001015882مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001606
مربوط به زهرا تکیه یان فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 81مترمربع پالک شماره
10448اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از
غالمعلی حاجی رئیسی ابراهیمی احدی از وراث حسن حاجی رئیسی ابراهیمی (م الف)9829
-13رای شماره  139960330001009984مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000454
مربوط به طاهره محمدزاده فرزند علیرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 51مترمربع پالک
شماره 10426اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی شماره  1674مورخ

 1390/04/28دفترخانه  86قم (م الف )9830
-14رای شماره  139960330001015895مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001877
مربوط به کریم زارعی فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 71/25مترمربع پالک شماره
10934/359اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی  80026مورخ 80/7/17
دفتر 17قم (م الف )9898
-15رای شماره  139960330001015804مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001641
مربوط به منصوره رضویان فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 196مترمربع پالک
شماره 10275اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
 434صفحه  292به موجب سند قطعی  14333مورخ  86/03/13دفترخانه  27قم(م الف )9899
-16رای شماره  139960330001015126مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000026
مربوط به محمود افشاری فرزند یحیی در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
184/5مترمربع پالک شماره 10625اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی
شماره  32554مورخ  72/12/26دفترخانه  21قم (م الف )9900
-17رای شماره  139960330001015127مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000027
مربوط به سمانه افشاری فرزند محمود در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
184/5مترمربع پالک شماره 10625اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی
شماره  194321مورخ 1399/01/20دفترخانه  3قم (م الف )9901
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و جهان صنعت)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/19:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/03/ 04:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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  139960330002022046مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000351مربوط
به علی هنرمند فرزند حسینعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
120مترمربع پالک شماره فرعی از2300اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
و خریداری مع الواسطه از محمد مطلب صفحه  544و  547دفتر (306م الف)9800
-2رأی شماره  139960330002019794مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002681مربوط
به مهدی فضلی فرزند فضل علی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
78/53مترمربع پالک شماره  7فرعی از 2329اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی شماره 30513مورخ 96/11/12دفترخانه 54قم(م الف)9801
-3رأی شماره  139960330002020217مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002270مربوط
به منصور عابدینی فرزند خانحسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
138/90مترمربع پالک شماره فرعی از  1952اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت

متقاضی طی سند قطعی شماره 88556مورخ 83/4/3دفترخانه 12قم(م الف)9802
4رأی شماره  140060330002001833مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001593مربوطبه محبوبه طالبی اسفندارانی فرزند روح الله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت115/35مترمربع پالک شماره فرعی از1908/17/38اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از خانم سلطان محمودی طی سند قطعی شماره  2876مورخ
 47/6/21دفترخانه  18قم(م الف)9805
-5رأی شماره  139960330002021203مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002280مربوط
به نادر عابری پروین فرزند عبدالحسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
120مترمربع پالک شماره فرعی از 2180اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند قطعی صفحه 174دفتر(525م الف)9806
-6رأی شماره  140060330002002021مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002001
مربوط به زهرا شمسی فرزند امامقلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
105/64مترمربع پالک شماره فرعی 2527مکرر اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی شماره 36787مورخ 98/3/19دفترخانه 71قم(م الف)9824

-7رأی شماره  140060330002001385مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001328مربوط
به حلیمه محمودی فرزند هاشم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
56مترمربع پالک شماره فرعی از 2605/107اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از محمدرضا عزتی صفحه 470دفتر(223م الف)9897
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 جهان صنعت)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/19:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/03/04:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
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 شماره 5264ت وچهارم 
یکشنبه -نوزدهم اردیبهشت ماه  -1400سال بیس 

از وعده قانونمندی تا رفتار سلیقهای در کشتی

سرمربیتیمملیفوتسال:

هیچبازیکنیازدیدمادرلیگدورنمیماند

سرمربی تیم ملی فوتسال گفت :تمام بازیکنان لیگ زیر ذرهبین کادرفنی تیم
ملی هستند و هیچ بازیکنی از دید ما در لیگ دور نمیماند.
هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال به همراه برخی از اعضای هیات رئیسه
نشستی را با سرمربی ،مدیر و مربی دروازبانان تیم ملی فوتسال برگزار کرد.
«سیدمحمد ناظمالشریعه» سرمربی تیم ملی فوتسال درباره این نشست اظهار
داشت :نشست بسیار خوبی را با «شهابالدین عزیزی خادم» رییس فدراسیون
فوتبال در ارتباط با برنامههای تیم ملی فوتسال برگزار کردیم .خوشبختانه نگاه
رئیس فدراسیون نسبت به برنامههای کادر فنی مثبت بود.
وی در ادامه برگزاری اردوها ،پرداخت نشدن پاداش تیم ملی ،مشکالت مالی و
عدم اجرای برخی از برنامههای تیم ملی فوتسال را از مهمترین مشکالت عنوان
کرد و افزود :مشکالتی که در ارتباط با تیم ملی فوتسال وجود داشت را طبق
درخواست رییس فدراسیون به صورت کامل بیان کردیم .همانطور که میدانید
عدم پرداخت پاداشها ،مشکالت مالی ،برگزاری دیدارهای تدارکاتی ،حضور در
تورنمنتهایمختلفازبزرگترینمشکالتتیمملیفوتسالاست.
ناظم الشریعه درباره برنامههایش پیش روی تیم ملی فوتسال نیز اعالم کرد:
کارهای مربوط به حضورمان در تورنمنت ژاپن از قبل انجام شده است .قرار است تا
یک تورنمنت هم در شیراز برگزار کنیم که احتماال از ۸تا ۱۵تیر ماه خواهد بود .در
حالرایزنیباکشورهایمختلفبرایحضوردراینتورنمنتهستیموفعالحضور
تیم ونزوئال در این تورنمنت قطعی شده است.
سرمربی تیم ملی فوتسال درباره اتفاقاتی که باعث رشد و توسعه این رشته
میشودهمتاکیدکرد:زمانیتیمملیفوتسالدرمسیررشدوتوسعهقرارمیگیرد
که لیگ پویا در تمامی ردههای سنی داشته باشیم .اگر میخواهیم قهرمان آسیا
باشیم ،باید ردههای مختلف پایه را در باشگاههای فوتسال راهاندازی کنیم .زمانی
کهلیگهایپایهراهاندازیشود،بدونشکتیمهایملیفوتسالنیزفعالترشده
و میتوان بازیکن مستعد و جوان تربیت کرد .اگر مسابقات در لیگ امید و پایه
داشته باشیم ،آنها با انگیزه میشوند و ثمره کار و تالش باشگاهها به اردوهای تیم
ملیراهپیدامیکنند.
ناظمالشریعه از برنامهریزی کامل در راستای برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم ملی
"ب" هم خبر داد و گفت :تیم ردههای نوجوانان ،جوانان و زیر  ۲۰سال ،آینده
تیم ملی را تامین میکنند .ما نیز برنامهریزیهای مختلفی را برای آغاز اردوهای
تدارکاتی تیم ملی فوتسال "ب" در دستور کار خود قرار دادهایم و قدم به قدم پیش
خواهیم رفت تا موفق شویم .در همین راستا نشستی را با رئیس کمیته فوتسال در
هفته آینده برگزار خواهیم کرد تا به بررسی مسابقات تیم های ملی و برنامه های
خودبپردازیم.
وی در پایان در خصوص جوانگرایی در تیم ملی فوتسال گفت :برای حضور در
جام جهانی بدون شک با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان به میدان خواهیم
رفت .تیم ملی وقتی جوان میشود که لیگ جوانی داشته باشیم .تیم های صدر
جدول لیگ را ببینید .آمار بگیرید چند بازیکن جوان دارند که چهره شده و از دید
ما دور ماندند؟ تمام بازیکنان لیگ زیر ذره بین کادرفنی تیم ملی فوتسال هستند.
از خانواده فوتسال ،پیشکسوتان و مسئولین فدراسیون میخواهم که ما را حمایت
کنند تا بتوانیم در آسیا و جهان موفق باشیم.
محمودکلهر:

یمیخواهندبرایپرسپولیسحاشیه
برخ 
درستکنند

پیشکسوت پرسپولیس گفت :برخیها میخواهند برای سرخپوشان حاشیه
درست کنند اما بازیکنان و کادر فنی نباید به این مسائل توجهی داشته باشند.
«محمود کلهر» اظهار داشت :پرسپولیس در لیگ قهرمانان با شایستگی به
عنوان تیم اول صعود کرد و حاال باید از این پس خود را آماده لیگ برتر کند.
وی افزود« :عیسیآلکثیر» با پایان دوران محرومیتش در لیگ قهرمانان آسیا
گلزنی کرد و به طور حتم در ادامه لیگ به همان بازیکن مثمرثمر تبدیل خواهد
شد.
پیشکسوت پرسپولیس خاطرنشان کرد« :شهریار مغانلو» نیز در محوطه جریمه
حریفان قدرتمند و خالق عمل میکند و با آلکثیر زوج خطرناکی را خواهند
ساخت .همه دیدند که او در آسیا چه کیفیتی دارد.
کلهر تصریح کرد :پرسپولیس نیاز به حمایت دارد .همه باید کمک کنند تا این
تیم بدون حاشیه و فقط با تمرکز کافی به فکر موفقیت باشد .در این راه مدیران
پرسپولیسنقشمهمیراایفامیکنند.
ویتاکیدکرد:بهطورحتمپرسپولیسدرلیگبرترنیزشانساولقهرمانیاست
و این توانایی را دارد برای پنجمین سال پیاپی جام را بگیرد.
بازیکن اسبق پرسپولیس در پایان گفت:برخیها میخواهند برای پرسپولیس
حاشیه درست کنند اما این تیم نباید به این مسائل توجهی داشته باشد .آنها با
حاشیههای خود فقط به فکر ضربه زدن به پرسپولیس هستند.

وقتی دبیر تاوان تصمیمات کاوه و محمدی را می دهد!

طی روز های اخیر کشتی ایران با تصمیمات و مواضع دوگانه کادر فنی کشتی
آزاد ،در آستانه المپیک با حواشی زیادی روبرو شده است.
در حالیکه طی ماه های اخیر اعتراض های زیادی به تصمیمات مدیریت فنی
کشتی آزاد به دلیل مشخص نبودن راه و روش چگونگی انتخاب ملی پوشان برای
حضور در رویدادهای بین المللی و در راس آن ها المپیک  ۲۰۲۱توکیو ،به راه
افتاده است ،اینبار نحوه انتخاب کشتی گیران برای حضور در جام تختی به عنوان
مرحله نخست گزینشی رقابت های قهرمانی جهان ،۲۰۲۱حواشی زیادی را برای
فدراسیون کشتی به وجود آورده است.
انتشار اسامی کشتی گیرانواجدشرایطبرای حضور در جام تختی اعتراضهای
زیادی را به همراه داشت و بسیاری معتقد هستند عدم اختصاص سهمیه به استان
های مختلف ،اجحاف در حق بسیاری از کشتی گیران آزاد و فرنگی کار بوده است
که در استانهای خود در حال تمرین هستند.
در جاییکه به دلیل شیوع کرونا و از سوی دیگر نزول سطح کیفی جام تختی طی
سال های اخیر ،اغلب کشورهای صاحب نام خارجی برای حضور در این رویداد به
ایران نمیآیند ،مشخص نیست چرا کادر فنی تیم های ملی زمینه را برای حضور
حداکثری کشتی گیران در این مسابقات فراهم نکرده است و سهمیهای برای
استانهایصاحبکشتیدرنظرنگرفتهاست.
اعتراض شدید پرویز هادی سنگین وزن سابق تیم ملی به نبود نامش در لیست

رئیس هیات تنیس رویمیز استان قم مطرح کرد :

خیز تنیس رویمیز قم برای کسب سهمیه آسیا

محمدپویاوفاییپینگپنگبااستعداداستانقمدرمسابقاتانتخابیتنیسرویمیزبزرگساالنایرانبرایکسبسهمیهاعزام
به پیکارهای آسیایی قطر با حریفان به رقابت میپردازد.
برپایه این گزارش ،با توجه به سرمایهگذاری حساب شده و با برنامهای که هیات تنیس رویمیز استان قم در سالهای اخیر
در ردههای سنی پایه این رشته انجام داده ،نخبهها و استعدادهای زیادی شناسایی شده و در ترکیب تیمهای ردههای سنی
مختلفقمدرپینگپنگکشوربهمیدانرفتهاند.کسبمقامقهرمانیرقابتهایلیگبرترنوجوانانوجوانانباشگاههایکشور
در سال  ۱۳۹۸و همچنین حضور مداوم و موفق ورزشکاران این رشته در مسابقات کشوری دختران و پسران ،گویای گامهای
مثبت متولیان این رشته است و اکنون یکی از ثمرههای طرح سرمایهگذاری در ردههای پایه این رشته در جمع برترینهای رده
بزرگساالن تیم ملی قرار دارد .محمدپویا وفایی یکی از نخبههای تنیس رویمیز قم است که به مسابقات انتخابی و اردوی تیم
ملی بزرگساالن مردان ایران دعوت شده ،اردویی که در آن  ۳۲نفر از برترینهای پینگپنگ کشور حضور دارند و روزهای ۲۹
خرداد تا دوم تیر ماه به میزبانی استان خوزستان در شهر ماهشهر برگزار میشود .بر اساس اعالم کمیته مسابقات فدراسیون
تنیس رویمیز و همچنین مطابق با آئیننامه اجرایی انتخابی تیمهای ملی ،چهار بازیکن برتر ردهبندی جهانی به همراه ۲۸
پینگپنگ باز برتر آخرین رنکینگ ملی به این رقابتها دعوت شدهاند که در یک مرحله مقدماتی و چهار مرحله پایانی با یکدیگر
به رقابت میپردازند .رئیس هیات تنیس رویمیز استان قم راجع به این رقابتها و انگیزه برگزاری آن ،اظهار کرد :هدف
فدراسیون این است که چهار نفر برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا برگزیده شوند و تیم ملی را شهریور ماه
امسال در این رویداد مهم قارهای همراهی کنند .محمد عموئیان با بیان اینکه رقابتهای قهرمانی آسیا روزهای دهم تا هجدهم
شهریور ماه سال جاری به میزبانی شهر دوحه به انجام میرسد ،عنوان کرد :نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی از استانهای
مازندران ،تهران ،قزوین ،خوزستان ،فارس ،آذربایجان شرقی ،البرز ،کردستان ،اصفهان ،گیالن و قم هستند .وی در ادامه به
اجرای یک برنامه فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان در این هیات ورزشی اشاره و اظهار کرد :با برنامهریزی کمیته فرهنگی هیات،
در این ماه پر خیر و برکت هر روز شاهد اجرای قرائت یک جزء قرآن کریم بودیم.

عبداللهی:

برانکو:

به قراردادم با عمان پایبند هستم

سرمربی تیم ملی فوتبال عمان به خبر جدایی از این تیم و برعهده گرفتن هدایت
تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد .به گزارش ایسنا و به نقل از عمان الیوم ،در
روزهای اخیر خبر بازگشت برانکو ایوانکوویچ به تیم ملی فوتبال ایران به گوش رسیده
است .روزنامه گل فارسی در خبری از مذاکره فدراسیون فوتبال ایران با برانکو برای
جایگزینی اسکوچیچ خبر داد که برانکو این خبر را تکذیب کرد .سرمربی تیم ملی
فوتبال عمان در گفت و گویی که با روزنامه عمان الیوم داشت ،گفت :من به قراردادم
با فدراسیون فوتبال عمان پایبند هستم .می خواهم تیم قوی را آماده انتخابی جام
جهانی کنم و تمام تمرکزم روی تیم ملی عمان است .برانکو در سال ۲۰۱۹با تیم ملی
فوتبال عمان قرارداد امضا کرد که این قرارداد تا سال ۲۰۲۲اعتبار داشته و یک سال
دیگر هم آن را تمدید کرده است .تیم ملی فوتبال عمان در گروه  Eبا تیم های قطر،
هند ،افغانستان و بنگالدش همگروه است و با  ۱۲امتیاز از  ۵بازی در رده دوم جای
دارد این درحالی است که قطر با  ۶بازی و  ۱۶امتیاز صدرنشین است.

درجدیدترینرنکینگپاراتکواندوکاراندنیا؛

پاراتکواندوکار قمی در بین 6نفر برتر جهان

تنها ورزشکار عنواندار آسیایی و جهانی در پاراتکواندو استان قم بار دیگر در ردهبندی جهانی چهرههای شاخص
این رشته بین برترینها قرار گرفت.
برپایه این گزارش  ،از نیمه دوم دهه  ۱۳۹۰ورزش پاراتکواندو یکی از رشتههای موفق در بین ورزشهای فعال
استان قم بوده و این مهم را مرهون یک تکواندوکار معلول اما با استعداد و نخبه به نام محمدرضا شعبانی است که
عناوین متعددی از میادین داخلی و خارجی نصیب ورزش قم کرده است.
ن پاراتکواندوکاران ایران به شمار میرود ،هم در
شعبانی که از نظر اخالقی و فنی در حال حاضر یکی از بهتری 
مسابقات لیگ و قهرمانی کشور و هم در ترکیب تیم ملی اعزامی به رقابتهای بینالمللی ،آسیایی ،بینقارهای و
جهانی مدالهای گوناگونی کسب کرده و تنها ورزشکار پرافتخار این رشته در استان قم به شمار میرود.
در واقع شعبانی نخستین و تنها ورزشکار پاراتکواندو استان قم است که توانسته این تعداد افتخار را کسب
کند و تالش مربیان سازنده پاراتکواندو این است که از بین معلولین عالقمند به این رشته ،استعدادیابی کرده
و بتوانند با بهرهگیری از تجارب کشوری و بینالمللی شعبانی ،ورزشکاران دیگری در این رشته شناسایی و
پرورش دهند.
شعبانی به واسطه افتخارات زیادی که در مسابقات برونمرزی کسب کرده ،یکی از چهرههای همیشه ّ
مد
نظرفدراسیون جهانی تکواندواست ،به همین دلیل در ردهبندیهای اعالمی از سوی این فدراسیون همواره در
جمع برترینهای دنیا قرار دارد ،اتفاقی که امسال نیز تکرار شده و شعبانی بر اساس اعالم فدراسیون جهانی رتبه
ششم جهان را به خود اختصاص داده است.
درجدیدترینرنکینگپاراتکواندوکاراندنیاکهتوسطفدراسیونجهانیتکواندواعالمشده،محمدرضاشعبانی
در وزن منهای 75کیلوگرم با کسب ۸۳/۵۳امتیاز رده ششم را به خود اختصاص داده و مهدی کردلو دیگر نماینده
ایران در این وزن با  ۱۰/۹۸امتیاز در جایگاه چهاردهم ایستاده است.

مسوولبرگزاریمسابقاتسازمانلیگ:

مصدوماناستقاللبهشهرآوردمیرسند
سرپرست تیم فوتبال استقالل،
گفت:وضعیتمصدومانروبهبهبودی
است و همه آنها به دیدار شهرآورد
خواهند رسید« .نصرالله عبداللهی»
روز شنبه در مقابل ساختمان باشگاه
استقالل و در گفتوگو با خبرنگاران
در مورد برکناری پزشک این تیم ،اظهار
داشت :پزشک تیم مدتی سر تمرین
نیامد و باید در مورد آن تصمیمگیری
میشد .انشالله به زودی این موضوع
حل خواهد شد .وی ادامه داد :در ایران
دو نفر در مورد تیم و مسائل آن تصمیم
میگیرند ،یکیسرمربیو دیگری کسی که پول میدهد .بقیه هم کمک می کنند
و وظایف خود را انجام میدهد .انشاالله همه موضوعات به زودی حل میشود.
سرپرست تیم استقالل در خصوص انتخاب مربی جدید گفت :اگر سرمربی تیم
الزم بداند که نفر جدید به کادرفنی اضافه شود ،این موضوع بعد از شهرآورد اعالم
خواهد شد .عبداللهی در خصوص آخرین وضعیت مصدومان استقالل گفت:
کادر پزشکی و سرمربی در این مورد صحبت خواهند کرد اما تا جایی ک ه میدانم،
همهمصدومانتیمخوبهستندوبهدیدارپرسپولیسخواهندرسید.ویدرپایان
در خصوص همکاری خود با «فرزاد مجیدی» اظهار داشت :او پسری بسیار خوب
و فعال است و همه چیز بین ما خوب است.

کشتی گیران جام تختی و حمله به علیرضا دبیر با هر هدفی حتی جلب توجه در
آستانه حضور در انتخابات شورای شهر تبریز و متعاقب آن پاسخ دبیر ،اینبار نیز
حواشی زیادی را برای فدراسیون کشتی در آستانه المپیک بوجود آورده است.
با افزایش اعتراضات که حتی موضع گیری نمایندگان تبریز در مجلس را نیز به
دنبال داشت ،ابراهیم مهربان به عنوان نماینده کادر فنی کشتی آزاد گفت" :پرویز
هادی در مسابقات انتخابی برای حضور در رقابت های جهانی صربستان مقابل
امین طاهری و امیرحسین زارع کشتی را واگذار کرده و بعد از آن نیز ما شنیدیم
که وی برای حضور در شورای شهر تبریز ثبت نام کرده و قصد حضور در این شورا
را دارد".
اگر بخواهیم عدم دعوت از هادی را بر اساس نتایج تیم ملی بدانیم ،باز هم مواضع
دوگانه کادر فنی در قبال کشتی گیران حاضر در این رقابت ها شائبه های زیادی
را بوجود می آورد.
اگر بخواهیم مبنا را بر اساس نتایج انتخابی تیم ملی و شکست پرویز هادی در این
رقابت ها بدانیم تا جاییکه حتی او را شایسته حضور در جام تختی ندانیم ،پس چرا
محمد حسین محمدیان که در انتخابی مغلوب علی شعبانی شد کماکان گزینه
شماره یک کادر فنی تیم ملی است و حتی مدعی اول حضور در المپیک توکیو
به حساب می آید؟
اگر مبنا نتایج انتخابی تیم ملی قبل از مسابقات صربستان بوده است ،چرا

امیرحسین زارع که مغلوب امین طاهری شد بر اساس شواهد کماکان شانس
اول حضور در المپیک است و امین طاهری به عنوان نفر اول انتخابی باید در هر
رویدادی شرکت کند تا شاید مورد توجه کادر فنی قرار گیرد؟
از سوی دیگر یدالله محبی ،مجتبی گلیج و برخی دیگر از کشتی گیران نیز
همانند هادی در انتخابی تیم ملی شکست خوردند اما نامشان در لیست کشتی
گیران واجد شرایط جام تختی است.
همین مواضع متناقض از سوی مدیریت فنی تیم ملی کشتی آزاد طی ماه های
اخیر فدراسیون کشتی و شخص علیرضا دبیر که بارها اعالم کرده در مسائل فنی
دخالت نمی کند را وارد حواشی و دردسرهای زیادی کرده است.
بدونشککشتیایراندرآستانهالمپیکبهآرامشنیازداردامابرخیتصمیمات
شخصی از سوی کادر های فنی و پاسخگو نبودن آن ها به رسانه ها ،باعث اعتراض
های زیاد و بر هم خوردن آرامش کشتی ایران شده است.
وظیفه مدیر فنی و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد این است که همه کشتیگیران را
به یک چشم نگاه کنند و فرصت برابر به همه داده شود تا حتی انگیزه در آن جوانی
که در روستا هم تمرین میکند کشته نشود اما رفتارهای سلیقه ای باعث شده شور
و شوق در بین جوانان جویای نام از بین برود.
در حالی که  ۷۰روز تا المپیک باقی مانده هنوز مشخص نیست ،فرد برتر در
اوزان  ۹۷ ،۷۴و  ۱۲۵کیلوگرم از دل تورنمنت لهستان بیرون میآید یا اگر فرد مورد
نظر کادر فنی نتیجه نگیرد ،باز انتخابی درون اردویی گذاشته خواهد شد .یا در
مورد انتخابی درون اردویی وزن  ۶۵کیلوگرم که قرار است بین امیر محمد یزدانی و
مرتضی قیاسی برگزار شود معلوم نیست که یک کشتی خواهد بود یا به صورت دو
از سه؟ در واقع به نظر میرسد اگر فرد مورد نظر کادر فنی برنده شود تک کشتی
خواهد بود اما اگر نتیجه در کشتی اول طبق دلخواه سلیقه مدیر و سرمربی نباشد،
باز هم کشتی خواهند گذاشت.
در مورد انتخاب تیم ملی برای مسابقات جهانی نروژ هم هنوز هیچ برنامه ای جز
اعالم جام تختی به عنوان مرحله نخست انتخابی مشخص نیست .معلوم نیست
کادر فنی در فاصله ۵-۴ماهه تا این مسابقات هنوز برنامهاش را نمیداند که چگونه
بایدتیمملیراانتخابکندیااینکهمنتظراستببیندچهاتفاقاتیبرخالفسلیقه
آنها رخ میدهد تا برای جبرانش برنام ه بچیند.
در حالی که سال گذشته فدراسیون کشتی حرف از برگزاری قانونمند انتخابی
تیم ملی میزد و قرار بود برنامه آن توسط انستیتو کشتی تدوین شود و هیچ کس
حتی سرمربی نیز در انتخاب ملیپوشان دخل و تصرف نداشته باشد ،در عمل
شاهد آن هستیم که همه چیز طبق عالقه یکی دو نفر در راس کادر فنی جلو
میرود و هیچ برنامه شفافی نه برای المپیک و نه برای جهانی ۲۰۲۱از پیش اعالم
نمیشود که این رفتارهای سلیقه ای چیزی جز آسیب به کشتی ایران را در بلند
مدت در پی نخواهد داشت و رئیس فدراسیون کشتی که نگران کمیت کشتی
ایران بوده ،باید هر چه سریعتر جلوی این رفتارهای سلیقه ای را بگیرد تا تعداد
کشتیگیران در ایران از این چیزی هم که هست ،کمتر نشود.

مسوول برگزاری مسابقات سازمان لیگ ،گفت :االن اولویت ما
برگزاری دیدارهای معوقه لیگ است و تالش میکنیم که تا قبل
از پایان لیگ ،سوپر جام را برگزار کنیم.
در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره تصمیم گیری برای
لغو همیشگی مسابقه سوپرجام از تقویم فوتبال ایران در فضای
مجازی منتشر شده است .برخی افراد سودجو این شایعات
را دستمایه حمالت بی پایه و اساس به مدیریت فدراسیون و

قبل از پایان لیگ ،سوپرجام را برگزار میکنیم

سازمان لیگ فوتبال ایران قرار دادهاند .این در حالی است که
مسوول برگزاری مسابقات بارها از عزم جدی برای برگزاری سوپر
جام صحبت کرده است و هیچ ارادهای هم برای حذف سوپرجام
وجود نداشته است .با این حال به دنبال ابهامات و سواالت
گسترده به وجود آمده سهیل مهدی مسوول برگزاری مسابقات
سازمانلیگاظهارداشت:بناداشتیمدرفاصلهبینهفتهبیست
و سوم و بیست و چهارم بازی سوپرجام را برگزار کنیم که با تغییری

(آگهی مزایده اموال غیر منقول) نوبت دوم
در پرونده کالسه فوق ملک توقیف شده با مشخصات ذیل الذکر متعلق به
آقای فتح اله شجری خاوه فرزند ،غالمعلی که توسط کارشناسان دادگستری
در امور ثبتی و کشاورزی مورد بررسی و ارزیابی شده است در روز پنجشنبه
 1400/03/13ساعت  9الی  10در دادگاه عمومی بخش کهک به آدرس
استان قم بخش کهک دادگاه عمومی بخش کهک دفتر اجرای احکام مدنی
از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.
-1موقعیت ملک :قم – بخش کهک-روستا خاوه-اراضی گزکه-یک قطعه
ملک(باغ)
-2مشخصات ثبتی :ششدانگ از پالک  5فرعی از  227اصلی موسوم به
خاوه( ،مستثنیات پالک 5فرعی از 227اصلی موسوم به گزکه میباشد).
-3مشخصات عرصه و اعیان و فنی ملک :این باغ دارای دیوارکشی قدیمی
و بعنوان باغ قدیمی بوده است و دارای  3حد شمالی به دیوار گلی به زمین
آقای عباس جاندانه خریداری از آقای محمد قربانی و حد شرقی ملک به جوی
عمومی و مرز اراضی ملی و حد جنوبی و حد غربی آن به رودخانه گزگه که کل
زمین بصورت مثلثی شکل میباشد و حدود معینی دارد .مشخصات دقیقتر و
جامع تر و کاملتر طبق نظریه کارشناسان دادگستری در امور ثبتی و کشاورزی
بههمراهکروکیونقشهترسیمیضمیمهپروندهمیباشد
-4ارزش کل ملک :با عنایت به نظریه کارشناس امور ثبتی و نقشه ترسیم
شدهایشان،وضعیتدسترسی،موقعیتملکو...صرفنظرازاصالتمدارک،
دیون و تعهدات احتمالی و موانع ثبتی و قانونی ،قیمت عادله دو هزار و سیصد و
هفتاد و دو متر مربع مستثنیات پالک مورد تایید منابع طبیعی از پالک 5فرعی
از  227اصلی بخش  5قم به ازای هر متر مربع ( 1/500/000یک میلیون و
پانصد هزار ریال) جمعا به مبلغ ( 3/558/000/000سه میلیارد و پانصد و
پنجاه و هشت میلیون ریال) ارزیابی میگردد.
لذا افرادی که قصد بازدید از ملک توقیف شده را دارند می توانند پنج روز مانده
به مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک موردنظر بازدید و در صورت تمایل در
جلسهمزایدهشرکتنمایند.قیمتپایهازمبلغکارشناسیشروعوبهشخصی

که در برنامه لیگ به خاطر اردوی تیم ملی به وجود آمد باز هم
منتفی شد .حذف بازی سوپرجام از برنامه در این مقطع زمانی به
معنای حذف این رقابت در کل تقویم فوتبال ایران در فصل جاری
و فصول دیگر نیست .االن اولویت ما برگزاری دیدارهای معوقه
لیگ است و حتما تمام تالش خود را میکنیم که تا قبل از پایان
لیگ ،سوپر جام را برگزار کنیم»
سهیل مهدی هم چنین تاکید کرد :اگر قرار باشد وقت خود را

که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهد واگذار می گردد .ضمنا ده درصد از مبلغ
پیشنهادی نقدا اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه دریافت می گردد .این آگهی یک
نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد.
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهک-مهدی برزگر
--------------------------------------(آگهی مزایده اموال غیر منقول) نوبت دوم
در پرونده کالسه فوق ملک ذیل (یک باب مغازه) با مشخصات ذیل الذکر
متعلق به ورثه مرحوم آقای عبداله آقا عبداللهی که توسط کارشناس رسمی
دادگستری قم ارزیابی شده است در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05
ساعت  9الی  10در دادگاه عمومی بخش کهک به آدرس استان قم بخش
کهک دادگاه عمومی بخش کهک دفتر اجرای احکام از طریق مزایده حضوری
به فروش می رسد.
-1موقعیت ملک :یک باب مغازه واقع در استان قم-شهر کهک بلوار حضرت
ابولفضل کوچه کج کاله پالک458
-2مشخصات ثبتی ملک :پالک ثبتی  79فرعی از  128اصلی واقع در بخش
 5قم موسوم به شهر کهک
-3مشخصات عرصه و اعیان و فنی ملک :یک باب مغازه به متراژ حدودا 60
مترمربع و در دو دهانه با نمای اجرگریی و درب کرکره ایی که این داخل ان یک
بالکن میباشد و مغازه در حد سفت کاری است که سازه آن دیوار باربر با مصالح
بنایی و سقف آن با طاق ضربی میباشد.
-4ارزش کل ملک :با توجه به موقعیت ملک ،در صورت دارا بودن مجوزات
تجاری ،متراژ عرصه و اعیان مغازه ،کمیت و کیفیت ساختمان ،انشعابات
ارزیابی ملک (مغازه) به مبلغ  4/200/000/000ریال معادل چهارصد و
بیستمیلیونتومانبرآوردمیگردد.
لذا افرادی که قصد بازدید از ملک توقیف شده را دارند می توانند پنج روز مانده
به مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک موردنظر بازدید و در صورت تمایل در
جلسه مزایده شرکت نمایند .قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به شخصی
که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهد واگذار می گردد .ضمنا ده درصد از مبلغ

برایجوابدادنبهتمامیشایعاتمطرحشدهدرفضایمجازی
بگذاریم دیگر وقتی برای کار کردن باقی نمیماند .ولی با توجه به
سواالت متعدد مطرح شده باید بگویم که هیچ وقت قرار نیست
بازی سوپرجام از تقویم فوتبال ایران حذف شود .امسال هم به
خاطرشرایطخاصکرونا،مسابقاتتیمملی،فشردگیمسابقات
و حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و تعداد باالی
مسابقاتمعوقهتاکنوننتوانستهایماینبازیرابرگزارکنیم.

پیشنهادی نقدا اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه دریافت می گردد .این آگهی
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد.
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهک-مهدی برزگر
--------------------------------------آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139904030011004362/1:
بدینوسیله به آقای داود محمد رحیمی نام پدر :اسماعیل تاریخ تولد:
 1352/07/10شماره ملی 4911408308 :شماره شناسنامه 87 :از
قم بدهکار سند ازدواج :شماره سند 1349 :تاریخ سند1381/12/01 :
دفترخانه صادر کننده :دفترخانه ازدواج شماره  5شهر قم استان قم ابالغ می
گردد که خانم زهرا کاظمی مرادی نام پدر :حیدر باستناد سند مذکور جهت
وصول مهریه :مبلغ ده میلیون تومان معادل یکصد میلیون ریال وجه نقد که
وفق تبصره یک ماده  1082ق.مدنی به نرخ روز  1861200183مقوم گردید
بانضمام تعداد پنج قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی رایج ایران تماما بر ذمه ی
زوج دین است عندالمطالبه ی زوجه پرداخت نماید .مبادرت به صدور اجرائیه
نموده و پرونده تحت کالسه ( 139904030011004362/1با شماره
بایگانی )9904666در شعبه اجرای ثبت قم در جریان است چون نشانی شما
مندرج در سند مزبور شناخته نشده است و بستانکار نیز نتوانسته شما را معرفی
نماید .لذا حسب تقاضای بستانکار و طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اسناد
رسمی اجرائیه فوق الذکر در روزنامه منتشر می گردد لذا الزم است ظرف مدت
 10روز از انتشار این آگهی (که به منزله ابالغ اجرائیه است) نسبت به پرداخت
بدهی اقدام در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد .این آگهی
فقط در همین یک نوبت منتشر و آگهی دیگری جز مزایده (در صورت بازداشت
اموال)منتشرنخواهدشد.
الزم به ذکر است که طبق ماده  18اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ شونده
می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از
طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و
اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )13926
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
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موسوی الری:

یک شورای نگهبان در جریان اصالحات ایجاد نکنیم
موسوی الری ،عضو مجمع روحانیون مبارز می گوید :طرفدار این هستم که
اصالحطلبان قبل از ثبت نام و ورود افراد ،کسی را مشخص نکند به بیانی دیگر
خودمان یک شورای نگهبان ایجاد نکنیم باید اجازه بدهیم همه کاندیداها ثبت نام
کنند چه یک نفر باشد چه ۱۰نفر.
«یک شورای نگهبان در جریان اصالحات ایجاد نکنیم»« ،همه کاندیداهای
اصالح طلب که مدعی هستند ،ثبت نام کنند»« ،پیش بینی توصیه رهبری به
سیدحسنآقارامیکردم»«،اصالحطلباندربارهچینشکابینهباکاندیداهایشان
گفتگو کنند» و  ...این بخشی از حرف های انتخاباتی است که حجت االسالم
و المسلمین سیدعبدالواحد موسوی الری ،وزیر کشور دولت اصالحات ،نایب
رئیسشورایعالیسیاستگذاریوعضوبرجستهمجمعروحانیونمبارزدرگفتگوی
تفصیلیباخبرگزاریخبرآنالینمطرحکرد.
او که معتقد است نباید در مرحله ثبت نام کاندیداها ،دست به گزینش زد و
هرکسی که مدعی استبایدواردعرصهشود اما اینهشدار رابههم طیفانسیاسی
اش می دهد که مبادا سال  84دوباره تکرار شود.
موسوی الری که می گوید موافق کاندیداتوری سیدحسن خمینی نبوده است،
درباره توصیه رهبری به یادگار امام می گوید«ممکن است بسیاری از جمله شخص
رهبری هم برای بیت امام و حسن آقا ،دلسوزی داشته باشند».
مشروح گفت وگو با موسوی الری را بخوانید؛
* آقای موسوی الری! شانس کدامیک از کاندیدایی که مطرح هستند را
برای اجماع در گام اول و رایآوری بیشتر میدانید؟ ظریف ، ،پزشکیان ،تاج
زاده و محسن هاشمی.....
اجماع مسئله اصلی است .چه زمانی اجماع حاصل می شود وقتی احساس
می شود یک کاندیدایی زمینه رأی آوری اش از سایر کاندیداها بیشتر است .آقای
پزشکیان،آقایعارف،ظریف،جهانگیرینیروهایخوبیهستندوهرکدامازاین
ها فرهیخته هستند .چه زمانی می توانیم به این نتیجه برسیم که کدام کاندیدا
زمینه رأی آوری اش بیشتر است؟ زمانی که این افراد شروع به فعالیت انتخاباتی
کردند.
همه کاندیداهای اصالح طلب که مدعی هستند ،ثبت نام کنند
بنده بر این باورم همه کاندیداهایی که مدعی هستند بروند و ثبت نام کنند آقایان
تاج زاده ،عارف ،پزشکیان ،صادق خرازی و هر کسی که عالقه مند است به عرصه
ریاست جمهوری بیاید ثبت نام کند .مرحله اول تصمیم گیری با شورای نگهبان
است به هر حال نظارت استصوابی در کشور جاری است هر چند بنده آن را قبول
نداشته باشم یا بدین شکل آن ،قبول نداشته باشم اما به هر حال وجود دارد .مرحله
بعد ،عرضه کردن خود کاندیداها است تا برنامه های خود را ارائه دهند .آن زمان
است که می توان متوجه شد کدام یک از این کاندیداها پایگاه رأی بیشتری دارد
هر چند االن نمیتوان متوجه شد.
اگر سال ۸۴اصالح طلبان یک کاندیداداشتند ،امکان نداشت احمدی
نژاد رأی بیاورد
اگر فضای باز ایجاد شود و مبنای ما گرایش مردم باشد مبنی بر اینکه به چه کسی
بیشترگرایشدارند،مفروضماایناستهمهکاندیداها،اشخاصخوبیهستند.
آن کاندیدایی که مردم به سمت آن گرایش بیشتری دارند کاندیدای اجماعی است
البته مشروط بر اینکه همه اینهایی که مدعی اصالح طلبی هستند و ثبت نام می
کنند یادشان باشد که چرا در سال  ۸۴شکست خوردند و فردی مانند احمدی نژاد
روی کارآمد .یادشان باشد اگر آقای هاشمی ،آقای کروبی ،مهرعلیزاده و معین دور
هم می نشستند و یکی را به عنوان کاندیدای شاخص معرفی می کردند امکان
نداشت امثال آقای احمدی نژاد رأی بیاورد همین االن هم باید همین کار را انجام
دهیم اصالح طلبان براساس تجربه ،۸۴نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شوند.
تکرار سال ،84فاجعه بار است
تکرار سال  ۸۴فاجعه بار است بدین معنا که اگر اصالح طلبان نتوانند خودشان
سامان بدهند و شبیه به آنچه در سال  ۸۴رخ داد مجددا رخ دهد نشانگر کم و
کاستی در ذهنیت اصالح طلبان است و آن ذهنیت اصالح طلبی شان مخدوش
می شود .کاندیداهای اصالحطلب باید دور هم بنشینند و بگویند ۴،۵نفر کاندیدا
هستیم و از دوره ترامپ عبور کردیم باید ببینیم مردم به کدام یک از ما گرایش
بیشتری دارد اگر مشخص شد آقای عارف است معرفی کنند یا اگر معلوم شد آقای
ظریف  ،جهانگیری یا پزشکیان است به نفع او کنار بروند و از او حمایت کنند اگر
این اتفاق رخ دهد بنده معتقدم بحث اجماع سازی در مرحله بعد است یعنی بعد
از مطرح شدن کاندیداها است.
بنده طرفدار این هستم که اصالحطلبان قبل از ثبت نام و ورود افراد ،کسی را
مشخص نکند به بیانی دیگر خودمان یک شورای نگهبان ایجاد نکنیم باید اجازه
بدهیم همه کاندیداها ثبت نام کنند چه یک نفر باشد چه ۱۰نفر .ما مسئولیتی در
قبال ثبت نام افراد برای کاندیداتوری نداریم بعد از ثبت نام و طی مراحل قانونی با
 ۳الی  ۴نفر صحبت میکنیم در واقع مسئولیت اصلی در این مرحله است و دور
هم باید نشست و دید که کدام یک از کاندیداها گرایش مردمی بیشتری دارند.
قبول ندارم که ریش و قیچی را به دست شورای نگهبان دهیم
بنده این منطق را قبول ندارم که ریش و قیچی را به دست شورای نگهبان می
دهیمچونقیچیدراختیارشوراینگهباناستچهبخواهیمچهنخواهیمنظارت
ً
استصوابی شورای نگهبان بر قرار است اصالح طلبان باید اعالم کنند که مثال۴،۳
نفرکاندیداهایماهستند.بههرحالشوراینگهبانیاخودشتصمیممیگیردیا
اینکه تصمیم را به آن ابالغ می کنند کاری به این ندارم.
در واقع شورای نگهبان نهادی با یک سری اختیارات است .بنده فکر می کنم
اصالح طلبان باید اجازه بدهند همه آنهایی که خودشان عالقه مندند و توانایی
اداره کشور را دارند ثبت نام کنند در این جا هیچ مسئولیتی متوجه اصالح طلبان
نیست اما بعد از این مراحل قانونی ،افرادی که تایید شدند را مورد بررسی قرار دهند
که کدام یک گرایش مردمی دارد و از بقیه کاندیداها هم بخواهند که به نفع آن
کاندیداکناربروند.
موافقمکاندیداتوریسیدحسنخمینینبودمچون...
*سیدحسن آقا هم از جمله کاندیداهای احتمالی بود که با توصیه رهبری
انصراف داد ،بعد از شنیدن این خبر حس شما چه بود؟
بنده این مسئله را پیش بینی میکردم .در ابتدا با آمدن حاج حسن آقا چون در
بیتامامبود،نوعبرخوردهایبسیارسطحپایینیکهجریانمقابلباهرکاندیدایی
دارد صورت گرفت ،از قبیل دروغ گفتن ،شایعه ساختن و ...

بنده چندان موافق نبودم که حاج حسن آقا بیایند و ثبت نام کنند .به تدریج
وقتی زمان گذشت و این تلقی ایجاد شد که به هر حال باید کسی بیاید و فداکاری
کند بنده گفتم حاج حسن آقا می آیند هر چند پرخاشگری و توهینهایی صورت
میگیرد اما برای حفظ نظام و امام ،ممکن است حضور سیدحسن آقا ضروری
باشد اما از ابتدا این نگاه که نباید بیت امام وارد عرصه شود و در معرض نقد و
انتقادهاقراربگیردوجودداشتواینکهممکناسترهبریهمبهایننتیجهبرسند
وتوصیههاییراانجامدهدقابلپیشبینیبود.یعنیممکناستبسیاریازجمله
شخص رهبری هم برای بیت امام و حسن آقا ،دلسوزی داشته باشند.
پیش بینی توصیه رهبری به سیدحسن آقا را می کردم
به بیانی دیگر حرف کسانی که لزوما مخالف آمدن سیدحسن آقا بودند این نبود
که سیدحسن آقا به منزله رقیبی است که باید او را مورد تخریب قرار دهند بلکه
برخی از روی دلسوزی و عالقه و ارادت به بیت اما م میگفتند حاج حسن آقا نیایند
به همین دلیل وقتی به حاج حسن آقا توصیه شد برای بنده چندان امر دور از
ذهنینبود.
تصور نمی کردیم روزی بیاید که آیت الله هاشمی ردصالحیت شود
زمانی که مرحوم آیت الله هاشمی ردصالحیت شد به واقع شوکه شدیم اصال
تصور نمیکردیم یک روزی در جمهوری اسالمی بیاید که شخصیتی مانند مرحوم
هاشمی ردصالحیت شود .حتی ۵روز قبل ردصالحیت ایشان ،یکی از نزدیکان
مرحوم هاشمی به بنده گفتند زمزمههایی مبنی بر ردصالحیت ایشان شنیده
میشود .گفتم امکان ندارد ،آقای هاشمی ستون فقرات این انقالب ،قبل و بعد از
انقالب ،قبل و بعد از جنگ بوده است .واقعا برای بنده اصال باورکردنی نبود .اما در
مورد حاج حسن آقا این گونه نبود.
سیدحسنخمینیهنوزبهتصمیمنهاییبرایکاندیداتورینرسیدهبود
*شخص شما هم به سیدحسن آقا توصیه ای داشتید؟
همه ما به گونهای توصیه کردیم هر چند سیدحسن آقا به تصمیم نهایی هم
نرسیده بود در واقع تصمیم سیدحسن آقا این بود که اگر ضرورت پیدا کرد بیاید و
هزینه پرداخت کند .به همین دلیل توصیه ما این بود که سیدحسن آقا ،حرف ها
را بشنود و تصمیم نهایی را به زمانی موکول کند که مطالبات مردمی به طور کامل
منتقلشود.
اصالحطلبانکاندیدایشایستهدارنداماانگیزهکاندیداتوریندارند
*آقای موسوی الری! با شرایطی که برای سیدحسن خمینی پیش آمد و
نگاه شورای نگهبان به کاندیداهای اصالح طلب ،دست اصالح طلبان برای
ُ
معرفی کاندیدا باز است؟ اینکه گفته می شود کاندیدای پنهان دارید ،کری
خوانی است یا واقعا این گونه است؟
بنده تا آن جایی که در مورد کاندیداها میدانم ممکن است کاندیداهای شایسته
بسیاری داشته باشیم اما برای کاندیداتوری آنچه که مهم است انگیزه آن فرد
کاندیدا است .به هر حال ما چهرههای بسیار خوبی داریم که انگیزه برای آمدن
ندارند.
بعیداستاصالحطلبانکاندیدایپنهانیداشتهباشند
*مثالچهکسانی؟
نمیخواهم وارد مصداق شوم .نکته دیگر این است که آیا اصالح طلبان با افرادی
که دارای وجاهت هستند گفت و گو کردهاند؟! فضای عمومی جامعه اقتضا
میکند یک فردی که تاکنون مطرح نشده به یکباره خودش را مطرح کند و به
پدیده تبدیل کند؟ به هر حال زمان کم است و  ۲۱اردیبهشت ثبت نام کاندیداها
است .کاندیدای پنهان به چه معناست دیگر کسی پنهان نمانده است.
ُ
*پس کری خوانی است....
حاال شاید آقای مرعشی ،در ذهنش کسی را مدنظر داشته باشد اما همان کسی
که پنهان است تا بیاید در جمع اصالح طلبان و مطرح شود به بیشتر از  ۱۵روز
زمان نیاز دارد چه برسد به اینکه بخواهد به جامعه معرفی شود .از این رو بنده فکر
نمیکنمکاندیداییورایکسانیکهمطرحهستند،مطرحباشد.
عارف در شورای عالی سیاستگذاری تابع نظر جمع بود
*آقای موسوی الری! نهاد اجماع ساز چقدر جایگاه و نفوذ تاثیرگذار بر
تصمیمات احزاب اصالح طلب را دارد؟ با توجه به حضور آقای بهزاد نبوی
احتمالتاثیرگذاریبیشترازشورایعالیمیتوانانتظارداشت؟
یکی از نقاط قوت شورای عالی سیاستگذاری یا در نهاد جبهه اصالح طلبان

ایران اسالمی ،این است که فردگرا نیست .بنده به عنوان کسی که از ابتدای
شروع شورای عالی سیاستگذاری بودم شهادت می دهم که با حضور آقای عارف،
دوستان در جلسات بحث میکردند و در نهایت هر چه جمع بندی میشد و نظر
جمع بود آقای عارف میپذیرفت حتی زمانی که دلخوری داشت و یا برایش سخت
بود بپذیرد اما به تصمیم جمع احترام میگذاشت.
بهزاد نبوی احترام نظر جمع را دارد
در حال حاضر بنده در آن جمع حضور ندارم و اطالع دقیقی ندارم اما تلقی بنده
این است که آقای بهزاد نبوی و دوستانی که حضور دارند هر چند دیدگاههای
خاص خودشان را دارند اما احترام نظر جمع را دارند و جمع هم خودش را تصمیم
گیرنده می داند .در واقع تصمیم جمعی است و فردی نیست که بگوییم حاال آقای
عارف این گونه بود آقای نبوی به گونه دیگر است.
بنده فکر میکنم این راهکار تنها راهکاری است که در نبود احزاب مختلف
میتواند عمل کند از نگاه بنده در ایران دو حزب قدرتمند اصولگرا و اصالح طلب
ایجاد شوند با تمام مزایا و امکانات حزبی ،و هر کدامشان پاسخگوی دولت هایشان
باشند .این گونه نباشد که تا احمدی نژاد مطابق نظرشان عمل نمیکند بگویند
انحرافی است یا اصالحطلبان بگویند با حسن روحانی ارتباطی نداریم.
به هر حال حزبی آمده فردی را معرفی کرده و در نتیجه بد عمل کرده باید پاسخگو
باشد اگر خوب عمل کرد باید بگوید که چه اقداماتی انجام داده است .ما باید به این
مرحلهبرسیمحالوقتیبهآننرسیدیمجبههایحرکتکردنمنطقیترینروشی
است که میتوان به آن اتکا کرد.
*برخی اصالح طلبان میگویند نامزد واحدی که از سوی نهاد اجماعساز
اصالح طلبان انتخاب میشود بایددر ادامه مسیر پاسخگو باشد ،انتظاری
که باید از نمایندگان مجلس دهم می داشتند ولی عملیاتی نشد .چگونه آن
کاندیدا رامیتوان ملزم به پاسخگویی کرد....
ما روشی را در انتخابات مجلس و شورا در پیش گرفتیم مبنی بر این که به کسانی
که میگفتند ما اصالحطلب هستیم و میخواهیم وارد لیست اصالحطلبان شویم
یک فرم به آنها میدادیم که فالن معیارها را میخواهد عمل کند یا خیر .بنده بر این
باورم اصالحطلبان در حال حاضر هم میتوانند این کار را انجام دهند .مثال به آقای
عارفبگوینداگرمیخواهدکاندیدایماباشدضوابطایناستیاآقایانپزشکیان،
جهانگیریوغیرههمهمینطور.
توصیه آیت الله هاشمی به روحانی درباره وزارت کشور
بنابراین اصالحطلبان حتما باید با این ها گفت و گو کنند یعنی مثل دوره روحانی
نشود که هیچ صحبتی درباره چگونگی تشکیل دولت نشد .بعد از اینکه آقای
روحانی رأی آورد سه چهار نفر از بزرگانی که از آقای روحانی حمایت کرده بودند
یعنی آقایان ناطق نوری ،خاتمی و هاشمی با آقای روحانی دور هم نشستند و در
مورد وزارتخانه ها از جمله وزارت کشور با او صحبت کردند تمام تالش آنها این بود
کسی را در جایگاه وزیر کشور قرار دهند که جامع تر باشد اما آقای روحانی روی
آقای رحمانی فضلی اصرار داشت و حرف خود را به کرسی نشاند و حرف آنها را
اصال گوش نکرد .حتی آقای هاشمی که بسیار از روحانی حمایت کرده بود به او
گفت که در مورد وزارت کشور تصمیم دیگری بگیرد اما آقای روحانی گوش نکرد.
اصالحطلباندربارهچینشکابینهباکاندیداهایشانگفتگوکنند
در حال حاضر اصالح طلبان نباید مانند آن زمان عمل کنند با هر کاندیدایی که
گفت و گو میکنند باید به آن بگویند در چینش کابینه و در پیشبرد اهداف باید
فالن اقدامات را انجام دهد .از این رو باید جدیتر برخورد کنند .ما در فراکسیون
امید همین نقص را داشتیم بنده اعتراف میکنم ما به عنوان شورای عالی
سیاستگذاری ،با وجود اینکه از نمایندگان عضو فراکسیون قول و تعهد گرفتیم و
میثاق نامه امضا کردند ،جلسات مشترک برگزار نکردیم و سیاست ها را با آنها مرور
نکردیم که در مجلس فالن اقدامات را انجام دهند .نقصی که جبهه اصالح طلبان
ایران باید آن را برطرف کند.
ما در واقع انتخاب نکردیم بلکه در زمینی که برای ما ساخته شده بود بازی کردیم.
همدرموردفراکسیونامیدوهمدرموردانتخابروحانیاینگونهبود.کاندیداهای
ما نیامدند ثبت نام کنند .ما با فرایندی به اسم حذف اصالح طلبان روبرو بودیم.
تعدادی از کاندیداهای ما نیامدند و ثبت نام نکردند و عده ای هم تایید نشدند .ما
باز هم جا نزدیم و این نکته مثبت بود.
سناریوی هالیوودی درباره جلسه ای که برگزار نشده بود
*آقای موسوی الری! اخیرا خبری منتشر شد که با چند شخصیت در
منزل تان دیدار و گفتگویی داشتید صحت دارد؟ توضیح دهید.
یکی از مسائلی که رسانههای ما در آستانه انتخابات باید به آن توجه کنند فضای
بسیار مسمومی است که در برخی رسانهها به وجود آمده مبنی بر اینکه به هر
قیمتی جریان رقیب را باید زیرسوال ببرند به عنوان مثال چندی پیش ،تعدادی
از دوستان ما از شهرهای مختلف از جمله بندرعباس ،مطلبی را برای بنده ارسال
کردند مبنی بر اینکه ماجرای فالن جلسه چیست؟ بنده به آن مطلب نگاه کردم.
یکی از رسانه ها خبری منتشر کرده مبنی بر اینکه جلس ه تصمیم گیری در منزل
موسوی الری برگزار شده و در این جلسه ،تعدادی از اصالحطلبان حضور داشتند
و بین محسن رهامی و آقای کرباسچی ،دیالوگها و صحبتهایی ردوبدل شد،
درگیری و دعوایی هم رخ داد .در این درگیری ،آقای موسوی الری و عبدالله نوری
میانجی گری کردند و با آنها در آشپزخانه منزل موسوی الری صحبت کردند.
در واقع براساس این مطلب ،سناریویی هالیوودی نوشته بودند که از اساس دروغ
بود یعنی رنگ و بویی از واقعیت در آن وجود نداشت نه جلسهای برگزار شد آن هم
نهامسالنهسالگذشتهبلکهطیسالهایگذشتهچنینجلسهایحداقلبااین
ترکیب برگزار نشده است .هر چه بنده به این قضیه فکر کردم که اینها چه کسانی
هستند که به این داستان پردازی روی آوردهاند و با چه مقصودی این کار را انجام
دادند متوجه نشدم .متاسفانه از این گونه خبرها توسط رسانههایی که قاعدتا نباید
این گونه باشند ،منتشر می شود به ویژه آن رسانههایی که از بیت المال استفاده
میکنند اما به هر حال این فضای مسموم وجود دارد و این گونه اقدامات رخ
میدهد.
به هر حال بنده فکر میکنم یک عزم و ارادهای بین خبرنگاران ،روزنامه نگاران و
مسئوالن رسانههایی که ملی ،اخالقی و انسانی فکر میکنند باید شکل بگیرد که
فارغ از اینکه به چه کسی میپردازند و به نفع چه کسی اقدام میکنند با این نوع
کارکرد خبری مقابله کنند و در عمل اجازه ندهند این فرهنگ خبرسازی به جای
خبرگویی ،در جامعه رشد کند.

یک کارشناس مسایل بین الملل مطرح کرد:

چرا عربستان سیاست خود در قبال ایران
را تغییر داد؟

یک کارشناس مسایل بین الملل گفت :به نظرم عربستان با توجه به
واقعیتهای کنونی در سطح منطقه نوعی بازنگری در سیاستهایش را
آغاز کرده است و منحصرا این تغییر رویه شامل ایران نمی شود .قبل از
ایران،تغییررویکردعربستاننسبتبهقطروترکیهراشاهدبودیمکهکمتر
کسی تصور می کرد این سطح از اختالفات میان این کشورها قابل حل
و فصل باشد.
در ماه های اخیر به ویژه بعد از روی کار آمدن بایدن تحوالتی در منطقه
در جریان است و نوعی بازنگری در روابط آمریکا و عربستان رخ داده
است .به عبارتی چک سفیدی که ترامپ به عربستان و اسراییل داه بود
در دولت بایدن پس گرفته شده و تجدید نظرهایی در قطع این حمایت
بیچون و چرا صورت گرفته است.
سیاستمحمدبنسلماندیگردردورهبایدنکارآیینداشتوعربستان
در نوبت آخر برای عادی سازی با اسرایل بود اما این امر تا االن محقق
نشده است و سعودی ها به این جمع بندی رسیدند که این سیاست
تهاجمی خود را باید کنار بگذارند و با رقیب منطقهای یعنی ایران به تفاهم
به ویژه بر سر یمن برسند.
سیدرضامیرطاهردرگفتوگوباایسنادربارهتغییرلحنمقاماتسعودی
در ارتباط با ایران و رفع تنش های سیاسی و مذاکراتی که گفته میشود
میان مقامات دو کشور در بغداد در حال انجام است گفت :به نظر دو کشور
ایران و عربستان به این نتیجه رسیدهاند که به سمت مصالحه در سطح
منطقه بروند و مذاکرات غیرعلنی در بغداد به نظر با همین هدف انجام
می شود.
وی ادامه داد :سفر آقای ظریف به کشورهای حوزه خلیج فارس که
تقریبا از همه کشورهای منطقه دیدار کردند به نوعی آغاز روند تنش زدایی
ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه کشورهای جناح سعودی
یعنی امارات متحده عربی و بحرین است .به نظر در زمان فعلی عزم و
تالش تهران و ریاض به سمت حل و فصل اختالفات در منطقه است.
این کارشناس مسایل بین الملل تصریح کرد :عربستان به این نتیجه
رسیده است که با توجه به حمایت ایران از جبهه مقاومت یمن و تشدید
حمالت یمنی ها علیه مراکز نفتی و ژئوپلتیک عربستان ،ادامه این جنگ
با توجه به تحوالت سیاسی و بین المللی به جایی نمی رسد و منافع
عربستان در سطح کالن تهدید می شود.
میرطاهر با اشاره به روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا اظهار کرد :روی
کار آمدن بایدن و تجدید نظر در روابط با سعودیها ،ریاض را به این جمع
بندی رساند که دیگر از حمایت کامل و مطلق واشنگتن برخوردار نیست و
باید در اقدامات قبلی تجدید نظر کند .شکست سعودی در یمن و ناکامی
آنها در سوریه هم محمد بن سلمان را به این نتیجه رساند که ادامه رویکرد
تهاجمیدرمنطقهبهنفعشنخواهدبودوبایدبهسمتمصالحهبرایحل
و فصل تنش های کنونی در منطقه برود.
وی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید تغییر لحن ایران و عربستان
و مذاکرات در بغداد همسو با مذاکرات برجامی در وین است؟ گفت :من
تصور می کنم مذاکرات ایران و عربستان در بغداد بیش از آنکه ربطی
به مذاکرات برجامی در وین داشته باشد ،در چارچوب روابط دو جانبه
آنهاست و هم چنین ناکامی سعودی ها در سیاست های قبلی آنها را
به این نتیجه رساند که تغییر رویه دهند از این رو ریاض صالح دید که به
نحوی آبرومندانه با مصالحه با ایران زمینه جمع شدن جنگ در یمن را
فراهمکنندوجلویدامنهگسترشحمالتمقاومتبهپایگاههایانرژی
و ژئوپلتیک عربستان گرفته شود .نه این که عربستان قصد دارد دست
به عقب نشینی بزرگ از مواضع اش در منطقه بزند اما سعی دارد شیوه
دیگری را برای حفظ و کسب منافع اش در سطح منطقه دنبال کند.
ضمن این که می داند ایران کشور قدرتمندی در سطح منطقه است و
قادر است در مقابل اقدامات خصمانه پاسخ های محکمی داشته باشد.
این کارشناس مسایل بین الملل خاطرنشان کرد :ایران آمادگی خود را
برای اجرای تعهدات برجامی اش در صورتی که آمریکا تمامی تحریم ها
را علیه ایران لغو کند اعالم کرده است پس اگر بهانه سعودی ها نگرانی از
فعالیت های هسته ای ایران است اعالم آمادگی ایران برای بازگشت به
تعهداتکفایتدارد.
میرطاهر با اشاره به تالش کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه برای وارد
کردنکشورهایمنطقهبهمذاکراتبرجامیوطرحموضوعاتمنطقهای
و موشکی نیز تصریح کرد :این اقدام اروپایی ها برای جلب نظر سعودی
و اسراییل بود که با واکنش شدید تهران مواجه شد .به نظرم اروپایی ها و
آمریکا به خوبی می دانند که ایران به هیچ وجه مشارکت کشورهای دیگر
در مذاکرات برجامی یا طرح مسایل موشکی و سیاست های منطقهای
خود را نمی پذیرد.

آیتاللهمجمدجوادفاضللنکرانی:

انتخابات تنها راه ادای امانت سیاسی در عصر غیبت است
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به آیاتی از قرآن
کریم در رابطه با حق تعیین سرنوشت و حکومت داری گفت:
بهترین و مهمترین و تنها راه ادای امانت حکومتی و مناصب
سیاسی و اجتماعی خصوصا در عصر غیبت ،انتخابات است.
آیت الله مجمدجواد فاضل لنکرانی روز شنبه در نشست
تخصصی فقه انتخابات در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ،افزود:
مفاد آیه ۵۸سوره نساء و «لزوم واگذار کردن امانت به اهلش»،
«حکومت» از بارزترین مصادیق امانت ،تعیین حاکم ،انتخاب
رییس جمهوری و نمایندگان مجلس ،و اعضای شورای اسالمی
شهر وغیره از مهمترین امور هر حکومتی قلمداد کرد که مردم
باید آنها را از طریق انتخابات به اهلش بسپارند.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ،دومین دلیل قرآنی
مشروعیت انتخابات را آیه ۵سوره نساء دانسته و با استفاده از این
آیه «واجبات نظامیه را تبیین کرده و مسئله حکومت و انتخابات،
را یکی از مهمترین واجبات نظامیه دانست که فقدان آن منجر به
مختل شدن جامعه و نظام معاش مردم می شود.
به گفته وی ،هر چیزی که قوام جامعه به آن باشد انسان باید

دقت کند و آن را به اهلش بدهد ،چرا که همانطور که اموال را نباید
به سفها داد ،اگر انسان آن را به سفها بدهد از بین میبرند ،حاکم
را نیز نباید یک آدم سفیه قرار داد و شرط واگذاری منصب به افراد
دارا بودن شرط رشد سیاسی و اجتماعی است.
به باور وی ،تعیین حاکم یا تعیین رییس جمهور یا نمایندگان
مجلس ،یا شوراهای شهری یا محلی ،خبرگان را از اموری دانست
که قوام جامعه به آن است و این یک امر مشروع است و باالتر از
مشروع یک امر الزم است.
وی آیه  ۱۱سوره رعد بود و تفکیک بین سرنوشت فردی و
سرنوشت اجتماعی ،را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد« :خدای
تبارک و تعالی ّ
سنـتش این است که خود جامعه بیاید در
سرنوشت خودش دخالت کند ،اگر یک جامعهای دنبال صالح
و مصلحت و رشد نباشد خدای تبارک و تعالی به حال خودش رها
میکند ،اگر یک جامعهایدنبال کمالباشد ،خدا میفرماید من
هم کمکتان میکنم ،من هم شما را یاری میکنم».
فاضل لنکرانی گفت :راه مطمئن تعیین سرنوشت یک جامعه
انتخابات است و یک جامعه با انتخابات میتواند سرنوشت

خودش را رقم بزند ،وقتی به انتخابات از این دید نگاه کنیم که
انتخابات هم در سرنوشت اجتماعی و هم در سرنوشت اشخاص
دخالت دارد،جامعه مکلف است در سرنوشت خودش دخالت
کند .وی با اشاره به اینکه هر حقی منتزع از یک حکم تکلیفی
است و تا یک حکمی نباشد حقی وجود ندارد ،گفت :هر جا حق
ی توان گفت حق است اما
باشد باید یک تکلیفی هم باشد و نم 
تکلیفنیست.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)افزود :در بحث انتخابات هم
مساله حق را داریم یعنی حق جامعه این است که حاکم خودشان
را معین کنند و این یک امری است که هم عقلی است و هم
عقالئی و حاکم نمیتواند به ظلم و جور و غلبه حکومت کند
و حق جامعه است که حاکم را معین کند و غیر از مساله حق،
وظیفهشرعیاست.
وی ادامه داد :در جاهایی که حکومت دینی نداریم و مساله
دینی نداریم فقط در محدود ه حق عقلی و عقالئی مساله باقی
میماند ولی از ادلهای که ذکر شد استفاده میشود که این یک
وظیفه شرعی و واجب است.

وی با اشاره به اینکه برخی با استدالل به قاعده حفظ نظام
تالش می کنند وجود انتخابات را اثبات کنند ادامه داد :اینکه
گفته شود حفظ نظام واجب است و انتخابات از لوازم و مقدمات
حفظ نظام است و سپس مبتنی بر وجوب مقدمه واجب ،به اثبات
وجودانتخاباتاستداللشود،گرچهامردرستیاست،امانتیجه
آن وجوب عقلی و نه مولوی انتخابات است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد :در حالیکه ما
برای اثبات اینکه شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است نیازمند
اثبات مولوی بودن آن هستیم و مولوی و وظیفه شرعی بودن این
مهم نیز از طریق ادله که ذکر شد قابل اثبات است.
عضوجامعهمدرسینبهتبیینتفاوتبیعتباانتخاباتپرداخت
و گفت :بین این هر دو هیچ نسبتی وجود ندارد و فرق این هر دو
واضح است .انتخابات مربوط به قبل از انتخاب حاکم و مسوول
است و بیعت مربوط به بعد از انتخاب است.
فاضل لنکرانی یادآورشد :بیعت یک اعالم وفاداری و تسلیم
و عهد است یعنی امری است که در آن مساله انتخاب نیست،
عهد با آن کسی است که اآلن انتخاب شده و آیاتی که در سوره

ممتحنه و سوره فتح ،درباره بیعت آمده ،مساله را خیلی روشن
میکند ،بیعت انتخاب نیست ،بیعت عهد با آن کسی است که یا
از جانب خدا انتخاب شده یا از جانب مردم است.
فاضل لنکرانی با اشاره به آیات مربوط به شورا و مشورت ،در
تبیین نسبت این هر دو با انتخابات گفت :بین انتخابات و مساله
شورا فرق وجود دارد در انتخابات مردم میآیند حاکم را انتخاب
میکنند و مردم فرد حاکم و ولی را انتخاب می کنند تا در مجلس
قانونگذاری کنند .عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:
در مساله شوراخود حاکم ،خود مسوول جامعه ،موظف است در
آنچه که مربوط به امور مردم است مشورت کند ،انتخاب نیست،
مشورت است مشورت از مقدمات مساله انتخابات میشود اما
حقیقت شورا غیر از مساله انتخاب است.
به گفته وی،شورا یعنی ّ
ضم افکار به یکدیگر ،کنار هم گذاشتن
اندیشهها و محصل از افکار تا بعدها نتیجه بگیرند که درامور چه
کنند .این ربطی به مساله انتخابات ندارد .ما آیات و روایات شورا
را جزء ادله انتخابات نمیتوانیم قرار بدهیم ،لذا مقوله انتخابات از
مقوله شورا و بیعت کامال جداست.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه :روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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فرزندانمان را در فضای مجازی تنها نگذاریم!
انتشار تصاویری تلخ از کتک زدن یک گورخر
آفریقایی هنگام انتقال به باغ وحش صفادشت که
باعث مرگ این حیوان شد.

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

طرحپیاد هراههایپیوسته
در ۱۱محله قم نهایی شد

معاونحملونقلوترافیکشهرداریقمازنهاییشدنطرحپیاد هراههای
پیوسته 11محله در سال جاری خبر داد.
عباس ذاکریان با تأکید بر اهمیت تغییر نگاه خودرو محوری به
انسانمحوری،اظهارداشت:متأسفانهشاهدحاکمیتخودروهایشخصی
و تکسرنشین در شهر بوده که ترافیک و آلودگی هوا را رقمزده است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم تغییر فرهنگ را تنها راه برونرفت
از ترافیک و آلودگی هوا دانست و افزود :تعریض خیابانها و ساخت تقاطع
و بزرگراه نمیتواند ترافیک را ساماندهی کرده و تنها عامل تشویقکنندهای
برای سفرهای درونشهری با خودرو شخصی هستند.
ذاکریان کاهش استقبال شهروندان در استفاده از حملونقل عمومی
را نگرانکننده خواند و تصریح کرد :طبق آمارها سهم اتوبوس و ناوگان
اتوبوسرانی از سفرهای درونشهری تنها  ۸درصد بوده درحالیکه در
کشورهایتوسعهیافتهحملونقلعمومیودوچرخهجاییبرایاستفادهاز
خودرویشخصیباقینگذاشتهاست.
وی تأمین زیرساختهای الزم برای تغییر فرهنگ جامعه را الزم و ضروری
دانستوعنوانکرد:نوسازیناوگاناتوبوسرانی،تغییرخطوطاتوبوسرانی،
ایجاد نظم در سرفاصلهها و همچنین طراحی مسیرهای دوچرخه و
آرامسازی هسته مرکزی شهر و پیاد هراهسازی برنامههایی شهرداری برای
تغییر نگرش جامعه از خودرو محوری به انسانمحوری است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم در ادامه به طرح مطالعاتی پیاده
راههای پیوسته اشاره کرد و گفت :این طرح در سال  ۹۹با مطالعه  ۱۱محله
و باهدف تسهیل عبور و مرور عابران پیاده آغاز و در سال گذشته یک محله
نهایی شده و  ۱۰محله دیگر امسال نهایی و برای اجرایی شدن در اختیار
مناطق قرار میگیرد .ذاکریان طراحی پیاد هراههای پیوسته را تشریح و
بیان کرد :طراحی پیاد هراهها به گونه است که پیادهرو چند خیابان پرتردد
بهصورت پیوسته ایمنسازی و بازسازیشده و امکان تردد بهصورت پیاده در
این چند خیابان امکانپذیر میشود و نخستین طرح نیز از خیابان صفاییه،
خیابانفاطمی(دورشهر) خیابان معلمو رسالت درسال گذشته کلید خورد.
وی در پایان ،فرهنگسازی و اجرای پیوستهای فرهنگی را الزم و ضروری
خواندوتأکیدکرد:آمارتصادفات،استفادهازخودرویشخصیدرسفرهای
درونشهری و کمتر از چهار کیلومتر نشان میدهد نیاز به فرهنگسازی و
اجرای پیوستهای فرهنگی یکی از بایدهای مهم در قم بوده و باید در جهت
ارتقاءفرهنگشهروندیتالشکنیم.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

نجات ۲۷۰اصله درخت معارض تقاطع
غیرهمسطحنماز

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از جابجایی اصولی
 270اصله درخت معارض تقاطع غیرهمسطح نماز خبر داد.
پیام جوادیان با اشاره به وضعیت درختان معارض اجرای طرح تقاطع
میدان نماز ،اظهار کرد :این تقاطع بهصورت سه سطحه در حال اجرا است
و نزدیک به  ۳۰۰اصله درخت معارض داشت که تاکنون  ۲۷۰اصله درخت
بهصورت روتبال جابجا شده است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه در
حدود یک ماهی که این درختان جابجا شدهاند  ۹۵درصد آنها سبز و
درحال رشد هستند ،افزود :بهطورکلی جابجایی با موفقیت انجام شده و با
توجه به پیشرفت پروژه مابقی درختان بهصورت اصولی جابجا خواهند شد.
جوادیان با بیان اینکه طی سالهای اخیر در اجرای پروژههای عمرانی به
حفظ درختان توجه ویژه صورت گرفته است ،تصریح کرد :در همین راستا
چندسالی هست که بهجای قطع درختان معارض پروژه با توجه به اهمیت
گونههای سبز سطح شهر از روش جابجایی اصولی آنها استفاده میشود.
وی خاطرنشان کرد :پس از جابجایی درختان به روشهای اصولی ،مدتی
در قرنطینه نگهداری خواهند شد و سپس با طی دوران پاسخدهی مثبت به
اجرای روش ،استفاده مجدد و کاشت آنها صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم خبرداد:

اجرای آسفالت معابر میدان بزرگ
میوه و ترهبار شهید رجایی

مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری قم از اجرای پروژه آسفالت معابر میدان بزرگ میوه و ترهبار شهید
رجایی به مساحت  11هزار مترمربع با اعتباری بالغبر  13میلیارد ریال در
سال جاری خبر داد .علیرضا مظفری با اشاره به اهمیت آسفالت میدان
بزرگ میوه و ترهبار شهید رجایی ،اظهار داشت :با توجه به قدمت زیاد و
فرسودهشدن آسفالت معابر میدان بزرگ شهید رجایی ،پروژه آسفالت این
معابر به مساحت  ۱۱هزار مترمربع با اعتباری بالغبر  ۱۳میلیارد ریال در
دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری قم خاطرنشان کرد :با توجه به مشکالت تردد و درخواست
شهروندان و کسبه مبنی بر مستعمل بودن و فرسودهشدن آسفالت معابر
بلوک  ۹و همچنین شوارع بین بلوک  ۴و  ۶میدان بزرگ میوه و ترهبار شهید
رجایی ،اجرای پروژه روکش آسفالت به مساحت ۱۱هزار مترمربع در دستور
کار قرار گرفت است.
مظفری از همکاری سازمان توسعه و عمران شهرداری در این پروژه یاد کرد
و افزود :اعتبار در نظر گرفتهشده جهت اجرای این پروژه  ۱۳میلیارد ریال
پیشبینیشده است .وی یادآور شد :بهمنظور جلوگیری از ایجاد ترافیک در
سطح میدان بزرگ میوه و ترهبار شهید رجایی ،آسفالت معابر در ساعات کم
ً
تردد و عموما بعد از ساعات کاری کسبه اجرا میگردد
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم :

تقاطعشهدایمدافعسالمت
تکمیل می شود

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت :بهزودی عملیات
کوه ُبری تقاطع شهدای مدافع سالمت برای ادامه روند پروژه آغاز میشود.
سید ابوالفضل میریک امامی از تکمیل تقاطع شهدای مدافع سالمت
خبر داد و اظهار داشت :اتصال تقاطع شهدای مدافع سالمت از سمت
پردیسانبهجمکراندردستورکارقرارگرفتهاست.مدیرعاملسازمانتوسعه
وعمرانشهرداریقمکوه ُبریبهسمتمیدانمرجعیتبرایتکمیلتقاطع
شهدای مدافع سالمت را موردتوجه قرارداد و افزود :این پروژه خوشبختانه
در چندین فاز و بهصورت پیوسته و بدون تعطیلی در حال کار است که برای
ادامه عملیات عمرانی نیاز به کوهبری بخشی از این تقاطع است .مدیرعامل
سازمان توسعه و عمران شهرداری قم ادامه داد :به علت محدودیتهای که
برای شهر داشتهایم تا امروز اجازه انفجار داده نشده و برای اواخر فروردین
اجازه انفجار صادر است؛ هرچند عملیات خاکبرداری ادامه داشته ولی
این انفجار برای رفاه حال مردم بدون صدا انجام میشود و بعدازآن عملیات
خاکبرداری آغاز و تا اواخر سال به بهرهبرداری میرسید.

طرح:محمدعلیرجبی

استاندار قم اعالم کرد:

عبور «قم» از پیک چهارم کرونا

استاندار قم با قدردانی از مردم فهیم استان بواسطه رعایت مسائل بهداشتی
در خیز چهارم کرونا بویژه در شبهای قدر و روز قدس گفت :در سایه رعایت
پروتکلهای بهداشتی از موج چهارم کرونا عبور کردیم و از وضعیت قرمز به نارنجی
رسیدیم.
بهرام سرمست روز شنبه در پایان جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا که به صورت
ویدیو کنفرانس در آن شرکت کرده بود در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت:
در شرایط فعلی عالوه بر گروه َشغلی یک که در تمامی وضعیتها امکان فعالیت
دارند ،گروه شغلی  ۲نیز کار خود را آغاز میکنند .وی همچنین با اشاره به برخی
از مصوبههای ستاد ملی مقابله با کرونا ،برگزاری در موعد مقرر آزمون سراسری
 ۱۴۰۰را از جمله آن ذکر کرد و گفت :با توجه به تجربه موفقی که در برگزاری آزمون
سراسری ۹۹داشتیم ،امسال نیز این آزمون با کمترین آسیب برگزار خواهد شد.
استاندار قم اضافه کرد :بر اساس تصمیم این ستاد  ،امتحانهای پایه نهم و دهم
متوسطه و همچنین امتحانات نهایی دیپلم نیز به شکل حضوری در وقت و زمان
تعیینشدهانجاممیشود.

سرمست همچنین یادآور شد :با توجه به در پیش بودن تعطیالت عید فطر
مقرر شد به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و کنترل دقیق تر این بیماری،
سفرها در همه مناطق کشور با هر وضعیت کرونایی ممنوع باشد ،امیدواریم مردم
در استان ساکن باشند و به حداقل سفر بسنده کنند.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان جرایم تعیین شده برای خودروهای
متخلف در این ایام نیز گفت :جریمه  ۱۰میلیون ریالی و همچنین پنج میلیون
ریالی برای ورود خودروهای غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی همچنان به قوت
خودباقیاست.ویافزود:عالوهبرآن،پرداختجریمهپنجمیلیونریالیمشمول
مناطق زرد نیز خواهد شد و خودروهایی که با پالک غیر بومی به شهرهای دارای
وضعیت زرد وارد شوند هم باید این جریمه را پرداخت کنند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود مبارزه با کرونا را بی امان ،همه جانبه
و فراگیر توصیف کرد و افزود :در این زمینه طرحهایی مانند طرح شهید سلیمانی
و همچنین محدودیتهایی که برای کسبه و اصناف اعمال می شود ،حائز
اهمیت است .وی همچنین اقدامی که جبهه سالمت در امر بیمار یابی و درمان
سرپایی بیماران می کنند را نیز مهم دانست و گفت :بسیج ،هالل احمر ،مرکز
بهداشت و شهرداری نیز در قالب قرارگاه شهید سلیمانی به فرماندهی فرماندار
تالشهای فراوانی را انجام می دهند ،که جای قدردانی دارد .وی ادامه داد :همه
اینها قطعههای یک پازل است که نیازمند هماهنگی و هم افزایی می باشد که
خوشبختانه هم اعضای ستاد استانی این هماهنگی را دارند و هم مردم و خیران
پای کار هستند و هم مراجع و علما نظرهای ارشادی بسیار مناسب و راهگشایی
دارند .وی بیان کرد :از همه مهمتر در ستاد ملی با ریاست رئیس جمهور و تحت
تدابیر ،راهنماییها و تاکیدهای رهبر معظم انقالب نیز یک هماهنگی مناسبی را
شاهد هستیم که به توفیقهای ما در پشتییانی از جبهه سالمت کمک می کند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم خبر داد؛

افزایش39درصدیحقوقحداقلبگیران
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم از افزایش ۳۹
درصدی حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی خبر
داد.
علی اصغردادخواه اظهارداشت  :دریافتکنندگان
حداقل بگیر ۳۹درصد و سایر سطوح  ۲۶درصد به
عالوه مبلغ ثابت  ۲۴۸هزار و  ۳۵۵تومان بر مبنای
دریافتی اسفند  ۹۹به مستمری همه بازنشستگان،
ازکارافتادگان و بازماندگان مشمول قانون تامین
اجتماعیاضافهشدهاست.
وی افزود :براساس مصوبات هیئت دولت ،شورای
عالی کار و همچنین اجرای مواد  ۹۶و  ۱۱۱قانون
متناسبسازی حقوق سازمان تامین اجتماعی،
مستمریتمامبازنشستگان،ازکارافتادگانوبازماندگان
مشمول قانون تامیناجتماعی افزایش یافته و در فیش
حقوقی این ماه قابل رویت است.
دادخواه همچنین مبنای اعمال افزایش مستمری
ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی (مرحله دوم
متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال  )۱۴۰۰را
براساس مجموع شاخصها بر مبنای مستمری سال
 ۹۹و مبلغ متناسبسازی مرحله اول اعالم کرد.
دادخواه گفت :اجرای متناسب سازی با رعایت

اصل سه جانبه گرایی و پس از برگزاری جلسات متعدد
کارشناسی سازمان تامین اجتماعی ،نمایندگان کانون
عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران و رئیس
اتحادیهپیشکسوتانکارگرانبازنشستهتعیینواجرایی
شده است .او بیان کرد :در جهت ارتقای نسبی سطح
ی بگیران  ۲شاخصه" مدت سابقه
معیشت مستمر 
پرداخت حق بیمه" و "دستمزد مشمول کسر حق
بیمه در زمان اشتغال" ضریب ترمیمی در خصوص
متناسبسازی حقوق افرادی که در سالهای گذشته
نسبت مستمری زمان برقراری آنان به نسبت حداقل
مستمری ،افت و کاهش داشته است( ،با جبران
۷۵درصد از نسبت از دست رفته) اعمال می شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم با اشاره به
انتظارات و مطالبه همه سطوح مستمریبگیر از
سازمان تامین اجتماعی و شرایط سخت اقتصادی
بازنشستگان گفت :مقرر شد ،پس از اعمال ماده ۹۶
و اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال
 ۱۴۰۰و افزایش مزایای جانبی ،افزایش دریافتی هیچ
مستمری بگیری نسبت به دریافتی اسفند ماه ۱۳۹۹
کمتر از  ۵۰درصد نباشد .دادخواه در خصوص کمک
هزینه عائله مندی و و حق اوالد نیز بیان کرد :امسال

یکسانسازیمبالغکمکهزینههایعائلهمندیواوالد
همانند بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات
کشوری انجام شده و از این پس همه همسران بازمانده
مستمریبگیرنیزهمانندبازنشستگانوازکارافتادگاناز
اینکمکبهرهمندمیشوند.
او با اشاره به این که کمک هزینه مسکن و کمک
هزینه تامین معیشت مستمری بگیران به ترتیب
به میزان  ۱۱۴و  ۶۶درصد نسبت به مبالغ مربوطه
در سال  ۱۳۹۹افزایش یافته است ،گفت :احکام
افزایش مستمری و متناسبسازی مستمریبگیران
از تاریخ ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۰از طریق سامانه
خدمات غیرحضوری  Es.tamin.irدر دسترس
مستمری بگیران قرار داده شده و فیشهای حقوقی
مستمریبگیران همزمان با پرداخت مستمری آنان
از بیستم اردیبهشت ماه از طریق سامانه مذکور قابل
رویت است .مدیرکل تامین اجتماعی استان قم عنوان
کرد:افراد زیرپوشش تامین اجتماعی استان قم بیش از
 ۷۸۳هزار نفر است که از این تعداد حدود  ۴۵هزار نفر
مستمری بگیرا هستند و احکام جدید حقوق به همراه
متناسب سازی مرحله دوم برای تمام مستمری بگیران
قم صادر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قم :

زیرساختهایایمنیشهرکهایصنعتیبایدتقویتشود
مدیرکل مدیریت بحران استان قم گفت :در حال حاضر زیرساختهای ایمنی
شهرکهایصنعتیمتناسبباتوسعهعمرانیآننبودهاست.
محسن اروجی در خصوص موضوع آتشسوزی اخیر در شهرک صنعتی
شکوهیه قم اظهار داشت :شهرکهای صنعتی در سالهای اخیر توسعه زیادی
داشته است ،اما در حال حاضر زیرساختهای ایمنی شهرکهای صنعتی
متناسب با توسعه عمرانی آن نبوده است .مدیرکل مدیریت بحران استان قم
ً
افزود :در این شهرکها توسعه تأسیسات ،بعدا اضافهشده است درحالیکه
باید واحدها ایمنی الزم را داشته باشد ،در این راستا صنعت و معدن نیز باید
فعالتر عمل کند .وی تصریح کرد :این حادثه در حوزه بحران و بخشی در
پدافند غیرعامل مورد بازدید قرارگرفته است و موضوع در دست بررسی است
و تمامی عوامل مورد ارزیابی قرار میگیرد .اروجی در مورد ابعاد حادثه اخیر
عنوان کرد :در روز حادثه نیروهای آتشنشانی ،اورژانس ،سپاه ،آب و فاضالب و

نیروی انتظامی درصحنه حضور یافتند و همه عوامل دستبهدست هم دادند تا
حادثه آتشسوزی اطفاء شد ،این حادثه البته میتوانست عمق بیشتری داشته
باشد که با تالش عوامل بهخوبی مدیریت شد .وی خاطرنشان کرد :کارخانه
شیمیاییبیمهبودهوبایدبراساسارزیابیها،بیمهپرداختشود،امادرمجموع
برای جلوگیری از چنین حوادثی ،نقاط ضعف و قوت شهرکهای صنعتی در
برابرحوادثاحصاءمیشود.مدیرکلمدیریتبحراناستانقمگفت:همچنین
زیرساختهای شهرکهای صنعتی در قم باید تقویت شود ،در شهرک صنعتی،
خودروی آتشنشانی و اورژانس فعال است اما بهاندازه کافی نیست ،اما باید
پشتیبانیشوند.ویبابیاناینکهاینواحدتولیدموادشیمیایی،دارایسیستم
اطفای حریق بود اما در حادثه این سیستم دچار انفجار شد ،یادآور شد :به
همین دلیل باید توسعه شهرکهای صنعتی متناسب با ایمنی باشد ،در حال
حاضر هر شهرک صنعتی دارای خودروی آتشنشانی است که باید افزایش یابد.

فرماندار قم تاکید کرد:

برخورد با افزایش خودسرانه قیمت نان

فرماندار قم گفت :تا اعالم رسمی نرخ نان
چنانچه نانوایان افزایش قیمت خودسرانه داشته
باشند برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
مرتضی حیدری روز شنبه در جلسه شورای
سیاستگذاری امور گندم ،آرد و نان شهرستان قم
با اشاره به پراکندگی مجوز نانواییها در مناطقی
که تراکم جمعیتی جدید در آن ایجاد شده است،
گفت:بازنگریدرشیوهتاسیسنانواییهایجدید
بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی مورد تصویب
شورای سیاستگذاری آرد و نان ست .فرماندار قم

با تاکید بر ساماندهی سهمیه آرد دولتی بر اساس
برنامه شیوه نامه جدید و تشویق نانوایان برتر در
شاخصهای رعایت حقوق مشتریان ،کیفیت نان،
رعایت نرخ و بهداشت گفت :سهمیه بندی آرد
دولتی در این شرایط خاص کشور نباید در اختیار
نانوایانی قرار گیرد که ضوابط را رعایت نمیکنند.
ویبیانکرد:بایدنانوایانبرترراتشویقکنیمویکی
از راههای آن اختصاص سهمیه به زحمت کشان
برتر است که با رعایت حقوق مردم بهترین خدمات
را به آنان میدهند که الزمه این موضوع ترمیم حوزه

بازرسی و تشدید نظارت است.
رئیس شورای سیاستگذاری امور گندم ،آرد و نان
شهرستان قم پیشنهاد داد با ایجاد اعتدال در نرخ
نان ،همزمان باید کیفیت نان افزایش یابد.
وی تصریح کرد :باید حقوق کارگران نانواییها
طبق قانون کار پرداخت شده و نسبت به کسانی
کهازضوابطمقرر تخلفمیکنندونسبتبهرعایت
حقوق مردم از نظر وزن نان و کیفیت و قیمت آن
مراعاتنمیکنندشدتعملبیشتریبهکارگرفته
شود.

یک ایرانی در آمریکا متهم به نقض تحریمها شد
وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرده یک شهروند ایرانی را به نقض قوانین تحریمها علیه ایران
متهمکردهاست.بهگزارشفارس،مطابقاینبیانیههیئتمنصفهیکدادگاهفدرالیکشهروند
ایران به همراه دو نفر دیگر را به نقض قانون «ممنوعیت تجارت با ایران» متهم کرده و مدعی شده
آنها تالش کردهاند قطعات دارای کاربریهای دوگانه به ایران ارسال کنند.طبق ادعای وزارت
دادگستری آمریکا این شهروند  ۳۹ساله ایران به نام «مهرداد انصاری» با کمک یک ایرانی دیگر و
یک شهروند تایوان بین سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۱با انجام بیش از  ۱۲۵۰معامله برای اکتساب
بیش از  ۱۰۵۰۰۰قطعه به ارزش  ۲۶۳۰۸۰۰دالر تالش کردهاند.قوانین آمریکا صادرات،
بازصادرات ،فروش یا عرضه مستقیم یا غیرمستقیم فناوریها یا کاالهای آمریکایی به ایران را
ممنوع میکند .دادگستری آمریکا مدعی شده متهمان بدون کسب مجوز از دولت آمریکا ۵۹۹
معامله با  ۶۳شرکت آمریکایی انجام دادهاند.حکم آقای انصاری قرار است روز  ۱سپتامبر صادر
شود .دیگر متهم این پرونده که شهروند تایوان است سال ۲۰۱۲به تحمل دو سال حبس محکوم
شده شده است .متهم دیگر که شهروند ایران است دستگیر نشده است.
شرکت نیشکر هفت تپه به بیتالمال بازگشت
شرکت نیشکر هفت تپه با ورود و پیگیری دستگاه قضایی ،از واگذاری معیوب رهایی یافت و به
بیتالمالبازگشت.پسازابطالواگذاریهایفسادآمیزبنگاههاوواحدهایتولیدیمانندهپکو،
ایران ترانسفو ،ماشین سازی تبریز ،شرکت تولید نیروی برق شاهرود ،شرکت آب وخاک پارس،
شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان ،سیلوی سنقر ،شرکت تراورس البرز و شرکت فوالد میبد ،با
ورود دستگاه قضایی ،شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
سال گذشته تصمیم گیری درباره واگذاری شائبه دار شرکت هفت تپه توسط سازمان خصوصی
سازی به هیات داوری محول شد .با ورود دستگاههای مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیات
داوری ،دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی
کننده به پروندههای مساله دار خصوصی سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی
دادگاه در زمستان سال گذشته ،رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.براساس این رأی صادره،
مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود .علت تاخیر در اعالم حکم این دادگاه ،تمهید شرایط
انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکالت کارگری بوده است.
وخامت حال  ۱۰۰بیمار کرونایی در قم
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمگفت ۵۰۸:نفرمشکوکبهکرونادربیمارستانهایقمبستری
هستند که حال  ۱۰۰نفر از آنها وخیم است.محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش  ۸۲نفر در ۲۴
ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت۶۸ :
نفر از این افراد در بخشهای درمانی بیمارستانهای قم بستری شدهاند.رئیس دانشگاه علوم
پزشکی قم با اشاره به اینکه  ۷۵نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص
شدهاند ،افزود :در حال حاضر  ۵۰۸نفر مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم بستری هستند
که حال  ۱۰۰نفر از آنها وخیم است.وی ادامه داد :متأسفانه در  ۲۴ساعت گذشته ۸ ،بیمار از
بیماران کرونایی جان خود را از دست دادهاند.قدیر تعداد تستهای گرفته شده کرونا را ۵۴۴
مورد عنوان کرد و گفت :نتیجه  ۲۳۳تست در استان ،مثبت بوده و  ۱۹۰۷۹واکسن نیز به افراد
تزریق شده است.
کیانوش رستمی المپیک را از دست داد
داوود باقری در خصوص اعزام تیم دو نفره وزنهبرداری ایران به مسابقات گزینشی المپیک در
کلمبیا ،اظهار داشت :ویزای کیانوش رستمی ،سهراب مرادی و محمدحسین برخواه سرمربی
تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آمریکای جنوبی آمد .فردا (یکشنبه  ۱۹اردیبهشت
ماه) راس ساعت  ۳بامداد سهراب مرادی و محمدحسین برخواه به کلمبیا اعزام میشوند.نایب
رئیس فدراسیون وزنهبرداری در پاسخ به این سوال که دلیل انصراف کیانوش رستمی جهت
شرکت در مسابقات گزینشی المپیک در کلمبیا چه بود ،عنوان کرد :کیانوش دلیلی برای عدم
حضور در این رقابتها اعالم نکرده و فقط به مربیان گفته است که به کلمبیا نخواهد رفت.

جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 244کیلوگرم مواد مخدر طی 3عملیات

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف  244کیلو و  650گرم مواد مخدر در  3عملیات جداگانه توسط
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم خبر داد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهارداشت :در پیگیری های اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم،
مشخص شد یک قاچاقچی مواد افیونی قصد دارد از جنوب کشور محموله تریاک را در پوشش بار هندوانه
بوسیله یک دستگاه خودرو تریلی به قصر شیرین منتقل کند ،بنابراین موضوع در دستور کار مأموران قرار
گرفت .وی افزود :در ادامه با تالش های صورت گرفته خودرو شناسایی و  72و  650گرم مواد مخدر از نوع
تریاک درقالب 236بسته به صورت جاسازی داخل 15عدد هندوانه کشف و متهم دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت :همچنین در عملیاتی دیگر با تالش مأموران این پلیس 2
قاچاقچی شناسایی و مشخص شد آن ها قصد دارند به وسیله  2دستگاه خودرو وانت مزدا یک محموله مواد
افیونی را از کرمان به شهر بابک منتقل کنند .وی افزود :در ادامه موضوع به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
کرمان اعالم و با شناسایی و توقیف خودروها  93کیلوگرم تریاک در قالب  88بطری پالستیکی کشف و  2نفر
در این رابطه دستگیر شدند .سرهنگ اسماعیلی گفت :در عملیات سوم نیز یک دستگاه خودرو کامیون با بار
هندوانه حامل مواد افیونی حشیش که از استان های جنوبی به مقصد مشهد در حرکت بود بود ،در یکی از
محورهایمواصالتیاستانقمشناساییوخودروتوقیفشدکه 79کیلوگرمحشیشکشفو 2نفرقاچاقچی
دستگیر شدند .جانشین فرمانده انتظامی استان گفت :در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای
انجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشدند.
 .معاون اورژانس  ۱۱۵قم خبر داد؛

9کشته ومصدوم در برخورد اتوبوس با تریلر

معاون اورژانس  ۱۱۵قم از برخورد اتوبوس با تریلر در محور سلفچگان به ساوه با  ۹کشته و مصدوم خبر داد.
مهدی فراهانی اظهار کرد :ساعت ۲۳و ۴۲دقیقه پنجشنبه شب به دنبال تصادف اتوبوس با تریلر سریعا۴
دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵قم به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود  :این حادثه که در محور سلفچگان به ساوه رخ داده است متاسفانه باعث جان باختن راننده اتوبوس
( آقا حدودا  ۴۵ساله ) شده است .فراهانی ادامه داد  :این حادثه هشت مصدوم نیز برجای گذاشت که پس از
دریافت اقدامات درمانی اولیه به مرکز درمانی قم منتقل شدند .معاون اورژانس  ۱۱۵قم در پایان گفت  :نکته
قابل توجه در این حادثه  ,تخلیه و پاکسازی محل سانحه در کمترین زمان ممکن بوده است که با همکاری
اورژانس  ۱۱۵قم و سایر دستگاههای امدادی و انتظامی رخ داده است.
فرمانده انتظامی استان قم خبردادک

کشف بیش از 15تن خشکبار خارجی قاچاق

فرمانده انتظامی استان قم گفت:با تالش مضاعف پلیس استان در زمینه برخورد قاطع با قاچاق کاال ،بیش
از15هزار کیلو خشکبار خارجی قاچاق ،کشف شد.
سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :در راستای برخورد مجدانه پلیس قم با خودروهای حامل کاالی
قاچاق ،یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز در اتوبان قم -کاشان شناسایی و توقیف شد.
وی خاطرنشان کرد :در ادامه طی بازرسی از کامیون توقیفی ،یک هزار و 560کیلوگرم بادام هندی و14هزار
و 175کیلوگرم مغز بادام خارجی فاقد مجوز قانونی و قاچاق ،کشف و به اداره کل اموال تملیکی استان تحویل
شد .فرمانده انتظامی استان قم افزود:کارشناسان اداره کمرک استان ،ارزش ریالی محموله را 16میلیارد و
 830میلیون ریال اعالم کردند .سردار میرفیضی گفت :متهم دستگیر شده به همراه پرونده متشکله برای
انجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشد.
فرماندهانتظامیشهرستانقم خبرداد:

دستگیری 3قاچاقچیموادمخدر

فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف26کیلوگرم تریاک در این شهر خبر داد.
سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهارداشت :در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت چندین قاچاقچی مواد
مخدر در یکی از مناطق حاشیه شهر ،بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کالنتری  20فاطمی
قرار گرفت .وی افزود :در ادامه مأموران به محل موصوف اعزام و طی بررسی های صورت گرفته صحت موضوع
تایید و بالفاصله با هماهنگی مقام قضائی استان منزلی را در این رابطه مورد بازرسی قرار دادند .فرمانده
انتظامی شهرستان قم گفت :سپس در بازرسی مأموران پلیس 26 ،کیلو و  700گرم تریاک در قالب  28بسته
کشفشد.سرهنگ جعفریاناضافه کرد:درنهایت 3قاچاقچیمواد مخدردستگیروبههمراهپرونده تشکیل
شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

