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معاون دادستان قم اعالم کرد:

ممنوعیتاستخراج

رمز ارزها

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با اشاره به اینکه سپاه در انتخابات
ورود مصداقی ندارد گفت :این نهاد نه تنها
نامزدی در انتخابات ندارد بلکه از هیچ فرد
ویالیستخاصیحمایتنمیکند .سردار
یدالله جوانی روز شنبه در حاشیه نشست
سیاسی بصیرتی در سپاه امام حسن
مجتبی(ع) در گفت وگو با خبرنگاران
افزود :پیش از این نیز سپاه پاسداران
انقالباسالمیبارهاوبارهااعالمکردهودر

محمدهاشمی:

سیدابراهیمرییسی:

بیانضباطی و پرهزینه بودن اداره
دولت باید کاهش یابد

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری با بیان اینکه
مشکل تورم با رونق تولید برطرف
میشود ،تاکید کرد :آنچه مرا وادار
به حضور در عرصه انتخابات کرد
وضعیت اقتصادی ،شرایط بازار
و رنج و مشکالت مردم بود .آیت
الله سید ابراهیم رییسی که در
رادیو اقتصاد حضور یافته بود با

اگر مردم بیایند ،اتفاقات به گونه
دیگری رقم میخورد
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یک عضو هیات موسس حزب
ً
کارگزاران سازندگی گفت :لزوما
نباید نگاه مردم و شورای نگهبان
یکی باشد و این مردم هستند
که حرف آخر را میزنند .محمد
هاشمی  ،درباره این که اگر سال
 ۹۲هنگامی که مرحوم آیت الله
هاشمی رد صالحیت شدند،
بزرگان کشور در آن زمان نسبت به
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استاندار قم اعالم کرد:

ممنوعیت سفر به قم
از  ۱۲تا  ۱۷خرداد

محدودیتهای وضعیت نارنجی همچنان إعمال خواهدشد
تاکید برروشنگری مردم برای تزریق واکسن کرونا

هرگونه استخراج رمز ارزها منع قانونی دارد

معاوندادستانعمومیوانقالبشهرقمگفت:تاکنونهیچ سلطانی در جلسه هماهنگی برخورد با استخراج رمز ارزها با
مجوزی برای استخراج رمز ارزها توسط صمت صادر نشده بیان اینکه دستگاههای استخراج رمز ارزها در فضای اقتصادی
و به همین دلیل هرگونه استخراج رمز ارزها منع قانونی دارد .و اجتماعی کنونی تبدیل به یک آفت شده خاطر نشان کرد :با
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نرخ تورم در استانهای مختلف چگونه است؟

خانوارهایشهریقم،کمتریننرختورماردیبهشتماه

معاون مرکز بهداشت شهرستان قم:
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افراددارایبیماریزمینهاینسبتبه
تزریقواکسنکروناتعللنکنند

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان قم گفت :افراد دارای کرونا متوجهشان است ،نباید نسب به تزریق بهموقع واکسن
بیماری زمینهای به دلیل احتمال آسیبی که بهواسطه ابتال به تعلل کنند .محمدجواد باقریان افزود :تزریق واکسن مهمترین
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رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

واکسینهشدنهمهجمعیتکشورتاپایانسال
2

8
رئیسپلیسراهورشهرستانقم:

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم خبرداد:

برونسپاریتمامخدماتشهرسازیتاپایانسالآینده

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت :بر اساس برنامهریزی صورت گرفته
در یک افق سه ساله تا پایان  ،1401باید کل خدمات شهرسازی و معماری برونسپاری
شود.غالمرضاجانقرباناظهارداشت:درحالحاضربیشاز ۸۰درصدمراجعهکنندگان
به شهرداری ،خواستار ارائه خدمات در حوزه شهرسازی و معماری ازجمله صدور پروانه،
نقلوانتقال ،رهن بانک و سایر خدمات اساسی است .وی ابراز کرد :معاونت شهرسازی
و معماری شهرداری نیز برای ارائه خدمات بهتر به لحاظ ساختار و نیروی انسانی ،شامل
یک بخش در ستاد و بخش دیگر در مناطق هشتگانه شهرداری است که شامل حدود

غ های راهنمایی شهر قم برق اضطراری ندارند
چرا 
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قم گفت:چراغهای راهنمایی و رانندگی
شهرستان قم برق اضطراری ندارند و با قطع برق شهری قطع میشوند .سرهنگ حمید
عرب الریمی ،با اشاره به خاموشیهای قم اظهار کرد :متاسفانه چراغهای راهنمایی و
رانندگی شهرستان قم با قطع برق شهری قطع میشوند چرا که برق اضطراری ندارد.
او افزود :در خواست ما این بوده که برق چراغها از برق شهری جدا شود یا به انرژی
خورشیدی متصل شود که مشکل فعلی مرتفع شود .عرب تصریح کرد:در شرایط فعلی
کاری نمیتوان کرد جز این که پلیس در تقاطعهایی که چراغها برق ندارند حضور فعال
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آگهی تجدید مزایده(نوبت دوم)

انتخابات؛پایانسیاستزدگی
و آغاز اقتصادمحوری؟
دکترعلیتابش*

سیاستزدگی در کشور بزرگترین مشکل جناحبندیهای کنونی است که در خارج از
موضوع سیاست و بهخصوص از نظر رویکرد اقتصادی تفاوت چندانی با هم ندارند.
احراز نشدن صالحیت بسیاری از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری وابسته به
جناحهای مختلف اگرچه ناباورانه بود ،اما می تواند تیر خالصی به سیاستزدگی در کشور و
گامی بسوی تمرکز بر اقتصاد و توسعه تولید ملی باشد.
سیاستزدگی در کشور بزرگترین مشکل جناحبندیهای کنونی است که در خارج از
موضوع سیاست و بهخصوص از نظر رویکرد اقتصادی تفاوت چندانی با هم ندارند.
بر خالف احزاب در کشورهای غربی که وجه متمایز کننده آنها رویکردها و برنامه های
اقتصادیآنهااست،جناحهایسیاسیمامتأسفانهازنظراقتصادیوجهتمایزچشمگیری
ً
ندارند و به طور کلی می توان گفت اساسا فاقد برنامه مشخص اقتصاد کالن هستند.
ً
مثال جناح اصالح طلب و جناح راست در موضوعاتی نظیر آزادی های اجتماعی و
دسترسی به شبکه های اجتماعی تفاوت های اندکی دارند .اما در اینکه چه برنامه ای برای
ایجاد تحول اقتصادی در کشور و تقویت رشد اقتصادی خانوارها دارند ،هیچ وجه تمایزی
ً
ندارند و اساسا هر دو فاقد برنامه های مشخص هستند.
ً
ً
مثال در میان نامزدهای رد صالحیت شده کامال تفاوت های چشمگیری بین آقایان
ً
تاجزاده و ضرغامی در مسائل سیاسی وجود دارد اما واقعا چه تفاوتی بین آن دو در برنامه
های اقتصادی سراغ دارید .کاله خودمان را قاضی کنیم .ما از سیاستزدگی خیری نبرده
ً
ایم ،اما از عدم توجه به برنامه ریزی های اقتصادی کالن زیان های بزرگی کرده ایم .آیا واقعا
مساله مبتال به مردم ایران سیاسی است؟ یا مسئله اصلیشان بیکاری و عدم رشد تولید و
اشتغالزاییبرایجوانانمتخصصوتحصیلکردهمااست؟اگردومیاستکهدومیاست،
رهبر انقالب خود مدافع سرسخت رونق تولید و رفع موانع آن است .در سخنان اخیر ایشان
نیز در اولویت قرار داشتن حل مشکالت اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
ً
این شعار که تا سیاست درست نشود اقتصاد درست نمی شود کامال غلط است و شاهد آن
حکومتکمونیستیچینوپیشرفتاقتصادیمبهوتکنندهآناست.
باید کمی به سیاستزدگی خاتمه دهیم و روی رفع موانع تولید و ایجاد جهش اقتصادی
متمرکز شویم .برای رسیدن به این هدف بزرگ کشور ما همه چیز از جمله جوانان
تحصیلکرده ،منابع طبیعی سرشار و هوش و استعدادهای مثال زدنی دارد و تنها فاقد
مدیریت اقتصادی است .راه توسعه اقتصادی ایران از مسیر تغییر قانون اساسی ،حذف
نظارت استصوابی و گفتوگوی تمدن ها و ...نمی گذرد .راه آن تمرکز مدیریت کالن کشور
براقتصادوتولیدباپشتیبانیهمهجناحهایسیاسیاست.وقتیجهتگیریاقتصادیو
تمرکز بر تولید درست شد خود به خود بسیاری از آرمان های سیاسی نیز درست خواهد شد.
بیایید برای یک دوره هم که شده اختالفات سیاسی را کنار بگذاریم و به رئیس جمهور
آینده یاری رسانیم تا بتواند مسیر اقتصاد را درست کند و پویایی اقتصادی را نهادینه نماید.
با این امید همه با هم به پای صندوق های رأی برویم و مانند شرکت در تشییع حیرتآور
سردارسلیمانینشاندهیمکهمیتوانیمباوجوداختالفاتسیاسیگستردهبرایپیشرفت
اقتصادی کشور متحد درصحنه حاضرشویم.
فعال اقتصادی بخشخصوصی

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان قم خبرداد:

پرداخت ۲۳میلیارد ریال تسهیالت به
کارگاههایصنایعدستی

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان قم گفت :در ایام کرونا به مراکز و کارگاههای
صنایع دستی ۲۳میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.
علیرضا ارجمندی با اشاره به فعال بودن  ۵۱رشته در  ۵۴۰۰کارگاه استان پیش از ایام
کرونا اظهارداشت:متاسفانهشرایطکروناییامروزموجبتعطیلیبرخیکارگاههاوازدست
رفتن شغل کارگران شده است .ارجمندی با اشاره به پرداخت ۲۳میلیارد ریال تسهیالت به
هنرمندان  ۱۶رشته نیز تسهیالت پرداخت
کارگاههای صنایع دستی قم گفت :تا امروز به
ِ
شده است .وی نقش صنایع دستی در ایجاد اشتغال پایدار و صیانت از فرهنگ کشور را بسزا
دانست و ابراز امیدواری کرد؛ با مذاکرات انجام شده و حمایت بنیاد برکت در آینده نزدیک،
تسهیالتبیشتریبهمتقاضیانارائهشود.

شهرداری قنوات

درنظر دارد ،به اسنتنادمجوز شماره  2009مورخ  1399/10/20شورای اسالمی شهرقنوات نسبت به
فروش تعدادی از قطعات امالک داخل بافت شهری متعلق به شهرداری را از طریق مزایده اقدام نماید.
لذا متقاضیان 3روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم مزایده به شهرداری قنوات واقع درقنوات،خیابان امام
خمینی(ره)واحدامورمالیمراجعهفرمایند.
فروش اسنادبه مبلغ500.000ریال و از تاریخ1400/3/12الی1400/3/18میباشد.
آخرین مهلت تحویل وارائه اسنادبه شهرداری روز پنج شنبه 1400/03/20وروز بازگشایی پیشنهادها
(پاکتها) دوشنبه1400/03/24خواهدبود.
 -1شهرداری در ردویاقبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 -2سپرده برنده شدگان درمزایده نفراول ودوم درصورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3اخذسپرده به صورت نقد و واریز به حساب سپرده شهرداری می باشد.
 -4هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
آدرس:قنوات ،خیابان امام خمینی (ره)شهرداری قنوات،واحد امالک تلفن33221444
شناسه اگهی 1137690 :
آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای(نوبت دوم)

دانشگاه علوم پزشکی قم

در نظر دارد احداث پروژههای زیر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار کند:
پروژه  : 1احداث مرکز جامع سالمت پیامبر اکرم (ص)
پروژه  : 2احداث مرکز جامع سالمت امام حسین (ع)
*صالحیت مناقصهگران :دارابودن حداقل رتبه 5ابنیه و 5تأسیسات.
*مبلغ خرید اسناد و نحوه واریز وجه :معادل 5/000/000ریال بابت خرید اسناد هر مناقصه.
*مهلت خرید اسناد :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  10روز.
*مهلت ارائه پیشنهاد :پس از پایان مهلت خرید اسناد حداکثر به مدت 10روز.
* میزان سپرده شرکت در مناقصه :ارائه فیش واریزی به حساب شماره  11100072نزد بانک رفاه کارگران و یا ضمانتنامه
معتبر بانکی با مدت اعتبار سه ماهه و مبالغ اعالمی برای هر پروژه به شرح زیر:
سپرده شرکت در مناقصه پروژه  : 1مبلغ  3/650/000/000ریال
سپرده شرکت در مناقصه پروژه  : 2مبلغ  2/250/000/000ریال
*محل خرید اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادها :مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانیsetadiran.ir
*زمانگشایشپیشنهادها:درجدرشرایطمناقصه.
*هزینهآگهیمناقصه:هزینهآگهیمناقصهبصورتمساویبرعهدهبرندههرمناقصهمیباشد.
شناسه آگهی 1141863

استاندارقمخبرداد:

پرداخت ۸۰درصدی تسهیالت ازدواج
در سال گذشته

استاندار قم با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای پرداخت تسهیالت ازدواج در سال جاری
گفت ۸۰ :درصدی تسهیالت ازدواج استان در سال  ۹۹پرداخت شد.
به بهرام سرمست در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان قم با اشاره
بهضرورت فعالیت و اقدام دستگاهها در زمینه تسهیل امور جوانان اظهار داشت:
عملکرد سال گذشته دستگاهها در چارچوبهای تعریف شده ستاد ساماندهی امور
جوانان استان قابل قبول است.
وی همچنین بهپرداخت ۸۰درصدی تسهیالت ازدواج در سال ۹۹اشاره کرد و افزود:
انتظار از بانکهای عامل در سال  ،۱۴۰۰همکاری بیشتر و کاهش صفهای انتظار
وامهای ازدواج است تا این تسهیالت در زمان مناسب به زوجها پرداخت شود.
سرمست با بیان اهمیت هم افزایی و تعامل همه بخشهای استان در جهت امور
جوانان اضافه کرد :طراحی و تدوین برنامههای راهگشا و تسهیل گر با هدف بهبود
چشم انداز توسعه استان در حوزه جوانان باید در دستور کار قرار بگیرد .وی با تاکید بر
تصویب سند تحول اجتماعی استان در معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری
قم ادامه داد :این سند نقشه راهی است که در بخشی از آن بهتحکیم خانواده اشاره
شده و می توان در راستای امور جوانان و بهبود فعالیتها از آن بهره برداری شود.
رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان استان با مهم خواندن استفاده از ظرفیت جوانان و
نخبگان در این ستاد تصریح کرد :بهره مندی از ایده ها ،نظرها و پیشنهادهای جوانان
و نیز نخبگان بانوان در ساماندهی امور جوانان و تسهیل فرآیندها امری ضروری بهشمار
میآید.استاندارقمبربهکارگیریجواناندر ُپستهایمدیریتیتاکیدکردوگفت:یکی
از موارد ارزیابی مدیران دستگاههای دولتی جوانگرایی و تالش در جهت توانمندسازی
نیروهای جوان برای تصدی ُپستهای مهم مدیریت در دستگاههای اجرایی است .وی
در پایان خاطرنشان کرد :همه بخشهای استان در سال جاری اهتمام الزم را بهکار
برند تا در کسب و کار ،مهارت افزایی ،ازدواج و آموزشهای تخصصی برای برنامههای
متناسب با سبک زندگی در ایام شیوع کرونا افق چشم انداز مناسب دیده شود.
معاون سیاسی سپاه پاسداران :

سپاه از هیچ یک از نامزد های انتخاباتی
حمایتنمیکند
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه سپاه در انتخابات ورود
مصداقی ندارد گفت :این نهاد نه تنها نامزدی در انتخابات ندارد بلکه از هیچ فرد و یا
لیستخاصیحمایتنمیکند.
سردار یدالله جوانی روز شنبه در حاشیه نشست سیاسی بصیرتی در سپاه امام حسن
مجتبی(ع) در گفت وگو با خبرنگاران افزود :پیش از این نیز سپاه پاسداران انقالب
اسالمی بارها و بارها اعالم کرده و در اسناد ابالغی آن نیز وجود دارد که در هیچ انتخاباتی
ورود مصداقی نداشته و ندارد و اینکه مطرح می شود که سپاه از فرد و یا جریان خاصی
حمایت و یا ورود کرده یک اتهام و دروغ بزرگ است .وی اضافه کرد :اینکه یک پاسدار
در محله خود و در جایی عمل و رفتاری داشته را که نباید به پای سپاه نوشت ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی تحت هیچ شرایطی در انتخابات ورودش مصداقی نیست چرا
که درست است که عمل و اقدام سیاسی دارد اما سپاه حزب سیاسی نیست .جوانی
گفت :در واقع ورود و نقش سپاه در انتخابات امیدآفرینی ،افزایش مشارکت مردم ،تببین
مالکومعیارهابهخصوصدرجاهاییکهدشمنانمابهدنبالضربهزدنهستنداست.
وی ادامه داد :دشمنان تالش می کنندتا انتخابات پیش روی بی رونق و مشارکت نیز باال
نباشد ،در شبکه های تلویزیونی و فضاهای مجازی به صورت مرتب از تحریم انتخابات و
استفاده ازعناوینی که ما راینمی دهیمهستندو درواقع ازفرصت انتخاباتبرای ایجاد
یاس و ناامیدی و ترویج آن در جامعه با هدف ضربه زدن به انقالب در حال سوء استفاده
هستند .جوانیادامهاظهارداشت:در اینشرایطسپاه ماموریتدارد کهدرنقطه مقابل
دشمن که ایجاد یاس و ناامیدی می کند امیدآفرینی و شرایط را تببین رده و مردم را با
بیان مالک و معیارهای درست دعوت به مشارکت کند اما مراقب نیز هست تا به هیچ
عنوان ورودش مصداقی و حمایت از یک فرد و جریان خاصی نباشد.
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لیست های سیاسی  آفت
انتخاباتشوراهای
کالن شهرها



سیدابراهیمرییسی:

بیانضباطی و پرهزینه بودن اداره دولت باید کاهش یابد

عباسجعفری*

مطالعه اصول صد تا صد و ششم فصل هفتم قانون اساسی که به شوراها
اختصاص یافته است گویای اهمیت وظایف یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین
انتخابات مردمی است که سالهاست اجرای صحیح وظایف آن قربانی قدرت
نمایی و زیاده خواهی گروهها و جناحهای سیاسی در کالن شهرها شده است.
متاسفانهروندشکلگیریسیاسیلیستهایانتخاباتیوقدرتنفوذسرانگروهها
و احزاب سیاسی باعث شده که از جانب رسانه ها به طور شایسته عملکرد این
نهاد مهم و تاثیرگذار در دوره های مختلف مورد نقد و بررسی قرار نگیرد و فضای
رقابتی سرد و بی روحی در انتخابات شوراها حاکم شود .بسیاری از کارشناسان و
نخبگانشهریحتیتمایلیبراینامزدیدرانتخاباتشورایشهرنداشتهودیگر
خبری از انبوه لیست های مختلف مردمی و جامعه متخصصین و نخبگان شهر به
آن صورت که باید و شاید نیست .جناحهای سیاسی هیچ وقت پاسخگوی کارنامه
خود نبوده اند و همواره گروههای رقیب ،کشورهای متخاصم و یا مردم را مقصر
اصلی هرگونه ضعف و نخس دوران حضور خود در مناصب قدرت دانسته اند.
جای بسی تاسف است که بعضا حتی گروههایی که نام مقدس انقالبی ،مطالبه
گری و عدالتخواهی را نیز به دنبال خود یدک می کشند خواسته یا ناخواسته ،از
روی اجبار یا عدم جرئت حتی کوچکترین موضع گیری خاصی در مقابل این روند
ناصواب ندارند .کاش گروههای سیاسی چه اصالح طلب و چه اصولگرا که بعد
از چهار دهه هیچ کدام مسئولیت هیچ یک از معضالت و مسائل فراروی کشور
را بر عهده نمی گیرند حداقل اجازه می دادند این انتخابات کامال مردمی برگزار
شود ،لیست های انتخاباتی از هر طیف و گروهی به چالش کشیده شود و عیار
آنها مشخص شود ،چطور می توان توقع داشت افراد حاضر در لیستهای سیاسی
پای میزگرد و نشستهای نقد و کارشناسی نشسته و انگیزه ،برنامه های عملیاتی
و توانایی افراد حاضر در لیست به مناظره بین کارشناسان و نخبگان حوزه های
مختلف مدیریت شهری گذاشته شود ،در حالی که متعهد به انجام دستورالعملی
هستند که شرط حضور آنها در لیست بوده و در زمان عضویت در شورا نیز اجازه
خطور و خروج از آن را ندارند و همواره باید وامدار منافع آن گروه سیاسی باشند و
بدونشکمنافعمردمدرالویتهایبعدیقرارخواهدگرفت.یکیازمهترینالویت
های حضور افراد در لیستهای سیاسی سرشناسی و رای آوری بالقوه داوطلبین
می باشد و همین باعث شده است که افراد با عالیق و تمایالت حزبی مخالف و
مغایر در لیست های حزب رقیب قرار گیرند ،زیرا منافع هر دو طرف به نحوی در
چارچوب قراردادی که ذکر شد تامین خواهد شد ،همچنین افراد غیر متخصص
اما سرشناس ،شانس باالیی جهت حضور در لیست ها را داشته باشند زیرا رای
آوری لیست از الویتهای احزاب است.
به طور حتمشورایشهرها میتوانستبهترینعرصهورودوتاثیرگذارینخبگان
در مدیریتشهرهاباشد ،معضالت ،چالشها،وبحرانهای اجتماعی ،اقتصادی
و محیط زیستی فراروی کالن شهر ها آنقدر حاد و بحرانی شده است که دیگر توان
تحمل آزمون وخطای دیگری را ندارد .فعاالن رسانه ای و کنشگران اجتماعی و
کارشناسان چطور می توانند نسبت به انتخاب و حضور افراد در شورای شهر بی
تفاوت باشند در حالیکه هر دقیقه از جلسات متعدد و پر هزینه شوراهای شهر
از جیب شهروندان پرداخت می گردد .در این شرایط سخت اقتصادی کافی
است مدتی در کنار یک مخزن جمع آوری زباله در سطح شهر نشست و در
اندک زمانی ،شهروندان متعددی را مشاهده کرد که چطور تا کمر در سطل های
زباله وارد می شوند تا بتوانند حداقل نیاز های زندگی خود را تامین کنند ،حق
این شهروندان بر گردن تک تک افرادی هست که می توانند در انتخاب پرشور و
اصلح و همچنین کاهش بی تفاوتی مردم موثر باشند .وجدان انسانی حکم می
کند در زمان باقیمانده تا انتخابات ،تالش مضاعفی برای سپردن این مسند به
افراد شجاع ،متخصص ،دلسوز و پاکدست صورت گیرد که واقعا درد و رنج مردم
را دارند و از لحظه لحظه حضورشان در شورا و ریال ریال هزینه جلسات آن برای
خدمت به مردم استفاده کنند .فعاالن فضای مجازی و رسانه ای نباید از لیست
های سیاسی بی کارنامه و بی برنامه قهرمان سازی کنند و مواضع و دیدگاههای
کاندیداهای قوی و با برنامه اما غیر مشهور بایکوت شود .راه درست پیش روی این
است که بر مطالبه شکل گیری شورای مطلوب در همه ابعاد ،پافشاری شود و همه
ظرفیت های مردم و رسانه ها در مسیر روشنگری به کار گرفته شود .شورای شهر
با همین قوانین ناقص و امکانات و اختیاراتش ،اگر به دست اهلش سپرده شود،
نهادی مهم و ظرفیت فوق العاده ای برای خدمت واقعی به مردم را دارد ،حقیقتا
شورا جای شیفتگان واقعی خدمت مستمر ،عالمانه ،دلسوزانه و بی منت است،
این مهم با روشنگری ها و و با رای و انتخابات درست در دسترس هست و نه اینکه
نشست و نظاره گر بود تا یک عده ای یا گروهی که عجیب سرودست می شکنند
تا در شوراهای شهر به هر قیمتی و از هر طریقی وارد شوند ،به خصوص افرادی که
اشراف ،تخصص ،توانمندی ،مهارت ،تجربه موثر و مرتبط ،کارنامه و برنامه قابل
قبولی را ندارند و بیشتر ذوق کسب قدرت و پلی جهت پرتاب به درجات باالتر آنها
را ترغیب به حضور در انتخابات شوراها نموده است.
کارشناس برنامه ریزی محیط زیست

ترویج استفاده از آالت موسیقی
درقبرستانها!
حجتشعبانی*

اوضاع خیلی بدی است ،وارد قبرستان بهشت معصومه (س) که میشوی ،از
هر قطعهای صدای نی و آالت موسیقی به گوش میرسد ،ندای قرآن کالم خدا
و روضه حضرت سیدالشهداء علیهالسالم و موعظههای آخرتی عالمان دینی
دیگر رنگ باخته و جای خود را به آوازخوانهایی داده که شاید اعتقاد چندانی به
معاد ندارند و دکان و دستگاه خوبی در این ایام کرونا و کسادی بازار یافتهاند ،نکته
جالبتر اینکه صاحبان عزا بابت استفاده از هنرمندان نوازنده ،گاهی تا مبلغ ۲
میلیونتوماندستمزدمیدهند.
این روزها در برخی قبرستانهای شهر مقدس قم به ویژه «بهشت معصومه» به
بهانه ویروس منحوس کرونا مراسمات ختمها در فضای باز و بر سر مزار متوفی و با
استفاده آالت موسیقی به جای کالم خدا و اهل بیت برگزار میشود.
برخی شرایط را مساعد دیدند تا مسیر این عمل خیر را منحرف کنند.
گویا این رویه در شهرهای مختلف برای بسیاری دکان و دستگاه شده است و
شهرت کارهای آنها در صفحات مجازی و آگهیهای تبلیغی و نرمافزارهای
مرتبط با آن وجود دارد .ظاهرا برخی برای تقابل با دین و به بهانه الکچری بودن
و به منظور شادی روح امواتشان در قبرستان و یا مجالس ترحیم از آالت موسیقی
به جای کالم خدا و اهل بیت استفاده میکنند .در آیات و روایات داریم که بعد از
جدا شدن روح از بدن ،مدتها روح فرد نسبت به اطراف خود آگاه است و هنوز
انقطاع کامل از دنیا برای او رخ نداده است.توصیه دین و بزرگان این است که در
این لحظات و ساعات برای او قرائت قرآن ،زیارت عاشورا و تلقینهایی برای یادآوری
ربانیت خدا صورت گیرد؛ حتی در روایت داریم که بعد از پر کردن قبر با خاک هم
تلقین بگویید.امیرالمومنین ،علی علیهالسالم میفرمایند :بعد از اینکه همه از
باالی سر قبر رفتند افرادی بمانند و برای فرد دعا و قرآن بخوانند .دلیل این ماندن
آن است که ایشان میفرمایند :بعد از اینکه صدای پای آخرین تشییعکننده تمام
شود ،سوال و جواب فرشتگان از میت آغاز میشود».از قدیم رسم همیشگی این
بوده که در مراسم تشییع و تدفین اموات ،قاریان ،مداحان و روضهخوانان حضور
پیدا میکردند و به ذکر مصیبت اهل بیت (ع) میپرداختند تا براساس روایات
معصومین ،اگر بناست گریهای هم صورت گیرد ،اشک بر اهل بیت باشد؛ چرا که
نواختن و نی زدن ثمره و ثوابی برای متوفی ندارد.در پایان پیشنهاد میشود:
 .۱سازمان آرامستانهای شهر قم بهشت معصومه در برگههای تدفین،
ممنوعیت ورود آالت موسیقی را به صاحبان عزا متذکر شود و دیگر اینکه بنرهای
ممنوعیت ورود آالت موسیقی در آرامستانها نصب شود.
.۲جامعهمداحانقمبامداحانقبرستانهاارتباطایجادکردهتاهمدر ُبعدنظارتو
همبعدآموزشیبرنامهریزیبهتریبرایجلوگیریازاینعملناصوابصورتگیرد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مشکل تورم با رونق
تولید برطرف میشود ،تاکید کرد :آنچه مرا وادار به حضور در عرصه انتخابات کرد
وضعیت اقتصادی ،شرایط بازار و رنج و مشکالت مردم بود.
آیت الله سید ابراهیم رییسی که در رادیو اقتصاد حضور یافته بود با تشریح برنامه های
خود اظهار کرد :آنچه مرا وادار به حضور در عرصه انتخابات کرد وضعیت اقتصادی،
شرایط نابسامان بازار و رنج و مشکالت مردم بود .من در جایگاهی بودم که شاهد نارسایی
و مصادیق فساد اقتصادی بودم.
وی با بیان اینکه شرایط میتوانست در دولت طوری پیش برود که شاهد این فسادها
نباشیم ،افزود :هر کسی بخواهد در مسوولیت اجرایی کشور باشد باید اطالعات کاملی
نسبت به وضعیت اقتصادی و مردم داشته باشد .البته این به معنای آن نیست که من
خدمات دولتهای قبل را انکار میکنم باالخره آنها هم زحماتی کشیدند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :ما ناگریز به ایجاد تحول
هستیم و مردم باید احساس کنند تغییر اتفاق افتاده است ،مسوول دولتی باید درک
درستی از ریشه مشکالت داشته باشد و اقداماتش همراه با فوریت و بدون شتابزدگی
باشد.
رییسی ادامه داد :ما در دهه نود شاهد وضعیت نا به سامان اقتصادی بودیم در این
مدت قیمت خودرو هفت برابر ،مسکن هفت برابر ،گوشت چهار برابر شد و قدرت خرید
مردم کاهش پیدا کرد عالوه بر این عدم استفاده از کاالهای اساسی باعث مشکالت
درمانی مردم شده است دولت باید بین هزینهها و درآمد مردم توازن ایجاد کند.
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری،کنترلتورموگرانی،تامینمسکن
و هزینه سالم را سه برنامه اصلی خود عنوان کرد و در خصوص کنترل تورم گفت :امکان
کنترل گرانی وجود دارد باید خلق پول را کنترل کرد این میزان نقدینگی به هر سو برود
بنیان کن است نقدینگی تنها زمانی موفق است که به سمت تولید برود.
وی با بیان اینکه استقراض دولت از شبکه بانکی باید به حداقل برسد ،یادآورشد:
بیانضباطی و پرهزینه بودن اداره دولت باید کاهش یابد .در این زمینه برنامه ای که
داریم نرخ تورم را کاهش میدهد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یادآورشد :ما در دولت مردمی
معتقدیم کارها باید به مردم واگذار شود اگر نظارت دولت در این بخش ها فعال شود
دست سوداگران کوتاه میشود.
رییسیبابیاناینکهجلویتصمیماتخلقالساعهراگرفت،اظهارداشت:مسالهتورم
و تولید با هم ارتباط جدی دارند باید مساله تولید را رونق دهیم تا مشکل تورم حل شود.
باید قاچاق را برای قاچاقچیان پرهزینه کنیم
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد واردات بی رویه کاال گفت:

برخی واردات کاالها با مجوز است یعنی دولت رسما اجازه میدهد کاالی تولید داخل
از خارج وارد شود که باید جلوی این موضوع گرفته شود .امروز واردات قاچاق بازار را
مختل کرده است.
وی با تاکید براینکه باید قاچاق را برای قاچاقچی پرهزینه کنیم ،گفت :امروز واردات
بیرویه با مجوز مردم را عصبانی کرده است و ما بنا داریم ریشههای قاچاق و فساد را
بخشکانیم .رییسی درباره برنامهاش درباره بازگرداندن رونق و تولید به واحدهای تولیدی
گفت :ما برای گردش واحدها باید تامین نقدینگی کنیم .عالوه بر این باید برای آنها
تامین بازار کنیم و در این راستا دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد :وزارت خارجه باید
بخش دیپلماسی اقتصادی را فعال کند ،فضای کسب و کار بهبود یابد و موانع تولید رفع
شود .در این زمینه یکی از موانع تولید بروکراسی اداری است و باید این موانع را با نگاه
کارآفرینیبرطرفکنیم.
وی درباره ارتباط با کشورهای منطقه گفت :در حال حاضر سهم صادرات ما در
کشورهای منطقه  ۳درصد است که این رقم میتواند دو برابر شود ،انتخاب سفیران ما
در کشورهای دیگر باید با نگاه شایسته ساالری باشد نه اینکه فالن وزیر یا نماینده کارش
تمام شد برای سفارت اعزام کنیم .ما به مساله شایسته ساالری نگاه ویژه داریم.

نرخ ارز باید در بازار تعیین شود
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با
بیان اینکه ارز چند نرخی رانت و فساد ایجاد میکند،
گفت :من معتقد به یکسان سازی نرخ ارز هستم و
باور دارم که قیمت ارز باید در بازار تعیین شود و دولت
دخالتینکند.
«محسن مهرعلیزاده» صبح روز شنبه در گفت وگویی
با اشاره به برخی از نابسامانیهای بازار ارز اظهار
داشت :یکی از مهمترین مشکالت کشور در چند سال
گذشته که منجر به رکود و مشکالت دیگر شد ،نرخ ارز
و افزایش آن بود.
وی اضافه کرد :برای عبور از این مشکل نرخ ارز
دستوری و ارز  ۴۲۰۰یکی از راهکارهای دولت بود اما
این شیوه از نرخگذاری نه تنها موفق نبود بلکه هم رانت
ایجاد کرد و هم موجب فساد شد .من موافق این گونه
مدیریت بازار ارز نیستم و باید اینگونه نرخ گذاریها
متوقفشود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
ادامه داد :برخی این ارز را دریافت کردند اما نه در کار
تولید سرمایه گذاری شد و نه واردات به سرانجام رسید و
آنان به ریش مردم و دولت خندیدند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه برای پیشگیری از چنین
اتفاقاتی باید نرخ ارز دستوری حذف شود ،گفت :من
معتقد به یکسان سازی نرخ ارز هستم و باور دارم که
قیمت ارز باید در بازار تعیین شود و دولت دخالتی نکند
چون دخالت موجب ایجاد رانت و فساد خواهد شد.

خواهد یافت .وی خاطرنشان کرد :اختالف دیدگاه
در دولت به نفع مردم نیست .وزرا و زیر مجموعههای
اقتصادی دولت باید از یک الگو خاص تبعیت کنند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه یکی از مهمترین دالیل
عدم ثبات اقتصادی ناشی از رشد تورم و بی انضباطی
در بودجه است ،گفت :چندین سال است که در بودجه
کسریداریمومیزانآننیزافزایشپیدامیکندومعلوم
نیست با این شرایط به کجا می رسیم .امسال اعالم شد
 ۳۶۵هزار میلیارد تومان است و برخی نیز از عدد ۵۶۰
میلیاردتومانصحبتمیکنند.
وی در خصوص راهکار خود برای جبران کسری
بودجه گفت :ما چقدر یارانه پنهان در سال به واحدهای
صنعتی بزرگ میدهیم تا کاالیی را با قیمت ملی به
مردم عرضه کنند .آنان نباید تولیدات خود را با قیمت
جهانی به مردم بدهند اما با وجود این یارانهها همچنان
قیمتهایکاالهایآنهاجهانیاست.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
افزود :در حال حاضر  ۲۰۰هزار میلیارد تومان معادل
 ۷۳میلیارد یورو یارانه پنهان انرژی داده می شود .اگر
 ۳۵درصد این یارانه در بخش کسری بودجه به کار
گرفته شود بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
مهرعلیزاده تاکید کرد :نباید برای کسری بودجه پول
چاپ کنیم یا آینده را بفروشیم .ما آینده نسل جدید را
پیشپیش خواهیم فروخت تا بودجه تامین شود و این
درستنیست.

سعیدجلیلیمطرحکرد:

تاثیر منفی وضعیت فعلی بازار مسکن بر ازدواج جوانان

نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریبابیاناینکهوضعیتفعلیبازار
مسکن بر ازدواج جوانان تاثیر منفی گذاشته است ،گفت :از دورهای که ساالنه۸۵۰
هزار واحد مسکونی در کشور ساخته میشد ،امروز به ۳۵۰هزار واحد رسیدیم.
سعید جلیلی در گفت وگویی تحت عنوان «روایت مسکن» با اشاره به اقدامات
کارگروه مسکن دولت سایه در سالهای اخیر اظهار داشت :یکی از تجربیات
کشورهای دنیا در حوزه مسکن ،مالیات بر عایدی سرمایه است .این مالیات به این
معناست که اگر افراد با قصد سرمایهگذاری وارد بازار مسکن میشوند و اقدام به
خرید میکنند،بایدمالیات متناسب آنرابپردازند.
جلیلی گفت :در دولت سایه نیز یکی از مهمترین کارها ،پیشنهاد بست ه مالیات
بر عایدی سرمایه به ویژه در حوزه مسکن بود که به مجلس شورای اسالمی تقدیم
شد .با تغییر رییس مجلس ،بحث مالیات بر عایدی سرمایه جدی گرفته شد و
خوشبختانه گامهای خوبی برای تحقق آن برداشته شده است.
وی با اشاره به خلق روزانه  ۲۰۰۰میلیارد تومان نقدینگی و سرگردانی آن
خاطرنشان کرد :باید بپرسیم چه میزان از این حجم خلق پولی که صورت میگیرد،
به عنوان تسهیالت مسکن به مردم پرداخت شده است؟ در بسیاری از کشورهای
دنیا با تسهیالت مسکن میتوانند بیش از نیمی از مبلغ خانه را پرداخت کنند اما در
کشور ما این میزان تنها ۱۵درصد را تشکیل میدهد.
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریبابیاناینکهمسکندارایابعاد
فرهنگی و اجتماعی هست ،گفت :از دورهای که ساالنه  ۸۵۰هزار واحد مسکونی

در کشور تولید میشده است ،امروز به تولید  ۳۵۰هزار واحد رسیدیم در کنار این
آمار ،آمار ازدواج جوانان نیز قابل لحاظ بوده و از حدود ساالنه  ۸۰۰هزار ازدواج به
 ۵۰۰هزار فقره رسیده است.
وی تسهیل تشکیل خانواده را یکی دیگر از وظایف اصلی دولت عنوان کرد و
گفت :وضعیت فعلی بازار مسکن بر ازدواج جوانان نیز تاثیر منفی گذاشته است.
جلیلی ادامه داد :وقتی به این آقایان گفته میشد که چرا وضعیت بازار مسکن
اینگونهاست،میگفتنداثرتحریماستزمین،مصالحتولیدداخلونیرویانسانی
دخیلدرصنعتمسکنچهربطیبهتحریمداردهریکواحدمسکنیکهمتناسب
با نیاز جامعه ساخته نمیشود ،یعنی یک خانواده امید صاحبخانه شدنش کمتر
میشود.
وی با بیان اینکه  ۶برابر شدن قیمت مسکن و نصف شدن آمار ساخت و ساز به
اشتغال کشور آسیب وارد کرد ،اظهار داشت :برای هر صد متر واحد مسکونی ،یک
و نیم شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم ایجاد میشود؛ وقتی ۳۵۰هزار واحد
مسکونی ساالنه در این دولت ساخته نشد ،چه میزان بیکاری به وجود میآید؟
جلیلی گفت :ساخت و سازهایی که تا ده دوازده سال گذشته انجام شده ،اگر
مبتنی بر یک هدایت صحیح از سوی شورای عالی شهرسازی بود ،چهر ه شهرها
بسیار زیباتر و دلنشینتر به نظر میآمد .در کشورهای دنیا ،خیابانها تابع یک
معماری خاص هستند که به شهر سرزندگی میبخشد؛ یعنی در همین موضوع
مسکننبایدبهحداقلهااکتفاشود،بلکهمسالهمعماریازاهمیتبرخورداراست.

عبدالناصرهمتی:

سالی ۵درصد رشد اقتصادی ایجاد میکنم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
گفت :راه ایجاد ثبات در اقتصاد ،همان تولید است و
برنامه داریم که با رونق تولید حداقل در  ۴سال آینده،
سالی ۵درصد رشد اقتصادی را محقق کنیم.
عبدالناصر همتی پس از ضبط برنامه تبلیغاتی خود
در رادیو ایران در جمع خبرنگاران افزود :سرمایه گذاری
ما در طول  ۱۸سال گذشته ثابت بوده و تغییری در
سرمایهگذاری سرانه با قیمت ثابت نداشتیم این یعنی
رشد تولید نداشتیم بنابراین اگر بخواهیم تولید را راه
بیندازیمبایدبسترواطمینانالزمرابرایسرمایهگذاری
بخش خصوصی به وجود بیاوریم و بتوانیم آن را
گسترشدهیموتقویتکنیم.
وی با بیان اینکه در برنامه رادیو ایران درباره سامان
بخشی به بازار ارز ،اقتصاد و معیشت صحبت کردم
گفت :البته عمده بحث ما بر تولید و رشد اقتصادی
متمرکزبود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد :در این برنامه بنده

درباره مهمترین مسائل اقتصادی و آنچه که تولید را
تحت تاثیر قرار داده توضیح دادم و برنامههای خود را
برای افزایش تولید و جلوگیری از رشد قیمتها اعالم
کردم.
همتی تاکید کرد :اگر مردم اعتماد کرده و بنده را
ً
انتخاب کنند حتما برای مسائل و مشکالت جدی
اقتصادی ،راهحل دارم که بعد از انتخاب شدن به این
مسائل خواهم پرداخت؛ مطمئنم با این برنامهها،
مشکالت کشور به زودی حل خواهد شد.
وی ادامه داد :رشد اقتصادی ما در یک دهه گذشته
به دلیل وجود تحریمها مناسب و شایسته کشور نبوده،
این درحالی است که میتوانیم با تعامل چه در داخل
ایران و چه با کشورهای خارجی ،این مسائل را هرچه
سریعتر حل کنیم و زمینهای ایجاد کنیم که فعاالن
اقتصادیتوجهبیشتریبهتولیدداشتهباشند.
رقابت من با کسانی است که با رای دادن قهرند
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

میزانرعایتپروتکلهاقابلقبولنیست

رییسجمهوری میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در سراسر کشور را حدود
 ۶۷درصد و قابل قبول ندانست و تاکید کرد :در جلسه امروز تصمیم گرفتیم از روز
ناستانیتاروزدوشنبهممنوعشود.
چهارشنبهسفرهایبی 
حجتاالسالموالمسلمین«حسنروحانی»صبحشنبهدرجلسهستادملیمقابله
با کرونا گفت :در شانزدهمین ماه شیوع ویروس کرونا هستیم .ما با چهار موج ویروس
کروناروبهروشدیموآنچهشاهدهستیمروندکاهشیاست؛همفوتیهاوهمابتالها.
نسبت به هفت ه گذشته ،روند کاهشی بوده البته در مورد دو ،سه استان جنوبی
هشدارهایی داده شد چرا که شرایط آنها مناسب نیست.
وی با بیان اینکه در نقشه رنگی کشور چند نقطه به عنوان نقطه قرمز مورد توجه
قرار داده شده است ،اظهار داشت :امیدواریم هفته جاری از این شرایط عبور کنیم تا
در زمان انتخابات در سراسر کشور جایی نقطه قرمز نداشته باشیم و مناطق نارنجی
هم به حداقل کاهش یابد .رییسجمهوری با تاکید بر اینکه در این  ۱۶ماه تالشها
بر این بود که مردم وسایل و امکانات الزم بهداشتی را در اختیار داشته باشند و
پروتکلها را رعایت کنند تا وارد پیک نشویم ،تصریح کرد :علت اینکه وارد پیک چهارم
شدیم ،به خاطر جهش و موتاسیون این ویروس بود .اگر این ویروس جهش نداشت
و کرونای انگلیسی از عراق وارد کشور نمیشد ،وارد پیک چهارم نمیشدیم .البته در
حال خروج از این پیک هستیم .به گفته روحانی ،شکل روند پیک چهارم هم به این
است که وقتی پیک به اوج خود رسید ،سیر نزولی دارد در حالی که اگر اینطور نبود،
برای ما مشکالتی زیاد ایجاد میکرد .وی با بیان اینکه مراعات در سراسر کشور حدود
 ۶۷درصد است که رقم قابل قبولی برای رعایت پروتکلها نیست ،خاطرنشان کرد:
رعایت پروتکلها باید باالی ۹۰،۸۰درصد باشد که از این بیماری عبور کنیم .کرونای
انگلیسی وارد کشور شد و جهشی ایجاد کرد که بسیار بد بود و مشکالت زیادی هم
ایجادکرد.
رییسجمهور ادامه داد :تالش مدافعان سالمت موجب شد سریعتر از پیک چهارم
عبور کنیم ولی موتاسیونهای دیگری هم هستند .اخیرا نوع هندی این ویروس در
برخی از مناطق مردم را مبتال کرده است .باید تالش کنیم این موتاسیون جدید
سرایت نکند و منحصر در همان یکی ،دو استان ،شود و به سمت استانهای دیگر
نیاید .وی با اشاره به تعطیالت نیمه خرداد ابراز داشت :از مردم خواهش میکنیم
ن استانی را انجام ندهند و تحمل کنند تا به خوبی به پایان ماه خرداد
سفرهای بی 
و انتخابات برسیم .در جلسه امروز تصمیم گرفتیم از روز چهارشنبه سفرهای بین
استانی تا روز دوشنبه ممنوع شود.
رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

محسنمهرعلیزاده:

تفاوت ارائه برنامه قابل اجرا و الگو بخش با برنامههای
عادی یکی دیگر از مباحث مورد نظر معاون دولت
اصالحات بود .وی در این زمینه گفت :همه ادعا
میکنند که برنامه دارند اما این برنامه چگونه باید باشد
تا قابلیت اجرا داشته باشد .برنامه باید منطبق بر یک
الگو قابل اجرا ،تعریف شده و استاندارد باشد .برنامه
برای یک دوره کوتاه مدت نیست باید در سطح کالن
مورد توجه قرار گیرد .وی با بیان اینکه من هم در بخش
کارشناسی و هم در مدیریت کالن تجربه دارم ،گفت:
باید اعتراف کنم که بسیاری از برنامهها بر محور الگوی
توسعه طراحی نشدند و این موجب شده تا در چند دهه
دچارنابسامانیهایاقتصادیباشیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به
کارگیری طرح اقتصاد اجتماعی را از راهکارهای مد
نظر خود عنوان کرد و گفت :در این طرح مردم زیر چرخ
توسعه له نخواهند شد و هزینه آن را پرداخت نخواهند
کرد بلکه به جای پرداخت هزینه توسعه خود بخشی
از توسعه هستند و در بعد اجتماعی مورد توجه قرار
میگیرند .این برنامه در آلمان اجرا شده و الگوی موفقی
است و اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۰۵بر روی آن اجرایی
شدن آن تاکید دارد .من در سال  ۱۳۸۴این طرح را در
قبال دولت رفاه ارائه کردم اما اجرای آن میسر نشد.
یزاده تاکید کرد :تا زمانی که ما فقط از برنامه
مهرعل 
صحبت کنیم و برنامه بر مبنای یک الگو استاندارد
نباشد ،شرایط به همین گونه است ومشکالت استمرار

رییسجمهوری:

گفت :تا پیش از این سیاستمداران ،رئیس
جمهور بودند و برای اقتصاد تصمیم میگرفتند؛ ما
میخواهیم اقتصاددان رئیس جمهور شود و در واقع
اقتصاددانان برای سیاست تصمیم بگیرند ،زیرا آنچه را
که سیاستمداران برای اقتصاد تصمیم گرفته اند تجربه
چندانمفیدینبودهاست.
همتی افزود :به طور میانگین در طول سه دهه
گذشته ،تورم ۲۰درصدی در کشور حاکم بوده ،,زیرا
سیاستمداران ،برای اقتصاد تصمیم گرفته اند که
تاثیری در اقتصاد نداشته است.
وی با بیان اینکه مردم دیگر خسته شده اند گفت:
من صدای خاموش مردمی هستم که رای نمیدهند و
گفته ام رقبای من آن پنج نفری نیستند که در تیم تایید
صالحیتها هستند ،رقابت من با کسانی است که با
رای دادن قهرند .یعنی قهر مردم رقیب من است و اگر
مردم به صحنه بیابند مطمئن باشند تحول مهمی در
انتخابات رخ خواهد داد.

واکسینهشدنهمهجمعیتکشور
تا پایان سال

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تا پایان سال همه جمعیت کشور واکسینه
خواهندشد،گفت:درتابستانجهشفوقالعادهباالییدرعرضهواکسنهایایرانی
خواهیمداشت.
ً
دکتر محمد رضا شانه افزود :تقریبا همه گروههای خطرپذیر ما در تابستان واکسینه
میشوند .از این ماه تولیدات ایرانی وارد بازار میشود .برآوردمان این است که طی
حرکتی پلکانی در تیر بتوانیم دو تا سه میلیون ُدز اولیه واکسن ایرانی داشته باشیم و تا
شهریور انشاءالله این عدد به باالی ده میلیون دوز در ماه خواهد رسید .دکتر شانهساز
در خصوص مشکالت نقل و انتقال ارز برای واردات واکسن و تهیه مواد اولیه تولید
بعضی داروها ،اضافه کرد :موادی که برای کشت ویروس و تولید واکسن الزم هست
باید وارد شود .در دنیا کشورهای محدودی تولید کننده آن هستند .در انتقال ارز
برای واردات این مواد ،انواع و اقسام سختگیریها و بهانه جوییها صورت میگیرد.
اگرچه که هم اکنون برای تولید این مواد به کمک شرکتهای دانشبنیان در حال
برنامهریزی هستیم .رئیس سازمان غذا و دارو در برنامه سالم تهران با بیان اینکه تولید
واکسن در هر کشوری به معنای دست یافتن به قله علمی است ،گفت :طبق تجربه
هر جا دشمن ما را آسیب پذیر ببیند ابایی از ضربه زدن ندارد .در ابتدای همهگیری
کرونا اجازه حمل و وارد کردن ماسکهایی که خریده بودیم به ایران را نمیدادند .در
داروهای مورد استفاده این بیماری و مواد اولیه تولید آن هم به همین صورت بود .ما
افتخارمان این است که توانستیم ظرف دو ماه همه داروهایی را که در دنیا برای کرونا
مصرف میشد در داخل کشور تولید کنیم .اگر کشوری بتواند واکسن تولید کند به
قله علمی دست خواهد یافت .دکتر شانهساز با اشاره به اینکه تا اواخر فروردین سال
آینده زیرساخت تولید حدود ۱۹۷میلیون دوز واکسن در کشور ایجاد میشود ،افزود:
هر روش تولیدی را که در دنیا مطرح است در کشور داریم .تا اواخر فروردین سال آینده
زیرساخت تولید  ۱۹۷میلیون دوز واکسن در کشور ایجاد میشود که بیش از نیاز
کشور است و میتوانیم صادرکننده واکسن باشیم .وی گفت :اعتبار علمی جمهوری
اسالمی به این جهت بیشتر از قبل در دنیا مکشوف خواهد شد .به لطف خداوند و
ً
دعای خیر خانواده شهدا توانستیم از این آزمون در شرایط کامال نابرابر تحریم دارویی
سربلند بیرون بیاییم .شانه ساز درخصوص میزان اثربخشی انواع واکسنهای کرونا
افزود :بعضی واکسنها بیش از ۸۰درصد ایمنی ایجاد میکنند ،اما عوارض کمتری
دارند .یکسری واکسنهای موجود که تا ُدز سوم هم موجودند ،صددرصد ایمنی را
ایجاد میکنند ،اما ممکن است عوارضی برجا بگذارد .ما سالها گرفتار این ویروس
خواهیم بود و با دریافت واکسن عوارض این بیماری و تعداد فوت ناشی از آن کم
خواهد شد .وی اضافه کرد :اگر تعداد مرگ و میر را در موجهای مختلف این بیماری
در نظر بگیرید مشاهده میکنید که تعداد آن به طرز فاحشی کاهش یافته .در تمام
بیمارستانها داروی ایرانی مصرف میشود و تجربه تیم درمانی ما بیشتر شده است.
محسنرضایی:

به زنان خانهدار حقوق میدهیم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه خانهداری در دولت
ما شغل محسوب میشود ،گفت :به زنان خانه دار حقوق میدهیم.
محسنرضاییروزشنبهدرجمعخبرنگارانبابیاناینکهدردولتماازهیاتدولت
گرفته تا خانههای ملت ایران برای بانوان برنامه خواهیم داشت ،اظهار کرد :حتما در
هیات دولت بانوان حضور خواهند داشت و حداقل دو تن از اعضای هیات دولت من
از بانوان خواهند بود .نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد:
در کسب و کارهای کشور ،تجارت و در کسب و کارهای خانگی ،به بانوان امکانات
الزم را میدهیم تا توان تولید و کسب درآمد داشته باشند .بار معیشت خانه را کاهش
داده و رفاه بیشتری داشته باشند .وی با بیان اینکه خانهداری را یک شغل محسوب
کرده و به این شغل حقوق خواهم داد ،تصریح کرد :دو وظیفه را برعهده زنان خواهیم
گذاشت؛ یکی تربیت فرزند است که مهمترین سرمایه آینده ایران هستند و دیگری
مساله بهداشت و سالمت است تا خانوادههایی با بنیاد سالمت و بهداشت داشته
باشیم که در اثر یک ویروس عالمگیر کرونا اینطور نباشد که همه دست و پای خود را
گم کنند و موضوعی که میتوان در خانه آن را حل کرد تبدیل به یک مشکل در سطح
کشور شده و بخشهای مختلف کشور را درگیر کند.
قاضی زاده هاشمی:

«دولت سالم» ما  ۲۴ساعته خواهد بود

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :برای «دولت سالم» زمان معنا ندارد و ۲۴
ساعته خواهد بود و باید همواره بیدار باشد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گویی ،گفت :فردی لیاقت خدمتگزاری
را دارد که با تمام وجود مردم را دوست داشته باشد مشکل آنها را مساله خود بداند و
خود را آماده فداکاری کند .نامزد انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد :دولت هیچ
وقت نباید بخوابد و باید همواره بیدار باشد .زمان برای «دولت سالم» معنا ندارد و
هیچ زمانی نخواهم داشت و باید در تمام  ۲۴ساعت دولت کار کند یعنی دولتی ۲۴
ساعته خواهیم داشت و به همین دلیل این دولت باید جوان ،پرانرژی ،دارای آرزوهای
بلند ،مسلط به علم جهان باشد .قاضی زاده هاشمی اضافه کرد :این جوانان حاضر
در دولت سالم باید مفهوم قدرت را درک کنند تا کشور به عالی ترین تعالی و قدرت
در جهان برسد .این کارها از یک نسل جوان و مجاهد برمیآید که در این  ۴۰سال
پرورانده شدند و آماده ظهور و بروز هستند.
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سزارین اورژانسی است نه انتخابی؛

گزارش :ایمن سادات موسوی نژاد

غفلت از خطرات سزارین مادران باردار

آنچه به عنوان دغدغه امروز تولد نوزادان مطرح است ترجیح مادران به
سزارین نسبت به زایمان طبیعی است در حالی که در صورت آگاهی از
عوارض و مزایای هر یک بهتر میتوانند در این زمینه تصمیمگیری داشته
باشند.
در سال¬های اخیر ذهن بانوان باردار برای تولد فرزند خود چندان با سؤال
سزارینیازایمانطبیعی؟درگیرنمیشودزیراتصمیمخودرادرزمینهانتخاب
سزارین از مدتها پیش گرفتند در حالی که پاسخ صحیح به این پرسش و
انتخاب مناسب میتواند در سالمت مادر و نوزاد مؤثر باشد و تصمیمی نیست
که بتوان مدتها پیش از بارداری یا در ماههای اولیه بارداری اتخاذ کرد.
نباید اجازه داد مادران قربانی کمبود آموزش در انتخاب روش مناسب تولد
فرزندشان باشند و زایمانی که با سیستم فیزیولوژیکی آنها سازگار است رها
کنند و به زایمانی بپردازند که خطرات و تهدیداتی برای آنها به همراه دارد زیرا
سزارین باید از روی ناچاری باشد نه به انتخاب.
در گذشته درصد کمی از بانوان سزارین را انتخاب میکردند ولی اکنون هر
فرد میتواند سزارین یا زایمان طبیعی را انتخاب کند ولی باید از عوارض آینده
آن آگاه باشد.
همهبانوانمیتوانندزایمانطبیعیداشتهباشند
برخی از مادران این سؤال را دارند آیا همه میتوانند زایمان طبیعی داشته
باشند که ندا بداقی ،متخصص زنان و زایمان و نازایی در این زمینه گفت :از
نظر علمی همه بانوان میتوانند زایمان طبیعی داشته باشند زیرا متناسب
با فیزیولوژی بدن یک خانم طراحی شده مگر یک سری موارد خاص بنا به
تشخیص پزشک و مواردی که خطراتی مادر و جنین را تهدید کند که مادر
باید اورژانسی سزارین شود .در همه دنیا سزارین به موارد اورژانسی محدود
شده است.
به دلیل آنکه زیرساختها در کشور فراهم نشده بانوان باردار به سمت
سزارین انتخابی رفتند و عالقه به زایمان طبیعی کاهش پیدا کرده و سزارین
به یک عمل طبیعی برای بانوان باردار شده است.
به گفته وی زمانی که فیزیولوژی بدن مادر به هم میخورد و ورزش مناسب
ندارد و آموزشهای حرکات در طول سیر زایمان را فرانگرفته نمیتواند زایمان
طبیعی داشته باشد و از طرفی دیگر زمینهسازی فکری است که باید برای
مادران ایجاد شود.
مادر پس از گذراندن آموزشها ،انتخاب میکند که زایمان طبیعی یا
سزارین داشته باشند ولی اگر آمادگی کسب نکرده باشد و زمینهسازی برای او
انجام نشده باشد؛ جلسات را شرکت میکند ولی هیچ خروجی برای او ندارد.
این متخصص مرکز فوق تخصصی جراحی محدود درمان ناباروری طهورا
عنوان کرد :مادری که یک بار سزارین شده بهتر است که دوباره سزارین شود
البته پدیدهای با عنوان «وی بک( »)vbacوجود دارد که مربوط به بانوانی
است که یک بار سزارین شدند و تمایل پیدا میکنند که برای زایمان بعدی،
زایمانطبیعیداشتهباشند.
به گفته وی از نظر علمی «وی بک» زایمان طبیعی است که پس از سزارین
میتوان انجام داد به جز سزارینهایی که در حاملگی پیشین برش عمودی
داشتهیاسابقهمیومکتومیداشتند.
بداقی خاطرنشان کرد :در کتابهای پیشین بیان میشد افراد دارای
قدهای زیر  160سانت نمیتوانند زایمان طبیعی داشته باشند ولی اکنون
این امر از علم پزشکی دنیا حذف شده و به همه بانوان باردار فرصت داده
میشود تا از طریق ورزش و برخی حرکات زایمان طبیعی داشته باشند.

تاثیر آلودگی هوا بر کاهش حس بویایی
محققانباتجزیهوتحلیلپیامدهایقرارگرفتنطوالنیدرمعرضآلودگی
هوا ،نحوه اثرگذاری این نوع آلودگی را بر حس بویایی را ارزیابی کردند و
دریافتند قرارگرفتن طوالنی مدت در معرض آلودگی هوا موجب افزایش
خطر از دست دادن حس بویایی به میزان  ۱.۶تا  ۱.۷برابر میشود.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینسدیلی ،محققان دانشگاه
جانزهاپکینز واقع در آمریکا با تجزیه و تحلیل اطالعات  ۲.۶۹۰داوطلب
باالتر از  ۱۸سال ،دریافتند قرارگرفتن طوالنی در معرض ذرات آالینده با
ابعاد کوچکتر از  ۲.۵میکرومتر موجب افزایش خطر از دست دادن حس
بویایی به میزان  ۱.۶تا  ۱.۷برابر میشود.
بهاعتقادمحققانعلتاینامر،محلاستقرارعصببویاییاستکهدقیقا
در مسیر حرکت ذرات آالینده با ابعاد کمتر از ۲.۵میکرون قرار گرفته است.
قرار است در مرحله بعدی این تحقیقات ،تاثیر عوامل اجتماعی و
اقتصادیبرمیزانقرارگیریشهرونداندرمعرضذراتآالیندهباابعادکمتر
از ۲.۵میکرون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
آلودگیهوایکیازتبعاتاجتنابناپذیرزندگیصنعتیاست.آلودگیهوا
نهمین عامل مرگ و میر و از کار افتادگی در سراسر جهان است.
بر اساس آمار آلودگی هوا مرگ و میر را به طور کلی به میزان  ۱۶درصد،
مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی را به میزان  ۲۷درصد ،مرگ
ناشی از سرطان ریه را به میزان ۲۸درصد و خطر بروز حمله قلبی را به میزان
 ۷۵درصد افزایش میدهد .قرارگرفتن در معرض آالیندهها باعث افزایش
مشکالتی از قبیل آسم ،بیماریهای کبدی ،و دیابت میشود.
بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت ،آلودگی هوا ساالنه جان
هفت میلیون نفر را در سراسر جهان میگیرد .در ادامه این گزارش آمده
است از هر  ۱۰نفر ۹ ،مورد هوایی را تنفس میکنند که حاوی مقادیر بیش
از حد مجاز از آالیندههاست.
بر اساس این آمار ،اکثر افرادی که در معرض هوای آلوده قرار دارند ،در
کشورهای فقیر و کمدرآمد زندگی میکنند .ترکیب آلودگی خانگی و فضای
باز ،عامل حدود هفت میلیون مرگ زودرس در سال است که عمدتا به دلیل
سکته مغزی ،بیماریهای قلبی ،بیماری انسداد مزمن ریوی ،سرطان ریه و
عفونتهای حاد تنفسی جان خود را از دست میدهند.
گ و میرهای زودرس ناشی از آلودگی هوا در
حدود  ۹۱درصد از مر کشورهای فقیر و کمدرآمد رخ میدهد و بیشترین آمار متعلق به مناطق
غربی اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا است.
عالوه بر آلودگی هوای محیط باز ،حدود سه میلیارد نفر در معرضآلودگی داخل خانه قرار دارند و از زیست توده ،نفت و زغال سنگ برای پخت
و پز و افزایش دما استفاده میکنند.
استفاده از حمل و نقل پاک ،سوخت سبز ،مدیریت زبالههای شهری،مدیریت سوخت و خانههای کممصرف از جمله بهترین راهکارهای مبارزه
باآلودگیهواهستند.

ترس بانوان باردار از زایمان طبیعی
پای صحبتهای بانوان باردار که مینشینیم بسیاری از آنها از زایمان
طبیعی ترس دارند و به توکوفوبیا و ترس از زایمان طبیعی مبتال هستند در
حالی که سزارین عمل جراحی است که عوارضی به همراه دارد.
این متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه برخی از بانوان پیش از بارداری به
واژینیسموس و فوبیا از رابطه جنسی مبتال هستند ،گفت :اینگونه افراد باید
مورد روانشناسی قرار گیرند تا این امر برطرف شود .اگر چنین فردی که هنوز
مشکل واژینیسموس او حل نشده باردار شود چگونه میتواند زیر پوشش
آموزش زایمان طبیعی قرار گیرد.
وی تصریح کرد :این رفتار او غیر ارادی و ناخودآگاه است و با این فرد
نمیتوان روانشناسی و کاردرمانی انجام داد تا با زایمان فیزیولوژیک کنار آید.
بداقی درباره علت اینکه برخی بانوان از زایمان طبیعی فراری هستند،
گفت :بخشی مربوط به تجربههایی است که خودشان دارند که ناشی از
رفتارهای نادرست است که سبب میشود بانوان دچار ترس و فوبیا از زایمان
طبیعی شوند بنابراین زمانی که مادر تجربه خوبی از زایمان طبیعی ندارد،
نمیتواند دختر خود را به درستی در زمینه انتخاب روش تولد فرزندش
آموزش دهد.
وی معتقد است :بانوان آموزشهای الزم را در این زمینه دریافت نکردند
و زایمان طبیعی به جز ورزش به برگزاری تورهای بیمارستانی نیاز دارد
و اینکه همسر در طول زایمان کنار فرد باشد ولی در کشور این بستر آماده
نشده و حتی آموزش روانشناسی وجود ندارد و عوارض سزارین آموزش داده
نمیشود.
این متخصص زنان و زایمان و نازایی از جمله عوارض سزارین را اینگونه بیان
کرد :مادر حداکثر میتواند سه بار سزارین شود و پس از این زمان چسبندگی
در ناحیه اعضای شکم ،دردهای مزمن ،جا به جایی مثانه و مشکالت ادراری
برای او به وجود میآید.
وی معتقد است :زمانی که نوزاد متولد میشود اصل رابطه مادر و نوزادی
به وسیله هورمونهایی است که لحظه تولد در بدن مادر آزاد میشود که با
سزارین به دلیل بیهوشی این سیر فیزیولوژیکی در بدن مادر قطع شده است.
غفلت از روشهای زایمان طبیعی در کشور
برخی روشهای زایمان طبیعی در دنیا استفاده میشود که در کشور مورد

غفلت واقع شده است .بداقی در این زمینه گفت :در همه دنیا زایمان در آب
و بیحسی اپیدورال به صورت نرمال انجام میشود که به بستر تجهیزاتی،
آموزشی و روانشناسی نیاز دارد.
وی با اشاره به مزایای زایمان طبیعی عنوان کرد :بانویی که زایمان طبیعی
دارد همان روز میتواند به طور طبیعی راه برود و دو روز بعد از زایمان میتواند
به ورزش بپردازد و کاهش سایز شکم و برگشت پوست سیر فیزیولوژیک دارد
ولی کسی که سزارین شده تا یک هفته نمیتواند به طور طبیعی راه برود و
حداقل تا یک ماه نباید بیش از ۶کیلو بار حمل کند.
این متخصص مرکز فوق تخصصی جراحی محدود درمان ناباروری طهورا
ادامه داد :مادر حداقل دو ماه پس از سزارین میتواند به ورزش برود که این
امر سبب شلی عضالت و افتادگی پوست میشود و چسبندگی در شکم بین
رحم و سایر ارگانها و جفت به رحم را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد :ریسک حاملگیهای خارج رحمی پس از سزارین
بیشتر است حتی حاملگیهایی که در محل اسکار سزارین قبلی ایجاد
میشود احتمال پارگی رحم را افزایش میدهد و جان مادر به خطر میافتد.
انجام زایمان بدون درد بنا بر رضایت مادران باردار
بداقی با اشاره به نحوه زایمان طبیعی با بیحسی گفت :در این روش مادر
را از ناحیه کمر بیحس میکنند به طوری که انقباضات را دارد و میتواند
به روند زایمان کمک کند ولی درد ندارد البته متخصص زنان و بیهوشی باید
در این حین همراه مادر باشد .وی با بیان اینکه تمام خانمها بنابر رضایت
خودشان میتوانند زایمان بدون درد داشته باشند ،تصریح کرد :در این روش
مادر از نظر حسی بلوکه میشود در حالی در سیستم حرکتی او هیچ اختاللی
ایجاد نمیشود .این متخصص زنان و زایمان معتقد است :زایمانهایی که
با بیحسی روی میدهند به مانیتورینگ دقیق نیاز دارند و قلب نوزاد کامل
مشاهده و اقدامات الزم انجام شود.
بهگفتهوینوزادانیکهبازایمانطبیعیمتولدمیشوندهوشیارترهستندو
این مسئله به دلیل عبور از کانال زایمان و تخلیه نهایی ریه آنها است.
بداقی با بیان اینکه  ۸۳درصد مرگ مادران کل دنیا پس از سزارین بوده
است ،گفت :علت اصلی مرگ مادران در اثر سزارین اول خونریزی و دوم
ترومبوآمبولی است .سزارین ریسک ترومبوآمبولی را در قالب انعقاد خون در
رگها افزایش میدهد و این لخته به ریه منتقل میشود.
وی با اشاره به پیشنهاداتی برای فرهنگسازی در زمینه زایمان طبیعی
گفت :ابتدا باید بودجههایی برای این امر اختصاص پیدا کند تا آموزش
عمومی ارائه شود زیرا همه مادران نمیتوانند هزینه آموزش را بپردازند یا
خیلیهامیتوانندولیترجیحنمیدهند.
این آموزشها مادران را به سطح مورد انتظار پذیرش زایمان طبیعی
میرساند تا نسل بعدی خودشان داوطلبانه به دنبال ارائه آموزشها بروند.
با توجه به اینکه بسیاری از مادران از زایمان طبیعی ترس دارند بسترسازی
روانشناسی باید در اولویت قرار گیرد و مادر باید ترغیب به زایمان طبیعی شود.
سیاستهای در نظر گرفته شده باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد و در
صورت انتظار از ماما در زمینه اینکه مادر را در طول زایمان پشتیبانی کند،
پشتوانه و تجهیزات الزم برای این امر فراهم شود.
بخش خصوصی توان مالی ندارد که بدون برداشت ،برای آموزش هزینه
کند بنابراین سیستم دولتی باید فرهنگسازی و آگاهسازی در زمینه عوارض
سزارین را انجام دهد تا انتخاب درست در زمینه شیوه زایمان انجام شود که
در بلند مدت به نفع سیستم سالمت است و کاهش هزینه را به همراه دارد و
همچنین مادر نیز در صورت تجویز پزشک ،از مزایای زایمان طبیعی بهرهمند
و از خطرات سزارین در امان میماند.
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عالئمی که نشان میدهد زوال عقل
شروع شده است

هرچند زوال عقل درمانی ندارد اما تشخیص به موقع میتواند برای مدیریت و
کنترل بهتر این بیماری کمک زیادی کند .در این مطلب خواهیم گفت عالئمی که
نشان میدهند فردی در حال ابتال به آلزایمر است ،چه هستند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ،زوال عقل را عبارتی عمومی برای توضیح
اختالل در توانایی ِ به خاطر آوردن ،فکر کردن و یا تصمیمگیری میداند که در امور
روزمره فرد اشکال ایجاد میکنند .تخمین زده شده پنج میلیون فرد بزرگسال با زوال
عقل زندگی میکنند .هرچند زوال عقل درمانی ندارد اما تشخیص به موقع میتواند
برای مدیریت و کنترل بهتر این بیماری کمک زیادی بکند .در این مطلب خواهیم
گفت عالئمی که نشان میدهند فردی در حال ابتال به آلزایمر است چه هستند.
حافظهتان در حدی ضعیف شده که انجام کارهای روزمره را مختل کرده است
هرچند فراموش کردن یک شماره تلفن مسئلهی بزرگی نیست اما یکی از
ً
عالمتهای اصلی آلزایمر ،فراموش کردن اطالعاتی است که اخیرا آنها را یاد
ً
گرفتهاید .اگر کسی سؤالهایی را بارها و مکررا تکرار کند یا به یادآوریهای مداوم نیاز
داشته باشد ،میتوان آن را عالمت زوال عقل دانست.
برایپیگیریبرنامههامدامدچارمشکلمیشوید
ً
ً
معموال مشکلی برای پیگیری برنامهها یا مثال به خاطر داشتن پرداخت
صورتحسابها نداشتهاید؛ اما ناگهان این کارهای معمول روزمره برایتان سخت و
چالشبرانگیز شدهاند .این میتواند عالمت بارزی از زوال عقل باشد.
تواناییانتخابیاتصمیمگیریتانافتکردهاست
به نظرتان میرسد قدرت تصمیمگیری سابق را ندارید یا انگار تواناییتان برای
قیاس یا انتخاب کردن افت کرده است؟ این میتواند نشاندهندهی زوال عقل
باشد .نتیجهی چنین افتی را میتوانید به صورت انتخابهای بد یا بیتوجهی به
سرووضعتانببینید.
زمانها ،مکانها و آدمها را اشتباهی میگیرید
افرادی که زوال عقل دارند اغلب زمانها و اسمها و حتی فصلها را اشتباهی
میگیرند و با هم قاطی میکنند.
در درک تصاویری که میبینید مشکل پیدا کردهاید
مشکالت بینایی نیز از عالئم ابتدایی زوال عقل هستند که میتوانند بر تعادل فرد و
توانایی خواندن او نیز اثر بگذارند.
در حرف زدن یا نوشتن دچار مشکل شدهاید
ً
افرادی که زوال عقل دارند معموال با لغات نیز مشکل پیدا میکنند و به سختی
میتوانند اسم یک شیء خاصی را به یاد بیاورند و ادا کنند یا اسم آنها را اشتباهی
میگویند.
وسایل را جاهای اشتباهی میگذارید یا نمیتوانید راهی را که آمدهاید
برگردید
یک عالمت معمول دیگر از زوال عقل این است که فرد برای یادآوری اینکه چیزی را
کجا گذاشته است مشکل دارد یا نمیتواند راهی را که آمده است برگردد.
در انجام کارهای معمولی و آشنا دچار مشکل شدهاید
زندگی ُپرمشغلهی امروزی آنقدر حواسمان را پرت کرده است که گاهی ناخواسته
ً
یک سری از کارهای عادی روزانه خود را فراموش میکنیم ،مثال یادمان میرود به
گلها آب بدهیم .اما اگر انجام کارهای معمولی روزمره که سالهاست برایتان
آشناست اکنون برایتان سخت شده میتواند نشانهای از آلزایمر باشد.
خلقوخویتانعوضشدهاست
طبیعی است گاهی اخالقمان مثل همیشه نباشد؛ اما نوسانات خلقی شدید و
چشمگیر که هیچ دلیلی نمیتوان برای آنها پیدا کرد میتوانند نشاندهندهی
شروع زوال عقل باشند.
شخصیتتانتغییراتیکردهاست
بله ،همه تغییر میکنند اما یک تغییر ناگهانی و عجیب در شخصیت میتواند
عالمتآلزایمرباشد.
احساس سردرگمی و آشفتگی دارید
ایجاد زوال عقل میتواند موجب بروز احساس گیجی و سرگشتگی و بهتزدگی
شود.
شکاکشدهاید
این هم عالمت دیگری از زوال عقل!
گوشهگیرشدهاید
یک الگوی رفتاری معمول در زوال عقل ،کنارهگیری از دیگران و دوری از ارتباط
باآنهاست.
ترسوشدهاید
ترسی که با احساس آشفتگی یا کجخیالی تغذیه میشود یا با دیگر عالئم گفته
شده همراه است میتواند عالمت شروع آلزایمر باشد.
فشارخونتانباالست
زوال عقل عروقی که در اثر فشارخون باال ایجاد میشود زمانی روی میدهد که یک
سری از سکتههای مغزی کوچک و جزئی به مرور زمان در مغز رخ میدهند.
ریسکفاکتورهایزوالعقلچیست؟
یک ریسک فاکتور چیزی است که احتمال ابتال به عارضهای را بیشتر میکند.
ً
برخی از ریسک فاکتورهای زوال عقل را به سختی میتوان تغییر داد یا اصال
غیرممکن است .این ریسک فاکتورها شامل موارد زیر میشوند:
 .سن :هر چه سنتان بیشتر باشد احتمال اینکه دچار زوال عقل شوید هم بیشتر
است .اما زوال عقل ،بخشی طبیعی از سالخوردگی نیست.
 .ژن :به طور کلی ،ژنها به تنهایی سبب زوال عقل نمیشوند ،اما برخی از
فاکتورهای ژنتیکی در انواعی از زوال عقل که شیوع کمتری دارند نقش بازی
ً
میکنند .زوال عقل معموال به دلیل ترکیبی از عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی مانند
سیگار کشیدن و ورزش نکردن ایجاد میشود.
دیگر ریسک فاکتورهای مهم شامل موارد زیر میشوند:
 .پایینتر بودن میزان تحصیالت  .نقص شنوایی  .افسردگی درمان نشده
 .تنهایی یا کنارهگیری از اجتماع
 .بیشتر ساعات روز را نشستن
دانشمندانمیگویندمامیتوانیمبااصالحریسکفاکتورهایزوالعقل،احتمال
ً
ابتال به این بیماری را تقریبا تا یکسوم کاهش دهیم .کارشناسان اتفاقنظر دارند
هر چیزی که برای قلب خوب است برای مغز نیز مفید است .یعنی شما میتوانید با
اصول زیر ،احتمال ابتال به زوال عقل را کمتر کنید:
 .رژیم غذایی سالم و متعادلی داشته باشید.
 .وزنتان را در حد سالمی حفظ کنید.
ً
 .مرتبا ورزش کنید.
.الکلمصرفنکنید.
.سیگارنکشید.
 .فشارخونتان را در سطح سالمی نگه دارید.
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در گفت و گو با یک روانشناس بالینی تاکید شد:

معاونمرکزبهداشتشهرستانقم:

افراد دارای بیماری زمینهای نسبت به
تزریقواکسنکروناتعللنکنن

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان قم گفت :افراد دارای بیماری زمینهای به دلیل
احتمال آسیبی که بهواسطه ابتال به کرونا متوجهشان است ،نباید نسب به تزریق بهموقع
واکسنتعللکنند.
محمدجواد باقریان افزود :تزریق واکسن مهمترین اقدامی است که از گذشته تاکنون
برای غلبه بر بیماریهای واگیردار صورت گرفته است و بیماریهای بسیاری به کمک
واکسیناسیون عمومی ریشهکن شده و یا در مرحله حذف قرار گرفتهاند.
وی اضافه کرد :واکسن کرونا ،واکسن جدیدی است که خوشبختانه در دسترس
کشورها قرار گرفته و برغم اینکه قدمت واکسنهای دیگر را ندارد ،تاکنون کمک بسیاری
به کاهش ابتال و شیوع ویروس کرونا در جهان کرده است.
وی ادامه داد :در کشورهایی که واکسیناسیون را به باالی  ۷۰تا  ۸۰درصد رساندهاند،
بیماری کرونا کامال کنترل شده و مرگ بر اثر ابتال به کرونا به صفر رسیده است.
بهگفتهباقریان،تزریقواکسنمطابقباسندملیواکسیناسیونانجاممیشودودرحال
حاضر متولدان سال  ۱۳۳۰به قبل ،یعنی  ۷۰سالهها و بزرگترها میتوانند با مراجعه به
مراکزواکسیناسیونباخیالراحتواکسندریافتکنند.
وی با بیان اینکه برخی تصور میکنند با دریافت واکسن ناقل ویروس میشوند و به
اطرافیان منتقل میکنند ،گفت :عملکرد واکسنهای کرونا که در ایران وجود دارد۲ ،
نوع است ،یک نوع آن ویکتوری است ،یعنی پروتیین کوچکی از ویروس کرونا بر یک نوع
ویروس سرماخوردگی سوار شده و ایمنی که به وجود میآید علیه کرونا خواهد بود.
وی افزود :در نوع دیگر واکسن ،ویروس کرونا کامال غیرفعال و کشته شده است و قابلیت
یزایی ندارد و هیچکسی از فرد واکسن زده ،کرونا نخواهد گرفت.
تکثیر و بیمار 
معاون مرکز بهداشت شهرستان قم بیان کرد :برخی افرادی که دارای بیماری زمینهای
هستند از تزریق واکسن واهمه دارند ،در صورتی که این گروه از افراد باید هر چه سریعتر
نسبت به واکسیناسیون در نوبت مقرر اقدام کنند ،زیرا اگر مبتال به ویروس کرونا شوند،
شدت بیماری در این افراد بسیار شدید خواهد بود و برای واکسیناسیون نیازی به تایید
پزشکشانندارند.
وی تصریح کرد :افرادی که نسبت به تزریق واکسن حساسیت دارند ،تنها گروهی
هستندکهنبایدواکسندریافتکنند.
به گفته وی ،هیچ منعی برای دریافت واکسن از سوی مادران شیرده وجود ندارد و این
افرادنیزبایدطبقدستورالعملهایخاصخودواکسیناسیونشوند.
باقریان افزود :تاکنون از بین واکسنهایی که وارد ایران شده است ،واکسن خاصی
برای مادران باردار توصیه نشده است و فقط مادران بارداری که در معرض خطر هستند بر
اساس شرایط خاص میتوانند از واکسنهای موجود استفاده کنند.
وی با اشاره به راهاندازی پنج مرکز تجمیعی واکسیناسیون در قم ،بیان کرد :در استان
قم مرکز شماره یک واقع در میدان روحالله ،مرکز شماره ۲واقع در بلوار کارگر ،روبروی مرکز
چشمپزشکی جواداالئمه(ع) ،مرکز شماره  ۳واقع در انتهای نیروگاه ،جنب امامزاده سید
معصوم ،مرکز الزهرا(فقط در شیفت عصر ساعت۱۵الی ،)۲۰مرکز شماره ۴مجتمع امام
خمینی(ره) ،جنب گلزار شهدا و مرکز شماره پنج مصالی قدس آماده حضور همشهریان
است.
به گفته وی ،مرکز خودرویی واکسیناسیون کرونا نیز فردا در پارکینگ بلوار شهید سردار
سلیمانی راهاندازی میشود و امیدواریم مردم استقبال و با خیال راحت واکسن تزریق
کنند.
باقریان گفت :شهروندان برای آگاهی از اطالعاتی از جمله واکسن کرونا ،عوارض،
چگونگی ثبتنام برای دریافت واکسن و مراکز منتخب تزریق واکسن کرونا میتوانند
اپلیکیشن بهدان را که توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم طراحی شده
است ،نصب و از مطالب آن استفاده نمایند.
رئیس ستاد انتخابات استان قم ت:

جمعاتتبلیغاتیکاندیداهاممنوعاست

رئیس ستاد انتخابات استان قم گفت :رعایت پروتکلهای بهداشتی در تبلیغات
انتخابات پیش رو از اولویتهای مهم استان است.
بیژن سلیمان پور به نحوه برگزاری تبلیغات کاندیداهای انتخابات  1400اشاره و اظهار
داشت:تبلیغاتنامزدهایریاستجمهوریوهمچنینرعایتشیوهنامههایبهداشتیو
افزایش مشارکت مردم از اولویتهای ما است.
وی افزود :دستگاههای اجرایی وادارات باید از ظرفیتهای روباز خود را بهصورت
مساوی و عادالنه در اختیار نامزدها قرار دهند و با توجه به شرایط کرونایی تعداد شعب رای
در قم با افزایش 10درصدی به 850شعبه افزایشیافته است و رعایت شیوهنامه بهداشتی
در این شعب از طریق خطکشی تعیین میشود.
رئیس ستاد انتخابات استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ممنوعیت
هرگونه تجمع و سخنرانی تبلیغاتی کاندیداها در استان بیان کرد :طبق مصوبات وزارت
کشور و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ،هرگونه تجمع ،مراسم سخنرانی و مناظره در
مکانهایسربستهدرکشوروازجملهاستانقمممنوعمیباشدومناظراتبینکاندیداها
فقط از طریق تلویزیون و یا در فضای مجازی امکانپذیر است.
ً
سلیمان پور عنوان کرد :سخنرانی کاندیداها باید در فضاهای باز و صرفا با رعایت
شیوهنامههای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی باشد و باید تا  30درصد از ظرفیت
فضاهای روباز استفاده گردد و مراسم سخنرانی باید 2ساعت باشد.
بهگفتهاینمسئول؛جلساتوتجمعاتهماندیشیبا 30نفردرفضایبستهغیرقانونی
ً
است همچنین مراسم استقبال از نامزدها و راهپیمایی انتخاباتی و دیگر تجمعات مطلقا
ممنوعاست.
رئیسپلیسراهورشهرستانقم:

غ های راهنمایی شهر قم برق
چرا 
اضطراریندارند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قم گفت:چراغهای راهنمایی و رانندگی
شهرستان قم برق اضطراری ندارند و با قطع برق شهری قطع میشوند.
سرهنگ حمید عرب الریمی ،با اشاره به خاموشیهای قم اظهار کرد :متاسفانه
چراغهای راهنمایی و رانندگی شهرستان قم با قطع برق شهری قطع میشوند چرا که
برق اضطراری ندارد.
او افزود :در خواست ما این بوده که برق چراغها از برق شهری جدا شود یا به انرژی
خورشیدیمتصلشودکهمشکلفعلیمرتفعشود.
عرب تصریح کرد:در شرایط فعلی کاری نمیتوان کرد جز این که پلیس در تقاطعهایی
که چراغها برق ندارند حضور فعال و پر رنگتری داشته باشد تا این مسئله خللی در روند
تردد شهروندان قم ایجاد نکند .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قم بیان کرد:
طبیعتا این مسئله در وضعیت عبور و مرور و نظم شهری بی تاثیر نیست ،اما تمهیداتی
اندیشیده شده است تا همکاران من در این شرایط خاص در قطعی برق هم با انرژی
مضاعف به دنبال ایجاد نظم در شهر باشند و از هیچ تالشی کوتاهی نخواهند کرد.
او گفت :توصیه پلیس همراهی و همکاری شهروندان با پلیس در تقاطعهایی است
که چراغها با قطعی برق مواجه هستند و امید است سازمانهای ذی ربط مشکل برق
تقاطعها را به زودی حل کنند تا وضعیت چهارراهها به شرایط عادی و همیشگی بازگردد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قم عنوان کرد :روشنایی چهارراهها و نصب
یو پی اس یا باطری خورشیدی وظیفه سازمان حمل و نقل ترافیک شهراری است و
امیدواریم در این باره تمهیدات الزم انجام شود.
معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیقم:

پایگاهخودروییواکسیناسیونکرونا
راهاندازیمیشود

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :نخستین پایگاه خودرویی
واکسیناسیون کرونا برای سهولت در مراجعه و رفتوآمد شهروندان از فردا در بلوار شهید
سلیمانیایناستانراهاندازیمیشود.
سیامک محبی با بیان اینکه تمام فرآیند کار از حفظ زنجیره سرما ،شیوه ارائه خدمت
و نحوه پیگیری عوارض احتمالی در افراد واکسینه شده بهشدت نظارت میشود ،افزود:
پنج مرکز واکسیناسیون در استان قم راهاندازی شده و از فردا یکشنبه نیز یک پایگاه
خودرویی در بلوار شهید سلیمانی راهاندازی و آماده ارائه خدمت خواهد بود.
ویاضافهکرد:پایگاهخودروییواکسیناسیونکروناباهدفتسریعروندواکسیناسیون
و افزایش کیفیت ارائه خدمات به گروه سنی  ۷۰سال به باال همهروزه از ساعت  ۱۶الی
 ۲۱پذیرای مراجعان است.

اهمیت و ضرورت آموزش تاب آوری به خانواده ها

ک های زندگی
یک روانشناس بالینی گفت :با توجه به پیامد های ناشی از تفاوت سب 
ل های اخیر ،الزم است بحث تاب آوری خانوادگی مورد توجه
ف نسلی در سا 
و شکا 
کارشناسان قرار گرفته و از طریق آموزش به خانواده ها سطح آن ارتقا یابد.
دنیای امروز پر از رویداد های غیرقابل پیش بینی و ناگوار است .از مرگ عزیزان ،بالیای
طبیعی،بیماریهاتاسایررویدادهایاسترسآورزندگیاجتنابناپذیرند.برایناساس
زندگی همیشه مطابق با آنچه ما می خواهیم پیش نمی رود و در این میان اکثر ما انسان
ها خودمان را با این تغییرات ناخوشایند سازگار می کنیم که این سازگاری نشانه وجود
انعطاف پذیری در انسان هاست .خانواد ه ها امروز همچنین با توجه به سرعت تغییر
سبک های زندگی و مساله شکاف نسلی در معرض خطر هستند و باید به منظور مقابله
ش هایی ببینند .آموزشهایی که میتواند تاب آوری
با مشکالتشان به طور حتم آموز 
خانواده را باال برده و در نتیجه رویارویی آنها را با مسایل و مشکالت آسانتر سازد .نظر
به اهمیت این موضوع در جامعه به عنوان یک راهکار عملی سبب شد ،پژوهشگر ایرنا
با "علی قائدنیای جهرمی" ،روانشناس بالینی و مدیرعامل موسسه کاهش آسیبهای
اجتماعی رویش به گفت و گو بنشیند .در ادامه مشروح این گفت و گو را میخوانید:
تاب آوری در جامعه
قائدنیای جهرمی پیرامون تاب آوری گفت :تابآوری معادل واژه  Resilienceاست.
در فرهنگ لغت ،این کلمه ،خاصیت کشسانی ،بازگشت پذیری و ارتجاعی معنا شده
است .اصطالح تاب آوری در اصل و ابتدا در متالوژی برای نشان دادن قابلیت مواد برای
برگشت به حالت اولیه بعد از کشیده یا فشرده شدن و مقاومت در برابر ضربه یا فشار
مداوم استفاده شده است .در طب و روانشناسی نیز نشان دهنده مقاومت جسمانی،
ش زا است
بهبودی خودانگیخته و توانایی برقراری مجدد تعادل هیجانی در موقعیت تن 
ی هایی اشاره دارد که در سرعت میزان بهبود بعد از رویارویی با تنش
و در واقع به ویژگ 
مشارکتدارند.
وی ادامه داد :در واقع روانشناسی ،تاب آوری را یک توانایی برای غلبه کردن بر
مشکالت زندگی و قویتر شدن فرد در نتیجه روبه روشدن با این مشکالت میداند،
به طوریکه افراد تابآور میتوانند شرایط بهتری برای زندگی کردن فراهم کنند .آنها
مهارتهای حل مساله را گسترش میدهند و در برابر استرس مقاومتر هستند.
ی هایی که ممکن است در زندگی همه ما
این روانشناس افزود :برای مشکالت و سخت 
وجودداشتهباشد،قدرتپیشگوییکنندهایوجودندارد؛بلکهاینخودمانهستیمکه
این قدرت را برای آنان قایل میشویم .در واقع این قدرت از درون خود ما سرچشمه می
گیرد و با ویژگی «تاب آوری» ارتباط پیدا میکند.
ب آوری باال
ویژگیهای تا 
ل تر
ی های افرادی که تاب آوری باال دارند ،گفت :افراد تابآور فعا 
جهرمی درباره ویژگ 
و هدفمندترند و با عالقه و هیجان زندگی می کنند .آنها قدرت انتخاب دارند و مسوولیت
سزا رو به رو
زندگی خود را به عهده میگیرند .آنها وقتی در زندگی با موقعیتهای استر 
میشوند آن را نه انکار میکنند و نه با خشونت با آن مواجه میشوند ،بلکه میپذیرند.
وی در ادامه توضیح داد :تابآوری قدرت جایگزینی افکار و روشهای تفکر مثبت را به
جای تفکر منفی به فرد میدهد و موجب میشود افراد بتوانند هیجان ،تعارض و تنش را
مدیریت کنند .خبر خوب آن که این صفت در همه افراد قابل ایجاد ،آموزش و ارتقاء است
و هر چند بهترین زمان آن دوران کودکی و از طریق حمایت والدین و معلمان و تشویق
آنها برای حل مشکالت است اما در بزرگسالی نیز می توان با شناخت و تمرین ،انسان
سرسخت و تابآور شد.
پیامد های افزایش تاب آوری در جامعه
این روانشناس بالینی در خصوص پیامد های افزایش تاب آوری در جامعه گفت:
ارتقا تاب آوری منجر به رشد افراد در به دست آوردن تفکر و مهارتهای خود مدیریتی

بهتر و دانش بیشتر میشود .همچنین تاب آوری با روابط حمایتی والدین ،همساالن و
دیگرانوهمچنینباباورهایفرهنگیوسنتیبهافرادبرایمقابلهباضربههایغیرقابل
اجتناب زندگی کمک میکند .تاب آوری در انواع رفتارها ،افکار و اعمال میتواند آموخته
شود و آن را میتوان در سرتاسر دوره ی زندگی توسعه داد.
ویافزود:تابآوریموجبافزایشعاطفهمثبت،عزتنفسومقابلهموفقباتجربیات
منفی و همچنین کاهش عاطفه منفی است .از سویی دیگر ویژگیهای مثبت اشخاص
تابآور ،لذت بردن از چالش ،تفسیر مثبت هیجانات منفی و استفاده از راهبردهای
انطباقی متناسب با موقعیت است که این راهبردها باعث میشود فرد با نگاه و دیدگاهی
متفاوت به ارزیابی رویدادها و وقایع منفی بپردازد ،در نتیجه ،ناراحتی و تنیدگی کمتری
را تجربه کند و بهتر با آن رویداد کنار آید.
جهرمی گفت :در واقع رفتارهای تاب آورانه به افراد کمک میکند تا بر تجارب منفی
چیره شوند و حتی آنها را به تجارب مثبت در خودشان تبدیل کنند .به همین دلیل است
که روان شناسان در مفهوم تاب آوری دو وجه را مهم میدانند .اول اینکه فرد یک حادثه یا
رویداد آسیب زا و فشار و سختی را تجربه میکند و دوم اینکه در برابر این حوادث انعطاف
پذیر است و برای بازگشت به عملکرد و کارکردهای معمول خود دست به جبران میزند.
افراد تاب آور توانایی ترمیم ضربههای روانی وارد شده به آنها و فائق آمدن بر سختی را
دارند.
قائدنیا ادامه داد :نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که درست است تابآوری
به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بالیا یا فشارهای جانکاه ،غلبه یافتن و حتی تقویت
شدن با آن تجارب اطالق میشود ،اما این خصیصه در کنار تواناییهای درونی شخص
و مهارتهای اجتماعی او و همچنین در تعامل با محیط تقویت میشود ،توسعه مییابد
و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور میشود .نتیجه اینکه تاب آوری در هر سن و در هر
سطحی رخ میدهد و سازهای شناختی و قابل آموزش است .یعنی تاب آوری پدیدهای
ذاتی نیست .بلکه از طریق تمرین ،آموزش ،یادگیری وتجربه حاصل میشود.
ل های خانوادگی
تاب آوری و مساله قت 
قائدنیایجهرمیدرخصوصمسالهتابآوریخانوادههاگفت:یکیازمسایلیکهدر
مورد بحث تقویت بنیان خانواده مطرح میشود ،مساله تاب آوری خانواده است.در تاب
آوری خانواده باید پذیرشها و انعطاف پذیریهایی اتفاق بیفتاد .در سالهای اخیر با
ل ها و بیکاری کرونا و با توجه به بیماریهای
توجه به تضاد سبک زندگی ،شکاف بین نس 
رایج دیگری از قبیل استرس ،افسردگی و اختالالت شخصیتی ،الزم است تا تاب آوری
خانواده به افراد آموزش داده شود .این بحث در خصوص قتل بابک خرمدین (کارگردان)
و سایر مواردی از این قبیل صحت دارد .وی افزود :مسایلی که اخیرا در جامعه شاهد
آنها هستیم در اکثر خانوادهها پذیرفته شده است .فردی که مجرد است و در سن ۴۵
سالگی ممکن است رابطه عاطفی با جنس مخالف داشته باشد معموال در اکثر خانواده
ها مشاهده میشود اما ممکن است این نوع ارتباط برای والدین این فرد پذیرفته نباشد.
بنابراین چیزی که باید به آن بپردازیم مساله تاب آوری خانواده و آموزش به آنها برای
داشتن انعطاف پذیری است .والدین بپذیرند که سبک زندگی فرزندانشان اینگونه است
و به آن مدل استقالل احترام قایل شوند .نه اینکه والدین آزادی افراطی به فرد بدهند
اما باید بپذیرند که فرزند  ۴۷ساله که با آنها زندگی می کند بسیار متفاوت از فرزندی ۱۲
یا  ۱۳ساله است .البته ارزیابی هایی که از خانواده ایشان انجام شده نشان از اختالل
شخصیت است .یعنی فردی که دختر،داماد و پسر خودش را اینگونه به قتل می رساند
و هیچ اثری از ناراحتی در آنها دیده نمیشود ،نشان از نوعی اختالل شخصیتی است.
وی در پایان صحبت های خود تاکید کرد :ما باید با آموزش تاب آوری به خانوادهها
و افراد به آنها بیاموزیم که چگونه این تضادها و سبکهای مختلف زندگی را بپذیرند و با
آنکناربیایند.

در گفت و گو با رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کاربررسی شد؛

ایجاد فضای امن در خانواده با کدام راهکار؟
کارشناسان به اهمیت گفتوگو در میان اعضای
خانواده تاکید دارند ،زیرا در صورت انجام آن ،اعضای
خانواده میتوانند مشکالت را بفهمند و راحتتر حل
کنند تا مسائل به سردی و بیاعتمادی و در مرحله آخر
خشونتمیاناعضایخانوادهکشیدهنشود.
سیل اخبار منفی بدون هیچگونه هشدار و اخطاری
میان مردم پخش میشود .دسترسی به گوشیهای
هوشمند و رسانههای دیجیتالی به حدی میان مردم
گسترش یافت ه که فرزندان کم سن خانوادهها نیز این ابزار
را در اختیار دارند.
پیش از این به دلیل شرایط اقتصادی یا دیدگاه خانواده
برای دور نگاه داشتن کودک از فضای مجازی ،ممکن بود
کودکانتاسنمشخصیبهتلفنهمراهوتبلتدسترسی
نداشت ه باشند یا ساعت استفاده از این ابزار محدود
باشد ،اما با همهگیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس،
این قوانین دگرگون شد .زیرا کودکان باید بسیاری از
آموزشها و تکالیف خود را در فضای مجازی انجام دهند؛
آنهم در شرایطی که هر روز اخبار ناراحتکنندهای در
همهکشورهامنتشرمیشود.
چند روزی اخبار پدر و مادری که فرزندان خود را به
قتل رساندند ،فضای رسانهها را به خود اختصاص داد.
همچنین چند روز بعد ،خبر رسید که مادری دو فرزند
خود را مسموم کرد ه است.
در چنین شرایطی کودکان چه حسی خواهند داشت؟
آیا میتوانند مانند قبل در خانواده احساس امنیت
و آرامش کنند؟ مادر و پدر برای ایجاد این حس چه
اقداماتیبایدانجامدهند؟فاطمهقاس مزادهرئیسهیات
مدیره شبکه یاری کودکان کار و فعال حقوق کودک درباره
تاثیر اخبار ناگوار بر کودکان گفت :کودکان از راههای
مختلف خبر و اطالعات به دست میآورند و این مساله
در آنها اضطراب ایجاد میکند .اینکه خشونت از طرف
پدر و مادر باشد ،برای کودکان خیلی فرق میکند تا اینکه
خشونتراافرادناشناختهمرتکبشوند.زیرااگرخشونت
از بیرون از خانه باشد کودک میتواند به عنوان جایی
امن ،به خانه پناه ببرد اما اگر خشونت از خانواده باشد
روی کودکان تاثیر بیشتری خواهد داشت .به گفته این
فعال حقوق کودک ،صرفنظر از اینکه تفاوتهایی در
خانوادهها از نظر اخالقی و تربیتی وجود دارد و افراد در
نیاکمخشونتزندگیمیکنند،واقعیتاین
محیطخش 
است که در جامعه خشونت افزایش یافت ه است.
خشونتدرخانوادهبیشترشدهاست
قاس مزاده به ترویج خشونت در فضای مجازی،
خیابانها و  ...اشاره و تاکید کرد :کودکان میتوانند

شاهد خشونتهای جامعه باشند ،بسیاری از اخبار
مجازاتها و دستگیریها در رسانهها و فضای مجازی
اعالم میشود و کودکان میتوانند در جریان این اخبار
قرار گیرند .اگر خانوادهها در خشونت مداخله داشته
باشند،تاثیربیشتریبرکودکخواهدداشت.آماررسمی
اورژانس نشان میدهد خشونت در خانواده بیشتر شده،
زیرا مردم به شدت درگیر شرایط اقتصادی و مشکالت
معیشتی هستند .وی افزود :با وجود تاکید کارشناسان
برخی از رسمها در خانوادهها جا نمیافتد .یکی از
مهمترین این رسمها گفتوگوست که میان اعضای
خانواده بسیار کم است .وقتی میان اعضای خانواده
گفتوگونباشد،مسائلبهخشونتمیکشد.
در مشاورهها از پدر و مادر خواهش میکنیم هفتهای
یک یا دوبار با یکدیگر گفتگو کرده و در حل مسائل
تالش کنند؛ همچنین با کودکان جلسههای گفتوگو
بگذارند ،تا متوجه شوند که چه مسائلی آنها را ناراحت
کرد ه است .در این صورت میتوانند سردی و بیتوجهی
و در مرحله آخر خشونت را در فضای خانواده کاهش
دهند .این کارشناس حقوق کودک به حضور بیشتر
نوجوانان در پارکها و فضای شهری نسبت به سالهای
گذشته اشاره و این تغییر را به دلیل بیتوجی به جوانان
در خانه عنوان کرد.
آسیب کرونا بر روابط اجتماعی کودکان
قاس مزاده ،تعطیلی مدارس و افزایش وظایف مادر
خانواده به دلیل لزوم حضور برای تکمیل روند آموزش
آنالین را به عنوان عامل دیگری برشمرد که امکان برهم
زدن آرامش خانواده را بیشتر میکند.
وی ادامه داد :همهگیری کرونا در رشد اجتماعی
کودکان آسیب جدی وارد کرده است؛ مهدکودکها
فضاییبودندکهکودکانمیتوانستنددرآنباهمصحبت
کنندودروضعیتروابطاجتماعیقراربگیرند.خانوادهها
در این شرایط میتوانند ارتباط خود را با کودکان بیشتر
و آنها را از حالت نگرانی خارج کنند ،زیرا بخشی از
کودکان امکان دارد فکر کنند که پدر و مادرشان در زمان
عصبانیت ممکن است با آنها چنین رفتاری کنند .حتی
کتک زدن کودک که گاهی مادران آن را انجام میدهند
در کودکان احساس ناامنی ایجاد میکند و این مساله
به روان کودکان آسیب جدی وارد میکند .وی با تاکید
بر لزوم توجه بیشتر به جوانان و نوجوانان در زمانی که
اخبار خشن در جامعه ترویج مییابد ،ادامه داد :کودکان
زیر  ۶سال ممکن است کمتر با این مسائل درگیر باشند
و تاثیر کمتری بببینند ،اما در هر حال برایشان ترسی
ایجاد میشود .نوجوانان بزرگتر بیشتر نیاز به گفتگو

دارند؛ والدین باید از جوان بخواهند که نظر و دیدگاهشان
را بگویند .البته این گفتوگو باید در حد متعادل باشد،
زیرا اگر از آن بیشتر شود ،والدین وارد مسائل جزئی اخبار
خشن شوند ،ممکن است برای کودک کمکی به همراه
نداشت هباشد.
در گفتوگو با کودکان را باز کنند
باید
خانواده
ِ
به گفته قاس مزاده ،والدین باید شرایطی مهیا کنند تا
کودکان در جریان مستقیم اخبار بد قرار نگیرند.
وی افزود :آموزش مجازی باعث شد کودکان بیشتر در
فضای مجازی فعالیت داشت ه باشند؛ کودکان در سنین
کمتر و دوران ابتدایی درک کمتری از شرایط جامعه دارند
اما در سنین باالتر بیشتر در خطرند ،زیرا ساعتهای
در
طوالنی در فضای مجازی هستند .خانوادهها باید ِ
گفتوگو با کودکان را باز کنند و به سواالت آنها پاسخ
دهند؛ در غیر این صورت ،ممکن است آنها به نتایجی
نامناسبیبرسند.
وی ادامه داد :تا جایی که میدانم پیش از همهگیری
کرونا ،تبلتی برای کودکان زیر  ۶سال درست کرده بودند
که متفاوت بود و بیشتر شعر ،داستان ،فیلم و نکات
آموزشی داشت .چیزی نداریم که فضای مجازی را نسبت
به سن افراد کنترل کند و اخبار در اختیار همه قرار نگیرد،
زیرا کودکان ممکن است به همه جا سر بزنند و به مطالبی
دسترسی پیدا کنند که خودشان توانایی تحلیل آن را
نداشت ه باشند .این اخبار برای افراد بزرگسال قابل تحلیل
است اما کودکان نمیتوانند این تحلیل را انجام دهند و
اینطور فکر میکنند که ممکن است روزی پدر و مادر به او
آسیب بزند و واقعا نگران میشوند.
پدران و مادران بیمار در اقلیت جامعه قرار دارند
قاس مزاده درباره اقداماتی که خانواده میتواند برای
جلب اعتماد کودک انجام دهد ،بیان کرد :خانواده
میتواند روی این مساله تکیه کند که همه خانوادهها
کودکان خود را دوست دارند و این اتفاق و جنایتها فقط
زمانی رخ میدهد که پدر و مادر مشکل روانی داشته
باشند و این بدرفتاری میان خانواده به علت مشکالت
روانی اتفاق افتاد ه است .باید اعالم شود که این پدر
مادرها بسیار کماند و باید آنها را از عام بودن خارج کنند
وگرنه ممکن است کودکان فکر کنند که هر خانواده
امکان انجام این رفتارها را دارد .وی افزود :حتی اگر
کودکان در اینباره صحبت نمیکنند ،باید والدین از آنها
بپرسندوگفتوگوکنند؛ازبچههابخواهنددربارهمسائل
ذهنی آنها گفتوگو کنند و نظر او را بدانند .بعد که کودک
صحبت کرد ،پدر و مادر درباره افکار آن مطلع شده و
میتوانند کمکهای الزم را انجام دهند.

مدیرکلتبلیغاتاستانقم:

ضرورتمشارکتحداکثریدرانتخابات
تبیینشود

مدیرکلتبلیغاتاسالمیقمگفت:بایدگفتمانانقالباسالمی،ضرورتمشارکت
حداکثری و انتخاب درست را بهخوبی تبیین و بهمردم انتقال دهیم.
حجت االسالم مرتضی شعبان زاده در آیین اختتامیه نشست هم اندیشی عالج
مشکالت که بههمت تشکل فراگیر تبلیغ و با مشارکت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی
حوزههای علمیه ،دفتر تبلیغات اسالمی و سازمان تبلیغات برگزار شد طی سخنانی
اهمیت شکل گیری زنجیره تواصی بین مومنان را مورد تاکید قرار داد .وی در ادامه
مسالهاقناعمردمرابنیادیترینچالشانقالباسالمیدانستوگفت:باتوجهبهتنوع
ابزارهای جامع پذیری متاسفانه آن گونه که باید ما در فضاهای غالب حضور پررنگی
نداریم .وی بر اهمیت توجه به بایستههای حکمرانی اسالمی اشاره نمود و یادآور شد:
فضای مجازی از جمله بسترهایی است که برغم تمام تاکیدها و اقدامها همچنان این
فضا را در تسخیر دشمنان انقالب و اسالم میبینیم .شعبان زاده با بیان اینکه در
این همایش ضمن جریان شناسیهای تبلیغی ،ایده های نظری نو ،از تجربههای
ارزشمند دوستان استفاده شد خاطرنشان کرد :در عملیات گفتمانی انقالب اسالمی
قرارگاه حوزوی انقالب اسالمی به قوت و قدرت به فعالیت خود ادامه داده است و از
مشارکتدیگرنهادهایحوزویاستقبالمیکند.ویبراهمیتتوسعهدایرهمخاطبان
حوزههای تبلیغی اشاره نمود و یادآور شد :باید با ارائه طرح های نو ،دایره مخاطبانی
را افزایش دهیم ،در این میان نباید از ظرفیت اجتماعات مردمی غافل شویم .مدیرکل
تبلیغاتاسالمیقمبابیاناینکهمتاسفانهجاهاییکهعموممردمحضوردارندماغایب
هستیم خاطرنشان کرد :باید برای آینده سرمایه اجتماعی روحانیت بیندیشیم و به
سراغ نهادها و ساختارها حرکت نماییم .وی محتوای طرح نجات را از موفق ترین طرح
ها یاد نمود و ابراز داشت :باید احساس مسئولیت و ضرورت را به بدنه های تبلیغی و
در ادامه به بدنه جامعه انتقال دهیم ،باید گفتمان انقالب اسالمی ،ضرورت مشارکت
حداکثری و انتخاب درست را به خوبی تبیین و به تمامه به مردم برسانیم .شعبان زاده با
تاکید بر این که در تمام انتخاباتها ،باید از ظرفیت ستادهای انتخاباتی تمام کاندیدها
استفاده نماییم یادآور شد :راه اندازی محافل رای اولی امر مهمی است که باید مورد
توجه گروههای تبلیغی قرار گیرد ،رای اولیها نه تنها افزایش دهنده مشارکت ،بلکه
سرنوشت سازان کشور هستند .وی در پایان سخنان خود افزود :با همت همه گروه
های تبلیغی و اراده ای که در نهادهای حوزوی و تبلیغی برای برداشتن بار انقالب وجود
دارد میتوان حول محور عملیاتهای مشترک با همسان سازی ظرفیتها به نتایج
ارزشمندی در حل مسائل نظام اسالمی دست یابیم.
مسئول امور فرهنگی خواهران آستان بانوی کرامت :

احکامفقهیانتخاباتبرایبانوان
تبیینمیشود

مسئول امور فرهنگی خواهران آستان بانوی کرامت گفت :همزمان با سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری احکام فقهی انتخابات از سوی کارشناسان حرم
مطهر برای بانوان در بستر فضای مجازی تبیین میشود.
مریم شهبازی در گفتوگویی  ،با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات اظهار کرد :در
نظام اسالمی برخالف سایر نظامها مردم برابر حکومت و حاکمیت مسئولیت دینی
دارند و براساس همین مسئولیت دینی برابر حکومت دارای حقوق و تکالیف هستند.
وی اضافه کرد :یکی از مهمترین تکالیف شرعی مردم برابر حکومت دینی حضور
پرشور و گسترده در انتخابات است ،رهبر معظم انقالب شرکت در انتخابات را واجب
عینی میدانند یعنی حتی حضور مابقی مردم در انتخابات از مومن انقالبی رفع
تکلیف نکرده و کفایت نمیکند و او نیز باید در انتخابات شرکت کند.
مسئول امور فرهنگی خواهران آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت:
کارشناسان دینی در حرم ،در راستای تبیین احکام فقهی انتخابات برای خانوادهها
و به ویژه بانوان و مادران اقدام به پاسخگویی به پرسشهای فقهی بانوان در عرصه
انتخابات در کانال مجازی آستان مهر «»https://eitaa.com/astanehmehr
کردهاند .وی اضافه کرد :بیان مسئولیتهای فقهی مردم در انتخابات ،تبیین وظیفه
دینی خواص و مردم در برابر نامزد اصلح و بیان احکام فقهی مرتبط با انتخابات از دیگر
مباحثیاستکهدرقالبپوسترهاوعکسنوشتههایدینوزندگیبرایبانوانتبیین
میشود .شهبازی عنوان کرد :بیان شاخصههای نامزد اصلح ،تبیین اهمیت حضور
حداکثری در انتخابات و بیان دیدگاههای علما و بزرگان درباره حضور حداکثری
در انتخابات در قالب عکس نوشتههای «رای من افتخار من» از دیگر اقدامات امور
فرهنگی خواهران در فضای مجازی در راستای ترویج و تبلیغ فرهنگ دینی انتخابات
در میان بانوان و جامعه اسالمی است .وی اظهار کرد :بانوان میتوانند با عضویت در
کانال مجازی آستان مهر در پیام رسان ایتا از طریق آیدی « »370_Karimehسؤاالت
و پرسشهای فقهی خود در موضوعات مختلف از جمله انتخابات را با کارشناسان
واحدپاسخگوییبهپرسشهایشرعیامورفرهنگیخواهرانآستانمقدسدرمیان
بگذارند و پاسخ پرسشهای مورد نظر خود را در عرصههای فقهی ،اعتقادی و تصحیح
نماز و دیگر مباحث دینی از کارشناسان واحد پاسخگویی دریافت کنند.
به کوشش شرکت آب و فاضالب استان قم؛

کتاب "آب در آینه دانش" منتشر شد

کتاب "آب در آینه دانش" راهی برای دستیابی به تجربههای مدیریت دانش در
صنعت آب و فاضالب کشور به کوشش شرکت آبفای استان قم به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم ،کتاب "آب در آینه
دانش" به کوشش علی جان صادق پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
قم ،عبدالهادی مطهری دبیر کمیته تحقیقات این شرکت و جمعی از نویسندگان و
پژوهشگران حوزه آب و فاضالب منتشر شده است.
از این کتاب به عنوان پژوهشنامه شرکت آب و فاضالب استان قم یاد میشود که
شامل مجموعه آثار علمی است که از سالهای 1389تاکنون به رشته تحریر در آمده
و اغلب مقاالتی است که در کنفرانسهای مختلف مورد پذیریش قرار گرفته است.
این مجموعه آثار در راستای مدیریت دانش ،مستندسازی شده و به چهار فصل
ً
اصلی تقسیمبندی شده است؛ در فصل اول 6مقاله عمدتا علمی – پژوهشی مدیریت
دانش ،در فصل دوم معرفی کوتاه سه کتاب چاپ شده در این حوزه ،در فصل سوم
 15مقاله از حوزه صنعت آب و فاضالب و در فصل چهارم  14مقاله حوزه مدیریتی
و اجتماعی ارائه شده است .به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم که
در ابتدای این کتاب آمده است" :آب در آینه دانش" در راستای مدیریت دانش به
مستندسازی مجموعه مقاالت منتخب و پذیرفته شده در کنفرانسها و نشریات
مختلف پرداخته است .دکتر علی جان صادق پور معتقد است :در صورت توجه
ویژه به مدیریت دانش و استفاده گسترده از آن در سازمانها و مراکز علمی به منظور
رسیدن به اهداف خویش ،شاهد موفقیت و تحولی عظیم در عرصههای مختلف
جامعه خواهیم بود .مهندس عبدالهادی مطهری دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب و
فاضالب استانقمنیز در پیشگفتار این کتاب خاطرنشان کرده است :مدیریتدانش
به سازمان کمک میکند تا در مواقع بحرانی چشمانداز درستی از دادهها و اطالعات
و میزان آسیبهای سازمانی در اختیار مدیران قرار گیرد .این کتاب در  670صفحه
توسط نشر سلسله به چاپ رسیده و در اختیار کارشناسان صنعت آب و فاضالب و
عالقه مندان به این حوزه قرار گرفته است.
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم اعالم کرد:

اختصاص 200میلیونریالکمکهزینه
زندگیخانوادههایزندانیان

 200میلیون ریال کمک هزینه زندگی از محل عواید موقوفات برای خانواده دو نفر
از زندانیان جرایم غیر عمد توسط اوقاف ناحیه یک شهرستان قم اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم ،طرح حمایت از
خانواده زندانیان با عنوان «نسیم مهر» به همت ادارات اوقاف سراسر کشور اجرایی
میشود.
بر این اساس رئیس و مدیران اوقاف ناحیه یک شهرستان قم با حضور در منزل
دو نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان قم ،مبلغ  200میلیون ریال از محل عواید
موقوفات مربوطه و با هدف کمک هزینه زندگی به این دو خانواده اختصاص دادند.
گفتنی است این مبالغ برای خرید وسایل مورد نیاز زندگی هزینه میشود.
همچنین به گفته سید سجاد موسوی قیداری رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه دو
شهرستان قم ،روند حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد و آزادسازی آنها از محل عواید
موقوفات در سال جاری با قوت ادامه خواهد یافت.

اقتصادی5

 شماره 5279ت وچهارم 
یکشنبه -نهم خردادماه  -1400سال بیس 

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

رشد ناپایدار بورس به دلیل عدم حمایت کافی حقوقیها

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه عدم خرید حمایتی از سوی
حقوقیها باعث شده تا معامالت بازار با روند معقول و مثبتی همراه نباشد،
گفت:حقوقیهاتمایلدارندتادرقیمتهایبسیارپایینخریدکنند،امابه
دلیل عدم پیشبینی روند بازار ،حمایت چندانی از سوی بازار نسبت به آنها
انجام نشده است.
«حسین عبدی» به روند فعلی معامالت بورس اشاره کرد و افزود :بازار
اکنون دچار ترکیبی از یک سردرگمی و نوعی بالتکلیفی در زمینه تصمیم
گیری برای نرخ ارز با توجه به مولفه ها و پیش فرض های بنیادی شده است،
همچنین در کنار آن معامالت بورس با نوعی بالتکلیفی ناشی از عدم تزریق
مناسب نقدینگی به بازار مواجه شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :از طرف دیگر سیستم تحلیل
بازار دچار یک نوع بالتکلیفی ناشی از تعیین نرخ دقیق ارز شده است،
چراکههمچناننتیجهانتخاباتمشخصنیستودرکنارآنهنوزاطالعات
دقیق و درستی از نتیجه برجام در بازار وجود ندارد؛ بنابراین این دو عامل
باعث عدم رشد بازار و وجود بالتکلیفی در روند فعلی بازار شده است.
وی به برخی از تغییرات ایجاد شده در سیاست های کلی بانک مرکزی و
حاکمیتی اشاره کرد و افزود :این تغییرات به سمتی پیش رفت که تالش
هایزیادیبرایمهارتورمونقدینگیافسارگسیختهصورتگرفتبههمین
دلیل تا حدودی شاهد افزایش انضباط پولی برای کنترل تورم بودیم که این
موضوع باعث شد تا روند بازار طبق پیش بینی های انجام شده پیش نرود و
رونق بازار در زمان قبل از انتخابات دچار خدشه شود.

این کارشناس بازار سرمایه روند بازار سهام در دولت بعدی را وابسته به
سیاست های به کار گرفته شده دانست و گفت :در ابتدا باید دید سیاست
دولت بعدی برای حمایت از بازار سرمایه سیاستی بلندمدت است یا خیر ،در
صورتی که دولت بعدی تصمیم داشته باشد تا از بازار سرمایه به عنوان ابزاری
بسیار موثر برای بلندمدت استفاده کند به طور حتم شاهد روندی مثبت در
بازار خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بهتر است در دولت بعدی قیمت گذاری دستوری متوقف
شود و بهای بیشتری به اقتصاد آزاد داده شود ،اظهار داشت :به دنبال
این اتفاق باید بیشتر تصمیمگیری ها به اهالی این بازار داده شود ،چنین
سیاست هایی ،سیاست های بلندمدتی هستند که به طور حتم بر روند بازار
تاثیرگذارخواهندبود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست های کوتاه مدت تاثیرگذار
در بازگشت رشد به معامالت بورس اشاره کرد و افزود :اگر دولت به دنبال
این است تا با انجام برخی از اقدامات در کوتاه مدت اتفاقی مثبت در بازار
رخ دهد و شاهد خوش اقبالی بازار سهام در میان سرمایه گذاران باشیم باید
نقدینگی تزریق شده به بازار بیش از رقم های فعلی باشد و از طرف دیگر به
شرکت ها امکاناتی داده شود تا بتوانند بازارگردانی را به نحو بهتری انجام
دهند.
عبدی به وجود دو درمان کوتاه مدت و بلند مدت در بهبود وضعیت بازار
تاکید کرد و گفت :برای درمان کوتاه مدت بازار باید اقدامات موثری در زمینه
تزریق نقدینگی از سوی نهادهای مسوول و جلب اعتماد سهامداران خرد

صورتگیرد.
اینکارشناسبازارسرمایهخاطرنشانکرد:درصورتتوقفقیمتگذاری
دستوری و تعیین روند شرکت ها براساس عملکرد آنها ،بازار سرمایه در
بلندمدت می تواند روند معقولی را در پیش گیرد و شاهد بهبود معامالت
این بازار باشیم.
وی خاطرنشان کرد :به طور کلی ما معتقد هستیم که روند بازار در دولت
بعدی مثبت باشد ،اما این موضوع بستگی به سیاست های به کار گرفته
شده در دولت آینده هم دارد.
عبدی با بیان اینکه اکنون در بازاری قرار داریم که معامالت آن به مدت
 ١٠ماه روند نزولی داشته است ،خاطرنشان کرد :طبق عوامل مولفه های
موجود در ارزش گذاری ،زیر قیمت بازار قرار داریم و بازار اکنون در بسیاری
از سهام با حباب منفی در حال معامله است؛ بنابراین سرمایه گذار هوشمند
اقدام به شناسایی سهام بنیادی می کند و به سمت سرمایه گذاری دوباره
در این بازار می رود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر آنکه در چنین شرایطی سرمایه
گذاری در این سهام بسیار هوشمندانه خواهد بود و می تواند بازدهی
معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهد ،افزود :بازار در سهام بنیادی مانند
سهام فلزی ،پتروشیمی و دیگر سهام بزرگ زیر ارزش ذاتی خود در حال
معامله هستند ،بنابراین موقعیت خوبی را برای سرمایه گذاری در اختیار
سهامداران قرار داده است.
وی به دیگر مولفه های موجود برای بازگشت رشد به معامالت بورس اشاره
کرد و گفت :سه مولفه در بازار وجود دارند که می توانند کمک کننده به
بازگشت بازار برای روند صعودی و ایجاد خوش بینی ها برای سرمایه گذاری
در این بازار باشد.
عیدی اظهار داشت :نخستین مولفه ،برگزاری مجامع پیش رو است،
بسیاری از شرکت های بزرگ در مجامع ،به طور حتم سود معقولی را بین
سهامدارانتقسیمخواهندکرد.
این کارشناس بازار سرمایه مولفه دیگر در بازار را مربوط به موضوع قیمت
جهانی دانست و گفت :قیمت ها افزایش بی سابقه ای را تجربه کرده اند،
با قیمت های فعلی در بازارهای جهانی می توان گفت که بسیاری از سهام
روند مثبت خوبی خواهند داشت.
وی آخرین مولفه را مربوط به گزارش معقول و مثبت شرکت ها اعالم کرد
و گفت :افرادی که در پرتفوی سهامداری خود دارای سهام بزرگ و بنیادی
هستند می توانند سود معقولی را تا انتهای سال به دست آورند.
عبدیبابیاناینکهبازارسهامباالترینبازدهیراازمیاندیگربازارهاکسب
خواهد کرد ،افزود :اکنون در همه بازارها دچار رکود شدهایم ،با توجه به اینکه
معامله سهام بورس نسبت به معامالت سایر بازارها راحت تر است ،لذا بیشتر
آسیب را در مقایسه با دیگر بازارها دید که این موضوع باعث افت بیش از حد
ارزش این بازار نسبت به سایر بازارها شد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :افت بیش از حد ارزش بازار سهام
باعث افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری در میان سهامداران خواهد شد.

آیا وزارت راه و شهرسازی میتواند برای ادامه این پروژه مجلس را متقاعد کند؟

قطارسریعالسیرتهران-قم-اصفهانمتوقفمیشود؟

قطارسریعالسیرتهران-قم-اصفهانپسازگذشتحدود
 ۱۵سال همچنان در پیچ و خم احداث گیر کرده و به نظر
میرسدباجلسههفتهگذشتهکمیسیونعمرانمجلساین
پروژه ریلی تا اطالع ثانوی متوقف شود.
قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان حدود  ۱۵سال
گذشته کلید خورد و قرار بود در بازه زمانی پنج ساله این پروژه
ریلی تکمیل شود اما در سالهای گذشته بارها و بارها با
حواشی متعددی از تغییر سرمایهگذار ،شرایط و ویژگیهای
فنی ،توقفهای کوتاه مدت و غیره مواجه شد همچنان با
مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم میکند.
پروژه قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان  ۴۵۰کیلومتر
بوده که  ۱۶۵کیلومتر در مسیر تهران– قم و مابقی در بخش
قم-اصفهان به طول  ۲۴۵کیلومتر است از سال  ۱۳۹۳که
قرارداد آن بسته شد ،بازه زمانی پنج ساله برای آن پیشبینی
شده بود امابا وجود برگزاری جلسات متعدد و دستورهای

متعددی که از سوی وزیر راه و شهرسازی و دیگر دولتمردان
صادر شد ،در شهریور ماه دو سال گذشته با مشکالتی
مواجه و عمال موقف شد.
البته مهر ماه سال گذشته بود که عباس خطیبی  -معاون
ساخت و توسعه راهآهن ،بنادر و فرودگاهها شرکت ساخت
و توسعه زیر بناهای حملونقل کشور – در این باره به ایسنا
گفته بود که تمدید ال سی چهار میلیارد یوآنی و گشایش ال
سی۹.۶میلیاردیوآنیقطارسریعالسیرتهران-قم-اصفهان
مورد بررسی و تایید قرار گرفته و وزیر راه و شهرسازی نیز
برای پیگیری آن دستور داده تا در مراحل اجرایی این پروژه
تسریعیصورتگیرد.
وی افزود :با راهاندازی قطار سریع السیر تهران-قم-
اصفهان خط ریلی  ۴۵۰کیلومتری که در حال حاضر سیر
در آن  ۹ساعت طول میکشد به یک سوم کاهش یافته و
سفر از تهران تا اصفهان سه ساعته مقدور میشود.

این در حالی است که به نظر میرسد تغییر محسوسی در
پیشرفت و تکمیل این خط ریلی اتفاق نیافتاده چرا که هفته
گذشته اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
رایبهتوقفقطارسریعالسیرتهران-قم-اصفهاندادند.
اقبال شاکری -نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی  -در این باره گفت :در جلسه
این هفته کمیسیون عمران مجلس در خصوص طرح قطار
سریع السیر تهران  -قم  -اصفهان که مدت های طوالنی
در کش و قوس بوده و با افت و خیزهای زیادی مواجه شده
است،بحثشد.نهایتاکمیسیوناینطرحرافاقدتوجیهات
الزم برای ادامه کار دانست و با ادامه اجرای این طرح
مخالفت کرد .به وزارت راه و شهرسازی اعالم شد که باید این
پروژه متوقف شود.
وی افزود :به علت عدم مدیریت درست در این طرح و از
دست رفتن فرصت و سرمایه کشور بنده پیشنهاد دادم که

تحقیق و تفحص از این طرح در وزارت و راه شهرسازی کلید
بخورد.
شاکری اعالم کرد :از سوی دیگر رئیس کمیسیون
پیشنهاد کرد بر اساس ماده  ۲۳۴آئین نامه داخلی مجلس
این طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .چرا که باید جوانب
مختلف این طرح بررسی شود تا علت اینکه منابع کشور
ُ
در این طرح به سادگی مورد بیتوجهی قرار گرفته است
مشخص شود .ترک فعل و قصوری که در این طرح صورت
گرفته هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
حاال باید دید قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان که
در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز مانند دیگر دولتهای
گذشته ساخته نشد و تا کنون به گفته مسئوالن و مدیران این
پروژه ،تنها حدود پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،
متوقف میشود یا آنکه وزارت راه و شهرسازی میتواند برای
ادامه این پروژه مجلس را متقاعد کند.

وزیر صمت خبر داد:

جلوگیری از واردات ۵.۵میلیارد یورو
کاالیغیرضروری

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :جلوگیری از واردات  ۵.۵میلیارد یورو کاالی
غیرضروری طی سال گذشته ،افتخاری برای دولت در راستای حمایت از تولید داخل و
ممانعت از واردات بیرویه به کشور بوده است.
علیرضارزمحسینیروزشنبهدرگفتوگوباخبرنگاراندرخویافزود:همچنینطی
سال گذشته سه میلیارد و  ۵۰۰میلیون یورو از اقالم ساخت داخل در صنایع مختلف
استفاده و از واردات اقالم مشابه خارجی جلوگیری شد.
وی اضافه کرد :اقالم داخلی نیز طبق گفته افرادی که از آنها استفاده کرده اند،
کیفیتبسیارخوبیداشتهودرکنارآنازقیمتبسیارمناسبینیزبرخورداربودهاست.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه با اشاره به بازدیدهای مفصل صورت گرفته طی
 ۲روز گذشته از واحدهای صنعتی آذربایجان غربی ،روند تولید را در این استان رو به جلو
و دارای شتاب مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد :مردم و فعاالن اقتصادی این استان در
تولید و تجارت نقش آفرینی می کنند که باید به این همت ،تبریک گفت.
رزم حسینی اظهار کرد :مطالبه همه فعاالن صنعتی در شهرستان های مختلف
آذربایجان غربی ،گسترش شهرک های صنعتی است و عالوه بر نیاز به سرمایه گذاری
جدید ،واحدهای صنعتی فعلی نیز فضای بیشتری را برای تولید مطالبه می کنند که
امیدواریماینامررابتوانیمتحققببخشیم.
وی با اشاره به بازدید از کارخانه نساجی خوی بیان کرد :این کارخانه به صورت
چهارشیفته با هزار نفر نیرو مشغول فعالیت است و ساالنه فقط پنج روز تعطیل می شود.
وی گفت :مدیرعامل این واحد تولیدی بزرگ در این سفر ،دنبال دریافت مجوزهای
طرح توسعه بود که نشان دهنده بازار مناسب برای تولیدات این بخش است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :در حوزه معدن نیز آذربایجان غربی ظرفیت های
بسیار خوبی دارد و معدن طالی زرشوران تکاب با تولید باالی یک تن ،امسال ۲۰درصد
افزایشتولیدخواهدداشت.
رزم حسینی گفت :با همکاری ایدرو و بخش خصوصی ،شهرک صنعتی ویژه سنگ
های تزیینی در خوی به سرانجام می رسد و از خروج سنگ خام از این منطقه و
آذربایجانغربیجلوگیریخواهدشد.

َ
گرد رکود بر تن بازار مسکن نشست
حجم معامالت به یک سوم رسید

فعاالن بازار مسکن ،یکی از پررونقترین مقاطع خود را در حالی از دست دادند که
حجممعامالتدراردیبهشتبهحدودیکسومماههایمشابهرسیدوقیمتهانسبتبه
اواخر سال گذشته ۵درصد پایین آمد.
به گزارش ایسنا ،این روزها چهار بازار رقیب در ایران با ثبات نسبی همراه هستند.
معامالت نوسانگیران در بازارهای ارز و طال به شدت کاهش یافته و بازار مسکن نیز
در رکود به سر میبرد .بورس نیز به روند نزولی خود که از اواسط سال گذشته شروع
شده ادامه میدهد .همچنین بازار ارزهای دیجیتال پس از ریزهای اخیر بیت کوین و
شکستن سطح  ۴۰هزار دالر از رمق افتاده و به نوعی جو نگرانی بر این بازار حاکم شده
است.
از طرف دیگر معامالت مسکن شهر تهران در دومین ماه از سال  ۱۴۰۰کاهش ۶۵
درصد را در مقایسه با اردیبهشت پارسال به ثبت رساند .نرخهای قطعی هم پس از افت
 ۳.۱درصد در فروردین ماه مجددا  ۱.۸درصد در اردیبهشت کاهش یافت تا متوسط
قیمت مسکن در تهران به متری ۲۸میلیون و ۷۹۶هزار تومان برسد.
در حال حاضر حجم معامالت مسکن در تهران به  ۳۹۳۸واحد رسیده که در مقایسه
با ماه قبل  ۸۸درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته  ۶۵درصد کاهش یافته
است .اردیبهشت سال گذشته با وجود اپیدمی ویروس کرونا  ۱۱هزار و  ۳۱۰معامله
مسکن در تهران انجام شد .اردیبهشت  ۱۳۹۸نیز تعداد معامالت  ۱۲هزار و  ۱۲۸فقره
بود .در دو ماه ابتدایی امسال معامالت به حدود شش هزار واحد مسکونی رسید که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۲درصد کاهش نشان میدهد.
به نظر میرسد سفتهبازان و فعاالن بازارهای غیرمولد در ایران به انتظار انتخابات
ریاست جمهوری نشستهاند اما بعید است که تا شش ماه آینده اتفاق قابل توجهی در
بازار مسکن رخ دهد .دومین ماه از سال جاری در حالی با رکود بازار مسکن و رسیدن
معامالت به حدود یک سوم ماههای مشابه همراه بود که معموال اردیبهشت و خرداد،
مقاطعیپررونقمحسوبمیشوند.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد؛

افزایش ۴۴درصدی سپردههای بانکی

نرخ تورم در استانهای مختلف چگونه است؟

خانوارهایشهریقم،کمتریننرختورماردیبهشتماه

دادههای آماری حاکی است استان قم با  ۳۷.۵درصد کمترین و استان کردستان با
 ۴۶.۲درصد بیشترین نرخ تورم را در اردیبهشتماه امسال داشتند.
مرکز آمار در آخرین گزارش خود ،وضعیت نرخ تورم در استانهای مختلف را منتشر
کرد.
طبق این آمار نرخ تورم  ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰برای خانوارهای
کشور  ۴۱درصد شد ،بهطوری که بیشترین نرخ تورم متعلق به استان کردستان و
کمترین آن مربوط به استان قم است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با
 ٣.٩درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با یک
دهم درصد است.
همچنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استانهای همدان و اردبیل
با سه دهم درصد کاهش است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۰درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم
نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور  ۴۶.٩درصد است .بیشترین نرخ تورم نقطه به
نقطه مربوط به استان ایالم ( ۵۵.٧درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴١.۶
درصد) است.
دراردیبهشتماه ١۴٠٠بیشتریننرختورمماهانهخانوارهایشهریمربوطبهاستان

هرمزگان با  ۳.۴درصد افزایش ،کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استانهای
لرستان ،کرمانشاه ،سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی با یک دهم درصد و
بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان¬ بوشهر با سهدهم درصد کاهش
است.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)
برای خانوارهای شهری کشور  ۴۶.۱درصد است .بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه
خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان ( ۵۵.٧درصد) و کمترین آن مربوط به استان
قم ( ۴۱.۵درصد) است.
همچنین نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشتماه ۱۴۰۰برای خانوارهای شهری
به عدد  ۴۰.۵درصد رسید که بیشترین نرخ تورم  ۱۲ماهه مربوط به استان کردستان
( ۴۶درصد) و کمترین آن مربوط به استان¬ قم ( ٣٧.۴درصد) است.
در اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به
استان هرمزگان با پنج درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان
کهگیلویهوبویراحمدبا ۲دهمدرصداست.همچنینبیشترینکاهشنرختورمماهانه
مربوط به استان¬ همدان با  ۹دهم درصد کاهش است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان¬ ایالم ( ۵۹درصد) و
کمترین آن مربوط به استان قم ( ۴۳درصد) است.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید محمدحسین شاهمیری سرو با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و
اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک  7540/1بخش یک ثبت قم که در صفحه  240دفتر  46ذیل  4121بنام
حاج سید محمد چاوشی ثبت و صادر شده است سپس طی سند  22/12/1382-56565دفتر  14قم بنامش انتقال
قطعی شده مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به
تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با
مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ تا مورد رسیدگی قرار
گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م
الف )14020
داود فهیمی نیک-سرپرست ثبت منطقه یک قم
------------------------------------------------آگهی فقدان سند مالکیت
قاسم کمالی راد با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت تکبرگی ششدانگ پالک2269/190
اصلی واقع در بخش  2ثبت قم در دفتر الکترونیکی  139620330002002076بشماره سریال  449507الف 95
بنام قاسم کمالی راد صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود گردیده،

همچنین نرخ تورم  ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ماه  ١۴٠٠برای خانوارهای
روستایی به عدد  ۴٣.٢درصد رسید که بیشترین نرخ تورم  ۱۲ماهه مربوط به استان¬
همدان ( ۴٩.۴درصد) و کمترین آن مربوط به استان های¬ سیستان و بلوچستان و
گیالن ( ٣٨.٣درصد) است.

لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از
انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی
است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف )14019
عباس پور حسنی حجت آبادی-رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
------------------------------------------------آگهی فقدان سند مالکیت
خانم کبری بشری قمی با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم داشته که سند
مالکیت یکصد و پنجاه و چهار هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک  9481/20/107اصلی بخش یک قم که در صفحه
و دفتر الکترونیک شماره  139820330001005391بنامش ثبت و صادر شده مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد
تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10
روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف )14018
داود فهیمی نیک-سرپرست ثبت منطقه یک قم

آمارهای بانک مرکزی از افزایش  ۴۳.۷درصدی مانده سپردهها و  ۴۹.۲درصدی
مانده تسهیالت بانکی در پایان بهمن ماه  ۹۹در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل
حکایتدارد.
گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیالت ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات
اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن سال  ۱۳۹۹حاکی از آن دارد مانده کل
سپردهها بیش از  ۳۷۰۵۶.۳هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه
سال قبل ۱۱۲۷۵.۷هزار میلیارد ریال ( ۴۳.۷درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل
 ۹۸۹۳.۵هزار میلیارد ریال ( ۳۶.۴درصد) افزایش نشان میدهد .بیشترین مبلغ
سپردهها مربوط به استان تهران با مانده  ۱۹۹۰۶.۹هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ
مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۰.۱هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیالت بیش از  ۲۷۰۲۸.۶هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع
مشابه سال قبل  ۸۹۰۸هزار میلیارد ریال ( ۴۹.۲درصد) و نسبت به پایان سال قبل
 ۷۶۷۲.۸هزار میلیارد ریال ( ۳۹.۶درصد) افزایش داشته است .بیشترین مبلغ
تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده  ۱۷۱۶۱هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ
مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۲.۱هزار میلیارد ریال است.
نسبت تسهیالت به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی  ۸۱.۱درصد است که نسبت
به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل ،به ترتیب  ۲.۷و  ۱.۷واحد درصد افزایش
نشان میدهد .نسبت مذکور در استان تهران  ۹۴.۸درصد و در استان کهگیلویه و
بویراحمد ۱۱۵.۱درصد است.
بانک مرکزی اعالم کرده است :یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپردهها
در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر
استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و
مؤسساتاعتباریاستانتهرانانجاممیشود.
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

شرطبهبوداوضاعاقتصادیدر ۴سالآینده

یک کارشناس اقتصادی گفت :اگر در حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...
اصالحاتساختاریصورتنگیرد،نمیتوانانتظاریازتغییروضعیتکنونیداشت.
کامران ندری با بیان اینکه بخش عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی است،
گفت :در حوزه قوانین کشور ،مشکالت زیادی وجود دارد و در طول سالهای گذشته
مجلس تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب کرده است که برخی از آنها در
بودجه سنواتی هم وجود ندارد و به این قوانین ،فرا بودجهای گفته میشود که این موارد
باید رفع شوند و ربطی به دولت هم ندارد .وی افزود :البته دولت میتواند با شناسایی
این موارد و ارائه الیحه ،چالشهای قانونی را رفع کند .خیلی از قوانین در کشور چون
قوانین پولی و بانکی بروز رسانی نشدهاند .قوه قضائیه آشنایی بسیار پایینی به مسائل
اقتصادی دارد و دادگاههای تخصصی در این زمینه وجود ندارد.
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پرویزمظلومی:

ساختار دفاعی تیم ملی فوتبال اصالح شود

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقالل با اشاره به مشکالت خط دفاعی تیم
ملی ایران در آستانه دیدارهای حساس با بحرین و عراق گفت :ایران با بازیکنان
قدرتمندش در واقع دو تیم ملی دارد.
پرویز مظلومی سرمربی پیشین استقالل و مربی سابق تیم «ب» ایران در خصوص
شرایط تیم ملی و تشکیل اردوی آماده سازی این تیم در کیش گفت :فوتبال ما مثل
یک بنز است؛ اتومبیلی که تمام استانداردهای روز را دارد اما اینکه راننده آن چطور
بتواند این ماشین را به مقصد برساند مهم است!
وی ادامه داد :ما به جای یک تیم ،دو تیم خوب ملی داریم .به نظرم می توانیم با این
بازیکنانی که در اختیار داریم از این مرحله به سالمت عبور کنیم.
سرمربی پیشین استقالل خاطرنشان کرد :همیشه در فوتبال ما مربیان زیادی کار
کرده اند که از تجربه باالیی برخوردار بوده اند .سرمربی تیم ملی که هدایت بازیکنان
را به عهده می گیرد کار بسیار سختی دارد« .دراگان اسکوچیچ» تجربه ملی ندارد و
حتی در باشگاهی هم چندان موفق نبود اما با تمام این مسائل آرزو می کنم که او
بتواند تیم ملی را به جام جهانی برساند.
مظلومی یادآور شد :قبل از اسکوچیچ ،چند مربی بزرگ فوتبال ایران را هدایت
کردند .یکی از آنها «کی روش» بود که  ۸سال در تیم ملی حضور داشت و توانست
تغییرات خوبی در تیم ملی بوجود بیاورد اما متاسفانه با «مارک ویلموتس» نتوانستیم
شرایطخوبیپیداکنیم.شکستبرابربحرینوعراقکارفوتبالمارابهاماواگرکشاند
و حاال باید آرزو کنیم که بتوانیم در دور برگشت هر  ۴دیدار را با برد به پایان برسانیم.
مسئوالننتوانستندیکبازیتدارکاتیبرایتیمملیآمادهکنند
وی در خصوص مسائل فنی تیم ملی هم گفت :با نفراتی که در تیم ملی داریم به
راحتی می گویم ما دو تیم ملی در اختیار داریم .این نشان از قدرت فوتبال ما دارد .با
این حال دو رقیب جدی برای صعود به مرحله بعد داریم یکی بحرین و دیگری عراق
که در دور رفت در دو دیدار برابر این حریفان شکست را پذیرا شدیم .یادمان باشد که
اگر از این گروه به سالمت عبور کنیم تازه به تیم های پرقدرت آسیا برخورد خواهیم
کرد .در آنجا همه چیز به مراتب سخت تر از گذشته خواهد بود و تیم باید با بازیهای
تدارکاتی قوی ،به آن مرحله پا بگذارد.
سرمربی پیشین استقالل با انتقاد از عملکرد مسئوالن فوتبال کشور افزود:
مسئوالن نتوانستند یک بازی تدارکاتی برای تیم ملی آماده کنند .مقابل سوریه هم
که در دهم فروردین بازی کردیم این تیم نیمی از نفرات اصلی خود را به ایران نیاورد.
حاال باید وارد جنگ های حاشیه ای در بحرین شویم .همیشه هر بار که با این کشور
بازی کردیم حاشیه های آن تیم کار دست ما داد .فوتبال عراق هم همیشه موی دماغ
ما بوده است .دو حریف ما با تدارکات خوب به مصاف ما می آیند اما در عوض تیم
ما چند روز در کیش اردو دارد و بعد بدون بازی تدارکاتی راهی بازیهای سخت برابر
بحرین و عراق بشود.
حق استقالل در تیم ملی بیشتر بود
وی در خصوص خط دفاع تیم ملی هم گفت :در دور رفت ضعف های خط دفاع تیم
ملی کامال مشهود بود و نتوانستیم در آن زمان این ضعف ها را برطرف کنیم .ساختار
دفاعی تیم ملی مشکل دارد و امیدوارم اردوی کیش بتواند ضعف های تیم ملی را
برطرفکند.پرویزمظلومیباانتقادازدعوتشدنتنهایکبازیکنازاستقاللبهتیم
ملی گفت :حق استقالل در تیم ملی بیشتر بود .فرشید اسماعیلی ،ریگی ،نادری و
مظاهری هم می توانستند عضو تیم ملی باشد .اسکوچیچ یا واقعا از نفرات فوتبال
کشورمان شناخت کافی نداشت یا اینکه این لیست را به او تحمیل کرده اند که اگر
چنین باشد این موضوع یک فاجعه است.
سرمربی پیشین استقالل در خصوص پیوستن کریم باقری به کادر فنی تیم ملی
افزود :کریم باقری را سالهاست می شناسم .او در دوران بازیگری بسیار خوب ،خوش
اخالق و از لحاظ فنی و شخصیتی در سطح باالیی بود اما نمی دانم از نظر فنی
چگونه است و اینکه آیا او در کادر فنی پرسپولیس هم از لحاظ فنی تاثیرگذار هست یا
خیر .امیدوارم باقری بتواند با تجربیاتی که دارد به تیم ملی کمک کند.
رئیس هیات تکواندو استان قم خبرد اد:

افتخارآفرینیتکواندوکارانقمیدرجام
بزرگمهربانی

رئیس هیات تکواندو استان قم از افتخار آفرینی ورزشکاران این هیات در کسب
نشانهای نقره مسابقات آزاد پومسه کشور جام بزرگ مهربانی خبر داد.
محمد جمشیدی اظهار کرد :شاهد حضور  ۲۳تکواندوکار استان قم در دومین
دوره مسابقات آزاد پومسه کشور بودیم ،این مسابقات با عنوان جام بزرگ مهربانی به
مدت سه روز برگزار شد و مطابق انتظار پومسهروها قم با عملکرد خوب خود و کسب
سه نشان نقره روند موفقیتهای این رشته را استمرار بخشیدند.
وی افزود :این دوره از پیکارها به صورت غیر حضوری با شرکت نمایندگان
استانهای مختلف زیر نظر فدراسیون تکواندو برگزار شد و نمایندگان استان قم در
رده سنی زیر  12سال کمربند قرمز به باال محمدماهان تیموری و محمدحسین
آویژکن و در رده سنی  51تا  60سال استاد عباس رفیعی بودند.
جمشیدی با بیان اینکه حضور نمایندگان قم در هر دو بخش آقایان و بانوان انجام
شد ،اضافه کرد :در رده سنی زیر  12سال کمربند زرد ،سبز و آبی سوگند نجفی و
سیده باران حسینی ،رده سنی  12تا  14سال محدثه محمدی ،الهه اسالمیمرام،
زهرا متولیان و فاطمه پاداشخواهآالنق ،رده سنی  15تا  17سال کوثر نجفی و رده
سنی 18تا 30سال فاطمه اسالمی رقابت کردند.
وی یاد آور شد :در رده سنی زیر  12سال کمربند قرمز به باال نازنینزهرا
محمدیآزادپرور و ثناسادات پیغمبریآالنق ،رده  12تا  14سال یگانه ذوقی و عطیه
حمدی ،رده  15تا  17سال فاطمه احد طجری ،سارا عراقی و الهام علیاری ،رده 18
تا  30سال عاطفه پورمینو ،فاطمه رمضانیالبرزی و رقیه نظریپویا ،رده سنی  31تا
 40سال استاد سمیراسادات موسویبافران و رده سنی  41تا  50سال استاد کبری
سخائیوطن حضور داشتند .رئیس هیات تکواندو استان قم با اشاره به مدالآوری
کبری سخاییوطن و فاطمه اسالمی دو بانوی اعزامی استان قم در بخش بانوان
مسابقات آزاد پومسه کشور ،اضافه کرد :فاطمه اسالمی در گروهسنی ۱۸تا ۳۰سال
و کبری سخاییوطن در گروه سنی 41تا 50سال این دوره موفق به کسب مقام دوم و
گر دنآویز نقره شدند .وی در ادامه به موفقیت پیشکسوت تکواندو قم در کسب مدال
نقره مسابقات آزاد پومسه کشور اشاره و عنوان کرد :در بخش مردان دومین دوره
مسابقاتآزادغیرحضوریپومسهکشورنیزعباسرفیعیازپیشکسوتانتکواندوقم
در گروه سنی  51تا  60سال موفق به کسب مدال نقره شد.

هندبالیست قمی در اردوی تیم ملی

طالبی هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد.
برپایه این گزارش  ،این دوره از اردوی آماده سازی در استان مازندران و از 10تا 30
خرداد زیر نظر سرگئی نیکولینکو به عنوان سرمربی ،رنجکار و میردامادی به عنوان
مربی ،شفیعی ،قهرایی پور ،کاظمی ،صحراییان و متین بعنوان مربی دروازه بان،
بدنساز ،فیزیوتراپ ،روانشناس و سرپرست آغاز خواهد شد.
مجتبی طالبی برای اثبات توانایی خود به کادر فنی و حضور در ترکیب اصلی،
میبایست با 30ورزشکار دعوتی دیگر به رقابت بپردازد.

دومین باخت برای والیبال ایران؛

آلکنو از پس هموطنانش برنیامد

تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در لیگ ملتها  ۲۰۲۱مقابل
روسیهشکستخورد.
تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۴:۳۰روزشنبه در دومین بازی خود در لیگ
ملتهای والیبال به مصاف روسیه رفت و با نتیجه سه بر یک باخت .ستهای
اول ،سوم و چهارم این بازی با امتیازات  ۲۵بر  ۲۵ ،۱۷بر  ۲۰و  ۲۵بر  ۱۷به
سود روسیه رقم خورد .ایران هم فقط در ست دوم با امتیاز  ۲۵بر  ۲۰پیروز شد.
ایران روزجمعه هم مقابل ژاپن با نتیجه سه بر صفر شکست خورده بود و به این
ترتیب همچنان در حسرت کسب امتیاز در این دوره از مسابقات باقی مانده
است .والدیمیر آلکنو در این بازی ترکیب تیم خود را دگرگون کرد و محمدطاهر
وادی ،صابر کاظمی ،امیرحسین اسفندیار ،علی شفیعی ،مسعود غالمی،
میثم صالحی و آرمان صالحی را به عنوان بازیکنان اصلی روانه میدان کرد.

ست اول (ایران  - ۱۷روسیه )۲۵
روسیه با عملکرد درخشان در دفاع روی تور و استفاده از توپهای بلند در
حمله ،خیلی زود فاصله امتیازات خوبی به سود خود ایجاد کرد .سرویسهای
قدرتی روسها باعث شد دریافت توپ در زمین ایران به خوبی انجام نشود و
توپ در شرایط مناسبی در اختیار محمدطاهر وادی قرار نگیرد .به همین
دلیل پاسور ایران حتی یک بار هم از پاس سرعتی استفاده نکرد و بیشتر
صابر کاظمی ،امیرحسین اسفندیار و میثم صالحی را در مناطق  ۲و  ۴به کار
میگرفت .به این ترتیب کار دفاع روی تور برای روسیه سادهتر شد .از سوی
دیگر تعداد خطا در بازیکنان ایران هم بسیار زیاد بود .در ست اول فقط هفت
امتیاز با خطای سرویس به روسیه تقدیم شد .یک امتیاز عجیب هم با خطای
جایگیری بازیکنان ایران به روسیه رسید .تعویض لحظات پایانی هم که بردیا

نایبرئیس هیات ووشو استان قم خبرداد:

سعادت را به جای وادی وارد زمین کرد ،فقط یک امتیاز برای ایران دستاورد
داشت و در نهایت بینتیجه ماند.
ست دوم (ایران - ۲۵روسیه )۲۰
سرویسهای قدرتی بازیکنان ایران سرانجام در این ست به نتیجه رسید و
عملکرد تیم ایران را با تغییری اساسی روبرو کرد .عالوه بر چند امتیاز سرویس
برای ایران ،برهمزدن نظم دریافت تیم حریف هم باعث شد روسیه کمتر از ست
اول از حمالت سرعتی بهره ببرد .مشکل دریافت در تیم روسیه به حدی رسید
که توماس ساملوو سرمربی این تیم مجبور شد ایگور کلیوکا دریافتکننده
باتجربه خود را از زمین بیرون بکشد و آنتون سمیشف را وارد زمین کند .در میانه
اینست،امیرحسیناسنفدیارکهچنداشتباهرویدریافتوتوپگیریداشت
جای خود را به پوریا فیاضی داد تا فاصله امتیازی که به سود ایران ایجاد شده
بود از دست نرود .البته پس از چند امتیاز و زمانی که فیاضی یکی از بازیکنان
منطقه جلوی زمین شد ،اسفندیار به جای خود برگشت تا از توانایی هجومی
او استفاده شود ۲.صحنه دیدنی در اواخر این بازی رخ داد .یکی شیرجه میثم
صالحی که باعث یک توپگیری حساس شد و دیگری دفاع تکدست زیبای
مسعود غالمی که اگرچه به امتیاز مستقیم تبدیل نشد ولی روسیه را از کسب
یک امتیاز حساس بازداشت .در اواخر ست ،بردیا سعادت دوباره به جای وادی
وارد زمین شد تا قدرت دفاع روی تور تیم ایران باال برود .این تعویض هم تاثیر
خوبی داشت و در نهایت ایران برای نخستین بار در این تورنمنت یک ست را با
پیروزی پشت سر گذاشت.
ست سوم (ایران  - ۲۰روسیه )۲۵
بخش زیادی از زمان ست سوم با رقابت پایاپای  ۲تیم گذشت اما هرچه
پیش رفتیم ،روسیه در دفاع روی تور و سرویس به همان عملکرد خوب ست
اول بازگشت و عرصه را بر تیم ایران تنگتر کرد .چند اشتباه فردی از سوی
بازیکنان ایران هم فاصله امتیازی را به سود روسیه بیشتر کرد تا جایی که دیگر
جبران آن ممکن نبود .ورود پاول پانکوف پاسور دوم روسیه به جای ایگور کوبزار،
برنامههای هجومی این تیم را هم تغییر داد.
ست چهارم (ایران  - ۱۷روسیه )۲۵
پانکوف نه با پاسهای خود بلکه با سرویسهای دیدنی خود ،پیروزی در این
ست را به اردوگاه روسیه برد .نمایش دیدنی این بازیکن در اوایل ست چنان
فاصلهای غیرقابل جبران ایجاد کرد .در ادامه هم حمالت کمنقص روسیه و
درخشش بازیکنان این تیم در توپگیری ،کار را برای تیم ایران سختتر کرد.
آلکنو تالش کرد با به میدان فرستادن فیاضی به جای صالحی ،روند بازی را
عوض کند ولی دفاع روی تور روسیه غیرقابل نفوذ به نظر میرسید.

بادرخششدرپیکارهایقهرمانیبزرگساالنکشور؛

درخشش بانوان قم در لیگ برتر ووشو ایران

نایبرئیس هیات ووشو استان قم از موفقیت دختران و بانوان ووشوکار قم در کسب دو مدال تیمی مسابقات لیگ برتر ووشو
کشور خبر داد.
سمانه سلیمانی اظهار کرد :این دوره از رقابتها در سه رده سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن با حضور ووشوکاران هشت تیم
از استانهای مختلف کشور به شکل مجازی برگزار شد و استان قم نیز در هر سه رده نمایندگان خود را به این رقابتها معرفی
کرد.
وی با اشاره به رقابت دختران و بانوان ووشوکار قم با هفت تیم دیگر شرکت کننده در این پیکارها ،اضافه کرد :در پایان این
رقابتها یک مدال نقره تیمی در رده سنی جوانان به تیم دختران هیات ووشو قم اختصاص یافت ،ضمن اینکه تیم رده سنی
بزرگساالن نیز با ایستادن روی سکوی سوم به نشان برنز رسید.
نایبرئیس هیات ووشو استان قم با اشاره به اعضای این تیم خاطرنشان کرد :مربی تیم تالو قم استاد بتولالسادات رفیعیپور
است ،مربیگری تیم ساندا را استاد فاطمه سلیمانی بر عهده داشت و این تیم به سرپرستی استاد سحر زارعیسینا یک دستاورد
ارزنده برای ووشو استان قم رقم زد .وی در ادامه به نفرات قمی شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر مجازی کشور اشاره و بیان
کرد :تیم ساندای جوانان با ترکیب فاطمه محمدی ،مهسا رمضانی و عسل شاکر و تیم تالو با ترکیب هلیا افراز ،سارا چراغی ،بهار
طلوعی ،یگانه شفایی و حنانه میرزایی با حریفان خود به رقابت پرداخت.
سلیمانی افزود :تیم رده سنی بزرگساالن بانوان هیات ووشو قم نیز در بخش ساندا با ترکیب نازنین وثیقی ،سمانه یوسفزاده
و زهرا سواعد به میدان رفت و اعضای تیم تالوی این رده سنی خانمها نگار بیاتی ،عاطفه کمالیروستا ،زهرا جلیلی ،فاطمه
آبادانیان و مینو حاصلی بودند .وی ابراز کرد :تیم رده سنی نوجوانان در بخش ساندا با حضور فاطمه نوبهاری ،ستایش صادقی
و مائده عسگری و تیم همین رده سنی در بخش تالو با ترکیب پریسان قربانی ،بیتا عسگری ،شقایق تمکین ،مهدیس رستمی و
فاطمه نصراللهی با حریفان حاضر در این دوره از مسابقات به رقابت پرداخت.

بانوی دوومیدانیکار قمی روی سکوی سوم ایران

بانوی دوومیدانیکار استان قم با درخشش در پیکارهای قهرمانی بزرگساالن کشور مقام سوم و نشان برنز این
مسابقات را برای ورزش قم به ارمغان آورد.
برپایهاینگزارش،رقابتهایدوومیدانیقهرمانیبزرگساالنکشورباعنوانگرامیداشتزندهیادابراهیمنوحنژاد
در هر دو بخش آقایان و بانوان به انجام رسید و تیم اعزامی هیات قم در مجموع موفق به کسب هفت مدال شد که
یکی از آنها به بخش بانوان اختصاص داشت.
در این دوره از رقابتها تیم مردان هیات دوومیدانی استان قم موفق به کسب 6مدال شامل سه نقره و سه برنز شد،
ضمن اینکه دوومیدانیکاران مرد قم دو جایگاه هفتمی این دوره را نیز به خود اختصاص دادند اما در بخش بانوان
قم صاحب یک نشان برنز شد که آن را محدثه ابراهیمپور کسب کرد.
ابراهیمپور در مسابقات این دوره نماینده قم در رشته  400متر بود که با زمان  56ثانیه و  80صدم ثانیه در جایگاه
سوم ایستاد و صاحب نشان برنز شد ،رشتهای که مقام نخست و عنوان قهرمانی آن با زمان 56ثانیه و 25صدم ثانیه
به مریم ّ
محبی از تیم تهران اختصاص یافت و کژان رستمی از تیم هیات کردستان با زمان  56ثانیه و  57صدم ثانیه
نایبقهرمانشد.
در ردهبندی نهایی این رشته نگین عدالت از تیم هیات مرکزی با زمان  58ثانیه و  19صدم ثانیه در جایگاه چهارم
ایستاد ،سپیده صارمی از تیم هیات همدان با زمان 59ثانیه و 12صدم ثانیه پنجم شد ،مقام ششم با زمان 59ثانیه
و 36صدم ثانیه به مرضیه کمره از تیم هیات لرستان تعلق گرفت.
هفت مدال پیکارهای دوومیدانی قهرمانی بزرگساالن ایران در حالی به نمایندگان قم اختصاص پیدا کرد که در
مسابقات این دوره داوران قمی نیز حضور داشتند و قضاوت ورزشکاران شرکت کننده را انجام دادند ،فتاحی از قم
داور پرشها بود و خدمتکاری و قنبری به عنوان زمان سنج حضور داشتند.

استعفای کاندیدای مطرح از انتخابات فوتبال قم ؛

عالمی :اگر خودم را الیق نمیدانستم نمیآمدم
کاندیدایریاستهیاتفوتبالاستانقمگفت:درخودماین
لیاقت را دیدم که بتوانم به جامعه فوتبال خدمت کنم ولی در
همینمدتکوتاهوقتیکجفکریهارادیدمتصمیمبهانصراف
گرفتم.
در شرایطی که بین روزهای  21تا  29اردیبهشت ماه مدت
زماندرنظرگرفتهشدهبرایثبتنامکاندیداهایریاستهیات
فوتبالاستانقمبودوبعدازآنهیاتسهنفرهبررسیصالحیت
کاندیداها معرفی شد ،اما پیش از اعالم نظر این هیات سه نفره،
یکی از کاندیداها از شرکت در انتخابات کنارهگیری کرد.
حمید عالمی که هم اکنون مسوولیت ریاست هیات مدیره
شرکتهای صنعتی شهرک شکوهیه قم را بر عهده دارد و ظاهرا
بهدعوتواصرارموسفیدانوپیشکسوتانفوتبالقمواردعرصه
رقابت انتخابات هیات فوتبال استان قم قم شده بود خیلی زود
از حضور در این انتخابات انصراف داد.
وی در جمع خبرنگاران راجع علت انصراف خود را فضای
مسموم حاکم بر فوتبال قم عنوان کرد و گفت :من در خودم
این لیاقت را دیدم که بتوانم به جامعه فوتبال خدمت کنم ولی
در همین مدت کوتاه وقتی کج فکریها و بیادبیها را دیدم
تصمیمبهانصرافگرفتموازپیشکسوتانعزیزکهبهمنتکلیف

کرده بودند تقاضا کردم حقیر را معذور بدارند و این عزیزان هم
وقتیشرایطرادیدندوشنیدند،پذیرفتندومخالفتیباانصراف
مننکردند.
عالمی افزود :من به سه دلیل وارد این عرصه رقابتی شدم،
اول عشق به استان ،دوم نگرانی بابت جامعه جوانان قم و سوم
تاکید پیشکسوتان و دعوتی که این عزیزان و بزرگواران از من
به عمل آوردند ،به همین خاطر به انتخابات ورود پیدا کردم و
امید داشتم که از ظرفیت خودم و دوستانم برای ارتباط صنعت،
دانشگاه و ورزش گام اساسی بردارم.
وی خاطرنشان کرد :اعتقاد داشتم که تنها راه نجات و برون
رفت از فوتبال همین نگاه مثلثی است ولی وقتی فضای حاکم
بر فوتبال قم را سنگین دیدم ،حس کردم اینجا جای من نیست
و گویا در فوتبال هستند کسانی که الیقتر از من و قویتر از من
ً
باشند قطعا آنها بیشتر از من میفهمند و بهتر از من تشخیص
میدهند و حضور بنده را بیتأثیر میدیدند.
کاندیدای مستعفی ریاست هیات فوتبال قم ابراز کرد :با
این حال من تکلیف خودم را انجام دادم و در انتخابات هیات
فوتبال ثبتنام کردم ولی دیدم دیگران فریاد میزنند ما از تو
سرتر هستیم ،ما به تو نیاز نداریم ،ما میتوانیم و از تو با توانتر

هستیم ،من در این فوتبال نه به دنبال به دست آوردن جایگاه
اجتماعی بودم و نه به دنبال پول و نه عقده ریاست داشتم،
دوستانم و پیشکسوتان عزیز به من تکلیف کردند و آمدم.
وی در پایان اظهار کرد :امروز خوشحال هستم که به تکلیف
خودم عمل کردم ،من واقعا در خودم میدیدم که بتوانم به
کمک دوستانم و به کمک تیمم به فوتبال قم کمک کنم و این
تیم میتوانست ظرفیت خوبی برای رشد و توسعه فوتبال قم
ً
باشد ،طبیعتا وقتی این تیم شرایط حاکم بر فوتبال قم را دیدند

دچار یاس و بیانگیزگی شدند.
در مدت زمان ثبتنام کاندیداهای هیات فوتبال استان
قم نفراتی همچون قدرتالله باقری ،محسن رمضانبیگی،
سعید گائینی ،سعید برقعی ،حمید عالمی ،اکبر روحپرور،
علی هاشمی ،اسماعیل زند و مهدی رضایینژاد کاندیدای
ریاست این هیات ورزشی شدهاند و به جز زند و عالمی که از
کاندیداتوری کنارهگیری کردهاند ،سایر نفرات در مرحله تایید
صالحیتهستند.

حامدکاویانپور:

انگیزهپرسپولیسیهابرایقهرمانیستودنیاست

پیشکسوتتیمفوتبالپرسپولیسگفت:انگیزهبازیکنانوکادرفنیتیمبرایکسب
پنجمین قهرمانی متوالی ستودنی است .تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری معوقه از
هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال ،موفق شد تا در اصفهان ذوبآهن را شکست
دهد و هم امتیاز با سپاهان در صدر جدول قرار گیرد« .حامد کاویانپور» روز شنبه
در گفتوگو با خبرنگار ایرنا در مورد برتری سرخپوشان برابر ذوبآهن ،فهرست تیم
ملی ،شانس قهرمانی سرخپوشان ،اتفاقات جنجالی پیش از دیدار با ذوبآهن و ...
صحبتهایی انجام داد که در زیر میخوانید:
دیدار با ذوبآهن را چطور دیدید؟
بازیخوبیبودوپرسپولیسعملکردخوبیدراینمسابقهداشت.بازیکنانبهخوبی
توانستند هوشمندانه بازی را کنترل کنند و به نتیجه دلخواه برسند و سه امتیاز بازی

را کسب کنند.
زمانی که پرسپولیس از حریف عقب افتاد به نظر تیم برای به ثمر رساندن گل
کمی استرس داشت .این موضوع را قبول دارید؟
طبیعی است که بازیکنان برای جبران نتیجه عجله داشته باشند اما در این دیدار
مشخص شد که نباید به موفقیت این پرسپولیس شک کرد .پرسپولیس با وجود اینکه
گل اول را دریافت کرد اما رفته رفته به دروازه حریف نزدیک شد و توانست بازی را
برگرداند.حتیتعدادگلها میتوانستخیلیبیشترازاینباشد.
گل ذوبآهن روی اشتباه فردی به ثمر رسید .این موضوع نگران کننده نیست؟
این اشتباهات برای هر فردی ممکن است رخ دهد و نباید تنها به خاطر یک اشتباه
به بازیکنی انتقاد کرد .مهم واکنش تیم به این گل بود که همه بازیکنان تالششان را
مضاعف کردند تا نتیجه را برگردانند و این اتفاق هم به بهترین شکل اتفاق افتاد .اتفاقا
این نکته مثبتی بود که همه تالششان را مضاعف کردند تا نتیجه را جبران کنند .این
نشان از تیم بودن پرسپولیس است.
اما پیش از بازی اتفاقاتی برای اتوبوس پرسپولیس رخ داد که قشنگ نبود؟
واقعا این اتفاقات جای تاسف دارد .در رقابتی سالم تالش میکنیم تا جام بگیریم و
فوتبالی به حقمان میرسیم .این کارها زیبنده نیست و امیدوارم دیگر شاهد تکرار آن

درفوتبالنباشیم.
پرسپولیس با این برتری با سپاهان هم امتیاز شد .به نظر رقابت برای قهرمانی
نسبت به سالهای قبل فشردهتر است؟
رقبت فشرده است اما در نهایت مطمئن باشید این پرسپولیس است که قهرمان
خواهد شد .امیدوارم همین روند خوب تا پایان لیگ حفظ شود.
مس رفسنجان ،فوالد ،گلگهر ،آلومینیوم اراک ،تراکتور ،ماشینسازی و پیکان
رقبایپرسپولیسبرایرسیدنبهپنجمینقهرمانیمتوالیهستند.اینراهقهرمانی
سرخپوشانراچطورمیبینید؟
راه سختی پیش روی پرسپولیس است اما تیم روند خوبی را در پیش گرفته و امیدوارم
با حفظ همین روند قهرمانی پنجم را شاهد باشیم .به طور قطع راه آسان نیست اما
بازیکنان از پس این کار بر خواهند آمد.
فهرست تیم ملی هم برای مقدماتی جام جهانی اعالم شد .تیم ملی با این
نفراتمیتواندموفقشود؟
لیست تیم ملی منطقی بود هر چند جای نفراتی مانند میالد سرلک در این فهرست
خالی بود اما بهترین نفرات به تیم ملی دعوت شدند و امیدوارم که بتوانند در مسابقات
حیاتی پیش رو موفق باشند.

سیاسی7

 شماره 5279ت وچهارم 
یکشنبه -نهم خردادماه  -1400سال بیس 

محمدهاشمی:

اگر مردم بیایند ،اتفاقات به گونه دیگری رقم میخورد

ً
یک عضو هیات موسس حزب کارگزاران سازندگی گفت :لزوما نباید نگاه مردم و
شورای نگهبان یکی باشد و این مردم هستند که حرف آخر را میزنند.
محمد هاشمی در گفتوگوبا ایلنا ،درباره این که اگر سال  ۹۲هنگامی که مرحوم
آیت الله هاشمی رد صالحیت شدند ،بزرگان کشور در آن زمان نسبت به برخی رد
ت چهرههایی
صالحیتها هشدارهایی را میدادند امروز دیگر شاهد رد صالحی 
همچون علی الریجانی و اسحاق جهانگیری نبودیم ،گفت :اظهارنظرها و عقاید
مختلف و متفاوت است ،این گونه نیست که اگر آن زمان طور دیگری رفتاری میشد
امروز به گونه دیگری اقدام میکردند .نکته مهمی که وجود دارد این است که در
منش و سیره آقای هاشمی قهر کردن از صندوق رأی نبود ایشان اگر اتفاقی برایش
میافتاد آن را به فرصت تبدیل میکرد.
سال  ۹۲آیتالله هاشمی رأی  ۳درصدی روحانی را به باالی  ۵۱درصد
رساند
این فعال سیاسی یادآور شد :سال ۹۲هنگامی صالحیت آقای هاشمی را احراز و
تائید نکردند ،ایشان آقای روحانی را مطرح کرد و رأی  ۳درصدی وی را به باالی ۵۱
درصد رساند و یک حماسه صورت گرفت ،در واقع آقای هاشمی برخالف کسانی
که ایشان را احراز صالحیت نکردند و خواستند که در مدیریت اجرایی کشور به هر
دلیلی نقش نداشته باشد ،از شرایط ایجاد شده به گونه دیگری استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد :هر نهاد ،سازمان و گروهی وظایف و اختیاراتی دارد که بر
مبنای آنها عمل میکند و تصمیم میگیرد اما دیگران هم به همین دالیل وظایفی

دارند و حرف خودشان را میزنند و اعتقادم بر این است در این فضا حرف آخر را
مردممیزنند.
اگر مردم با صندوق رای قهر نکنند ،اتفاقات به گونه دیگری رقم خواهد
خورد
هاشمی با اشاره به این که امروز شورای نگهبان حرف خودش را زده است و
مسئولیتش را انجام داده است اما این پایان کار نیست بلکه آغاز کار است ،اظهار
داشت :اختیار دست مردم است ،آنان هستند که حرف آخر را میزنند معتقدم
اگر مردم طبق تجاربی که در این  ۴۰سال داشتهایم به گفته مرحوم هاشمی پای
صندوق های رأی بیایند و قهر نکنند ،اتفاقات به گونه دیگری رقم خواهد خورد.
وی با بیان این اگر مردم نامزدی که مورد نظرشان است را انتخاب کنند در واقع
حماسه خلق کردهاند ،گفت :شورای نگهبان حرف خودش را زده است و مردم هم
ً
 ۲۸خرداد میتوانند حرف خودشان را بزنند ،قرار هم نیست لزوما حرف مردم با
شورای نگهبان یکی باشد کما این که در سال  ۹۲و  ۷۶متفاوت بود.
با حمایت همتی شاهد رویکرد دیگری در انتخابات خواهیم بود
هاشمی درباره این که امروز اسحاق جهانگیری که معاون اول رئیسجمهور است
و یا علی الریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشته است رد صالحیت شدهاند،
عنوان کرد :آقای جهانگیری و آقای الریجانی هیچ کدامشان به پای آقای هاشمی
که رد صالحیت شد ،نمیرسیدند .ایشان از اول انقالب و نهضت و آغاز مبارزات
از سال  ۱۳۳۰حضور داشتند و نظیر شخصیتش را در کشور نداشته و نداریم ،اما

مشاهده میکنیم هنگامی یک چنین شخصیتی احراز صالحیت نمیشود و عدم
احراز برایش میزنند او تهدید را به فرصت تبدیل میکند.
وی ادامه داد :احترام آقایان الریجانی و جهانگیری را دارم اما این که میپرسید چه
اتفاقی میافتد؟ میگویم اگر طبق مشی و منش آقای هاشمی رفتار کنند ،یعنی
بیایند بین یکی از کاندیداهای موجود بایستند ،بهتر خواهد بود؛ به طور مثال اگر
نظر من را بخواهید آقای همتی یکی از افرادی است که از ابتدا همراه آقای هاشمی
بودهاستوایشانبهآقایهمتیبسیاراعتمادداشت؛مخصوصادرحوزهاقتصادی
که امروز محل اصلی مشکالت کشور است ،اگر داوطلبان رد شده از چنین چهرهای
حمایت کنند ،شاهد رویکرد دیگری در انتخابات خواهیم بود.
مردم میخواهند خودشان و فرزندشان معیشت و اشتغال داشته باشند
هاشمی بیان کرد :آقای همتی بسیار خدمت کرده است ،تحصیالتش مرتبط با
اقتصاد و صاحب نظریه است؛ امروز هم بیشترین مشکالت کشور اقتصادی است.
همه از معیشت و گرانی گالیه دارند .حال که آقای جهانگیری و الریجانی احراز
صالحیت نشدند اما شخصیتی مثل آقای همتی صالحیت گرفته است و به نظرم
این یک فرصت است و این دو فرد میتوانند به پشت وی بیایند و این تهدیدی که
وجود دارد را به فرصت تبدیل کنند.
اینفعالسیاسیتاکیدکرد:شوراینگهبانخواستهرئیسمجلسومعاوناولدر
این دوره از انتخابات نباشند ،عیبی ندارند این افراد بیایند کسی را بفرستند که آنها
را هم بتواند نمایندگی کند البته در حال حاضر بحث نمایندگی آنان نیست بحث
حل مشکالت کشور است.
وی خاطر نشان کرد :امروز برای مردم اقتصاد اولویت اول را دارد؛ مردم میخواهند
خودشانوفرزندشانمعیشتواشتغالداشتهباشند.امروزقدرتپولملیومسائل
اقتصادیبسیارمهماستحالیکاقتصادانباتجربهبههردلیلیتائیدشدهاست؛
پس میتوان از این فرد حمایت کنند.
منش و روش آقای هاشمی همیشه حالل مشکالت کشور است
هاشمی یادآور شد :منش و روش آقای هاشمی همیشه حالل مشکالت کشور
بوده است و اگر کسی امروز به آنها تمسک کند ،مشکالت کشور حل خواهد شد و
معتقدم اگر ایشان امروز زنده بود ،به دکتر همتی رأی می داد.
عملکرد دولت روحانی به عملکرد رئیس بانک مرکزی ارتباطی ندارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی دولت
حسن روحانی بوده است و عدهای بخشی از مشکالت اقتصادی کشور را متوجه
وی میدانند با این وجود وی شانس پیروزی دارد؟ گفت :آقای دکتر همتی را آقای
هاشمی سال  ۹۲به آقای روحانی پیشنهاد دادند که ایشان را برای بانک مرکزی
بگذاریداماایشانقبولنکردندوعدهایهمنگذاشتندایناتفاقبیفتد،زمانیآقای
همتی را در رأس بانک مرکزی قرار گرفت که دالر  ۲۰هزار تومان بود ،وی دالر را تا
مرز یازده هزار تومان هم آورد ،منتها در بقیه موارد شرایط به گونهای پیش رفت که
او نمیتوانست کار دیگری انجام دهد .معتقدم چنین فردی در رأس باشد تفاوت
دارد با این که ۳۰الی ۴۰مدیر آنجا دور هم نشستند و باید تصمیم جمعی بگیرند .
هاشمی گفت :عملکرد دولت روحانی به عملکرد رئیس بانک مرکزی ارتباطی
ندارد ،دولت باید پاسخگو عملکرد خودش باشد.

دست رد جبهه اصالحات به حمایت از مهرعلیزاده و همتی؛

«نامزدسازی» برای اصالحطلبان در انتخابات۱۴۰۰

درحالی که جبهه اصالحات ایران تاکید دارد در لیست ۷
نفره کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ کاندیدایی ندارد اما
برخی رسانه ها در تالش برای منتسب کردن مهرعلیزاده به
عنوانکاندیدایجریاناصالحاتهستند.
«نامزدی برای معرفی به مردم در انتخابات  ۱۴۰۰نداریم»؛
گویا ،واضح و بدون نیاز به هرگونه تفسیری؛ موضع «جبهه
اصالحات ایران» درباره انتخابات پیشروی ریاستجمهوری
است؛ اعالم موضعی که پس از عمومی شدن نظر شورای
نگهبان درباره نامزدها و رد صالحیتهای گسترده نامزدها
منتشرشدهاست.
آب سرد بر پیکره اصالحات
پسازآنکهلیستمدنظرشوراینگهباننامزدهایانتخابات
ریاستجمهوری  ۱۴۰۰را مشخص کرد ،اصالحطلبان که
حداقل به تایید صالحیت اسحاق جهانگیری دل بسته
بودند ،آب سردی بر پیکرهشان ریخته شد .اسحاق جهانگیری
معاون اول دولت مستقر رد صالحیت شد یا به قول خود
شورای نگهبان ،صالحیتش احراز نشد .این در حالیست که
جهانگیری  ۴سال پیش هم برای ریاست جمهوری ثبتنام
کرد که شورای نگهبان صالحیت او را تایید کرده بود .حاال ۴
سال بعد ،شورا به نتیجهای متفاوت رسیده بود .با رد صالحیت
جهانگیرینخستینضربهبهامیداصالحطلبانواردشد.
مسعود پزشکیان دیگر چهره اصالحطلبان بود که روی او
حساب باز کرده بودند ۴ .سال وزیر بهداشت ۴ ،سال نایب
رییسی مجلس و نزدیک به  ۱۴سال نماینده مجلس بودن
در کارنامه پزشکیان دیده میشد ولی از نظر شورای نگهبان
صالحیتی برای نامزد شدن در انتخابات ریاستجمهوری
نداشت .تایید شدن پزشکیان حتی در صورت ردصالحیت
جهانگیری هم میتوانست امیدهایی هرچند کمرنگ را در
کمپین اصالحات زنده نگ ه دارد ولی با رد صالحیت او دومین
ضربه سخت به پیکرهی امید اصالحطلبان وارد آمد و پیکرهی
امید آنها به حالت احتضار افتاد.

اصالحطلبان برای این انتخابات امید زیادی داشتند که
یک فرد موثر از سوی این جریان نامزد شود یا فردی در حد
و اندازههایی پیدا شود که بتوانند او را تحت حمایت خود
بگیرند؛ آنها با چراغهایی کمسو که در حال پر نور شدن بود
نیمنگاهی هم به علی الریجانی داشتند .اما رد صالحیت علی
الریجانی ضربه نهایی بود به پیکرهی در حال احتضار امید
اصالحطلبان .علی الریجانی که  ۱۲سال ریاست مجلس را
برعهده داشت ۱۰ ،سال با حکم رهبری رییس صدا و سیما
بود ،نماینده جمهوری اسالمی در امور راهبردی با چین و …
را در کارنامه داشت ولی اینها هم برای شورای نگهبان متقاعد
کننده نبود و او را دارای صالحیت تشخیص ندادند.
امیدهایاصالحطلبانناامیدشد
پس از این ردصالحیتهای شگفتانگیز که شوک بزرگی به
صحنه سیاست ایران وارد کرد ،اصالحطلبان ماندند و پیکرهی
بیجانی به نام امید! آنها نه تنها نامزدهایشان تایید صالحیت
نشدند بلکه امیدهایشان هم برای باقی ماندن الریجانی و
حمایت از او ،ناامید شد .در اولین واکنش جبهه اصالحات
ایران که جامعترین تشکل اصالحطلبان است ،در بیانیهای
اعالم کرد که هیچ نامزدی برای معرفی به مردم ندارد .در
ٔ
«جبهه اصالحات ایران،
بیانیه این تشکل سیاسی آمده که
تمام تالش خود را ب ه کار گرفت تا انتخاباتی پرشور ،رقابتی و
مشارکتیباحضورنمایندگانجریانهایمتکثربرگزاروزمینه
برای حل مشکالت اساسی کشور و وضعیت ناگوار اقتصادی و
معیشت مردم فراهم شود .احزاب جبهه اصالحات با انتقاد از
فرآیند رسیدگی به صالحیتها این روند را بر کاهش اعتماد
و امید مردم موثر دانستهاند» .این بیانیه همچنین افزوده که
«از میان نامزدهای معرفیشده توسط اعضای مجمع عمومی
ٔ
جبههاصالحات ایران ۹ ،نفر ثبت نام کرده بودند و جبهه
میخواست از میان آنها نامزد نهاییاش را انتخاب کند .اما
با رد صالحیت ٔ
همه آنها ،اینک جبهه نامزدی برای معرفی به
مردم در انتخابات  ۱۴۰۰ندارد».

این تشکل سیاسی ۳۱ ،عضو از احزاب و تشکلهای
سیاسی اصالح طلبان و  ۱۵عضو حقیقی دارد؛ اعضای
حقیقی را همان  ۳۱عضو حقوقی یعنی احزاب و تشکلها
انتخاب میکنند .با بیانیه جبهه اصالحات ایران ،مشخص
شد که پرونده انتخابات  ۱۴۰۰برای اردوگاه اصالحطلبان به
پایان رسیده است .کما اینکه نظرسنجی مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران(ایسپا) هم در نظرسنجی که شامگاه ششم
خرداد یعنی دو روز پس از اعالم نظر شورای نگهبان منتشر
کرد ،اعالم کرد که میزان مشارکت در انتخابات نسبت به
هفتهی پایانی اردیبهشت ماه  ۷درصد کاهش داشته و به ۳۶
درصد رسیده است.
خاتمیزیرتیغانتقادات
سید محمد خاتمی رییسجمهوری دولت دوم خرداد هم
که به عنوان رهبر معنوی اصالحطلبان شناخته میشود ،در
پیامی به کنگره سراسری حزب توسعه ملی ایران اسالمی زبان
به انتقاد از اقدام شورای نگهبان گشود و نوشت« :آنچه این
روزها در جریان معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
رخ داده است ،ناشی از رویکرد ،برداشت و اقدامی است که
پیش از این هم عرصه را بر انتخاب مردم تنگ کرده و اینبار
بیپردهتر و بیپرواتر ظهور و بروز داشته است» .خاتمی از
سوی بخشی از بدنه اجتماعی اصالحطلبان به واسطه آنچه
عدم موضعگیریبه نفع مردم در جریان حوادث دی ۹۶و آبان
 ۹۸خواندهمیشود،زیرسختترینانتقاداتاست.
حاال موضعگیری خاتمی کمی محکمتر از قبل است و
جمهوریت نظام را مورد تهدید توصیف کرده است« :مهمتر
و تأسفآورتر از محرومماندن بخشهای مهمی از جامعه و
مطلوب خود آن است که
نامزد
جریانهای مختلف از داشتن ِ
ِ
بودن آن برای نظام سیاسی نفی
بودن رأی مردم و مبنا ِ
میزان ِ
میشود و در واقع جمهوریت نظام که مبتنی بر رأی آزاد ملت
است و روز به روز هم کمرنگتر شده است ،مورد تهدید جدیتر
قرار گرفته است و هیچ جریانی با هر وابستگی و رویکردی

که دارد نمیتواند و نباید نسبت به این خطر بزرگ بیتفاوت
باشد».
نامزدسازیبرایاصالحطلبان
اما در حالی که جمیع نظرات از سوی اصالحطلبان مبنی بر
عدم وجود نامزد مورد اقبالشان در انتخابات است ،خبرگزاری
فارس برای خالی نبودن عریضه اقدام به انتشار خبر حمایت
یکتشکلبینامونشانازکاندیداتوری«محسنمهرعلیزاده»
کرد .مهرعلیزاده معاون تربیتبدنی دوره دوم دولت خاتمی
است که برای انتخابات مجلس رد صالحیت شده بود .طبق
خبر ادعایی فارس« ،جبهه اصالحطلبان ایران» از مهرعلیزاده
اعالم حمایت کرده است و همین خبر را شاهدی بر وجود
نامزد اصالحطلبان در انتخابات  ۱۴۰۰گرفته است .اما این
خبر آنچنان بیپایه بود که ستاد مهرعلیزاده هم نسبت به
آن واکنش نشان داد و آن را «خبرسازی رسانههای وابسته
به نهادهای خاص ،به قصد تخریب و تفرقه» دانست و از آنها
خواست با «رعایت اخالق» از این امر بپرهیزند؛ هرچند که به
باورستادمهرعلیزاده«انتظاربیهودهای»است.
از سوی دیگر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی هم
که نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده از اعضای قدیمی
حزب کارگزاران است؛ اما کارگزاران تا این لحظه هیچ حمایتی
از او نداشته؛ چرا که این حزب از اعضای حقوقی جبهه
اصالحات ایران است و قاعدتا باید تابع تصمیم جمعی باشد.
همتی با اینکه از قدیمیهای کارگزاران است اما موضعگیری
سیاسی خاصی ندارد و در سالهای گذشته از ورود به میدان
سیاست پرهیز کرده است .به هر شکل نامزدهای اصالحطلب
از نگاه بدنه اجتماعی و همچنین تشکل فراگیر اصالحطلبان
پارامترهاییداردکهالاقلدرنامزدهایموجوددیدهنمیشود؛
از سوی دیگر شاید برخی نظیر فارس بخواهند از این لیست
 ۷نفره شورای نگهبان یک نامزد اصالحطلب بیرون بکشند
و برای القای وجود نامزد اصالحطلب ،دست به خبرسازی و
نامزدسازیبزنند.

بیانیهستادانتخاباتیمهرعلیزاده:

میتوان حماسهای دیگر از جنس دوم خرداد آفرید

ستاد انتخاباتی محسن مهرعلیزاده در بیانیهای با تاکید بر حضور مردم در انتخابات
تصریح کرد که وی به عنوان تنها نامزد انتخاباتی اصالح طلب تایید صالحیت شده  ،با
اعتقاد به قانون اساسی و منش اصالح طلبی ،معتقد است علیرغم همه محدودیتها و
گالیهها می توان حماسهای دیگر از جنس دوم خرداد آفرید.
محسن مهرعلیزاده در بیانیهای با تاکید بر حضور پرشور مردم در انتخابات ۲۸خرداد،
اعالم کرد :بار دیگر در آستانه انتخاباتی سرنوشت ساز قرار داریم .انتخابات حق و
تجلیگاه اراده ملت است .هیچ کس اجازه ندارد این حق را از ملت سلب کند .قرار
نیست منتظر باشیم کسی این حق را از سر لطف به ملت اعطا کند .بدون هیچ تردیدی
حق گرفتنی است  .ملت باید از حق قانونی خود تمام و کمال دفاع کند و از آن بهره
جسته و اراده خود را بر کرسی بنشاند.
در این بیانیه آمده است :شکی نیست که ملت ،از نهادهای بر آمده از یک انقالب
مردمی  ،این انتظار را داشت که شرایط حضور آزاد نامزدهای انتخاباتی با نگاههای
متکثر را فراهم نماید تا هر ایرانی با انگیزه و امید سرشار خود به تحقق اراده اکثریت و
اصالح و بهبود اوضاع امید داشته و هر تحول و تغییری را از مسیر صندوقهای رای
انتخابات فراهم شده ببیند .ای کاش چنین میشد .
در ادامه تاکید کرد :شکی نیست که جریان اصالحات علیرغم همه محدودیتها و
انسدادها  ،با امید به خرد و عقالنیت بزرگان کشور و به پشتوانه ملت  ،بزرگوارانه با همه
ظرفیتهای خود برای برگزاری یک انتخابات پرشور و سازنده وارد میدان خواهد شد.
عرصه سیاست عرصه واقعیات و ممکنات است .واقعیت این است که اصالح طلبان
خیر و صالح ملت و کشور را در انجام اصالحات اساسی در ساختارها و نهادها و رویه ها
 ،در مدار قانون میدانند و اعتقادی به تحول و دگرگونی مبتنی بر رویه های غیرقانونی
ندارند.
در بخش دیگری از این بیانیهآمده است :اصالح طلبان حاکمیت و حکومت
را ازآن ملت میدانند و آرزو دارند اراده ملت در همه امور جاری باشد و در رسیدن به

این آرزو پشتیبانی جز اراده ایزدمنان و مردم شریف ندارند و راهی جز ارتقای آگاهی
مردم و روزنهای جز انتخابات و مشارکت همه آحاد ملت در تعیین سرنوشت مام میهن
نمیشناسند.
ستاد انتخاباتی مهرعلیزاده در بخش دیگری از این بیانیه آورده است :به خوبی
میدانیم حریف پر زور است  ،همه امکانات و ابزارهای قدرت را در دست دارد  ،اراده
ملت را در تضاد با قدرت و منافع خود میداند و حاضر است به کاهش مشارکت مردم
و انجام ترکیب قوا به سرمایههای ملی به صورت متمرکز پرداخته و منافع ملی و صالح
ملترافدایمنافعخودکند،میخواهدانتخاباتیبیرونقوبیرمقبرگزارکندتانامزد

مطلوب خود را به ملت تحمیل کند  ،آرزو دارد اصالح طلبان و مردم در انتخابات شرکت
نکنندواگرشرکتمیکنندفقطبهنامزدانتخاباتیمطلوبشرایبدهند.
در این بیانیه آمده است :این قصه پرغصه سالهاست که در کشور ما جاری است.در
همه انتخابات گذشته همواره رقیب تالش کرده است عدم مقبولیت خود در نزد مردم
را با ایجاد محدودیتهای قانونی برای منتخبین مطلوب ملت پر کند .اما هر بار که ملت
در صحنه حاضر شده  ،پیروز میدان بوده است  .ملت بارها در پای صندوقهای رای با
قاطعیت و با رای منفی خود به رقیب همه ترفندها و مهندسیهای انحصار طلبان را به
هم ریخته است  .در این بیانیه آمده است :در آستانه این انتخابات نیز اصالح طلبان
پرچمدار خواست و اراده ملت اند  .زمان برای تصمیمگیری تنگ است  .دو راه در پیش
روست؛ تحریم گفته یا ناگفته انتخابات و پشت کردن به صندوقهای رای و تسلیم در
برابر خواست و اراده انحصار طلبان و یا حضور و تکرار دوباره با حداقلهای موجود و
نمایش دوباره حضور پر شور و سرشار از شور و اراده ملت .
ستادانتخاباتیمهرعلیزادهبهعنوانتنهانامزدانتخاباتیاصالحطلبتاییدصالحیت
شده  ،با اعتقاد به قانون اساسی و اصول و مشی و منش اصالح طلبی  ،معتقد است
علیرغمهمهمحدودیتهاوگالیههامیتوانحماسهایدیگرازجنسدومخردادآفرید
و دولت سوم خاتمی را تشکیل داد .آنچه اهمیت دارد خواست و اراده ملت و حیات و
تاثیر تفکر و جریان اصالح طلبی است و افراد جز نقشی برای نمایندگی این جریان و
اراده مردم ندارند  .در بخش پایانی این بیانیه آمده است :با نام خدا و اتکاء به ملت و
تحقق بیکم و کاست قانون اساسی و با اتکا به خرد و اراده ملت  ،از دلسوزان کشور ،
بزرگان و احزاب و تشکل های اصالح طلب و اقشار مردم دعوت میکنیم تا دست در
دست هم  ،در این برهه حساس  ،با حضوری دوباره با یاری و همیاری هم در مسیر
اصالح طلبی و تحقق اراده مردم و مقاومت در مقابل انحصار طلبی و تمامیت خواهی
پایمردی کنیم و پرچم پر افتخار اصالح طلبی و امید ملت را برافراشته نگه داریم و امید را
دوباره به ایران عزیز بازگردانیم .

انتخاباتریاستجمهوری۱۴۰۰؛

به کدام وعدهها نامزدها اعتماد کنیم؟

محمدرضارئیسی
سخنان تبلیغاتی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جهاتی،
قابل تامل است؛ گرچه بسیاری از آنان دولت تدبیر و امید را هدف قرار داده و
تالش داشته و دارند با آنچه زرنگی سیاسی میپندارند ،خود را مبرا از هرگونه
مسئولیت در اوضاع کنونی معرفی کنند ،اما آنچه اهمیت دارد ،نه قول و
قرارهای کلی و مبهم ،که برنامه منسجم و کاربردی است که وجه ممیزه هر
نامزدی خواهد بود.
در نبود سامان حزبی و تشکیالتی در رقابتهای کاندیداهای ریاست
جمهوری ،صحبت از برنامه و «سیاست» کلی حاضران در رقابت مهم ۱۴۰۰
اندکی دشوار است؛ در جوامعی که بار اصلی سیاستورزی بر دوش احزاب
ریشهدار و تشکلهای شناسنامهدار است ،از مدتها پیش از معرفی نامزدها،
دربارهبرنامهجزئیوعملیاتیبحثوتبادلنظرشدهونتیجهآن،بهشخصیت
حقیقی و تیم تبلیغاتی او ارائه میشود؛ با اینحال درباره ویژگیهای برنامه
نامزدهاوقابلیتراستیآزماییوعدهها،نکاتیمهممطرحاستکهکارزارهای
انتخاباتی هر نامزد و رایدهندگان ناگزیرند به آنها بیندیشد و دقت کنند.
 .۱زیربنای فکری و عقیدتی
سطح سواد و آگاهی جمعیت بزرگی از مردم ایران به حدی رسیده است
که تفاوتهای نظری و عملی رویکرد یک کاندیدا را درک کنند؛ کاندیدایی
که زیربنای فکری و عقیدتی خاصی دارد نمیتواند شعارها و برنامههایی را
وعده دهد که با اندیشهاش همخوانی ندارد؛ بزرگترین خطایی که یک نامزد
میتواند مرتکب شود ،درغلتیدن به ورطه شعارهایی است که نه با گذشته او
همخوانی دارد نه با مبانی فکری کنونی او.
 .۲پرهیز از ابهام و کلیگویی
به نظر میرسد مهمترین ویژگی برنامه انتخاباتی یک نامزد باید دور از
کلیگویی و ابهام باشد؛ عبارات کلی و گنگی همچون تالش برای بهبود
اقتصاد ،توجه به مردم ،مبارزه با فساد ،رفع گرانی و تورم هرگز نمیتواند
بیانگر برنامه و جهتگیری خاص یک طرف رقابتها مطرح باشد؛ تجربه
انتخابات دورههای گذشته نشان داده مردم هرگز تحت تاثیر اینگونه شعارها
ووعدههایکلیوعمدتاتبلیغاتیقرارنمیگیرند.
.۳انسجاموهماهنگیبرنامهها
نگاهی گذرا به جنبههای مختلف برنامههای اعالمی یک نامزد ،به خوبی
انسجام و یکپارچگی یا عدم آن را آشکار میکند؛ نامزدی که در حوزههای
اقتصاد وعده میدهد ،هرگز نمیتواند نسبت به سیاست خارجی بیتفاوت
باشد که تاثیر مستقیمی بر اوضاع داخلی دارد؛ همینگونه است هماهنگی و
انسجام برنامهها در حوزههای مختلف فکری ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی
واجتماعی.
.۴قابلیتاجراییوعملیاتی
شعارهای کلی و دور از ساحت اجرا و حتی عقل و مصلحت هرگز نمیتواند
حاصلی برای نامزدها داشته باشد؛ در شرایط دشوار کنونی که جامعه درگیر
معضالت و دشواریهای گوناگون است ،ارائه یک برنامه معقول و قابل
اجرا وظیفه دینی ،اخالقی و ملی هر کاندیدایی است؛ هرگونه آرزواندیشی
و ایدهآلگرایی محض بدون ارائه راهکار مشخص عملی ،حاصلی جز
سردرگمی و پیچیدهتر شدن کالف مشکالت موجود نخواهد داشت .تقوای
سیاسی و اخالقی هر نامزدی در بستر شعارها و گستره وعدههای دور و دراز
او قابل سنجش است.
 .۵موضوع بسیار مهم فرهنگ
چنانچه رهبر معظم انقالب در سخنان نوروزی خود اشاره کردند« ،مساله
بسیار مهم فرهنگ» یکی از شاخصهای سنجش قابلیت اجرایی و مدیریتی
نامزدهاست؛ غفلت از مقوله فرهنگ و هنر و تکیه عوام پسندانه به معیشت
و اقتصاد معیار مهمی است که نشان میدهد یک شخصیت خاص ،در تراز
رئیسجمهوریاستیاخیر.
 .۶مشاوران و همکاران متخصص
تردیدی نیست که یک شخصیت واحد ،حتی اگر بسیار جامع و اهل دانش
باشد ،نمیتواند همزمان در همه حوزههای فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست،
اجتماعودیپلماسیصاحبنظرباشد؛بنابراین ،توجهبه مشاورانوهمکاران
نزدیکیککاندیداتاحدزیادیمیتواندداناییوتوانایییکرئیسجمهوری
احتمالی را محک بزند؛ انتخاب افراد کاردان و دلسوز ،ضمن همراهی و
هدایت مناسب نامزدها ،وسعت نظر یک کارزار موفق انتخاباتی را نیز آشکار
میکند.
.۷پیشینهاجراییومدیریتی
در زمانهای که در کسری از ثانیه ،اخبار و انگارههای مهم قابل ارسال و بازنشر
است ،هیچ کاندیدایی نمیتواند فارغ از گذشته فکری-عملی خود ،ادعای
مجردی مطرح کند؛ نگاه دقیق مردمی که این روزها بیشتر از زمان دیگری به
اطالعاتورسانههادسترسیدارند،بهراحتیبهسوییکشخصیتجذبیا
ازآندورنمیشود.سابقهعقیدتی،عملی،اجرایی،مدیریتیوسخنورییک
نامزدبهخوبینشانگرمیزانپایبندیاوبهشعارهاییاستکهمطرحمیکند.
.۸تناسبامکاناتومقتضیات
همه جوامع بشری ،امکانات و مقدورات مشخص و محدودی دارند
که هرگونه برنامهریزی و سیاستگزاری باید در چارچوب آن انجام شود؛
نامزدی که بدون توجه به محدودیتها و دارایی های سرزمینی ،سرمایه
ای ،فکری ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و جغرافیایی شعار میدهد و
وعده های بی سرانجام را بی محابا عرضه میکند ،نمیتواند قابل اعتماد
واطمینانباشد.
 .۹محدوده اختیارت و وظایف
با اینکه ریاست جمهوری دومین مقام عالی کشور و نخستین مدیر اجرایی
نظام است ،اما همگان میدانند محدوده اختیارات خاص و حیطه عمل
مشخصی دارد؛ طرح شعارها و وعدههایی که اساسا خارج از توان منصب
ریاست جمهوری و قوه مجریه است ،یا ناشی از عوامفریبی است یا ناآگاهی و
جهل؛جهالتیکههزینهگزافآنرانهفقطشعاردهنده،بلکهعمومجمعیت
میلیونی ایران خواهند پرداخت؛ از خسارات پنهان انگیزشی گرفته تا ضایع
شدن امید و آمال مردمی که آیندهای بهتر را انتظار میکشند.
.۱۰پذیرشمسئولیتوراستیآزمایی
از زمان ثبتنام داوطلبان تا این روزها که دامنه وعدهها دوچندان شده،
برخی افراد بدون اشاره به نقش فراقوهای و فراسازمانی در دیگر قوا و ارکان
کشور ،تالش دارند با فرار به جلو ،دامان خود را از هرگونه مسئولیتی پاک
نشان دهند .دقت در شیوه مواجهه یک نامزد با پرسشهایی که درباره
مسئولیت قبلی او مطرح میشود ،شاخص خوبی برای سنجش میزان
مسئولیتپذیری نامزدهاست .همینطور است قابلیت راستیآزمایی هر قول
مشخص و سخن شعاری ،که میتواند معیار مهمی باشد تا بتوان «وعده»ها را
از«واقعیت»هاتفکیککرد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه :روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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سفارش نامهاش به مالك اشتر ـ :هريك از تهىدستان را بر
در
ّ
زمامدار ،حقى است ب ه اندازهاى كه زندگىاش را سامان دهد و
زمامدار ،چنان كه بايد ،از عهده آنچه خداوند بر او واجب كرده،
ُ
برنيايد ،جز با كوشش و يارى جستن از خداوند و آماده كردن
خويش بر همراهى حق و پايدارى در انجام دادن آنچه بر او
آسان باشد يا دشوار .
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 نانواها نان را گران کردند
در حالی طی یک ماه اخیر قیمت نان بهشکل گسترده از سوی
نانواییها افزایش پیدا کرده است که دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور
همچنانمیگوید:هیچتصمیمیدربارهقیمتناناتخاذنشدهاست.

مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربریشهرداریقماعالمکرد:

ساماندهی پایانه شهدای ۷۲تن با
اقداماتزیربنایی

مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم با اشاره به ساماندهی
میدان شهدای  72تن با ساخت سکوهای مسافرگیری ،جدولگذاری ،موزاییک
فرش ،آسفالت و نصب دوربینهای ثبت تخلف و نظارتی گفت :لینک ارتباطی
ثبت اطالعات سفر با پایانه مرکزی اجرایی شد.
رضا پوریافر با اشاره به نیاز شهر قم در تأمین پایانههای مسافربری اظهار داشت:
با توجه به خروج ساخت پایانه جنوبی از دستور کار شهرداری ،ساماندهی
پایانههایمتمرکزونیمهمتمرکزازاهمیتبیشتریبرخورداراست.
مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربریشهرداریقموضعیتشهرقمرانسبت
به سایر شهرها مورد ارزیابی قرارداد و افزود :نیاز شهر قم در ساخت زیرساختهای
حملونقل مسافر فراتر از جمعیت ساکن آن بوده و با توجه به زائرپذیری و ورود
مسافران داخلی و خارجی باید با نگاه کالن به این حوزه توجه کرد.
پوریافر در ادامه به جایگاه و اهمیت میدان شهدای  ۷۲تن در جابهجایی مسافر
اشاره کرد و گفت :میدان شهدای  ۷۲تن بهعنوان یکی از ورودیهای شهر قم در
چند سال اخیر در جابهجایی مسافر نقش مهمی داشته است.
وی بههمریختگی و عدم ساماندهی میدان شهدای ۷۲تن را یکی از چالشهای
شهرداری دانست و اذعان کرد :در چند سال گذشته یکی از مهمترین و
پرچالشترین برنامههای سازمان ساماندهی این میدان بوده که باوجود همه
مشکالتاقداماتخوبیانجامشدهاست.
راهاندازی سامانه ثبت اطالعات سفر
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم ساخت جایگاه ویژه برای
مسافرگیری را نخستین اقدام در ساماندهی این میدان دانست و تصریح کرد:
جهت ساماندهی ،توقف و مسافرگیری اتوبوسهای عبوری در میدان شهدای
 ۷۲تن ،سکوهایی در مقابل سوهانیها ساختهشده و جدولگذاری ،موزاییک
فرش،آسفالت آن بااعتباری بالغبر سه میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال انجامشده
است .پوریافر یکی دیگر از اقدامات سازمان پایانهها و مسافربری شهرداری قم
را تجهیز پایانه شهدای  ۷۲تن به دستگاه  UPSدانست و ادامه داد :با نصب
دوربینهای ثبت تخلف و نظارتی در میدان شهدای  ۷۲تن ،کنترل خوبی بر
ترافیک این میدان اعمال میشود .وی اجرای لینک ارتباطی این پایانه با پایانه
مرکزی را نیز اعالم و افزود :بهمنظور ثبت اطالعات سفر بهصورت آنالین لینک
ارتباطی میدان شهدای  ۷۲تن با پایانه مرکزی نیز راهاندازی شده که اقدام
مطلوبیدرجهتهوشمندسازیجابهجاییمسافرمحسوبمیشود.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم در پایان یادآور شد :تا
پایان سال و طبق طرح جامع ترافیک شهر و در دستور کار قرار گرفتن ساماندهی
پایانههای متمرکز و نیمهمتمرکز مانند پارکسوار شمالی ،پایانه خرمشهر و پایانه
فدکوهمچنینپایانهمسجدمقدسجمکرانمیتوانیممدیریتخوبینسبتبه
ورود و خروج مسافران از شهر قم داشته باشیم.
مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقمخبرداد:

نصب و راهاندازی کارواش مکانیزه
اتوبوسهایشهری

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقمازنصبوراهاندازیکارواشمکانیزه
اتوبوسهای شهری خبر داد و گفت :دستگاه کارواش مکانیزه به مبلغ 31میلیارد
ریال خریداریشده و در مرحله احداث سوله جهت نصب و راهاندازی آن هستیم.
علی نیک با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب در حوزه حملونقل عمومی
شهری اظهار داشت :یکی از عوامل افزایش اقبال شهروندان در استفاده از
حملونقل عمومی و کاهش سفرهای درونشهری با خودروی شخصی ،ارائه
خدماتمطلوباست.مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقماصالحخطوط
اتوبوسرانی و کاهش زمان سفر را یکی از اقدامات سازمان در افزایش سهم ناوگان
اتوبوسرانی در سفرهای درونشهری دانست و افزود :اصالح خطوط اتوبوسرانی
از قطری به شعاعی و رعایت سرفاصلههای حرکت اتوبوسها در سال گذشته و
بر طبق مطالعات طرح جامع ترافیک در شهر انجام شد .نیک رعایت بهداشت
و نظافت اتوبوسها را مورد توجه قرارداد و ابراز کرد :یکی از چالشهای سازمان،
شستشویی اتوبوسها در پایان ساعت کاری بهصورت روزانه بوده که با خرید
دستگاه کارواش مکانیزه این معضل بهزودی حل میشود .وی از احداث سوله
جهت نصب و راهاندازی کارواش مکانیزه سازمان خبر داد و گفت :دستگاه کارواش
مکانیزه سازمان به مبلغ  ۳۱میلیارد ریال خریداریشده و در مرحله احداث سوله
جهت نصب و راهاندازی آن هستیم .نیک ادامه داد :با توجه به شیوع ویروس کرونا
و اهمیت حفظ بهداشت و نظافت اتوبوسها ،احداث سوله و نصب و راهاندازی
کارواش مکانیزه در اولویت برنامههای سازمان در سال ۱۴۰۰قرارگرفته است.
مدیر منطقه دو شهرداری قم مطرح کرد:

هدفگذاریتوسعهسرانههای
ورزشی و فرهنگی

مدیر منطقه دو شهرداری قم گفت :در حال حاضر محل ارائه خدمات به
شهروندان منطقه در ساختمان مشترک با منطقه 6قرار دارد که تا پایان شهریورماه
ساختمان اداری منطقه  2تکمیل میشود و ارائه خدمات این منطقه به خیابان
پاسداران در خیابان جواداالئمه(ع) منتقل خواهد شد .رضا رحیمی در خصوص
منطقه دو قم و ویژگیهای شاخص آن اظهار داشت ۱۰ :درصد از مساحت قم را
محدوده منطقه دو در برگرفته که شامل جنوب بلوار توحید تا نیروگاه حرارتی در
جاده اراک و بوستان جوان شده و جاده معدن نیز جزء حریم این منطقه است.
مدیر منطقه دو شهرداری قم با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰هزار واحد مسکونی در
منطقه ۲ساختهشده است ابراز کرد ۲۰۵:هزار نفر از جمعیت که شامل ۲۰درصد
جمعیت استان قم بوده در این منطقه هستند که نشاندهنده تراکم جمعیتی
منطقهاست.رحیمیبااشارهبهاجرایبرخیازپروژههادرجهتحمایتازجوانان
مستعدمنطقهگفت:باتوجهبهشرایطورزشیوفرهنگیبودنجامعهآماریمنطقه
دو ،ورزشگاه شهید عزیززادگان در زمینی به مساحت دو هزار و  ۴۰۰مترمربع و با
زیربنایی بیش از  ۱۰۰۰متری و با اعتباری بالغبر  ۲۳میلیارد تومان در چند روز
گذشته به بهرهبرداری رسیده است .وی با تأکید بر اینکه هدف شهرداری اجرای
پروژههاییدرزمینهفرهنگیوورزشیدرسطحمنطقهبرایکاهشمحدودیتهای
فعلی بوده تا بتوانیم از جوانان منطقه برای بروز استعدادها و تواناییها حمایت
کنیم ،افزود :منطقه دو استعدادهای خوبی در رشتههای مختلف ورزشی و حضور
در فعالیتهای اجتماعی دارد .مدیر منطقه دو شهرداری قم با اشاره به آخرین
وضعیت احداث ساختمان اداری منطقه دو شهرداری یادآور شد :در حال حاضر
محل ارائه خدمات به شهروندان منطقه در ساختمان مشترک با منطقه  ۶قرار دارد
کهتاپایانشهریورماهساختماناداریمنطقه ۲تکمیلمیشودوارائهخدماتاین
منطقهبهخیابانپاسداراندرخیابانجواداالئمه(ع)منتقلخواهدشد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم مطرح کرد:

احداثبوستانخیابانشهید
ربانینژادبااعتبار ۲۵میلیاردریال

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :بوستان خیابان
شهید ربانینژاد در محدوده شهرک شهید زینالدین به وسعت 6هزار مترمربع در
سالجاریافتتاحمیشود.پیامجوادیانبااشارهبهاحداثبوستانخیابانشهید
ربانینژاد در محدوده شهرک شهید زینالدین اظهار کرد :احداث این بوستان با
مساحت حدود ۶هزار مترمربع از سال ۹۸آغازشده و در حال حاضر پیگیری برای
احداث سیستم روشنایی و عملیات اجرایی سیستم آبیاری و کاشت در حال انجام
است .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه تا پایان
سال این عملیاتها تکمیلشده و بوستان در اختیار مردم قرار میگیرد افزود:
شهرداری بیش از  ۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان در این پروژه هزینه کرده است و
درطراحیاینبوستاناستفادهحداکثریازگونههایپایداروچندسالهوپوششی
و سازگار با اقلیم قم در دستور کار بوده است.

آخرین وضعیت شیوع کرونا دراستان قم
َ
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :تعداد فوتیهای کرونایی در قم طی ۲۴ساعت گذشته ۲تن بوده که این آمار در
مقایسه با روز قبل تغییری نکردهاست .به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر در
َ
گفت و گویی با اشاره بهآخرین وضعیت کرونا در قم اظهار داشت :در شبانه روز منتهی بههشتم خردادماه ۵۹تن با عالم
َ
قطعی کرونا توسط اورژانس مراکز درمانی قم مورد پذیزش قرار گرفتند.وی با اشاره بهاینکه  ۴۳تن از بیمارانی که طی
روزهای گذشته بستری شده بودند نیز ترخیص شدند گفت ۲۰۸ :بیمار در مراکز بیمارستانی قم تحت معالجه و درمان
َ
قرار دارند که  ۴۷تن از این افراد بهعلت وخامت اوضاع جسمانی در بخش مراقبتهای ویژه نگهداری میشوند.رئیس
دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :از ۲۶۳آزمایش کرونای صورت گرفته نتیجه ۸۶مورد مثبت شد.وی بیان کرد :از ابتدای
اجرای طرح واکسیناسیون کرونا در قم  ۴۲هزار و  ۵۴۸دوز واکسن تزریق شدهاست.
محمد علی نجفی در زندان است
وکیل مدافع محمدعلی نجفی با بیان اینکه موکلم یک سوم از دوران حبس خود را گذرانده است و مشمول آزادی
مشروط می شود گفت :ما تقاضای آزادی مشروط را دادیم ولی هنوز با آن موافقت نشده است .حمیدرضا گودرزی در
گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد :موکلم در ایام عید به مرخصی آمد و همان روز اول تب و لرز داشت و بعد از
آزمایشات مشخص شد کرونا دارد و ۱۵روز قرنطینه شد.وی افزود :بعد از پایان قرنطینه و بهبودی ،موکلم دوباره به زندان
بازگشت.گودرزی در پایان گفت :موکلم یک سوم از دوران حبس خود را گذرانده است و مشمول آزادی مشروط می شود
و ما تقاضای آزادی مشروط را دادیم ولی هنوز با آن موافقت نشده است.

طرح:محمدعلیرجبی

استاندار قم اعالم کرد:

ممنوعیت سفر به قم از  ۱۲تا  ۱۷خرداد
داشته باشد .وی همچنین جامعه هدف فراخوان
شده برای واکسیناسیون را به این امر مهم فرا خواند
و ابراز امیدواری کرد هم استانی های گروه ّ
سنی ۷۰
سال و بیشتر در اسرع وقت برای واکسینه کردن خود
بهیکیازمراکزواکسیناسیونمراجعهکنند.
تاکید بر روشنگری مردم برای تزریق واکسن
کرونا
سرمست همچنین از اهالی قم تقاضا کرد با عدم
مسافرت در این ایام و ماندن در خانه ،به کنترل بیشتر
بیماری کرونا و مواجه نشدن با موج جدید این بیماری
کمککنند.استاندارقمدرعینحالآخرینوضعیت
رنگ بندی استان را نارنجی توصیف کرد و افزود :شهر
و استان قم همچنان در وضعیت نارنجی کرونایی
است و بر این اساس ،محدودیت ها نیز بر اساس
وضعیتنارنجیإعمالخواهدشد.
استاندار از همکاری مردم در مدیریت موج چهارم
کرونا تقدیر کرد و از همشهریان خواست در ایام
تعطیالت در خانه بمانند .استاندارقم؛ همچنین در

استاندار قم؛ سفربه قم از  ۱۲تا  ۱۷خرداد ممنوع
است و رانندگان متخلف یک میلیون تومان جریمه
خواهندشد.
بهرام سرمست دیروز و در گفت و گو با خبرنگاران
با اشاره به نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا خاطر
نشان کرد :در این نشست و به منظور پیشگیری و
مقابله با بیماری کرونا و کنترل این بیماری ،رفت و آمد
خودروهای شخصی در ایام تعطیالت نیمه خرداد از
ظهر روز چهارشنبه دوازدهم خرداد تا ظهر روز دوشنبه
هفدهم خرداد ماه ممنوع اعالم شد.
وی افزود :بر این اساس جریمه خودروهای متخلف
در شهرهای قرمز و نارنجی ،یک میلیون و در شهرهای
با وضعیت زرد کرونایی  ۵۰۰هزار تومان خواهد بود.
استاندار قم با تشکر از همراهی هم استانی های
قمیبرایعبورازموجچهارماظهارکرد:خوشبختانه
در استان قم در حال کاهش بستری ها و فوتی ها
کرونایی در بیمارستان های هستیم و امیدواریم این
روند با همراهی بیشتر هم استانی های عزیز ادامه

نشستکمیتههماهنگیواکسیناسیونکرونابرلزوم
روشنگری مردم در تزریق واکسن کرونا با بهره مندی از
ظرفیتهای موجود در استان تاکید کرد.
سرمست همکاری دستگاهها و نهادها در استان
را کم نظیر توصیف کرد و گفت :از این ظرفیت برای
اقناع عمومی در تزریق واکسن کوید  ۱۹استفاده
کنید.

برونسپاری تمام خدمات شهرسازی تا پایان سال آینده

رابههیچوجهنداشتهباشند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم یادآور شد :حرکت به سمت ارائه
خدمات نوین و الکترونیک به شهروندان از دو سال گذشته در معاونت شهرسازی،
معاونت برنامهریزی و سازمان فاوا آغاز و در این زمینه نیز از کالنشهرها عقب
نیستیم ،بلکه در برخی موارد نیز از سایر کالنشهرها جلو هستیم.
جانقربان با اشاره به اینکه کرونا هم فرصت و هم تهدید است ،اذعان کرد:
کرونا باعث شده تا تمام دستگاهها ازجمله شهرداریها بهعنوان رکن اساسی
خدماترسانی به مردم ،به سمت توسعه زیرساختهای نرمافزاری و خدمات
غیرحضوری حرکت کنند .وی با تأکید بر اجرای کامل واگذاری خدمات حوزه
شهرسازی و معماری قم به بخش خصوصی و دفاتر خدمات پیشخوان از ۱۰
شهریور  ۹۹تصریح کرد :این موضوع طوری پیش رفت که امروز تمام مراجعان
هر نوع درخواست را باید از طریق دفاتر پیشخوان،کافی نتها و اپلیکیشنهای
طراحیشده دریافت کنند .معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه
از سال گذشته مردم از طریق مراجعه حضوری به شهرداری نمیتوانند خدماتی
ازجمله ثبت درخواست و تشکیل پرونده را دریافت کنند ،یادآور شد :مردم باید به
دفاتر پیشخوان ،کافی نتها و اپلیکیشنهایی که خودشان بهصورت الکترونیکی
در اختیار دارند ثبتنام را انجام دهند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم اعالم کرد:

ارائه ۳۰درصد تخفیف عوارض پسماند برای پرداختهای نقدی

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم
از ارائه  30درصد تخفیف عوارض مدیریت پسماند
عالوه بر  10درصد جایزه خوشحسابی برای
پرداختهای نقدی عوارض نوسازی و عمران شهری
خبر داد.
محمد وحید نیا با اشاره به آخرین مصوبه شورای
اسالمی شهر در خصوص زمان پرداخت عوارض
نوسازی و عمران شهری در سال جاری اظهار
داشت :امسال نیز شهرداری قم برای شهروندان
خوشحساب در پرداخت عوارض نقدی آیتمهای
تشویقی در نظر گرفته است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم به
تصویب تبصره  ۴از ماده  ، ۲۶تعرفه مصوب توسط
شورای اسالمی شهر اشاره کرد و افزود :مؤدیانی که تا
پایان شهریورماه نسبت به پرداخت عوارض نوسازی
و عمران شهری سال جاری بهصورت نقدی اقدام
نماید از  ۱۰درصد جایزه خوشحسابی برخوردار
خواهندشد.وحیدنیاازارائه ۳۰درصدتخفیفهزینه
خدمات مدیریت پسماند نیز خبر داد و تأکید کرد:
مؤدیانی خوشحساب عالوه بر  ۱۰درصد جایزه
خوشحسابی سال  ۱۴۰۰از  ۳۰درصد تخفیف
هزینهخدماتمدیریتپسماندنیزبهرهمندمیشوند.

ویباتأکیدپرداختبهموقععوارضنوسازیوعمران
شهری تا پایان شهریورماه سال جاری یادآور شد :این
دو آیتم تشویقی تنها تا پایان شهریورماه اعمالشده
و در صورت پایان زمان اعالمشده هیچگونه تخفیفی
شامل عوارض شهروندان نخواهد شد .مدیرکل
تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم ادامه داد:
پرداخت بهموقع عوارض ،عالوه بر برخورداری
شهروندان از فرصتهای تعریفشده ،شهرداری را
نیز در ارائه خدمات مطلوبتر در کمک کرده و امکان
ایجاد فرصتهای جدید را برای شهروندان فراهم
میکند.

معاون دادستان قم اعالم کرد:

ممنوعیتاستخراجرمزارزها
هرگونه استخراج رمز ارزها منع قانونی دارد

معاون دادستان عمومی و انقالب شهر قم گفت :تاکنون هیچ مجوزی برای
استخراج رمز ارزها توسط صمت صادر نشده و به همین دلیل هرگونه استخراج
رمز ارزها منع قانونی دارد.
سلطانی در جلسه هماهنگی برخورد با استخراج رمز ارزها با بیان اینکه
دستگاههای استخراج رمز ارزها در فضای اقتصادی و اجتماعی کنونی تبدیل
به یک آفت شده خاطر نشان کرد :با توجه به مصرف برق باالی این دستگاهها
برخورد با واحدهای متخلف استخراج رمز ارز از جمله مطالبات مردم و اداره برق
است .وی همچنین از کشف  ۲۵۵دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز از ابتدای
سال جاری تاکنون خبر داد و گفت :در تعامل بین نهادهای نظارتی و قضایی از

جمله سپاه پاسداران ،بسیج ،نیروی انتظامی ،صنعت و معدن و اداره برق۱۶ ،
پرونده در این خصوص تشکیل و  ۱۶متهم نیز دستگیر شدند .معاون دادستان
با بیان اینکه هر گونه خرید و فروش ،دستگاههای استخراج رمز ارز غیر مجاز
است خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی با رصد دقیق فضای مجازی خرید و
فروش ماینرها و دستگاههای استخراج رمز ارز در این فضا را بررسی و با متخلفان
برخورد میکند .سلطانی با اشاره به اینکه نگهداری ماینر و استخراج رمز ارز به
منزله نگهداری و استفاده از کاالهای قاچاق است افزود :مردم نیز میتوانند در
صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز به
دادستانی ،سپاه ،نیروی انتظامی و اداره برق اطالع رسانی کنند.

مدیرکل دفتر طرحهای توسعه شهری شهرداری قم خبرداد:

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره نمای مطلوب

مدیرکل دفتر طرحهای توسعه شهری شهرداری
قم گفت :مهلت ارسال آثار به جشنواره نمای
مطلوب شهرداری قم تا  ۲۲خرداد  ۱۴۰۰همزمان
با میالد حضرت معصومه (س) تمدید شد.
صادقی امینی اظهارداشت :سومین جشنواره
نمایمطلوببههمتمعاونتشهرسازیومعماری
شهرداری قم و در محورهای مختلف عکاسی در

حال برگزاری است.وی افزود :این جشنواره در
زمینههای عکاسی تخصصی و پالک طالیی برگزار
میشود و شهروندان قمی درصورتیکه نسبت به
پاکسازینمایقبلیخوداقداممیکنندمیتوانند
عکس قبل و بعد نماها را برای شرکت در جشنواره
ارسال کنند که بهصورت تطبیقی و مقایسهای در
هیئتداوران بهعنوان نماتکانی مورد ارزیابی قرار

نامزدهای انتخابات به موضوع سرباز حرفهای نپردازند
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت :نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به هیچ عنوان مجاز
نیستند که برای جذب رای به موضوعاتی مانند سرباز حرفهای بپردازند .سردار سرتیپ «ابوالفضل شکارچی» در
گفتوگوییدربارهاینکهآیانامزدهایانتخاباتریاستجمهوریمجازهستندبرایجذبرایبهموضوعاتیمانندسرباز
حرفهای بپردازند ،اظهار داشت :پرداختن به موضوع سربازی حرفهای مستلزم کار کارشناسی در ستاد کل نیروهای
مسلحاست.
زمانی قمی رییس ستاد انتخاباتی مهرعلیزاده شد
محمود زمانی قمی رییس ستاد انتخاباتی محسن مهرعلیزاده نامزد ریاست جمهوری شد .محسن مهرعلیزاده نامزد
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ،محمود زمانی قمی عضو هیات مدیره بنیاد باران را به عنوان رییس ستاد
مرکزی خود منصوب کرد.همچنین مهرعلیزاده ،محمدجواد حقشناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و عضو
شورای شهر تهران را به عنوان رییس شورای سیاستگذاری ستاد مرکزی خود و حسین معینی کربکندی را به عنوان
مشاور عالی و معاون ستاد مرکزی خود منصوب کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم خبرداد:

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت :بر اساس برنامهریزی صورت
گرفته در یک افق سه ساله تا پایان  ،1401باید کل خدمات شهرسازی و معماری
برونسپاریشود.
غالمرضا جانقربان اظهار داشت :در حال حاضر بیش از  ۸۰درصد
مراجعهکنندگانبهشهرداری،خواستارارائهخدماتدرحوزهشهرسازیومعماری
ازجمله صدور پروانه ،نقلوانتقال ،رهن بانک و سایر خدمات اساسی است.
وی ابراز کرد :معاونت شهرسازی و معماری شهرداری نیز برای ارائه خدمات
بهتر به لحاظ ساختار و نیروی انسانی ،شامل یک بخش در ستاد و بخش دیگر در
مناطق هشتگانه شهرداری است که شامل حدود  ۳۰۰نفر نیروی انسانی است
که خدمات مختلفی ازجمله نقشهبرداری ،نوسازی ،اجرای احکام ،کمیسیون
ماده،۱۰۰سازمانبهسازیونوسازیو… است .جانقربانبابیان اینکه امروز دیگر
نمیتوانیم مثل دهه قبل به شهرها نگاه کنیم و تغییر نوع نگاهها به یک ضرورت
تبدیلشده است ،افزود :باید از نگاه سختافزاری به نگاه نرمافزاری تغییر کنیم.
وی با اشاره به اینکه در امر ارائه خدمات نیز با توسعه و افزایش نیروی انسانی و یا
توسعه مکان و کالبد ،نمیتوان خدمات را ارائه داد ،خاطرنشان کرد :بهطورقطع
باید در شهرسازی نوین به موضوعهای نرم افرازی و شهر هوشمند بپردازیم و
فرآیندها را نیز در پی آن کاهش دهیم ،بهطوریکه مردم نیاز به شهرداری و مراجعه

 تکیه ای مسوول ستادانتخاباتی رییسی درقم
سید علیرضا تکیه ای مسوول ستادانتخاباتی استان قم سید ابراهیم رییسی نامزد انتخابات ریاستجمهوری شدعلی
نیکزاد درباره مسووالن ستادهای استانی سید ابراهیم رییسی گفت :از آن جا که ستادهای مردمی خودجوش بسیاری
در سراسر کشور بر پا شده است و گروهها ،جریانها و اقشار گوناگون مردم از میان جوانان ،زنان و مردان و دانشجویان
و نخبگان و دانشگاهیان و صاحبان تجربه و ...گردهم آمده اند تا دولت مردمی را برای ایران قوی رقم بزنند ،هماهنگی
و همافزایی در این زمینه ضرورت دارد و همتی مدبرانه میطلبد .رییس شورای هماهنگی ستادهای مردمی رییسی،
در ادامه با تاکید بر همکاری این ستادها با ساختارهای رسمی برگزار کننده انتخابات ،به ماموریت فعالسازی و تجمیع
ظرفیتهای استانی در قالب شوراهای استانی اشاره شده است.

گیرد.صادقی امینی تصریح کرد :موضوع اصلی
این جشنواره مسابقه عکس از نماهای مطلوب
ایرانی و تاریخی است و شهروندان میتوانند از
نماهای شهری موجود در شهر قم با هویت تاریخی
و معماری اسالمی عکس خود را با موبایل و یا
دوربین عکاسی تهیهکرده و به دبیرخانه جشنواره
ارسالکنند.

نامه روحانی به شورای نگهبان درباره ردصالحیتها
رئیس جمهور روز چهارشنبه نامه ای برای شورای نگهبان درباره اجرای قانون اساسی ارسال کرد .حجت االسالم
حسن روحانی ،رئیس جمهور ،روز چهارشنبه در راستای اصل 113قانون اساسی در رابطه چگونگی اعمال نظر و بررسی
صالحیتداوطلبانانتخاباتریاستجمهورینامهایرابهشوراینگهبانارسالکردهاست.نامهرییسجمهورتاکنون
از سوی شورای نگهبان پاسخی دریافت نکرده است.
جلسه فومنی با رییس ستاد ابراهیم رییسی
حجت االسالم محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات با علی نیکزاد رییس ستاد انتخابات سید ابراهیم
رئیسی مقرر شد که ستاد اصالح طلبان و اعتدالیون حامی رئیسی به ریاست حجت االسالم زارع فومنی تشکیل شود.
زارع فومنی در این جلسه اظهار داشت :با توجه به حضور مستقل و فراجناحی رئیسی به عرصه انتخابات تکلیف خود
میدانیم تا از وی به عنوان فردی اصالح گر برای حل مشکالت کشور عزیزمان حمایت کنیم.او گفت :از تمامی اصالح
طلبانبزرگایرانزمینواعتدالیوندعوتمیشودتادراینمقطعحساسازتاریخکشورمانباحمایتازابراهیمرئیسی
گامی بلند در جهت حل مشکالت و تعالی ایران اسالمی برداریم.

رئیس پلیس فتا استان قم هشدارداد:

کالهبرداریبهبهانهکمکبهکاندیداهایمشهور

رئیس پلیس فتا استان قم گفت :با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات کالهبرداران به بهانه کمک
بهکاندیداهایمشهورباروشهایمختلفیاقدامبهکالهبرداریمیکنند.
سرهنگ علی موالی اظهارداشت :کالهبرداران سایبری طی تماسهای تلفنی و پیام در شبکههای
اجتماعی،خودرارئیسستادانتخاباتییککاندیدامشخصومشهورمعرفیکردهودرخواستکمک
درزمینههایمختلفمیکنند.ویافزود:کالهبردارانباوعدهووعیدهایوسوسهانگیزافرادراترغیب
به همکاری با خود تحت عنوان رئیس ستاد انتخاباتی میکنند و برای ادامه کار مشخصات کامل آنان
شامل مشخصات شناسنامهای و حتی مالی را درخواست کرده که پس از دریافت اطالعات ،دیگر
پاسخگوی شخص نبوده و از اطالعات به دست آمده به روشهای مختلف سوءاستفاده میکنند.
رئیس پلیس فتا استان قم بیان کرد :کالهبرداران سایبری در روشی دیگر با شمارههای مجازی
و بیناللملی اقدام به ارسال پیامهای وسوسه انگیز با مضمون کمک به یک کاندیدای مشهور در
شبکههای اجتماعی مختلف به کاربران میکنند و آنان را ترغیب به تماس تلفنی میکنند ،کاربران
غافل از اینکه طی هر تماس تلفنی هزینه باالیی را باید پرداخت کنند با آنان تماس میگیرند.
سرهنگ موالی از هموطنان گرامی درخواست کرد :ضمن حفظ هوشیاری ،از عضویت در گروههای
ناشناس تبلیغاتی انتخاباتی و ارسال اطالعات شخصی و حسابهای مالی به افراد غریبه برای
گردانندگان این کانالها که با وعدههای وسوسه انگیز به سراغ آنها میآیند جدا خودداری کنند.
رئیس پلیس فتا استان خاطرنشان کرد :هموطنان عزیز میتوانند با مراجعه به سایت پلیس فتا از
آسیبها و تهدیدات فضای مجازی مطلع گردیده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک از طریق سایت
پلیس فتا به آدرس cyberpolice.irلینک مرکز فوریت های سایبری با ما در میان بگذارند.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

انهدامباندسارقانمنزل

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری  3سارق منزل و کشف اموال مسروقه به ارزش 5
میلیاردریالدرنتیجهبازرسیازمنزلمتهمانخبرداد .سرهنگ بهادراسماعیلیاظهارداشت:درپی
وقوع سرقت منزل در قم ،موجب شد تا شناسايي و دستگيري سارقان با جدیت در دستور کار مأموران
انتظامی شهرستان قم قرار گيرد .وی افزود :در ادامه ماموران کالنتری  25بلوار  15خرداد ،با انجام
تحقیقات پلیسی 3نفر را در این رابطه شناسایی و متهمان را در طی عملیاتی دستگیر کردند .جانشین
فرمانده انتظامی استان قم افزود :سپس با هماهنگی مقام قضائی استان منزل متهمان مورد بازرسی
قرار گرفته و 12تخته فرش دستبافت و 2دستگاه تلويزيون مسروقه به ارزش 5میلیارد ریال کشف شد.
سرهنگ اسماعیلی گفت :افراد مذکور طی تحقیقات و در مواجهه با مستندات موجود به جرم خود
اعتراف و در نهایت به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان
شدند.جانشینفرماندهانتظامیاستانبابیاناینکهمتاسفانهعلیرغمهشدارهایمکررمبنیبرعدم
نگهداشت اموال با ارزش در منزل باز شاهد نگهداری اینگونه موارد در منازل هستیم از مردم خواست،
ً
حتما برای منازل خود از دوربین های مداربسته و قفل های استاندارد استفاده کنند.
فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف و توقیف 40میلیارد ریالی انواع کاالی قاچاق

فرمانده انتظامی استان قم از کشف و توقیف انواع کاالی قاچاق به ارزش 40میلیارد ریال در طول
هفته گذشته در استان خبر داد.
سردارسید محمود میرفیضی اظهار داشت:در راستاي مبارزه بی امان با قاچاق کاال و ارز و شناسايي
و دستگيري قاچاقچيانی که با تشکيل باندهاي تهيه و توزيع کاالهاي خارجي  ،که به صورت حمل با
خوردوهاي سبک و تيزرو ،قصد انتقال آن ها از استان هاي جنوبي به مرکز کشور را دارند ،طرح يک
هفته اي کنترل ورودي و خروجي هاي استان،اجرا شد.
وی افزود :با تالش شبانه روزي ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان 31 ،دستگاه خودرو قاچاق
بر توقيف و کاالهایی مانند پارچه ،لوازم خانگي ،پوشاک ،خشکبار ،لوازم رایانه ،لوازم آشپزخانه ،ابزار
آالت و ...کشف و 35نفر متهم دستگير و به همراه پرونده متشکله به اداره کل تعزيرات حکومتي استان
معرفی و با قرار متناسب روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد :برابر اعالم کارشناسان ،ارزش تقريبي کاالهای کشف شده،
چهل ميليارد ريال برآورد شده است.

