سیدابراهیمرییسی:

محسنمهرعلیزاده:

با کنترل تورم انگیزه فساد و احتکار
از بین میرود

روزنامه
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مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم اعالم کرد:

کاهش ۳۴درصدی
ترددها به استانقم
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نامزدانتخاباتریاستجمهوری،بابسیان
اینکه با کنترل تورم انگیزه فساد و احتکار
از بین میرود ،گفت :به جای «انقباض» در
بودجه باید ایجاد «انضباط» کنیم .محسن
مهرعلیزاده روز یکشنبه در گفتوگویی
با بیان اینکه اگر تورم کنترل شود ،انگیزه
فساد و احتکار هم از بین می رود ،گفت:
به جای انقباض در بودجه باید در بودجه
ایجادانضباطکنیمنامزدریاستجمهوری
دوره سیزدهم افزود :زمان «شکست

سعیدجلیلی:

برای تشکیل ایران قوی دولت
ائتالفیتشکیلمیدهم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری گفت :هدف
مشترک ما تشکیل ایران قوی
است و من برای این کار دولت
ائتالفی تشکیل خواهم داد.
برای ائتالف با تولید کنندگان،
کارآفرینان و کارگران عزیز آمده ام.
حجتاالسالموالمسلمینسید
ابراهیم رییسی که یکشنبه در

ساختار اداری کشور را بطور جدی
اصالح می کنم
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نامزد سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری« ،ماشین دولت» را
«بسیار کند» توصیف کرد و گفت
که ساختار اجرایی و اداری دولت
نیاز به اصالح جدی دارد و رییس
جمهوری آینده باید اهتمام خود
را صرف این اصالح کند .سعید
جلیلی ،کاندیدای سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری در
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دیدارصمیمانه آیات عظام مکارم شیرازی و سبحانی
بر اساس این گزارش :حضرت آیت الله سبحانی در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از بهبود وضعیت جسمانی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای سالمتی و طول عمر ایشان دعا کردند.
این دیدار روز جمعه  ۳۱اردیبهشت ماه برگزار شد.

افزایش  ۱۰درصدی تلفات جادهای
 ۵۰نقطه حادثه خیز رفع خطر شد

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم گفت :درجلسه کمیسیون راههای استان قم با اشاره به کاهش ۳۴
پارسال با وجود شرایط کرونایی و کاهش تردد تلفات جادهای درصدی ترددها به استان قم گفت :با توجه به شرایط کرونایی
استان قم  ۱۰درصد افزایش یافته است .محمدحسن کلهری پارسال تصادفات جادهای  ۲۵درصد کاهش یافته ولی تلفات
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معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارقمتاکیدکرد:

لزومرفعموانعموفقیتطرحمشاغلخانگی
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مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر مطرح کرد:

پروژه ۴۸هکتاریفرصتیمناسب
برایبهسازیبافتفرسوده

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر مناسب برای بهسازی بافت فرسوده و هسته مرکزی شهر
حضرت معصومه(س) پروژه  48هکتاری پردیسان را فرصتی دانست و گفت :برای استفاده بهینه از این پشتوانه ،بازنگری
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رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمخبرداد:

آغازبهکارنخستینمرکزواکسیناسیونخودرویی
8

مدیر دفتر بازار شرکت توزیع نیروی برق قم خبرداد:

رئیس ستاد انتخابات استان قم اعالم کرد:

افزایش10درصدی شعب اخذ رأی در استان قم

رئیسستادانتخاباتاستانقمگفت:تاکنوندرخواسترسمیبرایتشکیلستادهای
انتخاباتی در قم وصول نشده است ،اما آمادگی الزم برای این کار کامال وجود دارد .بیژن
سلیمانپور عصر شنبه در برنامه گفت وگوی خبری شبکه نور با بیان این مطلب افزود :بر
اساسقانونزمانآغازتبلیغاتدرانتخاباتهایریاستجمهوری،میاندورهایمجلس
خبرگان رهبری و شوراهای اسالمی شهر و روستا متفاوت است .وی خاطرنشان کرد:
تبلیغاتکاندیداهادرانتخاباتریاستجمهوریاز ۷خردادماهآغازشدهاستوتبلیغات
مجلس خبرگان رهبری از  ۱۳خردادماه و تبلیغات شوراهای اسالمی شهر و روستا از

واگذاریسامانهخورشیدیقابلحملبهعشایراستانقم
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مدیر دفتر بازار شرکت توزیع نیروی برق قم از واگذاری سامانههای خورشیدی قابل
حمل به  ۲۵خانوار عشایری استان با اعتباری افزون بر یک میلیارد و  ۸۷۵میلیون
ریال خبر داد .محمدرضا مهاجری با اشاره به اینکه این سامانهها با استفاده از اعتبارات
داخلی شرکت توانیر از محل اخذ عوارض برق و  ۱۰درصد آورده عشایر واگذار شد،
افزود :سامانههای قابل حمل خورشیدی امکان جابهجایی راحت دارند و استفاده از آن
نیز بهآسانی میسر است .وی در خصوص نحوه اجرای طرح واگذاری دستگاههای سامانه
انرژی خورشیدی به عشایر ،اضافه کرد :در این طرح خانوادههای واجد شرایط که در

4

رئیسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم:

سطح زندگیطلبهها از سطح زندگی متوسط جامعه پایینتر است

سخنیباکاندیدای
ریاست جمهوری

هر موقع که به آستانه انتخابات می رسیم ،صحبت
از اخالق انتخاباتی و نحوه مواجهه نامزدها با یکدیگر
مطرح می شود.باید به این نکته توجه کنیم که ما از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون
یک هفته آرامش و فراغت در کشور نداشتیم که بتوانیم بنشینیم و برای مسائل
کلیدیمملکتازجملهانتخابات،تدبیرواندیشهکنیم.
از همان روزهای اول انقالب ما درگیر اتفاقاتی نظیر ترور و جنگ شدیم و بعد از
آن رحلت امام اتفاق افتاد و بعد از آن هم مسائل ریز و درشتی پدید آمد تا امروز
که اسیر کرونا ،این بلیه سخت و شدید جهانی ،شده ایم که باید آن را مهار کنیم.
همین هم که از دل همه این بحران ها توانسته ایم یک قانون اساسی تدوین کنیم
و ریاست جمهوری را برقرار کنیم و در حوزه هایی نظیر آموزش ،بهداشت و صنایع
دفاعی پیشرفت داشته باشیم ،باید خدا را شکر کنیم.
ما به هیچ عنوان نباید تعارف داشته باشیم .همین اندازه هم که انقالب به این
جا رسیده ،شگفت آور است و اعجازی در تاریخ به حساب می آید.کارشناسان
بسیاری گفته اند که اگر یکی از این اتفاقات در کشوری دیگر می افتاد ،نظام
سیاسی آن کشور از هم فرو می پاشید.
نکته بعدی این است که ما نسبت به احزاب سیاسی سوظن داریم و حتی پس
از پیروزی انقالب و شهادت دکتر بهشتی ،حزب جمهوری اسالمی را هم تعطیل
کردیم .ما در این کشور  ۵حزب قوی که عضو بگیرند و فعالیت کنند نداریم که
خروجی اش به انتخاباتی موجی و فصلی منتهی می شود برای خاتمه دادن
به این مسئله باید رو به تحزب بیاوریم .مطلب بعدی این است که ما در روایات
داریم که پیامبران فرموده اند ما ماموریم به اندازه عقل و برداشت مردم با آن ها
سخن بگوییم .نه این که رو به سخنان عارفانه و فلسفی بیاوریم.بلکه باید ببینیم
توده های مردم چگونه می اندیشند و ما باید در حد درک آن ها نسخه بپیچیم.
االن با وجود کرونا و تحریم و فشارهای ریز و درشتی که وجود دارد و مخالفت های
بیگانگان،عقال و نخبگان قوم بدون هیچ ذهنیتی باید دور یک میز بنشینند و مثال
 ۱۰مشکل اصلی کشور که خروجی اش نارضایتی و ناراحتی مردم است را بررسی
کنند و بگویند راه حل مشکالت ،این است.
این را شورای نگهبان ،دولت ،مجلس ،قوه قضاییه ،نیروهای
مسلح،حوزه،دانشگاه و باقی نهادهای کشور هم بفهمند و با آن همراه باشند
و درنهایت نسخه ای بنویسند که شدنی باشد .به عنوان مثال االن در مسئله
خشکسالی ما باید به دنبال یک راه حل باشیم و این نه به اصالح طلبان مربوط
است و نه به اصولگرایان بلکه بخشی اش هم به جامعه و مصرف کنندگان بر
میگردد.
پس در نتیجه همه باید دست به دست هم بدهند تا مشکالت حل بشود .این
هفت نفری که از فیلتر شورای نگهبان رد شده اند ،باید بنشینند و  ۵مشکل
اصلی کشور مثل گرانی ،ارزش پول ملی ،تحریم های بین المللی ،نقدینگی
و کرونا را بررسی کنند و برنامه های خود را بدهند و بگویند که هرکسی هم که
انتخابشد،همهباهمهمکاریمیکنیمتااینمشکالتحلبشود.اگرچنین
نگاهی حاکم بشود ،آن گاه مردم هم به انتخابات جاذبه پیدا می کنند .ما باید به
مردم تفهیم کنیم که درست است نارضایتی ها و ناکارآمدی هایی وجود دارد و
تجربه همه چیز را از سر گذرانده ایم ،اما انتخابات مربوط به نظام است نه مربوط
به  ۷نفر.
شما بخاطر حفظ نظام و آبروی بین المللی کشور پای صندوق های رای بیایید.
البته که شورای نگهبان هم قطعا باید پاسخگو باشد که چرا افرادی که دوره های
پیش رد کرده ،این دوره تایید کرده و چرا افرادی را که دوره های قبل تایید کرده،
این دوره رد کرده .انتظار من به شخصه از شورای نگهبان بیش از این بود .اما به
هرحال هرچه که هست همین است و باز هم امیدوارم که این هفت نفر با هم گفت
و گو کنند و بگویند که مثال برای گرانی ،راه حل این است و هرکس که انتخاب شد
باید این کار را بکند.
بدانیم که رسول اکرم فرمود برای هر مشکل چاره ای وجود دارد و فقط مرگ
است که چاره ای ندارد.
*عضوجامعهروحانیتمبارز
سید رضا اکرمی*

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،با قدردانی از برنامه ها و
فعالیتهایمرکزخدماتدرحمایتازحوزویانگفت:ازرویکردهدفمندیوراهبردی
و همچنین داشتن جامعیت در فکر و طرح در مرکز خدمات تشکر میکنم و امیدوارم
این مسیر ادامه پیدا کند.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با حجت االسالم و المسلمین
میرمحمدی با قدردانی از برنامه ها و فعالیتهای مرکز خدمات در حمایت از حوزویان
گفت :از رویکرد هدفمندی و راهبردی و همچنین داشتن جامعیت در فکر و طرح در
مرکز خدمات تشکر میکنم و امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر اهمیت ارتباط بیشتر مرکز خدمات و مرکز مدیریت حوزههای علمیه
تصریح کرد :ارتباط و هماهنگی بیشتر دو مرکز ،باعث نظم بخشیدن به امور و نیز
خدمترسانیمطلوبتربهطالبخواهدشد.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین با اشاره به سطح زندگی طالب خاطرنشان کرد:
عدهای از مردم گمان میکنند که تمام امکانات دست طالب است و آنها در رفاه کامل
زندگی میکنند درحالیکه اینگونه نیست و سطح زندگی طلبهها از سطح زندگی
متوسطجامعهخیلیپائینتراست.
آیتالله حسینی بوشهری مرکز خدمات را یک پشتوانه ارزشمند دانست و افزود:
وظیفه مرکز مدیریت تعلیم و تربیت طالب و وظیفه مرکز خدمات پشتیبانی و حمایت از
طالب میباشد .هر چه حوزه از نظر علمی و مرکز خدمات از نظر پشتیبانی ،با یکدیگر
همراه باشند ،انتظار حوزه پویاتری را خواهیم داشت.
حمایتوپشتیبانیهدفمند،باعثرشدعلمیطالبمیشود
عضو شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد :اگر این حمایت و پشتیبانی هدفمند
باشد باعث رشد علمی و پژوهشی طالب میشود .به عبارت دیگر باید دنبال کنیم که
در قبال این حمایت چقدر طالب پیشرفت کردهاند و اوضاع درسی آنها را رصد کنیم.
امام جمعه قم مرکز خدمات و مرکز مدیریت را مکمل هم دانست و خاطر نشان کرد:
اگرچه مرکز خدمات یک مرکز مستقل و زیر نظر مقام معظم رهبری است اما فلسفه
وجودی مرکز خدمات ،حمایت و پشتیبانی از مرکز مدیریت و مراکز حوزوی است.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به این که طالب مرزبانان دین اسالم هستند و
خدمت به آنها یعنی خدمت به اسالم ،افزود :خدمترسانی به طالب دارای افتخار
باال و اجر بسیار باالتری است و افرادی که در این عرصه خدمت میکنند زحماتشان از
دید خداوند دور نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه تقسیم کار درست و منطقی بر اساس شرح وظایف باید مورد توجه
قرار گیرد ،خاطر نشان کرد :اگر مسئولین با هم برنامهریزی کنند و خروجی برنامه یک

چیز بشود ،اختالف و منازعهای پیش نمیآید و خدمترسانی بهتری میتوانند انجام
دهند.
در ابتدای این دیدار ،حجت االسالم و المسلمین میرمحمدی رئیس جدید مرکز
خدمات به گزارشی از فعالیتهای مرکز خدمات پرداخت و گفت :اقدامات مناسب و
سامانههای خوبی ایجاد شده است تا طالب نیازی به مراجعه حضوری به مرکز نداشته
باشند و به صورت مجازی امور خود را پیگیری کنند که باید چنین اقدامات و ابتکاراتی
در این مرکز ادامه یاید.
وی با اشاره به مستقل بودن مرکز خدمات خاطرنشان کرد :این استقالل به این معنا
نیست که یک نگاه رقابتی و دوگانگی در حوزه علمیه ایجاد شود بلکه تمامی مراکز باید
یک همافزایی و وحدت و اتفاقنظر داشته باشند.
حجتاالسالموالمسلمینمیرمحمدیبااشارهبهرایزینیهاییکهباوزارتمسکن،
بنیاد مسکن و ستاد اجرایی صورت گرفته ،گفت :ما قرار است حدود 1000خانه برای
طالب واجد شرایط در سراسر کشور درست کنیم.
وی در ادامه گفت :برای همافزایی و هماهنگی ،جلساتی با مرکز مدیریت و جامعة
المصطفی العالمیة داشتهایم و این همافزایی در برنامهها و جلوگیری از موازی کاریها
بینمراکزمطلوباست.
حجت االسالم و المسلمین میرمحمدی همچنین به معرفی برنامههای دیگر مرکز
خدمات از جمله بخشهای فرهنگی ،معیشت و کارآفرینی ،صندوق قرضالحسنه و
سالمت و امور بیمه پرداخت.

حجتاالسالموالمسلمینمهاجرنیا:

انتخابات بهترین روش و سازوکار عقالنی در بهزیستی اجتماعی است
استاد حوزه و دانشگاه گفت :وقتی عقالنیت یک جامعه گرفته شود و با توهمات
و افسانه پردازی قهرمان سازی شود توده مردم بدون اراده و بدون احساس حق
شهروندی تابع یک شخص یا جریان می شوند .گاهی برای یک حاکم ویژگی های
فوق بشری قائل می شوند و بی چون و چرا از او تبعیت می کنند.
حجت االسالم والمسلمین مهاجرنیا در هفدهمین نشست « بنیادها و آرمان
های انقالب اسالمی » از سلسله نشست های دوره ای کرسی های آزاداندیشی
که توسط دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به
صورت مجازی برگزار می شود ،گفت :تاریخ سیاست انباشتی از روش های
مختلف از تجربه زندگی سیاسی است .بشر هزاران سال خون دل خورده است تا
توانسته است حق انتخاب سرنوشت خود را در دادگاه تاریخ به اثبات برساند .دنیای
معاصر دوره پیروزی عقالنیت بر همه روش هایی بود که بشر را َبرده و رعیت شاهان
و زورمداران می دانستند« .حق انتخاب» که بهترین روش و سازوکار عقالنی در
بهزیستی اجتماعی است ،خون بهای میلیون ها انسان فداکاری است که در راه
به دست آوردن آن ،جان خود را فدا کرده اند .حجت االسالم والمسلمین مهاجرنیا
س افزود :در مقابل همه شیوه های سیاسی زمامداری  ،اسالم هم دارای قواعد
و قوانین پیشینی برای زندگی است که برای مردم مسئولیت و تکلیف ایجاد می
کنند و هم برای مردم و شهروندان حق تعیین سرنوشت قائل است .اصل دین را

هم از راه جبر و اکراه به مردم تحمیل نمی کند .حاکمیت الهی به رغم آنکه به
لحاظ دینی ضروری است اما پذیرش اصل آن را به مردم واگذار کرده و شیوه ها و
سازوکارهای اقتضایی و ساختارهای زمانی و مکانی آن را هم به رأی و خواست مردم
هر زمانه موکول کرده است .بنابراین در پذیرش دین و امور دینی در بخش ثابتات
از انسان ها سلب اختیار نشده است و انسان ها می توانند با اختیار خود مؤمن به
دین نباشند .در بخش متغیرات هم که وابسته به ضرورت های زندگی و اقتضائات
ً
زمانی و مکانی است مردم کامال انتخاب کننده هستند همان طوری که در قانون
اسالمی جمهوری اسالمی تصریح شده است که همه امور کشور طبق رأی و
خواست ملت تعیین می شود.استاد فلسفه سیاسی در پایان به آثار و شاخصه های
دهگانه «اصل انتخابات» اشاره کرد و گفت :این اصل سبب می شود تا در جامعه
به نظرات مردم همیشه توجه شود .حکومت ها بدون خواست مردم عمل نکنند .بر
اساس آن ،نظام های سیاسی هم کارآمد می شوند ،هم قانونمند می گردند و هم
نظارتپذیروپاسخگویبهمطالباتمردممیشوندوهمهاینهاسیستمرابهسمت
عدالت محوری سوق می دهد در مقابل مردمی که عامل انتخاب نظام هستند،
هم احساس مسئولیت و مشارکت بیشتری دارند و هم در انتخاب خود به کارآمدی
و شایسته ساالری توجه افزون تری می کنند و چون همه در تعیین این نظام دخیل
هستند نوعی برابری و مساوات حقوقی در جامعه بوجود می آید.

استاندارقم:

آگاهیهای عمومی از ضرورت تزریق
واکسنکروناافزایشیابد

استاندار قم گفت :آگاهی بخشی بیش از پیش بهمردم قم جهت مشارکت در طرح
واکسیناسیون کرونایگروههایهدفایناستان ضروری میباشد.
بهرامسرمستروزیکشنبه درحاشیهآیینافتتاحپایگاهخودروییواکسیناسیونکرونادر
قم با اشاره بهاهمیت حرکت در مسیر فرآیند واکسیناسیون کرونا در استان ،اظهار داشت:
تعامل و هم افزایی الزم بین دستگاههای متولی در این عرصه ایجاد ،و واکسیناسیون
گروههای هدف در استان بر طبق مصوبههای ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا با درصد
حضور قابل قبولی اجرایی شده است .وی استقرار پنچ پایگاه واکسیناسیون در نقاط
مختلف استان را مورد توجه قرار داد و افزود :این پایگاه خودرویی میتواند کمک مناسبی
بهبرخی افراد با شرایط خاص باشد و در امر واکسیناسیون سهولت مناسبی ایجاد کند .وی
ادامه داد :با تالش کادر پزشکی و بهداشتی استان روند اجرایی عملیات واکسیناسیون در
قم قابل قبول است و از مردم نیز انتظار می رود تا در جهت واکسیناسیون جامعه هدف و
ردههای ِسنی اطالع رسانی شده ،همکاری الزم را صورت دهند .استاندار قم همچنین با
اشاره بهاینکه قم از نظر طول درگیری و شدت درگیری با این بحران شرایط ویژه ای دارد
خطر نشان کرد :ضروری است تا با اطالع رسانی مداوم از سوی رسانهها ،زمینه استقبال
مردم فراهم شود و بهزودی شاهد واکسیناسیون کامل استان در برابر ویروس کرونا باشیم.
پایگاه واکسیناسیون خودرویی در قم در بلوار شهید سلیمانی این شهر استقرار دارد و همه
روزه از ساعت  ۱۷تا  ۲۱اقدام بهتزریق واکسن میکند .از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون
کرونا در قم بالغ بر  ۴۳هزار دوز واکسن تزریق شده است
معاونعملیاتنیرویپدافندهواییارتش:

فضای کشور برای دشمن ناامن است

معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش گفت :فضای کشور برای هواپیماهای با
سرنشین ،بدون سرنشین و دیگر انواع تجهیزات دشمن ،یک فضای ناامنی است.
امیر سرتیپ دوم خوشقلب ،معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با اشاره به اهمیت بحث کشف در پدافند هوایی گفت :اگر توانایی کشف
دقیق ،به موقع و مناسب و دورایستا برای پدافند هوایی وجود نداشته باشد ،شاید در
مراحل بعدی دفاع هوایی با چالشهای خاصی مواجه شود .وی با عنوان اینکه ،کشف
و شناسایی ماموریت اول پدافند هوایی است ،ادامه داد :ما امروز از یک ظرفیت کشف
فوقالعادههمدرفضایکشوروهمدرپایشبیرونمرزهابرخوردارهستیم.این ظرفیت
در باندهای فرکانسی متنوع ،برد و ارتفاعات متفاوت وجود دارد .از چند سال گذشته ما
در بحث کشف به طور کامل از تجهیزات بومی استفاده میکنیم و در حقیقت امروز
کشف ما چند الیه است و نقطهای از کشور وجود ندارد که به صورت  ۲۴ساعته پایش
نشود .هم پایشهای اکتیو (فعال) و هم پایش پسیو (غیرفعال) داریم .معاون عملیات
نیروی پدافند هوایی ارتش تصریح کرد :کنار همه ابزار و تجهیزات ،یک شبکه دیدهبانی
کامال مکانیزه و بسیار گسترده داریم که هم در نوار مرزی و هم در عمق داخلی کشور
و هم در اطراف نقاط پدافندی به طور گسترده از آن استفاده میکنیم و به طور جدی
میتوانیم این را بگوییم که فضای کشور یک فضای ناامنی برای موشکها ،بمبهای
هدایت شونده ،هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین پنهانکار و جاسوسی دشمن
است و تاکنون هم اجازه ندادهایم چنین اتفاقی بیفتد.
موافقت دولت با پایان مسئولیت همتی ؛

کمیجانی وظایف رئیس کل بانک مرکزی را
عهدهدارشد

هیئت وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست
جمهوری که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسئولیت های
خطیر رئیس کل در حوزه های حساس پول و ارز می شود ،با خاتمه مسئولیت وی در
سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد .هیئت وزیران با
توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مانع
از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسئولیت های خطیر رئیس کل
در حوزه های حساس پول و ارز می شود ،با خاتمه مسئولیت وی در سمت ریاست کل
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد.

2

اخبار

 شماره 5280ت وچهارم 
دوشنبه -دهم خردادماه  -1400سال بیس 



محسنمهرعلیزاده:

با کنترل تورم انگیزه فساد و احتکار از بین میرود

آینده مدیریت شهری و
بحرانشهرفروشی

شوراهای اسالمی شهر نه یک نهال نوپا بلکه یک
درخت تناور  ۲۲ساله است؛ بنابراین نهادی که بیش
از دو دهه از عمر آن میگذرد باید در بوته نقد و داوری قرار گیرد و این نهاد پس از
طی این زمان باید قابلیت خوداصالحی و توانایی حل چالشها و نارساییهای خود
را داشته باشد.
شورای اسالمی یکی از ارکان دموکراسی شهری و ستون حکمروایی مطلوب است
اما این نهاد که در بیشتر شهرهای جهان به ویژه کالنشهرها منشاء اثر مطلوب بوده،
در کشور ما با مشکالت متعددی روبهروست .به نظر می رسد یکی از اصلیترین
نواقص ،مربوط به شیوه و سازوکار انتخاب شوراها باشد.
سازوکار انتخاب شورای شهر در کشور ما سیاسی است
سازوکار انتخاب شورای شهر در کشور ما سیاسی است در حالیکه باید فنی و
تخصصی باشد به عبارتی اعضای شورای شهر ،بیشتر افرادی سیاسی هستند که
در یک فرایند سیاسی و توسط احزاب یا گروههای سیاسی بهصورت فهرست برای
انتخاب معرفی میشوند و مردم نیز بدون آنکه تصویر شفافی از انتخاب خود داشته
باشند و بدانند در آینده چه چیزی را باید مطالبه کنند دست به انتخاب میزنند.
اینجا مالک نه تخصص و احاطه بر مسائل شهری بلکه همگرایی سیاسی است.
جالب اینجاست که قانون اساسی بهصورت صریح و روشن ،شوراهای اسالمی
شهر و روستا را دارای کارکردی غیرسیاسی دانسته .در بهترین حالت میتوان
گفت بهتر است درصد کمی از اعضای شورا به دلیل توانایی ارتباط با سطوح باالتر
ً
مدیریت و حاکمیت سیاسی باشند اما وزن شورا یقینا باید تخصصی و انتخاب آنها
براساس اشرافیت بر مسائل شهری باشد .این انتخاب شورا براساس روش سیاسی،
آسیبهای خود را تا پایان به همراه دارد زیرا در مرحله انتخاب شهردار نیز همین
اعضا سراغ افراد سیاسی رفته و از تخصص شهری غافل میمانند.
اهمیت تخصص در شوراهای شهر
با نگاهی به مدیریت شهر اعم از شورا و شهرداری در کالنشهرهای پیشرفته جهان
مانند نیویورک ،لندن ،توکیو یا شانگهای ،متوجه این نکته میشویم که اکثریت
اعضای این شوراها دارای تخصصهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری همانند؛
برنامهریزی شهری ،اقتصاد شهری ،شهرسازی ،معماری ،جامعهشناسی شهری،
روانشناسی شهری ،توسعه ،جغرافیای شهری ،اقتصاد ،حقوق ،مدیریت ،محیط
زیست ،عمران و  ...هستند .اینها تخصصهایی هستند که شهر برای رشد و تعالی
به آنها نیاز دارد .این اهمیت دادن به تخصص بهگونهای است که بر دیگر مولفهها
حتیملیتنیزمیچربدبهگونهایکهدرشورایشهرلندنافرادمتخصصیازکانادا
یا آمریکای التین و منطقه کارائیب حضور دارند.
ظرفیتمغفولانجمنهایتخصصیدرادارهشهر
در کشور ما میتوان از ظرفیت انجمنهای علمی برای معرفی کاندیدای شورای
شهربهرهبردامامتاسفانهاینتشکلهایتخصصیکهدارایتوانباالیینیزهستند
اصال به بازی گرفته نمیشوند .انجمنهای علمی و تخصصی کشور ،مانند انجمن
برنامهریزی شهری ،انجمن شهرسازی ،انجمن اقتصاد شهری ،انجمن معماری،
انجمن حملونقل شهری و دیگر گروهها و تشکلهای علمی و تخصصی صالحیت
الزم برای اظهارنظر تجزیه و تحلیل و حتی چینش فهرست اعضای شورای شهر را
دارند اما در واقع آنها از دور نظارهگر ماجرا هستند.
معضلشیوهمدیریتمالیشهر
یکی دیگر از مسائل و مشکالتی که مدیریت شهری در بیشتر کالنشهرهای کشور
و بهویژه تهران با آن مواجه است بودجه شهری و به طور کلی شیوه مدیریت مالی
شهر است که این مشکل نیز به نوعی با همان نگاه سیاسی و عدم تخصص در ارتباط
است .بودجه فقط یک سند مالی نیست بلکه بازتاب همه آمال و آرزوهای شهر برای
رسیدن به توسعه پایدار است .در شهرهای کشور ما برای غلبه بر مشکالت هر سال
سقف بودجه را افزایش میدهند در حالی که بودجه باید هدفمند باشد.
اساس بودجهریزی در شهرهای کشور ما سیاسی است و شورای شهر بهجای آنکه
بودجه را برای مردم تصویب کند در حقیقت آن را برای شهرداری مصوب میکند.
ً
مردم و شهروندان اساسا در هیچکدام از مراحل بودجه اعم از پیشنهاد ،تنظیم،
تصویبواجرانقشیندارندودرواقعدلیلاینکهشهروندانتمایلیبهسرمایهگذاری
در شهر ندارند نیز از همین جا ناشی میشود آنها بودجه را مربوط به خودشان
نمیدانند.
سندرومدرآمدهایناپایدارشهری
چالش بزرگ دیگر مجموعه مدیریت شهری کشور از جمله شوراها ،تدوین
سازوکاری جدید برای ارتقاء درآمدهای پایدار شهری است .درآمد پایدار رکن اساسی
توسعهپایداراست.درآمدهایناپایداربهمانندیکسندرومدردرونسیستممدیریت
مالی شهرداریهای کشور ما ریشه دوانده و یکی از علل بودجههای انبساطی
شهرداریها ،اتکای آنها به درآمدهای ناپایدار است.
به عنوان مثال و در مقام مقایسه ،بودجه ساالنه شهر شیکاگو از  ۸.۵میلیارد
دالر در سال  ۲۰۱۸به  ۹.۸میلیارد دالر در سال  ۲۰۲۰رسیده است .یعنی در
سه سال بودجه این شهر فقط  ۱۳درصد رشد داشته یا بودجه پاریس که یکی از
جهانشهرهاست از  ۷.۹میلیارد یورو در سال  ۲۰۱۷به  ۸.۵میلیارد یورو در سال
 ۲۰۲۰رسیده؛ یعنی در چهار سال فقط  ۷درصد افزایش بودجه داشته؛ اما بودجه
تهران در سه سال از  ۹۸تا  ۱۴۰۰بیش از  ۱۵۰درصد افزایش داشته است .بدون
تردید مدیریت شهری نمیتواند این چنین بودجه انبساطی را با اتکا به درآمدهای
پایدار نوشته باشد بلکه در حقیقت شهر فروشی پشتوانه آنها در تدوین چنین بودجه
ای بوده است.
شهرداری تهران در حالی در بودجه  ۱۴۰۰انتظار دارد از محل فروش اموال غیر
منقول  ۲هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که در بودجه  ۹۹از  ۱۶۰۰میلیارد
تومان درآمد پیشبینی شده از این بخش تنها حدود یک چهارم آن را توانست محقق
کند .یعنی حتی در فروش اموال خود هم تبحر و تخصص کافی نداشت.
فروش زمین و هوای شهر نقض آشکار حقوق شهروندی
به هر حال فروش زمین و هوای شهر که نقض آشکار حقوق شهروندی است
به منبع تامین درآمد شهرداریهای کشور اعم از بزرگ و کوچک انجامیده و این
سبب شده که شهرهای کشور از هرگونه ابتکار و خالقیتی در افزایش درآمدهای
پایدار عاجز باشند .مطالعات نشان میدهد که سهم عوارض ساختمانی از درآمد
شهرداریها در سالیان اخیر در کالنشهرهای کشور مانند تهران ،کرج ،مشهد،
اصفهان ،تبریز ،شیراز ،و قم بیش از  ۶۰درصد و گاهی  ۷۰درصد بوده در حالی که
در کالنشهرهای جهان این رقم زیر  ۲۰درصد است.
بهنظرمیرسدشورایآیندهبایدعزمیجزمبرایمقابلهباشهرفروشیداشتهباشد
و سرانجام مسیر انحرافی اداره شهر را اصالح کند .در بسیاری از شهرهای جهان
بودجه به صورت هدفمند هزینه میشود به عنوان مثال در پورتلند آمریکا هیچگاه
بودجه عمومی شهرداری که از محل عوارض و مالیاتهای اخذ شده از شهروندان به
دست آمده صرف مسائلی مانند توسعه مترو یا ساخت سایر زیرساختها نمیشود.
این شهر بیش از  ۱۰۰میلیون دالر را صرف ساخت یک مرکز همایش کرده که یک
دالر آن از محل بودجه عمومی شهرداری نبوده است.
این پروژهها از طریق مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی و اخذ تسهیالت با
اتکا بر درآمد آینده این مراکز تامین مالی میشوند .در واقع شهر از مواهب پروژهای
عظیموباکیفیتبهرهمندمیشودبدونآنکهازبودجهعمومیشهرهزینهایصرف
کرده باشد و این چنین است که توسعه پایدار را رقم میزنند.
مدیریتشهریعافیتطلبیراکناربگذارد
بههرحالشهردارینبایدعوارضدریافتیازشهروندانراصرفساختبزرگراهی
کند که ممکن است برخی شهروندان اصال از آن استفاده نکنند .مدیریت شهری
آتی و بویژه شوراها باید به چنین حوزههای چالشی ورود کرده و عافیتطلبی را کنار
بگذارند.
شوراها باید روابط بین دولت و شهرداری را بازتعریف کنند .صرف پیگیری الیحه
درآمدهایپایدارکافینیست.اینالیحهچنانچهتصویبنهاییهمشودتنهابخشی
از مشکالت شهرداری را حل خواهد کرد و بنابر برخی تخمینها حدود  ۳هزار
میلیارد تومان به بودجه شهرداری تهران اضافه خواهد کرد.
در بیشتر کشورهای جهان توسعه زیرساختهای شهری و سرمایهگذاری در
ساخت یا بهسازی و نوسازی آنها از وظایف دولت ملی است و دولت نباید این بار
گران را بر دوش شهرداری بیاندازد بلکه باید سهم قابل توجهی از این بار را بردارد.
برای تحقق این مطالبات ،شورای شهر آینده باید تخصص کافی در احقاق حقوق
شهر و شهروندان داشته باشد.
* دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
سیدمحسنطباطبایی*

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ،با بسیان اینکه با کنترل تورم انگیزه فساد و
احتکار از بین میرود ،گفت :به جای «انقباض» در بودجه باید ایجاد «انضباط»
کنیم.
محسن مهرعلیزاده روز یکشنبه در گفتوگویی با بیان اینکه اگر تورم کنترل شود،
انگیزه فساد و احتکار هم از بین می رود ،گفت :به جای انقباض در بودجه باید در
بودجهایجادانضباطکنیم
نامزد ریاست جمهوری دوره سیزدهم افزود :زمان «شکست بازار» دولت میتواند
بهشیوهایمانعورشکستگیتولیدکنندگانشود.بورس،بازاراقتصادیموردنیازی
است و میتوان از این طریق نقدینگی جامعه را به سمت توسعه و تولید هدایت کرد.
اما نباید از بیرون در بورس دخالت کرد .بورس بازار است و باید به شکلی طبیعی
رشدکند.
مهرعلیزاده ادامه داد :در بورس رقابتی مشخص در جریان است و قوه اجرایی با
هر مداخله ای ضرر و زیان وحشتناکی به بورس میزند .شرکتهای بزرگ دولتی و
سهامداران حقوقی در فروردین ۹۹مداخله ای ناروا در بورس کشور داشتند.
وی با اشاره به ورشکستگی گسترده دهه گذشته بورس آمریکا گفت :در شرایط
ورشکستگی گسترده بورس آمریکا دولت نخست اوباما با تزریق پول وارد بورس شد
تا از ورشکستگی جلوگیری کند .اینجا دولت وارد میشود تا ورشکسته کند.
نامزد ریاست جمهوری دوره سیزدهم افزود :بورس بازار خوبی است و مردم باید
بیایند و مشارکت کنند .ولی مدیریت بورس باید مستقل و کارشناسی باشد.
یک دستگاه و یک قانون؛ ولی پاسخگو
مهرعلیزاده در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر توزیع و قیمت کاالها در کشور
یادآور شد :یکی از مشکالت ما در حال حاضر این است که رسیدن کاال به دست
مردم و قیمت کاالها با وجود دستگاههای کنترل کننده و نظارتی ،همچنان
اثربخشنیست.
وی خاطرنشان کرد :کنترل تورم انگیزههای انبار کردن و دست به دست کردن
کاال ها را از بین میبرد .چون تورم است که با توزیع دیر و صرف زمان طوالنی در
توزیع قیمت کاال ها را باال میبرد .اگر تورم کنترل شود و قیمتها چندماه ثابت
باشد ،انگیزههای گرانی و احتکار از بین میرود.
این نامزد ریاست جمهوری گفت :اجرای صحیح قانون حمایت از مصرف کننده
میتواند مفید باشد .من در مورد اروپا مطالعه کرده ام آنجا هم قانونی مشابه قانون
حمایت از مصرفکننده که در کشور ما وجود دارد ،تدوین شده و توسط اتاق
بازرگانی کشورها اجرا میشود .ولی نوع ارتباط دولت با اتاق بازرگانی در اروپا به
گونهایاستکهنمیتوانندتخلفکند.

مهرعلیزاده اظهار کرد :بر لزوم نظارت اجتماعی و نقش تشکلها و البته شفافیت
تاکید میکنم .اگر مردم به حقوق خود آشنا باشند بخشی از مساله نظارت حل می
شود.
وی ادامه داد :باید  ۷۰تا  ۸۰درصد از عوامل زمینهساز افزایش قیمتها و انگیزه
احتکار و تورم را از بین ببریم و تا تورم را از بین نبریم .باید همچنان نظارت داشته
باشیم .امروز با تعدد دستگاههای نظارتی روبهرو هستیم .درحالیکه به عقیده من،
یک دستگاه نظارتی و یک قانون ،ولی پاسخگو باید وجود داشته باشد.
شغل از طریق سرمایه گذاری ایجاد میشود
مهرعلیزاده افزود :از محل هدفمندسازی یارانهها که کامل انجام نشد میتوانیم
در ۴سال آینده از سرمایهگذاری استقبال کنیم و آورده بخش خصوصی هم در این
برنامه به ما کمک میکند .وی تاکید کرد :در پایان  ۴سال  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار
شغل جدید خواهیم داشت و رشد اقتصادی ما از  ۶۰درصد به  ۹درصد میرسد.

محسنرضایی:

 پول ملی را کنار دالر و یورو قویترین پول منطقه میکنم
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،
افزایش و تثبیت ارزش پول ملی را جزو برنامهها و
سیاست اصلی خود دانست و گفت :باید پول ملی ایران
تقویت شود تا در کنار دالر و یورو قویترین پول منطقه
شود.
 محسن رضایی میرقائد روز یکشنبه در گفتوگویی،
اصالح رابطه بورس ،بیمه و بانکها با تولید را جزو
برنامههای اصلی خود عنوان کرد و افزود :قلب اقتصاد
از سه بخش بورس ،بیمه و بانک تشکیل شده است ،اما
در کشور ما این سه بخش ناهماهنگ عمل میکنند
که اصالح این امر از طریق شورای تثبیت مالی که در
کشورهای اروپایی و آمریکا هم در سال  ۲۰۰۸میالدی
تشکیل شده و الگویی موفق بوده ،انجام خواهد شد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
ادامه داد :اینکه بانکها و بورس را به سمت تولید و
سرمایهگذاری هدایت کنیم دو طرفه است؛ تولید ایران
باید پرجاذبه ،بازدهی و سوددهی باال داشته باشد ،لذا
ایجاد جاذبه در تولید ملی اولین برنامه من خواهد بود.
رضایی اظهار کرد :سه قسمت قلب اقتصاد چون سه
جزیره دور از هم عمل میکنند .خون رسانی و تغذیه
اندامهای اقتصاد ایران ،ناکارآمد است چون یکپارچه
عملنمیکنند.
وی افزود :برای همین شورای تثبیت مالی از این سه
نهاد درست میکنم .بورس جدای از بانک مرکزی و

بانک مرکزی جدای از بورس و هر دو اینها جدای از بیمه
نبایدعملکنند.
رضایی گفت :این سه نهاد به اضافه وزیر اقتصاد و وزیر
صمت ،جریان خون و نبض اقتصادی کشور را تنظیم
میکنند؛ازطرفدیگرمشوقهاییبرایتولیدخواهیم
گذاشت که بانکها و بورسهایی که سرمایه های خود
رابهسمتتولیدببرندتشویقمیکنیم.
وی اضافه کرد :اگر صادرات را توسعه ندهیم بازدهی
در تولید ملی باال نمیرود و نقدینگی بجای آنکه سمت
تولید برود به سمت رانت و داللی میرود و همین
فجایعی که در این دولت در اقتصاد ملی ما به وجود
آمد را خواهیم داشت .نامزد سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری درباره FATFگفت  :پرونده FATFدر
مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر دولت من
روی کار بیاید به طور جدی ابهامات FATFرا در داخل و
خارج از کشور و در دبیرخانه دنبال میکنیم.
رضایی با اشاره به اینکه دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام تنها  ۱۲اقدام از  ۳۹اقدام انجام شده
دولت را قبول کرده است ،ادامه داد :اگر هم هر دو
الیحه در مجمع تصویب شود با این دیپلماسی که دولت
ما داشته شاید  ۵تا  ۶سال طول بکشد و وارد FATF
نشویم.
وی تاکید کرد :تضمینهای الزم را میگیرم و سعی
میکنیم ابهامات برطرف شود و اشکاالتی که سر راه

پیوستن به وجود آمده ،را دنبال میکنیم.
برای بازگشت به برجام ،اقدام مشروط
نمیپذیریم
رضایی همچنینبرجام راسیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران دانست و گفت :آمریکا باید به سرعت
تحریمها را بردارد و اقدام مشروط را نمیپذیریم و
دیپلماسی را از حالت کاغذی خارج کرده و عملی
میکنیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود :اگر دولت ما
روی کار بیاید با توجه به شناختی که آنها از ما دارند
کوتاه میآیند و به برجام بازخواهند گشت.
رضاییافزایشوتثبیتارزشپولملیراجزوبرنامهها
و سیاست اصلی خود دانست و گفت :باید پول ملی
ایران تقویت شود تا در کنار دالر و یورو قویترین پول
منطقهشود.
رضایی افزود :من اقتصاددان هستم و سال ۹۲
درحالیکه هیچ خبری از سقوط پول ملی نبود ،یک
هزار تومانی را بلند کرده و نسبت به سقوط ارزش پول
ملی هشدار دادم و گفتم ارزش پول ملی در خطر است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از
ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد تا برای آبادانی کشور
با دولت همراه شوند و گفت :به آنها قول دادم در
صورتموفقیتدرانتخابات،زمینهسرمایهگذاریمالی
و حضور معنوی آنها در کشور را فراهم خواهم کرد.

علیرضازاکانی:

تورم افسار گسیخته ،رکود و بیکاری آسیب جدی به جامعه زده است

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بی ثباتی را از چالشهای
اصلی پیش روی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت :وعده جدی و اساسیام این
است که به فوریت ،توجه ویژه به جهش تولید داشته باشم.
علیرضا زاکانی روز یکشنبه با حضور در رادیو اقتصاد در خصوص دیدگاهها و
برنامه های خود ،اقتصاد را مهمترین هدف دولت خود عنوان و تاکید کرد :در نگاه
اسالمی در هر جامعهای ،فرهنگ ،اولویت قطعی و زیرساخت همه چیز است؛ در
مقابل در جوامع غربی با مدلهای توسعه غربی ،اقتصاد از چنین منزلتی برخوردار
است .امروز فرهنگ برای ما اولویت دارد اما فوریت شرایط کشور ،اقتضائات
اقتصادی را به خود اختصاص میدهد.
وی با بیان اینکه تورم افسار گسیخته ،رکود و بیکاری آسیب جدی به جامعه زده
است ،اظهار داشت :از این جهت ،فوریت اقدام و عمل خود را برای چهار سال آینده
حوزه اقتصاد و مدیریت در نظر گرفتیم .بنابراین ،برای دولت ما چهار خط تحول
وجود دارد؛ اقتصاد و مدیریت ،فرهنگ و اجتماع ،سیاست و امنیت ،همچنین
دیپلماسی و روابط بین الملل یک فرصت جدی برای ما فراهم میکند.
زاکانی مهمترین مشکل اقتصاد ایران را دولتی بودن آن عنوان کرد و گفت :بخش
زیادی از اصالحات اقتصادی معطوف به اقتصاد دولتی بوده و شروع اصالحات این
اقتصاد از خود دولت است .اقتصاد ،دستوری ،تحکمی و آرزوپذیر نیست .مسووالن
دقت الزم را ندارند و اقتصاد را به حال خود رها کرده اند و دستوری وارد کار میشوند.
 ۸۰درصد مجوزها غیرشفاف و رانتی است
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد :همه چیز از
بیثباتی رنج می برد چرا که سیاستهای غلط در حوزه اقتصاد زیاد است .با توجه

به این شرایط ،در حوزه اقتصاد و مدیریت ،توجه خود را به موضوع تولید معطوف
کرده ایم و به  ۱۰۰مسأله نمیپردازیم ،بلکه درباره یک ریشه و امالمسائل صحبت
میکنیم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وقتی از تولید
حرف می زنیم ،اشتغال ،بیکاری و تورم را هدف گذاری کرده ایم ،خاطرنشان کرد:
وعده جدی و اساسیام این است که به فوریت ،توجه ویژه به جهش تولید داشته
باشم و با حل شدن مشکل تولید بسیاری از مسائل در کشور حل میشود .از این رو،
کالف سردرگمی که باید به دنبال رشته باز کننده آن بگردیم ،تولید است.
زاکانی اضافه کرد :بیش از  ۶تا  ۷درصد امکانات جهان در کشور ما خالصه شده
است اما با  ۱.۱دهم درصد جمعیت از این ظرفیت بزرگ استفاده نکرده ایم ،ایران
موقعیت سوق الجیشی خوبی دارد اما از آن بهره نبرده است.
وی تاکید کرد :اساس حرکت این است که به صورت ایجابی ،تولید را محور قرار
دهیم ،مولفههای دیگر را برای تولید در نظر بگیریم و عالوه بر برداشتن موانع،
تشدیدکنندههاراتقویتکنیم.
مبارزه با مفاسد در اولویت
زاکانی مواجهه جدی دولت خود را مبارزه با فساد عنوان کرد و اظهار داشت:
آنچه به صورت سلبی با آن مواجهه بسیار جدی خواهم داشت ،مفاسد اقتصادی،
بوروکراسی غلط و تعارض منافعی است که دولت و سیستم با تولید و تولید کننده
دارد.
وی با انتقاد از نحوه مجوزهای صادر شده ،افزود :االن از  ۱۰۰درصد مجوزها،
فقط  ۲۰درصد شفاف و  ۸۰درصد غیرشفاف و رانتی است.

قاضیزادههاشمی:

میتوانیم تورم را به زیر پنج درصد برسانیم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :به مدت دو
سال روی کنترل تورم کار میکنیم و میتوانیم تورم را به
زیرپنجدرصدبرسانیم.
امیرحسینقاضیزادههاشمیروزیکشنبهدرگفت
و گویی اظهار کرد :رییس جمهوری باید یک نگاه۳۶۰
درجه به همه موضوعات داشته باشد و امنیت ،مسایل
اجتماعی و فرهنگ را بفهمد و نگاهی خاص برای
انجاماصالحاتداشتهباشد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
عنوان کرد :در بخش سیاست پولی شخصی که
میخواهد بانک مرکزی را اداره کند باید صحبت کند
و در بخش سیاستهای مالی باید فردی که سازمان
برنامه و بودجه را اداره میکند ،سخن بگوید .در حالی
که ما در حال تک نفره کردن دولت ها هستیم البته

عملکرد دولتهای قبل تک نفره بوده و این به باور
تبدیل شده است.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه دولت یک جریان
فکری و یک طبقه اجتماعی است ،اضافه کرد :به
عنوان نماینده گام دومیها آمده ام .نسلی از جوانان
نوآور آمدهاند تا یک تفکر دیگر را بر اداره کشور حاکم
کنند .این من نیستم و ما یک جمع هستیم.
وی اضافه کرد :دو سال روی کنترل تورم و اینکه
چطور کشورها در کنترل تورم موفق شدند ،کار
میکنیم .تورم باال تنها مساله کشور ما نبوده است.
خیلی از کشورها تورم را تجربه کردند و تجربه موفقی
برای کنترل تورم داشتند .نزدیک ترین کشور ما ترکیه
است که دو دهه تورمهای بیش از  ۵۰درصد را تجربه
کرده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود ۵۱ :پروژه
تهیه کردیم که این برنامهها با عنوان دولت اعتماد
چاپ شده است .در حوزه اصالحات ساختار و نهادی
اقتصادی ظرف چهار سال نه تنها نرخ تورم را کاهش
میدهد بلکه تک رقمی میکند و به زیر پنج درصد می
رساند.
وی تاکید کرد :رشد قیمتها طبق آماری که مراکز
آمار بانک مرکزی می دهد ۵۰،درصد بوده است یعنی
بهطورمتوسطمیانگینقیمتها ۵۰درصدرشدکرده
است .این رشد ۵۰درصدی پنج درصد میشود .یعنی
رشد تورم  ۱۰برابر کمتر میشود اما در سال اول به
نصف کاهش می یابد و ما در سال اول رشد نرخ تورم
را به زیر  ۳۰درصد میرسانیم و به همین ترتیب تورم به
صورت تصاعدی کاهش می یابد تا تک رقمی شود.

عبدالناصرهمتی:

تورم را در ۴سال به ۸تا ۱۲درصد میرسانم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :برنامه من این است که
تورم را در دوره  ۴ساله به دامنه  ۸تا  ۱۲درصد برسانم.
عبدالناصرهمتی پس از دومین حضور خود در ساختمان صدا برای ضبط دومین
برنامه تبلغاتی رادیویی در جمع خبرنگاران افزود :با برنامه دولت من به تدریج بعد از۴
سال ،تورم پایدار و تک رقمی میشود ،زیرا پایدار بودن تورم مهم است اینکه یک تا دو
سال تورم را پایین بیاوریم و دوباره افزایش یابد نشان میدهد ساختار رشد نقدینگی
ما مشکل دارد ساختار رشد نقدینگی هم به رابطه بانک مرکزی با بودجه دولت بر
میگردد که باید در این رابطه به طور جدی تجدیدنظر شود.
وی اضافه کرد :یکی از مهمترین موانع تجارت خارجی ما تحریمهای ظالمانه
دولت آمریکا است که در طی  ۲تا  ۳سال گذشته تجارت خارجی ما را با مشکالت
جدی روبرو کرده است بنابراین ما اگر بخواهیم ظرفیت واقعی کشورمان را بالفعل
کنیم دو مانع مهم وجود دارد که باید برداشته شود یک مانع تحریم و دیگری اف.
ای .تی .اف است .همتی گفت :آنطور که من اطالع دارم درباره رفع تحریمها روند
به خوبی پیش میرود که اگر در همین دولت اتفاق بیفتد خیلی خوب است و اگر
نشود جزو برنامههای اولیه من خواهد بود که به آن ورود خواهم کرد .وی افزود :ما
باید از لیست سیاه افای تی اف خارج شویم چرا که در شان ملت بزرگ ایران و کشور
ما نیست که درگیر این مسئله باشد ،زیرا این دو مشکل تحریم و اف .ای .تی .اف با
همدیگر حدود  ۲۰درصد هزینه مبادالتی کشور را باال برده است ،ما حق نداریم از
طرف مردم چنین هزینهای را پرداخت کنیم به طور متوسط تجارت خارجی ما در دو
سال گذشته حدود ۷۰تا ۸۰میلیارد دالر بوده است که ۲۰درصد هزینه اضافه یعنی
 ۱۵تا  ۱۶میلیارد دالر بابت تحریم و اف .ای .تی .اف داریم هزینه میدهیم .همتی
گفت :اگر دولت من تشکیل شود هر بخش از این دو موضوع که باقی مانده باشد
پیگیری خواهم کرد من معتقدم با تعامل با نهادها و قوای دیگر میتوان این مسائل
را حل کرد و حتما آن را حل خواهیم کرد که به نفع کشور ،منافع ملی و مردم عزیز ما
خواهد بود .نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره تقویت ارزش
پول ملی گفت :ابتدا باید ببینیم ارزش پول ملی چرا کاهش پیدا کرده است یکی
از دالیل آن شوکهای ناشی از تحریم است ،اما من میگویم بستری که باعث شده
شوکها ارزش پول ملی را کاهش دهد تورم مزمنی است که ما در کشور در طی چند
دهه گذشته داشتیم ،در طول  ۳دهه گذشته میانگین رشد تورم ما حدود  ۲۰درصد
بوده است بعضی سالها  ۳۰تا  ۳۵درصد و بعضی سالها  ۱۵درصد بوده است که
اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم نمیتوانیم قیمت اسمی نرخ ارز را ثابت نگه داریم،
زیرا همه مردم ارزش پول ملی را با نرخ اسمی ارز مقایسه میکنند .همتی با بیان
اینکهمعتقدمحکمرانیاقتصادیکشوراشتباهاستافزود:اینحکمرانیاقتصادی
را اصالح خواهم کرد چرا که فکر میکنم اگر استقالل کامل را به بانک مرکزی بدهیم
که معتقدم باید داده شود و از آن حمایت خواهم کرد انشالله شاهد کنترل تورم و در
کنار آن احیا و تقویت ارزش پول ملی خواهیم بود ،ضمن اینکه ارزش پول ملی ما با
رشد تولید و کنترل تورم اتفاق خواهد افتاد و این شوکهای زودگذر هم تمام خواهد
شد و در بلند مدت نرخ ارز و ارزش پول ملی ثبات پایدارتری پیدا خواهد کرد.
حسینراغفراقتصاددان:

سوءاستفادهازمصیبتمعیشتیمردم
فاجعهاست

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت :به نظر بنده اولویت اصلی ،مسئله
تولید است منتها تولید تنها با شعار درست نمیشود بلکه نیازمند اقدامات عملی
است .برای شکلگیری تولید باید سرمایهگذاری توسط مردم یا دولت صورت بگیرد
که این کار با دالر 24یا 25هزار تومانی عمال منتفی است از همین روز از اولین گام با
کاهش دالر به زیر  8یا  9هزار تومان است
حسینراغفردرگفتوگوباایلنادرمورداولویتاصلیرئیسجمهوربعدیدرزمینه
اقتصاد،اظهارداشت:بهنظربندهاولویتاصلی،مسئلهتولیداستمنتهاتولیدتنها
با شعار درست نمیشود بلکه نیازمند اقدامات عملی است .برای شکلگیری تولید
باید سرمایهگذاری توسط مردم یا دولت صورت بگیرد که این کار با دالر  24یا 25
هزار تومانی عمال منتفی است از همین روز از اولین گام با کاهش دالر به زیر  8یا
 9هزار تومان است تا از این طریق سرمایهگذاری محقق و تولید ،اشتغال و معیشت
مردم افزایش یابد.
وی ادامه داد :متاسفانه برای این موضوع مقاومتهای زیادی وجود دارد که
اولین مانع آن هم همین تصمیمبگیران کنونی هستند .بنده در هیچ برنامهای از
سخنرانیهای داوطلبان ریاست جمهوری این موضوع را مشاهده نکردم .بنابراین با
ادامه روند موجود ،انتظار عمیقتر شدن بحران اقتصادی را باید داشته باشیم.
خیانتبهجامعهباشعارهایپوپولیستی
این اقتصاددان با اشاره به شعارهای پوپولیستی برخی از کاندیداها بیان داشت:
این شعارها نشدنی و امکانناپذیر است و کسی که این شعارها را میدهد خود
را اقتصاددان میداند و این یک فاجعه است چون فکر میکنند با این شعارها
عوامفریبی میکنند و این یک خیانت بزرگ به مردم و جامعه است.
راغفر تاکید کرد :تعجب میکنم این افراد چگونه تایید صالحیت شدند ،یعنی
کسانی که با فریب مردم و سوءاستفاده از مصیبتهای معیشتی مردم به دنبال رأی
جمع کردن هستند و این تاسفبار است.
استاداقتصاددانشگاهالزهرامتذکرشد:ارزیابیمنازواکنشهایفضایعمومی
در مورد نوع گزینش شورای نگهبان نه تنها موجب امیدبخشی نشده بلکه موجب
تضعیف امید بخشی از مردم شده است و امیدوارم علیرغم همه ضرباتی که به
چشمانداز امید آنها در سالهای اخیر خورده ،با حضور و مطالبهگری از دولت بعدی،
انتظارات منطقی بر تصحیح رفتار دولت را داشته باشند.
وی ادامه داد :متاسفانه در  32سال اخیر انحراف بزرگی در جهتگیریهای
اقتصادی کشور اتفاق افتاده است و باید امیدوار باشیم که دولت بعدی این مسیر را
تصحیحکندکهمتاسفانهدرموضعگیریهایداوطلباندیدهنمیشود.
راغفر تاکید کرد :در مجموع اگر مسیر موجود اصالح نشود ،روند نرولی اقتصاد
شتاببیشتریمیگیردوبحراناقتصادیوسپساجتماعیعمیقترمیشود.
رییسجمهوری:

دولت به حمایت از آسیبدیدگان کرونا
ادامهمیدهد

رییس جمهوری گفت :دولت با وجود همه محدودیتها در حد توان برای حمایت
از آسیب دیدگان از کرونا تالش کرده است و ما به حمایتهای خود ادامه میدهیم.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،دویست و
بیست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رییس جمهوری
برگزار و در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده درباره حمایتها و کمکهای
الزم درمقابله با تبعات اقتصادی کرونا در سال ۱۳۹۹ارائه شد.
با توجه به تصویب تمدید تسهیالت و حمایتهای کرونایی از بنگاهها و کسب و
کارها پیشنهادها برای حمایت از کسب و کارها در سال ۱۴۰۰در محورهای مختلف
مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت .حمایتهای انجام شده در سه بخش
خانوارها از جمله تسهیالت ودیعه اجاره مسکن و حمایت از بنگاهها شامل اعطای
تسهیالت ارزان ،حمایتهای مرتبط با حوزه برق و گاز ،تامین اجتماعی ،هزینههای
عوارض شهرداری و بیمه بیکاری برای شاغلین بیکار شده در اثر محدودیتهای
کرونایی از مهمترین محورهای این گزارش بود .حجت االسالم والمسلمین حسن
روحانی در این زمینه با اشاره به آثار و زیانهای سنگین ناشی از شیوع بیماری کووید
 ۱۹در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی ،تاکید کرد :دولت به رغم محدودیتهای
مالی و درآمدهای ارزی کشور در حد توان برای حمایت از آسیب دیدگان هم از جنبه
خانوارها و هم بنگاه های زیان دیده تولیدی تالش کرده است و به این حمایتها
ادامه خواهد داد .در این جلسه همچنین درباره هماهنگی و همکاری دستگاههای
مختلف برای تامین ارز مورد نیاز و خرید و تامین کاالهای اساسی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و با توجه به مذاکرات و اقدامات انجام شده برای آزاد سازی ذخایر ارزی
در خارج از کشور در مورد استفاده بهینه از منابع ارزی برای حمایت از تولید و تامین
کاالهای اساسی تصمیمات الزم اتخاذ شد.
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از چه سنی میتوان به کودکان شیر بز داد؟

فواید شیر بز برای کودکان

شیر بز حاوی پروتئینهای با کیفیت باال است؛ اما چربی آن کمتر از
چربیهای شیر گاو است .بنابراین زودهضم بوده و یک ماده غذایی
سالماست.
شیربزعالوهبرپروتئینهایباکیفیت،حاویموادمغذیزیادیاست
که به بدن در جهت عملکرد مناسب کمک میکنند .سؤال اینجاست
کهآیاشیربزبرایکودکانمفیداستیاممکناستخطراتیبرایآنها
داشته باشد؟ در این مطلب در خصوص تأثیر شیر بز بر سالمت کودکان
ً
بیشترصحبتمیکنیم.لطفاباماهمراهباشید.
اندر مزایای شیر بز
قبل از هر چیز باید بگوییم که محصوالت لبنی جزو مواد غذایی مفید
و باارزش هستند .با وجود اینکه این روزها در خصوص این محصوالت
غذایی بحث و گفتگوی زیادی وجود دارد؛ اما نتایج اکثر پژوهشها
نشان میدهند که وجود لبنیات در برنامه غذایی ضروری است و به
سالمتبدنکمکزیادیمیکند.شیربزنیزجزومحصوالتلبنیبوده
و در ادامه در خصوص مزایای مربوط به آن بیشتر توضیح میدهیم.
شیر بز باعث رشد عضالنی کودکان میشود
شیر بز حاوی پروتئینهای باکیفیت است .این شیر جزو مواد غذایی
با مواد مغذی باال است که تمام اسیدهای آمینه ضروری را دارا بوده و
به راحتی هضم میشود .عالوه براین ،نتایج برخی پژوهشها نشان
میدهند که پروتئینها برای عملکرد خوب عضالت الزم و ضروری بوده

خطرات اضافه وزن را جدی بگیرید
استادبیماریهایگوارشوکبددانشگاهعلومپزشکیمشهدتوضیحاتی
درباره موضوع چاقی و بیماریهای مختلف به ویژه بیماریهای گوارشی
ارائه داد.
حسن سعادت نیا در هفته سالمت گوارش درباره تأثیر چاقی در بروز
بیماریهای گوارش و کبد این ساعت داشت :متأسفانه چاقی در چند دهه
اخیر در همه کشورها از جمله ایران شایع شده و حتی کودکان و نوجوانان
نیزامروزهایدرگیراینمعضلهستند.
ً
وی افزود :چاقی تقریبا تمام ارگانهای بدن را درگیر میکند و این یک
بیماری چند ارگانی محسوب میشود به طوری که افراد چاق عالوه بر اینکه
ریسک ابتالء به دیابت نوع  ۲و افزایش چربی خون در آنها بیشتر است،
عوارض قلبی و عروقی گسترده و ابتالء به کبد چرب نیز میان آنها بسیار
شایعاست.
این استاد بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:
افراد چاق در اثر افزایش فشار داخل شکمی بیشتر مبتال به رفالکس
میشوند همچنین احتمال بروز سرطانهای دستگاه گوارش از جمله
سرطان کولون و ابتالء به پولیپ در آنها بیشتر است.
دکتر سعادت نیا با اشاره به اینکه پیشگیری از این مسئله از طریق آموزش
به شهروندان بسیار حائز اهمیت است ،گفت :افراد باید از کودکی در مورد
کنترلوزنونحوهسبکزندگیسالموتحرکاطالعاتزیادیداشتهباشند
و کسب کنند در حال حاضر  ۹۰درصد و رفت و آمدها و ترددها در سطح
ً
شهرها با خودروها و مسائل نقلیه انجام میگیرد و تقریبا افراد بی حرکت اند
که شرایط کرونا هم به این قضیه دامن زده است.
ویضمنتوصیهبهافرادمبنیبرنخوردومصرفنکردنغذاهایپرحجم،
سنگین و پرچرب گفت :همه افراد باید موضوع پیادهروی روزانه را مدنظر
قرار دهند همچنین توده بدنی خود را مورد سنجش قرار دهند.
به گفته وی تقسیم وزن بر قد بر حسب متر ضربدر خود قد شاخص توده
بدنی را مشخص میکند و افراد سالم شاخص توده بدن در آنها  ۲۵است و
باالتر از آن افراد دارای اضافه وزن و چاقی هستند.
سعادتنیا گفت :همچنین چاقی و اضافه وزن میتواند سبب کمردرد،
آرتروز و مشکالت دیگر در بدن شود.

و از تخریب بافتها پیشگیری میکنند .اگر پروتئین به میزان کافی به
بدن نرسد احتمال بروز «سارکوپنی» یا کمماهیچگی افزایش مییابد.
ساراکوپنی به از دست رفتن و تحلیل توده ماهیچههای اسکلتی بدن
گفته میشود که با افزایش سن رخ میدهد.
شیر بز به افزایش تراکم استخوان کودکان کمک میکند
شیربزعالوهبردارابودنمیزانقابلتوجهیپروتئینباکیفیت،حاوی
میزانخوبیکلسیمنیزهست.اینمادهمعدنیبرایافزایشوتضمین
سالمت استخوانها الزم و ضروری است .به عقیده متخصصان مصرف
شیر بز در دوران نوجوانی به کاهش خطر شکستگی استخوانها در
سنین بزرگسالی کمک زیادی میکند .نتایج پژوهشی که در مجله
 Nutrientsبه چاپ رسیده است نیز نشان میدهد مصرف شیر بز در
سنین کودکی و نوجوانی خطر ابتال به پوکی استخوان را در سنین باال
کاهشمیدهد.
شیر بز زودهضم است
شیر بز در مقایسه با شیر گاو چربی کمتری دارد .به همین دلیل نیز
هضم آن راحتتر صورت میگیرد .البته بدین معنی نیست که چربی
برای سالمت کودکان مضر است .نتایج پژوهشهای اخیر نشان
میدهند که چربیها به مدت زمان بیشتری برای خروج از معده نیاز
دارند بنابراین ممکن است مصرف زیاد آن باعث بروز مشکالتی برای
برخی از کودکان شود.

روانشناسکودکاناستثنایی:

این بیماری کودکان را جدی بگیرید!

از چه سنی میتوان به کودکان شیر بز داد؟
در برخی از کودکان به دلیل آلرژی به شیر گاو میتوان شیر بز را
جایگزین کرد .اما بهتر است که قبل از گنجاندن این نوع شیر در برنامه
غذایی کودک کمی صبر کنید .چون ممکن است باعث بروز عدم
تحمل یا برخی آلرژیها شود .به عقیده متخصصان کودک بهتر است
این فراورده لبنی بعد از  12ماهگی در برنامه غذایی کودک گنجانده
شود .با این حال به عقیده برخی دیگر از متخصصان میتوان از شیر بز
زودتر از  12ماهگی بخصوص در برخی از کودکان که شرایط ویژهتری
دارند نیز استفاده کرد .باید بدانید که این شیر حاوی میزان زیادی مواد
معدنی است .بنابراین زمانی که کلیهها در حال رشد و تکامل هستند
ممکن برای آنها کمی تهاجمی و سنگین باشد .بنابراین بهترین
کار این است که متناسب با شرایط کودکتان و با مشورت پزشک سن
مناسب استفاده از این شیر را تعیین کنید.
شیر خشک با پایه شیر بز
در سالهای اخیر شیرخشکهایی با پایه شیر بز نیز تولید شده است.
این نوع شیرخشکها در مواقعی که مصرف شیر گاو باعث ایجاد نفخ
و گاز شدید و دردهای شکمی در کودکان میشود جایگزین بسیار
مناسبی محسوب میشود .از آنجایی که شیر بز زودهضم است چنین
عالئمیبروزنمیدهد.
در هر صورت همچنان توصیه میشود که با پزشک کودکان مشورت
کنید و متناسب با شرایط کودک و نظر پزشک اقدام کنید.
اثرات نامناسب احتمالی مصرف شیر بز در کودکان
خطر عمده مصرف شیر بز در کودکان بروز حساسیت پروتئینی
است .در واقع ممکن است بین حساسیت به پروتئینهای شیر گاو و
پروتئینهایشیربزحساسیتمتقابلوجودداشتهباشد.درنتیجهاگر
کودک نسبت به پروتئین شیر گاو حساسیت داشته و نتواند آن را تحمل
کندبهاحتمالزیادنسبتبهپروتئینهایشیربزنیزحساسیتخواهد
داشت .به جز این تأثیر هیچ مشکل دیگری در خصوص مصرف شیر
بز وجود ندارد .اگر این ماده غذایی را به درستی و در زمان مناسب در
ً
برنامه غذایی کودک بگنجانید مشکلی بروز نکرده و کامال برعکس برای
او مفید خواهد بود .به بیان دیگر بهترین کار این است که این شیر بعد
از یک سالگی به کودک داده شود .مگر اینکه در شرایط ویژه و با نظر
پزشک قبل از این سن در برنامه غذایی کودک گنجانده شود .توجه
داشته باشید که با مصرف شیر بز نیز ممکن است مواردی مانند گاز بروز
کند اما این موارد جزئی هستند.
شیر بز انتخابی مناسب برای کودکان
به عنوان جمعبندی باید بگوییم که میتوان بعد از یک سالگی شیر
بز را وارد برنامه غذایی کودک کرد .این ماده غذایی زودتر از شیر گاو
هضم میشود .همچنین حاوی میزان زیادی مواد مغذی است که در
این میان پروتئینها و مواد معدنی مفیدی مانند کلسیم برجستهتر
هستند .در نهایت اینکه چربیهای این شیر نیز به عنوان چربیهای
سالم شناخته شدهاند .با وجود اینکه اکثر اسیدهای چرب موجود در
این شیر از نوع اشباعشده هستند؛ اما میزان این مواد کمتر از شیر گاو
است.

 خارش مقعد؛ عالئم و راهکارهای مقابله با آن

روانشناس کودکان استثنایی گفت :اوتیسم یک اختالل عصبی -رشدی است که
در  3سال اول زندگی کودک خود را نشان میدهد و چون علت مشخصی ندارد،
درمانمشخصینیزندارد
سحرانه جوادی آسایش بیان داشت :اوتیسم یک اختالل عصبی -رشدی است که
در  3سال اول زندگی کودک خود را نشان میدهد.
وی ادامه داد :در خصوص ارتباط و تعامل کودک دچار مشکالتی میشود و
رفتارهای کلیشهای یا رفتارهایی از خود نشان میدهد که با کودکانی که رشد نرمال
دارند ،متفاوت است.
اینروانشناسکودکاناستثناییافزود:اینکودکاناگردرهمان 3سالاولزندگی
شناسایی شوند و بالفاصله مداخالت توانبخشی صورت گیرد ،شدت اختالل کمتر
خواهدبود.
جوادی اضافه کرد :اما اگر منتظر باشند که این کودک سالم بوده و خود بخود خوب
میشود و هیچ اقدامی نکنند ،متاسفانه روز به روز طیف بیماری به سمت شدیدتر
حرکتمیکند.
این روانشناس کودکان استثنایی درباره عالئم این بیماری،گفت:بیشتر کودکان
اوتیسمی تعامالت ضعیفی دارند؛مثال وقتی صدایشان میکنید توجه نکرده و
ارتباط چشمی برقرار نمیکنند و نمیتوانند به اندازه کودکی که رشد نرمالی دارد
واضح صحبت کنند و بتوانند یک گفتوگویی را تا پایان انجام دهند.وی تأکید
کرد:بنابراین خیلی مهم است خانوادهها رفتارهای یک کودک اوتیسمی را بدانند
و بالفاصله در جهت مداخله درمانی اقدام کنند؛ البته چون علت مشخصی ندارد،
درمانمشخصینیزندارد.
جوادی خاطرنشان کرد :رفتارهای کلیشهای خاصی دارند؛ مانند بال بال
زدن،پریدن و دور خود چرخیدن؛ در نتیجه وقتی مادری متوجه میشود که فرزند زیر
سه ساله اش را صدا میکند اما به سمتش برنمیگردد و درک دستوری نداردمثال برو
آب بیاور ندارد؛ اینها مواردی است که باید شک کند.
ویمتذکرشد:همچنیناگرگفتاریدارداماگفتار کودکادامه پیدانمیکندواگر
هم در حد محدود گفتاری داشته باشد و دوباره آن را تکرار میکند؛ بنابراین کودکان
اوتیسمی به لحاظ گفتاری و ارتباطی دچار مشکل میشوند.
این روانشناس کودکان استثنایی درباره «خیره شدن کودکان اوتیسمی به
لباسشویی»،ابراز داشت :کال به چرخش عالقه دارند و این بر میگردد به حرکات
کلیشهایکهدارند؛یاخودشانرامیچرخانندیادوستدارندچیزهاییرابچرخانند؛
مثل تسبیح  .اینها به خاطر تغییرات سیناپسی است که در مغز اتفاق میافتد.
جوادیتصریحکرد:اختالالتاوتیستیکسهطیفخفیف،متوسطوشدیدداردو
بهترتیب بهسمتخفیفکهمیرویمدرگیریهایشناختیکمترمیشودودرطیف
شدیدترمشکالتشناختیبیشتراست.
وی درباره اینکه «آیا این بیماری درمانی دارد؟» ،اظهار داشت :چون علت
مشخصی ندارد ،درمان مشخصی نیز ندارد؛ بلکه تنها راه مداخله ،توانبخشی مثل
کاردرمانی،گفتاردرمانیورفتاردرمانیاستکهبایدبالفاصلهصورتگیردتاکودک
را از دنیایی که خودش در آن زندگی میکند بیرون بیاورد و به دنیای محیطی جلب
توجهکند.
این روانشناس کودکان استثنایی گفت :از خانوادهها درخواست داریم در حال
حاضر که دنیای دیجیتال است کودکان را جلوی تلویزیون،موبایل و لپ تاب رها
نکنند؛چراکه خود بخود آنها را به سمت در خود ماندگی سوق میدهیم و خیلی
حواسشان باشد کودکان به بازی ،توجه محیطی و ارتباط نیاز دارند و باید با کودک
ارتباط برقرار کنند .جوادی یادآور شد :اینکه یک کودک سه چهار ساله روبروی
تلویزیوننشستهوهمهآفرینمیگوینداصالکاردرستوخوبینیست؛بلکهتوصیه
میکنیم آنها را از این دنیا بیرون بیاورند و تا ارتباط را یاد گیرند و اگر عالئم یاد شده را
دیدند،حتمااقدامکنند.
رئیس انجمن اورولوژی ایران :

واریکوسلراجدیبگیرید!
رئیس انجمن اورولوژی ایران گفت ۲۰:تا ۳۰درصد از علل ناباروری مردان به دلیل
بیماری واریکوسل است که در این بیماری واریس رگهای اطراف بیضه انجام گرفته
و این مسئله سبب تخریب سلولهای نطفه ساز میشود.
عباس بصیری ،با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن
اورولوژی ایران ،اظهار داشت :این کنگره به صورت سالیانه برگزار میشود و مباحث
مختلفی از جمله موضوعات مرتبط با سرطانهای دستگاه ادراری ،بی اختیاری
ادراری و ناباروری مردان و مباحث مرتبط مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد و اساتید
وصاحبنظرانبرجستهعالوهبرتبادلتجربیاتودانشخود،جدیدترینموضوعات
را در این زمینه به اشتراک میگذارند.
وی افزود :امسال علیرغم وجود کرونا برگزاری کنگره سالیانه انجمن اورولوژی ایران
در سطح عالی به صورت وبینار انجام گرفته و  ۲۵سخنران بینالمللی در این کنگره
حضور یافتند که ۵نفر آنها ایرانیهای مقیم کشورهای اروپایی ،آمریکاو کانادابودندو
بقیهشهروندانسایرشهرهایاروپاوآمریکابودند.
رئیس انجمن اورولوژی ایران یادآور شد :همچنین در مورد اینکه در حوزه درمان
بیماریهای مرتبط با اورولوژی با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات چه برنامههایی را
اجرا کنیم و یا اینکه با وضعیت کشور چه راهکارها و برنامههایی قابلیت اجرایی دارد
نیز در این کنگره مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
بصیری به موضوع ناباروری مردان اشاره کرد و گفت :شایعترین علت ناباروری
مردان همان علل ناشناخته شده است و پس از آن  ۲۰تا  ۳۰درصد از علل ناباروری
مردان به دلیل بیماری واریکوسل است که در این بیماری واریس رگهای اطراف
بیضه انجام گرفته و این مسئله سبب تخریب سلولهای نطفه ساز میشود.
وی بیان داشت :علت بروز واریکوسل به طور قطعی مشخص نیست ولی این
مشکل میتواند زمینه ساز مشکالت باروری شود که در صورت بروز عوارض ،جراحی
در نظر گرفته میشود .رئیس انجمن اورولوژی ایران با بیان اینکه  ۵۰درصد از
ناباروریها به طور کلی مربوط به زنان و ۵۰درصد مربوط به مردان است ،خاطرنشان
کرد :دو سوم علت ناباروری در مردان شامل علل ناشناخته شده و یک سوم مربوط
به واریکوسل است .بصیری بیان داشت :همچنین زمانی که رادیکالهای اکسیژن
در خون زیاد باشد سبب اختالل در اکسیژن سلولهای باردار میشود که با استفاده
از مانورهای فیزیکی امروزه میتوان تا حدودی آن را درمان کرد .وی با بیان اینکه
ناباروری در مردان امروزه تا بخش زیادی با روشهای دارویی و جراحی قابل درمان
است،گفت :البته برخی از این روشها جواب نمیدهد و باید از روش های کمک
باروریاستفادهکرد؛همچنینتحقیقاتمربوطبهناباروریمردانودرمانکاملآنها
در دنیا ادامه دارد و ما نیز از جدیدترین دستاوردها در این زمینه استفاده میکنیم.
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عواقب یارکشی در خانه؛

رئیس ستاد انتخابات استان قم اعالم کرد:

افزایش 10درصدی شعب اخذ رأی
در استان قم

رئیسستادانتخاباتاستانقمگفت :تاکنوندرخواسترسمیبرایتشکیلستادهای
انتخاباتی در قم وصول نشده است ،اما آمادگی الزم برای این کار کامال وجود دارد.
بیژن سلیمانپور عصر شنبه در برنامه گفت وگوی خبری شبکه نور با بیان این مطلب
افزود :بر اساس قانون زمان آغاز تبلیغات در انتخابات های ریاست جمهوری ،میان دوره
ای مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسالمی شهر و روستا متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد :تبلیغات کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری از  ۷خردادماه
آغاز شده است و تبلیغات مجلس خبرگان رهبری از  ۱۳خردادماه و تبلیغات شوراهای
اسالمی شهر و روستا از  ۲۰خردادماه آغاز می شود و همه آنها تا  ۲۴ساعت پیش از
برگزاریرسمیانتخاباتپایانمیپذیرد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با بیان اینکه هرچه به سمت روز انتخابات پیش
می رویم ،شور و شوق انتخاباتی در سطح جامعه را بیشتر شاهد هستیم ،گفت :در این
دوره به دلیل شیوع بیماری کرونا دستورالعمل جداگانه ای برای تبلیغات کاندیداها ابالغ
شده است ،اما تأکید بر حداکثر بودن تبلیغات با برگزاری حداقل تجمعات است.
وی با اشاره به ممنوعیت برگزاری جلسات انتخاباتی در فضاهای بسته ،ضوابط برگزاری
این جلسات در فضاهای روباز را مورد توجه قرار داد و گفت :در جلسات تبلیغاتی باید در
هر  ۸مترمربع یک نفر حضور داشته و حداکثر  ۳۰درصد از یک مکان روباز از جمعیت پر
شود و همه افراد باید از ماسک استفاده کنند.
سلیمانپور با بیان اینکه برنامه های متعدد رادیویی و تلویزیونی به صورت عادالنه
در اختیار کاندیداها قرار گرفته است ،بر ضرورت توجه به فضاهای مجازی در تبلیغات
انتخاباتی تأکید کرد و گفت :در ایام تبلیغات انتخاباتی ،فضای مجازی کامال مورد رصد
و پایش قرار گرفته و پلیس فتا با هرگونه تخطی و تخلف از شرع و قانون و اخالق برخورد
خواهدکرد.
وی با بیان اینکه در این دوره فقط انتخابات شورای اسالمی شهر مقدس قم به صورت
کامال الکترونیکی برگزار می شود ،ساده و روان بودن این نوع برگزاری انتخابات را مورد
اشاره قرار داد و گفت :آموزش کاربران و عوامل برگزاری انتخابات با جدیت در حال انجام
است و در روزهای پیش از انتخابات ،در چند نقطه از شهر قم صندوق های الکترونیک به
صورت آزمایشی برای استفاده شهروندان نصب می شود.
رئیس ستاد انتخابات استان قم با بیان اینکه در این دوره از انتخابات شعب اخذ رأی
در استان  ۱۰درصد افزایش پیدا کرده و تعداد شعب ثابت به  ۷۲۲و شعب سیار به ۹۱
شعبه رسیده است ،گفت :برای جلوگیری از هرگونه ازدحام شهروندان محترم ،برخی
از شعب نیز به محل ها و مکان های بهتر جابجا شده و در چینش صندوق ها در شعب
نیز توجه شده است .وی با اشاره به اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از هرگونه خلل در
روند برگزاری انتخابات به ویژه عدم قطعی برق ،تصریح کرد :تعداد کاندیداهای تأیید شده
نهایی برای انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در روزهای آینده اعالم می شود،
اما برای انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در قم حضرات آیات سید محمد
سعیدی و محمود رجبی به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان قم خبرداد:

اکران یک هزار و ۵۰سازه تبلیغاتی
در سطح استان قم

رئیس کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان قم از اکران یک هزار و ۵۰
سازه تبلیغاتی در سطح استان برای ترغیب هم استانی ها به حضور ُپرشور در انتخابات
بیست و هشتم خرداد ماه خبر داد.
رضا صالحی به تشریح فعالیت ها و برنامه های اجرایی کمیته اطالع رسانی و تبلیغات
ستاد انتخابات استان پرداخت و اظهار کرد :با نزدیک تر شدن به بیست و هشتم
خرداد ماه ،فضای شهر قم نیز حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته و شاهد اقدامات و
تالشهایی از جانب شهرداری و دیگر سازمان ها و نهادها برای ترغیب و دعوت مردم به
حضورپرشوردرانتخاباتهستیم.
وی با اشاره به اهمیت طرح های در نظر گرفته شده برای فضاسازی و شورآفرینی
انتخابات قم تصریح کرد :این طرح های خالقانه با استفاده از ظرفیت طراحان برجسته و
خبره و بر مبنای فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری ،با
کلید واژه «ایران مقتدر» طراحی شده است.
رئیس کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان قم همچنین با تقدیر از
همکاری و مشارکت فعال شهرداری و دیگر ادارات استان در اکران طرح های تبلیغات
محیطی انتخابات خاطرنشان کرد :با استفاده از یک هزار و  ۵۰سازه تبلیغاتی در قالب
هایی مانند آویز ،استرابورد و عرشه پل تالش شده تا ضمن ایجاد فضای شور و نشاط
انتخاباتی ،زمینه ترغیب هم استانی های عزیز برای حضور گسترده و پرشور در انتخابات
فراهمشود.
وی در عین حال به تالش های صدا و سیمای مرکز قم برای شورآفرینی در این دوره از
انتخابات توجه داد و گفت :محتواها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی بسیار خوبی توسط
شبکه استانی نور تولید و پخش آن ها آغاز شده که این امر ادامه خواهد یافت.
مدیر دفتر بازار شرکت توزیع نیروی برق قم خبرداد:

واگذاریسامانهخورشیدیقابلحمل
به عشایر استان قم

مدیر دفتر بازار شرکت توزیع نیروی برق قم از واگذاری سامانههای خورشیدی قابل
حمل به  ۲۵خانوار عشایری استان با اعتباری افزون بر یک میلیارد و  ۸۷۵میلیون ریال
خبر داد.
محمدرضامهاجریبااشارهبهاینکهاینسامانههابااستفادهازاعتباراتداخلیشرکت
توانیر از محل اخذ عوارض برق و  ۱۰درصد آورده عشایر واگذار شد ،افزود :سامانههای
قابل حمل خورشیدی امکان جابهجایی راحت دارند و استفاده از آن نیز بهآسانی میسر
است .وی در خصوص نحوه اجرای طرح واگذاری دستگاههای سامانه انرژی خورشیدی
به عشایر ،اضافه کرد :در این طرح خانوادههای واجد شرایط که در محلههای ییالق و
قشالق فاقد شبکه و انشعاب برق میباشند ،با هماهنگی اداره کل امور عشایر قم از این
طرحبهرهمندشدند.
وی با بیان اینکه صنعت برق برنامه بهسازی و تقویت شبکه برق روستایی را در
راستای حمایت و کمک به روستاییان از سالهای گذشته در دستور کار قرار داده است،
خاطرنشان کرد :هدف از اجرای این پروژهها ،افزایش رضایتمندی مشترکان روستایی
و عشایری است.
در حالحاضر بیش از  ۵۷۰هزار مشترک برق در استان قم وجود دارد؛  ۱۳درصد برق
قم در بخش کشاورزی ۲۸.۴ ،درصد در بخش صنعت ۳۶.۵۵ ،درصد در بخش خانگی،
 ۱۰.۴درصد در بخش عمومی ۹.۷۸ ،درصد سایر مصارف و  ۱.۸۳در بخش روشنایی
معابرمصرفمیشود.
رئیس مرکز بهداشت استان قم:

میانگینرعایتدستوراتبهداشتی
 ۷۰درصد است

رئیس مرکز بهداشت استان قم گفت :میانگین رعایت دستورات بهداشتی برای
جلوگیری از ابتال به کرونا در بین شهروندان قمی نزدیک به ۷۰درصد رسیده ،هر چند که
بهترین و مطلوبترین حالت رعایت دستورات بهداشتی ۹۰درصد است.
سیامک محبی در این زمینه افزود :با تالش مسئوالن و همراهی و همکاری همه مردم
پس از عید نوروز و با باال رفتن آمار ابتال به ویروس کرونا در بین هموطنان حساسیتها برای
رعایتدستورالعملهایبهداشتیبیشترشد.
وی اضافه کرد :حتی کشورهایی که واکسیناسیون را انجام دادهاند ،برگ برنده آنها
رعایتدستوراتبهداشتیاستکهمجموعواکسیناسیونورعایتدستوراتنتایجبهتری
داشتهاست.
وی با تاکید بر لزوم رعایت دستورات بهداشتی تا واکسینه حداقل  ۷۰درصد جامعه،
گفت :با توجه به اطالعیه روابط عمومی وزارت بهداشت ،متولدین سال  ۱۳۳۰به قبل
(گروه سنی  ۷۰سال به باال) درخواست میکنیم برای دریافت نوبت واکسن کرونا در
سامانه salamat.gov.irثبتنامکنند.
به گفته محبی ،تمامی افراد ثبتنام شده به ترتیب سنی بهصورت هوشمند نوبتدهی
خواهند شد و محل و زمان دقیق واکسیناسیون به هر فرد با پیامک اطالع داده میشود.
استان قم که از  ۱۸فروردینماه امسال در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته بود ،از ۱۴
اردیبهشتماه جاری وارد شرایط نارنجی شد.

بچهها مشاور یا میانجی والدین نیستند!

گروه خانواده ـ زهره سعیدی:

یکی از مهمترین اشتباهات برخی از والدین این است
که تصور می کنند می توانند از بچه هایشان به عنوان
ابزار میانجی در بین دعواها یا مشکالت زناشویی شان
استفاده کنند یا اینکه در مواقع اختالف با همسر از آنها
به عنوان مشاور بهره ببرند ،درحالیکه این تفکر کامال
اشتباه است و در دراز مدت آسیب های زیادی به فرزندان
وارد می کند.
خانواده یک سیستم است که چون سیستم های
دیگر نیاز به بررسی و واکاوی دارد وهرچند وقت یک بار
می بایست غبار از مسائل و مشکالت آن زدوده شود .در
بین تکنیک های مهم فرزندپروری که البته شاید خیلی
از ما آنها را ندانیم و تنها براساس غرایزمان به پرورش
فرزندانمان بپردازیم ،نکات جزئی و البته کلیدی و مهمی
وجود دارد که تک تک آنها در بزرگسالی و در زندگی های
زناشویی و موفقیت های شغلی و آینده فرزندانمان اثرگذار
است .اینکه بچه ها در چه نوع خانواده از سالم تا ناسالم
تربیت بشوند ،قطعا در روند بزرگسالی شان اثرگذار است.
اما برخی موارد ممنوعه برای تربیت کودک وجود دارد
که متأسفانه والدین نسبت به آنها بی تفاوت یا بی توجه
هستند که از ساده ترین آنها مثل تنبیه بدنی و خشونت
کالمی و جسمی گرفته تا رفتارهای ناشایست دیگر در
تربیت بچه ها مثال زدنی هستند .عالوه بر این موارد
برخی از والدین که گاه و بی گاه دچار اختالفاتی با هم می
شوند نیز بچه ها را به عنوان میانجی و رابط بین دعواها
یا مشکالت خود و در مقابل آشتی کردن هاشان در نظر
می گیرند ،بدون اینکه به عواقب کاری که می کنند ،
آگاه باشند .بنابراین یکی از اشتباهات پدر و مادرها این
است که به فرزندانشان اجازه می دهند ،در اختالفات و
مشکالت زناشویی شان ،طرف یکی از والدین را بگیرند،
میان والدینشان پادر میانی کنند یا نقش یک دوست،
مشاور یا مادری را بر عهده بگیرند.
*پیامدهایمیانجیگریفرزندانبینوالدین
متاسفانه میانجی گری فرزندان بین والدینشان عواقب
زیادی دارد که به برخی از آنها در این گزارش اشاره می
کنیم .فرض کنید بین یک پدر و مادری اختالفی ایجاد
شده و آنها با هم قهر کرده و صحبت نمی کنند درحالیکه
براساس نیازهای زندگی مشترک می بایست با هم ارتباط
داشته باشند ،کارهای بیرون یا داخل منزل را انجام دهند
برای صرف شام دور هم جمع شوند یا مسائل دیگر که نیاز
به ارتباط دارند .در این طور مواقع مادر یا پدر  ،فرزندانش را
صدا می کنند و به او می گویند که مثال به مادرت /پدرت
بگو برای شام بیاید  .یا مثال به مادرت /پدرت بگو فردا
الزم است فالن وسیله را برای خانه بخرد .مسئله همینجا
ختم نمی شود و فرزند معصوم دو مرتبه می بایست پیام
طرف مقابل را که احتماال هم سر لجبازی برداشته به والد
دیگرش برساند و همینطور چرخه ادامه می کند و ذهن و
فکر فرزند را درگیر و آشفته می کند  ،درحالیکه این رفتار
آموزش های زیادی به این بچه می دهد که از جمله آنها
این است:
اگر خودت هم بزرگ شدی و ازدواج کردی ،همین
الگو را برای همسرت در پیش بگیر
زن ها یا مردها نمی توانند با هم صحبت کنند و
مشکالتشان تنها با قهر ودعوا و میانجی گری بچه ها
حل می شود بنابراین بچه به عنوان یک گوشت قربانی
این وسط هیجانات نامناسب پدر یا مادر را جذب میکند
و البته در جریان اختالفات آنها نیز که شامل پرخاشگری
های کالمی و غیر کالمی است ،قرار بگیرد و البته خود
را نیز این بین دچار تناقض ببیند که طرف کدام را باید
بگیرد .یکی دیگر از مشکالت و عواقب این رفتار این است
که بچه ها احساس می کنند در این میان باید طرف یکی

از والدین را بگیرند .حتی دیده شده برخی از این دسته
پدر و مادرها به بچه مستقیم هم می گویند ،طرف آنها
باشد یعنی رسما فرزندشان را به جانب داری می خوانند،
درحالیکه بچه معصوم نمی داند بین پدر و مادرش باید
کدام را انتخاب کند و در نهایت هم پدر و مادر با هم آشتی
کرده و این بچه ها هستند که روح و روانشان دچار آزار و
آسیب می شود.
برای بچهها درد و دل نکنید
یکی دیگر از مشکالت در این دسته که در والدین به
ویژه در بین بانوان زیاد دیده می شود این است که بچه
هایشان را طرف مشورت قرار می دهند .مثال مادر با
عواطف خاص مادرانه و زنانه خود بعد از یک اختالف با
همسرش شروع به گریه می کند و وقتی هم که بچه به نزد
او می آید تا آرامش کند  ،سفره دل را باز کرده و شروع به
بازگو کردن مسائل مختلف می کند درحالیکه توجه ندارد
این مباحث نباید با بچه ها مطرح شود چرا که باعث خشم
و کینه فرزند از والد دیگر می شود و این فرزند در این بین
تصور می کند که یک موجود اضافه است که اگر نبود پدر
و مادر راحتتر در ارتباط با روابطشان تصمیم می گرفتند.
در ذهن بچهها از جنس مخالف کابوس نسازید
نکته دیگر مادران با طرف مشورت قرار دادن دختر
یا پسر خود برای همیشه ذهنیت فرزندشان را از جنس
مخالف خراب می کنند مثل اینکه در صحبت هایشان
می گویند همه مردها یا زن ها مثل هم هستند یا زن ها
همه گریه می کنند و غرغر می زنند یا مردها هم خشن
هستند یا کتک می زنند ،این نوع صحبت ها باعث می
شود که ذهنیت بچه ها تا بزرگسالی نیز همینطور ساخته
شده و زمانی که خودشان در زندگی مشترک نیز قرار می
گیرند ،همین طرح های ذهنی مدام برایشان تداعی
شود.
بچهها مسئول حل مشکالت زناشویی شما
نیستند
بنابراین یادتان باشد که به عنوان والدین  ،فرزندانتان
هیچ وظیفه ای برای حل مشکالت زناشویی شما ندارند
و والدین می بایست خودشان در این مسیر مشکالتشان
را حل کنند و حداالمکان بچه ها در این زمینه وارد نشوند
که بخواهند نقش مشاور یا میانجی را ایفا کنند چرا که در
اینجایگاهنیستندوبهعواطفشاندچارآسیبمیشود.
در این زمینه اگر والدین خودشان نمی توانند مشکالت
را حل کنند  ،بهتر است با یک مشاور یا دوست صمیمی
که عاقل است ،صحبت کنند و او را میانجی روابط خود
قراردهند.
نکات منفی رفتار همسرتان را برای فرزندان بازگو
نکنید
بنابراین در این زمینه پدر و مادر باید به فرزندشان این

پیام را بدهند که «من می توانم از خودم مراقبت کنم».
تو نباید طرف من یا پدرت را بگیری و در اختالفات ما
دخالتکنی.
نکته دیگر این است که هرگز نباید َبدی همسر خود را
به فرزندتان بگویید ،زیرا فرزند شما از نظر امنیت روانی
آسیب میبیند ،در این زمینه به عواقبش در باال اشاره شد
که چه سرانجامی خراب کردن ذهنیت بچه ها نسبت به
پدر یا مادرشان وجود دارد و گاه مشاهده شده که تا ابد
نیزترمیمنمیشود.
عاقبت تلخ مثلث سازی در خانواده ها
مسئله نهایی این است که گاه دیده می شود والدین
به دلیل مسائل و اختالفاتی که در منزلشان وجود
دارد ،یک نوع اتحاد یا ائتالف خاص یا مثلث سازی در
منزل با فرزندانشان ایجاد می کنند مثال یک مادری به
دلیل اختالفاتی که با همسرش دارد  ،مدام ذهن بچه
ها را در رابطه با او خراب کرده و با بچه ها به نوعی در
مقابل همسرش متحد شدده یا به نوعی در منزل یک
سنگر سخت علیه پدر بنا می سازد که این به خودی
ن های منفی مثل خشم،
خود آسیب زا است .هیجا 
استرس ،افسردگی و اضطراب از آسیبهای یارگیری
در خانه است .فردی که علیه او یارگیری شده ،احساس
ی کند و خشم ناشی از آن باعث می
طردشوندگی م 
شود از هر تالشی برای آسیب زدن به دو نفر دیگر که با
هم ائتالف کردند ،انجام دهد .کودک نیز از فشار واسطه
گری خسته میشود و ممکن است غمگین و مضطرب
شود چون گاهی نمیداند چگونه و در چه موقعیتی باید
تصمیم درست را بگیرد .یکی دیگر از عواقب این رفتار،
کاستن اعتبار و ارزش والدین در برابر بچه ها است چرا که
بچه ها یاد می گیرند اگر چیزی از والدین می خواهند نیاز
دارند که در این یارکشی به سمت یکی از والدین بروند و
اعمال قدرت کنند البته کودک خواسته و عاقالنه این کار
را انجام نمی دهد ،اما ناخواگاه این مسیر را فرا می گیرد.
خانواده ها پس از آگاهی از این مثلث سازی ها در
خانواده شان می بایست تأمل و تفکر کنند تا این ائتالف
ها را از بین ببرند و دو مرتبه با هم یکی شوند اما چگونه؟
ابتدا پس از پی بردن به این ائتالف ها در خانواده ،سعی
کنید به عنوان مادر یا پدر ،ارتباط بچه ها با دیگر والد را
بیشتر و مثبت کرده و از خوبی ها و مسائل مثبت زندگی
تان به جای ناسزا و ناراحتی ها بگویید.بهتر است فضای
خانه را به سمت گفتمان مشترک به جای مثلث سازی
بیاوریدمثالدربارهتفریحدستهجمعیآخرهفتههمگی
با هم نظرسنجی کنید .اگر این مثلث سازی ها چنان
قدرت گرفته یا بچه ها بزرگ شده اند و کاری از دستتان
برنمی آید ،بهتر است با یک مشاور خانواده مشورت
کنید.

لزوم ارتقای سواد رسانهای مردم در همه سنین ؛

چه کنیم که رسانهها ما را گول نزنند؟!
لزوم ارتقای سواد رسانهای مردم در همه سنین ،روز به روز بیشتر احساس میشود؛
به ویژه در این زمان که عرصه فضای مجازی ،با بمباران اطالعات درست و نادرست
همراه شده ،تدوین برنامهای جامع در حوزه سواد رسانهای و اصالح و تکمیل مدام آن
یک ضرورت اساسی است.
گسترش فناوری و وسایل ارتباط جمعی نیاز انسانها هم تغییر میکند .این نیازها
شاید واضح و ملموس نباشند ،اما بسیار ضروری و در جامعه هم تاثیرگذارند.
روزانه مطالب بسیار زیادی در حوزههای مختلف و با محتواهای گوناگون منتشر
میشود که به راحتی هم در دسترس مردم قرار میگیرند .همه ما به خوبی میدانیم
که بسیاری از این مطالب ممکن است نادرست و یا تحریف شده باشند .اما اینکه
چگونه این اخبار را باید از یکدیگر تشخیص داد ،مسالهای است که منجر به پیدایش
تکنیکی به عنوان سواد رسانهای شده است .در واقع سواد رسانهای به ما کمک
میکندکهتحلیلمناسبیازمطالبمنتشرشدهدرانواعشبکههایرسانهایداشته
باشیم .شاید این موضوع همانند دیگر کشورهای پیشرفته ،در جامعه ما مورد توجه
و اهمیت قرار نگرفته اما خوشبختانه در سالهای اخیر به یکی از موضوعهای قابل
بحث رسانهها و دیگر مسئوالن تبدیل شده ،تا جایی که مرکز توسعه فرهنگ و هنر
در فضای مجازی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری رسانههای
جمعی ،خبرگزاریها و مراکز انتشار محتوا در فضای مجازی ،انتشار  ۳۰۰محصول
فرهنگی و رسانهای با موضوع سواد رسانهای را از ابتدای اردیبهشتماه جاری آغاز
کرده است .محمدصادق افراسیابی ،معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر
درفضایمجازی،باتبیینموضوعهایفرعیاینمحصوالتگفته«:نحوهتشخیص
اخبار جعلی ،آسیبهای اعتیاد رسانهای ،راهکارهای حفظ حریم شخصی آنالین و
امنیتدادهها،خطردسترسیهایغیرمجاز،اقناعرسانهای،زندگیبهسبکرسانه،
چالش های ناشی از شایعهسازی در فضای مجازی ،مقابله با سرقت اطالعاتی در
فضای مجازی ،پیشگیری از فریبهای تجاری در فضای مجازی و  ...از جمله
موضوعاتی است که در این محصوالت با قالبهای متنوع به آن پرداخت ه شده است».
اما به راستی سواد رسانهای در کشور تا چه اندازه به روز شده است؟ سازمانها و
ارگانها تا چه اندازه به این مهم توجه دارند و به آن میپردازند؟ این پرسشها را با مریم
سلیمی دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر رسانه در میان گذاشتیم.
سواد رسانهای؛ واژهای پر طمطراق
سلیمیدربارهبهروزشدنسوادرسانهایمتناسبباشرایطکنونیکشوربهخبرنگار
ایرناپالس گفت :نگاه به سواد رسانهای ،همچنان نگاهی پرطمطراق و لوکس است
که با هیجانزدگی با آن برخورد میشود .باید نگاه به سواد رسانهای اصالح شود و به
عنوان نیازی حیاتی در کل دوره چرخه حیات بشر به آن توجه شود.
وی که یکی از مولفان کتاب سواد خبری است ،افزود :سواد رسانهای در ایران با
شخصی افراد به
چالشهایی روبهروست که بخشی از آن با نگاههای سلیقهای و
ِ
ویژه مدرسان و فعاالن این حوزه آمیخته است .باید در کنار توجه به سواد رسانهای
به سوادهای دیگری همچون سواد خبری ،بصری ،اطالعاتی ،تبلیغاتی ،تحلیلی،
دیجیتال،سوادروابطعمومیو...نیزتوجهکردزیراهدف،تربیتشهروندیهوشمند
و دیجیتال است.
وی با یادآوری اینکه در سایر کشورها بحث آموزش سواد رسانهای را از کودکی آغاز
کردهاند ،اظهار داشت :باید با همکاری آموزش و پرورش ،آموزش عالی و سازمان
بهزیستی،برنامهایجامعدرحوزهسوادرسانهایتدوینشودتاازدورهپیشدبستانی
به طور رسمی و به طور زنجیروار و سلسلهوار آموزشهای مربوطه در هر سطح و مقطع

صورت گیرد .سلیمی با بیان اینکه نگاه به سواد رسانهای باید به شکلی باشد که در
انتهای راه ،فرد قادر به تولید محتوای خالق رسانهای باشد ،افزود :انتظار نهایی از
سواد رسانهای در بسیاری از کشورها مجهز کردن افراد به تفکر انتقادی و ارتقاء توان
آنها برای مشارکتی موثر در جامعه به عنوان شهروندی با سواد است.
سبدیازسوادهایمختلف
سلیمی درخصوص ضرورت توجه سازمانهای مختلف در تولید محتواهای
آموزشی سواد رسانهای و حرکت آنها در این مسیر نیز گفت :این گونه حرکتها
ارزشمند است .البته به شرطی که راهگشا باشد و در چارچوبهای علمی الزم و برای
گروه مخاطبانی هدف ،تهیه و تولید شوند .باید باور جدی و عملی نسبت به سواد
رسانهای صورت گیرد تا افراد نه تنها آموزشهای الزم را فرا گیرند بلکه آن را توام با
تفکر انتقادی در زندگی جاری خود مورد استفاده قرار دهند .در بحث آموزش سواد
رسانهای باید بتوان از تفکر انتقادی و خالق کمک گرفت.
وی با بیان اینکه موفقیت آموزش و توسعه سواد رسانهای در گرو نگاهی جامع به آن
است ،تاکید کرد :رسان ه و سوادهای مورد نیاز اعم از سواد اطالعاتی ،خبری ،بصری
و ...باید در ترکیب درسی هر سطح دیده شود .تدوین و تالیف کتابهای درسی و نیز
کتابهایپشتیبانباهمکاریانتشاراتمدرسه،انتشاراتدانشگاهها،مراکزعلمی،
آموزشی و پژوهشگاهها در این زمینه ضروری است.
این پژوهشگر افزود :بهرهگیری از تجارب سایر کشورها در حوزه سواد رسانهای
گرچه خوب است اما باید ما را به نگاههایی بومی برساند .در سایر کشورها ،تعاریفی
بومی از سواد رسانهای وجود دارد که الزم است ما هم به تعریفی بومی از سواد
رسانهایبرسیم.
سلیمی که یکی از مولفان کتاب تفکر و سواد رسانهای آموزش و پرورش است،
خاطر نشان کرد :آموزش سواد رسانهای در دیگر کشورها با مالحظاتی همچون
مخاطبشناسی و در نظر گرفتن سن و نیازهای مخاطبان ،فرهنگ حاکم و ...صورت
میگیرد .حتی آموزش با اهداف کاری و شخصی و خانوادگی جنبهای متفاوت به
خود میگیرد .از کودکی تا کهنسالی برای هر سطح و نیازی ،از آموزش خاص همان
گروه مخاطب ،بهره گرفته میشود .این مدرس علوم ارتباطات اضافهکرد :چنانچه
بنا بر آموزش افراد کهنسال در بحث سواد رسانهای باشند ،مدرس پیش از آموزش،
دروسی همچون پیریشناسی و  ...را فرا میگیرد تا آموزش را با مالحظات همان گروه
مخاطبان صورت دهد .یا حتی اکنون کشورهایی که مهاجرپذیرند تالش میکنند
آموزشهای تخصصی برای گروههای مهاجر را در حوزه سواد رسانهای داشته باشند.
ضرورت نظارتها بر اجرایی شدن یک اقدام
مرکز توسعه فرهنگ و هنر فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری
رسانهها ۳۰۰محصول فرهنگی و رسانهای با موضوع سواد رسانهای از اردیبهشت ماه
را در فضای مجازی آغاز کرده است .این پرسش مطرح میشود که این اقدام تا چه
اندازه میتواند در افزایش سواد رسانهای به مردم کمک کند .سلیمی در این زمینه
گفت :باید نظارتهای الزم درخصوص اجرایی شدن این برنامه صورت گیرد ،تا با
حداقل مشکالت و حواشی این اقدام به انجام برسد .با تدوین برنامه جامع یاشده و
تدوین کتابها و بسته محتوای پشتیبان الزم ،باید به تربیت مدرسانی ویژه اقدام شود
تا از این حجم از سالیق و قرائتهای مختلف در حوزه آموزش سواد رسانهای کاسته
شود .وی افزود :از رسانهها نیز انتظار میرود که در چارچوب این برنامه جامع تدوین
شده ،در امر آموزش سواد رسانهای یاریگر باشند .همچنین باید آموزشها در هر
سطح و مقطعی ،افراد جامعه را به هدف کلی که از آن یاد شد ،رهنمون کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت برق استان قم:

ناهماهنگیدرخاموشیهایبرقبهدلیل
حوادثغیرمنتظرهاست

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق ستان قم گفت :ناهماهنگی که گاهی
در خاموشیهای برق مناطق مختلف این استان رخ میدهد ،به دلیل حوادث غیر
منتظره در صنعت برق استان است.
سهیل کیانی پور روز یکشنبه در گفتوگویی بابیان اینکه در تمام بخشهای تجاری
و خانگی ،تحریمها که امکان واردات تجهیزات مورد نیاز صنعت برق را محدود کرده
و مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها از علتهای شاخص خاموشیهای پراکنده در
سراسر کشور است.
وی با اشاره به اختصاص سهمیه به هر استان ،اضافه کرد :بر اساس میزان
سهمیهای که به هر استان اختصاص پیدا کرده ،هر استان باید مدیریت بار شبکه را
انجام دهد تا از خاموشیها جلوگیری شود.
وی ادامه داد :بهجز روزهای یکم و دوم خردادماه جاری ،روزانه جدول برنامههای
خاموشی ارائه شده و تمام خاموشیها طبق برنامه پیش رفت؛ در حال حاضر برنامه
خاموشیهای احتمالی بار شبکه طبق جدول ارائه میشود و گاهی بر اثر حادثهای،
برقمنطقهایقطعمیشودوقابلپیشبینینیست.
کیانی پور با بیان اینکه تمام خاموشیهای احتمالی طبق برنامه است ،گفت :روز
گذشته پیکبار استان ۶۷۸مگاوات بود که بر اساس این پیک ،علیرغم اینکه برنامه
خاموشی احتمالی را ارائه داده بودیم  ،از صبح توانستیم مدیریت بار را کنترل کنیم و تا
ساعت  ۱۲ظهر خاموشی برق در بخش خانگی رخ نداد.
وی افزود :روز گذشته که دمای هوا بهشدت باال بود و مصرف برق افزایش یافت؛
از ساعت  ۸صبح تا  ۱۲ظهر مصرف برق در استان مدیریت شد؛ ولی به علت اوج
مصرف برق از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۱۷عصر در نقاطی از استان خاموشی رخ داد.
وی با اشاره به اینکه مراکز غیرقانونی استخراج رمزارزها باعث افزایش خاموشیها
شده است ،تصریح کرد :در استان قم هیچ مجوزی برای استخراج رمزارزها صادر
نشده است و نیروی انتظامی و دادستانی با خاطیان برخورد میکند.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم با بیان اینکه هر یک کیلووات
ساعتبرقمصرفیبرایچهاردستگاهمصرفیبیمارانکروناییالزماست،بیانکرد:
اگر شهروندان درجه کولرگازی را از  ۱۸به  ۲۴یا  ۲۵درجه سانتی گراد کاهش دهند،
این اقدام باعث ذخیره یک کیلووات ساعت برق میشود و با این اقدام برق مصرفی
چهاردستگاهتنفسیبیمارانکروناییتامینمیشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

نشریات دارای مجوز قم چهار برابر شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با اشاره به آمار مقایسه ای این استان در حوزه
مطبوعات و تبلیغات گفت :نشریات چاپی ،برخط و غیر برخط استان از  ۱۱۸نشریه
در سال  ۹۲به  ۴۴۷مورد در سالجاری افزایش یافته است که این آمار رشد حدود
چهار برابری را نشان می دهد.
سید موسی حسینی کاشانی افزود :قم از نظر تعداد رسانه های دارای مجوز ثبت
شده در سامانه جامع رسانه های کشور پس از تهران ،آذربایجان شرقی ،اصفهان و
خراسان رضوی به ترتیب با  ۴۸۹ ،۵۴۱ ،۵۷۱۰و  ۴۶۴در رتبه پنجم کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه ۳خبرگزاری و ۷۶پایگاه خبری از قم مجوز فعالیت گرفتهاند گفت:
از  ۳۴مجوز فعالیت خبرگزاری درکشور ،دفتر مرکزی  ۳خبرگزاری درقم است ضمن
اینکه ۲۰خبرگزاری نیز در قم دارای دفتر نمایندگی هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم اظهار داشت :هم اکنون  ۱۲۲کانون آگهی
و تبلیغاتی ۱۰ ،دفتر مطبوعاتی استانی و  ۳۲نمایندگی نشریات سراسری دارای
مجوز در استان وجود دارد .وی ادامه داد :جایگاه ویژه قم به عنوان خاستگاه انقالب
و ام القرای جهان تشیع ،وجود مراجع عظام تقلید ،حوزه علمیه ،ظرفیتهای مهم
فرهنگیهمچونحرمحضرتمعصومه(س)ومسجدجمکرانوهمچنینرفتوآمد
گسترده مقامات کشوری به این استان باعث شده تا اخبار قم همواره دارای اهمیت
بسیار زیادی باشد .حسینی کاشانی ادامه داد :هم اکنون هفت روزنامه ۱۱ ،هفته
نامه ۲،دوهفته نامه ۱۶،ماهنامه ۶،دوماهنامه ۱۰۹،فصلنامه ۱۴۸،دوفصلنامه و۳
سالنامه دارای مجوز در این استان فعالیت دارند.
وی ادامه داد :تعداد نسخه روزنامههای چاپ شده ساالنه استان از  ۳میلیون ۲۰۰
هزار نسخه از سال ۹۲به ۴میلیون و ۱۷۴نسخه در سال۹۸افزایش یافتهاست ضمن
اینکه تعداد آگهی های توزیع شده میان مطبوعات استان در بین سال های ۹۲تا۹۸
رشد  ۱۸۳درصدی داشته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با اشاره به اقدام های صورت گرفته برای
حمایت از مطبوعات استان گفت :تعداد آگهی های توزیع شده میان مطبوعات
استان از سال  ۹۲تا  ۹۸با رشد سه برابری همراه بوده است.
حسینی کاشانی ادامه داد :با حمایت های صورت گرفته ،شمارگان نشریات چاپی
استان از  ۳میلیون و  ۲۰۰نسخه در سال  ۹۲به چهار میلیون و  ۱۷۴هزار نسخه در
سال ۹۸افزایش یافته است.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر بانوی کرامت اعالم کرد:

برنامهحرممطهربانویکرامتدرهفتهجاری

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر بانوی کرامت از برگزاری محافل معارفی
حرم از شنبه هشتم تا جمعه  14خردادماه با سخنرانی حججاسالم والمسلمین
حسینی اراکی ،فرحزاد ،حسینی قمی ،مؤمنی ،رفیعی ،آیتالله اراکی و آیتالله
صدیقیخبرداد.
حجتاالسالم محسن آمره با اشاره به اینکه از ۸تا ۱۴خرداد ۱۴۰۰هر روزه در حرم
مطهر بانوی کرامت قبل از نمازهای ظهر و مغرب و بعد از نماز عشا مراسم سخنرانی
و مداحی برگزار میشود ،اظهار کرد :در هفته جاری قبل از نماز ظهر به ترتیب حجج
اسالم معصوم ،سعیدیان ،جمشیدی شعبانی ،مقیسه ،فرزانه ،آهنگران و حسین
آبادی در حرم به ایراد سخن خواهند کرد.
وی اضافه کرد :سخنرانان محفل معارفی قبل از نماز مغرب حرم مطهر از روز شنبه
تا چهارشنبه حججاسالم والمسلمین فاطمی ابهری ،نوراللهی ،شهامت ،صبوری و
باستانی خواهند بود ،پنجشنبه نیز قبل از نماز مغرب محفل انس با قرآن کریم برای
شادی روح شهدا و امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد و قبل از نماز مغرب روز جمعه
حجتاالسالم والمسلمین قائمی در حرم سخنرانی میکند .مدیر روابط عمومی و
تبلیغاتحرممطهربانویکرامتگفت:مراسمشبهایحرممطهرازشنبهتاچهارشنبه
با سخنرانی حجج اسالم والمسلمین حسینی اراکی ،فرحزاد ،حسینی قمی ،مؤمنی
و رفیعی ،پنجشنبه با سخنرانی آیتالله محسن اراکی و جمعه نیز با سخنرانی آیتالله
صدیقی برگزار خواهد شد .وی ادامه داد :هر روزه از شنبه هشتم خرداد تا پنجشنبه۱۳
خرداد بعد از نماز ظهر و عصر زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه(س) به ترتیب توسط
مداحانمحالتی،حسینینژاد،جعفرنژاد،برزگر،شفیعپوروخیابانیقرائتخواهدشد.
آمره تصریح کرد :دعای توسل سه شنبه شب بعد از نماز عشاء با حضور هیأت جانبازان،
دعای کمیل پنج شنبه شب بعد از نماز عشاء با نوای رضا عاصی ،زیارت جامعه کبیره
پنج شنبه شب ساعت ۲۳با نوای حجت االسالم شهیدی ،دعای ندبه و سخنرانی صبح
جمعهنیزتوسطحجتاالسالمخورشیدیوزیارتآلیاسیننیزعصرجمعهساعت۱۹
توسطمجیدطیبیدنبالخواهدبود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم خبر داد؛

اجرایمصوبهافزایشمرخصیزایمان

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم ه گفت:بیمهشدگان زن میتوانند با ارائه
درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری از افزایش مرخصی زایمان از  ۶ماه به ۹
ماه بهرهمند شوند .علی اصغر دادخواه اظهارداشت :در اجرای مصوبه هیئت وزیران
مبنی بر پیشبینی بار مالی ناشی از افزایش مدت مرخصی زایمان در لوایح بودجه
سنواتی و یا لحاظ کردن به عنوان دیون دولت ،الزم است واحدهای اجرایی سازمان
تأمیناجتماعیبهچندنکتهتوجهکنند.اوادامهداد:بیمهشدگانزنمیتوانندباارائه
درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه
شامل تصویر شناسنامه مادر ،گواهی والدت یا شناسنامه فرزند و گواهی پزشک ذی
ربط ،در صورت تمایل از افزایش مرخصی زایمان از  ۶ماه به  ۹ماه بهرهمند شوند.
مدیر کل تامین اجتماعی قم افزود :معاونت برنامهریزی ،مالی و پشتیبانی سازمان
تأمین اجتماعی نیز موظف شده است که هزینههای ناشی از اجرای مصوبه مذکور را
هر ساله به منظور پیشبینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور
اعالم و در صورت عدم پیشبینی و یا عدم تخصیص اعتبار ،هزینههای مربوطه را به
عنوان دیون دولت درصورتهای مالی سازمان لحاظ کند.
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وزیر نیرو:

استخراج غیر قانونی رمزارز ،قاچاق انرژی است

وزیر نیرو گفت :استخراج غیر قانونی رمز ارزها ،صادرات انرژی به صورت
پنهانی و قاچاق است.
«رضا اردکانیان» روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی افزود:
استخراج قانونی رمزارزها اگر با مجوز باشد به معنای صادرات قانونی انرژی است
که انجام می شود.
وی ادامه داد :استخراج غیرقانونی رمزارزها یکی از عوامل افزایش میزان
مصرف برق است ،زیرا دستگاه هایی که باید در فضای باز بوده و مداوم خنک
سازی شوند به انبارهای متروکه ،کارخانه های فرسوده ،مکان های مسقف برده
می شود که خنکسازی آنها نیازمند استفاده بیشتر از دستگاههای سرمایشی
است که همین امر به مصرف بی رویه برق دامن می زند.
وزیر نیرو به همکاری با نیروی انتظامی برای برخورد با این نوع استخراج

کنندگان رمز ارز خبرداد و گفت :از تیر پارسال تا فروردین  ۱۴۰۰سیر کشف
دستگاه های غیر قانونی روبه افزایش بوده به گونه ای که فقط در فروردین دو
هزار و  ۶۶۱مرکز شناسایی شده و  ۱۷۵هزار دستگاه ضبط شده که مشمول
ترتیبهایقانونیهستند.
اردکانیان خاطرنشان ساخت :براساس آخرین گزارش مراجع جهانی ۱۰
درصد انرژی مصرفی تولید رمزارزها در جهان مربوط به ایران است و این یعنی
حداقل  ۲هزار مگاوات صرف تولید رمزارز میشود ،در حالی که مطابق مصوبه
هیات وزیران آن تعدادی که مجوز گرفتهاند  ۳۲۱مگاوات بیشتر نیست .لذا
ی دستگاههای مربوطه
انتظار میرود به زودی در این باره تدابیری با هماهنگ 
اندیشیدهشود.
اردکانیان با بیان اینکه بودجه سال  ۱۴۰۰یکی از بهترین بودجه های صنعت

آب و برق است ،گفت :نه به دلیل منابع مالی که در این بودجه برای صنعت آب
و برق دیده شده ،بلکه به دلیل گرهگشاییهای است که در خصوص مشکالت
مزمن این صنعت به خصوص برق در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از خصوصیات خوب بودجه امسال ،خالصی یافتن
وزارت نیرو و منابع داخلی آن از مکانیزم تبصره  ۱۴است.
وزیر نیرو افزود :امسال از این محل ،سیستم برق  ۱۰هزار روستا بهسازی
میشود،عالوهبرآن ۲۰هزارخانوارعشایرمجهزبهپنلهایخورشیدیکوچک
خواهندشد.
افزایش مصرف برق به علت گرمای زودرس
وی درباره شرایط امسال توضیح داد :سال آبی  ۱۴۰۰ -۱۳۹۹که از اول
مهرماه پارسال شروع شده یکی از خشک ترین سال های  ۵۰سال اخیر است.
وزیر نیرو گفت :زمانی که با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی کار
خود را شروع کردم در سال آبی  ۹۷ -۹۶هم شاید دومین سال خشک در ۵۰
سال اخیر بودیم و امسال هم شرایط به همین گونه است.
اردکانیان به سال های  ۹۹ ،۹۸ ،۹۷و  ۱۴۰۰اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:
حجممفیدمخازنسدهاییکهنیروگاهبرقآبیدارندنسبتبهپارسال ۵۰درصد
کاهش یافته و این موجب  ۳هزار و  ۵۰۰مگاوات کاهش ظرفیت تولید برق شده
است .وی گرمای زودرس را دومین اتفاقی دانست که امسال رخ داده و افزود:
پیش بینی های دما در فاصله زمانی مناسب وجود دارد ،اما این زودتر گرم شده
هوا موجب شده هم دستگاه های سرمایشی زودتر وارد مدار شوند و هم نیروگاه
ها که توان خروجی آنها متناسب با دمای هوا است توان کمتری داشته باشند.
وزیر نیرو با بیان اینکه در روز  ۲۹اردیبهشت امسال به اوج مصرف  ۵۳هزار و
 ۸۰۰مگاوات رسیدیم ،یادآور شد :معادل نقطه اوجی است که پارسال در ۲۴
خرداد ،در سال  ۹۸در اول تیرماه و در سال  ۹۷در  ۹تیرماه رخ داده بود.
اردکانیان گفت :گرمای زودتر سبب افزایش مصرف برق شد که یکی از دالیل
آن استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی است.
وی ادامه داد :تفاوت انرژی مصرفی روزانه سال  ۹۸و  ۹۹در  ۲۴روز فروردین به
هم نزدیک بود ،اما در فرودین ۱۴۰۰معادل ۲۲.۵درصد به طور متوسط مصرف
انرژی روزانه امسال بیشتر شده است.
وزیر نیرو افزود :در اردیبهشت  ۱۴۰۰نیز همین رویه ادامه داشت و به نسبت
اردیبهشت سال های  ۹۸و  ۹۹حدود  ۱۷.۵درصد افزایش مصرف ،رخ داده
است.

یک کارشناس بازار سرمایه اعالمکرد:

بازارسرمایه،مقصدنهاییحجمنقدینگیسرگردان
یک کارشناس بازار سرمایه گفت :با توجه به این که بازار
سرمایه دارای ابزارهای متفاوتی برای سرمایهگذاری مانند
صندوقهای مختلف ،اوراق بدهی و سهام است شاهد
جذابیت بیش از گذشته برای سرمایهگذاران ،فعاالن
اقتصادی و مقصد نهایی حجم نقدینگی سرگردان در کشور
خواهیمبود.
«محمدابراهیم سماوی» درخصوص طرح جدید مالیات
بر عایدی سرمایه اظهار داشت :دولت برای جبران کسری
بودجه تصمیم گرفت تا با افزایش واگذاری داراییهای مالی
و سرمایهای و همچنین بازنگری در مقررات مالیات ،مسیر
جدیدی را برای جبران این کسری بودجه ایجاد کند.
وی با بیان اینکه یکی از این مقرراتی که در ماههای طوالنی
در خصوص آن بازنگری انجام شد ،قانون مالیات بر عایدی
سرمایه است ،افزود :اگر بخواهیم بهطور خالصه بیان کنیم
بر معامله داراییهایی همانند امالک و مستغالت ،وسایل
نقلیه موتوری ،مسکوکات مثل طال ،شمش و ارز کشورهای
خارجی به این صورت مالیات تعلق می گیرد.
سماوی گفت :اگر فردی در سال نخست ملکی را
خریداری کند و در همان سال همان ملک را به فروش
برساند بر مابه التفات خرید و فروش (سود) ،مالیات ۴۰
درصدی تعلق میگیرد ،اما این میزان مالیات برای خرید و
فروش وسایل نقلیه موتوری ،مسکوکات طال ،شمش و ارز
خارجی افزون بر  ۳۰درصد از مابهالتفاوت خرید و فروش
خواهد بود که در سالهای بعد به صورت پلکانی کاهش پیدا
می کند و در سال چهارم به حداقل میرسد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :در سالهای اخیر
با توجه به کسری بودجه و شرایط سیاستهای خارجی و
ویروس کرونا ،کشور با تورم قابل توجهی دست و پنجه نرم
کرد و این تورم موجب شد تا جذابیت سرمایه گذاری در
دارایی های امن همانند بازار پول ،اوراق بدهی و صندوق

های با درآمد ثابت کاهش یابد ،زیرا نرخ بهره واقعی این نوع
ازداراییهامنفیبودهاست؛بههمیندلیلحجمنقدینگی
عظیمی از سمت این دارایی ها به سمت بازارهای موازی
گسیلیافت.
وی اظهار داشت :عمده بازارهای موازی که در آن سفته
بازی و سوداگرای رواج پیدا کرد مثل امالک و مستغالت،
وسایل نقلیه ،طال ،مسکوکات و ارز به این دلیل که عایدی
و بهره وری برای بخش واقعی اقتصاد ندارد و این نوع
سفته بازی در این داراییها بسیار مخرب خواهد بود،
مصرفکنندگان واقعی را تحت فشار بیشتری قرار می دهد.
سماوی خاطرنشانکرد :از این رو سیاستگذاران را بر آن
داشت تا با طراحی این نوع مالیات بتوانند در وهله نخست،
میزان سفته بازی را کاهش داده و هزینههای آن را افزایش
دهند و به این ترتیب از جذابیتهای این بازار بکاهند.
این کارشناس بازار سرمایه بیانداشت :در وهله دوم،
موجب رونق بازارهای مولد مثل بازار سرمایه شوند که از
یک طرف یک بازار اولیه برای شرکت ها بیش از پیش با
استقبال روبهرو شود (عرضه اولیهها) و شرکتها و بنگاههای
اقتصادی بتوانند تامین مالی خود را صورت داده و دولت
هم بتواند بخشی از کسری بودجه خود را با واگذاری سهام و
همچنینانتشاراوراقبدهیپوششدهد.
مهمترین نیاز بازار سرمایه ،ایجاد ثبات در معامالت است
امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه نیز به ریسک
های موجود در بازار به عنوان ریسک های اصلی بازار در
حوزه داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود :در حوزه داخلی،
انتخاباتریاستجمهوریودرحوزهخارجیبحثمذاکرات
وین مطرح است که به شدت روند معامالت بازار را تحت تاثیر
خود قرار داده اند .وی اظهار داشت :بازار اکنون از بعد حوزه
خارجی نسبت به مذاکرات وین خوشبین و امیدوار به پایان
مطلوب مذاکرات و نیز برداشته شدن تحریم ها است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :به دنبال
چنین اتفاقی ،چشم انداز تورمی در کشور کاهش پیدا می
کند و انتظار می رود با فروکش کردن چشم اندازهای تورمی،
تقاضای سفته بازانه در بازارها کمتر شود و سهام شرکت ها از
طریق ورود دوباره نقدینگی به این بازار به قیمت های واقعی
خود بازگردند .وی با اشاره به اینکه در حوزه داخلی بعد از
تایید لیست نهایی کاندیدای ریاست جمهوری تا حدودی از
ابهام موجود رفع و مسیر بازار به سمت روند صعودی بازگشته
است ،گفت :اکثر نامزدهای انتخاباتی ،انتقاداتی را نسبت
به وضعیت فعلی و رفتار اقتصادی حاکم در کشور دارند؛
بنابراین انتظار می رود در صورت انتخاب و کسب حداکثری
آرای مردم ،اقدام به جراحی های اقتصادی کنند.
امیرباقری اظهار داشت :این احتمال وجود دارد که
برای کاهش تورم و عملی کردن برخی از اقدامات جدید،
تصمیماتی در راستای ارزپاشی اتخاذ شود که این امر باعث
سرکوب قیمت ارز در کوتاه مدت می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سرمایه گذاران
باید اکنون برخی از متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور را
مدنظر قرار دهند ،تاکید کرد :سهام شاخص ساز و صادرات
محوردارایدرآمدارزیهستند،بههمیندلیلتاثیرسرکوب
قیمتها در بازار سرمایه ،سود این شرکتها را تحت تاثیر قرار
خواهد داد و از نظر بخش کالن تر ،از آنجایی که از چشم
انداز تورم ارز در میان مدت و بلندمدت جلوگیری می شود؛
بنابراین دورنمای روند بازار سرمایه به صورت ثابت می ماند و
دیگرانتظارروندیسنگیندرکوتاهمدتومیانمدتشکل
نمی گیرد .وی همچنین در ادامه به روند معامالت بورس در
هفته ای که گذشت اشاره کرد و اظهار داشت :در ابتدای
هفته ای که گذشت شاهد تداوم فشار فروش در بازار بودیم،
اما به مرور زمان با نزدیک شدن به اواخر هفته قدرت تقاضا در
کلیت بازار تقویت شد و در روزهای پایانی هفته رشد شاخص

بازار را دنبال کردیم.
امیرباقری اظهار داشت :نکته ای که باید به آن توجه کرد
ایناستکهبازارسرمایهازلحاظتکنیکالیقیمتهاییرابه
خود دیده است که با کمیت حاضر و آتی اقتصاد هماهنگ
است؛ بنابراین بازار سرمایه در وضعیت فعلی می تواند گزینه
مناسبی برای سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت باشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :بقیه بازارهای
سرمایه گذاری به دلیل افزایش قیمت ها در این بازارها و
نیز اعمال فشارهای قانونی از لیست سرمایه گذاران به ویژه
سرمایه گذاران خرد خارج شده اند .وی با اشاره به اینکه
همیشه به طور معمول بعد از موج های تورمی در کشور
شاهد بازده مثبت در بخش واقعی اقتصاد خواهیم بود،
گفت :یکی از گزینه های سرمایه گذاری ،نگاه به کسب و
کار ،تولید و خروج از بازارهای پنج گانه سنتی است ،افراد
می توانند با توجه به این مساله اقدام به سرمایه گذاری در
بخش واقعی اقتصاد کنند .امیرباقری اظهار داشت :در
بخشبازارسرمایهانتظارمیرودکهدرهفتهجاریهمچنان
با بازاری متعال و معقول مواجه باشیم و انتظار فشار خرید و
فروش را در بازار نخواهیم داشت .این کارشناس بازار سرمایه
بابیاناینکهاکنونمهمتریننیازبازارسرمایه،ایجادثباتدر
معامالت است ،گفت :با دست به دست شدن سهام ،زمینه
ایجاد کف سازی معقول و منطقی در قیمت های فعلی برای
سهام ایجاد خواهد شد و سرمایه گذاری در این بازار در بازه
زمانی میان مدت و بلندمدت قابل توجه سرمایه گذاران می
شود .وی به روند معامالت در بازارهای جهانی اشاره کرد و
افزود :انتظارات موجود برای کاهش شاخص دالر در میان
مدت می تواند زمینه رشد قیمت کامودیتی ها را فراهم کند،
از آنجایی که کامودیتی ها تشکیل دهنده بخش اعظم بازار
سرمایه هستند؛ بنابراین این موضوع می تواند محرکی برای
رشد معقول میان مدت و بلندمدت بازار سرمایه باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالمکرد:

افزایش  ۴۸درصدی ارزش صادرات در  ۲ماهه امسال

وزیر امور اقتصاد و دارایی از افزایش  ۴۸درصدی ارزش صادرات کشور در دو ماهه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند رو
به رشد در صادرات و تجارت خارجی تداوم یابد.
«فرهاد دژپسند» در حاشیه دو نوبت نشست با وزیر دارایی عراق در جمع خبرنگاران
درخصوص برخی شائبهها مبنی بر فشار دولت به بانک مرکزی برای فروش  ۲میلیارد
دالر ارز و تبدیل آن به ریال و تأمین مالی  ۳۷۵هزار میلیارد تومانی دولت از این طریق،
افزود :این خبر درست نیست ،زیرا  ۲میلیارد دالر یا  ۲.۵میلیارد دالری که در برخی از
سایتها یا خبرگزاریها ذکر شده است از نظر عددی به هیچ وجه با آن عدد  ۳۷۵هزار
میلیارد تومانی که گفته شده سازگاری ندارد ،مگر ممکن است دولت در مدت  ۲ماه
از بانک مرکزی بخواهد معادل ۳۷۵هزار میلیارد تومان را در بازار تبدیل به ریال کند؟
وی اظهار داشت :بهشدت این موضوع را تکذیب میکنم و در واقع بهجز تنخواهی که

از بانک مرکزی هر سال گرفتیم در این دو ماه هیچ دریافتی اضافی نداشتیم ،این رویه
یک سابقه دیرینه تاریخی است و تاکید میکنم که هیچگونه مطالبه مالی از این مسیر
ازبانکمرکزینداشتهایم.
دژپسند در ادامه سخنان خود به فرمول قانونی استفاده از تنخواه سالیانه اشاره کرد
و گفت :بر اساس قانون سالیانه به اندازه سه درصد بودجه عمومی دولت میتوانیم از
تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کنیم و این فرآیند نیز سیال است؛ به گونهای که
ممکن است در ابتدای ماه این تنخواه دریافت و در طول ماه بر اساس درآمدهای دولت
این تنخواه تسویه شود و سقف آن هم در سال جاری  ۴۱هزار میلیارد تومان است.
وی درخصوص محور گفتوگوها و دستاوردهای ۲نوبت نشست با وزیر دارایی عراق و
هیات همراه ،افزود :حجم تجارت بین ایران و عراق در مقایسه با حجم اقتصاد و تجارت
دو کشور ،قابل توجه اما ناکافی است.

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودرووانت دوکابین مزدا 1600-به شماره شهربانی 656د53ایران16مربوط به پرونده
کالسه 139904030011003038
به موجب پرونده اجرایی کالسه( 139904030011003038باشماره بایگانی  )9903256متعهد :آقای عباس
فرخ زاده،متعهدله :خانم زهره اسماعیلی البرزی ،سند ازدواج شماره، 7364تاریخ سند 1375/09/02:دفترخانه
صادرکننده :دفترخانه ازدواج 29شهر قم استان قم یک دستگاه خودرو وانت دوکابین مزدا 1600-به شماره شهربانی
656د53ایران16واقع در پارکینگ خلیج فارس با مشخصات
ذییل متعلق به آقای عباس فرخ زاده بازداشت گردیده واز طریق مزایده به فروش می رسد.
مشخصات فنی خودروبراساس نظر کارشناس رسمی دادگستری:
یک دستگاه خودرو وانت دوکابین مزدا 1600-به شماره شهربانی 656د53ایران 16مدل  -1377نقره ای – شماره
موتور-226918:
شماره شاسی D7716 00846
خصوصیات بدنه :
خودرو از ناحیه سمت چپ وراست درب ها و گلگیرها دارای آثار متعددبرخورد می باشد .درب موتور و سقف آفتاب
سوختگی و سایر قسمت های بدنه رنگ دارد .فاقدجلو و پنجره و از ناخیه سپرعقب و جلو آثاربرخورد دارد جلوبندی وسیم
فرمان خودور معیوب و نیاز به تعمیر دارد ،الستیک های خودرو مستعمل و فرسوده است و وضعیت صندلی و داشبورد
فرسوده بود.
بیمه نامه شخص ثالث معتبرتاتاریخ  1400/04/23دارد .
کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای سید صادق رسولی خودروی مذکور را به مبلغ  300/000/000ریال (سیصد

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با تفاهمهای به دست آمده ،میزان تجارت میان ایران و
عراق بیش از پیش افزایش یابد.
وی با بیان اینکه سابقه دیرینه و فرهنگ مشترک بین ایران و عراق چنین اقتضاء می
کند که ما در مورد توسعه روابط اقتصادی دو کشور تدابیر ویژه ای بیاندیشم ،ادامهداد:
یکی از بحثهایی که به آن پرداخته شد ،رفع مشکالت گمرکی دو طرف بود که بحثها
و تفاهمهای خیلی خوبی انجام و قرار شد گفتوگوها و همکاریها در این زمینه تداوم
یابد.
دژپسند با تاکید بر توافق طرفین درخصوص تبادل تجربیات در زمینه فعالیتهای
گمرکی و تسهیل تجارت بازرگانان دو کشور ،اعالمکرد :در همین خصوص قرار شد
رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ،بهزودی سفری به عراق داشته باشد و تدابیر و
هماهنگیهایبیشتریدرارتباطباتوسعهروابطتجاریاندیشیدهشود.

میلیون ریال معادل سی میلیون تومان) ارزیابی نموده اند.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهرروزسه شنبه1400/03/25در اداره اجرای اسنادرسمی قم واقع
در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم-اداره اجرای اسناد
رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه  300/000/000ریال (سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان) شروع و به باالترین
قیمتپیشنهادیفروختهخواهدشد.شرکتدرمزایدهمنوطبهپرداختدهدرصدازمبلغکارشناسیبهحسابسپردهثبتبه
شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز 9651085761000000021713235112006
میباشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ
فروش را ظرف  5روز ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی
که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب
خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .حق الحراج مازاد
بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود .در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده خواهد بود ،در صورت توافق بر
واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .و چنانچه روز مزایده مصادف
با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و
حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد( .م الف )14030
تاریخ انتشار آگهی1400/003/10 :
مهدی روز خوش
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

در گفت وگو با یک فعال حوزه کار تاکید شد؛

اجرای صحیح قانون کار در دولت آینده

یک فعال حوزه کار از رئیس جمهور منتخب مردم خواست تا با تشکیل کارگروهی در
تیم اقتصادی خود ،به معضل بیکاری فارغ التحصیالن خاتمه دهد و در حوزه کارگری
اجرای صحیح قانون کار و اصالح برخی مواد و تبصره ها را در راستای حفظ امنیت
شغلی و بهبود وضع معیشت کارگران در اولویت قرار دهد.
رحمت اله پورموسی در خصوص اولویتهای رئیس جمهور آینده در حوزه ساماندهی
بازار کار و کارگران ،اظهار کرد :مباحث ما در حوزه کارگری ،صنفی و عمده مطالبات
معیشتی ،درمانی و قانونی است و انتظار داریم رئیس جمهوری سرکار بیاید که درد
جامعه کارگری را به خوبی لمس کند.
وی افزود :آنچه که از رئیس جمهور آینده می خواهیم این است که در بحث اجرا
جدی عمل کند .در حال حاضر قوانینی داریم که ابتر باقی مانده است مثال قانون کار
به درستی اجرا نشده است در حالی که اگر درست اجرا می شد ،به جای آنکه در تعیین
دستمزد کارگران مصلحت درنظر گرفته شود ،قانون مدنظر قرار می گرفت.
این فعال حوزه کار ،اصالح تبصره دو ماده  ۷قانون کار را از اولویتهای دولت آینده
برشمرد و افزود :بر اساس تبصره دو ماده  ۷قانون کار ،در کارهایی که ماهیت آنها دائم و
مستمر است باید با نیروی کار قرارداد دائم بسته شود ولی متاسفانه می بینیم که کارگر
 ۳۰سال است کار می کند و هنوز با او قرارداد موقت بسته می شود لذا انتظار داریم که
دولت آینده در جهت اصالح این ماده قانونی گام بردارد.
پورموسیامنیتشغلیرادرارتقایکیفیوکمیتولیدوتقویتمعیشتکارگرانموثر
خواند و افزود :با حفظ امنیت شغلی انگیزه کار و تولید در کارگران افزایش می یابد و بهره
وری در مجموعه های تولیدی و صنعتی باالمی رود.
اینفعالحوزهکاردرعینحالساماندهیبازارکاروموضوعاشتغالفارغالتحصیالن
دانشگاهی را از دیگر اولویتهای دولت آینده برشمرد و تصریح کرد :رئیس جمهور
منتخب مردم باید در تیم اقتصادی خود کارگروهی به این منظور تشکیل دهد و با برنامه
ریزی های اصولی سیاست جذب فارغ التحصیالن به بازار را دنبال کند و به معضل
بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن خاتمه دهد.
وی ادامه داد :در حال حاضر فارغ التحصیالن بسیاری داریم که اگر از ظرفیتها و
پتانسیل های آنها استفاده شود موجب رشد و توسعه اقتصاد و رونق بازار اشتغال می
شود .در این زمینه دانشگاهها به واسطه ارتباط با صنایع نقش موثری دارند و باید
دانشجویان همزمان با تحصیل ،آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگیرند تا زمانی که وارد
بازار کار می شوند ،مهارت الزم برای شروع یک کسب و کار را داشته باشند.
به گفته پورموسی ،خانواده ها برای آنکه فرزندانشان به جایی برسند هزینه بسیاری را
متحمل می شوند تا پس از فراغت از تحصیل بهترین موقعیت شغلی را به دست آورند
ولی متاسفانه به دلیل نداشتن مهارت یا عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار کار ناچار در
مجموعه هایی مشغول کار می شوند که شاید ارتباطی با رشته تحصیلی آنها نداشته
باشد درحالی که اگر حین تحصیل دوره های مهارتی را گذرانده و به صورت عملی با
محیط کار آشنا شده باشند ،بهتر و سریعتر جذب بازار کار می شوند.
باتسهیالتبانکتوسعهتعاون؛

 ۱۰۰۰دستگاه کامیون به ناوگان حمل و
نقلکشوراضافهمیشود

مدیر عامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه یک هزار دستگاه کامیون با تسهیالت این
بانک به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه میشود ،گفت :تفاهم نامه بانک توسعه تعاون و
ایران خودرو دیزل برای تحویل هزار دستگاه کامیون منعقد شد.
حجتالهمهدیانمدیرعاملبانکتوسعهتعاوندرمراسمامضایتفاهمنامهباشرکت
ایران خودرو دیزل در ساختمان میرداماد بانک اظهار داشت :اعطای تسهیالت جهت
توسعه حمل و نقل و ناوگان بار بین شهری از اقدامات چندین ساله بانک توسعه تعاون
به شمار می آید و همکاری بانک با تولید کنندگان داخلی در این زمینه موجب تقویت
ناوگان با استفاده از محصوالت داخلی گردیده است.
وی افزود :براساس تفاهمنامه با شرکت ایران خودرو دیزل ،هزار دستگاه انواع کامیون
تولیدی شرکت با جامعه هدف مناطق فعال در حوزه معادن و کشاورزی استان کرمان با
تسهیالت بانک توسعه تعاون ،به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش حمل و نقل
این مناطق ارائه میشود.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت :این بانک برای پیشبرد و اجرای این طرح ۱۴
هزار میلیارد ریال در نظر گرفته است و هدف این است با همکاری مناسب طرفین ،این
میزاننقدینگیبهناوگانحملونقلکشورتزریقشدهوارزشافزودهمناسبیدرسطح
ملیوبینالمللیحاصلگردد.
وی خاطر نشان کرد :تسهیالت بانک توسعه تعاون حدود ۷۰درصد قیمت کامیون را
پوشش میدهد و به ازای هر کامیون تا مبلغ  ۱۴میلیارد ریال تسهیالت قابل پرداخت
است ،که اقساط تسهیالت ۶۰ماهه با دو ماه تنفس است.
مهدیانبااشارهبهاینکهکلیهابعادحقوقیوقانونیاینهمکاریازقبیلبیمه،مالیات
و نحوه معرفی و قیمتگذاری محصوالت در این قرارداد لحاظ گردیده است افزود :امید
استباتسریعدرهمکاریمیانطرفین،موجباترضایتحداکثررانندگانومتقاضیان
فراهم آید .وی افزود :نوسازی ناوگان از مهمترین برنامههای ملی در جهت تسهیل
توسعه اقتصادی در سراسر کشور است و امکان اتصال سریعتر میان الیههای مختلف
تولید در اقتصاد و گسترش بازار مصرف را فراهم میآورد.
وزیر راه و شهرسازی:

سالیهزارکیلومتربزرگراهساختیم

وزیر راه و شهرسازی گفت :از دو میلیون  ۲۰۰هزار مسکن مهر حدود  ۷۷۰هزار واحد
در دولت نهم و دهم تحویل مردم شده بود و باقی مانده آن در این دولت ساخته و تکمیل
شد.
محمد اسالمی در حاشیه افتتاح پروژه هشتگرد-طالقان که روز یکشنبه  ۹خرداد
انجام شد ،در جمع خبرنگاران گفت :بعد از ۲۱سال این جاده برای مردم قابل استفاده
است .این جاده مسیر را ۳۲کیلومتر کوتاه میکند و یک جاده گردشگری است.
اسالمی افزود :یکی از مواردی که ما از بدو ورود دنبال کردیم این بود که پروژه های
تاریخی و سنواتی که  ۲۰تا  ۳۰سال از آن گذشته را جمع کنیم .این پروژه در طول ۱۹
سال ۶۰درصد پیشرفت داشت و در مدت اخیر ۴۰درصد پیشرفت صورت گرفته است.
چند مورد دیگر در کشور است که تا پایان دولت افتتاح میکنیم و عمال پروژهها در سطح
کشور پروژههای جاری خواهد بود .وی خاطرنشان کرد :الزم است که از سازمان برنامه
و بودجه تشکر کنم چون از سال  ۹۷تا امروز بودجه عمرانی وزارت راه و شهرسازی سه
برابر شد .اسالمی افزود :ما سالی هزار کیلومتر بزرگراه ساختهایم این اقداماتی است
که برای رفاه مردم بوده است .راه هم زمینه ساز توسعه است و فعالیتهای اجتاعی و
اقتصادی را گسترش میدهد .امیداوم با برنامه ریزی در دولتهای بعدی هم با این ساز
و کار منسجم که برای راههای روستایی ،درجه یک ،آزادراه و راه آهن صورت گرفته اجرا و
کشور بتواند بیشتر از گذشته مسیر توسعه را طی کند .وزیر راه و شهرسازی در خصوص
وضعیت پروژههای مسکن مهر هم گفت :مسکن مهر در کل کشور رو به انتها است و
 ۳۰هزار واحد در حال تکمیل است یا تکمیل شده و حدود  ۱۰۰هزار واحد نیز منتظر
انشعاب آب و برق است تا پرونده مسکن مهر در این دولت بسته شود .وی افزود :از دو
میلیون  ۲۰۰هزار مسکن مهر حدود  ۷۷۰هزار واحد در دولت نهم و دهم تحویل مردم
شده بود و باقی مانده آن در این دولت ساخته و تکمیل شد .افزون بر آن محوطه سازی،
مسجد ،مدرسه ،خیابان و امکانات دیگر مثل خانه بهداشت و  ...نیز در این دوره تکمیل
یا احداث شد .وی با بیان اینکه عالوه بر تکمیل پروژههای مسکن مهر ،طرح اقدام ملی
مسکن را در این دو سال پایهگذاری کردیم ،گفت :امروز بیش از  ۵۳۰هزار واحد مسکن
ملی در تمام شهرهای کشور فعال است و در استان البرز  ۱۴۴۸واحد طرح اقدام ملی
مسکن عملیات اجرایی شروع می شود.
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هلندتسلیمشد؛

نخستین پیروزی آلکنو برای والیبال ایران

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای:

 ۱۰میلیارد تومان دیگر به فدراسیون
فوتبالخواهیمداد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و
حرفهای گفت :تا  ۲روز دیگر  ۱۰میلیارد
تومان دیگر از بودجه فدراسیون فوتبال،
پرداخت و واریز خواهد شد.
مهدی علینژاد در حاشیه بازدید
رییس کمیته ملی المپیک افغانستان
از موزه ورزش در خصوص کمک ۵۲
میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه
به فدراسیون فوتبال اظهار داشت :تیم
ملی عازم مسابقات کسب انتخابی جام
جهانی است و همه باید کمک کنند تا
این تیم با یک فضای آرام به منامه اعزام
شود.
وی افزود :امروز وزیر برای دیدار با ملیپوشان به کیش میرود ۲۰ .میلیارد تومان از
بودجه وزارت ورزش به فوتبال تخصیص داده شد که ۱۰میلیارد آن پرداخت شده و تا
 ۲روز دیگر ۱۰میلیارد دیگر پرداخت میشود.
معاون وزیر ورزش گفت :مسعود سلطانیفر وزیر ورزش با محمدباقر نوبخت رییس
سازمان برنامه و بودجه مذاکره کرده که مبلغ دیگری نیز خارج از اعتبارات به فوتبال
بپردازند که عدد و رقم آن را وزیر ورزش خواهد گفت .این مبالغ باعث میشود
فدراسیون فوتبال دغدغه مالی برای اعزام نداشته باشد.
وی درباره درخواست فدراسیون کشتی برای اعزام کامل کادرفنی به المپیک توکیو
گفت :در این باره خیلی مطلع نیستم .مسوولیت کار با سرپرست کاروان است.
علینژاد درباره اینکه گفته میشود مهدی عبدیان عضو هیات مدیره استقالل در
فضای مجازی اعالم کرده که از سمت خود کنارهگیری کرده است ،گفت :استوری او
را ندیدم و استعفایی دریافت نکردهایم .امیدوارم این بحث وجود نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف حق امضای هیات مدیره استقالل چه زمانی
مشخص میشود؟ تاکید کرد :قرار شد فردا جلسه هیات مدیره باشد و در این مورد
صحبتکنند.
ملی پوشان فوتبال کشورمان پنجشنبه  ۱۳خرداد در منامه به مصاف تیم ملی
فوتبال هنگ کنگ خواهند رفت ۱۷.خرداد نیز رو در روی بحرین قرار خواهند گرفت
و جمعه  ۲۱خرداد نیز باید به مصاف کامبوج بروند .آخرین بازی ایران نیز در این
مرحله ۲۵خردادماه و برابر عراق خواهد بود .در حال حاضر تیم های عراق ،بحرین و
ایران با ۹،۱۱و ۶امتیاز به ترتیب تیم های اول تا سوم هستند و هنگ کنگ و کامبوج
نیز با  ۵و یک امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.
رییسفدراسیونتکواندو:

فضای ورزش کشور باید المپیکی شود
رییس فدراسیون تکواندو ،گفت :فضای کشور در فاصله کوتاه تا مهمترین رویداد
ورزشیجهانبایدالمپیکیشود.
«سیدمحمدپوالدگر»روزیکشنبهدرگفتوگوباخبرنگاران،اظهارداشت:نگاهویژه
دولت را الزم داریم تا فضای ورزش کشور المپیکی شود .برای قهرمانی هزینههایی
الزم داریم که ایجاز انگیزه میکند.
وی درباره پاداش ورزشکاران ،عنوان کرد :دوست ندارم به مساله پاداش بپردازم اما
قهرمانان دغدغههایی دارند .هرچند افتخار آفرینی مدال آوران ارزش باالیی دارد اما
باید از ورزشکاران حمایت شود و به آنها به دید سرمایه نگریست.
نزاده و یلدا ولینژاد
رییس فدراسیون تکواندو درباره احتمال اعزام نشدن مهال موم 
بهمسابقاتقهرمانیآسیادرلبنان،گفت:هنوزاینمسالهقطعینیست.
پوالدگر گفت :المپیک میدان سختی است .بهترینها به المپیک میآیند و
امیدوارمبهتریننتیجهراکسبکنیم.
رییس فدراسیون تکواندو در خصوص شانس مدال آوری ایران در المپیک گفت:
انتظار مدال داریم .بچهها مستعد و با انگیزه هستند ولی میدان سختی است و
بهترینهامیآیند.شرایطاینالمپیکهمخاصاست.
وی در خصوص مصدومیت هادیپور گفت :هادیپور مصدومیت متداول
ورزشکاران را دارد ولی چون سهمیه به نام او است و زمان کم است پزشکان در تالش
هستند تا با بهترین شرایط راهی توکیو شود .خوشبختانه شرایط خوبی دارد .پزشک
ویژه با او کار میکند تا در المپیک حضور موفق داشته باشد.
پوالدگر در خصوص شرایط مالی فدراسیون افزود :االن وضعیت نامطلوبی نداریم
تنها علت آن این است که سفر نداشتیم .یک سفر ۲.۵تا ۳میلیارد تومان هزینه دارد
و کافی است دو سفر داشته باشیم تا با مشکل مالی رو به رو شویم.
تکواندوی ایران برای حضور در المپیک توکیو به سه سهمیه المپیک توسط
میرهاشمحسینی،آرمینهادیپوروناهیدکیانیدستیافتهاست.
درشهراستانبولترکیهرقمخورد؛

افتخارآفرینیفرنگیکارانقمی
درجامبینالمللیقهرمانان

دو کشتیگیر فرنگیکار استان قم با عبور از سد حریفان خود در مسابقات
بینالمللیجامقهرمانانبهمیزبانیکشورترکیهافتخارآفرینیکردند.
برپایه این گزارش  ،رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام قهرمانان به میزبانی
شهر استانبول در کشور ترکیه برگزار شد و تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران نیز
متشکل از چهرههای آیندهدار این رشته به سرمربیگری روحالله میکائیلی مربی
مطرح کشتی فرنگی قم در این جام حضور یافت.
درجمعشاگردانروحاللهمیکائیلیدوتنازنخبههایکشتیفرنگیقمبهنامهای
امیرعبدیومحمدمهدیجواهرینیزحضورداشتند،کشتیگیرانیکهدرپنجوزن
نخست این پیکارها به مصاف حریفان خود رفتند و به ترتیب یک نشان طال و یک
مدال با ارزش برنز را به ویترین افتخارات کشتی قم اضافه کردند.
محمدمهدی جواهری در وزن  ۵۵کیلوگرم راهی این رقابتها شد و با قبول یک
باخت به دیدار ردهبندی رفت و با شکست آخرین حریف خود به مقام سوم و نشان برنز
رقابتهایبینالمللی ۲۰۲۱کشتیفرنگیجامقهرمانانترکیهدستیافت،اماامیر
عبدی در وزن ۷۲کیلوگرم بدون باخت و با اقتدار حریفان را مغلوب کرد و نشان طال را
بهخوداختصاصداد.درمجموعتیمملیکشتیفرنگیردهسنیجوانانکشورمان
در مسابقات پنج وزن نخست جام بینالمللی قهرمانان کشتی فرنگی ترکیه به پنج
مدال طال و یک نشان برنز دست یافت که دو مدال از این تعداد مدالها را قمیها رقم
زدند ،ضمن اینکه ایران در پنج وزن دوم هم شانس کسب مدال دارد.
در پنج وزن نخست این مسابقات امیررضا دهبزرگی در وزن  ۵۵کیلوگرم ،ایمان
محمدی در وزن  ۶۳کیلوگرم ،امیر عبدی در وزن  ۷۲کیلوگرم ،محمد ناقوسی در
وزن  ۸۲کیلوگرم و مرتضی الغوسی در وزن  ۹۷کیلوگرم صاحب نشان طال شدند و
تنها برنزی این اوزان محمدمهدی جواهری بود ،ضمن اینکه همین کشتیگیران به
اضافه سایر نفرات ّ
مد نظر کادر فنی تیم ملی جوانان باید روزهای ۱۱تا ۲۱خرداد ماه
در دور جدید تمرینات تیم ملی به میزبانی اردبیل حضور یابند.

تیم ملی والیبال ایران در ادامه مسابقات لیگ ملتهای  ۲۰۲۱به مصاف تیم
هلند رفت و موفق شد مقابل این تیم به پیروزی برسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،تیم ملی والیبال ایران در بازی سوم خود از لیگ
ملتهای  2021که در ایتالیا برگزار می شود از ساعت  14:30امروز یکشنبه به
مصافهلندرفت.ایننخستینرویاروییدوتیمدررویدادهایمهمبینالمللیبود
که با برتری  3بر صفر ایران به پایان رسید.
آلکنو پیش از شروع بازی به دلیل گلودرد میالد عبادیپور و درد شانه امیر غفور،
تصمیم گرفت به این دو بازیکن استراحت بدهد و مرتضی شریفی و بردیا سعادت
مهدیجاوید:

هیاتمدیرهباشگاهاستقاللشبگذشتهبهصورتدستهجمعیاستعفایخودرا
به وزارت ورزش دادند اما با این استعفا مخالفت شد.
شنبه شب جلسهای میان اعضای هیات مدیره باشگاه استقالل برگزار شد و
اعضای هیات مدیره به علت عدم شفافیت مالی و مشکالتی که در خصوص آکادمی
باشگاه استقالل و ناصر فریاد شیران وجود داشت ،با احمد مددی مدیرعامل باشگاه
استقالل به مشکالت زیادی برخوردند .این استعفا پس از مذاکرات الزم بین اعضای
هیات مدیره همان شب تصویب شد اما وزیر ورزش همان شب با استعفای هیات
مدیرهباشگاهاستقاللمخالفتکرد.

عزیزیخادم:

دغدغهملیپوشانفوتسال،پاداشنیست

امیدوارم سال آینده کمپ تیم ملی در کیش ساخته شود

ملیپوش فوتسال کشورمان گفت :در حال حاضر کسی دغدغه پاداش ندارد و همه بازیکنان به دنبال موفقیت تیم ملی در جام
جهانیفوتسالهستند.
مهدی جاوید در حاشیه تمرین تیم ملی فوتسال اظهار داشت :لیگ تمام شده و بازیکنان از آمادگی باالیی در تمرینات برخوردار
هستند و در شرایط مسابقه قرار دارند .در این اردو بازیکنان جوان و با تجربه حضور دارند و امیدوارم با این تلفیق در جام جهانی
فوتساللیتوانینتایجخوبیبدستآوریم.
وی در خصوص برگزاری دیدار های دوستانه و تورنمنتهای تدارکاتی گفت :ما وظیفه داریم تمرین کنیم .مسئوالن فوتسال
به دنبال تدارک بازیهای دوستانه هستند زیرا بدون برگزاری بازی تدارکاتی ،نتیجه گرفتن در جام جهانی بسیار سخت است.
امیدوارم از این  ۲تورنمنت حداقل یکی برگزار شود تا هماهنگی بازیکنان به روال سابق برگردد .چون بازیکنان تقریبا  ۲سال
است ،که در کنارهم بازی نکرده اند .ملیپوش فوتسال اضافه کرد :تمام تیمهای درجه یک فوتسال نیز بازی تدارکاتی چندانی
نداشتند ،اما خوشبختانه لیگ برتر فوتسال کشورمان خیلی منظم برگزار شد و به نظرم این موضوع میتواند کمک خوبی به ما
کند .جاوید درباره پرداخت پاداشهای سال ۲۰۱۸تیم ملی فوتسال بیان کرد :صحبت خاصی درباره این موضوع ندارم ،اما این
پاداش پرداخت شد .این پاداش سه سال پیش هم مبلغ خاصی نبود .ارزش بازیکنان فوتسال خیلی بیشتر از این مبالغ است ،اما
در حال حاضر کسی دغدغه پاداش ندارد و همه بازیکنان به دنبال موفقیت تیم ملی در جام جهانی فوتسال هستند.
او درباره مهرداد سراجی رئیس کمیته فوتسال گفت :من شناختی از او ندارم و باید زمان بگذرد تا در مورد عملکرد او در کمیته
فوتسال قضاوت شود .تیم ملی فوتسال کشورمان شهریور ماه باید در مسابقات جام جهانی حاضر شود .این بازیها از ۲۳شهریور
تا ۱۱مهر ماه و با حضور ۲۴تیم به میزبانی لیتوانی برگزار میشوند .قرعه کشی مسابقات جام جهانی هم روز سه شنبه ۱۱خرداد
ماه در زوریخ سوئیس انجام خواهد شد.

رییس فدراسیون فوتبال گفت :امیدوارم تا سال آینده کمپ مدرن تیم ملی در جزیره کیش ساخته شود.
مراسم امضای تفاهمنامه میان سازمان منطقه آزاد کیش و فدراسیون فوتبال صبح روز یکشنبه برگزار شد.
شهابالدین عزیزی خادم رییس فدراسیون فوتبال در این مراسم اظهار داشت :از سازمان منطقه آزاد کیش تشکر
میکنیم که در این شرایط سخت و حساس از تیم ملی حمایت کردند و با برنامهریزی و حمایت در کنار فدراسیون
فوتبالبودند.
وی ادامه داد :راهبرد و هدف ما در فدراسیون فوتبال توسعه است .با مشکالتی که فدراسیون فوتبال داشت ،سعی
داریم این راهبرد توسعه را دنبال کنیم .یکی از موارد توسعه و برنامه ما کمپ تیمهای ملی است .به طور مرتب باید
با تیمهای منطقه بازی دوستانه یا رسمی داشته باشیم و داشتن اردو و کمپ در جزیره کیش یکی از اهداف ماست.
امیدوارم با این تفاهمنامه به قراردادی واقعی برسیم تا تیمهای ملی در کیش اردو بزنند.
رییس فدراسیون فوتبال گفت :توسعه نیز به سرعت حاصل نمیشود و امری زمانبر است .نگاهی ملی داریم که
انسجام ملی را رقم میزند .در فدراسیون فوتبال نگاه وحدتبخش داریم و امیدواریم از ظرفیت منطقه آزاد کیش
استفادهکنیم.برایتوسعهوبرپاییکمپتیمملی،فقطجزیرهکیشمدنظرمانیستوسایرمناطقکشوررادرنظر
داریم که در برنامه استعدادیابی ما نیز جای دارند.
عزیزیخادم خاطرنشان کرد :امیدوارم تیم ملی از این مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی سربلند خارج شود.
اعتبار و اعتالی تیم ملی به موفقیت تیم ملی گره خورده و امروز به این واسطه در جزیره کیش دور هم جمع شدیم.
همه برای تیم ملی تالش میکنند و خوشحال هستند .امیدوارم سال آینده در این روزها کمپ مدرن شده و
بازسازی شده تیم ملی را در اختیار داشته باشیم و خود را برای حضور در جام جهانی آماده کنیم.

اطالعیهباشگاهتراکتور؛

زنوزی:تراکتورفروشینیست
باشگاه تراکتور در خصوص واگذاری این تیم اطالعیهای صادر
کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور ،پیرو
انتشار مطالبیدر خصوصشائبه تغییرمالکیتباشگاه تراکتورو
احتمال واگذاری آن از سوی «محمدرضا زنوزی مطلق» ،باشگاه
تراکتور بیانیهای را به شرح زیر صادر کرد:
ً
ی میل نشان دادن
اخیرا جریاناتی مشاهده شده که سعی در ب 
محمدرضا زنوزی مطلق برای ادامه تیم داری در تبریز دارند که
ً
هدف همه این شایعات ،اوال خدشهدار کردن اتحاد و همدلی
پرشورها و دوما غبارآلود کردن فضاست تا دوست و دشمن از
هم تشخیص داده نشود .این شایعات هواداران عزیز را نگران
ساخته؛ اما با قاطعیت اعالم میداریم همه موارد مطروحه ،کذب
محض هستند و هیچ پایه و اساسی ندارند .بدیهی است شایعات
همواره برای خروج از فضای شفاف ایجاد میشوند تا هواداران
نسبت به همهچیز مظنون و بیاعتماد شوند.
طبیعی است هواداران ،انتقاداتی به برخی مسائل مرتبط با

مدیریت و تیم داشته باشند؛ اما همه این اختالفنظرها ،مسائل
درون خانواده است و درون خانواده نیز حل خواهد شد و اجازه
ورود و سوءاستفاده افراد غیر را نخواهیم داد و قویتر از قبل برای
ساختن آیندهای روشن برای تراکتور گام برمیداریم.
پرواضح است که برخی رسانههای رنگی با ایجاد شایعات
مختلف ،فضا را برای سوءاستفاده برخی افراد فراهم کنند ّاما
سؤال آن است که این افراد در پی کسب چه منافعی هستند
که درصدد فراری دادن بخش خصوصی از فوتبالاند؟ آیا پاسخ
این سؤال غیر از آن است که فعالیت بخش خصوصی در فوتبال
منافعبرخیهارابهخطرانداختهاست؟محمدرضازنوزیمطلق
طی سالیان متمادی ،عشق و عالقه خالصانه خود را به فوتبال
آذربایجان ثابت کرده و نیازی به اثبات مجدد آن ندارد.
هزینههایاینباشگاهنهازجیبهشتادمیلیونانجاممیشود
و نه کسی کاسه گدایی در فضای مجازی به دست گرفته است .در
این شرایط نامطلوب و بد اقتصادی که متأثر از کرونا و تحریمهای
ظالمانه است و همچنین برخی خودتحریمیها نیز بر آن اضافه

شده« ،محمدرضا زنوزی مطلق» بدون منت برای تراکتور و به
خاطرشادیمیلیونهاهموطنترکزبانازجیبشخصیهزینه
میکند .در همین راستا به هواداران اطمینان میدهیم باشگاه
تراکتور هیچ مشکل مالی نداشته و ما به عهدی که از همان روز
اول با هواداران دلسوز تراکتور بسته بودیم ،پایبندیم.
طبیعی است با بهرهگیری از تجربیات ادوار گذشته تغییر
رویهای در باشگاه تراکتور ایجاد شود؛ اما آنچه تغییر نخواهد کرد،
ادامهسرمایهگذاریبیتوقعوبیچشمداشتدرباشگاهتراکتور
خواهد بود که در این سالها مالک باشگاه ثابت کرده عاشق
ایران ،آذربایجان و تراکتور است .امید به آن داریم که ریاست
جدید فدراسیون فوتبال با اصالح رویه قبلی ،زمینه را برای توسعه
فعالیت بخش خصوصی در فوتبال فراهم سازد تا ضمن جذب
بیشازپیش سرمایهگذاران ،مایه دلگرمی بیشتر هواداران به
فوتبال شود .باشگاه تراکتور کماکان با اصل صداقت با هواداران
برخوردمیکندومطلبیبرایپنهانکاریمیانباشگاهوهواداران
وجود ندارد و اگر موضوعی در میان باشد ،آن را صادقانه به اطالع

همههوادارانعزیزخواهیمرساند.بازهمتأکیدمیکنیمهمهما،
عضو یک پیکریم و برای یک هدف میجنگیم.

قاضیزاده هاشمی :

پرونده ویلموتس یک تراژدی بزرگ تاریخی است

عضو فراکیسون ورزش مجلس شورای اسالمی درباره پرونده فدراسیون فوتبال و
شستاوسندزدنساحتماناینفدراسیونبهنفعاینشرکت،گفت:پروندهویلموتس
یک تراژدی بزرگ تاریخی است و ابعاد متنوعی دارد .شستا پول قرضی خود را مطالبه
کرده است .این هم مصوبه ستاد مقابله با تحریم است .اگر شستا برای مطالبه پول
خود نمیرفت ،مدیران وزارت رفاه باید پاسخگو میشدند .مسئوالن وقت ورزش باید
سند ساختمان فدراسیون و همچنین سه دانگ ساختمان پرسپولیس را پیگیری
کنند .افرادی که این قرارداد را با ویلموتس منعقد کردند ،باید از جیب خود این پول
را پرداخت کنند.
یزاده هاشمی درباره حضور بهاروند از میان تیم سابق فدراسیون
احسان قاض 
فوتبال در دوره کنونی گفت :نمیخواهم اسم بیاورم اما بعد از مسابقات بحرین،
فدراسیون باید نواب رییس خود را بشناسد که نیازمند تایید صالحیت است .موضوع
بحث انتخابات فدراسیون فوتبال هم مهم است .اگر هر فردی قصور کرده و تقصیری
در پرونده ویلموتس دارد ،نباید توسط رسانهها ،فضا به گونه ای برود که فکر کند
پرونده جمع شده است .این مطالبه گری همه ما است.
وی با بیان اینکه طبق محاسبات پرونده ویلموتس و دستیارانش در حدود ۱۰

اختالف شدید در هیات مدیره استقالل؛

ماجرایاستعفاییکهمخالفتشد

جایگزین شدند .بازگشت سعید معروف و محمدرضا حضرتپور نیز ،خبر خوبی
برای کادر فنی و عالقمندان به والیبال بود.
والدیمیر آلکنو ،سرمربی روس تیم ملی ایران برای شروع این بازی و پس از 2
شکست مقابل ژاپن و روسیه از امیرحسین اسفندیار ،میثم صالحی ،علیاصغر
مجرد،محمدموسوی،محمدوادی،صابرکاظمیوآرمانصالحی(لیبرو)استفاده
کرد.
هلند این بازی را بدون نیمیر عبدالعزیز ،ماشین امتیازگیری خود آغاز کرد که
شاید همچنان از بازی  5سته روز گذشته مقابل ژاپن خسته بود اما در اواسط ست

نخست ،همزمان با ورود سعید معروف به زمین ایران ،وارد بازی شد.
تیم ایران ،شروع خوب و امیدوارکنندهای داشت و از همان ابتدا از حریف اروپایی
پیش افتاد .حمله و دفاع روی تور ،عوامل برتری ایران در ست نخست بود .تیم ایران
در ست نخست  25بر  18برنده شد.
تیم ایران در پایان ست نخست  11امتیاز از اسپک 3 ،امتیاز از دفاع روز تور3 ،
امتیاز سرویس و  8امتیاز از اشتباهات حریف کسب کرد .هلندیها نیز  8امتیاز از
س و  7امتیاز از اشتباهات ایران به دست آوردند.
اسپک 3 ،پوئن سروی 
والیبال  ,لیگ ملتهای والیبال ,
با ورود به روز سوم مسابقات ،اعتماد به نفش مشهودی در حرکات بازیکنان ایران
دیده میشد .تنوع پاسهای وادی بیشتر شده بود و اسپکرهای قدرتی ،مشارکت
بیشتری در حمله داشتند .دو خطای سرویس امیرحسین اسفندیار از نکات
قابل توجه این بازی تا ابتدای ست دوم بود .آلکنو از سعید معروف و بردیا سعادت
در قالب دو تعویضه سنتی تیم ملی استفاده میکرد .حمالت موثر ایران به ویژه
استفاده بیشتر از مهاجمان سرعتی ،برتری را تا امتیاز پایانی برای ایران حفظ کرد.
تیم ایران در ست دوم هم  25بر  23برنده شد.
تیم ایران در پایان ست دوم  24امتیاز از اسپک 6 ،امتیاز از دفاع روز تور 4 ،امتیاز
سرویس و  15امتیاز از اشتباهات حریف کسب کرد .هلندیها نیز  16امتیاز از
س و  17امتیاز از اشتباهات ایران به دست
اسپک 2 ،امتیاز از دفاع 5 ،پوئن سروی 
آوردند.
تصور پیروزی آسان ایران مقابل هلند با نوسان ترکیب تیم ملی و حضور بازیکن
شاخصی مثل نیمیر عبدالعزیز در تیم حریف ،کمی دور از ذهن بود ولی بازیکنان
کمتجربه ولی پرانگیزه ایران به این خواسته ،جامه عمل پوشاندند .تیم ایران اگرچه
اشتباهات بیشتری داشت ولی در اسپک و دفاع ،کامال برتر از برتر هلند نشان
دادند .شاگردان روبرتو پیاتزا در امتیاز 20خود را به ایران رساندند .بازی تا امتیاز28
مساوی پیش رفت و در نهایت  30بر  28به سود ایران به پایان رسید.
تیم ایران در پایان این بازی  44امتیاز از اسپک 9 ،امتیاز از دفاع روز تور 7 ،امتیاز
سرویس و  20امتیاز از اشتباهات حریف کسب کرد .هلندیها نیز  35امتیاز از
س و  26امتیاز از اشتباهات ایران به دست
اسپک 3 ،امتیاز از دفاع 5 ،پوئن سروی 
آوردند.
تیم ملی ایران در بازی بعدی خود از ساعت  14:30روز پنجشنبه  13خرداد به
مصاف کانادا میرود.

میلیون یورو برای فدراسیون و ورزش ایران هزینه در برداشته است ،گفت :شستا بابت
دو میلیون یورو ،ساختمان را مصادره کرد .ما با یک حکم  ۶میلیون و  ۲۵۰هزار یورو
درباره دستمزد ویلموتس ،میلیون و  ۴۰۰هزار یورو ،پنج درصد دیرکرد روزانه که از
هفت ،هشت ماه قبل شروع شده ،هزینه دادرسی و وکالی ایرانی و خارجی و هزینه
دستیاران ویلموتس مواجه هستیم که بالغ بر ۱۰میلیون یورو است.
این نماینده مجلس تاکید کرد :برای پرداخت هشت میلیون یورو باقی مانده چه
کار خواهیم کرد؟ منابع مالی موجود در فیفا هم یک تعریفی دارد و نباید صرف امور
سرمربیان شود .اینکه بگویند آن پول موجود در فیفا صندوق مالی است ،آدرس غلط
دادن است .فدراسیون در شرایط ورشکستگی به سر میبرد.
حضور مدیر بازداشتی در استقالل توجیه ندارد
او در واکنش به اینکه رییس هیات مدیره استقالل در زندان به سر میبرد و
پرسپولیس از مردم کمک خواسته تا مشکالت مالی خود را مرتفع کند اما به نظر
نظارتی روی این مسائل وجود ندارد گفت :حضور مدیری که بازداشت شده در راس
هیات مدیره استقالل توجیه ندارد و درست نیست و قطعا نمی تواند ایفای تعهد کند
و مسئولیت حقوق و مالی خود در قبال اعمال باشگاه دارد .از طرفی االن گزارشاتی

راجع به برخی از باشگاه ها درباره وضعیت منابع مالی و نحوه هزینهکرد آنها به
دستمان رسیده است .اکنون سوال این است که این پول ها کمک است یا قرض؟
به وزیر ورزش هم شخصا تذکر دادم که شرایط نباید به نوعی باشد که پرونده جدید
یزاده درباره حق پخش تلویزیونی و سهم  ۷۰درصدی صداوسیما
به وجود آید .قاض 
و  ۳۰درصدی فوتبال در بودجه دولت سال  ۱۴۰۰اظهار کرد :قرار شد طبق برنامه
ششم توسعه ،دولت با صداوسیما آیین نامهای را تنظیم کنند که به تایید دولت
برسد .با اینکه از برنامه ششم سه سال می گذرد ،این آیین نامه تصویب نشده است.
در بودجه  ۷۰ ،۱۴۰۰درصد سهم صداوسیما و  ۳۰درصد فدراسیون بود که شامل
تبلیغات ورزش و مسائل مختلف تا آگهیهای تبلیغاتی قبل و بعد از مسابقه است.
قرار شده این پول و مبالغ داخل صندوقی قرار گیرد .واقعیت دیدیم که هیچ اتفاقی
از جانب مسئوالن رخ نداد و فکر میکنم تا انتها هم باید خودمان این پرونده را پیش
ن ها ،باشگاه های
ببریم .اگر حق پخش مسجل شود ،یک امر برد  -برد برای فدراسیو 
ورزشی و صداوسیما است .در این موضوع دنبال شفافیت هستیم .این موضوع جزو
مطالبات جدی مردم است .این حکم را خودم در برنامه ششم توسعه آوردم و انشاءالله
این مسئله جزو تعهد ما است.

توخل:همچنانتشنهموفقیتهستم

تیم فوتبال چلسی با غلبه بر منچسترسیتی به عنوان
قهرمانیلیگقهرماناناروپادستیافت.
دیدار فینال لیگ قهرمانان فوتبال  ۲۰۲۱شنبه شب
گذشتهبهمیزبانیورزشگاهاختصاصیپورتوپرتغالوبیندو
تیمچلسیومنچسترسیتیانگلیسبرگزارشد.درپایاناین
مسابقه ،چلسی توانست با یک گل به برتری برسد و عنوان
قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
«کای هاورتز» در دقیقه  ۴۳تک گل این بازی را برای

چلسیقهرمانلیگقهرماناناروپاشد

چلسی به ثمر رساند و تالش سیتی برای جبران نتیجه هیچ
ثمری نداشت .به این ترتیب چلسی دومین قهرمانی خود را
در لیگ قهرمانان اروپا جشن گرفت.
ً
نکتهای که در رسانههای جهان مکررا به آن اشاره شده
است ،سومین قهرمانی متوالی یک مربی آلمانی در لیگ
قهرمانان اروپا است« .توماس توخل» که هدایت تیم چلسی
را بر عهده دارد ،سومین سرمربی متوالی آلمانی است که
موفق شده یک تیم را بعد از «یورگن کلوپ» (لیورپول) و

«هانسیفلیکی»(بایرنمونیخ)بهقهرمانیاروپابرساند.
توخل در پایان بازی شب گذشته با تمجید از بازیکنانش
گفت :این یک دستاورد استثنایی است و تمام نفرات تیم
مستحقتمجیدهستند.
وی با بیان اینکه بازیکنان تیمش مصمم به کسب
پیروزی بودند ،تصریح کرد :بازیکنان ما ترغیب شده بودند
که شجاعانهتر از هر زمان دیگری باشند و ضدحمالت
خطرناکی را ترتیب دهند .بازی سخت و بسیار فیزیکی بود.

سرمربی چلسی همچنین اعالم کرد که از ترکیب تیم
سیتی و تدابیر «پپ گواردیوال» سرمربی تیم حریف غافلگیر
نشده است .وی گفت :من انتظار داشتم «فرناندینیو» در
ترکیب اصلی تیم سیتی باشد ولی گواردیوال ترکیب هجومی
ً
و کامال فنی را انتخاب کرد .کم و بیش انتظار موارد دیگر را
داشتیم .توخل در بخشی از صحبت هایش تاکید کرد که
جاه طلبی هایش با این قهرمانی تمام نمی شود و همچنان
تشنهموفقیتاست.
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سیدابراهیمرییسی:

برای تشکیل ایران قوی دولت ائتالفی تشکیل میدهم
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :هدف مشترک ما
تشکیل ایران قوی است و من برای این کار دولت ائتالفی تشکیل خواهم داد.
برای ائتالف با تولید کنندگان ،کارآفرینان و کارگران عزیز آمده ام.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی که یکشنبه در شهرک صنعتی
عباس آباد تهران حضور یافته بود ،با بیان اینکه دولت من ائتالفی خواهد بود،
گفت :امروز برای اعالم ائتالف دولت مردمی با تولید کنندگان ،کارآفرینان و
کارگران عزیز برای ساختن ایران قوی و سربلند به اینجا آمده ام و دست آنها را به
گرمیمیفشارم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم تشکیل دولت
مردمیبرایایرانقویافزود:نیازمندیکخیزشعمومیواجتماعیبرایبرپایی
ایران قوی هستیم .این خیزش عمومی حتما نیاز به همپیمانی یک دولت مردمی
با نیروهای مولد کشور دارد.
رییسی کارگران و تولید کنندگان را رزمندگان خط مقدم نبرد اقتصادی ملت
ایران دانست و بر لزوم حمایت همه جانبه از این سرمایههای ملی و ارزشمند تاکید
کرد.
وی گفت :متاسفانه سالهاست این نیروها و پیشرانان حقیقی کشور توسط
ساختارهای فسادزا و معیوب ،روز به روز درحال ضعیفتر شدن هستند.
کارخانجات کوچک و بزرگ تعطیل و نیمه تعطیل شده ،مزارع و مراتع بزرگ و
ارزشمند رها شده و حاشیه نشینی و مهاجرت ،شواهدی بر این ادعا هستند.
ِ
فعاالنعرصهتولیدپیشتازانمیدانپیشرفتکشور
رییسی از فعاالن عرصه تولید به عنوان پیشتازان اقتصاد و افسران و سربازان
میدان پیشرفت کشور یاد کرد و گفت :هر کس برای رونق تولید تالش کند به
امنیت و اقتدار ملی کمک کرده است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد :فقط قدرت
نظامی امنیت آور نیست بلکه تولید برتر و با کیفیت و قابل رقابت با نوع خارجی
نیز تولید قدرت میکند و امروز قدرت کشور در گرو اقتدار در تولید است .اگر از
حوزه های دفاعی کشور ،سرریز فناوری در حوزه صنعت کشور داشته باشیم،
پیشرفت اتفاق خواهد افتاد .وی افزود :مردم گلهمند هستند که چرا کشوری که
تولید موشک میکند نمیتواند خودروی با کیفیت در سطح توقع مردم بسازد این
دلیلش این است که سرریز فناوری از حوزه های دفاعی به صنعت کشور وجود
ندارد و ما در دولت سیزدهم این کار را خواهیم کرد.
اصالح نظام بانکی اولویت دولت مردمی
رییسی تصریح کرد :اصالح نظام بانکی یکی از اولویتهای دولت مردمی است.
از یک سو نقدینگی سرسام آور تبدیل به تهدیدی برای کشور شده و از سوی دیگر،
تولیدکننده از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج میبرد .از هر مجموعه
اقتصادی که بازدید کردم ،مردم از مدیریت بانکی گله مند بودند.
وی یادآور شد :من در قوه قضاییه جلسات پی در پی را با مسئوالن بانکی داشتم

و تالشهای فراوانی برای اصالح وضع موجود کردم اما این اقدامات کافی نیست.
باید در سرمنشا ،ریشه فساد را بخشکانیم و من برای انجام این ماموریت بزرگ وارد
صحنه شده ام.
صدور مجوزها نباید باعث اخالل در تولید شود
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریدربخشدیگریازسخنانش
با اشاره به معضل صدور مجوزها در حوزه تولید گفت :دولت وظیفه هدایت،
حمایت و نظارت دارد ،اما نباید صدور مجوزها باعث اخالل در روند تولید شود.
رییسی گفت :دولت باید بر فعالیتهای تولیدی نظارت داشته باشد ،اما نباید با
مجوزها و تصمیمات خلق الساعه دست و پای تولیدگر را ببندد.
ویادامهداد:کارآفرینوتولیدگربایدبتواندبرنامهریزیوپیشبینیداشتهباشد
و مجوزهای دست و پا گیر و بیثباتی در مقررات و تصمیم گیریها مانع این کار

است و الزام تولیدکننده و کارآفرین به اخذ مجوزهای متعدد ،باید جای خود را به
نظارتپسینیدولتبدهد.
برخوردهای پلیسی و قضایی با واردات بیرویه کافی نیست
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به معضل قاچاق و
واردات بیرویه تاکید کرد :برخوردهای پلیسی و قضایی با واردات بی رویه و قاچاق
کاال کافی نیست ،ریشه مافیای واردات و قاچاق را باید از طریق دولت خشکاند.
رییسی اظهار داشت :راه حل مقابله با قاچاق این است که ارزی که از مسیر
صادرات به دست میآید وارد حوزه تولید شود و این وظیفه دولت است که بر این
موضوع نظارت کند .اگر پول حاصل از صادرات به درستی رهگیری شود قاچاق
به ویژه قاچاق سازمان یافته به حداقل میرسد و ما در دولت آینده این موضوع را
باجدیتپیگیریمیکنیم.

قطعی برق موجب اخالل در فعالیتهای تولیدی
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به معضل قطعی برق نیز
اشاره کرد و آن را موجب اخالل در فعالیتهای تولیدی دانست و تاکید کرد در
برنامه ششم توسعه تاکید شده بود که باید به چه میزانی برق تولید میکردیم ،اما
به این قانون عمل نشد .اگر قانون برنامه اجرا میشد امروز واحدهای تولیدی با
قطعی چند ساعته برق مواجه نمیشدند و تولید تعطیل نمیشد و شاهد این
میزانخسارتنبودیم.
رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وجود نیروهای مولد و موثر
در کشور گفت :این نیروها اگر جدی گرفته شوند ،میتوانند مشکالت سخت و
ساختاری اقتصاد را برطرف کنند ،بنده هم پیمان نیروهای مولد خواهم بود و در
میدان و در جزء جزء حرکت کشور متوجه و دغدغه مند آنها هستم.
وی تصریح کرد :باید در میدان ،از نیروهای مولد حمایت کرد .باید زنجیره های
راهبردی صنعت را تکمیل کرد و باید از بازار ملی حفاظت و پشتیبانی کرد .اینها
همه جز با ائتالف و هم پیمانی گسست ناپذیر مابین دولت و نیروهای مولد و بدنه
تولیدیکشورامکانپذیرنیست.
رییس قوه قضاییه با اشاره به عملکرد دو ساله خود در عدلیه ادامه داد :حرکت
ما در قوه قضاییه برای مبارزه با فساد و حمایت از تولید هم به همین شیوه بوده
است .گام به گام و نه شتاب زده ،قاطع و مستحکم و نه لرزان و مردد و در صحنه
و مورد به مورد .من دست استمداد به سمت همه نیروهای مولد و ضدفساد برای
ساختن ایران قوی دراز میکنم.
دولت مردمی دولتی فعال ،چابک و تولیدمحور خواهد بود
رییسی ضمن برشمردن ویژگی های دولت مدنظر خود گفت :دولت مردمی
دولتی فعال ،چابک و تولیدمحور خواهد بود که اصالح ساختارهای درونی خود
و حمایت از نیروهای مولد را به منظور خوداتکایی و استقالل عدالت محور ایران
عزیز پی خواهد گرفت.
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریاظهارداشت:هدفمشترک
ما تشکیل ایران قوی است و من برای این کار دولت ائتالفی تشکیل خواهم داد،
ائتالف با تولید کنندگان ،کارآفرینان و کارگران عزیز آمده ام.
بر اساس این گزارش ،مهمترین دغدغه و درد دل کارگران در این بازدید چند
ساعته مواردی چون تورم فزاینده ،مسکن و اجاره نشینی و عدم ثبات شغلی
بدلیل تضعیف و یا تعطیل تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی بود.
تولید کنندگان نیز با ابراز گالیه شدید از مسائلی همچون مشکالت بانکی،
بروکراسی اداری ،مجوز های بی پایان و متعدد ،واردات لجام گسیخته و قاچاق
کاال از رئیسی برای نجات تولید و صنعت کشور استمداد کردند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از بازدید از خط تولید
دو کارخانه لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی و گفت و گو با کارگران ،در نشست
با جمعی از تولید کنندگان و مدیران شهرک صنعتی عباس آباد هم شرکت کرد.

سعیدجلیلی:

ساختار اداری کشور را بطور جدی اصالح می کنم

نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری« ،ماشین دولت» را
«بسیار کند» توصیف کرد و گفت که ساختار اجرایی و اداری دولت
نیاز به اصالح جدی دارد و رییس جمهوری آینده باید اهتمام خود
را صرف این اصالح کند.
سعید جلیلی ،کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری در نخستین برنامه تبلیغاتی خود در گفت وگو با رادیو
جوان به سواالت تخصصی ،شخصی و پرسشهای جوانان پاسخ
داد.
وی با اشاره به سوابق خود در وزارت امور خارجه گفت :بنده
بعد از فارغ التحصیلی در وزارت خارجه استخدام شدم .در آنجا از
کارشناسی شروع کردم و معاون اداره شدم .بعد رئیس اداره و بعد از
مدتی مدیر کل و در ادامه معاون وزیر خارجه شدم .یک مدت هم
که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم.
جلیلی اضافه کرد :بنده این توفیق را داشتم که نماینده مقام
معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بودم که تا امروز این
مسئولیت ادامه دارد و همچنان توفیق نمایندگی ایشان را در
شورای امنیت ملی دارم .البته عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام هم هستم که باز هم از سوی رهبر انقالب انتخاب شدم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره زندگی
شخصی خود گفت :بنده  ۵۶ساله هستم و در سن  ۲۷سالگی
ازدواج کردم .یک فرزند  ۲۵ساله دارم که دانشجوی رشته برق
است .محل زندگی من تهران است و خانه ای که مالک آن هستم
 ۱۲۵متر است اما االن در خانه سازمانی اسکان دارم که بزرگتر از
خانه خودمان است .خودروی من پراید است.

وی در پاسخ به این سوال که چه حوزههایی در دولت نیاز به
تحول و اصالح دارد ،گفت :بنده در سال  ۹۲که آقای روحانی
انتخاب شد چون آن سال رقیب او بودم به آقای روحانی انتخاب
او را به عنوان رئیس جمهور تبریک گفتم و به او گفتم که درست
است که بنده و شما دو نگاه و مسیر متفاوت داشتیم و این هشت
سال هم نشان داد که نگاه او با من خیلی تفاوت دارد .گفتم ماشین
ُ
دولت بسیار کند است و این ماشین نه شما و نه بنده را به جایی که
میخواهیمنمیبرد.
دولت
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با این که بدنه ِ
میلیون ها کارمند دارد ،گفت :ساختار اجرایی و اداری دولت نیاز
به اصالح جدی دارد .در سال  ۹۲هم خدمت رئیس جمهور این
موضوع را به عنوان یک هدیه گفتم .االن هم فکر میکنم رئیس
جمهور آینده باید اهتمام جدی خود را جهت اصالح ساختار
اداری دولت قرار دهد .اگر این ماشین راه بیفتد ،در هر موضوعی
مابهمقصدمیرسیم.
وی درباره برنامههای کالن خود برای ساماندهی رسانهها و
شبکههای اجتماعی و مدیریت فضای مجازی گفت :فضای
مجازی امروز یکی از بهترین فرصتهایی است که برای نسل
جوان ما وجود دارد چرا که در قدیم این فرصت وجود نداشت
بنابراین فضای مجازی ابزاری بسیار ارزشمند برای سرعت و
کیفیت و دقت برای مسایل مختلف است که در اختیار جوانان قرار
گرفته است بنابراین دولت باید برای فضای مجازی برنامه داشته
باشد و نمیتواند آن را رها کند.
جلیلی یادآور شد :وقتی که گفته می شود دولت نباید آن را رها

کند خیلیها تصور میکنند که منظور این است دولت می خواهد
فضای مجازی را بگیرد و ببندد اما منظورم این نیست اگر برای آن
برنامه داشته باشیم بسیاری از مردم و جوانان از فرصتهای فضای
مجازی حداکثر استفاده را خواهند برد.
نامزده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشتغال را از
اصلیترین مشکالت جوانان عنوان کرد و گفت :میتوان از فضای
مجازی برای بهبود وضعیت اشتغال استفاده کرد چرا که این فضا
فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال است .کشوری چون هند از
این ظرفیت به خوبی استفاده میکند و ساالنه  ۸۰میلیارد دالر از
فضای مجازی درآمد دارد .دولت آینده باید برای فضای مجازی
برنامه داشته باشد که جوان ما بتواند از این عرصه استفاده کند.
جوان ممکن است بگوید که این حرفها درست اما سوال ما این
نیست شما میخواهید جلوی ما را بگیرید یا ببندید که البته این
سوال معقولی است معتقدم باید در این موضوع صداقت داشت و
نبایدباجوانغیرصادقانهصحبتکرد.
وی اضافه کرد :سوالی که جوانان ما دارند این است که بعضی
ها میگویند اگر ما بیاییم فضای مجازی را میبندیم که من می
گویم این گونه نیست و برای برخی محدودیت ها من توجیه ندارم
مثال برای بنده عجیب است که اینستاگرام باز و توییتر بسته است
چرا که کارویژه آنها یکی است .اکثریت قاطع مردم ما حتما دوست
ندارند از فضای مجازی در زمینههایی استفاده شود که به خانواده
و جامعه لطمه وارد شود که البته اکثر کشورهای دنیا هم به آن توجه
دارند.
جلیلی درباره سیاستهای کلی جمعیت و ترغیب جوانان برای
ازدواج و فرزند آوری گفت :کشورهای توسعه یافته به موضوع
جمعیت به عنوان یک موضوع راهبردی و مهم توجه میکنند.
جمعیت یکی از مولفههای اصلی قدرت هر کشوری است .اگر
میخواهید کشوری در عرصه های مختلف پیشرفت داشته باشد
این پیشرفت مبتنی بر نیروی انسانی است .متاسفانه در این
سالها از مقوله جمعیت غفلت شده و کوتاهیهای جدی در این
زمینهداشتیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه
باید شرایط ازدواج برای جوانان فراهم شود ،اظهار داشت :بر
اساس قانون اساسی این موضوع وظیفه دولت است .این که برای
تشکیلخانوادهونیازهایخانوادهمثلمسکنگفتهشدههمحق
مردم است و هم وظیفه دولت است لذا دولت باید برای آنها برنامه
داشتهباشد.
وی ادامه داد :متاسفانه در  ۸سال گذشته ساخت مسکن به
کمتر از نصف رسیده است در حالی که سالی ۷۵۰هزار قبال خانه
ساخته میشد ،االن به  ۳۵۰هزار رسیده است در حالی که به
همین نسبت ساالنه  ۸۰۰هزار ازدواج درسالهای گذشته داشتیم

که این رقم االن به  ۵۰۰هزار ازدواج رسیده است.
جلیلی یادآورشدک بنابراین وقتی شرایط فراهم نشود ازدواج و
فرزندآوری و رشد جمعیتی نخواهد بود .دولت باید برای مسکن
و ازدواج جوانان برنامه واقعی داشته باشد .در این زمینه یکی از
موضوعاتی که ما به آن توجه کردیم این است که باید حداقل سالی
یک میلیون خانه ساخته شود و امکاناتی را فراهم کنیم که جوان
بتواند ازدواج کند که مهمترین آن ایجاد شغل است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ
به سوالی درباره در اختیار قراردادن امکانات به همه کشور ،گفت:
رییس جمهور ،رییس جمهور همه کشور است و نه فقط رییس
جمهور تهران و حتی رییس جمهور شمال تهران .ما اگر برنامه ای
داریم ،باید ساختار اجرایی ما به گونهای باشد که شامل همه مردم
باشد و تمام کشور را باید شامل شود .وظیفه دولت است که در همه
زمینه ها طوری برنامه ریزی کند که برای همه کشور باشد.
جلیلی با اشاره به شرایط و مزیتهای استانهای مرزی افزود:
هر استانی مزیتی دارد بنابراین استانهای مرزی ما مزیت
همسایگی با کشورهای دیگر را دارند .اکثر مرزهای کشور را رفتم
و در پایانه های مرزی حضور پیدا کردم .چرا جوان ما باید کولبر
باشد جوان ما به جای کولبری میتواند یک صادر کننده خوب
باشد و می تواند به اقتصاد و تولید با صادراتی که انجام می دهد
کمک کند .طرح مفصلی داریم برای این که مرزنشینان ما که ۷
میلیون نفر هستند که کارت دارند آنها به صادرکننده تبدیل شوند
که اقتصاد کشور را فعال کنند.
وی درباره این که نخستین دستور شما پس از نشست روی
صندلی رییس جمهوری چیست گفت :ما مجموعه کاری تهیه
کردیم که برخی اختیاراتی را که رییس جمهور دارد نه احتیاج به
قانون دارد و نه این که مصوبات دیگر میخواهد .بنابراین برای این
موضوعبررسیکردیمومجموعهایازاحکامیراکهرییسجمهور
در روز اول مسوولیت خود میتواند امضا و ابالغ کند .مجموعهای
تهیه شده که در روز اول ریاست جمهوری مجموعه آن را امضا و
ابالغکنیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به
این سوال ک ه آیا شما در بورس سرمایه گذاری کردید ،گفت :هیچ
وقت خودم در بورس سرمایهگذاری نکردم اما در سال  ۸۲برای
فرزندم یک سهام یک و نیم میلیونی خریدم و نمیدانم که االن به
کجا رسیده است.
وی درباره این که بیشترین میزان وامی که گرفته است گفت:
سال  ۸۰بود که یک میلیون ونیم تومان وام دریافت کردم.
جلیلی درباره این که آخرین باری که از وسیله نقلیه عمومی
ً
استفادهکردیدگفت:معموالوقتیبهمشهدمیرومازوسیلهنقلیه
عمومی استفاده میکنم اما در تهران بیشتر از خودرو شخصی

خودماستفادهمیکنم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره ربنامه
های خود برای ایجاد شغل پایدار گفت :اگر رییس جمهوری
برای دستگاهها با نگاه ایجاد شغل ماموریتی تعریف کند میتواند
صدها هزار شغل ایجاد کرد .با هر یک میلیون تن مواد پتروشیمی
در صنایع پایین دستی میتوان ۲۰۰هزار شغل ایجاد کرد .ظرفیت
کشورمان در پتروشیمی  ۱۶میلیون تن است که متاسفانه ۴
میلیون تن تولید میشود .یعنی  ۱۲میلیون تن ظرفیت خالی در
همین یک بخش داریم.
وی ادامه داد :اگر این آمار دقیق و درست باشد که کارشناسان
بیان میکنند که با هر یک میلیون میتوان ۲۰۰شغل ایجاد شود
با این ۱۲میلیون تن ظرفیت خالی میتوان چه میزان شغل ایجاد
کرد .ما ظرفیتهای گوناگونی به ویژه در زمینه پتروشیمی داریم و
از این طریق میتوان مشاغل زیادی ایجاد کرد .دولت باید همت
کند و برنامه الزم برای ایجاد اشتغال برای جوانان داشته باشد.
جلیلی ادامه داد :باید مسکن را از یک کاالی سرمایهای به یک
کاالی مصرفی تبدیل کنیم و کسی نباید برای اینکه سرمایه دارتر
شود ،مسکن بخرد و نباید به آن به عنوان یک کاالی سرمایهای
نگاه کند .زمانی مسکن تأمین میشود که به اندازه کافی ساخته
شود و زمانی که در هشت سال گذشته ما کاهش ساخت مسکن
را داشتیم ،تاثیر خود را روی قیمت مسکن گذاشت و بر این اساس
باید برنامه برای ساخت مسکن داشته باشیم .در سال  ۸۰۰هزار
ازدواج داریم و باید ساخت مسکن متناسب با میزان ازدواج باشد.
وی ادامه داد :مسکن مهر ظرفیت خوبی بود اما ایراداتی داشت
که باید آن ایرادات برطرف شود .میتوان به یک طرح و برنامه ایراد
وارد کرد اما نمیتوان کال آن را تعطیل کرد که متاسفانه در این
دولت به مسکن مهر این گونه نگاه شد و به کل آن را کنار گذاشتند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آخرین اهرم
دشمن علیه کشور را تحریم عنوان کرد و گفت :دولت باید برنامه
داشته باشد تا برای همیشه این اهرم را از دست دشمن خارج کند.
رفعتحریمهایکمسیراستوهمچنیندورزدنتحریمهاهمیک
مسیر دیگر است وعالوه بر این بیاثر کردن تحریمها هم یکی از
گزینههاست.
جلیلیتاکیدکرد:مایکبرنامهجدیبرایبیاثرکردنتحریمها
داریم و باید از این راه استفاده کنیم و باید برای همیشه دشمن را
ناامید کنیم تا دیگر از این اهرم علیه ما استفاده نکند.
وی گفت :در دفاع مقدس جوانان در مقابل دشمنان ایستادند
و آنان دیگر جرأت نمیکنند که به مرزهای ما تجاوز کنند .ما باید
کاری کنیم که دشمنان از این که ایران را تحریم کنند ،پشیمان
شوند .برنامه جامع داریم و در مدت ۴ساله میتواند موفق شود که
در بسیاری از عرصهها دشمن را پشیمان کند.

بهشتیپورتحلیلگرارشدمسایلسیاستخارجی مطرحکرد:

«حسن بهشتی پور» تحلیلگر ارشد مسایل سیاست خارجی با اشاره به مذاکرات وین گفت :این مذاکرات در راستای
وعده دولت برای رفع تحری م ها و فروپاشی کارزار فشار حداکثری است و وعده رفع تحریم در آستانه تحقق است.
حجت االسالم و المسلمین دکتر «حسن روحانی» رفع تحریم را از جمله وعد ه های دولت در ما ه های پایانی فعالیت
خود دانسته و بارها به این نکته تاکید کرده که دولت کشور را بدون تحریم به دولت بعدی تحویل خواهد داد .همه
شواهد هم نشان میدهد که مذاکرات وین به نتایج خوبی رسیده و کارزار فشار حداکثری و تحریم همه جانبه ایران
شکست خورده و امروز کسی از این کارزار نه سخنی میگوید و نه دفاعی میکند .در واقع تحری م ها علیه ملت ایران از
ُبعد توجیهی و عملیاتی با شکست کامل مواجه شده است.
رییس جمهوری در دیداری که با فعاالن سیاسی در ماه مبارک رمضان( ۳۱فروردین) داشت مقاوت ملت در مقابل
جنگ اقتصادی دشمن را از صحن ه های کم نظیر تاریخ کشور دانست و گفت :باالترین افتخاری که در دولت دوازدهم
ت های رهبر معظم انقالب در مقابل فشار
بدست آمده این است که توانستیم با مقاومت و ایستادگی ملت و هدای 
حداکثری جهانی در طول سه سال و نیم گذشته ایستادگی کنیم و این دوره سخت را با عزت پشت سر بگذاریم.
وی با تاکید بر اینکه با مقاومت و ایستادگی ملت ،امروز جنگ اقتصادی دشمن و فشار حداکثری شکست خورده
ی هاوهمه دنیابه اینشکست اعتراف میکنند ،افزود :امروز در مذاکراتوینقدرتمندتر از گذشته
استو خود آمریکای 
مذاکره میکنیم .معنای حضور قدرتمند امروز ایران در مذاکرات وین شکست قطعی فشار حداکثری دشمنان است.
اگر آمریکاییها در چارچوب صداقت حرکت کنند در زمان کوتاهی به نتیجه خواهیم رسید.
دکتر روحانی هفته گذشته در جلسه هیات دولت هم از روند پیشرفت مذاکرات وین گفت و اینکه اگر برخی
کارشکنیها نبود این مذاکرات زودتر هم به نتیجه میرسید و تحریمها رفع میشود.دولت در حالی عزم خود را برای

مذاکرات وین و امیدواری برای پایانی مطلوب
رفع تحریمها جزم کرده که هیچ هدف سیاسی پشت این تالشها نمیتوان متصور شد چرا که دولت ما ه های پایانی
خود را سپری میکند و اثرات تبلیغاتی رفع تحریمها هم در سبد دولت فعلی قرار نخواهد گفت و دولت بعدی بیشترین
بهره را خواهد برد.
ش های دولت
در گفتگو با «حسن بهشتی پور» کارشناس مسایل سیاست خارجی و تحلیلگر امور بینالملل تال 
ل های سیاسی در مورد مذاکرات
برای رفع تحری م ها را مورد بررسی قرار دادیم .وی معتقد است با رنگ باختن تحلی 
ش های دولت برای رفع تحریم ،زمان مناسبی برای همگرایی در داخل کشور برای به هر چه زودتر به نتیجه
وین و تال 
رسیدن مذاکرات وین و رفع تحری م ها است.
رفع تحریمها ضرورت اول کشور است
بهشتی پور با توجه به این موضوع که دولت اعالم کرده است؛ کارزار فشار حداکثری فرو پاشیده و تحری م های ایران
دیگر کارایی و اثرگذاری خاصی ندارد و هدف دولت رفع کامل تحری م ها است؛ گفت :دولت در زمینه رفع تحری م ها در
طول هشت سال گذشته دو فعالیت عمده در دو مقطع زمانی مختلف را انجام داده است .اولین تالش دولت برای رفع
تحریمها مربوط به سال  ۹۲و رفع تحریمای بینالمللی و شورای امنیت علیه کشورمان است که با برجام به موفقیت
رسید و باعث شد تحریمها رفع شود و اقتصاد کشور راه بیفتد.
وی ادامه داد :متاسفانه این مسیر موفقیت آمیز دولت با آمدن ترامپ بر سرکار دچار اختالل و مشکل شد و در
اردیبهشت سال  ۹۷دوباره کشور با تحری م های جدیدی روبرو شد .در نتیجه این تحری م ها کشور دچار مشکالت
شدیدی شد که از همان اولین ما ه های شروع این تحری م ها ،دولت تالش داشت به نوعی این تحری م ها رفع شود
اما چون دولت ترامپ دولتی نبود که بشود با آن مذاکره کرد و به توافق معقول رسید دولت ایران راه مقاومت و مقابله با

تحری م ها را در پیش گرفت.
این کارشناس سیاست خارجی با توجه به این نکته که با تغییر دولت در آمریکا فضا برای رفع تحریمها فراهم شد،
بیان کرد :بعد از این اتفاق دولت راهبرد رفع تحریم و تقویت برجام را در پیش گرفت که شروع مذاکرات وین در نتیجه
ف های حاضر در این مذاکرات به نتایج خوبی
این راهبرد بود .مذاکرات وین هم بر اساس اعالم دولت ایران و دیگر طر 
رسیده و همین شروع مذاکرات هم باعث شد که اثرگذاری تحریمها علیه ایران کاهش پیدا کند .مذاکرات وین دومین
تالش دولت برای عبور کشور از تحری م ها است.
همه تبلیغات در مورد مذاکرات ،برجام و وزیر امور خارجه نادرست بود
بهشتی پور با اشاره به تبلیغات منفی که در داخل کشور در مورد مذاکرات وین انجام میشد ،گفت:تا قبل از ثبت
ل های غلطی که در مورد وزیر امور خارجه و مذاکرات وین وجود داشت هجمه
نام انتخابات ریاست جمهوری و با تحلی 
سنگین تبلیغاتی و تخریبی علیه این مذاکرات و شخص دکتر ظریف انجام شد با این توجیه که وزیر امور خارجه می
خواهد در انتخابات کاندیدا شود و یا اینکه دولت می خواهد از کارت مذاکرات وین در انتخابات استفاده کند .مردم
دیدند که همه این تبلیغات دروغ بود .در مورد برجام هم تبلیغاتی که انجام میشد از همین جنس بود.
وی با بیان اینکه همه باید از تالش دولت برای رفع تحریمها حمایت کنند ،اضافه کرد :در حال حاضر که مسایل
سیاسی کنار گذاشته شده و جناح مخالف دولت هم مطمئن شده که دولت نمیخواهد از مذاکرات در انتخابات
استفادهکندهمهنهادهامخصوصانهادهایرسمیمثلمجلسشورایاسالمیازدولتحمایتکنندتاهرچهزودتر
مذاکرات وین به نتیجه نهایی رسیده و مشکالت اقتصادی مردم کاهش پیدا کند .در شرایط فعلی این امر میتواند در
میزان مشارکت مردم در انتخابات هم اثر گذار باشد .بنابراین به نوعی بازی دو سربرد برای کشور است.
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ّ
هريك از تهىدستان را بر 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.
نهجالبالغة:الكتاب۵۳
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 سنگ بزرگ جلوی پای متقاضیان وام ازدواج
مدیرکل امور مالی شهرداری قم خبرداد:

علیرضا افشار شایعه تغییر نیکزاد را تکذیب کرد
رییس ستاد مردمی آیت الله رییسی شایعات مطرح شده پیرامون انتصاب او به سمت ریاست ستاد انتخاباتی رییسی
را تکذیب کرد .علیرضا افشار با اشاره به تشکیل برخی ستادهای مردمی برای آیت الله سید ابراهیم رئیسی گفت  :من به
همراه برخی دوستان یکی از این ستادهای مردمی را راه اندازی کرده ایم.افشار از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که
پیش از اعالم اسامی نامزدهای تایید صالحیت شده به نفع آقای رییسی کناره گیری کرده بود در پاسخ به سوالی ضمن
تکذیب شایعات مطرح شده پیرامون انتصاب او به سمت ریاست ستاد آقای رییسی  ،گفت :رییس ستاد آقای رییسی
دکتر نیکزاد هستند و مطالب منتشر شده را تکذیب می کنم.وی افزود  :برخی ستادهای مردمی و خودجوش در ذیل
ستاد آقای رییسی تشکیل شده که رسانه ها با برداشت اشتباه از آن به عنوان تغییر در ستاد آقای رییسی تعبیر کرده اند.

ارائهتفریغبودجهبراینخستینبارقبل
ازپایانمهلتقانونی

مدیرکل امور مالی شهرداری قم از ارائه تفریغ بودجه شهرداری برای نخستین بار
قبل از پایان مهلت قانونی خبر داد.
مهردادتوکلی،بابیاناینکهشهرداریهانهادهایعمومیوغیردولتیهستندو
تمام درآمدها؛ یعنی ۹۵درصد آنها از مشارکتهای مردمی است ،اظهار داشت:
 ۱۰۰درصد هزینهها نیز به سمتی است که برای نگهداری ،مسائل عمرانی شهر و
محدودههایشهریاستفادهمیشود.
مدیرکل امور مالی شهرداری قم افزود :سال  ۹۹بودجه مصوب شهرداری قم،
سه هزار و  ۸۰میلیارد تومان به تصویب شورا و تأیید فرمانداری رسید که با فراز و
نشیبهایی که در پی بروز کرونا و مسائل اقتصادی اتفاق افتاد ،در آذرماه ۹۹با یک
الیحهای به میزان دو هزار و  ۸۷۰میلیارد تومان اصالح و توسط شورای اسالمی
شهرتصویبشد.
وی با بیان اینکه از این میزان سهم درآمدی دو هزار و  ۴۶۷میلیارد تومان که ۸۶
درصد بودجه درآمدی شهرداری را شامل میشود محقق شد ،ابراز کرد :از طرفی
نزدیک به دو هزار و  ۴۱۹میلیارد تومان از دو هزار و  ۴۶۷میلیارد تومان هزینه شد.
توکلی با اشاره به اینکه در قسمت هزینههای جاری که شامل تمام مسائل برای
نگهداریشهر،حقوقومزایایکارکنانشهرداری،مسائلخدماتشهری،فضای
سبز و… بوده در سال  ۹۹نزدیک به  ۶۹۵میلیارد تومان مصوب شورا بود ،تصریح
کرد ۶۵۰ :میلیارد تومان از این اعتبار که  ۹۳درصد اعتبارات هزینههای جاری را
شاملمیشدمحققشد.
وی خاطرنشان کرد :در موضوع عمرانی که شامل تملک داراییهای سرمایهای
و مالی مسائل زیرساختی شهر ،ایجاد تقاطعها ،ایجاد ساختمانها و مباحثی
که مربوط به زیرساختی ازجمله پیاده راهها ،پلها ،زیرگذرها ،تقاطعها،
فرهنگسراهاوکتابخانهها،ورزشگاهها؛دوهزارو ۱۷۷میلیاردتوماناعتبارعمرانی
پیشبینیشده بود که از این مبلغ یک هزار و  ۷۶۸میلیارد تومان نزدیک ۸۱
درصد عملکرد داشتیم .مدیرکل امور مالی شهرداری قم یادآور شد :در مجموع
هزینههای جاری و عمرانی شهرداری قم دو هزار و  ۴۱۹میلیارد بوده است که دو
هزار و  ۴۶۷میلیارد تومان پول گرفته و منابع برای شهرداری ایجاد و در مقابل آن
هزینه شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد :با تأکید شهردار تصمیم بر
این شد تا پایان سال  ۹۹دفاتر مالی شهرداری شامل هزینهها ،درآمدها و سندها
تسویهحساب مالی طبقهبندی و در ابتدای سال  ۱۴۰۰نیز تفریغ بودجه سال
مالی احصا شود.
توکلی ادامه داد :اوایل فرودین ماه امسال دفاتر مالی تمام شد و مغایرتها گرفته
و تطبیق حساب انجام و تا پایان فرودین ماه نیز نسخه اولیه تفریغ بودجه آماده شد.
وی با بیان اینکه در سال  ۹۹فرمت بودجه نسبت به  ۹۸و سالهای قبل از آن
متفاوت بود ،عنوان کرد :در مقابل نیز تفریغ باید با فرمت جدید ارائه میشد که
اوایل اردیبهشتماه این فرمت و تمام محاسبات آن در حوزه برنامهریزی و مالی
انجام شد و تا  ۱۵اردیبهشت  ۱۴۰۰تفریغ بودجه  ۹۹شهرداری آماده الیحه و ارائه
به شورای اسالمی شهر شد.
مدیرکل امور مالی شهرداری قم افزود :براساس ضابطه دیگر ،باید به کمیسیون
برنامهوبودجه شورا نیز صورتهای مالی شهرداری ارائه شود که این نیز تا اواسط
خردادماه صورت مالی  ۹۹به شورای اسالمی شهر تحویل داده میشود و طبق
وعده دادهشده از ابتدای نیمه دوم خرداد وارد حسابرسی شهرداری میشوند،
تا قبل از اتمام دوره پنجم شورای اسالمی شهر مصوبه تفریغ بودجه سال  ۹۹را
بگیریم.
وی اظهار داشت :امسال نخستین سالی بود که در شش سال گذشته قبل از
پایان مهلت قانونی ،موفق شدیم تفریغ بودجه را به شورا ارائه دهیم که این نشان از
بهروز بودن حسابها در سطح مناطق و سازمانها ،ثبت عملیات روزانه حسابها
و مغایرت گیری در پایان هرماه و تطبیق گیری حساب در پایان هر فصل است.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم مطرح کرد:

پیشبینی توزیع ۲۰۰هزار تن آسفالت
در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از پیشبینی توزیع  200هزار
تن آسفالت در سال 1400خبر داد و گفت :با راهاندازی دو کارخانه با ظرفیتهای
 220تن و  160تن در مجموعه آسفالت امیرکبیر ،نیاز شهر در داخل تأمینشده
است.
سید ابوالفضل میریک امامی با اشاره به برنامه شهرداری در حوزه توزیع آسفالت
شوارع در چند سال گذشته اظهار داشت :اهتمام شهرداری در بهسازی شوارع و
آسفالتریزی در سال  ۱۴۰۰نیز ادامه داد.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم عملکرد سازمان را در سال ۹۹
مورد ارزیابی قرارداد و افزود :در سال گذشته میزان آسفالت پیشبینیشده عددی
بالغبر ۲۰۰هزار تن بود؛ درحالیکه تا پایان سال بیش از ۲۳۰هزار تن آسفالت در
سطح شوارع و معابر شهر قم توزیع شد .میریک امامی ،پیشبینی سازمان برای
سال  ۱۴۰۰را نیز  ۲۰۰هزار تن اعالم کرد و ادامه داد :بخش اعظم قیر موردنیاز
سال  ۱۴۰۰در روزهای پایانی خریداریشده و امیدواریم تا پایان سال بیش از
هدفگذاری آسفالتریزی در شوارع داشته باشیم .وی با اشاره به نیاز شهر قم
به آسفالت ،بر تولید آن در شهر قم تأکید کرد و گفت :خوشبختانه با راهاندازی
دو کارخانه با ظرفیتهای  ۲۲۰تن و  ۱۶۰تن در مجموعه آسفالت امیرکبیر ،نیاز
شهر در داخل تأمینشده و آسفالت آن در سال گذشته در مجموعه شهرداری قم و
شهرداری قنوات و کهک مورداستفاده قرارگرفته است.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمخبرداد:

آغاز به کار نخستین مرکز
واکسیناسیونخودرویی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :نخستین مرکز واکسیناسیون خودرویی
استان در نزدیکی مصالی قدس و در حاشیه بلوار سردار سلیمانی افتتاح شد.
دکترمحمدرضا قدیر در حاشیه این مراسم با بیان اینکه در این مرکز به افرادی که
تواناییحضورفیزیکیدرسایرمراکزواکسیناسیونندارندخدمترسانیمیشود
اظهارداشت :همه روزه سرنشینان ۴خودرو به صورت همزمان از ساعت ۱۷تا۲۱
واکسینهمیشوند.
دکتر قدیرافزود :با افتتاح مرکز واکسیناسیون خودرویی ۶ ،مرکز فعال در سطح
شهر قم و پنج مرکز روستایی نیز در سطح استان فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه دو مرکز جدید نیز در هفتههای آتی در منطقه نیروگاه و پردیسان
افتتاح میشود خاطرنشان کرد :به لحاظ واکسیناسیون جایگاه متوسطی در
سطح کشور داریم ،اما امیدواریم با افتتاح مرکز خودرویی اقبال و استقبال از
واکسیناسیونگسترشیابد.
گفتنی است :در حال حاضر افراد باالی  ۷۰سال در سطح شهر قم و افراد باالی
 ۶۰سال در سطح روستاهای استان واکسینه میشوند.
معاون دادستان قم تاکید کرد:

آبفاموظفبهرفعمشکلفاضالببلوارکریمی

شرکت آب و فاضالب استان موظف به رفع مشکل فاضالب بلوار شهید کریمی
در اسرع وقت شد که البته شهرداری که کمکهای الزم را به آنها داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم ،شرکت آب و فاضالب استان موظف
بهرفعمشکلفاضالببلوارشهیدکریمیدراسرعوقتشدکهالبتهشهرداریکه
کمکهای الزم را به آنها داشته باشد.
مشکل فاضالب در بلوار شهید کریمی کوچه هفتم ،در برنامه به کسی برنخوره
 ۲۵خرداد ماه مطرح شد که بعد از پخش این مشکل معاون دادستان قم جلسهای
با حضور شرکت آب و فاضالب و شهرداری برگزار شد که طبق آن مقرر به رفع این
مشکلشدند.

جلیلی به نفع هیچکس کنار نمیرود
مشاورسعیدجلیلیدرموردتحلیلهاییمبنیبرکنارهگیریجلیلیبهنفعرئیسیگفت:اصالموضوعکناررفتنآقای
جلیلی به نفع کسی مطرح نیست .آقای جلیلی سالها کار با برنامه ریزی انجام داده است ،بویژه در زمان تشکیل دولت
سایه ،وی مسائل و مشکالت را دیده است و طرح و برنامه دارد.بیژن نوباوه وطن نماینده مجلس و مشاور سعید جلیلی
اظهار داشت :آقای جلیلی در این۸سال (دولت سایه) ضعف دولتها را بررسی کرده است و یکی از افرادی است که برنامه
هایش میتواند برای این دوره از انتخابات راهگشا باشد .در زمانی که مناظرهها صورت میگیرد قطعا یکی از افراد موفق
آقایجلیلیخواهدبود.

درحالی متقاضیان وام  ۷۰و  ۱۰۰میلیونی ازدواج این روزها گرفتار
هفتخوان بانکها برای وثایق و ضامن شدهاند که قانون بودجه مجوز
ک مرکزی
استفاده از حساب یارانه بعنوان وثیقه را داده است ولی بان 
توجیهاتخاصیدربارهسختگیریبانکهامطرحکرده!

طرح:سجادجعفری

استاندارقم:

راههای مواصالتی قم ایمن سازی شود

استاندار قم ایمن سازی آزاد راه قم  -تهران و دیگر
راههای مواصالتی قم را ضروری دانست و گفت:
توسعه زیرساختهای ریلی و هوایی می تواند
بهکاهش حجم ترافیک در محورهای استان منجر
شده و تصادفهای جاده ای را کاهش دهد.
بهرام سرمست در جلسه کمیسیون راههای استان
قم طی سخنانی با اشاره به وسعت مسیرهای
مواصالتی قم اظهار داشت :قم در شاهراه مواصالتی
 ۱۷استان کشور قرار گرفته است و همین مساله
افزایش حجم ترافیک در مسیرهای عبوری استان را
در پی داشته است.
استاندار قم نسبت باالتر تصادفها در محورهای
استان را مورد توجه قرار داد و افزود :باید در
گزارشهای آماری بهحجم ترافیک استان توجه شود.
وی ایمن سازی آزادراه قم  -تهران و سایر راههای
مواصالتی استان را ضروری خواند و گفت :توسعه
یزیرساخت های ریلی و هوایی می تواند بهکاهش
حجم ترافیک در محورهای استان منجر شده و از
آمار تصادفهای جاده ای بکاهد .سرمست تسریع
در اصالح نقاط حادثه خیز استان قم را خواستار
شد و گفت :تعریض جاده پردیسان  -کهک ،تکمیل
روشنایی جاده قم -اراک ،اصالح جاده قم -جعفریه،
اتصال آزادراه قم  -گرمسار بهبلوار عمار یاسر و اجرای
کمربندیشهیدسلیمانیازمهمتریناولویتهایقم
درموضوعمسیرهایمواصالتیهستند.
وی رفع اختالل در پوشش دهی تلفن همراه در
برخی مسیرهای مواصالتی را نیز ضروری دانست

و خاطرنشان کرد :توسعه زیرساخت هایی از جمله
روشنایی مسیرها و آنتن دهی خطوط تلفن میتواند
بهافزایشایمنیراههامنجرشود.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان
قم اعالم کرد
کاهش  ۳۴درصدی ترددها به استان قم۰
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم
دراین جلسه گفت :پارسال با وجود شرایط کرونایی
و کاهش تردد تلفات جادهای استان قم  ۱۰درصد
افزایشیافتهاست.
محمدحسن کلهری با اشاره به کاهش ۳۴درصدی
ترددها به استان قم گفت :با توجه به شرایط کرونایی
پارسال تصادفات جادهای  ۲۵درصد کاهش یافته
ولی تلفات جاده ۱۰درصد افزایش داشته است.
وی بیشترین آمار تردد و تصادفات استان قم را در
آزاد راه قم  -تهران عنوان کرد و افزود :در محورهای
فرعی استان مانند قم  -جعفریه و محور ورجان نیز
شاهدافزایشتلفاتجادهایهستیم.
رفع ۵۰نقطه حادثه خیز در استان قم
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم
 ۴باندهشدنمحورقدیمقم-تهران،تکمیلروشنایی
محورهای سلفچگان -راهجرد ،قنوات و جاده قدیم
قم  -تهران را از مهمترین اقدامات با هدف افزایش
ایمنی جادههای استان قم عنوان کرد.
وی با اشاره به رفع ۵۰نقطه حادثه خیز در استان قم
گفت :بر اساس مطالعه جدید ۳۰نقطه حادثه خیز در
کمربندی قم -اراک و قم  -کاشان شناسایی شده که

تا پایان امسال این نقاط نیز حذف میشود.
همچنین رییس پلیس راهور استان نیز با اشاره به
افزایش  ۱۲درصدی تخلفات جادهای در مقایسه با
پارسال گفت :سرعت و سبقت غیر مجاز اصلیترین
دالیل تخلفات در محورهای مواصالتی استان است.
سرهنگ پناهی افزود :بیشترین تصادفات فوتی
استان در بزرگراه قم -سلفچگان و جاده قدیم قم -
تهران رخ داده است .قم دارای هشت راه مواصالتی
اصلی و چهار راه فرعی است که از جمله آنان میتوان
به آزادراه قم  -تهران ،جاده قدیم قم  -تهران ،بزرگراه
قم  -ساوه ،جاده قدیم قم  -کاشان ،آزاد راه قم -
کاشان ،آزاد راه قم  -گرمسار و بزرگراه قم  -سلفچگان
 اراک اشاره کرد ۳۰۸.کیلومتر آزاد راه ۱۹۱،کیلومترراه اصلی عریض ۱۳۴ ،کیلومتر راه اصلی معمولی،
 ۱۵۰کیلومتر راه فرعی و  ۶۵۴کیلومتر راه فرعی
درجه  ۲آسفالته نیز در این استان وجود دارد.

لزوم رفع موانع موفقیت طرح مشاغل خانگی

اتخاذشود.دکتر محمدحیدریبهاهمیتمشاغلخانگیدراستانقمپرداختو
گفت :در کشورهای توسعه یافته مشاغل خرد و کوچک و خانگی توانسته بسیاری
از مشکالت اقتصادی آنها را پوشش دهد و در کشور ایران باید نگاه ویژه ای به آن
داشته باشیم و این نوع مشاغل می تواند به معیشت خانواده کمک نماید.
در ادامه جلسه علی حسینی سرپرست معاونت آموزش جهاد دانشگاهی واحد
استان قم گزارشی از وضعیت پیشرفت طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان
قم پرداخت و گفت :در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان قم تاکنون
 ۱۷۱۳نفر ثبت نام کردند که بیش از  ۸۰درصد آنها بانوان استان قم می باشند.
حسینی افزود :در بخش آموزش های عمومی  ۶۵۰نفر آموزش های عمومی
این طرح استفاده کرده اند و نیز در بخش آموزش های اختصاصی تعداد ۵۲۰نفر
توانمند شده اند و تاکنون تعداد ۳۶۰نفر در این طرح اتصال به بازار پیدا کرده اند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر مطرح کرد:

پروژه ۴۸هکتاری فرصتی مناسب برای بهسازی بافت فرسوده

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی اطراف حرم
مطهر حضرت معصومه(س) پروژه  48هکتاری
پردیسان را فرصتی مناسب برای بهسازی بافت
فرسوده و هسته مرکزی شهر دانست و گفت:
برای استفاده بهینه از این پشتوانه ،بازنگری طرح
پیشبینیوطراحیشد.
علیرضا خاکی با بیان اینکه یکی از کارهای بزرگ
که توسط سازمان پیگیری شده موضوع ۴۸هکتاری
پردیسان بود ،اظهار داشت :این اراضی بهعنوان
پشتوانه برای بهسازی هسته مرکزی ،بافتهای
فرسوده و بافتهای تاریخی در قم پیشبینی گردیده
که با آمادهسازی و آزادسازی آن مهمترین رخداد در
پیرامون حرم مطهر شمار میرود.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی اطراف حرم

مطهر حضرت معصومه(س)با بیان اینکه از سال ۷۲
حدود ۴۸هکتار زمین در پردیسان برای نوسازی شهر
در نظر گرفتهشده است ،ابراز کرد :به دالیل مختلف
ازجمله سهلانگاری ،عدم توجه و اطالع نداشتن
مدیریت شهری در سالهای متمادی این موضوع
متوقفشدهبود.
خاکی افزود :این موضوع در سالهای اخیر در
اولویت برنامههای مدیریت شهری و این سازمان قرار
گرفت و موفق شدیم با توجه به اینکه قرار بود با یک
زمین دیگر در شهر دیگر معاوضه شود ،جلوی خروج
این منبع درآمدی شهری را از قم گرفته شود.
وی یادآور شد :پس از اهتمام مدیریت شهری
برای ساماندهی طرح  ۴۸هکتاری پردیسان یک
ستاد تشکیل و آمادهسازی الزم نیز انجام شد که

متأسفانه در حال حاضر با تغییراتی که در وزارت راه
و شهرسازی انجامشده ادامه اجرای پروژه بهصورت
موقت،متوقفشدهاست.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی اطراف حرم
مطهر حضرت معصومه(س)با تأکید بر اینکه برای
پیگیری این مطالبه مردم قم ،دو سال زمان صرف
شد،اذعانکرد:برایآمادهسازیزمیننیزشهرداری
حدود هفت میلیارد تومان هزینه کرده است.
خاکی تصریح کرد :همچنین برای طرح ۴۸
هکتاری پردیسان شناسایی هشت پروژه تعریفشده
که اجرای آن میتواند برای بقیه پروژههای شهری
در هسته مرکزی شهر پشتوانه باشد و نقش بسیار
مهمی در ارتقاء کیفیت طرحهای اطراف حرم مطهر
و رضایت مجاورین و زائرین را به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری قم خبرداد:

صدورگواهیپایانکارسندهایششدانگبهصورتالکترونیکی
رئیس سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری قم از صدور گواهی پایان کار
سندهای ششدانگ بهصورت الکترونیکی خبر داد و گفت :گواهی پایان کار
برای پروندههایی که تخلف و جریمه ماده  100نداشته و مطابق پروانه کار
ً
تمامشدهبهصورتکامالالکترونیکیصادرمیشود.
کورش محمد حسینی روند تکمیل ارائه خدمات الکترونیکی شهرداری به
شهروندان را موردتوجه قرارداد و اظهار داشت :درخواست شهروندان در حوزه
ملک و ساختمان بسیار پیچیده بوده و مردم با عناوین مختلفی باید به شهرداری
مراجعهکنند.
رئیس سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری قم از ارائه  ۳۲نوع خدمت
الکترونیک در حوزه ساختمان و ملک خبر داد و افزود :هر یک از این خدمات
برای رسیدن به مرحله ارائه کامل خدمات الکترونیک ،مسیر پیچیدهای را باید
طی کرده و زمانبر است.
محمدحسینی درصد الکترونیکی شدن هر یک از  ۳۲خدمت را متفاوت
دانست و ابراز کرد :در مواردی مانند صدور گواهی پایان کار ،برای پروندههایی

جزییات انهدام یک تیم تروریستی در آذربایجان غربی
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) مستقر در آذربایجان غربی گفت :یک تیم تروریستی در جنوب این استان
منهدم شد و  ۲نفر از اعضای آن به هالکت رسیدند.در این اطالعیه که روز یکشنبه در اختیار رسانه ها قرار گرفته ،آمده
است :رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه شب گذشته(شنبه) با یک تیم از اشرار و ضدانقالب که
قصد ورود به کشورمان از مرز پیرانشهر را داشتند ،درگیر شدند.در ادامه این اطالعیه ،اضافه شده است :در این درگیری
 ۲تروریست به هالکت رسیده و مقادیری سالح و مهمات از آنان کشف و ضبط شد .شهرستان پیرانشهر یکی از شهرهای
مرزی در جنوب آذربایجان غربی است که در مرز عراق قرار دارد.مقابله با اشرار و تروریست ها به صورت مستمر در مرزهای
آذربایجان غربی صورت می گیرد.
دیدار سعید محمد با رئیسی
سعید محمد به همراه اعضای ستاد انتخاباتی خود با سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفت و گو کردند .در این دیدار که
دو ساعت به طول انجامید ،سعید محمد به ارائه گزارشی از روند شکل گیری و ساماندهی ستادهای مردمی ،برنامه های
تدوین شده برای دولت آینده و همچنین ظرفیت های فعال شده از شبکه جوانان مومن و انقالبی سراسر کشور پرداخت.
سعید محمد همچنین از آمادگی کامل این ستادها برای فعالیت در حمایت از سید ابراهیم رئیسی خبر داد و تاکید کرد که
زمینه این فعالیت ها نیز آماده شده است.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارقمتاکیدکرد:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم با تاکید بر لزوم رفع موانع موفقیت
طرح مشاغل خانگی گفت :اقدامات مثبتی را در این طرح انجام شده و جهاد
دانشگاهی همواره نشان داده که در اجرای پروژه های و طرح هایی که به آنها
واگذار شده موفق عمل کرده است.
مهندس مهرداد غضنفری درسومین شورای راهبردی طرح ملی توسعه مشاغل
خانگی استان قم که دراستانداری برگزارشد اظهارداشت طرح های و گزارشاتی
که توسط جهاددانشگاهی انجام می شود بسیار دقیق و علمی و تخصصی است و
پیشرفتی که این طرح داشته است نشان از تعهد این نهاد انقالبی دارد.
رئیس جهاددانشگاهی استان قم نیز دراین جلسه گفت :پیشنهاد می شود
شاخص های مناسبی برای آمارهای ارائه شده در استان قم در خصوص وضعیت
بیکاری و شاغلین ارائه شود که بتوان براساس این شاخص ها تصمیمات اصلی

 ممنوعیت توزیع  ۶محصول در بازار
اداره کل استاندارد در اطالعیه ای از ممنوعیت ۶محصول توزیع شده در سطح بازار خبر داد.اداره کل استاندارد استان
قم در اطالعیهای اعالم کرد؛ با توجه به بررسیهای بازرسان و کارشناسان این اداره کل در سطح بازار قم فرآورده های:
سرکه با نام تجاری مهستان قزوین ،نمک خوراکی با نام تجاری امیر ،رشته سوپی با نام تجاری روز ماکارون ،دستمال توالت
بانامتجاریکسری،شامپویسربانامتجاریکارمیلووفیلترهواییخودروهایسبکبانامتجاریاصفهانیانازمصادیق
جعل عالمت استاندارد و یا تولید و عرضه بدون مجوز استاندارد هستند.مطابق قانون /تولید ،توزیع و فروش کاالهای
مشمول استاندارد ،بدون عالمت استاندارد و یا تاییدیه سازمان ملی استاندارد ممنوع و جرم بوده و با متخلفین برخورد
قانونیخواهدشد.

که تخلف و جریمه ماده  ۱۰۰نداشته و مطابق پروانه کار تمامشده ،گواهی پایان
ً
کاربهصورتکامالالکترونیکیصادرمیشود.
وی با اشاره به لزوم مراجعه مردم در صورت عدم تفکیک زمین و اراضی مشاع
تصریح کرد :شهروندانی که فاقد سند ششدانگ بوده و سند ملک قولنامهای،
مشاع و یا تفکیک نشده دارند ،باید به شهرداری مراجعه کرده و سند خود را
قبل از هر درخواستی تعیین تکلیف کنند .رئیس سازمان فناوری و ارتباطات
شهرداری قم ادامه داد :افرادی که قبل از درخواست صدور پروانه ،کد نوسازی
دریافت نکردهاند نیز باید در مراحلی بهصورت حضوری به شهرداری مراجعه
ً
کنند،اماارتباطباسایرارگانهامانندنظاممهندسیکامالبهصورتالکترونیکی
انجامشده و نقشهها در سامانه بارگذاری میشود .وی از کاهش  ۴۸درصدی
حضور شهروندان در مراحل ابتدای ثبت درخواست پروانه ساختمانی خبر داد
و خاطرنشان کرد :از شهریور سال  ۹۹تا فرودین سال  ۱۴۰۰بیش از  ۹۶درصد
درخواستها بهصورت الکترونیک در سامانه ثبتشده و در حال تکمیل سامانه
برایانجامتمام ۳۲خدمتبهصورتالکترونیکیهستیم.

حمایت جبهه پایداری از آیتالله رئیسی
مجیدمتقیفرسخنگویجبههپایداریبابیاناینکهاینجبههآقایانرئیسی،محصولیوجلیلیرابهعنوانگزینههای
اصلح در نظر داشت ،گفت :در نهایت با توجه به اجماع اغلب جریانات جبهه انقالب ،آقای رئیسی را بعنوان اصلح معرفی
میکنیم.
پسر حدادعادل توئیت جنجالی را تکذیب کرد
دنبال انتشار توییتی منتسب به فرزند غالمعلی حداد عادل در شبکه های اجتماعی با این عنوان که «هر کسی که
میگوید رای بی رای گذرنامه اش را بگیرد و از ایران اسالمی برود» ،فریدالدین حدادعادل در توییترش نوشت :این اکانت
فیک است.او از فالوئرهای خود خواست اکانت مزبور را ریپورت کنند.
رییس ستاد انتخاباتی همتی مشخص شد
سیدولیاللهفاطمیاردکانیبهعنوانرییسستادانتخاباتیعبدالناصرهمتینامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاست
جمهوریمنصوبشد.سیدولیاللهفاطمیاردکانیبهعنوانرییسستادانتخاباتیعبدالناصرهمتینامزدسیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری منصوب شد.فاطمی اردکانی عضو هیات مدیره بانک ملی و عضو کارگروه بانکداری
الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

کشف19تن خشکبار قاچاق از یک انبار

فرمانده انتظامی استان قم گفت :با تالش مضاعف پلیس امنیت اقتصادی استان در زمینه برخورد
قاطع با قاچاق کاال ،بیش از19تن خشکبار قاچاق از یک انبار کشف شد.
سردارسیدمحمودمیرفیضیاظهارداشت:درراستایبرخوردمجدانهپلیسقمباخودروهایحامل
کاالی قاچاق ،ماموران به یک دستگاه خودرو خاور در یکی از خیابان های مرکزی قم مشکوک و آن را
برایبررسیبیشترمتوقفکردند.
ویخاطرنشانکرد:دربازرسیازخاورتوقیفشده،مقدار660کیلوانواعبادامخارجیقاچاقکشف
شد و مقرر بوده راننده آن ها را به یک انبار دپوی خشکبار تحویل دهد.
فرمانده انتظامی استان قم افزود :با همکاري کارشناسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت از واحد
صنفي مربوطه بازرسي که در مجموع بیش از  19تن خشکبار خارجی قاچاق شامل440 :کيلو بادام
هندي 7،هزار و650کيلو عدس کانادايي 6،هزار 240کيلو تخمه آفتاب گردان چيني  175،کيلو پودر
کاکائو اسپانيايي 3،هزار و500کیلو کنجد هندي و 375کيلو دارچين چيني کشف و توقيف شد.
افزود :کارشناسان  ،ارزش ریالی محموله را10میلیارد و 330میلیون ریال اعالم کردند.
سردار میرفیضی تصریح کرد :واحد صنفي با هماهنگي اداره کل تعزيرات حکومتي استان پلمپ و
پرونده به مرجع رسيدگي کننده ارسال شد.
کشف750کیلو گرم بادام هندی قاچاق
جانشین فرمانده انتظامی استان قم نیز گفت:با تالش مأموران یگان تکاوری استان 750 ،کیلوگرم
بادام قاچاق کشف شد .سرهنگ بهادر اسماعیلی  ،اظهارداشت  :مأموران یگان تکاوری استان در
راستایاجرایطرحبرخوردباخودروهایحاملکاالیقاچاقدرمحور"قم-تهران"به3دستگاهخودرو
سواری سمند ،پژو  405و تیبا مشکوک و آن ها را توقیف کردند.
وی خاطرنشان کرد :دربررسی صورت گرفته مشخص شد خودروها حامل750کیلو گرمبادام هندی
قاچاق و فاقد مجوز هستند و کارشناسان ارزش ریالی محموله را بیش از 500میلیون ریال اعالم کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت :در نهایت  3نفر در این رابطه دستگیر و به همراه پرونده
تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.
فرماندهانتظاميشهرستانقممطرحکرد:

هشدار های در خصوص پيشگيری از سرقت

فرماندهانتظاميشهرستانقمدرخصوصپيشگيريازسرقتمنزل،اتومبيلوموبايلهشدارهايي
را به همشهريان ارائه كرد.
سرهنگ"مرادحسینجعفریان"بهمنظورپيشگيريازسرقتمنزل،اتومبيل،وموبايلازهمشهريان
خواست تا با رعايت نکات ذيل از سرقت آنها توسط سارقان جلوگيري کنند.
فرمانده انتظامي شهرستان قم گفت :براي پيشگيري از سرقت منزل از سيستم هاي هشدار دهنده
و ضد سرقت استفاده کنيد و از سپردن کليد منزل به افراد نامطمئن خودداري کرده و آن را نزد کساني
کهمورداعتمادواطمينانهستندبگذاريد.
سرهنگ جعفریان افزود :درب و پنجره ها را قبل از ترک منزل کنترل و از قفل هاي ايمن و استاندارد
استفاده کنيد و از بسته بودن درب ورودي پشت بام و کليه درب هاي داخلي ساختمان اطمينان کامل
حاصلكنيد.
وي ادامه داد  :از نگهداري وجوه نقد زياد ،اشياء قيمتي و اسناد و مدارک در منزل محل هايي كه
سارقان به سهولت به آنها دسترسي پيدا مي كنند خودداري کرده و حتي المقدور در صورت نگهداري
اين اشيا ء در منزل از گاوصندوق هايي كه از استحكام الزم برخوردار است و داخل ديوار تعبيه و قابل
جابجايينميباشنداستفادهکنيد.
سرهنگ جعفریان از شهروندان خواست تا هنگام خروج از منزل از چراغ هاي تايمردار كه در زمان
هاي متغير خاموش و روشن مي شود استفاده کنند و گفت :قبل از خروج از منزل هر گونه تردد و رفت
و آمد افراد مشكوك و مظنون را به پليس اطالع دهيد.
فرمانده انتظامي شهرستان قم در خاتمه يادآور شد :هنگام ورود به منزل در صورت مواجه شدن با
صحنه سرقت ضمن حفظ خونسردي با پليس  110تماس گرفته تا اقدامات تخصصي توسط پليس
انجام و انشاا ...سارقان دستگير و مالباختگان به اموال مسروقه خود برسند.

