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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم خبرداد:
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محسن رضایی :

توسعه اقتصادی باید از زندگی مردم
شروع شود

نمیشود برای مردم
تصمیم گیری کرد

یادگار امام گفت :اگر شما حق
رای دادن دارید ،بنده هم باید
حق داشته باشم نامزدی را که
دوست دارم انتخاب کنم البته هر
کس رای اکثریت را به دست آورد
همه به او احترام می گذارند و او
را قبول می کنند؛ بنابراین نمی
توان عده ای را انتخاب کرد و به
مردم گفت به همینها رای بدهید.

علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید ،آمار
پایین مطالعه جوانان را دردآور دانست و
افزود :متاسفانه جوانان امروزی در کشور
ما کمتر از سایر کشورها به کتاب و مطالعه
اهتمامدارندوچنینموضوعیدرکشوری
کهپایهواساسشبرمحبتبهاهلبیت(ع)،
والیت و قرآن است ،زیبنده نیست .آیت
الله سیدمحمدعلی در دیدار سرپرست
اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم و
مدیرارزیابیعملکرد،بازرسیوپاسخگویی
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نامزد سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری :گفت  :توسعه
اقتصادی باید از زندگی مردم
شروع شود اقتصاد ملی باید از
سمت اقتصاد زندگی مردم رشد
کند در این راستا باید شهرها
اقتصادی شوند در شهر های
اقتصادی از خانواده آغاز میشود.
محسن رضایی روز یکشنبه
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قم آماده برگزاری
انتخابات پرشور
تمام تمهیدات الزم پیش بینی شده است

قانون زمان شروع تبلیغات هر یک از سه انتخابات متفاوت
خواهد بود ،برای انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰روز فرصت
تبلیغات در نظر گرفته شده است ،در انتخابات خبرگان رهبری
 ۱۴روز فرصت تبلیغ در نظر گرفته شده است و برای انتخابات

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم از تمهید
همه اقدامات الزم برای برگزاری انتخابات پرشور در  ۲۸خرداد
خبر داد .بیژن سلیمان پور گفت ۲۸ :خرداد در استان قم
شاهد انجام سه انتخابات در استان قم خواهیم بود که بنا بر
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سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان قم اعالم کرد:

کشفهفتهزارشیتاریخیازتپههایباستانی

استاندار قم تاکید کرد:

8

مدیرعامل آبفای استان قم اعالم کرد :

چالش کمآبی پیش روی استان قم

ضرورتارتباطمستقیممدیران
با مردم برای بررسی مشکالت

شهردارقم:

بروکراسیادارینبایدمانعپیشرفتپروژههایشهریشود

استاندار قم گفت :مطلع بودن از مشکالت و دغدغههای مدیریتی است .بهرام سرمست پس از پاسخگویی تلفنی در
همشهریان در سطح جامعه از طریق گفتگوهای حضوری ،این مرکزدرگفت وگویی اظهارداشت :مطلع بودن از مشکالت و
تلفنی ،بازرسی از صنایع و پروژههای عمرانی از سبکهای دغدغههای همشهریان در سطح جامعه از طریق گفتگوهای

سقائیان نژاد با انتقاد از طرح جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،آن
را در راستای شبه دولتی کردن شهرداریها تحلیل کرد .شهردارقم با بیان این که
بروکراسی اداری نباید مانع پیشرفت پروژههای شهری شود گفتُ :پر شدن صورت
وضعیت برخی پروژههای شهری بیانگر آن است که این پروژهها نیاز به تزریق پول و
اعتبار دارند .سید مرتضی سقائیان نژاد روز دوشنبه در نشست رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر قم اظهارداشت :ارائه برخی لوایح اصالحیه در بودجه سال ۱۴۰۰از سوی
شهرداری به شورای اسالمی شهر به معنای پیگیری بودجه جاری نیست ،بلکه به این
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اعالم کرد:

پرداخت 16میلیون تومان خسارت تصادفات بدون نیاز به کروکی
8

8
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد:

عبورتزریق واکسن کرونا در استان قم از مرز ۴۶هزار دوز

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :گزارشهای روزانه کارشناسان این
معاونت نشان میدهد که تا کنون بالغ بر  ۴۶هزار دوز واکسن کووید  ۱۹در استان قم
تزریق شده است .دکتر سیامک محبی در گفت و گویی اظهار کرد :برنامه واکسیناسیون
علیه کووید  ۱۹در استان قم از بهمن ماه  ۹۹با تزریق واکسن به کادر درمان آغاز شد،
که تا کنون چهل و شش هزار و  ۹۵نفر واکسینه شده اند .وی ،با عنوان این مطلب که
واکسیناسیون در استان قم طبق سند ملی و ابالغی وزارت بهداشت صورت میگیرد
افزود :بر اساس این سند سالمندان و گرو ه های پرخطر برابر ابتال به کرونا جزو نخستین
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آیت الله استادی:

مراکز حوزوی از موازی کاری دوری کنند

آقایانکاندیدا!
اخالق را کنار نگذارید

یکی از مسائل مهمی که در آستانه انتخابات باید به آن
توجه شود ،بحث اخالق انتخاباتی است.
اخالق انتخاباتی یعنی هرکسی برنامه های خودش را بگوید ،کنایه و تعرض به
کسی نداشته باشد و تالش کند طرح هایی ارائه کند تا مسائل کشور اعم از مسائل
اقتصادی،سیاسیوفرهنگیحلبشود.
مسئلهاخالقانتخاباتیفقطمنحصربهنامزدهاهمنیستواطرافیاننامزدهاهمبایداین
مورد را رعایت کنند .چرا که حرکات اطرافیان هم به پای کاندیداها نوشته می شود.
نکته دیگر اما بحث مناظرات است .بنده قبال هم به این مسئله اشاره کرده بودم که مناظره
های انتخاباتی در تلویزیون ،سابقه خوبی ندارد .به یاد داریم که آقایان باهم دیگر چگونه
صحبت می کنند .بنده بر این باورم که مناظرات یا نباید از تلویزیون پخش شود یا اینکه
آقایان ادبیات و اخالق اسالمی را کامال رعایت کنند و سیره امیرالمومنین را در این رقابت
بهکارببندند.
ایشان در خطبه شماره  ۱۳۱می فرمایند که خدایا تو می دانی وارد شدن من در مسئله
خالفت ،نه برای قدرت طلبی و ریاست خواهی و نه برای منافع دنیوی است .حضرت
علی(ع) در حالی این حرف را می زنند که خالفت حق ایشان بود و  ۲۵سال توسط دیگران
غصب شده بود.
ما باید از ایشان یاد بگیریم که حضورمان در انتخابات از روی قدرت طلبی و منفعت گرایی
نباشد .ایشان در ادامه درباره دلیل پذیرش خالفت می گوید که آمدم تا شعائر دین خداوند
به جای خود برگردد و صالح و سامان خوبی هم در جامعه ایجاد شود و مفاسد از بین برود و
همچنین مظلومان در امان باشند و حدود تعطیل شده الهی اجرا شود.
من به آقایان محترمی که وارد رقابت های انتخاباتی شده اند توصیه می کنم خطبه ۱۳۱
نهج البالغه را که در همه خانه ها هم هست ،نگاه بکنند تا ببینند امیرالمومنین به عنوان
اسوه ما شیعیان چه فرموده است.
درباره طرفداران کاندیداها هم باید به این نکته اشاره کرد که آن ها هم باید این موارد را
رعایت کنند چرا که در غیر این صورت به نظام ضربه وارد می شود و دشمنان ما از این مسئله
سواستفاده می کنند و بر ما می تازند چرا که رفتارهای غلط مترادف است با سوژه دادن
بهدشمن.
هر شخصی که کاندیدا شده است بیاید و فقط برنامه های خود را بگوید و به سیره اهل
بیت رجوع کند و به ویژه دوران حکومت حضرت علی را مورد بررسی قرار بدهد .ما مسلمان
و شیعه هستیم و باید اخالق اسالمی را رعایت کنیم و اگر رفتار کاندیداها جوری باشد که
با موازین دینی و ملی در تضاد باشد ،اولین ضربه را خود ما می خوریم و مردم می گویند
که ببینید این ها سر قدرت چه می کنند و طبیعی است که در این فضا از انتخابات دلسرد
خواهند شد .چشم یک دنیا و یک ملت به این انتخابات دوخته شده .ملتی که خیلی در رنج
به سر می برد و بیماری و گرانی کمر آن ها را شکسته و امیدوار است تا از دل این انتخابات،
گشایشی در امور حاصل شود.
خواهش و تقاضای من از همگان ،فارغ از این که طرف اصالح طلب یا اصولگراست ،این
است که رعایت یکدیگر را بکنند و حرف خود را بزنند و اخالق و شئونات اسالمی و اطاعت از
ولی امر را فراموش نکنند .ان شاءالله که نتیجه به سود نظام و کشور باشد.
*عضوجامعهروحانیتمبارز
محمدتقیرهبر*

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۴۲بیمارمبتالبهکرونادرقمبدحالهستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در حال حاضر  ۴۲بیمار مبتال به ویروس کرونا که
دربیمارستانهایایناستانبستریهستند،بدحالمیباشند.
به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر با اشاره
به آخرین وضعیت کووید ۱۹در قم ،افزود :در  ۲۴ساعت منتهی به دهم خردادماه ،۱۴۰۰
 ۴۷بیمار با عالئم ابتال به کرونا در این استان پذیرش شدهاند.
وی اضافه کرد :از این تعداد  ۳۷نفر بستری شده و  ۴۹نفر از بیمارانی که در هفتههای
گذشتهدربیمارستانبستریشدهبودند،نیزترخیصشدهاند.
به گفته وی ،در ۲۴ساعت منتهی به دهم خردادماه ۲،۱۴۰۰بیمار کرونا مثبت در استان
قم جان خود را از دست دادهاند .قدیر بیان کرد :در حال حاضر کل بیماران بستری در
بیمارستان ۱۸۴ ،نفر است که حال  ۴۲نفر وخیم است .وی افزود :در  ۲۴ساعت منتهی
به دهم خردادماه  ۶۵۳ ،۱۴۰۰تست کرونا از شهروندان گرفته شده که جواب  ۱۲۳مورد
مثبت بوده است .وی خاطرنشان کرد :تاکنون ۴۶هزار و ۹۵دوز واکسن کرونا به شهروندان
استان قم تزریق شده است .استان قم که از ۱۸فروردینماه امسال در وضعیت قرمز کرونایی
قرار گرفته بود ،از ۱۴اردیبهشتماه جاری وارد شرایط نارنجی شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :رسالت و مأموریت مراکز حوزوی
مشخص است و این مراکز باید تالش کنند که از موازی کاریها در حوزه جلوگیری
شود و از این طریق کیفیت فعالیتهایشان را ارتقا دهند.
آیت الله استادی امروز در دیدار حجت االسالم و المسلمین میرمحمدی رئیس مرکز
خدماتحوزههایعلمیه،گفت:فعالیتهایمرکزخدماتبسیارارزندهاست،چراکه
مرکز خدمات فعالیتهایش فعلیت دارد و باعث میشود مشکالت طالب کاهش یابد.
وی با تأکید بر اینکه مسئوالن مرکز خدمات باید خوشحال باشند که کار مؤثری را
انجام میدهند ،ادامه داد :اینکه مشکالت طالب را برطرف میکنید ارزش بسیاری
دارد و آثار مثبت بسیاری برای حوزه و نظام خواهد داشت.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد :رسالت و مأموریت مراکز حوزوی
مشخص است و این مراکز باید تالش کنند که از موازی کاریها در حوزه جلوگیری
شود و از این طریق کیفیت فعالیتهایشان را ارتقا دهند.
وی ادامه داد :جنس خدماتی که در شهرک مهدیه ارائه میشود از نوع فعالیتهای
مرکز خدمات است و باید مدیریت این شهرک به مرکز خدمات حوزه واگذار شود.
آیتالله استادی چابک سازی سازمانی را بسیار مهم دانست و گفت :چابک کردن
سازمانها باعث میشود از کاغذبازیهای اداری کاسته شود.
وی تصریح کرد :ارائه خدمات اقامتی و ایجاد زائرسرا از خدمات مناسب مرکز خدمات
است؛ درگذشته طالب برای اسکان در مشهد مقدس مشکالت بسیاری داشتند و با
افتتاح مجتمع فرهنگی اقامتی والیت بسیاری از این مشکالت کاسته شده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،توجه به جذب خیرین را مهم دانست و تأکید
کرد:حضورخیریندربرنامههایمرکزخدماتباعثمیشودفعالیتهایمرکزمردمی
باشد که بسیار مؤثر است.
وی گفت :عموم طالب و روحانیون با مشکالت معیشتی بسیاری مواجه هستند و
نیاز است برای رفع مشکالت آنان بیشتر تالش کنید.
آیتالله استادی بیان کرد :اجرای طرح هدفمندی خدمات برای آینده حوزه بسیار
تأثیرگذار خواهد بود و باید سعی کنید این طرح عملیاتی شود.
اجرای طرح هدفمندی خدمات از رویکردهای مهم مرکز خدمات است
حجت االسالم و المسلمین میرمحمدی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه خدمت

به سربازان حضرت ولی عصر (عج) توفیقی الهی است ،گفت :تالش میکنیم
فعالیتهای خوبی که درگذشته در مرکز خدمات آغازشدهاند تقویت شوند و در کنار
آنها نیز به ارائه خدمت جدید نیز خواهیم پرداخت .وی بیان کرد :نیاز است بررسی شود
که در  ۱۰سال آینده وضعیت حوزه چگونه است و متناسب با آن ،برای خدمات جدید
برنامه ریزی شود .رئیس مرکز خدمات گفت :در بحث تأمین مسکن ،سیاست مرکز
خدمات این است که از تجمع طالب در یک منطقه جلوگیری شود؛ نگاه مرکز خدمات
این است که واحدهای مسکونی طالب میان مردم باشد و در یک نقطه متمرکز نشوند.
وی تصریح کرد :در جلساتی که با مدیران حوزه داشتیم مقرر شد با توجه به اینکه
منابع در حوزه محدود و کار زیاد است با توافقنامههایی از موازی کاری در مراکز حوزوی
جلوگیری شود .حجت االسالم و المسلمین میرمحمدی گفت :دیدار با بزرگان حوزه از
برنامههای مدیران مرکز خدمات است تا از نظرات ایشان برای ارتقای برنامهها و خدمات
مرکز استفاده کنیم .وی اجرای طرح هدفمندی خدمات را از رویکردهای مهم مرکز
خدمات دانست و افزود :در این طرح مقرر شده است که طالب حوزه علمیه تا ۱۸
سال حمایت شوند و پس از آن اگر طلبهای میخواست استاد یا مجتهد شود و یا اینکه
به روستا یا شهری برای تبلیغ برود مورد حمایت قرار گیرد.

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریقمخبرداد:

قم آماده برگزاری انتخابات پرشور
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم
از تمهید همه اقدامات الزم برای برگزاری انتخابات
پرشور در  ۲۸خرداد خبر داد.
بیژن سلیمان پور گفت ۲۸ :خرداد در استان قم
شاهد انجام سه انتخابات در استان قم خواهیم بود
که بنا بر قانون زمان شروع تبلیغات هر یک از سه
انتخابات متفاوت خواهد بود ،برای انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰روز فرصت تبلیغات در نظر گرفته شده
است ،در انتخابات خبرگان رهبری  ۱۴روز فرصت
تبلیغ در نظر گرفته شده است و برای انتخابات
شوراهای شهر و روستا هم  ۷روز فرصت تبلیغات
درنظر گرفته شده است .وی ادامه داد :فرصت
تبلیغات هر سه انتخابات هفت صبح روز پنجشنبه
 ۲۷خرداد به پایان میرسد .سلیمان پور افزود:
بنابر قانون انتخابات ریاست جمهوری نامزدها در
استانها میتوانند یک ستاد ملی در سطح کشور و
دراستانهاوشهرستانهاستادهایمتعددبرحسب
سلیقهخودداشتهباشند.
معاون سیاسی استاندار قم گفت :در استان قم
تمهیدات الزم برای همراهی با ستادهای انتخاباتی

تمام تمهیدات الزم پیش بینی شده است
اندیشیده شده است و در صورت ارائه درخواست
ستادها این کار انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه بنا بر دستورالعمل ستاد ملی
مقابله با کرونا شرایط کرونایی نباید به هیچ وجه مانع
از تبلیغات نامزدهای انتخاباتی بشود ،گفت :در این
دور به لحاظ شیوع بیماری کرونا و بر اساس دستور
العمل ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید بر این است
که حداکثر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی با حداقل
تجمع صورت بگیرد .سلیمان پور اضافه کرد :بر
اساس دستورالعملهای ابالغی هرگونه تجمع،
سخنرانی ،گفتگو و مناظره در فضاهای سربسته
به استثنای برنامههای صدا و سیما ممنوع است و
برگزاریجلساتسخنرانیوتجمعاتانتخاباتیصرفا
در فضاهای رو باز و بار عایت شرایطی مجاز است.
شرایطبرگزاریتجمعاتانتخاباتیدرفضاهایباز
وی در تشریح شرایط برگزاری تجمعات انتخاباتی
در فضاهای باز گفت :حضور یک نفر در هر هشت
متر مربع ،استفاده از ماسک و استفاده از  ۳۰درصد
فضای موجود از جمله شرایط تصریح شده در این
ابالغیه است .رئیس ستاد انتخابات استان قم گفت:

انتخابات شورای شهر قم امسال به صورت کامال
الکترونیکی خواهد بود این اطمینان را به شهروندان
قم میدهیم که الکترونیکی شدن انتخابات راحتی
بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت .سلیمان پور
خاطرنشان کرد :استان قم از حیث ثبت نام انتخابات
شوراها وضع مطلوبی داشت و هیچ حوزهای زیر حد
نصاب نبود که این امر بخشی از مشارکت خوب را را
نشانمیدهد.
 ۴۳۷نامزد انتخابات شوراها درقم داریم
وی در بیان آمار ثبت نام نامزدهای انتخابات
شوراهای شهر گفت :در شهر قم  ۴۹۰نفر ثبت
نام داشتیم که با انصراف  ۳۲نفر و انجام بررسی
صالحیتهای در حال حاضر  ۴۳۷نامزد انتخابات
شوراها داریم که البته این رقم تا  ۱۹خرداد ممکن
استاندکیتغییرداشتهباشد.
 ۷۹۴نامزد درانتخابات شورای روستا
حضوردارند
معاون سیاسی استاندار قم ادامه داد :در انتخابات
شورای روستا هم  ۹۴۸نامزد داشتیم که تا امروز ۷۹۴
نفر به عنوان نامزد حضور دارند.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه :

مطمئن نیستم مذاکرات در این دور
به پایان برسد

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان اینکه شخصا مطمئن نیستم در این دور از
مذاکرات به جمعبندی برسیم ،گفت :ممکن است الزم باشد هیاتها یک بار دیگر برای
مشورتهای بیشتر به کشورهایشان مراجعه کنند.هرچند هنوز در این باره تصمیم قطعی
گرفتهنشدهاست.
«سید عباس عراقچی» امروز دوشنبه در گفت و گویی درباره روند مذاکرات در وین گفت:
یک هفته است که در وین مذاکرات را دنبال میکنیم .مذاکرات پیچیدگیهای زیادی دارد و
بهموضوعاتاصلیمورداختالفرسیدیم.فکرمیکنیمتاکنونپیشرفتهایخوبیداشتیم
و مسیر خوبی را طی کردیم.
وی اضافه کرد :االن در نقطهای هستیم که درباره اختالفات بارزی که وجود دارد به آنها
پرداخته میشود .متنها تهیه شده است و مقدار زیادی از متون آماده است ولی مسائل
اختالفیتحتبررسیاست.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان اینکه این روزها جلسات فشرده زیادی برگزار
کردیم،به جلسهسهجانبهخودبانمایندگانروسیهو جیناشارهکردوگفت:هماهنگیهای
خوبی بین ما ،روسیه و چین وجود دارد .عالوه بر این همچنین جلسه چهارجانبه دیگری با
سه کشور اروپایی داشتیم و جلسات کارشناسی به همین ترتیب ادامه دارد.
عراقچی با تاکید بر اینکه تاکنون مسیر خوبی طی شده است ،خاطرنشان کرد :اینکه
در این دوره به جمعبندی برسیم ،شخصا مطمئن نیستم .با این حال به تالشهای خود
ادامه میدهیم .ممکن است الزم باشد هیاتها یک بار دیگر برای مشورتهای بیشتر به
کشورهایشان مراجعه کنند .هنوز در این باره تصمیم قطعی گرفته نشده است.
وی ادامه داد :ظرف دو ،سه روز آینده کار را ادامهخواهیم داد ولی شخصا هنوز مطمئن
نیستم مذاکرات در این دور به پایان برسد .معاون سیاسی وزارت امور خارجه در پاسخ به این
سوالکهآیاجلسهکمیسیونمشترکبرجاممجدداتشکیلخواهدشد،ابرازداشت:معمول
کار این است که همیشه مذاکرات با یک دور کمیسیون مشترک شروع شود و با یک جلسه
کمیسیون مشترک ،کار را جمعبندی کرده و خاتمه دهیم.
عراقچی با بیان اینکه بحثهای اصلی در جلسات دو ،سه و چندجانبه مطرح میشود،
عنوان کرد :در همه سطوح با یکدیگر مالقات و صحبت میکنیم ولی اگر قرار باشد به این
دوره مذاکرات پایان داده میشود از طریق جلسه جمعبندی کمیسیون مشترک خواهد بود
ولی هنوز زود است قضاوت کنیم در چه روزی و در چه مقطعی به این نقطه برسیم .تالش
برای اینکه هرچه سریعتر به جمعبندی نهایی برسیم ادامه دارد و باید ببینیم چه خواهد شد.
رییس سازمان حج:

تکلیفحجروشننیست

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص حج پیش رو بار
دیگر تصریح کرد :وزارت حج عربستان تاکنون به صورت شفاف و قطعی درمورد حج آینده
اظهارنظر نکرده است وهمچنان کشورهای اسالمی در انتظار روشن شدن تکلیف حج
هستند.
علی رضا رشیدیان با اشاره به اینکه سازمان حج و زیارت برای راه اندازی محدود سفر به
عتبات عالیات در قالب کاروان های زیارتی تحت پوشش این سازمان و با رعایت موازین و
دستورالعمل های بهداشتی آمادگی دارد ،خواستار آن شد که موضوع صدور مجوز مراجع
ذی ربط برای اینگونه سفرها همچنان از طریق نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت پیگیری
شود .در این نشست حجت االسالم والمسلمین سید حسین رکن الدینی معاون فرهنگی
بعثه مقام معظم رهبری درباره کارشناسی انجام شده درخصوص راهکارهای تحقق شعار
سال ۱۴۰۰در این معاونت و معاونت های امور بین الملل و توسعه مدیریت و منابع همچنین
پژوهشکده حج و زیارت ،موسسه فرهنگی هنری مشعر و دیگر واحدهای تابعه بعثه مقام
معظم رهبری با نگاه به تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گزارش داد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز تصریح کرد :هر یک از معاونت ها و مدیریت ها
باید تالش کنند با توجه به امکانات ،نیروی انسانی و بودجه موجود ،در ارتباط با برنامه ها
و فعالیت هایی که اجرا می شود پشتیبانی ها افزایش و موانع کاهش یابد و گزارش اقدامات
انجام شده برای اسفند ماه امسال آماده و ارائه شود.
حجتاالسالم والمسلمین نواب درآغاز این نشست طی سخنانی به فرارسیدن سالروز
شهادت امام جعفر صادق(ع) و ارتحال امام خمینی (قدس سره) و قیام ۱۵خرداد اشاره کرد
و گفت :آنچه از بعد فقهی اسالم در اختیار داریم از امام صادق (ع) و شاگردان آن حضرت
منتقلشدهاست.
وی همچنین اندیشه و افکار امام امت را فراتر از زمان خود دانست و گفت :ما باید نسبت به
فکر ،اندیشه ،نگاه تیزبین و دستورات امام راحل (قدس سره) توجه بیشتری داشته و در این
ایام همه به یاد این بزرگوار باشیم.
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آیتاللهسیدحسنخمینی:

نمیشود برای مردم تصمیم گیری کرد

برای رفع نقیصه ها چه باید کرد؟

نکاتیچنددربارهانتخابات
ریاستجمهوری

بشیراسماعیلی*

در مسأله بررسی صالحیت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰در
جمهوری اسالمی ایران ،نکاتی حائز اهمیت به نظر می رسند که پرداختن به آنها ضروری
است؛ نخست آنکه همانطور که به نظر می رسد ،افکار عمومی هنوز به میزان مطلوبی در
رابطه با بعضی از نامزدهایی که صالحیت آنها احراز نشد ،قانع نشده باشند .این مسأله با
تحلیل محتوای موجود در شبکه های اجتماعی و محاورات روزمره بین مردم در جامعه
قابل مشاهده است .به عالوه اینکه جنگ سنگین تبلیغاتی و عملیات روانی که عموما
از شبکه های مستقر در خارج از کشور هدایت می شود ،به این عدم اقناع افکار عمومی
دامن می زند.
در عین حال برخی از نخبگان سیاسی و صاحب نظران هم با دالیل مختلفی که از
طریق حساب های کاربری خود در شبکه های اجتماعی ابراز می دارند ،تصمیمات
شورای نگهبان در این رابطه را زیر سوال می برند .هر چند به لحاظ قانونی بر عملکرد
شورای نگهبان در این دوره شبهه و خدشه ای وارد نیست و یکی از دقیق ترین و درست
ترین عملکردها را در بررسی صالحیت نامزدها شاهد بوده ایم ،اما باب شبه افکنی و ایجاد
تردید باز است؛ چنانچه موج اول آن را در روزهای پیشین مشاهده کردیم .این مسأله نه
تنها ممکن است به اصل اعتماد مردم به حاکمیت لطمه وارد کند که عالوه بر آن ،بر میزان
مشارکتعمومینیزاحتماالتاثیرمنفیخواهدگذارد.
در عین حال مسأله عدم احراز صالحیت ها ،ممکن است برای نامزدهایی که سال ها
سمت های کلیدی در نظام جمهوری اسالمی داشته یا همچنان دارند ،از نظر حیثیتی
گران تمام شود و از این بابت ،کدورتی در قلوب ایشان پدید آید .چنین مسأله ای هم برای
خود این افراد و هم حامیان و طرفداران آنها ضایعه ای محسوب می شود که با اصل وحدت
در جامعه اسالمی و مقوله بسیار مهم جذب حداکثری در تضاد است .بنابراین برای رفع
این نقیصه که هر دوره هم به درجات مختلف تکرار می شود چه باید کرد؟
در حال حاضر ساختار انتخابات ریاست جمهوری به گونه ای است که به هر کسی
که مشمول تعدادی پیش شرط باشد ،اجازه اعالم نامزدی می دهد .اساسا در چنین
وضعیتی ،باید انتظار بروز مشکالتی نظیر آنچه در باال گفته شد را داشت؛ چرا که تکثر
داوطلبان به نحوی است که الجرم ،صالحیت تعدادی از آنها احراز نشده و مشکالت
بعدی بوجود می آید .لذا یک راهکار برای رفع این معضل ،رقابت درون حزبی برای رسیدن
به کاندیدای نهایی برای هر حزب است .مشابه آنچه در آمریکا یا دیگر کشورهای مبتنی بر
دو حزب اصلی انجام می شود ،افرادی که تمایل به نامزدی در انتخابات را دارند ،ابتدا در
حزب خودشان به رقابت می پردازند و در نهایت با حذف تدریجی افراد در جریان رقابت ها،
یک نفر به عنوان نامزد نهایی آن حزب معرفی میشود تا با رقیب (رقبای) خود که آنها هم
به عنوان نامزد نهایی احزاب متبوع خودشان باال آمده اند ،در انتخابات اصلی رقابت کند.
این مسأله اوال ،معضل اجماع بین طیف های سیاسی را برای رسیدن به یک نامزد واحد
که معموال هم ناکام می ماند از طریق یک رقابت حل میکند و در ثانی شورای نگهبان در
همان ابتدای امر ،صالحیت افراد پیشنهادی هر حزب یا جریان سیاسی را بررسی و اعالم
می کند ،بنابراین شخصی که در رقابت های درون حزبی برنده شده و به عنوان نامزد
نهایی آن حزب باال می آید ،پیشتر تایید صالحیت شده است .حتی اسامی نامزدهای
مقدماتی از هر جریان سیاسی می تواند به صورت محرمانه و غیر علنی به شورای نگهبان
اعالم شود تا حیثیت افراد حفظ شود و رد احتمالی صالحیت آنها مخفی بماند .این امر
یک حسن دیگر هم دارد و آن اینکه ،نقش احزاب را در سیستم سیاسی کشور برجسته می
کندوحزببهمعنایواقعیبهکارکردهایاصلیخودکهتربیتومعرفینخبگانسیاسی
برای مدیریت کشور است باز می گردد .در حال حاضر بیش از آنکه تحزب به معنای واقعی
خود در کشور شکل گرفته باشد ،طیف بندی های سیاسی مختلف وجود دارد که حتی
طیف های نزدیک به یک جریان واحد الزاما اتحاد الزم را با یکدیگر ندارند .لذا تمرین تحزب
به همراه تغییر در ساختار رقابت نامزدهای ریاست جمهوری در آینده ،می تواند عواملی
باشند که از حواشی همیشگی بررسی صالحیت ها بکاهند .
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

دستورجهانگیری:

هرگونهکمبودکاروانالمپیکوپارالمپیک
ایران برطرف شود

معاون اول رییس جمهوری ،گفت :حضور با نشاط جوانان در میادین ورزشی از
اولویتهای مهم مسووالن و مردم ایران است و میتواند به تقویت نشاط و امنیت ملی
منجر شود .اسحق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه شورای عالی ورزش و تربیت
بدنی ،به برگزاری مسابقات المپیک و پارالمپیک «توکیو» در تابستان اشاره کرد و گفت:
این مسابقات مورد توجه اکثر کشورهای جهان است تا جایی که عیار کشورها نسبت به
یکدیگردر این مسابقات سنجیده میشود .معاون اول رییسجمهوری با اشاره به گزارش
ارائه شده در این جلسه درباره میزان موفقیت کشور در هشت دوره قبلی مسابقات المپیک
گفت :سهم ورزشکاران کشور از این  ۸دوره شرکت در مسابقات المپیک قبل از پیروزی
انقالب اسالمی  ۴طال بود ،در حالیکه پس از پیروزی انقالب اسالمی در هشت دوره
شرکت  ۱۷مدال طال توسط ورزشکاران ایرانی در این مسابقات کسب شده است .با این
وجودمردمانتظاردارندباتوجهبهتوانمندیوظرفیتجوانانوورزشکارانایرانیرتبهکشور
بیش از پیش در این میدان ورزشی ارتقا یابد .جهانگیری با بیان اینکه مردم با حساسیت
رقابتها و مسابقات ورزشکاران ایرانی را دنبال میکنند و با شکست یا پیروزی قهرمانان
خود غمگین و شاد می شوند ،اظهار داشت :باید دولت و تمامی دستگاه ها در کشور کمک
نمایندتامشکالتکاروانهایاعزامیبهمسابقاتبینالمللیبهویژهالمپیکوپارالمپیک
به حداقل برسد .معاون اول رییس جمهوری با تاکید براینکه کاروان های ورزشی جمهوری
اسالمی ایران پیام مظلومیت ایران در مبارزه با جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه را
منتقل می کنند ،ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران بیش از سه سال است که مورد جنگ
اقتصادی و تحریم های شدیدی قرار گرفته که تمامی زمینه های زندگی مردم به ویژه بخش
ورزشی تحت تاثیر قرار داده است .وی تصریح کرد :مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمها
دربخش ورزش تا جایی بود که برای برخی پرداختی ها به مربیان و ورزشکاران به دلیل
اقدامات ظالمانه و تحریم های اقتصادی محدودیت هایی به وجود آمد وگرنه ملت ایران
محدودیتی برای حمایت از ورزشکاران خود درعرصه های بین المللی ندارد .جهانگیری
همچنین به اهمیت حضور زنان در عرصه سیاست گذاری کشور و بخش ورزشی اشاره
و تاکید کرد :حضور زنان در عرصه های بین المللی ورزشی و بخشهای مختلف کشور
جهت گیری اصلی جمهوری اسالمی ایران است و زنان میتوانند حداقل نیمی از سهم
اقتصادی ،مدیریتی و ورزش کشور را داشته باشند .معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر
اینکه رسیدن زنان به جایگاه واقعی خود در کشور از سیاست های مهم دولت است ،افزود:
ورزش زنان جزو سیاست های وزارت ورزش و شورای عالی ورزش و تربیت بدنی است و باید
از دستورالعمل های این شورا در هر جلسه این باشد که موضوعی مرتبط با حضور زنان
در ورزش و رفع محدودیت های آنان مطرح شود .وی تاکید کرد :حضور و موفقیت زنان با
پوشش اسالمی و با وجود برخی محدودیت ها عالوه بر مدال آوری یک پیام فرهنگی برای
جهانیان دارد و آن پیام این است که بانوان ایرانی با رعایت چارچوب های دینی از فرصت ها
برای افتخارآفرینی استفاده کامل می کنند .جهانگیری همچنین از تمامی دستگاه های
ذیربط و وزارت ورزش و جوانان درخواست کرد تا کاروان اعزامی ایران به مسابقات المپیک
و پارالمپیک هیچگونه دغدغه های کمبود و مشکالت نداشته باشند و به همه دستگاه ها
ً
طی یک بخشنامه سریعا ابالغ شود که نیازهای کاروان های ایرانی هر چه سریعتر مهیا
تا با خیالی آسوده به این مسابقات اعزام شوند .معاون اول رییس جمهوری همچنین با
اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی در کشور تاکید کرد :توسعه ورزش همگانی باید در
سیاستگذاری ها بطور جد در دستور کار وزارت ورزش و همه دستگاه های کشور و حتی
بخشخصوصیباشد.
یکفعالسیاسی:

مردممتوجهوعدههایانتخاباتیدست
نیافتنیمیشوند

یک فعال سیاسی با انتقاد از طرح برخی شعارها و وعده های غیرقابل تحقق ،گفت:
مردم به راحتی متوجه می شوند که کدام وعده ها دست نیافتنی است و حتی گاهی این
وعده ها را به استهزا می گیرند .محمد جواد آرین منش  ،با اشاره به بروز برخی بد اخالقی
های سیاسی در زمان انتخابات از سوی بعضی کاندیداها و طرفداران آنها ،اظهار کرد:
برخی مباحثی مطرح و قول هایی داده می شود که تحقق آن از عهده و اختیارات رئیس
جمهور خارج است و در توان دولت هم نیست .ما در یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی
کشور به سر می بریم و برون رفت از این چالش ها به ارائه برنامه دقیق ،کارشناسی شده و
منطبق بر امکانات و توانایی های کشور نیاز دارد.

یادگار امام گفت :اگر شما حق رای دادن دارید ،بنده هم باید حق داشته
باشم نامزدی را که دوست دارم انتخاب کنم البته هر کس رای اکثریت را
به دست آورد همه به او احترام می گذارند و او را قبول می کنند؛ بنابراین
نمی توان عده ای را انتخاب کرد و به مردم گفت به همینها رای بدهید.
آیت الله سیدحسن خمینی در اختتامیه دهمین رویداد ملی،فرهنگی
دانشجوییطریقجاویدکهباهمکاریمعاونتفرهنگیجهاددانشگاهی
و موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) با موضوع امام
خمینی (ره) ،انقالب اسالمی و انتخابات برگزار شد ،گفت :چون یک
مغالطه ای در سخنان و گفته ها مطرح می شود ،بنده توضیح می دهم.
وقتی گفته می شود رای مردم دخالت در مشروعیت نظام اسالمی دارد
بالفاصله به ذهن انسان می آید که مشروعیت را خدا داده و این سخن
نوعی شرک است و نباید مردم را در کنار خدا نشاند.
وی ادامه داد :هر حکمی در مسئله قرار می گیرد تا احراز موضوع نشود
نمی توان حکم را جاری کرد .مثال اگر بنده می گویم آب مطهر و پاک
کننده است ابتدا باید آب بودن آن مایع احراز شود تا بعد پذیرفته شود که
این آب مطهر است .همان طور که در احکام اسالم بیان شده برادر از برادر
ارث می برد پس ابتدا برادری فرد باید احراز شود تا بعد بتواند ارث ببرد.
به قول خودمان تا برادری طرف اثبات نشود نمی تواند ارث ببرد .حاال
کسی بیاید و بگوید این سخن یعنی شریک قائل شدن برای خدا ،این چه
سخن بی منطقی است؟ این مشابهت سازیها هیچ ربطی به هم ندارد.
یادگار امام افزود :آیا عدالت و فقاهت در عرض خداست که کسی رگ
گردنش بیرون بزند و فقاهت را رد کند و فقط عدالت را بپذیرد؟ همانطور
کهعدالتقیدموضوعاست ،مردمهمقیدموضوعهستندپساگرگفته
می شود که حکومتی اقبال عمومی ندارد پس مشروع نیست ،طبق
نظر کسانی که آن را قید می دانند ،این حکم خداست .وقتی گفته می
شودکهنظراقبالعمومیونظرجمهورواکثریتجامعهشرطمشروعیت
نظام است و انتخابات مشروعیت ساز است ،تاکید می کنم مشروعیت
ساز است ،از این جهت است که اقبال عمومی در منظر امام جز موضوع
است.
نمی توان عده ای را انتخاب کرد و به مردم گفت به همینها رای بدهید
سیدحسنخمینیخاطرنشانکرد:پیامبرانآمدندتامردماقامهقسط
کنند .همه راهنمایان دینی می آیند تا جامعه اقامه عدل و داد کند .چرا؟
چون جامعه خودش باید همراه و همدل شود ،نمی شود برای مردم
تصمیم گیری کرد .در سخنان دوستان باید قدری انصاف هم باشد .اگر
شما حق رای دادن دارید ،بنده هم باید حق داشته باشم نامزدی را که
دوست دارم انتخابات کنم البته هر کس رای اکثریت را به دست آورد همه
به او احترام می گذارند و او را قبول می کنند بنابراین نمی توان عده ای را

انتخاب کرد و به مردم گفت به همینها رای بدهید.
وی تصریح کرد :عدالت در حوزه اقتصادی برای اینکه از تفسیر
مارکسیستی جلوگیری شود ،تساوی شرایط پیشرفت تعریف شد .اتفاقا
در دوره هایی از انقالب این کار بسیار خوب انجام شد اما در دورههایی
هم ضعیف عمل شد .توزیع فرصتهای پیشرفت باید برای همه به وجود
بیاید.عدالتدرهمهجنبههاآرمانماست.بندههمعدالتمحورمحض
نیستم .اصال نقد برای همین است که اگر بنده اشتباه کردم شما تذکر
دهید و اگر شما اشتباه کردید بنده به شما تذکر بدهم.
سیدحسن خمینی تاکید کرد :مردم باید خودشان اقامه عدالت کنند.
اگر بنده بخواهم برای آنان اقامه عدالت کنم از آرمان انبیاء خارج می
شوم .برخی که پیشنهاد مدل چینی را مطرح کرده اند باید بگویم اجرای
این پیشنهاد شدنی نیست و در مقابل آرمان انبیاست .فقر معیشتی فقر
فرهنگیمشکالتعمیقدرحوزههایمختلففسادسیستماتیکوغیر
سیستماتیکبایدمحکعدالتبخورد.
یادگار امام در پایان سخنانش خواستار نشست خصوصی تر با
اعضای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برای فهم دقیق نظرات و
پیشنهاداتآنانشد.

رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه :

اجازه ندهید کار مردم در دستگاه قضا بر زمین بماند
رئیس قوه قضاییه گفت :امروز اجرای عدالت در
همه کشور و برای همه دستاندرکاران به ویژه همکاران
دستگاه قضا یک وظیفه است و داوران و قضات نباید از
شناخت حق و گرایش به حق و صدور رأی براساس حق
و ایستادگی در مسیر حق غفلت کنند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی
قوه قضاییه ،با گرامیداشت ایام رحلت جانسوز امام
خمینی (ره) و سالروز قیام  ۱۵خرداد ،بر لزوم بازنگاه
به آموزهها و سیره و سلوک بنیانگذار جمهوری اسالمی
و تبیین شاخصهای مکتب سیاسی ایشان برای
شناخت دقیق خط امام و رهروان آن تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه رهبران سیاسی
در طول تاریخ شاخصهای مکتبی داشتند ،اخالص و
دلدادگی به خدا را اولین شاخصه مهم مکتب سیاسی
امام راحل (ره) عنوان کرد و گفت :هرکس میخواهد
در ایجاد تحول در جامعه موفق شود باید با توکل به خدا
و مبداء هستی حرکت کند.
رئیس دستگاه قضا از «مردمی بودن و مردم باوری»
به عنوان دومین شاخص مکتب سیاسی امام خمینی
(ره) یاد کرد و افزود :همه در دنیا دم از مردم میزنند،
اما بسیاری از مواقع توجه آنها به مردم تشریفاتی و
سیاسی است و هرجا به حمایت و رأی مردم نیاز دارند
مردمیمیشوند.
ً
وی ادامه داد :سیاسیون معموال به مردم و اجتماعات
ً
مردمی نگاه ابزاری دارند ،اما حقیقتا نگاه حضرت امام
(ره) به مردم تشریفاتی و سیاسی و مقطعی نبود و ایشان
به تأسی از موال علی (ع) مردم را باور داشتند و مردم
دوستیرامرتبهنازلمحبتاللهمیدانستند.
رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری به عنوان

بهترین شخصیت برای تبیین شاخصهای مکتب
امام (ره) نام برد و افزود :مقام معظم رهبری در دیدار
نمایندگان مجلس بر توجه به مردم و خواست مردم و
رفع دغدغههای مردم و مردمی بودن تأکید داشتند.
رئیسی گفت :رهبر معظم انقالب به ما هم به عنوان
دستگاه قضا تأکید کردند که در دوره تحول به کرامت
مردم توجه ویژه داشته باشیم و مردمی بودن و توجه
به مردم و رسیدگی به کار آنها را از شاخصهای مهم
مسئولیتپذیریدانستند.
رئیسقوهقضاییهاز«ضداستکباریوضداستعماری
و ضد استبداد بودن» به عنوان سومین شاخصه مکتب
سیاسی حضرت امام (ره) یاد کرد و گفت :برخی
رهبران نهضتهای سیاسی در سده اخیر یا ضد
استبداد بودند ،یا ضد استعمار ،اما امام خمینی (ره)
هم استبداد داخلی و هم استکبار خارجی را نفی
کردند.
وی خاطر نشان کرد :حضرت امام (ره) استکبار را
برنمی تابیدند و شخصیتی ضد ظلم بودند و انقالب
اسالمی ملت بزرگ ایران هم متأثر از مبانی اندیشهای
امام ضد استکباری و ضد استبدادی بود.
رئیسی چهارمین شاخص مکتب سیاسی امام راحل
(ره) را «عدالت خواهی و توجه به عدالت اجتماعی»
عنوان کرد و در تبیین آن اظهار داشت :حضرت امام
(ره) خواستار پیاده کردن همه ابعاد عدالت در جامعه
و کشور بودند و همواره بر اجرای حق و عدالت تأکید
داشتند.
رئیس قوه قضاییه افزود :امروز اجرای عدالت در همه
کشور و برای همه دستاندرکاران به ویژه همکاران
دستگاه قضا یک وظیفه است و داوران و قضات نباید از

شناخت حق و گرایش به حق و صدور رأی بر اساس حق
و ایستادگی در مسیر حق غفلت کنند.
رئیس قوه قضاییه از «توجه به محرومان و مستضعفان
و محرومیت زدایی از آنان» به عنوان پنجمین شاخصه
مهم مکتب سیاسی امام خمینی (ره) یاد کرد و گفت:
حضرت امام تأکید داشتند باید نسبت به وضعیت و
سرنوشت مستضعفانی که در هر جای عالم زیر بار ظلم
هستندحساسیتداشت.
رئیسی افزود :ایشان از خرداد سال  ۱۳۴۲از این که
مستضعفان در جای جای عالم تحت ظلم هستند رنج
میبردند و نسبت به رفع ظلم از آنها هشدار میدادند
و بعد از پیروزی انقالب اسالمی هم تأکید داشتند نظام
اسالمی باید پناه مظلومان و مستضعفان باشد و از آنها
رفعمحرومیتومظلومیتکند.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس تأکید کرد که هر
آرمانشهر و مدینه فاضلهای باید مبتنی بر عقالنیت،
معنویت،اخالقوعدالتشکلبگیردوروابطاجتماعی
در مجموعه نظام نیز باید بر این اصول استوار باشد.
رئیسی با اشاره به محوریت شاخصهای مکتب
سیاسی امام در بیانیه گام دوم انقالب که از سوی مقام
معظم رهبری تبیین شده ،تأکید کرد :وظیفه همه
ماست که برای تحقق منویات امام و رهبری تالش کنیم
تا وضع موجود هرچه بیشتر به وضع مطلوب نزدیک
شود.
رئیس قوه قضاییه از همکارانش که در ایام حضور وی
در صحنه انتخابات وظایف خود را با تالش مضاعف و
صالبت و سالمت در جهت احقاق حق و اجرای عدالت
ورسیدگیبهپروندههایقضاییانجاممیدهندتقدیرو
تاکید کرد :اجازه ندهند کار مردم بر زمین بماند.

درخواستپزشکیانازشوراینگهبان:

نقص و عیب کار ما را به صورت شفاف به مردم بگویند

داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از شورای نگهبان خواست
شاخصهای خود را برای عدم احراز صالحیت اعالم کند تا مردم بفهمند ایراد کار
کجاست.
مسعود پزشکیان در نشست علنی روز -دوشنبه -در نطق میان دستور
خطبهای را که َبعد رسیدن به خالفت خواند ،خطبه
گفت:حضرت علی اولین
 ۱۶بود و فرمودند:ذ َّمتی ب َما َأ ُق ُول َره َین ٌة َو أ َنا به َزع ٌ
یم گردنم را در مقابل حرفها
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
گرو میگذارم اگر انجام ندادم گردن مرا بزنید من گردنم را گرو میگذارم ،امام ما
گردنش را در مقابل حرفهایی که میزند گرو میگذارد .بنده به تبعیت از امام بزرگ
حرفهایی که میزنم گردنم را گرو می گذارم اگر حرفی غلط بود ،گردن من را بزنید.
نمایندهمردمتبریزدرمجلسبااشارهبهردصالحیتخودازسویشوراینگهبان
گفت :ضمن تشکر از شورای نگهبان از اینکه بار سنگینی را از دوش ما برداشت،
خواهش میکنم نقص و عیب کار ما را به صورت شفاف به مردم بگویند.
اصالحطلب بر اساس
عضو کمیسیون بهداشت َمجلس افزود :به عنوان یک
َ ُ َ َْ َ َ َ
َّ َ ْ َ ُّ ْ
الدن َیا َو ِإ ْن َبغ ْتک َما َو ل تأ َسفا َعلی ش ْی ٍء ِم ْن َها
اقتدا به موال علی که فرمودند :أل تب ِغیا
ُ
ُز ِو َی َع ْنک َماو وصیتی ،هیچ تاسفی بر داشتن از دنیا ندارم برای اینکه به دنبال دنیا
نبودم و نیستم و نخواهم بود .وقتی انسان به دنبال دنیا نباشد جسارت این را دارد
که قاطعانه حرف خود را بزند ،یار و یاور مظلوم باشد و در مقابل ستمکار بایستد.
وی افزود :تا آنجا که خود را می شناسم با مظلومان بوده ام و در جبهه آنان زندگی
کرده ام .هیچ وقت در جبهه قدرتمندان و ظالمان نبوده ام و نخواهم بود .هیچ
سهمی از قدرت و مقام نگرفتم و ندارم اما از شورای نگهبان میخواهم شاخصهای
کجاست.
خود را برای عدم احراز صالحیت اعالم کند تا مردم بفهمند که گیر کار َ َ َ
کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد :قرآن میفرماید:لقد أ َرسلنا
عضو
َ
َ
َ َ
َ َ َ ّ ُ
ُر ُس َلنا ب َ
فرمایدو
سط و یا می
نات َوأ َنزلنا َم َع ُه ُم
الب ِّی
الک ُتاب والمیزان ِ ْلیقوم الناس ِب ْ ِ
الق َ ِ
ِ
ِ
ُ
جاء َر ُس ُول ُه ْم قض َی َب ْی َن ُه ْم بالق ْسط َو ُه ْم ال ُیظل ُم َ
ل ُک ّل أ َّ ِمة َر ُس ٌول َفإذا َ
ون تمام پیامبران
ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
میآیند که عدالت را در جامعه پیاده کنند و ما برای اینکه عدالت را پیاده کنیم
مجبوریماصالحکنیم.
پزشکیان با استناد به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر گفت:حضرت علی (ع)
وقتی مالک اشتر را روانه مصر کرد به او فرمود شما را به طرف سرزمینی میفرستم

که حاکمان ظالم و عادلی داشتند و پشت سر تو حرفهای خواهند زد که تو پشت
سر حاکمان و زورگویان زدی ،دلیل بر اینکه یک حاکمیت درست و حق باشد مردم
هستنداگرمردممارانپذیرندماصالحیننیستیم.بایدبپذیریمکهمانوکرانمردمدر
عمل باشیم نه اینکه بگوییم اگر مردم نیامدند اشکالی ندارد عدهای رای میدهند.
رییس جمهوری باید الگوی تبلور تمام ملت ایران باشد
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه رییس جمهوری باید الگوی تبلور تمام
ملت ایران باشد ،گفت :بروندادی را که بوجودآوردیم ،یک جناح یک گروه و یک
دسته هستند که میتوانند رقابت کنند نه همه کسانی که در جامعه هستند.
پزشکیان به نقل از نامه امام علی (ع) افزود :مواظب هوای نفست باش مالک،
مبادا به چیزی عمل کنید که حرام باشد .باید در قبال کسانی که دوست دارید و یا
ندارید ،انصافرارعایتکنید.پزشکیانخاطرنشانکرد:مادرجامعهایکهزندگی
میکنیم که بی عدالتی در اقتصاد ،سیاست ،قومیت و فرهنگ وجود دارد و انکار
ناپذیر است .اگر بخواهیم این موضوعات درست شود باید اصالح کنیم .نمیشود
من اگر در کردستان یا سیستان به دنیا بیایم نتوانم در سیاست جایگاهی پیدا کنم
این حق من است .گناه من این است که اهل خوزستان و یا بلوچستان هستم.
کشور مال همه است مال دسته یا گروه خاصی نیست
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت :اگر قرار است گروهی حرف بزنند اجازه
بدهید طرف مقابل هم حرف بزند .اگر قرار است عده ای در قدرت باشند بگذارید
همه باشند .کشور مال همه است مال دسته یا گروه خاصی نیست .مردم پشت سر
ماحرفهایخوبینمیزنند.مامقصریم.مابایدنگاهخودرااصالحکنیموگرنهاین
مملکت در خطر است.
وی گفت :امام علی به مالک میگوید با مردم مهربانی کن و از گناهشان بگذر به
مردم نگو من امیر هستم دستور میدهم و بقیه باید عمل کنند .این ادبیات قلب را
سیاه ،دین را تضعیف و تغییر و دگرگونی را نزدیک میکند.
پزشکیان نماینده چند دوره تبریز در مجلس و نایب رییس سابق آن ،وزیر پیشین
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و از چهره های شناخته شده اصالح طلب به
شمار می رود که برای نامزدی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
داوطلب شده بود اما شورای نگهبان صالحیت او را برای نامزدی تایید نکرد.

محسن رضایی :

توسعه اقتصادی باید از زندگی مردم
شروع شود

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری :گفت  :توسعه اقتصادی باید از
زندگی مردم شروع شود اقتصاد ملی باید از سمت اقتصاد زندگی مردم رشد کند در این
راستا باید شهرها اقتصادی شوند در شهر های اقتصادی از خانواده آغاز میشود.
محسن رضایی روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه یک با بیان این که به نظر دولت
ما خانهداری شغل محسوب می شود اظهارداشت :زیرا تربیت فرزندان و سالمت خانواده
اهمیت دارد در این راستا ما بانوان که دو و بیش از آن فرزند دارند و زمانشان را صرف تربیت
فرزند و سالمت خانواده می کنند ،شاغل محسوب می کنیم پس از  ۶ماه آموزش به این
خانم ها حقوق پرداخت می کنیم.
وی که کسب و کارهای خانگی را یکی دیگر از برنامههای دولت اعالم کرد و تصریح
کرد :در بسیاری از کشورها این شغل رواج دارد البته در گذشته نیز تولید فرش و گلیم در
بسیاری از خانه ها روال بود اما هم اکنون از بین رفته که این حرفه را نیز می توان دوباره
رونق داد و کسب و کارهای کوچک را به کسب و کارهای بزرگ متصل کرد این مفهوم شهر
اقتصادی است .رضایی با اشاره به اینکه اقتصادی شدن شهرها سبب می شود دست
دولتمردان از اقتصاد دور شود ،گفت :دیگر هر روز با بانک و بورس مداخله در اقتصاد
نکنند زیرا اقتصاد و سیاست مسیرهای جداگانه خود را دارند البته نظارت و حمایت دولت
ضروری است .این نامزد ریاست جمهوری در بحث مبارزه با فساد اظهار کرد :اگر راست
میگوییم در مبارزه با فساد از خود و خانواده خود ،از رئیس دولت گرفته تا بدنه باید این کار
را انجام میدهیم و در غیر این صورت مردم توجه نمیکنند.
رضایی گفت  :وظیفه قوه قضاییه مبارزه با مفسدان است .اما خود دولت باید سرچشمه
فساد را بخشکاند .و نظارت و بازرسی کنند لذا ما برنامه سازمان بازرسی دولتی در درون
دولت تشکیل میدهیم تا جلوی فساد را بگیرد جلوی امضاهای طالیی را خواهد گرفت.
رضایی در سخنان پایانی خطاب به مردم گفت :به شما قول می دهم در صورت دادن
فرصت در این چهار و یا هشت سال کاری خواهیم کرد ،که مردم از آینده خود بی خبر
نباشد و امکان برنامهریزی برای آینده را داشته باشد .هیچ ایرانی دغدغه نداشته باشد.
علیرضازاکانی:

هر موضوعی مقابل تولید قرار دارد
باید مانعزدایی شود

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :هر موضوعی که در حوزه
اقتصاد و مدیریت و مسائل مختلف مقابل تولید برای بخش اقتصاد و سایر بخشها قرار
گیرد باید مانعزدایی شود و هر آن چیزی که به درد رونق این بخش میخورد باید مورد
توجه و دقت قرار گیرد.
علیرضا زاکانی روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار کرد :باید دست به دست هم بدهیم و
با هم ریشه فساد ،بوروکراسی غلط ،مفسدهها و فاسدان اقتصادی را ریشه کن کنیم و به
فضل الهی قله افتخار پیش روی ملت ایران قرار گیرد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مردم سال اول تغییر را
ً
کامال ملموس خواهند دید ،افزود :مردم مرتفع شدن سیاستهای متغیر آسیب زننده
و بیارادگیها در جهت تنظیم بازار و بیدقتیها در جهت منافعشان خواهند دید.
وی ادامه داد :نباید در شهر بهدنبال قاچاقچی بگردیم و کولبران را قاچاقچی بنامیم.
ت تکیه زدهاند و بر جان،
قاچاقچی واقعی کسانی هستند که در پس پرده قرار دارند ،بر قدر 
مال و حیثیت مردم مسلط هستند و برای او ارزش قائل نیستند.
زاکانی درباره تولید داخل و صادرات هم گفت :هر موضوعی که در حوزه اقتصاد و
مدیریت و مسائل مختلف مقابل تولید برای بخش اقتصاد و سایر بخشها قرار گیرد
باید مانعزدایی شود و هر آن چیزی که به درد رونق این بخش میخورد باید مورد توجه
و دقت قرار گیرد .نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد :یکی از
دقتهای الزم من در بهرهمندی از ظرفیت بزرگ دیپلماسی خارجی ،برای ایجاد زمینه
فهم بازارهای مختلف در عرصه جهان و نیازهای آنها و انعکاس و تطبیق آن با مزیتهای
قطعی داخل کشور برای تولید و صادرات است.
وی افزود :متاسفانه دستگاه خارجی ما تاکنون برای خود مسوولیتی در قبال این
موضوعنپذیرفتهاست.ماتاامروزفقطدرافغانستانوعراقرایزناقتصادیفعالداشتیم.
گرچه در ایام اخیر دو رایزن دیگر هم اضافه شدند اما این کافی نیست.
قاضی زاده هاشمی :

باید هزینه فعالیت های قانونی و حالل را
کاهشدهیم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان دولتم طول
میکشد و برای رساندن ثبات در نرخ تورم تا  ۱۴۰۴باید صبر کنیم.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گویی اظهار کرد :یک شیب تورم و یک بحث
نوسانات تورمی داریم .در گام نخست دنبال کاهش نواسانات تورمی هستیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد :برنامه ریزی که دوستان در بخش نوسانات
تورمی کردند ،برای دو سال آینده است و همزمان کاهش شیب تورم هم داریم اما رساندن
به ثبات و تک رقمی کردن نرخ تورم و زیر پنج درصد رساندن آن تا  ۱۴۰۴اتفاق می افتد.
قاضی زاده هاشمی عنوان کرد :حوزه سیاست گذاری ،اجرا و نظارت در زمینه مبارزه با
قاچاق باید جدا و اصالح شود و این امر کار یک ستاد نیست .ستاد و شورا درست میکنیم
اماهیچفردیپاسخنمیدهدبایدوزرایمربوطهمسوولشوند.یعنیوزیراقتصاد،صنعت
و معدن و تجارت باید مسوول و پاسخگو باشند ،نه اینکه به یک نهاد فراقوه ای که پاسخ
هیچ فردی را نمیدهد.
وی یادآور شد :باید هزینه فعالیت های قانونی و حالل را کاهش دهیم .در صدور مجوزها
و داستان طوالنی گرفتن مجوز هر فردی که اهلیت داشت باید بتواند در حوزه صادرات
و واردات کار مناسبی انجام دهد نه اینکه یک بسته ای درست کند .ما هنر کرده ایم و
تحریمها را به خود تحریمی تبدیل کرده ایم .در ابطال کارتهای بازرگانی هر چیزی که
غربیها تحریم کردند و بجای اینکه بی دلیل اهلیت را درست کنیم باید آن کار را دست
آدمهای مناسب بدهیم .اصل کارت بازرگانی را داریم باطل میکنیم و رویه ها را سمت
غیرقانونیمیبریم.
سعیدجلیلی:

هرایرانیبایدسهمانرژیبرابرداشتهباشد

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در توییتی ضمن معرفی طرح
اقتصادی خود تصریح کرد :هر ایرانی باید سهم انرژی برابر با دیگری داشته باشد و اگر
نمیخواهد استفاده کند ،بایستی معادل آن را دریافت کند.
«سعید جلیلی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری در توییتی از دیگر رقبای انتخاباتی
خود خواست درباره طرح انرژی وی ،موسوم به وان نظرات خود را اعالم کنند .جلیلی در
توییتی ضمن انتشار موشنگرافی «طرح وان» نوشت« :هر ایرانی باید سهم انرژی برابر
با دیگری داشته باشد و اگر نمیخواهد استفاده کند ،بایستی معادل آن را دریافت کند.
نامزدهای انتخابات مواضع شان را نسبت به طرح وان مشخص کنند و بگویند اگر موافق
نیستندطرحجایگزینچیست؟»
نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین در توییت دیگری به ظرفیت پذیرش
دانشگاهی در رشته پزشکی اشاره کرد و نوشت :بیش از ۲۰هزار نفر از متقاضیان کنکور
تجربی ،دارندگان معدل۱۹به باال هستند؛ در صورتیکه بخشی کوچکی از آنها میتوانند
به رشتههای پزشکی ورود کنند .هم کشور نیاز بیشتری پیدا کرده و هم امکانات بیشتری
نسبت به قبل فراهم است .وقتی شرایطش هست ،چرا نباید از فرصت این استعدادها
استفادهکرد؟»
عبدالناصرهمتی:

کنترلنقدینگیمهمترینبرنام همناست

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کنترل نقدینگی را مهمترین برنامه
خود عنوان کرد و گفت :سرمایه گذاری در کشور از سال ۱۳۸۲تاکنون تغییر نکرده است
وزمانیکهسرمایهگذاریتغییرنکنداقتصادرشدنمیکند.
عبدالناصرهمتیعصردوشنبهدربرنامهشمارشمعکوسرادیوایرانبااشارهبهتاثیرات
سه متغیر کالن رشد اقتصادی ،تورم و بیکاری اظهار کرد :میانگین رشد اقتصادی در این
مدت  ٣درصد بوده است .سرمایهگذاری از سال  ٨٢تکان نخورده و زمانی که سرمایه
گذاری رشد نکند اقتصاد رشد نمیکند .از همین مقطع روند رشد محدود شد و آثارش را
روی بقیه برنامهها گذاشت و اقتصاد پیش بینی ناپذیر شد.

سالمت 3

 شماره 5281ت وچهارم 
سهشنبه -یازدهم خردادماه  -1400سال بیس 

تاثیر آب و هوای گرم بر قند خون؛

چگونه دیابت خود را در گرمای شدید تابستان مدیریت کنید؟

گرمای زیاد میتواند بر کنترل قند خونتان اثر بگذارد .اگر از انسولین استفاده
میکنید یا قند خونتان به طور مؤثر کنترل نمیشود ،پس خطرات بیشتری طی
ماههایتابستانتهدیدتانمیکند.
ً
ما معموال نگرش مثبتی نسبت به تغییر فصلها داریم و تابستان هم لذتها و
جاذبههای خاص خودش را دارد؛ اما اگر دیابت داشته باشید ،ممکن است نسبت
بهگرمایزیادتابستانحساسباشید.
گرمای زیاد میتواند بر کنترل قند خونتان اثر بگذارد .اگر از انسولین استفاده
میکنید یا قند خونتان به طور مؤثر کنترل نمیشود ،پس خطرات بیشتری طی
ماههای تابستان تهدیدتان میکند .ناتوانی کنترل قند خون اغلب ،اصلیترین
نگرانی بیماران مبتال به دیابت است و بسته به میزان فعالیت ،افت سطح قند خون
نیزمیتواندمسئلهاینگرانکنندهباشد.
اگر دچار عوارضی از دیابت شده باشید که عصبهای مربوط به غدد تعریق
آسیب دیده باشند ،ممکن است نتوانید به خوبی و آنطور که الزم است عرق کنید.
این اتفاق میتواند با افزایش دما جدیتر شده و باعث گرمازدگی شود.
گرمای زیاد میتواند به داروها و ابزارهایی که با آنها قند خونتان را تست میکنید
نیز آسیب بزند .همیشه به بیماران توصیه میشود که هم در تابستان و هم در
زمستان ،داروها و ابزارهای خود را طبق دستورالعمل آنها نگهداری نمایند.
توصیهی پزشکان این است که پیش از اینکه گرمای زیاد تابستان شروع شود،
فکری به حال کنترل قند خونتان بکنید .اگر قند خون شما بیشتر اوقات باالتر از
 250میلیگرم در دسی لیتر است ،پیش از انجام فعالیت بدنی سنگین ،در هر دما
و آب و هوایی ،سطح قند خونتان را بهبود دهید.
گرما چگونه روی شما اثر میگذارد؟
گرمای زیاد تابستان بر سطح قند خون اثر میگذارد .اینکه گرما چگونه بر سطح
قند خونتان اثر میگذارد بستگی به چیزی که میخورید ،هیدراته بودن یا نبودن
بدنتانوهمچنینمیزانفعالیتتاندارد.
اگر گرمای هوا و فعالیتتان باعث شود زیاد عرق کنید ،ممکن است بدنتان

ادویههاهمفاسدمیشوند؟
جهان ادویهها پر است از سواالت رنگارنگ و گوناگون ،اما یکی از این سواالت
رایج به مسئله فسادپذیری ادویهها برمی گردد.
اگر شما هم به ادویهها عالقه دارید ،حتما از خودتان پرسیده اید که آیا ادویهها
همفاسدمیشوند؟
دردنیایآشپزی،ادویههامحصوالتیهستندکهازریشه،پوستیاساقهگیاهان
خشک شده گرفته میشوند ،درحالی که منظور از گیاهان خوراکی خود یک گیاه
خشک شده یا برگهای تازه آن است .وقتی به بحث از ماندگاری ادویهها و گیاهان
خوراکی میرسیم ،عوامل مختلفی مانند نوع محصول ،نوع فرآوری و شیوه ذخیره
سازی و نگهداری نقش مهمی در این زمینه دارند .برای مثال ،ادویههای خشک
نسبت به گیاهان خوراکی خشک شده دارای ماندگاری طوالنی تری هستند.
هرچقدر هم که یک ادویه مراحل فرآوری کمتری را پشت سر گذاشته باشد ،باز هم
ماندگاریبیشتریخواهدداشت.
گیاهان خوراکی خشک شده معموال  ۱تا  ۳سال دوام میآورند .مهمترین این
گیاهان عبارتند از ریحان ،پونه کوهی ،آویشن ،رزماری ،برگ بو ،شوید ،جعفری،
گشنیز ،نعناع ،مرزنجوش و مریم گلی .ادویههای آسیاب شده یا پودرشده هم
معموال ۲تا ۳سال ماندگاری دارند که مهمترین آنها عبارتند از زنجبیل پودرشده،
پودر سیر ،دارچین آسیاب شده ،پودر فلفل چیلی ،زردچوبه آسیاب شده ،هل
آسیاب شده ،پاپریکا آسیاب شده و فلفل قرمز خردشده.
ادویههای کامل (یعنی آسیاب نشده و خردنشده) دارای بیشترین طول عمر
هستند ،زیرا سطح کمتری از آنها در معرض تماس با هوا ،نور و رطوبت قرار
میگیرد.همیننکتهباعثمیشودکهروغنهایمعطروترکیباتمعطرادویههای
کامل بسیار قویتر و بهتر از انواع آسیاب شده ،پودرشده یا خردشده باشند.
اگر ادویههای کامل و دست نخورده را به درستی ذخیره سازی و نگهداری
کنید ،این محصوالت جذاب تا  ۴سال هم دوام میآورند .بهترین گزینههای برای
نگهداری در حالت کامل عبارتند از دانه فلفل ،گشنیز ،دانه خردل ،دانه رازیانه،
زیره ،جوز هندی ،میخک ،چوب دارچین ،فلفل چیلی کامل خشک شده و....
نمک از این نظر استثنا است ،چون میتوان از آن بدون نگرانی از تغییر رنگ یا بو
استفاده کرد .البته اگر نمک شما طعم دار باشد ،پس از مدتی حالت اولیه خودش
را از دست خواهد داد.
چگونه فاسد شدن ادویهها و گیاهان خوراکی را تشخیص دهیم؟
گیاهان خوراکی و ادویهها به معنای دقیق کلمه «فاسد» نمیشوند بلکه فقط بو،
طعم ،کیفیت خاص و رنگ خودشان را از دست میدهند .خوشبختانه مصرف
ادویهای که بی کیفیت شده باشد هم خطری برای سالمت بدن ندارد .البته دلیل
استفاده از ادویهها و گیاهان خوراکی ،همین کیفیت خاص و طعم و بویشان
است .بنابراین ،اگر حالت اولیه شان را از دست داده باشند ،دیگر نقش خاصی در
آشپزیایفانمیکنند .اگرمیخواهیدکهماندگاریادویههاوگیاهانخوراکیرابه
حداکثر برسانید ،حتما آنها را از تماس با هوا ،رطوبت ،نور و حرارت دور نگه دارید.
اگرچه نگهداری از این محصوالت جذاب در ظروف زیبایی که نزدیک به اجاق گاز
چیده میشوند ،واقعا لذت بخش است ،اما چنین کاری برای محافظت از کیفیت
ادویهها خوب نیست .این محصوالت باید در محیط خنک ،خشک و تاریک قرار
بگیرند و ظروف استفاده شده برای نگهداری از آنها نیز نباید هیچ روزنهای داشته
باشند .ظرفهای شیشهای و سرامیکی دارای درپوشهای استاندارد گزینههای
خوبی برای این کار هستند و عمدتا هم در مقابل نفوذ هوا و رطوبت به خوبی
مقاومتمیکنند.

دهیدراته شده و در نتیجه سطح قند خونتان باال رود.
اگر بدنتان کمآب شود نیز سطح قند خونتان باال خواهد رفت .این اتفاق میتواند
منجر به تکرر ادرار شده و این مسئله نیز دهیدراسیون بدنتان را تشدید میکند و
حتی سطح قند خونتان را باالتر میبرد .یعنی در واقع در یک سیکل معیوب گرفتار
خواهید شد .اگر درمان شامل انسولین بشود ،وضعیت پیچیدهتر هم خواهد شد.
دهیدراسیونباعثمیشودخونرسانیبهپوستکاهشیافتهودرنتیجه،توانایی
بدن برای جذب انسولینی که تزریق کردهاید کمتر شود.
گرما چگونه بر داروهایتان اثر میگذارد؟
بیشتر انواع انسولین میتوانند دمای بین  33تا  35درجه سانتیگراد را تحمل
ً
کنند .قرار دادن انسولین در هر دمایی باالتر از این باعث میشود داور فورا خراب
ً
شود .پس اگر در هوای گرم انسولین با خود حمل میکنید حتما به این مسئله
توجهداشتهباشید.
هرچند فکر خوبی است که انسولین و گلوکاگن را در یخچال نگهداری کنید؛
اما سرمای زیاد هم مانند گرمای زیاد میتواند داور را خراب کند و باعث شود دارو
بیتأثیروغیرقابلمصرفشود.دمایباالمیتواندبردیگرداروهاوابزارهایکنترل
قند خون نیز اثر بگذارد .پس فراموش نکنید چیزهایی مانند چسبهای تست و
ابزارهای مانیتورینگ را نیز در دمای مناسب نگه دارید تا کارایی و دقت خود را از
دستندهند.
تنظیمدوزانسولین
ً
فعالیت بدنی معموال باعث میشود سطح قند خون پایین بیاید و نیاز به انسولین
کمتر شود .اگر ناگهان ورزش را شروع کنید ممکن است در معرض افت قند خون
قراربگیرید.
بنابراین اگر در گرمای زیاد فعالیت میکنید ،باید بدانید که هم ریسک افت قند
خون شما را تهدید میکند و هم ریسک افزایش قند خون .یعنی شما باید بیشتر
مراقب باشید و پیش از ورزش و فعالیت ،سطح قند خونتان را بررسی کنید .توصیه
میکنیم پیش از شروع فعالیت بدنی ،دوز انسولین خود را تنظیم کنید.

به طور کلی در هر شرایط آب و هوایی همیشه خوب است پیش از افزودن فعالیت
بدنی به روتین روزانهی خود ،توصیههای الزم را از پزشکتان بگیرید.
نکاتی برای مدیریت قند خون
اجازه ندهید گرمای هوا باعث شود خانهنشین شوید .شما میتوانید در صورت
رعایت یک سری موارد ،در هر آب و هوایی به فعالیتهای بیرون از خانه بپردازید و
از انواع فعالیتهای بدنی لذت ببرید.
ً
 .زیاد آب بنوشید .هیدراته نگه داشتن بدن برای هر کسی خصوصا طی
فعالیتهای بدنی مهم است و اهمیت ویژهای برای بیماران دیابتی دارد.
 .از دهیدراته شدن بدن جلوگیری کنید .یک بطری آب یا نوشیدنی ورزشی کم
کالریالکترولیتدارهمراهخودداشتهباشید.
 .در صورت نیاز ،سطح انسولین خود را تنظیم کنید .از پزشک یا مراقب بهداشت
خود سؤال کنید چگونه باید پیش از ورزش سطح انسولین خود را تنظیم نمایید (و
ً
گاهی اوقات کربوهیدرات بیشتری بخورید) .معموال چند جلسهی اول مراجعهی
ً
شما به پزشک متمرکز بر موارد اضطراریتر است ،مثال در کنترل گرفتن دیابت .در
مورداینکهچگونهمیتوانیدانسولینخودراتنظیمکنیدتابرایفعالیتبدنیآماده
باشیدازپزشکتانبپرسید.
ً
 .سطح قند خونتان را مکررا چک کنید .از آنجایی که هوای گرم میتواند سبب
ً
نوسان سطح قند خون شود ،بهتر است مکررا قند خونتان را تست کنید .بدین
ترتیب میتوانید اقدامات الزم و به موقع برای تثبیت آن را انجام دهید .شما باید تا
ً
ساعتهابعدازپایانفعالیتبدنییاورزش،مکرراسطحقندخونتانراچک کنید.
ً
زیرا تأثیرات فعالیت بدنی بر قند خون معموال تا مدتی طوالنی باقیست.
 .برای درمان قند خون پایین مواردی را همراه داشته باشید .اینها شامل قرص
گلوکز یا ژل گلوکز میشود .اگر ریسک افت شدید قند خون را دارید باید کیت
گلوکاگننیزهمیشهدردسترستانباشد.
 .خوراکی همراهتان داشته باشید .بعضی از خوراکیها میتوانند به عنوان
جایگزینی برای غذا باشند و انواعی نیز میتوانند جلوی افت قند خون را بگیرند.
در مورد بهترین موارد با متخصص تغذیه مشورت کنید.
 .از داروها و وسایل کمکیتان خوب نگهداری کنید .شما باید از انسولین ،کیت
گلوکاگن و دیگر وسایل مربوط کمکی مربوط به دیابتتان خوب نگهداری کنید ،در
ً
ً
هر آب و هوایی خصوصا در محیط بیرون از خانه .در هوای گرم در اتومبیل حتما
کولر را روشن کنید تا وسایل و داروها خراب نشوند.
اگر از اتومبیل استفاده نمیکنید و مجبورید مسافت یا زمان طوالنی در هوای
ً
گرم باشید باز هم باید فکری بکنید تا داورها خصوصا پمپ انسولین در معرض
دمای زیاد قرار نگیرد .بسته به موقعیت شما و طول مدت فعالیتتان ممکن است
ً
الزم شود سطح گلوکز خود را مکررا چک کنید .در شرایط خاص (اگر هوا بینهایت
ً
گرم است یا مدت زمان طوالنی بیرون هستید) ،موقتا از یک انسولین طوالنی اثر
( )long-acting insulinهمراه با تزریق انسولین در زمان وعده غذایی به جای
پمپانسولیناستفادهکنید.
 .از آفتابسوختگی پیشگیری کنید .آفتابسوختگی به بدن تنش وارد کرده و
میتواند سطح قند خون را باال ببرد .از ضدآفتاب با طیف گسترده استفاده کرده
وعینکآفتابیبزنید.
 .مدت زمانی که قرار است در هوای بسیار گرم بیرون باشید را محدود نمایید.
هرچند توصیه میکنیم در ماههای گرم و سرد سال هم فعال باشید اما این را هم
توصیه میکنیم که سعی کنید در ساعاتی که دمای هوا خیلی باال یا خیلی پایین
است بیرون نروید .با رعایت چند اصل ساده میتوانید از فعالیتهای خود لذت
ببرید و در هر هوایی ،سبک زندگی سالمی داشته باشید.

 12 عادت روزانه برای حفظ سالمتی؛

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

چگونه آلودگی برنج به آرسنیک را
کاهشدهیم؟

یکی از نگرانیهای مرتبط با سالمت مواد غذایی ،میزان باقی مانده فلزات سنگین
همچون آرسنیک است و باید میزان آلودگی برنج به آرسنیک کاهش یابد.
دفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرگزارشینوشت:در
بسیاری از نقاط جهان برنج غذای اصلی و تامین کننده بخش عمده انرژی افراد است و بر
اساس اطالعات سازمان خوار و بار وکشاورزی ۳.۲۹ ،دصد انرژی و  ۳.۲۵درصد پروتئین
در کشورهای در حال توسعه از طریق برنج تامین می شود.
در ایران مصرف برنج ۲۸کیلوگرم در سال به ازای هر شخص برآورد شده و آلودگی برنج با
فلزات سنگین یکی از موارد محتمل آلودگی های محیطی است که طی آن تحت شرایط
خاصی از جمله آلودگی آب ،خاک و نزدیکی مزارع برنج به مراکز صنعتی و فاضالب های
مربوطه ،عناصر سنگین به برنج منتقل شده و در آن تجمع پیدا می کنند.
شایع ترین موارد گزارش شده ،آلودگی برنج با آرسنیک ،کادمیم و جیوه و سرب بوده
است .این عناصر نقشی در رشد و حیات انسان نداشته و دریافت آنها در مدت طوالنی،
تجمع در ارگانها (کبد ،کلیه ،خون و استخوان) ،اختالل در عملکرد آنها ،مسمومیت و
عوارضی از جمله سرطانزایی و ایجاد نقص مادرزادی در نوزادان را به دنبال دارد.
طبق بررسی های مختلف انجام شده در ایران میزان آرسنیک در برنج های وارداتی
بیشتر از برنج های تولید داخل است ،استان گیالن به عنوان بیشترین منطقه زیر کشت
برنج ،باالترین غلظت  Asرا در برنج ( ۲.۷میلی گرم در  ۱کیلوگرم) و استان گلستان
کمترین غلظت ( ۰.۰۰۹میلی گرم در ۱کیلوگرم) را شامل می شود.
بررسی ها نشان داده که در برنج حدود  ۱۰برابر سایر غالت آرسنیک تجمع می یابد .در
دانههایبرنجآرسنیکدرالیهسبوسبیرونیاطرافآندوسپرممتمرکزمیشود.اینبدان
معنی است که برنج قهوه ای آرسنیک بیشتری از برنج سفید دارد.
فرآیند آسیاب کردن ،آرسنیک را از برنج سفید حذف می کند اما  ۹۰ - ۷۵درصد از مواد
مغذی آن را نیز از بین می برد.
مطالعاتنشانمیدهندکهمیزانآلودگیبافلزاتسنگینتحتتاثیرروشپختواجزا
فرایند پخت برنج قرار می گیرد.
برخی روش های پخت تا حدود زیادی محتوای فلزات سنگین را کاهش می دهند ،با
این حال اثر روش پخت بر این نوع آلودگی همواره یکسان نیست و در مطالعات ،نوع واریته
برنج ،محتوای اولیه فلز سنگین ،نوع فلز سنگین و آلودگی آب پخت ،نوع ظروف مورد
استفاده جهت پخت و دمای آب به عنوان عوامل مداخلگر مورد بررسی قرار گرفته اند که
برتغییراتغلظتفلزاتسنگیندربرنجپختهشدهتاثیرگذارهستند.
بر اساس این گزارش ،نحوه پخت برنج در کشورهای مختلف متفاوت است که بر میزان
آرسنیک موجود در آن موثر بوده و روش پخت گرچه یکی از مهمترین عوامل است اما اثر
آن بسته به نوع عنصر متفاوت است .در روش کته کردن برنج یا پخت با مایکروفر ،آب در
برنج باقی مانده و هیچ گونه آرسنیکی از آن خارج نمی شود ولی در روش آبکشی مقداری
از آرسنیک برنج خارج می شود .مطالعات گوناگونی نشان داده که شستن برنج باعث
کاهش آرسنیک به میزان  ۵۰درصد می شود .نتایج برخی دیگر مطالعات نیز نشان داده
که در برنج سفید بیشتر فلزات از طریق آب سرد و در برنج قهوه ای بیشتر از طریق آب گرم
خارج می شود ،پختن برنج با حجم زیاد آب روش دیگر پخت برای کاهش آرسنیک است
که بهترین روش برای کاهش میزان آرسنیک با کاهش حداقلی مواد مغذی برنج است.
برای آنکه میزان ریزمغذی های برنج مثل ویتامین های گروه «بی» از بین نرفته و ارزش
غذایی برنج حفظ می شود باید در یک قابلمه به ازای هر فنجان برنج خام چهار فنجان آب
در قابلمه ریخته شود ،بعد از به جوش آمدن آب ،برنج از قبل خیسانده شده را درون قابلمه
ریخته و بگذارید پنج دقیقه بجوشد ،بعد از پنج دقیقه برنج را آبکش کنید .مجددا برنج را
داخل قابلمه ریخته و به ازای هر فنجان برنج این بار دو فنجان آب داخل قابلمه بریزید و
میزان حرارت زیر قابلمه را کم کرده درب قابلمه را بگذارید تا آب برنج تمام شود و برنج
دم بکشد .در این روش ضمن حفظ ارزش غذایی برنج و حفظ ریزمغذی های آن ،میزان
بیشتری آرسنیک از برنج به خصوص برنج سفید (به میزان  ۷۰درصد) خارج می شود.
این روش هنگام تهیه برنج برای نوزادان و کودکان بسیار توصیه می شود زیرا آنها بسیار در
معرض خطر قرار گرفتن در معرض آرسنیک هستند.
در ایران پخت برنج به روش آبکش کردن مرسوم است .در این روش اپرچه بخشی از
آرسنیک برنج از بین می رود ولی ویتامین های محلول در آب برنج بیشتر در آب برنج حل
شده و دور ریخته می شود .این روشها با حفظ ویتامین های گروه بی در برنج روش بهتری
برای کاهش میزان آرسنیک در برنج است.
بر اساس گزارش دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،غلظت فلزات در آب مورد
استفاده در خشکسالی های اخیر و کاهش آب های سطحی ضرورت کشت برنج با آب
های زیرزمینی که منبع بالقوه ی آرسنیک هستند را افزایش داده و به این ترتیب برنج قبل
از پخته شدن باید حتما مدت زمانی در آب خیسانده و شست وشو داده شود تا آرسنیک
آن خارج شود .در برخی منابع خیساندن برنج به مدت سه ساعت و سه بار شست وشو با
آب فراوان برای ازبین بردن آرسنیک توصیه شده است.

نکات مهم مراقبت از پوست
در دوران پاندمی کرونا

متخصصان پوست به افرادی که در زمان پاندمی کووید  ۱۹زمان طوالنی را در منزل
سپری کرده و دورکار بودهاند ،توصیه میکنند نکات الزم برای محافظت از پوست را به
محض قرار گرفتن در محیط باز رعایت کنند.
به گزارش پایگاه خبری ساینس ،بسیاری از افراد دور کار شدهاند و تمام مدت در خانه
و فضای بسته قرار دارند .از طرفی فعالیتهای فیزیکی از جمله خرید ،ورزش در فضای
آزاد و سفر به دلیل کرونا محدود شده است .همین امر سبب میشود حساسیت پوست
بیشتر شده و به محض ورود به فضای آزاد دچار آفتاب سوختگی شود .گرمای هوا نیز در
این امر دخیل است و پوست را مستعد مشکالت جدی و حتی سرطان پوست میکند.
بر اساس گزارش انجمن سرطان آمریکا ،سرطان پوست شایعترین سرطان در آمریکا
محسوب میشود و مرگبارترین نوع سرطان که مالنوم نام دارد ،ساالنه جان بیش از ۱۰
هزار نفر را در آمریکا میگیرد .آمار در بقیه نقاط جهان با آب و هوای معتدل رو به گرم نیز
به همین شکل است.
انواع دیگر سرطان پوست از جمله سرطان سلول سنگفرشی و سرطان سلول پایهای نیز
از سرطانهای کشنده پوستی محسوب میشوند که تعداد قربانیان آنان کمتر از مالنوم
است.
سرطان پوست ناشی از رشد غیر طبیعی سلول های پوست ،بر اثر اشعه ماورای بنفش
خورشید است .محققان کلینیک مایو در آمریکا معتقدند با چند راهکار ساده میتوان از
اینعارضهپیشگیریکرد.
توصیه هایی جدی برای جلوگیری از سرطان پوست
جلوگیری از برخورد اشعه خورشید با پوست در روزهای گرم و آفتابیساعت ۱۰صبح تا چهار بعد از ظهر ،اوج شدت اشعه خورشید ،به ویژه در تابستان است.
محققان توصیه می کنند افراد در این ساعات از روز تا حدامکان در معرض نور خورشید
قرارنداشتهباشند.
استفاده از کرم ضد آفتاب با حداقل اس پی اف ۱۵منظور از اس پی اف ،عامل محافظتی در مقابل نور آفتاب است .استفاده از کرم ضد
آفتاب در تمام دوران سال و تجدید آن هر دو ساعت یک بار به کرات توصیه شده است.
اجتناب از روش های مختلف برنزه شدنبرنزه شدن چه به صورت طبیعی و چه با استفاده از دستگاه های سوالریوم ،مهمترین
علت بروز سرطان پوست است.
بررسی دورهای پوستاین مرحله که توسط خود شخص صورت میگیرد ،شامل بررسی خالها و لکه های
روی پوست است .در صورت افتادن خال یا بزرگ شدن آن ،در اولین فرصت به پزشک
مراجعهکنید.
استفاده از کاله ،دستکش و عینکاستفاده از لباسهای آستین بلند در زمستان-استفاده از کرم ضد آفتاب برای نوزادان ،کودکان و مردان نیز الزامی است.
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در گفت و گو با عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی بررسی شد:

آیتاللهعلویگرگانی:

آمارپایینمطالعهدرکشورزیبندهنیست

علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید ،آمار پایین مطالعه جوانان را دردآور دانست و
افزود :متاسفانه جوانان امروزی در کشور ما کمتر از سایر کشورها به کتاب و مطالعه
اهتمام دارند و چنین موضوعی در کشوری که پایه و اساسش بر محبت به اهل
بیت(ع) ،والیت و قرآن است ،زیبنده نیست.
آیت الله سیدمحمدعلی در دیدار سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان
قم و مدیر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات نهاد کتابخانههای
عمومی کشور با تاکید بر اینکه مسئوالن امر باید به گونهای برنامه ریزی کنند که
جوانان را بیشتر به خواندن و مطالعه ترغیب کنند ،افزود :متاسفانه در آمارهای
بینالمللی ،وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها در حوزه مطالعه و کتابخوانی
مطلوبنیست.
آیتالله علوی گرگانی بیان داشت :محصول پیامبر عزیز و بزرگوار ما کتاب بوده
است و اولین آیهای نیز که بر پیامبر اسالم(ص) نازل شده است پیرامون «خواندن»
است و به دلیل اینکه قرائت کردن مستلزم وجود سواد است به همین دلیل کسب
سواد و سوادآموزی یک امر مهم و بزرگی است.
وی گفت :انتظار ما این است که کاری شود تا جوانهای ما بیشتر به کتاب و
کتابخوانیباراهکارهاییمثلاهدایجوایزیاآموزش،ترغیببهمطالعهبیشترکتاب
شوند .جوان باید درک کند که کمالش در این است که باید به این سو حرکت کند.
این استان برجسته حوز علیمه قم ،تاکید داشت :اکثر انحرافات اجتماعی بیشتر
از سوی افراد ناآشنا با کتاب و کمسواد روی میدهد و در فرمایشات امیرالمومنین(ع)
نیزنظیرچینینمضمونیوجودداردبههمیندلیلانتظارازمجموعهنهادکتابخوانه
ها ،حرکت در همین مسیر و بهره گیری از سایر ظرفیتهاست تا افراد بیشتری را به
سمتکتابوکتابخوانیجذبکنند.
وی اظهار داشت :حرکت مجموعه نهاد کتابخانههای عمومی ،حرکت مثبتی و
مورد تاییدی است و باید با برنامهریزیهای صحیح بتوان جامعه را به سمت ترویج
کتاب و کتابخوانی سوق دهید .بنده نیز این مجموعه را تایید میکنم و توفیقات همه
دست اندرکاران این مجموعه را از خداوند متعال خواهانم.
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی قم و :
سه هزار و  ۵۰۰کتابخانه عمومی در کشور وجود دارد
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی قم و مدیر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و
پاسخگویی به شکایات نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز در این دیدار با اشاره به
عملکرد نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت :بیش از سه هزار و  ۵۰۰کتابخانه
عمومی در کشور وجود دارد که این نهاد متولی اداره آنهاست.
سجاد عمرانی ،ادامه داد :وظیفه ذاتی این نهاد فرهنگی ،ترویج فرهنگ کتاب
و کتابخوانی در بستر کتابخانههای عمومی است ضمن اینکه کار فرهنگی و بسط
عدالت فرهنگی از سایر وظایف این نهاد است که در این زمینه فعالیتهای متنوعی
در حال انجام است.
مدیر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات نهاد کتابخانههای عمومی
کشور در ادامه افزود :سطح پوشش خدمات امانت کتاب در کتابخانههای عمومی در
تمام مراکز استانها و شهرها ،حتی روستاها و چادرهای عشایری است ضمن اینکه
عالوهبرخدماتامانتکتاب،سایرفعالیتهایفرهنگیوترویجینظیرجشنوارهها
و مسابقات کتابخوانی نیز به عنوان وظایف این نهاد تعریف شده است.
وی تاکید داشت :بخشی از وظایف دستگاههای حاکمیتی متوقف بر کمک
و مساعی سایر ظرفیتهای موجود در کشور نظیر خیرین و متدینین است که در
حوزه ساخت مسجد و مدرسه فعال هستند و امیدواریم که در حوزه ساخت کتابخانه
و همچنین اهدای کتاب نیز ورود کنند .کتاب از قدیم جزء مهمترین فعالیتهای
فرهنگی بوده و اکثر علما و بزرگان نیز حامی حوزه کتاب و کتابخانه بودند.
پیشنهادمرکزبهداشتقمبهحرمحضرتمعصومه(س)ومسجدجمکران:

الگویی برای اقامه نمازهای جماعت با
رعایتشیوهنامههایبهداشتیباشید

رئیس مرکز بهداشت استان قم از دست اندرکاران حرم مطهر حضرت کریمه اهل
بیت (س) و مسجد مقدس جمکران خواست با اقامه نمازهای جماعت در فضای
باز و پخش زنده آن ،الگویی برای اقامه نمازهای جماعت با رعایت شیوه نامه های
بهداشتیباشند.
سیامک محبی با اشاره به آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور
بیان داشت :در حال حاضر  ۱۳شهر کشور در وضعیت قرمز و سایر شهرها تقریبا
به تعداد مساوی در وضعیت نارنجی و زرد هستند و شهری با وضعیت آبی در کشور
وجود ندارد.
وی با ابراز خرسندی از نزولی بودن میانگین بستری های روزانه کرونایی در کل
کشور اظهار کرد :آخرین آمار نمونه گیری های انجام گرفته در استان قم بیانگر آن
است که از  ۷هزار و  ۴۸۲مورد نمونه گیری ،تعداد یک هزار و  ۲۵۱بیمار شناسایی
شده و خوشبختانه این تعداد نسبت به هفته های قبل کمتر شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم ادامه داد :بیشتر نمونه گیری
های اخیر انجام شده در قم در مراکز بهداشت بوده و البته بیمارستان ها و آزمایشگاه
های بخش خصوصی نیز در این زمینه فعالیت داشته اند.
محبی تصریح کرد :یکی از نگرانی های ما در هفته های اخیر این بود که آیا آمار
کاهش بیماران کووید ۱۹در استان واقعی است یا ناشی از کاهش نمونه گیری های
انجام شده است که خوشبختانه رصد چند هفته اخیر نشان می دهد این آمار واقعی
است و ناشی از کاهش آزمایش ها و نمونه گیری های انجام شده نیست.
رئیس مرکز بهداشت استان قم همچنین درباره آخرین آمار رعایت شیوه نامه های
بهداشتی در بین مشاغل استان خاطرنشان کرد :صنایع و اصناف مربوطه ،مراکز
شماره گذاری خودرو ،پایانه های مسافربری درون و برون شهری ،آرامستان ها به جز
آرامستان بهشت معصومه (س) ،هتل ها و مسافرخانه ها ،نانوایی ها ،اغذیه فروشی
ها و مطب ها از جمله مواردی هستند که رعایت شیوه نامه های بهداشتی در آن ها
کمتر از  ۷۵درصد بوده است و از این رو نیاز به دقت و نظارت بیشتر بر آن ها وجود
دارد.
وی در عین حال به تداوم وضعیت نارنجی کرونایی در استان قم توجه داد و
از دست اندرکاران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس
جمکران خواست با توجه به امکان برگزاری نماز جماعت در فضای باز و با رعایت
شیوه نامه های بهداشتی ،نسبت به این امر اقدام کنند و با پخش زنده آن ،سبب
الگوگیری برای اقامه نمازهای جماعت در فضاهای باز و با رعایت محدودیت های
کروناییباشند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین با ابراز تأسف از
برگزاری برخی مراسم ها در برخی تاالرهای پذیرایی استان اذعان کرد :متأسفانه
برخی مشاغل و اصناف با تفسیر به رأی و این توجیه که وضعیت کرونایی رو به
بهبود است ،اقدام به پذیرش مشتری می کنند که این رویه قطعا صحیح نیست
و همچنان باید محدودیت های إعالم شده برای وضعیت نارنجی کرونایی رعایت
شود.
استفاده عموم مردم استان قم از ماسک ۷۱ ،درصد است
محبی درباره آخرین آمار استفاده از ماسک در بین مردم نیز گفت :استفاده عموم
مردم استان از ماسک ۷۱،درصد و این آمار در وسائل نقلیه عمومی ۶۸درصد گزارش
شده است.
رئیس مرکز بهداشت استان سپس به بازدیدهای نظارتی از امتحانات حضوری در
قم اشاره و بیان کرد :بیش از  ۳۰۰بازدید از حوزه های امتحانی در پایه های ششم،
نهم و دوازدهم انجام شده که رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حوزه های امتحانی
پایه های ششم ،نهم و دوازدهم به ترتیب  ۸۹ ،۹۶و  ۸۹درصد بوده است.
وی همچنین به نامه اخیر وزارت کشور به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
درباره درصد رعایت شیوه نامه های بهداشتی در استان های مختلف کشور توجه
داد و اظهار کرد :در این نامه استان قم در بین استان هایی قرار دارد که با رعایت
 ۶۴تا  ۷۲درصدی شیوه نامه های بهداشتی ،در رده دوم استان های کشور در این
موضوعاست.
محبی اضافه کرد :بر اساس این نامه ،تنها استان های اردبیل ،زنجان ،قزوین ،یزد
و سمنان به عنوان های استان های برتر از قم در رعایت شیوه نامه های بهداشتی
معرفی شده اند.

ت های جمعیتی در ایران
چرایی حرکت کند سیاس 

یک عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی
ت های
ت ها برای تحقق سیاس 
گفت :از دست رفتن بسیاری از فرص 
جمعیتی به دلیل کندی ناشی از مدیریت ناکارآمد و نبودن بستر های
ت ها و برنام ه ها
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی الزم در اجرای برخی سیاس 
است.
جمعیت یکی از مهمترین سرمای ه های هر کشوری محسوب میشود و
همواره در دور ه های مختلف این موضوع مورد توجه دولتمردان قرار دارد .با
توجه به شرایط جوامع ،گاه تصمیماتی مبنی بر کاهش جمعیت و گاه مبنی
بر افزایش جمعیت گرفته میشود؛ اما آنچه آشکار است این است که امروزه
بسیاری از جوامع اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با سالمندی جمعیت و
کاهش نرخ باروری روبه رو هستند .عطف توجه به این موضوع سبب شده
ت های افزایش جمعیت
بسیاری از مسووالن درصدد اتخاذ و اجرای سیاس 
باشند .در ایران نیز با توجه به روند حرکت جمعیت این موضوع مورد توجه
مسووالن قرار گرفته و تصمیمات مختلفی نظیر باال بردن وام ازدواج ،وام
ش های غربالگری در نظر گرفته شده است اما با
مسکن و محدودیت آزمای 
توجه به اینکه برخی از این تصمیمات نظیر غربالگری نیاز به بحث و بررسی
ت های جمعیتی به منظور
بیشتر دارند ،این امر سبب شده حرکت سیاس 
اتخاذ تصمیم مناسبتر به کندی حرکت کند .نظر به اهمیت این موضوع
پژ.وهشگرایرنابا"احمددراهکی"،عضوهیاتعلمیگروهجمعیتشناسی
دانشگاه عالمه طباطبایی به گفت و گو نشست .مشروح این گفت و گو را در
ذیلمیخوانید:
جمعیت ،تحوالت و پیامد های آن موضوعی استراتژیک برای تمامی
جوامع
تهایجمعیتی،
دکتراحمددراهکیبااشارهبهاهمیتپرداختنبهسیاس 
اظهار داشت :جمعیت ،تحوالت و پیامد های آن موضوعی استراتژیک برای
ش های
تمامی جوامع به شمار میرود .این تحوالت میتواند فرصت و چال 
اساسی را برای آنها به دنبال داشته باشد .برای نمونه درک سطح پایین باروری
از آن جهت مهم است که سطح فعلی باروری در برخی کشور ها آنقدر کم
است که اگر در طوالنی مدت تداوم یابد تهدیدی برای آینده جمعیت آنها
محسوب میشود .این کشورها در آینده نزدیک شاهد سقوط جمعیتی
ت هایی که با توجه به تغییرات
خواهند بود .یا برای نمونه دیگر یکی از فرص 
ت به وجود میآید در اصطالح جمعیتی ،پنجره جمعیت
ساختاری جمعی 
خوانده میشود .سیاستگذاری در هیچ دورهای به اندازه دورهای که پنجره
جمعیتی باز است حساس ،الزم و در صورت موفقیت موثر نخواهد بود.
جوامعی که از این فرصت استفاده نکنند با چالشها و تهدیدات متعدد در
زمان حال و آینده خود مواجه خواهند بود .توجه به این نکته ضروری است
که پنجره جمعیتی خود به خود عمل نمیکند؛ بلکه نیازمند به بسترسازی
ی های جمعیت
و سیاستگذاری است .اینجا است که اهمیت سیاستگذار 
و حساب شده بودن آنها مشخص میشود .بنابراین جمعیت نیازمند
ی های کوتاه مدت و دراز مدت است که هر دو از
سیاستگذاری و برنامهریز 
اهمیتفزایندهایبرخوردارهستند.
تهایجمعیتی
حرکتکندسیاس 
ت های جمعیتی گفت :به نظر
دراهکی در خصوص میزان کارایی سیاس 
ت های جمعیتی زمانی آشکار میشود که در زندگی مردم
من کارایی سیاس 
حس شوند و مردم اثرات آن را در زندگی خود ببیندد .یکی از مهمترین ویژگی
ت های جمعیتی آن است که باید محسوس و ملموس باشند.
های سیاس 
تهایجمعیتیصحبت
تشناسانیاسیاستگذارانازسیاس 
اینکهماجمعی 
کنیم و مردم آنها را نبینند یا در زندگی احساس نکنند نمیتوان گفت این
سیاستها کارا هستند .به قول فردوسی :دو صد گفتار چو نیم کردار نیست.
ت شناسان
ت های جمعیتی برای جمعی 
توجه به این نکته الزم است سیاس 
ت ها برای مردم
یا سیاستگذاران وضع و اجرا نمیشوند؛ بلکه این سیاس 
است و مردم نیز باید در رابطه با کارآمد بودن آنها قضاوت کنند .به نظر من
علی رغم تغییر گفتمانی کنترل جمعیت به افزایش فرزندآوری به دلیل عدم
مدیریتهماهنگوهمچنینکافینبودنبسترهایاقتصادی،اجتماعی،
ُ
ت های جمعیتی به کندی صورت
فرهنگی و مدیریتی الزم ،اجرای سیاس 
ُ
گرفته و فرایند دستیابی به اهداف سیاست های جمعیتی به کندی پیش
میرود .این در حالی است که ما به سرعت فرصتها و زمان خود را از دست
میدهیم.
عللنواقصسیاستهایجمعیتی
دراهکی درباره علل و چرایی وجود نواقص سیاستهای جمعیتی؛
بیان کرد :پاسخ به این سوال بسیار گسترده است و با توجه به اینکه یکی
ت های کلی جمعیت افزایش فرزندآوری است
از مولفههای اصلی سیاس 
و تخصص اینجانب نیز بیشتر در حوزه جمعیتشناسی باروری است
پاسخ خود را را به این حوزه محدود میکنم .الزم به ذکر است سیاست
های جمعیتی ابعاد مختلفی مانند فرزندآروی ،تسهیل ازدواج و تحکیم
خانواده ،بهداشت باروری ،ترویج سبک زندگی ایرانی -اسالمی ،توانمند
سازی جوانان ،تکریم سالمندان ،تقویت مولفههای هویت بخش ملی،
محیط زیست ،آمایش سرزمین و رصد تحوالت جمعیتی را در بر میگیرد.
در رابطه با باروری چندین مساله مهم به نظر من وجود دارد که در بحث
ن های
های سیاستگذاری باید مورد توجه قرار گیرند .اول آنکه بررسی میزا 
باروری کل ( )TFRدر ایران نشان دهنده آن است که با وجود همگرایی
هایی که در زمینه کاهش باروری در سطح کشور وجود دارد؛ باروری در
سطوح شهرستانی با یکدیگر تفاوتهای عمده دارند .برای مثال برخی
ن های استان سیستان و بلوچستان مانند مهرستان یا سیب
از شهرستا 
و سوران میزان باروری کل باالتر از  ۵در سرشماری  ۱۳۹۵داشتهاند این
در حالی است که بسیار از شهرستانهای استان گیالن مانند الهیجان،
بندر انزلی ،رشت باروری بسیار پایین یعنی حدود  ۱.۲داشتهاند .بنابراین
ت های شهرستانی و عوامل موثر بر
سیاستهای جمعیتی باید به این تفاو 
آن توجه داشته باشند.
وی در ادامه افزود :نکته دیگر که من سعی میکنم برای درک بهتر با یک
مثال توضیح دهم این است که هنگامی که باروری به طور کلی پایین است.

این باروری میتواند از طریق تصمیم تعدادی از زنان نه همه زنان بسیار پایین
شود .اگر  ۲۰درصد زنان در سن فرزندآوری بیفرزند باشند و  ۲۰درصد آنها
تک فرزند ،بنابراین ۴۰درصد زنان در مجموع تنها ۰.۲فرزند به میزان باروری
کل ( )TFRاضافه کردهاند .برای چنین جامعهای برای داشتن باروری سطح
جانشینی ( ۶۰ )۲.۱درصد باقیمانده زنان باید به طور متوسط هر کدام۳.۲
فرزند داشته باشند .چنین امری برای جوامع امروزی که هنجار برنامهریزی
شده برای فرزندآوری  ۲فرزند است سخت به نظر میرسد .بنابراین ما باید
بدانیم که این  ۴۰درصد که باروری خیلی پایین دارند و یا ممکن است در
این راستا حرکت کنند و بر آن اثر داشته باشند شامل چه گرو ه هایی از زنان
میشود تا در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرند.
دراهکی گفت :در این رابطه من توجه شما را به دو گروه معطوف میکنم
اول گروهی که سن ازدواج آنها به تاخیر میافتد .نتایج سرشماری ۱۳۹۵
نشان دهنده آن است که حدود  ۵۰درصد زنان ایرانی تا سن  ۲۵سالگی
ازدواج نکردهاند .این تاخیر در ازدواج بر میزان باروری کل اثر اجتناب
ناپذیری دارد .بنابراین ترویج و تسهیل ازدواج جوانان یک امر بسیار مهم در
رابطه با سیاستهای باروری پایین است .اهمیت و تاثیر ازدواج بر باروری در
کشورهای اسالمی که فرزندآوری در کانون ازدواج شکل میگیرد ،اهمیت
فزایندهای دارد و در صورت تاخیر و افزایش بیشتر سن ازدواج ،باروری ممکن
است به سطوح پایینتر از حد فعلی سوق پیدا کند .از اینرو حمایتهای
جامع و مستمر برای تسهیل ازدواج بهنگام ،تشکیل و تحکیم خانواده را برای
دست یافتن به باروری خواسته افراد تسهیل میکند.
وی در ادامه افزود :یکی از گروههای دیگر که میتواند به سمت بارروی
بسیار پایین حرکت کند زنان شاغل یا زنان در حال تحصیل در مقاطع عالی
هستند که به نظر من به لحاظ سیاستگذاری بسیار مهم هستند .توجه به
این نکته الزم و ضروری است که سنین  ۲۵تا  ۳۴سالگی به سن اصلی
پیشرفت شغلی و تحصیلی جوانان تبدیل شده است و در عین حال سنین
تهاییبرایزنانبرای
اصلیتولیدمثلبرایزناننیزمیباشد.بنابراینفرص 
ش های به غیر از مادر بودن ایجاد شده است .از سوی دیگر
دنبال کردن نق 
برای مثال اقتصادهای لیبرال از کارمندان زن خود میخواهند کار خود را در
اولویت قرار دهند .در این زمینه برخی جمعیتشناسان استدالل میکنند
که تعارض موجود باعث میشود زنان در ترکیب کار خانه و فرزندآوری و کار
بیرون از منزل بین دو راهی قرار گیرند و این امر باعث کاهش تمایالت زنان
به فرزندآوری میشود.
راهکارچیست؟
دراهکی درباره راهکار هایی برای باال بردن نرخ باروری توضیح داد :در این
ت های حمایتی دولت در وضع قوانین کسب و کار
زمینه از یک طرف سیاس 
به نحوی که امکان ترکیب شغل یا تحصیل و فرزندآروری و امور خانه با هم
ت های حمایتی رسمی
فراهم کند الزم و ضروری است .که در زمره سیاس 
ت های دوستدار خانواده در این زمینه بسیار اهمیت
قرار میگیرد .سیاس 
ت های رسمی حمایتهای غیر رسمی نیز
دارد .از سوی دیگر عالوه بر حمای 
دارای اهمیت فراوان است که در دو جنبه قابل بحث و مطرح شدن هستند.
اول در سطح خود نهاد خانواده :افزایش برابری جنسیتی درون نهاد خانواده
در راستای افزایش مشارکت سایر اعضای خانواده به ویژه همسران در امور
منزل و نگهداری از فرزندان که با فرهنگ دینی ما نیز سازگار است و بر آن
تاکید شده است .نهاد خانواده همواره یکی از مقاومترین نهادها در برابر
تغییر است بنابراین تغییر نقشهای جنسیتی در راستای افزایش مشارکت
مردانشایدنیازمندیکتغییرنسلیباشد؛چراکهتغییراتخانوادهبیشتردر
چشم انداز نسلی قابل مشاهدهاند .به این معنا که تغییر در روابط موجود زن
و شوهر دشوار خواهد بود ،اما یک جامعهپذیری متفاوت از کودکان میتواند
منجر به تغییر در نسل بعدی شود .از این لحاظ از یک طرف نظام آموزشی
نقش مهمی دارد و از سوی دیگر مادران جوان رهبران جنبش برابری
جنسیتی خواهند بود که باید فرزندان خود را در راستای مشارکت بیشتر
در درون خانواده تربیت کنند .سطح دوم در زمینه حمایتهای غیر رسمی
که همواره در جوامع ما نقش بیبدیلی داشته است شبکههای اجتماعی
ی که مبتنی بر روابط پایدار و
واقعی میباشند .همواره شبکههای اجتماع 
قوی هستند مانند پدر بزرگها ،مادر بزرگها ،خاله ،عمه و سایر خویشاوندان
نزدیک یکی از منابع مهم حمایتهای غیر رسمی بودهاند که بدون هیج
چشم داشتی به اعضای خویشاوندی خود به ویژه در زمینه فرزندپروری و
نگهداری از آنها کمک میکردهاند .مطالعات مختلف نشان دهنده آن است
شبکههای اجتماعی واقعی و حمایتهای آنها بر باروری تاثیرگذار است .از
سوی دیگر کاهش باروری و رفتن به سمت باروری پایین در آینده دایره این
شبکهها را محدود خواهد کرد .حفظ و استحکام روابط اعضای خانواده و
خویشاوندی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ت های کلی اقتصادی ،فرهنگی و
این جمعیت شناس گفت :سیاس 
اجتماعی که در راستای بهبود شرایط جامعه و امیدبخشی به آن انجام
میشودبدونشکبرتحققسیاستهایجمعیتینیزتاثیرگذارخواهدبود.
نیاز به حمایت در شرایط شوکهای اقتصادی به ویژه در این برهه زمانی الزم
ً
است .معموال زمانی که جامعه با شوکهای اقتصادی و بحرانهای سالمت
همانند دوران فعلی همه گیری کرونا روبروست ،رفتارهای جمعیتی افراد و
خانوادهها در زمینه ازدواج و فرزندآوری تحت تاثیر قرار میگیرد .تاکید بر
هویت مادری با حفظ و تقویت الگوی ایرانی – اسالمی در راستای افزایش
فرزندآوریبسیارحائزاهمیتاست.
دراهکی در پایان اشاره کرد :به نظر من یکی از مسایلی که به لحاظ
فرهنگی باید در بحث سیاستهای جمعیتی مورد توجه قرار گیرد مساله
موانع ازدواج مجدد زنان بیوه و زنان مطلقه است .بر اساس مدل بنگارت
از عواملی که به طور مستقیم بر باروری تاثیر میگذارند؛ نسبت زنان
ازدواج کرده یا زنان در وصلت جنسی یکی از مهمترین متغیرها است
که تناوب طالق ،بیوه گی و ازدواج مجدد یکی از مولف ه های اصلی
آن است .بنابراین با تغییراتی که در زمینه طالق در جامعه اتفاق افتاده
است ضمن تاکید بر حفظ و استحکام بنیاد خانواده باید در این زمینه نیز
چارهاندیشیوسیاستگذاریانجامشود.

مدیر امور فوریتهای شرکت برق استان قم:

مدیریتمصرفخاموشیهارا
بهحداقلمیرساند

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت:
از شهروندان انتظار داریم با رعایت مدیریت مصرف انرژی برق بهویژه در ساعات اوج
مصرف ،در به حداقل رسیدن خاموشیها نقش داشته باشند.
سید محمد ارجمندزاده افزود :اگر بتوانیم با همکاری همه مشترکان بهویژه صنایع
و کشاورزی مدیریت مصرف برق نماییم ،خاموشی را بهویژه در بخش خانگی کاهش
خواهیمداد.
وی با اشاره به جداول خاموشیهای برق ،اضافه کرد :از طریق «اپلیکیشن برق
من» و پرتال شرکت توزیع برق ،برنامه خاموشیها در دسترس است و هر روز صبح
حدود ساعت  ۷:۳۰تا  ۸خاموشیهای کل روز بارگذاری میشود.
وی با بیان اینکه از اول خرداد تا پایان شهریورماه مدیریت اضطراری برق ادامه دارد،
گفت :همکاران شرکت برق تمام تالش خود را برای تامین و توزیع برق مطمئن برای
همهمشترکانبهکارگرفتهاند.
ارجمندزاده ابراز امیدواری کرد :با بازگشت نیروگاههایی که برای تعمیرات از
مدار خارج شدهاند ،مدیریت صحیح مصرف و جابهجایی مصارف غیرضروری به
ساعتهای غیرپیک شاهد به حداقل رسیدن خاموشیها در آینده نزدیک باشیم.
وی با بیان اینکه بخشی از خاموشیها در حیطه استان قم نیست ،ادامه داد:
خاموشیها از طریق شبکه فوق توزیع و انتقال اتفاق میافتد و تقریبا تمامی این
خاموشیهابهصورتکلیازطریقدیسپاچینگملیاست.
وی بیان کرد :امروز با حجم زیادی از مصارف در بخش استخراج رمزارزها مواجه
هستیم که درصد باالیی از این فعالیت بهصورت غیرمجاز و بدون کنترل است.
به گفته مدیر امور فوریتهای شرکت برق قم ،تالش زیادی با همکاری دادستانی
و نیروی انتظامی برای جمعآوری دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارزها صورت
گرفته است و این اقدام ادامه داد.
ویتاکیدکرد:برایاینکهبتوانیمازبحرانیکهاتفاقافتادهعبورکنیم،بایدمدیریت
مصرف برق در تمامی قسمتها انجام شود.
وی خاطرنشان کرد :سال گذشته با مدیریت مصرف خوب در بخشهای صنعتی و
کشاورزی،هیچخاموشیراتجربهنکردیمواگرمشترکانهمکاریکنندازاینبحرانی
که پیش آمده عبور کنیم ،مانند تابستان سال گذشته خاموشی نخواهیم داشت.
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 ۱۰.۴ ،درصد در بخش عمومی ۹.۷۸ ،درصد سایر مصارف و  ۱.۸۳در بخش
روشناییمعابرمصرفمیشود.
رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم :

رسیدگیبهتخلفاتمالکانناوگانعمومی
مسافربراینخستینبار

رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم گفت :طی
دوماه گذشته ۱۰۵پرونده تخلف ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای مسافر دراستان
رسیدگی و کارت هوشمند ۱۸راننده به مدت یک ماه غیر فعال شد.
حسین اعتمادی بیان داشت :طی ماههای فروردین و اردیبهشت سالجاری ،
برای نخستین بار دراستان قم شاهد تشکیل جلسه کمیسیون ماده(۱۴رسیدگی به
تخلفاتمالکانناوگانعمومیمسافر )بودیم.
وی افزود  :با توجه به شائبه الزام رانندگان ناوگان عمومی مسافر ،توسط مالکان
ناوگان به انجام پاره ای تخلفات از جمله  ،حمل بار تجاری  ،مسافر اضافه  ،عدم رعایت
شیوهنامههایبهداشتیو...کمیسیونماده( ۱۴رسیدگیبهتخلفاتمالکانناوگان
) دراستان قم تشکیل شد.
وی تعداد جلسات متشکله کمیسیون ماده  ۱۴را طی دوماهه سال  ،۱۴۰۰دو
جلسه عنوان کرد و افزود  :درجلسات متشکله این کمیسیون  ۳۳ ،مورد تخلف
اعالمی رسیدگی و پس از احراز تخلف  ،نسبت به صدور رای اقدام گردید .
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم با یادآوری
این مهم که درمرتبه نخست به فرد خاطی تذکر کتبی تسلیم میشود عنوان کرد :
باتوجه به آنکه این کمیسیون برای نخستین بار دراستان تشکیل می شود ،لذا به
مرتکبینتخلفاتاحرازشدهبهتسلیمتذکرکتبیاکتفامیگردد.
اعتمادی درادامه متذکر شد  :درصورت تکرار تخلفات ( بیش ازیکبار ) نسبت به غیر
فعال نمودن کارت هوشمند ناوگان  ،از یک ماه تا یکسال اقدام می گردد.
وی خاطرنشان ساخت  :غالب تخلفات صورت گرفته درناوگان عمومی حمل و نقل
جاده ای مسافر شامل حمل کاالی تجاری  ،مسافر اضافه  ،عدم اجرای شیوه نامه
های بهداشتی و  ...بود.
وی درادامه به تشکیل کمیسیون ماده  ( ۱۱رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان
عمومی حمل مسافر ) اشاره و بیان داشت  :طی دوماه فروردین و اردیبهشت
سالجاری به  ۷۲مورد تخلف اعالمی رسیدگی و نسبت به صدور رای اقدام گردید .
این مقام مسئول دراداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم دربخشی
دیگر ازاین گزارش به احکام صادره توسط کمیسیون ماده  ۱۱پرداخت و گفت :
ازمجموع  ۷۲مورد تخلف اعالمی احراز شده  ،نسبت به غیر فعال سازی کارت
هوشمند ۱۸راننده ناوگان به مدت یکماه اقدام ودر دیگر موارد به تسلیم اخطار کتبی
اکتفا شد .
اعتمادی درادامه به تعداد تخلفات رسیدگی شده طی دوماه نخست سالجاری
اشاره و تصریح کرد :بالغ بر  ۱۰۵مورد تخلف اعالمی درکمیسیونهای مواد ۱۱
و ۱۴طی مدت یاد شده رسیدگی شده که این تعداد رسیدگی به نوعی رکورد
محسوب می گردد .وی افزود :طی سنوات گذشته تعداد پروندههایی که طی یکسال
درکمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده حداکثر ۸۰مورد بوده است .
دبیر کمیسیون های رسیدگی به تخلفات ناوگان جاده ای استان قم از علل مهم
در افزایش چشمگیر پرونده های رسیدگی شده درکمیسیون های مربوطه به تسریع
درروند بررسی و دردستور کار قراردادن آنها اشاره و یادآور شد  :اوامر باال دستی ،
تسریع دراجرا  ،ضرورت سامانبخشی به منظور کاهش حداکثری شیوع ویروس کرونا
و ...درزمره عوامل افزایش تعداد پرونده های رسیدگی شده می باشد .
مسئولکارگروهتبلیغوگفتمانسازیپذیرشحوزههایعلمیهخواهران
خبرداد:

پذیرش بیش از  ۱۰هزار طلبه خواهر در
سالجدیدتحصیلی

مسئول کارگروه تبلیغ و گفتمانسازی پذیرش حوزه های علمیه خواهران گفت:
تاکنون بیش از  ۱۰هزار نفر جذب جدید از عالقمندان تحصیل در علوم دینی ،در
سطح ۲حوزه های علمیه خواهران انجام شده است.
محمد ادهمی با اعالم خبر فعالیت پویش «هر سفیر ،یک داوطلب» ،همزمان با
پذیرش حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور در سال تحصیلی جدید ،تصریح
کرد :در حال حاضر  ۴۸۱کانون رضوان در مدارس علمیه خواهران سراسر کشور راه
اندازی شده است .این کانونها به منظور ثبت نام و پذیرش ،و با بهرهگیری از طالب
خواهر توانمند ،مستعد ،دارای بیان مناسب و خوش برخورد مدارس علمیه به عنوان
«سفیررضوان»،باروشتبلیغچهرهبهچهرهودعوتمخاطبینبهشرکتدرفراخوان
پذیرش حوزههای علمیه خواهران راه اندازی شده است.
مسئول کارگروه تبلیغ و گفتمانسازی پذیرش حوزههای علمیه خواهران با اشاره
به تمدید مدت زمان پذیرش سراسری حوزههای علمیه خواهران ،تاکید کرد :زمان
پذیرش سراسری حوزههای علمیه خواهران تا  ۱۵تیرماه  ۱۴۰۰تمدید شده است و
هر سفیر رضوان ،یک داوطلب را به خیل لشگر عظیم زینبی پیوند میدهد.
مسئول کانونهای رضوان در ادامه با بیان اینکه در این پویش تاکنون از ۶۷۰۰
طلبه خواهر استفاده شده است ،افزود :در این کانونها ،طالب خواهر مبلغه و خوش
استعداد به عنوان سفیر رضوان ،با حضور در جمعهای مومنانه ،مراکز و تشکلهای
مردمی استانها و شهرستانها ،جهت تبیین راه و رسم طلبگی ،برنامههای حوزه
خواهران و دعوت مخاطبین به شرکت در فراخوان پذیرش ،فعالیت مینمایند.
محمد ادهمی با اشاره به اینکه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ،بیش از
 ۵۰۰مدرسه در سراسر کشور آماده پذیرش و جذب خواهران مستعد و عالقه مند
به فراگیری علوم دینی دارد ،تصریح کرد :با فعالیتهای جهادی سفیران رضوان در
سراسر کشور ،تاکنون بیش از  ۱۰هزار نفر جذب جدید از عالقمندان تحصیل در
علوم دینی ،در سطح ۲حوزههای علمیه خواهران انجام پذیرفته است و پیش بینی ما
تا انتهای این پویش بیش از این تعداد است.

اقتصادی5
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پازوکی،اقتصاددان:

کشور را با شعارهای پوپولیستی نمیشود اداره کرد

مهدیپازوکی،اقتصاددانمیگوید:شعارهاییکهبرخیازکاندیداهابرایپول
پاشی مطرح می کنند ،هیچ کدام با واقعیت های موجود اقتصاد ایران هماهنگ
نیست و در واقع منابعی برای این حاتم بخشی ها وجود ندارد.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگویی در پاسخ به این سوال که آیا
شعارهایی که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری برای پرداخت پول به مردم
مطرح می کنند ،قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ اظهارداشت :هیچ کدام از این شعارها،
نه قابل اجراست و نه اصال اقتصادی است .وقتی منابعی وجود ندارد ،این وعده ها
بر چه اساسی مطرح می شود؟
ویافزود:کاندیداهاکافیاستقانونبودجه ۱۴۰۰رامطالعهکنند.منابعمالی
بودجه ای که مجلس مصوب کرده ۴۲۷،هزار میلیارد تومان آن مربوط به واگذاری
دارایی های مالی است؛  ۱۳۲هزار میلیارد تومان قرار است از طریق فروش اوراق
مالی قرضه به دست بیاید و همچنین ۲۵۵هزار میلیارد تومان از پیش بینی منابع
این بودجه بر مبنای واگذاری شرکت های دولتی است.
پازوکی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تحقق منابع
این بودجه کار بسیار سختی است ،تصریح کرد :رییس جمهور بعدی اگر بتواند
این پیش بینی را محقق کند ،کار بزرگی کرده است .در حالی که با توجه به واقعیت
های موجود اقتصاد ایران تحقق ۲۰درصد این منابع امکان پذیر است .از سویی،
بخشی از منابع درآمدی دولت در بودجه  ۱۴۰۰قرار است از طریق اوراق مالی
تامینشود.کاندیداهاحتمامیدانندکهایننوعتامینمنابع،یعنیقرضگرفتن
از مردم.
وی ادامه داد :دولتی که بخشی از درآمد بودجه اش از طریق قرض از مردم
تامین می شود ،چگونه قرار است پول اضافه بر پیش بینی ها به مردم پرداخت
کند.اینشعارهایعنیرییسجمهورآیندهقراراستچاپخانهبانکمرکزیرافعال
کند و پول بدون پشتوانه که نتیجه آن تورم بیشتر است به اقتصاد تزریق کند .یا
اینکه قیمت بنزین را مجددا افزایش یابد که با توجه به تبعات این تصمیم به نظر
می رسد که هر نوع شعاری که بر هزینه های بودجه می افزاید ،نه منطقی است
و نه اجرایی.
این اقتصاددان با اشاره به شعار یکی از کاندیداها که گفته است به زنان خانه دار
حقوق  ۴۵۰هزار تومانی پرداخت خواهد کرد ،گفت :ایشان یک بار گفته بودند
بایدسربازانآمریکاییراگروگانبگیریموازطریقآنازامریکاپولبگیریم.ایننوع
طرز تفکر نشان می دهد که ایشان اقتصاد را خوب نخوانده است.
او با بیان اینکه کاندیداها بهتر است بگویند برنامه شان برای تصویب  FATFکه

در حال حاضر به مهمترین گره اقتصاد ایران تبدیل شده چیست ،متذکر شد:تا
زمانی که به FATFنپیوندیم ،هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست و سیستم
ی کشور همچنان گرفتار باقی می ماند و کاری پیش نخواهد رفت.
بانک 
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا این وعده ها ناشی از گزارش های اخیر مبنی
بر بهبود شرایط فروش نفت است ،خاطرنشان کرد :اوال اگرفروش نفت هم بهبود
پیدا کند ،طبق پیش بینی بودجه  ۳۴۲هزار میلیارد تومان هزینه برای آن پیش
بینی شده است .رقمی که امسال برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت در
بودجه پیش بینی شده ،از ابتدای انقالب تاکنون دربودجه سابقه نداشته است.
وی ادامه داد :هزینه های دولت امسال در بودجه بسیار سنگین است .امسال
قرار است از مهرماه  ۷۰درصد حقوق بازنشستگان افزایش یابد که بار مالی
سنگینی بر دوش دولت است .هم اکنون ۱۰۰درصد منابع صندوق لشگری و۸۰

درصد منابع صندوق کشوری ررا دولت تامین می کند؛ صندوق هایی که وضعیت
مناسبی هم ندارند .در کنار این اتفاق ها مجلس هم با افزایش هزینه های جاری
در مجموعه خود و برخی بخش ها موجب شد تا هزینه های دولت افزایش یابد.
وی اضافه کرد :همانطور که خبرنگاران به درستی اعالم کردند ،مجلس بودجه
خود را از  ۶۳۲میلیارد تومان پیشنهادی در الیحه دولت به  ۹۹۱میلیارد تومان
افزایش داده که افزایش  ۵۰درصد است .بخشی از این افزایش بودجه که مجلس
پیش بینی کرده مربوط به بخش عمرانی مجلس است .مگر االن ساختمان کم
دارد که باز هم می خواهند برای مجلس ساختمان بسازند؟ در حالی که صدها
هزار میلیارد تومان پروژه نیمه کاره در کشور داریم که هر سال هزینه استهالک و
تورم باعث شده که تکمیل آنها حتی با قیمت های امروز سالها طول بکشد.
رییس جمهور آینده باید بتواند ثبات را به اقتصاد ایران برگرداند
پازوکی با تاکید بر اینکه کشور را نمی توان با شعارهای پوپولیستی اداره کرد،
گفت :همانطور که در سال  ۸۴نتیجه این شعارهای پوپولیستی را دیدیم ،مردم
باید توجه داشته باشند که پول پاشی در نهایت موجب زیان های بزرگتری برای
آنها خواهد شد.
او با اشاره به اینکه کاندیداها بهتر است واقعیت های اقتصاد ایران را به مردم
بگویند و با آنها صادق باشند ،افزود:به اعتقاد من ،رییس جمهور آینده باید بتواند
ثبات را به اقتصاد ایران برگرداند .سیاست را در خدمت اقتصاد قرار بدهد ونه
برعکس .ما امروز نیاز داریم که انضباط به اقتصاد ایران برگردد .امروز اقتصاد ایران
بیش از هر زمانی گرفتار بی انضباطی پولی در سیستم بانکی ،بی انضباطی مالی
در بودجه است و رییس جمهور آتی باید اولویت خود را برای حل این مشکالت
قرار دهد.
این اقتصاددان تاکید کرد :کاندیداهای ریاست جمهوری بهتر است به جای
شعارهای هزینه ای ،شعارهایی برای کنترل تورم بدهند .برنامه خود را برای
جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق سیستم مالیاتی کارا به مردم بگویندو با شفاف
کردن اقتصاد ایران مانع فساد شوند.
این استاد دانشگاه رانت و فساد را عامل شکل گیری طبقه جدیدی در اقتصاد
ایران دانست که شارالتانیسم را اشاعه داده اند ،گفت:رییس جمهور آتی باید به
دنبال تامین منافع ملی از طریق بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت سالم
بین بنگاههای اقتصادی باشد .امروز انحصار باعث شده که فضای کسب و کار
شفاف نباشد .بنابراین شعارهای پوپولیستی فقط اقتصاد ایران را دچار مشکالت
بزرگتریمیکند.

پنج ایراد کارشناسی به مالیات بر عایدی سرمایه؛

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت :طرح مالیات بر
عایدی سرمایه دارای حداقل پنج ایراد است که از مهمترین
آنها تفکیک نشدن خریداران واقعی از دالالن ،احتمال ایجاد
فضایپنهانکاریوهمچنینعدملحاظتورممعمولاقتصاد
ایران است؛ به نظرم باید این برنامه در قالب الیحه از طرف
دولت ارایه و در مجلس چکشکاری شود.
مهدی روانشادنیا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :تردیدی
نیست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن به
تصویب مجلس رسیده برای کنترل سوداگری و جلوگیری
از التهاب بازارهایی همچون مسکن ،خودرو ،طال و ارز الزم
است .کشورهای توسعه یافته نیز از سالها قبل مالیاتهای
مشابه را وضع کردهاند .ولی ما باید متناسب با شرایط کشور
نسخهایبپیچیمکهقابلیتاجراداشتهباشد.
وی افزود :مردم عادی کمترین نقشی در تالطمات بازارها
و نوسانات اقتصادی ندارند .علت گرانیها متغیرهای

مردمیکهمقصرگرانینیستندتنبیهمالیاتینشوند

اقتصادی و بعضا سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول
ملی میشود و زمینه را برای ورود نوسانگیران و دالالن در
بازارهای غیرمولد فراهم میکند .تلفیق این دو اتفاق دامن
اقشار جامعه را میگیرد .بنابراین نباید در وضع قوانین،
معیشت اقشار پایین و متوسط را هدف قرار داد و به نوعی آنها
راتنبیهمالیاتیکرد.
اینکارشناسبازارمسکنبابیاناینکهمهمترینضعفاین
قانون بیتوجهی به تورم معمول اقتصاد ایران است گفت:
در وضع این مالیات باید تورم کسر شود .کسی که خودرو،
مسکن یا طال خریداری کرده اگر قیمت کاالی او بعد از چند
ماه افزایش یابد تورم نیز باال میرود که در زمان فروش باید به
نسبت تورم برای او معافیت در نظر گرفت .در این خصوص
شاخص تورم عمومی یا هر شاخص دیگری که قانونگذار
مدنظر قرار میدهد میتواند لحاظ شود.
روانشادنیا تصریح کرد :طبق این طرح اگر کسی خانه را

قبل از یک سال از زمان خرید بفروشد باید ۴۰درصد سود آن
را مالیات بدهد .سالیانه  ۳درصد از این رقم کاسته میشود
تا سال دوازدهم که نرخ مالیات به  ۴درصد میرسد .به هر
دلیلی یک جوان ممکن است خانه کوچکی خریداری و بعد
بخواهد آن را تبدیل به احسن کند .عمال این قانون ارتقای
زندگی آن جوان را دچار مشکل میکند .ممکن است خانه
قدیمی باشد که در مدت  ۱۲سال مستهلک شود و ارزش
خود را از دست بدهد.
وی مستثنی کردن یک معامله در سال از وضع مالیات را
الزم دانست و گفت :فرض کنیم شخصی خودرو یا مسکنی
را به قصد استفاده و سکونت خریداری میکند اما یکدفعه
مشکلی برایش پیش میآید و میخواهد آن را بفروشد.
باید بین این فرد و داللی که در سال چندین خودرو یا خانه
خریداری می کند تفاوت قائل شد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد :این طرح ،فضایی را

برای معامالت پنهانی فراهم میکند .همچنین ممکن است
مالک برای فرار از مالیات مجبور شود خانه را به نام اشخاص
دیگر کند که به از دست رفتن سرمایهاش منجر شود .نتیجه
این فرآیند باعث پایین آمدن جذابیت بخش مسکن میشود
که نتیجهای جز فرار سرمایهها نخواهد داشت.
به گفته روانشادنیا باید یک بسته مالیاتی درخصوص
مالیات بر خانههای خالی ،معامالت مکرر ،عایدی سرمایه و
 ...ایجاد شود .در واقع اصالح نظام مالیاتی کشور که سالها
مدنظر است در دستور کار قرار گیرد .واقعیت این است که
این نوع طرحها از جنس الیحه است .دولت باید طی یک کار
کارشناسی مفصل ،طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب
الیحه به مجلس تقدیم کند و سپس در مجلس چکش کاری
شود .حل مقطعی و موردی مساله مالیات نه تنها به کاهش
مشکالت منجر نخواهد شد بلکه ممکن است معضالت را
تشدیدکند.

سرنوشتقطارسریعالسیرتهران-قم-
اصفهانبهکجامیرسد؟

در پی مخالفت اعضای کمیسیون عمران مجلس شواری اسالمی با ادامه
یافتن پروژه قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان و دستور برای توقف آن ،وزیر
راه و شهرسازی به نظر مخالف این توقف بوده و برای ادامه داشتن این خط ریلی
با مجلس مذاکره خواهد کرد.
قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان طی سالهای گذشته همواره با
وعدههای زمانی و دالری مختلف مواجه شده و از کشوری به کشور دیگر و از
سالی به سال دیگر موکول میشد اما همچنان با پیشرفت بسیار کمی ادامه دارد
و این میزان پیشرفت حدود پنج درصد از سوی متولیان این پروژه اعالم شده
است.
چند روز پیش ،اقبال شاکری -نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران
مجلس شورای اسالمی  -در این باره به ایسنا گفت :در جلسه این هفته
کمیسیون عمران مجلس در خصوص طرح قطار سریع السیر تهران  -قم -
اصفهان که مدت های طوالنی در کش و قوس بوده و با افت و خیزهای زیادی
مواجه شده است ،بحث شد .نهایتا کمیسیون این طرح را فاقد توجیهات الزم
برای ادامه کار دانست و با ادامه اجرای این طرح مخالفت کرد .به وزارت راه و
شهرسازی اعالم شد که باید این پروژه متوقف شود.
وی افزود :به علت عدم مدیریت درست در این طرح و از دست رفتن فرصت و
سرمایه کشور بنده پیشنهاد دادم که تحقیق و تفحص از این طرح در وزارت و راه
شهرسازیکلیدبخورد.
این اظهارات در حالی است که محمد اسالمی – وزیر راه و شهرسازی  -در این
باره به ایسنا گفت :مسلما با کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی مذاکره
خواهیم کرد و این طرح مجددا مرور شده و مورد بازنگری قرار خواهد گرفت ،اما
سعی ما براین است که کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی را هم راضی
کنیم تا این طرح ادامه پیدا کند.
وی افزود :استفاده از فناوریهای روز در توسعه و پیشرفت کشور نیاز مبرم و
اساسی در همه حوزهها به ویژه حمل و نقل است چرا که هم اکنون دنیا به سمت
قطارهای سریعالسیر با سرعت باالی  ۵۰۰کیلومتر در ساعت حرکت کرده و
اینکه ما قطاری با سرعت ۳۰۰کیلومتر راه اندازی کنیم نباید متوقف شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت توقف
یا عدم پیشرفت مناسب این پروژه ریلی چیست و چرا پس از  ۱۵سال حدود
پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ،گفت :اینگونه نیست و پروژه قطار
سریعالسیر تهران – قم – اصفهان فعال بوده و متوقف نشده است.
حاال و با توجه به مخالفت وزیر راه و شهرسازی با توقف این پروژه ریلی و
مخالفت نمایندگان مجلس با ادامه آن ،باید دید چه اتفاقی برای این قطار
سریعالسیر خواهد افتاد و در ادامه چه سرنوشتی در انتظار آن است؟

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه بموجب وارده  1400/1/30-1505-200سکینه
لطفعلی پور مالک ششدانگ پالک ثبت  2453/6/223اصلی واقع در
بخش  2ثبت قم بموجب سند صلح شماره  19/05/1398-22788دفتر
 74قم ثبت  .صفحه  .دفتر  139820330003959ثبت شده اعالم نموده
که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است ،لذا به استناد
تبصره  1اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در  1نوبت به تاریخ ذیل
آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله
باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف  10روز کتبا
به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف )14027
عباس پور حسنی-رییس ثبت اسناد و امالک منطقه  2قم

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره  140060330002000753مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001058مربوط به معصومه نوروزی فرزند عباس درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 54مترمربع پالک شماره فرعی از 2392اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از حسن کوره پزان و غالمحسین پورفخار(م الف)9902
-2رأی شماره  140060330002001315مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002284مربوط به مهدی اعظمی فرزند محمدحسین درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 100مترمربع پالک شماره 72فرعی از 1874اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضیطیسندقطعیثبتدفاترالکترونیکی(7454مالف)9903
-3رأی شماره 140060330002002503مربوط به پرونده کالسه 1391114430002000891مربوط به زبیده تیموری فرزند بهرامقلی درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  148/50مترمربع پالک شماره 276فرعی از  1878اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از غالمحسین برقراری شماره  40864مورخ  36/6/12دفترخانه  6قم(م الف)9965
4رأی شماره  140060330002001334مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001984مربوط به زیاد بابائی فرزند خمسعلی درقسمتی از ششدانگقطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 39مترمربع پالک شماره فرعی از 2595/184اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از فتحعلی عسگری صفحه 472دفتر(160م الف)9966
-5رأی شماره  140060330002001151مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001170مربوط به فتحعلی محمدی فرزند حسینعلی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 108مترمربع پالک شماره فرعی از  2185و 2186اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک  2186اصلی
تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی بیگدلی آذری(م الف)9967
-6رأی شماره  139960330002022659مربوط به پرونده کالسه  1395114430002001101مربوط به علی رضایی گل اباد فرزند حسین درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 49/93مترمربع پالک شماره فرعی از  1911/1/51اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 425دفتر(398م الف)9968
-7رأی شماره  139960330002022183مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001515مربوط به محمدرضا ابوطالبی زواره فرزند علی درقسمتی از
 4/62دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 89/53مترمربع پالک شماره فرعی از باقیمانده 2607اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 473دفتر(342م الف)9970
-8رأی شماره  139960330002022184مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001517مربوط به ایران ابوطالبی زواره فرزند علی اکبر درقسمتی از
 1/38دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 89/53مترمربع پالک شماره فرعی از باقیمانده 2607اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 473دفتر(342م الف)9971
-9رأی شماره  140060330002001380مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000636مربوط به احمد اقبالی فرزند اردو درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 123/75مترمربع پالک شماره فرعی از  1947/137/1826و 1947/137/358اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک

اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 35301مورخ 99/3/31دفترخانه 70قم پالک 1947/137/1826اصلی بمیزان 70/65مترمربع و مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از ابراهیم بیگدلی پالک 1947/137/358اصلی بمیزان 53/10مترمربع صفحه 139دفتر(159م الف)9972
-10رأی شماره  140060330002000005مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000384مربوط به کرمعلی شمس فرزند غالمعلی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 123/65مترمربع پالک شماره  124فرعی از 1941اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 15دفتر(394م الف)9973
-11رأی شماره  140060330002000046مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001760مربوط به تیمور نقی پور آتدره سی فرزند اسداله درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 119/93مترمربع پالک شماره فرعی از  2174اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فریدون روشنی(م الف)9974
-12رأی شماره  140060330002001981مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002101مربوط به ابوالفضل حیدری مرام فرزند محمد درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120/92مترمربع پالک شماره فرعی از 2294/1/4اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مرتضی احسانی ثبت دفاتر الکترونیکی(م الف)10016
-13رأی شماره  140060330002001840مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001943مربوط به حسین بختیاری فرزند تقی درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 123/65مترمربع پالک شماره فرعی از  2378اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند قطعی صفحه  467دفتر ( 524م الف)10017
-14رأی شماره 140060330002000077مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002011مربوط به علی مهدوی نیک فرزند غالم درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 43/50مترمربع پالک شماره فرعی از  2306اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از حسین زرین اقبال صفحه 196دفتر(88م الف)10018
-15رأی شماره  139960330002022103مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001176مربوط به فاطمه سبزعلی فرد فرزند حسن درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 90/30مترمربع پالک شماره فرعی از  3080/6/48اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مسلم عرب وند صفحه 465دفتر(639م الف)10021
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی
مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی
آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمانومواجههاقتصادی)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/26:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/03/11:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان
پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح
ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  139960330001015300مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001169
مربوط به حسن افشاری فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  345/32مترمربع پالک
شماره باقیمانده  10847اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی
صادره در دفتر  564صفحه  441به موجب سند قطعی به شماره  57905مورخ  1385/12/26دفترخانه
 21قم(م الف )9969
 -2رای شماره  139960330001015192مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001668
مربوطبهرضاکریمیفرزندحسیندرششدانگیکبابساختمانبهمساحت64/20مترمربعپالکشماره
10425اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از
غالمعلی عباسی احدی از ورثه مصطفی عباسی(م الف)10015
-3رای شماره  139960330001013953مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001323
مربوط به علی شهبازی فرزند محمدحسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92/06مترمربع
پالک شماره 11003اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره
در دفتر  662صفحه  403به موجب سند قطعی  53069مورخ  1399/07/15دفترخانه 35قم(م الف
)10019
 -4رای شماره  140060330001000097مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001914

مربوطبهمحمدعلیاحمدیفرزندمحمدمهدیدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت556/41مترمربع
پالک شماره 10270اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره24363
مورخ  99/02/30دفترخانه  74قم (م الف )10020
 -5رای شماره  139960330001013837مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001743
مربوط به اصغر شاه میری برزکی فرزند علی اکبر در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت ششدانگ 138مترمربع پالک شماره 10453/1اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سند قطعی به شماره  22606مورخ  98/04/28دفترخانه  74قم(م الف )10022
-6رای شماره  139960330001013838مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001745
مربوط به سیده زهرا شاه چراغ فرزند سیدرضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  138مترمربع پالک شماره 10453/1اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
سند قطعی به شماره  22606مورخ  98/04/28دفترخانه  74قم(م الف )10023
-7رای شماره  140060330001000287مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001535
مربوط به عباس ایزدی فرد فرزند ابوالفضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 142/43مترمربع
پالک شماره  10913اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 149
مورخ  88/12/08دفترخانه  62قم(م الف )10024
-8رای شماره  139960330001015131مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000866
مربوط به عباس آزادان فرد فرزند مهدی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60/58مترمربع پالک
شماره 11135/10اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع

الواسطه از محسن و علی محمد و حسین همگی مدرسی قمی صادره در دفتر  396صفحات  114و  117و
(120م الف )10025
-9رای شماره  139960330001000317مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001953
مربوطبهاکرماسمعیلینجارفرزندعلیدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت90مترمربعپالکشماره
 657الی 11512/659اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری
مع الواسطه از مجید خدیری در دفتر  289صفحه  133به موجب سند قطعی  38590مورخ 1365/09/06
دفترخانه  2قم(م الف )10026
موردتأییدقرارگرفتهوازآنجائیکهمقررگردیدهاستپسازنشرآگهیوانقضاءموعدمقررسندمالکیترسمی
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح
است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمانومواجههاقتصادی)
نوبت اول1400/02/26:
نوبت دوم1400/03/11 :
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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 شماره 5281ت وچهارم 
سهشنبه -یازدهم خردادماه  -1400سال بیس 

اولیایی:باشگاهنبایدشخصیسازیشود؛

هشدار بهتاش فریبا به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی؛

کامبوج و هنگ کنگ خطرناکند!

کارشناس فوتبال و بازیکن پیشین تیم ملی ایران با تاکید بر این که بحرین و
عراق دو حریف جدی و اصلی این تیم هستند گفت :کامبوج و هنگ کنگ هم
خطرناکهستندوملیپوشانبایدهوشیارباشند.
بهتاش فریبا در خصوص حضور ملی پوشان در اردوی کیش و دیدارهای
حساس این تیم در بحرین گفت :هر تیم ملی نیاز به یک اردوی آماده سازی دارد.
با توجه به اینکه بازیکنان ما در کوران مسابقات لیگ بوده اند این اردو می تواند
باعث شادابی آنها شده و تیم با شرایط روحی و روانی خوب ،خود را آماده حضور
در بحرین کند.
ویدرخصوصدودیدارحساسایرانبرابرعراقوبحرینگفت:بحرینهمیشه
برای ما دردسرساز بوده و ما را اذیت کرده است .ما خاطره خوبی از بازی برابر
بحرین نداریم .بحرین متخصص جنجال و حاشیه سازی است و بازیکنان ما
باید آرامش خود را حفظ کرده و هوشیار باشند که اسیر حاشیه سازی بحرینی
ها نشوند .عراق هم فوتبالی شبیه ما دارد .آنها فیزیکی بازی می کنند .از قدرت
شوت زنی خوبی برخوردارند و خط دفاع ما باید هوشیار باشد تا اجازه ندهد
بازیکنان عراق به راحتی شوت بزنند.
مربیسابقاستقاللتاکیدکرد:متاسفانهاینروزهاتمامتمرکزمابررویبحرین
و عراق است و ما فکر می کنیم که به راحتی می توانیم کامبوج و هنگ کنگ را
شکست دهیم اما این دو تیم هم تیم های از پیش بازنده ای نیستند .نباید آنها را
ساده بپنداریم و فکر کنیم که به راحتی می توانیم آنها را شکست دهیم.
بهتاشفریبادرادامهخاطرنشانکرد:تیممانتوانستهمانندسایرتیمهاییکه
برای صعود می جنگند چند بازی تدارکاتی خوب انجام دهد .تیم ملی کشورمان
باید بدون بازیهای تدارکاتی  ۴بازی حساس را برگزار کرده تا به مرحله بعد صعود
کند.
متاسفانه ما به دلیل شرایط سیاسی مملکت مان و نداشتن کرسی در ای اف
سی نمی توانیم تیم های خوبی را به کشورمان دعوت کنیم تا تیم ملی مان قبل
از شروع مسابقات محک بهتری بخورد اما امیدوارم اسکوچیچ و بازیکنان تیم ملی
بتوانند با وحدت و همدلی که در بینشان وجود دارد از این گروه به سالمت عبور
کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود لیست تیم ملی تحمیلی است و
جای بعضی بازیکنان در لیست خالی است ،ادامه داد :با توجه به اینکه اعتقاد
دارم اسکوچیچ و همکارانش بهترین ها را به تیم ملی دعوت کرده اند بعید می
دانم این لیست تحمیلی باشد اما اعتقاد دارم چند بازیکن خوب به راحتی از قلم
افتادند اما در مجموع در حال حاضر تمام خطوط ما در تیم ملی شرایط خوبی
دارد .خط دفاع خوب است .هافبک های ما عالی هستند و مهاجمان ما بسیار
عالی و اعتقاد دارم آنقدر مهاجمان حرفه ای داریم که می توانند به راحتی دروازه
حریف را باز کنند.
بهتاش فریبا در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا اسکوچیچ می تواند در این
مرحله موفق بوده و بحرین و عراق را شکست دهد ،گفت :انسان به امید زنده
است .من هم مثل همه ایرانی ها امیدوارم اسکوچیچ بتواند به همراه بازیکنان
 ۴بازی پیش رو را با پیروزی به پایان برساند اما باید برای مرحله بعد برنامه ریزی
دقیقی داشته باشیم زیرا تیم های دور بعد به مراتب سخت تر از حال حاضر
هستند.
سرپرستسابقفدراسیونبینالمللی:

پیشرفتوزنهبرداریزنانایران
فوقالعاده است
سرپرست سابق فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری با اشاره به موفقیت «یکتا
جمالی» در پیکارهای قهرمانی جوانان جهان در ازبکستان گفت :این فوقالعاده
است و توسعه وزنهبرداری در بین زنان ایران رشد چشمگیری دارد.
«یکتا جمالی» وزنهبردار دسته  ۸۷کیلوگرم تیم ملی جوانان دختر ایران روز
گذشته در پیکارهای جهانی کاری کرد کارستان .او توانست با ثبت وزنه ۹۲
کیلوگرم در حرکت یکضرب ۱۱۶ ،کیلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع ۲۰۸
کیلوگرم به سه مدال برنز دست یابد و اولین مدالهای تاریخ وزنهبرداری زنان
کشورمان را در مسابقات جهانی کسب کند.
جمالی در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان در ازبکستان به
نخستین زن ایرانی تبدیل شد که توانست یکی از سکوهای سهگانه وزنهبرداری
را فتح کند و با کسب مدال برنز عالقهمندان به این رشته را نسبت به آینده امیدوار
نگه دارد .مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان از دوم خرداد در تاشکند
ازبکستان آغاز و تا دهم ادامه دارد.
خانم «اورسال پاپاندرا» سرپرست سابق فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری روز
دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :کار «یکتا جمالی» بسیار عالی بود و میشود
آن را انگیزه جوانی دانست که این حرکت قابل تقدیر و چشمگیر است.
وی که ریاست فدراسیون وزنهبرداری آمریکا را نیز برعهده دارد با اشاره به آغاز
راه وزنهبرداری زنان ایران خاطر نشان کرد :به نظر میرسد اقدامی که فدراسیون
ایران برای توسعه این رشته در بین زنان در دستور کار قرار داده نتیجه بخش بود و
زنان ایران در رشته وزنهبرداری به سرعت در حال رشد و رسیدن به عناوین آسیایی
وجهانیهستند.
پاپاندرا همچنین در پاسخ به سووالی مبنی بر انتخابات فدراسیون بینالمللی
وزنهبرداری و برکناریش از سرپرستی گفت :در جایی که مسوولیتی ندارم ،حرف
یزنم.
نم 
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تاکید کرد:

حمایت از مدال آوران ملی و بین المللی
اولویت ورزش استان قم

مدیرکل ورزش و جوانان قم ،حمایت از مدال آوران که نام قم را در عرصههای
ملی و بین المللی پرآوازه کرده اند و پیگیری مشکالت پیش روی ورزشکاران
المپیکی را اولویت برنامههای این اداره کل دانست.
ب رسول منعم در حاشیه تجلیل از سه تن از مدال آوران قمی باحضور استاندار،
گفت :حمایت از مدال آوران و قهرمانان استان در دستور کار اداره کل ورزش و
جوانان است و در این راه تمام تالش خود را خواهیم کرد.
آقایانعلیرضانجاتی،حسینگلستانیومحمدمحمدنژادبهترتیببهورزشکار
قمی هستند که سال گذشته موفق به کسب سهمیه المپیک در رشته کشتی و۲
سهمیهپارالمپیکدروالیبالنشستهوبسکتبالباویلچرشدند.
بهرام سرمست استاندار قم نیز ،کسب مدالهای رنگارنگ توسط ورزشکاران
قمی را مایه افتخار و سربلندی این استان دانست و ابراز امیدواری کرد تالش و
همت مضاعف ورزشکاران استان در رقابتهای ورزشی پیش رو منجر به کسب
مدال و به احتزار در آمدن پرچم سه رنگ ایران اسالمی در میان کشورهای دیگر
شود.
گفتنی است در مسابقات ۲۰۲۱توکیو که اوایل مرداد امسال برگزار خواهد شد
حسین گلستانی از قم حضور دارد.

دعوت از  ۵کشتی گیر جوان قمی
به تیم ملی

 ۵دوبنده پوش قم به سومین مرحله اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.
برپایه این گزارش ،پنج دوبنده پوش قم به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.
روحا ...میکائیلی سرمربی قمی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ،نفرات دعوت
شده به سومین مرحله اردوی تیم ملی را اعالم کرد که در اوزان ۷۲/۶۳/۶۰/۵۵و
 ۹۷کیلوگرمبهترتیبمحمدمهدیجواهری،محمدجانقلی،محمدامینجبالی
فر ،امیر عبدی و صادق عبدالهی به چشم میخورند.
این اردو روزهای  ۱۱تا  ۲۱خرداد در شهر اردبیل برگزار میشود.

دولت نمی تواند باشگاه استقالل را بفروشد

مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل گفت :دولت نمی تواند باشگاه استقالل را
بفروشد و اگر قرار به خصوصی سازی باشد ،باید از راه درست و صواب آن باشد
نه با تخلف.
ببه نظر میرسد باشگاه استقالل در مرحله گذر به بخش خصوصی باشد و
واگذاری بخشی از سهام آن از طریق فرابورس به بخش خصوصی ،آخرین
مراحل خود را میگذراند .این موضوع تبدیل به دغدغه جدید بخش بزرگی از
هواداران و پیشکسوتان این باشگاه شده در روزهای گذشته بحثهای زیادی
را تولید کرده است.
در این خصوص سید کاظم اولیایی مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل اظهار
داشت :خصوصی سازی یک الزام برای فوتبال است و من با خصوصی سازی
ً
باشگاهها بخصوص استقالل و پرسپولیس کامال موافق هستم ،اما خصوصی
سازی باید از راه و روش درست آن انجام شود و شامل همه باشگاهها ،به خصوص
آنها که دارای فوتبال حرفهای هستند ،بشود.
به اسم خصوصی سازی ،شخصی سازی نشود
مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل تاکید کرد :یکی از دغدغههای بزرگ این
است که به اسم خصوصی سازی ،شخصی سازی صورت گیرد و سهام باشگاه
استقالل به افرادی که از قبل مشخص شدهاند واگذار شود .متاسفانه نامهای
خوبی در این زمینه به گوش نمیرسد و اگر قرار باشد گمانه زنیها در خصوص
افرادی که قرار است صاحب  ۱۰درصد سهام استقالل باشند به واقعیت نزدیک
باشد ،اتفاق خوبی در راه نیست .به هر حال نفراتی که سالها در حوزه مدیریت
این باشگاه فعال بوده و حاصل عملکردشان وضعیتی است که هم اکنون به این
باشگاه حاکم است ،نمیتوانند حائز صالحیت و شرایط الزم برای تملک بخشی
ازسهامباشگاهباشند.
وی با انتقاد از فروش سهام این باشگاه گفت :نحوه واگذاری باشگاه به بخش
خصوصی هم باید متناسب با جایگاه ،سابقه و هویت آنها صورت پذیرد .به نظر
بنده روش درست این است که باشگاه را به اهلش واگذار کنند.
واگذاری سهام به جای فروش
ً
کارشناس فوتبال تاکید کرد :اصال بحث فروش سهام استقالل نباید مطرح
باشد و باید «واگذاری سهام» به جای «فروش سهام» صورت گیرد .سئوال

کلیدی و اصلی من این است که مگر دولت باشگاه استقالل را خریده که حاال
قصد فروش آن را دارد؟ من در مورد استقالل صحبت میکنم .دولت بعد از
انقالب امالک و اموال این باشگاه را در اختیار گرفته و تملک نموده است و تنها
امتیاز فوتبال و برند آن را باقی گذاشت .نوع مدیریت دولتی هم در ده-بیست
سال اخیر این باشگاه را با انبوهی از بدهیهای انباشته مواجه کرده است.
حاال دولت میخواهد همین برند را با انبوهی از بدهیهایی که باعث آن بوده
بفروشد؟
اولیایی اظهار کرد :مگر روز اول دولت برای این برند پول داده که حاال قرار است
از آن پول در بیاورد؟ این پولی که گفته میشود از فروش سهام حاصل میشود
قرار نیست به جیب باشگاه بیاید ،بلکه به خزانه واریز میشود .بدون توجه به
تامین هزینههای تیم داری برای آینده بحث فروش سهام از اول هم اشتباه بود و
باید واگذاری سهام جای آن را بگیرد .وقتی قرار نیست پول فروش باشگاه خرج
خود باشگاه شود ،پس باید به جای فروش سهام ،آن را واگذار کنند.
هواداران و پیشکسوتان باید در اولویت باشند
وی اضافه کرد :برای واگذاری سهام هم باید پیشکسوتان و هواداران در اولویت
قرار بگیرند .حتی بعضی از اهالی رسانه هم میتوانند در این لیست باشند .این
نوع مدیریت ،مدیریت جمع سپاری است .این شیوه درست شیوهای است که
در اسپانیا عمل میشود و باشگاههای بزرگی مثل رئال مادرید و بارسلونا با همین
شیوه اداره میشوند .دولت باید به جای آنکه سهام استقالل را بفروشد و پول آن
را به خزانه بریزد ،این سهام را به اهلش که هواداران و پیشکسوتان و خبرنگاران
است اعطا کند.
مدیریتپیمانبهترینشیوهبرایادارهباشگاه
مدیرعامل سابق باشگاه استقالل در خصوص نحوه درآمدزایی و اداره باشگاه
نیز چنین گفت :بدیهی است که انبوهی از هواداران ،پیشکسوتان و اصحاب
رسانه که حاال سهامدار باشگاه هستند ،نه قادر به اداره باشگاه هستند و نه
میتوانندهزینههایآنراتامینکنند.پسشیوهادارهباشگاهبهصورتمدیریت
پیمان امکان پذیر خواهد بود.
اولیایی تصریح کرد :مدیریت پیمان که در نحوه واگذاریها در قوانین سازمان
خصوصی سازی و خود دولت وجود دارد و تجربه شده ،میتواند در دوران گذر

دخترتاریخسازوزنهبرداریایران:

ایستادن روی سکوی سوم قهرمانی جهان قابل توصیف نیست

نخستین مدالآور وزنهبرداری دختران در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان گفت :خدا را شکر که در مسابقات قهرمانی جهان
در ازبکستان به سه مدال برنز رسیدم .خیلی خوشحالم و احساسم برای ایستادن روی سکوی سوم مسابقات قهرمانی جهان قابل
توصیفنیست.
یکتا جمالی در خصوص کسب مدال برنز رقابت های قهرمانی جوانان جهان اظهار داشت :اولین تجربهام در مسابقات جهانی
ازبکستان خوب بود و حس بسیار عالی نسبت به این رقابتها داشتم و سطح مسابقات هم خیلی باال بود.
وی درباره اینکه به عنوان اولین دختر ایرانی در این رقابت ها به مدال رسیده است و احساس خود بابت این افتخار آفرینی ،گفت:
خدا را شکر توانستم در مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان سه مدال برنز را کسب کنم و حس خیلی خوبی داشتم و و خیلی
خوشحالبودمونمیدانماینحسراچگونهتوصیفکنم.ایستادنبرسکویسوممسابقاتقهرمانیجهانقابلتوصیفنیست.
دارنده مدال برنز قهرمانی نوجوانان جهان عنوان کرد :رقبای خوبی در این مسابقات از کشورهای مختلف حضور داشتند و
رکوردهایم با یک تعدادی از آنها نزدیک به هم بود .وی با اشاره به اینکه در این مدت مشکل چندانی در تمرینات نداشته است،
افزود :همه شرایط ما در اردوها عالی بود و هیچوقت در تمرینات به مشکلی برخورد نکردم .جمالی تصریح کرد :از زمانی که
وزنهبرداری زنان در ایران شروع شد ،تعداد ورزشکاران عالقمند به این رشته زیاد شده است و خیلی پیشرفت کردند و باز هم جای
پیشرفت دارد و اگر این روال همینطور ادامه یابد خیلی آینده وزنهبرداری زنان روشن خواهد بود.
وی با تشکر از حمایتهای فدراسیون خاطرنشان کرد :در این مدت فدراسیون زحمات زیادی کشید و باید از مسووالن نیز برای
برگزاری اردوها و تمرینات مداوم و خوب تشکر کنم.
«یکتا جمالی» وزنهبردار دسته  ۸۷کیلوگرم تیم ملی جوانان دختر ایران روزیکشنبه در پیکارهای جهانی تاریخ ساز شد .او
توانست با ثبت وزنه ۹۲کیلوگرم در حرکت یکضرب ۱۱۶،کیلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع ۲۰۸کیلوگرم به سه مدال برنز
دست یابد و اولین مدالهای تاریخ وزنهبرداری زنان کشورمان را در مسابقات جهانی کسب کند.

هم در شرایط واگذاری برای اداره باشگاه مورد اجرا قرار گیرد.
با شیوه مزایده عمومی و مدیریت پیمان
وی تاکید کرد :مدیر پیمان میتواند خودش از برند باشگاه درآمدزایی کرده و
ً
هزینههای آن را تامین کند؛ قطعا باشگاهی مثل استقالل با میلیونها هوادار
ً
نه تنها در این صورت میتواند از نظر هزینه به خودکفایی برسد ،بلکه قطعا به
سوددهی هم خواهد رسید.
اولیایی خاطرنشان کرد :متاسفانه در شرایط کنونی کماکان ورزش و فوتبال
کشور از دولتی بودن رنج میبرد .در این راستا میتوان از گسترش ویروس کرونا
برای اثبات این ادعا یاد کرد؛ چرا که بسیاری از باشگاههای ورزشی دنیا اعالم
کردند که تبعات ناشی از گسترش این ویروس بر درآمدهای آنها تاثیر گذاشته
و حتی خواستار کاهش قرارداد و دستمزد بازیکنان شدند و برخی از باشگاهها
نیز اقدام به دریافت وام از سیستم بانکی کردند .این در حالی است که در کشور
ما نه تنها هیچ باشگاهی بابت کرونا و مشکالت درآمدی اعالم نارضایتی نکرد،
بلکه دستمزد کادر فنی و بازیکنان باشگاهها در دوران کرونا نیز افزایش پیدا کرد.
سرخابیها برای واگذاری نقشه راه ندارند
مدیرعامل پیشین استقالل گفت :نگاهی به تاریخچه واگذاری باشگاهها در
کشور نشان میدهد در نوعی بالتکلیفی در زمینه واگذاری دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس به سر میبریم ،به عنوان مثال در سال ۸۳تصمیم به واگذاری۱۰۰
درصد سهام باشگاه پرسپولیس از طریق مزایده گرفته شد و در مرداد سال ۹۰
برند سرخابیها ارزش گذاری شد ،اما به مزایده نرسید .در مهر سال  ۹۰این دو
باشگاه از گروه یک واگذاریها به دو منتقل شدند؛ در بهمن سال ۹۲نمایندگان
مجلس با واگذاری آنها از طریق فرابورس مخالفت کردند و در مرداد  ۹۴پس از
چهار مزایده ناکام سرخابیها به گروه  ۳واگذاریها منتقل شدند .سرانجام در
زمستان ۹۷از گروه ۳خارج شدند که مجموع این عوامل نشان از نداشتن نقشه
راه برای واگذاری این دو باشگاه در کشور دارد.
در پاسخ به چرایی عدم واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس ،اولیایی
گفت :با توجه به شرایط کنونی فوتبال و اقتصاد کشور همین بس که نخستین
و تنها تجربه خصوصیسازی کشور به باشگاه راه آهن در سال  ۹۰برمیگردد،
که خصوصیسازی شکست خوردهای لقب گرفت .بنابراین باید از این واگذاری
درس گرفت و با آسیبشناسی مناسب اقدام به واگذاری دو باشگاه پر طرفدار
آبی و قرمز کرد.
شرایط بورس برای واگذاری سرخابیها فراهم نیست
اولیایی در خصوص مدل واگذاری تصریح کرد :مدل طراحی شده برای
واگذاری این دو باشگاه عرضه سهام در فرابورس است که با توجه به شرایط بد
بازار سرمایه طی ماههای گذشته بویژه نقد شوندگی این بازار ،باید از این دید نیز
نحوهباشگاهاستقاللوپرسپولیسمدنظرقرارگیرند.هدفخصوصیسازیدو
باشگاه استقالل و پرسپولیس انتقال مدیریت و مالکیت آنها به بخش خصوصی
است ،که این پرسش مطرح میشود که آیا با فروش درصدی از سهامشان در
فرابورس این هدف تحقق پیدا خواهد کرد یا نه؟
وی ادامه داد :همچنین یکی از مشکالت و معضالت واگذاری سرخابیها
موضوع درآمدزایی آنها است .در صورت واگذاری این دو باشگاه ،این پرسش
پیش میآید که خریدار در مقطع کنونی از چه منابعی قرار است درآمدهای این
دو باشگاه را تامین کند؟ ضمن اینکه موضوع اهلیت خریداران سرخابیها نیز از
دیگر موضوعات قابل طرح در این زمینه است.
پیشنهادواگذاریسرخابیهابهروشپیمانمدیریت
عضو هیات موسس اتحادیه مدیران کشور گفت :اصل خصوصیسازی دو
باشگاه استقالل و پرسپولیس موضوعی قابل دفاع و تاکید است ،اما در شرایط
کنونی اقتصاد و فوتبال بویژه به لحاظ موضوعات درآمدزایی و از سوی دیگر
شرایط بازار سرمایه ،واگذاری این دو باشگاه از طریق فروش بخشی از سهام در
فرابورس توصیه نمیشود .از این رو با توجه به مشکالت موجود ،برای گذر از
مرحله دولتی به خصوصی ،نیاز به دوران گذار داریم که بهترین شیوه واگذاری در
این زمینه روش پیمان مدیریت است.

آخرین بخت مهدی زاده برای کسب سهمیه بازیهای المپیک ؛

کاراتهکای قم در اندیشه تکرار خاطرات شیرین پاریس

کاراتهکای ملیپوش و پرافتخار استان قم پس از خاطرات به یادماندنی سال 2012قهرمانی جهان با سفر دوباره به
پاریس آخرین بخت خود را برای کسب سهمیه بازیهای المپیک مورد آزمایش قرار خواهد داد.
برپایه این گزارش  ،کاراتهکای ملیپوش و پرافتخار استان قم امیر مهدیزاده است که سال  2012نخستینبار
همراه با تیم ملی بزرگساالن ایران به رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در شهر پاریس فرانسه اعزام شد و به عنوان
یکی از چهرههای شگفتیساز آن مسابقات به مقام قهرمانی و نشان طالی وزن منهای 60کیلوگرم دست یافت.
مهدیزاده در آن تورنمنت معتبر نخستین طالی جهانی را به ویترین افتخارات خود افزود و بعد از آن نیز در دو دوره
دیگرحضوردرپیکارهایقهرمانیکاراتهدنیابهیکطالویکبرنزدستیافت،ضمناینکهدرکارنامهموفقیتهای
وی دو طال و یک برنز قهرمانی آسیا ،دو طال و نقره بازیهای آسیایی ،طال و نقره دانشجویان دنیا و جام جهانی کاراته
و چندین مدال ارزشمند دیگر از میادین داخلی و بینالمللی به چشم میخورد.
اما تنها جای خالی ویترین افتخارات مهدیزاده ،سهمیه و مدال المپیک است ،به همین دلیل ستاره کارات ه قم در
ماههای اخیر به آب و آتش میزند تا در آخرین سالهای دوران ورزش حرفهای خود به این موفقیت نیز دست یابد،
بر این اساس مهدیزاده تنها یک شانس دیگر برای رسیدن به این مهم دارد.
مهدیزاده که به دلیل تغییر وزن در بیش از یک سال و نیم اخیر همواره در میادین مختلف با ناکامی مواجه بوده،
در مسابقات اخیر کاراتهوان نیز با شکست مواجه شد تا تمام انرژی و حواس خود را از این پس به رقابتهای کسب
سهمیهالمپیکدرشهرپاریسفرانسهمعطوفکند.
بر همین اساس مهدیزاده این روزها در اردوی تیم ملی است تا در اوج آمادگی به مسابقات گزینشی المپیک در
پاریس برود ،رقابتهایی که آخرین انتخابی برای المپیک توکیو محسوب میشود و روزهای ۲۱الی ۲۳خرداد ماه
به انجام خواهد رسید تا مهدیزاده در صورت کسب مقام جواز حضور در المپیک را کسب کند.

مراقبشیطنتهایغیرفوتبالیدربحرینباشیم؛

ایران در آسیا تنهاست

تیم ملی فوتبال ایران درحالی روز دوشنبه رهسپار بحرین
شد که دادگاه حکمیت ورزش ( )CASبرای پرونده شکایت
فدراسیون فوتبال ایران هیچ رایی صادر نکرد .آنچه از این شکایت
فدراسیون فوتبال به این دادگاه باقی ماند،چیزی جز هزینه
میلیاردی در این شرایط بد مالی فدراسیون نیست.
هرچه بود ،پرونده این شکایت به نتیجه نرسید تا مسئوالن
ذیربط در تیم ملی فوتبال بدانند که باید با آمادگی کامل عازم
بحرین شوند و مراقبت کنند دردسر غیرفوتبالی برای آنها ایجاد
نشود؛ زیرا تجربه بازیهای گذشته نشان داده که بحرینیها
در این زمینه تبحر دارند .بر این اساس از اکنون باید تدابیر
ویژهای در نظر گرفته شود و از هرنظربه ویژه روحی ،آمادگی
ذهنی را برای همه ارکان تیم و بازیکنان ایجاد کنند تا در دام
فضاسازیهایحریفقرارنگیرند.
داستاندورافتخاربحرینیها
داستان دور افتخار بحرینیها با پرچم عربستان را بهیاد دارید؟
سالها پیش تیمهای ملی ایران و بحرین در مسابقات مقدماتی
جام جهانی برابر هم قرار گرفتند و تیم ملی فوتبال کشورمان ،در
حالی که امکان تعیین سرنوشت خود را در اختیار داشت ،در یک
بازیی ضعیف و ضعف روحی ،مغلوب بحرین شد و امکان صعود
به جام جهانی  ۲۰۰۲را از دست داد .در پایان بازی ،آنچه شاهد
بودیم ،دور افتخار بحرینیها با پرچم عربستان در ورزشگاه بود!
ایران در آسیا تنهاست
بحرین تالش میکند با انتخاب زمین بازی ،شرایط را به نفع
خود تغییر دهد .شیخ سلمان ،رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا
بحرینی است و باید بدانیم که آنها از نظر ارتباطات و روابط

پشتپرده ،قویتر از ما هستند .ایران در آسیا تنهاست و صندلی
ی  AFCبیمصرف است!
ایران در هیأت اجرای 
مهدیتاج،نایبرئیسایرانیکنفدراسیونفوتبالآسیا،رئیس
کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی و عضو کمیته اجرایی ،نشان
داده که هیچ اثرگذاری ندارد و این مهم با حذف فوتبال ساحلی
از جام جهانی روسیه و حتی انتخاب میزبانی بحرین به اثبات
رسید.
حساب عراق از بحرین جداست
بازی با عراق همیشه سخت بوده ،هست و خواهد بود؛ اما
حساب عراق از بحرین جداست .بحرین در حال پیشرفت است
و هیچ کشوری هم بدش نمیآید با حضور در جام جهانی در دنیا
دیده شود.
رفتن به جام جهانی شانسی است که هر فوتبالدوستی را وادار
میکند به شناخت بحرین ،عراق و  ...عالقهمند شود .اگر در
ایران میزبانی میکردیم ،عدالت اجرا میشد اما به دلیل تنهایی
ما در آسیا و همچنین ضعف فدراسیون پیشین ،با وضعیت
کنونیمواجههستیم.
بدون تردید بحرین و عراق را میتوانیم به راحتی شکست
دهیم .مهم این است که ما در زمان رویارویی با بحرین و عراق در
سطح باالیی از لحاظ روحی و روانی باشیم.
آنچه بیشتر از وضعیت آبوهوای بحرین سبب نگرانی شده،
حاشیهسازی و شیطنتها علیه تیم ملی است .تیم ملی ایران تا
کنون  ۶بار در منامه با بحرین بازی کرده و حاصل آن  ۲تساوی و
 ۴باخت بوده که امیدواریم این طلسم شکسته شود.
در این زمینه علی دایی ،ملیپوش اسبق تیم ملی نیز

در گفتوگو با یک روزنامه ورزشی ،معتقد است که بحرین،
سختترین مسابقه تیم ملی ایران در این بازیها خواهد بود.
«این تیم میزبان مسابقات است و در دیدار قبلی موفق به
شکست ایران شده است .حاال میخواهد به هرقیمت ممکن در
کشور خود برابر تیم ما موفق شود و از این گروه صعود کند .باید
خیلیمراقببحرینیهاباشیم».
اما با وجود این نگرانی ،دایی نیز تاکید دارد که با توجه به
پتانسیل و توانمندی بازیکنان ایران ،نباید نگران شد« :اگر
بخواهم درباره تیم ملی ایران صحبت کنم باید ابتدا به نیروی
انسانی تیم ملی اشاره کنم .میتوانید تکتک این بچهها را از
درون دروازه تا خط دفاع ،هافبک و حمله ارزیابی کنید تا بدانید
چه سرمایه عظیمی دراختیار داریم .حق این بچه ها صعود به
جام جهانی است اما متأسفانه امروز صعود از گروه خودمان به
دغدغهای بزرگ تبدیل شده است ...امیدوارم بچه های غیرتمند

تیم ملی کشورمان داخل زمین با ارائه یک بازی قدرتمند ،جواب
حریف را داده و برنده از زمین خارج شوند ...ما باید هر  ۴بازی
خودبرابرعراق،بحرین،کامبوجوهنگکنگراببریمتااینکهدل
به قضا و قدر ببندیم .از این ۴بازی فقط برد میخواهیم .هرچند
کارآسانیدرپیشنخواهیمداشت».
محل و ساعت برگزاری بازیهای تیم ملی
پنجشنبه ۱۳خرداد:
ایران  -هنگ کنگ /ورزشگاه المحرق ،ساعت۱۷:۳۰
دوشنبه ۱۷خرداد:
ایران  -بحرین؛ ورزشگاه ملی بحرین ،ساعت۱۹:۳۰
جمعه ۲۱خرداد:
کامبوج  -ایران /ورزشگاه خلیفه ،ساعت۱۷:۳۰
سهشنبه ۲۵خرداد:
ایران  -عراق /ورزشگاه خلیفه ،ساعت۱۹:۳۰
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سخنگوی وزارت امور خارجه :

گفت و گوهای وین را با وسواس ادامه میدهیم

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه گفت و گوهای وین را با وسواس ادامه
میدهیم،گفت:درمذاکراتویندرهرسهکارگروهپیشرفتهایقابلتوجهیداشته
است ولی موضوعات کلیدی باقی مانده است.
بزاده»صبحامروزدرنشستخبریصبحدیروزخودبااصحابرسانه،
«سعیدخطی 
ضمن تسلیت سالروز رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی ،به تحوالت سیاست خارجی
در یک هفته اخیر اشاره کرد و گفت :آغاز دور پنجم گفتگوهای ایران و اعضای
برجام را در این هفته داشتیم که در سطح کارشناسی پیگیری میشود .همچنین
سفر محمدجواد ظریف به جمهوری آذربایجان و ارمنستان را داشتیم .ضمن اینکه
نخستین دور گفتگوهای حقوق بشری ایران و نیوزلند هم این هفته برگزار شد.
وی با اشاره به ارسال محموله اهدایی  ۳۰۰دستگاه اکسیژنساز به هند و بازگشت
دانشجویان ایرانی از این کشور اظهار داشت :عالوه بر این روز شنبه سفر وزیر دارایی
عراق را به ایران داشتیم که با همتایان خود دیدار کردند .همچنین دیروز سفر معاون
نخستوزیر جمهوری آذربایجان را داشتیم .امروز هم میزبان وزیر کشور تاجیکستان
خواهیمبود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات اولیانوف مبنی بر عدم تصمیمگیری
برای آغاز دور ششم مذاکرات در وین تصریح کرد :من موضع ایران را در هفتههای
متوالی عرض کردم که با وسواس گفتوگوهای وین را ادامه میدهیم .هر دور قابلیت
دور پایانی بودن را دارد و اساسا نباید تعجیل کنیم .مذاکرات در وین پیشرفتهای
خوب و قابل توجهی در هر سه کارگروه داشته ،ولی موضوعات کلیدی باقیمانده
است .این موضوعات هم باید با دقت صورت بگیرد.
تهران بیشترین ارتباطات را با باکو و ایروان دارد
بزاده در پاسخ به سوالی درباره دستاوردهای سفر ظریف به باکو و ایروان
خطی 
خاطرنشان کرد :تحوالت در مرزهای ایران و منطقه قفقاز از اهمیت زیادی برای
جمهوری اسالمی برخوردار است و تمرکز این سفر هم بر پیگیری روند صلح بود.
وی ادامه داد :ایران همواره بیشترین ارتباط را به این پایتختها داشته و در سفر
وزیر امور خارجه جزئیات تحوالت مورد بحث قرار گرفته و همچنین مصوبات دوجانبه
پیگیریشدهاست.
این دیپلمات ارشد درباره سفر معاون نخستوزیرعراق به ایران و علت عدم امضای
تفاهمنامه ابراز داشت :این سفر متمرکز بر اسناد باالدستی بود .درخصوص ارتقای
روابط دوجانبه و تسویه بدهی عراق به ایران مورد توجه قرار گرفت و اطمینان داده شد
اگر عراق اقدامات مناسبت را در خصوص تعدیل بدهی انجام دهد ،در ادامه مسیر
مشکلی نخواهد بود .این سفر همچنین در ادامه سفر معاون اقتصادی وزیر امور
خارجه به عراق صورت گرفته بود.
نامی جز نسلکشی برای تراژدی انسانی در تاریخ کانادا نمیتوان گذاشت
بزاده درباره خبر انتقال  ١٢۶میلیون دالر از عراق به کواکس برای خرید
خطی 
واکسن بیان کرد :میزان بدهی عراق به ایران مشخص است و توافقاتی برای تسویه
بدهی صورت گرفته که این مسئله هم مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره خبر پیدا شدن گور دسته جمعی کودکان بومی در
کانادا یادآور شد :یک تراژدی بزرگ انسانی در تاریخ کانادا قرار دارد که نامی جز
نسلکشی برای آن نمیتوان گذاشت .جای تأسف است کشوری که خود را پشت
نقاب بشردوستانه پنهان میکند ،چنین فجایعی را در تاریخ خود دارد .مسئله بومیان
همچنان جزو موارد مهم در تاریخ کانادا است و من با جامعه بومیان کانادا ابراز
همدردیمیکنم.
به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی ،دولت کانادا باید همیشه به یاد داشته باشد
که هر زمان خواست ژست بشردوستانه بگیرد ،اول این موارد را در کشور خودش پیاده
کند.
آمریکا نفتی از ایران خریداری نکرده است
وی درباره خبر رویترز مبنی بر خرید یک میلیون بشکه نفت ایران از سوی آمریکا
عنوانکرد:جزییاتیندارم،اززمانبیلکلینتون،رئیسجمهوراسبقآمریکابهخاطر
قوانینی که گذاشتند ،نفتی از ایران خریداری نشده است .شاید منظورشان موضوع
دیگری باشد که االن جزییاتش ندارم و اظهارنظر خاصی نمیتوانم بکنم.
خبرنگاری درباره بازداشت یک گردشگر فرانسوی در ایران سوال کرد که سخنگوی

دستگاه دیپلماسی پاسخ داد :من اطالعی از جزئیات ندارم.
وی درباره برخی خبرها مبنی بر تالش غرب برای طوالنی کردن روند مذاکرات
وین گفت :هیچ بنبستی در مذاکرات وین وجود ندارد و به بررسی مسائل کلیدی
رسیدهایم .نه عجلهای برای توافق داریم و نه اجازه میدهیم مذاکرات دچار فرسایش
شود .اگر گفتوگوها نیاز به تصمیماتی در تهران باشد ،قطعا این موارد در پایتخت
مطرح خواهد شد .آمریکا یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد که آیا میخواهد میراث
دولت قبلی را ادامه دهد یا خیر.
در حال رایزنی با عربستان درباره اعزام زائران به حج هستیم
بزاده درباره آخرین تحوالت مربوط به گفتوگوهای ایران و عربستان اظهار
خطی 
داشت :هیچگاه مرسوم نیست جزئیات مذاکرات پیش از حصول توافق در رسانهها
مطرح شود .گفتوگوها در فضای سازندهای در حال پیشرفت است و امیدواریم که
بتوانیمبهنتیجهسازندهایبرسیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامهای برای اعزام زائران به حج امسال وجود دارد،
تصریحکرد:درحالرایزنیدراینموضوعهستیموبایدببینیمنتیجهچهخواهدبود.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال
که آیا آمریکا پذیرفته تحریمهای ترامپ را بردارد ،خاطرنشان کرد :موضع ایران این
است که همه تحریمهایی که ترامپ علیه ایران اعمال کرده است ،با هدف محروم
کردن مردم ایران از مواهب برجام صورت گرفته و هدفمند هستند .ما نظرمان را قاطع
و روشن بیان کردهایم و در موضوعات کلیدی باید تصمیمات مهمی گرفته شود .ما
براساس همان دستورالعملی که از روز اول داشتیم ،مسیر را ادامه میدهیم.
هشدارمیدهمهیچکسیاشتباهمحاسباتینکند
بزاده درباره خبر منتشر شده مبنی بر اینکه دو ناو ایرانی به مقصد ونزوئال در
خطی 
حال حرکت هستند و تهدیدهای آمریکا در این خصوص ابراز داشت :ایران همواره در
آبهای بینالمللی حضور دارد و این حق را براساس حقوق بینالملل دارد و میتواند
در آبهای بینالمللی حضور داشته باشد .هیچ کشوری نمیتواند به این حق تعدی
کند.
وی اضافه کرد :هشدار میدهم که هیچ کسی اشتباه محاسباتی نکند .آنهایی که
درخانههایشیشهاینشستند،مراقبباشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تمهدیات وزارت امور خارجه برای برگزاری
انتخابات در خارج از کشور ابراز داشت :وزارت امور خارجه ستادی در داخل

وزارتخانه دارد که معاون کنسولی مسئولیت این ستاد را برعهده دارد .مسئولیت
برگزاری انتخابات در خارج از کشور با وزارت امور خارجه است .دیروز هم نشستی
در این خصوص در وزارت خارجه برگزار شد .سفارتخانهها و سرکنسولگریها
دستورالعملهایالزمراگرفتهاند.
گفتوگوهای وین هیچ ارتباطی به مسائلی از جمله زندانیان ندارد
بزاده درباره آخرین وضعیت گفتوگوها برای تبادل زندانی با آمریکاییها
خطی 
و تکذیب آن بیان کرد :آنچه تکذیب میشود این است که گفتوگوهای وین هیچ
ارتباطی به مسائلی از جمله زندانیان ندارد .برای جمهوری اسالمی آزادی اتباعی که
به گروگان گرفته شد ه و به ناحق و به بهانههای واهی در زندانهای آمریکا هستند،
اولویتاست.
به گفته این دیپلمات ارشد ،اگر آمریکا این موضوع انسانی را تسهیل کند ،فضای
بهتری برای گفتوگوها در وین ایجاد میکند .اگر شرایط فراهم شود ما ذرهای تردید
نخواهیم کرد که اتباع خود را نجات دهیم.
ویهمچنیندربارهکشتیآزادشدهایرانیتوسطاندونزییادآورشد:دربارهکشتی
توقیف شده ایران ،بارها سفیر اندونزی در ایران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
در سفر وزیر امور خارجه به این کشور که همراه با پیام رئیسجمهور درخصوص ارتقای
روابط دوجانبه بود ،در این زمینه هم گفتوگوهایی شد و شرایط و ابعاد آن مورد تبادل
نظر دو طرف قرار گرفت.
 ۹۹درصد سند راهبردی همکاریهای ایران و افغانستان آماده شده است
بزاده ،البته دادگاه هم عمده اتهامات کشتی را وارد ندانست و بخشی
به گفته خطی 
را هم که پذیرفت ،بخشی بود که دادگاه صالحه اندونزی نشان داد در بستر قضایی
بی طرفانه این موضوع حل و فصل شده است .همه بدانند که ایران در خصوص
دریانوردی و حقوق بینالملل بسیار دقیق است و این دقت و وسواس را در خصوص
دوستانمانبیشترداشتیم.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص سفر معاون وزیر امور خارجه به کابل و آخرین
تحوالت سند جامع دو کشور عنوان کرد :آینده ،صلح و ثبات در افغانستان تمرکز
اصلی ما بوده است ۹۹ .درصد سند راهبردی همکاریهای دو کشور مدتها است
که آماده شده و فقط یکی ،دو موضوع است که دولت افغانستان تصمیم خود را اعالم
نکرده است .ضمن اینکه سندهای راهبردی ،سندهای این دولت و آن دولت نیستند.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی
درباره انتخابات پیش رو در عراق و دستگیری یکی از سران الحشدالشعبی گفت:
روابط ایران و عراق تاریخی و پر از ابعاد روشن و چند الیه است .ما همواره همه
را در داخل عراق دعوت کردیم که در چارچوب سازوکارهای عراقی به حل و فصل
اختالفاتخودشانبپردازند.
لیست بلندباالیی از اقدامات مخرب آمریکا و متحدانش در منطقه وجود
دارد
خطیبزده ادامه داد :قطعا درباره موضوعاتی که در داخل عراق است ،اظهارنظر
خاصی نمیکنیم و همیشه از همه توان خود استفاده کردیم که عراق هر روز بیش از
پیش در حال ثبات ،امنیت و آرامش قرار داشته باشد.
وی درباره اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا اظهار داشت :اینکه آمریکا و
مقاماتش چه عنوان میکنند به خودشان مربوط است ،ولی ما از حقوق ملت ایران
کوتاه نخواهیم آمد .برجام نه بیشتر و نه کمتر باید عینا اجرا شود .درباره برجام جدید
هم هیچ وقت گفتوگویی نبوده است و مذاکره جدیدی با آمریکا نداشتیم.
این دیپلمات ارشد درباره اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره تالش این کشور
برای تقویت و طوالنیتر شدن برجام تصریح کرد :مقامات آمریکایی به جای اینکه
سعی کنند دشمن قسم خورده برجام را راضی کنند ،بهتر است به تعهدات خود ذیل
قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام برگردند .تنها انتخاب و راهحلی که بر روی میز وجود دارد،
برجامی است که در سال  ۲۰۱۵امضا شده است و این بهترین چیزی است که دولت
فعلی آمریکا میتواند به آن فکر کند.
بزاده افزود :اگر قرار باشد موضوعات دیگری حتی درباره آن فکر هم شود،
خطی 
لیست بلندباالیی از اقدامات مخرب آمریکا و متحدانش در منطقه وجود دارد که اگر
آمریکا آماده است درباره آنها گفتوگو کند ،قطعا لیست اقداماتش فراوان است.

روزهای شلوغ نمایندگان در ستادهای نامزدهای اصولگرا ؛

بهارستاننشیناندرسودایپاستور

از میان  ۵۹۲داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،نام  ۶نماینده
پارلماننیزبهچشممیخوردکهدرنهایتدونفرآنهابرایادامهرقابتهایانتخاباتیاز
سوی شورای نگهبان احراز صالحیت شدند .دو نفری که آمده بودند تا ۴سال مطالبات
موکلینخودرادرساختمانپارلماندنبالکنندامامسیربهنیمهنرسیده،هوایپاستور
به سرشان زد.
هر روز از تریبون مجلس به این و آن حمله میکنند که مردم مشکالت اقتصادی دارند و
ما آمدهایم که چنان کنیم و چنین کنیم .آمدهایم مجلس را به راس امور بازگردانیم و دهها
وعده دیگری که به جامعه هدف کمتعداد خود میدهند ،اما نگاهی دقیقتر به اخبار
انتخابات نشان میدهد که بیش از بهارستان ،حال و هوای پاستور به سرشان زده است؛
از دولت  ۲۴ساعته سخن میگویند ،در حالی که امروز سرشان در ستادهای انتخابات
ریاستجمهوری گرم شده و مشخص نیست برای مردم ،وکیل چند ساعته هستند.
نمایندگانی که بهارستان و قانونگذاری ،دیگر کمتر برایشان جذابیت دارد و یکی
پس از دیگری ،راهی ستادهای انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
میشوند .از میان هفت کاندیدایی که مجوز حضور در ماراتن انتخابات را دریافت
یزاده هاشمی
کردهاند ،دو تن نماینده مجلس هستند؛ نخستین نفر امیرحسین قاض 
نمایندهمشهداستکهزهراشیخی،نمایندهمردماصفهانرابهعنوانرئیسستادخود
منصوب کرد و نفر دوم ،علیرضا زاکانی نماینده قم است که روح الله متفکرآزاد ،نماینده
مردم تبریز رئیس و مالک شریعتی نماینده مردم تهران سخنگوی ستاد او هستند.
همچنین علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل که چند روز قبل موفق شد برای نایب
رئیسی مجلس ،اعتماد نمایندگان را جلب کند بهعنوان رئیس ستاد کشور و احمد
امیرآبادی فراهانی نماینده قم به عنوان رئیس ستاد اقشار رئیس فعلی قوه قضائیه
فعالیتمیکنند.
در کنار این اخبار ،میتوان به تشکیل «ستاد هماندیشی نمایندگان در حمایت
از رییسی» اشاره کرد که عصر روز شنبه  ۲۵اردیبهشت و ساعاتی پس از ثبتنام وی
تشکیلشد.ستادیکهمیتواننامافرادیمانندمحمدرضامیرتاجالدینینمایندهمردم
تبریز ،سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه و بویر احمد ،احمد حسین فالحی
نماینده مردم همدان و علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایالم را در میان اعضای آن
مشاهدهکرد.
نکته دیگر مطرح شدن «طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری» از همان
ابتدای شروع به کار مجلس است .موضوعی که نشان میدهد علیرغم شعارهای
معیشتی فراوان و پر سروصدای نمایندگان این دوره از مجلس« ،انتخابات» آن هم از نوع
ریاست جمهوری دغدغه مهم و اولویت اصلی نمایندگان دوره یازدهم است.
کسانی که با آرای حداقلی در انتخاباتی با پایینترین میزان مشارکت در ادوار پس
از انقالب بر کرسی سبز پارلمان تکیه زدهاند و به نظر میرسد که بدشان هم نمیآید
زمینه را برای روی کار آمدن دولتی با شرایط مشابه خود فراهم کنند؛ دولتی که محصول
مشارکتپایینومنتخباقلیتاماهمراهوهمفکربهارستاننشینانباشد.
حضورپرشمارنمایندگانمجلسشورایاسالمیدرستادهایانتخاباتیوآیندهنگری
برای قرارگیری احتمالی در پستهای وزارت یا چیدن پستها در دولت آینده ،آنجایی
بیشتر به چشم میآید که رهبر معظم انقالب در آخرین دیدار مجلسیها با ایشان،
نمایندگان را به پرهیز از تالش برای رسیدن به منصب وزارت یا پستهای اجرایی توصیه
کردند که تالشهای یادشده ،ادعای «والیتمداری» مجلسنشینان را هم زیر سوال
میبرد.

عباسسلیمینمین:

اصالح طلبان اگر معقول عمل کنند شانس پیروزی دارند
رقابتبینرئیسیومهرعلیزادهاست

عباس سلیمی نمین از چهرههای سیاسی اصولگرا با بیان
اینکهاصالحطلبانتالشدارندمظلومنماییکنندوازاینمظلوم
نمایی برای جذب رأی استفاده خواهند کرد ،اشاره میکند آنها
قطعا شانس پیروزی دارند اگر معقول عمل کنند.
«رئیسی طیف وسیعی از اصولگرایان و احتماال مهرعلیزاده
طیف اصالحطلبان را نمایندگی میکند ».این گزارهای است که
سلیمی نمین از چهرههای سیاسی اصولگرا درباره رقابت اصلی
کاندیداها عنوان میکند .او بر این باور است که اساسا با حضور
رئیسی ،نمیتوان منتظر ایجاد قطبی در انتخابات بود .
سلیمی نمین در گفت و گو با خبرآنالین ،کاندیدا نداشتن
اصالحطلبان را خالف واقع میداند و میگوید :وقتی محمود
زمانی قمی ،رئیس ستاد مهرعلیزاده میشود چگونه میتوان از
نداشتن کاندیدا از سوی اصالحطلبان سخن به میان آورد.
سلیمی نمین معتقد است که اصالح طلبان درحال بازی
پنهانی هستند و هنوز شانس پیروزی دارند
او از شگفتی انتخابات  ۱۴۰۰در صورت رأی آوری رونمایی
میکند و میگوید :اگر شخصیتی مثل آقای همتی رأی بیاورد
شگفتیخواهدشد.
سلیمی نمین این را هم گفت که سعید جلیلی اگر رئیس
جمهور نشود به دنبال تشکیل دولت سایه می رود.
مشروح مصاحبه با عباس سلیمی نمین از چهره های سیاسی
اصولگرارامیخوانید؛
*آقای سلیمی نمین! پیش بینی شما از انتخابات ۱۴۰۰
با توجه به کاندیداهایی که انتخاب شدند چگونه است و
اینکه رقابت اصلی را بین کدام یک از این کاندیداهای فعلی
میدانید؟
پیش بینی من این است که رقابت پر شوری را خواهیم داشت
و فکر میکنم رقابت بین آقایان رئیسی و مهرعلیزاده در نهایت
شکلگیرد.
رقابتبینرئیسیومهرعلیزادهاست
*استدالل شما برای این پیش بینی چیست؟ برخی رقابت
رامثالبینمحسنرضاییورئیسیمیبینندیاحتیهمتی
و رئیسی یا ...
چون آقای رئیسی طیف وسیعی از اصولگرایان را نمایندگی
میکند و احتماال آقای مهرعلیزاده طیف اصالحطلبان را
نمایندگیمیکند.
پیام حضور رئیس بنیاد باران در ستاد مهرعلیزاده
*ولی هنوز اصالحطلبان اعالم حمایتی از هیچ کاندیدایی
نکردهاند و از ابتدا هم گفتهاند ما کاندیدایی نداریم.
این خالف واقع است این اعالم کردن برای این است که مورد
هجمه واقع نشوند .در عین حال تا حدودی هم میخواهند آرام
و پنهان ،کارشان را پیش ببرند وگرنه وقتی که (محمود زمانی
قمی) رئیس بنیاد باران رئیس ستاد آقای مهرعلیزاده میشود،
معنادارد.
شورای نگهبان به اصالحطلبان خدمت کرده است!

*یعنی تصور می کنید اصالحطلبان دارند پنهانی کار
میکنند و ...
اصالحطلبان به صورت پنهانی در حال فعالیت انتخاباتی
هستند تا از مظلومیتشان استفاده کنند .در واقع با این احساس
که اصالح طلبان در انتخابات حضور ندارند ،رقابت را به درون
اصولگرایان بکشانند و به بیانی ،اصولگرایان را با هم درگیر کنند.
آنها میخواهند این تلقی را در اصولگرایان ایجاد کنند که رقیب
ندارند تا خودشان با خودشان درگیر شوند .همانطور که اشاره
کردم میخواهند از مظلومیتشان استفاده کنند و بگویند ما
کاندیدا نداریم ،همه کاندیداهای ما را رد صالحیت کردند در
حالی که اصال این گونه نیست یعنی اگر عملکرد شورای نگهبان
در مورد اصالح طلبان را ارزیابی کنیم در واقع شورای نگهبان یک
خدمتی به اصالحطلبان انجام داده است.
آقای جهانگیری که وضعیت بسیار نامطلوبی در جامعه
دارد ،اینکه صالحیت ایشان رد شده است خدمت بزرگی به
اصالحطلبانبودهچونخودشاننمیتوانستندآقایجهانگیری
را کنار بگذارند ،بنابراین ارزیابی شورای نگهبان کامال به نفع
اصالحطلبانبودهاست.
فضایانتخاباتقطبینخواهدشد
*با ترکیب کاندیداهای فعلی می توان در این انتخابات دو
قطبی را متصور باشید؟ یا اینکه از نگاه شما فضا به سمت
تک قطبی پیش می رود؟
تک قطبی که نداریم .به نظر من فضا اصال قطبی نخواهد شد،
چون آقای رئیسی شخصی بسیار اخالقی است بنابراین با یک
شخص اخالقی فضا قطبی نخواهد شد .زمانی فضا قطبی می
شود که کسی یا دو طرف اخالقیات را کنار بگذارند و تالش کنند
که شرایط بسیار شکنندهای را با اظهارات و نسبتهای ناروا حاکم
بسازند .من االن چنین فضایی را متصور نیستم.
به جز رئیسی شاید جلیلی رأی داشته باشد
*آقای سلیمی نمین! با توجه به اینکه کاندیداهایی که قبال
گفته می شد نقش کمکی را برای آقای رئیسی دارند االن
مدعی شده اند در صحنه می مانند ،ممکن است فضا را به
سمتچندکاندیداشدناصولگرایانپیشببرندیادرلحظه
آخرماشاهداستراتژیانصرافهستیم؟
هر دو این حالتها متصور است منتهی رای نخواهند داشت
یعنی به صورت مستقل شاید آقای جلیلی مقداری رای قابل
توجه داشته باشد وگرنه سایر کاندیدیداهای دیگر رای چندانی
نخواهند داشت ،حاال چه بخواهند بمانند و چه بخواهند ترجیح
دهند که کنار روند که به نظر من تفاوت چندانی در وضعیتشان
ندارد.
کاندیداهای غیررأی آوراگر عقل و درایت داشته باشند
کنارمیروند!
*با توجه به تجربه ای که شما در دوره های قبل دارید ،به
نظر شما این کاندیداهایی که خودشان هم میدانند که رای
چندان زیادی ندارند ،ممکن است در روزهای آخر خودشان

کناربروندیاخیر،میمانند؟
بله وقتی می بینند که در نظر سنجیها وضعشان خوب نیست
احتمال دارد کنار بروند ،یعنی قطعا این میزان عقل و درایت از
آنها،انتظاربسیارفوقالعادهاینیست.
مشارکت حداکثری شرط عقل است
*پیش بینی شما از مشارکت چیست؟ این ایده که برخی
می گویند مشارکت به هر قیمتی مهم نیست را شما می
پذیرید؟اینکهمیگویندمشروعیتنظامبهمشارکتنیست
یا مشارکت هیجانی ضروریت ندارد و ...را شما می پذیرید؟
این بحث که مشروعیت ،ارتباطی با مساله مشارکت حداکثری
ندارد ،بحث دیگری است ،مثل این است که شما نمره قبولی را
 ۱۰قرار می دهید و باالترین نمره هم  ۲۰است ،اگر کسی بتواند
 ۲۰بگیرد بسیار خوب است اما اگر  ۱۰هم بگیرد آن مشروعیت
الزم را برای ارتقا به سطح باالتر پیدا خواهد کرد .اینکه سخنگوی
محترم شورای نگهبان گفتند با آراء حداقلی هم در مشروعیت
تغییری ایجاد نمیشود سخن درستی است اما این بدین معنا
است که مشارکت باال می تواند بسیاری از مسائل ما را حل کند
و یک دولت مقتدری را به وجود آورد و این اقتدار هم تهدیدات
داخلی و هم تهدیدات بیرونی را منتفی می کند ،این شرط
عقل است که ما تالش کنیم مشارکت را به حداکثر برسانیم که
یک مانوری از اقتدار ملت ایران باشد و خود این نمایش اقتدار،
طبیعتابسیاریازمسائلرابهخوبیرقمخواهدزد،بنابراینقطعا
باید تالش کرد که مشارکت حداکثری داشته باشیم.
رو شدن بازی پنهانی اصالحطلبان موجب افزایش
مشارکتمیشود
*به نظر شما چند درصد مشارکت رخ میدهد؟
در شرایط کنونی مشارکت قابل پذیرش است یعنی یک
مشارکت مناسبی است ولی به نظر من هنوز رقابتها به صورت
جدی شروع نشده است و بسیاری از افراد هنوز تصمیم خودشان
را در ارتباط با مشارکت اتخاذ نکرده اند ،لذا من فکر می کنم اگر
مناظره ها شروع شود این درصد به سرعت افزایش پیدا میکند
و بسیاری تصمیم به مشارکت خواهند گرفت .ضمن اینکه،این
بازی پنهانکاری اصالح طلبان هم وقتی که رقابت انتخاباتی
یا مناظرات جدی شود پایان پیدا میکند ،طبیعتا فضا کامال
متفاوت خواهد شد و مشارکت افزایش پیدا میکند.
رئیسی پدیده است اما جلیلی نه
*آقای سلیمی نمین! در قسمتی از اظهاراتتان ،گفتید
قطبی ایجاد نمی شود با توجه به اینکه آقای سعید جلیلی و
ستادش رسما اعالم کردند که ما انصراف نمی دهیم و تا آخر
میمانیماینهاچقدرمیتوانندقطبانتخاباتیراایجادکنند
و مقابل آقای رئیسی قرار گیرند؟
با وجود آقای رئیسی ،سعید جلیلی ،موج چندانی نمی تواند
ایجاد کند که مثال یک قطب یا یک پدیده باشد .طبعا آقای سعید
جلیلی پدیده نخواهد شد ،آقای رئیسی می توانند یک پدیده
باشند اما آقای جلیلی قادر نخواهند بود که یک پدیده باشند.

ایشان یک عده طرفدارهای خاصی دارد که آن طرفداران خاص
هم گرایشهای مشخصی دارند و یک جمعیتی هستند که اگر
آقای جلیلی نباشد آنها هم مانند اصولگرایان رای خواهند داد
و اگر جلیلی باشد به ایشان رای خواهند داد .درست است که
تعدادرایطرفدارانجلیلی،بیشترازتعدادرأیسایرکاندیداهای
اصولگرا به غیر از آقای رئیسی است ولی آنگونه نخواهد بود که
تغییراتاساسیایجادکند.
جلیلیاهلسهمخواهینیستاما...
* تالش این روزهای سعید جلیلی را چگونه ارزیابی می
کنید؟ برای معاون اولی تالش میکند یا..
خیر ،آقای جلیلی اهل سهمخواهی نیست ولی از یک طرف
یک شخصیتی با یک عده طرفداران مشخص است.
جلیلیرئیسجمهور نشود ،دولت سایهرا تشکیل
میدهد
*پس یعنی اگر رئیس جمهور نشود کال کنار می رود و
مجددا دولت سایه میشود؟
حتماهمینطوراست.
*یعنی حتما همین کار را می کند؟
حتماهمینطوراست.
*آن دولت روحانی بود که جلیلی ،دولت سایه شد ،برای
آقای رئیسی یا هر اصولگرایی به نظر شما می شود دولت
سایه تشکیل شود یا خیر؟
دولت سایه ،آن هم به عنوان رقیب نمیشود ولی می تواند
درباره مسائل جاری جامعه به صورت مستقل کار کند یعنی او
در ارتباط با مسائل مختلفی که مبتالبه دولتها است کار خودش
را ادامه خواهد داد که حاال چه آقای رئیسی باشد یا شخصیت
دیگری در این مسند قرار داشته باشد ،.او کار خودش را در ارتباط
با بررسی مسائل جاری جامعه و مسائل نظری ادامه خواهد داد.
یارانههای  ۴۵۰هزار تومانی و وام  ۵۰۰میلیونی آرزوهای

کاندیداهااستنهواقعیت!
*آقای سلیمی نمین! اینکه برخی از کاندیداها یکسری
وعده ها می دهند ،مثال یارانه ۴۵۰هزار تومانی آقای رضایی
یا وام  ۵۰۰میلیونی .به نظر شما این وعده ها نگران کننده
است یا شما به این قضیه و به این کاندیداها امیدوار شدهاید؟
یقینا آن اندازه ناپختگی ندارم که به این وعده ها امیدوار باشم،
اما دیگر اینها بحثهای انتخاباتی است که ارزیابیهایی خودشان
دارند نه این که در سطح کالن به موضوع نگاه کنند و منابع عموم
را احصاء کنند ،اینها آرزوهایی است که بعضا بیان میکنند.
همتیاگر رأی بیاورد شگفتی خواهد شد
*به نظر شما ما می توانیم منتظر یک شگفتی در انتخابات
باشیمیاخیر؟
همواره میتواند این اتفاق رخ دهد .ما تجربیات گذشته را
داشتهایم از این رو عکس العملهای مردم یا حضور مردم در دقایق
آخر می تواند به گونه ای باشد که صحنه رقابتها را غیر قابل پیش
بینیکند.
*به نظر شما از بین این کاندیداها کدام یک از آنهااگر رئیس
جمهور شود شگفتی رخ میدهد؟
طبعا اگر شخصیتی مثل آقای همتی رأی بیاورد شگفتی
خواهدشد.
اصالحطلبان شانس پیروزی دارنداگر....
*از نظر شما اصالح طلبان از االن حذف شده اند یا با توجه
به آن فعالیت پنهانی که گفتید می توانند ورق را به نفع
خودشانبرگردانند؟
این احتمال است و بستگی به عملکرد معقول و تالش آنها برای
اقناع پایگاه رایشان و برخی از دیدگاه های غیر سیاسی دارد که
بتوانند نظر آنها را به طرف خودشان جلب کنند.
*پس می گویید آنها همچنان این شانس را دارند؟
بلهقطعادارند.
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 وعده های عجیب انتخاباتی!
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد:

تکذیب ریاست تهیه کننده گاندو بر ستاد هنرمندان رییسی
سخنگوی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رییسی اخبار منتشر شده درباره ریاست تهیه کننده گاندو
بر ستاد هنرمندان وی را فاقد اعتبار خواند و این خبر را تکذیب کرد .مهدی دوستی در اولین اظهار نظر خودپس از انتصاب
به این سمت ،افزود :آنچنان که حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی در روز ثبت نام مطرح کردند ،ایشان در ایام
انتخابات برنامهای برای تاسیس ستاد انتخاباتی نداشته و بر همین اساس اخبار مربوط به انتصابات در ستادهای ایشان
فاقد اعتبار است.وی اضافه کرد :بنابراین انتصاب «مجتبی امینی» تهیه کننده سریال گاندو هم بر ستاد هنرمندان این
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تکذیب میشود.هفتم خرداد برخی رسانهها مجتبی امینی تهیهکننده تلویزیون و دبیر
جشنوارهچلچراغرابهعنوانرئیسستادانتخاباتیهنرمندانرییسیمعرفیکردند.ویتهیهکنندهسریالگاندواستکه
با محتوای امنیتی در ایام نوروز روی آنتن رفت.

عبور تزریق واکسن کرونا در استان
قم از مرز  ۴۶هزار دوز
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :گزارشهای روزانه
کارشناسان این معاونت نشان میدهد که تا کنون بالغ بر ۴۶هزار دوز واکسن
کووید  ۱۹در استان قم تزریق شده است.
دکتر سیامک محبی در گفت و گویی اظهار کرد :برنامه واکسیناسیون علیه
کووید  ۱۹در استان قم از بهمن ماه  ۹۹با تزریق واکسن به کادر درمان آغاز
شد ،که تا کنون چهل و شش هزار و  ۹۵نفر واکسینه شده اند.
وی ،با عنوان این مطلب که واکسیناسیون در استان قم طبق سند ملی و
ابالغی وزارت بهداشت صورت میگیرد افزود :بر اساس این سند سالمندان و
گرو ه های پرخطر برابر ابتال به کرونا جزو نخستین گرو ه هایی هستند که باید
واکسن کرونا را تزریق کنند.
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم تاکنون  ۵۲درصد از
سالمندان باالی  ۷۰سال در قم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
محبی با اشاره به راه اندازی پایگاه خودرویی واکسیناسیون در قم تصریح
کرد :هدف تسریع روند واکسیناسیون و افزایش کیفیت ارائه خدمات به گروه
سنی ۷۰سال به باال است که هم ه روزه این پایگاه که در بلوار شهید سلیمانی
واقع شده از ساعت  ۱۷الی  ۲۱پذیرای مراجعان است.
محبی خاطرنشان کرد :بخشی از افراد باالی ۸۰سال به دلیل عدم مراجعه
ن ها محفوظ مانده اما
به مراکز هنوز واکسیناسیون نشد ه اند که سهمیه آ 
تاکید میکنیم هر چه زودتر به یکی از مراکز واکسیناسیون جهت دریافت
واکسن مراجعه کنند ،ضمن اینکه در حال حاضر فرایند واکسیناسیون در قم
شامل گروه سنی  ۷۰سال به باال است و زمان واکسیناسیون سایر گرو ه های
سنی نیز اعالم خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای
اسالمی شهر قم :

تردیدی درضرورت تکمیل پروژه
های نیمه تمام وجود ندارد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسالمی
شهر قم با اشاره به این شش الیحه ارائه شده گفت  :برای این شش الیحه
مانند الیحه اخذ ّ
مجوز تکمیل ساختمان شهرداری منطقه دو ،منطقه سه و
همچنین تکمیل یک سالن ورزشی ،حدود  ۶۰میلیارد تومان افزایش ردیف
پیشنهاد شده است که محل تأمین آن ها باید مشخص و واضح باشد.
مجید اخوان روز دوشنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم
افزود :البته برخی اعضای شورای اسالمی شهر بر این باور بودند که می توان
محل تأمین این بودجه را تا نیمه سال به تأخیر انداخت ،اما باید گفت بررسی
منطقی اقتضا می کند تا حتما محل تأمین در لوایح پیشنهاد شود و آن را به
آیندهموکولنکنند.
وی اضافه کرد :هیچ تردیدی در ضرورت تکمیل این پروژه ها وجود ندارد،
اما در عین حال و با توجه به این که حدود  ۲۰۰میلیارد تومان از بودجه سال
جاری شهرداری قم نیز از محل بند واو قابل وصول نیست ،الزم است تا محل
تأمین این اصالحیه ها مشخص شود.
اخوان ادامه داد :بنابراین باید گفت تصویب این گونه لوایح بدون در نظر
گرفتن منبع مشخص ،منطقی نیست و اگر هم این لوایح مورد تأیید شورای
اسالمی شهر قرار گیرد ،از سوی هیئت انطباق رد خواهد شد.
و اما در ادامه این نشست ،معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهردار قم در
سخنانی با بیان این که الیحه هایی از این دست همچنان به شورای اسالمی
شهر ارجاع خواهد شد خاطر نشان کرد :باید گفت مدیریت شهری در این
موضوع دچار یک دوگانگی شده است ،یعنی از طرفی باید کارها به اتمام
برسد و آن را به مردم تقدیم کنیم و از طرف دیگر برخی مطرح می کنند که
ظرفیت بودجه ای وجود ندارد.
محسن رنجبر در ادامه افزود :بودجه سال  ۱۴۰۰شهرداری قم در عددی
حدود  ۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان به شورای شهر تقدیم شد ،اما فرآیندهای
رسیدگی به آن جا رسید که این عدد کاهش یابد و اکنون با پروژه هایی مواجه
هستیم که در حال نهایی شدن است و امکان توقف آن ها وجود ندارد ،اما در
عین حال ردیف بودجه ای پیشنهادی برای آن ها دیده نمی شود.
معاون فنی و اجرایی سازمان قطار شهری قم :

 ۵۰درصد تجهیزات رادیویی مترو قم
وارد کارگاه شد
معاون فنی و اجرایی سازمان قطار شهری قم با اشاره به آخرین وضعیت
نصب تجهیزات رادیویی در فاز نخست خط یک قطار شهری گفت :نیمی از
تجهیزات تأمین و در حال نصب و مابقی نیز بهزودی وارد کارگاه میشود.
داریوشزارعاظهارداشت:تجهیزاترادیوییدرمتروبهمنظورایجادارتباط
میانپرسنل،مسئولایستگاه،مرکزفرمانوراهبرهانصبویکیازنقاطمهم
تأثیرگذاربهشمارمیرود.
وی با بیان اینکه سامانههای رادیویی شامل بیسیمها ،کابل نشتی،
تکرارکنندهها ،هسته شبکه یا  BTSاست ،افزود :کل خط دو  BTSنیاز دارد
که پیشپرداخت آن تأمینشده و در حال ساخت است.
معاون فنی و اجرایی سازمان قطار شهری قم تصریح کرد :به طور تقریبی
 ۵۰درصد تجهیزات موردنیاز شبکه رادیویی مترو قم شامل بیسیمها،
تکرارکننده(ریپیترها) ،کابل نشتی و بیتیاسها تأمین و بخش زیادی از آن
وارد کارگاه شده است.
زارع با تأکید بر اینکه در موضوع ساخت  ، BTSپرداخت به شرکت سازنده
اروپایی انجامشده و ساخت آن در دست اقدام است که امیدواریم در کمترین
زمان ممکن وارد شود ،گفت :اولویت با تکمیل فاز نخست خط یک است.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد:

اجرایطرحآشکارسازیسرعتگیرهای
معابردرسطحمناطقشهری

سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم از اجرای طرح
آشکارسازیسرعتگیرهایمعابردرسطحمناطقشهریباهدفپشتیبانی
از راننده ،افزایش ایمنی معابر و بهبود وضعیت حملونقل خبر داد.
قاسم طالبی اجرای عالئم واضح و مؤثر و طرحهای آشکارسازی را
ازجمله ضرورتهای مهندسی معابر بهمنظور بهرهوری مناسب و افزایش
ایمنی رانندگان دانست و اظهار داشت :این طرح بخشی از طرحهای
پشتیبان رانندگی است که با جلبتوجه به حضور عالئم و موانع ترافیکی
در ارائه هشدارها و اطالعات الزم ،سبب افزایش ایمنی در رانندگی
میگردد.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم افزود :بخش عمدهای
از وظیفه کنترل و هدایت وسایل نقلیه در خیابانها و جادهها توسط عالئم
ترافیکی انجام میشود که در این طرح آشکارسازی سرعتگیرها در حال
اجراست.
وی اندازه ،نوع رنگ و شکل هندسی این طرح را مطابق با قوانین و ضوابط
مرتبط با ایمنی معابر شهری عنوان کرد و ابراز کرد :در این طرح از نقوش
مثلثی شکل که در آستانهای مناسب نسبت به دید راننده بوده با استفاده
از رنگهای ترافیکی که هم در شب و روز بهخوبی قابلمشاهده هستند
استفادهشدهاست.
طالبی مدیریت ساده و مؤثر ترافیک با استفاده از طرحهای کارشناسی
مطابق با آئیننامههای مهندسی ترافیک را بهترین راهحل کنترل سرعت و
افزایشایمنیمعابرعنوانکرد.

رئیس ستاد انتخابات :از خبرگزاری فارس شکایت کرده ایم
رئیس ستاد انتخابات کشور در رادیو انتخابات گفت :بعد از اعالم اسامی ۷نفر تائید صالحیت شده در انتخابات ریاست
جمهوری توسط خبرگزاری فارس ،از این خبرگزاری شکایت کردیم و مسئوالن این خبرگزاری باید بگویند این اطالعات
را از کجا آوردهاند .عرف درباره دلیل حساسیت این موضوع تصریح کرد :علت حساسیت این است که در مرحله نهایی
حساسیت باالتر است و باید اقدامات الزم را انجام دهیم .باید ساز و کار حقوقی و قانونی الزم برای این نوع مسائل در نظر
گرفته شود تا شاهد این اتفاقات نباشیم.رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد :این اعالنها میتواند تنش زا باشد و جزو
خط قرمزهای ما است و با آنها برخورد میشود.

طرح:مهدیعزیزی

استاندار قم تاکید کرد:

ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم برای بررسی مشکالت

استاندار قم گفت :مطلع بودن از مشکالت و
دغدغههای همشهریان در سطح جامعه از طریق
گفتگوهای حضوری ،تلفنی ،بازرسی از صنایع و
پروژههایعمرانیازسبکهایمدیریتیاست.
بهرام سرمست پس از پاسخگویی تلفنی در این
مرکزدرگفت وگویی اظهارداشت :مطلع بودن از
مشکالت و دغدغههای همشهریان در سطح جامعه
از طریق گفتگوهای حضوری ،تلفنی ،بازرسی از
صنایع و پروژههای عمرانی از سبکهای مدیریتی
است که تالش داریم با همکاری دستگاههای دولتی
و اجرای استان مشکالت موجود در سطح شهر را
حلکنیم.
سرمست مشکالت مردم باشهرداری ،کمبود
امکانات در بخشها ،پیگیری پروژههای عمرانی در
روستاها و مشکالت معیشتی همشهریان را از جمله
مشکالتی دانست که در تماسهای تلفنی عنوان
شده است.
وی گفت با ثبت گزارش مشکالت همشهریان در
سامانه سامد ،پیگیری از طریق ارگانهای مربوطه
ظرف مدت یک هفته انجام میشود و روسای
دستگاهها موظف به پیگیری و ساماندهی آن و ارائه
گزارشبهاستانداریهستند.
لزوم توسعه زیرساخت های ورزش همگانی
سرمست همچنین پیش از ظهر دوشنبه در دیدار
با علیرضا نجاتی ورزشکار پاراالمپیکی رشته کشتی
فرنگی و حسین گلستانی ورزشکار قمی رشته
والیبال نشسته ،کسب سهمیه بازیهای المپیک و
پاراالمپیک  ۲۰۲۱توکیو ژاپن توسط این دو ورزشکار

قمی را تبریک گفت و افزود :سرمایه گذاری در حوزه
ورزش قهرمانی ،دارای تأثیرات بلندمدت است و با
توسعه زیرساخت ورزش همگانی میتوانیم ،جایگاه
استان را در این زمینه بهبودی بخشیم.
استاندار قم همچنین با اشاره به جدایی ناپذیر
بودن فرهنگ از ورزش گفت :توجه ویژه به اعتالی
اخالق ورزشی و افزایش فرهنگ پهلوانی ضروری
است؛ قهرمانان ورزشی باید در جامعه به عنوان
الگوهای رفتاری معرفی شوند و مسیر ورزشی آنها نیز
در سالها و نسلهای بعدی دنبال گردد.
وی در پایان ضمن تقدیم لوح سپاس و قدردانی
از شایستگیها و زحمات این دو ورزشکار قم ،لوح
سپاس محمد محمدنژاد ورزشکار پاراالمپیکی رشته
بسکتبال با ویلچر قم را به محمد پیروزمنش رئیس
هیئت ورزشی جانبازان و معلولین اهدا کرد.
فعالیتجهاددانشگاهیمهمواثرگذاراست
سرمست همچنین در دیدار با دکتر محمد حیدری
رئیسجهاددانشگاهیومعاونینایننهادانقالبیدر
استان ،هماهنگی تمام دستگاههای استان را برای
حل مشکالت مردم ضروری دانست و گفت :اگر روند
ارائه خدمت به مردم جایی نقصی وجود دارد انعکاس
مناسب به مدیریت استان انجام گیرد تا با همکاری و
همراهیهمهدستگاههامشکالتحلشود.
استاندار قم فعالیت جهاد دانشگاهی را مهم و
اثرگذار توصیف کرد و افزود :انتظار داریم جهاد
دانشگاهی همیشه حضوری فعال در همه عرصهها
به خصوص حوزه اجتماعی و اقتصادی در استان
داشتهباشد.

سرمست افزود :جهاد دانشگاهی به دلیل
اینکه یک نهاد علمی و فرهنگی است ،برای ما
نقش محوری دارد و باید در حوزه امور اجتماعی،
آسیبهای اجتماعی ،و برنامههای اقتصادی فعاالنه
نقش خود را ایفا نماید.
استاندار قم همچنین ضمن استقبال از برگزاری
جلسه با رئیس جهاد دانشگاهی کشور بر لزوم
حل مشکالت و مسائل استان با همکاری جهاد
دانشگاهی در کشور تأکید کرد.
سرمست در خصوص ارائه تسهیالت کارآفرینی
در استان نیز گفت :باتوجه به نقش و مأموریت
ارائه شده به جهاد دانشگاهی در نقشه جامع
علمی کشور در حوزه ارائه آموزشهای تخصصی
و مهارتی و فعالیتهای شاخص این نهاد انقالبی،
گواهینامههای مهارتی جهاد دانشگاهی میتواند
جهت احراز صالحیت برای دریافت وامهای
کارآفرینی در استان مورد استفاده قرار گیرد.

بروکراسی اداری نباید مانع پیشرفت پروژههای شهری شود

شورای اسالمی شهر باید راه حل این موضوع را تدبیر کند و البته اگر نیاز به متمم
بودجهای هم وجود داشته باشد ،میتوانیم این متمم را به شورای اسالمی شهر
تقدیم کنیم .او با تأکید بر این که عدم اصالحیه در بودجه این پروژههای به توقف کار
میانجامد ادامه داد :تردیدی نیست که عدم تزریق پول به این پروژه ها ،سبب فسخ
قرارداد میشود و بدیهی است که انعقاد قراردادهای بعدی با توجه به تورم موجود،
هزینههای جدیدی را به مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد .شهردار قم افزود:
به دنبال آن هستیم تا پروژههای نیمه تمام مدیریت شهری را در شش ماه نخست
امسال به مرحله بهره برداری برسانیم ،بنابراین از شورای اسالمی شهر انتظار است
تا برخی ِگ ِرههای مانع این مهم را باز کند تا کارها به پیش برود و متوقف نشود.
انتقاد شهردار قم از طرح کمیسیون اقتصادی مجلس
سقائیان نژاد همچنین با انتقاد از طرح جاری کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی اذعان کرد :بر اساس این طرح ،حسابرسیهای شهرداریها
و شوراهای اسالمی شهر باید موافقت وزارت کشور را به همراه داشته باشد که
این امر چیزی جز کم کردن اختیارات مدیریت شهری و سوق دادن آن به سوی
یک نهاد شبه دولتی نیست ،در حالی که شهرداری مطابق قانون ،نهاد عمومی
غیردولتی محسوب میشود .شهردار قم در ادامه یادآور شد :به نظر میرسد برخی
برخوردهای هیئت تطبیق با مصوبات شورای اسالمی شهر قم نیز در همین راستا
و با همین دیدگاه قابل تحلیل است که البته این امر نیز نیاز به تدبیر و دقت نظر
بیشتردارد.

سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان قم اعالم کرد:

کشف هفت هزار شی تاریخی از تپههای باستانی

سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان قم گفت :تا کنون هفت هزار
ی باستانی قم کشف و در مخزن
ی تاریخی از تپهها 
ش 
نگهداری میشود که قدمت برخی از این آثار بیش از
هفت هزار سال است.
علیرضا ارجمندی افزود :این آثار تاریخی در تپههای
تاریخی قمرود ،تپه یوسفخان خاوه و قلیدوریش
جمکران کشف شدهاست .وی اظهار داشت :اشیاء
تاریخی کشف شده در مخزن نگهداری میشود که
در صورت تکمیل مخزن امن مدرن و پیشرفته ،اشیا
برای نگهداری بهتر به آن مکان منتقل میشود .وی
تپه تاریخی قلی درویش با بیش از هفت هزار سال
را سرمایهای مهم برای قم دانست و ادامه داد :برای
ساخت سایتموزه قلیدرویش  ۲میلیارد و ۵۰۰
میلیون ریال از اعتبارات ملی هزینه شده و هم اکنون

یافتههای باستان شناسی از این تپه ،قدمت شهر قم را
به هفت هزار پیش عقب برده است .ارجمندی با اشاره
به آخرین کاوشهای انجام شده در تپههای تاریخی
ی استانی قمرود ،تپه یوسفخان
قم گفت :در تپهها 
خاوه و قلیدوریش جمکران کاوشهایی در حال
انجام است که در صورت پایان آن بیتردید بر اهمیت
تاریخی شهر قم افزوده خواهد شد .وی با بیان اینکه
ظرفیتهای تاریخی و باستانی قم به خوبی معرفی
نشدهاست گفت :تپه قلیدرویش نخستین بار به
وسیله یک باستانشناس آلمانی در سال ۱۳۸۰کشف
و سپس در فهرست آثار ملی به ثبت رسید که کشف این
تپه ،گوشهای از غنای تاریخی این منطقه را به نمایش
درآورد .کاوش های قلی درویش به وضوح نشان داد که
منطقه قم در پایان عصر برنز و آغاز عصر آهن در حدود
سه هزار و  ۵۰۰سال پیش یکی از مراکز مهم فرهنگی

استقرارهای این دوره در حوزه فرهنگی فالت مرکزی
ایران محسوب می شدهاست ..وسعت محوطه بیش
از  ۱۰۰هکتار بوده که امروزه حدود  ۳۰هکتار آن ،به
شکل مسطح برجای ماندهاست .ارتفاع محوطه در
ابتدا حدود  ۲۰متر در ضلع جنوبی و  ۱۰متر در ضلع
شمالی بوده که اکنون فقط پنج متر از ضخامت الیه
های فرهنگی  ،استقراری محوطه در بخش جنوب
شرقی باالتر از سطح زمین های اطراف بر جای مانده
است.کاوش های باستان شناسی در تپه تاریخی قلی
درویش نشانگر نشیمنگاهی در منطقه قم مربوط به
هزاره چهارم پیش از میالد است.
تاکنون هفت فصل کاوش در محوطه قلی درویش
صورت گرفته و در این کاوشها از متخصصان علوم
مختلف چون استخوان شناس ،گیاه شناس ،زمین
شناس و نقشه بردار استفاده شدهاست.

مدیرعامل آبفای استان قم اعالم کرد :

چالش کمآبی پیش روی استان قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با اشاره به کاهش شدید بارندگیها
گفت :سال بسیار چالشبرانگیزی را از نظر اقلیمی در کشور به ویژه در استان قم
پیش رو داریم.دکتر علی جان صادق پور درجلسه ای به تشریح وضعیت منابع آبی
در سال جاری پرداخت و اظهار داشت :با توجه به کاهش چشمگیر نزوالت جوی،
سال چالشبرانگیزی را از نظر اقلیمی در کشور به ویژه در استان قم پیش رو داریم.
دکتر علی جان صادق پور با اشاره به اینکه تأمین آب برخی از مناطق استان به صورت

نامه مهرعلیزاده به بهزاد نبوی
محسن مهرعلیزاده ،کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ،در نامه ای به بهزاد نبوی رییس جبهه اصالحات خواستار
ارائهبرنامههایشدرجلسهمجمععمومیجبههاصالحاتشد.آذرمنصوریسخنگویجبههاصالحاتایراندربارهنامه
محسن مهرعلیزاده به بهزاد نبوی در زمینه اعالم برنامهها به این جبهه در کالبهاوس گفت :در هیچ یک از جلسات جبهه
اصالحات از جمله جلسه دیروز چنین بحثی مطرح نشده است و باید ببینیم این درخواست چه میشود چه موضعی را
مجمع عمومی میگیرد .این یک بحث است که به عنوان سخنگو نمیتوانم چیزی بگویم و آخرین موضع همانی است که
در کانال جبهه اعالم شده است.
رئیسی اموالش را اعالم کرد
ابراهیم رئیسی با اعالم لیست اموالش تصرح کرد که فرزندانم دانشجو و ساکن تهران هستند.این داوطلب انتخابات
ریاست جمهووری اعالم کرد:منزل من ۱۴۰متر است و خودروی شخصی ندارم ولی همسرم یک خودروی ایرانی دارد.دو
فرزند دختر دارم؛ یکی دوره دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران و دیگری لیسانس فیزیک دانشگاه شریف و ارشد علوم
قران و حدیث.هر دو دخترم در تهران ازدواج کردند و مشغول تحصیل و زندگی هستند.

شهردارقم:

سقائیان نژاد با انتقاد از طرح جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی ،آن را در راستای شبه دولتی کردن شهرداریها تحلیل کرد.
شهردارقم با بیان این که بروکراسی اداری نباید مانع پیشرفت پروژههای شهری
شود گفتُ :پر شدن صورت وضعیت برخی پروژههای شهری بیانگر آن است که
این پروژهها نیاز به تزریق پول و اعتبار دارند.
سید مرتضی سقائیان نژاد روز دوشنبه در نشست رسمی و علنی شورای اسالمی
شهر قم اظهارداشت :ارائه برخی لوایح اصالحیه در بودجه سال  ۱۴۰۰از سوی
شهرداری به شورای اسالمی شهر به معنای پیگیری بودجه جاری نیست ،بلکه
به این معناست که شهرداری قم در یک دوگانگی برای ادامه و یا توقف برخی
پروژههای نیمه تمام مدیریت شهری به سر می َب َرد.
شهردار قم با تصریح بر این که درآمد شهرداریها قطره چکانی است عنوان کرد:
تفاوت مدیریت دولتی و مدیریت شهری در آن است که مدیریت شهری باید در یک
قالب دینامیکی و پویا نسبت به تصمیم گیری برای پروژههای شهری اقدام کند،
بنابراینبروکراسیاداریمرسومنبایدمانعپیشرفتپروژههایشهریباشدونباید
خود را در این بوروکراسی گیر بندازیم.
اتمام پروژههای نیمه تمام مدیریت شهری در6ماه نخست امسال
سقائیان نژاد با اشاره به پیشنهاد برخی اعضای شورای اسالمی شهر برای
کاهش بخشی از هزینههای بودجهای در ِقبال اصالحیههای ارائه شده به شورای
اسالمی شهر بیان داشت :فعال جایی برای این کاهش دیده نمیشود ،از این رو

توصیه جدید علی مطهری به شورای نگهبان
علی مطهری در توئیتی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت :بهتر است شورای نگهبان فقط کسانی را رد کند که
عدم صالحیت آنها برای او احراز شده است.علی مطهری نماینده ادوار مجلس در توئیتی با اشاره به اظهارات سخنگوی
شورای نگهبان نوشت؛ آقای کدخدایی گفته است عدم احراز صالحیت برخی افراد به معنی بی صالحیتی آنان نیست.
می گویم پس بهتر است شورای نگهبان فقط کسانی را رد کند که عدم صالحیت آنها برای او احراز شده است.بقیه کار را به
عهده مردم بگذارد .در این صورت مردم از حضور برخی شخصیت های ملی محروم نمی شوند.

مستقیم با بارندگی ارتباط دارد ،خاطرنشان کرد :در همین راستا پیشبینی میشود
که با مشکالتی در زمینه تأمین آب در این مناطق مواجه شویم.
الزامات عبور از وضعیت کمآبی
وی اطالعرسانی ،مدیریت بهینه و ارتباط مستمر با مردم را برای عبور از وضعیت
کمآبی ضروری دانست و تأکید کرد :در این زمینه رسانهها به ویژه صدا و سیما
میتوانند نقش تأثیری گذاری برای گذر از این شرایط ایفا کنند.

شروع سفرهای استانی آیت الله رئیسی از قم
حجت االسالم علیرضا تکیه ای رئیس شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی با اشاره به برنامه سفرهای
استانی این کاندیدای ریاست جمهوری گفت :تا کنون ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه سفرهای استانی به هیچ یک از
نامزدهای انتخابات نداده است اما در صورتی که این مجوز صادر شود نخستین مقصد سفرهای استانی آیت الله رئیسی
از قم خواهد بود.
روز و ساعت مناظرهها قطعی و بدون تغییر است
محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما در پاسخ به ایرنا درباره شائبه تغییر روز و ساعت پخش
مناظرههایکاندیداهایسیزدهمیندورهانخاباتریاستجمهوریبهدلیلپخشبازیهایتیممیلیفوتبالایرانتاکید
کرد :در برنامهریزیها به تمامی جوانب فکر کردیم و روز و ساعت مناظرهها قطعی و بدون تغییر است.
آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا از هفته آینده
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه سالمترین و بی خطرترین واکسن بومی کرونا را در اختیار داریم ،گفت :تزریق واکسن
ایرانی کرونا به مردم از هفته آینده آغاز میشود .نمکی با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر در پیک چهارم باید چهار برابر
پیک سوم میبود که به نصف رسید و دستاورد بزرگی است ،اضافه کرد :این به عنوان یک روش ابتکاری جمهوری اسالمی
به دنیا گزارش میشود.

جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 31کیلو تریاک دربار پرتقال

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۳۱کیلو تریاک در بازرسی از یک دستگاه نیسان حامل
پرتقال خبر داد.
سرهنگ اسماعیلی با اعالم این خبر گفت :یک دستگاه نیسان حامل پرتقال و لیمو ،از استان یزد به
اصفهان بود که خودروی مذکور در محور مواصالتی قم شناسایی و متوقف شد که از بازرسی به عمل
آمده  ۳۱کیلو و  ۶۲۰گرم تریاک در قالب  ۷۵بطری نوشابهای کوچک کشف و ضبط شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان افزود :متهم به همراه پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل
مرجعقضائیشد.
دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر
وی همچنین از اجرای طرح شناسایی و دستگیری خرده فروشان و معتادان متجاهر در قم خبر داد
و گفت :در این راستا  ۲۱منزل مورد بازرسی قرارگرفته و  ۳۰نفر از خرده فروشان موادمخدر و  ۳۴نفر از
معتادیندستگیرشدند.
سرهنگ اسماعیلی گفت :در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری خرده فروشان مواد
مخدر در قم ،پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان ،نسبت به شناسایی
و دستگیری این افراد اقدام کردند.
وی افزود :در این طرح که به صورت گسترده و با هماهنگی مقام قضائی استان انجام شد ۲۱ ،منزل
شناسایی و  ۳۰نفر از خرده فروشان موادمخدر و  ۳۴نفر از معتادین شناسایی ،دستگیر و مقادیری
تریاک ،هروئین ،حشیش و شیشه کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی قم گفت :متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی
تحویلمرجعقضائیاستانشدند.
معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 6دستگاه کولرگازی قاچاق

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم گفت :با توقیف یک دستگاه خودرو سمند 6،دستگاه
کولرگازی 12هزار قاچاق کشف شد.
سرهنگ فرزاد عسگری اظهارداشت :مأموران یگان تکاوری استان حین انجام مأموریت در موقعیت
بلوار شهید خدا کرم یک دستگاه خودرو سمند را به ظن قاچاق توقیف کردند.
وی افزود :در ادامه طی بازرسی از خودرو مذکور 6 ،دستگاه کولرگازی  12هزار فاقد مجوز و قاچاق
کشفشد.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم ارزش محموله مذکور را برابر نظر کارشناسان بیش از
 500میلیون ریال دانست و گفت :در نهایت متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام
مراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

جریمهمیلیاردیقاچاقچیلوازمآشپزخانه

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانقمازجریمهمیلیاردیقاچاقچیلوازمآشپزخانهخبرداد.
مهدیریاضیدرخصوصجزییاتاینخبراظهارداشت:مامورینکاشفدرحینکنترلخودروهای
عبوری در موقعیت عوارضی قم ـ تهران به یک دستگاه خودروی سواری پژو مظنون و در بازرسی از آن
مقادیر قابل توجهی لوازم آشپزخانه به ارزش 434,747,203ریال به ظن قاچاق کشف و سپس مراتب
جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات
قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم ،ضمن احضار متهم ،استماع اظهارات و اخذ آخرین
دفاعیات متهم ،به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک مثبته ،پس از رسیدگی ،اتهام قاچاق را محرز و
مسلم دانسته؛ متهم را عالوه بر ضبط محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت ،با احتساب جزای
ً
نقدی بدل از ضبط خودرو ،جمعا به پرداخت مبلغ  1,290,000,000ریال جزای نقدی در حق
دولت محکوم نمود.
محموله مکشوفه توسط مرجع کاشف ،تحویل
وی همچنین خاطر نشان کرد :بر اساس قانون کلیه
ِ
تملیکی استان گردید.
اداره جمع آوری و فروش اموال
ِ

