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مدیرکل محیط زیست استان قم:

بازگشایی باغ پرندگان

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوریگفت:امروزکشورماگرفتارجناح
بازی و رودربایستی است کشورداری با
رودربایستیامکانپذیرنیست.ادارهکشور
مدیریت جدی میخواهد .آیت الله سید
ابراهیم رییسی عصرروزدوشنبه در برنامه
بانخبگانشبکه ۴سیمادرپاسخبهسوالی
درباره رمز قدرتمندی ملت ایران گفت:
مولفههای قدرت برای هر جامعه متفاوت
استاینمولفهبرایجامعهماعبارتاست

علیتاجرنیا:

باید ازهرامکانی برای حفظ
جمهوریتنظاماستفادهکنیم

نامزدسیزدهمیندورهانتخابات
ریاست جمهوری گفت :باید از هر
امکانیبرایحفظجمهوریتنظام
جمهوریاسالمیاستفادهکنیمتا
رای مردم تعیین کننده سرنوشت
کشور باشد .محسن مهرعلیزاده
روز دوشنبه طی کنفرانس خبری
در سازمان خبرگزاری جمهوری
اسالمی اظهار کرد :همه میدانیم

اصولگراها نگرانند که شرایط به گونه
دیگری رقم بخورد
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سخنگوی ستاد مرکزی محسن
مهرعلیزاده گفت :من تصور
میکنم که اگر آقای همتی و
مهرعلیزادهبتواننددرکناریکدیگر
برنامه درستی را جلو ببرند ،بدون
شک ممکن است که انتخابات
در صورت ماندن سایر کاندیدای
اصولگرا به دور دوم کشیده شود و
ً
قطعا در دور دوم شرایط قابل تغییر
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مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم خبرداد:

خانه امام خمینی

(ره)

قم منع قانونیندارد

درصدر بازدید از آثار تاریخی

فقط باید دغدغههای زیست محیطی و بهداشتی رفع شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره بهبرنامه موجود ،باغ پرندگان قم قابلیت بهره برداری مجدد دارد .سید
مدیریت شهری این استان برای راه اندازی دوباره باغ پرندگان رضا موسوی مشکینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران
گفت :در صورت رفع دغدغههای زیست محیطی و بهداشتی اظهار داشت :موضوع باغ پرندگان ،باغ وحش و مراکز نگهداری
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معاون شرکت آب و فاضالب استان قم :

افزایشمصرفآبنگرانکنندهاست
8

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

خسارت 120میلیاردتومانی
خشکسالیبهبخشکشاورزی
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم :

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت  :با توجه به وارد شده است .عباس پور میدانی در نخستین جلسه فصلی
کاهش بارندگی ها در زمستان و بهار  120میلیارد تومان به ستاد صندوق بیمه کشاورزی استان با اشاره به خسارت شدید
صورت مستقیم به محصوالت کشاورزی استان قم خسارت کاهش بارندگی ها در تمام محصوالت کشاورزی و سطح اراضی
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وزارتبهداشت:

واکسنهایکرونادربدنخاصیتمغناطیسیایجادنمیکنند
1

در جلسه کمیته اطالعرسانی بیماری کرونای استان قم مطرح شد؛

قم رتبه نخست چاپ کتاب دینی را در کشور دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با اشاره به ظرفیت های بیبدیل این استان در چاپ
کتاب های مذهبی گفت :قم به تنهایی با چاپ بیش از نیمی از کتابهای مذهبی ،رتبه
نخست کشوری را در این زمینه دارد .سید موسی حسینی کاشانی افزود :صنعت چاپ
و نشر قم با همه مشکالت ناشی از شیوع کرونا و گرانی های تحمیل شده به آن به دلیل
ت را ادامه دادهاست .وی با اشاره
ظرفیتهای بزرگ و کم نظیر خود ،مسیر ترقی و پیشرف 
به آمار مقایسهای سال  ۹۲و  ۹۸گفت :تعداد ناشران استان از یکهزار و  ۱۵ناشر در سال
 ۹۲به یک هزار و  ۳۲۹نشر ،تعداد چاپخانه ها و واحدهای وابسته از  ۲۳۲به  ۲۹۷واحد و

نگرانی از باال بودن آمار مرگومیر و بستری ها
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چهل و هفتمین جلسه کمیته اطالعرسانی و مدیریت جو روانی بیماری کرونا روز
دوشنبه با حضور معاون سیاسی استاندار قم برگزار و نسبت به باال بودن آمار مرگومیر و
بستری ناشی از ابتال به کرونا در این استان اظهار نگرانی شد .معاون سیاسی اجتماعی
و امنیتی استاندار قم دراین جلسه گفت :پیک چهارم کرونا با شدت آغاز شد و متاسفانه
خسارات بسیار جانکاهی بهواسطه از دست رفتن تعدادی از هموطنان در کشور بهجای
گذاشت .بیژن سلیمانپور افزود :در حال حاضر این بیماری تا حدودی به ثبات رسیده
است و نمودارها میل به پایین آمدن و نزولی شدن دارد .وی با بیان اینکه کرونا نشان
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مدیرکلمحیطزیستاستانقم:

بازگشایی باغ پرندگان قم منع قانونی ندارد

سخنیبانامزدهایانتخاباتریاستجمهوری؛

مردم یک زندگی عادی
میخواهند!

مصطفیداننده*

میخواهم در این نوشتار از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یک سوال واضح و ساده
ُ
بدونتنگ،گویوپاکتبپرسم.
میتوانیدبرایمامردم،یکزندگیعادیبسازید؟
شاید بپرسید منظورتان از زندگی عادی چیست؟ توضیح میدهم .منظور از روزگار عادی،
زندگی است که بشود در آن برنامه ریزی کرد .االن که سال  1400است ،تقریبا هیچکس
نمیتواند برای هفته آینده خود یک برنامه اقتصادی یا اجتماعی بریزد و مطمئن باشد که
میتواندسهشنبههفتهبعد آنرااجراکند.
یک ایرانی تصمیم میگیرد ماشین بخرد .منظور از ماشین ،بنز ،تویوتا ،لندکروز و امثالهم
نیست،پراید،تیبایاحداکثریکیازاینماشینهایچینی.مقداریپولکنارگذاشت هاستوبا
تهاراهمچککردهاست.صبحکهبیدار
لبخندیبهلببهبازارمیرودکهماشینبخرد.قیم 
میشود ،برای آخرین بار به سراغ قیمتها میرود و میبیند که ای داد و بیداد ،ماشین مورد
نظرشچندمیلیونگرانشدهاست.پدری،پولیکنارگذاشتهاستکهبرایدخترشجهیزیه
بخرد .او حدود یک هفته به بازار رفته و قیمتها را پرسیده اما ناگهان در وقت خرید ،با دو برابر
شدنقیمتهاروبرومیشود.بهنظرشماکدامیکازمامیتوانیممطمئنباشیمباپساندازی
که امروز کردهایم،میتوانیم در پایان سال یک خانه بخریم؟ خانهای که دو سال پیش میشد
آنرابا 400میلیونتومانخریداالنرسیدهاستبهباالییکمیلیاردتومان.اینهامثالهای
کوچکی است از وضعیت غیرعادی جامعه .برنامه ریزی در ایران تبدیل به واژهای مسخره و
بدونمعناشدهاست.شرایطبهگونهایاستکهبرایبعدازظهرامروزهمنمیشودبرنامهریزی
کرد چه برسد ،به فردا ،ماه و سال بعد! کاش یکی از این نامزدهای محترم و همه چیز دان ،در
موردشیوهبرنامهریزیدرایرانصحبتمیکردند.کاشبهجوانانمیگفتندچگونهبرایخود
برنامه ریزی کنند .فکر میکنم ،بزرگترین شرکتهای برنامهریز جهان با شرایط امروز ایران،
هنگ میکنند چه برسد به مردمانی که هیچگاه برنامهریزی را خوب یاد نگرفتهاند .هیچگاه
در سیستم آموزشی کشور به دانش آموزان و دانشجویان گفته نشده است که چگونه برای
زندگیخودبرنامهبریزندوآیندهخودرابسازند.ماایرانیهاباآیندهغریبههستیموشرایطفعلی
کشور هم کمک بسیاری به این مسئله کرده است .واقعا مردم از مسؤوالن انتظارات عجیب و
غریبندارند.آنهاازدولت،مجلسودیگرنهادهانمیخواهندکهفیلهواکنند.آنهافقطیک
شرایطعادیمیخواهند.شرایطعادیهمچیزعجیبوغریبینیست.همینکهمردمنگران
ارزشپولخودنباشند.همینکهنگرانخریدگوشتنباشند.همینکهحریصخریدخودرو
نباشند،بساست.مردمآنقدرنگرانزندگیخودهستند،که لذتیازاینروزهانمیبرند.همه
به فکر پول در آوردن هستند تا بتوانند کمی شرایط خود را بهتر کنند .کار کردن در دو شیفت
برایتامینمخارجروزانهرانمیشودزندگیکردننامید.شایدهمینسبکزندگیباعثشده
است که فضای مجازی تبدیل به جایی شود که مردم هم در آنجا تفریح میکنند و هم در آنجا
عقدههایخودراخالیمیکنندچوندردنیایواقعیوقتندارندومشغولکارهستند،برای
یکلقمهنانساده.باتوجهبهمسائلمطرحشدهدرباال،بازهمازنامزدهایمحترممیپرسم،
میتوانیدیکزندگیعادیبرایمابسازید؟

رییسکلسازمانامورمالیاتیاعالمکرد:

تسهیالتجدیدمالیاتیدرحمایتاز
مشاغلآسیبدیدهازکرونا
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا
در کشور ،تسهیالت جدید مالیاتی به منظور حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا را اعالم
کرد« .امیدعلی پارسا» با اشاره به مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ،با
صدوربخشنامهای،احکاممالیاتیدرحمایتازمشاغلآسیبدیدهرابهاداراتکلامورمالیاتی
سراسر کشور ابالغ کرد .در متن این بخشنامه آمده است :صدور ،تجدید و یا تمدید پروانه کسب
و کار اشخاص حقیقی و حقوقی ،موضوع ماده ( )۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ ۳۱
شهریورماه سال جاری نیاز به استعالم و ارایه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی
قطعی شده ،نخواهد داشت .این بخشنامه می افزاید :صنوف به شدت آسیبدیده از ویروس
کرونا که فهرست آنها به تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس
کرونا میرسد ،از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
اشخاصحقیقیدرموعدمقررقانونیبرایدورههایدوموسومسال ۱۳۹۹برخوردارمیشوند.
همچنیندرخصوصصنوفیادشده،اقساطمعوقوسررسیدشدهمالیاتبرعملکردومالیاتبر
ارزشافزودهطیسال ۱۳۹۹آنانحداکثرتاتاریخپایانخردادماهامهالمیشود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره بهبرنامه مدیریت شهری این استان
برای راه اندازی دوباره باغ پرندگان گفت :در صورت رفع دغدغههای زیست محیطی و
بهداشتی موجود ،باغ پرندگان قم قابلیت بهره برداری مجدد دارد.
سید رضا موسوی مشکینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت:
موضوع باغ پرندگان ،باغ وحش و مراکز نگهداری حیوانها همواره یک موضوع چالشی

بوده و هر یک از مخالفان و موافقان آن ،دالیل و توجیههای خاص خود را دارند کهمیتوان
در یک فضای منطقی مورد بحث و بررسی گیرد .وی با بیان اینکه در قوانین و مقررات نه
تنها منعی برای ایجاد باغ پرندگان نداریم ،بلکه دستورالعملی نیز برای راه اندازی این
مراکز ارائه شده است گفت :برخی از مواقع کارهای خوبی نیز صورت میگیرد و باغ
پرندگان بهمحلی برای تیمار پرندگان آسیب دیده تبدیل می شود و از این حیث میتواند
مثبت باشد .موسوی افزود :ولی برخی افراد می گویند ،همه حیوانها آزاد آفریده
شدند و نمیتوان آنها را در بند قرار داد و هر چند این استدالل از نظر فلسفی و منطقی
درست است ولی بههر حال ،مساله نگهداری پرندگان و حیوانها در قوانین و مقررات
دیده شدهاست .مدیرکل محیط زیست قم یادآور شد :در آذرماه سال  ۹۹باغ پرندگان
قم بهبهره برداری رسید ولی در بهمنماه دچار شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شد
و طبق پروتکلهای دامپزشکی تعدادی از پرندگان معدوم گردید .وی با بیان اینکه باغ
پرندگان قم بهصورت عمومی بهره برداری نشده و فعالیت آن در این  ۲ماه بیشتر جنبه
آزمایشی داشته است افزود :شهرداری در حال حاضر برای راه اندازی مجدد باغ پرندگان
قم برنامههایی را انجام می دهد .وی تصریح کرد :از سوی محیط زیست و دامپزشکی
استان دغدغههایی بیان شده و اگر نگرانیها برطرف شود ،این قابلیت است که باغ
پرندگان با کمترین آسیب و باالترین سطح استاندارد مورد بهره برداری قرار بگیرد و مردم
قم از این سرمایه گذاری و فضای ایجاد شده منتفع و بهره مند شوند.

آگهی مناقصه(نوبت اول)

سازمان آرامستانها شهرداری قم

در نظر دارد تأمین بخشی از نیروی انسانی خود را در سال  1401-1400را از طریق برگزاری مناقصه برای مدت یکسال به شرکتهای
خدماتی دارای مجوز از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم واگذار نماید.
شرایط :متقاضیان باید توانایی انجام کار در خصوص موضوع پیمان و همچنین صالحیت پیمانکاری از اداره کار ورفاه امور اجتماعی
را داشتهباشند.
سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  600/000/000ریال ( ششصد میلیون ریال ) می باشد .که هم بصورت واریز نقدی ویا ضمانت
نامهبانکیامکانپذیرمیباشد.
سازمانآرامستانهامکلفمیباشددرصورتیکهبرندهمناقصهحاضربهانعقادقراردادنشودسپردهشرکتدرمناقصهمشارالیهضبط
می نماید و همچنین نفر دوم هم اگر برای انجام عقد قرارداد به او مراجعه گردد و از انجام معامله امتناع نماید سپرده شرکت در مناقصه
ضبط خواهدشد.
سازمان اختیار دارد بعد از بازگشائی پیشنهادات و پس ازبررسی  ،برنده مناقصه را تا هفت روز کاری اعالم نماید.
در روز بازگشائی پیشنهادات  ،حضور شرکت کنندگان درجلسه کمیسیون معامالت الزم نمی باشد.
در قرارداد منعقده با برنده مناقصه رعایت قانون کار (بیمه تامین اجتماعی ) و مالیات بر حقوق برای کارگران الزامی است.
سازمان آرامستانها در رد وقبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت عقد قرارداد با برنده مناقصه  ،هر گونه پرداخت وجه از طریق حساب مشترک فی مابین صورت می پذیرد.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه وکسب اطالعات بیشتر بعد از انتشار آگهی دوم به مدت 10روز در ساعات اداری
بهسازمانمراجعهنمایند.
تذکر مهم :بر اساس آیین نامه معامالت شهرداری ها مدت ده روز در بند فوق الذکر شامل هم اخذ و هم تحویل اسناد می باشد.
متقاضی مبایست مبلغ پیشنهادی خود را بابت حق مدیریت هر نیرو (ماهیانه) تعیین نماید .و از حیث مبلغ ( مشخص ،معین ،بدون
قید و ابهام ) بوده ودر پاکت الک ومهر شده تسلیم گردد.
محل توزیع اسناد :جاده قدیم قم –تهران کیلومتر 4سازمان بهشت معصومه ساختمان اداری واحد امور پیمانها  -تلفن1530
محل تحویل پاکتهای پیشنهادی :قم ،بلوار امام موسی صدر  ،ساختمان شهرداری مرکز ،طبقه  4معاونت خدمات شهری
واموراجتماعی  ،واحد حراست .
روابطعمومیسازمانآرامستانها

وزارتبهداشت:

واکسنهای کرونا در بدن خاصیت
مغناطیسیایجادنمیکنند
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :بر اساس شواهد علمی موجود،
اصوالواکسنهایکروناهیچخاصیتمغناطیسیدربدنایجادنمیکنندوباقیماندن
اجسام روی بدن در مواردی که ادعا میشود به دلیل ایجاد خاصیت مغناطیسی توسط
واکسننیست.
کمیته ساماندهی تحقیقات کووید ۱۹وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز
دوشنبه با انتشار گزاره برگی تاکید کرد :مهمترین مداخله و اساسی ترین راه برون رفت
از بحران پاندمی کووید ،۱۹واکسیناسیون عمومی است .عدم تزریق واکسن با توجه
به شایعاتی که علیه واکسن کووید ۱۹وجود دارد ،نتیجه ای جز به مخاطره انداختن
سالمت مردم و جامعه نخواهد داشت .این ادعا یک شایعه است و باقیماندن اجسام
رویبدندرمواردیکهادعامیشودبهدلیلایجادخاصیتمغناطیسیتوسطواکسن
نیست.
این گزاره برگ می افزاید :با توجه به بررسی های انجام شده بر روی منابع علمی
و معتبر ،شواهدی که نشان دهند واکسن های کووید ۱۹قابلیت القای خاصیت
مغناطیسی در بدن انسان دارند ،وجود ندارد .ایجاد القای خاصیت مغناطیسی توسط
این واکسن ها با شواهد موجود در تضاد است .اگر این واکسن ها قابلیت ایجاد یک
میدان مغناطیسی را در بدن داشته باشند یا باید محتویات خود واکسن ها خواص
مغناطیسیداشتهباشندیااینکهخاصیتمغناطیسیرادربدنالقاکنند.
کمیته ساماندهی تحقیقات کووید ۱۹وزارت بهداشت در این گزارش اعالم کرد:
بررسی فرموالسیون واکسن های کرونا نشان می دهد ،هیچ ماده ای که بتواند خواص
مغناطیسی مؤثری داشته باشد وجود ندارد .در واقع ،ترکیبات این واکسن ها شامل
مولکول های زیستی ،نوکلئیک اسیدها ،لیپیدها ،قندها و بافرهایی هستند که در
بسیاری از داروهای دیگر و گاهی حتی در مواد غذایی نیز وجود دارند.
بر این اساس واضح است که این ترکیبات به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر ارتباطی
با القای میدانهای مغناطیسی ندارند و اصوال الزم به ذکر این واقعیت است که در
بدن انسان هر سلولی میدان مغناطیسی خاص خودش را دارد ،اما شدت میدان
مغناطیسی ایجادشده توسط کل بدن یک انسان بسیار ناچیز و در حدود ۱۰-۹گاوس
است.
برای درک میزان کوچکی این میدان مغناطیسی باید گفت که «یک میلیاردم میدان
مغناطیسی کره زمین است» .این میزان به زحمت می تواند آهن ربای موجود در قطب
نماها را حرکت دهد .همچنین ،شدت میدان مغناطیسی آهن رباهای کوچکی که
بر روی یخچال ها برای نصب یادداشت های روزانه خود می چسبانیم ،در حدود ۱۰
گاوس است .پس میدان مغناطیسی به هیچ وجه قابلیت جذب فلزات را ندارد.
حتی اگر دهها عدد از این آهن رباهای یخچالی را نیز در بدن خود داشته باشیم باز
نمی توانند یک قاشق فلزی یا حتی یک آهن ربای دیگر را از ورای پوست و عضالت و
بافت همبند جذب کنند .بر این اساس می توان گفت که «مغناطیسی شدن بدن بر اثر
تزریق واکسن» موضوع درستی نیست.
کمیته ساماندهی تحقیقات کووید  ۱۹ادامه داد :اگر بدن ما بر اثر تزریق یک واکسن
تا حدی خاصیت مغناطیسی پیدا کند که قادر به جذب فلزات باشد .آنگاه حتما
فرایندهای عصبی و قلبی تحت تأثیر قرار می گرفتند و در نتیجه حیات فرد دریافت
کننده واکسن به سرعت و به شدت و با ایجاد عوارض وخیم تحت تاثیر قرار می گرفتند.
همچنین ،اگر مواد فلزی و دارای خاصیت مغناطیسی به این میزان در بدن منتشر
شود که قابلیت جذب فلز را در بدن ایجاد کند ،اندام ها و بافت های بدن دچار سمیت
شدید می شوند و فرد دریافت کننده واکسن در این صورت دچار عوارض وخیمی در
سالمتمیشودوایجاداینمیزانمیدانمغناطیستیبااستمرارفعالیتهایطبیعی
بدن انسان منافات دارد.
اینشایعهدرفضایمجازیمنتشرشدوبهسرعتتوسطتیمحقیقتیابخبرگزاری
رویترز رد شد ،شرکت های واکسن نیز استفاده از مواد فلزی و مغناطیسی را در ساخت
واکسن رد کردند به جز موارد محدود و بسیار ناچیز از نمک های آلومینیوم که در تولید
واکسن های مختلف رایج است و ده ها سال است از آن استفاده می شود و هیچ عارضه
ای هم ندارد.
کمیته ساماندهی تحقیقات کووید ۱۹وزارت بهداشت تاکید کرد :این ادعاها و
شایعات هیچ مبنای علمی ندارد و فقط یکسری عبارات گنگ و غیر علمی هستند.
پیشتر نیز ادعا شد که شرکت مایکروسافت و در رأس آن بیل گیتس با همکاری دولت
های جهانی قصد دارند ریزتراشه های دیجیتالی را از طریق واکسن در بدن افراد قرار
دهند تا همیشه و همه جا افراد تحت کنترل و قابل رهگیری باشند؛ اما آیا می شود
وجود ریزتراشه ها یا مواد مغناطیسی را به این سادگی در درون این واکسن ها پنهان
کرد.
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زنان ،فرزندآوری و اشتغال

زنان مهم ترین قشر جامعه اند .آ نها همواره مورد ستم
واقع شده اند و حتی در اوج توجه به آنان باز هم به آنان
ظلم می شود.
غالمرضافدائی*
در برنامه انتخابات نامزدهای انتخاباتی ندیدم که به
این قشر مهم توجه الزم شود .فقط یکی ازنامزدها ارزش آنان را تقلیل داد و از پیامکی
سخن گفت که در تاکسی کسی حجابش را حفظ نکرده است .صرفنظر از اینکه چقدر
این حرف مستند یا فراگیر است ضرورت بیان آن توسط نامزد ریاست جمهوری مورد
سؤال است مگر اینکه بخواهد برای ازدیاد رأی روی آن حساب باز کند .همچنانکه گفته
سخیف آن سرداری که حرف ناروا زده بود اشاعه اش نامناسب بود.
لیاقت و اهمیت زنان فراتر از این حرف هاست .آنها امتیازات فراوان دارند و چنانچه
آموزش دیده باشند در بسیاری از موارد در انجام کار بسیار موفق بوده اند .چند امتیاز
ویژه آنان عبارت از این است که:
 نیمی از جمعیت اند،ً
 ذاتا مولد اند،ً
 واقعا مربی اند ،و تأثیرگذاری آنان بر تصمیمگیری مردان بسیار باال است و شاید در بسیاری از مواردبتوان گفت که آنان تصمیم ساز واقعی اند.
نامزدهای انتخاباتی باید بدانند که اگر از تولید و اقتصاد به عنوان محورهای اصلی
زمان فعلی و شاید همه زمانها سخن می گویند باید به زنان توجه کنند.
آنها تولید کنندگان واقعی اند .کافی است به صفحات شمال کشور ،مناطق مرزی و
روستایی بنگرید و میزان تالش ثمربخش زنان را در اقتصاد به خانواده وکشور ،همزمان
با توجه به تربیت اوالد بنگرید .ما این حق تولید به ویژه در زمینه فرزندآوری را با برنامه
های غلط ،به ویژه در شهرها از آنان سلب نموده ایم .به عالوه بسیاری از آنها با آموزش و
سرمایه گذاری اندک می توانندبزرگترین مولد صنایع کوچکباشند.
همچنین آنها پشتوانه اقتصاد اند که با اداره خوب زندگی خود و فروش تولیدات
احتمالی ای که توسط آنان انجام شود ،بهترین اقتصاد را پشتیبانی می کنند .و با
تربیتی که از فرزندان می کنند اقتصاد فرهنگی را باال می برند و سرمایه اجتماعی را
افزایش می دهند.
خوب با توجه به این ویژگی های خاص آنان آیا ما حق و حقوقشان را رعایت کرده
ایم؟ آیا اینکه آنان را از خانه بیرون بکشیم و به آنها کار بدهیم و از ازدواج و فرزند آوری
محرومشان کنیم خدمت به آنان کرده ایم؟ یا اگر ظرفیت بیشتر دانشگاهها را به آنها
اختصاص داده ایم برای این است که به آنها کار در بیرون خانه بسپاریم؟ آیا در اینجا
تناقضیآشکاروجودندارد؟
نه تنها سیاست دولت فعلی و گذشته بنا بر افزایش تعداد خانمها در ادارات مورد
توجه جدی بوده است بلکه در بخشهای خصوصی هم اگر دقت کنیم افزایش
تعداد آنها بسیار چشمگیر بوده است .فروشگاهها و مالها پر است از دختران جوانی
ً
که اغلب مجرد اند .طبعا آنها کمتر به فکر ازدواج اند و به خاطر مشکالت فراوان
اقتصادی شاید به آن فکر نمی کنند .از این گذشته با سختی کار هم مواجهند و
ً
زود فرسوده می شوند .اگر از آنان بپرسید قطعا پاسخ خواهند داد که خوب چاره
چیست!
به نظر می رسدکه نوع نگاه دولتمردان ما به این قشر عظیم باید عوض شود .چرا
بعضی از آنان باید تمایل داشته باشند تا کارهای مردانه انجام دهند؟ من وقتی برنامه
ً
های صدا و سیما را می بینم که مثال دختران خبرنگار جوان و اغلب با چادر درکوه و
کمر یا کارخانه های دور دست مشغول تهیه خبر هستند دلم به حال آنها می سوزد.
آنها ممکن است به ظاهر از کار خود راضی باشند ولی اگر شرایط بهتر کاری برای آنها
ً
تعریف شود که هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ حیثیتی ارزشمند باشد قطعا استقبال
خواهندکرد.
پس چه بایدکرد؟:
ً
پیشنهادهای من به قرار زیر است و طبعا اگر دولت ها با آن موافق باشند می توانند
پیشنهادهایبهتریراارائهدهند.
تغییر نگاه .مهمترین امر نسبت به این قشر عظیم تغییر نگاه است تغییر نگاهی که
آنها را به عنوان مولد و پشتیبان واقعی اقتصاد بداند.
توجه به آنان به لحاظ مادی و معنوی از مهمترین نتیجة این تغییر نگاه است .آنها را
نباید بازی داد بلکه باید به بازی گرفت و شریک زندگی فردی و اجتماعی دانست .منتها
نحوة بازی و مشارکت باید بازنگری شود.
اگر موارد فوق پذیرفته شود تغییر کلی و اساسی در نظام اداری و استخدامی کشور با
توجه به ایجاد تسهیالت برای زنان امری جدی می شود.
قانون کار برای حمایت از زنانی که در بخش تعاونی و خصوصی کار می کنند باید
بازنگری شود تا خانمهایی که در بخش خصوصی کار می کنند بتوانند ار تسهیالت
الزماستفادهکنند.
تقسیم مشاغل به نرم و سخت و سپردن کارهای پشتیبانی نرم به زنان مورد توجه قرار
گیرد
تقویت برنامة دورکاری و تقدم تخصیص کارهای مناسب دورکاری به زنان اولویت یابد.
کرونا این موضوع را تسهیل کرده است و به ما راه نشان داده است تا کارهایی را تعریف
کنیم و دورکاری را افزایش دهیم.
به جای ساعت مزدی برای آنان از کارمزدی ،یا پروژه ای استفاده کنیم که اغلب ،آن را
می توانند در خانه انجام دهند.
تالش در کوتاه کردن سفر برای آنهایی که ناگزیر باید سرکار بیاند ،به ویژه معلمان،
استادان ،دانشجویان ،پزشکان ،پرستاران و مانند آنها ،یا تقدم جابجایی برای آنهایی
که می خواهند کار بیرون از خانه داشته باشند تا محل کارشان نزدیک به منزلشان
باشد.
تقدم تخصیص امتیازات مادی و غیرمادی به زنان به عنوان بیمه بیکاری یا امتیاز
خانه داری یا هر نام دیگر .این امتیازات می تواند نقدی یا ارائه تسهیالت آموزشی یا
ً
خدماتی به آنان باشد .بهینه کردن تحصیالت آنان و تقدم مهارت آموزی برای آنان .مثال
چه اشکالی دارد که یارانه های مرسوم به آنها دو یا چند برابر باشد.
این مبلغ نقدی یا تسهیالت دیگر که کارشناسی شده باشد در صورت ازدواج و نیز
با آوردن هر بچه اضافه شود و وقتی فرزندان دختر به سن قانونی رسیدند این حقوق به
آنهامنتقلشود.
صنایع دستی را تقویت ،و از زنان شروع ،و اولویت به آنها داده شود و برنامة منظمی
برای جمع آوری تولیدات از آنها سامان یابد .حتی بودجه کمک به آنان را می توان با
فروش تولیدات دستی یا صنعتی آنها تأمین کرد.
چنین برنامه هایی را می توان از دو سه دهک پایین و با تقدم روستاها و شهرهای
کوچک شروع کرد.
ایجاد واحد سازمانی مربوط به خانواده می تواند بر حسن اجرای کار نظارت کند .هم
اکنون معاونت زنان در ریاست جمهوری هست اما نگاه آن باید تغییر کند .اگر به اهداف
این معاونت نظری افکنده شود بیشترین تأکیدش بر عدالت جنسیتی و زنان شهری
است .در میدان عمل هم باید دید تا کنون چه کرده و چه اهدافی را تعقیب کرده است.
بعضی از فواید این کار:
حفظ حرمت زنان،
استقاللنسبیمالی،
ایجاد آرامش روانی و دور کردن افسردگی از آنان،
تقلیل مسافرت های درون شهری،
کم کردن مصرف گرایی و تجمل،
مدیریت مؤثرتر بر خانواده و ایجاد آرامش برای فرزندان ،و
فراهم ساخت الگویی برای همه زنان در سایر مناطق و کشورها ...
* استاد تمام دانشگاه تهران

علیرضازاکانی:

فسادنمیگذاردمدیران،نوکرمردمباشند

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :تعارض منافع ،فساد و خودباختگی
نمیگذاردکهمسئوالن،نوکرمردمباشند.
علیرضا زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چه مدت زمانی شما میتوانید
لزایی داشته باشید؟ افزود :ما در ۶ماه اول حداقل ۵۰۰هزار شغل و در سال بعد
اشتغا 
 ۱.۵میلیون شغل و از سال بعد دو میلیون شغل میتوانیم ایجاد کنیم.
وی گفت :هم اکنون  ۲.۵میلیون نفر داریم که در انتظار شغل هستند و عالوه بر این
 ۳.۵میلیون نفر خانمهای سرپرست خانوار و کارگران فصلی و ساختمانی را هم داریم
که اگر همه این افراد را حساب کنیم حجم زیادی از متقاضیان جدید وارد میشود.
زاکانی افزود :در کشورمان امروز مشکل بیکاری داریم ،چون تعارض منافع ،فساد و
خودباختگی نمیگذارد که مسئول ،نوکر مردم باشد ،اما ما به فضل الهی برای آینده
اینگونهمشکالترانخواهیمداشت.



سیدابراهیمرییسی:

کشورداری با جناح بازی و رودربایستی امکان پذیر نیست

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :امروز کشور ما گرفتار
جناح بازی و رودربایستی است کشورداری با رودربایستی امکان پذیر نیست .اداره
کشورمدیریتجدیمیخواهد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی عصرروزدوشنبه در برنامه با نخبگان شبکه  ۴سیما
در پاسخ به سوالی درباره رمز قدرتمندی ملت ایران گفت :مولفههای قدرت برای
هر جامعه متفاوت است این مولفه برای جامعه ما عبارت است از ایمان و اعتقادات
مردم ،قدرتمندی در حوزه اقتصادی و جایگاه ژئوپولوتیک ایران که همگان بهآن
واقفهستند.
وی افزود :تولید از جلوهای قدرت آفرینی کشور است اگر کشوری تولید نداشته
باشد باید برای کشور قدرت بیافرینیم خصوصا در حوزه اقتصاد .یعنی با برنامهریزی
دقیق بهره وری زمین های کشاورزی را ارتقا دهیم.
در ادامه رییسی در پاسخ به این سوال که دولتها یا مجالس شورای اسالمی هر بار
تشکیل ازدواج شده با افزایش مبلغ ازدواج به افکار عمومی این گونه القا کردندکه ما
وظایف خود را به خوبی انجام دادیم شما چه برنامه ای در زمینه حمایت از خانواده
دارید؟ ،گفت :من در مشهد کار مسکن سازی را شروع کردم ۶۰۰ ،واحد مسکونی
 ۱۰بلوک برای زوجهای دانشجو ساختم و اعتقاد دارم باید برای مسکن مردم تالش
کنیم.
وی تاکید کرد :باید مشکل مسکن و ازدواج را برای جوانان حل کنیم چرا که

امکان کاهش هزینههای ازدواج و حل این مشکالت در کشور وجود دارد .بخش
جدی هزینه مسکن مربوط به زمین است در رابطه با اشتغال هم همین طور است،
باید زمینه اشتغال را برای همگان فراهم کنیم .نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست
جمهوری درباره فرار مالیاتی گفت :استقرار سامانه هوشمند در نظام مالیاتی
میتواند به دولت را نسبت به وضعیت دریافت مالیات اشراف دهد
رییسی اظهار داشت :امروز کشور ما گرفتار جناح بازی و رودربایستی است
کشورداریبارودربایستیامکانپذیرنیست.ادارهکشورمدیریتجدیمیخواهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه اش برای رسیدگی به وضعیت قشر مستضعف
گفت:همهبخشهارابهکارمیگیریمکهفقرمطلقدرکشورنداشتهباشیمارتباطم
با این قشر در هیچ وقت مسئولیتم کم نشده است .این قشر آماده کار هستند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :من بعد از آمدن به قوه
قضاییهبامراجعهبسیاریازتولیدکنندگانبامشکالتآنهامواجهشدم.ازآنجاییکه
سال هم ،سال رونق تولید بود .من ابتدا از مجموعه بانکی و مجموعه دولت خواستم
ً
که عمال از تولید کننده حمایت کنیم یکی از حمایتها این است که ما اینها را از
دستسیستمبانکینجاتدهیم.
رییسی با اشاره به وضعیت دریافت سود بانکی گفت :بانک مرکزی و شورای پول و
اعتبارحدود ۱۸درصدسودبانکیقراردادهاندولیوقتیشمابهتولیدکنندهمراجعه
میکنید میگویند فالن بانک تا  ۳۶درصد با ما حساب میکند و واحد تولیدی من
رو به تعطیلی است و بانک تملک میکند کما اینکه در خیلی از جاهای کشور اتفاق
افتادهاست.
ویادامهداد:ماگفتیمشمانظامبانکیراکنترلکنیدوباتولیدکنندهاینگونهرفتار
نکند چند بار پیگیری کردیم ولی اتفاقی نیفتاد .حرف آقایان این بود که زورشان با
بانکها نمیرسد .گفتیم اگر شما نمیتوانید ما میتوانیم این کار را انجام دهیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد :ما قانونگذاری هم
میخواهیم انجام دهیم ما زور ما به خودمان میرسد .من به همه قضات کشور
بخشنامه کردم و گفتم از امروز به بعد ،هیچکس حق ندارد ضامن اجرایی مبلغ
دریافتی غیرقانونی شوید .یعنی اگر میزان بیشتر از مصوب شورای پول و اعتبار شد
یا بیشتر از مصوبه بانک مرکزی شد ،هیچکس ضامن اجرای این پول نیست.
رییسی ادامه داد :نظام بانکی و پولی و اعتبارات کشور ساز و کار مهم نیست ،مگر
هربانکخصوصییاغیرخصوصیمیتواندهرطوربخواهد،عملکندکهبعضاهم
بانک اختصاصی شدهاند یعنی نوع تسهیالتی که پرداخت کردهاند به افراد خاص
و تعداد بسیار اندکی پرداخت کردهاند .اغلب معوقات بانکی که من در قوه قضاییه
وصول میکنم مربوط به چند نفر در کشور است که ما آنها را محاکمه کردیم برخی
از اینها را پیگیری کردیم.

جهانگیریدرواکنشبهنخستینمناظرهنامزدهایانتخابات؛

مناظره نامزدهای انتخابات هم در برنامهریزی و هم اجرا عجیب بود
معاوناولرییسجمهوینخستینمناظرهنامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری را هم در برنامهریزی و هم
اجرا عجیب خواند و نوشت :اگر فهم مسائل واقعی
کشور و راه حل های به دور از شعار و تبلیغات سیاسی
مد نظر باشد باید صدا و سیما امکان پاسخگویی وزرا و
اظهارات نخبگان و کارشناسان مطلع را فراهم کند.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در رشته توییتی با
اشاره به نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری نوشت :اولین مناظره نامزدان ریاست
جمهوری را دیدم،هم برنامهریزی و هم اجرا عجیب بود.
هفت نامزد ریاست جمهوری درباره مسائل اقتصادی
کشور مورد پرسش قرار گرفتند بدون آنکه هیچ سوالی
دربارهتحریمهای ظالمانهوآثارآنبراقتصادونیزبحران
کرونا و پیامدهای آن بر اشتغال و معیشت مردم مطرح
شود.

وی اضافه کرد :هیچ نامزدی به این مسئله نپرداخت
و پنج نامزد همسو نیز یک صدا ،خرابی همه اوضاع را
تنها به این دولت ارجاع دادند .آنها نگفتند مقصر ارجاع
پرونده هستهای کشور به شورای امنیت سازمان ملل
تحت مدیریت آمریکا در سال  ١٣٨٥چه تیمی و چه
جریانی بود و چه هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل
کرد .معاون اول رییس جمهوری یادآورشد :آنها نگفتند
دولت اول روحانی چگونه توانست ایران را از ذیل فصل
هفتم شورای امنیت خارج و تحریم ها را رفع کند و
برجام،ثباتاقتصادی،دستیابیبهنرختورمتکرقمی
و رشد اقتصادی  ١٢درصدی در سال  ٩٥سبب شد
تا دولت دوم روحانی با رای  ٢٤میلیونی مردم تشکیل
شود.
جهانگیری ادامه داد :آنها نگفتند با خروج ترامپ
از برجام در سال  ٩٧و وضع سنگین ترین تحریم ها و

راهاندازی جنگ اقتصادی بی سابقه در طول سه سال
اخیر ،مردم با چه تنگناهای اقتصادی شدیدی مواجه
شدند.
وی افزود :آنها نگفتند که در این مدت چه جریانی
نگذاشت راههای خروج کشور از تحریمها و بازشدن
درهای اقتصاد که نتیجه مستقیم آن کاهش رنج ها و
نگرانی های مردم بود به فرجام برسد .آنها احتماال باید
بدانند که اداره اقتصاد کشور در تحریم و بدون تحریم
سیاستهاواولویتهایمتفاوتیدارد.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد :اگر فهم
مسائل واقعی کشور و راه حل های به دور از شعار و
تبلیغات سیاسی مد نظر باشد باید صدا و سیما امکان
پاسخگوییوزراءواظهاراتنخبگانوکارشناسانمطلع
را فراهم کند .تنها با گروه خود به قاضی رفتن خود را
راضی کردن است.

محمدرضاعارف:

مناظره اول به نوعی سقوط اخالق سیاسی بود

رییس بنیاد امید ایرانیان گفت :اولین مناظره انتخاباتی به نوعی سقوط اخالق
بود ،آنچه بیش از هر چیز در مناظرات اخیر ،اذهان را به خود مشغول کرده ،سقوط
اخالق سیاسی است.
محمدرضا عارف در گفت وگویی  ،در ارزیابی از اولین مناظره انتخابات ریاست
جمهوری ،اظهار کرد :آنچه بیش از هر چیز در مناظرات اخیر ،اذهان را به خود
مشغول کرده  ،سقوط اخالق سیاسی است .قرار بود در نظام جمهوری اسالمی
ایران ،جمهوریت  ،متصف به ارزش های اسالمی  ،از جمله اخالق باشد .وقتی
جمهوریتتحتالشعاعقرائتهایسلیقهایقرارمیگیردوقرائتضدحقوقمردم
میدان داری می کند ،اسالم اخالقی و انسانی در حاشیه قرار می گیرد .معتقدم اگر
با تفسیری حقوقی به بررسی صالحیت ها پرداخته می شد ،کاندیداهای حاضر در
عرصه ،بسی اخالقی تر  ،انسانی تر و اسالمی تر عمل می کردند.
عضومجمعتشخیصمصلحتنظامخاطرنشانکرد:نامزدهایمحترمانتخابات
می توانستند از فرصت این مناظره برای تبیین برنامه های خود بویژه در موضوع
اقتصاد استفاده بهتری بکنند اما با کمال تاسف این فرصت عمدتا به اتهام زنی به
یکدیگر و طرح مسائل حاشیه ای طی شد .
وی افزود :همه نامزدهای محترم در نهادهای مختلف حاکمیت اعم از قوه

قضاییه،قوه مقننه و قوه مجریه مسئولیت داشته و دارند و به جای مسئولیت پذیری
در قبال نارسایی های موجود وقت مناظره به اتهام زنی به یکدیگر و نقد گذشته و
دولت مستقر که نماینده ای برای پاسخگویی به اتهامات وارده نداشت صرف شد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد :روی آوردن به شعارهای موهوم
و نداشتن راهکارهای دقیق و حساب شده برای فائق آمدن بر مشکالت کشور در
یک زمان بندی مشخص عمده مواردی بود که از اولین مناظره انتخاباتی برداشت
شد.برخی از نامزدهای محترم به جای آنکه با نگاه به آینده برنامه های خود را
تشریح کنند به گذشته برگشتند و نقد گذشته را در دستور کار خود قرار داده بودند
در حالیکه قرار نیست در گذشته متوقف بمانیم .عارف با بیان اینکه اولین مناظره
انتخاباتی به نوعی سقوط اخالق بود،تاکید کرد :به عنوان یک شهروند ایرانی از
نامزدهای محترم انتخابات میخواهم با شفافیت برنامه های اقتصادی خود را در
موضوعاتی به مانند مهار تورم،اشتغال،قیمت ارز،قیمت حامل های انرژی و نیز
قیمت اقالم مصرفی نظیر گوشت و مرغ اعالم کنند و متعهد شوند اگر در یک
بازه زمانی مشخص  -به عنوان مثال یکساله -به وعده های خود در خصوص موارد
اعالم شده عمل نکردند و یا نتوانستند عمل کنند ،با عذرخواهی از مردم برای ادامه
مسیر در راستای پاسخ به مطالبات بحق مردم چاره اندیشی کنند.

علیتاجرنیا:

اصولگراها نگرانند که شرایط به گونه دیگری رقم بخورد

سخنگوی ستاد مرکزی محسن مهرعلیزاده گفت:
من تصور میکنم که اگر آقای همتی و مهرعلیزاده
بتوانند در کنار یکدیگر برنامه درستی را جلو ببرند ،بدون
شک ممکن است که انتخابات در صورت ماندن سایر
ً
کاندیدای اصولگرا به دور دوم کشیده شود و قطعا در دور
دوم شرایط قابل تغییر میشود.
توگو با ایلنا ،در خصوص آرایش
علی تاجرنیا در گف 
سیاسی انتخابات ،اظهار کرد :رد صالحیتهای فلهای
مجلس در دوره گذشته و تشکیل یک مجلس مداح و
مجیزگو و فاصلهدار با حقوق ملت به دهان برخی مزه
ً
کرده و به دنبال این هستند که انتخابات مجلس را مجددا
تکرار کنند .وی افزود :طراحی که از قبل انتخابات در
خصوص کاندیداها صورت گرفته ،نشاندهنده این
است که اگر امروز از مردم بپرسید که رییسجمهور
بعدی کشور چه کسی خواهد بود ،با احتمال  ۹۰درصد

ً
همه میتوانند پیشبینی کنند .بنابراین عمال انتخابات
از جوهره و ماهیت خود خارج شده ،چون جریانهای
سیاسی غیراصولگرا نمیتوانند همه توان و ظرفیت خود
را به عرصه بیاورند .این فعال سیاسی اصالحطلب گفت:
امروز ما از  ۴۰درصد مشارکت صحبت میکنیم ،یعنی
 ۶۰درصد مردم به نوعی با انتخابات قهر کردهاند و هر
کسی که انتخاب شود ،نمیتواند معدل خواست همه
جامعه باشد؛ این مهمترین نکته انتخابات موجود است.
آرایش سیاسی به گونهای طراحی شده که از نظر برخی،
شرایط به صورتی پیش برود که به هیچ عنوان چهرهای
غیر از شخص مورد نظر آنها به ریاستجمهوری نرسد.
سخنگوی ستاد مرکزی محسن مهرعلیزاده بیان
کرد :بنابراین آرایش سیاسی به گونهای است که بخش
عمدهای ازاصالحطلبانو مستقلینورأی خاکستریها
به عرصه نمیآیند و کمتر از نصف مردم به عرصه خواهند

آمد که با توجه به اینکه بخش عمده شرکتکنندگان
ً
عمدتا با نگاه تکلیفی حضور پیدا میکنند ،در شرایط
موجود جمع رأی اصولگرایان بیشتر خواهد بود .وی
اضافه کرد :اما با توجه به اینکه سوابق گذشته نشان داده
ً
کهبعضادرآستانهانتخاباتباتوجهبهاحساسنگرانیکه
توسط بخشی از مردم به دلیل روی کار آمدن دولتهای
ناکارآمد شکل میگیرد ،ممکن است تغییراتی در این
آرایش تا روز قبل از انتخاب ایجاد شود .تاجرنیا اظهار
کرد :من تصور میکنم که اگر آقای همتی و مهرعلیزاده
بتوانند در کنار یکدیگر برنامه درستی را جلو ببرند ،بدون
شک ممکن است در صورت ماندن سایر کاندیدای
ً
اصولگرا انتخابات به دور دوم کشیده شود و قطعا در دور
دومشرایطقابلتغییرمیشود.ویدرپایانگفت:جریان
اصولگرا که قوه قضاییه و قوه مقننه را در اختیار دارد هنوز
هم نگران است که شرایط به گونه دیگری رقم بخورد.

نمایندهپیشینمجلس:

مناظره اول تغییری در آرای نامزدها ایجاد نکرد
کارشناسمسائلسیاسیساختارنخستینمناظرهنامزدهایریاستجمهوریرا
غیرچالشی ارزیابی کرد و گفت :مناظره اول نامزدها تفاوت زیادی در آرای آنان ایجاد
نکرد و آوردهای از جامعه خاکستری برای هیچ کدام از دو جناح نداشت.
«محمد علی وکیلی» در گفت و گویی با تشریح فضای رقابتهای انتخاباتی
نامزدهای ریاست جمهوری و نخستین مناظره نامزدها گفت :انتظار مردم از
چهرههاییکهدرترازریاستجمهوریبودند،باالترازاینمناظرهبود.نمایندهسابق
مردم تهران باتبیین تفاوتهای عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده با نامزدهای
اصولگرا گفت :برنامه اصالح طلبان برای مدیریت اقتصادی کشور «رویکرد دخلی»

است و اصولگرایان «رویکرد خرجی» دارند ،این رویکرد در مناظره ها پیدا بود به
طوری که نامزدها از هر فرصتی برای ارائه این رویکرد استفاده میکردند و از این
جهت تمایز دو اردو گاه در این مناظره مشخص بود .مدیر مسئول روزنامه ابتکار
ادامه داد :این مناظره که از سوی صدا و سیما تدارک دیده بود ،ساختاری بیروح
و غیرچالشی داشت و به همین دلیل هم نامزدهای انتخابات سعی داشتند از هر
فرصتیبرایخواندنبیانیهومواضعازپیشنوشتهشدهاستفادهکنند.اینساختار
غیرچالشی صدا و سیما ،نامزدها را اقناع نکرد و سبب شد اعتراض خود را با خواندن
بیانیه از پیش نوشته شده نشان دهند.

وزیرکشور:

شرایط برای برگزاری انتخابات سالم
فراهم است

وزیر کشور گفت :با اطمینان میگویم همه شرایط برای برگزاری انتخابات سالم در
امنیت کامل و کامال بهداشتی فراهم است و امیدوارم همه کمک کنیم تا این امر محقق
شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در حاشیه پانزدهمین نشست قرارگاه عملیاتی
ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران افزود :در نشست امروز موضوع قرنطینه و
نحوهاجرایجرایمبراینقضقرنطینهومتخلفانپیگیریشدوبراساسگزارشارائهشده
نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ،اقدامات موثری در این زمینه انجام شده است.
وزیر کشور از مردم به ویژه مبتالیان به این بیماری درخواست کرد قرنطینه را رعایت کنند
وبانگهداریمبتالیاندرفضاهایقرنطینهایچهدرمنزلیادربیمارستان،قرارگاهوستاد
درشرایطبهتریفعالیتداشتهباشند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد :امروز همچنین نماینده
وزارت بهداشت گزارش مفصلی درباره وضعیت بیماری و فوت شدگان در سراسر کشور
ارائه کرد .بر اساس این گزارش در همه استانها جز سه استان کرمان  ،هرمزگان و
سیستان و بلوچستان ،وضعیت رو به بهبود است که البته نیاز به مراقبتهای جدی دارد.
وی افزود :قرار شد دستوراتی به این سه استان ابالغ شود تا با رعایت حداکثری
پروتکلها و اعمال قوانین و مقررات بتوانند در این استانها هم کنترلهای الزم را داشته
باشند .رحمانی فضلی با اشاره به گزارش چند روز تعطیلی اخیر از سوی نیروی انتظامی
گفت :نسبت به سال قبل ،سال  ۹۸و ایام تعطیالت قبلی عملکرد خوبی بود و از مردم
ً
تشکر میکنم که خودشان عموما رعایت میکنند و البته تالشهای نیروی انتظامی در
این زمینه قابل قدردانی است.
وزیر کشور با اشاره به گزارش ارائه شده وزارت بهداشت در زمینه واکسن ادامه داد:
طبق برنامهریزی انجام شده مقرر شده بود واکسیناسیون افراد باالی  ۶۰سال تا یک ماه
آینده تمام شود که با پیگیریهای انجام شده متاسفانه واردات واکسنهای وارداتی دچار
کندیهاییشدهاست.
وی ادامه داد :وزارت بهداشت پیگیر این موضوع است و با وارد شدن واکسنها همه چیز
طبق برنامهریزی از قبل طراحی شده جلو میرود .اما در کنار واکسنهای وارداتی قرار شد
بیستمخردادوزارتبهداشتگزارشنهاییتاییدیهواکسنداخلیراارائهدهدکهامیدوارم
این اتفاق در بیستم و بیست و یکم خرداد روی دهد.
ً
وزیر کشور خاطرنشان کرد :اگر گزارش نهایی مبنی بر تایید بود حتما از روزهای بعد
از آن ،واکسیناسیون به صورت عمومی شروع میشود و امید ما به تولید داخل است که
خوشبختانه ظرفیتسازی بسیار خوبی شده است و میتوانیم ظرف چند روز گروههای
پرخطر به ویژه افراد باالی ۶۰سال را واکسینه کنیم.
وی افزود :اگر با کمک وزارت بهداشت در این کار موفق شویم بیش از  ۷۵درصد از
ً
فوتیهای ما که در این مقطع سنی است حتما کاهش مییابد؛ در کنار آن همه مردم
باید همچنان از خود و دیگران مراقبت کنند .وزیر کشور با اشاره به بحث انتخابات و کرونا
در نشست امروز گفت :دستورالعمل ویژهای برای انتخابات برای مردم ،ناظران و مجریان
تنظیموارسالکردهایم.امروزگزارشیازوضعیتدادهشدوهمهدستگاههاآمادگیکامل
دارند تا با رعایت حداکثری پروتکلهای بهداشتی در ایام تبلیغات و ایام رای گیری اجازه
ندهند انتخابات بعنوان امر بسیار مهم و جشن سیاسی مشارکت در مردم به یک محملی
برای گسترش و تقویت بیماری کرونا تبدیل شود.
یکفعالسیاسیاصالحطلب:

مخالفان برجام امروز وعده احیای
آن را میدهند

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت که این جریان از تغییر مواضع کاندیداهای
اصولگرا در خصوص برجام و یا مذاکرات استقبال میکند چراکه آنان تازه به این نتیجه
رسیدهاندکهاصالحطلبانموضعدرستیرادرمقابلمسائلمهمجاریکشورداشتهاند.
علیمحمد نمازی در گفتوگو با ایلنا ،درباره وعدههای انتخاباتی برخی از کاندیدای
ریاستجمهوری مانند صحبتهای محسن رضایی درخصوص « »FATFو تصویب آن
گفت :رفتارهایی از این دست را درگذشته در کشور مشاهده کردهایم مانند تغییر معانی
کلمات که یکی از کارهای اهل قدرت و اقتدارگراهاست و آنها واژهها ،کلمات و جمالت
بامعنایدیگریمطرحمیکنند.
وی افزود :یکی از کاندیدا گفته بود برجام را احیا میکند در صورتی که همین کاندیدا
مواضعش با برجام مشخصا ضدیت دارد و در رابطه آمریکا هم رویشان نمیشود چیزی
بگویند .اعتقادم بر این است اگر کاندیداهای شاخص این جریان رأی بیاورد ،هم موانع
برجام رفع میشود و هم  FATFتصویب میشود و هم رابطه با کشورهای ممنوعه برقرار
میگردد .این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :هنگامی حزب وجود نداشته
باشد و کسب قدرت از هر طریقی مطرح می شود  ،انسان مجبور میشود هر کاری برای
به دست آوردن آنچه که میخواهد ،انجام دهد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت احمدینژاد گفت :در مجلس ششم
من مبتکر هدفمند کردن یارانهها بودم و بعد تصویب کردیم و دولت مکلف شد از ابتدای
سال  ۸۴قیمت بنزین و گازوئیل را باال ببرد و محل درآمدها را صرف اموری از جمله
پرداخت نقدی یارانه و یا حمایت از اقشار آسیبپذیر کند اما هنگامی که مجلس هفتم
روی کار آمد ،برعکس ماده  ۳برنامه چهارم عمل کردند؛ آمدند قیمت  ۱۶قلم کاال را ثابت
نگه داشتند و در حالیکه در دولت آقای خاتمی مانع از این کار شدند و هنگامی که دولت
احمدینژاد آمد با تاخیر یارانه نقدی دادند و جالب است که بخشی از رأی ایشان هم به
دلیل پرداخت یارانه نقدی بود دیگر در حالی که این مصوبه مجلس ششم و دولت آقای
خاتمیبودندکارشکنیکردندونگذاشتنداجراشود.
نمازی با بیان این که شعارها و صحبتها به کشور لطمه میزند و باورهای مردم را
سست میکند ،گفت :نزدیک  ۳۰سال است که از این بحثها میکنند ،چند سال
است که مقابل  FATFمیایستند و یا برجام را دستاورد بدی میدانند ،تا حدی هم
چوب الی چرخ دولت دوم روحانی گذاشت و امروز میآیند و میگویند این کار درست
بوده است! وی تاکید کرد :مطالبات مادی مردم ،معیشت و بیکاری جوانان معضل
بسیار بزرگی است و راهکاری هم غیر از احیای برجام و تنشزدایی در سیاست خارجی و
بهبود روابط با دیگر کشورها نمانده است ،باید این کار را انجام دهند  .این فعال سیاسی
تاکید کرد :افرادی که تا دیروز یک موضع داشتند امروز به دلیل این ناچارند شعار بدهند
که نظر رایدهندگان را جلب کنند و برایشان هم زیاد مهم نیست که خالف مواضع
گذشتهشاناست.
عبدالناصرهمتی:

بازارباقیمتگذاریدستوریکنترلنمیشود

نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری گفت :دولت به جای دخالت در بازار ،اقداماتی
انجام دهد تا بازار درست عمل کند با قیمت گذاری دستوری نمی توان بازار را کنترل کرد.
عبدالناصر همتی در گفت و گویی اظهار داشت :قیمت گذاری باید به بازار واگذار
شود .قیمت گذاری دستوری نتیجه اش اتفاقاتی است که رخ میدهد .ورود به
قیمتگذاری دستوری یعنی وارد شدن به توزیع رانت که قابل کنترل نیست .نامزد
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد :باید اقتصاد را به بازار واگذار و
نظارت کنیم که بازار درست عمل کند یعنی؛ دولت به جای اینکه در بازار دخالت کند
باید اقداماتی را انجام دهد که بازار درست عمل کند این مهمترین سیاست و برنامه من
برای کنترل بازار است.
محسنرضایی:

گزینشهایخاصراکنارخواهمگذاشت

یک نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :در دولت اقدام و تحول،
گزینشهای خاص را کنار خواهیم گذاشت و از همه شایستگان در ایران استفاده خواهیم
کرد.
محسن رضایی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با
خبرنگاران ،ضمن تشریح برنامههای تبلیغاتی خود ،اظهار کرد :در دولت اقدام و تحول؛
دولت شایستگان است؛ چه زن و چه مرد ،چه ایرانیان داخل کشور و چه ایرانیان خارج از
کشور،اقواممختلف،اقلیتها،اصالحطلبواصولگرا،مستقلهاوهرانسانشایستهای
که بتواند کاری انجام دهد ،در دولت اقدام و تحول حضور خواهد داشت.
رضایی تصریح کرد :در دولت اقدام و تحول ،گزینشهای خاص را کنار خواهیم
گذاشت و از همه شایستگان در ایران استفاده خواهیم کرد؛ از مدیران دولت فعلی
(یازدهم و دوازدهم) و دولت سابق (نهم و دهم) هم استفاده خواهیم کرد ،جز کسانی که
در پروندههای مفاسد دست داشته اند و مشکالتی داشتند ،از همه شایستگان استفاده
خواهیمکرد.
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توصیههای سالمتی برای بیماران کلیوی در روزهای گرم سال؛

مراقبتهای تابستانی در مبتالیان به نارسایی کلیوی

اصولی وجود دارند که همهی افراد طی ماههای گرم و آفتابی سال باید آنها را رعایت
کنند؛ اما اگر دچار بیماری مزمن کلیوی هستید ،پس باید اقدامات بیشتری برای
محافظت از سالمتی خود در تابستان انجام دهید .قرار گرفتن در معرض هوای داغ
ً
تابستانمیتواندتأثیرچشمگیریبربدن،خصوصارویکلیههابگذارد.
گرماچگونهبرکلیههااثرمیگذارد؟
وقتی دمای محیط افزایش مییابد ،بدن هم گرم میشود .در تابستان ،بیماریهای
مرتبط با گرما میتوانند خیلیها را گرفتار کنند زیرا سطح دما و رطوبت هوا خیلی
بیشتر میشود .گرمازدگی ( )heat exhaustionو غش در اثر گرما ( )heat strokeدو
عارضهی جدی ناشی از گرمای زیاد هوا هستند که زمانی رخ میدهند که دمای بدن
فرد فراتر از ظرفیت و توان بدنش برای خالص شدن از گرمای اضافی میرود.
عالئمگرمازدگی
سردرد،احساسخستگی،گرفتگیعضله،ضعف،حالتتهوع،سرگیجه،استفراغ،
افت فشارخون ،ضعیف شدن و تند شدن نبض ،پریشانی و تغییر وضعیت ذهنی و
از دست دادن هشیاری از عالئم گرمازدگی هستند .گرمازدگی عالوه بر این عالئم
اغلب با دهیدراسیون بدن نیز همراه است .پژوهشها نشان میدهند گرمازدگی که
باعث دهیدراته شدن بدن میشود میتواند تأثیر منفی بر عملکرد کلیهها بگذارد .زیرا
ازدسترفتنمایعاتبدنمیتواندباعثانقباضعروقکلیویشدهودرنتیجهغلظت
ادرار بیشتر شود .عروق منقبض شدهی کلیوی ،خون کمتری به کلیهها میرسانند و
در نتیجه توان تصفیهی کلیهها کاهش مییابد .گرمازدگیهای مکرر و دهیدراسیون
شدید بدن میتواند به کلیهها آسیب دائمی بزند و ایجاد بیماری مزمن کلیوی کند.
چه افرادی در معرض خطر آسیب کلیوی ناشی از گرمازدگی هستند؟
افراد سالمند ( 65سال به باال) ،نوزادان و کودکان (تا چهار سال) ،بیشتر از سایرین
در معرض دهیدراسیون و عوارض مرتبط با گرمای هوا هستند .زیرا این دسته از افراد
نسبت به گرما با سرعت کمتری سازگاری پیدا میکنند .کشاورزان و آنهایی که در

چرا نباید در شب ناخنها را گرفت؟
شاید برای شما هم پیش آمده است که میخواستید در شب ناخن بگیرید ،ولی
بزرگترها مانع اینکار شده اند و گفته اند که در شب ناخن نگیرید ،اما واقعا چرا نباید
در شب ناخن گرفت؟
ضرر و زیانهای ناخن گرفتن در شب از زمانهای قدیم بوده و گفته شده است
که در برخی جاها توجیهات علمی هم برای آن ارائه شده است ،اما باید دید که آیا
واقعا این موضوع سند علمی دارد؟
این روزها برخی از افراد ناخن کاشته اند و دیگر دغدغهای برای کوتاه کردن آنها
ندارد ،ولی در مقابل برخی دیگر ناخن نکاشته اند و هر دو هفته باید ناخنهای
خود را بگیرند.
در تحقیقاتی که دانشمندان انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که کلسیم
اضافه بدن در ساعات پایانی روز در ناخنها جمع میشود و از ناخنها به عنوان
انبار موقت کلسیم بدن استفاده میشود و این کلسیم اضافی در ساعات آغازین
روز به گردش خون برمی گردد و مورد مصرف قرار میگیرد.
در واقع با گرفتن ناخن در شب این کلسیم ذخیره شده در ناخن از بین میرود و
با از بین رفتن کلسیم ،مشکالتی برای بدن ایجاد میشود.
برخی از افراد کوتاه نکردن ناخن در شب را به اسالم نسبت میدهند و میگویند:
مکروه است که ناخنها در شب گرفته شود ،در صورتی که سند علمی برای این
کار پیدا نشده و ناخن گرفتن یکی از کارهای مستحبی است که دین اسالم به آن
تاکید کرده است و گفته که بهتر است این کار را روز جمعه انجام شود و از انگشت
کوچک دست چپ آغاز و به انگشت کوچک دست راست تمام شود.
به همین خاطر در هر وقت از شب یا روز باشد جایز است ناخنهای خود را
بگیرید ،و بنا بر جست و جویی که صورت گرفت ،روایتی مبنی بر کراهت گرفتن
ناخن در شب پیدا نشد.
در نتیجه شایعهی مطرح شده مبنای علمی ندارد و عالوه بر اینکه کلسیم در
ناخنها ذخیره نمیشود مکانیزمی هم برای ذخیره شدن این کلسیم در شب و
بازگشت دوبارهی آن به بدن در روز وجود نداد.
بر اساس یک افسانهی ژاپنی ناخن گرفتن در شب میتواند باعث مرگ شود و
عمر را کوتاه کند و ارواح خبیثه را جذب کند .همچنین برخی اعتقاد داشتند که
بخشی از روح شما در ناخن هایتان قرار دارد و گرفتن آن در شب باعث میشود
بخشی از روح خود را در شب پر از ارواح خبیث آزاد کنید.
شاید ریشه این باور و اعتقاد که نباید در شب ناخن گرفت به این برگردد که
در قدیم نور کافی در شب وجود نداشت و انسانها از نور آتش و چراغ به عنوان
روشنایی استفاده میکردند و ناخنهای خود را با وسایل نوک تیز میگرفتند،
کمبود نور و استفاده از این وسایل میتوانسته است باعث شود انسانها در هنگام
ناخن گرفتن در شب به خود صدمه بزنند .همچنین در این حالت ممکن بود
تکههای ناخن در غذای انسان بیفتد و مشکالتی برای او بوجود بیاورد.
از نظر علم پزشکی بهترین زمان مناسب برای ناخن گیری بعد از حمام رفتن
میباشد .پزشکان توصیه میکنند که همیشه بعد از حمام ناخنهای خود را
بگیرید ،چون آسیب کمتری به آن میرسد .در بقیه مواقع ناخن شکنندگی دارد
که به سطح ناخن آسیب میرساند ،ولی بعد از حمام ،ناخن نرم است و شکننده
نیست.

ً
مزرعهها کار میکنند نیز که مرتبا در معرض هوای گرم هستند و استراحت کافی
نمیکنند و آب کافی نمینوشند نیز در معرض این خطر قرار دارند .کسانی که دچار
بیماریمزمنکلیویهستندنیزبیشترممکناستدچارگرمازدگیوغشدراثرگرما
شوند ،درست مانند تمام کسانی که دچار بیماریهایی مانند بیماری قلبی ،بیماری
ریوی ،دیابت ،فشارخون باال و چاقی هستند.
حتی مصرف یک سری از داروها میتوانند دفاع شما در برابر عوارض ناشی از گرمای
زیاد را تضعیف کنند .این داروها شامل داروهای قلب و فشارخون ،داروهای آرامبخش،
داروهای محرک ،داروهای مسکن و داروهای اعصاب و روان میشوند.
شما نمیتوانید از گرمای تابستان فرار کنید اما اصول و اقدامات مفیدی وجود دارند
که به شما کمک میکنند از سالمت عمومی و سالمت کلیههای خود در تابستان
مراقبت کرده و جلوی تشدید بیماری کلیویتان را بگیرید.
بیشتر آب بنوشید ،اما نه خیلی زیاد
هر چیز خوبی هم زیادیاش میتواند بیشتر مضر باشد تا مفید .همین مسئله در
مورد مصرف مایعات در بیماران کلیوی هم صدق میکند .شاید در یک روز بسیار
گرم تابستان وسوسه شوید بیشتر از حد معمول آب بنوشید اما همچنان باید مایعات
دریافتیتان را محدود کنید .یادتان باشد نوشیدن زیاد مایعات میتواند به کلیههایتان
فشار وارد کرده و تعادل الکترولیتهای بدنتان را به هم بریزد.
ً
نوشیدنیهای خیلی سرد ننوشید چون باعث گرفتگی معده میشوند .ضمنا از
نوشیدنیهای کافئیندار و الکلی و خیلی شیرین نیز خودداری کنید ،چون در واقع
باعث میشوند بدنتان مایعات بیشتری از دست بدهد .دهیدراته شدن بدن ،احتمال
تشکیل سنگ کلیه را نیز افزایش میدهد .همیشه یک بطری ترکیب آب و آبلیمو
همراهتان داشته باشید .گاهی میتوانید در صورت احساس خشکی دهان به جای
اینکه آب بنوشید ،دهانتان را اسپری کنید.
بیرون بروید و ورزش کنید

روزهای گرم و آفتابی تابستان برای بیرون رفتن و ورزش کردن هم مناسباند .اگر
ً
بیماری کلیوی دارید حتما پیش از شروع یک روتین ورزشی با پزشکتان مشورت
کنید .حتی اگر روزهایی احساس خستگی میکنید ،ورزش ُ
سبک میتواند کمک
کند احساس بهتری داشته باشید و سرحال شوید .پیادهروی و ورزشهای کششی دو
فعالیت مفیدی هستند که فشار بسیار کمی به بدن وارد میکنند.
ً
پس اجازه ندهید گرمای تابستان جلوی فعالیتهای بدنیتان را بگیرد .ضمنا
مطالعات علمی نشان داده که ورزش میتواند از سرعت روند پیشرفت بیماری کلیوی
کمکند.
اما در ورزش زیادهروی نکنید
ورزش زیاد و بیش از اندازه خسته کردن عضالت میتواند موجب رابدومیولیز شود.
درست است که داشتن سبک زندگی فعال بسیار اهمیت دارد؛ اما نباید زیادهروی
کنید.خیلیهانمیدانندکهآسیبعضلهبرایسالمتکلیههاخطرناکاست.گاهی
آسیب عضله منجر به نشت پروتئین در خون شده و این پتانسیل را دارد که باعث
نارسایی کلیوی شود که به آن رابدومیولیز میگویند .به همین دلیل توصیه میشود
با تمرینات و فعالیتهای سنگین به عضالت بدن خود فشار بیش از حد وارد نکنید.
ضدآفتاببزنید
ً
پوستتان را کامال با ضدآفتاب بپوشانید .قرار دادن پوست در معرض آفتاب بدون
محافظ به آن آسیب میزند .از ضدآفتاب با  SPFحداقل  15استفاده کنید .یادتان
ً
باشد هر دو ساعت و بعد از ورزش و شنا دوباره ضد آفتاب بزنید .ضمنا میتوانید با
پوشیدن لباس خنک و گشاد ،گذاشتن کاله لبه پهن یا نشستن در سایه از خودتان
مراقبتکنید.
غذاهایسالمتابستانیبخورید
تحقیقات نشان میدهد میوهها و سبزیها برای سالمتی بسیار مفید و الزماند اما
بیشتر افراد بسیار کم میوه و سبزی مصرف میکنند .تابستان فرصت بسیار خوبی
برای خوردن میوههای تابستانی که کم پتاسیم و کم فسفر هستند میباشد .یادتان
باشد مقدار میوهها و سبزیهای مصرفیتان را کنترل کنید چون به هر حال میوه و
سبزیدارایپتاسیماند.
هویج ،کاهو ،گلکلم ،انواع توت و تمشک ،هندوانه ،انگور ،بادمجان ،هلو ،فلفل
دلمهای ،کرفس ،سیر ،خیار ،پیاز و تربچه از مواد غذایی مفید برای شما هستند.
حواستانبهدسرهاییکهمیخوریدباشد
خوردن بستنی یا ماست میوهای خنک بدون شک در یک روز گرم تابستانی بسیار
دلچسب است .اما کسانی که بیماری کلیوی دارند باید در خوردن دسرها بیشتر
احتیاط کنند .بستنی و ماست که معروفترین دسرهای تابستانی هستند ،پتاسیم
و فسفر زیادی دارند .یک یا دو وعده از این دسرها میتواند به کلیههایتان آسیب بزند.
کمترنمکمصرفکنید
مصرفنمکاضافی،فشارخونراباالمیبردفشارخونباالهمبرعملکردکلیههااثر
میگذارد.سعیکنیدمصرفنمکرامحدودترکنید.بهطورمعمولماهفتتادهگرم
نمک در روز مصرف میکنیم که باید آن را به چهار تا پنج گرم کاهش دهید .در مورد
افرادی که بیماری مزمن کلیوی دارند ،مصرف نمک زیاد میتواند منجر به تشکیل
سنگهای مجاری ادراری شود.
فیبرکافیمصرفکنید
ً
هرچند مصرف فیبر معموال برای کمک به گوارش بهتر توصیه میشود اما فیبر برای
عملکردبهترکلیههانیزمفیداست.اشخاصیکهبیماریمزمنکلیویدارندبایدفیبر
بیشتریمصرفکنند.
غذایبیروننخورید
ً
غذاهای رستورانی و یا غذاهای آماده و بستهبندیشده معموال ناسالماند .چون
حاوی نمک ،قند ،چربی اشباع و مواد افزودنی هستند که به کلیهها آسیب میزنند.

 افراد سیگاری چگونه از کرونا در امان بمانند؟

نوشیدنیهایمناسببرایپیشگیریاز
گرمازدگی

فصلگرماکهفرامیرسدهمهبهدنبالنوشیدنیهاییبرایکمکردنعطشخود
هستند،امامیتوانبهجاینوشابههایپرضررازنوشیدنیهایخنکطبسنتی
استفادهکرد.
درفصولگرمسالبهدلیلشدتگرمایهوا،قوتهاضمهمعدهکاهشمییابد؛
بنابراینبایدازغذاهاونوشیدنیهایسبککههضمراحتیدارنداستفادهکرد.
بنابر اعالم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت ،در ادامه به دستور تهیه شربتهایی
برایاستفادهدرروزهایگرماشارهمیشود:
شربتزرشک
ابتدا یک کیلو شکر و  ۴لیوان آب را روی حرارت قرار دهید تا قوام بیاید و کمی
غلظت پیدا کند ،سپس یک کیلو زرشک پاک شده را به این شهد اضافه کنید .پس
از آنکه کمی جوشید شعله را کامال کم کرده و در این زمان گالب و سایر عرقیجات را
اضافه کنید .اکنون حرارت را کامال کم کرده و دم کنی روی قابلمه قرار دهید ،پس از
مدت کوتاهی آن را خاموش و صاف کرده و اجازه دهید خنک شود .زرشک مقوی
معدهگرممزاجاناستوباعثرفعتشنگیمیشود،امامصرفزیاداینشربتبرای
افرادباغلبهسردیوضعفسیستمعصبیمناسبنیست.
شربتعناب
ابتدا ۸۰۰گرم عناب خشک را زخمی کنید و ۱۲ساعت در آب بخیسانید .سپس
آنها را در ۴لیتر آب بجوشانید تا بپزد .سپس عنابها را له کردهو مایع به دست آمده
را صاف کرده و شکر در آن بریزید و دوباره کمی بجوشانید تا شربت عناب به دست
آید .هنگام نیاز به مصرف نیم استکان از آن را در یک لیوان آب خنک حل کرده و
بیاشامید.
این شربت برای پاکسازی و تصفیه خون بسیار مفید است .همچنین افرادی که
به دلیل غلبه خلط دم ،حجامت میکنند بهتر است قبل از حجامت به مدت ۱۵
روز از این شربت میل کنند .مصرف عناب و در برخی موارد شربت آن در افرادی که
معدههایسردوبیماردارندباعثنفخمیشود؛دراینصورتمیتوانازکمیعسل
استفادهکرد.
شربتتمرهندی
تمرهندی تازه را از هسته و لیفهای آن پاک کنید و در مقدار مناسب آب ریخته و
بگذاریدشبتاصبحبماند.سپسدرحرارتمالیمجوشاندهتاتمرهندیکامالپخته
ولهشود.سپسشربتبهدستآمدهراصافنمودهوهموزنتمرهندی،قنداضافه
کنیدوبگذاریدتابهقوامبیاید.
مقدارمصرفاینشربت ۷۰گرمدرهروعدهاستکههمراهباآببهمیزاندلخواه
میل میشود .این شربت موجب تسکین تهوع ناشی از صفرا و لینت شکم شده و
باعثکاهشعطشمیگرددوصفراواخالطسوختهراازبدندفعمیکند.
ماءالشعیرطبی
بنابر اعالم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت ۷۵،گرم جوی پوست کنده سالم را با
 ۱۰لیوان آب با حرارت مالیم آهسته بجوشانید تا وقتی که جوها به حالت شکفته و
کامال پخته برسند .این زمان به طور متوسط ۴۰تا ۵۰دقیقه طول میکشد .پس از
آن تا این ترکیب سرد نشده آن را صاف کنید و در جای خنک قرار دهید تا سرد شود.
حداکثردوروزدریخچالقابلنگهداریاست.
نوشیدن این مایع میتواند در برابر استرس گرمایی و تشنگی و تحلیل رطوبات،
فرد را محافطت کند .البته کسانی که معده سرد یاتر دارند بهتر است در هر لیوان آن
یکقاشقمرباخوریعسلحلکنندوسپسبنوشند.ماءالشعیرطبینبایدغلیظ
و ژلهای شود وگرنه تاثیر معکوس خواهد داشت .اگر جو کامال مرغوب باشد رنگ
ماءالشعیربهسرخمالیموکمرنگمایلمیشود.
شربتبهلیمو
بهشکر،به،نصفاستکانآبلیموو ۴پیمانهآبنیازداریم.آمادهکردناینشربت
در فصل پاییز صورت میگیرد که در بازار موجود باشد .به را تمیز کرده و بشویید و آن
را رنده یا  ۴قاچ کنید و به طور کامل آب گیری کنید .شکر را با  ۴لیوان آب مخلوط
کرده و بگذارید ۲تا ۳جوش بزند و بعد شربت را از صافی رد کنید .آب به را با شربت از
صافیردشدهمخلوطکنیدورویاجاقگازبگذاریدتاچندجوشبزندوشربتقوام
بیاید .سپس آب لیمو را اضافه کرده بعد از یکی دو جوش آن را از روی گاز بردارید و در
شیشههای تمیز بریزید و اجازه دهید شربت خنک شود .این شربت خنک کننده و
نشاطآوربودهوتقویتکنندهمعدهاست.
محققانعنوانمیکنند؛

خواص انبه در حفظ سیستم ایمنی و
کمک به کاهش وزن

انبه میوه ای گرمسیری خوش طعم و شیرین مملو از ویتامین ها و مواد معدنی
زیادی است که برای قلب ،پوست ،چشم ها و سیستم های گوارش و ایمنی بدن
بسیارمفیداست.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت ،میوه انبه پکیجی از بیش از ۲۰
ویتامین و مواد معدنی ،از جمله دوزهای باالی ویتامین Aو Cاست ،از خانواده بادام
هندی و همچنین کم چرب است -یک انبه کامل حدود  ۲۰۷کالری دارد .یک
ً
فنجان انبه برش خورده حدود ۱۶۵کالری است و تقریبا ٪۷۰از مقدار توصیه شده
ویتامین Cروزانهراتأمینمیکند،جذبآهنرابهبودمیبخشد،بهسلولهادردفاع
ازخودوبهسیستمایمنیبدنکمکمیکند.
«مایاوادیولو»،سرپرستتیمتحقیقازدپارتمانتغذیهدانشگاهرودایلندآمریکا،
در این باره می گوید« :ویتامین  Cبرای سیستم ایمنی خوب است .یک آنتی
اکسیداناستبنابراینمیتواندبهاسترساکسایشیدربدنکمککند.همچنین
انبه منبع مناسبی از ویتامین  ،Aفوالت و غنی از فیبر است که برای پیشگیری از
سرطانرودهبزرگ،بیماریهایقلبیوکنترلوزنمفیداست».
انبهازطرقمختلفبهمحافظتوپشتیبانیازبدنکمکمیکند،بهویژههنگامی
کهبهصورتکاملمصرفشودونهباقندهایافزودنیدرقالبکمپوتانبه.
َ
این ا َبرمیوه ،حاوی چندین ترکیب آنتی اکسیدانی است که به محافظت یا تأخیر
در آسیب "رادیکال های آزاد" ،اتم ها یا مولکول های ناپایدار که می توانند به سلول
ها آسیب رسانده و باعث بیماری هایی مانند سرطان شوند ،کمک می کند .فیبر،
ویتامین و پتاسیم موجود در این میوه آبدار همچنین به کاهش خطر بیماری های
قلبی کمک می کند .عالوه بر وجود کم چربی در این میوه ،انبه می تواند به کاهش
وزنکمککندچراکهبهخاطروجودفیبربهسیریطوالنیمدتمنجرمیشود.
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یک کارشناس و فعال محیط زیست و اقلیم شناس مطرح کرد:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم :

قم رتبه نخست چاپ کتاب دینی را در
کشور دارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با اشاره به ظرفیت های بیبدیل این استان
در چاپ کتاب های مذهبی گفت :قم به تنهایی با چاپ بیش از نیمی از کتابهای
مذهبی ،رتبه نخست کشوری را در این زمینه دارد.
سید موسی حسینی کاشانی افزود :صنعت چاپ و نشر قم با همه مشکالت ناشی
از شیوع کرونا و گرانی های تحمیل شده به آن به دلیل ظرفیتهای بزرگ و کم نظیر
ت را ادامه دادهاست.
خود ،مسیر ترقی و پیشرف 
وی با اشاره به آمار مقایسهای سال  ۹۲و  ۹۸گفت :تعداد ناشران استان از یکهزار و
 ۱۵ناشر در سال  ۹۲به یک هزار و  ۳۲۹نشر ،تعداد چاپخانه ها و واحدهای وابسته از
 ۲۳۲به  ۲۹۷واحد و تعداد کتاب فروشیهای این استان درمدت ذکر شده از ۱۲۰
به ۲۰۰کتابفروشیافزایشیافتهاست.
وی با تاکید بر ضرورت استمرار کمک به صنعت چاپ و نشر گفت :در صورتی که از
این صنعت در قم حمایت الزم صورت گیرد ،آورده و ارزش افزوده قابل توجهی از نظر
بازار داخلی و خارجی کتاب را برای استان به بار خواهد آورد.
حسینی کاشانی اظهار داشت :به منظور کمک به صنعت چاپ و نشر استان و
ترویج فرهنگ کتاب خوانی ،طرح خرید کتاب از ناشران استان طی سالهای اخیر
همواره مورد تاکید بوده به گونهای که این خرید با رشد  ۴۰۰درصدی از پنج میلیارد
ریال در سال  ۹۲به بیش از  ۲۲میلیارد ریال در سال  ۹۸افزایش داشتهاست.
وی یادآور شد :همچنین درراستای حمایت از مولفان استانی ،آثار و کتب ارزشمند
نویسندگان قم بعد از تایید درکمیته کتب ارزشمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
از حمایتهای قبل از چاپ برخوردار میشوند.
وی گفت :این استان از لحاظ صدور مجوز چاپ کتاب در رتبه دوم کشور قرار دارد،
به گونهای که در سالهای اخیر به طور متوسط بیش از  ۱۰هزار مجوز چاپ کتاب
درقم صادر شدهاست .حسینی کاشانی ادامه داد :تعداد مجوز چاپ کتاب در این
استان از حدود ۶هزار مجوز در سال ۹۲با رشد ۷۸درصدی به بیش از ۱۰هزار مجوز
در سال  ۹۸افزایش یافت ه که این آمار در سالهای اخیر حفظ شدهاست.
وی همچنین به رشد تیراژ کتابهای منتشر شده در این استان اشاره کرد و گفت:
تیراژ کتابهای منتشر شده در این استان از بیش از  ۱۵میلیون و  ۱۸۶هزار جلد به
بیش از  ۱۸میلیون و  ۴۴۵هزار جلد کتاب در سال  ۹۸افزایش یافتهاست.
وی در ادامه با اشاره به فعال شدن سامانه جامع صدور مجوز کتاب و بهرهگیری از
این سامانه در قم ،افزود :با توجه به اینکه استان قم رتبه اول چاپ کتاب دینی و رنیه
دوم چاپ کتاب در کشور را داراست ،به همین دلیل بهرهگیری از این سامانه ،بخش
زیادی از فرایند دست و پا گیر صدور مجوز به صورت سنتی حذف شد.
حسینی کاشانی با بیان اینکه الکترونیکی خدمات به عنوان یک اولویت در دستور
کار است ،گفت :ارائه صدور مجوز کتاب به صورت الکترونیکی عالوه بر صرفهجویی
در مصرف کاغذ نقش مهمی در افزایش سرعت صدور مجوز کتاب شدهاست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم یادآور شد :هم اکنون تمام درخواستهای
حوزه کتاب و تالیف به صورت الکترونیکی انجام میشود و تمام ناشران استان بدون
حضور فیزیکی میتوانند کارهای اداری خود را انجام دهند.
درجلسه رسمی علنی شورای اسالمی شهر مقدس قم تصویب شد؛

تغییرکاربریپارکینگمکانیزهمعلمقم
تصویبشد

اعضای شورای اسالمی شهر قم با تغییر کاربری پارکینگ مکانیزه معلم و جانمایی
ساخت آن در محلی دیگر موافقت کردند.
برپایه این گزارش  ،یکی از بحث های نشست رسمی علنی دیروز شورای اسالمی
شهرمقدسقم،بررسیالیحهاخذمجوزفروشتجهیزاتپارکینگمکانیزهمعلمودر
عوض ،جانمایی ساخت این پارکینگ در محل مناسب و ترجیحا در ضلع غربی حرم
مطهرحضرتفاطمهمعصومه(س)بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر مقدس
قم در این نشست و درباره این موضوع بیان کرد :فروش تجهیزات الکترونیکی و
مکانیکی این پارکینگ بر اساس نظر کارشناس قیمت گذاری به ترتیب  ۷۵۸و ۷۴۰
میلیون تومان و در مجموع حدود یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان برآورد شده است.
مجید اخوان همچنین اضافه کرد :بر این اساس تجهیزات مورد نظر به مزایده
گذاشته خواهد شد .و اما رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر در این
باره به محل هزینه درآمد حاصل از مزایده تجهیزات این پارکینگ مکانیزه توجه داد
و گفت :این نکته باید در تصمیم گیری شورای شهر در این موضوع مورد اشاره قرار
گیرد .حسین اسالمی همچنین اضافه کرد :تردیدی نیست که این درآمدها و یا
تجهیزاتی که از این پارکینگ فروخته نمی شود ،باید صرفا در امور پارکینگ های
شهری هزینه شود .رئیس شورای اسالمی شهر نیز در این باره به ضرورت تصمیم
همزمان برای تجهیزات و ساختمان این پارکینگ مکانیزه اشاره و اظهار کرد:
ساختمان این پارکینگ می تواند به عنوان ساختمان اداری قطار شهری مورد
استفاده قرار گیرد .عبدالله جاللی ادامه داد :بنده این پشنهاد را در شورای قطار
شهری هم متذکر شده ام و امیدوارم مورد توجه قرار گیرد .وی افزود :البته برخی
از تجهیزات این پارکینگ در لیست مزایده نیست و بدیهی است این تجهیزات در
مجموعه خود شهرداری و یا سازمان های تابعه قابل استفاده خواهد بود .بر این
اساس اعضای شورای اسالمی شهر مقدس قم در نشست رسمی علنی امروز خود
الیحهاخذمجوزفروشتجهیزاتپارکینگمکانیزهمعلمودرعوض،جانماییساخت
این پارکینگ در محل مناسب و ترجیحا در ضلع غربی حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه (س) را به تصویب رساندند.
مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانقمخبرداد؛

رهگیری ۱۶۹۷بیمارکروناییدررصدخانه
قرنطینهخانگی

مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان قم گفت ۱۶۹۷:بیمار کرونایی در رصدخانه
قرنطینهخانگیطرحشهیدسلیمانیدرقمرهگیریشدند.
محمدرضا بهرامی،مدیر عامل جمعیت هالل احمر قم گفت :رصدخانه قرنطینه
خانگی در قالب طرح شهید سلیمانی برای اولین بار در کشور با حضور  ۶۰تن از
فرشتگان نجات هالل احمر از سه حوزه معاونت داوطلبان ،جوانان و امدادگران
که دورههای آموزشی خاص این طرح را در دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت
گذراندهاند از ۲۸اردیبهشتماه امسال به صورت داوطلبانه کار خود را آغاز کردند.
اوافزود:اینرصدخانهبراساسنقاطقوتوضعفهاییکهدرطرحشهیدسلیمانی
بود از سوی جمعیت هالل احمراستان قم پیشنهاد شد .مدیر عامل جمعیت هالل
احمر استان قم ادامه داد :فرشتگان نجات در این طرح به منظور رهگیری بیماران
کرونایی که در منزل قرنطینه هستند ،براساس لیست روزانهای که از سوی مرکز
بهداشت در اختیار آنها قرار میگیرد به صورت تلفنی با این بیماران تماس گرفته و
نکات بهداشتی و توصیههای الزم را به آنها آموزش میدهند و آنها را به شیوه نامه
های بهداشتی و ماندن در خانه ترغیب میکنند .او تصریح کرد :اجرای این طرح،
نقشی اساسی در روند کنترل و کاهش ویروس کرونا داشته است.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد :ت

تکمیلروندواکسیناسیونباتزریق
ُ
دز دوم واکسن کرونا

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیقماعالمکرد:بهمنظورتکمیلواکسیناسیون
گروه هدف باالی  ۷۰سال ،از  ۱۷خردادماه افرادی که دز اول واکسن خود را دریافت
کردهاند برای تزریق دز دوم میتوانند به مراکز واکسیناسیون در استان قم مراجعه
نمایند .به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،در اطالعیه
معاونت بهداشتی این دانشگاه آمده است :افرادی که دز اول واکسن کووید  ۱۹را
دریافت کردهاند میتوانند از امروز با مراجعه به یکی از مراکز ۶گانه واکسیناسیون در
استان قم دز دوم این واکسن را دریافت نمایند.

حفاظت از محیط زیست؛ گامی موثر در توسعه پایدار و متوازن

توسعه پایدار و متوازن از اولویتهای اساسی حفاظت از محیط زیست است .از
این رو با آموزش و جلب مشارکت عمومی ،تشکیل نهادهای غیردولتی و مردمی،
سیاستگذاریهایمناسبوایجادبرنامههایبلندمدتدرسازمانهایمختلف،
میتوان به داشتن محیط زیستی سالم کمک کرد.
حق داشتن محیط زیستی سالم ،یکی از مهمترین حقوق های بشری به شمار
ق برجسته حقوق همبستگی است و در
می رود که این حق نه تنها از مصادی 
نسل سوم حقوق بشر مقولهبندی میشود ،بلک ه الزمه تحقق توسعه سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .با این حال ،ایفای حق یاد شده مستلزم
سطحی از توسعه است ک ه به نوبه خود زمینه پیشگیری از تخریب بیشتر محیط
زیست را فراهم میآورد .از مهمترین آثار بی توجهی به این مقوله میتوان به
آلودگی هوا ،کاهش کمی و کیفی منابع آب ،فرسایش خاک ،تخریب جنگل ها
و مراتع ،خشکیدگی تاالب ها ،بیابان زایی و افزایش کانون های تولید ریزگردها،
تخریب و آلودگی زیستگاههای ساحلی و دریایی ،سوء مدیریت پسماندها و
فاضالبها و تخریب تنوع زیستی اشاره کرد.
در  ۱۹۷۲خورشیدی برای نخستین بار ،سازمان ملل متحد کنفرانسی را با
موضوع انسان و محیط زیست در استکهلم سوئد برگزار کرد .همزمان با برپایی
این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل ،قطعنامهای را تصویب کرد که به
تشکیل( UNEPبرنامه محیط زیست سازمان ملل) منجر شد .اکنون همه ساله
در سراسر جهان مراسم ویژهای را به مناسبت این روز برگزار میشود .هدف از
برگزاری چنین مراسمی جلب توجه عمومی به مسایلی است که محیط زیست را
آلوده میسازد .در کشور ما نیز همه ساله به مدت یک هفته از  ۱۷تا  ۲۳خرداد،
حفاظت از محیط زیست گرامی داشته می شود که امسال این مراسم با شعار
«نیم قرن حفاظت از زیستبومهای ایران :بازنگری ،نوسازی ،بازسازی» برگزار
خواهد شد که در آن بر حفاظت از محیط زیست تاکید می شود .به همین
مناسبت ،پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا با «عباس رحمانی آذر» کارشناس و
فعال محیط زیست و اقلیم شناس به گفت وگو پرداخته است.
ی از محیط زیست سالم
ق برخوردار 
ح 
رحمانی آذر با اشاره به اینکه برخورداری از محیط زیست سالم حق تمامی
ی از محیط زیست سالم و حق بهرهمندی
ق برخوردار 
شهروندان است ،گفت :ح 
ت انسانی تلقی میشود ک ه مکمل حقوق
ی کرام 
از توسعه پایدار یکی از جلوهها 
ل حاضر و شرط تحقق آن برای نسلهای آینده است .حق داشتن
ی نس 
بشر برا 
ی نیست ،بلکه پس از
محیط زیست سال م امروز دیگر یک آرزوی دست نیافتن 
ی بین المللی
حدود چند دهه تالش مداو م سازمانهای غیردولتی ،سازمانها 
ی به آرمانی
ن المللی ،منطقهای و مل 
و مجامع علمی شـناخته شده در سطوح بی 
بشری تبدیل شده است .برای داشتن محیط زیست سالم ،افراد و اجتماعات
بشری ،حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و
مساعد بـرای تـوسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حقوقی برخوردار شوند
ت نامساعدی کنند که سالمت و
ط حـیات را دچار تغییرا 
و دولتها نباید شرای 
بهزیستیجمعیرابهخطربیاندازد.
تمحیطی
تزیس 
حقمشارکتشهرونداندراتخاذتصمیما 
ت سالم
ن محیط زیس 
این کارشناس محیط زیستی با بیان اینکه حق داشت 
حداقل دارای چهار جـزء است ،اظهار کرد :به موجب این حق ،هر فردی امکان
ی یا همراه
خواهد داشت با رعایت قوانین و مقررات کشور خود به صورتفرد 
با افراد دیـگر در قـالب یک تشکل اجتماعی در اتخاذ تصمیماتی که مربوط به
ت کند؛ حق دسترسی ب ه اطالعات زیست
محیط زیـست او میشود ،مشارک 
طبهحفاظت
محیطیکهدرآنتمامیمـوسساتعمومیموظفنداطالعاتمربو 
ت و اقدامات موثر بر آن را در اختیار شهروندان قرار دهند .همچنین
ط زیس 
از محی 
حق برخورداری از توسع ه نسبت به حق داشتن محیط زیست سالم از استحکام و
ق انسانها بر
ن حال مستلز م ح 
قوا م کمتری برخوردار است .حق بر توسعه در عی 
ت خود بر تمامی منابع و ثروتهایشان است در
ل حاکمی 
تعیین سرنوشت و اعما 
ی است.
ن یادآور 
مورد حق بر تـوسعه نـکاتی شایا 
مهمترینچالشهایزیستمحیطیدرکشور
این فعال محیط زیست با برشمردن چند چالش عمده زیست محیطی در
ایران ،تصریح کرد :مسأله آب یکی از مهمترین مشکالت است زیرا کاهش شدید
منابعآبیبهدلیلچالشهاییچونافزایشجمعیت،توسعهشهرنشینیوغیره
که متعاقب مدیریت آب در ایران رخ داد ،فشار زیادی را روی منابع آبی ایران ایجاد
کرد .مسأله دیگر در کشور ،موضوع ریزگردهاست .یکی دیگر از مشکالت بسیار
بزرگ ایران ،مسأله خشک شدن تاالبها و دریاچه ها چون دریاچه ارومیه است
که به مدیریت آب و حتی گرمایش کره زمین بر می گردد.
نقش شهروندان و مسووالن در ایجاد بحران های زیست محیطی
رحمانی آذر ،درباره نقش شهروندان و مسووالن در ایجاد چالش ها و بحران
ها اظهار کرد :مسأله آلودگی شهرهای بزرگ ایران که به دلیل مصرف بی رویه

سوختهای فسیلی و استفاده بیش از حد از وسایط نقلیه شخصی روی داده
است .بیشتر شهرهای بزرگ با آلودگی هوا مواجهند .مشکل بعدی ما مسأله
آلودگی توسط زباله ها به خصوص زباله های پالستیکی است .ایران نیز از جمله
کشورهای به شمار می رود که به دلیل ارزان بودن بنزین و پالستیک دچار افراط
در استفاده از سوخت و پالستیک شده است .همچنین باید گفت؛ خشک شدن
تاالب ها عامل اصلی بروز ریزگردهاست که تنها راه رهایی از این وضع ،احیای
مجدد تاالب هاست.
بسیاری از مشکالت پیش آمده در محیط زیست ،نتیجه بی توجهی به الگوی
مصرف آب و خاک ،برداشت بی رویه ،فشار بر منابع طبیعی ،برداشت بی رویه آب
و ...توسط شهروندان است و حل این مشکالت پیش آمده نیز باید با مشارکت
مردم منطقه و مسووالن انجام شود و تازمانی که سرانه استفاده مردم از محیط
زیست به الگوی مصرف و استانداردها نزدیک نشود و مشارکت مردم و مسووالن
را شاهد نباشیم ،مشکالت همچنان ادامه خواهد داشت .تخریب ،زمانی بوجود
میآید که به جای استفادهدرست از خدمات حاصل از اکوسیست م ها،بهرهکشی
از اکوسیستم ها صورت بگیرد و به تغییر ساختار آنها منجر شود .تغییر ساختار
نیز به تغییر در فرآیندهایی که به ایجاد عملکرد می انجامد که خدمات حاصل
از اکوسیستمها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابر این مفهوم حفاظت به معنای
استفاده درست ،مدیریت مصرف انسان از سرزمین و استفاده از زمین در حد
قابلیت¬هایآناست.
حفاظت از خاک ،جنگل ها و مراتع آبخیزداری
اینفعالزیستمحیطدرارتباطبااهمیتخاکبرایکشاورزیوامنیتغذایی
اظهار کرد :خاک ،یکی از مهمترین مؤلفههای کشاورزی در دنیاست و به صورت
مستقیم بر امنیت غذایی تاثیر می گذارد .در صورت از دست رفتن خاک از لحاظ
کمی و کیفی ،بحران حفاظت از منابع آب ،پوشش گیاهی و تنوع زیستی به
وجود خواهد آمد و در نهایت ،امنیت غذایی کشور به مخاطره می افتد .سازمان
جنگلها مسوولیت حفاظت از خاک در عرصههای منابع ملی را بر عهده دارد
که حدود  ۱۳۶میلیون هکتار از عرصههای کشور  ،شامل جنگل ،مرتع ،بیابان و
حوزههای آبخیز محسوب میشود و در تمام این عرصهها برنامه حفاظت از خاک
در برابر فرسایش در حال انجام است .برای کنترل فرسایش خاک و رسوب ،باید
اقداماتیهمچوناحیایپوششگیاهی،احیایمراتعوجنگلها،کنترلومقابله
نزایی و اجرای آبخیزداری و آبخوانداری عملیاتی شود؛ زیرا مجموعه این
با بیابا 
اقدامات کمک می کند تا ساالنه چندین تن خاک ،فرسایش کمتری پیدا کند.
بین المللی شدن معضل آلودگی هوا و مبارزه با آن
این کارشناس محیط زیستی ،عوامل مختلفی را در بین المللی شدن معضل
آلودگی محیط زیست دخیل دانست و گفت :عناصر سازنده محیط زیست بر
یکدیگر اثر می گذارند .عامل دیگر ،جنبه های اقتصادی مبارزه با آلودگی است
زیرا هزینه های صورت گرفته برای مبارزه با آلودگی موجب افزایش قیمت تمام
شده محصوالت کشاورزی می شود و کشوری که این هزینه ها را انجام می دهد
در رقابت بین المللی متضرر می شود .سالهاست که مبارزه با آلودگی هوا صورت
می گیرد و بسیاری از کشورها نیز حداقل از نیمه سده بیستم به بعد ،دارای
قوانین مبارزه با آلودگی هوا شده اند اما این مبارزه طوالنی هنوز به نتیجه مطلوب
و قطعی نرسیده است.
توسعه،اقتصادومحیطزیست
رحمانی آذر در پایان گفت :امروزه توسعه شهر نشینی ،الگوی نامناسب
مصرف به عنوان عناصر سرنوشت ساز هزاره سوم از یک طرف و مؤلفه هایی
نظیر تغییرات آب و هوا ،تحلیل الیه ازون ،کاهش تنوع زیستی ،جنگل زدایی و
حملونقلموادزایدخطرناکازسوییدیگر،محیطزیستانسانرادستخوش
تغییرات وسیعی کرده که در نهایت سالمت و هستی جوامع بشری را مورد
تهدید قرار داده است .از این رو ،بقای بشر در گرو همزیستی مسالمت آمیز
انسان با طبیعت است و بهره برداری بی رویه از منابع و ثروت های طبیعی یا
توسعه نامتوازن اقتصادی و صنعتی به اتالف منابع ایجاد آلودگی منجر شده
و میراث گرانبهای مشترک بشری و امانت آیندگان را با بحران های جدیدی
مواجه می کند .بدون شک ،تامین نیازهای اولیه بشر برای غذا ،آب ،انرژی،
منابع طبیعی مستلزم آگاهی و آموزش و ارتقای دانش جوامع و یک عزم ملی
به عنوان راهکاری ارزشمند برای مقابله با ایجاد آلودگی و عدم تعادل و توازن
محیط زیستی است .هرگونه توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون رویکرد زیست
محیطی ،حیات انسان های سراسر جهان را با خطر جدی مواجه کرده و عدم
تعادل و توازن پایدار منابع و محیط را به همراه خواهد داشت .بنابر این جوامع به
منظوررفعبحرانهایزیستمحیطیبایدتدوینبرنامههایپاسداریازمحیط
و فرآیند توسعه را در راستای توجه به محیط زیست مد نظر قرار دهند .داشتن
آینده ای پایدار و توسعه اقتصادی باید آسیبی به محیط زیست نزند تا توسعه
اقتصادی و پیشرفت همه جانبه ایجاد شود.

رئیسانجمنعلمیمددکاریاجتماعیایران:

مشارکتاجتماعیدرگروتقویتاعتماداجتماعیاست

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
گفت :به منظور افزایش مشارکت اجتماعی در یک
جامعه باید اعتماد اجتماعی در آن تقویت شود و
این مهم جز با توجه به منافع و مصالح جمعی محقق
نمیشود.
مصطفی اقلیما افزود :مشارکت در یک گروه
اجتماعی براساس اصول ،اهداف و مقاصد مشخص
شکل میگیرد .به عنوان مثال ،مشارکت در خانواده
مطابق با وظایف و مسئولیت نقش والدین ،همسر و
فرزندان تداوم یافته و باعث ادامه ارتباطات خواهد
شد.
وی تصریح کرد :در سطح ساختار اجتماعی کالن
نیز با توجه به حضور گروههای اجتماعی مختلف،
منافع متعدد و اهداف و مقاصد متمایز ،مشارکت
مستلزمپذیرشمصالحجمعیاست.
اقلیما ادامه داد :پذیرش منافع عمومی سبب
تقویت اعتماد جمعی و در نتیجه افزایش مشارکت
اجتماعی خواهد شد و فردگرایی و عمل کردن
براساس منافع شخصی ،مشارکت اجتماعی را

کاهشمیدهد.
وی افزود :توجه به این منافع فردی در سطح
خانواده هم میتواند ارتباطات اجتماعی را متزلزل
و اعتماد اجتماعی را از بین ببرد .به عنوان مثال،
درخواست ازدواج یک پسر با هدف دستیابی به ثروت
بدون شک در سالهای آتی زندگی مشترک را تخریب
میکند.
این استاد جامعهشناسی خاطرنشان کرد :بنابراین
برای تقویت مشارکت اجتماعی در هر جامعه باید
منافع و مصالح جمعی را درنظر گرفت و در این راستا
عملکرد.
رشد و بالندگی یک جامعه با تقویت منافع
جمعیمحققمیشود
اقلیما ادامه داد :رشد و بالندگی یک جامعه نیز در
گرو توجه به منافع جمعی است .توجه به اهداف و
مصالح عمومی اعتماد و همدلی را در کشور تقویت
کرده و مشارکت اجتماعی را افزایش خواهد داد و این
امر بدون شک باعث رشد وکمال یک جامعه میشود.
پدر مددکاری اجتماعی ایران افزود :این مشارکت

(کوتاهمدت ،میان مدت یا بلندمدت) نیز باید تابع
قوانینوضوابطباشد،تقسیمکاراتفاقافتدومطابق
ن صورت
با منافع اجتماعی تداوم یابد ،در غیر ای 
اعتماد اجتماعی از دست خواهد رفت و اعتماد «از
دست رفته» به سهولت بازنمیگردد.
مشارکتاجتماعیپذیرشمهارتوتخصص
یکدیگراست
اقلیما در ادامه با بیان اینکه به منظور دستیابی
به مشارکت اجتماعی ارتباطات و کارکردها نیز باید
مشخص شود ،گفت :گاه اهداف پنهان هم مشارکت
اجتماعی در گروه را متزلزل میکند ،مشارکت
اجتماعیباپذیرش«یکدیگر» اتفاقمیافتد.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
اضافه کرد :مشارکت اجتماعی در حقیقت پذیرش
مهارت و تخصص یکدیگر است ،بدون پذیرش
یکدیگر مشارکت اتفاق نمیافتد ،باید به مهارت
همدیگراعتمادکنیموبراساسایناعتمادواطمینان
مشارکت اجتماعی را افزایش داده و در راستای رشد
وبالندگیقدمبرداریم.

در جلسه کمیته اطالعرسانی بیماری کرونای استان قم مطرح شد؛

نگرانی از باال بودن آمار
مرگومیر و بستری ها

چهل و هفتمین جلسه کمیته اطالعرسانی و مدیریت جو روانی بیماری کرونا روز
دوشنبه با حضور معاون سیاسی استاندار قم برگزار و نسبت به باال بودن آمار مرگومیر
و بستری ناشی از ابتال به کرونا در این استان اظهار نگرانی شد.
معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استاندار قم دراین جلسه گفت :پیک چهارم
کرونا با شدت آغاز شد و متاسفانه خسارات بسیار جانکاهی بهواسطه از دست رفتن
تعدادی از هموطنان در کشور بهجای گذاشت.
بیژن سلیمانپور افزود :در حال حاضر این بیماری تا حدودی به ثبات رسیده است و
نمودارها میل به پایین آمدن و نزولی شدن دارد.
وی با بیان اینکه کرونا نشان داد اصال قابل پیشبینی نیست و آسیبهای
زیادی دارد ،ادامه داد :کرونا قطعا درمان دارد و درمانش رعایت دستورالعملهای
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و عدم حضور
در اجتماعات است .وی همچنین با اشاره به تبلیغ دشمنان و ستون پنجم برای
جلوگیری از مشارکت مردم در انتخابات به بهانه کرونا ،گفت :اصحاب رسانه کمک
کنند تا به مردم اطمینان خاطر بدهیم که تمام اصول بهداشتی در شعبههای اخذ
رای رعایت میشود.
سلیمانپور ابراز امیدواری کرد :پیش از فرارسیدن روز انتخابات ،وضعیت قم زرد یا
آبی شود.
وی با اشاره به واکسیناسیون کادر اجرایی انتخابات و اصحاب رسانه ،بیان کرد:
این مساله در مقطع کنونی قابلیت اجرایی ندارد و جزو مفروضاتی بود که اگر اتفاق
میافتاد بهتر بود؛ با توجه به اینکه  ۱۲روز به انتخابات مانده است ،هماهنگی بین
بخشیبرایاینمسالهامکانپذیرنیست.
به گفته وی ،از سوی دیگر تزریق واکسن از فاز دوم ایمنی ایجاد میکند که با توجه
به فرصت کم تا انتخابات ،از منظر پزشکی نیز فایدهای ندارد.
سلیمانپوربابیاناینکهقمازنظرتعدادافرادیکهواکسندریافتکردهاند،پایینتر
از میانه جدول کشور قرار دارد ،افزود :اصحاب رسانه باید نسبت به لزوم واکسن و
مسائل پیرامونی آن تفهیم شوند تا نسبت به فرهنگسازی واکسیناسیون در جامعه
اطالعرسانیکنند.
وی با بیان این که حواسمان باشد دشمن سوار بر گرانی و کاستیهای نظام نشود،
تاکید کرد :یکی از الزامات مشارکت حداکثری ،تضمین و دلگرمی دادن به مردم برای
مشارکتحداکثریدرانتخاباتاست.
وی همچنین با انتقاد از عدم تبلیغات محیطی توسط برخی دستگاههای اجرایی،
گفت :این مساله ربطی به پول و منابع ندارد؛ بلکه برخی نسبت به انتخابات بسیار
بیتفاوتهستند.معاوناستاندارقمهمچنینتاکیدکرد:باهررسانهایکهنسبتبه
انتخاباتتشکیکایجادنماید،بایدبرخوردمیشود.
وی ابراز امیدواری کرد :با مراقبت و هوشیاری ۲۸ ،خرداد برای ملت و نظام
سربلندی و عزت به ارمغان آورد.
وی همچنین دربخش دیگری از سخنان خود به موضوع آسیب دیدن برخی وسایل
برقیشهرونداناشارهکردوگفت:بخشیازآسیبدیدنوسایلبرقیبهدلیلسرقت
کابلهاست و بخشی از این سرقتها نیز توسط کارگران پیمانکارانی است که برای
شرکتبرقکارمیکنند.
سلیمانپور افزود :برای حل این مشکل تاکید شده است محافظتها افزایش یابد تا
زمانیکهبهنقطهمطلوببرسیم.
پاییننیامدنآماربستریهانگرانکنندهاست
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه گفت :وضعیت
نارنجی در قم حاکم است و طی  ۱۰روز گذشته تعداد بستریها  ۲۰۰نفر بوده و
کاهشنیافتهاست.
سید هاشم صدر افزود :باال بودن آمار فوتی و پایین نیامدن آمار بستری نگرانکننده
است و نشان می هد این ویروس همچنان در جامعه است و چرخش دارد.
بهگفتهوی ۶،مرکزواکسیناسیونکرونادرسطحاستانراهاندازیشدهکهیکمرکز
خودرویی و پنج مرکز تجمعی است.
وی بیان کرد :از امروز فقط کسانی که باید نوبت دوم واکسن را دریافت کنند ،باید
به مرکز شماره یک واکسیناسیون واقع در میدان روحالله مراجعه کنند؛ با در دسترس
قرار گرفتن واکسنهای داخلی ،همه مراکز واکسیناسیون استان فعال خواهند شد و
خدماتارائهمیدهند.
صدربابیان اینکه ازلحاظ آمارواکسیناسیون در کشورعقبنیستیم ،افزود :انتظار
میرفت مردم قم استقبال بهتری از واکسن داشته باشند و امیدواریم شرایط طوری
مهیا شود که همگام با سراسر کشور ،پیش رویم.
وی با اشاره به اینکه اطالعرسانی برای لزوم انجام واکسیناسیون انجام شده است،
اضافه کرد :فیلمها و کلیپهایی از کادر درمان که واکسینه شده بودند ساخته شد؛
ولی نگرش نسبت به واکسن در قم با سایر استانها متفاوت است.
وی همچنین در ادامه با اشاره به دریافت خدمات درمانی از سوی برخی اتباع و عدم
پرداخت هزینه ،گفت :برخی اتباع که حجم زیادی از خدمات را دریافت میکنند و
باید برای مرخصی تسویهحساب کنند؛ جو رسانهای ایجاد میکنند تا بیمار خود را
بدونتسویهحسابمرخصکنند.
صدرافزود:متاسفانهرقمبزرگیازانباشتبدهیاتباعدربیمارستانشهیدبهشتی
قم وجود دارد که اگر تسویه نشود ،این بدهی برای مسئوالن باقی میماند.
لزوم اقناع افکار عمومی برای دریافت واکسن
معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم نیز گفت :در حال حاضر
واکسنهراسی در جامعه پررنگ استو توان مضاعفیبرای اقناعسازی افکارعمومی
نیازداریم.
محمدجواد محرابی افزود :انتظار میرود علتیابی دقیقی از چرایی استقبال
نکردن مردم قم از واکسیناسیون صورت گیرد.
رضا صالحی مدیر روابط عمومی استانداری قم نیز گفت :کارگروه فضای مجازی با
محوریت خانه مطبوعات تشکیل شده و موضوعاتی که در زمینه کرونا و انتخابات نیاز
به اطالعرسانی داشته را منعکس کردیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم مطرح کرد:

کاهش پروندههای قضایی در گرو افزایش
آگاهیهایحقوقیمردم

معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمدادگستریقمبااشارهبهنقشرسانههای
جمعی در آگاه سازی مردم گفت :کاهش پروندههای قضایی در گرو افزایش
آگاهیهایحقوقیمردماست.
حجت االسالم والمسلمین مجید یزدی اظهار کرد :یکی از مهمترین دالیل افزایش
پروندههای قضایی و عدم اخذ نتیجه مناسب و اطال ه دادرسی ،فقدان اطالعات
حقوقی  -قضایی و عدم توجه به ضرورتهای تشکیل پرونده و نحوه مراجعه و طرح
شکایت یا دادخواست است .وی با اشاره به اینکه درصد باالیی از پروندههای ورودی
به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است و در این پروندهها بیشترین
عادی
اختالفات و دعاوی مربوط به اسناد عادی و دستنویس است ،افزود :اسناد
ِ
به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست ،بستری برای انواع جرائم
شده و زمینه را برای ایجاد اختالفات و دعاوی فراهم کرده است.
یزدی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوهای ،علمی و نیازمند
همکاری و مشارکت همهجانبه دستگاههای مختلف است تأکید کرد :دستگاه
قضایی در راستای توسعه اعتمادسازی و ارتباط پویا با الیههای مختلف جامعه باید از
تمام ظرفیتهای اجتماعی موجود و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تصریح کرد :رسانههای
ی دهی عمومی و
جمعی و به ویژه صدا و سیما نقش و تاثیر ب ه سزایی در آگاه 
اطالعرسانی به مردم در حوزههای مختلف بهویژه در حوزه مسائل حقوقی دارد و
انتظار میرود با همکاریهای الزم شاهد اطالعرسانی مناسب در این زمینه و ارتقاء
آگاهیهای حقوقی مردم و در نتیجه کاهش پروندههای مربوطه باشیم.
نائب رئیس ستاد دیه استان قم خبرداد:

آزادی  ۲۳زندانی جرائم غیرعمد در قم

نائب رئیس ستاد دیه استان قم گفت :به همت خیران نیک اندیش از ابتدای سال
جاری ۲۳نفر از زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
رنجبر اظهارداشت  :این زندانیان مبلغ  ۳میلیارد تومان بدهی داشتند که با جلب
رضایت شاکیان و قسط بندی بخشی از این بدهیها با پرداخت  ۷۰۰میلیون تومان
زمینه آزادی این افراد ایجاد شد.
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یک کارشناس خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری:

بر فرض که مسکن بسازید ،قدرت خرید مردم چه میشود؟

یککارشناسبازارمسکندربارهبرنامهنامزدهایانتخابات
ریاست جمهوری برای بخش مسکن گفت :عمده کاندیداها
از احداث یک میلیون مسکن صحبت میکنند اما مردمی که
با این سطح پایین درآمدی از عهده حداقلهای زندگی خود
برنمیآیندآیاتوانوحتیفرصتفکرکردنبهخریدمسکنرا
دارند؟ابتدابایدقدرتاقتصادیخانوارهارابرایخریدنقدی
یا اقساطی افزایش داد.
فرشید پورحاجت اظهار کرد :در روزهای گذشته
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مباحثی را
درخصوص تامین مسکن اقشار جامعه مطرح کردند که
عمدتا توضیح واضحاتی مبنی نیاز به احداث یک میلیون

مسکن بود اما باید ببینیم در مقام اجرا چه اتفاقی میافتد.
دولتهای قبل هم برای حوزه مسکن برنامه داشتند اما عمده
تجربیاتشانباشکستمواجهشدهاست.
وی افزود :در حال حاضر بنگاههای تولیدی مسکن به یک
ناامیدی رسیدهاند و در حال ترک این بازار هستند .اینکه
برخی کاندیداهای محترم اعالم میکنند قرار است یک
میلیون واحد را بسازند اعداد درشت و دهن پرکنی است اما
سوال این است که با کدام مکانیزم و زیرساخت میخواهند
این کاررا انجام دهند؛ آن هم در وضعیتی که فضای کسب
و کار برای فعاالن بخش مسکن کامال پرمخاطره شده است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد :برای ساخت یک

میلیون واحد مسکونی ،ابتدا باید قدرت اقتصادی مردم را
افزایش دهیم تا بتوانند به صورت نقدی یا اقساطی واحد
مدنظر خود را خریداری کنند .میگویند فضا را برای بخش
خصوصی فراهم میکنیم تا مسکن تولید کند .بر فرض که
بسازند ،خریدارش چه کسی است؟ مردمی که با این سطح
پایین درآمدی از عهده حداقلهای زندگی خود برنمیآیند آیا
توان و حتی فرصت فکر کردن به خرید مسکن را دارند؟
هزینه ساخت هر متر مسکن به باالی ۵میلیون تومان
رسیدهاست
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه فقط هزینه
آهنآالت برای احداث یک واحد مسکونی به متری یک
میلیون تومان رسیده است گفت :یک میلیون تومان هم به
نهادها ،دستگاهها و ارگانهای مرتبط با حوزه مسکن میرسد
که تماما نگاه درآمدی به این حوزه دارند .مجلس هم با قوانین
دست و پاگیر ،شرایط را دوچندان سخت کرده است .به
طور متوسط در کشور حدود سه میلیون تومان هزینه زمین
و ساخت میشود و سود را هم که در نظر نگیریم ،تا واحد
تکمیل شود هزینه پنج تا شش میلیون تومان روی دست
سازنده میگذارد .کدام یک از اقشار پایین و حتی متوسط
توان پرداخت چنین مبالغی را برای خرید مسکن دارند؟
پورحاجت تصریح کرد :اغلب کاندیداهای فعلی از ساخت
سالیانه یک میلیون مسکن سخن گفتهاند که جزو بدیهیات
است .اما برنامههایی که ارایه میدهند باید کامال علمی،
عملیاتی و اجرایی باشد .طی  ۴۲سال بعد از انقالب
اسالمی ،طرحهای توسعه در دولتهای مختلف برای حوزه
مسکن برنامهریزی شده و ماحصل تمام این گفتمانها چهره
شلختهای است که در شهرها میبینیم .ما نه در شهرسازی
موفق بودیم و نه در تولید مسکن .مصداق بارز این است
که عمده جوانان ما از حداقل حق خود که داشتن سرپناه
مناسبطبققانوناساسیاستمحرومند.دربحثاشتغال

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

همدچارمشکلهستند.
حاشیهنشینیداردشهرهایمارامیبلعد
وی گفت :حاشیهنشینی دارد شهرهای ما را میبلعد.
شهرها به مکانهایی غیراستاندارد تبدیل شده و از نظر شکل
و ظاهر ،نشانهای از فرهنگ ایرانی ـ اسالمی ندارند .طی
 ۲۴سال گذشته طرحهایی برای بخش مسکن ارایه شد که
از هر دو نظر کمی و کیفی ناموفق بودند .در  ۱۲سال اخیر
هم ادغام دو حوزه مسکن و راه تحت عنوان وزارت راه و
شهرسازی ،منجر به غلبه طرحهای حمل و نقل بر طرحهای
بخش مسکن شده و کام مردم از این ادغام شیرین نشده
است .دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به پروژه مسکن مهر
که از سال  ۱۳۸۶آغاز شده است خاطرنشان کرد :تجربه این
طرح شکست خورده هم پیش روی ما است .درست است که
حدود  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار خانوار صاحب مسکن شدند اما
 ۱۴سال طول کشید و هنوز تکمیل نشده است .این ضعف
انسجام و برنامهریزی را در پروژه مسکن مهر نشان میدهد.
به گفته پورحاجت ،ساخت یک میلیون واحد مسکونی در
سال احتیاج به یک وزارتخانه مستقل ،مدیران مستقل ،بدنه
کارشناسی متخصص و اجرای قوی دارد.
وی اظهار کرد :فعاالن خط تولید مسکن در بدترین
شرایط جنگ اقتصادی ،پرچمدار تولید این کشور هستند.
دولت آینده باید به صورت واقعی سیاستهای تشویقی برای
بخش خصوصی فراهم کند .اینکه در صحبتهای انتخاباتی
از خانهدار کردن مسکن صحبت می شود به نظرم مردم
گوششانازاینحرفهاپرشدهاست.سطحدسترسیمسکن
برای کارگران به باالی  ۶۰سال رسیده آن هم اگر تورم ثابت
بماند .این تورم ۵۰درصدی کمر بخش خصوصی را شکسته
و بنگاههای خصوصی واقعی کشور را به نابودی کشانده
است .شوربختاتنه برنامه پدافندی هم برای این موضوع
نداریم.

فرهاد دژپسند اعالم کرد:

حمایت ویژه مالیاتی وزارت اقتصاد از صنایع متأثر از کرونا

وزیر اقتصاد گفت :وزارت اقتصاد از صنایع متأثر از شرایط کرونا حمایت ویژه مالیاتی را
صورت داد.
فرهاد دژپسند که در حاشیه جلسه رونمایی از طرح محیط آزمون تنظیم گیری (سند
باکس) بازار سرمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال با خبرنگاران
رسانهها گفتگو میکرد ،گفت :وزارت اقتصاد از صنایع متأثر از شرایط کرونا حمایت ویژه
مالیاتی را صورت داد .دژپسند در پاسخ به سئوالی در خصوص سهم و جایگاه درآمدهای
مالیاتی در بودجه کشور افزود :بعضی مواقع اظهار نظرهایی که صورت میگیرد ،از دقت
کافی برخوردار نیست ،برای اینکه وقتی میخواهیم مقایسه کنیم باید در شرایط برابر
مقایسه کنیم .وزیر اقتصاد گفت :مثال وقتی نسبت مالیات به بودجه را بیان میکنیم اولین
سؤال این است که کدام بودجه مدنظر است؟ بودجه کل کشور ،بودجه عمومی دولت یا
منابع دولت؟ وی با بیان اینکه ،در سال گذشته ،کل هزینههای دولت در بودجه عمومی
 ۵۷۱هزار میلیارد تومان بود ،افزود :در این عدد ،سهم مالیات  ۱۹۲هزار میلیارد تومان
ً
بود و امسال این عدد به  ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است ،,اما آیا بودجه دولت مثال
 ۲/۲برابر شده است؟
دژپسند تصریح کرد :تعاریف تغییر پیدا کرده است ،یعنی آنچه که در سال  ۹۹به عنوان
بودجه عمومی تعریف نمیشد ،در بودجه سال  ۱۴۰۰اجزای دیگری به آن اضافه شده
است که میتوان با عنوان شفاف سازی بودجه از آن نام برد یا هر چیز دیگر ،که دالیل
گوناگونی برای آن وجود دارد .وزیر اقتصاد در تشریح این موضوع افزود :ما مخرج کسرمان

که آنرا  Gدر نظر میگیریم؛ از ۵۷۱هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده
است؛ اما نباید انتظار داشته باشیم مالیات هم همان اندازه سهم داشته باشد .اگر همان
سهم را داشته باشد باید آن ۱۹۱هزار میلیارد تومان مالیات سال قبل ،به ۴۰۴هزار میلیارد
تومان افزایش یابد که معادل  ۳۳درصد است .وی در ادامه گفت :حاال اگر آن  ۳۳درصد
بخواهد اتفاق بیفتد باید  ۴۰۴هزار میلیارد تومان مورد نظر در مقایسه با  ۱۹۱هزار میلیارد
تومان درآمد مالیاتی سال قبل تحقق یابد که به معنی این است که ۱۰۹درصد رشد داشته
باشد.
وی تصریح کرد :لطفا کسانی که ادعای آشنایی با اقتصاد ایران را دارند بگویند که آیا
امکان دارد مالیات را در ظرف یکسال  ۱۰۹درصد نسبت به سال قبل رشد دهیم؛ یعنی
بیش از دو برابر کنیم؟ در شرایطی که با بیماری کرونا مواجه هستیم؟
وزیر اقتصاد گفت :االن واحدهای صنفی ما ،اتاق اصناف ما ،به شدت دنبال این هستند
که بخشهای قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را معاف کنند .بنگاههای کوچک
مقیاس ما ،به دنبال معاف شدن هستند .گردشگری ما در سال گذشته کال شرایط خاصی
داشته است و صنایع غذایی و هتلینگ شرایط ویژهای را به دلیل شیوع بیماری کرونا در
سال گذشته تجربه کردند ،به نحوی که از دامنه مؤدیان مالیاتی خارج شدهاند.
دژپسند در ادامه و با طرح این پرسش که با وجود این شرایط آیا امکان رشد ۱۰۹درصدی
برای درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟ گفت :مشخص است که این ناشی از بی دقتی در
محاسبه مبنای نسبتها است؛ نسبت باید یک نسبت هوشمند و معنادار باشد؛ باید

صورت و مخرج کسر را تعریف کنیم تا واقعیت مشخص شود.
وی افزود :کسانی که این موارد را مطرح میکنند باید متوجه باشند که طرح این قبیل
مسائل در اقتصاد ،تبعات منفی به دنبال دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد :نکتهای که وجود دارد این است که درآمدهای مالیاتی ما در سال
 ۹۷به  ۱۰۷هزار میلیارد تومان رسید که  ۲۳درصد از آن مربوط به اسفند ماه بود ،چون در
ماههای آخر برنامههای خاصی را به اجرا درآوردیم که در اسفند ماه ،تأثیرات مثبت خود
را نشان داد .دژپسند عنوان کرد :این  ۱۰۷هزار میلیارد تومان در سال  ۹۸به  ۱۴۱هزار
میلیارد تومان و در سال  ۹۹به  ۱۹۳هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که نشان دهنده
جهش مناسبی در این بخش بود ،اما در بحث اصالح ساختار بودجه که پایه در آن تغییر
میکند باید این نکته را در نظر بگیریم که افزایش هزینهها هر چه که باشد ،نمیتوان از
محل مالیاتها و به طور یکباره آنرا تأمین کرد.
وی افزود :البته به تدریج و با برنامهریزی و کامل کردن پروژههای مالیات هوشمند امکان
دستیابیبه این اهدافوجود داردبهنحوی کهبودجه کشوربر درآمدهای مالیاتی اتکاء پیدا
کند ،اما الزمه دستیابی به این هدف اصالح ساختار هزینهها و کاهش هزینههای دولت
است .وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس
گفت :در این زمینه دو بحث مطرح است؛ یکی مالیات بر عایدی سرمایه است که کلیات
آن تصویب شده است و شور دوم آن قرار است در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد
بررسیقراربگیرد.

کسب بازدهی معقول در بورس با
سرمایهگذاریبلندمدت

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :اکنون قیمت سهام در بازار بعد از اصالحهای شدیدی
که تجربه کرد ه به نرخ های معقولی برای سرمایهگذاری میان مدت و بلندمدت رسیده و
براساسپیشبینیهادوبارهاینبازاربهجایگاهخودبرایتامینمالیوسرمایهگذاریخرد
و کالن باز خواهد گشت.
«امیرعلی امیرباقری» نرخ ارز را مهمترین عامل تاثیرگذار بر کلیت بازار سهام دانست و
افزود :چند نکته را باید در تحلیل و بررسی کنونی بازار و شرایط آتی معامالت آن در نظر
گرفت که هر یک از آنها می توانند به تنهایی روند بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به وابستگی نرخ ارز بر پارامترهای سیاسی و نیز افزایش دید
مثبت نسبت به افق سیاسی ،ممکن است برای مدتی کوتاه معامالت بورس تحت تاثیر
این موضوع قرار بگیرد و با نوسان همراه شود.
وی به افزایش خوش بینی ها نسبت به مذاکرات وین اشاره کرد و گفت :از آنجایی که
چشم انداز تیره ای در افق سیاسی دیده نمی شود؛ بنابراین انتظار می رود که در کوتاه
مدتشرایطتورمیسنگینوچشماندازتورمیدراقتصادکشوردیدهنشودکههمینامر
می تواند روند معامالت بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
امیرباقری با بیان اینکه در بعد داخلی بحث انتخابات ریاست جمهوری و عملکرد
کاندیداهابعدازانتخاباتازمهمترینمسایلیاستکهاکنونبازارباآنمواجهشدهاست،
اظهار داشت :عده ای معتقدند کاندیداها بعد از پیروزی در انتخابات برای کوتاه مدت
اقدام به تحقق شعارهای خود خواهند کرد و چه بسا حتی با ارزپاشی بتوانند جو بازار را
کنترل کنند و تورم را در بازار کاالهای فیزیکی کاهش دهند.
اینکارشناسبازارسرمایهاظهارداشت:اکنوناکثرکاندیداهامنتقدبروضعاقتصادی
موجود هستند و حداقل برای آنکه بتوانند در کوتاه مدت به شعارهای خود جامه عمل
بپوشانند ناچار هستند تورم را حتی با تزریق ارز به بازار کنترل کنند که این فشار می تواند
تاثیرگذاربرکلیتبازارسهامباشد.
وی با بیان اینکه قوانین و مباحث مالیاتی از دیگر مسایلی است که می تواند تاثیرگذار
بر فضای سرمایه گذاری کشور باشد ،گفت :یکی از مهمترین منابع بودجه در کشور
بحث مالیات ها است که در بودجه دیده شده است و هر سال پررنگ تر از سال گذشته
دنبال خواهد شد .به گفته امیرباقری ،فعاالن اقتصادی باید این موضوع را به طور جد در
محاسبات خود در بعد شرکت های بورسی و غیربورسی پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه پرهیز از هر گونه شوک از نوع سیاسی و اقتصادی برای سالمت بازارها
ضروری است ،افزود :در کنار این مسایل باید موضوعی مدنظر قرار گرفته شود و آن هم
اینکه اکنون قیمت سهام در بازار بعد از اصالح های شدیدی که تجربه کرده اند به نرخ
های معقولی برای سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت رسیده اند.
امیرباقری تاکید کرد :ممکن است در کوتاه مدت شاهد فشار فروش در برخی از نمادها
باشیم اما انتظار می رود در میان مدت و بلندمدت با توجه به سطوح قیمتی که اکنون
در بازار مشاهده می شود و تفکیک راه سهام و صنایع از یکدیگر روند معقولی در بازار
دنبال شود .این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در بازار هفته گذشته شاهد ایجاد
تعادل نسبی در بازار بودیم ،تاکید کرد :با توجه به وضعیت معقولی که بازار دارد ،پیش
بینی می شود که بازار سرمایه دوباره به جایگاه خود به عنوان بازاری برای تامین مالی و
بازاری برای سرمایه گذاری خرد و کالن بازگردد .وی اظهار داشت :سرمایه گذاران باید
توجه داشته باشند که این اتفاق در میان مدت و بلندمدت رخ می دهد و نباید در کوتاه
مدت انتظار چنین مسایلی را در بازار داشته باشند چراکه بازار باید بتواند فرصتی را پیدا
کند تا خود را با اقلیم سیاسی و اقتصادی وفق دهد و دوباره در مسیر معقول و منطقی قرار
بگیرد .امیرباقری با اشاره به اینکه با توجه به چنین موضوعی سرمایه گذاران باید کلیه
پارامترهای مشهود و نامشهود سیاسی و اقتصادی حاضر و آتی را در معامالت خود مدنظر
قرار دهند ،گفت :سرمایه گذاران باید براساس همین پارامترها و اتخاذ استراتژی مناسب
مانندتهیهپرتفویمناسباقدامبهسرمایهگذاریکنند.اینکارشناسبازارسرمایهتاکید
کرد :سرمایه گذارانی که از دانش و مهارت کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیستند
باید از افراد دارای مجوز قانونی استفاده کنند تا بتوانند در میان مدت و بلندمدت بازدهی
معقولی را در مورد بازار سرمایه کسب کنند .وی ادامه داد :بازار سرمایه توام با ریسک های
سیستماتیک و غیرسیستماتیک است که برخی از افراد از این موضوع بی بهره هستند و
سرمایه های خود را در این مسیر از دست داده اند ،بنابراین برای آنکه دوباره شاهد این
اتفاقات و هیجان های منفی در بازار نباشیم باید مبحث تخصص گرایی در بازار سرمایه
توسط ارکان و متولیان این بازار به جد پیگیری شود.

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  139960330001015894مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000455مربوط به عزت اله زرنوشه فراهانی فرزند نوراله در ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  121/18مترمربع پالک شماره 10998اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از
غالمرضا ماهری(م الف)10056
 -2رای شماره  140060330001000293مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000883مربوط به علی مردان رضائی فرزند ابراهیم در ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت 90مترمربع پالک باقیمانده  11039اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از
حمزه علی برازنده انبارداران دفتر  206صفحه  397و به موجب سند قطعی  46951مورخ  56/02/04دفترخانه  4قم(م الف )10057
 -3رای شماره 139960330001016028مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001598مربوط به حسن صفائی فرزند علی اکبر در 1/25دانگ مشاع
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  564/39مترمربع پالک شماره  8فرعی از  11199اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
خریداری به موجب اسناد قطعی  25433مورخ  99/03/24دفترخانه  36قم و  51540مورخ  99/09/15دفترخانه  52قم(م الف )10058
 -4رای شماره 139960330001016027مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001597مربوط به محمدرضا دل آذر فرزند محمدعلی در  1/25دانگ
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 564/39مترمربع پالک شماره 11199اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
خریداری به موجب اسناد قطعی  47518مورخ  98/09/14و  45200مورخ  98/01/31و  50631مورخ  99/06/19دفترخانه  52قم (م الف )10059
 -5رای شماره  139960330001016029مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001599مربوط به نرجس طباطبائی فرزند سیدحسن در  3/5دانگ
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  564/39مترمربع پالک شماره  8فرعی از  11199اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم خریداری به موجب اسناد قطعی  47518مورخ  98/09/14و  45200مورخ  98/01/31و  50631مورخ  99/06/19دفترخانه  52قم(م الف )10060
-6رای شماره  140060330001000741مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001814مربوط به مجید برخورداری فرزند ثابتعلی در ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت 65/30مترمربع پالک شماره11908/19اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از اصغر
قاسمی و فرخنده نصیری سند مشاعی صادره در دفتر 257صفحه 269و به موجب سند قطعی شماره 31348مورخ 60/04/24دفترخانه16قم(م الف)10061
-7رای شماره 139960330001015937مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001672مربوط به محمد ارض پیمالشکاجانی فرزند محمدرضا در سه
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 140مترمربع پالک شماره 10434/3اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از زهرا حاجی رئیس ابراهیمی صادره در دفتر  258صفحه  459قم(م الف)10062
-8رای شماره  139960330001015938مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001673مربوط به طوبی طالبی فرزند محمد در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ140مترمربع پالک شماره10434/3اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی
خریداری مع الواسطه از زهرا حاجی رئیس ابراهیمی صادره در دفتر  258صفحه (459م الف )10063
-9رای شماره  140060330001000747مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001250مربوط به علی اصغر یوسفی ده نوی فرزند تقی در یک و نیم
دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ششدانگ  209/07مترمربع پالک شماره 10281اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد مشاعی
صادره در دفتر  837صفحات  135و  138و دفتر  355صفحه  213و به موجب اسناد قطعی شماره  137377و  137378مورخ  1399/11/19دفترخانه  5قم(م
الف )10064
-10رای شماره  140060330001000749مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001252مربوط به محمد یوسفی ده نوی فرزند علی اصغر در یک و
نیم دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ششدانگ  209/07مترمربع پالک شماره 10281اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد مشاعی
صادره در دفتر  837صفحات  135و  138و دفتر  355صفحه  213و به موجب اسناد قطعی شماره  137377و  137378مورخ  1399/11/19دفترخانه  5قم(م
الف )10065
-11رای شماره  140060330001000748مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001251مربوط به احمد صحری فرزند حسین در یک و نیم دانگ

مشاع از ششدانگ به مساحت ششدانگ  209/07مترمربع پالک شماره 10281اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد مشاعی صادره
در دفتر  837صفحات  135و  138و دفتر  355صفحه  213و به موجب اسناد قطعی شماره  137377و  137378مورخ  1399/11/19دفترخانه  5قم(م الف
)10066
-12رای شماره 140060330001000750مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001253مربوط به محسن صبوری فرزند رضا در یک و نیم دانگ مشاع
از ششدانگ به مساحت ششدانگ  209/07مترمربع پالک شماره 10281اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد مشاعی صادره در دفتر
 837صفحات  135و  138و دفتر  355صفحه  213و به موجب اسناد قطعی شماره  137377و  137378مورخ  1399/11/19دفترخانه  5قم(م الف )10067
-13رای شماره  140060330001000286مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000766مربوط به سیدجلیل کریمی کسوتی فرزند سیدعیسی در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 80مترمربع پالک شماره  596فرعی از 11578اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر  256صفحه (323م الف )10068
-14رای شماره  140060330001000679مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001790مربوط به فاطمه ابراهیمی منش فرزند علی محمد در سه
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ششدانگ163مترمربع پالک شماره11562اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی مع الواسطه از بتول نظر احدی از ورثه عباس نظر(م الف )10073
-15رای شماره  140060330001000680مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001791مربوط به فاطمه درزی اسالم فرزند اکبر در سه دانگ مشاع
از ششدانگ به مساحت ششدانگ 163مترمربع پالک شماره11562اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از بتول
نظر احدی از ورثه عباس نظر(م الف )10074
-16رای شماره  139960330001001924مربوط به پرونده کالسه  1398114430001001273مربوط به محمدتقی ده کار فرزند حسینقلی در دو دانگ
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 125/55مترمربع پالک شماره9561/6اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی نقیان صادره در دفتر  90صفحه (508م الف )10075
-17رای شماره  139960330001001925مربوط به پرونده کالسه  1398114430001001274مربوط به انسیه ایرانی خواه فرزند عباس در چهار دانگ
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 125/55مترمربع پالک شماره9561/6اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی نقیان صادره در دفتر  90صفحه (508م الف )10076
-18رای شماره  139960330001015908مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001727مربوط به محمد میان باال فرزند عباس در سه دانگ مشاع
از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ششدانگ  440مترمربع پالک شماره 11206/19اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی(139920330001005050م الف)10027
-19رای شماره  139960330001015907مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001726مربوط به قاسم میان باال فرزند عباس در سه دانگ مشاع
از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ششدانگ 440مترمربع پالک شماره 11206/19اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی(139920330001005048م الف)10027
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم
و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آسیا)
نوبت اول1400/03/02:
نوبت دوم1400/03/18 :
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به
شرح ذیل تأیید نموده اند
-1رأی شماره  139960330002021043مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001812
مربوط به زهرا کوسه لر فرزند محرم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
65/80مترمربع پالک شماره 1فرعی از2184اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از علی اصغر ناصری صفحه  305دفتر (524م الف)10069
-2رأی شماره 139960330002020499مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002111مربوط
به اعظم آرزومند فرزند حسن درقسمتی از چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت 109/20مترمربع پالک شماره فرعی از 2180اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن خطیبی صفحه 256دفتر(67م الف)10070

-3رأی شماره 139960330002020500مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002112مربوط
به محبوبه آرزومند فرزند حسن درقسمتی از یک دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت 109/20مترمربع پالک شماره فرعی از 2180اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن خطیبی صفحه 256دفتر(67م الف)10071
4رأی شماره 139960330002020502مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002113مربوطبه زهرا آرزومند فرزند حسین درقسمتی از یک دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت 109/20مترمربع پالک شماره فرعی از 2180اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن خطیبی صفحه 256دفتر(67م الف)10072
-5رأی شماره 140060330002000011مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001264مربوط
به ملک حسین میرزائی فرزند ولی محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 60/46مترمربع پالک شماره فرعی از 2272/2/13اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره

دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از زهرا واقفی صفحه  569الی  578دفتر (292م الف)10077
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 ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آسیا)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/02:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/03/18:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
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صدری:

نمیگذاریم حق پرسپولیس ضایع شود

صالحیامیری:

برای حضور با «عزت» ایران در المپیک هر
کاری می کنیم
رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به آمادگی این کمیته برای اعزام کاروان
ورزش ایران به توکیو گفت :برای حضور با «عزت» ایران در المپیک هر کاری می
کنیم.
سید رضا صالحی امیری در نشست خبری که امروز دوشنبه در محل آکادمی
ملی المپیک برگزار شد پیرامون موضوعات مرتبط با کمیته ملی المپیک و کاروان
اعزامی به بازیهای المپیک توکیو توضیح داد.
هر کاری برای حضور با عزت انجام میدهیم
صالحی امیری در آغاز نشست خبری خود گفت :برای ساماندهی کاروان در
سهگروهستادعملیاتی،عالی،ستادفرهنگیفعالیتهاییراپیشبردیم.درحال
حاضر همه ملی پوشان اعزامی به توکیو در اردوی داخلی یا برون مرزی حضور
دارند ،همگی در آمادگی کامل به سر میبرند ،وظیفه حمایت و پشتیبانی خود
را به صورت مستمر انجام میدهیم هر آنچه برای حضور با عزت الزم باشد ،انجام
میدهیم.
مطمئنم ورزش کام ملت را شیرین میکند
صالحی امیری باتاکید بر اینکه تاکنون برای کاروان محدودیتی نداشتیم،
خاطرنشانکرد :با وجود خیلی از کمبودها ،حمایت حداکثری را از طرف دولت
داشتیم ،مطمئن هستم قهرمانان ما در توکیو خواهند درخشید و کامملت را
شیرینمیکنند.
روزی نیست که دغدغه ورزشکاران را نداشته باشیم
صالحی امیری به پرسشی که در رابطه با عدم المپیکی بودن فضای ورزش
مطرح شد ،پاسخ نداد.
وی در این زمینه با ارائه توضیحات تکمیلی گفت :امروز تمام ورزشکاران ما از
نظر روحی و جسمی آمادگی صد در صدی دارند ،حتی ورزشکاری مانند سهراب
مرادی که کسب سهمیه نکرده همچنان امیدوارانه پیگیر تمریناتش است ،در
کاراته و کشتی هم شرایط به همین شکل است .برای حل بخشی از معضالت
روحی و روانی ورزشکاران که مربوط به مسائل مالی میشود ،اقدام شده است،
عالوه بر اینکه  ١٠نفر بورسیه هستند ،تمام اعضا حقوق ماهیانه گرفتهاند ،با
ً
فدراسیونها هماهنگ هستیم که به مسایل آنها رسیدگی شود .تقریبا روزی
نیست که دغدغه ورزشکاران را نداشته باشیم.
دولت متعهد به پرداخت پاداش هاست
صالحی امیری در واکنش به پرسشی که در رابطه با پاداشهای مدال آوران
و تاثیر تغییر دولت در رابطه با آن مطرح شد ،گفت :کسانی که سالها زحمت
کشیدند و در توسعه ورزش قهرمانی تالش کردند حضور این عزیزان در المپیک
ضرورت است .تغییر دولت در نگاه ملی به منافع ملی تاثیر نخواهد داشت .همه
دولتها آرزوی درخشش کاروان را دارند.
وی درباره پرداخت پاداش که آیا با تغییر دولت تضمینی برای اجرای آن هست،
تصریح کرد :این وظیفه نهادهای مسئول در ورزش است که پشتیبان ورزشکاران
باشند .آنچه به عنوان پاداش مطرح شد در تعهدات دولت است .ما هم تعهدات
خود را انجام میدهیم و تا امروز هم به این تعهدات عمل کردهایم .تا االن ۵۰
درصد بودجه فدراسیونها ،بخشی از نیازها برای حضور در المپیک و … انجام
شده است.
با دعوت کادر فنی تیم ملی بزرگساالن ایران؛

حضور کشتیگیران استان قم در اردوی
المپیکتوکیو

کشتیگیران استان قم از سوی کادر فنی تیم ملی بزرگساالن ایران برای کسب
آمادگی الزم به منظور اعزام به المپیک توکیو وارد اردوی جدید تیم ملی شدند.
برپایه این گزارش  ،تیم اعزامی ایران به مهمترین رویداد ورزشی جهان در سال
 2021یعنی المپیک توکیو از امروز وارد مرحله جدید اردوی آمادهسازی خود
شد،اردوییزیرنظریکیازبهترینمربیانحالحاضرکشتیفرنگیجهانیعنی
محمد بنا تشکیل شده و دو فرنگیکار از استان قم نیز در آن حضور دارند.
در واقع این یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن
ایران در راه حضور موفق و پرقدرت در بازیهای المپیک  2021توکیو است که تا
 23خرداد ماه به میزبانی خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار میشود و
کشتیگیران قم در اوزان 60و 67کیلوگرم آن حاضر هستند.
نفرات دعوت شده به این اردو در اوزان ،87 ،82 ،77 ،72 ،67 ،63 ،60 ،55
 97و  130کیلوگرم از استانهای مازندران ،خوزستان ،فارس ،قم ،تهران ،البرز
و مازندران هستند و در وزن  60کیلوگرم علیرضا نجاتی و در وزن  67کیلوگرم
محمدجوادرضایینمایندههایقممحسوبمیشوند.
در وزن  60کیلوگرم علیرضا نجاتی ملیپوش المپیکی کشتی فرنگی قم که در
دو سال قبل در مسابقات جهانی  2019نورسلطان قزاقستان روی سکوی سوم
جهانایستادوسهمیهالمپیکراکسبکرد،دراردویتیمملیبارقباییهمچون
مهدی محسننژاد ،پویا ناصرپور و مهرداد مردانی از خوزستان و امید آرامی از
سیستانوبلوچستانرقابتمیکند.
در وزن  67کیلوگرم محمدجواد رضایی دیگر ملیپوش کشتی فرنگی قم یک
رقیب از فارس به نام محمدرضا گرایی و دو رقیب از خوزستان به نامهای حسین
اسدی و محمد الیاسی را در کنار خود میبیند ،در حالی که تیم ملی کشورمان
باید نیمه دوم سال جاری در مسابقات جهانی نروژ به میدان برود.
فینالدیوانهکنندهلیگفوتسالپرتغال؛

طیبیبهدادتیمفوتسالبنفیکارسید

حسین طیبی بازیکن ایرانی تیم فوتسال بنفیکا در دومین فینال لیگ فوتسال
پرتغال برابر اسپورتینگ با به ثمر رساندن دو گل به داد تیمش رسید.
به گزارش خبرنگار مهر ،تیمهای بنفیکا و اسپورتینگ برگزار کننده فینال لیگ
فوتسال پرتغال هستند .تعیین قهرمان با سه کسب سه برد از پنج بازی رقم
میخورد.
در حالی که نخستین فینال به سود اسپورتینگ تمام شده بود ،تیم بنفیکا
توانست در دومین بازی برنده از زمین خارج شود.
دومین تقابل اسپورتینگ و بنفیکا روزجمعه برگزار شد که تیم بنفیکا با حضور
حسین طیبی بازیکن ایرانی خود توانست ۷بر ۵برنده شود.
طیبی که به نظر میرسد در آمادگی کامل قرار دارد ،گل نخست این بازی را به
ثمر رساند و بنفیکا را پیش انداخت .در ادامه اسپورتینگ سه گل به ثمر رساند.
بنفیکا سپس توسط «روبینیو» گل دوم را زد و طیبی در دقیقه  ۱۵از روی نقطه
پنالتی بازی را به تساوی کشاند.
اینمسابقهجذابکهازسویرسانههایپرتغالیکفینالدیوانهکنندهتوصیف
ً
شده است ،با دو گل دیگر اسپورتینگ به نتیجه  ۵بر  ۳رسید .بنفیکا مجددا با به
ثمر رساندن دو گل دیگر ،نتیجه را مساوی کرد.
ً
از آنجا که دیدار فینال باید حتمابرنده داشته باشد ،کار به وقتهای اضافه رفت و
بنفیکا موفق شد با دو گل دیگر در نهایت بازی را با نتیجه  ۷بر  ۵به سود خود تمام
کند .حاال همه چیز بین اسپورتینگ و بنفیکا مساوی است و هواداران دو تیم در
انتظارسومینبازیخواهندبود.

رییسهیاتمدیرهباشگاهپرسپولیس،گفت:ازقانونتمکینمیکنیمامااجازه
نخواهیم داد که در حق پرسپولیس و هوادارانش اجحاف شود.
سیدمجید صدری روز دوشنبه در گفتوگویی در مورد آرای صادره علیه
پرسپولیس توسط کمیته انضباطی ،اظهار داشت :از این موضوع ناراحت شدیم
اعتراضرابرایکمیتهاستینافارسالکردیم.ماتالشکردیمازقانونتمکینکنیم

اما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که حق پرسپولیس و هواداران تضییع شود.
وی افزود :البته اولین حکم محرومیتها نیز در در بازی پرسپولیس و ذوب آهن
لحاظشدکهبازیکنانگلکاشتندوناراحتیمحرومیتراباشادیتمامکردند.باید
تعاملمانبیشترباشدتادیگرشاهدچنیناتفاقاتینباشیم.
رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با اشاره به برخورد نارنجک با اتوبوس

رسولکربکندی:

رایبهسودسایپامنصفانهنیست

سخنگوی باشگاه ذوبآهن میگوید منصفانه نیست بیایند بازی سایپا و پیکان را سه بر صفر به سود سایپا کنند و این یک ظلم
آشکاراست.
رسول کربکندی وضعیت ذوبآهن و اردوی آمادگی این تیم اظهار کرد :تیم بعد از چهار روز استراحت صبح و بعد از ظهر
تمریناتش را پیگیری کرد و یک دیدار دوستانه مقابل پدیده برگزار کرد و یک سفر هم به مشهد دارد تا یک بازی مقابل پدیده و یک
بازی مقابل گل گهر برگزار کند .به هر حال به خاطر شرایط کرونا برگزاری بازی دوستانه کمی سخت است اما بچهها به مشهد
خواهند رفت و مقابل این دو تیم قرار میگیریم.
او در پاسخ به این سوال که "رای بازی سایپا و پیکان برمیگردد یا خیر" گفت :امید داریم نتیجه برگردد و اکنون کمی این ماجرا
سیاسی شده است و نمایندگان مجلس اصفهان و قائمشهر شدیدا دارند فشار میآورند .اینجا باید دید زور چه کسی بیشتر است
اماطبقاصولنبایدسهامتیازبهسایپاتعلقگیرد،چونچنیناتفاقیچندسالپیشبرایتیمماهمافتادواتفاقاباسایپاهمبازی
داشتیم .باید سه بازیکن خارجی استفاده میکردیم اما در یک دقیقه آخر یک بازیکن دیگر را هم وارد زمین کردیم که جریمهاش
کسریکامتیازوجریمهمالیبود.سخنگویباشگاهذوبآهناضافهکرد:منصفانهنیستبیایندبازیسایپاوپیکانراسهبرصفر
به سود سایپا کنند و این یک ظلم آشکار است .ماشین سازی هم با ما بازی داشت و همین تخلف را انجام داد اما کار خاصی انجام
ندادند و فقط برای بازیکن دوازدهم یک اخطار در نظر گرفتند.
او درباره شایعاتی در مورد پیشنهاد استقالل و پرسپولیس به برخی از بازیکنان ذوبآهن بیان کرد :بازیکنان ما فعال قرارداد دارند
و ما واقعا اصال به این مسائل فکر نمیکنیم .ما فعال میخواهیم خودمان را در لیگ حفظ کنیم و بعد از آن در این رابطه و در رابطه
با فصل آینده تصمیم خواهیم گرفت .هنوز هیچ اقدامی برای هیچ بازیکنی نشده است.
کربکندی ادامه داد :بازیکنی که قراردادش یک ساله است بعد از پایان قراردادش هر جایی که میخواهد میتواند برود .البته
قرارداد بیشتر بازیکنان  2ساله است اما برای برخیهایشان هم یک ساله است .این شایعات بازی بازیکنان است و با این بازار
آشفته فوتبال ،هر کسی هر قیمتی میدهد و هر حرفی را میزند .در کل هنوز هیچ پیشنهادی به باشگاه ارائه نشده است.

حامل اعضای تیم فوتبال پرسپولیس در اصفهان پیش از دیدار با ذوبآهن اضافه
کرد :اتفاق بدی در اصفهان رخ داد و ممکن بود جان بازیکنان ما قبل از بازی با
خطرمواجهشود.آنافراددستگیرشدندوماپیگیرهستیمآنهابهسزایاعمالشان
برسند .امیدواریم این اتفاقات برای هیچ تیمی رخ ندهد .بازیکنان ما از جانشان
مایه گذاشتند تا هواداران را خوشحال کنند و قدردان زحمات همه اعضای تیم
هستند.
وی تاکید کرد :باشگاه ما تابع قانون است اما اجازه نمی دهیم در حق باشگاه
ضایع شود .دنبال تنش نیستیم و می خواهیم کار به بهترین شکل پیش رود.
صدری در مورد وضعیت مالکیت ورزشگاه شهید کاظمی اضافه کرد :خیلی
جدی پیگیر سند ورزشگاه شهید کاظمی هستیم .دنبال این هستیم هر چه
سریعتر این سند به نام پرسپولیس ثبت شود .از طرفی طرح های توسعهای داریم
که در این ورزشگاه آنها را اجرا خواهیم کرد .وی همچنین گفت :دنبال ایجاد فضای
مناسب در مرکز شهر تهران هستیم تا به عنوان موزه باشگاه آنجا را انتخاب کنیم.
رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد مشکالت این باشگاه خاطرنشان
کرد :از روز اول از گل محمدی ،کادر فنی و بازیکنان خواستیم که آنها در زمین
ما هواداران را خوشحال کنند و ما هم برای مشکالت بیرون زمین میجنگیم و
مشکالت را حل میکنیم .این تقسیم وظیفه به خوبی انجام شده است .به همه
بازیکنانافتخارمیکنم.رابطهنزدیکیباهوادارانپیداکردیموبههمهبازیکنانمان
افتخار می کنیم .امیدوارم قهرمانی را مانند قبل برای هواداران به ارمغان بیاوریم.
صدری اضافه کرد :البته جا دارد از عیسی آل کثیر هم به خاطر خوشحالی
مضافی که برای هواداران ایجاد کرد ،تشکر کنم.
وی در مورد اعالم شماره کارت توسط باشگاه پرسپولیس برای دریافت کمک
هواداری تصریح کرد :به درخواست هواداران شماره کارت اعالم کردیم .باید
هوادار راضی باشد در همین راستا نیز باالی دو و نیم میلیارد پول جمع آوری شده
است .باید زیرساخت درآمدی برای باشگاه ایجاد کنیم و برنامه خوبی در این زمینه
داریم که برای پرسپولیس ماندگار است و فضایی ایجاد می کند که دیگر به فکر
این نباشیم که اسپانسر بگیریم و پول جمع کنیم .این بساط جمع خواهد شد تا
باشگاه خودش از پس هزینههایش برخواهد آمد .صدری گفت :از هواداران عزیز و
همکاران خودم تشکر می کنم و قدردان زحمات دوستان هستیم .خیلی ها تالش
می کنند تیم را به حاشیه ببرند اما با درایت اعضای باشگاه همدلی و اتحاد شکل
گرفته است تا قهرمانی های متعدد را به ارمغان بیاوریم.

جلیلی در شبکه جهاد و جهش:

برنامه خصوصیسازی پرسپولیس و استقالل را آماده کردهایم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :برای خصوصیسازی باشگاههای ورزشی به ویژه
پرسپولیسواستقاللبرنامهایتهیهشدهاست.
سعید جلیلی در شبکه اینترنتی خود با عنوان جهاد و جهش ،گفت :متاسفانه در ایام انتخابات به مسائلی مثل
ورزش کمتر پرداخته شده است در حالی که یکی از کارگروههایی که ما به صورت جدی در آن کار کردیم ،کارگروه
ورزش و تربیت بدنی بود.محورهایی نظیر ورزش همگانی ،ورزش پرورشی ،ورزش حرفهای و همچنین ورزش
قهرمانیموردبررسیقرارگرفتهاستوبرنامهایدراینزمینهطراحیشدهاست.نامزدسیزدهمیندورهانتخابات
ریاست جمهوری تصریح کرد :ورزش همگانی بسیاری ضروری است .عالوه بر وزارت بهداشت ،وزارت ورزش و
جوانان نیز نقش مهمی در سالمت جامعه دارد و باید در همکاری با سایر نهادها و دستگاهها ،زمینه همگانی کردن
ورزش را فراهم کند .جلیلی تاکید کرد :ورزش پرورشی که پایه ورزش است باید پیش از دبستان آغاز شود .یک خأل
جدی در کشور ما ،عدم سرمایهگذاری روی ورزش پرورشی است که باید از چهار سالگی آغاز شود .وی ادامه داد:
برنامه ما در زمینه ورزش حرفهای ،به صورت جدی به رابطه ورزش با اقتصاد و صنایع مرتبط با ورزش میپردازد چرا
که اقتصاد ورزش یکی از بازوهای اقتصادی مهم در کشورهای مختلف جهان است و ما در این عرصه از دیگران عقب
هستیم.نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریتصریحکرد:درزمینهورزشقهرمانینیزبرخالفوجود
سرمایههای انسانی باال ،در وضعیت مطلوب قرار نداریم .این زمینه از ورزش در حقیقت نشان دادن یک قله برای
انگیزه دادن به بدنه ورزشکاران کشور و ایجاد همبستگی ملی است که دارای مشکالت عدیدهای است .وی بیان
کرد:درکناراینموارد،سعیکردیمبایکنگاهعدالتمحوربهاینمسائلبپردازیم.موضوعاستعدادیابیورزشیاز
جمله تکیههای ما در برنامه ورزش دولت سایه بود .توزیع عادالنه امکانات یکی از جنبههای این بخش است .جلیلی
گفت:دربارهخصوصیسازیباشگاههایورزشیبهویژهدربارهپرسپولیسواستقاللبرنامهایتهیهشدهاستکه
کارشناسان ما در کارگروه ورزش آن را از طریق تلویزیون اینترنتی ارائه خواهند داد.

محمدرضاحیدریان:

به خاطر پول به تیم ملی فوتسال نیامدم
مربی تیم فوتسال کشورمان گفت :من هیچوقت برای پول و
دستمزدبهتیمملینیامدموآمدنمباعشقوعالقهبودهاست.
این ارقامی که برای کادرفنی تیم اعالم میشود ،صحت ندارد.
شاید اگر از هر کسی که آشنایی خیلی زیادی از هم از
فوتسال نداشته باشد ،بپرسید که این رشته چه کسی را می
شناسی ،بگوید «محمدرضا حیدریان» .او هم اکنون به عنوان
مربی در تیم ملی فوتسال حضور دارد و بازیکنان می توانند از
حضور او استفاده های زیادی داشته باشند چرا که او بدون
شک به گفته بسیاری از اهالی این رشته بهترین بازیکن
فوتسال ایران است.
کاپیتان و بازیکن تکنیکی سال های نه چندان دور فوتسال
ایران که به دور بودن از رسانه ها و نداشتن تلفن همراه معروف
است ،حاال به گفت و گوپرداخته ایم که مشروح این گفت و گو

را در زیر می خوانید:
بازیهای زیادی از لیگ برتر امسال را از نزدیک دیدید.
کیفیت امسال را به صورت کلی چگونه ارزیابی کردید؟
بعضی از بازی های لیگ کیفیت خوبی داشت و قابل قبول
بود اما متاسفانه برخی از دیدارهای لیگ کیفیت خوبی
نداشت .در کل فکر می کنم کیفیت لیگ متوسط بود.
آیا در بین بازیکنان جوان استعداد بزرگی دیدید که
بتواند به تیم ملی در مسابقات پیش رو کمک کند؟
ساالر آقاپور از مس سونگون و کیانوش شیرپور از مقاومت
البرز بازیکنان جوانی بودند که من از سبک بازی آنها خوشم
آمد و به نظرم می توانند به تیم ملی کمک کنند.
ٌ
به نظر میرسد روند آماده سازی تیم ملی کند پیش
میرود .نظر شما در این خصوص چیست؟

آگهیفقدانسندمالکیت
ناصر یزدان دوست برابر وکالتنامه  1400/02/06-44581دفتر  71قم با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق
اعالم داشته سند مالکیت تکبرگی ششدانگ پالک 966/21اصلی واقع در بخش 2ثبت قم در صفحه 129دفتر606
ذیل ثبت  106598بشماره سریال  984269الف  93بنام معصومه خاکی احمدآبادی صادره و تسلیم شده که طی
سند قطعی  1395/05/13-31523دفتر  71قم به ناصر شهبازی انتقال که ناصر یزدان دوست طی وکالت شماره
 1400/02/06-44581دفتر  71قم از طرف نامبرده اعالم داشته سند مالکیت در اثر نامعلوم مفقود گردیده ،لذا
مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف
ً
مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس از انقضای
مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف)14050
عباس پور حسنی-رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2قم
------------------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه بموجب وارده  20/02/1400-2807-400حوریه دورودی مالک ششدانگ پالک ثبت 1921/4/10
اصلی واقع در بخش  2ثبت قم ثبت  0صفحه  0دفتر  139920330002009013ثبت شده اعالم نموده که به علت
جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است ،لذا به استناد تبصره  1اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در 1
نوبت 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 )14051
عباس پور حسنی-رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2قم
------------------------------------------------آگهیمفقودی
کارت ماشین و برگ سبز خودرو سواری پژو  206تیپ  5TU206به رنگ سفید مدل  1395بشماره موتور
 0001478B174بشماره شاسیNAAP 906605GJ8FE13پالک ایران 296 88ج 26متعلق به محمدرضا وفائی
جلیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
------------------------------------------------آگهیمزایدهاتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سورای خودروی پراید-سایپا SE131-مدل 1396به شماره انتظامی 243س72
ایران  16مربوط به پرونده کالسه 139904030011004382

بهدلیلشرایطکروناییخیلیوقتبودکهنتوانستیمبچهها
را دور هم جمع کنیم و تمرین داشته باشیم .یک مقدار شرایط
سخت بود اما در حال حاضر شرایط بهتر شده زیرا مهرداد
سراجی رییس کمیته فوتسال که به تازگی به جمع خانواده
این رشته اضافه شده ،امکانات بهتری برای تیم فراهم کرده
است .امیدوارم با حمایتی که می شود ،شرایط تیم ملی بهتر
شده تا به خوبی برای جام جهانی آماده شویم.
گفته میشود دستمزد شما  ۸۰میلیون تومان است.
ایندستمزدبرایاسطورهفوتسالکشورمانکمنیست؟
من هیچوقت برای پول و دستمزد به تیم ملی نیامدم و آمدن
با عشق و عالقه بوده است اما این ارقامی که برای کادرفنی
تیم اعالم میشود ،صحت ندارد .در کل به خاطر پول به تیم
ملینیامدم.

الزم به ذکراست ؛تیم ملی فوتسال کشورمان شهریور ماه
باید در مسابقات جام جهانی حاضر شود .این بازیها از ۲۳
شهریور تا  ۱۱مهر ماه و با حضور  ۲۴تیم به میزبانی لیتوانی
برگزار میشود .هم اکنون تیم ملی در تهران اردو برگزار کرده
و خود را برای حضور تورنمنت های تدارکاتی آماده می کند.

بموجب پرونده اجرایی کالسه ( 139904030011004382باشماره بایگانی  ،)9904686له :خانم
فرزانه لطیفی جبلی با وکالت اقای علی شوندی و علیه :آقای مجید پابرجا ،مستند سند ازدواج شماره -9614
 1396/09/12دفترخانه ازدواج  32قم یک دستگاه پراید مدل  1396به شماره انتظامی  243س  72ایران  16با
مشخصات ذیل واقع در قم پارکینگ سعدی متعلق به آقای مجید پابرجا بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش
می رسد:
مشخصات فنی خودرو براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
خودروی پراید-سایپا -پراید-سایپا SE131-مدل  – 1396شماره شاسی 3376847H411100NAS :موتور:
13M/5937144
اتومبیل خاموش است و دوگانه سوز (بنزین و گاز) دستی است و شیشه جلو شکسته و گلگیرهای جلو و ستون جلو
سمت راست و درب عقب سمت راست خوردگی جزئی دارد و چراغ عقب سمت راست شکسته است.
خودرو فوق دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر تا تاریخ 1400/06/05میباشد.
کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای سرهنگ علیرضا هاشمی با توجه به شرایط وسیله و بازدید صورت گرفته و
استعالم عرف بازار ارزش خودروی مذکور را به مبلغ  730/000/000ریال (هفتصد و سی میلیون ریال معادل هفتاد و
سه میلیون تومان) ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت 9صبح الی 12ظهر روز سه شنبه 1400/04/01در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش
کوچه  -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم-اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه  730/000/000ریال (هفتصد و سی میلیون ریال معادل هفتاد و سه میلیون
تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از
مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز
 965108576100000002171323512006می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی
است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق
ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت
واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد ودر این صورت عملیات فروش از درجه
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن بدهی
های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد
به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق
کتبی اقدام خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعداز تعطیل
در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد( .م الف )14056
تاریخ انتشار1400/03/18:
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش

سیاسی7

 شماره 5284ت وچهارم 
سهشنبه -هجدهم خردادماه  -1400سال بیس 

محسنمهرعلیزاده:

باید از هر امکانی برای حفظ جمهوریت نظام استفاده کنیم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :باید از هر امکانی برای
حفظ جمهوریت نظام جمهوری اسالمی استفاده کنیم تا رای مردم تعیین کننده
سرنوشتکشورباشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،محسن مهرعلیزاده روز دوشنبه طی کنفرانس
خبری در سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار کرد :همه میدانیم حضور
و نقش مردم برای تعیین سرنوشت میتواند وجهه جمهوریت نظام را بیش از پیش
نشان داده و تثبیت کند .همه مردم میآیند تا سرنوشت خود را به دست فردی
دهند که با انتخاب همکاران شایسته و براساس یک برنامه مدون و علمی براساس
خواست مردم ،آینده کشور را بسازد.
وی ضمن ابراز تاسف از اینکه شرایط به گونهای رقم خورد که فضای سردی بر
انتخابات حاکم شد ،گفت :این موضوع دالیل متعددی داشت که رد صالحیت
نامزدهای یک جناح و از طرف دیگر چیدمانی که برای نامزدهای جناح دیگر
صورت گرفت از جمله دالیل آن بود و عده زیادی از این مطلب نگران نشدند و تردید
بیشتری برای مردم درباره اینکه بخواهند موجودیتشان را نشان دهند ،ایجاد شد.
اینفعالاصالحطلبتاکیدکرد:مابایدازهرامکانیبرایحفظجمهوریتنظام
جمهوری اسالمی بهرهبرداری کنیم تا رای مردم به عنوان تعیین کننده محوری
برای مردم و کشور باشد .تحقق این موضوع مستلزم این است که در جریان این
رقابت نابرابر ،شرایطی فراهم شود تا مردم احساس کنند که اگر پای صندوق بیایند
رای و نظر آنها موثر خواهد بود و حضورشان خواهد توانست آینده خوبی برای کشور
رقمبزند.
مهرعلیزاده درباره موانع دولت تدبیروامید برای تحقق برنامه هایش نیز گفت:
من میگویم که کارهای بسیار خوبی را میتوانستند انجام دهند که موفق به انجام
آنها نشدند ولی نمیگویم که نتوانستند یا نخواستند زیرا در بسیاری از جاها اجازه
ندادند که کارهایی انجام دهند .بدون اینکه بخواهم دفاعی از بخشی از کار انجام
دهم ،در مجموع میخواهم این را بیان کنم که عزم و ارادهای بود که فاصله مردم
با دولت و حتی متاسفانه با مجموعه حاکمیت را هرچه بیشتر کنند و ناامیدی را هر
چهبیشتربهجامعهپمپاژکنند.
وی خاطرنشان کرد :همانطور که دیدیم راهپیماییهایی در سراسر کشور به راه
انداختند و از صبح تا شب در اخبار و فضاهای مجازی و در همین صدا و سیمایی
که متاسفانه از بیتالمال ارتزاق میکند ،در جهت اینکه دولت نمیتواند کاری
انجام دهد و ضعیف است و کاربلد نیست ،اقداماتی را انجام دادند.
مردم هیچ وقت همه مشکالت را به پای دولت نمینویسند
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد :مخالفان دولت
به این مو ضوع بیتوجه بودند که مردم هیچ وقت حل مشکالت را به پای دولت
نمینویسند و ناامید شوند و اعتماد آنها از توانمندی مدیران نظام در هر ردهای و
قوهای سلب شود ،دود آن به چشم کل نظام میرود و عالقه و اعتماد و همکاری
در مردم برای رفع مشکالت از بین میرود و نحوه چینش نامزدهای انتخابات ادامه
اینپمپاژناامیدیبود.
مهرعلیزاده ادامه داد :وقتی روی کاندیدای خاصی از دو سال پیش با برنامه
منظم سرمایه گزاری می شود و تصویرش در همه بخشهای خبری چندین شبکه
صدا و سیما با کارهای تبلیغاتی پخش می شود همه میتوانند حدس بزنند که
مشخصا اراده این است که آن فرد انتخاب شود و مردم باید به او رای دهند.
وی اضافه کرد :البته مردم ایران در مقاطع مختلف با هوشیاری از کیان کشور و
مبانی فکری و گذشته و هویت ایرانیشان دفاع کرده اند و برعکس این محاسبات
و طراحی ها عمل کرده اند .ما در جریان انتخابات سال  ۱۳۷۶و سال  ۹۲و ۹۶
هم همین اوضاع را داشتیم و عجیب است که از این اشتباهات درس نمیگیرند.
فکر میکنند با انبوهی از کارهای تبلیغاتی که از دو سال پیش شروع کرده اند و
انبوه تبلیغات در دو ماه پیش از انتخابات ،باز هم می توانند اراده خود را به مردم
تحمیلکنند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه شعار انقالب «استقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی» بوده و هست ،خاطرنشان کرد :باید هم بر جمهوریت و هم اسالمیت
نظامتاکیدکنیم.جمهوریتیعنیاعمالنظرمردموهراراده،جمع،گروهوتفکری
به هر وسیله ای و با هر زمان بندی و با هر طراحی و مهندسی بخواهد جلو حرکت
جمهور مردم را در چهارچوب قانون اساسی برای توسعه کشور بگیرد ،محکوم به
شکستاست.
مهرعلیزاده اضافه کرد :اینکه میگویند همه چیز تمام شده ،درست نیست.

کشوری به نام ایران و مردمی به نام ایرانیان داریم؛ تاریخ پرافتخار داریم .فرازهای
بسیار درخشان تاریخی در زندگی مردم داریم .تصمیمات بسیار بهجا در مقاطع
مختلف از طرف نخبگان و حرکت از مردم داریم .نهضت تنباکو را داریم؛ نهضت
مشروطهخواهی را داریم؛ پیروزی انقالب اسالمی را داریم .در مقاطع مختلف،
مردم تصمیم گرفتند و به پا خواستند و با روش اصالح طلبانه اوضاع را به سامان
کردند.
وی ادامه داد :اگر چه در برخی مقاطع ،آن دستاوردها را از دست دادند یا
حرکتشان کند شد اما هیچ گاه ایرانیان به عقب نرفتند و حرکت آنها رو به رشد بوده
است .امروز بیش از دو دهه است که ما مسئله اقتصادی داریم البته به جز دوران
اصالحات که یک دوران بسیار شکوفا و مشخص و تعریف شده بود و هیچ کس هم
در تاریخ نمی تواند آن را انکار کند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد :ممکن است
عدهای از روی بغض و کینه مسائلی را مطرح کنند اما به هر حال شاخصها
نشان میدهد تنش ایران با دنیا در دوران اصالحات در حد صفر یا کم بوده است.
تنهادهایاجتماعی
تنشهایداخلیدرحدصفر،تبلورارادهمردمدرامور،فعالی 
و غیردولتی و نقش مردم در صحنه آرایی روزمره زندگیشان در حد باال بوده است.
مهرعلیزاده یادآورشد :نرخ ارز از روزی که دولت آقای خاتمی شروع شد نزدیک
به  ۵۰۰تومان بود و روزی که رفت  ۸۰۰تومان بود و یک شبه سه یا چهار برابر نشد.
قیمتها کنترل شده بود و مردم راضی و با کشورهای همسایه و دنیا در تعامل
بودیم .دولت مجموعه سالمی بود اما بعد از آن ما مشکالت وحشتناکی دیدیم
که هنوز هم ادامه دارد .برخی از مشکالت امروز هم به دوران بعد از اصالحات باز
میگردد.
گرانیبابگیروببندازبیننمیرود
وی گفت :قصد تخریب یا حمایت نکردن از دولت فعلی را ندارم اما وضعیت
اقتصادی امروز علیرغم همه این امکانات ناشی از بی برنامگی و به هدر رفتن۷۰۰
میلیارد دالر درآمد نفتی در  ۷سال و نبود برنامه منظم اقتصادی است .چندین
سال است که مقام معظم رهبری اسامی سالها را به نام تولید داخلی نامگذاری
کرده و بر آن تاکید میکنند و امسال هم رفع موانع تولید را اعالم کردند .کسانی
که در زمینه اقتصادی هیچ تجربه ای ندارند و امروز در این شرایط سخت اقتصادی
میخواهند کشور را تحویل بگیرند چه کاری می توانند در این حوزه انجام دهند؟
این فعال اصالح طلب ادامه داد :آنهایی که می خواهند در یک شب یا دو شب
ً
بازار بورس را درست کنند؛ آنهایی که میخواهند فساد را ریشهکن کنند ،اصال از
اقتصاد چیزی بلد هستند .بعضیها ممکن است استاد دانشگاه باشند در زمینه
اقتصاد ،اما صرف استاد دانشگاه بودن نمی تواند شما را یک شبه عامل عملگرا و
برنامهمحورکند.بیاییدواقعبینباشیم؛حاکمکردنسیاستهاوتفکراتسیاسی
خود بر شئون زندگی مردم در زمینههای فرهنگی و اجتماعی را کنار بگذاریم که
همین موجب بدبختی ما شده است.
مهرعلیزاده با بیان اینکه نفس تالش برای اینکه گرانی از بین برود ،خوب است،
تصریح کرد :اما این روش بگیر و ببندها برای از بین بردن گرانی پاسخ نداده و
نخواهد داد .همواره از بعد از انقالب ،در تلویزیون اخبار برخورد با گرانفروشی را می
شنیدم ولی هیچ وقت این روشها مشکل را حل نکرد و به این شکل حل نخواهد
شد .وی ادامه داد :باید روشهای توزیع را به شکلی سامان دهیم که امکان
گرانفروشی از بین برود .در حوزه قیمت گذاری و کنترل قیمتها باید روشهایی
در پیش بگیریم که شرایط چند قیمتی را از بین ببرد تا فروشنده نخواهد کاالیش را
به امید گرانتر فروختن در آینده ،احتکار کند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد :باید به شکلی
برنامهریزی کنیم که تامین با نیاز مطابقت داشته باشد .االن هم در جاهایی
تامین به اندازه نیاز هست اما متاسفانه روشهای تامین طوری است که با وجود
برنامهریزیهایی که انجام شد ،میوه شب عید چند برابر قیمت دست مردم رسید.
در کشور کمبود نداریم مشکل عمده در توزیع است
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد :سامان دادن به این مسائل ،روشهای دقیق و
صحیحی میخواهد و عالوه براین ،کنترل امر را هم باید به نهادهای عمومی
بسپاریم .اینکه چندین نهاد و دستگاه در قوه مجریه و قضائیه را مامور تحقق این
امرکنیمدرستنیست.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی مسیر توزیع گفت :ما در کشور کمبود نداریم.
بیشتر غیرعلمی بودن و یا غیرعملی بودن شیوه های توزیع را شاهد هستیم که

منجر به شرایط موجود شده است.
برجامسندافتخاربرایدستگاهدیپلماسیایران
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش درباره برجام
گفت :برجام سند افتخاری برای دستگاه دیپلماسی ایران حداقل در دهه های
اخیر بود .کار بسیار ارزشمندی انجام شد.
مهرعلیزاده تاکید گرد :باید از برجام حراست کنیم و در جهت زنده کردن آن با
شیوههایدیپلماتیکجاریتالشکنیم.باحفظبرجامخواهیمتوانستشرایطی
فراهم کنیم که داراییهای بلوکه شده ایران به کشور برگردند.
وی خاطرنشان کرد :تا زمانی که درباره برجام و سایر توافقات بین المللی با رقبا و
مخالفانمان در دنیا کنار نیاییم ،نخواهیم توانست به این زورگوییها خاتمه دهیم و
به دارایی هایمان که با زورگویی بلوکه شدهاند ،نخواهیم رسید.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که
چرا اصالح طلبان علیرغم انتقاد از اختیارات رییس جمهوری در انتخابات ریاست
جمهوری رقابت میکنند ،گفت :یادم نمیآید درباره اختیارات رییس جمهوری
بیانیه ای صادر کرده باشم .فکر میکنم قانون اساسی به عنوان محور ،ظرفیت
های مناسبی را در اختیار رییس جمهوری می گذارد تا به عنوان فرد دوم اجرایی
کشور پس از رهبری ،به وظایف خود عمل کرده و هم دو قوه دیگر را با تذکرهای به
موقع در مسیر قانون اساسی قرار دهد.
مهرعلیزاده ادامه داد :استفاده از این اختیارات قانونی بستگی به شخصیت
افراد دارد که چقدر به اختیارات خود آگاه باشند و توانایی و زیرکی استفاده از این
اختیارات قانونی را داشته باشند .ما اصالح طلبان در چارچوب قانون اساسی به
دنبال اصالحات هستیم و در همین چارچوب درانتخابات شرکت کرده و برای
تصدیمسندریاستجمهوریشرکتمیکنیم.درچارچوبهمینقانوناساسی
و اختیارات ،مسوولیت خود را به نحو احسن انجام میدهیم.
به سواد و آموختههای رییسی احترام میگذارم
وی درباره مسائل مطرح شده از سوی وی درباره یک نامزد دیگر انتخابات
خاطرنشان کرد :در روز مناظره به آقای رییسی گفتم که ایشان  ۶کالس سواد
کالسیک دارند و من به سواد و آموختههای حوزوی ایشان احترام میگذارم
اما واقعیت این است که ایشان دروس حوزوی خواندند و بعد بر اساس قوانین
معادلسازی شده و بر اساس آن ایشان به مقطع فوق لیسانس رفته و بعد دکتری
شرکت کردند و از مدرسه عالی شهید مطهری دکتری خود را اخذ کردند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه در امور اقتصادی و اجتماعی رویه کالسیک برای
رشد علمی وجود دارد ،گفت :اقتصاد یک علم است ،کسی که داوطلب است
باید کالس ششم ،دیپلم؛ لیسانس و فوق لیسانس و دکتری را گذرانده باشد و کار
عملیاتی کرده باشد تا بتواند به لحاظ اجرایی ،موضوع را لمس کرده باشد.
مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه مسئله اقتصاد به سواد اقتصادی و زمینه اقتصادی
برایهمهکاندیداهانیازدارد،گفت:هرچندصرفسواداقتصادیهمشایدنتواند
گره گشا باشد و استادان دانشگاه بسیاری در حوزه اقتصاد داریم اما در عمل فرد
باید با صنعت و تولید و کارخانه و برنامه ریزی آشنایی داشته باشد.
نباید روابط با همسایگان را به دعوا بکشانیم
این فعال سیاسی افزود :نباید کار را هر روز به دعوا بکشانیم .ما برای  ۸۰میلیون
نفر فکر نمی کنیم بلکه برای  ۵۰۰میلیون نفر بازار داریم و فکر می کنیم .ما می
توانیم غنی ترین ،پرتولیدترین و پرصادرات ترین و در نتیجه پررفاه ترین و با تولید
ناخالص داخلی باال و ثروتمندترین کشور باشیم ،به شرطی که دور از این تنگ
نظری های سیاسی ،بگذاریم کسی که مسائل را در عمل می فهمد ،کار را به عهده
بگیرد.
مهرعلیزاده تصریح کرد :امیدوارم با پیروزی در انتخابات ،این تئوری را اجرا
کنیم تا سال  ۱۴۰۰به نقطه عطفی تبدیل شود که بسیاری از مشکالتی که در
این چند دهه بوده را ریشه کن کند و در جهتی حرکت کنیم که یک ایرانی سرافراز
می توانسته قدم بردارد .فرهنگ غنی ایرانی همواره باعث شده تا ایرانی ها با همه
دنیا در یک حالت کامال بی تنش و مدارا زندگی کنند ولی در عین حال ،ایرانی
ها در تاریخ و دوران تهاجم اسکندر و مغول ایستادند و مقاومت کردند .اگر یک جا
کسیبخواهدزوربگویدباقوتجلویشمیایستیمامادنبالجنگودرگیرینباید
باشیم و نیستیم تا بتوانیم آنچه که زندگی شرافتمندانه برازنده ایرانی است را به وی
هدیهکنیم.
ویبابیاناینکهبرنامههایمکهشاملسهجلدکتابهستندرادرسایتمبارگذاری
کردم و همه مردم می توانند آنها را مطالعه کنند ،درباره احتمال کناره گیری به نفع
ناصر همتی دیگر نامزد انتخابات نیز گفت :رایزنی ها ادامه داد و پیش می رویم و
قطعا در هفته های آینده شرایط روشن تر می شود و آن موقع در این مورد تصمیم
خواهیم گرفت .آنچه مشخص است به عنوان یک کاندیدای اصالح طلب ،حتما و
حتما در جهتی پیش خواهم رفت که منافع اصالح طلبی حفظ شود.
مشارکت پایین موجب انتخاب فرد خاص خواهد شد
استاندار پیشین خراسان و اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
بیانات مقام معظم رهبری در روز ۱۴خرداد گفت :در آن بیانات ،معظمله به جفا در
حق برخی از کاندیداها اشاره و دستور جبران دادند .اگر قرار بر جبران بود باید چند
نامزد اصالح طلب تایید صالحیت میشد اما شورای نگهبان اقدامی انجام نداد.
مشارکت با شیوه کنونی سرد ،با رد صالحیت ها سردتر و با اقدام آخری شورای
نگهبان بیش از پیش به سمت مشارکت حداقلی پیش میرود .به نظر میرسد که
سناریو این است که یک نفر خاص انتخاب شود و تفاوتی هم ندارد مشارکت چند
درصد باشد اما مردم اجازه این کار را نخواهند داد.
مهرعلیزاده در پاسخ به سئوالی درباره داشتن «سندروم پست بیقرار» و تعدد
جایگاه ها در سه دهه گذشته نیز گفت :هیچکدام از این پستها به پیشنهاد یا
اشتیاق خودم نبوده بلکه حاصل درخواست روسای جمهوری از من بود .من اغلب
در زمینه اقتصادی و صنعتی مسوولیت داشتم .در شرکت خودرو سازی سایپا،
منطقه آزاد کیش ،معاونت عمرانی نیروگاه هستهای بوشهر و استانداری خراسان
همه به درخواست روسای جمهوری سابق مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد
خاتمیبود.

نگاهیبهزندگانیسیدعلیاکبرمحتشمیپور؛

محتشمی پور همراه پرتالش و دلسوز
(ره)
نهضتامامخمینی

حجت االسالم والمسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور یکی از چهرههای شاخص
حمایت از انتفاضه ملت فلسطین به شمار میرفت که به سبب فعالیتهای ضد
صهیونیستی به عنوان دبیرکل کنفرانس بینالمللی حمایت از قدس منصوب شد،
ایشان سابقه فعالیت در وزارت کشور ،نمایندگی مجلس و سفیر ایران در سوریه را در
کارنامه خود داشت.
فعالیتهای مبارزاتی آن مرحوم که به خدمات انقالبی ایشان در دوران
جمهوری اسالمی و مسوولیتهای مهم و آنگاه به جانبازی بر اثر اقدام تروریستی
ّ
دشمنان منتهی شد ،سابق ه ارزشمند و افتخارآمیزی است که مشمول تفضالت
ُ
الهی و ذخیر ه اخروی برای ایشان خواهد بود .این بخشی از پیام تسلیت حضرت
آیتالله خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در پی درگذشت سیدعلیاکبر
محتشمیپوراست.
زندگینامهوتحصیالت
سیدعلی اکبر محتشمی پور در  ۱۳۲۵خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود و
در مدرسه علوی تحصیالت خود را به پایان رساند و بعد برای فراگیری علوم دینی عازم
حوزه های علمیه تهران ،قم و نجف شد از جمله استادان ایشان در این دوره می توان
به امام خمینی(ره) ،آیت الله سیدحسن بجنوردی ،آیت الله خوئی ،آیت الله میرزا باقر
زنجانیو نیز شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی اشاره کرد.
ورود به عرصه سیاست
این عالم برجسته برای پیروزی انقالب اسالمی ،تالش های بسیاری انجام داد و در
قیام و نهضت امام خمینی(ره) علیه رژیم پهلوی از هیچ کوششی فروگذار نکرد و در این
مسیر حتی به زندان افتاد و پس از تبعید امام به ترکیه و نجف ،عازم عراق شد و تا زمان
پیروزی انقالب در  ۱۳۵۷خورشیدی ،بیشتر زمان خود را خارج از ایران گذراند ،او در
ایندورانباسفربهکشورهایمختلفهمچونسوریه،لبنان،کشورهایحاشیهخلیج
فارس و عربستان به انعکاس و بازتاب نهضت اسالمی ایران در سایر کشورها پرداخت و
بارها نیز توسط رژیم بعث عراق دستگیر شد ،آخرین بار چند روز پیش از سفر امام(ره)
به پاریس هنگامی که برای فراهم کردن مقدمات اقامت امام و همراهانشان در سوریه
مامور شده بود ،در فرودگاه بغداد دستگیر شد و برای همیشه از عراق اخراج شد .بعد از
آن در پاریس به امام (ره) پیوست و مسوول ارتباطات دفتر ایشان در نوفل لوشاتو شد.
بنابراین محتشمی پور از جمله چهره های روحانی بود که امام (ره) را در دوران تبعید
همراهیکرد.
فعالیت و مسوولیتها بعد از پیروزی انقالب
این عالم ربانی در فاصله سال های  ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۹خورشیدی عضو دفتر امام(ره)
در پاریس ،تهران و قم بود ،او همچنین در ۱۳۵۹عضو هیات منتخب امام برای بررسی
بنیاد مستضعفان بود و در همین سال نماینده امام و مدیر صدای جمهوری اسالمی و
نیز عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما بود .از دیگر مسوولیت های اجرایی
وی می توان به وزیر کشور در کابینه دولت سوم از  ۱۳۶۴تا  ،۱۳۶۸عضو شورای
مرکزی مجمع روحانیون مبارز ،عضو کمیته مشاورین سیاسی آیت الله خامنه ای از
 ،۱۳۶۸نماینده مردم تهران (دوره سوم مجلس شورای اسالمی) و رییس کمیسیون
دفاع و دبیرکل گروه بین المجالس در مجلس شورای اسالمی ،رییس کمیته علمی
ت الله سید مصطفی خمینی ،مدیر
کنفرانس بزرگداشت بیستمین سالگرد شهادت آی 
مسوول مجله «بیان» در  ۱۳۶۹تا  ،۱۳۷۰مشاور اجتماعی ریاست جمهوری در دولت
اصالحات از ۱۳۷۶تا  ،۱۳۷۸رییس کمیته علمی ستاد صدمین سالگرد میالد امام
خمینی(ره) ،رییس فراکسیون جبهه دوم خرداد در دوره ششم مجلس شورای اسالمی
(فراکسیوناکثریت)،دبیرکلکنفرانسبینالمللیحمایتازقدسوحمایتازحقوق
مردمفلسطین(ایران)،دبیرکلمجمعبینالمللیپارلمانیهایمدافعمسألهفلسطین
(أمینعامالرابطةالدولیةللبرلمانیینالمدافعینعنالقضیةالفلسطینیة«بیروت)و...
اشاره کرد.
خشمصهیونیستهاازمحتشمیپور
او که عمر خویش را سراسر در راه اعتالی اسالم و انقالب ،آزادی قدس شریف و دفاع
از مظلومان وقف کرده و از بنیانگذاران حزبالله لبنان بود ،در این راه از اهدای جسم
و جان خویش هیچگاه دریغ نکرد .محتشمی پور از  ۱۳۶۰خورشیدی به عنوان سفیر
جمهوری اسالمی ایران در سوریه فعالیت می کرد .او در دوران سفارتش گروه های
اسالمی به ویژه حزب الله لبنان و نیز هسته های مقاومت را تشکیل داد ،این عامل
سبب شد در بهمن  ۱۳۶۲خورشیدی ،صهیونیست ها برای او ،بسته ای انفجاری
ارسال کردند و به این صورت او مورد هدف یک حادثه تروریستی قرار گرفت و در اثر آن
از ناحیه چشم ،گوش و هر  ۲دست آسیب دید و یک دست او از مچ قطع شد .بعد از
این واقعه امام(ره) در پیامی خطاب به وی گفت از حادثه ناگوار که توسط ایادی استکبار
جهانی برایتان اتفاق افتاد ،متأثر گردیدم ،انشاءالله هرچه زودتر سالمتتان را بازیافته و
در سنگر اسالم و انقالب به نفع مستضعفان و مظلومان جهان به مبارزات سخت خود
ادامهدهید.
خاموشی:
این عالم ربانی و سیاستمدار برجسته بعد از ابتال به بیماری کووید  ۱۹برای طی
درمان از نجف به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل شد و بعد از مداوای اولیه در ICU
بیمارستان خاتماالنبیا تهران بستری شد و در  ۱۷خرداد  ۱۴۰۰خورشیدی دیده از
جهان فروبست .حجتاالسالم حسن روحانی رییس جمهوری در پی درگذشت این
عالم ربانی در پیام تسلیتی اظهار داشت :این روحانی مجاهد و مبارز که جزو پیشگامان
و همراهان پرتالش و دلسوز نهضت امام خمینی(ره) بود ،پس از پیروزی انقالب
اسالمینیزباپذیرشمسوولیتهاومأموریتهایمختلفسیاسیوفرهنگیدرداخل
و خارج از کشور همه عمر خویش را صرف ترویج نهضت اسالمی و تحقق آرمانهای
بلند انقالب و نظام اسالمی کرد.
رهبر معظم انقالب و جمعی از مقامهای کشوری و شخصیتهای مذهبی درگذشت
حجتاالسالموالمسلمینسیدعلیاکبرمحتشمیپورراتسلیتگفتند.

انتخابات ۱۴۰۰در نهادهای رسمی و محافل سیاسی؛

پیامدهایاولینمناظرهچالشیدرفضایسیاسیکشور
دو روز از برگزاری نخستین مناظره انتخابات  ۱۴۰۰میگذرد ولی پیامدهای آن در فضای سیاسی کشور همچنان
ادامه دارد .در این میان ،رویکرد انتقادی نسبت به شکل برگزاری و عملکرد برخی نامزدها در مناظره غلبه دارد.
روز ۲۸خردادماه ،سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر
و روستا ،میاندورهای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد .تکاپوهای انتخاباتی از مدتها
قبل آغاز شده و نهادهای مجری و ناظر انتخابات ،احزاب ،چهرههای شاخص جریانهای سیاسی و نامزدهای
احتمالی کارزار انتخابات را پیش میبرند .این گزارش آخرین رخدادها در خصوص انتخابات پیش رو طی شبانهروز
گذشتهرابهصورتجمعبندیارائهمیکند.تازهتریناخباردرموردتحوالتورویدادهایمرتبطبابرگزاریانتخابات
و آخرین مواضع نهادهای مسئول در این امر ،تشکلهای سیاسی و نامزدهای احتمالی انتخابات را در این گزارش
میخوانیم.
آخرین مواضع نهادها در ارتباط با انتخابات
*سخنگویستادانتخاباتکشور:
بیش از ۵۹میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند
«اسماعیل موسوی» در گفتوگویی درباره واجدان شرایط رای دادن در کشور اظهار داشت :در کشور  ۵۹میلیون و
 ۳۱۰هزار و ۳۰۷نفر واجد شرایط رای دادن هستند که ان شاءالله شاهد حضور آنها در پای صندوقهای رای خواهیم
بود .همچنین بیش از ۷۲هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور پیش بینی کردیم که به عنوان شعبههای ثابت و سیار کار
اخذ رای را در ۲۸خرداد انجام میدهند .موسوی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها در برخی از شهرها گفت:
در ۲۴مرکز استان و البته غیر از تهران ،انتخابات به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد ،بنابراین در این مراکز استانها
از تعرفه کاغذی استفاده نمیکنیم و از صندوقهای رای معمول نیز استفاده نخواهیم کرد ،بلکه صندوقهای رای
الکترونیکی خواهیم داشت افراد با وارد کردن کد هر یک از نامزدها میتوانند به نامزد مورد نظر خودشان رای بدهند.
* مشاور وزیر کشور:
برخی با حربه تشکیک در سالمت انتخابات ،به اقدامات ضدامنیتی روی آوردهاند
«روح الله جمعهای» مشاور وزیر کشور در توییتی نوشت که هرگونه اخالل و دخالت با سند مجعول در امر انتخابات،

جرم محسوب می شود .جمعهای افزود :برخی که سابقه عدم تمکین در برابر قانون در کارنامه خود دارند این بار با حربه
تشکیک در سالمت انتخابات به اقدامات ضد امنیتی روی آوردهاند! برابر با بندهای  ۷و  ۱۵ماده  ۳۳قانون انتخابات
هرگونه اخالل و دخالت با سند مجعول در امر انتخابات ،جرم محسوب می شود.
*درخواست فرصت از صداوسیما برای رئیسی جهت پاسخ به اظهارات مهرعلیزاده و همتی
ستاد حامیان ابراهیم رئیسی از مدت  ۵دقیقه زمان جهت پاسخگویی به اظهاراتی که مهرعلیزاده و همتی علیه
ابراهیمرئیسی در مناظره اول داشتند ،خبر داد .در یادداشت توییتری ستاد حامیان ابراهیم رئیسی آمده است :پیرو
نامه رسمی نماینده سیدابراهیمرئیسی به کمیته تبلیغات انتخابات صداوسیما ،پس از رسیدگیهای صورت گرفته،
اعتراضستادانتخاباتیرئیسیوارددانستهومدت ۵دقیقهزمانجهتپاسخگوییبهاتهاماتکذبآقایانمهرعلیزاده
و همتی برای سیدابراهیمرئیسی منظور خواهد شد .در همین پیوند ،عبدالناصر همتی در توئیتر خود نوشت :با توجه
به اینکه به رقیب اصلی بنده ۵دقیقه فرصت اضافی داده شد ،بنابر محاسبات انجام شده باید ۲۰دقیقه فرصت اضافی
برای پاسخگویی به بنده هم اختصاص یابد.
آخرین اخبار از احزاب و تشکلهای اصالحطلب
* عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران :مرزهای ادب در مناظرات شکسته نشود
«محمد عطریانفر» در مصاحبهای اظهار داشت :مناظرههای گرم و هیجانی تا جایی قابل احترام است که مرزهای
ادب شکسته نشود .نباید برای گرمکردن فضا ،اخالق زیر سؤال برود و میشود هم درعینحال مناظره گرمی را شاهد
باشیم و هم برنامههای نامزدها را بشنویم .افراد اگر نقدی هم نسبت به یکدیگر دارند ،باید در چارچوبی منطقی حرف
بزنند و بحثها شخصی و موردی نباشد و از همه مهمتر به یکدیگر توهین نکنند و افترا نزنند .عطریانفر در بخش دیگری
از مصاحبه افزود :آقای رضایی در این گفتوگو بسیار سطحی رفتار کرد ،آقای زکانی نماد خشونت بود ،آقای رئیسی از
یزادههاشمی
موضع باال حرف میزد ،آقای جلیلی سعی میکرد خود را حزباللهیترین نامزد معرفی کند ،آقای قاض 
منصفترین نامزد در صحنه بود ،آقای مهرعلیزاده خود را بااخالقترین و با تجربهتر از دیگران نشان داد و درنهایت آقای
همتی هم موفقترین نامزد و البته مظلومترین در مناظره بود .البته من پیشبینی میکنم رفتار نامزدها در دو مناظره
آیندهمنطقیترشود.

آخرین اخبار از جناح اصولگرا
*عضوجبههایستادگی:نخستینمناظرهبیشترشبیهمنازعهوعقدهگشاییبود
«حسین کنعانی مقدم» در مصاحبهای با منازعه خواندن مناظره اول تاکید کرد که این مناظره دادگاهی علیه نظام
ریاستی کشور بود ،هیچ کدام از کاندیداها نیز به سواالت پاسخی ندادند و همه به دنبال نفی دیگری برای اثبات خود
بودند .این کنشگر سیاسی اصولگرا با بیان اینکه این مناظره بیشتر عقده گشایی بود و دوستان به دنبال این بودند که
طرف مقابل را مورد هجمه قرار دهند ،بیان کرد :این آقایان که در این منازعه قرا میگیرند بگویند که پدرخواندههایشان
چهکسانیهستندوپشتوانهسیاسیآنهاکجاست؟اگرمیگوینداصولگرا،اصالحطلبومستقلهستندمفهوماینهارا
برای مردم توضیح دهند که به چه معنا است؟ به نظرم همه آنها دارند از جریانی که آنها را پشتیبانی میکند فرار میکنند
و سعی دارند آن را مخفی کنند .کنعانیمقدم ادامه داد :اما در میان طیف اصولگرایی به نظر میرسد که این پنج نفر
ً
«همسنگر» یکدیگر هستند و در یک سنگر قرار دارند و قاعدتا در مواقعی که در خطر میافتند یکدیگر را پوشش میدهند.
*سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب :تقویت فضای رقابت و مشارکت پرشور در انتخابات ضرورت
امروز کشور است
«امیر ابراهیم رسولی» درمصاحبهای تصریح کرد :باید همه ما برای تغییر شرایط موجود کمک کنیم تا مردم با امید و
انگیزه بیشتری در انتخابات حاضر شوند .تقویت فضای رقابت و مشارکت پرشور در انتخابات ضرورت امروز کشور است و
مطالبات مردم از نامزدهای انتخاباتی باید در این ایام شکل گیرد نه اینکه بعد از انتخابات در پی مطالبه باشند .سخنگوی
شورای ائتالف نیروهای انقالب ادامه داد :نامزدها باید با طرح برنامههای خود به مردم وعدههای دهند که قدرت انجام
آن را با توجه به ظرفیت کشور ،داشته باشند و بگویند برای بهبود وضعیت کشور چه اقداماتی انجام میدهند ،این بهترین
فرصت است و مردم نباید این فرصت را از دست بدهند و با بی توجهی و بی تفاوتی از کنار آن بگذرند.
* عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی  :بنا نیست کاندیدایی به نفع رئیسی کنارهگیری کند
«حمیدرضاترقی»درگفتوگوییدرخصوصاحتمالکنارهگیریکاندیداهایاصولگرابهنفعابراهیمرئیسیدرانتخابات
ریاست جمهوری ۱۴۰۰اظهار کرد :بنا نیست کاندیدایی به نفع آقای رئیسی کنارهگیری کند .سعید جلیلی نیز بنا ندارد که
از انتخابات کنارهگیری کند و در صحبتهای اخیر او نقطه نظری دال بر اینکه بخواهد کنارهگیری کند ندیدهام.
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معضالتشبکههایاجتماعیوتاثیراتآنبرکودکان؟!
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانقمخبرداد:

مرگ ساالنه ۱۱هزار نفر بخاطر آلودگیهوا
رئیس سازمان محیط زیست درباره مسئله آلودگی هوا عنوان کرد :االن روزی چند ساعت خاموشی داریم ،در
زمستان ما التماس کردیم که به جای سوزاندن مازوت در نیروگاهها یک ساعت و نیم به مردم خاموشی بدهید.
ساالنه  ۱۱هزار نفر به خاطر آلودگی هوا در ایران میمیرند ،این تقریبا معادل تصادفات جادهای است.عیسی
کالنتری افزود :مسئله هوا هنوز قابل حل است ،اما هزینه دارد .ما میتوانستیم با یک سال و نیم خاموشی اصال
در زمستان آلودگی هوا نداشته باشیم .ما حاضر نبودیم برای سالمت مردم این خاموشی را بدهیم .رییس سازمان
محیط زیست درباره مسئله خشکسالی گفت :آب مهمترین دغدغه کشور است ،به آب کشور ظلم کردیم و آب را
از حالت تجدیدپذیر به حالت تجدیدناپذیر در آوردیم .میزان آب چند سال پیش به ۹۰میلیاردمتر مکعب رسیده
بود ،امسال احتماال به ۸۰میلیارد رسیده است .امسال سرانه آب به زیر  ۱۰۰۰متر مکعب رفته که این یعنی در
بحران قرار داریم۷۰ ،درصد جمعیت هم زیر  ۷۰۰متر مکعب آب دارند که این یعنی قرار گرفتن آنها در شرایط
ورشکستگیآبی.

خانه امام خمینی(ره) درصدر بازدید از
آثارتاریخی

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم گفت :در
طول یکسال گذشته حدود  ۱۲۹هزار نفر از خانه امام خمینی (ره) بازدید
کردند که با این احتساب در صدر بازدید از آثار تاریخی قم قرار دارد.
علیرضا ارجمندی اظهار کرد :از این تعداد  ۶۵هزار و  ۵۰۰بازدید کننده
داخلی و ۶۳هزار و ۶۴۱نفر مسافر و زائر خارجی از خانه تاریخی امام خمینی
(ره) در شهر قم بازدید کردند.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم،ادامهداد:بیتامام
خمینی (ره) از مراکز مه م تصمیمگیری در دهههای ۱۳۳۰و ۱۳۴۰شمسی
بوده و نقش مهمی در تحوالت سیاسی تاریخ معاصر ایران داشته است.
او افزود :خانه امام خمینی (ره) بنایی است ساده ،شامل یک طبقه همکف
و زیرزمین ،حیاط این بنا در قسمت جنوب و فضاهای سرپوشیده در شرق و
غرب آن قرار دارد .سطوح داخلی این خانه قدیمی بدون تزئین و گچ اندود و
سطوح خارجی نیز آجر و بدون نقش و نگار است.
او گفت :خانه بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در سال  ۱۳۷۵با شماره
 ۱۷۴۵در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
تعداد تختهای اقامتی قم  ۱۱هزار تخت است
سرپرستادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمهمچنین
در جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری گفت :طرح احداث یک هتل در کمیته
فنیسرمایهگذاریاستانمصوبشد.
وی افزود :یشبینی میشود حجم سرمایهگذاری این هتل  ۱۰۰میلیارد
ریالباشد.سرپرستادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم،
ادامه داد :وجود حرم مطهر حضرت فاطمهمعصومه(س) و مسجد مقدس
جمکران،شهرقمرابهیکیازبزرگترینمحورهایگردشگریمذهبیتبدیل
کرده است که توسعه گردشگری با کارکردهای اقامتی برای رفاه زائرین و
مسافرینازبرنامههایراهبردیاستان است.
ارجمندی تصریح کرد :هم اکنون که باید با برنامهریزی در حوزه
سرمایهگذاری،تعدادتختهایاستانافزایشیابد.

آخرین وضعیت کووید ۱۹دراستان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در  ۲۴ساعت منتهی به هفدهم خردادماه  ،۱۴۰۰چهار نفر از بیمارانی
که تست کرونای آنها مثبت شده بود ،جان خود را از دست دادند .به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر با اشاره به آخرین وضعیت کووید ۱۹در قم ،افزود :در این مدت ۴۸بیمار با عالئم
ابتال به کرونا در بیمارستان پذیرش و از این تعداد ۳۰،نفرشان بستری شدند.وی اضافه کرد :در ۲۴ساعت منتهی
به هفدهم خردادماه ۳۱،۱۴۰۰نفر از بیمارانی که در هفتههای گذشته در بیمارستان بستری شده بودند ،ترخیص
شدند.به گفته وی ،در حال حاضر  ۱۸۸بیمار مبتال به کرونا در بیمارستانهای استان قم بستری هستند که حال
 ۵۰نفرشان وخیم است.قدیر بیان کرد :در این مدت  ۳۲۹تست روزانه کرونا از شهروندان گرفته شد که نتیجه ۸۸
تست مثبت بود.وی خاطرنشان کرد :تاکنون ۴۸هزار و ۳۷۴واکسن کرونا به شهروندان استان قم تزریق شدهاست.

طرح:سجادجعفری

معاون شرکت آب و فاضالب استان قم :

افزایش مصرف آب نگران کننده است

باتصویب شورای اسالمی شهر قم؛

قمکارت ۱۰هزارتومانفروختهمیشود

الیحه اخذ مجوز تعرفه فروش قم کارت با مبلغ پیشنهادی ۱۰۰هزار ریال در
نشست روزدوشنبه شورای اسالمی شهر به تصویب رسید.
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهردار قم در این نشست با بیان اینکه
تعویض قم کارت با کارت بلیت های قدیمی تقریبا به پایان رسیده است اظهار
کرد :این تعویض در دو مرحله و با اطالع رسانی عمومی انجام شده است.
محسن رنجبر افزود :در این دو مرحله ،تعویض کارت بلیت های قدیمی با
قم کارت بدون هزینه و با انتقال شارژ کارت بلیت های قدیمی بر روی کارت
جدید همراه بوده است.
وی با اشاره به اینکه قم کارت در حال حاضر در تمام شبکه اتوبوسرانی
عمومی قم قابل استفاده است اظهار کرد :استفاده های دیگری هم از این
کارت جدید بویژه در پارکینگ ها انجام خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهردار قم همچنین ابراز امیدواری کرد
ُ
با تعبیه زیرساخت های الزم امکان پرداخت های خرد به صورت الکترونیک و
با استفاده از قم کارت در دیگر زیرمجموعه های مدیریت شهری و در آینده ای
نزدیک امکان پذیر باشد .رنجبر با تاکید بر اینکه قم کارت را می توان نوعی
کیف پول در نظر گرفت یادآور شد :الیحه ارسال شده از سوی شهرداری
به شورای اسالمی شهر به عنوان تعرفه فروش قم کارت به این معناست که
شهروندان می توانند با پرداخت  ۱۰۰هزار ریال ،یک کیف پول الکترونیکی
در قالب کارت در اختیار داشته باشند و آن را در زمان های مناسب و مورد نظر
خود شارژ کنند .وی ادامه داد :البته این پول در نزد سیستم محفوظ باقی می
ماند تا اگر فردی نیازی به این کیف پول الکترونیکی نداشت ،بتواند کارت را
بازپس دهد و  ۱۰۰هزار ریال خود را دریافت کند.
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهردار قم یادآور شد :بدیهی است
بازپس گیری این کارت در صورت سالم ماندن آن امکان پذیر است.
همچنین در این نشست ،رئیس شورای اسالمی شهر مقدس قم خواستار
ارائه گزارشی از سوی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم
درباره تعداد قم کارت های تحویل شده به مردم و کارایی آنان شد.
عبدالله جاللی افزود :قم کارت در حال حاضر کارایی خوبی در وسائل نقلیه
عمومی دارد و امیدواریم استفاده از این کارت در آینده در دیگر حوزه های
خدماتشهریگسترشپیداکند.
باتصویب شورای اسالمی شهر قم صورت می گیرد؛

تشکیل شورای حمل و نقل و ترافیک
شهرداریقم

اصالح بودجه برخی پروژههای عمرانی مدیریت شهری در سال جاری
و همچنین تشکیل شورای حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم بخشی از
مصوبات جلسه رسمی علنی روز دوشنبه شورای اسالمی شهر مقدس قم
بود.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه و امور سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر
قم در این نشست به الیحه ارسالشده از سوی شهرداری در موضوع اصالحیه
بودجه برخی پروژههای عمرانی در سال جاری اشاره کرد و گفت :محل تأمین
برخی از این اصالحیهها مشخص نبود که در جلسه کمیسیون برنامهوبودجه
و امور سرمایهگذاری شورای شهر مقرر شد تا از محل افزایش تسهیالت
بانکی تأمین شود .مجید اخوان ادامه داد :بر این اساس اصالح ردیف پروژه
عمرانیتکمیلوتجهیزساختمانشهرداریمنطقهدودربودجهسال۱۴۰۰
به  ۷میلیارد تومان و همچنین اصالح ردیف پروژه عمرانی تکمیل و تجهیز
ساختمان منطقه سه شهرداری در بودجه سال ۱۴۰۰به ۱۰میلیارد تومان به
نشست امروز شورا ارائه میشود.
وی افزود :همچنین الیحه اخذ ّ
مجوز اصالح ردیف پروژه عمرانی تکمیل
بوستانهای محلهای مسکن مهر منطقه هشت به  ۴میلیارد و  ۵۰میلیون
تومان و الیحه اخذ مجوز اصالح ردیف پروژه عمرانی تکمیل مجموعه
فرهنگی ،ورزشی و تفریحی منطقه پنج شهری در بودجه سال  ۱۴۰۰به
 ۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان برای تصویب به نشست رسمی علنی شورا
واصلشده است .اخوان اضافه کرد :درعینحال الیحه اخذ مجوز اصالح
ردیفپروژهعمرانیتملکمحورپشتیبانبلوارپیامبراعظم(ص)به ۸میلیارد
تومان از محل امالک ّ
معوض به شورا ارائه میشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

اجرایعملیاتکاشتفضایسبز بلوار
(ص)
فردوسیتابلوارپیامبراعظم

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از اجرای عملیات
کاشت فضای سبز بلوار فردوسی تا بلوار پیامبر اعظم(ص) خبر داد.
پیام جوادیان با اشاره به عملیات کاشت بلوار فردوسی حدفاصل حریم ریل
راهآهن در محدوده منطقه یک تا بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد :بلوار
فردوسی با توجه به اینکه از شریانهای اصلی شهری محسوب شده و روزانه
تردد زیادی در آن انجام خواهد شد ازلحاظ طراحی منظر اهمیت ویژهای
خواهد دارد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خاطرنشان کرد :به
همین خاطر از طراحی فازهای قبلی این بلوار تالش شد با رعایت تمام موارد
ترافیکی در احداث فضای سبز بلوار و استفاده حداکثری از گونههای پایدار
و سازگار با شرایط اقلیمی شهر بتوانیم حداکثر زیبایی را در آن داشته باشیم.

معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان قم از افزایش نگران
کننده ۱۳درصدی تولید و مصرف آب در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال قبل خبر داد.
جاسب زنگنه اینالو با اشاره به میزان تولید و مصرف آب در دو ماه نخست سال
جاری در استان اظهار داشت :طی این مدت بیش از  ۲۳میلیون مترمکعب آب
تولید که حدود ۸۰درصد آن از سدکوچری و بقیه از سد ۱۵خرداد ،چاههای سطح
شهر و منطقه علیآباد و غیره تامین شده است.
وی از افزایش  ۱۳.۸درصدی تولید آب در ماههای فروردین و اردیبهشت نسبت

به مدت مشابه سال قبل خبر داد و یادآور شد :طی این مدت بیش از  ۲میلیارد
و  ۸۳۴میلیون لیتر آب بیشتر از سال گذشته تولید و توزیع شده که این میزان
افزایشنگرانکنندهاست.
وی افزایش دمای هوا ،رشد جمعیت و نیز شیوع بیماری کرونا را از جمله علل
افزایش مصرف آب در قم برشمرد و خاطرنشان کرد :پیشبینی میشود به منظور
تامین آب در تابستان و پیک مصرف سال جاری ،چالشهایی از جمله افت فشار
و کاهش کیفیت آب شرب با توجه به ظرفیت محدود منابع آب شرب استان رخ
دهد.
وی با تاکید بر اینکه مبنای برنامهریزیهای صورت گرفته عدم قطع آب است،
بر لزوم مدیریت مصرف آب ،پرهیز از اسراف و جلوگیری از مصارف غیرضروری
تأکید و تصریح کرد :در صورت همراهی همه مردم و دستگاههای اجرایی و اداری
میتوانیمعبوربدونچالشیازتابستانامسالداشتهباشیم.
زنگنه همچنین با اشاره به پیگیریهای انجام شده به منظور حفر ۳۳حلقه چاه
اضطراری در سطح استان به منظور مقابله با تنش آبی گفت :مجوز برخی از این
چاهها صادر و اقدامات اولیه برای حفر انجام شده است.
وی برنامهریزی جهت کاهش مصارف فضاهای سبز از آب شرب ،جمعآوری
انشعاباتغیرمجاز،کاهشفشاردرشبکه،اطالعرسانیوفرهنگسازیبهمنظور
صرفهجویی ،افزایش برداشت از چاههای روستاها و مدیریت مصرف انشعابات
بزرگ و روستاها را از جمله راهکارهای تأمین کمی و کیفی آب پایدار در تابستان
سال جاری برشمرد.

رئیس ستاد انتخابات استان قم اعالم کرد:

 ۸۴۵هزار نفر واجد شرایط رای دهی در قم

رئیس ستاد انتخابات استان قم گفت :بیش از ۸۴۵
هزار نفر واجد شرایط رای دهی در استان وجود دارد.
بیژن سلیمان پوردر حاشیه جلسه امروز شورای
اطالع رسانی (چهل و هفتمین جلسه این شورا) با
اعالم اینکه بیش از  ۸۴۵هزار نفر واجد شرایط رای
دهی در استان وجود دارد گفت :براساس روال و تجربه
برگزاری انتخابات در ادوار گذشته درصد مشخصی
تعرفه اضافی به چاپ رسیده تا در روز انتخابات با
مشکلچندانیمواجهنشویم.
سلیمان پور با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی
در شعب اخذ رای و در روز رای گیری را مورد تاکید قرار

داد و گفت :باتوجه به فرصت باقی مانده تا انتخابات
احتماال دشمنان شیوع بیماری کرونا را دستاویزی
برای کم کردن حضور مردم پای صندوقهای رای قرار
میدهند و لذا مردم ما باید در این زمینه کامال هوشیار
باشند.
وی با اشاره به برخی تمهیدات کرونایی در شعب اخذ
رای گفت :تمامی شعب اخذ رای شب قبل از انتخابات
به طور کامل ضدعفونی و گندزدایی میشوند و با
مدیریت درست شعب از ازدحام مردم در روز انتخابات
جلوگیریمیشود.
آقای سلیمان پور گفت :شعب اخذ رای امسال ۱۰

درصد نسبت به دورههای گذشته افزایش پیدا کرده
و تمامی عوامل اجرایی و برگزارکنندگان انتخابات و
همچنین رای دهندگان از ماسک استفاده میکنندتا
از شیوع بیماری کرونا در روز انتخابات جلوگیری کنند.
رئیس ستاد انتخابات استان از حذف اثر انگشت
در تعرفههای انتخاباتی خبر داد و گفت :باتوجه به
برگزاریانتخاباتریاستجمهوری،شوراهایاسالمی
شهروروستاوهمچنینانتخاباتمیاندورهایمجلس
خبرگان رهبری ،صندوقهای اخذ رای با فاصله
مناسب ازهم چیده میشوند تا شاهد تجمع پای
صندوقهایراینباشیم.

مدیرکل محیط زیست استان قم خبرداد:

تشکیل پرونده قضایی برای ۳۰واحد صنعتی در سال گذشته

مدیرکل محیط زیست استان قم از تشکیل پرونده قضایی در سال گذشته برای
 ۳۰واحد صنعتی آالینده که نسبت به اخطارهای محیط زیست بی توجه بوده اند
خبر داد.
موسوی در نشست با اصحاب رسانه بمناسبت هفته محیط زیست گفت :سال
گذشته بیش از  ۱هزار پایش و بازدید سرزده از واحدهای صنعتی آالینده داشتیم
که ۴۰۰اخطاریه برای رفع آالیندگی صادر و در نهایت برای ۳۰واحد صنعتی پرونده
قضاییتشکیلشد.
وی افزود :سال گذشته همچنین برای  ۴۰۰مورد تخلفات خرید و فروش
حیوانات ،پرونده قضایی تشکیل و ۶شکارچی قبل از شکار دستگیر شدند.
مدیرکل محیط زیست قم همچنین به تشریح برنامههای هفته محیط زیست در
استان پرداخت و گفت :در این هفته همایش دوچرخه سواری و پاکسازی منطقه
طرالببخشسلفچگانبرگزارودوآزمایشگاهمعتمدمحیطزیستافتتاحمیشود.

با افتتاح آزمایشگاه معتمد ،دیگر واحدهای صنعتی برای سنجشهای مورد
نیاز خود نیاز به مراجعه به تهران و دیگر مناطق کشور ندارند و میتوانند در قم
سنجشهای مورد نیاز خود را نجام دهند.
ویافزود:متاسفانهتالشهایمانبرایافزایشتعدادایستگاههایثابتسنجش
آلودگی هوا در استان به نتیجه نرسید و امیدواریم مسئوالن در این زمینه بیش از
پیش ما را همراهی کنند.
در حال حاضر در شهر قم ۳ایستگاه سنجش آلودگی هوا مستقر است.
موسوی همچنین به تعداد روزهای پاک سال گذشته اشاره کرد و گفت :سال
گذشته  ۲۷۷روز پاک و عادی و  ۸۹روز ناسالم برای گروههای حساس داشتیم.
گفتنی است هفدهم تا تا بیست و سوم خرداد بعنوان هفته محیط زیست
نامگذاری شده که برنامههای امسال این هفته با شعار نیم قرن حفاظت از زیست
بومهای ایران در سراسر کشور اجرا میشود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

خسارت 120میلیاردتومانیخشکسالیبهبخشکشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت
 :با توجه به کاهش بارندگی ها در زمستان و بهار
 120میلیارد تومان به صورت مستقیم به محصوالت
کشاورزی استان قم خسارت وارد شده است.
عباس پور میدانی در نخستین جلسه فصلی ستاد
صندوق بیمه کشاورزی استان با اشاره به خسارت
شدید کاهش بارندگی ها در تمام محصوالت
کشاورزی و سطح اراضی استان قم گفت  :برآورد ها
نشان می دهد خسارت در مزارع حدود  30تا 60
درصد  ،در مراتع تا  80رخ داده است.

وی پوشش بیمه کشاورزی در استان را به طور
میانگین  30درصد عنوان کرد و افزود  :تالش شده
است کشاورزانی که تحت پوشش مستقیم بیمه
بودند به صورت  100درصد خسارت آنان تحت
پوشش بیمه قرار بگیرد .رییس جهاد کشاورزی
استان قم گفت  :قرار شده است در سطح ریاست
جمهوری و وزارت کشور بخشی از خسارت ها جبران
شود که امیدواریم بخش بزرگی از این مبلغ در صورت
تامیناعتبارتامینشود.
پور میدانی گسترش بیمه در میان کشاورزان و

دامداران را نیازمند آموزش و فرهنگ سازی دانست و
گفت :در مجموع 26هزار هکتار از اراضی کشاورزی
از ابتدای سال زراعی بیمه شده اند که کل مبلغ بیمه
نامه  11میلیارد تومان است و تاکنون یک میلیارد و
 400میلیون تومان خسارت از طرف بیمه پرداخت
شده است .وی با تاکید بر اینکه قم به عنوان یکی از
قطب های دام و طیور در کشور محسوب می شود
افزود :بر اساس بیمه اجباری طیور تمام واحدهای
گوشتی و تخم گذار  100درصد بیمه هستند و در
بخش دام این رقم  50درصد است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان قم خبرداد:

اجرای طرح سی ۷۰سازمان تامین اجتماعی

مدیر کل تامین اجتماعی استان قم گفت :طرح سی  ۷۰با هدف کاهش
مراجعات حضوری بیمه شدگان به دفاتر سازمان تامین اجتماعی اجرا شده
است.
دادخواه گفت :در این طرح  ۳۰خدمت تامین اجتماعی در مقابل ۷۰
میلیون بار مراجعه به شعب سازمان در سطح کشور ارائه میشود.
وی افزود :تمدید و تعویض دفترچه الکترونیکی یکی از خدمات است که با
ایجاد زیرساختهای مورد نیاز از اسفند پارسال اجرایی شده است.
وی یادآور شد :در قم با اجرای این طرح از مراجعه ماهانه ۵۰هزار بار و ساالنه
 ۶۰۰هزار بار پیشگیری شده است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان خاطر نشان کرد :تاکنون  ۲۶خدمت
این طرح عملیاتی شده و پیش بینی شده تا پایان امسال همه  ۳۰خدمت
به مرحله اجرا برسد .دادخواه صدور مفاصات حساب برای کارفرمایان ،تایید
دفترچههای فرزندان بازنشستگان ،پیگیری مقرری بیمه بیکاران کارگران،
برقراری غرامت و دستمزد ،از دیگر خدمات طرح سی  ۷۰است که با اجرا و
عملیاتی شدن این خدمات از دهها هزار بار رفت و آمد غیر ضروری جلوگیری
شده است .وی یادآور شد :کارفرمایان و کارگردان میتوانند با مراجعه به سایت
تامین دات آی آر و نصب نرم افزار سی  ۷۰از این خدمات به صورت رایگان
استفادهکنند.

صداوسیما چه چیزی را از مستند مهرعلیزاده سانسور کرد؟
ستاد انتخابات محسن مهرعلیزاده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری طی اطالعیه ای از سانسور نخستین
فیلم مستند این کاندیدا توسط صدا و سیما خبر داد .در اطالعیه ستاد انتخابات محسن مهرعلیزاده کاندیدای
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری آمده است«:مستند تلویزیونی این نامزد ریاست جمهوری بعد از
سانسور بخش های زیادی از آن از شبکه  ۱سیما پخش شد .در بخش هایی از این مستند سخنرانی چهرههایی
چونسیدمحمدخاتمی،مرحومآیتاللههاشمیرفسنجانی،مصطفیتاجزادهومسعودپزشکیانگنجاندهشده
بود که از زیر تیغ سانسور صدا و سیما عبور نکرد .واحد رسانه ستاد مرکزی دکتر مهرعلیزاده نسخه اصلی مستند را
در اختیار رسانهها قرار داده و همچنین از طریق فضای مجازی منتشر خواهد کرد».
ثفرهنگی استان قم شد
ارجمندی مدیرکل میرا 
ثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم منصوب شد.طی
علیرضا ارجمندی بهعنوان مدیرکل میرا 
حکمی از سوی دکتر علیاصغر مونسان وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،علیرضا ارجمندی
ثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم منصوب شد.بهگزارش روابطعمومی
بهعنوان مدیرکل میرا 
ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم ،علیرضا ارجمندی که پیش از این بهعنوان سرپرست
ثفرهنگی،
این ادارهکل مشغول فعالیت بود ،طی حکمی از سوی دکتر علیاصغر مونسان بهعنوان مدیرکل میرا 
گردشگری و صنایعدستی استان قم منصوب شد.
بدهی خارجی ایران چقدر شد؟
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال  99نشان میدهد که میزان بدهیهای
خارجی کشور در پایان اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش همراه شده و به رقم 9میلیارد و142
میلیون دالر رسیده است.میزان بدهیهای کوتاه مدت کشور حدود 1.9میلیارد دالر و بدهیهای بلند مدت ایران
نیز  7.1میلیارد دالر اعالم شده است.
 حفظ جایگاه پنجمی جهان پاراتکواندکار قمی
پاراتکواندکار قمی جایگاه خود را در رده بندی جهانی تثبیت کرد.در جدیدترین ردهبندی پاراتکواندوکاران در
ماه "ژوئن" محمد رضا شعبانی هوگوپوش تکواندو استان قم در وزن  -۷۵کیلوگرم در جایگاه پنجم جهان این وزن
قرار گرفت.شعبانی در سه سال اخیر چند عنوان قهرمانی ،نایب قهرمانی و سومی آسیایی و جهانی را در کارنامه
افتخارات خود ثبت کرده است و در حال حاضر خود را برای رقابتهای قهرمانی آسیا آماده میکند.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف محموله 5میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق

فرمانده انتظامی استان از کشف محموله لوازم آرایشی قاچاق به ارزش بیش از  5میلیارد ریال در قم
خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :با تالش مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی
شهرستان قم ،تردد 2دستگاه خودرو دنا حامل بار قاچاق به مقصد تهران مورد رصد قرار گرفت.
وی گفت :در ادامه مأموران با هماهنگی مقام قضائی به یکی از محورهای مواصالتی استان قم اعزام
و با کنترل تردد خودروهای عبوری ،خودروها را شناسایی و توقیف کردند .فرمانده انتظامی استان قم
بیان داشت :در بررسی محموله  2خودرو مشخص شد ،خودرو اول  3هزار و  495عدد و خودرو دوم 2
هزار و 802عدد لوازم آرایشی قاچاق بارگیری که متهمان دستگیر شدند.
سردار میرفیضی ارزش محموله کشف شده را برابر اعالم نظر کارشناسان بیش از 5میلیارد ریال اعالم
کرد  .فرمانده انتظامی استان گفت :در نهایت افراد مذکور به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام
مراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشدند.
شناسایی 18مخفیگاه و منزل خرده فروشان موادمخدر
فرماندهانتظامیاستان همچنینبااشارهبهشناسایی 18مخفیگاهومنزلخردهفروشانموادمخدر
در قم از دستگیری 34نفر در این رابطه خبر داد .سردار میرفیضی اظهارداشت :با تالش مأموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم  18مخفیگاه و منزل خرده فروشان مواد افیونی شناسایی و
موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت .وی افزود :در ادامه مأموران با هماهنگی مقام
قضائی استان و تالش های صورت گرفته 70نفر شامل 34نفر خرده فروش مواد مخدر و36نفر معتاد
را دستگیر کردند .این مقام انتظامی افزود :از متهمان 9کیلو و 740گرم تریاک و حدود 4کیلوگرم سایر
مواد مخدر کشف شده است .فرمانده انتظامی استان قم گفت :همچنین نسبت به بازرسی از 5واحد
عطاری اقدام که 2واحد عطاری به دلیل وجود داروهای غیرمجاز پلمب شد .سردار میرفیضی با تاکید
بر همکاری و ارتباط مداوم شهروندان با پلیس از شهروندان خواست ،هرگونه اطالع از فعالیت توزیع
کنندگان مواد مخدر را به مرکز فوریت های پلیسی 110گزارش كنند.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمتاکیدکرد:

کشف اموال مسروقه و دستگیری مالخران

جانشین فرمانده انتظامی استان ،با بیان اینکه کشف اموال مسروقه رضایت مندی مردم از عملکرد
پلیس را به همراه دارد گفت :اجرای طرح های مبارزه با سرقت ،دستگیری سارقان و شناسایی مالخر
اموال مسروقه در دستور کار پلیس استان قرار دارد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی در سومین کمیسیون قرارگاه مبارزه با سرقت فرماندهی انتظامی استان
ضمن قدردانی از تالش های ماموران پلیس در مبارزه با سرقت اظهار داشت :امنیت استان بسیار
مطلوب است که این مهم باید افزایش یابد .وی با بیان اینکه وقوع سرقت بر امنیت و احساس امنیت
شهروندان تاثیر دارد و بایستی برای پیشگیری از سرقت،آموزش همگانی و رسانه ها را پای کار آورد،
ادامه داد :پیشگیری اجتماعی و انتظامی باید بیش از پیش مدنظر واحدهای انتظامی مخصوصا
کالنتری ها قرار گیرد .جانشین فرمانده انتظامی استان جذب مشارکت مردمی از طریق شورای
معتمد پلیس ،اصناف و حضور فرماندهان در مساجد و جوامع هدف را بسیار مهم برشمرد و تصریح
کرد :مشارکت مردم در ارتقای امنیت تاثیرگذار است .سرهنگ اسماعیلی با بیان اینکه کشف اموال
مسروقه رضایت مندی مردم از عملکرد پلیس را به همراه دارد گفت :اجرای طرح های مبارزه با سرقت،
دستگیریسارقان،شناساییمالخراموالسرقتیوبازگرداندناموالمسروقهبهمالباختگاندردستور
کار پلیس استان قرار دارد .جانشین فرمانده انتظامی استان ضمن تاکید بر همکاری بیش از پیش
مردم و دستگاه های مسئول در مقابله با جرایم به ویژه سرقت ،خاطرنشان کرد :شهروندان هر گونه
موارد مشکوک را از طریق تلفن 110به پلیس ،اطالع دهند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم خبرداد:

دستگیریسارقطالیکودکان

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت :با تالش کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی فاطمی ،سارق
طالجات کودکان در قم شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگمیکائیلقهرمانپوراظهارداشت:طیچندروزگذشتهگزارشاتیازسرقتطالجاتکودکان
به مركز فوریت های پلیس  110اعالم و بررسی موضوع به تیمی ویژه از كارآگاهان پایگاه دوم پلیس
آگاهی فاطمی ارجاع شد .وی افزود :در مراحل تحقیقات اولیه مشخص شد زمانی كه این کودکان در
حال بازی مقابل منزلشان بودند ،فردی موتورسوار به آن ها نزدیک و با تهدید سالح سرد طالی آنها
را سرقت کرده است.

