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تغییر ریل اقتصادی کشور
ضروری است
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مدیر کل زندانهای استان قم خبرداد:

محسنرضایی:

عبدالناصرهمتی:

2

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوریگفت:تغییرریلاقتصادیکشور
دراینشرایطضروریتریننیازکشوراست
که باید به آن پرداخته شود .عبدالناصر
همتی روز پنجشنبه درگفت و گوی
تلویزیونیخودبامردماستانبوشهرافزود:
شرایط اقتصادی کشور مطلوبی نیست و
فکرکردماگراینرونددربخشاقتصادرابه
همین روش ادامه دهیم ممکن است نتایج
حتی بدتری را برای کشور داشته باشد،

سیدابراهیمرئیسی:

زمان وعده های بی پشتوانه پایان
یافتهاست

محسن رضایی نامزد
سیزدهمیندورهانتخاباتریاست
جمهوری در دومین گفت و گوی
تلویزیونیخودازطریقشبکههای
استانی با مردم استانهای فارس،
اردبیل،خراسانرضویوگلستان
با اشاره به برنامههای انتخاباتی
خود تاکید کرد :وعدههای بدون
پشتوانه به مردم نمیدهم.

امکاناتکشورباید
عادالنهتقسیمشود
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نامزد سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری گفت :امکانات
کشور باید عادالنه تقسیم شود.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر
پنج شنبه  ۲۰خرداد در دیدار با
علمای اهل سنت که در مجموعه
فرهنگی شهدای انقالب اسالمی
(سرچشمه) برگزار شد ،اعتماد
را بزرگترین پشتوانه هر دولت،

2

کاهش 9درصدی ورودی

زندانهایاستانقم
زندانی مالی با بدهی زیرصدمیلیون تومان نداریم

برگزاری جشن های گلریزان هیچ زندانی کمتر از  100میلیون
تومان نداریم و درمورد زندانیان بیشتر از  100میلیون نیز
 65زندانی داریم کهنیازمند حضور خیران برای فراهم شدن
مقدمات آزادی آنان هستیم  .با اشاره به برنامه های حمایتی

مدیرکل زندانهای استان قم از کاهش  9درصدی ورودی
زندان های استان قم در  2ماهه امسال خبر داد  .علی اصغر
رنجبر در جلسه شورای قضایی استان قم با اشاره به به اینکه به
همت خیران قمی محکومین مهریه در استان نداریم گفت :با
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معاونفرهنگیحرممطهرحضرتمعصومه(س)خبرداد:

اجرای 200ویژه برنامه در دهه کرامت
8

شهردار قم:

تامسئولیتداریمپرتوانوباانگیزه
کارها را دنبال می کنیم

اداره شدن است و از نمایندگان و دولت انتظار میرود ،تالش
ویژهای چه در صحن مجلس و چه در بدنه دولت برای حمایت
جدیازشهرداریهاداشتهباشند.ویافزود:درشرایط موجود
باید دست به دست هم داده و هوشیار و هماهنگ براساس

شهردارقمباتاکیدبراینکهتوقفدرپروژههامعناندارد،گفت:
تا زمانی که مسئولیت را برعهده داریم پرتوان و انگیزه پیگیر
کارهاهستیم.دکترسیدمرتضیسقاییاننژاددرجلسهشورای
مدیران شهرداری قم اظهار داشت :شهر به سختی در حال
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فرماندارقم:

َ
 ۲۲هزار تن در برگزاری انتخابات در قم مشارکت دارند
8

مناظره،مسابقه،مصاحبه

نظر کردن ،در لغت ،یعنی نگریستن .مناظره ،یعنی
نگریستنطرفینی.دونفرکهباهمگفتگومیکنند،به
یکدیگرنگاهمیکنند.مناظرهدرایرانسابقهیدوهزار
علیرضافیض*
ٔ
نوشته هرودوت در سال پانصد و
و پانصد ساله دارد« .به
سی و یک پیش از میالد ،پس از قتل بردیای دروغین ،هفت تن از بزرگان ایران ،برای
شکل حکومتی ٔ
آینده ایران به مناظره نشستند .در مناظرهای که میان بزرگان ایران
شکلگرفتاوتان،نظامیمردمساالرانهبر ٔ
پایهدموکراسیراپیشنهادکردودیگرانواع
حکومتیرابهچالشکشید.درمقابلمگابیزوسدردفاعازالیگارشیسخنگفت.اما
داریوش بزرگ با دفاع از نظام سلطنتی ،آن را بهترین نوع حکومت دانست .چهار مرد
دیگرنیزطرفداریوشراگرفتند.درنهایتاینمناظرهبهنفعداریوشبهپایانرسید
واوبهشاهنشاهیرسید»(.ویکیپدیا)
درمناظره،اوالبایدطرفینباهمصحبتکنند.ثانیایکمسئلهمطرحشود،کههر
طرف تالش کند برتری خود را در آن مسئله ثابت کند .اگر یک مسئله مطرح شود و
چندنفربهآنپاسخجداگانهبدهند،درعرفامروز،مصاحبهگفتهمیشود.مصاحبه
کننده یک سؤال را از افراد متعدد می پرسد .شنونده می تواند در مورد آنها قضاوت
کند .چرا که یک سؤال است و چند جواب .بنابراین امکان مقایسه و قضاوت وجود
دارد.دراینفرضگاهیطراحسؤال،برایکسیکهپاسخدرستبدهد،جایزهایدر
نظرمیگیرد.درعرفامروزبهاینکارمسابقهگفتهمیشود.امااگرسؤاالتمتفاوتی
ازافرادمتفاوتپرسیدهشود،مصاحبهایاست،کهنهامکانمقایسهدرآنوجوددارد
ونهمیتواندتأثیریدرقضاوتافرادنسبتبهپاسخدهندگانداشتهباشد.
برنامه ای که با عنوان مناظره بین کاندیداهای ریاست جمهوری در رسانه ی ملی
پخش می شود ،قطعا مناظره نیست ،چرا که هیچ یک از هفت نامزد صحبتی با هم
نمی کنند .مسابقه هم نیست ،چرا که جایزه ای در کار نیست .سؤاالت هم متفاوت
است .البته شاید بتوان از باب مسامحه ،آن را مسابقه نامید .اما در عرف امروز ،این
برنامهمصاحبهاست.چندسؤالمختلفازهفتکاندیداپرسیدهمیشود.قضاوت
در مورد پاسخ دهندگان و مقایسه بین آنها هم ممکن نیست .چرا که موضوع واحد
مطرح نمی شود ،تا بتوان جواب ها را با هم مقایسه کرد .اما چرا رسانه ی ملی این
مصاحبه را ترتیب داده و به عنوان مناظره پخش می کند؟ به نظر می رسد ،در دوره
هایقبل،مردماحساسکردندکهدرمناظره،امکانمقایسهوانتخاببینکاندیداها
وجود دارد .در این مناظره ها معضالت جامعه مطرح می شود و مردم می توانند نظر
کاندیداهانسبتبهآنهاوراهحلموردنظرشانراباهممقایسهکنند.بنابراینرسانهی
ملیبامطالبهیملیدراینبارهمواجهاستوناچاراستبرنامهایبهعنوانمناظره
پخشکند.ازطرفیبسیاریازمسائلومعضالتدرزمینههایمختلفوجوددارد،
که مایل نیست درباره ی آنها صحبت بشود .بنابراین مصاحبه هایی با کاندیداها
برگزار کرده و برنامه را به گونه ای تنظیم کرده ،که هر کاندیدا ،فقط درباره ی سؤاالت
مشخص ،که ارتباطی هم به سؤال دیگران ندارد ،پاسخ بدهد .اجازه ی طرح مسائل
دیگر را هم نمی دهد .مسائلی مانند روابط خاص با کشورهای خاص ،امتیازاتی که
به برخی از بیگانگان داده شده ،علل صرف هزینه های کالن در کشورهای دیگر،
بدونتصویبمجلس،حاکمیتدوگانهوپیامدهایسوءآن،چگونگیمدیریتهمه
گیری کرونا و علل تلفات باال ،چالش های مربوط به محیط زیست ،بحران آب و علل
آن ،و بسیاری از مسائلی ،که هر کاندیدا ،به محض انتخاب ،باید با آنها درگیر شود.
خالصهاینکه:
 - ۱لزوم صداقت و جلب اعتماد مردم اقتضا می کند که این برنامه ها ،با عنوان
مصاحبه پخش شوند ،نه مناظره .و صریحا اعالم شود که مناظره برگزار نمی گردد.
مناظرهنامیدنچنینبرنامههایی،توهینبهشعورمخاطبیناست.
- ۲باصرفنظرازایراددرمسئلهیبررسیصالحیتها،بههرحال،هریکازاین
کاندیداها،نمایندهیمیلیونهانفرازملتایرانند.پسازانتخابهمبایددربینهمه
یملت،احترامیدرخورداشتهباشند.محدودکردنآنهابهسؤاالتیکهمجریطرح
می کند ،که معلومنیستصالحیت طراحدر حدسؤال ازنفردومنظامباشد ،توهین
بهآنانوطرفدارانشان،بلکهتوهینبهملتاست.
 - ۳قطع کالم هر فرد عادی و قطع میکروفونی که صحبت را پخش می کند،
توهینیاستکهیکفردعادیهمآنراتحملنمیکند.اینکارنسبتبهنمایندگان
گروههایبزرگیازملت،توهینیآشکاربهملتاست.
 - ۴اگر به هفت کاندیدا ،که نظام آنها را برای ریاست بر بیش از هشتاد میلیون نفر
صالح دانسته ،برای تنظیم وقت مناظره بین خود اعتماد نشود ،چگونه برای اداره ی
کشوراعتمادمیشود.کسانیکهبهخوداجازهیچنینتوهینیمیدهند،بهملت
بزرگایرانتوهینکردهاند.

طراح:فاطمهنجاریان

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

مدیر کل محیط زیست استان قم مطرح کرد:

تامیننشدنحقآب هها،تهدیدیبرایمحیطزیست

مدیر کل محیط زیست استان قم گفت :تامین نشدن حق آبه ،تاالب های قم که
فرصتهای ارزشمند زیست محیطی هستند را به تهدیدی برای ما تبدیل میکند.
سیدرضا موسوی مشکینی در برنامه گفتگوی ویژه با اشاره به اینکه استان قم از حیث
دسترسی به منابع آب و حق آبههای زیست محیطی وابسته به استانهای دیگر است،
گفت :تاالبهای قم که منابع مهم زیست محیطی هستند ،با تامین نشدن حق آبهها که
مستند به قانون تاالبها است ،به تهدیدی برای محیط زیست تبدیل میکند .وی ادامه
داد :از نظر جمعیتی نیز استان قم بیش از ظرفیتش جمعیت دارد و این مسئله فشار

ایستگاههایاتوبوسوتاکسیساماندهیمیشوند
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پیام شهردار قم به مناسبت فرا رسیدن
دهه مبارک کرامت

دکتر سید مرتضی سقاییاننژاد شهردار قم با صدور پیامی فرا رسیدن دهه مبارک کرامت را تبریک گفت.
متن پیام ایشان به شرح ذیل است:
بسمهتعالی
خداوند در طلیعه ماه ذیقعده از هدایای ارزنده خود رونمایی نمود .در اول و یازدهم این ماه ،رنگین کمان زیبای معرفت
در ایران اسالمی نقش بست و چنان تاللو این معرفتهای ناب ،در جان و دل مردم ریشه نمود که شاهد ارتقاء آگاهی و
بصیرت و مانعی مهم برای فرسایش فرهنگی در طول تاریخ هستیم.
فرآیندهای شناختی بشر از دستیابی به ژرفای فهم مهر و محبت الهی عاجز است و توان برداشتی صحیح از دورنمای
تکامل ندارد بلکه سعی دارد تا با بهرهگیری از ابزارهای موجود ادراکی ،افقهای ناشناخته پیش روی را کشف نماید.
ُ َّ
هرچه عیارعبودیت و بندگی با اخالص بیشتری گره می خورد ،قلههای رفیع بینش فتح گردیده و تحمل نامالیمات و
سختیها آسانتر میگردد و وجود والدتهای با عظمت این سیر زمانی ،از جلوههای ویژه تجلی لطف حق تعالی است.
ماهکرامتازافقدریایمعرفتیقمطلوعوبانورافشانیخورشیدوشمسالشموسمشهدتداومیافت.زیباشناسیهای
اخالقی ،رفتاری و علمی این خواهر و برادر موجب تحوالتی عظیم در مکتب معرفتی و شناختی بشریت گردید و نقشه
راهی برای سعادت ترسیم نمود.
با تولد حضرت فاطمه معصومه علیهاالسالم در اول ماه ،ذخیرهای الهی برای هدایت نمود یافت بهگونهای که کاروان
دانش و بینش به معراج معرفت و قلههای رفیع اندیشهاش دخیل بسته و زمان در کنارش آرام گرفته و مکان تقدس یافته
و حرم مطهر ایشان امانتدار رازی در پهنهی کویر است که آب هم تشنه معرفت اوست و این فارغ التحصیل موفق مکتب
تربیتی تلفیق علم و کرامت چنان در آینه والیت دلباخته بود که رنج سفر را به جان خرید و شهیده راه حمایت از والیت
گردید ومضجع شریفشان در تجمیع امامزادههای واجبالتعظیم علیهمالسالم نقش مهمی یافت و نگین درخشانی
برای رکاب مراکز علمی و معرفتی گردید.
بی شک شناخت ابعاد شخصیتی این شیرازههای کتاب سترگ معرفتی نیاز جامعه امروز بهخصوص نسل جوان است
که حلقه وصلی مهم در زنجیره تمدن اسالمی و میقاتی برای حج علمی _فرهنگی در تاریخ جهان اسالم بهخصوص
تشیع محسوب میگردد و در نهادینهسازی فرهنگ اسالمی در مناسبات بین نسلی تبلور داشته و قطب و کانونی برای
بصیرت افزایی و معرفت بخشی در ابعاد ملی و فراملی گردیده است.
اینجانب ضمن تبریک این تولدهای با برکت ،آغاز دهه کرامت و روز دختر را به همه لبیکگویان احرام بندگی تبریک
گفته و توفیق پیروی و عمل به دستورات اهل بیت علیهمالسالم و خدمت مضاعف به مردم را با دعای خاصه موالنا حجت
ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفداه و با عمل به فرامین مقام عظمای والیت حضرت آیت الله العظمی امام
خامنهایمدظلهالعالیآرزومندم.
سیدمرتضیسقائیاننژاد
شهردارقم

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم از ساماندهی ایستگاههای اتوبوس و تاکسی
سطح شهر با اختصاص بودجههای مشخص خبر داد .عباس ذاکریان با اشاره به اهمیت
ارتقای کیفیت خدمات در حملونقل عمومی اظهار کرد :استفاده از حملونقل عمومی
و کاهش تردد خودروی شخصی در سفرهای درونشهری نیازمند ارائه خدمات مطلوب
و ایجاد زیرساختهای مناسب است .وی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و
برنامهریزی در ارائه خدمات توجه به ایستگاههای اتوبوس و تاکسی را ضروری خواند و
افزود :ساخت ایستگاههای اتوبوس و تاکسی استاندارد و مطلوب عالوه بر زیبایی و دکور
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آیتالله اعرافی در خطبههای نماز جمعه قم:

کاندیداها به جای حواشی به حل
مشکالتمردمبپردازند
خطیب نماز جمعه قم خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری گفت  :به جای پرداختن به
حواشی ،باید به این موضوعات پرداخته و مشکل کشور و مردم حل شود.
آیتاللهعلیرضااعرافیدرخطبههاینمازجمعهشهرمقدسقمبااشارهبهبرگزاریانتخابات
ریاستجمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در  ۲۸خردادماه اظهار کرد :تردیدی نباید
کرد که چشم همه اولیای الهی بر ملت است که چگونه از این امتحان الهی بیرون میآیند.
تردیدی نیست که حتی یک رای در اقتدار ملت ایران و گشایش کارها و پیشرفت کشور اثر
دارد .اعرافی ادامه داد :ممکن است بهانههایی تراشیده شده و نقدهایی مطرح شود اما راهی
برای پیشرفت ما جز انتخابات قوی ،مشارکت خوب و انتخاب صحیح نیست؛ ممکن است
برخی به اشکاالت موجود در کشور بپردازند و بگویند کاری نشده اما ضمن پذیرش اشکاالت
کشور ما قلههای رفیعی از موفقیت را هم فتح کرده است .وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای
حوزههای مختلف نیز در دوران انقالب اسالمی باید دیده شود گفت :باید این را دید که
کشوری تنها در مقابل دشمنان و امواج تحریم و مشکالت دیگر ایستاده است .ما مشکالت
امروز را که ناشی از تحریم ،کرونا و ضعف مسووالن است را میپذیریم اما ابتدا و انتهای قدرت
در جمهوری اسالمی به ملت برمیگردد و تمام ارکان قدرت به آرای مردم استوار است .امام
جمعه قم تصریح کرد :هیچ عذری برای نیامدن پای صندوقهای رای پذیرفته نیست و براساس
همین چارچوب قدرتها در کشور چرخش کردهاند و تغییرات شکل گرفته است .امیدواریم در
سایه این انتخابات دوستان ما امیدوارتر و دشمنان ما ناامیدتر شوند .وی با بیان اینکه ما امروز
از اسناد جامعی چون بیانیه گام دوم ،سند اسالمی ایرانی پیشرفت و سیاستهای کالن و...
برخورداریم خاطرنشان کرد :کسانی که وارد مجلس و دولت میشوند باید این اسناد را عملی
کنند و گرههای موجود را باز کنند؛ باید کار علمی ،فنی ،جهادی ،انقالبی و مدیریت صحیح
مبتنی بر این اصول میتواند مشکالت ما را حل کند .اعرافی خانواده ،ازدواج جوانان ،کاهش
ت اجتماعی ،عدالت طبقاتی،
جمعیت ،افزایش طالق ،تورم و نقدینگی ،خامفروشی ،عدال 
زیرساختهای اقتصادی ،واسپاری کار به مردم با روش درست ،اشتغال ،نخبگان ،کشاورزی،
منابع آبی ،محیط زیست ،آسیبهای اجتماعی ،درمان و سالمت ،معماری و شهرسازی و
امور فرهنگی را از جمله موضوعاتی دانست که باید در دولت و مجلس به آنها پرداخته شود.
وی خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری افزود :به جای پرداختن به حواشی ،باید به این
موضوعات پرداخته و مشکل کشور و مردم حل شود.
معاون دادستان قم :

شهربازیبوستانعلویبازگشاییشد

معاون دادستان قم از رفع پلمب شهر بازی بوستان علوی پس از اخذ تعهدات الزم از بهره
بردار این شهربازی خبر داد .حمزه زارعی با اشاره به وقوع حادثه در یکی از دستگاههای
شهربازی بوستان علوی بیان کرد :بهره بردار شهربازی بوستان علوی متعهد شد پس از رفع
پلمب نسبت به اخذ و تمدید استاندارد ،افزایش ایمنی وسایل شهر بازی ،سپری کرده دوره
های آموزشی اپراتورهای وسایل شهربازی اقدام کرده و پس از تایید استانداردهای الزم از سوی
اداره کل استاندارد شروع به فعالیت کند .معاون دادستان قم اظهار کرد :تحقیقات در خصوص
علت حادثه ادامه داشته و با توجه به پیشگیری از حوادث احتمالی دیگر برای شهروندان عزیز،
استفاده از وسیله حادثه ساز تا مشخص شدن علت حادثه و اطمینان از ایمنی کامل ممنوع
است .وی گفت :دادستانی به محض اطالع از این حادثه به موضوع ورود و ضمن دستور پلمب
شهربازی ،تحقیقات در خصوص علل وقوع حادثه را آغاز کرد .زارعی تصریح کرد :دادستانی
همواره در حال رصد مستمر حوادث شهر ،در راستای احقاق حقوق شهروندان است و تالش
دارد ضمن پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه با عاملین برخورد قانونی صورت گیرد.
با حضور استاندار قم برگزار شد؛

جشنتکلیفسیاسیبرایدخترانرایاولی

همزمان با ایام والدت حضرت معصومه (س) و روز دختر ،جشن تکلیف سیاسی برای
دختران رای اولی با حضور استاندار قم برگزار شد.
بهرام سرمست پیش از ظهر پنج شنبه در همایش روز دختر و جشن تکلیف سیاسی رأی
اولیها که با حضور دانش آموزان دختر استان قم برگزار گردید ،با عرض تبریک و گرامیداشت
روز دختر و والدت حضرت فاطمه معصومه (س) گفت :خوشحال هستیم که فرزندان و
دختران ما در سن تکلیف سیاسی قرار گرفتند و با شرکت در انتخابات میتوانند در تعیین
سرنوشتخودشانتأثیرگذارباشند.
استاندار در ادامه افزود :همان طوری که ما جشن تکلیف دینی داریم جشن تکلیف
سیاسی نیز داریم و این وظیفه همه ما است که به عنوان دوام بخش و قوام نظام جمهوری
اسالمی ایران ،این امر مهم را به نوعی پیش ببریم که موجب تقویت نظام بشود.
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مهرعلیزاده در پیامی تصویری با مردم استان قم:

آمدهام تا به رویههای غلط برای همیشه پایان دهم

آیارئیسجمهور
هیچکارهاست؟

میشنویم که «رئیسجمهور هیچکاره است ».این
گزاره صحت ندارد؛ و به همان اندازه این گزاره که
رئیسجمهوراختیارداراجرایبرنامههاواهدافشاست،صحیحنیست.
چنددلیل:
یک .رئیسجمهور یک نفر نیست ،بلکه مدیر شبکهای از آدمهاست .کیفیت
افکار ،ایدهها و توانمندیهای این شبکه ،اثر تعیینکنندهای دارد .ایدئولوژی و
جهتگیری آنها هم اثرگذار است .شبکه آدمهای خاتمی ،احمدینژاد و خاتمی
فرق میکردند و تفاوت عملکردها محصول تفاوت این شبکه هم هست.
دو .رئیسجمهور ،کنشگر با قدرت ثابت نیست .مقداری اختیارات و قدرت برای
رئیسجمهور از قبل تعریف شده ،و نوع و کیفیت بهرهگیری از قدرت تعریفشده،
به عالوه ساختن صورتهایی از قدرت که تعریف نشدهاند – نظیر قدرت ناشی از
ارتباطگیری صحیح با مردم ،ناشی از اعتمادسازی ،ناشی از موفقیت پله پله در
برخیعرصههاو–...ازقبلتعریفنشدهاستبلکهرئیسجمهورآنهارامیسازد.
سه .رئیسجمهور مدیر هدایتکننده هزاران نفر مدیری است که بهکار
میگمارد ،تنظیمکننده روابط و جریانهای قدرت مؤثر بر صدها هزار میلیارد
تومان منابع مالی ،قدرت اثرگذار بر تعریف روابط خارجی (در چارچوب ،تعامل یا
تعریف دستور کار برای شورای عالی امنیت ملی) ،و دارای قدرت نهادسازی است.
چندمثال:
محموداحمدینژادتعریفکنندهوپیشبرندهتأثیرگذارمسکنمهر،هدفمندی
یارانهها و ریلهایی در سیاست خارجی است .اثرات این سه کار وی تا دههها ایران
را متأثر میسازد .حسن روحانی نیروی مؤثر بر شکلگیری برجام است – بخواهیم
یا نخواهیم – و هر دولتی در آینده هم ناگزیر از پذیرش میراث اوست .اکبر هاشمی
رفسنجانیبابرنامهتعدیلاقتصادی،ومحمدخاتمیبادستورکارتوسعهسیاسی،
و شماری دستآوردهای اقتصادی مهم بر تاریخ ایران اثر گذاشتهاند.
وزیرینظیرآذریجهرمیباهمراهیرئیسجمهورحسنروحانیبرروندتوسعه
یزادههاشمیبا
اینترنتوشبکههایاجتماعیدرایراناثرگذاشته؛وحسنقاض 
اجرایطرحتحولسالمتبرسرنوشتنظامسالمتوحتینظامبودجهریزیاین
کشور اثری ماندگار – کاری به خوب و بدش ندارم – گذاشته است .درخصوص اغلب
بقیه مقامات ارشد نیز میتوان چنین اثرگذاریهایی را سراغ گرفت.
چهار .قدرت یک رئیسجمهور در میزان توانایی برای «ساختن روح یک ملت»
تعریف میشود .رئیسجمهور فرصت دارد هر لحظه که اراده کند با مردم سخن
بگوید ،در فضای مجازی باشد ،در رسانههای معتبر خارجی سرمقاله بنویسد،
توئیتهای مهم بزند ،و حتی عکسهایی از او منتشر شود که معناهای مهم
داشته باشد .او شکلدهنده به یک نظام ارتباطی است؛ و ارتباطگیری بر محور
زبان و نمادها یکی از بزرگترین داراییها و اختیاری است که به رئیسجمهور داده
میشود تا قدرت بسازد و روح یک ملت را تعریف کند .حرف زدن رئیسجمهور
مهماست.
پنج .رئیسجمهور میتواند بنیانگذار باشد ،بنیانگذار ایدههای مهم ،و
سازماندهنده به آدمهایی که ایدهها را پیش ببرند .رئیسجمهور شنیده میشود
و میتواند ایدهها را در گستر ه جهان و ملت منتشر کند .من حیرت میکنم وقتی
میبینم سلبریتیها با دو سه میلیون فالوور بیشتر احساس قدرت و اثرگذاری
میکنندتاکسانیکهرئیسجمهوردارایپشتوانهمیلیونهارأیرابیقدرتجلوه
میدهند.
شش .رئیسجمهور تعیینکننده  ۱۸وزیر ،چندین معاون رئیسجمهور ،با
اختیار تعریف کردن معاونتهای جدید ،نیروی مؤثر بر تعیین دهها سفیر ،قدرت
تأثیرگذار بر تعیین و کیفیت دهها معاون وزیر ،دارای اختیار تعریف دستور کار برای
چندین شورای عالی ،دارای قدرت اثرگذاری بر دستورکار سازمانهای عظیمی
نظیر سازمان تأمین اجتماعی ،سازمان حفاظت محیطزیست ،سازمان مناطق
آزاد ،سازمان امور اداری و استخدامی ،سازمان امور مالیاتی ،گمرک و  ...است.
رئیسجمهور قدرت بالمنازع نیست؛ در هیچ نظامی حتی در آمریکا هم قدرت
بالمنازع نیست .محدودکنندههای قدرت او و دولت هم فقط رقبا ،مخالفان یا
قانون نیست .قدرت او را شیوه بهکارگیری قدرت ،ظرفیت دولت ،کم و زیادی
منابع،شیوهارتباطگیریبامردم،کیفیتآدمهاییکهبهکارمیگیرد،ومسیرهایی
که در پیش میگیرد هم تعیین میکند .قدرت رئیسجمهور امر ثابت نیست،
محدوده تغییرات دارد ،بیشتر میشود یا افت میکند.
یکی از دروغهایی که باید در برابر آن ایستاد و نگذاشت باعث فرار از
مسئولیتپذیری شود ،گزاره «هیچکاره بودن رئیسجمهور» است .قدرت
چندبعدی هر رئیسجمهوری – از هر جناحی  -و شبکه همکارانش ،همواره راهی
برای بهتر عمل کردن باز میکند .اگر این قدرت و اختیار نبود ،پاسخگویی معنایی
نداشت.
*عضوهیئتعلمیدانشگاهشهیدبهشتی
محمدفاضلی*

رییسی در جمع علمای اهل سنت:

امکاناتکشوربایدعادالنهتقسیمشود
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :امکانات کشور باید
عادالنهتقسیمشود.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر پنج شنبه  ۲۰خرداد در دیدار با علمای اهل
سنت که در مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی (سرچشمه) برگزار شد،
اعتماد را بزرگترین پشتوانه هر دولت ،دولتمرد و سرمایه اجتماعی نظام دانست.
وی افزود :آنچه امروز همه ما را در کنار هم قرار داده یک مشکل و رنج مشترک
است و اگر کسی با درد و رنج مردم دردش نیاید و نسبت به خواست مردم احساس
مسئولیت نکند باید در خودش تردید کند .
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت :شیعه و سنی هزار سال در این کشور
کنار هم در حال زندگی هستند و منافع مشترک دارند .
رئیسی افزود :هر جا الزم بوده در کشور جانفشانی شود  ۱۳هزار شهید عالیقدر
اهل سنت در کنار شهدای بزرگوار شیعه از جان خود برای صیانت و حراست از این
مرز و بوم گذشتند و پشتوانه عظیمی برای انقالب اسالمی و نظام بودند .
وی با اشاره به نظرات و دیدگاه های امام و رهبری درباره اهل سنت تصریح کرد:
شیعهوسنیدوتانیستندویکنفسواحدندوموحدینوخداپرستانیهستندکه
همه وجود آن ها بندگی خداست.
نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شرایط کشور را نامناسب و
تحول در این وضعیت را اجتناب ناپذیر دانست و اظهار داشت :شرایط فعلی مردم
در زندگی ،معیشت و کسب و کارشان قابل قبول نیست و باید تغییر یابد.
ایرانی بودن کافی است تا همه حقوق افراد تضمین شود
رئیسی عدالت را اساس و محور تحول دانست و افزود :مردم کمبودها را درک و
تحملمیکننداماتبعیضرابههیچعنواننمیپسندندوهرجابیعدالتیاست
باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد .
رئیسی تاکید کرد :هیچ تبعیضی ،چه تبعیض های اقلیمی و تبعیض های
مذهبیوچهتبعیضهایگویشیوتبعیضبینافرادوتوزیعظرفیتهاوامکانات
کشورقابلپذیرشنیست.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت :در کشور ظرفیت های فراوانی
ً
وجود دارد که باید عادالنه تقسیم شوند و نه فقط در لفظ بلکه حقیقتا در اختیار
همه کسانی قرار گیرد که می خواهند در این کشور فعالیت کنند .
نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اظهار داشت :حلقه مفقوده کشور
مدیریت کارآمد جهادی است که بتواند امکانات و نیروی انسانی را به کار گیرد و
ظرفیت ها را عادالنه تقسیم کند .
رئیسی افزود :اگر امکانات به درستی توزیع شود و نیروی انسانی کارآمد به
خدمت گرفته شود ،نه سنی و نه شیعه و نه ترکمن و نه بلوچ و سیستانی و نه کرد و
نه ترک و نه بوشهری و بندرعباسی در کشور گالیه مند و محزون نخواهند بود که
چرا وضعیت امروز ما چنین است  .رئیسی افزود " :ایرانی بودن" برای هر شهروند
ما کافی است که از همه حقوق شهروندی برخوردار باشد و ایرانی بودن کافی است
تا همه حقوق افراد تضمین شود .

محسن مهرعلیزاده نامزد سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری ،در پیامی تصویری با
مردم استان قم درباره سیاستها و برنامههای خود
سخنگفت.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری عصر چهارشنبه
در این پیام ،اظهار داشت :یارانه  ۵دهک پایین باید
حداقل به میزان  ۵بار باید افزایش یابد تا وضعیت
زندگی فالکت بار ملت کمی به خط فقر که حدود ۷
میلیون تومان است نزدیک شود .مردم؛ بخدا قسم
من با اتکا به شما تا آخر خواهم ایستاد تا به تمام
رویههای غلط برای همیشه پایان دهم .من فرزند
ایران هستم و یک عمر در جهت ساختن ایرانی عزیز
با نیت پاک برای ایرانیان تالش کرده ام.
وی اظهار داشت :کشور ما در موقعیت و مقطع
تاریخی حساسی قرار دارد و مردم با انتخاب صحیح
خود با تکیه به تجربیات گذشته باید فردی را انتخاب
کنند که قدرت و توانایی عبور از مشکالت را داشته و
با تمام قدرت در خدمت مردم باشد.
مهرعلیزاده ادامه داد :گرفتاری های معیشتی،
فقر ،فاصله بسیار زیاد طبقاتی بین اقشار مختلف
مردم ،افزایش سطح خط فقر و قرار گرفتن ۷۰درصد
ملت ایران در زیر خط فقر ،عامل دلسردی مردم و
مهمترینمعضالتکنونیجامعهایرانیاست.
وی افزود :کشمکش های بی حاصل بین جناح
ها ،صاحبنظران سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و
گروه های سیاسی مردم را خسته و ناامید کرده و در
این بین برخی از مسووالن با دست های ناپاک خود،
اختالس ،فساد ،دزدی از بیت المال ،فشار بر مردم و

تحمیل زندگی سخت بر مردم کاری کرده اند که ملت
چناندرگرفتاریوسختیباشندکهامیدبهآیندهدر
نزد آنها به کمترین میزان خود برسد.
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری با انتقاد از آنچه ولع قدرت در بین
سیاسیون نامید ،گفت :برخی از نامسووالن با خرید
و فروش میز ،کرسی و امضا ،به ملت خود خیانت
کرده و این چنین گرفتاری هایی را برای مردم به
ارمغان آورده اند.
وی بیان کرد :کشور ایران که با ظرفیتهای بی
نظیر خود می توانست قوی ترین کشور منطقه
باشد امروز با مشکالت عدیده ای روبه رو شده است.
فاصله بسیار زیادی بین اعتماد مردم با حاکمیت و
مدیران اجرایی به وجود آمده و اعتماد متقابل آسیب
دیده است.
مهرعلیزاده تاکید کرد :اعتماد مردم به نظام،
سرمایه ای سنگینی است که بدلیل مشکالت
موجود از دست می رود و با از دست رفتن آن حتی
اگر مسووالن بخواهند اقدام درستی هم در جهت
منافع مردم انجام دهند با بی اعتمادی از سوی مردم
روبه رو می شوند و این بدترین شکل از نحوه تعامل
بین حاکمیت و مردم است.
برجامقویترینپیمانبینالمللیتاریخایرانبود
به باور وی ،برجام با مراقبت و توصیه های باالترین
سطح از مسووالن نظام شکل گرفت و این قرارداد در
طول تاریخ قوی ترین و بزرگترین معاهده بین المللی
ما بود که هم حق غنی سازی ایران را به رسمیت
شناخت و هم چندین تحریم سنگین که منجر به

جنگ و ناامنی می شد را از سر کشور رفع شد اما با
بدعهدی های امریکا این قرارداد ابتر باقی ماند.
مهرعلیزادهیادآورشد:آمریکاتاکنونهیچزمانیبا
انقالب اسالمی دوستی نداشته و در ابتدای انقالب
با تحریک رژیم بعث عراق و سایر اقدامات مخرب پس
از جنگ تحمیلی با کشور ما عناد و دشمنی خود را
تداوم داده است.
به گفته وی ،آمریکا می دانست که با اجرای برجام
راه های برون رفت از مشکالت کنونی و مسائل
تجارت و مراودات بین المللی ایران رونق می یابد و به
همین دلیل برای فشار به ایران و ناامید کردن مردم از
این معاهده خارج شد و آن را خنثی نمود.
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری در ادامه تاکید کرد :اینکه عده ای در یک
سبک تفکری خاص در نهایت تمامیت خواهی می
خواهند دیدگاه های خود را بر همه ملت قالب کنند
مردم را عصبانی می کند.
مهرعلیزادهگفت:اینکهملتمارادرمناسبتهای
مختلفبهخیابانبیاورندتابراینابودیدیگرانشعار
بدهیم کار درستی نیست،تمام کنید این مرگ بر این
و آن را ،این در شان ما نیست که همواره آرزوی مرگ
ملتهایدیگرراداشتهباشیمماملتبزرگیهستیم
ما نباید خودمان را اینگونه به جهانیان بشناسانیم.
مردم دنیا نیز از کشور متمدنی مانند ایران توقع دارند
بزرگ منشانه با جهان برخورد کند.
وی اظهار داشت :ما ملت و تمدن ایران ،تمدنی
بزرگ هستیم و بزرگان باید حرکات بزرگانه از خود
نشان دهند و در این بین شعار مرگ بر این و آن دادند
جز نشان دادن ضغف نتیجه دیگری ندارد.
مشکالت امروز کشور را فقط یک اقتصاددان
میتواندحلکند
وی ادامه داد :من از شما درخواست دارم در این
دوره از انتخابات با دقت رای بدهید؛ مشکالت امروز
کشور را یک اقتصاددان فقط می تواند حل کند نه
یک فردی که تخصصش مسائل فرهنگی ،نظامی و
غیره است.اجازه بدهید در این دوره فردی بیاید که
دنبال بزن و ببند نیست و از جنس خود مردم است
و فهم و درک کاملی از فقر ،آزادی و زندگی عادی و
روزمره مردم دارد.
مهرعلیزاده گفت :نام دولت من دولت زندگی
است ،مردم فقط یک بار فرصت و شانس زندگی
دارند و در این مدت  ۸۰-۷۰سالی که خدا به آنها
زمان داده باید کاری کنیم تا بر اساس قانون بتوانند
با کرامت ،شادابی ،نشاط و امید نفس بکشند و این
قدر در امور مردم برخالف قانون اساسی دخالت
نشود.

قاضی زاده هاشمی در پیامی تصویری با مردم استان قم:

اختیارات هیات دولت را به شهرستانها واگذار میکنم

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری در یک پیام تصویری با مردم استان قم در رابطه با سیاستها و
برنامههای خود در دولت احتمالی آینده سخن گفت.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این پیام تصویری خطاب
به مردم استان قم اظهار داشت :دولتها هر ساله گزارشی از وضعیت عملکردها
ارائه میدهند که واقعیت هم دارد ،اما خیلی از مسائل که شروع شده پایان نیافته
و به نتیجه نرسیده و یا مسائل مزمن کشور حل نشده است.
وی برخی از مهمترین چالش های مدیریتی کشور را مورد توجه قرار داد و یادآور
شد :ما سالهاست که پدیده تورم ،مهاجرت از روستا به شهر و اشتغال و بیکاری را
داریم ،هر چند تحریم هم داریم ،اما آیا واقعا هیچ ناکارآمدی یا مشکل سیستمی
نداریم؟
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر ضرورت
تغییر در سیاست های اجرایی کشور ،ادامه داد :امروز همچنان در بعد صنعت،
کشاورزی،عمرانیساختوسازهامشکالتداریم،امابهنظرمیرسدمسئلهنرم
افزاری است و باید سیاستها تغییر پیدا کند؟
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه وقت اصالح رویکردها و سیاستها فرا رسیده
است و ما نیاز به یک انقالب ساز و کاری و تحول عظمی در نگاه مدیریت کشور بر
اساس گام دوم انقالب داریم ،ابراز داشت :من به عنوان یک سیاستمدار گام دوم
انقالب ،بعد از دوسال کار جدی آمده ام تا این انقالب سازو کاری را ایجاد کنیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اهمیت توجه به سیاست
های کلی نظام در گام دوم انقالب ،اظهار داشت :ما در کنار اینکه به مسکن
مردم ،آب آشامیدنی ،اشتغال ،توسعه صنعتی ،دیپلماسی و روابط خارجی،
کشورهای منطقه و توسعه دفاعی فکر میکنیم آمده ایم روندها را تغییر و نظام
اداری را اصالح کنیم و مدل حکمرانی کشور را مبتنی بر گام دوم تغییر بدهیم.
قاضی زاده هاشمی برنامه محوری را معیار جابه جایی مدیران دانست و یادآور
شد :رفت و آمد مدیران ،تغییر جناحهای سیاسی دیگر کافی نیست و مشکل
مردم این نیست که کدام جناح بر سر کار باشد ،مشکل مردم این است که کدام
تیم و کدام مجموعه برنامههای عمومی برای مسائل کشور دارد.
وی با اشاره به برخی مشکالت دولت سیزدهم ،اظهار داشت :امروز غدههای
سرطانی زیادی بر نظام اقتصادی و مالی ،فرهنگی ،اجتماعی کشور وجود
دارد و وقت جراحیهای عظیم رسیده و دولت سیزدهم توفیقات و موفقیتها و
شکستهای گذشته را دیده و باید طرحی نو به عنوان نخستین دولت گام دوم
ارائه دهد تا به اهداف برسیم.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد :دولت آینده باید مسیرها را اصالح کند البته
اصالح مسیرها از اصالح انسان شروع میشود و باید هرکسی که معتقد به
چهارچوبهای فکری این مردم ،دین و آرمانهای آنها باشد ،بخواهد و بتواند.
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت :ما بر
اساس نظریههای مردم و قانون اساسی تصمیم گرفتیم به جای یک پایتخت
 ۴۸۵پایتخت داشته باشیم و اختیارات هیات دولت به هر شهرستان واگذار
شود و مدیران شهرستان واجد اختیار وزرا میشوند ،بودجه شهرستانها یکجا
به آن شهرستان واگذار میشود و شورای برنامه ریزی هر منطقه بر اساس نیازش
تصمیم میگرد .قاضی زاده هاشمی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به تصمیم
گیران استانی و محلی در دولت آینده ،افزود :باید اختیارات کافی بدهیم مردم ما
در تمام کشور هم ظرفیت و توانایی دارند و هم مصلحتشان را بهتر از مرکز نشینان
تشخیص میدهند .وی با اشاره به مزایای واگذاری بخشی از اختیارات هیات
دولت به شهرستان ها گفت :مثال مردم قم بهتر میدانند نیاز قم چی هست تا
اینکه یک نفر از تهران بیاید برای آنها یک پروژه نصف و نیمه درست و آنرا به یک
زخم در تاریخ قم تبدیل کند مثل مونوریل که منابع مردم قم در این ستونها به
کار رفته و بال استفاده مانده است.
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :این نشانه
یک دولت مردی و حکمرانی بد است که نمیداند آیا یک پروژه اولویت آنها
هست یا نه؟ باید اجازه داد خود آن مردم تصمیم بگیرند.

ویخاطرنشانکرد:تفاوتمابابقیهایناستکهآمدهایمتارویکردهاوکهنگی
نظام اداری را اصالح کنیم و این به معنای آن نیست که به مسائل اضطراری مردم
فکرنکردیم.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به مهمترین برنامه های دولت متبوع خود برای
حل دغدغه های کنونی مردم ،گفت :ما به تورم و گرانی ،حمل و نقل ،مسکن
غذا و کرونا فکر کردیم و ۱۹برنامه جدی اضطراری داریم که در ۴سال بسیاری از
مشکالت مردم را حل کنیم.
وی با بیان اینکه ،میخواهیم امور را به مردم واگذار کنیم و در این مدل
مدیریتمان شهر کشوری است یعنی واگذاری اختیار به شهرستانها و
شهرهاست ،افزود :در این مدل سیاسی بسیاری از امکانات و اختیارات با یک
راهبرد مشخص و همه جانبه واگذار میشود.
قاضی زاده هاشمی اظهار کرد :البته اشتباه نشود ما یک نظام فدرال نیستیم،
قانونگذاری در مرکز انجام میشود و تمرکز زدایی براساس قانون اساسی انجام
میشود.
وی تمرکزگرایی در تصمیمات و عدم دخالت روح کارشناسی را از عوامل مهم در
بروز مشکالت کنونی جامعه دانست و گفت :امروز در اشتباهات ناشی از تصمیم
گیریهای چند نفره در دولتها ،مشکالت دامن ۸۵میلیون نفر را میگیرد.
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد :دوم اینکه
من یک نفر نیستم ما یک مکتب و جریان هستیم ،جوانانی که تصمیم گرفتیم
نسخه و دستور العمل رهبری را به سرانجام برسانیم و من نماینده این جمعیت
بزرگهستم.
مهمترینمشکالتکنونیاستانقم
قاضی زاده هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه ،جوانانی که هر جا به آنها اعتماد
شده ،سختی بیشتری به آن تحمیل شده اما توانستند کارهای بزرگتری انجام
دهند ،عنوان کرد :قم در مجاورت کویر مرکزی ایران است و کوچکترین استان
ایران و شهر فعال در حوزه سیاسی و فرهنگی و معارف دینی در کشور و جهان و
دارای بزرگترین حوزه علمیه جهان اسالم است.
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت :استان
قم مشکالتی دارد مانند آب که از گذشته وجود داشت که با وجود انتقال آب
به قم با توجه به افزایش جمعیت به لحاظ کمی و کیفی این مشکل وجود دارد.
قاضی زاده هاشمی یادآور شد :بافت نامنظم و کالبدی در شهر و پدیده حاشیه
نشینی همانطور که گریبانگیر بسیاری از منطق کشور هست در قم هم وجود
دارد .وی با اشاره به برخی از مهمترین مشکالت کنونی استان قم ،گفت:
پراکندگی واحدهای صنفی ناموزون ،آالیندگی محیط زیست ،پیش روی کویر
و بیابان زایی ،کمبود زیرساختهای بازرگانی نوین و نرخ تراکم باال در مراکز
آموزشی به دلیل مهاجرت پذیری و مشکالت فرهنگی اقتصادی از معضالت
مهم این استان است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد :زیرساختهای
بهداشتی و درمانی و آموزش پزشکی در قم با توجه به اینکه یک مرکز زیارتی و
چهار راه مواصالتی است چندان مورد توجه قرار نگرفته و قم میتواند یک قطب
عظیم بهداشتی و درمانی در کشور باشد.
باید قم به مقصد زائرین تبدیل شود
قاضی زاده هاشمی ابراز داشت :مراکز اقامتی و رفاهی خیلی در قم کم است
و زائران بیشتر عبوری هستند و باید قم به مقصد زائرین تبدیل شود و این مراکز
تقویت و اصالح بافت کالبدی در اطراف حرم انجام شود.
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد :اهالی قم
پیشتاز انقالب و تشکیل جمهوری اسالمی و امروز هم یکی از تحول سازترین و
تعیینکنندهترینمردمکشورهستندوتجمیعمراکزعلمیوپژوهشیوفرهنگی
در قم هست و نقش بی بدیلی در ایران بعد از آن انقالب داشته و پر رنگ و قوی
ادامه دارد .وی تاکید کرد :بنده به عنوان سیاستمداری جوان و برخاسته از نسل
نو و جوان با دوستانم قریب به دو سال است در حال بررسی هستم که چرا مسائل
کشورحلنمیشود؟

عبدالناصرهمتی:

تغییر ریل اقتصادی کشور ضروری است

نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریگفت:تغییرریلاقتصادیکشور
در این شرایط ضروری ترین نیاز کشور است که باید به آن پرداخته شود.
عبدالناصر همتی روز پنجشنبه درگفت و گوی تلویزیونی خود با مردم استان بوشهر
افزود :شرایط اقتصادی کشور مطلوبی نیست و فکر کردم اگر این روند در بخش
اقتصاد را به همین روش ادامه دهیم ممکن است نتایج حتی بدتری را برای کشور
داشتهباشد،درزمانحاضرقشرهایمختلفیازمردمدرتماماستانهاگرفتاربیکاری،
مسائل معیشتی ،رفاه و آسایش زندگی مردم تحت تاثیر تحریمهای ظالمانه و فشار
حداکثریدشمنبهمراحلنامطلوبیرسیدهاست.
وی بیان کرد :بنابراین تغییر ریل اقتصاد کشور و بازنگری در نحوه اداره جامعه جزء
اولویتهایاینجانباست.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود :یکی از مشکالت کشور
ما این است که سیاست بیش از حد در اقتصاد حاکم شده است و مسائل اقتصادی
تحت تاثیر نگاه سیاسی به خصوص در استانها باعث شده نتوانیم از پتانسیل های
استانها استفاده کنیم و یک ارتباط منطقی بین استانها برای توسعه اقتصادی منطقه
ایجادکنیم.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر نگرش اقتصادی در بین مسووالن کم است ،گفت:
در دنیا سیاست در خدمت اقتصاد قرار گرفته است و برمبنای طراحی های اقتصادی
برای بهبود زندگی مردم اقدام کرده اند.
همتی ادامه داد :هر اقدامی در کشور انجام میگیرد در نهایت باید منفعتی برای
جیب مردم داشته باشد اگر قرار باشد ما سیاستهایی را اتخاذ کنیم و اقداماتی را در
دولت انجام دهیم که در نهایت فقر مردم را به دنبال داشته باشد این توفیق به شمار
نمیآید.
وی تاکید کرد :منظور مردم از رای دادن به رئیس جمهوری این نیست که اقداماتی
انجام شود که همان مردمی که رای دادند از نظر اقتصادی فقیرتر ،از نظر اجتماعی و
سیاسی محدودتر شوند و این مطلوب مردم نیست و تجدید نظر باید در کشور باشد.
همتی با بیان اینکه داشتن تخصص اقتصادی ،زیرنظر داشتن مسائل اقتصادی
در  ۴۰سال گذشته و اداره بانکهای بزرگ از جمله بانک مرکزی از جمله مهمترین
علتهای اینجانب برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به
شمار می رود گفت :در همین راستا به تمام تنگناهای بین المللی و اطالعات مربوط
به شاخصهای اقتصادی اشراف دارم و گیرهای کشور را می شناسم و فکر می کنم که
بتوانیم با سیاستگذاری صحیح این ریل گذاری اقتصادی را انجام دهیم.
وی با تاکیدبراینکه هدف من این است که تنها چهار سال بعنوان رئیس جمهوری
منتخب مردم باشم افزود :بسیاری از روسای جمهوری که آمدند چهار سال اول برای
اینکه اصالحات اقتصادی را انجام دهند و کشور را در مسیر درست قرار دهند به دلیل
محافظه کاری برای جلب رای مردم در دوره دوم اقدامات اساسی برای اصالح انجام
نمی دهند برای همین من تنها می خواهم چهار سال رئیس جمهور باشم و در این
صحنه اقدامات مهم اقتصادی را انجام دهم.
محسنرضایی:

زمانوعدههایبیپشتوانهپایانیافتهاست
محسن رضایی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دومین گفت
و گوی تلویزیونی خود از طریق شبکههای استانی با مردم استانهای فارس ،اردبیل،
خراسان رضوی و گلستان با اشاره به برنامههای انتخاباتی خود تاکید کرد :وعدههای
بدون پشتوانه به مردم نمیدهم.
موضوع تمرکززدایی  ،انتخاب استانداران بومی ،دادن اختیارات و قدرت بیشتر
اجرایی به استانها ،شناسایی نخبگان  ،افزایش یارانه  ،استفاده از ظرفیت های بومی و
منطقه ای  ،تاکید بر محرومیت زدایی ،نهضت خانه سازی و چند مساله محوری دیگر
از مهمترین مسایل مطرح شده توسط محسن رضایی در این گفت و گو بود.
محسن رضایی که با وعده دولت اقدام و تحول به صحنه انتخابات ریاست جمهوری
آمده است در گفت و گوی تلویزیونی خود با این استان ها ،گفت :باید برای شکستن
محاصره اقتصادی ،زندگی بهتر و تشکیل دولت وحدت ملی و اینکه همه ایرانیان
ایرانی هستند و شهروند درجه یک و دو در قاموس نظام جمهوری اسالمی وجود
نخواهد داشت ،دوباره باید قیام جدیدی را آغاز کنیم و همدل و همصدا شویم.
رضایی با بیان اینکه زمان وعده های بی پشتوانه پایان یافته است ،گفت :این نگاه
و رویکردی که برای همه استان ها یک نسخه واحد از تهران صادر شود تغییر خواهد
کرد.
رضایی ،با طرح این پرسش که آیا نمی توان بار دیگر این همت را به خرج داد و
دوباره با وحدت و انسجام همه اقوام و استان های کشور دور هم جمع شویم و حرکت
سومی را آغاز کنیم؟  ،ادامه داد :با وجود رهبری فرزانه انقالب و جوانان غیرتمند این
امر شدنی است.
وی گفت :این بارهم می توان با وحدت و انسجام همه ملت و اقوام و استان های
مختلف کشور حرکت نویی از قیام فرهنگی و اقتصادی را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه این طور نیست که از قبل انتخابات مهندسی شده باشد و فرد
خاصی از صندوق بیرون بیاید  ،گفت :این شما و مردم فهیم و بزرگ ایران هستید که
سرنوشت انتخابات را رقم خواهید زد و اراده و انتخاب اصلی در دست شما ملت است.
رضایی بیان کرد :از مهمترین کارهای دولت ما این خواهد بود که نهضت بزرگ خانه
سازی ایجاد خواهیم کرد و مردم را با  ۱۰درصد آورده صاحب خانه میکنیم.
وی افزود :اکنون هر خانه  ۸۰متری  ۳۲۰میلون تومان هزینه دارد اما در دولت ما
هر کس  ۳۰میلیون تومان و  ۱۰درصد این مبلغ را بیاورد مابقی پول را از بانکها وام
میدهیم و همان خانه در وثیقه بانک خواهد ماند تا همه اقساط پرداخت شود.
او تصریح کرد :البته برخی مسایل عمومی است ؛ همچون یارانه ۴۵۰هزار تومانی و
این کار را به طور حتم عملیاتی خواهیم کرد.
سعیدجلیلی:

هنر رئیسجمهور خارج کردن اهرمها از
دست دشمن است
«سعید جلیلی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز در برنامه گفتوگوی ویژه
خبری شبکه دو سیما حضور یافت و به پرسشهای طرحشده ،پاسخ داد.
این نامزد انتخابات در پاسخ به سؤالی در مورد اشتغال و برنامه وی در این حوزه و
هدفگذاری وی برای کاهش نرخ بیکاری گفت :دولت ،رئیسجمهور و وزرا نباید
کشور را معطل بکنند .هنر رئیسجمهور باید این باشد که اهرمها را از دست دشمن
خارجکند.
به گفته جلیلی ،تحریم نقشی در انجام برنامههای وی نخواهد داشت و برآوردهای
لزایی در سالهای آینده این است که در سال نخست بیش از۷۰۰
وی از حجم اشتغا 
هزار شغل و در سال  ۴ ،۱۴۰۴میلیون و  ۳۴۹هزار شغل ایجاد خواهد شد.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه ششمین دوره انتخابات
شوراهای اسالمی شهر و روستا ،نخستین انتخابات میاندورهای مجلس یازدهم
شورای اسالمی و دومین انتخابات میاندورهای مجلس پنجم خبرگان رهبری ۲۸
خرداد امسال برگزار میشود.
جلیلی در مورد برنامه توسعه روستایی گفت ۴۹:دستگاه باید در مورد روستاها نقش
ایفا کنند و با توجه به جمعیت  ۲۷درصدی روستائیان به آن بها داده شده ،جلوی
مهاجرت از روستاها به شهرها گرفته شده و روند مهاجرت معکوس شود .روستا می
تواند سلول جهش کشور باشد در صورتیکه برای آن برنامه داشته باشیم.
افزایشاختصاصتسهیالتبانکیبهروستائیانوتوجهبهاشتغالآنانازدیگربرنامه
های این نامزد انتخابات برای روستائیان بود.
جلیلی گفت :در بودجه سال  ۱۴۰۱باید در نظر گرفته شود که دو دهک پائین
ً
حتما از این سبد برخوردار شوند .زیرساختها هم موجود است و کافی است که هر
خانواده برای برخورداری از این سبد یک حساب بانکی و یک گوشی همراه داشته
باشد.
این نامزد انتخابات در مورد بهره مندی دهک های گوناگون از یارانه انرژی نیز گفت:
باید سهم افراد از یارانه انرژی مشخص شده و به آنان داده شود و مدیریت آن نیز در
اختیار خودشان قرار گیرد تا یا خود از این سهم یارانه استفاده کرده و یا آن را بر اساس
قیمت بازار به فروش رساند.
وی در مورد شادکامی و تفریح خانواده ها نیز به تخصیص امکانات دولتی اقامتی و
سیاحتی به مردم اشاره کرد.
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علت خارش خال چیست؟

کارشناسانتغذیهتوضیحمیدهند:

نکاتی مهم در مورد خالها

خارش یک خال میتواند ناشی از تغییراتی در عادتهای روزمرهتان باشد؛ اما
این احتمال هم وجود دارد که خارش خالتان ،عالمتی هشداردهنده از مشکلی
جدیتری باشد که نیاز به بررسی فوری پزشکی دارد.
خارش خال علتهای گوناگونی میتواند داشته باشد .مالنوما که یک درصد از
ن مرگهای ناشی از سرطان
سرطانهای پوست را تشکیل میدهد و علت بیشتری 
پوست است ،یکی از علتهای خارش خال میتواند باشد که بدون تردید باید آن را
جدی بگیرید .به همین دلیل اگر تغییراتی در حس خالتان ایجاد شده یا ظاهر آن
تغییری کرده است ،بسیار اهمیت دارد که مورد بررسی پزشکی قرار بگیرید.
شناساییخالها
خالها که به آنها  neviنیز میگویند بسیار شایع هستند و اکثر آنها به مالنوما
تبدیل نمیشوند .خالها معموال پیش از بیست سالگی ظاهر میشوند و برخی از
آنها نیز ممکن است از زمان تولد وجود داشته باشند .خالهای مادرزادی که از زمان
تولد وجود دارند ،بیشتر احتمال دارد که به مالنوما تبدیل شوند .یعنی مهم است
که حواستان به تمام خالها و ضایعات پوستیتان باشد تا در صورت بروز هر گونه
تغییری در آنها هر چه زودتر متوجه شوید.
این طبیعی است که خالها طی بلوغ و بارداری تغییر کنند؛ اما تغییر خال در هر
زمانی باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و به پزشک نشان داده شود.
خالها از سلولهایی در پوست به نام مالنوسیتها به وجود میآیند .وقتی زیر نور
آفتاب قرار میگیریم پوستمان برنزه میشود و مالنوسیتها عامل این رنگ پوست
هستند .بعضی از افراد خالهای بیشتری دارند و برخی ممکن است فقط دو سه
خال بیشتر نداشته باشند .خالها معموال ژنتیکیاند ،بنابراین اگر والدین شما
خالهای زیادی دارند بیشتر احتمال دارد شما هم خالهای زیادی داشته باشید.
ما دقیقا نمیدانیم چرا بعضی از خالها سرطانی میشوند و بعضی از آنها نه.
ریسکفاکتورهایسرطانیشدنخال
 .داشتن پوست روشن
 .داشتن تعداد زیادی خال

تنفس از راه بینی یا دهان
تنفس از راه دهان به طرز ویژهای احتمال سرفه و آپنه خواب را باال میبرد.
دالیل بسیار زیادی برای نفس کشیدن از راه بینی وجود دارد .همچنین
ممکن است مشکالت زیادی بعد از نفس کشیدن از راه دهان برای فرد ایجاد
شود به همین دلیل در این مطلب وبگردي این مشکالت را به شما معرفی
خواهیمکرد
مشکالت تنفس از راه دهان
تنفس از راه دهان به طرز ویژهای احتمال سرفه و آپنه خواب را باال میبرد.
تنفس دهانی میتواند عاملی برای دهان بد بو باشد ،زیرا تجمع باکتریها در
دهان افزایش پیدا میکند .تنفس دهانی باعث خشکی زبان ،دندان و لثه
میشود .در نتیجه سطح اسید در دهان باعث پوسیدگی دهان و مشکالت
ً
لثه میگردد .یکی دیگر از نتایج غیر منتظره تنفس دهان مخصوصا هنگام
خواب ،کم آبی است .تا به حال چند بار شده که بعد از تنفس دهانی در
خواب با یک دهان خشک از خواب بیدار شده باشید .بعضی از تحقیقات
نشان میدهد که تنفس دهانی میتواند با آسم مرتبط باشد .ورزشکاران نیز
از تنفس دهانی رنج میبرند .هنگامی که دم و بازدم از طریق دهان انجام
شود ،میزان اکسیژن در ریهها کاهش پیدا میکند .بعضی از تحقیقات نشان
میدهدکهاختاللکمتوجهیوبیشفعالیباتنفسدهانیتشدیدمیشود.
کودکانی که از طریق دهان نفس میکشند ،بیش از بقیه در معرض مشکالت
غیرطبیعیساختارصورت،موقعیتسرومشکالتتنفسیقرارمیگیرند.
فواید مهم دیگر تنفس از راه بینی
ً
 تنفس از راه بینی مخصوصا همراه با مقاومت جریان هوا که برای بیروندادن نفس از بینی همراه است ،باعث میشود تا هوا در ریهها بیشتر باقی
بماند و در نتیجه میزان اکسیژن وارد شده به جریان خون با هر نفس حدود۲۰
درصدافزایشپیدامیکند.
 تنفس از راه بینی به از بین بردن جرم ها ،مواد حساسیت زا و باکتریهاکمکمیکند.
 نفس کشیدن به صورت منظم از راه بینی هنگام دم و بازدم راحتتر است. یک تنفس عمیق از راه بینی مغز را تقویت و حافظه را سریعتر میکند.افرادی که از راه بینی نفس بکشند و دم عمیقی داشته باشند طبق تحقیقات
توانایی بیشتری در تشخیص سریعتر یک چهره دارند ،زیرا فعالیت مغز در
ناحیه آمیگدال و هیپوکامپوس در زمان دم از راه بینی بسیار بیشتر و بهتر از
زمان بازدم است.
 نیتریک اکسید نقش بسیار مهمی در پاسخ سیستم ایمنی ایفا میکند کهاز راه بینی آزاد میشود و همراه با جریان هوا وارد ریه فرد میشود.
 تنفس عمیق از راه بینی نقش موثری در تقویت مغز و حافظه دارد. تنفس عمیق از راه بینی سبب تمرکز حواس و آرامش ذهن میشود و با هرنفس عمیق ذهن شما آسودهتر میشود.
تنفس عمیق از راه بینی فواید جسمی نیز دارد .در بازدمهای عمیق بدن
شل و ریلکس و منبسط میشود.
 افرادی که تنفس سطحی دارند و دم و بازدم عمیقی ندارند ،طول عمرمتوسط و کمی خواهند داشت ،اما کسانی که تنفس عمیق دارند و تعداد دم و
بازدم آنها در یک دقیقه کمتر میشود و در یک دقیقه ۱۶بار نفس میکشند،
عمربیشتریدارند.
 یک نفس عمیق از راه بینی میتواند برای بدن تأثیر بسزایی داشته باشد.پس زمانی که دچار هیجانهای عصبی مانند ترس ،اضطراب ،خشم ،کینه،
انتقام و حسادت ،بیماری شدید ،برای آرام شدن خود نفس عمیق بکشید تا
آرام شوید و اضطرابتان کم شود.
 بعضی از مشکالت تنفسی از راه دهان ،فقط به دلیل عادت فرد است وبعضی از آنها به دلیل مسدودیت راه بینی است که باید تحت درمان قرار
بگیرد.
ً
 اگر احساس میکنید که راه تنفس شما مسدود شده است ،حتما در موردنگرانیهای خود با درمانگر صحبت کنید .او میتواند راه درمانی مناسب را
پیش روی شما قرار دهد.

 .زیاد در معرض نور خورشید بودن
.عواملمحیطی
 .سابقهی مالنوما در خانواده
هر چند تقریبا یک درصد از موارد مالنوما ناشی از جهشهای ژنی هستند؛ اما
مطالعات نشان میدهند بیش از نیمی از ریسک ابتال به مالنوما در یک فرد ،مرتبط
بافاکتورهایژنتیکیاست.
علتهای ممکن خارش یک خال
خارشدار شدن یک خال چند دلیل میتواند داشته باشد و سرطان در راس این
علتها قرار ندارد .خارش خال ناشی از تحریک عصبها در پوست است.
اینتحریکمیتواندبهدلیلموادشیمیاییکهبهپوستمیزنید،خشکیپوست،
پوسته شدن در اثر آفتابسوختگی و دیگر دالیل باشد .اما این احساس ،یعنی
خارش خال ،میتواند ناشی از تغییراتی در خود خال نیز باشد و فراموش نکنید که
تغییرخالرانبایدنادیدهبگیرید.
اگر خالتان خارش دارد شده ،به این سوالها پاسخ دهید:
 .آیا این اواخر از نرم کنندهی لباس یا پودر شویندهی جدیدی استفاده میکنید؟
 .آیا از لوسیون بدنی استفاده میکنید که حاوی عطر یا دیگر مواد شیمیایی است
کهمیتواندپوستتانراتحریککند؟
 .آیا اسپری یا افترشیوی با بوی جدیدی استفاده میکنید؟
 .آیا از محصوالت برنزه کردن پوست استفاده میکنید؟
 .آیا در محل کارتان در معرض مواد شیمیایی هستید؟
به این فکر کنید که چه محصوالتی استفاده کردهاید و این محصوالت چگونه
ممکن است پوستتان را تحریک کنند .همچنین بررسی کنید که از چه محصوالت
پاک کنندهای در خانه یا محیط دیگری استفاده میکنید.
همهی این عوامل میتواند دلیل خارش یک خال باشند .حتی اگر فکر میکنید
علتراشناساییکردهاید؛اماخالتانمدامخارشدارد،بایدبهپزشکمراجعهکنید.
در برخی موارد ،خارش یک خال میتواند عالمتی از مالنوما باشد.

قانون ABCDEبرای عالئم سرطان پوست
خالی که جدید است یا اخیرا در ظاهرش تغییری ایجاد شده باید توسط پزشک
متخصص پوست بررسی شود .قانون  ABCDEبرای سرطان پوست ،یک یادآور
است که به افراد کمک میکند یک خال غیرعادی را از جهت ویژگیهای آن
تشخیصدهند.
تغییراتی در خال که میتواند بیانگر مشکلی باشد شامل موارد زیر میشود:
 .عدم تقارن ( :)Asymmetryخالها یا لکههای نرمال معموال متقارن هستند.
اگر خطی دور یک خال نرمال بکشید ،دو نیم دایرهی مشابه خواهید داشت .در
موارد سرطان پوست ،لکه یا خال ،متقارن نیست؛ یعنی دو نیمهی مشابه ندارد.
 .لبههای خال ( :)Borderلبهها یا مرزهای یک خال غیرعادی یا سرطانی،
نامنظم است و غیریکنواخت ،بریده بریده و یا نامشخص است .خالهای نرمال
معموال لبههای گرد و یکنواخت دارند.
لزمانیغیرعادی
.رنگخال(:)Colorخالهاینرمال،رنگیکدستیدارند.خا 
محسوب میشود که دارای بیشتر از یک رنگ یا سایه باشد .این تغییر رنگ میتواند
شامل روشنتر شدن یا تیرهتر شدن خال شود .پزشکان ،مالنوماها را اغلب دارای
رنگ قرمز ،سفید و آبی میدانند.
 .اندازه خال ( :)Diameterاگر یک خال بزرگتر از پاککن یک مداد ( 6میلیمتر)
باشد ،غیرعادی تلقی میشود .این مسئله شامل خالهایی میشود که دارای دیگر
ناهنجاریها(تغییررنگ،لبهینامنظموعدمتقارن)نیستند.اندازهیخالحتیدر
مورد خالهایی که از زمان تولد وجود داشتهاند ،هم اهمیت دارد.
 .تغییر شکل یا برآمده شدن خال ( :)Evolution or Elevationتغییر شکل
خال به هر گونه تغییری در تقارن ،لبهها ،رنگ و اندازهی یک خال گفته میشود.
برآمده شدن خال نیز به خالی گفته میشود که برآمده از روی پوست و خصوصا
غیرهمسطحبهنظرمیآید.
 .ظاهر عجیب و غریب ( :)Funny Lookingبعضی از پزشکان ،معیار دیگری
به ویژگیهای یک خال غیرعادی اضافه کردهاند تا چیزی را توضیح دهند که بیشتر
شهودی و حسی است تا قابل مشاهده .گاهی مالنوماها در مقایسه با خالهای
معمولی،عجیب و غیرعادی به نظر میرسند ،و این زمانی است که باید به شم
درونیتان اعتماد کرده و زودتر به پزشک مراجعه نمایید .حس درونی ما ،اغلب
درست است!
خارش ،خونریزی ،و یا ترشح از خال و یا ناحیهای که خراشیده به نظر میرسد اما
در عرض مدتی که منطقی به نظر میرسد التیام نمییابد ،باید جدی گرفته شود.
گاهی یک حس جدید یا غیرمعمول در ناحیهای نزدیک به یک خال هم میتواند
عالمت اولیهای از مالنوما باشد.
خال در مقایسه با مالنوما
تشخیص خالهای رنگی از مالنوما میتواند دشوار باشد .بنابراین ممکن است
پزشک تصمیم بگیرد برای تشخیص ،نمونه برداری از خال انجام شود .در صورتی که
مالنومادرمراحلاولیهتشخیصدادهشود،احتمالدرمانبسیاربیشترخواهدبود.
کالمپایانی
شما باید بدانید که همهی خالهای غیرعادی یا خارشدار ،سرطانی نیستند .اگر
خالی دارید که غیرعادی است یا خارش دارد ،خیلی مهم است که به یک پزشک
متخصص پوست مراجعه کنید .یک فرد معمولی نمیتواند تشخیص دهد که یک
خال ،سرطانی است یا نه .شما نیز باید به طور منظم هر ماه پوست خود را بررسی
کنید .در چکاپهای سالیانه نیز پزشک معموال پوست را از جهت هر گونه تغییر،
لکه و یا ضایعهی جدیدی بررسی میکند .یادتان باشد اگر متوجه هر چیز غیرعادی
در پوستتان شدید ،در اسرع وقت با پزشک مشورت کنید و منتظر نمانید تا زمان
چکاپتانبرسد.

 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سالمتی

بهترینزمانمصرفمکملهاوویتامینها
برای جذب بهتر

اگر ویتامینها و مکملهایی را پزشکتان توصیه کرده مصرف کنید شاید این
سوال برایتان مطرح شود که هر کدام را چه زمانی بخورید بهتر است .با ما همراه
باشید تا بدانید مکملها و ویتامینها چه زمانهایی بهتر جذب بدن میشوند.
چرا زمان مصرف ویتامینها و مکملها مهم است؟
شاید مایل باشید ویتامینها و مکملها را بر اساس تاثیراتی که دارند در
زمانهای بخصوصی از روز مصرف کنید.
مثال:
 .منیزیم به ریلکس شدن و خواب بهتر کمک میکند بنابراین بهتر است شب
آن را مصرف کنید.
 .مالتونین نیز خواب آور است پس باید آن را یکی دو ساعت قبل از زمان خواب
مصرفکنید.
.ویتامینCمیتواندموجببدهضمیشود،بنابراینعدهایترجیحمیدهند
آن را همراه با غذا مصرف کنند تا دچار حالت تهوع یا یبوست نشوند.
نکته:
هر چند زمان مصرف مکمل در روز بر چگونگی جذب آن توسط بدن اثری
نمیگذارد اما این که آن را همراه غذا مصرف کنید یا به تنهایی ،بر نحوهی جذب
آن اثر میگذارد .بعضی از ویتامینها مانند ویتامین  Bو  Cبهتر است با معدهی
خالی مصرف شوند ،در حالی که ویتامینهایی مانند Aو Kبهتر است همراه با
غذای حاوی چربی مصرف شوند تا بدن به خوبی آنها را جذب نماید.
چه ویتامینهایی را باید با معده خالی مصرف کنید؟
شما باید امالح و ویتامینهای محلول در آب را با معده خالی مصرف کنید تا
بدنتان راحتتر آنها را متابولیز و جذب نماید.
ویتامینهای محلول در آب در آب حل میشوند مانند ویتامین  Cو ویتامین
 .Bهمچنین شما باید این ویتامینها را همراه با یک لیوان ُپر آب مصرف کنید
تا به تجزیه و جذب بهتر آن در بدن کمک نمایید .این ویتامینها با معده خالی
موثرترندبنابراینبایدبامعدهخالیوترجیحاصبحمصرفشانکنید.
بهویژه ویتامینهای  ،Bانرژی و خلق و خو را در افرادی که کمبود ویتامین B
دارند بهبود میدهند .مطالعهای در سال 2020دریافت کمبود ویتامینهایB
و  ،Cآهن و منیزیم میتواند سبب خستگی شود ،بنابراین مصرف مکمل این
ویتامینهامیتواندمفیدباشد.
نکته:
برخی افراد نسبت به ویتامینها حساسترند و مصرف ویتامینهای محلول
در آب مانند ویتامین  Cباعث ناراحتی معدهشان میشود .اگر شما هم چنین
مشکلی دارید ،بهتر است این ویتامینها را همراه با غذا مصرف کنید .هر چند
جذبشان کمتر خواهد شد اما نه آن اندازه که مهم باشد.
دیگر ومکملهایی که بهتر است با معده خالی مصرف شوند:
 .آهن :زیرا برخی از غذاها خصوصا لبنیات میتوانند جلوی جذب آهن را
بگیرند.ویتامین Cبهجذبآهندربدنکمکمیکند،بنابرایناگرمکملآهن
مصرف میکنید بهتر است آن را با ویتامین Cهمراه نمایید.
 .پروبیوتیکها :برخی از انواع پروبیوتیکها مانند آنهایی که حاوی
الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم هستند اگر سی دقیقه قبل از غذا مصرف
شوند بیشترین اثر را دارند.
چه ویتامینهایی را باید همراه غذا مصرف کنید؟
شما باید ویتامینهای محلول در چربی را همراه با غذا یا میانوعدهتان که
دارای چربی است مصرف کنید ،مثال با آووکادو ،زرده تخم مرغ یا روغن زیتون،
تا بهتر جذب شوند.
مصرفاینویتامینهاهمراهغذاایناطمینانرابهشمامیدهدکهآنزیمهای
گوارشی ترشح شده در معده که برای جذب ویتامینهای محلول در چربی
الزمند وجود دارند.
ویتامینهای محلول در چربی شامل ویتامین  ،Dویتامین  ،Eویتامین  Aو
ویتامین Kمیشوند.
برایعدهایواقعامهماستکهاینویتامینهاراهمراهغذامصرفکنند،مثال
همراه ناهار یا شام ،اما شما مجبور نیستید حتما این کار را بکنید .هر غذایی
که حاوی چربی باشد ،مثال یک مشت آجیل ،هم میتواند این ویتامینها را
متابولیز کرده و به جذشان کمک کند.
دیگر مکملهایی که باید همراه غذا مصرف شوند شامل موارد زیر میشوند:
 .کلسیم کربنات :زیرا اسید معدهای که وقتی غذا میخورید ترشح میشود
به بدن در جذب این نوع کلسیم کمک میکند .اما کلسیم سیترات را مجبور
نیستید همراه غذا مصرف کنید .برچسب و دستورالعمل محصول را بررسی
کنید تا ببینید مکمل دارای چه نوع کلسیمی است.
 .مولتی ویتامینها :مولتیویتامینها هم حاوی ویتامینهای محلول در آب
هستند و هم ویتامینهای محلول در چربی .بنابراین بهتر است همراه غذا
مصرف شوند تا ویتامینهای محلول در چربی نیز به خوبی جذب شوند.
 .منیزیم .مصرف مکمل منیزیم با معده خالی خاصیت ملین دارد و میتواند
موجب اسهال شود.
ویتامینهایپریناتالچهزمانیبایدمصرفشوند؟
ویتامینهای پریناتال معموال هم شامل ویتامینهای محلول در چربی و
هم ویتامینهای محلول در آب در یک قرص هستند .بهترین زمان مصرف
ویتامینهای پریناتال بسته به فاکتورهای سالمتی خاص هر فرد میتواند
متفاوتباشد.
بنابراین در این مورد بهتر است از پزشکتان سوال کنید .ویتامینهای پریناتال
میتوانندمعدهتانراناراحتکنند،بنابراینمصرفشانهمراهغذامیتواندایده
خوبیباشد.
ناراحتی معده در بارداری معمول است و به همین دلیل پزشکان توصیه
میکنندویتامینهایپریناتالهمراهغذایامیانوعدهایکهچربیداردمصرف
شوند .این شیوه بهترین راه برای این است که ویتامینهای محلول در چربی به
خوبیجذبشوندوفقطجذبویتامینهایمحلولدرآباندکیکمترخواهد
شد.
چندنکته:
زمانی از روز که مکملهایتان را مصرف میکنید به اندازهی این که همراه غذا
بخورید یا با معده خالی اهمیت ندارد.
مکملهای مینرال مانند کلسیم ،روی ،آهن و ...را نباید همزمان با هم مصرف
کنید.
مکملها را با شیر ،دوغ ،چای یا قهوه مصرف نکنید.
از مصرف خودسرانهی هرگونه مکملی بپرهیزید .مصرف زیاد و طوالنیمدت
برخیمکملهاموجبمسمومیتویااختاللدرجذبدیگرامالحوویتامینها
خواهدشد.
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رئیس کل دادگستری استان قم:

زندانیمالیبابدهیزیرصدمیلیونتوماننداریم

رئیس کل دادگستری استان قم گفت :با اقدام های صورت گرفته در حال حاضر
تعداد محکومین مالی با بدهی زیر یکصد میلیون تومان در ندامتگاه های این استان
به صفر رسیده است.
حجت االسالم والمسلمین علی مظفری در جلسه شورای قضایی در سازمان
قضایی نیروهای مسلح استان قم ،افزود :یکی از ارزشمندترین اقدامات قوه قضاییه
و سازمان زندان ها توجه به معیشت خانواده مددجویان و اقدام الزم در جهت کاهش
مشکالت آنهاست که این امر باید به صورت مستمر انجام شود.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش پرونده
وردی به مراجع قضایی استان ادامه داد :اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح
موجب کاهش  ۱۴درصدی ورودی پرونده ها شده است که این اقدام قابل تقدیر
است.
وی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را به دلیل جایگاه ویژه و شأن خاص این
افراد ،بسیار حساس دانست و اظهار داشت :نظامیان به دلیل ارتباط گسترده با
مردم ،بیشتر در معرض نقض حقوق شهروندی هستند لذا باید دقت شود که هم
شأن مجموعه های نظامی به عنوان رکنی از ارکان حاکمیت اسالمی ،حفظ شود و
هم قانون به نحو احسن در خصوص متخلفین اجرا شود.
مظفری ،با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه بیان داشت :سازمان ها و
دستگاه های تابعه دستگاه قضایی می باید ،گزارش اقدامات خود را جهت تنویر
افکارعمومیارائهنمایند.
وی بیان داشت در دو سال گذشته به دلیل اطالع رسانی مناسب از اقدامات قوه
قضاییهدرمبارزهبامفاسداقتصادیودیگرجرائم،میزانرضایتمندیازعملکرداین
قوه به نحوی بی سابقه افزایش پیدا کرده است.
این مقام قضایی اظهار داشت :استفاده از ظرفیت های الکترونیکی و فناوری های
نوین در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و در ارتباط مددجویان با مقامات قضایی
و همچنین ارتباط این افراد با خانوادههای آنها اقدامات موثری انجام شده است.
مظفری حضور قاضی ناظر زندان به صورت مستقل در محیط ندامتگاه را از امور
ضروری دانست و اظهار داشت :قاضی ناظر در زندان باید حضور و در دسترس
مددجویانقرارداشتهباشد.
قضات جز موارد خاص ،از بازداشت اولیه استفاده نکنند
رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه بیان داشت :استفاده از بازداشتهای
اولیهمیبایدبهندرتومنحصربهمواردقانونیمثلمواردامنیتیودیگرمواردمطرح
قانونی باشد و قضات محترم اهتمام نمایند با اخذ تامین مناسب از بازداشت افراد تا
جاییکهامکاندارد،جلوگیرینمایند.
وی ،انتخابات ریاست جمهوری ،شوراها و خبرگان را مسئله اصلی و روز کشور
دانسته و اظهار داشت :با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری ،همگی ما تکلیف
ویژه داریم که عالوه بر شرکت خود و خانواده زمینه شرکت را برای آحاد مردم در
انتخابات فراهم نماییم .اصل شرکت در انتخابات واجب شرعی و سیاسی است.
مظفری با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران در اعالم بخشهای کهک و جعفرآباد
این استان بعنوان شهرستان ،اظهار داشت از هم اینک به همکاران اعالم می شود
نسبتبهایجاددادگستریشهرستانبرایاینمناطقاقدامنمایند.
رییساتحادیهناشرانوکتابفروشانقمعخبرداد:

عضویت 10درصدکتابفروشیهایقم
در طرح بهارانه کتاب

رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم ،با اشاره به آغاز طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰
گفت ۱۰ :در صد از  ۸۶۹کتابفروشی حاضر در این طرح و همچنین  ۶درصد
کتابهای عرضه شده آن از قم هستند.
حمید خرمی با بیان اینکه قم پس از تهران و خراسان رضوی بیشترین
کتابفروشیهای عضو این طرح را دارد،افزود :تهران با  ،۱۳۰خراسان رضوی با ۱۱۲
و قم با ۸۱کتابفروشی به ترتیب دارای بیشترین مشارکت در این طرح هستند.
وی ادامه داد ۸۶۹ :کتابفروشی از جمله  ۲۰۲کتابفروشی در شهرستانها و ۶۶۷
کتابفروشی در مراکز استان در سراسر کشور در این طرح مشارکت دارند.
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم ،با بیان اینکه این طرح از  ۱۷خرداد ماه
جاری آغاز و تا  ۲۴خرداد نیز ادامه دارد ،گفت :عالقهمندان به مشارکت در این طرح
میتوانند با همراه داشتن کارت ملی خود و مراجعه به کتابفروشیهای عضو طرح
بهارانه کتاب ،از ۲۰درصد یارانه خرید کتاب تا سقف ۲۰۰هزار تومان بهرمند شوند.
خرمی با اشاره به دستورالعملهای اجرایی طرح بهارانه کتاب  ۱۴۰۰گفت:
سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر  ۲میلیون ریال و سقف یارانه خرید برای
هر خریدار نیز  ۴۰۰هزار ریال است ضمن اینکه تخفیفهای ارائه شده در این طرح
تنها شامل کتابهای چاپی است و سایر کاالهای فرهنگی عرضه شده در کتابفروشی
را شامل نمیشود.
وی افزود :با توجه به شیوع کرونا ولزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،درطرح
بهارانه  ۱۴۰۰امکان ثبت خریدهای غیرحضوری نیز فراهم شدهاست که
عالقهمندان برای مشاهده کتابفروشی های عضو این طرح می توان به آدرسtarh.
 ketab.irمراجعه کرد.
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم ،خاطرنشان کرد :عالقهمندان به کتاب و
کتابخوانی با همراه داشتن کار ملی خود و مراجعه به کتابفروشیهای عضو طرح
بهارانهکتاب،میتواننداز۲۰درصدیارانهخریدکتابتاسقف۲۰۰هزارتومانبهرمند
شوند.خرمی،ادامهداد:اینطرحشاملکتابهایعمومی،دانشگاهیوهمچنین
کودک و نوجوان میشود اما کتابهای آموزشی ،کمک آموزشی،افست،فاقد شماره
شابک ،دارای شابک غلط و کتاب هایی که دربانک اطالعاتی خانه کتاب وادبیات
ایران ثبت نشده اند ،مشمول این طرح نمیشوند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

ایستگاههایاتوبوسوتاکسی
ساماندهیمیشوند

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم از ساماندهی ایستگاههای اتوبوس و
تاکسی سطح شهر با اختصاص بودجههای مشخص خبر داد.
عباس ذاکریان با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات در حملونقل عمومی
اظهار کرد :استفاده از حملونقل عمومی و کاهش تردد خودروی شخصی در
سفرهای درونشهری نیازمند ارائه خدمات مطلوب و ایجاد زیرساختهای مناسب
است.
وی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و برنامهریزی در ارائه خدمات توجه
به ایستگاههای اتوبوس و تاکسی را ضروری خواند و افزود :ساخت ایستگاههای
اتوبوس و تاکسی استاندارد و مطلوب عالوه بر زیبایی و دکور شهر در سهولت و ارائه
خدمات به مردم تأثیر بسیاری دارد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم نصب و اصالح ایستگاهها و سایهبانها
را بخشی از وظایف مدیریت و نظارت بر حملونقل شهری دانست و ابراز کرد:
یکی از اتفاقات مثبت در حوزه حملونقل اختصاص بودجه با عنوان نگهداری از
ایستگاههای سطح مناطق بوده و دستورات الزم به مدیران مناطق ابالغشده است.
وی نصب ،شستشو ،تعمیرات و نگهداری ایستگاهها را موضوع مصرف بودجه
نگهداری از ایستگاههای عنوان کرد و گفت :رنگآمیزی بدنه و کف سایبانها ،تهیه
و نصب شیشه برای جداره پشت ،کناری و قسمت مثلثی سایبانها بخشی از برنامه
ساماندهیوضعیتظاهریایستگاههایسطحشهراست.
ذاکریان ادامه داد :همچنین تهیه و ترمیم سقف سایبانها با صفحات کامپوزیت،
بازسازی نیمکتهای چوبی سایبانها و تهیه و نصب سر تابلو و پایه تابلوی ایستگاه
اتوبوسجدیدوجایگزینیباتابلوهایفرسودهو همچنیناجرایخطکشیترافیکی
و نصبعالئمافقیمحدودهایستگاههایاتوبوسنیزدربرنامهساماندهیدیدهشده
است .وی مناسبسازی ایستگاههای اتوبوس برای همه اقشار جامعه را یکی از
دغدغههای شهرداری دانست و تأکید کرد :اجرای رمپ دسترسی به ایستگاه جهت
رفاه حال مسافران برای ایستگاههایی که نسبت به سطح پیادهرو دارای اختالف
ارتفاع بوده یا نهر آب در مجاورت ایستگاه قرار دارد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حضرت فاطمه معصومه
اقیانوس بی کران معارف الهی
(س)

درطالیی ترین نقطه شهر ،گنبدی به ارتفاع هفده متر به یاد هفده روز
میهمانی قم از بانوی کرامت سر به ملکوت کشیده شده است ،حضرت
فاطمه معصومه (س) اقیانوسی بی کران از معارف الهی که همچنان نور
وجود آن حضرت این شهر مقدس را حیات بخشیده است.
اول ذی القعده سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه (س) مظهر عصمت
و نجابت است؛ بانویی که مدینه به یمن حضورش نورانی شد و کوچه پس
ّ
کوچه های مدینه ،به عطر دل انگیزش معطر شدند و سروهای آزاد به
احترامشقیا مکردند.
امروز سخن از والدت بانویی است که با قدمهای پرحیاتش ،به سرزمین
ی وهدایت بخشید و در رگ ایرانیان ،خون حمایت از والیت
کویری قم زندگ 
را جاری ساخت .بانویی که تمام ایرانیان سرسفره باکرامتش نشسته و وجود
خود را از یمن وجود او میدانند.
اگر در این شهر مقدس رونق و آبادانی وجود دارد و حوزههای علمیه به
بزرگترین مرکز نشر معارف اسالمی تبدیل شدهاند همه آن به خاطر وجود
کریمه اهل بیت شکل گرفته است ،حضرت فاطمه معصومه (س) یاس
خوشبوی طهارت است ،آن حضرت وجود بابرکتی است که دلهای بی قرار
و شیفته مومنان در برهوت هستی در جوارش در پی آب هستی میگردند.
آن حضرت قیانوس بی کران معارف و علومی است که در ساحل بی کران
کرامات او تشنگان در طلب رفع عطش خود میکوشند ،هرچند که دست
کوتاه ما جز جرعهای از معارف او را نمیتواند بچشد ،اما چه میتوان کرد،
آب دریا را گر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
وقتی وارد حرمش میشوی احساس میکنی در بهشت نفس میکشی،
بی دلیل نبود که امام جعفر صادق (ع) در فضلیت و جایگاه رفیع کریمه
اهل بیت (س) فرمودند :بهشت هشت در دارد که سه در آن بهطرف قم باز
میشود.
حضرت فاطمه معصومه (س) ،بانوی عصمت و کرامت که کریمه اهل بیت
(ع) زیبنده آن حضرت است در سال  ۱۷۳هجری قمری در خانه هفتمین
اختر تابناک امامت و والیت حضرت امام موسی کاظم (ع) چشم به جهان
گشود ،فرشتگان هلهله کنان میالد نور را در آسمان و زمین ندا دادند و مدینه
النبیازشمیمفاطمهمعصومهعطرآگینشد.
گل زیبای مهر محمدی ،زینت شاخسار والیت ،نجمه آسمان امامت،
ِ
آسیه صداقتها ،مریم پاکیها ،خدیجه مهربانیها و
کریمه اهل بیت،
ِ
فاطمه خوبیها ،بانوی آب و آیینه و آفتاب پاک به دنیای خاکی پا گذاشت،
گوهری گرانبها که نور اسالم ناب با وجود آن حضرت در جهان تشیع طنین
انداز و آموزگار تقوا ،عصمت و کرامت در تمامی اعصار شد.
معصومه ،طاهره ،حمیده ،رشیده ،تقیه ،رضیه ،مرضیه ،سیده صدیقه و
سیده رضیه مرضیه از القاب آن حضرت میباشد.
حضرت فاطمه معصومه (س) را شفیعه روز جزا لقب دادهاند ،چون آن
حضرت مانند حضرت فاطمه زهرا (س) دارای مقام شفاعت است و به
واسطه کریمه اهل بیت (ع) بسیاری از شیعیان به بهشت وارد میشوند.
امام صادق (ع) دراین باره میفرمایند :آگاه باشید بهشت هشت در دارد
که سه تا از آنها به سوی قم باز میشود .در آنجا بانویی دفن خواهد شد که
از فرزندان من و نامش فاطمه دختر موسی علیه السالم است .به شفاعت او
همهشیعیانداخلبهشتمیشوند.
بزرگان دین برای آن بانوی گرانقدر احترام و جایگاه خاصی قائل بوده و
همگی برابر آستان با عظمت ایشان سر تعظیم فرود آورده و زیارت وی را مایه
سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت دانستهاند.
اندوهستمعباسیان
در
همواره
دورانکوتاهزندگانیحضرتمعصومه(س)
ِ
گذشت ،هنوز بیش از ده بهار از زندگانی را پشت سر ننهاده بود که دست
بیداد هارون الرشید دستان نوازش گر پدر را از سر او کوتاه کرد و دریایی از
اندوه را بر قلب شریفش جاری ساخت ،اگر چه قبل از آن نیز زندانهای جور
هارون ،کمتر ،مجالی برای دیدار پدر فراهم ساخته بود.
بعد از پدر ،حجت خدا و دادرس مردمان ،برادر بزرگوارش حضرت علی بن
موسی الرضا (ع) تنها مایه آرامش او بود.
پس آغاز امامت هشتمین اختر تابناک امامت و والیت هنگامی که مامون
خالفت را به دست گرفت ،برای استحکام پایههای خالفت خود با تدارک
تبعیدی اجباری ،آن امام بزرگوار را به خراسان فراخواند .در این میان حضرت
معصومه (س) با گذشت یک سال از هجرت امام (ع) به منظور دیدار ایشان
به همراه گروهی از یاران و نزدیکان خویش به ایران سفر کرد.
آن حضرت در میان راه همگان را نسبت به مظلومیت و غربت امام رضا (ع)
آگاه میساخت که این موضوع تاب تحمل حکومت وقت را ربود و هنگامی
که کاروان حضرت معصومه (س) به شهر ساوه رسید ،عدهای از مخالفان آن
بزرگوار با پشتیبانی نیروهای حکومت با کاروانیان به جنگ پرداختند و افراد
زیادی را به شهادت رساندند .این بانوی واالمقام نیز پس از آن رویداد تلخ
بیمار شدند و به همین علت در شهر قم اقامت کردند.
یکی از عالیترین نمونههای عبادت و بندگی خدا از خاندان والیت و
امامت ،کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) است؛ او که عبادت و
شب زنده داری هفده روزهاش در واپسین روزهای زندگی درقم ،گوشهای از
عمری بندگی و فروتنی برابر ذات پاک الهی بود.
جلوههایمدیریتیحضرتمعصومه(س)
آن بانوی پرهیزکار زمانی حرکت خود را از مدینه آغاز کرد که مامون با احضار
امام رضا(ع) به مرو و واگذاری والیت عهدی به او قصد اجرای اهداف شوم و
مغرضانه ای را نسبت به آن حضرت و تنها ماندن او و در نتیجه جلوگیری از
تدارک قیام سیاسی -نظامی داشت و نیز از جمله اهداف او در نظر گرفتن

دقیق و همه جانبه آن امام همام(ع) و مخدوش ساختن چهره معنوی و الهی
آن حضرت(ع) بود تا به مردم اینگونه القا شود که امامان شما هم دنیا خواه
هستند و اگر دنیا به آنها رو کند ،آنها نیز بی میل و رغبت به دنیا نیستند و
حضرت فاطمه معصومه(س) با در نظر گرفتن شرایط دشواری که برادر
او در آن قرار گرفته بود ،تصمیم گرفت به یاری او بشتابد و اهداف خبیثانه
ماموران را نقش بر آب کند .اینکه حضرت معصومه(س) با شماری از پیروان
و دوستداران اهل بیت(ع) به طرف مرو حرکت کرد ،جز برای یاری رساندن
به برادر بزرگوارش نبود و این حرکت او بی شباهت به رسالت فاطمه زهرا(س)
در حمایت از امام علی(ع) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) نیست .فاطمه
معصومه(س) در مسیر حرکت خود با گفتار روشنگرانه مردم مناطق مختلف
را با مبانی عمیق اسالم و آراء و افکار اهل بیت(ع) آشنا می کرد و با نقل
احادیث خاندان عترت و طهارت مردم را از میان ظلمت های گمراه کننده
حکام عباسی به طرف نور و روشنایی هدایت و رهنمون می کرد و این ندای
بلند و رسای او بود که در گوش مردم طنین می افکند.
رسواییحکومتجورعباسی
گفته شده است ،یکی از اهداف مامون عباسی این بود که القاء کند ،امام
رضا(ع) با کمال میل و رضایت باطنی منصب حکومتی را قبول کرده است
و او اکنون شخص دوم مملکت به شمار می رود اما همگان با خروج حضرت
معصومه(س) که خواهر گرانقدر آن حضرت بود و مقابله او با ماموران عباسی
و مسموم شدن وی به دست حکومت عباسی فهمیدند که معنای والیت
عهدی چیزی جز یک فریب نیست .به یقین این حرکت حساب شده آن
حضرت(س) صفحه ای درخشان از عمق بصیرت و روشن بینی آن بانوی
پرهیزکار است که در شرایط حساس آن دوران این وظیفه را به بهترین وجه،
انجام داد.
مدیریتبحران
از جمله اساسیترین وظایف یک رهبر و مدیر این است که در شرایط خاص
و اضطراری بهترین و حساب شده ترین تصمیم را بگیرد و این از مهمترین
شاخص های یک مدیر است و در حرکت با بصیرت حضرت معصومه(س) به
بهترین شکل اجرا شد زیرا او در بحرانی ترین شرایط و سخت ترین وضعیت،
یعنی زمانی که از یک طرف برادران و خویشاوندان او به شهادت رسیده
اند و خود او هم از بیماری و اندوه رنج می برد ،دقیق ترین و دوراندیشانه
ترین تصمیم را می گیرد و راهی قم می شود و در اینجا می فرماید :از پدرم
شنیدم که قم مرکز شیعیان است .اما رفتن به قم یک تصمیم دفعی و بدون
آینده نگری نبوده بلکه بر اساس یک طرح عمیق و دور اندیشانه و بر پایه یک
استراتژی از پیش طراحی شده بود که قلب تاریخ حیات بشری را نشانه رفته
و آرمان ها و اهداف بلند مدت شیعه را هدف گرفته بود.
صاحبمقامعصمت
واالترین مقام عصمت از گناه و اشتباه مخصوص رسول اکرم(ص) و ائمه
اطهار(ع) و حضرت زهرا(س) است اما شخصیتی چون حضرت فاطمه
معصومه(س) که اطاعت پروردگار کرده و دامن خویش را از رذایل اخالقی
مبرا کرده و به درجه عالی از تقوا و طهارت رسیده است که از نظر عوام و
خواص فردی مصون از گناه به شمار میآید ،برایش مقام طهارت قلبی
متصور است .چنانچه در فرازی از زیارتنامه غیرمعروفه او میخوانیم« :سالم
بر تو ای بانوی پاک و ستایش شده نیکوکردار و هدایتشده پرهیزگار وارسته»
عالوه بر این حضرت امام رضا(ع) که فرمود« :هرکس فاطمه معصومه(س)
را در قم زیارت کند مثل آن است که مرا زیارت کرده است» و این سخن،
شاهدی بر مقام عصمت این بانوی بزرگ است.
صاحبمقامشفاعت
یکی از معتقدات مسلمانان موضوع شفاعت است .در صدر شافعان
روز قیامت ،رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) قرار دارند که این اقتضای
آبرومندی آنان در پیشگاه پروردگار متعال است .بهجز این بزرگان ،منسوبین
خاندان وحی و حتی پیروان مخلص آنان نیز میتوانند به اذن پروردگار
شفاعتکنند.بنابرروایاتمتعددحضرتفاطمهزهرا(س)ازشخصیتهای
شفاعتکنندهنزدپروردگاراست.درروایتیازامامباقر(ع)اینگونهآمدهاست
ّ
که ایشان به جابر فرمود« :ای جابر والله که فاطمه(س) شیعیان و محبان
خود را آن گونه که پرندگان دانههای خوب و سالم را از میان دانههای بد جدا
مینمایند ،انتخاب میکند .بعد از صدیقه طاهره(س) ،از جمله بانوانی
که صاحب یکی از بزرگترین مقامهای شفاعت میباشد ،حضرت فاطمه
معصومه(س)است .امام صادق(ع) در این زمینه می فرماید« :و به شفاعت
او(فاطمه معصومه) ،همه شیعیانم وارد بهشت خواهند شد» و نیز در زیارت
این بانوی برجسته میخوانیم« :ای فاطمه برای من نزد خدا درباره بهشت
شفاعت کن» و این خود نشاندهنده مقام و مرتبه آن شافع روز جزاست.
سرانجام حضرت معصومه (س) در  ۱۰ربیع الثانی  ۲۰۱هجری قمری
پس از تحمل درد و رنج حاصل از بیماری ،در شهر قم دیده از جهان فروبست.
سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه (س) در تقویم ایرانی با عنوان روز
«دختران» نامگذاری شدهاست ،نامگذاریای كه ظاهرش ریشه در ازدواج
نكردن آن حضرت و تجردش دارد و باطنش نیز در پی معرفی الگویی
برجسته برای دختران مسلمان و ب ه ویژه شیعه اهل بیت است.
همچنین دهه اول ماه ذیالعقده دهه كرامت نام گذاری شده است كه
آغازش با والدت حضرت معصومه (س) و پایانش با والدت حضرت ابوالحسن
علی بن موسیالرضا (علیه السالم) میباشد .این دهه یادآور بسیاری از
مطالب عالی و مفاهیم بلند و سازنده و ارزشمند است .دهه كرامت یادآور
لطیفترین عالئق و مهر و وفاهای كمنظیر یك خواهر نسبت به مقام شامخ
و معنوی برادر است.

مدیر کل محیط زیست استان قم مطرح کرد:

تامین نشدن حق آب ه ها ،تهدیدی
برای محیط زیست

مدیر کل محیط زیست استان قم گفت :تامین نشدن حق آبه ،تاالب های قم که
فرصتهای ارزشمند زیست محیطی هستند را به تهدیدی برای ما تبدیل میکند.
سیدرضا موسوی مشکینی در برنامه گفتگوی ویژه با اشاره به اینکه استان قم از
حیث دسترسی به منابع آب و حق آبههای زیست محیطی وابسته به استانهای دیگر
است ،گفت :تاالبهای قم که منابع مهم زیست محیطی هستند ،با تامین نشدن
حق آبهها که مستند به قانون تاالبها است ،به تهدیدی برای محیط زیست تبدیل
میکند.
وی ادامه داد :از نظر جمعیتی نیز استان قم بیش از ظرفیتش جمعیت دارد و این
مسئله فشار زیادی به منابع پایه مثل آب و خاک وارد میکند که به این دلیل این منابع
یا باید تامین شود یا باید ما با این شرایط کنار بیاییم.
موسوی با بیان اینکه ما سه تاالب مهم شامل مره ،حوض سلطان و دریاچه نمک را
در استان داریم ،افزود :به رغم وجود این سه تاالب مهم در استان قم شاهد هستیم که
بخش قابل توجهی از حق آبه این تاالبها تامین نمیشود.
مدیرکلمحیطزیستقم،گفت:تامیننشدنحقآبههایزیستمحیطیقماین
تاالبها را که فرصتهای ارزشمند زیست محیطی هستند برای ما به تهدید تبدیل
میکند.
موسوی مشکینی به ایجاد سد در منابع آب تامین کننده حق آبههای زیست
محیطی قم اشاره کرد و گفت :در باالدست و استانهای مجاور سدهایی بر سر راه
رودخانهها ایجاد شده و مصارفی هم برای آن تعریف شده است و به این دلیل حق
آبهها به استان قم نمیرسد.
وی به سه رود تامین کننده آب استان قم اشاره کرد و افزود :ایجاد سد  ۱۵خرداد بر
سر راه قم رود ،سد الغدیر ساوه در باال دست رودخانه قره چای باعث شده تا از این دو
منبع مهم تقریبا هیچ حق آب ه ای به قم نرسد.
موسوی در ادامه گفت :اندک آبی هم از طریق رودخانه شور از استان تهران به قم
می رسد که همین اندک آب باعث شده تاکنون تاالب مره زنده بماند.
مدیر کل محیط زیست استان با اشاره به مشکل آب در سطح ملی و منطقهای
افزود :بحث آب یک موضوع بسیار مهم و جدی است و در کل کشور این مشکل وجود
دارد ،االن این مشکل حتی بین ایران و سایر کشورها وجود دارد و بعضا کشورهای
همسایه سدهایی در رودخانهها میزنند که حتی یک قطره آب به ایران نمیرسد.
وی تصریح کرد :سیاستگذاران حوزه آب اگر به این موضوع توجه نکنند در آینده
نزدیک با چالشهای بسیار اساسی تری مواجه خواهیم شد.
موسوی مشکینی بیان داشت :پیشنهاد ما این است که در گام اول بر ارتباطات
موجود بازنگری داشته باشیم به این معنا که حق آبه هر بخش را به رسمیت بشناسیم
و آن را تامین کنیم.
مدیرکلمحیطزیستاستانخاطرنشانکرد:تامدتهاچیزیبهنامحق طبیعت
اصال سهمی در اختصاص منابع آب رسمیت نداشت ،اما تجربه نشان داد اگر ما سهم
طبیعت که همان حق آبه زیست محیطی است را ندهیم ،طبیعت آسیب میبیند و ما
را دچار مشکل میکند.
وی به ابالغ قانون تاالبها در سال ۹۶اشاره کرد و گفت :در این ابالغیه یک ظرفیت
قانونی برای مدیریت تاالبها در نظر گرفته شده است ،در این قانون اسم سه تاالب
قم رسما ذکر شده است.
موسوی ادامه داد :از طریق استاندار درخواستی را برای معاون اول رئیس جمهور که
رئیس کارگروه ملی تاالبها هستند ارسال کردیم و تخصیص حق آبه زیست محیطی
تاالبهای قم به خصوص برای دریاچه نمک در خواستار شدهایم.
مدیر کل محیط زیست قم گفت :موضوع تامین حق آبههای زیست محیطی فراتر
از یک دستگاه است و با توجه به قرار گرفتن کشور در کمربند گرم و خشک در سازمان
محیط زیست پیگیر هستیم که محورهای توسعهای که در کشور داریم به نحوی
صورت گیرد که سازگار با شرایط کم آبی باشد.
آیتاللهسعیدی:

تشکیلشبکهمشاوراندرآستانمقدس
بانوی کرامت ضروری است

تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با بیان اینکه باید از نظرات همه عالقه مندان
به اهل بیت(ع) در اداره امور این آستان مقدس استفاده کرد ،گفت :شبکه مشاوران
باید در آستان مقدس تشکیل شود و گروههای مختلف با معاونان و مسئوالن آستان
ارتباطاتمشورتیداشتهباشند.
آیتاللهسیدمحمدسعیدیدرنشستمسئوالناداراتانتظاماتوارشاد،خدمات
زائر و خدمات رواق آستان مقدس بانوی کرامت با اشاره به تقارن دهه کرامت و روزهای
انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد :دهه کرامت در زمان تولیت آیتالله مسعودی
تولیت سابق بنیانگذاری شد و به تدریج توسعه پیدا کرد و در سراسر کشور از میالد
حضرت معصومه سالم الله علیها تا میالد امام رضا علیه السالم به عنوان دهه تعیین
شد تا مردم از فضائل اهلبیت(ع) آگاه شوند و فرهنگ این بزرگواران ترویج شود.
وی با بیان اینکه موالیان اهلبیت(ع) باید به مردم نشان دهند که ما در عزای
اهلبیت(ع) عزادار و در شادی اهلبیت(ع) هم شاد هستیم ،عنوان کرد :مراسم این
دهه در هر شرایطی نباید تعطیل شود و ما این ایام شادی را به همه مردم و خادمان
اینحرمهاتبریکمیگوییم.
نماینده ولی فقیه در استان قم انتخابات را در شرایط کنونی کشور بسیار مهم
دانست و گفت :مشارکت در انتخابات یک تکلیف الهی است و باید هم خودمان در
انتخابات شرکت داشته باشیم و هم مردم را تشویق به حضور کنیم و بدانیم که در بین
نامزدهای انتخاباتی افرادی هستند که اصلح و پاسدار حریم اهل بیت(ع) و پاسدار
خون شهدا هستند و به استقالل و خودکفایی کشور فکر میکنند و برنامه دارند و باید
ما برای رضای خدا اصلح را انتخاب کنیم .وی با بیان اینکه باید دیگران را تشویق به
حضور در انتخابات کنیم ،تصریح کرد :ما هم که در خدمت حضرت معصومه سالم
الله علیها هستیم باید مراقب باشیم و افرادی که در این حرم مطهر وارد میشوند
عالقهمندان به اهلبیت(ع) هستند و باید به آنان خدمت کنیم.
آیت الله سعیدی با بیان اینکه مدیران آستان مقدس باید از ظرفیت نظرات زائران
و خادمان استفاده کنند زیرا آنها به دنبال عزت و رونق بخشیدن به این تشکیالت
هستند ،افزود :همه چیز را همگان دانند و اینطور نیست که یک شخص بتواند همه
چیز را بداند و نباید از مشورت کردن با متخصصان در اداره امور غافل شد.
مدیرکلبهزیستیاستانقمخبرداد:

ادارهبهزیستیدرشهرستانجعفرآباد
تاسیس می شود

مدیر کل بهزیستی استان قم در سفر به شهرستان جدیدالتاسیس جعفرآباد
پیگیریهایمقدماتیراهاندازیادارهبهزیستیشهرستانجعفرآبادراکلیدزد.
مهدی پهلوانی در سفر به شهرستان جدیدالتاسیس جعفرآباد پیگیریهای
مقدماتی راه اندازی اداره بهزیستی شهرستان جعفرآباد را کلید زد.
مدیر کل بهزیستی استان قم در این سفر یک روزه بعد از بازدید از مرکز مثبت زندگی
بهزیستی جعفریه و بررسی فرایند ارائه خدمات بهزیستی به جامعه هدف سازمان در
شهر و روستاهای تابعه به دیدار بخشدار رفت و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جامعه
هدف بهزیستی در شهرستان جدیدالتاسیس جعفرآباد گفت :در حال حاضر حدود
 ۴۰۰پرونده توانبخشی و اجتماعی در مرکز مثبت زندگی جعفریه فعال است و از
خدمات بهزیستی بهره مند هستند و یک مرکز اقامتی معتادین در بخش و ۲مرکز هم
در جاده قم جعفریه به ارائه خدمات درمان اعتیاد مشغول هستند.
وی با اشاره به برآورد جمعیتی افق  ۱۴۰۰شهرستان جعفرآباد (شامل دو بخش
مرکزی و قاهان) گفت :جمعیتی بالغ بر  ۲۵هزار نفر ساکن این شهرستان هستند
و با توجه به مهاجرت معکوس از شهر به روستا و همچنین جمعیت خوش نشین
شهری که تعطیالت آخر هفته یا فصول گرم در مناطق روستایی سکونت مییابند
اتخاذ تدابیر الزم جهت تأمین زیرساختهای خدماتی بهزیستی شامل تأمین زمین،
احداث ساختمانهای مورد نیاز جهت تأسیس اداره بهزیستی شهرستان ،مراکز
مثبت زندگی ،مراکز شبانه روزی اجتماعی ،توانبخشی و پیشگیری و… و تأمین
نیروی انسانی مورد نیاز را مورد تاکید قرارداد .موسوی نیز ضمن استقبال از پیگیری
بهزیستیجهتراهاندازیادارهبهزیستیشهرستان،بااشارهبهتاکیداستاندارمبنی
برتسریعمدیراناستانجهتاستقراردوایردولتیدرشهرستانهایجدیدگفت:در
خصوص راه اندازی بهزیستی شهرستان و همکاری در تأمین زمین یا احداث اماکن
مورد نیاز بهزیستی ،حمایتهای قاطع و پیگیریهای الزم صورت خواهد گرفت.
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رییس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد:

مهمترین چالش اقتصادی کشور

رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره مهمترین چالشهای
اقتصادی ایران گفت :با توجه به اینکه  ۱۰سال است که نامگذاریهای
سال درباره اقتصاد ،تولید و رفع موانع تولید است ،باید تمرکز روی این
بخشها باشد .یعنی حمایت از تولید ،رفع موانع تولید ،رفع موانع زاید و
دست و پاگیر تولید ،افزایش صادرات و رفع مشکالتی صادراتی ،برطرف
کردن موانع صادراتی ،به نظر من موضوعاتی است که باید درباره آنها

صحبت شود و کاندیداها در برنامههای خود باید به آنها اشاره کنند.
محمد الهوتی افزود :کاندیداها به نوعی باید بیان کنند که در حوزه
صادرات چگونه میخواهند رفتار کنند و عدد ناچیز  ۳۶میلیارد دالری
را طی  ۴سال به چه عددی میخواهند برسانند .از سوی دیگر ،با چه
روشی میخواهند تولید را حمایت کنند .آیا فقط سیاست حمایت از
تولید ،ممنوعیت واردات است یا سیاست ایجاد ارزش افزوده در تولید،

یا افزایش راندمان و کارایی واحدهای تولیدی و کاهش هزینههای سربار؟
وی عنوان کرد :از سوی دیگر ،کاندیداها باید بگویند چگونه در حوزه
واردات میخواهند عمل کنند که جلوی قاچاق حدود ۲۰میلیارد دالری
را بگیرند .فقط ممنوعیت وارد که نمیتواند کمککننده حمایت از تولید
باشد؛ چراکه ما شاهد این هستیم که واردات غیررسمی به شدت اتفاق
میافتد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد :همه اینها باید
بهگونهایساماندهیشودوهزینهوارداتمنطقیشودکهدیگرانگیزهای
برای قاچاق وجود نداشته باشد.
برنامهاشتغالکاندیداهاکجاست؟
الهوتی با بیان اینکه کاندیداها در حوزه اشتغال هیچ صحبتی
نمیکنند که چگونه میخواهند اشتغالزایی داشته باشند ،گفت :در
این خصوص عدد اعالم میکنند ،ولی روشهای اشتغالزایی را مطرح
نمیکنند.
وی افزود :به نظر من در این دوره از انتخابات هیچ برنامهای مطرح
نشده و بیشتر شعار داده میشود؛ ضمن اینکه اگر دولتهای قبل
هم برنامه دادند ،نتوانستهاند اجرایی کنند .برای مثال ،دولت یازدهم و
دوازدهم شعار تسهیل فضای کسبوکار را مطرح میکرد ،اما دیدیم که
بیشترین بخشنامهها در این دولت صادر شد و بیشترین لطمه را صادرات
ازتصمیماتیکشبهدید.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد :البته این نکته اهمیت
دارد که شاید در دولت یازدهم و دوازدهم برنامهای ارائه و اجرا نشد ،ولی
حداقل برنامهای و هدفگذاریای وجود داشت.
الهوتی متذکر شد :در حال حاضر جهت کاندیداها در دو طیف
مختلف،تخریبهمدیگراست.یعنیبیشترمیخواهندتخریبکنندتا
اینکه برنامه ارائه دهند و مردم را از روشهای عملکردی خود آگاه کنند
و اطالعات را به مخاطب دهند که بین  ۷کاندیدا ،کدامیک در شرایط
کنونیاصلحتراست.
وی یادآور شد :بعضا مشاهده میشود که برخی کاندیداها میگویند
برنامه  ۱۰۰۰صفحهای و  ۲۰۰۰صفحهای داریم و این برنامهها را روی
سایتگذاشتهایم،امانکتهاینجاستکهجامعهمخاطبینوقتنداردکه
تک تک این برنامهها را مطالعه کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان خاطرنشان کرد:
پرسشهایی که صداوسیما از کاندیداها مطرح میکند ،سطح پایین و
غیرمرتبط است که کاندیداها هم به راحتی از آن عبور میکنند.

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  140060330002000078مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000396مربوط به ابوالقاسم
آرزومندی فرزند علی اصغر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت72مترمربع پالک شماره
فرعی از 2334اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فتحعلی
جعفری فتح صفحه 349دفتر(546م الف)10178
-2رأی شماره  139960330002004759مربوط به پرونده کالسه  1396114430002001604مربوط به حسین
دارابی فرزند محمدحسن درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت84مترمربع پالک شماره
 /1/16اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمدبادی ثبت دفتر
 253صفحه (523م الف)10179
-3رأی شماره  140060330002001995مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002400مربوط به حسین
جعفری فرزند عین اله درقسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 130/90
مترمربع پالک شماره فرعی از  2213اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از علی دوست یوسفی یوسفیان صفحه 106دفتر(227م الف)10180
4رأی شماره  140060330002001991مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002316مربوط به فتحعلیمحمودی دیبا فرزند ترابعلی درقسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
130/90مترمربع پالک شماره فرعی از  2213اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از علی دوست یوسفی یوسفیان صفحه 106دفتر(227م الف)10181
-5رأی شماره  140060330002001994مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002399مربوط به جواد
محمودی دیبا فرزند فتحعلی درقسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
130/90مترمربع پالک شماره فرعی از  2213اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از علی دوست یوسفی یوسفیان صفحه 106دفتر(227م الف)10182
-6رأی شماره 140060330002000024مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001465مربوط به سیدعباس
رضا سجادی فرزند سیدمحمود درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت132مترمربع پالک
شماره فرعی از 1834اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 307
دفتر (549م الف)10185
-7رأی شماره  140060330002000082مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001589مربوط به حسین
برات فرزند غالمعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت79/66مترمربع پالک شماره
فرعی از1865/51اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 574دفتر
(169م الف)10186
-8رأی شماره  140060330002003192مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001937مربوط به مجتبی
شیری یکتا فرزند ملکعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت185/40مترمربع پالک
شماره فرعی از 2217اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ربابه
حسینعلیزادهثبتدفاترالکترونیکی(6580مالف)10189
 -9رأی شماره  140060330002002886مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002342مربوط به حسین
نبی لو فرزند نعمت اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 147/45مترمربع پالک
شماره فرعی از 1956/452اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره
 118071مورخ  74/10/5دفترخانه  18قم(م الف)10190
-10رأی شماره 140060330002002482مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001361مربوط به معصومه
نبی لو فرزند رحمت اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 64/50مترمربع پالک
شماره فرعی از 1753اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
معصومهفاطمیقمی(مالف)10225

-11رأی شماره  140060330002002261مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002524مربوط به حلیمه
خواتون حاجی رحیمی فرزند ابراهیم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60مترمربع
پالک شماره فرعی از 2497اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
طاهره عسگری نیستانک صفحه 112دفتر(401م الف)10226
-12رأی شماره  139960330002011147مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001857مربوط به
محمدرضا محمدی فرزند صالح درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 88/16مترمربع پالک شماره 1945/1/139اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از معصومه میره ثبت در دفتر 169صفحه(276م الف)10227
-13رأی شماره  139960330002011146مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001856مربوط به
منوچهر محمدی فرزند اسداله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
88/16مترمربع پالک شماره 1945/1/139اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از معصومه میره ثبت در دفتر 169صفحه(276م الف)10228
-14رأی شماره 140060330002003029مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000959مربوط به فیض اله
ونکیفراهانیفرزندمحمددرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت28مترمربعپالکشماره
فرعی از1864/22/75اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ورثه
میرزاهدایتعبداللهی(مالف)10284
-15رأی شماره  140060330002001942مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001378مربوط به نیر
بیات فرزند علی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60مترمربع پالک شماره فرعی از
2266/42اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مرتضی جعفری
منش صفحه 296دفتر(204م الف)10286
-16رأی شماره  140060330002002105مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002525مربوط به رقیه
حمیدی همراه فرزند حمزه درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 50مترمربع پالک
شماره فرعی از2302/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از رقیه
محمدیهمراهثبتدفاترالکترونیکی(8806مالف)10286
-17رأی شماره  140060330002002302مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000772مربوط به علی
اصغر ایمانی فرزند فیض اله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
120مترمربع پالک شماره فرعی از 2172اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از محمدحسین صادقی صفحه 119دفتر 533و یوسف امام یاری صفحه 563دفتر(539م الف)10287
-18رأی شماره  140060330002002297مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000771مربوط به
محمد ایمانی فرزند فیض اله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
120مترمربع پالک شماره فرعی از 2172اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از محمدحسین صادقی صفحه 119دفتر 533و یوسف امام یاری صفحه 563دفتر(539م الف)10288
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد
با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی
داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم
و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی
تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد سرآمد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/22:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/04/07:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  139960330001014992مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001752مربوط به حسن
خانی راد فرزند کوچکعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  49/50مترمربع پالک شماره  10980اصلی واقع
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  134994مورخ  1394/08/27دفترخانه  7قم(م الف
)10177
 -2رای شماره  139960330001015129مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001467مربوط به جواد یزدی
زادگان فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 329/47مترمربع پالک شماره  9488اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  277صفحه (303م الف )10183
-3رای شماره  140060330001000375مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001918مربوط به اکبر
فریادپور فرزند امیر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت64مترمربع پالک شماره 4096/37اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  378صفحه  544به موجب سند قطعی  5721مورخ
 1399/07/14دفترخانه  78قم(م الف )10184
-4رای شماره  140060330001000671مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001474مربوط به حسین
فرجی نیا فرزند علی محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/62مترمربع پالک شماره 10251/597اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم به موجب سند قطعی  7393مورخ  87/06/24دفترخانه  31قم(م الف
)10187
-5رای شماره  140060330001000866مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001798مربوط به صبیح

کاوری فرزند رمضان در ششدانگ به مساحت 65/38مترمربع پالک شماره 10391/21اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مشاعی صادره در دفتر  368صفحه  74و به موجب سند قطعی شماره  13732مورخ
 1399/11/19دفترخانه  102قم(م الف )10188
-6رای شماره  140060330001000352مربوط به پرونده کالسه  1397114430001000927مربوط به رمضانعلی
حسنیفرزندعلیدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت120مترمربعپالکشمارهباقیمانده 3فرعیاز 11134اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی در دفتر  293صفحه  119و به موجب سند قطعی
 42958مورخ  1368/09/11نسبت به  60سهم و به موجب حصر وراثت دادنامه شماره  9909972523202016شعبه
 32حقوقی شورای حل اختالف قم و مبایعه نامه عادی طی وارده  1/18251مورخ  99/09/19نسبت به  60سهم(م الف
)10191
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 اقتصاد سرآمد)
نوبت اول1400/03/22:
نوبت دوم1400/04/07 :
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

مدیرکلدفترسرمایهگذاریوزارتصنعتتاکیدکرد:

شرایط یکسان صدور مجوز برای همه
متقاضیانمجوزهایصنعتیومعدنی

مدیرکلدفترسرمایهگذاریوامورطرحهایوزارتصنعت،معدنوتجارتباتاکیدبر
وجود شرایط یکسان صدور مجوزهای صنعتی و معدنی در کشور برای همه متقاضیان،
گفت :شرایط و ضوابط مربوط به صدور مجوزها ،به صورت عمومی اطالعرسانی
میشود.
«علیرضا هادی» با تکذیب شایعههای مربوط به ایجاد رانت در صدور مجوزها ،بر
رعایت ضوابط قانونی در روند صدور مجوزهای صنعتی و معدنی تاکید کرد.
وی گفت :همه مجوزهای صنعتی و معدنی در کشور بر اساس ضوابط مشخص شده
که به صورت عمومی و از طریق وبگاه وزارت صنعت به اطالع همه ذینفعان رسیده و در
هنگام ثبت درخواست نیز به صورت الکترونیکی مجدد به اطالع ایشان میرسد ،فقط
بهصورتالکترونیکیودرسامانه بهینیابصادر میشود.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و امور طرحهای وزارت صنعت بیانداشت :در مرحله
صدور مجوز ،اهلیتسنجی متقاضی الزامی نیست تا موجب تاخیر در صدور مجوز
نشده و زمینه احتمالی ایجاد رانت و فساد نیز به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی ادامهداد :در فرآیند صدور مجوزهای مربوط به وزارت صنعت ،ضوابط مربوط
به خوراک و ماده اولیه ،مسائل زیستمحیطی ،موضوعات و مباحث مربوط به
زیرساختها و سایر موارد ،به صورت عمومی اطالعرسانی میشود و از این نظر تفاوتی
بینمتقاضیانمختلفوجودندارد.
به گزارش ایرنا ،بررسی آمارهای منتشره رسمی وزارت صنعت ،معدن و تجارت حاکی
است در فروردینماه امسال  ۲هزار و  ۹۴فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که در
مقایسه با فروردین ماه  ۹۹رشد ۱۶۲.۱درصدی نشان میدهد.
همچنین در فروردینماه  ۱۴۰۰تعداد  ۷۰فقره پروانه اکتشاف معدنی ۲۱ ،فقره
گواهی کشف و  ۲۳فقره پروانه بهرهبرداری معدنی صادر شد .این آمارها در مقایسه با
فروردین ماه  ۹۹به ترتیب رشد  ۱۱۲.۱درصدی ،افزایش  ۶۱.۵درصدی و افت ۴.۲
درصدی نشان میدهد.
مدیرعاملتوانیر؛

بیش از ۲هزار مرکز غیرمجاز
رمزارزشناساییشد

مدیرعامل شرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت :از سال گذشته تاکنون
آمار مراکز استخراج غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شده به  ۲هزار و  ۸۰۰مرکز
رسیده است .
" محمدحسن متولی زاده" افزود:تنها در یک هفته گذشته  ۲۹مرکز استخراج
غیرمجاز رمز ارز شناسایی شده است.
وی ادامه داد :همه مراکز شناسایی شده شخصی و متعلق به افراد بوده اند.
مدیرعامل توانیر درباره نحوه شناسایی مرکزهای غیرمجاز استخراج رمز ارز
خاطرنشان کرد :ابعاد این دستگاه ها کوچک است و در عین حال افراد از راه های
پیچیده ای به تامین برق غیرقانونی این دستگاه ها مراکز یا دستگاه ها استفاده می
کنند که کار شناسایی را سختتر می کند  .متولی زاده گفت :بیشتر این مراکز از برق
غیرمجاز استفاده می کنند و باعث فشار مضاعفی به شبکه می شوند.
وی نوسان های قیمتی رمزارزهارا یکی از مهمترین دالیل سوق پیدا کردن افرد به
سمت رمزارزها برشمرد .مدیرعامل توانیروی درباره اینکه میزان استخراج رمزارزها
در ایران چقدر است ادامه داد  :ما براساس اطالعات مراکز بین المللی که استخراج
رمزارزها در جهان را رصد می کنند ،صحبت می کنیم و برپایه آمارهای این مراکز۱۰ ،
درصد از کل ماینینگ جهان در ایران انجام و حدود  ۲هزار مگاوات را شامل می شود.
متولی زاده با اشاره به این که امسال شاهد رشد  ۲۰درصدی مصرف برق هستیم،
افزود :این میزان رشد در تاریخ صنعت برق ایران و شاید جهان بی سابقه باشد.
وی با اشاره به این که در چندروزی که خاموشی داشتیم ۹۵ ،درصد از برق کشور
تامین شد و تنها ۵درصد قابل تامین نبود ،گفت :ما همه سعی خودرا برای جلوگیری از
قطعی برق انجام می دهیم ولی بدون همکاری مردم این کار امکان پذیر نخواهد بود.
مدیرعامل توانیربا اشاره به نقش سازنده رسانه ها در آگاه سازی مردم گفت :اگر همه
در تنظیم درجه دمای کولرهای گازی روی ۲۵درجه یا استفاده از دور کندکولرهای آبی
با صنعت برق همکاری و حتی یک المپ اضافی را خاموش کنیم ،مشکلی در تامین
برق وجود نخواهد داشت.
مقاممسئولارشدبانکی:

رقمفعلیواممسکنپاسخگوی نیاز
خریداراننیست

رئیسهیئتمدیرهبانکتخصصیبخشمسکنگفت:مبلغفعلیتسهیالتخرید
مسکن ،امروزه پاسخگوی بازار مسکن نبوده و لذا باید موانع قانونی افزایش سقف
تسهیالت از طریق رایزنی با مراجع ذیربط رفع شود.
عیسی کاظم نژاد با بیان اینکه بانک یک بانک تخصصی هستیم ،گفت :این بانک
دولتی بیش از  ۸۰سال قدمت دارد و در طول خدمت سالیان گذشته ،تمام اقدامات
و تالش خود را در راستای تأمین مسکن اقشار متوسط و کمدرآمد به کار گرفته است.
وی با اشاره به مشارکت بانک عامل بخش مسکن در طرحهای بزرگ ملی افزود :در
این زمینه بانک بنا به وظیفه ذاتی و سیاستهای کالن ابالغی ،چندین طرح بزرگ و
ملی را اجرا کرده است که یکی از این طرحهای بزرگ ،مشارکت در تأمین مالی پروژه
بزرگ مسکن مهر است.
رئیسهیئتمدیرهبانکتخصصیبخشمسکنباتأکیدبراینکهباتأمینمالیبانک
مذکور ،بیش از  ۲میلیون واحد مسکونی مهر تعیین تکلیف شده است ،گفت :تعداد
اندکی از واحدهای مسکن مهر نیز باقی مانده است که با تالش بانک نسبت به تعیین
تکلیف این واحدها نیز در اسرع وقت اقدام خواهد شد.
کاظم نژاد ادامه داد :در عین حال عالوه بر اینکه بانک کارنامه خوبی در حوزه تأمین
مالی مسکن مهر از خود بهجای گذاشت ،در حوادث غیرمترقبه ،مسکن روستایی و
بافت فرسوده نیز اقداماتی در راستای تأمین مالی واحدهای موصوف صورت گرفته و
بانک توانسته بخشی از اقشار کمدرآمد جامعه را با اجرای چنین طرحهایی صاحب
مسکنوسرپناهکند.
وی همچنین گفت :در کنار همه این طرحها ،باوجود تنگناهای مالی ،بانک در طرح
اقدام ملی مسکن نیز مشارکت داشته ،به طوری که پروژههای احداثی در قالب طرح
موصوف توسط منابع واریزی متقاضیان و همچنین منابع داخلی بانک تأمین مالی
شده و احداث میشوند.
رئیس هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن ،با اظهار امیدواری از کسب کارنامه
موفق توسط بانک تخصصی مسکن در سال  ،۱۴۰۰در خصوص برنامهها و
سیاستهای آینده بانک گفت :در کنار تأمین مالی ،باید به مسائل قانونی و تکالیف
هم توجه کرد.
وزیر نیرو خبرداد:

دسترسی ۹میلیوننفرجمعیت
روستایی به آب پایدار
وزیر نیرو گفت :درحالی که در بخش آب روستایی پیش از فعالیت دولت تدبیر و امید
فقط یک میلیون نفر به آب پایدار دسترسی داشتند ،در این دولت  ۹میلیون نفر به این
جمعیتاضافهشد.
«رضا اردکانیان» روز پنجشنبه در دهمین پویش #هرهفته_الف_ب_ایران و افتتاح
چهار پروژه صنعت آب و برق در سه استان هرمزگان ،ایالم و کرمانشاه با حضور
رییسجمهوری افزود :از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ،بهطور متوسط هر هفته
 ۳۰روستا به شبکه آب سالم و پایدار متصل شد.
ن داشت :در این دولت بهطور متوسط هر  ۲ماه یک بار یک تصفیهخانه آب و
وی بیا 
هر ماه یک تصفیهخانه فاضالب به بهره برداری رسید.
اردکانیان ادام ه داد :در  ۴۲سال پس از پیروزی انقالب ۵۶ ،سد مخزنی در مناطق
مرزی کشور روی رودخانه یا در حوضه آبریز مشترک به بهره برداری رسید که از این
تعداد ،نیمی در دولت تدبیر و امید مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی خاطرنشانکرد  :در روز جاری  ۶هزار و  ۸۰۰هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در
منطق گرمسیری در استانهای ایالم و کرمانشاه به بهره برداری میرسد و در این دولت
تاکنون ۳۴۵هزار هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی (متوسط هر ماه سه هزار و۵۰۰
هکتار) به بهرهبرداری رسیده است.
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اشتباه در زدن سرویس کاردست شاگردان الکنوداد؛

پیروزی سخت آلمان مقابل ایران

رئیس هیات بدنسازی و پرورشاندام استان قم خبرداد:

اعزام ورزشکاران بدنسازی قم
به  6رویداد مهم کشوری

رئیس هیات بدنسازی و پرورشاندام استان قم از اعزام ورزشکاران این هیات
به مسابقات پرورشاندام و بادی کالسیک ،فیزیک ،فیزیک کالسیک و ماسکوالر
قهرمانیکشورخبرداد.
سعیدآمدهازبرگزاریرقابتهایانتخابیتیمملیدررشتههایمختلفخبرداد
و اظهار کرد :این مسابقات برای رشتههای پرورشاندام و بادی کالسیک ،توسط
فدراسیون روزهای سیزدهم تا پانزدهم مرداد ماه به میزبانی کرمان برنامهریزی
شده است.
وی همچنین به مشخص شدن زمان و میزبان رقابتهای سه رشته دیگر اشاره
و ابراز کرد :پیکارهای فیزیک ،فیزیک کالسیک و ماسکوالر قهرمانی کشور نیز از
 ۲۰تا  ۲۲مرداد ماه به میزبانی هیات بدنسازی و پرورشاندام استان فارس در
شیراز برگزار خواهد شد و تمام ورزشکاران قمی که خود را برای این مسابقات آماده
میکنند باید هر چه زودتر به منظؤر دریافت گذرنامه اقدام کنند زیرا به افرادی که
فاقد گذرنامه باشند به هیچ عنوان اجازه رقابت در این دوره داده نخواهد شد.
رئیس هیات بدنسازی و پرورشاندام استان قم در ادامه به اطالعیه کارگاه
کارورزی به منظور دریافت مدارک مربیگری اشاره کرد و افزود :با توجه به آخرین
ابالغ فدراسیون در تاریخ  29دیماه سال قبل و بر اساس آییننامه برگزاری
دورههای مربیگری وزارت ورزش و جوانان ،قبول شدگان دورهها باید پس از اعالم
قبولی از طرف فدراسیون ،به مدت  50ساعت دوره کارورزی خود را زیر نظر هیات
استانبگذرانند.
وی خاطرنشان کرد :به واسطه شرایط پیش آمده بر اساس شیوع ویروس کرونا
امکان اجرای این ابالغ وجود ندارد و هیات برای انجام کارورزی نفرات قبول شده
اقدام به برگزاری کارگاه عملی کارورزی زیر نظر فدراسیون خواهد کرد تا داوطلبان
بعد از گذراندن این کارگاه یک روزه و شرکت در مصاحبه نهایی و کسب تاییدیه که
توسط فرد دارای باالترین درجه مربیگری در استان از ایشان انجام خواهد شد،
مدرک مربیگری خود را دریافت کنند.
آمده ابراز کرد :آقایان و بانوان قبول شده در دوره مربیگری بدنسازی سال
 ،97آزمون مجدد فدراسیون در سال  ،98دوره مربیگری فیتنس سال  98و دوره
مربیگری بدنسازی سال  99باید مدارک خود را به هیات تحویل دهند تا بتوانند
در لیست کارگاه کارورزی هیات در هفته سوم خرداد ماه حضور یافته و بعد از آن
حکم مربیگری خود را بگیرند .رئیس هیات بدنسازی و پرورشاندام استان قم
بیان کرد :افرادی که در دوره مربیگری درجه دو پرورش اندام سال  ۱۳۹۸پذیرفته
شدهاند نیاز به گذراندن دوره کارورزی ندارند و فقط با شرکت در مصاحبه و کسب
تاییدیه میتوانند احکام خود را دریافت کنند اما باید با هماهنگی قبلی به منظور
مصاحبه به دفتر آموزش هیات بروند.
آمده از مهیا شدن برگزاری یک دوره آزمون این هیات برای ورزشکاران خبر داد
و بیان کرد :با توجه به شرایط کرونایی استان قم که با تغییر وضعیت کرونایی به
رنگ زرد روبهرو هستیم ،امکان برگزاری آزمون حضوری فراهم شده ،بنابراین تمام
داوطلبهای آزمون مجدد فیتنس که در سال  ۹۹در سایت فدراسیون ثبتنام
کردهاند خود را برای آزمون حضوری در اواخر خرداد ماه آماده کنند.

تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی هفته سوم رقابتهای لیگ ملتها در
شرایطی مقابل آلمان تن به شکست داد که ملیپوشان کشورمان در حساسترین
شرایط در زدن سرویس مرتکب اشتباهاتی شدند .برپایه این گزارش ،مرحله
مقدماتیسومیندورهرقابتهایلیگملتهایوالیبالبهمیزبانیایتالیادرحال
برگزاری است .تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی هفته سوم جمعه از ساعت
 ۱۲:۳۰مقابل تیم ملی آلمان صف آرایی کرد .با تصمیم والدیمیر الکنو ،سعید
معروف ،محمد موسوی ،مسعود غالمی ،آرمان صالحی ،میثم صالحی ،میالد

عبادی پور و صابر کاظمی بازیکنان شروع کننده برای ایران بودند.
ست نخست؛  ۲۵بر  ۲۳به سود ایران
آلمانیها در شروع ست نخست ۴اختالف امتیاز پیش افتادند تا با نتیجه ۶بر۲
تیم برتر زمین باشند ،در این زمان الکنو درخواست تایم استراحت داد تا وقفهای
در امتیاز گیری آلمانیها به وجود آورد ،همین وقت کمک بسیاری به تیم ملی
کرد و در ادامه ملیپوشان با جبران اختالف امتیاز بازی را در امتیاز  ۷برابر کردند و
سپس اسپک میثم صالحی ایران را در نخستین تایم استراحت فنی با نتیجه  ۸بر

در گفت و گو با کارشناسان فوتبال مطرح شد:

مسیر پیروزی بر عراق؛ امتیاز مهمتر از بازی تاکتیکی

شاهرخبیانی:

یکیازبهتریننسلهای
تیم ملی فوتبال را داریم

پیشکسوت فوتبال ایران گفت :ما یکی از بهترین نسلهای تاریخ فوتبال ایران
را در اختیار داریم و اکثر نفرات ما در اروپا به صورت ثابت بازی میکنند و تجربه
باالییدارند.
«شاهرخ بیانی» با اشاره به پیروزی تیم ملی مقابل بحرین اظهار داشت  :مهم سه
امتیاز بازی بود که به آن رسیدیم ،پیروزی مقابل بحرین برای ما از اهمیت زیادی
داشت.
وی افزود :با توجه به اینکه تیم ملی در بازی رفت به بحرین باخته و آن حاشیهها
ایجاد شده بود همه بازیکنان انگیزه فراوانی داشتند تا این مسابقه را با پیروزی
به پایان برسانند .پیشکسوت فوتبال ایران خاطرنشان کرد :ما یکی از بهترین
نسلهای تاریخ فوتبال ایران را در اختیار داریم و اکثر نفرات ما در اروپا به صورت
فیکس بازی میکنند و تجربه باالیی دارند.
بیانی تصریح کرد :سامان قدوس با حضورش در زمین عملکرد خیلی خوبی از
خود بر جای گذاشت و توانست نقش مهمی در پیروزی ایران ایفا کند ،بله طور
حتم حضور او در ترکیب ثابت میتواند به سود تیم ما در بازی با عراق باشد.
وی تاکید کرد :اگرچه قدرت عراق قابل قیاس با بحرین نیست و آنها به مراتب
قدرتمندتر هستند اما ملیپوشان ایران این شانس را خواهند داشت تا برد با ارزش
دیگری را به دست آورند.
بازیکن اسبق تیم ملیدر پایانگفت:فراموش نکنیمصعود به جام جهانیباعث
پیشرفت فوتبال ایران میشود و همه باید کمک کنند و دعا کنیم تا از این مرحله
حساس به سالمت عبور کنیم.
روزنامه الشرق قطر خبر داد :

الغرافه قطر به دنبال استراماچونی و قائدی

روزنامه الشرق قطر خبر داد که باشگاه الغرافه به دنبال به خدمت گرفتن
سرمربی پیشینو مهاجم تیماستقالل تهران است.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ،این روزنامه قطری مدعی شد :آندره استراماچونی
به هدایت الغرافه نزدیک شده است و به زودی برای انجام توافق نهایی وارد دوحه
خواهدشد.
همچنینباشگاهالغرافهکهقصدجذببازیکنانخارجیبرایتقویتتیمخودرا
دارد ،به جذب مهدی قائدی عالقه نشان داده است .گفته شده استراماچونی هم
از مدیران باشگاه خواسته است که این بازیکن را به خدمت بگیرند.
استراماچونی در اوایل فصل گذشته هدایت استقالل را بر عهده داشت و در آن
مدت قائدی عملکرد خوبی زیر نظر این مربی ایتالیایی ارائه کرد.

 ۷پیش انداخت .سرویسهای خوب ایران در ادامه اختالف امتیاز را به سود ملی
پوشان کشورمان همراه داشت و دومین تایم استراحت فنی نیز با نتیجه ۱۶بر۱۴
به سود شاگردان الکنو همراه شد .در نهایت ست نخست با نتیجه  ۲۵بر  ۲۳به
سود ایران به پایان رسید.
ست دوم؛  ۲۵بر  ۲۰به سود آلمان
بازی در ست دوم برای دو تیم پایاپای و برابر آغاز شد و آلمانی ها موفق شدند
نخستین تایم استراحت فنی را با نتیجه  ۸بر  ۶پشت سر بگذارند .در ادامه
اشتباهات ملیپوشان ایران و دفاع خوب آلمان اختالف  ۵امتیاز را به سود
شاگردان جیانی به وجود آورد و دومین تایم استراحت فنی با نتیجه  ۱۶بر  ۱۱به
سود آلمان همراه شد .دفاع ناقص ملیپوشان و سرویسهای بد ایران باعث شد تا
دومین ست با نتیجه  ۲۵بر  ۲۰به سود آلمان همراه شد.
ست سوم؛  ۲۵بر  ۱۹به سود آلمان
اشتباهات مکرر ملی پوشان ایران و روند خوب آلمانی ها در ست دوم باعث شد
تا نخستین تایم استراحت فنی با ۵اختالف امتیاز و با نتیجه ۸بر ۳به سود آلمانی
ها همراه شود .برتری آلمانی ها در دفاع و حمله اختالف امتیاز را افزایش داد تا
دومین تایم استراحت فنی نیز با نتیجه  ۱۶بر  ۸به سود حریف همراه شود .در
نهایت ست سوم با نتیجه  ۲۵بر  ۱۹به سود آلمان همراه شد.
ست چهارم؛  ۲۵بر  ۱۹به سود ایران
شروع ست چهارم با تشویق بازیکنان ذخیره ایران و روحیه دادن به تیم ملی آغاز
و همین به اعتراض آندره جیانی همراه شد الکنو در پاسخ او را به سکوت دعوت
کرد .روحیه خوب بازیکنان ایران با عثرات نخستین ساعت فنی با نتیجه ۸بر ۵به
سود تیم ملی همراه شود .نکته جالب در ست چهارم تشویق بازیکنان آلمان بود
که آنها نیز در واکنش به روحیه خوب بازیکنان ذخیره تیم ملی ایران به وجود آمد.
پوشان ایران اختالف امتیاز خود را حفظ کردند تا دومین تایم استراحت فنی نیز
با نتیجه  ۱۶بر  ۱۴به سود شاگردان الکنو به پایان رسد .دفاع خوب ایران در ست
چهارم باعث شد تا ایران این ست رابا نتیجه ۲۵بر ۱۹با پیروزی پشت سر بگذارد تا
تکلیف برنده بازی به ست پنجم کشیده شود.
ست پنجم؛  ۱۵بر  ۱۳به سود آلمان
سرنوشت بازی به ست پنجم کشیده شد و آلمان در ابتدا تیم برتر زمین شد و با
نتیجه  ۶بر ۳از ایران پیش افتادند اما در ادامه اسپک خوب عبادی پور و سرویس
خوب امیرحسین اسفندیار باعث شد تا اختالف امتیاز به عدد  ۱برسد و آندره
جیانی درخواست تایم استراحت دهد .در نهایت ست پنجم با نتیجه ۱۵بر ۱۳به
سود آلمان به پایان رسید.

مجیدروانستان
همانگونه که مرتضی محصص در گفتوگو با ایرناپالس اشاره
کردهبودتیمملیدرنیمهمربیانبامدیریترختکنوهمچنین
اختیار دادن به بازیکنان توانست در موقعیت صعود به مرحله
بعدی قرار بگیرد .اکنون برای جدال سرنوشتساز ایران و عراق
چه باید کرد؟ به گزارش ایرناپالس ،کارشناسان فوتبال بر این
عقیدهاند که تیم ملی عالوه بر داشتن بازیکنان تکنیکی ،از
نظر بدنی هم در شرایط خوبی قرار دارد و همانند بازی با بحرین
میتوانیم عراق را شکست دهیم تا بهعنوان تیم نخست گروه
راهی مرحله دوم شویم.
اللهوردی :از جهنم درآمدیم رفتیم به بهشت
جواد اللهوردی ملیپوش اسبق کشورمان پس از پبروزی تیم
ملی مقابل بحرین به ایرناپالس گفت« :مهمترین اصل برای
یک تیم فوتبال ،اصل استقرار بازیکنان در زمین بازی است.
یعنی اگر هر بازیکنی در حمله و دفاع سر جای خود باشد آن
تیم بدون مشکل خواهد بود .نیمه نخست دیدار با بحرین
چنگی به دل نمیزد و انگار بازی یک طرفه است و ما اسیر
بحرینیها بودیم .بازی و ابتکار عمل در نیمه اول دست بحرین
بود و یکی ،دو موقعیت خطرناک هم ایجاد کردند .اما بین دو
نیمه چه اتفاقی افتاد؟! شاید در نیمه اول ستاره زمین وحید
امیری بود؛ خیلی قشنگ بازی کرد ،توپ را خیلی خوب حفظ
میکرد و پاسهای قشنگ داد تا او را مصدوم کردند و تعویض
شد».
فوتبال کامل در نیمه دوم
وی ادامه داد« :در نیمه دوم ،فوتبال کاملی را از تیم ملی
دیدیم؛ فوتبالی که پاسها سریعتر و بهموقع بود ،بازی را در
اختیار گرفتیم ۳ .گل در منامه زدن یعنی باید بازی خوبی
انجام داده باشیم .از جهنم درآمدیم رفتیم به بهشت که داستان
نیمه اول و دوم است! ما در نیمه اول به هیچ عنوان در حد نام
خود بازی نکردیم ،عدم توانایی بازیکنان ما مشهود بود .نباید
فراموش کنیم که تیم ما اردوی کوتاه مدتی را گذراند و این

نمیتوانستبرایمقابلهباحریفانکافیباشد.
میالد محمدی در این دیدار خیلی ضعیف بود و کادر فنی
بهدرستی این ضعف را دید و بین دو نیمه با آوردن سامان قدوس
و به کار گرفتن در پست اصلیاش و بردن احسان حاجصفی
به دفاع چپ پست تخصصیاش ،توپ و میدان را در اختیار
گرفت و شاهد فوتبالی به مراتب زیباتر از نیمه اول بودیم .سامان
قدوس فوقالعاده بود و یکی از بهترین بازیهای خود را انجام
داد و از نظر من چهره شاخص میدان بود».
دینورزاده :رسانهها حقیقت را برای مردم و بازیکنان بنویسند
مهدی دینورزاده کاپیتان اسبق تیم ملی کشورمان به
ایرناپالس گفت« :قبل از پرداختن به بازی با بحرین باید به
گذشتهها برگردیم .بحرین تیمی نبود که بخواهد برای فوتبال
مامشکلسازشود.متاسفانهبهخاطرنتایجبازیهایدوررفت،
بازی با بحرین برای ما حساس شد .ضمن آنکه چند سالی هم
میشود که وقتی با این تیم در بحرین بازی میکنیم آنها برای
ما حاشیه درست میکنند .حتی معتقدم بازی رفت با بحرین
را هم ما باید میبردیم ولی باختیم .از طرفی کرونا باعث شد
بازیها در یک کشور متمرکز برگزار شود و به ناحق میزبانی
به بحرینیها رسید و همین موضوع خود به خود باعث شد تا
دلهره بین اهالی فوتبال و مردم بیشتر شود».
مردمبهفکربازیتاکتیکینباشند
پیشکسوت فوتبال افزود« :در بازی با هنگکنگ ما بازی
خوبی ارائه ندادیم ولی نتیجه گرفتیم؛ میخواهم بگویم در
این چهار بازی که دو دیدار آن انجام شده ،مردم به فکر بازی
تاکتیکی نباشند ،مهم نتیجه گرفتن است که میتوانیم به آن
دست یافته و به مرحله بعد صعود کنیم .در دور بعد تیمهای
معتبروباتاکتیکحضوردارندوآنجابایدبهاینمهمبیاندیشیم.
در دیدار با بحرین در نیمه اول بازیکنان ما با حوصله فوتبال
کردند و در نیمه دوم از داشتههای فنی خود بخوبی استفاده
کرده و  ۳گل به بحرین زدند .نمیخواهم بگویم زیاد هم خوب
بازی کردند ،ولی از داشتههای فنی خود خوب استفاده و
موقعیتها را به گل تبدیل کردند و تا بازی با عراق خیال ما

آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه آقای حسین یزدلی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی گواهی شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره یک کهک مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت دویست و بیست و نه متر و بیست و پنج دسیمتر مربع پالک شماره  1390فرعی مفروز و مجزی از 33
اصلی واقع در بخش پنج حوزه ثبتی که سند مالکیت آن در صفحه  329دفتر جلد  18متمم ذیل ثبت  3610به شماره چاپی  0697481سری ب سال  85بنام آقای
حسین یزدلی فرزند علی محمد صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده طبق وارده شماره  140021730004000205مورخ یکم خرداد ماه یک هزار چهارصد
اعالم نموده سند مالکیت پالک فوق به علت اسیاب کشی مفقود شده است لذا در اجرای ماده  120آئین نامه قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نسبت
به پالک فوق الذکر را نموده است بدین وسیله مراتب در یک نوبت جهت اطالع عموم آگهی میگردد تا چنانچه هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا
مدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود میباشد اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی با ارائه اصل سند مالکیت و یا سند انتقال به اداره ثبت اسناد
و امالک کهک تسلیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضاء مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی و یا در صورت وصول اعتراض و عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند
انتقال نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک وفق مقررات اقدام خواهد شد( .م الف)14073
سعید عبدالهی –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
-------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
آقای یعقوبعلی شاه محمدی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت تکبرگی ششدانگ پالک 2382/69اصلی واقع در بخش 2ثبت قم
در صفحه 23دفتر 460ذیل ثبت 83705بشماره سریال 034669الف 89بنام یعقوبعلی شاه محمدی صادره وتسلیم شده که در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته
که 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 )14066
عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
-------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
خانم صدیقه دهقانی احمدآبادی طیوکالت شماره 16/9/1399-36967دفتر 55قمبا ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنینمودهو اعالم

راحتباشد».
فوتبال ما به عراق نمیخورد
دینورزاده درباره بازی عراق گفت« :از لحاظ فوتبالی ،فوتبال
ما به هم نمیخورد و همیشه بازی ما با آنها گره میخورد .تنها
ُحسن این دیدار این است که اگر عراق به ما ببازد ،آنها نیز
شانس صعود بهعنوان تیم دوم را دارند .پس بنابراین این دیدار
دو حالت دارد؛ یا بیتفاوت میآیند که این خیلی بعید است؛
آنهاباانگیزهکاملمیآیندوبهعقیدهمن،همینانگیزهکامل
آنها موجب میشود تا بازیکنان ما مصمم به مصاف عراق بروند
و انشاءالله با دست پر زمین بازی را ترک میکنند.
از رسانهها میخواهم رسالت خود را به خوبی انجام بدهند
و از تیم ملی بهدرستی حمایت کنند و غلو نکنند؛ حقیقت را
برای مردم و بازیکنان بنویسند .بزرگنمایی نکنند و یا بازیکنان
را کوچک نکنند .اگر ما مثل بازی با بحرین با انگیزه بازی کنیم
پیروزی بر عراق دور از دسترس نیست .چون تیم ملی کنونی ما
از همیشه بهتر بوده و نفرات خوبی در اختیار داریم و میتوانیم
نتیجهای بگیریم که تاکنون در تاریخ بازیهایمان با عراق
نگرفتهایم .تیم ما با وجود جوانی ،پختهتر هستند و خیلی از
آنها در اروپا بازی میکنند و این کمک میکند تا راحت به آنچه
که استحقاقش را داریم دست پیدا کنیم».
جاللی:قابلیتهایبدنیبازیکنانماباالست
مجید جاللی مربی باسابقه فوتبال ایران درخصوص پیروزی
ایران برابر بحرین به ایرناپالس گفت« :تیم ما تیم بسیار خوبی
است و جایی نگرانی ندارد؛ آن هم در مقابل تیمهایی که یک
تیم متوسط در سطح فوتبال آسیا هستند .فقط روی فضای
روانی بازی و تجربیات گذشته باعث شده بود تا بازی از حدی
از خود ،بیشتر حساس و موجب نگرانی اهالی فوتبال و مردم
شود .به لحاظ نفرات به مراتب بهتر از حریف بودیم و خیلی
مسلط بازی کردند .شاید در شروع بازی به دلیل همان فضایی
که دربارهاش حرف زدیم حساس شده بود و بازیکنان ما را
تحتتاثیر قرار داده بود اما ک م کم به بازی مسلط شدند و کار
خود را خیلی خوب انجام دادند .آنچه در این بازی دیدیم به غیر
از برتری تکنیکی ،قابلیتهای بدنی بازیکنان ما بود؛ حتی در
بازی با هنگکنگ هم این قابلیتها دیده شد .هرچه بازی رو
بهجلو میرفت ،تیم ما مسلطتر میشد و حتی گلهای خود را
در اواخر بازی زدیم .نیمه دوم به مراتب بهتر هستیم .بازیکنان
ذخیر ه ما نیز تاثیرگذار بازی کردند .آنها بازیکنانی هستند که
شایستهحضوردرترکیباصلیرادارندامابهدلیلتراکمبازیکن
بیرونمیمانند».
عراقرامیتوانیمببریم
پیشکسوت فوتبال درباره حضور سامان قدوس تاثیرگذاری او
و همچنین بازی با عراق نیز افزود« :فضایی بین احمد نوراللهی

با سردار آزمون و مهدی طارمی وجود داشت و بازیسازی ما به
نتیجه نمیرسید .کادر فنی به خوبی این ایراد را دید و با آوردن
سامان قدوس در آن فضا بهتر شدیم و دیدید به ۳گل هم دست
یافتیم .سامان قدوس با تجربهای که داشت توانست مسلط و
خوب بازی کند.
به اعتقاد من اگر بازیکنان ما فضای بازی را خیلی احساسی
نکنند ،حساس نکنند و خیلی سخت نگیرند ،در برابر عراق هم
میتوانیم برنده از میدان خارج شویم .در شرایط کنونی زمانی
نیست که ما بخواهیم تیم را بیش از حد تمجید و یا تجلیل
کنیم ما باید تیم را به حال خود بگذاریم .بازیکنان همگی خوب
هستند و تمرکزشان روی کارشان باشد میتوانند کار را خوب
پیشببرند».
معمار:فوتبالعراقشبیهماست
محمود معمار مدافع اسبق تیم ملی نیز در رابطه با دیدار
ایران و بحرین به ایرناپالس گفت« :بدون در نظر گرفتن نیمه
اول ،در مجموع خوب ظاهر شدیم و به یک برد با ارزش دست
پیدا کردیم .البته نباید از برخی اشتباهها براحتی عبور کنیم.
چیدمان ما در نیمه اول اشتباه بود .حتی خوششانس هم
بودیم که بحرین نتوانست از این فرصت استفاده ببرد .در نیمه
دومباتعویضیکهانجامدادیمکمیبهترشدیموحریفراتحت
فشار قرار دادیم و به گل رسیدیم».
پیشکسوت فوتبال افزود« :به اعتقاد من مهدی ترابی باید
خیلی زودتر از این به بازی گرفته میشد .وحید امیری که یکی
از خوبهای این دیدار بود و بازیکنان حریف روی او خیلی خطا
میکردند باید پیش از اینکه دچار آسیب دیدگی شود تعویض
میشد.
ما که به لحاظ بازیکن مشکلی نداریم و خوبها کنار هم جمع
شدهاند.هرچنداعتقاددارمجایفرشیداسماعیلیدراینتیم
خیلی خالی است .نقطه عطف این بازی حضور سامان قدوس
بود .به نظرم در خط دفاع یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن
اینکه چه کسی ضربه اول را بزند؛ به نظر دو مدافع میانی از این
نظرسردرگمهستند.
عراق همیشه فوتبالش نزدیک به ما بوده و در بدترین شرایط
هم بودند جلوی تیم ما ایستادند .اگر ب ه یاد داشته باشید ،پس
از جنگ تحمیلی بدترین شرایط آنها بود اما باز هم با ما بدون
گل مساوی کردند .آنها شبیه خود ما فوتبال بازی کرده و
غیرتی و با تعصب هم بازی میکنند .ما در دفاع راست مشکل
داریم و تعجب میکنم چرا رامین رضائیان را دعوت نکردند؟
صادق محرمی در دفاع ضعیف است .در نیمه اول یک توپ
پشت او انداختند که بازیکن بحرین بد زد و اگر کمی کات داده
بود گل میخوردیم و آنها بازی را میبستند و کار ما سخت
میشد».

داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک  2670/1اصلی بخش یک قم که در صفحه و دفتر الکترونیک شماره  139920330001005221بنام هانیه امینی
حاجی عبدال ثبت و صادر شده مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می
گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10روز کتبا به این اداره
اعالم و ارسال و رسید اخذ تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م
الف )14067
داودفهیمینیک-سرپرستثبتمنطقهیکقم
-------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
خانم مهری هاشم زاده اصفهانی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 2464/144/517اصلی واقع در
بخش  2ثبت قم در صفحه  337دفتر  161ذیل ثبت  27654بشماره سریال  306428بنام امراله هاشم زاده اصفهانی صادره و تسلیم شده که احد از ورثه نامبرده
اعالم داشته سند مالکیت در اثر بی احتیاطی 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 )14067
عباس پور حسنی حجت آبادی-رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
-------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه بموجب وارده 1400/3/8-2004167-400صدیقه جنتی مالک 1260سهم از 1364048سهم ششدانگ پالک ثبت 2297اصلی واقع در بخش
 2ثبت قم ثبت .صفحه  .دفتر 139920330002008238ثبت شده اعالم نموده که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است ،لذا به استناد تبصره
 1اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در  1نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه
با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد( .م الف)14069
عباس پورحسنی-رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2قم

سیاسی7

 شماره 5286ت وچهارم 
شنبه بیستودوم خردادماه  -1400سال بیس 

در گفت و گو با رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران مطرح شد؛

نامزدها از بحرانهای ناشی از بیتوجهی به حوزه اجتماعی خبر دارند؟

نامزدهای انتخابات  ۱۴۰۰در دومین مناظره تلویزیونی خود با بیتوجهی به
مسائل حوزه اجتماعی و کلیگویی مختصر درباره آن نشان دادند که هیچ برنامه
و اولویتی در این حوزه ندارند .بهگونهای که به گفته رئیس انجمن مددکاران
ایران ،مظلومیت حوزه اجتماعی در مناظره دوم به خوبی مشهود بود.
عصر سهشنبه  ۱۸خردادماه ،دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰با موضوع فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی برگزار شد .اما آنچه در این
مناظره در حاشیه قرار گرفت و نامزدها به چند جمله کلی درباره آن اکتفا کردند
حوزهاجتماعیبود.
ت جمهوری  ۱۴۰۰به مشکالت افراد
در مناظره دوم ،کاندیداهای ریاس 
دارای معلولیت ،زنان سرپرست خانوار ،معتادان و لزوم حفظ سرمایههای
اجتماعی اشاره کردند اما برای مخاطبان توضیح ندادند که چه برنامهای برای
حل این مشکالت دارند .با اینکه به اعتقاد کارشناسان حوزه اجتماعی یکی از
مهمترین حوزهها ،جامعه است و فقر ،آسیبهای اجتماعی و عدالت اجتماعی
از موضوعهای مطرح در این حوزه است اما همیشه مورد غفلت قرار گرفته و فقط
در زمان انتخابات و چاشنی شعارهای انتخاباتی کاندیداها برای داغ کردن تنور
انتخاباتمورداستفادهقرارمیگیرند.اماعصرسهشنبهصحبتهاینامزدهای
انتخاباتنشاندادکهگویااینباردرفرآیندانتخاباتهمحوزهاجتماعیچندان
به چشم نمیآید و مظلوم واقع شده است.
نامزدهایانتخاباتبرنامهایدرحوزهاجتماعینداشتند
«سیدحسن موسویچلک» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در
گفتوگو با ایرناپالس گفت :عنوان گفتوگوی مناظره دوم اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی بود .انتظار میرفت در همین فرصت اندکی که برای حوزه اجتماعی
درنظر گرفته شده بود ،کاندیداها برنامه اجتماعی خود را اعالم کنند .گرچه به
پرسشها نیز نقد وارد است زیرا در حد و اندازه ارزیابی برنامههای کاندیداها نبود و
سطح بسیار پایینی داشت .گروهی که پرسشها را طرح کردند طبیعتا استدالل

هایی برای خود داشتند که اگرچه قابل احترام است اما قابل قبول نیست.
موسوی ادامه داد :جامعه ما مسائل اجتماعی حاد و ریز و درشتی دارد و در
شرایطی که همه میگویند حال حوزه اجتماعی خوب نیست متاسفانه حال
مناظره اجتماعی کاندیداهای ریاست جمهوری هم خوب نبود .در مناظره دوم،
درباره برخی مسائل اجتماعی همچون مشکالت معلوالن ،معتادان ،ازدواج
جوانان ،زنان و فقرا به صورت کلی صحبت به میان آمد بدون اینکه در قالب
برنامهای باشد و کاندیداها بگویند که از چه طریقی میخواهند مشکالت این
حوزه را حل کنند.
ما برنامهای ندیدیم و صحبتها بیشتر در حد توصیه بود .این در شرایطی است
که کاندیداها باید برای آینده کشور برنامه داشته باشند .صحبت درباره اینکه
تا به امروز چه شده و خوب عمل شده یا نشده کافی نیست ،انتظار این است
کاندیدای ریاست جمهوری با شناخت از وضعیت کنونی برنامه داشته باشد.
حل مسائل اجتماعی به دولت محدود نیست
رئیسانجمنمددکاراناجتماعیایرانباتاکیدبراینکهمسائلحوزهاجتماعی
و حل آنها محدود به دولت نیست ،افزود :در این حوزه ،قوه قضائیه ،مجلس و کل
حاکمیت دخیل هستند .کل حاکمیت باید برای حوزه اجتماعی تصمیم جدی
بگیرد در غیر این صورت ،حوزه اجتماعی کشور را دچار بحران جدی خواهد
کرد.
به گفته وی ،در چند سال گذشته بسیاری از اتفاقات حتی وقوع حوادث تلخ
و ناگوار ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز ناشی از کاهش سرمایه اجتماعی
است .درست است که همه ،معیشت و مشکالت اقتصادی را مشکل اول کشور
میدانندامااگرسرمایهاجتماعیدرکشورباالنباشدشمانمیتوانیدبحرانهارا
مدیریت کرده و یا اقتصاد مقاومتی را اجرا کنید.
پیامدبیتوجهیبهسرمای هانسانیواجتماعی
وی ادامه داد :اگر سرمایه اجتماعی نباشد نمیتوان امروز تصمیمی گرفت که

 ۱۰سال آینده نتیجه مطلوب برای همه مردم داشته باشد .اعتماد مهم است زیرا
بسترمشارکترافراهممیکند.
دو سرمایه عامل توسعه هر کشوری است؛ یکی سرمایه انسانی و دیگری
سرمایهاجتماعیاست.شرایط کنونیهمآسیبهایاجتماعیراایجادوزمینه
گسترشآسیبهایاجتماعیرافراهممیکند.
وی افزود :مظلومیت حوزه اجتماعی در مناظره دیروز کامال مشهود بود که این
موضوع بسیار خطرناک است .امروز حوزه اجتماعی امنیت ما را نشانه گرفته
است و اگر نتوانیم تدبیر کنیم نارضایتیها افزایش پیدا خواهد کرد.
اولویتهایاجتماعیدولتآینده
موسوی معتقد است :دولت بعدی باید چند اقدام را در دستور کار خود قرار
دهد .نخست ،اجرای نظام چند الیه اجتماعی است تا از این راه ،افراد نیازمند
شناسایی شده و کمکهای اجتماعی ،حمایت اجتماعی و وصل آنها به
بیمههای اجتماعی انجام شود .اجرای این موضوع ممکن است دو دهه طول
بکشد .ما ۴۰سال نتوانستیم این نظام را اجرایی کنیم اما تنها راه چاره این است
که این مسیر را طی کنیم.
ضرورت تشکیل وزارت امور اجتماعی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ،اقدام بعدی را ،تشکیل وزارت امور
اجتماعی قوی و تجمیع همه نهاد مرتبط و تفکیک حوزه رفاه از کار دانست و
گفت :وزارتخانه کنونی ،وزارت کار است اما ما یک وزارت امور اجتماعی قوی
میخواهیم .باید امور اجتماعی از وزارت کشور که وزارت امور امنیت داخله
است ،گرفته شود.
«همه سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی چه آنهایی که زیر نظر دولت
هستند و چه آنهایی که زیرنظر دولت نیستند ،تجمیع شود .البته منابع مالی و
ظرفیتهای آنها هم باید تجمیع شود و زیر نظر وزارت امور اجتماعی قرار گیرد.
این باعث میشود ساختار قوی در این حوزه داشته باشیم .این موضوع ایجاد
ساختار جدید نیست بلکه همان تشکیالت قبلی با نیروهای انسانی است؛ ما به
دنبال اضافه کردن ساختار نیستیم .اگرچه به دلیل گسترش مسائل اجتماعی
الزم است که ساختار هم به همین تناسب تنظیم شود.
در همین یک سال و نیم گذشته وزارت بهداشت نزدیک به ۲۰۰هزار نفر نیروی
جدید استخدام کرده است زیرا مردم به این خدمت نیاز دارند .اما هر چه مسائل
حوزه اجتماعی بحرانیتر میشود توجه به ظرفیت این حوزه کمتر میشود.
استفادهازمدیراناجتماعیدرمدیریتهایاجتماعی
موسوی گفت :نکته بعدی اینکه ،دولت باید از مدیران اجتماعی در
مدیریتهای اجتماعی استفاده کند ۴۲ .سال است که فرمان حوزه اجتماعی
در دست مدیران اجتماعی نیست و بخشی از مشکالت کنونی نتیجه همین
موضوع است .افراد در حوزه اجتماعی سرجای خود نیستند و متاسفانه این
موضوع در طول  ۴۰سال گذشته ادامه یافته است .در انتخاب مدیران ،باید
افرادی انتخاب شود که سه ویژگی داشته باشند؛ نخست در حوزه اجتماعی
صاحبنظر باشند؛ دوم ،فهم سیاستگذاری اجتماعی داشته و سوم اجرا را
بشناسند .وی افزود :حذف شوراهای موازی و تعیین تکلیف دولت در حوزه
فضای مجازی نیز الزم است زیرا فضای مجازی واقعیت امروز جامعه است .دولت
باید امور اجتماعی را به عنوان یک حوزه مهم باور کند و بدون رویکرد سیاسی_
امنیتی مورد توجه قرار دهد .رویکرد سیاسی _ امنیتی در حوزه اجتماعی عمق
چاه مشکالت را عمیقتر میکند .امور اجتماعی را باید با رویکرد اجتماعی دید.
در حوزه حاشیهنشینی نیز رویکرد اجتماعی را باید انتخاب و از ظرفیت مدیریت
شهریبرایمدیریتاجتماعیاستفادهکرد.

موضوعی که همه سیاسیون از جناح های مختلف به آن اذعان دارند؛

برگزاری مناظرات تلویزیونی بستری مطمئن برای
بیان و اعالم شفاف مواضع و دیدگاه نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری در خصوص مهم ترین
مسایل و چالش های کشور است و امروز این اتفاق
نظر در میان همه پژوهشگران برجسته اقتصادی
وجودداردکهمهمترینچالشاقتصادکشور،موضوع
تحریمهایبینالمللیاست .تحریمهایبینالمللی
به زبانی ساده ،دست و پای اقتصاد و تجارت کشور را
بسته و امکان کنشگری و فعالیت را سلب نموده است.
دولت تدبیر و امید با بینش و نگرشی صحیح از همان
ابتدای روی کارآمدن مهم ترین دغدغه و توجه اش را
به مدیریت موضوع های بین المللی کشور یعنی حل
چالش تحریم ها معطوف ساخت .جمهوری اسالمی
ایران ذیل بند هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته بود.
فصلی که کشور هدف را به عنوان ناقض صلح و امنیت
بین المللی در نظر می گرفت و باید گفت که در طول
تاریخ سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان هر
کشوری که ذیل این فصل قرار گرفت یا دچار جنگ از
بیرون و یا جنگ داخلی شد .کشور هایی نظیر عراق،
لیبیازجملهاینکشورهاهستند.
واقع گرایی دولت تدبیر و امید برای تامین
منافعملی
با درایت تیم دیپلماسی دولت تدبیر و امید ایران
بدون هر گونه درگیری و خطر جنگ و با ابزار مذاکره
و گفت و گو از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحدد
با قطعنامه معروف  ۲۲۵۴خارج شد .مقصود از بیان
این موضوع تبیین اهمیت و اقدام شایسته و تاریخی
دولت تدبیر و امید است که پاسداری از ابزار مذاکره
چه میزان توانست حافظ منافع و امنیت ملی کشور
گردد .مهم تر از همه طی این هشت سال مخالفان
دولت دایم روی این موضوع مانور می دادند که دولت
مستقرتمامتوجهاشبهمحیطبینالمللیومذاکرات

مذاکره ابزاری برای تامین منافع ملی

هسته ای است.
گذشت زمان نشان می دهد که مسیر دولت تدبیر و
امید چقدر درست و واقع گرا و در جهت منافع واقعی
جامعه ایرانی بوده است .امروز هم دولت با همین باور و
نگرش به ابزار مذاکره به عنوان گزینه ای کم هزینه و با
بیشترین بازدهی ممکن در تالش برای به ثمر رساندن
مذاکرات هسته ای است.
اجماع نامزد های انتخاباتی برای ادامه مذاکرات
و رهایی از تحریم
نکته امیدوار کننده و دلگرم کننده در اینجاست که
امروز در کشور ،اجماعی قابل قبول به ضرورت مذاکره
در صحنه بین المللی در مدیریت اختالفات در میان

نخبگانابزاریایجادشدهاست.بانگاهیبهمناظرات
تلویزیونی و بیان مواضع و رویکردهای نامزدها این
موضوع به وضوح قابل تشخیص است که همه
نامزدها که اتفاقا بخش زیاد شان از طیف مقابل دولت
هستند؛ اصل مذاکره و تداوم آن را برای خالصی از شر
تحریم ها پذیرفته اند .اشاره رییس جمهوری محترم
کشورمان به این موضوع از همین جهت قابل تحلیل
است که دولت تدبیر و امید با تمام سنگ اندازی ها
و موانع هیچ گاه از ابزار مذاکره برای تامین منافع
ملی دست نکشیده و همین اصرار و تداوم به گفت و
گو و مذاکره در صحنه بین المللی باعث پذیرش این
گفتمان در میان جناح رقیب دولت شده است .به

تعبیری دیگر مسیری و راهی جز گفت و گو و مذاکره
برای پیشبرد امور کالن اقتصادی کشور وجود ندارد.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ضرورت
گسترش روابط همسایگی ،تولید ملی و افزایش
اشتغال سخن می گویند .راهکار و زمینه تحقق این
شعارها در تقویت تعامالت منطقه ای و بین المللی با
احترام به اصل طالیی گفت و گو و مذاکره است.
مذاکره راهی برای انتقاع مردم کشورمان از
مزایایاقتصادی
برای تولید و اشتغال نیاز به منابع سرمایه ای است و
این منابع سرمایه ای باید در کشور با افزایش صادرات،
ورود سرمایه گذاری صورت گیرد .امروز بخش اعظمی
از منابع ارزی کشور در بانک های کشورهایی نظیر
چین ،هند ،کره جنوبی ،ژاپن و عراق بلوکه شده است.
طبق یک برآورد حدود  ۴۰میلیارد دالر در این کشور
ایران منابع ارزی دارد و همه این منابع به خاطر تحریم
های ثانویه وزارت خزانه داری آمریکا امکان انتقال به
چرخه بانکی کشور را ندارند .اهمیت و کارایی مذاکره
و گفت و گو در یک چنین بستری است .اساسا نمی
توان با این طیف از کشورها برای آزاد سازی منابع
ارزی وارد نزاع و کشمکش شد که مسلما هیچ عقل
سلیمی موافق برخورد قهری برای بازگشت منابع
ارزی نیست .پس تنها راهکار تداوم فضای گفت و گو
در همین بستر برجام است .همه این کشورها حتی
چین و هند منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی
برای آزادسازی منابع ارزی کشور هستند .امید بر این
است که با باور همگانی همه سیاسیون کشور از جناح
هایمختلفبهاینموضوعکهدرسپهرسیاستامروز
جهانی ،فنون و ابزار مذاکره می تواند ضامن تامین و
ارتقای منافع ملی کشور باشد؛ زمینه برای به نتیجه
رسیدنهرچهسریعترمذاکراتبرجامیوانتقاعمردم
کشورمان از مزایای اقتصادی این توافق فراهم شود.

محتشمیباکارنامهایسراسر
مجاهدت و استقامت
محمدکاظمتقوی*

عالم مجاهد و شاگرد و یار صادق و ثابت قدم امام خمینی ،حضرت حجت
االسالم والسلمین سیدعلی اکبر محتشمی (رضوان الله علیه) معرفت و عشق
خالص و زاللی به پیامبر اکرم(ص) و عترت طاهرین او داشت و از سر ایمان
و ا خالص با ورود به حوزه علمیه به فراگیری علوم اسالمی و معارف قرآن و
عترت پرداخت و از همان آغاز در جستجوی علم و تقوا و دانش و دیانت بود .اما
آشنایی محتشمی پور به مرادش امام خمینی و ارادت به او را باید ویژه و مثال
زدنی دانست .او در جریان قیام اسالمی ـ مردمی پانزدهم خرداد  1342به
نهضت امام خمینی پیوست و در ادامه این راه با هجرت به حوزه علمیه نجف از
اصحاب و حواریون ویژه امام گردید و با اتمام دروس سطح ،در دروس اجتهادی
حضرت امام حضور یافت و از محضر و مکتب علمی و تربیتی او فراوان آموخت
و در همان حال از شاگردان اصلی درس خارج اصول و درسهای تفسیر و خارج
فقه آیت الله حاج آقا مصطفی خیمنی بود.
محتشمی مؤمن ،به موازات جدیت در فراگیری فقه آل محمد از محضر امام
ِ
خمینی ،شاگرد و همراه او در مبارزات و مجاهدتها نیز بوده و در این عرصه
اخالص و ثبات قدم و صالبت و سالمت مثال زدنی داشت و لحظه ای از
مبارزاتضداستبدادیوضداستعماریغفلتنکرد.
در کفایت و کیاست او همین بس که وقتی حکومت بعثی صدام عرصه را
بر امام خمینی در عراق تنگ کرد ،محتشمی از سوی امام به سوریه رفت تا
هماهنگی و زمینه سازی برای هجرت حضرت امام به آن دیار را فراهم کند ،اما
تقدیر چنین رقم خورد که مقصد هجرت آن رهبر یگانه پاریس باشد .سیدعلی
اکبر محتشمی بی درنگ خود را به مقتدایش رساند و در مدت  4ماه اقامت در
فرانسه چون پروانه به گرد شمع وجود نورانی امام خود میگردید تا اینکه صبح
پیروزی طلوع کرد و امام و یاران و همراهانش به آغوش ملت بازگشتند و نظام
جمهوریاسالمیشکلگرفتواستقرارپیداکردومحتشمیاندکیبعدسفیر
امام و نظام مردمی ـ اسالمی در سوریه شد و با بینش عمیق و عزم و اراده مؤمنانه
و محکم در شکل دهی جریان اصیل و ایمانی ـ جهادی حزب الله لبنان و نیز
تشکل جهاد اسالمی فلسطین نقشی کلیدی و اساسی داشت و کوشید تا
اندیشه و تجربه امام خمینی و انقالب اسالمی را به برادران لبنانی و فلسطینی
خود منتقل کند ،یعنی همان راه و روش و راهبرد «اسالمی و مردمی» کردن
مبارزه با ظلم و بیداد و تجاوز و اشغال و ترور .و البته محتشمی از وجود خود در
این راه هزینه کرد و صهیونیست های تروریست با جنایت خود او را مفتخر به
جانبازی و تأسی به علمدار کربال حضرت عباس کردند.
محتشمی ،تنها مجاهد میدان نبود ،که عالوه بر آن ،دولتمردی با کفایت و
قاطع و قانون گرا بود .او در دولت دوم نخست وزیر محبوب امام ،میرحسین
موسوی وزیر کشور بود که در کارنامه خود برگزاری انتخابات پرشور و معنادار
مجلس سوم را دارد ،انتخاباتی که در اوج شرارت و جنایت صدام در موشک
باران شهرها و مردم بی دفاع و در همان حال در اوج منازعات فکری ـ سیاسی
داخلی ،برگزار میشد و گواه سالمت و صالبت محتشمی گردید.
اما در چرخش سیاست پس از رحلت امام خمینی ،محتشمی گرفتاریهای
متعددی را تجربه کرد ،ولی او کسی نبود که راه را گم کند و یا از پای در آید
و دچار تزلزل گردد .محتشمی در اقدامی منطقی و بنیادین اقدام به انتشار
ماهنامه «بیان» کرد که با روزنامه «سالم» دوگانه رسانه ای آن برهه جریان
خط امام محسوب میشد .او «بیان» را بنیاد نهاد تا گفتنیها را بگوید و بر کجیها
هشدار دهد تا خط فکری و راه و رسم امام و مرادش با خلوص و بدون اعوجاج
ادامه یابد  .خرداد  1369 /ولی تحملها چنان کم شده بود و شرح صدر که «آله
الریاسه» است چنان جای خود را به ضیق صدر داده بود که «بیان» متوقف شد
و تنها هجده شماره انتشار یافت و حتی وقتی در برهه ای دیگر او روزنامه «بیان»
را منتشر کرد که بسیار پرتیراژ و مورد استقبال گسترده جامعه قرار گرفته بود نیز
«توقیف» شد! در نگاه تاریخمند به حیات سیاسی سراسر صداقت و صالبت
محتشمی به حضور او در مجلس ششم میرسیم که حامی و همراه جریان
اصالحات بود و نقش محتشمی در آن محوری و شاخص بود .و در سیر حوادث
پسازسال 88همنتوانستدر«حسینیهدارالزهراء»خودکهبهمثابهیکپایگاه
فرهنگدینیاهلبیتیتأسیسکردهبود،برنامههایفرهنگیـمذهبیبرگزار
کند! اینجا بود که برهه دهه آخر عمر او رقم خورد و این مجاهد راستین دوباره
«مهاجرت» را برگزدید و به جوار امیرالمؤمنین علی(ع) هجرت کرد و التجاء به
آن ملجاء درماندگان را مایه آرامش دل بی قرار و فکر دغدغه مند خود نمود.
محتشمی در حالی که جوار امیرالمؤمنین(ع) را برگزید ،نمایندگی مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی را در نجف داشت و دفتر و بیت و مدرسه امام
خمینی در نجف را اداره میکرد و به آن پایگاه فکر و فقه امام رونق میداد و حتی در
این دوره هجرت و غربت و سکونت در نجف و در جوار موالی مظلومان و آزادگان
و عدالت طلبان علی(ع) در عین دلگیری و دلشکستگی از کجیها و انحرافات،
اهداف متعالی الهی و آرمانهای اسالمی خود را وا ننهاد و تزلزل و سستی به
خود راه نداد تا اینکه تقدیر چنین بود که در ایامی که از یک سو سالگرد وفات و
شهادت امام صادق(ع) و ارتحال مراد و مربی او امام خمینی(س) و قیام پانزده
خرداد بود ،ارتحال او اتفاق افتاد و عموم دوستداران و ارادتمندان خود را به
سوگ بزرگ و غم فراق و فقدان خود مبتال کند.
به حق و بی گزافه و مبالغه باید سیدعلی اکبر محتشمی را مجاهدی حقیقی
و رهروی صادق و صابر در مکتب وحی و بر اساس تعالیم قرآن و عترت دانست
که به راه روشنی که با هدایت و روشنگری و تربیت امام خمینی شناخته و یافته
بود ،مستقیم و بی انحراف و اعوجاح به سرآورد و در قامت الگویی برای همه
حقیقت جویان و آزادی خواهان جلوه کرد که نه از بیان صریح حق شانه خالی
میکرد و نه از مجاهده و هزینه دادن در راه تحقق و استواری حق مضایقه میکرد.
او عاشق پیامبر رحمت(ص) و اهل بیت عصمت(ع) و مرید خالص و ثابت قدم
امام خمینی(س) بود .خدای مهربان او را با موالیان و محبوبانش محشور بدارد.

یک فعال اصالحطلب:

مردم از سیاسیکاری نامزدها و وعدههای غیرواقعیخستهاند
محمد اشرفی اصفهانی فعال سیاسی اصالحطلب و نماینده ادوار مجلس
با تاکید بر اینکه در کشور هیچ گروه یا دستهای نمیتواند خود را «خودی» و
مخالفانش را «غیرخودی» بداند ،گفت :مردم به اندازه کافی وعده شنیدهاند و
این بار مطالبهشان از نامزدهای انتخاباتی چیزی جز برنامههایی قابل عملیاتی
نیست.
با توجه به اینکه یک هفته به زمان انتخابات باقیمانده ،فضای را چگونه
تحلیلمیکنید؟
متاسفانه در کشور مسایلی پیش آمده است که یاس و ناامیدی و البته
بیاعتمادی به طور جدی خودنمایی میکند .برخی رفتارها کاری کرد که فضای
سردی بر انتخابات سیطره پیدا کند؛ بویژه اینکه شورای نگهبان حتی واکنش
خوبی به توصیه رهبر معظم انقالب نشان ندادند که این بسیار مایه تاسف است.
نظام اسالمی و کشور ایران به همه مردم تعلق دارد و هیچ گروه یا دستهای
نمیتواند خودشان را خودی و مخالفان خود را غیرخودی بداند.

در مجموع چنین رفتارهایی ،جامعه را نسبت به انتخابات بیتفاوت و دلسرد
میکند؛ آنهم در شرایطی که کشور به دلیل مانعهای متعددی که وضعیت
سختی را برای مردم ایجاد کرده ،به انتخاباتی پرشور نیاز احتیاج دارد تا با نتایج
کور بخشهای مختلف را باز کند.
مثبت مشارکت باال ،بتواند گرههای ِ
رهبری به مردم توصیه کردند که با «انتخاب» میتوانند به بهبود شرایط امید
داشتهباشند.
انتخابات فرایندی سیاسی است و مردم کاری به سیاست ندارند .در واقع
چیزی که برای جامعه مهم است ،چیزی جز «نتیجه» انتخابات و دستاوردی که
انتخابشان میتواند داشته باشد ،نیست .یعنی مردم این سئوال را دارند که آیا
وضعیت اقتصادی ،معیشت ،شرایط کارگران و کارمندانی که شرایط آنها سختتر
شده و تنگناهای بیشتری را به چشم میبینند ،حل میشود یا نه؟ در واقع مردم
دنبال سیاسیکاریها نیستند و دنبال کاندیداییاند که به وعده بسنده نکند و
کارهایتاثیرگذاریانجامدهد.

منظورتان این است که کاندیداها با برنامه به میدان بیایند؟
دقیقا ،مردم در طول همه انتخاباتی که در جمهوری اسالمی برگزار شده ،به
اندازه کافی وعده و وعید شنیدهاند و این بار مطالبهشان از نامزدهای انتخاباتی
چیزی جز این نیست که شرایط را به طور کارشناسی شدهای بررسی کنند تا از
اینطریقبتوانندبرنامههاییقابلعملیاتیشدهبرایاصالحاموربنویسند.البته
یارانه  ۴۵۰هزار تومانی و وام  ۵۰۰میلیونی برای زوجهای جوان در راستای همان
وعدههایی است که در گذشته هم بارها داده شده و مردم نتیجهای نگرفتهاند.
دلیل اینکه گفته میشود انتخابات امسال مهمتر از انتخابات دهه ۹۰
است ،چیست؟
به هر حال در هر دورهای که انتخاباتی برگزار میشود ،مردم با مشکالتی
مواجه بوده و مطالبههای آنها تحقق نمییابد .اما درباره این انتخابات باید
ناامیدی مردم به بیشترین حد خود رسیده است.
گفت ،در شرایطی هستیم که
ِ
در واقع بسیاری از مردم گرفتاری را با همه وجود احساس میکنند .مردم با

توجه به گسترش فضای مجازی نسبت به بسیاری از امور مطلع شدهاند و به
همین دلیل ،دیگر به راحتی عذر و بهانه را از مسئوالن نمیپذیرند .از این جهت
میتوانیم انتخابات ۱۴۰۰را بسیار مهم بدانیم؛ انتخاباتی که برای اثرگذاری باید
پر رای باشد .زیرا دشمنان چشم انتظار نشستهاند تا از این مساله ،به نفع خود
بهرهبرداری کنند .البته زمانی میتوانیم از افکار عمومی توقع رای داشته باشیم
که فقط حرف نزنیم و در عمل به جامعه نشان داده شود که برای برطرف کردن
دردهایشان تالشهای الزم انجام شده است .کشور شرایطی پیچیدهای دارد
و برای گذر از این موقعیت ،چارهای جز کار ،تالش و البته انسجام و یکصدایی
نداریم.
مشارکتباالیمردمدرانتخابات،چهتاثیریدرفعالیتدولتآیندهدارد؟
یک رئیسجمهوری هر چقدر که با تعداد رای بیشتری انتخاب شود ،میتواند
مردم را پشتوانه عظیمی ببیند و در نتیجه ،برنامههایش را در شرایط مناسبتری
اجراکند.
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سبدکوچکخانوادهبرایلوازمخانگی!
شهردارقم:

اختصاص زمان  ۸دقیقهای به دولت برای دفاع
عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری از اختصاص زمان ۸دقیقهای به دولت برای دفاع از عملکرد
یزادههاشمی»روزجمعهدر
خوددربرابرسخناننامزدهایسیزدهمیندورهانتخاباتخبرداد«.سیداحسانقاض 
گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا ،با تایید این خبر گفت :بر اساس مصوبه کمیسیون ،مقرر شد دولت در یک برنامه
ضبط شده به مدت  ۸دقیقه ،به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد
خود دفاع کند.عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری زمان پخش برنامه دفاعیه دولت را پیش از آغاز
توشکایتیبهکمیسیونارسالشود،
سومینمناظرهعنوانکردوگفت:درصورتیکهدرمناظرهسومنیزدرخواس 
تا پیش از پایان زمان تبلیغات ،شکایتها قابل رسیدگی و پخش است.وی درباره محورهای این فیلم  ۸دقیقهای
اظهار داشت :در جلسات کمیسیون نماینده وزارت کشور حضور داشت و از محورها مطلع است و به حوزه اطالع
رسانی دولت انتقال داده شده است.

تا مسئولیت داریم پرتوان و با انگیزه
کارها را دنبال می کنیم

شهردار قم با تاکید بر اینکه توقف در پروژهها معنا ندارد ،گفت :تا زمانی که
مسئولیترابرعهدهداریمپرتوانوانگیزهپیگیرکارهاهستیم.
دکترسیدمرتضیسقاییاننژاددرجلسهشورایمدیرانشهرداریقماظهار
داشت :شهر به سختی در حال اداره شدن است و از نمایندگان و دولت انتظار
میرود ،تالش ویژهای چه در صحن مجلس و چه در بدنه دولت برای حمایت
جدی از شهرداریها داشته باشند.
وی افزود :در شرایط موجود باید دست به دست هم داده و هوشیار و
هماهنگ براساس برنامهای که شهرداری ترسیم کرده برنامه را جلو ببرند و
حداکثر استفاده از ظرفیتها و فرصت خدمت در شهر مقدس قم انجام شود.
شهردارقمبابیاناینکهخوشبختانهچارچوبشهرداریقمبسیارخوبوبه
روز شکل گرفته و برنامهها با ریتم خوب و مناسبی در حال انجام شدن است،
تصریح کرد :معاونان ،مدیران مناطق و ستادی و همچنین سازمانها باید با
عزمی جذم و توان مضاعف کارها و برنامه را جلو ببرند تا بر مشکالت فائق آییم.
سقاییان نژاد با تاکید بر اینکه توقف پروژهها معنا ندارد با قدردانی از
معاونتها ،سازمانها ،مناطق ،مدیریتها ،پیمانکاران و سرمایهگذاران
گفت :به هیچ عنوان نباید توقف و کندی حرکت در افتتاح پروژهها و آغاز
عملیات اجرایی و رونماییها داشته باشیم .شهردار قم بیان کرد :تا زمانی که
مسئولیت را برعهده داریم باید پرتوان و انگیزه پیگیر کارها باشیم و براساس
برنامه زمانبندی شاهد افتتاح پروژهها و آغاز عملیات اجرایی آن باشیم .در
این زمینه نیز تاکید ویژه این است که تمام سازمانها ،مناطق ،مدیریتها
و معاونتها با هم همکاری داشته باشند .سقاییاننژاد با تاکید بر اینکه در
مدیریت ما حرکت آهسته معنا ندارد ،افزود :چه در دوره ثبات شوراها و چه
در دوره انتخابات و تغییر و تحول شوراها ،حرکت هوشمندانه بر مدار برنامهها
و خدمت به مردم توقف ندارد .شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود با
قدردانی از حرکتهای انجام شده در راستای تحقق شهرهوشمند گفت :در
حال حاضر در این راستا بستر خوبی فراهم شده و برخی از خدمات در این
حوزه و آموزشهای الزم انجام شده و قابل تقدیر دارد .شهروندان به نسبت
در گام اول خوب همکاری دارند و انتظار داریم رسانهها نیز همکاری کنند که
اینفرهنگبرایاستفادهغیرحضوریمردمایجادوتقویتشود.سقاییاننژاد
افزود :برای استفاده از خدمات غیرحضوری شهرداری قم در این راستا به
معاونت برنامهریزی تاکید شد در راستای تقویت سرعت خدمات صحت و
سالمتی در خدمترسانی و امنیت با حفظ امنیت شبکه برنامهریزی گام دوم
را برای حرکت به سمت شهر قم در افق  ۱۴۰۴شهر هوشمند انجام دهند.

تکذیب شایعه جایگزینی آیتالله اعرافی در قوه قضائیه
آیتالله علیرضا اعرافی در حاشیه نشست کارآموزان وکالت استان تهران در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص
شایعاتی مبنی بر جایگزینی وی بر ریاست قوه قضاییه ،اظهار کرد :این اخبار را به کلی تکذیب میکنم.وی در
خصوص رد صالحیتهای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان نیز گفت :معیار رد
صالحیتها قانون است؛ از چهار یا پنج مرجع رسمی کشور اطالعات به شورای نکهبان میرسد و کارشناسان این
اطالعات را تحلیل میکنند و در شورای نگهبان مباحثات مفصلی بر سر آن انجام میشود .آیتالله اعرافی ادامه
داد :البته همیشه به این صورت نیست که یک تک مدرک مالک قرار بگیرد .مجموعه مدارک و اسناد و گزارشات
واصله مدنظر قرار میگیرد و براساس رأی اکثریت تصمیم اتخاذ میشود.

طرح:محمدعلیرجبی

استاندارقم:

اصالح الگوی مصرف آب فرهنگ سازی شود

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

بهسازیفضایسبز
بلوار خلیجفارس تا جمکران

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از بهسازی فضای
سبز بلوار خلیجفارس از میدان ولیعصر(عج) تا میدان بقیهالله خبر داد.
پیام جوادیان با اشاره به اجرای عملیات بهسازی فضای سبز بلوار
خلیجفارس حدفاصل میدان ولیعصر(عج) تا میدان بقیهالله اظهار داشت:
این محور با توجه به اینکه کاربرد دوگانه داشته و هم بهعنوان محور شهری
برای دسترسی به مسجد مقدس جمکران بوده و هم یکی از مسیرهای ورودی
شهر محسوب میشود ،به همین خاطر از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با بیان اینکه طول این مسیر  ۱.۶کیلومتر است و زیبایی منظر آن
اهمیت باالیی دارد گفت :احداث فضای سبز بلوار از سال  ۸۶آغاز شد
و با توجه به اینکه مسیر مترو زیر این محور در حال احداث بوده اقدامات
خاصی در آن انجام نشد و با توجه به اینکه احداث تونل تکمیلشده و محور
هم اهمیت خاصی دارد تصمیم بر آن شد که در افزایش زیبایی این محور
اقداماتیانجامشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم تصریح کرد :طراحی
فضای سبز انجامشده و رفیوژ وسط دارای زیتون مثمر است و برای تکمیل
فضای سبز محور از گونههای سازگار و زینتی استفادهشده و برای اجرا
ابالغشدهاست.
وی خاطرنشان کرد :تالش ما بر این است که طی دو ماه آینده عملیات
بهسازیفضایسبزاینمحوربااستفادهازسیستمآبیاریتحتفشارتکمیل
شود.
سرپرست سازمانزیباسازی شهرداریقمخبرداد:

یزائر”درقم
اجرایطرح“فرشپیشپا 

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم با بیان اینکه یکی از حوزههای
هویتی این کالنشهر ،فرش است ،گفت :در این راستا طرح "فرشپیش
پایزائر" اجرایی شد .سید محمد موسوی منش اشاره به اجرای طرحهای
مختلف در حوزه هویتی شهر قم اظهار داشت :در این راستا دو کف نگاره با
متریال سنگ و متریال کاشی در شهر قم و در مکانهایی که تردد ماشینآالت
حداقل بوده کاشیکاری؛ و مکانهایی که تردد ماشینآالت اتفاق میافتاد
با سنگ انجام شد .وی با بیان اینکه در اجرای این طرح تالش شده از نگاره
بومی استفاده شود ،افزود :در موضوع سیما و منظر شهری با لحاظ کردن
الگوهای هویتی و الگوهایی که از گذشته در معماری داشتیم ،به این نتیجه
رسیدهایم که نماسازی صورت گیرد.
سرپرستسازمانزیباسازیشهرداریقمبابیاناینکهبرایاینکهطرحهای
مناسب شهری به بهترین شکل ممکن اجرایی شود نیاز به همراهی و
همفکری شهروندان و بهویژه هنرمندان هستیم یادآور شد :باید بتوانیم
مشارکت مردم را برای پیشبرد اهداف داشته باشیم.
موسویمنشدربخشدیگریازسخنانخوداذعانکرد:محوربرنامههای
چهارساله این سازمان که از  ۱۴۰۰تا  ۱۴۰۴پیشبینیشده در راستای نمود
بیشازپیشمؤلفههایهویتیشهراست.
مدیر کل زندانهای استان قم خبرداد:

کاهش  9درصدی ورودی زندان های
استانقم

مدیر کل زندانهای استان قم از کاهش 9درصدی ورودی زندان های استان
قم در  2ماهه امسال خبر داد .
علی اصغر رنجبر در جلسه شورای قضایی استان قم با اشاره به به اینکه
به همت خیران قمی محکومین مهریه در استان نداریم گفت :با برگزاری
جشن های گلریزان هیچ زندانی کمتر از  100میلیون تومان نداریم و درمورد
زندانیان بیشتر از  100میلیوننیز  65زندانی داریم کهنیازمند حضور خیران
برای فراهم شدن مقدمات آزادی آنان هستیم .
با اشاره به برنامه های حمایتی از خانواده های زندانیان گفت :توزیع 240
بسته معیشتی ،و جبران اجرای بها  8میلیون تومان خرید به  40خانواده
زندانی خبر داد .
مدیر کل زندان های استان قم مهارت آموزی و حمایت از اشتغال زندانیان
را از اولویت های کاری اداره زندان ها عنوان کرد و گفت  :در  2ماه امسال
 10نفر از زندانیان با معرفی به بانک های عامل  300میلیون تومان وام خود
اشتغالیدریافتکردهاند
رنجبر بر توسعه فعالیت های مددجویی در روز های کرونایی با هدف ایجاد
ارامش نسبی برای زندانیان تاکید کرد و گفت  :در 2ماهه امسال  18مورد
امکان مالقات تصویری زندانیان با خانواده آنان فراهم شده است .
وی همچنین از اجرای پابند الکترونیکی در زندانیان استان قم خبر داد و
گفت  :اکنون  118نفر تحت مراقبت الکترونیکی با استفاده از پا بندها قرار
دارند .

استاندار قم گفت :همه دستگاههای اجرایی درحوزههای تخصصی به سهم
خودشان نسبت به فرهنگسازی در اصالح الگوی مصرف آب در بخشهای
خانگی،کشاورزیوصنعتیبرنامهداشتهباشند.
بهرام سرمست روز پنجشنبه در بیست و دومین جلسه شورای حفاظت از
منابع آب درسالن کرامت استانداری قم افزود :گزارشهایی که ارائه شد نشان
میدهد که ما از هر جهت نیازمند صرفه جویی در مصرف منابع آبی هستیم.
ً
مخصوصا در حوزه آبریز فالت مرکزی با توجه به اینکه  ۷۰درصد وسعت کشور
ً
را داریم از نظر منابع آبی بسیار فقیر و با توجه به کسری منابع آب ،حتما باید
تمام دستگاههای فرهنگی در حوزههای تخصصی به سهم خودشان نسبت به
فرهنگ سازی در اصالح الگوی مصرف آب ،چه در بخش خانگی و چه در بخش
ً
کشاورزی و صنعتی حتما یک برنامه ارائه دهند.
وی ادامه داد :در مورد سند سازگاری با کم آبی که ابالغ شدهاست حاصل
بحثهای کارشناسی بوده که در سطح وزارت نیرو با دستگاههای ذیربط به
تصویب رسیده اما اجرای این سند باتوجه به شرایط موجود به صورت یکباره
امکانپذیرنیست.
سرمست تاکید کرد :کمیتههای تخصصی شورای حفاظت منابع آب با
محوریت آب منطقهای و کارگروههای تخصصی که شهرداری آب و فاضالب
جهاد کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و بخش صنعت برگزار میکنند
نحوه پیاده سازی این سند را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند ،تا برنامه اجرایی

و خطی مشی واقعبینانه مناسب با شرایط استان آماده شود.
وی اظهار داشت :دربخش مدیریت استفاده بهینه از پساب ،به صورت دقیق
در برنامه دیده نشده .بنابراین نیاز است که شهرداری قم در این زمینه برنامه
عملیاتی ارائه دهد تا از پساب های تولید شده استفاده بهینه گرددو.
وی در ادامه به ضرورت تکمیل و بهرهبرداری از تصفیه خانه آب شهر قم تاکید
کرد و افزود :این پروژه باید طبق برنامه زمان بندی شده به بهرهبرداری برسد.
چون از اهمیت باالیی برخوردار است و باید تا پایان دولت تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم اعالم کرد:
کاهش ساالنه ۷۰سانتیمترازسطحآبهایزیرزمینیقم
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم نیز دراین جلسه گفت :با توجه به اضافه
برداشت از منابع آبی و کاهش نزوالت آسمانی ساالنه شاهد کاهش ۷۰
سانتیمتریمنابعآبیزیرزمینیدراستانهستیم.
اصغری با اشاره به کاهش ۵۶درصدی میزان بارشها نسبت به سال آبی قبل
افزود :در سال آبی جاری ۱۳۹۹-۱۴۰۰تاکنون ۱۱۴میلی لیتر بارندگی داشته
ایم که بر اساس پیش بینیها در پایان سال آبی نهایتا به ۱۲۵میلی لیتر میرسد
و این میزان نسبت به سال گذشته آبی ( ۵۶ )۹۸-۹۹درصد و نسبت میانگین
بلندمدت ۲۴درصد کاهش را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه ساالنه ۷۵۰میلیون متر مکعب آب در استان مصرف میشود
گفت ۸۸ :درصد از این میزان در بخش کشاورزی ۵/۵ ،درصد در بخش شرب
شهری و  ۵/۶درصد در بخش صنعت و خدمات و سایر بخشها استفاده
میشود .مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم با بیان این که احتماال امسال جیره
بندی و قطعی آب گسترده در سطح استان نخواهیم داشت افزود :برای مدیریت
بهتر منابع سطحی آب ،منابع خوبی در پشت سدهای استان از جمله سد ۱۵
خرداد و کوچری ذخیره سازی شده و تنها حدود  ۱۰۰میلیون متر مکعب آب
در سد  ۱۵خرداد وجود دارد که در صورت کمبود وارد مدار مصرف خواهد شد.
وی فرهنگ سازی و مدیریت مصرف منابع آبی را راهکار اساسی کاهش تنش
آبی عنوان کرد و گفت :ساالنه  ۷۵۰میلیون متر مکعب آب در استان مصرف
میشود و میتوانیم با صرفه جویی ۱۵۰میلیون لیتر در سال به وضعیت ایمنی
در مدیریت منابع آبی برسیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استفاده بهینه از پساب را یکی دیگر از راههای
کاهش تنش آبی عنوان کرد و گفت :ساالنه حدود  ۴۰تا  ۵۰میلیون متر مکعب
پساب در استان تولید میشود که کمتر از  ۱۰درصد از این حجم مورد استفاده
قرار میگیرد ،اما میتوان در برنامه  ۵ساله این حجم را تا  ۵۰میلیون متر مکعب
افزایش داد.

معاونفرهنگیحرممطهرحضرتمعصومه(س)خبرداد:

اجرای  200ویژه برنامه در دهه کرامت

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه (س ) از اجرای 200ویژه برنامه
در قالب  40عنوان محوری برای دهه کرامت خبرداد و گفت :این برنامهها در
سطوحاستانی ،ملیو بینالمللیدنبال خواهدشد.
حجتاالسالم والمسلمین مهدی احمدی روز چهارشنبه در نشست
خبری اعالم برنامههای دهه کرامت که در سالن جلسات پژوهشکده عالمه
طباطبایی(ره) برگزار شد ،با اشاره به اینکه امسال شرایط دهه کرامت متفاوت
از سالهای گذشته است ،اظهار کرد :بر اساس روایات روز میالد حضرات از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و در این ایام ترویج سبک و آموزههای
زندگی این بزرگواران باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امسال همزمانی دهه کرامت با ایام انتخابات بر اهمیت
این دهه افزوده است ،اضافه کرد :جدا از مبحث انتخاب فرد اصلح ،حضور
حداکثری مردم پای صندوقهای رأی از اهمیت بسیار باالیی است و این
موضوع نیز از سیره اهلبیت(ع) است.
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه سالمالله علیها با اشاره به
بررسی مسائل مختلف در کارگروه محتوایی ستاد دهه کرامت ،مطرح کرد:
پس از بررسیهای متعدد شعار «خدمت کریمانه؛ گره گشایی به رسم اهل
بیت(ع)» به عنوان شعار دهه کرامت امسال انتخاب شد.
وی عنوان کرد :امیدواریم مردم عزیز ایران نیز در انتخابات با انتخاب درست
موجب گرهگشایی از مشکالت کشور در بخشهای مختلف شوند.
احمدی با بیان اینکه  ۳۲نهاد در برگزاری مراسمات دهه کرامت آستان
مقدسبانویکرامتراهمراهیمیکنند،تصریحکرد:ایدهواجراینامگذاری
دهه کرامت از قم بوده و سپس در سراسر کشور انتشار یافته کرده است.
وی در تشریح برنامههای این دهه یادآور شد :برنامه مناجات خوانی در پنج

شب نخست این دهه توسط سید مهدی میرداماد ،ویژه برنامه ترک زبانها
همزمان با  ۲۱خردادماه با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین هاشمی
هشرودی ،مراسم شام میالد حضرت معصومه سالمالله علیها با مداحی
مهدی رسولی ،برنامه سخنرانی شبهای این دهه با حضور حجتاالسالم
والمسلمین انصاریان ،شعرخوانی با حضور شاعران ممتاز کشوری ،استقرار
بیش از  ۱۵شبکه ماهوارهای ،پخش  ۱۵سخنرانی تولیدی و تولید ویژه
برنامههایسیمااز جملهبرنامههایدههکرامتاست.
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه سالمالله علیها با اشاره به
برگزاری مسابقه حدیث کرامت ،ابراز کرد :با ابتکار سازمان تبلیغات متناسب با
شعار هر روز یک کلیپ آماده شده و به صورت سراسری در کشور پخش خواهد
شد.
وی با بیان اینکه محفل شعر فاطمی هر روز در مقبره پروین اعتصامی برگزار
خواهد شد ،اظهار کرد :جشن خانوادگی نسیم کرامت در صحن امام رضا
علیهالسالمبارعایتدستورالعملهایبهداشتیدنبالخواهدشد.
احمدی از اقدامات آستان مقدس در حوزه بینالملل یاد کرد و گفت :تولید
سه برنامه به زبان عربی ،برگزاری وبینار حضرت معصومه سالمالله علیها و امام
رضا علیهالسالم ،پخش زنده مشترک به زبانهای عربی ،اردو و انگلیسی و
همچنین تولید محتوا به هشت زبان زنده دنیا از جمله برنامههای بینالمللی
است.
وی با بیان اینکه کتابهای متعددی نیز در دهه کرامت رونمایی میشود،
عنوانکرد:تالشکردهایمتادرحوزههایمختلففرهنگیوخدماتیاتفاقات
متفاوتی را با رعایت دستورالعملهای بهداشتی رقم بزنیم و در مجموع ۴۰
عنوان محوری با  ۲۰۰برنامه را در دهه کرامت در دستور کار قرار دادهایم.

فرماندارقم:

َ
 ۲۲هزار تن در برگزاری انتخابات در قم مشارکت دارند

فرماندار قم گفت :امسال بیش از  ۲۲هزار
َ
تن عوامل اجرایی ،نظارتی ،بازرسی و امنیتی
در برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰در شهرستان قم
مشارکتدارند.
مرتضیحیدریروزپنجشنبهدرجلسه«آموزش
ُ
عوامل اجرایی در ش َعب اخذ رای انتخابات
 »۱۴۰۰در تاالر معصومیه فرمانداری قم ،درباره
اضافهشدنتعدادعواملاجراییدراینانتخابات
گفت :یک دلیل اینکه در  ۲۸خردادماه جاری،
سهانتخابات(ریاستجمهوری،مجلسخبرگان
رهبری و شوراهای اسالمی) در این شهرستان به

صورت همزمان برگزار می شود.
وی افزود :دلیل دیگر نیز به خاطر رعایت شیوه
نامه های بهداشتی ،مجبور شدیم که تعدادی
را به عنوان مراقبان بهداشت داشته باشیم و
همچنین تعداد صندوقهای اخذ رای در این
دوره افزایش یافته است تا مردم با ازدحام مواجه
نشوند و موجب شیوع ویروس کرونا نشود.
وی خاطرنشان کرد :از این تعداد ،حدود هشت
هزار تن در پای صندوق های اخذ رای برای
انجام رایگیری حضور دارند که این افراد در پنج
بخشداری و چهار ناحیه شهر قم تقسیم شدهاند.

حیدری با تاکید بر رعایت شیوه نامه های
بهداشتی در روز رای گیری و زدن «ماسک»
توسط رایدهندگان گفت :به همراه داشتن
«شناسنامه» الزامی است و مردم عزیز «کارت
ملی» و یا «شماره ملی» خود را نیز به همراه
داشته باشند .وی با اشاره به وضعیت کرونایی در
انتخابات اخیر ادامه داد :از مردم خواهش می
ی دادن خود را ،به ساعتهای
کنیم که زمان را 
پایانی رایگیری موکول نکنند و برای جلوگیری
از ازدحام در ساعتهای اولیه اقدام به رای دادن،
نمایند.

همتی :پول کثیف در ستادهای نامزدها در حال گردش است
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :پول کثیف در ستادهای نامزدها در حال گردش است
و منشاء حجم عظیم بنر ،پوستر و سفر میلیاردی با اجاره هواپیمای اختصاصی همین پولهاست« .عبدالناصر
همتی» روز جمعه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت :پول کثیف در ستادهای نامزدها در حال گردش است.
منشاء حجم عظیم بنر و پوستر و سفر میلیاردی با اجاره هواپیمای اختصاصی همین پولهاست.وی در ادامه این
تویئت نوشت :من نه تنها اجازه ندادم پول رانت و داللی برای من تبلیغ کند که پولهای کثیف و جریانهای آلوده
در حال تخریب و تمسخر بنده هستند.
انتقاد فرزند شهید سلیمانی از کاندیداتوری خواهرش
در پی کاندیداتوری نرجس سلیمانی  -دختر ارشد شهید قاسم سلیمانی  -در انتخابات شورای اسالمی شهر
تهرانوقرارگرفتنناماودرفهرستنهاییشورایائتالفنیروهایانقالب(اصولگرایان)،فاطمهوسهرابسلیمانی
 فرزند و برادر شهید سلیمانی  -از این اقدام انتقاد کردند ..فاطمه سلیمانی فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی درپستی اینستاگرامی نوشت« :صفحه ام رنگ خون است خون مظلوم شهید بابا جانم ما شرمنده شماییم شما به ما
همیشهیاددادیدکههیچوقتدنبالصندلینباشیمچونصندلیخودتمیدانجنگبود.تمامعمرمسعیکردم
حتی از اسمم هم استفاده نکنم چون صوت صدایت همیشه در گوشم نواخته میشد که اگر حتی از اسم استفاده
کردید ما رو نمی بخشید هر کس در این راه وارد شود نه فقط شرمنده ی شما بلکه به گفته ی خودتان شرمنده و
مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این راه خواهد شد».
تعطیلی مراکز واکسیناسیون قم تا اطالع ثانوی
روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیقمدراطالعیهایازتعطیلیمراکزواکسیناسیونقمتااطالعثانویخبرداد.
در این اطالعیه آمده است :با توجه به تزریق تمامی سهمیه واکسن کرونای استان قم در نوبت اول و دوم ،از روز
جمعه  ۲۱خرداد ،تمامی مراکز تجمیعی واکسیناسیون تزریق واکسن صورت نخواهد گرفت و این مراکز تعطیل
خواهند بود .در این اطالعیه تاکید شده :با تامین واکسن ،مجددا فعالیت این مراکز از سر گرفته خواهد شد.
حضور اولین بانوی قمی در تیم ملی دومیدانی
محدثه ابراهیم پور و امیر مقدمی در قالب تیم ملی دومیدانی ایران به مسابقات بین المللی ترکیه اعزام شدند.امیر
مقدمی در ماده ۴۰۰متر مانع و محدثه ابراهیم پور در ماده ۴۰۰متر و ۴۰۰متر با مانع برای کسب ورودی مسابقات
قهرمانی جوانان جهان در این مسابقات شرکت میکنند.خانم ابراهیم پور به عنوان اولین بانوی دونده قمی به تیم
َ
ملی دعوت شده است.تیم ملی دو و میدانی ایران با ده ورزشکار ،روزهای  ۲۲و  ۲۳خردادماه در ارزروم ترکیه با ۲۰۰
ورزشکار از ۸کشور جهان به رقابت خواهد پرداخت.

فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

دستگيریسارقومالخرطالجاتمسروقه

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :با شناسایی و دستگیری سارق و مالخر ،طالجات مسروقه به
ارزش 600میلیون ریال کشف و به مالباخته عودت شد.
سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهار داشت  :برابر شکایت واصله به کالنتری 25پانزده خرداد مبنی
بر سرقت طالجات از یک منزل مسکونی به ارزش600میلیون ریال ،شناسایی و دستگیری سارق در
دستور کار قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات پلیس مشخص شد که یکی از همسایگان به منزل موصوف تردد داشته و از
محل نگهداری طالجات مطلع بوده و با استفاده از غفلت صاحب منزل ،در یک فرصت مناسب آن ها
را به سرقت برده است .فرمانده انتظامی شهرستان قم بیان داشت :با شناسایی متهم ،وی دستگیر و
ً
پس از انتقال به کالنتری و رو برو شدن با ادله محکم پليس چاره اي جز بيان حقيقت ندید و صراحتا به
بزه ارتکابي اعتراف و ابراز کرد که آن ها را به یک طالفروشی فروخته است.
وی ادامه داد :با راهنمایی متهم ،مالخر نیز شناسایی و دستگیر و طالجات مسروقه از واحد صنفی
وی کشف شد .سرهنگ جعفریان از شهروندان درخواست کرد ضمن رعايت هشدارهاي انتظامي از
نگهداري پول ،ارز و زيور آالت مازاد بر نياز همراه خود و داخل منزل خودداري و آنها را به صندوق امانات
بانک ها بسپارند .دستگیری عامل درگیری با سالح سرد در قم
دستگیری عامل نزاع با سالح سرد
فرماندهانتظامیشهرستانقم همچنینازدستگیریعاملنزاعباسالحسرددرایناستانخبرداد.
سرهنگ جعفریان افزود :در پی وقوع نزاع با سالح سرد در حوزه استحفاظی کالنتری  12شهید
ایمانی و مجروح شدن یک پدر و پسر ،موضوع در دستور کار عوامل تخصصی این کالنتری قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان قم اضافه کرد :در ادامه با انجام اقدامات پلیسی عامل درگیری دستگیر،
تحویل مقام قضائی استان و در نهایت روانه زندان شد .سرهنگ جعفریان اظهارکرد :پلیس با قاطعیت
با اراذل و اوباش و افرادی که بخواهند نظم و امنیت عمومی را بر هم بزنند برخورد شدید خواهد کرد.
فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

جوان 23ساله قربانی نگاه به قاتل

فرمانده انتظامی استان قم گفت :طی عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی استان ،قاتل  26ساله که
جوانی  23ساله را به قتل رسانده و متواری شده بود دستگیر شد.
سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :در پی وقوع یک درگيري منجر به قتل در قم ،موضوع
با توجه به حساسیت آن بالفاصله در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار
گرفت.
وی افزود :در ادامه کاراگاهان اين پليس و اکيپ بررسي صحنه به همراه بازپرس محترم ويژه قتل عازم
بيمارستان شده و با مشاهده مقتول قتل صورت گرفته تایید شد .فرمانده انتظامی استان قم گفت:
سپسکارآگاهانپلیسآگاهیجهتانجامتحقيقاتبهمحلدرگيرياعزاموبابررسیواقداماتانجام
شده هویت قاتل را شناسایی و برای دستگیری وی وارد عمل شدند .سردار میرفیضی افزود :با تالش
های صورت گرفته ابتدا همدست متهم دستگیر و مشخص شد چند روز قبل از درگیری ،مقتول و قاتل
در یک مغازه ساندویچی به خاطر نگاه کردن به یکدیگر با هم درگیر می شوند و این کینه ادامه داشته تا
اینکه روز حادثه عده ای نیز به این ماجرا اضافه و قتل با سالح سرد به وقوع می پیوندد .فرمانده انتظامی
استان با بیان اینکه قاتل اهل یکی از کشورهای همسایه است ،اضافه کرد :در ادامه کارآگاهان متهم
را در یکی از خیابان های اصلی به همراه 4تن از همدستانش دستگیر کردند .سردار میرفیضی با بیان
ً
اینکه نامبرده دارای یک فقره سابقه کیفری است ،گفت :متهم طی تحقیقات صورت گرفته صراحتا به
جرم خود اعتراف که در نهایت پس از تشکیل پرونده به همراه سایر همدستان برای انجام مراحل قانونی
تحویلمرجعقضائیاستانشدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری قم خبرداد:

بازهمحریقگستردهانبارسیلندرگازمایع

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره بهتالش نیروهای آتش نشانی
برای اطفا حریق کارگاه سیلندر گاز مایع بلوار خلیج فارس قم گفت :هفت مصدوم این حادثه توسط
اورژانس بهمراکز درمانی اعزام شدند.
حمید کریمی اظهار داشت :راس ساعت ۲۰:۴۷دقیقه چهارشنبه شب خبر آتش سوزی در خیابان
حجر بن عدی در نزدیکی بلوار خلیج فارس قم بهفرماندهی آتش نشانی اعالم شد و خودروهایی که
از ایستگاههای آتش نشانی جمکران و ولی عصر (عج) بهمحل اعزام شده بودند بهعلت شدت حرارت
ناشی از انفجار سیلندرهای گاز مایع درخواست کمکی کردند.

