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یــک کارشــناس ارشــد مســائل
افغانستان گفت :سیاست ایران در
افغانستانبایدمتوازنبودهوباهمه
گروههــای افغانســتانی در ارتباط
باشــد« .محســن روحیصفت» ،
درباره تحوالت افغانســتان گفت:
رونــد تحوالت و وقــوع اتفاقات در
افغانستان سرعت و شتاب زیادی
بهخودگرفتهوباآنکهطالباناعالم

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

خدمات دهی شستا به مدیران وزارت
کارممنوعاست

وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
بــا بیــان اینکــه انتظــار تحــول
مدیریتــی بنیادین را در ســازمان
تامیــن اجتماعــی داریــم ،گفت:
ســرویس دادن خدمات شستا به
مدیران وزارت کار ممنوع اســت.
حجت عبدالملکی روزشــنبه۲۰
شــهریورماه ددر مراســم تودیــع
«مصطفــی ســاالری»  -کــه از دو

واکسیناسیوندرقم
باالتر از میانگین کشوری

تدوین مشوقهایی برای ساخت و ساز
در بافت فرسوده

2

معاون مسکن و ســاختمان وزیر
راهوشهرسازیگفت:مش وقهایی
برای ساختوساز در بافتفرسوده
تدویــن شــده کــه در نخســتین
نشست شورایعالی مسکن طرح
میشــود .محمــود محمــودزاده
افزود:بامشارکتوهمراهیوزارت
راه و شهرســازی و وزارت صمــت
پیشــنهاداتی در دســت بررســی

5

آیتاللهحسینیبوشهری:

دولتبرایمهارگرانیها
چارهاندیشی کند

عبور قم از مرز تزریق  500هزار دوز واکسن
روند بیماری کرونا کاهشی شده است

اســتاندار گفــت  :از نظر میــزان واکسیناســیون از میانگین بایدباجدیتدنبالکنیمودانشگا هعلومپزشکینیزازحداکثر
کشوری باالتر هستیم ،هر چند که تاکید داریم با توجه ب ه مراکز ظرفیت این مراکز استفاده کند .بهرام سرمست روز شنبه در
متعددیکهدرسطحاستانمستقرکردیم،امرواکسیناسیونرا پایان جلسه ستاد ملی کرونا که بهصورت ویدیو کنفرانس در آن

سودجویان قیمت کاالها را چند برابر کردند

8

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم مطرح کرد:

توصیههایدرخصوص نحوهانجاممعامالتملکی
8

معاون دادستان قم :مستنکفین تحت تعقیب قرارمی گیرند

وروددادستانیبهموضوعتلقیبرگسبز
خودروبهعنوانسندمالکیت
معاون ارجاع و حقوق عامه دادستان قم از ورود دادستانی
استان بهموضوع تلقی برگ سبز خودرو (شناسنامه مالکیت)
بهعنوان سند مالکیت با ابالغ کتبی بهسازمانهای مربوطه
خبر داد ،و گفت :درصورت مشاهده یا گزارش هرنوع اقدامی

خالف موازین مذکور ،مستنکفین تحت تعقیب قرار خواهند
گرفت .علی اصغر سلطانی اظهار داشت :بهمنظور پیگیری
ُ
و نظارت بر حسن اجرای قوانین و انجام اقدامهای الزم برای
مراقبت و صیانت قانونمند از حقوق عمومی ،طی نامهای از

4

مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی(ره)استانقمخبرداد:

برگزاری شورعاطفهها با بهره گیری از روشهای غیرحضوری
4

عکس:عباسفرامرزی 1

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم:

ضریب حفاظتی مناطق خشکوبیابانی افزایش مییابد

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به
برنامههای طرح « ۳در  ۱۴در  »۱۴۰۰گفت :با اجرای این طرح با مشارکت
بخش خصوصی و مردم ضریب حفاظتی در مناطق خشک و بیابانی،
افزایش خواهد یافت .مرتضی اظهار کرد :ادارات کل منابع طبیعی و
آبخیزداری در استانها ،بر اساس سیاستها و ضوابط اجرایی مدیریت
مناطق بیابانی ،باید بتوانند در مناطق خشک و بیابانی مدیریت بهتری
در جهت توسعه طرحهای بیابانزدایی داشته باشند و از مشارکت بخش 8

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم مطرح کرد:

بهبود سیما و منظر شهری با ساماندهی روزبازارها

مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری قم از فعال شدن سامانه نظارت در فعالیت روزبازارها خبر
داد و گفت :ساماندهی روزبازارها سبب بهبود سیما و منظر شهری قم
شده است .علیرضا مظفری با اشاره به اهمیت ساماندهی مراکز روزبازار
اظهار داشت :یکی از معضالت همیشگی در سطح شهر ،روزبازارها بود
که با توجه به رسالت سازمان در زمینه ساماندهی مشاغل شهری به آن
پرداخته شد و در دوره ششساله اخیر توانستیم با ایجاد سامانه نظارت 8

آیتاللهحسینیبوشهری:

دولت برای مهار گرانی ها چاره اندیشی کند

برای حمایت از ملت مظلوم
افغانستانچهکنیم؟!

سودجویان قیمت کاالها را چند برابر کردند

یکی از سیاستهای مبنایی و اصولی جمهوری اسالمی
ایران از ابتدای انقالب اسالمی حمایت و دفاع از مظلوم
در برابر ظالم بوده است برهمین اساس همواره از ملتهای مظلوم و تحت ستم استکبار
جهانی همانند فلسطین ،لبنان ،سوریه ،عراق ،یمن ،افغانستان و حتی بوسنی و
هرزگوین در اروپا حمایت و پشتیبانی کرده است که البته این حمایتها با توجه به
ً
اقتضائات زمان خودشان به اشکال مختلف بوده است ،مثال در مورد ملت فلسطین تا
ً
مدتها که امکان کمک رسانی به آنها نبود صرفا حمایت معنوی بود و یا در قبال کشتار
مظلومانه مسلمانان در سارایو در بوسنی و هرزگوین ما جز کمک معنوی کار دیگری در آن
مقطع نمیتوانستیم انجام دهیمّ ،اما همین نگرش موجب شده است تا عموم ملتهای
جهان جمهوری اسالمی را مدافع مظلومان و دشمن ظالمان و ستمگران بشناسند.
همگان میدانند که طالبان نشأتش از پاکستان و با پولهای سعودیها بوده است
ً
سرویسهای امنیتی پاکستان کامال بر طالبان احاطه دارند و همیشه در نبردها کمک
آنها هستند و در سرکوب اخیر مبارزان درة پنجشیر ارتش پاکستان با هواپیماها و
پهبادهایش بسیاری از مقرهای یاران احمد مسعود در ارتفاعات پنجشیر را بمباران
کردند ،گرچه تکذیب کردند ولی هواپیمای ساقط شده پاکستانی در پنجشیر بهترین
گواه این جمله است.
اگرآمریکامیخواستطالبانراازبینببردحتینیازیبهحملهنظامینداشتوکافی
بود به پاکستان بگوید دیگر بس است و طالبان نباشد و پاکستان هم بالفاصله به طالبان
ً
میگفت فعال به مدارس خود در پاکستان برگردید!
آمریکا بعد از بیست سال اشغال افغانستان در حالی این کشور را به طالبان سپرد که
صدها میلیارد دالر تسلیحات سنگین برای آنها جهت استفاده در جنگهای آینده باقی
گذاشت!
اعتمادبهطالبانصحیحنیست،آنهادرمدتحاکمیتخوددرافغانستانهزاراننفررا
قتل عام کردهاند و هزاران دختر را به عنوان جهاد نکاح ربودهاند و به آزادیهای اجتماعی
زنان هیچ عقیدهای ندارند و دوران حاکمیت آنها برای ملت افغانستان همواره با ترس و
دلهره همراه بوده است ،گرچه میلیونها افغانی از خوف آنان به کشورهای دیگر از جمله
ایران مهاجرت کردند تا حداقل جان خود را نجات دهند.
امروزه ملت افغانستان دچار گرفتاری بزرگی شده است و محاصره دره پنجشیر نشان
داد که طالبان به اصول دموکراسی پایبند نیست و بنایش حذف مخالفانش هست واال
قاطبة علماء و بزرگان افغانستان آنان را از حمله به پنجشیر برحذر داشتند و راه مذاکره
را پیشنهاد کردند ولی آنها با زور قصد تحکیم حاکمیت خود را بر همة پهنة افغانستان
دارند و اگر هم موفق شوند اعتراضات داخلی را سرکوب کنند و همة مخالفین را از سر راه
بردارند ،چه نقشهای برای همسایگان شمالی و غربی خود دارند ،اعاذنا الله!
ً
مطمئناباید در این شرایط سنجیده عمل کرد تا مبادا در پازل آمریکا عمل کنیم لذا باید
از طالبان خواسته شود از محاصره صدها هزار افغانی تاجیک در درههای پنجشیر دست
بکشد و مقدمات دولتی فراگیر با حضور همة اقوام و مذاهب تشکیل شود و نه این دولتی
که معرفی کردهاند همه از مالیان پشتون هستند و یکی دو نفر هم که از تاجیک و ازبک
هستند در حقیقت از خود طالبان هستند و به شیعیان هم که هیچ سهمی ندادهاند با
اینکه در دولت اشرف غنی چند وزیر شیعه هم داشتیم.
طالبان اگر نماینده واقعی قوم پشتون هستند ،بخشی از ملت افغانستان در کنار دیگر
اقوام مانند تاجیک ها ،ازبکها و هزارهها میباشند و هیچ قومی نباید نگاه انحصار
طلبانه داشته باشد تا بلکه با تشکیل حکومتی فراگیر وحدت ملی در این کشور برقرار
شود و آتش جنگ داخلی خاموش شود و طالبان اگر ادعای ضد آمریکایی دارد باید در
عمل چنین رفتار کند تا اعتماد همة مردم افغانستان جلب شود و انشاء الله صلح و صفا
برقرارشود.
اما حداقل حمایت ملت ایران از ملت افغانستان باید معنوی باشد مانند حمایتی که در
سال  ۱۳۷۱از ملت مظلوم بوسنی و هرزگوین در اروپا داشتیم گرچه مشترکات ایرانیها
و افغانستانیها نسبت به مسلمانان بوسنی و هرزگوین بسیار بیشتر است و عالوه بر
مسلمانی همسایه بودن و همزبان بودن هم اضافه میشود گر چه عمیق تر بنگری
پارهای از تن ایران قدیم محسوب میشوند.
شهید حاج قاسم سلیمانی در حمایت از مظلومین مرز نمیشناخت و گزینشی
عمل نمیکرد و برای او مظلوم شیعه و سنی ،افغانی و عرب و عجم و ملت فلسطین،
لبنان ،سوریه ،عراق ،یمن ،بحرین و افغانستان هیچ فرقی نمیکرد و لذا سردار دلهای
همة مسلمانان و محرومین و مستضعفان شد ،حتی مسلمانان مظلوم کشمیر در هند
در خانههای محقر خود تصویر او را به تبرک گذاشته اند! ما باید این آبرویی که شهید
سلیمانی برای جمهوری اسالمی در نزد ملتهای منطقه و جهان ایجاد کرد را حفظ کنیم.
مرتضینجفیقدسی*

امام جمعه قم گفت :انتظار مردم از رییس جمهور و
هیأت دولت قوی و مردمی این است که مسأله کرونا
و گرانیها را کنترل و برای بهبود معیشت مردم چاره
اندیشیکند.
آیتاللهسیدهاشمحسینیبوشهری،دبیرشورای
عالی حوزه های علمیه روز جمعه در سخنان آدینه
ای خود که از شبکه استانی نور پخش شد ،با اشاره
به اینکه کابینه دولت سیزدهم مستقر شده ،گفت:
سودجویان از فاصله میان دولت گذشته و دولت
کنونی سوء استفاده کردند و قیمت کاالها را چندین
برابر افزایش دادند.
آیتاللهحسینیبوشهریابرازداشت:انتظارمردم
از رییس جمهور و هیأت دولت قوی و مردمی این
است که مسأله کرونا و گرانی های اخیر کنترل کنند
وبرایبهبودمعیشتمردمتدبیرمناسبیباندیشند.
وی با اشاره به آغاز مناسک پیاده روی اربعین اظهار
کرد :مناسب است که وزیران بهداشت دو کشور ایران
و عراق با هم شیوه نامه های بهداشتی برای پیاده
روی اربعین را طراحی کنند و با کمک و همراهی
مردم تعداد زائران اربعین افزایش یابد.
کشورهای همسایه خواهان صلح و آرامش مردم
افغانستانهستند
امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به اتفاق های اخیر کشور افغانستان ،ابراز کرد:
گروه طالبان این وعده را داده که از تمام اقوام در

حکمرانی این کشور استفاده میکند ،اما این اتفاق
تا کنون رخ نداده است.
رییسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمبابیاناینکه
حوادث افغانستان سبب نگرانی جوامع جهانی به
ویژه کشورهای همسایه شده است ،افزود :جمهوری
اسالمی ایران و کشورهای همسایه خواهان صلح و
آرامش مردم افغانستان هستند و مردم این کشور
دیگر نخواهد توانست کشتار و نسل کشی را تحمل
کنند.
وی در ادامه به یادآوری مناسبت های تاریخی
پرداخت و گفت :اول ماه صفر روزی بوده که کاروان
اسرای کربال وارد شهر شام شدند و همچنین در
این ماه صفر وفات نبی اکرم اسالم(ص) شهادت
امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی بن موسی
الرضا(ع) قرار دارد.
رییسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمبابیاناینکه
طبق روایتی سوم صفر میالد امام محمدباقر(ع)
است ،اظهار کرد :به سبب مناظره و اختالف میان
عباسیان و امویان ،امام باقر(ع) و امام صادق(ع)
به تربیت شاگردان بسیاری پرداختند و بسیاری از
معارف دینی از طریق شاگردان و یاران این دو امام
به ما رسیده است.
آیتالله حسینیبوشهری با اشاره به قرار گرفتن
شهادت امام حسن مجتبی(ع) در ماه صفر ،گفت:
ایشانبعدازشهادتامیرالمؤمنینحکمرانیجامعه

اسالمی را به دست گرفت ،اما معاویه ایشان را مجبور
به امضای قرارداد صلح کرد.
دبیر شورای عالی حوزه های علمیه بیان کرد :اگر
مفاد قرارداد صلح مام حسن(ع) به درستی اجرا می
شد ،سرنوشت جامعه به گونه دیگری رقم می خورد،
اما عدم پایبندی معاویه سبب شد که فردی همچون
یزیدحکمرانیجامعهاسالمیرابرعهدهبگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سال تحصیلی
حوزه های علمیه کشور آغاز شده ،افزود :در سال
تحصیلیگذشتهنظامآموزشیدرحوزههایعلمیه،
دانشگاهها و آموزش و پرورش از طریق فضای مجازی
دنبال شده و تجربه مناسبی برای برگزاری و مدیریت
این گونه آموزش ها برای امسال است.
آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از
سخنانش به انگیزه های عبادت انسان ها پرداخت و
گفت :به هر میزان اخالص انسان در عبادت بیشتر
باشد ،درجه عبادت وی باالتر خواهد رفت.
وی با بیان اینکه برخی به انگیزه حیا و شرم عبادت
خداوند را انجام میدهند ،ابراز کرد :انسان در محضر
خداوند قرار دارد و خداوند بر اعمال ،گفتار و کردار
ما ناظر است.
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد:
مؤمنان خود را در محضر خداوند تصور می کنند ،از
این رو شرم می کنند که گناهان را انجام دهند و به
عبادت در درگاه الهی می پردازند.

سینماابزارتاثیرگذار
فرهنگی و رسانه ای

هنرصنعت «سینما» ،به عنوان یکی از تأثیرگذارترین
سیدموسیحسینیکاشانی* ابزارهای فرهنگی و رسان ه جمعی در نظا م اجتماعی
جهان امروز ،بدون تردید نقش بسزایی در همگرایی ،همراهی و همبستگی
اجتماعی در مسیر رشد ،شکوفایی و توسعه فرهنگ عمومی و ارتقای خودآگاهی
و شناخت اجتماعی دارد.
سینمای مطلوب ،ابزاری شگفتانگیز برای درک بیشتر آسیبها و بطن جامعه
است و زمینهساز تعالی باورها و الگوسازی رفتاری در جامعه خواهد بود .در این
میان،سینماوسینماگروتولیداتیموردنیازاستکهمبتنیبرارزشهایاخالقی
و انسانی باشد.
سینمای ایران ،با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در مسیر بیان محتوای
منطبق با ارزشهای دینی و فرهنگی قرار گرفت و امروز در چهارمین دهه انقالب
اسالمی ،به عنوان یکی از مهمترین عرصههای هنری مورد حمایت متولیان
فرهنگ و هنر شناخته میشود؛ در شرایط کنونی جامعه امروز ،درخت تنومند
سینمای ملی ایران ،افتخار دارد شاهد حضور موثر نسلی هنرمند از پیشکسوتان
مجرب و محنک و جوانان متعهد و متخلق باشد.
اینجانب روز بیست و یکم شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» را فرصتی
مغتنم و مناسب برای تکریم و تقدیر تمامی هنرمندان متعهد سینمای کشور و
خانوادهفرهیختهسینماگراناستانقممیدانموضمنگرامیداشتاینروز،برای
تمامی تالشگران و عالقهمندان به هنر هفتم آرزوی تندرستی و توفیق روزافزون
مسئلتمینمایم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم
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رییسجمهوری:

میزان واکسیناسیون به روزی  ۲میلیون نفر افزایش مییابد

الزاماتتوسعهسیاسی
در ایران
احزاب سیاسی در علم سیاست مدرن ،یکی از
مهمترین ارکان توسعه سیاسی هستند؛ به گونه ای
که از طریق آنها راه های کسب قدرت سیاسی به صورت نهادمند پیگیری میشود
و در نتیجه ثبات سیاسی به همراه توسعه سیاسی پدید می آید .بدین ترتیب
مشخص است که احزاب کارکردهای مهم و مختلفی دارند که از جمله آنها می
توان به انتقال خواسته های مردم به حاکمیت ،تربیت مدیر و کادر سیاسی برای
اداره کشور و نهادمند کردن رقابت های سیاسی اشاره کرد.
در کشورهایی که نظام حزبی جاافتاده ای دارند ،احزاب سیاسی ،در جایگاه
حلقهپیوندمیانمنافعاجتماعیونهادهایتصمیمگیریسیاسیعملمیکنند
و به دلیل آن که رابط میان دولت و ملت هستند ،نقشی بسزا در حفظ امنیت ملی
دارند .احزاب در صورت برخورداری از استقالل عمل نسبی میتوانند در تعدیل
قدرت میان دولت و جامعه سهم بسزایی داشته باشند و با ممانعت از انباشت
قدرت ،زمینه را برای توزیع مجدد آن فراهم کند.
به این ترتیب می توان گفت نهادهای غیر حکومتی همچون احزاب از
زیرمجموعههای جامعه مدنی هستند و ظهور و حضور آنها در فرآیند نوسازی
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هر کشور امری ضروری است .این در حالی است
کهدرپیشینهتاریخیایرانیان،بهدالیلمختلفیمانندوجودنظامسیاسیمستبد
و مطلقه ،تمرکزگرایی و دولتساالری ،و وجود دورههای طوالنی بحران و ناامنی،
ساختاراجتماعیواقتصادیناهمگونوتوسعهنیافته،احزابمستقلونیرومند،
فرصت ظهور و تمرین دموکراسی نیافتهاند و در چنین فضایی ،جامعه نیز تجربه
مشارکتهایسیاسیفعاالنهدرنظامهایقبلازانقالباسالمیرانداشتهاست.
روند شکل گیری و کار احزاب در تاریخ ایران به این صورت بوده است که دولتها،
بدونواسطه نهادهایبرخاسته از متن جامعه تشکلهایی مانند احزاب را تشکیل
می دادند ،به کنترل ،هدایت ،سازماندهی و بهکارگیری نیروهای اجتماعی در
جهت منافع خود اقدام می کردند و هرگونه داعیه مخالفت و دگراندیشی را بر
نمیتافتند و با سرکوب مواجه میساختند .متأسفانه چنین پیشینهای سبب
کمتجربگی احزاب و مردم در تحقق مشارکت سیاسی فعال و باعث کمتوانی و
ضعف تاریخی آنها در دوره کنونی شده است.
در حال حاضر یکی از اصلیترین مشکالت احزاب در جامعه ما این است که هر
چند شمار و تنوع آنها زیاد است ،اما بسیاری از آنها به صورت نابالغ و تودهوار باقی
مانده اند و قدرت جذب مردم و افزایش مشارکت سیاسی را ندارند .البته دولت
بنیادبودن برخی از احزاب نیز از مشکالت اساسی برخی احزاب ایرانی است که
سبب بی اعتمادی جامعه به آنها می شود و این امر در کنار پایین بودن سطح
تحمل،مداراوگفتوگوخودعاملیبرایضعفایننهادهایمدنیدرایراناست.
اصوال در همه جوامع طبقه متوسط پرچمدار عقالنیت و اعتدال در جامعه است
و بار توسعه ،مشارکت سیاسی و ایجاد تحول و دگرگونی بیشتر بر عهده این طبقه
است ،این در حالی است که در سالهای اخیر به دالیل متعدد سیاسی و اقتصادی،
طبقه متوسط و جامعه مدنی در ایران تا حد زیادی تضعیف شده اند و از انجام
کارکردهای خود بازمانده اند .یکی از نهادهایی که به طور جدی از این وضعیت
لطمه دیده ،احزاب هستند که در جذب مشارکت سیاسی مقهور می شوند و
توانایی انجام کارکردهای واقعی خود را از دست می دهند .در ادامه ،این سیکل
معیوب در کوتاه مدت کاهش اعتماد عمومی را به دنبال دارد و در بلند مدت سبب
تأثیرات نابهنجار بر کارایی ساختار سیاسی ،مشروعیت و مطلوبیت نظام فرهنگی
و اجتماعی می شود و در نهایت رابطه دولت و مردم را به سمت افول پیش می برد.
از این رو به نظر می رسد برای دستیابی به توسعه سیاسی ،ترمیم رابطه دولت و
ملت ،تقویت جایگاه احزاب در ایران و کمک به عملیاتی شدن کارکردهای آنها،
بیش و پیش از هر چیز باید فضای سیاسی و اقتصادی کشور به سمت شکوفایی،
اعتدال و آزادی برود و تقویت جامعه مدنی و قشر متوسط جامعه و فضای ظهور و
حضور دادن به آنها مورد توجه قرار بگیرد.
استاددانشگاه
محمد مهدی مظاهری*

رییسجمهوریبابیاناینکهگامهایتحولیخوبی
در زمینه مقابله با کرونا برداشته شده است ،گفت:
امیدواریم واکسیناسیون روزانه به زودی آمار  ۲میلیون
نفر در روز را پشت سر بگذارد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی روز شنبه در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه به لطف خدا
گامهای تحولی خوبی در حوزه مقابله با بیماری
برداشته شده است ،گفت :اولین گام تحولی در حوزه
ساخت واکسن برداشته شده و عالوه بر ارائه مجوز به
واکسن فخرا ،خطوط تولید واکسنهای برکت و رازی
نیز ارتقا و توسعه یافته است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه درصدور مجوز

معاون وزیر آموزش وپرورش:

بازگشایی مدارس به صورت تدریجی خواهد بود

معاونآموزشمتوسطهوزارتآموزشوپرورشگفت:شعاراصلیبازگشاییمدارس
«تدریجی بودن آموزشهای حضوری و اقتضایی بودن آن» است.
علیرضا کمرئی در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش
و پرورش سراسر کشور که با موضوع «پروژه مهر و بازگشایی مدارس در سال تحصیلی
جدید» ،در اردوگاه فرهنگی  -تربیتی شهید باهنر ،برگزار شد ،افزود :براساس آمار۷۵،
درصد والدین با بازگشایی مدارس به صورت حضوری موافق هستند و تنها  ۲۵درصد
اعالم نارضایتی کردهاند که باید با آموزشهای الزم ،از دغدغه خاطر آنها کم کنیم.
وی به تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در حوزه معاونت متوسطه درخصوص
بازگشایی مدارس و اجرای پروژه مهر ،پرداخت و اظهار داشت :در مفهوم کلیدی
تدریجی بودن ،باید در بازگشایی مدارس به صورت آرام و تدریجی عمل کنیم و
بازگشایی را کامال در اختیار استان و منطقه ،با توجه به شرایط قرار دهیم .البته در
مدارس کم جمعیت که کالس های زیر  ۱۵نفر داریم بازگشایی حضوری به صورت
حتمیانجامخواهدشد.
کمرئی خاطرنشان کرد :ولی در مدارسی که تعداد دانش آموزان باالتر از  ۴۵۰نفر
است باید با برنامه ریزی دقیق ،دانش آموزان در کالس های درس حضور داشته باشند
تا بتوانیم با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ،با مراقبت از سالمتی دانش آموزان،
شاهد حضور آنها در مدارس باشیم .وی با اشاره به این که تمامی اختیارات بازگشایی
مدارس در مناطق به استان و منطقه سپرده شده است ،گفت :با تشخیص استان یا
هر منطقه ،پروژه مهر انجام شده و مدارس سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درخصوص «مدرسه تلویزیونی
ایران» و اقدامات انجام شده در این راستا ،اظهار داشت :در استمرار آموزش از طریق
فضای مجازی ،آموزش تلویزیونی و پخش برنامه های زنده آموزشی را با همکاری و
همت معلمان و دانشآموزان ارائه کرده ایم که تا حد زیادی باعث کاهش استرس
خانواده ها و دغدغههای جامعه در امر آموزش ،در دوران کرونا شد.
کمرئی افزود :آموزش و پرورش ،در دوران کرونا مسیر ترقی و پیشرفت را با سرعت

در پی بازگشت ناوگروه ۷۵نیروی دریایی از دریانوردی پهنه اطلس:

رهبرانقالببازگشتمقتدرانهناوگروه
نیرویدریاییراتبریکگفتند

رهبر معظم انقالب اسالمی با تبریک بازگشت مقتدرانه و عزتآفرین ناوگروه
 ۷۵نیروی دریایی ارتش از مأموریت تاریخساز دریانوردی پهن ه اقیانوس اطلس ،از
فرمانده و یکایک کارکنان آن قدردانی کردند.
به گزارش روز شنبه پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام
حضرت آیت الله خامنهای فرمانده معظم کل قوا که به امیر سرلشکر موسوی
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد ،به این شرح است:
بسمهتعالی
بازگشتمقتدرانهوعزتآفرینناوگروه ۷۵نیرویدریاییارتشجمهوریاسالمی
ایران از مأموریت خطیر دریانوردی پهنهی اقیانوس اطلس را که برای اولین بار در
تاریخ دریانوردی کشور انجام شده است ،تبریک میگویم.
امروز بحمدالله ارتش جمهوری اسالمی ایران با کارکنان بصیر ،غیور و
خستگیناپذیر خود در صحنه حاضر است و آماد ه مجاهدت در راستای اهداف
بلند انقالب شکوهمند اسالمی میباشد .این توانمندیها را حفظ کنید و ارتقاء
دهید .مراتب تشکر و قدردانی اینجانب را به فرمانده و یکایک کارکنان عزیز ناوگروه
ودستاندرکارانبرسانید.
در خانه موزه شهیدان زین الدین ؛

آخرین اثر علی صفایی حائری در قم
رونماییشد
اثر استاد علی صفایی حائری حائری(عین.صاد) با عنوان«جمعها و
حاصلجمعها» طی مراسمی روز شنبه در خانه موزه شهیدان زین الدین در قم
رونماییشد.
در این مراسم از شصت و یکمین اثر استاد علی صفایی حائری که به روشهای
افزایش بهرهوری در تشکلهای فرهنگی و تربیتی میپردازد به همت سازمان
فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم و انتشارات لیله القدر رونمایی شد.
کتاب جمعها و حاصلجمعها مجموعهای از هفت سخنرانی استاد صفایی
است که از سه فصل شامل عوامل ایجاد ،نیازها و وظایف و نتایج جمعها و
سازمانهاتشکیلشدهکهتوسطانتشاراتلیلهالقدرمنتشرشدهاست.
در بخشی از این کتاب آمده است :من وقتی این جمع ها را می دیدم بیشتر این
فکر را می کردم که اول چه چیزی ما را جمع کرد؟ چه چیزی باعث می شود که ما
باهم جمع شویم؟ دوم :در جمعمان چه بکنیم؟ و سوم چه کنیم که حاصل جمع
ما در این جمع باروری و سرشاری بیشتری داشته باشد .روایت است که یدالله
مع الجماعه دست خدا با جمعیت است .یعنی در جمعیت باروری هایی به وجود
می آید که در تنهایی ها نیست و این باروری نتیجه آن دست اضافی ،یعنی دست
حق است.

توزیع و استفاده از واکسنهای ساخت داخل تسریع
شده اما به هیچ وجه دقت تحت تاثیر سرعت قرار
نگرفته است ،افزود :در مجموع تولید واکسن داخلی
پیشرفت بسیار خوبی داشته و این روند تا رسیدن
روند ساخت واکسن به حد کفایت نیاز داخلی ،تداوم
خواهد داشت .آیت الله رییسی همچنین نزدیک
شدن آمار واردات واکسن به مرز  ۵۰میلیون دوز را گام
تحولی و مثبت دیگر در عرصه مقابله با کرونا عنوان
کرد و اظهار داشت :افزایش آمار واردات و همزمان
افزایش آمار واکسیناسیون روزانه تا حدود زیادی باعث
ایجاد آرامش و رفع نگرانیهای مردم شده و امیدواریم
واکسیناسیون روزانه به زودی آمار ۲میلیون نفر در روز را
پشت سر بگذارد .رییس جمهوری همچنین از اجرای
موفق طرح به روز شده غربالگری (شهید سلیمانی)
قدردانی و تصریح کرد :مجموع این گامها و اقدامات
تحولی زمینهساز بازگشایی مدارس و مراکز علمی و
همچنین گشایش و رونق در کسب و کارها خواهد
بود .به طور طبیعی تداوم عقبماندگیهای آموزشی
و محدودیتهای موجود برای کسب و کارها باعث
نگرانی مردم هستند و امیدواریم لوازم ضروری این
بازگشاییها که اصلیترین آنها رسیدن واکسیناسیون
بهحدنصاباست،هرچهسریعترفراهمشود.آیتالله
رییسیتاکیدکرد:البتهتحتهرشرایطیوحتیپس
از به حدنصاب رسیدن آمار افراد واکسینه شده ،الزام

همگانی به رعایت اصول بهداشتی موثرترین اقدام در
کنارواکسیناسیونبرایصیانتازمردمدربرابرویروس
کووید  ۱۹است .همه مردم باید دولت را در اجرای
دقیق و کامل شیوهنامههای بهداشتی یاری کنند.
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم باید در
دوره جدید ،تمام تالش خود را برای اجرای حداکثری
پروتکلها به کار بگیرد و دبیرخانه ستاد نیز فعالتر
از گذشته به رصد تحوالت و ارائه گزارشهای دقیق
بپردازد .رییس جمهوری خاطرنشان کرد :بهتر است
گزارشهای ارائه شده به ستاد از سوی بخشهای
مختلف درباره کاهش یا افزایش ابتال یا موارد فوتی،
همراه دالیل چرایی این افزایش و کاهش مطرح
شوند .رییسی در بخش دیگری از سخنانش گفت :به
منظور مدیریت افکارعمومی در مواجهه با شیوع کرونا
و رفع نگرانیهای بیمورد ،بهتر است با نظارت وزارت
بهداشت نشستهای علمی و کارشناسی در صدا و
سیما برگزار شود و دیدگاهها و نظرات مختلف در این
جلسات ارائه شده و به بحث و بررسی دقیق گذاشته
شوند .رییس جمهوری همچنین با اشاره نزدیک
شدن به اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار
داشت :مذاکرات با طرف عراقی درحال انجام است
تا با اولویت صیانت از جان عاشقان و زائران خاندان
عصمت و طهارت ،این مراسم به بهترین شکل ممکن
برگزارشود.

طی کرد و توانست در سطح ستاد و استان ها آموزش را با کیفیت قابل قبولی ارائه
دهد .در ارزیابی های صورت گرفته از طریق استان ها ،نشان داده شده است که
در پخش آموزش از طریق تلویزیون ،مشکل خاصی نداشته ایم و در حوزه ابتدایی و
متوسطه ،آموزش تلویزیونی به عنوان یکی از بسترهای اصلی یادگیری دانش آموزان
شناختهشدهاست.
معاون آموزش متوسطه گفت :الزم است شبکه های استانی را فعال تر از قبل کنیم
و اگر نقصانی در آموزش متمرکز داریم ،از طریق برنامه های استانی پوشش داده و آن
را جبران کنیم .سعی کنیم که مسیر این بستر یادگیری را برای دانش آموزان هموارتر
از قبل کنیم تا هم دانش آموز و هم خانواده ،بتوانند از خدمات ارائه شده در آن بهره
ببرند .وی گفت :امسال اجرای پروژه مهر در هر استان به طور کامل به ادارات کل
آموزش و پرورش استان ها سپرده شده است ،استان ها در چندسال اخیر ثابت کرده
اند که به خوبی از عهده انجام کار بر می آیند و امسال هم انتظار داریم مانند قبل در این
زمینه اجرای پروژه مهر و بازگشایی مدارس ،با کیفیت عمل کنند.
کمرئی با اشاره به تکمیل ثبت نام و توزیع کتاب های درسی در مدارس ،تصریح کرد:
یکی از بسترهای نظارتی ما بر روند فعالیت مدارس در استان ها ،سامانه ای است
که از طریق آن مستقیما از مدارس ،اطالعات را دریافت خواهیم کرد .خوشبختانه
در فاصله ۵روز ۱۰۵هزار مدرسه وضعیت خود را در این سامانه ثبت کردند و ارزیابی
های انجام شده از این سامانه ،آمادگی استان ها برای بازگشایی مدارس و رضایت
اولیا را نشان داد.
کمرئی با تأکید بر این که مشارکت با صدا و سیما و غنی سازی از اصلی ترین عناصر
در بازگشایی مدارس است ،تصریح کرد :برای اقناع معلمان ،اولیا و دانش آموزان در
مسأله بازگشایی و ضرورت حضور دانش آموزان در محیط مدرسه و کالس درس ،برنامه
های آموزشی و گفت و گو محور با حضور اساتید و کارشناسان امر تعلیم و تربیت تهیه
شده است که از طریق صدا و سیما و پرتال وزارت آموزش و پرورش ،در حال پخش
است.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

خدمات دهی شستا به مدیران وزارت کار ممنوع است
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتظار
تحول مدیریتی بنیادین را در سازمان تامین اجتماعی
داریم ،گفت :سرویس دادن خدمات شستا به مدیران
وزارت کار ممنوع است.
حجت عبدالملکی روزشنبه ۲۰شهریورماه ددر
مراسم تودیع «مصطفی ساالری»  -که از دو سال پیش
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود  -و معارفه
«میرهاشم موسوی» به عنوان مدیرعامل جدید این
سازمان افزود :بستن روزنههای فساد و مقرراتزدایی
را در اولین جلس ه وزارتخانه مطرح کردیم و در این
زمینه ارزیابی میکنیم که حجم فساد باید سه ماه
دیگر کمتر شده باشد .وی افزود :وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،وزارت مردم است و با معیشتی و رفاه
مردم در ارتباط است؛ بیش از  ۵۰درصد ارتباط مردم با
سازمانتامیناجتماعیاست.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه مجموعه
صندوقهای بازنشستگی حق الناس هستند ،تاکید
کرد :باید با این نگاه مدیریت کنیم که ما امانتدار مردم
هستیم ،در حالی که با اقداماتی که انجام شده هنوز
رضایتمندیمردمدرسطحباالییحاصلنشدهاست.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد :انتظار
داریم حرکت با قدرت به سمت ارتقای دیجیتالی و
کارآمد سازی اقتصادی محقق شود و مجموعه شستا
باید پرقدرت تر از قبل اداره شود و سنت های غلط
برچیدهشود.
وی با بیان اینکه روش های مدیریتی کار آمد و نوین

به رشد مجموعه تامین اجتماعی کمک خواهد کرد،
تصریح کرد :ثروت زیادی در صندوق ها نهفته است
و اینها امانت هستند از این رو هزینه کرد امکانات
از سوی سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه برای
سازمانمرکزیوزارتخانهممنوعاست.
عبدالملکی گفت :در تمام سال های بعد از انقالب و
به ویژه سال های اخیر ،سازمان تامین اجتماعی جزو
سازمان های پویا بوده است و در  ۲سال اخیر کارهای
خوبی در آن انجام شده است.
وی با اشاره به انتصاب میرهاشم موسوی ،مدیرعامل
جدید سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت :معتقدم
این انتصاب ،یک انتصاب بسیار کم نظیر و نادر است
که در این وزارتخانه اتفاق میافتد؛ وی از  ۱۲سال قبل
و از آن زمان که وزارت رفاه ادغام نشده بود ،پست های
مدیریتی داشت و از همین خانواده و جریان است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد :وی
یک جوان دانای انقالبی و از مصادیق بارز این تعبیر
رهبری است که امیدواریم منشا تحوالت بزرگی در
مجموعهسازمانتامیناجتماعیباشد.
این مقام مسوول ادامه داد :به تامین اجتماعی عرق
دارم زیرا اولین ورود پدرم به دولت از همین سازمان بود
و اینجا را خانه خودمان می دانم.
شستابایدازمدیرعاملتامیناجتماعی
دستور بگیرد
حجتعبدالملکیهمچنیندرحاشیهمراسمتودیع
و معارفه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در جمع

خبرنگاران با بیان اینکه مشکل منابع نداریم ،گفت:
اگر فرایندها اصالح شود و نظامهای مدیریتی تغییر
کند ،اتفاقهای خوبی در سازمان تامین اجتماعی
میافتد.
عضوکابینهسیزدهماظهارداشت:درماههایآینده
شاهد تحول در سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود.
وی افزود :مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی
فردی اهل تحول و آشنا به حوزه رفاه و تامین اجتماعی
است .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :شستا
زیر مجموعه تامین اجتماعی است و باید از مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی دستور بگیرد و با آن کار کند؛
پیش از این سازمان تامین اجتماعی و شستا یکدیگر را
بهرسمیتنمیشناختندوهرکدامبهطورجداگانهزیر
نظر وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بودند و این
امر یک چالش مدیریتی ایجاد کرده بود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ما
نظارت را تا پایینترین سطوح داریم ،گفت :بر روی
انتصاب ها حساسیت بسیاری داریم و باید قواعد و
اصول انتصاب ها رعایت شود.
عبدالملکی گفت :بازدیدهای میدانی را از زیر
مجموعه های وزات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام
میدهیم.
وی با اشاره به اینکه پدرم کارمند وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی بود ،گفت :وی به شدت دغدغه
مشکالت مردم را دارد و درخواست رضایتمندی مردم
را در حوزه های مختلف داشت.

مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوری:

صندوقبازنشستگیکشوریورشکستهنیست

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «برخالف آنچه گفته
میشود صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته نیست» تاکید کرد :توسعه
اقتصادی و بهبود بنگاهداری یکی از راهبردهای اصلی صندوق بازنشستگی از
بهمن ۹۸تاکنون بوده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از صندوق بازنشستگی کشوری ،دکتر اکبر افتخاری در
گزارشخودبهبازنشستگانارجمندکهتاکنون ۸گزارشآندرصفحهاینستاگرامی
ویمنتشرشدهاست،نوشت:وابستگیصندوقهایبازنشستگیبهبودجهدولتی
از هر نظر خسارتبار است؛ زیرا هم فشار شدیدی را بر بودجه عمومی کشور وارد
صندوق کارآمد،
میکند و هم صندوقها را در وضعیتی ناپایدار قرار میدهد.
ِ
صندوقی است که بتواند با استفاده از منابع خود (اعم از کسورات بازنشستگی و
دیگر داراییهای خود) به چنان سطحی از سودآوری اقتصادی دست یابد که کفاف
پرداخت حقوق و رسیدگی به امور بیمهای و رفاهی بازنشستگان تحت پوشش را
بدهد.
وی افزود :با وجود این ،در کشور ما اغلب صندوقها وابستگی شدیدی به بودجه
دولتی دارند و صندوق بازنشستگی کشوری نیز از این قاعده مستثنا نیست.
البته برخالف آنچه گاه گفته میشود ،این نهاد ورشکسته نیست ،اما سودآوری
مجموعههای اقتصادی وابسته به آن به سبب سوء مدیریتها و ندانمکاریها ،در
حد مورد انتظار نبوده است.

افتخاری با بیان اینکه «از بهمنماه سال نود و هشت که تیم جدید مدیریت در
صندوق بازنشستگی کشوری مستقر شد ،توسعه اقتصادی و بهبود بنگاهداری به
عنوان یکی از راهبردهای اصلی در دستور کار قرار گرفت» اظهار داشت :بر مبنای
فرعی خروج از بنگاهداری؛ استقرار نظام پویای بنگاهداری؛
آن ،چهار راهبرد
ِ
بهینهسازی پرتفوی سرمایهگذاری با رویکرد مدیریت بازده ،و تنوعبخشی پرتفوی
سرمایهگذاری با رویکرد مدیریت ریسک به مورد اجرا گذاشته شد .هر یک از این
راهبردها ،شامل چندین پروژه راهبردی بودند که برخی از آنها را در گزارشهای
بعدی شرح خواهم داد .وی یادآور شده است :مجموع آنچه در بیست ماه گذشته
دربخشاقتصادیصندوقبازنشستگیکشوریبهانجامرسید،موجبشدکهسود
ناشی از فعالیتهای اقتصادی این نهاد از ۴هزار و  ۱۷۵میلیارد تومان در سال نود
و هشت به  ۱۴هزار و  ۷۶۵میلیارد تومان در زمان حاضر برسد و وابستگی صندوق
به بودجه دولتی از  ۷۵درصد به  ۷۰درصد کاهش پیدا کند .مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه «بدون شک ،این روند باید در سالهای آینده
نیز بیقفه دنبال شود و شتاب گیرد تا استقالل مالی صندوق بازنشستگی کشوری
پس از سالها وابستگی به بودجه عمومی کشور تأمین و تضمین شود» نوشت :در
غیراینصورت و با توجه به افزایش چشمگیر شمار بازنشستگان و وظیفهبگیران
کشوری و رشد فزاینده حقوق آنان طی سالهای آتی ،بودجه دولتی کفاف پرداخت
حقوقبازنشستگانرانخواهدداد.

رییسسازمانپدافندغیرعاملکشور:

رصدخانهایبرایشناساییفناوریهای
وارداتینداریم

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور ،الزمه آمادگی مقابل تهدیدهای سایبری
را رصد و پایش مداوم فناوری و بهروزرسانی راههای مقابله با آن دانست و گفت:
متاسفانه در کشور ما رصدخانهای برای شناسایی فناوریهایی که به کشور وارد
میشود وجود ندارد.
سردار غالمرضا جاللی در آیین افتتاح مجتمع آموزشی پدافند غیرعامل کشور با
قدردانیازاقداماتدانشگاهآزاداسالمیدرزمینهمباحثمربوطبهپدافندغیرعامل
گفت :تهدیدها قدمتی به اندازه عمر بشر دارد و تامین امنیت و مقابله با تهدیدها
همواره یکی از دغدغههای آدمی بوده است.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور ،تهدیدها را به دو دسته انسانساخت و
طبیعی تقسیم کرد و یادآور شد :تهدیدهای طبیعی چون سیل و زلزله و ماهیت
آنها در طول زمان تغییر نمیکند .در این تهدیدها خصومت و دشمنی وجود ندارد و
دانش بشری به دلیل ثابت بودن این بالیا میتواند برای کاهش اثرات آن راهکارهایی
راپیشبینیکند.بهعنوانمثالبارعایتاصولمهندسیمیتوانآسیبهایزلزلهو
سیل تا حدودی کنترل کرده و پیامد های آن را کاهش داد .سردار جاللی ،دسته دوم
را تهدیدهای انسانساخت دانست و گفت :منشا تهدیدهای انسانساخت ،تفکر،
اندیشه و خصومت است .چرا که از دکترین و استراتژی خاصی برخوردار هستند،
دانش و تکنولوژی تهدیدهای انسان را ایجاد میکنند و تفکر و استراتژی بر نوع
تهدید تاثیرگذار است .وی افزود :در پدافند غیرعامل تالش داریم تا تاثیر و پیامدهای
تهدیدهای انسانساخت را بر زیرساختها و منابع انسانی کشور کاهش دهیم
به همین دلیل باید به مولفههای انسانی یعنی استراتژیهای دشمن و به دانش و
تکنولوژیمورداستفادهدشمنانتوجهداشت.تهدیدهایانسانساخت،پویاومتغیر
هستند ،یعنی همواره در حال تغییر و پیشرفت هستند و با استفاده از تکنولوژیهای
جدید ،تهدیدهای نیز تغییر کرده ویژگیهای جدیدی را پیدا میکند .سردار جاللی
ادامه داد :تهدیدهای انسانساخت با رشد تکنولوژی تغییر میکند به همین دلیل
تهدیدهایی که در چند سال گذشته شاید متوجه کشور نبود ،امروز میتواند کشور را
تهدید کند ،به عنوان مثال شاید چند سال پیش تهدیدهای سایبری چندان متوجه
کشور نبود اما امروز سایبر و فضای سایبر عرصه جدیدی برای تهدیدهای از سوی
دشمنان گشوده است .وی الزمه آمادگی مقابل این نوع از تهدیدها را رصد و پایش
مداوم فناوری و بهروزرسانی راههای مقابله با آن دانست و تصریح کرد :متاسفانه در
کشور ما رصدخانهای برای رصد و شناسایی فناوریهایی که به کشور وارد میشود
وجود ندارد و بر حسب ضرورت و برای رفع نیاز بدون توجه به تهدیدها ،انواع و اقسام
فناوری به کشور وارد و از سوی دستگاههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
وزیرجهاد:

کشاورزانبایدثروتمندباشند

وزیر جهاد کشاورزی گفت :با تفویض اختیار به روسای استانها و مدیران
شهرستانی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی در تامین نهاده ،گوشت و مرغ باید
در همان مناطق حل و فصل شود و هرگونه کمبود و ایجاد صف در استانها نشان
میدهد وظیفه خود را درست انجام ندادهاند.
«سیدجوادساداتینژاد»روزشنبه ۲۰شهریورماه درگردهماییسراسریآغازسال
زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱که با رویکرد ارتقای امنیت غذایی در سالن خوشه وزارت جهاد
کشاورزی برگزار شد ،افزود :برای تامین نهاده ،گوشت و مرغ باید تمامی اختیارات
در دست روسای سازمانهای جهاد کشاورزی باشد و ستاد نقش حمایت و نظارت
بر روسای سازمانها را دارد .در این موقع اگر ما کمبود نهاده ،مرغ یا صف داشته
باشیم ،رییس سازمان در استان باید پاسخگو باشد .وی اظهار داشت :اینکه ما در
تهران مسائل را تعیین کنیم و در ستاد پاسخگو باشیم ،نتیجهاش می شود شرایطی
که به طور سنتی تا به امروز انجام داد ه و پیش رفتهایم .بر این اساس ،شاخصهای
ارزیابی در این دوره در اجرای الگوی کشت ،اجرای کشاورزی قراردادی ،نوآوری ،در
حوزه پروتین ،بازاررسانی و تامین نهاده های مورد نیاز و علمی شدن و تجاری شدن
کشاورزی است .وی اضافه کرد :آنچه که قدرت شما را در استان ها و شهرستان ها
افزایش می دهد ،ایجاد شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید است ،نگاه ما این بود که
در خود شهرستان ها مدیر جهاد کشاورزی با قدرت مسائل و مشکالت را حل کند و
به استان ارجاع ندهد .روسای استان ها به مدیران شهرستان اجازه و اختیار بدهند.
این شورا کمک می کند مسائل روستاها در شهرستان و کانون تولید مرتفع شود.
رئیسجمعیتهاللاحمر:

 ۱۰میلیون دز واکسن مخصوص
دانشآموزان وارد کشور میشود

رئیس جمعیت هاللاحمر با بیان اینکه همه واکسن های وارد شده به کشور ،مجوز
سازمان بهداشت جهانی را دارند ،گفت :بزودی  ۱۰میلیون دز واکسن مخصوص
سنین  ۱۲تا  ۱۸سال وارد کشور می شود تا دانش آموزان نیز در مقابل کرونا ایمن
شوند .کریم همتی در گفت وگوی تلویزیونی افزود :عالی ترین مسوالن نظام تاکید
داشتند تا در راستای کاهش آالم مردم و جلوگیری از شیوع کرونا ،واردات واکسن
صورت گیرد .تا به امروز بیش از  ۳۰میلیون دز واکسن فقط توسط جمعیت هالل
احمر وارد کشور شده و در این مسیر رئیس جمهوری و معاون اول ایشان ،تالش های
بسزایی انجام داده اند .وی ادامه داد :وزارت امور خارجه و بانک مرکزی نیز کمک
های خوبی انجام داده اند و سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر در این عرصه با
موفقیت عمل کرد .در مجموع تا آبان ماه  ۹۰میلیون دز واکسن وارد کشور خواهد
شد .رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد :به علت اینکه در آستانه بازگشایی
مدارس در سال تحصیلی جدید قرار گرفته ایم ،رئیس جمهوری تاکید داشت که
واکسیناسیون دانش آموزان نیز آغاز شود و بر همین اساس  ۱۰میلیون دز واکسن
مخصوص سنین  ۱۲تا  ۱۸سال وارد خواهد شد تا دانش آموزان نیز در مقابل کرونا
ایمن شوند .همتی ادامه داد :همه واکسن هایی که وارد کشور می شوند و واکسن
هایی که در داخل کشور تولید می شوند ،در ابتدا مورد تایید وزارت بهداشت قرار
می گیرند و پس از آن تزریق صورت می گیرد .هالل احمر نیز به این امر توجه ویژه
دارد و واکسن هایی را وارد کشور کرده که تایید بهداشت جهانی را داشته و پس از
آن وزارت بهداشت این واکسن ها را تایید کرده است و اثربخشی آن ها در مقیاس
زیاد نیز به اثبات رسیده است .وی افزود :در چین بیش از  ۵۰۰میلیون دز از همین
واکسن تزریق شده و این واکسیناسیون سبب شد تا در چین میزان مرگ و میر به
شدت کاهش یابد .هالل احمر از سایت پکن واکسن ها را وارد می کند و همین سایت
پکن است که تاییدیه جهانی را گرفته است .واکسن ها بر اساس قیمت نرمال جهانی
خریداری می شود و هیچ واسطه ای نیز در کار نیست و از کارخانه خریداری می
شود .رئیس جمعیت هالل احمر تصریح کرد :تالش بر این است که  ۱۸۰میلیون
دز واکسن وارد کشور شود تا جامعه در مقابل این بیماری به صورت کامل ایمن شود.
قسمتی از این واکسن ها نسخه بوستر است و تزریق این واکسن سبب می شود تا
ایمنی بیشتری در افراد ایجاد شود .وعده وزیر بهداشت نیز با این رویه محقق خواهد
شد و تا بهمن ماه کل کشور واکسینه خواهند شد.
مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه:

پاسخخیالپردازیهادربارهجهان
امنتر را در افغانستان بیابیم

مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه نوشت :چه خیال پردازیها که درباره
جهان امنتر ،آزادتر ،توسعه یافتهتر ،همگراتر و غربی شدهتر نشد ،اما امروز کجا
هستیم؟ پاسخ را در افغانستان بیابیم .سید رسول موسوی روز شنبه در حساب
کاربری خود در توییتر با طرح این پرسش که «از  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱تا  ۱۱سپتامبر
 ۲۰۲۱دنیا چه تغییری کرده است؟» ،نوشت :چه خیال پردازیها که درباره جهان
امنتر ،آزادتر ،توسعه یافتهتر ،همگراتر و غربی شدهتر نشد ،اما امروز کجا هستیم؟
مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه افزود :پاسخ را در افغانستان بیابیم .از کجا
شروع شد و بعد از این همه جنگ و کشتار و ...االن کجاست؟
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چه زمانی سراغ پزشک برویم؛

عوارض بعد از واکسیناسیون را بشناسیم

این روزها یکی از سواالت شایع مردم بعد از تزریق واکسن کووید  ،۱۹مراجعه به
پزشک به علت عوارض واکسن است .اینکه با کدام عالئم و چه زمانی مراجعه کنیم،
مهماست.
دانشکده بهداشت و مؤسسه ملی تحقیقات سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران،
به این پرسش که چند روز بعد از ماندگاری واکنشهای واکسن باید به پزشک مراجعه
کرد و علت طوالنی شدن زمان عوارض واکسنها چیست ،پاسخ داده است.
عوارض واکسنها طبیعی هستند و نیاز به درمان خاصی ندارد مگر اینکه شدید
باشد .بروز عوارض واکسن در بدن انسان مربوط به واکنشهای سیستم ایمنی آنها
است .شدت عالئم برخی از افراد به حدی است که الزم است به پزشک مراجعه کنند.
اما در برخی دیگر هیچ عالئم و عوارضی احساس نمیشود.
سؤالی که به دنبال واکسیناسیون ممکن است مطرح شود این است که داشتن
عالئم تا چند روز عادی بوده و چند روز بعد از ماندگاری عالئم و واکنشهای واکسن
باید به پزشک مراجعه کرد؟ همچنین علت طوالنی شدن زمان عوارض واکسنها
چیست؟
 داشتن درد و تب عالمت طبیعی و شایعی است .اما در موارد زیر الزم است باپزشکیاارائهدهندهخدماتبهداشتیتماسگرفتهشود:
 اگر قرمزی یا حساسیت به لمس در موضع تزریق بعد از  ۲۴ساعت بدتر شود اگر عوارض جانبی به حدی شدید باشد که فرد را نگران کند یا زمانی که عوارضبعد از چند روز (حدود  ۴روز) از بین نروند.
مرکز مدیریت و پیشگیری بیماریهای آمریکا ( )CDCتوصیه میکند با مشاهده
عالئم و واکنشهای آلرژیکی شدید ،بعد از ترک محل واکسیناسیون ،فرد باید هر چه
سریعتر با پزشک خود و یا اورژانس پزشکی تماس بگیرد.

 ۷خوراکی گیاهی را برای تعادل سطح
کلسترولفراموشنکنید!

لیپوپروتئین با چگالی پایین یا همان کلسترول بد ،خطر گرفتگی شریان ها و
افزایش خطر ابتال به حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش می دهد .پژوهش ها
نشان می دهد که با کاهش یک واحد سطح ای دی ال خطر بروز بیماری های
قلبی عروقی  ۱تا  ۲درصد کمتر می شود.
کلسترول باال می تواند ناشی از عوامل بسیاری از جمله ژن ،چاقی و عدم ورزش
باشد با این حال اتخاذ یک شیوه غذایی مناسب می تواند سطح آن را کاهش دهد.
لوبیا :تمام انواع لوبیا منابع خوبی از فیبر محلول محسوب می شوند و مطالعات
نشان می دهد که مصرف یک دوم فنجان پخته شده از این حبوبات در روز می
تواند به میزان  ۸درصد کلسترول ال دی ال را کاهش دهد.
سیب :تحقیقات نشان می دهد که خوردن یک سیب در روز یا حتی دو سیب،
می تواند خطر اکسیداسیون کلسترول ال دی ال را کاهش دهد و آنهم به لطف
آنتیاکسیدانهاییکهدراینمیوهوجوددارد.اهمیتمصرفاینآنتیاکسیدان
هاآنجاستکهفراینداکسیداسیونکلسترولبهاحتمالزیادمنجربهترویجالتهاب
و تشکیل پالک در شریان ها می شود.
آجیل و دانه ها:گردو،بادام ،پسته ،تخمه کدو ،دانه چیاو...همگی منابع خوبی
ازپروتئینوچربیهایاشباعنشدهبرایسالمتقلبهستندضمناینکهمنابع
خوبی از مواد معدنی و فیبر بعالوه ویتامین ها نیز محسوب می شوند .مصرف
روزانه یک اونس معادل یک چهارم فنجان آجیل بدون نمک برای کاهش میزان
کلسترول بد و افزایش کلسترول خوب یا همان اچ دی ال مفید است.
جو دو سر :سبوس جوی دو سر حاوی بتا گلوتان ،فیبر محلول در آب است که
به منجر به کاهش ال دی ال در گردش خون می شود .مطالعات نشان می دهد
که مصرف روزانه حداقل ۳گرم جو دو سر میزان این کلسترول را تا ۷درصد کاهش
می دهد .سبوس جوی دو سر همچنین حاوی آنتی اکسیدانی به نام پلی فنولیک
است که منجر به جلوگیری از التهاب و تشکیل پالک در دیواره شریان ها می شود.
چای سبز :همه انواع چای حاوی آنتی اکسیدان هستند و مصرف آنها منجر
به کاهش ال دی ال می شود اما پای سبز حاوی آنتی اکسیدانی قوی به نام
اپیگالوکتشین گاالت است که بهترین نتایج را برای کاهش سطح ال دی ال دارد.
گریپ فروت :خوردن فقط یک عدد گریپ فروت در روز و ادامه آن به مدت یک
ماه منجر به کاهش سطح کلسترول به میزان  ۲۰درصد می شود و آنهم به خاطر
وجود لیکوپن در پالپ این میوه .گریپ فروت همچنین حاوی پکتین ،یک فیبر
محلول است که منجر به کاهش ال دی ال می شود .آگاه باشید که گریپ فروت
می تواند در تداخل با مصرف برخی داروها مانند استاتین ها و یا مهارکننده های
کانال کلسیم باشد و اگر در حال مصرف این داروها باشید ،قبل از مصرف گریپ
فروت با پزشک خود حتما مشورت کنید.
استرول های گیاهی :استرول های گیاهی و استانول در مجموع به عنوان
فیتواسترول شناخته می شوند و در روغن سویا ،روغن ذرت ،آجیل ،حبوبات،
غالت سبوس دار ،میوه ها و سبزیجات و حتی شکالت تیره موجود است.
مطالعات نشان می دهد که روزانه مصرف ۲گرم استرول  /استانول می تواند خطر
کلسترول ال دی ال را به میزان  ۶تا  ۱۴درصد کاهش دهد.

عوارض جانبی میتواند توانایی فرد در انجام فعالیتهای روزمره را تحت تأثیر
قرار دهد ،اما باید در طی چند روز از بین بروند .مصرف داروهایی مانند مسکنها
یا آسپرین برای جلوگیری از عوارض جانبی قبل از واکسن توصیه نمیشود و مراکز
کنترل و پیشگیری از بیماری ( )CDCآن را تأیید نمیکند .به جای مصرف زودهنگام
چندین داروی بدون نسخه (مانند انواع مسکنها) ،بهتر است صبر کنید و ببینید آیا
عوارض جانبی ایجاد میشود یا خیر ،سپس عوارض احتمالی را به صورت جداگانه
درمان کنید .فرد باید قبل از مصرف هرگونه داروی بدون نسخه ،به داروساز یا پزشک
مراجعه کند تا عوارض جانبی واکسن را کاهش دهد .اما اگر شخصی نیاز به تسکین
فوری دردهای عضالنی ،درد در محل تزریق ،تب یا ترکیبی از این موارد را داشته
باشد ،داروهای ایبوپروفن ،استامینوفن یا پاراستامول و آسپرین ممکن است کمک
کند .عوارض جانبی واکسنهای کرونا فقط باید چند روز (حدود  ۴روز) طول بکشد.
اگر دوام بیشتری داشتند ،باید با پزشک تماس گرفت.
در صورت مشاهده هر یک از عالئم زیر بعد از حدود  ۴روز تا  ۴هفته پس از
واکسیناسیونبالفاصلهبامراکزبهداشتیمربوطهتماسبگیرید:
 سردرد شدیدی که با مسکن برطرف نشود یا بدتر شود سردردی که هنگام خوابیدن یا خم شدن احساس بدتری میکند سردردی که برای شما غیرمعمول است و با تاری دید ،مشکالت گفتاری ،ضعف،خوابآلودگییاتشنجایجادمیشود
 بثوراتی که مانند کبودیهای کوچک یا خونریزی در زیر پوست به نظر میرسد تنگی نفس ،درد قفسه سینه ،تورم پا یا درد مداوم شکم تب بعد از واکسن ویروس کرونا که بیشتر از حدود  ۴روز ادامه داشته باشدً
 -ایجاد تب بعد از واکسیناسیون کامال عادی است .این امر ممکن است پس از

ً
واکسیناسیون اتفاق افتد و معموال طی  ۴۸ساعت از بین میرود .اگر تب بیش از
 ۴۸ساعت پس از واکسیناسیون شروع شود و پس از شروع ،بیش از  ۴۸ساعت طول
کشد ،باید خود را قرنطینه کنید و آزمایش کرونا انجام دهید.
به طور کلی عوارض جانبی جدی که بتوانند مشکل سالمتی طوالنی مدت ایجاد
نمایند ،به دنبال هر واکسیناسیون ،از جمله واکسیناسیون کرونا ،بسیار بعید است.
ً
عوارض جانبی معموال در چند روز اول دریافت واکسن رخ میدهد .از زمان آغاز
نخستین برنامه واکسیناسیون جمعی در اوایل دسامبر سال  ،۲۰۲۰صدها میلیون
دوز واکسن تجویز شده است .پس از واکسیناسیون ،بدن برای ساختن ایمنی در
برابر ویروسی که باعث کرونا میشود ،چند هفته زمان الزم دارد؛ بنابراین ممکن است
ً
فردی دقیقا قبل یا بعد از واکسیناسیون به ویروس کرونا آلوده و بیمار شود .دلیل این
امر این است که واکسن هنوز وقت کافی برای محافظت از بدن را نداشته است؛
بنابراین هیچ واکسنی نمیتواند باعث ایجاد کرونا شود ،زیرا هیچیک از آنها شامل
کل ویروس کرونا نیستند .هر فردی که پس از دریافت واکسن به کرونا مبتال شود،
ً
احتماال قبل از ایجاد ایمنی کافی ،در معرض ویروس قرار داشته است.
برای رفع ناراحتی عوارض جانبی واکسن کرونا در روزهای اول ،بسته به عالئم،
موارد زیر را میتوان انجام داد:
 قراردادن کمپرس سرد (مانند پارچه مرطوب) در محل تزریق مشورت با پزشک جهت امکان استفاده از مسکنهای بدون نسخه نوشیدن مایعات زیاد پوشیدن لباس سبکتر و نازکتر در صورت وجود تببرخی افراد بعد از تزریق واکسن کرونا ،هیچ دردی را در محل تزریق مشاهده
نمیکنند و همچنین به هیچ وجه احساس درد ندارند .این طبیعی است .بسیاری
از افرادی که در آزمایشهای بالینی کرونا واکسینه شده بودند ،هیچ عالمتی را تجربه
نکردند ،اما مشخص شد که توسط واکسن محافظت میشوند.
حال این سؤال مطرح میشود که آیا عوارض جانبی بعد از ُدز اول یا دوم بیشتر
است؟ به گفته متخصصان ،با استفاده از واکسنهای دوتایی ،افراد پس از ُدز دوم
خود ،عوارض جانبی را گزارش میکنند .طبق  ،CDCعوارض جانبی بعد از تزریق
دوم "ممکن است شدیدتر از عوارضی باشد که بعد از نخستین تزریق تجربه شده
است .بر اساس شواهد  ،CDCعوارض جانبی بعد از تزریق نوبت دوم واکسن نیز
نشانههای طبیعی بدن است که محافظت از بدن را نشان میدهند و باید ظرف چند
روز از بین برود .همچنین برخی از عوامل ،احتمال بروز عوارض جانبی را بیشتر
ً
میکنند .به گفته کارشناسان ،افراد جوان احتماال عوارض جانبی را بیشتر تجربه
میکنند ،زیرا سیستم ایمنی قویتری دارند .احتمال بروز عوارض جانبی شدیدتر
در زنان بیشتر از مردان است .از  ۱۴دسامبر تا  ۱۳ژانویه ،بیش از  ۷۹درصد عوارض
جانبی توسط زنان گزارش شده است .عوارض جانبی نیز بسته به اینکه آیا در گذشته
تماس با ویروس کرونا داشتهاید یا نه ممکن است متفاوت باشد .اگر مدتی قبل به
کرونا مبتال شدهاید یا از قبل ایمنی دارید ،واکسن میتواند مانند تقویت کننده عمل
ً
کند ،که در برخی موارد کامال بدون عالمت است.
تجربهعوارضجانبیپسازواکسیناسیونیکیازنشانههایعملکردواکسناست
که سیستم ایمنی بدن به آن پاسخ میدهد .عوارض جانبی جدی و طوالنی مدت
به دنبال هر واکسیناسیون ،از جمله واکسیناسیون کرونا ،بسیار بعید است .عوارض
ً
جانبی معموال در  ۲تا  ۴روز اول دریافت واکسن رخ میدهد؛ بنابراین در صورت
ً
مشاهده عالئم ،در فاصله ۴روز تا یک ماه بعد از تزریق واکسن ،حتما با پزشک تماس
بگیرید .در صورت داشتن عالئم غیر عادی مانند سردردهای شدید همراه با تاری دید
ودردهاییکهبامسکنبرطرفنمیشودبامراکزبهداشتیتماسبگیرید.تبنیزاگر
ً
پس از ۴۸ساعت از تزریق واکسن شروع شود و بیش از ۴۸ساعت ادامه یابد ،حتما به
پزشک و مراکز بهداشتی درمانی مراجعه شود.

 عواملی که سالمت رودهها را تهدید میکنند

رییسبخشعفونیبیمارستانمسیحدانشوری:

خطر کرونا بسیار باال است ،واکسن بزنیم

رییسبخشعفونیبیمارستانمسیحدانشوریباتاکیدبرخطراتبسیارباالیکرونا
درشرایطفعلی،بههموطنانتوصیهکردهرواکسنکرونادردسترسآنهاقراردارد،در
اسرعوقتتزریقکردهوبهدنبالنوعخاصیازاینواکسننباشند.
دکتر پیام طبرسی افزود :شرایط موجود ،ایجاب می کند که مردم هرچه سریع تر
دربرابراینبیماریواکسینهشوندتاازخطراتآندرامانبمانند.
وی با اشاره به اینکه تقسیم بندی خاصی برای نوع واکسن های کرونا نداریم ،گفت:
برخی می گویند که یک نوع واکسن برای باالی ۵۰سال پاسخ خوبی نداده و دیگران
می گویند که این نوع خاص برای کمتر از ۵۰سال ممکن است خطراتی داشته باشد،
اما در شرایط فعلی خطرات کرونا بسیار زیاد است و در این شرایط انتخاب واکسن برای
گروههایسنیمختلفصحیحنیست.
متخصصبیماریهایعفونیتاکیدکرد:افرادهرواکسنیراکهدردسترسآنهاقرار
گرفته ،تزریق کنند و به دنبال واکسن خاص نباشند .اکنون زمان مناسبی نیست که
افرادبهدنبالنوعخاصواکسنباشند.
ویدربارهانتشاربرخیمطالبنادرستوبیاساسدرفضایمجازیاظهارداشت:
در فضای مجازی اعالم می شود نوع خاصی از واکسن اثری ندارد یا واکسن های
آمریکایی موثر است که همه این موارد بیشتر بازی های رسانه ای است و این افراد
اهدافسیاسیرادنبالمیکنند.
عوارضتزریقواکسنکروناخودبخودبهبودپیدامیکند
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ادامه داد :اغلب عوارض واکسن
کروناطیمدتیخودبخودبهبودپیدامیکندونیازبهانجام،کارخاصیندارد.
ویدرخصوصبرخیعوارضتزریقواکسنعنوانکرد:بیشترینخطراتواکسندر
همهلحظاتتزریقاستوبههمیندلیلبهمردماعالممیشودنیمساعتبعدازتزریق
درمحل،حضورداشتهباشند.
طبرسیتاکیدکرد:اگرافرادپسازتزریقواکسن،طبطوالنیمدت،سردردشدید
و طوالنی مدت و افت هوشیاری ،مشاهده کردند به پزشک مراجعه کنند ،در غیر این
صورتنیازیبهاقدامخاصینیست.
رییسبخشعفونیبیمارستانمسیحدانشوریافزود:معموال پسازتزریقواکسن
کروناتا ۴۸ساعتبعدازآن،افرادممکناستدچارعوارضیمانندتبخفیف،سردرد
شوند.
بهبودیافتگانکروناپساز۶هفتهواکسنبزنند
متخصصبیماریهایعفونیاظهارداشت:کسانیکهمبتالبهبیماریکروناشدند،
 ۶هفتهبعدازشروععالیماینبیماری،میتوانندواکسنبزنند.
ویادامهداد:افرادکهدزاولواکسنکرونارازدندوسپسبهبیماریمبتالشدند،هم
بعد از ۶هفته از شروع عالئم ،می توانند دز دوم واکسن خود را تزریق کنند.
طبرسی بیان کرد :هر چند بهبودی از کرونا بهتر از تزریق واکسن ،آنتی بادی در بدن
ایجادمیکند،امابهتراستهموطناندزدومواکسنراتزریقکنند،بهعبارتیایمنی
که پس از بهبودی از کرونا ایجاد می شود بیشتر از واکسن است ،اما هموطنانی که دز
اول را تزریق کردند ،دز دوم واکسن را هم بزنند.

بهترینگزینههایغذاییبرایبهبود
جریانخون!

زمانی که رگهای خونی در اثر تجمع پالکها دچار تنگی می شوند ٬خونرسانی به
درستیبهاندامهاصورتنمیگیرد.
زمانی که رگهای خونی در اثر تجمع پالکها دچار تنگی می شوند ٬خونرسانی به
درستیبهاندامهاصورتنمیگیرد.
در نتیجه این وضعیت ٬فرد دچار احساس سوزش ٬کرختی یا گرفتگی عضالنی می
شود .با این حال مصرف برخی از مواد غذایی ،گردش خون را بهبود بخشیده و باعث
میشودشمازندگیفعالتریداشتهباشید:
شکالت تیره :کاکائو ٬سرشار از آنتی اکسیدانهایی است که فشار خون و کلسترول
خونراکنترلمیکنندوجریانخونرابهبودمیبخشند.
زردچوبه :زردچوبه ٬منبع مفیدی برای حفظ سرخرگ ها در برابر لخته شدن خون
است.مصرفزردچوبهبههمراهفلفلسیاه،جذبآنراموثرترمیکند.
آب چغندر :نوشیدن آب چغندر ٬یک روش بسیار خوب برای بهبود گردش خون
است .برخی تحقیقات نشان می دهند که نوشیدن روزانه یک تا دو فنجان آب چغندر٬
فشار خون را در افرادی که به پرفشاری خون مبتال هستند ٬کاهش داده و به کسانی که
به بیماری شریانی محیطی مبتال بوده و راه رفتن برایشان مشکل و با درد همراه است٬
کمکمیکندتابتوانندباراحتیبیشتریراهبروند.
ماهی سالمون :کمبود اسیدهای چرب امگا ٬۳گردش خون را ضعیف می کند.
امگا ۳موجود در ماهیهایی مثل سالمون ٬ترکیبات طبیعی دارد که خون را رقیق کرده
و اثر ضد لخته شدن خون دارند.
تربچه :این ماده غذایی ٬سرشار از مواد معدنی مثل پتاسیم است که به حفظ فشار
خون در محدوده طبیعی و افزایش گردش خون ٬کمک می کند .در هر نصف فنجان٬
تربچهورقهشده ۱۳۵٬میلیگرمپتاسیموجودداردکهفشارخونروپایینمیآورد.
جوانهبروکسل:جوانهبروکسلوسایرموادغذاییکهمنبعویتامینثهستند ٬مثل
بروکلی ٬گاوا ٬پرتقالوتوتها ٬همگیبهگردشبهترخون ٬کمکمیکنند.ویتامینثیک
آنتیاکسیداناستکهبااثربررویآسترسلولهایسرخرگها ٬بهگشادشدنآنهاکمک
میکند.درنتیجه ٬جریانخونباسهولتبیشتریانجاممیشود.
سیر:مصرفسیر ٬ازمسدودشدنسرخرگهاجلوگیریمیکند.توصیهمیشودکه
روزانهدوتاسهحبهسیربخوریم.

خواص دارویی برگ و میوه زغال اخته

برگ و میوه زغال اخته دارای خواص دارویی مختلفی از جمله کاهش قند خون،
افزایشتولیدانسولین،ضدعفونتهایداخلیودرمانالتهابلثهاست.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ،زغال اخته،
ضدعفونتهایداخلی،ضداستفراغوضداسپاسمبودهوباعثمرگباکتریهایامانع
رشدآنهامیشوندبنابراینبرایدرماناسهالناشیازمیکروبمفیداستواثرملین
دارد.
برگهای زغال اخته در بیماران مبتال به دیابت دیرهنگام باعث کاهش قند خون
میشود و تحقیقات جدید نشان میدهد ،مصرف آن باعث افزایش تولید انسولین در
ً
بدن میشود .برگهای زغال اخته را معموال قبل از رسیدن میوه جمعآوری میکنند.
بیماران وابسته به انسولین باید از دمکرده زغال اخته تحت نظر پزشک معالج خود
استفادهکنند.ازدمکردهبرگهایزغالاختهدردرمانزخمها،التهابلثهوهمینطور
زخمهایداخلیدهانمیتواناستفادهکرد.
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درگفتوگو با یک روانشناس مطرح شد:

رییس اداره امور شعب بانک ملی استان قم:

بانک ملی تمام قد در کنار تولید و اشتغال
ایستادهاست

رییس اداره امور شعب بانک ملی استان قم گفت :بانک ملی تمام قد در کنار
تولیدواشتغالاستانایستادهوهمراهیمطمئنوهمیشگیدرمسیرتوسعهپایدار
کشور است و آن را در راستای تحقق عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی نه تنها
یک ماموریت ،بلکه یک وظیفه ملی و جهادی خود میداند.
غالمرضاصادقزادهخوییروزشنبهبهمناسبت ۲۰شهریور،سالروزتاسیسبانک
ملی ،در گفتوگویی بیان کرد :بانک ملی در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای
ناشیازتحریمهایظالمانههموارهبهعنوانتکیهگاهیمطمئندرکنارمردمبودهو
با پرداخت انواع تسهیالت مورد نیاز اقشار مختلف ،در راستای حمایت از کسب و کار
و معیشت ایشان تالش کردهاست.
رییس اداره امور شعب بانک ملی قم گفت :بانک ملی تمام قد در کنار تولید و
اشتغال استان ایستاده و همراهی مطمئن و همیشگی در مسیر توسعه پایدار کشور
است و آن را در راستای تحقق عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی نه تنها یک
ماموریت ،بلکه یک وظیفه ملی و جهادی خود میداند.
وی با تاکید بر این که رعایت کامل دستورالعملهای شورای پول و اعتبار و انضباط
مالی در بانک ملی ،موجب شده است تا مردم با اعتماد و اطمینان کامل سرمایه
های خود را در این بانک قرار دهند ،گفت :بانک ملی نیز با استفاده از این پشتوانه
مردمیوپرداختتسهیالتمتنوعبهفعاالناقتصادی،توانستهاست،نقشمهمی
درتامینمالیطرحهایتولیدی،عمرانیوخدماتیکشورواستانقمداشتهباشد.
وی ادامه داد :بانک ملی در شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه
و شیوع ویروس کرونا ،برای حفظ کسب و کار فعاالن اقتصادی استان ،همه ظرفیت
خود را به کار گرفت و در این زمینه با کمک به تامین مالی طرحهای متعدد تولیدی و
خدماتی نقش موثری در تقویت شاخصهای اقتصادی استان ایفا کرد.
صادق زاده خویی با بیان این که کمک بانک ملی برای تامین سرمایه مورد نیاز
طرحهای تولیدی استان موجب حفظ و ارتقا سطح اشتغال در این بخش مهم
اقتصادی شده است ،ادامه داد :به صورت مستمر و هفتگی مسائل مورد نظر
فعاالن اقتصادی استان را در قالب بازدیدهای میدانی بررسی و بر اساس طرحهای
حمایتی تدوین شده برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز ایشان
تالش میکنیم ،همچنین هیچ واحد تولیدی در استان به دلیل بدهی در تملک
بانک ملی قرار ندارد و نگاه این بانک کمک همه جانبه به چرخه تولید و اشتغال
استاناست.
وی با اشاره به این که با وجود کرونا و محدودیتهای ناشی از آن ،ارائه خدمات
گستردهمالیتوسطبانکملیقمبهمشتریانمحدودومتوقفنشد،اظهارداشت:
در همین رابطه تعداد زیادی از کارکنان بانک ملی در سراسر کشور به نحوی درگیر
بیماری کرونا شدند و ده ها تن جان خود را در راه خدمت به مردم فدا کردند.
جزئیات تسهیالت پرداخت شده توسط بانک ملی استان قم
وی در ادامه به جزئیات تسهیالت پرداخت شده توسط بانک ملی استان قم طی
سالگذشتهپرداختوگفت:درسال ۳۰،۹۹میلیاردتومانتسهیالتبرایحمایت
از اصناف آسیب دیده از کرونا در قالب یکهزار و چهارصد فقره پرونده پرداخت شد.
رییس اداره امور شعب بانک ملی قم افزود :در همین مدت ،تعداد ۲هزار و ۱۸۵
فقره تسهیالت ودیعه مسکن با تخصیص اعتباری بالغ بر  ۶۵میلیارد تومان از
سوی این بانک به متقاضیان پرداخت شد .وی ادامه داد :طی سال گذشته سه
هزار و  ۳۴۶فقره وام قرض الحسنه ازدواج با اعتباری بیش از  ۱۸۰میلیارد تومان
به متقاضیان پرداخت شد که شامل  ۳۰درصد سهم استان در این بخش می شود.
وی افزود :همچنین در این مدت عالوه بر تخصیص میلیاردها تومان برای پرداخت
وامهای قرض الحسنه مشاغل خانگی و وام قرض الحسنه معرفی شده توسط
کمیته امداد و بهزیستی ،تعداد ۴۵۰فقره وام قرض الحسنه خوداشتغالی به ارزش
بیش از  ۲۰میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد .صادق زاده خویی با اشاره به
این که یکی از مهمترین اقدام های بانک ملی در قم تامین مالی طرحهای صنعتی
و تولیدی استان است ،گفت :سال گذشته  ۷۱۱فقره تسهیالت در بخش صنعت
و معدن به ارزش  ۵۳۳میلیارد تومان و  ۴۸۲فقره تسهیالت در بخش کشاورزی با
تخصیص  ۷۰میلیارد تومان اعتبار ،پرداخت شد .وی افزود :در بخش بازرگانی نیز
یکهزار و  ۱۷۳فقره تسهیالت به ارزش  ۲۸۰میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت
شد؛ همچنین  ۵۲میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیالت مسکن به ۹۵۳
پرونده تشکیل شده در این رابطه ،تخصیص یافت .وی ادامه داد :یکی از اقدام های
شاخصبانکملیاستانقمپرداختتسهیالتخردبرایتامیننیازاساسیخانوار
است که در این رابطه سال گذشته بیش از ۳۵هزار فقره تسهیالت با اعتباری بالغ بر
یکهزار و ۴۰۰میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد.
امکانات مطلوب برای ارایه خدمات غیر حضوری
رییس اداره امور شعب بانک ملی قم در بخش دیگری از سخنان خود به امکانات
مطلوب این بانک برای ارایه خدمات غیر حضوری به مردم اشاره کرد و گفت :در حال
حاضر عالوه بر سامانههای الکترونیکی فعال بانک ملی همچون سامانه بام۱۱۳ ،
دستگاه خودپرداز و ۲۵دستگاه خودگردان که قابلیت دریافت پول از مشتریان را نیز
دارد ،در سطح استان قم فعال است .وی با بیان این که بانک ملی استان قم عالوه
بر ارائه خدمات گسترده مالی به مردم ،به دنبال ایفای نقش خود در حوزه مسئولیت
اجتماعی نیز است ،افزود :در همین رابطه ۴۱۰میلیون تومان اعتبار برای کمک به
تکمیل درمانگاه قمرود در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قم قرار گرفت ،همچنین
کمک به بازسازی مساجد و تجهیز مدارس در مناطق کمتر برخوردار استان ،مورد
توجه مدیران این بانک بودهاست.

آموزش مجازی ،فقط مکمل روش حضوری است نه جایگزین آن

با نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس و ادامه همهگیری کرونا ،نظرهای
مختلفی درباره شیوه آمورشی مدارس در جریان است؛ برخی معتقدند همچنان
میتوان مانند پارسال کالسهای درس را به صورت آنالین برگزار کرد اما آیا ادامه این
مسیر به نفع دانشآموزان است؟
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند ،تجربه یک سال و نیم گذشته در
کشور ما اگرچه حاوی مزایایی بوده است اما آسیبهای جدی به سطح سواد و میزان
تعامالت اجتماعی دانشآموزان بویژه در پایههای اول دبستان ایجاد کرده است.
دکتر الهه قربانیخواه متخصص روانشناس که سابقه کار با کودکان در مراکز
درمانی و مشاورهای داشته ،معتقد است اگرچه شیوه آنالین تاکنون موفقیتهایی
را در پی داشته است ،اما «آموزش مجازی تنها میتواند به عنوان مکمل آموزش
حضوری و موازی با آن ادامه داشته باشد و جایگزین شدن آن ،تنها در شرایط خاص
و بحرانی نظیر دوران کرونایی امکانپذیر و مفید است».
ارزیابی شما از تجربه آموزش مجازی در یک سال و نیم گذشته چیست؟
ً
تقریبا میتوان گفت نظام آموزشی ما چه در دانشگاه و چه در مدارس آمادگی
و زیرساخت الزم برای این نوع آموزش را نداشت و خالء چنین سیستمی در نظام
آموزشی کشور ما به خوبی احساس میشد؛ با این حال با توجه به این شرایط و وجود
مشکالت در فضای مجازی و سرعت اینترنت در کشور ،موفقیتی که تا این لحظه و
با توجه به مشکالت کنونی که برای نظام آموزشی به وجود آمده قابل توجه است.
به این معنی که با توجه به همه مشکالت و موانعی که بر سر راه آموزش مجازی
ایجاد شده ،نتیجه این آموزش مجازی بیش از حد انتظار است.
به طور کلی آموزش مجازی چه مزایایی دارد؟
واقعیت این است که آموزش مجازی رخدادی تازه در عرصه آموزشی نبوده
است و همانطور که میدانیم همزمان با پیشرفت تکنولوژی و فراگیری استفاده از
وسایل الکترونیکی ،استفاده از آنها به عنوان منبعی برای آموزش در نظر بوده که
در سالهای گذشته مراکز آموزشی زیادی در سراسر جهان در تالش برای تامین
زیرساخت آموزش هوشمند بودهاند و کشورهای زیادی در این امر تا حد زیادی موفق
عمل کردهاند ،اما همه این اقدامات در گامهای ابتدایی خود به سر میبردند.
در شرایطی که جامعه ما در آن قرار داشت و ناگزیر به رعایت فاصلهگذاری فیزیکی
و تعطیلی مراکز آموزشی بود ،این شیوه آموزشی هم تنها راه باقیمانده برای مدارس
محسوبمیشد.
در فضای مجازی بهدلیل اینکه حضور فیزیکی سایر همکالسیها چندان
احساس نمیشد لذا تمرکز آنها هم بیشتر بوده و امکان مشارکت بیشتر هم برای
آنها ایجاد شده است.
در کالسهای حضوری تعداد غیبتها هم بیشتر بود در حالیکه در این
کالسهای مجازی تعداد شرکتکنندگان کالسها خیلی هم بیشتر است ،چون در
هر کجای کشور که باشند امکان حضور در کالس مجازی را دارند.
بهتازگی بحثی هم درباره یادگیری معکوس مطرح شده است..
بله دقیقا؛ یادگیری معکوس سبکی از تدریس است که یادگیری را منوط به ضبط
و تهیه ویدئو های تدریس هر جلسه توسط معلمان ،مطالعه و بررسی آنها توسط
دانشآموزان و در نهایت برگزاری کالس میداند؛ اما نکته مهم اینکه در این روش
زمانی که برای برگزاری کالس صرف میشود ،به کارهای سطح باالتری اختصاص
داده میشود زیرا مرحله نخست آموزش در قالب ویدئوها انجام شده و حال زمان
کافی برای رفع اشکاالت ،حل نمونه سواالت و بحث و بررسی پیرامون موضوعهای
مختلفوجودخواهدداشت.
برخی ازمدارس ،از همین الگو پیروی میکنند ،به این صورت که جلسههای
کالسی آفالین و جلسههای پرسش و پاسخ به صورت آنالین و در ساعات ادارای
آموزشگاه برگزار میشود.
در مجموع آموزش مجازی ،انعطافپذیرتر نسبت به آموزش حضوری است ،به
این معنی که دانشآموزان میتوانند زمان و مکانی که بیشتر برایشان مناسب است
را برای آموزش خود انتخاب کنند؛ همچنین امکان بازنگری و دانلود محتواهای
آموزشی را دارند و این موضوع با توجه به اینکه سرعت یادگیری در افراد مختلف
متفاوت است یک ویژگی مثبت محسوب میشود.
از آن جایی که آموزش آنالین به صورت فردی انجام میشود ،در نتیجه تمرکز
دانشآموزان هنگام کالس بیشتر از کالس حضوری خواهد بود.
از منظر روانشناسی خالقیت و ابداع از موضوعهایی هستند که به کارگیری
آنها در دوران بزرگسالی مشروط بر پرورش آنها در دوران خردسالی است و یکی از
مهمترین راههای افزایش خالقیت استفاده از ابزارهای فناوری است.

معاوندادستانقم:مستنکفینتحتتعقیبقرارمیگیرند

ورود دادستانی بهموضوع تلقی برگ سبز
خودروبهعنوانسندمالکیت

معاون ارجاع و حقوق عامه دادستان قم از ورود دادستانی استان بهموضوع
تلقی برگ سبز خودرو (شناسنامه مالکیت) بهعنوان سند مالکیت با ابالغ کتبی
بهسازمانهای مربوطه خبر داد ،و گفت :درصورت مشاهده یا گزارش هرنوع
اقدامیخالفموازینمذکور،مستنکفینتحتتعقیبقرارخواهندگرفت.
علی اصغر سلطانی اظهار داشت :بهمنظور پیگیری و نظارت بر ُحسن اجرای
قوانین و انجام اقدامهای الزم برای مراقبت و صیانت قانونمند از حقوق عمومی،
طی نامهای از سوی دادستانی استان بخشنامه دادستان کل کشور پیرامون
الزامی نبودن ثبت معاملههای خودرو دردفاتر اسناد رسمی و سایر مفاد قانونی و
عواقب قانونی استنکاف از آن بهادارههای ثبت ،نیروی انتظامی ،پلیس ،صمت،
اصناف و اتحادیه خودرو ابالغ شد .سلطانی بیان داشت :بر این اساس ،برگ سبز
خودرو یا شناسنامه مالکیت صادره از شرکتهای تولیدی و پلیس بهعنوان سند
مالکیت تلقی شده و نقل و انتقالهای خودرو با ثبت مشخصههای متعامالن و نیز
مشخصههای خودرو مندرج دربرگ سبز درادارهها راهنمایی و رانندگی بالمانع بوده
و ضرورتی بهمراجعه بهدفاتر اسناد رسمی نمیباشد مگر اینکه متعامالن خواهان
ثبت آن دردفاتر مذکور باشند .معاون دادستان قم برخدمترسانی مطلوب بهکلیه
مراجعانوفقمفادبخشنامهومقرراتقانونیتاکیدکردوگفت:ضروریاستکلیه
سازمانهای مزبور از هرگونه رفتاری که موجب زحمت و هزینه اضافی برای مردم
شود ،خودداری کنند ،بدیهی است درصورت مشاهده یا گزارش هر نوع اقدامی
خالفموازینمذکورمستنکفینتحتتعقیبقرارخواهندگرفت.
با حضور مسئوالن بخش مرکزی :

کتابخانه روستای مبارک آباد قم افتتاح شد

کتابخانه حضرت ولیعصر (عج) روستای مبارک آباد قم با حضور مسئوالن بخش
مرکزیافتتاحشد.
کتابخانه  ۸۰۰۰جلدی حضرت ولیعصر (عج) روستای مبارک آباد قم با حضور
بخشدار ،امام جمعه و مسئوالن بخش مرکزی افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
باقری،مسئول اداره امور کتابخانههای استان قم با اشاره به این که  ۲۴کتابخانه
عمومی در استان فعال هستند ،گفت :تمامی این کتابخانهها مجهز به بخش ویژه
کودک و نوجوان هستند.

در بسیاری از تحقیقها نشان داده شده است که استفاده از بازیهای آموزشی
و رایانهای پیشرفت تحصیلی را تا بیش از  ۸۰درصد افزایش داده و کاربرد رایانه اثر
مثبتی در رشد تحصیلی و افزایش سرعت یادگیری از دبستان تا دانشگاه داشته
است.
همچنین در دانشآموزانی که داری اختاللهای یادگیری هستند ،آموزشهای
رایانهای باعث تقویت عملکردشان در دروس امال ،خواندن و ریاضی میشود.
این روش چه معایب و آسیب هایی به ویژه در کشور ما دارد؟
در مواجهه با آموزش مجازی مشکالت متعددی وجود دارد که در گام نخست
امکاندسترسیبهاینترنتاست کهبرایهمهدانشآموزانفراهمنیست؛همچنین
معلمان و استادان با تجربهای داریم که در سالهای طوالنی تدریس خود با رایانه و
وسایل الکترونیکی آشنایی چندانی ندارند؛ عالوه بر این ،اساسا شیوه درس دادن و
درس خواندن در بسترهای مجازی ،امتحانات ،ارزشیابیها و مسائلی از این دست
همگی مشکالت عدیدهای هستند که با توجه به سپری شدن دو سال تحصیلی با
آموزش آنالین ،هنوز وجود دارند.
یکی دیگر از معایب آموزش مجازی کاهش انگیزه تحصیلی است؛ دور شدن از
آموزش حضوری و کار گروهی و عدم مشارکت با همکالسیها ،باعث یکنواختی
و دلزدگی دانشآموزان میشود؛ همچنین ایجاد تنبلی ،نداشتن ساعت مشخص
آموزش ،تنظیم نبودن ساعات خواب و بیداری دانشآموزان ،بیتحرکی و چاقی از
دیگر آسیبهای آموزش مجازی به صورت صرف است.
انعطافپذیریباالوکمبوداجباربرایپاسخگوییباعثمیشوددانشآموزانوقت
زیادی را هدر دهند و مدیریت زمانی خوبی نداشته باشند.
از آن جایی که فشار معلمها روی دانشآموزان زیاد نیست ،در نتیجه خانوادهها باید
این کمبود را جبران کنند و این موضوع کار والدین را چند برابر میکند.
آسیبهای آموزش مجازی در مقاطع تحصیلی ابتدایی به ویژه پایه اول و دوم
دبستان بسیار بیشتر از بقیه مقاطع تحصیلی است؛ کودکان در این سنین هیچ
پیش فرضی از مدرسه ،سیستم آموزش ،نظم و انضباط ،قانونهای محیط آموزشی
ندارند؛ این سنین با توجه به حساس بودن از نظر رشدی نیاز به نظارت و توجه بیشتر
هم توسط معلمان و هم توسط خانوادهها را دارند.
یکی از انواع مشکالت و اختالالت شایع در این سنین میتوان به اختاللهای
یادگیری اشاره کرد ،که در صورت تشخیص به موقع قابل درمان است؛ اصوال این
اختالل از طریق معلمان به خانوادهها اطالع داده میشود.
از دیگر اختالالت مختص کودکی میتوان به اختالل بیش فعالی-نقص توجه
و اوتیسم اشاره کرد ،که یکی از راههای اصلی تشخیص زودهنگام این اختاللها
حضور کودک در محیط مدرسه و تعامل با همساالن است .دور بودن کودکان از
محیطمدرسهباعثکاهشمهارتهایکودکانمیشود.
و در آخر ،آموزش آنالین برای همه افراد مناسب و مفید نیست .افراد با نیازها و
شرایط خاص از این نوع آموزش هیچ سودی نخواهند برد .حتی انگیزه درس
خواندن و یادگیری را هم از دست خواهند داد.
و مزایا و معایب آموزش حضوری؟
روش حضوری و سنتی ،معایبی دارد که نمیتوان نادیده گرفت؛ به طور مثال برای
دانشآموزانبانیازهایویژهجسمیوحرکتی،هزینههایرفتوآمد،مشکالتناشی
از عدم نظارت در برخی کالسها و مدارس ،پرخاشگریها و آموزش برخی رفتارهای
بزا در محیطهای مدارس بویژه در کشور ما و
منفی از طرف همتایان ،عوامل اضطرا 
 ...با این حال این روش هنوز مزایای زیادی دارد.
حضور منظم در کالسها به کودکان کمک میکند تا با هم سن و سالهای خود
ارتباطبرقرارکنند؛نظموانضباطبهتریداشتهباشندویکبرنامهثابتوبرنامهریزی
شده را دنبال کنند .این مسائل ،باعث پیشرفت آنها و بهبود آمادگیهای جسمی،
ذهنی و اجتماعی آنها میشود.
یادگیری در کالس به دانشآموزان و معلمان کمک میکند تا یکدیگر را بهتر
بشناسند .همچنین معلمها با شناخت خوب از دانشآموزان ،میتوانند نقاط قوت و
ضعف آنها را ارزیابی کنند و در صورت لزوم به خانوادهها اطالع دهند.
ً
از یک منظر دیگر ،روش آموزش سنتی ،عمدتا نیاز دانشآموزانی را برآورده
میکند که سبک یادگیری آنها مشارکتی است؛ به ویژه آن دسته که از راه شنیدن
یا جنبوجوش و حرکت یاد میگیرند .همچنین ،در محیطهای آموزشی سنتی،
تعامل رو در رو دانشآموز چه داخل کالس و چه بیرون آن فراهم است.
امکان
ِ
به عالوه ،در کالسهای فیزیکی ،شرایط برای پشتیبانی اجتماعی و علمی
دانشآموزان از یکدیگر در محیط آموزشی وجود دارد.
در یک فضای سنتی آموزشی ،چندین دانشآموز در زمان و مکان خاصی دور هم
جمع میشوند .آنها در جلسههای بحث و سخنرانی و گروههای مستقل مطالعه در
کنار همساالن خود حضور دارند .بعد از کالس یا در طول ساعات اداری با معلم خود
تعامل برقرار میکنند .همچنین آموزش در مدارس ،در بیشتر اوقات معلممحور
است.
یکی دیگر از مزایای حائز اهمیت ،حضور دانشآموزان در اجتماع است .انسان ذاتا
موجودی اجتماعی است و کنارهگیری و انزوا ،زمینهساز بروز انواع مشکالت خلقی
از جمله افسردگی ،نقص مهارتهای اجتماعی ،بروز مشکالت هیجانی و … است.
در مجموع آیا میتوان از شیوه مجازی برای سال تحصیلی جاری هم استفاده
کرد؟
به نظرم نمیتوان در درازمدت کالسهای مجازی را جایگزین کالسهای فیزیکی
ً
دانست ،بلکه آموزش مجازی صرفا مکمل و موازی کالسهای حضوری و در شرایط
بحرانجایگزینآنند،نهجایگزینهمیشگیآن.

ایران در فهرست تولیدکنندگان اول زباله در دنیا قرار دارد؛

تولیدافسارگسیختهپسماند،معضلمحیطزیست
از:کیمیاعبداللهپور
حجم زیاد تولید پسماند یکی از معضالت اصلی
است ،میانگین سرانه تولید زباله در کشور بین ۷۰۰
تا یک کیلوگرم در شبانه روز است در حالی که این رقم
در دنیا حدود  ۵۰گرم است ،با این حساب در فهرست
تولیدکنندگان اول زباله در دنیا قرار داریم.
یکی از جدیترین بحرانهای کنونی دنیا که در برخی
کشورهاکمتربهآنتوجهشدهبحثپسمانداست،اکنون
ُ
مدیران منابع آب و خاک دنیا بیشتر از اینکه نگران افت
کمیت این منابع باشند نگران افت کیفیت آنها هستند و
این افت کیفیت به دلیل ورود ساالنه صدها هزار تن زباله
و پسماند به صورت مایع و جامد است که سبب شده تا
کیفیت منابع آبی به شدت به مخاطره بیفتد و چون
کیفیت این منابع به مخاطره افتاده مجبوریم سدهای
بیشتر بسازیم و طرحهای انتقال آب بیشتری اجرا کنیم
تا نیازهای شرب و غذای سالم برای مردم تأمین شود.
شاید اگر میتوانستیم این مشکل آالیندگی آب و خاک
ناشی از ورود پسابها ،پسماندها ،زبالهها و شیرابهها را
حل کنیم مجبور نبودیم ساالنه صدها هزار میلیارد دالر
هزینه کنیم برای عملیات سازهای مانند سدسازی،
دستکاریهای ژنتیکی ،تراریختهها و طرحهای انتقال
آب که میتواند نظام هیدرولوژیکی کره زمین را با
مخاطرههای جدی روبرو و حتی درگیریهای قومیتی
ایجادکند.
در کشور ما یکی از نکات تیره و تاری که وجود دارد و
ً
تقریبا تمام دولتها در رسیدن به اهدافشان برای حل
مشکل مدیریتی پسماند و پساب معطل ماندند همین
ً
ماجراست ،یعنی متأسفانه عمال هنوز در بیش از ۹۵
درصد سکونتگاههای شهری حتی نتوانستیم تکفیک
زباله را از مبدا انجام دهیم که یکی از اولین اصول مدیریت
بهینهبحثپسماندوپساباست.

در این میان یکی از مشکالت ما تولید حجم زیاد
پسماند و عدم تفکیک آنها از مبداء است ،میانگین سرانه
تولید زباله در کشور بین  ۷۰۰تا یک کیلو گرم در شبانه
روز است در حالی که این رقم در دنیا حدود ۵۰گرم است
که با این حساب در فهرست تولیدکنندگان اول زباله در
دنیا قرار داریم.
در حالی که بر اساس اهداف سند ملی محیط زیست
این میزان تولید پسماند باید تا سال  ۱۴۰۴به ۵۵۰
گرم کاهش یابد درحالیکه در سالهای اخیر با روند
افزایشی این شاخص نیز مواجه بودیم ،در واقع تا چند
سال گذشته تولید زباله فقط در شهرها مفهوم داشت اما
امروزهبهروستاهانیزکشیدهشدهوآنهانیزبهدستهتولید
کنندگانزبالهپیوستهاند.
آمارها نشان می دهد میزان تولید زباله در مناطق
روستایی کشور ،روزانه حدود  ۱۰هزار و  ۵۰۰تن است که
 ۵۲درصد از این زباله ها ،پسماندهای فساد پذیر هستند
که قابلیت تبدیل به کمپوست را دارند.
بر اساس اعالم کارشناسان ،در سال  ۲۰۱۶میالدی
ُ
تولید پسماند در ایران حدود  ۱۸میلیون تن بوده اما
ُ
اکنون به حدود ۲۰میلیون تن رسیده است و اگر با همین
منحنی رشد پیدا کند در سالهای آینده نمیتوانیم به
اهدافاسنادباالدستبرسیم ،براساسمحاسباتانجام
شده ،فقط هشت درصد زباله ها در کشور بازیافت و بقیه
به آالینده ها تبدیل می شوند؛ در حالی که این میزان
پسماند در صورت بازیافت ،قابلیت تبدیل به سه تا چهار
میلیون تن کود و قابلیت بازگشت به مواد اولیه را دارد.
اقتصاددانان معتقدند که هیچ ماده زائدی در جهان
وجود ندارد ،آن ماده زائد که حاصل خروجی یک خط
تولید است میتواند ماده اولیه یک خط تولید دیگری
باشد یعنی به این ترتیب میتوانیم به توسعه پایدار واقعی
برسیم بنابراین برای دستیابی به هدف باید اولویت
نخست کشور ما حل مشکل پسماند و تفکیک از مبداء

باشد.
امروزه بهترین وضعیت در زمینه تفکیک زباله از مبدا و
تبدیل آن به انرژی را سنگاپور دارد ،بعد از آن کشورهای
اسکاندیناوی مانند نروژ ،سوئد ،فنالند و بعد از ایسلند
قرار گرفتهاند ،در میان کشورهای پرجمعیت نیز ژاپن
وضعیت بسیار خوبی دارد مقررات سختگیرانهای وضع
کرده و بر اساس آن هر شهروند به ازای تولید هر یک گرم
زباله،مجبوراستمالیاتبیشتریبپردازد.
در نتیجه این سیاستها ،در شهری مانند توکیو با
حدود  ۳۷میلیون نفر جمعیت ،شهرداری هر دو هفته
یکبار زبالهها را جمع میکند اما در تهران با حدود ۱۴
میلیون نفر جمعیت ،سه بار در روز هم جمعآوری زباله
داریم اما باز سطح شهر پر از زباله است ،چون انگیزهای
برای تولید کمتر زباله وجود ندارد.
البته این شرایط فقط مختص تهران نیست حتی به
جاده های بیرون شهرها نیز رحم نکرده ایم و وقتی
قصد سفر از شهری به شهر دیگر را داریم با نگاه کردن
از شیشه خودرو به بیرون تا چشم کار می کند زباله و
پالستیک است که در دشت ،کوه و حتی روی شاخه
ها و بوته ها آویزان است و اگر به همین روال پیش رویم
به جای جنگلی از درخت با جنگلی از پسماند مواجه
خواهیمبود.
تمام اینها در حالی رخ می دهد که قانون مدیریت
پسماند در  ۱۳۸۳در کشور به تصویب رسید ،البته در
ایران اولین برنامهریزیها برای برخورد صنعتی با زباله
از سال  ۱۳۴۶آغاز شد ،از طرفی هم بر اساس اصل
پنجاهم قانون اساسی ،حفظ محیط زیست وظیفه
عمومی است ،با این حساب هم در قانون اساسی و هم
قوانین موجود به مدیریت پسماند توجه شده است ما در
عمل نتیجه ای حاصل نمی شود که به اعتقاد برخی
کارشناسان به فرهنگ سازی تولید کمتر پسماند و در
کنار آن تفکیک زباله از مبداء نیاز است.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) اعالم کرد:

ویژهبرنامههایهفتگی
حرممطهرکریمهاهلبیت

(س)

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) از برگزاری مراسم و
محافل حرم مطهر در هفته جاری با رعایت شیوهنامههای بهداشتی خبرداد و گفت:
تحویلدار ،نریمان پناهی ،شالبافان ،نریمانی ،بنی فاطمی ،احمدی ،آهنگران و
علیپور در مراسم شبهای حرم به مداحی خواهند پرداخت.
حجتاالسالم محسن آمره با اشاره به برنامه مراسم و محافل حرم مطهر بانوی
کرامت از شنبه  ۲۰شهریور تا جمعه  ۲۶شهریور  ۱۴۰۰مصادف با چهارم تا دهم
صفر اظهار کرد :مراسم و محافل حرم با رعایت جدی شیوهنامههای بهداشتی دنبال
میشود.
وی اضافه کرد :در محفل سخنرانی قبل از نماز ظهر و عصر به ترتیب از شنبه تا
بزاده ،حجتاالسالم
جمعه به ترتیب حجتاالسالم شهبازی ،حجتاالسالم یعقو 
والمسلمینسیدعلیمهدوینیا،حجتاالسالموالمسلمینسیدمجتبیحسینی،
حجتاالسالم احمد قاسمی و حجتاالسالم والمسلمین طباطبایی قم سخنرانی
خواهند کرد .مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد :بعد از
نماز ظهر و عصر نیز حسن اخباری ،علیاکبر حائری ،مجتبی خرسندی ،سید علی
حسینینژاد ،علی اصغر اسکندری ،مسعود زمانی و سید مهدی کاظمی برای زائران
حرم مطهر بانوی کرامت در هفته جاری مداحی خواهند کرد.
وی تصریح کرد :از شنبه تا چهار شنبه هفته جاری در محفل قبل از نماز مغرب
و عشا ،حجج اسالم والمسلمین جواد ربانی اصفهانی ،سعیدی آریا ،صبوری،
پورسیدآقایی ،شفیعی دارابی سخنرانی و در این محافل به ترتیب جواد ابوالقاسمی،
احمد واعظی به همراه سید محسن بنیفاطمی ،محمد ریحانی ،یاسر محمدی و
احمد ولی به مداحی خواهند پرداخت.
آمره با بیان اینکه حرم مطهر بانوی کرامت پنجشنبه قبل از نماز مغرب میزبان
محفل انس با قرآن کریم خواهد بود ،عنوان کرد :روز جمعه نیز در این زمان برنامه
زمزم مهدویت با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین باالدستیان و همچنین قرائت
زیارت آل یاسین با مداحی مهدی تدینی دنبال خواهد شد.
وی از برپایی محافل عزاداری بعد از نماز مغرب و عشا یاد کرد و گفت :در محفل
شنبه شب حجتاالسالم والمسلمین سید حسین مؤمنی سخنرانی و سیدرضا
تحویلدارونریمانپناهیبهمداحیخواهندپرداخت.
آمره از آیتالله کاظم صدیقی بهعنوان سخنران مراسم یکشنبه شب حرم مطهر
بانوی کرامت نام برد و گفت :سید رضا نریمانی در این محفل عزاداری به مداحی
خواهد پرداخت ،مراسم دوشنبه شب با سخنرانی آیتالله کاظم صدیقی و مداحی
حسن شالبافان و مراسم سه شنبه شب نیز با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین
صادقی واعظ و مداحی سید محسن بنی فاطمی دنبال میشود.
وی با بیان اینکه چهارشنبه شب نیز حجتاالسالم صادقی واعظ برای زائران حرم
سخنرانی و محمد جواد احمدی مداحی خواهد کرد ،گفت :دعای کمیل پنجشنبه
شب این هفته با نوای صادق آهنگران و جامعه کبیره با نوای حجتاالسالم شهیدی
در حرم مطهر خوانده خواهد شد.
مدیرروابطعمومیوتبلیغاتحرممطهربانویکرامتازبرپاییمراسمقرائتدعای
ندبه در ساعت  ۶جمعه  ۲۶شهریور ماه یاد کرد و افزود :در این مراسم حجتاالسالم
والمسلمین رفیعی سخنرانی و محمدرضا غالمرضازاده به روضهخوانی خواهد
پرداخت و این مراسم به صورت زنده از شبکه دو منعکس میشود.
وی ادامه داد :مراسم پایانی حرم مطهر بانوی کرامت در هفته جاری ،به محفل
عزاداری جمعه شب اختصاص دارد که در این مراسم حجتاالسالم والمسلمین
ناصر رفیعی سخنرانی و حمزه علیپور مداحی خواهد کرد.
آمرهازانعکاسبرنامهآستانفاطمیدرشبکهقرآنبامحوریتقرائتزیارتحضرت
زهراسالماللهعلیهاوحضرتفاطمهمعصومه(س)یاد کردوگفت:اینبرنامهساعت
 ۲۱یکشنبه  ۲۱شهریور دنبال میشود و با همین عنوان آستان فاطمی نیز قرائت
دعای توسل در حرم مطهر سه شنبه ساعت ۲۳از شبکه قرآن منعکس میشود.
وی با اشاره به برگزاری برنامه رسانهای ماهتاب به مناسبت شهادت امام حسن
مجتبی علیهالسالم در حرم بانوی کرامت عنوان کرد :این برنامه ساعت ۱۴:۳۰
دقیقه روز سه شنبه ۲۳شهریورماه از شبکههای شما و قم منعکس میشود.
آمرهادامهداد:سوگوارهریحانهالحسین(ع)بهمناسبتسوگواریشهادتحضرت
رقیهسالماللهعلیهایکشنبه ۲۱شهریورساعت ۱۷ازشبکهقرآنومعارف،شبکهقم
و رادیو معارف منعکس میشود.
معاون متوسطه اداره آموزش و پرورش استان قم :

بازگشاییمدارسدرمهرماهحضورینیست
معاون متوسطه اداره آموزش و پرورش استان قم گفت :تا به امروز با توجه به اعالم
ستاد ملی کرونا بازگشایی حضوری مدارس را در مهرماه نخواهیم داشت و روز
پنجشنبه اول مهرماه بازگشایی نمادین در دوره ابتدایی با حضور دانش آموزان پیش
دبستانیبرگزارمیشود.
علیرضا یاری اظهارداشت :تا به امروز با توجه به اعالم ستاد ملی کرونا بازگشایی
حضوری مدارس را در مهرماه نخواهیم داشت و روز پنجشنبه اول مهرماه بازگشایی
نمادین در دوره ابتدایی با حضور دانش آموزان پیش دبستانی برگزار میشود.
وی افزود :روز شنبه سوم مهرماه بازگشایی رسمی و غیر حضوری مدارس استان و
سراسر کشور را از طریق سامانه شاد خواهیم داشت و منتظر دستور ستاد ملی کرونا
برای بازگشایی حضوری مدارس هستیم .معاون متوسطه اداره آموزش و پرورش
استان با بیان اینکه به شرط حضوری شدن مدارس این اطمینان را به خانوادهها
میدهیم که شرایط مورد نیاز با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی در مدارس فراهم
شود ،یادآورشد :آن دسته از دانش آموزانی که به هر دلیلی تا امروز برای ثبت نام اقدام
نکردند به ویژه مقطع متوسطه در پایه هفتم و دهم به مدارس مراجعه کنند چرا که
وقفه تحصیلی اثرات سویی در زندگی دانش آموزان ایجاد خواهد کرد .یاری ادامه
داد :از امروز  20شهریور توزیع کتاب در مدارس را آغاز میکنیم و دانش آموزان با
توجه به اطالع رسانی مدیران مدرسه برای دریافت کتاب به مدرسه مراجعه کنند لذا تا
قبل از بازگشایی رسمی مدارس در سوم مهرماه کتب درسی در اختیار دانش آموزان
قرار خواهد گرفت .وی افزود :ستاد ملی کرونا اجازه برگزاری هیچ نوع کالس تقویتی
و آمادگی به صورت حضوری را نمیدهد و در صورت بازگشایی حضوری مدارس
قطعا کاهش تعداد دانش آموزان در کالس درس را خواهیم داشت .یاری بیان کرد:
در صورت حضوری بودن مدارس سرانهای از اقالم بهداشتی در اختیار مدارس قرار
میگیرد و ضد عفونی کالسها ،راهروها و سرویس بهداشتی انجام خواهد شد و
استفاده از ماسک برای دانش آموزان ضروری است.
مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی(ره)استانقمخبرداد:

برگزاریشورعاطفههابابهرهگیری
از روشهای غیرحضوری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به اینکه شور عاطفهها
در استان قم ،از  20شهریور تا  ۱۱مهر ،با بهره گیری از روشهای غیرحضوری
برگزار میشود گفت :ممکن است سال تحصیلی جدید هم به صورت مجازی باشد
بنابر این برای تأمین ملزومات و تجهیزات آموزش مجازی به کمک مردم و خیران
نیازمندیم.
اکبر میرشکار با اشاره به اینکه جشن عاطفهها همه ساله قبل از شروع سال
تحصیلیباهدفتأمیننیازهایتحصیلیدانشآموزاننیازمندبرگزارمیشوداظهار
کرد :با توجه به همزمانی این رویداد با ماههای عزاداری ،عنوان آن به شور عاطفهها
تغییر کرده است و شعار امسال هم «باهم مشق محبت بنویسیم» خواهد بود.
وی از آمادگی دفاتر پنجگانه و  ۸۶مرکز نیکوکاری استان برای دریافت کمکهای
مردمی خبر داد و تصریح کرد :با توجه به اینکه امسال هم دانش آموزان بیشتر به
ملزومات تحصیلی و آموزشی مجازی احتیاج دارند از هم استانیهای عزیز تقاضا
میکنیم بیشتر به صورت نقدی کمک کنند .مدیرکل کمیته امداد امام خمینی
استان قم بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی و پیشگیری از شیوع کرونا تاکید و
اظهار کرد :کد دستوری  *۸۸۷۷*۰۲۵#و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۶۹۴۸۳۷۹
برای کمک به دانش آموزان نیازمند پیش بینی شده است.

اقتصادی5

 شماره 5348ت وچهارم 
یکشنبه-بیستویکم شهریورماه  -1400سال بیس 

در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی تشریح شد؛

افزایش دستمزد با جیب خالی چگونه منجر به تشدید تورم می شود؟

یک کارشناس اقتصادی گفت :شرایط تورمی و کسری بودجه به هیچ وجه تاب
تحمل فشار بیشتر را ندارد و هرگونه افزایش حقوق در بدنه دولت ،منجر به افزایش
کسری بودجه ،چاپ پول و تورم خواهد شد.
حسن موسوی فرد در خصوص افزایش حقوق کارکنان بخشهای مختلف دولت
گفت :اولین بار در بهمن سال  ۹۸سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ
آن هیچوقت مشخص نشد ،به برخی از دستگاهها اجازه افزایش حقوق را از محل
اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاهها
اعمال نشده بود ،صادر کرد.
این افزایش حقوق اگر هم اتفاق بیافتد ،قدرت خرید مردم موقتی خواهد بود
و در سال آینده از بین خواهد رفتاین مسئله بدین گونه بود که سال  ۹۳بعضی از
دستگاهها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا
سال  ۹۸این امر متوقف بود .البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده
ً
بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوقها صورت بگیرد اما طبیعتا این
اتفاق رخ نداد و دستگاهها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و
ً
ً
طبیعتا این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت .این رخداد عمال
آغازدومینوییبودبرای رقابت بخشهای مختلفدولتبرایگرفتن افزایش حقوق
به روشهای مختلف« .پرداخت فوقالعاده خاص» ها و «فوقالعاده ویژه» ها در دوره
کرونا به کارکنان نظام سالمت شدت گرفت و پس از آن معلمان نیز به این جرگه
پیوستند و خواستار پرداخت آن شدند .در حال حاضر کارکنان قوه قضائیه نیز توقع
دارند این فوقالعاده خاص و ویژه که به کارکنان سازمان زندانها پرداخت میشود،
به آنها نیز پرداخت شود.
طویلتر شدن صف افزایش حقوقها
وی ادامه داد :اتفاق دیگری نیز که در حال رخ دادن است و موجب بار مالی
شدید و افزایش حقوق کارکنان دولت میشود ،بحث رتبه بندیهایی است که در
سیستم آموزشی کشور وجود دارد .اکنون یکی از طرحهای مطرح شده در مجلس
این است که طرح رتبه بندی معلمان اجرا شود .اگر این طرح اجرا شود ،بر اساس
قانون برنامه و بودجه کارکنان هم رتبه باید دریافتیهای مشابه داشته باشند .در

ً
این طرح عمال زیرساخت هم رتبه بودن معلمان و اعضای هیئت علمی مشخص
میشود و اگر برای نمونه ما در دانشگاه استادیار داریم ،در مدرسه هم استادیار
خواهیم داشت .در واقع این دو در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی هم
رتبه محسوب میشوند و بنابراین خود را محق میدانند که ۸۰درصد حقوق هیئت
علمی را دریافت کنند .از طرفی دیگر هیئت علمی دانشگاهها خود را با هیئت
علمیهایعلومپزشکیمقایسهمیکنندوتوقعدارندکهرتبهیکسانیباآنهاداشته
باشند .البته تالشهایی هم در این خصوص صورت گرفت و افزایش حقوقهایی
اتفاق افتاد .در حال حاضر اساتید دانشگاههای علوم پزشکی نیز معترضاند که
چرا هم سطح اساتید دانشگاههای معمولی دریافتی دارند در حالی که کار بالینی
انجاممیدهند.
ً
وی افزود :بنابراین میبینیم که عمال یک دومینو افزایش حقوق در تک تک
دستگاهها شکلگرفته است .از گذشته نیز طرحها و مطالبات دیگری مانند قانون
تعرفه گذاری پرستاری در نظام سالمت را داشتهایم که پرستارها توقع داشتند
که مثل پزشکان پرداخت مبتنی بر سرویس و کارانه دریافت کنند .از سوی دیگر
ما مطالبات بازنشستگان را نیز داشتهایم .توقع بازنشستگان این بود که همسان
کارکنان فعلی دولت و یا ۹۰درصد آنها دریافتی داشته باشند .پس میبینیم که این
دومینو به شدت در حال توسعه است و گروههای جدید به آن اضافه میشود .پیش
بینی میشود که در انتهای سال این مسئله را در خصوص کارگران هم داشته باشیم
که این را حتی دولت هم تقبل نمیکند و بنا است که بخش خصوصی هزینه آن را
ً
بدهد و آنها نیز احتماال توقع افزایش شدید حقوق و مواردی مانند همسان سازی
را خواهند داشت.
چرا افزایش حقوقها شدت گرفته است؟
موسویفرددرخصوصعلتگستردهشدندامنهافزایشحقوقهاگفت:بخش
مهمی از این امر ،تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود
دارد .ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم .ما قانون
کار را داریم که در مورد کارگران اعمال میشود که بخشی از کارکنان درون دولت،
از قانون کار پیروی میکنند و حقوقهای به نسبت پایینتری دارند .از طرف دیگر

قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل
شود و اینها به صورت مقایسهای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و
تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای
همهکارکناناعمالشود.امامتأسفانهازهمانابتدایتصویب،اینقانوناجرانشد
و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون
خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتیهای بسیار باال در
ً
بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتا کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.
دولت به هیچ وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش دستمزد بخشهای
مختلفرانداردویبیانکرد:درموردهیئتعلمیهادردانشگاههایعلومپزشکی
و دانشگاههای دولتی به دلیل اینکه بخش مهمی از اینها به صورت هیئت امنایی
اداره میشوند ،دریافتیهای کالن داشتهاند و فاصله جدی با سایر بخشهای
ً
دولت پیدا کردهاند و عمال آن چیزی که تحت عنوان «نظام هماهنگ پرداخت»
داشتیم ،متأسفانه شکست خورد و قانون خدمات مدیریت کشوری که با منطق
درستی نوشته شده بود شکست خورد و در حال حاضر ما شاهد تبعیضهای جدی
در داخل سیستم دولتی هستیم .عالوه بر آن ،زیرساختهای شفافیت حقوق و
ً
مزایایکارکناندولتومبارزهباحقوقهاینجومیمتأسفانهپیادهنشدوعمالماده
 ۲۹برنامه ششم توسعه نیز بر زمین ماند و همچنان در داخل دولت ما بخشهایی
را داریم که دریافتیهای بسیار باال دارند و این امر حس تبعیض را به شدت در میان
کارکنان دولت افزایش یافته است .مشکل دیگر نیز این است که تورم در یک سال
ً
اخیر به شدت رشد کرده و موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم خصوصا طبقات
پایین کارمندی در دولت و بازنشستگان شده است که بخش مهمی از اینها حق
دارند.
تبعات اجرای افزایش حقوقها بدون توجه به کسری بودجه
این کارشناس اقتصادی در خصوص ایرادات وارده به افزایش حقوقها اظهار
داشت :اولین ایراد این است که بخش مهمی از این مطالبات ،درخواست دائمی
شدن این نوع پرداختها و خارج از قاعده قانون خدمات مدیریت کشوری است.
یعنی اینها هم استثناهای دائمی بر قانون خدمات مدیریت کشوری اضافه میکند
ً
ً
و عمال این قانون را تقریبا رو به نابودی خواهد کشاند .ایجاد زیرساخت حقوقی برای
مواردی مانند همسان سازی و پرداخت «فوقالعاده ویژه» و «فوقالعاده خاص» در
ً
ً
قانون عمال به معنای ایجاد بار مالی پایدار برای دولت است در حالی که احتماال
شرایط تورمی فروکش خواهد کرد اما بار مالی آن برای دولت باقی خواهد ماند.
اما مهمترین نکتهای که کارشناسان در حال حاضر به آن ایراد وارد میکنند این
است که دولت به هیچ وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش حقوق بخشهای
مختلف را ندارد .شرایط تورمی و کسری بودجه کشور به هیچ وجه تاب تحمل فشار
بیشتررانداردوهرگونهافزایشحقوقجدیدربدنهکارکناندولت،منجربهافزایش
کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و افزایش تورم خواهد شد.
وی در نهایت گفت :آن اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار
افزایش حقوق هستند ،باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیافتد
افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه
ً
خواهد شد ،عمال این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت .کشورهای
دیگر نیز که در این موقعیت گرفتار بودند ،تصمیمهای قاطع و جدی نگرفتند و
دچار ابر تورم شدند .لذا اگر ما میخواهیم جلوی تورم را بگیریم ،باید بدانیم یکی
از پایههای اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت
حقوق کارکنان دولت میشود و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب کسری بودجه
بیشتری میشویم .راه حل پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که
قدرت خرید پایینی دارند ،ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از
منابع یارانهها و مالیاتها ،به یکسری از اقشار به طور هدفمند کمک کند .به جای
اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند
حمایت بودند ،این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک میکند.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

تثبیتجایگاهبورسبهعنوانمقصدنخستسرمایهگذاری

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه جایگاه بازار سرمایه به
عنوان مقصد نخست سرمایهگذاری در کشور تثبیت شده است،
گفت :در بورس امکان پیشبینی مسیر حرکت سهام در میانمدت
و بلندمدت وجود دارد ،اما معامالت سایر بازارهای موازی مانند ارز،
سکه ،طال و خودرو با سفتهبازی انجام میشود.
امیرعلی امیرباقری؛ به روند معامالت بورس در هفته ای که
گذشت اشاره کرد و افزود :در هفته گذشته تا حدودی شاهد فشار
فروش در سهام شرکت های بزرگ و بنیادی بودیم که بعد از ریزش
اخیر شاخص بورس رشد معقولی را تجربه کرده بودند و تا حدودی از
ضرر و زیان سهامداران جبران شد.
وی روند معامالت بورس در هفته گذشته را طبیعی اعالم کرد و
گفت :بعد از حرکت میان مدت در بسیاری از سهام شرکت های
بزرگ و رسیدن آنها به سطوح مقاومتی ،طبیعی است که تا حدودی
زمینه ایجاد فشار فروش در این سهام و اصالح قیمتی آنها فراهم
شود.
امیرباقری با تاکید بر اینکه توجه به تفاوت اصالح و ریزش به
عنوان موضوعی بسیار مهم تلقی می شود که سهامداران باید آن را
مورد توجه خود قرار دهند ،اظهار داشت :سهامداران نباید در روند
اصالحی بازار نگران وضعیت بازار باشند و آن را به ریزش شاخص
بورس ربط دهند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :ریزش شاخص بورس را می
توان به روند بازار در نیمه دوم سال گذشته در بازار ربط داد اما اصالح
عمدتا ناشی از دست به دست شدن سهام و افت درون کانالی
شاخص بورس است.
حفظ ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین اقشار جامعه
وی گفت :اتفاق مثبتی که اکنون برای بازار سرمایه در حال رخ
دادن است ،دست به دست سهام در نقطه مقاومت ،اصالح درون
کانالی و حرکت گردشی سهام و صنایع است که این امر مانع از
ریزش شدید شاخص بورس و منجر به ایجاد ثبات در بازار سرمایه
برای میان مدت و بلندمدت خواهد شد ،با این اتفاق بازار سرمایه
ضریب نفوذ خود را در بین اقشار جامعه حفظ خواهد کرد.
امیرباقری اظهار داشت :به نظر می رسد انتظاراتی که از دولت

فعلی در حوزه بازار سرمایه وجود دارد ناشی از صحبت های مطرح
شده در زمان برگزاری انتخابات بود که بر اساس آن ،اکنون دولت به
دنبال کاهش انتظارات تورمی و کنترل نرخ ارز است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ این اتفاق مانع از رشد
پرشتاب شاخص بورس در بازار خواهد شد و از حرکات هیجانی در
بازار جلوگیری می کند که این امر یک موضوع کامال منطقی به نظر
می آید.
وی بزرگترین نیاز بازار سرمایه در میان مدت و بلندمدت را ورود
مثبت نقدینگی ،رشد آرام و پوشش تورم اعالم کرد و افزود :به نظر
می رسد در شرایط فعلی معامالت بورس با چنین مسایلی مواجه
باشیم و اکنون این بازار در موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری
قرار گرفته است.
آموزش ،اصلی ترین نیاز فعلی بازار سرمایه
امیرباقری موضوع آموزش را یکی از مسایل مورد نیاز بازار سرمایه
عنوان کرد و گفت :ریاست سازمان بورس هم در این زمینه بارها به
سهامدارانهشداردادهواعالمکردهاستسهامدارانیکهاطالعات

چندانی از انجام معامالت در بازار سرمایه ندارند؛ بهتر است به
منظور جلوگیری از ضرر وزیانهای احتمالی از سرمایهگذاری
مستقیم در بازار سرمایه پرهیز کنند و سرمایه خود را به دست افراد
متخصصی دهند تا بتوانند از این طریق از نوسانات سنگین بازار در
امان بمانند و رشد معقول و منطقی را همگام با بازار در بلندمدت
داشته باشند و از سرمایه گذاری خود منتفع شوند.
ویبهوضعیتبازارهایجهانیدرهفتهگذشتهاشارهکردوگفت:
در قیمت های جهانی اتفاق تاثیرگذاری در معامالت بازار سرمایه رخ
نداد و تا حدودی شاخص دالر ثابت بود ،در میان بازارهای جهانی
فقط بازار رمز ارزها با فشار فروش سنگین مواجه شدند که همین
امر تا حدودی دیدگاه ها را به سمت سرمایه گذاری سنتی بازگرداند
و تقاضا برای کاالهای سرمایه ای افزایش پیدا کرد.
ریسک چندگانه بازار رمز ارزها در ایران
امیرباقری با اشاره به اینکه بازار رمز ارزها در ایران دچار ریسک
چندگانه هستند ،افزود :بدین معنا که بازار رمز ارزها عالوه بر
نوسانات زیاد قیمت های جهانی ،از بعد داخلی هم با محدودیت

های قانونی مواجه هستند و طبیعتا افرادی که به دنبال سرمایه
گذاری در این بازار هستند باید ریسک های زیادی را تحمل کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :به این دسته از سرمایه
گذاران تاکید می شود که سرمایه خود را در معرض ریسک باال قرار
ندهند و در صورتی که تصمیم جدی برای سرمایه گذاری در این
بازار دارند تا جایی که می توانند حجم پایینی از سرمایه های خود
در وارد این بازار سرمایه گذاری کنند .وی با بیان اینکه تثبیت جایگاه
بازار سرمایه به عنوان فضای نخست سرمایه گذاری در کشور از
جمله مسایل مهمی محسوب می شود که پیش بینی تحقق آن در
میانمدت و بلندمدت وجود دارد ،گفت :این موضوع اتفاقی مهم
است؛ چرا که عمدتا در ایران معامالت بازارهای چندگانه مانند ارز،
سکه و طال با سفته بازی انجام می شود .امیرباقری اظهار داشت:
شاید این بازارها بتوانند به عنوان حفظ سرمایه در میان مدت و
بلندمدت اثر داشته باشند اما عایدی واقعی را نصیب سرمایه گذاران
نخواهند کرد و سرمایه های خرد در میان مدت و میان مدت راه خود
برای ورود و سرمایه گذاری در بازار سهام پیدا خواهند کرد.
پیشبینیمعامالتبورسدرهفتهجاری
این کارشناس بازار سرمایه روند معامالت بورس برای هفته آینده
را پیش بینی کرد و افزود :براساس پیش بینیهای صورت گرفته
این احتمال وجود دارد که برای مدتی موقت عرضه در بازار از تقاضا
پیشی بگیرد ،ایجاد چنین روندی در بازار کامال طبیعی است و
سهامداران نباید نگران روند اصالحی ایجاد شده در بازار باشند.
وی خاطرنشان کرد :سهامی که به مقاومت های خوبی رسیدند
و به دنبال اصالح های درون کانالی هستند نباید اصالح آنها منجر
به ترس سهامداران در بازار شود زیرا در مقابل سهامی در بازار وجود
داردکهبرخطوطحمایتمستقرشدهاندوطبیعتامیتوانندبارشد
میان مدت در بازار همراه باشند و عایدی را به سهامداران بازگردانند.
امیرباقری با بیان اینکه سرمایه گذاران باید تصور رشد کلی بازار
را در همه سهام و صنایع با یکدیگر را کنار بگذارند و به تحلیل روی
آورند ،گفت :در این تحلیل باید به تحوالت حال و آینده توجه داشته
باشند تا بتوانند از فرصت های سرمایه گذاری در بورس استفاده
کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت :مش وقهایی برای
ساختوساز در بافتفرسوده تدوین شده که در نخستین نشست شورایعالی
مسکنطرحمیشود.
محمود محمودزاده افزود :با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت
صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایینترین قیمت
ممکندراختیارپروژههایتولیدمسکن،قراربگیردوچنانچهباپیشنهادهایارائه
شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژههای حمایتی روبهرو خواهیم
شد.
وی گفت :برای اجرای طرح جهش تولید مسکن عالوه بر ارائه راهکارهای
تامین زمین و تسهیالت مالی ،در قالب قانون بودجه  ۱۴۰۰نیز پیشبینی الزم
در حال انجام است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود :در قالب قانون جهش
تولید مسکن که در هفتههای گذشته به تایید شورای نگهبان رسید و هماکنون در
حال ابالغ رسمی است برای دو موضوع تامین زمین و تسهیالت مالی راهکارهای
مناسب در نظر گرفته شده است
وی گفت :موضوع تامین زمین از ماهها پیش برنامهریزی و اجرایی شد.
نیازسنجی کل کشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختیار استانها

یک قدم تا تعیین تکلیف
جاماندگانسهامعدالت

بعد از گذشت بیش از یک سال از آزادسازی سهام عدالت و نامشخص بودن وضعیت
جاماندگان سهام عدالت ،حال تعیین تکلیف این افراد ،رنگ واقعیت به خود گرفته است و
جاماندگان این سهام در یک قدمی سهامدار شدن قرار گرفتهاند.
این روزها که بیشتر مشموالن سهام عدالت در انتظار تعیین زمان دقیق واریز  ١٠درصد
باقیمانده سهام عدالت ،آغاز فروش سهام عدالت و آزادسازی  ۴۰درصد باقیمانده سهام
عدالت هستند از دو روز گذشته موضوع جاماندگان سهام عدالت با صحبتهای مطرح
شده از سوی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام
عدالت تا پایان سال جاری جان تازهای گرفت" .حجت الله عبدالملکی" ،وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در هفته ای که گذشت درباره تعاونیهای سهام عدالت و جاماندگان این
سهام شفافسازی کرد و گفت :رویکرد ما تقویت تعاونیهای سهامی عدالت است و دولت
این عزم را دارد که در یک بستر و فرایند قانونی به جاماندگان سهام عدالت ،سهام واگذار شود و
با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر سال این واگذاری انجام شود .وی اعالم کرد:
اصلکارموردتاییددولتقرارگرفتهوامیدواریمتعاونیهایسهامعدالتاحیاشوندوظرفیت
آنها مورد استفاده قرار گیرد.
 ۲۰میلیوننفرجاماندهسهامعدالت
تاکنون آمار چندان دقیقی از تعداد جاماندگان سهام عدالت وجود نداشت اما در روزهای
گذشته «مهدی طغیانی» ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تعداد این افراد را  ۲۰میلیون
نفر اعالم کرد و گفت :تعدادی از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند یا
در حال حاضر تحت پوشش قرار گرفتند ،در زمان واگذاری ،سهام عدالت را دریافت نکردند.
وی افزود :این افراد جامانده سهام عدالت ،شامل حدود  ۱.۳میلیون نفر از کمیته امداد و در
حدود ۶۰۰تا ۷۰۰هزار نفر تحت پوشش بهزیستی میشوند که در مجموع نزدیک به دو میلیون
نفرهستند،اینافراددرواقعتحتپوششنهادهایحمایتیقراردارنداماسهامعدالترادریافت
نکردهاند .طغیانی گفت:عالوهبر این ،طبق حکم قانونسیاستهای کلی اصل ۴۴شش دهک
اول نیز مشمول سهام عدالت شدند ،اگر جاماندگانی که در این دهکها (شامل ۱۸میلیون نفر)
قرار دارند را در نظر بگیریم ،مجموع جاماندگان سهام عدالت به ۲۰میلیون نفر میرسد.
ابهام موجود در میزان سهام موجود برای واگذاری
تا سال گذشته و با مطرح شدن بحث مربوط به بررسی وضعیت جاماندگان سهام عدالت
برخی از مسووالن معتقد بودند که عدم وجود سهام برای واگذاری جاماندگان همچون
سدی در مسیر اجرای این اتفاق قرار گرفته است و نمی توان اقدامی را در راستای نهایی
کردن وضعیت جاماندگان سهام عدالت انجام داد ،حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
اطالعاتی را در این زمینه ارائه داده و اعالم کرده است که دولت دوازدهم معتقد بود دیگر
سهامی وجود ندارد و واگذار شده است اما مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرده است که
سهامهایبرگشتیهمچنانوجوددارد.
ارائه طرح تعیبن تکلیف جاماندگان سهام عدالت از سوی دولت
با توجه به وجود ابهام درخصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت و نیز پیگیری های
خبرنگار ایرنا برای مشخص شدن جزییات این خبر ،یکی از مسووالن سازمان بورس و اوراق
بهادار به این خبرگزاری اعالم کرد که این طرح از سوی دولت اعالم شده اما هنوز جزییات
دقیقی از آن مطرح نشده است.
مجلس،نخستینپلهدرمسیرتعیینتکلیفجاماندگانسهامعدالت
از دو سال گذشته و به دنبال آزادسازی سهام عدالت ،اجرای اقدامات مربوط به این حوزه در
اختیارشرکتسپردهگذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوهقرارگرفت؛بنابراینانتشارخبر
تعیینتکلیفجاماندگانسهامعدالتچنینتصوریرادرذهناکثرسهامدارانایجادکردکه
اکنون این طرح در اختیار شرکت سپرده گذاری قرار گرفته و این شرکت در حال آماده سازی
زیرساخت های الزم برای نهایی شدن وضعیت جاماندگان سهام عدالت است.
در این زمینه "محمود حسنلو" ،مدیر فنی سهام عدالت امروز (شنبه) در گفت و گو با
خبرنگار اقتصادی ایرنا و در واکنش به صحبت های مطرح شده در خصوص تعیین تکلیف
جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال جاری گفت :طرح مربوط به جاماندگان سهام عدالت
باید در ابتدا از سوی مجلس تصویب و سپس از طرف دولت به سازمان خصوصیسازی ابالغ
شود تا تصمیمات الزم در این سازمان برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان و نوع سهام
از محل مدنظر اتخاذ شود .وی اظهار داشت :در نهایت بعد از طی شدن این مراحل ،انجام
باقی اقدامات به شرکت سپرده گذاری واگذار می شود و در این شرکت اقدام نهایی برای
سامانبخشیدنبهوضعیتجاماندگانانجامخواهدشد.
حسنلو با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ خبری درخصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام
عدالت تا پایان سال به شرکت سپرده گذاری ارائه نشده است ،گفت :این شرکت در وضعیت
فعلی نمی تواند هیچ اقدامی را در زمینه جاماندگان سهام عدالت اجرا کند.
مدیر فنی سهام عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت جاماندگان سهام عدالت
تا پایان سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد یا خیر ،افزود :اکنون با توجه به عدم تکمیل
اطالعات موجود در خصوص نحوه تعیین تکلیف سهام عدالت ،نمی توان نظر قطعی و دقیق
را در خصوص زمان اجرایی شدن این اقدام ارائه داد.
مجلس در انتظار تصمیم دولت برای جاماندگان سهام عدالت
صحبت مطرح شده از سوی مدیر فنی سهام عدالت حاکی از آن است که تعیین تکلیف
وضعیت جاماندگان سهام عدالت در ابتدا نیازمند ارایه و تایید طرح از سوی مجلس است و
بعدازطیشدنمراحلابتدایی،اقدامنهاییبرایروشنشدنوضعیتجاماندگاناینسهام
از سوی شرکت سپرده گذاری انجام می پذیرد اما در این خصوص "مصطفی طاهری" ،عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد با توجه به اینکه
ارائه سهام عدالت به جاماندگان دارای بار مالی است؛ بنابراین دولت باید پیگیر این موضوع
باشد و مجلس نمی تواند تا قبل از تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت اقدامی را انجام دهد.
وی اعالم کرد که یکی از خواسته های مجلس از زمان روی کار آمدن دولت جدید تعیین
تکلیف جاماندگان سهام عدالت است .طاهری اظهار داشت :مجلس در این زمینه پیگیری
های زیادی را از طریق راه های مختلف انجام داد و حتی این موضوع هم از طریق اصل
 ٩٠پیگیری شد .عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه موضع مجلس
درخصوص سهام عدالت مثبت است و کمک های زیادی را در این حوزه به سهامداران خواهد
کرد ،گفت :همچنین در این راستا هر اقدامی که نیازمند موافقت مجلس باشد؛ به طور حتم
از سوی مجلس انجام می شود .وی خاطرنشان کرد :در ابتدا باید الیحه این اقدام از سوی
دولت ارائه شود ،در صورت وجود منع قانونی این مسیر ،گره گشایی آن از سوی مجلس انجام
خواهد شد .طاهری ادامه داد :در صورت عدم وجود مشکل در این زمینه ،دولت موضوع
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را به مرحله پایانی می رساند اما بارها اعالم کرده ایم
که مجلس از آمادگی الزم برای هر گونه کمک در این زمینه برخوردار است .عضو کمیسیون
صنایعومعادنمجلسگفت:سروسامانبخشیدنبهسهامعدالتجاماندگاندردولتقبل
به مرحله پایان نرسید و اکنون در انتظار اقدام دولت جدید در این زمینه هستیم.
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت اعالمکرد:

تدوین مشوقهایی برای ساخت و ساز در بافت فرسوده

قرار گرفته تا نسبت به تامین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم اقدام کنند و تا
شروععملیاتاجراییاحداثمسکن،معطلتامینزمیننمانند.
محمودزاده با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی نیز راهکارهای مناسب
اندیشیده شده است ،افزود :با توجه به میزان تسهیالتی که در قانون لحاظ شده،
ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهیمهای در خصوص ارائه تسهیالت
مسکن بین بانکها تعیین و ابالغ شد که بر اساس آن بانکها مکلف و موظف
به پرداخت تسهیالت هستند .بر همین اساس ،سیستم بانکی مکلف شده تا
 ۳۶۰هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس ۱۹بانک
خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند.
وی گفت :در حوزه تامین زمین ،در قانون تاکید شده که زمینهای داخل
محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار
منابع طبیعی در مدت زمان  ۲ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه
مسکن،منتقلشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ،توضیح داد :بخشی از پیشنهادهای ارائه شده
شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس ،پیشخرید
مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهرهمندی از بازار سرمایه است تا
از این طریق ،مصالح با قیمت مناسبتر برای دهکهای میاندرآمد و کمدرآمد

مجلس در انتظار تصمیم دولت برای جاماندگان سهام عدالت؛

سهم ۸۰درصدی بخش صنعت و معدن
در جذب سرمایهگذاری خارجی

تامین شود .وی تاکید کرد :با توجه به اینکه نزدیک به  ۷۰درصد از قیمت یک
واحدمسکونی،قیمتمصالحساختمانیاستبنابراینهرچقدرکهدراینبخش
کار شود سبب کاهش هزینههای تمام شده مسکن خواهد شد.

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گزارشی حجم سرمایهگذاری
خارجی بخش صنعت ،معدن و تجارت در پنج ماه نخست امسال را  ۳۸۸میلیون دالر معادل
 ۸۰درصد میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور اعالم کرد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه از تصویب
 ۶۸مورد سرمایه گذاری خارجی با ارزش  ۴۸۵میلیون دالر در کل کشور در پنج ماه نخست
امسال خبر داد.
بر اساس گزارش مربوطه ،از این میزان سرمایهگذاری ،بخش صنعت ،معدن و تجارت با۴۹
مورد و حجم سرمایه گذاری  ۳۸۸میلیون دالر ،به ترتیب سهم  ۷۲و  ۸۰درصدی را به خود
اختصاص داده است .همچنین در این بازه زمانی ،سهم حجم سرمایه گذاری بخش صنعت
 ۹۷.۹درصد ،بخش معدن  ۲.۱درصد و سهم بخش تجارت صفر بوده است.
این در حالی است که از  ۴۹مورد سرمایه گذاری خارجی مصوب در این بخش ۱۹ ،شرکت
با  ۱۰۰درصد سهامدار خارجی ۲۱ ،شرکت بهصورت مشارکتی با شرکای داخلی ( )J.Vو
 ۹مورد بصورت مشارکت مدنی ،بیع متقابل و  BOTهستند .در بخش دیگر این گزارش،
بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی را مربوط به گروههای ساخت
رادیو،تلویزیونووسایلارتباطی،ساختموادومحصوالتشیمیایی،ساختفلزاتاساسی،
ساخت چوبو محصوالت چوبو چوب پنبه (به استثنای مبلمان) عنوانو پنج کشور نخست
ازلحاظارزشسرمایهگذاریخارجیمصوبراامارات،ترکیه،افغانستان،هنگکنگوآلمان
معرفی کرده است.
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بهزاد داداشزاده:

رییس هیات کشتی استان قم:

حضورتیمکشتیفرنگیقم
درلیگبرترمستلزمحمایتمالیاست

رئیس هیات کشتی قم ،با بیان اینکه کشتی تنها رشته المپیکی استان و یکی از
برجستهترینرشتههایورزشیاستاناستگفت:حضورتیمکشتیفرنگیاستان
قم در لیگ برتر کشور منوط به حمایت مالی هر دو بخش خصوصی و دولتی است.
هادی علیایی ،با اشاره به ظرفیتهای کشتی استان برای حضور در لیگ برتر
کشتیافزود:الزمهحضورتیمکشتیفرنگیاستانقم باتمامیاستعدادهایشدر
لیگ برتر کشتی کشور تامین منابع مالی است که تحقق چنین امری از توان این
هیات به تنهایی خارج است.
وی با بیان اینکه کشتی استان به دلیل درخشش ورزشکاران و مربیان خود در
سطح ملی و بین المللی شناخته شده هستند ،ادامه داد :کشتی قم از لحاظ تعداد
ورزشکار با کیفیت فنی باال ،هیچ مشکل فنی برای حضور در لیگ برتر کشتی ندارد
و تنها مانع این امر  ،عدم پشتیبانی مالی کامل از این تیم است .علیایی افزود :در
 ۳۰سال اخیر ،ورزش قم در المپیک تنها دارای  ۲نماینده بوده است که هر دوی
اینورزشکارانازرشتهکشتیبودندضمناینکهحضورپرتعدادوموثرکشتیگیران
استان در مسابقات آسیایی و جهانی طی چند سال اخیر نشان از ظرفیت باالی
این رشته در قم دارد .رئیس هیات کشتی قم ،با تاکید بر اینکه این هیات برای تیم
داری و حضور قدرتمند در لیگ برتر آمادگی کامل دارد،ادامه داد :مبنای حضور
تیم کشتی قم در لیگ برتر تامین منابع مالی از طریق جذب اسپانسر و حمایت
مسئوالن استان است که در این زمینه جلسه های مختلفی با مسئوالن شهری و
ورزشی استان انجام شده است .وی ،تیم کشتی قم را یکی از تیم های ریشه دار و
باسابقهکشوردرلیگبرترکشتیفرنگیدانستوبیانکرد:تیمکشتیقمازجمله
معدود تیمهایی است که از سال اول برپایی لیگ کشوری کشتی فرنگی همواره به
عنوان یکی از مدعیان در لیگ حضور داشتهاست .علیایی اظهار داشت :نتیجه
این حضور باسابقه در لیگ برتر کشتی برای قم ،کسب عنوان سومی این مسابقات
و عنوان ششمی در جام باشگاه های جهان است که شاید هیچ تیم باشگاه های
دیگری از قم قادر به تکرار چنین عنوانی نباشد .وی ،وعده های محقق نشده را
عامل ضربه مالی به هیات کشتی دانست و گفت :تجربه سالهای گذشته و محدود
شدن حمایت ها از حرف و عدم تحقق وعده حمایت مالی موجب شده است تا از
این تجربهگران درس گرفته و قبل از تصمیم به حضور دوباره در لیگ از تامین منابع
مالی الزم مطمئن شویم .وی ،با اشاره به تالش برای جذب حامی مالی مناسب
برای حضور در لیگ برتر کشتی ،افزود :هیات کشتی قم نسبت به چگونگی حضور
در لیگ برتر برنامه ریزی و برآورد هزینه ها را انجام داده است که امیدواریم مسئوالن
اجرایی استان که از حضور در لیگ حمایت کرده اند ،در جذب اسپانسر نیز کمک
مورد نیاز را داشته باشند.
براساسنظرسنجیکنفدراسیونفوتبالآسیا:

گلمحمدیبهترینمربیمرحلهگروهی
لیگقهرمانانآسیاشد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان برترین مربی مرحله گروهی لیگ
قهرمانانآسیاانتخابشد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه ترین نظرسنجی خود به انتخاب برترین مربی
حاضردرمرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیا ۲۰۲۱پرداختکهیحییگلمحمدی
با کسب بیشترین آرا از طرف کاربران ،به عنوان برترین سرمربی حاضر در این
رقابت ها انتخاب شد .فرهاد مجیدی سرمربی استقالل هم پس از گلمحمدی
به عنوان دومین سرمربی برتر انتخاب شد .گلمحمدی  ۶۱.۳۳درصد آرا را کسب
کرد و مجیدی هم  ۳۷.۴۱درصد آرا را به خود اختصاص داد .عبدالعزیز العنبری
سرمربی الشارجه امارات ،تورو اونیکی سرمربی کاواساکی ژاپن و مبین ارگاشوی
سرمربیاستقاللتاجیکستاندرردههایبعدیایستادند.تیمفوتبالپرسپولیس
در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با  ۵برتری و یک شکست با ۱۵
امتیاز صدرنشین گروه پنجم شد و استقالل نیز با ۳پیروزی ۲تساوی و یک شکست
در گروه سوم اول شد.
با حضور مدیرکل بهزیستی استان قم ؛

افتخارآفرینانقمیپارالمپیکتوکیو
تجلیلشدند

مراسم تجلیل از چهار ورزشکار قمی پارالمپیک توکیو با حضور مدیرکل بهزیستی
استانبرگزارشد.مهدیپهلوانیمدیرکلاینبهزیستیقمدراینمراسمباقدردانی
از افتخارآفرینی ورزشکاران پارالمپیکی قم ،اظهار داشت :از طرف خود و خانواده
بزرگ بهزیستی از زحمات و تالشهای ارزنده شما سپاسگزاریم و همت شما نشان
داد معلولیت محدودیت نیست و شما موجبات سربلندی خود  ،خانواده و جامعه
شدید و ما به حضور شما عزیزان مباهات میکنیم .در خاتمه این مراسم از آقایان
حسین گلستانی ،سید حسین حسینی ،رضا عیوضی و محمد محمد نژاد از
اعضایتیمملی بسکتبالباویلچرووالیبالنشستهتجلیلشد .تیم ایراندررقابت
های پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو موفق به کسب  ۲۴مدال( ۱۲طال ۱۱،نقره و  ۱برنز)
شد و بهترین و زیباترین عملکرد را در تاریخ بازی های پارالمپیک رقم زد.
سرمربیتیمملیوالیبالنشستهمردانایران:

استعفا ندادم ،قراردادم تمام شده است

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با تایید پایان همکاری خود با این
تیم ،گفت :قراردادم تا پایان پارالمپیک توکیو بود و اکنون به اتمام رسیده است.
هادی رضایی با تایید جدایی خود از تیم والیبال نشسته ،اظهار داشت :قراردادم
برای هدایت این تیم تا پایان بازیهای پارالمپیک توکیو بود و اکنون هیچ قراردادی
ندارم و میخواهم استراحت کنم.استعفایی در کار نبوده چون قراردادی ندارم.
او با گالیه از برخی نامالیمتها بعد از قهرمانی تیم ،گفت :فشار زیادی روی من
است .همه از یک ست باخته در توکیو حرف میزنند اما کسی نمیگوید تیم با چه
برنامهای قهرمان شد .باید واقعیت را ببینیم .مجموعه تیم چند سال کنار هم بود و با
یک برنامه مدون قهرمان شد اما کسی واقعیت را نمیبیند.
آگهیافراز
خواهان افراز :آقای سید حسین طباطبایی فرد
نشانی :قم خیابان دانیال-کوچه-8پالک48
خوانده افراز:آقای حسینعلی بختیاری به آدرس قم خیابان سمیه  6دوازده
متری شهید بهشتی کوچه  9پالک پانزده -2علی ابوالقاسمی به آدرس قم
بلوار جمهوری خیابان شهید عباس وطن دوست کوچه  18پالک هفده
-3سایرمالکینمشاعیمجهولالمکانازطریقانتشارآگهی
خواسته:افراز پالک شماره 11009اصلی بخش 1قم
نتیجهاقدامات:
با توجه به درخواست شماره  1400/2/28-1/3571بر افراز سهم خود
از شرکا و با توجه به نظریه کارشناس ثبت ظهر ذیل نامه وارده -1/8271
 1400/6/3و گزارش  1400/5/12-1/7714دفترامالک و اعالم نظر
شهرداری منطقه چهار قم مربوطه به شرح زیر نظریه اداری اعالم می گردد.
نظریه (تصمیم) اداری
چون شهرداری منطقه  4قم طی نامه شماره -00/304/2/24496
 1400/5/12با افراز پالک مذکور به لحاظ زیر حد نصاب بودن مخالفت
نموده است بنابراین به رد درخواست افراز خواهان و خواهانها اعالم نظر می
گردد طبق این رای برابر ماده  2قانون افراز مصوب سال  57از تاریخ ابالغ به
مدت  10روز از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک
قابل اعتراض می باشد( .م الف )14422
رضا حسین خانی-سرپرست اداره ثبت منطقه یک قم
تاریخانتشار1400/6/21:

تیم ملی هنوز در فاز دفاع مشکل دارد

کارشناس فوتبال کشورمان درباره دیدار ایران وعراق و نقاط قوت تیم ملی گفت:
دیدار گذشته تیم ملی برابر عراق بازی بسیار خوبی بود و درآن نشان دادیم در حمله
قدرتمندترینتیمآسیاهستیم.
شزاده» افزود :تا حدی در بازی با عراق خوب بودیم که کاستیهای
«بهزاد دادا 
دیدار برابر سوریه فراموش شد.
وی ادامه داد  :حتی خوشبینترین هواداران فوتبال ملی نتیجه سه بر صفر را
پیشبینی نمیکردند و به واقع همه شگفت زده شدیم.
بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی
موفقیت ایران برابر عراق را چه میداند؟ عنوان کرد :حفظ شاکله اصلی تیم ملی
دلیل اصلی موفقیت ما در این رقابتهاست .بیش از  ۹۰درصد بازیکنان دور قبل
در این تیم نیز هستند.
وی اضافه کرد :این بازیکنان سالها در تیم ملی کنار هم بودند و به خوبی یکدیگر
را میشناسند از سوی دیگر تجربه امروزشان نسبت به گذشته نیز بیشتر شده
است .این مربی با بیان اینکه پیروزی برابر عراق به هیچ وجه کار ساده و آسانی

نیست ،ادامه داد :بازی برابر همسایهمان عراق همواره سخت است و باید بدانیم به
دالیل مختلف هر وقت با ایران بازی دارند محکمتر نیز میشوند .بنابراین شکست
سه بر صفر تیم ملی برابر این تیم یک اتفاق فراموش نشدنی است.
برابر عراق خوش شانس بودیم که گل نخوردیم
شزاده درباره مشکل احتمالی تیم ملی سووال کردم که او اینگونه پاسخ
از دادا 
داد:تیمملیدرفازحملهستودنیوهمانطورکهعنوانکردمبهترینتیمآسیاست
اما در دفاع وسط و خط دفاعی هنوز مشکل داریم از این رو ،کادر فنی برای
جلوگیری از هر اتفاق بد فوتبالی باید تا پیش از دیدارهای مهم این مشکالت را
برطرفکند.
وی در این باره به انتقاد از بازی «احمد نوراللهی» در دفاع وسط پرداخت و گفت:
نوراللهی در فاز حمله بازیکن خوبی است اما در دفاع هنوز به پختگی یک بازیکن
کامل نرسیده است و این مساله فشار برروی خط دفاعی را بیشتر میکند.
وی ادامه داد :در دیدار برابر عراق خوش شانس بودیم که گل نخوردیم
یزادگان چند اشتباه فاحش داشت و در صورت آماده بودن بازیکنان عراقی
کنعان 

این اشتباهات میتوانست ضربات جبران ناپذیری به تیم ملی وارد کند.
شزاده درباره تیم ملی عراق نیز عنوان کرد :عراق تیم خوبی است منتهی با
دادا 
گل زودهنگام ایران شیرازه این تیم از هم پاشید .در نیمه دوم بهتر از نیمه اول بودند
اما اقتدار و خود باوری بازیکنان باعث شد تمامی برنامه آنها بیاثر شود.
دست «اسکوچیچ» در تیم ملی بیش از مربیان قبلی باز است
این کارشناس درباره «دراگان اسکوچیچ» نیز گفت :شاید تصور نمیکردیم با
اسکوچیچ روزهای به این خوبی داشته باشیم اما عملکرد او روز به روز در تیم ملی
بهتر شده است و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد .دست این مربی
در تیم ملی بیش از مربیان دیگر باز است .او هم اکنون  ۱۱بازیکن در زمین ۱۱
بازیکن بر روی نیمکت و  ۱۱بازیکن خوب نیز در ایران دارد که هر وقت اراده کند به
کمک تیم ملی خواهند رفت.
او درباره نقاط مثبت اسکوچیج نیز تصریح کرد :تعویضهای این مربی مثال
یزاده»هنگامی که ما ۲
زدنی است؛ اضافه شدن «کریم انصاریفرد» و «علی قل 
گل از حریف پیش بودیم تصمیم جسورانهای بود که این مربی گرفت .بیشک اگر
مربی دیگری روی نیمکت بود این کار را نمیکرد.
این مربی همچنین بر این باور است اسکوچیچ رابطه صمیمانه و درستی با
بازیکنان تیم ملی دارد .او به خوبی خود را در قلب بازیکنان جا داده است و این
یکی از نقاط مثبت این سرمربی است.
دلواپسخطاهایبیموردبازیکنانتیمملیهستم
بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا موضوعی در
تیم ملی هست که شما نگران آن باشید ،گفت :تنها نگرانی و دلواپسیام ارتکاب
خطاهای بیمورد بازیکنان در زمین است .عالوه بر دیدار برابر سوریه در دیدار
مقابل عراق نیز چندین خطای بی مورد داشتیم .اگر مانع از انجام این خطاها
نشویم یک جایی کار دست ما خواهد داد.
بازیکنسابقتیمهایپرسپولیسواستقاللاضافهکرد :بهطورحتمآنالیزورهای
تیمهای امارات و کرهجنوبی به خوبی بازی بازیکنان ما را آنالیز کرده و در دیدار
رودررو به فکر ۱۰نفره کردن ایران هستند.
شزاده تصریح کرد :همواره شانس با ما یار نیست .اگر بازیکنان به ویژه
دادا 
بازیکنان خط دفاع اشتباهات دو دیدار گذشته را تکرار کنند به راحتی این اتفاق بد
برای ما خواهد افتاد و تاوان سخت آن را خواهیم داد.
یزادگان»  و «علیرضا جهانبخش» ادامه داد:
او با گالیه از «حسین کنعان 
یزادگان سوار بر بازیکن حریف شده و مدعی است که خطایی نکرده است
کنعان 
کهدرستنیست.همچنینجهانبخش،کاپیتانتیمملیچرابایددروسطزمین و
در حالیکه تیم ما کنترل بازی را در دست دارد مرتکب خطا شود .این موارد باید حل
تا در دیدارهای آینده با مشکل مواجه نشویم.
تیم ملی ایران در مرحله پایانی رقابت های انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر با
عبور از سوریه و عراق صدر نشین گروه اول است.
تیمهای امارات ،کرهجنوبی و لبنان دیگر تیم های همگروه ایران هستند.

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  140060330001004163مربوط به پرونده کالسه  1400114430001000439مربوط به تقاضای
آقای سید روح اله حسینی فرزند سیدمحمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  150/61مترمربع پالک شماره
 10976اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم به موجب سند مشاعی صادره دردفتر الکترونیکی
(139820330001032401م الف )11140
 -2رای شماره  140060330001003580مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000347مربوط به تقاضای
آقای غالمرضا زلفی گل فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  178/50مترمربع پالک شماره 10965
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد قطعی به شماره های 40283و 40284مورخ1400/02/27
دفتر 70قم (م الف )11142
 -3رای شماره  140060330001004159مربوط به پرونده کالسه 1399114430001002205مربوط به
تقاضای آقای مرتضی عطائی فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  64/90مترمربع پالک شماره
10455اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمحمود محمد بیگی قمی
طی رونوشت از سند قطعی شماره  8880مورخ 1321/12/20دفتر خانه 4قم(م الف )11143
 -4رای شماره  140060330001003821مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000305مربوط به تقاضای
آقای محمد جاوید فرزند یونس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  90/16مترمربع پالک شماره  10302اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم به موجب سند رسمی شماره  61286مورخ  1369/12/19دفتر خانه 5
قم (م الف )11144
 -5رای شماره  140060330001003442مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000063مربوط به تقاضای
خانم زهره غم پرور فرزند اسماعیل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  57مترمربع
پالک شماره 11137اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی
اصغر شمالی صادره در دفتر  623صفحه (213م الف )11145
 -6رای شماره  140060330001003440مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000061مربوط به تقاضای
آقای علی اکبر داود آبادی فرزند عربعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 57مترمربع
پالک شماره 11137اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی
اصغر شمالی صادره در دفتر  623صفحه (213م الف )11146
 -7رای شماره  139460330001018193مربوط به پرونده کالسه 1391114430001001739مربوط به تقاضای
آقای سید محمد موسوی سرکله فرزند سیدعلی درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  54/83مترمربع پالک شماره

 10437اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از احمد نظری
احدی از وراث عباس نظری(م الف )11149
 -8رای شماره  140060330001004098مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000033مربوط به تقاضای
آقای سید حمید جزائری شوشتری فرزند سید محمد علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  153/60مترمربع
پالک شماره  10717اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
الکترونیکی(139920330001035438م الف)11172
 -9رای شماره  140060330001003871مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000307مربوط به تقاضای
آقای محمد دادفرمای فرزند علی اصغردر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  127/32مترمربع پالک شماره
 11134/3اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  295صفحه 529
(م الف )11177
 -10رای شماره  140060330001003583مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001387مربوط به تقاضای
خانم فرانک گل دوز فرزند جعفر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65/50مترمربع پالک شماره  10934/459و
 10933اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی اصفهانی
مشهور صادره در دفتر  240صفحات  241و(244م الف )11178
 -11رای شماره  140060330001004060مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000107مربوط به تقاضای
آقایعلیمهرابیکوشکیفرزنداسحقدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 120مترمربعپالکشماره10875اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از سید مرتضی واقفی سند قطعی
 36153مورخ  55/09/03دفتر خانه  4قم (م الف )11181
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
نخواهدبود.
(ایمانومواجههاقتصادی)
نوبت اول1400/06/21 :
نوبت دوم1400/07/06 :
رضا حسین خانی -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده
اند:
-1رأی شماره  140060330002008153مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000597مربوط به تقاضای خانم مریم نصراللهی فرزند
غالمرضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 76مترمربع پالک شماره  119فرعی از  2602اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  51249شماره
 99/7/7دفترخانه 47قم و موروثی از غالمرضا نصراللهی(م الف)11139
 -2رأی شماره  140060330002014809مربوط به پرونده کالسه
 1397114430002001020مربوط به تقاضای آقای علی اصغر شاهبداغی
فرزند جواد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  66/60مترمربع پالک شماره فرعی از 2306اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مهری
وغالمرضا ورحیم واعظم وامیروعبداله شهرت همگی زند وراث مرحوم غریب رضا
زند(م الف)11141
-3رأی شماره  139860330002006498مربوط به پرونده کالسه
 1391114430002011646مربوط به تقاضای آقای اصغر بوجاران فرزند
رضا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 81
مترمربع پالک شماره 2277/6/68اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابراهیم سرخ (م الف)11147
-4رأی شماره  140060330002006942مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000715مربوط به تقاضای خانم صدیقه رنجبر چشمه
سرخی فرزند غالمعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت  70مترمربع پالک شماره  59فرعی از 2279اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از
خلیل اله شاطریان محمدی صفحه 214دفتر(103م الف)11148
-5رأی شماره  140060330002008526مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000201مربوطبهتقاضایآقایجوادشیبانیفرزندقاسم

درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  102مترمربع پالک شماره  26فرعی از 2609اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 129987
مورخ  1397/11/14دفتر خانه 5قم(م الف)11173
 -6رأی شماره  140060330002008527مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000202مربوط به تقاضای آقای اسماعیل شبانی فرزند
علی اکبر درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده به مساحت  102مترمربع پالک شماره  26فرعی از 2609اصلی واقع در
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره
 129987مورخ  1397/11/14دفتر خانه 5قم(م الف)11174
-7رأی شماره  140060330002007992مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002403مربوط به تقاضای آقای مهدی خلج فرزند
یعقوبعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 68مترمربع پالک شماره فرعی از 2209مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان
به پالک  3123اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث مرحوم سید علی اکبر تولیتی
صفحه 116دفتر(5م الف)11175
-8رأی شماره  140060330002028522مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000011مربوط به تقاضای خانم لیال حسنی فرزند میرزا
حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 84مترمربع پالکشمارهفرعی از 2333و 2334اصلی که طبقبخشنامهسازمان
به پالک  2334اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسنعلی زند صفحه  43دفتر (225م
الف)11176
 -9رأی شماره  140060330002001839مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000524مربوطبهتقاضایآقایقاسمخاتمیفرزندعنایت
اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60
مترمربع پالک شماره فرعی از 2143اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسینعلی شهبازی صفحه532
دفتر (118م الف)11179

-10رأی شماره  140060330002007607مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002310مربوط به تقاضای آقای حسن قنبری فرزند
قنبردرقسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت  50/30مترمربع پالک شماره فرعی از 2610/28اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه105
دفتر(365مالف)11179
 -11رأی شماره  140060330002007611مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002311مربوطبهتقاضایآقایاصغرقنبریهفتچشمه
فرزند قنبردرقسمتی از چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده به مساحت  50/30مترمربع پالک شماره فرعی از 2610/28اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
صفحه 105دفتر(365مالف)11180
-12رأی شماره  140060330002008490مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002106مربوط به تقاضای خانم طاهره نیکوعقیده فرزند
حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
120مترمربع پالک شماره فرعی از 1947/155اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 340دفتر(245م
الف)11183
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.
(ایمانومواجههااقتصادی)
نوبت اول1400/06/21 :
نوبت دوم1400/07/06 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
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عباس عبدی :راهی جز مذاکره با طالبان نداریم

هر واکنشی به واقعه پنجشیر،مطالعه دقیق می خواهد

عباس عبدی از جمله اصالح طلبانی است که سیاست را روی زمین و نه در آسمان
پی می گیرد .اینکه آیا او از ابتدا رئالیست بوده و به تدریج فاصله اش با ایده آلیسم
زیاد شده از نوشته هایش در آغاز دهه  70تا کنون قابل تشخیص است .دانشجوی
پیروخط امام که در آبان  1358با تصرف النه جاسوسی نامدار شد ،همچنان در
فضایسیاسیکشور،نوشتههایشخواندهمیشود.صراحت،پرهیزازرودربایستی،
و به گمانم انصاف از ویژگیهایی است که در او می توان یافت .عبدی از چهره های
سیاسی است که حتی اگر کامال با خودش و جبهه اش در دو اردوگاه مخالف باشی،
می توانی با او وارد گفت وگو شوی  .تعصبی در برابر مخالف ندارد و در برابر تندی طرف
مقابل ،ابرو در هم نمی کشد .بخشی از این ویژگی را می خواهم به میانسال شدنش
نسبت بدهم اما یادم می آید که در هر دو جناح اصولگرا و اصالح طلب ،بعضی همسن
و سال های او کم حوصله و کم تحملند.خبرگزاری خبرآنالین در موضوع افغانستان با
وی به گفت وگو نشسته که درادامه می خوانید؟
باید اولویت جناح های سیاسی درسیاست خارجی منافع ملی باشد
مواجهه با طالبان ،از موضوعاتی است که در روزهای اخیر محل اختالف
دوجناح سیاسی است .بعضی اصولگرایان عمال از طالبان دفاع می کنند و
اصالح طلبان از مجاهدان پنجشیر دفاع می کنند .شما تحلیلی در باره منشا
اختالف رفتار این دو جناح دارید؟
با توجه به شکافی که در جامعه ایران وجود دارد ،متاسفانه هر اتفاقی حتی در حوزه
سیاست خارجی هم که رخ می دهد این شکاف به شکلی بازتولید می شود .طرفین
اصال دوست ندارند به هیچ وحدتی برسند یعنی اگر حکومت برود و در سوریه دخالت
کند ،اینها میگویند که چرا دخالت کردید فارغ از اینکه این دخالت درست است یا
غلط ،نوبت افغانستان که می رسد عکس آن گفته می شود آنها می گویند نباید برویم
و اینها می گویند باید برویم.بیش از اینکه این مواضع معطوف به واقعیت خارجی و
برحسب منافع ملی باشد روی لج و لجبازی با همدیگر است.
یعنیلجبازیحتیبهقیمتاینکه...
حتی اگر کار درستی انجام شود که طرف مقابل باید موافق باشد آن را تایید نمی
کند و به شکل دیگری آن را بازتاب میدهد .این شکاف برای جامعه ایران خیلی زیانبار
است .همه کسانی که اهل نظرند و یا در رسانه هستند باید کوشش کنند آثار منفی
این شکاف را توضیح دهند تا اینکه از این بازی زیانبار بیرون بیاییم .االن حکومت و
اپوزیسیون عمال مثل دو روی یک سکه دارند رفتار می کنند.
خب .شما االن نگاه تان به طالبان چگونه است و ما یعنی ایران در برابر آن
چهبایدبکنیم؟
طالبان به لحاظ تحلیلی ،یک نیروی واپسگرا است و غیر ممکن است که بتواند در
دنیای مدرن پیشرفت مؤثری داشته باشد و اصال پیشرفت را قبول ندارد ،جامعه ای که
ایده پیشرفت را نداشته باشد دیر یا زود با بحران های عمیقی مواجه می شود .حتی
به لحاظ عملی هم زورگو و مستبد هستند و خیلی راحت آدم می کشند ،جنایت می
کنند و همه اینها وجود دارد اما همه اینها به این معنا نیست که آن نیرو را میتوان
نادیده گرفت.نادیده گرفتن آن یک اشتباه است چون این نیرو در خالء و انتزاع شکل
نگرفته است و بستر جامعه افغانستان به این نیرو معنا می دهد .با نادیده گرفتن آن
فقط خودمان را از فهم واقعیت محروم می کنیم همان اشتباه مهلکی که آمریکاییها
کردند .بنابراین باید توجه داشت فارغ از اینکه از طالبان خوشمان می آید یا خوشمان

نمی آید ،طالبان یک واقعیت مهمی در افغانستان است و دلیل آن ،همین پیروزی
است که بر ایالت متحده به دست آوردند.
البته این موفقیت فقط محصول عملکرد طالبان نبود ،بخشی از آن محصول ایاالت
متحده و حمالت کوری بود که علیه مردم بیگناه در بخش های طالبان نشین انجام
می دادند ،و به شکلی مردم را با خودشان درگیر کردند .یادداشتی که اخیرا یکی
فعاالنافغانستانینوشتهخیلیخوبتوضیحمیدهدکهچگونهافغانستاندوجناح
شدند و با اقداماتی که ایاالت متحده کرد ،بخش های مهمی از جامعه افغانستان را به
شدت علیه خودش بسیج کرد.مردم دیدند حضور آنها جز بدبختی ،جنایت و کشت و
کشتارنتیجهدیگریبرایشانندارد.میشودگفتامریکا،طالبانرااحیاکرد،طالبانی
ُ
که از بین رفته بود یا در شرف از بین رفتن بود ،ایالت متحده آن را احیا کرد .عامل دیگر
در احیای طالبان؛ حکومت فاسدی بود که به لحاظ فساد جزء ردیف های اول جهانی
قرار داشت ،آن دولت هم از آسمان نیامده بود و ایاالت متحده آن را اینگونه شکل داده
بود بنابراین این یک واقعیتی در افغانستان بود.
راهی جز مذاکره با طالبان نداریم
در برابر طالبان،نگاههای متفاوت و حتی متعارضی در داخل داشتیم .یکی
از آنها مبتنی بر همین نکته ای است که شما گفتید .یعنی پذیرش طالبان به
عنوان یک واقعیت.و بر همین مبنا هم بحث مذاکره با طالبان مطرح شد؟
عدهای از ابتدا مخالف مذاکره با طالبان بودند که واقعا موضع عجیب و غریبی
است یعنی اصال نمی توان تصور کرد که چرا اینها چنین ایده ای دارند؟ خودشان به
دولت ایران می گویند با همه مذاکره کنید ولی وقتی که یک نیرویی در کنار ما است و
قدرتمند است ،می گویند خیر ،با اینها مذاکره نکنید! قدرت اصلی که ایاالت متحده
باشد 20هزار کیلومتر با اینجا فاصله دارد با آنان در حال جنگ است ولی وارد مذاکره و
امضای توافق میشوند و سربازهایشان را جمع میکنند و از اینجا میروند ،علیه رفتار
آنها هیچ مسالهای ندارند و اعتراض نمی کنند که چرا دستور می دهید ۵هزار زندانی
طالبان آزاد شود و چرا می نشینید و در باالترین سطح مذاکره و توافق می کنید اما
وقتی نوبت ایران می شود آقای ظریف باید یواشکی مذاکره کند و بترسد که عکسش
منتشر شود .این اصال درست نیست؛ همان موقع که این عکس منتشر شد من یک
یادداشت در دفاع از مذاکره با طالبان نوشتم .هنگامی که ما از مذاکره دفاع می کنیم
دیگر قید و شرطی ندارد ،چون مذاکره را که فقط با دوست و آشنا انجام نمیدهند،
معموال با رقبا و کشورهای دیگر و حتی با دشمنان و قدرتهای ناپسند ممکن است
مذاکره کنید و این یک واقعیت است .هدف سیاست فقط قلع و قمه و یا به رسمیت
شناختن و رسمیت نشناختن نیست بلکه هدف این است که آالم مردم را کم کند،
فرض کنید مذاکره نکنیم و تا آخر عمرمان بنشینیم و بر سر و کله هم بزنیم ،چه چیزی
گیرمان می آید؟ بنابراین برای یک کشوری مثل ایران که طالبان کنار دستش است و با
انواع و اقسام روابط ،مهاجرت و قاچاق و آب هیرمند و دیگر مسائل بی حساب و کتاب
با آنان مواجه است باید با آنها مذاکره و گفت و گو کرد و اگر می بیند آنها دارند قدرت
میگیرندبایدبرایحفظمنافعشگفتگوکند.
"سیاستخارجی"جایشهادتطلبینیست
آنچه گفته شد در نقد مخالفان طالبان و مخالفان گفتگو و تفاهم با طالبان
بود .در باره پنجشیر بگویید.به خصوص که از ابتدا این سوال مطرح بود که آیا
اتفاقاتپنجشیربهلحاظسیاسیقابلدفاعاست؟

روشن نگهداشتن آتش مقاومت در برابر طالبان الزم است و حق هم هست و باید هم
حمایتشودمثلآنچهکهزنانشجاعافغانستانانجاممیدهند.ولیوقتیمیگوییم
باید از مقاومت پنجشیر حمایت شود اولین سؤال این است که آیا زمینهای هم برای
موفقیت دارد؟ طالبانی که ایاالت متحده را بیرون کرده است و مردم از حضور آنها
استقبال کردند یا حداقل مخالفتی موثر نکردند و این همه امکانات به دست آورده
است چگونه ممکن است فقط در پنجشیر در برابر آن مقاومت شود؟ آیا ما هیچ ارزیابی
دقیقی داریم؟ شاید امکان موفقیت وجود داشته باشد و من نمیدانم و اطالعی
ندارم چون حتی نمی دانم جزییات آنجا و نیروهایش چگونه و شرایطش به چه شکل
است؟ ولی اگر قرار است از این مقاومت دفاع شود باید منطقا احتمال نتیجه بخشی
هم داشته باشد و همینطوری نمی شود بصورت پیشفرض از این اقدام حمایت کرد.
حتی خود پنجشیریها هم باید این مالحظات را داشته باشند .سیاست عمومی و
بویژه سیاست خارجی جای شهادت طلبی نیست ،در سیاست باید رفتاری انجام
شود که مصالح عمومی رعایت شود و آالم مردم کم شود .اگر قرار باشد همیشه بگوییم
مقاومت و مبارزه به هر قیمتی! اینکه نمیشود .آمریکا با آن همه قدرت آمد پس از۲۰
سال به شکل مفتضحی خارج شد یا بهتر است بگوییم فرار کرد .بنابراین به همین
دلیل در مورد پنجشیر چیزی ننوشتم چون واقعا نمی دانستم انچه که آنجا انجام می
شود درست است یا نادرست؟ گرچه اعتقاد کلی داشتم که ره بجایی نمی برد .شاید
این شیوه مقاومت حق آنها باشد ولی درست یا نادرستی مساله از حیث موثر بودن؛ و
این که دیگر دولتها نیز ملزم به حمایت از آن شوند بحث دیگری است.
ایراندرموقعیتینیستکهکارموثریدرمعادالتافغانستانانجامدهند
بگذارید نظر شما را صریحا جویا شوم .نگاه تان به سیاست رسمی و
دیپلماتیکایرانچیست؟
مطالبی که گفتم علیه منتقدین سیاست رسمی بود .از سوی دیگر نسبت به
سیاستهای رسمی هم انتقادهای جدی وجود دارد .اینکه طالبان یک واقعیت است
و در حال به قدرت رسیدن است را میپذیریم؛ حتی چون احتمال می دادیم ایاالت
متحده هم در این راه با آنها همراهی کند پس دلیلی ندارد که ایران با آنها گفتگو نکند
زیرا آنان واقعیت مهمی هستند .طالبان لزوما از صدام بدتر نیستند مگر نه این که
با او هم تفاهم کردیم؟ بنابراین ،این حد از رفتار و سیاست در برابر آنان نه تنها ایراد
ندارد بلکه پسندیده هم هست .اما اینکه به طور رسمی جنبش طالبان را یک جنبش
اصیل معرفی کنیم و حتی اشتباهات و رفتارهای زشت گذشتهشان را پاکسازی یا
توجیه کنیم و مدعی شویم که اینها تغییر کرده و خیلی هم خوب شدهاند و جزو محور
مقاومت هستند و  ،..این آنجایی است که بشدت محل سؤال است .حامیان این
سیاستدارند،خطایبدیرامرتکبمیشوند،حکومتمیتواندباهماننگاهیکه
پیشتر به طالبان داشته بنشیند و با انان گفت و گو کند و حتی بگوید تغییرات کوچکی
هم کردهاند ولی ماهیت آنها تغییر نکرده و نمی تواند هم به این سرعت تغییر کند.
آنها نیروهای بشدت واپسگرای قومی و علیه اقوام و مذاهب دیگر و مردم فارس زبان
هستند و همه اینها را بپذیریم و با این واقعیت بنشینیم و با آنها صحبت کنیم نه اینکه
بخواهیم ابتدا آنها را تطهیر و یا حتی با مخالفان آنها دشمنی کنیم مثال علیه پسر
مسعود حرف در آوریم یا مثال خوشحال باشیم از اینکه حکومت افغانستان و مخالفان
طالبان نابود شده و دارند از بین میروند .می خواهم بگویم این بخش از سیاست ایران
است که محل پرسش جدی است ،این بخشی از سیاستهایی است که اصولگرایان
در باره طالبان دارند و اینجا منتقدین حکومت ایران را به تامل می اندازند که اینها
دنبال چه چیزی هستند .متاسفانه ایران به دالیل گوناگون و سیاستهای غلط در
مواجهه با اشرف غنی و آمریکا موقعیت خود را تضعیف کرده و اکنون در موقعیتی
نیست که کار چندان موثری در معادالت افغانستان کند .اشتباهات اصلی در گذشته
بوده است و باید دولت قبلی مناسبتر برخورد می کرد.
هیچ دلیلی ندارد بگوید طالبان عوض شدهاند
موضع تان در برابر کسانی که می گویند باید از مخالفان طالبان حمایت کنیم
چیست؟
کسانی که می گویند ایران از مخالفان طالبان حمایت عملی کند ،به نظرم اصال
ف درستی نمیزنند و بطور مشخص دخالتهای نظامی عوارض خطرناکی دارد
حر 
ولی ایران باید در برابر رفتار طالبان جدی باشد .ایران باید به چند نکته توجه کند؛ یکی
اینکه قبل از اینکه ضمانتهای کافی از رفتار طالبان در افغانستان را به دست نیاورده
باشد آنها را به رسمیت نشناسد ،مبادا ایران قبل از جامعه جهانی بخواهد افغانستان
را به رسمیت بشناسد چون این سیاست اشتباهی است .دیگر اینکه امکاناتی را
برای طالبان فراهم نکند که بخواهد از زیر بار فشارهای بین المللی خالص شود و
بیخیال تعهدات انسانی و بین المللیاش بشود .بعالوه باید علیه اقدامات خالف آنان
موضعگیری ،و از اقدامات خوب آنها حمایت کند .به نظر من اگر ایران این چند نکته را
رعایت کند کافی است و هیچ دلیلی ندارد بگوید طالبان عوض شدهاند و خیلی خوب
شدهاند .آنها کمابیش همان که بودند هستند و با ایران چالشهای جدی خواهند
داشت که امیدوارم در فرصت دیگری به آنها پرداخته شود .باید با آنها ساخت و کنار
آمد شاید در آینده و به دلیل سیاستهای درست ایران و سایر کشورها تغییرات مثبتی
کردند.

روحیصفتکارشناسارشدمسائلافغانستان:

یک کارشناس ارشد مسائل افغانستان گفت :سیاست
ایران در افغانستان باید متوازن بوده و با همه گروههای
افغانستانیدرارتباطباشد.
«محسنروحیصفت»،دربارهتحوالتافغانستانگفت:
روند تحوالت و وقوع اتفاقات در افغانستان سرعت و شتاب
زیادی به خود گرفته و با آنکه طالبان اعالم کرده است که
توانسته پنجشیر را تصرف کند اما به نظر میرسد که هنوز
هیچ نیرویی نتوانسته تفوق کامل پیدا کند و نیروها در حال
جابجاییهستند.
این کارشناس مسائل افغانستان با اشاره به ویژگیهای
جمعیتیافغانستانتصریحکرد:مردمافغانستانیکپارچه
و از یک قومیت و ملیت نیستند چند پاره و متشکل از
اقوام مختلف هستند و اگر این اقوام و گروهها در قدرت
مشارکت داده نشوند ،قطعا حلقههای مقاومت ادامه یافته
و افغانستان شاهد تداوم بیثباتی ،درگیری و حتی جنگ
داخلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه گروههای مختلف طالبان دارای
اختالفات قومی و قبیلهای با یکدیگرند ،یادآور شد :برای

ایران باید با همه گروههای افغانستانی در ارتباط باشد

گروههای مختلف طالبان منافع ملی ارجحیت ندارد
بلکه منافع قومی و قبیلهای است که مدنظر آنها است.
موضوعات مورد مناقشه هم زیاد است.
روحیصفت با تاکید بر اینکه تصرف سراسر افغانستان
آسان اما مدیریت آن بسیار سخت است ،عنوان کرد:
موضوعاتی نظیر زنان ،جامعه مدنی و ارتباط با دنیا و ...از
موضوعاتاختالفیدرافغانستانهستند.
ویدرخصوصنقشسایرقدرتهایجهانیدرافغانستان
گفت :واقعیت این است که وضعیت کنونی این کشور
نتیجه سیاستهای اشتباه یا هدایت شده آمریکا است.
بازیگر اصلی بدون رقیب در  ۲۰سال اخیر در افغانستان
ایاالت متحده بوده است.
این کارشناس ارشد مسائل افغانستان با بیان اینکه چین
تماسهاومالقاتهاییبارهبرانطالبانداشتهکهطالبان
این تماسها و مالقاتها را هم با دیگر کشورها داشته
است ،اظهار داشت :در گذشته ،چین از امنیت بهرهمند
بود اما با شرایط کنونی ،آنها باید نگران شرایط پیش آمده
باشند چراکه ممکن است طالبان در کنار سایر نیروهای

تندرو به منافع چین ضربه بزند.
به گفته معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و
بینالمللی وزارت امور خارجه ،چین از یک افغانستان
مبتنی بر صلح ،آرامش و ثبات دارای منافع است وگرنه از
یک کشور بیثبات و ناآرام ،چین سود نمیبرد در حالی که
سیاست آمریکا ،یک افغانستان بیثبات و همراه با هرج و
مرج است .وی درباره نقشآفرینی ترکیه هم گفت :ترکیه
دوست دارد زنجیرههای حضور در آسیای میانه را افزایش
دهد و حلقههای خود را تکمیل کند اما از ناآرامیهای و
بیثباتی افغانستان هیچ کشوری از بیثباتی سود نخواهد
بود .هرچند طالبان واگذاری امنیت فرودگاه کابل را به قطر
و ترکیه مطرح کرده اما اگر تقسیم قدرتی با اقوام مختلف
افغانستانانجامنشود،افغانستانبیثباتخواهدبود.
روحیصفت درباره احتمال تقسیم قدرت از سوی
طالبان خاطرنشان کرد :آنچه تا به امروز از سوی طالبان
مشاهده حاکی از آن است که طالبان آمادگی تقسیم
قدرت را ندارند .شاید برخی از افراد و جریانها در طالبان
متمایلبهتقسیمقدرتباشندامابرآوردنهاییایناستکه

وزن مخالفان تقسیم قدرت در طالبان ،بیشتر از موافقان
است .شکل حکومت نیز احتماال مبتنی بر خلیفهگری و
همان امارت اسالمی است.
وی درباره سیاستهای ایران در افغانستان ابراز داشت:
سیاست ایران در افغانستان باید متوازن باشد .به عبارت
دیگر،ایرانهمبایدنیروهایجبههمقاومتملیافغانستان
همکاری داشته باشد و هم با طالبان در ارتباط باشد.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی بیان کرد:
موضعگیری اخیر وزارت امور خارجه میتواند آغاز توازن
در سیاستهای ایران در افغانستان باشد .این سیاست
متوازن نباید منحصر به وزارت امور خارجه باقی بماند بلکه
باید به سایر نهادهای حاکمیتی دستاندرکار هم تسری
یابد.
روحیصفت با اشاره به واکنش افکارعمومی نسبت به
تحوالتافغانستانیادآورشد:واکنشافکارعمومینسبت
به تحوالت افغانستان به دلیل ارتباطات تمدنی دو کشور
است .همین مسئله ضروری میسازد حاکمیت نسبت به
این موضوع اهمیت دهد.

یزاده کارشناس جهان عرب تشریح کرد؛
هان 

یک کارشناس جهان عرب گفت :نخستوزیر عراق از یک سو برای بررسی آخرین
نتایج نشست بغداد و از سوی دیگر برای پیگیری مذاکرات تهران و ریاض و احتمال
سرگیری این روند و همچنین آغاز روندهای مشابه با سایر کشورها به ایران سفر
خواهد کرد که در آستانه آغاز مجدد گفتوگوهای ایران با  ۴+۱از اهمیت باالیی
برخورداراست.
حسنهانیزادهدرگفتوگوایلنا،درخصوصاهدافودستورکارسفرروزیکشنبه
نخستوزیر عراق به ایران گفت :سفر مصطفی الکاظمی به تهران در چهارچوب
بررسینتایجنشستهمسایگانعراققابلتجزیهوتحلیلاست.همچنینازآنجایی
که تمایالتی از سوی برخی کشورهای عرب برای حل و فصل مسائل دوجانبه با ایران
نیز مطرح شده؛ نخستوزیر عراق از یک سو برای بررسی آخرین نتایج نشست بغداد
و از سوی دیگر برای پیگیری مذاکرات تهران و ریاض و احتمال از سرگیری این روند و
همچنین آغاز روندهای مشابه با سایر کشورها به ایران سفر خواهد کرد که در آستانه

اهداف سفر نخستوزیر عراق به ایران

آغاز مجدد گفتوگوهای ایران با ۴+۱از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی ادامه داد :همچنین عراق در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی قرار
دارد و برخی از احزاب این کشور اختالفاتی بر سر نحوه برگزاری این انتخابات دارند
و الکاظمی سعی دارد با توجه به نفوذ ایران بر برخی از احزاب این کشور ،زمینه
برگزاری موفق انتخابات را فراهم کرده و همه احزاب و گروهها را به مشارکت گسترده
درانتخاباتترغیبکند.
این کارشناس مسائل منطقه در پاسخ به این سوال که با توجه به سیاست اعالمی و
اعمالیمصطفیالکاظمیمبنیبرپاکسازیعراقازصحنهدرگیریوتنشنیابتی
میان بازیگران منطقهای و فرامنطقهای ،ممکن است وی با دستور کار درخواست
قطع کمک مستشاری ایران به گروههای مقاومت عراق ،عزم سفر به همسایه شرقی
خود را کرده باشد ،گفت :نخستوزیر عراق قطعا این توان را ندارد که بتواند نیروهایی
مانند حشدالشعبی ،عصائب اهل حق و حزبالله عراق را تضعیف کند؛ طبیعی

است که الکاظمی سعی میکند این جریانها و نیروهای مردمی را مهار و کنترل
کند اما قطعا نمیتواند به طور کلی این جریانهای مقاومت را خلع سالح کند و ایران
هم چنین اجازه و چراغ سبزی به وی نخواهد داد و لذا به نظر میرسد وی به دنبال
ایناستکهاینجنبشهایمردمیدرآیندهبتوانندمشارکتسیاسیبیشترداشته
و مسائل نظامی را به دولت واگذار کنند .هانیزاده همچنین در پاسخ به این سوال
که نخست وزیر عراق در ماههای اخیر پروژههایی را کلید زده و دنبال میکند که از
دید ناظرین تحوالت این کشور ،بازگشت بغداد به صحنه مناسبات منطقه به عنوان
بازیگری تعیینکننده را دنبال میکند ،آیا نشست اخیر بغداد توانست این هدف را
محقق کند ،گفت :نشست بغداد جایگاه عراق را در سطح منطقه و جهان افزایش
داده و نشان داد این کشور از توانمندی باالیی در ایجاد همگرایی میان کشورهای
منطقهبرخورداراستوبههمیندلیلبهنظرمیرسدشخصنخستوزیرسعیدارد
از این نشست بیشترین بهره را در جهت انتخابات آینده بهرهبرداری کند.

آمریکایی ها دیگر توان ایفای نقش جهانی ندارند ؛

دست و پا زدن آمریکاییها در منطقه
نشانهچیست؟

این روزها همه نشانهها ،از یک سقوط آزاد خبر میدهد که آمریکایی ها در آن
قرارگرفتهاند،ازاجرایعملیاتشتابزدهخروجازافغانستانتااظهاراتعجیب
و غریب درباره برجام و از سوریه تا عراقی که در آن دست و پا میزنند.
یکی از داغ ترین خبرهای هفته گذشته مربوط به اعالم پلیس فدرال آمریکا
مبنی بر دوبرابر کردن جایزه به کسانی است که درباره سراج الدین حقانی رهبر
شبکه خشن حقانی اطالعاتی در اختیار آمریکا قرار دهند؛ ۱۰میلیون دالر! آیا
باید این شبه هذیان ها را باور کرد؟
این دوبرابرکردن جایزه برای دستگیری سراج الدین درحالی است که از تغییر
و تحول مشکوک قدرت در افغانستان و اهدای میلیاردها دالر سالح و تجهیزات
مخابراتیآمریکاییبهطالبانچندهفتهنگذشتهاست.
آیا باید باور کنیم که آمریکایی ها با آن همه دبدبه و کبکبه اطالعاتی و نفوذ در
دل گروه های تروریستی منطقه ،طی این سال ها نتوانستند سراج را دستگیر
کنند و مهمتر اینکه نمی دانستند که طالبان طیف گسترده ای از گروه های
همپیمان را تشکیل می دهد که حقانی ها بیشترین نسبت قبیله ای ،مذهبی
و سیاسی را با آنان دارند؟
احتماال طی روزهای آینده در قبال ترکیب و چینش مهره ها در کابینه طالبان
هم سر و صدا راه بیاندازند و فریاد اعتراض بر آورند .شاید هم جنبش ها و
حرکت های اعتراضی از جمله حضور زنان در خیابان های کابل و هرات را که با
خشونتتمامهمراهشده،بهانهکنند.
بعد از جنگ نابرابر در پنجشیر نیز آمریکایی ها تائید کردند که پاکستان با
نیروهای هوایی و زمینی خود در ورود طالبان به این منطقه مشارکت داشته
است.
اینگونه برخوردها با مساله افغانستان از سوی آمریکایی هایی که  ۲۰سال
در این کشور همه کار بوده اند و حتی سیستم ناوبری و ثبت اسامی ورودی
و خروجی نیز در اختیارشان بوده و هیچ حرکت و اقدامی بدون اجازه آنان در
افغانستان صورت نمی گرفته ،به این معناست که می خواهند بگویند از نقش
پاکستاندرافغانستانهیچنمیدانند.
آیا باید باور کنیم که آمریکایی ها از ابتدا نوع و کیفیت روابط دو طرف را نمی
دانستند؟ آیا نباید در صداقت آمریکایی ها در تحوالت اخیر افغانستان شک
کرد؟
آمریکایی ها باید به این سوال پاسخ دهند که آیا جهانیان باید باور کنند که
آمریکایی ها نمی دانستند دیدگاه های طالبان در ارتباط با بافت قدرت و اوضاع
اجتماعی افغانستان مانند نگاه به موضوعاتی مانند حضور زنان در جامعه
چیست؟ آیا می خواهند بگویند فریب خورده اند و مخاطبان جهانی هم باور
کنند؟
اگر چه حوادث اخیر افغانستان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و
مشخص نیست تحت چه توافقی  ،کار انتقال قدرت در افغانستان انجام شد،
اما هر چه بود ،آمریکایی ها نمی توانند افتضاح ببار آمده و شکست خود را در
اینمنطقهتوجیهکنندوقطعانمیتوانندانتظارداشتهباشندکهجهانواکنش
های انفعالی آمریکا را در ارتباط با رفتار طالبان ،در حالی که در قدرت است،
باورکند.
آمریکایی ها با عملیات تخلیه شتابزده نظامیانشان ،حتی اعضای ناتو و
متحدان غربی خود را غافلگیر کردند ،آیا در چنین شرایطی باید انتظار داشت
فروپاشی ارتش و دولت افغانستان ،با چنین عملیات غیرمسئوالنه و بهتر است
گفته شود "کثیف" صورت نمی گرفت؟ اما مقام های آمریکایی طوری رفتار
کردند که گویی این ارتش افغانستان بود که مقاومت نکرد.
آمریکایی ها اگر نگران افغانستان بودند ،حداقل کاری که باید می کردند این
بود که نیروهایشان را بعد از تشکیل یک دولت فراگیر با حضور همه طیف های
سیاسی و قومی و مذهبی و به شکل آبرومندانه از افغانستان خارج می کردند و
برای این کار  ۲۰سال فرصت داشتند.
اما یک نکته را در ارتباط با حوادث افغانستان هم باید مد نظر داشت و آن
اینکه نشان داد سیاست های و تصمیمات آمریکا منفعالنه هم بوده است؛
حوادث افغانستان حتی اگر در قالب یک سناریوی آمریکایی و در چارچوب
منافع عمومی آمریکا ارزیابی شود ،اما این نکته را یادآور می شود که عملیات
فوق نشانگر نوعی سردرگمی  ،پریشان حالی و سیاست گذاری های منفعالنه
و مفتضحانه است و به جهان نشان داد که دوران ابرقدرتی یانکی خاتمه یافته
است؛ حال می ماند آینده این کشور که بستگی به روند تحوالت اجتماعی ای
دارد که زنگ های آن در حوادث دوره انتخابات ریاست جمهوری در زمستان
گذشته به صدا درآمد و موجودی به نام ترامپ در سیاست آمریکا که از همین
حاال شمشیرش را از روبسته است.
درموضوع برجام توپ در زمین آمریکاست؟
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که از شش ماه پیش تاکنون کار
مهمی از خود بروز نداده است ،در تازه ترین اظهاراتش در خصوص برجام
گفته که "در حال نزدیک شدن به نقطه ای هستیم که بازگشت به برجام
فایدهایندارد".
این اظهارات وزیر خارجه آمریکا را چگونه باید تفسیر کرد؟ کشوری که یک
توافق بین المللی را نقض کرده و تحریم های ظالمانه و بی دلیلی را به ایران
تحمیل کرده است ،حاال برای احیای همان توافق چه انتظاری دارد؟
یعنی وزیر خارجه آمریکا که باید ظرافت ها و ریزه کاری های دیپلماسی را
خوب بلد باشد ،نمی داند که توپ در زمین آمریکاست؟ و تاکنون این آمریکایی
ها بوده اند که وقت کشی کرده و مانند فوتبالیست ها حاشیه خلیج فارس
تمارض کرده اند؟
مقام های آمریکایی که دائم درحال دید و بازدید از منطقه هستند و با متحدان
خود در حال رایزنی  ،نمی دانستند و نمی دانند که کدام بازیگران از ابتدا دنبال
کارشکنی بودند و حاال هم در حال سنگ اندازی هستند؟ و اساسا منافعشان
در تداوم و حتی تشدید وضع موجود است؟
ماجرای برجام هم به نوعی نشان از آن دارد که آمریکایی ها دیگر توان الزم را
برای ایفای نقش جهانی به عنوان بازیگر اول ندارند و کش کنترل متحدانش
نیز از دستشان در رفته است؛ آنها اکنون حتی نمی دانند که کدام متحدان
قدیمیدارندبهواشنگتنخدمتمیکنندیاخیانت،ضمناینکهبرخیازآنان
عمال با رقبا یا دشمنان آمریکا درحال نرد عشق هستند.
غیر از عربستان و ترکیه که در حال حرکت به سمت قطب های جدید قدرت
جهانی یعنی روسیه و چین هستند ،آمریکایی ها تمایل شدید اسرائیلی ها را
برای کار با چینی ها را چگونه توجیه می کنند؟
اینگونه که به نظر می رسد کل سیستم سیاسی آمریکا در حال حاضر فشل
شده است و به جای اینکه واشنگتن برای بازیگران منطقه ای عضو تیمش
برنامه ریزی و سیاست گذاری کند ،آنها هستند که براساس منافع خود دارند
کاخ سفید را به این سو و آن سو می کشند؛ از تل آویو تا برخی پایتخت های
عربی!
حاال اوضاع آمریکایی ها در سوریه و عراق بماند که داستان دارد ،اما اگر
بخواهیم یک ارزیابی کلی از سیاست های پاندولی واشنگتن به دست بدهیم،
می توان چنین نتیجه گیری کرد که پایه های امپراتوری به لرزه در آمده و مردان
قدرت در کاخ سفید در گیجی ناشی از قرار داشتن در سراشیبی سقوط به سر
میبرند.
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اوضاع سبز خودروساز داخلی!
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر :

آخرین وضعیت کرونا در استان قم
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمبااشارهبهآخرینوضعیتکرونادرایناستانگفت:درشبانهروزگذشته
َ
 ۳۲تن از بیمارانی که نتیجه آزمایش کرونای آنها مثبت شده بود ،جان خود را از دست دادند ،و طی
َ
 ۱۸ماه گذشته این دومین باری است که آمار فوت شدگان کرونایی استان از  ۳۰تن فراتر میرود .به
گزارش عصر شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر درگفتوگویی اظهار
داشت :از ابتدای شیوع کرونا دراسفندماه  ۹۸تاکنون ،بیشترین آمار روزانه فوتی کرونا درقم مربوط
َ
بهیازدهم شهریورماه جاری است ،که دراین روز  ۳۴تن فوت کردند.وی همچنین با بیان اینکه در ۲۴
َ
ساعت منتهی بهبیستم شهریورماه  ۱۳۰تن مشکوک و یا با عالئم قطعی ابتال بهکرونا توسط اورژانس
َ
مراکز درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند.وی بستری  ۱۱۱تن از این بیماران را مورد توجه قرار داد و
َ
گفت ۷۴ :تن که طی روزهای گذشته بستری شده بودند ،نیز با تشخیص پزشکان معالج برای طی روند
درمان درمنزل از بیمارستان مرخص شدند.قدیر مجموع بیمارانی که هم اکنون درمراکز درمانی استان
َ
َ
تحت معالجهودرمان قرار دارند ،را  ۸۲۴تن ذکر کرد ،و گفت ۲۵۹ :تن از این بیماران به دلیل وخامت
اوضاع جسمانی دربخش مراقبتهای ویژه نگهداری میشوند.وی افزود :از ۸۹۸آزمایش کرونای انجام
شده ،نتیجه  ۳۶۷مورد مثبت شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد :از ابتدای اجرای طرح
واکسیناسیون کرونا درقم ۵۳۵هزار وُ ۷۴دز واکسن تزریق شدهاست.

بازار شمسه در مسیر
توسعه و رونق قراردارد

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر گفت :توسعه و
رونق بازار شمسه بهعنوان قطب تجاری هسته مرکزی شهر در دستور کار قرار
داشته و بهزودی شاهد رونق این بازار خواهیم بود.
علیرضا خاکی با اشاره به اهمیت بازار شمسه در رونق اقتصادی هسته
مرکزی شهر اظهار داشت :یکی از پروژههای مهم سازمان بهسازی اطراف
حرم مطهر ،ساماندهی شرایط بازار شمسه و فراهم کردن شرایط رونق
اقتصادی این پروژه است.
وی اقدامات انجامشده در بازار شمسه را موردتوجه قرارداد و گفت :یکی
از چالشهای سازمان در بازار شمسه ،ناکارآمدی پیمانکار و لزوم خلعان از
مدیریت بازار بود که بهعنوان گام نخست پیگیری و انجام شد.
مدیرعاملسازمانبهسازیونوسازیاطرافحرممطهرتصریحکرد:سپس
بعد از خروج پیمانکار برنامهریزیهای الزم برای حل مشکالت کالبدی و اخذ
مجوزها و هماهنگیهای الزم با سازمان توسعه عمران ،معاونت ترافیک و
شهرداری منطقه ۷انجام و کار آغاز شد.
وی ادامه داد :سپس اتصال برق بازار شمسه به موتورخانه الغدیر در دستور
کار قرار گرفت و توانستیم یکی از مشکالت مهم بازار را برطرف کرده و احداث
 ۴۰باب مغازه با گردش مالی  ۲۰میلیارد تومان در این مجتمع در دستور کار
قرار گرفت .خاکی بعد از تأمین زیرساختهای الزم مانند آب و اتصال برق
بازار خاطرنشان کرد :بعد از اتمام تأمین زیرساختهای اولیه بازار شمسه،
برنامهریزی برای رونق بازار و همچنین تهیه خطمشی هیئتمدیره جدید در
جریان بوده و مشکالت بهمرور شناسایی و رفع میشود.
وی در پایان با تأکید دوباره بر ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه پایدار در
شهر یادآور شد :شهر قم باوجود حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد
مقدسجمکراندارایظرفیتهاوپتانسیلهایزیادیبودهکهبایدشناسایی
و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

طرح:محمدعلیرجبی

استاندار قم اعالم کرد :

واکسیناسیون درقم باالتر از میانگین کشوری
روند بیماری کرونا در قم کاهشی شده است

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم مطرح کرد:

بهبودسیماومنظرشهری
با ساماندهی روزبازارها

مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری قم از فعال شدن سامانه نظارت در فعالیت روزبازارها خبر داد و
گفت :ساماندهی روزبازارها سبب بهبود سیما و منظر شهری قم شده است.
علیرضا مظفری با اشاره به اهمیت ساماندهی مراکز روزبازار اظهار داشت:
یکی از معضالت همیشگی در سطح شهر ،روزبازارها بود که با توجه به رسالت
سازمان در زمینه ساماندهی مشاغل شهری به آن پرداخته شد و در دوره
ششسالهاخیرتوانستیمباایجادسامانهنظارتوضعیتبهتریرادرروزبازارها
ایجادکنیم.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری قم ابراز کرد :بهعنوان نمونه در این راستا حدود  ۴۵۰نفر که در
بازار روز سهشنبه واقع در بلوار شهید همت فعالیت داشتند ،بعد از  ۱۷سال
بهمکانجدیدمنتقلشدند.
به گفته وی انتقال ۷۵۰نفر از دستفروشان بلوار یادگار امام(ره) به پارکینگ
جنب بوستان جوان بعد از ۳۰سال ،جمعآوری دستفروشان از سطح میدان
بزرگ امام خمینی(ره) و انتقال به پارکینگ شرقی ،جمعآوری پرنده فروشان و
شناسنامهدار کردن دستفروشان به تعداد سه هزار و  ۲۰۰نفر از اقدامات این
سازمان در زمینه ساماندهی روزبازارها بوده است.
مظفری خاطرنشان کرد :بهمنظور ارتقاء سیمای منظر شهری ،چند نقطه
از شهر ازجمله میدان علوم پردیسان ،میدان امام خمینی(ره) ،درب یک
جمکرانوتقاطعبلوارجمهوریاسالمیوانسجامبرایاستقراردستفروشان
پیشبینیوساماندهیشدهاست.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم :

سرانه فضای سبز پردیسان از متوسط
سرانه شهر باالتر است
مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت :بیشترین سرانه فضای سبز شهر
قم مربوط به منطقه پردیسان است که این سرانه در حال نزدیک شدن به
استانداردهایجهانیاست.
محمد رمضانی با اشاره به تالش مدیریت شهری در سالهای گذشته
برای افزایش سرانههای فضای سبز در شهر اظهار داشت :در سالهای اخیر
ً
نهضتی که در توسعه فضای سبز در شهر قم آغازشده واقعا مثال زدنی بود،
به شکلی که تنها بنای توسعه کمی نبود و کیفیت نیز افزایش قابل توجهی
پیداکرد.
وی با بیان اینکه امروز شاهد کاشت گونههای مثمر ،زیبا و متناسب با اقلیم
قم هستیم ،ابراز کرد :سرانه فضای سبز پردیسان در شرایط بسیار خوبی بوده
و از متوسط سرانه شهری قم باالتر است.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم با اشاره به احداث بوستان بانوان در
پردیسان تصریح کرد :بوستان بانوان با همتی که در مدیریت شهری شکل
گرفت سال گذشته افتتاح شد و امکانات خوبی هم برای بانوان منطقه
ایجادشده و با همکاری بسیج نیز کار فرهنگی در این بوستان انجام میشود.
وی از تالش برای احداث بوستان در محالت مسکن مهر پردیسان خبر داد
و افزود :در هر یک از محالت منطقه تالش شده بوستان محلهای احداث
ً
شود که عموما در کنار مسجد اصلی محله بوده و فضایی به عنوان مرکز محله
تشکیل میدهد؛ همچنین در معابر اصلی منطقه ازجمله بلوار امامت و
خیابان ابوطالب نیز در حال احداث بوستان هستیم.
رمضانی با تأکید بر اینکه اکثر بوستانهایی که در دو سال اخیر در منطقه
پردیسان احداث شده مسیر سالمت و مسیر دوچرخهسواری دارد که تأثیر
زیادی در رضایتمندی شهروندان داشته است گفت :به همت معاونت حمل
ونقل و ترافیک شهرداری بوستان تخصصی دوچرخه و پارک ترافیک شامل
هفت پیست حرفهای دوچرخهسواری در حال احداث بوده و طراحی بسیار
ویژهای دارد و با توجه به اینکه دو طرف بلوار اجرا میشود در طراحی پل
اتصالی پیشبینیشده که طراحی آن جالب توجه است.
مدیرمنطقهسهشهرداریقمخبرداد:

اختصاص ۱۵میلیارد ریال بودجه
به ساخت بوستان والیت

مدیرمنطقه سه شهرداری قم از اختصاص  15میلیارد ریال اعتبار برای
عملیاتهای عمرانی در بوستان والیت خبر داد.
مهرداد روحانی وزیری با اشاره به اهمیت توسعه و ایجاد راه دسترسی برای
بوستان والیت ،از اختصاص  ۱۵میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه خبر داد و
اظهار داشت :با توجه به پیشبینی این میزان اعتبار در بودجه سال  ۱۴۰۰و
برنامهریزی انجامشده ،اجرای محوطه زمین بازی بوستان والیت در برنامه قرار
گرفت که پس از زیرسازی آسفالت میشود.
مدیر منطقه سه شهرداری قم خاطرنشان کرد :ادامه دسترسی مسیر
بوستان والیت به سمت بوستان آبشار نیز در برنامه قرار دارد که بهزودی قرارداد
جدولگذاریآنمنعقدمیشود.
روحانی وزیری تصریح کرد :امیدواریم پس از جدولگذاری بتوانیم موارد
باقیمانده معابری که پارسال حدود  ۸۰درصد آن را انجام دادهایم مابقی را
نیزبهپایانبرسانیم.

استاندار گفت  :از نظر میزان واکسیناسیون از میانگین کشوری باالتر هستیم،
هر چند که تاکید داریم با توجه ب ه مراکز متعددی که درسطح استان مستقر کردیم،
امر واکسیناسیون را باید با جدیت دنبال کنیم و دانشگا ه علوم پزشکی نیز از حداکثر
ظرفیتاینمراکزاستفادهکند.
بهرام سرمست روز شنبه در پایان جلسه ستاد ملی کرونا که بهصورت ویدیو کنفرانس
در آن شرکت کرده بود ،در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت :کشور ب ه قله پیک
پنجم این بیماری رسیده و سیر نزولی نیز در اکثر استانها آغاز شده و در قم هم همین
وضعیت میباشد .وی افزود :بنابر اعالم وزارت بهداشت ،درمانوآموزش پزشکی قم
از امروز بیستم شهریورماه بهلحاظ تعداد بستریهایی که داریم بهرنگ نارنجی درآمد
ولی متاسفانه فعال تعداد فوتیها زیاد است ،اما تمام تالشها براین است که تعداد
فوتیها کاهش پیدا کند .استاندار قم همچنین با اشاره ب ه قدمهای بسیار خوبی که
در کشور در رابطه با واکسیناسیون کرونا برداشته شده ،گفت :در سطح استان نیز از
نظر واکسیناسیون از میانگین کشوری باالتر هستیم ،هر چند که تاکید داریم با توجه
ب ه مراکز متعددی که درسطح استان مستقر کردیم ،امر واکسیناسیون را باید با جدیت

دنبال کنیم و دانشگا ه علوم پزشکی نیز از حداکثر ظرفیت این مراکز استفاده کند.
واکسیناسیونمقدمهایبرایبازگشاییمراکزآموزشیومدارس
سرمست افزود :در رابطه با گرفتن سهمیه واکسن نیز عالوه بربحث جمعیت ،نسبت
ب هزائرپذیری و همچنین نسبت بهانجام واکسیناسیون قدمهای خوبی برداشتیم ،و
انتظار داریم علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان توسعه واکسیناسیون را در دستور
کار قرار بدهند .وی با اشار ه ب ه اینکه درخصوص هوشمندسازی واکسیناسیون
برای گروههای پرخطر مصوبههای خوبی در ستاد استانی کرونا داشتیم گفت :در
ستاد ملی کرونا نیز تاکید بر این سیاستها صورت گرفت .استاندار قم یادآور شد:
واکسیناسیون مقدمهای برای بازگشایی مراکز آموزشی و مدارس و در نهایت شروع
مجدد کسبوکارهاست .وی همچنین با اشاره ب هراهپیمایی اربعین گفت :سیاست
کلی ستاد کرونا براساس میزان زائرپذیری اعالم شده از سوی کشور میزبان است،
َ
تا بهحال  ۳۰هزار تن را اعالم کرده بودند که با پیگیریهای صورت گرفته به  ۲برابر
افزایش پیداکردهاست .وی ادامه داد :اعزام زائر بهمراسم اربعین فقط از طریق هوایی و
بهشرط تزریق هرُ ۲دز واکسن انجام میشود ،و این مساله مورد تاکید رئیس جمهوری
نیزاست.
ضرورتتوجهشهروندانبهرعایتپروتکلهایبهداشتی
وی با تاکید بر ضرورت توجه شهروندان بهرعایت پروتکلهای بهداشتی و اجرای
مصوبههای ستاد کرونا گفت :ما نظارتهای جدی را ِاعمال خواهیم کرد که عادی
انگاری رخ ندهد .وی ادامه داد :طبق تصمیم ستاد ملی کرونا مقرر شد ،صداوسیما
با همکاری وزارت بهداشت یک سری نشستها و میزگردهایی را ترتیب دهد که
ی و روشنگری
نکتههای علمی و تخصصی در این زمینه مطرح شود ،و آگاهی بخش 
بهصورت کافی درسطح جامعه صورت گیرد .استاندار قم در پایان در پاسخ بهسوالی
مبنی بر چگونگی تصمیمگیری درخصوص بازگشایی مدارس خاطرنشان کرد:
بازگشایی مدارس استانی نیست ،و درسطح ملی برای آن تصمیم گرفته میشود ،و
تاکید ستاد ملی کرونا نیز تمهید مقدمات برای بازگشایی است .وی بیان کرد :برای
اینکه والدین با خیال راحت و آسوده فرزندان خود را روانه مدرسه کنند ،باید افراد مرتبط
ش آموزان اعم از معلمان ،مربیان و حتی رانندگان سرویس مدارس درسطح
با دان 
گستردهایواکسینهشوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم مطرح کرد:

توصیه های درخصوص نحوه انجام معامالت ملکی

معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمدادگستری
قم گفت :شهروندان پیش از انجام معامالت ملکی با
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از آخرین وضعیت ملک
اطمینانحاصلنمایند.
حجت االسالم والمسلمین مجید یزدی با تأکید بر
تنظیم و ثبت قراردادهای تعهد به بیع در دفاتر اسناد
رسمی و پیش بینی شروط و ضمانت اجراهای قانونی،
از شهروندان خواست تا پیش از انجام معامالت ملکی
با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه پالک ثبتی،
از آخرین مالک ،وضعیت توقیفی و ممنوع المعامله
نبودن مالک و ...اطمینان حاصل نمایند .وی افزود:
گستره حوزه امالک و تنوع آن ،زمینه مناسبی را برای
کالهبرداران فراهم نموده است تا در آن فعالیت غیر
قانونی نموده و نظم این حوزه را مختل نمایند و در
نتیجه موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی

گردند؛ لذا از همشهریان گرامی انتظار می رود به
منظور پیشگیری از بسیاری از مشکالت در آینده ،به
جای تنظیم مبایعه نامه و یا قولنامه ها به صورت دستی
و یا در بنگاه های مشاوران امالک ،قراردادهای خود را
در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایند .معاون اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه به
معایب و مشکالت ناشی از معامالت امالک با اسناد
عادی اشاره کرد و افزود :افزایش کالهبرداری از طریق
فروش یک واحد ملکی به چند نفر ،پیش فروش یک
واحد ملکی به چند نفر ،کالهبرداری از بانک ها در
قالب ابطال اسناد رهنی ،مشکالت پیچیده در دریافت
اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت
مفقودی یا از بین رفتن در مواجه با خطراتی از قبیل
سیل و زلزله ،فروش امالک و اراضی دیگران و عدم
امکان ارائه این اسناد جهت ضمانت های بانکی و

یا در صورت لزوم به عنوان وثایق در محاکم کشور در
زمره معایب و مشکالت ناشی از معامالت امالک با
اسناد عادی است .یزدی همچنین به تشریح مزایای
معامالت امالک با اسناد رسمی پرداخت و عدم امکان
جعل اسناد رسمی به لحاظ نظارت پذیری و تنظیم آنها
توسط حاکمیت و همچنین مشخص بودن مرز و متراژ
اصلی زمین با توجه به قانون کاداستر و پیشگیری از
بروز اختالفات ملکی با امالک مجاور را از جمله مزایای
معامالت امالک با اسناد رسمی در مقابل معایب فوق
الذکر برشمرد .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری قم همچنین تصریح کرد :با توجه به
نگهداری اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور در صورت از بین رفتن به دالیلی چون مفقودی،
سرقت ،بالیای طبیعی و  ...امکان تهیه نسخه المثنی
وجود خواهد داشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد:

عبور قم از مرز تزریق  500هزار دوز واکسن

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به عبور استان از مرز تزریق
 ۵۰۰هزار دوز واکسن گفت ۱۸:پایگاه تجمیعی واکسیناسیون با فعالیت ۱۵۶تیم
مستقردرقمفعالهستند.
سیامک محبی با اشاره به عبور بسیاری از استان های کشور از قله موج پنجم
این بیماری خاطر نشان کرد :شاید بهترین تعبیر درباره وضعیت موجود ،وضعیت
سینوسیکروناباشد.
وی با تأکید بر این که دامنه گسترده موج پنجم کرونا سبب خستگی و فرسودگی
کادر بهداشت و درمان شده است افزود :آخرین آمار هفتگی مراجعه به مراکز 9گانه
بهداشتی در استان ،عدد چهار هزار و  ۲۰نفر را نشان می دهد که نسبت به هفته
های قبل ،روند کاهشی را نشان می دهد .رئیس مرکز بهداشت استان یادآور شد:
همچنین آزمایش های هفتگی کرونا در استان ۱۷،هزار و ۷۰۷تست بوده که بیش
از  ۱۳هزار مورد از آن ها در بخش بهداشت انجام شده و از مجموع این تست ها،
پنج هزار بیمار جدید شناسایی شده است .وی در عین حال به رهگیری بیش از
 ۱۰هزار نفر از بیماران کرونایی طبق آخرین آمار هفتگی جمعبندی شده در استان
توجه داد و گفت :تعداد مراقبت در منزل از بیماران کرونایی نیز در هفته به عدد
 ۱۲۳مورد رسیده است ،ضمن آن که اگر مجموعه های دارای امکانات درمانی و
پزشکی بتوانند امکانات بیشتری در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت

استان قرار دهند ،می توان تعداد مراقبت در منزل را نیز افزایش داد .محبی سپس
تعداد بازدیدهای نظارتی بهداشتی را در هفته اخیر حدود  ۴هزار بازدید عنوان کرد
و افزود :این بازدیدها حدود هزار اخطار و  ۴۲مورد غیرفعال سازی را به دنبال داشته
است .وی با اشاره به عبور استان از مرز تزریق  ۵۰۰هزار دوز واکسن اذعان کرد :قم
دارای  ۱۸پایگاه تجمیعی واکسیناسیون با فعالیت  ۱۵۶تیم مستقر در این پایگاه
هاست که با توجه به فعالیت کامل این تیم ها در طول هفته های اخیر ،امیدواریم
اختیارتعطیلیمحدودوشیفتبندیشدهبرخیازاینپایگاههابرایتجدیدقوای
نیروها به ما داده شود .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین
آمار واکسیناسیون علیه بیماری کرونا را در قم ،بیشتر از میانگین کشوری دانست
و اضافه کرد :درصد واکسیناسیون در کل کشور ،کمی بیش از  ۳۰درصد است ،در
حالی که این عدد در استان قم به حدود  ۳۶درصد رسیده است .محبی ادامه داد:
البته چالش هایی در قم درباره واکسیناسیون گروه ِس ّنی ۶۰سال و بیشتر همچنان
وجود دارد ،به بیان دیگر در حالی که در کل کشور حدود ۸۷درصد این افراد واکسن
زده اند ،این عدد در قم تنها حدود  ۶۵درصد است .وی با ابراز خرسندی از بهبود
روند واکسیناسیون در استان ،از قابلیت استان برای دو برابر شدن تعداد واکسینه
ها در هر روز خبر داد .رئیس مرکز بهداشت استان همچنین توجه داد که اهمیت
واکسیناسیونبیشتربرایمقابلهباموجهایبعدیبیماریکروناست.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم:

ضریبحفاظتیمناطقخشکوبیابانیافزایشمییابد
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان قم با اشاره به برنامههای طرح « ۳در ۱۴
در  »۱۴۰۰گفت :با اجرای این طرح با مشارکت
بخش خصوصی و مردم ضریب حفاظتی در مناطق
خشک و بیابانی ،افزایش خواهد یافت.
مرتضی اظهار کرد :ادارات کل منابع طبیعی
و آبخیزداری در استانها ،بر اساس سیاستها

و ضوابط اجرایی مدیریت مناطق بیابانی ،باید
بتوانند در مناطق خشک و بیابانی مدیریت بهتری
در جهت توسعه طرحهای بیابانزدایی داشته
باشند و از مشارکت بخش خصوصی ،مردم و سایر
بخشهادراینراستااستفادهکنندتابتوانندضریب
حفاظتی را در مناطق افزایش دهند .وی اضافه
کرد :این سیاستها به دنبال بسترسازی برای آغاز

یک حرکت مشارکتی در مناطق بیابانی است و
افزایش همکاریها را دنبال میکند چراکه با توجه
به شرایط حاضر کشور و کمبودهایی که در حوزه
اعتباریوجودداردبهایننتیجهرسیدیمکههمیشه
نمیتوان برای نگهداری و احیا هزینه کرد بلکه
بهترین راه این است که ظرفیتهای موجود را فعال
کرد و از بهرهبرداران و مردم محلی بهرهمند شد.

دادگستری قم رتبه نخست کشوری را کسب کرد
براساس شاخص هائی همچون «عملکرد بر پایه ورودی»« ،عملکرد بر پایه شعب فعال»« ،وضعیت
پرونده های معوق»« ،وضعیت اتقان آراء»« ،وضعیت صلح و سازش» و «وضعیت زمان رسیدگی»،
دادگستری کل استان قم ،رتبه نخست کشور را در میان دادگستری های ۳۱استان کسب کرد .براساس
این گزارش :این رتبه بندی بر مبنای شاخص هایی همچون « :عملکرد بر پایه ورودی»« ،عملکرد بر
پایه شعب فعال»« ،وضعیت پرونده های معوق»« ،وضعیت اتقان آراء»« ،وضعیت صلح و سازش» و
«وضعیت زمان رسیدگی» صورت گرفته که دادگستری کل استان قم در میان  ۳۱استان کشور ،رتبه ی
برتر را بدست آورده است.شایان ذکر است ،دادگستری کل استان قم در بازه ی زمانی فروردین  ۱۳۹۹تا
فروردین ۱۴۰۰نیز توانسته بود – در همین شاخص ها که به صورت فصلی از سوی ستاد قوه قضائیه اعالم
می شود رتبه اول کشور را در میان دادگستریها کسب نماید.
پرونده عنابستانی و سرباز راهور مختومه شد
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی از مختومه شدن پرونده درگیریاش با سرباز راهنمایی
و رانندگی با رضایت طرفین خبر داد .علی اصغر عنابستانی در این باره گفت :در آن اتفاق به دلیل ُهل
دادن سرباز راهور به عقب ،برای من قرار مجرمیت صادر شد .اگر چه همان زمان برای این رفتار اشتباه از
سرباز راهور عذرخواهی کردم اما سرباز مدعی بود که سیلی خورده است.نماینده مردم سبزوار ،جغتای
و جوین در مجلس شورای اسالمی افزود :همان موقع از او برای ادعای دروغ و توهیناش شکایت کردم
و برای سرباز و افسر راهور قرار مجرمیت صادر شد .در نهایت هم با وساطت برخی از دوستان ،از شکایت
صرف نظر کردم و سرباز راهور نیز شکایت خود را پس گرفت و پرونده مختومه شد.عنابستانی خاطرنشان
کرد :برای برخی از عناوین اتهامی چون سوء استفاده از موقعیت ،تمرد ،ضرب و شتم مامور برای من قرار
منع تعقیب صادر شده بود و فقط مورد ُهل دادن باقی ماند که این موضوع هم با رضایت طرفین حل شده
و پرونده مختومه شد.
فوت راننده وزیر ارشاد در راه بازگشت از قم
محمد مهدی اسماعیلی،وزیرفرهنگو ارشاد اسالمیدر پیامینوشت :خبردرگذشتهمکارعزیزمان
آقای کمال اسالمی مایه تاسف و تاثر عمیق شد.روزپنجشنبه در زیارت مضجع نورانی حضرت فاطمه
معصومه سالم الله علیها و مسجد مقدس جمکران همراه ما بود و روز جمعه در جوار رحمت الهی آرمیده
است.بهروزشجاعیفعالرسانهاینیزدراینبارهنوشتهاست:مرحومکمالاسالمیرانندهویژهوزرایارشاد
اززمانعلیالریجانیتامحمدمهدیاسماعیلیروزپنجشنبهدرراهبازگشتازقماحساسناراحتیقلبی
میکندوچنددقیقهبعدبهرحمتخدامیرود،همهازمعرفتواخالقشمیگویند،رحمتاللهعلیه

مسئولپیونداعضایدانشگاهعلومپزشکیقمخبرداد:

اهدای اعضای جوان قمی به بیماران نیازمند

مسئول پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :خانواده جوان  ۱۸سالهای که در اثر حادثه
رانندگیدچارمرگمغزیشدهبوددرتصمیمخداپسندانهاعضایویرابهبیماراننیازمنداهداکردند.
ولی الله صمدی ،با اشاره به اینکه این جوان در تصادف با موتور سیکلت دچار مرگ مغزی شده
است،اظهارداشت :با وجود تالش کادر درمانی بیمارستان امام رضا(ع) به دلیل شدت آسیب وارده،
عملیات احیای این جوان ۱۸با موفقیت همراه نبود و وی دچار مرگ مغزی شد.
صمدی افزود :این نهمین مورد از اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در استان قم در سال جاری است
که اعضای آنان به بیماران نیازمند ،زندگی دوباره بخشیده است .وی با بیان اینکه پارسال اعضای ۱۷
بیمار مرگ مغزی با رضایت خانوده هایشان اهدا شد،تصریح کرد :این فرهنگ خداپسندانه لبخند
زندگی را بر لبان بیماران و خانوادهها آنان مینشاند .صمدی با اشاره به اینکه در کشور ۲۷هزار بیمار در
صف انتظار برای دریافت عضو هستند ،گفت :با اهدای اعضای هر بیمار مرگ مغزی  ۷نفر از بیماران
لیست انتظار ،عضو مورد نیازشان دریافت می کنند .مسئول پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم
ادامه داد :همچنین نسوج هر بیمار مرگ مغزی به نیاز ۵۵بیمار را رفع می کند.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 14دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف 7دستگاه خودرو و  7دستگاه موتورسیکلت مسروقه در
این استان خبر داد
سرداربهادراسماعیلیبااعالماینخبراظهارداشت:طی 48ساعتگذشتهباتالشبیوقفهمأموران
انتظامی استان قم 7 ،دستگاه انواع موتورسیکلت و  7دستگاه خودرو مسروقه کشف شد .وی افزود :با
پی گیری های مستمر و انجام اقدامات اطالعاتی و نیز اخذ استعالمات از سامانه های پلیس5،دستگاه
خودرو پراید  ،یک دستگاه پیکان  ،یک دستگاه  405و  7دستگاه موتورسیکلت شناسایی ،کشف و به
مالباختگانتحویلشد.جانشینفرماندهانتظامیاستانقمبراهتمامپلیسدرکشفوسایلمسروقهو
دستگیری سارقان و همچنین استمرار طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای جلب رضایت مردم
و تحقق امنیت پایدار ،تاکید کرد .سردار اسماعیلی اضافه کرد :تیم های تخصصی پلیس آگاهی استان
و فرماندهی انتظامی شهرستان قم به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان بوده و مردم می توانند با
شماره تلفن 110هرگونه اطالعات و اخبار خود را به پلیس اطالع دهند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم خبرداد:

دریافت نوبت تعویض پالک ساعت 12ظهر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت :متقاضیان دریافت خدمات تعویض پالک راس
ساعت 12ظهر به سایت rahvar120مراجعه کنند.
سرهنگ غالمرضا صدفی اظهارداشت  :بنا بر اعالم مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا  ،به منظور
جلوگیری از اتالف وقت متقاضیان ،مدیریت مراجعه آنها به مراکز تعویض پالک و درخواست های زیاد
متقاضیان برای دریافت نوبت در سامانه نوبت دهی اینترنتی،شهروندان قمی که متقاضی دریافت
خدمات تعویض پالک هستند راس ساعت 12ظهر به سایت rahvar120مراجعه کنند.
ویافزود:متقاضیانراسساعتتعیینشدهوبارعایتپروتکلهایبهداشتیبهمراکزتعویضپالک
مراجعه و از حضور زود هنگام اکیدا خودداری کنند .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم ادامه
داد :شهروندان از مراجعه حضوری و بدون نوبت قبلی به مراکز تعویض پالک اکیدا خودداری کنند.
فرماندهانتظامیشهرستانقم:

سارقاموالمسافرخانه هادستگیرشد

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت:سارقی که با کرایه اتاق در مسافر خانه های شهر قم ،اموال
داخل اتاق کرایه شده را سرقت می کرد،شناسایی و دستگیر شد
سرهنگ مرادحسین جعفریان اظهار داشت:این سارق که بالمکان است با تهیه کارت های هویتی
جعلی ،اقدام به کرایه اتاق در مسافرخانه های شهر قم می کرده و پس از تسویه و هنگام خروج از
مسافرخانه ،اموالی نظیر تلویزیون الی ای دی  ،موتور یخچال  ،پتو و سایر وسایل را سرقت می کرده
است .وی تصریح کرد:با تالش تیم عملیاتی کالنتری  13شهید"سعیدی"قم ،سارق شناسایی و به
همراه اموال مسروقه دستگیر شد .فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد :از متهم مقادیری تراول
قالبی  ،موتور یخچال و تلویزیون ال ای دی و  10عدد کار هویتی جعلی کشف شد.

