رییسی درنشست خبری مشترک با نخست وزیر عراق :

تعداد زائران ایرانی در مراسم
اربعینافزایشمییابد

رییسجمهوری با تاکید بر اینکه
اراده ایران و عراق توسعه مناسبات
دوجانبه است ،گفت :نخست وزیر
عراق وعده داد تعداد زائران ایرانی
بــرای حضــور در مراســم اربعین
حســینی افزایش یابــد .آیت الله
سید ابراهیم رییسی روز یکشنبه
در نشســت خبــری مشــترک با
نخست وزیر عراق در تهران گفت:

روزنامه
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رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۳۸درصد از گروههای
هدف درقم واکسینه شدند

وزیرارتباطات:

با ایجاد شبکه ملی اطالعات به دنبال
قطعاینترنتنیستیم

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات تأکیــد کرد :متأســفانه
همچنان برخی در کشــور ،شبکه
ملــی اطالعات را بــه معنای قطع
دسترسیباشبکهجهانیاینترنت
میدانند.بایدبهاطالععموممردم
رساند که هیچکســی با راهاندازی
و تکمیل شــبکه ملی اطالعات به
دنبال قطع شبکه جهانی اینترنت

2

آیتاللهمرتضیمقتدایی:

جایگاه حوز ه علمیه خواهران کمتر از
حوزه برادران نیست

رییس شــورای سیاســتگذاری
حوزههــای علمیــه خواهــران بــا
بیــان اینکه جایگاه حــوز ه علمیه
خواهــران کمتر از حــوزه برادران
نیســت ،گفت :حوزههای علمیه
خواهــران ،پیشــرفتهای خوب
و قابــل توجهــی داشــته انــد که
قابــل تقدیــر اســت و هماهنگ با
حوزههــای علمیــ ه بــرادران ،در

2

مدیرکل آموزشوپرورش استان قم خبرداد:

بازگشایی مدارس به صورت
تلفیقی حضوری و مجازی

ضرورت پرهیز از حضور در تجمعات و عادی انگاری کرونایی

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمدربارهوضعیتواکسیناسیون محمدرضاقدیرعصرشنبهدرگفتگوبابخشخبریعصرگاهی
در قــم گفــت ۳۸ :درصــد از گروههــای هدف در قم واکســن سیمای مرکز قم درباره وضعیت واکسیناسیون در قم گفت۳۸:
تزریق کردهاند که این میزان از میانگین کشــوری باالتر است .درصد از گروههای هدف واکسن تزریق کردهاند که این میزان از

تحصیل  ۲۸۰هزار دانش آموز قمی در سال جدید
کمک هزینه دانشآموزان به مدرسه اجباری نیست
 ۸۸درصد فرهنگیان استان قم واکسینه شده اند

4

امیرآبادی نماینده مردم قم :

محیطزیستقمدربارهآلودگیسلفچگانپاسخگوباشد
8

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم:

 ۹۰درصدفضایسبزشهرباسیستمهای
مکانیزهآبیاریمیشود
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
گفت :بیش از  90درصد فضای سبز و پارکهای شهری قم
با سیستمهای مکانیزه آبیاری میشود و از سال  95به بعد
هرسال مقدار قابل توجهی از آب شرب شهری برای آبیاری
فضای سبز کاسته شده است .پیام جوادیان در آیین امضای

تفاهمنامه آموزشی با سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان قم اظهار داشت :با اقدامات انجامشده طی ۶
سال گذشته ،قم از نظر توسعه سرانههای سبز در جایگاه سوم
کشور قرار گرفته است .وی ادامه داد :درصورتیکه سازمان آب
منطقهای استان ،اجازه حفر چند چاه جدید به سازمان پارکها

8

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

توقیف اتوبوس حامل 30میلیارد تومان کاالی قاچاق
8

8و2

رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم:

تغییر چشمگیر چهره شهر قم با توسعه فضای سبز

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم تاکیدکرد :

رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم گفت :اقدامات
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در راستای فرهنگسازی جهت
توسعه و حفظ فضای سبز شهری قابلتمجید و تحسین است .عباس
خرمی در مراسم امضای تفاهمنامه آموزشی بین سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری قم و سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم،
اظهار داشت :فضا و چهره ظاهری شهر قم طی  ۶سال گذشته نسبت ،به
قبل از آن تفاوت چشمگیری کرده است .وی با بیان اینکه اقدامات سازمان 8

لزوم تبدیل نیازهای ترافیکی به مطالبات اجتماعی

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با تأکید بر توانمندسازی حوزه
اجرا در مسائل ترافیکی شهر گفت :حضور جامعه مهندسین میتواند
عالوه بر ارتقاء حوزه اجرا ،نیازهای ترافیکی را از خواستههای اداری به
خواستههای اجتماعی تبدیل کنند .مسعود طبیبی با تأکید بر اهمیت
مطالعاتجامعدرحوزهحملونقلوترافیکاظهارداشت:علمحملونقل،
دانش جدیدی در کشور بوده و متأسفانه افراد کارشناس و متخصص در این
حوزه در الیههای پایینی تصمیمگیری قرار دارند .وی ضمن تقدیر و تشکر 4

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایواگذاریامورنقلیه

آگهیمزایده(نوبتاول)

اداره کل زندانهای استان قم

سازمان پایانههای مسافربری شهرداریقم

درنظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور نقلیه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.Setadiran.irانجام خواهد شد و می بایست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تضمین شرکت در مناقصه  :مبلغ ( 640/000/000ششصد و چهل میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه
نقد به حساب شبا بانک مرکزی  390100004076013107895090بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای
قم .
مبلغ برآورد  12/675/554/892 :ریال (دوازده میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار
و هشتصد و نود و دو ریال )
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/06/23می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  13:30روز دوشنبه تاریخ 1400/06/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  13:30روز پنجشنبه تاریخ 1400/07/08
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  09:00روز یکشنبه تاریخ 1400/07/11
اطالعات تماس و آدرس :قم – خیابان ساحلی – جنب دادگاه انقالب – اداره کل زندانهای استان قم 09125521894(حمیدی)
شناسه آگهی1187182:

باستناد مجوز هیأت مدیره سازمان در نظردارد نسبت به واگذاری بهره برداری ردیف های
مشروحه ذیل از طریق مزایده اقدام نماید لذا متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت پاکت
وشرایط مزایده از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ده روز به استثنای روزهای تعطیل از
ساعت  8صبح لغایت  14به واحد امور قراردادهای سازمان به نشانی قم – كیلومتر  3جاده
قدیم قم – تهران سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم (ترمینال) مراجعه و در صورت نیاز،
جهت كسب اطالعات بیشتر با شمار ه تلفن  025-36642349تماس حاصل نمایند.

اهم شرایط عمومی :
 جهت خرید اسناد مزایده مبلغ  500.000ریال به شماره حساب 52041123749772(درآمد سازمان) بانک مهر ایران شعبه امامزاده ابراهیم بنام سازمان پایانههای مسافربری
شهرداری قم واریز نموده و به همراه اصل فیش واریزی وکارت شناسایی معتبر جهت تحویل
اسناد مراجعه فرمایید.
 مبلغ سپرده شرکت در مزایده بصورت واریز وجه نقد بحساب  1123749771نزد بانک مهرایران شعبه امامزاده ابراهیم قم بنام سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم و یا ضمانتنامه
بانکی میباشد.
 درصورتی که برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفعسازمان ضبط خواهد شد.
 سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده میباشد.. برنده مزایده موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی معادل حداقل سه ماه اجاره موضوع قرارداد وتسلیم  12فقره چک بابت پرداخت اجاره ماهیانه به سازمان می باشد.
 سایراطالعات مربوط به مزایده در شرایط مزایده مندرج می باشد.« تلفن تماس» 025-36642349:
روابط عمومی سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم

شناسه آگهی1189676 :
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رییسی درنشست خبری مشترک با نخست وزیر عراق :

تعداد زائران ایرانی در مراسم اربعین افزایش مییابد

صدایفروپاشیجامعه
را نمیشنوید؟
یک طالق به ازای هر دو ازدواج؛ صدای فروپاشی
جامعه را نمی شنوید؟براساس آمار اعالمی سازمان
ثبت احوال کشور ،در استانهای تهران ،البرز و مازندران به ازای هر دو ازدواج ،یک
طالق صورت میگیرد ،به طوری که نسبت ازدواج به طالق در دو استان تهران و
البرز پایینترین تعداد در سطح کشور است.
یک فقیر مطلق به ازای هر سه ایرانی؛ صدای فروپاشی جامعه را نمی شنوید؟
گزارشپایگاهاطالعاترفاهایرانیاننشانمیدهد؛درسالهایاخیر،مساحت
زیر خط فقر به شدت افزایش یافته تا جایی که از هر سه نفر در ایران ،یک نفر فقیر
است؛ تازه باید در نظر داشته باشیم که در این پایش ،شاغالن فقیر را در نظر
ً
نگرفتهاند؛ که اگر در نظر گرفته شود ،از آن دو نفر ،یک نفر دیگر نیز قطعا فقیر
واقعیاست.
یک ترک تحصیل از هر سه دانش آموز؛ صدای فروپاشی جامعه را نمی شنوید؟
تا آغاز سال تحصیلی جدید یعنی  ۱۴۰۱ـ  ۱۴۰۰فقط یک هفته باقیست ،اما
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی کشور اعالم کرد "هنوز  ۲میلیون و ۱۱۰
هزار دانشآموز نسبت به خرید اینترنتی کتابهای درسی خود اقدام نکردهاند".
سال گذشته نیز رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعالم کرد "با
وجود اهمیت آموزش مجازی ،هماکنون  ۳۰درصد دانشآموزان یعنی حدود پنج
میلیوندانشآموز،ازوسایلهوشمندآموزشبیبهرههستند".
 5میلیوندانشآموزیکهامکاناتآموزشهوشمندندارندوخطرافتتحصیلی
و ترک تحصیل آنها را تهدید میکند ،به باور صاحب نظران این درد اگر عالج
نشود ،در سال های آینده به بحرانی فرهنگی و اجتماعی تبدیل میشود.
امروز این سه آسیب و بحران ،خانواده های ایرانی را به صورت جدی و فراگیر
تهدید می کند .خانواده کوچک ترین ومهم ترین نهاد هر جامعه ای به شمار می
رود که علیرغم همه بحران ها و دگرگونی هایی که با آن روبرو هست ،اگرچه به قول
آنتونی گیدنز "نمی توان گفت که در آستانه زوال وفروپاشی کامل قرار دارد" اما
به شدت در معرض آسیب است و صدای فروپاشی آن از برخی جوامع به گوش
می رسد.
نهاد خانواده در ایران ،اگر چه همچنان نفس می کشد ،اما در بسیاری از موارد،
دیگر آن انسجام سابق را ندارد و برخی کارویژه های آن ،از جمله کارکردهای
حمایتی ،عاطفی و هویتی خانواده در حال کم رنگ شدن است و زندگی مشترک،
ً
دیگر الزاما تصویری از خوشبختی و آرامش نیست.
این روزها خانواده در ایران ،زاویه های تاریک و الگوهای خشن خود را بیشتر
نشان می دهد .از انواع خشونت عاطفی و شکل های مختلف طالق گرفته تا در
نهایت جدایی مطلق .اگر چه هنوز نمی توان گفت نهاد خانواده در ایران در آستانه
فروپاشی و یا زوال هست اما امروز شاهد تغییرات گسترده ای در ماهیت ازدواج
وخانواده در ایران هستیم و آهنگ این فروپاشی از زیر پوست شهر شنیده می شود.
اگر صنعتی شدن تاثیر ژرفی بر الگوی خانواده در غرب گذاشت ،در ایران اما
" فقر" ساختار والگوهای خانواده را به شدت بهم ریخته است و از شکل خانواده
گسترده به هسته ای و از چند همسری به بی همسری ،ازدواج سفید ،ازدواج های
مکرر غیر رسمی و الگوهای دیگر در حال گذار است.
نگرانی از کاهش جمعیت و غالب شدن جمعیت سالخورده ،یکی از جدی ترین
مسئله های امروز ایران است .به خاطر این نگرانی ،الگوهای مالی جدیدی برای
تشویق به فرزند آوری و افزایش از ازدواج در جامعه ایجاد شد و از الگوهای سنتی
چون "کودک همسری" حمایت شد.
در تشویق به فرزندآوری " بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس بند ث
ماده  ۱۰۲قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده است برای متولدین سال ۱۴۰۰
به بعد« ،تسهیالت قرض الحسنه تولد فرزند» پرداخت کند .مبلغ این تسهیالت
برای تولد فرزند اول صد میلیون ریال ،فرزند دوم دویست میلیون ریال و برای تولد
فرزند سوم سیصد میلیون ریال ،فرزند چهارم چهارصد میلیون ریال و فرزند پنجم
پانصدمیلیونریالتعیینشدهاست.
همچنین ازدواج دختران  ۱۰تا  ۱۴ساله 10.5 ،درصد رشد کرد و مطابق با
گزارش مرکز آمار ایران ،در سال گذشته  ۳۱هزار و  ۳۷۹دختر  ۱۰تا  ۱۴ساله
ازدواج کردند .آمار منتشره تنها معطوف به ازدواجهای رسمی و ثبت شده در
سازمان ثبت احوال کشور است و به باور برخی جامعه شناسان ،بسیاری از ازدواج
های صورت گرفته در این سنین حتی به ثبت هم نمی رسند.
تصویری که این آمارها به ما می دهد نشان از وضعیت غیر عادی و ناپایدار نهاد
خانواده است .جوانانی که یا هرگز تن به ازدواج نمی دهند ویا اگر هم با هر انگیزه
ای ازدواج می کنند ،فقر آنها را می بلعد وطالق جدی ترین گزینه پیش روی آنها
می شود.
بر اساس آمارها ،یک سوم خانوارهای ایرانی ،زیر خط فقر قرار دارند .برآورد خط
فقر متوسط کشوری برای سال  ،۱۳۹۹یک میلیون و  ۲۵۴هزار تومان به صورت
سرانه بوده که نسبت به خط فقر سال  ۱۳۹۸رشد  ۳۸درصدی داشته است.
افرادی که کمتر از میزان خط فقر درآمد داشتهاند ،حدود یکسوم جمعیت را
تشکیل دادهاند واین یعنی از هر سه نفر ،یک نفر زیر خط فقر ،درآمد داشته است.
طبقه متوسط جامعه سقوط کرد و طبقه ضعیف تر جامعه گسترده تر شد و
ناگهان فاصله میان طبقات بیشتر و بیشتر شد .در مجموع گفته می شود بیش از
یازده درصد مردم در طول پنج سال به زیر خط فقر رانده شدهاند و هم اکنون بیش
از ۲۶میلیون نفر از جمعیت کشور" ،فقیر مطلق" هستند.
فقر مطلق یعنی اینکه دولت نتوانسته است تدابیری اتخاذ کند تا اطمینان
حاصل شود که طبقه فقیر جامعه آنچنان درآمد حداقلی دارد که درمانده تهیه
کاالهای اساسی خود نباشد .فقر مطلق یعنی اینکه در کشور قیمت "دنبه" به
کیلویی  ۸۰هزار تومان رسیده و استخوان خالی کیلویی  ۴۵هزار تومان است
و طبقاتی از جامعه این طوری روزگار را سپری می کنند .گوشت ،شیر ،ماست،
آجیل ،خشکبار ،ماهی و میگو ،تخم مرغ ،مرغ و پنیر نیز طبق گزارش مرکز آمار
ایران ،از سفره این طبقه به کلی حذف شده است وسالمت عمومی آنها در معرض
خطر است .رییس اتحادیه بنکداران هم ،از کاهش  ۳۵درصدی فروش مواد
غذایی در ایران خبر داده است .این تصویر رسمی و آماری از وضع فقر وطالق
در جامعه ایران است که البته بنظر می رسد در زیر پوست شهر وضعیت به مراتب
نگران کننده تر است .برنامه ای دقیق و علمی هم برای رهایی از این وضعیت
دیده نمی شود .تورم وفروپاشی اقتصادی ،گلوی نهاد خانواده در ایران را آنچنان
فشرده است که سرپرست خانوار نمی تواند به دیگر آسیب هایی که او را تهدید
میکند بیندیشد .بحران حاد اقتصادی ایران را می توان به خوبی از روی تازه ترین
داده های بانک جهانی تحلیل کرد .باالخرهبانک جهانی ،آمار تولید ناخالص
داخلی( )GDPایران را بر حسب دالر و به قیمت واقعی دالر در ایران به روز رسانی
کرد و اقتصاد ایران با تولید  ۱۹۲میلیارد دالر در سال در جایگاه  ۵۱امین اقتصاد
جهان قرار گرفت! اقتصادی به اندازه نصف امارات و یک چهارم ترکیه و عربستان!
این آمار تکاندهنده بانک جهانی می گوید که اندازه اقتصاد ایران به یکسوم
کاهش یافته است .کشوری که همین چند ماه پیش رئیس سازمان برنامه و
بودجهاش ادعا میکرد هجدمین اقتصاد دنیاست ،حاال در رتبه  ۵۱جهان قرار
گرفته است .اکنون ایران جزو کشورهایی با درآمد سرانه پایین است .این یعنی
اندازه اقتصاد ایران با حدود  ۸۵میلیون نفر جمعیت ،نصف امارات ،یک چهارم
ترکیهویکصدمآمریکاست!کارشناسانعلتاین"آبرفتن"اقتصادراافتشدید
تولیدناخالصداخلی،تورمباال،عدمسرمایهگذاریخارجی،افتجریانصادرات
و واردات و قطع جریان سرمایه عنوان می کنند .حال پرسش اساسی این است
که آیا همه این آمارها و هشدارهایی که نسبت به فروپاشی جامعه داده می شود،
همچنان سیاه نمایی ست؟ همه آمارهای آمده در متن این یادداشت ،یا از منابع
رسمی داخلی ویا مراجع معتبر جهانی است .آیا ما میتوانیم چشم وگوش خود
َ
را بر حقیقت وضعیت موجود جامعه ایران ببندیم وصدای این ترکها را نشنویم
که هشداری به از هم پاشی است؟ چرا نهاد دولت و حاکمیت در ایران نمی آموزد
که فراتر از سلیقه ها و منافع ها عمل کند و یک بار برای همیشه ،سیاست گذاری
علمی و حقیقی در مواجهه با بحران ها داشته باشد؟
عبور از بحران ها و فروپاشی ها تنها با بهره گیری حداکثری از علم ،عقل و تجربه
امکان پذیراست .بنابراین تصمیم سازان ما اگر می خواهند جامعه را از بحران عبور
دهند باید با اعدادی که خروجی علم و عقل است ارتباطی منسجم داشته باشند و
صدای هشدار فروپاشی ها را در جامعه خوب بشنوند.
سجاد بهزادی*

رییسجمهوریباتاکیدبراینکهارادهایرانوعراقتوسعهمناسباتدوجانبهاست،
گفت :نخست وزیر عراق وعده داد تعداد زائران ایرانی برای حضور در مراسم اربعین
حسینیافزایشیابد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر
عراق در تهران گفت :مناسبات جمهوری اسالمی ایران و کشور دوست و برادرمان
عراق در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بسیار خوب است اما به نظر ما این
مناسباتمیتواندبیشترتوسعهیابد.
وی از اراده دو کشور برای توسعه مناسبات دوجانبه خبر داد و گفت :ادامه
داد :امروز ارتباط ما با عراق فقط یک ارتباط دو کشور همسایه نیست بلکه اعتقاد
در باورها ،قلبها و ارتباط عمیق دو کشور ،دو ملت و دو دولت با یکدیگر است و
معتقدیماینمناسباتمیتوانددرحوزههایمختلفتوسعهپیداکند.
رییسجمهوری با بیان اینکه روابط ایران و عراق تنها به دو کشور ختم نمیشود،
اظهار کرد :نقش آفرینی دو کشور در منطقه ،جهان و ارتباطات بینالمللی هم
میتواند بسیار تاثیرگذار باشد .وی اضافه کرد :آنچه در نشستهای تخصصی بین
وزیران دو کشور و نشست بین من و نخست وزیر مطرح شد ،همه در جهت توسعه
مناسبات است و تصمیماتی گرفته شد که امیدواریم هرچه سریعتر به اجرا در بیاید.
لغو روادید بین ایران و عراق
رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد :آقای الکاظمی از لغو روادید بین دو کشور
خبر داد که این خبرخوبی بود .اراده ایران و عراق توسعه کریدور ریلی و ارتباط
شلمچه با بصره است که با دستور ایشان قرار است به سرعت انجام شود و این
موضوع با پیگیری وزیران مربوطه در ایران و عراق به سرعت دنبال میشود.
وی روابط مالی و پولی بین دو کشور را از دیگر محورهای رایزنیهای خود با
الکاظمی ذکر کرد و گفت :قرار است پس از پیگیریهای انجام شده این موضوع
دنبال شود .رییس جمهوری اضافه کرد :نکته دیگر اینکه در آستانه اربعین حسینی

هستیم و وضعیت کرونایی نهتنها برای دو کشور بلکه برای کل جهان است.
رییسی با مهم توصیف کردن حفظ و صیانت از زائران گفت :این مساله محدودیتی
در عراق ایجاد کرد در عین حال آقای نخست وزیر با توجه به اینکه عاشقان اباعبدالله
بتوانند از این زیارت استفاده کنند و عده داد تعداد زائران را تا میزانی که امکان دارد،
افزایش یابد .رییس دولت سیزدهم تصریح کرد :برغم میل دشمنان ،روابط ایران و
عراق در همه زمینهها توسعه خواهد یافت.
نخست وزیر عراق:
به دنبال رهایی از تبعات جنگهای بیهوده و بیاساس هستیم
نخست وزیر عراق نیز دراین نشست خبری با بیان اینکه به دنبال رهایی از تمام
تبعات جنگهای بیهوده و بیاساسی هستیم که در دوره دیکتاتوری شروع شد،
گفت :از جمهوری اسالمی که از لحظه نخست در مبارزه با داعش در کنار ما ایستاد
سپاسگزاریمیکنم.
مصطفی الکاظمی ،بابت میزبانی گرم از وی سپاسگزاری کرد و گفت :من به ایران
آمدم تا بار دیگر منصب ریاست جمهوری را به ایشان تبریک بگویم.این بار دومی
است که به ایران میآیم که این نشانگر اهمیت روابط بین دو کشور است.
ویگفت:امروزمجموعهایازپروندههارادرراستایگسترشروابطوتاکیدبیشتر
بر روابط تاریخی دو ملت بررسی کردیم و به دنبال این هستیم این نقاط اشتراک را به
اموری که به مصلحت و منفعت دو کشور منجر شود ،تبدیل کنیم.
الکاظمی اضافه کرد :بین عراق و جمهوری اسالمی  ۱۴۰۰کیلومتر مرز مشترک
وجود دارد اما روابط بین ایران و عراق بسیار عمیقتر و گستردهتر از مرز مشترک بوده
و شامل موارد اقتصادی ،فرهنگی و موارد دیگر میشود.
موضع عراق نسبت به دولت و ملت ایران پایدار و ثابت است
وی درباره محورهای گفت و گوهای خود را نخست وزیر عراق گفت :امروز مجموعه
ای از پروندههای اقتصادی و پروژههای استراتژیک بین دو کشور از جمله ارتباط
خط آهن بصره  -شلمچه را بررسی کردیم.همچنین تبادالت تجاری بین دو کشور
و گسترش آن به نحوی که به مصلحت دو کشور باشد را مورد بررسی قرار دادیم.
الکاظمی تاکید کرد :ملت من در پی ایجاد یک فرهنگ دمکراتیک در عراق بوده و
خواهان تقویت روابط با همه همسایگان خود است و به دنبال این هستیم که از تمام
تبعات جنگهای بیهوده و بیاساسی که در دوره دیکتاتوری شروع شد رهایی پیدا
کنیم و روابط خود را گسترش دهیم .وی گفت :در اینجا میخواهم از همه کسانی
که در جنگ با داعش -که نیروی سیاه و خوارجاند -در کنار ملت عراق ایستادند،
تشکر کنم و از جمهوری اسالمی که از لحظه نخست در مبارزه با نیروهای سیاه در
کنارماایستاد،سپاسگزاریمیکنم.الکاظمیباتاکیدبراینکهموضععراقنسبت
به جمهوری اسالمی و ملت ایران پایدار و ثابت است ،گفت :حکومت و ملت عراق در
همه چالشها و مشکالت و شرایط مختلف در کنار ملت و حکومت ایران میایستد.
نخست وزیر عراق افزود :عراق از همه تالشهای جمهوری اسالمی در توسعه
روابط و گفت و گوهای مختلف تشویق و حمایت میکند.

شمخانی در دیدار نخست وزیر عراق تاکید کرد؛

اخراج سریع گروههای تروریستی از عراق

دبیر شورای عالی امنیت ملی تحرکات فزاینده
گروههای تروریستی در اقلیم کردستان عراق را نگران
کننده و مخل امنیت مرزهای دو کشور دانست و بر لزوم
خلع سالح فوری و اخراج سریع آنان از عراق تاکید کرد.
دریابان علی شمخانی در دیدار با مصطفی الکاظمی
بااستقبالازابتکارعملدولتعراقدربرگزارینشست
بغدادتصریحکرد:تمرکزبراشتراکمساعیوهمگرایی
کشورهای منطقه بدون حضور کشورهای فرامنطقه ای
باید در دستور کار دائمی کشورهای منطقه باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تحرکات فزاینده گروه
های تروریستی در اقلیم کردستان عراق را نگران کننده
و مخل امنیت مرزهای دو کشور دانست و بر لزوم خلع
سالح فوری و اخراج سریع آنان از عراق تاکید کرد.
شمخانی با اشاره به همکاری برخی کشورهای
سازشکار منطقه با رژیم صهیونیستی گفت :این گونه
اقدامات که در چارچوب دکترین جدید امنیت ملی
آمریکادرمنطقهصورتمیگیردنهتنهاکمکیبهایجاد
امنیت و ثبات نمیکند بلکه موجب تصاعد بحران و

تشدیدناامنیدرمنطقهخواهدشد.
وی خاطرنشان کرد ۲۰ :سال اشغال فاجعه بار
افغانستان توسط آمریکا ثابت کرد حضور و دخالت
آمریکا در منطقه ،جز بیثباتی ،ناامنی و وارد شدن
خسارتهای بزرگ مادی و معنوی به مردم منطقه
حاصلی ندارد .شمخانی با بیان اینکه ملتهای منطقه
برای پایان دادن به حضور آمریکا در منطقه هزینههای
زیادی را متحمل شده اند ،تصریح کرد :پیگیری
پرونده ترور سرداران بزرگ مقاومت شهیدان حاج
قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و مجازات عاملین
آن همچنان در صدر مطالبات دو ملت ایران و عراق و
جبهه مقاومت قرار دارد و باید با همکاری دو کشور این
خواسته به حق جامه عمل بپوشد .دبیر شورای عالی
امنیت ملی اجرای کامل توافقات میان تهران  -بغداد به
ویژه در حوزه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود:
گسترش همکاریهای همه جانبه با همسایگان،
سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسالمی ایران و از
اولویتهای اصلی دولت جدید است.

کمکهای ارزنده ایران در مبارزه با تروریسم
فراموشنخواهیمکرد
همچنین در این دیدار مصطفی الکاظمی نخست
وزیر عراق با اشاره نقش ممتاز و راهبردی جمهوری
اسالمی در مبارزه با تروریسم بویژه داعش گفت :دولت
و ملت عراق هیچگاه فداکاری و کمکهای همه جانبه
دولت ،ملت و نیروهای مسلح ایران در شرایط سخت
عراق را فراموش نخواهد کرد.
وی تصریح کرد :ملت و دولت عراق به پاس
کمکهای ارزنده جمهوری اسالمی ایران همواره در
هنگامه مشکالت و سختی ها در کنار دولت و ملت
ایران خواهد ماند .نخست وزیر عراق ،همکاری مستمر
نهادهای امنیت ملی دو کشور را در ابعاد مختلف مکمل
و تسریع کننده مناسبات عراق و ایران عنوان کرد و
افزود :عراق با عالقهمندی آماده است که ظرفیتهای
سیاسی و امنیتی خود را در مسیر همکاری و نزدیکی
بیشتر کشورهای منطقه و رفع سوء تفاهم هایی که
مخل ثبات است به کار بگیرد.

وزیرارتباطات:

با ایجاد شبکه ملی اطالعات به دنبال قطع اینترنت نیستیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کرد :متأسفانه همچنان برخی در کشور،
شبکه ملی اطالعات را به معنای قطع دسترسی با شبکه جهانی اینترنت میدانند.
باید به اطالع عموم مردم رساند که هیچکسی با راهاندازی و تکمیل شبکه ملی
اطالعاتبهدنبالقطعشبکهجهانیاینترنتنیست.
«عیسی زارع پور» صبح روزیکشنبه در دیدار با فعاالن بخش خصوصی عرصه
ارتباطات و فناوری اطالعات ،بابیان اینکه ابزار حل بیشتر مشکالت کشور و آنچه
بهعنوان چالش وجود دارد فناوری اطالعات است ،افزود :به اعتقاد کارشناسان،
همه مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و حتی حل معضل اشتغال را با راهکارهای
فناوری پایه و عمدتا فناوری اطالعات پایه میتوان حل کرد.
وی افزود :بنابراین اگر ما بهعنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و همهکسانی
که در حوزه فناوری اطالعات فعال هستند دستبهدست هم دهیم ،میتوانیم
مشکالت کشور را با هزینه بسیار کم و سرعت باال حل کنیم که در این رابطه نقش
بخش خصوصی بسیار کلیدی است .بخش خصوصی میتواند پیشران این حوزه
باشد و تمام ظرفیتهای خود را پایکار بیاورد تا به اهدافمان در حل مشکالت
کشور از طریق فناوری اطالعات دست پیدا کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه بار دیگر با تأکید بر اینکه محوریترین
برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در چهار سال پیش رو ،تکمیل شبکه ملی
اطالعات است ،گفت :شبکه ملی اطالعات میتواند بخش خصوصی کشور در
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات را به حرکت در آورد .در زنجیره ارزش شبکه ملی
اطالعات جا برای تمام کسانی که در بخش خصوصی فعالیت میکنند وجود دارد
که فعالیتشان را چند برابر کنند و بتوانند در دایره رفع نیازهای شبکه ملی اطالعات
کارکنند.
وی با انتقاد از فضاسازیها نسبت به شبکه ملی اطالعات ،گفت :متأسفانه
همچنان برخی در کشور ،شبکه ملی اطالعات را به معنای قطع دسترسی با شبکه

جهانی اینترنت میدانند .باید به اطالع عموم مردم رساند که هیچکسی با راهاندازی
وتکمیلشبکهملیاطالعاتبهدنبالقطعشبکهجهانیاینترنتنیست.
زارع پور افزود :به اعتقاد من در حال حاضر حفظ استقالل کشور در فضای مجازی
یک اصل است .البته استقالل در فضای مجازی به معنای قطع ارتباط با جهان
نیست .استقالل به معنای این است که ارتباط مقتدرانه و با دست برتر با جهان
داشتهباشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با اشاره به حذف برخی برنامکهای
ایرانی از گوگلپلی ،گفت :در همین ماجرای اخیر ،اگر ما ابزار یا زیرساختهای
انتشار و توزیع اپلیکیشنهای خودمان را نداشتیم االن با مشکالت جدی روبرو
می شدیم و هزاران کسب و کار با مشکل روبرو می شدند؛ درحالیکه اکنون ما
ابزار مناسب را در اختیار داریم و با دست پر میتوانیم مذاکره کنیم و معطل دیگران
نیستیم تا برای ما تعیین تکلیف کنند و این مایه خوشحالی است.
وی افزود :این در حالی است که برخی اپلیکیشنها و پلتفرمها در بسیاری از
کشورها بهویژه کشورهای اروپایی ،فضای مجازی را به تسخیر خود درآوردهاند و
بهنوعی حکمرانی آنها در این فضا با مشکل مواجه شده است؛ درحالیکه ما در
کشورمان و به پشتوانه جوانان نخبه در این زمینهها احساس نگرانی نداریم و این هم
نتیجه تدابیری است که درگذشته اندیشیده شده و جای تقدیر و تشکر دارد.
زارعپور تاکید کرد که پیگیری استیفای حقوق این کسب و کارها در مجامع بین
المللی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با بیان اینکه اگر در تصمیمگیریها،
ً
بخشخصوصیحضورداشتهباشدقطعاریلگذاریهایغلطهماصالحمیشود،
گفت :مشکل ما مدیران این است که گاهی اوقات در پشت درهای بسته بدون آنکه
خودمان را جای مصرفکننده یا تولیدکننده قرار دهیم تصمیم می گیریم ،بعد هم
گالیه داریم که چرا طرحهای مصوب ما اجرایی نمیشود.

آیتاللهمرتضیمقتدایی:

جایگاه حوز ه علمیه خواهران کمتر از حوزه برادران نیست

رییس شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه
خواهران با بیان اینکه جایگاه حوز ه علمیه خواهران
کمتر از حوزه برادران نیست ،گفت :حوزههای علمیه
خواهران ،پیشرفتهای خوب و قابل توجهی داشته
اند که قابل تقدیر است و هماهنگ با حوزههای علمیه
برادران،دربخشهای مختلف،ارتقاپیداکردهو پیشرفت
داشتهاند .آیت الله مرتضی مقتدایی در پیامی تصویری
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه
خواهران با عنوان «ره آورد خوبان» ،افزود :ارتقای سطح
علمی در تعلیم و تربیت ،در تحقیق و پژوهش ،در تالیف،
در تبلیغ و غیره ،خدمات خوبی از خود نشان دادند و
پیشرفتهای قابل توجهی را تحصیل کردند .لذا همان
شان و جایگاهی که از نظر علمی ،فضیلت و شرافت،
حوزههای علمیه برادران داشته و دارند ،همان شان و
جایگاه را حوزه های علمیه خواهران امروز دارا هستند.
وی افزود :از حضرت امام (ره) درباره حوزههای علمیه

خواهران سوال شده که دست خط مبارکشان االن
موجود است؛ حضرت امام فرمودند :هیچ فرقی بین
حوزههای علمیه برادران و حوزههای علمیه خواهران
نیست .از مقام معظم رهبری همین سوال شده ،باز
دست خط شان موجود است که تاکید کرده اند :هیچ
تفاوتی بین حوزههای علمیه برادران و خواهران نیست
و از این میتوانیم استفاده کنیم ،همان شان و جایگاه و
احترامی که حوزههای علمیه برادران در اجتماع دارند،
همان جایگاه را حوزههای علمیه خواهران در بین
تودهها و جمعیتها در اجتماع دارا هستند .وی ادامه
داد :من اجماال اشاره میکنم به چند پیشرفتی که برای
حوزههای علمیه خواهران بوده و االن دارا هستند ،اما
جامعةالزهرا(سالماللهعلیها)موفقیتیکهاینمجموعه
داشت ه است ،ایجاد دورههای عالی فقه و اصول ،بعد از
سطح چهار به صورت آزمایشی و با هدف پرورش مجتهد
است؛ بتوانند این را به ثمر برسانند و افرادی را در حد

مجتهد پرورش داده و تحویل حوزههای علمیه و تحویل
جامعه بدهند .رییس شورای سیاستگذاری حوزه های
علمیه خواهران گفت :مطلب دوم رشد باال و موفقیت
آمیز پژوهشهای طالب خواهر در جشنوار ه عالمه
حلی است و این رشد سه برابر سالهای گذشته است و
هر ساله تحقیقات ،پژوهشها و تالیفات جدید و تازه از
سوی طالب به این جشنواره ارسال می شود که این رشد
موفقیتبسیارباالییبرایجامعهالزهرا(س)وحوزههای
علمیه خواهران محسوب می شود .وی یادآور شد:
سومین مسئله ،پذیرفته شدن  ۲۲۰نفر از طالب جامعه
الزهرا(س) و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
در مرکز امور نخبگان حوزه ،به عنوان استعدادهای
برتر است که این نیز یک موفقیت بسیار خوبی است.
پیشرفت هایی نیز در جامعة الزهرا(س) اتفاق افتاده و در
بخشهای مختلف اعم از آموزش ،فرهنگی ،پژوهش و
مرکز مدیریت نیز پیشرفت هایی حاصل شده است.

معاون اداره کل آموزشوپرورش استان قم:

 ۸۸درصد فرهنگیان استان قم
واکسینه شده اند

معاون تربیتبدنی و سالمت اداره کل آموزشوپرورش استان قم گفت :تاکنون
حدود ۱۴هزار معادل ۸۸درصد معلمان واکسن کرونا تزریق کردهاند.
مجتبیرمضانبیگیروزیکشنبهدرگفتوگوباخبرنگاران،افزود:بهدلیلاهمیت
واکسیناسیون همه افراد حاضر در فضای مدارس و رعایت همه دستورالعملهای
وزارت بهداشت در حوزه آموزش ،از  ۱۰مردادماه  ،۱۴۰۰اولین معلمان استان قم
واکسن کرونا را در سالن ورزشی شهید امجدی دریافت کردند.
وی با بیان اینکه  ۱۶هزار همکار فرهنگی در استان قم فعالیت میکنند ،اضافه
کرد :فردا آخرین روز مرحله دوم واکسیناسیون همکاران فرهنگی در استان قم
میباشد.
کمبود نیروی خدمتگزار در مدارس قم
معاون برنامهریزی ،توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزشوپرورش قم نیز در
این نشست گفت :با شروع سال تحصیلی استودیو تولید محتوای آموزشی بر اساس
استانداردهای موجود آمادهسازی شده و فضا بهطور کامل آماده است.
سهراب مقدمی افزود :محتواهایی که در استان قم تولید شده به دلیل استاندارد
بودن بهعنوان محتوای کشوری در اختیار دانشآموزان سایر استانها نیز قرار گرفته
است .وی اضافه کرد :مدرسهها به دلیل کمبود خدمتگزار با مشکل شدید نیروی
خدماتی مواجه هستند که درخواست داریم دولت جدید حل این موضوع را در
دستور کار قرار دهد.
 ۱۲هزار دقیقه فعالیت آموزشی در دوران کرونا
معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزشوپرورش قم نیز گفت :طرح آموزش
کودکان بازمانده از تحصیل ۱۰تا ۱۹سال در قم اجرایی میشود و در این راستا همه
افرادازهرملیتیکهازتحصیلبازماندهاندتاپایانششمابتداییمیتواننددرنهضت
تحصیل کنند .حجتاالسالم محمدرضا قاسمی نیا با بیان اینکه در دوران کرونا۱۲
هزار دقیقه فعالیت آموزشی در نهضت سوادآموزی انجام شد ،افزود :استان قم در
دوران شیوع ویروس کرونا در قالب برنامه رادیویی به نام «صدای دانایی» آموزشهای
ویژه نهضت سوادآموزی را برای گروههای هدف اجرا کرد .وی اضافه کرد :در سال
تحصیلی جاری آمادگی داریم  ۶هزار و  ۳۰۰نفر را در سه دوره انتقال ،تحکیم و
سوادآموزی تا پایان ششم ابتدایی آموزش دهیم .وی ادامه داد :سوادآموزی جامعه
عشایری،زنانودخترانروستایی،مددجویانکمیتهامداد،اتباعومهاجرانخارجی
از عمدهترین طرحهای معاونت نهضت سوادآموزی است .قاسمی نیا خاطرنشان
کرد :طرح آموزش مقدمات کار با رایانه ،خودآموز با هدف مهارتآموزی ،حلقههای
کتاب و کتابخوانی در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی از دیگر طرحهای
نهضتمیباشد.
افزایش فعالیت فرهنگی و هنری دانشآموزان در فضای مجازی
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزشوپرورش قم نیز گفت ۲۲۷ :برنامه
آموزشی و پرورشی برای اجرا در سطح مدارس تعریف شده است و همه برنامههایی
که قابلیت اجرا در فضای مجازی داشته باشد ،انجام خواهد شد .ناصر حمزهای با
اشاره به افزایش فعالیت فرهنگی و هنری دانشآموزان در فضای مجازی ،افزود:
مسابقات فرهنگی هنری در  ۶۸رشته در سال  ۹۸برگزار شد که  ۳۸دانشآموز رتبه
کشوری کسب کردند و امسال نیز با وجود برگزاری این مسابقات بهصورت مجازی،
 ۵۷رتبه فرهنگی هنری توسط دانشآموزان کسب شد .به گفته وی ،در مسابقات
قرآن ،عترت و نماز سال  ۲۳ ،۹۸دانشآموز موفق به کسب رتبه کشوری شدند و
امسال  ۲۶رتبه توسط دانشآموزان استان کسب شد .وی بیان کرد :هر سال  ۶هزار
دانشآموز به اردوی راهیان نور اعزام میشدند ،ولی در سال تحصیلی گذشته ۷۶
هزار دانشآموز بهصورت مجازی از مناطق عملیاتی بازدید کردند .حمزهای با اشاره
به اینکه مراقبت از دانشآموز در مقابل آسیبهای اجتماعی یکی از برنامههای این
معاونت است ،گفت :کارگروه رسیدگی به فوریتهای روانی اجتماعی دانشآموزان
به شماره  ۱۵۷۰در مرکز خدمات مشاوره دانشآموزی استان ایجاد شده است و
مشاورانبهصورتآنالینپاسخگوهستند.
مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقمخبرداد؛

تشکیل پرونده قضایی برای ۲واحد صنعتی
آالیندهسلفچگان

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :برای ۲واحد صنعتی آالینده هوا
درشهرکصنعتیسلفچگانپروندهقضاییتشکیلشدهاست.
سیدرضا موسوی مشکینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال
حاضر دو کارخانه فوالد با آالیندگی شدید هوا در شهرک صنعتی سلفچگان قم
فعالیت دارند گفت :یکی از این واحدها فاقد مجوز بهره برداری و تنها در مرحله جواز
تأسیس است .وی افزود :واحد دیگر نیز که از گذشته فعالیت خوبی داشته است
در حال حاضر به دلیل ازکارافتادن سیستمهای کنترل آلودگی هوا فعالیتش آالینده
شده است .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از صدور اخطار برای این دو
واحد آالینده هوا خبر داد و گفت :عالوه بر این برای هر دو واحد صنعتی در مراجع
قضائیپروندهتشکیلشدهکهتاحصولنتیجهمطلوبپیگیریمیشود.
وی افزود :همچنین این دو واحد وارد لیست صنایع آالینده سازمان حفاظت
محیط زیست شده تا مشمول مجازاتهای مربوطه قرار گیرند .موسوی با بیان اینکه
از ابتدای امسال تاکنون  ۶۰واحد آالیند زیست محیطی در زمینه هوا ،پسماند و
فاضالب در لیست صنایع آالینده استان قرار گرفتهاند گفت :در زمینه آالیندگی هوا
نیز آزمایشگاه این اداره کل فعال است اما آزمایشگاه معتمد در این زمینه در خارج
استان قرار دارد که در صورت نیاز نتایج بررسی را به استان اعالم میکند.
مدیرگروهسالمتمحیطوکاردانشگاهعلومپزشکیقم:

چهارهزار و ۹۱۲بازرسی از اصنافواماکن
قم انجام شد
مدیرگروه سالمت محیطوکار دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :درراستای رعایت
پروتکلهای بهداشتیوالزام فاصلهگذاری اجتماعی ،طی هفته گذشته چهار هزار
و  ۹۱۲بازرسی از اصنافواماکن این استان صورت گرفت.
نرگس جعفری درگفتوگویی با اشاره بههزار و  ۶۵۳اخطار بهداشتی بهاصناف
و امکان متخلف طی هفته گذشته اظهار داشت :درراستای رعایت پروتکلهای
بهداشتیوفاصلهگذاریاجتماعی،نظارتهایمذکورباشدتادامهداشتهومنجر
بهتعطیلی و پلمب ۴۴واحد از موارد یاد شد ه شدهاست .وی ادامه داد :مراکز متخلف
که پلمب شدهاند ،شامل قلیان سرا ،قهوهخانه ،فست فود ،آبمیوه و بستنی فروشی،
هتل ،مسافرخانه و تهیه غذا هستند .مدیرگروه سالمت محیط و کار علوم پزشکی از
فعالیت ۳۹بازرس بهداشتی در ۲شیفت صبح و عصر خبر داد ،و تصریح کرد :درپی
اعالم موارد شاغالن کرونا مثبت درادارهها ،با همکاری استانداری قم از  ۱۵اداره و
سازمان دریک هفته گذشته بازرسی و همچنین ۱۳۰مورد آزمایش کرونا از اطرافیان
و کسانی که با این بیماران در تماس بودند گرفته شده است .جعفری با بیان اینکه
مهمترین موضوع درمقابله با گسترش شیوع ویروس ،رعایت پروتکلهای بهداشتی
است ،تصریح کرد :شهروندان استان درصورت مشاهده تخلفهای بهداشتی و
رعایت نکردن شیوهنامههای بهداشتی دراماکن عمومی ،میتوانند این تخلفها را
بهسامانه ۱۹۰گزارش دهند.
از سوی سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت اعالم شد؛

کاهش سن واجدین شرایط
واکسیناسیوندرقمتامتولدین۶۸
بنابر اعالم سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ،سن
واجدین شرایط واکسن کرونا در قم به  ۳۲سال کاهش یافت.
بنابر اعالم سایت واکسیناسیون کرونای وزارت بهداشت متولدین  ۱۳۶۸و ما قبل
آن در استان قم میتوانند واکسن کرونا تزریق کنند.
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وقتی لثهها آب میروند؛

عقبرفتگی لثه؛ علل ،پیشگیری و درمان

وقتیلثههاشروعبهعقبرفتنمیکنند،دیگربرنمیگردند.یعنی
تشخیص و درمان عقب رفتگی لثهها در ابتداییترین مرحله و پیش
از اینکه بدتر شود ،ضروریست .بنابراین اگر شک دارید لثههایتان در
حال عقب رفتن هستند ،اولین کاری که باید بکنید این است که به
دندانپزشکمراجعهنماییدتاعلتعقبرفتگیلثههایتانشناسایی
شده و بهترین درمان به شما توصیه شود.
عقب رفتگی لثه به عارضهای گفته میشود که در آن لثهها از روی
دندان عقب کشیده میشوند و ریشهی حساس دندان در معرض
قرار میگیرد .عقب رفتگی لثه ،فضاهای کوچکی نیز ایجاد میکند
که در آنها جرم و الیههای چسبناکی از باکتریها میتوانند جمع
شوند که خود این مسئله باعث عقب رفتگی بیشتر لثه خواهد شد.
این عارضه در صورتی که درمان نشود میتواند در نهایت باعث از
دست رفتن دندان و استخوان شود.
خیلی از عوامل میتوانند باعث تحلیل رفتن لثهها شوند ،از جمله
بهداشت نادرست دندانها ،زیاد و سخت مسواک زدن و افزایش
سن .بافت لثه مانند سایر بافتهای بدن بازسازی و ترمیم نمیشود
(مثال بافت اپیتلیال پوست) .بنابراین عقبرفتگی لثه جبران شدنی
نیست.
علتعقبرفتگیلثهها
همانطور که گفتیم عواملی مانند افزایش سن ،زیاد مسواک زدن
یا بهداشت نامناسب دندان میتواند موجب عقب رفتگی لثه شود.

مزیت دانههای کنجد که آنها را
باورمیکنید!

دانه های کنجد در دوران باستان به علت مزایایی که داشتند ،همانند طال با
ارزش بودند .این دانه های ریز نه تنها میان وعده ای خوشمزه محسوب می شوند،
بلکه به بهبود بسیاری از وضعیت های پزشکی و ارتقای سالمت عمومی کمک
میکنند.
دانههای کنجد سرشار از پروتئین هستند و مزیت آنها برای سالمتی شناخته
شده است:
کنترل کسترول :فیتواسترول های موجود در دانههای کنجد ،به کاهش
کلسترول کمک می کند .فیتواسترول ها همان استرول های گیاهی هستند که
جذب کلسترول در روده ها را کاهش می دهند .کنجد در میان  ۲۷نوع دانه و
آجیل ،دارای باالترین میزان فیتواسترول ها است.
کاهش استرس اکسیداتیو :تحقیقات دانشمندان برزیلی نشان داده است که
دانههای کنجد می توانند تاثیر قابل توجهی بر استرس اکسیداتیو در بدن داشته
باشند .استرس اکسیداتیو در اثر فعالیت رادیکال های آزاد در بدن ایجاد می شود
و می تواند خطر ابتال به بسیاری از مشکالت مانند دیابت ،سرطان و حتی نارسایی
قلبی را افزایش دهد .دانه های کنجد سرشار از آنتی اکسیدان ها هستند که به
کاهشاسترساکسیداتیوکمکمیکنند.
مدیریت دیابت :شما هنوز باید داروهایی را که پزشک برای دیابت تجویز کرده،
مصرف کنید اما با اضافه کردن دانه های کنجد به رژیم غذایی روزانه خود می
توانید به بهبود کنترل قند خون تان کمک نمایید.
کمک به درمان آرتروز :مزیت دانههای کنجد برای افراد مبتال به استئوآرتریت
زانو شناخته شده است .اضافه کردن روزانه یک و نیم اونس از این دانه ها در کنار
مصرف استامینوفن و گلوکزآمین ،و ادامه این روند برای بیش از دو ماه ،به بهبود
دردهای ناشی از آرتروز کمک می کند.
افزایش سالمت قلب :از آنجا که دانههای کنجد منجر به کاهش سطح
کلسترول می شوند ،جای تعجب نیست که برای افزایش سالمت قلب نیز مزایای
زیادی دارند .این دانه ها سطوح کلسترول کبد را نیز کاش می دهند و با پایین
آوردن فشار خون ،منجر به افزایش سالمت قلب می شوند.
کاهش اضطراب :دانههای کنجد حاوی مواد معدنی منیزیم و کلسیم هستند
کهخاصیتکاهندگیاسترسرادارند.کنجدهمچنینحاویتیامینوتریپتوفان
است که به تولید سروتونین کمک می کند .سروتونین به کاهش درد ،بهبود خلق و
خو و افزایش خواب عمیق کمک می کند.
تقویت سالمت پوست :محتوای باالی روی در دانه های کنجد به تولید کالژن
کمک می کند .همانطور که می دانید کالژن باعث ایجاد االستیسیته می شود و به
ترمیمبافتهایآسیبدیدهبدنکمک می کند .مصرف منظمروغن کنجدخطر
ابتال به سرطان پوست را کمتر می کند

بهداشت ناکافی دهان و دندان میتواند باعث التهاب لثه شود که
دلیل آن حضور باکتریهای پالک است .اگر علت عقب رفتگی لثه
مشخص نشود و این عارضه همچنان ادامه پیدا کند ،عقب رفتگی
لثهمیتواندمنجربهمشکالتجدیتردهانشود.لثهشروعمیکند
به دورتر شدن از دندان و فضاهای خالی در اطراف آن ایجاد میشود
که تجمع پالک را بدتر خواهد کرد .به مرور زمان ،این فضاها عمیقتر
ُ
شده ،لثهها به عقب رفتگی ادامه داده و دندانها شل میشوند.
سابیدن دندانها روی هم یا دندان قروچه در صورتی که شدید
باشد میتواند به لثهها فشار وارد کرده و آنها را عقب بزند.
سیگار کشیدن نیز عامل دیگری است که در عقب رفتگی لثهها
نقش دارد .پریودنتیت که یک بیماری مزمن لثه است باعث میشود
لثهها از روی دندان عقب رفته و فضاهای خالی تشکیل دهند .این
فضاهای خالی عفونت میکنند و وقتی این اتفاق میافتد میتواند
به بافت و استخوانی که دندانها را سر جای خود نگه میدارند آسیب
ُ
زده و آنها را شل و لق کنند .این عارضه حتی میتواند منجر به از
دست رفتن دندان شود.
درمان عقب رفتگی لثه
واقعیت تلخی است :وقتی لثهها شروع به عقب رفتن میکنند،
دیگر برنمیگردند .یعنی تشخیص و درمان عقب رفتگی لثهها در
ابتداییترین مرحله و پیش از اینکه بدتر شود ،ضروریست .بنابراین
اگر شک دارید لثههایتان در حال عقب رفتن هستند ،اولین کاری که

نتایجیکمطالعهنشانمیدهد:

باید بکنید این است که به دندانپزشک مراجعه نمایید تا علت عقب
رفتگی لثههایتان شناسایی شده و بهترین درمان به شما توصیه
شود.
با مرور روتین مراقبتهای روزانه دهان و دندانتان با کمک
دندانپزشک میتوانید به توقف عقب رفتگی لثهها در همان مرحله
اول کمک کنید یا در صورتی که در حال حاضر دچار چنین مشکلی
هستید ،جلوی بدتر شدن آن را بگیرید.
روتپلنینگواسکیلینگ
روت پلنینگ و اسکیلینگ از روشهای جرم گیری دندان هستند
که برای پاکسازی خط لثه از جرم و پالک و درمان بیماری لثه به کار
میروند .اسکیلینگ و روت پلنینگ یک روش غیرجراحی است
که در دو مرحله و توسط دندانپزشک انجام میشود .ابتدا همهی
پالکها و تارتارهای سخت شده رو و زیر خط لثه (جایی که لثه به
دندان میرسد) برداشته و پاکسازی میشوند .سپس دندانپزشک
یدهد که طی آن ریشه دندان را صاف و هموار
روت پلنینگ را انجام م 
میکندتالثهمجددابهدندانبچسبد.دندانپزشکممکناستطی
انجاماینمراحلازبیحسیموضعیاستفادهنمایدوشایدبهبیشتر
از یک جلسه درمان نیاز باشد.
بعد از درمان ،طبیعی است که لثه قرمز و متورم و دردناک باشد و
حساسیتشبیشترشدهباشد.دندانپزشکممکناست توصیهکند
دورهی کوتاهی از دهانشویه ضدمیکروب استفاده کنید تا از عفونت
پیشگیریشود.
معموال اسکیلینگ و روت پلنینگ برای رفع مشکل کافیاند اما
الزم است مرتبا جهت چکاپ به دندانپزشک مراجعه کنید تا مطمئن
شوید عقب رفتگی لثههایتان بهتر شده و در وضعیت بدتری قرار
نگرفتهاید .ضمنا باید بهداشت دهان و دندان را به خوبی رعایت کنید
تاازلثههایتانمحافظتنمایید.
پیشگیریازعقبرفتگیلثه
نکتهی بسیار مهمی که برای پیشگیری از عقبرفتگی لثه باید به
یاد داشته باشید این است که پالک دندان را به طور مرتب پاکسازی
کنید؛ازخمیردندانباکیفیتاستفادهکنیدوروزیدوباردندانهارا
مسواک بزنید .مسواک زدن منظم نه تنها کمک میکند از پوسیدگی
دندان جلوگیری شود بلکه ریسک ابتال به التهاب لثه نیز که میتواند
مشکالت جدی لثه ایجاد نماید کاهش خواهد یافت.
همچنین یادتان باشد هر سه ماه یک بار مسواکتان را عوض کنید.
کارشناسان میگویند یک مسواک از کارافتاده نمیتواند به طور موثر
پالک و باکتریهای دندان را پاک کند .استفاده از نخ دندان نیز
توصیه میشود زیرا کمک میکند پالکها از جاهایی که مسواک به
آنها دسترسی ندارد پاک شوند.
به بهداشت مناسب دهان و دندان اهمیت بدهید تا جلوی
مشکالت لثه گرفته شوند .از خمیردندان حاوی فلوراید که دارای
مواد آنتی باکتریال است استفاده کنید و مسواکتان باکیفیت باشد.
از دندانپزشکتان بپرسید چه نوع مسواکی مناسب شماست و از چه
تکنیکی برای مسواک زدن بهتر است استفاده کنید تا از مقدار پالک
دندانهایتان کم شده و از بیماری لثه جلوگیری شود.

تمام افراد پس از تزریق دز دوم واکسن
کروناآنتیبادیدارند

ً
نتایجیکمطالعهنشانمیدهدکهتقریباتمامیافراد ۱۴،روزپسازتزریقدزدوم
واکسنکرونایخود آنتیبادیدارند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی آن مدیکا ،محققان «کالج امپریال لندن» وIpsos
 ،MORIآخرین گزارش نظارت بر آنتی بادی خود را منتشر کردند که نشان می
ً
دهد تقریبا ۱۰۰درصد از افراد ۱۴روز پس از تزریق دز دوم واکسن های کرونا فایزر و
آسترازنکا،آنتیبادیمثبتهستند.
در این مطالعه بیش از ۲۰۷هزار و ۳۳۷نفر در انگلیس در فاصله زمانی میان ۱۲تا
 ۲۵مه ۲۰۲۱خود را با استفاده از یک تست انگشتی در خانه آزمایش کرده و آنتی
بادیهایکووید۱۹-رابهدنبالابتالبهعفونتطبیعیکرونایاواکسیناسیونردیابی
کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که پس از تزریق دز اول هر یک از این ٢واکسن کرونا،
نسبت افرادی که تست آنتی بادی مثبت داشتند در ۴تا ۵هفته پس از تزریق دز اول
به اوج خود رسید و سپس شروع به کاهش کرد اما این نسبت در افرادی که دز دوم
واکسنکرونایخودراتزریقکردهبودند،افزایشچشمگیریداشت.
یافته های این مطالعه بر نیاز همه افراد به دریافت هر ٢دز واکسن کرونا به منظور
برخورداری از بهترین شانس محافظت در برابر این بیماری با برداشته شدن
محدودیتهاتأکیدمیکند.
نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از  ۹۰درصد از افراد باالی  ۶۵سال از نظر
آنتی بادی مثبت بودند که در افراد باالی  ۷۵سال به  ۹۵درصد افزایش یافت و این
میزان در افراد  ۱۸تا  ۲۴ساله ۳۶ ،درصد بود .چرا که در زمان گزارش ،یک چهارم
پاسخ دهندگان ۱۸تا ۲۴ساله اظهار داشتند که یک یا دو دز از واکسن کرونای خود
را دریافت کرده اند در حالی که  ۹۹درصد از افراد باالی  ۷۵سال هر دو دز واکسن
کرونایخودرادریافتکردهبودند.
اززمانتهیهاینگزارش،برنامهواکسیناسیوندولتانگلیسبهمیزانقابلتوجهی
افزایشیافتهاست.
در حال حاضر بیش از نیمی از جوانان ۱۸تا ۲۴ساله در انگلیس تنها چند هفته
پسازبازشدنبرنامهواکسیناسیونکرونابرایاینگروهسنیدزاولواکسنکرونای
خود را دریافت کرده اند و تزریق دزهای دوم برای تمام افراد باالی ۱۸سال با کاهش
فاصلهزمانیمیانتزریقایندودزاز ۱۲هفتهبههشتهفتهافزایشیافتهاست.
متخصصجراحعمومی:

معاینهماهیانهبرایپیشگیریازسرطان
سینه ضروری است
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متخصص جراح عمومی گفت :گرفتاری اعضای خانواده درجه یک به سرطان
رحموتخمدان،مصرفداروهایهورمونیماننددارویضدبارداریومصرفسیگار
و الکل احتمال ابتال به سرطان سینه در زنان را افزایش میدهد؛ بنابراین بانوان باید
معاینهماهیانهراجدیبگیرند.
طبق گفته کارشناسان سرطان سینه یکی از شایعترین سرطان ها در میان زنان
است اما موضوع نگران کننده این است که در ایران ساالنه حدود ۱۵تا ۱۶هزار نفر
درگیراینبیماریمیشوند.
بدونشکعواملزیادیدرابتالیافرادبهاینبیمارینقشدارداماسبک زندگی
سالم و معاینه ماهانه تحت نظر پزشک برای جلوگیری از این بیماری شایع بی تاثیر
نیست.
درهمینخصوصدکتریسراجهانگیریروزیکشنبهدرگفتوگوباخبرنگارگروه
دانشگاه و آموزش ایرنا اظهار داشت :خیلی مهم است که خانم ها هر ماه خودشان
رامعاینهکنند.
وی توضیح داد :سرطان سینه اولین سرطان شایع در زنان است که اغلب عالئم
آن با توده مشخص می شود .زنان هرچه این توده را زودتر تشخیص دهند و زودتر به
پزشکمراجعهکنندطولعمرشانبیشترخواهدبود.
فلوشیپجراحیپستاندانشگاهشهیدبهشتیتصریحکرد:همهخانمهاازسن
 ۲۰سالگی به بعد باید یک روز را در ماه یعنی هفته اول بعد از عادت ماهانه و خانم
هاییائسهنیزیکروزثابتدرماهرابهمعاینهبافتسینهخوداختصاصدهند.
وی ادامه داد :خانم ها باید در نظر داشته باشند از سن ۲۵تا ۳۰سالگی یکبار در
سالتحتمعاینهمتخصصزنانیاجراحعمومیمعاینهشوندواز ۴۰سالگیبهبعد
سالییکبارماموگرافیانجامدهند.
جهانگیری اضافه کرد :حال اگر کسی در خانواده اش سرطان سینه داشته باشد
باید پنج سال زودتر از سنی که مادر یا خواهر یا بستگان درجه یک یا دو که مبتال به
سرطانشدهاند،بهپزشکمراجعهکردهواینامرراجدیبگیرند.
این جراح با بیان اینکه تغذیه نقش ثابت شده ای برای پیشگیری از سرطان سینه
نداردخاطرنشانکرد:استرس،مصرفالکلوسیگاربهعنوانفاکتورهایخطردر
اینبیماریبهحسابمیآیندامابدونشکسبکزندگیسالموتغذیهایکهدرآن
آنتیاکسیدانباشد،کیستهاودردناشیازآنرابهترمیکند.
وی اظهار داشت :در مجموع یکسری عوامل خطر وجود دارد که افراد را مبتال به
سرطانسینهمیکند.ازجملهگرفتاریاعضایخانوادهدرجهیک،سرطانرحمو
تخمدان ،مصرف داروهای هورمونی مثل ال دی و ضد بارداری که بیشتر از ۳سال
استفادهشود،افرادیکهدرسنپایینعادتماهانهشدهاندیادرسنباالهنوزیائسه
نشده اند چون در معرض استروژن بیشتری قرار گرفته اند و همچنین افرادی که
زایماننکردهیازایمانشانباالی ۳۵سالباشد،درنتیجهامکانابتالبهسرطانسینه
دراینافرادبیشتراست.جهانگیریبااشارهبهروشحفظبافتسینهدرهنگامبروز
سرطان خاطرنشان کرد :البته مدت ها است که این روش آمده و اگر کسی سرطان
سینه داشته باشد اما زود به پزشک مراجعه کند ،به طوری که سایز توده بزرگ نشده
و غده لنفی وی را نیز درگیر نکرده باشد می توان برای این فرد حفظ سینه انجام داد.
وی گفت :یعنی در این روش دیگر کل بافت سینه را به دلیل وجود غده برنمی
دارند و به همین دلیل حفظ عضو ،حال روحی بیمار بهتر باشد و احساس خوبی
داشته باشد .فوق تخصص جراحی پستان مجدد تاکید کرد :مهم است که حتما
خانمهامعاینهماهیانهتوسطخودراجدیبگیرندواز ۴۰سالگیبهبعد،سالییکبار
ماموگرافیوسونوگرافیراتحتنظرجراحعمومیانجامدهند.
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ایمانبررسیمیکند؛

میزان فوتی های ناشی از بیماری کرونا همچنان باالاست؛

انتقاد امیرآبادی از اعالم وضعیت
نارنجی در قم

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره باال بودن میزان فوتی های
ناشیازبیماریکرونادرشرایطکنونی،ازاعالموضعیتنارنجیبرایشهرقمانتقاد
کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در همایش تخصصی کارگروه های مشورتی و نظارتی
مجمع نمایندگان استان با بیان این که وضعیت قم از نظر کرونایی قرمز است بیان
کرد :وضعیت کرونایی استان با این تعداد از مرگ و میر نمی تواند نارنجی باشد.
وی با تصریح بر این که مسؤوالن باید با صداقت با مردم سخن بگویند به اهمیت
بسیار زیاد گسترش واکسیناسیون توجه داد و گفت :دانشگاه علوم پزشکی استان
باید همه سهمیه واکسن های تخصیص یافته به استان را برای واکسینه کردن مردم
استفاده کند تا امکان پیگیری مجدد سهمیه وجود داشته باشد ،ضمن آن که
خیرین درباره اضافه کار پرسنل دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان در
گسترشواکسیناسیون،پایکارهستند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی سپس به تشکیک برخی از افراد در
موضوع واکسن اشاره و خاطرنشان کرد :برخی از این افراد خود را طرفدار والیت و
انقالب می دانند که باید به آن ها گفت ،شاخص ترین مسئله در این موضوع آن
است که رهبر معظم انقالب شخصا اقدام به دریافت واکسن کردند ،بنابراین اگر این
افراد واقعا انقالبی و والیتمدار هستند ،باید در تأسی به سیره عملی حضرت آقا،
دست از این تشکیک ها بردارند.
امیرآبادی فراهانی همچنین اضافه کرد :کمک به بخش دولتی و دانشگاه علوم
پزشکیبرایتوسعهواکسیناسیونعمومیبااستفادهازهمراهیوهمیاریخیرین
و گروه های جهادی ،یکی از ضروریات امروز است که باید پیگیری و دنبال شود.
ویادامهداد:همهمردماستانبایدنسبتبهتشویقیکدیگربهواکسیناسیونعلیه
بیماری کرونا نیز همت گمارند تا استان قم به استان اول و نمونه در واکسیناسیون
تبدیلشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در عین حال از کارگروه بهداشت و
درمان مجمع نمایندگان استان خواست تا همچنان در موضوع مبارزه با کرونا بویژه
واکسیناسیون به عنوان ضرورت و نیاز روز استان و کشور ،پیشقدم و فعال باشد.
امیرآبادیهمچنینبااشارهبهضرورتارزیابیمدیراناستانیتوسطکارگروههای
مشورتی و نظارتی مجمع نمایندگان استان اذعان کرد :بر این اساس الزم است تا
اسامی مدیران متخصص ،متعهد ،مردمی ،ضدفساد و جهادی جهت معرفی به
نهادها و دستگاه ها آماده شود.
رئیسادارهکتابخانهحرممطهرحضرتمعصومه(س)خبرداد:

اهدای  4هزار و  700کتاب
بهکتابخانهحرمبانویکرامت

رئیس اداره کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت :در مجموع چهار
هزار و  727جلد کتاب در پنج ماهه نخست سال  1400به کتابخانه فاطمی اهدا
شده که از این تعداد پنج کتاب چاپ سنگی سربی ،هفت کتاب خطی و  893جلد
کتاب به زبانهای خارجی است.
محمد عباسی یزدی با اشاره به اهدا نزدیک به پنج هزار کتاب به کتابخانه فاطمی
در پنج ماهه نخست سال  ۱۴۰۰اظهار کرد :بخش اعظمی از منابع موجود در
کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) توسط مراجع عظام تقلید،
علما و فضال ،ناشرین و مؤلفین ،خیرین فرهنگ ساز و زائرین فرهنگ دوست به
کتابخانه آستان مقدس اهدا شده و میشود .وی گفت :در مجموع تعداد چهار هزار
و  ۷۲۷جلد کتاب در این مدت به کتابخانه اهدا شده که از این تعداد  ۵کتاب چاپ
سنگی سربی ۷،کتاب خطی و ۸۹۳جلد کتاب به زبانهای خارجی است.
رئیس اداره کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه(س) ادامه داد :در حالیکه در6
ماهه نخست سال ۱۳۹۹فقط ۵۹۸جلد کتاب چاپی به کتابخانه فاطمی اهدا شده
بود در سال جاری تنها در پنج ماهه نخست به غیر از کتب خطی و چاپ سنگی
سربی ،کتب چاپی اهدایی نزدیک به  ۸برابر سال قبل بوده است .وی با اشاره به
چندموردازمواردقابلتوجهدربیناهداکنندگانخاطرنشانکرد:بخشاعظمیاز
این کتابها توسط موسسات فرهنگی و ناشرین و حتی برخی از کتابخانههای مهم
و شاخص ،بانوان محترمه ،مؤلفان کتب و همچنین دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی اهدا شده است .عباسی یزدی افزود :در میان
اهدا کنندگان  ۱۵نفر مؤلف هستند که در میان آنها نام مؤلفهایی از کشورهای
عربستان و عراق هم وجود دارد و از جمله کتب خاص که میتوان به آن اشاره کرد
یک قرآن  ۶جلدی به خط بریل برای بخش ناشنوایان است .وی گفت :از کتب
اهدایی توسط موسسات فرهنگی و ناشران نیز میتوان به اهدای هزار و  ۱۱۲جلد
کتاب از جمله سه جلد چاپ سنگی و  ۴۶۸جلد کتاب به زبانهای خارجی توسط
کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران ،اهدای  ۲۶جلد کتاب از جمله یک جلد
خطی و دو جلد چاپ سربی توسط مؤسسه فرهنگی فرزندان روحالله ،اهدای ۲۴
جلد کتاب توسط مؤسسه قائد الغر المحجلین النجف االشرف و اهدای  ۲۰جلد
کتاب توسط مؤسسه نشر علوم االمام الصادق علیهالسالم اشاره کرد .رئیس اداره
کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه برخی از اهدا کنندگان
شخصی نیز کتب قابل توجهی به کتابخانه اهدا کردهاند ،گفت :با توجه به اینکه
کتابخانهآستانمقدسگنجینهایازقرآنهایچاپیداردبسیاریازمردمقرآنهای
چاپی که در منزل دارند به ویژه قرآنهای چاپی قدیمی خود را نیز به کتابخانه اهدا
کردهاند که تعداد این قرآنها هم قابل توجه است.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزشوپرورش استان قم:

برگزاری کالسهای حضوری درهر
شرایطیقابلقبولنیست

معاونآموزشابتداییادارهکلآموزشوپرورشاستانقمگفت:باتوجهبهتصمیم
ستاد ملی کرونا مبنی بر آغاز سال تحصیلی بهصورت مجازی ،برگزاری کالسهای
حضوری در مدارس استان در هر شرایطی قابل قبول نیست .مریم سادات پناهنده
 ،افزود :سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱از اول مهرماه امسال آغاز میشود و نحوه
برگزاری کالسها بهصورت مجازی خواهد بود .وی اضافه کرد :زیرساختهای الزم
در مدارس فراهم شده است و همکاران فرهنگی برای هر شکل از آموزش مجازی،
حضوری و یا ترکیبی آماده هستند .وی با بیان اینکه توزیع تراکم دانشآموزی در
سطح مدارس تکمیل شده ،ادامه داد :همه برنامههای جاری در آموزشوپرورش
بازنگری و بازنویسی شده است و فعالیتها از حضوری صفر به مجازی صفر تبدیل
شدهاست .پناهنده بیان کرد :سال گذشته برنامهای تنظیم شد و از اول شهریورماه
مدارس زمینه حضور فیزیکی دانش آموزان را در گروههای کمتر از  ۱۰نفر فراهم
کردند تا دانش آموزان با فضای مدرسه و معلم آشنا شوند .وی خاطرنشان کرد:
امسال به لحاظ وضعیتی که به دلیل شدت شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم،
حضور فیزیکی دانش آموزان مناسبت نیست و مدارس دولتی و غیردولتی اجازه
ندارند با هر آمار دانشآموزی ،کالسهای حضوری برگزار کنند .وی افزود :حتی
برنامهجشنشکوفههانیزبهصورتمجازیتدارکدیدهشدهودرروز ۳۱شهریورماه
با همکاری صداوسیما این برنامه بهصورت زنده برگزار خواهد شد که از طریق برنامه
شاد نیز قابل دسترسی است .معاون آموزشوپرورش قم اضافه کرد :مدارس نیز
موظفهستنددرقالبکلیپ،معلموفضایمدرسهرابهدانشآموزانمعرفیکنند.
مدیرامورخیرین،هدایاونذوراتآستانمقدسحضرتمعصومه(س)خبرداد:

برپاییموکبحرممطهر
در مسیر پیادهروی نجف به کربال

مدیر امور خیرین ،هدایا و نذورات آستان مقدس حضرت معصومه(س) از برپایی
موکب آستان در عمود  ۱۰۸۰در مسیر پیادهروی نجف به کربال خبرداد و گفت :به
واسطه این موکب ،عموم خیرین و مردم میتوانند در خدمترسانی به زائران اربعین
سهیمشوند.

فراموششدگان عرصه جنگ و دفاع مقدس

در حالی فیلم «درخت گردو» این روزها بر پرده سینماها قرار گرفته است و یکی از
موضوعهای این فیلم کودکان هستند که واکاوی فیلمهای جنگی و دفاع مقدس
نشان میدهد کودک و نوجوان ،قشر به حاشیه رفته و فراموش شده این بخش
هستند.
هرچند درباره رشادتها ،ایثارگریها و سختیهایی که رزمندگان و مردم کشور
در مدت زمان هشت سال جنگ داشتهاند ،آثار سینمایی کم ساخته شده است؛
اما فیلمهای جنگی که کودک و آسیبهای این قشر را در این مدت زمان به تصویر
تعداد اندک هم کمتر بوده است.
بکشد ،از این ِ
البته نمیتوان از برخی آثار موفق در این عرصه چشم پوشید اما به نمایش درآوردن
واقعیتها و آسیبهای جبرانناپذیر این قشر در جنگ در سینمای کشور مغفول
ماندهاست.
جشنواره سی و هشتم بود که فیلمی با ژانر دفاع مقدس به نمایش درآمد.
محمدحسین مهدویان «درخت گردو» را در حالی ساخته بود که مانند آثار
گذشتهاش به یک داستان واقعی از یک برهه تاریخی پرداخته بود .هر چند این اثر
بسیار تلخ و دردناک است اما با واکنش مثبت منتقدان مواجه شد و توانست سیمرغ
بلورین بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کند.
«درخت گردو» داستان مردی را را روایت میکند که در دوره بمباران شیمیایی
سردشت،خانواد هوفرزندانشدچارمشکالتشیمیاییمیشوند.بهتصویرکشیدن
رنجها و آسیبهای کودکان به اندازهای در این اثر تلخ است که چشم هر بینندهای را
گریان میکند .این اثر یکی از گزینههای مورد نظر برای معرفی به اسکار بود اما فیلم
«خورشید» برای اسکار انتخاب شد.
ش مطرح است که آیا سینمای ایران توانسته واقعیتها و پیامدهای جنگ
این پرس 
بر کودکان را به درستی به نمایش بگذارد؟
عالوه بر آن تا چه اندازه توانست ه رنجهای این قشر بیدفاع را به مدعیان حقوق بشر
در عرصه جهانی نشان دهد؟
در اینباره با کیوان امجدیان منتقد سینما و تلویزیون و فعال رسانهای گفتوگو
کردیم.
آسیبمعصومترینبخش اجتماع
از
پر
فضای
نمایش
ِ
امجدیان درباره فیلمهای جنگی که با محوریت کودکان ساخته شده است ،به
خبرنگار ایرناپالس گفت :فیلمهایی که در فضای هالیوود یا کشورهای دیگر ساخته
شدهاند ،همواره نگاه ویژهای به این موضوع داشتهاند و نظرشان به فضای پر از آسیب
و تلخی که برای معصومترین بخش اجتماع و جایگاهش میافتد ،جلب شده است.
در چنین شرایطی ،تضادی به وجود میآید که اگر بخواهیم در بستر قصه ،دنیای
داستان و فیلم به آن نگاه کنیم ،به اندازهای پررنگ است که ناخوداگاه نگاه بسیاری
از اهالی سینما را به خود معطوف میکند .به همین دلیل است که میبینید در
جهان فیلمهای به نسبت زیادی درباره این موضوع ساخته شده است؛ از «کودکان
هیروشیما» گرفته تا «کودکی ایوان» و  ...که هر کدام مربوط به بخشی از تاریخ جنگ
و حضور کودکان در این دورانهاست.
کودکان؛ وسیلهای برای افزایش درام
وی درباره توجه سینمای کشور به موضوع کودک و جایگاه آن در جنگ افزود :در
سینمای کشور ما هم تا چند سال گذشته این نگاه وجود داشته است از جمله در
آثاری چون «کودک و فرشته»« ،بازی بزرگان» ،سریال «گل پامچال» و  ...که دوربین
فضای پر از خشونت و تلخی را ضبط کرده و البته در کنارش تقدس و حماسه هم
وجوددارد.درمیانهمهاینهادوربین،معصومترینبخشراکهکودکانبود،برجسته
میکرد .به طور معمول حضور آنها به فیلمها جان میبخشید و باعث میشد ابعاد
احساسی در آنها پررنگ شود .البته در بیشتر فیلمهای ایرانی ،کودک شخصیت
اول یا یکی از شخصیتهای اصلی فیلم بود.
این منتقد با شرح مثالی درباره نگاه و استفاده ابزاری برخی از آثار سینمایی به
کودکان ،ادامه داد :در برخی از فیلمها که ما نمونه آنها را کمتر داریم ،حضور کودک
تنها برای به وجود آوردن بستری است که حس داستان را بیشتر کند و حماسه بیشتر
دیده شود .به عبارت دیگر شخصیت اصلی ،کودک نیست .بهتازگی فیلمی با عنوان
«یدو» هم ساخته شد که در میان فیلمهای دسته اول که نام بردم ،قرار میگیرد .اما
در سطح فیلمهای جهان معموال شکل دوم کاربرد کمتری دارد.
بسیاری بر این باورند که نباید از نمایش آسیب به کودکان در خط سرنوشتی که
داستان برای آنها نوشته شده است ،برای رسیدن به اهداف دیگری استفاده کرد.
برای مثال نباید به این شکل باشد که زمانی کارگردانی میخواهد داستان مردی را
روایت کند که قصد دارد دشمن را شکست دهد و برای اینکه دشمن را بد نشان دهد،
دشمن به کودکان حمله کند و آنها را را بکشد .به عبارت دیگر میگویند فیلمساز

نباید از کودکان به عنوان وسیله برای رسیدن به تهیج حس مخاطب یا افزایش درام
ماجرااستفادهکند.
وقتی که سینمای کودک به کما میرود
بررسیهای انجام شده نشان میدهد در دهه شصت و هفتاد فیلمهای دفاع
مقدسی موفقی که به کودکان پرداخته شده ،کم نداشتهایم .اما متاسفانه این روند
ادامه پیدا نکرد.
امجدیان در اینباره گفت :متاسفانه سینمای کودک حدود ۱۰سالی است به کما
رفته است و نه تنها در حوزه دفاع مقدس بلکه در هر حوزه دیگری سینمای کودک
به آن معنی که وجود داشت را نمیبینیم .حتی در گذشته برای اینکه فیلمسازها
برای ساخت فیلم کودک انگیزه پیدا کند ،یک تعداد سینما را مشخص کردند که
مخصوص فیلم کودک باشد ،اما متاسفانه جواب نداد .اندک اندک سینمای کودک
به کما رفت و تقریبا اثر شاخصی در این حوزه تولید نشد و هر از گاهی مراکزی مانند
فارابی بودجهای را به چند نفر میداد که برای جشنواره کودک چند فیلم بسازند که
فقط فیلمهای سفارشی بودند و بیشتر آنها نه مخاطب عام داشتند و نه مخاطب
خاص.
به گفته او ،طبیعی است که در چنین فضایی فیلمهایی دفاع مقدسی با محوریت
کودک هم قربانی میشوند و نمیتوانند رشد کنند .ساخت فیلمهای دفاع مقدسی
با محوریت کودک  ۱۲تا  ۱۵سال ادامه داشت .واقعا هر ساله چند فیلم خوب درباره
کودک تولید میشد .در برخی از این آثار منظر و زاویه دید ،دفاع مقدس بود و از این
حوزه به کودک نگاه میشد و فیلمهای درخشانی ساخته شد که مخاطبان عالقه
داشتند و با کاراکتر بچهها همذاتپنداری میکردند که اتفاقا آنها هم در ذهنها
ماندگارشدند.
رها کردن اصل کاریها
وی با بیان اینکه ما اصل کاریها را رها کردهایم ،درباره پیامدهای فراموشی نقش
کودک در آثار سینمایی نیز گفت :اگر قرار است به دفاع مقدس بپردازیم و درباره این
موضوع حرفی بزنیم ،کودکانی که این آثار و موضوعها بر ذهنشان حک خواهد شد
را کنار گذاشتهایم و آن دسته از فیلمها به حاشیه رفتهاند.
کودکان را رها کرد ه و برای بزرگساالن یا درباره بزرگساالن فیلم میسازیم .آن دسته
ازافرادومخاطبانیکهاتفاقامخاطباناصلیهستندکهسینمامیتواندآنهاراتربیت
کند و فیلمها روی ذهنشان تاثیر بگذارد را کنار گذاشتهایم .زمانی که میگوییم
سینماانسانتربیتمیکندبهاینمعنیاستکهموضوعهایسیاسی،اجتماعی،
تاریخی را میشود توسط سینما به کودکان آموزش داد و روی ذهنشان حک شود؛
در واقع اصلیترین کار را ما فراموش کردهایم.
فیلم تلخی که نقطه قوت هم دارد
اینمنتقددرخصوصفیلم«درختگردو»کهدرحالحاضربرپردهسینماهاست،
بیان کرد« :درخت گردو» فیلم بسیار تلخی است و زمانی این تلخی بیشتر اذیت
میکند که میبینیم در هر کدام از اتفاقات و نقاط منفی ،کودکان هستند که آسیب
میبینند.البتهواقعیتوبرشیازتاریخاست.باوجوداینکهبابخشهاییازاینفیلم
مشکل دارم و گویی در جاهایی به ناحق تاریخ تحریف شده و آن طور که واقعیت بوده
نشان داده نشده و برداشت شخصی نویسنده و کارگردان است؛ اما همین که به این
موضوع پرداخته شده ،کار خوبی است.
وی درباره نقطه قوت این اثر سینمایی افزود :این فیلم با همه تلخیاش یک نکته
مثبتی دارد و آن اینکه اجازه نمیدهدآن را رها کنیم .در واقع فیلم به اندازهای به
لحاظ ساختاری ،درام ،قصه فیلمنامه ،شخصیتپردازی و  ...قوی است که با
مخاطب ارتباطی برقرار میکند که به سختی میتوان از آن جدا شد .این اتفاق،
هنرمندی همه گروه سازنده فیلم را نشان میدهد نه فقط کارگردان و نویسنده.
در این اثر به یک مقطع و فاجعه بزرگ انسانی اشاره شده است و از آن آثاری است
که امیدواریم هیچ وقت از این اتفاقات نداشته باشیم که چنین فیلمهایی هم درباره
آن ساخته شود.
عرصه جهانی و غافل شدن از واقعیتهای جنگ
این منتقد در پاسخ به این پرسش که آیا توانستهایم واقعیتها و پیامدهای جنگ را
به شکل درست و واقعی به جامعه بینالمللی نشان دهیم؟ افزود :به هیچ وجه؛ این
حرف را کسی میزند که در دوران کودکیاش به جنگ نزدیک بوده و کامال خرابی،
ویرانی و از دست دادن را حس کرده است.
ما در کدام اثر توانستهایم چنین فضایی را به نمایش بگذاریم؟ حتی وجوه مثبت
این ماجرا یعنی وجوهی که در آن ایثار و مهربانی نشان داده شده است را هم
نتوانستهایمبهخوبینمایشدهیم.
وی افزود :کودکانی که در آثار ما به نمایش درآمدهاند ،فقط کودک کاریکاتوری
است که به طور نمونه میخواهد تفنگ بردارد و مانند بزرگساالن رفتار کند که از
واقعیت هم بسیار دور است .یا مثال کودکی است که فقط قربانی محض است و هیچ
واکنش ،حس و روحی ندارد .البته این کودکان تعدادشان در سینمای ما کم بوده
بسیار کم هم گویی عروسکی را نشان دادیم و کودک را به
است ،اما در همین تعداد
ِ
تصویر نکشاندیم .در فیلمهای جنگی ما به جای کودک ،عروسک گذاشتیم و تصور
مخاطباز کودکاندرفیلمهاعروسکیاست که ممکناستبه یادشان ماندهباشد.
وی تصریح کرد :ما به مردم خودمان هم این وجه از وقایع جنگ را به خوبی نشان
ندادیم که یک کودک در زمان جنگ چه حسی داشته ،چه اتفافی برای او افتاده و
ن والدین و اطرافیان،
در آن زمان مشغول چه کاری بوده است .تنهایی و از دست داد 
ویرانی خانهای که تا دیروز در آن بازی میکرد و امروز به جزء خاک چیز دیگری از
آن باقی نمانده است ،دیدن تانکهایی که کنارشان رژه میروند و مادرشان را با
خودشان میبرند و برادرش را میکشند را در کدام آثار دیدیم؟ اگر هم در جایی از این
ماجرا چیزی دیده باشیم فقط یک کاریکاتور بوده است.

نابرابری در دریافت حمایتها و آموزشهای بهداشتی و پرورشی؛

غبار دیجیتال بر چهره عدالت آموزشی
تداوم تعطیلی مدارس و گذران سال تحصیلی با تکیه
صرفبهآموزشمجازی،چالشهاینابرابریفرصتهای
آموزشی را افزایش میدهد .تاثیر نابرابری در برخورداری
از امکانات آموزشی ،پرورشی و بهداشتی بر رشد
دانشآموزان در شیوه آموزش مجازی ملموستر است.
یکسالونیمیمیشودکرونامانندبسیاریازحوزهها،
چهره مدارس کشور را هم تغییر داده است .این بیماری
از یک سال و نیم پیش قاتل هرگونه اجتماع کم حفاظتی
شدکهدستورالعملهایبهداشتیدرآنبهدرستیرعایت
نمیشد .مدارس از نخستین مراکزی بود در سراسر دنیا
تعطیلی را تجربه کرد .نگرانی در خصوص عدم رعایت
پروتکلها از سوی دانش آموزان پرتعداد و کم سن و
سال و شیوع بیماری ،اگرچه با اتخاذ تدابیر مشخص
در کشورهای مختلف جهان کاهش یافت و متعاقب آن
آموزش حضوری از سر گرفته شد ،اما در کشور ما هنوز این
مهم به انجام نرسیده است.
در حال حاضر از  ۲۰۷کشور جهان ،مدارس تنها در ۳۰
کشور به طور کامل تعطیل هستند که ایران هم یکی از آنها
است .در این میان مدارس در  ۱۰۷کشور باز است و ۷۰
کشور مدارس ترکیبی یعنی تلفیقی از آموزش حضوری و
مجازیراتجربهمیکنند.
این در حالی است که تکیه صرف بر آموزش مجازی
و تعطیلی مدارس ،فرصتهای دسترسی به عدالت
آموزشی را به صورت معناداری کاهش میدهد.
عدالت آموزشی زیر سایه فرصتهای
نابرابرآموزشمجازی
عدم دسترسی یکسان دانشآموزان به ابزارهای الزم
برای دریافت آموزش مجازی از جمله گوشی هوشمند
یا تبلت ،سطح تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر برابری
آموزشی را افزایش داده است .بسیاری از خانوادهها با
وضعیت اقتصادی ضعیف ،قادر به تهیه این ابزارهای
الکترونیک نیستند و آموزش و پرورش هم بودجه الزم برای

تامین این پیشنیازها را ندارد .در نتیجه درسال گذشته
برخی دانشآموزان که تعداد آنها کم هم نیست ،از دریافت
محتوای آموزش مجازی یا به عبارتی به کل از دریافت
آموزش مدرسهای بازماندهاند .بهمن ماه پارسال بود که
جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت اعالم
داشت :به پنج میلیون ابزار آموزش الکترونیک نیاز است
چرا که سه میلیون محصل از هیچ یک از ابزارهای آموزشی
برخوردار نیستند و از طرفی حدود  ۱۲درصد دانش
آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در
اختیار دارند .هنچنین عدم دسترسی یکسان به اینترنت،
به عاملی برای نابرابری آموزشی بدل شده است .برخی
خانوادهها قادر به تامین هزینههای سنگین اینترنت برای
فرزندانشان نیستند .گذشته از این ،برخی خانوادهها از
جمله خانوادههای عشایر به خاطر جابجاییهای فصلی
و عبور از مناطق مختلف از دسترسی پایدار به اینترنت
محروم هستند .سطح سواد دانشآموزان هم در شیوه
مجازی آموزش بیش از پیش به عاملی برای نابرابری
آموزشی بدل شده است .در سبک مجازی آموزش ،به
رغم تالش بسیار زیاد معلمان ،بخش مهمی از بار آموزش
و تکلیفخواهی بر دوش خانوادهها افتاده است .پدر و
مادرهایی با سطح سواد کم ،قادر به آموزش و رفع ایراد
دانشآموز یا حتی ارتباط موثر با معلم دانشآموز به منظور
رفعمشکلدرسینیستند.
نابرابری در دریافت حمایتها و آموزشهای
بهداشتیوپرورشی
دانشآموزان در مدرسه فقط درس نمیآموزند .در
شیوه آموزش مجازی ،دانشآموزان در دریافت آموزههای
اجتماعی و بهداشتی هم نابرابری را تجربه میکنند.
درپروژهتحقیقاتیبینالمللی«کودکانرانجاتدهید»
که در سپتامبر  ۲۰۲۰انجام شده هم به این مهم اشاره
شده است .این مساله درمورد انتقال آموزههای اجتماعی
ازجملهدستورالعملهایبهداشتیهمصحتدارد.

در شرایط پاندمی ،دسترسی به ارتباطات بهداشتی به
ً
طور خاصی حیاتی است .مدارس غالبا اطالعات مهمی
را درباره موضوعات مرتبط با بهداشت ،مانند چگونگی
پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی و بیماریها ،ارائه
میدهند .تعطیلی مدارس ،دسترسی کودکان به منابع
اطالعاتی مانند معلمان و دوستان را مختل میکند و آنها
را متکی به مراقبان می سازد تا به اطالعات بهداشتی
کووید ۱۹-آنها اعتماد کنند و این در مواردی که مراقبان
نخواهند یا نتوانند با فرزندان خود در مورد کووید۱۹-
ارتباط برقرار کنند ،سالمت خانواده را در معرض خطر
قرارمیدهد.
در این پروژه آمده است :این کودکان همچنین یادگیری
در مورد روشهای بهداشتی که مدارس اغلب آموزش
میدهند ،از جمله شستشوی منظم دست را  -که اقدامی
اساسی برای به حداقل رساندن خطر انتقال کووید۱۹-
است -از دست میدهند .مخصوصا کودکان بزرگتر که
ممکن است به رسانههای اجتماعی روی آورند که این امر
باعث افزایش خطر انتشار اطالعات نادرست میشود.
خانوارهایی که به اینترنت دسترسی ندارند ممکن است
هیچ اطالعاتی در مورد دنیاگیری ،از جمله اینکه چگونه
از خود محافظت کنند ،و در چه جاهایی در جستجوی
مراقبتهای بهداشتی و مشاوره باشند ،دریافت نکنند
 .در این میان مخاطراتی چون احتمال اشتغال کودکان
در خانوادههای کمبضاعت و حتی ازدواج کودکان و از
دست رفتن فرصت رسیدگی و پشتیبانی پرسنل مدرسه
بیش از پیش عدالت آموزشی را زیر سوال میبرد .این
در حالی است که آموزش حضوری یا ترکیبی ،با افزایش
تعامل و ارتباط چهره به چهره معلم و پرسنل مدرسه با
دانشآموزان ،فرصتهای متوازنتری را برای آموزش
دانشآموزان فراهم میکند و از بروز شکافهای بیشتر
و عمیقتر در آموزش و پرورش دانشآموزان جلوگیری
میکند.

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم تاکیدکرد :

لزومتبدیلنیازهایترافیکی
بهمطالباتاجتماعی

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با تأکید بر توانمندسازی حوزه اجرا در
مسائل ترافیکی شهر گفت :حضور جامعه مهندسین میتواند عالوه بر ارتقاء حوزه
اجرا ،نیازهای ترافیکی را از خواستههای اداری به خواستههای اجتماعی تبدیل
کنند.
مسعود طبیبی با تأکید بر اهمیت مطالعات جامع در حوزه حملونقل و ترافیک
اظهار داشت :علم حملونقل ،دانش جدیدی در کشور بوده و متأسفانه افراد
کارشناس و متخصص در این حوزه در الیههای پایینی تصمیمگیری قرار دارند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد حوزه مطالعات حملونقل در سالهای گذشته
در شهرداری قم گفت :در سالهای گذشته طرحهای خوبی ازجمله طرح جامع
حملونقل شهر قم،طرح جامع بار  ،طرح جامع دوچرخه ،طرح مطالعات پیادهروها
و دیگر طرحهای مطالعاتی در حوزه حملونقل صورت گرفته که جای تقدیر و تشکر
دارد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم ،جذب مشاوران متخصص در حوزه
مطالعات حملونقل را یکی از اتفاقات خوب در چند سال گذشته دانست و تصریح
کرد:متأسفانهمتخصصانومشاورانجایگاهواقعیخودرادراینحوزهپیدانکردهاند
و در چند سال اخیر جذب مشاوران متخصص تحول بزرگی در این بخش بوده است.
وی یکی از برنامههای در نظر گرفتهشده را ساماندهی بخش اجرا در حوزه
حملونقلاعالموخاطرنشانکرد:مسیریکهباانجاممطالعاتدرطرحهایجامع
آغاز شده با تیم جدید در مسیر اجرا ادامه پیداکرده تا فاصله بین مطالعه و اجرا را به
حداقلبرسانیم.
طبیبی سپس ضعفهای حوزه اجرا را یکی از مسائل مهم در حوزه حملونقل
عنوان کرد و ادامه داد :ساماندهی بخشهای مختلف در حوزه حملونقل نیازمند
نگاهی جدید بوده و باید در گام نخست از ظرفیت مهندسان حملونقل و ترافیک
استفادهکنیم.
وی اولویت حضور کارشناسان و مهندسان حملونقل را از بدنه شهرداری ذکر و ابراز
کرد :متأسفانه امروز سهم مهندسان حملونقل و متخصصان در حوزه اجرا مشخص
نبوده و جای این افراد خالی است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم الزمه افزایش کیفیت اجرای طرحهای
حملونقلی را حضور جامعه مهندسین حملونقل عنوان و یادآور شد :با ارتباط با
متخصصان و کارشناسان در سطح جامعه شهروندان نسبت به مسائل حملونقلی
حساس شده و حرکتی به سمت جلو در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.
وی در پایان با تأکید به لزوم تبدیل نیازهای ترافیکی به مطالبات اجتماعی تصریح
کرد :مطالبه آگاهانه مردم مسئوالن را به حرکت و تکاپو واداشته و درنتیجه نیازهای
ترافیکیازخواستههایاداریبهخواستههایاجتماعیتبدیلخواهدشد.
در گفتگو با کارشناس هواشناسی استان قم مطرح شد؛

خشکسالیعاملفعالشدن
کانون های گرد و غبار

کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به کاهش شدید بارندگی در سال آبی
جاری گفت :کانونهای گرد و غبار به دلیل خشکسالی بسیار حساس شد ه و با
کمترین میزان وزش باد شاهد غبار آلودگی در هوای قم هستیم.
سعید اسماعیلی با اشاره به وضعیت بارندگی در قم گفت :با توجه به جهت
وزش باد که از سمت شرق استان است و همچنین بیابانهای شرقی استان قم و
کانونهای گرد و غبار قم که به دلیل خشکسالی بسیار حساس شدهاند با کمترین
میزان وزش باد ما شاهد غبار آلود شدن هوای قم هستیم.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود :متأسفانه وضعیت جوی قم در چند روز
گذشته به گونهای است که صبحها که وزش باد مختصری در قم وجود دارد شاخص
آلودگی بین  ۱۴۰تا  ۱۵۰بوده است که برای گروههای حساس خطرناک است و در
بعد از ظهرها که وزش باد شدیدتر میشود متأسفانه شاخص آلودگی هوا به باالی
 ۳۰۰نیز رسیده است که برای تمامی گروههای جامعه خطرناک است.
وی با اشاره به ادامه داشتن این وضعیت در روزهای آینده تصریح کرد :با توجه به
حساس بودن کانونها گرد و غبار در قم دیگر نیازی به سرعت باالی وزش باد برای
آلودگی هوا نیست و فقط باید آمادگی الزم را در جهت آلودگی شدید هوا را داشت.
اسماعیلی با اشاره به ثابت بودن دمای هوای قم تا نیمه دوم هفته آینده گفت:
بیشینه هوای قم تا چند روز آینده بین ۳۹تا ۴۰درجه سانتیگراد و کمینه هوا نیز بین
 ۱۹تا  ۲۰درجه سانتیگراد در نوسان است.
وی تصریح کرد :ظهر یک شنبه میزان آلودگی هوای قم  ۱۴۸میباشد که برای
گروههای حساس نا سالم است و با توجه به افزایش سرعت باد شاهد افزایش آلودگی
هوا در بعد از ظهر یک شنبه خواهیم بود.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۳۸درصد از گروههای هدف در قم
واکسینهشدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم درباره وضعیت واکسیناسیون در قم گفت۳۸ :
درصد از گروههای هدف در قم واکسن تزریق کردهاند که این میزان از میانگین
کشوری باالتر است.
محمدرضا قدیر عصر شنبه در گفتگو با بخش خبری عصرگاهی سیمای مرکز قم
درباره وضعیت واکسیناسیون در قم گفت ۳۸ :درصد از گروههای هدف واکسن
تزریق کردهاند که این میزان از میانگین کشوری باالتر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به تزریق  ۵۳۵هزار و  ۷۴دوز واکسن کرونا
تا امروز گفت ۳۷۵ :هزار دوز نوبت اول و بیش از  ۱۶۰هزار نفر نیز دوز دوم واکسن
کرونا را تزریق کردهاند.
وی از اضافه شدن گروههای هدف جدید کرونا برای تزریق واکسن در روزهای آینده
خبر داد و گفت :با آغاز فرایند واکسیناسیون برای گروههای جدید تزریق واکسن با
سرعتمناسبیادامهخواهدیافت.
قدیر با اشاره به اینکه روند ابتالء و بستری در مراکز درمانی استان قم شیب نزولی
دارد گفت :متأسفانه تا  ۲هفته آینده پس از عبور از قله موج  ۵در استان قم موارد
فوتیهمچنانباالخواهدماند.
وی تجمع را یکی از مهمترین عوامل افزایش ابتالء به کرونا دانست و گفت :الزم
است که مردم همچنان با پرهیز از حضور در تجمعات و عادی انگاری کرونایی اجازه
اوج گیری دوباره کووید  ۱۹را ندهند.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم خبرداد

افزایشخدماتکارتشهروندی«قمکارت»

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم از پیوستن سورتمه و
تلهسیژ بوستان علوی به شبکه خدمات کارت شهروندی "قمکارت" خبر داد و گفت:
شهروندان ازاینپس میتوانند با استفاده از قم کارت عالوه بر سایر کاربردها ،از
سورتمهوهمچنینتلهسیژتازهتأسیسبوستانعلوینیزاستفادهکنند.
کورش محمد حسینی با اشاره بر اهمیت حرکت به سمت هوشمند سازی ،ارائه
سامانه شهروندی قم کارت را تسریع در این حرکت دانست و اظهار داشت :سامانه
قمیار و قمکارت در حال بهروزرسانی بوده و بهزودی بیشترین خدمات شهروندی از
طریق سامانه قمیار و قمکارت ارائه میشود.
وی خدمات قمکارت را فراتر از یک پرداخت الکترونیکی در حملونقل عمومی
دانست و ابراز کرد :برای قمکارت امکانات زیادی تعریفشده که بهتدریج شرایط
استفاده از آن فراهم میشود و به یک کارت هوشمند شهروندی تبدیل خواهد شد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم از امکان استفاده از
قمکارت در امکانات تفریحی در شهر خبر داد و تصریح کرد :باغ پرندگان نخستین
مکانی بود که امکان استفاده از قمکارت در آن فراهم شد و در حال حاضر سورتمه و
تلهسیژبوستانعلوینیزبهشبکهقمکارتپیوستند.

اقتصادی5
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چالشهای زنجیره تأمین و آسیب کسبوکارها؛ راهکار چیست؟

محدودیتهای ناشی از کرونا چالشهای زنجیره تأمین را بیش از پیش آشکار
کرد .در این میان بهنظر میرسد کسبوکارهای کوچک و نوپا بیشتر تحت تأثیر این
چالشهاقرارمیگیرند.
زنجیره تأمین ،شبک ه بین شرکتها و تأمینکنندهها برای تولید و توزیع کاال به
مصرفکنندگان نهایی است .مدیریت درست و نوآوری در زنجیره تأمین میتواند
از مسیر کاهش هزینهها هم به رقابتپذیری شرکتها بینجامد ،هم به سود
مصرفکنندگان باشد؛ زیرا میتواند مخارج پرداختی مصرفکنندگان را کاهش
دهد.
مدیریتزنجیرهتأمیندردوسطحشرکتهاواقتصادکالن،اهمیتپیدامیکند.
در سطح شرکت میتوان مدیریت زنجیره تأمین را بخش مهمی از فرآیند کسبوکار
دانست که در صورت مدیریت کارآمد میتواند هزینه شرکت را کاهش دهد و

سودآوری آن را بهبود دهد.
تکاالهایمصرفینقش
درسطحکالننیززنجیرهتأمینمیتوانددرکاهشقیم 
داشته باشد .در واقع افزایش کارایی زنجیره تأمین به معنای تحمیل هزینه نهایی
پایینتربهمصرفکنندگاناست.
کروناوچالشهایزنجیرهتأمین
در این میان همهگیری کرونا موجب شد چالشهای زنجیره تأمین بیش از پیش
آشکار شود .محدودیتهایی که در ماههای نخست همهگیری ایجاد شد از دو
مسیر ،زنجیرهتأمینرا تحتتأثیرقراردادو تولیدکنندگانو مصرفکنندگانرادچار
مشکلکرد.
نخست ،محدودیتهای درون کشوری و دوم ،محدودیتهای بینالمللی به
عاملی برای بروز برخی کندیها در تأمین مواد اولیه و واسطهای تبدیل شد و پس از

آن نیز ،مصرفکنندگان به دلیل همین محدودیتها ،امکان دسترسی به کاالهای
تولیدشدهرانداشتند.
با این حال ،تحوالت دیجیتال توانست به بخشی از چالشهای ایجاد شده پاسخ
دهد ،اما این همه واقعیت زنجیره تأمین در کشور ما نیست.
نظام توزیع و کسبوکارهای کوچک
بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسبوکار در بهار سال  ،۱۴۰۰ضعف نظام
توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار یکی از موانع پیش روی کسبوکارها در
سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات بوده است.
شاخص ملی محیط کسبوکار با استفاده از  ۷۰نماگر که شامل  ۲۸مؤلفه
پیمایشی و  ۴۲مؤلفه آماری است محاسبه میشود و «ضعف نظام توزیع و مشکل
در رساندن محصول به بازار» یکی از مؤلفههای پیمایشی این شاحص است که
با استفاده از دادههای پرسشنامه ،جمعآوری میشود .در هر یک از مؤلفههای
شاخص ملی محیط کسبوکار امتیاز ۱۰به معنای بدترین ارزیابی است.
بر اساس این گزارش ،کسبوکارهای نوپایی که ظرفیت تولیدی پایین و کارکنان
کمتری دارند ،بیشتر از سایر کسبوکارها از کاستیهای نظام توزیع آسیب
میبینند.
پیشنهادهاییبرایعبورازریسکهایزنجیرهتأمین
در گزارش ریسکها و استراتژیهای کسبوکار ایران در سال  ۱۴۰۰نیز یکی از
ریسکهای پیش روی کسبوکارهای کشور در پنج سال پیش رو ،زنجیره تأمین و
تولیدمعرفیشدهاست.
براساس این گزارش ،ریسک اختالل در زنجیره تأمین مواد اولیه به دلیل ادامه
محدودیتهای ارتباطی بین کشورها که در اثر همهگیری کرونا ایجاد شده ،ادامه
خواهدیافت.
شناسایی ریسکها و پایش مداوم اطالعات زنجیره تأمین در دوران بحران یکی
از راهکارهای پیش رو برای رفع مشکالت و غلبه بر چالشهای زنجیره تأمین است.
عالوه بر این ،جستوجو برای یافتن راهکارهایی با هدف جلوگیری از تأخیر در
دسترسی به مواد اولیه ضروری است.
پیشنهاد دیگر در رابطه با غلبه بر چالشهای زنجیره تأمین است .این راهحلها
میتوانند طیف گستردهای از اقدامات مانند شناسایی تأمینکنندگان جدید و نیز
اقدامات نوآورانهای مانند جایگزینی مواد اولیه باشند .در سطح شرکت نیز میتوان
مشارکت با دیگر شرکتها برای کاهش موانع زنجیره تأمین و نیز ایجاد تیمهای بین
واحدی برای تصمیمگیری شفاف و پایش مستمر را پیشنهاد داد.

چگونگیاندازهگیریتولیدناخالصداخلیکشورها؛

آمارهای بانک جهانی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی ایران
کاهش یافته اما آمارهای صندوق بینالمللی پول نشاندهنده
افزایش تولید ناخالص داخلی است .دلیل این تفاوت را باید در نرخ
چندگانه ارز جستوجو کرد که عالوه بر همه مشکالت داخلی،
سازمانهای بینالمللی را نیز در محاسبه تولید ناخالص داخلی
دچار اشتباه کرده است.
بحث درباره اندازه اقتصاد ایران و رتبه اقتصادی کشورمان در
مقایسه با سایر کشورها بار دیگر داغ شده است .اکنون این پرسش
مطرحشدهکهایراندرمقایسهباسایرکشورهاچهجایگاهاقتصادی
دارد؟
پیش از این کارشناسان اقتصادی با مراجعه به منابعی همچون
صندوق بینالمللی پول و بررسی آمارهای بهروز نشان دادند که اگر
تولید ناخالص داخلی( )GDPرا بهعنوان شاخصی برای مقایسه در
نظر بگیریم ،ایران بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود.
اکنون که اندازه اقتصاد ایران به موضوعی پر بحث تبدیل شده،
دلیلش انتشار آمارهای بهروز شده بانک جهانی است که بر اساس
آن تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال  ۲۰۲۰برابر با ۱۹۲
میلیارد دالر بوده است .این در حالی است تولید ناخالص داخلی
ایران در سال گذشته  ۲۵۸میلیارد دالر اعالم شده بود و بنابراین بر
اساس آمار جدید ،تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میالدی به
ً
سطح سال ۲۰۰۴بازگشته است .اما واقعا اقتصاد ایران تا این اندازه
کوچک شده است؟
چگونگیاندازهگیریتولیدناخالصداخلیکشورها
کارشناسان اقتصادی بسیاری از آمارها و شاخصهای مورد نیاز
خود را از مراجع معتبری مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول استخراج میکنند ،اما این سازمانها چگونه آمار کشورهای
مختلفرااعالممیکنند؟
مرجع آماری این سازمانها در واقع همان مراجع رسمی آماری
کشورهاست ،اما گزارشهای رسمی کشورها ،براساس پولی ملی
خودشان ارائه میشود .به طور مثال ،ایران ارزش تولید ناخالص
داخلی را بر حسب ریال ،ترکیه بر حسب لیر و چین بر حسب یوان
اعالممیکنند.

اندازه اقتصاد ایران چقدر است؟

برای اینکه آمارهای اعالمی هر کشور به دالر تبدیل و با دیگر
کشورها قابل مقایسه شود ،الزم است از نرخ برابری دالر استفاده
شود .به گفته یک کارشناس اقتصادی ،همین موضوع است که
میتواند باعث سردرگمی شود و اعتبار آمارهای اعالم شده را با
تردید روبهرو کند.
حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی در کانال تلگرامی
خود ،مقایسهای بین ارزش دالری تولید ناخالص داخلی ایران در
قبینالمللی
دومرجعآماریبینالمللییعنیبانکجهانیوصندو 
پول انجام داده است .بر این اساس ،آمارهای اعالم شده این دو،
ً
روندهایی کامال متفاوت را نشان میدهد.
براساس محاسبات صندوق بینالمللی پول ،تولید ناخالص
داخلی ایران به قیمت جاری در سال  ۲۰۲۰برابر با  ۶۳۶میلیارد
دالر بوده و این به معنای افزایش ۴۳درصدی تولید ناخالص داخلی
در سه سال گذشته است .اما همین شاخص توسط بانک جهانی
حدود  ۱۹۲میلیارد دالر اعالم شده و بر این اساس تولید ناخالص
داخلی ایران در سه سال گذشته  ۵۷درصد کاهش یافته است.

چراباوجوداینکهبانکجهانیوصندوقبینالمللیپول،آمارهای
خود را از مراکز رسمی داخلی دریافت میکنند ،شاهد اختالف
اعداد و ارقام اعالمی آنها هستیم؟
ارز چند نرخی سازمانهای بینالمللی را گمراه کرد
آذرمند دلیل این اختالف آماری را نظام چند نرخی ارز عنوان
کرده و در یادداشت خود توضیح داده« :صندوق بینالمللی پول ،از
نرخ ارز رسمی ( ۴۲۰۰تومان) و بانک جهانی از نرخ ارز آزاد استفاده
کرده و بدیهی است که هر دو شیوه با خطا همراه است .اختالف
بین برآورد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ،در سالهای
 ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲و همچنین در سالهای  ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷و ۱۳۹۹
مشاهده میشود که ناشی از نظام چند نرخی ارز و استناد مراجع
یادشده به یکی از دو نرخ رسمی یا نرخ آزاد است .به میزانی که
فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد افزایش یافته ،خطای محاسبه نیز بیشتر
شده است .شیوه درست محاسبه معادل دالری  ،GDPاستفاده
از نرخ ارز مؤثر و لحاظ کردن نرخهای مختلف بر حسب سهم آنها
از بازار است ».بر اساس محاسبات آذرمند ،تولید ناخالص داخلی

ایران در سال  ۲۰۲۰برابر با  ۴۹۸میلیارد دالر بوده و ایران بیست و
پنجمیناقتصادبزرگدنیاست.
مناسببودنتولیدناخالصداخلیبرایاندازهگیری
پیشرفتاقتصادی
شاخصهای زیادی وجود دارند که میتوان با استفاده از آن،
اقتصادهایمختلفرابایکدیگرمقایسهکردوهمچنیناقتصادیک
کشور را در طول زمان و در دورههای مختلف ،مورد مطالعه قرار داد.
ایرناپالس پیش از این در گزارشی با عنوان «رتبهبندی ایران در
اقتصاد جهانی ،براساس کدام شاخصهاست؟» جایگاه ایران را در
مقایسه با سایر کشورها از نظر تولید ناخالص داخلی ،تولید سرانه،
تورم ،توسعه انسانی ،رقابتپذیری و رفاه مورد بررسی قرار داده
است .با توجه به اینکه شاخصهای مختلفی برای بررسی عملکرد
اقتصاد وجود دارد ،این پرسش مطرح میشود که آیا شاخص
بحثبرانگیزی مانند تولید ناخالص داخلی ،برای اندازهگیری
پیشرفت اقتصادی قابل اعتماد است؟ ین پرسشی است که نیکال
سارکوزی رئیس جمهوری وقت فرانسه در میان بحران مالی ۲۰۰۸
مطرح کرد و از اقتصاددانانهایی مانند ژوزف استیگلیتز ،آمارتیا
سن که هر دو برنده جایزه نوبل اقتصاد هستند و نیز ژان فیتوسی،
اقتصاددان فرانسوی خواست تا به این پرسش ،پاسخ دهند .در
بخشی از نتیجه این فعالیت پژوهشی که در سال  ۲۰۱۰در کتابی
با عنوان «اندازهگیری نادرست زندگی ،چرا  GDPناجور است؟»
میخوانیم« :اکنون زمان آن رسیده است که نظام اندازهگیری ما
بهجای اندازهگیری تولید اقتصادی ،رفاه مردم را اندازهگیری کند...
اندازهگیری رفاه از آنجایی اهمیت دارد که شکاف فزایندهای بین
اطالعاتی که تولید ناخالص داخلی در برمیگیرد و آنچه که رفاه
مردم است ،وجود دارد ».نویسندگان این کتاب ،محدودیتهای
تولید ناخالص داخلی را بهعنوان معیار اندازهگیری رفاه به
خوانندگان نشان میدهند و از شواهدی استفاده میکنند که
ثابت میکند چگونه  ،GDPنابرابری اقتصادی را نادیده میگیرد،
چگونه وضع مردم حتی با افزایش متوسط درآمد میتواند بدتر
شود و چگونه پیامدهای محیط زیستی تصمیمهای اقتصادی کنار
گذاشتهمیشود.

درگفت وگو با یک کارشناس اقتصادی مطرح شد:

چگونه چوب الی چرخ تورم بگذاریم؟
یککارشناساقتصادییککارشناساقتصادیمعتقداستدولتمیتواند
با کنترل تورم بخش مسکن و تثبیت بهای خدمات در مدت یک سال تورم کل
را کنترل کند.
بیش از  ۲سال است که نرخ تورم در کشور روند صعودی را در پیش گرفته و
مهار آن به یکی از چالشهای اصلی دولت جدید تبدیل شده است .از آنجایی
که تورم به طور مستقیم بر معیشت مردم اثر میگذارد ،دولت مهار آن را اولویت
نخست خود قرار داده و تالش دارد با ابزارهای گوناگون تورم در کشور را کاهش
دهد.
«ابوالفضل پاسبانی» کارشناس اقتصادی درخصوص عوامل موثر بر افزایش
نرخ تورم گفت :در نگاه سطحی به موضوع تورم ،عرضه و تقاضا نقش مهمی
در این موضوع دارند و هر آنچه تعادل بین عرضه و تقاضا را برهم بزند ،موجب
افزایش تورم میشود .در واقع نحوه عمل بازار و عرضه و تقاضا بر میزان تورم
تاثیرگذاراست.
وی ادامه داد :نحوه تدبیر امور در کشور از دیگر عوامل موثر بر نرخ تورم است؛
برای نمونه وقتی برای انجام کار ساده اداری در دستگاههای مختلف زمان
طوالنی معطل میشویم و در این مدت هیچ ارزش افزودهای خلق نمیشود و
هزینههاهمچنانپابرجاستکهخودعینتورماست،میتوانبهیقینگفتکه

نحوه تدبیر امور موجب تورم میشود.
پاسبانی تصریح کرد :با کاهش بروکراسی اداری ،زمان افراد صرف فعالیت
اقتصادیمیشودوعرضهدراقتصادبهسمتجلوحرکتمیکند.اینموضوع
به کاهش تورم منجر میشود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به قوانین و مقررات حاکم به کشور برای کنترل
تورم ،اظهار داشت :با توجه به اینکه ما در کشور با تعدد قوانین و مقررات مواجه
هستیم ،در برخی موارد فرصتی برای جوالن دالالن ،محتکران ،قاچاقچیان و
سفته بازان به وجود میآید و باید منافذ سو ء استفاده از قوانین گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :فرهنگ عمومی جامعه باید درآمدهای
ناشی از احتکار ،قاچاق و سفته بازی را تقبیح کند تا افراد بهدنبال کسب درآمد
باسادهترینروشنباشند.
وی با بیان اینکه تورم بیماری شناخته شدهای است و درمان آن نیز مشخص
است ،گفت :دولتها باید از خود شروع کنند و ببینند چقدر تورم تزریق
میکنند .دولتها بر ای جلوگیری از تنشهای افزایش مالیات در جامعه،
مالیات تورمی میگیرند و از این طریق تامین مالی میکنند .البته بخشی از
تورم نیز جنبه روانی دارد و باید تالش کنیم با اتخاذ تدابیر مناسب ،انتظارات
تورمی مردم را کنترل کنیم.

این کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد به دولت جدید درخصوص کنترل
تورم در کشور گفت :دولت در قدم نخست بهای خدماتی همچون آب ،برق،
گاز و موارد دیگر را برای یک سال ثابت نگه دارد یا اینکه به جای افزایش حقوق
کارکنان خود به آنها سهام بدهد.
پاسبانی با اشاره به نقش مهم مسکن در سبد مصرفی خانوار گفت :بخش
عمدهای از تورم کشور مربوط به بخش مسکن است و دولت به کمک دیگر قوا
میتواند اقداماتی انجام دهد تا نرخ اجارهبهای مسکن و خرید و فروش خانه از
فرمولغیرتورمیتبعیتکند.
وی تصریح کرد :در کشور ما همه اقالم قیمتگذاری میشود بهجز مسکن
و افراد هرطور که تمایل داشته باشند خانه خود را میفروشند و بسیاری
سرمایههای خود را به جای اینکه وارد بخش تولید کنند ،به خرید خانه
اختصاص میدهند ،در نتیجه شاهد ۲.۵میلیون خانه خالی هستیم که حتی
اخذ مالیات از این خانهها نیز نتیجهای ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :وقتی هزینهها افزایش نیابد ،دیگر کسب
و کارهای مختلف اقدام به افزایش قیمت محصوالت تولیدی خود نمیکنند و
در نتیجه شاهد خواهیم بود که چوب الی چرخ تورم گذاشتهایم و مانع حرکت
رو به جلوی آن شدهایم.

آگهیمزایدهاتومبیل
آگهیمزایدهیکدستگاهخودرویسواریپژوPARSXU7بهشمارهشهربانی
891ه 47ایران  11مربوط به پرونده کالسه 139904030011000992 /1
بموجب پرونده اجرایی کالسه ( 139904030011000992 /1با شماره
بایگانی )9901069له :خانم سمیه شکری ،و علیه :آقای مهدی صالحی،
مستند سند ازدواج  1377/10/16-2193دفترخانه ازدواج شماره 21قم ،یک
دستگاه خودروی سواری پژو PARS XU 7به شماره انتظامی891ه 47ایران 11با
مشخصات ذیل واقع در پارکینگ لنگرود  ،متعلق به آقای مهدی صالحی بازداشت
گردیده و از طریق مزایده به فروش میرسد:
مشخصاتفنی خودروبراساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
سواری _ پژو_ PARS XU 7رنگ سفید_مدل _ 1393شماره
موتور0493001K124:شمارهشانسی144630EH6CA01NAAN:
توضیحاتموردمزایدهتوسطکارشناسرسمیدادگستری:
رویه آیینه جلو چپ شکسته و فاقد بود_به نظر قسمت عقب متمایل به چپ از
قبل ضربه خورده بوده است به طوریکه آثار جزئی در گلگیر عقب چپ رویت می
گردید و شیشه عقب در قسمت نوار شیشه آثار تعویض متصور بود.به علت عدم

وجود سوئیچ امکان بررسی کارکرد موتور و کیلومتر کارکرد وسیله میسر نبود و نیز
امکانبررسیشاسیوقوطیسرشاسیوسیلهازداخلمحفظهموتور(کاپوتجلو
) و از داخل صندوق عقب به وجود نیامد.آج الستیک های جلو حدودا  40درصد و
الستیکهایعقبحدودا 70درصدبهنظررسید.بیمهنامهشخصثالثبیمهآسیا
به شماره  3152070/99/001258تا مورخ  1400/08/10گزارش گردید.
کارشناس رسمی دادگستری آقای مجید کوالری خودروی مذکور را به مبلغ
 1/050/000/000ریال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی نموده است.
مزایدهخودرویمذکورازساعت 9صبحالی 12ظهرروزشنبه1400/07/03در
اداره اجرای اسناد رسمی قم ،واقع در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش کوچه -7
طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم-اداره اجرای اسناد رسمی
قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه  1/050/000/000ریال (یک میلیارد و
پنجاه میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده
ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز
 965108576100000002171323512006می باشد و حضور خریدار یا

نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب
صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف
مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل
استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد ودر این صورت عملیات
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ
ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با
بستانکارونسبتبهمازادبابدهکاربراساستوافقکتبیاقدامخواهدشدوچنانچه
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعداز
تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی وحق مزایده طبق
مقررات وصول خواهد شد .الزم به ذکر است که فیش واریزی بنام شرکت کننده در
مزایده می باشد( .م الف)14428
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم_مهدی روزخوش
تاریخ انتشار1400/06/22:

یک کارشناس بازار سرمایه  :به نسبت به سایر بازارها؛

بازار سرمایه در ۶ماه دوم سال بیشترین
بازدهی راخواهد داشت

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :معامالت بورس تا پایان شهریور ماه همراه با نوسان
خواهد بود اما طبق پیشبینیهای صورت گرفته ،انتظار میرود بازار سرمایه در  ۶ماه دوم
سال بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد.
«پیمان حدادی» به روند معقول معامالت بورس در وضعیت فعلی اشاره کرد و افزود :با توجه
به اینکه بازار سرمایه اکنون در موقعیت مناسب سرمایهگذاری قرار گرفته است اما همچنان
برخی از ریسکها ،تهدیدکننده معامالت این بازار هستد که میتوان از آنها به عنوان عامل
تغییر مسیر این بازار از روند صعودی یاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه وجود ریسک در روند بازار چندان اتفاق عجیبی در معامالت بازار
نیست،اظهارداشت:درهمهدورههایمعامالتیبازارسهام،شاهدوجودریسکهایمتعدد
در بازار هستیم و نمیتوان آن را به عنوان موضوعی موقتی تلقی کرد.
وجود همیشگی ریسک در معامالت بازار سرمایه
حدادی وجود ریسک در بازار را همیشگی اعالم کرد و گفت :میزان اثرگذاری ریسک در بازار
در دورههای مختلف متفاوت است؛ بنابراین سهامداران نباید از وجود ریسکهای بازار ترسی
داشته باشند و با ایجاد کوچکترین تغییری در روند معامالت بورس اقدام به فروش سهام و
رفتارهایهیجانیکنند.
بهگفتهاینکارشناسبازارسرمایه،ریسکهایتهدیدکنندهمعامالتبورسکهاکنونروند
این بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است ،ابهامات موجود در چند حوزه است که با رفع آنها
می توان شاهد افزایش سرعت در روند صعودی معامالت بورس باشیم.
برجام و مذاکرات وین مهمترین ریسک فعلی معامالت بورس
وی مهمترین ریسک فعلی بازار سهام را نگاه دولت جدید به سیاست خارجی در خصوص
موضوع برجام و مذاکرات وین عنوان کرد و افزود :باید دید نتیجه مذاکرات وین به چه صورتی
خواهد بود زیرا نتیجه نهایی آن می تواند با تاثیر متفاوت در روند بازار همراه باشد.
حدادی به افزایش اهمیت مذاکرات برجام نسبت به گذشته اشاره کرد و گفت :مباحثی که
در روزهای گذشته به نقل از آژانس بین المللی هسته ای در رابطه با فعالیت های صلح آمیز
کشور مطرح شده است ،اثرات مذاکرات وین را نسبت به گذشته بسیار بیشتر کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه برخی چنین تصوری را دارند که مذاکرات برجام
باعث کاهش قیمت ارز می شود و به مراتب بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود ،تاکید کرد :این
موضوع باید مدنظر سهامداران حاضر در بازار باشد که روند اصالحی بازار تحت تاثیر اتفاقات
رخ داده موقتی خواهد بود و بازار دوباره بعد از مدتی به مسیر اصلی معامالت خود باز می
گردد .وی افزود :در مقابل برخی معتقدند که ممکن است توقف در مذاکرات ادامه دار باشد
که این امر منجر به افزایش قیمت دالر و تاثیر مثبت بر روند بازار می شود.
رشد ۴۰درصدی شاخص بورس از زمان انتخابات تاکنون
حدادی با بیان اینکه بازار سرمایه خوشبینی زیادی را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری
ایران داشت که همین امر منجر به رشد  ۴۰درصدی شاخص بورس از زمان انتخابات تاکنون
شد ،گفت :از اینجا به بعد بازار در انتظار اقداماتی است که قرار است تیم جدید اقتصادی
کشور در دستور کار خود قرار دهند ،چراکه اتفاقاتی مانند قیمت گذاری دستوری از جمله
مسایلی است که به شدت بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در کنار این مسایل ریسک دیگری تهدید
کننده معامالت بازار نیست ،اظهار داشت :در مقابل ریسک های تهدیدکننده بازار با موضوع
عملیات خوب شرکت ها همراه هستیم که در میزان تولید ،فروش و قیمت روند باثبات و رو به
رشدی را شاهد خواهیم بود.
پیش بینی روند معامالت بورس
وی روند معامالت بورس را پیش بینی کرد و افزود :معامالت بازار سهام تا پایان شهریور ماه
به صورت نوسانی خواهد بود ،به نظر می رسد از ابتدای مهر ماه با انتشار گزارش شهریور
ماه شرکت ها در تولید و فروش شاهد افزایش ارزش معامالت ،سپس رشد قیمت ها و عبور
شاخص بورس از محدوده یک میلیون و  ۶۰۰هزار واحدی باشیم.
مقایسه سرمایه گذاری در بورس با دیگر بازارها
حدادی روند معامالت بورس را با دیگر بازارها را به لحاظ بازدهی مورد مقایسه قرار داد و
گفت :طبق پیش بینی های صورت گرفته ،انتظار می رود بازار سرمایه در  ۶ماه دوم سال
بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در معامالت این روزهای بازار استراتژی صبر در
خرید بسیار مهم است ،گفت :شرکت ها باید برای سرمایه گذاری در این بازار در ابتدا موقعیت
شرکت ها را از لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار دهند و در شرکت هایی که با فاکتورهای خوبی
همراه هستند و سودآوری آنها ادامه دار است اقدام به سرمایه گذاری کنند اما سهامداران باید
آن سهم را در زمانی که قیمت آن در مدار اصالحی قرار گرفته است ،شناسایی و خرید کنند.
مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمیخبرداد:

درآمد ۳.۷میلیارد دالری خط لوله اتیلن
غرب تا سال ۱۴۰۴

مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمیبااشارهبهاینکهتاسال ۱۴۰۴تزریقاتیلنبهخط
لوله اتیلن غرب به ۳.۵میلیون تن در سال افزایش مییابد ،گفت :ارزش فروش محصوالت نیز
تا سال  ۱۴۰۴به  ۳.۷میلیارد دالر افزایش خواهد داشت.
«بهزاد محمدی» روز یکشنبه در مراسم امضای قرارداد راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب
کشور ،با اشاره به اینکه این قرارداد قراردادی منحصر به فرد است ،ادامهداد :نخستین بار
است که این حجم به بخش خصوصی واگذار میشود.
وی افزود :خط لوله اتیلن غرب ،اتیلن تولیدی از عسلویه را تا تبریز منتقل میکند تا توسعه
در غرب کشور محقق شود .محمدی تاکید کرد :زمانی که شرکتهای پتروشیمی واگذار
شد بخشی که باقی ماند ،شرکت اتیلن غرب بود و خطی که دولت ساخته بود توسط بخش
خصوصی بهرهبرداری و راهبری میشد .وی گفت :نهادهای نظارتی انتقاد می کردند که چرا
خط دولتی در دست بخش خصوصی است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،تالشهای زیادی انجام شد اما به دلیل
مقاومتشرکتبخشخصوصیموفقنبود.
وی افزود :از سال  ۹۷حرکت منسجمی آغاز شد تا این حق به دولت بازگردد و در ابتدای
سال ۹۹خطی که برای دولت بود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شد.
محمدی ادامهداد :در ماههای گذشته با وجود سنگینی کار و خط لولهای  ۲هزار و ۱۰۰
کیلومتری ،اسناد مناقصه آماده و برنده آن مرداد امسال انتخاب شد و پس از یک دهه تالش
شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانست مالکیت و بهره برداری از این خط را به عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه تا کنون ۱۱میلیون تن اتیلن به خط لوله اتیلن غرب تزریق و به شرکت های
پتروشیمی این مسیر تحویل شده است ،گفت :ارزش فروش محصوالت این خط  ۲میلیارد
دالر در سال است .محمدی اظهار داشت :در افق  ۱۴۰۴تعداد مجتمع های زیرمجموعه
خط اتیلن غرب از ۱۳مجتمع فعلی به ۲۱مجتمع افزایش پیدا کرده و ظرفیت تزریق اتیلن به
خط لوله به  ۳.۵میلیون تن میرسد .به گفته وی ،ارزش فروش محصوالت نیز تا سال ۱۴۰۴
به ۳.۷میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
وزیر راه و شهرسازی:

مردم نگرانی درباره مسکن نداشته باشند

وزیر راه و شهرسازی ،قانون جهش تولید مسکن را قانونی راهبردی برای خانهدار شدن مردم
دانست و گفت :مردم در خصوص تامین مسکن نگرانی نداشته باشند.
«رستم قاسمی» در پیام توئیتری نوشت :قانون جدید (قانون جهش تولید مسکن) به ما
اجازه خوبی داده است که در آن زمین ،وام و کمکهای مناسب به مردم ارائه دهیم تا صاحب
خانهای مناسب و در خور شأن یک ایرانی شوند .وی تاکید کرد :خدمتگزاران شما در وزارت
راه و شهرسازی شبانهروز تالش خواهند کرد که مردم نگرانی در خصوص مسکن خود نداشته
باشند .آیتالله سید ابراهیم رییسی ،رییسجمهوری از تدوین طرح ویژه مسکن خبر داده و
گفته است :ساخت سالیانه یک میلیون دستگاه مسکن در دستور کار خواهد بود .همزمان
مجلس نیز طرح حمایتی با عنوان جهش تولید مسکن تصویب کرد که پشتوانه اجرای طرح
دولت است .در همین زمینه کارشناسان به عقبماندگی سالیانه ساخت  ۷۰۰هزار واحد
مسکونی در کشور اشاره میکنند و معتقدند :ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ،در
صورت تامین زمین و منابع مالی ،قابل اجرا است .وزیر راه و شهرسازی پیشتر نیز گفته بود:
توانایی الزم برای ساخت یک میلیون مسکن در هر سال وجود دارد و میتوان در طول دوره
این دولت ،چهار میلیون مسکن را عرضه کرد.
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هالل نابی که ازمیان ما رفت؛

درسوگ یگانه ای که یگانه بود

ایمان  /رضا ملکی
به زمانهای دورفوتبال قم سفر
می کنیم درمیان خیل عظیم
بازیکنان مستعد وجویای نام
فوتبالی دهه  60فوتبال والیت
تک چهره های بودند که هم
درمسیرورزشتوانابودندهممسیر
انسانیت واخالق را تعریفی دیگر
داشتند.
پسرجوانی اززمین چمن
سبزهالل احمر به فوتبال قم
معرفی گردید که بعدها سرآمد
تکنیک واخالق درمستطیل سبز
شناخته شد نام وفامیلش مهدی
یگانه بود درخط هافبک وآتش
تیم هالل احمر چونان شیرغرشی

خروشانداشت.
خستگی ناپذیر وآزاردهنده خط دفاعی حریفان-هرمربی آرزوی داشتن چنین
بازیکنی رادر تیم خود داشت-بازوبند کاپیتانی تیم شایسته هالل احمردرحالی
بربازوان پسرخوب فوتبال مابسته شد که ازهرجهت شایسته اش بود.تیمهای
منتخب قم و بسیج چندسال از وجودش بهره مند بودند و خاطره بازیهای ماندگار
وجذاب وی برای کسانی که با فوتبال قم خاطره دارند هنوز دراذهان باقی است.
اما آنچه مهدی عزیزما را از دیگر دوستان وهمبازیان خود متمایز اخالق و منش
پهلوانی او در زندگی و در زمین سبز بود.
درطولسالهاحضورشایستهدرباالترینسطحفوتبالیقمبهعددانگشتاندست
کارت زرد دریافت نداشت و از داوران سیاه جامه آن زمان فوتبال قم که درباره اش
می پرسی میگویند ازفرمانده مقتدر وفرشته ای مهربان درون زمین بود که خیال
همه داوران از بابت او در بازیهای انجام شده راحت بود.
بزرگان تیم هالل احمر از او بعنوان یک هاللی ناب یاد می نمایند و میگویند
تیمهایبسیاریبدنبالمهدییگانهبودندپیشنهادمالیخوبیهمبهاوشدامااوبه
عشق پیراهن زرد رنگ هالل احمر سالها بازی کرد.
وفاداربودوباهمهنداریهاوسختیهاساختتابعنوانالگویمعرفتواخالقهمواره
زبانزد عام وخاص گردد.مهدی جان در بدنه آموزش وپرورش بعنوان دبیر ورزش
سالها منشا خدمات خیر شد.نوجوانان شایسته ای که درکالسهای ورزش از طرف
اوبه فوتبال قم معرفی شدند وبعنوان یک استعداد یاب ممتاز درمیان اهالی فوتبال
شناخته میشد .وی درمسیر معنوی نیز پله های موفقیت و در زهد وپاکی واخالق را
پیمود ودر چندبار سفر زیارتی حج بعنوان خادم زائرین خانه خدا خدمات بی ریا و
شایسته ای داشت که جمع امتیازات مثبت وی در زندگی راکامل می نمود مهدی
یگانهدرتیمپیشکسوتانهاللاحمرسالهافرماندهمردانقدیمیتیمشبودآخرین
حضورپررنگ اودراستادیوم شهید حیدریان مربوط به بازی دوستانه باتیم خوب
وشایسته صنعت نفت قم بود که به یاد درگذشتگان فوتبالی دوتیم برگزارشد وبعد از
آن خبررسید که مهدی جان در دام این بیماری منحوس گرفتار گردیده است.ترس
از رفتن به بیمارستان وقرنطینه نمودن خود در منزل بعداز گذر  20روز ازشروع این
بیماری و نهایتادرگیرشدن  70درصد ریه وی به این ویروس لعنتی باعث گردید تا
 ICUبیمارستانشهیدبهشتیآخرینمنزلگاهمهدیعزیزماقلمدادگردید.
3روز تنفس سخت با دستگاه اکسیژن نهایتا تحمل این مرد دوست داشتنی
رابه نقطه صفر رساند تا سبکبال و آسوده به دیار معشوق خود خداوند حکیم
رهسپارگردید.خبرآسمانی شدن مهدی به سرعت در صفحات مجازی چرخید.
اشکها سرازیرشد وچهره ها عبوس وغمناک گشت .دوستانش برای آخرین وداع
با او اجتماعی شکوهمند رادر بهشت معصومه(س) رقم زدند.تاریخ این آرامستان
در شرایط کرونایی استقبالی این چنین از انسانی آسمانی شده را تجربه نکرده بود.
جویباراشکها ازچهره های مردان فوتبالی سرازیرشد تا مهدی عزیز ما آسوده بال
درمیان خاک نرم جای گیرد وقلب پاکش که ازتپش ایستاد با تپشی مجدد درزندگی
برزخی نظاره گر دوستان ویاران قدیمی اش باشد و دعاگوی همه دوستدارانی باشد
کهدرغمرفتنشاشکخونریختند.عصرجمعهنیزجمعیتکثیرحاضردرقطعه37
نام آوران که آدرس جدید مهدی یگانه عزیزما میباشد گردهم آمدند و مراسم هفتمین
روز رفتنش راگرامی داشتنداند .این مصیبت بزرگ رابه پدر بزرگوارمهدی عزیز حاج
غالم یگانه و براداران وی حسین  ،محمدو حسن و دو فرزند برومنداش تسلیت می
گویم وبرای این عزیزان برای تحمل این غم از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم.
«مهدی جان درسرزمین پاک عروجیان دعاگوی همه دوستداران خود باش».

سخنیبامدیریتسازمانآرامستانبهشتمعصومه(س)قم؛

ضرورت نگاه ویژه به قهرمانان سفرکرده
درقطعه نام آوران ورزش

ایمان  /رضا ملکی
سید جواد حسینی نامی آشنا در مستطیل سبز میباشد،شخصیتی که خدمات
شایسته اش در مجموعه هالل احمر وتالش پنجاه ساله اش در فوتبال قم همواره
مورد تقدیر واحترام اهالی فوتبال قرار گرفته است .او به بعنوان پدرتیم هالل احمر
محسوب می شود وبازیکنان این تیم به نوعی فرزند ورزشی وی قلمداد میگردند
درحاشیه خاکسپاری یکی از فرزندان برومندش مهدی یگانه با چشمانی
اشکباروبغضی شدید به اتفاقات چند روز ورزش قم اشاره داشت.
آسمانی شدن چهره های دوست داشتنی ورزشقم،سیدجعفرمدرسی،
ناصرشریفی  ،سید جعفر موسوی  ،اکبرپرنیان ،عباس معصومیان،اصغر
زرگر،ناصرمحسنی  ،پلهوانی و بسیاری از عزیزان دیگری که دردو سال گذشته
از بیماری کرونا به دیار باقی سفر کردند همه حوادث تلخ و ناگواری بود که دامن
جامعه ورزش ماراگرفت  .حاال هم گلی از بوستان پاک ورزش قم به دیار باقی
شتافت که گل بازیکنان تیم از لحاظ معرفت و اخالق بود.من می توانم مهدی یگانه
را یگانه فوتبال قم از لحاظ اخالق ومنش وانسانیت تعریف کنم-میتوانم او را یک
هاللی با تعصب وناب تعریف نمایم که متاسفانه از دستمان رفت و اهالی فوتبال را
مجدد داغدار ساخت .استادحسینی اشاره ای به مدیریت محترم آرامستان بهشت
معصومه(س)مینمایدومیگویدتشکریویژهدارمازمسئوالنعزیزاینآرامستانکه
درچند نوبت عزیزان ورزشی مارا در قطعه 37نام آوران پذیراشدند امادربعضی موارد
بروکراسی اداری مشکالتی دردفن این عزیزان خصوصا اصغر زرگرعزیزبوجود آورد
که به عقیده من نگاه بهتری را از جانب مدیریت این مجموعه برای نام آوران ورزش
قم می طلبد چرا که این عزیزان سفر کرده سرمایه های ورزش قم بودند.
وی افزود :عزیزانی بودند که نامشان ویادشان در اذهان اهالی ورزش باقی ومورد
احترام می باشد با کمی صبرو گذشت میتواند تسهیالت مسیر کفن و دفن این
عزیزان رابهترهموار سازد .استاد حسینی در پایان صحبتهای خود به تالش های
ارزنده منعم مدیرکل شایسته ورزش و جوانان استان قم وعلی آنسته مسئول بسیج
ورزش اداره کل،حسینی نژاد مسئول انجمن پیشکسوتان وهمه عزیزانی که به
نوعی درخاکسپاری این عزیزان در قطعه نام آوران تالش داشتند اشاره داشت
وگفتبینهایتسپاسگزارمحبتهایاینعزیزانهستم.

استقالل  -الهالل؛ دو تیم با شرایط متفاوت

تیمهای فوتبال استقالل ایران و الهالل عربستان که سالهاست رقابت سنتی
قارهکهنرابرگزارمیکنندباشرایطیکامالمتفاوتبهمصافهممیروندامابرتری
محسوس با آبیهای ایران است.
یکی از حساسترین بازیهای باشگاهی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا که روز  ۲۲شهریور در امارات برگزار میشود ،دیدار بین دو تیم
استقالل و الهالل عربستان است.
این دوازدهمین تقابل دو تیم در آسیا میباشد .این دیدار از آنجایی اهمیت پیدا
میکند که هر دو تیم سابقه قهرمانی آسیا را در کارنامه دارند و از پرافتخارترین
تیمهای آسیایی به حساب میآیند .استقالل و الهالل پیش از این ۱۱بار با یکدیگر
دیدار داشتهاند که در دیدارهای گذشته کفه ترازو بیشتر به سود آبی پوشان تهران
سنگینی کرده و آنها برتری نسبی نسبت به آبی پوشان سعودی دارند.
در  ۱۱بازی گذشته دو تیم ،استقالل  ۵و الهالل  ۴بار پیروز شدهاند و  ۲بار هم
بازی دو تیم به تساوی کشیده است .آبی پوشان ایران در این بازیها  ۱۱و آبی
پوشان عربستان ۱۰بار گلزنی کردهاند.
آغازتقابلهاباپیروزیعربستان
نخستین دیدار دو تیم که در سال  ۱۹۹۱انجام شد ،با پیروزی تیم عربستانی

همراه بود .این دیدار در مرحله گروهی جام باشگاههای آسیا در سال  ۹۱برگزار
شد و استقالل که مدافع عنوان قهرمانی آسیا بود ،در این دیدار با یک گل مغلوب
حریفعربستانیشد.
دیدار دو تیم در فینال همان دوره مسابقات تکرار شد و در حالی که بازی در
پایان  ۱۲۰دقیقه با تساوی یک-یک به پایان رسید ،در ضربات پنالتی باز هم تیم
عربستانی بود که به پیروزی رسید تا نخستین قهرمانی آنها در آسیا ثبت شود و
استقالل که قهرمان فصل گذشته رقابتها بود ،به نایب قهرمانی این دوره بسنده
نماید.
پژمان منتظری با ۲گل ،بهترین گلزن استقالل به الهالل
اولینپیروزیاستقاللباگلزنیفرهادمجیدی
نخستین پیروزی استقالل در چهارمین تقابل دو تیم به دست آمد .آبی پوشان
که در مرحله گروهی مسابقات فصل  ۹۹-۹۸آسیا که به صورت متمرکز در شهر
العین امارات برگزار میشد ،توانستند در نخستین دیدار خود در حالی با نتیجه ۲
بر یک از سد الهالل عبور کنند که بیش از یک نیمه را به دلیل اخراج رضا حسن
زاده ۱۰ ،نفره بازی کردند.
در این دیدار ابتدا فرهاد مجیدی در نیمه اول برای استقالل گلزنی کرد و سپس

مهدیپاشازاده:

ندود،کان و لئوناردو در پست معاون ورزشی نقش مهمی دارند

معاون ورزشی باشگاه استقالل گفت:پاول ندود در یوونتوس ،اولیور کان در بایرن مونیخ و لئوناردو در پاری سن ژرمن همه
در پست معاون ورزشی باشگاه های خود نقشی تعیین کننده دارند.
مهدی پاشازاده  ،در خصوص انتخابش به عنوان معاون ورزشی باشگاه استقالل اظهار داشت :خیلی خوشحالم که در
این شرایط می توانم به استقالل خدمت کنم .استقالل خانه من است و از اینکه بتوانم به هر شکلی به تیمی که در آن بزرگ
شده ام خدمت کنم خوشحال می شوم.
وی افزود :از روز گذشته تعداد زیادی از هواداران را در کوچه و خیابان دیده ام و خیلی ها ابراز لطف داشتند ،امیدوارم
بتوانم به بهترین شکل ممکن به استقالل خدمت کنم.
بازی استقالل و الهالل برای هر دو تیم سخت است
معاون ورزشی باشگاه استقالل در خصوص اینکه آیا شرح وظایف وی در باشگاه مشخص شده است یا خیر عنوان کرد:
واقعیت این است که این پست در فوتبال ایران تعریف نشده است .در اکثر باشگاه های معتبر دنیا معاون ورزشی نقشی
تعیین کننده دارد .مثال پاول ندود در یوونتوس ،اولیور کان در بایرن مونیخ و لئوناردو در پاری سن ژرمن همه معاون ورزشی
باشگاه های خود بوده و هستند.
پاشازاده تاکید کرد :در ایران هم این پست باید به خوبی جا بیفتد .هدف من این است که کارها خوب پیش برود .قطعا
اگر هماهنگی خوبی به وجود بیاید باشگاه و تیم روی نوار موفقیت گام بر خواهند داشت.
وی در خصوص دیدار استقالل و الهالل عنوان کرد :بازی برای هر دو تیم سخت است .الهالل تیمی قدرتمند در سطح
اول فوتبال قاره محسوب می شود اما فراموش نکنید استقالل هم تیمی پرآواره است .من امیدوارم بازی خوبی از آب در
بیاید و بهتریین نتیجه برای تیم ما کسب شود.

سیروس دین محمدی دومین گل آبی پوشان را به ثمر رساند و در نهایت استقالل
تهران که با هدایت ناصر حجازی در آن بازی به میدان رفت ،با نتیجه ۲بر یک پیروز
شد که این اولین پیروزی آنها در تقابل دو تیم بود .استقاللیها در پایان آن فصل از
جام باشگاههای آسیا به دیدار نهایی راه یافتند اما در فینال با نتیجه ۲بر یک مقابل
جوبیلو ایواتا شکست خوردند و به نایب قهرمانی آسیا رسیدند.
پرگلترینبازی
پرگلترین دیدار دو تیم در فصل  ۲۰۰۲-۲۰۰۳آسیا برگزار شد .دو تیم در مرحله
گروهی این دوره از بازیها در شهر العین امارات به مصاف هم رفتند که این بازی
 ۵گل داشت و سهم تیم عربستانی  ۳گل بود تا در پرگلترین بازی دو تیم ،الهالل
با نتیجه  ۳بر  ۲پیروز شده باشد .در این بازی یدالله اکبری و علی سامره برای
استقالل گلزنی کردند و الهالل با درخشش و هت تریک پاتریک سوفو مهاجم
کامرونی خودش به پیروزی رسید.
 ۳پیروزی در  ۳بازی آخر برای استقالل
با اینکه آخرین بازی دو تیم که در سوم اردیبهشت  ۹۸برگزار شد با پیروزی یک بر
صفر تیم عربستانی به پایان رسید ،اما نتیجه  ۴تقابل اخیر استقالل و الهالل با ۳
پیروزی برای استقالل و یک پیروزی برای الهالل همراه بوده تا این آمار نیز به سود
شاگردانمجیدیباشد.
بهترینوآخرینگلزناستقالل
آخرین بازیکن استقالل که موفق به باز کردن دروازه تیم الهالل عربستان شده،
پژمان منتظری است .مدافع میانی و سابق آبی پوشان در دقیقه  ۳۰دیداری که
در تاریخ  ۱۹فروردین  ۹۸در قطر برگزار شد دروازه الهالل را باز کرد تا آبی پوشان
با نتیجه  ۲بر یک در آن بازی حساس پیروز شوند؛ و این آخرین باری است که
استقالل موفق به باز کردن دروازه الهالل شده و از آن گل بیش از  ۲سال و  ۴ماه
میگذرد.
شایدعجیبباشدامابهترینگلزناستقاللبهالهاللهمهمینپژمانمنتظری
است که با ۲بار گلزنی به تیم عربستانی ،این عنوان را به خود اختصاص داده است.
منتظری یک بار هم در دقیقه  ۸۰دیداری که در تاریخ  ۱۴فروردین  ۹۳در ریاض
برگزار شد دروازه تیم سعودی را باز کرده بود؛ و در هر دو دیدار استقالل با نتیجه ۲
بر یک به پیروزی رسیده است.
کاپیتاناستقاللتنهاگلزنحاضر
در بین بازیکنان کنونی تیم استقالل ،وریا غفوری تنها نفری است که سابقه
گلزنی به تیم الهالل را دارد .در دیداری که در تاریخ  ۲۷فروردین  ۹۷در شهر کویت
بین دو تیم برگزار شد ،وریا غفوری در دقیقه ۳۶دروازه الهالل را باز کرد تا آبی پوشان
تهران با همان یک گل به پیروزی برسند.
معماهای حل نشده در تقابل دوازدهم
استقالل و الهالل در روز  ۲۲شهریور سال  ۱۴۰۰در شهر دبی به مصاف هم
میروند که این دوازدهمین تقابل دو تیم است و در این بازی که در مرحله حذفی و
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار میشود ،باید یک برنده داشته باشد.
در پایان این بازی مشخص میشود که استقالل پیروزی ششم خود را به دست
میآورد یا الهالل به پیروزی پنجم خود میرسد.

جاوید:

تیم ملی فوتسال بازی به بازی بهتر می شود

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران گفت :هر چه بازی ها جلوتر می رود کیفیت تیم ملی هم باالتر خواهد رفت.
مهدی جاوید در مورد شرایط خودش برای حضور در این رقابت ها گفت :به خاطر مصدومیتی که برایم به وجود آمده
بود ۱۰روزی تمرین نداشتم ولی االن شرایطم نسبتا بهتر شده و امیدوارم تا شروع بازی ها به آمادگی کامل برسم.
وی با بیان اینکه وضعیت تیم ملی به لحاظ فنی به خاطر تعداد بازیکنان قابل و توانمند خوب هست و این می تواند برگ
برنده ایران در مسابقات باشد تاکید کرد :آمادگی تیم هم وضعیت نرمالی داشت .نه خیلی خوب نه خیلی بد بود .هفت
بازی دوستانه انجام دادیم که به لحاظ تعداد بازی قابل قبول بود ولی به لحاظ کیفیت حریفانی که با آنها بازی کردیم
هیچکدام تیم درجه یک و هم سطح ایران نبودند که امیدوارم این نقطه ضعف به ما آسیب نزند.
جاوید در مورد وضعیت گروه ایران تاکید کرد :رقابت نزدیکی بین سه تیم ایران ،آرژانتین و صربستان برای صعود به
عنوان سرگروه به مرحله بعد وجود دارد و قطعا هر سه تیم این شانس را دارند که عنوان سرگروهی را بدست بیاورند.
ویادامهداد:اگربتوانیمشروع خوبیدر مرحلهگروهیداشتهباشیمشانسمانبرای حضوردر جمع چهار تیمافزایش
پیدا میکند .تجربه نشان داده هر چه بازی ها جلوتر می رود ،کیفیت تیم ملی هم باالتر می رود.
جاویدبهناشناختهبودن تیم آمریکا اشاره کردو افزود :تنهاشناختی که ازفوتسال آمریکادارم اینکه ما درسال ۲۰۱۱در
گرند پری برزیل با این تیم بازی کردیم که ۸بر صفر بازی را بردیم .بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در مورد بازی با آرژانتین
گفت:آرژانتینبهنظرمبهترینتیمدنیادرفازدفاعیودرفازحملههمبسیارخالقوتوانمنداست.قطعابازیباآرژانتین
می تواند یکی از جذاب ترین مسابقات جام جهانی باشد که بین دو تیم درجه یک انجام می شود.
وی در پایان گفت :امیدوارم نتایج تیم ملی جوری باشد که در پایان تورنمنت مردم فوتسال دوست ایران از بچه های تیم
ملی خشنود باشند که در واقع تنها دلیل انگیزه بچه ها همین اتفاق است.

دبیر سبک های آزاد هیات کاراته استان قم :

قم ،ظرفیت های باالیی درسبک های آزاد کاراته دارد

دبیر سبک های آزاد هیات کاراته استان قم با بیان اینکه این
استان از نظر فنی و زیرساختی دارای ظرفیت های باالیی در
این رشته ها است گفت :با توجه به این ظرفیت ها ،میزبانی
مسابقات ملی و بینالمللی در سبکهای آزاد کاراته در قم

هدفگذاریشد.
محمدامین مصیبی  ،با بیان اینکه از  ۶۴سبک آزاد ذیل
فدراسیون ۱۶سبک در این استان فعال است گفت :با توجه
به ظرفیت های باالی قم در این رشته ها ،این استان توان
ایستادن در میان سه استان برتر کشور در سبک های آزاد
را دارد.
وی افزود :کیوکوشین کان ،کیوکوشین  ،KWFذن دو
کای ،شورین کمپو ،کیوکوشین ماتسویی ،سوکیوکوشین،
کیوکوشین ناکامورا ،شین ذن کیوکوشین ،کیوکوشین
ساکاموتو ،سی شین کیوکوشین جهانی ،کیوکوشین
کانامورا ،هون کیوکوشین ،پرفکت کیوکوشین ،دای
دوجوکو ،کیوکوشین ماتسوشیما ،شین رزم ذوالفقار سبک
های آزاد کاراته فعال در این استان هستند .وی با بیان اینکه
سبک های موجود در رشته کاراته به دو دسته کنترلی و آزاد
تقسیم می شوند ،اظهار داشت :در سبک های کنترلی،
ضربات ورزشکاران به ویژه به سر و صورت حریف به صورت
کنترل شده است و نباید ضربات موجب آسیب به حریف

شود ولی در سبک های آزاد برخورد فیزیکی بیشتر است.
دبیر سبک های آزاد هیات کاراته قم ادامه داد :از ۱۲۲
سبک فعال ذیل فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی۵۸ ،
سبک کنترلی و  ۶۴سبک آزاد است که  ۱۶سبک آزاد زیر
نظراساتیدمجربدرایناستانمشغولفعالیتهستند.
وی افزود :کسب قهرمانی های متعدد انفرادی و تیمی،
عضویت ورزشکاران مستعد و توانمند استان در تیم های
کشوری و همچنین وجود مربیان و پیشکوستان
مطرح لیگ
ِ
صاحب نام ،نشان از ظرفیت های باالی سبک های آزاد
کاراته قم است .مصیبی با اشاره به برنامه ریزی برای ارتقای
شاخص های فنی سبک های آزاد کاراته قم اظهار داشت:
از سرگیری دوباره لیگ ها و مسابقات استانی ،برگزاری
دوره های داوری ،مربی گری ،ایجاد هماهنگی میان اساتید
سبک های مختلف استان و همچنین تالش برای میزبانی از
مسابقات ملی و بین المللی از جمله برنامه های این هیات
برای ارتقای سطح سبک های آزاد کاراته استان است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات برای تعیین دبیر سبک

های آزاد هیات کاراته گفت :این اقدام ارزشمند که برای
اولین بار به منظور همراهی و احترام به نظر اساتید این رشته
برگزار شد ،نشان از ایجاد فصل جدیدی از تعامل ،همراهی و
همدلیخانوادهکاراتهقماست.اواخرمردادماهسالجاری،
مجمع انتخاباتی هیات کاراته استان قم پس از حواشی
فراوان و ماه ها بالتکلیفی ،سرانجام برگزار و مهدی بیرانوند
برای چهار سال سکان دار این هیات شد .این انتخاب ،بار
دیگر امید به رفع مشکالت این رشته را میان عالقمندان آن
زنده کرد .با گذشت یک ماه از این مجمع انتخاباتی ،رئیس
هیات کاراته در اقدامی بدیع ،به دلیل اهمیت سبک های
آزاد کاراته ،به جای استفاده از حق قانونی خود برای انتصاب
دبیر،بابرگزاریانتخاباتیبامشارکتنمایندگانسبکهای
 ۱۶گانه کاراته در روزهای اخیر ،تعیین دبیر این هیات را با
رای اساتید این رشته انجام داد که با استقبال خانواده کاراته
همراه شد .در این رای گیری محمدامین مصیبی با ۱۲رای
به عنوان دبیر سبک های آزاد هیات کاراته قم انتخاب شد.
حدود هشت هزار بیمهشده کاراته در قم وجود دارد.

فرهادمجیدی:

باتمامتوانمقابلالهاللمیایستیم
سرمربی تیم فوتبال استقالل میگوید بازیکنان تیمش با تمام وجودشان
مقابلالهالعربستانقرارمیگیرند.
فرهاد مجیدیعصر روز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار استقالل و
الهاللعربستاناظهارداشت:خیلییخوشحالمکهدرباشگاهالوصلکارکردم
چون خاطرات خوبی از این تیم دارم .از همه مهمتر این است با فرد خوبی مثل
کاپیتان راشد مدیر این باشگاه کار کردم .جا دارد از باشگاه الوصل امارات تشکر
کنم چون در این یک هفته تمام امکانات را در اختیار ما گذاشتند وبا ما کمال
همکاری را کردند.
وی افزود :ما می دانیم بازی بسیار سختی را داریم و از نظر من تیم الهالل
بهترین تیم عربستان است.ما سعی کردم در هفته گذشته روی تمام نقاط این
تیم کار کنیم و امیدوارم فردا بتوانیم بازی خوبی ارائه کنیم.باید رو راست بگویم
که با مشکالت و کارشکنی زیادی به این بازی رسیدیم ولی قاطعانه به هواداران
استقالل می گویم که مطمئن باشند بازیکنان تیم ما با تمام وجود برای تیم و آنها

بازی خواهند کرد.
سرمربیتیمفوتبالاستقاللدرخصوصمشکالتتیمشواینکهیکبازیکن
و مربی بدنساز به کرونا مبتال شده اند گفت :نه تنها من بلکه همه بازیکنان تیم
تصمیم گرفته ایم اصال به مشکالت فکر نکنیم و تمام تمرکز ما روی بازی فردا
است .سواالت زیادی در ذهن ما است که بدون جواب است.
چه فرقی بین بازیکنان عربستان و سوریه هست؟
مجیدی خاطرنشان کرد:دوره مقدماتی این مساببقات در عربستان برگزار شد
و ما در گروه بسیار سختی بودیم .همانجا از فدراسیون فوتبال عربستان تشکر
کردم چون بازی ها به بهترین شکل برگزار شد و ما با زحمت بازیکنان به عنوان
تیم اول صعود کردیم.االن حق ما است در خانه خودمان بازی کنیم ولی اینکه
چرا در ایران بازی نمی کنیم جوابش را من نمی دانم.
سرمربی تیم فوتبال استقالل یادآور شد 10:روز پیش تیم ملی سوریه در ایران
بازی کرد ،چه فرقی بین بازیکنان تیم ملی سوریه و الهالل است؟ ما دبی را

انتخاب کردیم چون ایرانی های زیادی دارد اما بازی فردا هم بدون تماشاگر شده
است .اگر فردا هم بازی را ببریم در دور بعد دوباره باید در عربستان بازی کنیم.
من دلیل این مسائل را نمی دانم.

سیاسی7
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یکتحلیلگرارشدسیاستخارجی:

سیاست دولت رئیسی در مورد برجام هنوز روشن نیست

یک تحلیلگر ارشد سیاست خارجی گفت :سیاست دولت آقای رئیسی در مورد
برجامهنوزروشننیست.ایشاناغلباز«مذاکرهبرایرفعتحریمها»سخنمیگوید
و اغلب سخنی از «احیای برجام» نیست.
کوروش احمدی در تحلیل سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران
یک روز پیش از برگزاری جلسه شورای حکام در پاسخ به این سوال که این نگرانی
وجود دارد که با صدور یک قطعنامه علیه ایران  ،مجدد پای کشورمان به شورای
امنیت سازمان ملل باز شود .پیش از این نیز خبرنگار وال استریت ژورنال از مخالفت
تهران با سفر مدیرکل آژانس به تهران خبر داده بود دستور کار این سفر چیست و چه
چشماندازی را میتوان در خصوص نتیجه نشست شورای حکام متصور بود ،گفت:
تاسفآور است که ما چنین خبرهایی را باید از رسانههای خارجی بشنویم و دوایر ذی
ربط ایران در اطالعرسانی در این موارد ممسک هستند.
وی افزود :راجع به دستور کار سفر ،با توجه به دو گزارشی که آژانس در  ٧سپتامبر

منتشر کرد و مصاحبه آقای گروسی ،میتوان حدس زد که دو موضوع در دستور کار
این سفر است؛ نخست درخواست از ایران برای توضیح در مورد ادعای یافته شدن رد
اورانیوم در  ۴سایت قدیمی که به عنوان سایت هستهای اعالم نشده بودند .در این
مورد آژانس مدعی است که طی حدود ٢سال گذشته موفق به حل نهایی این مسئله
نشده است .دوم دسترسی سریع به تجهیزات نظارتی آژانس برای تعویض کارتهای
حافظه و سرویس این تجهیزات به نحوی که نظارت بر فعالیتها در مراکز هستهای
بتواند مداوما جریان داشته باشد و وقفه در آن ایجاد نشود .آژانس مدعی است که
در غیر اینصورت اعتماد به آنچه که «تداوم دریافت اطالعات» از فعالیتهای ایران
مینامد ،زائل خواهد شد .بنا بر این ادعا ،کارشناسان آژانس هر سه ماه یکبار باید به
تجهیزات نظارتی دسترسی داشته باشند و این بار از ٢۵می تاکنون (یعنی حدود سه
ماه و نیم) به تجهیزات دسترسی نداشتهاند.
این تحلیلگر ارشد سیاست خارجی همچنین درباره اینکه آژانس روز چهارشنبه

در بیانیهای اعالم کرد مسائل پادمانی در مورد  ۴مکان اعالم نشده توسط ایران،
همچنان حلنشده است که این موضوع استدالل تهران مبنی بر اینکه از نظر
پادمانی به تعهدات خود پایبند و تنها اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده دچار
خدشه میکند  ،آیا این بیانیه آغازی بر شروع روند فشار بر تهران است ،گفت :مواضع
مسئوالن ایرانی در مورد پایبندی به تعهدات پادمانی روشن است .آنها همچنین
روشن کردهاند که تعهد فراپادمانی برای خود قائل نیستند؛ چراکه ایران رسما اعالم
کرد که با توجه به قانون مجلس ،اجرای پروتکل الحاقی را از  ۲۳فوریه متوقف
کردهاند .با این حال ایران با ادامه کار تجهیزات نظارتی آژانس موافقت کرد با این
فرض غیررسمی که بعد از احیای برجام محتوای این تجهیزات را در اختیار آژانس
قرار دهد.
وی در گفتوگو با ایلنا ،ادامه داد :این توافق در  ۲۴ژوئن منقضی شد و هیچ
سخنی در مورد ادامه یا توقف آن گفته نشد .از طرفی ،قطعا سوالی که اکنون برای ۴
کشور غربی مطرح است این است که آیا قطعنامهای علیه ایران در دستور کار نشست
شورای حکام که از دوشنبه شروع میشود ،قرار دهند یا خیر .در نشست قبلی شورای
حکام ارائه قطعنامهای در این مورد مدنظر بود ،اما گفته شد که با توجه به ادامه
مذاکرات وین منتفی شده است .در شرایطی که ایران تاکید کرده است که چنین
اقدامی از سوی  ۴کشور غربی به مذاکرات هستهای لطمه جدی وارد خواهد کرد،
اینکه پیشنویس قطعنامه را به رای بگذارند یا خیر به مشغله بزرگی برای آنها تبدیل
شده است .نکته منفی این است که دو گزارش آژانس و اظهارات علنی گروسی۴ ،
کشور غربی را برای ارائه قطعنامه تحت فشار قرار داده است.
احمدی در پاسخ به این سوال که برخی صاحب نظران در روزهای اخیر نسبت
به بازگشت کشور به دوران ادبیات «قطعنامه کاغذ پاره است» هشدار میدهند؛ آیا
با توجه به آنچه تا امروز از سوی دولت جدید دیدهایم این خطر جدی است ،گفت:
واقعیت این است که سیاست دولت آقای رئیسی در مورد برجام هنوز روشن نیست.
ایشاناغلباز«مذاکرهبرایرفعتحریمها»سخنمیگویدواغلبسخنیاز«احیای
برجام» نیست .رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس هم از ضرورت چارچوب و
پالتفرم جدیدی برای مذاکرات سخن گفته بود .روشن نیست که آیا این نظرات صرفا
به خاطر سیاست داخلی ابراز میشود یا واقعا سیاست جدیدی در راه است.
وی یادآور شد :به لحاظ زمانی نیز آقای امیرعبدالهیان حرف از مذاکرات در ۲-۳
ماه بعد زده بود .لذا باید دید که آیا طرفین در حال اهرمسازی هستند یا این مواضع
دلیلدیگریدارد.هنوزهمروشننیستکهآیامعاونانوزیرخارجه،بخصوصمعاون
سیاسی ،تغییر خواهد کرد یا نه .البته با توجه به سپری شدن چند هفته از کار دولت
آقای رئیسی ،دولت جدید باید شناخت الزم را از شرایط و وضعیت کشور به دست
آورده باشد و از جمله بر کم و کیف برجام بر اقتصاد واقف شده باشد.

در گفتوگو با حقیقتپور فعال سیاسی اصولگرا مطرح شد؛

بازسازی اعتماد عمومی با شایستهساالری و پرهیز از نگاه سیاسی
بازسازی اعتماد عمومی در جامعه از جمله رویکردهایی
است که در چند ماهه اخیر بویژه با شروع به کار دولت
سیزدهم بر آن تاکید فراوان شده است؛ از نگاه فعاالن
سیاسی ،تحقق این امر نیازمند اقدامات مختلفی است از
جمله ،شایستهساالری برای تعیین مدیران ارشد و مسئوالن
در همه بخشها بویژه استانی و توجه به صالحیت و دانش و
خودداری از نگاه سیاسی در انتصابهاست.
منصورحقیقتپورفعالسیاسیاصولگرادرگفتوگوییبه
هزینههای بیاعتمادی و و ضرورت توجه به فسادزدایی در
کشوراشارهوتاکیدکرد:باتوجهبهاینکهکشوردشواریهای
زیادی را پیش روی خود میبیند؛ اکنون زمان خوبی برای
آزمون و خطا نیست؛ بنابراین همه دستگاهها بویژه قوه
مجریه باید تالش خود را بهکار بگیرند تا امور به درستی اداره
شود تا بلکه از این شرایط دشوار و موانع مختلف عبور کنیم.
اما به کدام سمت باید گام برداشت تا بتوان از شرایط
پیش آمده عبور کرد و ضمن بهبود اوضاع ،به بازسازی
اعتمادعمومیدرجامعهپرداخت؟
با توجه به مشکالت متعددی که دولت سیزدهم با آن
مواجه است و شرایط خاص جامعه و انتظارها برای خروج از
وضعیتکنونیبویژهبازسازیاعتمادعمومیدرجامعه،چه
بایدکرد؟ برایاینکهکشوریبتواندمسیرتوسعهراطیکند،
نآنهاچیزی
بهنشانههایزیادینیازداردکهازجملهمهمتری 
جز این نیست که افکار عمومی به سیستم حاکم آن کشور
اعتماد و اعتقاد زیادی داشته باشد .در واقع اگر عملکرد
مسئوالن بهگونهای باشد که جامعه نسبت به آنها مشکوک
باشد و فکر کند مطالبههای عمومی را نادیده میگیرند،
هر کاری که انجام شود و هر دستاوردی به دست آید ،بازهم
گرهی از گرهها باز نمیشود و آرامش حاصل نمیشود.
متاسفانه اصرار برخی بر ندانمکاری و تکروی توسط
گروهی که در نظام مدیریتی فعالاند ،موجب شده مردم به
این باور برسند که مشکالتشان برای مسئوالن در اولویت
چندم قرار داد .در واقع وقتی در چند سال اخیر مشکالت

روز به روز بیشتر میشود و تنگناهای اقتصادی همه قشرها
را گرفتار کرده است ،میتوان گفت بیاعتمادی موجود،
واکنشیطبیعیبهشرایطیاست.
شرح این شرایط نشان میدهد که این حالت را جدی
بگیریم و با بررسی شرایط و علل بیاعتمادی مردم به
راهکاریمناسببرایتغییروضعیتبرسیم.همچنیناینرا
هم باید در نظر بگیریم ،هر چقدر با فضای موجود بیتفاوت
باشیم و برای بهتر شدن اوضاع کاری از پیش نبریم ،همه
چیز بدتر شده و کار به جایی میرسد که اصالح ذهنیت
افکارعمومی دشوار شده و شاید هم بهکل ،فراهم نشود.
برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟
ماموریتهای مهم به اندازهای که اهمیت دارند ،سخت و

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

هیچاستثناییدرنظارتبرمدیراننداریم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هیچ مجموعه و دستگاهی بدون
نظارت به اهداف خود نمی رسد افزود :هیچ استثنایی در نظارت بر کار مدیران
و دستگاههای مدیریتی وجود ندارد و حتی قوه قضاییه هم مستثنا از این نظارت
نیست حجتاالسالم والمسلمین حسن درویشیان روز یکشنبه در آیین معارفه
بازرس کل استان خوزستان در سالن شرکت ملی حفاری در اهواز گفت :سازمان
بازرسی از آنجا که از نیروی زیادی برخوردار نیست نمیتواند به موارد جزئی در
سازمانهارسیدگیکندبلکهبهمواردومشکالتکلیچونموضوعاشتغال،بحران
آب ،واکسیناسیون و موارد دیگری که همه مردم با آن مواجه هستند از باب نظارتی
ورود میکند .وی رویکرد دیگر سازمان بازرسی را شناسایی بسترهای فساد عنوان
کرد و گفت :در این راستا به عنوان مثال بر فرایندهایی که ادارات حاکم است اصالح
و رسیدگی می شود .رییس سازمان بازرسی کشور در ادامه افزود :سازمان بازرسی
به عنوان عالیترین دستگاه نظارتی بر عملکرد دستگاهها و ادارات نظارت داشته
اما الزمه موفقیت در این زمینه همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف است.
درویشیان افزود :یکی از موارد ضروری در دستگاههای اجرایی  ،نظارت مدیران بر
زیرمجموعه خود میباشد که با اجرای آن به اهداف سازمانی خواهیم رسید.
وی با بیان اینکه اگر همه بخشها وظایف خود را به خوبی انجام دهند از بسیاری
تخلفات جلوگیری میشود گفت :در این راستا از مدیران دستگاههای اجرایی
درخواست میشود نسبت به وظیفه خود اهتمام داشته باشند و قبل از ورود یک
دستگاه نظارتی خارج از مجموعه  ،مشکالت را برطرف کنند .رییس سازمان
بازرسیکشوراظهارکرد:اگریکمجموعهسازمانیبخواهدموفقباشدوبهاهداف
خود برسد باید آن مجموعه از مدیران الیق  ،شایسته و متدین برخوردار باشد ضمن
اینکه یکی از عوامل موفقیت یک سازمان  ،داشتن برنامه و عمل به قانون در کنار
نظارتبراجرایبرنامههامیباشد.
وی با بیان اینکه هیچ مجموعه و دستگاهی بدون نظارت به اهداف خود نمیرسد
افزود :هیچ استثنایی در نظارت بر کار مدیران و دستگاههای مدیریتی وجود ندارد و
حتیقوهقضاییههممستثناازایننظارتنیست.درویشیاندرادامهابرازامیدواری
کرد در دوره جدید که مجلسی انقالبی ،دولت مردمی و قوه قضاییه با همه امکانات
در خدمت مردم هستند با همراهی  ،همکاری و کار جهادی شاهد برطرف شدن
مشکالتدرکشورباشیم.

طاقتفرسا هستند .ب ه همین دلیل ،همتی عالی و تالشی
در همه سطوح الزم است تا ناکارآمدیها را کاهش دهیم
و شرایط را برای آرامش جامعه مهیا کنیم .با این توضیح
که برای رسیدن به این مهم ،همه ارگانها و دستگاههای
مرتبط باید با عزمی جدی آستینها را باال بزنند تا در نتیجه
تالششان این باشد که ندانمکاری جای خود را به کارآمدی
دهد .در چنین حالتی افکار عمومی اگر کارهای انجام شده
را به طور ملموسی درک کنند ،حتی اگر همچنان درگیر
مشکالتی عدیده هم باشند ،به دستاندرکاران اعتماد
خواهندکرد.
موضوع مهم دیگری که در بازسازی اعتماد عمومی نقش
بسزایی دارد ،مقابله با فساد است؛ در این زمینه چه باید

کرد؟
فساد پدیدهای است که همه جوامع با هر شکل و
مختصادی که داشته باشند ،امکان درگیر بودن با آن را دارند.
نکته مهم چیزی جز این نیست که شفافسازی باید جدی
گرفته شود و همچنین زمانی که قرار است مدیری تعیین
شود ،درباره صالحیت و شایستگیاش بررسیهای الزم
صورتگیرد.
البته شرط تحقق آن این است که در انتخابها ،رابطه
نسبت به ضابطه در اولویت قرار نگیرد .یعنی اگر در نهادهای
مختلف بازرسیهای الزم به خوبی انجام شود ،دیگر شاهد
روی کارآمدن کارنادانها نمیشویم و در نتیجه مواردی چون
فساد ،تصمیمگیریهای نادرست و  ...هم روی نخواهند
داد.
پیشنهاد شما برایفسادزداییو در نتیجه ترمیم
فضایبیاعتمادیجامعهچیست؟
دولت جدید با شعار انقالبیگری به میدان آمده است که
طبیعتا این شعار توقعهای عموم را از دولتمردان باال میبرد.
بهنظرم دولتیها از همین روزهای ابتدایی باید به چند مورد
توجه خاص نشان دهند .بهعنوان نمونه اگر شایستهساالری
برای تعیین مدیران ارشد و مسئوالن استانی لحاظ شود،
بیشک شاهد این خواهیم بود که دستگاههای اجرایی امور
را با روشهای منطقی اداره خواهند کرد.
نکته دیگر اینکه ،باید در گزینشها ،فقط به صالحیت
ن صورت،
و دانش و همچنین تجربه توجه شود که در ای 
اغراض سیاسی و حتی برداشتهای افراد از مناسبات
سیاسی نمیتواند در تصمیمگیری برای سپردن مسئولیت
بهاشخاصتاثیربگذارد.
کشور دشواریهای زیادی را پیش روی خود میبیند
تا بتوانیم اینطور نتیجهگیری کنیم که اکنون زمان خوبی
برای آزمون و خطا نیست .بنابراین همه دستگاهها بویژه قوه
مجریه باید همه تالش خود را بهکار گیرند تا امور به درستی
اداره شود تا از این شرایط سخت خارج شویم.

بیانیه مشترک ایران و آژانس؛

پایانی بر حاشیهسازی دشمنان ایران

سفر رافائل گروسی به تهران و بیانیه مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی
اتمی چشمانداز مثبتی در تعامالت ایران و آژانس ایجاد کرده است.
بیانیه مشترک ایران وآژانس در پایان دیدار رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین
المللی انرژی اتمی و محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی مهر پایانی بر
شزایی بر سر برنامه هسته ای ایران بود
حاشیه سازی رسانههای غربی برای تن 
رافائل گروسی که شامگاه شنبه با استقبال بهروز کمالوندی وارد تهران شده بود،
صبح روزیکشنبه به سازمان انرژی اتمی رفت و با محمد اسالمی رییس سازمان
انرژی اتمی پیرامون مباحث مرتبط تبادل نظر کرد .محمد اسالمی در نخستین
دیدار خود در کسوت ریاست سازمان انرژی اتمی پس از دیدار با گروسی مذاکرات
ل آژانس را خوب و سازنده توصیف و تاکید کرد :روح حاکم بر مذاکرات،
با مدیر ک 
ایجاد فرصت برای توسعه تعامالت ،همکاریها در چارچوب موازین و مقررات
آژانسبینالمللیانرژیاتمیاست.
رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه کل مسائل فیمابین اساسا فنی است
و مسائل سیاسی جایگاهی در این روابط ندارد ،گفت :تصمیم گرفتیم در اجالس
آینده شرکت کنیم و در حاشیه اجالس مذاکرات و گفت و گوهای خود را ادامه
دهیم همچنین توافق کردیم گروسی در آینده نزدیک دوباره به تهران سفر کند.
وی از تفاهم دو طرف برای ادامه مذاکرات در حاشیه اجالس آینده(کنفرانس
عمومی) شورای حکام آژانس خبر داد و گفت :قرار شد مدیرکل آژانس در آینده
نزدیک به تهران سفر و با مقامات مذاکره کند .طی هفتههای اخیر یکی از
ن وآژانس بحث اطالعات دوربینهای سایتهای
موضوعات مهم چالشی بین ایرا 
هستهای ایران بود .طبق توافقی که ایران وآژانس در بهار امسال داشتند ،قرار
شد ایران اطالعات مندرج در دوربینها را حفظ کنند و بعد از رفع تحریمها این
اطالعات در اختیار آژانس قرار بگیرد با این حال و با طوالنی شدن فرایند گفت و
گوها مهلت تعیین شده به پایان رسید .اسالمی همچنین از توافق برای تعویض
کارتهای حافظه دوربینهای نظارتی خبر داد و گفت :قرار شد تیم فنی مربوطه
بعد از توافق به ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی را که باید برای دوربین ها به لحاظ
فنی انجام بدهند را انجام دهند .طبق پادمان کارتهای حافظه در ایران نگهداری
و پلمپ میشود مقرر شده همان جا کارتهای قدیمی را پلمپ کنند و کارتهای
جدید حافظه را در دوربینها نصب کنند که روال جاری و طبیعی در سیستم
نظارتی آژانس است .رییس سازمان انرژی اتمی اعتمادسازی را موضوع حائز
اهمیت برای دو طرف عنوان کرد و گفت :برای ایران آنچه حائز اهمیت است،
اعتمادسازی است و این که اعتماد متقابل بین ایران و آژانس وجود داشته باشد و
آژانس طبق توافق در جهت پیشبرد برنامه های هسته ای ایران نقش موثرتری ایفا
کرده و به پیشرفت فناوری هسته ای ایران کمک کند .رافائل گروسی هم در این
کنفرانسمطبوعاتیمالقاتخودبااسالمیراحاویمعنایبسیارمهمعنوانکرد
و گفت :بعد از روی کار آمدن دولت جدید جمهوری اسالمی نخستین بار است
که این بازدید انجام میشود .مدیر کل آژانس اظهار کرد :ظرف کمتر از دو هفته
کنفرانس عمومی در وین بر گزار خواهد شد و این یکی از مهمترین رویدادهای
هستهای در جهان است و خوشحالم که دکتر اسالمی سرپرستی هیات ایرانی را
در این دوره از رویدادها برعهده دارد .وی با بیان اینکه ادامه عملیات تجهیزات فنی
آژانس در ایران بسیار مهم است ،گفت :این موضوع یک ضمانتنامه مهم برای
آژانس و جهان محسوب میشود و ما می توانیم در این چارچوب به ایران کمک
کنیم و توافقات مثبت بعدی را هم داشته باشیم .اظهارات گروسی و اسالمی در
بیانیه مشترک هم به نوعی منعکس شد .طرفین در این بیانیه روحیه همکاری
و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات
فیمابین در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تاکید مجدد قرار
دادند .همچنین در چارچوب تعامالت و همکاریهای موجود فیمابین ،طرفین
تصمیم گرفتند دیدارهای متقابل را در سطوح مرتبط تداوم دهند .براساس این
بیانیه مشترک همچنین به بازرسان آژانس اجازه داده شد تا نسبت به سرویس فنی
تجهیزاتنظارتیمشخصشدهوجایگزینیکارتهایحافظهآنهاکهتحتمهر
و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد ،اقدام نمایند .این دیدار و بیانیه
مشترک مهر پایانی بر حاشیهسازی دشمنان ایران در قبال تعامالت ایران و آژانس
به شمار میرود .طی هفته های اخیر گزارش گروسی دستاویزی برای تخریب
مناسبات ایران وآژانس شده و برخی رسانه ها تالش میکردند با تخریب مناسبات
دو طرف این وضعیت را به شرایط غیر قابل بازگشت برسانند .مقامات اسرائیلی
تالش کردند با سوء استفاده از گزارش جدید آژانس جمهوری اسالمی را تهدید
کنند .در همین زمینه نفتالی بنت ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی
درباره گزارش اخیر آژانس اظهار کرد :این گزارش ثابت میکند ایران در حالی که
تعهدات بین المللی خود را نقض میکند ،برنامه خود برای توسعه سالح هستهای
را پیش میبرد .این مقام صهیونیست به زعم خود خواهان واکنش مناسب و سریع
بین المللی به اقدامات شدید ایران شد .اما با سفر مدیر کل آژانس بین المللی
به ایران و دستیابی به تفاهم که در بیانیه مشترک ایران وآژانس نمود یافت ،برنامه
تندروهای اسرائیلی بار دیگر با دیوار سخت تدابیر دیپلماسی ایران روبرو شد.

آقاپورعلیشاهییکنمایندهپیشینمجلس:

اصالحاتاقتصادیصورتنگیرد،زمستانبابحرانروبهرومیشویم

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :اگر خدای ناکرده
برنامههای اقتصادی در  ۲الی ۳ماه آینده اصالح نشود در زمستان  ۱۴۰۰با بحران
روبرو خواهیم شد.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفتوگو با ایلنا ،درباره اولویتهای دولت برای رفع
مشکالت معیشتی و این که دولت به چه اولویتهای باید در کشور بپردازد ،گفت:
اولویتها زیاد است نمیشود گفت اولویتهای این دولت کم است ،اما هدف این
است که چه کاری انجام باید شود؟ امروز بسیاری حرفها زده و خیلی از راه حلها
بیان میشود اما مهم این است که چه کاری صورت گیرد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :اولین اولویتی که در
شرایط فعلی دولت بر روی آن باید متمرکز شود و بسیار بسیار مهم است و اهمیت
دارد در رابطه با کسری بودجه و پایهریزی بودجه شفاف برای سال  ۱۴۰۱است؛
زیرا بودجهای که در حال حاضر داریم باید روالش تغییر کند چراکه ما در بودجهمان
چندین بودجه از جمله بودجه جاری و عمرانی ،بودجه مصارف و منابع دولتی،
ً
و بنگاهها داریم که اکثرا در بودجه به شکل یک عدد منعکس میشوند و بودجه
ً
دیگری هم به عنوان هدفمندی یارانهها قرار دارد که باید حتما در این مورد اقدامات
انجام شود البته بودجه تعهدات مالی که همان کسری بودجه است در تراز بانکی
وجود دارد هم داریم.
وی خاطرنشان داد :متاسفانه یک بودجه پنهان هم داریم که این بودجه یک
شرایط خاصی دارد و متعلق به یک سری از ارگانهای خاص است در رابطه با همین
باید یک شفافسازی انجام دهیم.
آقاپور علیشاهی ادامه داد :دومین مورد که بسیار بسیار مهم است تعیین قیمت
ارز است و اگر در رابطه با قیمت ارز و سکه و همچنین طال این اقدامات درست و به
موقع صورت نگیرد تا دو ماه آینده خواهناخواه یک تورم و یک رکود شدید در بحث
بخشهای خصوصی و تولیدی در کشور خواهیم داشت.
وی تاکید کرد :دولت سیزدهم از نظر من باید به راهکارهایی از طرف اساتید
دانشگاهها و گروههایی که آگاه هستند ،توجه خاصی نشان دهد و به راهکارهای
آنان گوش کند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قیمت ارز به راحتی باال
میرود اما به سختی پایین میآید ،اظهار داشت :باید دقت کنیم افزایش قیمت ارز
باعث تشدید تورم میشود و حتی اگر قیمت ارز پایین بیاید ،نرخ تورم کاال کاهش
پیدانمیکند.
رشد هنگفت قیمت ارز از زمان تشکیل دولت سیزدهم
وی یادآور شد :متاسفانه از زمان تشکیل دولت سیزدهم تا به امروز ما با یک رشد
ً
هنگفت در زمینه قیمت ارز روبرو هستیم؛ امروز جامعه واقعا تحمل افزایش قیمت
ارز را ندارد .ما باید کاری کنیم که قیمت آن را به  ۲۲الی  ۲۳هزار تومان برسانیم در
غیر اینصورت تورمی که امروز در قیمت ارز به وجود آمده در آبان ماه در قیمت کاالها
و نهادهای تولیدی خودش را نشان خواهد داد و شرایط سختی را خواهیم داشت
چراکه این تورم باعث میشود سفره خانوادهها کوچک شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم افزود :همچنین از سوی دیگر ما در آن
انتهای سال با افزایش حقوق کارمندان روبهرو هستیم و این باعث میشود خزانه
را باز کنیم که باز این هم باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم میشود که متاسفانه
نمیدانم چرا به این مورد در حال حاضر آن طور که باید و شاید توجه نمیشود
تاکیدی که دارم و خواهشی که از دولت آقای رئیسی میکنم این است که به این
موضوع توجه کنند .همچنین به مسئله افزایش پایه پولی که در نظام بانکی و تراز
ً
بانکی تاثیرگذار است حتما باید توجه خاص شود در غیر این صورت ما دچار مشکل
خواهیمشد.
وی با اشاره به اینکه افزایش سطح مبادالت در تجارت خارجی بسیار مهم است،
گفت :نکته بعدی تجارت خارجی است که بسیار اهمیت دارد از دولت خواهش
میکنم ابتداقدمیبه حال اقتصاد کشوربرداردوبعدبهسایر اولویتها مانندعمران
و بخشهای فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی برسد؛ چراکه ما فرصت بسیار کمی
داریم تا در بخش اقتصاد گامهایی را برداریم.
وی تاکید کرد :اگر خدای ناکرده این برنامههای اقتصادی در  ۲الی ۳ماه آینده
ن روبرو خواهیم شد که اولینش بحران
اصالح نشود ،در زمستان  ۱۴۰۰با بحرا 
بیکاری و بعد از آن بحرانهای امنیتی و اجتماعی خواهد بود.

آقاپور علیشاهی با اشاره به اهمیت حضور زنان در کابینه دولت اظهار داشت :این
ً
همه تأکید کردیم از وجود زنان در مدیریت کشور مخصوصا مدیریتهای اقتصادی
و مالی استفاده شود که مطمئن باشید این تنها گزینهای است که جامعه را با هم
همسومیکندامامتاسفانهچنینچیزیرامشاهدهنکردیم.
وی ادامه داد :در دولت آقای روحانی کمتر این موضوع را مشاهده کردیم و
در دولت آقای رئیسی هم در وزرا اصال چنین چیزی را ندیدیم که امیدواریم در
بخشهای وزارتخانهای در رده مدیریتها به خانمها بها داده شود؛ چراکه خانمها
میتوانند مدیریتی بسیار درست و مناسب در این بخشها داشته باشند.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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قصه تکراری افزایش قیمت جوجه یکروزه!
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم:

نمکی ،وزیر بهداشت سابق محاکمه میشود؟
پیمان حاج محمود عطار ،وکیل پایه یک دادگستری میگوید وزیر بهداشت نیز به عنوان عالیترین
مقام بهداشتی و درمانی کشور عهدهدار حسن اجرای مقررات بهداشتی و درمانی در کشور و نظارت
بهینه بر عملکرد معاونان و مدیرکلهای زیرمجموعه وزارت بهداشت به ویژه در موضوع واردات ،ساخت و
توزیع صحیح واکسن.با توجه به موج گسترده فوتیها و بستریهای کشور بایستی مراجع ذیصالح از
جمله #دادستان پایتخت به این موضع ورود کرده و پروندهای در خصوص کوتاهی و احیانا موارد اتهامی
دیگری که منتسب به وزارت بهداشت و معاونان او برای کوتاهی در واردات ،توزیع و ساخت واکسن بوده،
در دادسرای پایتخت تشکیل دهد.پیشترشریفیمقدم ،دبیر کل خانه پرستار کشور در دوره کارینمکی
در وزارت بهداشت گفته بود :کرونا امتحانی برای وزارت بهداشت بود .این ساختار و روش مدیریتی اصال
پاسخگو نیست .وزارت بهداشت از هم پاشیده است .نظام درمانی ما در بحث کرونا رها شده است.

 ۹۰درصد فضای سبز شهر
باسیستمهایمکانیزهآبیاریمیشود

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :بیش از 90
درصد فضای سبز و پارکهای شهری قم با سیستمهای مکانیزه آبیاری
میشود و از سال  95به بعد هرسال مقدار قابل توجهی از آب شرب شهری
برای آبیاری فضای سبز کاسته شده است.
پیام جوادیان در آیین امضای تفاهمنامه آموزشی با سازمان نظاممهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی استان قم اظهار داشت :با اقدامات انجامشده طی
 ۶سال گذشته ،قم از نظر توسعه سرانههای سبز در جایگاه سوم کشور قرار
گرفته است .وی ادامه داد :درصورتیکه سازمان آب منطقهای استان ،اجازه
حفر چند چاه جدید به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم بدهد
استفاده از آب شرب جهت آبیاری عرصههای سبز بهصورت کامل حذف
خواهد شد .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم یادآور شد:
طی  ۶سال گذشته مباحث علمی در توسعه فضای سبز شهر قم عملیاتی
شده و کاشت درختانی چون اکالیپتوس و کاج که بیش از این تمام منظره
شهر را به خود اختصاص داده بود با گونههای سازگار و متنوعتر دیگر جایگزین
شده و چهره ظاهری شهر نسبت به قبل تفاوت کرده است.
به گفته وی ،پویش”درخت دوستی بنشانیم” که سال  ۹۶به ابتکار سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری قم راهاندازی شد یک سال بعد بهعنوان
یک پویش و طرح ملی موفق برای فرهنگسازی توسعه و حفظ فضای سبز
موردتوجه و اقبال قرار گرفته و هماکنون این پویش در بسیاری از شهرها در
حال اجرا است.
جوادیان با بیان اینکه تا سال  ۹۴هیچ رابطه و همکاری بین سازمان
نظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیوسازمانپارکهاوفضایسبزبهرغم
نزدیکی حیطه فعالیتها و رسالتها در قم وجود نداشت ابراز کرد :از سال۹۴
توسعههمکاریهابرایپیشبرداهدافمشترکوبهبودسرانههایفضایسبز
شهر قم در دستور کار این سازمان قرار داشته است.
وی با اشاره به برنامه این سازمان جهت ارائه گواهینامه به کارکنان باغبانی و
فضای سبز شهری ،گفت :طی این طرح کارگران و کارکنان باغبانی شهرداری
قم پس از ارائه آموزشهای الزم رتبهبندی میشوند و از تجربه کارکنان با تجربه
استفادهبهینهایخواهدشد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم تأکید کرد :یکی از
اهدافاعطایگواهینامهآموزشیبهکارگرانباغبانیدرکناراستفادهبهینهاز
منابع و امکانات موجود ،مقابله با روحیه سودجویی پیمانکاران و ایجاد امنیت
شغلی این افراد است.
جوادیان با اشاره به اهمیت مسئله آموزش در حفظ و توسعه فضای سبز
خانگی اذعان کرد :بیشترین علت نابودی گیاهان خانگی ،آبیاری بیشازحد
استودرتوافقنامهباسازماننظاممهندسیکشاورزیمباحثیجهتآموزش
به شهروندان برای نگهداری گیاهان ساختمانی در نظر گرفتهشده است.
رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیقممطرحکرد:

تغییرچشمگیرچهرهشهرقم
با توسعه فضای سبز

رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم گفت :اقدامات
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در راستای فرهنگسازی جهت
توسعه و حفظ فضای سبز شهری قابلتمجید و تحسین است.
عباس خرمی در مراسم امضای تفاهمنامه آموزشی بین سازمان پارکها و
فضای سبز شهرداری قم و سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
قم ،اظهار داشت :فضا و چهره ظاهری شهر قم طی  ۶سال گذشته نسبت،
به قبل از آن تفاوت چشمگیری کرده است .وی با بیان اینکه اقدامات سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری قم در راستای فرهنگسازی جهت توسعه
و حفظ فضای سبز شهری قابلتمجید و تحسین است ،افزود :راهاندازی
پویش” درخت دوستی بنشانیم” که به ابتکار سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری قم کلید خورد گام مثبتی در جهت حفظ نهال و فضای سبز شهری
توسط شهروندان قمی بود .رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی قم با اشاره به امضای تفاهمنامه آموزش با سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری قم اضافه کرد :بهرهوری و استفاده بهینه از امکانات ،منابع
و زمین با آموزش و بازآموزی مهندسان کشاورزی و باغبانی حاصل میشود
که نمونه آن در کشورهای موفق در زمینه کشاورزی و توسعه سرانههای
سبز مشهود است .وی خاطرنشان کرد :این سازمان آماده هرگونه تعامل و
همکاری با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم جهت آموزش کارگران،
مهندسان و کارکنان فضای سبز و باغبانی است.
در راستای بسترسازی اشتغال برای فارغالتحصیالن علوم کشاورزی صورت گرفت ؛

انعقادتفاهمنامهآموزشیبینسازمان
پارکهاونظاممهندسیکشاورزیقم

تفاهمنامه آموزشی بین سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم و سازمان
نظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستانبهامضاءرسید.
مراسم امضای تفاهمنامه آموزشی بین سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری قم و سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با
حضور پیام جوادیان مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
و عباس خرمی رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم
برگزار شد .در بخشی از این تفاهمنامه آمده است :در راستای عملیاتی نمودن
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و قانون افزایش بهرهوری مبنیبر
واگذاری و برونسپاری تصدیگری به سازمانهای مردمنهاد و بهمنظور ارتقاء
دانش تخصصی پیمانکاران کارشناسان کارگران و سرکارگران و همچنین
بهرهگیریازظرفیتهایسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیدر
بخشهای فضای سبز استان قم و آموزش شهروندان در راستای بسترسازی
اشتغالبرایفارغالتحصیالنعلومکشاورزیتفاهمنامهایفیمابینسازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری قم و سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان منعقد میگردد .گفتنی است اهداف این تفاهمنامه مشترک
نیز در مباحثی مانند ارتقاء سطح توانمندیهای حرفهای فعاالن کارشناسان
و پیمانکاران کارگران و سرکارگران مرتبط در بخش فضای سبز ،استفاده از
ظرفیتوپتانسیلبخشغیردولتی،ارتقاءسطحکیفیتارائهخدماتوفضای
سبز مطابق با استانداردهای الزم ،آموزش شهروندی پیرامون مباحث حفظ
و نگهداری فضای سبز و آموزش مهارتی فارغالتحصیالن علوم کشاورزی در
راستایبسترسازیاشتغالپایدارپیشبینیشدهاست.
در مجموعه تاریخی گنبد سبز ؛

سهشنبهشبهاینجومی”درقم
برگزار میشود

دوره علمی آموزشی" سهشنبهشبهای نجومی" به همت سازمان فرهنگی
هنری وزشی شهرداری قم و اداره میراث فرهنگی استان در مجموعه تاریخی
گنبدسبزبرگزارمیشود.
به گزارش شهرنیوز ،در قالب برنامه “سهشنبهشبهای نجومی” که به همت
سازمان فرهنگی هنری وزشی شهرداری قم ،اداره میراث فرهنگی استان قم و
انجمنمنجمباشیبارعایتپروتکلبهداشتیوباحضورمحدودعالقهمندان
وشهرونداندرمجموعهتاریخیگنبدسبزبرگزارمیشود،صدماهوستارگان،
دوره آموزشی آشنایی با صور فلکی ،ابزار نجوم ،نمایشگاه عکس و عکاسی
نجوم به اجرا درخواهد آمد.

طرح:سجادجعفری

مدیرکل آموزشوپرورش استان قم خبرداد:

بازگشایی مدارس به صورت تلفیقی حضوری و مجازی
تحصیل  ۲۸۰هزار دانش آموز قمی در سال جدید

مدیرکل آموزشوپرورش استان قم با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی بهصورت مجازی
خواهد بود و پیشبینی میشود تا چند سال آینده برخی دروس همچنان مجازی و برخی نیز
بهصورت ترکیبی آموزش داده شود.گفت :درسال تحصیلی جدید ۲۸۰ ،هزار دانشآموزان
در سطح این استان سال تحصیلی جدید را با شعار استمرار آموزش ،ارتقاء کیفیت و تضمین
سالمتآغازمیکنند.
حمیدرضا شیخاالسالم روز یکشنبه در جمع خبرنگاران ،افزود :بیش از یک هزار و
 ۴۰۰کد واحد آموزشی در استان قم فعال است و  ۱۶هزار همکار فرهنگی در این واحدها
مشغول آموزش و فعالیت هستند .وی با بیان اینکه قبولی دانشآموزان قمی در سال
تحصیلی گذشته  ۸۹درصد بود ،اضافه کرد :در امتحانات پایان ترم خردادماه گذشته ۳۰
هزار دانشآموز در پایه  ۹و  ۱۲بهصورت حضوری در آزمون شرکت کردند و پروتکلهای
بهداشتی بهصورت کامل رعایت شد .وی با اشاره به اینکه در زمینه آموزش حضوری،
مجازی و یا ترکیبی در مدارس ،همه تابع مصوبههای ستاد ملی کرونا هستیم ،ادامه داد:
آموزش حضوری و یا غیرحضوری شرایط خاص خود را نیاز دارد ،ولی مهمترین و اساسیترین
شاخص برای آغاز سال تحصیلی سالمت دانشآموزان و معلمان است .شیخاالسالم با اشاره
به مشکالت در خانه ماندن و یا حضور در مدرسه در شرایط شیوع کرونا ،افزود :در حال حاضر
آغازسالتحصیلیبهصورتمجازیخواهدبودوپیشبینیمیشودتاچندسالآیندهبرخی
دروس همچنان مجازی و برخی نیز بهصورت ترکیبی آموزش داده شود .وی با بیان اینکه
حتی اگر تمام امکانات و زیرساختهای آموزشی در مدارس و منازل فراهم باشد ،آموزش
مجازی  ۶۰درصد جواب خواهد داد ،تصریح کرد :در پایه اول ابتدایی دانشآموزی که معلم
ندیده و هنوز مداد به دست نگرفته چطور در فضای مجازی آموزش دریافت کند! وی تاکید
کرد :استان قم آمادگی دارد با تعداد دانشآموزان کم در هر کالس و برگزاری کالسها در
مدتزمان کوتاه ،آموزش در مدارس را بهصورت حضوری آغاز کند .شیخاالسالم خاطرنشان
کرد :در حال حاضر کل آموزش مدارس استان در فضای مجازی خواهد بود و دانشآموزان
بهصورت تدریجی حداکثر سه روز در هفته در کالسهای درس حاضر خواهند شد.
کمک هزینه دانشآموزان به مدرسه اجباری نیست
وی بیان کرد :سرانه هر واحد آموزشی در طول سال تحصیلی کمتر از ۶میلیون تومان است
و اگر اولیا به مدرسه کمک نکنند با هزینههای باالی امروز برنامههای مدرسه پیش نخواهد
رفت و کیفیت آموزشی مطلوب نخواهد بود.
وی درعینحال افزود :مدیران مدرسه حق ندارند باالجبار هزینه کمک به مدرسه از
دانشآموزان دریافت کنند ،در این زمینه بیش از  ۱۰۰مدیر مدرسه متخلف تذکر دریافت
کرده و یا عزل شدهاند .به گفته مدیرکل آموزشوپرورش قم ،خیران استان برای خرید تبلت
دانشآموزی بیش از ۳۰میلیارد ریال کمک کردند.
 ۳۰هزار دانشآموزان وارد پایه اول ابتدایی میشوند
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزشوپرورش قم نیز در این نشست گفت :ثبتنام در

دوره ابتدایی تقریبا تکمیل شده است و امسال  ۳۰هزار دانشآموزان وارد پایه اول ابتدایی
میشوند .مریم سادات پناهنده افزود :پوشش تحصیلی پایه اول  ۱۰۹درصد میباشد که
نشاندهنده جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل ،واجدان شرایط سال جاری و مهاجران
میباشد .وی اضافه کرد :درصد باالیی از دانشآموزانی که به دلیل نگرانی خانوادهها از
حضورفرزندانشاندرفضایمجازیازتحصیلبازماندهبودند،امسالجذبآموزشوپرورش
شدند.
برگزاری جشن شکوفهها در روز ۳۱شهریورماه
وی بیان کرد :در روز  ۳۱شهریورماه جشن شکوفهها بهصورت زنده از طریق صداوسیمای
قم پخش میشود و از طریق برنامه شاد نیز قابل مشاهده خواهد بود.
پناهندهبابیاناینکهدورهپیشدبستانیاجبارقانونیندارد،ولیالزامآموزشیدارد،ادامه
داد :ثبتنام پیشدبستانی از تابستان آغاز شده و تا پایان هفته اول مهرماه تکمیل میشود.
وی خاطرنشان کرد :حداکثر آموزش پیشدبستانی را در سال گذشته داشتیم و پوشش سال
گذشته این دوره نیز از  ۱۰۰درصد فراتر رفت.
به گفته وی ،متولدان ۷۱/۹۴تا  ۱/۷/۹۵واجدان شرایط برای ثبتنام در دوره
پیشدبستانیسالتحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱میباشند.
عدم ثبتنام برخی دانشآموزان به دلیل ترس از کرونا
معاون متوسطه اداره کل آموزشوپرورش قم نیز گفت :بیش از  ۹۰درصد دانشآموزان در
دوره متوسطه اول و بیش از  ۸۵درصد در دوره متوسطه دوم ثبتنام کردهاند.
علیرضا یاری افزود :با توجه به اینکه تعدادی از دانشآموزان به دلیل ترس از کرونا هنوز
اقدام به ثبتنام نکردهاند ،از خانوادهها درخواست داریم نگران نباشند ،ثبتنام فرزندانشان
را انجام دهند و اطمینان داشته باشند همه شرایط در مدارس برای رعایت دستورالعملها
فراهم است .وی ادامه داد :کتب درسی دانشآموزان در دورههای مختلف وارد استان شده و
از روزشنبه در حال توزیع در مدارس است و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.

امیرآبادی نماینده مردم قم :

محیطزیستقمدربارهآلودگیسلفچگانپاسخگوباشد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با تأکید
بر ضرورت پاسخگویی اداره کل حفاظت از محیط
زیست استان درباره آلودگی منطقه سلفچگان دستور
داد تا نامه ای در این موضوع به دادستانی به عنوان
مدعیالعمومنوشتهشود.
احمد امیرآبادی فراهانی که روز یکشنبه در نشست
کارگروه های مشورتی و نظارتی مجمع نمایندگان
استان سخن می گفت با اشاره به استفاده برخی از
افراد از رانت شغلی بیان کرد :برای از خدمات شغلی
ایجاد شده از سوی برخی دستگاه ها ،در زمان
بازنشستگیازسویافرادهماندستگاهمورداستفاده
قرار می گیرد که عمال به معنای استفاده از رانت است.
وی افزود :بر این اساس ،این موضوع باید در کارگروه
های مشورتی و نظارتی مجمع نمایندگان استان مورد
بررسی قرار گیرد تا چنان چه نیاز به اصالح قانون در
این عرصه وجود داشته باشد ،بتوان درباره آن تصمیم
گیریکرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی
همچنین به اهمیت موضوع مسکن کارگری توجه داد
و گفت :شاید بتوان گفت برخی زمین های اطراف
مراکز تولیدی در قم بویژه در جاده قدیم برای مسکن
کارگری مناسب است که شایسته است تا این موضوع
در کارگروه مسکن مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد
و بتوان طرح آماده ای از آن به شورای برنامه ریزی و
توسعه استان ارائه داد.
وی در عین حال به گزارش کارگروه محیط زیست
مجمع نمایندگان استان درباره آلودگی برخی کارخانه
های منطقه سلفچگان اشاره و اظهار کرد :حفظ
جان انسان ها از همه چیز واجب تر است و از این رو
هم مدیرکل محیط زیست استان باید در این موضوع
پاسخگو باشد و هم این که این موضوع باید از طریق
دادستانیبهعنوانمدعیالعمومپیگیریشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در
خصوص کارگروه اصناف نیز موضوع قیمت باالی مرغ

و دسترسی عدم دسترسی مردم به مرغ را مهمترین
مشکل موجود عنوان کرد و افزود این مشکل با
همکاریمدیراناستانیقابلحلمیباشد.
همچنین در این نشست عضو کارگروه محیط زیست
مجمع نمایندگان استان تصریح کرد :اعضای کارگروه
مخالف توسعه صنایع و تولید در استان نیستند ،به این
شرط که مسائل زیست محیطی به معنای واقعی کلمه
رعایت شود .عباس جعفری با ابراز تأسف از مشکالت
دست مسیله و دریاچه نمک تأکید کرد :بررسی ها
بیانگر آسیب و زیان استخراج شورابه ها از دریاچه نمک
است که تداوم این امر سبب نابودی منطقه خواهد
شد .جعفری ادامه داد :گزارش های تخصصی نشان
می دهد قم بر اساس فرونشست زمین در برخی
مناطقآن،یکیازبحرانیترینمناطقکشوردرعرصه
زیست محیطی است که این موضوع حتی در برخی
رسانه های خارجی هم مورد توجه قرار گرفته است ،اما
بدنه مدیریتی استان به این موضوع نمی پردازد.

رییس سازمان صنعت و تجارت استان قم:

ظرفیتایجاداشتغالپایداربخشاصنافقابلتوجهاست

رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان قم گفت :از ابتدای سالجاری تا
پایان مردادماه ،یک هزار و  ۲۳۵فقره مجوز صنفی در رستههای تولیدی و فنی و
همچنین توزیعی و خدماتی در استان صادر شدهاست.
محمود سیجانی بیان کرد :این تعداد مجوز موجب اشتغالزایی برای بیش از
سههزار تن در حوزه اصناف قم شدهاست و اقدامهای الزم برای افزایش سطح
اشتغال استان با استفاده از ظرفیتهای این بخش تا پایان سال انجام میشود.
وی ادامه داد :اکنون در مجموع تعداد ۳۸هزار و  ۵۱۰واحد صنفی مجوز دار در
استان وجود دارد که ۲۲هزار و  ۸۵۴مورد آن توزیعی و خدماتی و ۱۵هزار و ۶۵۶
واحد آن تولیدی و فنی است.
وی با بیان این که ظرفیت بخش اصناف برای ایجاد اشتغال پایدار در استان قم

قابل توجهاست ،افزود :به طور میانگین به ازای هر پروانه کسب با حدود یک میلیارد
ریال سرمایهگذاری ،برای ۲.۵تن فرصت شغلی ایجاد میشود.
سیجانی در ادامه به فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای در قم اشاره کرد
و گفت :از ابتدای سالجاری تا پایان مردادماه ،تعداد  ۹مورد بازرسی از دفاتر
شرکتهای بازاریابی شبکهای(در قالب گشتهای مشترک) انجام شد که این
نظارتها ،سه تذکر پلمب برای دفاتر بازاریابی شبکهای متخلف را به دنبال داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد :فراهم کردن زمینه پرداخت
تسهیالت حمایتی مورد نیاز فعاالن این بخش در شرایط کنونی که بسیاری از
واحدهای صنفی به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای ناشی از آن آسیب
ت برنامههای سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم قرار دارد.
دیدند ،در اولوی 

رئیس کل دادگستری استان قم صورت گرفت :

آغاز به کار دادگاه عمومی بخش سلفچگان
دادگاهعمومیبخشسلفچگانصبحروزیکشنبه
با حضور مسئوالن دادگستری استان قم آغاز به کار
کرد.
حجت االسالم والمسلمین مظفری رئیس کل
دادگستری استان قم در حاشیه این مراسم با اشاره
به اینکه دستگاه قضا در بخش صنعت و حمایت از
تولید و اشتغال در استان تالشهای فراوانی انجام
داده گفت :دادگاه عمومی سلفچگان و شورای حل

اختالفباهدفسهولتحلمسائلقضاییافتتاح
شده است .وی به پروندههای خاص اقتصادی در
استان اشاره کرد و افزود :در سال گذشته هشت
پرونده جرائم اخالل گران اقتصادی در استان مورد
بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان گفت :با تالشها و
زحمات قضات استان رای بدوی پرونده گوهر ناز
صادر شده و در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار

گرفت که دیوان برای تکمیل تحقیقات و رفع برخی
نواقص پرونده را به استان عودت داده است.
حجت االسالم والمسلمین مظفری افزود :به
محض وصول پرونده ،دادگاهی به صورت فوق
العاده تشکیل ،در اسرع وقت نواقص برطرف و رای
نهایی بزودی صادر خواهد شد.
وی گفت :با مزایده و فروش نسبت به استرداد
اموال مال باختگان بزودی اقدام خواهد شد.

قاضی زرگر بر اثر ابتال به کرونا درگذشت
حجتاالسالم والمسلمین سید احمد زرگر قاضی باسابقه و رئیس دادگاه انقالب اسالمی تهران
دارفانی را وداع گفت .به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،این قاضی باسابقه و خوشنام دادگستری به دلیل
ابتال به بیماری کرونا مدتی در بیمارستان خاتماالنبیا(ص) تهران بستری بود.آن مرحوم از مبارزان دوران
رژیم ستمشاهی بود که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در جهت گسترش عدالت و دفاع از حقوق مردم
ردای قضاوت بر تن کرد و در طول سالها حضور در دستگاه قضا و مسئولیتهایی که بر عهده داشت،
همواره در مسیر انقالب ثابت قدم بود.قاضی زرگر آبان سال گذشته جانشین حجتاالسالم و المسلمین
غضنفرآبادی در سمت ریاست دادگاه انقالب اسالمی تهران شده بود .وی همچنین ریاست شعبه ۳۶
تجدیدنظر دادگاه انقالب تهران و شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران و مفاسد اقتصادی
رابرعهدهداشت.قاضیزرگردردورانطوالنیحضوردرمنصبخطیرقضاوت،پروندههایمهمیرامورد
رسیدگی و صدور رأی قرار داد.
محدودیت تردد شبانه لغو شد
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از لغو محدودیت تردد شبانه خبر داد و گفت:اگر محدودیتی ایجاد
شده بود برای حفظ سالمت مردم بود تا دور همی صورت نگیرد.علیرضا رئیسی اظهارداشت  :با توجه
به بحث مهم واکسیناسیون و سرعت واکسیناسیون این اقدام صورت گرفت و این به معنای آزاد شدن
دور همی نیست.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به ضرورت انجام واکسیناسیون و رعایت
پروتکلهای بهداشتی بعد از آن ،ابراز داشت:رفع محدودیت شبانه به این معنی نیست تا مردم به راحتی
بچرخند و فکر نکنیم چون واکسن بزنیم ایمن هستیم و نیاز به ماسک زدن نداریم.
 پیش بینی آینده سیاسی صادق و علی الریجانی
جواد آرینمنش فعال سیاسی اصولگرا در خصوص آینده سیاسی صادق و علی الریجانی ،بیان کرد:
به نظر میرسد آقای صادق الریجانی بیشتر به سمت فعالیتهای علمی و حوزوی تمایل دارد و خواستار
این است که در مسیر علم ادامه فعالیت دهد ،اما آقای علی الریحانی صبغه سیاسی پررنگتری دارد و در
عرصههای سیاسی نیز فرد موفقی بوده است و مورد وثوق رهبری نیز میباشد و از مشاورین ایشان است.
لذا من بعید میدانم وی از صحنههای سیاسی کنار برود و همچنان در این عرصه باقی خواهد ماند .وی
افزود به عقیده من علی الریجانی شخصیتی فراجناحی است و هرگز خود را وابسته به جریانی خاص
نکرده و نخواهد کرد.
تکذیب انتصاب نزدیکان رییسی در مسئولیت های اجرایی
دکتر سید علی علم الهدی رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نورگفت  :از حدود یک ماه پیش
شایعاتی مبنی بر انتخابم به عنوان رییس دانشگاه از سوی دانشجویان مطرح شد و این شایعات هم به
دلیل این که بنده برادر همسر آقای رییسی رییس جمهور هستم ،قوت گرفت .در حالی که این نوع اخبار
کذب است و بنده مسئولیت اجرایی ندارم و نخواهم داشت.علم الهدی تاکید کرد :بر اساس عهدی که
بسته شده هیچ یک از نزدیکان آیت الله رییسی در سمتهای اجرایی مسئولیتی نخواهند گرفت .کرد.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

توقیفاتوبوسحامل30میلیاردتومانکاالیقاچاق

فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل کاالی قاچاق به ارزش  300میلیارد
ریال در این استان خبر داد
سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :در پی کسب خبر مبنی برحمل کاالی قاچاق توسط یک
دستگاه اتوبوس از مبدا استان های جنوبی به تهران بالفاصله شناسایی خودرو مذکور در دستور کار
کارآگاهانپلیسامنیتاقتصادیاستانقرارگرفت.
وی افزود :در ادامه کارآگاهان پس از هماهنگی های قضائی به محور مواصالتی استان اعزام و با
کنترل تردد خودروهای عبوری ،اتوبوس موصوف را در عوارضی قم – تهران شناسایی و توقیف کردند.
فرمانده انتظامی استان قم عنوان داشت :به دلیل داشتن سابقه راننده در امر قاچاق کاال و نداشتن
مسافر  ،خودرو مورد بازرسی قرار گرفت و راننده طی تحقیقات اذعان داشت خودرو عازم تهران بود.
سردارمیرفیضیتصریحکرد:بابررسیهایصورتگرفتهمشخصشددرقسمتپشتشیشهعقب
 ،روی گیربکس  ،زیر پله ورودی اتوبوس  ،جعبه های بغل ،کاالی خارجی قاچاق به طرز ماهرانه تعبیه
شد که شامل  55هزار قلم کاالی قاچاق از نوع نوشیدنی و لوازم آشپزخانه بود  ،در این رابطه راننده و 2
نفر ازکمک های وی دستگیر شدند .وی ارزش محموله کشف شده را به زعم کارشناسان  300میلیارد
ریال عنوان کرد و گفت :در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی
تحویلمرجعقضائیاستانشدند.
کشف 59هزارلیترگازوئیلقاچاق
سردار میر فیضی دربخش دیگری از سخنان خود گفت :گشت پلیس راه اتوبان قم -گرمسار در حین
گشت زنی 2،دستگاه کامیون کشنده تانکردار حامل سوخت گازوئیل بدون مجوز را توقیف و به گشت
انتظامیپاسگاهقمرودتحویلدادند.ویافزود:دربررسیازتانکرخودروهامقدار 59هزارلیترسوخت
قاچاق بدون مجوز،از نوع گازوئیل کشف شد .فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد :تانکرهای سوخت
به انبار شرکت نفت استان قم گسیل و برابر نظر کارشناسان ،ارزش تقریبی آن  35میلیارد ریال براورد
شده است .فرمانده انتظامی استان افزود :در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع
قضائیاستانتحویلشدند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم :

حال۲۴۲بیمارکروناییوخیماست

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :طی بیست و چهار ساعت منتهی به بیست و یکم شهریورماه
جاری ۲۰ ،بیمار کرونا مثبت در قم جان خود را از دست دادند.
به گزارش عصر یکشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمد رضا قدیر در گفتوگویی
َ
اظهار داشت :طی این مدت  ۱۸۳تن مشکوک و یا با عالئم قطعی ابتال بهکرونا توسط اورژانس مراکز
درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند.
َ
َ
وی بستری شدن  ۱۴۵تن از این بیماران را مورد توجه قرار داد و گفت ۱۱۱ :تن از بیمارانی 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 در مراکز درمانی استان تحت معالج ه و
َ
َ
درمان قرار دارند ،را ۸۳۸تن ذکر کرد ،و گفت ۲۴۲:تن از این بیماران به دلیل وخامت اوضاع جسمانی
در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار دارند .وی افزود :طی بیست و چهار ساعت گذشته از
مجموع یکهزار و ۴۱۸مورد آزمایش کرونا انجام شده در استان ،نتیجه ۳۷۸مورد مثبت بودهاست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین بیان کرد :از ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون کرونا درقم
 ۵۴۸هزار و ُ ۶۱دز واکسن به مردم این استان تزریق شدهاست.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

دستگیری سارق حرفه ای توپی درب منازل

فرماندهانتظامیشهرستانازدستگیریسارقحرفهایتوپیدربمنازلبابیشاز 100فقرهسرقت
،خبر داد
سرهنگ مرادحسین جعفریان اظهار داشت :باتوجه به وقوع سرقت های متعدد توپی درب منازل در
سطح استان ،موضوع در دستور کار ماموران کالنتری 25قرار گرفت.
وی افزود:ماموران این کالنتری به صورت نامحسوس شروع به گشت زنی کرده و در نهایت متهم را با
یک دستگاه موتور سیکلت در حال سرقت توپی درب یک منزل با انبر قفلی ،مشاهده و در یک اقدام
سریع و غافلگیر کننده،وی را دستگیر کردند .فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد :در بازرسی از
داخل خورجین موتورسیکلت وی 31عدد توپی درب منزل کشف شد.

