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رییــس جمهوری لزوم اســتفاده
از ظرفیــت فناوریهای دیجیتال
و فضــای مجازی در رشــد و تعالی
کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار
داشت :با سیاستگذاری صحیح و
برنامه ریزی دقیق میتوان زمینه
آشنایی و اســتفاده مناسب مردم
از ظرفیتهــای فضــای مجــازی
را فراهــم و حتــی از آســیب های

وزیرکشورتاکیدکرد:

رئیسقوهقضاییهتاکیدکرد:

مجازاتهایسنگینبرایمرتکبان
جرم و تخلف

رئیس قوه قضاییه گفــت :قانون
بــرای مرتکبــان جــرم و تخلــف
مجازاتهای سنگین تعیین کرده
کــه الزم اســت بــرای صیانــت از
حقوق جامعــه اجرا شــود؛ تالش
مــا این اســت که جراحــی آخرین
مرحلهدرمانباشد.حجتاالسالم
والمســلمین محســنی اژهای
ظهر روز سهشــنبه ( ۲۳شــهریور

ی دستگاههای
ضرورت همافزای 
لقیمتها
اجراییدرکنتر 
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وزیــر کشــور بــر ضــرورت
هماهنگیهــا و هــم افزایــی
دســتگاههای اجرایی در کنترل و
نظارت بر قیمت کاالها و مایحتاج
عمومی در کشور تاکید کرد .احمد
وحیدی در نشســت بررسی روند
نظارت بر قیمت کاالها و مایحتاج
عمومی بــا محوریت آرد و نان که با
حضور نماینــدگان وزارت صمت،

2

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم :

همه بوستانهای شهرقم ایمن هستند

بایدواحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال احیا شوند
لزوم احداث فاز سوم منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

استاندار قم با اشاره به لزوم احیای واحدهای تولیدی و صنعتی ضمــن افتتاح ،کلنــگ زنی و بازدید از چنــد واحد صنعتی در
غیرفعالگفت:نبایداجازهدهیمحتییکواحدصنعتیدراین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در بیست و دومین کارگروه
استان تعطیل شود .دکتر سرمست استاندار قم روز سهشنبه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود :درحال حاضر۱۰واحد
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معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریقمخبرداد:

پیگیریمراحلتکمیلوتجهیزبیمارستانالهادی
8

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قم خبرداد:

برخوردباقهوهخانهها،سفرهخانهها
ورستورانهایمتخلف

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان از طرح اشرفی اظهارداشت :در راستاي طرح ارتقاء امنيت عمومي
شناسایی و برخورد با قهوه خانه ها ،سفره خانه ها و رستوران و جلوگيري از بروز تخلفات صنفي ،ماموران اداره نظارت بر
های متخلف در این استان خبر داد .سرهنگ سید مجتبی اماكن عمومي استان ،کنترل و نظارت بر صنوف را با جديت و با
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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم :

 ۱۱شرکت حمل ونقل جاده ای مسافر جریمه شدند
4
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مدیرکل راه و شهرسازی استان قم :

طرح مسکن اقدام ملی در دولت جدید متوقف نمیشود
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه طرح مسکن اقدام ملی
در دولت جدید متوقف نمیشود ،گفت :طرح جهش تولید مسکن نیز در
دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد .حسن صبوری صبح سه شنبه در
گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه واحدهای مسکونی طرح مسکن اقدام
ملی تا آخرین واحد احداث و در موعد مقرر تحویل متقاضیان میشود،
گفت :طرح مسکن اقدام ملی در دولت جدید متوقف نمیشود و تمام
تعهدات استان در موعد اعالم شده و در فرآیند زمانی  ۲تا  ۳سال از شروع 4

جناب آقای مهندس محسن بهشتی

معاون محترم امورعمرانی استانداری قم
درگذشت پدرهمسرگرامیتان  ،مرحوم مغفور شادروان حاج حسن فخاریان
را به شما وخانواده محترم فخاریان تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال
برای آن مرحوم رحمت وغفران وبرای شما و دیگر باز ماندگان صبر و اجر
مسئلت داریم.

حسین عبداللهی -روح اله کرمانی

آگهیمزایده(نوبتدوم)

آموزش و پرورش کوچک
جلوه داده نشود

با عنوان فوق ممکن است مسئوالن موافق نباشند و
بگویند ما به آموزش و پرورش بسیار توجه داریم و آن را
مهم می شماریم اما واقعیت اغلب چیز دیگری را نشان می دهد.
آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخانه ها و بودجه آن بیشترین بودجه ها است .اما
این بودجه جاری تلقی می شود و بودجه ساخت و سازهای مادی سرمایه ای .اما
ً
همانطور که قبال نوشته ام سؤال جدی این است که آیا آموزش در هر کشور سرمایه
است یا سربار؛ و آموزش در هر کشور بستر است یا بخش؟
آموزش و پرورش پایه همه آموزشها و مهارتها است .وزیرش باید سرآمد همه
وزرا باشد .اما آیا چنین است؟ آموزش و پرورش ابزار دولت ها نیست که به هنگام
انتخابات آنها را بسیج ،و برای رأی گیری به جناح خاصی از آنها استفاده کنند .در
دولتها اغلب بیشترین تغییر در وزارت آموزش و پرورش بوده است .در مجلس نگاه
کنید ضعیف ترین یا جزو ضعیت ترین وزارتخانه ها آموزش و پرورش است .مثل
بعضی وزارتخانه ها سفر و بازدید ندارد یا کم دارد .همین موضوع باید در مجلس و در
وزارتخانهموردبازبینیقرارگیردواگرامتیازاتیبرایبعضیکمیسیونهایابخشهای
دولت است به نوعی تعدیل شود.
از آقای رئیسی چنین انتظاری نبود که در بین وزرا چنین وزیری را برای آموزش
و پرورش پیشنهاد کند .این نه به معنای دست کم گرفتن وزیر پیشنهادی است ،او
شاید اگر رأی می آورد منشأ آثاری هم می شد ولی دست کم باید اعتماد نمایندگان
را جلب می کرد .و جامعة بزرگ آموزش و پرورش احساس خوبی نسبت به توانمندی
او می داشت .آیا بهتر نبود رئیس جمهور او را در معرض این آزمایش بزرگ قرار نمی
داد؟
یاد طنز آقای قرائتی افتادم که می گفت من رئیس بی سوادها هستم .نکند در
تلقی بعضی ها وزیر آموزش و پرورش وزیر بچه هاست .البته وزیر بچه ها بودن بد
نیست وحتی امتیاز است به شرطی که تلقی ما از بچه و بچگی اصالح شود.
البته بچه ها در بعضی ادوار تاریخ داخل آدم محسوب نمی شدند .اما حاال این
ً
چنین نیست .همین بچه ها سرمایه اند ،سرمایه ای عظیم .قبال هم همینطور بوده
است .منتها در گذشته شیوة تربیتی به گونه ای دیگر بوده است .نیروی انسانی
ً
کارآمد از بین همین بچه هاست .معلمان و مدیران آنها هم عموما صاحبان فکر و
تحول اند .این خیل عظیم نباید دست کم گرفته شود.
در گذشته بود که کالس اول را ساده ترین کالس از نظر اداره می پنداشتند اما
اکنون بیشترین توجه را به حوزه ابتدایی و حتی قبل از آن ،پرورش توسط پدر و
مادر می دانند .البته وقتی خانم ها را از خانه بیرون کشیدیم و آنها را وادار کردیم که
دوش به دوش مردان به کارهای سخت بپردازند دیگر انتظاری برای خانه دار شدن و
تربیت هم نباید داشته باشیم .اگر فکر می کنیم که در بین جمعی آموزش و پرورش
عناصر تحول خواه ممکن است کم باشد اما همین هم معلول نوع نگاه سنتی و
دیرپا به این وزارتخانه بوده است ،با آنکه این چنین نیست .اگر آموزش و پرورش
درست شود همه چیز تحت تأثیر قرار می گیرد .اکنون که دولت مدعی تحول است
و مجلس هم آمادگی دارد ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم آموزش و پرورشی و
ً
قبال وزیر آن بوده است موقعیت مناسبی برای این تحول است.
طرحی نو در اندازید .تا معلم جایگاه خود را پیدا کند .کارخانه انسان ساز شود.
از والدین کمک خواسته شود .فضای مجازی و آموزش از راه دور و چالش ها و
فرصتهای آن خود مسئله بسیار مهمی است .برای انتخاب وزیر ببینید چه کسی
تحول خواه است و شما تا کجا کمکش می کنید و مجموعه آموزش و پرورش تا کجا
معلم با سواد
او را همراهی می کند .آیا می شود معلمی شغل انبیا شود؟ آیا می شود ِ
و با اصالت خانوادگی ،هدفی جز تعلیم و تربیت به معنای واقعی نداشته باشد؟ آیا
می شود حرمت معلم از مهندس و دکتر بیشتر شود یا دست کم برابر شود یا حداقل
خیلی تفاوت نکند؟ آیا می شود معلم واقعی دغدغه معیشت نداشته باشد؟ آیا می
شود حرمت معلم از مدیران وزارتخانه بیشتر شود؟ آیا می شود ارزش معلم همپای
استاد دانشگاه و یا دست کم در راستای آن باشد؟ آیا با گسترش فضای مجازی و
ً
آموزش از راه دور این ارزشها عوض می شود؟ دولتها معموال سرمایه گذاری های
بلند مدت ندارند .این برنامه باید دراز مدت باشد .و این کار ،کار زمان بری است،
که اگر عزمی بر تغییر باشد می توان در این مورد گامهای مؤثر و اصولی برداشت.
غالمرضافدایی*

سازمان پایانههای مسافربری شهرداریقم
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 :

استاندارقم:

نمایشگاه دائمی جز پروژه های
استراتژیکاست

استاندار قم گفت :نمایشگاه دائمی قم جزو پروژه های استراتژیک در حوزه
اقتصادی است و باید نسبت به رفع موانع و مشکالت آن اهتمام جدی داشت.
بهرام سرمست استاندار قم روزسه شنبه در ششمین جلسه ستاد مقاومتی استان
که در محل سالن کرامت استانداری قم برگزار شد در ارتباط با نمایشگاه دائمی
استان اظهار کرد :این نمایشگاه جزو پروژه های استراتژیکی استان است و برای
پیگیری پیشرفت آن به طور مستمر دو معاونت عمرانی و امور اقتصادی بررسی های
الزم را برای سرعت بخشیدن به پیشرفت آن مکلف کردم و باید برای بهره برداری
این نمایشگاه که بازده اقتصادی خوبی برای قم دارد دستگاههای مرتبط همکاری
کنند .وی با اشاره به راه اندازی نمایشگاه دائمی قم عنوان کرد :این نمایشگاه جزو
اقدامات نوآورانهایی است که مناسب برای فضای کسب و کار امروزی است و باید
همکاریبینشرکتشهرکهایصنعتیواتاقبازرگانیطبقتعهداتطرفینادامه
دار باشد .استاندار قم هم چنین به وضعیت دهکده اقتصاد مقاومتی هم اشاره کرده
و تصریح کرد :این دهکده نوعی نوآوری اقتصادی است و همه دستگاهها باید در این
زمینه فراتر از وظایف سازمانی خود همکاری کنند.وی گفت  :این پروژه جزو پروژه
های چند منظوره و فرابخشی است و تنها سپاه مسئولیت فعالیت در این دهکده را
ندارد و با توجه به این که جنبه اجتماعی و اقتصادی دارد همه باید همکاری کنند
تا الگویی از اقتصاد مقاومتی در سطح کشور را داشته باشیم .سرمست در ادامه این
جلسه با توجه به گزارش وضعیت مولد سازی از سوی دستگاه های اجرایی استان
گفت :این که استان رتبه سوم در زمینه مولدسازی در کشور را به خود اختصاص داده
جای تقدیر دارد ولی مولدسازی جزو برنامه های اقتصاد مقاومتی است و باید همه
دستگاهها نسبت به مولدسازی دارایی و امالک خود همکاری کنند اداره اقتصاد و
دارایی استان مکلف است اگر دستگاهی نسبت به مولدسازی امالک منقول و غیر
منقول خود کم کاری کرد گزارشی به کارگروه ملی ارائه دهد.
مدیرکلمیراثفرهنگیقم:

فرودگاهحلقهمفقودهگردشگریقماست

مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمگفت:فرودگاهقمحلقهمفقوده
گردشگری استان است .علیرضا ارجمندی اظهار کرد :فرودگاه یکی از اساسیترین
عوامل توسعه هر شهری است و در رونق گردشگری نقش زیادی دارد .مدیرکل
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم،بااشارهبهنقض ُحکمخل عیدسرمایهگذار
فرودگاه قم ،ادامه داد :سرمایهگذار فرودگاه قم بر اساس شکایت منابعطبیعی استان
مبنی بر تصرف غیرمجاز زمین ،در دادگستری قمُ ،حکم خلع ید گرفته و بیش از یک
دهه ساخت پروژه فرودگاه متوقف شده بود .ارجمندی افزود :با ورود دستگاه قضایی
به پرونده پیچیده فرودگاه قم باالخره مشکالت سرمایهگذار این طرح عظیم پس از یک
دهه سردرگمی به کلی مرتفع و ُحکم خلع ید ،نقض شده است .وی گفت :با رفع مشکل
سرمایهگذار فرودگاه ،امید است که ساخت پروژه به روال عادی بازگردد چرا که فرودگاه
میتواندنقشبرجستهایدرپویاییاقتصادگردشگریاستانداشتهباشد.
باحضورهنرمندانقمیانجاممیشود؛

تولید آثار گرافیکی با هدف ترویج
روضههایخانگی

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به برپایی کارگاه
تولید آثار گرافیکی با همکاری جامعه ایمانی مشعر ،شهرداری و ماهد گفت :بیش
از  ۲۰هنرمند گرافیست استان قم در این کارگاه با هدف تولید آثار گرافیکی با
موضوع روضههای خانگی در حرم مطهر گردهم میآیند .حجتاالسالم محسن
آمره با اشاره به اینکه کارگاه تولید آثار گرافیکی با موضوع روضههای خانگی در حرم
مطهربرپامیشود،اظهارکرد:اینکارگاهپنجشنبهوجمعههفتهجاریهمزمانبا
 ۲۵و ۲۶شهریورماه با حضور هنرمندان قمی دنبال میشود.
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رئیسجمهورتاکیدکرد:

لزوم استفاده از ظرفیت فضای مجازی در رشد کشور

ایران و آژانس
در مسیر تعاملی تازه

توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
می تواند زمینه را برای آغاز مذاکرات برجامی در وین
نیز فراهم کند و به نظر می رسد ایران نیز در این مسیر به دنبال حل و فصل و پیگیری
این گفتگوها باشد؛ گفتگوهایی که می تواند راه حل هایی را پیش روی طرفین برای
رسیدن به توافق نهایی بگذارد.
عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی می توانست شرایط را برای
ایران همزمان با روی کار آمدن دولت جدید دشوارتر کند .در این راستا اگر از سفر
رافائل گروسی به تهران جلوگیری می شد،احتمال صدور قطعنامه ای علیه ایران در
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان
ملل قوت می گرفت .اما دولت سیزدهم تصمیم بر آن گرفت تا هماهنگی های الزم
را با آژانس در دستور کار خود داشته باشد .در همین حال با سفر مدیرکل آژانس به
ایران توافقی بین طرفین صورت گرفت که می توان آن را مثبت ارزیابی کرد .توافقی
در سایه مصوبه بحث برانگیز مجلس شورای اسالمی که پیش تر دولت آقای روحانی
را از رسیدن به هر گونه توافق با آژانس انرژی اتمی منع می کرد .در همین حال
آژانسبینالمللیانرژیاتمینیزنگرانیهاییداشتکهالقائاترژیمصهیونیستی
مبنی بر اقدامات ایران در سکوت خبری به آن دامن می زد.
اما بر اساس بیانیه مشترک و توافق جدید به بازرسان آژانس اجازه داده شد تا
نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارتهای
حافظه آنها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد ،اقدام
نمایند.موضوعی که اگر دردولت های قبلی یعنی یازدهم و یا دوازهم صورت می
گرفت می توانست با واکنش ها و جنجال های زیادی روبرو و همچنین مورد انتقاد
شدید نمایندگان مجلس قرار گیرد اما همگرایی بین قوای مجریه و مقننه مانع هر
گونه انتقاد نسبت به این موضوع شد.
گروسی که با ابراز خرسندی نسبت به این توافق تهران را ترک کرد ،بار دیگر از
سفر مجدد خود به ایران خبر داد و اظهار داشت که عزیمتش به تهران پس از اتمام
سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین و به زودی انجام خواهد شد .بنابراین
سفر گروسی به تهران ،آژانس و جمهوری اسالمی ایران را از مسیر اختالف و تنش
دور کرد و فضایی مثبت ،همراه با تعامل و همکاری را در روابط دو طرف ایجاد کرد.
شکل گیری چنین فضای مثبتی بالطبع می تواند زمینه را برای آغاز مذاکرات
برجامی در وین نیز فراهم کند و به نظر می رسد ایران نیز در این مسیر به دنبال حل
و فصل و پیگیری این گفتگوها باشد؛گفتگوهایی که می تواند راه حل هایی را پیش
روی طرفین برای رسیدن به توافق نهایی بگذارد.
سید جالل ساداتیان*

آیتاللهفاضللنکرانی:

برخی درباره کرونا حرفهای غیر صحیح
و غیر مطابق با دین مطرح کردند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :برخی درباره ویروس کرونا حرفهای
غیر صحیح و غیر مطابق با دین مطرح کردند مثال گفتند کرونا در مجلس امام
حسین (ع) نمیآید ،در حالی که این یک حرف خالف واقع است چرا که ممکن
است یک وقتی امام حسین (ع) عنایتی کند و هیچ کسی هم در حرم و مجلس
ایشان مبتال نشود و تردیدی در این وجود ندارد؛ ولی به حسب ظاهر مثل این است
که بگوئیم در حرم امام حسین (ع) تفنگ کار نمیکند ،در حالی که شاهد بودیم
صدام با مأمورین ملعونش به حرم امام حسین (ع) حمله و جای گلولهها اآلن بر
دیوارهای حرم موجود است.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی ضمن سفارش حوزه های علمیه برای
پرداختن به علوم دینی و غیردینی اظهارداشت:وقتی انسان درس بخواند ،همه
موضوع و محمول و زوایا و ابعاد قضایا برایش روشن میشود ،بنابراین تا میتوانیم
درس بخوانیم ،تا میتوانیم تالش کنیم ،چراکه مردم امروز به یک روحانی واجد
شرایطبسیارنیازمندهستند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) افزود :تبلیغات علیه روحانیت فراوان است و این
تبلیغات منفی همیشه بوده اما فراز و فرود داشته ،ولی باید بدانیم مردم ،حتی غیر
مسلمانها به یک روحانی مال ،باتقوا ،بصیر ،خوش فکر ،نیازمند هستند .لذا در
ً
شروع سال واقعا اخالص خودمان و قصد قربت خودمان را بیشتر کنیم متوسل به
امام زمان(عج) بشویم ،خودمان را در محضر آن حضرت ببینیم ،آن حضرت را ناظر
بر اعمالمان بدانیم و از حضرت هم استمداد کنیم برای ما و برای حفظ حوزههای
علمیه ،حفظ این درسها ،تقویت این بحثها و رشد این بحثها دعا کنند.
بدون علم نمیتوان به جایی رسید
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :باید بدانیم بدون علم نمیتوان به
جایی رسید ولو به مقامات عرفانی سیر و سلوک .منظور ما از علم ،حقیقت علم است
نه اینکه یک مقدار اصطالحات و قواعد را علم بنامیم ،بلکه حقیقت علم همان نوری
است که باید در درون ما ایجاد شود.
به گزارش جماران ،وی در پاسخ به سؤال برخی که میگویند علم حجاب است
گفت :بله علم حجاب است اما حجاب نورانی است و تا به این حجاب نورانی نرسیم
به آن خشیت نمیرسیم ،چرا که معنای حجاب این نیست که به سراغش نرویم ،یک
حجابهایی را باید سراغش رفت تا بتوانیم به مرحله بعد برسیم و اال انسان سراغش
ً
نرود اصال حجاب معنا ندارد و موضوعش منتفی میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به طالب توصیه کرد ما باید سراغ علم
برویم و خسته نشویم ،چرا که یکی از کارهای شیطان این است که در مسیر علمی
میخواهد انسان را فریب بدهد ،لذا اهتما م خود را به درس روز به روز بیشتر کنیم ،و
ً
ً
بدانیم «رب زدنی علما و عمال و الحقنی الصالحین» دستوری بوده که خدا به پیامبر
اکرم فرمود ،او مأمور بود اینگونه دعا کند ،علم هم منتهی ندارد و پایان پذیر نیست.
انصاری راد:

نباید زیر بار سیاستهای نادرست برویم
اختالف اصالحطلبان در تاکتیک است نه استراتژی

حسین انصاری راد تاکید کرد که اصالحطلبان برای بازیابی سرمایه اجتماعی
خودمنتظرناکامیدولتنبودهواتفاقادعامیکنندکهمجموعهحاکمیتبتوانددر
جهت خواست ،اراده و منافع ملی حرکت کند.
حسنانصاریراد،فعالسیاسیاصالحطلبونمایندهپیشینمجلس،نسبتبه
احیای اصالحطلبی ابراز امیدواری کرده و معتقد است که این جریان سیاسی اصال
نباید و قصد ندارد که منتظر ناکامیهای احتمالی دولت بماند.
او میگوید« :من به عنوان یک اصالح طلب ،با همه اشکاالتی که نسبت به
انتخابات وجود دارد – به هر حال هیچ کارشناسی در زمینه قانون اساسی هم این
نوع انتخابات را صحیح و سالم محسوب نمیکند – دعا و آرزو میکنم که این دولت
و مجموعه حکومت که در اختیار اصولگرایان است ،بتوانند اعتماد و رضایت ملت
را به دست آورند».
این نماینده پیشین مجلس شرایط مجود در عرصههای مختلف را محصول سابقه
چهل ساله اصولگرایان میداند اما باز هم امیدوار است که بتوانند امید مردم را
برانگیزند به این خاطر که «تا اعتماد مردم جلب نشود و رضایت مردم از مدیریت
وجود نداشته باشد ،حکومت نمی توانند عقال و شرعا قانونی و مشروع باشد و
آیندهای هم نخواهد داشت».
این فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ به اینکه اصالحطلبان برای بازگشت
به عرصه سیاستورزی و قدرت باید چه رویکردی در پیش بگیرد؟ نیز گفت:
«اصالحطلبان باید وحدت کنند و متحد باشند .االن احزاب مختلفی مثل
کارگزاران ،اتحاد ملت ،مردمساالری و  ...همچنین شخصیتهای بزرگی مثل آقای
خاتمی که محبوبیت اجتماعی دارند ،هستند .اینها باید با هم متحد باشند و در
جهت حاکمیت ملی و انتخابات آزاد هر کاری که میتوانند انجام دهند».
وی در واکنش به اینکه در جریان انتخابات اخیر ثابت شد این گروهها اختالفات
عمیقی با هم دارند ،گفت« :من اختالف زیادی نمیبینم .بیشترین اختالف
مثال بین تاجزاده و کرباسچی بود .اما هر دو اینها یک هدف دارند و هر دو
دنبال انتخابات آزاد ،حاکمیت ملی ،صلح خارجی و منافع ملی هستند  .هر دو
سیاستهای ناشدنی مثل نابودی اسرائیل را رد میکنند .اینها در تاکتیک و شیوه
اختالف دارند اما این مشکلی ایجاد نمیکند زیرا در استراتژی یکی هستند .همه
افراد و گروههای اصالحطلب حسن نیت دارند».
انصاری راد تاکید کرد که اصالحطلبان نباید زیر بار سیاستهای نادرست بروند
ولو اینکه از سوی چهرهها و شخصیتهای میانه مثل آقای روحانی مطرح شود.

رییس جمهوری لزوم استفاده از ظرفیت فناوریهای دیجیتال و فضای مجازی در
رشد و تعالی کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت :با سیاستگذاری صحیح
و برنامه ریزی دقیق میتوان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیتهای
فضای مجازی را فراهم و حتی از آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،آیت الله سید ابراهیم رئیسی
عصر امروز  -سه شنبه  -در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت
سیزدهم ،با اشاره به تاثیر فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی مردم گفت :الزمه
استفاده مناسب از ظرفیت فضای مجازی ،شناخت و آشنایی کامل با الزامات آن
است و اگر به فضای مجازی دقیق و درست نگاه کنیم تحولی اساسی در کشور رخ

خواهد داد.
رییس جمهوری با بیان اینکه اقدامات انجام شده هنوز با الزامات ابالغی و اهداف
تشکیل شورای عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد ،تاکید کرد :تالش خواهد
شد با استفاده از دیدگا ه کارشناسان و صاحب نظران فعال در این حوزه ،بتوانیم این
فناوری را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور به کار بگیریم و باید در این
مسیر مردم را اقناع کرد.
رئیسی حوزه دیجیتال و فضای مجازی را دارای ظرفیت باالیی برای تحول
اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد :با خود باوری جوانان کشور می توان قدرت
سایبری ایران را افزایش داد و از این فضای امن به نفع مردم استفاده کرد.
رییس جمهوری همچنین در این جلسه بر اجرای مصوبات و فعال سازی شورای
معین و کمیسیون های زیر مجموعه شوراهای عالی تاکید کرد.
در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی ،موضوع توسعه آموزش و پرورش
مجازی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که سامانه شاد ذیل وزارت آموزش و
پرورش مسئول ارائه آموزش عمومی رایگان باشد و در زمینه فعالیت آموزشی ارزش
افزوده بخش دولتی و غیردولتی تنظیم مقررات کرده و مجوز صادر کند.
در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سنواتی ردیف
مشخصی به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته و
برای معلمان و دانش آموزان کمتر برخوردار ،کمک مالی و تسهیالت ارزان قیمت
بانکی جهت تامین تجهیزات در نظر بگیرد .رییس جمهوری در این زمینه وزارت
خانه های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطالعات و مرکز ملی فضای مجازی
را مکلف کرد با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید ،چارچوب آموزش در
فضای مجازی را نهایی و به شورای عالی ارائه کنند.

وزیرکشورتاکیدکرد:

لقیمتها
یدستگاههایاجراییدرکنتر 
ضرورتهمافزای 

وزیر کشور بر ضرورت هماهنگیها و هم افزایی
دستگاههایاجراییدرکنترلونظارتبرقیمتکاالها
و مایحتاج عمومی در کشور تاکید کرد.
احمد وحیدی در نشست بررسی روند نظارت بر
قیمت کاالها و مایحتاج عمومی با محوریت آرد و نان که
باحضورنمایندگانوزارتصمت،کشاورزی،اطالعات،
اموراقتصادی و دارایی ،دادگستری ،مجلس شورای
اسالمی ،سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،دادستانی کل کشور ،اتاق اصناف و اتحادیه
خبازان در محل وزارت کشور برگزار شد با تاکید بر این
موضوع که باید روند نظارت بر قیمت کاالهای اساسی
در کشور تقویت شود؛ گفت :نان از جمله کاالهای پر
مصرف و استراتژیک در کشور است که باید در این باره
تدابیر الزم برای کنترل قیمت آن صورت گیرد.
وزیر کشور با تشریح این موضوع که باید توجه داشته
باشیم که بخش عمده مصرف نان در دهک های
پایین جامعه است؛ گفت :باید با تمام ظرفیت ها و
مکانیسمهای نظارتی جلوی افزایش غیر متعارف را در
حوزه کاالهای استراتژیک و اساسی در کشور بگیریم.
وحیدی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره
به این موضوع که باید میانگین سرانه مصرف نان در

کشور با دقت کامل مشخص شود؛ گفت :با مشخص
شدن میانگین دقیق مصرف نان بهتر میتوانیم
برنامهریزیهای الزم را در تامین آرد کشور با در نظر
گرفتن میزان تولید داخلی و واردات آن داشته باشیم.
وزیر کشور در ادامه به موضوع تفاوت قیمت نان در
برخی از استانهای کشور اشاره کرد و گفت :باید کف
و سقف قیمت در کشور مشخص تا امکان نظارت دقیق
بر روند قیمت گذاری ها و فروش نان فراهم شود.
وی گفت :در حوزه تعیین قیمت نان اختیاراتی به
استانداران سراسر کشور داده شده است و با توجه به
وضعیت هر استان به لحاظ میزان تامین گندم ،نرخ
دستمزدها و دیگر هزینه های جاری ،کرایههای حمل
آرد از کارخانه تولیدآرد تا نانواییها ،تفاوت قیمت نان
در حد معقول و منطقی قابل قبول و مورد انتظار است؛
اما باید این تفاوت قیمت در کل کشور تابع ضابطه
مشخصیباشد.
وحیدیافزود:مسالهمهمدیگرکنترلفرایندوزنجیره
تولید نان از درب کارخانه آردسازی تا توزیع و پخش آن
در سطح نانوایی ها ونظارت دقیق بر مصرف آن است
که باید متولی اصلی این بخش هم مشخص گردد
تا بتواند با قدرت و اختیارات الزم ،نظارت دقیقتر و

مؤثرتری بر این چرخه اعمال کند.
وزیر کشور همچنین با اشاره به این واقعیت که با
توجه به تورم و افزایش هزینهها ،باید متوجه نیازها و
خواستههای متعارف نانوایان هم باشیم ،گفت :روی
هم رفته هزینه نانواها به تأسی از وضعیت اقتصادی
کلی کشور و به تبع از افزایش نرخ دستمزدها ،بیمه و
مالیات و هزینههای حاملهای انرژی باال رفته است
و باید اقدامات حمایتی الزم از این بخش هم صورت
گیرد .وی خاطر نشان کرد :باید همه تالش ما به عنوان
دستگاههای اجرایی ،تسهیل گر شرایط اقتصادی
کشور و کمک به حل مشکالت معیشتی مردم باشد
و در این باره نیازمند به ارتقای بیشتر هماهنگی ها در
سطوحتصمیمگیریواجراهستیم.
وحیدیدرپایانبابیاناینکهبرایتقویتهماهنگیها
ً
در این موضوعات و مشخصا حوزه آرد و نان نیاز به
تشکیل کارگروهی با عضویت همه دستگاههای ذی
ریط است ،خاطرنشان کرد :شکل گیری این کارگروه
با مسوولیت معاون اقتصادی وزارت کشور ،میتواند
باعث همافزایی ظرفیت ،نزدیکی دیدگاهها و راه حلها
برایمدیریتموفقومطلوبتامینکاالهایاساسیدر
کشورگردد.

عضوکمیسیونامنیتملیمجلس:

آژانس پاسخ حسن نیت ایران را در گزارش خود منعکس کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
درباره همکاریهای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ،گفت :انتظار
داریم با حسن نیتی که هم در گذشته داشتیم و اکنون هم داریم ،حتما آژانس
گزارش مثبت اقدامات ایران را به شورای حکام آژانس ارائه کند.
ابوالفضل عمویی با اشاره سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی به ایران و صدور بیانیه مشترک ایران وآژانس در این سفر گفت:
سفر گروسی در چارچوب همکاریهای فنی بین ایران و آژانس بین المللی
انرژی اتمی بود.البته هدف اصلی ماموریت آژانس هم باید فنی باشد زیرا
سیاسی شدن آژانس به جایگاه و موقعیت این نهاد و همکاری آن با ایران
آسیب می زند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی یادآورشد :طبق معاهده
منع گسترش تسلیحات هسته ای(ان پی تی) ،جمهوری اسالمی مجاز
است فعالیت های صلح آمیز هستهای داشته باشد و متقابال آژانس باید مانند
همه کشورها بر برنامه هستهای ایران نظارت داشته باشد.
وی افزود :این نظارت در قالب توافق نامه پادمان بین اعضا و آژانس شکل
می گیرد و جمهوری اسالمی هم در پادمان ،نظارت و برنامه هسته ای خود را
داراست که عمدتا بر مواد هسته ای تمرکز دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :ما در برجام پذیرفته بودیم که نظارتهای فراتر از پادمان را بپذیریم
که این اتفاق رخ داد و ما نظارتهای پروتکل های الحاقی را به صورت
داوطلبانه اجرا کردیم .با این حال با بدعهدی طرف آمریکایی و اروپایی ،ایران
ل الحاقی را متوقف کرد.
هم اجرای داوطلبانه پروتک 
عمویی اضافه کرد :رافائل گروسی مدیرکل آژانس این ابتکار را مطرح کرد
که هرچند ایران دسترسی به دوربینهای نظارتی مبتنی بر پروتکلهای
الحاقی را برای بازرسان آژانس محدود میکند اما ایران دوربینها و فیلمها را
حفظ کند و در صورت توافق با  ۴+۱آژانس بتواند به محتوای این دوربینها
دستیابد.
عمویی اضافه کرد :از زمان این توافق چند ماه گذشته و آژانس به این
دوربینها دسترسی نداشته و در مرحله فعلی این پیشنهاد مطرح شد که
برای سرویس کردن این دوربینها بدون دسترسی به محتوای آن و تغییر و
تعویض کارتهای حافظه ،ایران به آژانس دسترسی موقت فنی بدهد.

وی با اشاره به بیانیه مشترک ایران و آژانس در سفر گروسی به تهران گفت:
مقرر شد مدیرکل آژانس در اجالس آتی گزارش حسن نیت و اقدامات مثبت
ایران را به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند.
نماینده مردم تهران در مجلسشورای اسالمیبا اشارهبههمکاری گسترده
ایران و آژانس گفت :بیشترین بازرسیهای برنامه هسته ای در کل دنیا از
ایران صورت گرفته است به طوری که بیش از  ۲۳درصد کل بازرسیهای
آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال گذشته مربوط به ایران بوده است.
وی ادامه داد :در این مرحله انتظار داریم با حسن نیتی که هم در گذشته
داشتیم و اکنون هم داریم ،حتما آژانس گزارش مثبت اقدامات ایران را
به شورای حکام آژانس ارائه دهد.کما اینکه گروسی در ورود به وین در
مصاحبهای گفت که حتما در این زمینه گزارش حسن نیت ایران را به شورای
حکام ارائه می دهیم و همکاریها در سطح بسیار خوبی است.
عمویی درباره رویکرد آمریکا در قبال ایران در مذاکرات هسته ای گفت:
ایران همچنان عضو توافق هسته ای یا همان برجام است و اقدامات ایران
برای کاهش تعهدات هسته ای هم مبتنی بر بند  ۲۶و  ۳۶این توافق بوده
است .کشوری که به صورت غیرقانونی و برخالف قطعنامه  ۲۲۳۱سازمان
ملل از این توافق خارج شده ،آمریکاست.
وی یادآور شد :مذاکرات وین با این هدف دنبال شد که طرف آمریکایی به
تعهداتش عمل کند تا بتواند مجددا عضو این توافق شود .موضع ایران این
است تا زمانی که تحریمها رفع نشود ،ایران با اضافه شدن آمریکا به گروه۴+۱
موافقتنمیکند.
وی مهمترین مانع به نتیجه نرسیدن مذاکرات در وین را اصرار آمریکاییها
در حفظ تحریم ها دانست و افزود :تا زمانی که آمریکا همین سیاست را دنبال
و بخواهد تحریمها را علیه ایران حفظ کند ،نباید انتظار پیشرفت در مذاکرات
را داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه سیاست غلط آمریکا مانع
به نتیجه نرسیدن توافق شده است،گفت :فرصت سه ماهه بهترین زمان
برای آمریکاست تا در سیاستهای خود در قبال ایران بازنگری کند زیرا با
سیاستهای گذشته نتایجی مشابه گذشته رخ میدهد و تا زمانی که این
سیاستها تغییر نکند نمی توان انتظار داشت که ایران از منافع ملی خود
عدولکند.

رییسستادمرکزیاربعینخبرداد:

قطعی شدن اعزام ۶۰هزار زائراربعین
رییس ستاد مرکزی اربعین از قطعی شدن
اعزام ۶۰هزار زائر به عراق خبر داد و گفت :برای
کاهش هزینه ها توافق شد زوار بتوانند در برگشت
از مرز مهران به کشور بازگردند.
ذوالفقاری روز سه شنبه در حاشیه نشست قرارگاه
عملیاتی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت:
در سفر نخست وزیر عراق با ایران با همکاری وزیر
خارجه مالقات هایی با این مقام عراقی داشتیم
که در این مالقات موضوعات تعیین تکلیف نشده
در ارتباط با اربعین مطرح و بالفاصله تیمی به عراق
اعزام شد.
وی افزود :یک ساعت قبل آخرین درباره توافقات
بحث شد و به امضای دو طرف رسید که طبق این
توافق سهمیه زائران ایرانی به  ۶۰هزار نفر افزایش
یافت و این توافقنامه امروز نهایی شد.
معاون وزیر کشور اظهار کرد :شرط هر دو کشور
برای اعزام به مراسم اربعین ،دریافت دو دز واکسن
قطعی است و افرادی که در مراسم اربعین شرکت

بازگشت از مرز مهران امکان پذیر است

می کنند طبق اعالم وزارت بهداشت و طبق اعالم
نخست وزیر عراق دو دز را باید دریافت کرده باشند.
وی ادامه داد :دولت عراق اعالم کرده بود حتما
تست پی سی آر هنگام اخذ ویزا باید انجام شود
اما با توجه به فاصله گرفتن ویزا و تست پی سی آر،
قرار شد زایران حین پرواز تست پی سی آر منفی به
همراهداشتهباشند.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد :عراق گفته بود هنگام
برگشت از زائران در عراق تست پی سی آر گرفته
شود که هزینه باالیی به همراه داشت و مقرر شد
وزارت بهداشت از همه زائرانی که به کشور برمی
گردند رایگان تست بگیرد و افراد مثبت مشمول
قرنطینهشوند.
وی اضافه کرد :مدت ویزا یک ماهه است و زائران
می توانند یک ماه با عنوان مراسم اربعین در عراق
سفرکنند.
رییس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه برای
رفتن زائران به سمت عراق از طریق مرزهای زمینی

توافقی انجام نشده و عبور از مرزهای زمینی ممنوع
است ،گفت :برای کاهش هزینه ها توافق کردیم
زوار در برگشت بتوانند از طریق مرز مهران برگردند.
برای آن دسته از زائرانی که گذرنامه شان در عراق
مفقود می شود ،برگه های کنسولگری صادر شده
دارای اعتبار خواهد بود.
ذوالفقارییکیازمسایلمهمراحملموادغذایی،
بهداشتی و نیازهای موکب داران برشمرد که عراق
ممنوع کرده بود و تصریح کرد :مقرر شد سقف
معینی امتیاز بگیریم و برای این منظور حتما
رانندگان کامیوتها باید واکسن زده و تست پی سی آر
منفی داشته باشند و ۷۲ساعت قبل از اعزام شماره
خودرو را اعالم کنند.
معاون وزیر کشور با تاکید بر قطعی شدن اعزام
 ۶۰هزار زائر برای حضور در مراسم اربعین تاکید
کرد :عبور زائران خارجی به عراق از مسیر ایران را
نخواهیم داشت چون برخی کشورهای همسایه به
دنبال عبور زائران از مرز ایران بودند.

وزیر بهداشت خبر داد:

ورود  ۴۰میلیون دز واکسن از مهر ماه

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه واکسن مخصوص  ۱۷سالهها را
تامین کردهایم ،از ورود  ۴۰میلیون ُدز واکسن جدید از مهر ماه به کشور خبر داد.
بهرام عین اللهی روز سه شنبه در بازدید از صدا وسیما افزود :همانطور که قبال قول داده
شد تا پایان شهریور ماه  ۵۰میلیون ُدز وارد میشود و در مهر ماه  ۴۰میلیون ُدز دیگر وارد
میکنیم ،البته این میزان واردات عالوه بر تولیدات داخلی است و ما سعی میکنیم که
همه مردم واکسن کرونا را در اسرع وقت دریافت کنند.
وزیر بهداشت با اشاره به سیل ورود واکسن کرونا در کنار تولیدات داخلی ،گفت :در
دولت جدید مجوز تولید داخلی پنج واکسن سیناژن ،رازی ،پاستور ،فخرا و برکت داده
شده است.
عین اللهی درباره دالیل افزایش ورود محمولههای جدید واکسن به کشور گفت:
هیچوقت درباره گذشته صحبت نمیکنم بلکه صحبت من درباره آینده است ،از وقتی که
نمایندگان به ما رای اعتماد دادند و تکلیف به دوش ما افتاد شبانه روز برای تامین واکسن
کرونا کار کردیم.
اگر تولید داخل کافی بود واکسن وارد نمیکردیم
وزیر بهداشت افزود :مهمترین مساله که باعث موفقیت شد تالشهای شخص رییس
جمهور ،معاون اول ،بانک مرکزی و سایر وزارتخانهها بود و این همکاری و همدلی موجب
شد که شاهد ورود محمولههای جدید واکسن به کشور باشیم.
عین اللهی با اشاره به صدور مجوز اضطراری به تولیدات داخلی واکسن کرونا گفت:
در بحث مجوزهای اضطراری به تولیدات داخلی باید به این مساله اشاره کرد که تا قبل از
دولت جدید فقط «واکسن برکت» مجور تولید داخلی داشت ،اما امروز ما شاهد هستیم
که پنج مرکز ما از جمله سیناژن ،رازی ،پاستور ،فخرا مجوز تولید داخلی دریافت کردند و
همین موضوع باعث میشود که کشورهای دیگر از این فرصت استفاده کنند و بیشتر
راغب ورود واکسن به کشور ما باشند.
وزیر بهداشت تاکید کرد :اگر تولید داخل ما کافی بود واکسن وارد نمیکردیم ،اما چون
شروع کار است و حجم زیادی واکسن احتیاج داریم به طوری که ۶۰میلیون جمعیت باید
واکسینه شوند و اگر ضرب در دو شود  ۱۲۰میلیون ُدز و اگر بچهها هم بخواهند واکسینه
شوند ۱۴۰میلیون ُدز واکسن احتیاج داریم بنابراین برای ما زمان خیلی مهم است چرا که
اگر امروز واکسن بزنیم بهتر از فردا است.
عین اللهی گفت :متاسفانه موج پنجم باعث غم و اندوه مردم شد و هم اکنون تالش
میشود با کمک نیروهای وزارت بهداشت ،دانشجویان و مردم به سرعت واکسینه شوند.
ُ
بازگشایی استادیومها به شرط تزرق دو دز واکسن
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازگشت تماشاچیان به ورزشگاهها و بازی آتی
ایران و کره در ۲۰مهر ،گفت :همانطور که میدانید واکسیناسیون دو ُدز است و ُدز اول آن
تا به پایان برسد طول میکشد .وزیر بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه اگر دو
دوز واکسن را بزنند میتوانند وارد استادیوم شوند ،گفت :اگر دو ُدز واکسن را بزنند آنوقت
باید تصمیم گیری انجام شود .عین اللهی گفت :اگر همه مردم دو ُدز واکسن را بزنند
استادیوم باز میشود و ورزش راه میافتد.ماد باالی مردم بخبرهای رسانه ملی
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

مشکالتکشاورزیتنهابافناوری
رفع میشود

ی در بازدید از نمایشگاه دائمی محصوالت
معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
صادراتیساختایرانکهباحضوروزیرجهادکشاورزیهمراهبود،تاکیدکرد:چالشهای
کشاورزی تنها با فناوری رفع میشود.
سورنا ستاری در این بازدید ضمن تقدیر از همراهی وزیر جهاد کشاورزی گفت :نفوذ
فناوری یکی از بحث های جدی در حوزه کشاورزی است و به طور حتم چالش های این
حوزه تنها با فناوری رفع می شود.
سورنا ستاری ادامه داد :به عنوان مثال مشکالتی که در حوزه آب یا توسعه محصوالت
وجود دارد را می توان با گسترش فناوری های نوین رفع کرد .البته دیگر مشکلی که در این
حوزه برای تمامی کشورها وجود دارد چگونگی نفوذ فناوری است.
وی همچنین بیان کرد :چرا که حوزه کشاورزی یکی از سخت ترین حوزه ها برای
پذیرش فناوری است و همگان به سنتی بودن این زیست بوم عادت کرده اند و با ورود
نوآوری به آن مقابله می کنند.
رییس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان با اشاره به برنامه های معاونت علمی و
جهاد کشاورزی گفت:روش های موفقی که در این سال ها برای نفوذ فناوری تست شده
است را توسعه می دهیم .وزیر جهاد کشاورزی نیز در بازدید از این نمایشگاه بیان کرد :در
این نمایشگاه شاهد توسعه محصوالتی فناورانه بودیم که با اتکا به توانمندی جوانان تولید
شده اند و معاونت علمی و فناوری نیز از گسترش آنها حمایت کرده است.
سید جواد ساداتی نژاد همچنین گفت :در دوره جدید با اهتمام معاون علمی و فناوری
فعالیت ها با سرعت بیشتری پیش می رود تا نفوذ علم و فناوری به حوزه کشاورزی را شاهد
باشیم .وی با بیان اینکه این اتفاق تولید ثروت و محصوالت با کیفیت را به همراه دارد ،بیان
کرد :همچنین با این اتفاق صادرات محصوالت ایران ساخت در حوزه کشاورزی افزایش
می یابد و در نهایت تامین امنیت غذایی را باال می برد.
مسعودپزشکیان:

بدون گفتوگوهای برجامی و، FATF
رسیدن به توسعه سخت است
نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه باید تکلیف سیاست خارجه کشور مشخص
شود ،گفت :تمام تاجران در دنیا تالش میکنند هزینه مبادالت اعم از حمل و نقل،
مبادالت پولی ،جابجایی کاال و محصوالت را کاهش دهند؛ اما وقتی ما این مسیرها را
دور میزنیم یعنی هزینه را افزایش میدهیم و این به معنی آن است که تولید کنندگان و
بازرگانان خودمان را از میدان رقابت دور میاندازیم.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو  ،درباره اینکه رویکرد دولت با
حضور محسن رضایی ،مخبر ،رهبر و خاندوزی در تیم اقتصادی به چه شکل پیش خواهد
رفت ،اظهار داشت :گفتنش سخت است ؛ این تیمی که آقای رئیسی تعیین کرده و کنار
هم قرار داده است ،اگر قبله واحد و برنامه مشخصی برای رسیدن نداشته باشند ،طبیعی
است که هر کسی در آن میخواهد به صورت سلیقهای پیش برود که در مسیر به تناقض
با یکدیگر بر میخورند .وی افزود :یک وقتی ما نقشهای داریم و همه مهندسان جمع
شدهاند برای اینکه آن را اجرایی کنند و یک وقت نیز هر مهندسی میخواهد نقشه خود
را پیاده کند؛ آن وقت است که به اختالف میخورند؛ مشکل ما نبود آن نقشهای است که
میخواهیم به طرفش برویم .در نتیجه ممکن است هر کدام از این آدمها حرفی را بزنند که
آبشان با یکدیگر در یک جوی نرود و فرصتها و زمان را از دست دهند.
پزشکیاندربارهمذاکراتواینکهچهآیندهایخواهدداشت،گفتـ:براساستجربههایی
که در طول تاریخ وجود دارد هیچ کشوری با بستن مرزهایش به جایی نرسیده و توسعه
در این شرایط امکانپذیر نیست؛ ضمن اینکه تمام تاجران در دنیا تالش میکنند هزینه
مبادالت اعم از حمل و نقل ،مبادالت پولی ،جابجایی کاال و محصوالت را کاهش دهند؛ اما
وقتی ما این مسیرها را دور میزنیم یعنی هزینه را افزایش میدهیم و این به معنی آن است
کهتولیدکنندگانوبازرگانانخودمانراازمیدانرقابتدورمیاندازیموآنهامجبورهستند
برای رسیدن ،مسیر طوالنیتری را طی کنند در نتیجه آن کسی که زودتر میرسد ،برندهتر
است .این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد :بنابراین با این ساختار و اینکه  FATFرا
قبول نمیکنیم ،اگر برجام و گفتوگوهای بعدی را نپذیریم و نتوانیم با دنیا گفتوگو کنیم
و بعد بگوییم توسعه پیدا میکنیم ،کار بسیار سختی است .وی ادامه داد :حاال باید تیم
توگو کرده و مسائل را حل کنند
جدید بروند وین ببینیم چه میکنند؛ یا باید بنشینند گف 
یا وقت تلف نکنند ،آن چیزی را که میگویند ،اجرا کنند که البته من نمیدانم چه هست.
قالیباف:

طرح امنیت غذایی در کنترل قیمتها
موثراست

رییس مجلس شورای اسالمی طرح امنیت غذایی را در امنیت غذایی ،سالمت ،تولید
و توزیع و کنترل قیمتها بسیار موثر دانست.
محمدباقر قالیباف پس از بررسی و تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع
موانع تولیدات کشاورزی در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسالمی با تشکر از
نمایندگان برای بررسی و تصویب این طرح ،گفت :طرح مذکور دو شوری شد و چندین
جلسه برای بررسی آن برگزار شد ،بنابراین مردم عزیز بدانند با موافقت شورای نگهبان با
طرح امنیت غذایی ،این قانون عالوه بر امنیت ملی ،در امنیت غذایی ،سالمت ،تولید و
توزیع و کنترل قیمت ها نیز بسیار موثر است.
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انواع گوناگون سردرد و راه درمان آن
سردرد ،انواع گوناگون دارد و با دانستن چگونگی هر نوع آن میتوان جهت
درمان ،اقدام کرد.
سردرد ،انواع متفاوتی دارد و اگر شدید باشد ،زندگی بیمار و حتی اطرافیان
او را مختل میکند .علت سردرد ،اغلب به ایجاد تغییر در ترکیب ماده شیمیایی
خون بر اثر رها شدن پروتئین از سلولهای عصبی برمیگردد.
چند نوع سردرد و را ه درمان آن را بشناسید.
 - ۱درد در دو طرف سر
* عالیم :درد روزانه در دو طرف سر به طوری که فشار شدیدی به سر وارد
میشود.
*علتاحتمالی:باکنارگذاشتنمصرفمسکن،سردردبرمیگرددوعالیم
ناشی از ترک دارو به وجود میآید .مصرف «پاراسیتامول» و «آسپرین» بیش از۲
بار در هفته یا داروی مخصوص میگرن به نام «تریپ تن» برای بیش از ۱۰روز در
ماه ،خطر بروز سردردهای شدید را در فرد افزایش میدهد.
درمان :اگر سردرد غیر قابل تحمل باشد ،پزشک داروی ضد افسردگی و ضد
صرع تجویز میکند که آستانه تحمل درد را باال میبرد .مصرف این داروها را
میتوان به مرور زمان کم کرد.
 - ۲درد همراه با احساس فشار در قسمت باالی جمجمه
این نوع سردرد که احتماال مربوط به استرس و اضطراب است ،شایع است و
 ۵۰تا  ۷۰درصد مردم ماهی یک بار دچار این نوع سردرد میشوند.
عالیم :درد همراه با احساس فشار در قسمت باال یا کنار سر
علت احتمالی :استرس و اضطراب
هرچند علت اصلی این نوع سردرد مشخص نیست ،اما به نظر میرسد دندان
قروچه هنگام شب که به سفت شدن عضله فک منجر میشود ،در بروز این نوع
سردردتأثیرگذارباشد.حالتنشستننادرستهنگامتماشایبرنامهتلویزیونی
که به عضله گردن و شانه فشار وارد میکند و اعصاب سر را تحت فشار میگذارد،
ممکن است دالیل سردرد باشد.
درمان :استفاده از محافظ دندان که ازدندان قروچه پیشگیری میکند ،قرار
گرفتن در هوای تازه و مصرف کوتاه مدت مسکن ،انجام یوگا ،ماساژ و یک حمام
داغ مفید است.
 - ۳سردرد انفجاری
عالیم :احساس ُزق ُزق کردن و گنگی در قسمت جلوی سر ،احساس فشار
روی سر ،آبریزش و قرمز شدن چشمها و تب.
علت احتمالی :سینوزیت مسدود یا ملتهب شده پشت چشم ،بینی و
گونهها.
سینوسها بر اثر عفونت باکتری یا ویروسی اغلب در فصل سرما ممکن است
متورم شود .مجرای متورم مانع از تخلیه خلط میشود و در صورت عفونی شدن
سینوسها فرد در ناحیه سر و دندانهای باال احساس درد میکند.
درمان :سردرد بر اثر سینوزیت طی چند روز از بین میرود .داروهایی مانند
ایبوبروفن یا پاراسیتامول در کاهش التهاب ،مؤثر است .در صورت ادامه درد به
مدت بیش از ۱۰تا ۱۴روز ،به پزشک مراجعه شود ،زیرا ممکن است برای درمان
بهمصرفآنتیبیوتیکنیازباشد.
 - ۴احساس سبکی در سر
عالیم :درد ،احساس سبکی گاهی همراه با حالت تهوع و اضطراب.
علتاحتمالی:کاهشمصرفنوشیدنیهایکافئیندارمانندقهوهیاکوکا.
مصرفکافئیندرعملکردپیامرسانهایشیمیاییکهرگهایخونراگشاد
میکند ،تداخل پیدا میکند .در صورت افت ناگهانی میزان کافئین ،بدن قادر

آنژیومگیالسی؛

آیا لکههای قرمز روی پوستتان نگران
کنندهاند؟

مطمئنا شما هم برایتان پیش آمده که چند نقطهی قرمز روی پوستتان پیدا کنید و
متعجب شوید که از کجا آمدهاند .به این نقاط قرمز رنگ ،خال قرمز گفته میشود که
اغلب ناگهانی ظاهر میشوند هرگز هم نمیروند .طبیعی است که وقتی متوجه این
نقاط میشوید نگران شوید ،خصوصا اگر ببینید هر چند وقت به تعدادشان اضافه
میشود.
خالهای قرمز بر خالف اسمشان اصال خال نیستند .این لکههای قرمز رنگ که
آنژیوم نام دارند از دستهای از مویرگها تشکیل شدهاند و آنژیوم گیالسی نیز نامیده
میشوند.
تقریبا پنجاه درصد از بزرگساالن این لکههای قرمز را دارند .آنژیومها معموال روی شکم
و سینه و دستها دیده میشوند و اغلب چند میلیمتر قطر دارند .در بیشتر موارد نیاز
به درمان خاصی نیست اما همیشه بهتر این است که توسط پزشک معاینه شود .در
این مطلب همراه ما باشید تا هر آنچه الزم است درمورد خالهای قرمز بدانید به شما
بگوییم.
اطالعات کلی درباره خالهای قرمز
لکههای قرمز روی پوست ،شایعترین شکل آنژیوم هستند .این ضایعات پوستی
خوشخیم و طبیعی میتوانند در هر سنی ظاهر شوند اما بعد از 30سالگی شایعترند.
این لکهها معموال بهواسطهی رنگ قرمزی که دارند جلب توجه میکنند .خیلی از افراد
این لکهها را بدنما میدانند و سراغ درمانهایی میروند تا این آنژیومها را برطرف کنند؛
یک تمایل ژنتیکی که ما از والدین خود به ارث میبریم!
لکههای قرمز روی پوست دقیقا چه هستند؟
لکههای قرمز روی پوست حاصل گشاد شدن مویرگها در اثر پارگیهایی در رگها
هستند که اغلب روی بازوها و قفسه سینه ظاهر میشوند.
معموال آنژیومهای گیالسی به صورت لکههای ریز قرمز روی پوست دیده میشوند
که میتوانند نرم یا کمی برآمده باشند و قطری به اندازهی یک تا پنج میلیمتر داشته
باشند .ظاهر این لکهها باعث میشود افراد آنها را با خال اشتباه بگیرند.
الزم به یادآوری است که آنژیومها تومورهای خوشخیم هستند .آنژیومها تجمعی از
مالنوسیتهاهستندکهبرخالفخالهابهندرتبدخیممیشوند.
علتایجادآنژیومهاچیست؟
تا به امروز ،علت به وجود آمدن آنژیومها مشخص نشده است .اما طبق مطالعاتی،
سن یک فاکتور بوده و افراد معموال با باال رفتن سن دچار این لکهها میشوند .آنژیومها
را میتوان به ژنتیک ،تغییرات هورمونی ،قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و آب و
هوا نیز ربط داد.
آیاآنژیومهانگرانکنندهاند؟
یک بار دیگر یادآوری میکنیم که لکههای قرمز روی پوست سرطانی نیستند و جای
نگرانیوجودندارد.آنژیومهاتومورهاییخوشخیمانداماهمچنانبایدنسبتبهظاهر
آنها از جهت هر گونه تغییری دقیق باشید .بنابراین در صورتی که آنژیومهایی دارید
نکات زیر را به خاطر بسپارید:
 .آنژیومها نباید به تعداد زیاد در یک ناحیه مشخص ظاهر شوند.
.لکههایقرمزرویپوستنبایدناراحتیخاصیدرشماایجادکنند.اگراینآنژیومها
دردناکاند،میخارندیااذیتتانمیکنندبهپزشکمراجعهکنید.
 .آنژیومها نباید خونریزی کنند .اگر با دست زدن به آنها خونریزی میکنند باید به
پزشکمراجعهکنید.
 .به رنگ و شکل آنژیومها دقت کنید؛ اگر رنگشان تیرهتر شد یا لبههای آنها نامنظم
و زیر شد به پزشک مراجعه کنید.
برایبرطرفکردنآنژیومهاچهمیتوانیدبکنید؟
هر چند آنژیومها خطری برای سالمتی ندارند اما عدهای از افراد این لکههای قرمز
رنگ را نمیخواهند ،خصوصا اگر در ناحیه گردن باشند و یا هنگامی که میخواهند
لباسی با یقهی باز بپوشند .مهم است بدانید که هرگز نباید سعی کنید با راهکارهای
خانگی این لکهها رابرطرف کنید چون میتوانند خطرناکباشند.
آنژیومها میتوانند قطر  6تا  7میلیمتر هم داشته باشند و از آنجایی که آنها مویرگ
هستند هرگز نباید سعی کنید خودتان آنها را ناپدید کنید .پزشک متخصص پوست
میتواند بهترین راهکار برطرف کردن آنژیومها را به شما توصیه کند .معموال از لیزر یا
اسکالپل برقی برای سوزاندن آنژیوم استفاده میشود .با این شیوههای کامال بیخطر
میتوان جلوی دوباره ظاهر شدن آنژیومها را نیز گرفت.

به جبران کردن نیست.
درمان :سعی کنید روزی بیش از ۳۰۰میلی گرم ( ۳فنجان قهوه) یا ۴فنجان
چای مصرف نکنید .هر یک قوطی کوال حاوی حدود  ۵۰میلی گرم کافئین
است.
 - ۵سردردهای پشت چشم
عالیم :درد گنگ مداوم پشت حدقه چشم
علت احتمالی :فشار وارده روی چشم که سردرد ایجاد میکند.
این نوع سردرد که علت آن ممکن است بیماری حادتری مانند سرطان یا
بیماری آب سیاه باشد ،باید هرچه زودتر تشخیص داده و درمان شود .یکی از
علل عمده این نوع سردرد ،استفاده نکردن از عینک است.
در این نوع سردرد به عضله چشم که نقش آن صاف کردن عدسی و ایجاد
دید دور شفاف است ،برای نگه داشتن عدسی در حالت صحیح ،فشار شدیدی
وارد میشود که این امر باعث سردرد مزمن میشود .تماشای طوالنی مدت
تلویزیونیاصفحهرایانهحتیاگربهعینکنیازنباشد،بهسردردمنجرمیشود.
درمان :هر  ۲۰دقیقه نگاه خود را از صفحه تلویزیون یا رایانه بردارید تا عضله
چشماستراحتکند.
 - ۶سردرد فلج کننده
اگر میگرنهای هفتگی با دارو برطرف نشود ،پزشک داروی ضد افسردگی با
دوزپایینبهنام«آمیتریپتیلین»تجویزمیکند.
عالیم :درد شدید همراه با حساسیت به نور.
علت احتمالی :میگرن حدود ۱۵درصد جمعیت را درگیر میکند.

بعضی از مردم زمینه ابتال به میگرن دارند که با عواملی ،چون تغییر رژیم
غذایی و آب وهوا و قرار گرفتن در نور مصنوعی بروز میکند .این درد غیرقابل
تحمل از عصب سه قلو ،عصب اصلی در صورت شروع میشود و ساعتها
طول میکشد و در صورت درمان نشدن ،چندین روز ادامه پیدا میکند.
درمان :دراز کشیدن در اتاق ساکت و تاریک تا سلولهای عصبی آرام شوند.
ورزش کردن هفتهای  ۳بار به مدت  ۴۰دقیقه در کاهش درد موثر است.
 - ۷سردرد هنگام خم شدن
عالیم :سردرد هنگام خم شدن یا تکان دادن سر از یک جهت به جهت دیگر
آغازمیشود.
علت احتمالی :مصرف نکردن مایعات کافی برای حفظ میزان آب بدن و
الکترولیتمانندسدیم،کلرایدوپتاسیم،منجربهکمآبیمیشود.متخصصان
معتقدند ،کم آبی بدن باعث تنگ شدن رگهای خونی میشود و در نتیجه
جریان خون و اکسیژن به مغز کاهش پیدا میکند .از آنجا که مغز گیرنده درد
ندارد ،گیرندههای جداره آن ،درد را ایجاد میکند.
درمان :روزی  ۶تا  ۸لیوان آب بنوشید.
 - ۸سردردهای ماهانه
عالیم :درد ُزق ُزق کننده که ماهی یک بار بروز میکند.
علت احتمالی :در بیشتر موارد زنان هنگام قاعدگی که میزان استروژن بدن
آنها پایین است ،دچار سردرد میشوند .در برخی موارد این سردرد همراه با
حالت تهوع ،استفراغ و حساسیت به نور و صدا است.
نتیجه تحقیقات نشان میدهد که تغییر در میزان استروژن ،رگهای خون را
در مغز حساس میکند و رگهای خونی دچار اسپاسم میشود .زنان یائسه به
علتکاهشاستروژندچارسردردهایبیشتریمیشوند.
درمان :مصرف مسکن و داروهای گیاهی مانند بابونه مفید است.
 - ۹سردرد ناشی از عطر و ادکلن
عالیم :دردهای ُزق ُزق کننده که پس از مصرف ادکلن یا اسپری خوش
بوکنندهایجادمیشود.
علت احتمالی :ماده شیمیایی موجود در این مواد در افراد حساس ،سردرد
ایجاد میکند و ممکن است به میگرن نیز منجر شود .نتیجه مطالعات متعدد،
نشان میدهد مادهای که در ادکلن و عطر یافت میشود ،روی گردش خون در
مغز تأثیر میگذارد و درد ایجاد میکند.
بعضی مواد نیز مانند روغن دارچین و میخک باعث سردرد میشوند.
درمان :از لوازم آرایشی بدون بو استفاده کنید.
 - ۱۰سردرد ضربهای
عالیم :درد شدیدی در قسمت چشم شروع و در شقیقه و گونهها پخش
میشود .مدت این سردرد از  ۳۰دقیقه تا  ۴ساعت متغیر است.
علت احتمالی :ابتال به سردردهای خوشهای
این نوع سردرد به شکل خوشهای در یک ماه و هر روز در یک ساعت معین
آغاز میشود .یک چشم قرمز و دچار آبریزش میشود و پلک نیز به علت اختالل
در عصب سه قلو ،افتادگی پیدا میکند .آقایان بیشتر دچار این نوع سردرد
میشوند.
این نوع درد به علت ایجاد ناهنجاری در هیپوتاالموس (قسمتی از مغز که
ترشح هورمونها و مواد شیمیایی مختلف را هماهنگ میکند) رخ میدهد.
پیغامهای متفاوت ،باعث گشاد شدن عروق خونی مغز میشوند.
درمان :با نظر پزشک ،داروی تزریقی به نام سوماتریپتن تجویز میشود که
رگهای خون را جمع میکند.

 راهکارهایی برای افزایش کلسترول خوب

تبخال چیست و چگونه درمان میشود؟

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOتخمین زده است که نزدیک به ۶۷درصد
از جمعیت جهان به ویروس هرپس دهانی که موجب تبخال میشود ،مبتال
هستند .این بدان معنی است که احتمال اینکه شما یا کسی که میشناسید
در بدنش ویروس تبخال دهانی داشته باشد ،زیاد است و برخورد با زخمهای
دردناک و تحریککننده تبخال ممکن است به یک مشکل مکرر برای شما
تبدیل شود .اما تبخال چیست و چگونه میتوان آن را درمان کرد؟ همه آنچه
باید درباره آن بدانید ،در ادامه آمده است:
تبخالچیست؟
تبخال جوشها یا تاولهای دردناکی است که روی صورت ،عموما در ناحیه
دهان یا لبها ظاهر میشود .تبخال معموال با احساس سوزن سوزن شدن،
خارش یا سوزش شروع میشود و در نهایت بعد از یک یا دو روز به صورت
جوش یا تاولی دردناک بروز میکند و پس از ترکیدن جوشها ،ممکن است
پوستهسختیتشکیلشود.
چه چیز باعث تبخال میشود؟
تبخالناشیازویروسیبهنام"هرپسسیمپلکس"است.بهگزارشسازمان
بهداشت ملی بریتانیا ،در صورت ابتال ،این ویروس تا آخر عمر در پوست شما
باقی میماند و گاهی باعث بروز تبخال میشود.
نوعی از ویروس هرپس سیمپلکس که باعث تبخال دهانی میشود
«اچاسوی)۱-HSV(»۱-نامدارد.هرکسیمیتواندازطریقتعامالتروزمره
با مردم مانند استفاده از ظروف یکسان برای خوردن غذا به اچاسوی ۱-مبتال
شود .بیشتر افراد در سنین جوانی پس از تماس نزدیک با پوست فردی که به
تبخال مبتال است در معرض آن قرار میگیرند؛ با این حال ،عالئم تبخال چند
سال بعد و در سنین باالتر ظاهر میشود .هیچ راهی برای اطالع از ابتالی به
این ویروس وجود ندارد مگر آنکه تبخال بزنید.
تبخالمسریاست
جوشهای تبخال به شدت مسری هستند و سازمان بهداشت ملی بریتانیا
هشدار میدهد :از زمانی که برای اولین بار احساس سوزن سوزن شدن،
خارش یا سوزش در صورت خود میکنید ،تبخال شما مسری میشود و
تا زمانی که کامال خوب نشود ،مسری باقی میماند .این موضوع ممکن
است بیش از  ۱۰روز طول بکشد .در صورت ابتال به تبخال باید از به اشتراک
گذاشتن هر چیزی که با جوش تبخال در تماس است مانند کرمهای درمانی،
حوله،کاردوچنگالخودداریکنید.سازمانبهداشتملیبریتانیاهمچنین
توصیه میکند که از لمس جوش تبخال هم خودداری شود مگر اینکه
بخواهید از کرم درمانی استفاده کنید و در آن صورت باید بالفاصله دستان
خود را بشویید .یکی از مهمترین کارهایی که هنگام تبخال زدن نباید انجام
داد بوسیدن نوزادان است ،زیرا ممکن است به تبخال نوزادان منجر شود .بنا بر
اعالم سازمان بهداشت ملی بریتانیا ،تبخال نوزادان میتواند برای آنها بسیار
خطرناک باشد ،زیرا سیستم ایمنی بدن آنان به اندازه کافی برای مقابله با این
ویروس رشد نکرده است.
چگونه میتوان تبخال را درمان کرد؟
کرمها و چسبزخمهایی که بدون نیاز به نسخه پزشک در دسترس هستند
میتوانند به بهبود تبخال و تسریع فرایند آن کمک کنند.
داروساز میتواند کرمهایی را برای تسکین درد و سوزش ،کرمهای
ضدویروسبرایتسریعزمانبهبودیوچسبزخمهایتبخالبرایمحافظت
از پوست تا زمان بهبودی را توصیه کند .اگر مرتبا تبخال میزنید ،استفاده از
کرم ضد ویروسی به محض اینکه احساس کردید تبخالی دارد روی پوستتان
ظاهر میشود ،ممکن است به بهبود سریع آن کمک کند .به نوشته روزنامه
ایندیپندنت ،همچنین سازمان بهداشت ملی بریتانیا خوردن غذاهای خنک
و نرم در زمان بهبودی تبخال و مصرف استامینوفن یا ایبوپروفن برای تسکین
درد و تورم را توصیه میکند .اما اگر تبخال تا ۱۰روز برطرف نشد یا بسیار بزرگ
و دردناک بود و با تورم و درد لثه و زخم در دهان همراه شد ،باید به پزشک
عمومی مراجعه کرد .همچنین اگر سیستم ایمنی بدن شما ضعیف است در
صورت بروز تبخال باید با پزشک عمومی خود مشورت کنید.

روشهاییبرایجلوگیری
از جوانه زدن سیر و پیاز

ترفندهای اشتباه نگهداری از پیاز و سیر باعث جوانه زدن آنها میشود ،از این
رو برای جلوگیری از جوانه زدن سیر و پیاز باید از روشهای صحیح استفاده کنید.
سیروپیازازمحبوبترینوپرخاصیتترینسبزیجاتهستندکهدرانواعغذاها
استفاده میشوند .سیر و پیاز طعم و مزه بی نظیری به غذا میبخشند و در هر چه
خوشمزهتر کردن غذاها نقش به سزایی دارند.
بسیاری از خانمها سیر و پیاز را به مقدار فراوان تهیه کرده تا همیشه در دسترس
باشند ،اما گاهی پیش میآید که پیاز و سیر جوانه میزنند .جوانه زدن باعث تغییر
رنگ و مزه سیر و پیاز میشود .در این مطلب روشهای جلوگیری از جوانه زدن
سیر و پیاز را آورده ایم .نگهداری نادرست از سیر و پیاز موجب خراب شدن آنها
و جوانه زدنشان میشود .اگر میخواهید سیر و پیاز شما جوانه نزنند ،نکات زیر
را رعایت کنید.
سیر و پیاز را در دما مناسب نگهداری کنید:
بهترین دما برای نگهداری سیر و پیاز بین  ۴تا  ۱۰درجه سلسیوس یعنی بیشتر
از دمای یخچال و اندکی کمتر از دمای یک اتاق است .سیر و پیاز را در انبار و جای
خنک نگهداری کنید و در جای گرم قرار ندهید ،زیرا گرما موجب جوانه زدن ،نرم
شدن و تغییر مزه پیاز و سیر میشود.
پیازها را در جای خشک نگه دارید:
رطوبت سبب خراب شدن و جوانه زدن سیر و پیاز میشود .پیازها را پس از
خریداری سه هفته روی پارچهای پهن کنید و در محیط گرم و خشک نگه دارید.
سیر و پیاز را در جای تاریک قرار دهید:
بهتر است محیط نگهداری سیر و پیاز همواره تاریک باشد و پیاز و سیر را در مقابل
نورخورشیدنگهدارینکنید.تغییراتدرمقدارروشناییمیتواندموجبنوسانات
دمایی نیز شود.
سیر و پیاز را در جای دارای تهویه قرار دهید:
هرگز سیر و پیاز را داخل پالستیک نگه ندارید ،زیرا عدم گردش مناسب هوا باعث
ایجاد رطوبت و در نتیجه جوانه زدن پیاز یا پوسیدگی آن میشود .بهتر است آنها
را برای جلوگیری از جوانه زدن در جایی مثل کیسه توری یا سبد سیمی نگه دارید
که هوا در آن جریان دارد.
سیر و پیاز را جداگانه نگه دارید:
بهتر است فضایی کامال جدا برای نگهداری سیر و پیاز اختصاص دهید و سیر و
پیاز را دور از سایر میوهها و سبزیجات نگهداری کنید .میوههای رسیده گاز اتیلن
تولید میکنند که احتمال جوانه زدن را باال میبرد.
با پیازی که جوانه زده باید چه کرد؟
اگر پیاز جوانه و کپک زده است ،آن را دور بریزید ،اما اگر سالم است و تنها جوانه
زده پیاز را دو نیم کنید و بقایای جوانه و ریشه را جدا کنید.
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مدیرحوزههایعلمیه:

 ۴۰۶رشته و مقطع برای آینده آموزش
حوزهها طراحی شد

مدیرحوزه های علمیه گفت :در ساختار تحولی حوزه با طراحی  ۴۰۶رشته ،گرایش و
مقطع تا ۲یا ۳دهه آینده ،آموزش حوزههای علمیه را طراحی کردهایم.
آیت الله علیرضا اعرافی درنشستی  ۱۵۰دقیقهای با مدیران مدارس علمیه قم
که درمسجد مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد ،اظهار داشت :در ساختاری جدید
علمیوآموزشی حوزه که درراستای تولید علم و آگاهی است بهاین مهم توجه جدی
شده ،که از سنتهای حوزه کاسته نشود و چه بسا ،بسیاری از این سنتها نیز دراین
مسیرتقویتشدهاست.
وی ادامه داد :درجلسهها متعددی که درمجموعههای مختلف کشور حضور پیدا می
کنم،میبینمکهدربسیاریازمباحثناپختگیهاییوجوددارددرحالیکهنیازجدیما
درعرصه حاضر تولید علم است و از این رو ما برغم همه تنگناهای مالی که داریم بهصورت
وسیع و منظم بهاین نیاز ورود پیدا کردیم ،و بهموفقیتهای ارزشمندی نیز رسیدهایم.
اعرافی خاطرنشان کرد :اگر بخواهیم از مقام علم صحبت کنم باید بگویم از حدود ۲۰
رشته علمی که سرفصل هم نداشت ،امروز ۸۰رشته ،گرایش و مقطع علمیاتی شده ،که
با تالش سه ساله  ۶۰۰استاد ممحض رشته های علمی که اجرایی شده است ب ه  ۳یا ۴
برابر رسیده ،و اکنون بیش از یکصد رشته دیگر درحال سرفصل نویسی است و تا سال
 ۱۴۰۱تمامرشتههایعلمیسرفصلنویسیخواهندشد.
مدیر حوزه.ها علمیه با اشاره بهنقشه جامع حوزه ،گفت :با همه مشکلهای مالی که
داشته و داریم ،امروز مفتخریم که نقشه جامع آموزشی ۱۰سال آینده حوزه برای اجرایی
شدن این رشته گرایش مقطعهای جدید را بهسرانجام برسانیم.
عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد :امروز حوزه علمیه با توجه بهنیازهای جامعه،
نظام و انقالب اسالمی درحال حرکت و پویایی است و دراین ۵۴ماه گذشته با کمبودها و
کسریهایی که داشتهایم ،با کارجهادی همه همکارانم چه درصف و ستاد بههیچ عنوان
حرکت روبهرشد و توسعه حوزههای علمیه را متوقف نکردهایم.
وی با بیان اینکه دردوره جدید سعی کردهایم از همه توان و ظرفیتهای مراکز و
مجموعههایی حوزوی بهرهمند شویم و یک نوع نظاممندی و ساماندهی را برقرار کنیم،
افزود :زمانی که رهبر معظم انقالب ،موضوع سبک زندگی را مطرح کردند سریعا برای
تقویتوحتیاقدامهایحمایتیازبرخیمجموعهفرهنگیهنریسبکزندگیراانجام
دادهایم.
اعرافی دربخش دیگری از سخنان خود بهطرح آمایش حوزههای علمیه اشاره کرد
و افزود :این طرح علمیاتی از دیگر اقدامهای ارزشمند حوزههای علمیه است که بر
اساس کارویژههای روحانیت طراحی و عملیاتی شده ،بهطوریکه  ۲۰۰کارکرد درچهار
گروه تعریف شدهاند و دراین راستا  ۴۰نهاد بهمنظور همکاری و تعامل مشخص شدهاند
که یکی از آنها همکاری با وزارت آموزشوپرورش است که بیش از  ۴۰محور همکاری
بهامضای وزیر آموزشوپرورش و مدیرحوزه رسیده و هم اکنون درحال انجام است و
دیگری برنامهای مشترک با ستاد کل نیروهای مسلح است.
ویاضافهکرد:ازجملهبرنامههایمشترکوعملیاتیبیناین ۲نهاد،تربیتطلبههای
مبلغ معلم ،مدارس طرح امین ،سربازمعلمها ،راهاندازی مشترک مرکز تربیت مبلغ معلم
از سوی حوزه با همکاری آموزشوپرورش و دانشگاه فرهنگیان بخشی از اقدامهای
درحال انجام است.
عضوخبرگانرهبریادامهداد:یکیدیگرازاقدامهایارزشمندموضوعهدایتعلمی
درسطوح عالی شکل گرفته است ،البته رضایت نسبی وجود دارد ،ولی با نگاه بهحفظ
کامل سنتهای حوزه در  ۵۰مدرسه علمیه با رتبهبندیهای خوب درسطوح عالی
درحال انجام است.
مدیر حوزه های علمیه دربخش دیگری از سخنان خود بهمباحثی از جمله واسپاری
دروس خارج بهاستانها و ارتقای حوزههای استانی ،اصالح سطوح  ۲و  ۳و نظم بخشی
بهسطوحعالی،متوازنترشدنامتحانهایشفاهیوافزایشاستادانآن،اجازه ِاعمال
نمره دربرابر مقالههای علمی و کارهای تحقیقی ،پشبرد برنامه ها درفقه معاصر ،تقویت
زیرساختهای مرکز فناوری حوزه برغم کمبود بودجه ،تجهیز و تقویت زیرساختهای
رفاهیوورزشی مجموعههای حوزوی و دهها اقدام ریز و درشت دیگر اشاره کرد.
اعرافی بهاقدامهای صورت گرفته درمرکز فناوری حوزههای علمیه اشاره کرد و گفت:
برغمهمهکسریها،تالشهایجهادیهمکارانماندراینعرصهبسیارارزشمنداست،
تهیه  ۲۰۰هزار ساعت درس و ارائه آن در بستر فضای مجازی با حداقل هزینه ،کار
کوچکی نیست که بتوان از کنار آن بهسادگی گذشت.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد :نگاه ویژه حوزه بههوش مصنوعی و
بهخدمت گرفتن آن درعلوم اسالمیوانسانی یکی دیگر از اقدامهای مهم دوره جدید
است.

شر« شک» را چگونه از زندگی مشترک کم کنیم؟

از قدیم می گفتند که شک و بدگمانی آفت زندگی انسان است در واقع یک باتالق
یا یک صحرایی که فرد هر چه درآن می رود به جایی نمی رسد ،درست هم گفته اند
 ،زمانی که اعتماد در زندگی از بین برود  ،شک و تردید جایگزین آن می شود اما گاه
هم هست که این احساس شک و تردید از عدم ناامنی درونی افراد سرچشمه می
گیرد و به از بین بردن زندگی عاطفی می انجامد و یا اینکه آن را بشدت مورد جراحت
و آسیب می رساند.
افرادی که به اطرافیان یا شریک زندگی شان شک می کنند در واقع همیشه
در ترس و وحشتی هستند که مدام احساس رها شدگی یا تحقیر و شکست در
وجودشان پرورش پیدا می کند از خیلی افراد هم می شنویم یا اینکه در جلسات
مشاوره می گویند ،در واقع می دانند که چیزی وجود ندارد اما همیشه در شک و
بدگمانیهستندودستخودشاننیستاینعبارت«دستخودمنیست»خیلیاز
بدبین ها و شکاک ها را گرفتار کرده است.
شکاک بودن و بدگمانی عبور از خط تعادل و قرمز افراد در زندگی های مشترک
است و به عبارتی پایه های زندگی مشترک را می خورد این رفتار شامل چک کردن
مدام گوشی همسر در زمان خواب یا نبودن او ،شک کردن به تماس های همسر،
زیرنظر گرفتن یا تعقیب او تا احساس خطر در جمع های غریبه و خودمانی ،اجازه
ندادن به سرکار رفتن همسر یا هر چیز دیگری می تواند نمود پیدا کند.
در اسالم به طور موکد از ترتیب اثر دادن به گمانهاى بیهوده و بیاساس افراد
منع شده اند و از انسانها خواسته شده تا زمانى که به مسئلهاى یقین و علم پیدا
نکردهاند ،درباره آن قضاوت نکنند چرا که بنای آسیب و نابودی جامعه در همین
است .حضرت على(ع) می فرمایند« :سوء الظن یفسد االمور و یبعث على السرور؛
گمان بد کارها را فاسد کرده و انسان را بر کارهاى زشت وا میدارد» از پیامبر (ص)
نیز نقل شده کسىکه به برادر خود سوءظن داشته باشد به تحقیق به خداوند بدى
ً
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یه میتا فک ِرهتموه واتقوا الله ِإن الله تواب ر ِحیم؛ اى
أی ِحب أحدکم أن یأکل لحم أ ِخ ِ
کسانىکه ایمان آوردهاید از بسیارى از گمانها بپرهیزید که پارهاى از گمانها گناه
است و جاسوسى مکنید و بعضى از شما غیبت بعضى نکند آیا کسى از شما دوست
دارد که گوشت برادر مردهاش را بخورد از آن کراهت دارید (پس) از خدا بترسید که
خدا توبهپذیر مهربان است» .افراد مبتال به شک نمی توانند قبول کنند و بپذیرند
که احساساتشان نسبت به دیگران منفی است و رفتار تهدید آمیز یا تحقیر امیز به
دیگران دارند  ،این افراد حتی اگر اعتماد دیگران هم بهشان ثابت شود باز هم نسبت
به همسر یا دیگرانی بی اعتماد هستند و برداشت های غلط و شخصی از رفتار و
اعمالدیگرانمیکنندودیگرانرارنجیدهمیکنندعموماهمسراناینافرادخسته
و رنجور و درد کشیده می نمایند و اگر بتوانند دوری از آنها را انتخاب می کنند.
اما گاه پیش می آید که افراد از سر ناآگاهی شک و تردید همسر را بر می انگیزند
به این طور افراد میتوان آموزش داد که چطور شک و تردید را از سر زندگی شان کم
کنند .به استثنای افرادی که به لحاظی بیماری بدگمانی نسبت به همسر دارند
سایرین را می توان با روش های صحیحی به راه درست آورد به این صورت که شریک
زندگی شان بداند چطور می بایست سایه شک و تردید را از سر زندگی شان کم کنند.
-1ازگفتنبرخیخاطراتبرایهمسرتانجلوگیریکنید
گاه خاطراتی در گذشته زندگی افراد بوده که ممکن است برای تعریف کردن آن
به افرادی که در دلشان قدری بدگمانی یا تردید دارند ،مناسب نباشد .مثال خانمی

هست که در گذشته خواستگارانی داشته اما همسر فعلی اش به دلیل دوست
داشتن زیاد یابرخیبددلیهانسبت به آنها احساس خوبی پیدانمی کندبهتر است
اینخاطراتبرایهمسرتعریفنشونداینهابهمعنیپنهانکارینیستبلکهبهنظر
تعریف نکردن مسائل غیر ضروری می باشد.
-2برای خانواده و همسرتان همیشه خوش قول باشید
خوش قولی همیشه می تواند اعتماد افراد را جلب کند بهتر است زمانی هاییکه
قرار با خانواده همسر و خود همسر می گذارید سر زمان باشید و از گفتن اینکه
ترافیک بود و مشکل پیش آمد و مسائل دیگر پرهیز کنید قدری همیشه زودتر سر
قرار حاضر شوید تا اعتماد دیگران به شما جلب شود .خوش قولی همیشه اعتماد
آفریناست.
-3صادقباشید
گاه در زندگی مشترک پیش می آید که افراد مسائلی را به هم درست نمی گویند،
یا مثال جایی می روند با دوستان یا خانواده اما از همسرشان به هر دلیلی پنهان می
کنند همین باعث می شود که همسر تصور کند همیشه این فرد به او دروغ گفته یا
راستش را نمی گفته است یا مثال خریدی کرده اید ولی بی دلیل آن را مطرح نمی
کنید ممکن است همسرتان تصور کند که شما همیشه پنهان کاری می کنید در
حالی که این این یک اتفاق ساده در ذهن شما بوده است.
فراموشنکنیدکهموضوعاتمهمهمیشهبرمالمیشونداگرشمانقطهضعفیدر
خودتان یا خانواده داشته ایدو آن را در زمان ازدواج مخفی کرده اید بدانید که روزی
همسرتان و خانواده اش آن را خواهند فهمید و زمینه بدگمانی و بی اعتمادی نسبت
به شما فراهم می شود.
-4بههمسرتاناحترامبگذارید
یادتان باشد که احترام حس اعتماد را ایجاد می کند اگر شما همیشه در هر
شرایطی به همسرتان احترام بگذارید و اجازه هم ندهید که کسی این حرمت را از
بین ببرد چرا که احترام ،اعتمادساز است.
-5ارتباطاتی که حس بدبینی ایجاد می کند را ممنوع کنید
برخی ارتباطات در محیط های شغلی می بایست باقی بمانند مثال شما در
شرایط منزلی قرار نیست اگر اجبار کاری ندارید با همکارانتان صحبت کنید و زمینه
حسادتوشکوتردیدهمسرتانرافراهمکنیدهمیشهفاصلهایبینمسائلشغلی
و خانوادگی ایجاد کنید کسانی که این نکته را رعایت نمی کنند مشکالت زیادی در
زندگی شان ایجاد می شود .بهتر است در ارتباط با همکاران جنس مخالف به شدت
مالحظه کار و مراقب باشید تا زمانی که همسرتان این ارتباطات را در فضای مجازی
می بیند برایش شبهه ایجاد نشود در حالیکه هم که چیزی وجود ندارد برای نگرانی
پس حساسیت هم در این زمینه ایجاد نکنید.
خانمی تعریف می کرد که همسرش به شدت نسبت به گوشی همراه او حساس
است زمانی که از محل کار می آید مدام آن را چک می کند  ،برای او توضیح داده شد
که اجازه دهید مدتی بدون حساسیت این کار را انجام دهد شما که مشکلی در این
زمینه ندارید کم کم حساسیت همسرتان هم کم می شود و آن زمان است که برایش
توضیح دهید گوشی همراه وسیله شخصی است و می بایست خودتان و همسرتان
این حریم ها را رعایت کنید البته گاه پیش می آید که خود همسران این حساسیت
را تحریک می کنند مثال اقا به سراغ گوشی خانمش برای کاری می رود و خانم به
شدت نسبت به این کار واکنش منفی نشان می دهد ،درست است که تلفن همراه
حریم شخصی است اما چه اشکالی دارد که گاهی به گوشی هم برای کاری نگاهی
بیاندازیم در صورتی که حساسیت از سوی شما ایجاد نشود ،مطمئنا همسرتان هم
گاردینخواهدگرفت.
-6ارتباط با افراد حسود را کمتر کنید
خیلی از افراد در اطراف ما هستند که ممکن است به ما و زندگی مشترکمان
حسادت داشته باشند به همین خاطر رفتارها و کارهایی می کنند که در زندگی
ما ممکن است اثر منفی داشته باشد اگر دقت کنیم در اطراف هر یک از ما چنین
افرادی هستند بهتر است ارتباط با این افراد را محدود کنید تا به زندگی مشترکتان
خدشه وارد نشود و اثر منفی بر شما نگذارد.
در نهایت اینکه خیلی از افراد ممکن است از گذشته و زندگی خانوادگی خود زخم
بی اعتمادی خورده باشند به همین دلیل این ناامنی را به زندگی مشترکشان هم
منتقل می کنند اینجاست که نقش مشاور و روان درمانگر پررنگ می شود و زوجین
می بایست برای درمان و ترمیم زخم های همسرشان اقدام کنند .مهارت های
ارتباطی و گفت وگو می بایست تقویت شود تا این مشکالت به بچه ها منتقل نشود و
زندگی مشترک را از بین نبرد.

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم :

 ۱۱شرکت حمل ونقل جاده ای مسافر
جریمهشدند

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با اشاره به بررسی  12پرونده در
هفتمین جلسه کمیسیون ماده 12دراستان قم را گفت :از مجموع تخلفات اعالم شده،
 11مورد احراز و یک مورد نیز از موارد اتهامی مبرا شناخته شد .
محمدحسن کلهری با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده  12برای
رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل ونقل جاده ای مسافر استان قم عنوان کرد :عدم
اجرای شیوه نامههای بهداشتی در ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر ،ضمن افزایش
احتمال ابتال به ویروس کرونا ،موجب تغافل از زحمات مجموعه ناظرین و کارشناسان
حوزه حمل ونقل جاده ای میشود .
وی در ادامه به برخی شکایات دریافتی وهمچنین شرح گزارشهای ناظرین و
کارشناسان حوزه معاونت حمل ونقل و دیگر حوزههای مرتبط درخصوص تخلفات
صورت گرفته ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر اشاره و تاکید کرد :با توجه به شرایط
کروناییکشورکهضرورترعایتشیوهنامههایبهداشتیرادوچندانمیکند،درصورت
مشاهده تخلف ازاین امر بخصوص درسطح ناوگان عمومی ،اغماض شایسته نیست .
رئیس کمیسیون ماده  12استان قم با بیان اینکه عدم رعایت جامع شیوه نامههای
بهداشتیموجبافزایشاحتمالابتالبهویروسکرونامیشود،خاطرنشانکرد:نبایدبا
سهل انگاری و تغافل از قوانین موجب خدشه دار شدن زحمات ناظران شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با اشاره به بررسی  12پرونده در
هفتمین جلسه کمیسیون ماده 12دراستان قم را گفت :از مجموع تخلفات اعالم شده،
 11مورد احراز و یک مورد نیز از موارد اتهامی مبرا شناخته شد .
وی عمده موارد بررسی شده در این جلسه را عدم رعایت جامع شیوه نامههای
بهداشتی دانست و یادآور شد :دیگر تخلفات احصا شده در این کمیسیون شامل صدور
صورت وضعیت فاقد کد رهگیری و مهر مدیرفنی ،جابهجایی اتباع خارجی فاقد مجوز
و ...بوده است .
کلهری درخصوص نوع و میزان جرایم تخلفات صورت گرفته تصریح کرد 11 :مورد
تخلف احراز شده طی هفتمین جلسه کمیسیون ماده 12به پرداخت جرایم نقدی ملزم
شدند .
یک عضو شورای شهر قم تاکیدکرد:

لزوم تدبیر و هماهنگی برای رفع مشکل
فاضالبمنطقه6

عضو شورای شهر قم گفت :باید یک تدبیر و هماهنگی بین نهادهای مسوول در
خصوص مشکل فاضالب منطقه 6صورت گیرد تا شاهد رفع مشکل و خطرات احتمالی
برای مردم باشیم.
ماشالله سعادتمند با اشاره به بازدید از برخی محالت منطقه  ۶اظهار کرد :دو موضوع
در این بازدید رصد شده که یکی بحث لزوم توجه به محالت محروم این منطقه از جمله
محله هندیان یا شهرک فاطمیه و دوم مشکل آبهای سطحی در منطقه است.
وی با تاکید بر اینکه آبهای سطحی در منطقه دو و  ۶تبدیل به روانابهای فاضالب
شهری شده است خاطرنشان کرد :این روانابها از محالت شادقلیخان عبور کرده و به
سمت قلعهکامکار رفته و وارد کانال جمعآوری آبهای سطحی رینگ شهر شده و اگر از
این فاضالب جهت کشاورزی استفاده شود فاجعه بهداشتی بوجود می آورد
این عضو شورای اسالمی شهر قم با اشاره به وضعیت نامطلوب آبهای سطحی در
مناطق دو و  ۶گفت :باید مدیریت واحدی در بحث فاضالبهای شهری و روانابها در
مناطق دو ،سه و ۶شهر ایجاد شود تا مشکل مدیریت شود.
وی افزود :در سپتیک ورودی جعفریه روزانه یک کامیون زباله از داخل آب بیرون کشیده
شده و جابجا میشود و بخشی از همین آب وارد بخش کشاورزی شده و محصوالت آن
توسط مردم استفاده میشود که ممکن است فاجعه بهداشتی ایجاد کند.

استادروانشناسیدانشگاهتهران؛

آموزش حضوری؛ یک الزام یا یک انتخاب؟

«علی اکبر ارجمندنیا» ،روانشناس و استاد دانشگاه
گفت :آموزش حضوری یک گزینه و انتخاب نیست،
بلکه یک امر ضروری است .بطوریکه سبب میشود به
تمامنیازهایآموزشی،شناختی،عاطفیوروانشناختی
دانش آموزان توجه شود.
در پی بحران همه گیری بیماری کرونا ویروس در نقاط
مختلف دنیا ،همه گیری این ویروس در ایران بهصورت
رسمی در  ۳۰بهمن ۱۳۹۸تایید شد .کووید  ۱۹با تمام
عوارضی و مشکالتی که از خود در سراسر دنیا برجای
گذشته است ،هنوز به طور کامل مهار نشده و هر روز
خبرهای تازه ای از نوع جهش یافته و تاخت و تاز این
ویروس در جهان به گوش می رسد و در تمام این مدت
شاهدآن هستیم که حوز ه های مختلف دستخوش
ب ها و تغییرات بعضا جبران ناپذیری شدهاند که
آسی 
یکی از مهمترین آنها حوزه آموزش است؛ چراکه
در نخستین گام ،آموزش حضوری که سالیان سال
شکل غالب و محبوب آموزش بود ،متوقف و به جای
آن آموزش مجازی متداول شد .این شیوه هر چند در
این شرایط به عنوان تنها گزینه موجود انتخاب شد ،اما
الزم بود ابعاد پنهان آموزشی و روانشناختی ناشی از آن
نیز توسط مسووالن مورد توجه قرار گرفته و تدابیر الزم
اتخاذ میشد .برای مثال این شیوه آموزشی به نیازهای
کودکان و نوجوانان به طور کامل توجهی ندارد و صرفا
تاکیداش بر نیازهای ذهنی و آموزشی است که صرفا
بعد شناختی دارد و ابعاد اجتماعی و روانشناختی مورد
غفلتقرارمیگیرد.بنابرایننظربهاهمیتاینموضوع،
پژوهشگر ایرنا با "علی اکبر ارجمندنیا" ،روانشناس و
استاد دانشگاه به گفت و گو نشست .مشروح این گفت
و گو را در ذیل میخوانید:
آموزش حضوری منطبق با نیازهای اساسی دانش
آموزان است
ارجمندنیا پیرامون آموزش حضوری اظهار
داشت:قبل از مقایسه این دو سبک آموزش ،الزم است
تاکید کنیم که آموزش حضوری ،آموزش مبتنی بر
نیازهای اساسی کودکان و نوجوانان است و به عنوان
یک اصل طبیعی در شریط طبیعی مورد توجه قرار
میگیرد .به عبارتی دیگر آموزش حضوری یک انتخاب
نیست که مواقعی انتخاب کنیم و مواقعی انتخاب
نکنیم.بهعبارتی،آموزشحضورییکالزامویکبسته
کامل است که میتواند نیازهای آموزشی ،روانشناختی
و نیازهای جسمی دانش آموزان را برآورده کند.
وی افزود :به عبارت دیگر ،آموزش حضوری یک
سبکآموزشیمنطبقبرنیازهایاساسیدانشآموزان
است و تحت هر شرایطی به عنوان یک اصل تلقی
میشود و قابل قیاس با آموزش مجازی نیست .کنار هم
گذاشتن این دو سبک آموزش و مقایسه آنها با هم به این
معناست کهصورتمسالهدرستنیست.

مزایای آموزش حضوری
ارجمندنیا با تاکید بر این نکته که مدرسه برای دانش
آموز یعنی جامعه و اجتماع؛ گفت :به این معنا که اگر
دانش آموزی تحت شرایط عادی و در سنی خاص باید
به مدرسه برود و به هر دلیلی این اتفاق نیافتد ،تمام راه
های ارتباطی این دانش آموز با جامعه بسته میشود.
وی گفت :وقتی یک دانش آموز به سن مدرسه
میرسد و پا به مدرسه میگذارد ،در واقع به سن جامعه
پذیری و اجتماعی شدن رسیده و حاال باید از کانون گرم
خانواده پا را فراتر بگذارد و وارد یک فصل جدیدی از
زندگی خودش شود.
این روانشناس افزود :حضور در مدرسه یک بسته
آموزشی ،روانشناخی و فرهنگی  -اجتماعی است که
سبب میشود دانش آموزان جامعه پذیری ،قوانین
اجتماعی و نظم را یاد بگیرند و خود را به عنوان یک
شهروند در سطح جامعه مشاهده کرده و به عنوان
فردی که مانند بسیاری دیگر از جامعه ،حقوق و تکالیف
مساوی دارند ،دیده شوند .چون چنین باوری در
یهاییکهدارد،
خانوادهشکلنمیگیرد.مدرسهباویژگ 
زمینه پرورش و رشد ساز ه های شخصیتی دانش آموزان
را فراهم میکند و در کنار توجه به نیاز های اجتماعی به
نیازهای عاطفی و شناختی آنها هم توجه میشود .زیرا
فرزندان از زمانی به بعد ،قابلیت یادگیری خیلی خوبی
دارند و این را باید در فضایی خارج از فضای خانواده به
منصحه ظهور برسانند زیرا اگر تنها در خانواده باشند،
این بعد هم با چالشهایی مواجه خواهد شد.
ارجمندنیا گفت :آموزش مجازی یک گزینه است و به
عبارتی یک نسخه ناقص بدیل و جایگزینی برای مدرسه
است.بهجهتاینکهآموزشمجازیبهنیازهایکودکان
و نوجوانان به طور کامل توجهی ندارد و صرفا تاکیداش
برنیازهای ذهنیو آموزشی است کهصرفابعدشناختی
دارد و ابعاد اجتماعی و روانشناختی یا مورد غفلت قرار
میگیرد یا اصال قابل عملی شدن نیست.
معایتآموزشمجازی
ارجمندنیا درباره معایب آموزش مجازی گفت:
آموزش مجازی ،دانش آموزان را به سمت انزوا و تنهایی
سوق می دهد .زیرا بسیاری از کودکان در سن مدرسه،
در فضای مجازی حتی یک دوست مجازی هم ندارند،
چه برسد به دوست واقعی.
وی ادامه داد :از طرفی مجازی بودن آموزش زمینه
وابستگی به بازیهای آنالین و در برخی ارتباطات
مجازی را فراهم کرده است و همه این موارد،
سرخوردگی ،ضعف اعتماد به نفس و عزت نفس به
همراه میآورد .این شرایط ،افسردگی و استرس به
دانش آموزان تحمیل میکند و آنها را در انجام ارتباطات
واقعی دچار تنش و اضطرابهای جدی میکند.
این روانشناس افزود :از طرفی ،آموزشی که از طریق

چهره به چهره و در قالب رابطه دانش آموز و معلم اتفاق
میافتد ،نوعا در شکل آموزش مجازی اتفاق نمیافتد
و رابطهای که بین معلم و دانش آموز در فضای مجازی
شکلمیگیرد،نمیتواندباآنویژگیهاوماهیتواقعی
خودش شکل بگیرد و فرزندان به نحوی از یک مولفه
مهم و با ارزش محروم میشوند که میتواند در تکامل
شخصیتآنهانقشداشتهباشد.
راهکارچیست؟
ارجمندنیا برای موثر بودن آموزش حضوری و مجازی
به راهکارهایی اشاره کرده و بیان داشت :رفتن به مدرسه
و آموزش حضوری یک انتخاب نیست؛ بلکه یک الزام
و اصل طبیعی است و مسووالن باید ترتیباتی اتخاذ
کنند که آموزش حضوری ،سریعتر برگزار شود .حتی
اگر امکان آموزش حضوری وجود نداشته باشد ،سبک
ترکیبی که تلفیقی از آموزش حضوری و مجازی است،
میتواند در کوتاه مدت گزینه مناسبی باشد.آموزش
مجازی ،تنها یک روش موقت و جایگزین است و اگر در
طوالنیمدتاستفادهشود،آسیبهایجبرانناپذیری
برای خانوادهها و دانش آموزان ایجاد خواهد کرد.
به این شکل که نیاز های آموزشی و شناختی دانش
آموزان در قالب آموزش مجازی و نیازهای ارتباطی،
عاطفی و شخصیتی با حضور در مدرسه و تعامل با
معلمان شکل بگیرد .آموزش مجازی ،تنها یک روش
موقت و جایگزین است که در مواقعی میتواند مورد
استفاده قرار گیرد و اگر در طوالنی مدت استفاده شود،
آسیبهای جبران ناپذیری برای خانوادهها و دانش
آموزان ایجاد خواهد کرد.
وی گفت :در اینکه با آموزش مجازی ،زحمت بسیاری
بر عهده معلمان بود تا محتوا تولید کنند و به شکل
مجازی در اختیار دانش آموزان قرار بدهند ،شکی
نیست اما کادر اجرایی مدرسه ،الزم بود برای حضور
دانش آموزان در مدرسه برنامهای میداشتند .برای
مثال میتوانستند طوری برنامه ریزی کنند که دانش
آموزان در تعداد کم وگروههای کوچک در مدرسه حضور
میداشتند تا با یکدیگر یا با متصدیان گفت و گویی
داشته باشند و همین موارد ،احساس تعلق به مدرسه
و واقعی بودن آموزش را برای دانش آموزان و خانوادهها
پر رنگ میکرد .در حالیکه این فرصت تا کنون از دست
رفته است .زیرا آموزش و پرورش به نوعی به قسمت
نخست که آموزش و تدریس معلم به شکل مجازی
است ،محدود شده است و این یک تعریف حداقلی از
آموزش است و بعد دوم یعنی پرورش مغفول واقع شده
است و لذا دانش آموزان از این نظر دچار آسیبهای
بسیاری شده اند و در آینده هم باید منتظر پیامدهای
وخیم این امر باشیم .بنابراین حتما باید از فرصت باقی
مانده استفاده شود تا این بعد از آموزش هم مورد توجه
قراربگیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم :

طرح مسکن اقدام ملی در دولت جدید
متوقفنمیشود

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه طرح مسکن اقدام ملی در دولت جدید
متوقف نمیشود ،گفت :طرح جهش تولید مسکن نیز در دستور کار دولت سیزدهم قرار
دارد.
حسن صبوری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه واحدهای مسکونی
طرح مسکن اقدام ملی تا آخرین واحد احداث و در موعد مقرر تحویل متقاضیان میشود،
گفت :طرح مسکن اقدام ملی در دولت جدید متوقف نمیشود و تمام تعهدات استان
در موعد اعالم شده و در فرآیند زمانی  ۲تا  ۳سال از شروع ساخت ،با واریز به موقع آورده
متقاضیانتحویلآنهاخواهدشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به اینکه پروژههای مسکن اقدام ملی قم به
مرور زمان به این طرح اضافه شدند و به همین دلیل دارای پیشرفت فیزیکی متفاوتی
هستند ،افزود :هر پروژه حسابرسی خاص خود را دارد و آورده هیچ متقاضی در پروژه
دیگرهزینهنخواهدشد.
وی با تاکید بر اینکه در طرح مسکن اقدام ملی ،تأمین زمین رایگان برای تمامی
طرحهای دولتی که نیازمند تصویب در مجلس شورای اسالمی و هیئت دولت است و
تزریق وام  ۲۵۰میلیون تومانی که هم اکنون منتظر ابالغ آن به استانها هستیم از جمله
اقدامات در راستای تسهیالت برای ثبت نام کنندگان است ،ادامه داد :طرح جهش تولید
مسکن در دولت سیزدهم طرح ریزی شده است و به محض ابالغ به استانها اجرایی
خواهدشد.
صبوری با اشاره به اینکه بر اساس طرح جهش تولید مسکن ،تمامی دستگاههای
اجرایی میبایست در مدت دو ماه تمامی اراضی خود در محدوده و حریم شهر را معرفی و
در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دهند ،گفت :تمامی دستگاههای خدمات رسان
نیز از جمله وزارت نیرو ،وزارت فناوری اطالعات ،نفت و … باید پیش بینیهای زیرساختی
الزم را مد نظر قرار دهند و در راستای تأمین آن گام بردارند.
وی تخفیف  ۵۰درصدی هزینه صدور پروانه و  ۳۰درصدی خدمات نظام مهندسی و
تأمین مصالح مورد نیاز توسط وزارت صمت را از دیگر اقدامات ابتدایی برای شروع این
طرح دانست و افزود :الحاق اراضی ۵۶۰هکتاری مجاور پردیسان برای ساخت تعداد۳۵
هزار واحد مسکونی به صورت جدی توسط استان در وزارت راه و شهرسازی نیز پیگیری
میشود.
صبوری با بیان اینکه این اراضی پاسخگوی نیاز متقاضیان شهر قم از جمله ثبت نام
شدههای شهر جدید امیرکبیر ،تفاهم نامهها و ثبت نامهای آینده خواهد بود ،ادامه داد:
وام کمک ودیعه مسکن مستاجرین نیز از سوی ستاد وزارت راه و شهرسازی ابالغ و راهبری
میشود و تاکنون تعداد  ۶هزار و  ۲۳۰متقاضی ،وام ودیعه را دریافت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه سهمیه جدیدی در کشور برای وام کمک ودیعه مسکن ابالغ نشده
است و بانکها بر اساس اعتبارات باقیمانده از سال گذشته اقدام به پرداخت وام ودیعه
کردهاند ،گفت :در شهر قم با پرداخت این سهمیه ،اعتباری برای پرداخت وام ودیعه
مسکن مستاجرین وجود ندارد که این امر به وزارت راه و شهرسازی برای تأمین اعتبار
جدید یا مسدود نمودن سامانه اعالم شده است.
رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی قم:

آغازمجددفعالیتسینماهایقم
بدون مانع است

رییس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم گفت:با توجه به تغییر رنگ
کروناییاستانقمازقرمزبهنارنجیهیچمانعیبرایازسرگیریمجددسینماهادراستان
وجود ندارد.
محمدکاظم رضوانی اظهارداشت  :فعالیت سینماهای استان با رعایت تمامی
دستورالعمل های بهداشتی و رعایت ظرفیت  ۵۰درصدی از امروز تا اطالع ثانوی بالمانع
است.
اوادامهداد:سینماهایاستانملزمبهرعایتتمامدستورالعملهایبهداشتیهستند
و در این زمینه دستورالعملهای بهداشتی ابالغ شدهاست.
رضوانی افزود :رعایت فاصلهگذاری ،فروش بلیت متناسب با  ۵۰درصد ظرفیت
سالنها ،استفاده از ماسک و دستکش برای عوامل و همچنین تماشاگران سینما ،فروش
بلیتبهصورتالکترونیکیوضدعفونیکردنمستمرسالنهاینمایشازجملهمهمترین
مسائل بهداشتی است که باید در سینماها رعایت شود.
رییس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم خسارتهای واردشده به
صنعت سینمای قم را بسیار سنگین دانست و گفت :صنعت سینما در این استان شامل
بخشهای تولید ،آموزش و نمایش با شیوع کرونا و تعطیلی تمامی فعالیتهای مرتبط
بهشدت آسیب دید ضمن اینکه عالوه بر سینماها ،آموزشگاههای آزد سینمایی نیز دچار
مشکل جدی کرد که پیگیریهای بسیاری برای جبران این خسارتها انجام شدهاست.
وضعیت کرونایی قم که از  ۲۳تیرماه امسال در وضعیت قرمز از نظر شیوع کرونا قرار
گرفته بود ۱۹ ،شهریورماه جاری در رنگبندی جدید کرونایی کشور ،به رنگ نارنجی
کرونایی در آمد.
سینمای ونوس با  ۳۰۰صندلی ،سینمای تربیت با  ۵۰۰صندلی ،سینمای آیه با ۱۴۰
صندلی ،سینمای آوینه با ۲۲۰صندلی ،سینمای شهر آفتاب با ۶۲۰صندلی و سینمای
کودک وابسته به کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان با ۲۰۰صندلی ۶،سینمای فعال
استان قم به شمار میآید.
 ۱۲آموزشگاه آزاد سینمایی با سطح آموزشی بسیار خوب نیز در قم فعالیت میکند.
ضمن اینکه حدود  ۵۰۰هنرمند حرفهای و متخصص در بخشهای مختلف از جمله
فیلمنامه نویسی ،گریم ،طراحی صحنه ،کارگردانی ،طراحی لباس ،فیلمبرداری،
صدابرداری و تدوین در این استان مرتبط با سینما مشغول فعالیت هستند.
فرماندارقم:

شهرونداندرنخستینفرصتاقدام
به تزریق واکسن کنند

حیدری گفت :توصیه اکید ما به شهروندان گرامی استان قم این است که در تزریق
واکسن عجله و در نخستین فرصت اقدام کنند.
مرتضیحیدریباتاکیدبررعایتشیوهنامههایبهداشتیتوسطهمگانگفت:شکی
نیست که بالی جهانی ویروس کرونا همه را تهدید میکند و بر اساس تغییرهایی که در
وضعیت این ویروس به وجود آمده است ،همه افراد را ،در سنین گوناگون مورد هدف و
آسیب قرار میدهد.
فرماندار قم افزود :آنچه که در قرارگاه شهید حاج قاسم سلیمانی ،پس از بحث و بررسی
به آن رسیدیم؛ مجهز شدن مردم به اطالعاتی است که بتوانند در مقابل ویروس کرونا دفاع
شخصی کنند و هر کسی مکلف است که خودش از خودش در برابر این ویروس مراقبت
کند و نیز الزم و ضروری است ،برای همه افراد خانواده نیز این مصونیت را ایجاد کند.
او ادامه دادُ :بعد دیگر این قضیه ،مساله «واکسیناسیون» است؛ واکسیناسیون یک
جریان عمومی است که برخی از روی نادانی و بعضی از روی غرض و مغرضانه علیه
واکسیناسیون تبلیغ و در ذهن مردم برای واکسنزدن تردید ایجاد میکنند که به نظرم
اینهاخیانتمینمایند.
حیدری تاکید کرد :اگر مجهز به اطالعات در این زمینه باشیم؛ میدانیم که اینها چرا
این موضوع را دنبال میکنند که مردم این آگاهی را پیدا نکنند و واکسن نزنند؛ اینها
دوستدار مردم نیستند و دشمن مردم هستند.
فرماندار قم عنوان کرد :ما الگو داریم و هنگامی که رهبر معظم انقالب واکسن تزریق
میکنند ،این نشان میدهد که این امر جنبه حیاتی دارد.
با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد؛

تجلیل از فعاالن حوزه فرهنگی و امر به
معروف و نهی از منکر

مراسم تجلیل از هیات های ورزشی و فعاالن حوزه امور فرهنگی و امر به معروف و نهی از
منکر قم با حضور مدیر کل ورزش جوانان استان قم برگزار شد.
رسول منعم گفت :دغدغه اصلی اداره کل ورزش و جوانان تقویت و توجه به امور
ً
فرهنگی است و قطعا موردی که میتواند ورزش را به یک ثبات اجرایی برساند همین توجه
به امور فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر میباشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد :مقام معظم رهبری ،استان قم را خواستگاه
فرهنگی کشور میدانند و مجموعه اداره کل ورزش و جوانان در تالش است در راستای
تقویت امور فرهنگی در ورزش ،اقدامات مؤثری را انجام دهد.

اقتصادی5
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کارشناسبازارسرمایهتشریحکرد:

مسیر حرکت شاخص بورس به کدام سمت است؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :به نظر میرسد در کوتاه مدت شاهد
نوسانات پیاپی شاخص بورس در محدودههای یک میلیون و  ۴۰۰هزار واحد تا
یک میلیون و  ۶۰۰هزار واحد باشیم و پس از آن روند صعودی باقدرت شاخص
بورس آغاز خواهد شد.
معامالت بورس روزدوشنبه به روند اصالحی خود ادامه داد و در نهایت با ۱۴
هزار واحد افت روی رقم یک میلیون و  ۴۷۵هزار واحد ایستاد.
در چند روز گذشته مساله مطرح شده در خصوص اعمال قیمتگذاری
دستوری در کشور با قدرت بیشتری در حال پیگیری است که اغلب فعاالن
بازار اصالح ایجاد شده در بازار سهام را حاصل ترکش های اجرای این اتفاق بر
صنایع می دانند به طوری که توانست به شدت اکثر سهام شرکت های بورسی به
خصوص در گروه فوالد و سیمان را تحت تاثیر قرار دهد.
روز گذشته و به دنبال ایجاد چنین روندی در بازار" ،محمدعلی دهقان
دهنوی" ،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به نگرانی های ایجاد شده نسبت
به اعمال قیمت گذاری دستوری واکنش نشان داد و اعالم کرد :در ماده ١٨
قانون ابزارها که جزو قوانین مصوب مجلس است به صراحت اعالم شده است
که اگر کاالیی وارد بورس کاال شد ،دیگر در آن کاال نباید اجازه وضع هیچ نوع
دخالتی اعم از قیمتگذاری ،سهمیهبندی و منع صادراتی وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت :کاالهایی که در بورس کاال عرضه میشوند ،به هیچ عنوان
امکان قیمتگذاری برای آنها وجود ندارد و ما هم چنین اجازهای را به کسی
نمیدهیم.
گرچه در چند روز اخیر اکثر فعاالن بازار سهام ،موضوع قیمتگذاری
دستوری را عاملی در اصالح اخیر شاخص بورس عنوان کردند اما در این میان
"سیدمحمد هاشمی نژاد" ،کارشناس بازار سرمایه دیدگاه متفاوتی دارد که در

ادامه گفت و گوی وی با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص روند فعلی معامالت
بورس و عوامل تاثیرگذار در نوسان اخیر شاخص را می خوانید.
از نظر شما اصلیترین علت نوسان بازار سهام و افت شاخص بورس به
کانال کمتر از یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد چیست؟
برای پاسخ به این پرسش ،بررسی روند تاریخی به ویژه سه سال اخیر که با ورود
بخش زیادی از جامعه به بازار سرمایه مواجه بودیم حائز اهمیت است.
بازار سرمایه طی سال های  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹رشد بسیار شتابان و قابل توجهی
را در کارنامه خود دارد و در ادامه از مرداد سال  ۱۳۹۹روند اصالحی را درپیش
گرفت که منجر به واکنش شتابزده بسیاری از سهامدارن حقیقی و حقوقی در
بازار سرمایه شد.
در حالی که شاهد بودیم در بین تعداد زیاد سهام مورد معامله در بازار ،برخی
سهام بنیادی ارزشمند ،کمترین ریزش و اصالح را تجربه کردند و در کمترین
زمان دوباره به مدار رشد بازگشتند و سود قابل توجهی را نصیب سهامداران خود
کردند.
هدف از طرح این موضوع ،تاکید بر ذات و کارکردهای نوسانی در بازار سرمایه
بوده و فعاالن بازار نباید انتظار تداوم رشد بدون وقفه و یکطرفه را داشته باشند؛
چرا که مجموعه عوامل و محرک های متعددی در بازار سرمایه می توانند به
عنوان عوامل رشد و ریزش اثرگذار باشند.
در دو ماه اخیر بواسطه افزایش نرخ دالر ،ایجاد چشم انداز تورمی ،رشد قیمت
های جهانی کاالها در کنار سودآوری جذاب برخی سهام ،شاهد رشد قیمت
اغلب سهام بنیادی و جذاب بازار بودیم تا جایی که شاخص کل بواسطه آن از
اعداد یک میلیون و  ۱۰۰هزار تا محدوده یک میلیون و  ۶۰۰هزار با حدود ۴۵
درصد رشد همراه شد.

در روزهای اخیر ،عالوه بر اینکه از نظر تکنیکال با مقاومت سطح یک میلیون
و  ۶۰۰هزار واحد روبرو بودیم ،همزمان انتشار برخی خبرهای سیاسی باعث
ابهام در جهت گیری اقتصادی برای برخی سهامداران شد و به تبع آن با واکنش
سهامداران با دید کوتاه مدت به منظور شناسایی سود و خروج کوتاه مدت از
بازار مواجه شدیم.
نوسان شاخص بورس تا کجا می تواند ادامه دار باشد؟
در شرایط فعلی بررسی عوامل بنیادین و اثر گذار بر بازار سرمایه شامل کسری
بودجه محتمل ،نرخ ارز ،تورم انتظاری و قیمت جهانی کامودیتی ها حاکی از آن
است که بازار سرمایه با ریسک چندان زیادی در خصوص اصالح قیمتی روبرو
نیست.
هم چنین مطابق بررسی های صورت گرفته با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیش
بینیمیشوددرکوتاهمدت،انتظارنوساناتپیاپیشاخصبورسبینمحدوده
یک میلیون و  ۴۰۰هزار واحد تا یک میلیون و  ٦٠٠هزار واحد را داشته باشیم و
پس از آن روند صعودی جدید شاخص بورس دوباره آغاز خواهد شد و میتوان
انتظار شکست سقف تا محدوده دو میلیون و  ١٠٠هزار واحد را داشت.
بهتر است سهامداران برای رسیدن به این نقاط جذاب شاخص بورس با
صبوری ،تحمل نوسانات و با نگاه میان مدت و بلندمدت از فرصت های سود
آوری بازار بهره ببرند.
آیا بازار سرمایه تا پایان سال میتواند بیشترین بازدهی را نسبت به سایر
بازارها در اختیار سهامداران قرار دهد؟
برای تحلیلگران و فعاالن بازار پول و سرمایه ،همیشه روند گذشته تجربه خوبی
برای پیش بینی آینده قلمداد می شود.
روند  ۱۰سال گذشته اقتصاد ایران نشان می دهد که به علت تاثیرات اهرمی،
چشم انداز تورمی اقتصاد و به تبع آن سودآوری مطلوب اغلب شرکت های فعال
در بازار سرمایه شاهد رشد چند برابری شاخص کل نسبت به نرخ ارز و مثقال طال
(در بازه زمانی مشابه) بوده ایم.
انتظار میرود در آینده نیز این موضوع تکرار شود و بازدهی بازار سرمایه با
فرض تداوم وضعیت کنونی و عدم تغییر بااهمیت در متغیرهای اثرگذار از همه
بازار های موازی (کاالیی و مالی) بیشتر باشد.
توصیه شما به سهامداران در زمان روند اصالحی بازار چیست؟
نوسان ذات بدیهی بازار سرمایه بوده و در شرایط نوسانی معامالت بازار که
بیشترمتاثرازعواملسیاسی،اقتصادیوبینالمللیرخمیدهدنبایدبرخورد
غیرحرفه ای با بازار سرمایه صورت بگیرد.
فعاالن حرفه ای بازار که نوع استراتژی مشخص کوتاه مدت یا میان مدت دارند
متناسب با اهداف سرمایه گذاری خود از فرصت های کوتاه مدت بازار ،منتفع
می شوند اما به سرمایه گذاران تازه وارد و کم تجربه پیشنهاد میشود در وضعیت
اصالحی شاخص کل ،با توجه به اینکه این اصالح بخشی از روند صعودی
است ،سهام ارزنده را با دید نگهداری خریداری کرده و تحت تاثیر جو روانی بازار
قرارنگیرند.
همچنین پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران به منظور پوشش ریسک و
مدیریت بهینه دارایی ها ،سبد سهام خود را حداقل به سه بخش شامل صندوق
های درآمد ثابت ،صندوق های سهامی و در نهایت سهام ،اختصاص دهند.
سهامداران با اتخاذ این رویه می توانند در هنگام نوسانات بازار ضمن بهره
مندی از فرصت های رشد ،دارایی خود را از نوسانات هیجانی دور نگه دارند.

انتقاد رییس اتحادیه امالک از طرح کاهش تعرفه بنگاهها؛

نسخهچشمبستهبرایبازارمسکننپیچید

رییساتحادیهمشاورانامالکبابیاناینکهتعرفهمشاورانامالک
در ترکیه و امارات ۶درصد ارزش ملک است گفت :امارات ،پاکستان
و حتی افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مسکن ،توسعهگر و
دالل ،ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده ،احترام شغل داللی
را باال برده و در صنعت ساختمان پیشرفت کردهاند؛ در ایران نرخ
مشاوران امالک یک دوازدهم دنیا است و آقایان با طرحهای چشم
بسته میگویند این نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند.
مصطفیقلی خسروی اظهار کرد :کسانی که بعضا در مجلس از
کاهش حقالزحمه مشاوران امالک سخن میگویند قانون مدنی
مصوب سال  ۱۳۱۷و قانون دالالن را بخوانند که شغل داللی را به
عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است .ما مولد اقتصادی و مالیاتی
هستیم و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم
اقتصاد کشور دچار رکود میشود.
وی افزود :میگویند تعرفه مشاوران امالک باید کاهش پیدا کند
اما آیا تبعات چنین تصمیمی که میتواند به جر مزایی منجر شود
را در نظر گرفتهاند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را به او ندهید فضا
را برای دور زدن قانون فراهم میکنید .دولت گذشته کمیسیون
مشاوران را که قبال نیم درصد از هریک از متعاملین بود به ۲۵
صدم درصد کاهش داد یعنی آن را به یک دوازدهم دنیا رساند و
مجلس فعلی در همان راستا میگوید که باید تعرفه باز هم کاهش
پیدا کند .بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه مشکالتی را برای
معیشت خانواده  ۱۳۵هزار مشاور امالک ایجاد کرده است .تورم

به  ۴۵درصد رسیده ،تخم مرغ شانهای  ۵۰هزار تومان شده ،برنج
کیلویی ۵۰هزار تومان شده ،بعد میگویند حقالزحمه مشاوران
امالک کاهش یابد.
رییس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به قانون دالالن سال
 ۱۳۱۷خاطرنشان کرد :توصیه میکنم عزیزان مسئول ،یک بار
قانون مدنی و قانون دالالن را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی
برای شغل داللی که مولد اقتصادی است قائل شدهاند .کشورهای
پیشرفته و حتی کشورهای همسایه خودمان با وضع قوانین و
مقرراتمناسب،صنعتساختمانراارتقادادهاند.برایداللاحترام
قائلند؛ چرا که دالل به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک میکند.
خسروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا شش درصد از قیمت
ملک به عنوان حقالزحمه به واسطهگر اختصاص مییابد که از
سوی فروشنده پرداخت میشود گفت :در سوئد  ۳تا  ۴درصد ،در
آمریکا ۶درصد و در ترکیه ۶درصد قیمت مسکن به دالل اختصاص
مییابد .امارات ،پاکستان و حتی افغانستان در سالهای اخیر برای
بازار مسکن ،توسعهگر و دالل ،ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده
و احترام شغل داللی را باال بردهاند .در تهران نرخ مشاوران امالک
 ۲۵صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می گویند باید کاهش
پیدا کند .وی تاکید کرد :از نمایندگان محترم مجلس انتظار میرود
به جای ارایه نسخههای چشم بسته و خلقالساعه ،قانون مدونی را
برای مشاوران امالک وضع کنند که از زیر نظر قانون نظام صنفی
بیرون بیاید .اگر نمیتوانند دست کم این شغل را مستثنی کنند و

با توجه به اهمیت کاالی باارزش مسکن ،دست ما را برای تنبیهات
و تشویقات باز بگذارند .هم اکنون اتحادیه امالک هیچ اختیاری در
این زمینه ندارد و البته بیشترین همکاری را با شورای حل اختالف و
اماکندرجهتپلمپدفاترمشاورانامالکمتخلفانجاممیدهد؛
زیرا مسکن مهمترین دارایی یک خانوار است که کوچکترین اشتباه
یک مشاور در عقد قرارداد باید آخرین اشتباه او باشد .با یک نقطه
محرم و مجرم به کلی تغییر میکند .خسروی با اشاره به قانون
جهش تولید و تامین مسکن درخصوص احداث ساالنه یک میلیون
واحد مسکونی گفت :نمایندگان مجلس باید شرایط تامین مسکن
را فراهم کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت قبل به اندازه
کافیگفتاردرمانیکرد.میگفتندعلتگرانیمسکن،وجودمافیاو

سالطین است اما هیچگاه قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات
برخانههایخالیرابهنتیجهنرساندند.توقعداریمنمایندگانفعلی
مجلس به این موضوعات برسند نه اینکه از سیاستهای دولت قبل
پیروی کنند .رییس اتحادیه مشاوران امالک ،سوق یافتن جوانان به
شغل مشاور امالک را ناشی از افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت:
فوق لیسانس کشاورزی ،مهندس برق یا فوق لیسانس ادبیات به
دلیل آنکه دولت نتوانسته شغلی برای او ایجاد کند ،مشاور امالک
شده است .حاال میخواهید حق و حقوق این فرد را هم ندهید،
خوب اصال ندهید .نتیجتا او متعاملین را دور میزند که فقط
پروندههای قضایی را با این کار افزایش میدهید و برای قوه قضاییه
دردسرایجادمیکنید.

تسهیالتکارآمدبانکی؛الزمهساختیکمیلیونواحدمسکونی
ملزم کرده است .به اعتقاد این فعال بخش مسکن چنانچه زمین مناسبی برای
ساخت خانه ها انتخاب شود ،به آماده شدن زیرساخت ها کمک کرده و در
فرآیندهایزمانیکوتاهتریاینزیرساختهاتامینخواهندشد.
وی ادامه داد :این نقاط مثبت می تواند شروع خوبی برای هدفگذاری و تامین
مسکن برای اقشار کم درآمد باشد و امیدواریم این طرح که به تدریج به سمت
برنامه ریزی رفته و پشتوانه قانونی هم در مجلس دارد ،به خانه دارشدن مردم
کمککند.مرتضویبابیاناینکهاعتقاددارمبایدازهمهظرفیتهااستفادهواز
دولت که تا این حد قوی وارد حوزه مسکن شده ،حمایت کنیم ،گفت :ساخت
یک میلیون واحد در سال عدد بسیار باالیی است.
وی با تاکید بر اینکه باید دریافت صحیحی از این طرح داشته باشیم ،افزود:
تحقق ساخت مسکن یکساله نیست و نمی توان گفت اگر امروز شروع کنیم،
سال دیگر همین موقع یک میلیون واحد تحویل مردم می دهیم چون در فرآیند
تعریف «الگوی مسکن» و «زمین مناسب» اکنون به نتیجه نرسیدیم و طول می
کشد تا موقعیت های مناسب زمین ،در شهرها پیدا شود.

وی ادامه داد :تسهیالتی که برای خرید این خانه ها به مردم داده می شود،
باید کارآمد باشد و رقم قابل توجهی از خرید این واحدها باید از طریق تامین
مالی بانکی باشد .میزان بهره ،کارمزد و دریافتی نیز باید طوری باشد که
متقاضی قادر به پرداخت اقساط آن شود.
این فعال حوزه مسکن گفت :از سوی دیگر دوره بازگشت سرمایه بانکها نیز
باید به نحوی در نظر گرفته شود که طوالنیتر از شرایط فعلی باشد .اکنون بین
 ۸تا  ۱۲سال دوره تقسیط تسهیالت مسکن طراحی شده است ،در حالی که
میتوان مانند الگوی مسکن مهر ،این زمان را به بیست سال افزایش داد تا مردم
بتوانندبازپرداختیمتناسبباحقوقدریافتیخودداشتهباشند.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد۶۰ :تا  ۷۰درصد
قیمت واحدهای مسکن مهر ،تسهیالت بانکی بود که با بهره  ۴تا  ۹درصد
متناسب با اینکه در کدام شهرها ساخته می شود ،به آنها پرداخت شد .امروز هم
به چنین تسهیالتی نیازمند هستیم که  ۶۰تا  ۷۰درصد قیمت را تامین کرده
و مناسب با الگوی مسکن مهر باشد و دوره بازپرداخت آن هم  ۲۰ساله باشد.

معاون سازمان استاندارد پاسخ داد

آیالوازمخانگیایرانیبیکیفیتاست؟

به گفته معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد لوازم خانگی تولید داخل در بخش نوآوری کمی از
صنعت دنیا عقب است ،اما در استانداردهایی که حدی از مطلوبیت هستند ،عقب نیست و با استانداردهای روز دنیا
برابراست.
وحید مرندی مقدم در گفتوگو با ایسنا ،درباره شاخصهای کیفیت لوازم خانگی و وضعیت آن در ایران ،اظهار کرد:
شاخصها در استانداردها هستند و هر کاالیی استاندارد خودش را دارد .برای مثال در یخچال و فریزر شاخصهای
ایمنی ،قدرت خنک کنندگی ،حجم ،دوام و غیره مطرح است .شاخصها در کاالهای دیگر مثل ماشین لباسشویی،
ماشین ظرفشویی و غیره نیز استانداردهای خاص خود را دارند.
وی افزود :در مجموع شاخصهای کیفیت لوازم خانگی همان شاخصهایی هستند که در استانداردهای بینالمللی
ً
وجود دارد و تقریبا میتوان گفت لوازم خانگی تولید ایران خیلی از لوازم خانگیهای دنیا عقب نیست .به طوری که

دست دالالن و سودجویان باید قطع شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت :خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی حمایت از
تولیدکننده داخلی در حوزه کشاورزی و دامپروری است و در این مسیر دست
دالالن و سودجویان باید قطع شود.
«سید جواد ساداتی نژاد» با بیان اینکه بارها اعالم کرده ایم که ما به طور کلی
با قیمت گذاری دستوری و غیرواقعی موافق نیستیم ،افزود :حفظ تولید بزرگترین
حمایت از مصرف کنندگان است.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت :برای حمایت از مصرف کننده ،ما کاال در
اختیارشان قرار می دهیم ،اولین اصل فراوانی و در دسترس بودن کاالست که این
بااستمرارتولیدامکانپذیراست.
وی تصریح کرد :خط قرمز ما حمایت از تولیدکننده در حوزه کشاورزی و
دامپروری استبنابراینقیمتهابایدبه گونه ای تعیینشود کهقیمتواقعیباشد
و برای تولید کننده ما به صرفه باشد و حتی دغدغه مصرف کننده ،دغدغه ما است
به طوری که حتما باید با تمهیداتی تالش کرد کاال با قیمت واقعی به دست مصرف
کننده برسد و دالالن و سودجویان دستشان باید قطع شود.
ساداتی نژاد گفت :در این مسیر باید به تشکل ها و اتحادیه اعتماد کرد که در دنیا
از این روش استفاده می کنند ،البته این اعتماد دو طرفه است تا بتوانیم با کمک
آنها با بازاررسانی ،محصوالت بازار را تنظیم و کنترل کنیم.
وی افزود :تشکل ها در بازار مرغ طی هشت روز گذشته نشان دادند این آمادگی
به ظهور رسیده و در کنترل بازار کمک می کنند.
انتقال اطالعات از وزارت صمت به جهاد کشاورزی تا پایان هفته
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما به طور کلی در حوزه بازار و تنظیم بازار نیاز به
اطالعات دقیق داریم ،گفت :اگر قرار است بازار تنظیم شود باید اطالعات دقیق و
درست در اختیار داشته باشیم.
ساداتی نژاد افزود :البته مذاکراتی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام داده
ایم تا اطالعاتی که در سامانه تجارت وزارت صمت قرار دارد به طور کامل در اختیار
وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد و وزیر صنعت با این موضوع موافقت کردند.
وی اظهارداشت :اطالعات تا پایان هفته در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می
گیرد تا این وزارتخانه بتواند با چشم باز نسبت به بازار تصمیم گیری کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه:

«خلق پول» باید ریشهکن شود

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت« :خلق پول» جز تورم افسار گسیخته و آسیب
جدی به معیشت مردم ،نتیج ه ای نداشته است .بنابراین باید تالش شود تا خلق
پول ریشه کن شود و برای تحقق پروژهها باید مدیران در استانها به خلق منابع
روبیاورند.
«مسعود میرکاظمی» در چهارمین جلسه ستاد بودجه سال  ۱۴۰۱کشور اظهار
داشت :اقتصادمحوری ،اساس کار است .باید از پروژه محوری فاصله بگیریم و با
تمرکزبربرنامهبهنتیجهبرسیم.
فعلی اقتصاد ،روند مطلوبی نیست ،تصریح کرد:
روند
وی با اشاره به اینکه ادامه
ِ
منابع پایدار و غیرپایدار مصرف شده ،بدهیهایی به اسم تحقق برنامهها بر کشور
تحمیل شده است و اوراق قرضههایی که دولت هر سال باید بازپرداخت کند جز
افزایش تورم و فشار اقتصادی بر افراد ضعیف جامعه و کاهش درآمد مردم و عدم
تحقق برنامه ،نتیجهای دربر نداشته است .رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:
باید سهم استانها در هر بخش برای رشد اقتصادی مشخص و این مسئله تا سطح
شهرستانهاتوسطسازمانهایاستانیاستخراجوتدوینشود.
میرکاظمی با بیان این که تمام تالش ما این است که به بخش تولید شتاب داده
شود ،خاطر نشان کرد :طبق روال گذشته اگر برنامه اقتصادی پیش برود هزینه
جبران ناپذیری بر کشور وارد میشود ،بنابراین ،توجه به رشد اقتصادی و افزایش
بهرهوری مورد توجه همه برنامهریزان ،تصمیمگیران و تصمی م سازان قرار گیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ما کشور ثروتمندی هستیم ،افزود:
سازمان برنامه و بودجه با مشارکت استانها برای تحقق رشد اقتصادی و افزایش
بهرهوری ،برنامهریزی را در دستور کار داشته باشد تا شاخص سطح زندگی مردم
بهبود پیدا کند ،چرا که مردم ما شایسته زندگی بهتری هستند .وی با انتقاد از خلق
پول طی سالهای گذشته ،اظهار داشت :تا کی باید خلق پول صورت گیرد که جز
تورم افسار گسیخته و آسیب جدی که به معیشت مردم وارد کرده ،نتیج ه ای نداشته
است .بنابراین به جد باید تالش شود تا خلق پول ،که ساد ه ترین راه است ریشه کن
شود و برای تحقق پروژهها باید مدیران در استانها به خلق منابع رو بیاورند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مطرح کرد؛

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به پشتوانه قانونی
طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ،گفت :نقطه قوت این طرح،
برنامهریزی قوی دولت برای بازگشت به حوزه ساخت و ساز بوده و تسهیالت
کارآمد بانکی هم نیاز اصلی برای اجرایی شدن آن است.
«سیدمحمد مرتضوی» درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال
افزود :نقطه قوت این طرح این است که «مثل الگوی مسکن مهر» ،قیمت
زمین را صفر در نظر گرفته است .چرا که یکی از راهحلها برای خانهدار شدن
زمین
مرد م همان روش اجاره به شرط تملیک است که دولت سیزدهم با الگوی ِ
صفر بار دیگر به آن ورود پیدا کرده است.
اراده تولید
وی ادامه داد :نقطه مثبت بعدی این طرح این است که عزم و ِ
مسکن را به وجود می آورد و برنامه تولید مسکن ایجاد می شود .ضمن اینکه
قانونی که پشتوانه این طرح است ،معافیت هایی در حوزه شهرداری و مجموعه
ها و نهادهایی که به بحث صدور مجوز مسکن می پردازند در نظر گرفته و وزارت
نیرو را به همکاری با وزارت راه در حوزه تامین انشعابات و زیرساخت های مسکن

یک وزیر جهاد کشاورزی:

کیفیت کاالهای داخلی نزدیک به لوازم خانگی خارجی و در مواردی حتی با کاالهای خارجی برابر است و مشکل خاصی
در این زمینه وجود ندارد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد با بیان اینکه فاصله کیفیت لوازم خانگی داخلی و خارجی در سالهای گذشته
به مراتب کمتر شده ،تصریح کرد :استانداردهای لوازم خانگی در کشور ،از استانداردهای روز دنیا است .به طور کلی
استانداردها حدی از مطلوبیت هستند که در این حد از مطلوبیت ما با دنیا مساوی هستیم ،اما آنها از گزینههای استفاده
می کنند که باالتر سطح استاندارد است و در این موارد کاالهای تولید داخل کمی عقب هستند.
برای مثال به گفته وی لوازم خانگی تولید داخل در حوزه نوآوری عقبتر از دنیا هستند .به طور کلی نوآوری اول از
کشورهای دیگر شروع و بعد وارد ایران میشود ،مثل یخساز یخچال .این مسائل دیگر استاندارد نیستند بلکه نوآوری
هستند ،ممکن است اما بعدا تبدیل به استاندارد شوند.

سیاستهاییکهباعثخلقفقرمیشود
را باید اصالح کرد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در حوزه اقتصادی ،سیاستهای کالنی
که خلق فقر میکنند را باید اصالح کرد.
«حجت الله عبدالملکی» در آیین معارفه و تکریم معاونین امور اقتصادی و
فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه اظهار داشت :بر همه مجموعهها ،شرکتها،
هلدینگها و بنگاههای اقتصادی وابسته ،نظارت اساسی و عملیاتی خواهیم
توهمهزیرمجموعههامکلفهستندبامعاونتاقتصادیهمراهیوهمکاری
داش 
کنند.
وی ادامه داد :سامانههای اطالعاتی و نظارتی خوبی ایجاد شده که باید تقویت
و تکمیل شوند ،معاونت اقتصادی هم باید به ارتقای بهره وری و سودآوری در این
مجموعههاکمککند،ضمناینکهاینمعاونتبایددرارتقاءسودآوریمجموعهها
سهم داشته باشد و انتظار داریم به لحاظ سیستم های مدیریتی مجموعه های
ما در مرز دانش قرار گیرند .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر همکاری
زیرمجموعه های این وزارت با معاونت امور اقتصادی گفت :برای اجرای نظامات
مدیریتی در مجموعه های وابسته مثل هلدینگ ها و شرکت ها یک نهاد حاکمیتی
باالدست نیاز است که معاونت اقتصادی این کارها را انجام خواهد داد و تمام
مجموعه ها و زیر مجموعه شرکتها و هلدینگها موظف هستند که در این زمینه
با معاونت اقتصادی وزارتخانه همکاری و هماهنگی کامل داشته باشند ،البته این
ً
ورود قطعا حاکمیتی و مدیریتی است و به معنای عزل و نصب نخواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

 ۲۳۰هزار متقاضی وام ودیعه مسکن
به بانکها معرفی شدند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از معرفی  ۲۳۰هزار متقاضی
دریافت وام اجاره به بانکها خبر داد و گفت :تاکنون هفت هزار نفر وام اجاره را
دریافتکنند.
«محمود محمودزاده» درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن به
متقاضیان ،افزود :تا کنون حدود ۷هزار پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی بانکها
انجام شده است که البته سرعت پرداخت مورد قبول نیست.
وی از رایزنی با بانک مرکزی برای افزایش سرعت پرداخت وام ودیعه به مستاجران
خبر داد وگفت :چندین بار اعالم کردیم که سرعت پرداختی ها توسط نظام بانکی
باید افزایش یابد .معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد :تا روز
گذشته حدود یک میلیون و  ۵۰هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه
ثبت نام کردند و  ۲۳۰هزار نفر از رقم ثبتنامی به بانکها معرفی شدند و تکمیل
مدارک داشتند .هم چنین از این رقم نیز حدود  ۷هزار نفر توانستند وام ودیعه را
دریافت کنند .محمودزاده عنوان کرد :یکی از مشکالت عمده ما در این مقطع،
سختگیریبانکهاوتضامینیاستکهسرعتدریافتوامرابرایمتقاضیکاهش
داده است که امیدواریم راهکاری برای آن اتخاذ شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی درباره احتمال تمدید مهلت ثبت نام وام اجاره نیز
گفت :برای تمدید زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن روز شنبه در ستاد ملی مبارزه با
کرونا تصمیم گیری و اعالم خواهد شد.
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ازسوی اداره کل ورزش و جوانان استان قم صورت گرفت :

تقدیرازورزشکارانپارالمپیکیوالمپیکی
استانقم

ورزشکاراناعزامیبهمسابقاتالمپیکوپارالمپیکقمدردیداربامدیرکلورزش
و جوانان استان قم مورد تقدیر مالی و معنوی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم  ،طی مراسمی که
در روز سه شنبه  23شهریور ماه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار
شد از حسین گلستانی و سید حسین حسینی جد دارنده مدال طال مسابقات
والیبال نشسته  ،محمد محمد نژاد و رضا عیوضی در رشته بسکتبال با ولیچر
مسابقات پارالمپیک و علیرضا نجاتی ملی پوش قمی کشتی فرنگی در المپیک
 2020توکیو تقدیر مالی به عمل آمد .مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در این
دیدار در سخنانی عنوان کرد :حضور  5نماینده از استان قم در آوردگاه المپیک و
پارالمپیک  2020توکیو یک آمار بینظر ،هم از نظر کیفی و هم ازنظر کمی میباشد
که این ماه حصل تالش و زحمات صداقانه ورزشکاران ،مربیان و مسئولین هیات
های ورزشی استان میباشد  .منعم ضمن عرض تبریک به دو ورزشکار ارزنده والیبال
نشسته ،جهت کسب عنوان قهرمانی در رقابت های پارالمپیک اظهار داشت
:کسب عنوان قهرمانی در این آوردگاه بزرگ  ،قطعا بدون تالش و حمایت خانواده
ها ی محترم شما ورزشکاران به دست نمی آمد و خداوند را شاکریم که با کسب مدال
طال حسین گلستانی و سید حسین حسینی جد در این رقابت ها شادی را برای
مردم استان قم به ارمغان آورد .وی افزود  :ناکامی در کسب مدال ،چیزی از ارزش
های علیرضا نجاتی ،محمد محمد نژاد و رضا عیوضی کم نخواهد کرد و تمام سعی
و تالش مجموعه اداره کل ورزش و جوانان و هیات های ورزشی برای حضور موفق
این ورزشکاران در رقابت های پیش رو خواهد بود  .در پایان از این ورزشکاران تقدیر
مالی و معنوی به عمل آمد .
دبیرهیات هندبال استان قم :

فدراسیونهندبالبهدنبالمهندسی
کردن انتخابات هیات قم است

دبیر هیات هندبال استان قم بابیان اینکه که اداره کل ورزش و جوانان قم برای
برگزاری مجمع انتخاباتی هیات هندبال قم اعالم آمادگی کرده است و مشکلی
برای برگزاری این مجمع در استان وجود ندارد گفت :با وجود آمادگی در استان
برای برگزاری مجمع انتخاباتی ،متاسفانه فدارسیون به بهانه های مختلف مجوزی
برای برگزاری این مجمع صادر نمیکند.
علی جعفری افزود :هفت ماه است که هیات با سرپرست اداره می شود که به
دلیل محدودیت فراوان اختیارات سرپرست ،در عمل هیات چندین ماه است که
تعطیل بوده و هیچ فعالیتی ندارد و توقع از فدراسیون این بود که خیلی سریع به
موضوع رسیدگی کند که چنین نشده و نیست.
وی تاکید کرد :تنها خواست جامعه هندبال از فدراسیون ،برگزاری مجمع
انتخاباتی است چرا که در صورت انتخاب رئیس ،حساب های هیات باز و بسیاری از
مشکالت کنونی برطرف می شود .دبیر هیات هندبال قم ،مدعی شد :تنها دلیلی
که میتوان برای تعلل فدراسیون هندبال برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیات
هندبال قم متصور بود این است که فدراسیون به دنبال مهندسی کردن انتخابات
و تعیین انتخاب رئیس همسو با خود است.
جامعه هندبال از ادامه داشتن شرایط کنونی هیات متضرر می شوند
جعفری گفت :تا رئیس هیات انتخاب نشود ،مشکالت هیات نه تنها حل نمی
شود بلکه تشدید می شود به همین دلیل مهمترین اقدام برای حل مشکالت این
هیات در شرایط کنونی ،برگزاری هر چه سریعتر مجمع انتخاباتی هیات هندبال
استان است .دیگر مقام مسئول در هیات هندبال قم که نخواست نامش در خبر
منتشر شود ،نیز در گفت و گو با خبرنگارایرنا  ،با تاکید بر اینکه در جامعه هندبال قم
این اتفاق نظر وجود دارد که مشکل کنونی هیات از تعلل فدراسیون برای برگزاری
مجمع انتخاباتی هیات قم است ،گفت :راه حل ساده رفع این تصور  ،برگزاری
مجمعانتخاباتیدرنزدیکترینزمانممکناست.
وی با بیان اینکه همه جامعه هندبال از ادامه داشتن شرایط کنونی هیات متضرر
می شوند افزود :برگزاری مجمع انتخاباتی هیات های ورزشی یک تکلیف قانونی
است که فدراسیون های مربوطه مکلف به برگزاری آن هستند ولی متاسفانه
مدیریت این موضوع به قدری بد بوده است که این تکلیف قانونی تبدیل به یک
مطالبه در هندبال شده است.
عبورسختپرسپولیسازسداستقاللتاجیکستان؛

ترابیفرشتهنجاتدقیقهپایانی

تیم فوتبال پرسپولیس دیدار مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر
استقالل تاجیکستان را در شرایطی با برتری به پایان برد که برای رسیدن به این برد
سختیزیادیکشید.
برپایه این گزارش ؛مرحله یک هشتم نهایی رقاتبهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا
از ساعت  ۱۹:۳۰دقیقه روز سه شنبه با دیدار تیمهای استقالل تاجیکستان و
پرسپولیس ایران در ورزشگاه ملی شهر دوشنبه پیگیری شد که این دیدار با برتری
یک بر صفر نماینده ایران به پایان رسید .مهدی ترابی در دقیقه  ۹۰گل برتری
پرسپولیس را به ثمر رساند.
پرسپولیس در این دیدار با ترکیب حامد لک ،سیدجالل حسینی ،فرشاد فرجی،
سیامک نعمتی ،سعید آقایی ،میالد سرلک ،رضا اسدی ،امید عالیشاه ( ۷۹حامد
پاکدل) ،مهدی ترابی ،وحید امیری و مهدی عبدی ( ۷۹عیسی آل کثیر) به میدان
رفت.
در نیمه اول تیره پوشان پرسپولیس ایران که برابر تیم سفیدپوش میزبان به میدان
رفتند اکثر زمان بازی را در اختیار داشتند و موقعیتهایی را هم روی دروازه حریف
ایجاد کردند اما نتوانستند از این موقعیتها برای رسیدن به گل استفاده کنند.
میزبان این دیدار هم هر چند موقعیتهایی را روی دروازه تیم ایرانی ایجاد کرد اما
نتوانست دروازه حامد لک را با خطر جدی مواجه کند تا نیمه اول با تساوی بدون
گل به پایان برسد.
در نیمه دوم هم شاگران یحیی گل محمدی همان روال نیمه اول را دنبال کردند و
با استفاده از گردش توپ و نفوذ از جناحین به دنبال رسیدن به دروازه حریف بودند
اما در رسیدن به گل توفیقی به دست نیاوردند تا سرمربی سرخپوشان در ۱۰دقیقه
پایانی مجبور شود قدرت تهاجمی تیمش را با به میدان فرستادن پاکدل و آل کثیر
بیشترکند.
با حضور این دو بازیکن شرایط پرسپولیس متفاوت شد و این تیم حمالت
گستردهتری را روی دروازه میزبان پی ریزی کرد اما این حمالت آنقدر زهردار نبود
که این تیم بتواند به آنچه میخواهد دست پیدا کند.
در دقیقه  ۸۹پرسپولیس میتوانست به گل برتری دست پیدا کند اما ضربه روی
زمین مهدی ترابی را مدافع استقالل از روی خط دروازه برگشت داد تا این حمله
نماینده ایران هم به جایی نرسد.
اما باالخره در دقیقه  ۹۰مهدی ترابی خیال هواداران پرسپولیس را راحت کرد و با
ضربهای با پای چپ از گوشه محوطه جریمه دروازه حریف را باز کرد تا سرخپوشان
ایران به گل برتری دست پیدا کنند.

شیمیدریهاازپشتیبانیهمهجانبهبرخوردارخواهندبود

رونمایی از شیمیدر  1400در بسکتبال ایران

گزارش  /رضا جعفری:
مراسم رونمایی از پیراهن تیمها و معرفی بازیکنان تیمهای لیگ برتری و سایر
تیمهای زیر مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم در آستانه شروع فصل
 ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱بسکتبال بانوان و مردان ایران با حضور هنریک درغوکاسیان
مدیرعامل این باشگاه و محمود زاجکانی مدیرعامل شرکت شیمیدر ،میهمانان،
کادر فنی و بازیکنان شیمیدر برگزار شد.
این در حالی است که امسال تیمهای مردان و بانوان شیمیدر را سرمربیان
تیمهای ملی ایران هدایت میکنند ،به طوری که مردان شیمیدر به سرمربیگری
مهران شاهینطبع در لیگ برتر به میدان میروند و تیم بانوان شیمیدر قم با
هدایتشایستهمتشرعیمقابلحریفانلیگبرتریقرارمیگیرد.
انشاءاللهدرمسیرقهرمانیبهترینعملکردراداشتهباشیم
در شرایطی که تیم بانوان شیمیدر باید از  ۳۱شهریور ماه وارد کارزار بازیهای
فصل  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱لیگ برتر بسکتبال ایران شود ،این مراسم با صحبتهای
شایستهمتشرعیسرمربیتیمزنانشیمیدرآغازشدوویدرسخنانیاظهارکرد:
باعث افتخار است که امسال در خدمت باشگاه حرفهای و خانواده بزرگ شیمیدر
هستم.
وی ادامه داد :انشاءالله با انگیزه باال ،تالش بازیکنان و برنامههای از پیش
تعیین شده بتوانیم در مسیر قهرمانی بهترین عملکرد را در فصل ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱
مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور داشته باشیم ،پیشاپیش از
زحمات و توجه خاصی که مجموعه شیمیدر به بسکتبال داشتهاند از جانب
بازیکنانمازشیمیدرقدردانیمیکنم.
امیدوارمتمامتیمهایشیمیدرمقامهایخوبیکسبکنند
در ادامه نوبت به مهران شاهینطبع سرمربی تیم بسکتبال مردان شیمیدر قم
رسیدکهدرجمعشیمیدریهابیانکرد:خوشحالمکهشرایطباشگاهشیمیدربه
سمتی پیش میرود که در آن بحث قهرمانی و اینکه تیمها باید در شرایط خوبی
قرار داشته باشند مطرح است ،بنابراین امیدوارم تمام تیمها مقامهای خوبی
کسبکنند.
وی به برنامهریزی شیمیدر برای توسعه این رشته و تیمداری در لیگهای برتر،
دسته اول و دسته دوم بسکتبال و همچنین حضور در لیگ بسکتبال با ویلچر ایران
اشاره و عنوان کرد :از طرف جامعه بسکتبال از هنریک درغوکاسیان به خاطر
فضایی که برای این رشته ایجاد کردند قدردانی میکنم ،سعی ما هم این است که
با اراده قوی و با پشتکار خیلی زیاد ،به نوعی تمرین کرده و خود را آماده مسابقات
کنیم که در نهایت یک روز دوباره اینجا جمع شویم ،جشن قهرمانی بگیریم و از
قهرمانی در آسیا حرف بزنیم.
باید برای کسب  2جام با ارزش تالشکنیم
قائممقامباشگاهفرهنگیورزشیشیمیدرقمنیزدرسخنانیاظهارکرد:حضور
همزمان تیمهای آقایان و بانوان در لیگ برتر فصل  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱باشگاههای
کشور نقطه عطفی در فعالیت باشگاه شیمیدر خواهد بود ،بنابراین باید برای
کسب دو جام با ارزش از رقابتهای لیگ برتر و رسیدن به اهداف از پیش تعیین

شده تالشکنیم.
امیرحسین صفرزاده اضافه کرد :شیمیدر امسال عالوه بر دو تیم لیگ برتری
آقایان و بانوان ،در لیگ دسته اول بسکتبال آقایان و لیگ دسته دوم بانوان کشور
ی باشگاه در قم فعالیت خواهد کرد و مجموعه پرافتخار
نیز حضور دارد ،آکادم 
بسکتبال با ویلچر قم نیز در لیگ برتر با نام ایثار شیمیدر حاضر خواهد بود.
این داور بینالمللی بسکتبال افزود :از همه میخواهم که از تمام وجود خود
مایه گذاشتهّ ،متحد و یکدل ،با کوشش و از خودگذشتگی و توجه به حفظ
چارچوبهای اخالقی و شئوناتی که مد نظر شخص هنریک درغوکاسیان
مدیرعامل باشگاه و بنده است و بسیار اهمیت زیادی برای آن قائل هستیم ،برای
موفقیت و قهرمانی تیمهای آقایان و بانوان تالش کنید.
سابقهقهرمانیشیمیدردربسکتبالغربآسیا
بخشی از این مراسم به پخش کلیپی ویدئویی از معرفی سوابق شرکت شیمیدر
سلف و باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر اختصاص داشت ،در حالی که شرکت
شیمیدر سلف از سال  ۱۳۷۹استارت فعالیتهای خود را در عرصه اقتصادی و
صنعتی زده و باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر نیز از سال  ۱۳۸۸و بیش از یک
دهه است که به شکل تخصصی در رشته بسکتبال فعالیت میکند.
شیمیدر در بیش از یک دهه فعالیت خود در بسکتبال ایران که یک رشته
المپیکی در ورزش کشورمان محسوب میشود ،یک مقام قهرمانی و یک عنوان
چهارمی در جام باشگاههای غرب آسیا و سه مقام سومی مسابقات لیگ برتر
بسکتبال باشگاههای کشور را به دست آورده ،تیمی که امسال با بازیکنان طراز
اول و کادر فنی مطرح به دنبال نخستین قهرمانی خود در این رقابتها است.
شیمیدریهاازپشتیبانیهمهجانبهبرخوردارخواهندبود
مدیرعامل شرکت شیمیدر سلف نیز در این مراسم بیان کرد :در این سالها فراز
و نشیبهای زیادی را پشتسر گذاشتهایم ولی به مدد پشتیبانیهای شرکت و
زحمات ورزشکاران ،کادر فنی و کادر سایر تیمهای شیمیدر لیست بلند باالیی
از افتخارات بسکتبال نصیب باشگاهمان شده است ،فعالیتهای ما هر ساله
گسترده شده و این روند به همین شکل انشاءالله ادامه خواهد داشت.
محمودزاجکانیابرازکرد:امسالدربخشبانواندرسطحلیگبرترتیمپرمهره،
منسجم و قدرتمندی جذب کردهایم که انشاءالله با حمایت و پشتیبانیای که
انجامخواهدشدوباپتانسیلیکهوجودداردامیدواریمبهقهرمانیدستپیداکند
که این مسیر در توسعه باشگاه و فعالیتهای آن بسیار امید بخش است.
زاجکانی افزود :تیم لیگ برتری آقایان هم با مربی ،کادر قوی و بازینکان
قدرتمندی که در این فصل جذب کرده ،قطعا یکی از مدعیان قهرمانی خواهد
بود و این اطمینان را به همه عزیزان در تیمهای مختلف شرکت شیمیدر سلف
میدهیم که در مسیر قهرمانی از پشتیبانی و حمایت همه جانبه شرکت برخوردار
خواهندبود.
امیدوارم در هر 2لیگ به قهرمانی برسیم
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم در مراسم رونمایی از پیراهن
شیمیدریها اظهار کرد :امیدوارم بعد از چندین تالش ،امسال بتوانیم هم در

کاظماولیایی:

مسابقات سوپر لیگ بسکتبال آقایان و هم در رقابتهای لیگ برتر بانوان کشور به
قهرمانیبرسیموآنچهشایستهخودتاناستتحققیابد.
هنریک درغوکاسیان افزود :این یک مسوولیت و وظیفه بود که حضور بانوان
را زودتر از این در مجموعه شیمیدر داشته باشیم ولی شرایط به گونهای بود که
اصال امکان آن فراهم نبود تا امسال که دل به دریا زدیم و بدون برنامهریزی قبلی
در واپسین لحظات در هیات مدیره تصمیم گرفتیم که بانوان هم به مجموعه ما
اضافهشوند.
وی بیان کرد :انشاءالله این حضور تیم بانوان را مداوم در کنار خودمان داشته
باشیم،چنانکهدربخشآقایانچندسالیاستکهتیمداریمیکنیمواکثرنفرات
تیم در این سالها کنار ما بودهاند ،آنچه که میماند خاطراتی است که در میدان
رقابت خلق میشود و با حضور در کنار همدیگر این خاطرات را به وجود میآوریم،
همچنیننسبتبههممتعهدباشیمکهایندوستیهاراتحکیممیبخشد.
نجدیدشیمیدربهکاپیتانها
اهدایپیراه 
در بخش پایانی مراسم معارفه بازیکنان و رونمایی از تیمهای بسکتبال بانوان
و مردان شیمیدر قم برای فصل  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱مسابقات لیگ برتر باشگاههای
کشور ،با معرفی مجری برنامه ،ابتدا بازیکنان تیم زنان شیمیدر و کادر فنی این
تیممعرفیشدند.
این مراسم با نظیر آن که توسط دیگر باشگاههای حرفهای برگزار میشود یک
تفاوت داشت ،به طوری که ابتدا هر یک از بازیکنان تیمهای مردان و بانوان پیراهن
تیم شیمیدر را امضاء کردند ،سپس پیراهن این تیم برای فصل جدید رقابتها با
حضور هنریک درغوکاسیان مدیرعامل باشگاه و محمود زاجکانی مدیرعامل
شرکت شیمیدر سلف به تینا عیسائیان کاپیتان تیم بانوان و حامد حسینزاده
کاپیتانتیممردانشیمیدراهداءشد.
در این بخش بازیکنان تیمهای بانوان و مردان شیمیدر به همراه اعضای کادر
فنیدوتیملیگبرتریدرجمعمسووالنباشگاهفرهنگیورزشیشیمیدرحضور
یافته و بعد از امضاء پیراهن این تیم توسط بازیکنان ،پیراهن فصل۱۴۰۰– ۱۴۰۱
لیگ برتر در کنار دیگر شیمیدریها با مسووالن باشگاه عکسی به یادگار گرفتند.
البته این بخش از مراسم دو غایب سرشناس هم داشت ،یکی مایک رستمپور
بازیکن ملیپوش تیم مردان شیمیدر قم بود که بعد از بازیهای المپیک 2021
ن شاهینطبع ملحق
توکیو به استراحت رفته و به زودی به اردوی شاگران مهرا 
میشود ،دیگری کیمیا یزدیانتهرانی بازیکن مطرح تیم بانوان شیمیدر است که
به سبب حضور در مسابقات آسیایی در کشور قطر به سر میبرد و برای شروع لیگ
بهجمعشاگردانشایسته ّ
متشرعیمیپیوندد.
همچنین در این مراسم با علی خوشرفتار مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی
جانبازان و معلولین ایثار قم از پیراهن تیم ایثار شیمیدر قم در فصل 1400
مسابقاتلیگبرتربسکتبالباویلچرمردانباشگاههایکشوررونماییشد،تیمی
که از آبان ماه بعد از یک سال تعطیلی لیگ این رشته وارد دوره جدید بازیها
میشود.
رونماییازپیراهنتیمبسکتبالباویلچرایثارشیمیدر
ایثار در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴موفق به کسب مقام قهرمانی رقابتهای لیگ
برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور شده و در سالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲دو
مقام نایبقهرمانی لیگ برتر را در کارنامه دارد ،ضمن اینکه دو مقام قهرمانی در
لیگ دسته دوم و یک عنوان قهرمانی در لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر ایران و
کسب مقام سوم از جام بینالمللی ۲۰۱۵اصفهان دیگر افتخارات تیم ایثار در این
رشتهپارالمپیکیبهشمارمیروند.
اعطای پیراهن تیم دسته اولی شیمیدر قم به سرمربی جدید
در بخش دیگری از این مراسم ،با حضور هادی عامری سرپرست فصل قبل تیم
شیمیدر قم در لیگ برتر باشگاههای کشور که امسال مسوولیت مدیریت تیمهای
دسته اول و دوم شیمیدر و آکادمی این باشگاه را بر عهده دارد از پیراهن این تیم
نیز برای مسابقات فصل جدید لیگ دسته اول ایران رونمایی شد.
این در شرایطی است که بر اساس مصوبه هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی
شیمیدر قرار است امسال تیم لیگ دسته اولی شیمیدر با بازیکنان بومی در
مسابقات حضور یابد ،تیمی که هدایت آن به امید موحدنژاد سپرده شده و از فصل
پائیز استارت بازیهای این تیم در مسابقات فصل جدید زده میشود.
حضور تیم دوم بانوان شیمیدر قم در لیگ دسته دوم ایران
عالوهبرتیمهایلیگبرتریآقایانوبانوانشیمیدر،تیملیگدستهاولیمردان
با بازیکنان بومی و تیم بسکتبال با ویلچر ایثار شیمیدر قم در لیگ برتر ،قرار است
در سال  1400تیمی متشکل از دختران و بانوان بومی بسکتبال قم در مسابقات
لیگ دسته دوم زنان ایران برابر رقبا به میدان برود.
به همین منظور یکی از میهمانان مراسم رونمایی از پیراهن تیمهای باشگاهی
شیمیدر قم ،سارا گلی نایبرئیس بانوان هیات بسکتبال استان قم بود و با حضور
وی از پیراهن تیم زنان شیمیدر در مسابقات فصل جدید لیگ دسته دوم بسکتبال
باشگاههایکشورنیزتوسطباشگاهشیمیدررونماییشد.

پیروز قربانی :

استقالل باید به اهلش سپرده شود

مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل گفت :در حال حاضر استقالل به بیراهه میرود و به نظر من باید امور این باشگاه به
دست اهلش سپرده شود.
«کاظم اولیایی» در خصوص استقالل و شکست این تیم در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت :از کوزه همان برون تراود
که در اوست .ما در بحران خودآفرینی که در باشگاه ایجاد کردیم قرارد داریم و نتیجه این اقدامات نادرست نیز همین
میشودکهمیبینید.
وی ادامه داد :در حال حاضر استقالل شرایط عادی ندارد و باید تجدید ساختار داشته باشیم .این راهی که در حال طی
شدن است به بیراهه میرود .هرچه بیشتر این مسیر را برویم ،بیشتر فرو خواهیم رفت .توقع است که در این خصوص
بازنگریداشتهباشیم.
اولیایی در پاسخ به این پرسش که چه کسی مقصر ناکامی استقالل است ،گفت :وقتی تیم به موفقیت میرسد ،معلوم
میشود که همه عوامل در آن کار خود را به خوبی انجام دادند و برعکس این موضوع نیز وجود دارد .وقتی تیم در زمین
شکست میخورد ،میتوانیم بگوییم یک نفر مقصر است؟ االن هم که موفقیت حاصل نشده ،هرکس به اندازه خودش در
این ناکامیها سهم دارد.
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل تصریح کرد :چندی پیش نامهای به رییس جمهوری نوشتیم و رونوشتی از آن را به وزیر
ورزش دادیم و به عنوان پیشکسوتان استقالل و پرسپولیس درخواست کردیم برای یک دفعه هم که شده برای اصالح
مدیریت این دو باشگاه فکری منطقی و با رعایت نکات باشگاهداری بینالمللی صورت بگیرد.
وی افزود :این نامه یک نسخه سریع و کوتاهمدت برای اصالح امور استقالل است .ما پیشنهاد دادیم اختیار مدیریت
در باشگاه استقالل به اهلش سپرده شود .در ابتدا باید مشخص شود اختیار این باشگاه دست چه کسی است؟ حاال
اگر مشخص شد ،به طور قطع آنها کارشناس نیستند و باید ظرف چند ساعت به دست اهلش بیافتد تا سریع به امور
رسیدگیشود.
اولیایی در پاسخ به این پرسش که چه کسی صالحیت مدیریت در استقالل را دارد ،بیان کرد :خیلیها .باشگاه استقالل
 ۷۵سال تاریخ دارد و بعد از انقالب هم  ۴۳سال است که در فوتبال کارنامه دارد.
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل اضافه کرد ۱۵ ،۱۰ :نفر از این مدیران باید دور هم جمع شوند و به عنوان مجمع برای
باشگاه استقالل تدبیر کنند .این بهتر از این است که یک نفر که با باشگاه نیز فاصله دارد ،برای استقالل تصمیم بگیرد.
این اعضا باید جمع شوند و اختیار را به دست بگیرند و هواداران هم آنها را بشناسند .تا ساختار اصالح نشود ،آمدن و رفتن
آدمها فایدهای ندارد .این مجمع هیات مدیره را میچیند و آن هیات مدیره یک نفر را انتخاب میکند که امور را اجرایی
کند .البته باید این یک نفر از سوی هیات مدیره تعیین شود.

استقالل بد بسته شده و حذف از آسیا قابل پیش بینی بود

کاپیتان اسبق تیم فوتبال استقالل گفت:روند یارگیری استقالل طی هفته های اخیر به شکلی است که بعید است
منجربهقهرمانیشود.
پیروز قربانی در خصوص حذف استقالل از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت :من بازی را دیدم ولی حقیقتا
بعد از دریافت گل دوم پسرم آنقدر عصبانی شد که تلویزیون را خاموش کرد و خیلی ناراحت بود .من هم بقیه بازی را
تماشا نکردم .وی با اشاره به حذف استقالل گفت :این مساله اتفاقی بود که می شد حدس زد و نباید غیر واقعی با مردم
صحبت کرد .فوتبال یک اصولی دارد و باید طبق همان اصول کار را پیش برد که چنین باخت هایی به وجود نیاید اما
متاسفانه این اتفاق برای استقالل افتاد.اگر صادقانه بخواهم حرف بزنم باید بگویم از دید خیلی ها استقالل حتی بهتر
از چیزی که فکر می کردیم بازی کرد ولی همانطور که گفتم برنده شدن در فوتبال اصول دارد .بازیکن اسبق استقالل
تصریح کرد :شما برای یک تورنمنت و یک بازی باید پیش زمینه داشته باشید و بر اساس آن می توانید نتیجه بگیرید.
متاسفانه روندی که استقالل در این هفته ها طی می کرد به شکلی بود که خیلی ها نسبت به تیم امیدوار نبودند .باز هم
می گویم نباید خودمان را گول بزنیم .خیلی ها انتظار داشتند استقالل مقابل الهالل با نتیجه بدتر شکست بخورد ،ما از
الهالل در این مدت یک غول ساختیم ولی دیشب دیدیم که این تیم اصال غول نبود.
قربانی در خصوص انتقاداتی که به خریدهای جدید استقالل می شود گفت :من هم قبول دارم استقالل بد بسته شده
است .روندی که می بینیم این است که یارگیری مطلوب نبوده است .همه ما شعور داریم ،حمایت هم خوب است ولی
واقعیت ها هم باید گفته شود .شما بازیکنان جدا شده و بازیکنان جدید را در یک ترازو بگذارید ،آیا واقعا سطح فنی آنها با
همیکیاست؟بازیکناسبقاستقاللبااشارهبهمشکالتمدیریتیدراینباشگاهتصریحکرد:منبههمهدوستانیکه
در باشگاه کار می کنند احترام می گذارم ولی اتفاقاتی که در استقالل افتاده نه فقط در دوره آقای مددی ،بلکه قبل از آن
نشان داده شده افراد مناسبی برای مدیریت این باشگاه انتخاب نشده اند .در این  6سال این رویه صورت گرفته و ادامه
پیدا کرده است .وی خاطرنشان کرد :مثال اگر باشگاه استقالل اسماعیلی را نمی خواهد باید سروش رفیعی را جذب
می کرد .وقتی اسماعیلی را دارید اما او را نمی خواهید خودش نشاندهنده مشکل مدیریت است .برخی بازیکنان در
سال های قبل در استقالل بودند و مشکل انضباطی داشتند اما کنترل می شدند.اسماعیلی از نظر فنی به اوج پختگی
رسیده و االن وقت آن است که از وی استفاده شود اما حاال او از روی سکو بازی را تماشا می کند.می شد با هنر مدیریتی
این مساله را جمع کرد .از این مسائل در باشگاه استقالل طی سالهای اخیر زیاد دیده شده است.
قربانی در خصوص اینکه آیا می توان به این تیم امیدوار بود یا خیر گفت :با شروع لیگ همه چیز مشخص می شود.
جوان استقالل می تواند به موفقیت برسد یا نه .هنوز نمی شود قضاوتی کرد ،باید در زمین مشخص
باید دید این تیم ِ
شود که چه اتفاقی می افتد.

میثممنیعی:

پیشکسوت باشگاه استقالل تهران ،گفت :شکست
استقالل مقابل الهالل عربستان به همان روزی برمیگردد
که این تیم در مرحله گروهی اول شد اما مدیران باشگاه
دست روی دست گذاشتند تا زمان به سرعت سپری شده و
فرصتها از دست برود .در واقع ما از چند ماه قبل به الهالل
باختهبودیم.

استقالل از چند ماه قبل به الهالل باخته بود

میثم منیعی اظهار داشت :الهالل در حالی که اسکلت
اصلی خود را حفظ کرده بود ،نفرات جدیدی را به خدمت
گرفت تا تیمش را تقویت کند اما استقالل همان تیم خود را
که با شایستگی اول شده بود ،خراب کرد.
پیشکسوت استقالل خاطرنشان کرد :این شکست به کادر
فنی ربطی ندارد چرا که آنها زمان زیادی برای آمادهسازی این

تیم در اختیار نداشتند و با همه مشکالت عملکرد خوبی را به
اجراگذاشتند.
منیعی تصریح کرد :مشکل استقالل مدیریت نادرست این
تیم است و وزیر ورزش و جوانان باید هرچه سریعتر فکری به
حال این تیم کند تا در ادامه مشکالت کمتر شود.
وی تاکید کرد :به نظرم یک مدیر فوتبالی که سابقه

مدیریتی خوبی در ورزش دارد باید بر صندلی مدیریت
باشگاهاستقاللقراربگیرد.
بازیکناسبقاستقاللدرپایانگفت:استقاللمیتوانددر
فصل جدید لیگ برتر به موفقیت برسد به شرطی که بستر
الزم برای فرهاد مجیدی و شاگردانش فراهم شده و یک مدیر
فوتبالی امور باشگاه را عهدهدار شود.
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رئیسقوهقضاییهتاکیدکرد:

مجازاتهای سنگین برای مرتکبان جرم و تخلف

رئیس قوه قضاییه گفت :قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازاتهای سنگین
تعیین کرده که الزم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود؛ تالش ما این
است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای ظهر روز سهشنبه ( ۲۳شهریور ماه)
در نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و جمعی
ً
از فعاالن اقتصادی افزود :مالکیت خصوصی قطعا از نظر شرع ،قانون اساسی و
ً
مسئوالن عالی نظام کامال محترم است ،اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی
و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست آمده باشد و اگر
غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.
التزامنداشتنبهقانونناپسنداست
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد ،متذکر
شد :هر جا خالء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکاالت
قانون نیز باید برطرف گردد؛ اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند
است .حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد :همه ما تالش
میکنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه
باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزهها برقرار باشد.
وی همچنین تأکید کرد :همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال
و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات درست دیگران
ناراحت شویم .رئیس قوه قضاییه خطاب به فعاالن بخش خصوصی گفت :اگر
چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله
دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند ،باید علل آن
بررسی و برطرف شود .حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود :بسیاری
از کسانی که در پیروزی انقالب اسالمی نقش داشتند و برای تحقق ارزشهای
اسالمی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت
جبهه حضور چشمگیر داشتند ،فعاالن بخش خصوصی بودند که این کار آنها
فراموشنخواهدشد.
وی تصریح کرد :اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی
و تعاون و فعاالن اقتصادی نادرست است و یا گلهمندی وجود دارد ،باید در جهت
اصالح و تغییر این نگرش تالش کنید.
ً
قطعاباعدالتاجتماعیمطلوبفاصلهداریم
رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیاء ،اولیاء و نظام جمهوری اسالمی را تحقق
ً
عدالت عنوان کرد و گفت :امروز قطعا با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و
کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام
داشتهباشیم.
با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان ،در کنار
اقتصاد دولتی ،گفت :باور من این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی
رسید.
رئیس دستگاه قضا افزود :اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد
نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکالت عرصه
اقتصادینیازمندکمکجدیبخشخصوصیهستیم.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش
اقتصادی تأکید کرد :دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن ،افسران
و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار میدهد و آنها را تنها
نمیگذارد.
وی از مسئوالن اتاق بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی خواست که در رفع
آسیبهای حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در
حد توان آنها را در این کار کمک خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف
است ،تأکید کرد :هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت ،باید به بهترین نحو و کم
هزینهترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد :قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازاتهای سنگین
تعیین کرده که الزم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود ،اما تالش ما این
است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی برای میانجیگری و صلح و سازش
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه دستگاه قضا در دوره
تحول و تعالی به دنبال کاهش پروندههای قضایی است ،یکی از مهمترین ابزار
برای رسیدن به این هدف را توسعه داوریها و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای
میانجیگری و صلح و سازش عنوان کرد.
وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختالفات از
طریق صلح و سازش وجود دارد ،در حکم قاضی نیست.
استقبالرئیسعدلیهازپیشنهادتشکیلکمیتهمشترکبرایبررسی
راهکارهایبهبودوضعیتاقتصادیکشور
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک
برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخصهای کسب و کار و وضعیت
اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید
قرار داده بود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال
کسانی که در حوزههای مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم
گوناگون محکومیت قضایی دارند ،اشاره کرد و گفت :در حال حاضر ساز و کار
مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.
همزمان با اجرای مجازات قانونی باید چرخه تولید و اقتصاد هم به کار خود ادامه
دهد
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود :انتظار از بخش خصوصی این
است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این ساز و کار یاری دهند تا این اموال
به گونهای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از
این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذینفع تأمین شود.
رئیس قوه قضاییه خود فعالین بخش خصوصی را متخصصترین افراد برای
حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم و مقابله با مشکالت این حوزه معرفی کرد.
رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست تبلیغات
نبوده؛ بلکه به دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود،
بر تعیین کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه حل تک تک
مشکالت و اجرای گام به گام این راهکارها تأکید کرد.
در این نشست علی غالمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه که به نمایندگی از دستگاه قضا در جلسات شورای گفتگو و کمیته کسب
و کار شرکت میکند ،با استقبال از پیشنهاد اعضای اتاق ایران برای استفاده از
نظرات مشورتی اعضای اتاق برای تصمیمگیریهای اقتصادی و بازرگانی در قوای
سهگانه اعالم کرد که حضور اعضای اتاق در نشستهای کارگروه مشترک قوا برای
آسیبشناسی قوانین اقتصادی که در حال برگزاری است ،پیگیری خواهد کرد.
ا دور تازهای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد ایجاد شده است
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا« ،غالمحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی
ایران با بیان اینکه انتخاب حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در قوه
قضاییه برای فعاالن اقتصادی نویدهای تا زهای ایجاد کرده است ،گفت :قوه
قضاییهبایکتغییررویکردکامالمحسوسنسبتبهفعالیتهاوفعاالناقتصادی،
دور تازهای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.
قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ است
شافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی
پررنگ است ،به دیدار خود با حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در زمانی
که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت:
من بعد از آن جلسه باور نمیکردم که با معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقتصاد
صحبتکردهام؛تصورماینبودکهدریکنشستتخصصیسطحباالیاقتصادی
حضور یافتم ،در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژهای مطرح شد که

برای من غیرقابلتصور بود و گمان نمیکردم که معاون اول قوه قضاییه از چنین
تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.
حضور حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در راس قوه قضاییه،
امیدهای تازهای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است
وی با بیان اینکه حضور حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در راس قوه
قضاییه ،امیدهای تازهای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است ،عنوان کرد:
با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم ،اطمینان داریم که هم امیدها به نتیجه
میرسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.
امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فسادزدایی ریشهای است
رئیس اتاق بازرگانی مقوله «فسادزدایی» را در تصمیم گیری ،تصمیم سازی،
فرآیند و اجرا ،بسیار مهم دانست و گفت :خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا
به مقوله فسادزدایی ریشهای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور
است.
شافعی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی بر اساس قابلیتهایی که در توسعه
کشور و بر اساس ماهیت و صالحیتی که دارد توجه شود ،گفت :ما چیزی جز
اجرای قوانین از جمله قانونهای «رفع موانع تولید»« ،اجرای سیاستهای اصل
 »۴۴و «بهبود فضای کسب و کار» نمیخواهیم.
وی با بیان اینکه در دورانهای گذشته برخی رفتارهای اهانتآلود به بخش
خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد ،گفت :ما اطمینان داریم که در آن
شرایط اگر حضور آقای اژهای نبود ،وضع بخش خصوصی کشور کامال بدتر
میشد.
پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی برای ایجاد کمیتهای با مشارکت فعاالن اقتصادی و
اتاق بازرگانی ایران در دستگاه قضا
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخصهای محیط کسب و کار
همچون شروع کسب و کار ،ثبت مالکیت ،حمایت از سرمایه گذاران ،اجرای
قراردادها و شاخصهای ورشکستگی ،مستقیما با قوه قضاییه در ارتباط هستند،
عنوان کرد :برای ارتقاء در این حوزهها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضاییه
است و ما پیشنهاد میکنیم در قوه قضاییه کمیتهای با مشارکت فعاالن اقتصادی
و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقاء این شاخصها اقداماتی
را تعیین کند.این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رئیس عدلیه روبرو
شد.حجتاالسالم و المسلمین اژهای گفت :از دو سال پیش پیگیر تشکیل این
کمیتهمشترکبودهاست.
قدردانی از نمایندگان قوه قضاییه در شورای گفتگو و کمیته کسب و کار
شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه را دارای
ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت :بخشنامههای عدم تعطیلی
واحدهای تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیالت بانکی ،از جمله
اینبخشنامههاهستند.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضاییه از سوی بسیاری
از فعاالن اقتصادی گفت :بر اساس ماده ۹۱قانون سیاستهای اصل ۴۴که اتاق
ایران را به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته ،میتوان از اظهارنظر اتاق
بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه قضاییه در سطح کشور
برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و
این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.
شافعی ضمن تقدیر از نمایندگان قوه قضاییه در شورای گفتگو و کمیته کسب و
کار ،گفت که این نمایندگان در جلسات ما حضوری دائم دارند و کمکهای فراوانی
را انجام میدهند.
«کاهش مجوزهای ارز چندنرخی»« ،حذف ارز یارانهای»« ،توجه به ارزش
بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»« ،اصالح الیحه جامعه داوری»« ،استفاده
بهینه از نهادهای داوری و داوری تخصصی»« ،تشکیل سرمایه مستمر برای
نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»« ،جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی
از سوی بانکها»« ،توجه به فرصتهای اقتصادی مجازی»« ،جلوگیری از وضع
قوانین فسادزاد و رانت آفرین»« ،جلوگیری از تداوم دالل بازی و سفته بازی در بازار
سرمایه»« ،عدم دریافت هزینه از فعالیتهای تولیدی قبل از راه اندازی واحدهای
تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آراء در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور
برای جلوگیری از آسیب دیدن فعاالن اقتصادی و ایجاد ساز و کار برای جبران
خسارتهای وارده از این آراء» از جمله درخواستهای اعضای اتاق بازرگانی از
رئیس قوه قضاییه بود .همچنین در این جلسه« ،سعید عمرانی» معاون قضایی
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما سه سال است که سعی کردهایم سنگ صبور
تولیدکنندگان باشیم ،گفت :تولیدکننده و سرمایهگذار «امنیت» میخواهد و این
امنیت امروز در مواجهه با  ۱۰نهاد نظارتی است؛ اگر یک کارگروه ویژه قضایی و
تجاری ،مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد و نوعی
امنیت برای تولیدکننده و سرمایهگذار ایجاد شود فضا برای رشد اقتصادی کشور
به مراتب بازتر خواهد شد .معاون قضایی دادستان کل کشور گفت :نباید شرایط
بهنحوی باشد که کسی که در سال  ،۹۲حدود  ۲۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری
کرده ،امروز و بعد از گذشت  ۸سال به او گفته شود آن بخشی که به شما مجوز
بزاده» رئیس اتاق
داده صالحیت صدور مجوز را نداشته است« .سید مهدی طبی 
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان ضمن تشکر از دستگاه قضایی استان
کرمان به سبب پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،گفت :به ما ثابت
شد که تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا میتواند نتایج بسیار خوبی در
حوزههای اقتصادی به همراه داشته باشد.
وی همچنین پیشنهاد داد که جلسهای مشترک بین روسای کل دادگستریها
و روسای اتاقهای بازرگانی برگزار شود تا برای همگان مشخص شود که دستگاه
قضا از فعالیتهای مشروع اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار حمایت میکند.

حجتاالسالموالمسلمینمهاجرنیا:

«دولت-ملت سازی اسالمی» نظریه ای فرا دموکراتیک و مدرن است
رئیس سابق دبیرخانه انجمن های علمی حوزه گفت
:تجربه «دولت -ملت سازی اسالمی» در جمهوری
اسالمی ایران که نظریه ای فرا دموکراتیک در مقابل دو
نظریهرایجلیبرالیستیوسوسیالیستیاست.
حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا در
ششمیننشستازهفتمیندورهیسلسلهنشستهای
دورهای کرسیهای آزاداندیشی -که با موضوع «فرایند
تحقق انقالب اسالمی» به همت دانشگاه طلوع مهر
و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به
صورت مجازی برگزار میشود ،گفت :مطالعات تاریخی
اوضاع و احوال قرن بیستم نشان می دهد که پیش از
انقالب اسالمی ،قیام ها ،نهضت ها و انقالب های ضد
استبدادی و ضد استعماری زیادی ،در جهان رخ داده
بود در خود ایران نهضت مشروطه ضد استبدادی بود،
قیام تنباکو و نهضت ملی نفت ضد استعماری بودند،
همه اینها پیشینه ها ،زمینه ها و الگوهایی برای قیام
علیهنظاماستبدادشاهنشاهیبودند.
وی ادامه داد :اما بعد از پیروزی نهضت در مراحل
نظام سازی اسالمی و دولت سازی اسالمی ،ملت
ایران فاقد الگوی پیشینی در سنت اسالمی و در دنیای
مدرن بود .در مرحله نظام سازی طراحی سبک زندگی
پساشاهنشاهی و تعیین نقشه جامع نظامات زندگی و
طراحی یک نظام درون زای مبتنی بر بنیادها و ارزش
های اسالمی ،متناسب با چارچوب زندگی مدرن ،بدون

الگوی قبلی ،امری بسیار دشوار بود.
رئیس سابق دبیرخانه انجمن های علمی حوزه ادامه
داد :اما انقالب توانست با استفاده از ظرفیت های
فکری رهبران خود این مرحله را به سرعت و به خوبی
اجرا کند و در درون همین مرحله گام های بعدی «دولت
سازی»« ،جامعه سازی» و « تمدن سازی» را هم پیش
بینینماید.
استاد حوزه و دانشگاه بعد از تبیین مرحله نظام
سازی به مرحله دولت سازی در فرآیند انقالب اسالمی
پرداخت و گفت :تجربه دولت سازی در تاریخ سیاست
نشانمیدهدکهمرحلهدولتسازیدرجوامعمختلف
مسبوق به یک هرج و مرج و فروپاشی دولت قبلی است.
اینکه آن فروپاشی ناشی از چه عواملی بوده است ،خود
نیازمند به تحلیل دارد .آیا ناشی از عوامل «درون زا»
بوده یا منشأ آن عوامل« برون زا» بوده است؟ آیا جنگ
ها و تهاجمات خارجی سبب فروپاشی یک دولت شده
است؟ یا بحران های اجتماعی و اقتصادی ،جامعه را
گرفتار هرج و مرج کرده است؟ آیا انباشت متغیرهای
گوناگون سبب بحران و در نتیجه قیام و انقالب علیه
دولت حاکم شده است؟ یا توطئه و تحریکات دشمنان
خارجی؟ هر چه باشد بعد از یک دوره هرج و مرج و بی
دولتی ،جامعه برای خودش یک دولتی را برمی گزیند.
وی در ادامه افزود :دولت در فرآیند دولت سازی،
معنای واحدی ندارد .دست کم دو نظریه تاریخی در

چارچوب دو پارادایم سنتی و مدرن قابل عرضه است.
اول:دولت در معنای سنتی آن که پدیده ای فراتر
از حکومت است .قدرت فائقه یا اقتدار عالیه و عام و
فراگیری که ازحاکمیت انحصاری و مشروع برخوردار
می باشد و می تواند به دلیل انباشت قدرت ،مقررات
آمرانه تعیین و اجرا کند .این دولت همه قلمرو سرزمینی
و جمعیتی را تحت حاکمیت خود دارد.همه مردم عضو
غیرارادیچنیندولتیهستند.
سخنران این نشست تخصصی بیان کرد :بنابراین
دولت سازی یعنی کشورسازی .یعنی حکومت سازی
و هیئت حاکمه سازی و مدیریت سازی برای اداره
مملکت است.این معنای بسیط از دولت تا یک قرن
پیش در همه دنیا رایج بود .زیرا دولت مطلقه بود ،نیازی
به رأی مردم نداشت و دنبال کسب رضایت آنها یا رعایت
مصلحت آنها هم نبود .چون پایگاه قدرت و مشروعیت
قدرتش را از مردم نگرفته بود.
حجتاالسالموالمسلمینمهاجرنیادرتشریحمعنای
دوم دولت گفت :دولت در پارادایم مدرن متحول
شد .نظریه های پلورالیستی بوجود آمد .در نظریه
قراردادهای اجتماعی دولت در یک طرف قرارداد جای
گرفت .در نظریه مارکسیستی دولت ضرورت تاریخی
ای بود که همیشه در طرف طبقه مسلط دیده شد و در
نظریه های وابستگی ،قدرت دولت ناشی از یک منبع
بیرونی دیده شد .بنابراین در دوره مدرن ،اطالق دولت

سازی شکسته شد و پدیده جدیدی به نام «دولت -ملت
سازی» مطرح گردید.با ضمیمه شدن«ملت» دولت
سازی در فازهای جدیدی به نام«دولت مشروطه»
«،دولت اخالقی»«،دولت دموکراتیک» قرارگرفت .در
دورهدولتسازیمدرن،سواالتجدیدیمطرحگردید.
از جمله اینکه برای دولت -ملت سازی« ،دولت سازی»
مقدم است یا «ملت سازی» یا «توأمان» و همزمان باید
اقدام کرد؟ تجربه های واقعی مختلف است.
وی افزود :در قاره آمریکا دولت سازی مقدم بر ملت
سازی بوده است .ابتدا دولت های اروپائی در قاره
آمریکا حاکم شدند و مردم بومی پراکنده در این قاره
را گرد هم آوردند و یک ملت واحدی از آنها ساختند.
در حالی که تجربه دولت سازی در کشورهای اروپایی
عکس آن است ملت های اروپایی هر کدام دولت خود را
شکل دادند .در بخشی از کشورها همانند اروپای شرقی
بعد از تجزیه از اتحادجماهیر شوروی سابق و در کشوری
مانند عراق پس از صدام حسین و در کشور افغانستان،
کشورهای ابرقدرت با مصوبه سازمان ملل ،دولت -ملت
سازی را همزمان در آنها شروع کردند.
تجربه «دولت -ملت سازی اسالمی» در جمهوری
اسالمی ایران که نظریه ای فرا دموکراتیک در مقابل دو
نظریه رایج لیبرالیستی و سوسیالیستی است در همین
پارادایم قابل خوانش است ،که در جلسه بعد به آن
خواهیمپرداخت.

قاسممحبعلی:

توافق با آژانس را باید یک گام عاقالنه و
مثبتتلقیکنیم

مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه قانون «اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» را بر خالف سیاست رسمی و منافع
ملی ایران دانست و گفت :آن قانون به جای اینکه از منافع ایران دفاع کند ،می
خواست دست دولت را ببنند .همین باعث شد که مذاکرات به مشکل برخورد
کند و خسارات زیادی به مردم تحمیل شد .مسأله سالمت و معیشت مردم با
تهدیدمواجهشد.یعنیاینقانونبیشتریکقانونجناحیبودوطبیعتاوقتی
جناح خودشان بر سر کار است نیازی به پیگیری یک قانون جناحی نداشتند.
مشروح گفت و گوی «جماران »با قاسم محبعلی را در ادامه می خوانید:
تحلیل شما از اهمیت سفر رافائل گروسی به تهران و توافقی که با
مسئولینایرانداشتهاندچیست؟
طرف های دیگر ،از جمله آژانس دو نگرانی داشتند .یکی توقف اجرای
پروتکل الحاقی در پی مصوبه مجلس و دیگر مسأله برخی سایت هایی که در
برداشت آژانس بین المللی انرژی هسته ای موجب ابراز نگرانی طرف های
دیگربود.
در روزهای اخیر بعد از اینکه رابرت مالی پیشنهادی به روسیه و چند کشور
اروپایی داد و احتمال می رفت که در جلسه آتی آژانس بین المللی انرژی هسته
ای قطعنامه ای در شورای حکام مطرح و پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع
شود ،با توصیه روس ها و شاید توصیه ای که به جمهوری اسالمی ایران کردند،
ایران پذیرفت که مدیرکل آژانس به تهران سفر کند و ایران پذیرفت که آژانس به
دوربین ها دسترسی داشته باشد و ترتیبات الزم برای بررسی آژانس در سایت
هایی که از نظر آژانس مشکوک است به عمل بیاورد .به این ترتیب به نظر
می رسد اگر گزارش آژانس مثبت باشد فعال پیگیری پرونده در شورای حکام
و ارجاع آن به شورای امنیت به تعویق می افتد؛ تا وقتی که مجددا مذاکرات
مربوط به برجام شروع شود و اگر آنجا به توافق رسیدند احتمال احیاء برجام
وجود دارد و اگر نه ،دوباره این موضوع مطرح خواهد شد .یعنی می توان گفت
توافق موقتی تا شروع مذاکرات هسته ای پدید آمده که می تواند یک امر مثبت
تلقی شود و آثار مثبتی خواهد داشت ،از جمله اینکه از ارجاع پرونده ایران به
شورای امنیت و احیاء قطعنامه های قبلی و برقراری مجدد تحریم های بین
المللیفعالجلوگیریمیکند.
در مذاکرات ،انتظارات ایران به احتمال زیاد برآورده شدنی نیست
چشم انداز مذاکرات بعد از این توافق ایران با آژانس را چه طور می
بینید؟
آژانس کارگزار شورای امنیت ،شورای حکام و  5+1است و مأمور است که
اقدامات ایران را راستی آزمایی و نتیجه را گزارش کند .طبیعتا این مسأله که
آژانس گزارش مثبتی بدهد تأثیر می گذارد .اما مذاکرات  1+5برای بازگشت
به برجام مشکالت زیادی دارد از جمله اینکه انتظارات ایران به احتمال زیاد
برآورده شدنی نیست مگر اینکه ایران آنجا هم شرایط را بپذیرد .از سوی دیگر
آمریکایی ها انتظاراتی دارند که شاید برای ایران پذیرش آنها مشکل باشد.
انتظارات ایران برایبرداشتن تمام تحریم ها امکان پذیر نخواهد بود
به چه دلیل امکان پذیر نیست که تمام تحریم ها برداشته شود؟
به خاطر اینکه برجام فقط مربوط به تحریم های هسته ای است و تعداد
زیادیتحریمهایدیگرکهراجعبهموضوعاتدیگرمثلموشکی،حقوقبشر،
تروریسم و سیاست خاورمیانه ای ایران از سوی کنگره آمریکا بر اساس قانون
کاتسا وجود دارد و عالوه بر آن تحریم هایی که ترامپ انجام داده است .یعنی
مجموعه زیادی از تحریم ها شامل افراد از جمله رئیس جمهور ،فرماندهان
سپاه و اعضای بیت رهبری ارتباطی با برجام ندارد و توافق دیگری می خواهد.
یعنی نظر شما این است که ایران و  5+1باید به توافق جامع تری از
برجامبرسند؟
اگر دو طرف بخواهند .یعنی آمریکا بایدن گفته ،به این شرط به برجام بر
می گردیم که مقدمه ای برای مذاکره راجع به سایر مسائل باشد .اگر ایران هم
بخواهد کل تحریم ها برداشته شود و توافق تضمین شده ای باشد که توسط
کنگره آمریکا مورد تأیید قرار بگیرد و دولت بعدی آمریکا از آن خارج نشود،
طبیعتا احتیاج به مذاکرات جامع تر و توافق جامع تر هست.
ولی در حال حاضر چیزی که ممکن است اینکه طرفین روی برجام 2015
توافق کنند و فعال تحریم های هسته ای معلق یا برداشته شود و گشایشی برای
اقتصاد و تجارت خارجی ایران پدید خواهد آمد ،ولی در صورتی که دو طرف
به آن طرف بروند بحث طوالنی تری خواهد بود و ممکن است ماه ها و یا حتی
سال ها طول بکشد تا طرفین به توافق برسند.
ممکن است به شرایطی برگردیم که در زمان دولت احمدی نژاد بود
به نظر شما می شود سفر گروسی به تهران و توافقی که بین ایران و
آژانس اتفاق افتاد را نشان دهنده جلو رفتن مذاکرات ارزیابی کرد؟
ایران اجازه داده که آژانس به سایت های هسته ای دسترسی داشته باشد،
در حالی که طبق مصوبه مجلس قرار بود که دیگر آژانس به سایت های هسته
ای دسترسی نداشته باشد و درصد غنی سازی هم باال برود .پذیرش بازرسی
ها کمک می کند به اینکه فضای مذاکرات مثبت شود و این یک گام مثبت از
سوی ایران تلقی می شود .اینکه طرف مقابل این گام مثبت را چگونه جواب
بدهد بحثی جدا است ،ولی اولین آن می تواند عدم مطرح کردن پرونده در
شورای حکام و عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باشد و کمک کند که
ایران به مذاکرات هسته ای برگردد.
آمریکایی ها مهلت سه ماهه را زیاد دانسته و ضرب االجل  10شهریور را برای
این کار قرار داده بودند .به نظر می رسد شاید ایران این را هم بپذیرد و زودتر از
سه ماه به مذاکرات برگردد .البته هنوز دستگاه مسئول مذاکرات و تیم مذاکره
کننده در ایران روشن نشده که آیا مانند دوره آقای روحانی وزارت خارجه
مسئول پیگیری مذاکرات خواهد بود و یا مذاکرات به دستگاه دیگری ارجاع
می شود؟ اگر وزارت خارجه باشد می تواند کار سریع تر شروع شود و با توجه به
حرفه ای بودن وزارت خارجه نتایج مثبت تری در پی داشته باشد .ولی اگر به
دستگاه دیگری ارجاع شود ،تا آن دستگاه به مذاکرات آشنا شود و تیم مناسبی
را تهیه کند و بعید است این تیم دانش و حرفه ای بودن وزارت خارجه را داشته
باشد ،ممکن است به شرایطی برگردیم که در زمان دولت احمدی نژاد بود و
آقای جلیلی مسئول مذاکرات بود و مذاکرات را بین نتیجه پیش می برد.
برخی افراد اعتقاد دارند که دولت در توافق اخیر با مدیرکل آژانس بین
المللی انرژی اتمی قانون مجلس را زیر پا گذاشت .به نظر شما چه طور
می شود این همگرایی در نیروهای سیاسی داخلی اتفاق بیفتد که دولت
بتواند با توان بیشتری این موضوع را پیگیری کند؟
اآلن بر خالف دوره گذشته به نوعی یکدستی در میان مسئولین حکومتی
به وجود آمده است.
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» بر خالف سیاست رسمی
و منافع ملی ابود
یعنیدرجلورفتنمذاکراتمجلسبرایدولتمشکلسازنمیشود؟
اساسا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها بر خالف سیاست رسمی و
منافع ملی ایران بود و نمی توانست یک قانون مورد قبول به حساب بیاید .به
عبارت دیگر آن قانون می خواست دست دولت را ببندد به جای اینکه از منافع
ایران دفاع کند .همین باعث شد که مذاکرات به مشکل برخورد کند و خسارات
زیادی به مردم تحمیل شد .مسأله سالمت و معیشت مردم با تهدید مواجه شد.
یعنی این قانون بیشتر یک قانون جناحی بود و طبیعتا وقتی جناح خودشان
بر سر کار است نیازی به پیگیری یک قانون جناحی نداشتند و می شود گفت
واکنشی هم در مقابل این اقدام صورت ندادند.
آن موقع هم دولت و شورای عالی امنیت ملی از اجرای قانون مجلس سر
باز زد و این قانون را اجرا نکرد .اگرچه رفتار نامتناسبی که ایجاد شد باعث شد
مشکالتی بر سر راه مذاکرات به وجود بیاید و طرف مقابل تهدید کند .تهدید
طرف مقابل باعث شد که ایران مجبور شد آن قانون را کنار بگذارد و به خواسته
های آژانس تمکین کند و بپذیرند که سریع تر به مذاکرات برگردند.
به هر حال توافق با آژانس را باید یک گام عاقالنه و مثبت تلقی کنیم .باید به
مسائل ،ملی فکر کرد و هر کسی که اقدامی داشته باشد که به منافع ملی به
خصوص منافع عمومی کشور کمک کند باید از او حمایت کرد و از اقدامات
جناحی که منافع ملی را فدای منافع یک گروه می کند ،اجتناب کرد .باید از
این گام دولت استقبال کرد علی رغم اینکه دیر انجام شد و حداقل چند 10
میلیارد دالر به اقتصاد ایران خسارت زد.
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مصونیتازکروناباواکسیناسیون
سرپرستسازمانمدیریتپسماندشهرداریقمخبرداد:

عبور همه استانهای کشور از قله خیز پنجم کرونا
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاعالمکرد:بااعالماپلیکیشنماسک،تمامیاستانهای
کشور از قله خیز پنجم کرونا عبور کردند .به گزارش وبدا ،اپلیکیشن ماسک روز سه شنبه در اطالعیه
ای با اشاره به عبور تمامی استانهای کشور از قله خیز پنجم کرونا ،اعالم کرد :روند بستری در
تمامی استانهای کشور روز ۲۳شهریور ۱۴۰۰کاهشی شد.در ادامه در این اطالعیه آمده است :با
این وجود ،هنوز آمار ابتال و بستری در بسیاری از شهرها باال است .لذا ادامه مراقبتهای بهداشتی،
استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی ضروری است.این در حالی است که مرکز مدیریت آمار
و فناوری اطالعات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه ای اعالم کرد که حداقل
سن ثبتنام و دریافت نوبت واکسن کرونا در سراسر کشور ۲سال کاهش یافت.براساس این اطالعیه
از هماکنون تمامی افراد ۴۰سال به باال (متولدین ۱۳۶۰و قبل) در سراسر کشور میتوانند با مراجعه
به سامانه  salamat.gov.irزمان و محل دریافت واکسن را بالفاصله خودشان انتخاب کنند .برای
این کار ،نیازی به داشتن پرونده بهداشت نیست.این اطالعیه می افزاید :همچنین افراد  ۳۰تا
 ۳۹سال (متولدین  ۱۳۶۱تا  )۱۳۷۰که ساکن استانهای آذربایجان غربی ،ایالم ،بوشهر ،خراسان
جنوبی،خوزستان،سیستانوبلوچستان،کردستان،کرمان،کرمانشاه،قموهرمزگانهستندودر
پایگاههایبهداشتپروندهسالمتدارندمیتوانندازطریقهمینسامانهثبتنامکنند.

شناسایی و پلمپ ۲۰۱گاراژ ضایعاتی
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت  :حدود  320گاراژ
ضايعاني در قم شناسایی و  201مورد اخذ آرای ساماندهی مشاغل بند 20
انجام و پلمپ شد كه از این تعداد برخی افراد متخلف بوده و فک پلمپ انجام
گرفت که پروندهها به مراجع قضائی ارجاع شده است.
سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره اجرای طرح ساماندهی گاراژهای
ضایعاتی در قم اظهار داشت :در سالهای گذشته در سطح شهر  ۳۲۰واحد
گاراژ ضایعاتی شناسایی و این گاراژها به مجموعههای باالدستی در استان
معرفی و در سازمان پسماند شهرداری و کمیته پسماند فرمانداری و مشاغل
مزاحم بررسی شد.
وی با بیان اینکه در این زمینه دستورالعملهایی در قالب کمیته ساماندهی
با حضور نماینده دادستانی ،نیروی انتظامی ،محیطزیست ،مرکز بهداشت،
اماکن و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تدوین شد ،ابراز کرد :با توجه به
اینکه این گاراژها در سطح شهر فعال بودند و نظام بهداشتی و زیستمحیطی
را بر هم میزدند؛ بر اساس ضوابط قانونی ،ممیزی شده و تشکیل پرونده
صورت گرفت .سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با تأکید
بر اینکه مقررشده در صورت عدم جمعآوری ،این گاراژها به مراجع قضایی
ارجاع داده شود افزود :در همان کمیته ساماندهی ،تعدادی از گاراژها احصا
شد و طبق آرای کمیسیون بند ،۲۰تعدادی از گاراژها پلمپ شد.
ً
وی تصریح کرد :درمجموع حدودا  ۳۲۰گاراژ شناسایی و  ۲۰۱مورد اخذ
آرای ساماندهی مشاغل بند ۲۰انجام و پلمپ شد که از این تعداد برخی افراد
متخلف بودند و فک پلمپ انجام گرفت که پروندهها به مراجع قضائی ارجاع
شده و امیدواریم روند رسیدگی به پروندهها تسریع شود.
میرابراهیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مناطق  ۷و  ۸گاراژ ضایعات
نداریم و در مناطق  ۵ ،۴ ،۱و  ۳گاراژهای محدودی باقیمانده و سعی
میکنیم آنها را از محدوده شهر خارج کنیم ،عنوان کرد :اما مناطق  ۲و ۶
با توجه به نوع فعالیت و فضای پذیرش ،همچنان مشکالتی وجود دارد که در
تالشیم تعداد گاراژها را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد :با ساماندهی این طرح ،نازیباییهای زیادی در شهر برطرف
میشود؛ تعداد زیادی از ضایعاتیها در سطح شهر جمعآوری و یا جابهجا
شدند که رایزنیهایی با اتحادیه داشتیم تا از صدور پروانه برای این واحدها
جلوگیری شود و دراینباره بهطور مستمر از دستگاه قضایی و فرمانداری،
پیگیری الزم صورت گرفت و هیچیک از اتحادیهها حق صدور پروانه برای این
مجموعههارانداردتاضوابطقانونپسماندعملیاتیشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم :

همهبوستانهایشهرقمایمنهستند

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به اجرای طرح ایمنسازی
بوستانهای سطح شهر در سالهای گذشته گفت :امروز با برنامهریزیها و
تالشهایانجامشدههمهبوستانهایسطحشهرایمنهستند.
عباس حلوایی زاده با اشاره به تالشهای شهرداری برای افزایش ایمنی
بوستانهای سطح شهر اظهار داشت :طی سالهای اخیر شاهد مشکالت
ایمنی در بوستانهای شهر بودیم که ایمنسازی بوستانهای سطح شهر در
اولویت کاری مجموعه شهرداری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه طرحی در این زمینه تعریف و توسط معاونت عمرانی بحث
ایمنسازی بوستانهای سطح شهر آغاز شد،ابراز کرد :در این طرح میزان
خرابی،آسیبدیدگی ،خطرات و … احصا شد و در طول چند سال با بودجهای
متمرکزاینمشکالتمرتفعشد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با تأکید بر اینکه اجرای پروژه ایمنسازی
با طراحی واحد و استاندارد انجام شد ،تصریح کرد  :با تکمیل ایمنی،هر
بوستان تحویل معاونت خدمات شهری و سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداریقمبهعنوانبهرهبردارگردید.
وی با اشاره به بازنگری در طراحی آبنماهای بوستانهای شهر عنوان
کرد:بیش از  ۵۰آبنمای سطح شهر در قالب این طرح احیا شد و بهمرور وارد
فازبهرهبرداریگردید.
حلوایی زاده انعقاد ۶۳قرارداد مربوطه برای اجرای این طرح در بوستانهای
سطح شهر را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد :امروز با برنامهریزیها و
تالشهایانجامشدههمهبوستانهایسطحشهرایمنهستند.
مدیرمنطقههشتشهرداریقمخبرداد:

اصالح هندسی و ایمنسازی
معابرشهریپردیسان

مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت :در راستای ارتقاء ایمنی برخی
از معابر شهری پردیسان عالوه بر خط کشی و نصب تجهیزات ترافیکی،
ایمنسازیشد.
محمد رمضانی با تشریح عملکرد واحد ترافیک شهرداری منطقه هشت از
ابتدای سال جاری تا اوایل شهریورماه اظهار داشت :در خیابان نرگس عالوه
بر بازگشایی ،خط کشی طولی انجام و نصب استاپر و جداکننده نیز بهمنظور
تسهیل در عبور و مرور شهروندان و رفتوآمد وسایل نقلیه در این معبر صورت
گرفت .وی از دیگر اقدامات انجامشده شهرداری منطقه هشت در بخش
حملونقل و ترافیک را نصب سرعتگیر ،نصب عالئم ایمنی و نصب استاپر
عرضی الین رفت مقابل راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و افزود :در خیابان
شجاعت و والیت نیز نصب استاپر جداکننده بهمنظور ارتقاء ایمنی انجامشده
است.مدیرمنطقههشتشهرداریقمتصریحکرد:خطکشیطولیخیابان
اندیشه ،ایمان ،امام حسین (ع) ،پارکینگ بوستان محله هشت و محله
شش به همراه نصب سرعتگیر در خیابان اردیبهشت و رنگآمیزی تمام
سرعتگیرهایمنطقهازدیگراقداماتشهرداریمنطقههشتبودهاست.
وی خاطرنشان کرد :در الین رفت بلوار غدیر بهعنوان یکی از بلوارهای
پرتردد شهری نیز بهمنظور کاهش تصادفات خط کشی طولی به همراه نصب
استاپر ،نصب استوانهای و نصب چشمگربهای انجام شد.
رمضانی یادآور شد :اصالح هندسی در بلوار آزادی تا میدان شهدا
آتشنشانی ،بلوار سلمان ،خیابانهای اسوه ،هویزه  ،دهالویه نیز انجام و
ایمنسازی دوربرگردان در دوربرگردانهای بلوار شهروند نیز صورت گرفت
مدیرمنطقه یک شهرداری قم خبرداد:

بهرهبرداری از پروژه شهید صادقی
تا  ۲ماه آینده

مدیرمنطقه یک شهرداری قم از بهرهبرداری از پروژه شهيد صادقی منطقه
تا  2ماه آينده خبر داد.
احمد ترکمن با اشاره به احداث پروژه شهید صادقی در منطقه یک اظهار
داشت :این پروژه ابتدای فاز سوم شهید روحانی است و این بلوار از ۱۵خرداد
تا مسیر دسترسی دارالحدیث و یا شهرک جهاد قرار دارد که در تملکات با
مشکالتزیادیمواجهبودهایم.
وی با بیان اینکه برای جابهجایی پست برق در این پروژه مشکالتی وجود
داشت که در حال رفع است تصریح کرد :یکی از مشکالت شهروندان در
این محدوده گودبرداری توسط مالک خصوصی بود که توان ساخت ندارد و
ما مجوزهای الزم را برای پر کردن گودبرداریها گرفتهایم تا تردد شهروندان
تسهیل شود و سطح ایمنی افزایش یابد.

طرح:محمدعلیرجبی
استاندارقمدرمراسمافتتاحوکلنگزنیواحدهایتولیدیدرمنطقهویژهسلفچگان؛

تعطیلی حتی یک واحد صنعتی قابل قبول نیست

استاندار قم با اشاره به لزوم احیای واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال گفت  :نباید اجازه
دهیم حتی یک واحد صنعتی دراین استان تعطیل شود.
دکتر سرمست استاندار قم روز سهشنبه ضمن افتتاح ،کلنگ زنی و بازدید از چند واحد
صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در بیست و دومین کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید استان افزود  :درحال حاضر ۱۰واحد راکد و غیر فعال در این منطقه شناسایی و
برای رفع مشکالت و راه اندازی مجدد آنها پیگیریهای بسیار مهمی درسطح مختلف استانی
و ملی صورت گرفته است که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در پیگیری و عملیاتی شدن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید گفت :ایجاد کمیته مانع زدایی از مصوبات کارگروه قبلی در این منطقه بود
که خوشبختانه به نتیجه رسیدهاست .وی درادامه پیگیری میدانی مشکالت واحدهای
تولیدی را یکی از مهمترین سیاستها و اولویتهای کاری مدیریت استان در سالهای اخیر
برشمرد و اظهار کرد :در راستای این رویکرد و در قالب بازدیدهای مستمر میدانی و جلسات
و نشستها ،رفع مشکالت اقتصادی ،کمک به واحد های تولیدی و تزریق نقدینگی برای
رشد ،احیا و توسعه واحد های تولیدی و صنعتی در دستور کار قرار دارد .وی با اشاره به بازدید
خود از واحدهای صنعتی فعال در منطقه اقتصادی سلفچگان تصریح کرد :خوشبختانه
سیاستهای اقتصادی استان در منطقه در حال اجراست و از پیشرفت خوبی برخوردار
میباشد.
لزوم احداث فاز سوم منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
استاندار قم لزوم توسعه و گسترش فازهای تکمیلی بویژه ایجاد و احداث فاز سوم منطقه
ویژه اقتصادی سلفچگان را مورد تأکید قرار داده و خاطرنشان کرد :بحث ایجاد زیرساخت
های استراتژیک برای این منطقه به ویژه اتصال آن به راه آهن سراسری از مهم ترین اولویت
هایی است که الحمدلله پس از دریافت اعتبارات به مرحله تعیین پیمانکار رسیده و انجام آن،
نوید بخش رشد اقتصادی در استان خواهد بود.

بر اساس این گزارش ،دکتر سرمست در قالب برنامه سهشنبههای اقتصادی ،ضمن
افتتاح شرکت آرین کامپوزیت آتیه ،تولید کننده انواع پروفیل کامپوزیتی ،انواع کریتینگ با
ظرفیت ساالنه 1500تن و یکصد هزار متر و کلنگ زنی شرکت پترو افق کیان با زمینه فعالیت
مشتقات نفتی با ظرفیت ساالنه 220000تن  ،از چند واحد صنعتی مستقر در منطقه ویژه
اقتصادیسلفچگاننیزبازدیدکرد.منطقهویژهاقتصادیسلفچگاندر ۵۰کیلومتریقمدر
زمینی به مساحت ۲۰۰۰هکتار در سال ۱۳۷۶به تصویب هیات وزیران رسید.
این منطقه بهعنوان مهمترین و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی -
اقتصادی کشور ،واقع در مسیر جاده ابریشم ،راهآهن سراسری و بزرگراههای اصلی شمال
 جنوب و شرق  -غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا ،کشورهای آسیای میانهو خلیجفارس بهمنظور تولید ،صادرات و ترانزیت کاال ،موقعیتی ممتاز داشته و قادر است
نقشتعیینکنندهایدراقتصادکالنمنطقهوکشورایفانماید.تاکنون ۱۵۳واحدصنعتیو
تجاری در این منطقه پروانه بهرهبرداری دریافت نمودهاند که ۱۴۱واحد فعال و این رقم نمایان
گر فعالیت ۹۲درصد از واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری منطقه است.

 ورود ساالنه  ۶۰۰میلیون دالر پوشاک قاچاق به کشور
عضوهیاتمدیرهجامعهمتخصصیننساجیایرانبابیاناینکهادعایقاچاقساالنه ۲.۵میلیارد
دالر پوشاک نادرست است ،گفت :در بدترین شرایط واردات پوشاک به صورت قاچاق ،سالیانه۵۰۰
تا  ۶۰۰میلیون دالر است« .علیرضا حائری» با اشاره به معضل قاچاق پوشاک در کشور ،افزود:
سالهاست که معضل قاچاق پوشاک به داخل کشور مطرح است ،سازمانها و ارگانهای مختلف
مشغول مبارزه با آن هستند و همه ساله همایشها ،کنفرانسها و نشستهای گوناگونی در این
زمینه برگزار میشود.وی بیانداشت :آنچه در زمینه قاچاق پوشاک و ورود آن از مبادی غیر رسمی
بیان میشود ،سالیانه رقمی بین  ۲تا  ۲.۵میلیارد دالر است که جای بحث دارد.حائری ادامهداد:
سالها مشغول مبارزه با این معضل اجتماعی و اقتصادی هستیم و همواره از شیوههای یکسانی از
جمله وضع تعرفههای سنگین بر واردات پوشاک ،برخورد با عرضهکنندن قاچاق و غیره برای مبارزه
بهرهبردهایم،امامشکلهمچنانپابرجاست.
امیرآبادی :از توافق باآژانس بیاطالع هستیم
نماینده قم در مجلس در تذکر شفاهی خواستار دعوت و توضیح رئیس سازمان انرژی اتمی
درخصوص توافق صورت گرفته با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،شد .احمد امیرآبادی
فراهانی در جلسه روز  ۲۳-شهریورماه -مجلس طی تذکر شفاهی بر اساس بند ۸ماده ۲۲آئین نامه
داخلی مجلس با اشاره به سفر اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،اظهار
کرد :این بند درباره تصمیمگیری درباره دعوت اشخاص حقیقی و حقوقی به مجلس است .آقای
گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشور آمدند و برگشتند و ما هیچ اطالعی از توافق
صورتگرفتهنداریم.
واگذاری سرخآبیها به زودی انجام خواهد شد
سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان درباره وضعیت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس و
درخواست هواداران استقالل برای مشخص شدن وضعیت این  ۲باشگاه تصریح کرد :به اعضای
هیات مدیره اعتماد میکنیم .همانطور که در پرسپولیس هم به اعضای هیات مدیره این باشگاه
احترامگذاشتیم،دراستقاللهمهمینطوراست.درستاستکهایندوباشگاهدولتیهستندوبه
زودی مراحل واگذاری آن انجام خواهد شد اما به شخصه اگر مدعی هستم که مدیر ورزشی هستم،
باید به نظر کارشناسی اعضای هیئت مدیره احترام بگذارم.

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریقمخبرداد:

پیگیریمراحلتکمیلوتجهیزبیمارستانالهادی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم از
پیگیری مراحل تکمیل و تجهیز بیمارستان الهادی
خبر داد و تصریح کرد :یکی از پیشنهادها درباره این
بیمارستان آن است که این مرکز درمانی برای بیماران
خاص و ُمزمن در نظر گرفته شود.
محسن بهشتی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف
برای تعیین تکلیف بیمارستان الهادی بیان کرد :این
جلسات با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف
از جمله دانشگاه علوم پزشکی استان ،اداره کل اوقاف
وامورخیریهاستانوهمچنینمرکزخدماتحوزههای
علمیهبودهاست.
وی افزود :بر اساس توافق نامه بین اداره کل اوقاف و
امور خیریه استان و همچنین مرکز خدمات حوزه های
علمیه ،بهره برداری از این بیمارستان به مرکز خدمات
حوزه های علمیه واگذار شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سپس به

جلسه اخیر هماهنگی درباره تکمیل این پروژه توجه
داد و گفت :در این جلسه همه دست اندرکاران توافق
داشتند که کاربری این پروژه در حوزه درمانی و برای
استفادهعموممردمباشد.
وی اضافه کرد :البته پیشنهادی هم برای اختصاص
این مرکز درمانی به حدود سه هزار و  ۷۰۰بیمار خاص
و ُمزمن ارائه شده که مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی
استان بررسی دقیق تری درباره این موضوع انجام دهد
و نتیجه را به صورت مکتوب گزارش کند.
بهشتی در عین حال یادآور شد :در جلسه اخیر
هماهنگی درباره بیمارستان الهادی و همانند پیگیری
اموربیمارستانامیرالمؤمنین(ع)،صورتجلسهایبین
دانشگاهعلومپزشکیاستانومرکزخدماتحوزههای
علمیه درباره نحوه استفاده از این مجموعه منعقد شد
که البته ضوابط فنی آن هم در دست پیگیری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم

همچنین افزود :برآورد سال گذشته برای تکمیل
این بیمارستان ۱۲۰ ،میلیارد تومان به جز تجهیزات
پزشکی بود که به نظر می رسد این عدد در شرایط امروز
بیشتر از ۲۰۰میلیارد تومان باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :مقرر شده تا با تشکیل
کارگروه بهداشت و درمان استان ،جمع بندی نهایی
درباره این بیمارستان انجام شود.
بهشتی افزود :البته مرکز خدمات حوزه های علمیه
درباره این پروژه انتظار دارد تا برای تجهیز کارگاه
بیمارستان و اصالح نقشه ها ،کمکی از منابع استانی
دریافت دارد که الزم است تا این موضوع از طریق
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و بر اساس نقشه
راه این پروژه پیگیری شود.
وی ادامه داد :مقرر شده تا جلسات کمیته راهبری
پروژهبیمارستانالهادینیزدرخودبیمارستانتشکیل
و مراحل کار پیگیری شود.

دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم خبرداد:

افتتاحفازاولنمایشگاهدائمیاستانقمباتامینراهدسترسی

دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم با اشاره به وضعیت
نمایشگاه دائمی استان قم گفت :این نمایشگاه در فاز یک آن آمادگی بهره برداری
دارد ولی مشکل ما راه دسترسی است و تا آبان ماه راه دسترسی آن تأمین خواهد شد.
همچنینبرایتأمینامنیتنمایشگاهپاسگاهاختصاصیدرنظرگرفتهشدهاست.
محمد حاجی زمانی پیش از ظهر روزسه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که
در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد گفت :از مهرماه سال گذشته بحث نمایشگاه
دائمی و ویترینی در استان شروع شد و بعد از تصویب با همکاری مدیریت شرکت
شهرکهای صنعتی استان زیرساختهای الزم برای این امر فراهم و کمیته اجرایی آن
تشکیل و تاکنون ۱۰جلسه اجرایی تشکیل شد.
دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان قمبا اشاره به استقرار
 ۱۲۰واحد صنعتی برای نمایش محصوالت خود و تأمین مواد اولیه دیگر واحدهای
صنعتی در این نمایشگاه ادامه داد :بعد از فراخوانی که به واحدهای صنعتی برای
حضور در نمایشگاه دادیم صنایع قطعه سازی ،مواد غذایی ،کفش و هم چنین دیگر
صنایع استقبال کرده و تاکنون ۳۳واحد در زمینه صنایع فلزی ،ماشین سازی ،صنایع
الستیک و ساختمانی و ۲۰واحد صنایع کشاورزی ۸ ،واحد معدنی ،صنایع چوب و
سلولزی و همچنین  ۱۵واحد کفش و چرم ۱۱ ،واحد بهداشتی ۷ ،واحد خوشه

صنعتی و دانش بنیان در این نمایشگاه حضور دارند.
وی تصریح کرد :در کل در این نمایشگاه ویترینی که در نوع خود در کشور کم نظیر
است  ۱۲۰واحد صنعتی برای نمایش محصوالت خود و تأمین مواد اولیه واحدهای
دیگر مستقر هستند .با همکاری بسیج مهندسین نمایشگاه در بعد استانی و فرا
استانی طراحی و  ۲۵۰واحد کاتالوگ هم ارائه شده است که  ۶ماه یک بار بروز رسانی
میشود .همچنین برای مبادالت تجاری بین تأمین کنندگان مواد اولیه و قطعه سازان
هم اتاق گفتوگو در نظر گرفته شده است.
حاجی زمانی افزود :این نمایشگاه سه شنبه آینده افتتاح میشود و تجاری از کشور
همسایه عراق برای حضور در این نمایشگاه آمادگی خود را اعالم کردند و پیش بینی
میشود ساالنه قادر است  ۱۵میلیون دالر قرارداد قطعات و فروش محصول در این
نمایشگاه بسته شود ،این نمایشگاه قابلیت آن را دارد که حجم سرمایه گذاری در
معادن را افزایش دهد.
دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم با اشاره به وضعیت
نمایشگاه دائمی استان ،تصریح کرد :این نمایشگاه در فاز یک آن آمادگی بهره برداری
دارد ولی مشکل ما راه دسترسی است و تا آبان ماه راه دسترسی آن تأمین خواهد شد.
همچنینبرایتأمینامنیتنمایشگاهپاسگاهاختصاصیدرنظرگرفتهشدهاست.

رییس امورا قتصاد و دارایی استان قم:

 ۵۱دستگاه اجرایی قم اموال خود را در سامانه سادا بارگذاری کردند
مدیرکل اداره اقتصاد و دارایی استان قم با اشاره به
وضعیت مولدسازی در استان گفت ۵۱:دستگاه اجرایی
دراستاناقدامبهبارگذاریامالکوداراییخوددرسامانه
«سادا»کردند.
عادلعلیپورپیشازظهرسهشنبهدرششمینجلسه
ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن کرامت استانداری قم
برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مولدسازی و
تک برگی کردن امالک منقول و غیرمنقول دستگاههای
اجرایی استان گفت :پیش نیاز ساماندهی اموال دولتی
مولدسازی است که در  ۳مرحله شناسایی و تبدیل
دفترچههای اسناد مالکیت دولتی به اسناد تک برگی و
بستر سازی هم چنین ثبت در سامانه سادا ختم میشود
انجامخواهدشد.
وی افزود :طبق آخرین گزارش تاکنون  ۵دستگاه
اجرایی در استان توانستهاند بین  ۹۷تا  ۹۹درصد اموال
خود را مولدسازی کنند هم چنین  ۵دستگاه تا  ۹۰و

 ۹۶درصد و ۴دستگاه زیر  ۹۰درصد توانستهاند به امر
مولدسازی اموال خود اقدام کنند و  ۵۱دستگاه نیز در
زمینه بارگذاری اموال و امالک در سامانه سادا فعالیت
داشتند.
مدیرکل اداره امور اقتصاد و دارایی استان قم هدف مهم
از ثبت اموال دولتی در سامانه سادا را؛ بهره برداری بهینه
از اموال دولت؛ اطالعات فوری از جا به جایی ها و حذف
مراجعات حضوری و هم چنین صرفهجویی در وقت و
هزینه عنوان کرد و گفت :در بند پ قانون ۱۰برنامه ششم
توسعه مقرر ده کلیه دستگاههای اجرایی اموال منقول و
غیر منقول را تا انتهای اردیبهشت سال ۱۴۰۰در سامانه
جامعساداثبتکنندچنانچهتاشهریورماهاینامرصورت
نگیردنسبتبهاصالحسندمالکیتیامستندسازیبهنام
دولتاقدامخواهدشد.
علی پور بیان کرد :در سال ۹۵تا ۵۰مورد دستگاههای
اجرایی استان در سامانه سادا اموال خود را ثبت کردند در

سال ۹۶نیز ۲هزار و ۵۱و سال ۳ ۹۹هزار و ۳۵۲و در سال
 ۱۴۰۰هم ۳هزارو ۴۰۲دستگاهنسبتبهثبتاموالخود
ردسامانهسادااقدامکردهاند.
مدیرکل اداره امور اقتصاد و دارایی استان قم گفت:
تاکنون در زمینه مولدسازی قم رتبه سوم را به خود
اختصاص داده است و  ۱۸هزار و  ۸۹۰سند تک برگی
برای اسناد و امالک دستگاههای دولتی صادر شده است
و ۶۵۵فقره از مالکیت اسناد قدیم که مربوط به سازمان
ملیزمینومسکناستفاقدسندتکبرگیاست.
علی پور عنوان کرد :در اسفندماه سال ۹۹بیش از۱۵۰
مورد سند تک برگی و در فروردین ۱۵۸و اردیبهشت۲۱۷
وهم چنین در خرداد ۴۰۸و تیرماه  ۵۲۳و مرداد نیز ۶۱۵
سند تک برگی صادر شده است تا ۲۰شهریور ۱۴۰۰نیز
 ۶۳۰سند تک برگی برای مستندسازی امالک دولتی
صادر گردید در سال ۱۴۰۰استان قم مانند سال گذشته
رتبهسوممولدسازیرابهخوداختصاصدادهاست.

جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 31دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف13دستگاه خودرو و18دستگاه موتورسیکلت مسروقه در
این استان خبرداد
سرداربهادر اسماعیلی با اعالم این خبر اظهارداشت :طی  72ساعت گذشته با تالش بی وقفه
مأموران انتظامی استان قم 13،دستگاه انواع خودرو و 18دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
وی افزود :با پی گیری های مستمر و انجام اقدامات اطالعاتی و نیز اخذ استعالمات از سامانه های
پلیس10،دستگاه خودرو پراید ،یک دستگاه پژو  ،2008یک دستگاه پژو پارس  ،یک دستگاه پیکان و
 18دستگاهموتورسيکلتشناسایی،کشفوبهمالباختگانتحویلشد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم بر اهتمام پلیس در کشف وسایل مسروقه و دستگیری سارقان
و همچنین استمرار طرح هاي ارتقاء امنيت اجتماعي در راستای جلب رضايت مردم و تحقق امنیت
پایدارتاکیدکرد.
سردار اسماعیلی اضافه کرد :تیم های تخصصی پلیس آگاهی استان و فرمانده انتظامی شهرستان
قم به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان بوده و مردم می توانند با شماره تلفن  110هرگونه
اطالعات و اخبار خود را در راستای برخورد با مجرمان و ارتقاء امنیت اعالم تا اقدامات الزم صورت گیرد.
معاونهماهنگکنندهفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد:

برخورد با قهوه خانه ها ،سفره خانه ها
و رستورانهای متخلف

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان از طرح شناسایی و برخورد با قهوه خانه ها ،سفره
خانه ها و رستوران های متخلف در این استان خبر داد.
سرهنگ سید مجتبی اشرفی اظهارداشت :در راستاي طرح ارتقاء امنيت عمومي و جلوگيري از بروز
تخلفات صنفي ،ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي استان ،کنترل و نظارت بر صنوف را با جديت
و با بکارگيري تمام توان و استعداد موجود در دستور کار قراردادند .وی افزود :به تالش مأموران طی
 2روز گذشته از  28واحد صنفی شامل قهوه خانه ،سفره خانه و رستوران بازديد که  3واحد صنفی به
علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمب شدند .معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قم
با اشاره به تداوم و تشديد اینگونه طرح های نظارتي پليس از شهروندان خواست ،در صورت مشاهده
هرگونه تخلف ،موضوع را به مركز فوریتهای پليسي 110اطالع دهند.
رییسدانشگاهعلومپزشکیقمخبرداد:

تک رقمی شدن آمار فوتی های کرونای استان قم

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به پذیرش ۱۶۷نفر مشکوک به کرونا در۲۴ساعت گذشته در
اورژانس قم ،گفت ۱۲۵:نفر از این افراد در بخشهای درمانی بستری و متاسفانه ۷نفر بر اثر کرونا فوت
شدند .محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش  ۱۶۷نفر در  ۲۴ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم
با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت ۱۲۵ :نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستانهای
قم بستری شدهاند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه  ۱۳۳نفر از کسانی که در
روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند ،افزود :در حال حاضر  ۸۱۲نفر مشکوک به کرونا در
بیمارستانهای قم بستری هستند که حال ۲۳۶نفر از آنها وخیم است .وی ادامه داد :متأسفانه در۲۴
ساعت گذشته  ۷بیمار در اثر کرونا در قم فوت شدند .قدیر تعداد تستهای گرفته شده در  ۲۴ساعت
گذشته را  ۲هزار و  ۹۸مورد عنوان کرد و گفت :نتیجه  ۳۹۹تست در استان مثبت بوده و  ۵۷۱هزار و
 ۵۴۷دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.
فرمانده انتظامی استان قم :

 ۵۹هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی قم از کشف  ۵۹هزار لیتر گازوئیل قاچاق از ۲دستگاه کامیون ِکشنده تانکر
دار در این استان خبر داد.
سردار سید محمود میر فیضی در گفتوگویی ،اظهار داشت :گشت پلیس راه اتوبان قم  -گرمسار
در حین گشت زنی ۲ ،دستگاه کامیون ِکشنده تانکردار حامل سوخت گازوئیل بدون مجوز را توقیف و
بهگشتانتظامیپاسگاهقمرودتحویلدادند.ویخاطرنشانکرد:ماموراندربررسیازتانکرخودروها
 ۵۹هزار لیتر سوخت قاچاق بدون مجوز از نوع گازوئیل کشف کردند.

