احمد شیرزاد :

رییسدستگاهقضاتاکیدکرد:

تنها حرف حساب میتواند مشکل
اصالح طلبان را حل کند

روزنامه
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مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اعالم کرد:

رسول منتجب نیا :

آسیبشناسیعناویناتهامیپرتکرار
درپروندههایکیفری

رییس دســتگاه قضا بــر ضرورت
آسیب شناسی عناوین اتهامی پر
تکرار در پروندههای کیفری تاکید
کرد .حجت االســام والمسلمین
غالمحســین محســنی اژهای
در نشســت امــروز شــورای عالی
قضایی افزود :در حال حاضر ســه
عنــوان اتهامــی ضــرب و جــرح،
موجــب تعزیــر و توهین
ســرقت
ِ
ِ

یک فعال سیاســی اصالحطلب
گفــت :من فکــر میکنــم در حال
حاضر هیچ عامــل قدرتی ،به جز
حرف حساب نمیتواند مشکل ما
اصالح طلبــان را حل کند .احمد
شیرزاد درباره اینکهچه مناسباتی
در قــدرت اتفاق میافتد که پس از
مدتــی افرادی ماننــد ناطق نوری،
حسن روحانی و علی الریجانی به

بیتوجهیبهشایستهساالریبزرگترین
ضربه به نظام است

یک فعال سیاســی اصالح طلب
گفت :وقتی همه مدیران با تجربه
برکنار شوند ،کارشناسان فرصت
طلب و هفت خط دور مســووالن
را مــی گیرنــد .حجت االســام و
المسلیمن رســول منتجب نیا در
گفت و گو با ایســنا ،بــا بیان اینکه
یکی از ایرادهای اساسی مدیریت
کشور این اســت که با تغییر راس

2

7

با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان قم صورت گرفت :

سکونت 160هزارقمی
درسکونتگاههایغیررسمی

بهر ه برداری ازاولین سالن اختصاصی ورزش های رزمی
منعم:قم خاستگاه رشته های رزمی کشور است

دولت تسهیالت ویژهای برای بافتهای فرسوده درنظر بگیرد
اجرای پروژههای بازآفرینی شهری در  ۱۴محله

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :حدود  2هزار هکتار هســتند ،تا کنون  14محله هدف شناسایی شده و پروژههای
سکونتگاهغیررسمیوبافتهایناکارآمدمیانیدراستانثبت بازآفرینی شهری در این محلهها در دست اجراست.
شــده اســت و نزدیک به  ۱۶۰هزار نفر در این بافتها ســاکن حســن صبوری با بیان این که در استان قم حدود هزار و ۶۰۰

1

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف180میلیاردریالکاالیقاچاقدرهفتهگذشته
8

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم :

ظرفیتگستردهایبرایتسریعروند
واکسیناسیونفراهمشدهاست
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت :در
این استان ظرفیت گستردهای برای سرعت بخشیدن به روند
واکسیناسیون و مقابله موثر با ویروس کرونا  ،فراهم شدهاست.
بیژن سلیمانپور روز دوشنبه درجلسه شورای اطالع رسانی

8

6

قم در سالن کرامت استانداری ،افزود:خوشبختانه روند
واکسیناسیون در استان در گروه سنی باالی  ۱۸سال بدون
محدودیت سنی انجام میشود و شعار ما این است که درقم یک
تن نیز از انجام واکسیناسیون باز نماند .وی با بیان اینکه مردم

جانشین فرماندهی سپاه علی بن ابیطالب (ع) استان قم خبرداد:

هشداری به مسئوالن هیئت فوتبال استان قم ؛

مدارس فوتبال محل آموزش یا کسب درآمد ؟!
6

معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم مطرح کرد :

افتتاح و کلنگ زنی14طرح محرومیت زدایی درهفته دفاع مقدس

توجه ویژه به ارتقای کیفی محالت و مشارکت مردمی در برنامه دوم

جانشین فرماندهی سپاه علی بن ابیطالب (ع) استان قم ،گفت :درنیمه
نخست سال جاری  ۱۴۱طرح عمرانی با مبلغ بیش از  ۲۵۰میلیارد ریال توسط
قرارگاه محرومیتزدایی سپاه قم انجام شده که درهفته دفاع مقدس شاهد
افتتاحوکلنگزنی آنها خواهیم بود .سردار محمدرضا موحد روز دوشنبه
درگفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه درهفته دفاع مقدس  ۱۲۰برنامه
بهصورت غیرمتمرکز و با مسئولیت سپاه ،ارتش ،نیرویانتظامی ،نواحی نیروی
مقاومت بسیج ،اقشار بسیجوحوزههای پایگاه مقاومت بسیج قم اجرا میشود8 ،

معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت :در طرحهایی که
برای برنامه دوم شهرداری قم پیشبینیشده ،به مسئله ارتقای کیفی محالت
و مشارکت مردمی بیشتر توجه شده است .محسن رنجبر با اشاره به برنامه
محوری در اقدامات شهرداری ،اجرای برنامه قم  ۱۴۰۰را مورد توجه قرار داد و
اظهار داشت :ارتقای کیفی محالت از موضوعاتی بود که در برنامه اول آن را دنبال
میکردیم و با این هدف شبکه همیاران محالت را شکل دادیم .وی با بیان اینکه
این برنامهها در موضوعات خاصی همچون پسماند و فضای سبز عملی شد ،ابراز 8

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اعالم کرد:

سکونت 160هزارقمیدرسکونتگاههایغیررسمی

ضرورت استفاده از
نظرنخبگاندرادارهکشور

اجرای پروژههای بازآفرینی شهری در ۱۴محله

بررسیها نشان می دهد که بعضی سازمان های
مردم نهاد در کشورهای توسعه یافته ،به میزان زیادی
در تصمیمات راهبردی و عملیاتی نقش دارند و گاهی از بعضی از دستگاه های
دولتی و رسمی کارکرد بهتری از خود نشان می دهند.
واقعیت این است که اتصال به بدنه نخبگی خارج از دولت ،یعنی اتصال
به دانش و تجربه های ارزشمند بیشماری که اگر دولت بخواهد برای آنها
سرمایهگذاری کند ،باید عالوه بر هزینه های گزاف ،سالیان طوالنی در انتظار
تربیت چنین نخبگانی باشد ،لذا دولت و کشور برای نیل به اهداف خود در حوزه
های مختلف نیازمند بهره گیری از این نخبگان است.
بنابراین الزم است که از طریق راه های میانبر و با بهره گیری از تجربه دیگران
حرکت به سمت قلههای دانش و فرهنگ انجام گیرد و این ممکن نیست ،مگر با
همراهی و کمک گرفتن از نخبگان و دانشمندان جامعه.
شاید بتوان گفت سیاست های آپارتاید علمی در نظام استکباری به این خاطر
تشدید شده است که متوجه گردیده اند که با انذارهای رهبر معظم انقالب،
روسایکشورهایکمترتوسعهیافتهوملتهایآنها،همتخودرامعطوفبهقله
های فرهنگ ،دانش و پیشرفت نموده اند.
سالهاست که کشور جامعه نخبگانی خود که از ارزشمند ترین سرمایة های
کشور است را مورد توجه و برنامه ریزی قرار نداده و در بعضی موارد این سرمایه
بزرگ معطل مانده و در مواردی حتی به تهدید تبدیل شده که این مسئله باید به
سرعت مورد توجه قرار گرفته و این سرمایه عظیم به کار گیری شود .رهبر معظم
انقالب به این نکته اشاره کرده و تاکید فرمودند و حاال نوبت شما مسئوالناین
است که الگویی برای حضور نخبگان در حکمرانی اسالمی طراحی کنند.
َ
با گذر از این بحث ،باید خاطرنشان کرد که دولت سیزدهمَ ،علم تحول را
برافراشته است و آنچه از گفتار و رفتار دکتر رئیسی و هیئت دولت برمی آید ،آن
است که تمام همت و تالش خود را برای ایجاد تحول در ابعاد مختلف از طریق
مدیریت جهادی و شفاف سازی معطوف کرده اند .اما الزم است یادآوری گردد
که همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند ،برای موفقیت در این راه ،دولت الزم
است از توانمندی ها و ایده های نخبگان خارج از بدنه دولت بهره مند شود ،چرا
که تجربه چندین ساله نشان داده است که برنامه ها و حرکت های خط کشی
شده در طی سالیان گذشته ،نتوانست مشکالت اساسی کشور را حل و فصل
نماید و امروز نیازمند ایده ها و حرکت های نو هستیم .وقت آن است که این ایده
های نو از طریق همراهی نخبگان با دولت سیزدهم فراهم شود.
ً
طبیعتا ،این مسیر با واگذاری این مسئولیت خطیر به نمایندگان و
کارشناسان سازمان ها به سرانجام نخواهد رسید و الزم است که وزراء و
ً
مسئوالن ارشد نظام این موضوع را شخصا در دستور کار خود قرار دهند تا
نخبگان نیز با احساس عزت و جدی گرفته شدن تمام توان خود را در خدمت
دولت و ملت قرار دهند.
همانطور که اشاره کردیم ،نخبگان ،کارگزاران تغییر هستند و دولت سیزدهم
نیز در پی تغییر و تحول بر مبنای عدالت خواهی است ،لذا یک هماهنگی و
افق مفهومی مشترک در بین نخبگان و دولت به وجود آمده است و این پتانسیل
میتواند تحوالت مثبت و ژرفی را در جامعه ایجاد نماید.
نخبگانکسانیهستندکهدارایخصوصیاتیمنحصربهفردیادارایاستعداد
و قابلیت های عالی در زمینههای کار خود می باشند و محصور به دانشگاهیان
نیز نمی شود .آنان به دلیل نقش و جایگاه و توانایی مخصوص خود ،موقعیت
برترینسبتبهمتوسطاعضایجامعهدارند،بنابرایندرجریانتحوالتجامعه،
نقش و اثر این گروه بسیار تعیین کننده است ،زیرا نه تنها طرح و ایده ها و
پیشنهادهای جدید ارائه میدهند ،بلکه ترویج و تبلیغ این طرح ها نیز با هدایت
و حمایت آنها میتواند صورت بگیرد.
ً
در پایان مجددا باید تاکید کرد که رهبر معظم انقالب برای موفقیت در تحول
خواهی ،یک کلید و مسیر مطمئن را نشان داده اندو آن بهره گیری از جامعه
نخبگی خارج از دولت در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی است.که برای آن
ً
متناسب با ساختار جمهوری اسالمی تجربه هایی وجود دارد که انشاء الله بعدا
ارایه خواهد شد.
دبیرکل مجمع جهانیصلح اسالمی
داود عامری*

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :حدود  2هزار
هکتارسکونتگاهغیررسمیوبافتهایناکارآمدمیانیدر
استان ثبت شده است و نزدیک به  ۱۶۰هزار نفر در این
بافتهاساکنهستند،تاکنون 14محلههدفشناسایی
شده و پروژههای بازآفرینی شهری در این محلهها در
دستاجراست.
حسن صبوری با بیان این که در استان قم حدود
هزار و  ۶۰۰هکتار بافت فرسوده مصوب وجود دارد،
اظهارداشت :در این بافت ،بالغ بر  ۴۰۰هزار نفر زندگی
میکنند ،حدود 2هزار هکتار نیز سکونتگاه غیررسمی و
بافتهای ناکارآمد میانی ثبت شده است که حدود ۱۶۰
هزار نفر در این بافتها ساکن هستند.
صبوری از اجرای  15پروژه با تامین اعتبار شرکت
بازآفرینی شهری ایران خبر داد و گفت :احداث مدرسه
ثامن الحجج (ع) در محله آذر ،احداث مرکز بهداشتی
درمانی در محله فاطمیه ،احداث کالنتری شماره 13
و ساماندهی معابر مختلف در محالت هدف از جمله
پروژههای در حال اجرا به شمار میرود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با بیان این که در
هر شهر به فراخور بافتهای موجود کار بازآفرینی انجام
میگیرد ،تصریح کرد :در شهر قم نیز با توجه به وضعیت
سکونتگاههای غیررسمی عمده تمرکز بر این موضوع
قرار دارد .ساخت پنج سالن ورزشی و چهار زمین چمن
مصنوعی ،احداث پنج واحد آموزشی ،احداث چهار

خانه دانش محله ،ساخت پنج مرکز بهداشت _ درمانی،
احداث کالنتری و  ۳قرارداد با هدف اجرای روکش
آسفالت معابر محالت هدف از جمله فعالیتهای انجام
شده در این زمینه به شمار میرود.
دولت تسهیالت ویژهای برای بافتهای فرسوده در نظر
بگیرد
او در خصوص بافتهای فرسوده نیز توضیح
داد :متاسفانه شرایط تسهیالت در سالهای اخیر
رضایتبخش نبود ،واقعیت این است که به لحاظ
اقتصادی سرمایهگذاری در بافتهای جدید سوددهی
بیشتری دارد و سرمایهگذاران چندان از سرمایهگذاری در
بافتهای فرسوده استقبال نمیکنند ،مگر این که دولت
تسهیالت ویژهای برای این منظور در نظر بگیرد.
او ادامه داد :البته در این بافتها نیز فعالیتهای
مربوط به بازآفرینی شهری انجام شده است که می توان
به تاسیس و راه اندازی نهاد توسعه محله در درواز ه ری،
بهسازیبافتهایتاریخیواجرایکفسازیوبدنهسازی
هشتمسیربافتتاریخی-فرهنگیاشارهکرد.
صبوری با بیان این که در قالب برنامه جامع اقدام
مشترک با رویکرد برنامه ششم توسعه نیز فعالیتهای
خوبی در دست اقدام است ،تصریح کرد :از جمله این
اقدامهامیتوانبهاحداثپایگاهسالمتمنتظرالمهدی
در محله شهرقایم ،آمادهسازی اراضی  48هکتاری
پردیسان و واگذاری آن به صورت غیرنقدی جهت احیا

بافت فرسوده ،احداث مرکز بهداشتی -درمانی پیامبر
اکرم(ص) در محله نوبهار ،طرح و اجرای بهسازی محور
عشقلیدرمحلهعشقعلی،احیاوبهسازیمحورتاریخی
شهر قم ،ساماندهی و ارتقا کیفی سیما و منظر شهری
شهری ورودی شهر قم از سمت اراک و تهران و ساماندهی
محور تاریخی حرم مطهر تا امامزاده حمزه در محله آذر
اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم خبرداد:

راهاندازیآزمایشگاهتشخیصویروسکرونا

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت :آزمایشگاه اختصاصی سلولی
و مولکولی در مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب برای شناسایی و پایش
ویروس کرونا به روش  PCRبهمنظور بررسی وضعیت ویروس کرونا در شبکههای
آب و فاضالب استان راهاندازی شد .علی جان صادقپور با اشاره به شیوع بیماری
کرونا ،افزود :پایش و اندازهگیری این ویروس در شبکههای آب و همچنین پساب
خروجی تصفیهخانههای فاضالب از اهمیت ویژهای برخوردار است .وی با اشاره
به اهمیت اطمینان از سالمت آب شرب و همچنین پسابی که وارد محیطزیست
میشود ،اضافه کرد :با شناسایی و اندازهگیری مقدار ویروس کرونا ،میتوان
ظرفیت مناسبی برای پیشبینی میزان شیوع بیماری در مناطق شهری به دست
آورد .وی با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت ویروس کرونا در شبکههای آب و فاضالب
برای سازمانهای متولی بهداشت از اهمیت باالیی برخوردار است ،خاطرنشان

کرد :در همین راستا آبفای استان اقدام به راهاندازی این آزمایشگاه برای شناسایی
ویروس کرونا در آب و فاضالب کرد .صادق پور با بیان اینکه روش PCRبه تشخیص
مولکولی ماده ژنتیکی ارگانیسمها در آب میپردازد ،گفت :این روش دارای مزایای
منحصر به فردی است که از آن جمله میتوان به دقت و سرعت بسیار باالتر نسبت
به روشهای متداول آزمایشگاهی اشاره کرد .وی در ادامه تاکید کرد :با توجه به
آزمایشهای انجام شده بر روی نمونههای آب و پساب ،تاکنون هیچگونه آلودگی از
لحاظ ویروس کووید  ۱۹مشاهده نشده است .وی با اشاره به نظارت کامل و دقیق
بر روی سالمت و بهداشت آب ،تصریح کرد :روزانه آزمونهای مختلف میکروبی،
فیزیکی و شیمیایی و کلرسنجی بهمنظور اطمینان از سالمت آب بر روی شبکه و
تاسیسات انجام میشود ضمن اینکه حساسیت بر روی سالمت آب از زمان شیوع
بیماریکروناافزایشیافتهاست.

مدیرکل دفتر طرحهای توسعه شهری شهرداری قم مطرح کرد:

نقش اساسی مشارکت مردم در ساماندهی سیما و منظر شهری

مدیرکل دفتر طرحهای توسعه شهری شهرداری
قم با اشاره به نقش اساسی مشارکت مردم در
ساماندهی سیما و منظر شهری گفت :محور
اصلی در جشنواره «نمای مطلوب» ایجاد مشارکت
و حساسیت مردم در ارتباط با پدیده نمای مطلوب
ساختمانهابود.
محسن صادقی امینی روز دوشنبه در آیین
اختتامیه سومین جشنواره نمای مطلوب ،ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره مهندس غالمرضا جان
قربان ،معاون فقید معماری و شهرسازی شهرداری

قم اظهار داشت :این جشنواره شروعی است برای
یک راه طوالنی با اهداف فرهنگی که ادامه آن
نیازمند اقدامات گستردهای است .مدیرکل دفتر
طرحهای توسعه شهری شهرداری قم با اشاره به
اینکهمردمبهسیمایشهریخوداهمیتمیدهند،
ابراز کرد :دستیابی به نمای مطلوب در دستور کار
مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر قرار
گرفته است .وی در بیان تفاوت این جشنواره با دو
جشنواره قبلی ،تصریح کرد :محور اصلی در این
جشنواره مشارکت مردم با پدیده نمای مطلوب

ساختمانها بود .صادقی امینی در خصوص آثار
این جشنواره خاطرنشان کرد:بیش از  ۴۰۰اثر از
این جشنواره با محوریت نمای تاریخی ،مسکونی و
نامطلوببهدست رسیده که ۲۲اثربهعنوانبرگزیده
انتخابشده است .وی در خصوص اقدامات صورت
گرفته ضمن این جشنواره اذعان کرد :با همکاری
مجموعهشهرداریوجهاددانشگاهیقم،اقداماتی
در زمینه تبلیغات محیطی برای آگاهسازی و
حساسیت مردمنسبت بهنمایساختمانهاو تولید
محتوا در رسانهها و فضای مجازی انجامشده است.

عضوهیئتعلمیدانشگاهشهیدبهشتی:

آشفتگینماهایشهریموجب
یاجتماعیمیشود
پرخاشگر 

عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی گفت :بخشی از ناهنجاریها و
پرخاشگریهای رفتاری که در سطح جامعه میبینیم ناشی از آشفتگیهای نماهای
شهریاست.
بزاده روز دوشنبه در آیین اختتامیه سومین جشنواره نمای مطلوب که در
بهمن ادی 
سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد و بهصورت ویدئوکنفرانس میهمان این جلسه بود،
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم غالمرضا جانقربان ،معاون فقید شهرسازی و
معماری قم اظهار داشت :جشنواره نمای مطلوب ،گامی بلند در راستای معماری و
شهرسازی قم است؛ شهر قم از مکانهای مقدس تشیع بهشمار میرود و یک شهر
ً
اسالمی صرفا یک مکان مذهبی نیست ،زیرا این اماکن محدود است ،اما بافت شهری
که بیشترین بناهای آن مسکونی و خدماتی بوده از قسمتهای مهم سیمای شهری
بهشمار میروند .وی با بیان اینکه توسعه شهری تنها اختصاص به پالک خود امالک
ندارد ،ابراز کرد :نما را اگر پرده حائل بین درون و بیرون ساختمان بدانیم ،بنابراین درون
ساختمان خصوصی و به مالک اختصاص دارد اما بیرون آن به شهر تعلق دارد .عضو
هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه زیبایی که منجر به سازگاری با
نیروهای ادراکی ما باشد ،حسن بهشمار میرود و پیغامهای ناسازگار با نیروهای ادراکی
ما قبح است ،تصریح کرد :مقام معظم رهبری در جلسهای با اعضای شورای شهر تهران
ً
براینامراذعانداشتند«حقیقتانمایکالنشهرتهراننماییکشهراسالمینیست
و شهرداری باید آن را در دستور کار قرار دهد»؛ پس از فرمایش مقام معظم رهبری
برنامهریزیهای مناسبی از سوی شهرداری تهران انجام شد .وی با طرح این پرسش
که آیا مردم حق ندارند با دیدن نماهای شهری حس نوستالژی ملی در دل آنها زنده
شود؟تصریحکرد:بخشیازناهنجاریهاوپرخاشگریهایرفتاریکهدرسطحجامعه
میبینیمناشیازآشفتگیهاینماهایشهریاست،برخیازنماهایشهریآنچنان
بزاده با اشاره
نامطلوب هستند که تصور داعش را در اذهان عمومی ایجاد میکند .ادی 
بهحق جلوه در سیمای شهر اسالمی ،اذعان کرد :سیمای شهر اسالمی جلوهای از
تحقق حقوق فطری است ،لذا سیمای شهری نباید موجب آزار مسلمان شود و باید
میل در پرستش و امیدواری و کمال را در مردم زنده کند .وی با تأکید بر حق نظاره در
سیمای شهری ،اظهار کرد :نظارت حق فطری چشم است ،و چشم باید زیباییها را
ببیند بهشرط آنکه به از خودبیگانگینینجامد ،بهشرط آنکه بهنهیشدهاینگاهنکند.
عضو شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

تسهیلفرآیندهایاجرایی
باافزایشخدماتالکترونیکی

عضو شورای اسالمی شهر قم اهمیت هوشمندسازی در خدمت سریع و شفاف به
شهروندان را موردتوجه قرار داد و گفت :هوشمندسازی در شهرداری قم باید شتاب
بیشتری به خود بگیرد تا بستر الزم برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش
رضایت عمومی مردم فراهم گردد.
معصومه آمره با اشاره به اهمیت حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند اظهار داشت:
بهروزرسانی و ارتقاء کیفیت استانداردهای فاوا ،بهکارگیری فناوریهای نوین ،تحول
دیجیتالی و هوش مصنوعی ،بهرهگیری از اینترنت اشیاء و تحلیل کالن دادهها برای
ارائهخدماتمطلوبوتسهیلامورمردمیکیازمطالباتاصلیشوراازشهرداریاست.
وی اهمیت هوشمندسازی در خدمت سریع و شفاف به شهروندان را موردتوجه قرار
داد و گفت :هوشمندسازی در شهرداری قم باید شتاب بیشتری به خود بگیرد تا بستر
الزم برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش رضایت عمومی مردم فراهم گردد.
عضو شورای اسالمی شهر قم اضافه کرد :برای تسریع در امر هوشمندسازی،
شهرداری از ظرفیت نخبگان بومی و شرکتهای استارتاپی و شرکتهای فناور در
طراحیواجرایسیستمهاوسامانههایهوشمندمدیریتشهریاستفادهکند.
وی با بیان اینکه کیفیت ارائه خدمات از سوی شهرداری در بستر فناوری اطالعات
باید منطبق با انتظارات و مطالبات مردمی و در کمترین زمان و دقت باال انجام گیرد
افزود :استفاده گسترده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در نهاد پر مراجعهای
مانند شهرداری باعث تسهیل فرایندهای اجرایی ،فراهم کردن امکان دسترسی آسان
شهروندان ،شفافیت و کارآمد ساختن عملیات شهرداری جهت تضمین پاسخگویی
سریع به نیازهای شهروندان و تسهیل ارائه خدمات به مردم خواهد شد.
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سه هفتهای از وزارت جناب ضرغامی بر وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری گذشته است ،کسی که شاید شناخته شده ترین وزیر کابینه دولت
سیزدهم محسوب میشد و با توجه به سوابق ایشان پیشینهای فرهنگی دارند و به
جای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ترجیح دادهاند بر وزارتی نوپاتر بنشینند که
حوزه اختیار مشخصتری دارد و میتواند عملکرد ملموستری هم داشته باشد
و از همین رو به نظر میآمد که در میان وزرای کمتر آشنای فرهنگی کابینه ایشان
میتواند لیدر فرهنگی دولت بوده و مشکالت فرا وزارتخانهای این حوزه را حل کند
و سبب توجه بیشتر به سه حوزه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شود
و حتی مسائل مغفول مانده وزارتخانه را پس از تبدیل شدن به وزارتخانه حل کند
و نشان دهد که چگونه میتوان میان این سه حوزه موازنه ایجاد کرد و آنها را به هم
پیوند زد و با توجه به سابقه حضورشان در عرصه رسانه و مدیریت فرهنگی میتواند
رویکرد فرهنگی را به این وزارتخانه بازگرداند.
اما حاال بعد از سه هفته به گردونه نگاه ساده و همیشگی به این سه گانه
بازگشتهایم که نتیجهاش سیاست زدگی خواهد بود .وزیری که از بدو ورود تنها هم
سفره صنوف و نمایندگان عرصه گردشگری شده است بعد از مدتها تنها از دو
موزه بازدید کرده است که پی نوشت ایشان و نوع قرائت شأن در بازدید از مجموعه
سعدآباد هم رویکردی سیاسی بود و هم اینکه از آن مجموعه وسیع و متنوع روایتی
فرهنگی بیان نشد .به یاد آوریم که نخستین کالم ایشان هم در روز رأی اعتماد در
مجلس هم به روایتی تاریخی از کتیبهای ساسانی بازمی گشت که باز مواجهه یا
کارکرد سیاسی را توقع داشت .در البالی خبرهای دیگری هم که از ایشان منتشر
شد پیشنهادی بود که میراث فرهنگی را از وزارتخانه جدا کنند و به وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی بدهند و سازمان حج و زیارت را به وزارت گردشگری بیفزایند .گویی
جناب ایشان از سه فرزندش این پسر بزرگتر و هزینه دار را نمیخواهد و میخواهد
معاوضه کند تا از هزینههایش خالص شود.
همه این نشانههای رفتاری جناب وزیر نشان آن است که ایشان وزارت را تنها با
رویکرد گردشگری پذیرفتهاند و بیشتر توقع اقتصادی از این حوزه دارند و فرهنگ و
میراث فرهنگی را ندیده گرفتهاند یا چندان برایشان در اولویت نیست ،در حالی که
برای کشوری چون ایران با سابقه تمدنی بسیار و نقش فرهنگ ایرانی اسالمی آن
در سطح جهانی اولویت و اعتبار با میراث فرهنگی است و قانونگذاران نیز در بدو
تأسیس سازمان و وزارتخانه نیز این اولویت را در نام گذاری نشان دادهاند و یادمان
باشد که در نظام جمهوری اسالمی نیز که فرهنگ و هویت استوار بوده است
میراث فرهنگی نقش هویت ساز دارد و بخش عمدهای گردشگری در کشورمان
نیز معطوف به گردشگری فرهنگی است که باید شاخصها و ارزشهای فرهنگی
آن را در نظر گرفت.
اماجنابمهندسضرغامیگویاازفرهنگخستهشدهاندوسختیوشکنندگی
میراث فرهنگی را تاب ندارند و ترجیح میدهند از آن فاصله بگیرند تا زودتر و
سریعتر به نتیجه برسند و درگیر حساسیتها و چالشهای تخصصی آن نشوند.
استقبال اولیه از وزیر جدید این روزها در حوزه میراث فرهنگی با دلهره همراه
شده است چرا که اگر پیش از این میراثیها با مدارا رفتار میکردند تا در هیجانات
سیاسیمتهمنشوندوبارشاننشکندحاالبایدنگرانفشارهایاقتصادیونادیده
گرفتن ارزشهای میراث فرهنگی در روایتی ساده و گذر سطحی باشند در حالی
که میراث فرهنگی تنها چهار دیواری سنگی و گلی یا چند کاشی زرین فام و جام
طالیی نیست بلکه هویتی است که پیش از هر درآمد و سرمایه گذاری باید پاس
داشته شود و حرمتش حفظ شود .اما حفظ حرمت میراث فرهنگی کاری سخت و
صعب است که غور در فرهنگ میطلبد و جدایی از سیاست و هیجانات سیاسی
و مفاهمهای که بعد میتواند گردشگری را هم پربار و امری زاینده و فرهنگی سازد.
کارشناسمیراثفرهنگی

مدیر حوزه های علمیه:

همه باید برای حفظ و حراست از
دستاوردهای دفاع مقدس تالش کنند
مدیر حوزه های علمیه با اشاره به رابطه تنگاتنگ حوزه و فرهنگ دفاع
مقدس خاطر نشان ساخت :الزم و ضروری است که همچنان دستاوردهای
دفاع مقدس در کالبد حوزه جاری و ساری باشد و حوزه های علمیه در حفظ و
حراست از این دستاوردها همه توان خود را به کار خواهد گرفت.
آیت الله اعرافی ،روزدوشنبه در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی
بسیج و حوزههای علمیه که در دفتر مدیر حوزههای علمیه در قم برگزار
شد ،ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و رشادت های رزمندگان اسالم و
ایثارگران ،گفت :دستاوردهای عظیم دفاع مقدس دو دسته است ،دسته اول
دستاوردهای سخت افزاری و ظاهری می باشد که کشور توانست در برابر تجاوز
ابرقدرت ها از تجزیه شدن و فروپاشی خود را حفظ کند ،چرا که در طی ۲۰۰
سال گذشته این کشور در هر جنگی شکست خورده بود،قسمتی از سرزمین
خود را از دست داده بود.
وی افزود :دستاوردهای معنوی و الهی نیز یکی دیگر از برکات دفاع مقدس
بود که همگان باید برای حفظ و حراست از آن تالش کنند.
مدیر حوزه های علمیه با اشاره به رابطه تنگاتنگ حوزه و فرهنگ دفاع
مقدس ،خاطر نشان ساخت :الزم و ضروری است که همچنان دستاوردهای
دفاع مقدس در کالبد حوزه جاری و ساری باشد و حوزه های علمیه در حفظ و
حراست از این دستاوردها همه توان خود را به کار خواهد گرفت.
آیت الله اعرافی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی فعالیت
های صورت گرفته در مدیریت حوزه ،خاطر نشان ساخت :در دوره مدیریت
بنده ،تالش شده است که به سمت اقدام و عمل برویم و در طی این سال ها
برنامه ها و اقدامات راهبردی زیادی صورت گرفته است.
امام جمعه قم افزود :طرح آمایش از اقدامات ارزشمند حوزه های علمیه
است که بر اساس کارویژه های روحانیت طراحی و عملیاتی شده است،
بطوریکه  ۲۰۰کارکرد در  ۴گروه تعریف شده اند و در این راستا  ۴۰نهاد به
منظور همکاری و تعامل مشخص شده اند که یکی از آنها همکاری با وزارت
آموزش و پرورش است که بیش از  ۴۰محور همکاری به امضای وزیر آموزش
و پرورش و مدیرحوزه رسیده است و هم اکنون در حال انجام است و دیگری
برنامه ای مشترک با ستاد کل نیروهای مسلح است.
آیت الله اعرافی اضافه کرد :فروردین ۱۴۰۱یکصدمین سالگرد احیای حوزه
قم خواهد بود و ما دبیرخانه ای تشکیل داده ایم و بازشناسی و بازنمایی یکصد
ساله حوزه قم شعار سال تحصیلی پیش رو خواهد بود.
تشکر از اقدامات حوزه در پرورش طالب انقالبی و جهادی
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه نیز در
سخنانی با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در حوزه در سخنان کوتاهی،
گفت :امروزه همه به این موضوع مهم باور دارند که ماندگاری این انقالب و نظام
مقدس به مردم است و ماندگاری مردم نیز به خدمت صادقه است که سپاه و
بسیج به دنبال آن است و حوزه نیز در این میان می تواند نقش بسیار مهمی را
ایفا کند و جا دارد از اقدامات حوزه در پرورش طالب انقالبی و جهادی تشکر
شود.
حجت االسالم والمسلمین عالم زاده نوری نیز که دبیری شورای عالی
هماهنگیبسیجوحوزههایعلمیهرابرعهدهدارددرسخنانیبهنحوهپرورش
طالب انقالبی در حوزه پرداخت و گفت :باید با یک نگاه کالن و راهبردی
جایگاهبسیج را در حوزههای علمیهبیش از پیش تبیین کنیمو تناسببسیجبا
برنامه های حوزه را روشن کنیم چرا که اگر قرار است حوزویان ما امامان جامعه
باشند بسیج طالب نیز باید امامان سایر اقشار بسیج باشد.
وی افزود :امروزه الزم است که جایگاه بسیج را در حوزه ارتقا دهیم و برای
اینکه طالب ما انقالبی پرورش پیدا کنند ،باید دوکار مهم و اساسی کرد ،اول
اینکه باید اندیشه ناب اسالمی و انقالبی به آنها رسانده شود و دوم اینکه یک
حرکت و نقش آفرینی انقالبی برای آنها تعریف شود.



رییسجمهوری:

برخی واردات واکسن را متوقف بر پذیرش  FATFکرده بودند

رییس جمهوری گفت :متأسفانه شاهد بودیم که بعضیها واردات واکسن یا
حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATFکرده بودند و
حتی در جلسات رسمی هم بر موضع خود پافشاری میکردند.
آیت الله سید ابراهیم رییسی روز دوشنبه در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده
شهداگفت:سخنوپیامشهیدانهمچونسخنقرآنوپیامبراسالم(ص)درفضا
طنینانداز است ولی فقط گوشهایی که برای شنیدن سخن حق آماده شدهاند
طنین سخن و پیام آنان را میشنوند.
رییسجمهوریبابیاناینکهروزبهروزپیامشهداکههمانپیامقرآنوپیامبر(ص)
است ،در جهان طنینافکنتر میشود ،افزود :تاریخ گواه آن است که باطل هر چه
هم تالش کرده و در ظاهر قدرت یافته اما در نهایت رفتنی است ،اما حق روز به روز
بیشتر جلوه میکند و امروز شاهد هستیم که جلوههای حق نظیر اربعین هر روز
بیشتر از قبل مورد توجه قرار میگیرند.
وی خانواده شهدا را پرچمهای برافراشته تفکر و راه شهدا توصیف و تصریح کرد:
شما فرزندان و خانواده شهدا نماینده فرهنگ ،راه و سخن شهیدان هستید و همه
ما در دولت و دیگر نهادهای حکومتی موظف هستیم راه نورانی شهدا را ادامه
دهیم.
رییسی با بیان اینکه مناسبترین افراد برای تداوم راه شهدا ،خانواده معظم
شهیدان هستند ،اظهار داشت :به طور طبیعی هرکس بهتر ،شهیدان و مرام آنان
را درک کرده باشد در تداوم راه و مسیر آنان اولویت دارد؛ همانگونه که مقام معظم
رهبری ،امام راحل را بهتر از همه شناختند و امروز بهتر از هر کسی راه امام(ره)
را تبیین کرده و به پیش میبرند و هرگز هم اجازه ندادند این خط نورانی برغم
تالشهایی که صورت گرفت ،منحرف شود.
رییسجمهوریباتأکیدبراینکهدولتنیزتالشخواهدکردهمینمسیرنورانی
راادامهدهد،خاطرنشانکرد:شمانمایندگانوخانوادهشهداحتماعملکرددولت
را زیر نظر قرار دهید و هرجا دیدید که عملکرد یا اقدامی با راه و آرمان شهدا تطبیق
ندارد ،تذکر دهید.
وی ادامه داد :حتما برای این منظور ساز و کاری برای ارتباط مستمر و منظم
خانواده شهدا با دولت ایجاد خواهیم کرد تا از نظرات و یاری شبکه عظیم و اثرگذار
یادگارانشهدابهرهمندشویم.
رییسی اضافه کرد :دولت نیز باید ارتباط منظمی با شبکه عظیم خانواده شهدا
داشته باشد و از ظرفیتهای خوبی که در بین آنان است ،استفاده کند .باید به
فرزندان شهدا میدان داده شود تا جوهره وجودی خود را که از والدین شهید خود به
ارث برده اند ،به منصه ظهور برسانند ،همانگونه که امام راحل به پدران جوان شما
میدان داد تا خودشان را نشان دهند.
رییس جمهوری اظهار داشت :بنده سفارش میکنم و شما هم پیگیر باشید تا با
وزیر کشور که از ورزای کلیدی دولت است ،جلسه داشته باشید تا ساز و کاری برای
بهرهگیری شایسته از ظرفیتهای موجود در خانوادههای شهدا بویژه در زمینه
مسایلی نظیر موضوع زن و خانواده ایجاد شود.
رییسیبااشارهبهانتصابرییسجدیدبنیادشهیدوامورایثارگران،تصریحکرد:
یزاده هاشمی بیش از  ۱۲سال سابقه خدمت در بنیاد جانبازان دارند
آقای قاض 
و از آنجا که تخصص ایشان نیز پزشکی است ،میتوانند در زمینه مساله درمان
جانبازان که امروز یکی از مشکالت جدی این بخش است ،کمک موثری کنند.
محدودیتیبرایاستفادهازتجاربدیگرکشورهابرایتوسعهنداریم
وی با انتقاد از اینکه خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا در بنیاد شهید و امور
ایثارگراندرجنبهمسائلخدماتی،محدودشدهوخدماتفرهنگیواجتماعیآن

ً
یزاده هاشمی
تقریبا تعطیل شده است ،خاطرنشان کرد :معتقدم که آقای قاض 
با عنایت به تجربه خوبی که در این زمینه دارند ،میتوانند فعالیتهای فرهنگی
و اجتماعی بنیاد شهید را نیز فعال کرده و وجهه این بنیاد را از یک نهاد خدماتی
صرف به بنیاد شهید واقعی که امام راحل بنیان گذاشتند ،بازگردانند.
رییسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی
میهمانان جلسه ،گفت :در زمینه توسعه کشور هیچ محدودیتی برای استفاده از
تجارب کشورهای مختلف نداریم ،اما برای انتخاب نسخه مناسب پیشرفت دقت
زیادی خواهیم داشت تا این نسخه تطبیق کامل با اقتضائات ایران اسالمی داشته
باشد.
با تکیه برتوان داخلی خیلی از کارها ممکن خواهد شد
ی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه دولت بتواند در شکلدهی به سبک
زندگی تأثیر مثبتی داشته باشد ،افزود :امروز فضای ارتباطی جامعه با گذشته
خیلی تفاوت کرده و دایره ارتباطات افراد بسیار گستردهتر شده و نمیتوان این
فضای ارتباطی را محدود کرد بنابراین باید تالش کنیم تا حد امکان این عرصه را
ً
مصونسازی کنیم تا جوانان و آحاد مختلف جامعه به جای آنکه صرفا متأثر شوند،
بتوانندمؤثرواقعشوند.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه کنیم ،انجام خیلی از
کارها ممکن خواهد شد ،اظهارداشت :متاسفانه شاهد بودیم که بعضیها واردات
واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF
کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری میکردند.
رییسی تصریح کرد :در فاصله کوتاه سپری شده از دولت سیزدهم اتفاق خاصی
نیفتاده که باعث افزایش واردات واکسن و یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان
شانگهای بشود ،اال اینکه کشورهای همسایه و دوست ما دیدند که دیگر توجه ما
ً
صرفا به غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست
خارجی ایران شده است.

رییسدستگاهقضاتاکیدکرد:

آسیبشناسیعناویناتهامیپرتکراردرپروندههایکیفری

رییس دستگاه قضا بر ضرورت آسیب شناسی
عناوین اتهامی پر تکرار در پروندههای کیفری تاکید
کرد.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی
اژهای در نشست امروز شورای عالی قضایی افزود :در
سرقت
حال حاضر سه عنوان اتهامی ضرب و جرح،
ِ
موجبتعزیروتوهیندرپروندههایکیفریبیشترین
ِ
فراوانی را به خود اختصاص داده اند که باید علت
تکرار این اتهامات اسیب شناسی شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش دستگاههای
نظارتی و امنیتی درباره ویژگیهای صالحیتی افراد
برای انتصابات و تفویض مسئولیتها ،از اینکه در این
ً
گزارشها صرفا به نقاط ضعف افراد توجه میشود
انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد.
وی درادامه از سخنانش با تقدیر از همکاران قضا
و همه نخبگان و صاحب نظران و جریانات سیاسی
که در دوره  ۸۰روزه ریاست وی بر این قوه به ارتقاء
و کارآمدی نظام قضایی در دوره تحول و تعالی کمک
کردند ،تقدیر کرد و گفت :در این مدت نظرات و
ایدههای راهگشایی از نخبگان و فعالین اجتماعی
و سیاسی و حقوقی کشور دریافت کردم تعدادی از
انها برای اجرا به جریان افتاد که ان شاء الله موثر
خواهدافتاد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای گفت:
ً
اگر واقعا بخواهیم تحول به معنای واقعی شکل بگیرد
باید در کنار همت و تالش مضاعف ،ایدههای نو،
ابتکار و خالقیت و استفاده از فناوریهای نوین را

مورد توجه قرار دهیم.
وی تصریح کرد :تحول و تعالی با کارهای معمول
روزمره بدون توجه به نوآوری رخ نمیدهد و در کنار
کارهای خوب گذشته و آسیب شناسیهایی که
صورت گرفته ،باید با کمک مجلس و دولت گامهای
بلند و خالقانه برداریم نا تحول ایجاد شود.
رئیسقوهقضاییهاز«سرقتموجبتعزیر»«،ضرب
و جرح عمدی» و «توهین» به عنوان اتهامات کیفری
که در صدر جرایم قرار دارند ،نام برد و گفت که ۲۰
درصد از پروندههای قضایی نیز مربوط به مسائل
مختلفحقوقیخانوادهمیشودکهمطالبهخسارت
و ادعای اعسار از پرداخت بیشترین دادخواستهای
مربوطهراتشکیلمیدهند.
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای تصریح
کرد :اگر میخواهیم تحولی اساسی درباره مسائل
خانواده ایجاد شود و میزان پروندهها کاهش یابد،
نیاز به طرحهای خالقانه و همکاری جدی دولت و
مجلسومسئوالنفرهنگیداریم..
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای ادامه
داد اگر یکی از موضوعات مبتالبه امروز حبس و زندان
و مسائل مربوط به طبقه بندی زندانیان و اصالح
و تربیت آنها و پرهیز از صدور احکام غیر ضروری
حبس و توجه به خانوادههای زندانیان است و آن را
یک آسیب بزرگ در جامعه میدانیم باید برای حل این
مسئلهتدبیراساسیکنیم.
وی ادامه داد طی مدت اخیر مسئوالن عالی
قضایی بین یک تا  ۳بار به زندانها سرکشی کردند و

امروز از همه زندانهای کشور حداقل یکبار بازدید به
عملامدهاستوآسیبشناسیصورتگرفتهاست.
وی با تأکید بر اینکه مراجع استعالم کننده نیز نباید
اطالعات خود را برای گزینش و جذب افراد منحصر به
یک منبع کنند ،بر لزوم توجه به کادرسازی برای آینده
از میان نیروهای مستعد ،کارآمد ،پاکدست و متدین و
انقالبی درهمه دستگاهها تأکید کرد.
حمایت قوه قضاییه از افشاگران فساد
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش
با اعالم حمایت قوه قضاییه از افشاگران فساد گفت:
قوه قضاییه به دنبال این است که از این افراد به
صورت عملی و مادی و معنوی تشکر کند در این
راستا هم از تدوین قانون در این خصوص حمایت
میکنیمکهازکسانیکهفسادیانارساییهاوآسیبها
را اعالم و مفسدان را معرفی میکنند حمایت قانونی
شود.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای در
عین حال گفت «دستگاه قضا با کسانی که در زمین
دشمن بازی میکنند یا همراه با عملیات روانی
دشمن بویژه در فضای مجازی دروغ میگویند ،اقدام
به جعل میکنند و حرفی میزنند که آرامش مردم را
بر هم میزند و خانوادهها را ملتهب میکند نمیتواند
گذشتکند».
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای گفت:
در این میان برخی افراد مرتکب خطا میشوند که با
امر به معروف و یک تذکر اصالح میشوند و در این
زمینهبرخوردالزمنیست.

رئیسسازمانزندانها:

ضعف و کمکاری برخی افراد نباید به چهره نظام خدشه وارد کند

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت :نباید به علت ضعف
و کمکاری برخی از افراد به چهره نظام خدشه وارد شود و همه مدیران سازمان زندانها
بایدنسبتبهمسئولیتخودپاسخگوباشند.
محمد مهدی حاج محمدی در نشست ماهانه با مدیران کل ستادی و استانی که با
حضور رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه برگزار شد با اشاره به وقایع اخیر
افزود :هر چند برخی از رخدادها در محیط زندان به سبب حضور بعضی از افراد
طبیعی است اما به واسطه اینکه ما در یک نظام اسالمی هستیم این مسائل حتی در
کمترین شکل خود هم قابل قبول نیست و نباید رخ دهد.
وی ادامه داد  :دشمن تالش زیادی را شروع کرده تا به واسطه اتفاقات زندان ،کارکرد
نظام اسالمی را زیر سوال ببرد و سعی میکند با بزرگنمایی ،سیاهنمایی و دروغ پراکنی
دستاوردهای حقوق بشری واقعی در زندانها را هم زیر سوال ببرد تا از این طریق نظام
اسالمی را مورد حمله قرار دهد.
حاج محمدی با بیان اینکه بازپروری و بازاجتماعی کردن زندانیان مهمترین هدف
سازمان زندانها است ،گفت :در ماده  ۲آیین نامه اجرایی جدید سازمان زندانها ،بنا
نهادن امور بر پایه احترام و ادب به عنوان اولین زنجیره فعالیتهای اصالحی و تربیتی
تعیینشدهاست.
اهتمام جدی بر اجرای دقیق برنامههای اصالحی و تربیتی
رئیس سازمان زندانها خاطرنشان کرد :از آغاز مسئولیت در سازمان زندانها
همه جهت گیریها ،سیاستگذاریها ،اولویتبندیها ،سفرهای مکرر استانی،
همنشینی با زندانیان و به تصویر کشیدن اقدامات و فعالیتهای زندانها ،به خاطر
تغییر نگاه جامعه و مسئوالن نسبت به زندان ،زندانی و خانواده او بوده و نباید اجازه
دهیم یک اتفاق کوچک همه آن دستاوردها را زیر سوال ببرد.
وی با بیان اینکه همه باید برای تحقق سیاستهای سازمانی همدل و همراه باشند،
گفت :قابل قبول نخواهد بود به خاطر ضعف و کم کاری ما ،آسیبی به وجهه نظام
وارد شود.

عضو شورای عالی قوه قضاییه با تاکید مجدد بر اهتمام جدی سازمان بر اجرای
دقیق برنامههای اصالحی و تربیتی اظهار داشت :همه مدیران و کارکنان در
ً
زندانهایسراسرکشوربایدتالشکنندتاچنیناتفاقاتیتکرارنشودوحتماباهرگونه
تخلف اداری برخورد میشود.
لزوم مراقبت کامل از خانواده زندانیان
حاج محمدی به موضوع اشتغال زندانیان و حمایت از خانوادههای آنان نیز اشاره
کرد و گفت :خوشبختانه برخی از استانها توانستهاند به نقطه هدفگذاری اشتغال
 ۸۰درصدی محکومان واجد شرایط برسند که جا دارد از همت و زحمات آنان قدردانی
کنیم.
وی با تاکید بر لزوم مراقبت کامل از خانواده زندانیان افزود :سرکشی از خانواده
زندانیان آغاز راه حمایت و مراقبت از آنان است .همه باید دغدغهمند باشیم و نباید
فقطبهاقداماتیمانندتوزیعبستههایمعیشتیبسندهکرد.
حاج محمدی خطاب به مدیران زندانهای سراسر کشور گفت :در دور دوم سفرهای
استانی ،اشکاالت مشاهده شده در سفرهای قبلی بررسی میشود.
اتفاقات اخیر زندان یک خسارت بزرگ بود
درابتدایاینجلسهحجتاالسالموالمسلمینعلیعبدالهیرئیسمرکزحفاظت
و اطالعات قوه قضاییه با اشاره به لزوم رعایت موارد امنیتی در زندانها گفت :تصور
نکنیمکهمنافقانتغییررویهدادهاندیاسرویسهایاطالعاتیجهاندستازدشمنی
بامابرداشتهاند.عبدالهیاظهارداشت:اتفاقاتیکهاخیراافتادیکخسارتبزرگبود
که خیلی از زحمات چندین ساله را تحت الشعاع قرار داد و البته ما را نیز متوجه برخی
از آسیبها در حوزه زندان کرد.
وی افزود :امروز استکبار جهانی با ابزار رسانه به جنگ با انقالب مردمی ما آمده و اگر
از اصول و اعتقادات خودمان دور شویم ،آسیب خواهیم دید.
رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه با تشریح برخی از آسیبهای موجود در
زندانها به تبیین نکات الزم در این زمینه پرداخت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح :

تعرض به منافع ایران با پاسخی
قاطع مواجه میشود
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :مسئوالن رژیم صهیونیستی هر از گاهی
تهدیداتی را مطرح میکنند ،اما خودشان به خوبی میدانند که هرگونه تعرض به
سرزمین و منافع جمهوری اسالمی ایران با پاسخ قاطع ایران روبهرو خواهد شد.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری صبح روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رؤسای
قدیم و جدید دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (داعا) با بیان
اینکه از جمله مسائل راهبردی دهههای اخیر ما نگاهی است که باید به وضعیت هرم
قدرت در جهان داشته باشیم ،اظهارداشت  :در ابتدای این دوره  ۳۰ساله ،آمریکا
ادعای اداره جهان تکقطبی و نوین جهانی را داشت ،اما اراده الهی بر خالف این
رویکرد تکقطبی بود و تالش محور مقاومت و تالشهای تمامی قوای جهان اسالم،
ً
واقعیتی کامال بر خالف آن را رقم زد و امروز که گرد هم آمدهایم ،حوادث سالها و بهویژه
ماههای اخیر نشاندهنده شکست قطعی این راهبرد و افول این قدرتی است که فکر
میکرد دوره طوالنی از جهان تکقطبی را رهبری خواهد کرد.
حادثهافغانستانبایددرسعبرتیبرایکشورهایمنطقهباشد
وی با بیان اینکه حادثه افغانستان باید درس عبرتی برای کشورهای منطقه باشد،
عنوان کرد :عدهای فکر میکنند که با اتکا به قدرت آمریکا و تشکیل حکومتی وابسته
و بدون اتکا به ملت و بدون توجه به رویکردهای درون منطقه میتوانند شاهد ثبات و
انجام دولت وابستهای که بدون
آرامش باشند؛ اما افغانستان نمونه روشنی است از سر ِ
اتکا به مردمش ،با اعتماد به آمریکا و با پشت کردن به تمامی همکاریها و رویکردهای
منطقهای و همسایگان به این روز افتاد که ارتش و حاکمیتش را در طی  ۱۰الی ۱۱
روز از دست داد.
ّ
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :فرار خفتبار آمریکاییها نیز بیانگر همین
است که چنین رویکردهایی ،پایانی اینچنین خفتبار دارند و دور نیست که چنین
سرنوشتیدربسیاریازکشورهایوابستهاتفاقبیفتد.
جهانی چندقطبی را پیش رو خواهیم داشت
سرلشکر باقری گفت :اتفاقات دیگری نیز وجود دارد که بیانگر این است که جهان
تکقطبی شکل نگرفته و نخواهد گرفت ،بلکه برعکس آن ،تحوالت نشان میدهد که
جهانی چندقطبی را پیش رو خواهیم داشت.
وی ادامه داد :در این ایام شاهد بودیم که مقامات رژیم صهیونیستی یکی پس از
دیگری به آمریکا رفتند و خواستار اتخاذ رویکرد جدیتری علیه ایران و محور مقاومت
بودند ،اما با این پاسخ روبهرو شدند که خودتان باید فکری برای خودتان کنید.
رئیسستادکلنیروهایمسلحتصریحکرد:مسئوالنرژیمصهیونیستیهرازگاهی
تهدیداتی را مطرح میکنند ،اما خودشان به خوبی میدانند که هرگونه تعرض به
سرزمین و منافع جمهوری اسالمی ایران با پاسخ قاطع و شکننده ایران روبهرو خواهد
شد و در مقابل محور مقاومت و در محاصره گروههای مقاومت مانند حماس و جهاد،
تابایستادگیندارند.
عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس:

بنزین و گازوئیل گران نمی شود
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت که بنایی برای
افزایش قیمت حاملهای انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در بودجه سال آینده وجود
ندارد.
رحیم زارع با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و بودجه
درباره بودجه  ۱۴۰۰اظهار کرد :در جلسات برگزار شده پیشنهاداتی به دولت درباره
نرخ ارز و یارانههای پنهان و آشکار و اصالح ساختار بودجه داده شده است اما اینکه در
نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده دولت است که تا  ۱۵آذرماه موعد ارائه
الیحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص میشود.
وی درباره نرخ بنزین در الیحه بودجه سال آینده تصریح کرد :در مورد افزایش قیمت
بنزین در سال آینده صحبتی نشده است بنزین و حاملهای انرژی وزن باالیی در سبد
مصرفی خانوار دارند چون اساسا اقتصاد ما به دالر و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت
بنزین اثر تورمی باالیی خواهد داشت.
این کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در مورد تعیین تکلیف
یارانههای پنهان و آشکار گفت :این موضوع به مولفهها و عوامل زیادی مربوط است که
بایدزیرساختهایآنفراهمشودهمچنینموضوعیارانهنقدیهممطرحبودهکهباید
از راههایی چون نظرخواهی از مردم وضعیت آن را مشخص کرد.
وی اضافه کرد :اساسا بنایی برای گران شدن حاملهای انرژی یعنی بنزین و گازوئیل
در سال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در سال  ۱۴۰۱منتفی است
مگر اینکه یارانههای پنهان یعنی مبلغی بالغ بر  ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان تعیین
تکلیف شود ،موضوعی که تعیین تکلیف آن هم منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم
و سپس نظرخواهی و اقناع سازی مردم است مولفهها و فاکتورهای زیادی وجود دارد
که بخواهیم آن را اجرا کنیم.
زارع یادآور شد :ما در سال گذشته در بودجه ارز تک نرخی را پیشنهاد کردیم و یارانه
حدود  ۲۰۰هزار تومانی را اعالم کردیم که دولت آن را قبول نکرد حال آنکه دولت جدید
چه برنامهای دارد را باید در بودجه سال آینده دید.
وزیرکشور:

تعییناستاندارانبهخاطرانتخاب
بهترینها،زمانبراست
وزیرکشورتاکیدکرد:تعییناستاندارانبهخاطرانتخاببهترینهاممکناستزمان
بر باشد ،اما در مسیر انجام است و در زمان مقرر اسامی به هیات دولت ارجاع میشود.
احمد وحیدی روز دوشنبه در حاشیه مراسم معارفه سردار اسماعیل احمدیمقدم به
عنوان رییس جدید دانشگاه عالی دفاع ملی درباره روند انتخاب استانداران ،در جمع
خبرنگاران ،گفت :این کار در مسیر انجام است و انجام خواهد شد و هماهنگیها را
انجام خواهیم داد تا بهترین انتخاب را داشته باشیم.
وزیر کشور با تاکید بر این که با توجه به شرایط استانها ،موارد را با نمایندگان مجلس
و معتمدین منطقه بررسی میکنیم ،اضافه کرد :این کار امکان دارد که زمان ببرد ولی
ارزش دارد تا بهترینها را انتخاب کنیم و در زمان مقرر به هیات دولت ارجاع خواهد شد.
وحیدیخاطرنشانکرد:منعترددبهدلیلوضعیتبدکروناییوضعشدهوتازمانیکه
آمار کاهش یابد ،ادامه خواهد داشت چون هنوز به وضعیت آرامش نرسیدهایم و تعداد
فوتیها قابل توجه است ،تا وقتی وضع آرامتر شود منع تردد وجود دارد.
وی با بیان این که با هماهنگی که انجام گرفته ،کسانی که میخواهند واکسن بزنند
در ساعات منع عبور و مرور جریمه نخواهند شد ،یادآور شد :میخواهیم که در فرصت
نزدیک این منع برداشته شود .این منع برای بهبود وضعیت مردم است تا مشکل کرونا
زودتر حل شود.
رئیسجمعیتهاللاحمر:

هاللاحمر مهر ماه ۶۰میلیون دز
واکسن وارد میکند
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به تشکیل جلسات مستمر با حضور معاون اول
رئیس جمهوری و تامین کنندگان و تولیدکنندگان واکسن کرونا ،از واردات  ۶۰میلیون
دز واکسن جدید توسط جمعیت هاللاحمر از  ۱۰مهر تا  ۱۰آبان ماه خبر داد.
کریم همتی در جلسه شورای معاونین هالل احمر گفت :از دهم مهر سال جاری تا
 ۱۰آبان ماه ،هر هفته ۱۵میلیون دز واکسن وارد کشور می شود که مجموعا ۶۰میلیون
دز واکسن کرونا وارد خواهد شد .امید است با این تالش ها و با تزریق واکسن به تمامی
مردم ،گام بزرگی در راستای ایمن سازی کشور در مقابل این بیماری برداشته شود.
وی افزود :یکی از دالیل تسریع واردات واکسیناسیون ،مساعدت معاون اول رئیس
جمهوریاستکهباتشکیلمستمرجلساتوحضورهمهطرفها،مجوزهابهسرعت
صادر می شود .هالل احمر نیز بواسطه این همکاری داخلی و ارتباطاتی که در عرصه
بین المللی داشته ،تا به این لحظه به قول هایی که داده عمل کرده و در ادامه نیز تالش
می شود تا به موقع ،محموله های واکسن وارد کشور شود.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد :به علت حجم زیادی از واکسن که وارد
کشور می شود ،ضرورت دارد تا تمامی ارگان ها و نهادهایی که واحدی تحت عنوان
بهداشت و درمان دارند ،در امر واکسیناسیون مشارکت کنند و در این عرصه نیروهای
مسلح و هالل احمر اعالم آمادگی کرده اند و مشخصا می توانند بار سنگینی از دوش
وزارت بهداشت بردارند و به واکسیناسیون سراسری سرعت بخشند.

سالمت 3

 شماره 5355ت وچهارم 
سهشنبه-سیام شهریورماه  -1400سال بیس 

آیا جایگزینی برای مسواک زدن وجود دارد؟

بهداشت دهان و دندان چیست؟

بهداشت دهان و دندان در هر مرحلهای از زندگی مهم است .شما باید دستکم
روزی دو بار مسواک بزنید تا پالکهایی که روی دندانهایتان جمع میشوند پاک
شوند.وقتیبریسدارید،بهداشتدهانودنداناهمیتبیشتریهمپیدامیکند.
مراقبت از دندانها و لثهها با بریس ،هم از نظر زیبایی و هم از نظر پزشکی مطرح
میباشد .هر چند وقتی بریس ارتودنسی دارید ،مسواک زدن و نخ دندان کشیدن
بیشتر طول خواهد کشید اما ارزش وقت و انرژی که میگذارید را دارد .وقتی
بریسهایتان برداشته میشوند ،لبخندی زیبا و سالم خواهید داشت که تمام طول
ً
عمرتان با شماست.ضمنا خوب است بدانید وقتی برای اولین بار بریس میگذارید
ً
کامال طبیعی است که احساس کنید دندانهایتان بزرگ شدهاند و دهانتان را
بخراشند اما بافت نرم دهانتان در عرض دو سه روز فیت شدن بریسها سازگاری پیدا
کرده و جوری احساس میکنید که انگار از اول بریس داشتهاید.
اهمیتبهداشتدهان
بهداشت دهان و دندان به مراقبتهایی گفته میشود که برای حفظ سالمت
دهان و دندانهایتان انجام میدهید.رعایت بهداشت مناسب دهان و دندان
میتواند جلوی بوی بد دهان ،پوسیدگی دندان و بیماری لثه را بگیرد .وقتی اجازه
میدهید باکتریها در دهانتان تجمع کنند و پالک تشکیل دهند ،دچار انواع
مشکالت در سالمتی خود خواهید شد.
حتی پیش از اینکه بریسگذاری را شروع کنید ،ارتودنتیست شما وضعیت دهان
و دندانتان را خوب بررسی کرده و از جهت هرگونه عفونت آنها را معاینه کرده است.
وقتی عفونتی در دهان وجود دارد ،حرکت دادن دندانها خطرناک است .اگر طی
درمانارتودنتیکعفونتیایجادشود،ارتودنتیستهیچراهینداردجزاینکهدرمان
را تا رفع کامل عفونت متوقف نماید.
چگونه با وجود بریسها بهداشت دهان و دندان خود را حفظ کنید؟
بهداشت دهان و دندان با یا بدون بریس نباید فرقی داشته باشد .مسواک زدن ،نخ
دندان کشیدنو چکاپ توسط دندانپزشکهمگی طی درمان اهمیت دارند.فقط
وقتی که بریس دارید باید از تکنیک متفاوتی برای مسواک زدن و نخ دندان کشیدن

یک متخصص بیماری های پوست و مو :

راههای انتقال و درمان
"شپش سر" را بشناسید
یک متخصص بیماری های پوست و مو گفت :نکته مهم در درمان شپش به دلیل قدرت
سرایت پذیری باالی آن این است که تمام افراد خانواده که دچار عالمت هستند باید تحت
نظر پزشک و درمان مناسب قرار گیرند.
دکتر رضا رباطی متخصص بیماری های پوست و مو افزود :شپش یک انگل کوچک
است که حتی با چشم غیرمسلح نیز دیده می شود و به راحتی از فردی به فرد دیگری
انتقال می یابد .از مهمترین اماکنی که افراد به شپش مبتال میشوند ،مکان های شلوغ و
پر تجمع مانند مدارس ،مهدهای کودک ،پادگان ها ،کمپ ها است.
عضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبابیاناینکهبیماری"شپش"،
نوعی آلودگی انگلی است ،تاکید کرد .شپش دارای تخم هایی به نام "رشک" است که این
رشکها سفید یا زرد رنگ هستند.
وی ایجاد حالت شور ه زدگی روی مژهها یا به وجود آمدن دانههای کوچک کهیری شکل
روی منطقه آلوده را از دیگر عالیم شپش بیان کرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :به طور کلی سه دسته شپش وجود دارد ،شپش
"سر"" ،تنه" و "عانه" .شپشهای سر معموال در پشت گوش و گردن هستند ،سرایت
پذیری سریعی دارند و در افراد عادی در صورت حضور در محیط های آلوده بروز می کند،
ش تنه معموال در افراد با سطح بهداشت خیلی کم مانند افراد بی خانمان یا در
اما شپ 
شرایط خاص بحرانی مانند زلزله و جنگ که امکان رعایت اصول بهداشتی نیست ،بروز
مییابد.ابتالبهشپشتنههمراهیبارزییکسریعفونتهایدیگرمانندتیفوسدارد.
رباطی یکی از اصلی ترین راه های تشخیص این انگل را دیدن شپش زنده یا رشکها
عنوان کرد و گفت :ممکن است اولین عالمت ایجاد شپش ،خارش باشد به این شکل که
فرد مبتال احساس میکند که چیزی روی پوست سرش در حال راه رفتن یا خزیدن است.
در شپش عانه نیز موهای نواحی تناسلی درگیر می شود که با خارش شدید همراه است و
عمال راه عمده انتقال شپش عانه رابطه جنسی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص تشخیص شپش سر و عالیم بالینی آن
اظهار داشت :شپش سر متداول ترین نوع آلودگی توسط این انگل است که معموال
پشت گوش بیشتر دیده می شود و در مراحل پیشرفته تر این بیماری با چشم غیرمسلح
به راحتی قابل شناسایی است.
رباطی با تاکید بر این که برای درمان بیماری شپش باید انگل زنده و رشکهای آن از
بین برود ،عنوان کرد :اگر چنانچه تخم ها یا همان رشک های شپش باقی بمانند امکان
این که بعد از چند هفته دوباره این بیماری ظاهر شود ،وجود دارد.
وی ادامه داد :تخم ها یا رشک های شپش به شوره سر شباهت زیادی دارند؛ با این
تفاوت که رشک ها دارای چسبندگی زیادی هستند که به راحتی از ساقه موی سر جدا
نمیشوند.
این متخصص پوست و مو با اشاره به راه های درمان شپش گفت :نکته مهم در درمان
شپش به دلیل قدرت سرایت پذیری باال این است که تمام افراد خانواده در صورت داشتن
عالمت باید تحت درمان تحت نظر پزشک قرار گیرند.
وی توصیه کرد :درمان قطعی شپش باید دو نوبت و به فاصله یک هفته ،انجام شود.
متخصص بیماری های پوست و مو تاکید کرد :بعد از درمان هایی که توسط پزشک
تجویز می شود ،می توان از درمان های ساده تر مثل شست و شوی مو یا آغشته کردن
شانه به سرکه رقیق شده برای از بین بردن کامل تخم های انگل شپش چسبیده به ساقه
های مو استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه درمان ها باید توسط پزشک متخصص انجام شود ،توضیح داد:
استفاده خودسرانه از برخی داروهای ضد شپش می تواند حساسیت زا باشد یا در مواردی
موجب مقاوم تر شدن انگل شود .بنابراین توصیه می شود ضمن توجه به رعایت بهداشت
فردی از درمان های خودسرانه برای از بین برد شپش پرهیز شود .با توجه به این که انگل
شپش مدت زیادی خارج از پوست بدن زنده نمی ماند ،شستشو و ضدعفونی کردن بیش
از حد البسه لزومی ندارد ،اما رعایت بهداشت کلی محیط توصیه می شود.

استفاده نمایید .کار خیلی سختی نیست؛ فقط کافیست کمی تمرین و حوصله
کنید تا به آن عادت کنید.
وقتی بریس دارید روزی چند بار باید مسواک بزنید؟
شما باید بعد از هر وعده غذایی و پیش از خواب دندانهایتان را مسواک بزنید.
ً
ضمنا باید با دقت مسواک بزنید و هر بار که غذای شیرینی خوردید نیز مسواک
بزنید ،بنابراین شاید الزم شود سه تا چهار بار در روز این کار را انجام دهید .برای
مسواک زدن حوصله به خرج دهید ،وقتی بریس دارید مسواک زدنتان کمی
طوالنیتر خواهد بود زیرا شکافها و گوشههای زیادی در دهانتان وجود دارند و باید
برایتمیزکردنشانوقتبگذارید.
چه نوع مسواکی برای شما مناسب است؟
اینکه از مسواک دستی یا برقی استفاده کنید انتخاب خودتان است .درست
مسواک زدن مهمتر از نوع مسواکی است که استفاده میکنید.
آیا جایگزینی برای مسواک زدن وجود دارد؟
اگر بعد از ناهار یا میان وعده امکان مسواک زدن برایتان وجود ندارد ،یادتان
ً
باشد که دهانتان را کامال با آب بشویید تا ذرات باقیمانده غذا که در اطراف سیمها
و ِبراکتها جمع شدهاند خارج شوند .البته این کار هرگز جایگزین مسواک زدن
ً
نمیشود اما تا زمانی که بتوانید مسواک بزنید حتما دهانتان را با آب بشویید.
دستکم صبحها و شبها مسواک بزنید و نخ دندان بکشید.
آیا با داشتن بریس میتوانم نخ دندان بکشم؟
نخ دندان کشیدن یک بخش ضروری از بهداشت دهان و دندان است .نخ دندان
کشیدنتنهاراهتمیزکردنبیندندانهاوخطلثهمیباشد.ارتودنتیستشماسوپر
فالس را به شما توصیه میکند که استفاده از آن آسانتر بوده و آسیب کمتری به
بریسهایتان میزند .همچنین میتوانید از مسواکهای کوچک بیندندانی برای
تمیزکردنبریسهااستفادهکنید.
دندانها و بریسها را مسواک بزنید
بعد از خوردن غذا ،دندانها را مسواک بزنید .چه با مسواک دستی و چه با مسواک

مردمنگرانعوارضواکسن «نوجوانان»نباشند؛

بهترینواکسنبراینوجوانانچیست؟

برقی ،از خمیردندان یا ژل فلورایددار استفاده کنید .فلوراید از مینای دندانها
محافظت میکند .از خمیردندانهای سفیدکننده استفاده نکنید چون عامل
سفیدکننده فقط روی قسمتهایی اثر میگذارد که به آنها برسد و زیر براکتها
سفید نخواهند شد .صبر کنید تا بریسها برداشته شوند و سپس شروع به استفاده
از این محصوالت کنید تا دندانهایتان یکدست سفید شوند.از دندانهای باالیی
شروع کنید ،مسواک را با زاویه  45درجه نسبت به باالی براکتها نگه دارید و با
حرکات کوچک دورانی مسواک را روی نیمه باالیی دندانها حرکت دهید .این کار
اجازه میدهد مسواک ،دندانها و براکتها و سیمها را تمیز کند .داخل دندانهای
باالیی و تمام سطوح صاف را مسواک بزنید .نیمهی پایینی را نیز با همین زاویه و
حرکات مسواک بزنید .اگر مسواک شما تمام ذرات غذا را خارج نمیکند از مسواک
بین دندانی استفاده نمایید .این مسواک برای تمیز کردن هر فضا و فاصله کوچکی
مناسب است و دسترسی به جاهایی دارد که مسواک معمولی ندارد.
نخدندانبکشید
ً
تقریبا بیست سانتیمتر نخ دندان بردارید و آن را دور انگشتهای اشارهتان
بپیچید ،بین سیم و دندانها را نخ بکشید و با فشار ثابتی به آرامی نخ دندان را بین
دندانها و به سمت لثه حرکت دهید تا پالک و ذرات غذا خارج شوند.
دندانها و بریسها را چک کنید
نگاهی به دندانهایتان بکنید تا مطمئن شوید تمام ذرات غذا و پالکها را پاک
کردهاید .براکتها و وایرها را نیز چک کنید تا چیزی شل یا شکسته نشده باشد.
نکاتبهداشتیمهمدیگر
حاال که دندانهایتان تمیز شدهاند سعی کنید تا وعده غذایی بعدی چیزی
ً
نخورید ،اما اگر میانوعدهای میخورید حتما انتخاب سالمی داشته باشید .بهتر
ً
است چیزهای شیرین را مستقیما بعد از غذای اصلیتان و پیش از مسواک زدن
بخورید .خوردن و نوشیدن چیزهای شیرین بین وعدههای غذایی میتواند باعث
شود قندها روی دندانها و بریسها ساعتها بمانند که پوسیدگی و لک ایجاد
کنند.
ً
مسواکتانرامرتباعوضکنید
اگر برسهای مسواک از کارافتاده شوند نمیتوانند به طور مؤثر عمل کنند.
دندانپزشکها توصیه میکنند هر سه ماه مسواکتان را عوض کنید .اما بریسها
میتوانند باعث شوند مسواک زودتر کهنه شود .پس هر وقت دیدید برسهای
ً
مسواک دیگر صاف و مرتب نیستند حتما آن را عوض کنید.
بهدندانپزشکمراجعهکنید
درست است که به طور منظم به ارتودنتیست خود مراجعه میکنید اما ویزیت
توسط دندانپزشک مسئلهی دیگری است .شما زمانی که بریس دارید هم باید هر
شش ماه به دندانپزشک مراجعه کنید تا دندانهایتان حرفهای تمیز شوند.
توصیههایغذایی
غذاهایی هستند که میتوانند وایرها و کشها را بشکنند یا پاره کنند .از خوردن
غذاهایسفتمانندمغزهاوبیسکوئیتهایسفتخودداریکنید.غذاهاییمانند
سیب و هویج نیز باید پوره یا خرد شوند تا هنگام خوردن به بریسها فشار وارد نکنند.
از خوردن غذاهای چسبناک مانند تافی یا شکالت بار و کارامل نیز پرهیز کنید.
آدامسهمنبایدبجوید!
عادتهایی مانند ناخن جویدن ،مداد جویدن و فشار دادن زبان به دندانها
عادتهای اضطرابی هستند که میتوانند بریسها را بشکنند ،پس نسبت به این
عادتهاهشیارباشیدومتوقفشانکنید.
یادتانباشدکهاگربریسآسیبببیندمجبوریدوقتبگذاریدوبهارتودنتیستتان
مراجعه کنید ،هزینهی اضافی بپردازید و طول درمانتان هم طوالنیتر خواهد شد.
بریسشکستهنمیتوانددندانهایتانرااصالحکند!

سرطان روده و آنچه باید در مورد آن بدانیم

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه واکسن کرونا عارضه خیلی
مهمی در نوجوانان ایجاد نمیکند ،گفت:هر واکسنی که از سوی سازمان
غذا و داروتایید شود میتواند در نوجوانان  12تا  18سال استفاده شود.
حمیدرضا جماعتی ،دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در خصوص اما
و اگرهای واکسیناسیون کودکان و نوجوانان ،اظهار کرد :در حال حاضر
انجمن های حمایت از کودکان در بسیاری از کشورهای جهان توصیه کرده
اند که واکسن ضد کرونا برای نوجوانان  12تا  18سال استفاده شود.
وی با بیان اینکه واکسن کرونا عارضه خیلی مهمی در نوجوانان ایجاد
نمیکند و شاید در تعداد کمی از این گروه سنی به صورت درد در ناحیه
محل تزریق ،تب و لرز خفیف و سردرد بروز کند ،گفت :والدین نگرانی در
تزریقواکسنکرونابهفرزندانشاننداشتهباشند.
جماعتی با اشاره به اینکه اکنون در کشورهای اروپایی ،آمریکا و بسیاری
از دیگر کشورهای جهان واکسیناسیون کودکان در حال انجام است ،گفت:
واکسن ها معموال ایمن هستند و عارضه جدی برای فرد به وجود نمی آورند.
واکسن کرونا هم از این قاعده مستثنی نیست و عوارض جدی ایجاد نمی
کند .دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با تاکید بر اینکه براساس مطالعات
انجام شده ،واکسن کرونا عارضه خیلی مهمی در نوجوانان ایجاد نمی کند
و شاید در تعداد کمی از این گروه سنی به صورت درد در ناحیه محل تزریق،
تب و لرز خفیف و سردرد بروز کند ،عنوان کرد :این عوارض معموال کوتاه
مدت بوده و طی یک تا دو روز از بین می رود.
والدین نگرانی در تزریق واکسن کرونا به فرزندانشان نداشته باشند
وی با تاکید بر اینکه والدین نگرانی در تزریق واکسن کرونا به فرزندانشان
نداشته باشند ،بیان کرد :از زمان شیوع کرونا تاکنون نزدیک به 200میلیون
نفر در دنیا به این بیماری مبتال شده اند که از این تعداد حدود 4میلیون مرگ
گزارش شده است.
جماعتیتصریحکرد:خوشبختانهبراساسآمارارائهشدهدرگیریکودکان
نسبت به والدین بسیار کمتر بوده است و حدود  5درصد از موارد درگیری
مربوط به کودکان بوده است .بسیاری از کودکان عالئم بسیار خفیف تری
نسبت به بزرگساالن داشتند و اغلب این بیماری به صورت تب ،سرفه و ضعف
و بدن درد در آنها بروز می کند .دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه
تعداد کمی از کودکان به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شده اند،
عنوان کرد :البته یک سوم آنهایی که به دلیل درگیری ریوی بستری شده اند
بیماری شدیدی داشته و در آی سیو هستند.
واکسیناسیون در کودکان و نوجوانان بسیار اهمیت دارد
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد :اغلب کودکانی که بیماری
تنفسی یا قلبی عروقی دارند ریسک بیشتری نسبت به دیگر کودکان
درخصوص نارسایی تنفسی و ریوی در پی ابتال به کرونا داشته اند.
واکسیناسیون نوجونان از شدت بیماری ،بستری شدن و درگیری ریوی این
گروه سنی جلوگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون در کودکان و نوجوانان بسیار اهمیت
دارد ،گفت :کودکانی که واکسینه شده اند عالوه بر اینکه نسبت به اطرافیان
ایمن می شوند از سوی دیگر سبب می شود که زودتر به مدرسه رفته و
عوارض ناشی از خانه ماندن همچون مشکالت روحی ،جسمی و خانوادگی
که حدود یک سال و نیم است وجود دارد ،رها می شوند.
بهترین نوع واکسن کرونا برای نوجوانان  12تا  18سال
جماعتی افزود :توصیه ما این است که واکسیناسیون در نوجوانان  12تا
 18سال انجام شود؛ واکسیناسیون کودکان کمتر از این سال هنوز در حال
مطالعه بوده و ُدز واکسنی که باید به آنها تزریق شود در حال بررسی است.
مطالعات هنوز کامل نشده و بعد از اتمام تصمیم نهایی اخذ خواهد شد.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به اینکه واکسیناسیون در سنین
 12تا  18سال در اکثر کشورها در حال انجام است ،به نوع واکسن تزریقی
به این گروه سنی اشاره و عنوان کرد :به طور کلی هر واکسنی که از سوی
سازمان غذا و داروی کشور تایید شود میتواند در نوجوانان  12تا  18سال
استفاده شود و نیازی نیست که به سمت و سوی واکسن خاصی برویم.
وی تاکید کرد :در کشورهای دیگر هم از تمامی واکسنهایی که توسط
سازمان غذا و داروی آن کشورها تایید شده ،برای واکسیناسیون نوجوانان
استفادهمیکنند.
مطالعاتنشانمیدهد؛

چایسبزریسکسرطانراکاهشمیدهد
به گفته محققان کاتچین و  EGCGموجود در چای سبز ،احتمال ابتال به
سرطان را کاهش می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی اکسپرس ،در چین و ژاپن قرن
هاست که از چای سبز به عنوان دارو استفاده میشود .آنها ادعا میکنند که
چای سبز به کنترل قند خون ،کلسترول ،فشار خون و وزن کمک میکند.
چای سبز را میتوان به عنوان نوشیدنی یا به صورت مکمل مصرف کرد و
برخی معتقدند که ممکن است از انواع خاصی از سرطان جلوگیری کند.
چای سبز سیستم ایمنی را برای مبارزه با بیماریها و افزایش طول عمر
قویمیکند.
برگهایچایسبزحاویآنتیاکسیدانهایقویبهنامپلیفنولهستند
که از سرطان ،بیماریهای قلبی ،پوکی استخوان و سایر بیماریهای مزمن
جلوگیری میکند .کاتچین یک آنتی اکسیدان طبیعی است که در چای
سبز یافت میشود و به جلوگیری از آسیب سلولی کمک میکند و میتواند
تشکیل رادیکالهای آزاد را در بدن کاهش دهد EGCG .خاصیتی است
که محققان معتقدند به فواید قوی چای سبز برای سالمتی کمک میکند.
طبق اعالم مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا ،ماده موجود در چای سبز که
فایده بیشتری دارد ،کاتچین است که به آن gallate-۳-epigallocatechin
 ) (EGCGمیگویند .همچنین حاوی کافئین و تئانین هم است،EGCG .
ماده مفید چای سبز ،به شکل عصاره چای سبز موجود است .فعالیتهای
پیشگیرانهسرطانچایسبزوترکیباصلیآن(( EGCGتوسطدانشمندان
سراسرجهانبهطورگستردهموردمطالعهقرارگرفتهاست.بهگفتهمحققان
مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا« ،ما بیش از ۳۰سال است که پیشگیری
از سرطان را با چای سبز مطالعه کرده ایم .ترکیب  EGCGو ترکیبات ضد
سرطانی باعث آپوپتوز و افزایش اثر فعالیت ضدسرطانی در موشهای
آزمایشگاهیشدوهمچنینافزایشهمافزاییفعالیتضدسرطانیدربرابر
ردههای سلولی سرطانی انسان را نشان داد».
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ضرورت ایجاد انگیزه برای درس خواندن ؛

رئیسمرکزتحقیقاتاسالمیمجلس:

ظرفیتمرکزتحقیقاتاسالمیمجلس
متصل به بدنه حوزه است

رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس گفت :ظرفیت این مرکز به دلیل تشکیل
شورای سیاستگذاری به بدنه حوزه علمیه وصل شدهاست و نباید این فرصتهای مهم
و مغتنم ،از دست برود.
حجت االسالم والمسلمین مهدی رجایی نیا درنشستی درقم افزود:امروز
ظرفیتهای بالقوه زیادی درحوزههای علمیه در مباحث حقوقی و قانونی وجود
دارد که برای بالفعل کردن آنها نیازمند حمایت بیشتر مجلس شورای اسالمی بویژه
فراکسیونروحانیونهستیموآنهابایدمدعیاسالمیسازیقوانینباشند.
وی با اشاره به سختی کار در عرصه قانونگذاری بیان داشت :مرکز تحقیقات اسالمی
مجلس برای کار در عرصه قانونگذاری ،نه تنها باید نظامهای حقوقی و تجربههای
روز دنیا را بشناسد بلکه باید بر اساس مبانی اسالمی اجتهاد کند و باید یک سیستم
قانونگذاریمستندبهاجتهاداسالمیشکلبگیرد.
رجایی نیا خاطرنشان کرد :همه تالش ما در نظام اسالمی این است که قوانین را
بتوانیم اسالمی کنیم ،نه تنها بگوییم مخالف شرع نیست بلکه بر اساس شرع و مبتنی
بر ارزش های اسالمی آن را تصویب کنیم ،این امر نیازمند این بود که حوزه از نظر علمی
در عرصه قانونگذاری ورود جدی داشته باشد و متاسفانه هنوز زمینه های الزم برای این
کار فراهم نشده است.
وی گفت :مرکز تحقیقات اسالمی مجلس به عنوان یک میراث خوب و نهال غرس
شده در دل حوزه علمیه قم ،باید تقویت شود تا به هدف نهایی خود که همان اسالمی
شدن قوانین است ،دست پیدا کند.
وی اظهارداشت :احساس میشود،هنوزبرای مجلسوفراکسیون روحانیت جایگاه
و اهمیت مرکز تحقیقات اسالمی مجلس و فرآیند ارتباط حوزه با قانونگذاری خوب جا
نیفتاده است و انتظار ما این است روحانیون مجلس برای اجرای اصل چهارم قانون
اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری در کنار سایر نمایندگان مجلس ،حامی
مرکز باشند .رجایی نیا گفت :مرکز تحقیقات اسالمی مجلس در قالب چهار گروه
فرهنگی و اجتماعی ،اسالم و سیاست ،حقوقی و اقتصادی فعالیتهای علمی خود
را پیش می برد ،ولی برای اینکه از ظرفیت های حوزوی و علمی به خوبی استفاده
شود ،نیاز به حمایت بیشتر داریم ،کارشناسان مرکز کل قوانین کشور را در  ۱۰۰حوزه
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی و حقوقی تقسیم بندی کردهاند ،در حوزه
نیز کارگروه هایی میتوان در حوزه تشکیل داد که از نظر شرعی واسالمی همه اینها
را بررسی کنند ،هدف نباید تنها از بین بردن تعارض در قوانین باشد بلکه از حوزه این
انتظار میرود که یک دور قوانین کشور را بازنگری ،آسیب شناسی و پیشنهادات خود
را به مجلس ارائه دهند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :

حوز ه برای نظام اسالمی کادرسازی کند

یوتربیتنیرو
رئیسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمضمنتاکیدبراهمیتکادرساز 
برای نظام اسالمی از سوی حوزه ،آن را درشرایط کنونی ضروری دانست.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری درآیین تودیعومعارفه مدیر سابق و سرپرست
ی و تربیت نیرو برای نظام
جدید مدرسه عالی انوار طاها در قم براهمیت کادرساز 
اسالمی از سوی حوزه تاکید و آن را در شرایط کنونی ضروری دانست و اظهار داشت:
بعد از  ۴۲سال از پیروزی انقالب اسالمی ،هنوز مجموعه مستقلی برای این کار در
حوزه آماده نشدهاست.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود :نظام بهافرادی در سطح مدیریت
نیازمند است که دارای عل م و مهارت الزم باشند ،داشتن این  ۲بال ،برای پذیرش
مسئولیتامریضروریاست.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان ،بیان داشت :اگر فردی در نظام اسالمی که
ت و توانایی الزم را همزمان داشته
میخواهد مسئولیتی را قبول کند ۲ ،بال علمومهار 
باشد،قطعاموفقیتاودرانجاممسئولیتبسیارموثرخواهدبود.
ت و کادرسازی
وی تصریح کرد :باید مجموعهای در حوزه ایجاد شود و اقدام بهتربی 
برای نظام در  ۲رده علمومهارتآموزی برای پذیرش مسئولیتهای مختلف کند ،اگر
ی و مهارت الزم درانجام کار و مسئولیتی برخوردار باشد،
فردی از توانایی و بنیه علم 
درانجام وظایفش موفقتر خواهد بود .حسینی بوشهری گفت :اینجا حوزه علمیه
است و فضای معنوی آماده شده ،فرد و طلبه موفق نیز کسی است که از این دریای
یوتربیتیبرایرشدعلمیوتربیتیخودبهکارگیردواگراینچنینشود،
خروشانعلم 
آن فرد سود کرده ،و این باالترین ارزش میباشد .درادامه این آیین از زحمتهای
حجتاالسالم عبداللهی ،مدیر سابق قدردانی ،و حجت االسالم جعفری بهعنوان
سرپرست جدید مدرسه عالی انوار طاها معرفی شد
ناجامامورپاسخگوموردتجلیلقراردهند؛

قدردانی وزیر کشور از اقدام هوشمندانه
کارشناس پلیس ۱۱۰قم
جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی در تماس با فرمانده
نیروی انتظامی با قدردانی از اقدام هوشمندانه کارشناس پلیس  ۱۱۰قم از سرتیپ
حسین اشتری خواست به نحو مناسب مامور پاسخگو مورد تجلیل قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،احمد وحیدی در این تماس با تاکید بر
ضرورتتقویتبیشترجایگاهنیرویانتظامیدرافکارعمومی،گفت:نیرویانتظامی
پناهگاه و ملجا امن و مطمئن مردم است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند عملکرد نیروی
انتظامی باید عاقالنه ،مدبرانه و برای مردم اعتماد آفرین باشد ،افزود :باید با تقویت
حرکتهای اعتماد ساز و امید آفرین ،جایگاه این سازمان مهم در کشور نزد مردم عزیز
ایران تقویت شود .در پی تماس یک هموطن با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰قم،
در قالب سفارش غذا که به منظور درخواست کمک صورت گرفت ،هوشیاری مأمور
پلیس باعث شد تا با درخواست پاسخ «بله-خیر» از شخص تماس گیرنده و آگاهی از
مزاحمت ایحاد شده برای وی ،بالفاصله موضوع به ماموران گشت کالنتری ۱۹توحید
اعالم و با حضور سریع پلیس در محل ،شخص مزاحم دستگیر شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم خبرداد:

تاسیس دبیرخانه دائمی قصه گویی در قم

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم از آغاز به کار دبیرخانه
دائمی قصهگویی استان قم خبر داد.
حامدحجتیدرآییناختتامیهمرحلهاستانیبیستوسومینجشنوارهبینالمللی
قصهگویی ،بیان کرد؛ تعریف قصه و قصهگویی یک فرهنگ شفاهی است که بسیار
در زندگی ما ایرانیها مهم است و جریان ساز است .ایشان اشاره کرد ،این فعالیت
امروزه نیز برای کودکان میتواند اتفاقات مهمی را رقم بزند ،اهتمام کانون پرورش
فکری به مسئلهای به نام قصهگویی ازآنجهت قابلتأمل است که استان قم با توجه به
توانمندیهای فرهنگی و هنری میتواند به قطب قصهگویی کشور تبدیل شود چراغ
قصهگویی برای همیشه در فعالیتهای فرهنگی روشن باشد .وی افزود ،دبیرخانه
دائمی قصهگویی در استان قم از روز  ۲۰شهریور کار خود را آغاز کرده و در طی سال با
ٔ
درزمینه قصهگویی در طول سال پویاتر خواهد بود.
تولید قصه و فعالیتهای مختلف
حامد حجتی اشاره کرد ،ما برای اینکه فرهنگ ناب خود را به بچهها منتقل کنیم و به
آنهاهویتببخشیمالزم است موضوعقصهگویی راکمیفراتراز یک جشنوارهببینیم.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم خبرداد:

راهاندازیمجددخطاتوبوسشهرکقدس

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریقمگفت:بااضافهشدناتوبوسهایجدید
تا یکماه آینده ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرک قدس مجدد راه اندازی میشود.
نیک با اعالم این خبر افزود ۵۲ :اتوبوس جدید به زودی به سیستم حمل و نقل
عمومی قم افزوده میشود که با ورود آنها ظرفیت حمل و نقل عمومی تقویت خواهد
شد .نیک در خصوص حذف برخی خطوط حمل و نقل درون شهری گفت :پس از
شیوع ویروس کرونا ناوگان خصوصی این سازمان به دلیل عدم کارکرد از سیستم
حمل و نقل عمومی درون شهری قم حذف شد که این اقدام موجب حذف اتوبوس از
خطوطی که تقاضای سفر کمتری دارند شد.

بچهها را برای سال تحصیلی جدید آماده کنیم

گروه خانواده  /زهره سعیدی

دو سال است که مدارس به دلیل شیوع کرونا در کشور تعطیل شده و بچه ها
به صورت آنالین درس و مشق خود را دنبال می کنند و آخر سال هم امتحان می
دهند ،در این مدت خیلی از خانواده ها از این وضعیت راضی و خیلی های دیگر
هم شاکی بودند که نمی توانند از پس درس و مشق بچه ها بر بیایند ،یک عده
به اینترنت و فضای مجازی دسترسی سخت تری داشتند و یک عده هم شرایط
خوبی برای استفاده در مراکز شهر داشتند .در گزارش اول به مقدماتی در زمینه
نظم و ترتیب در خواب و بیداری  ،تغذیه و آمادگی جسمانی بچه ها می پردازیم که
از اینجا می خوانید .در این گزارش تالش داریم به راهکارهایی برای ایجاد انگیزه
در کودکان برای درس خواندن بپردازیم درست است که بچه ها در این دو سال
نیز به صورت آنالین تحصیالتشان را ادامه دادند اما طبق آمارها درصدی از بچه
ها به خاطر عدم حضور دل به درس نمی دادند و در کالس های آنالین هم یکی
در میان شرکت می کردند بنابراین انگیزه تحصیل در آنها ممکن است که ضعیف
شده باشد .به طور کلی برای دوران مدرسه و کرونا و ایجاد انگیزه در کودکان برای
درس خواندن راهکارهایی وجود دارد که خانواده ها می توانند بدان بپردازند.
-1انگیزه درس خواندن را همچون یک بازی در آنها پرورش دهید
درس خواندن ،مطالعه و یادگیری کودکان و نوجوانان ،موضوع مهمی است
که به صورت مستقیم بر آینده آن ها تاثیر می گذارد .شاید آن ها در این سنین
اهمیت این موضوع را درک نکنند ،اما آگاهی والدین از این موضوع ،این مساله
را به یکی از دغدغه های مهم آن ها تبدیل کرده است .همه والدین دوست دارند
که فرزندان درس خوانی داشته باشند ،ولی گاهی اوقات با مقاومت فرزندانشان
رو به رو می شوند.
والدین به طور مداوم از کودکانشان خواستار برتری در تحصیلشان هستند.
کودکان نمی خواهند درس بخوانند ،آن ها همچنین از اهمیت درس خواندن
آگاه نیستند .شما به عنوان والدین ممکن است از اهمیت درس خواندن برای
موفق شدن در کار و زندگی صحبت کنید .اما کودکان این موضوع را متوجه نمی
شوند و مجذوب بازی ها و سرگرمی هایشان هستند.
هنگامیکهکودکشماحریصانهیکبازیکامپیوتریرابرایعبورازیکمرحله
معین انجام می دهد ،او خود انگیخته است و یک نیروی درونی او را به سمت
موفقیت سوق می دهد .اما وی فاقد نیروی درونی برای درس خواندن است ،لذا
این جا ،جایی است که والدین باید پا به صحنه بگذارند.
ما می خواهیم ،انگیزه برای درس خواندن ،همانند بازی های کامپیوتری ،از
درون کودک نشات بگیرد .اگر شما مشاهده می کنید که کودکتان به طور جدی
و با پشتکار فوتبال تمرین می کند و یا بازی های کامپیوتری انجام می دهد ،این
بدین دلیل است که او احساس خوبی دارد و این موضوع برایش اهمیت دارد.
اغلب اوقات ،کودکان با انگیزه هستند ،اما نه در راهی که شما فکر می کنید باید
انگیزه داشته باشند .بنابراین راه حل این است که با شناسایی عالیقشان ،تشویق
و پاداش دادن به طور مناسب ،به آن ها کمک کنید.
-2درباره آن چه یاد میگیرد سوال کنید ،نه درباره نمراتش
به جای این که کودکتان را برای نمرات پایینش تنبیه کنید ،از او بپرسید که چه
چیزی در مدرسه یاد گرفته است و آن ها را به شما یاد دهد .اگر در جایی اشتباه
کرد ،او را اصالح کنید .هنگامی که او با زبان خودش به شما تدریس می کند،
درس هایش را برای خودش تکرار می کند و لذا به یادگیری بهتر او کمک خواهد
کرد.
-2بچهتانرابادیگرانمقایسهنکنید
با احترام به تفاوتهای فردی دانشآموزتان ،هرگز آنها را با یکدیگر مقایسه
نکنیم .این را باید بدانید که در دنیا هوش های مختلفی وجود دارد و بچه شما
ممکن است که در زمینه ای مستعد باشد که بچه های دیگر نباشند باید استعداد
او را کشف کنید نه اینکه بدنبال مقایسه او با دیگران باشید.
 -3برای موفقیتشان پاداش در نظر بگیرید
البته جایزه و پاداش نباید به منظور باج دهی باشد .منتها برای موفقیت
دانشآموزان پاداش در نظر بگیرید .منتظر نباشید تا افت تحصیلی اتفاق افتد و

سپسموفقیتآنهاراتحسینکنید.
-4درباره مشکالت درسی و ریشه یابی آن با بچه ها صحبت کنید
اینطور نباشد که مشکالت درسی آنها را پشت گوش بیاندازید یا اینکه به آنها
منتقلنکنیدبهتراستکهدربارهمشکالتدرسیباآنهاصحبتوگفتوگوکنید
و به فراخور سن علل آن را ریشه یابی کنید.
-5سخت گیری و انضباط زیاد نداشته باشید
بهتر است درباره مسائل عاطفی و درسی دانش آموزتان حساس باشید و اورا
کنترل کنید اما سخت گیری زیاد نداشته باشید بلکه کوشش و تالش او را همراه
با یادگیری ستایش کنید نه اینکه برای نمره و چیزهای دیگر سخت گیر و منضبط
باشید وقضاوت های جور و واجور از او کنید بطوریکه باعث درگیری ذهنی یا
کاهش عالقه او به یادگیری شود.
اگر بچه ها در این دوران کرونا از دوستانشان فاصله گرفته اند آنها را تشویق کنید
که دو مرتبه دوست پیدا کنند و خود این دوست داشتن در مدرسه به انگیزه های
آنها کمک می کند.
-6الهامبخشکودکتانباشید
بهتر است خودتان الهام بخش بچه ها باشید خودتان کتاب خوان باشید تا بچه
هاهمبهاینسمتگرایشپیداکنند،فراموشنکنیداگربهفرزندتانفشاربیاورید
او فقط در برابر خواسته های شما مقاومت می کند .به کسی که در زندگی شما
انگیزه بخش بوده فکر کنید و مانند او باشید.
دو در را در نظر بگیرید یکی دری که والدینی می روند که می خواهند به
کودکشان انگیزه بدهند تا او کار درست را در زندگی انجام دهد مثل اینکه صبح
از خواب بیدار شود ،به مدرسه برود و وظایفش را انجام دهد و موفق باشد اما در
شماره دو برای والدینی که می خواهند کودکی داشته باشند که کارهای خوب
بکند یعنی بر او اثرگذار باشند تا او به مسائل مختلف عالقه نشان دهد نه اینکه
فقط کار درست را انجام دهد .در شماره یک ممکن است به او فشار بیاورد ،تنبیه
و التماس و غر و باج و جایزه داشته باشد تا کودک راضی شود اما در شماره دو
دیالوگ های مختلفی دارد .مثل اینکه به جای «آیا تکالیفت را انجام دادهای؟»
بهتر است بگویید« :چرا امروز تکالیفت را انجام دادی ولی دیروز انجام ندادی؟
متوجه شدم که دیروز تکالیف هندسه را انجام ندادی ،ولی امروز تکالیف تاریخ را
انجام دادی .هندسه و تاریخ چه تفاوتی برایت دارند؟» محققی باشید که جستجو
و کاوش میکند و به کودک کمک کنید تا انگیزههای خود را کشف کند.
-7شمابیتقصیرهستید
در نهایت اگر با وجود همه این کارها باز هم بچه شما بی انگیزه است ،مقصر شما
نیستید بهتر است قدری از او فاصله بگیرید تا بتواند انتخاب کند گاه نزدیک بودن
زیاد به بچه ها باعث می شود که آنها نتوانند کاری انجام دهند .تماشای آنها از
دور هم باعث می شود شخصیتشان را کشف کنیم و هم خودشان بهتر خودشان
را درک کنند .شما به عنوان پدر و مادر وظیفه دارید کمک کنید تا بچه عالیقش را
بشناسد و بفهمد چه کسی هست و برای رسیدن به اهدافش تالش کند بنابراین
هیچ والدینی نباید به جای بچه ها کاری انجام دهند و به جای آنها فکر کنند اجازه
دهید خودشان با کفش های خودشان در این مسیر قدم بگذارند.

آیا باید به نوجوانم شک کنم؟!

نشانه های اعتیاد نوجوانان را چطور بشناسیم
اعتیاد و وابستگی به هر نوع مواد مخدری  ،نوعی
اختالل و بیماری محسوب می شود که شامل
الگوهای نامناسب وابستگی به مواد است زمانی که
فرد کارکردهای زندگی عادی خود را از دست داده
و جنبه های مختلف زندگی اش مورد تخریب قرار
می گیرد ،در واقع اعتیاد هم وابستگی جسمی و
هم روانی دارد و فردی که درگیر آن می شود حالت
های مختلف افسردگی و اضطراب تا دردهای بدنی و
مشکالت جسمی را تجربه می کند.
اعتیادووابستگیبهموادازسیگارگرفتهتاسایرمواد
توهم زا  ،روانگردان و  ...در بین گروه های مختلف
سنی در جوامع دیده می شود و علل مختلفی هم
از سوی آسیب شناسان در زمینه درگیری مواد وجود
دارد اما یکی از اقشار آسیب پذیر در این زمینه که
ممکن است به دلیل بی توجهی خانواده درگیر مواد
شوند،نوجوانانهستندکهمتآسفانهزمانیکهخیلی
از آنها درگیر می شوند و خانواده ها متوجه می شوند،
تازه والدین می گویند که اصال حالت های فرزندشان
را نمی شناختند یا کاش کسی بود که عالئم و نشانه
ها را به آنها گوشزد می کرد.
اما خیلی اوقات دیگر شرایط سخت شده و
مشکالت زیادی پیش روی نوجوان و جوان خانواده
برای ترک مواد است ،هر چند همان زمان نیز با
کمک والدین اتفاقات مثبتی در زندگی او برای ترک
مواد می تواند بیافتد .بنابراین بهترین حالت این
است که والدین و خانواده هایی که نوجوان و جوان
در خانه دارند همیشه حواس جمع باشند و اقدامات
پیشگیرانه را انجام دهند که این خیلی بهتر از درمان
است.
*از کجا شک کنید که نوجوان یا جوانتان درگیر
اعتیاد شده است؟
نشانه های اعتیاد در نوجوانان می تواند همراه با
بروز تغییراتی در رفتار ،ظاهر و سالمتی او باشد .باید
هر نوع تغییر در رفتار و حتی ظاهر نوجوان مورد توجه
قرار گیرد و خانوداه با دقت آنها را مد نظر داشته باشد،
بنابراینخانوادههابایدبدانندکهنشانههایاعتیادرا
در فرزند و نوجوان خود از روی چه عواملی شناسایی
کنند و به همین دلیل چند عامل ،نشانه و تغییر در
رفتار و ظاهر نوجوان را بررسی کنند.
-1تقاضای پول تو جیبی بیش از حد معمول
نخستین نشانه که باید به نوجوان در مبحث اعتیاد
شک کرد ،این است که نوجوان به تازگی درخواست
بیش از حد و اندازه تامین پول از پدر و مادر را دارد
و برای گرفتن پول تهیه و خرید مواردی مانند کتاب
و سی دی و دیگر اقالم بهانه می کند که قبل از آن
تقاضای چنین مواردی را نداشت و این موارد به نظر
می رسد که بیش از مصرف او است.

-2گوشه گیری و انزوا یا بالعکس
گوشه گیری و انزوا و حتی پر حرفی یکی دیگر از
نشانه های احتمال درگیر شدن نوجوان به دام اعتیاد
می تواند باش.
خانواده مطرح می کنند که به تازگی مشاهده می
شود تغییری در رفتار نوجوان رخ داده که وی نسبت
به گذشته گوشه گیر و منزوی شده است یا اینکه
حتی خیلی پر حرف شده ،رفتاری که قبل از این در
وی مشاهده نمی شد و همه اینها می تواند نشانه ای
از اعتیاد باشد که موجب تغییر در رفتار وی شده است
و باید مورد توجه قرار گیرد ،چرا که مصرف برخی از
مواد روانگردان مانند شیشه می تواند موجب کم
اجتماعی بودن یا بیش از اندازه پرحرفی در نوجوان
شود.
این نکته را والدین باید مدنظر قرار دهند که هر نوع
تغییر کوچیکی دلیل بر اعتیاد نیست گاه دیده می
شود که والدین با شک های بیخودی خود نوجوان را
از خود طرد می کنند مدام لباس های او را می گردند
یا درباره دوستانش تحقیقات افراطی یا دخالت های
بیجا می کنند .والدین باید بدانند که همه چیز باید
با برنامه و صحیح و دوستانه پیش برود نه با جنگ و
دعوا .درباره این نشانه ها اگر همه چیز افراطی بود
مثل پرحرفی های زیاد یا انرژی که قبال از بچه تان
سراغنداشتیدیاحتیافسردگیکهاوپیشترنداشته،
حتما می بایست با یک روان شناس در این زمینه
صحبت کنید و یا با پزشک در میان بگذارید.
-3اشتهای کم یا زیاد
اشتهای زیاد یا کم اشتهایی هم می تواند یکی از
نشانه های اعتیاد در نوجوان باشد ،چراکه نوجوان در
گذشته این نوع رفتارهای غذایی را نداشت و برخی
از مواد اعتیاد آور در مصرف کنندگان موجب ایجاد
اشتهای زیاد و یا برعکس موجب کاهش اشتها می
شوند .باز هم تاکید می شود که همین اشتهای کم
یا زیاد می تواند عللی چون استرس  ،اضطراب و
مشکالت فردی یا حتی افسردگی هم باشد دلیل
نمی شود که هر بی اشتهایی یا پراشتهایی مبنای
اعتیاد داشته باشد می بایست یک بازه زمانی همراه
با تحقیقات دیگر را در نظر داشته باشید.
یکیدیگرازنشانههاییکهبایدبهاعتیاددرنوجوان
شک کرد ،شامل تغییراتی مانند بروز افسردگی یا
پرخاشگری در نوجوان است .نوجوان ما قبل از این
آرام و اجتماعی بود اما بتازگی تغییراتی رفتاری مانند
افسردگی و پرخاشگری در او مشاهده می شود.
حال با توجه به همه این عالئم می بایست خیلی
با دقت و دوستانه رفتار کنید و زمانی که پی به این
مشکل در نوجوان خود بردید ،موارد زیادی را رعایت
کنید مثل اینکه با خشونت وارد نشوید ،سعی نکنید

سیدحسینفداییحسین تاکیدکرد:

لزومتشکیلدبیرخانهتئاترخیابانی
در استان قم

عضو هیئت داوران جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان بر لزوم تشکیل دبیرخانه تئاتر
خیابانی در استان قم تأکید کرد و گفت :این دبیرخانه میتواند جشنوارههای مختلفی
را در موضوعات گوناگون برگزار کند و از این طریق ،توجه به تئاتر خیابانی استمرار داشته
باشد.
سید حسین فداییحسین به ظرفیت تئاتر خیابانی اشاره کرد و گفت :این گونه
از نمایش نیازی به سالن و نور و دکور ندارد و گروههای هنری بدون امکانات خاصی
میتوانند نمایش خود را اجرا کنند که یک مزیت مهم به شمار میرود.
وی ادامه داد :در شرایط فعلی که برای حضور مخاطب در سالن نمایش محدودیت
وجود دارد ،امکان خوبی برای گروههای نمایشهای خیابانی فراهم شده تا با رعایت
فاصلهگذاریبتوانندنمایشخودرادرسطحشهراجراکنند.عضوهیئتداورانجشنواره
تئاتر خیابانی افالکیان یادآور شد :باید خیلی قبلتر از ظرفیت تئاتر خیابانی در قم
استفاده میشد اما حاال که از این ظرفیت برای برگزاری رویداد تئاتر افالکیان با موضوع
دفاع مقدس بهرهگیری شده است ،جای قدردانی از برگزارکنندگان دارد.
تئاتر خیابانی را نباید منحصر به یک موضوع خاص کرد
وی با تأکید بر اینکه تئاتر خیابانی را نباید منحصر به یک موضوع خاص کرد ،افزود:
هر زمان که امکان اجرای نمایش در فضای باز وجود داشته باشد ،میتوان نمایشهایی
متناسب با مناسبتها تولید کرد و اجرای خیابانی داشت.
عضو هیئت داوران جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان بر لزوم تشکیل دبیرخانه تئاتر
خیابانی در استان قم تأکید کرد و گفت :این دبیرخانه میتواند در مناسبتهای مختلف،
جشنوارههایی را در موضوعات گوناگون برگزار کند و از این طریق ،توجه به تئاتر خیابانی
استمرار داشته باشد .فداییحسین با اشاره به اجرای شش گروه منتخب جشنواره
تئاتر خیابانی افالکیان ،گفت :با توجه به اینکه قم شهر مستعدی در هنرهای نمایشی
محسوب میشود ،بنده انتظار داشتم تعداد آثار بیشتری به جشنواره راه پیدا میکرد با
اینکه محدودیتهایی در انتخاب آثار وجود داشت.
وی افزود :بیشتر آثار جشنواره جای کار بیشتری داشت و از کیفیت الزم برخوردار نبود
که باید با یک برنامهریزی بلندمدت ،شرایط را برای ارتقای کیفی گروههای نمایشی فراهم
کرد.عضوهیئتداورانجشنوارهتئاترخیابانیافالکیانتصریحکرد:بیشترنمایشهای
منتخب از نظر نمایشنامه ضعف اساسی داشتند و اگر بعضی اجراها نتوانست انتظار
داوران را برآورده کند به دلیل ضعف جدی در نمایشنام ه بود.
ظرفیت فراوانی برای نگارش متن قوی در موضوع شهدا وجود دارد
فداییحسین با بیان اینکه ظرفیت فراوانی برای نگارش متن قوی به لحاظ موضوعی
وجود دارد ،گفت :در قم نویسندههای توانمندی فعالیت دارند که اگر حمایت شوند،
میتوانندنمایشنامهباموضوعشهدایقمبنویسندوآثاربومیبیشتریخلقکنند.
وی افزود :پیشنهاد میکنم برای سال آینده ،ابتدا گروهها شناسایی شوند و متون
نمایشی در اختیار آنها قرار گیرد و کالسهای آموزشی نیز برای آنان برگزار شود.
عضو هیئت داوران جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان با تأکید بر اینکه برگزاری جشنواره
باید همراه با آموزش باشد ،گفت :تنها مسئلهای که باعث پیشرفت می شود ،رقابت در
عینآموزشاست؛بایددرقالببرگزارینشستهاینقدوبررسی،گروههانسبتبهنقاط
ضعف و قوت خود آگاه شوند.
فداییحسین با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان ،تأکید کرد:
صحبتهای بنده ممکن است انتقادی باشد اما ناامید کننده نیست ،نقدهای بنده از سر
دلسوزی و برای تقویت کیفیت آثار تولیدی است تا انشاءالله در دورههای بعد شاهد تولید
آثار فاخری با موضوع ایثار و شهادت باشیم.
اصغرنوبختعنوانکرد

رویشنسلجدیدهنرجویان تئاترقم
در جشنواره افالکیان

عضو هیئت داوران جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان در رابطه با کیفیت آثار داوری شده
این جشنواره ،گفت :بخشی از آثار این جشنواره را نسل جدید هنرجویان تئاتر قم راهی
جشنواره کرده بودند که به لحاظ درام و کارگردانی و بازیگری رضایتبخش بود.
اصغر نوبخت با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان ،گفت :با توجه به
اینکه فعالیتهای نمایشی از آغاز شیوع کرونا تعطیل شده بود ،برگزاری این جشنواره
توانست شور و نشاط خاصی در میان اهالی تئاتر قم ایجاد کند.
وی با قدردانی از ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم برای برگزاری جشنواره تئاتر
خیابانی افالکیان با موضوع ایثار و شهادت ،گفت :برگزاری اینگونه جشنوارهها برای
یادآوری و نمایش جانفشانیهای شهدای عزیز انقالب الزم و ضروری است.
عضو هیئت داوران جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان در رابطه با کیفیت آثار داوری شده
این جشنواره ،گفت :بخشی از آثار این جشنواره را نسل جدید هنرجویان تئاتر قم راهی
جشنواره کرده بودند که به لحاظ درام و کارگردانی و بازیگری رضایتبخش بود.
نوبخت افزود :موضوع آثار ارزشمند بود اما انتظار میرفت هم متنهای قویتری به
جشنواره برسد و هم آثار بیشتری به محوریت شهدای قم تولید شود.
وی با اشاره به ضعف متنهای نمایشی بخشی از آثار جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان،
گفت :هنرمندان قم از محدودیتهای فعلی برای خود یک فرصت بسازند و با مطالعه
سبک زندگی شهدای قم و رشادت ایثارگران استان در دفاع مقدس ،متنهای قویتر و آثار
باکیفیتتریتالشکنند.عضوهیئتداورانجشنوارهتئاترخیابانیافالکیانخاطرنشان
کرد :در هر صورت با توجه به شرایط کرونایی نمیتوان انتظار بسیاری داشت اما همین که
گروههای نمایشی به بهانه این جشنواره به تولید آثار پرداختند ،ارزشمند است.
 مسئول کمیته مشاور ه و روانشناسی ستاد حوزوی بحران کرونا :

 ۱۰۸هزار مشاوره کرونایی
توسط طالب مشاور انجام شد

با جنگ و دعوا یا حتی طرد نوجوان از منزل عمل
کنید چراکه همه چیز بدتر از این می شود و زمانی که
پی بردید به این مشکل بهتر است با یک روان شناس
و درمانگر اعتیاد صحبت کنید تا به شما در زمینه
همراهی با جوانتان راهنمایی کنند و خدایی نکرده
مشکلی پیشنیاید که دیگر قابل جبرانباشد.
مسئله مهم این است که زمانی با این بحران روبه رو
شدید بدانید تنها شما نیستید که برای فرزندش این
اتفاقات افتاده و خانواده های دیگری هم هستند که
درگیر این مسئله شده اند و سپس اینکه فکر کنید
چطور می توانید نوجوان و جوانتان را از این شرایط
خارجکنید.
اما در زمینه پیشگیری بهتر است از همان زمانی
که بچه دوستان زیادی در دوره نوجوانی پیدا می کند
با او رفیق باشد  ،اینقدر که مسائلش را با شما درمیان
بگذارد تا اینکه از خانه فراری باشد و تنها با دوستانش
صحبتکندیااینکهمدامدرتلفنهمراهوشبکههای
مجازی باشد و به او آموزش دهید که بتواند از خودش
در محیط بیرون از منزل مراقبت کرده و جسم و
روحش را سالمت نگه دارید .خانواده ای که خودش
درگیر سیگار و مسائل دیگر اعتیادی است چطور می
تواند انتظار داشته باشد فرزند سالمی تحویل جامعه
دهد؟
پس اول خود والدین می بایست همه چیز را رعایت
کنند و سپس به فرزندشان آموزش دهند که در
محیط بیرون از خانه از خودش مراقبت کرده و در برابر
هر به اصطالح دوست نمایی که به او تعارف سیگار
یا هر مواد دیگری را می کنند ،بتواند نه بگوید و به
عبارتی مهارت «نه گفتن» را داشته باشد بدون اینکه
تصور کند عزت نفسش پایمال شده است.

مسئول گروه یاوران سالمت روان موسوم بهکمیته مشاور ه و روانشناسی ستاد حوزوی
َ
بحران کرونا گفت ۱۰۸ :هزار و  ۳۹۰مشاوره از سوی  ۳۸۰تن طلبه مشاور درسطح کشور
انجامگرفتهاست.
حجتاالسالم رضا مهکام با ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد از زمان تشکیل آن
تاکنون ،اظهار داشت :گروه یاوران سالمت روان بهطور رسمی از ابتدای شیوع ویروس
کرونا ،با حمایت ستاد حوزوی بحران حوزه علمیه قم و با عنوان کمیته مشاوره بهطور
رسمی ،همه جانبه و عملیاتی کار خود را دربسترهای مختلف خدمت رسانی بهبیماران
کروناییآغازنمود.ویافزود:ازجملهفعالیتهایاینکمیته،میتوانبهتولیدمحتواهای
متناسب با شرایط روانی جامعه ،روحیه و امید بخشی بهبیماران بستری دربیمارستانها و
ی و تلفنی ،آرامسازی بازماندگان داغ دیده و حمایتهای مادی از
منازل بهصورت حضور 
خانوادههاینیازمندداغدیدهومبتالبهکرونااشارهکرد.مسئولکمیتهمشاورهوروانشناسی
ستاد حوزوی بحرانوحوادث غیرمترقبه ،خاطرنشان کرد :درمجموع  ۱۲استان درسطح
کشور دارای نیروی طلبه جهادی برای مشاوره دربیمارستانها جهت مقابله با همهگیری
کرونا هستند که توسط گروه یاوران سالمت روان ،سازماندهی شدهاند ،دربین این استان
ها کردستان و سپس قم بیشترین تعداد مشاور را دارا بودهاند .وی تعداد ویزیتهای صورت
گرفته از سوی مشاوران گروه یاوران سالمت روان بالغ بر  ۱۰۸هزارو ۳۹۰مورد ذکر کرد ،و
گفت :این تعداد مشاوره از سوی  ۳۸۰نفر طلبه مشاور در سطح کشور انجام گرفته است.
مهکام تصریح کرد :براساس آمار ثبت شده و با توجه بهاینکه بیشترین میزان تنیدگی
روحیوروانی دربین بیماران مربوط بهسنین  ۴۰تا  ۶۰سال مشاهده میشود ،تعداد
مشاورههای انجام شده برای بیماران کرونایی دربین این سنین فزونی بیشتری داشت ،اما
میزان اثرپذیری بیماران سنین ۶۰سال به باال درصد نسبتا باالتری را نشان داد.
معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم :

«زنگ شکوفه» پنج شنبه به صدا در میآید

پناهنده معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت :زنگ شکوفهها
ساعت ۹:۳۰صبح روز پنجشنبه در شبکه شاد و تلویزیون به صدا در خواهد آمد.
پناهنده با اشاره به اینکه ثبت نام کالس اولیها و پیش دبستانیها طبق روال هر ساله
صورت میگیرد ،عنوان کرد :پوشش  ۱۰۹درصدی ثبت نام دانش آموزان در این مقطع
را تاکنون داشتیم که اینها ،هم بازماندگان ،هم واجدین شرایط و هم مهاجرین هستند.
معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در خصوص ثبت نام پیش
دبستانیها هم گفت :ثبت نام پیش دبستانیها از تابستان شروع شده و تا پایان هفته
اول مهرماه صورت میگیرد.
پناهندهافزود:مراکزدولتی،غیردولتیوکارشناسانمناطقآمادگیثبتنامرادارندکه
مبلغ ثبت نام برای مراکز دولتی بین  ۶۰۰تا  ۸۰۰هزار تومان است.

اقتصادی5
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یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد؛

کدام عوامل باعث اصالح اخیر شاخص بورس شدند؟

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اصلیترین عوامل تاثیرگذار در اصالح اخیر
شاخص بورس گفت :به نظر میرسد که با توجه به وجود انتظارات تورمی ،بازار
سرمایه گنجایشی برای کاهش بیش از اندازه نداشته باشد.
"احسان عسگری" به ترس فعلی سهامداران از اصالح اخیر شاخص بورس اشاره
کرد و افزود :بازار سهام بعد از نوسان شدیدی که از سال  ٩٩تجربه کرد در نهایت از
خرداد سال جاری وارد مدار صعودی شد و تا ابتدای شهریور ماه به بازدهی حدود
 ۴۰درصدی دست پیدا کرد.
وی اظهار داشت :شاخص بورس بعد از کسب چنین بازدهی برای مدتی وارد
مدار نزولی شد که این امر منجر به نگرانی بسیاری از سهامداران شد ،در حالی که
چنین روندی در بازار طبیعی است و سرمایه گذاران نباید ترسی از اصالح فعلی
معامالتبورسداشتهباشند.
عسگری با تاکید بر اینکه از نظر تکنیکالی هر رشدی در بازار نیازمند اصالح است
وبارهاشاهدچنیناتفاقیدربازارهایمختلفسرمایهگذاریبودهایم،خاطرنشان
کرد :روند اصالحی اخیر بازار سهام همراه با اظهارنظر برخی از مسووالن در

خصوص قیمت گذاری سیمان بود که اعالم کردند تعیین قیمت این کاال باید در
خارج از بورس کاال صورت گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :به دنبال چنین مسایلی ،دوباره موضوع قیمت
گذاری دستوری مطرح شد و این امر سبب نگرانی سهامداران گروه سیمان برای
خروج احتمالی این محصول از بازار و قیمت گذاری آن در خارج از این بورس به
صورت دستوری شد.
وی به تاثیرگذاری موضوع برجام در روند اخیر معامالت بورس اشاره کرد و گفت:
در کنار این موضوع شاهد مطرح شدن دوباره موضوع برجام بودیم که اعالم شد
در این زمینه رایزنی هایی برای بازگشت ایران به میز مذاکرات مطرح شده است.
عسگری با بیان اینکه این خبر قیمت دالر و در کل بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار
داد و به دنبال آن سهام شاخص ساز و دالری محور تحت روند اصالحی شدید قرار
گرفتند ،تاکید کرد :سهامداران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی
بار دیگر به رفتارهای هیجانی روی آوردند و اقدام به شناسایی سود در بازار کردند.
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل موثر که روند این روزهای معامالت بورس

را وارد مدار اصالحی کرده است ،اشاره کرد و گفت :در کنار این مسایل ،ریسک
دیگر بازار ،قیمت کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) است که وابسته به قیمت های
جهانی هستند که روند معامالت بورس را تحت تاثیر خود قرار داد و سبب ایجاد
نوسان در سهام شاخص ساز بازار شدند.
وی اظهار داشت :اگر بازار منطق تحلیل نداشته باشد در بخش خرید و فروش
شاهد وجود هیجان خواهیم بود اما به نظر می رسد این موضوع در بلندمدت
برطرف شود ،چراکه در آینده نزدیک شاهد تعیین تکلیف وضعیت بسیاری از این
ریسک ها در بازار خواهیم بود.
عسگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند اصالحی شاخص بورس تا کجا
ادامه دار خواهد بود ،گفت :به نظر می رسد که با توجه به وجود انتظارات تورمی در
کشور ،بازار گنجایش برای کاهش بیش از اندازه را نداشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :در کنار موضوع انتظارات تورمی ،ارزش دالر
آزاد و نیمایی کاهش زیادی را تجربه نکردند و همچنین قیمت های جهانی غیر از
سنگآهنباثبات نسبیهمراههستند،بههمیندلیلانتظارمیرود کهشرکتها
سودهای بیشتری را در بازار سهام تجربه کنند.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی شهریور ماه ،در انتظار
انتشار عملکرد تولید و فروش شرکت ها هستیم که به نظر می رسد با انتشار آنها
مسیر بازار به سمت تعادل رو به صعود حرکت کند.
عسگری به سهامداران توصیه کرد و افزود :سرمایه گذاران باید به طور حتم برای
سرمایه های خود ارزش قایل باشند و با تحلیل اقدام به خرید و فروش سهام در بازار
کنند ،همچنین سرمایه گذاران نباید به هیچ عنوان وجود صف های خرید و فروش
را مالک سهامداری خود در بازار قرار دهند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،همچنین سهامداران با مبنا قرار دادن سود
سهام شرکت ها و آینده آنها ،سرمایه گذاری در این بازار را مالک تصمیم گیری های
خود برای خرید در بورس قرار دهند.
وی اظهار داشت :سرمایه گذاران و سهامدارانی که دانش الزم را برای سرمایه
گذاری و انتخاب سهام درست در این بازار ندارند ،نباید اقدام به سرمایه گذاری
مستقیم در این بازار کنند بلکه بهتر است با کمک سرمایه گذاری غیرمستقیم از
معامالتهیجانیدورباشند.
عسگری با بیان اینکه توصیه ما به سران اقتصادی کشور مطرح کردن صحبت
های کارشناسانه است ،گفت :اکنون در بازار شاهد مسایلی در خصوص قیمت
گذاری دستوری و خروج برخی از محصوالت از بورس کاال هستیم که بهتر بود این
موضوعات در ابتدا کارشناسی و در نهایت اعالم می شد ،زیرا برخی از این اخبار می
توانند میلیاردها تومان ضرر و زیان را به سهامداران وارد کنند.
اینکارشناسبازارسرمایهگفت:شرکتهاییکهاکنوندرحالعرضهمحصوالت
خوددربورسکاالهستند،شرکتهایسهامیعامهستندبنابراینبایدتصمیمات
به گونه ای باشد که منافع حداکثری تامین شود.

سیدحمیدحسینیفعالاقتصادی:

نبایددربارهعضویتدرشانگهایبزرگنماییکرد
کمرنگ شدن تحریم به رفتار بانکهای چینی و روسی برمیگردد

سیدحمید حسینی گفت :هر چند عضویت ایران در
سازمان همکاریهای شانگهای را به فال نیک میگیرم اما
روند عضویت ما در طول دو سال تکمیل خواهد شد و فعال
اگر این عضویت مواهبی هم داشته باشد نصیب ما نخواهد
شد .
این فعال اقتصادی درگفت وگویی با موضوع اثرات
اقتصادی عضویت در شانگهای برای ایران چیست؟ با اشاره
به اینکه بسیاری از پیمانهای منطقهای در خاورمیانه و
این محدوده بدون کارکرد هستند ،گفت :اصوال خاورمیانه
کمترین پیمان منطقهای را داراست و قدرتهای بزرگ اجازه
به وجود آمدن پیمانهای مهم را بین کشورهای منطقه
ندادهاند.
وی در توضیح این مطلب افزود :پیمان اکو نتوانسته است
نقش مهمی در منطقه ایفا کند و سازمان کنفرانس اسالمی
هم عمال هیچ تاثیر عمدهای در مسایل اقتصادی نداشته
است .ترکیه نیز سازمان دی-هشت را به وجود آورد که
نتوانستتاثیرچندانیبرمعادالتمنطقهبهجابگذارد.
وی با اشاره به سابقه طوالنی درخواست ایران برای عضویت
در این سازمان گفت :همه مراحل برای عضویت ایران طی
شده بود که در زمان ریاستجمهوری محمود احمدی نژاد
اعالم کردند تا زمانی که ایران تحریم سازمان ملل است،
امکان عضویت نیست .پس از آن نیز به دلیل ماجراهایی
سیاسی،تاجیکستانمخالفعضویتمادرپیمانشانگهای
بود اما حاال از پس سال های طوالنی تالش و مذاکره این
اتفاق افتاده است اما همان طور که گفتم عضویت ما به این

معنی نیست که فردا از منافع این پیمان استفاده میکنیم
چون دو سال طول می کشد تا به عنوان عضو اصلی روی ما
حسابکنند.
وی با اشاره به مانور اقتصادی برخی مسوالن بر این پیمان
گفت :کارکرد اولیه این سازمان ،مرتبط با مباحث امنیتی و
مرزی است ،در واقع روسیه با ازبکستان و قرقیزستان این
پیمانراراهانداختندتابحثهایامنیتیخودرادنبالکنند.
باید توجه داشت کشورها تا این لحظه نه منطقه آزاد تاسیس
کردند ،نه بیمه مشترک و نه تعرفه تجاری خاصی را دنبال
کرده اند.
وی ادامه دارد :به همین جهت به نظر میرسد بحث پیمان
شانگهای بیشتر امنیتی است واگر آن را با گروه نفتا و آ.س.آن
مقایسهکنیمعملکردضعیفتریدارد.
وی با اشاره به وضعیت کنونی اعضای این پیمان گفت:
خیلیها با استناد به وضعیت اعضا میگویند خروجی
دیپلماتیک خاصی در پیمان شانگهای نخواهیم داشت .به
هر حال چین و هند از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر
رقیب هستند .در عین حال هند و پاکستان که در حال جنگ
هستند  ،هر دو عضو سازمان هستند.
وی با اشاره به وضعیت افغانستان نیز گفت :در بحث
افغانستان ،موضع ما ممکن است با پاکستان همسو نباشد.
لذانمیشودگفتاینپیمانشانگهایکارکرداقتصادیدارد
و نباید برای نقش آن بزرگنمایی کرد.
او با طرح این موضوع که آیا با عضویت در این سازمان
نقش تحریمها در اقتصاد ایران کمرنگ خواهد شد؟ گفت:

آگهیمزایدهاتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان_ 1600 OHVمدل  _1390به شماره انتظامی 269ج 15ایران 16
مربوط به پرونده کالسه139904030011003719
بموجب پرونده اجرایی کالسه ( 139904030011003719با شماره بایگانی )9903980له :خانم نصیبه عباسی ،با
وکالت معصومه محمودی قم و علیه :آقای مهدی عباسی،با وکالت احمد بهرامی ،مستند 7298تاریخ سند1380/10/07:
دفترخانه ازدواج شماره 32قم ،یک دستگاه خودروی وانت پیکان_ 1600مدل 1390به شماره انتظامی269ج 15ایران16
با مشخصات ذیل واقع در پارکینگ سینا،متعلق به آقای مهدی عباسی بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش میرسد:
مشخصات فنی خودرو براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
خودروی وانت پیکان_ 1600 OHVمدل  1390شماره موتور 11490044686:شماره
شانسی211934BG5AA46NAAA:
وضعیتظاهریخودرو:
موتور وگیربکس دروضعیت خاموش بازدید شد-الستیک های جلو وعقب تقریبا  50درصد-گلگیر جلو سمت راست
تعویض-آثار تصادف وبازسازی از قسمت جلو-سینی جلو تعویض،شاسی خورده است-آثار تصادف سمت چپ بدنه ودرب
سمت چپ خودرو فوق درتاریخ 1399/07/28منقضی گردیده است.
کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای سرهنگ غالمرضا صدفی خودروی مذکور را به مبلغ  570/000/000ریال
(پانصدو هفتاد میلیون ریال معادل پنجاه و هفت میلیون تومان) ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز چهارشنبه 1400/07/14در اداره اجرای اسناد رسمی قم ،واقع
در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم-اداره اجرای اسناد رسمی
قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه  570/000/000ریال (پانصدو هفتاد میلیون ریال معادل پنجاه و هفت میلیون
تومان)شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از
مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز
 965108576100000002171323512006می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی
است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق
ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده
ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد ودر این صورت عملیات فروش
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود در
ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار
براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری
بعداز تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد( .م
الف)14466
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم_مهدی روزخوش
تاریخ انتشار1400/06/30:

یک کارشناس اقتصاد مسکن :

به هر ایرانی ۳هکتار زمین
از مساحت کشور میرسد

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دالالن ،زمینخواران ،رانتخواران و برخی
دستگاههای دولتی زمینهای خوب و خانههای مجلل را احتکار کردهاند گفت :نسبت
جمعیت به مساحت ایران نشان میدهد که به هر ایرانی حدود ۳هکتار زمین میرسد.
ش های متعدد اقتصادی،
علی شماعی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با توجه به چال 
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در چند دهه اخیر ،دولت سیزدهم باید مدیریت زمین
و مسکن را در قالب طرح های جامع به عنوان محل زندگی و کار و تولید به عنوان
بنیادیترین نیاز مردم در اولویت کاری خود قراردهد .مدیریت زمین و تامین مسکن و
محل کار ،اساسی ترین نیاز و بستر ساز آسایش و آرامش خانواده و توسعه فرهنگی و
تمدن ساز است .مسکن خوب و محله پایدار و زیستپذیر زمینههای خودشکوفایی،
آرامش بخش زندگی و پایداری خانواده و بستر ساز ارتقاء فرهنگ و تمدن است.
وی افزود :چالشها و ضرورتهای توجه به مدیریت زمین و مسکن در چند دهه اخیر
در کشورمان افزایش یافته است .سوالی که برای همه مطرح است چرا مسوالن ،دالالن
زمین و امالک ،زمین خواران ،رانت خواران و دستگاههای دولتی این همه زمین و
مسکن خوب و مجلل در اختیار و یا احتکار کردهاند؟ چرا در ایران پهناور که به هر ایرانی
حدود  ۳هکتار زمین از مساحت ایران میرسد ،برخی از جوانان ایرانی یک آپارتمان۷۰
متری نمیتوانند داشته باشند؟ چرا محیط زندگی و کسب و کار مناسب برای همه مردم
فراهم نیست؟ توسعه و پیشرفت پایدار در کشور در گرو دسترسی عادالنه به مسکن،
بستر کار و تولید و معیشت سالم برای همه محقق می شود.
استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره لزوم نوسازی بافتهای فرسوده تصریح کرد :اگر
دولت سیزدهم بتواند یکی از معضالت بزرگ کشور یعنی بافت های فرسوده را حل کند
بزرگترین باقیات الصالحات و تحول و پیشرفت تمدنی را در طول تاریخ ایران انجام داده
است".طبق اصل ۳۱قانوناساسیجمهوریاسالمیایران":داشتنمسکنمناسب،
حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
افزایش نرخ اجارهنشینی از  ۱۸درصد به  ۴۰درصد طی  ۱۰سال
شماعی تاکید کرد :دولت سیزدهم طبق قانون موظف است با رعایت اولویت برای
نیازمندان زمینه های تامین مسکن و اجرای این اصل را فراهم سازد " .در حال حاضر
بی مسکنی و بد مسکنی مردم ،مانع توسعه یافتگی و رنج آور شده است .طی سالهای
 ۱۳۹۰تا ۱۴۰۰سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸درصد به حدود ۴۰درصد
افزایش یافته است .سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سالهای  ۱۳۸۰تا  ۱۴۰۰از
 ۲۱درصد به حدود  ۴۰درصد رسیده است .وی اظهار کرد :اکثر افراد به سن ازدواج
رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن خود هستند .شاخص دسترسی به مسکن که تا
سال  ۱۳۹۰حدود  ۱۲سال بود در حال حاضر به  ۳۴سال رسیده است .یعنی اگر هر
خانوار ۳۴سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند میتواند خانهدار شود.
لزومنوسازیبافتهایفرسودهبهصورتبلندمرتبهسازی
این کارشناس بازار مسکن در بیان سیاستها و راهکارهای مدیریت زمین و مسکن گفت:
وزارت را ه و شهرسازی با هماهنگی شهرداری ها و سایر دستگاهها با توجه به طرح آمایش
سرزمین باید در درجه نخست " توسعه درونی" را مورد توجه قرار دهند .نوسازی و بازآفرینی
بافتهای فرسوده را به اشکال گوناگون بازآفرینی به صورت بلندمرتبهسازی ،آپارتمانی،
ویالیی و انبوهسازی متناسب هر ناحیه و محله شهری شیک و مرتب و منظم با اصول
ً
شهرسازیسالم؛ثانیا«توسعهپیوستهشهری»باایجادشهرکهاومجتمعمسکونیبهصورت
محالت افقی و عمودی شهری که به صورت محله های جدید شهری پایدار و شهرک سازی
پیوستهومنسجمصورتگیرد.شماعیادامهداد:ایجادشهرهایجدیددرمکانهایمناسب
وبویژدرکنارهستههایروستاییبارعایتوتامینزیرساختهایاکولوژیکوتامینخدمات
شهری ساخته شود .بنابراین سیاست ها و الگوی های متنوع مسکن و شهرسازی داخلی
و خارجی بومی شده در چهارچوب طرح آمایش سرزمین اجرا شود .وی با بیان اینکه ایجاد
ت دسترسی عادالنه به محیط کسب و کار برای همه فراهم شود گفت :مهمترین وظیفه
فرص 
دولت وظیف ه توزیع عادالنه مکان کار ،زیرساخت ها و سرمایه تولید و توسعه است ،که در دو بعد
سیاستهای نظارتی و سیاست های پولی ،مالی و درآمدی باید صورت گیرد.
دبیرانجمنصنفیصنایعروغننباتیتاکیدکرد:

ضرورتتعیینتکلیفتخصیصارزبرای
واردات روغن خام

کمرنگ شدن تحریمها در گرو رفتار بانکهای چینی و روسی
و نوع همکاری آنها با ایران است .به نظر نمیرسد چینی ها
کار جدی با ایران داشته باشند .من معتقدم حتی توافقنامه
 ۲۵ساله هم اثری برای ما ندارد اما در قالب پیمان شانگهای
میتوانیم با کشورهای منطقه ،پاکستان ،افغانستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان و سایرین تهاتر کنیم و این مهم
شدنیاست.
حسینی تاکید کرد :اگر هند ،روسیه و چین حاضر باشند
تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرند ،اتفاق مثبتی رخ میدهد
اما بعید میدانم کار جدی و درازمدتی انجام شود.
وی با اشاره به سخنان وزیر خارجه مبنی بر اینکه مردم
آثار عضویت در شانگهای را بر برنامههای اقتصادی خواهند

دید ،گفت :من نمیدانم این تاثیر چیست اما ما از خدا می
خواهیم ایران بین المللی تر شود.
او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد :از این لحاظ
پیمان برای ما مهم است که بزرگترین مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان انرژی در این پیمان حضور دارند .جمعیت
کشورهایعضواینپیمانبرایمااهمیتدارد.اگربتوانیمبه
کریدور شمال-جنوب و راه ابریشم نوین را فعال کنیم  ،اتفاق
خوبی رخ داده است.
او در توضیح این مطلب افزود:در ضمن باید توجه داشت
در منطقه رقابت بین ایران ،ترکیه و اسراییل در جریان است و
همه سعی دارند موضع خود را تقویت کنند تا با خروج آمریکا
ازمنطقه،قدرتمنطقهایشوند.

آگهیمزایدهاتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه سواری پراید  131به شماره انتظامی 892ط 66ایران  16مربوط به پرونده کالسه
140004030011001638
بموجبپروندهاجراییکالسه(140004030011001638باشمارهبایگانی)140001720متعهد:جوادعسگر،متعهد
له :فرزانه اکبری ،شماره سند  4814تاریخ سند 1393/06/28:دفترخانه صادر کننده :دفترخانه ازدواج شماره 40قم
،وطالق شماره 17شهر قم استان قم،یک دستگاه سواری پراید 131به شماره انتظامی892ط 66ایران 16واقع در پارکینگ
سعدی با مشخصات ذیل متعلق به آقای جواد عسگر بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش میرسد:
مشخصات فنی خودرو براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
یکدستگاهسواریپراید 131بهشمارهانتظامی892ط 66ایران_ 16مدل_1396سفید_شمارهموتور135966194m:
شمارهشانسی1049844H411100NAS:
خصوصیابدنه:
باتوجه به بازدید صورت گرفته از وسیله وامعان نظر به مدل وسیله  1396دارای خصوصیات ظاهری شامل:روی گلگیر
جلو چپ و درب جلو وعقب چپ آثار برخورد ونیاز به تعمیر دارد-کیلومتر -107986آج الستیک های حدودا  60درصد
به نظر رسید -در زمان بازدید فاقد ضبط صوت زاپاس وجک و آچار بود-بیمه نامه شخص ثالث بیمه ایران به شماره
 1399/5/1/136/38/216تا مورخ  1400/8/3گزارش گردید.
کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای مجید کوالری خودروی مذکور را به مبلغ 800/000/000ریال (هشتاد میلیون
تومان) ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز شنبه 1400/07/17در اداره اجرای اسناد رسمی قم ،واقع در
خیابان ساحلی (لواسانی) نبش کوچه  -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم-اداره اجرای اسناد رسمی
قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه  800/000/000ریال (هشتاد میلیون تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا
 IR 980100004076013207895693با شناسه واریز  965108576100000002171323512006می باشد و
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف
مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف
مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز
خواهد شد ودر این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی
به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار
و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه
گردد ،مزایده روز اداری بعداز تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول
خواهد شد .الزم به ذکر است که انجام مراحل انتقال اجرایی و تعویض پالک برعهده برنده مزایده می باشد(.م الف)14469
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم_مهدی روزخوش
تاریخ انتشار1400/06/30:

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با اشاره به بالتکلیف ماندن تخصیص ارز برای
واردات روغن خام گفت :چندین ماه از رسوب حدود  ۲۰۰هزار تن روغن خام بخش
خصوصی در بنادر میگذرد ولی هنوز ارزی برای ترخیص آنها تخصیص داده نشده
است« .امیرهوشنگ بیرشک» افزود :تداوم این روند به بی اعتباری واردکنندگان روغن
خام منجر شده و در ادامه تأثیر آن بر تولید روغن نباتی را شاهد خواهیم بود .وی درباره
تبعات ادامه این روند تصریح کرد :ادامه این روند چرخه تأمین واردات روغن خام را دچار
مشکل میکند و برای حفظ آرامش موجود در بازار روغن پیشنهاد میشود که وزارت
جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز روغنهای وارداتی که متعلق به
بخش خصوصی است ،اقدام کنند .دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اظهار
داشت :نباید به بهانههای مختلف بخش خصوصی را از چرخه واردات و تخصیص ارز
روغن خام که مهمترین ماده اولیه در تولید روغن نباتی است ،کنار گذاشت.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون
مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در
پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
 -1رأی شماره  140060330002006241مربوط به پرونده
کالسه  1399114430002003052مربوط به تقاضای آقای قربان
پورعبدالهیدیزجفرزندمحمدعلیدرقسمتیازششدانگقطعهزمین
که در آن احداث بنا شده به مساحت  140مترمربع پالک شماره فرعی
از 2282/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی شماره  28750مورخ  1396/10/30دفتر
خانه  54قم(م الف)10983
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی
و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم
دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه
ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به
اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم
و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور
سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آفتاب یزد)
نوبت اول1400/06/15 :
نوبت دوم1400/06/30 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
مفقودی (نوبت اول)
پروانهبهرهبرداریشرکتتولیدیپالستیکالرحمن
به شماره  4180مورخ  1361 /4/14مفقود گردیده است و از
درجهاعتبارساقطمیباشد.
---------------------------------------مفقودی (نوبت اول)
پروانه بهره برداری شرکت تولیدی پالستیک کامل به شماره
کارت شناسایی 8885مورخ 1361/8/12مفقود گردیده است
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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هشداری به مسئوالن هیئت فوتبال استان قم ؛

مدارس فوتبال محل آموزش
یا کسب درآمد ؟!

ایمان  /رضا ملکی
باگشت وگذاری کوتاه در مدارس موروثه فوتبال والیت درمی یابیم که بعضا
این کالسها برای بعضیها محل کسب درآمد گردیده ونوگالن مستعد و عالقمند
آموزش این رشته زیبا تنها وقتی را تلف کرده وخروجی پایان 18جلسه پایانی برای
آنان فقط و فقط تفریح کردن وبازی در زمین خالصه می شود  .این درحالی است
کهاگربازرسینیباشندکهدرپایاناینکالسهاازنفراتآموزشدیدهتستبگیرند
آنگاه شاهد خواهیم بود که فقط وفقط پول والدین این عزیزان به دور ریخته شده
است.
به عقیده ما هردقیقه و ثانیه این کالسها در قانون محاسباتی خداوند حکیم
محاسبه خواهد شد آنجا که صادقانه کار کرده ایم تا آنجا که فقط در فکر کسب
درآمد از مظلومین نوگل قمی دست در جیب والدین آنها گذارده ایم.برای نگارنده
که بیش از  45سال با فوتبال این شهر زندگی کرده ام جای بسی تاسف میباشد
که نظاره گر حرکت مربیانی هستم که تعدادی بچه دوست داشتنی  4تا  9ساله
را در زمین بازی قرار داده،زمین تمرین را به چهار قسمت تقسیم نموده و تعداد
 100کودک دوست داشتنی را به بازی فوتبال مشغول نموده وخود روی صندلی
در سایه نشسته وبا سرگرم نمودن خود با موبایل شرافت وقداست نام بزرگ مربی
را زیر سوال ببرد.
دکتر باقری مسئول فهیم هیئت فوتبال قم که خود از دل سوختگان و از
فوتبالیستهای زمینهای خاکی منطقه شاه ابراهیم و زند آباد به فوتبال قم معرفی
شده خوب میداند که چگونه با این افراد شیاد می بایستی مبارزه نمود.هشدار
ما به مسئوالن فوتبال دراین خصوص خالصه میگردد که درمحاسبه عدل الهی
زمینهای تمرین و وقتی که مربیان برای یکساعت ونیم تمرین مفید برای نوگالن
درنظرمیگیرندمحاسبهمیگرددصحنهورزشهممحاسبهدارد،یکدقیقهآناگر
برای کودک تلف گردد جوابگوئی سخت را در سرای باقی برای ما به همراه خواهد
داشت.
این انتظار از مسئوالن خدوم هیئت فوتبال میرود تا با نظارت دقیق بر عملکرد
فنی مربیان در مدارس فوتبال و اینکه این عزیزان از لحاظ اخالقی هم مورد وثوق
باشند می تواند ضریب اطمینان را برای خانواده ها فراهم آورد تا با آسودگی خاطر
فرزندان برومند شان را به دست مربیان حاضر در مدارس فوتبال بسپارند.

 شماره 5355ت وچهارم 
سهشنبه-سیام شهریورماه  -1400سال بیس 

عزیزی خادم:

هرنوع تنگ نظری منافع فوتبال ایران را به خطر میاندازد

رئیس فدراسیون فوتبال گفت :همه و بخصوص دولت باید به تیمهای
فوتبال ایران کمک کنند ،زیرا هرنوع تنگ نظری منافع ملی فوتبال ایران را
به خطر میاندازد.
شهاب الدین عزیزی خادم شانزدهمین رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری

اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران که به منظور حضور در
مسابقات جام جهانی فوتسال  ۲۰۲۱لیتوانی به شهر ویلینوس پایتخت
لیتوانیسفرکردهاستدرحاشیهاینمسابقات،مشکالتفدراسیونفوتبال
وهمچنین برنامههای خود را برای توسعه این رشته ورزشی بازگو کرد.

از سوی مسئوالن ورزشی و هیات کشتی استان قم ؛

فرنگیکارانمدالآورقمدرمیادینبینالمللیتجلیلشدند

مدالآوران کشتی فرنگی قم در رقابت های بینالمللی طی مراسمی از سوی مسئوالن ورزشی و هیات کشتی استان
تجلیل شدند .به گزارش اداره کل ورزش و جوانان قم ،آیین تجلیل از مدال آوران کشتی فرنگی استان در رقابت های بین
المللی با حضور روحالله رمضانی معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان قم ،حسن اسحاقی پیشکسوت کشتی و
کادر اجرایی هیات کشتی برگزار شد .در این آیین از مهدی ابراهیمی ملیپوش استان قم در رقابتهای قهرمانی۲۰۲۱
آسیا ،امیر عبدی دارنده مدال طال مسابقات جام قهرمانان ترکیه و محمدجواد رضائی که در مسابقات جام ایوانوویچ
صربستان موفق به کسب مدال برنز شد تجلیل به عمل آمد.
ادارات کل ورزش و جوانان قم موفق درارزیابی
اداره کل ورزش و جوانان استان قم طی ارزیابی وزارت ورزش و جوانان موفق به کسب رتبه اول در سال  ۹۸و کسب رتبه
دوم در سال  ۹۷در بین ادارات تیپ سه ورزش و جوانان سراسر کشور شد .همچنین در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان از
عملکرد ادارات ورزش وجوانان استانها ،در سال های  ۹۷و  ۹۸که جدیدا احکام آنها به ادارات کل تقدیم شد ،اداره کل
ورزش و جوانان استان قم در سال  ۹۸رتبه اول و در سال  ۹۷رتبه دوم را در بین استانها هم گروه خود کسب کرد.
گفتنی است هر ساله مراسمی از سوی وزارت ورزش وجوانان در راستای تجلیل از ادارات ورزش و جوانان در پی کسب
عناوین مذکور برگزار میشد که سال گذشته به علت شیوع ویروس منحوص کرونا امکان برگزاری این مراسم مهیا نشد و
وزارت ورزش و جوانان اخیرا لوح های مربوطه را با امضای وزیر ورزش و جوانان به ادارات برتر استانی تقدیم کردهاست.

شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی
ایران همچنین در بررسی اجمالی از دوران شش ماه صدرات خود بر ریاست
فدراسیون فوتبال گفت :به محض آغاز به کار در فدراسیون فوتبال برنامه
ریزیهایی برای حضور تیم فوتسال در مسابقات جام جهانی فوتسال۲۰۲۱
لیتوانی و مرحله مقدماتی تیم فوتبال بزرگساالن برای مسابقات جام جهانی
قطر صورت گرفت .عزیزی خادم با اشاره به عدم برنامه ریزیها در دوران قبل
از ریاست او؛ از برنامهریزی ضربتی برای برگزاری اردوهای تیم ملی فوتسال
در تایلند؛ بالروس و جزیره کیش که قهرمان سوم جهان و قهرمان آسیا و
از مهمترین افتخارات و مطرحترین جلوه ورزشی است برای حضور در جام
جهانی لیتوانی ۲۰۲۱خبر داد.
رئیس فدراسیون فوتبال از آمادگی ایران برای میزبانی و برگزاری جام جهانی
فوتسال خبر داد و افزود :ایران برای این امر از ظرفیت؛ توانایی؛ اندوختههای
فراوان و از مشتاقان بسیار در حوزه فوتبال و فوتسال برخوردار است.
عزیزی خادم ورزش و به خصوص فوتبال را در عصر کنونی یکی از مبانی
معرفی کشورها در سطح جهان ذکر کرد و افزود :امروزه در فوتبال آموزش؛
دانش؛ اقتصاد و قوانین حقوقی بخشهای جدانشدنی فوتبال است.
عزیزی خادم با اشاره به اینکه فوتبال بانوان چند سالی از رتبه جهانی خارج
شده بود؛ اعالم کرد :فدراسیون فوتبال تالش کرد رتبه فوتبال بانوان را احیاء
کند و براین اساس چندین اردو؛ مسابقه تدارکاتی و برنامه ریزیهایی در این
خصوص انجام شد و گفت :اگر هر قدر تالش و سرمایه گذاری برای ورزش
صورت گیرد نتیجه اش در آینده درخشش نام ایران خواهد بود.
عزیزی خادم از نگهداری تیمهای ملی با مخارج باال خبر داد و گفت :برای
نگهداری این تیمها حمایت و کمکهای مالی دولت احتیاج است و این
حمایت دولتی در همه جای جهان انجام میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال ،ورزش را یکی از مولفههای مهم در دیپلماسی
عمومی و معرفی توان کشور مطرح کرد و ادامه داد :خوشبختانه تیم ملی
فوتبال ایران به جایگاه اول آسیا برگشت و این به آسانی و ساده به دست نیامد.
عزیزی خادم توسعه فوتبال و استعدادیابی را یکی از مهمترین اهداف
فدراسیون فوتبال بعد از فراغت از جام جهانیها ذکر کرد و بر این هدف مهم
فدراسیونفوتبالتاکیدکرد.

انتخابیرقابتهایجهانیکشتیفرنگی؛

پنجکشتیگیرفرنگیکارقمیبهاردویتیمملیامیددعوتشدند
پنج کشتیگیر فرنگیکار قمی به اردوی تیم امید برای انتخابی
رقابتهایجهانیبلگراددرکشورصربستاندعوتشدند.
به گزارش روز دوشنبه کمیته روابط عمومی هیات کشتی استان
قم،اردوی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳سال (امید) برای حضور
در رقابتهای جهانی صربستان روزهای  ۳۰شهریور تا  ۸مهرماه
درکمپتیمهایملیکشتیشهیدحاجقاسمسلیمانیباحضور
 ۴ورزشکار و یک مربی از قم برگزار می شود .اسامی نفرات دعوت
شده اردوی تیم ملی کشتی فرنگی زیر  ۲۳سال (امید) برای
حضور در رقابت های جهانی صربستان از سوی فدراسیون به طور
رسمی اعالم شده که بر همین اساس علی رضا نجاتی در وزن۶۳
کیلوگرم ،محمدجواد رضایی در فضای  ۶۷کیلوگرم ،امیرعبدی
در وزن ۷۲کیلوگرم و صادق عبداللهی در وزن ۹۷کیلوگرم از استان قم به این این اردو دعوت شدهاند .همچنین مهدی
علیزاده پورنیا نیز به عنوان مربی سازنده در اردوی تیم ملی امید کشتی فرنگی کشور حضور خواهد داشت .رقابت های
کشتی زیر ۲۳سال قهرمانی جهان روزهای ۱۰تا ۱۶آبان ماه در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار می شود.

با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان قم صورت گرفت :

بهرهبرداریازاولینسالناختصاصی
ورزش های رزمی

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در مراسم افتتاح اولین سالن اختصاصی
ورزشهایرزمیاستانقمگفت:استانقمهمیشهبهعنوانخاستگاهرشتههای
رزمی کشور مطرح بوده است.
رسول منعم ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح اولین سالن اختصاصی ورزشهای
رزمیاستانقم،ضمنتبریکآغازهفتهدفاعمقدسگفت:باتالشمجدانهکادر
اجرایی هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی یک سالن اختصاصی به فضاهای
اختصاصی هیأتهای ورزشی استان قم اضافه گردید .مدیرکل ورزش و جوانان
استانقمعنوانکرد:قمبا ۴۲سالنیکیازاستانهاییاستکهبیشترینفضای
اختصاصی را در اختیار ورزشهای اختصاصی قرار داده است .وی افزود :استان
قم با توجه به حمایتهای صورت گرفته از طریق مقامات عالی وزارت و مسئولین
استانی و پیگیریهای مؤثر هیأتهای ورزشی و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
استان ،جز یکی از استانهایی میباشد که بیشترین فضای اختصاصی ورزشی
را در اختیار هیأتهای خود قرار داده که این موجب بهبود عملکرد این هیأتها
در کسب عناوین قهرمانی خواهد شد .مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ادامه
داد :استان قم با وجود استعدادهای باال در رشتههای رزمی مانند تکواندو ،ووشو،
کنگ فو و هنرهای رزمی در سالهای اخیر توفیقات زیادی کسب کرده است.
منعم تصریح کرد :استان قم همیشه در کشور به عنوان خواستگاه رشتههای
رزمی مطرح بوده و همچنین در هیأت انجمن ورزشهای رزمی نیز شاهد کسب
توفیقات بسیاری در عرصههای ملی و فراملی بودهایم و در سال جاری با اعزام ۵
نمایندهدرالمپیکوپاراالمپیکعملکرددرخشانیداشتهایم.
نایبرئیس هیات ووشو استان قم خبرداد:

بانوان قم روی سکوی سوم انتخابی
کاتا کوراش قهرمانی جهان
نایبرئیس هیات ووشو استان قم گفت :بانوان قمی با ایستادن در جایگاه سوم
مسابقات کاتا کوراش قهرمانی کشور و انتخابی مسابقات هنرهای رزمی جهان
موفق به کسب مدال برنز این پیکارها شدند.
سمانه سلیمانی اظهار کرد :طبق برنامهریزی انجام گرفته از سوی فدراسیون
ووشو این دوره از مسابقات انتخابی کاتا کوراش قهرمانی کشور برای شناخت
برترینها به منظور حضور در مسابقات هنرهای رزمی جهان به شکل آنالین به
انجام رسید و قمیها سکوی سوم را از آن خود کردند.
وی ادامه داد :کسب مجوز برای حضور در مسابقات هنرهای رزمی ۲۰۲۱
قهرمانی جهان به میزبانی کرهجنوبی موجب رقابت نزدیک ورزشکاران شرکت
کننده در این انتخاب شد و بانوان ورزشکار از استانهای مختلف با بهرهگیری از
فضای مجازی در دو گروه سنی زیر  ۳۰و باالی  ۳۰سال با یکدیگر رقابت کردند.
نایبرئیس هیات ووشو استان قم افزود :فدراسیون ووشو این دوره از مسابقات
را در هر دو بخش آقایان و بانوان برگزار کرد و اتفاق ویژه برای ورزش بانوان قم،
موفقیت خانمها یلدا صمدی و نازنین وثیقی در کسب رتبه سوم و نشان برنز
مسابقات بخش بانوان زیر ۳۰سال بود تا یک موفقیت دیگر در کارنامه سال۱۴۰۰
ووشو قم ثبت شود .وی خاطرنشان کرد :در گروه سنی زیر  ۳۰سال بخش بانوان
تیم سمنان متشکل ازفاطمه فراتی و عسل کالمی در جایگاه نخست ایستاد ،تیم
البرز با ترکیب مهسا صدیقی و مبینا دانشفر نایبقهرمان شد و تیم هیات ووشو
قم با حضور یلدا صمدی و نازنین وثیقی رتبه سوم این دوره از پیکارها را به خود
اختصاص داد .سلیمانی کسب این افتخار را یک دستاورد بزرگ برای ووشو قم
توصیف کرد و ابراز داشت :این تیم با هدایت فاطمه سلیمانی به مصاف حریفان
رفت و در بخش تیمی زنان نیز موفق به کسب مقام سوم شد ،کوراش از جمله
رشتههای زیر مجموعه هیات است که ورزشکاران پرتوانی دارد و در آینده قطعا
شاهد موفقیتهای بیشتردر این رشته خواهیمبود.

ستارهمدانی:سجادیاشتباهنکند

پیشکسوتباشگاهاستقاللگفت:استقاللدرسالهای
اخیر از سوء مدیریت ضربه خورده و وزیر ورزش باید بدون
اشتباه بهترین مدیر را برای این باشگاه انتخاب کند.
ستار همدانی  ،در خصوص آخرین وضعیت باشگاه
استقالل اظهار داشت :حاال که مددی از این باشگاه
جدا میشود ،حمید سجادی وزیر ورزش که خودش
قهرمان ورزشی بوده و خاک این ورزش را خورده باید در
ح را انتخاب کند.
این انتخاب دقت کرده تا گزینه اصل 
هرچند کار مدیر بعدی به دلیل انباشته شدن مشکالت
و بدهیها بسیار دشوار است ،اما اگر مدیریت توانمند که
برای خدمت به باشگاه بیاید و تخصص این کار را هم داشته
باشد انتخاب شود ،میتواند از پس این وظیفه مهم بر آید.
وی افزود :مدیر جدید استقالل باید به معنای واقعی
کلمه و نه در حرف و شعار خادم تیم و مردم باشد .مدیر

مدیر جدید استقالل باید دلسوز واقعی باشد

بعدی استقالل نباید برای کسب شهرت و شناخته شدن
به این باشگاه بیاید که آخر و عاقبت حضور در این تیم برای
شهرت طلبی را دیدهایم.
پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد :امیدوارم مدیر بعدی
آبی پوشان دارای برنامه عملیاتی باشد و البته در حد و
اندازه اداره کردن این باشگاه بزرگ با میلیونها هوادار
باشد .وزیر سابق ورزش در انتخاب مدیران استقالل
اشتباهات زیادی داشت و به غلط به افرادی مسئولیت داد
که تجربه نشان داد توانمندی الزم برای اداره این باشگاه
نداشتند.
مربی و سرپرست سابق آبی پوشان اظهار داشت :وقتی
در  ۴سال دوره وزارت قبلی پنج-شش مدیر میآیند و
میروند ،بدان معناست که انتخابهای درستی انجام
نشده .وقتی عمر مدیریت مدیران کوتاه است به روشنی

روز است که مدیران به درستی انتخاب نشدهاند.
همدانی تصریح کرد :به شخصه در همه این سالها
استقالل را ناکام میدانم و در این ناکامی همه ارکان به
اندازه خودشان سهیم هستند .از وزارت ورزش که انتخاب
میکند گرفته تا مجمع ،هیات مدیره ،مدیران عامل ،کادر
فنی و بازیکنان .به همه آنها میشود نقد وارد کرد.
مربی پیشین آبی پوشان در ادامه بیان داشت :من
به کادر فنی و در راس آنها آقای مجیدی هم نقد دارم.
مجیدی هم مسئولیتهای خود را به عنوان سرمربی به
خوبی ایفا نکرد .همین االن که در شرایط بحرانی هستیم
او کجا است؟ درست در روزهایی که مجیدی باید به عنوان
سرمربی و مسئول فنی حضوری ۲۴ساعته باال سر تیمش
داشته باشد ،خارج از کشور است .این اولین بار نیست که
او درست در روزهایی که باید باشد ،نیست .سرمربی تیم

بایدبیشترازدیگرانمسئولیتپذیرباشد.
وی با اشاره به رسانهای شدن اختالفات بین مدیران
و کادر فنی بیان داشت :این چه کاری بود که اختالفات
داخلی را به رسانهها بردند؟ این کار بسیار زشت بود که چت
شخصی بین مدیرعامل و سرمربی سر از رسانهها و فضای
مجازی در آورد .وقتی اینها که بزرگترهای تیم هستند
اینقدر کم تجربه با مسائل برخورد میکنند وای به حال
بازیکنان که جوان و کم تجربه هستند.
سرپرست سابق آبی پوشان خاطرنشان ساخت :یکی
از نقاط ضعف در مدیریت سالهای اخیر استقالل این بود
که هیچ شرح وظایفی هم برای افراد تعریف نشده بود که
امیدوارم مدیر بعدی به این موضوع دقت کرده و مشخص
شود هر فردی در این باشگاه چه شرح وظایفی دارد و باید
ً
حتما به آن عمل کند.

منصوررشیدی:

مظاهری نباید قراردادش را با استقالل فسخ میکرد
دروازهبان اسبق استقالل گفت:رفتار مظاهری اصال منطقی نیست ،او
اشتباه کرد و نباید قراردادش را با استقالل فسخ میکرد.
منصور رشیدی  ،در خصوص اوضاع احوال و باشگاه استقالل اظهار
داشت :اوضاع خراب است و شرایط استقالل مثل سالهای گذشته به
شکلی است که امیدی وجود ندارد .زمانی که سلطانی فر وزیر بود به
امور استقالل رسیدگی نمیکرد و حتی یک مدیر خوب برای این باشگاه
نگذاشت.
مددی هم از روزی که آمده کار را به شکلی پیش برده که اوضاع استقالل
مثل امروز شده است .ما شناخت کافی روی مددی ندارم ،ولی شرایط،
شرایطخوبینیست.
دروازهبان اسبق استقالل در خصوص اینکه رشید مظاهری بعد از فسخ
قرارداد با این باشگاه حاال با انتشار پست و استوری تمایل خود را برای
بازگشت به این باشگاه اعالم کرده است ،گفت :این رفتار مظاهری اصال
منطقی نیست .او اشتباه کرد و نباید قراردادش را با استقالل فسخ میکرد،

ضمن آنکه کدام تیم مظاهری را با قراردادی که با استقالل داشت جذب
میکند؟ او بدون مشورت با  4مشاور و پیشکسوت قراردادش را با استقالل
فسخ کرده و معلوم نیست هدفش کدام تیم بود.
وی در خصوص اینکه مظاهری اعالم کرده بود با جدایی مددی به
استقالل برمیگردد ،گفت :مگر مظاهری با مددی قرارداد بسته بود؟
مدیران باشگاه یک روز میآیند و یک روز میروند و بازیکن در این تیم
میماند .برای استقالل بد است که یک بازیکن چنین رفتارهایی انجام
بدهد .این تیم  30میلیون هوادار دارد و حاال هم مظاهری رفتارهایی کرده
که امروز به پشیمانی رسیده است.
باید یک مدیر ورزشی خوب برای استقالل انتخاب شود
پیشکسوت استقالل با انتقاد از وضعیت مدیریتی در این باشگاه گفت:
نمیدانم باید این حرف را بزنم یا نه ،ولی خدا آن کسانی را که باعث و بانی
شرایط این روزهای استقالل شدهاند را لعنت کند .این چه بالیی است که بر
سر تیم های بزرگ میآورند .از وزیر ورزش میخواهم یک مدیر ورزشی خوب

فدراسیونجهانیوالیبال:

ایران به سلطنت خود در آسیا ادامه داد

فدراسیون جهانی والیبال با اشاره به قهرمانی بلندقامتان
ایران در آسیا نوشت :ایران سلطه قاره ای را با پیروزی بر ژاپن
افزایش داد.
بیستویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان
آسیا با قهرمانی تیم ملی والیبال ایران و معرفی تیمهای برتر
ت و یکمین دوره
این رقابتها به پایان رسید .در فینال بیس 
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا در ژاپن ،تیم ملی
والیبال ایران به مصاف ژاپن رفت و با برتری ۳بر صفر به عنوان
قهرمانی دست پیدا کرد .این رقابت در سه ست و به ترتیب با
نتایج  ۲۷بر  ۲۵ ،۲۵بر  ۲۲و  ۳۱بر  ۲۹به سود ایران پایان
یافت .فدراسیون جهانی والیبال پس از قهرمانی بلندقامتان

والیبال ایران در آسیا نوشت :تیم ملی والیبال ایران در
رقابت های قهرمانی آسیا تنها در یک ست مقابل چین
بازی را واگذار کرد .والیبال ایران در فینال ژاپن را شکست
داد و قهرمان آسیا شد .صابر کاظمی ارزشمندترین بازیکن
مسابقات بود و تیم ملی والیبال ایران از عنوان قهرمانی خود
در سال  ۲۰۱۹دفاع کرد .با این تفاسیر ایران دوره پادشاهی
خود را افزایش داد و چهارمین عنوان آسیایی خود را با
پیروزی برابر ژاپن کسب کرد .فدراسیون جهان ادامه داد :دو
فینالیستآسیاموفقشدندجوازحضوردرمسابقاتجهانی
 ۲۰۲۲روسیه را کسب کنند .والیبال ایران با این قهرمانی به
سلطنت خود در آسیا ادامه داد.

برای استقالل انتخاب کند .ما مدیرانی مثل دادکان و مصطفوی که ورزشی
باشند نداریم .شنیدهام قرار است آجورلو را به عنوان مدیر انتخاب کنند ،اما
از همین حاال در فضای مجازی مشغول انتقاد از این مدیر هستند .این افراد
باید بگذارند مدیران کارشان را انجام بدهند و تیم را به آرامش برسانند.
نمیتوانم به استقالل با این نفرات امیدوار باشم
رشیدی در پاسخ به این سوال که شرایط این روزهای استقالل را چطور
ارزیابیمیکند،عنوانکرد:استقاللخوبیارگیرینکردهوفرهادمجیدی
کم تجربه عمل کرد .البته مربیگری سلیقهای است ،ولی بازیکنانی که
جذب تیم شدند جوان هستند و یکی دو سال کار دارند .شاید این بازیکنان
در سالهای آینده نفرات خوبی شوند اما امسال نمیتوانند برای استقالل
گرهگشا باشند .مثال علی کریمی دو فصل پیش از استقالل جدا شد اما
دیدید که جانشین خوبی برای وی جذب نکردند .حتی مسعود ریگی هم با
وجود آنکه در حد کریمی نبود ،اما از استقالل رفت ،به این خاطر است که
میگویم نمیتوانم به استقالل با این نفرات امیدوار باشم.

سیاسی7
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احمد شیرزاد :

تنها حرف حساب میتواند مشکل اصالح طلبان را حل کند
یکفعالسیاسیاصالحطلبگفت:متاسفانهجناحاصولگرااستعدادخاصیدر
پیاده کردن افراد از قطار خودشان دارند و هر کسی با کمترین دلخوری کال از حوزه
اعتماد و آشنایی با این گروه حذف است.
احمد شیرزاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،درباره اینکه چه مناسباتی در قدرت
اتفاق میافتد که پس از مدتی افرادی مانند ناطق نوری ،حسن روحانی و علی
الریجانی به سمت جریان اصالحات سوق داده میشوند و اینکه عدهای مطرح
میکنند صادق آملی الریجانی هم پس از استعفای اخیرش از مجمع تشخیص
نظام به سمت اصالحطلبان میل خواهد کرد ،گفت :آقای صادق الریجانی فاصله
فکریاش با مجموعه اصالحات بسیار زیاد است و تفاوت زیادی هم بین علی
الریجانی با صادق الریجانی وجود دارد .این چند برادر هر کدام یک پدیده متفاوتی
برای خودشان هستند و تفاوتهایشان هم بسیار زیاد است .درست است که از
یک پدر و مادر هستند اما تفاوت زیادی باهم دارند و هیچ کدامشان هم اصالحطلب
نیستندکهنزدیکبهاصالحطلبانباشند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی ادامه داد :آقای علی الریجانی آدم
عملگراتر و واقعیتگراتری در عرصه سیاسی کشور نسبت به سایر برادرانش است.
وی یادآور شد :صحبتهایی که از آقای الریجانی در دوره مسئولیتشان شنیدیم
نشاندهنده این است که ایشان در یک حال و هوای متفاوتی سیر میکرد که
صحبتها با اداره صحیح کشور بسیار فاصله داشت .فراموش نمیکنم در حاشیه
جلسات مسئولین قوه قضائیه همیشه ما صحبتهای خیلی نامرتبط سیاسی از
ایشان میشنیدیم که در دوره آقای رئیسی و اژهای اینها بسیار محدود شد.
فکر کنیم روزی علی الریجانی به سمت تمایالت
اصالحطلبانهمیلکنند
شیرزاد افزود :هرچند آقای رئیسی هم کامال در عملکردش خارج از قوه قضائیه
عمل میکرد اما در حرفهایی که میزد سعی میکرد حول و حوش مسئله قضائی
صحبت کند ،اما آقای الریجانی نظرات بسیار تندی را مطرح میکردند که خارج از
وظیفهوعمکلردشانبودبههمیندلیلخیلیتفاوتداردکهفکرکنیمروزیایشان
بهسمتتمایالتاصالحطلبانهمیلکنند.
ن اینکه شخصیتی مانند آقای ناطق نوری با آقای آملی الریجانی بسیار
وی با بیا 
تفاوت دارند ،گفت :شخص آقای ناطق نوری کامال بر مدیریت کشور اشراف دارند
و یک انسان عملگرا و واقعیتگرا بودند و هستند اما ما این خصوصیات را در آقای
آملیالریجانیکمترمشاهدهمیکنیم.
این نماینده مردم در ششمین دوره مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد:
متاسفانه جناح اصولگرا استعداد خاصی در پیاده کردن افراد از قطار دارد و هر
کسی با کمترین دلخوری کال از حوزه اعتماد و آشنایی با این گروه حذف است و این
امر بد است زیرا هاضمه بسیار محدود و اندک این جناح را نشان میدهد و باید گفت
که جریان اصولگرایی در درازمدت با این نوع عمکلرد راه به جایی نخواهد برد ،در
صورتی که اگر بتواند هاضمهاش را بزرگتر کند و طیفهای گستردهای را اگر نگوییم
جزی از خودش کند ،الاقل در کنار خودش قرار دهد ،بسیار موفقتر خواهد بود
این فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ به سوالی دیگر مبنی ب ر اینکه آیا امکان
دارد اتاق فکری با حضور آقایان ناطق نوری ،خاتمی ،برادران الریجانی ،روحانی
و عبدالله نوری برای برونرفت از مشکالت موجود تشکیل شود ،اظهار داشت:
این گفته خیلی ایدهآل است ،حتما مشاهده کردهاید طرفداران فوتبال روی کاغذ
برای خودشان یک تیم جهان مینویسند و در آن بهترین بازیکنان را از سرار کشور

ً
ً
میگذارنداما؛اوالهرگزچنینتیمیتشکیلنمیشود،ثانیااگرتشکیلشودخوب
بازی نمیکنند؛ چراکه انسجام و هماهنگی الزم را ندارند.
ویتاکیدکرد:شخصیتهاییکهگفتهمیشودهمگیدرجایخودشانمحترم
هستنداماآیامیتوانندکنارهمبشینندوهمفکریکنند؟آیامیتوانندازیکجایی
شروع به حل موضوعات و معضالت کنند تا به راهحل برسند؟ من به شخصه بسیار
بعیدمیدانم!
اشخاصی که جزو سرمایههای کشور هستند
نباید از دستشان بدهیم
این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :چه خوب است که ما ذهنمان را
یک مقداری اصالح کنیم و تنها به این فکر نکنیم که معممیم برای مشکالت کشور
راهحلپیداکنند،البتهایناشخاصسرمایههایاجتماعیماهستندومتاسفانهما
بسیار زود افراد را کنار میگذاریم .اما به اعتقاد من بهترین کارکرد این افراد میتواند
در حوزههای حاشیه تصمیمگیری و تصمیمسازی باشد ،گاهی اوقات این افراد
میتوانند مشاوران ،سخنرانان و نصحیتکنندگان خوبی باشند و در حوزههایی
باشند که به صورت محدود هم شاید بتوانند با هم همکاری کنند.
شیرزاد افزود :اشخاصی زیادی جزو سرمایههای کشور هستند حتی آقای صادق
الریجانی هم به نوعی جزو سرمایههای اجتماعی کشور محسوب میشوند؛ زیرا
پرورش کسانی که تجربهای از مدیریت هم داشتند ،ولو با تجربه منفی تربیتشان
سرمایهوامکاناتمیخواهدبنابرایننبایدازدستشانبدهیم.
وی ادامه داد :اگر درگیر کارهای تصمیمگیری و تصمیمسازی در امور مهم

باشید ،خواهید دید جلساتی که همه بتوانند حرفشان را بزنند و نتیجهگیری هم
شود ،ادارهاش بسیار سخت است و مهارت فوقالعاده زیادی میخواهد و کسی را
میخواهد یک سرو گردن باالتر از حضار و شرکتکنندگان باشد ،بله افراد میتوانند
خوشفکر باشند و به صورت انفرادی هم حرفهای قشنگی بزنند اما باید دید اگر
توگو کنند؟ بنابراین از نظر من واقعیت این
دور هم بنشینند میتوانند با هم گف 
استمقدارینبایدخیلیامیدداشتهباشیمتاحتماچنیناتفاقیبیفتد.
درشرایطفعلیمجموعهاصالحطلبانخیلیبهحسابنمیآیند
ن سوال که با
این نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسالمی در پاسخ به ای 
توجه به اینک ه حاکمیت یکدست شده و امکان دارد به جریان اصالحات دیگر
فرصتی برای حضور در عرصه سیاسی داده نشود ،از ضرورت گفتوگو بین این
جریان با هسته سخت قدرت و حاکمیت صحبت میشود ،چقدر نیاز است این
گفتمانصورتگیرد،گفت :معتقدمدرشرایطفعلیمجموعهاصالحطلبانخیلی
بهحسابنمیآیندالبتهکهاصالحطلبانتاثیرگذاربودندوجهتگیریهایقاطعی
را در سال های  ۹۶ ،۹۴ ،۹۲و خرداد  ۷۶داشتند ،در مجالس دهم و ششم هم
تاثیرگذار بودند اما در حال حاضر به دلیل شکست سختی که در انتخابات اخیر
داشتیم؛ اگرچه شکست جوانمردانه نبود اما شکست ،شکست است و برای همین
حرفهایشانمتاسفانهخیلیبهحسابنمیآید.
وی ادامه داد :حال ممکن است از سمت اصالحطلبان تمایل به گفتوگو
باشد ،اما از آن سمت پذیرش برای گفتوگو نیست ،بنابراین معتقدم فعال موضوع
گفتوگو با توجه به موضعی که در قدرت دارند ضرورتی ندارد چرا که به هر حال این
گفتوگوها احتیاج دارد توافق از دو سمت باشد.
شیرزاد افزود :این امکان وجود دارد که کسانی که در موضع قدرت نشستند،
طرف مقابل را صدا بزنند و بپرسند که چه میخواهند اما فعال چنین ارادهای
نیست .این فعال سیاسی اصالحطلب یادآور شد :معموال کسانی که از جریانات
مقابلخودشاننظرخواهیداشتند،بسیارنتایحخوبیگرفتند.
وی اظهار داشت :اما هنگامی که به حرف دوستان خود توجه نمیکنند نباید
توقع داشته باشیم به حرف مخالفان خودشان اهمیت دهند .تجربیات دیگران
اهمیت این موضوع را نشان داده است وقتی بعضیها در قدرت قرار گرفتند ،سر
تواضع نسبت به مخالفانی که زمین خورده بودند و از دور قدرت خارج شده بودند
فرود آوردند و در واقع برای اداره امور از این در وارد شدند ،نتیجه گرفتند .اما در حال
حاضر چنین مقبولیتی وجود ندارد و نمیخواهند این کار را انجام دهند بنابراین
تنها قدرتی که داریم صحبت با جامعه مدنی و بیان کردن مشکالت و معضالت در
عرصهعمومیوهمچنینارائهراهحلهاوانتقادهایدرستدرهمینفضاهااست.
شیرزاد خاطرنشان کرد :هنگامی که مجموعه اصالحطلبان فقط بخواهند در
ً
هر موضوعی موضع منفی بگیرند و غر بزنند طبیعتا تاثیرگذار نخواهد بود ،اگر
اصالحطلبانمیخواهندحرفهایتاثیرگذارداشتهباشند،بایدواقعاهرموضوعی
را در جای خودش تائید و نقد کنند اگر این دو با هم نباشد نتیجه خوبی به بار
نمیآید در نتیجه حرف آدم هم شنیده نمیشود.
وی ادامه داد :به اعتقاد من اگر فردی از مجموعه مدیران فعلی جناح اصولگرا
کارش را خوب انجام میدهد و حرف درست میزند حتما باید تائید کرد و اگر فردی
هم بود که حرف نادرست میزد ،باید قاطعانه به او انتقاد کرد.
این فعال سیاسی اصالحطلب در پایان تاکید کرد :من فکر میکنم در حال حاضر
هیچ عامل قدرتی ،به جز حرف حساب نمیتواند مشکل ما را حل کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

آمریکا تحریمها را به شیوه عملی و قابل راستی آزمایی لغو کند

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره
بهشکستسیاستفشارحداکثریآمریکاعلیهایرانتصریح
کرد :زمان آن فرا رسیده که ایاالت متحده سیاست های غلط
خود را اصالح کرده و همه تحریم ها را به شیوهای عملی ،موثر
و قابل راستی آزمایی لغو کند.
محمد اسالمی روز دوشنبه در شصت و پنجمین کنفرانس
عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین بیان داشت:
برنامه جامع اقدام مشترک که با هدف رفع موانع پیشرفت
توسط جمهوری اسالمی ایران توافق گردید یک نمونه بارز از
حسن نیت جمهوری اسالمی ایران است که ایاالت متحده
آمریکا با بی توجهی کامل نه تنها به آن عمل نکرد بلکه با
بکارگیریسیاستهاییکجانبهگرائیمفادبرجاموقطعنامه
 2231شورای امنیت سازمان ملل را نقض نمود و از آن خارج
شد .سیاست به اصطالح "فشار حداکثری" نیز به شکست
انجامید و دولت آمریکا راهی ندارد به غیر از اینکه اعتیاد خود
به تحریم های یکجانبه را ترک کند و به قوانین بین المللی
احترامبگذارد.
وی افزود :در این زمینه ،تنها پس از حدود دو سال و نیم
از گسترش مداوم تحریم های فراگیر اقتصادی توسط ایاالت
متحده و عدم انجام اقدامات عملی از سوی سه کشور اروپائی
و اتحادیه در اجرای تعهدات خود ،مجلس شورای اسالمی
ایران در دوم دسامبر  2020قانونی را تصویب کرد که بر
اساس آن ،دولت موظف شد در صورت تداوم عدم پایبندی
مشارکت کنندگان توافق ظرف دو ماه پس از الزم االجرا شدن
قانوناجرایکلیهفعالیتهایراستیآزماییونظارتفراتراز
موافقت نامه جامع پادمان در ایران را متوقف نماید.
متن کامل سخنرانی رئیس سازمان انرژی اتمی از این قرار
است.

آقای رئیس،مدیرکل ،عالیجنابان ،خانم ها و آقایان،بسیار
خوشبختم که به عنوان رئیس جدید سازمان انرژی اتمی
ایران،درشصتوپنجمیننشستسالیانهآژانسبینالمللی
انرژی اتمی حضور دارم آقای رئیس ،انتخاب جنابعالی را
به ریاست این گردهمائی با اهمیت تبریک عرض می کنم.
برای صرفه جوئی در زمان ،نسخه کوتاه سخنرانی خود را ارائه
نموده و متن کامل ،متعاقبا توزیع خواهد شد.
آقای رئیس،روند غیرقابل اجتناب و تقاضای روزافزون
انرژی که برای توسعه پایدار یک الزام جدی به شمار می
رود ،با چالش هایی روبروست و جامعه جهانی می بایست
با گامهای دسته جمعی به مشکالت پیش رو در این زمینه
رسیدگینماید.
آژانس ،بر اساس اساسنامه خود موظف به یاری رساندن
بدونتبعیضبهکشورهایعضو،درتوسعهبهرهبرداریصلح
آمیز از انرژی هسته ای می باشد .با توجه به نیازها و اولویت
کشورها ،آژانس همچنین می بایست نسبت به تقویت حوزه
هایهمکاریفنی مبادرتورزدوبرایناساس،به کشورهای
عضو در رسیدن به اهداف توسعه پایدار از طریق توزیع دانش،
تجربه و انتقال فن آوری و تجهیزات ،بدون هرگونه تبعیض و
سیاسیکاری،مساعدتوهمراهینماید.
ن نیت ایران است
برجام یک نمونه بارز از حس 
عالیجناب؛برنامه جامع اقدام مشترک که با هدف رفع
موانع پیشرفت توسط جمهوری اسالمی ایران توافق گردید
یک نمونه بارز از حسن نیت جمهوری اسالمی ایران است
که ایاالت متحده امریکا با بی توجهی کامل نه تنها به آن
عمل نکرد بلکه با بکارگیری سیاست های یکجانبه گرائی
مفاد برجام و قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل
را نقض نمود و از آن خارج شد .سیاست به اصطالح "فشار
حداکثری" نیز به شکست انجامید و دولت آمریکا راهی ندارد
به غیر از اینکه اعتیاد خود به تحریم های یکجانبه را ترک کند
و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.
در این زمینه ،تنها پس از حدود دو سال و نیم از گسترش
مداوم تحریم های فراگیر اقتصادی توسط ایاالت متحده
و عدم انجام اقدامات عملی از سوی سه کشور اروپائی و
اتحادیه در اجرای تعهدات خود ،مجلس شورای اسالمی
ایران در دوم دسامبر  2020قانونی را تصویب کرد که بر
اساس آن ،دولت موظف شد در صورت تداوم عدم پایبندی
مشارکت کنندگان توافق ظرف دو ماه پس از الزم االجرا شدن

قانوناجرایکلیهفعالیتهایراستیآزماییونظارتفراتراز
موافقت نامه جامع پادمان در ایران را متوقف نماید.
آقای رئیس؛اکنون زمان آن فرا رسیده که ایاالت متحده
سیاست های غلط خود را اصالح کرده و در ابتدا همه تحریم
ها را به شیوه ای عملی ،موثر و قابل راستی آزمایی لغو کند.
حضار گرامی؛جناب آقای آیت الله دکتر سید ابراهیم
رئیسی،رئیسجمهورمحترمجمهوریاسالمیایران،اعالم
کرده اند که دولت خواهان مذاکرات نتیجه محور ،با هدف
برداشته شدن فشارها و تحریم های ناعادالنه علیه ملت ایران
است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی از سیاسی کاری
بپرهیزد
آقای رئیس؛ایران همواره با آژانس همکاری کرده است،
در عین حال الزم است که آژانس بین المللی انرژی اتمی از
سیاسی کاری بپرهیزد و استقالل ،بی طرفی و حرفه ای بودن
خود را حفظ کند.
همانطورکهدرچندینتصمیموقطعنامهمصوبکنفرانس
عمومی بیان شده است ،حمله به تاسیسات هسته ای که
برای اهداف صلح آمیز استفاده می شود ،مغایر با قوانین بین
المللی است و کلیه حمالت مسلحانه به تاسیسات هسته
ای دارای کاربرد صلح آمیز ،باید به صراحت ممنوع شود.
متأسفانه بی عملی سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی
اتمی در برخورد با اقدامات تروریستی علیه تاسیسات صلح
آمیز هسته ای ،متجاوزان را تشویق به ادامه و حتی نقض
اساسی ترین و بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل و منشور
سازمان ملل متحد کرده است .بسیار ضروری است که آژانس
ً
فورا به این موضوع توجه کند تا هم از تاسیسات هسته ای
در برابر چنین اقدامات یا تهدیدهایی محافظت نماید و هم از
اعتبارخودصیانتکند.
ما خواستار اجرای کامل ماده ششم ان.پی.تی هستیم
آقای رئیس؛ما اعتقاد راسخ داریم که راه حل اصلی
برای تهدیدهای موجود ناشی از سالح های هسته ای،
خلع سالح هسته ای کامل و قابل راستی آزمایی است .ما
خواستار اجرای کامل ماده ششم ان.پی.تی هستیم و از
اینکه کشورهای دارای سالح هسته ای بر حفظ زرادخانه
ها و سیستم های انتقال خود مصمم هستند و برخی از آنها
به طور جدی به دنبال بروزرسانی آنها می باشند ،عمیقا ابراز
تاسفمیکنیم.

ایران به عنوان مبتکر ایجاد منطقه عاری از سالح هسته ای
در خاورمیانه از سال  ،۱۹۷۴نگرانی جدی خود را از برنامه
هسته ای مخفی نظامی رژیم صهیونیستی بیان می دارد.
متأسفانه ،علی رغم تصویب قطعنامه کنفرانس بازنگری
 NPTدر سال  ۱۹۹۵و همچنین برنامه های اقدام بعدی
آن در سال های  ۲۰۰۹و  ،۲۰۱۰این رژیم هنوز فعالیت ها
و تاسیسات هسته ای خود را ذیل موافقتنامه جامع پادمان
آژانس قرار نداده ،اقدامات تروریستی خود علیه تأسیسات
صلح آمیز هسته ای را ادامه داده ،دانشمندان هسته ای را
ترور نموده و بدین طریق ،ثبات و امنیت منطقه و یکپارچگی
و اعتبار  NPTو آژانس بین المللی انرژی اتمی را به خطر
انداختهاست.
نمایندگان محترم؛ایمنی هسته ای همیشه جزو اولویت
های ما بوده و از اینرو ،برای تقویت مقررات ایمنی مرتبط
اهمیت زیادی قائل هستیم .جمهوری اسالمی ایران مجددا
تأکید می کند که مسئولیت ایمنی و امنیت هسته ای به طور
کامل بر عهده دولت های عضو است.در مورد امنیت هسته
ای ،معتقدیم اقدامات اتخاذ شده نباید مانع همکاری بین
المللی در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای شود و
مسئولیتهایتعیینشدهآژانسراذیلبرنامههمکاریفنی
تضعیفکند.
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران دچار توقف
نمیشود
آقای رئیس،در خاتمه ،امیدواریم به روزی برسیم که شعار
"استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه و سالح
هسته ای برای هیچ کس" در سراسر جهان رسمیت یافته و
محقق گردد .تحقق این پیام ،نقش انرژی هسته ای در ایجاد
صلح ،سالمتی و رفاه در سراسر گیتی را برجسته نموده و
بدان شتاب بدهد.همچنین می خواهم به این نکته اشاره
کنم که ایران مهد تمدنها و کشوری دوستدار صلح است که
به لحاظ تاریخی به فن آوری و علوم در سراسر جهان یاری
رسانده است .در این چارچوب ،ما برای دنبال نمودن فعالیت
ها و برنامه هسته ای کامال صلح آمیز خود مصمم هستیم و
همانگونهکهتوسطرئیسجمهورکشورمان،درطینشست
سران شانگهای در  ۱۷سپتامبر  ،۲۰۲۱بیان گردیده "هیچ
موضوعی نمی تواند فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران
را که در چارچوب مقررات بین المللی انجام می شود ،دچار
توقفنماید".

رسول منتجب نیا :

بی توجهی به شایسته ساالری بزرگترین ضربه به نظام است
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت :وقتی همه مدیران با
تجربه برکنار شوند ،کارشناسان فرصت طلب و هفت خط دور
مسووالن را می گیرند.
حجت االسالم و المسلیمن رسول منتجب نیا در گفت و گو
با ایسنا ،با بیان اینکه یکی از ایرادهای اساسی مدیریت کشور
این است که با تغییر راس یک قوه همه مسووالن باید تعویض
شوند ،اظهار کرد :بدتر هم این است که همه مسووالن قبلی به
قصور ،تقصیر ،کم کاری و ناکارآمدی متهم می شوند .این کار
از هر رئیس جمهوری سربزند ،چه خاتمی چه احمدی نژاد چه
روحانییارئیسینامطلوب،غلطوغیرمنطقیاست.
وی ادامه داد :نوعا مسووالن مخصوصا روسای قوا وقتی سر
کارمی آیند به اصطالح صفر کیلومتر هستند و اینگونه نیست
قبال دوره های مدیریت دیده باشند .بعضی از آنها یک روز هم

کار اجرایی نکردند و مسووالن با تجربه چون با دولتهای گذشته
همکاریکردند،کنارگذاشتهمیشوند.کسانیهمکهبهعنوان
مدیر دعوت به کار می شوند عموما تجربه کافی ندارند ،زیرا به
جای تکیه بر تجربه و تخصص ،افراد براساس مسائل جناحی
و باندی انتخابی می شوند .وی گفت :در این شرایط میدان
برای کارشناسان فرصت طلب فراهم می شود .این افراد در همه
دولت ها حضور دارند و مدیر اصلی همین کارشناسان سابقه
دار ،فرصت طلب و هفت خط می شود نه مدیرکل معاون یا وزیر.
شعار فراجناحی بودن دولت در انتخاب استانداران
مدنظرقرارگیرد
منتجبنیاگفت:نتیجهاینرونداینمیشودکهدولتجدید
همه تجارب موفق یا ناموفق  ۸سال قبل خود را کنار می گذارد
و از صفر شروع می کند .به عنوان مثال وقتی آقای هاشمی

شاهرودی رئیس قوه قضاییه شد ،گفت ویرانه ای تحویل گرفته
است .آملی الریجانی که آمد گفت قوه قضاییه وضع خرابی دارد
و رئیسی هم گفت این قوه باید متحول شود .اینها نشان می داد
که شایسته ساالری و تخصص گرایی در نظام حاکم نیست که
هر مدیر دنبال شروع کار از صفر است .به نظر من این بزرگترین
ضربه به نظام است .این فعال سیاسی با بیان اینکه در دولت
احمدی نژاد از معاون رئیس جمهور تا بخشدار و دهدار عوض
شدند ،گفت :این یک روند بسیار غلط است که اینگونه همه
مدیران جابجا می شوند و تا این روند اصالح نشود ،کشور هم
اصالح نمی شود و شعارهای که داده می شود محقق نخواهد
شد ،زیرا در نبود مدیران با تجربه و دلسوز ،عده ای فرصت طلب
دور مسووالن را می گیرند و در گوش آنها حرفهایی می زنند و
مسیر را عوض می کنند و در نتیجه برخی شعارها داده می شود

که کارشناسان هم به آنها می خندند .وی تاکید کرد :مدیران
باید براساس شایستگی انتخاب شوند .رئیس جمهور شعار
فراجناحی بودن را مطرح کرد ،بنابراین نباید اصال به جناج چپ
 ،راست و میانه توجه کند ،بلکه مدیران براساس تجربه تخصص
و مهارت انتخاب کند البته من معتقدم این مورد درباره کابینه
رعایت نشد ،اما در مورد انتخاب استانداران باید مدنظر قرار
بگیرد تا استاندارن موفق دولت قبل برکنار نشوند .نباید کسانی
انتخاب شوند که کارنامه موفقی ندارند اما از جناح خودی
هستند .همچنین مدیرانی باید انتخاب شوند که متعهد بودند
و دلسوز کشور باشند و دنبال منافع شخصی نباشند .البته به
این مالک ها در دولتهای گذشته کمتر توجه شد و ظاهرا در
این دولت همینگونه است و شایسته ساالری به حداقل رسیده
است.

محسنپاکآییندیپلماتپیشین:

سیاست نگاه به شرق به معنای عدم
همکاریباسایرکشورهانیست

یک دیپلمات پیشین با بیان اینکه اتخاذ سیاست رویکرد به شرق به معنای
عدم همکاری با دیگر نقاط جهان نیست ،گفت :کشورهای غربی اگر خصومت
خود علیه ایران را کنار بگذارند و بخواهند در چارچوب احترام متقابل رفتار کنند،
میتوانیممناسباتخوبیباآنهاداشتهباشیم.
محسن پاکآیین با اشاره به پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان
همکاریهای شانگهای گفت :عضویت ایران به عنوان کشور مهم در منطقه
غرب آسیا با منابع غنی طبیعی ،جمعیت زیاد و قدرت ثباتسازی در حوزه
امنیتی و دارا بودن منابع غنی نفت ،گاز و معادن برای سازمان همکاریهای
شانگهایهمبسیارمهماست.
سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان افزود :این بدان معناست که
دوطرفدارایمنافعمتقابلهستندهماعضایسازمانهمکاریهایشانگهای
میتوانند از عضویت ایران استفاده کنند و هم ما میتوانیم از حضورمان در
سازمانشانگهایبهرهمندشویم.
پاکآیین عنوان کرد :سازمان همکاریهای شانگهای دارای ماهیت امنیتی
است .در عین حال امروز امنیت ارتباط مستقیم با موضوع اقتصاد دارد و سرمایه
جایی میرود که امنیت وجود داشته باشد و امنیت معموال حامی و حافظ سرمایه
است.
وی تصریح کرد :توانایی ایران و مواضع قوی ایران در استقرار صلح و امنیت
در منطقه و به خصوص در آبهای آزاد خلیجفارس و دریای عمان برای انتقال آزاد
انرژی نکات مهمی است که مورد توجه کشورهای عضو شانگهای قرار دارد.
کارشناس ارشد مسائل راهبردی بیان کرد :عالوه بر این مبارزه قوی ایران با
تروریسم و قاچاق مواد مخدر از عوامل ثباتساز در منطقه است که میتواند به
پیشرفتهمکاریهایاقتصادیکمککند.
پاکآیین ادامه داد :کشورهای عضو شانگهای نیز در حوزههای مختلف
میتوانند برای ایران حائز اهمیت باشند .در حوزه تجاری ایران میتواند بازار
تجاری خوبی برای این کشورها باشد و این کشورها در عین حال میتوانند وارد
کننده کاالها و صادرات ایران باشند .به همین دلیل کاهش تعرفههای تجاری
و گمرکی از مسیر امضای انعقاد قرارداد ترجیحی بین کشور بسیار مهم است.
وی اضافه کرد :اگر قرارداد ترجیحی بین ایران با این کشورها منعقد شود،
همکاریهایتجاریطرفینافزایشپیدامیکندوکاالهارقابتیترمیشوندوبه
همین دلیل قیمت آنها هم کاهش پیدا میکند و میتوانند بهراحتی هم در ایران
هم در کشورهای عضو شانگهای در دسترس مردم قرار گیرند.
این دیپلمات پیشین خاطرنشان کرد :در ارتباط با بحث انرژی کشورهای عضو
شانگهای ،کشورهای مهم مانند چین و هند وارد کننده نفت هستند ،پاکستان
نیاز به گاز ایران دارد و به دنبال این است که خط لوله گاز با ایران احداث کند و از
آنجا حتی به هند هم صادر کند بنابراین آنها طالب انرژی ایران هستند.
پاکآیین اظهار کرد :ایران عالقهمند است از سرمای ه کشورهایی مانند چین،
هند و روسیه استفاده کند این کشورها سابقه سرمایهگذاری در ایران دارند.
هندیها در منطقه چابهار و چینیها هم در پروژههای داخل ایران و روسیه هم
در بخشهای نیروگاهی در ایران سرمایهگذاری کردهاند.
وی گفت :ایران برای اجرایپروژههای اقتصادی خود به این سرمای ه این نیاز
دارد بنابراین میتواند از سرمایههای این کشورها استفاده کند و در عین حال
میتواند از این کشورها انتقال تکنولوژی هم داشته و نیازهای خود را تامین کند.
سفیر پیشین ایران در زامبیا ،ازبکستان ،تایلند و جمهوری آذربایجان اضافه
کرد :در کنار اینها موقعیت خاص ترانزیتی ایران به عنوان پل اتصال شرق آسیا،
غرب آسیا و خود آسیا ،اروپا و آفریقا بسیار برای کشورهای عضو شانگهای برای
دستیابی به آبهای گرم خلیجفارس و دریای عمان بسیار حائز اهمیت است.
پاکآیین ادامه داد :چنانچه بتوانیم برخی از مسیرهای ترانزیتی را ایجاد،
احداثوتکمیلکنیمموجبخواهدشدهمهمکاریهایتجاریصورتبگیرد
و هم درآمد حاصل از ترانزیت کاال بهرهمند شویم.
وی یادآورشد :به عنوان مثال احداث خط آهن رشت -آستارا بسیار مهم و تنها
نقطه تکمیل نشده از کریدور شرق به غرب است و چنانچه این نقطه تکمیل و
متصل شود ،تجارت ما با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز افزایش پیدا
میکند و کشورهای شانگهای هم میتوانند از این مسیر ریلی استفاده کرده و
محصوالت خود را سریعتر و با قیمت مناسبتر به بندرعباس برسانند.
معاون پیشین فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی گفت :بنابراین در
حوزههایی که عنوان شد تجارت ،ترانزیت و انرژی بسیار مهم است و حوزههای
دیگر مانند گردشگری و درآمدی که از آن حاصل میشود میتواند برای طرفین
حائزاهمیتباشد.
پاکآیین بیان کرد :البته همه این موارد در سایه برنامهریزی و اجرای پروژهها
محقق میشود ما باید از همین امروز بهدنبال این باشیم که پروژههایی را در
حوزههای مختلف اقتصادی تعریف و سعی کنیم در چارچوبهای روابط دو یا
چند جانبه با کشورهای عضو شانگهای وارد گفت وگو شویم و پروژهها را اجرایی
کرده تا بتوانیم از امتیاز عضویت در سازمان شانگهای استفاده کنیم.
وی درباره فرآیند مدت زمان به عضویت درآمدن ایران در سازمان همکاریهای
شانگهای گفت :اینطور که گفته شده این روند ،بحثهای فنی و حقوقی دارد که
ً
معموال بین یک تا دو سال طول میکشد.
کارشناس ارشد مسائل راهبردی خاطرنشان کرد :البته این مدت زمان با
پیگیریها میتواند کاهش یابد اما اینها مانع از این نیست که ما کار خودمان
را شروع نکنیم .ما میتوانیم برنامههای خودمان را با اعضای شانگهای بصورت
دوجانبهوچندجانبهجلوببریم.
پاکآیین درخصوص اینکه عضویت ایران چه تاثیری بر رویکرد غربیها در
تعامل با ایران میگذارد ،گفت :اتخاذ سیاست رویکرد به شرق به این معنا نیست
که ما دنبال این هستیم که با دیگر نقاط جغرافیایی جهان همکاری نکنیم.
وی بیان کرد :کشورهای غربی هم اگر خصومت خود علیه ایران را کنار بگذارند
و رویکرد دوستانهای با ایران داشته باشند و بخواهند در چارچوب احترام متقابل
رفتارکنند،میتوانیمبااینکشورهاوحتیتروئیکایاروپامناسباتخوبیداشته
باشیم.
مشاور پیشین وزیر امور خارجه ادامه داد :البته حساب آمریکا جدا است به
دلیل اینکه واشنگتن خصومت نهادینه شده با ایران دارد و من تصور نمیکنم که
به این زودیها بتوانیم با آمریکا ارتباط برقرار کنیم.
پاکآیین اضافه کرد :سیاست نگاه به شرق به معنی ایجاد توازن در روابط
میان کشورهای مختلف و در میان دوستان ایران هست و به معنی نفی مناطق
جغرافیایدیگرنیست.
وی یادآور شد :ما امروز با بسیاری از کشورهای اروپایی غیر ازکشورهایی
که رویکرد خصومت آمیزی با ما دارند ،ارتباط داریم عالوه بر این با کشورهای
آمریکای التین و آفریقا هم ارتباط هست .با این حال اتخاذ نگاه به شرق به معنای
اولویت دادن به همکاری با همسایگان و کشورهایی است که در دوران تحریم در
کنار ما بودند و با ما خصومت نکردند.
ایندیپلماتپیشیندربارهتاثیرعضویتدائمیایراندرسازمانهمکاریهای
شانگهای بر  FATFگفت :تا زمانی که تحریمهای اقتصادی علیه ایران وجود
داشته و ما تعامالت بانکی با دنیا نداشته باشیم و سوئیفت ایران قطع باشد،
تامین نظرات FATFمعنایی ندارد و کمکی به اقتصاد ما نمیکند.
پاکآیین با بیان اینکه رویکرد فعلی که ما اتخاذ کردهایم رویکرد درستی است،
گفت :بعد از لغو تحریمها میتوان درباره موضوع  FATFصحبت کرد .چرا که
وقتی تعامالت بانکی میان کشورها وجود داشته باشد بحث تامین نظراتFATF
میتواندمعناپیداکند.
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 سودجویی دالالن دارو از بیماران کرونا!
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم مطرح کرد :

دستگیری  ۵۴ایرانی در عراق
رییس سازمان حج و زیارت در پاسخ به سوالی درباره خروج زائران از مرز کردستان و برخوردهای که در
این ناحیه صورت گرفته است ،گفت :تردد از این منطقه به خاک عراق از قبل هم ممنوع بود .روزیکشنبه
 ۵۴نفر در اقلیم کردستان دستگیر شدند ،چون تردد از آن منطقه به عراق تابع مقرراتی است .چند نفری
رفته بودند ،اما با افزایش تعداد این زائران و ترددها ،عراق برخورد کرد و سفارت ایران درحال پیگیری وضع
این زائران است .همچنین مجید کاکی سرپرست فرمانداری مهران گفت :از مجموع  ۹۵۷زائری که
تاکنون قصد عزیمت به کشور عراق را از طریق مرز مهران داشتند  ۶۲۸نفر در مبادی ورودی شهرستان
اقناع شده و تصمیم به بازگشت به سمت شهرهای محل سکونت خود گرفتند و  ۳۲۹نفر نیز در نقطه
صفرمرزیدستگیرشدند.

توجه ویژه به ارتقای کیفی محالت و
مشارکت مردمی در برنامه دوم

معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت :در طرحهایی که برای برنامه
دوم شهرداری قم پیشبینیشده ،به مسئله ارتقای کیفی محالت و مشارکت مردمی
بیشترتوجهشدهاست.
محسنرنجبربااشارهبهبرنامهمحوریدراقداماتشهرداری،اجرایبرنامهقم۱۴۰۰
را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت :ارتقای کیفی محالت از موضوعاتی بود که در
برنامه اول آن را دنبال میکردیم و با این هدف شبکه همیاران محالت را شکل دادیم.
وی با بیان اینکه این برنامهها در موضوعات خاصی همچون پسماند و فضای سبز
عملی شد ،ابراز کرد :به دلیل اینکه بحث ارتقای کیفیت زندگی در هر محله به عوامل
مختلفی وابسته بوده که یکی از عوامل شهرداری بود ،به طور کامل موفق نبودیم.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم ادامه داد :شهرداری در محالت
اقداماتی مانند نظافت ،اوقات فراغت ،توسعه فضای تفریحی و سبز و توسعه
زیرساختها را دنبال میکرد ،اما در بحثهای اقتصادی ،خود مردم ساخت وساز
میکردند و در بخشهای فرهنگی و فرهنگ شهروندی نیز شهرداری اقداماتی را انجام
میداد ،اما بازهم خود مردم بیشتر این مسائل را در ارتباطات اجتماعی ایجاد میکردند.
وی با تأکید بر اینکه در برنامه نخست نتوانستیم به سمت ارتقای کیفی محالت و
نیازسنجی برویم؛ دالیل این عدم تحقق را مورد توجه قرار داد و گفت :چون گروههای
محلی شکل نگرفته بود و به همین دلیل در آسیبشناسی برنامه اول و تدوین برنامه دوم
به سراغ نظرات مردمی رفتیم.
رنجبر با اشاره به اینکه در الگوی برنامهریزی شهری همگرا مسئله استفاده از نظرات
جامعه ذینفع که مردم هستند ،بسیار مهم است یادآور شد :در این مسیر با استفاده از
ظرفیتفضایمجازیوحقیقیوباهمکاریبسیجودیگرظرفیتهایشهرجلورفتیم
و به همین دلیل در طرحهایی که برای برنامه دوم پیشبینیشده ،به مسئله ارتقای
کیفی محالت و مشارکت مردمی بیشتر توجه شده است.
وی اذعان کرد :یکی دیگر از اقداماتی که برای سال  ۱۴۰۰برنامهریزیشده ،این
است که سیستم فرصت دهی به مشارکت ذینفعان را عملیاتی و گروههای محلی را
ایجاد و با استفاده از نظرات معتمدین و اقشار مختلف برنامهای دقیق تدوین کنیم.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد:

اجرایساالنهبیشاز ۴۰۰کیلومترخطکشی

سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :ساالنه بیش از 400
کیلومتر خطکشی محوری و  10هزار مترمربع خطکشی عرضی و خطوط عابر پیاده
در قم انجام میشود.
قاسمطالبیبهتشریحاقداماتسازمانحملونقلوترافیکشهرداریقمدرراستای
خطکشی معابر ،نصب تابلوهای شهری و ایمنسازی پرداخت و اظهار داشت :از سال
 ۹۴نهضتی در شهرداری و سازمان ترافیک در جهت استانداردسازی تابلوها به راه
افتاده و هرساله حدود یک هزار مترمربع تابلو راهنمای مسیر تعویض و نصب میگردد.
وی در مورد نصب گلمیخها و ضرورت اجرای آن در خیابانها گفت :بهمنظور
جلوگیری از تصادفهای شاخبهشاخ در خیابانهای دوطرفه ،با درخواست پلیس و
مصوبه کمیته فنی شورای ترافیک این طرح در بسیاری از معابر شهری اجرا شد.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :با توجه به نصب
گلمیخها ،آمار اعالمی پلیس کاهش تصادفات جرحی را نشان میدهد؛ این
گلمیخها در خطهای طولی در خیابانها زده میشود و مانع سبقتهای غیرمتعارف
رامیگیرد.
وی با بیان اینکه باید به این فرهنگ ترافیکی برسیم که سبقت در خیابان دارای آثار
زیادی در افزایش تصادف دارد ابراز کرد :دراینباره آموزش فرهنگ ترافیک اهمیت
زیادی دارد که از سال قبل با همراهی پلیس راهور زمینههای خوبی در آموزش ایجاد
شد و به ترویج فرهنگ ترافیکی پرداختهشده است.
طالبی خاطرنشان کرد :کارهای خوبی در جهت آموزش انجامشده و پویش
موتورسیکلتها شکلگرفته که در صورت انجام تخلف به اتوبوسهای آموزشی هدایت
میشوند که امید است در این خصوص با تکیه بر آموزش بهسوی کاهش تصادفات
برویم.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم همچنین در مورد نصب
سرعتگیرهااذعانکرد:باتوجهبهسرعتمعبراینسرعتگیرهاتغییرمیکندوگاهی
ً
تاارتفاع ۷سانتیمترنصبمیشودکهعمدتادرمعابراصلیکهسرعتبیشتریداشته
اجرامیشوند.
وی تصریح کرد :در برخی از معابر که آمار باالی تصادفات موتورسیکلت وجود دارد
بهدنبالسرعتگیرهستیم،همچنینخطکشیمعابردردستورکارسازماناست.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم خبرداد:

توزیع بیش از ۸۲هزارتن آسفالت
در شهر قم

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم حجم آسفالت توزیعشده از ابتدای
سال جاری برای تعویض و بهسازی روکش خیابانها و معابر شهری را موردتوجه قرار داد
و گفت :از ابتدای سال تاکنون بیش از  82هزار تن آسفالت توزیعشده است.
ابوالفضل میریک امامی با اشاره به میزان تولید و توزیع آسفالت در شهر قم اظهار
داشت :برای سال جاری پیشبینی تولید و توزیع ۱۶۵هزار تن آسفالت در سطح معابر
شهری قم انجامشده که از ابتدای سال تاکنون بیش از  ۸۲هزار تن آسفالت توزیعشده
است.
وی با بیان اینکه در این مدت  ۱۵هزار و  ۵۰۰تن آسفالت جهت روکش معابر شهری
قم در منطقه  ۴توزیعشده است ،ابراز کرد :در راستای بهبود وضعیت حملونقل
و افزایش ایمنی خیابانهای شهر قم بیش از  ۲۰هزار تن آسفالت نیز در منطقه یک
شهرداری قم توزیع و استفادهشده است.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم تصریح کرد :بالغبر  ۷هزار تن
آسفالت نیز طی این مدت در منطقه  ۵شهرداری قم جهت بهبود و سهولت رفتوآمد
عابران پیاده و خودروهای سواری توزیعشده است.
وی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود  ۲۹۰۰تن آسفالت در
سطح منطقه  ۷شهرداری قم و  ۵هزار و  ۵۰۰تن نیز در منطقه  ۸و شهرک پردیسان
استفادهشده است ،افزود ۴ :هزار تن آسفالت نیز از ابتدای امسال در سطح معابر
منطقه ۲توزیع گردیده است.
میریک امامی با اشاره به توزیع بیش از  ۹هزار تن آسفالت در سطح معابر منطقه ۶
اضافه کرد :خود سازمان توسعه و عمران و شهرداری مرکز نیز در مجموع در سال جاری
از بیش از ۱۰تن آسفالت برای پروژهها استفاده کردهاند.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با اشاره به افزایش قابلتوجه قیمت
قیر از طی سال جاری اظهار کرد :قیمت قیر از تنی  ۶میلیون در ابتدای سال به تنی ۸
میلیونتومانافزایشیافتهاست.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم ؛پایان شهریور ماه

آخرینفرصتبهرهمندیازتخفیف
بهای خدمات پسماند در قم

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت  :شهروندانی که تا پایان
شهریورماه عوارض نوسازی و عمران شهری را بهصورت نقدی پرداخت کنند ،عالوه
بر بهرهمندی از  ۱۰درصد خوشحسابی ،مشمول  ۳۰درصد تخفیف بهای خدمات
مدیریتپسماندخواهندشد.
محمدوحیدنیابا اشاره به آخرینفرصتبهرهمندی از تخفیفعوارضهاینوسازیو
پسمانداظهارداشت:شهروندانیکهنسبتبهپرداختنقدیعوارضنوسازیوعمران
شهری سال جاری خود اقدام نمایند ،عالوه بر بهرهمندی از ۱۰درصد خوشحسابی،
مشمول ۳۰درصدتخفیفبهایخدماتمدیریتپسماندخواهندشد.
وی با اشاره به اینکه آخرین فرصت بهرهمندی از این تخفیف پایان شهریورماه سال
جاری است عنوان کرد :شهروندان میتوانند بهمنظور پرداخت عوارض به مناطق
هشتگانه شهرداری و یا بهصورت غیرحضوری از طریق آدرس qom.irعوارض نوسازی
و عمران شهری ملک خود را پرداخت نمایند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم ابراز کرد :مشارکت بیشتر مردم
در پرداخت این عوارض میتواند به شهرداری قم را در ارائه هرچه بیشتر و بهتر
خدمترسانی به همشهریان عزیز کمک کند .وی با تأکید بر چگونگی هزینه کرد
این عوارض توضیح داد :مطابق ماده یک قانون مذکور ،این عوارض صرف تأمین
نیازمندیهای شهری و احداث ،اصالح و توسعه معابر ،ایجاد پارکها و مراقبت در رشد
متناسب و موزون شهرها و سایر وظایفی که به عهده شهرداریها بوده ،میشود.

شناسایی  ۲۰هزار کارت بانکی فعال در حوزه قمار
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی گفت که با پیگیری این کمیسیون ،بانک مرکزی
حدود  ۲۰هزار کارت بانکی فعال که از طریق آن تراکنشهای شبکه قمار صورت میگرفت را شناسایی
کرده است .مجتبی توانگر نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت« :در حال حاضر
ی به جای پوز ،عمدتا تراکنشهای مالی را به صورت کارت به
دستاندرکاران سایتهای قمار وشرطبند 
ک مرکزی حدود ۲۰هزار کارتبانکی
کارت انجام میدهند .با پیگیری کمیته اقتصاد دیجیتامجلس ،بان 
فعال که تراکنشهای شبکه قمار به وسیله آنها صورت میگیرد را شناسایی کرده است» .

طرح:سجادجعفری

جانشین فرماندهی سپاه علی بن ابیطالب (ع) استان قم خبرداد:

افتتاح و کلنگ زنی 14طرح محرومیت زدایی درهفته دفاع مقدس
جانشین فرماندهی سپاه علی بن ابیطالب (ع) استان قم ،گفت :درنیمه
نخست سال جاری  ۱۴۱طرح عمرانی با مبلغ بیش از  ۲۵۰میلیارد ریال توسط
قرارگاه محرومیتزدایی سپاه قم انجام شده که درهفته دفاع مقدس شاهد
افتتاحوکلنگزنیآنهاخواهیمبود.
سردار محمدرضا موحد روز دوشنبه درگفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه
درهفته دفاع مقدس  ۱۲۰برنامه بهصورت غیرمتمرکز و با مسئولیت سپاه،
ارتش ،نیرویانتظامی ،نواحی نیروی مقاومت بسیج ،اقشار بسیجوحوزههای
پایگاه مقاومت بسیج قم اجرا میشود ،دیداروسرکشی از خانواده شهیدان،
جانبازانوایثارگران را از جمله این برنامهها دانست ،و اظهار داشت :برگزاری
رزمایش کمک مومنانهواهدای چهارهزار و  ۵۰۰بسته معیشتی نیز بخشی از این
برنامهها است .وی با اشاره بهبرگزاری آیینهای هفته دفاع مقدس درمساجد،
ادارههاومحلهها ،خاطرنشان کرد :انتشار وصیتنامههای شهیدان درشبکههای
اجتماعی ،اجرای گروه سرود و تئاتر خیابانی درسطح شهر ،برگزاری بیش از ۱۰۰
یادواره شهیدان ،برگزاری مسابقههای ورزشی ،اهدای خون توسط بسیجیان،
پاسدارانونیروهایمسلحنیزبخشدیگریازاینبرنامههابهشمارمیآید.
موحد برگزاری کوهپیمایی و پویش سراسری ما مقتدریم درفضای مجازی را نیز
بخشی از عناوین این برنامهها خواند ،و یادآور شد :قرارگاه محرومیتزدایی سپاه
استان چند طرح را دراین هفته افتتاح و کلنگ زنی میکند .وی درادامه اضافه کرد:
درنیمه نخست سال جاری  ۱۴۱طرح عمرانی با مبلغ بیش از  ۲۵۰میلیارد ریال
توسط قرارگاه مذکور انجام شدهاست .وی بیان داشت :طرح احداث زمین چمن
روستای علیآباد از توابع شهرستان جعفریه و طرح عملیاتی شدن مدرسه روستای
چشمه شور دربخش مرکزی و حفرچاه آب درسهروستا و آغاز عملیات احداث
مدرسهدرروستایعلیآبادوهمچنینتشکیلصندوقهایقرضالحسنهروستایی
نیزازبرنامههاییاینقرارگاهمیباشد.
تشریح برخی از برنامههای هفته دفاع مقدس
جانشین سپاه قم دربخش دیگری از سخنان خود با تشریح برخی از برنامههای
هفته دفاع مقدس که بهصورت هماهنگ توسط نیروهای مسلح استان پسش
بینیوتدارکدیدهشده،گفت:نخستینبرنامهاینهفته،آیینتجلیلازپیشکسوتان
دفاع مقدس با سخنرانی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری است که
بهصورت تصویریوسراسری درهمه استانها پخش میشود ،و درقم نیز درباغ موزه
دفاع مقدس اجرا خواهد شد .وی افزود :در روز سیویکم شهریورماه که بهعنوان
پیشکسوتان،دفاعمقدسومقاومتنامگذاریشده،موتورسوارانرژه خواهندرفت.
ویباتاکیدبراینکهبهدلیلشیوعکرونا،برنامههایهفتهدفاعمقدسبهشکلمحدود
و با رعایت شیوهنامههای بهداشتیوهماهنگ با دانشگاه علوم پزشکی میباشد،
گفت :رژه موتورسواری امسال با سالهای قبل متفاوت است ،و موتورسواران
درمسجدجمکرانگردهممیآیندوضمنتجدیدعهدباامامزمان(عج)،رهبرمعظم
انقالب و شهیدان ،حرکت میکنند و مانوری را درسطح خیابانهای شهر انجام
میدهند ،و بهچهار ستون تبدیل ،و برای تجلیل از کادر درمان بهبیمارستانهای
کامکار،فرقانی،امامرضا(ع)وامیرالمومنین(ع)کهمرکزدرمانبیمارانکروناییاست،
مراجعه میکنند .وی در ادامه با بیان اینکه درهمان روز از آثار عربی ایثاروشهادت طی
ن همایشهای بین المللی غدیر نیز رونمایی خواهد شد ،افزود :متولی
آیینی درسال 
این برنامه کنگره شهیدان استان و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم است.
موحد همچنین با اشاره بهبرگزاری آیین شبهای پرستاره از سیویکم شهریورماه تا
دوم مهرماه درگلزار شهیدان علی بن جعفر(ع) تصریح کرد :این برنامه که راوی محور
است ،متولی آن کنگره شهیدان استان ،بنیاد شهیدوامورایثارگرانوادارهکل حفظ
آثارونشر ارزشهای دفاع مقدس است .جانشین سپاه قم با بیان اینکه اول مهرماه
بهعنوان روز شهیدان ،جانبازان ،آزادگان ،صالبتوفخرآفرینی نامگذاری شده یادآور
شد :دراین روز از فیلم روحینا اثری تلویزیونی راجع شهیدان مدافع حرم و مجموعه
تولیدهای رسانهای صداوسیما و همچنین سردیس شهیدان طی آیینی درباغ موزه
دفاع مقدس رونمایی صورت میگیرد .وی ادامه داد :این برنامه از ساعت ۹و با همت
صداوسیمای مرکز قم بهعنوان کمیته رسانه کنگره شهیدان استان و شهرداری قم
بهعنوانکمیتهتبلیغاتوفضایسازیوتبلیغاتمیدانیاینکنگرهاجرامیشود.وی
افزود :کارگاه آموزشی تربیت کارشناس تاریخ شفاهی با محوریت دفاع مقدس نیز با

مسئولیتجهاددانشگاهیوباهمکاریکانونفرهنگیتبلیغیحدیثفتحتشکیل
خواهدشد.
آیینعطرافشانیگلزارهایشهیداناستانقم
جانشینسپاهقمآیینعطرافشانیگلزارهایشهیداناستانراازدیگربرنامههای
هفته دفاع مقدس ذکر و بیان کرد :این آیین از ساعت  ۱۵:۳۰روز اول مهرماه آغاز،
و گلزارهای شهیدان سراسر استان توسط نیروهای مسلح گلباران عطرافشانی و
غبارروبی میشود .وی با بیان اینکه سوم مهرماه بهعنوان والیتمداری ،جوانان
و علمودانش پژوهی نامگذاری شده گفت :اختتامیه جشنواره خیابانی افالکیان
درساعت  ۱۰این روز درباغ موزه دفاع مقدس با مسئولیت کمیته فرهنگی هنری
کنگره شهیدان ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و بسیج هنرمندان برگزار
خواهد شد .موحد با بیان اینکه آیین شبهای حماسه از سوم تا ششم مهرماه
برگزار میشود ،یادآور شد :این برنامه جایگزین نمایشگاه هفته دفاع مقدس که
همه ساله برپا میشد ،خواهد بود .وی ادامه داد :این برنامه شامل گروه سرود و
تئاتر ،روایتگری و همچنین مداحی بهمناسبت اربعین حسینی است ،و عملیات
کربالی یک که منجر بهآزادسازی شهر مهران شد و لشکر  ۱۷علی بن ابیطالب نیز
نقش مهمی درآن داشت ،بازسازی میشود .جانشین فرماندهی سپاه قم با اشاره
بهنامگذاری روز چهارم مهرماه تحت عنوان دفاع همه جانبه ،پشتیانی مردمی،
اصنافوسربازان خاطرنشان کرد :دراین روز ویژه برنامه تجلیل از سربازان نمونه،
قهرمان ورزشی و نخبه استان و گرامیداشت خانواده شهیدان سرباز درباغ موزه
دفاع مقدس بهاجرا گذاشته خواهد شد .وی با اشاره بهنامگذاری روز ششممهرماه
ُ
بهعنوان نیروهای مسلح ،بسیجیان ،جهادگران ،عشایر و پیش مرگان کرد مسلمان
افزود :دراین روز آیین نکوداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس با اهدا درجههای
ابالغی سرداران شهید بهخانوادههای آنها از ساعت  ۱۰درسالن اجتماعهای باغ
موزه دفاع مقدس انجام میشود .وی به آخرین روز هفته دفاع مقدس بهعنوان
فرماندهان ،عزت مدارانوحماسهآفرینان اشاره کرد و گفت :نشست راویان دفاع
مقدس از ساعت  ۹درسالن اجتماعهای باغ موزه توسط مرکز حفظ آثار سپاه
علی بن ابیطالب و رونمایی از مستند سردار احمد کریمی با مسئولیت کنگره
شهیدانوشهرداری قم نیز از ساعت ۱۷اجرا میشود.
گنجینهدفاعمقدسپاسخگویتهدیدهایدشمندرفضایمجازی
رئیس ستاد کنگره شهدای استان قم نیز در این نشست خبری ،گنجینه دفاع
مقدسراپاسخگویتهدیدهایدشمندرفضایفرهنگیومجازیدانستوبربهره
برداری حداکثری از این گنجینه تأکید کرد .احمد حاجی زاده خاطر نشان کرد:
بزرگداشت هفته دفاع مقدس فرصتی مهم برای تجدید بیعت با امام راحل عظیم
الشأن (ره) و همچنین رهبرعظی م الشأن انقالب اسالمی است .وی در ادامه تبیین
و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای جوانان و نوجوانان را از مهم ترین اهداف برنامه
های ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس برشمرد و اذعان کرد :تردیدی نیست که
دشمن در فضای مجازی و فرهنگی در مقابل ما ایستاده است و از این رو الزم است
تا از گنجینه دفاع مقدس به عنوان یک فرصت و برای مقابله با این تهدیدات بهره
بگیریم .رئیس ستاد کنگره شهدای استان قم در عین حال با اشاره به اهمیت آثار
پرمحتوا ،غنی و فاخر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یادآور شد :تولید این دست از
آثار بسیار اثرگذار خواهد بود ،ضمن آن که نقش آفرینی رسان ه ها و اصحاب رسانه نیز
در این عرصه بسیار حیاتی است .درسیویکم شهریورماه  ۱۳۵۹ارتش رژیم بعثی
عراق ،تجاوز گستردهوسهمگینی را بهخاک ایران آغاز کرد ،کهبههمین مناسبت از
 ۳۱شهریور تا هفتم مهرماه بهعنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری شدهاست.

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریقم:

ظرفیتگستردهایبرایتسریعروندواکسیناسیونفراهمشدهاست

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم
گفت :در این استان ظرفیت گستردهای برای سرعت
بخشیدن به روند واکسیناسیون و مقابله موثر با ویروس
کرونا ،فراهمشدهاست.
بیژن سلیمانپور روز دوشنبه درجلسه شورای
اطالع رسانی قم در سالن کرامت استانداری،
افزود:خوشبختانه روند واکسیناسیون در استان در
گروه سنی باالی  ۱۸سال بدون محدودیت سنی انجام
میشود و شعار ما این است که درقم یک تن نیز از انجام
واکسیناسیونبازنماند.
وی با بیان اینکه مردم قم نگران محدودیتهای
تردد شبانه برای انجام واکسیناسیون نباشند ،گفت:
بر اساس آمار ارائه شده توسط مراجع رسمی ،وضعیت
بیماریکرونادرسطحکشورواستانقمکاهشیاست،
اما نباید این مساله ما را گمراه کند و همچنان رعایت
دستورالعملهایبهداشتیدراولویتقراردارد.
وی درادامه با اشاره به اینکه در جامعه اسالمی همه
افراد نسبت به رعایت حقوق یکدیگر و محیط پیرامون
خود مسئولیت اجتماعی بزرگی دارند ،گفت :امروز
واکسیناسیون بهعنوان مسالهای جمعی نقش مهمی
درمقابله با کرونا دارد و واکسن نزدن در این شرایط نوعی

هنجارشکنیاست.
سلیمانپور افزود  :تزریق واکسن یک مسئولیت
اجتماعی مهم است و هر کس واکسن میزند عالوه بر
حفظسالمتخودوخانوادهبهسالمتجامعهنیزکمک
میکند.
ازظرفیتهمهبرایتشویقمردمبرای
واکسیناسیوناستفادهشود
وی اظهار داشت  :بخشی از مردم تحت تاثیر برخی
شبههها در فضای مجازی از واکسن زدن خودداری
میکنند که الزم است در این رابطه از ظرفیت بسیار
باالی پزشکان و متخصصان برای تشویق مردم به سمت
واکسیناسیوناستفادهشود.
وی افزود  :آمارهای بین المللی حکایت از اثربخشی
بسیار زیاد واکسیناسیون در مقابله با ویروس کرونا و
کاهش چشمگیر میزان فوتیهای ناشی از آن دارد که
اینمسالهدرکشورمانیزصدقمیکند.
معان استاندارقم با اشاره به این که با انجام گسترده
واکسیناسیون،وضعیتجامعهبارعایتدستورالعملها
به شرایط قبل بازخواهد گشت ،تاکید کرد :برخورد
قانونی الزم با کسانی که در فضای مجازی علیه
واکسیناسیونفعالیتمیکنندتوسطمراجعانتظامیو

قضاییصورتمیگیرد.
مدارسودانشگاههابصورتمجازیبازگشایی
میشوند
وی همچنین در سخنان خود به موضوع پیاده روی
اربعین پرداخت و بیان داشت :تدبیر الزم برای انجام
سریع و با سهولت بیشتر تستهای پی سی آر از زائران
اربعین استان در دستور کار قرار گیرد .وی افزود :همه
ملت ایران دوست دارند در این حماسه عظیم حاضر
شوند اما شرایط سخت است و حفظ سالمت و جان
زائران نیز در این مساله اهمیت دارد و باید نهایت تالش
برای انجام این سفر معنوی با رعایت پروتکلها صورت
گیرد.ویدربخشدیگریازسخنانخودگفت:مدارس
ودانشگاههادرزمانمعینخودآغازبهکارخواهدکرداما
فعالفعالیتآنهابهشکلغیرحضوریاستولیپساز
واکسیناسیوندانشآموزان،بستروزمینهبرایبازگشایی
حضوری این مراکز نیز فراهم خواهد شد .سلیمانپور
همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس تاکید کرد:
هفته دفاع مقدس یادآور مجاهدتها و جانفشانیهای
ملت ایران است و یاد و خاطره شهدا را گرامی میداریم،
باورداشتهباشیمکهشهداچراغراههستندومیتوانندما
راازگمراهینجاتدهند.

کرونا چه زمانی از ایران میرود؟
پیامطبرسیرئیسبخشعفونیبیمارستانمسیحدانشوری،روزدوشنبهدرگفتگویزندهاینستاگرامی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،در خصوص اینکه چه زمانی میتوانیم به زندگی عادی بازگردیم،
گفت :اگر  ۷۵تا  ۸۰درصد جمعیت کشورمان واکسینه شوند ،میتوان به زندگی عادی بازگشت.وی با
تاکید بر اینکه نمیتوان انتظار داشت بیماری کرونا در کوتاه مدت صفر شود ،تصریح کرد :بایستی منتظر
بمانیم و ببینیم که چه زمانی واکسیناسیون جمعیت هدف به پایان میرسد و آن وقت در مورد شرایط
بازگشت به زندگی عادی صحبت کرد.
انهدام چهار مقر گروهکهای ضدانقالب در شمال عراق
جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور مستقر در آذربایجان غربی گفت :چهار مقر
گروهک های ضد انقالب در پاسخ به تحرکات این گروهها در جدار مرزی کشورمان با شمال عراق با
گلولههایهوشمندمورداصابتقرارگرفتهومنهدمشد.سردارمجیدارجمندفراظهارداشت:اینگروهک
ها تکلیف خود را باید مشخص کنند چرا که ما گفتهایم که آنها هر کجا باشند در هر خاک و نقطهای به
عنوان خاک دشمن محسوب میشود و ما بر خود وظیفه میدانیم که علیه آنها عملیات انجام دهیم.وی
ادامه داد :این امر را در برخورد اخیر ثابت کردیم یعنی همه مواضع و مراکز فرماندهی و زاغه مهماتی که
داشتند را مورد هدف قرار دادیم.
پیمان جبلی گزینه اول ریاست صدا و سیما
در پی انتشار برخی گمانهزنیها در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی درباره تغییر رئیس رسانه ملی،
براساس شنیده ها پیمان جبلی گزینه اول ریاست صدا و سیما است .به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران،
در پی انتشار برخی گمانهزنیها در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی درباره تغییر رئیس رسانه ملی،
مطلعشدیمکه«پیمانجبلی»معاونبرونمرزیسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانگزینهاول
ریاست این سازمان است.
پست معنادار ظریف در اینستاگرام :این نیز بگذرد
روزگذشته پست ظریف ساعاتی پس از اظهارات انتقادی ابراهیم رئیسی منتشر شد .او گفته بود
«متأسفانهشاهدبودیمکهبعضیهاوارداتواکسنیاحتیپیوستنکشوربهسازمانشانگهایرامتوقفبر
پذیرش FATFکرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری میکردند».

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 180میلیاردریالکاالیقاچاقدرهفتهگذشته
فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری 80نفر قاچاقچی کاال و کشف محموله های قاچاق به ارزش
 180میلیارد ریال در این استان دریک هفته گذشته خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و کشفیات طرح ارتقاء امنیت
اجتماعی ،اظهارداشت :مبارزه با قاچاق کاال در سال "تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی" به عنوان یکی
از سرفصل های مهم مأموریتی در برنامه ریزی های عملیاتی با جدیت در دستور کار پلیس استان قرار
گرفتهاست.
وی افزود :طی یک هفته گذشته با تالش مجموعه فرماندهی انتظامی استان 80،نفر از قاچاقچیان
کاال دستگیر و  65دستگاه خودرو توقیف و اقالمی نظیر سوخت ،تجهیزات پزشکی ،تجهیزات رایانه،
لوازم یدکی ،ماینر ،پوشاک ،کولرگازی ،پارچه و غیره کشف و برابر نظر کارشناسان ارزش کاالهای
مکشوفه 180میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی استان اضافه کرد :آمار دستگیری ها نسبت به مدت مشابه سال قبل  8درصد و
ارزش ریالی کشفیات  168درصد افزایش را نشان می دهد .وی با اشاره به تالش پلیس استان در
حوزه مبارزه با سرقت ،تصریح کرد :در مدت مذکور با تالش های صورت گرفته سرقت داخل خودرو21
مورد ،سرقت قطعات 26مورد ،خودرو 18دستگاه ،موتورسیکلت 38دستگاه ،منزل 17مورد ،مغازه و
اماکن  34مورد و سایر سرقت ها  70مورد کشف که به زعم کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده
 13میلیارد ریال اعالم و در مجموع 138نفر متهم دستگیر شدند.
اهتمامپلیس نسبت به شناسایی و برخورد با مجرمان سایبری
سردار میرفیضی با اشاره به اهتمام پلیس نسبت به شناسایی و برخورد با مجرمان سایبری ،گفت:
در حوزه جرایم سایبری با تالش کارشناسان  6نفر در این رابطه شناسایی و دستگیر شده اند .فرمانده
انتظامی استان قم گفت :در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز یک نفر قاچاقچی عمده و  478نفر اعم از
خرده فروش و معتاد متجاهر دستگیر و حدود 75کیلوگرم مواد افیونی کشف شده است.
وی گفت :همچنین در برخورد با  2مورد نزاع دسته جمعی 21 ،نفر دستگیر و تعدادی سالح سرد
کشف شده است.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 15دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف  6دستگاه خودرو و 9دستگاه موتورسیکلت مسروقه در
این استان خبرداد.
سرداربهادر اسماعیلی با اعالم این خبر اظهارداشت :طی  48ساعت گذشته با تالش بی وقفه
مأموران انتظامی استان قم 6،دستگاه انواع خودرو و 9دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
وی افزود :با پی گیری های مستمر و انجام اقدامات اطالعاتی و نیز اخذ استعالمات از سامانه های
پلیس  5دستگاه خودرو پراید ،یک دستگاه لیفان و  9دستگاه موتورسیکلت شناسایی ،کشف و به
مالباختگانتحویلشد.جانشینفرماندهانتظامیاستانقمبراهتمامپلیسدرکشفوسایلمسروقه
و دستگیری سارقان و همچنین استمرار طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای جلب رضایت
مردم و تحقق امنیت پایدار تاکید کرد .سردار اسماعیلی اضافه کرد :تیم های تخصصی پلیس آگاهی
استان و 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.
رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۱۸نفر بر اثر کرونا در قم جان باختند
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در  ۲۴ساعت منتهی به  ۲۹شهریورماه  ۱۸ ،۱۴۰۰نفر بر اثر
ابتال به ویروس کرونا در این استان جان خود را از دست دادند.
به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر با اشاره به آخرین
وضعیت کووید  ۱۹در قم ،افزود :در  ۲۴ساعت منتهی به  ۲۹شهریورماه  ۱۲۳ ،۱۴۰۰بیمار با عالئم
ابتال به ویروس کرونا در بیمارستانهای این استان پذیرش شدند .وی اضافه کرد :از این تعداد۱۰۱ ،
نفر بستری و  ۱۰۷نفر از افراد مبتال به کرونا که در روزهای گذشته بستری شده بودند ،ترخیص شدند.
وی ادامه داد :در حال حاضر  ۷۱۰بیمار مبتال به ویروس کرونا در این استان بستری هستند که ۲۲۲
نفرشان بدحال میباشند .قدیر بیان کرد :در  ۲۴ساعت منتهی به  ۲۹شهریورماه  ،۱۴۰۰یک هزار و
 ۴۵۰تست تشخیص کرونا از شهروندان گرفته شده که ۳۳۱مورد مثبت بوده است.

