رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبرداد:

رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانکها:

ردپای اسناد عادی در  ۸۰درصد
پروندههای کالهبرداری

روزنامه

ُ
امیکرون در کمین

سهشنبه 28دی15 1400جمادیالثانی18 1443ژانویه 2022شماره 5436سالبیستوچهارم  2000تومان

باسادهانگاریدرداماومیکروننیفتیم؛
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رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و
امــاک کشــور گفــت :در بیش از
حدود ۸۰درصد پروندههای جعل،
کالهبــرداری و خلــع ید ،اثــر و رد
اســناد عادی به چشــم میخورد.
حسن بابایی با تاکید بر لزوم اعتبار
بخشی به اســناد رسمی افزود :ما
در بحث عــدم اعتبار بخشــی به
اســناد عادی و اعتبار بخشــی به

رئیسقوهقضاییه:

نظام بانکی باید بر مبنای عدالت
و به نفع مردم متحول شود
رئیس جمهور با تأکید بر بازنگری
در عملکــرد و مقــررات نظــام
بانکــی بر اســاس احکام اســام،
ســرمایهگذاری و ایجاد بنگاههای
اقتصادی توســط بانکها را امری
مفید و بنگاهــداری را مضر خواند
و گفــت :ایجــاد بنــگاه آری امــا
بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس
کار بانکها باشــد .آیتالله ســید

وقوع برخی ناهنجاریهای
اجتماعی در جامعه نگرانکننده است
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رئیس دستگاه قضا بر تالش همه
دســتگاههای ذیربط برای تحکیم
امنیــت شــهروندان تاکیــد کرد و
گفت :وقوع برخی ناهنجاریهای
اجتماعــی در جامعه نگرانکننده
اســت که در این زمینــه باید اقدام
عاجل انجام شود .حجت االسالم
والمسلمینغالمحسینمحسنی
اژهای روز دوشــنبه در شــورای
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مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان قم خبرداد:

انجام  ۷۸هزارآزمونمیکروبی بررویآبقم

واکسنگریزان

بهترین و ساده ترین راه پیشگیری از ابتال به اومیکرون این سویه جدید کرونا بیفتیم .یکی از خطرناک ترین ویژگی
دریافت واکسن و رعایت شیوه نامه های بهداشتی است و های سویه جدید کرونا (اومیکرون) ،تغییرات زیاد در ساختار
نباید با تصور خفیف بودن اومیکرون و ساده انگاری ،در دام ژنی ویروس است ،به دلیل تغییرات زیاد ساختاری ،قدرت
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استاد رضا خانی پیشکسوت ورزش قم در گفت و گو با «ایمان»:

ورزشقمبرایپیشرفتبیشترنیازمندنگاهعلمیاست
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رئیس کمیسیون عمران و حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر قم :

احداثپارکینگباهزینهحذف
پارکینگدرقمتناسبیندارد
مالکان باید به ازای حذف ،پارکینگ در سطح شهر احداث کنند
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مسئول ستاد ارتباطات مردمی سفر رئیس جمهور به قم خبرداد:

ثبت  ۸۰هزار درخواست مردمی درسامانه سامد
8

سواددیجیتال،سواد
زندگیاست

دیجیتالیسم یکی از مهمترین کالنروندهای حاکم بر جهان
امیدجهانشاهی*
شرانهای شکلدهندۀ جهان
امروز و یکی از مؤثرترین پی 
فرداست .دیجیتالیسم ،اکوسیستم صنعت رسانه را تغییر داده و انقالبی عظیم در جهان رسانهها
ایجاد کرده است« .همگرایی» و «تعاملی بودن» جوهرۀ این انقالب ارتباطی است .از همین
روست که رسانه های اجتماعی به عنوان مهمترین و متداولترین راه و ابزار بازاریابی در جهان امروز
شناختهمیشوند.
ایدۀ عصر دوم رسانهها و یا عصر دیجیتال در رسانهها اشاره به همین تحول پارادایمیک دارد.
ارزش بازار رسانههای دیجیتال جهان در سال  2021با  15درصد رشد به بیش از  292میلیارد
دالر رسید و پیشبینی میشود ارزش این بازار رو به رشد در سال  2025به حدود  415میلیارد
دالر برسد.
اگر در گذشته ،سواد به معنی توانایی خواندن و نوشتن بود ،حاال با انقالب دیجیتال سواد
دیجیتال به یک ضرورت تبدیل شده است.
گرچه در نگاه نخستُ ،بعد فنی و ابزاری این مفهوم به ذهن متبادر میشود اما مراد از سواد
ً
دیجیتالصرفامهارتهایفنیاستفادهازابزارهایدیجیتالوپلتفورمهایاجتماعینیست.بلکه
سواد دیجیتال ابعاد گوناگونی دارد که مهارت های فنی برای دسترسی و استفاده از فناوریهای
دیجیتالیکیازآنهاست.
محوری رسانههای دیجیتال را تولید و به اشتراکگذاری محتوا و تعامل دانستهاند .لذا
عنصر
ِ
یکی از ویژگیهای سواد دیجیتال ،توانمندی شهروندان در مشارکت مؤثر در تولید محتواست.
از این رو ،سواد دیجیتال هم به معنی دسترسی و مهارت فنی استفاده از ابزارهای دیجیتال،
و از آن مهمتر ،به معنای توانایی های مربوط به درک و تفسیر معانی و همچنین توانمندی های
مشارکتی متناسب با پلتفورم های جدید و فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی است .از این منظر،
شهروندی فعال دانسته
سواد دیجیتال نوعی توانمندی برای حمایت از دموکراسی ،مشارکت و
ِ
میشود .به عبارت دیگر ،مهمتر از مهارت استفاده از پلتفورمها و ابزارهای دیجیتال ،توانایی
مشارکت آگاهانه و تفسیر انتقادی در مواجهه با محتوا در پلتفورم های جدید و اجتماعی است.
اینها اهمیت ویژهای در سنجش شایستگیهای سواد دیجیتال شهروندان دارند و از پایههای
آگاهسازی شهروندان در دنیای امروز به شمار میروند.
تحقق دموکراسی در گرو سواد دیجیتال شهروندان است .چراکه هدف از آن این است که مردم
به طور آگاهانه فعال و مشارکت جو باشند.
پر واضح است که فرایند دیجیتالی شدن منحصر به عرصه رسانه و اطالع رسانی نیست .امروز
جهان شاهد یک تحول و تغییر بنیادین از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دیجیتالی است و از این رو
کشورهایپیشرفتهسرمایهگذاریسنگینیبرایاینتحولدیجیتالیانجامدادهاند.
دانیل بل با نظریۀ جامعه اطالعاتی ،در واقع این ایده را مطرح کرد که اطالعات در حال تبدیل
شدن به عاملی کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
امروز شاهدیم که فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،الگوهای کسب و کار ،روابط اجتماعی و
شیوه نگاه کردن شهروندان را به جهان تغییر دادهاند.
از این رو در فضای جدیدی که دیجیتالیسم ایجاد کرده است نیازمند مهارتها و تخصصهای
نو ،شیوههای جدید رفتار و شکل های جدید روابط اجتماعی هستیم .با توسعه پرشتاب فناوری و
آمیختگی بیش از پیش اطالعات و فناوریهای ارتباطی در حوزه های مختلف سالمت و پزشکی،
آموزش ،خدمات شهروندی و کسب و کارها ،نیاز به سواد دیجیتال ناگزیر شده است.
سالمت الکترونیک ،دوراپزشکی ،آموزش از راه دور ،مدارس اینترنتی ،اینترنتیشدن ثبتنامها،
تشویق مشتریان بانکها به پرداخت قبوض به شکل غیرحضوری ،شهروندان را به یادگیری
مهارتهای پایهای در استفاده از ابزارهای دیجیتال مجبور ساخته است.
امروز گسترش فناوریهای جدید ارتباطات و اطالعات ،مهارت در استفاده از آنها را جزء
ملزوماتبسیاریازمشاغلساختهاست.لذابرخورداریشهروندانازمهارتهایسواددیجیتال،
در کنار کارکردهای فردی (فعالیتهای زندگی روزمره و حفظ و ارتقای کیفیت زندگی ،فعالیتهای
آموزشی ،شغلی و حرفهای) ،برای مشارکت در پیشرفت و توسعه کشور نیز ضرورتی انکارناپذیر
است؛ زیرا فراهم شدن زیرساختها و اجرایی شدن راهبردهای توسعه مستلزم آن است که
شهروندان توانایی بهره مندی از آنها و مشارکت در فرایند پیشرفت کشور را داشته باشند.
فناوریهای دیجیتال ،عالوه بر مزیتهای فردی ،اجرای برنامههای توسعه را تسهیل میکنند و
در خدمت توسعه پایدار هستند .در واقع ،هم از جهت رسانهای ،در عصری که به عصر رسانه های
اجتماعی معروف است ،توجه به سواد دیجیتال ضرورت دارد چون سواد دیجیتال با مهارتهایی
ش تفسیر پیام و انتخاب رسانه
در حوز ه ارتباطی و انتشار (ارسال ،دریافت و تولید محتوا)ِ ،
توان ِ
مناسب برای ارتباط ،مهارتهای تفکر نوآورانه در ارتباط است و تولید محتوای آگاهانه و موثر،
مندی بهینه از
به توانمندسازی جامعه کمک میکندو هم از جهت ادارای و حک مرانی ،بهره ِ
فرصتهایی که فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی فراهم میکنند مستلزم ارتقای سواد دیجیتال
است .فرایند دیجیتالی شدن یعنی توسعه سیستمهای هوشمند و دولت الکترونیک ،به
شفافسازی فرایندها ،کاهش فساد اداری و کاغذبازی و تسهیل کسب و کارها کمک میکنند و
در آینده ،به مراتب بیش از امروز ،حک مرانی خوب به توسعه فرایندها و فناوری های دیجیتال وابسته
خواهد بود .اگر دغدغه آسیبهای توسعه رسانههای اجتماعی و فناوریهای دیجیتال را داریم
(که البته باید داشته باشیم) نیز بهترین راه چاره توجه به سواد دیجیتال است چراکه چه بخواهیم و
چهنخواهیمامکانتوقفکالنرونددیجیتالیشدندرعرصههایمختلفصنعتوزندگیممکن
نیست .سواد دیجیتال در دنیای به سرعت در حال دیجیتالی شدن ،سواد زندگی است.
پژوهشگر فضایمجازی

8

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم خبرداد:

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم :

آغازطرح عرضه نان کامل با سبوس  ۹۳درصد

۱۰۰میلیارد ریال برای توسعه مراکز پسماندهزینه میشود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم گفت :طرح عرضه نان کامل که آرد
آن دارای  ۹۳درصد سبوس است با همکاری اتحادیه نانوایان ،فرمانداری و
مجموعههای ذی ربط در پنج واحد نانوایی در استان قم آغاز شد .سعید محمدی
اظهارداشت  :اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم با جدیت به دنبال آن است
که درصد سبوس در آرد نان مصرفی مردم استان باال رود ،چرا که سبوس نقش
بسیار مهمی در حفظ سالمت افراد دارد و نیاز است که مصرف نان کامل با درصد
سبوس باال در میان مردم ترویج شود .مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم گفت4 :

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم از دریافت 100
میلیارد ریال تسهیالت از صندوق ملی محیطزیست برای توسعه مراکز دفع
پسماند قم خبر داد .سید مجتبی سبحانی ثابت روزدوشنبه در بیست و چهارمین
جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید
باکری این شورا ،اظهار داشت :مدیریت پسماند و دفع اصولی زبالههای شهری
رابطه مستقیمی با سطح بهداشت عمومی دارد .رئیس کمیسیون خدمات
شهری شورای اسالمی شهر قم ابراز کرد :مدیریت پسماند در شهرهای بزرگ به 8

دبیر کنگره بینالمللی گام دوم انقالب اسالمی :

کنگره بینالمللی گام دوم انقالب در قم
برگزارمیشود

دبیر کنگره بینالمللی گام دوم انقالب اسالمی از منظر قرآن و حدیث گفت :پنجمین
کنگره از این نوع ،هفته آخر بهمن ماه سال جاری برگزار میشود.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی روز دوشنبه در نشست خبری
گفت :کنگره بین المللی گام دوم انقالب اسالمی  ۷هدف :تبیین مبانی گام دوم انقالب
از منظر قرآن و حدیث ،تبیین راهکارهای اجرایی گام دوم از منظر قرآن و حدیث ،تبیین
جایگاه قرآن و حدیث در گام دوم انقالب اسالمی  ،تقویت و تعمیق گام دوم انقالب اسالمی
در اندیشه دینی ،تبیین الگوی قرآنی و حدیثی انقالب اسالمی برای جهانیان ،تبیین نقش
نهاده های قرآنی به ویژه در جامعة المصطفی العالمیة در گام دوم انقالب اسالمی ،تبیین
مبانی گام دوم انقالب اسالمی با توجه به آموزه های قرآنی و حدیثی کار خود را پیگیری
میکند.
وی به بیان محورهای کنگره اشاره کرد و افزود :گام دوم ،عقالنیت و قرآن و حدیث ،گام
دوم ،علوم روز و قرآن و حدیث ،گام دوم ،تمدن و قرآن و حدیث ،گام دوم،سبک زندگی قرآنی
و حدیثی ،گام دوم و غرب و شرق ،گام دوم و آینده پژوهی گام دوم و دانش های قرآنی و
حدیثی ،راهکارهای اجرایی سازی گام دوم از منظر قرآن و حدیث ،مبانی و مستندات
قرآنی و حدیثی بیانیه گام دوم ،نقش جوانان در تحقق بیانیه گام دوم ،رسالت طالب
جامعةالمصطفی العالمیه در تحقق بیانیه گام دوم و نقش بانوان و خانواده در گام دوم انقالب
از محورهای کنگره گام دوم هستند.
رضایی اصفهانی به آثار و نتایج کنگره اشاره کرد و افزود :جریان سازی گفتمان بیانیه گام
دومدربینفرهیختگانکشور،مستندسازیبیانیهگامدومبراساسقرآنوحدیث،تولیدآثار
و ادبیات خاص بیانیه گام دوم برای آموزش و پژوهش ،بین المللی کردن پیام بیانیه گام دوم
که یکی از آن پیام ها تمدن سازی نوین اسالمی از رسالت های این کنگره است.
وی ادامه داد :در این کنگره  ۴جلد کتاب به زبان های غیرفارسی تولید شد که در این ۴
جلد با ۱۶زبان مقاله ارائه شده است و به این ترتیب بیانیه گام دوم بین المللی شد.
رییس مجتمع عالی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی گفت :بیانیه گام دوم انقالب ملی
است و مربوط به نقشه راه  ۴۰سال آینده کشور است .اما با توجه به استعداد الگو شدن این
بیانیه و صدور پیام بیانیه گام دوم ،شخصیت های مختلف از کشورهای دیگر برای این کنگره
مقاله ارسال کردند و در روز اجالس به صورت ویدیو کنفرانس با سایر کشورها ارتباط برقرار
خواهد شد که بتوانیم پیام بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را صادر کنیم.
وی افزود :با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم نقشه راه برای  ۴۰سال دوم
انقالب اسالمی ،مجتمع جامعة المصطفی العالمیه به منویات معظم له لبیک گفته و کمتر
از یک ماه پس از صدور حکم ایشان به صورت تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد و قریب به ۳
سال است که این فعالیت را ادامه داده است.
رضایی اصفهانی به شورای سیاست گذاری کنگره اشاره کرد و گفت :آیت الله اعرافی،
حجج اسالم عباسی و محمدی عراقی و علما و شخصیت های حوزوی و دانشگاهی این
شورا را تشکیل می دهند.
باحكممعاوناستاندارقم:

احمدفرجاللهیمعاونفرماندار
شهرستانجعفرآبادشد

معاون استاندار در حكمی،
احمد فرج اللهی ر ا به سمت
معاون فرماندار شهرستان جعفرآباد
منصوبكرد.
به گزارش روابط عمومی
استانداری قم ،در حكم محمدرضا
گروسی معاون توسعه مدیریت و
منابع استانداری قم خطاب به
احمد فرج اللهی آمده است:
با توجه به پیشنهاد سرپرست محترم فرمانداری شهرستان جعفرآباد و اخذ تائیدیه
استعالماتمأخوذه،بهموجباینابالغبهپستسازمانمعاونفرماندارشهرستانجعفرآباد
منصوب می گردید .امید است با اتكال به خداوند متعال و تحت توجهات حضرت بقیه الله
االعظم (عج) و منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست
های دولت خدمتگزار و مردمی در انجام وظایف محوله در چارچوب ضوابط و مقررات و تحت
نظر مدیر مربوطه جهت خدمت مؤثر و صادقه به مردم شریف جعفرآباد و بخشداری های
تابعه موفق و مؤید باشید.
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رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانکها:

نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود

راهبردهاینجاتنظام
داناییکشور

نظام دانایی در هر کشوری از مهمترین بنیانهای ترقی
و توسعه محسوب میشود .در کشور عزیزمان ایران علیرغم
همه پیشرفتهایی که در حوزه آموزش ،پژوهش و فناوری صورت پذیرفته ،نابسامانیهایی
نیز به خصوص طی دو دهه اخیر ،جلوه نموده است .اکنون بیم آن میرود که در صورت بروز
تاخیر بیشتر در رسیدگی به این نابسامانیها و تداوم انباشت مشکالت حل نشده ،آسیبهای
فزاینده ناشی از آنها دیگر ترمیمپذیر نباشند و ریشه درخت دانایی را در ایران بخشکانند .در
ذیل تعدادی از اصلیترین مشکالت موجود برشمرده شده اند:
 -۱طی دو دهه اخیر ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
به طور لجام گسیختهای افزایش یافته و دهها برابر شده است .بدیهی است ظرفیت پذیرش
دانشگاههای وزارت علوم هیچ نسبتی با نیازهای کشور ندارد و اینعدم تناسب باعث یاس و
ناامیدی دانش آموختگان بیکار ،کم اعتبار شدن مدارک دانشگاهی و تنزل چشمگیر ارزش
علم و دانش شده است.
 -۲در همه کشورهای پیشرفته دنیا ،بخش عمده آموزشهای عالی به آموزشهای حرفهای
(مدارکحرفهای)،تربیتکاردانوتکنسین(درجهفوقدیپلم)ونهایتاتربیتکارشناس(درجه
لیسانس) اختصاص دارد .در هر کشوری تنها تعداد اندکی از دانشگاهها اقدام به پذیرش
دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی میکنند ،آن هم به صورت کنترل شده و با رعایت
ضوابط سخت گیرانه و با نسبتی ناچیز در مقایسه با دانشجویان مقاطع پایین تر .طی سالهای
اخیر در بسیاری از دانشگاههای وزارت علوم دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی اساسا
به فراموشی سپرده شدهاند و به خصوص به خاطر فشارهای وارده به اساتید به واسطه آیین
نامههای تبدیل وضعیت و ارتقا ،همه هم و غم اعضای هیئت علمی معطوف به ایجاد رشتههای
جدید،پذیرشدانشجویانبیشترتحصیالتتکمیلیوتولیدفزایندهمقاالتعلمیشدهاست.
-۳مدتهاستکهتعداددانشگاههاوظرفیتهایپذیرشآنقدرزیادشدهکههرسالهبسیاری
از صندلیهای دانشجویی وزارت علوم خالی میمانند .شرایط آنقدر وخیم است که دهها هزار
دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای وزارت علوم پذیرش میشوند.
 -۴متاسفانه مدیریت واحدی بر دانشگاه ها ،پژوهشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی
کشور وجود ندارد .برخی از موسسات علمی کمابیش به طور مستقل اداره میشوند و بسیاری
از فعالیتهای آنها مغایر با صالح نظام دانایی کشور است .شایسته است که همه نهادهای
علمی کشور هرچه زودتر تحت مدیریت عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری قرار گیرند.
-۵علیرغمپذیرشساالنهدههاهزاردانشجودرمقطعدکتریتخصصیدانشگاههایوزارت
علوم ،نظام توزیع پایان نامهها عادالنه نیست ،حتی در داخل دانشگاههای برتر کشور.
 -۶آیین نامههای تبدیل وضعیت و ارتقا اساتید از منطق قابل قبولی برخوردار نیستند
میتوان از استاد یکی از رشتههای علوم انسانی توقعی مشابه با استاد یکی از رشتههای
مهندسیداشت؟
 -۷جای افسوس دارد که شمار بسیاری از چند صد هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و
دکتری تخصصی در دانشگاههای وزارت علوم را سیاسیون ،مدیران ارشد سازمانهای دولتی
و شبه دولتی و کارمندان این سازمانها تشکیل داده اند .اوال تحصیل امری تمام وقت است
مگر آنکه با تعریف ضوابط و شرایط سختگیرانه به درصد اندکی از دانشجویان اجازه تحصیل
پاره وقت نیز داده شود .ثانیا مگر قرار نیست افراد شاغل متعهدانه به شهروندان خدمترسانی
کنندواموراتسازمانهایخودراادارهکنند؟چگونهممکناستکهفردیباوجودمشغلههای
طاقتفرسایشغلیوبهخصوص مدیریتیبتواندبهطورهمزماندرمقاطعدشوارکارشناسی
ارشدودکتریتخصصیتحصیلنماید؟
-۸اعضایهیئتعلمیهرروزشاهدهجمههایگستردهعلیهخودهستند.دریکیازآخرین
این هجمه ها ،قانونی در مجلس وضع شده که براساس آن معلمان از عناوین شغلی مشابه با
اساتید (مانند استادیار و استاد) بهرهمند میشوند .ضمن تکریم نقش و ارج بیبدیل معلمان در
نظام تعلیم و تربیت کشور و تاکید بر ضرورت رسیدگی عاجل به انتظارات بهحق آنها ،باید توجه
داشت که وظایف معلمان و اعضای هیئت علمی بسیار متفاوت از هم است .چنین بدعتهایی
خاص کشور ماست ،مبنای کارشناسی ندارد و در هیچ کجای دنیا مسبوق به سابقه نیست .چرا
باید سیاستها و قوانینی به تصویب رسد که گروههای خدوم جامعه را در برابر هم قرار دهد؟
 -۹در شرایط دشوار اقتصادی امروز ،استادیاران جوان بسیار تحت فشار هستند .درآمد
اندک و توقع باال از آنها رمقی برایشان باقی نگذاشته است .در شرایطی که حقوق ماهانه یک
استادیار جوان در ایران کمتر از چندصد دالر است ،چرا انتظارات نامعقول از آنها روز به روز
بیشتر میشود؟ بهتر نیست هرچه زودتر راهکارهایی برای افزایش حمایتهای مادی و معنوی
از این جوانان دانشمند که بسیاری از آنها در آستانه  ۴۰سالگی برای پرداخت اجاره ماهانه
منزل خود نیز دچار مشکلند اتخاذ شود؟
-۱۰طیسالیاناخیرپدیدهمدرکفروشیتوسطنهادهایعلمیزیرمجموعهوزارتعلومیا
تایید صالحیت شده توسط آنها ابعاد گستردهای به خود گرفته است.
 -۱۱تعداد زیاد دانشجویان کشور و این حقیقت که به هرحال همه افراد جامعه از هوش و
ظرفیتهای علمی باال و یکسانی برخوردار نیستند ،باعث وارد آمدن فشارهای زیادی به اساتید
درارزشیابیدانشجویانشدهاست؛بهگونهایکهبسیاریازاوقاتاساتیدنمیتوانندآنگونهکه
شایستهاستدانشجویانرارتبهبندیوارزیابیکنند.
-۱۳سالهاستکهتناسبمیانتعدادکارمندانواساتیددرسازمانهایزیرمجموعهوزارت
علوم به هم ریخته است .هیچ شکی در نقش ارزشمند هیچ یک از این دو گروه خدوم در پیشبرد
اهدافعلمیکشورنیست؛ولیضرورتداردکهنسبتمیاناعضایهیئتعلمیوغیرهیئت
علمیبراساساستانداردهایجهانیبازتعریفشود.
 -۱۴اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور مفتخرند که باوجود همه
مشکالت ریز و درشت موفق به تربیت دانش آموختگانی شدهاند که بهترین موسسات علمی
و صنعتی جهان در پی به کار گیری آنها هستند .در یک مقایسه ساده میتوان فهمید که
عملکرد نهادهای علمی کشورمان از بسیاری از بخشهای دیگر بهتر بوده است .دولتها و
سازمانهای گوناگون کشورمان به این دلیل که توانایی و شایستگی بهره گیری از ظرفیتهای
دانشآموختگانارزشمنددانشگاههارانداشتهاند،گرفتارانواعناکارآمدیهاشدهاندوازدیرباز
مستمسکشان راه حلهای موقتی مانند خام فروشی و پاک کردن صورت مسالهها بوده است.
با این حال متاسفانه شاهد آن هستیم که افرادی از بخشهای گوناگون ،به خصوص برخی از
دولتمردان و سیاسیون ،مکررا نهادهای علمی را به باد انتقاد میگیرند و از سستی دانشگاهها
و پژوهشگاهها در اشتغال آفرینی و حل مشکالت کشور سخن میگویند .انگار فلسفه وجودی
دانشگاهها حل مسائل ساخته دست این هاست.
موارد باال تنها نمونههایی از مشکالت امروز نظام علم و دانایی کشور است..
اعضای هیئت علمی مستقل و دردمند دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور انتظار دارند تا
دولتمردان و مدیران کشور با سرلوحه قرار دادن رویکردهای عالمانه و دانشورانه اقدامات الزم
برای حل مسائل و دغدغههای فوق الذکر را هرچه زودتر در دستور کار قرار دهند .این مشکالت
یکشبه به وجود نیامدهاند و یکشبه هم قابل حل نخواهند بود؛ معهذا باید آستین همت را
باال زد که وقت تنگ است .در ادامه برخی از راهکارهایی که به زعم نویسنده یادداشت حاضر
میتوانند سالمت و آرامش را تا حدی به نظام علمی کشور بازگردانند ارائه شده است:
 -۱کاهش چشمگیر تعداد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی کلیه دانشگاهها و
موسساتآموزشعالیکشور
 -۲کاهش تعداد رشتهها و گرایشهای تحصیلی موجود و ادغام و انعطافپذیر کردن آنها
 -۳اصالح هرم جمعیتی دانشجویی و تقویت دورههای حرفهای و درجه کاردانی
-۴پیگیریجدیامکانمدیریتیکپارچههمهدانشگاههاوپژوهشگاههایکشور
 -۵کاهش تعداد واحدها و شعب دانشگاههای پیام نور ،آزاد و علمی کاربردی با بهره گیری از
رویکردهاییمانندادغامیابازنگریماموریتی
-۶لغومجوزفعالیتدانشگاههاوموسساتآموزشعالیغیرانتفاعیکهفاقداستانداردهای
مناسبهستند
 -۷توقف جذب دانشجویان ایرانی در پردیسهای بین الملل (خودگردان) و متمرکز شدن
آنها بر جذب دانشجویان خارجی
 -۸بازنگری سیاستهای تخصیص پایان نامه به اساتید در راستای توزیع عادالنهتر آنها
 -۹فعال کردن مقاطع تحصیالت تکمیلی در پژوهشگاههای ملی کشور از طریق جذب
دانشجو توسط آنها با همکاری دانشگاههای برتر کشور و اعطای درجات مشترک کارشناسی
ارشدودکتریتخصصیتوسطدانشگاههاوپژوهشگاههایهمکار
-۱۰تماموقتشدنتحصیالتدانشگاهیوممنوعیتاشتغالهمزماندانشجویان
 -۱۱توقف پذیرش دانشجو به صورت مجازی و بهرهگیری از سیستمهای یادگیری
الکترونیکی به عنوان ابزاری کمکی در خدمت آموزشهای حضوری
 -۱۲توقف استفاده از عناوین دانشگاهی مانند استادیار و استاد برای سایر گروههای شغلی
 -۱۳انحالل دورههای MBAو DBAو توقف استفاده حتی صوری از عناوین ارشد یا دکتری
برای این قبیل دورهها که ارتباطی با درجات رسمی دانشگاهی ندارند
 -۱۴افزایش کیفیت و تشدید سختگیریها درخصوص فرایندهای کلیدی دانشگاهها از
جمله جذب ،آموزش و ارزشیابی دانشجویان
 -۱۵تنظیم نسبت میان اساتید و کارمندان در مجموعه وزارت علوم با تاسی به استانداردهای
جهانی  -۱۶واکنش سیستماتیک به لفاظیهای برخی از سیاسیون و مدیرانی که به جای
عملگرایی و مسئولیتپذیری ،خود را در جایگاه نظریهپرداز میبینند و تحقق وظایف خویش را
ازاعضایهیئتعلمیدانشگاههاوپژوهشگاههایکشورطلبمیکنند
 -۱۷اصالح آیین نامههای ترفیع ،تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیئت علمی با بذل توجه
به تفاوتهای ماهوی میان رشتههای گوناگون و مقدورات و امکانات متفاوت سازمانهای علمی
کشور اکنون در شرایطی به سر میبریم که اگرچه مشکالت زیاد است ،راهحلها هم کمابیش
معلوم است .بیش از هرچیز به اراده معطوف به تغییر نیاز است و مدیرانی که به منافع ملی
بیاندیشند .البته اجرای راهبردها و اقدامات اصالحی کار سادهای نیست؛ بهخصوص که
مشکالت سالها برهم انباشته شدهاند و تعداد ذینفعان نیز فزونی گرفته است .با این وجود
اصالحات را باید از نقطهای شروع کرد؛ در غیراینصورت چندسال دیگر با فهرست طوالنیتری
از مشکالت و راهبردها مواجه خواهیم بود و بس.
نادرسیدکاللی*

عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

ایجاد بنگاه از سوی بانکها آری ،بنگاهداری هرگزاهاندازی بنگاه اقتصادی از
سوی بانکها آری ،بنگاهداری هرگز
رئیس جمهور با تأکید بر بازنگری در عملکرد و مقررات نظام بانکی بر اساس احکام
اسالم ،سرمایهگذاری و ایجاد بنگاههای اقتصادی توسط بانکها را امری مفید و
بنگاهداری را مضر خواند و گفت :ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید
اساس کار بانکها باشد .آیتالله سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در نشستی با
مدیران عامل بانکها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلیترین وظیفه خود را ایجاد
تحول در عرصههای مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح
مطلوب میداند ،گفت :عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت ،مبنای عمل دولت
در ایجاد تحول در نظام بانکی است .رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن
تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است ،گفت :وضع
موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود .وی افزود :نظام
بانکی با دو دسته مشکالت درونی و بیرونی مواجه است .اگر مجموعه نظام بانکی
نتواند این مشکالت را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت
را نیز نقض کرده است .آیتالله رئیسی ادامه داد :خود بانکها با همکاری بانک
مرکزی ،تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکالت درونی نظام
بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارضها ،ایجاد شفافیت و
تسهیل مسیر فعالیتهای بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانکها
اقدام کنند .رئیس جمهور تصریح کرد :بزرگترین سرمایه بانکها آبرو و اعتبار نظام
بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانکها از پول
مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد .آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی
است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش
شدن حیثیت و اعتبارش شود.
مدیرانبانکیبایدریسکپذیرومسئولیتپذیرباشند
وی بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و
افزود :هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با
احکاماسالمیاست.آیتاللهرئیسیگفت:تجربهودانشمدیرانبانکیسرمایهای

ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک میکند .در عین حال
مدیران بانکها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که
همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند.
ویافزود:مدیرانبانکیهمچنینبایدریسکپذیرومسئولیتپذیرباشندومدیری
که شجاعت نداشته باشد ،نمیتواند مجری خوبی برای سیاستهای تحولی باشد.
آیتالله رئیسی از مدیران بانکی خواست که با حساسیت و دقت و در عین حال
شجاعت در چارچوب مقررات الزامآور ،برای ایجاد تحول در نظام بانکی تالش کنند.
بانکهابهمردمتسهیالتدهند،نهتضییقات
رییس دولت سیزدهم همچنین توسعه زیرساختها و خدمات الکترونیک در
بانکها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانکها دانست و بر
ضرورتتوسعهجریانقرضالحسنهدرنظامبانکیتأکیدکردوگفت:بانکهاتالش
کنند کارمزد و سود تسهیالت اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند .همچنین در
پرداخت تسهیالت خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانکها به
مردمتسهیالتبدهندنهتضییقات.
وی اظهار داشت :مقررات بانکها در اعطای تسهیالت به مردم باید سهل و آسان و
دراعطایتسهیالتبهافرادبدحسابسختگیرانهباشد.بدهکارانبدحساببانکی
شناسایی ،دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند.
بعضی بدحسابها با بانکهای متعدد در ارتباط هستند ،لذا این هماهنگی بین
بانکها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانکهای مختلف و متعدد
جلوگیری شود .دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود دریافتی از تسهیالت
بانکی دقیقا باید بر اساس مقررات مصوب و ابالغی بانک مرکزی انجام شود ،گفت:
اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیالت گیرنده مجاز نیست و باعث
ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد .چنانچه بانکی مبالغی
غیر از نرخ سود مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ،خاطرنشان کرد :بانکها تا آنجا که
ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند ،اما چنانچه ناچار به این
ً
کار شدند ،در کوتاهترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجددا راهاندازی و یا
واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند .وی بر ضرورت هدایت
نقدینگیبهسوینظام تولید تاکید کردو اظهارداشت :اگرنقدینگیبهسمت تولید
هدایت شود ،مشکلی ایجاد نخواهد کرد ،اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود،
مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد ،خرابی به بار میآورد .آیتالله
رئیسی سرمایه گذاری و ایجاد بنگاههای اقتصادی از سوی بانکها را امری مفید،
اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت :ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این
باید اساس کار بانکها باشد .در این جلسه که بیش از  ۲ساعت به طول انجامید،
عالوه بر مدیران ان عامل بانکهای کشور ،معاون اول رییسجمهور،رییس کل
بانکمرکزی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،معاون
اقتصادی رییسجمهور و رییس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه
دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.

وزیر خارجه ایران :

دولت سیزدهم سیاست «اول آسیا» و «اول همسایگی» را دنبال میکند
ایران در مذاکرات با زمان بازی نمیکند

وزیر خارجه ایران تاکید کرد که کشورش در مذاکرات با
زمانبازینمیکند.
حسین امیرعبداللهیان ،در زمان حضورش در پکن در
مصاحبهای با این شبکه چینی در مورد نتایج سفر خود
به چین گفت :در این سفر بر سر برخی موضوعات مهم
از جمله اجرای توافقنامه همکاری جامع بین دو طرف
به اجماع رسیدیم .برای اجرای این چشمانداز بلندمدت
پیشنهادی رهبران ما برای توسعه روابط ایران و چین ،هر
دو طرف نیاز به نقشه راه دارند ،بنابراین ما به یک توافقنامه
همکاری جامع راهبردی  ۲۵ساله و بلندمدت رسیدهایم.
سفر من به اینجا برای گفتوگو با همتای چینی خود
آقای وانگ یی در مورد چگونگی اجرای این طرح است.
همچنین در مورد مسائل مهم بینالمللی و منطقهای
تبادل نظر کردیم .به عنوان مثال ،ما هنوز با بحرانهای
شدید در افغانستان و یمن روبرو هستیم.
وی در مورد همکاری ایران و چین در آینده گفت :هر
دو طرف از توافق منتفع خواهند شد .این همکاری
در تعدادی از زمینهها از جمله تجارت ،کشاورزی،
علم و فناوری و همچنین در زمینههای فرهنگی مانند
گردشگری را پوشش میدهد .همچنین شامل همکاری
در امور منطقهای و بینالمللی میشود .به عنوان مثال،
حمایت متقابل در سازمانهای بینالمللی .من معتقدم
این طرح در خدمت منافع مشترک هر دو طرف است.
امیرعبداللهیان در مورد روابط دیپلماتیک ایران و چین
پس از گذشت  ۵۰سال از برقراری آن و چالشها و

فرصتهای موجود در آن گفت :ما معتقدیم هیچ چالشی
در روابط دوجانبه فعلی ما وجود ندارد .با این حال ،رفتار
زورگویانه ایاالت متحده بر برخی از همکاریهای ما تأثیر
گذاشته است .من همچنین در این مذاکرات اشاره کردم
که باید مسیر مناسبی را در چارچوب بینالمللی برای
مقابله با چالشهای ناشی از اقدامات یکجانبه آمریکا
پیداکنیمومعتقدیمچندجانبهگراییبهنفعهمهکشورها
خواهد بود .یکجانبهگرایی و قلدری آمریکا از سوی هیچ
کشوری استقبال نمیشود .حقوق بینالملل و همکاری،
فرصتهاییرابرایهمهکشورهافراهممیکندتاازحقوق
و مزایا برخوردار شوند.
هیچ چالشی در روابط ایران و چین وجود ندارد
وی در مورد اولویت سیاست خارجه ایران گفت :دولت
سیزدهم ایران سیاست «اول آسیا» و «اول همسایگی»
را دنبال میکند .همانطور که اشاره کردید ،ما ایدههایی
را با همتایان چینی خود در خصوص این سیاست
بررسی کردهایم ،مانند پروژههای مشترک در برخی
از همسایگان ایران و همچنین ابتکارات مشترک برای
ارتقای ثبات ،امنیت و توسعه اقتصادی پایدار منطقهای.
ما همچنین برای کمک به کسانی که نمیتوانند از امنیت
و ثبات بلندمدت برخوردار شوند ،کار خواهیم کرد .ما
با کشورهایی با پیشینه مشترک در پروژههای مرتبط با
اقتصاد،تجارتوفرهنگدرقالبهمکاریهایسهجانبه
یا چندجانبه کار خواهیم کرد .انتظار داریم بر اساس این
سیاست فرصتهای توسعه بیشتری را برای کشورهای

همسایه فراهم کنیم .وی در مورد نقش چین در روند
احیای برجام گفت :چین در مذاکرات توافق هستهای
ایران به ویژه در مذاکرات اخیر وین برای رفع تحریمها
علیه کشورمان نقش سازنده و منطقی ایفا کرده است .در
جریان این مذاکرات ،چین همواره با تحریمهای ظالمانه
یکجانبهآمریکاعلیهکشورهاییازجملهایرانمخالفبوده
و اقدامات زورگویانه آمریکا را محکوم میکند .در جریان
مذاکرات اخیر در وین ،همانطور که در گفتوگو با وانگ
یی ،مشاور دولتی و وزیر امور خارجه نیز اشاره کردم ،از
حمایت چین قدردانی میکنیم و ابراز امیدواری کردم که
چین به حمایت از موضع ایران ادامه دهد .ما همچنین
به مقامات چینی اطمینان دادیم که ایران با زمان بازی
نمیکندیاتالشنمیکندمذاکراتراازمسیرخارج کندو
پیشنهاداتسازنده،مثبتوواقعبینانهایرادرمیزمذاکره
در وین ارائه کردهایم .همکار من ،آقای باقری ،و تیمی از
متخصصان حرفهای ارشد ایرانی در وین به طور شبانه
روزیبرایتوسعهپیشنهاداتکارمیکنند.
امیرعبداللهیان گفت :چین و روسیه از طرح سازنده
ایرانحمایتمیکنند،اماکشورهایغربیازجملهایاالت
متحده تاکنون هیچ پیشنهاد نوآورانهای در این مذاکرات
ارائه نکردهاند .اگر طرفها بتوانند تعهدات خود را در
چارچوب توافق هستهای ایران از سر بگیرند ،ایران نیز به
تعهداتمبتنیبرتوافقبرمیگردد.اگرایرانبتواندمنافع
اقتصادی مورد انتظار را از این توافق به دست آورد ،همه
طرف ها منتفع خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش:

شرایط آموزش حضوری دانشآموزان در مدارس را مهیا میکنیم

وزیر آموزش و پرورش با تاکید براینکه باید همکاران در مدارس حضور داشته
باشند و دانشآموزان با رعایت پروتکلهای بهداشتی برای حضور در کالس های
درس آماده باشند تا جریان بازگشایی ادامه پیدا کند ،گفت :تالش خواهیم کرد تا
شرایط حضور دانشآموزان را در تمام مدارس مهیا کنیم.
یوسف نوری در گفتوگویی درخصوص جزییات بازگشایی مدارس و حضور
دانشآموزان ،اظهار داشت :همکاران من تمام تالش خود را برای اجرای پروتکل
های بهداشتی در مدارس به کار برده اند بنابراین مدارس آمادگی کامل را برای
پذیرش دانشآموزان دارند.
نوری تصریح کرد :در حال حاضر تمام مدارس مناطق روستایی و شهرهای
کوچک ،فعالیت حضوری خود را آغاز کرده اند و معلمان و دانش آموزان با جدیت
فرآیند یاددهی-یادگیری را در این مناطق پیگیری می کنند.
تزریق دز دوم واکسن کرونا برای  ۸۵درصد دانش آموزان
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد :تاکنون حدود  ۹۴درصد از معلمان واکسینه
شده اند و در حدود  ۸۵درصد دانشآموزان نیز دوز دوم واکسن خود را دریافت
کرده اند ،لذا با توجه به برنامه ریزی های انجام شده ،آمادگی کامل برای بازگشایی
مدارس و حضور دانش آموزان با رعایت پروتکل ها در محیط مدرسه وجود دارد.

وی گفت :همکاران باید در مدارس حضور داشته باشند و دانشآموزان با رعایت
پروتکلهای بهداشتی برای حضور درکالس های درس آماده باشند تا جریان
بازگشایی ادامه پیدا کند و اگر در منطقه ای تاکنون به هر دلیلی بازگشایی انجام
نشدهاست،ازهمکارانمیخواهمباایجادبسترمناسببرایحضوردانشآموزان
در مدارس ،از این جریان حمایت کنند.
عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد :تالش کرده ایم شرایط حضور دانش آموزان
را در تمام مدارس مهیا کنیم ولی اگر تحت هر شرایطی درصد اندکی از مدارس در
مناطق شهری ،هنوز موفق به ایجاد شرایط الزم برای بازگشایی کامل نشده باشند،
می توانند از طریق روشهای منعطف و گروه بندی دانشآموزان ،امر آموزش را
ادامه دهند .نوری گفت :بر اساس اعالم ستاد کرونا ،میتوانیم از مراکز جانبی
هنری ،ورزشی و حتی کانونهای فرهنگی تربیتی و پرورش کودکان و نوجوانان،
ورزشگاهها و پژوهش سراها نیز برای آموزش های حضوری استفاده کنیم.
وی ادامه داد :با توافق انجام شده با شهرداری ،برای همکارانی که دز سوم واکسن
خود را دریافت نکرده اند و دانش آموزانی که دز دوم واکسن را دریافت نکرده اند،
پیامک خواهد رفت و این افراد میتوانند با همکاری شهرداری به مراکز خلوت
مراجعه و واکسن دریافت کنند.

آیتاللهحسینیبوشهری:

دانشگاهانسانهاییمتخصصومتعهدتربیتکند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر تقویت ارتباط
این نهاد با دانشگاه قم تأکید کرد.
آیت الله حسینی بوشهری روزدوشنبه در دیدار رئیس
و معاونین دانشگاه قم ،که در دفتر جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم برگزار شد ،این دانشگاه را سرمایه و
اعتباری برای استان قم و کشور دانست و تصریح کرد:
جامعه مدرسین باید از طریق ایجاد ارتباطی دو سویه با
این دانشگاه ،عالوه بر گرهگشایی و راهگشایی از امور
دانشگاه ،مطالبات خود را نیز مطرح کند.
وی ضمن اشاره به دستاوردها و پیشرفتهای دانشگاه
قم در طی سالیان گذشته افزود :در طی سالیان گذشته،
دانشگاهقمپیشرفتهایفراوانیداشتهاست.مسئولین
این دانشگاه مصداق روایت پیامبر گرامی اسالم (صلی
ّ
َْ
الله علیه و آله و سلم) هستند که ِ«ا َّن الله َ ُی ِح ُّب ِاذا ان َع َم
َ
َ
ََ
َعلی َع ْب ٍد ا ْن ُیری اث ُر ِن ْع َم ِت ِه َعل ْی ِه» .نعمت شما در واقع
همین آبرو ،اعتبار ،علم ،دانش و تجربه شماست و اثر

این نعمت نیز همین رشد جایگاه این دانشگاه و نیروهای
عالم و متعهدی است که در این دانشگاه تربیت یافتهاند.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
دقت و ظرافت در تربیت و جذب دانشجویان را خواستار
شدوابرازداشت:تمامیدانشجویانبایدازشروعمراحل
جذبتانقطهنهاییوفارغالتحصیلی،ازجهاتمختلف
مورد توجه قرار گیرند تا انسانهایی متخصص و متعهد
تربیتشوند.
وی سابقه خود در دانشگاه قم را مورد اشاره قرارداد
و خاطر نشان کرد :اینجانب ،آن روزی که این دانشگاه
تحت عنوان مدرسه عالی قضائی شکل گرفت ،فقه و
ً
اصول در آنجا تدریس میکردم و اصال گمانها به این
سو نمیرفت که روزی آن مجموعه کوچک ،به چنین
دانشگاهی با این ظرفیت باال تبدیل شود.
شایان ذکر است :در ابتدای جلسه ،حجت االسالم و
المسلمین عسگر دیرباز ،رئیس دانشگاه قم و معاونین

وی ،گزارش جامعی از وضعیت ،فعالیتها ،پیشرفتها
و اهداف ارائه کردند.
رئیسدانشگاهقمگفت:حیثیتانتسابایندانشگاه
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،مورد توجه ویژه
است و همه در این جهت دغدغه مندیم .بنای ما در
این دانشگاه ،جذب و استفاده از اساتید قوی و انقالبی
است و تا کنون بسیاری از خروجیهای این دانشگاه در
پستهایحساسوگوناگونمشغولبهفعالیتشدهاند.
وی با اشاره به مسئله عفاف و حجاب افزود :دانشگاه
ً
قم ،تقریبا ،تنها دانشگاه دولتی کشور است که بحث
جدایی فضای آموزشی دختر و پسر در آن مورد توجه
بوده و هست .از حیث دانشجویان ،اساتید و کارکنان نیز
این دانشگاه وضعیت خوبی دارد و در بین دانشگاههای
سراسر کشور حائز رتبه ۲۴است.
معاونین پژوهشی ،فرهنگی ،آموزشی ،دانشجویی و
مالی نیز به ارائه گزارشی از حیطه فعالیت خود پرداختند.

رئیسسازمانزندانها:

زندان باید به کارگاه تولیدی
کرامتمحورتبدیلشود

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با تاکید بر لزوم توسعه اشتغال
در زندان و تأمین بازار فروش برای محصوالت مددجویان گفت :زندان باید به کارگاه
تولیدیکرامتمحورتبدیلشود.
غالمعلی محمدی در نشستی با کارآفرینان نمونه کشور افزود :بازسازگاری زندانیان
زمانیمحققمیشودکهضمنتحملکیفر،حرفهایهمبیاموزندوبعدازخروجبههمراه
اقدامات مراقبتی به بازار کار وارد شوند.
وی با تأکید بر اینکه در زندانهای کشور مکلف به امور اجرایی مددجویان ساکن در
زندانهاهستیم،گفت:اغلبمددجویانکشوربهواقعنیازمندمشاورههایفکریوحتی
کمکهای مادی هستند که باید در هردو جهت به آنان کمک کرد.
محمدی ادامه داد :در کشوری زندگی میکنیم که نباید از همسایه خود غافل شویم
و بالتبع یکی از این همسایهها نیز زندان و زندانیان است .پس الزم است با استفاده از
قابلیتها و ظرفیتهایی مثل اقدامات کارآفرینی و یا کمکهای خیرین و نیز همکاری
سایر دستگاهها کاری کنیم که این افراد بتوانند به حیات طیبه خودشان دسترسی پیدا
کنند.
رئیس سازمان زندانها اضافه کرد :در حوزه معنوی موظف به تربیت روح و فکر
مددجویان هستیم و از حیث مادی نیز باید سراغ کمکهای مادی در فرایند روند
اصالحی و تربیتی برویم .ضمن اینکه مهمترین وظیفه سازمان زندانها و هدف مجازات
مطابق با علم کیفرشناسی امر اصالح و تربیت است.
محمدی اظهارداشت :موضوع اصالح و تربیت ،فهم و ادراک مشترک همه جوامع
درخصوص نگهداری زندانیان است؛ بنابراین همین بحث اشتغال زندانیان اعم از مولد و
نشستهمیتواندبهترینبستریباشدکهدرخدمتاصالحوتربیتمددجویانبکارگرفته
شوند .این میتواند مسیری برای ورود کارآفرینان به این امر خیر باشند.
کارآفرینان بازاری برای فروش تولیدات مددجویان فراهمکنند
وی تقویت آمار اشتغال در زندانها را الزم دانست و گفت :مددجویان زندانها عمدتا
در بحث فروش اجناس تولیدیشان در زندان است که به مشکل میخورند .امیدوارم
کارآفرینان در شرایط اقتصادی کشور ،بازاری را هم برای فروش تولیدات مددجویان ما
برقرار سازند .ما در هردو بخش مشکالتی را پیش رو میبینیم.
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه آمار بازگشت مجدد افرادی که در زندان تحت
حرفهآموزی قرار میگیرند ،از نرخ پایینی برخوردار است ،تأکید کرد :باور داریم هروقت
زندانی بتواند حرفه و شغلی یاد بگیرد و بعد از خروج از زندان نیز تحت حمایتهای
سازمانی قرار گیرد ،بازگشت مجدد آنان به زندانها بسیار کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد :بازسازگاری زندانیان زمانی محقق میشود که ضمن تحمل کیفر،
حرفهای هم بیاموزند و بعد از خروج ضمن اقدامات مراقبتی به بازار کار وارد شوند .بنابراین
الزم است ریشه بیکاری در زندانها را بخشکانیم یا به حداقل ممکن برسانیم.
محمدی خطاب به کارآفرینان مشتاق به کار در زندانها گفت :ما نیاز به راههای
کاربردی برای عملیاتی کردن اشتغال مولد و توسعه اشتغال نشسته و البته بازاریابی و
فروش محصوالت آنان داریم پس باید قدم مثبتی در این راه برداشت .براین اساس هم
توسعه اشتغال در زندانها قطعا توفیق و کسب خیری برای شما خواهد بود و بدانید در
مسیر خیر قدم گذاشتهاید .رئیس سازمان زندانها با اشاره به روایات دینی در دستگیری
از اینچنین نیازمندانی گفت :امام صادق(ع) میفرمایند اگر یک مسلمان گرهای از کار
کسی باز کند ثوابش دهها برابر بیشتر از خواندن زیارت عاشورا زیر قبه امام حسین(ع)
است؛ پس بدانید ورود شما و گرهگشایی از این مددجویان به دستان شما چه ثواب و
خیری برایتان رقم خواهد زد.
رییس سازمان حج و زیارت:

ثبت نام اعزام زائران به سوریه
بزودی آغاز می شود

رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه بزودی نام نویسی برای اعزام زائران به سوریه
آغاز خواهد شد ،گفت :به دفاتر زیارتی استان ها اعالم شده تا نسبت به پیش ثبت نام
متقاضیاناینسفرمعنویاقدامکنند.
علیرضا رشیدیان افزود :با توجه به استقبال متقاضیان استان های مختلف کشور برای
این سفر زیارتی که به تازگی از سر گرفته شده ،به دفاتر زیارتی استانها اعالم شده تا
نسبت به پیش ثبت نام متقاضیان این سفر معنوی اقدام کنند.
وی با اشاره به درخواست دفاتر زیارتی برخی استانها برای اعزام زائران سوریه از شهرها
و استان های خود تصریح کرد :پس از آغاز مجدد این سفر زیارتی از تهران ،دفاتر زیارتی
شهرهای مشهد ،اهواز ،شیراز ،اصفهان ،تبریز و کرمان خواستار برقراری سفر مستقیم
به سوریه شدند.
رشیدیان اظهار داشت :در این خصوص تصمیم بر آن است تا طی روزهای آتی پیش
ثبت نام زائران در همه استانهای کشور آغاز شود و از این طریق امکان احصاء تعداد
متقاضیان هر استان فراهم شده و بر اساس آن تعداد پروازها برای هر استان پیشبینی
شود .وی با بیان اینکه اکنون اعزام زائران به سوریه فقط از طریق شرکت هواپیمایی ماهان
انجاممیشود،گفت:پنجشرکتهواپیماییدیگرنیزدرخواستپروازبهسوریهراداشتند
که با توافق صورت گرفته با طرف سوری و هماهنگی شرکتهای هواپیمایی به زودی
تعداد شرکتهای هواپیمایی فعال در خطوط هوایی ایران  -سوریه افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به سوریه افزود:
ساماندهی سفرها و توسعه تعامالت بین ایران و سوریه با توجه به تحوالت ایجاد شده
و امنیت موجود در سوریه طی جلساتی با حضور وزیر راه و شهرسازی کشورمان مورد
بررسی قرار گرفت.
سخنگوی دولت خبر داد:

پرداخت وامهای زیر ۱۰۰میلیون تومان
بدونضامن

سخنگوی دولت با اشاره به دستورات پنجگانهروز دوشنبه رییسجمهور برای اصالح
ً
مقررات بانکی در جهت پرداخت آسان تسهیالت به مردم گفت :احتماال نوع وثیقهگذاری
وامهای زیر ۱۰۰میلیون تومان تغییر خواهد کرد.
علی بهادری جهرمی در تشریح جزئیات نشست صریح آیتالله سید ابراهیم رئیسی با
تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی و فرامین رییسجمهور
برای اصالح نظام بانکی گفت :یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس
ً
جمهوراحتماالنوعوثیقهگذاریوامهایزیر ۱۰۰میلیونتومانتغییرمیکند.
سخنگوی دولت توضیح داد :رییسجمهور به بانکها دستور داد که نوع وثیقهگذاری
وامهای زیر  ۱۰۰میلیون تومان را بهگونهای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای
ُ
اعتبارسنجی تسهیالت خرد را آسانتر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت
دولت میتوانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.
آیتالله رئیسی در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید ،بر لزوم
سختگیری بر بدحسابهای حرفهای ،تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در
ُ
ارائه تسهیالت خرد به آنها بهجای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی
از مردم ،واگذاری بنگاههای تولیدی تملیک شده توسط بانکها و راهاندازی یا واگذاری
سریع واحدهای تملک شده تولیدی تأکید کرد و به مدیران بانکها تذکر داد به بدهکاران
بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر و دستشان را از منافع عمومی قطع کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبرداد:

ردپای اسناد عادی در  ۸۰درصد
پروندههایکالهبرداری

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت :در بیش از حدود ۸۰درصد پروندههای
جعل ،کالهبرداری و خلع ید ،اثر و رد اسناد عادی به چشم میخورد.
حسن بابایی با تاکید بر لزوم اعتبار بخشی به اسناد رسمی افزود :ما در بحث عدم اعتبار
بخشی به اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی چالشهایی را داریم؛ از یک طرف
دیدگاههای فقهی وجود دارد به این ترتیب که اعتبار اسناد عادی پذیرفته میشود و تاکید
میکنند که باید این اسناد در محاکم پذیرفته شود ،اما از یک طرف ماباید شرایط خاص
جامعه را هم مدنظر قرار دهیم.
وی گفت :وقتی پروندههای محاکم را بررسی میکنید ،میبینیم که در  ۸۰درصد
برخی دعاوی از جمله جعل ،کالهبرداری ،اثبات مالکیت و خلع ید اثر و رد اسناد عادی به
چشم میخورد و ما باید تکلیف خودمان را با اسناد عادی روشن کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت :البته نظر کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسالمی این است که ما از تاریخ تصویب قانون عدم اعتباربخشی به اسناد
عادی ،این اسناد بی اعتبار شود یعنی اسناد عادی که قبل از تصویب این قانون وجود
دارد باید با سازوکاری اعتبار داشته باشد .وی گفت :ما حداقل باید فایل الکترونیک اسناد
عادی را داشته باشیم که اگر به صورت فایل الکترونیک درآید قابل تغییر نیست.
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استرس چگونه کلسترول خون را باال میبرد؟

استرس میتواند موجب افزایش سطح کلسترون خون شود

وقتی بدن با استرس روبرو میشود ،واکنشهای فیزیولوژیکی خاصی از
جمله تغییراتی در سطح هورمونها و مؤلفههای خون روی میدهد .هر دوی
ایناتفاقهامیتوانندمنجربهافزایش کلسترولخونشوند.
دانشمندان نمیدانند استرس و کلسترول چه ارتباطی با هم دارند ،اما چند
تئوری وجود دارد .در این مطلب به این موضوع میپردازیم که استرس چگونه
چربی خون را باال میبرد و چطور میتوانیم این احتمال را کاهش دهیم.
بدن چگونه به استرس واکنش نشان میدهد؟
وقتی با استرس مواجه میشوید ،بدنتان به طور خودکارعضالت و قلب و
دیگر ارگانها و عملکردها را برای یک واکنش ُپرانرژی در فاز جنگ یا گریز آماده
میکند .اینکه تصمیم بگیرید بدوید و فرار کنید یا بمانید و بجنگید ،بدنتان به
روشهای بهخصوصی واکنش نشان خواهد داد.
بدن در این شرایط هورمونهای کورتیزول ،آدرنالین و نوراپینفرین ترشح
میکند .آدرنالین ،قلب را وادار میکند سختتر کار کند و منجر به افزایش
ضربان قلب و تنفس و فشارخون خواهد شد.
ً
سطحاینهورمونهامعموالتاوقتیکهموقعیتاسترسبرانگیزبرطرفشود
باال میماند؛ اما گاهی سطح استرس پایین نمیآید یا زمان میبرد تا کاهش
پیدا کند .این فاکتورها میتوانند هم در بلندمدت و هم در کوتاهمدت منجر به
افرایشکلسترولشوند.
استرسوکلسترول
مطالعهای نشان داد افرادی که استرس شغلیشان زیاد بود ،کلسترول
ٔ
مطالعه دیگری نیز دریافت
خونشان در سطوح ناسالمی قرار داشت .براساس
استرس فیزیولوژیکی منجر به افزایش تریگلیسرید ،کلسترول بد و کاهش
کلسترول خون شده بود .دانشمندان تئوریهایی در این باره ارائه دادهاند که

یکمتخصصتغذیه:

هنگامتزریقواکسنکروناناشتانباشید

مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل تغذیه سالم را
در دوران کرونا و واکسیناسیون مهم برشمرد و گفت :افراد هنگام مراجعه برای تزریق
واکسن نباید ناشتا باشند بلکه باید از قبل به میزان کافی آب و مایعات بنوشند.
عسگری فقانپور افزود :برای تزریق واکسن به رژیم غذایی ویژه ای نیاز نیست ،
اما الزم است از مواد غذایی که بـه سـالمت و افزایش سیستم ایمنی بدن در زمان
واکسیناسیون کمک می کند  ،استفاده کنیم.
وی با اظهار این که تقویت سیستم ایمنی عالئم و عوارض احتمـالی ناشی از
واکسیناسیون را به حداقل می رساند ،گفت :دستگاه گوارش ما بیش از  ۷۰درصد
سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهد چون این دستگاه پر از فلور طبیعی یا همان
پروبیوتیک است که می تواند با بسیاری از بیماری ها مبارزه کند بنا بر این باکتری
های مفید بدن ما با مواد غذایی سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی و فیبر تقویت می
شود و با غذاهای فرآوری شده ،پرچرب و شیرین تضعیف می شود..
اینمتخصصتغذیهافزود:اگرچهژنتیکنقشمهمیدرعملکردسیستمایمنی
بدن دارد  ،اما خواب کافی ،فعالیت بدنی مناسب ،تغذیه سالم و دوری از استرس از
مهم ترین راهکارهایی است که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.
وی توضیح این که تقویت سیستم ایمنی بدن سبب می شود فرد کمتر به بیماری
مبتال شود و یا در صورت ابتال به بیماری سریع تر بهبود یابد  ،گفت  :هر چقدر سن
افراد باالتر می رود سیستم دفاعی آنها ضعیف تر می شود و بیشتر در معرض ابتال به
بیماری ها قرار می گیرد  ،همان گونه که کودکان چون در حال رشد هستند و هنوز
بدن آنها به طور کامل تکامل نیافته  ،آسیب پذیرند و باید تقویت سیستم دفاعی این
دو گروه سنی بیشتر توجه گیرد.
فقان پور تعادل و تنوع در برنامه غذایی را یک اصل مهم و ضروری جهت داشتن
سیستم ایمنی قوی برشمرد و اظهار داشت  :در برنامه غذایی روزانه باید دو اصل
تعادل و تنوع را رعایت کرد ؛ تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز
برای حفظ سالمت بدن است و تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در
 ۶گروه اصلی غذایی شامل نان و غالت ،سبزیجات ،میوه ها ،شیر و لبنیات ،گوشت
ها و تخم مرغ ،حبوبات ومغزها قرار دارد و عالوه بر رعایت این موارد باید از مصرف
زیاد نمک ،مواد شیرین و مواد چرب پرهیز شود.
وی وضعیت تغذیه را بر پاسخ ایمنی ناشی از واکسیناسیون مؤثر دانست و گفت :
تغذیه فرد قبل و بعد از تزریق واکسن با تأثیر برعملکرد سیستم ایمنی میتواند روی
پاسخ مناسب بدن در برابر واکسن تأثیر بگذارد.
این کارشناس تغذیه افزود  :افراد هنگام مراجعه برای تزریق واکسن عالوه بر اینکه
باید میزان کافی آب و مایعات حداقل به میزان روزانه  ۶تا  ۸لیوان آب مصرف کنند،
نبایدناشتاباشندوبهتراستقبلازتزریقواکسنیکمیانوعدهکوچکمانندیک
ساندویچ نان و پنیر و گردو مصرف کنند.
وی ادامه داد  :برای جلوگیری از بروز سرگیجه یا افت فشار خون هنگام واکسن
زدن ،الزم است صبحانه یا میان وعـده سـاده ای مصـرف شود و شب قبل از
واکسیناسیون نیز غذای سبک مانند سوپ حاوی مرغ ،سبزی های سبز ،تیره و
تـازهماننداسـفناج،جعفـری،کلمبروکلیمیلشود.
فقان پور بر مصرف میوه و سبزیجات روزانه هر فصل تاکید کرد و گفت  :با توجه به
اهمیت مصرف میوه و سبزی در رژیم غذایی روزانه ،مصرف آنها در هر فصلی که به
بازار می آیند دارای اهمیت است.
وی بر اهمیت مصرف منابع پروتئینی در برنامه غذایی روزانه جهت افزایش توان
سیستم ایمنی بدن نیز تا کید کرد و افزود  :مهم ترین منابع پروتئین انواع گوشت
ها ،تخم مرغ ،حبوب  ،مغزها و دانه ها است که باید در برنامه غذایی روزانه مورد
استفاده قرار گیرند .این تخصص تغذیه نسبت به مصرف زیاد مواد غذایی شیرین،
شور و چرپ در برنامه غذایی هشدار داد و افزود :مواد شیرین  ،شور و چرپ موجب
اختالل در عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود و توصیه می شود مصرف این مواد
بهحداقلممکنبرسد.
مسئولواحدتغذیهمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیبابلاظهارداشت:در
هنگام بی اشتهایی استفاده از وعده های غذایی در حجم کم و دفعات بیشتر نتیجه
بخش خواهد بود البته با افزودن چاشنی هایی نظیر آبلیمو ،آب نارنج و آبغوره به غذا
واشتهاتحریکخواهدشد.

واکنشهایاسترسیچگونهمیتوانندکلسترولراباالببرند.
افزایشغلظتخون
وقتی با استرس روبرو میشوید احتمال اینکه غلظت خونتان باال برود
زیاد است .وقتی غلظت خون باال میرود در نتیجه مؤلفههای خون از جمله
کلسترول ،متراکمتر میشوند و این یکی از راههایی است که استرس موجب
باالتر رفتن سطح کلسترول در کوتاهمدت میشود .یک دلیل احتمالی این
اتفاق این است که با باالرفتن فشارخون در اثر استرس ،مایع از رگهای خونی
به سمت فضای بینابینی اطراف آنها میرود.
وقتی با استرس روبرو میشوید احتمال اینکه غلظت خونتان باال برود
زیاد است .وقتی غلظت خون باال میرود در نتیجه مؤلفههای خون از جمله
کلسترول ،متراکمتر میشوند و این یکی از راههایی است که استرس موجب
باالتر رفتن سطح کلسترول در کوتاهمدت میشود.
کورتیزول
ً
افرادی که استرس بلندمدت یا مزمن را تجربه میکنند احتماال کلسترول
خونشانمدامباالستواینمیتواندناشیازهورمونکورتیزولباشد.کورتیزول
زیاد میتواند چاقی اطراف شکم را افزایش دهد که دلیل آن تجمع بیشتر چربی
است ،بر چربی در دیگر قسمتهای بدن اثر بگذارد و اشتها را افزایش دهد.
ً
در زمان استرس معموال سراغ غذاهای ناسالم میروید و غذاهای شیرین و
ً
دمدستی را ترجیح میدهید؛ زیرا این مواد غذایی ظاهرا احساس استرس و
اضطرابتانراکاهشمیدهند.مصرفزیادازحدغذاهایکربوهیدراتیمیتواند
ٔ
نتیجه افزایش وزن است.
سبب افزایش وزن و چاقی شود .کلسترول باال اغلب
دانشمندان دریافتهاند استرس اثر معکوس بر سیستم ایمنی بدن دارد و
ً
میتواند منجر به التهاب شود؛ مثال افرادی که به انواعی از بیماریهای کبدی

دچارند ،کلسترولشان باال میرود .محققان اینطور توضیح میدهند که اثر
التهاب طوالنیمدت ممکن است سطح لیپید خون را افزایش میدهد و منجر
به چاقی در کسانی بشود که اختالالت اضطرابی شدید و افسردگی دارند.
سیگارکشیدن هم میتواند عاملی در این میان باشد.
اسیدهایچرب
اگر بدنتان طی شرایط استرس برانگیز ،اسیدهای چرب و گلوکز جهت انرژی
ترشح کند و شما نتوانید از آنها بهعنوان انرژی استفاده نمایید ،کلسترول
خونتان باال خواهد رفت.
تئوریواکنشقلبیعروقی
محققان دریافتهاند سیستم قلبی و عروقی بعضی از افراد نسبت به بقیه ،در
ً
مقابل استرس واکنش شدیدتری نشان میدهد .مثال فشارخون برخی از افراد
در زمان استرس بیشتر باال میرود .بر اساس تئوری واکنش قلبی و عروقی،
استرس میتواند ریسک بیماریهای قلبی را در عدهای افزایش دهد .بیشتر
کسی که کلسترول باالیی دارد خودبهخود در معرض بیماریهای قلبی مانند
حمله قلبی هست و استرس هم میتواند چنین حادثهای را محتملتر کند.
ٔ
دیوارهعروقدچارتغییراتیمیشوند.گاهی
وقتیکلسترولخونتانباالست،
این تغییرات باعث میشوند عروق انعطافپذیری خود را از دست بدهند،
بنابراین در واکنش به استرس نمیتوانند آنطور که باید باز شوند.
اثراتغیرمستقیماسترسبرکلسترول
دانشمندانیکدرکمنطقیازاثراتغیرمستقیماسترسبرسطحکلسترول
ً
دارند؛مثالآنهامیدانندوقتیکسیاسترسدارد،دستبهرفتارهاییمیزند
که میتوانند کلسترول را افزایش یا کاهش دهند.
عواملی که میتوانند به طور غیرمستقیم کلسترول را باال ببرند شامل موارد
زیرمیشوند:
•تغییرات غذایی :کسی که استرس دارد ممکن است در این زمان تمایلی
به غذا خوردن نداشته باشد؛ اما اثرات هورمونی استرس میتواند اشتهای او
را افزایش دهد.
•الکل و تنباکو :کسی که استرس دارد احتمالش زیاد است که سراغ الکل و
ً
سیگار برود یا اگر قبال ترک کرده است دوباره شروع کند.
•ورزش نکردن :فعالیت بدنی به طور مستقیم بر کلسترول اثر میگذارد .اگر
شخصی تحت استرس روانی قرار بگیرد ،از میزان فعالیت بدنیاش کم میشود
و سطح کلسترولش باال میرود.
چندتوصیه:
•بیشتر ورزش کنید :ثابت شده که ورزشکردن باعث افزایش کلسترول
خوب ( )HDLو کاهش کلسترول بد ( )LDLمیشود.
•سیگارراترککنید:سیگارهممیتواندکلسترولخوبراکاهشوکلسترول
بد را افزایش دهد.
•از خوردن غذاهای فرآوری شده پرهیز کنید :غذاهای آماده و فرآوری
شده دارای چربیهای ترانس هستند که کلسترول بد را باال میبرد و کلسترول
خوب را کاهش میدهند.
•رژیم غذایی مدیترانهای را دنبال کنید :چربیهای تک غیراشباع مانند
روغن زیتون و آووکادو میتوانند کلسترول بد را کاهش و کلسترول خوب را
افزایشدهند.
•غذاهایی بخورید که امگا  ۳دارند :ماهیهای چرب مانند ساردین و
سالمون حاوی امگا  ۳اند که کلسترول بد را کاهش و کلسترول خوب را افزایش
میدهند.
•بیشتر غالت کامل بخورید :غالت کامل حاوی فیبر و نیاسین هستند که هر
دو کلسترول بد را کاهش و کلسترول خوب را افزایش میدهند.

علل و توصیه هایی برای تسکین گردن درد

شلغم با ویتامین cباال خوراک
روزهای زمستان

شلغم با طبیعتی گرم و تر حجم قابل قبولی از ویتامین  Cرا در خود جا داده است.
ً
شلغم از منظر طب سنتی ،طبیعتی گرم و تر دارد و معموال از ترکیبات مانند فلفل ،
زیره ،خردل و سرکه به عنوان مصلحات آن نام برده میشود .از آنجایی که شلغم بومی
آسیاست ،در طب سنتی آسیایی آمده که مصرف آن با افزایش انرژی همراه است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در طب قدیم و طب سنتی ،از شلغم به عنوان تصفیه
کننده خوناستفاده میکردهو میکنند.
شلغم جزو سبزیهای بومی غرب آسیاست که ریشه آن بهصورت خوراکی مصرف
میشود .ریشه گیاه شلغم که ما آن را با رنگهای سفید ،سفید با لکههای بنفش،
سبز ،زرد یا گلی مایل به قرمز میبینیم ،جزو ریشههای خوراکی بسیار پرخاصیت در
تمامدنیاشناختهمیشود.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید قبل از پیدایش و کشت سیبزمینی ،شلغم
بهعنوان یک خوراک ارزانقیمت ،طرفداران زیادی میان اروپاییهای قرون وسطی
داشت .این گیاه در قسمتهای سردسیر و در فصلهای سرد سال به راحتی کشت
میشود.
هر چند شلغم را بومی غرب آسیا میدانند ،این سبزی یا صیفی پرخاصیت به
راحتی در فصلهای پاییز و زمستان در نقاط مختلف آمریکایی شمالی ،آسیا ،کانادا
و اروپا کشت میشود .برخی باستانشناسان اروپایی ثابت کردهاند کشت شلغم،
سابقهای حدود  4هزارساله در اروپا دارد.
ً
شلغم از منظر طب سنتی ،طبیعتی گرم و تر دارد و معموال از ترکیبات مانند فلفل،
زیره ،خردل و سرکه به عنوان مصلحات آن نام برده میشود .از آنجایی که شلغم بومی
آسیاست ،در طب سنتی آسیایی آمده که مصرف آن با افزایش انرژی همراه است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در طب قدیم و طب سنتی ،از شلغم به عنوان تصفیه
کننده خوناستفاده میکردهو میکنند.
بد نیست این نکته را هم بدانید که شلغم ،حجم قابل قبولی از ویتامین Cرا در خود
جا داده است .از اینرو ،مصرف آن در روزهای سرد سال میتواند عالوه بر افزایش
انرژی و بهبود خلقوخو ،باعث باال رفتن قدرت سیستم دفاعی بدن شود و احتمال
ابتالبهبیماریهایمسریفصلیمانندسرماخوردگیراکمکند.ازاینرو،بدنیست
در روزهای سرد پاییز و زمستان ،هر روز از شلغم به عنوان میان وعده استفاده کنید.
دانستن این نکته هم ضروری است که مصرف شلغم میتوان به بهبود مشکالت
دستگاه ادراری و دفع سنگ کلیه کمک کند.
هنگاممواجههبامشکالتتنفسیمانندگرفتگیبینی،سرفهیاسرماخوردگینیز
میتوانید ازشلغمبخارپزبرایبهبودعالئمبیماری خود کمکبگیرید.
استفاده از شلغم به صورت موضعی میتواند برای درمان تاولها ،سرمازدگی
پوست و دردهای استخوانی یا مفصلی کاربرد داشته باشد.
اگر میخواهید میان انواع شلغم انتخاب بهتری داشته باشید ،باید بدانید
شلغمهای سفت و ُ
توپر ،بهتر از شلغمهای نرم و سبک هستند.
مصرف شلغمهای کهنه و سبک میتواند باعث ایجاد نفخهای آزاردهنده شود.
میان انواع شلغم ،آنهایی که پوست شفاف ،صاف و کمی براق دارند ،بهتر از سایر
شلغمهاهستند.
شلغمهای کوچک ،طعم شیرینتری نسبت به شلغمهای بزرگ دارند و بخش
ً
درونی یک شلغم خوب باید کامال روشن و شفاف باشد.
ً
بهتر است شلغم را در هوای کامال سرد و خشک نگهداری کنید .اگر شلغم را در
بستهبندی مناسبی در قسمت خشک یخچال بگذارید ،میتوانید بدون نگرانی تا
 2هفته آن را حفظ کنید.
یک نکته جالب که در کتاب قانون ابنسینا به آن اشاره شده این است که ارزش
تغذیهای شلغم زمانی که با گوشت پخته میشود .باالتر میرود و خوردن شلغم پخته
باگوشتمیتواندبهشدتباعثنرمشدنسینهوگلودرافرادمبتالبهسرماخوردگی
شود .هر چند برای مصرف شلغم در حد خوراکی ،عوارض جانبی خاصی گزارش
نشده ،استفاده زیاد از آن برای افراد مبتال به اختالالت تیروئید چندان مفید نیست
زیرااینگیاهترکیباتیمانندگلوکوزینوالتوایزوتیوسیاناتدارد.
شلغم خواص ضدسرطانی دارد ،اما افرادی که شانس یا پتانسیل ابتال به سرطان
پستان را دارند ،باید در مصرف آن جانب احتیاط را رعایت کنند .این گیاه ،ترکیباتی
به نام ایندول و کاریینول دارد که این ترکیبات میتوانند باعث تحریک سرطان پستان
شوند.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که به دلیل نفاخ بودن شلغم بهتر است آن را
ً
حتما با مقداری فلفل ،زیره یا زنجبیل میل کنید تا نفخ آن را کاهش دهید.
مطالعاتنشانمیدهد؛

چاقی به سالمت مغز آسیب می رساند

چاقی و اضافه وزن با گذشت زمان آسیب جدی وارد می کنند و شما را در معرض
خطر طیف گسترده ای از بیماری ها قرار می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز ،محققان هشدار میدهند وزن
بیش از حد زیاد بدن میتواند به مغز آسیب برساند.
تحقیقات نشان میدهد که چاقی بر سالمت مغز از کودکی تا بزرگسالی تأثیر
میگذارد و همه چیز از مهارتهای عملکرد اجرایی تا افزایش قابل مالحظه خطر
زوال عقل را تحت تأثیر قرار میدهد .در میانسالی ،عواقب اضافه وزن قابل توجه
است .چندین مطالعه نشان داده است که افراد میانسالی که شاخص توده بدنی
( )BMIباالی  ۳۰یا باالتر از آن دارند ،بیشتر از همساالن با وزن سالم خود به زوال
عقل مبتال میشوند .با این حال ،محققان هنوز در حال بررسی این موضوع هستند
که چگونه و چرا وزن اضافی به مغز آسیب میرساند« .الکسیس وود» ،سرپرست تیم
تحقیق در مرکز تحقیقات تغذیه کودکان در کالج پزشکی بیلور در هیوستون تکزاس،
گفت« :شواهد بسیار قوی و قابل توجهی وجود دارد که نشان میدهد در کل دوران
کودکی ،از کودکی تا نوجوانی ،وضعیت وزن باالتر با عملکرد شناختی پایینتر ،به
ویژه در زمینه عملکرد اجرایی مرتبط است ».نتایج یک مطالعه نشان داد کودکانی
کهمهارتهایکالمیوعملکرداجراییباالتریدردورانپیشدبستانیدارند،کمتر
احتمال دارد که در اواخر دوران کودکی دچار اضافه وزن شوند .تحقیقات دیگر نشان
میدهد کودکان خردسالی که دارای اضافه وزن یا چاق هستند نسبت به کودکان
دارای وزن سالم کمتر قادر به کنترل تکانهها هستند .وود میگوید« :اگر چالشهای
عملکرد شناختی در ابتدا ایجاد شوند ،تفکر غالب این است که این موضوع نحوه
تعامل کودکان با محیط خود را تنظیم میکند .آنها ممکن است در کنترل مصرف
غذا برای متعادل کردن نیازهای انرژی خود چندان خوب عمل نکنند .ممکن است
ً
زمانی که گرسنه نیستند غذا بخورند ،مثال وقتی خوراکی ای بسیار اشتها آور مانند
یک کیک کوچک میبینند .عملکرد شناختی پایین در این زمینه رفتار خوردن را
تغییر میدهد و فرد را مستعد رفتارهای غذایی ضعیف میکند ».وی در ادامه افزود:
«با این حال ،اگر مشکالت وزن قبل از تغییرات شناختی باشد ،ممکن است چربی
اضافی التهاب را افزایش دهد که با گذشت زمان ،میتواند منجر به تغییر در اتصال،
ساختار و عملکرد مغز شود ».با این حال محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این
زمینه تاکید دارند تا دریابند که آیا چاقی منجر به بروز مشکالت شناختی میشود یا
وجود مشکالت شناختی از ابتدا عامل بروز تغذیه نامناسب و چاقی است.

4

اجتماعی

 شماره 5436ت وچهارم 
سهشنبه28-دی ماه  -1400سال بیس 

شعار «فرزند کمتر» دهه شصتی ها را ایزوله کرد؛

گره "چهل اختران" قم بازشدنی است؛

بالتکلیفی11سالهدرسومینقطبمذهبی

گزارشعلیفقیهی:
چهل اختران" نام محلهای در خیابان آذر قم است که در اصل به دلیل وجود
بارگاه چهل تن از نوادگان پیامبر اسالم (ص) به این نام شهرت یافته و سومین
قطب مذهبی در شهر قم محسوب میشود .این امامزادگان عالوه بر جایگاه
فرهنگیوتاریخیخاصدرقم،زائرانبینالمللیفراوانینیزازسرتاسرجهان
تشیع دارند .در صحن بزرگ این مجموعه سه زیارتگاه امامزاده موسی مبرقع
(ع) فرزند بالفصل امام جواد (ع) ،چهل اختران و امامزاده زید (ع) قرار دارد.
به دلیل همین اهمیت یکی از مصوبات سفر رهبر معظم انقالب به قم در
سال ،۸۹ساماندهی و آزادسازی محدوده بافت فرسوده چهل اختران و اجرای
طرح توسعه امامزاده موسی مبرقع(ع) به عنوان یکی از پروژههای عمرانی
مهم این سفر بود.
 ۱۱سالبالتکلیفیوناهماهنگیمقابلدیدگانزائران
اداره کل اوقاف و امور خیریه ،سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر
(از مجموعه های تابعه شهرداری) و اداره کل راه و شهرسازی هر یک بخشی
از مسئولیت این طرح را به عهده دارند .مجموع مساحت پروژه حدود ۴۳هزار
متر مربع است که قرار است فاز اول بازسازی ،با آزادکردن  ۲۸هزار متر مربع
آغاز شود .اما از این مقدار تاکنون تنها ۱۴هزار متر مربع آزادسازی انجام شده
است.
آنچه از مجموع مصاحبهها و جلسات مرتبط با این طرح که قاعدتا باید زیر
نظرمعاونتعمرانیاستانداریپیگیریشود،بیرونآمدهاینبودهکهبهدلیل
تمام شدن اعتبارات مالی ،تملک منازل اطراف امامزادگان متوقف و به همین
دلیل کل پروژه نیز متوقف شده است .با افزایش چشمگیر قیمت امالک در
سالهای اخیر بعید به نظر می رسد تامین اعتبار آن به آسانی ممکن باشد.
طرح توسعه چهل اختران ،از پروژههایی است که در میان اختالف چند
دستگاه اجرایی و وجود چند صدایی با گذشت حدود  ۱۱سال بالتکلیف
مانده است .در این میان مردمی که ساکن این منطقه هستند هر روز با منظره
ای نازیبا از منازلی مواجه می شوند که در محوطه اطراف امامزادگان باقی
مانده و رها شدهاند.
موضوع این پروژه  ۴۸هکتاری هم این است که از اوایل دهه  ۸۰مصوبهای
در استان وجود داشته که ۴۸هکتار از زمینهای پردیسان ،پشتوانه پروژههای
بافت فرسوده و اطراف حرم باشد .در سال  ۹۵این موضوع نیز بصورت جدی
در نهادهای استانی پیگیری شد و آن زمین در حال آماده سازی بود که
با تغییرات مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی مسکوت ماند و به این ترتیب
چشم انتظاری برای تامین منابع جدید هم به جایی نرسیده است.در طول
این سالها پیگیریهای زیادی برای تعیین منابع جدید مالی انجام شده و از
جمله راهکارهای دیگری که برای تامین منابع آزادسازی امالک مطرح شده،
استفاده از عواید پشتیبانی زمینهای موسوم به ۴۸هکتاری پردیسان است.
شهرداری نمی تواند تامین کننده منابع مورد نیاز باشد
علیرضا خاکی ،مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر در
گفتگو با فارس گفت :دو راهحل برای برونرفت از این وضعیت وجود دارد.
یکی اینکه همان طرح مصوب دنبال شود که نیاز به منابع مالی دارد و خارج
از توان شهرداری است .برای تامین آن هم پیش بینی شده بود از محل منابع
موسوم به ۴۸هکتاری اعتباراتی اختصاص داده شود .اما در دوره قبلی وزارت
راه و شهرسازی متوقف شد.
وی افزود :راهحل دیگر هم در صورت عدم تخصیص منابع ،این است که
پروژه را بصورت محدودتر تعریف کرد .متاسفانه امالک به صورت پراکنده
تملک شده است و امکان شروع بخشی از پروژه مانند شبستان ها یا پارکینگ
وجود ندارد .مشکل دیگر هم چند مدیریتی بودن آن است که چند مجموعه
در آن دخیل هستند و موجب بالتکلیفی پروژه شده است.
تملک ۱۵واحد میتواند شروعی برای پروژه بازسازی باشد
حسن امینی خواه معاون پشتیبانی و توسعه اداره کل اوقاف وامور خیریه
استان قم نیز در گفتگو با فارس قم پراکنده بودن تملکات انجام شده را دلیل
عدم شروع عملیات بازسازی دانست و افزود :اگر بخشی از تملکات بصورت
یکپارچه انجام میشد میتوانستیم با منابع خیرین و درآمد موقوفه ،ساخت
شبستانیاپارکینگراشروعکنیم.
امینی خواه با بیان اینکه باید نگاه به این پروژه ملی باشد ،افزود :با توجه به
اینکه در مصوبات سال ۸۹هیچ تکلیفی در حوزه تملک به اوقاف واگذار نشده
بود ،اما اوقاف آن را بارها پیگیری کرده و در سفر اخیر دولت به قم هم بر اجرای
آن اصرار کردیم .ظاهرا اعتباری در این سفر هم اعتباری پیشبینی شده اما
هنوز ابالغ نشده است.
معاون پشتیبانی و توسعه اداره کل اوقاف وامور خیریه قم با تاکید بر اینکه
االن هم علت عدم اجرای کار همین موضوع تملک است ،اضافه کرد :اگر
حدود  ۱۰الی  ۱۵واحد مسکونی و تجاری خریداری شود امکان شروع کار
بازسازی در این پروژه وجود دارد.
گره چهل اختران کهنه است ،اما کور نیست
حاال خیابان آذر به عنوان نماد بافت سنتی و فرهنگی قم مانده است و
چهره نازیبای خرابیهای اطراف چهل اختران .بیش از  ۱۱سال است که هر
هفتههزارانزائرغیرایرانیودههاهزارشهروندقمی چشمشانبهخرابیهای
اطراف این حرم مقدس میافتد و نمیدانند گره این پروژه در قلب قم به دست
چه کسی و چه زمانی باز خواهد شد.
مسلم است که تامین اعتبار مورد نیاز برای تملک  ۱۵واحد و آزادسازی
عرصههای مورد نیاز در فاز اول موضوعی نیست که آن را یک گره بازنشدنی و
کور دانست .علت آن را هم باید در کوتاهی در هماهنگیهای مدیریتی کالن
استان قم بین دستگاههای مختلف دانست تا نتوانند پاسخگویی به افکار
عمومیرابهیکدیگرحوالهکنند.
بعد از سفر اخیر دولت به قم ،قمیها امیدوارند این گره کهنه از یکسو با
اختصاص اعتبار مستقل و از سوی دیگر با حل موضوع ۴۸هکتاری پردیسان
باز شود .هر چند که شاید هماهنگی و قاطعیت در مدیریت کالن استانی،
سالهاقبلمیتوانستراهگشایمسئلهچهلاخترانباشد.

چرا باید فرزند دوم و سوم داشته باشیم؟

دهه شصتی ها به خوبی با شعار «فرزند کمتر ،زندگی بهتر» آشنا هستند و زیاد
آن را شنیده اند .همان هایی که پدر و مادرهایشان تصمیم گرفتند یا تک فرزندی
پیشه کنند یا در نهایت دو فرزند داشته باشند اما حال که این بچه ها بزرگ شده
اند ،عموما یا تنها هستند یا از نداشتن خاله ،عمه ،دایی و عمو گالیه دارند و از پدر
و مادرهایشان شکایت می کنند که چرا برایشان خواهر و برادر نیاورده اند.
خیلی از این پدر و مادرها در توجیه تک فرزندی خود نیز می گویند که برای
تربیت بهتر فرزندشان این کار را کرده اند در حالیکه تک فرزندها اندوه زیاد و
تنهایی مضاعفی را تجربه میکنند ،گاه نیز به دلیل توجه زیاد خطاهای تربیتی
نیز برایشان زیاد اعمال می شود که اصال ربطی به خودشان ندارد .آسیب های
تک فرزندی امروزه در همه جوامع مشخص شده است به طوریکه حتی در غرب
هم برای ترویج تشکیل خانواده و فرزندآوری ،خانواده هایی در فیلم ها و سریال
هایشان نشان داده می شود که دارای بیش از دو فرزند ،سه یا چهار فرزند هستند
تا الگویی برای جوان ها بشوند.
امروزه هم هنوز خیلی از والدین برای داشتن فرزند دوم تحت تأثیر همان
شعارهای دهه شصت و تفکرات قبلی پدر و مادرهایشان قرار دارند اینکه نمی
توانند بچه ها را تأمین یا تربیت درست کنند یا از پسشان بر بیایند ،درحالیکه
تحقیقات نشان داد که همان وقت و انرژی که والدین برای یک فرزند می گذارند را
می توانند درست و بهینه تقسیم کرده و به دو فرزند اختصاص دهند ،حتی شاید
هم به لحاظ زمانبندی و انرژی گذاشتن برای بچه ها زمان بهتری نیز پیدا کنند
چرا که بچه ها می توانند بعد از مدتی وقت هم را پر کنند و با هم بازی کنند به
جای تک فرزندهایی که زمان زیادی برای بازی و پرکردن وقتشان توسط والدین
میبرند.
یکی دیگر از معایب تک فرزندی نیز «سندروم آشیانه خالی» است که شاید این
روزها زیاد از رسانه ها شنیده باشید .اینکه پدر و مادر بعد از ترک آن تک فرزند
دچارش می شوند و عالئمی چون افسردگی و اضطراب یا احساس پوچی و
تنهایی بعد از ترک منزل از سوی یک فرزندشان در آنها نمایان می شود.
خست اینکه بچه دوم از وابستگی های افراطی والدین به فرزند اول جلوگیری
می کند .در این گزارش به چند دلیل مهم برای فرزند دوم آوردن خانواده ها اشاره
میکنیم.
همه ما می دانیم که فرزند نور چشم پدر و مادر است و با تولدش تمام تمرکز و
توجه والدین را به خود اختصاص می دهد حال تصور کنید این نور چشم تنها یکی
باشد ،همه توجه ها و تمرکزها به سمت او می شود و حتی خود والدین وابستگی
افراطی به او پیدا می کنند ،توقعاتشان نیز به همین دالیل از او در بزرگسالی بیشتر
می شود .حال ببینید اگر دو فرزند و بیشتر یک خانواده داشته باشند همه این

وابستگی ها و توجه ها ،تمرکزها و توقعات نیز نصف شده و به بچه ها نیز فشار
زیادی نمی آید و همینطور روند تربیتی نیز بهتر صورت می گیرد.
دوم داشتن فرزندان بیشتر ،از تنهایی و افسردگی والدین در پیری جلوگیری
میکند.
اگر یادتان باشد پدربزرگ ها و مادربزرگ های قدیم خیلی شادتر از اکنون بودند
چرا که نوه ها همیشه دورشان بودند ،آخر هفته ها همیشه با خانواده و بچه ها
می گذراندند و اگر یکی از آنها نبود ،بقیه دورشان را پر می کرد اما االن پدربزرگ
ها و مادربزرگ های نسل جدید شاید تنها یک یا دو نوه داشته باشند ،شاید حتی
همین هم نباشد و با فشاری هم که به بچه ها برای فرزندآوری می آورند ،باز خیلی
ها زیربار نمی روند و به خاطر همین هم والدین نیز به همین ترتیب در سنین باال
دچار افسردگی بیشتر و تنهایی می شوند.
سوم ،پس از چند سال و به دنیا آمدن فرزند دوم ،شور و هیجان و امید زندگی
دوباره به اوج خود می رسد.
والدین پس از فرزند اول و بزرگ شدنش دیگر درگیر زندگی شده و شور و هیجان
خود را از دست میدهند و فراموش میکنند که فرزند با به دنیا آمدنش چه هیجان
و چه روزهای زیبا و شادی را به آنها هدیه داده است حال می توانند پس از گذشت
چند سال این شرایط را دو مرتبه برای خود با یک فرزند دیگر فراهم کنند.
البتهیکعدههمممکناستمطرحکنندکهشرایطمالیواقتصادیاینروزها
ایجاب نمی کند که فرزند بیشتری داشته باشند ،درست است این مطلب مهمی
است اما از یک سو خداوند بزرگ روزی فرزندان ما را کنار گذاشته است چه بسا
شما با فرزندآوری  ،شرایط مالی و اقتصادی و کاری بهتری با برکت پیدا کنید و
از سوی دیگر نیز خود والدین با انرژی و شور بیشتری که پیدا می کنند ،امید به
زندگی شان چندین برابر شده و به کار و تالش بیشتر نیز می پردازند.
چهارم در آینده و با نبود شما ،داشتن حداقل یک خواهر یا برادر ،باعث تنها
نماندن و داشتن حامی دلسوز برای واقعی می شود.
این نیز خود مسئله مهمی است که پس از پدر و مادر  ،بچه ها چقدر تنها یا دارای
حامی هستند  .خیلی مهم است که آنها دارای تکیه گاه برادر و خواهری باشند و
در نبود پدر و مادر حس خوبی داشته باشند و بتوانند با هم در مراوده شده و زمانی
نیاز به کمک داشته باشند ،حامی داشته باشند.
با همه این احوال تک یا چند فرزندی ،موضوعی است که زوجین با توجه به
شرایط زندگی باید درباره اش تصمیم بگیرند .منتها توجه به این مسائل نیز شاید
باعث شود که ذهن ها باز تر شده و بهتر بتوانند در این زمینه تصمیم گیری کنند.
در نهایت برای بچه دوم آوردن حتما باید آمادگی آن را ایجاد کرد .داشتن فرزند دوم
یک انتخاب است و باید با عالقه و آمادگی درباره آن تصمیم گرفت.

با ساده انگاری در دام اومیکرون نیفتیم؛

ُ
امیکروندرکمینواکسنگریزان

بهترین و ساده ترین راه پیشگیری از ابتال به اومیکرون
دریافت واکسن و رعایت شیوه نامه های بهداشتی است و
نباید با تصور خفیف بودن اومیکرون و ساده انگاری ،در
دام این سویه جدید کرونا بیفتیم.
یکی از خطرناک ترین ویژگی های سویه جدید کرونا
(اومیکرون) ،تغییرات زیاد در ساختار ژنی ویروس است،
به دلیل تغییرات زیاد ساختاری ،قدرت حیات ویروس
بیش از سویه قبلی میشود.
دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی گزارش کرده که عالئم اومیکرون از دلتا
خفیفتراست،بااینحالباتوجهبهقدرتسرایتبیشتر
این سویه تعداد موارد ابتال باال برود ،تعداد موارد بستری
نیز افزایش مییابد و تختهای بیمارستانی اشغال
میشوند و عدم دسترسی به خدمات ،منجر به افزایش
موارد مرگ و میر خواهد بود.
همچنین با افزایش قدرت سرایت ،افراد در معرض
خطر (دارای بیماری زمینهای و سالمندان) بیشتر مبتال
شده و بیماری در این افراد شدیدتر است و مطالعات
نشان میدهند واکسنهای موجود علیه اومیکرون هم
موثر هستند و با دریافت دز یادآور ایمنی بدن قویتر هم
میشود .یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد که
اومیکرون  ۷۰برابر سریع تر از سویه دلتا در نای و ریه ها
تکثیر می شود .با وجودیکه سرعت تکثیر اومیکرون در
مقایسه با سویه دلتا ۷۰برابر بیشتر است.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد سویه اومیکرون
باعث ابتالی افرادی شده که پیش تر واکسن تزریق کرده
یا پس از ابتال به کرونا بهبود یافته اند .همچنین این سویه
کرونا سریعتر از سویه دلتا در حال گسترش است.
نتایج یک مطالعه مقدماتی هم نشان میدهد که
اومیکرون موجب آسیبهای طوالنی مدت تری بر
قلب ،کلیهها ،کبد و دستگاه گوارش شده و باعث بروز
سپسیس(گندیدگیخون)هممیشود.
در کنار عالئمی که پیش تر برای ابتال به کووید۱۹
مطرح میشود ،به تازگی دانشمندان کشف کردند که
سویه اومیکرون باعث بروز عالئم منحصر به فرد دیگری
در افراد شده که بصورت قطعی تایید نشده است .این
عالئم خارش گلو ،سرفه خشک ،خستگی شدید ،درد
عضالنیمالیم،تعریقشبانههستند.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه  ۲۶دی
ُ
ماه گفت :سه فوتی «اومیکرون» در ایران سالمند بودند.
محمد هاشمی افزود :متاسفانه در هر یک از شهرهای
ُ
تبریز ،یزد و شهرکرد ،شاهد یک فوتی مبتال به اومیکرون
بودهایم و یک مورد بدحال هم در اهواز تحت مراقبت
است.
وی تصریح کرد :این افراد سالمند بوده و واکسیناسیون
خود را به طور کامل (در سه نوبت) انجام نداده بودند.
ُ
هاشمیگفت:اگرچهقدرتمرگباریاومیکروناندک
است اما باید پروتکلها را رعایت و در اسرع وقت نسبت به
تکمیلواکسیناسیوناقدامکرد.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت  ۲۳دی ماه نیز در توییتی درخصوص آخرین
ُ
وضعیت موارد مثبت شناسایی شده اومیکرون در کشور
نوشت :بیماران شناسایی شده مبتال به امیکرون به۷۳۳
نفر رسیده و رو به افزایش است.
همچنین سعید کریمی معاون درمان وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی روز شنبه  ۲۵در ماه گفت :در
حال حاضر میزان کل مراجعین سرپایی و بستری تفاوت
نکرده ،اما تعداد تست های مثبت افزایش یافته و این یک
زنگ خطر است ،از این رو تمام مراکز باید در حالت آماده
باش قرار گیرند.
وی پیشتر نیز تصریح کرده بود :تزریق دز سوم واکسن
کرونا تاثیر  ۸۰درصدی بر پیشگیری از ابتال به اومیکرون
خواهد داشت و ایمنی بیشتری ایجاد می شود.
به گفته کریمی ،چند روز بعد از تزریق دز دوم واکسن
کرونا سطح ایمنی جمعی کاهش مییابد ،بنابراین
باید حتما دز سوم واکسن کرونا تزریق شود ،تجربه
در کشورهای دیگر نشان داده با وجود روند خوب
واکسیناسیوندرکشورهایاروپاییوآمریکا،اماهمچنان
آنها درگیر موج ششم کرونا شده اند و از همین رو افراد
باالی  ۱۸سال و کسانی که  ۳ماه از تزریق دز دوم واکسن
کرونای آنها گذشته باید برای دریافت دز سوم واکسن
کرونا به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند.
موج همه گیری جدید
متخصص بیماریهای عفونی در این زمینه گفت:
خاستگاه اومیکرون از کشورهای جنوبی قاره آفریقا بود

که با سرعت بسیار باال در سایر کشورها شیوع پیدا کرد
و تاکنون بیش از  ۹۰کشور به صورت رسمی مشاهده
ابتال به این ویروس را اعالم کرده اند .نمودار آمار ابتال به
بیماری در کشورهای درگیر ،موج همه گیری جدید را
نشان می دهد و از این رو امکان بروز طغیان بیماری در
کشور نیز وجود دارد.
ایالد علوی افزود :قبل و بعد از اومیکرون ،سویه های
مختلف ویروس کوید ۱۹را شاهد بودیم و خواهیم بود ،اما
نکتهقابلتوجه،اهمیترعایتپروتکلهایبهداشتیبه
عنوان مهمترین اصل پیشگیری از ابتال به بیماری است،
به ویژه در شرایط کنونی که به دنبال فروکش کردن موج
بیماری ،افراد توجه چندانی به شیوه نامه ها ندارند .از
طرفی بازگشایی و رفع محدودیت هایی که نزدیک به دو
سال در کشور برقرار بود ،اطمینان خاطر ذهنی در مردم
ایجاد کرده است .از همین رو ممکن است غافلگیری آغاز
بحران در دنیا ،در زمان مقابله با اومیکرون نیز تکرار شود.
ویبااشارهبهتاییدادعایقدرتانتقالباالیاومیکرون
در مطالعات علمی تصریح کرد :همچنین باتوجه به
فقدان اطالعات کافی در خصوص رفتار سویه اومیکرون،
کم رنگ شدن رعایت اصول بهداشتی و هر اقدامی که
امکان رعایت را محدود کند ،نگران کننده خواهد بود.
متخصص بیماریهای عفونی در خصوص اهمیت
واکسیناسیون برای پیشگیری از بروز موج جدید بیماری
اظهار داشت :کم و بیش بررسی هایی در مورد تاثیر
واکسیناسیون بر کنترل شیوع سویه اومیکرون صورت
گرفته که نشان از اثربخشی برخی واکسن ها ،البته نه به
صورت بالینی بلکه به صورت آزمایشگاهی دارد.
علوی تصریح کرد :یکی از دالیل ضعف این ویروس در
مقایسه با سویه های قبل ،افزایش سطح ایمنی مردم به
دنبال پوشش حداکثری واکسیناسیون یا ابتال به کرونا
در گذشته است .بنابراین نباید از نقش واکسیناسیون به
عنوان یکی از بزرگترین ابزارهای مقابله غافل شد.
وی با اشاره به مقایسه هایی که میان عالئم و رفتار سویه
های جدید ویروس صورت می گیرد ،افزود :باید به بروز
تمامی عالئم در دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی شامل
آبریزش ،احتقان ،سرفه ،گلودرد ،تنگی نفس ،سردرد،
ضعف عمومی و بی حالی حساس بود.
علویانتاکیدکرد:درزمانطغیانبیماری،کوچکترین
عالمتی را باید ناشی از آلودگی به ویروس در گردش در
نظر گرفت ،زمانی که سویه های جدیدی از ویروس
گزارش می شود ،تمهیدات الزم و کافی برای شناسایی
تمام افراد مبتال به آن وجود ندارد به همین دلیل ممکن
استاومیکروندرسراسرکشورگسترشیافتهباشد،زیرا
امکان بررسی تک به تک افراد وجود ندارد.
آنچه مسلم است ،جهت بیشتر رعایت کردن اصول
بهداشتی و دیگر اقدامات الزم جهت حفظ سالمتی خود
و اطرافیان صرف نظر از اینکه ما با چه نوعی از کرونا روبهرو
هستیم باید نسبت به تزریق واکسن نوبت اول و دوم و دوز
یادآور (سه دوز در حال حاضر) ،رعایت اصول بهداشتی و
دیگر توصیههای الزم اقدام کنیم.

در جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم مطرح شد؛

از توسعه مراکز پسماند تا لزوم
حلریشهایمعضلکمبودپارکینگ

در بیست و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،ضمن اصرار
اعضای شورا برای دریافت 100میلیارد ریال وام از صندوق ملی محیطزیست برای توسعه
مراکزپسماند،برحلریشهایمعضلآزاردهندهکمبودپارکینگتأکیدشد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ،جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم
روزدوشنبه به ریاست حسین اسالمی ،معاونان شهردار و اعضای شورای شهر در سالن
جلسات ساحتمان شهید باکری برگزار و لوایح رسیده مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.
اعضای شورای اسالمی شهر و معاونان شهردار قم در این جلسه بر حل ریشهای معضل
کمبود پارکینگ تأکید کردند و نسبت به حادتر شدن ساالنه این مشکل در قم هشدار
دادند .رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر قم در همین رابطه
ابراز کرد :طی ۶سال گذشته هزاران کسر پارکینگ در ماده ۱۰۰رسیدگی و تبدیل به رأی
شده است ،درحالیکه فضای پارک احداثشده بسیار ناچیز بوده است.
سیدمحمدحسیندهنادگفت:هزینهکسرپارکینگتناسبیباساختپارکینگندارد،
از طرفی این هزینهها نیز بیشتر برای تملکات شهرداری هزینه میشود و صرف احداث
پارکینگنمیشود.
معاون شهردار قم نیز در این جلسه با بیان اینکه در بحث ساخت پارکینگ حوزه
حملونقل و ترافیک هیچ مدخلیتی ندارد و هیچ اختیار قانونی برای آن دیده نشده است
و فقط این مسئله در حوزه شهرسازی و صدور پروانه بررسی میشود گفت :برای حل
اصولی و علمی مشکل کمبود پارکینگ الزم است تا از نظرات تخصصی حوزه حملونقل
و ترافیک در طرحهای جایگزین استفاده شود.
عباس ذاکریان یادآور شد :هماکنون احداث هر واحد پارکینگ بدون احتساب زمین
آن ،بین  ۱۷۰تا  ۲۰۰میلیون تومان هزینه بر روی دست شهرداری میگذارد.
در ادامه این جلسه ،اعضای شورای اسالمی شهر در خصوص نامه فرمانداری در
اعتراض به مصوبه شماره ۶۷۵۳موضوع دریافت تسهیالت از صندوق ملی محیطزیست
برای توسعه مراکز دفع پسماند به میزان صد میلیارد ریال با کارمزد ۱۰درصد اصرار کردند.
کمیته تطبیق فرمانداری قم با توجه به مشخص نشدن مبلغ ،کارمزد و مدت این مصوبه
با آن مخالف کرده بود که ایرادات فرمانداری در جلسه رسمی امروز شورا برطرف و اصرار
مصوبه به کمیته تطبیق با نظر اکثریت اعضا مصوب شد.
اعضای شورای اسالمی شهر قم در ادامه جلسه با عودت الیحه اول از مابقی این
مناقصه و عودت پروژه سوله ورزشی امام موسی صدر برای پیشبرد عملیات عمرانی تونل
غدیر از طریق سرمایهگذاری به میزان ۵میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان نیز موافقت کردند.
موافقت اعضای شورای اسالمی شهر قم با احداث یک باب مسجد جدید به ازای
تخریب مسجد امام حسین(ع) برای ادامه پروژه بلوار جمهوری اسالمی از دیگر مصوبات
بیست و چهارمین جلسه رسمی و علنی بود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم خبرداد:

آغازطرح عرضه نان کامل
با سبوس  ۹۳درصد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم گفت :طرح عرضه نان کامل که آرد آن دارای
 ۹۳درصد سبوس است با همکاری اتحادیه نانوایان ،فرمانداری و مجموعههای ذی ربط
در پنج واحد نانوایی در استان قم آغاز شد.
سعید محمدی اظهارداشت  :اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم با جدیت به دنبال
آن است که درصد سبوس در آرد نان مصرفی مردم استان باال رود ،چرا که سبوس نقش
بسیار مهمی در حفظ سالمت افراد دارد و نیاز است که مصرف نان کامل با درصد سبوس
باال در میان مردم ترویج شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم گفت :در این رابطه نیازمند همکاری رسانهها برای
آگاهی بخشی به مردم پیرامون مزایای استفاده از نان کامل هستیم تا تقاضا برای این نوع
نان افزایش یابد؛ باید این نکته برای مردم تبیین شود که رنگ تیره نان نشان از کیفیت
پایین آن نیست بلکه به معنای داشتن سبوس بیشتر در نان و کیفیت باالتر آن است.
او گفت :با افزایش تقاضای مردم برای استفاده از نانکامل ،نانوایان استان از طرح ارائه
این نوع نان استقبال بیشتری میکنند و به همین ترتیب تعداد واحدهای نانوایی که نان
کامل با سبوس  ۹۳درصد عرضه میکند ،بیشتر میشود و این مساله نقش مهمی در
سالمت شهروندان دارد چرا که غذای اصلی مردم نان است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم با اشاره به این که برنامه ما هدایت اکثر نانواییهای
استان به سمت عرضه نان کامل است ،گفت :در حال حاضر  ۸۸۸واحد نانوایی ،شامل
 ۵۸۰مورد یارانهای یک و  ۳۰۸مورد یارانهای دو در سطح استان قم فعال است که تفاوت
این دو در قیمت آرد یارانهای است که از طرف دولت دریافت میکنند.
محمدی همچنین با بیان این که هماکنون پنج واحد صنعتی به صورت تخصصی در
زمینه تولید آرد در قم فعال است ،گفت :این استان از فناوری باالیی در تولید آرد با کیفیت
برخوردار بوده و توانایی رقابت در سطح ملی را دارد که از این ظرفیت برای عرضه آرد مورد
نیاز برای تهیه نان مردم استان به خوبی استفاده میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم با اشاره به این که تامین کاالهای اساسی مورد نیاز
سفره مردم استان توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی به صورت شبانهروزی دنبال
میشود،گفت :با تالشهای صورت گرفته حجم ذخیره سازی گندم و کاالهایی همچون
برنج وارداتی و شکر درقم برای مصرف مردم در حد مطلوبی است.
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قم صورت گرفت :

تکریم مادران و همسران شهدای قم
در خانه موزه شهیدان زینالدین

مراسم تکریم مادران و همسران شهدا به همت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قم در
خانه موزه شهیدان زینالدین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم،
مراسمتکریممادرانوهمسرانشهدا،باهمکاریبسیجدانشجوییدانشگاهپیامنورقمو
معاونت امور بانوان اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان در خانه موزه
شهیدانزینالدینبرگزارشد.
در این مراسم ،ابتدا ریحانهغالمیان مدیر اموربانوان اداره کل حفظ آثارونشرارزشهای
دفاع مقدس نکاتی را پیرامون مظلومیت شهدای زن و کودک که غالبا در بمباران هوایی
دشمن به شهادت رسیده اند ،بیان کرد.
در ادامه« ،زینب ابراهیمی» فرزند شهیده معصومه رحیمی و خواهر شهیدان علی و
عبدالله ابراهیمی که هر سه در زندانهای عراق به دست رژیم بعث به شهادت رسیده
اند ،خاطراتی را از تولد در فریدون شهر استان اصفهان و نهایتا اسارت و شهادت اعضای
خانواده خود در عراق بیان کرد.
در این مراسم ،از خانوادههای شهیده ابراهیمی ،مادر شهیدان منیره ،مریم و زهره
شتربان و نسرین قلندران بانوی جانباز و عضو خانواده هفت شهید قلندران که در بمباران
هوایی دشمن بعثی به شهادت رسیده اند ،تقدیر شد.
مراسم فوق با مرثیه سرایی «سیرالنی» در مصیبت سالروز وفات حضرت ام البنین (س)
و همچنین حضور پیکر شهید گمنام ،عطر و بوی ویژهای به خود گرفت.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبرداد:

توافقنامه بین ستادمبارزه با مواد مخدر
و حوزههای علمیه

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از امضای توافقنامه بین ستادمبارزه با مواد مخدر
و حوزههای علمیه خبر داد و گفت:طالب درباره آسیبهای مواد مخدر سخنرانی
میکنند.
سردار اسکندر مؤمنی ظهر روزیکشنبه در دیدار با آیتالله علویگرگانی مرجع تقلید
ٔ
زمینه مقابله با مواد مخدر
شیعیان که در دفتر معظم له برگزار شد ،اظهار داشت :در
اقدامات و برنامهریزی زیادی صورت گرفته است.
دبیرکلستادمبارزهباموادمخدربااشارهبهآسیبهایموادمخدرولزومآگاهیجوانان
افزود :یکی از موضوعاتی که مورد تأکید است جلوگیری از ورود مواد از مرزها و همچنین
پیشگیری مورد تأکید است .وی با تأکید بر اینکه درمان معتادان و بازگشت به جامعه و
توانمندسازی آنها از جمله برنامههای مدنظر است ،بیان کرد :در حوزه پیشگیری
همکاری مناسبی با آموزشوپرورش و دانشگاهها انجامشده و همچنین توافقنامهای با
مدیرحوزههایعلمیهداشتیمکهسخنراناندربارهآسیبهایموادمخدرصحبتکنند.
سردار مؤمنی عنوان کرد :در حوزه نگهداری و درمان معتادان از ظرفیت خیران بهره
میگیریم و در تهران ،قم ،مشهد ،تبریز و برخی از استانها خیران پایکار آمدند ،هفته
گذشته در استان قم مرکزی به همت یک خیر کلنگ زنی شد که در راستای درمان و
نگهداری معتادان است .دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد :مرکزی در استان
قم به همت سپاه و بسیج در راستای درمان معتادان راهاندازی شد ،باید از ظرفیت مردم و
خیران در این زمینه بهخوبی استفاده کرد تا بحث درمان بهخوبی انجام شود.

اقتصادی5

 شماره 5436ت وچهارم 
سهشنبه28-دی ماه  -1400سال بیس 

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

استفاده از رمز ارزها برای واردات مشکل شرعی ندارد

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت :استفاده از رمز ارزها که در کشور
تولید و یا در بازار جهانی خریده شده برای واردات فناوری کاال و خدمات مجاز
است و از نظر شرعی مشکلی ندارد.
«غالمرضا مصباحی مقدم» روز دوشنبه در همایش انجمن مالی اسالمی
اظهار داشت :رمز ارزها پدیده ای نوظهور هستند که برخی آن را ارز مجازی و
دیجیتالینامگذاریمیکنند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه انجام چنین نامگذاری جای تامل دارد و رمز
ارزها از نظر ماهیت به عنوان یکی از فناوری های نوپا تلقی میشود ،گفت:

بنیانگذار آن مشخص نیست و هیچگونه پشتوانه قانونی و حقوقی ندارد،
همچنین دولتها آن را به رسمیت نشناخته اند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نوسان شدید
قیمتی از جمله مسایلی است که رمز ارزها با آن روبهرو هستند ،ادامهداد۱۸۰:
بانک مرکزی در جهان داریم؛ این در حالی است که بیش از ۵۰۰هزار رمز ارز در
دنیا وجود دارد ،این رمز ارزها با ترکیبی از شفافیت در کمیت و تعداد ذینفعان
روبهرو هستند اما از نظر مالیت با برخی از ابهامات همراه است که باید برطرف
شود.

یک کارشناس حوزه کار :

 ۸۰درصدلیستحقوقهایارسالیبهتامیناجتماعیحداقلیاست

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بیش از  ۸۰درصد لیست حقوقهای ارسالی به تامین اجتماعی حداقلی است،
گفت :باید شرایطی در کشور ایجاد کنیم که افراد حقوق و دستمزد واقعی بگیرند .وی خطاب به کسانی که روی دستمزد
نمطقه ای مانور می کنند ،گفت :دستمزد منطقه ای نمی تواند حداقل دستمزد را تحت شعاع قرار بدهد و زمانی قابل
اجرا است که پرداخت حداقل مزد به نیروهای کار را در کشور رعایت کنیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا ،در تحلیل منطقه ای کردن دستمزدها اظهار کرد :بحث دستمزد منطقه ای
یا تعاریف دیگر مثل مزد صنفی ،کارگاهی و جغرافیایی از گذشته در کشور مطرح بوده است و در همه کشورها وجود دارد؛
بنابر این موضوع جدیدی نیست ولی آنچه مسلم است در تعیین مزد منطقه ای چند مولفه اثرگذار است و اگر اقتصاد ایران
در آینده توسعه یابد و از ثبات برخوردار شود ،رفاه نسبی در جامعه به وجود آید و بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد آن
زمان مزد منطقه ای می تواند موضوعیت پیدا کند.
وی افزود :در حال حاضر مشکالت بسیاری در کشور داریم که اولویت دولت نیست و لذا نه تنها امسال بلکه تا چند سال
آینده هم نمی توانیم به مبحث دستمزد منطقه ای ورود کنیم مگر اینکه شرایط اقتصادی به سرعت بهبود یابد.
این تحلیلگر حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقهای نافی مزد حداقلی نیست ،اظهارکرد :کسانی که روی دستمزد منطقه
ای مانور می کنند باید بدانند که دستمزد منطقه ای نمی تواند حداقل دستمزد را تحت شعاع قرار بدهد و زمانی مطرح
می شود که مزد حداقلی در کشور رعایت شود و حداقل ها به یک فرهنگ برای رعایت کردن تبدیل شده باشد؛ بنابر این
مادامی که نتوانیم دستمزد حداقلی را در کشور رعایت کنیم صحبت کردن از تعیین مزد منطقه ای بیراهه رفتن است.
به گفته حاج اسماعیلی ،مزد منطقهای تابع شرایط جغرافیایی و باالتر از مزد حداقلی است ولی برداشت اشتباهی وجود
دارد و تصور می شود که با اجرای مزد منطقهای ،مزد حداقلی از بین می رود در صورتی که اینطور نیست .تعیین دستمزد
چه به صورت جغرافیایی چه به صورت صنفی مبتنی بر رعایت حداقل ها در دنیا است و ما نیز از آن مستثنا نیستیم.
این کارشناس روابط کار ادامه داد :کسانی که مشمول قانون کار هستند و در کارگاههای متوسط و کوچک کار می کنند،
عمدتا دستمزدهای حداقلی می گیرند ولی این عادالنه و منصفانه نیست چون خیلی از آنها کارگران ماهر هستند و یا
در قالب مهندس و کارشناس در بخشهای متعدد کارگاهی فعالیت می کنند لذا سزاوار نیست به جای دریافت دستمزد
واقعی ،مزد حداقلی به آنها پرداخت شود.
وی یادآور شد :بر اساس آمار و ارقام بیش از ۸۰درصد لیست حقوقهایی که به سازمان تامین اجتماعی ارسال می شود،
حداقلی و مربوط به کارگاههای کوچک و متوسط است لذا ما باید شرایطی در کشور ایجاد و کاری کنیم که افراد حقوق
و دستمزد واقعی بگیرند و کارگاهها و مجموعههایی که از بهرهوری و درآمد باال و ثبات بهتری در عرضه کاال برخوردارند و
نقش اساسیتری در بازار کار دارند بتوانند مزد واقعی به نیروهای کارشان پرداخت کنند.
حاج اسماعیلی در پایان گفت :اینکه شورای عالی کار بدون مقدمه وارد مباحثی مثل مزد منطقه ای می شود ،امکانپذیر
نیست و دبیرخانه شورای عالی کار باید سالها روی این مبحث کار کارشناسی و مطالعات پژوهشی صورت دهد و بر اساس
منابع دانشگاهی و نخبگان ،اندوخته کارشناسی شده ای به دست آورد و بعد از پردازش آن را در اختیار کسانی که می
خواهند در شورای عالی کار تصمیم بگیرند،قرار بدهد.

وی با تاکید بر اینکه رمز ارزها هیچگونه منفعت مصرفی ندارند ،گفت :اگر رمز
ارزها بتوانند تبدیل به پول رایج شوند ،آن پول دارای منفعت خواهد شد و امکان
واسطه برای مبادالت فراهم میشود؛ در غیر این صورت نمیتوان اعالم کرد که
رمز ارزها مال هستند.
مصباحی مقدم افزود :در صورتی که یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک
مرکزی ایران اقدام به انتشار رمز ارز کند یا براساس توافق منطقهای ،چند کشور
با یکدیکر پشتوانه یک رمز ارز شوند و قانونی تصویب شود که به رمز ارز اعتبار
دهند ،آن رمز ارز دارای ارزش و مال می شود.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تا زمانی که
قانون ملی و قاعده بین المللی پشتوانه رمز ارزها نباشد ،مالیت آن جای تامل
دارد ،گفت :اینکه بخشی از مردم به آن اقبال پیدا کردند و اقدام به تولید
یا خرید و فروش آن میکنند از کفایت الزم برای رسیدن به مالیت برخوردار
نیست.
وی ادامه داد :آینده رمز ارزها مشخص نیست ،نوسان این رمز ارزها از نظر
ارزش یکی از مسایل مهم است و صعود و نزول شدید آن جای ابهام دارد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش
و دارای مالیت باشد ،گفت :رمز ارزها به شدت دارای نوسان هستند ،به همین
دلیلجایگاهیرابهعنوانمقیاسنمیتواننداحرازکنند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت :اگر قانون
پشت رمز ارزها آمد و مجلس آن را تصویب کرد ،در این صورت پشتوانه قانونی
پیدا می کند و می توان آن را به عنوان مال شناخت.
وی خاطرنشانکرد :اگر جمهوری اسالمی قانون گذاشت که مثال از این
رمزارزها برای واردات استفاده شود -که ظاهرا تصویب هم شده است -مانعی
ندارد ،چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال میدانند
و در ازای آن ارز میدهند.
مصباحیمقدم اضافه کرد :بنابراین هرچند رمزارزها مال نیست اما موضوع
حق اختصاص است و به همین خاطر میتوان این حق را با چیزی مبادله کرد
و بهره گرفت.
وی تصریحکرد :بنابراین واردات کاال و خدامات با استفاده از رمزارزهایی که
ایرانیها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری میکنند میتواند منشأ
واردات باشد و منع شرعی ندارد.

طبقمصوبهکمیسیونتلفیقبودجه ۱۴۰۱مجلس:

اجازهاستفادهازتسهیالتخارجیتا ۳۰میلیاردیوروبهدولتدادهشد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱مجلس گفت :بر اساس مصوبه کمیسیون به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه
ششم توسعه تا سقف ۳۰میلیارد یورو از تسهیالت تأمین مالی خارجی برای طرحهای عمرانی استفاده کند.
«رحیم زارع» با تشریح نشست روز دوشنبه ( ۲۷دی ماه) کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران
گفت :طبق مصوبات امروز کمیسیون تلفیق ،به بانکهای دولتی اجازه داده شد که کارگزار فروش ارزهای حاصل از صادرات
نفت خام ،میعانات گازی ،خالص صادرات و فرآوردههای نفتی دولت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود :بر اساس مصوبه امروز به دولت اجازه داده شد ۲درصد از یک دوازدهم هزینه جاری
شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در بودجه عمومی استفاده کند.
نماینده مردم آباده در مجلس اضافه کرد :همچنین در نشست امروز به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کاالهای اساسی به
 ۳شرکت بازرگانی دولتی ایران ،پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه داده شد از تسهیالت نظام بانکی با مجوز
سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند .زارع با اشاره به دیگر مصوبه نشست امروز کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ادامه داد :بر
اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه از تسهیالت تأمین مالی خارجی برای طرحهای عمرانی
تاسقف ۳۰میلیاردیورواستفادهکند.بهگفتهوی،همچنیندولتمیتواندتاسقفدومیلیاردیوروکمکهایبالعوضازسوی
موسساتوسازمانهایبینالمللیبرایجلوگیریازحوادثیمانندزلزلهوسیلواجرایطرحهایتوسعهایوزیربناییدریافت
و صرف هزینههای مرتبط کند .این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد :بر اساس مصوبه کمیسیون ،اصل و فرع سرمایهگذاری
مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژههای نیمه تمام عمرانی معاف از مالیات شدند.
عضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلستصریحکرد:براساسیکیدیگرازمصوباتکمیسیونتلفیقبهشرکتهای
دولتی اجازه داده شد تا سقف  ۸هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود منتشر کند.
همچنین به دولت اجازه داده شد برای تأمین مالی مصارف بودجه تا سقف  ۸۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی
ارزی از جمله اسناد خزانه اسالمی منتشر کند.
وی در تشریح یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه بودجه توضیح داد :بر اساس این مصوبه به شهرداریهای کشور
و سازمان های وابسته به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری اجازه داده شد با تأیید وزارت کشور ۸هزار
میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری را منتشر کند .سخنگوی
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی ادامه داد :همچنین دولت در الیحه بودجه حکمی مبنی بر واگذاری سهام دولت به
شرکتهای دولتی آورده بود که به دلیل مسائل کارشناسی و مغایرت با سیاست های کلی اصل  ۴۴مقرر شد کمیته تخصصی
این موضوع را بررسی کند تا پس از اصالح در صحن کمیسیون مطرح شود.
زارع تصریح کرد :به منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاداتی مطرح شد ،به طور مثال تا سقف
 ۱۲۰هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام و موارد موجود در قانون برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید بدهی دولت
به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود که مقرر شد این موضوع نیز در کمیته تخصصی مربوطه در کمیسیون بررسی شود و
سپس در صحن کمیسیون تلفیق الیحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم آباده در مجلس با بیان اینکه دولت برنامه خود درباره حذف ارز ترجیحی را به مجلس تقدیم کرده است،
خاطرنشان کرد :این موضوع هنوز در کمیته تخصصی و کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته اما برنامه دولت پرداخت یارانه و
یارانه معیشتی در صورت تصویب نهایی حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالمکرد:

لزوم سیاستگذاری برای فعالیت در بازار استخراج رمزارزها
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :اکنون در
خصوصاستخراجرمزارزهاقوانینمشخصیبرعهدهوزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای صدور مجوز و راه اندازی مراکز
استخراج قرار دارد ،اما برای باقی موارد موضع مشخصی از
سوی قانونگذار و سیاستگذار ارائه داده نشده است.
«مجید عشقی» روز دوشنبه در همایش انجمن مالی
اسالمی افزود :رمز ارزها را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی
قرار داد و از آن به عنوان یک ارز یا دارایی بحث کرد.
وی اظهار داشت :اگر رمز ارز را به عنوان یک ارز در نظر
بگیریم سیاست گذاری و نحوه استفاده و توسعه آن با بانک
مرکزی و سازمان بورس است ،اما طبق قانونی ورودی به آن
نداریم .عشقی بیانداشت :تحوالت بازار رمز ارزها سرعت
باالیی دارد ،در اتحادیه اروپا و سایر مراجعی که در خصوص
ابزارها اظهار نظر می کنند ،بحث دارایی بودن رمز ارزها
مطرح است و از نظر اینکه این پدیده به عنوان دارایی تلقی
شود ،در حوزه ناظر بازار سرمایه قرار می گیرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود :بحث های
جدی و جمع بندی نشده ای وجود دارد ،باید شورای فقهی
بانک مرکزی و سازمان بورس در این زمینه بحث کنند تا
بتوان با توجه به تحوالت این حوزه متناسب با دستورالعمل

ها و ابزارهایی که می توان بر روی این پدیده اظهار نظر کرد
تصمیمگیریکنیم.
وی گفت :اکنون حوزه رمز ارز باید در چند بعد مانند
استخراج،معامالت،پلتفرمها،انتشاررمزارزدربازارداخلی
توسط یک نهاد رسمی مورد بررسی قرار گیرد و تکلیف خود
را مشخص کنیم .رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:
در خصوص باقی موارد پیشنهادهایی باید ارائه و تصمیم
گیری شود .وی با بیان اینکه اکنون کل جمعیت کشور به
صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار سرمایه حضور دارند،
گفت :استفاده از برخی الگویتمهای اجماع مانند الگوریتم
بالکچینیاسایرالگوریتمهاییکهدرحالتوسعههستند،در
فرآیندهای بازار سرمایه باید مورد نظر قرار گیرد.
عشقی با تاکید بر اینکه فرصت های خوبی را در این زمینه
میتوان دنبال کرد و آنها را مورد استفاده قرار داد ،افزود :در
آینده نه چندان دور یعنی  ۲سال آینده مجبور هستیم از این
فناوری ها استفاده کنیم .وی با بیان اینکه اکنون با معضالت
جدی برای برگزاری مجامع شرکت ها روبهرو هستیم ،گفت:
شرکتی که دارای پنج میلیون سهامدار مستقیم است،
هیچگاه نمی توان اقدام به برگزاری مجمع با اکثریت آرا کرد،
به همین دلیل مجبور هستیم تا با تعدادی اندک سهامدار

اقدام به برگزاری مجمع کنیم .این مسوول با تاکید بر اینکه در
این زمینه تجربه تشکیل مجامع شرکت های سرمایه گذاری
استانی سهام عدالت را داشته ایم ،اظهار داشت :اواخر سال
گذشته و ابتدای سال جاری این مجامع با حضور کمتر از
یک دهم درصد سهامدار برگزار شد .رییس سازمان بورس
و اوراق بهادار گفت :یکی از راه حل های جدی استفاده از
فناوری هایی است که می توان از طریق آنها احراز هویت
ها را انجام داد و امکان مشارکت گسترده طیف وسیعی از
مردم را در یک رویداد فراهم کنیم .وی بحث دیگر را مربوط
به کاربرد الگوریتمهای اجماع و بالکچین در ثبت معامالت
دانست و افزود :یکی از رویه هایی که بازارهای مالی در حال
پیش روی به سمت آن است ،ساده سازی معامالت است.
عشقی خاطرنشانکرد :هر چند نهادهای مختلفی برای
انجام زنجیره معامالت مانند تسویه و پایاپای معامالت درگیر
هستند اما اکنون به این سمت رفته ایم تا معامالت و تسویه
را به نحوی ساده سازی کنیم که دیگر سرمایهگذار وجود این
نهادها را احساس نکند و به راحتی معامالت را در کمترین
زمان و با کمترین هزینه انجام دهد .رییس سازمان بورس
و اوراق بهادار گفت :به احتمال زیاد در چند سال آینده
مجبور خواهیم بود که دارایی های فیزیکی و اوراق بهادر را

به صورتی در آوریم که نقل و انتقال آن راحت تر صورت گیرد
و بتوان آن را در بستری که دارای بازیگران متعدد است ،انجام
دهیم .وی با اشاره به اینکه ابزارهای بازار سرمایه باید براساس
جمعیت حاضر در این بازار رونق پیدا کند و در غیر اینصورت با
مشکلی مانند سال گذشته مواجه خواهیم شد ،گفت :سال
گذشته برای احراز هویت با بحران اجتماعی مواجه شدیم،
ارائه خدمات به این تعداد از سهامداران در بستر فیزیکی و با
ابزارهای قبلی امکان پذیر نیست و سهامداران را دچار چالش
خواهدکرد.

معاون فناوری بانک مرکزی خبر داد:

معاون فناوری نوین بانک مرکزی گفت :رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال به
صورت آزمایشی بهزودی اجرا میشود« .مهران محرمیان» روز دوشنبه در حاشیه
مراسم هفتمین همایش مالی اسالمی افزود :موضوع رمز ارز در کشور ذینفعان و
متولیانمتعددیداردهماکنوناینموضوعبهمعاونتاقتصادیرئیسجمهوری
سپرده شده و جلسات متعددی در این خصوص برگزار و پیشرفت خوبی هم
داشته است و امیدوارم در هفتههای آینده خبرهای خوبی را بشنویم .وی گفت:
فتوای رهبر معظم انقالب در خصوص رمز ارز راهگشا و دقیق بود و موضوع را به
مباحث قانونی واگذار کردند و مواد قانونی نیز در حال پیشرفت است و همگرایی

"رمز ریال" به صورت آزمایشی اجرا میشود
خوبی بین قوای مختلف انجام میشود .معاون فناوری بانک مرکزی گفت :در
مسائلشرعیباتوجهبهاعتمادخوبرهبریبهمتخصصانبهزودیراهگشاهایی
خواهیم داشت و اگرچه علما نظرات متعدد و متفاوتی دارند ،اما مبنا بر اساس نظر
رهبری راهگشاتر است .وی در خصوص انتشار رمز ارز گفت :راهکار بانک مرکزی
برای حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزها است و از سوی دیگر موضوع
حاکمیت پول کشورها وجود دارد بحث رمز پول ملی کشورها مطرح شده است.
محرمیان ادامه داد :بسیاری از بانکهای مرکزی کشورها در این خصوص فعالیت
میکنند ،در بانک مرکزی کشور ما نیز از چند سال گذشته این موضوع مطرح

شده و اقدامات فنی انجام شده و مقررات آن در شورای پول و اعتبار نیز تصویب
شده است .به گفته این مسوول ،به زودی فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با نام
رمز ریال اجرا میشود و استفاده عمومی دارد و به صورت اسکناس است ،اما در
فضای دیجیتال منتشر و در اختیار مردم قرار میگیرد .وی درباره استفاده از رمز
ارز در واردات کاال گفت :مصوبه مرداد ماه هیات وزیران بود که در واردات از رمز ارز
استفاده کنیم که آییننامههای اجرایی آن در حال تدوین است و به زودی اجرا و
جزییات این موضوع اعالم میشودو هدف این است که افرادی که میخواهند در
واردات از رمز ارز استفاده کنند مشکلی نداشته باشند.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد؛

آیا رشد آمار صادراتی ایران
غیر واقعی است؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید باال رفتن قیمت نفت و
افزایش فروش فراوردههای نفتی در باال رفتن آمار صادراتی کشور در ماههای
گذشته نقش داشته اما نمیتوان کل رشد صادرات را به آن نسبت داد.
مهرداد عباد اظهار کرد :با عبور از برخی مشکالت بزرگ که اقتصاد ایران
در سال گذشته با آن رو به رو بود ،در سال جاری شرایط برای افزایش حضور
در بازارهای بینالمللی و باال بردن رقم صادرات فراهم شده و به نظر میرسد
با کاهش برخی فشارها ،امکان افزایش صادرات نفتی و فراوردههای وابسته به
آن به وجود آمده که در کنار کاهش محدودیتهای کرونایی به افزایش صادرات
ایران کمک کرده است.
به گفته وی ،صرف این اتفاق میتواند به افزایش دسترسی به درآمدهای نفتی
و فعال کردن اقتصاد مولد کمک کند ،هر چند تا استفاده از تمام ظرفیتهای
موجود در این حوزه راهی طوالنی باقی مانده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بی ثباتی نرخ ارز برای صادرکنندگان
مشکالت جدی به وجود آورده است ،بیان کرد :اینکه یک تولیدکننده یا
صادرکننده کاالیی را تولید کرده و به فروش برساند اما با توجه به نامشخص بودن
سرنوشت ارز نداند که در مرحله بعدی مواد اولیه را باید با چه نرخی خریداری
کند ،قطعا به ضرر آمارهای صادراتی و در نهایت اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
ثبات در نرخ ارز یکی از مهمترین خواستههای صادرکنندگان از دولت است.
عبادبااشارهبهبرخیمشکالتساختاریدرحوزهصادراتغیرنفتی،توضیح
داد :یکی از موضوعاتی که باید برای آن راه حلی پیدا شود ،تغییر نگاه کالن در
این حوزه است .ما باید این دیدگاه که همه کاالها را تولید کنیم و همه کاالها
را صادر کنیم فاصله بگیریم .اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد دیگر کشورها ،در
تولید و صادرات برخی کاالها مزیت نسبی دارد و در برخی کاالها نه .از این رو ما
باید تمرکز خود را بر صادرات کاالهایی قرار دهیم که در آنها توان رقابت داریم و
میتوانیم بازار خود را حفظ کرده و ارتقا بدهیم.
وی ادامه داد :ما به شکل سنتی در بازارهایی مانند فرش ،پسته و زعفران
حضور داشتهایم اما با توجه به ضعف در بازاریابی ،بسته بندی و تبلیغات یا
این بازارها را از دست دادهایم یا کار برایمان بسیار دشوار شده است .تغییر در
سیاستهای داخلی باید به بهبود حضور ما در این عرصهها کمک کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران صادرات فلهای کاال را یکی دیگر از معضالت صادرات
غیرنفتی ایران دانست و گفت :متاسفانه بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ما به
شکل فله و با کاالهای با ارزش افزوده پایین انجام میشود ،این در حالی است
که اگر ما تنها در تولید برخی کاالها سرمایهگذاری کنیم و فراوردههایی با ارزش
افزوده باالتر تولید کنیم ،هم درآمد بیشتری در این حوزه خواهیم داشت و هم
امکانرقابتیباالتردربازارهایبینالمللیپیدامیکنیم.
عباد خاطرنشان کرد :در کنار مشکالت داخلی ،مسائل بین المللی نیز در
مسیر صادرات ما مشکل آفرین میشوند .از تحریمها گرفته تا معضالت مربوط
به حوزه اف ای تی اف و محدودیتهای بانکی ،همگی بر آمار صادراتی نهایی
کشور تاثیر منفی میگذارند ،از این رو در کنار مشکالت داخلی باید امیدوار
باشیم راه حلی برای پایین آمدن تنشها و بهبود سطح روابط در عرصه بین
المللینیزفراهمشود.
دبیرکل حزب اسالمی کار:

وعدههای رشد بورس سرابی بیش نبود

دبیرکل حزب اسالمی کار با اشاره به وعدههای داده شده به مردم در زمان
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۴۰۰این وعدهها را سراب و آفریننده
امیدهای کاذب خواند و گفت :این اقدام بورس نابودکننده اعتماد عمومی به
نظام است؛ مخصوصا وقتی که رییس دولت قبل مردم را به خرید سهام دعوت
کرد و رییس دولت فعلی وعده جبران خسارت به مردم را داده است.
حسین کمالی افزود :در ایام رقابتهای انتخاباتی که همزمان با سقوط آزاد
بورس و برباد رفتن سرمایههای مردم بود؛ نامزدهای ریاست جمهوری برای حل
این بحران وعده های  ۳روزه دادند .لیکن اکنون با گذشت ۶ماه از آن وعده
ها همچنان با کاهش ارزش پول و نابسامانی در بورس ،شاهد زیان های مکرر
سرمایهگذارانهستیم.
وی افزود :معضل بوجود آمده در بورس در حقیقت بحرانی است که در ماه
های پایانی دولت دوازدهم ایجاد و به یکی از داغ ترین مباحث رقابت های
انتخاباتی تبدیل شد.همه نامزدهای انتخابات در این مورد اظهار نظر کردند و
وعده دادند ظرف مدت کوتاهی پس از بدست گرفتن دولت سیزدهم ،بحران
بورس را حل خواهند کرد و رونق را به آن بازمی گردانند.دبیرکل حزب اسالمی
کار ادامه داد :شگفت آنکه بیش از  ۵۰درصد رقبای انتخابات سیزدهم ریاست
جمهوری،هم اکنون از اعضای دولت مستقر هستند اما نه تنها رونق به بورس
بازنگشته بلکه مردم هر روز شاهد کاهش ارزش سرمایه گذاری خود هستند.
وزیراسبق کار و امور اجتماعی در دولت های سازندگی و اصالحات افزود :این
در حالی است که جناب آقای رئیسی تنها فرد از بین نامزدهای انتخابات بود که
شخصا به تاالر معامالت بورس رفت و به مردم وعده مشخص داد که مشکالت
بورس بزودی حل می شود و جبران خسارت آنها انجام خواهد شد.در حالیکه
امروز نماد شستا که مدتها بسته بود و سرمایه های مردم را هم بلوکه کرده بود و
حتی اجازه فرار از مخمصه بورس را به مردم نداد؛ بازگشایی شده است اما ارزش
سرمایه های مردم به یک سوم روز اول سقوط کردهاند .در حقیقت این اتفاق تیر
خالص را به دارایی های مردم شلیک کرد.این وضعیت نه تنها شستا ،بلکه سایر
نمادهای بورس را هم شامل میشود .بطور نمونه نماد"وآیند" ماه هاست همین
مسیر را دنبال می کند.در ابتدا پنجره معامالت را بست و اکنون نیز پاسخگوی
هیچ یک از سرمایه گذران نیست.
حسینکمالیبااشارهبهمسئولیتقانونیوشرعیسازمانبورسدراینگونه
موارد گفت :سازمان بورس که باید حافظ منافع سرمایه گذاران باشد نه تنها
خود را مکلف به حمایت از سرمایههای مردم نمیبیند ،بلکه توجیه گر اقدامات
ناشایستنمادهایبورسیشدهاست.
دبیرکل حزب اسالمی کار در پایان باقی ماندن موضوعات اینچنینی را در
عرصه اقتصاد باعث و ریشه اصلی از بین رفتن سرمایه های خرد و کالن مردم
و افزایش بی اعتمادی عمومی ،نارضایتی و افزایش مشکالت معیشتی در بین
طبقات ضعیف و متوسط جامعه برشمرد و تاکید کرد:اگر دولت سیزدهم به
طور جد در راستای حل معضل بورس گام برندارد و خود را نسبت به وضعیت
مردم مسئول نداند،بدون شک شاهد بحران های اجتماعی بزرگتری از آنچه در
اواخر سال ۱۳۹۹و اوایل سال  ۱۴۰۰روی داد ؛خواهیم بود که بدون شک در
آن شرایط دیگر هیچ وعده ای اثرگذار و برطرف کننده اعتراضات بحق مردم و
سرمایهگذاراننیست.
رئیس کل بانک مرکزی:

رمز پول ملی راهاندازی میشود

رئیس کل بانک مرکزی گفت :هفته گذشته رمزپول ملی در شورای پول
و اعتبار تصویب و چارچوب آن مشخص شد و به زودی در کشور راهاندازی
میشود.
علی صالح آبادی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسالمی با حضور
در جمع خبرنگاران ،در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حرکت به سمت
بانکداری اسالمی اظهارداشت :سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی
راهاندازی شده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است ،اما این مقدمه
ً
است و باید کارهای زیادی انجام شود .وی افزود :اخیرا نیز دستورالعمل شورای
فقهی بانک مرکزی اصالح شد و در کنار آن کارگروه تخصصی شورای فقهی در
قم راهاندازی شد تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود.
وی تصریح کرد :بحث مهم دیگر این است که در نظام بانکداری آیا بانک ما
اسالمی کار میکند یا نه و برای این کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک
لیست شود و بانک مرکزی بر آن نظارت کند.
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استاد رضا خانی پیشکسوت ورزش قم در گفت و گو با «ایمان»:

شگفتیدرکرمان؛

مدافع عنوان قهرمانی از جام حذفی
کنار رفت

تیم فوتبال مس کرمان موفق شد با حذف مدافع عنوان قهرمانی به مرحله یک
چهارم نهایی جام حذفی راه پیدا کند.
براساس این گزارش ،در یکی از مهمترین دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی
رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور ،تیم فوتبال دسته اولی مسکرمان از
ساعت  ۱۴:۳۰روز دوشنبه در ورزشگاه با هنر شهرکرمان با قضاوت سید مهدی
مرجان زاده به مصاف تیم فوالد خوزستان مدافع عنوان قهرمانی رفت که در
این دیدار موفق به خلق شگفتی شد و شاگردان جواد نکونام در ضربات پنالتی
شکست خوردند و از مسابقات کنار رفتند.
فوالد خوزستان در دیدار قبلی شهرداری نوشهر را شکست داده بود و از طرفی
ک ماشین سازی را مغلوب کرده بود.
دیگر مس کرمان با نتیجه ۲بر ی 
با این حال نیمه نخست با تساوی بدون گل به اتمام رسید.
درنیمه دوم اما این شاگردان فرزاد حسین خانی بودند که ابتدا به گل رسیدند.
امین کاظمیان در دقیقه  ۵۹به گل رسیدند .در شرایطی که بازی با همین نتیجه
رو به اتمام بود وحید حیدریه در دقیقه  ۹۰روی ارسال از روی ضربه ایستگاهی
با ضربه سر دروازه مس را باز کرد تا بازی در وقتهای معمول به تساوی کشیده
شود و به وقتهای اضافه کشیده شود .در وقتهای اضافه نیز تالش تیمها ثمری
نداشت و ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برتر بازی باشد .این در حالی بود که
بازی در ضربات پنالتی به جنجال کشیده شد و دقایقی متوقف شد.
البته احمد عبدالله زاده در یکی از ضربات پنالتی توپش را خراب کرد اما داور
دستور به تکرار این ضربه داد .در نهایت نیز مس با نتیجه  ۵بر چهار در ضربات
پنالتی به برتری رسید تا مدافع عنوان قهرمانی از گردونه مسابقات کنار برود.
رسانهایتالیایی:

«سردار آزمون» مهره گمشده
یوونتوساست

ورزش قم برای پیشرفت بیشترنیازمند نگاه علمی است

ایمان  /گفت و گو /رضا ملکی
اشاره :
بچههایدوستداشتنیوالیتباهمهکمبودهای کهدر
 70سال گذشته پیرامون آنها دیده میشد روحیه ای شجاع
ومعرفتی شایسته داشتند تا درکنار دوفاکتور بسیار خوب
مهربانی وتالش رانیز در دستور کار خود داشته باشند تا
بدانیکهقدیمیهایورزشقمهمگیآقا،فروتن،محجوب
ودوستداشتنیهستند.
درمیان ورزشکاران قدیمی کمتر دیده میشد که
آنان جذب دانشگاه شده باشند ودرمسیر تحصیل در
دانشگاهی که به ورزش تعلق داشت تحصیل خود را ادامه
دهند.این هفته از مردی می نویسم که به نوعی دررشته
های مختلف صاحب سبک وعنوان بود.
فوتبال،کشتی،تنیس روی میز،دوومیدانی،بسکتبال و
والیبال از جمله رشته های بود که او در آنها مهارت داشت
وباشایستگیدرهریکازآنهاحرفهائیبرایگفتنداشت.
او از جمله ورزشکاران ممتاز وتحصیل کرده ای است که
درسالهای دور وارد دانشگاه شد وبعد از اتمام تحصیالت به
قم آمد و جذب آموزش وپرورش شد و دربدنه دانشگاههای
مختلف در ورزش باعث افتخار ومباهات گردید.
نامش رضا و فامیل اش خانی است و می توان او را
خان ورزش قم نامید.درکنارش می نشینم صفا و محبت
ومهربانی را می توانی از چهره اش جستجو نمائی.هنوز
قبراقوسرحالبا 73سالسنمانندجوانانبهنظرمیرسد
ودرتیم پیشکسوتان شاهین بعنوان مهاجم نوک همچنان
مقابلدروازهبانهاخطرناکنشانمیدهد.
درمحضر استاد بودن وهم صحبتی با او افتخاری است
که نصیب بنده گردید تا به گذشته های دور رفته وخاطرات
شیرین  73سال زندگی با عزت او را به نگارش درآورم .
آشنائی با توپ در زمینهای خاکی کمپ راه آهن
خیابان مولوی ومحله فردوسی درسال 1327محل تولد
او بود.باتوجه به جثه الغری که داشت درمیان بچه های
محل همواره پرجنب و جوش تر ظاهر میشد ودربازیهای
کودکانه همواره برتری خود رابه رخ دوستان دوران کودکی
خود می کشید.
دبستان فرهنگ درچهارراه غفاری اولین مسیر تحصیل

او را تعریف نمود و دبیرستانهای حکیم نظامی وصدوق نیز
آخرینمسیرتحصیلیاوبرایرسیدنبهدیپلمبود.درطول
سالهای تحصیل محله کمپ راه آهن زمینهای خاکی کف
رودخانه محل بازی بچه هابود به دبیرستان که رسید مورد
توجه بازیکنان مطرح آن زمان قرار گرفت.
موحوم بشیر امیرچی،کاظم رحیمی،ابراهیم
فراشی،مرحوم حاج احمد آقا،شهید علی هاشم پور از
جمله بازیکنانی بودند که رضا درمیان آنها چهره شد.پنج
سال در باشگاههای شاهین،راه آهن وتاج سابق فعالیت
کرد وسپس درسال  1346استاد مرحوم طاهریان او را به
تیم کلنی قم دعوت کرد.
درتیم آموزشگاهها درسطح استان مرکزی مقامهای

رئیس هیئت تکواندو استان قم :

رسانه ایتالیایی توتواسپرت در گزارشی مهاجم ایرانی تیم زنیت را مهره گمشده
یوونتوسدانست.
رسانهتوتواسپرتایتالیادرگزارشیبهعالقهیوونتوسبه«سردارآزمون»پرداخت
و این بازیکن ایرانی را مهره گمشده این تیم دانست .این سایت در ادامه نوشت:
یوونتوس برای خرید مهاجم ایرانی زنیت اصرار دارد .تماس ها در چند ساعت
گذشته ادامه داشته اما هنوز بین درخواست زنیت و پیشنهاد یوونتوس فاصله
وجود دارد .این سایت ایتالیایی در ادامه آورده است :روسها گزینه فروش این
بازیکن  ۲۷ساله ایرانی را فعال میدانند چرا که قرارداد آزمون در ژوئن به پایان می
رسد و مشخص است که روسها قصد دارند از این بازیکن ایرانی سودی بدست
آورند .البته معامله با روسها هرگز آسان نیست اما میانجیگریها برای پیدا کردن
یک راه منطقی در جریان است.
در این میان تیم لیون فرانسه نیز عالقه بسیار زیادی به خرید آزمون دارد و هر
لحظه ممکن است خبر انتقال این بازیکن ایرانی به فرانسه منتشر شود.
توتو اسپرت در ادامه نوشت :آزمون دوست دارد با پیوستن به یوونتوس خود را
محک جدی تری بزند اما این بازیکن ،مهاجم جنگجوی مورد نظر «ماسیمیلیانو
آلگری» سرمربی یوونتوس نیست ولی او فیزیک بدنی و ویژگیهایی دارد که بتواند
به عنوان مهاجم دوم و در صورت لزوم به صورت ثابت بازی کند.
اعتصاب آبادانیها کار دستشان داد؛

تحقیر صنعت نفت به دست «ویسی»
در جام حذفی

تیم فوتبال خیبر با شکست دادن تیم صنعت نفت در مرحله یک هشتم نهایی
جام حذفی به جمع ۸تیم برتر این مسابقات راه یافت.
براساس این گزارش ،تیم فوتبال خیبر خرم آباد با پیروزی  ۵بر یک تیم صنعت
نفت به جمع ۸تیم برتر جام حذفی کشور راه یافت.
در دیداری که از ساعت  ۱۴روزدوشنبه به میزبانی خیبر در خرم آباد برگزار شد و
در حالی که تیم اصلی صنعت نفت به دلیل مشکالت مالی در این مسابقه حضور
نیافت تا با تصمیم باشگاه تیم امید این باشگاه عازم خرم آباد شود ،شاگردان
عبدالله ویسی در خانه برای پیروزی و راه یافتن به مرحله یک چهارم نهایی کار
سختیدرپیشنداشتند.
در حالی که نیمه اول این بازی با تساوی یک  -یک پایان یافته بود ،خیبر در نیمه
ً
دوم کامال بر توپ و میدان تسلط داشت و با  ۴گلی که در دقیقه  ۸۴ ،۷۳ ،۵۰و ۹۴
به ثمر رساند در نهایت با نتیجه ۵بر یک میهمانش را شکست داد.
در این بازی به ترتیب مهرداد قنبری (پنالتی) در دقیقه  ،۲۸حمید طاهری در
دقیقه  ،۵۰امیر رضا احمدی در دقیقه  ،۷۳میالد غریبی در دقیقه  ۸۴و فرزاد
محمدی در دقیقه  ۹۵برای خیبر گلزنی کردند و تک گل صنعت نفت را یزدان
کریمی نیا در دقیقه ۴۰به ثمر رساند.
با این نتیجه خیبر خرم آباد اولین تیمی شد که توانست به مرحله یک چهارم
نهایی جام حذفی راه یابد.
رئیس هیات کشتی استان قم خبرداد:

نایبقهرمانیفرنگیکارقمی
در رقابتهای انتخابی جام تختی

رئیس هیات کشتی استان قم گفت :محمدمهدی جواهری در رقابتهای
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی به عنوان نایب قهرمانی وزن  ۵۵کیلوگرم
رسید.
هادیعلیاییاظهارداشت:محمدمهدیجواهریدررقابتهایکشتیفرنگی
انتخابی جام تختی گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که بعنوان
دومینمرحلهازچرخهانتخابیتیمملیکشتیفرنگیدرسالنشهدایهفتمتیر
تهران برگزار شد عنوان دومی را از آن خود کرد.
وی افزود  :جواهری در ابتدا حریفی از استان گلستان را از پیش رو برداشت و در
دومین دیدار فرنگی کار استان فارس را با شکست بدرقه کرد و به دیدار پایانی راه
یافت و در این دیدار که فرایند داوری رنگ و بوی خاصی داشت در مقابل محمد
حسینوند از استان خوزستان بازنده اعالم شد و در جایگاه دوم قرار گرفت.
رقابتهای کشتی فرنگی انتخابی جام تختی گرامیداشت سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی بعنوان دومین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
طی روزهای  ۲۶و  ۲۷دی ماه جاری در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال
برگزاریاست.
تیم ملی کشتی فرنگی خود را برای حضور در رقابتهای جهانی صربستان (۱۹
تا ۲۷شهریورماه )۱۴۰۱و بازیهای آسیایی ۲۰۲۲هانگژو چین (اواخر شهریور و
اوایل مهرماه )۱۴۰۱مهیا میکند.

خوبی را بدست آورد ودرکنار آن باتوجه به لیاقتی که در
رشته های کشتی،ژیمناستیک ،دومیدانی،پینگ پنگ،
بسکتبال داشت دراین ورزشها نیز در ورزش آموزشگاهها
چهره شد.او می گوید استاد سلطانی نژاد قهرمان کشتی
جهانواستادجمالقهرمانبزرگکشتیفرنگیدرکشتی
مربی من بودند.
ژیمناستیک راتحت آموزش استاد هوشمند مربی تیم
ملی گذراندم در پرش نیزه استاد راد فر،پینگ پنگ استاد
ابوالفضل ناظری،بسکتبال استاد مرندی ودر فوتبال
استاد مقدس زاده ومرحوم طاهریان نقش بزرگی درتعلیم
و آموزش من دراین رشته ها داشتند.استاد مقدس زاده
جز افتخارات قم محسوب میشدند ودرکنار فوتبال داور

بین المللی بسکتبال هم بودند.با ورود به دانشگاه مسیر
دیگری در ورزش به روی من گشوده شد.تمرینات با علم
روز دنیا تدریس می شد و من با دنیای جدیدی روبرو شدم
که می توانست در آینده ورزش من ودرتدریس بسیار موثر
باشد.
ورود به قم واستخدام در آموزش و پرورش
به قم آمدم .دوست داشتم اطالعات نوبت ورزشی
خود رابه جوانان برومند قمی داده ودراین راستا با قبول
مسئولیتدررشتههایدومیدانیوتنیسرویمیزفعالیت
کاری خود را بعنوان رئیس هیئت شروع نمودم درکنار آن
مسئولیت ورزش دانشگاه آزاد رابه عهده گرفتم وبعنوان
استاد دانشگاه در دانشگاههای آزاد،امام حسین(ع)
جامعه الزهرا(س) و  20سال در دانشگاه قم مشغول
به تدریس شدم 5.سال نیز در دانشگاه تهران ودرکنار
دانشجویان آن زمان کار تدریس آنها را به عهده داشتم.
تاسیسزمینخاکیتنیسدرمجموعه
شهیدحیدریان
مسئولیت تنیس خاکی استان را دردست گرفتم وبرای
اولین بار درقم چهار زمین خاکی مخصوص تنیس را
درمجموعهشهیدحیدریانتاسیسنمودم.جوانانبرومند
قمی با این رشته هیچ گونه آشنایی نداشتند اما حضور
مشتاقانه آنها در جذب به این رشته زیبا باعث شد که حاال
که بیش از  15سال از آن روزها میگذرد تنیس خاکی
استان قم درکشور صاحب اعتبار باشد.درزمان خدمتم به
ورزشمجموعهسالنشهیدبیطرفانزمینچمنفوتبالو
بیست و دو میدانی دانشگاه قم را راه اندازی کردم.
در طول این سالها افتخار این را داشتم که همواره درکنار
ورزش باشم واگر اعتباری در شهر داریم به واسطه زندگی با
ورزش وخدمتی که به جوانان شایسته قمی درطول سالها
داشته ایم است.از روزنامه وزین «ایمان »سپاسی ویژه دارم
که به یادما موسپیدان است و امیددارم که با نگاه علمی
ودرست خانواده ورزش بتوانیم مسیر جدیدی برای ورزش
قم ترسیم سازیم واین اتفاق حاصل نمی گردد که درسایه
همدلی،وفاق،مودتودوستیبایکدیگربتوانیمچرخهای
رنگ زده ورزش را به جلو برده تا آیندگان از نتیجه اقدامات
موثر ما در ورزش بهره مند شوند.

در گفت و گو با مدیر تیم دسته یک باشگاه شیمیدر قم مطرح شد؛

تکواندوی ایران به جوانانی چون ساعی اعتماد کند

رئیس هیئت تکواندو استان قم گفت :تکواندوی ایران باید به
جوانانیچونساعیاعتمادکند.
محمد جمشیدی گفت :همانند خیلی از قهرمانان دیگر در
رشتههای مختلف که توسط مجامع فدراسیونها به ریاست
فدراسیون انتخاب و برگزیده شدهاند ،حاال نوبت به نابغه
تکواندوی ایران و جهان رسیده که سکاندار این فدراسیون
شود .جمشیدی در خصوص انتخابات فدراسیون تکواندو
گفت :انتخابات مجمع فدراسیون در فضایی سالم و به دور از هرگونه شائبه برگزار شد و هادی ساعی برای ۴سال از طرف
مجمع به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شده است .جمشیدی درباره نامهای که برخی از رؤسای تکواندو استانها
برای وزارت ورزش ارسال کردهاند گفت :استان قم هیچ نامهای در این موضوع ارسال نکرده ودر جریان نامههای ارسالی
هیاتهای دیگر نیست .باید به رای مجمع احترام بگذاریم و از حاشیه سازی برای فدراسیون تکواندو دوری نماییم ،وبا
همدلی بین جامعه تکواندو موجب پیشرفت این فدراسیون شویم؛ و افرادی که فکر میکنند جایگاهشان متزلزل شده
نباید با این گونه کارها رأی مجمع را بی اعتبار جلوه دهند .رئیس هیات تکواندوی قم گفت:ساعی فردی است که سالها
در میدانهای داخلی و جهانی افتخار آفرین بوده و تجارب ارزندهای در امور مدیریتی و اجرایی کسب کرده و هم اکنون
همانند خیلی از قهرمانان دیگر در رشتههای مختلف که رئیس فدراسیون شدهاند ،نوبت به نابغه تکواندوی ایران رسیده
که سکاندار این فدراسیون شود .این عضو مجمع فدراسیون در پایان ضمن قدردانی از زحمات محمد پوالدگر گفت:
پوالدگر تکواندوی ایران را متحول کرد و باید بابت این موضوع از وی قدردانی کنیم.
خاطرنشان میشود بعد از گذشت دوازده روز از انتخابات مجمع فدراسیون تکواندو و انتخاب هادی ساعی به عنوان
رئیس فدراسیون تکواندو هنوز حکم ایشان از سوی وزارت ورزش صادر نشده است.

شیمیدر قم ،چگونه به قطب بسکتبال ایران مبدل شد؟

مدیرتیمدستهیکباشگاهشیمیدرگفت:تیمهایلیگیکولیگدوپشتیبانتیمهایلیگبرترهستندووظیفهپرورش
بازیکنهای جوان را دارند تا بتوانیم در سالهای آینده از این تیمها به لیگ برتر بازیکن تزریق کنیم.
هادی عامری ،مدیر تیم دسته یک باشگاه شیمیدر ،در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه باشگاه شیمیدر یک باشگاه
خصوصی است که در زمینه بسکتبال سرمایه گذاری و حمایت میکند ،عنوان کرد :باشگاه شیمیدر از سال  ۱۳۸۸در
حال تیم داری است و در همه رده های سنی حضور داشته است .وی بابیان اینکه باشگاه شیمیدر چندین سال است که
در لیگ برتر تیم دارد و هرسال نیز از مدعیان قهرمانی بوده است ،اظهار کرد :باشگاه شیمیدر در لیگ برتر بسکتبال آقایان
و بانوان ،لیگ دسته یک آقایان و لیگ دسته دو بانوان فعالیت دارد و در لیگ برتر هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان
مدعیقهرمانیاست.
مدیر تیم دسته یک باشگاه شیمیدر ادامه داد :تیم های لیگ یک و لیگ دو پشتیبان تیم های لیگ برتر هستند و وظیفه
پرورش بازیکن های جوان را دارند تا بتوانیم در سال های آینده از این تیمها به لیگ برتر بازیکن تزریق کنیم.
مدیر آکادمیهای باشگاه شیمیدر اظهار کرد :امسال آکادمیهای باشگاه نیز برای جذب و پرورش استعدادها در قم و
تهران فعال شدهاند که سعی شده است از ظرفیت آنها هم استفاده شود .وی بابیان اینکه در تیم لیگ برتر حسن علی
اکبری و در تیم لیگ یک نیز پنج بازیکن از قم حضور دارند ،اظهار کرد :بازیکنان زیادی از این باشگاه به تیم ملیو سایر تیمها
راه پیدا کردهاند .عامری بیان کرد :به دلیل اینکه مسابقات لیگ برتر به صورت متمرکز در تهران برگزار میشود ،تمرین
تیمها نیز در تهران است؛ اما مسابقات و تمرین دو تیم دیگر در قم است .وی یادآور شد :باشگاه شیمیدر سه سال است که
در قم فعالیت میکند و در سال اول که بازیها در ورزشگاه حیدریان برگزار میشد از تمرینها و بازیها استقبال خوبی
میشد؛ اما با شیوع کرونا و متمرکز شدن مسابقات در تهران از هیجان آن بین مردم کاسته شد .مدیر تیم دسته یک باشگاه
شیمیدر قم ادامه داد :امیدواریم با بازگشت تماشاگر به مسابقات و تمرینها و برگزاری مسابقات به صورت رفت و برگشت،
دوباره شور و هیجان در بین مردم باز گردد.

عبور پرسپولیس از سد ذوبآهن؛

صعود به یک چهارم نهایی با درخشش عبدی

تیمفوتبال پرسپولیس عصر روز دوشنبه در دور یکهشتم
نهایی رقابتهای جام حذفی با نتیجه پرگل سه بر صفر
میزبان لیگ برتریاش ذوبآهن را شکست داد و به جمع
هشت تیم پایانی صعود کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی جام
حذفی امروز دوشنبه در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
میهمان ذوب آهن بود که این بازی با نتیجه  ۳بر صفر به
سود پرسپولیسبه پایان رسید .در این مسابقه که از ساعت
 ۱۵:۳۰آغاز شد ،وحید امیری ( )۳۵و مهدی عبدی ( ۶۷و
 )۷۶برای پرسپولیس گلزنی کردند تا سرخپوشان با کسب
این پیروزی راهی مرحله یک چهارم نهایی شوند.
ترکیب پرسپولیس و ذوب آهن
پرسپولیس در این بازی با ترکیب حامد لک ،سیدجالل
حسینی ( - ۸۵علی شجاعی) ،فرشاد فرجی ( - ۶۹وحدت
هنانوف)،سیامکنعمتی،سعیدآقایی،کمالکامیابینیا،
میالد سرلک ،احسان پهلوان ،وحید امیری ،مهدی ترابی

( - ۸۵محمد عمری) ،مهدی عبدی ( - ۷۸منوچهر
صفروف) به میدان رفت .این بازی نخستین دیداری بود که
پرسپولیس به دو بازیکن تاجیکستانی خود یعنی هنانوف و
صفروف بازی داد.
همچنین مهدی تارتار سرمربی ذوب آهن تیمش را با
ترکیب حبیب فرعباسی ،امیرحسین صدقی ( - ۴۶امیر
شبانی)،محمدقریشی،پویاپورعلی،محمدسلطانیمهر،
مسعود ابراهیم زاده ،رضا خالقی فر ( - ۶۰عارف رستمی)،
میالد جهانی ،آرمان قاسمی ( - ۸۵علی خدادادی) ،سجاد
دانایی ( - ۶۰حسین ابراهیمی) و محمد خدابنده لو را به
زمینفرستاد.
برتری پرسپولیسدرنیمهنخستباشلیکوحید امیری
نیمه نخست این بازی موقعیت گل زیادی نداشت و
تنها این تیم پرسپولیس بود که دو بار دروازه ذوب آهن را
تهدید کرد .در دقیقه  ۱۵ضربه سر مهدی عبدی مهاجم
سرخپوشان با اختالف کم از باالی دروازه ذوب آهن به اوت

رفت .در دقیقه  ۳۱هم شوت محکم سیامک نعمتی توسط
حبیب فرعباسی دروازه بان ذوب آهن مهار شد.
در نهایت این وحید امیری بود که در دقیقه  ۳۵با یک
شوت محکم از روی خط محوطه جریمه ،توپ را به تور
دروازه ذوب آهن رساند تا پرسپولیس برنده به رختکن برود.
نیمه دوم و روشن شدن موتور گلزنی عبدی
در نیمه دوم در شرایطی که تیم ذوب آهن برای جبران
نتیجه تالش میکرد و حتی در دقیقه  ۶۲با شوت میالد
جهانی میتوانست گلزنی کند ،این تیم پرسپولیس بود که
برتری خود را به میزبان تحمیل و «گاندو» های اصفهان را با
درخششمهدیعبدیزمینگیرکرد.
عبدی ابتدا در دقیقه  ،۶۷ارسال احسان پهلوان را با یک
ضربه سر وارد دروازه ذوب آهن کرد .کمتر از  ۱۰دقیقه بعد،
بازهم مهدی توانست سومین گل پرسپولیس و دومین گل
خودش رادر اینبازیبهثمربرساند .اینگلبعد از پاسکاری
«یک دو» ترابی با سیامک نعمتی و پاس رو به بیرون نعمتی
و با ضربه فنی عبدی به گل نشست تا سرخپوشان ضمن
حذف ذوب آهن به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.
موعود بنیادی فر داور دراین بازی به پویا پورعلی و رضا
خالقی فر از ذوب آهن و سیدجالل حسینی و مهدی ترابی
از پرسپولیس کارت زرد نشان داد.
هشدارگلمحمدیبهباشگاه:
مشکل بازیکنان را حل نکنید وارد بحران میشویم
سرمربی تیم فوتال پرسپولیس میگوید در هفته پیشرو
اگر مشکالت بازیکنان حل نشود ،این تیم وارد بحران
میشود.
یحیی گلمحمدی در نشست خبری پس از این دیدار
اظهار کرد :در جام حذفی مهم این است که تمرکز داشته

باشیم که ما در بخش دفاع خوب بودیم و فرصتی به حریف
ندادیم و از موقعیتها استفاده کردیم.
اوا ادامه داد :امروز شاهد صحنههای خوبی در فوتبال
بودیم که خالق آن بازیکنان ما بودند .این برد را به هواداران
تبریک میگویم و از بازیکنان تیم تشکر میکنم که برای
تیم فداکاری کردند .هیچوقت نتوانستیم حق این بازیکنان
را بدهیم .امسال عجیب و غریبی برای ما بود .این همه
بی توجهی به تیم جای تاسف دارد .امیدوارم مشکالت
بازیکنان این هفته برطرف بشود .من این هشدار را به
باشگاه میدهم که اگر این اتفاق رخ ندهد وارد فاز بحران
میشویم .امیدوارم مشکالت حل بشود و بازیکنان بتوانند
با آرامش لیگ را ادامه بدهند .او افزود :دور دوم جام حذفی
را پشت سر گذاشتیم و راه زیادی تا گرفتن جام باقی مانده
است .از بابت صعود خوشحالیم و امیداریم با آرامش کار
را دنبال کنیم .امیدوارم مشکالت حل شود چون کارد به
استخوان رسیده است .امیدوارم باشگاه اهتمام بیشتری
نسبت به حل مشکالت بازیکنان داشته باشد .وی درباره
استفاده از بازیکنان تاجیکی تیمش هم گفت :آنها
بازیکنان جوان و آیندهداری هستند .با توجه به این که سن
کمی دارند میتوانند برای آینده باشگاه مفید باشند .شروع
خوبی داشتند .ما تیم خوبی هستیم که از بازیکنان با تجربه
و جوان بهره میبریم .امروز بازی به سمتی پیش رفت که
انتظار داشتیم و فضا طوری شد که توانستیم از بازیکنان
جواناستفاداهکنیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره نقلوانتقاالت
تیمش هم گفت :درباره این موضوع صحبتی ندارم .ما یک
بازی با فوالد داریم که باید برابر این تیم قرار بگیریم که تمرکز
ما روی این بازی است.

شوک بزرگ به جامحذفی؛

سپاهان برابر آلومینیوم باخت و حذف شد

تیم فوتبال آلومینیوم موفق شد با پیروزی در ضربات پنالتی برابر سپاهان به
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی راه یابد.
براساس این گزارش ،از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال کشور دو
تیم سپاهان و آلومینیوم از ساعت ۱۴روزدوشنبه در ورزشگاه امام خمینی اراک
به مصاف هم رفتند که تکلیف این بازی را ضربات پنالتی مشخص کرد و این تیم
آلومینیوم بود که در ضیافت پنالتیها ۴بر ۳به پیروزی رسید.

 ۹۰دقیقه این بازی با نتیجه یک  -یک مساوی به پایان رسید تا دو تیم برگزار
کننده  ۳۰دقیقه وقتهای اضافه باشند .در این بازی ابتدا سپاهان در دقیقه
 ۲با گلی که فرشاد احمدزاده به ثمر رساند از میزبان خود پیش افتاد و سپس
میالد فخرالدینی در دقیقه ۳۷این گل را پاسخ داد تا با همین نتیجه نیمه اول و
 ۹۰دقیقه معمول بازی به پایان برسد و دو تیم بازی را در وقتهای اضافه دنبال
کنند.

تالش دو تیم در  ۳۰دقیقه اضافه هم ثمری نداشت تا بازی در پایان ۱۲۰
دقیقه با همان نتیجه یک  -یک به پایان برسد و ضربات پنالتی تکلیف تیم پیروز
را مشخص کند.
درضرباتپنالتیتیمآلومینیومموفقشدبانتیجه ۳بر ۲ودرمجموعبانتیجه
 ۴بر  ۳به پیروزی برسد و به مرحله بعدی رقابتهای فوتبال جام حذفی صعود
کند.

سیاسی7

 شماره 5436ت وچهارم 
سهشنبه28-دی ماه  -1400سال بیس 

رئیسقوهقضاییه:

وقوع برخی ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه نگرانکننده است

رئیس دستگاه قضا بر تالش همه دستگاههای ذیربط برای تحکیم امنیت
شهروندان تاکید کرد و گفت :وقوع برخی ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه
نگرانکننده است که در این زمینه باید اقدام عاجل انجام شود.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای روز دوشنبه در شورای
عالیمسئوالنقضاییباتسلیتایامشهادتحضرتامالبنین(س)وگرامیداشت
روز مادران و همسران شهدا ،اظهار داشت :بی تردید خانواده معظم شهدا به ویژه
مادران و همسران مکرمه آنها در ثواب و اجر جهاد عظیم و مقدس شهدا شریک
هستند و خدمت به خانواده معظم شهدا ،پاسداشت مقام واالی شهیدان محسوب
میشود.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به مسئوالن قضایی در بخشهای مختلف
ستادی و صف تأکید کرد که به طور ویژه به تکریم خانواده معظم شهدا و جانبازان و
ایثارگران مبادرت ورزند تا بدین ترتیب بخشی از دین ما به شهدا ادا شود.
محسنی اژه ای با اشاره به ایام شهادت شهید نواب صفوی ،این شهید را از
پیشتازان مبارزه با طاغوت دانست و افزود :شهید نواب صفوی از جمله کسانی بود
که مبارزه سیاسی با رژیم طاغوت را به معنای واقعی کلمه آغاز کرد و بر آن پای فشرد
و با روشنگریهای خود چهره بیگانه پرستان و طاغوتیان را در آن فضای دهشتناک
و خفقان برمال کرد و مسیری تاریخی را برای پویندگان ر اه حقیقت گشود.
کیف قاپی و موبایل قاپی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است
رئیس دستگاه قضا بر تالش همه دستگاههای ذیربط برای تحکیم امنیت
شهروندان تاکید کرد و اظهارداشت :وقوع برخی از ناهنجاریهای اجتماعی در
جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد ،از جمله
آنها موضوع کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره
مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی میکنند.
محسنی اژه ای اظهارداشت :نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در
این زمینه قطعا مسئولیم .در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم
داشت؛ همچنین دادستانهای مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد
که مخدوشکننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.
وی به مقوله برخی ناهنجاریهای فرهنگی در جامعه اشاره کرد و افزود :دراین
زمینه ابتدا باید دستگاههای فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود
عملکنند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد :بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی
ً
از ناهنجاریها صرفا ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضا اموری سازمان یافته
است و به نظر می رسد دشمنان و شیطان صفتان تالش دارند از این طریق اغراض
شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایستهای

انجام شود و دستگاههای مسئول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان
سازمان یافتهای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.
رئیس عدلیه بر همین اساس تاکید کرد :در قوانین ما برای جرایم سازمان یافته
و ترویج منکر بصورت سازمان یافته مجازات سنگینی پیشبینی شده و بسیاری از
این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستانهای ما باید قاطعانه و مجدانه
ورودکنند.
وی اظهارداشت :همچنین دستگاههای فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن
بخشی از این ناهنجاریها که ناشی از ولنگاریهای فردی است اقدامات مقتضی
را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بستهای از اقدامات در این زمینه
تدوینشود.
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از کارکنان دستگاه قضایی که به استمرار
خدمترسانی خود به مردم به نحوه مطلوبتر از قبل ادامه میدهند ،گفت :برخی
افراد معدود به لحاظ مشکالتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظرهای بروز دادند اما
توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئوالن گوش فرا دادند و در چند روز گذشته
معاون اول قوه قضاییه همراه معاون مالی و پشتیبانی و وزیر دادگستری تالشهای
فوقالعادهای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضایی انجام
دادند و توفیقاتی در این زمینه به دست آوردند؛ امیدواریم در نتیجه این اقدامات،
برخی از مشکالت کارکنان شوراهای های حل اختالف و کارکنان دستگاه قضایی
رفع شود.
تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی آمارهای قضایی
محسنی اژه ای بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح شده در بازدید میدانیاش
از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس از آن بر ضرورت تسریع در
ساماندهی موضوع آمارهای قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه
قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونان «راهبردی» و «منابع انسانی»
دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات» قوه قضاییه ،نسبت به تسریع
در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پروندههای قضایی و رفع نواقص این مقوله
مهماهتمامداشتهباشند.
یاراضی
دستوراتمهمدرموردتصرفاتغیرمجازوتغییرکاربر 
رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست ،غیرمنطقی و هزین هزا اشاره کرد
وگفت:اینکهباصرفهزینههایبسیارومصالحساختمانیمرغوب،پسازتصرف
اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانهها ،یک بنای مجلل یا مکان
تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاههای مسئول و ناظراحداث
شود و سپس دستگاههای ذیربط مبادرت به قلع و قمع و تخریب آن بنا کنند ،رویه
درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات الزم اتخاذ شود.

محسنی اژهای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتا موفق دادگستری استان
البرزدرتشکیل«قرارگاهصیانتازبیتالمالومقابلهباتغییرکاربریاراضی»اشاره
کرد و افزود :مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده
میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی
اطالعات جفرافیایی ،تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب بصورت
لحظهای رصد میشود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری
به عمل میآید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده است.
رئیس دستگاه قضا به آمار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان
البرز اشاره کرد و اظهارداشت :طبق آماری از استان البرز از سال  ۹۴تا پایان سال
 ۹۸در مجموع سه هزار و ۲۰۰هکتار از اراضی رفع تصرف شده است؛ این در حالی
است که تنها در سال  ۹۹بالغ سه هزار  ۸۷۳هکتار ،رفع تصرف شده است.
وی اضافه کرد :همچنین در  ۹ماهه سال جاری ،در مجموع حدود هفت هزار
هکتار از وقوع تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز در این استان
جلوگیری شده که این آمار بیانگر توفیق ابتکار استان البرز برای پیشگیری از
تصرفات و تغییر کاربریهای غیرقانونی و رصد لحظه ای اراضی است.
رئیس دستگاه قضا به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم»
قوه قضاییه ماموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز یا تدوین
طرح جامعتری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات
غیرمجازوتغییرکاربریهااقدامکنند.
بنای مربوط به قوه قضاییه در حاشیه رود چالوس تخریب شود
محسنی اژه ای تاکید کرد :در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی
اراضی و تغییر کاربریهای غیرمجاز باید دستگاههای مسئول اعم از شهرداریها،
منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف کنیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از
وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر ،اجازه ساخت و ساز در
مناطقی که ممنوع است را ندهند.
رئیسقوهقضاییهبابیاناینکهیکیازآسیبهایناشیازساختوسازهادربستر
وحریمرودخانههاناظربرمسائلزیستمحیطیوتهدیدسالمتشهرونداناست،
به مشاهدات خود از ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانهها در
جریان سفر به استان البرز اشاره کرد.
محسنی اژه ای گفت :طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که
ً
بعضا در حاشیه رودهایی که منبع آب شرب تهران محسوب میشوند ،ساخت و
سازهایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویال و رستوران ساخته شده است.
وی خاطرنشان کرد :در استان البرز در حدود  ۱۲کیلومتر در حاشیه رود چالوس
تعداد قابل توجهی از دستگاههای دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت
و ساز کردهاند که الزم است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعالم
کند چون به نظر می رسد این موضوع از لحاظ زیست محیطی واجد آسیب های
جدی است زیرا رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.
رئیس عدلیه گفت :یکی از دستگاههایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به
ساخت و ساز کرده ،قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان
قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است.
رئیس قوه قضاییه افزود :من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که
نظرکارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید
قلع و قمع شود ،بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت
ً
نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلما خالف ساخته شدهاند و در داخل بستر
رودخانه هستند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاهها هشدار داده
شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.
دستور رییس قوه قضاییه برای رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه
محسنی اژهای به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به نوبه خود
بزا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت :امروز تعداد محدودی
مقولهای آسی 
ازافرادجامعه،بدونشناسنامهومدارکهویتیهستندوبدینواسطهمشکالتیدر
زندگی اجتماعی آنها ایجاد میشود و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم
میشوند.
وی ادامه داد :چه بسا به این واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار
به امور خالف قانون و جرمخیز متوسل شوند بنابراین در این رابطه باید معاونت
اجتماعی قوه قضاییه ورود کرده و با بخشهای مختلف دولت از جمله وزارت کشور
و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاههای ذیربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از
مشکالت در این زمینه رفع شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

واشنگتنبایددربارهموضوعاتباقیماندهتصمیمبگیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه بسیاری از جداول
و ستونهای جداول در مذاکرات وین آماده شده و بخشی از
پرانتزها نیز پاکسازی شده است ،گفت :آنچه که مانده است
موضوعات مهم و تصمیمات سیاسی خاص است و واشنگتن
باید تصمیم خود را بگیرد و اعالم کند.
«سعید خطیب زاده» امروز دوشنبه در نشست خبری در
پاسخ سوالی در مورد آخرین روند مذاکرات وین اظهارداشت
 :طی روزهای اخیر هیاتها گفت و گوهای فشرده ای در وین
داشتند و برای تنفسی به تهران برگشتند .تمرکز جلسات در
چهار مورد بوده است و در این تنفس هم جلسات کارشناسی
در وین قطع نبود.
وی ادامه داد :آخرین وضعیت گفتوگوها در این جا قرار
دارد که بسیاری از جداول آماده شده و ستونهای این جداول
نیز آماده هستند .بخشی از پرانتزها پاکسازی شدند و توافقات
درباره ایدهها تا حدود زیادی انجام شده و در حال تبدیل شدن
به کلمات و جمالت هستند.
کشورهاییاروپایینمایندهآمریکادرمذاکراتنیستند
بزاده تاکید کرد :البته آنچه باقی مانده موضوعات
خطی 
کلیدی است که به طور ویژه تصمیمات خاص سیاسی را
میطلبد و واشنگتن باید تصمیمات خود را درباره مسائل
باقیمانده و رفع تحریم ها اعالم کند.اگر این اتفاقات در
بازگشت از پایتخت ها بیفتند ،می توان گفت با سرعت خوبی
در حال حرکت به یک توافق قابل اتکا و پایدار هستیم.
بزاده با بیان اینکه کشورهای تروئیکای اروپایی
خطی 
فراموش میکنند که عضو برجام هستند و به نمایندگی از
آمریکا در وین حاضر نیستند ،گفت ۴+۱ :و ایران در حال
گفتوگوهایی هستند که مطمئن شوند ایاالت متحده همه
تالش خود را کرد که از برجام خارج شود و به نقطهای خواهد
رسید که نه تنها باید به تعهدات خود عمل کند ،بلکه رویکرد
تنبیهی خود را نسبت به کشورهای اروپایی و تمام کشورهایی
که مایلندروابطعادی تجاریبا جمهوریاسالمیایرانداشته
باشند را عوض میکند.
وی تاکید کرد :اگر از اظهارات مقصر نمایی و فشار افکار
عمومی فاصله بگیرد و بداند گفتوگوها در اتاقهای مذاکرات
انجام میشود و در اتاق های مذکرات هم موضوعات کامال
ً
روشن است ،قطعا فرانسه به طریق اولی میتواند رویکرد
سازندهایداشتهباشد.
اگر امروز برجام زنده است به خاطر ایران است نه آمریکا
بزاده همچنین در مورد درخواست  ۱۱۰قانونگذار
خطی 
آمریکایی برای ترک مذاکرات وین ،گفت :سیاست داخلی
آمریکا مربوط به خودشان است و ما درباره آن اظهارنظر
نمیکنیم .ما یک حاکمیت بیشتر در ایاالت متحده
نمیشناسیم و آن هم مسئولیت قطعی آمریکا در عمل به

تعهداتی است که در سال  ۲۰۱۵و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیتسازمانمللمتحدپذیرفتهاست.
سخنگوی وزارت امور خارجی تاکید کرد :ایاالت متحده تا
به امروز گردنکشانه از تعهداتش ذیل این قطعنامه سر باز زده
است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص اظهارات چند
روز قبل وزیر خارجه آمریکا؛گفت :در خصوص برخی ضرب
االجلهای ساختگی عرض کنم؛ رئیس جمهور فعلی ایاالت
متحده و تیم سیاست خارجی و مذاکره کنندگانش در وین
میدانند که اگر امروز برجام زنده است به خاطر جمهوری
اسالمی ایران است نه آمریکا که از برجام خارج شد و تمام
تالشش را کرد که برجام را همان موقع از بین ببرد .لذا اگر آنها
دچارفراموشیهستند،نظامبینالمللدچارفراموشینیست
و بهتر است از مسیری که رفتند برگردند.
وی ادامه داد :ما امروز همچنان شاهد پیگیری همان مسیر
اشتباه هستیم ،مادامی که در رفتار آنها تغییر نبینیم نمی
توانیم بگوییم به نقطه ای رسیدیم که توافق پایدار و قابل اتکا
در دسترس ماست.
روابط ایران و سوریه ؛ چند بعدی و با عمق راهبردی است
خطیب زاده در تشریح سفر آتی آیتالله رئیسی به روسیه،
اظهار داشت :سفر رئیس جمهور محترم به دعوت مکرر رئیس
جمهورروسیهانجاممیشود.اینسفرحائزاهمیتیاستودر
ادامه مسیر سیاست خارجی متوازن دولت است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه آقای دکتر
رئیسی در این سفر مالقات مفصلی با همتای خود در مسکو
خواهد داشت ،اضافه کرد :موضوعات مختلفی در حوزههای
فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،تکنولوژیکی،مردمیوبسیاری
از موضوعات دیگر در دستورکار است.
وی با اشاره به انجام این سر در ایام همهگیری بیماری
کرونا در جهان و روسیه اضافه کرد :دو طرف در تالش
هستند با رعایت پروتکلها انجام شود .این سفر توسط دفتر
رئیسجمهور محترم پیش میرود .وزارت خارجه یک تیم
مشخصی را طی چند هفته گذشته مامور پیگیری این سفر
کرده است و رایزنیهای مختلفی در جمهوری اسالمی ایران
صورت گرفته است که و این سفر به عنوان سفر مهم کاری
دستاوردهای خودش را داشته باشد.
وی درمورد اشغال بخشی از خاک سوریه توسط ترکیه،
گفت :حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه باید توسط
همه کشورها مورد احترام واقع و به رسمیت شناخته شود .ما
سازوکار آستانه را داریم که در آن رایزنیها بین ایران ،روسیه و
ترکیه در موضوعات مختلفی انجام میشود .ما در آن ساز و کار
درخصوصموضوعاتسختاختالفیهمگفتوگوهایخود
را چه به صورت دوجانبه و چه چندجانبه انجام دادیم.

منطق تفاهم نامه با چین ،ایجاد یک نقشه راه است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص اجرایی شدن
تفاهم  ۲۵ساله بین ایران و چین گفت :منطق این تفاهم نامه
ایجاد یک نقشه راه میان همکاری های بلند مدت جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری خلق چین و ارتقا روابط به مشارکت
جامع راهبردی میان دو کشور است .این تفاهم نامه نیازمند
اجرایی شدن بندهای مختلف در حوزه های اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی و پارلمانی و قضایی و  ...بود که کار جدی
احتیاج داشت .وی ادامه داد :در  ۵ماه گذشته در دولت
وزارتخانههای مختلف مسئول این شدند که روی قراردادهای
مختلف کار کنند و از این زمان این تفاهمنامه باید وارد فاز
اجرایی و قراردادی می شد ،که با تمرکز ویژه ای که دولت
گذاشت این اتفاق افتاد و دو طرف بعد از چندین ساعت
گفتوگوی تفصیلی در چین تفاهم کردند مشترکا آغاز اجرایی
شدن این تفاهم را اعالم کنند .معاون بانک مرکزی ،معاون
وزارت نفت و معاون اقتصادی وزارت خارجه نیز در این سفر
حضور داشتند که در مورد ابعاد مختلفی که آغاز شده ،گفت
وگو کنند .امیدواریم قراردادهایی که مذاکرات اجرایی شدن آن
آغاز شده ،بتواند افق جدید همکاری ها را در روابط راهبردی
دو کشور باز کند.
ایران آمادگی گشایش سفارت خود را در عربستان دارد
بزادههمچنینآخرینخبرهاازروابطایرانوعربستان
خطی 
اظهار کرد :تمرکز بر آغاز فعالیت نمایندگی ایران نزد سازمان
همکاری اسالمی در جده است و دیپلماتهای ما ویزا گرفتند
که این امکان سنجی انجام شود و همانطور که جناب آقای
رئیسی در مصاحبه مطبوعاتی اوایل انتخابشان اشاره کردند،
جمهوری اسالمی ایران آمادگی گشایش سفارت خود را در
عربستان دارد و بستگی به طرف سعودی دارد که چه اقدامات
عملی را انجام دهد .تمام تمهیدات را خواهیم اندیشید که
بزاده با تایید
این مسیر به سمت اجرایی شدن برود .خطی 
خبر بازگشایی سرکنسولگری چین در بندرعباس ،گفت :این
بازگشایی براساس تاییدیه هیئت وزیران مورد درخواست چین
بوده و طبیعی است که در شهرهایی که برخی کشورهای چه
اتباع داشته باشند و چه بخواهند مراودات تجاری و اقتصادی
داشتهباشند،اینسرکنسولگریهاافتتاحشود.
وی اضافه کرد :ایران هم در شهرهای مختلف چین،
سرکنسولگریهایی دارد و سفر آقای دکتر امیرعبداللهیان به
چین ،سفر بسیار خوبی بود .هفتمین ارتباط مستقیم دو وزیر
امور خارجه بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دیدار وزیر امور
خارجه کشورمان با همتای چینی ،گفت :در این مالقات چند
ساعتی تفصیلی ،مهمترین توافقاتی که صورت گرفت به این
ً
انجامید که هر دو طرف رسما اعالم کنند که اجرایی شدن

توافقات آغاز شده و من فکر میکنم که نتایج این را هر دو ملت
به زودی خواهند دید.
همسایهگراییوحسنهمسایگیسیاستقطعی
دولت است
بزاده در مورد خصوص ترتیبات منطقه ای
خطی 
ایران؛گفت :موضوع همسایه گرایی و حسن همسایگی به
عنوان سیاست قطعی دولت موضوعی است که طی چند
ماه گذشته در فرمول های مختلف پیگیری شده و گفتوگوها
انجام شده است .در حوزه خلیج فارس سفرهای وزیر محترم،
گفتوگوهای تلفنی و رایزنیهای انجام شده مختلف ،سفر
برخی مقامات خلیج فارس و کشورهای منطقه را داشته ایم
و همه این اقدامات در راستای ایجاد ترتیبات فراگیر در این
منطقهبهصورتچندجانبهاست.
وی افرود :البته این ترتیبات فراگیر در حوزه خلیج فارس
به عنوان قدم اول و هدفگذاری هشت کشور حوزه خلیج
فارس است و برادران در برخی کشورها پیشنهاداتی داشتند
که این ترتیبات بتواند به مناطق پیرامونی و شامات گسترش
نزا و توسط کشورهای منطقه
یابد و ما از هر گونه ترتیبات درو 
حمایت کردیم .اصول چنین ترتیبات فراگیر و منطقه ای در
این مالقاتها بحث شده است ،از جمله احترام به حاکمیت
کشورها ،جلوگیری از فرایندهایی که به دخالت ها بینجامد،
عدم تجاوز ،به رسمیت شناختن خطوط قرمز و همچنین
درخواستهایملی.
هموارهآمادهمیزبانیازگفتگوهایبیناالفغانیهستیم
وی در خصوص دیدار احمد مسعود با سرپرست وزارت
خارجه افغانستان در تهران گفت :در ادامه ابتکار تهران
گفتوگوهای بیناالفغانی را همواره میزبانی کردیم و در این
سفر تالش شد این گفتوگوها بین گروههای افغانی صورت
بگیرد.مافقطتسهیلکنندهگفتوگوهابودیموهستیموآنچه
به ما گزارش شده گفتوگوها جدی بوده و همه باید حمایت
کنیم این گفتوگوها بین برادران ما در افغانستان شکل و
نضج بگیرد و به نتایجی که خود گروهها و مردم افغانستان
میخواهندبرسد.
خطیب زاده در خصوص اقدامات وزارت خارجه برای آزاد
کردن کاشانی شهروند ایرانی بازداشت شده در آمریکا گفت:
اینکه آمریکا در میان گفتوگوهای وین اقدام به گروگانگیری
می کند ،مخالف آن چیزی است که (در وین) اتفاق می افتد.
ما نسبت به این گونه گروگانگیریها با اتهامات واهی و دالیل
سیاسی همواره اعتراض کردیم .از تمامی توان خودمان در
حوزه سیاسی و دیپلماتیک استفاده میکنیم برای اینکه اتباع
خود را حفاظت و حمایت کنیم نه تنها آنهایی که در آمریکا
گروگان گرفته شدند بلکه همه آنهایی که به دالیل واهی در
اقصی نقاط عالم در بازداشت هستند.

کوالییکارشناسارشدمسائلروسیه:

ایران از ظرفیتهای مهمی برای سیاست
خارجی متوازن برخوردار است

کارشناس ارشد مسائل روسیه گفت :مسکو در پی گسترش روابط همهجانبه
سودمند با تهران است و مایل نیست ایران مشمول تحریمهای شورای امنیت
سازمان ملل قرار گیرد که روابط دو کشور را مختل سازد.
الهه کوالیی در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه نظریهای به نام «نگاه به شرق»
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد ،گفت :شعار انقالب
اسالمی «نه شرقی ،نه غربی» بوده است که حکم ژئوپلیتیک ایران است که باید
به قدرتهای شرقی یا غربی وابسته نباشد ،بلکه با موازنه گرایی هشیارانه ،باید از
تعارض منافع قدرتهای جهانی ،بهرهبرداری کند.این ظرفیت را تاریخ و جغرافیا
به ایران داده است ،که تاکنون به درستی و به خوبی از آن بهرهبرداری نشده است.
وی گفت :سیاست شرق گرایی در ایران ،نتیجه فشارهای گوناگون آمریکا و اروپا
بر ایران است که هرچه بیشتر شده ،این گرایش را پرقدرتتر ساخته است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه روابط با روسیه برای ایران بسیار
مهم است و زمینههای گوناگونی برای همکاری دو کشور وجود دارد که باید به
خوبی از آن استفاده شود،گفت :سفر رییس جمهوری به مسکو بسیار مهم است،
ولی باید همزمان برای بهبود روابط با غرب تالش شود تا رابطه با روسیه برای ما
منافعبیشتریداشتهباشد.
کوالیی با اشاره به رویکرد سیاست خارجی روسیه اظهار کرد :روسیه ،خیلی زود،
دو سه سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،با آمدن یوگنی پریماکف به خاورمیانه
بازگشت .او به عنوان وزیر امور خارجه و بعد نخست وزیر روسیه ،در دوره ریاست
جمهوری بوریس یلتسین ،اهمیت گسترش روابط با کشورهای غرب آسیا را
گوشزدکرد.
وی اضافه کرد :منافع روسیه در آن دوره بیشتر رویکرد اقتصادی داشت ،ولی از
دوره ریاست جمهوری والدیمیر پوتین ،جنبههای سیاسی آن برجستهتر شد .در
این زمینه ،منافع روسیه در جمهوریهای مسلماننشین شرق و غرب دریای خزر
و نیز جمعیتهای مسلمان در خود روسیه ،ضرورت بازسازی روابط با این کشورها
رامشخصترساخت.
این کارشناس ارشد مسائل روسیه ادامه داد :در سالهای بعد ،همکاریهای
امنیتی و نظامی هم در کنار مالحظات اقتصادی برجسته شد .در تحلیل روابط
روسیه با کشورهای این منطقه ،رابطه آن با ایران و اسرائیل بسیار اهمیت پیدا
میکند.
روسیه دنبال روابط همهجانبه با ایران است
کوالیی با اشاره به همکاری های روسیه و ایران در ساخت نیروگاه بوشهر
خاطرنشان کرد :روسیه در برنامه هستهای ایران ،با شرکت در به پایان بردن پروژه
نیروگاه بوشهر ،سهم مهمی داشته و این همکاری منافع چشمگیر اقتصادی-
سیاسی و فنی برای روسیه به همراه داشته است.
وی افزود :برای روسیه ،ادامه برنامه غیرنظامی هسته ای ایران با نظارت سازمان
بین المللی انرژی هسته ای و رژیم های بین المللی کنترل تسلیحات بسیار مهم
است .روسیه در پی گسترش روابط همه جانبه سودمند با ایران است و مایل نیست
ایران مشمول تحریمهای شورای امنیت قرار گیرد که روابط دو کشور را مختل
سازد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه روسیه از نفوذ خود در مذاکرات هستهای،
برای نمایش قدرت در عرصه مسائل جهانی و حتی پیگیری مسائل خود با آمریکا
بهره میبرد ،خاطرنشان کرد :مذاکرات وین برای روسیه به عرصه نمایش قدرت
آن در حل و فصل مسائل جهانی و منطقه ای تبدیل شده است و روسیه میکوشد
از این فرصت برای افزایش منافع خود استفاده کند که قاعده حاکم بر نظام بین
المللاست.
کوالیی گفت :قرارداد بیست ساله ایران و روسیه که در دوره اصالحات امضا شد
و به طور خودکار تمدید شده ،بر اساس اراده سیاسی دو کشور می تواند ظرفیت
مناسبی برای توسعه روابط ایران و روسیه فراهم کند؛ مشروط بر آنکه در همان
حال ،گسترش روابط با غرب ،رفع چالشها با جامعه جهانی و تن دادن به قواعد
حاکم بر روابط نظام بین الملل نیز دنبال شود.
وی افزود :در این زمینه ،ایران از ظرفیتهای مهمی برخوردار است که در صورت
توجه به الزامهای سیاست خارجی متوازن و متعادل قابل دسترسی خواهد بود.
در غیر این صورت ،روسیه بهره برداری اصلی را از این روابط خواهد داشت.
سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

همه چیز برای رسیدن به توافق خوب
آماده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه شرایط برای
رسیدن به یک توافق خوب آماده
است ،گفت :ما زیر بار توافق بد
نمیرویم ،عالئم هم نشان میدهد
که طرف مقابل از هدف تحمیل توافق
بد ناامید شده است و خوشبختانه در
میدان جمهوری اسالمی ایران بازی
میکند.
سزاده مشکینی با اشاره
محمود عبا 
به مذاکرات وین اظهار کرد :مذاکرات
روی ریل خود افتاده و اکنون بر روی
پرانتزها بحث و بررسی میکنند ،پرانتزها بدان معناست که طرفین در چه زمانی
چه کاری انجام دهند .وی توضیح داد :شیوه غربیها این است که فشار آورده و
با اعمال فشار بیشتر یک قدم رو به جلو حرکت کنند اما دست جمهوری اسالمی
ایران در این دوره پر است ،ما از تحریمها عبور کرده و یاد گرفتهایم که چطور با
سزاده با تاکید بر اینکه
تحریمها کشور را براساس ظرفیت داخلی اداره کنیم .عبا 
دست مذاکرهکنندگان پر و پشت آنها گرم است ،تصریح کرد :مذاکرات به خوبی و
براساس مطالبات قانونی و عادالنه ما پیش میرود ،ما عهدشکنی و بیتوجهی به
تعهداتنداشتیموسوءسابقهایدرپروندهماننداریم.مقاومتجمهوریاسالمی
در مذاکرات و قدرت ایران ما را به توافق خوب میرساند همه چیز برای توافق در
وین آماده است اما طرف مقابل میخواست به ما توافق بد را تحمیل کند که این
خط قرمز ماست .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :ما زیر بار توافق بد نمیرویم ،عالئم هم نشان میدهد
که طرف مقابل از هدف تحمیل توافق بد و یک طرفه به جمهوری اسالمی ایران
ناامید شده و خوشبختانه در میدان ایران بازی میکند .همه چیز برای رسیدن
به توافق خوب آماده است مشروط بر اینکه طرف مقابل حسن نیت و جدیت
داشته باشد .عباس زاده مشکینی در پایان گفت :شرط ما لغو تحریمهاست و
برای آن هم مذاکره میکنیم و موضوع دیگری را نمیپذیریم ،چون ما در چارچوب
پادمان فعالیتهای هستهای را انجام میدهیم این طرف مقابل است که به دنبال
محدودیتهااست،مذاکراتبرایرفعتحریمهاست.
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 چرا ارابه مرگ تولید میکنید؟
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم :

جزئیات دیدار مقتدی الصدر و سردار قاآنی
یکمنبعسیاسیآگاهجزئیاتدیدارسرداراسماعیلقاآنیفرماندهنیرویقدسسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی با مقتدی الصدر رهبر جریان صدر در نجف اشرف را اعالم کرد.این منبع به پایگاه خبری بغداد
الیوم گفت که «قاآنی در اواخر شامگاه روزیکشنبه ،پس از زیارت در نجف اشرف و کربالی معلی ،در منزل
رهبرجریانصدردرمنطقهالحنانه،بهصورتغیرعلنیبامقتدیالصدردیدارکرد».ویتأکیدکرد،سردار
قاآنی و الصدر ،یکسانسازی مواضع فراکسیونهای سیاسی شیعه را بررسی کردند تا فراکسیون الصدر،
با کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «االطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) در داخل پارلمان ،یک
فراکسیون را تشکیل دهند.این منبع با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این فراکسیون ،تشکیل دولت عراق
است ،خاطر نشان کرد ،الصدر در این دیدار اصرار داشته است که نوری المالکی رهبر ائتالف دولة القانون
در دولت جدید حضور نداشته باشد.به گفته این منبع ،الصدر گفته است که در صورت عدم مشارکت نوری
المالکی ،جریان الصدر و چارچوب هماهنگی ،یک فراکسیون را تشکیل خواهد داد.

اعتبارات جدید به پروژه تونل غدیر
تزریقمیشود

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از تزریق  5میلیارد و  500میلیون تومان
اعتبار جدید برای ادامه تونل غدیر با استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری خبر داد.
یزادهروزدوشنبه دربیستوچهارمینجلسهرسمیوعلنیشورای
عباسحلوای 
اسالمیشهرقمدرسالنجلساتساختمانشهیدباکریاینشورا،اظهارداشت:
مناقصهای هفته گذشته برای مجموعه ورزشی در جنب شهرداری قم برگزار شد که
با توجه به اینکه رقم مناقصه بیشتر از اختیارات بود ،تصمیم بر این شد تا این پروژه
از طریق دفتر سرمایهگذاری شهرداری دنبال شود .وی خاطرنشان کرد :در این
رابطه از شورای اسالمی شهر قم انتظار میرود با عودت الیحه نخست ،از مابقی این
مناقصه و عودت پروژه سوله ورزشی امام موسی صادر برای پیشبرد عملیات عمرانی
تونل غدیر از طریق سرمایهگذاری به میزان ۵میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان موافقت
به عمل آورد .به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری قم ،پس از پیگیریهای مکرر،
هفته پیش مجوز انحراف ترافیک تونل غدیر از شورای ترافیک استان اخذشده که
میتواند در سرعت بخشیدن به این پروژه مؤثر باشد .وی با بیان اینکه برای پروژه
تونل غدیر ۷۴میلیارد تومان پیشبینیشده است ،گفت :این پروژه از زیرگذر عمار
یاسر آغاز و در کوچه ممتاز به سطح صفر میرسد .حلوایی زاده اضافه کرد :این
پروژه به طول  ۴۵۰متر و اعتباری بالغبر  ۷۴میلیارد تومان در دست اجرا است که
تالش میشود با تملک پالکهای باقیمانده و ادامه اقدامات عمرانی این پروژه در
اواسط سال ۱۴۰۱مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
طرح:محمدعلیرجبی

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم :

۱۰۰میلیاردریالبرایتوسعه
مراکزپسماندهزینهمیشود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم از دریافت 100میلیارد
ریال تسهیالت از صندوق ملی محیطزیست برای توسعه مراکز دفع پسماند قم خبر
داد .سید مجتبی سبحانی ثابت روزدوشنبه در بیست و چهارمین جلسه رسمی و
علنی شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری این شورا،
اظهار داشت :مدیریت پسماند و دفع اصولی زبالههای شهری رابطه مستقیمی با
سطح بهداشت عمومی دارد .رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی
شهر قم ابراز کرد :مدیریت پسماند در شهرهای بزرگ به شیوههای اصولی و با رعایت
مسائل زیستمحیطی ،یکی از مهمترین موضوعات موردبحث در زمینه مدیریت
شهری است ،همچنین مسئله بازیافت نیز در همین راستا مورد توجه شهرداری قم
است .وی با اشاره به اعتراض فرمانداری قم در خصوص وام شهرداری به سازمان
مدیریت پسماند شهرداری قم ،ابراز کرد :در این خصوص شهرداری قم به دنبال
دریافت تسهیالت از صندوق ملی محیطزیست به مبلغ صد میلیارد ریال با کارمزد
 ۱۰درصدموردمبادرتداشتهاست.سبحانیخاطرنشانکرد:اینوامبهمبلغ۱۰۰
میلیارد ریال و با کارمزد ۱۰درصد برای توسعه مراکز پسماند قم هزینه خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

تملک مسجد در پروژه ادامه
بلوارجمهوریاسالمی

رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به تملک مسجد امام حسین(ع) برای ادامه
عملیات عمرانی پروژه جمهوری اسالمی ،گفت :با فتوای مراجع تقلید ،شهرداری
باید یک مسجد جدید بهعنوان جایگزین مسجد فعلی برای اهالی این منطقه
احداثکند.حسیناسالمیروزدوشنبهدربیستوچهارمینجلسهرسمیوعلنی
شورایشهرقمدرسالنجلساتساختمانشهیدباکریاینشورا،بااشارهبهتملک
مسجد امام حسین(ع) برای ادامه عملیات عمرانی پروژه جمهوری اسالمی ،اظهار
داشت :با فتوای مراجع تقلید ،شهرداری باید یک مسجد جدید بهعنوان جایگزین
مسجد فعلی برای اهالی این منطقه احداث کند.به گفته وی ،برای این مسجد
مالکی تاکنون اثبات نشده و طبق فتوای شورای اسالمی شهر قم از دفتر برخی
از مراجع ،باید یک مسجد توسط مجموعه مدیریت شهری جایگزین شود .رئیس
شورای اسالمی شهر قم یادآور شد :مساحت مسجد کنونی حدود  ۷۴۰متر است
که  ۳۰۱متر از آن باید تخریب شود و شهرداری قم موظف است با تخریب مسجد
امام حسین(ع) در مسیر ادامه پروژه جمهوری ،یک مسجد جدید برای اهالی این
منطقه احداث کند ،اسالمی معضل کسر پارکینگ را مورد اشاره قرار داد و گفت:
در این خصوص سه راهکار توسط شورای اسالمی شهر قم موردتوجه قرارگرفته که
الزم است هرکدام بهصورت دقیق بررسی و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

پیشرفت ۸۰درصدی فرآیند واگذاری
اراضی بوستان والیت

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از پیشرفت  80درصدی
فرآیند واگذاری اراضی بوستان والیت به شهرداری خبر داد .پیام جوادیان با اشاره
به پیگیری برای واگذاری بخشی از اراضی بوستان والیت به شهرداری گفت:
اراضی بوستان والیت و بوستان حدفاصل جاده قدیم قم حدود  ۳۰سال قبل با
توجه به مصوبات کمیسیون ماده پنج مبنی بر کاربری فضای سبز این اراضی،
مورد کاشت قرار گرفته است و هنوز واگذاری آنها صورت نگرفته است .وی
خاطرنشان کرد :با توجه به برنامه توسعهای این بخش الزم است که کاربری این
بخشتثبیتشدهوواگذاریبهشهرداریصورتگیردتاامکانتوسعهفضایسبز
و کاشت انجام شود و تاکنون فرآیند واگذاری حدود  ۸۰درصد پیشرفت داشته
است .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم تصریح کرد :فرآیند
واگذاری به این صورت است که نهادهای مختلف شرایط مالکیت و واگذاری
زمین را بررسی کرده و در نهایت درصورتیکه این تعیین کاربری در کمیسیون
برنامهریزی استان تصویب شود واگذاری به شهرداری صورت خواهد گرفت.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم تاکید کرد :

ضرورتبازنگریدرعوارضکسرپارکینگ

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم با تأکید بر ادامه روند افزایشی
کمبود پارکینگ در قم گفت :برای توقف این وضعیت نامطلوب الزم است تا در عوارض
کسر پارکینگ بازنگری صورت گیرد .مسعود میالنی روزدوشنبه در بیست و چهارمین
جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید
باکری این شورا ،با اشاره به مسئله کمبود پارکینگ در شهر قم ،خاطرنشان کرد :در
مسئلهعوارضپارکینگوکسرآنبایدبازنگریکلیدرمجموعهمدیریتشهریاتفاق
بیفتد .وی با بیان اینکه احداث پارکینگ جایگزین در قبال کسر آن در شعاع ۱۵۰
متری توسط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری با معضل کمبود زمین همراه است،
تصریح کرد :از طرفی هزینه آن نیز باال است که سبب میشود شهروندان ورودی به
آن نداشته باشند .سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم اضافه کرد:
در رابطه با مسئله کسر پارکینگ ،راهکار اصولی این است که همه هزینههای کسر
پارکینگ در یک حساب متمرکز مسدود شود تا سرمایهگذار برای احداث پارکینگ
ترغیب و شهروندان برای جبران کسر پارکینگ در آن مراکز ملزم شوند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم :

پروژه ادامه بلوار جمهوری
به مرحله پایانی خود رسیده است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم با اشاره
بهضرورت تملک پالکهای باقیمانده پروژه جمهوری اسالمی ،گفت :این
پروژه هماکنون در مرحله پایانی و انتهایی خود قرار گرفته است .روحالله امراللهی
روزدوشنبه در بیست و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم
در سالن جلسات ساختمان شهید باکری این شورا ،با اشاره بهضرورت تملک
یک باب مسجد برای ادامه پروژه جمهوری اسالمی ،اظهار داشت :مساحت این
مسجد حدود ۷۴۰متر است که بخشی از آن در مسیر معبر قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر قم :

احداث پارکینگ با هزینه حذف پارکینگ در قم تناسبی ندارد

مالکان باید به ازای حذف ،پارکینگ در سطح شهر احداث کنند
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر قم
گفت :هزینه کسر پارکینگ تناسبی با ساخت پارکینگ ندارد ،از طرفی این
هزینهها نیز بیشتر برای تملکات شهرداری هزینه میشود و صرف احداث
پارکینگنمیشود.
سید محمدحسین دهناد روزدوشنبه در بیست و چهارمین جلسه رسمی و
علنی شورای شهر در سالن جلسات ساختمان شهید باکری این شورا ،با اشاره
به کمبود پارکینگ در سطح شهر اظهار داشت :کمبود پارکینگ مورد دغدغه
تمامشهرونداناست.
وی اضافه کرد :طی  ۶سال گذشته هزاران کسر پارکینگ در ماده ۱۰۰
رسیدگی و تبدیل به رأی شده است ،درحالیکه فضای پارک احداثشده
دهناد با تأکید بر اینکه حذف پارکینگ هماکنون به نفع انبوهسازان است
بسیارناچیزبودهاست.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر قم با تا فضای پارکینگ را تبدیل به فضاهای تجاری کند و به ازای آن هزینه کسر
بیان اینکه کمبود پارکینگ طی سالهای گذشته روند افزایشی داشته است ،پارکینگ را به شهرداری پرداخت نمایند ،افزود :طبق موازین طرح تفصیلی
گفت ۴۰ :میلیون تومان هزینه کسر پارکینگ در ماده صد است ،درحالیکه مالکبهازایهرمیزانکسرپارکینگدرمجتمعیاواحدمسکونیخودبایدیک
برای احداث هر یک سلول پارک بدون در نظر گرفتن هزینه زمین حدود  ۲۰۰فضای پارک در سطح شهر احداث کند که اگر به این بند بهدرستی عمل شود،
چرخه باطل کسر پارکینگ در قم متوقف میشود .رئیس کمیسیون عمران و
میلیون تومان هزینه در بر دارد.
وی ابراز داشت :هزینه کسر پارکینگ تناسبی با ساخت پارکینگ ندارد ،از حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر قم یادآور شد :در این شرایط مدیران
طرفی این هزینهها نیز بیشتر برای تملکات شهرداری هزینه میشود و صرف مناطقشهرداریبایدفضاهایخالیراشناساییکنندوشهروندانمتخلفدر
این عرصه را ملزم به احداث پارک معوض در آنجا بکنند.
احداثپارکینگنمیشود.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان قم خبرداد:

انجام  ۷۸هزار آزمون میکروبی برروی آب قم

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب
استان قم از نظارت دقیق بر روی سالمت و بهداشت
آب این استان خبر داد و گفت :از آغاز سال جاری
تا پایان آذرماه بیش از  ۷۸هزار آزمون میکروبی،
شیمیایی و کلر سنجی بر روی آب قم صورت گرفته
است.
رضا انصاری طادی در گفتوگویی با تاکید بر اینکه
شرکت آب و فاضالب نظارت دقیق و بدون وقفهای بر
سالمت و بهداشت شبکه و تاسیسات آب دارد خاطر
نشان کرد :در همین راستا روزانه آزمونهای مختلف
میکروبی ،فیزیکی و شیمیایی و کلر سنجی بهمنظور
اطمینان از سالمت آب بر روی شبکه و تاسیسات
انجام میشود .وی به ارایه گزارشی از عملکرد مرکز
پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان از
ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه پرداخت و گفت :در
این مدت با  ۱۹هزار و  ۳۵۵نمونهبرداری ،تاسیسات
آبرسانیموردپایشکیفیقرارگرفتهاند.

مدیر مرکز پایش آبفای قم با بیان اینکه در  ۹ماه
امسال بیش از  ۵۹هزار آزمون کلر سنجی بهصورت
آزمایشگاهی و تجهیزات آنالین در سطح شهر انجام
شده است یادآور شد :تمام آزمونها و پایشها بر روی
شبکه ،تاسیسات و آب قم بهصورت روزانه و بر نقاط
مختلفشبکهانجاممیشود.
وی با اشاره به نظارت بر شستوشوی شبکه،
مخازن ،کلر شویی شوک کیفی تصفیهخانه آب اظهار
داشت :از ابتدای سال جاری هزار و  ۲۶۱کیلومتر
از خطوط انتقال و شبکه آبرسانی و  ۷هزار و ۵۴۰
مترمکعب از مخازن آب شستوشو شدهاست.
انصارینظارتکیفیبربهرهبرداریتصفیهخانهآب
و تصفیهخانههای فاضالب و سامانههای گندزدایی،
ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای و آزمایشگاهی
به دانشپژوهان در قالب تفاهمنامه با دانشگاهها،
تمدید گواهینامههای معتمد محیطزیست،
کفایت تخصصی انجام آزمون میکروبی و شیمیایی،

کالیبراسیون دستگاهی را از دیگر اقدامهای مرکز
پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب قم برشمرد.
وی پایش شبکه آب فضای سبز سطح شهر در
راستای جداسازی شبکه آب فضای سبز از شبکه
آب شرب را از دیگر فعالیتهای انجام شده در  ۹ماه
گذشته این مرکز برشمرد و گفت :نظارت بر پژوهش
با موضوع تهیه منعقد کنندههای شیمیایی پلیمری
تصفیه آب و فاضالب ،نظارت بر تأمین حدود ۳۴۴
ُ
تن مواد گندزدا و  ۲۷۳تن مواد منعقد کننده از دیگر
اقدامهایی است که در این مدت انجام شده است.
مدیر مرکز پایش آبفای استان در پایان با اشاره به
شیوع بیماری کرونا و لزوم نظارت هر چه بیشتر در
زمینه سالمت و بهداشت آب بیان داشت :این مهم نیز
با راهاندازی آزمایشگاه اختصاصی سلولی و مولکولی
در مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب برای
شناسایی و پایش ویروس کرونا به روش  PCRبا دقت
مورد بررسی قرار میگیرد.

مسئول ستاد ارتباطات مردمی سفر رئیس جمهور به قم خبرداد:

ثبت ۸۰هزار درخواست مردمی درسامانه سامد

مسئول ستاد ارتباطات مردمی سفر رئیس جمهور به قم از ثبت  ۸۰هزار
نامه مردمی مرتبط با سفر رئیس جمهور و ارجاع  ۵۰هزار مورد به دستگاههای
اجراییخبرداد.بهرامیان روزدوشنبهبهتشریحفعالیتهایستادارتباطمردمی
سفر رئیسی جمهور به قم پرداخت و گفت:در سفر دو روزه رییس جمهوری و
جمعی از اعضای هیات دولت به قم ،کارکنان دستگاههای اجرایی در قالب
سامانه ارتباطات دولت و مردم با شماره تلفن  ۱۱۱درخواستهای مردمی را
ثبت و برای پیگیری به دستگاههای مسئول ارجاع دادند .بهرامیان با بیان اینکه
 ۲۶هزارتماسمردمیتوسطکارکناندردونوبتصبحوعصرپنجشنبهوجمعه
نهم و دهم دی ثبت شده افزود :در هر نوبت  ۳۰۰نفر از کارکنان دستگاههای
اجرایی از طریق تلفن  ۱۱۱پاسخگوی مردم بودند .وی گفت :درخواست
تسهیالت ،کمک بالعوض ،مددکاری و بهزیستی ،عمرانی ،قضایی و مباحث
اشتغال از محورهای اصلی درخواستهای مردمی بوده است .مسئول ستاد
ارتباطات مردمی سفر رئیس جمهور ادامه روند کار در پیگیری نامههای مردمی
را از روز شنبه تاریخ یازدهم تا چهارشنبه  ۱۵دی ماه در دو نوبت و در هر نوبت

توسط  ۳۰۰نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی اعالم کرد و گفت :پس از ثبت
درخواستهای مردمی پیامک تایید و کد رهگیری به شماره تلفن همراههای
اعالم شده ارسال و همه درخواستها در چارچوب ضوابط و به نوبت در حال
پیگیری است .مسئول ستاد ارتباطات مردمی سفر رئیس جمهور از ثبت ۸۰
هزار نامه مردمی مرتبط با سفر رئیس جمهور و ارجاع  ۵۰هزار نامه مردمی به
دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت :درخواست تسهیالت ،کمک بالعوض،
مددکاری و بهزیستی ،عمرانی ،قضایی و مباحث اشتغال از محورهای اصلی
درخواستهای مردمی بوده است .آقای حاجی زاده معاون سیاسی و امنیتی
استاندار هم با تشکر از عملکرد خوب سامانه سامد در پیگیری و ثبت مشکالت
مردم افزود :در حال حاضر مدیریت استان عالوه بر پیگیری مطالبات و
درخواستهای مردمی ،درخصوص مصوبات این سفر پیرامون فرودگاه و
مونوریل هم به شکل ویژهای در حال رایزنی برای اجرایی شدن مصوبات است.
در این مراسم از کارکنان دستگاه اجرایی که در طول دو روز سفر رئیس جمهور
به قم با سامانه سامد همکاری داشتند قدردانی شد.

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارقم:

مصوبات شورای اطالع رسانی استان دارای ضمانت اجرایی است

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار قم با اشاره به
اهمیتبرگزاریمنظمجلساتشورایاطالعرسانیاستان،
گفت :مصوبات این شورا دارای ضمانت اجرایی است.
احمد حاجی زاده معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی
استاندار قم روز دوشنبه در جلسه شورای اطالع رسانی
استان که در سالن جلسان امام حسن مجتبی (ع)
استانداری قم برگزار شد ،با اشاره به اهمیت مبحث اطالع
رسانی ،اظهار کرد :در شرایط کنونی اطالع رسانی در موارد
مختلف از مسائل ضروری است.

حاجی زاده با اشاره به جایگاه شورای اطالع رسانی به
عنوان سازوکاری در جهت مدیریت افکار عمومی و آگاهی
بخشی به مردم ،اضافه کرد :این شورا یک ساختار قانونمند
است و همه دستگاه های استان ملزم به پیگیری و اجرایی
ساختنمصوباتوتصمیماتآنهستند.
معاون استاندار قم با تاکید بر ضرورت تالش در جهت
اثربخشی فعالیت های شورای اطالع رسانی استان ،افزود:
باید از همه ظرفیت های موجود موجود اعم از رسانه ها،
روابط عمومی ها ،تشکل های مردمی ،تریبون های نماز

جمعه و جماعات جهت اطالع رسانی و آگاهی بخشی به
مردم استفاده شود .وی مردمداری و شان باالی مردم در
دیدگاه نظام اسالمی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:
مسئوالن تافته جدابافته از مردم نیستند و دولت سیزدهم
درصدد است تا با تقویت این رویکرد امید و اعتماد مردم به
دولت و دولتمران را افزایش دهد .رئیش شورای اطالع رسانی
استان خاطر نشان کرد :این شورا در دوره جدید فعاالنه
به دنبال رفع ضعف ها و خال های موجود در عرصه اطالع
رسانی و شنیده شدن صدای مردم می باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قم :

ُ
زنگ خطر امیکرون به صدا درآمد
مدیرکل مدیریت بحران استان قم گفت :با توجه به افزایش بستری های جدید
نظارت بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی با هدف پیشگیری از اوج گیری سویه
اومیکرون در قم ضروری است
اروجی با اشاره به فرارسیدن مناسبت های مذهبی و ضرورت رعایت حداکثری
شیوه نامه های بهداشتی در مراسم های مختلف گفت  :در این روز ها الزم است

که متولیان برگزاری این مراسم ها فاصله گذاری اجتماعی ،ماسک و توجه به تهویه
مناسب را در دستور کار داشته باشند.وی با بیان اینکه بر اساس گزارش ها با افزایش
تعداد مراجعات به مراکز درمانی و مطب ها در استان قم مواجه هستیم افزود  :باید
با هشدار های الزم به جامعه رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضرورت تزریق دوز
سوم واکسن کرونا در پیشگیری از کرونا اومیکرون به جامعه گوشزد شود.

آموزش نیمسال دوم دانشگاه ها حضوری شد
معاون آموزشیوزارتعلومبا ابالغبخشنامه ای دانشگاهها را ملزمبه ازسرگیری آموزش حضوری تمامی
مقاطع تحصیلی از نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰نمود.در نامه دکتر علی خاکی صدیق به روسای
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آمده است:با توجه به مصوبه ستاد از سرگیری آموزش حضوری
دانشجویان در تاریخ  ۲۰دی جاری در خصوص حضوری شدن آموزش در مقطع مختلف تحصیلی و
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و نیز حاصل مذاکرات به عمل آمده در نشست روسای دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی با حضور مقام عالی وزارت در چهارشنبه  ۲۲دی ،الزم است هماهنگی الزم برای
اقدامات مرتبط با در نظر گرفتن همه شرایط و الزامات اقتصادی آن دانشگاه و موسسه آموزش عالی در
اجرای مصوبه انجام بگیرد .بر این اساس همه کالس های آموزشی دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی و تمامی مقاطع تحصیلی از نیمسال دوم  ۱۴۰۱-۱۴۰۰به صورت حضوری برگزار خواهد
شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به کرونا مبتال شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مثبت شدن آزمایش کرونای خود خبر داد و گفت :به توصیه پزشکان در
منزل به ادامه درمان میپردازم .محمدمهدی اسماعیلی روز دوشنبه  ۲۷ -دی ماه  -که در آیین اختتامیه
جشنواره ملی ترجمان فتح که هم اکنون در باغ موزه دفاع مقدس با حضور جمعی از مقامات و مسئوالن
کشوری در حال برگزاری است ،به صورت وبیناری حضور داشت و در ارتباط تصویری با این رویداد ،علت
عدم حضور خود را ابتال به ویروس کرونا و مثبت شدن تست کووید  ۱۹اعالم کرد.وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی توضیح داد :در سفر به امارات برای بازدید از نمایشگاه اکسپو  ۲۰۲۰به بیماری کووید  ١٩مبتال
شدم و به همین دلیل و به توصیه پزشکان در منزل به ادامه درمان می پردازم.
با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی طبقات پایین ،له میشوند
کاظمدلخوش،عضوکمیسیونتلفیقبودجهگفت:شرایطفعلی،بههیچوجهمناسبحذفارز۴۲۰۰
تومانی نیست .دولت به جای پاک کردن صورت مسئله باید برای کنترل ارز  ۴۲۰۰تومانی برنامه داشته
باشد.این که دولت بگوید ارز  ۴۲۰۰تومانی رانت زاست و باید حذف شود اما برنامهای برای مهار جهش
 ۵یا  ۶برابر قیمت کاال ها نداشته باشد و معیشت حداقلی مردم را با تهدید جدی مواجه کند ،منطقی
نیست.کامال مخالفیم که ارز به این شکل حذف شود زیرا اجرایی شدن آن باعث ایجاد مشکالت اساسی
برای مردم خواهد شد.ارز  ۲۰تا  ۲۵قلم کاال حذف خواهد شد که بر قیمت  ۶۰۰تا  ۷۰۰کاال اثر نامطلوب
میگذارد و مردم طبقات پایین له میشوند.

جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشفوانهدامباندسارقانموتورسیکلت

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت :باند  ۹نفره سارقان موتورسیکلت در این استان کشف و
منهدمشد.
سردار بهادر اسماعیلی در این زمینه افزود :با اطالع ماموران پاسگاه انتظامی دامشهر از ورود و خروج
افراد مشکوک به یک دامداری در حومه قلعه صدری ،موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد :در تحقیقات ماموران مشخص شد محل موصوف پوششی برای ارتکاب انواع جرایم
بهویژه سرقت موتورسیکلت و اوراق کردن آنها و همچنین پاتوقی برای استعمال مواد مخدر است.
وی ادامه داد :ماموران پاسگاه انتظامی دامشهر با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه
وارد مکان موصوف شده که در این راستا پنج متهم دستگیر شدند.
اسماعیلی بیان کرد :با اقدامات فنی و پلیسی چهار نفر دیگر از همدستانشان نیز در این رابطه
شناسایی و دستگیر شدند .وی با اشاره به اینکه ۹متهم دارای سوابق متعدد کیفری میباشند ،افزود:
از مخفیگاه متهمان ،قطعات موتورسیکلت ،مقادیری انواع مواد مخدر ،آالت استعمال مواد مخدر،
نوشیدنیغیرمجاز،کابلبرقوتابلوهایانتقالکابلمخابراتکشفشد.
ویاضافهکرد:متهمانبههمراهپروندهتشکیلشدهواموالمکشوفهبهمرجعذیصالحتحویلشدند.
فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف یک مزرعه استخراج رمز ارز دیجیتال

فرمانده انتظامی استان قم از کشف یک مزرعه استخراج رمز ارز دیجیتال در یک کوره آجرپزی در این
استان به ارزش  ۱۰میلیارد ریال خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی در گفتوگویی اظهار داشت :ماموران پلیس امنیت اقتصادی این
فرماندهی از طریق کار اطالعاتی و منابع خبری از محل نگهداری و استفاده غیر مجاز تعداد زیادی
دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در یک کوره آجرپزی مطلع شده و رسیدگی به موضوع را در دستور
کار قرار دادند .وی افزود :ماموران پس از تکمیل تحقیقها و هماهنگی قضایی ،در بازرسی از محل۹۷،
دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و یک متهم را دستگیر کردند.
فرمانده ناجای قم با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی تصریح کرد :کارشناسان
ارزش اقالم مکشوفه را  ۱۰میلیارد ریال برآورد کردهاند .میرفیضی با قدردانی از تعامل و همکاری
شهروندان با پلیس از آنها خواست هرگونه فعالیت در خصوص کاالی قاچاق در استان را به مرکز
فوریتهای پلیسی ۱۱۰اطالع دهند.
فرماندهانتظامیشهرستانقم خبرداد:

توقیفخودروحامللوازمآشپزخانهقاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف محموله قاچاق لوازم آشپزخانه در نتیجه بازرسی از یک
دستگاه خودرو سمند خبر داد.
سرهنگ مراد حسین جعفریان افزود :ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم در
عوارضی قم -تهران ،یک دستگاه خودروی سمند حامل بار قاچاق را توقیف کردند.
وی اضافه کرد :در ادامه بازرسی از خودرو مذکور ۱۶دستگاه غذاساز فاقد مجوز و قاچاق به ارزش۵۶۰
میلیون ریال کشف گردید .وی بیان کرد :پلیس قم با جدیت با هرگونه قاچاق کاال و ارز مقابله میکند
و شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کاالهای
غیرمجاز توسط افراد فرصتطلب و سودجو ،موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰اطالع داده تا پلیس
در اسرع وقت رسیدگی و قاطعانه و قانونی برخورد کند.
سرپرستدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۹۴بیمار کرونایی در مراکز درمانی بستری هستند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در حال حاضر ۹۴بیمار مبتال به ویروس کرونا در این استان
بستریهستندکه ۷نفرشانبدحالمیباشند.
به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،مهدی مصری با اشاره به آخرین
وضعیت کرونا در  ۲۴ساعت منتهی به بیست و هفتم دیماه  ،۱۴۰۰افزود :بیماری کرونا در  ۲هفته
متوالی قربانی در این استان نداشت .به گفته وی در این مدت  ۴۶بیمار با عالئم ابتال به ویروس کرونا در
بیمارستانهای این استان پذیرش شدند .وی اضافه کرد :از این تعداد ۳۷ ،نفر بستری و  ۲۴نفر از افراد
مبتال به کرونا که در روزهای گذشته بستری شده بودند ،ترخیص شدند.
مصری بیان کرد :در  ۲۴ساعت منتهی به بیست و هفتم دیماه ۲۸۶ ،تست تشخیص کرونا از
شهروندان گرفته شده که ۱۰۸مورد مثبت بودهاست.
وی گفت :تاکنون یکمیلیون و ۶۱۲هزار وُ ۸۵۲دز واکسن کرونا به شهروندان قمی تزریق شد ه است.
وضعیت کرونایی قم که از  ۲۳تیرماه امسال به رنگ قرمز ،از  ۲۰شهریورماه به رنگ نارنجی و از ۳۰
مهرماه به رنگ زرد درآمده بود ،از روز  ۵آذرماه جاری به رنگ آبی درآمد.

