رئیس کل دادگستری استان قم :

اجازهنمیدهیمواحدهایتولیدی
تعطیلشوند

رئیس کل دادگستری استان قم در بازدید از واحدهای صنعتی
شهرک شکوهیه از مدیران بخش خصوصی که با وجود تمام
مشکالت نگذاشتند چرخ تولید متوقف بشود تقدیر کرد .حجت
االسالم والمسلمین مظفری ،رئیس کل دادگستری و مسئولین
قضایی استان قم روزگذشته از واحدهای صنعتی و تولیدی
شهرک صنعتی شکوهیه با همراهی رئیس سازمان صمت قم
بازدید کردند .وی دراین بازدید در راستای حمایت از تولید داخلی
اظهارداشت:دستگاهقضاییاستانقمازسرمایهگذاریمشروع،

روزنامه
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شهردار قم خبرداد:
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افتتاح و کلنگ زنی
 889پروژه تا پایان سال

شهردار قم گفت :نزدیک به 889پروژه را تا پایان سال بهره
برداری و کلنگ زنی می کنیم که شادابی و توسعه شهر را
محقق خواهد کرد و 110مورد از این پروژه ها با اعتبار بیش

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم :

استانقممشکلیدرتأمینمسکن
ندارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با بیان اینکه در
استان قم با کمبود مسکن مواجه نیستیم گفت :عمدهترین
مشکل مربوط به تأمین منابع بوده و باید اقداماتی در راستای حل
این مشکل انجام داد .محسن بهشتی در گفتوگویی ،یکی از 4
نیاز اصلی انسانها را مسکن عنوان و اظهار داشت :مسکن در
کشور از یک کاالی مصرفی خارجشده و به یک کاالی سرمایهای
تبدیلشده است بههمین دلیل علیرغم وجود تقاضا در کشور
حدود دو میلیون مسکن خالی در کشور داریم که سهم استان قم

8

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم اعالم کرد:

نزاعبیشترینپروند ه
معایناتبالینیدرقم

از 8600میلیارد ریال در دهه کرامت افتتاح یا آغاز میشود.
سیدمرتضی سقائیاننژاد عصر دیروز در آیین تقدیر از
عوامل جهادی و پرسنل فعال شهرداری قم در مقابله با

4

با افزایش دوبرابری مبتالیان ؛

زنگ خطر شیوع موج دوم کرونا در قم به صدا درآمد
8

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم:

قم قابلیت تبدیل به یک هاب حمل و
نقل بین المللی را دارد

این افق ،با توجه به موقعیت ویژه استان و محورهای مواصالتی
آن (اعم از جادهای و ریلی) که کریدور ارتباطی  ۱۷استان با مرکز
کشور است و میزان ورودیهای کاال در آن (در مقیاس تن بر
کیلومتر)،هفتبرابرمیانگینکشوریمیباشدامکانپذیر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم میزان
ورودیهای کاال در قم را هفت برابر میانگین کشوری اعالم کرد
و گفت :این استان قابلیت تبدیل به یک هاب حمل و نقل بین
المللی را دارد .محمدحسن کلهری اظهار داشت :دستیابی به

4

قلیانیهاجریمهسنگینمیشوند
8

8

باحضور خادمان آستان قدس رضوی صورت گرفت:

تقدیم “نشان رضوی خدمت” به شهردار قم

در آیین افتتاح ،بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی  110پروژه شهری نشان رضوی
خدمت به مردم به شهردار قم اهدا شد .در این مراسم سند تجربیات مدیریت شهری
در مبارزه با کرونا ،شامل تمام دستورالعمل ها ،آیین نامه ها ،ابالغ ها ،عکس ها ،فیلم ها،
تجربیات و ابتکارات حوزه مقابله با کرونا که به همت ستاد مدیریت بحران شهرداری در
قالب نرم افزار تولید شده رونمایی شد .همچنین در بخشی از این مراسم که با حضور
خادمانآستانقدسرضویوآستانمقدسحضرتفاطمهمعصومه(س)برگزارشدنشان
رضویخدمتبهمردموشمعدانمخصوصآستانقدسرضویبهشهردارقمتقدیمشد.

استاندار قم در مراسم افتتاحیه جشنهای دهه کرامت:

رعایت اصول بهداشتی خدمت به زائران بانوی کرامت است
استاندار قم گفت :رعایت اصول بهداشتی در قم نوع دیگری از خدمت در شهر
کریمه اهل بیت(ع) برای سالمتی زائران حضرت معصومه(س) است.
به بهرام سرمست ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه جشنهای دهه کرامت و آئین
خطبهخوانی خادمان که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد ،اظهار
داشت :رعایت اصول بهداشتی نوع دیگری از خدمت در شهر اهل بیت (ع) برای
سالمتی زائران این حضرت است.
وی با اشاره به تالش خادمان حرم بانوی کرامت و مسجد مقدس جمکران در
رعایت اصول بهداشتی برای زائران افزود :خوشبختانه امروز در زمینه کرونا در
شرایط خوبی قرار گرفتهایم و تا تعداد زیادی این بیماری کنترل شده و روند نزولی
بستری بیماران در استان قم ادامه داشته است.
استاندار قم بیان کرد :برخی از استانهایی که در وضعیت سفید بودند به دلیل
ناشناخته بودن رفتار این ویروس تبدیل به وضعیت قرمز شدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت تالش در ادامه روند نزولی بیماری کرونا در استان قم،
افزود :امیدواریم بتوانیم زمینه سالمتی و نجات همه شهروندان از این ویروس را
فراهمسازیم.

فرماندار قم :

در حوزه امور جوانان ،سستی و کسالت حاکم است

فرماندار قم گفت :در حوزه امور جوانان ،سستی و کسالت حاکم است و با این
روند ،نمیتوان گرهگشای رفع مشکالت بود .مرتضی حیدری ظهر دیروز در جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان که در تاالر امام رضا(ع) فرمانداری برگزار
اظهار داشت :نشاط و شادابی باید چاشنی کار و تالش و خدمترسانی در امور
شد1 ،
جوانان باشدو مسئوالنو مدیران با انگیزهای مضاعف ،مشکالتجوانانرا پیگیری
کنند .فرماندار قم افزود :متاسفانه در حوزه امور جوانان ،سستی و کسالت حاکم
است و با این روند ،نمیتوان گرهگشای رفع مشکالت بود و دغدغههای اصلی و مهم 8

(آگهی مزایده) نوبت اول

اداره کل آموزش و پرورش استان قم
در نظر دارد نسبت به واگذاری(به صورت اجاره) بخش های ذیل اردوگاه مالصدرا از طریق مزایده ،در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) ،اقدام نماید.

سرمست بیان کرد :امیدوارم دختران الگوی زندگی خود را حضرت معصومه (س)
قرار دهند و از ایشان در همه مراحل زندگی خود الگوگیری کنند.

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه تکمیل ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

در نظر دارد جهت تکمیل ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس خود به متراژ
 6424مترمربعواقعدرقم،پردیسان،نبشبلوارامامعلی(علیهالسالم)ازطریقبرگزاریمناقصه
عمومی،اقدامبهانتخابپیمانکارنماید:
پیمانکاران دارای صالحیت حداقل رتبه  4ابنیه و تاسیسات می توانند از تاریخ نشر آگهی
لغایت روز چهارشنبه  1399/04/11جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی قم -بلوارامین -نبش
کوچه -20سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم -طبقه اول -دبیرخانه سازمان از ساعت8
تا 18مراجعهنمایند.
مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت18روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25می باشد.
کلیه اسنادو مدارک مربوط به مناقصه با مبلغ سه میلیون ریال به صورت واریز فیش نقدی به
حساب 4063636336و یاشماره کارت 6104337803222882بهنامسازماننظام مهندسی
ساختمان استان قم نزد بانک ملت با شماره شناسه پرداخت  2111000227از طریق دبیرخانه
سازمان به فروش می رسد.
مبلغ تضمینشرکت در مناقصه پنج میلیارد ریال میباشد.
اسناد مناقصه شامل :شرایط مناقصه ،تضمین شرکت در مناقصه ،دستورالعمل ارزیابی کیفی،
نقشه ها  ،برآورد ،نمونه پیمان  ،فرم پیشنهاد قیمت و آنالیز بها است.

تبصره : 1مدت قرارداد اجاره 3ساله می باشد.و اجاره بهاء هر ساله طبق نظر کارشناسی معین می گردد
تبصره  :2متقاضیان صرفا می توانند برای کل مجموعه اردوگاه مالصدرا  ،اعم از  10باب سوئیت بزرگ و 7باب سوئیت کوچک و
آشپزخانه ورستوران وبوفه به صورت یک پیشنهاد درمزایده شرکت نمایند .و شرکت درمزایده برای بخش های جداگانه امکان پذیر
نمی باشد.كلیه مراحل برگزاری مزایده ،از دریافت اسنادمزایده ،تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه
تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) ،به آدرس  www.setadiran.ir :انجام خواهد شد .ضروری است.متقاضیان در صورت عدم
عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را ،جهت شركت درمزایده محقق سازند.
* تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه پنجشنبه ساعت 14:مورخ99/4/5
*مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت  :از تاریخ  99/4/5تا ساعت  19روز یکشنبه مورخ 99/4/8
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد درمزایده  :از تاریخ  99/4/9تا ساعت  19روز چهارشنبه 99/4/18
*تاریخ برگزاری مزایده در سامانه :ساعت 10صبح روز پنچشنبه ( 99/4/19واقع در اتاق جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان قم )
*متقضیان می بایست تمامی اوراق موجود در سامانه  ،منجمله شرایط شرکت در مزایده  ،پیشنهاد قیمت  ،و....را امضاء و بارگذاری
نمایند.
*متقاضیان می توانند از تاریخ انتشارآگهی(نوبت اول) لغایت روز یکشنبه مورخ  99/4/8از ساعت  8صبح لغایت (12ظهر) با
هماهنگی عوامل مستقر از مکان مزبور ،به آدرس منطقه کهک باالتر از مکان تفریحی کشتی آبی ،اردوگاه سیاحتی آموزشی مالصدرا
بازدیدنمایند.
*متقاضیانمیبایستجهتشرکتدرمزایدهمبلغ( 124000000یکصدوبیستوچهارمیلیونریال)بهعنوانتضمینشرکتدرمزایده
به حساب شبا شماره IR830100004076031207895836و شناسه واریز942127576199999991111119000000نزد بانک
ملی بنام تمرکز سپرده هزینه ای اداره کل آموزش و پرورش استان قم واریز ،و یا به صورت ضمانتنامه بانكی(بدون قید و شرط)به مدت اعتبار
سه ماهه از تاریخ تشكیل كمیسیون مزایده ( قابل تمدید)،تهیه و ضمن بارگذاری در سامانه ستاد ،اصل فیش واریز وجه یا ضمانت نامه را تا
ساعت 13روز چهارشنبه مورخ 99/4/18 :به کارشناسی امور قراردادها ،اتاق 10تحویل نمایند.
اداره کل آموزش و پرورش استان قم  ،شماره تماس02532937541 :مركز تماس پشتیبانی سامانه ستاد 41934 -021 :
تبصره مهم:در صورت مصادف شدن آخرین روز دریافت اسناد و یا روز جلسه کمیسیون با تعطیلی غیر منتظره  ،اولین روز بعد از
تعطیلی مهلت قانونی دریافت اسناد بوده و به تاریخ جلسه کمیسیون نیز به همان میزان افزوده خواهد شد.
شناسه اگهی۸۸۷۸۹۷
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رییس جمهوری :

بازارهاراچطورپیشبینیکنیم؟

راجع به چشمانداز بازار ،پیشبینی اصوال آسان
نیست؛ بهخصوص در جایی که دادهها و اطالعات
شفاف نیست ،ولی همانطور که قبال هم گفته بودم،
علیاصغرسمیعی*
قیمتها بهتر است که براساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای
حوزه دالر تعدیل و تنظیم شود.
خوب اینکه چه اتفاقاتی را برای اقتصادمان مفید میبینیم ،یک بحث است و
چهاتفاقاتیراپیشبینیمیکنیم،بحثدیگریاست.
پیشبینی ،احتیاج به اطالعاتی دارد که در اختیار آدمهای عادی نیست.
افراد خاصی هستند که از این موهبت برخوردارند ،و برخی از آنها هم از آن برای
تحصیل سود استفاده میکنند ،و به همین خاطر به آن رانت اطالع هم میگویند،
ولی از پیشبینی که بگذاریم ،به امید و آرزو میرسیم.
امید به چه داریم ،یا آرزوی چه را داریم ،هر یک مبحث جداگانهای است ،ولی
چیزی که همیشه تاکید کردهام و برای هر اقتصادی الزم و حتی واجب است
داشتن عالمتهای صحیح است .اگر در یک اقتصاد عالمتها صحیح باشد،
آیندهای روشن در انتظارمان خواهد بود.
ببینید ،اگر فرض کنیم در کشور یک کارخانه تولید دوچرخه داشته باشیم و
فرض کنیم هر دوچرخه برای تولیدکننده مثال یک صد هزار تومان تمام شود ،اگر
ما اجازه دهیم که تولیدکننده مطابق اصل عرضه و تقاضا دوچرخههای تولیدی
خود را به باالترین قیمت (مثال یک میلیون تومان) بفروشد .این یعنی عالمت
واقعیولیاگربهبهانههایمختلفحتیخیرخواهانهومثالبرایگسترشورزش
و رفاه طبقه فرودست کارخانه سازنده دوچرخه را مجبور کنیم که دوچرخههایش را
به قیمت خاصی (مثال ۱۲۰هزار تومان) بفروشد .این یعنی عالمت اشتباه.
در عالمت واقعی ممکن است دوچرخهها در وهله اول قیمت خیلی باالیی
بگیرند ،ولی چون سایر سرمایهداران میبینند که این کار سود زیادی حاصل
میکند ،آنها هم به احداث کارخانه دوچرخهسازی راغب میشوند و این باعث
گسترش صنعت و تولید فزاینده ،ایجاد رقابت و طبعا کاهش قیمت دوچرخه در
درازمدت میشود ،ولی اگر عالمت اشتباه بدهیم ،درست است که در وهله اول
دوچرخههاارزانترفروختهمیشود.
ولی همین ارزانی باعث میشود که خریداران بیشتر از مقدار تولید باشند و
اینجاست که دالالن و بنکداران وارد بازار شده ،و شروع به خریداری و احتکار
دوچرخهها کرده و در بازار سیاه به قیمت باال بفروشند و در اینجا سود اصلی به
جای این که نصیب تولیدکننده شود و باعث اقبال سرمایهداران به تولید شود،
نصیب دالالن میشود و سرمایهداران عالقمند میشوند که سرمایه خود را در راه
داللی به کار اندازند.
عالمت صحیح در همه جا ،روشنگر و موجب فالح و صالح خواهد بود .مثال
در زمانهایی قیمت ارز که باید تابع نرخ تورم و بهره باشد ،به ضرب تزریق بیش
از تقاضا به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده .این یعنی عالمت غلط و این
باعث اخالل در اقتصاد و ایجاد رانت و توقف تولید و واردات بیرویه محصوالت
بیفایده یا کم فایده و از بین رفتن اشتغال و گسترش بیکاری و ...میشده یا وقتی
به طور غیرواقعی نرخ بهره باال و پایین میرود یا هر اتفاق غیرواقعی و مصنوعی
که در اقتصاد بیفتد ،همه اینها عالمتهای غلط است و بنابراین اگر بخواهیم
بگوییم «باید» یا بگوییم «آرزو» یا بگوییم «امید» یا هر جمله دیگر ،فقط «واقعی
شدن عالمتها» بهترین جایزه یا هدیهای است که میشود به اقتصاد کشور داد.

مجلس از شعار دادن
فاصلهبگیرد

مجلس یازدهم قبل از شروع بسیار پرسروصدا بود
و منتخبان از منتقدان تند و تیز پارلمان دهم بودند.
یکی از انتقادهایی که نمایندگان فعلی مجلس به وکالی ملت دورۀ دهم داشتند
این بود که مجلس دیگر در راس امور نیست و آنها با شروع مجلس یازدهم تمام
تالش خود را برای برگرداندن قوه مقننه به رای امور خواهند کرد .هر چند که هنوز
یک ماه از آغاز دورۀ یازدهم مجلس نگذشته و در این زمان کم نمیتوان آن را قضاوت
کرد؛ اما بر اساس طرحهای پیشنهادی که مطرح میکنند همچون ختم قرآن
در مجلس یا شنود تلفن همراه نمایندگان و آن را در راستای شفافیت می دانند،
مشخصاستکهآنانازشعارهایانتخاباتیخودفاصلهنگرفتهاند.اگررفتاروگفتار
شعارگونهوکالیمردمادامهپیداکند،نتیجهایجزدلسردشدنمردمازآناننخواهد
داشت .با توجه به تحریمها و ضرر اقتصادی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور زد،
مردم وضعیت مالی خوبی ندارند و بهتر است آقایان نماینده فکری برای بهتر شدن
اوضاع بکنند .وکیلالمله ها باید فکری برای مبارزه با فساد علی الخصوص رانت
خواری و باندبازی بکنند و مهم ترین اصل برای مقابله با فساد؛ تقویت بعد نظارتی
مجلس است .همکاری و همراهی ۳قوه مقننه ،مجریه و قضاییه از مسائل ضروری
در کشور است .امیدوارم این موضوع مورد توجه همه مسئوالن باشد.
* نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم
اصغرسلیمی*

قائممقامشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی:

بازشناسیچهرهواقعیآمریکاضروریاست

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه در افشاگری آمریکا
حالت تهاجمی داشته باشیم گفت :بازشناسی چهره واقعی بلوک غرب؛ بهویژه
آمریکا از ضرورتهایی است که باعث میشود چهره حقیقی این کشور را برای
ملتها یادآوری کنیم تا نتواند خوی استکباری خود را تحمیل کنند.
نصرت الله لطفی روز سه شنبه در نشست خبری اعالم برنامه های هفته
بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و برنامه های بزرگداشت سی و نهمین
سالگرد شهادت آیت الله بهشتی و  ۷۲تن از یاران امام از ضرورت دشمن شناسی
سخن گفت و جنایت های قرن اخیر آمریکا در کشورهای مختلف برشمرد.
وی برگزاری هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی را یک نماد دانست و
افزود :استکبارستیزی در طول سال وجود دارد ولی در  ۱۳آبان به صورت نمادین
برگزار می شود .لطفی شعار محوری این هفته را آمریکا مظهر کشتار ،نژادپرستی،
استثمار جهانی و منفورترین دولت ناقض حقوق بشر دانست و گفت :امسال
به دلیل ویروس کرونا امکان برگزاری نشست ها و همایش ها وجود ندارد؛ ولی
معتقدیم مناسبت ها تعطیل بردار نیست .لطفی افزود :مراسم سی و نهمین
سالگرد فاجعه هفتمتیر و گرامیداشت یاد شهدای آن فاجعه با حفظ دستورالعمل
های بهداشتی و به شکل محدود برگزار میشود که این مراسم در تهران از ساعت
 ۱۰شنبه هفتم تیر با سخنرانی سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و
معاون رئیس جمهوری در چهارراه سرچشمه و محل یادمان شهدای ۷۲تن برگزار
میشود .وی ادامه داد :عصر پنجشنبه پنجم تیر ماه از ساعت  ۱۷تا ۱۸و ۳۰
دقیقه در قطعه  ۷۲تن بهشت زهرا (س) عطرافشانی و نثارگل به مزار این شهدا با
حضور محدود مردمی و خانوادههای معظم شهدا ،برگزار خواهد شد.
سخنگوی وزارت بهداشت: ،

جان باختگان کرونا در کشور
به ۹۸۶۳نفر رسید

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ٢٠٩هزار و
 ٩٧٠نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ١٢١نفر در
 ۲۴ساعت گذشته ،جان باختگان کرونا در کشور به ۹۸۶۳نفر رسید.
سیما سادات الری روز سه شنبه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس
کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از آن بیان کرد :از دیروز تا روز  ٣-تیر  - ۱۳۹۹بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و ۴۴۵بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ٢٣۴مورد بستری شدند .با این حساب
مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به  ٢٠٩هزار و  ٩٧٠نفر رسید.

فعالیتآموزشی سال آینده حضوری و مجازی خواهد بود

رییس جمهوری گفت :فعالیتهای آموزشی در
دانشگاهها و مدارس در سالآینده بخشی حضوری و
بخشیمجازیخواهدبود.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی عصر روز
سه شنبه در جلسه برنامهریزی و تالش برای تحقق
شعار«جهشتولید»باحضوراستاندارانسراسرکشور
گقت :هدف اصلی این است که در سال پایانی دولت
دوازدهم بتوانیم امید و نشاط را در جامعه به حد اعال
برسانیم و شرایط را برای جهش تولید در سالی که در
آن قرار داریم ،آماده کنیم.
وی ادامه داد :امید در سایه بیان حقایق برای مردم
به وجود میآید و همچنین مواردی که خود مردم در
زندگی روزمره آن را برای خودشان ملموس خواهند
کرد .برخی کارهای دولت خیلی نیاز به بیان چه
در سطح ملی و چه در سطح استانی ندارد .مردم
خودشان آن را حس میکنند.
روحانی گفت :موضوع تحول سالمت ،بیمه
همگانی در کشور ،این که مردم به راحتی دسترسی
به پزشک و تخت،تخت ویژه ،دارو و درمان دارند مردم
خودشان آن را حس و لمس می کنند .اوایل سال
 ۹۲کسی بیمارستان می رفت خودش باید می رفت
دمپایی ،ملحفه و دارو بخرد و تخت هم آنقدر گران بود
که برای مردم امکانپذیر نبود ،اگر کسی فوت می کرد
جنازه آن به گروگان در بیمارستان میماند.
وی افزود :در این دولت مقدار تختی که می تواند در
اختیار مردم قرار بگیرد یا تخت جدید یا تختی است
که بازسازی کامل شده است و این تعداد تخت نسبت
به کل تاریخ ایران در این دولت دو برابر شده است.
شرایطی که امروز در کرونا می بینیم که ملت و دولت
ما در برابر دنیا سرافرازی دارد به خاطر این است که
زیربنای درمان آماده شده است .به دلیل این که تخت
و آی سی یو وجود دارد .رییس جمهوری گفت :هشت
هزار تخت آی سی یو مجهز در اختیار است و ۱۰۰۰
تخت در همین چندماه دوران کرونا اضافه شده است
که این کار بزرگ کاری است که مردم می بینند ما چه
بگوییم و چه نگوییم برای مردم ملموس است.
روحانی ادامه داد :امروز قدرت ارتباطات کشور
و زیربنا در مسایل ارتباطی و ارتباطات و فضای
مجازی و سایبری ملموس است .بگوییم و یا نگوییم
هرکسی یک موبایل هوشمند در اختیارش است و
به راحتی میتواند بسیاری از خدمات را دریافت کند
و این سامانه بود که در همین دوره کرونا توانستیم
 ۷۷میلیون را غربالگری کنیم .همین سامانه بود که
توانستیم به راحتی حدود  ۲۲میلیون نفر را وام در
اختیار آنها بگذاریم .همین سامانه است که به راحتی
است کمکی می خواهیم صدهزار میلیارد تومان به
عنوان وام ارزان قیمت در اختیار آنها بگذاریم و کسی
الزم نیست به جایی مراجعه کند که این را مردم لمس
می کنند و چیزی نیست که ما بگوییم.
ریس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد :آثار
شرکتهای دانش بنیان به تدریج برای مردم ملموس
می شود .خدمات بسیاری از این شرکت های دانش
بنیان در داخل فضای مجازی است که مردم می
توانند آن را لمس کنند .این فضای مجازی بود که
باعث شد در چند ماه پایان سال تحصیلی مدرسه را

تعطیل کنیم و آموزش را نگه داریم.
وی با بیان اینکه برای سال آینده هم طراحی ما
این است ،افزود :برای ما که  ۱۵شهریور میخواهیم
فعالیتهایآموزشیدانشگاهیومدارسراآغازکنیم
بخشی حضوری و بخشی مجازی است .اگر فضا و
زیرساخت و سرعت اینترنت نبود چگونه می توانستیم
این خدمات را بدهیم بنابراین این خدمات امروز برای
مردم روشن است .روحانی اظهارداشت :در ابتدای
ت دانش بنیان داشتیم در حالی که
دولت  ۵۰شرک 
امروز  ۵هزار شرکت دانش بنیان در حال فعالیت
است .من به استانداران توصیه کردم کارخانه نوآوری
در تهران افتتاح شد و برخی استانها هم دارند تالش
می کنند هر استانی بتواند یک ساختمان مناسب را
در اختیار بگذارد و بتوانیم کارخانه نوآوری را تاسیس
کنیم .اینها خدماتی است که مردم می بینند.
نیازمندمستندسازیخدماتجمهوری
اسالمیهستیم
رییس جمهوری خاطرنشان کرد :همانطور که ما به
مستندسازی خدمات جمهوری اسالمی نیاز داریم و
فقط هم دولت یازدهم و دوازدهم نیست ،ما در آستانه
قرن جدید هستیم .سال آینده سال  ۱۴۰۰است.
سال بعد شروع قرن پانزدهم است و  ۱۴۰۱قرن
پانزدهم شروع میشود .سال  ۱۴۰۰ما باید ایران را
قدرتمندانه برای ورود به قرن جدید آماده کنیم.
روحانی گفت :ما باید دستاوردها را نشان بدهیم که
این قرنی که تمام میشود یک بخشی یعنی  ۵۶یا ۵۷
سال مربوط به رژیم گذشته است و یک بخشی هم
حدود  ۴۰و چند سال مربوط به جمهوری اسالمی
ایران است .باید همه دستاوردهای جمهوری اسالمی
ایران برای مردم و دنیا تبیین کنیم؛خدماتی که دولت
و مردم همه کارگران و کشاورزان دست به دست هم
دادند بررسی کنیم که با پیش از انقالب قابل مقایسه
نیست .رییس جمهوری افزود :باید افزایش تعداد
سدها و تولید برق و فوالد و مدرسه سازی و بهداشت
و درمان و میزان راه و راه آهن را با دوران قبل از انقالب
اسالمی مقایسه و برای مردم اعالم کنیم.
وی گفت :هر استان باید یک کتاب مستند برای
جمهوری اسالمی ایران تدوین کند و اعالم کند که

در ابتدای قرن در کجا قرار داشته است و اکنون در
پایان قرن  ۱۴در کجا قرار دارد که یک بخش بزرگی
از این قرن خدمات جمهوری اسالمی ایران و قسمت
پایانی آن به دولت یازدهم و دوازدهم مربوط میشود
که باید برای مردم تبیین و توضیح داده شود تا مردم
روحیه پیدا کنند .روحانی تصریح کرد :برخی از مردم
نمیدانند روستاهای کشور تا چه اندازه آباد شده
است و برخی هم نمی دانند کل روستاهایی که از
ابتدای تاریخ تا آغاز دولت یازدهم ،فقط ۱۴هزار روستا
گازرسانی شده است اما اکنون بیش از  ۳۰هزار روستا
گاز دارد که باید برای مردم تبیین شود.
پروژههاینیمهتمامبایدبهمردمواگذارشود
رییس دولت تدبیرو امید گفت :پروژه ای  ۴۰ ،۳۰تا
 ۵۰درصد کار شده و به این زودی هم درست نمیشود
باید اینها را واگذار کنیم این موضوع را در سران سه
قوه تصویب کردیم که باید مجانی واگذار کنیم .وی با
تاکید بر لزوم اتمام همه طرحهای نیمه تمام گفت:
وقتییکطرحنیمهتمامرامجانیبهیکسرمایهگذار
به شرطی که در این زمان محدود آن را بتواند نهایی
بکند ،واگذار کنیم ،این باعث می شود که فعالیت
شروع شود کارگر بیاید اشتغال درست شود خود آن
طرح نهایی بشود که اینها در اشتغال اقتصاد تاثیرگذار
است .روحانی خطاب به استانداران تاکید کرد :شما
خودتان در هر استانی می توانید سرمایههای منجمد
پیدا کنید و آن را به سرمایههای مولد تبدیل کنید این
کار و وظیفه بزرگی است که بر دوش همه استانداران
است که باید این را انجام بدهند.
نباید اجازه بدهیم حاشیه درست شود
رییس دولت دوازدهم خاطر نشان کرد :امسال
نباید اجازه بدهیم برای دولت حاشیه درست بشود
نباید اجازه بدهیم دعوایی درست بشود با همه
سازش کنیم و بسازیم و به همدیگر کمک کنیم.
بیاییم با وحدت و اتحاد از این فرصت برای یک تحول
بزرگ استفاده کنیم .این کار امکان پذیر است من
دلیل دارم و شعار نمیدهم ما در صنعت به طور مثال
در بسیاری از صنایع در دو ماهه فروردین و اردیبهشت
سال جاری با دو ماه سال گذشته یک رشد خوبی
ایجاد شده است.

رییس قوه قضاییه:

برایمبارزهبافسادمنطقهممنوعهنداریم

رییس قوه قضاییه با تاکید براینکه هیچ منطقه ممنوعهای برای مبارزه با فساد
نداریم ،گفت :موضوع شفافیت خواست مردم و برای همه قوا است.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دوشنبه شب در یک گفت
وگویتلویزیونیدرمحلشهادتآیتاللهبهشتیوشهدایهفتمتیربهمناسبت
هفته قوه قضاییه درخصوص رئوس برنامههای این قوه ،عملکرد این دستگاه و
برنامههای آتی برای مبارزه با مفاسد و تحقق عدالت در کشور با مردم به گفت
وگوپرداخت.
وی در پاسخ به این پرسش که «منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد کجاست؟»،
گفت :ما هیچ منطقه ممنوعهای در قوه قضاییه نداریم جز یک نکته که من در
جلسات اشاره کردهام و در محضر مردم عزیز عرض میکنم و به قضات محترم
عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر
دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه ،پروندهای مستند باشد و
سخنی مستند باشد ،قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی
قرارمیگیرد.
وی تصریح کرد :خط قرمز ما این است که خدای نکرده رایی صادر شود و نظری
داده شود و مطلبی اعالم شود که مستند به اسناد و ادله نباشد.
رئیسی افزود :وعده ما به مردم این بوده که هر پروندهای که در قوه قضاییه
است ،آن پرونده را رسیدگی کنیم و نتایج آن را به مردم عزیز عرض کنیم .روند
سال گذشته ما این بوده و این روند نیز ادامه پیدا میکند .از کسانی که به نحوی از
برخی از مفاسد مطلع هستند و آن را به دستگاههای مربوطه اطالع میدهند ،از

آنهانیزتشکرمیکنم؛امامطرحکردندررسانههایعمومیودرفضایمجازی
و به افراد افترا و اتهام زدن بدون دلیل ،درست نیست و مرجع رسیدگی به این
موارد قوه قضاییه است.
او ادامه داد :در هر بخشی از قوه قضاییه در هر جا و هر استانی فساد را اعالم
کنند ،دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به آن است؛ اما اینکه افرادی مورد افترا
و اتهام قرار بگیرند و سندی در مورد آن ارائه نشود ،باید جلوی آن را هم گرفت .این
کار امنیت روانی جامعه را مختل میکند و هم خالف شرع و هم خالف قانون
است .رییس قوه قضاییه گفت :وعدهای را که ما قبال دادیم و ادامه پیدا میکند،
این است که هیچ پروندهای را زیر میز نمیگذاریم و قضات ما امروز هر پروندهای
که دستشان هست ،باید دقیق بررسی کنند و استنادات و ادله را مورد توجه قرار
دهند و تصمیم قضایی بگیرند .وی افزود :بگذارید جامعه ما بداند که کار مبارزه با
فساد به نحو قانونمند دنبال میشود و بر کارها نظارت وجود دارد و از طرف دیگر
از افترا زدن به افراد باید جلوگیری شود؛ یعنی اینکه راحت افراد مورد تهمت و افترا
قرار گیرند ،این کار را نباید بکنند .در همین دادگاه اخیر نیز چند بار تاکید شد که
افراد گمانه زنی نکنند و مطالب باید مبنا داشته باشد؛ همینطور نسبت به افراد و
اشخاص اتهام و افترا زدن درست نیست.
رییس قوه قضاییه ادامه داد :رسیدگی به مفاسد قاطع است و خط قرمز هم
فقط این است که غیر مستند حرفی زده شود و یا رایی صادر شود .جایگاه
سیاسی و اجتماعی ،اسم و رسم و وابستگی و پیوستگی ،هیچکدام برای دستگاه
قضایی خط قرمز نیست و انشاءالله نخواهد بود.

وزیرکشور:

انتخابات باید به بستری برای تقویت وحدت ملی تبدیل شود

وزیرکشور گفت :انتخابات به عنوان یک جریان
سیاسی برای ما مهم است و ما باید آن را به بستری برای
تقویت و انسجام وحدت ملی تبدیل کنیم.
«عبدالرضا رحمانی فضلی»روز سه شنبه در جلسه
علنیمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهوزارتکشور
با توجه به جایگاهش در نظام مدیریتی کشور بهعنوان
یک دستگاه حاکمیتی،هم از نظر موضوع و هم از نظر
جغرافیا تمام کشور را تقریبا شامل می شود ،اظهار
داشت :هر موضوعی که در کشور وجود دارد ،باید به
مرحله اجرا برود ،بعد از تصویب قانون در مجلس و یا
مصوبات دولت و ابالغ به دستگاههای اجرایی ،باید در
جغرافیای استانها و شهرستانها ،بخشها و روستاها
عملیاتی و اجرایی شود تا تجلی اهداف را در بین مردم
آنسرزمینهاببینیم.
وی درباره وحدت و انسجام در سطح ملی ،اظهار
داشت :مساله ای که در شرایط کنونی با آن مواجه
هستیم وحدت است .وزارت کشور به عنوان نهادی
که مسئولیت فعالیتهای سیاسی ،هدایت و مدیریت
جریانات سیاسی و نظارت به فعالیت های سیاسی را
برعهده دارد ،سیاسی نه به معنای احزاب ،تشکلها
روزنامهها ،رسانهها ،بلکه به معنای تحوالت ،فعالیت

ها و جریانات سیاسی که در بستر اراده مردم ،فرهنگ
و شرایط سیاسی اجتماعی و سیاسی تحقق می یابد،
را در بر می گیرد .مثال انتخابات به عنوان یک جریان
سیاسی برای ما مهم است که هر انتخابات را بستری
برای تقویت و انسجام وحدت ملی آن را تبدیل کنیم نه
اینکه انتخابات موجب شود انشقاقی در حوزه سیاسی
داشتهباشیم.
وزیر کشور با اشاره به فراوانی تنوع از حیث جغرافیای
انسانی در کشور گفت :با گوناگونی و تنوع های بسیار
مختلفی از حیث نژادی ،زبانی ،قومی مذهبی مواجه
هستیم  .هر یک از این مسائل در صورت بی احتیاطی
و بی تدبیری و نگاه منسجم و وحدت آمیز به موضوعات
نداشتن ،می تواند مشکل ایجاد کند .شاهد بودیم که
بی تدبیری و انجام کار نامناسب و غلط در بیان یک
مطلب یا نشان دادن یک تصویر از موضوعی که به ظن
اینکه به یکی از اقوام توهین شده ،چه جو سیاسی در
کشور ایجاد کرده بود.
وی ادامه داد :دشمنان در شرایط کنونی با حملهها،
هجمهها و اقدامات علیه ما طوری عمل میکنند که از
همه ظرفیتها برای بر هم زدن این وحدت و انسجام
و نهایتا به تنش کشیدن و ایجاد بحران کردن برخی

موضوعات داخلی فراوان بهره میبرند .اگر مسائل
مربوط به انرژی هستهای و آژانس ،تهدید ،تحریم و
جنگ روانی دنیا علیه ما مطرح میشود ،سیاست
اصلی و دراز مدت این است که بتوانند نارضایتی
اجتماعی و اختالفات درونی را تقویت ،ارتباط بین
مردم و حاکمیت و ارتباط بین مردم با دولت ،مجلس
و قوه قضاییه را تضعیف کنند و درنهایت با یک هیات
حاکمه ای مواجه شوند که مشروعیت و مقبولیتش
دچار اشکال است.
وزیرکشورخاطرنشانکرد:ازهمهعناصراجتماعی،
سیاسیواقتصادیبههمینمنظوراستفادهمیکنند
چون در  ۴۰سال گذشته به تجربه برای آنان اثبات
شده که با هیچ روش و ابزاری که از بیرون به داخل
کشور نشانه رفته ،موفق نشدند و نه تنها با این روش
نتوانستنداقدامیکنندبلکهوسیلهایبرایخودباوری
و تقویت امکانات و استفاده از ظرفیتهای داخلی ما
بوده است.
وی تاکید کرد :همه سعی وزارت کشور در این مدت
این بود که منادی وحدت باشد و خارج از جریان و
تفکر و سلیقههای سیاسی این موضوع را در بستر
سیاستهایعمومیادارهکند.

محمدباقرقالیباف:

اولویتاولمجلسحلمسائلاقتصادیاست

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :اولویت اول ما حل مسائل اقتصادی است و بر
این اساس ،نظارت را از حوزه اقتصادی آغاز میکنیم.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی پس از ارائه گزارش
رئیس کمیسیون اقتصادی درباره مسائل حوزه اقتصادی کشور ،گفت :مردم مطمئن
باشند که اولویت اول مجلس یازدهم ،حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.
وی با بیان اینکه اولویت ما آن است که از ابزارهای نظارتی خود نیز به خوبی استفاده
ً
کنیم ،افزود :نظارت ما از حوزه اقتصادی آغاز خواهد شد ،کامال ملموس و شفاف
عملکرد وزرای دولت و سازمانها مورد بررسی قرار میگیرد و مردم مطمئن باشند که به
طور دقیق به آنان گزارش خواهیم داد.
رئیسمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهحلمشکالتاقشارضعیفجامعهبرایما
اهمیت زیادی دارد ،تصریح کرد :یکی از موضوعات اساسی که ما با آن گرفتار هستیم،
مسئله ساختار بودجه است چرا که با این ساختاری که بودجه بسته میشود ،چندین
دههاستکهکسریبودجهداریمواینمسئلهمشکالتیبهویژهنقدینگیلجامگسیخته
ً
را در پی داشته و بر این اساس حتما اصالح ساختار بودجه در دستور کار اول ما است.
قالیباف متذکر شد :در اولین جلسهای که رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس
آمد و گزارش داد ،درباره ساختار بودجه صحبت شد و آنان اصالح ساختار بودجه را
فرستادند .همچنین مجلس جلسات متعددی با مسئوالن سازمان برنامه و بودجه
گذاشته و اصالح ساختار بودجه هم جزو اولویتهای اساسی ما است.
ً
وی درباره بازار بورس ،اظهار داشت :حتما دولت و همچنین کمیسیون اقتصادی
مجلس باید به این مسئله توجه داشته باشند که باید بازار بورس عمقبخشی شود و بین
عرضه و تقاضا ،عرضه در اولویت قرار گیرد .رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :باید
شرایطی فراهم شود که نقدینگی جذب شده در بازار بورس به سمت تولید حرکت کند
که اشتغال پایدار و کنترل تورم را داشته باشیم.
قالیباف بیان کرد :در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی
موضوع ارز بررسی میشود و بنده هم در این جلسه شرکت میکنم.
وی در واکنش به بخشی از صحبتهای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر
ً
اینکه کمیسیونهای مجلس با تأخیر شکل گرفتند ،گفت :ما کامال مطابق با آئیننامه
داخلی مجلس عمل کردیم ،بر اساس آئیننامه ،اولین روز تشکیل کمیسیونها روز
یکشنبه بود و کمیسیونها سروقت تشکیل شدند .همچنین کمیسیون اقتصادی سه
جلسه برگزار کرد و امروز هم چهارمین جلسه خود را برگزار میکند.
سازمان حج و زیارت :

حج تمتع ۹۹برگزار نمیشود

بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت و سازمان حج و زیارت با صدور بیانیه
مشترکی با اشاره به اعالم وزارت حج و عمره عربستان مبنی بر برگزاری مناسک حج
امسال به صورت محدود و داخلی برای آن کشور ،اعالم داشتند حج تمتع امسال برگزار
نخواهدشد.
به گزارش روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت  ،در این بیانیه
تاکید شده است که زائران ایرانی امسال به سرزمین وحی اعزام نخواهند شد.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است :به اطالع ملت عزیز و مشتاقان زیارت بیت الله
الحرام و حرم شریف نبوی و ائمه بقیع و زائرین ثبت نام شده حج تمتع سال  ۱۳۹۹می
رساند که وزارت حج و عمره عربستان سعودی روز دوشنبه مورخ ،۹۹/ ۴/ ۲اعالم نمود
که مناسک حج  ۱۳۹۹بهصورت محدود و داخلی و بدون پذیرش حجاج سایر کشورها
ً
برگزار خواهد شد .از اینرو  ،عمال اعزام حجاج ایرانی و سایر کشورها برای مناسک حج
سال جاری به کشور عربستان منتفیگردید.
همچنین در ادامه این بیانیه تاکید شده است :همانگونه که در اطالعرسانیهای
قبلی اعالم شد ،بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت ،پس از حج سال قبل،
برنامهریزی های الزم ،تمهید و کلیه مقدمات اعزام زائران ،اعم از امور پزشکی ،آموزش و
ل و نقل و  ...را مطابق سال های قبل انجام داده
فرهنگی ،اسکان ،تغذیه و تدارکات ،حم 
اند .افزون بر این ،به سبب شیوع ویروس کرونا ،نشستهای تخصصی متعددی را برای
تهیهدستورالعملهایبهداشتیجهتکلیهمراحلاجراییحجبامتولیانومتخصصان
امر بهداشت و درمان برگزار نمود که نتیجه آن تدوین دستورالعمل های بهداشتی و
اجرائی گردید .همچنین  ،نمایندگی ولیفقیه در امور حج با استفتاء از مراجع عظام
تقلید  ،نظرشان را جهت انجام مناسک حج در شرایط اضطراری شیوع بحران کرونا در
مواقف و مشاعر دریافت نمودند .
بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت و سازمان حج و زیارت در این بیانیه تصریح
کرده است :با عنایت به اینکه حج یک فریضه الهی بوده و برابر آیه کریمه قرآن (حج)۲۵
واء العاک ُف َ
کهمیفرمایدَ «:س ً
الباد»تمامیمسلماناندرآنسهیمودخیلهستند
فیهو ِ
ِ
ِ
؛ انتظار میرفت که دولت عربستان سعودی  ،در تعاملی شایسته ،نقطه نظرات سایر
کشورهای مسلمان را جویا میشد و از هماندیشی و همراهی آنها برای حل این مشکل
که در حال حاضر بر کل جهان سایه افکنده است بهره میگرفت .در هر صورت با توجه
به عدم امکان برگزاری حج برای زائران ایرانی ،ضمن محفوظ ماندن نوبت و اولویت اعزام
حجاج محترم ثبت نام شده ،کلیه برنامهریزیهای حج نیز به سال بعد موکول میشود و
ان شاءالله در اطالعیههای بعدی جزئیات بیشتری از آن اعالم خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی:

نوسانات بازار ارز کوتاهمدت است

رییس کل بانک مرکزی از بازگشت تعادل به بازار ارز در هفتهها و ماههای آینده خبر
داد و گفت :نوسانات در بازار ارز کوتاه مدت است و مطمئن هستم این نوسانات مرتفع
خواهدشد.
«عبدالناصر همتی» روز سهشنبه بعد از جلسه با نمایندگان کمیسیون اقتصادی
مجلس با بیان اینکه امروز در اولین جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر
بودم،گفت:امیدواریمباهمکاریاعضایجدیدکمیسیون،مسائلارزی،پولیوبانکی
در آینده با قوت بیشتری پیگیری و حل شود.
وی گفت :در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار ارز و ورود و خروج ارز از کشور و نحوه
تامین ارز تجارت خارجی به اعضای کمیسیون ارائه شد.
همتی گفت :بعد از عید بخاطر مسائل مربوط به ویروس کرونا و کاهش درآمد برخی
محصوالت و محدودیتهای مرزی ،تا حدی نقصان در عرضه نسبت به تقاصا به وجود
آمد که موجب نوسانات کوتاه مدت در بازار ارز شده است.مطمئن هستم این نوسانات
مرتفعخواهدشد.
وی تاکید کرد که بانک مرکزی در بازار حضور دارد و گفت :این موارد را با دوستان
کمیسیون اقتصادی مطرح کردیم و با پشتیبانی مجلس و اقداماتی که در بازار انجام
خواهد شد نوسانات رفع میشود.
رییس کل بانک مرکزی گفت :با وجود تشدید فشارهای حداکثری دشمنان و
اقدامات علیه جمهوری اسالمی در دو سال قبل اقتصاد کشور را اداره کردیم؛ از این به
بعد اینکار را خواهیم کرد و در هفتهها و ماههای آینده ضمن بازگشت تعادل به بازار ارز
برای تامین امکانات پولی ،ارزی و مالی کشور و تامین رفاه خانوادهها تالش مضاعفی
انجاممیشود.
شمخانی:

اروپا بازیچه دست دو احمق بیکفایت
شده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد :چرا اروپا دستپخت مشترک دو احمق
بیکفایت را در خروج از برجام نادیده گرفت و با ارائه قطعنامه ضدایرانی بازیچه دست
آنهاشد؟
دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توئیتر
نوشت :بولتون در کتاب خاطراتش ترامپ را دمدمی مزاج و احمق خطاب کرده و ترامپ
هم در مقابل او را یک احمق بی کفایت خوانده است.
وی در ادامه تاکید کرد :چرا اروپا دستپخت مشترک دو احمق بیکفایت را در خروج از
برجام نادیده گرفت و با ارائه قطعنامه ضد ایرانی بازیچه دست آنها شد؟
قطعنامه تروئیکای اروپا علیه ایران ،بهرغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست
فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،روز جمعه به تصویب رسید.
دراینقطعنامهسهکشوراروپاییانگلیس،آلمانوفرانسهباحمایتآمریکاخواستهاند
ایران به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هستهای کشور پایان دهد و با
آنها به طور کامل همکاری کند.

سالمت 3

 شماره 5060ت و سوم 
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12مکمل برای تقویت مغز و حافظه

کمبود ویتامین Cمی تواند به حساسیت بیش از حد ،خستگی ،و افسردگی منجر
شود .ویتامین  Cبه عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند و از سلول های عصبی
در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند .برخی مواد مغذی می توانند به بهبود
عملکرد مغز کمک کنند .به عنوان مثال ،کمبود ویتامین های Bمی تواند به افت
حافظه و اختالل در عملکرد شناختی منجر شود.
به نقل از "هلث بنفیتس تایمز ویتامین  B1به مغز در تبدیل مواد مغذی کمک
می کند .این ویتامین می تواند به بهبود خستگی ذهنی و همچنین از دست دادن
حافظه و سردرگمی کمک کند .کمبود ویتامین B2می تواند به اختالل در رشد مغز
جوانان و مشکالت رفتاری منجر شود .کمبود نیاسین ممکن است شما را هرچه
بیشتر مستعد ابتال به افسردگی ،اختالل کوتاه مدت در عملکرد حافظه و اضطراب
سازد.ویتامین B6نیزبهتولیدانتقالدهندههایعصبیدوپامینوسروتونینکمک
میکند.
ویتامین  :B12ویتامین B12یک ماده مغذی ضروری در میلین ،پوششی که
سیستم عصبی را احاطه کرده است ،محسوب می شود .سطوح کم این ویتامین
می تواند به از دست دادن حافظه منجر شود .همچنین ،ویتامین  B12امکان
انتقال اکسیژن بیشتر به سلول های مغز را فراهم کرده و التهاب را کاهش می دهد.
پژوهشی که در نشریه پزشکی  Neurologyمنتشر شد ،نشان داد افرادی که فاقد
سطوح کافی ویتامین B12بودند ،احتمال بیشتری دارد امتیاز کمتر در تست های
شناختی کسب کرده و حتی از اندازه مغز کوچکتری نیز برخوردار بودند .اگر با مغز
مه آلود یا دشواری در یادآوری مواجه هستید ،کمبود ویتامین  B12می تواند یکی
از دالیل احتمالی باشد .مطالعه ای که در نشریه  Neurologyمنتشر شد ،نشان داد
که مصرف غذاهای سرشار از ویتامین  B12می تواند خطر ابتال به بیماری آلزایمر
در ادامه زندگی را کاهش دهد .مغز مه آلود و مشکالت حافظه می توانند دو نشانه
هشدار دهنده برای کمبود ویتامین B12باشند.
کولین  :کولین به عملکرد بهتر مغز کمک کرده و سوخت و ساز چربی ها را افزایش

یک روانشناس بالینی پاسخ می دهد؟

عللبروزرفتارهایپرخطر
در نوجوانان

روانشناسبالینیبااشارهبهعللبروزرفتارهایپرخطردرنوجوانانگفت:نیازبه
دیده شدن را باید به وسیله کسب یک مهارت و تخصص در نوجوانان برطرف کرد.
علیرضا کاسهگران روانشناس بالینی و مشاور خانواده در گفتوگو با خبرنگار
سالمت خبرگزاری فارس درباره علت بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان اظهار
داشت :گروهی از والدین ،سبک تربیت سهلگیر را در پیش میگیرند به عبارتی
معتقدند نوجوان را باید به حال خودش گذاشت و هیچ برنامه ای برای پیگیری
وضعیت دوستیابی ،ورزش ،هنر و یا آموزش مهارتهای زندگی فرزند خود ندارند و
حتی نام این کمکاری و بیتوجهی را آزادی به نوجوان تلقی میکنند.
وی افزود :این رفتار والدین نه تنها باعث پرورش فرزندان نمیشود بلکه آنها را در
برابرمحیطواجتماعآسیبپذیرمیکنند.
این روانشناس بالینی تصریح کرد :نوجوانی و بلوغ دوران بحران و شورش است،
تفاوتی نمیکند که نوجوان دختر باشد یا پسر ،اساسا آنها در این برهه زمانی به
دنبال دیده شدن هستند و یکی از بزرگترین نیازهای آنها پذیرفته شدن در گروه
دوستان است ،وقتی نوجوانی فاقد هرگونه مهارتی نظیر هنر ،ورزش ،موسیقی و
مطالعه باشد ،چطور میتواند خود را به شیوههای سالم برای دیگران بروز دهد؟
کاسهگران گفت :بنابراین در نوجوانان بدون برنامه تنها وسیلهای که میتواند به
آن هویت ببخشد و از آن طریق دیده شود مصرف سیگار ،تتو ،دعوا ،قلدری و رفتار
های پرخطر است.
وی با بیان اینکه نیاز دیده شدن را باید به وسیله کسب یک مهارت و تخصص در
نوجوانان برطرف کرد؛ افزود :اگر نوجوان به کار و یا مهارتی مشغول نباشد ،آنها
خیلی زود گرفتار مشکالت بزرگی میشوند پس برنامه فعالیت روزمره نوجوان را
باید با کارهای مثبت پر کرد تا بتوان رفتارهای منفی را در آنها کاهش داد؛ درواقع
بزرگترین هدیهای که می توان به نوجوان داد ،احساس مسوولیت پذیری است.
این روانشناس بالینی ادامه داد :برخالف والدین سهل گیر ،متاسفانه گاهی
والدین کمالگرا با زیادهروی و تعیین هدف های غیر واقع بینانه و دور از دسترس
احساس منفی نوجوانان را که ناشی از شکستهای مکرر است افزایش میدهند
و آنها را در آستانه افسردگی قرار می دهند درواقع این رفتار نیز نوعی دیگری از
تربیتاشتباهاست.
وی با تاکید بر اینکه فرزند بازتابی از والدین است ،افزود :مادری که سالی یک
کتاب ه م نمی.خواند چطور از فرزندش توقع دارد که دائم مطالعه کند و یا پدری
که سیگاری است چگونه انتظار دارد نوجوانش سراغ مصرف سیگار نرود .اگر بچه
ها بعد از اشتباه عذر خواهی نمیکند باید دید آیا پدر و مادر بعد از اشتباه عذر
خواهیمیکنند.
کاسه گران خاطرنشان کرد:همچنین از انتقادات نوجوان خود در سبک زندگی
نباید تعجب کرد ،بزرگترین خواسته نوجوان استقالل است و گام اول فرزندان برای
اثبات فردیت خود ،زیر سوال بردن ارزشهای خانواده است .والدین باید آگاه
باشند و برآشفته نشوند و جنگ قدرت در زندگی به راه نیاندازند ،بلکه باید این را
نشانهای مبنی بر ورود فرزند به دوره نوجوانی دانست.

می دهد .مغز از این ماده مغذی برای تولید استیلکولین استفاده می کند که یکی
از مهمترین انتقال دهنده های عصبی درگیر در هوش ،عملکرد حافظه و حفظ
یکپارچگی ساختاری سیناپس ها است .میزان استیلکولین در بدن با افزایش سن
کاهش می یابد و کولین به تحریک تولید آن کمک می کند .دیمتیلآمیناتانول
( )DMAEاز نظر شیمیایی شبیه به کولین است و به تولید و حفظ عملکرد انتقال
دهنده عصبی ،بهبود حافظه و خلق و خو کمک می کند.
لسیتین  :لسیتین به سوخت و ساز چربی کمک می کند .این ماده سهمی حدود
 30درصدی از وزن خشک وزن دارد .در زمان خرید مکمل های لسیتین ،نمونه
لکولینهستندراانتخابکنید.کولین
هاییکهحاویحداقل 30درصدفسفاتیدی 
و لسیتین نشان داده اند که برای بیماری پارکینسون مفید هستند .اینوزیتول ماده
مهم دیگری است که همراه با کولین به سوخت و ساز چربی و تقویت مغز کمک
میکند.
فسفاتیدیلسرین  :فسفاتیدیلسرین یک فسفولیپید است که توانایی بهبود
حافظه و قابلیت های شناختی را نشان داده است .این ماده به حفظ یکپارچگی
بافت مغز و روان بودن غشاهای سلولی کمک می کند ،از این رو ،برای انتقال نورون
مفید است .فسفاتیدیلسرین به طور طبیعی در سلول های مغز تولید می شود ،اما
میزان تولید آن با افزایش سن کاهش می یابد.
ویتامین  :Eویتامین  Eبه محافظت از مغز در برابر آسیب رادیکال های آزاد کمک
می کند و به نوبه خود بروز زوال عقل را به تاخیر می اندازد .از منابع غذایی خوب برای
این ویتامین می توان به مغزها و دانه های خوراکی ،زیتون ،روغن زیتون ،آووکادو،
جوانه گندم ،غالت کامل و سبزیجات برگدار اشاره کرد .اگر به میزان کافی از رژیم
غذایی خود ویتامین  Eدریافت نمی کنید ،می توانید پس از مشورت با پزشک
مصرف یک مکمل را آغاز کنید .نکته :اگر داروهای رقیق کننده خون مصرف می
کنید ،پیش از آغاز مصرف مکمل ویتامین Eبا پزشک خود مشورت کنید.
ویتامین  :Cکمبود ویتامین  Cمی تواند به حساسیت بیش از حد ،خستگی ،و

افسردگی منجر شود .ویتامین  Cبه عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند و از
سلول های عصبی در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند .از منابع غذایی
خوب برای این ویتامین می توان به مرکبات ،فلفل دلمه ای ،گوجه فرنگی ،و
سبزیجات برگدار مانند اسفناج و برگ های کوالرد اشاره کرد .ویتامین های  Eو  Cدر
کنار هم می توانند اثر محافظتی قویتر در برابر زوال عقل ارائه کنند.
مواد معدنی :کلسیم ،منیزیم ،بور ،آهن ،پتاسیم ،روی  :کلسیم و منیزیم برای
عملکرد درست مغز نیاز هستند .بور به تقویت هوشیاری ذهنی کمک می کند .آهن
به تولید انتقال دهنده های عصبی و  DNAکمک می کند .بدون منیزیم ،ممکن
است هرچه بی شتر مستعد سردرگمی ،بی حالی و افسردگی باشیم .پتاسیم برای
حفظ سطوح عادی انتقال دهنده های عصبی نیاز است .طی دوران بارداری ،روی
به رشد مناسب مغز جنین کمک می کند.
ویتامین Aو ویتامین :Dویتامین Aبه انتقال اکسیژن بیشتر به مغز و پیشگیری
از خستگی کمک می کند .از سوی دیگر ،پژوهشی که در نشریه Journal of
 Neurology, Neurosurgery and Psychiatryمنتشر شد ،نشان داد که سطوح
پایین ویتامین  Dبر عملکرد مغز تاثیر می گذارد .شما می توانید با قرار گرفتن در
معرض نور خورشید یا مصرف مکمل ها سطوح این ماده مغذی را در بدن خود
افزایشدهید.
اسیدهای آمینه  :اسیدهای آمینه می توانند به بهبود ظرفیت ذهنی انسان برای
لذت بردن از جهان کمک کنند .ال-گلوتامین با عبور از سد خونی-مغزی به اسید
گلوتامیک تبدیل می شود .این ماده به عنوان سوخت برای مغز و یک عامل محافظ
عمل می کند .ال-متیونین سلول های مغز را تغذیه کرده و به تقویت تفکر کمک می
کند .ال-فنیل آالنین به عنوان یک انتقال دهنده عصبی عمل می کند .این ماده به
نوراپینفرین و دوپامین تبدیل می شود که این انتقال دهنده های عصبی هوشیاری
ذهنی را تقویت می کنند .ال-تائورین یک آنتی اکسیدان ،یک تنظیم کننده برای
سلول های عصبی و یک انتقال دهنده شیمیایی برای مغز است .ال-تیروزین تولید
دوپامین ،نوراپینفرین و اپینفرین را تحریک کرده و هوشیاری و آگاهی را تقویت می
کند .همچنین ،این ماده به بهبود خلق و خو و افزایش انگیزه کمک می کند .ان-
استیلسیستئین یک آنتی اکسیدان است و به تولید گلوتاتیون کمک می کند که
عملکرد شناختی را تقویت کرده و زوال عصبی را کنترل می کند .کوآنزیم کیو10
نیز به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند .با افزایش سن سطوح این ماده در
بدن کاهش می یابد.
اسیدهای چرب امگا : 3-اسیدهای چرب امگا 3-برای سالمت مغز اهمیت
دارند زیرا حدود  60درصد این اندام از چربی تشکیل شده است .نورون ها نیز از
چربی ها و بافت عصبی تشکیل شده اند .اسید چرب  DHAفراوانترین چربی
در مغز و اسید چرب  EPAبه بهبود سالمت سلول های سیستم عصبی مرکزی و
ارائه پشتیبانی ساختاری کمک می کنند .شیر مادر حاوی  DHAاست و بر همین
اساس تغذیه نوزاد با شیر مادر توصیه شده است .سطوح پایین  DHAبا از دست
دادن حافظه و بیماری آلزایمر پیوند خورده و با افزایش سن میزان نیاز به این ماده
مغذی نیز بیشتر می شود.
استیل-ال-کارنیتین  :استیل-ال-کارنیتین یک اسید آمینه و ترکیب شبه
ویتامین است که به تقویت حافظه از طریق تثبیت غشاها ،افزایش تولید انرژی و
افزایش کارایی انتقال عصبی کمک می کند .این ماده تولید و جذب استیلکولین
توسط مغز را تحریک می کند.
زنجبیل  :نتایج یک پژوهش نشان داد که عصاره زنجبیل و گاالنگال (خسرودار)
که یکی از اعضای خانواده زنجبیل محسوب می شود ،به مهار تولید مواد شیمایی
التهابی در مغز کمک کرده و به نوبه خود سرعت پیشرفت اختالالت انحطاط عصبی
مانند آلزایمر را کند می سازد.

 ماسک و گرمای تابستان

خطرات زیادهروی در مصرف
خوراکیهایسالم

میزان بیش از حد از یک خوراکی خوب نیز می تواند برای سالمت انسان مضر باشد.
برای کاهش احتمال ابتال به بیماری ها ،بارها به ما گفته شده است که غذاهای سالم
مانند میوه ها و سبزیجات را مصرف کنیم .اما در تالش برای دنبال کردن یک رژیم
غذایی سالم ممکن است به طور ناخواسته با خطر زیادهروی در این کار مواجه شویم.
مصرف بیش از حد یک ماده غذایی سالم و مفید ممکن است به اندازه مصرف یک
ماده غذایی ناسالم ضرر نداشته باشد ،اما همچنان می تواند زمینهساز بروز آثاری
ناخوشایند شود .انواع مختلفی از خوراکی های سالم در دسترس ما قرار دارند که
زیادهروی در مصرف برخی از آنها می تواند موجب عوارض جانبی ناخوشایند شود .در
ادامه با چند نمونه در این زمینه بیشتر آشنا می شویم.
سیبزمینیشیرین
سیبزمینیشیرینجایگزینیسالمتربرایسیبزمینینشاستهایعادیمحسوب
می شود زیرا سرشار از مواد مغذی از جمله ویتامین های  C، Bو مس و منگنز است.
با این وجود ،سطوح باالی بتاکاروتن که خود از خواص ضد پیری برخوردار است،
در نتیجه مصرف بیش از حد سیب زمینی شیرین می تواند موجب نارنجی شدن رنگ
پوست شما شود .این شرایط به نام کاروتنمیا شناخته می شود .کاهش مصرف مواد
غذایی سرشار از بتاکاروتن مانند سیب زمینی شیرین و هویج باید به بازگشت رنگ
طبیعیپوستکمککند.
لوبیاها
لوبیاها مانند لوبیا سیاه ،لوبیا قرمز و لوبیا سفید به واسطه محتوای فیبر خود شناخته
شده اند که به احساس سیری برای مدت زمان طوالنیتر کمک می کند .با این وجود،
مصرف لوبیا بدون عوارض جانبی نیست ،به ویژه اگر در مصرف آنها زیادهروی کنید.
گاز و نفخ نتایج آشکار مصرف یک وعده غذایی سرشار از لوبیا است ،اما مصرف بیش
از حد فیبر می تواند در جذب آهن ،روی ،منیزیم ،کلسیم و برخی مواد مغذی دیگر
اختالل ایجاد کند .فیبر به خودی خود در نقش یک عامل اتصال دهنده عمل می کند
که هنگام عبور از بدن این مواد مغذی را به خود جذب می کند .برای پرهیز از عوارض
جانبی فیبر ،مصرف متعادل لوبیا و نوشیدن آب فراوان توصیه شده است.
توفو
توفو گزینه ای خوب برای تامین نیازهای پروتئینی روزانه بدن محسوب می شود زیرا
حاوی هر نه اسید آمینه ضروری است .جدا از این ،توفو که از سویا تهیه می شود سرشار
از کلسیم ،منگنز و سلنیم و چند ویتامین دیگر است.
اما به رغم فوایدی که توفو ارائه می کند ،نباید در مصرف آن زیادهروی کنید زیرا مصرف
بیش از حد سویا (بیش از چهار وعده در روز) می تواند از جذب و پردازش پروتئین توسط
بدن جلوگیری کند .این به واسطه سطوح باالی تریپسین و مهارکننده های پروتئاز در
سویا است .به این نکته نیز توجه داشته باشید که برخالف باور عمومی ،این ترکیبات
استروژن مانند موجب بزرگ شدن پستان در مردان نمی شوند.
گریپفروت
گریپ فروت یکی از خوراکی های پر مصرف در وعده غذایی صبحانه است .مصرف
این میوه نه تنها برای تقویت سیستم ایمنی مفید است ،بلکه میزان قند آن نیز است.
افزون بر این ،گریپ فروت حاوی ویتامین  ،Cلیکوپن ،پتاسیم و فیبر است که همگی
برای سالمت قلب مفید هستند .اما در صورت مصرف دارو شاید بهتر باشد از مصرف
گریپ فروت پرهیز کنید .این میوه می تواند با یک آنزیم در مسیر روده تداخل ایجاد کرده
و اثرگذاری برخی از داروها را افزایش یا کاهش دهد.
جوزهندی
برای دوستداران قهوه که قصد دارند مصرف شکر خود را کاهش دهند ،جوز هندی
به عنوان یک جایگزین خوب عمل می کند .ادویه هایی مانند جوز هندی و دارچین
می توانند این تصور را در مغز ایجاد کنند که جوانه های چشایی با یک خوراکی شیرین
در تماس بوده اند .بر همین اساس ،جوز هندی در برخی از مکمل های کاهش وزن و
وعده های غذایی سالم استفاده می شود.
اما نباید در مصرف جوز هندی زیادهروی کنید زیرا دو قاشق چایخوری یا بیشتر از آن
می تواند موجب آثار مختلفی از تغییرات خفیف در رفتار تا حتی توهم شود.
فلفلهایچیلی
فلفل های چیلی از مواد غذایی پر مصرف در جهان هستند .سطوح باالی آنتی
اکسیدان های موجود در این مواد غذایی به تقویت سیستم ایمنی و مقابله با آثار پیری
کمک می کند .با این وجود ،کپسایسین ماده مغذی اصلی در فلفل چیلی است.
مصرف متعادل کپسایسین خطر بیماری قلبی و فشار خون باال را کاهش می دهد.
اما نباید در مصرف فلفل چیلی زیادهروی کنید زیرا کپسایسین می تواند موجب
افزایش دمای بدن و اختالل در چرخه طبیعی خواب شود .افزون بر این ،میزان بیش از
حد آن می تواند به حالت تهوع ،اسهال و شکم درد منجر شود.
یک فیزیو تراپیست مطرح کرد:

مضرات خم شدن سر هنگام استفاده از
«موبایل» و «رایانه»

فیزیو تراپیست گفت:هنگام استفاده
از موبایل و رایانه و خم شدن سر به
میزان  50درجه ،میتواند فشاری تا 26
کیلوگرمبهستونمهرههاتحمیلکند.
همایون آبایی،فیزیوتراپیست با تأکید
بر اینکه هنگام استفاده از تلفن همراه و
کامپیوتر درد و مشکالت گردن را جدی
بگیرید،گفت :با توجه به شرایط کنونی
جامعه و شیوع ویروس کرونا که باعث
شده خیلی از فعالیتها از طریق فضای
مجازی پیگیری شوند؛میزان استفاده
از تلفن همراه و تبلت وکامپیوتر به مراتب
بیشتر از قبل شده است  .وی ادامه
داد :کاربران باید نکات بهداشتی و نحوه
صحیحاستفادهازاینوسایلراموردتوجه
جدی قرار دهند؛ چراکه در غیر این صورت در دراز مدت عوارض بسیار جدی به دنبال
خواهد داشت .این فیزیوتراپیست افزود :اکثر کسانی که از موبایل و کامپیوتر استفاده
میکنند متاسفانه طریقه استفاده صحیح از آن را یا نمیدانند یا چنان غرق در فضاهای
مجازی میشوند که فراموش میکنند اصول الزم را رعایت کنند که این امر باعث آسیب به
گردن و به دنبال آن ستون مهرهها ،بروز درد و محدودیتهای ناشی از آن میشود .عضو
هیأت مدیره انجمن علمی فیزیوتراپی ایران متذکر شد :در حالت طبیعی سر باید باالی
گردن و بدون زاویه قرار گیرد تا تعادل وزنی آن به طور نرمال حفظ شود .آبایی خاطرنشان
کرد :در استفادههای طوالنی مدت و عدم رعایت اصول بهداشتی سر به جلو و پایین خم
میشود و گردن را مجبور میکند وزنی به مراتب بیشتر از حالت طبیعی تحمل کند که
خود به مرور باعث ضعیف شدن عضالت و به دنبال آن درد و در نهایت فشار نامتعارف به
ستون مهرههای گردنی و حتی تخریب آنها میشود .وی اضافه کرد :هرچه این عادات
غلط بیشتر باشد ،میزان تخریب هم بیشتر و صدمات ناشی از آن وسیعتر میشود و تا
حدی که در خم شدن سر به میزان 50درجه به سمت پایین میتواند فشار وحشتناکی تا
 26کیلوگرم به ستون مهره ها تحمیل کند که این امر باعث انقباض مداوم عضالت گردن
و به دنبال آن درد ،حس ناخوشایند سوزن سوزن شدن در ناحیه گردن و نواحی اطراف
آن میشود .این فیزیوتراپیست ابراز داشت :بهترین درمان برای این مشکل پیشگیری
است که کاربران باید حتما مدنظر قرار دهند که از استفاده طوالنی مدت در هر مرحله
حتما پرهیز کرده و حتما هرازگاهی حین استفاده از موبایل و کامپیوتر به سرو گردن خود
استراحت داده و تنفس عمیق انجام دهند .آبایی تصریح کرد :همچنین در صورت بروز
عارضه ،افراد باید تمرینات تقویتی عضالت گردن را انجام دهند که برای آگاهی از نوع
تمریناتونحوهصحیحانجامآنمیتوانندبافیزیوتراپیستخودمشورتکنند.
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شهردار قم خبرداد:

حجتاالسالمرفیعی:

حرمت قم حفظ شود

عضوهیئتعلمیجامعهالمصطفیالعالمیهگفت:انتظاراتازقمواهلقمبهدلیل
ویژگیهای خاص این شهر بسیار زیاد است ،بنابراین باید حرمت این شهر حفظ شود.
حجتاالسالم ناصر رفیعی شامگاه دوشنبه در مراسم سخنرانی خود که به مناسبت
میالد بانوی کرامت در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد ،اظهار داشت :ماه
ذی القعده ماه دعا نامیده شده است و در دو روز یازدهم این ماه که والدت امام رضا
(ع) است و  ۲۳این ماه که روز زیارتی این امام است ،به امام رضا (ع) متصل میشود.
وی با اشاره به روایات بسیاری که در بیان اهمیت جایگاه و عظمت شهر قم آمده
است ،افزود :در روایات آماده است که قم خانه آل پیغمبر (ص) است.
این کارشناس مسائل مذهبی شهر قم را خواستگاه انقالب دانست و افزود :شیخ
صدوق ،ابن قولویه قمی و دیگر بزرگان شیعه در قم حضور داشتهاند.
وی بیان کرد :انتظارات از قم و اهل قم به دلیل ویژگیهای خاص این شهر بسیار زیاد
است بنابراین باید حرمت این شهر حفظ شود.
ضرورت توجه بیشتر به مساله حجاب در شهر قم
حجت االسالم رفیعی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مساله حجاب در شهر قم
افزود :خیابانها ،کاسبان و بازار این شهر باید بهتر از سایر شهرها باشد.
وی ادامه داد :عدهای عامدانه میخواهند شهر قم را به هم بریزند و در این زمینه
اقداماتی انجام میدهند که باید در مقابل این اقدامات هشیار بود.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد :در روایت آمده است که یکی از سعادتهای مرد
این است که نخستین فرزندش دختر باشد و حتی برخی گفتهاند که مقصود از باقیات
الصالحاتداشتنفرزنددختراست.
وی گفت :خداوند برای دخترانی که والدینشان مشرک بوده و آنها را زنده به گور
میکردند ،در قرآن آورده است که به چه گناهی کشته میشوند و چرا آنها را زنده به
گور میکنند که این سخنان نشانه رأفت اسالم نسبت به دختران است.
حجت االسالم رفیعی با بیان اینکه در دنیای امروز ،غرب زنان و دختران ما را به ابتذال
کشیده است ،افزود :اسالم برای زن و دختر باالترین ارزش را قائل شده است ولی در
غرب زن را در ویترینها عرضه میکنند و وسیله تبلیغ کاالهایشان میباشد.
نفس دختر را دارای ثواب و حسنه برای والدین
وی در ادامه بیان کرد :در روایات ِ
دانستهاند .عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) با بیان اینکه حضرت معصومه
(س) دارای ویژگیهایی است که ایشان را از تمام اما مزادگان باالتر برده است ،افزود:
علم ،دانش و حدیث ایشان بسیار باال بود.
وی ادامه داد :هجرت حضرت معصومه (س) از مدینه برای حمایت از امام خود،
والیت پذیری حضرت و همچنین عفیفه و عابده بودن ایشان از جمله ویژگیهایی است
که نشان از جایگاه باالی حضرت معصومه (س) است.
عضومجلسخبرگانرهبری:

تئوری گردشگری از نگاه دین ارائه شود

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه باید تئوری گردشگری از نگاه دین
کشف و ارائه کنیم ،گفت :از نگاه دین ،گردشگری دارای نقشی مؤثر در ایجاد معنویت
درانسان دارد.
به گزارش مرکز تحقیقات اسالمی مجلس ،آیت الله احمد مبلغی در مراسمی تحت
عنوان " واکاوی توریسم دینی در تراث فقهی شیعه" خاطرنشان کرد :نقش گردشگری
در انسان ،ایجاد استعداد در او جهت نیل به یکی از سه وضعیت "تجلی"" ،عبرت" ،و
"دعا" است.
وی افزود :حوزه علمیه باید معنای تجلی را که در ادبیات دینی قرآنی و روایی به صورت
صریح و مکرر محل توجه قرار گرفته است را تبیین و ابعاد آن را برای مردم روشن کند تا
هم رابطه یقین بخش قلبی برای مردم از این رهگذر حاصل شود و هم ،با آشکار شدن
ابعاد آن ،این مقوله احیانا مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس با بیان اینکه نقش گردشگری اقتضائی است،
گفت :از آنجا که انسان با تغییر شرایط جغرافیایی و مکانی "فرصت استعداد دریافت" او
افزایش پیدا می کند ،گردشگری زمینههای توجه انسان به خداوند را ایجاد و یا تقویت
می نماید ،به همین دلیل از نظر منطق دینی "ذکر الله" در پهنای "ارض الله" قابل
تحققاست.
مبلغی افزود :این نقش ،علت تامه نیست ،بلکه اقتضائی است یعنی در صورت
فقدان موانع می تواند تاثیر بگذارد ،بر این اساس ،نقش معنویت ساز گردشگری به
دلیل رخداد گناهان ،تضعیف و یا حتی منتفی میشود.
وی تاکید کرد :آگاهانه سازی توجه به نقش گردشگری در معنویت ،توان و قدرت
نقش آن را افزایش میدهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس با اشاره به نقش گردشگری در تجلی گفت:
از آنجا که تجلی پروردگاردر فراخنای زمین (ارض الله الواسعة) قابل تحقق است،
گردشگری میتواند ،خاستگاه تجلی خداوند برای بندگان باشد ،به همین جهت یکی
از انواع تجلی" ،تجلی خداوند در خلق برای خلق" است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عبرت آموزی یکی از نتایج مترتب بر
گردشگری است ،گفت :البته عبرت الیههای مختلفی دارد و باید کوشید الیههای
عمیق تر عبرت در گردشگری صورت بگیرد.
وی ادامه داد :از کلمات و سیره امام علی (ع) استفاده می شود که آن حضرت می
کوشید تا از آثار گذشتگان عبرت های دقیق تر ،فکری تر و عمیق تری به عمل بیاید.
مبلغی همچنین گفت :گردشگری نقش مهمی در برانگیختن درون و قلب انسان به
سمت دعا در پیشگاه خداوند ایفا مینماید و آن در اماکن ویژه دینی و مشاهد مشرفه
تحقق به صورت انبوه دارد و زمینه دعا و توسل فراهم میشود.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم اعالم کرد:

انجام  ۶۸۹مورد بازرسی بر بازار
کاالهای اولویتدار

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت ۶۸۹ :مورد بازرسی طی
هفته آخر خردادماه سالجاری در قم بر بازار کاالهای اولویتدار و نحوه توزیع آنها
انجامشد.
محمود سیجانی اظهارداشت  :بر اساس برنامههای ابالغی ،تمرکز بازرسیها بر
کاالهای اولویتدار و نظارت جدی بر فرآیند تامین و توزیع آنها در طول هفته ،در
دستور کار بازرسان سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم قرارگرفته است.
وی افزود :درهمین رابطه بازرسان این سازمان بر نحوه تامین و توزیع کاالهای اولویت
داردهمچونلوازمخانگیشاملیخچال،یخچالفریزر ،تلویزیونوماشینلباسشویی،
برنج ،شکر ،نهادهای دامی و الستیک در بازار قم اقدام کردند.
وی ادامه داد :در جریان  ۶۸۹مورد بازرسی از نحوه تامین و توزیع کاالهای اولویتدار
در بازار استان ۱۶ ،پرونده تخلف به ارزش  ۱۵۳میلیون ریال کشف و برای رسیدگی به
مراجع قانونی ارجاع داده شد .سیجانی گفت :روند نظارت بر تامین و توزیع کاالهای
اولویتدار در بازار قم  ،طی هفتههای آینده نیز ادامه مییابد و مردم میتوانند گزارش
خود از تخلف واحدهای عرضهکننده این کاالها را برای رسیدگی به شماره ۱۲۴اطالع
دهند .وی افزود  :در همین راستا برای مدیریت بهتر بازار قم ،تامین و توزیع به هنگام
کاالهای اولویتدار بهمنظور تسهیل و تسریع دسترسی مردم به کاالی موردنیاز خود
باقیمت قابلقبول ،دنبال میشود .وی با اشاره به اینکه بازرسان سازمان صنعت،
معدن و تجارت پروندههای تخلفات صنفی تشکیلشده را به تعزیرات حکومتی ارسال
میکنند ،ادامه داد  :تصمیمگیری در خصوص نحوه عرضه کاالهای احتکار شده
مکشوفه برعهده مراجع قانونی است .درمجموع۳۵هزار و ۲۷۶واحد صنفی مجوزدار
در استان قم فعالیت میکند که ۲۱هزار و  ۲۲مورد آن توزیعی و خدماتی و ۱۴هزار و
 ۲۵۴مورد آن واحد تولیدی و فنی است.

افتتاح و کلنگ زنی 889پروژه تا پایان سال

شهردار قم گفت :نزدیک به  889پروژه را تا پایان سال بهره برداری و کلنگ زنی
می کنیم که شادابی و توسعه شهر را محقق خواهد کرد و 110مورد از این پروژه ها
با اعتبار بیش از 8600میلیارد ریال در دهه کرامت افتتاح یا آغاز میشود.
سیدمرتضی سقائیاننژاد عصر دیروز در آیین تقدیر از عوامل جهادی و پرسنل
فعال شهرداری قم در مقابله با بحران ویروس کرونا و افتتاح ،بهرهبرداری و آغاز
عملیات اجرایی  110پروژه عمرانی ،خدماتی ،فرهنگی ،ترافیکی ،فناوری،
سرمایه گذاری ،فضای سبز و زیباسازی شهرداری قم با اعتباری بالغ بر 8600
میلیارد ریال که در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار شد ،با اشاره به بسیج
تمام کشور برای دوری مردم از آثار ویروس منحوس کرونا اظهار کرد :در همین
حین سه مرتبه در قم وقوع سیل داشتیم در عین اینکه سال جدید آغاز شده و
نیمه شعبان نیز در پیش بود.
وی با تاکید بر اینکه با تمام این مسائل شهر موجودی زنده است و شهرداری
همواره امور مرتبط با نظافت ،حمل و نقل ،فضای سبز و ...را پیگیری کرده و
انجام میداد تصریح کرد :همچنین هیچ یک از این مشکالت موجب نشد که
پروژههای عمرانی تعطیل شود .شهردار قم اذعان کرد :نه تحریم ،نه کرونا و نه
حوادث طبیعی ما را متوقف از این نکرده که به خادمی خود برای مردمی شریف
قم ادامه دهیم .وی با تاکید بر اینکه سه سال است که تالش می کنیم دهه کرامت
را آن طور که میتوانیم به صورت کریمانه در قم برگزار کنیم اظهار کرد :به همین
خاطر پروژه ها را به چهار فاز تقسیم کردیم و بخشی را در دهه کرامت ،بخشی در
هفته دولت ،بخشی در هفته دفاع مقدس و بخشی را در دهه فجر افتتاح میکنیم.
شهردار قم گفت :نزدیک به  889پروژه را تا پایان سال بهره برداری و کلنگ زنی
می کنیم که شادابی و توسعه شهر را محقق خواهد کرد و 110مورد از این پروژه ها
با اعتبار بیش از 8600میلیارد ریال در دهه کرامت افتتاح یا آغاز میشود.
وی با اشاره به اقدامات گسترده شهرداری در ایام شیوع گسترده کرونا گفت:
با همکاری نهادهای مختلف خدمات صورت گرفت و یکی از انها حضور بیش از
 200نفر از طالب در بهشت معصومه برای تغسیل شرعی و بهداشتی متوفیان
کرونا بود .شهردار قم بیان کرد :با تمام مشکالت و مخالفتها در بهشت معصومه
سایت ویژهای برای تغسیل متوفیان کرونا آماده شد و امر شرعی تغسیل اموات با
همکاری طالب صورت گرفت و به الگویی برای تمام کشور تبدیل شد.
نخست مترو قم تا پایان امسال افتتاح میشود
وی با اشاره به پروژه هایی که در سال  99به بهره برداری می رسد گفت:
پروژههایی در  6ماهه نخست سال افتتاح می شود که باالی  2هزار میلیارد تومان
برایآنهاهزینهشدهکهشاملشهربازیغدیروعلوی،تلهسیژبوستانعلوی،باغ
پرندگان،سولههایبحرانمنطقههشت،بوستانکوثر،تابلیهبلوارکارگر،بوستان
خضرنبی ،بوستان زائر ،بوستان یک و هفت منطقه هشت ،فاز سوم بلوار روحانی،
تقاطع ولیعصر ،تقاطع بلوار فردوسی و بلوار پیامبر اعظم ،پیاده راه ارم ،ساختمان
اداری مناطق دو و سه ،خیابان شهیدان برقعی و ...است.
سقائیان نژاد بیان کرد :پروژه های رمپ Dپل 9دی ،تقاطع جعفریه و کمربندی
امام علی ،تابلیه نیروی هوایی ،سولههای ورزشی مناطق دو ،سه ،چهار و پنج ،فاز
اول مترو قم با  3ایستگاه نیز در نیمه دوم امسال به بهره برداری می رسد.
وی با اذعان به اینکه  350دستگاه اتوبوس به صورت جدید و اورهال شده که
می تواند ظرفیت  6سال آینده را تامین کند تا پایان سال وارد مدار استفاده مردم
خواهد شد خاطرنشان کرد :توزیع آسفالت معابر برای امسال را بیش از 250هزار
تن پیش بینی کردیم که قیر موردنیاز آن خریداری شده و تاکنون  40هزار تن
توزیع آسفالت صورت گرفته است .شهردار قم تصریح کرد :با وحدت کلمه ای
که بین مدیران بخش های مختلف و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی
وجود دارد امیدواریم بتوانیم این پروژه ها را افتتاح کرده و قم را به شان و جایگاه
مطلوبشبرسانیم.
امیرآبادی نماینده مردم قم :
مدیران شهری اجازه ندادند چرخ توسعه قم متوقف شوند
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت :با وجود تمام
محدودیت های مالی کشور مدیران شهری در قم اجازه ندادند چرخ توسعه قم
متوقف شوند .احمد امیرآبادی فراهانی تقدیر از زحمات و تالش های مجموعه
مدیریت شهری اظهار کرد :با وجود تمام محدودیت های مالی کشور مدیران
شهری در قم اجازه ندادند چرخ توسعه قم متوقف شوند.
وی با بیان اینکه از اسفندماه  98دنیا و ملت ما دچار سختیهایی در خصوص
ورود ویروس منحوس کرونا شدند تصریح کرد :با وجود تمام سختیها و مشکالت
و خطراتی که به وجود آمد اتفاقات خیلی خوبی هم افتاد و نمایش قدرت ،عشق
ورزی ،وحدت و همدلی تبلور پیدا کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی بیان کرد :با وجود تمام سختی
هایی که در پی تحریم های ظالمانه دولت آمریکا داریم ملت ایران از این امتحان
بزرگ الهی سربلند بیرون آمد اما بسیاری از کشورهای توسعه یافته و غنی از منابع

مالی دچار سختی و مشکالت بسیار بیشتری نسبت به ملت ایران هستند و نمی
توانند مدیریت کنند .وی با اذعان به اینکه گروههای جهادی ،مردمی ،طالب
و ...در کنار دولت نمایش قدرت زیبایی در مقابله با کرونا داشتند گفت :کارهای
بزرگی در زمینه تدفین و تغسیل متوفیان و رعایت اصول شرعی صورت گرفت و در
بیمارستان ها بسیار قدرتمندانه خدمت به مردم در اولویت قرار گرفت و طالب نیز
به صورت جهادی و مخلصانه به کمک بیماران و کادر درمانی شتافتند.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به کمکهای مردمی برای رفع مشکالت معیشتی
مردمدرایامشیوعکروناتصریحکرد:باوجودتمامجلوههایشکوهمندخدمتبه
مردم در قم ،بیمهری نیز به مردم قم در روزهای اول شیوع کرونا صورت گرفت که
بخشی از آن نیز جزو نقشه دشمنان بود و اعالم شد که قم مرکز شروع کرونا بوده
اما با همت مردم این توطئه خنثی شد و قم به نمونه مقابله با کرونا در عرصههای
مختلفتبدیلشد.
وی با بیان اینکه قم به عنوان مرکزی بود که کرونا را شناسایی کرد افزود :در
همان روزها دو سه استان درگیر بودند اما اعالم نمیکردند و قم این شجاعت را
داشت که چنین مسالهای را اعالم کند و قصد داشتند از این فرصت توطئهای
علیه قم بسازند کههوشمندانهبا این توطئه مقابلهشد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) :
خدمتمدیریتشهریبهمردم،پایاهلبیت(ع)ونظامنوشتهمیشود
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) نیز در این مراسم گفت :همواره
نفوذی ها در دوران انقالب اسالمی جنایت های خود را برای آسیب زدن به نظام
اسالمی برنامه ریزی کردند .مقابله با جریان نفوذ کیاست و هوشمندی مسووالن
ما را می طلبد .آیت الله سیدمحمد سعیدی با بیان اینکه دهه کرامت فرصتی
برای گرامیداشت و بزرگداشت ائمه معصومین(ع) است اظهار کرد :بزرگداشت
این دهه و مزین شدن این مراسم به افتتاح و کلنگ زنی  110پروژه عمرانی نشان
از این است که تمام کارهای ما با والیت و اهل بیت(ع) عجین شده است.
وی با بیان اینکه خدماتی که در دوران کرونا صورت گرفت و اقدامات گسترده
شهرداریبهپایاهلبیت(ع)ونظامنوشتهمیشودضمنگرامیداشتهفتهقوه
قضائیه گفت :شهدای قوه قضائیه به دست نفوذی ها به شهادت رسیدند و کار به
جایی رسید که می خواستند کیف ترور را وارد جلسه بزرگان کشور کنند و با درست
کاری نیروهای حفاظت از یک حادثه بزرگ جلوگیری شد .امام جمعه قم گفت:
همواره نفوذی ها در دوران انقالب اسالمی جنایت های خود را برای آسیب زدن
به نظام اسالمی برنامه ریزی کردند .مقابله با جریان نفوذ کیاست و هوشمندی
مسووالن ما را می طلبد .وی با تاکید بر اینکه یکی از محل هایی که مورد طمع
دشمنان بوده و هست قوه قضائیه بوده که امروز با حضور مرد بزرگی همچون آیت
الله رئیسی با قدرت با دشمنان و نفوذی ها مقابله می کند افزود :امیدواریم در پناه
حضرت ولیعصر(عج) و تحت رهبری آیت الله العظمی امام خامنهای بتوانیم به
حکومتمقدسحضرتمهدی(عج)برسیم.آیتاللهسعیدیبابیاناینکهتالش
برای تثبیت والیت یکی از وظایف اصلی ما است گفت :انتخاب چنین روزی برای
افتتاح خدماتی گسترده برای مردم تصادفی نیست و انتخاب مبارکی برای تثبیت
والیت صورت گرفته است .وی با اذعان به اینکه تثبیت والیت یکی از فرازهای مهم
زندگی حضرت فاطمه معصومه(س) است گفت :در تاریخ اسالم زنان زیادی برای
تثبیت والیت خود را فدا کردند؛ منشا تمام فتنه هایی که علیه ائمه معصومین(ع)
صورت گرفت قدرت طلبی و مال اندوزی بود.
امام جمعه قم اذعان کرد :امروز شاهدیم در دستگاه قضائی افرادی را به جرم
دست اندازی به مال مردم و بیت المال محاکمه می شوند و نمی دانم چطور این
افراد می خواهند جواب خانواده و مردم و امام زمان(عج) را بدهند.

تبعات گرانی مسکن و تاثیر آن بر مستاجران ؛

رنجاجارهنشینیوپایانخوشنشینی

گزارش از :فاطمه دهقان نیری

زمانی نه چنان دور ،بیان این جمله به مستاجر که
«انشالله همین خانه را بخری» نقل زبان ها بود و
آرزویی دست یافتنی اما امروزه نه تنها خنده تلخی بر
لبان مستاجران مینشاند بلکه جوابی جز «دعا کن
اجاره همین را بتوانم بدهم» ندارد.
نگاهیبهبرگههایچسبیدهبهشیشهبنگاهمسکن
می اندازد و سری تکان می دهد و از سر ناامیدی وارد
بنگاه می شود .در پاسخ به پرسش صاحب بنگاه که
میزان پرداخت ودیعه و اجاره را می خواهد بداند،
زبانش بند می آید و با خجالت آن را می گوید.
از نگاه بنگاه دار جوابش را می گیرد و می فهمد با
این میزان اندوخته ،نه تنها بودجه پرداخت را ندارد
بلکه باید محله و منطقه زندگی را هم تغییر دهد بلکه
بتواند با متراژی کمتر جایی برای سکنی پیدا کند.
تمام این موارد از یکسو ،شرمساری جلوی زن و بچه از
سویی دیگر دلش را آتش می زند؛ «به آنها چه بگویم که
سال گذشته وعده خرید خانه را داده بودم».
این نه قصه است و نه روایت ،بلکه تراژدی واقعی
زندگی جمع کثیری از افراد جامعه است که در سایه
شیوع کرونا و افزایش ناگهانی مسکن این روزها ،رویا
و قدرت خرید مسکن را از آنان گرفته شده است.
مستاجرانی که به ناچار به شرایط رهن و اجاره تن
می دهند و طال و هر آنچه قابل فروش است را به
حراج می گذارند تا بلکه بتوانند یکسال دیگر سرپناه
داشته باشند .اجاره نشین هایی که براساس گزارش
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،حدود  ۳۰درصد
جمعیت ایران هستند که این نسبت در استان تهران
بیش از  ۵۱درصد و در شهر تهران حدود  ۴۴درصد
است و در سالهای اخیر بهدلیل جهشهای چندباره
در قیمت مسکن و فقدان هر نوع برنامه حمایتی از
مستاجران و کنترل اجارهبها ،تاثیر هزینه مسکن بر
سفرهمستاجرانتاثیرشگرفیگذاشتهاست.
شهال کاظمی پور در گفت وگویی به تشریح تبعات
گرانی مسکنو تاثیر آنبر مستاجران پرداختو گفت:
یکی از پیامدهای روانی  -اجتماعی افزایش اجاره بها،
افزایش استرس و نگرانی سرپرست خانوار نسبت به

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم:

قم قابلیت تبدیل به یک هاب حمل و نقل
بین المللی را دارد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم میزان ورودیهای کاال در قم را
هفت برابر میانگین کشوری اعالم کرد و گفت :این استان قابلیت تبدیل به یک هاب
حمل و نقل بین المللی را دارد.
در سفر یکروزه مدیران کل دفاتر حمل و نقل کاال و امور سرمایه گذاری سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای به قم ،مشکالت و راهکارهای اجرایی طرح احداث
پایانه بار قم مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسهای که به همین منظور و در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استانقمتشکیلشد،حمیدرضاشهرکیمدیرکلدفترسرمایهگذاریونظارتبربهره
برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در سخنانی ضمن تأکید بر ملحوظ
داشتن افقهای بلند مدت در طرح احداث پایانه بار در قم ،اظهار داشت :باید تعریفی
جامع و نگاهی منعطف بر پایه مدل مدیریتی معین (اعم از سرمایه گذاری و اجرا) در
احداث پایانه بار قم در دستور کار قرار گیرد .وی تصریح کرد :بی تردید هرطرحی که در
احداث پایانه بار قم لحاظ شود باید متناسب با دغدغههای استان باشد.
تأکید بر احداث پایانه بار با رویکرد مبتنی بر فناوری اطالعات
وی افزود :دیدگاه حمل و نقلی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ،احداث پایانه
بار با رویکرد مبتنی بر فن آوری اطالعات ( )ITاست که باید این مهم در طراحی و اجرا
اعمالشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم نیز در این جلسه طی سخنانی
ضمن تشکر از حضور مدیران ستادی سازمان متبوع و دیگر مدعوین در این جلسه
اظهارداشت:فارغازهرگونهتعلقاتخاطراستانیبایداذعانکردکهقمقابلیتتبدیل
به یک هاب حمل ونقل بین المللی را دارا میباشد.
محمدحسنکلهریتصریحکرد:دستیابیبهاینافق،باتوجهبهموقعیتویژهاستان
و محورهای مواصالتی آن (اعم از جادهای و ریلی) که کریدور ارتباطی  ۱۷استان با
مرکز کشور است و میزان ورودیهای کاال در آن (در مقیاس تن بر کیلومتر) ،هفت برابر
میانگین کشوری میباشد امکان پذیر است .شایان ذکر است پس از سالها ،طرح
معطله احداث پایانه بار قم در زمینی به مساحت  ۲۷هکتار واقع در محور قدیم قم -
تهران ،از نیمه دوم سال گذشته فعال و عملیات دیوارکشی آن انجام شد.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم :

استفاده از ماسک در کتابخانه های قم
الزامیاست

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی قم ،با اشاره به بازگشایی کتابخانههای
استان از ابتدای تیرماه برای استفاده عموم گفت :اجرای پروتکلهای بهداشتی از
جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری در کتابخانههای قم الزامی است.
سجاد عمرانی افزود :اساس پروتکلهای بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا،
رعایت دقیق توصیه های بهداشتی درکتابخانههای استان در دستور کار است و در این
زمینه بازرسیهای مستمری در حال انجام است و در صورتی مشاهده رعایت نکردن
مسائل بهداشتی تذکرت الزم داده میشود.
وی با اشاره به ایجاد قفسه و اتاق قرنطینه برای کتابهای مرجوعی در کتابخانههای
استان ادامه داد :امانت گرفتن کتاب از کتابخانهها به روال سابق درآمدهاست با این
تفاوت که کتابهای مطالعه شده که برگردانده میشود باید در قفسه و یا اتاق قرنطینه
به مدت  ۲۴ساعت نگهداری شده و پس از ضدعفونی شدن برای استفاده مجدد به
قفسههایکتابخانهافزودهشوند.
عمرانیباتاکیدبرآمادگیکتابخانههایاستانبرایحضورمراجعهکنندگانورعایت
کاملمسائلبهداشتیبیانکرد:براساسمطالعاتعلمیانجامشدهمیزانماندگاری
ویروس کرونا بر روی سطوح کاغذی  ۳ساعت است ولی با این وجود برای صیانت از
سالمت کتابداران و اعضای کتابخانه ها ،تمام کتابها که توسط اعضا مطالعه و پس
آورده میشود ۲۴ ،ساعت در قرنطینه نگهداری و پس از ضدعفونی در اختیار عضو
دیگر کتابخانه قرار می گیرد به همین دلیل در این زمینه هیچگونه نگرانی برای انتقال
ویروس از طریق کتاب امانی وجود ندارد.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی قم ،افزود :مخزن کتابها که پیش از
این باز و در دسترس تمام مراجعه کنندگان بود برای رعایت پروتکل های بهداشتی
این مخازن بسته شدهاست ضمن اینکه کتابخانهها ملزم هستند که تنها از  ۵۰درصد
ظرفیت سالنهای مطالعه خود استفاده کنند تا فاصله گذاری اجتماعی در این
مکانها به خوبی اجرا شود .عمرانی ادامه داد :برای جلوگیری از مبتال شدن کتابداران
به بیماری کرونا،مسایل بهداشتی ویژه ای از جمله استفاده از حائلهای پالستیکی
برای میز امانت ،ملزم شدن استفاده کتابداران از ماسک و همچنین ضدعفونی کردن
مستمرکتابخانههابرنامهریزیشدهاست.
ویبااشارهبهتعطیلی ۴ماههکتابخانههایاستانبهدلیلشیوعکروناگفت:جریمه
دیرکرد کتابها از اسفندماه  ۹۸تا خرداد  ۹۹بخشیده شده ،امانت کتاب از دو هفته به
یک ماه افزایش یافته است و همچنین عضویت اعضای کتابخانهها که تاریخ کارت آنها
در این ایام به پایان رسیده تا  ۴ماه تمدید شدهاست.
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی قم ،ادامه داد :با وجود فعال شدن
مجدد کتابخانههای استان با ابالغ ستاد مرکزی مبارزه با کرونا و نهاد کتابخانههای
کشور،همچنین بخش کتابهای مرجع ،نشریات و همچنینکوک و نوجوان تعطیل
است ولی خانوادهها میتوانند برای کودک و نوجوان خود از کتاب دار بخش کودک و
نوجوانکتابامانتبگیرند.
وی گفت :به منظور جلوگیری از تجمع افراد در سالن های مطالعه کتاب در کتابخانه
های کشور ،نرم افزار مدیرت نوبت دهی برای استفاده از این سالن ها توسط اداره کل
فناوری اطالعات نهاد کتابخانه های کشور در حال راه اندازی است که با استفاده از
این سامانه امکان استفاده برابر اعضا از محیط سالن های مطالعه و همچنین رعایت
فاصلهگذاریاجتماعیفراهممیشود.
عمرانی ساعت فعالیت کتابخانه های استان را از ساعت  ۸تا  ۱۸اعالم کرد و افزود:
بسیاریازخدماتکتابخانههاازجملهعضویتدرکتابخانههاوهمچنینتمدیدزمان
کتاب های امانی بدون حضور افراد و از طریق سامانه هیا تعریف شده و تماس تلفنی نیز
امکان پذیر شده است.قم دارای ۲۳کتابخانه عمومی و تخصصی میباشد.
مدیرکل انتقال خون استان قم:

 ۵۱بهبودیافته کرونا در قم پالسمای خود
را اهدا کردند

جابجایی مدرسه فرزندان و محل کار است که ترافیک
و آلودگی زیست محیطی هم به آن اضافه می شود.
وی تصریح کرد :این نگرانی به سایر اعضای خانواده
هم منتقل می شود به این معنا که وقتی برنامه ریزی
زندگی یکباره با افزایش اجاره بها به هم می ریزد،
الجرم سقف خورد و خوراک و رفاه خانواده کوتاه می
شود تا امکان پرداخت اجاره بها فراهم شود کوتاه
شدن سقف رفاه خانواده ،به کاهش سطح بهداشت،
تغذیه ،تحصیل فرزندان و موارد رفاهی دیگر منجر می
شود و اختالفات زناشویی را دامن می زند که خود افت
کیفیت زندگی و ایجاد انواع بیماری ها و استرس ها
به دنبال خواهد داشت .وی ادامه داد :کمرنگ شدن
عدالت اجتماعی ،نابرابری توزیع درآمد و افزایش خط
فقر ناهنجاری هایی است که متعاقب خود تضعیف
وضعیت اقتصادی قشر فقیر جامعه و تقویت قشر
باالی جامعه را به همراه دارد .فاصله طبقاتی روز به
روز بیشتر می شود علیرغم اینکه همواره برنامه ها بر
برابری اجتماعی و تالش برای کاهش میزان فقر در
جامعه چیده شده است.
اینجامعهشناس،ابتالبهکرونادرمیانافرادجامعه
را مثال زد و گفت :در بحث کرونا هم شاهد هستیم
افرادی که سطح رفاه بهتری دارند کمتر مبتال شده
و افرادی که نیاز مالی داشته و مجبور به حضور در

صحنههایکارواقتصادبودندبیشترگرفتارشدهاند.
کاظمی پور در بخشی دیگر از این گفت وگو ،با انتقاد
از اینکه این افزایش ناگهانی همواره پیش آمده و دیگر
نمی توان انگ غافلگیری به آن زد ،گفت :افزایش
اجاره بها اگر ناگهانی و در کوتاه مدت اتفاق می
افتاد ،می توان گفت غافلگیر کننده بود اما وقتی در
چند سال این تکرار می شود دیگر غافلگیری مطرح
نیست و بحث عدم نظارت معنا پیدا می کند .وی
یادآور شد :عواقب این امر ناخوشایند ،افزایش مسایل
اجتماعی ،کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
است که به فقر بیشتر آحاد جامعه دامن می زند زیرا
کسی که اجاره نشین است از توده نیمه پایین جامعه
است که وسع کمی دارد و خود را به آب و آتش می زند
تا سرپناهی داشته باشد .اما وقتی با سونامی قیمت
ها مواجه می شود کاخ آمال خود را خراب شده می
بیند و دیگر اعتمادی به بهبودی ندارد .این استاد
دانشگاه نسبت به افزایش فاصله طبقاتی و کاهش
اعتماد عمومی به مسئوالن هشدار داد و یادآور شد:
چطور یک کاال قیمت و بها دارد اما مسکن در این سال
ها نتوانسته به خود قیمت و روند رو به رشد مشخص
ببیند؟ مگر اینکه دست های پشت این ماجرا باشد که
فقطبهمنافعخودمیاندیشدومانعازتصمیمگیریو
تصمیم سازی مسوالن برای رفع این معضل می شود.

مدیرکل انتقال خون استان قم با اشاره به اثربخشی پالسمای خون بهبودیافتگان
کرونا در درمان بیماران مبتال به این بیماری ،ضمن درخواست از بهبودیافتگان کویید
 ۱۹برای اهدای پالسمای خود گفت :تاکنون  ۵۱بهبودیافته کرونا در این استان
پالسمای خود را اهدا کردند.
مرتضی نوریان اظهار داشت :از همه بیماران بهبودیافته مبتال به کویید ۱۹که در
بیمارستانبستریبودهورونددرمانآنهاپایانیافتهاست،درخواستداریمبهشکرانه
این سالمتی ،برای کمک به سایر مبتالیان پالسمای خود را اهدا کنند.
وی بابیان اینکه مرکز انتقال خون روحالله قم برای دریافت پالسمای خون بیماران
بهبودیافته کرونا در نظر گرفتهشده است گفت :تمام بیماران بهبودیافته بین ۱۸تا۶۰
سال و همچنین بانوانی که سابقه بارداری ندارند ،میتوانند با به همراه داشتن کارت
ملی برای اهدای پالسمای خون به مرکز انتقال خون روحالله قم مراجعه نمایند.
مدیرکل انتقال خون قم افزود :با توجه به اینکه برخی پیشبینیها از شیوع دوباره
اینبیماریدرفصلپاییزخبرمیدهد،ضروریاستتاذخایرپالسمایبهبودیافتگان
کرونا که حاوی پادتنهای ضد این ویروس است ،افزایش یابد.
وی ادامه داد :برخالف واحدهای خون اهدایی که امکان نگهداری آن تنها تا چند
روز بیشتر وجود ندارد ،پالسما را میتوان تا ۲سال در دمای منفی ۴۰درجه سانتیگراد
نگهداریکرد.
طرح پالسما درمانی با استفاده از پالسمای بهبودیافتگان ،یکی از روشهای مداوای
بیماران کرونایی است که با کمک سازمان انتقال خون کشور در استانهای مختلف
ازجمله قم درحال انجام است.
نتایج اولیه تحقیقات پالسما درمانی در کشور نشان میدهد که با اجرای این روش
 ۴۰درصدمرگومیربیمارانبدحال کروناییکاهشیافته است.
در شهر قم  ۲مرکز انتقال خون واقع در میدان روحالله و بلوار  ۱۵خرداد وجود دارد.
عالوه بر بیماران نیاز به عمل جراحی و مجروحهای ناشی از تصادفها ،بیش از یک
هزار بیمار دیالیزی و حدود  ۲۰۰بیمار تاالسمی در قم وجود دارند که نیازمند دریافت
مستمرخونهستند.

اقتصادی5
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روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت؛

شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و گذرا است

رییس جمهوری با بیان این که بازگشت درآمدهای ارزی به کشور ،بازار ارز را
متعادل خواهد کرد ،گفت :شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و گذرا بوده و ریشه و
دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید تعادل به بازار ارز برگردد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روزسه شنبه در چهل و ششمین
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،گفت :آنچه امروز دولت بدنبال آن است،
هدایت نقدینگی بر اساس سیاستهای پایدار در جهت تقویت تولید و پایه های
اقتصادمولداست.
رییس جمهوری تاکید کرد :برنامه اجرایی این سیاست به طور منسجم آغاز شده
است و موضوعاتی نظیر فعال کردن بورس برای عرضه منطقی سهام یا فعال کردن
معادنی که عده ای مالکیت آن را در طی سال های گذشته در اختیار گرفته اند ،اما
هیچفعالیتاقتصادیندارند،پیگیریمیشود.

وی افزود :فروش اوراق به صورت کامال اقتصادی و باصرفه به مردم و از آن مهمتر
فروش اموال و زمین های دولتی برای ساخت مسکن از دیگر اقدامات مهم دولت
برای تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است تا بتواند نقدینگی کشور را به سمت یک
اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.
روحانی تشکیل «بورس امالک» را نیز از جمله اقدماتی برشمرد که موجب
تشویق و حمایت از سرمایهگذاری و تولید مسکن در سطح گسترده از طریق تامین
زمین و تسهیالت مالی الزم خواهد شد.
رییس جمهوری در ادامه تاکید کرد :دولت با جدیت سیاستهای پولی خود را
اعم از کنترل نقدینگی و تورم و همچنین مدیریت بازارهای مالی و بویژه قیمت ارز،
دنبالمیکند.
روحانی با بیان اینکه مردم شریف ایران شرایط کشور و مشکالتی که ناخواسته

رئیساتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانمبلمان:

صادرات مبلمان نزدیک به ۳برابر شد

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا به این صنعت را بالغ بر
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان عنوان کرد و از افزایش بیش از  ۱۷۷درصدی صادرات انواع مبلمان در سال گذشته خبر داد.
حسن احمدیان افزایش حدود  ۴۰درصدی صادرات انواع مبلمان در سال  ۱۳۹۸نسبت به سال قبلش خبر داد و گفت:
در سال  ۱۳۹۸صادرات این صنعت به حدود  ۷۵میلیون دالر رسیده است که  ۵۲میلیون دالر مربوط به مبلمان خانگی و
 ۲۳میلیون دالر از آن مربوط به مبلمان اداری است .این درحالی است که صادرات انواع مبلمان در سال  ۱۳۹۷حدود ۲۷
میلیون دالر بوده است.
ویبابیاناینکهکشورهایهمسایه،هدفاصلیصادراتمبلمانایرانهستند،تصریحکرد:هرچندانتقالارزازکشورهای
همسایه به سختی انجام میشود ،اما به واسطه روابط خوب و فاصله نزدیک ایران با آنها ،این کشورها در دوره تحریم کمترین
دردسر را برای صادرات داشتند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با اشاره به کاهش صادرات صنعت مبلمان مانند سایر صنایع
در پی شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها ،گفت :عالوه بر این کاهش مصرف در پی شیوع ویروس کرونا هم در کاهش
صادراتتاثیرگذاربود.
وی در ادامه ضمن ابراز نارضایتی نسبت به قرار نگرفتن صنعت مبلمان جزو صنایع آسیب پذیر از شیوع کرونا ،تصریح کرد:
این در حالی است که در پی شیوع ویروس کرونا خریدهای شب عید در این بخش تعطیل شد و بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان
آسیب دید ،اما مشمول دریافت تسهیالت نشد و توجه به صنایع دیگر بیشتر بود.

مانع پیشبرد برنامههای اقتصادی کشور شده است را درک می کنند ،گفت:
اطمینان دارم با همراهی یکدیگر از این شرایط سخت و ناخواسته عبور خواهیم
کرد.
روحانی با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده دلیل و ریشه
بنیادیاقتصادیندارد،افزود:برخیتحرکاتوعملیاتروانیدرعرصهبینالمللی
علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی در بین مردم از عوامل اصلی
آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است.
رییس جمهوری با بیان اینکه مسوالن اقتصادی کشور بویژه دست اندرکاران
اصلی بازارهای مالی باید با قوت و جدیت اجرای سیاستها و برنامههای تصویب
شده برای کنترل و مدیریت این بازار را در دستور کار داشته باشند ،گفت :همه باید
تالش کنیم تا مانع از ایجاد بار روانی تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت سایر اقالم
و کاالها شویم و مراقبت کنیم که نوسانات کوتاه مدت و گذرای ارز کنترل شود.
روحانی با بیان اینکه همه دستگاه های نظارتی و انتظامی در کنار بانک مرکزی
و با همکاری موثر خود مانع از برخی فعالیت های سودجویانه از سوی سوداگران
شوند ،اظهار داشت :مطمئن ترین راه برای آرامش بازار ایفای تعهد صادرکنندگان
برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات
بازارها است .
رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش رسانهها در ایجاد فضای آرام در اقتصاد و
کاهش نگرانیهای مردم و بار روانی نوسانات کوتاه مدت و گذرای ارز ،گفت :کمک
دستگاههای تبلیغی و رسانه ها در کنار مساعدت نهادهای نظارتی و اقدامات در
دست اجرای بانک مرکزی ،هیجانات غیر واقعی را مهار می کند.
روحانی همچنین گزارش های واصله مبنی بر باز شدن مرزها و بازگشت وضعیت
صادرات و واردات به شرایط قبل از شیوغ کرونا را در آرامش بازار مالی و ارز موثر
خواند و افزود :افزایش صادرات و تالش های موفقیتآمیز برای بازگشت درآمدهای
ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان،
وضعیت آرام تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.
بسته حمایتی برای تنظیم بازار اجاره مسکن آماده شده است
در بخش دیگری از جسله ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  ،موضوع تنظیم بازار
مسکنبویژهبازار اجارهبها موردبحثوبررسی قرار گرفتو رییس جمهوریبا اشاره
به شرایط ناشی از محدودیتهای ایجاد شده برای مقابله با شیوع کرونا و تاثیرات آن
در فضای اقتصادی کشور و درآمد و معیشت مردم  ،گفت :سیاست دولت مساعدت
و حمایت از قشرهای کم برخوردار و آسیب دیده از این شرایط اقتصادی است و در
کنار بسته های حمایتی و ارائه تسهیالت برای کسب و کارها ،پیش نویس بسته
حمایتی برای تنظیم بازار اجاره مسکن آماده شده است که به زودی در ستاد ملی
کرونا بررسی و تصویب خواهد شد که تنگنای ایجاد شده را کاهش دهد.

معاونسازمانخصوصیسازیخبرداد:

آزادسازی باقی سهام عدالت تا یک سال آینده

معاون سازمان خصوصیسازی گفت :براساس صحبتهای انجام شده قرار است تا شورای عالی بورس در یک سال
و به صورت تدریجی اقدامات الزم برای آزادسازی باقی سهام عدالت را انجام دهد اما نحوه اجرای آن تاکنون به سازمان
خصوصیسازیابالغنشدهاست.
«حسین عالیی» درخصوص زمان آزادسازی باقی سهام عدالت اظهارداشت :تصویب پروسه آزادسازی سهام عدالت در
اختیار شورای عالی بورس است که قرار است برنامهریزیهای الزم برای آزادسازی باقی سهام را در چند مرحله در دستور
کار قرار دهد .وی اعالم کرد ،براساس صحبتهای انجام شده قرار است تا شورای عالی بورس در طی یک سال و به صورت
تدریجی اقدامات الزم برای آزادسازی باقی سهام عدالت را انجام دهد اما نحوه اجرای آن تاکنون به ما ابالغ نشده است.
عالیی خاطرنشان کرد :پرتفوی سهام عدالت از جمله سهمهای بسیار خوبی است و تاکید ما به مشموالن این سهام جهت
انتفاع از این درآمد آتی نگهداری از این سهمها است.
معاون سازمان خصوصیسازی به افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند اشاره کرد و گفت :ساز و کار روش
غیرمستقیم در حال دنبالشدن است ،پرتفویی در این زمینه به شرکت سپردهگذاری اعالم شده و این شرکت قرار است
براساس پرتفوی اعالمی افرادی که روش غیرمستقیم را اعالم کردند وارد شرکتهای سرمایهگذاری استانی شوند و از طریق
اینشرکتساماندهیشوند.
عالیی خاطرنشان کرد :شرکت سرمایهگذاری استانی قرار است تا وارد بورس شود که زمانبندی آن توسط شورای عالی
بورس اعالم خواهد شد.

تحلیل کارشناسان از تاثیر نرخ سود بانکی ۱۵درصدی روی بازارها:

برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند
تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی به  ۱۵درصد و نرخ سود
کوتاهمدت به  ۸درصد آن هم در شرایطی که نرخ تورم کشور
باالی ۴۰درصد است ،باعث خروج منابع از سیستم بانکی و
ورود آن به بازارها شده است.
همزمان با افزایش نرخ دالر در بازار ،این روزها بحث تغییر
نرخ سود بانکی میان کارشناسان داغ شده است .به باور
آنها ،با توجه به تورم  ۳۵درصدی اقتصاد ایران نرخ سود
بانکی  ۱۵درصدی ،نرخ سو بانکی حقیقی در شرایط فعلی
منفی  ۲۰درصد است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته
میشود ،حداقل  ۲۰درصد در یکسال آینده از ارزشش
کم میشود .آخرین تصمیم درباره نرخ سود بانکی به اوایل
بهار امسال برمیگردد ۳۱ .فروردین امسال طی جلسهای
مدیران عامل بانکها تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی را به
مصوبه سال  ۱۳۹۶بازگردانند ،بنابراین نرخ سود بلندمدت
یکساله  ۱۵درصد و نرخ سود سپردههای کوتاهمدت کمتر
از  ۶ماه نیز  ۸درصد اعالم شد.
تغییراتتصمیمگیریدرنرخسودبانکیچگونه
بود؟
پس از التهابات ارزی سال  ۹۷نرخ سود سپردهها به شکل
غیررسمی تا محدوده  ۱۸تا  ۲۰درصد افزایش یافته بود.
از این ُبعد میتوان گفت که با بازگشت به مصوبه گذشته و
نرخ سود  ۱۵درصد ،نرخ سود بانکی در عمل  ۳تا  ۵درصد
کاهشیافت.
البته در تیر ماه ۹۵تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی به
 ۱۵درصد کاهش یابد .این تصمیم به اجرا گذاشته شد ،اما
وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر
هم بخورد .در آن زمان ،موسسات مالی غیرمجاز برای جذب
هر چه بیشتر سپردههای مردم ،نرخ سود خود را باالتر از۱۵
درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانکها نیز
برای فرار از شکست ،مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را
افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به  ۱۵درصد عمال با
شکستمواجهشد.
دوباره ،در دوم شهریور ماه  ۱۳۹۶شورای پول و اعتبار
تصویب کرد که از  ۱۱شهریور همان سال تمامی بانکها و

نرخ سود بانکی افزایش مییابد؟

موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵
درصد و سود سپردههای کوتاه مدت را  ۱۰درصد در نظر
بگیرند .این اتفاق در حالی رقم میخورد که این بار خبری
ازموسساتمالیغیرمجازنبود.
گزارشها نشان میدهد بازگشت به تصمیم سال ،۱۳۹۵
یک تغییراتی را در حسابهای کوتاه مدت و بلندمدت
ایجاد کرد؛ به طوری که سپرده گذاران ،پولهای خود را
از حسابهای بلندمدت خارج کردند و در حسابهای
کوتاهمدت با سیالیت بیشتر قرار دادند .رفته رفته واگرایی
حسابهای کوتاه مدت از بلندمدت بیشتر شد و این نشان
دهنده آن بود که پولها در حال خروج از بانکها بودند.
سود بانکی بازارها را برهم ریخت؟
بررسی وضعیت بازارها طی سه ماه اول امسال ،حاکی
از روند رو به رشد قیمتهاست ،به طوری که نرخ دالر در
این مدت از کانال  ۱۴هزار تومان در بازار آزاد وارد کانال ۲۰
هزار تومان شده است .به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران
اقتصادی ،نرخ بهره منفی ۲۰درصد ،بازار داراییها از جمله

بورس و مسکن را باد کرد و حاال در حال به هم زدن بازار ارز
است.
سید محمد صادقالحسینی عنوان میکند :زمانی که
بانکها برای نرخ  ۱۵درصد سود بانکی تصمیم گرفتند،
گفتم این یعنی افزایش نرخ ارز .آن روز دالر  ۱۶هزار و ۲۰۰
تومان بود .به گفته وی ،ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵
درصد خطاست .سریعا باید اوراق منتشر و نرخ سود بین
بانکی به کانالی باالتر هدایت شود.
سیامک قاسمی ،اقتصاددان نیز معتقد است :با توجه به
تورم ۳۵درصدی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی ۱۵درصدی،
نرخ سو بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی  ۲۰درصد
است و این یعنی پولی که در بانک گذاشته میشود ،حداقل
 ۲۰درصد در یکسال آینده از ارزشش کم میشود.
محمدجواد رضایی ،تحلیلگر اقتصادی نیز درباره علت
رشد قیمت سکه ،ارز ،طال و سهام شرکت های بورسی،
میگوید :تصمیمگیری در تغییر و تعیین نرخ سود بانکی
آنقدر باید با حساسیت و کار کارشناسی انجام و تبعات آن
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هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد خلجستان تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون تعیین تکلیف را براساس گزارش کارشناسان و به
استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
 -1رای شماره  139960330003000020مورخه  99/3/7داود غالمی نسبت به قطعه باغ قسمتی از پالک  34فرعی از 401اصلی به مساحت 2938متر مشاع از
890000متر ششدانگ که برابر مبایعه نامه عادی از وراث نجفقلی میرزایی مالک رسمی خریداری نموده است(م الف)6308
 -2رای شماره  139960330003000021مورخه  99/3/10خانم طاهره محسنی سیف آبادی نسبت به ششدانگ قطعه باغ پالک 716فرعی از  1اصلی به مساحت

به خوبی در نظر گرفته شود که اقتصاد کشور و خانوارها را با
مشکلمواجهنکند.
به باور وی ،تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵درصد
و نرخ سود کوتاه مدت به  ۸درصد آن هم در شرایطی که نرخ
تورم کشور باالی  ۴۰درصد است ،در کوتاهمدت تصمیمی
اشتباه و غیرکارشناسانه بود؛ چرا که این موضوع باعث
خروج منابع از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای پر تنش
ارز ،طال ،سکه و بورس شده است.
نرخسودبانکیتغییرمیکند؟
اما در این شرایط ،رییسکل بانکی معتقد است که
وضعیتی که در بازار ارز به وجود آمده ،موقتی است .به گفته
عبدالناصر همتی ،تمام تالش خود را برای کنترل بازار ارز
انجام می دهیم تا تعادل به این بازار بازگردد.
بنا به تاکید او در یک برنامه تلویزیونی ،سیاستهای پولی
به نحوی برنامهریزی شده تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم
و هدفگذاری تورمی برای یک سال آینده را اعالم کردهایم
که همان  ۲۲درصد است و امیدواریم با امکاناتی که داریم
در راه تحقق آن بکوشیم .به گقته رییس کل بانک مرکزی،
در یک سال گذشته رشد نقدینگی  ۳۱درصد بوده که اگر
با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم  ۰.۶درصد زیاد شده که
این  ۰.۶درصد نمیتواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
به اعتقاد همتی ،این شوکها گذرا است و علت آن این
است که قیمت ارز در سامانه نیما مهم است که تجارت کشور
در آنجا صورت میگیرد ،میانگین قیمت ارز در سامانه نیما
زیر  ۱۶هزار تومان است و امروز نزدیک  ۱۲۰میلیون دالر
تامین ارز در نیما صورت گرفته است.
بر این اساس ،بنا به تاکید او ،میانگین یک ماه گذشته
درهم  ۴۴۰۰تومان و دالر  ۱۶هزار تومان است که نشان
میدهد این یک شوک موقتی است که برای شوکهای
موقتینمیتوانیمسیاستهایپولیراتغییردهیم.
به گفته همتی ،اگر نرخ ارزی که برای تولید استفاده
میشود دچار تغییر شود ،سیاستهای پولی را متناظر آن
تغییر میدهیم اما اکنون کنترلها انجام شده و در روزهای
آینده تعادل بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما برقرار میشود
و سعی میکنیم ثبات و تعادل را به اقتصاد بازگردانیم.

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی:

بیش از  ۲۰میلیارد دالر منابع ارزی
در خانههاست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که اقتصاد کشور
در خصوص مسائل ارزی قابل مدیریت است ،گفت :بیش از ۲۰میلیارد دالر منابع ارزی
کشوردرخانههااستکهاینبهخاطرسیاستهایگذشتهمالیبانکمرکزیمیباشد.
محمد رضا پورابراهیمی در جلسه علنی دیروز سه شنبه مجلس در ارائه گزارشی از
وضعیت اقتصادی کشور در مسائل ارزی با بیان این که منابع و مصارف ارزی دو
سرفصل موضوعات ارزی است ،گفت :عدم تعادل در منابع و مصارف ارزی باعث ایجاد
وضعیت موجود شد و این که ارز به خارج از کشور منتقل شد .عملکرد  ۱۰سال گذشته
قبل و بعد از تحریم بیانگر این است که به طور متوسط ساالنه حدود  ۸۰میلیارد دالر
منابع ارزی از درآمدهای غیر نفتی حاصل میشود که  ۴۰میلیارد دالر در طول ۱۰
سال گذشته مصارف ارزی داشتهایم .جمهوری اسالمی ایران به خاطر توانمندیهای
اقتصادی ظرفیتهای تجاری مثبتی دارد و مصارف ارزی ما نصف منابع ارزی بوده
است .حتی با تحریم  ۱۰۰درصدی درآمد نفتی در سالهای  ۹۷و  ۹۸مجلس باز
هم میزان منابع صادرات غیر نفتی جوابگوی کل نیازهای واردات کشور بوده البته که
باید واردات مدیریت شده که این اتفاق میافتد ما در جلسات کمیسیون اقتصادی در
مجلس دهم و در جلسه با سران قوا بر این موضوع تاکید داشتیم که در نهایت ممنوعیت
واردات  ۱۴۰۰قلم کاال از ۷۰۰قلم کاال تصویب شد .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :اگر ما حتی نتوانیم یک بشکه نفت صادر کنیم باز هم تراز
خارجی ما به خاطر ظرفیت درآمد غیر نفتی میتواند پاسخگوی کل واردات باشد.
وی در تبیین اقدامات الزم برای تامین منابع ارزی گفت :باید سازوکار وصول منابع
مردم ایران در کشورهای آسیایی تغییر پیدا کند بخشی از منابع ارزی متعلق به مردم در
بانکهای کره ،ژاپن ،هند و چین و برخی کشورهای عربی است دولت باید سازوکاری
برای دسترسی به این منابع داشته باشد .اخیرا آقای همتی سفری به عراق داشته،
میدانیم که حجم قابل توجهی از منابع ما در عراق بوده که باید دسترسی به این منابع
به عنوان یک اولویت دنبال شود و ما این موارد را از دولت پیگیری خواهیم کرد.
پورابراهیمی اجرای پیمانهای پولی و بانکی را ضروری خواند و توضیح داد:
پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه حداقل با کشورهای طرف مشارکت سیاسی
در منطقه ضروری است که راهکاری جهت تقویت منابع ارزی به شمار میاید دولت
همچنین باید به موضوع رمز ارزها و ارزهای دیجیتال ورود پیدا کند ،ما به بانک مرکزی
گفتیم که یکی از راهکارهای تامین منابع ارزی در کشور رمز ارزها است امکان تولید
آن در داخل وجود دارد که میتوان از طریق آن مقدار قابل توجهی از نیاز ارزی کشور
را تامین کرد در شرایطی که شاهد این اتفاق بودیم یک مرتبه وزارت نیرو تعرفهها را به
حدی باال برد که همه چیز تعطیل شد دولت باید این مسیر را هموار کند .وی تصمیم
گیری درباره رمز ارزها و تغییر نگاه درباره وضعیت بازار متشکل ارزی را ضروری خواند و
افزود :اشکاالت اساسی در بازار متشکل ارزی وجود دارد این بازار باید براساس مکانیزیم
عرضه و تقاضا باشد که نه تنها این اتفاق رخ نمیدهد که فقط با دخالت بانک مرکزی
بوده ،اخیرا شاهد تجمع تعدادی از وارد کنندگان برای تامین ارز مورد نیاز بودیم اگر قرار
بر استفاده از سامانه نیما باشد بانک مرکزی باید همه تعهدات را بپذیرد .اگر این بازار
درستمدیریتشوددیگرصادرکنندگانازکارتهایاجارهایاستفادهنمیکنندوهمه
چیز به شرایط عادی برمیگردد .پورابراهیمی با تاکید بر لزوم تغییر در سیاستهای بازار
اسکناس توضیح داد :باید موضوع تامین اسکناس برای مواردی همچون گردشگری،
سفر دانشجویی ،اعزام افراد نیازمند درمان به خارج کشور تغییر پیدا کرده و آنها ارز
مورد نیاز را از طریق درگاه الکترونیکی تامین کنند؛ کاری که بسیاری از کشورها انجام
میدهند .همچنین باید سازوکار جدیدی برای تشویق ورود منابع ارزی در منازل و
خانهها به بازار وجود داشته باشد .طبق ارزیابیها بیش از  ۲۰میلیارد دالر منابع ارزی
در منازل وجود دارد؛ دلیل آن هم سیاستهای مالی بانک مرکزی در گذشته است .آنها
منابع ارزی مردم را گرفتند اما وقتی مردم خواستند ارزشان را تحویل بگیرند با همان نرخ
قبلی به آنها دادند؛ یعنی مردم آن زمان دالر هزار تومانی را به بانکها داده بودند وقتی
نرخ دالر به ۳۰۰۰تومان رسید بانک مرکزی با همان دالر هزار تومانی به مردم برگرداند؛
اینتیرخالصبهاعتمادعمومیمردمبود.بانکمرکزیبایدباسازوکارهایاعتمادمردم
را برای ورود منابع ارزی به بازار جلب کند .حجم زیادی از منابع مورد نیاز ما در اختیار
مردمیهستندکهازسیاستهایبانکمرکزینگرانهستند.
درآمد ۶میلیون بیشتر از هزینه!

جزئیات دخل و خرج خانوارهای ایرانی

اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای شهری از این حکایت دارد که با متوسط درآمد ۵۴
میلیونی در سال ،میزان درآمد آنها حدود شش میلیونی بیش از هزینههایشان است.
به گزارش ایسنا ،طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار ،برای بررسی متوسط هزینهها
و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استانها است ،بر
این اساس مرکز آمار در سال  ١٣٩٨حدود  ۱۹هزار و  ۸۹۸خانوار نمونه در نقاط شهری
و  ۱۸هزار و  ۴۳۰خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور را مورد بررسی قرار داده است.
اما نتایج بررسیها نشان میدهد که متوسط هزین ه کل خالص ساالن ه یک خانوار
شهری  ۴۷میلیون و  ۴۳۷هزارتومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال
قبل( ٢٠.٦)۱۳۹۷درصد افزایش نشان میدهد .از هزین ه کل ساالن ه خانوار شهری۱۱
میلیون و  ۷۵۲هزار تومان با سهم  ٢٤.٨درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی
و  ۳۵میلیون و  ۶۸۵هزار تومان با سهم  ٧٥.٢درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی
بوده است.
در بین هزینههای خوراکی و دخانی ،بیشترین سهم با  ٢٢.٠درصد به هزین ه گوشت
و در بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با  ۴۸درصد مربوط به هزینه مسکن،
سوخت و روشنایی اختصاص دارد.
درآمدبیشترازهزینه
اما متوسط درآمد اظهار شد ه ساالن ه یک خانوار شهری  ۵۴میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
بوده که نسبت به سال قبل ٢٤.٤ ،درصد افزایش داشته است .بر این اساس در سال
 ١٣٩٨رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل
ساالنه بوده است.
وضعیت منابع درآمد خانوارهای شهری نشان می ¬دهد که  ٣٢.٥درصد درآمد از
مشاغل مزد و حقوق بگیری ١٦.١ ،درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و
 ٥١.٤درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
اوضاع دخل و خرج در خانوار روستایی
بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال  ۱۳۹۸نشان میدهد که
متوسط هزین ه کل خالص ساالن ه یک خانوار روستایی  ۲۶میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
بوده است که نسبت به سال قبل  ٢١.٧درصد افزایش دارد .از هزین ه کل ساالن ه خانوار
روستایی  ۱۰میلیون و  ۲۶۶هزار تومان با سهم  ٣٩.٣درصد مربوط به هزینههای
خوراکی و دخانی و  ۱۵میلیون و  ۸۳۴هزار تومان با سهم  ٦٠.٧درصد مربوط به
هزینههایغیرخوراکیبودهاست.
این در حالی است که در بین هزینههای خوراکی و دخانی ،بیشترین سهم مربوط
به هزین ه آرد ،رشته ،غالت ،نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام  ۲۲درصد و در بین
هزینههای غیرخوراکی ،بیشترین سهم با  ۳۰درصد مربوط به مسکن ،سوخت و
روشنایی بوده است.
از سوی دیگر متوسط درآمد اظهار شده¬ ساالن ه یک خانوار روستایی  ۲۹میلیون و
 ۷۰۲هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل  ٢٧.٤درصد افزایش داشته است.
درآمد خانوارهای روستایی  ٣٠.٧درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری ٣٣.٥ ،درصد
از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و  ٣٥.٨درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار
تامین شده است.
در استانها چه میگذرد؟
اما جریان هزینه و درآمد خانوارها در به تفکیک استانها در سال گذشته اینگونه بوده
که استان تهران  ۷۲میلیون و  ۷۱۷هزار تومان بیشترین و استان کرمان با ۲۶میلیون و
 ۳۲۰هزار تومان هزینه را در سال  ١٣٩٨داشتهاند.
همچنین استان تهران با  ۸۱میلیون و  ۳۱۷هزار تومان بیشترین و استان کرمان با
حدود  ۳۴میلیون کمترین متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری را در سال  ١٣٩٨به
خود اختصاص داده است.

1540متر مربع که برابر مبایعه نامه عادی مع الواسطه از ظهراب برجعلی و حسینعلی زینلی مالکین رسمی خریداری نموده است(م الف.)6308
کهموردتاییدقرارگرفتهوازآنجائیکهمقررگردیدهاستپسازنشرآگهیوانقضاءموعدمقررسندمالکیترسمیصادرگرددباتوجهبهعدمدسترسیبهمالکینمشاعیمراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک
قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
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علیکفاشیان:

باید جلوی پرداخت پول زور به
ویلموتسرابگیریم

عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت :مبلغ قرارداد «مارک ویلموتس» تا
زمانی که در ایران بود ،پرداخت شد و بیشتر از آن را نباید پرداخت کنیم .وکالی ما
تالش دارند تا جلوی پرداخت پول زور به این مربی را بگیریم.
«علیکفاشیان»روزسهشنبهکهمقابلفدراسیونباخبرنگارانگفتوگومیکرد
در رابطه با ادامه همکاریاش با فدراسیون فوتبال اظهار داشت :از انتخابات
قبلی که سال  ۹۴برگزار شد عضو هیات رییسه و نایب رییس هستم اما به دلیل
محرومیتی که اعمال شد به فدراسیون نیامدم .بعد از تمام شدن مدت محرومیتم
تصمیم گرفتم دوباره به فدراسیون بیایم و با هیات رییسه همکاری کنم .فعالیتم در
قالب هیات رییسه است .با اعضای هیات رییسه صحبتهایی کردم و آنها اعالم
کردند با توجه به تجربیاتی که وجود دارد میتوانم به فدراسیون کمک کنم.
وی افزود :مسائل مختلف زیادی وجود دارد که اصلیترین آن تصویب اساسنامه
فدراسیون فوتبال و پس از آن برگزاری انتخابات است .فدراسیون فوتبال باید هر
چه زودتر از این حالت بالتکلیفی رها شود و در شرایط خوبی فدراسیون را به دست
مدیریتجدیدبرسانیم.
نایب رییس فدراسیون فوتبال در رابطه با شائبههایی که از بازگشت وی به
فدراسیون فوتبال مطرح میشود ،تصریح کرد :مجمع فدراسیون فوتبال به نحوی
است که نمیشود آن را مهندسی کرد .نظر من هم روی هیچ شخصی نیست .با
اعضای هیات رییسه هم صحبت کردم که انتخابات باید بیطرف ،دقیقتر و بهتر
برگزارشود.
کفاشیان در مورد صحبتهایی که مبنی بر غیرقانونی بودن بازگشت وی به
فدراسیون فوتبال مطرح میشود ،گفت :به قانون احترام میگذارم .زمانی که
قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شد ،هیچ حق امضایی ر فدراسیون
فوتبال نداشتم .از فوتسال هم بیرون آمدم اما عضو هیات رییسه بودن شغل
نیست .البته تا زمان انتخابات هستم .البته من  ۶۵سال سن دارم و در دور بعد هم
نمیتوانم کاندید شوم .برخی هم شرایطی مانند من دارند .با تمام اعضای هیات
رییسه صحبت کردم و آنها هم نگرانی بابت بازگشت من ندارند .به فدراسیون
نیامدم که جای کسی را بگیرم و فقط یک رای در هیات رییسه دارم.
وی در مورد اینکه اگر هنوز نایب رییس اول است ،باید سرپرست فدراسیون
هم باشد ،اظهار داشت :در این مورد بحث بازنشستگی وجود دارد .سرپرست
فدراسیون اگر بخواهد امضای قانونی داشته باشد ،باید قانون را اجرا کند اما وقتی
قانون میگوید بانشسته نمیتواند حق امضای تعهدآور داشته باشد ،ما به آن
احتراممیگذاریم.
عضوهیاترییسهفدراسیونفوتبالدرخصوصاینکه«حیدربهاروند»بهعنوان
نایب رییس دوم ،بازنشسته است ،تصریح کرد :مشکل او فکر میکنم که حل شده
است و مجوز ادامه کار را دارد.
وی در مورد اینکه او باید پولی را به فدراسیون فوتبال پرداخت کند ،اضافه کرد:
این پول موجود است اما نمیدانیم که باید این پول را به چه کسی بدهیم .بارها
توضیح دادم و پولی بین من و هیچ فرد دیگری رد و بدل نشده است.
کفاشیان در ادامه یادآور شد :محرومیت من تمام شد .عضو هیات رییسه
هستم و به فدراسیون آمدم تا در این مدت کوتاه که باید دوره انتقالی را پشتسر
بگذارد ،کمک کنم .برای دور جدید هم نمیتوانم به فوتبال بیایم و طبق اساسنامه
کاندیدا شوم .قانون هم میگوید بازنشسته نمیتواند کار کند .مستندات قانونی
میگوید اعضای هیات رییسه که غیر شاغل هستند ،حضورشان در هیات رییسه
تا زمان انتخابات بعدی مانعی ندارد و رییس فدراسیون ،دبیر کل و خزانهدار نباید
بازنشسته باشند .وی در مورد ایرادات به اساسنامه فدراسیون گفت :هنوز وقت
نشده که مطالعه کنم .البته در اساسنامه مسائل خوبی دیده شده و مطابق قوانین
است و فدراسیون استقاللش را حفظ کرده است .کفاشیان در مورد اینکه اگر او
جای «مهدی تاج» بود ،با «مارک ویلموتس» قرارداد امضا میکرد یا خیر ،گفت:
من در آن شرایط نیستم .وقتی با مربی خوبی قرارداد امضای میشود باید ادامه
همکاری صورت بگیرد .نه اینکه اگر کارایی الزم را نداشت به گردن فرد خاصی
بیاندازند.
وی افزود :قرارداد ویلموتس در مدتی که در ایران بود ،پرداخت شده و بیشتر از
آن را نباید پرداخت کنیم .وکالی ما در تالش هستند تا جلوی پرداخت این پول زور
را بگیریم .من در جریان قرارداد ویلموتس نبودم.
بهدادسلیمی:

رفتن آیان برای ایران خوشیمن است

قهرمان سابق وزنهبرداری جهان و المپیک گفت :تغییر و تحول در فدراسیون
بینالمللی و رفتن «تاماش آیان» برای ایران خوش یمن است و به کسب یک
کرسیبینالمللینیزامیدوارهستیم.
«بهداد سلیمی» که به عنوان یکی از قهرمانان ورزش و همچنین مشاور رییس
کمیته ملی المپیک در امور المپینها امروز (سهشنبه)در مراسم افتتاحیه تاالر
مشاهیر ورزش ایران حضور داشت ،در جمع خبرنگاران اظهار داشت :افتتاح
تاالر مشاهیر ورزش ایران اقدام مثبتی است که در دوران مدیریت «سیدرضا
صالحی امیری» رییس کمیته ملی المپیک شکل گرفت .برنامه این است که هر
ماه از سردیس پنج تن از ورزشکاران کشور رونمایی شود و در تاالر مشاهیر که در
طبقه همکف ساختمان کمیته ملی المپیک هست ،قرار داده شود .به نظرم اتفاق
خیلی قشنگ و خوبی است .خودم به عنوان کسی که قهرمان المپیک بودم و در
این لیست هستم ،از این اتفاق خیلی خوشحالم .وی درباره وضعیت وزنهبرداری
و شانس کسب مدال در المپیک توکیو عنوان کرد :وزنهبرداری ایران در  ۲دهه
گذشته همیشه در المپیک شانس کسب مدال را داشته است .خدا را شکر در
چند دوره اخیر موفق بودیم .در این دوره هم نفرات خیلی خوبی داریم .امیدوارم در
المپیک ۲۰۲۱توکیواتفاقاتخوبیبرایورزشکارانمارخدهدوشاهدمدالآوری
آنها باشیم .سلیمی در پاسخ به این سووال که با رفتن «تاماش آیان» چه تحولی در
فدراسیونبینالمللیرخخواهدداد،عنوانکرد:بهطورقطعرفتن«تاماشآیان»
برای ما تاثیرگذار است .اگر سیاست و ارتباطات درستی داشته باشیم ،میتوانیم
یک کرسی خوب و تاثیرگذار در فدراسیون بینالمللی داشته باشیم .من به تغییر و
تحولی که رخ داده ،خیلی امیدوارم.
بهناممحمودی:

مربیانایرانیتواناییهدایتتیمملی
والیبال را دارند

عضو هیات رییسه فدراسیون والیبال گفت  :مربیان ایرانی توانایی هدایت تیم
ملی را دارند اما باید بهترین تصمیم را بگیریم .در سال المپیک نمیتوانیم خطر
کنیم.
«بهنام محمودی» روز سهشنبه درباره روند انتخاب سرمربی جدید تیم ملی
اظهار داشت :والیبال ایران در  ۲سال گذشته توقف کرده بود اما حاال «محمدرضا
داورزنی» که از مدیران موفق و باتجربه به شمار میرود ،به فدراسیون بازگشته
است .در هیات رییسه فدراسیون درباره انتخاب سرمربی تیم ملی بررسی کردیم.
با توجه به همهگیری ویروس کرونا و تعویق مسابقات ملی و باشگاهی ،این فرصت
در اختیار فدراسیون گذاشته شده است تا گزینههای مختلف را بررسی و در زمان
مناسب ،سرمربی تیم ملی را انتخاب کند .وی ادامه داد :هنوز در این زمینه که
مربی تیم ملی ،ایرانی یا خارجی باشد تصمیم قطعی گرفته نشده است .مربیان
ایرانی زحمات زیادی کشیدهاند و توانایی سرمربیگری تیم ملی را دارند اما باید
خیلیمواردرابررسیکنیموبهترینتصمیمرابگیریم.درسالالمپیکنمیتوانیم
خطر کنیم .والیبال باید روند رو به رشد خود را ادامه بدهد .بازیکن پیشین تیم ملی
والیبال ایران که در حاشیه مراسم راهاندازی تاالر مشاهیر ورزش ایران با خبرنگاران
گفت و گو میکرد ،گفت :اقدام کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بسیار ارزشمند
است زیرا هم به پیشکسوتان که زحمات زیادی کشیدند اما بعد از بازنشستگی
فراموش میشوند ،ارزش آنها را یادآوری میکند و هم به جوانان یادآوری میکند
که در نسل گذشته چه کسانی برای ورزش ایران زحمت کشیدهاند.

داریوشمصطفوی:

کفاشیان کورخوانده؛ نمیتواند برگردد!

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به اتفاقات اخیر این فدراسیون واکنش نشان داد
و با بیان اینکه علی کفاشیان و عباس ترابیان با پارتی بازی وارد فوتبال شدند ،نسبت
به بازگشت آنها به شدت انتقاد کرد.
داریوشمصطفویدرخصوصاینکهعباسترابیانرئیسپیشینکمیتهبازاریابی
فدراسیون فوتبال اعالم کرده این فدراسیون جای خوبی برای بازگشت نیست،
گفت :فوتبال ما «شهر هرت» است و همه چیز شدنی است .مباحث آقای ترابیان
هنوز برای مردم مشخص نیست .همه مطالب را که من نباید بگویم .مسئوالن باید
بگویند.
وی ادامه داد :اگر این حرف را بزنم ۵۰خبرنگار به من حمله می کنند و می گویند
برای ما هم بگو! حوصله ندارم.
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد :در زمان آقای کفاشیان و ترابیان
قرار بود برای داوران ما هدست بخرند .مکاتبه می کنند می گویند نماینده ما ترابیان
است .باید پول به حساب آن شرکت می ریختند .قرار بود از مبلغ حق پخش ،هد
سترابخرند.مصطفویدرخصوصاینکهترابیانگفتهدرفدراسیونفوتبالپرونده
سازی می کنند ،اظهار کرد :خجالت می کشم حرفهایی را بزنم که هتک حرمت
شود .در دوره ما ترابیان و کفاشیان جایی در فدراسیون فوتبال نداشتند .دوره ما
دوره تخصص بود .با  ۱۷نفر کار را انجام می دادیم ولی اینها با  ۴۵نفر در فدراسیون
و با ۸۰میلیارد تومان می روند جام جهانی.
وی ادامه داد :ترابیان که گفته فدراسیون جای زد و بند است ،خودش چطور
وارد فوتبال شد؟ ترابیان در زمان ریاست صفایی فراهانی از طریق وزارت نفت
به فدراسیون معرفی شد .پارتی بازی هم اگر صورت گرفته باشد روی ترابیان و
کفاشیان صورت گرفته است .هیچکس به اندازه آنها از رانت استفاده نکرد .نمی
شود همه را متهم کرد که فدراسیون جای پرونده سازی است .پرونده را فدراسیون

نساخت؛ جای دیگر ساخت .رئیس پیشین فدراسیون فوتبال خطاب به ترابیان
گفت :شما بعد از دو روز شماره حساب فدراسیون را عوض کردی و ایمیل زدی -
پول حق پخش بازی های تیم ملی را  -به حساب دیگر بریزند .نمی خواهم وارد این
ماجرا بشوم .اگر وارد شوم همه مدارک را می آورم که پول در حساب دوستان آقای
ترابیان و زیر نظر کفاشیان است.
ترابیانگناهکاراولاست
مصطفوی که با رادیو جوان گفتگو می کرد ،در پاسخ به این سئوال که آیا اسنادی
هم دارد؟ اظهار کرد :من اسناد را ندارم .مرا وسط نیندازید ولی مطلع هستم.
گناهکار اول ترابیان است و گناهکار دوم کفاشیان!
وی گفت :این زد و بندها در فدراسیون کفاشیان با اطالع یا بدون اطالع او بوده
است ولی در نهایت خود کفاشیان مسئول است .آنها کسانی را داشتند که حرف و
مدارکشان را باور کنند .بگویند چرا این پول به حساب فدراسیون ریخته نشده و به
حساب ایمیلی که آقای ترابیان اعالم کرده واریز شده است؟ نمی دانم چرا کمیته
استیناف کار را سخت کرده است .یک بلیت بگیرند و یک نفر را به دبی بفرستند.
تمام مدارک شرکت ام.پی.سیلوا هست و همه چیز مشخص است .نمی خواهند
این کار را بکنند .حوصله و وقت ندارند .از نظر اینها  ۳۱۶ -هزار دالر  -پول کمی
است و قابل رسیدگی نیست.
اگر از قوطی ،کفاشیان و ترابیان ها بیرون بیاید وای به حال مملکت!
رئیسپیشینفدراسیونفوتبالتصرحیکرد:کفاشیانکورخواندهاست!درست
است فوتبال ما شهر هرت است ولی نمی تواند -به فدراسیون -برگردد .بهاروند هزار
برابر کفاشیان علم فوتبال دارد چون از جوانی فوتبالیست بوده و در فوتبال مشغول
به کار بوده است.
مصطفوی تاکید کرد :کفاشیان و ترابیان مقابل نبی و بهاروند  ۱۰مقابل ۱۰۰

هستند .با این حرکت هایی که کردند ،فیفا آگاه می شود و می گوید اساسنامه شما
را قبول ندارم .شاید فیفا برای انتخابات فدراسیون ما نماینده بفرستد .اینقدر بی
لیاقتهستیمکهنمیتوانیمیکانتخاباتسالمبرگزارکنیم.
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در پایان گفت :از زمانی که صفایی فراهانی به
فدراسیون فوتبال آمد تا امروز انتخابات فدراسیون مخدوش و صد درصد فرمایشی
بوده است .در زمان مهدی تاج یک مقدار زیادی اصالح اساسنامه شد و نزدیک
شدیم ولی اگر از قوطی ،کفاشیان و ترابیان ها بیرون بیاید وای به حال مملکت!

حمیداستیلی:

پیشنهادسرمربیگریتیمفوتبالجوانانرانپذیرفتم

پیشکسوت فوتبال ایران گفت :به دلیل مشغلهکاری و
از طرفی شناخت نداشتن از بازیکنان جوان ،پیشنهاد
سرمربیگریتیمجوانانایرانرانپذیرفتم.
«حمید استیلی» روز سهشنبه در حاشیه مراسم آیین
گشایش تاالر مشاهیر ورزش در جمع خبرنگاران با اشاره

به اقدامات کمیته ملی المپیک اظهار داشت« :سیدرضا
صالحیامیری» از زمانی که به کمیته ملی المپیک آمده،
کارهای بزرگی را انجام داده و کارهای خوب او برای ورزش
ادامهدار است .باید قدر چنین مدیرانی را بدانیم و او میتواند
الگوی خوبی برای سایر مدیران باشد .اقدامات خوبی نیز برای
المپیکیهاانجامشدهاست.
وی همچنین در مورد اینکه نام او به عنوان یکی از گزینههای
هدایت تیم جوانان ایران مطرح شد ،تصریح کرد :در مورد تیم
ملی جوانان به من پیشنهاد شد اما به دلیل مشغله کاری و از
طرفی دیگر به خاطر اینکه من زمان زیادی تا شروع بازیها

آگهی موضوع ماده 3قانون ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی
طبق قانون ،تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آرای ذیل تایید نموده اند.
 -1رای شماره  139860330002029401پرونده کالسه  1391114430002013399خدیجه مرادی وقار فرزند یوسف
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  47/50مترمربع پالک شماره  1939/68اصلی
واقع درقم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از بهرام شوندی دفتر  163صفحه ( .205م
الف )6291
 -2رای شماره 139860330002028615پرونده کالسه 1398114430002000873محمود نصیری مرفه فرزند حسین
در قسمتی از  /سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن آحداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره فرعی
از  2295/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم سند رسمی به نام میباشد متقاضی انتقالی  26286مورخ
 94/12/23دفتر  54قم( .م الف )6293
 -3رای شماره  139860330002028610پرونده کالسه  1398114430002000872زین العابدین نصیری مرفه فرزند
محمود در قسمتی  /از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120مترمربع پالک شماره
فرعی از 2295/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم سند رسمی به نام می باشد متقاضی انتقالی 26286مورخ
 94/12/23دفترخانه  54قم( .م الف )6294
 -4رای شماره 139860330002028489پرونده کالسه 1398114430002000874علی نصیری مرفه فرزند محمد در
قسمتی از /سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره فرعی از
 2300اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم سند مالکیت مشاعی به نام محمد مطلب مثبوتی  306ص  544و
 547می باشد( .م الف )6295
 -5رای شماره 139860330002028490پرونده کالسه 1398114430002000876خدیجه رشیدی مرفه فرزند محمد
در قسمتی از  /سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره فرعی
از  2300اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم سند مالکیت مشاعی به نام محمد مطلب مثبوتی  306ص  544و
 547می باشد( .م الف )6296
 -6رای شماره  139860330002029125پرونده کالسه  1397114430002002311ایران موالئی فرزند احمد در
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره  2455/1اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از عبداله و اصغر و بتول و معصومه همگی زرین اقبال و
احمد قزوینی ثبت دفتر  110صفحات  14و  20و  5و  11و ( .221م الف )6298
 -7رای شماره  139860330002029409پرونده کالسه  1395114430002001665مختار نوروزی فرزند اسمعیل در
قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  96/60مترمربع پالک شماره  2098/2اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از سید حسن میری ثبت دفتر  26صفحه .70
(م الف )6270
 -8رای شماره  139860330002027446پرونده کالسه  1396114430002002231روح اله نوروزی فرزند اسماعیل
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  158/63مترمربع پالک شماره  1993/1اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از اسماعیل صفری ثبت دفتر  674صفحه .24
(م الف )6271
 -9رای شماره  139860330002026337پرونده کالسه  1396114430002000767مریم برادری آالنق فرزند حاجی
آقا در 4دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 150مترمربع پالک شماره 1943/106اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مرتضی شاکری و ابراهیم شاکری ثبت
دفتر  165صفحه ( .525م الف )6279
 -10رای شماره  139860330002026339پرونده کالسه  1396114430002000768سید احد پیغمبری آالنق
فرزند سید صادق در  2دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  150مترمربع پالک شماره
 1943/106اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مرتضی شاکری و
ابراهیم شاکری ثبت دفتر  165صفحه ( .525م الف )6280
 -11رای شماره  139860330002026398پرونده کالسه  1396114430002000769سید احد پیغمبری آالنق فرزند
سید صادق در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  126/07مترمربع پالک شماره 1955
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی افسر(.م الف )6281
 -12رای شماره  139860330002026502پرونده کالسه  1398114430002000914سعادت ساالری فرزند صحبت
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  114مترمربع پالک شماره  1973اصلی واقع درقم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فاطمه امینی ثبت دفتر  40صفحه ( .67م الف
)6282
 -13رای شماره  139860330002023173پرونده کالسه  1391114430002013774یوسفعلی افشاری مهر فرزند
جانعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  91/50مترمربع پالک شماره 1947/153
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر  338صفحه .179
(م الف )6283
که مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشر آگهی و انقضای مورد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و
ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی آن
را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/3/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/4:
عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

باقینماندهبودوشناختکافیازبازیکناننداشتم،نتوانستم
اینپیشنهادرابپذیرم.
استیلی در رابطه با شوع مجدد لیگ برتر فوتبال تصریح کرد:
مسابقات از این هفته لیگ آغاز میشود و امیدوارم همه عوامل
فوتبال در سالمت باشند چرا که فوتبال میتواند نشاط را به
جامعه بازگرداند .وی در مورد انتخاب «دراگان اسکوچیچ» به
عنوان سرمربی تیم ملی اظهار داشت :در حال حاضر باید
از اسکوچیچ حمایت کنیم چرا که چهار دیدار حساس در
مقدماتیجامجهانی ۲۰۲۲قطرپیشروداریم.ماچارهایجز
انتخاب اسکوچیچ نداشتیم .از طرفی نه زمان کافی را داشتیم

که مربی جدیدی بیاوریم که شناخت الزم را از تیم ملی داشته
باشد و نه منابع مالی .در این شرایط اسکوچیچ بهترین گزینه
بودکهبتواندتیممارادرچهاربازیکمککند.البتهگزینههای
داخلیزیادیهمداشتیم.همیشهبرخیانتخابهاانتقاداتی
را همراه دارد باید همه به این انتخاب احترام بگذاریم و حمایت
کنیم .استیلی با اشاره به شانس قهرمانی پرسپولیس در لیگ
برترتصریحکرد:شانسقهرمانیپرسپولیسزیاداستچراکه
فاصلهامتیاززیادیایجادشدهاست.البتههنوزچیزیقطعی
نیست و باید چند بازی آینده را هم پرسپولیس موفق ظاهر
شود تا بتوانیم قاطعانه این تیم را قهرمان بدانیم.

آگهی موضوع ماده 3قانون ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های
تشکیلی طبق قانون ،تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آرای ذیل
تاییدنمودهاند.
-1رایشماره 139860330001015910پروندهکالسه 1398114430001000095عاقلهامیریفرزندغالمحسین
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  120مترمربع پالک شماره  11188/2اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد بزرگ زاده صادره در دفتر 521صفحه( 321م الف)6284
 -2رای شماره  139860330001016827پرونده کالسه  1397114430001000932اعظم جانه فرزند حسین در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65/47مترمربع پالک شماره 11237اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک
اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از علی سزاوار( .م الف )6292
 -3رای شماره  139860330001016727پرونده کالسه  1398114430001000454محمد حسین زاده فرزند
عسگر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 50/88مترمربع پالک شماره 11043اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سید ناصر میری( .م الف )6297
 -4رای شماره 139860330001018611پرونده کالسه 1398114430001001761زهرا یگانه پورخوش قلب فرزند
محمدتقی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  100مترمربع پالک  11135/1017اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی( .139820330001023137م الف)6269
 -5رای شماره  139860330001016828پرونده کالسه  1397114430001002381سید محسن سیداسمعیلی
فرزند سید حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  77/30مترمربع پالک شماره  918فرعی از باقیمانده
 11512اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین امیدی بیدگلی سند
صادره در دفتر  422صفحه ( .251م الف )6272
 -6رای شماره 139860330001018244پرونده کالسه 1397114430001001806محمد دانائیان فرزند غالمرضا
در دو سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  133مترمربع پالک  9514/13اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه
 940997252400252مورخ  1394/10/5شعبه  40شورای حل اختالف قم نسبت به سهم االرث غالمرضا دانائیان به
موجب گواهی حصر وراثت  195مورخ  1351/04/18دادگستری قم از مالکیت محمد دانائیان صادره در دفتر  111صفحه
( .439م الف )6273
 -7رای شماره  139860330001018248پرونده  1397114430001001808احمد دانائیان فرزند غالمرضا در
دو سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  133مترمربع پالک  9514/13اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه
 940997252400252مورخ  1394/10/5شعبه  40شورای حل اختالف قم نسبت به سهم االرث غالمرضا دانائیان به
موجب گواهی حصر وراثت  195مورخ  1351/4/18دادگستری قم از مالکیت محمد دانائیان صادره در دفتر  111صفحه
( .439م الف )6274
 -8رای شماره  139860330001018247پرونده کالسه  1397114430001001807علی دانائیان فرزند
غالمرضا در دو سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  133مترمربع پالک 9514/13
اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه
 940997252400252مورخ  1394/10/5شعبه  40شورای حل اختالف قم نسبت به سهم االرث غالمرضا دانائیان به
موجب گواهی حصر وراثت  195مورخ  1351/4/18دادگستری قم از مالکیت محمد دانائیان صادره در دفتر  111صفحه
( .439م الف )6275
 -9رای شماره  139860330001018253پرونده کالسه  1397114430001001810مونا دانائیان فرزند غالمرضا
در یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 133مترمربع پالک شماره9514/13
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه
 940997252400252مورخ  1394/10/5شعبه  40شورای حل اختالف قم نسبت به سهم االرث غالمرضا دانائیان به
موجب گواهی حصر وراثت  195مورخ  1351/4/18دادگستری قم از مالکیت محمد دانائیان صادره در دفتر  111صفحه
( .439م الف )6272
 -10رای شماره 139860330001018251پرونده کالسه 1397114430001001809میناء دانائیان فرزند غالمرضا
در یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  133مترمربع پالک شماره  9514/13اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه
 940997252400252مورخ  1394/10/5شعبه  40شورای حل اختالف قم نسبت به سهم االرث غالمرضا دانائیان به
موجب گواهی حصر وراثت  195مورخ  1351/4/18دادگستری قم از مالکیت محمد دانائیان صادره در دفتر  111صفحه
( .439م الف )6277
 -11رای شماره  139860330001017722پرونده کالسه  1398114430001001297صدری دهقانی فرزند علی
یار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 80/71مترمربع پالک شماره 1فرعی از 10845اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی شماره  84684مورخ  1373/11/16دفترخانه  20قم( .م الف )6278
که مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشر آگهی و انقضای مورد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را
اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/3/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/4/4:
محمود مهدوی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

سیاسی7

 شماره 5060ت و سوم 
چهارشنبه -چهارم تیر ماه  -1399سال بیس 

سخنگوی دولت :

مخالفان دولت «ی» را از ساختمان رییسجمهوری حذف کردند

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی درباره شایعات درمورد ساخت ملکی
منتسب به رییس جمهوری در جماران گفت :ماجرا از یک «ی» شروع شد که
ی «ریاست جمهوری» را حذف و با عنوان ساخت ملک «رییس جمهور» خبر
را منتشر کرده بودند.
«علی ربیعی» روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانهها ،ربیعی
در پاسخ به سئوالی درباره شایعات درمورد ساخت ملکی منتسب به رییس
جمهوری در جماران اظهارداشت د :هر چه جلو میرویم ،بهانهجوییها علیه
شخص رییس جمهوری بیشتر میشود و از یک شایعه به یک شایعه دیگر
میرویم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نقد و نظارت باید باشد و هر کسی باید به مر
قانون عمل کند ،گفت :طرح این مساله را به نفع کشور نمیدانم و اتفاقا دیشب
دیدم برای تلویزیون هم این موضوع جذاب بوده است و یکی از اعضای شورای
شهر در برنامهای این موضوع را به عنوان یک مساله ملی به بحث گذاشته است.
ربیعی با اشاره به اینکه ملک فوقالذکر به نهاد ریاست جمهوری تعلق دارد،
تصریح کرد :ماجرا از یک «ی» شروع شد که ی «ریاست جمهوری» را حذف و با
عنوان ساخت ملک «رییس جمهور» خبر را منتشر کرده بودند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه واقعا چه فایده ای دارد که به جامعه این عالمت
داده شود که رییس جمهور باغی را تخریب کرده که بسازد و آنجا سکونت کند،
گفت :چند دروغ بزرگ در این خبر نهفته بود؛ اوال اصال ملک به رییسجمهور
تعلق نداشت و مثل همین ساختمان به نهاد ریاست جمهوری تعلق دارد.
ربیعی با اشاره این موضوع که «ی» توسط برخی رسانههای مخالف دولت
از کلمه «ریاستجمهوری» آگاهانه حذف شده بود ،گفت :این ملک به دولت
تعلق دارد و قابل واگذاری به کسی نیست و دولتهای قبل هم از آن استفاده
میکردند و اصال این ملک مربوط به این دولت نیست.
وی در خصوص نوع کاربری ملک هم یادآور شد :در سال ،۹۳شهرداری رای
غیرباغ درباره این ملک داده و به علت اینکه در همان سال از اینجا گودبرداری
کردهاند و  ۱۸ ،۱۷متر عمق گود بوده است و اهالی محل مشکالتی در این
رابطه داشتند ،با موافقت شهرداری و با هدف رفع خطر از گود ،کار ساختوساز
آن آغاز شده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه زمین این ملک چهار هزار متر نیست ،گفت:
این ملک نه  ۴۰۰۰متر بلکه هزار و  ۵۰متر است که با اصالحی  ۸۰۰متر شده
است.
استفاده از این ملک سهم این دولت نخواهد بود
ربیعی به شایعه سکونت رییسجمهور در ملک فوقالذکر اشاره کرد و افزود:
شایعه کرده بودند که می خواهند اینجا را بسازند و بنشینند اما اگر با سرعت برق
و باد هم بسازیم به این دولت نمیرسد و دولتهای بعد میتوانند از این محیط
اداریاستفادهکنند.
وی با اشاره به وجود ساختمانهای دستگاهها و وزارتخانههای مختلف در
منطقهساختملکتصریحکرد:خودایندولتدرخواستتغییرکاربریملک
از مسکونی به اداری را داده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ممکن است بگویند آن را میفروختید و در جای
دیگر میخریدید ،گفت :این هم فرایندی دارد و استفاده از این ملک سهم این
دولت نخواهد بود.
ربیعی درباره موضوع قطع درخت در ملک مورد نظر نیز گفت :مقرراتی هست
که بر اساس آن با توافق شهرداری درخت را قطع میکنند و در جای دیگر
میکارند .چون این موضوع برای من مهم بود از مسئوالن شهرداری دستخط
گرفتم و نوشتند که سال ۹۳رای غیرباغی دارد و در سال ۹۹هم این رای مجددا
از کمیته ماده هفت گرفته شده است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری یادآورشد :کل بحثی که وجود
دارد بحث ساخت یک نیم طبقه اضافه است .گفته اند این نیم طبقه اضافه
ساخته شده است .با توجه به شیب زمین پیمانکار معتقد بوده که ساخت
نیم طبقه مشکلی ندارد و کسان دیگری گفتهاند مشکل دارد که در این مورد
پیمانکار و شهرداری باید باهم به توافق برسند.
ربیعی تصریح کرد :گفتهاند این ملک به میراث تعلق دارد و میراث هم نوشته
از نظر ما مشکلی ندارد.
ربیعی با بیان اینکه بحثی به این کوچکی را به یک مساله ملی تبدیل کردن
درست نیست ،گفت :گاهی وقتها به روح و روان جامعه توجه کنیم و اینها
خیلی به روح و روان جامعه آسیب میزند و انتشار چنین خبرهایی که صحت
نداردبهمصلحتنیست.
ً
قطعنامهسهکشوراروپاییقطعابیپاسخنمیماند
ربیعی درباره اقدام اخیر سه کشور اروپایی درباره تدوین قطعنامه بر ضد ایران
در آژانس بینالمللی اتمی و سکوت آنها مقابل سیاستهای ،امریکا گفت:
معرفی این قطعنامه گواهی بر عدم پایبندی سه کشور اروپایی به تعهدات
برجامی است که ناشی از ضعف حیرت آور آنها در برابر آمریکا می دانیم.
ً
دستیار ویژه ارتباطات ریاست جمهوری گفت :ظاهرا سه کشور اروپایی
تصمیمدارندبهدلجوییمصیببارخودازرژیمآمریکاادامهدهندکهبهنفعاروپا
در آینده جهان نیست و جهانیان رفتار اروپا مقابل یک ظلم و زور نظاره میکنند
چیزی که در مذاکرات ادعا میکنند این ظلم را قبول ندارند و برابر خطرات یک
رژیم یاغی که مقابل صلح و امنیت جهانی است به این شکل عمل میکنند در
آینده این ظلم و فشار فقط علیه ایران نخواهد بود علیه خود اروپایی هم اعمال
خواهد شد که شواهد آن نیز قابل مشاهده است.
ربیعی خاطرنشان کرد :این قطعنامه موجب نخواهد شد بدون در نظر گرفتن
مالحظات قانونی و رویههای سازمانهای بین اللمللی خود را به توهم توطئه
رژیم صهیونیستی و آمریکا پاسخگو بدانیم .تبدیل کردن امر جاسوسی به یک
امر سیاسی ،بدعتی تازه است که سازمانهای جاسوسی با ادعای جاسوسی
میخواهندسندهایمعتبربینالمللیتولیدکنند.
وی افزود :این قطعنامه حاکی از وجود نیات زیادی خواهانه غیر سازنده و
غیر حرفه ای اعضای رای دهنده و پیش برنده قطعنامه است و یقینا بی پاسخ
نخواهند بود و در حال بررسی همه گزینه های محتمل هستی م و به زودی
واکنش مناسب و حقوقی اتخاذ خواهیم کرد واعالم میکنیم.
مداخالت آمریکا در تعارض با قوانین بین المللی است
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره واکنش ایران درباره اعمال تحریمهای جدید
آمریکا علیه چین ،اظهار داشت :حتما این دخالت غیرقابل قبول آمریکا را
محکوم میکنیم و آن را تاسف برانگیز و شرمآور میدانیم.
سخنگوی دولت ادامه داد :ما مراتب نگرانی کشور خودمان درباره این
مداخالت را اعالم کردیم و نسبت به حمایت کامل جمهوری اسالمی ایران از
چین،درنام ه رسمیاینموضوعرابهاطالعوزارتامورخارجهچینرساندهایم.
ربیعی عنوان کرد :در اینجا یکبار دیگر مواضع دولت را تاکید میکنیم .آمریکا
فاقدهرگونهصالحیتبرایاتخاذچنینموضعگیریهایمداخلهآمیزیاست
و اینگونه مداخالت در تعارض روشن با قوانین بین المللی و نقص آشکار حق
تعیینسرنوشتملتهاقراردارد.
افغانستان برای ایران بیش از یک همسایه ارزش دارد
ربیعی درباره نتایج سفر هیات افغانستانی به ایران ،گفت  :سفر به موقعی بود
که با تالش های تبلیغاتی و هدفمند برای مسموم کردن روابط دیرینه و دوستانه
ایران و افغانستان همزمان شده بود.
سخنگوی دولت افزود  :این سفر نشانه ای از اراده ما برای پاسداری از روابط
تهران  -کابل است فضای مذاکرات دوستانه و گرم بود ابعاد مختلف همکاری
میان دو کشور بررسی شد.
ربیعی بار دیگر از حوادث اخیر در مرزها برای مهاجران افغانستانی ابراز تأسف
کرد و افزود :به مقامات این کشور اعالم کردیم که سوءاستفاده قاچاقچیان
انسان و عدم نظارت کافی در مرزها از اصلیترین عوامل بروز چنین حوادثی
است و دو طرف باید بر لزوم همکاری و نظارت بیشتر بر مرزهای مشترک توافق
کردند.
سخنگوی دولت ،ارزش افغانستان برای ایران را بیش از یک همسایه عنوان

کرد و گفت :دو کشور دو روایت از یک تمدن واحد هستند و رخنه متقابل
فرهنگ و زبان و احساسات مشترک میان دو ملت آنچنان تار و پود هردو را آغشته
کرده که شادی و رنج برای هر دوملت ،متقابل و مشترک است
وی با اشاره به اقدامات ایران در مبارزه با تروریسم منطقه ای و همچنین سالها
میزبانی کشورمان از مهاجران افغانستانی ،گفت  :در این دیدار ،اراده تهران
برای نهایی شدن و امضای سند جامع راهبردی دو کشور را مورد تاکید قرار
دادیم که به زودی امضا خواهیم رساند و قرار شد متن این سند ظرف سه ماه
آینده برای امضای رییسان جمهوری دو کشور آماده شود.
انتظارتحریمکنندگانبرایفروپاشیاقتصادایرانمحققنشد
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره تدابیر دولت برای جبران کسری بودجه گفت:
با تدابیری که ما از سال ۹۳به کار بستیم ،سعی کردیم میزان وابستگی خود را به
نفت کاهش دهیم به طوری که اگر رقم بودجه بندی را نگاه کنید از سال ۹۳هر
سال از میزان وابستگی به نفت را کاهش یافته است.
سخنگوی دولت افزود :تمام روشنفکران ایرانی و افرادی که چه در حوزه
سیاسی و اجتماعی و چه افرادی که در حوزه اقتصادی می نوشتند ،آرزوی
اقتصاد بدون نفت ایران را داشتند .از سال  ۹۳که مشکالت تحریم را به این
شکل نداشتیم این سیاست آغاز شد و امروز اقتصاد بدون نفت را تجربه می
کنیم.
ربیعیاظهارداشت:اینیکاتفاقبسیارمهمیبرایمابودمابرایدرآمدهای
ارزی خود به صادرات غیرنفتی و تولیدی خود اتکا میکنیم .در واقع در اوج
سختیها و فشارها که برای دولت و سیاستگذارها از همه مهمتر برای مردم
داشته است اتفاقات خوبی هم در عرصه ای که به ایران فردای ما مرتبط است
رخ داده است.
وی با بیان اینکه کاهش درآمدهای نفتی نتوانسته صدمه ای که تحریم
کنندگان در نظر داشتند به اقتصاد ایران وارد کند ،افزود :نمی گویم تحریمها
صدمهای وارد نکرده است اما انتظاری که داشتند با این فشارها اقتصاد ایران
فرو بپاشد ،این اتفاق رخ نداد و این به خاطر عقبه سیاستهایی بوده است که
ما دنبال کردیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد :در سال  ۹۸و سه ماهه اول  ۹۹عوارض شوک
تحریمی سال  ۹۷در اقتصاد ایران آرام آرام رو به کاهش میرود .شوکی بر اثر
تحریم داشتیم و عوارض خود را روی موارد اقتصاد ما گذاشت ولی رو به کاهش
میرود که ما در پایین آمدن مستمر نرخ تورم مشاهده میکنیم.
ربیعی تصریح کرد :نرخ تورم باالی  ۴۰درصد رسید که این رقم به زیر ۳۰
درصد کاهش یافته است و برای سال ۹۹هم بانک مرکزی حداقل ۱۰درصد کم
شدن از تورم را پیش بینی کرده است.
سیاست دولت برای مولدسازی داراییها
ربیعی افزود :در عین حال دولت برای تامین منابع جایگزین به سیاست مولد
سازی داراییها روی آورده است .دولت دارایی هایی دارد که مولد نیست و امروز
به درد ما میخورند بنابراین به سمت مولد سازی حرکت کردیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری به واگذاری و عرضه سهام
بنگاههای دولتی و عمومی در بورس اشاره کرد و گفت :عالوه بر این که تصدی
گری دولت را کاهش داد ،آرزوی دیرینه ایرانیان درباره کوچک شدن دولت و
هم محقق می شود .ما باید کارایی بنگاهها را افزایش بدهیم و اقتصاد ایران را
رقابتیکنیم.
وی ،گام دوم واگذاریها را واگذاری مدیریتها و صندلیهای تصمیم گیری
در هیات مدیرهها عنوان کرد و گفت :واگذاری فقط به سهامهای خرد منتهی
نخواهدشد.
ربیعی اضافه کرد :وضعیت بازار بورس نشان می دهد که نقدیندگی باالی
موجود در اقتصاد ایران به سمت بازار سرمایه میرود .اینکه بتوانیم چرخش
نقدینگی را به سمت بازار سرمایه ادامه دهیم ،کمک قابل توجهی برای تامین
سرمایه برای تولید مجدد ما خواهد بود.
افزایش نرخ سکه گذرا و موقتی است
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره این که با دستگیری افرادی همچون سلطان
سکه تاثیری در بهبود روند بازار سکه نداشت ،گفت :اعتقاد اقتصاددانان و
کارشناسان دولت این است که روند باالرفتن قیمتها در بازار سکه به صورت
گذرا و موقت است که البته ارز روی مسکن و خودرو کامال تاثیر دارد .آقای همتی
هم توضیح دادند که ما به دلیل تاثیر کرونا است که از اسفند سال گذشته و
در این سه ماه گذشته با کشورهای همسایه در زمینه عرضه و صادرات کاال با
محدودیت روبرو شدیم و در کنار آن بین عرضه و تقاضای ارز هم عدم تعادل به
وجود آمد این که این بتدریج در حال ترمیم است بنابراین با فرصت باقی مانده
ای که برای صادرکنندگان برای ارائه عرضه صادراتیشان قرار دادیم حتما به
تعادل می رسیم.
باال رفتن قیمت ارز و سکه موقتی است
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره تصمیمات دولت برای کنترل بازار سکه
اظهارداشت:اعتقاداقتصاددانانوکارشناساندولتایناستکهروندباالرفتن
قیمتها در بازار سکه به صورت گذرا و موقت است که البته ارز روی مسکن و
خودرو کامال تاثیر دارد.
وی یادآور شد :آقای دکتر همتی هم توضیح دادند که ما به دلیل تاثیر کرونا
از اسفند سال گذشته و در این سه ماه گذشته با کشورهای همسایه در زمینه
عرضه و صادرات کاال با محدودیت روبرو شدیم و در کنار آن بین عرضه و تقاضای
ارز هم عدم تعادل به وجود آمد که این روند بتدریج در حال ترمیم است بنابراین
با فرصت باقی مانده ای که برای صادرکنندگان برای ارائه عرضه صادراتیشان
قرار دادیم حتما به تعادل می رسیم.
ارائه اسامی  ۱۵۰نفر که ارز صادراتی را ندادند به قوه قضاییه
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :سال گذشته اسامی ۱۵۰نفر که حدود۷.۲
میلیارد دالر را که پس نداده بودند به قوه قضاییه معرفی کردیم .دوستان ما در
بانک مرکزی هم برای اعمال مدیریت و هدایت بازار به صورت فعال ایستادهاند و
فکر میکنیم برای جمع آوری نقدینگی که فشار روی ارز ،سکه و مسکن می آورد
سیاستهای درستی را دنبال می کنیم و راهمان را ادامه خواهیم داد و واگذاری
داراییها و گسترش بورس را ادامه خواهیم داد که با این کار بخشی از نقدینگی
را جمع کنیم.

 ۲۷میلیارد دالر ارز صادراتی برنگشته است
به گفته سخنگوی دولت ،در حال حاضر حدود  ۲۷میلیارد دالر از ارز
صادرکنندگاندردوسالگذشتهبرنگشتهاستکهماباتمهیداتیکهاندیشیدیم
اینها به چرخه اقتصاد ایران بازخواهد گشت .وضعیت صادرات نفتی چه از نظر
قیمت و چه از نظر میزان متناسب میشود و صادرات غیرنفتی ما هم در بهترین
دوران است بنابراین پیش بینی همه این است که قیمت ارز پایین خواهد آمد و
ما کاهش قیمت ارز را حتما تجربه خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص گران شدن گازوییل و این که آیا دولت در
این خصوص تصمیمی دارد ،گفت :ما هیچ برنامه ای در سال ۹۹نداریم چرا که
بحث سوخت در بودجه بسته می شود بنابراین برنامه ای برای افزایش قیمت
گازوییل نداریم و خیال کشاورزان راحت باشد.
منافعکوچکشخصیرافدایمنافعجامعهنکنیم
ربیعی ادامه داد :در شرایط تحریم که فشار بی سابقه ای روی اقتصاد ایران
است ،نیازمند همکاری همه مردم هستیم .مردم میتوانند با مصرف کاالی
داخلی مصرف تولیدات ارزبر را کم کنند و در این شرایط به یک اهتمام ملی
نیازداریم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد :در هیچ دوره ای
اینگونه تحریم به ما فشار نیاورده بود و در کنار آن هم با کرونا مواجه شدیم .نیاز به
یک وظیفه ملی داریم که منافع کوچک شخصی را فدای منافع جامعه نکنیم و
رسانه ها هم در این زمینه روی رفتار مردم کار کنند .به طور قطع با بانک مرکزی
با مداخالتی که ضروری بداند شرایط متفاوتی را پیش رو خواهیم داشت.
ربیعی با بیان اینکه در بخش ارز تعادلها ایجاد شده است ،گفت :برخی
کشورها که ارز ما در آنها بود به سمت رهاسازی ارزها رفته است که مدیران بانک
مرکزی و وزارت خارجه خبر آن را خواهند داد .باآزاد شدن این منابع ،ارز مورد
نیاز کاالها تامین می شود و فرصت ایجاد می شود مواد اولیه کارخانجات و بازار
تامینشود.
دولت مخالف افزایش تعرفه تلفن ثابت است
ربیعی در خصوص روند و نحوه تصمیم گیری برای افزایش تعرفه تلفن ثابت
و اینکه آیا تنها دولت در این زمینه تصمیم گیر است ،گفت :سهامداران عمده
شرکت مخابرات در مجمع تصمیم به افزایش تعرفه گرفتهاند که این افزایش هم
عددقابلتوجهیاست.نمایندهدولتدراینمجمعکهازوزارتارتباطاتاست
با افزایش تعرفه مخالفت کرده بنابراین مهندس آذری جهرمی و همکارانشان
موافقتیبااینافزایشنداشتند.
ویافزود:مطابقمقرراتماهرافزایشقیمتیبایدبهتصویبکارگروهیبرسد
که آن هم باید به تصویب کارگروه ذی ربط خود برسد در آنجا به تصویب نرسیده
است و اساسا دولت موافقتی با این افزایش قیمت ندارد.
سخنگوی دولت پیرامون برنامههای دولت برای کاهش قیمت ماسک با توجه
به افزایش قیمت ارز افزود :دولت سیاست ماسک ارزان را دنبال میکند به
همین دلیل به وزارت صمت مسئولیت داده شد تا مواد اولیه و حتی پارچه ها
را مناسبتر در اختیار تولید کنندگان بگذارد به خصوص در جاهایی مانند مترو
و جاهایی که حمل و نقل عمومی هست ماسک ها باید زیرقیمت یکهزار تومان
عرضهشود.
 استراتژی ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر معیشت و حداکثر
مراقبتاست
ربیعی درباره وضعیت کرونا در رعایت پروتکل های بهداشتی گفت :آنچه
که در ستاد ملی کرونا برای بازگشت محدودیت ها تصمیم گرفتیم مربوط به
استانهایی است که دچار نقاط اوج بیماری می شوند ،یا عدم مراعات در آنجا به
شکلی است که نمودار از حالت طبیعی خارج میشود که اختیار به استانداران
داده شده است.
سخنگویدولتگفت:سیاستستادملیایناستکهازتصمیماتیکپارچه
برای کشور اجتناب کنیم و تصمیمات را محلی کنیم حتی به پیشنهاد وزیر
بهداشت تصمیم گیریها را از استانی به سطح شهری و شهرستانی تبدیل
کنیم.
وی گفت :تصمیمات و اعمال محدودیتها دیگر در سطح ملی و به صورت
یکپارچه برای همه کشور نخواهد بود که سیاست درستی هم است .به
همین دلیل برخی موارد در همه نقاط یکسان مشاهده نشود .در این مورد
اختیارات الزم به ستادهای استانی مقابله با کرونا داده شده تا بر اساس شرایط
تصمیمگیریکنند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه باید تعادل و توازن
میان حفاظت جان در برابر ویروس و همچنین حفاظت جان در برابر فقر و
بیکاری توامان انجام شود ،گفت :این روند مسأله همه دنیاست و در تمام
کشورها که کرونا را تجربه کردند این تناقض نما در آنجا وجود دارد .بااین وجود
حفظ جان مردم در مرحله اول برای دولت همواره یک اولویت و اصل اساسی
بوده است
ربیعی گفت :دولت و ستاد ملی کرونا برای ایجاد تعامل و تعادل میان سالمت
و معیشت مردم سیاستهای پیشتاز دارد و استراتژی ستاد امروز «حداکثر
معیشت و حداکثر مراقبت» است که در همین راستا باید با مردم حرف بزنیم
و همکاری مردم را بطلیم.
سخنگوی دولت یادآورشد :بیشترین میزان ابتال و مرگ ومیر شهروندان در
مراکز تولیدی و اقتصادی رخ نداده است بلکه در محل های تجمع عروسی و
عزا که سنتهای ارتباطات جمعی رایج بوده ،اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد :در صنایع بزرگ نیز با آسیب جدی از بازگشایی روبه رو نبوده
ایم ،در واحدهای تولیدی و خدمات و کارگاههای کوچک هم مراقبت ها افزایش
یافته و در این بخشها شیوع بیماری کمتر بوده است.
ربیعی اظهار داشت :شیوع بیماری بیشتر ناشی از تجمعات بوده است که ما
مدارس و دانشگاهها را تعطیل کردیم .اما وقتی افراد در یک شهرستانی جشن
برگزار می کنند و در کنار هم قرار می گیرند که تعطیلی هم فایده ندارد .باید باهم
بایستیم و جنبش بزرگ فاصله گذاری اجتماعی را تا پایان کرونا دنبال کنیم.
روند تولید خودرو به همین شکل باشد قیمت خودرو کاهش مییابد
ربیعی درباره آشفتگی دوباره بازار خودرو و مسکن ،گفت :از واژه شکست
استفاده نکنیم .ما پارامترهایی در حوزه اقتصاد داریم و براساس آن تصمیم
گیری میشود .ما پارامتر نقدینگی فراوانی داریم و انتظاری که در ذهنها
از افزایش قیمت ایجاد شده متاسفانه بخشی از این انتظار هم شایعه سازان
میآورند و بخشی هم در قالب برخی تحلیلها است که همین کار آنها انتظار
ل در کنار تحریم این وضعیت
ایجاد میکند .بنابراین مجموعه ای از این عوام 
را ایجاد میکند .سخنگوی دولت افزود :کاری که میتوانستیم انجام دهیم
تحویل خودرو بود .ما دو خودروساز بزرگ داریم ۵۵ .درصد تحویل خودرو را
افزایش دادیم که این سیاستی بوده که ما دنبال کردیم .آنها برای تامین مواد
اولیه با وزارت خارجه ،وزارت صمت ،بانک مرکزی ،کمیته ای تشکیل دادند و
یک تیم درست شد که بتوانیم تولید ۵۵درصدی داشته باشیم.
ربیعی ادامه داد :تولید در ایران خودرو ۲۳درصد و در سایپا ۱۸درصد افزایش
داشته است .ضمن این که تحویل فوری خودروها که قرار بوده سه ماهه باشد
زودتر از موعد مقرر آغاز کردیم یعنی زمان را کم کردیم و تولید و تحویل را افزایش
دادیم .این سیاستهایی بوده که دولت دنبال کرده است .وی خاطرنشان کرد:
در گفت و گوی تلفنی که با مدیرعامل ایران خودرو داشتم او معتقد بود که در
بحث خودرو معامله زیاد انجام نمیشود .تصمیمی هم در مورد افرادی که در
فضای مجازی به قیمتها دامن می زنند و یا افرادی وقتی به آنها برای فروش
مراجعه می شود می گویند صبر کنید گران می شود گرفته ایم که بعدا اعالم می
کنیم که البته در خودرو هم این مشکل را داریم که در سایتها و کانالها قیمت ها
را باال و پایین میکنند و خرید و فروش هایی را صورت میدهند.
ربیعی گفت :افزایش قیمت ایران خودرو  ۱۰درصد و سایپا  ۲۳درصد بوده
است .تحلیل دوستان ما این است که قیمت ها پایین میآید و اگر روند تولید را
با همین سرعت ادامه دهیم فکر میکنم بتوانیم مجدد کاهش قیمت را تجربه
کنیم.

مجلس یازدهم ،دولت دوازدهم ؛

خشت اول تعامل

اعظمحمیدپور*
مجلس یازدهم و دولت دوازدهم این روزها نخستین گامهای همراهی
را میپیمایند؛ تجربهای که میتواند مبنای تعامل دو قوه با یکدیگر در
سال پایانی دولتی باشد که با چالشهای چندوجهی چون تحریمهای
بیسابقه و کرونا دست و پنجه نرم میکند.
هنوز یک ماه از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
نگذشته است که برخی رسانهها به ویژه رسانههای فارسیزبان خارجی از
ی ماههای گذشته خود در مورد آنچه «تقابل و رویارویی»
درستی پیشبین 
مجلسبادولتمیخواندند،خبرمیدهند.
این روزها که مجلس نوپا محل رفت و آمد و میزبان وزیران دولت است
تا به گزارش کار آنان و برنامههایشان برای زمان باقیمانده مسوولیتشان
در دولت گوش بسپارد ،نحوه مواجهه و اظهارنظر برخی نمایندگان به
نوعی است که شائبه «شمشیر از رو بستن» مجلس را در ذهنها برجسته
میکند.
وزیر ارتباطات در پیشگاه خانه ملت
در راستای رویکرد تعاملجویانه دولت و در نخستین روز تابستان،
بهارستان میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بود؛ وزیری که اگرچه
گزارشی جامع و شفاف از عملکرد و برنام ه وزارتخانه تحت هدایتش ارایه
داد ،ولی گویا نمایندگان مجلس مسائل دیگری چون تولید محتوا در
فضای مجازی ،روند توسعه اینترنت ،نحوه استقرار شبکه ملی ارتباطات،
«بازبودنفضای مجازی» یابهعبارت دقیقتر«فیلترنشدن اینستاگرام» را
مبنای انتقادات خود از او قرار دادند.
وزیر ارتباطات اما در برابر رویکرد مضیق و سلبی برخی جریانها مبنی
بر «مسدودسازی» فضای مجازی ،رویکرد ایجابی و جامعتری ارایه داد
و با اشاره به اینکه اینستاگرام امروزه بهدلیل سیاستهای نادرست و از
دسترس خارج شدن پلتفرمهای دیگر تبدیل به قطب شده است گفت:
اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی میکنیم؟
دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم وجود دارد .آیا عرصه رسانه
بینالمللیوحضورجریانسازکهموردتأکیدرهبریاسترانبایدببینیم؟
«محمدجواد آذری جهرمی» ضمن پاسخ به انتقاد نمایندگان،
دستورکارهای وزارت ارتباطات را برای نمایندگان تشریح کرد و با اشاره
به اینکه در وزارت ارتباطات  ۲حوزه کلیدی مورد توجه جدی قرار دارد،
گفت :نخستین محور شبکه ملی اطالعات و دیگری برنامه صلحآمیز
فضایی است که بیشترین اقدامات وزارت ارتباطات ذیل این دو برنامه
تعریفمیشود.
آذری جهرمی ضمن تشریح دستاوردهای وزارتخانه تحت هدایش در
توسعهشبکهملیارتباطات،توسعهاینترنتوعدالتارتباطی،بهانتقادات
هم پاسخ داد و با اشاره به انتشار محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد:
رصد ترافیکی از مصرف داده درست میشود که محتوا در آن نقش دارد
اما زمانی که وزارت ارتباطات با دغدغه درست به این حوزه برای حمایت
از تلویزیونهای اینترنتی ورود میکند اجازه این کار به ما داده نمیشود یا
موقعی که برای تولید محتوا به حوزه کودک وارد میشویم که به نگرانیها
کمک میکند میگویند این وظیفه شما نیست و از ما شکایت کردند .من
از نمایندگان دعوت میکنم که به سازمان فضایی سر بزنند و ببینند در
آنجاجوانانیهستندکهاززندگیوبورسیههایخارجکشورخودگذشتند
و برای ساخت ماهواره تالش میکنند اما مسئولیت پرتاب ماهواره هم با
وزارتارتباطاتنیست.
به رغم ارایه این توضیحات روشن از سوی وزیر ارتباطات در خصوص
عملکرد ،برنامهها ،اولویتها ،مقدورات و محذورات وزارت ارتباطات در
پیادهسازی دستورکارهایی که در راستای توصیههای رهبری تعریف شده
است،ولیگویاهمچنانبرخینمایندگان قانعنشدهوهمچنانبرموضع
خود مبتنی بر رویکرد انسدادی به فضای مجازی پافشاری میکنند.
کمابیش الگوی مشابهی را در تعامل یک ماه اخیر نمایندگان مجلس با
دیگر وزیران مهمان خانه ملت میتوان شناسایی کرد.
دست تعاملجویی دولت به سوی مجلس
دولت دوازدهم از همان روز نخست مشخص شدن نتایج انتخابات و
در همکاریجویی وارد شد و نمایندگان
ترکیب نمایندگان مجلس یازده ،از ِ
را به تعامل سازنده با دولت دعوت کرد.
اظهارات رئیسجمهوری در آیین گشایش یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی ،به وضوح رویکرد مجلس به دولت را نشان میدهد؛
جایی که مبنای همکاری دولت و مجلس را چارچوب قانون اساسی
دانست و گفت :هم دوران دولت و مجلس چهارساله و کوتاه است اما با
همکاری دولت و مجلس میتوانیم یادگاری دائمی و ماندگار برای دههها
و حتی قرنها به یادگار بگذاریم و آن یادگار بزرگ قانون متقن صحیح کارآمد
مفید برای جامعه است .دولت و مجلس در بسیاری از زمینه ها میتوانند
همکاری کنند اما بهترین همکاری الیحه خوب از سمت دولت و بررسی و
تصویب از سوی مجلس شورای اسالمی است .امیدوارم در یک سال باقی
مانده این دولت و آغازین سال این مجلس بتوانیم در این زمینه با یکدیگر
همکاریداشتهباشیم.
رییس دستگاه اجرایی خاطرنشان کرد :مبنای ما برای همکاریها
چارچوب قانون اساسی است و ما مجلس و تک تک نمایندگان مجلس را
از دیدگاه قانون اساسی برابر کل ملت ایران مسوول میدانیم ،آنچنان که
قانون اساسی این را میگوید.
این روزها که خانه ملت میزبان وزیران دولت است و اعضای کابینه با
صداقت و صراحت از برنامهها و مقدورات و محذورات خود برای پیادهسازی
دستورکارهای خود در شرایط تحریمی و کرونایی میگویند ،انتظار میرود
نمایندگانمردمبهجایرفتاریمواخذهگرانه،باواقعبینیونهایتهمدلی
و همکاری ،دولت را در پیشبرد برنامههایش یاری کنند.
انتظار مردم از مجلسی که از ابتدای روی کار آمدن خود در شعارهایش به
صراحت اعالم کرد رفع مشکالت اقتصادی و مساله تسهیل معیشت مردم
را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد ،این است که به جای رفتارهای
شائبه برانگیز و دارای رنگ و بوی سیاسی در برابر دولت و زمزمههای گاه
و بیگاه استیضاح وزیران ،در عمل هم دست به دست دولت دهد تا در
وهله نخست کشور را به سالمت از تنگناهای اقتصادی در شرایط سخت
تحریمی و کرونایی عبور دهد.
همدلی و همکاری مجلس با دولت ،نه تنها میتواند کشور را از دام
مشکالت چندوجهی نجات دهد ،بلکه زمینهها و بسترهای شیطنت
رسانههای خارجی به منظور تفرقه و اختالفافکنی میان ارکان و
جریانهای سیاسی کشور را از میان میبرد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
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ازدواج كنيد ؛ زيرا من در فرداى قيامت  ،به افزونى شما
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بر ديگر امت ها مى نازم  ،حتى [ به ] جنين سقط شده اى
كه با حالت قهر و ناراحتى  ،بر در بهشت مى آيد و به او
ِ
گفته مى شود « :به بهشت  ،وارد شو!» و او مى گويد « :نه .
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دالر ۱۹هزار تومانی خطرناکتر از کویید ۱۹
فرماندار قم :

در حوزه امور جوانان ،سستی و
کسالتحاکماست

فرماندار قم گفت :در حوزه امور جوانان ،سستی و کسالت حاکم است و با این روند،
نمیتوانگرهگشایرفعمشکالتبود.
مرتضی حیدری ظهر دیروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان که در
تاالر امام رضا(ع) فرمانداری برگزار شد ،اظهار داشت :نشاط و شادابی باید چاشنی کار
و تالش و خدمترسانی در امور جوانان باشد و مسئوالن و مدیران با انگیزهای مضاعف،
مشکالتجوانانراپیگیریکنند.
فرماندار قم افزود :متاسفانه در حوزه امور جوانان ،سستی و کسالت حاکم است و با
این روند ،نمیتوان گرهگشای رفع مشکالت بود و دغدغههای اصلی و مهم جوانان را
مورد ارزیابی قرار داد.
وی تصریح کرد :در شرایط فعلی مهمترین دغدغه جوانان،اشتغال و ازدواج است و ما
وظیفه داریم با توجه به تالشی که دولت در واگذاری تسهیالت داشته است ،به هدایت
جریانهایحمایتیازجوانانبپردازیموبستررابرایرفعمشکالتاینقشر،آمادهکنیم.
حیدری بیان کرد :تمامی اقدامات در حوزه جوانان باید طبق مستندات ارائه شود و
هیچ نوع کوتاهی در این باره پذیرفته نیست ،جوانان قشر عظیم و موثری هستند که باید
آینده کشور را به آن ها بسپاریم و اگر زیرساختها فراهم نباشد ،پیشرفت و تعالی به دست
نمیآید.
وی خاطرنشان کرد :یکی از دغدغههای جدی ،شیوع کروناست که موجب تغییر
سبک زندگی شده است و ما نیز باید برنامهها و اهداف خود را با در نظر گرفتن شرایط
کرونا،دنبالکنیم.
فرماندار قم اظهار داشت :با تعامل مسئوالن و حوزه اجتماعی استانداری و ظرفیت
حوزه و دانشگاه نیازها و راهکارها را در حوزه اشتغال جوانان عملیاتی کنیم و نباید دچار
روزمرگی باشیم ،در سال گذشته بیش از  7هزار میلیارد تومان تسهیالت در حوزههای
مختلف به قم تزریق شد که بخش عمدهای از آن مختص جوانان بوده است.
وی گفت :امروز در بسیاری از امور چون تجارت الکترونیکی به موفقیت رسیدهایم و باید
تحوالت الزم را مطابق با نیازهای موجود به وجود بیاوریم ،به خصوص در حوزه کسب و کار
غیرحضوری میتوان ظرفیتهای الزم را به وجود آورد.
حیدری عنوان کرد :کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها پیشرفته را تحت تاثیر قرار داده
است و اگر نتوانیم خود را با این شرایط وقف دهیم ،عقب میمانیم  ،به خصوص ما که
هموارهدرتحریمودشمنیهاعلیهایراناسالمیبهسرمیبریمبایدبتوانیمبهداشتههای
خودمان تکیه کنیم و از ظرفیت جوانان در همه عرصهها بهره بگیریم.
افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی میشوند

هرگونهخریدوفروشپسماندجرماست

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریقمگفت:تمامفرآیندمدیریتپسماندبر
عهده شهرداری و سازمان مدیریت پسماند است و بهنوعی ذخیرهسازی ،خریدوفروش و
حملونقل آن طبق مصوباتی که از طرف وزارت کشور ابالغشده جرم تلقی میشو
سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به اهمیت و لزوم جمعآوری پسماند و زبالهها اظهار
داشت :همه فرآیند مدیریت پسماند بر عهده شهرداری و سازمان مدیریت پسماند
است و بهنوعی ذخیرهسازی ،خریدوفروش و حملونقل آن در مجموعه شهری فارغ از
دستورالعملهایی که تعریف و مصوباتی که از طرف وزارت کشور ابالغشده طبق قانون
جرمتلقیمیشود.
وی با بیان اینکه این مسئله به اطالع شهروندان و افرادی که در این صنف فعالیت
داشته میرسد ،ابراز کرد :این امر نیز به آموزش و فرهنگسازی دارد که دراینباره
قدمهایی برداشتهشده و اخطارهای الزم ارائه میشود و در جریان مشکالت بهداشتی و
زیستمحیطیایناقداماتقرارمیگیرند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :با توجه به اینکه این موضوع
قانون جدیدی به شمار میرود و بهنوعی شهروندان احساس میکنند این پسماندهای
خشک به دلیل ارزش اقتصادی که پیداکرده اختیار آن را نیز دارند تا به هر نحوی آن
را مدیریت کرده و آن را بفروشند که این امر تا حدی کار ما را در مدیریت پسماند دشوار
میکند.
وی با تأکید بر اینکه شهروندان بر اساس قانون دارای تکالیفی بوده و ما بر این باوریم
که قبل از هر چیز باید زمینه ارتقای آگاهی خانوادهها را فراهم کنیم تا قوانین ضابطهمند
اجرایی شود ،تصریح کرد :اگر همه شهروندان قانون را محور قرار دهند مشکالت کمتر
میشود.
میر ابراهیمی ادامه داد :اگر پس از چند باز آموزش و اخطار ،شهروندان مسیر قانونی
در پسماند را نپیمایند ،به مراجع قضایی معرفی میشوند ،هرچند سیاست شهرداری در
اولویت نخست ،فرهنگسازی و آموزش است.
وی خاطرنشان کرد :پسماندهای خشک و تر و خطرناک مانند اشیای برنده و
پسماندهای عفونی باید از مبدأ جدا شود تا بتوان کود با کیفیتی را از پسماندها تولید
کرد ،در سال جاری در غرفههای جمعآوری پسماند به شهروندان در ازای پسماند ،کود
کمپوستاهداءمیشود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم خبرداد:

راهاندازی مجدد ۵خط اتوبوسرانی
از  ۴تیرماه

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از راهاندازی مجدد  5خط اتوبوسرانی از
چهار تیرماه در قم خبر داد و گفت :با راهاندازی این  5خط درمجموع  13خط در ناوگان
اتوبوسرانی به شهروندان ارائه خدمات خواهند کرد.
امیریزدیبااشارهبهبرنامههایسازماناتوبوسرانیدرجهتارائهخدماتبهشهروندان
اظهارداشت:متأسفانهباشیوعویروسکرونادربسیاریازبرنامههایشهرداریتغییراتی
ایجادشده و ناوگان اتوبوسرانی نیز برای حفظ سالمت شهروندان تعطیل شد.
وی از بازگشایی بخشی از ناوگان اتوبوسرانی با  ۸۰دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت۷ :
خطاصلیاتوبوسرانیدراوایلخردادماهباحداکثرظرفیتآغازبهکارکردهوبهشهروندان
خدماترسانیمیکند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با تأکید در رعایت پروتکلهای بهداشتی
در اتوبوسها تصریح کرد :شهروندان با ماسک و دستکش میتوانند از ناوگان اتوبوسرانی
استفاده کرده و فاصلهگذاری اجتماعی نیز در استفاده از صندلی اتوبوسها رعایت شده
است.
وی از راهاندازی  ۵خط دیگر از روز چهارشنبه  ۴تیرماه خبر داد و گفت :با توجه به
درخواست شهروندان و اجازه کمیته مبارزه با کرونا استان  ۵خط دیگر نیز از چهارشنبه
 ۴تیرماه راهاندازی میشود.
یزدی نام پنجخط اصلی را اعالم و بیان کرد :شهرک فاطمیه – میدان مطهری ،خیابان
جواداالئمه – بلوار منتظری ،خیابان کلهری – میدان مطهری ،خیابان انصار – میدان
مطهری و میدان ترهبار – میدان مطهری ازجمله این خطوط هستند.
وی با تأکید دوباره به شهروندان برای رعایت پروتکلهای بهداشتی خاطرنشان کرد :از
سوارشدن افراد بدون ماسک و دستکش به اتوبوسها خودداری شده و در صورت عدم
رعایت نکات بهداشتی عامل انتقال ویروس در شهر خواهیم بود.
در سال گذشته صورت گرفت؛

رسیدگی به  ۶۵هزار پرونده در
شوراهای حل اختالف قم

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختالف استان قم گفت
:بیش از  ۶۵هزار پرونده پارسال در شوراهای حل اختالف استان قم تشکیل و رسیدگی
شد.
حجت االسالم قربانی در برنامه گفتگوی خبری سیمای مرکز قم از وجود ۵۵شعبه حل
اختالف در قم سخن گفت و افزود :سال گذشته ۵۸ ،هزار پرونده در شعب دارای حق
صدور رای و بیش از هفت هزار پرونده در شعب ویژه صلح و سازش تشکیل و رسیدگی
شد.
حجت االسالم قربانی افزود :به همین علت ،استان قم در پروندههای کیفری همراه
با سازش ،رتبه اول کشور را به دست آورده و  ۷۶درصد این نوع پرونده ها ،بامصالحه و
سازش مختومه شده است.
وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده هارا در شورای حل اختالف  ۷۱روز کاری
عنوان کرد و افزود :ایجاد دفاتر خدمات قضایی و افزایش تعداد قضات پاره وقت ،زمان
رسیدگیهاکاهشیافتهاست.
شوراهای حل اختالف در شهریور سال ۸۱و براساس ماده ۱۸۹قاون برنامه سوم توسعه
کشور ایجاد شده است.
استان قم دارای  ۱۵مجتمع شورای حل اختالف با  ۵۵شعبه است.

بقایی در جادههای غرب کشور چه میکرد؟
وکیلمدافع حمید بقایی در خصوص مدت مرخصی استعالجی بقایی گفت :هفته بعد و یا
دو هفته دیگر به زندان برمیگردد که البته بستگی به نظر کمیسیون پزشکی دارد.در واکنش
به انتشار خبر تصادف «حمید بقایی» ،معاون احمدینژاد در جادههای کردستان ،این سوال
مطرح میشود فردی که به علت پروندههای مالی ،محکوم به حبس است ،به چه علت خارج
از زندان بوده و سر از جادههای غرب کشور درآورده است؟«مهران عبداللهپور» ،وکیل بقایی،
در پاسخ به این پرسش گفت :طبق بخشنامه رئیسی ،بسیاری از زندانیها بیرون آمدند که
وضعیت آنها بسیار بهتر از بقایی بود .در واقع بقایی به دلیل مرخصی استعالجی بیرون است
و بیماریهای متعددی دارد که هنوز هم تحت درمان است .براساس گواهیهای پزشکی و
مرخصی استعالجی بیرون از زندان به سر میبرد.این وکیل دادگستری ادامه داد :بقایی بعد از
سکته دچار بیماریهای متعددی شده است ،رگ قلب و مغز او پاره شده ،عالوه بر اینها بیماری
داخلی و عصبی دارد و براساس گواهی پزشکی بیرون از زندان است.عبداللهپور در خصوص
مدت مرخصی استعالجی بقایی خاطرنشان کرد :هفته بعد و یا دو هفته بعد به زندان برمیگردد
کهالبتهبستگیبهنظرکمیسیونپزشکیدارد.
قلیانیهاجریمهسنگینمیشوند
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،از صدور بخشنامه دادستان کل کشور مبنی
بر ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی خبر داد .احمد جنیدی جعفری ،گفت:
طبق تبصره یک ماده  ۱۳قانون جامع دخانیات مصوب مجلس شورای اسالمی در سال ۸۵
استعمال دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی ممنوع و تخلف از آن مستوجب
حکم به جزای نقدی است.وی افزود :به رغم پیگیری های وزارت بهداشت طی سال های اجرای
قانون ،متاسفانه به دلیل اجرای ضعیف قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی،
مراکز عرضه قلیان در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت غیر قانونی گسترش
یافت و منجر به افزایش مصرف قلیان در جامعه ،خصوصا در بین جوانان گردید .جنیدی
خاطرنشانکرد:اقدامدیگردراینراستا،نامهرییسفرهنگستانعلومپزشکیبهریاستمحترم
قوه قضاییه بود که در آن نامه ضمن تاکید بر اجرای ممنوعیت پایدار استعمال دخانیات و عرضه
قلیاندرهمهاماکنعمومی،خواستاربرخوردقاطعباتولیـدکنندگانومصـرفکنندگانقلیان
در این اماکن شدند ،به نحوی که موجب عبرت سایر هنجارشکنان شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم :

طرح:محمدعلیرجبی

استان قم مشکلی در تأمین مسکن ندارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با بیان
اینکه در استان قم با کمبود مسکن مواجه نیستیم
گفت:عمدهترینمشکلمربوطبهتأمینمنابعبوده
و باید اقداماتی در راستای حل این مشکل انجام
داد.
محسن بهشتی در گفتوگویی ،یکی از  4نیاز
اصلی انسانها را مسکن عنوان و اظهار داشت:
مسکن در کشور از یک کاالی مصرفی خارجشده و
به یک کاالی سرمایهای تبدیلشده است بههمین
دلیل علیرغم وجود تقاضا در کشور حدود دو میلیون
مسکن خالی در کشور داریم که سهم استان قم بر
اساس سرشماری سال  95حدود  45هزار واحد
مسکونی خالی از سکنه است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم افزود:
این مسکنها در مناطقی ساختهشده که قیمت
باالیی دارد و مردمی که در دهکهای پایین جامعه
هستند توانایی خرید این مسکنها را ندارند بنابراین
برای این طبقه از مردم مدل مسکن مهر در ذهنشان
است.
وی با بیان تفاوت طرح مسکن اقدام ملی با شرایط
مسکن مهر ابراز کرد :این طرح دارای شرایط سخت
گیرانه ای بوده و آورده فرد متقاضی طرح مسکن
اقدام ملی بیشتر از مسکن مهر است ،عواملی مثل
باال رفتن هزینههای ساخت و ساز ،کاهش ارزش پول
ملی و باال رفتن پول پروانه باعث شد که طرح اقدام

مسکن ملی را هم برای دهکهای پایین جامعه تحت
تأثیر قرار دهد.
بهشتیبابیاناینکهبههرمیزانمسکنتولیدکنیم
سبب تحت تأثیر قرار گرفتن بازار میشود ،گفت :از
طرف دیگر حبابی میان وجود مسکن خالی و میزان
تقاضا در بازار وجود دارد ،به نظر میرسد اگر در
سیاستهای دولت صندوق پسانداز تأمین مسکن
ایجاد شود و فرد سهامدار شود خیلی بهتر از پول
نقدینگی است که در بانک بگذارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با
تأکید بر اینکه این سیاست مدل موفقی در بسیاری
از کشورها است ،عنوان کرد :اگر مردم را تشویق به
پسانداز در صندوق پسانداز تأمین مسکن کنیم
سبب میشود که پساندازهای اندک به این سمت
بیاید .وی مطرح کرد :گرفتن مالیات از اشخاصی که
خانههای خالی دارند سبب برده شدن سرمایه مردم
به سمت پساندازهای خانگی میشود ،فرد پولش را
از بانک خارج کرده و اقدام به سرمایهگذاری سکه و
طال ،خودرو و بورس میکند و یک بازار کاذبی در بازار
ایجادمیکند.
بهشتی با بیان اینکه در استان قم با کمبود مسکن
مواجهنیستیم،اضافهکرد:عمدهترینمشکلمربوط
به تأمین منابع بوده و باید اقداماتی در راستای حل
این مشکل انجام داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با اشاره

تأییداعتبارنامهتاجگردوندرکمیسیونتحقیق
سخنگویکمیسیونتحقیقازتأییداعتبارنامهمنتخبمردمگچساراندراینکمیسیونخبر
داد و گفت :اعتبارنامه وی روزچهارشنبه تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد و در نخستین جلسه
علنیبهرأینمایندگانگذاشتهمیشود.حجتاللهفیروزیازبرگزاریآخرینجلسهکمیسیون
تحقیق برای بررسی اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران و باشت در مجلس
یازدهم در عصر روزسه شنبه خبر داد و گفت :این جلسه با حضور  ۱۲تن از اعضا و به مدت ۴
ساعت برگزار شد.نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی درباره جزئیات جلسه تصریح
کرد :در این جلسه گزارشی از روند بررسی هیأتهای مختلفی که در تأیید صالحیتها اثرگذار
هستند،ارائهشد.

اقداماتی که در راستای تأمین مسکن استان انجام
میشود ،مطرح کرد :طرحهایی مثل  48هکتاری
منطقه پردیسان قم ،طرح 32هکتاری و 63هکتاری
ً
که اخیرا در شورای برنامهریزی استان به محدوده
شهر برای طرح اقدام ملی اضافه شد ازجمله
مهمترین طرحهایی استان هستند که در راستای
تأمینمسکناستانانجامشدهاست.
وی تأکید کرد :باید بپذیریم که مسائل مربوط به
مسکن یک موج ملی بوده و یک استان نمیتواند
فارغ از کشور اقدامات به رفع مشکل کند چراکه
گرانیمصالح،آرماتوروسیمانازجملهعواملیاست
که در گرانی مسکن تأثیرگذار است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم اعالم کرد:

نزاعبیشترینپروند همعایناتبالینیدرقم

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم گفت :آمار پروندههایی که در روزهای شیوع
ویروس کرونا و الزام برای در خانه ماندن ،یعنی در ماههای اسفند  ۹۸و فرودین
 ۹۹ثبتشده  ،نشاندهنده افزایش نزاع و خشونت خانگی نیست.
حمید صدیقیآخا روز سهشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع
خبرنگاران ،افزود :نزاع در ماههای اسفند  ۹۸و فروردین  ،۹۹یک هزار و ۳۵۱
مورد بود که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که یک هزار و  ۸۶۹مورد
ثبتشده ۲۸،درصد کاهشیافته است.
وی اضافه کرد :نزاع خانگی(همسرآزاری) نیز در همین مدت ۱۷۷ ،مورد بود
که نسبت به سال گذشته که  ۱۶۲مورد بود ۹ ،درصد کاهش داشته است.
وی در ادامه بابیان اینکه مهمترین وظیفه پزشکی قانونی کار کارشناسی
در پروندههای قضایی است ،گفت :یکسوم پروندههای قضایی برای کار
کارشناسیبهپزشکیقانونیارجاعمیشود.
صدیقیآخا اضافه کرد :سال گذشته در بخش معاینات بالینی که  ۸۵درصد
پروندههایپزشکیقانونیراتشکیلمیدهد ۳۶،هزارو ۲۲پرونده،کارشناسی
شد که البته نسبت به سال  ۹۷که  ۳۵هزار و  ۱۳۲مورد بود ،سه درصد کاهش
نشانمیدهد.
به گفته وی ،استان قم در آمار معاینات بالینی نسبت به جمعیت خود رتبه
چهارم را در سطح کشور داراست و دلیل آن تعداد باالی حوادث رانندگی است
که در طول سال رخ میدهد.
وی بابیان اینکه نزاع بیشترین پروندههای معاینات بالینی پزشکی قانونی قم
را تشکیل میدهد ،بیان کرد :در سال گذشته ۱۱ ،هزار و  ۴۵۳مورد مصدوم در
این حوزه مراجعه کردند که نسبت به سال  ۹۷که  ۱۱هزار و  ۸۳۸مراجعهکننده
داشتیم،چهاردرصدکاهشیافتهاست.
صدیقیآخا خاطرنشان کرد :آمار نزاع در فصل تابستان نسبت به فصول دیگر
باالترمیباشد.
قم رتبه دوم را در حوزه مصدومان ناشی از حوادث رانندگی دارد
وی با اشاره به مصدومان ناشی از حوادث رانندگی ،بیان کرد :مصدومان ناشی
از تصادفها در سال  ۹ ،۹۸هزار و  ۳۳۶مورد بود که نسبت به سال  ۹۷که  ۹هزار
و  ۷۹۶مورد بود ۶ ،درصد کاهشیافته است و با توجه به تعداد پروندههای این
بخش ،قم رتبه دوم را در سطح کشور داراست.
به گفته وی ،در سال  ۷۰ ،۹۷مورد و در سال گذشته  ۳۹مورد تصادف
ساختگی شناسایی شد که ۴۵درصد کاهش نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی قم خاطرنشان کرد :فوتیهای ناشی از تصادفها
در سال  ۲۸۷ ،۹۸مورد بود که نسبت به سال  ۹۷که  ۳۱۵مورد بوده ۹ ،درصد

کاهش نشان میدهد که در این حوزه قم رتبه  ۲۶را در سطح کشور دارد.
وی افزود :فوت موتورسواران و عابران پیاده به دلیل حوادث رانندگی در سال
 ۹۸نسبت به سال  ،۹۷به ترتیب  ۱۵و چهار درصد کاهشیافته است.
وی ادامه داد :در تعطیالت نوروز امسال چهار فوتی براثر حوادث رانندگی
جانباختهاند که نسبت به سال  ۹۷که  ۱۵مورد بود ۷۴ ،درصد کاهش نشان
میدهد که دلیل این امر نیز کاهش سفر به دلیل اعمال محدودیت براثر شیوع
ویروسکروناست.
قم رتبه نخست را در بخش مصدومان ناشی از حوادث کار دارد
صدیقیآخا با اشاره به فوت ناشی از حوادث کار ،بیان کرد :در این بخش ۲۵
مورد در سال  ۹۸ثبتشده که نسبت به سال  ۹۷که  ۴۷مورد بود ۴۷ ،درصد
کاهشیافته است و قم رتبه  ۱۶را در کشور دارا میباشد.
وی افزود :مصدومان ارجاع شده به پزشکی قانونی بهواسطه حوادث کار،
 ۹۷۵مورد بوده که نسبت به سال  ۹۷که یک هزار و سه مورد بود ۲.۸ ،درصد
کاهشیافته است و قم در این بخش رتبه نخست را داراست.
به گفته وی ،استان قم در بخش آمار مربوط به قتل ،رتبه  ۳۰را دارد.
کاهش9درصدی خودکشی درقم
صدیقیآخا بابیان اینکه آمار خودکشی در سال  ۹۸نسبت به سال ۹ ،۹۷
درصد کاهشیافته است ،گفت ۷۵ :درصد خودکشی مربوط به آقایان است و
 ۷۳درصد افرادی که اقدام به خودکشی میکنند ،زیر دیپلم هستند.
وی افزود :در سال  ،۹۸یک هزار و  ۱۵۳فوت مشکوک ثبت شد که این آمار در
سال  ،۹۷یک هزار و  ۱۱۱مورد بود و نشاندهنده  ۳.۸درصد افزایش میباشد.
وی بیان کرد :در سال  ۱۶۶ ،۹۸مورد مجوز سقط صادر شد که نسبت به سال
 ۹۷که  ۱۸۰مورد بود ،هشت درصد کاهشیافته است و درصد باالیی از این
سقطها به دلیل ناهنجاریهای مغزی و یا ژنتیکی بوده است.
به گفته صدیقیآخا ،بر اساس موازین فقهی ،ناقصالخلقه بودن یا عقبمانده
ذهنی بودن جنین که مادر دچار حرج شود ،مادری بیماری پیشرفته داشته
باشد که ادامه بارداری سبب مرگ وی شود ،سن جنین زیر چهار ماه و سقط
با رضایت مادر باشد ،ازجمله شاخصهای الزم برای صدور مجوز سقطجنین
است .وی همچنین گفت :در راستای سند تحول قوه قضاییه ،سیستم ویدیو
کنفرانسکمیسیونهایتخصصیراهاندازیوازترددهایبینشهریبهویژهدر
ایامشیوعبیماریکروناجلوگیریشد.
وی افزود :در این راستا با تمام شعبههای دادگستری و کالنتریها ارتباط
الکترونیک برقرارشده و مکاتبات از این طریق انجام و باعث تسریع در کار و
صرفهجویی در وقت و هزینه مردم میشود.

با افزایش دوبرابری مبتالیان ؛

زنگ خطر شیوع موج دوم کرونا در قم به صدا درآمد
با افزایش دو برابری تعدادمراجعان و بستری شدگان
مبتال به کرونا در قم زنگ خطر شیوع موج دوم کرونا در
قم به صدا درآمد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی قم در برنامه گفتگوی خبری سیمای مرکز قم،
از افزایش حدود دوبرابری مراجعان و بستری شدگان
مبتال به کرونا در قم خبر داد و گفت :تعداد مراجعان
از هشتادنفر به  ۱۶۰نفر و تعداد بستری شدگان از
هشتادنفر به ۱۴۰نفر رسیده است.

دکتر قدیر افزود :تعداد افراد کرونا مثبت در مراجعات
سرپایی هم افزایش یافته به گونهای که  ۱۵درصد به
 ۳۵درصد و دیروز به  ۴۲درصد رسید.
وی علل خیز دوباره کرونا در قم را مورد توجه خاص
قرار داد و گفت :افزایش مسافرت ها ،افزایش تجمعات
مانند مراسم عروسی و عزا و عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتیمهمترین اینعللاست.
دکتر قدیر تصریح کرد :رعایت دستورالعملهای
بهداشتی از اردیبهشت تاکنون از هشتاد درصد به

ق تخصص قالبی ریه با مدرک دیپلم!
بازداشت فو 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از بازداشت فردی خبر داد که خود را در فضای مجازی فوق
تخصص ریه اعالم کرده بود اما مدرک دیپلم داشت!سرهنگ داوود معظمی گودرزی با اشاره
به بازداشت یک پزشک قالبی که در فضای مجازی فعال بود ،اظهار کرد :متهم با راهاندازی
صفحهای در فضای مجازی و معرفی خود به عنوان فوق تخصص ریه ،توانسته بود بیش از هزار
نفر دنبالکننده و مخاطب را در فضای مجازی جذب کند.رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود:
در بررسیها متوجه شدیم این فرد به تعداد زیادی از مردم خدمات پزشکی ارائه و آنها را ویزیت
میکند.وی تصریح کرد :پس از بازداشت این شخص مشخص شد وی ن ه تنها فوق تخصص
ریه ندارد بلکه مدرک دیپلم دارد و به خاطر عالقه و سودجویی مبادرت به این اقدام کرده است.

کمتر از ۳۰درصد کاهش یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در تشریح این علل
گفت :پنجاه درصد افرادی که در چند روز گذشته
مبتال شده اند به مناطق قرمز مسافرت داشته اند یا
میزبان مسافرانی از مناطق قرمز کشور بوده اند یا با
مسافران در ارتباط بوده اند.
دکتر قدیر افزود :دو روز قبل یک زن میانسال در قم
به علت میزبانی از میهمانان مناطق قرمز کشور ،فوت
کرد.

درخواستویژهعلیمطهریدربارهقتلهایناموسی
علیمطهریخواستارمجازاتسریععامالنقتلهایناموسیاخیربرایدرسعبرتدیگران
شد .علی مطهری ،نماینده سابق مردم تهران در مجلس دهم ،در توئیتی نوشت :در روز دختر
مناسب است به ظلمی که به دختران سرزمین ما رواداشته میشود بپردازیم .هنوز حکم پدر
رومیناکه باقصد قبلی او را بهنحو فجیعی کشت اعالم واجرا نشدهاست ،همین طور قتلهای
فجیعریحانهعامریوفاطمهبرحی،درحالیکهمجازاتبرایتسکینجامعهوعبرتدیگراناست.
اگربهتاخیربیفتدفایدهایندارد.

در دیدار با مدیرکل اطالعات استان قم مطرح شد

منسبتبهشبههافکنیدشمنان
هشدارآیتاللهمکار 
در فضای مجازی

گروه استانهاـ مرجع تقلیدشیعیانباهشدار در موردفضای مجازیوشبهه افکنی دشمنان،برلزوم
جلوگیری از آسیب رسانی و تخریب توسط این فضا تأکید کرد.
آیت الله مکارم شیرازی در دیدار مدیرکل اطالعات استان قم ضمن تبریک والدت حضرت
معصومه(س) اظهار داشت :امیدوارم با سابقۀ طوالنی که در مسألۀ اطالعات و آسیب شناسی دارید
بتوانید منشأ اثرات خوبی در این استان شوید.
وی با اشاره به نقش قم به عنوان پایگاهی برای جهان تشیع بیان کرد :به همین دلیل است که دشمن
باآسیبهایفرهنگی،اخالقیواطالعاتیفشاربراینشهررابیشترکردهکهبایدجلویآنایستادگی
کرد .مرجع تقلید شیعیان با هشدار در مورد فضای مجازی و شبهه افکنی دشمنان ،بر لزوم جلوگیری از
آسیب رسانی و تخریب توسط این فضا تأکید کرد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه ضمن توصیه بر استفاده حداکثری از توان حوزه علمیه قم در این امر
عنوان کرد :امیدوارم با برنامه ریزی و استفاده از این ظرفیت به این مهم دست یابید.
در ابتدای این دیدار حجت االسالم والمسلمین سلیمی ضمن ارائه گزارشی از برنامه های پیشنهادی
خود در مورد استان به فراخور کارهای دشمنان در حوزه ضد دینی ،نفوذ و جاسوسی ،همکاری،
همراهی و هم افزایی با حوزه علمیه قم را از اصول برنامه های خویش برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان قم :

اجازه نمی دهیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند

رئیس کل دادگستری استان قم در بازدید از واحدهای صنعتی شهرک شکوهیه از مدیران بخش
خصوصی که با وجود تمام مشکالت نگذاشتند چرخ تولید متوقف بشود تقدیر کرد.
حجت االسالم والمسلمین مظفری ،رئیس کل دادگستری و مسئولین قضایی استان قم روزگذشته
از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی شکوهیه با همراهی رئیس سازمان صمت قم بازدید
کردند .حجت االسالم والمسلمین مظفری دراین بازدید در راستای حمایت از تولید داخلی اظهار
داشت :دستگاه قضایی استان قم از سرمایه گذاری مشروع ،حمایت قضایی و حقوق الزم را به عمل
خواهد آورده و تا جایی که بنگاههای اقتصادی در مسیر قانونی مشروع حرکت کنند ،تمام عیار از آنها
حمایت خواهیم کرد و اجازه یک روز تعطیلی و توقف خط تولید و بیکاری کارکنان را نخواهیم داد.
رئیسکلدادگستریاستاندربازدیدازواحدهایصنعتیشهرک شکوهیهازمدیرانبخشخصوصی
که با وجود تمام مشکالت نگذاشتند چرخ تولید متوقف بشود تقدیر کرد .حجت االسالم والمسلمین
مظفری در نشستی که پس از بازدید از شهرک صنعتی شکوهیه برگزار شد از انجام مقدمات اولیه در
راستای ایجاد مجتمع قضایی و شعبه ویژه شورای حل اختالف در جهت رسیدگی به مشکالت کارگران
و مدیران واحدی تولیدی خبر داد و گفت این شعبه به زودی در این شهرک صنعتی دایر خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم :

سمنهای فعال در حوزه جوانان حمایت می شوند

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت :تشکلهای مردمی و سمنهای فعال در حوزه جوانان در
قم حمایت می شوند .رسول منعم ظهر دیروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان که در
سالن جلسات فرمانداری برگزار شد ،اظهار داشت :یکی از ظرفیتهای مهم در گذراندن اوقات فراغت
ت و برگزاری دورههای مختلف باید
جوانان ،شکلگیری خانههای جوان است که در جهت آموزش مهار 
سازوکارهاطبقپروتکلهایبهداشتیانجامشود.

