مدیرکل انتقال خون استان قم خبرداد:
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استاندارقم:
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مدیرکل انتقال خون استان قم گفت :در سه ماه نخست امسال،
 ۹هزار و  ۶۰۰نفر در این استان موفق به اهدای خون شدند که
نسبتبهمدتمشابهسالگذشته ۶.۴،درصدکاهشیافتهاست.
مرتضی نوریان افزود :در این مدت  ۱۱هزار و  ۷۴۰نفر برای
اهدای خون مراجعه کردهاند که این تعداد نیز نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  ۶درصد کاهش داشته است .وی ادامه داد :از
 ۹هزار و  ۶۰۰شهروند نوعدوستی که در سه ماه نخست امسال
موفق به اهدای خون خود شدند  ،حدود  ۵۵درصد آنها ازجمله
اهداکنندگان مستمر بودهاند .مدیرکل انتقال خون قم اظهار
داشت:افزایش مصارفبیمارستانیوازطرفیکاهشاهدایخون

مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانقم:

تبلیغ دین باید مردمی شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم گفت :مردمی کردن تبلیغ
معارف دین و استفاده از ظرفیت های مردم با سازماندهی تشکل
هاییمذهبیمتشکلازجوانانباانگیرهمهمترینرویکردسارمان
تبلیغات اسالمی در ترویج معارف دینی است .حجتاالسالم و
المسلمین رضا عزتزمانی روز یکشنبه در گفت و گویی با اشاره به
یکم تیرماه سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی به فرمان امام
خمینی(ره)ادامهداد:مبنایشکلگیریسازمانتبلیغاتاسالم،
تبیین و ترویج اسالم ناب محمدی با استفاده از ظرفیت های
مردمی بوده است .وی ،سازمان تبلیغات اسالمی را مولود انقالب
دانست و افزود :ضرورت استفاده از مردم برای تبلیغ ،ساماندهی
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اجازه عادیسازی اوضاع
کرونایی داده نشود
 وضعیت پرخطر کرونا در قم ادامه دارد

استاندار قم با تاکید بر اینکه وضعیت پرخطر کرونا در قم
ادامه دارد ،گفت :نباید اجازه داده شود تا عادیسازی اوضاع
کرونایی در استان بیش از این ادامه داشته باشد .بهرام

شهردار قم :

سرمست عصر یکشنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا در
سالن کرامت استانداری اضافه کرد :بازگشایی مراکز تجاری،
صنعتی ،خدماتی و مذهبی در قم موقت است و در صورت

1

 ۳۰بوستان تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد
8

آیت الله اعرافی در دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان قم :

نظاممالیاتیمالحظهطبقاتپایین
اقتصادیراداشتهباشد

امرتالشاینادارهرابیشترمیکند.آیتاللهعلیرضااعرافی
غروب شنبه در دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان قم

مدیر حوزههای علمیه کشور گفت :نظام مالیاتی کشور
باید مالحظه طبقات پایین اقتصادی را داشته باشد که این

4

تکذیببازداشترییسکلسابقبانکمرکزی
8

رییس کل دادگستری استان قم خبرداد:

رفع مشکالت حقوقی فرودگاه قم
تخریب بنای فرودگاه به مصلحت مردم و استان نبود
دادستان عمومی و انقالب قم :
۲۲۰۰شاکی پرونده گوهر ناز طرح شکایت کردهاند
دستگیری چهار نفر در حادثه آتش سوزی باغ ساالریه
مقصران حادثه بلوار کشاورزشناسایی شدند
8

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم :

باغپرندگاناواخرتابستانبهبهرهبرداریمیرسد

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم پیشرفت  ۹۰درصدی پروژه باغ پرندگان خبر
داد و گفت :این پروژه نیمه اول سال  ۹۹به بهرهبرداری رسیده و برای استفاده عموم
آمادهسازی میشود .عباس حلوایی در گفتوگویی اظهار داشت :در مجموعه باغ
پرندگان برکهای واقعشده که آبشار انتهای پارک را تا ورودی پارک به طول 530مترمربع
متصل میکند و عملیات احداث آن به اتمام رسیده است و قرار است انواع پرندگان را
به خودش ببیند .وی قم با بیان اینکه  6هکتار از دوازده هکتار مساحت باغ برای طرح
باغ پرندگان فنس کشی شده است،افزود 65 :درصد از این مجموعه به فضای سبز 8

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم مطرح کرد:

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه ۲هزار هکتار از مساحت قم
راسکونتگاههایغیررسمیتشکیلمیدهد،گفت:استانقم ۱۳هزارهکتاربافت
فرسوده و بهصورت مصوب نزدیک به  ۱۶۰۰هکتار بافت فرسوده دارد .غالمرضا
جانقربان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سالن کرامت استانداری،
1
با اشاره به اینکه بودجه شهرداری قم سه هزار میلیارد بوده و این بودجه غیرقابل
مقایسه با سایر استانها بهویژه استان تهران است ،اضافه کرد :تهران بیش از ۲۰۰
سال پایتخت بوده و ازنظر زیرساختهای دولتی بسیار جلوتر از استان قم است8 .

کروناقویترمانکرد

کرونا مثل عدویی بود که سبب خیر شد و رشد و
توسعه فناوری و بهرهگیری از دانش را در ایران سرعتی
مضاعفبخشید.درعرصهعملایناولباربودکهمردم
پرویز کرمی*
ومسئوالنچشمبهدهاندانشمنداندوختندوحرفو
رایونظرآنهاراحجتگرفتند.الحقواالنصافدانشمندانوپزشکانوکادرهایدرمانی
و دانشبنیانها نیز از این آزمون بزرگ و سخت سربلند بیرون آمدند و ایران را با کمترین
هزینهممکنازچنینگذارسهمگینیعبوردادند.
بهلحاظزمانینهتنهاآمریکاغافلگیرنشدبلکهفرصتکافیبرایتحقیقوبرنامهریزی
وساماندهیماجراداشت.معالوصفنهتنهادربرنامهریزیبهتوفیقنرسیدبلکهدرمهار
اپیدمیهمشکستخورد.بگذاریدیکمثالعینیبزنم.درشرایطعادیبیمارستانها
نیازیبهتعدادزیادگان،پدالکلیودستکشوماسکوتجهیزاتپزشکیندارند.درانبار
مراکزدرمانیبنابرتعدادمراجعات،وسایلموردنیازنگهداریمیشود.
گاه روزها میگذرد و در یک مرکز درمانی کسی نیاز به پوشیدن گان ماسک و ونتیالتور
پیدانمیکند.امادرشرایطشیوعبیماریقصهفرقمیکند.برایهمیندرروزهایاول
طبیعی بود که در چین یا در ایران یا در کره جنوبی کیت تشخیص ،دستکش و گان و پد
الکلی و الکل کم بیاید .اما امریکاییها وقت داشتند تا کمبودهایشان را تا پیش از آمدن
ویروسجبرانکنندوخودرابرایمواجههباشیوعآمادهکنند.
اما نکردند و به شکل شرمآوری مجبور شدند از کیسههای زباله به جای گان استفاده
کنندوبنابرخالقیتفردیازپارچهوپالستیکماسکودستکشبسازند.البتهدراروپا
وضع به اندازه امریکا وخیم نبود .ایتالیا و اسپانیا بیش از دیگران هزینه دادند اما به هر
مصیبتیبودتوانستنداینبحرانراپشتسربگذارند.
اروپاییها تحریم نبودند ،مشکالت ارزی نداشتند از حیث تکنولوژی هم در صدر
دنیای امروز قرار دارند .مردم از همه جای دنیا به اروپا و امریکا میروند تا در دانشگاههای
معتبر و مشهور و خوشسابقه درس بخوانند .اروپا هم علمش را داشت هم پولش را و هم
امکاناتش را .معالوصف پای دولت و ملتش در گل کرونا گیر کرد و با پرداخت هزینهای
نسبتاگزافتوانستازآنعبورکند.
مقایسههای عینی و واقعی به ما میفهمانند که آنچه در ایران اتفاق افتاد کم از معجزه
نداشت .ایران نه تنها چهل سال گرفتار تحریم بوده بلکه از زمان روی کار آمدن ترامپ،
بهدلیلخصومتهاوایرانستیزیهایاستکبارگرفتارتحریمهایمضاعف،بهتعبیری
فلجکنندهشد.ایراننهتنهامشکلتبادالتارزیداردبلکهعمالنمیتواندبادنیاآسوده
داد و ستد کند .حتی ایران برای خرید و تهیه داروهای مورد نیازش دچار مشکل جدی
است.بااینحالدانشبنیانهاوپزشکانوکادرهایدرمانیومتعاقبآنهامردمفهیمو
صبور ایران توانستند با اتکا به خود و استعانت از خدای متعال کمبودهای خود را جبران
کنند و خیلی زود این ویروس تاجدار منحوس را تحت کنترل درآورند .اینکه ما به سرعت
توانستیمکیتتشخیصبسازیمصرفایکخبرعلمینیستبلکهیکموفقیتواقتدار
ملیاستکهنشانمیدهدتحریمهابیاثربودهاندونتوانستهاندمارافلجکنند.
درایرانهیچفروشگاهیغارتنشد،کمبودهیچکاالییتبدیلبهمسئلهنشدچهبرسد
به آسیب یا بحران .ما حتی دستمال کاغذی هم کم نیاوردیم .مردم هم خیلی زود آداب
ویژهمقابلهباکروناراآموختندوتوصیههایعلمیوبهداشتیراجدیگرفتند.اینهاروی
هوا اتفاق نیفتاده و قصه مقابله با کرونا به شانس و اقبال واگذار نشده بلکه این قصه به
بهترین وجه مدیریت شده و مسئوالن امر به بهترین وجه کشتی ایران را در این دریای
پر تالطم به ساحل امر رساندهاند .این امر متحقق نشده مگر در شرایطی که نیروهای
دانشمند و جوان و باانگیزه پا به میدان گذاشتند و به شیوه دانشبنیان موانع را از سر راه
برداشتند.شایدبعدازتجربهدفاعمقدساینجدیترینوفراگیرترینتجربهایاستکه
در آن عارف و عامی دست به دست هم دادند و هر کس به قدر وسع و سهم خود دینش را
بهجامعهاداکردوکارمملکتراپیشبرد.
نهفقطدانشمندانومخترعانپابهمیدانعملگذاشتندبلکههنرمندانومعلمانو
روشنفکران و طالب جوان و بسیجیها و مردم کوچه و بازار هم به کمک جامعه آمدند و
تا هزینههای مادی و معنوی عبور از چنین بحرانی را پایین بیاورند .این هماهنگی الزم
دیدجهانیانپنهاننمانده.بهتبلیغاتسطحیومبتذلبعضیرسانههایفارسیزبانکه
دستشانبادستمعاندانایراندریککاسهاست،توجهنکنید.
در عالم واقع اتفاقا دشمنان ما بهتر از دیگران میدانند ما چه کردهایم و چه مسیر
پرسنگالخیراپیمودهایم.اماآنچهمهماستایناستکهازاینقصهکروناپلهایبسازیم
کهبهارتقاءمادیومعنیجامعهایرانبینجامد.گفتاگرچیزیمرانکشدقطعاقویترم
خواهدکرد.قصهکروناهمماراقویترکردهواعتمادبهنفسیرابهاقشارمختلفمملکت
بازگرداندهکهسزاوارتوجهوقدردانیاست».
مشاورمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری

وجود ۲هزارهکتارسکونتگا هغیررسمیدرشهرقم

استاندارقم:

اجازهعادیسازیاوضاعکروناییدادهنشود
 وضعیت پرخطر کرونا در قم ادامه دارد

شرکت مخابرات ایران – منطقه قم

استاندار قم با تاکید بر اینکه وضعیت پرخطر کرونا در قم ادامه دارد ،گفت :نباید اجازه
داده شود تا عادیسازی اوضاع کرونایی در استان بیش از این ادامه داشته باشد.
بهرام سرمست عصر یکشنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا در سالن کرامت استانداری
اضافه کرد :بازگشایی مراکز تجاری ،صنعتی ،خدماتی و مذهبی در قم موقت است و در
صورت بازگشت شرایط کرونایی فعالیت تمام آنها ممنوع خواهد شد.
سرمست افزود :بعد از اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی« ،فاصلهگذاری پویا» در
کشور عملیاتی میشود که در این روش اختیارات ستادهای استانی در تعطیلی مراکز
پرخطربیشترخواهدشد.
وی اظهار داشت:استان قم باوجوداینکه موج اول کرونا را سپری کرده اما هنوز در
منطقه زرد قرار داشته و وارد وضعیت سفید نشده است.
سرمستگفت:کروناغیرقابلپیشبینیاستوهیچتضمینیوجودنداردکهموجدیگر
کرونا بار دیگر در استان قم فعال نشود.
استاندار قم افزود :طرح جامع نظام سالمت کشور توانمندی و تاب نظام بهداشت و
درمان استان را در مواجهه با کرونا کامال نمایان کرد.
وی تاکید کرد :همچنین با شیوع کرونا زیرساختهای دولت الکترونیک و خدمات
غیرحضوری هم در استان قم تقویتشده و امروز میتوانیم بسیاری از آموزشها را در
بسترمجازیانجامدهیم.
سرمست اظهار کرد :با زیرساختهایی که در قم ایجادشده میتوان بخش زیادی از
آموزشهای پایهای و مراکز آموزش عالی را بهصورت مجازی انجام داد.
استاندار قم بیان داشت :عالوه بر مدارس و آموزشوپرورش و مراکز آموزش
عالی استان ،حوزههای علمیه نیز باید اصل را بر تامین زیرساختهای آموزشهای
غیرحضوریبگذارند.
وی ادامه داد :تعامل شرکتهای دانشبنیان سبب شد تا در فاصله اندکی از شیوع
کرونا ،چندین واحد تولید ماسک و مواد بهداشتی در استان فعال شود.
استاندار قم اهمیت دولت الکترونیک را موردتوجه قرار داد و اظهار کرد :باید شرایط
همزیستیباوضعیتکروناییدربیندستگاههایاجراییاستانتقویتشود.
سرمست همچنین خاطرنشان کرد :هدفگذاری استان بر مجهز کردن تمام سیستم
اداری به دولت الکترونیک است و در این زمینه با دستگاههای کمکار بهشدت برخورد
میشود.
وی در ادامه با اشاره به روند افزایشی آتشسوزی در مراتع استان ،گفت :اقدامهای
پیشگیرانهدستگاههایاجراییدراینرابطهنتیجهمطلوبیبرجانگذاشتهاست.
استاندار قم یادآور شد :اغلب آتشسوزیهای مراتع استان بهصورت سهوی رخ
میدهد اما باید آمادگی الزم برای آتشسوزیهای عمدی و احتمالی نیز به وجود بیاید.
سرمست ابراز داشت :در کنار تامین تجهیزات مهار آتش در مراتع باید از توان روستاییان
استان نیز به نحو درستی استفاده شود.
قدردانی از حمایتهای تشکیالت قضایی از مدیران اجرایی
سرمست همچنین عصر دیروز در دیدار حجتاالسالم مظفری رئیسکل دادگستری
استان قم ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی طی
سخنانی با اشاره به ویژگیهای منحصر بفرد استان قم اظهار داشت :حضور مراجع
عظام تقلید و حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) ،وظیفه مسئوالن را بسیار سنگین کرده
است.
استاندار قم توجه ویژه رهبر معظم انقالب و دغدغههای ایشان در خصوص قم را
موردتوجه قرار داد و افزود :رفع دغدغههای معظم له ،از سوی مدیریت استان با جدیت
دنبالمیشود.
سرمست همچنین با اشاره به تاکید رئیسجمهوری بر ضرورت حفظ آرامش و فضای
اعتدال در قم خاطرنشان کرد :درصدد بودهایم تا امنیت و آرامش استان را با بهبود
وضعیتاقتصادی،فرهنگیواجتماعیتقویتکنیم.
وی بابیان اینکه مردم کلیت نظام را یکی میبینند و بهدوراز جبههبندیها از مسئوالن
انتظار کارآمدی دارند گفت :این مهم در سایه همراهی همه مسئوالن و وحدت کلمه
محققمیشود.
استاندار قم فضای همدلی در قم را موردتوجه قرار داد و گفت :این مهم در سایه حمایت
مراجع تقلید و حوزههای علمیه و همراهی مسئوالن و مردم تحققیافته است.
وی شورای تامین را رکن اساسی در تامین امنیت و آرامش دانست و تصریح کرد:
خوشبختانه اعضای شورای تامین استان تجربههای متنوعی دارند و تعامل در میان آنها
موجب تامین امنیت و جلب اعتماد عمومی در مقابله با ناامنیها شده است.

2

اخبار

 شماره 5058ت و سوم 
دوشنبه -دوم تیر ماه  -1399سال بیس 

ماسک زدن را اجباری کنید

اواخر اسفند  98که کرونا مردم را خانهنشین کرده
بود همه امید داشتند با گرم شدن هوا ،کرونا گورش
را از سر جهان کم کند .هوا گرم شد اما کرونا نرفت.
مصطفیداننده*
تهاازجملهدولتایرانسعیکردندفعالیتمردمدراجتماعرا
اواخراسفند،دول 
کمکنند.برخیقوانینقرنطیهراوضعکردندوعدهایدیگربهدنبالفاصلهگذاری
اجتماعیبودند.
حاال اما با گذشت چندماه تقریبا همه به این نتیجه رسیدهاند که باید با کرونا
زندگی کرد .مردم مجبور هستند برای کسب درآمد از خانه بیرون بزنند و نانی به
کف آرند و بدر کنار کرونا نخورند .برای نان بیرون میزنند اما باید مواظب جان
خود باشند .برای حفظ جان باید چه کرد؟ دیگر نمیشود قرنطینه را اجرا کرد.
فاصله گذاری هم که رعایت نمیشود با بهتر بگویم نمیشود خیلی رعایت کرد.
ساعت  7صبح در مترو چگونه میشود یک متر از دیگری فاصله گرفت در حالی
که خیلیها در آن ساعت باید در مترو باشند تا  8صبح به سرکار خود برسند .چه
باید کرد؟ به نظر میرسد اجباری کردن ماسک بهترین روش برای مقابله و مبارزه
با کروناست .امروز بسیاری از کارشناسان بهداشتی در داخل و خارج از ایران به این
نکته تاکید میکنند که استفاده همه از ماسک میتواند راه نفوذ کرونا را بگیرد .به
راحتی میشود با اجباری کردن استفاده از ماسک در معابر و مکانهای عمومی،
شهرهای ایران را از حالت قرمز به زرد و سفید نزدیک کرد .قوانین سفت و سختی
میشود برای آنهایی که ماسک استفاده نمیکنند وضع کرد .بیش از  30هزار
نفر در نظرسنجی سایت عصر ایران در مورد استفاده از ماسک در معابر عمومی
شرکت کردند و  90درصد از شرکت کنندگان موافق استفاده از ماسک بودند.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که مردم مشکلی با استفاده از ماسک ندارند،
همانگونهکهدرمتروشاهدازاستفادهازماسکتوسطمسافرانهستیم.دربرخی
از کشورها از جمله آلمان ،ترکیه ،اسپانیا و فرانسه استفاده از ماسک اجباری شده
است .در آلمان کسانی که از قانون اجباریشدن ماسک تبعیت نکنند ۱۵۰ ،یورو
جریمه میشوند؛ این جریمه برای فروشندگانی که قانونشکنی کنند میتواند تا
 ۵هزار یورو افزایش یابد .اینکه فقط با مردم در مورد افزایش مبتالیان با کرونا حرف
بزنیم ،دردی از کشور دوا نخواهد شد .باید برای کاهش بیماری از مرحله حرف به
مرحله عمل برسیم و اجباری شدن استفاده از ماسک در کشور میتواند این گام
عملی باشد .خوشبختانه االن هم که ماسک به اندازه کافی و با قیمت مناسب در
اختیار است و همه میتوانند به راحتی به ماسک دسترسی داشته باشند .حداقل
با زدن ماسک کرونا از بیماران به افراد سالم منتقل نمیشود یا احتمال انتقال به
پایین ترین حد خود میرسد .بهتر است رییس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا
هرچه زودتر بهترین تصمیمها را برای مردم بگیرند و دست از هشدار دادن بردارند.
کرونا با نصیحت کردن تمام نمیشود .خوزستان و شهرهای قرمز ایران نمونه بارز
رفتار آسان گیرانه مسؤوالن است.

تولیتآستانمقدسحضرتمعصومه(س)خواستارشد:

توجه ویژ ه به نام شهدا در نامگذاری
پروژههای شهری قم

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت :شهرداری باید نگاه شهدا را
به همه پروژهها تسری داده و فراتر از یک نامگذاری به تأثیر شهدا بر زندگی نگاه
کنیم و بدانیم شهدا ناظر اعمال ما هستند.
آیتالله سید محمد سعیدی روزشنبه در دیدار با شهردار قم که در سالن جلسات
حرم کریمه اهلبیت(س) برگزار شد ،با تبریک سالروز میالد حضرت معصومه
(س) و امام رضا(ع) اظهار داشت :دهه کرامت انگیزه و دلیلی برای معرفی این دو
بزرگوار به جهانیان بوده و زمان بیان معارف و پیامهای آن است.
وی با بیان حدیثی از امام رضا(ع) افزود :امام رضا(ع) فرموده خدا رحمت کند
کسی را که معارف ما را به مردم معرفی کند ،زیرا در پرتوی نشر این معارف مردم از
امامان اطاعت میکنند و یکی از راههای دعوت جوانان به سمت اهلالبیت(ع)
نشر معارف آنها است .تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با قدردانی از
همت و غیرت کاری شهرداری قم تصریح کرد :همت و دلسوزی برای کار نسبت
ً
به شهر اهلبیت(ع) مطمئنا هر چه خالصتر و متناسب با شأن اهلبیت در دنیا
و آخرت در پرونده آنها ثبت خواهد شد .وی اتمام کارهایی نیمهتمام توسط
تیم مدیریت شهرداری قم را موردتوجه قرار داد و گفت :غیرت دینی و انقالبی
تیم مدیریتی شهرداری قم تنها عامل انجام کارهای بزرگ و جامانده در شهر قم
و بهویژه برای حرم مظهر حضرت معصومه (س) بوده است .آیتالله سعیدی
با اشاره به خدمات شهرداری یادآور شد :باید سبقه شهر قم در تمام طرحها و
برنامههای شهرداری دیدهشده و در عین حفظ شادی اجتماعی قداست ائمه
اطهار نیز رعایت شود .وی هر دستگاه را موظف به شناسایی شهدای دستگاه خود
دانست و گفت :باید شهدای شهرداری شناساییشده و سیره آنها الگوی حرکت
و خدمترسانی به شهروندان شده و معرفی شود .امامجمعه قم وصیتنامه شهید
سعیدی را مورد بازخوانی قرارداد و خاطرنشان کرد :برای بزرگداشت شهدا باید
به زندهبودن راه و سیره آنها اشارهکرده و آنها را عامل زندهبودن دیگران معرفی
کنیم .وی شهرداری را یکی از مقدسترین ارگانهای نظام جمهوری اسالمی
خواند و بیان کرد :شهرداری باید نگاه شهدا را به همه پروژهها تسری داده و فراتر
از یک نامگذاری به تأثیر شهدا بر زندگی نگاه کنیم و بدانیم شهدا ناظر اعمال ما
هستند .سعیدی با دعا برای عاقبتبهخیری در دنیا و عزت دنیا و آخرت برای
کسانی که درراه اسالم کار میکنند افزود :باید مواظب باشیم دزدی ،رشوه و
اختالس وارد دستگاه نشود و باید مراقب باشیم زندگی ،خانواده و کارمان به برکت
شهدا ،امام شهدا و مقام معظم رهبری زیبا و پرشکوه شده تا کارنامه عاقبتبهخیر
برجا بگذاریم .وی ادامه داد :دعای خیر حضرت معصومه(س) و امام زمان (عج)
بدرقه شما خواهد بود و از زخمه زبانها نترسیده و به راه خود ادامه دهید و مانند
اهلبیت (ع) از جهالت و جسارت بعضی از دشمنان نگران نشوید.
عضوهیئترئیسهمجلستاکیدکرد:

توجه جدی مدیران به اولویتها در
تخصیصبودجه

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر در نظر گرفتن اولویتها
در تخصیص بودجه از سوی مدیران استانی گفت :از مسئوالن میخواهیم که
نسبت به این اولویتها توجه جدی داشته باشند.
احمد امیرآبادی فراهانی روز شنبه در سومین جلسه شورای برنامهریزی و
توسعه استان در سالن کرامت استانداری ،اظهار داشت :مدیران استان باید روی
شاخصهای مشخصشده از سوی سازمان برنامه دقت داشته باشند چراکه این
شاخصها در مقایسه وضعیت استان قم و کشور میتواند راهنمای استان در
تعریفوتعیینشاخصهاباشد.عضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمیبابیان
اینکهنسبتسرانهحوزویاندرکشوربهنسبتسرانهاستانکمتربودهوایننسبت
یازده به هشت است ،افزود :در شاخص تراکم دانشآموزی در کلیه مقاطع کشور
 23به 35هستیم که باید در برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد.
به گفته امیرآبادی فراهانی در شاخص کتابخانههای استان به ازای هر هزار نفر
یازده مترمربع کتابخانه کمتر داریم و یا اماکن روباز  190به  363بوده و اماکن
سرپوشیده  60به  104است .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی بیان
کرد:شاخصنقاطحادثهخیزموجوداستانقمنسبتبهشناساییشدهنسبتبه
کشور عقبتر بوده و این شاخص زیر یک است.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه تعداد کانونهای فرهنگی مساجد قم 12.25
بوده و در کشور  18است ،اضافه کرد :مدیران استان باید به این شاخصها توجه
داشته باشند و باید بدانند برای تصمیمگیری برای مردم قم چه شاخصهایی در
اختیار داریم و بر اساس این شاخصها اقدام به برنامهریزی و تخصیص بودجه
کنیم .عضو هیئترئیسه مجلسبا بیان اینکه استان قم در امر گازرسانی جزو
استانهای سبز است ،ادامه داد :وضعیت آسفالت جادههای استان بسیار بهتر از
کشور است همچنین برقرسانی به روستاها بهصورت کامل انجامشده و مشکلی
در این زمینه نداریم.



رئیسقوهقضاییه:

مردم باید احساس کنند که عدالت اجرا می شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای عدالت در
گام دوم انقالب و در دوره تحول دستگاه قضا گفت:
کار متفاوت آن است که حتما مردم در این دوره
احساس کنند که اجرای عدالت صورت میگیرد.
به گزارش روز یکشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه،
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در
حاشیهمراسمتجدیدمیثاقمسئوالنعالیقضاییبا
آرمانهای امام خمینی (ره) که در اولین روز هفته قوه
قضاییه صورت گرفت با گرامیداشت یاد و خاطره امام
راحل (ره) و آیت الله شهید دکتر بهشتی و شهدای
هفتم تیرماه گفت :در این چهل ساله بعد از پیروزی
انقالب اسالمی ،دستگاه قضایی مبتنی بر فقه و
حقوق اسالمی ،تالشهای قابل توجهی را انجام
داده است؛ لیکن با آنچه که باید ،در اجرای عدالت
فاصله دارد و باید تالش کنیم که این فاصله کم و کمتر
شود.
وی ادامه داد :باید تالش کنیم دستگاه قضایی
در طراز دستگاه قضایی امیرالمومنین(ع) و دستگاه
قضایی مورد انتظار امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبریباشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از مهمترین آموزه
های امام خمینی(ره) به همه ما اجرای عدالت
است ،افزود :در چهاردهم خرداد امسال ،رهبر معظم
انقالب به عنوان بهترین شاخص برای تبیین خط
امام راحل(ره) فرمودند که امام(ره) شخصیتی تحول
گرا و تحول خواه است و یکی از ابعاد مهم تحولی امام
خمینی(ره) ،تحول در اجرای عدالت است.
وی اظهار داشت :اقدامات بسیاری صورت گرفته
که الزم بوده؛ ولی کافی نبوده است .منظور از
اجرای عدالت این است که قانونگذاران در حوزه
قانونگذاری ،قانون عادالنه تصویب کنند؛ مجریان
در حوزه اجرا عادالنه اجرا کنند و قضات در حوزه
قضاوت ،عادالنه داوری کنند و مردم احساس عدالت
کنند .مردم احساس کنند اگر در گوشهای از کشور به
آنها ظلمی شد و به دستگاه قضایی مراجعه کردند ،به
پدری مهربان رجوع کردهاند که حتما حق آنها را باز

خواهد ستاند .این نکتهای است که به کار و تالش و
جدی نیاز دارد.
رئیسی با تشکر از قضات متدین و پرتالش دستگاه
قضایی در سراسر کشور برای رسیدگی به پروندهها و
اجرای عدالت ،ابراز امیدواری کرد در دوره تحول و گام
دوم انقالب اقدامی متفاوت در عرصه تحقق عدالت
صورتگیرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قانون گریزی
و نظارت گریزی ضد ارزش و قانونگرایی و نظارت
پذیریارزشاست،گفت:همهمدیرانبایددراجرای
قانون تالش کنند و هیچ کسی به خود اجازه ندهد که
قانون گریزی کند و همگان نظارت ،خصوصا نظارت
مردم را به عنوان یک اصل بپذیرند.
رئیسی تصریح کرد :امروز رهبر معظم انقالب
اسالمی هم در اینگونه موارد به ما تاکید دارند .به طور
مثال هر دستگاهی آمار و ارقامی دارد و به هر دستگاه
مراجعه کنیم می گوید طبق این آمار کار کرده ام و
سئوالی که همیشه رهبر معظم انقالب به درستی از
همه ما مسئوالن دارند ،این است که آیا در خروجی
کار ،رضایت مردم افزایش پیدا کرده و اعتمادشان
بیشترشدهاست؟
وی افزود :در دوره تحول در نظر داریم با نگاه به
کرامت مردم ،هم کرامت قاضی ،هم کرامت ارباب
رجوع  ،هم کرامت کارمندان و هم کرامت متهم،
کرامت همه در دستگاه قضایی رعایت شود.
رئیسقوهقضاییهاظهارداشت:اگرموضوعحقوق
بشر را مطرح می کنیم ،منظور حقوق بشری است
که امام(ره) به ما آموخته اند و این حقوق بشر از متن
دین سرچشمه گرفته و توجه به حقوق انسان دارد؛
این موضوع نه به دلیل آن است که اعالمیه حقوق
بشراینطورمیگویدودیگرانیبهعنوانسازمانهای
حقوق بشری میگویند ،بلکه به آن دلیل است که
متن انقالب ما و آموزه های امام بزرگوارمان به عنوان
بنیانگذار این نظام ،توجه به حقوق انسان است.
وی افزود :بنیان قانون اساسی توجه به حقوق
انسان و اساس آموزه های دینی ما توجه به حقوق

بشر است و اینکه توجه میکنیم و می گوییم در
کجای دنیا امروز حقوق انسان ها تضییع شده است،
از باب آموزه های امام بزرگوار ،مقام معظم رهبری و
ارزش های متن انقالب است.
رئیسی خاطرنشان کرد :امروز می بینید در دنیا
چگونه حقوق انسان را ضایع می کنند و فریادی که
علیه بی عدالتی در دنیا بلند شده است ،خروشی
که مردم آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای دنیا علیه بی
عدالتیدارند،نخواهدخوابید.ممکناستبهخاطر
ظلم پلیس و ظلم شهرداران و ظلم حکومت ترامپ و
نظام سلطه ،این حرکت مقداری در بعضی از مناطق
فروکش کند اما این خشم هرگز از بین نخواهد رفت.
این خشم علیه بی عدالتی و علیه کسانی است که
داعیه داران حقوق انسان و بزرگترین ضایع کنندگان
حقوقانسانهستند.
وی ابراز امیدواری کرد که این خشم ،جرقه هایی را
ایجاد کند و مشتعل شود و این اشتعال ،دامن نظام
سلطه را بگیرد و آنها را به زیر بکشاند و عدالت برپا شود
و ما این روز را بعید و دور نمی دانیم .
لزومتبدیلزندانهابهآموزشگاهنیکیها
رئیس قوه قضاییه همچنین روز یکشنبه در مراسم
افتتاح  ۴۷پروژه عمرانی دستگاه قضا که به صورت
ویدئو کنفرانس برگزار شد ،با ابراز خرسندی از انتقال
ن شهر سمنان به خارج از شهر گفت :انتقال
زندا 
زندانها به بیرون شهرها در بهسازی هرچه بهتر
فضاهای شهری و محیطهای عمومی تأثیر خواهد
داشت.
وی بر لزوم تبدیل زندانها به آموزشگاه نیکیها نیز
تأکید کرد و گفت :زندان باید مرکز اصالح مجرمین
باشد و همه ما و حتی زندانیان و خانوادههای آنها
احساس کنند که شخصیت زندانی در آنجا بازسازی
میشود.
رییس قوه قضاییه همچنین به بهرهبرداری از
پروژههای عمرانی مربوط به سازمان پزشکی قانونی
در اقصی نقاط کشورمان به ویژه در بندرعباس اشاره
وتأکیدکردکهنظراتتخصصیوکارشناسیسازمان
پزشکی قانونی از مهم ترین مستندات قضات در
قضاوت و صدور احکام قضایی است.
رئیسی با اشاره به اعتماد عمومی به سازمان
پزشکی قانونی و لزوم پاسداشت این اعتماد از سوی
مدیرانوکارکناناینمجموعه،بهپزشکانمتخصص
و متدین و متعهد این سازمان متذکر شد که برای
استحکام هرچه بیشتر آرای قضایی در اظهار نظرات
خود نهایت دقت را داشته باشند.
رییس قوه قضاییه در پایان از همکاران خود در همه
بخش های دستگاه قضا خواست که با استمداد
از روح امام و شهدا ،بهترین خدمات را به مردم ارائه
دهند تا نتیجه عملکرد دستگاه عدلیه و سازمانهای
وابسته به آن رضایت خداوند متعال و افزایش اعتماد
عمومیبهنظامقضاییجمهوریاسالمیباشد.

رئیس مجلس شورای اسالمی :

ً
مذاکره با آمریکا مطلقا مضر و ممنوع است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ما مخالف دیپلماسی و مذاکره نیستیم اما
ً
عقیده داریم که مذاکره با آمریکا مطلقا مضر و ممنوع است و مذاکره با کشورهای
اروپایی باید با حداکثر بیاعتمادی انجام شود.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای
اسالمی با اشاره به صدور قطعنامهای علیه کشورمان اظهار داشت :این قطعنامه با
صحنهگردانیآمریکاورژیمصهیونیستیوباکارسازیخیانتآلودکشورهایاروپایی
علیه ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی صادر شد .همه جهان دیدند که با
وجود همه طراحیهایی که شده بود ،هیچ اجماع جهانی علیه ایران شکل نگرفت
و برخی از قدرتهای بزرگ و بسیاری از کشورهای دیگر آشکارا با آن مخالفت کردند.
همچنین ما اطالع داریم بخش بزرگی از کشورهایی که به این قطعنامه رأی دادند،
تحتفشارهایسنگینآمریکابودند.
قالیباف افزود :تصور باطل محافل صهیونیستی که پشت سر این طراحیها
ایستادهاند ،این است که میتوانند با صحنهآرایی کودکانه و به امید اینکه در صفوف
ً
ملت و نظام در ایران رخنه و شکاف ایجاد شود ،با صدور قطعنامهها اوال قدرت
ً
ابتکار عمل و خالقیت در چارچوب راهبرد مقاومت فعال را از ایران میگیرند و ثانیا
ایران عزیز را وارد داالنی از مذاکره و فشار مجدد کنند تا شاید بتوانند به این وسیله
ً
هم بر مشکالت داخلی و حاد خود سرپوش بگذارند و هم مجددا راهی به سوی
ً
باجخواهیهای جدید و دستاندازی بر ارکان و مؤلفههای قدرت ملی ایران خصوصا
در حوزه نظامی و دفاعی باز کنند .رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :بنده
با قدرت و صراحت عرض میکنم که امروز در بین مسئوالن نظام اسالمی در این باره
که آمریکا و رژیم صهیونیستی قادر به دستیابی به هیچیک از اهداف خود در عرصه
منطقهای و بینالمللی نیستند ،اجماع و اتفاق نظر کامل وجود دارد و به هیچ وجه و
تحت هیچ شرایطی ،اجازه تخطی آژانس از چارچوبهای قانونی داده نخواهد شد.
وی متذکر شد :تاریخ  ۱۷سال گذشته نشان میدهد که ایران همواره در چارچوب

مقررات بینالمللی و منافع ملی خود ،سخاوتمندانهترین همکاریها را با آژانس
داشته اما اغلب جز دشمنیهای افزونتر و باجخواهیهای بیشتر ،چیزی عاید آن
نشده است .قالیباف تأکید کرد :ملت ایران با اراده سیاسی جدید خود که در ماههای
گذشته به بهترین وجه آشکار شده و بنده و شما افتخار نمایندگی آنان را داریم ،بر
همه تفکرات سازشطلبانه و معاملهگرانه ُمهر بطالن زده و راه مقاومت فعال را با قدرت
انتخاب کرده است؛ البته ما مخالف دیپلماسی و مذاکره نیستیم اما عقیده داریم
ً
که مذاکره با آمریکا مطلقا مضر و ممنوع است و مذاکره با کشورهای اروپایی باید با
حداکثر بیاعتمادی انجام شود .رئیس مجلس تصریح کرد :مذاکره با آژانس باید با
اطمینان از استقالل آنها از قدرتهای سلطهگر انجام شود و مذاکره با بقیه کشورها
نیز بر حسب این شاخص طرحریزی شود که در صحنههای حساس چقدر از حقوق
و ملت ایران حمایت میکنند .رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :عالوه بر این،
ما اعتقاد داریم که هر نوع مذاکره باید از موضع قدرت و با اتکا بر اراده مستحکم ملت
ایران و توانمندیهای فنی دستگاههای مسئول و نهادهای انقالبی انجام شود.
وی اظهار داشت :اروپاییها متأسفانه به جای آنکه قدردان صبر ایران در پیگیری
عدم اجرای تعهدات آنان باشند ،به فرافکنی و فرار رو به جلو رو آوردهاند و کشورها
را به رأی علیه ایران در شورای حکام واداشتهاند اما غافل هستند که ایران از مرحله
تهدید عبور کرده است .قالیباف ادامه داد :آیا آنان اتحاد ملت ایران را زیر تابوت شهید
سرافرازسلیمانیندیدهاندکهبازفکرمیکنندمادرتلهقطعنامههاگرفتارمیمانیم؟!
ملتی که کشتیهایش را تا آمریکای جنوبی بیخ گوش شما با پرچم برافراشته اعزام
میکند،البتهمعطلقطعنامههایبیمبنانخواهدماند.
وی بیان کرد :جمهوری اسالمی ثابت کرده که فشار را نمیپذیرد .البته واکنش
درخوری به آن نشان میدهد .ما دوران کوتاه آمدن در برابر بحران آفرینیها را ترک
کردهایم و البد خوب میفهمند که اکنون در سالگرد اسقاط پهپاد متجاوز و دوران
پساعیناالسدهستیم.

سرلشکرسالمی:

دشمنان دیگر هوس راهانداختن جنگ نظامی با ما را نمیکنند

فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه
دشمنان دیگر هوس راهانداختن جنگ نظامی با ما را
نمیکنند،گفت:دلیلاینکهامروزجنگنظامینسخه
دشمن برای به دست آوردن موقعیت سیاسی نیست؛
آمادگیها ،رشد قدرت دفاعی و اعتبار این قدرت است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سپاه ،سرلشکر پاسدار
«حسین سالمی» در آیین تکریم و معارفه جانشین
قرارگاه ثارالله سپاه که روز یکشنبه با حضور جمعی از
فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد؛
اظهار داشت :انقالب اسالمی ایران در حال بزرگ شدن
است و این انقالب الهامبخش به تدریج هم در قلمرو
جغرافیای عمق و وسعت مییابد و هم مبانی و مفاهیم
آنعمیقتربرجانانسانهامینشیند.
فرماندهکلسپاهپاسدارانباتاکیدبراینکهدامنههای
انقالب امروز بسیاری از سرزمینهای اسالمی و حتی
غیر اسالمی را در بر گرفته است ،افزود :دشمنان ما نیز
به همان اندازه که انقالب اسالمی رشد یافته و به کمال
رسیده است؛ پیچیدهتر شده ،احساس خطر میکنند
و در تالش هستند تا تمامی شئون زندگی ملت ایران و
سایر جوامعی که از انقالب اسالمی الهام میگیرند را به
میدانجنگتبدیلکنند.
سالمی با بیان اینکه در اوج نبرد همه جانبه و تمام

عیار با دشمنان قرار داریم ،بیان داشت :به فضل الهی
امروز با ایثار ،رشادت و هنرنمایی مردان و زنان این
سرزمین ،بسیاری از عرصههای جهاد ،به میدان غلبه
دشمنتبدیلشدهاند.
وی با تاکید بر اینکه دشمنان دیگر هوس راه
انداختن جنگ نظامی با ما را نمیکنند ،خاطرنشان
کرد :دلیل این مهم توسعه روز به روز این بعد از قدرت
متناسب با رشد تهدیدات است و تجربه ،تاریخ ،قدرت
و قضاوتهای جهان از اعتبار این قدرت ،دشمنان را از
انتخاب این راهبرد بازداشته است؛ هرچند این اتفاق
دلیل غفلت ما نخواهد شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران افزود :اعتبار یک قدرت
را خط اثر و نشات گرفته از باور ،اراده و تدبیر ،اقدام و
قدرت آن توصیف و تصریح کرد :دلیل اینکه امروز
جنگ نظامی نسخه دشمن برای به دست آوردن
موقعیتسیاسینیست؛آمادگیها،رشدقدرتدفاعی
و اعتبار این قدرت میباشد.
سالمی با بیان این که دشمنان ما دست از توطئه و
خباثت برنمیدارند ،گفت :آنان ایران اسالمی را چشمه
الهام و کانون تولید آگاهیهای حیاتبخش و بسیج
کنندهمیدانند.
فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به رخدادهای

اخیر درجوامع غربی اظهار داشت :شاید نتوان نسبت
مستقیمی بین حوادث غرب عالم با انقالب اسالمی
یافت؛ اما واقعیت این است که نسیم حیات بخش
انقالب اسالمی به سراسر عالم وزیده و این چشمه
الهامبخش حتی جامعه آمریکا را تحتتأثیر شعائر و
نشانههای خود قرار داده است.
سالمی افزود :آتش زدن پرچم آمریکا مدلی از نشان
دادن روح مبارزه با ظلم و جنایت است که امروز حتی
در سرزمین مادری آمریکا در حال رخ دادن میباشد؛
این اتفاقات به طور قطع الهام گرفته از روح عمومی
جهاد علیه آمریکاست که در سرتاسر عالم گسترش
یافته است .وی با بیان اینکه دشمنان در پی معکوس
کردن مسیر روندها با استفاده از تمامی فضاها هستند،
گفت :جنگ فرهنگی یکی از پدیدههای متصل به این
استراتژیتهاجمهمهجانبهاست.
فرماندهکلسپاهپاسدارانباتاکیدبراینکهجغرافیای
جنگ دیگر سرزمین نیست ،بلکه ذهن و قلب انسانها
است ،گفت :امروز امنیت ملی تنها امنیت سرزمینی
را شامل نمیشود ،بلکه امنیت خاطر انسانها و
تاثیرگذاری بر آرامش درونی آنها است و دشمنان با در
نظر گرفتن این مهم ،معیشت و اقتصاد را رکن مسلم
راهبرد خصمانه خود علیه ملت ایران قرار دادهاند.

معاون اول رییس جمهوری :

برنامه دولت در حوزه مسکن و اجارهبها
حمایتیاست

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که سیاست و برنامه دولت در حوزه ساخت و
ساز مسکن و اجاره بها حمایتی است ،تاکید کرد :وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه
بستهحمایتیبرایساماندهیبازارمسکنشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری ،اسحاق جهانگیری روز
یکشنبه در جلسه ساماندهی بازار مسکن با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن،
تصریحکرد:برنامهدولتبرایساماندهیبازارمسکنبکارگیریسیاستهایحمایتی
در حوزه ساخت و ساز مسکن و اجاره بها است.
جهانگیری با اشاره به روند افزایشی اجاره مسکن که فشارهای اقتصادی را بر مردم
افزایش داده است ،گفت :اجاره بها در سبد هزینه خانوارها بسیار تعیین کننده است و
دولتتصمیمداردبهمنظورحمایتازاقشارضعیفومتوسطجامعهتصمیماتیرابرای
کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره با هدف کاهش فشار بر مستأجرین اتخاذ کند.
در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی ،سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت،
رییس کل بانک مرکزی ،شهردار تهران ،رییس سازمان امور مالیاتی ،مدیرعامل سازمان
حمایت مصرف کنندگان و رییس اتحادیه مشاوران امالک کشور نیز حضور داشتند،
نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مقایسه روند رشد تجمعی قیمت مسکن و
اجاره بها با نرخ تورم عمومی ارائه کرد و به تشریح اقدامات برخی کشورها جهت حمایت
از مستأجران در زمان شیوع کرونا پرداخت.
در این نشست همچنین اعضای جلسه ضمن بررسی تحوالت بازار مسکن،
پیشنهاداتی را با توجه به شرایط کرونا و تحریم برای ساماندهی و ایجاد ثبات در بازار
مسکن و نرخ اجاره بها ارائه کردند که برخی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد وزارت
راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی ،سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ،بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط ،در اسرع وقت نسبت به تدوین
مصوبات این جلسه برای حمایت از مستأجرین به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه
اقدام و به جلسه آینده ارائه کنند تا نهایی و ابالغ شود.
جوادامام:برایانتخاباتریاستجمهوری

ترجیحاصالحات،معرفینامزد
اصالحطلباست

دبیرکلحزبمجمعایثارگرانانقالباسالمیبابیاناینکهشورایعالیسیاستگذاری
اصالحطلبان بعد از انتخابات مجلس یازدهم جلسهای نداشته و درباره هیچ نامزدی
صحبتی نکرده است ،گفت :جریان اصالحات این بار ترجیح می دهد که نامزد جریان
خود را برای انتخابات ریاستجمهوری 1400داشته باشد.
جواد امام در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
بعد از انتخابات مجلس یازدهم هیچگونه جلسهای نداشته و درباره هیچ نامزدی برای
انتخابات ریاستجمهوری  1400صحبتی نداشته است ،اظهار کرد :اسامی که به
عنوان نامزدهای اصالحطلبان مطرح شده است ،گمانهزنی بوده و بیشتر از سوی رقبا
با هدف تخریب اصالحطلبان مطرح می شود ،زیرا افراد یا باید خودشان برای داوطلبی
اعالم آمادگی کنند یا اینکه شورای عالی سیاستگذاری یا احزاب اصالحطلب افرادی را
معرفی کنند ،ولی تاکنون هیچ حزب اصالحطلبی فردی را برای انتخابات معرفی نکرده
است.
وی ادامه داد :جریان اصالحات منتظر است تا ببیند آیا فضا برای انتخابات و حضور
حداکثری مردم فراهم می شود یا خیر ،زیرا هنوز فضا مانند انتخابات مجلس بوده و
زمینهای برای مشارکت حداکثری احساس نمیشود .با این حال اصالحات برای
انتخاباتپیشرونامزدخودراخواهدداشتوبهنامزدجریانرقیبمتوسلنخواهدشد.
این فعال سیاسی در پایان تصریح کرد :اصالحات باید پاسخگوی انتخابهایش
باشد .در سال  92و  96جریان اصالحات برای تحقق منافع ملی و عبور از بحران هایی
که احمدی نژاد درست کرده بود ،به روحانی رای داد .جریان اصالحات با اینکه هیچ
نقشی در تصمیمات دولت ندارد ،ولی هزینههای اقدامات دولت را می پردازد ،البته ما از
انتخاب خود در سال  92و  96پشیمان نیستیم ،ولی این بار ترجیح می دهیم که نامزد
جریان خود را داشته باشیم و هزینه آن را هم میپردازیم.
شمخانی در دیدار با سرپرست وزارت خارجه افغانستان:

امضایسندجامعهمکاریهاموجب
جهش روابط میشود

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :امضای سند جامع همکاریهای ایران و
افغانستان موجب جهش در روابط دو کشور خواهد شد.
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی
بعداز ظهر دیروز در دیدار محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با تاکید
بر ضرورت نهایی سازی و امضای هر چه سریعتر سند جامع همکاری ایران و افغانستان
تصریح کرد؛ امضای این سند راهبردی ،ضمن ایجاد جهش و تحولی اساسی در روابط
دو کشور و فعال سازی کلیه ظرفیتهای قابل تبادل ،استحکام مناسبات تاریخی دو
کشور را بدنبال خواهد داشت
شمخانی با ابراز خشنودی از توافق میان آقایان غنی و عبدالله و افزایش ثبات در
ساختار سیاسی افغانستان اظهار امیداواری کرد در سایه این توافق ،رشد و توسعه همه
جانبه در این کشور افزایش یافته وآالم و سختیهای مردم برطرف شود
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بیش از چهل سال حمایتهای همه جانبه و
منحصربفردجمهوریاسالمیایرانازمردمافغانستانبویژهپذیرشبیشازسهمیلیون
مهاجر و ارائه انواع تسهیالت در حوزههای خدماتی ،رفاهی ،بهداشتی و آموزشی به آنان
بر استمرار همراهی دولت و ملت ایران با برادران و خواهران افغانستانی خود تاکید کرد.
دریابان شمخانی با تبیین سیاستهای تشنج آفرین و ناامن ساز آمریکا در منطقه
گفت :پس از شکستهای فضاحت بار آمریکا در سوریه و عراق که با فروپاشی داعش
رقمخورد،دشمنانملتهایمسلمانباطراحیجدید،روابطحسنهایرانوافغانستان
راه هدف گرفته اند تا مانع از تداوم همبستگی و مودت میان دو ملت شوند.
شمخانی با اظهار تأسف از جانباختن گروهی از اتباع افغانی که غیر قانونی وارد ایران
شدند خاطرنشان ساخت :در حالی که نیروهای انتظامی ایران هیچگونه نقشی در
شکل گیری این رخدادها نداشته اند ،فضای خبری سنگین و غیر مستند ایجاد شده از
سوی برخی مسئولین و رسانههای افغانستان مایه تعجب و تأسف است.
وی افزود :مستندات غیر قابل تردیدی در رد ادعاهای مطرح شده بر علیه ایران وجود
دارد که در صورت اراده طرف افغانستانی میتواند فارغ از فضاسازیهای غیر سازنده
مورد بررسی قرار بگیرد.
دعوت سفیر رومانی به وزارت امور خارجه؛

درخواستتسریعدراعالمعلتمرگمنصوری

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با دعوت از سفیر رومانی در تهران و اعطای
یادداشتی خواستار اقدام سریع مقامات ذیربط رومانی برای روشن شدن علت مرگ
غالمرضامنصوریتبعهایرانیشد.
مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با دعوت از سفیر رومانی در تهران و اعطای
یادداشت رسمی وزارت امور خارجه به وی خواستار تسریع در اقدام مقامات ذیربط
کشور رومانی برای بررسی و اعالم علت مرگ غالمرضا منصوری ،تبعه ایرانی شد.
مدیرکلکنسولیضمنتاکیدبروظیفهدولترومانیدرتامینامنیتجانیغالمرضا
منصوری که تحت نظارت پلیس آن کشور قرار داشته ،با اشاره به درخواست خانواده
متوفی و اهمیت این پرونده برای افکار عمومی بر لزوم سرعت بخشیدن به روند انجام
تحقیقات پزشکی و قانونی ،شفاف سازی در خصوص علت فوت غالمرضا منصوری و
انتقال جسد متوفی به کشور تاکید کرد.
سفیر رومانی نیز در این مالقات تصریح کرد که بعد از اخذ نظر مقامات کشورش در
این زمینه نتیجه اقدامات صورت گرفته را در اختیار مقامات جمهوری اسالمی ایران
قرار خواهد داد .غالمرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری و ٢١متهم دیگر
است که از کشور متواری و به دریافت رشوه بالغ بر  ۵۰۰هزار یورو متهم بود.روزنامه ملی
جورنالول رومانی روز جمعه با انتشار خبر فوت غالمرضا منصوری اعالم کرد :مردی
که امروز به علت پرت شدن از اتاق هتل خود واقع در پایتخت رومانی جان خود را از
دستداد،غالمرضامنصوریقاضیایرانیتحتکنترلقضاییاستکهمنتظرتصمیم
استرداد بود.براساس این گزارش ،تحت کنترل قضایی در پرونده های ایستگاه اول
پلیسرومانیبود.
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 ۱۰آزمایش ضروری که برای سالمت مردان الزم است

مردان در معرض بیماریهایی هستند که برای سالمت ماندن باید هر سال
آزمایشاتی بدهند .قبل از این که عالئم یک بیماری خودش را نشان دهد،
غربالگری و آزمایشاتی به درمان کمک میکند.
خیلی اوقات شنیدهایم که اگر زودتر متوجه بیماری که گریبانش را گرفته بود
میشدند ،کار به اینجا نمیرسید .اگر در خانواده او سرطان یک بیماری ارثی بود
و او سالیانه برای چک آپ اقدام میکرد ،شاید زودتر از اینکه تا این حد در بدنش
رشد کند ،بیماری کنترل میشد .مردان در معرض بیماریهایی هستند که برای
سالمت ماندن باید هر سال آزمایشاتی بدهند .قبل از این که عالئم یک بیماری
خودش را نشان دهد ،غربالگری و آزمایشاتی به درمان کمک میکند.
به عنوان مثال اگر زودتر از آنکه عوارضی مانند کاهش بینایی و ناتوانی جنسی
را احساس کنند ،میتوانند با تشخیص زودهنگام دیابت آن را درمان کنند .این
آزمایشهای اساسی را جدی بگیرید و برای سالم ماندن در هر سنی با توجه به
دستورالعملآناقدامکنید:
 .۱سرطان پروستات
سرطان پروستات یکی از شایعترین سرطانها در مردان آمریکایی پس از سرطان
پوست است .آزمایشهای برای تشخیص سرطان پروستات شامل آزمایش
دیجیتال رکتال(  )DREو احتماال آزمایش خون آنتی ژن اختصاصی پروستات
( )PSAاست .برای مردانی که سرطان در خانواده آنها سابقه دارد ،سن ۴۰
سالگی زمان مناسب برای دادن این آزمایشها است .برای مردانی که در تبارشان
خطر باالیی وجود دارد ،مثال آمریکاییهای آفریقاییتبار،در سن  ۴۵سالگی و
مردانی که خطر متوسطی برای آنها وجود دارد ۵۰سالگی سن مناسبی است.
 .۲سرطان روده بزرگ
سرطان روده بزرگ دومین علت مرگ ناشی از سرطان است .خطر ابتال به این
ً
سرطان در مردان بیشتر از زنان است .اکثرا در سرطانهای روده بزرگ پولیپهایی

نشانههاییکهمیگویدشما
خواب کافی ندارید
خواب کافی و باکیفیت یکی از عواملی است که شما را در طول روز کمک
میکند که به خوبی از پس کارهایتان برآیید و بهرهوری باالیی داشته باشید .بارها
برای شما هم اتفاق افتاده است که یک ساعت کمبود خواب تا آخر شب کارهای
شما را به هم ریخته و خستگی شما را چند برابر کرده است .اما نشانههایی برای
اینکه شما احتماال به اندازه کافی نمیخوابید وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره
میکنیم .مدام سرتان گیج میرود و از صبح سردردی دارید که امانتان را بریده
است .تمرکز الزم برای فکر کردن و کار کردن ندارید و مدام هوس چیزهای چرب
و شیرین میکنید .ممکن است ریشه تمام این مشکالت در خواب شما باشد.
خواب کافی و باکیفیت یکی از عواملی است که شما را در طول روز کمک میکند
کهبه خوبی از پس کارهایتانبرآییدوبهرهوریباالییداشتهباشید.بارهابرایشما
هم اتفاق افتاده است که یک ساعت کمبود خواب تا آخر شب کارهای شما را به
هم ریخته و خستگی شما را چند برابر کرده است .اما نشانههایی برای اینکه شما
احتماال به اندازه کافی نمیخوابید وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
پوست شما شکننده شده است
اگر خواب کافی ندارید ،یکی از عالئمی که احتماال داشته باشید ،پوست شما
است .مطالعات نشان داده است که بین زدن آکنه و هورمونهای خواب رابطه
عمیقی برقرار است .کمبود خواب به سیستم ایمنی بدن شما آسیب میرساند و
بدن شما را برای بسیاری از مسائل ایمنی آماده میکند.
چشمانتانخوببهنظرنمیرسد
قرمزی ،پف ،دایرههای تاریک و کیسههای زیر چشم ،همه نشانههایی از
نداشتن خواب کافی است /مطالعات نشان میدهد که خواب آلودگی با چین و
چروک ،تورم و افتادگی بیشتر زیر چشم همراه است .چرا؟ ممکن است بدن شما
در ترمیم بافتی و کنترل هورمنی که در مراحل خواب باید انجام دهد ،کمکاری
کند و در نتیجه مسائلی را برای چشم و پوست شما بوجود آورد.
وزنتان باال رفته است
وقتی که استراحت میکنید ،بدن گرلین و لپتین را به درستی کنترل میکند و
هورمونهایی ترشح میکند که بر گرسنگی اثر می گذارد .بدون این هورمونها
شما بیش از حد نیازتان میتوانید بخورید که میتواند موجب اضافه وزنتان شود.
مطالعاتی نشان دادهاند که افرادی که هر شب کمتر از  6ساعت میخوابند،
بیشتر احتمال دارد که به اضافه وزن دچار شوند .هوسهایی که در زمان بیداری
ً
میکنیم ،با خوابیدن مناسب و به وقت میتوانند کنترل شوند .اخیرا ختی
محققان بین کمبود خواب و افزایش خطر ابتال به دیابت نوع  2نوشتهاند که یک
ً
اختالل متابولیکی است که غالبا به علت پرخوری و چاقی ایجاد میشود.
شماناخواستهمیلهایغذاییدارید
بعد از یک شب بیخوابی شما احتماال بیش از حد ناهار میخورید .مغز محروم
از خواب به دنبال تنقالت و وعدههای غذایی ناسالم است .چه بسا خسته شوید
و قضاوت اشتباهی داشته باشید و یک روز کالری زیادی را وارد بدنتان بکنید.
کافئینبیشتریطلبمیکنید
در کوتاه مدت خوردن قهوه و نوشابه ممکن است شما را هوشیارتر کند اما در
دراز مدت میتواند منجر به بیخوابی یا اضطراب شود .خوردن کافئین بیش از
حد میتواند برای شما مشکالتی را ایجاد کند.
تمرکز و حافظه شما به خوبی کار نمیکند
خوابیدن شما کافی است یک یا دو ساعت هم کمتر باشد تا روی تمرکز و حافظه
شما اثر منفی بگذارد .این کار ممکن است باعث شود شما در محل کار یا پشت
فرمانماشینخود،مهارتپایینتریداشتهباشید.
احساسافسردگیمیکنید
شما استرس بیشتری را وقتی که خواب کافی نداشتید تجربه میکنید.
افسردگی هم با خواب ضعیف پیوند دارد .هم افسردگی میتواند موجب خواب
کم و هم خواب ناکافی میتواند باعث ایجاد افسردگی شود.
صبحهااحساسگلودردمیکنید
بیدار شدن با گلو درد ،خشکی دهان یا سردرد کیتواند به ضعف خواب شما اشاره
کند .اگر بارها متوجه این عالئم میشوید حتما با پزشک خود مشورت کنید که علت
این مسئله چیست و آیا نیازی به مصرف دارو یا درمان دیگری وجود دارد یا خیر.

در روده ایجاد میشود و در سطح داخلی روده بزرگ رشد میکنند .این نوع سرطان
هم به سایر نقاط بدن حمله یا گسترش پیدا میکند .راه پیشگیری از این سرطان،
از بین بردن پولیپها ،قبل از تبدلیشان به سرطان است .غربالگری این نوع
سرطاندربزرگساالنیباخطمتوسطاز ۵۰سالگیشروعمیشود.کولونوسکوپی
یکآزمایشمتداولبرایتشخیصپولیپهااست.پولیپهادرزمانانجامآزمایش
میتوانندازبینبروند.
.۳افسردگی
سالمت روان خود را مانند سالمت جسم خود بررسی کنید .شش میلیون مرد هر
سال از افسردگی رنج میبرند و حتی تحت تشخیص و درمان هم قرار نمیگیرند.
اگر بیش از دو هفته هر یک از عالئم زیر را تجربه کردید ،با پزشک خود مشورت
کنید · :تغییر الگوهای خواب یا خوراک مانند تغییر اشتها ،بیخوابی و · ...از
دست دادن عالقه به فعالیتهایی که قبال دوستشان داشتیم
· احساس ناامیدی ،بیفایده بودن ،بیقراری ،تحریکپذیری سریع ،غم و یا
اضطراب.
· کاهش انرژی و انگیزه
· احساس گناه
· مشکل تمرکز یا تفکر
· فکر کردن به خودکشی
 .۴اچ آیوی
تمام مردان صرف نظر از خطراتی که اچآیوی برای انسان دارد ،باید غربالگری
اچآیوی را انجام دهند .مردان باالی  ۶۵سال برای این غربالگری باید با پزشک
خودمشورتکنند.یکیازعواملکنترلاینویروسپرهیزازروابطپرخطرجنسی
است.
 .۵سرطان پوست

خطرناکترین شکل سرطان پوست مالنوم است .در سلولهای تخصصی به نام
مالنوسیتها که رنگ پوست را تشکیل میدهند آغاز میشود .مردان سالخورده
احتمال ابتالی بیشتریبه مالنوم را نسبت به زنان در همان سن دارند .مردان دو
الی سه برابر بیشتر از زنان احتمال ابتال به سرطان پایه غیر مالنوما و سلولهای
سنگفرشی را دارند .خطر این سرطانها وقتی بیشتر میشود که در معرض آفتاب
قرار بگیرید .در این زمینه هرگونه تغییری رو پوست از جمله فرم ،رنگ و اندازه را
مدام چک و به عبارت دیگر خودآزمایی کنید .معاینه پوست توسط متخصص هم
به طور مداوم انجام شود تا در صورت بروز سرطان پوست ،در زودترین زمان درمان
شود.
 .۶چاقی
اکنون در اینترنت جستجو کنید و محاسبه  BMIخودتان را به سادگی انجام
دهید .بیامآی یک شاخص قابل اعتماد در مورد وزن شما است BMI .بین ۱۸.۵
تا  ۲۴.۹سالم در نظر گرفته میشود BMI .باالی  ۲۵اضافه وزن و باالتر از ۳۰
چاقی است .اگر شما  BMIباالیی دارید با روشهایی باید وزن خودتان را پایینتر
بیاورید تا به برخی از بیماریهای مرتبط با چاقی درگیر نشوید.
 .۷فشار خون باال
خطر فشار خون باال با افزایش سن باال میرود .فشار خون به وزن و سبک زندگی
مرتبط است .فشار خون باال میتواند بدون اینکه عالئمی داشته باشد به ایجاد
خطر برای شریانها منجر شود اما قابل درمان است .شما با درمان فشار خون باال
خطر ابتال به بیماریهای قلبی ،سکته مغزی و نارسایی کلیه را کاهش میدهید.
یک دستگاه فشار خون خانگی یا مراجعه به پزشک برای چک کردن فشار خون
سادهترین کار است.
.۸کلسترول
سطح باالی کلسترول  LDLدر خون باعث ایجاد پالک چسبنده در دیواره
شریانها میشود .این اتفاق خطر ابتال به بیماری قلبی را افزایش میدهد .با
گذشت زمان ،باال بودن کلسترول میتواند باعث حمله قلبی و بروز سکته مغزی
شود .تغییر شیوه زندگی و داروها کلسترول را کاهش میدهد .با دادن آزمایش
خون کلسترول خود را بررسی کنید .کلسترول از  ۲۰سالگی باید بررسی شود.
مردان از ۳۵سالگی حتما به طور منظم باید کلسترول خود را چک کنند.
 .۹دیابت نوع ۲
یک سوم آمریکاییهای مبتال به دیابت نمیدانند که این بیماری را دارند .دیابت
کنترل نشده میتواند به بیماری کلیوی ،مشکالت قلبی و مغزی ،آسیبهای
عصبی ،ناتوانی جنسی و آسیب به چشم منجر شود .دیابت با رژیم غذایی ،ورزش،
کاهش وزن و دارو کنترل میشود .آزمایش قند ناشتا به سادگی دیابت را تشخیص
میدهد .از  ۴۵سالگی به باال حتما این آزمایش را انجام دهید.
 .۱۰آب آوردن تدریجی چشم
این بیماری به تدریج به عصب بینایی شما آسیب میرساند و میتواند منجر به
نابیناییشود.آزمایشهاییوجودداردکهفشارغیرطبیعیبه چشمشمارابررسی
میکند و قبل از آسیب به عصب بینایی ،وضعیت را کنترل و درمان میکنند.
آزمایشهای چشم بر اساس سن و خطر شخصی انجام میشود:
زیر  ۴۰سال :هر  ۴-۲سال
 ۴۰تا ۵۰سال :هر  ۳-۱سال
 ۵۵تا  ۶۵سال :هر  ۲-۱سال
 ۶۵به باال :هر  ۶الی  ۱۲ماه
برخیازگروههاییکهپرریسکترهستندواحتمالابتالیباالتریرابهعلتتبار
یا ارث دارند ،بهتر است دقت بیشتری در ای چکاپها داشته باشند.

 چرا نباید در تابستان صندل بپوشیم؟

 ۸نوشیدنی که به سالمت بدن ما
کمکمیکند

اگر به دنبال راهنمای نهایی برای نوشیدنیهای سالم هستید این مطلب را
بخوانید.
نوشیدنی سالم چیست و چرا برای ما اهمیت دارد که نوشیدنیهای سالمی
بخوریم؟ آیا نوشیدنیهای مفید سادهای در دسترس ما قرار دارد؟ وقتی به
ً
احتماال فورا به یاد آب میافتیم که هم فواید زیادی

نوشیدنی سالم فکر میکنیم
دارد و هم ما را از تناسب وزن دور نمیکند .اما نوشیدنیهای سالم دیگری هم
وجود دارند که برای سالمتی شما مزیتهای فوقالعادهای دارند.
برای کشف این نوشیدنیها ،راهنمای زیر را دنبال کنید:
 .۱چای سبز
چای سبز به دلیل فواید سالمتی خود در کشوهای آسیایی مورد استقبال قرار
گرفتهاست .چای سبز حاوی مقادیر زیادی پلی فنول است که به نظر میرسد
از ابتال به برخی از سرطانهای خاص مانند سرطان پستان و سرطان پروستات
جلوگیری میکند .مطالعات نشان میدهد که چای سبز همچنین میتواند به
کاهش قند خون بعد از غذا کمک کند ،که میتواند به ویژه برای مبتالیان به دیابت
نوع ۲مفید باشد .چای سبز لیمو آویشن گرم و آرامشدهنده را امتحان کنید.
 .۲آب انار
آب انار طبیعی یکی از نوشیدنیهای مغذی در قفسههای سوپر مارکت است.
این آب میوه ترش سرشار از آنتیاکسیدان است که به محافظت از سلولها در
برابرآسیبوهمچنینبهکاهشالتهابکمکمیکند،کهممکناستبهتسکین
دادن برخی از انواع ورم مفاصل کمک کند .همچنین سرشار از ویتامین Cتقویت
کنندهسیستمایمنیبرایمقابلهباسرماخوردگیاست.
 .۳آب لیمو
آیا لیمو فقط یک چاشنی است؟ دوباره فکر کنید .آب لیمو یک تقویت کننده
سیستم ایمنی بدن است که به طرز شگفت آوری قدرتمند است .فقط  ۲قاشق
ً
غذاخوری لیمو داخل یک لیوان آب ۱۴ ،میلی گرم ویتامین  Cدارد .احتماال
آب لیمو را بهتر از آب معمولی مینوشید زیرا مزه بهتری دارد و به آبرسانی کمک
میکند.
 .۴آب نارگیل
طعم این آب گرمسیری کمی بحث برانگیز است .برخی از مردم آن را دوست
دارند ،و برخی از آن متنفر هستند .اما هیچ بحثی در مورد این مسئله وجود ندارد
که نوشیدن آن میتواند بدن را هیدراته کند و مقدار پتاسیم غافلگیرکنندهای را
تأمین کند .پتاسیم نقش مهمی در حفظ ضربان قلب و تنظیم فشار خون دارد.
 .۵شکالت داغ
چه کسی فکرش را میکرد دسر بتواند مغذی باشد؟ همه ما در مورد فواید
سالمتی کاکائو شنیده ایم ،اما نوشیدنی آن غنی از آنتیاکسیدان است که
ً
درهنگام مخلوط کردن با شیر ،که دارای کلسیم باالیی است و معموال با ویتامینD
غنی شده است ،حتی بیشتر از آنچه فکر کنید مفید است!
 .۶آب پرتقال
منبع عالی ویتامین Cاست و همچنین یک آنتیاکسیدان قوی است که ممکن
است در برابر انواع بیماریها از جمله آب مروارید (گرفتگی لنز چشم که میتواند
منجر به نابینایی شود) و سرطان ریه از شما محافظت می کند .ویتامین  Cممکن
استازآسیباکسیداتیوسلولهایسرطانیجلوگیریکندوعملکردسلولهای
ایمنی بدن را بهبود بخشد و بدن شما را قادر می سازد تا با عفونتها به شکل
مؤثرتری مبارزه کند .همچین منبع خوبی از فوالت است که از عیب لولههای
عصبی در جنین محافظت میکند .برای داشتن مزیت حفاظت از استخوان،
مقداری آب پرتقال غنی شده با کلسیم را امتحان کنید.
 .۷چای نعنا
نعنا ضد گرفتگی است ،بنابراین می تواند ماهیچهها را شل کند ،که با گرفتگی
و درد مبارزه میکنند .همچنین با تقویت حرکت غذا از طریق دستگاه گوارش به
هضمغذاکمکمیکند.
 .۸شیر سویا
شیرسویاحاویفیبرمحلولوپروتئینسویااستکهباعثکاهشسطحکلسترول
( LDLبد) و تری گلیسیریدها میشود و خطر بیماری قلبی عروقی را کاهش
میدهد .اگر به جای شیر گاو آن را مینوشید ،شیر سویای غنی شده با کلسیم و
ویتامینهای Aو Dرا انتخاب کنید .یک مکعب :سویا حاوی فیتواستروژنها است
که ممکن است با افزایش خطر ابتال به سرطان پستان در ارتباط باشد .اگر سابقه
خانوادگی این بیماری را دارید یا خودتان آن را تجربه کردهاید ،با پزشک خود در
مورد این ماده سالم گفتگو کنید تا ضرری متوجه شما نباشد.
مطالعاتنشانمیدهد؛

کمبود ویتامین Kخطر مرگ سالمندان را
افزایش می دهد

مطالعات نشان می دهد افراد مسن دارای کمبود ویتامین  Kدر مقایسه با
سالمندان دارای میزان کافی این ویتامین ۱۳ ،سال زودتر در معرض مرگ قرار
دارند.
به گزارش مهر ،مطالعه جدید محققان دانشگاه تافتس ماساچوست نشان
میدهد افراد سنین  ۵۴تا  ۷۶سال با میزان پایین ویتامین  Kدر خون شأن ۱۳
سال زودتر با احتمال مرگ روبرو هستند که بیانگر فواید حفاظتی ویتامین  Kدر
روند افزایش سن است.
در این تحقیق ،حدود  ۴۰۰۰آمریکایی در رده سنی  ۵۴تا  ۷۶سال تحت مطالعه
قرارگرفتند.
تیم تحقیق ،شرکت کنندگان را براساس میزان ویتامین Kخون شأن دسته بندی
کرد.
سپس شرکت کنندگان از لحاظ ریسک بیماری قلبی و ریسک مرگ در همه
گروهها بالغ بر حدود ۱۳سال تحت پیگیری بودند.
نتایج ،ارتباط قابل توجهی بین میزان ویتامین  Kو بیماری قلبی نشان نداد .اما
افراد دارای پایینترین میزان ویتامین  ۱۹ ، Kدرصد بیشتر با ریسک مرگ مواجه
بودند.
ویتامین  Kیک ماده مغذی است که برای حفظ سالمت عروق خونی مهم
است .این ویتامین در سبزیجات پهن برگ نظیر کاهو ،کلم و اسفناج یافت
میشود .همچنین در برخی روغنهای گیاهی نظیر روغن سویا و کانوال هم
وجود دارد.
«کیال شیء» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :این احتمال که
ویتامین Kبا بیماری قلبی و مرگ و میر مرتبط است مبتنی بر دانش ما در مورد
پروتئینهای موجود در بافت عروقی است که برای فعالیت نیاز به ویتامین K
دارند .این پروتئینها به پیشگیری از تشکیل کلسیم در دیوارههای عروق
خونی کمک میکند .و بدون میزان کافی ویتامین  ،Kعملکردشان کمتر
میشود».
به گفته محققان ،مطالعات بیشتری برای توضیح علت ارتباط میزان ویتامین K
با ریسک مرگ نیاز است.
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اجتماعی

آیت الله اعرافی در دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان قم :

نظاممالیاتیمالحظهطبقاتپایین
اقتصادی را داشته باشد

مدیر حوزههای علمیه کشور گفت :نظام مالیاتی کشور باید مالحظه طبقات پایین
اقتصادی را داشته باشد که این امر تالش این اداره را بیشتر میکند.
آیت الله علیرضا اعرافی غروب شنبه در دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان قم اظهار
داشت :مباحث مالیات بر پایه حرکت چرخه اقتصاد کشور میچرخد و دارای شرایط
خاصیاست.
وی با بیان اینکه چرخه اقتصادی کشور قوی و نیرومند نیست ،افزود :خألهای
موجود در نظام مالیاتی کشور مانع رسیدن به نقطه ایده آل میشود.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه ،مالیات را برای اداره جامعه ضروری دانست و
تصریح کرد :همه مردم باید در زمینه مالیات همراهی و مساعدت داشته باشند.
وی تأکید کرد :نظام مالیاتی کشور باید مالحظه طبقات پایین اقتصادی کشور را
داشته باشد که این تالش و مسئولیت این اداره را بیشتر میکند.
آیت الله اعرافی گفت :رعایت اصول پایههای اقتصادی کشور بر مبنای مالیات و
رعایت مستضعفین در این امورات فعالیت را دشوارتر میکند.
وی با بیان اینکه قاچاق و فرار مالیاتی که در برخی از موارد با یکدیگر همپوشانی
دارند ،کار را برای پویایی اقتصاد کشور سخت میکند ،افزود :گسترش همکاریهای
میان دستگاهی امری ضروری است.
مدیر حوزههای علمیه تصریح کرد :هوشمند سازی فعالیتها و بهره گیری از فضای
مجازی امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت :حوزههای علمیه با توجه به مقوله کرونا بیش از ۹۰درصد خدمات آموزش
خود را در قالب فضای مجازی ارائه کردند.
مدیرکلتبلیغاتاسالمی استانقم:

تبلیغ دین باید مردمی شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم گفت :مردمی کردن تبلیغ معارف دین و
استفاده از ظرفیت های مردم با سازماندهی تشکل هایی مذهبی متشکل از جوانان با
انگیرهمهمترینرویکردسارمانتبلیغاتاسالمیدرترویجمعارفدینیاست.
حجتاالسالم و المسلمین رضا عزتزمانی روز یکشنبه در گفت و گویی با اشاره به
یکم تیرماه سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی به فرمان امام خمینی(ره) ادامه
داد :مبنای شکل گیری سازمان تبلیغات اسالم ،تبیین و ترویج اسالم ناب محمدی با
استفاده از ظرفیت های مردمی بوده است.
وی ،سازمان تبلیغات اسالمی را مولود انقالب دانست و افزود :ضرورت استفاده از
مردم برای تبلیغ ،ساماندهی تبلیغات در دوران دفاع مقدس و فعالیت در تمام عرصه
های مرتبط با ترویج و نشر مبانی دینی و معارف اهل بیت(ع) موجب شد تا سازمان
تبلیغات به فرمان امام راحل در کشور شکل گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی قم اظهار داشت :ساماندهی،توانمندسازی ،تقویت و
استفادهبهینهوهدفمندازظرفیتهایمخلففرهنگی،هنریومردمیبااستفادهاز
ائمه جماعات مساجد ،روحانیون مستقر و همچنین تشکل های مذهبی رویکرد مهم
سازمان تبلیغات است .عزت زمانی ،سازمان تبلیغات را پیشرو در تولید محتوای دینی
در بستر فضای مجازی و اینترنت دانست و گفت :به دلیل اهمیت فضای مجازی و
ضرورتوروددستگاههایفرهنگیوتبلیغیبرایتولیدمحتوادربستراینترنت،سایت
تبیان زیرمجموعه این سازمان ایجاد و در اندک زمانی به عنوان یکی از اثرگذارترین
سایت های جریان ساز در حوزه فرهنگی تبدیل شد.
وی ادامه داد :سازمان تبلیغات درطول فعالیت خود ،به تناسب نیازهای مرتبط
با تبلیغ ،بسترها و زیرساخت های مهمی را برای تربیت و آموزش مبلغان توانمند و
آگاه و همچنین تولید و انتشار محتوای دینی در قالب تولید فیلم ،کتاب و محتواهای
چندرسانهایازجملهتاسیسحوزههنری،دانشگاهسوره،ایجادچاپخانهوانتشاراتی
امیرکبیر و خوارزمی را فراهم کردهاست.
مدیرکل تبلیغات اسالمی قم گفت :اکنون با گذشت قریب  39سال از فعالیت این
نهاد تبلیغی،سازمان تبلیغاتدر طیفوسیعی از زمینههایفرهنگی،هنری،دینیو
مردمی فعالیت های مهم و اثرگذاری در حال انجام است.
عزت زمانی ،کمک به تقویت هسته های فرهنگی مردم و همچنین مردمی کردن
تبلیغ را به عنوان مهمترین اولویت این سازمان دانست و ادامه داد :تمام برنامه ریزی
ها استفاده از ظرفیت های مردمی در امر تبلیغ است تا مردم خود مبلغ دین باشند.
وی ،گفت :حضور اجتماعی طالب و اثرگذاری بیشتر روحانیون از دیگر اولویت های
سازمان تبلیغات است که در راستای این هدف گذاری اداره کل تبلیغات قم در یک
سال اخیر گام های مهمی برداشته است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی قم اظهار داشت :رشد و تقویت شبکه مبلغان دینی،
تقویت تشکل های دینی ،تربیت نیروی انسانی ،اثرگذاری بیشتر در فضای مجازی و
همچنین توجه به مسجد و اهمیت جایگاه آن در محالت از جمله اولویت هایی است
که برای تحقق آنها برنامه ریزی های مختلفی انجام شده و در حال اجرا هستند.
مدیرکل انتقال خون استان قم خبرداد:

کاهش  6درصدی اهدای خون درقم

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت :در سه ماه نخست امسال ۹ ،هزار و  ۶۰۰نفر
در این استان موفق به اهدای خون شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته۶.۴ ،
درصدکاهشیافتهاست.
مرتضی نوریان افزود :در این مدت  ۱۱هزار و  ۷۴۰نفر برای اهدای خون مراجعه
کردهاند که این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۶درصد کاهش داشته
است.
وی ادامه داد :از  ۹هزار و  ۶۰۰شهروند نوعدوستی که در سه ماه نخست امسال
موفق به اهدای خون خود شدند  ،حدود ۵۵درصد آنها ازجمله اهداکنندگان مستمر
بودهاند.مدیرکلانتقالخونقماظهارداشت:افزایشمصارفبیمارستانیوازطرفی
کاهش اهدای خون ناشی از شیوع کرونا موجب شده تا اداره کل انتقال خون استان با
همراهیاهداکنندگاننوعدوستبهکمکبیماراناستانهایدیگرشتافتهبهگونهای
که از ابتدای فروردینماه تا پایان خردادماه سال جاری  ۳هزار و  ۱۳۴واحد خونی به
شبکه خون رسانی کشور ارسالشده است .وی با تأکید بر اینکه ذخیره خونی استان
باید همواره در یک سطح استاندارد قرار داشته باشد ،افزود :باوجود کاهش اهدای
خون به دلیل شیوع بیماری کرونا ،ذخیره خون استان در سطح قابل قبولی قرار دارد
و درصد نیاز مراکز درمانی قم را تامین میکند .وی با تاکید بر اینکه وضعیت ذخیره
خون استان بهصورت لحظهای پایش میشود ،گفت :به دلیل اینکه زمان ماندگاری
خون محدود است ،امکان ذخیره خون در مدت طوالنی وجود ندارد به همین دلیل
باید اهدای خون بهصورت مرتب و مستمر صورت گیرد.
نوریان ادامه داد :نکته قابل تامل در آمار سهماهه اهدای خون در قم نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،افزایش بانوان اهداکننده خون از  ۳۴۸نفر به  ۴۰۱نفر است که
اینآمارمیتواندنویددهندهباشد.
مدیرکل انتقال خون قم با تأکید بر اینکه خون و فرآوردههای آن جایگزین مصنوعی
نداردافزود:باتوجهبهنیازمستمربیمارانمختلفازجملهبیمارانیدیالیزیوتاالسمی
و مجروحان ناشی از تصادفهای رانندگی ،از مردم نوعدوست استان که از سالمت
برخوردار هستند ،درخواست داریم تا این بیماران را در این ایام تنها نگذارند.
نوریان ادامه داد :توصیه و درخواست ما به اهداکنندگان و مردمی که از سالمت
برخوردار هستند و عالئم بیماری ندارند ،این است که جهت اهدای خون به مراکز
انتقال خون قم مراجعه و نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
مدیرکل انتقال خون قم با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی در مراکز انتقال خون
این استان گفت :این مرکز بهصورت مستمر ضدعفونی و گندزدایی میشود ضمن
اینکه پیش از ورود اهداکنندگان به این مراکز ،وسایل مراقبتی فردی شامل دستکش
و ماسک نیز در اختیار آنان قرار داده میشود.
وی با تأکید بر لزوم به همراه داشتن کارت ملی توسط داوطلبان اهدای خون ،افزود:
تمام افراد باالی  ۱۸سال که از سالمت کامل برخوردار بوده و هیچگونه عالمتی از
آنفلوانزایاسرماخوردگیندارند،امکاناهدایخوندارند.
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درپنجمینجلسهرسیدگیبهاتهاماتطبریمطرحشد

طال و پروتئین منشا روابط حقوقی طبری و نیازآذری!

روزگذشته پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این
پرونده ،به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار
شد.
قاضی بابایی در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعالم رسمیت و علنی بودن جلسه
دادگاه از وکیل متهم طبری خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
قاضیباباییبهوکیلمتهمطبریگفت:درخصوصاتهاماتموکلخوددایربر
اخذ رشوه از مصطفی نیاز آذری دفاعیات خود را شرح دهید.
وکیل متهم طبری عنوان کرد :دفاع از موکل در خصوص این موضوع اتهامی
به شرح الیحه اختصاصی در ارتباط با همین موضوع در ۲۱صفحه تقدیم دادگاه
خواهد شد و به طور شفاهی از روی الیحه قرائت میشود.
وکیلمتهمطبریبیانکرد:مطلبیداشتیمکهاگراینجاعرضنکنمنمیشود.
درباره موضوع دفتر خانه و نقل و انتقال در بند  ۵اتهامات باید بگویم در این
خصوص جعلی صورت نگرفته ،موکل بنده از ناحیه همسرش و نیاز آذری به
وکالت از حیدری فرد حضور پیدا کرد.
قاضی بابایی خطاب به نماینده دادستان گفت :آیا در خصوص موارد مطرح
شده از سوی وکیل متهم طبری پاسخی دارید؟
قهرمانی در پاسخ گفت :بله
وکیل متهم طبری در این هنگام اجازه ادامه دفاعیات را خواست که رییس
دادگاه اجازه داد.
وکیل متهم طبری گفت :در مورد ملکی ( در جلسه قبل در مورد ان فیلمی هم
پخش شد) ارزشی که برای ان اعالم شده است اغراق آمیز است.
وکیل متهم طبری در ادامه اظهار داشت :فیلم پخش شده در دادگاه به صورت
فنی و سه بعدی نمیتواند ادله اثبات جرم باشد .قاضی خطاب به وکیل متهم
طبری ،گفت :آقای وکیل آنچه در دادگاه پخش شد فیلم نبود بلکه تصاویری بود
که به وسیله ضابطین تهیه شده بود و با اجازه دادگاه پخش شد؛ اینکه شما از
پخش فیلم سخن میگویید ،باید بدانید که یک فیلم متضمن خصائص ویژهای
است .وکیل متهم طبری در ادامه تصریح کرد :شرط فیمابین طبری و نیاز آذری
هرگز تحویل گرفتن ساختمان مستقر در زمینهای بابلسر نبود ،به عبارت دیگر
ملک مذبور به صورت غیر رسمی به همسر موکل من انتقال یافت.
وکیل متهم طبری افزود :موکل من در غیاب نیازآذری و در ایام اقامت وی در
خارج هر از چند گاهی برای نظارت بر روند پیشرفت ساختمان به محل مورد نظر
سرکشی میکرده تا ساختمان مذبور هرچه زودتر آماده شود و به فروش نهایی
برسد.
وکیل متهم در ادامه با اشاره به موضوع الشههای  ۱۵فقره چک  ۴۵۰میلیارد
تومانی که از منزل متهم کشف شده است ،گفت :این الشههای ۱۵فقره چک که
مندرجدرکیفرخواستاستهیچگاهبهبانکانتقالنیافته.
وکیل متهم طبری تصریح کرد :منشأ روابط قراردادهای حقوقی طبری و
نیازآذری از آنجایی ناشی میشود که نیازآذری از فعاالن اقتصادی کشور در
حوزههایی ،چون طال و پروتئین و همشهری طبری بوده است.
وکیل متهم طبری در ادامه گفت :موکل  ۵قطعه زمین ثبتی بر روی کاغذ
با همان کاربری از مصطفی نیازآذری خریداری کرده ،دادسرا به کدامین دلیل
پیگیری ادعای پرونده نیازآذری را مرتبط دانسته است.
وکیل متهم طبری بیان کرد :در کیفرخواست از آقایان عزیزخانی و ماهوتی
تحقیق شده و اظهارات آنان استناد شده از دادگاه استدعا میشود در خصوص
سوابقماهوتیبانیازآذریتحقیقشود.
وکیل متهم طبری درباره بی اطالع بودن همسر موکل از موضوع وکالت نامهها
گفت :موکل همسر خود را مطلع ساخته است .در هنگام انتقال  ۵فقره زمین در
بابلسر همسر موکل در دفترخانه ۳۴۴حضور یافته و اظهارات همسر موکل مبنی
بر بی اطالعی مربوط به وکالت نامه تنظیمی در دفتر خانه ۷۱۸است موکل عمل
پنهانیانجامندادهاست.
نمایندهدادستان:
نبود متهم منصوری هیچ خللی بر روند پرونده ایجاد نمی کند
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا برای ارائه
توضیحات پیرامون دفاعیه صورت گرفته از سوی وکیل متهم طبری ،در جایگاه
قرارگیرد.
قهرمانی نماینده دادستان در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تاسف از فوت
احدی از متهمان پرونده به نام منصوری اظهار داشت :امیدواریم با پیگیری
مقامات ذیربط ایران و مقامات دولت رومانی ابعاد این حادثه دقیقا و سریعا بررسی
شود و درباره نحوه و علت فوت نامبرده  ،پاسخ روشن و رسمی و قانع کننده به
دستگاه قضایی ایران ارائه شود.
نماینده دادستان گفت :دادسرا در فرآیند تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در
مورد اتهامات همه متهمان از جمله متهم منصوری بررسی های موثر را انجام داده
و مستندات فراوانی را تحصیل کرده است لذا نبود متهم منصوری از نظر دادسرا
هیچ خللی بر روند دادرسی پرونده ایجاد نمی کند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی گفت :راجع به فوت متهم ذکر شده ،تا این لحظه
صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده ،در صورت احراز صحت خبر،
دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم میکند.
نماینده دادستان با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم طبری گفت:
وکیلمتهمکهمدعیاستموکلشطی ۲۰سالسرسوزنیتخلفمرتکبنشده،
توضیحنمیدهدکهموکلشانچرابدونداشتنسمتوبدونتصریحبهوکالت،به
جای همسرش در ۵فقره اثر انگشت درج میکند؛ حال آنکه بر اساس ماده۱۰۰
قانون ثبت اسناد و امالک کشور این عمل موکل وی جرم جعل محسوب میشود.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به ادعای وکیل متهم مبنی بر  ۵مورد نقض
ً
قانون از سوی نماینده دادستان اظهار داشت :آقای وکیل صراحتا با مصداق باید
بگویند که کدام اصل قانونی از سوی نماینده دادستان و دادسرا نقض شده است؛

آیا ما چیزی خارج از موضوع را مطرح کردیم؟
نماینده دادستان تصریح کرد :وکیل متهم نقض اصل تضمین حقوق طرفین
را مطرح میکند؛ وی ناراحت است که من از تخته وایت برد استفاده میکنم؛
خب ایشان هم از این تخته استفاده کنند و اگر الزم داشته باشند ما آن را برایشان
تهیه میکنیم .قهرمانی تصریح کرد :وکیل متهم از نقض اصل بیطرفی توسط
نماینده دادستان سخن میگوید؛ سوال من این است که آیا نماینده دادستان
باید اصل بیطرفی را لحاظ کند؟ نماینده دادستان طرف دعوا است و مدعی
العموممحسوبمیشود.
نماینده دادستان تصریح کرد :وکیل متهم در جلسه امروز دادگاه از نمایش
فیلم تکنیکی سخن گفت؛ در اینجا باید متذکر شوم که ما آن فیلم را به عنوان
ادله جرم به کار نبردیم ،بلکه ،چون آقای طبری گفت آن زمین دیمی است به
اذهان چنین القا شد که یک بیابان است حال آنکه ما نشان دادیم که این زمین
به تعبیر آقای طبری دیمی دارای چه تصاویر لوکس و چشم نوازی میباشد و در
حاشیه دریا است؛ البته فیلمهای بیشتری نیز وجود دارد .همچنین وکیل متهم
میگوید فیلم مربوط به ملک را در حالت اولیه نشان دهید که باید بگویم آن را هم
نشانمیدهیم.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد :خواهشم این است در خصوص یک و نیم
میلیارد تومان ،وکیل متهم طبری ،پرونده را بخواند ما تمام حسابها را درآوردیم.
متهم طبری در تاریخ  ۱۱.۳.۸۹یک میلیارد به حساب ابراهیم غفاری که کارمند
نیاز آذری بود ریخت .روی هوا نمیتوان حرف زد .متهم طبری سال  ۸۹یک
میلیارد به نیاز آذری میدهد که همان نیز مظنون به پولشویی است.
نماینده دادستان گفت :ما اسناد را بررسی کردیم و در دفاتر نیاز آذری هاردی با
اطالعات خوبی به دست آوردیم .در اسناد مالی نیاز آذری پروندهای در خصوص
طبری دارد .حساب چکها را درآوردیم که گفتند وصول کردیم و دادهایم به متهم
طبری .پولها را به صورت نقدی به متهم طبری در دفترش تحویل میدادیم و
همه چکها وصول شده است.
قهرمانی گفت :از طرفی ملک در زمان واگذاری کاربری زراعی داشته ،اما اگر
زراعی بوده چرا در این ملک ویالی لوکس ساخته شد که این یک جرم دیگر است
و بر اساس کدام مجوز بوده است؟
 ۵وکالت جعلی طبری به فردی برای پیگیری امور ثبتی
قهرمانی گفت :اختیارات روند کار را متهم طبری داشته است .طبری  ۵وکالت
جعلی را به فردی برای پیگیری امور ثبتی میدهد .به چه علتی ،برای پروانه
ساختمان به برادر خانم نیاز آذری وکالت میدهد؟
نماینده دادستان گفت :اگر مدعی هستید که بابت حساب و کتاب بوده چرا
ملک تمام شده و متهم طبری با خانواده به آنجا میرفته است؟
وی افزود :قرارداد میان طبری و نیازآذری را نیز ارائه دهید .در پرونده به راشی و
مرتشی اذعان داریم .در بحث یک میلیارد تومان نیز به داین و مدیون اذعان داریم،
همچنین مهندس بودن طبری برای بنده احراز نشده است و تقاضا دارم که مدرک
تحصیلیمقطعکارشناسیرابیاورید.
قهرمانی با اشاره به اظهارات وکیل متهم طبری که گفته بود نام موکل در اسناد
آمده است ،گفت :در  ۵فقره سند جعلی اسم طبری کجا آمده است؟ از دادگاه
تقاضا دارم که از آقای مصدق به عنوان مطلع توضیحات را استماع کند.
قاضی بابایی از مصدق به عنوان مطلع پرونده خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده دادستان بیان کرد :آقای مصدق کارشناس رسمی دادگستری است.
وی کارمند شاغل در معاونت اجرایی قوه قضاییه بود که طبری ایشان را  ۱۵روز
برایپیگیریثبتیملکبابلسربهآنجامیفرستد.
مصدق به عنوان مطلع گفت :طبری به من گفت که ملک برای خانمی در خارج
از کشور است و امور ملک را پیگیری کن ،من از  ۵سند تک برگ و نقشه جانمایی
عکس گرفتم و طبری دستش را روی اسناد میگذاشت ،به طبری گفتم باید به
ثبتآنجامراجعهکنم.مطلعپروندهافزود:طبریگفتباثبتآنجاهماهنگکردم
باشماهمکاریکنند.
قاضیسوالکردچراطبریدستشرارویاسمافرادمیگذاشت؟مطلعپرونده
پاسخ داد نمیدانم که دلیل پنهان کردن نام خانمشان چه بود ،در اداره ثبت گفتم
که ملک برای همسر یکی از نمایندگان مجلس است ،طبری نمیخواست که من
اطالعی از جزئیات ملک داشته باشم.
قاضی بابایی پرسید :کی متوجه شدید که ملک متعلق به همسر طبری است؟
مصدق به عنوان مطلع پرونده پاسخ داد :وقتی به نام مطلع من را احضار کردند
متوجه شدم که ملک برای همسر طبری میباشد اداره ثبت نیز از این موضوع
اطالعی نداشت .قاضی بابایی با اعالم ختم جلسه دادگاه گفت :جلسه بعدی
متعاقبااعالممیشود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

اعتبارات مواد مخدر در حوزه درمان افزایش یافته است

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه با
تالشهای صورت گرفته ،اعتبار بیمه معتادان در
جلسه با رییس جمهوری در بودجه  ۹۹پیش بینی شد
و در مجلس هم به تصویب رسیده است ،گفت :با این
تصویب و پیشبینی اعتبار ،میتوان گفت اعتبارات
مواد مخدر در حوزه درمان افزایش یافته است.
سردار اسکندر مومنی روز یکشنبه در نشست خبری
که به بهانه فرارسیدن  26ژوئن (ششم تیر ماه) روز
جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد ،با یادآوری این
موضوع که برنامه امسال برگزاری سالروز جهانی مبارزه
با مواد مخدر هم دستخوش شرایط ویروس کرونا و
رعایت پروتکل های بهداشتی شد اما این خللی در
ادامه فعالیت ها نخواهد داشت ،اظهار داشت :در
این هفته چند نشست تخصصی با نمایندگان سفرا و
نخبگانواندیشمنداناینحوزهبراییافتنراهکارهای
مناسب در مسیر مبارزه با مواد مخدر و دستیابی به
تحول مناسب خواهیم داشت .همچنین از خانواده
های شهدای مبارزه با مواد مخدر قدردانی و قدردانی
صورت خواهد گرفت.
کشف بیش از  ۹۵۰تن مواد مخدر در سال ۹۸
وی خاطرنشان کرد :سال  ۹۸سالی بسیار موفق و
متفاوت برای جمهوری اسالمی ایران بود .در چهار
حوزه مقابله ،درمان ،پیشگیری و توانمندسازی رویکرد
خاصی اتخاذ کردیم زیرا اگر این چهار حوز ه با هم پیش
نروندبهنتیجهنمیرسیم.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد :در چهار
دهه گذشته اتفاقات خوبی در مسیر مبارزه رخ داد اما
در حوزه پیشگیری کمی رخوت شد و همچنین در
حوزه درمان شیوه نامه های درمانی باید بازنگری می
شد.ضمناینکهدرحوزهتوانمندسازیمعتاداندرمان
شده و بازگشته به جامعه هم نیاز به ایجاد تحول بود که
خوشبختانه با ظرفیت های خوبی که وجود داشت این
امور اصالح و بازنگری شد.
سردارمومنیبابیاناینکهدرحوزهمقابلهچندرویکرد
شامل تمرکز بر مبادی ورودی مرزها و شهرها ،تمرکز بر
اقدامات اطالعاتی و تمرکز بر باندهای بزرگ را اعالم
کردیم افزود :این سه رویکرد در اولویت ستاد قرار گرفت
و همه دستگاه ها بر اساس آن فعالیت کردند که نتیجه
آن دستاوردهای بزرگ برای جمهوری اسالمی بود که
عبارت بود از کشف بیش از  ۹۵۰تن مواد مخدر که
باالترین میزان کشفیات مواد مخدر در تاریخ جمهوری
اسالمی ایران است که هم رکورد دنیا را شکست و هم در
دنیا رتبه اول را کسب کرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد :مجموع
کشفیات در سال  ۹۸به بیش از  ۹۵۰تن رسید که
نسبت به سال  ۲۰ ،۹۷درصد افزایش داشت.
 ۷۴درصد کشفیات ناشی از کار اطالعاتی
صورتگرفت
سردار مومنی با تاکید بر اینکه وقتی بقیه شاخص ها
را کنار هم می گذاریم می توان دریافت بهترین اتفاق

برای ایران افتاده است ،خاطرنشان کرد :عملیات
های کشف مواد مخدر در حالی صورت گرفته که
تعداد کشته های انتظامی به شدت کاهش یافته و
تعداد جانبازان هم  ۶۰درصد کاهش داشته است.
این در حالیست که کشفیات خودرو ،ادوات جنگی و
سالح ،تلفات اشرار ،مصادره و شناسایی اموال افزایش
داشت.
وی افزایش ۵۰درصدی قیمت مواد مخدر از فروردین
 ۹۸تا فروردین  ۹۹را نشانه موفقیت آمیز بودن عملیات
ها دانست و گفت :حدود  ۷۴درصد کشفیات ناشی
از کار اطالعاتی بوده یعنی دستگاه های مقابله ای ما
مستقیمرویهدفرفتندوفقط ۲۶درصدکارانتظامی
صورت گرفته است.
سردار مومنی با بیان موفقیت آمیز بودن طرح جمع
آوری معتادان متجاهر که جمع آوری آنان از اواخر
 ۹۷شروع شد ،خاطرنشان کرد :با این کار ،امید به
مناطق حاشیه ای مانند شوش و هرندی بازگشت.
موضوع کرونا باعث شد تصمیم گرفته شود معتادان
جدید جمع آوری نشوند تا در مراکز فجایع به بار نیاید
اما اعتباراتی به وزارت بهداشت داده شد تا با اراده
محصوالت بهداشتی به معتادان روند بیماری کنترل
شود که خوشبختانه از پنج هزار نفری که جمع آوری
شدند تست کرونای فقط  ۳۰نفر مثبت اعالم شد.
این نیست که معتاد کرونا نمیگیرد بلکه اقدامات
پیشگیرانهباعثاینامرشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم خبر داد؛

کاهشچشمگیربودجهعمرانیقم

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیقمگفت:بودجهعمرانیقماز ۱۹۸میلیارد
تومان با کاهش ۱۳درصدی به ۱۷۱میلیارد تومان اعتبار رسیده که باید با در نظر
گرفتناولویتهایاستانتوزیعشود.
محمود نوربخش بعد از ظهر شنبه در سومین جلسه شورای برنامهریزی و
توسعه مدیریت استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد ،توزیع
اعتبارات عمرانی و جاری دستگاهها را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت :بخشی
ً
از وظایفی که معموال در سال  ۹۹در توزیع اعتبار باید انجام میدادیم در همان
الیحه ۹۸انجام دادیم.
وی گفت :این موضوع باید در فصول مصوب قانون به تصویب شورای
برنامهریزی استان میرساندیم که اصلیترین بحث در اعتبارت تملک این بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم افزود :بودجه عمرانی استان قم
 ۱۹۸میلیارد تومان بود که با کاهش  ۱۳درصدی به  ۱۷۱میلیارد تومان اعتبار
رسیدیم که باید این کاهش را با توجه به شاخصهای موجود بین فصول توزیع
میکردیم که با در نظر گرفتن اولویتها انجام شد.
اولویت دادن شاخصهای استان در توزیع بودجه
ویبااشارهبهاولویتهایاستانقمگفت:پروژههاینیمهتمام،زیرساختهای
بخشهای تولید ،خدمات شهری و روستایی و آموزش و پرورش اولویتهای
استان است و این اعتبارات میتوانست از محل اعتبارات متوازن استانی تأمین
شود که بقیه فصول این شرایط را نداشتند به همین دلیل این کاهش را به آنها
منتسب کردیم .نوربخش با بیان اینکه از محل این اعتبارات باید  ۲۰پروژه
نیمهتمام را در سال  ۹۹به اتمام برسانیم ،تصریح کرد :در بخش تملک ،اعتبارات
متوازن استانی مبتنی بر شاخصهایی بود که در قالب دستورالعمل به ما ابالغ
شد که پایینتر از میانگین کشوری بودیم.
به گفته وی ،در اعتبارات جاری و هزینهای افزایش  ۵۰درصدی فوقالعادهای
مطرح و مصوبه شد ولی در الیحه گنجانده نشده بود اما اعتباراتی که برای استان
مصوب شده و ابالغ کردند مبتنی بر بدون در نظر گرفتن  ۵۰درصدی بود که
در الیحه آمده بود .رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با اشاره به
اعتبارات هزینهای استان گفت :اعتبارات هزینهای  ۲۰۰میلیارد تومان بوده اما
با کاهش ابالغی آن ۱۹۴میلیارد تومان اختصاص یافته که همین مقدار در میان
دستگاههایاجراییابالغشد.
مدیرکلمنابعطبیعیاستانقم:

 ۱۳۵هکتار از مراتع علیآباد نیزار قم
طعمهحریقشد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به مهار آتشسوزی
گسترده در مراتع علیآباد نیزار ،گفت :در این آتشسوزی  ۱۳۵هکتار از
عرصههایمرتعیاستانطعمهحریقشد.
سید محمد سجادی اضافه کرد :این آتشسوزی که از بعدازظهر دیروز آغازشده
بود ساعت یک بامداد امروز مهار شد.
وی عنوان کرد :علت این آتشسوزی گسترده در مراتع علیآباد نیزار مانند
بسیاری از نمونههای دیگر آن ،عوامل انسانی و سهلانگاری بودهاست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم یادآور شد :این آتشسوزی از مراتع
پاییندست علیآباد نیزار به دلیل سوزاندن چند تکیه چوب خشک توسط اهالی
برای جلوگیری از سرایت آفت آغاز و چنین حجمی از خسارت به مراتع طبیعی را
به وجود آورد .سجادی گفت :با تالش نیروهای امدادی و اهالی روستا از سرایت
آتش بهصورت جدی به ذخیرهگاههای بادامچه که حفاظت از آنها الزام قانونی
دارد جلوگیری شد.
وی ابراز کرد :در آتشسوزیهای جنگلی و مراتع به دلیل صعب االعبور بودن
منطقه امکان امدادرسانی با تجهیزات ویژه آتشنشانی وجود ندارد و چارهای جز
استفاده از بیل ،شن کش و آتشکوب برای مهار آن نیست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم افزود :همچنین وزش باد شدیدی که از
غروب دیروز آغازشده بود نیز مهار آتش را با دشواری همراه کرده بود.
 ۹۰۰هکتار از عرصههای مرتعی قم در آتش سوخت
وی با ابراز نگرانی شدید از آتشسوزی مراتع طبیعی استان گفت :از ابتدای
سال جاری در  ۳۶نوبت آتشسوزی بیش از  ۹۰۰هکتار از مراتع طعمه حریق
شده است .سجادی یادآور شد :سال گذشته و تا پایان شهریورماه درمجموع ۹۶
نوبت آتشسوزی هزار و  ۲۰۰هکتار از مراتع از بین رفته بود.
وی ادامه داد :با این روندی که در آتشسوزیهای مراتع استان مشاهده
میشود تا پایان شهریورماه ممکن است بخش بسیار زیادی از مراتع قم براثر
آتشسوزی از بین برود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم اظهار داشت :علت اصلی تمام
آتشسوزی مراتع در قم عوامل انسانی است و تاکنون برای  ۲فرد متخلف در این
رابطهپروندهقضاییتشکیلشدهاست.
رییس جهاد کشاورزی استان قم:

سطحزیرکشتباغهایقم
به ۲۲هزار هکتار رسید

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :سطح زیر کشت باغهای این
استان به  ۲۲هزار هکتار و برداشت محصوالت باغی به حدود  ۸۲هزار تن رسیده
است.
عباس پورمیدانی بیان کرد :باالبردن سطح تولیدات باغی استان و نزدیک
کردن آن به سطح تولیدات زراعی ،ازجمله برنامههای سازمان جهاد کشاورزی قم
بهمنظور تحقق جهش تولید در سال جاری است.
وی افزود :کارشناسان جهاد کشاورزی قم با همکاری کشاورزان استان موفق
شدند بدون افزایش میزان مصرف نهادهها  ،سطح تولیدات باغی را افزایش دهند
و این موضوع در استان قم که با تنشهای محیطی و محدودیت دسترسی به
منابع آبی مواجه است  ،اهمیت فراوانی دارد.
وی ادامه داد :انواع محصوالت باغی سردسیری و گرمسیری بر اساس شرایط
محیطیدرمناطقمختلفقمکشتمیشودوباغداراناستاندرتولیدمحصول
باکیفیتسرآمدهستند.
ت باغداران به دنبال ایجاد
پورمیدانی گفت :برای باال بردن ارزشافزوده فعالی 
صنایع تبدیلی و غذایی در کنار باغهای استان هستیم تا در حد ممکن از خام
فروشیمحصوالتجلوگیریشود.
وی بیان کرد :استفاده از روشهای آبیاری نوین در باغها ،راهبرد دیگری است
که برای مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش هزینهها در این بخش ،موردتوجه قرار
دارد.بیشتربهرهبردارانبخشکشاورزیقمراروستاییاناستانتشکیلمیدهند
بهنحویکه کشاورزی بهتنهایی  ۴۵درصد اشتغال روستاییان در بخشهای
مختلف استان را به خود اختصاص داده است .در حال حاضر میزان متوسط
ٔ
درزمینه محصوالت
تولید بخش کشاورزی استان قم ساالنه برابر  ۸۰۵هزار تن
زراعی  ،باغی  ،دامی و شیالت است که این میزان در سال جاری با اجرای
برنامههای جهش تولید به بیش از یکمیلیون تن خواهد رسید.
کارشناس مسؤول واحد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی قم خبرداد:

اهدایاعضایمرد 48سالهقمیبهبیماران

کارشناسمسؤولواحدپیونداعضاءدانشگاهعلومپزشکیقمازاهدایاعضای
مرد 48ساله قمی به بیماران خبر داد.
ولی الله صمدی با اشاره به ثبت دومین مورد اهدای عضو در سال جاری بیان
کرد :مهدی دانشور ٤٨ساله به علت خونریزی مغزی در بخش ICU3بیمارستان
شهید بهشتی قم دچار مرگ مغزی شد .وی بیان کرد :اعضای بدن وی با رضایت
خانواده ایثارگر و نوعدوستش به چندین بیمار بدحال در لیست انتظار وزارت
بهداشت و درمان ،زندگی و حیات دوباره بخشید.

اقتصادی5

 شماره 5058ت و سوم 
دوشنبه -دوم تیر ماه  -1399سال بیس 

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

بانک مرکزی متخلفان ارزی را به مردم معرفی کند

رییس جمهوری گفت :بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص
شود و در صورت تخطی ،با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصالح ،به تخلف
آنهارسیدگیشود.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،یکصدوچهلوپنجمینجلسه
ستاد اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن
روحانی رییس جمهوری ،برگزار شد و مهمترین مسائل و موضوعات اقتصادی
کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و
محدودیتهای ناشی از تحریمهای ضدبشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات
نفت ،گفت :در نتیجه این تحریمها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از
سویدیگرشرایطناشیازشیوعویروسکروناازجملهبستهشدنبرخیازمرزها،
واردات را هم دچار مشکل کرده است.
روحانیبااشارهبهتدابیردولتدرحوزهاقتصاددرشرایطسختاعمالتحریمها
در دو سال اخیر و بویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته ،اظهار
داشت :تالش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان

همه بخشهای فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
وی ،اعطای تسهیالت و تدوین و طراحی سیاستهای حمایتی از مشاغل
و خانوادههای آسیب دیده از محدودیتهای ایجاد شده برای مقابله با کرونا ،را
موفقیت آمیز دانست و افزود :اجرای این برنامهها تا اندازه ای توانسته است در این
شرایط سخت به مردم کمک کند ،اگرچه ممکن است این برنامهها نتواند تمامی
آسیب ها را جبران کند.
روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و تقاضا و کنترل
قیمتها تاکید کرد :همه مسئوالن و فعاالن اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی
باید با تالش مضاعف و مراقبتهای الزم در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار
حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت ،معیشت و زندگی مردم را دچار
مشکل کرده و فضای روانی جامعه را ناامن کند.
رییس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمتها در بازار سرمایه بهویژه بازار ارز،
ادامه داد :مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص
سیاستتجاری-ارزیکشوربرایتوسعهصادراتغیرنفتیوبازگشتارزآنتعریف
شده ،باید تعهد ارزی همه فعاالن بخش صادرات و واردات اعم از دولتی ،عمومی
و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز
موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت
کردهاند بعالوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این
اطالعات برای مردم ،رسانهها و مراجع ذیصالح شفاف و به سهولت قابل دسترس
باشند.
وی ادامه داد :بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز
حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت
تخطی ،با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصالح ،به تخلف آنها رسیدگی
شود.
روحانی تاکید کرد :شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که به هیچ وجه
نمیتواندراجرایقوانینواعمالمدیریتفعاالنهتعللکرد؛مردمازدولتانتظار
دارند که با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور
تدبیر و تالش کند.
دراینجلسهشیوهوقاعدهمندیآزادسازیسهامعدالتوضروتآگاهیبخشی
به سهامداران در خصوص قواعد و مقررات مرتبط با نحوه مالکیت ،واگذاری ،خرید
وفروش و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

تولید ۱۸ماهواره بومی تا پایان امسال
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به افزایش
بودجه بخش فضایی ،گفت :تا پایان امسال  ۱۸ماهواره
بومی در کشور تولید میشود.
«محمدجواد آذری جهرمی» دیروز برای ارائه گزارشی از
آخرین وضعیت ارتباطی کشور ،مشکالت فضای مجازی،
اپراتورهای کشور و اقدامات انجام شده در جلسه علنی
مجلسحضورپیداکرد.
او با اشاره به نامهای از گزارش عملکرد وزارت ارتباطات که
شب گذشته به صورت الکترونیکی برای یکایک نمایندگان
ارسال شده است افزود :در وزارت ارتباطات دو محور مهم
وجود دارد .شبکه ملی اطالعات و برنامه صلحآمیز فضایی
که تمام برنامههای ما ذیل این دو انجام میشود.
جهرمی افزود :تعداد ماهوارههایی ساخته شده در کشور
تا سال  ۹۲سه مورد بوده که در سال  ۹۶به هفت ماهواره
ارتقا پیدا کرده است .تا پایان  ۹۹نیز  ۱۸ماهواره داخلی
خواهیم داشت .ضمن این که درسال  ۹۸با احتساب
مشکالتی که وجود داشت ،بودجه بخش فضایی را ۱.۵
درصد افزایش دادیم .وزیر ارتباطات گفت :خدمات ابری
که از مسائل مهم مربوط به شبکه ملی اطالعات است،
امروز به لطف شرکتهای نوآور و در شرایط تحریمهای
بینالمللی به شکوفایی رسیدیم .به گفته آمار جهانی،
اکنون ایران دارای باالترین نرخ رشد ارتباطات و فناوری
اطالعات در منطقه است و رتبه دوم را در دنیا دارد.
افزایش ۲.۵برابری استفاده از شبکههای ارتباطی
در  ۱۰روز
وی افزود :کرونا مجال خوبی برای توسعه زیرساختهای
شبکه ملی بود و در ده روز زیرساختها با  ۲.۵برابر شدن
استفاده از شبکههای ارتباطی رو به رو شدند.
جهرمی افزود :از سال  ۸۶تا  ۹۲حوزه ارتباطات
برنامههای خوبی را جهت رشد خود انجام داده اما از
سال  ۹۲توسعه این حوزه چشمگیرتر دنبال شده است.
در سال  ۹۲مجموع ظرفیت هسته شبکه ملی اطالعات
 ۶۸۰گیگابیت بوده که این عدد امروز به ۱۸هزار گیگابیت
رسیده است .همچنین در الیه دسترسی تمام شهرهای

کشور ۸۹درصد از روستاهای کل کشور امروز تحت پوشش
شبکهملیاطالعاتهستند.
وی اشاره کرد :در سال  ۹۲درکل کشور تنها سیصد هزار
کاربر به شبکه پهن باند دسترسی داشتند که این عدد
اکنون به ۷۰میلیون نفر رسیده است.
آذری جهرمی در خصوص شبکه ملی اطالعات و کمکی
که توانست در زمان شیوع کرونا انجام دهد گفت :از زمان
شیوع کرونا تمام امور کشور بهنوعی روی این بستر قرار
گرفت .از آموزش مجازی گرفته تا بهداشت ،سالمت و
بنگاهداری همگی در این بستر ادامه حیات دادند.
وی خاطرنشان کرد :باوجود اینکه مخابرات توانسته
قدمهای خوبی درراه توسعه ارتباطات ثابت کشور بردارد اما
برای توسعه شبکه ارتباطات نیاز بود تا انحصار را بشکنیم.
خصوصیسازی با وجود دستاوردهای مهم ،گاهی اوقات
باعثمشکالتیشدهاست.درتوسعهشبکهارتباطیدرون
استانی یا باید مجوز ورود دولت داده شود یا راه برای ورود

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
 -1رای شماره  139860330001014052مربوط به پرونده کالسه  1398114430001001179آقای جواد سنگی
فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  61/73مترمربع پالک  1فرعی از 932و  931و  930اصلی واقع
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم طی اسناد صادره در دفتر  170صفحه  445و دفتر  245صفحه  1و دفتر 163
صفحه  554به موجب سند قطعی شماره  173219مورخ  1391/10/26دفترخانه  3قم و حصر وراثت شماره  390مورخ
 1382/05/09دادگاه (م الف )6382
 -2رای شماره  139860330001018604مربوط به پرونده کالسه  1398114430001000752آقای محمدرضا آقا
محمدی فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  119/60متر مربع پالک  11135/168اصلی واقع در
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از سید علی محمد و سید محسن و سید
حسین مدرسی قم صادره در دفتر  180صفحه (424م الف )6383
 -3رای شماره  139860330001006807مربوط به پرونده کالسه  1396114430001001018آقای اصغر صبوری
فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  234/52مترمربع پالک شماره  178فرعی از  10614اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم طی مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از غالمرضا سنگی صادره
در دفتر  110صفحه  61به موجب سند قطعی  45208مورخ  58/05/14دفترخانه  6قم از پالک  10614/126اصلی
 184/65مترمربع و مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مصطفی فالح صادره در دفتر 124صفحه 316به موجب سند
قطعی  18579مورخ  55/06/07دفترخانه  18قم از پالک  10614/178اصلی نسبت به  49/87مترمربع(م الف )6384
 -4رای شماره  139860330001017254مربوط به پرونده کالسه  1398114430001001205آقای سیدجواد
حسینی جمکرانی فرزند سید عبداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  162مترمربع پالک شماره  141فرعی از
یک اصلی واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم خریداری طی مبایعه نامه عادی مع الواسطه از انسیه افقهی سند
صادره در دفتر  30صفحه  65به موجب سند قطعی شماره  82410مورخ  1370/08/08دفترخانه  3قم (م الف )6385
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در 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
نخواهدبود.
تاریخ انتشار اول 1399/04/02 :تاریخ انتشار دوم1399/04/17 :
محمدرضا ادیبان-رئیس ثبت اسنادمنطقه یکقم

بخش خصوصی باز شود .درصدد هستیم با برنامهریزی به
این دو مهم دست پیدا کنیم.
ضرورت ورود مجلس برای حل مشکل پهنای باند
آذری جهرمی اشاره کرد :پهنای باندی که در دسترس
وزارت ارتباطات است ،کفاف خدمترسانی به روستاییان
را نمیدهد و برطرف شدن این مشکل تنها با اراده دولت
و وزارت ارتباطات قابلحل نیست .مجلس باید ورود کند.
وزیر ارتباطات گفت :در سال  ۹۲تنها در کشور حدود
 ۴۰۰اپلیکیشن تولید شد درحالیکه امروزه بیش از
 ۳۰۰هزار اپلیکیشن داریم که کسبوکارها بهواسطه آن
توانستهاند محصول و خدمت خود را به مخاطبان عرضه
کنند .جهرمی با اشاره به اینکه انتقادات نمایندگان
مجلس و مطالبه آنها بیشتر پیرامون پیامرسانها است،
اشاره کرد :در حوزه پیامرسانها اقدامات خوبی انجامشده
است وهمان طور که شاهد بودیم در ایام کرونا هشت
میلیون نفر از دانش آموزان ،معلمها و والدین توانستند

باوجود تمام مشکالتی که این نرمافزار داشت ،آن را نصب
و استفاده کردند .وی افزود :عالوه بر آن دو پیامرسان
بومی با کمک اپراتورها فعالیت خود را آغاز کردهاند و تعداد
نصب فعال آنها اکنون نزدیک به  ۱۰میلیون کاربر است.
البته میدانیم این مقدار کافی نیست و باید تقویت شود.
ً
با برنامهریزی مدون و دقیق تا پایان امسال حتما موضوع
پیامرسانهارابهسرانجامخواهیمرساند.
وزیر ارتباطات گفت :فتوای راهبردی رهبر در خصوص
حفظ حرمت اطالعات شخصی و عدم تعرض به فضای
ً
خصوصی مردم مسالهای بود که با آن تأکید شد و حتما
باید مورد بررسی قرار بگیرد .به همین دلیل ما الیحهای را در
دولت تهیه کردیم و از مجلس میخواهم بررسی این مورد
را برای بررسی در الویت قرار بدهند .در برابر این مسائل
مقاومتهای وجود دارد که باید رفع شود .وی افزود :از
همت جمعی از نمایندگان برای پیشنهاد راهاندازی گروه
فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال تشکر میکنم و پیشنهاد
دائمی شدن این گروه را تقاضا میکنم .جهرمی بابیان
اینکه دولت الکترونیکی یکی از اقدامات مهم در حوزه
ارتباطات است ،افزود :با پیادهسازی دولت الکترونیکی
سازمان ملل ایران را با  ۲۰رتبه رشد معرفی کرده و مجلس
شورای اسالمی نیز در طرح تحقیق و تفحصی که داشت
به ارتباطات نمره قبولی داد .وی اضافه کرد :کرونا ضعف
و قوتهایی که در حوزه ارتباطات بود را مشخص کرد .اگر
بخواهیم و اراده انجام کار وجود داشته باشد ،میتوانیم
کاری کنیم که  ۲۴میلیون از شهروندان ایرانی ،تنها با
ارسال پیامک وام یکمیلیون خود را دریافت کنند .حذف
قبوضکاغذیگاز،تعیینتکلیفشدنبیشاز ۱۳میلیون
سهام عدالت ،صدور اینترنتی بیمهنامه شخص ثالث۶۵ ،
میلیون استعالم الکترونیکی از دیگر دستاوردهایی است
که در این حوزه داشتهایم .وزیر ارتباطات در پایان به رشد
شبکه پستی کشور اشاره کرد و گفت :در یک سال گذشته
با اجرای طرح تحول شبکه پستی کشور ،ترافیک شبکه
پستی ،رشد  ۴برابری داشته است .درگذشته این شرکت
ضرر ده بوده و اکنون به سودهی رسیده است.

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
-1رای شماره  139860330002028218مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000320آقای رضا محمدزاده
فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  112/93مترمربع پالک شماره 2163
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره  23739مورخ 96/6/22
دفترخانه  70قم(م الف )6386
 -2رای شماره  139860330002015617مربوط به پرونده کالسه  1394114430002000538آقای سلیمان
استدآبادی فرزند عزیزالله در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  127/05مترمربع
پالک شماره فرعی از 2374اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم طی مبایعه نامه عادی از شرکت تعاونی مسکن
نیروی انتظامی 8/30متر و خریداری رسمی مالک رسمی بمیزان 118/70مترمربع (م الف)6387
 -3رای شماره  139860330002022014مربوط به پرونده کالسه  1396114430002001542آقای رضا تقیلو فرزند
عبداله در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  70/10مترمربع پالک شماره 1854
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری از عبداله تقی لو (م الف)6388
 -4رای شماره  139860330002024893مربوط به پرونده کالسه  1391114430002013269آقای امیر ولی پور
فرزند زلفعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 121/50مترمربع پالک شماره1974
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فتح اله شاکری توسط ابوالفضل
و زهرا و معصومه و سکینه شهرت همگی شاکری (م الف)6389
 -5رای شماره  139860330002015297مربوط به پرونده کالسه  1397114430002002613آقای علی
ذکائی فرزند عزیزعلی در قسمتی از  /ششدانگ به مساحت  153/75مترمربع که در آن احداث بنا شده پالک شماره
 732فرعی از  1956اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم طی سند رسمی /سند مالکیت مشاعی.../
(م الف)6390
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در 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 ی دو 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
نخواهدبود.
تاریخ انتشار اول 1399/04/02 :تاریخ انتشار دوم1399/04/17 :
عباس پورحسنی حجت آبادی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

وزیر راه و شهرسازی:

بخشی از التهاب بازار مسکن و اجاره بها
غیرواقعیاست

وزیر راه و شهرسازی ،ضمن تاکید بر این مطلب که تولید و ساخت مسکن به
جریانی پایدارو مستمر تبدیلشده است،سیاستهایوزارتخانه راهوشهرسازی را
در بخش مسکن ،کنترل قیمت مسکن و ساماندهی بازار اجاره ،تشریح کرد.
محمد اسالمی با حضور در یک برنامه تلویزیونی ،سیاستهای بخش مسکن را
تشریح کرد و درباره شرایط التهابی و بازار متالطم مسکن ،گفت :شرایط التهابی و
تغییرات قیمتی رخ داده در بخش مسکن ،ناشی از تالطماتی است که در بازار ارز
و طال رخ داده و متاثر از آن است .در طول دهه های گذشته تیز این تجربه وجود
داشته که بین تورم و تغییرات نرخ ارز با قیمت مسکن و اجاره بها رابطه وجود داشت
و افزایش قیمت های بخش مسکن متاثر از تورم و تغییرات نرخ ارز بود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه ،نرخ اجاره بها تاثیرات بیشتری را از
تغییرات نرخ ارز دریافت کرد ،افزود :در شرایط کرونایی که اصال معامله ای انجام
نمیشود،صرفانگرانیازقیمتواقعیمسکنوجودداردکهموجبشدهدربرخی
سایت ها ،التهابات قیمتی مسکن را شاهد باشیم .در حالی که اگر مالک عمل،
معامالتواقعیمسکنومیزانمعامالتومبایعاتباشد،رکوردهایقیمتیموجود
افزایشناگهانیقیمتراثبتنکردهاست.اسالمیتصریحکرد:حالتروانیایجاد
شده در بخش مسکن با هدف حفظ ارزش پول و نقدینگی است و التهابات بخش
مسکن متاثر از این عامل است .وزیر راه و شهرسازی در بیان سیاستگذاری این
وزارتخانه اعالم کرد :برنامه مشخص وزارتخانه ،برنامه طرح اقدام ملی مسکن است
تا افرادی که فاقد مسکن هستند بتوانند با اطمینان خاطر و به صورت برنامه ریزی
شده ،صاحب خانه شوند .همچنین در خصوص اجاره و احداث واحدهای اجاره
ای و ساماندهی این بخش نیز مجموعه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.
اسالمی با اشاره به اینکه در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره ،قانون مدونی
وجود ندارد ،توضیح داد :بخش مسکن و اجاره ،بخشی خصوصی است و همواره
شرایط عمومی بازار ،نرخ اجاره بها را تعیین کرده است .در عین حال با توجه به
تغییرات رخ داده و بحث های گوناگون دولت ،مقرر شد تا بالدرنگ و بافوریت،
ضوابطیتعیینشودتااقشاراجارهنشینکهدرایامکرونابیشترینآسیبرادیدند،
بتوانند تسهیالت ودیعه اجاره دریافت کنند و بخشی از زیان خود را از صندوق
حمایتیکهتشکیلمیشودجبرانکنند.
پرداخت ودیعه اجاره به مستاجران آسیب دیده از بحران کرونا
به گفته وزیر راه و شهرسازی ،جلسات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان و
مدت ودیعه اجاره برای اقشار آسیب پذیر در حال انجام است که به زودی نهایی
می شود .واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس از شناسایی ،کد رهگیری
دریافت کرده و از ودیعه اجاره استفاده خواهند کرد .عضو کابینه دولت دوازدهم
در خصوص ساماندهی نرخ اجاره بها نیز برنامه دولت را راه اندازی موسسات اجاره
داری حرفه ای برشمرد و توضیح داد :موسسات اجاره داری حرفه ای هنوز در
کشور وجود ندارد .به نحوی که این موسسات طبق قانون بتوانند اراضی در اختیار
بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم قرار بدهند .سپس از لحاظ
تنظیمگری،دولتبتواندباکمکسازندگان،تنظیماتمبناییبرایقیمتاجارهو
تنظیماتی برای تغییرات نرخ اجاره سالیانه و مدت قرارداد اجاره داشته باشد.
ساختواحدهایمسکونیکنارشهرکهایصنعتی
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد :زمانی در دولت خانه های سازمانی
داشتیمکهبامصوبهقانونیمجلساحداثشدندوبعدهامقررشدتافروختهشوند.
پیش تر ،دولت بار افراد فاقد مسکن را با خانه های سازمانی برطرف می کرد .هم
اکنون این امکان در دولت وجود ندارد اما با بنگاه های بزرگ و شهرک های صنعتی
تفاهم کردیم تا در کنار شهرک های صنعتی ،شهرک های مسکونی نیز ایجاد شوند
تا شاغالن شهرک های صنعتی ،واحدهای مسکونی برای خود داشته باشند.
اسالمی افزود :به بنگاه های بزرگ اعالم کردیم که در اختیار آنها امکانات قرار می
دهیم تا خانه سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره بدهند .وی تصریح کرد:
راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای برنامه ای میان مدت است و در بازه زمانی
 ۵تا  ۱۰سال اجرایی می شود .وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۳۰
کشوروازجملهایران،تصمیماتیبرایقراردادهایواحدهایاستیجاریمسکونی
اتخاذ کردند ،توضیح داد :برای  ۲ماه قرارداد اجاره در ایام کرونا تمدید شد .وی
تاکید کرد :با همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه ها در ستاد اقتصادی دولت و
ستاد ملی کرونا به دنبال آن هستیم تا بتوانیم قراردادهایی وضع کرده و التهابات
بازار اجاره را کاهش دهیم .اسالمی گفت :قیمت گذاری اجاره کار دشواری بوده و
دولت در این زمینه محتاط است .برای ما اهمیت دارد که زندگی مستاجران کیفیت
داشته باشد .به دنبال راهکارهایی هستیم تا گره از کار مردم بگشاییم.
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی پاسخ می دهد

چرا مرغ گران شد؟

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور دلیل افزایش قیمت
مرغ در روزهای اخیر را حرکت به سمت قیمت تمام شده مرغ و افزایش تقاضا اعالم
کرد.
حبیب اسدالله نژاد در گفتوگویی با بیان اینکه قیمت تمام شده مرغ زنده و
مرغ گرم به ترتیب ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان و بیش از  ۱۵هزار و ۵۰۰تومان است،
اظهار کرد :در حال حاضر مرغ زنده با قیمت  ۹۲۰۰تومان و مرغ گرم نیز با قیمت
 ۱۳هزار و  ۵۰۰تا  ۱۴هزار تومان در بازار عرضه می شود که هنوز هم با قیمت تمام
شده فاصله بسیاری دارد .وی ادامه داد :وقتی قیمت تمام شده کاالیی باال باشد
و در مقطعی پایینتر از آن عرضه شود ،باید انتظار این را داشت که قیمتها روزی
به سمت قیمت واقعی حرکت کند تا تولیدکننده دچار چالش و ضرر و زیان نشود.
به گفته نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور دلیل افزایش
قیمت مرغ در روزهای اخیر ،حرکت به سمت قیمت تمام شده مرغ و افزایش
تقاضا است .وی در بخش دیگری از صحبتهایش به وضعیت نهادههای دامی
اشاره کرد و گفت :مشکل تامین نهادههای دام و طیور نه تنها حل نشده ،بلکه روز
به روز نیز بدتر میشود .انتظار ما این است که سیاستگذاریها در راستای حل
مشکل تامین به موقع و کامل نهادهها و کاهش قیمت تمام شده باشد تا در این
راستا خسران وارده به تولید کننده و مصرف کننده کمتر شود.
او افزود :وقتی نهادهها با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کشور میشود ،ایجاد بازار سیاه و
حباب قیمتی ثمره قصور و عدم نظارت و کنترل دستگاههای مسئول است.
الزم به ذکر است :براساس مشاهدات میدانی قیمت مرغ در روزهای اخیر
نسبت به هفتههای گذشته با افزایش حدود  ۲۰۰۰تومانی مواجه شده است و
در حال حاضر مرغ در خرده فروشی ها با قیمت  ۱۳هزارو  ۵۰۰تومان به فروش
می رسد.
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یکپیشکسوتمطرحکرد:

مصدومیتهایاستقاللنگرانکنندهاست

پیشکسوت آبیها گفت :در هفتههای اول ازسرگیری دوباره لیگ نتایج خیلی
قابلپیشبینینیستچونفعالتیمهاناشناختههستند.
محمد نوری در خصوص دیدار تیمهای استقالل و فوالد اظهار داشت :دل همه
فوتبالیهابرایاینمسابقاتتنگشدهبودومنبهشخصهلحظهشماریمیکنم
برای شروع دوباره مسابقات .امیدوارم با یک دیدار زیبا از شروع دوباره مسابقات
رونماییشود.
وی بیان داشت :معموال استقالل و فوالد بازیهای زیبا و تماشاگر پسندی ارائه
داده اند اما این بازی مثل بازیهای اول فصل است و قابل پیش بینی نیست .به
اعتقادم شرایط تیمها با پیش از تعطیالت تفاوت کرده و میتوان گفت بازیهای
هفتههاینخستخیلیقابلپیشبینینیست.
پیشکسوت استقالل با اشاره به مصدومان این تیم گفت :تعداد زیاد بازیکنان
آسیب دیده نگران کننده است و امیدوارم در خالل مسابقات شاهد اضافه شدن بر
تعدادمصدوماننباشیم.واقعاامیدوارمدربینهمه تیمهایلیگبرتر کمترشاهد
مصدومیت باشیم و بازیکنان بتوانند تا پایان فصل سالمتی خود را حفظ کنند.
نوری در خصوص خطرات شیوع به ویروس کرونا خاطر نشان ساخت :همانطور
که دیگر مشاغل هم در معرض آلودگی به این بیماری هستند ،فوتبال هم با این
خطر مواجه است و باید تمهیدات الزم برای جلوگیری از این بیماری اندیشیده
شود .تعطیالت بیشتر از این جایز نبود و نباید اجازه داده می شد چرخ فوتبال به
چرخش در نیاید.
عضو پیشین کمیته فنی استقالل در پاسخ به این سئوال که آیا تمرینات
بدنسازی استقالل در تعداد زیاد مصدومان این تیم تاثیر داشته یا خیر پاسخ داد:
چون تمرینات را از نزدیک ندیدهام نمیتوانم در این مورد اظهار نظر کنم .اما این
میتواند یکی از عوامل مصدومیت باشد .ضمن این که از عوامل دیگر مثل دالیل
عصبی و روانی هم نمی توان به سادگی گذشت .شاید استرس بازگشت به میدان
در دوران کرونا روی باال رفتن تعداد مصدومان بی تاثیر نبوده باشد.
وی در ادامه اضافه کرد :هفتههای اول مسابقات خیلی قابل پیش بینی نیست و
ممکن است نتایجی دور از ذهن به دست آید .این اتفاق هم میتواند برای بازیهای
استقالل روی دهد و هم ممکن است در دیگر بازیها شاهد نتایج عجیب باشیم.
وحیدشمسایی:

کیفیتفیناللیگ برتر فوتسال پایین بود

کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال گفت :دیدار فینال لیگ برتر به دلیل وقفه
طوالنی که داشت از کیفیت پایینی برخوردار بود.
«وحیدشمسایی»درخصوصدیداررفتفیناللیگبرترفوتسالکهروزجمعهبا
برتری تیم مسسونگون ورزقان در مقابل گیتیپسند اصفهان به پایان رسید ،بیان
داشت :پیشبینی من از این دیدار دقیقا درست بود و با توجه به وقفه طوالنی لیگ
کیفیتمسابقاتپایینبود.
وی ادامه داد :انتظار داشتم فینال زیباتری را مشاهده کنم اما این اتفاق رخ نداد
و دو تیم از کیفیت خوب خود در طول رقابت های لیگ فاصله داشتند.
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال در مورد دیدار برگشت فینال لیگ برتر ،تصریح
کرد :به نظر من دیدار برگشت نیز همانند دیدار رفت بازی سنگین و سختی برای
هر  ۲تیم است .همانطور که بازیکنان مس سونگون به بازی در اصفهان عادت
داشتند ،بازیکنان گیتیپسند نیز تجربه بازی در تبریز را دارند و به فضای سال مس
سونگونآشناهستند.
شمسایی درباره داوری این دیدار که با برخی حواشی همراه بود ،خاطرنشان
کرد« :محمود نصیرلو» یکی از بهترین داورهای ایران و آسیا است و من داوری او
را دوست دارم .با خیلی از داورها کار کردم از جمله «وحید عرضپیما»« ،ابراهیم
افشاری» و «علی حفیظی» که با احترام به همه داورها ،این داوران بسیار حرفهای و
کار بلد هستند .در کل داوری نصیرلو را در دیدار فینال خوب بود اما در چند صحنه
از دیدار فینال چالش ودرگیریهایی به وجود آمد که به نظر من داور که به عنوان
قاضی دیدار است نباید به آن شکل رفتار میکرد ،حتی اگر این کار به اسم کنترل
بازیباشد.همانطورکهبازیکنانومربیاناشتباهمیکنند،داوراننیزاشتباهدارند
و این موضوع امری عادی است.
وی در خصوص بازگشتش به فوتسال در لیگ برتر سال آینده ،گفت :بعد از
مشخص شدن قهرمان لیگ برتر ،فکر میکنم که لیگ سال آینده از شهریور ماه
قرار است آغاز شود و تا زمانی که تکلیف زمان دقیق برگزاری لیگ مشخص نشود
نمیتوانیمکاریکنیم.مناز«آرشجابری»رییسسازمانلیگفوتسالکهقانون
را خوب بلد است برای فوتسال زحمت میکشد ،تشکر میکنم چرا که وقتی دید
استقالل و پرسپولیس خواهان حضور در فوتسال هستند ،از این موضوع حمایت
کرد و پیگیر این موضوع شد.
وی افزود :به طور قطع همه تالش من این است که سال آینده در تهران تیم
داشته باشم .البته تیمی که حضورش تداوم داشته باشد نه تیمی که یکسال بیاید
و بعد از آن از ادامه دادن انصراف دهد.
تبعات برکناری از ریاست هیات فوتبال استان قم:

بهرامی از هیات رئیسه سازمان لیگ
فوتسالکنارگذاشتهشد

غیبت یکی از اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال در جلسات خبر از
برکناری او از این سمت میدهد.
هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال آخرین جلسه خود را پیش از بازی رفت فینال
لیگ برتر در اصفهان برگزار کرد اما غیبت یکی از اعضای هیات رئیسه در نوع خود
عجیببود.
اما در آخرین جلسه هیات رئیسه در اصفهان خبری از کریم بهرامی نبود و به
جای او محمدرضا غفاری رئیس هیات فوتبال مرکزی در جلسه شرکت کرد.
جمعه  ۱۷آبان  ۹۸مجمع سازمان لیگ فوتسال برای مشخص شدن چهره
اعضای تازه برگزار شد که طی آن با رای گیری صورت گرفته علیرضا جنتی،
مدیرعامل باشگاه گیتی پسند و حسین باجیوند ،رئیس هیات فوتبال قزوین به
عنوان دو عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال انتخاب شدند.
با حضور آرش جابری ،دبیر سازمان لیگ در جمع اعضای هیات رئیسه تکلیف
دو عضو دیگر توسط رئیس فدراسیون فوتبال مشخص میشد که حیدر بهاروند،
سرپرست فدراسیون فوتبال کریم بهرامی ،رئیس هیات فوتبال قم و حامد نجفی،
مدیرعامل باشگاه مس سونگون که در دوره قبلی سازمان لیگ فوتسال هم در آن
حضور داشت را به عنوان دو عضو انتصابی هیات رئیسه انتخاب کرد تا سازمان
لیگ فوتسال با حضور این افراد تشکیل جلسه دهد اما در آخرین جلسه هیات
رئیسه در اصفهان خبری از کریم بهرامی نبود و به جای او محمدرضا غفاری رئیس
هیات فوتبال مرکزی در جلسه شرکت کرد.
به نظر میرسد برکناری بهرامی از ریاست هیات فوتبال استان قم که چندی
پیش توسط مجمع این هیات فوتبال رقم خورد باعث شد تا بهرامی از هیات رئیسه
سازمان لیگ فوتسال هم کنار برود و محمدرضا غفاری که پیش از این هم در هیات
رئیسه سازمان لیگ فوتسال حضور داشت جانشین او شود.

چرا باشگاه پرسپولیس روی رای فیفا اعتراض کرد؟

چرا پرسپولیس در پرونده برانکو نمیبازد؟

برخالف ادعاهای مطرح شده باشگاه پرسپولیس در پرونده سرمربی سابق خود
بازندهنیست.
پرونده شکایت برانکو ایوانکوویچ از باشگاه پرسپولیس برای دریافت مطالباتش
جزو پرونده های مهم و سنگین این باشگاه در فیفا است .در حکم آخری که فیفا
اعالم کرد باشگاه پرسپولیس باید مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار یورو به سرمربی
سابقخودپرداختکند.بعدازاعالماینرایباشگاهپرسپولیسدوبارهدرخواست
تجدیدنظرداد که این مسئلهبا انتقادهایی روبروبود .خیلیها اعتقاددارندباشگاه
پرسپولیس در این پرونده بازنده است و اصال نباید بعد از اعالم رای فیفا دوباره با
پرداخت مبلغی درخواست تجدیدنظر میکرد .منتقدان اعتقاد دارند باشگاه
پرسپولیس از ابتدا در این پرونده شکست خورده بوده و نباید هزینه بیشتری
پرداختکند.
در این گزارش قصد داریم تمام ابعاد این پرونده را مورد بررسی قرار بدهیم
و با اعالم اطالعات درست به مخاطب بگوییم که کل داستان پرونده برانکو و
پرسپولیس چه بوده و آیا باشگاه پرسپولیس در این پرونده شکست خورده است.
کاهشمبلغدرخواستیبرانکو
برانکو در دادخواست اولیه خود مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار یورو را
از باشگاه پرسپولیس طلب کرده بود و این دادخواست رسما در فیفا ثبت و حتی
هزینه دادرسی هم پرداخت شده بود .بعد از این تیم حقوقی باشگاه پرسپولیس
به این دادخواست اعتراض کرد و با دفاع خوبی که انجام داد مبلغ نهایی رای را
به یک میلیون و پنجاه هزار یورو کاهش داد .یعنی عمال هفتصد هزار یورو یه نفع
باشگاهپرسپولیسشد.اگرایندفاعدردادگاهبهخوبیصورتنمیگرفتباشگاه
پرسپولس محکوم به پرداخت هفتصد هزار یورو اضافی به برانکو میشد.
رای فیفا همان طلب برانکو است
رایی که فیفا در این پرونده صادر کرد (یک میلیون و پنجاه هزار یورو) تقریبا همان
مبلغی است که برانکو از باشگاه پرسپولیس طلب دارد .یعنی اگر استیناف فیفا
حتی این رای را در نهایت تایید کند ،باشگاه پرسپولیس ضرر نکرده و پولی را باید به
برانکو پرداخت کند که تقریبا همان طلب این سرمربی کروات است.
بعد از اینکه فیفا رای خود را در این پرونده اعالم کرد ،باشگاه پرسپولیس دوباره

روی این رای اعتراض کرد ،اما دلیل این کار چه بود؟ اگر باشگاه پرسپولیس روی
این رای اعتراض نمیکرد فیفا پرونده را مختومه اعالم میکرد و باشگاه در زمانی
مشخص (مثال  ۱۰روز) باید این پول را پرداخت میکرد و در صورت عدم پرداخت با
جرایمی مانند کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر روبرو میشد .اما تیم حقوقی
باشگاه پرسپولیس با این حرکت هم شانسی برای خود برای کمتر شدن این حکم
قائل شد و هم کمی زمان خرید تا بتواند مبلغ این رای را در صورت تایید نهایی فراهم

صالحیامیری:

کندتاپرسپولیسباجرایمیمانندکسرامتیازوسقوطبهدستهپایینترروبرونشود.
هزینه های دادرسی پرسپولیس در این پرونده چقدر است؟
یکیازمواردیکهبهباشگاهپرسپولیسانتقادمیشودایناستکهچرادراینپرونده
با اعتراض ها و تجدیدنظرهایی که داشته هزینه دادرسی اضافی روی دست باشگاه
گذاشته است .طبق اطالعات دقیقی که وجود دارد فیفا تا امروز به صورت رسمی
مبلغ هزار فرانک سوییس را برای دادرسی ها و اعتراض های باشگاه پرسپولیس در
پرونده برانکو تعیین کرده است .البته ممکن است این مبلغ بیشتر هم شود اما قطعا
برای پرداخت آن فرصت به باشگاه پرسپولیس داده می شود .ضمن اینکه مبلغ هزار
فرانک دربرابر هفتصد هزار یورویی که از این رای کسر شد ،مبلغ ناچیزی است.
وضعیتپروندهدستیارانبرانکوبهکجارسید
با شکایت همزمان دستیاران برانکو از باشگاه پرسپولیس ،این باشگاه چیزی
بیشترازسیصدهزاریوروبایدبهدستیارانبرانکوپرداختکند.البتهباتوجهبهاینکه
اینمبالغدرمقایسهباطلببرانکوخیلیزیادنیست،باشگاهپرسپولیسبرنامهای
برای اعتراض روی این حکم ندارد و این مبلغ را پرداخت میکند.
پرسپولیسبازندهپروندهبرانکونیست
وقتیمواردباالرامانندپازلکنارهممیچینیمبهایننتیجهمیرسیمکهپرسپولیس
بازنده این پرونده نیست .فیفا فعال رایی را صادر کرده که نزدیک به طلب اصلی برانکو
است .یعنی اگر همین رای یک میلیون و پنجاه هزار یورویی هم تایید نهایی شود
باز باشگاه پرسپولیس ضرر نکرده است .کما اینکه اگر این رای کمتر شود باشگاه
پرسپولیس حتی سود کرده و به نوعی برنده این پرونده شده است .آنهم در شرایطی
که وضع مالی باشگاه نسبت به چند ماه پیش بهتر شده است .اگر چند ماه پیش
که اوضاع مالی باشگاه پرسپولیس خراب بود ،روی دادخواست اولیه برانکو اعتراض
نمیشد و پرونده رسما بسته میشد باشگاه پرسپولیس با خطر بزرگ کسر امتیاز و
سقوط به دسته پایین تر روبرو میشد اما هنوز این پرونده باز است و فعال خطری
باشگاه پرسپولیس را تهدید نمیکند .در پایان باید گفت که باشگاه پرسپولیس با
احترام تمام موفقیت ها و جام هایی که برانکو برای این تیم و باشگاه به ارمغان آورده
باید مطالبات این سرمربی را پرداخت کند تا همانطور که پرسپولیسی ها از برانکو
خاطرات خوبی دارند ،برانکو هم از پرسپولیس خاطرات خوبی داشته باشد.

شاهینبیانی:

فوالد و استقالل آمادگی قبل از تعطیالت را ندارند

المپیکلغونمیشود

رئیس کمیته ملی المپیک گفت :شواهد نشان میدهد
المپیک  2021لغو نخواهد شد و مسائلی که مطرح میشود
گمانهزنیاست.
سید رضا صالحی امیری در مورد اینکه احتمال دارد المپیک
 2021هم لغو شود ،اظهار داشت :از نظر ما المپیک لغو
نمیشود و تمام این مواردی که عنوان میشود گمانه زنی
است .تا روز گذشته که در دفتر حضور داشتم تمام نامهها و
مسائل دیگر دال بر برگزاری مسابقات داشت.
وی در مورد ضررهای مالی که با لغو المپیک وارد میشود،
گفت :از نظر ما المپیک لغو نمی شود و تا دیروز که در دفتر
بودم همه ابالغیه ها و دستورالعمل ها دال بر برگزاری بازی ها
هست .در سال گذشته آن مقداری که هزینه کردیم برای کسب سهمیه المپیک بود بنابراین زیانی متوجه ورزش ما نبود ،اما
تعویق آن در مجموع برای تمام دنیا هزینه و زیان بود و ما هم بخشی از آن بودیم .کم کم در سال جاری مجوز برگزاری اردوها
و مسابقات صادر میشود و ما هم به سمت کسب سهمیه میرویم .رئیس کمیته ملی المپیک عنوان کرد :برای رسیدن به
اهداف بلند خود در بازی های آسیایی و جهانی الزاما باید روی رشته های پایه و پرمدال مانند شنا ،دوومیدانی ،تیراندازی،
شمشیربازی و ژیمناستیک سرمایه گذاری کنیم .به عنوان مثال فقط شنا باید 60مدال داریم .در چنین وضعیتی با شعار و بنر
نمیتوان کار کرد و باید از آموزش و پرورش شروع کنیم .آنجا استعدادیابی صورت بگیرد و بعد در رده های باالتر پرورش دهیم.
وی ادامه داد :نیمی از مدالهای کشورهایی مانند چین ،کره جنوبی و ژاپن در رشته های پرمدال است و این نشان میدهد
که آنها درست سرمایه گذاری کردهاند و ما هم باید این مسیر را دنبال کنیم.
صالحی امیری در مورد وضعیت کشتی اظهار داشت :دبیر مدیر جوان و موفقی است و او در این مدتی که در فدراسیون
حضور داشته ،توانسته زیرساختها را بازسازی و بخشی از دیون را پرداخت کند .کشتی ورزش اول کشور و فراتر از بحث
قهرمانی است .حمایتها این نیست که از بودجه دولتی تزریق کنیم بلکه از بخش های مختلف هم باید کمک شود.کشتی
امید اول ورزش ایران در المپیک است و همیشه مورد حمایت بوده و باز هم حمایت خواهد شد .خود من روزانه با دبیر در
ارتباط هستم و مسائل این رشته را پیگیری میکنیم.
وی با اشاره به افتتاح تاالر افتخارات ورزش کشور گفت :در این تاالر افتخارات ورزش از المپیک  1948تا  2016به نمایش
گذاشته خواهد شد و به نوعی ویترین افتخارات است .با این کار میخواهیم نسل جدید و قدیم را به هم پیوند دهیم و حاصل
رشادت های و تالشهای صورت گرفته از سلماسی تا سوریان ،ساعی و سلیمی و دبیر است.

کاپیتان اسبق تیم فوتبال استقالل گفت :استقالل و فوالد
نمیتوانندنسبتبهقبلازتعطیالتآمادهترباشندومطمئنا
آن شرایط پیش از تعطیلی بازیها را ندارند.
شاهین بیانی  ،در خصوص دیدار روز چهارشنبه استقالل
مقابل فوالد و اینکه تیمها بعد از بیش از سه ماه دوباره باید
در مسابقات حاضر شوند ،اظهار داشت :در درجه اول تیمها
باید وارد زمین شوند تا آنها را مورد ارزیابی قرار دهند .در
این مدت تمرینها وقفه داشت و منظم نبود .به همین دلیل
نمیدانیم بازیکنان در چه وضعیت بدنی قرار دارند.
وی افزود :از نظر من هم استقالل و هم فوالد نمیتوانند
نسبتبهقبلازتعطیالتآمادهترباشندومطمئناآنشرایط
پیش از تعطیلی بازیها را ندارند .کما اینکه در بازیهای تدارکاتی هم بازیهای تیمها چنگی به دل نزده است .امیدوارم همه
تیمهاپروتکلهایبهداشتیرارعایتکنندواتفاقیهمبرایکسینیفتدچوناگرخداینکردهبازیکنیکرونابگیردغیرقابل
جبران خواهد بود.
کاپیتان اسبق تیم فوتبال استقالل در خصوص احتمال مصدومیت بازیکنان در مسابقات عنوان کرد :در استقالل که
مصدومیتها اتفاق افتاده و حتی پرسپولیس هم انصاری را از دست داد .این موضوعات نشان میدهد بازیکنان در شرایط
آرمانی بدنی نیستند.طبیعی است در کوران مسابقات باز هم تبعاتی گریبانگیر بازیکنان شود و همین که مسئوالن برگزاری
مسابقات برای تیمها 5تعویض در نظر گرفتهاند خودش نشاندهنده این است که بازیکنان آماده نیستند.
مجیدی از حاال به فکر فصل آینده باشد
بیانی خاطرنشان کرد  :من امیدوارم مجیدی در همین بازی با فوالد نقاط ضعف و قوت تیمش را شناسایی کند و از حاال به
فکر سال آینده باشد.به هر حال استقالل باید برای سال بعد تیم خوبی جمع کند و این بهترین فرصت برای سرمربی تیم است
که بداند تیمش چه مشکالتی دارد.
وی با اشاره به غیبت دیاباته ،اسماعیلی و چند بازیکن دیگر در این دیدار گفت :جدای از نتیجه اینکه یک مربی همه نفراتش
را در اختیار نداشته باشد طبیعتا کار برایش سخت است .تاکید میکنم امیدوار هستم که به خاطر ویروس کرونا بازیکنی را از
دستندهیم.مجیدیهمآنقدرباهوشاستکهنقاطضعفتیمشرامیشناسدوازبازیکنانیکهروینیمکتدارد،استفاده
خواهد کرد .با توجه به اینکه دیگر نمیشود بازیکن خارجی جذب کرد سرمربی استقالل باید به فکر این باشد که از بازیکنان
داخلی تیمش بهترین استفاده را ببرد و آنها را برای فصل آینده مهیا کند.

مسعودسلطانیفر:

مبارزه با فساد در ورزش تبلیغاتی نیست

وزیر ورزش با تاکید بر مبارزه با فساد در این حوزه و پیگیری آن با کمک های
نهادهاینظارتی،گفت:اینمبارزهوبرنامههایپیشبینیشدهبرایآنبههیچوجه
جنبهتبلیغاتیندارد.
مسعود سلطانیفر در جلسه مشترک روسای فدراسیونهای ورزشی با اشاره
مشکالت اقتصادی به دلیل تحریم های ناعادالنه و اثرات منفی شیوع بیماری کرونا
بر اقتصاد کشور گفت :شرایط اقتصادی پیش آمده بسیار پیچیده است و امیدوارم
با همراهی مردم ،کمک و حمایت دولت همانطور که توانستیم موج اول شیوع این
بیماری را مهار کنیم ،شرایط سخت پیش آمده را پشت سر بگذاریم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بهداشتی و درمانی کشورمان ،نسبت به سایر
کشورهای توسعه یافته با تجهیزات پیشرفته تر پزشکی نسبت به ایران ،شرایط
کشورمانرابسیارمطلوبتوصیفوادامهداد:خوشبختانهایرانعزیزشرایطبحرانی
را پشت سر گذاشته است و بی تردید با همدلی و حمایت و اتحاد همانند  ۴۱سال
گذشته بحران ها را پشت سر خواهیم گذاشت و با سربلندی از این بحران بیرون
خواهیمآمد.
وزیر ورزش همچنین با اشاره به اهمیت تداوم برنامه های توسعه ای وزارت خانه
در حوزه ورزش قهرمانی وحرفه ای توضیحاتی را درخصوص تخصیص اعتبارات به
فدراسیون ها و بخش های دیگر ارائه وحفظ سالمتی مردم و ورزشکار ان را اولویت

مسووالن کشور دانست .وی گفت :همانطور که همه دنیا فعالیت های اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی خود را با شرایط ویروس کرونا با انجام پروتکلهای بهداشتی
تطبیق می دهند ما نیز باید شرایط موجود به ویژه زندگی معیشتی مردم را مدیریت
وساماندهیکنیم.
سلطانی فر برگزاری رویداد های ورزشی در کشور را منوط به تصمیمات ستاد ملی
مقابله با کرونا اعالم کرد و گفت :ما موظف هستیم ضمن اجرای همه تصمیمات
اتخاذ شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا ،تمامی برنامههای خود را مثل سایر
وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی هماهنگ و عملیاتی کنیم.
وی تاکید کرد :راهاندازی مجدد فعالیتهای ورزشی با صالحدید و رویکرد
ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود چرا که سالمتی مردم و ورزشکاران در اولویت
قرار دارد .ولی مسئولیت برگزاری مسابقات و چگونگی و زمان و ضوابط ان با
فدراسیونهای ورزشی است .وی توضیحاتی را در خصوص مبارزه با فساد در ورزش
ارائه کرد و گفت :در مقاطع مختلف زمانی اقدامات مختلفی دراین باره صورت
گرفته ،فدراسیونهای مختلف ورزشی نیز در زمینه مبارزه با فساد اقدامات مناسبی
انجام دادند .سلطانی فر با تاکید بر اینکه در موضوع مبارزه با اشکال مختلف فساد
باید عزم جدیتری داشته باشیم ،بیان کرد :در این باید همه انرژی و امکانات خود
را متمرکز کنیم که با فساد به هرشکلی مقابله کنیم .من یقین دارم اگر عزم و اراده

و همت داشته باشیم ،هم گرایی و هم افزایی نهادهای امنیتی و اطالعاتی را نیز
خواهیمداشت.
معاون رئیس جمهور در امور ورزش افزود :ابعاد فساد در برخی از رشتهها به گونهای
بود که ما با استفاده از ابزارها و اطالعات خود نمیتوانستیم آنها را ریشه یابی کنیم
به همین علت من طی نامهای از وزیرمحترم اطالعات ،نهادهای امنیتی و نظارتی،
سازمان بازرسی خواستم که به این موضوع ورود کنند .مسائل را مورد بررسی قرار
دهند و به نوعی کمک مدیریت ورزش کشور باشند.
وی ادامه داد  :خوشبختانه وزیرمحترم اطالعات دستور ویژهای روی نامه ما صادر و
مسئولین ذیربط اقدامات الزم را آغاز کردند.

راه برای وزارت باز میشود؟

توافقپشتپرده کفاشیانبرای بازگشت
علی کفاشیان با بازگشت یکبارهاش به فدراسیون فوتبال
همه را شوکه کرد ولی پشت پرده این بازگشت به جلسات
مخفیانه او بازمیگردد که راه را برای رئیس شدن گزینه وزارت
ورزش باز میکند.
علی کفاشیان نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال
و رئیس کمیته فوتسال به دلیل قانون منع به کارگیری
بازنشستگان از سمت هایش در این فدراسیون استعفا کرد
اما دو سال از استعفایش نگذشته بود که بار دیگر و همزمان
با بحث اصالح اساسنامه فدراسیون و برگزاری انتخابات ،به
فوتبالبازگشت.
کفاشیان بعد از استعفا از فدراسیون ،حدود یک سال درگیر
پرونده محرومیت  ۵ساله اش از سوی کمیته اخالق بود.
این پرونده به حق پخش دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران
در مرحله مقدماتی جام جهانی برزیل اختصاص داشت و

باعث شد رئیس پیشین فدراسیون فوتبال برای دادخواهی
بهکمیتهاستینافشکایتکند.
کمیتهاستینافهمدرروزهاییکهبحثبازگشتکفاشیان
به فدراسیون قوت گرفت ،اقدام به کاهش ۴ساله محرومیت
کردتابزرگترینمشکلرئیسونایبرئیسپیشینفدراسیون
برای بازگشت برطرف شود اما همزمان موج جدیدی از
انتقادات نسبت به بازگشت کفاشیان شکل گرفت؛ از
استعفای محمد دادکان نماینده ایران در کمیته جوانان
کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته تا ورود نمایندگان مجلس به
این ماجرا و درخواست برای کنار گذاشتن کفاشیان.
بازگشت رئیس سابق به فدراسیون روز شنبه به صورت
ً
رسمی استارت خورد .کفاشیان اعالم کرد که فعال به عنوان
ً
نایب رئیس فعالیتش را پیش می برد و احتماال بخش عمده
ای از این فعالیت ها مربوط به انتخابات خواهد بود.

گفته می شود کفاشیان جلساتی را با بعضی از مسئوالن
در وزارت ورزش برگزار کرده و توافقاتی بین طرفین برای رقم
خوردن اتفاقات جدید صورت گرفته است.
پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد یکی از این
توافقات ،تالش کفاشیان برای فراهم کردن حضور نماینده
وزارت ورزش در انتخابات و حمایت از او برای رسیدن به
صندلی ریاست است .قبل از شیوع کرونا ،از محمدحسین
قریب به عنوان گزینه وزارت ورزش برای انتخابات فدراسیون
فوتبال نام برده می شد اما با ایراداتی که فیفا به اساسنامه
گرفت و تعویق انتخابات ،وزارت ورزش سراغ گزینه جدیدی
رفتهاست.
کفاشیان همچنان در میان اعضای مجمع و بخصوص
روسای هیات های استانی مقبولیت دارد و قرار است زمینه
انتخابات فدراسیون به همین شکل به نفع گزینه وزارت

ورزش فراهم شود.
انتخابات فدراسیون فوتبال قرار است مهرماه برگزار شود
و مسئوالن این فدراسیون همچنان درگیر اصالح اساسنامه
هستند؛ اساسنامه ای که گفته می شود با موافقت وزیر
ورزش در بخش هایی از آن اصالحات اساسی صورت گرفته
و شاید یکی از دالیل کوتاه آمدن وزارت در بعضی از بندهای
پیشنویساصالحی،همینتوافقاتباشد.
البته با دو دستگی و اختالف نظر ایجاد شده بین اعضای
ً
هیات رئیسه مشخص نیست دقیقا چه سرنوشتی در انتظار
انتخابات باشد .امیر عابدینی عضو سابق مجمع فدراسیون
فوتبال اعالم کرده یک طرف این ماجرا محمدرضا ساکت،
مهدی تاج و محمود اسالمیان هستند که نظرات خود را
در هیات رئیسه از طریق کاظم طالقانی تحمیل می کنند و
مخالفبازگشتکفاشیانهستند.
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 شماره 5058ت و سوم 
دوشنبه -دوم تیر ماه  -1399سال بیس 

محمدخوشچهره:

کاربلدها وارد انتخابات  ۱۴۰۰شوند ،مردم پای صندوق میآیند

محمد خوشچهره ،تحلیلگر سیاسی اصولگرا گفت :کسانی که زمانی رئیس
جمهور بودند و باز رجز میخوانند اینها تالشی است که برای حفظ خود انجام
میدهند و نباید در زمین انها بازی کرد.
از یک طرف میگویند تا انتخابات  ۱۴۰۰هنوز زمان زیادی است و از سوی دیگر
تحرکاتشانبارفتارهاوکردارهاچندانجفتوجورنیست؛اینحکایتسیاسیونی
است که بازی انتخابات را با دست پس میزنند و با پا پیش میکشند .هرچند
گمانهزنیها برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری شدت گرفته است اما
موضوع مشارکت در انتخابات روی دیگر این سکه است و هنوز نگرانی از بابت آنچه
در انتخابات اسفندماه رخ داد در انتخابات پیش رو نیز وجود دارد.
محمد خوشچهره نماینده اصولگرای مجلس هفتم درباره انتخابات ۱۴۰۰
میگوید« :تحرکات انتخاباتی» برخی از سیاسیون سنتی در کنار موضوع «عدم
مشارکت مردم» در انتخابات ،فضای رسانهای و گفتمانی محافل سیاسی کشور را
بهسمتیبردهکهشایدکمترکسیبتواندتحلیلیدقیقازآنچهدرآیندهرخخواهد
داد ارائه دهد .او درباره مشارکت سیاسی هم معتقد است اگر چهره جدیدی وارد
میدان نشود احتمال اینکه مشارکتی مانند انتخابات مجلس یازدهم شکل بگیرد
وجود دارد.
محمد خوش چهره که در زمره منتقدان جدی احمدینژاد بود و اتفاقا درمهرماه
 ۸۹به جمع استادان بازنشسته در دولت احمدینژاد پیوست در صحبتهایش
به حرف و حدیثها درباره احتمال کاندیداتوری رئیس دولت نهم و دهم میزند
و میگوید« :برخی از سیاسیون در شرایط کنونی در حال دست و پا زدن هستند
تا در افکار و انظار مردم خود را زنده نگه دارند» او انتقاداتی هم به همقطارن خود
در ماجرای انتخابات مجلس و تعیین لیست مطرح میکند و معتقد است مجلس
یازدهم مجلسی عقالیی و به دور از احساسات نیست.
محمد خوشچهره در گفتگو با خبرآنالین ،گفت :در روزگاری که موضوع «کرونا»
به عنوان یک بحث جدی و جاری در جهان مطرح شده ،به راحتی نمیتوان درباره
موضوعات سیاسی که امکان وقوع آنها به بازه زمانی بیش از سه ماه نیاز است ،به
راحتی صحبت کرد .برخی به اشتباه از عبارت دوران «پسا کرونا» در تحلیلهای
خود استفاده میکنند ،در حالی که جهان امروز همچنان به صورت جدی با این
پدیده مواجه است و خبری از توقف این ویروس نیز به گوش نمیرسد.
وی گفت :کرونا به شدت بر حوزههایی همچون «سیاست»« ،قدرت» و
«مناسبات جهانی» اثر گذاشته و این گزارهها را نیز بی ثبات کرده است و پس
لرزههای آن بعدا مشخص خواهد شد .تزلزل نظامهای قدرت از جمله آمریکا و
چند کشور دیگر ،بازتاب گستردهای در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و حتی
سایر کشورهای جهان خواهد داشت.
تحلیل ها از انتخابات ریاست جمهوری در دو فضای بدبینانه و خوشبینانه است
نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه در دورههای قبل و در ماههای منتهی به
سالی که قرار بود در آن انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شود ،بحثها

و تحلیلهای مبتنی بر رفتار احتمالی سیاسون در انتخابات ،و حتی تحرکات
زودهنگام برخی از مدعیان ورود به عرصه انتخابات به چشم میآمد ،افزود :در
شرایط کنونی که تصویر روشنی از آینده به دلیل شیوع بیماری کرونا دریافت
نمیشود ،بیشتر تحلیلها سمت و سوی حدس و گمان به خود میگیرد و گاهی
نیز مطالب مطرح شده در دو فضای «بدبینانه» و «خوش بینانه» ارائه میگردد.
شاید اگر سالهای گذشته بود بهتر میشد شرایط را تحلیل کرد چرا که به سمت
شفاف سازی پیش میرفتند اما این روزها فضا ابهامات جدی دارد و گاهی آمال
و آرزوها مطرح میشود حال در این فضا آن دسته از افرادی که موضوعات را
با دید منفی رصد میکنند ،بی رمقی سیاسی در میان مردم را به صورت مطلق
نشان میدهند و در مقابل این دسته ،افرادی هستند که با یک نگاه خوش بینانه،
انتخابات پیش رو در سال  ۱۴۰۰را پرشور و پر تحرک ارزیابی میکنند.
وی گفت :بنده قائل به این موضوع هستم که نگاه صرف به موضوعات از پشت
عینک بدبینی و یا خوش بینی ،فاقد پایههای تحلیلی است .منطق مبتنی بر نگاه
واقع بینانه در عالم سیاست این خروجی را همچنان نشان میدهد که هیچ چیزی
را نمیتوان به صورت قطعی در آینده سیاسی کشور و حتی جهان پیش بینی کرد.
نباید در زمین آنها که رئیس جمهور بودند و امروز رجز می خوانند بازی کرد
این تحلیلگر سیاسی اصولگرا با تاکید براینکه برخی از سیاسیون در شرایط
کنونی در حال دست و پا زدن هستند تا در افکار و انظار مردم خود را زنده نگه
دارند ،خاطرنشان کرد :من اسم نمیبرم اما کسانی که زمانی رئیس جمهور
بودند و باز رجز میخوانند اینها تالشی است که برای حفظ خود انجام میدهند
و نباید در زمین انها بازی کرد .رسانهها باید هوشمندی بیشتری در مواجهه با این
دست از سیاسیون داشته باشند .رسانهها نباید به صرف اینکه که فرد مورد نظر
آنها وابستگی سیاسی به جناح مطلوب ایشان دارد و یا در جریان فکری مقابل قرار
گرفته ،دست به تولید محتوایی بزنند که در نهایت به سود سیاسیون تاریخ مصرف
گذشتهتمامشود.
نماینده اسبق مجلس گفت :من کار رسانهای به مفهوم تغذیه مخاطب عام را به
هیچ عنوان نفی نمیکنم و قائل به این مطلب هستم که یک رسانه باید در فضایی
که انبوه دادهها و اتفاقات وجود دارد ،اقدام به تولید محتوا در حوزههای گوناگون
کند ،اما اشکال کار از جایی آغاز میشود که برخی از سیاسیون با یکسری از
ترفندهای تبلیغاتی ،از ظرفیت اصحاب قلم به نفع خود سود میبرند.
خوش چهره تصریح کرد :رسانه باید با دوری از پرداختن به مباحث دست چندم،
تمرکز خود را معطوف به مسائلی همچون؛ «ضعف تصمیمگیری در کشور»،
«چالشهای مدیریتی»« ،مشکالت مردم در حوزه معاش و اشتغال»« ،امنیت
غذایی» و «ضرورت احیای تولید ملی» کند .با یک تحلیل عالمانه و کارشناسانه
از ظرفیتهای موجود در «مجلس شورای اسالمی» و «دولت» ،میتوان دو دیدگاه
موجود در این دو قوه را به هم نزدیک کرد .قطعا زمانی که اشتراک نظر در میان
دو قوه روند افزیشی پیدا کند ،به تبع آن حرکت این دو بازوی مهم به سمت تأمین

«منافعملی»خواهدرفت.
فقط ُمسکن می نویسیم یا داروی درمان وجود دارد؟
وی گفت :زمانی که اشتراک نظر در میان افراد دلسوز در قوای سه گانه ایجاد
شود ،میتوان با اجماع افراد صالح و طرفدار منافع ملی «اصیل» و «ارزشی» ،راه
را برای بهرهگیری از نظرات خیرخواهانه بیش از پیش باز کرد .آقای قالیباف در
اظهارات اخیر خود اقتصاد کشور را بیمار معرفی کردهاند .سوال اینجاست که آیا
قبل از مطرح کردن این موضوع ،در یک فضای عالمانه برای درمان همین اقتصاد
بیمار و راههای احیای آن بحث و گفتکو صورت گرفته شده است؟و اگر داریم نسخه
مینویسیم آیا فقط مسکن مینویسیم یا داروی درمان وجود دارد؟
شورای نگهباندامنهتائیدصالحیتهاراگسترشدهد
خوش چهره در پاسخ به سوالی درباره تکراری بودن چهره کاندیداهای ریاست
جمهوری و فراهم نبودن فضا برای ورود چهره های جدیدف گفت :شاید یکی از
دالیلیکهماشاهدرفتارهایتکراریازبرخیسیاسیونهستیم،عدمتنوعدرمیان
این افراد باشد .برای مثال شورای نگهبان میتواند با تایید صالحیت چهرههای
سیاسی جدید ،دامنه و تنوع این قشر از جامعه را توسعه ببخشد و شاید همین امر
منجر به استقرار تفکر منطبق بر تحلیل جدی در میان سیاسیون نیز شود.
تاچندروزماندهبهانتخاباتمجلسرغبتیبرایشرکتنداشتمچون...
نمایندهمجلسهفتمخاطرنشانکرد:متاسفانهدررسانههایمنصفوهمچنین
افراد سیاسی دلسوز نیز به ظرفیت افراد کارآمد بی توجهی میکنند .در ایام باقی
مانده تا انتخابات مجلس من رغبتی به شرکت در انتخابات نداشتم اما ندیدم یک
جریان به سراغ افراد دلسوز برود و تالش کند آنها را به مجلس بفرستد؛ البته من در
روزهای پایانی چندین نفر با من تماس گرفتند و من قبول نکردم حتی به آنها گفتم
حاضرمچندینساعتدربابانتخاباتمجلسسخنرانیکنماماخودمهنوزاقناع
نشدم که شرکت کنم اما به نظرم الزم بود به سراغ افراد کارآمد و دلسوز میرفتند و
حتی با خواهش و تمنا آنها را به صحنه دعوت میکردند اما این اتفاق رخ نداد و
به جای اینکه به دنبال این افراد بروند و آنها را در کنار معرفی به مردم ،به حضور
جدیدرعرصهانتخاباتترغیبکنند،تنهابهدنبالحاشیهمیروندویادربارهافراد
حاشیهداراظهارنظرمیکنند.
تالشی برای حضور چهره های شایسته و دلسوز در مجلس یازدهم
صورتنگرفت
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی در دوره یازدهم این ظرفیت را داشت که
با بهره گیری از افراد کارشناس و دلسوز ،کارایی خود را باال ببرد ،افزود :اما متاسفانه
در ماههای منتهی به انتخابات اسفندماه شاهد بودیم که تالشی از سوی رسانهها و
حتیسیاسیوندلسوزبرایحضورافرادشایستهدرپارلمانصورتنگرفت.همچنین
مجلس یازدهم این ظرفیت را داشت که «کارا تر» و «بهرهمند از افراد صاحب نظر»
باشد ،مجلسی شکل بگیرد که عاقالنهتر و کمتر احساسی باشد؛ البته این بیان من
نافی ظرفیت کنونی پارلمان نیست ،زیرا همچنان اعتقاد دارم که در میان منتخیبن
راه یافته به مجلس یازدهم جمعی از چهرههای متخصص و دلسوز وجود دارند که
میتوانندتاثیرگذارباشند.حالاینشرایطدرحالتکراردرانتخاباتریاستجمهوری
هستیم .خوشچهرهضمنتاکیدبراینکهتالشهایبهاینسمتبرودکهچهرههای
کاربلد به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ورود کنند ،گفت :در این صورت مطمئن
باشید مردم به صندوقهای رأی اقبال بیشتری نشان میدهند ،زیرا این دست از
سیاسیون با یک برنامه «جامع» و «عملیاتی» با آنها سخن میگویند .اگر افراد کاربلد
در قوای سه گانه حضور داشتند ،بسیاری از مشکالت را حل میکردند و حتی در
این شرایط کرونا نیز با درایت خود ،از تهدید بزرگ جهانی ،فرصت میساختند.اما
مطمئنباشیدافرادیوجوددارندکههموارهاحساستکلیفمیکنندوصحنهراترک
نمیکنند آنها در سال آینده نیز به هر دری میزنند تا در جریان قدرت باقی بمانند.
نگذاریم در مشارکت حداکثری خللی وارد شود
وی تاکید کرد :در کشوری مانند آمریکا مبنای یک انتخابات مطلوب را مشارکت
حداقلی در حدود «یک سوم» واجدین شرایط گذاشتهاند ،همین اتفاق در سال
گذشته و در انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز به نوعی رخ داد و حتی این
احتمال وجود دارد که سطح مشارکت حداقلی مردم در سال  ۱۴۰۰باالتر از
اسفندماه نرود .امام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب همواره با تکیه بر ظرفیتهای
جمهوری اسالمی بر امر مشارکت حداکثری که برای بسیاری از کشورها یک
ریسک است ،تاکید داشتهاند .به همین دلیل باید تالش کنیم تا نگذاریم مشارکت
حداکثری که یک مطالبه از سوی بزرگان است ،با خلل مواجه شود .این تحلیلگر
اصولگرا خاطرنشان کرد :باید دید افرادی که همواره احساس تکلیف میکنند و به
دنبال کسب رأی از مردم هستند ،به میزان «سطح کف مشارکت در دموکراسی»
توجهدارندیاتالشمیکنندباکنارکشیدنازعرصهانتخاباتبهمطالبه«مشارکت
حداکثری»جامهعملبپوشانند.

صندلیجدیدبهمیرسلیمتعارفمیشود؟

زاکانی در سودای ریاست مرکز پژوهشها

مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات به عنوان دو بازوی اصلی
مجلس این روزها به مرکز توجهات تبدیل شدهاند و اما و اگرها
درباره سکانداران این دو نهاد برای چهار سال آینده از مهمترین
مباحثی است که در زیر سقف ساختمان هرمی بهارستان به
گوشمیرسد.
بهدوبالمجلسمعروفند؛یکیوظیفهنظارترابهعهدهداردو
دیگریدرطرحهاولوایحکمکحالقوهمقننهاست.صحبتبر
سر «دیوان محاسبات» و «مرکز پژوهش های مجلس» است .دو
نهادی که هربار مجلس رخت نو به تن می کند حرفوحدیثها
ش شدت میگیرد .سکاندارانی که حداقل
بر سر سکانداران 
برای چهارسال می توانند نقش قابل توجهی در این میدان بازی
کنند.
هرچند به گفته موسوی الرگانی عضو هیات رئیسه مجلس
یازدهم هنوز کمیسیون های تخصصی شکل نگرفته است تا
بحثها درباره تعین تکلیف روسای دیوان محاسبات و مرکز
پژوهشها جدیتر مطرح شود اما تا همین امروز هم زمزمههای
زیادی درباره آنها به گوش میرسید و حتی گاهی از گوشه و
کنار نامی کسانی مطرح می شد که شانس شان برای انتخاب
و تصدی این دو نهاد وابسته به مجلس داشتند.
مرکز پژوهشها و همه روسای آن
سال  ۱۳۷۱زمانی که اهالی مجلس چهارم در راس قوه
قانونگذاریکشورقرارداشتندطرحتاسیس«مرکزپژوهشهای
مجلس شورای اسالمی» از سوی علی اکبر ناطق نوری که آن
زمان ریاست مجلس را به عهده داشت مطرح شد و هنوز عمر
مجلس چهارم تمام نشده بود که در پاییز  ۱۳۷۴ستونهای این
مرکزبرایارائهخدماتمستمرکارشناسیومطالعاتیبهمجلس
هم علم شد و محمد جواد الریجانی از سوی ناطق نوری به
عنوان اولین رئیس این مرکز در راس آن قرار گرفت.

شرح وظایف این مرکز را هم در ماده  ۸قانون «مرکز
پژوهشهای مجلس» مشخص کردند که بر اساس آن هدف
از ایجاد این مرکز فراهمآوردن زمینههای الزم برای کارشناسی
هر چه بهتر قوانین ،پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با
وظایف مجلس و بهرهبرداری از اطالعات و تحقیقات کارآمد
در امر قانونگذاری است .این نهاد عالوه بر مطالعه ،پژوهش و
ارائه نظرات کارشناسی در مورد لوایح و طرحها به نمایندگان
و کمیسیونهای تخصصی ،نظرات محققان و پژوهشگران
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،دستگاههای اجرایی ،نهادها،
گروهها ،انجمنهای علمی و تخصصی و احزاب سیاسی و افکار
عمومی را گردآوری و بررسی میکند .در کنار همه این وظایف،
ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفع موانع و مشکالت با
مطالعه و پژوهش نیز از اموری است که مرکز پژوهشها خود را در
انجام آن محق میداند.
این مرکز در عمر  ۲۷ساله خود ریاست  ۴نفر را دیده است که
اولین آن الریجانی و آخرین هم کاظم جاللی بوده است.
گزینههایرویمیزمجلسیازدهمبرایمرکزپژوهشها
فو
با شروع به کار مجلس یازدهم و حتی قبلتر از آن حر 
حدیثها درباره ریاست مرکز پژوهشها که قرار است نقش
دست راست رئیس مجلس را بازی کند مطرح بود که هرچه
به روز موعود برای تعین تکلیف این کرسی نزدیک شدیم دایره
گمانهزنیها گستردهتر هم میشود اما باز هم چند اسم در میان
زمزمههابیشتربهگوشمیرسد.
«علیرضازاکانی»نمایندهقمدرمجلسیازدهمونمایندهتهران
در مجلس هشتم و نهم از جمله افرادی است که گفته میشد
پیش از آنکه مجلس یازدهم رسما کار خودش را شروع کند به
بهای حمایت از قالیباف و منصرف شدنش از کرسی ریاست قرار
است در این جایگاه قرار بگیرد .اما درست چند روز پیش خبری
در فضای مجازی دست به دست میشد که حکایت از انصراف
زاکانی برای این پست داشت؛ از آنجا که هنوز این خبر تائید
یا تکذیب نشده است همچنان زاکانی را در زمره مدعیان این
کرسیمعرفیمیکنند.
شباهتهایناتماممیرسلیموعارف
در میدان رقبا برای نشستن بر روی صندلی ریاست مرکز
پژوهشها نام افراد دیگری هم به گوش میرسد از جمله سید
مصطفی میرسلیم؛ کسی که در دو مقطع ریاست جمهوری
سال  ۹۶و ریاست مجلس سال  ۹۹رقیب قالیباف بود .آنطور که
به نظر میرسد مانند رابطه الریجانی و عارف که بعد از شکست
عارف در رقابت برای ریاست مجلس دهم کرسی ریاست مرکز
پژوهشها به او پیشنهاد شد احتمال اینکه قالیباف نیز درصدد
دلجویی و تکریم رقیب بر آید و این کرسی را به او پیشنهاد دهد

وجود دارد.
هرچند تا امروز رسم بوده است که ریاست مرکز پژوهشها را
یکیازنمایندگانمجلسبهعهدهداشتهباشداماازطبقماده۷
قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس» رئیس این مرکز
برای مدت چهار سال از میان افرادی ذی صالح که دارای مدارج
باالی علمی و تجربه کافی باشند ،انتخاب میشود و هیچ قاعده
و قانونی مبنی بر الزام برای نماینده بودن رئیس وجود ندارد؛ از
اینرودرمیانگزینههایرویمیزمجلسیازدهمگاهینامهایی
خارج از این دایره هم به گوش میرسد که «مهرداد بذرپاش» از
جمله این افراد است .البته این گمانهزنی چندان نمیتواند به
واقعیت نزدیک باشد و انتخاب او به عنوان رئیس مرکز پژوهشها
میتواند اما و اگرهایی را متوجه مجلس یازدهم کند .نام بذرپاش
در لیست گزینه های دیوان محاسبات هم مطرح است اما
تبصره  ۲ماده  ۱۵آییننامه داخلی مجلس می تواند سد راه او
باشد ،جایی که یکی از ویژگیهای رییس دیوان محاسبات را
برخورداری از  ۲۰سال سابقه کاری ذکر کرده است.
البته گزینههای دیگری هم گاه و بیگاه از سوی عدهای مطرح
میشود مانند احسان خاندوزی که  ۵۷نفر از اساتید دانشگاه و
همکیشان او در نامهای به قالیباف از او خواسته بودند تا او را به
عنوانرئیسمرکزپژوهشهاانتخابکند.
نزاده بحرینی هم که نامش درمیان امضا
محمدحسین حسی 
کنندگان نامه به قالیباف برای انتصاب خاندوزی به ریاست مرکز
پژوهشها به چشم میخورد از جمله افرادی است که بعد از
کاظم جاللی در مجلس دهم و امروز در مجلس یازدهم به عنوان
یکی از گزینههای احتمالی برای ریاست مرکز پژوهشهای
مجلسمطرحمیشود.
الیاس نادران نماینده تهران که در سه دوره هفتم ،هشتم،
نهم نیز سابقه نمایندگی دارد و اتفاقا عضو کمیسیون برنامه و
بودجه نیز بوده است از دیگر افرادی است که نامش در لیست
گمانهزنیهابرایریاستمرکزپژوهشهاست.البتهاوازمدعیان
ریاست کمیسیون برنام ه و بودجه هم هست.
دیوانمحاسباتومهمترینبازوینظارتی
برخالف مرکز پژوهشهای مجلس که نهادی تازه تاسیس با
عمری نزدیک به سه دهه دارد ،دیوان محاسبات قدمتی چند
صد ساله دارد و ظهور بروز آن از سالهای مشروطه بیشتر بوده
است؛ بعد از پیروزی انقالب اسالمی ساز و کار آن در اصول ۵۴
و  ۵۵قانون اساسی مشخص شد و طبق آن دیوان محاسبات
کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و به عنوان
سازمانی مستقل زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسالمی
قرار گرفت .قانون دیوان محاسبات کشور در سال  ۱۳۶۱به
تصویب رسید .نهادی که وظیفه دارد به کلیه حسابهای

وزارتخانه،مؤسسات،شرکتهایدولتیوسایردستگاههاییکه
به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی
که قانون مقرر کرده ،رسیدگی کند تا هیچ هزینهای از اعتبارات
مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده
باشد.
برای انتخاب رئیس آن نیز قانون و قواعدی وجود دارد به طوری
که طبق آئین نامه داخلی مجلس ،کمیسیون برنامه و بودجه دو
گزینه برای ریاست دیوان محاسبات و همچنین دو گزینه برای
دادستان دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی میکند و
نمایندگان با رای خود آنها را انتخاب میکنند .در طول چهار دهه
عمر مجلس شورای اسالمی افراد مختلفی ردای ریاست دیوان
محاسبات را به تن کردند .به گزارش خبرآنالین ،با آغاز به کار
یازدهمین دوره مجلس هرچند هنوز کمیسیون های تخصصی
مجلس تشکیل نشدهاند اما پچپچها بر سر گزینههای احتمالی
برایریاستدیوانمحاسباتشدتگرفتهاست.گاهیصحبت
از متصدیان سالهای قبل به میان میآید و گاهی هم از
نمایندگاندورهقبلمجلسسخنهاراندهمیشود.
همیشه یکی از احتماالت و گمانهزنیها درباره تصدی یک
کرسی سکاندار سابق آن است که قاعده برای دیوان محاسبات
هم در نظر گرفته میشود و از همین منظر این روزها «عادل آذر»
به عنوان یکی از گزینههای روی میز مجلس یازدهم برای ماندن
در این نهاد نظارتی مطرح میشود .البته از آنجا که مجلس
یازدهم شمشیر را برای اقدام مجلس دهم از رو بستهاند بعید
است بار دیگر منتخب مجلس دهم برای دیوان محاسبات را
در این سمت ابقا کنند .البته عادل آذر تنها گزین ه مطرح شده
نیست و دراین میان اسمهای دیگری هم به گوش میرسد.
بعد از آنکه موضوع انصراف زاکانی از گزینه مرکز پژوهشها در
فضای مجازی مطرح شد ،معادالت درباره انتصابات و انتخابات
اهالی مجلس یازدهم پیچیدهتر شد و این احتمال قوت گرفت
که شاید زاکانی برای رفتن به دیوان محاسبات عزم کرده است
و برای همین تالش میکند تا راهی پیدا کند که به یکی از این
دو نهاد ختم شود .محسن اسماعیلی ،یکی دیگر از کاندیداهای
ریاست دیوان محاسبات است .پیش از او به عنوان رییس حوزه
ریاست «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسالمی نام
برده میشد که بنا به روایت ها آن پیشنهاد را نپذیرفت .حاال بار
دیگر نام این عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان برای تصدی
دیوان محاسبات کشور مطرح است.
«لطفالله فروزنده» دستیار امور استانهای تولیت آستان
قدس رضوی و معاون محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق
نیز از دیگر کاندیداهای مطرح برای ریاست دیوان محاسبات
هستند.

رفتارهایدوگانهمشاورپیشینامنیتملیآمریکا؛

دست ترامپ زیر تیغ بولتون

جانبولتونمشاورپیشینامنیتملیآمریکاکهبعدازبروزاختالفاتی
با ترامپ از تیم دولت آمریکا کنار گذاشته شد ،کتابی افشاگرانه علیه او
نوشتهودرگیرودارنبردباکروناومقابلهباجنبشضدنژادپرستی،آبروی
ترامپ را به بازی گرفته است.
کتاب جان بولتون ،مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا که قرار است
در روزهای آینده منتشر شود ،هیاهوی رسانهای زیادی ایجاد کرد و
با وجود تالش دولت ترامپ برای جلوگیری از انتشار آن از هم اکنون
در صدر کتابهای پرفروش آمازون قرار گرفته است .بخشهایی از این
کتاب در روزنامههای نیویورک تایمز ،واشنگتن پست و وال استریت
ژورنال منتشر شده است.
در این کتاب که «در آن اتاق اتفاق افتاد ،خاطرهای از کاخ سفید» نام
دارد،جانبولتونابعادجدیدوعجیبیازشخصیتدونالدترامپرئیس
جمهور آمریکا ارائه می کند .تصویری ویرانگر که دونالد ترامپ را به طور
کامل تخریب میکند .او ترامپ را رئیس جمهوری توصیف می کند که
از سیاست به عنوان ابزاری در راستای منافع شخصی خود ،بویژه برای
انتخاب دوباره به این مقام استفاده میکند.
جان بولتون در این کتاب ترامپ را فردی نادان ،فاقد اصول اخالقی و
درگیر توهم توطئه معرفی میکند که برای پیروزی در انتخابات ،منافع و
امنیت ملی آمریکا را زیر سوال میبرد.
شکایتعلیهکتاب
وزارت دادگستری آمریکا با تنظیم شکایتی در دادگاه سعی دارد مانع
انتشار کتاب جان بولتون شود به این دلیل که حاوی اطالعات محرمانه
است .دونالد ترامپ گفته است که بولتون ممکن است با انتشار این
کتاب با مشکالت قضایی مواجه شود .ترامپ به خبرنگاران گفته است:
«من هر محاورهای را که به عنوان رئیس جمهور داشتهام کامال محرمانه
میدانم .این یعنی اگر او کتابی نوشت و کتاب منتشر شد ،قانون را
نقض کرده و فکر میکنم با مشکالت قضایی روبهرو خواهد شد».
با این حال «انجمن آزادی های مدنی آمریکا» که یک سازمان
غیرانتفاعی است گفته که هر تالشی از سوی دولت ترامپ برای
جلوگیری از انتشار کتاب جان بولتون محکوم به شکست است.
بولتون در گفتوگو با شبکه «ایبیسینیوز» گفته است که ترامپ
شایستگی ریاست جمهوری این کشور را ندارد .مشاور سابق ترامپ
افزود :فکر نمیکنم که ترامپ شایسته رئیس جمهوری آمریکا باشد.
فکر نمیکنم که ترامپ برای انجام وظیفه ،شایستگی الزم را داشته
باشد.
جان بولتون در ادامه انتقادات خود از رئیس جمهور آمریکا گفت که
ترامپ فقط به دنبال انتخاب مجدد در انتخابات پیش روی است .او با
اشاره به عکس گرفتن دونالد ترامپ در کنار رهبر کره شمالی گفت که او
در دیدار با کیم جونگ اون فقط به همان ژست گرفتن و عکس گرفتن
فکر میکرد و نه بیشتر.
افشاگریهایبولتون
جان بولتون در این کتاب به رویدادی در حاشیه برگزاری نشست گروه
 ۲۰در اوزاکای ژاپن اشاره میکند که دونالد ترامپ در جریان گفت و گو
با شی جی پینگ ،همتای چینی خود بحث را به سمت انتخابات آینده
آمریکا سوق میدهد و از او میخواهد برای پیروزی دوباره به او کمک
کند .رئیس جمهوری آمریکا در این گفت و گو بر اهمیت کشاورزان در
انتخاباتواهمیتافزایشخریدهایسویاوگندمتوسطچینبرنتیجه
انتخاباتبویژهدرمناطقروستاییایاالتمتحدهآمریکاتاکیدمیکند.
یکی از نکات قابل تامل از رفتارهای ترامپ این است که ترامپ از
ترزا می ،نخستوزیر پیشین بریتانیا پرسیده است آیا بریتانیا یک قدرت
هستهای است یا خیر؟ یا از جان کلی ،رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید
پرسیده است که آیا فنالند بخشی از روسیه است یا خیر؟ بر اساس
نوشتههایجانبولتون،اطالعاترئیسجمهوریآمریکادرموضوعات
ژئوپولیتیک تقریبا هیچ است و اینکه ترامپ بیشتر زمان خود را به جای
آنکه صرف گوش دادن کند ،به حرف زدن میگذراند.
به گزارش ایرنا ،جان بولتون به این موضوع اشاره میکند که مقامات
دولت ترامپ در قبال رفتارهای او دو واکنش دارند :یا بسیار نگران
هستند یا او را به تمسخر میگیرند .او به خاطرهای مربوط به دیدار
تاریخی ترامپ با کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی در سال ۲۰۱۸
میالدیاشارهمیکندیعنیزمانیکهمایکپمپئو،وزیرخارجهآمریکابا
اشاره به سخنان ترامپ خطاب به بولتون گفته بود« :فقط دارد مزخرف
میگوید» .به گفته او مایک پمپئو اینگونه ادامه میدهد که گفت و
گوهای دونالد ترامپ با کیم جونگ-اون «هیچ شانسی برای موفقیت
ندارد».
بولتون زیر سوال
همه اینها یک سوی ماجراست .پرسشی که اکنون منتقدان بولتون
مطرح میکنند آن است که چرا او در زمان استیضاح ترامپ سکوت کرد
و اکنون این اطالعات را در کتابش مطرح میکند.
بیشک این کتاب ضربهای مهم به دونالد ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوریواردخواهدکرداماحاشیههایانتشاراینکتابباعثشدهاز
سویی موضوع اعتراضات ضدنژادپرستی و تبعیض در آمریکا و از سوی
دیگر ناکامی و بیکفایتی نظام بهداشت این کشور در خصوص کنترل
بیماری کرونا به حاشیه رانده شود.
موضوع دیگر اینکه رویکرد سیاسی شخص جان بولتون نیز چندان
معقول نیست او جمهوری خواهی تندرو است .که دائم بر طبل جنگ
میکوبد .بولتون از حامیان پروپاقرص منافقین است .در زمان تصدی
او بر سمت مشاور امنیت ملی آمریکا تالش زیادی کرد که ترامپ را برای
حمله به ایران قانع کند.
تا همین جا و پیش از انتشار کتاب جان بولتون اردوگاه انتخاباتی
ترامپ ضربات سنگینی از دو موضوع اعتراضات و کرونا دیده است و
در نظرسنجیها از رقیب دموکرات خود جو بایدن عقب تر است .باید
منتظر ماند و دید انتشار این کتاب چه ضربهای به پایگاه رای ترامپ
میزند .فارغ از اینکه در این کتاب به چه موضوعاتی پرداخته شده یا
اساسا نیت بولتون از انتشار آنها چه بوده ،نکته مهمتر آن است که چرا
در شرایط کنونی و در حالی که این کتاب هنوز منتشر نشده ،این حجم
از فضای رسانهای به آن اختصاص یافته است؟ و آیا پرداختن پر حجم به
این کتاب ،حواس افکار عمومی را از موضوعاتی چون کرونا و اعتراضات
ضدنژادپرستی در پی قتل فلوید پرت میکند؟
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بازگشتکفاشیانباراهکارویژه!
شهردار قم :

 ۳۰بوستانتاپایانسالبهبهرهبرداریمیرسد
شهردار قم گفت ۳۰ :بوستان تا پایان سال در قم به بهرهبرداری میرسد.
دکترسید مرتضی سقاییاننژاد در دیدار با آیتالله سید محمد سعیدی
در سالن جلسات حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) ،با اشاره به عدم اجرای
برنامههای نوروزی به علت ممنوعیت برگزاری تجمع بهواسطه شیوع ویروس
کرونا ،اظهار داشت :شیوع ویروس کرونا ،جاری شدن سه مرتبه سیل،
شهرداری را بهعنوان پیادهنظام شهر درگیر کرده و بیشترین خدمات را نیز
شهرداری در این شرایط به شهروندان ارائه داده است .شهردار قم خدمات
کارکنان شهرداری و پاکبانها را همگام با کادر درمان در میدان معرفی و
تصریح کرد :کارکنان بهشت معصومه(س) ازجمله کسانی بودند که در زمان
اپیدمیویروسکروناوشرایطویژهدرمیدانبودهوبیشترینخدماتراغریبانه
به مردم ارائه دادند .سقاییاننژاد روزی دوبار گندزدایی شهر توسط کارکنان
خدمات شهری را نیز ازجمله اقدامات شهرداری خواند و بیان کرد :گندزدایی
اتوبوسرانی ،تاکسیرانی و همچنین انجام تغسیل فوتشدگان با رعایت
پروتکلهای بهداشتی کار بزرگی بود که از قم شروعشده و در همه کشور اجرا
شد .وی وقوع سه بار سیل و تهدید از  ۵نقطه خارج از شهر را تشریح کرد
و گفت :در این زمینه  ۱۲۳نقطه داخل شهر در یک سال گذشته موردتوجه
قرارگرفته بود و تا حدودی رفع شده تا به  ۲۱نقطه رسیده ولی بازهم به علت
بافتهای فرسوده مشکالت خاصی در شهر داریم .سقاییاننژاد ادامه داد:
جمعآوری زباله و تمیزی شهر و همچنین عملیات عمرانی در سطح شهر در
دوران اپیدمی کرونا نیز بهصورت کامل انجامشده و بههیچعنوان فعالیتهای
شهر تعطیل نشده است .وی بودجه سال  ۹۹را بیش از سه هزار میلیارد
اعالم کرد و گفت ۸۸۷ :پروژه در قالب یک هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان پروژه
عمرانی امسال انجام میشود و بعضی از موارد آن در شش ماه نخست سال
قابلافتتاح است .شهردار قم تعدادی از پروژههای شاخص را نام برد و بیان
کرد :شهربازی غدیر ،شهربازی علوی ،باغ پرندگان ،سوله بحران منطقه ،۸
رینگ دوم ترافیکی مسجد مقدس جمکران ،بوستان کوثر بخشی از بوستان
هزار هکتاری تعدادی از این پروژههاست .سقاییاننژاد تعدادی از پروژههایی
را که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد را نیز نام برد و ادامه داد :تکمیل
رمپهای پل  ۹دی ،تقاطع جعفریه و کمربند امام علی (ع) ،شش سوله
ورزشی ،بازسازی  ۱۸۰اتوبوس و افتتاح  ۳۰بوستان بخشی از پروژهها است.
وی ادامه داد :خیابان سجادیه نیز در چند ماه آینده کامل شده و چهل
اختران نیز در پی آن ساماندهی میشود و باید اوقاف نیز وارد میدان شده
زیرا شهرداری بهتنهایی نمیتواند این پروژه را تمام کند .شهردار قم سال ۹۹
را یکی از سالهای پربرکت ازنظر توسعه شهری دانست و تأکید کرد :تحریم و
شیوع کرونا نمیتواند مانع از پیشرفت شهر شده و شهر در حال پیشرفت در
حد شان شهر مقدس قم خواهد بود.

شنیده میشود که کفاشیان علی رغم تمام موانع و
مخالفتها ،به زودی سرپرست فدراسیون فوتبال خواهد
شد و روی صندلی ریاست خواهد نشست

رییس کل دادگستری استانقم خبرداد:

باغ پرندگان قم اواخر تابستان به
بهرهبرداریمیرسد

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم پیشرفت  ۹۰درصدی پروژه باغ پرندگان
خبر داد و گفت :این پروژه نیمه اول سال  ۹۹به بهرهبرداری رسیده و برای
استفاده عموم آمادهسازی میشود .عباس حلوایی در گفتوگویی اظهار
داشت :در مجموعه باغ پرندگان برکهای واقعشده که آبشار انتهای پارک را تا
ورودی پارک به طول  530مترمربع متصل میکند و عملیات احداث آن به
اتمام رسیده است و قرار است انواع پرندگان را به خودش ببیند .وی قم با
بیان اینکه 6هکتار از دوازده هکتار مساحت باغ برای طرح باغ پرندگان فنس
کشی شده است،افزود 65 :درصد از این مجموعه به فضای سبز اختصاص
دادهشده است .وی با بیان اینکه تالش شبانهروزی کارگران و مهندسان این
طرح سبب پیشرفت  90درصدی پروژه شده است ،افزود :قرار است در این
باغ صد گونه گیاهی نگهداری شود که حدود 50هزار پرنده میشود.حلوایی
از بهرهبرداری این پروژه در اواخر تابستان سال جاری خبر داد و گفت :از نیمه
اول سال ،این باغ برای استفاده عموم آمادهسازی میشود و همشهریان
قمی و مسافران میتوانند صد گونه پرنده که تعداد سه هزار و  700است را در
محوطهباغمشاهدهکنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم مطرح کرد:

وجود ۲هزار هکتار سکونتگاه
غیررسمیدرشهرقم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه  ۲هزار هکتار از
مساحت قم را سکونتگاههای غیررسمی تشکیل میدهد ،گفت :استان قم
 ۱۳هزار هکتار بافت فرسوده و بهصورت مصوب نزدیک به ۱۶۰۰هکتار بافت
فرسوده دارد.
غالمرضا جانقربان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سالن
کرامت استانداری ،با اشاره به اینکه بودجه شهرداری قم سه هزار میلیارد بوده
واینبودجهغیرقابلمقایسهباسایراستانهابهویژهاستانتهراناست،اضافه
کرد :تهران بیش از  ۲۰۰سال پایتخت بوده و ازنظر زیرساختهای دولتی
بسیار جلوتر از استان قم است.

طرح:مهدیعزیزی

رفع مشکالت حقوقی فرودگاه قم
خسارت اشخاص خصوصی و منابع طبیعی باید جبران شود

توسعه 10هزارمترمربعی
بوستان بزرگ آفتاب

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم :

تکذیببازداشترییسکلسابقبانکمرکزی
برخی رسانهها در حالی اقدام به انتشار خبر بازداشت رییس کل سابق بانک مرکزی به عنوان
اخاللگر اقتصادی کرده اند که پیگیریها نشان میدهد که اهمال خبرنگاران آن رسانهها باعث
این اشتباه شده و آنها «محمود سیف» را با «ولی الله سیف» اشتباه گرفته اند .ولی الله سیف
رییس کل سابق بانک مرکزی ،با اظهار تعجب در این باره گفت :از دیدن تصویر و نام خود در
برخی رسانهها تعجب کردم.رئیس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد که موضوع پرونده مورد
اشاره ارتباطی به وی ندارد و از آن بیاطالع است.وی خاطر نشان کرد« :محمود سیف» (متهم
مورد اشاره) هیچ نسبتی با من نداشته و وی را نمیشناسم.
ناگفتهای از زندگی طبری به روایت زاکانی
زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به گذشته طبری گفت ::اکبر
طبری در ابتدای انقالب به دلیل فعالیت در گروهک منافقان زندانی شد ،اما بعد از آزادی از
زندان و با سادهانگاری عدهای فرماندار شهرستان نور در مازندران شد و بعدازآن نیز با زبانبازی
و رابطه وارد نهاد قضایی گردید.وی همچنین در مورد قاضی منصوری گفت :چند بار با قاضی
منصوری در دوران مسولیت در قوه قضاییه دیدار داشتم ،او در ظاهر یک انسان تمام انقالبی،
خوشاخالق و متدین بود.وی یادآور شد :با اینوجود قاضی منصوری در پشت این چهره
انقالبی و مومن مآب خود پروندههای فساد اقتصادی را همراهی میکرد.

مدیر منطقه پنج قم خبرداد:

مدیرمنطقهپنجقمازتوسعه10هزارمترمربعیبوستانبزرگآفتابدرسطح
منطقه خبر داد .علیرضا اقبالیان با اشاره به مهمترین اقدامات و برنامههای
منطقه پنج ،اظهار داشت :این منطقه هفت هزار و ۹۰۰هکتار وسعت دارد که
 ۱۳۰۰هکتار از آن مسکونی است و مابقی خارج از محدوده شهری و مختص
صنایعمختلفاست.مدیرمنطقهپنجقمافزود:ازنظرجغرافیاییبلوارپیامبر
اعظم(ص) ،خیابان کلهری ،میدان پلیس و شهید محالتی و بلوار دل آذر
به سمت مسجد مقدس جمکران و محدوده خلیجفارس شامل منطقه ۵
میشود و صنایعی همچون چوب و کفش که در ایران حرف نخست را میزند
در این منطقه قرار دارد .اقبالیان با بیان اینکه توسعه زیرساختهای خدماتی
به صنایع بزرگ در این مناطق یکی از اقدامات مهم شهرداری است ،ابراز کرد:
در این منطقه نمایشگاههای ملی بزرگی برگزارشده و صنعت سنگ و آجر نیز
در این منطقه از خدمات شهری برخوردار هستند .وی با تأکید بر اینکه در
منطقه پنج ۲۴بوستان وجود داشته که بزرگترین آن بوستان آفتاب در منطقه
محروم شهر قائم(عج) با  ۴۰هزار مترمربع وسعت است ،تصریح کرد :این
بوستان درحالتوسعه بوده و اقدامات خوبی در افزایش مساحت  ۱۰هزار
مترمربع به آن شکل میگیرد .مدیر منطقه پنج قم خاطرنشان کرد :در این
بوستان کتابخانه مجهز با همراهی اداره کل کتابخانههای استان و همچنین
چند بخش فرهنگی و ورزشی و بازی افزوده و بوستان چندمنظورهای ویژه
شهروندان طراحی میشود ،در بوستانها بحث نشاط را با سیر مراحل فنی
دنبال میکنیم چراکه برخی از بوستانهای قدیمی داخل بافت وجود داشته
که اگر جای توسعه داشته باشند در دست اقدام قرار میگیرد .اقبالیان عنوان
کرد :بهطورکلی زیباسازی و بهسازی دیگر بوستانها نیز در دست اقدام است
و بوستان آفتاب نیز روند توسعهای پیدا میکند ،در این راستا  ۳هزار مترمربع
در منطقه شهر قائم(عج) ادامه بوستان آفتاب است که سالن چندمنظوره
فوتسال ،بسکتبال ،والیبال ،کشتی و بدنسازی در آن طراحی میشود.

آخرینوضعیتمبتالیانبهکرونادرقم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آخرین وضعیت مبتالیان به کووید ۱۹در قم گفت:
حال 35نفر از بیماران بستری به دلیل بیماری کرونا در قم وخیم است .محمدرضا قدیر اظهار
کرد :طی  ۲۴ساعت گذشته و منتهی به یکم تیرماه  ۳۲نفر با تشخیص احتمالی و مشکوک به
کرونا در اورژانس مراکز درمانی قم پذیرش شدند.وی با بیان اینکه از این تعداد  ۴مورد بستری
جدید در بخش های بیمارستانی صورت گرفت ،یادآور شد ۱۲ :نفر از کل بیمارانی که طی
روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم یادآور شد :در
حال حاضر حدود ۱۲۰نفر بستری مشکوک به کرونا در قم بوده که حال ۳۵نفر آنها وخیم است.

رییس کل دادگستری استانقم گفت :با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی
در سفر اخیر خود به این استان راهاندازی فرودگاه قم را منوط به حل مشکالت
حقوقی دانسته است ،اعالم میکنم که هیچ مانع حقوقی در مسیر احداث
این مجموعه وجود ندارد.
حجتاالسالموالمسلمین علی مظفری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران،
افزود :پروندهای در زمینه نحوه تصرف اراضی در محدوده فرودگاه قم تشکیل
شد که بخشی از آن مربوط به منابع طبیعی و بخشی نیز مربوط به اشخاص
حقیقیبود.
وی با بیان اینک ه تنها مشکل حقوقی قلع بنا و از بین رفتن مستحدثات بود
که حل شد ،اضافه کرد :خسارت اشخاص خصوصی و منابع طبیعی ،مراحل
دیگری دارد که باید جبران شود.
وزیر راه طبق وعده دادهشده طرح تکمیل فرودگاه را شروع کند
وی تاکید کرد :با توجه به اینکه برای ادامه طرح فرودگاه به هیچوجه مشکل
حقوقی وجود ندارد ،امیدواریم وزیر راه و شهرسازی طبق وعده دادهشده
طرح را شروع کند؛ اگر از فردا ساخت فرودگاه شروع شود از نظر دادگستری
هیچمنعیندارد.
مظفری در ادامه با اشاره به ساخت حوزه علمیه توسط یکی از مسئوالن
گفت :با توجه به اینکه تخلفات ساختمانی عنوان حقوقی و قضایی
ندارد ،رسیدگی به این مسائل در صالحیت دادگستری نیست و مربوط به
دستگاههایی است که مجوز ساخت را صادر میکنند.
وی افزود :کمیسیون ماده  ۱۰۰شهرداری از جمله هیاتهایی است که
صالحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و با حضور نمایندگان دستگاههای
مختلفازجملهدادگستریبهتخلفاترسیدگیمیکند.
وی همچنین با اشاره به تخلفاتی در زمینه رعایت دستورالعملهای
بهداشتی مربوط به کرونا در دستگاههای دولتی ،گفت :هیچ مجموعهای
بهاندازه دستگاه قضایی در زمینه تخلفات مربوط به کرونا ورود نکرد ،حتی
موضوعهایی مثل تغسیل و تدفین اموات که هیچ ارتباطی مستقیم و
غیرمستقیمیبهدستگاهقضاندارد،واردشدهایم.
مظفری افزود :دادگستری تاکنون در تمام جلسههای مربوط به ویروس
کرونا حضور داشت و برای پیشگیری از شیوع ویروس نسبت به جلوگیری از
تخلفاتورودکردهاست.
حمایت قضایی و حقوقی از سرمایهگذاری مشروع
وی با تاکید بر حمایت قضایی و حقوقی از سرمایهگذاری مشروع ،گفت:
هر جایی احساس کنیم مجموعهای مشغول تولید است و یا برای پیشرفت
اقتصادی سرمایهگذاری میکند ،تا جایی که این مجموعهها در مسیر قانون
و مشروع حرکت کنند ،بهصورت تمامعیار موردحمایت قرار خواهند گرفت.
وی افزود :اگر عدم پرداخت اقساط منجر به فروش و توقیف کارخانه شود،
اجازه یک روز تعطیلی کارخانه ،بیکار شدن کارگران و تعطیلی خط تولید
نخواهیم داد ،روند جریان تولید در کارخانه باید با همان روال طبیعی ادامه
پیداکند.
مظفری با اشاره به اینکه برخورد با مفاسد درونسازمانی از اولویتهای
دستگاه قضایی قم است ،بیان کرد :هیات رسیدگی به صالحیت قضات
در استان با جدیت پروندههای مربوطه را بررسی میکند و تاکنون مورد
نگرانکننده خاصی در دستگاه قضایی قم وجود نداشته است.
نظارت درست انجام میشد معضلی مثل گوهر ناز به وجود
نمیآمد
ویهمچنینبااشارهبهپروندهشرکتگوهرناز،خاطرنشانکرد:اگرنظارت
درست انجام میشد یقینا معضلی مثل گوهر ناز به وجود نمیآمد؛ بخش
عمدهای از انرژی ما صرف رسیدگی به وظایف سایر دستگاهها میشود.
ط آفرین ایرانیان ،مشهور به «صنایع غذایی
شرکت کیمیای سرخ نشا 
گوهرناز» ،با استفاده از تبلیغات گسترده با معرفی خود بهعنوان سرمایهگذار
و کارآفرین نمونه ،با اغفال بیش از چهار هزار نفر از هموطنان ،وجوه نقدی و

سرمایههای آنها را برای مشارکت در فعالیت اقتصادی دریافت کردهاند.
کمتر از پنج درصد از وجوه نقدی دریافتی در امر بستهبندی و توزیع مواد
غذایی سرمایهگذاری شده و حدود  ۵۰درصد از آن را بابت واریز سودهای
ماهیانه به سرمایهگذاران پرداخت و مابقی صرف خرید منازل و باغ ویالهای
متعدد و همچنین خودروها و موتورسیکلتهای گرانبها و همچنین برای
مسافرتهای خارجی و بذل و بخشش به هیات های مذهبی و افراد نیازمند و
کمیتهامدادهزینهشدهاست.
وی در زمینه گرانی قبر در داخل شهر نیز گفت :آنقدر سرمان شلوغ است
کهبهمسالهگرانیقبرنرسیدیم؛اگرکسینیازداردبهبهشتمعصومهمراجعه
کند که خیلی هم گران نیست.
ورود ساالنه  ۲۵۰هزار پرونده به دستگاه قضایی قم
مظفری در ادامه گفت :دستگاه قضایی قم با اشتغال  ۲۰۰قاضی و ۸۰۰
کارمند و همچنین تعدادی کارمند در شورای حل اختالف با رویکرد رسیدگی
به پروندههای قضایی و ایجاد صلح و سازش فعالیت میکند.
به گفته وی ،ساالنه بهطور میانگین حدود  ۲۵۰هزار پرونده کیفری و
حقوقی به شورای حل اختالف و دادسرای قم وارد میشود.
وی با بیان اینکه در استان قم پرونده رسوبی به معنای خاص نداریم ،گفت:
عمده پروندههای معوق با دستور سال گذشته ریاست قوه قضاییه رسیدگی
شد و پروندههای اندکی از سال  ۹۷تا امسال به دلیل شرایط خاص پرونده و
همچنینحاکمشدنشرایطشیوعویروسکروناباقیماندهاستکهرسیدگی
خواهدشد.
رییس شورای قضایی عالی قم افزود :با وجود اینکه دستگاه قضایی قم از
امکاناتخاصوویژهایبرخوردارنیست،اماعملکردمتوسطبهباالومطلوبی
دارد و سالمترین ،دلسوزترین و شایستهترین نیروهای انسانی در دستگاه
قضاییاستانحضوردارند.
مظفری اضافه کرد :قضات شاغل در دستگاه قضایی قم هم از اطالعات
حوزوی و فقهی کامل و کافی و هم از تحصیالت عالی حوزوی و دانشگاهی
برخوردار هستند و باعث شده در پروندهها بروز و ظهور بهتری داشته باشیم
آرای پرونده ساینا شیمی در دو بخش صادر میشود
وی با اشاره به اینکه کمترین آراء منقوض در سطح کشور مربوط به قم است،
ادامه داد :تعداد پروندههایی که از استان به دیوان عالی کشور ارجاع میشود،
تعداد پروندههایی که رای آنها نقض میشود و برمیگردد نسبت به تعداد
پروندههایی که رای آنها تایید میشود ،کم است.
وی با تاکید بر استقالل در امر قضا ،گفت :حتی یک پرونده در استان قم در
شورای حل اختالف ،دادسرا ،محاکم بدوی یا تجدیدنظر با دخالت غیرقاضی
مربوطه رای صادر نمیشود و این مساله مستند است.
رئیس کل دادگستری استان قم در بخش دیگری ازسخنان خود گفت:
نخستین دادگاه مفاسد اقتصادی با موضوع پرونده ساینا شیمی در قم برگزار
شد که قضات در حال تدوین آرا در دو بخش هستند که به زودی احکام
سنگینیبرای متهمانصادر میشود.
تاکید بر برخورد جدی با جرایم خاص در بعد امنیتی
مظفری با تاکید بر برخورد جدی با جرایم خاص در بعد امنیتی ،افزود :یکی
از اولویتهای دستگاه قضایی استان حساسیت ویژه نسبت به پروندههای
امنیتی است بهویژه پروندههای مربوط به قتل ،نزاع دستهجمعی و تجاوز
میباشد؛ زمانی که جان و مال مردم در خطر باشد ،تمام مراحل پرونده
بهصورت ویژه و فوقالعاده رسیدگی میشود.
وی اضافه کرد :در چند ماه گذشته با وجود نامناسب بودن شرایط اجتماعی
به دلیل شیوع ویروس کرونا ،احکام مربوط به چهار پرونده مواد مخدر و تجاوز
در روز تعیینشده اجرایی شد.
وی با اشاره به جرایم خاص در بعد اقتصادی ،گفت :شعبهویژه رسیدگی به
جرایم اقتصادی و اخالل گران در نظام اقتصادی در قم تشکیلشده و تعیین
مجازات برای متهمان پرونده که یقینا مجازات سنگین تعیین میشود ،هیچ
تخفیفیلحاظنخواهدشد.
رییس کل دادگستری استان قم همچنین با تاکید بر افزایش تعامل با
خبرنگاران ،اطالعرسانی را در حل مسائل اجتماعی و حقوقی موثر دانست.
اجرایی شدن ۳۶برنامه پیشگیری در سال گذشته
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان قم نیز در این
جلسه گفت :معاونت پیشگیری جلسات آموزشی برای بنگاههای امالک،
آموزش بنگاه و کسانی که در ارتباط هستند و تنظیم قرارداد و اقداماتی که
بتواند تنشهای مربوط به مسکن را کنترل نماید و آسیبهای مربوطه را کم
کند،انجامشدهاست.
حجتاالسالموالمسلمین مجید یزدی با اشاره به اقداماتی برای جلوگیری
از گرانفروشی و افزایش قیمت مسکن ،اضافه کرد:آمار پروندههایی که وارد
دادگستریشدهنسبتبهسالهایگذشتهکاهشیافتهاست.
وی در ادامه با اشاره به اجرایی شدن  ۳۶برنامه پیشگیری در سال گذشته،
گفت:استفادهازظرفیتتشکلهایمردمنهاد،آموزش ۳۵۰نفرازروحانیون
برای رسیدگی به اختالفات خانوادگی بهعنوان مصلح و عضویت یک هزار نفر
در قم در سامانه سجام (سامانه جامع اطالعات مردمی) بهعنوان دیده بان و
گزارش تخلفات از برنامههای اجراشده در سطح استان قم میباشد.
به گفته وی ،برگزاری کارگاههای آموزشی برای  ۱۷۲مرکز آموزشوپرورش
برای افزایش مهارت و آموزش ،نصب  ۱۶۰دوربین ثبت تخلف بهویژه در
کمربندی امام علی(ع) ،بلوار مرجعیت و میدان  ۷۲تن و کاهش چشمگیر
تخلفات رانندگی ،به صفر رساندن سرقت تجهیزات زیربنایی آب و فاضالب،
تشکیل دبیرخانه صیانت از منابع آب و پلمب بیش از  ۱۰۰چاه غیرمجاز از
اقداماتی است که برای پیشگیری و کاهش جرایم در استان قم صورت گرفته
است.

ترمآیندهدانشگاهها"مجازی"شد
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد ترم تحصیلی آینده به صورت
مجازی برگزار خواهد شد ،گفت :بازگشایی دانشگاهها به معنی این نیست همه دانشگاهها
از این تاریخ فعالیت خود را آغاز کنند بلکه نوعی مجوز آغاز فعالیت آموزشی این مراکز است.
دکتر علی خاکی صدیق در افتتاحیه مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه خوارزمی با اشاره به
صحبتهای رئیس جمهور در خصوص بازگشایی دانشگاهها گفت :بازگشایی دانشگاهها این
به این معنی نیست که همه دانشگاهها از  ۱۵شهریور مانند ایام قبل کرونا ترم را شروع کنند،
بلکه این یک معیار زمانی است که بر اساس آن دانشگاهها میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند
بنابراین ممکن است برخی دانشگاهها از همین تاریخ بازگشایی شوند و برخی نیز دیرتر فعالیت
خود را آغاز کنند.
نماز آیات در مجلس اقامه شد
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی که قرار است براساس دستور نشست با حضور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شود ،برای اقامه نماز آیات وارد تنفس  ۲۰دقیقهای
شد .محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی عملکرد وزارت جهاد
کشاورزی ،برای اقامه نماز آیات ،تنفس  ۲۰دقیقهای اعالم کرد.خورشید گرفتگی یکم تیرماه
 ۹۹از ساعت  ۹و  ۵دقیقه صبح شروع میشود و تا ساعت  ۱۱و  ۳۸دقیقه در اغلب نقاط کشور
ادامه دارد.
روزانه چند زلزله در کشور رخ میدهد؟
اسماعیل نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه کشور ما کشور پرحادثه ای
است و زلزلههای مهیبی را هر از چندسال تجربه میکند ،گفت :هر روز بین  ۶۰تا  ۷۰زلزله
کوچک و بزرگ داریم و در سال حدود  ۱۰۵زلزله تا  ۴ریشتری در کشور رخ می دهد و هر سال
یک زلزله بین  ۶تا  ۶.۱و هر  ۱۰سال یک زلزله  ۷و باالتر را تجربه میکنیم.
زاهدی به کرونا مبتال شد
نماینده مردم کرمان به کرونا مبتال شد .محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور
در مجلس شورای اسالمی در حال حاضر با تشخیص ابتال به بیماری کرونا در یکی از
بیمارستانهای تهران بستری شد و به این دلیل قادر به شرکت در نشست انتخابات هیأت رئیسه
کمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسنشد.
یکاستاندارهمکروناییشد
سید علی آقازاده استان مرکزی در توئیتر نوشت« :باالخره من هم کرونایی شدم!! دیروز و امروز
شنبه احساس بدن درد و سوزش در سینه به همراه تب داشتم .تست دادم و مثبت شد .البته
در ۱۲۰روز گذشته با حجم باالی ترافیک کاری ،تماس با افراد و بازدیدهای متنوعی که داشتم،
پیش بینی ابتال را می کردم .حداقل ده روز قرنطینه ام .کرونا را جدی بگیریم».

دادستان عمومی و انقالب قم :

۲۲۰۰شاکی پرونده گوهر ناز طرح شکایت کردهاند
دادستان عمومی و انقالب قم گفت :پرونده شرکت گوهر ناز بیش از چهار هزار شاکی از سراسر کشور
دارد که تاکنون  2هزار و  200شاکی با مراجعه به دستگاه قضا در قم طرح شکایت کردهاند.
حجتاالسالم حسن غریب پیش از ظهر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت  :با توجه
به تعداد شکات این پرونده زمان طوالنی برای رسیدگی به آن نیاز است و سایر شکات نیز به دلیل
محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا تاکنون نتوانستهاند به قم مراجعه کنند.
وی گفت :با توجه به اینکه میزان جذب سرمایهای که در شرکت گوهر ناز اتفاق افتاده ،باال بود ،باید
مشخص شود چه میزان از پولهایی که از مردم دریافت کردهاند ،صرف سود و چه میزان صرف خرید
ماشین و امور رفاهی شده است.
وی با تاکید بر دقت در ردیابی مالی ،گفت :یکی از اولویتهای دستگاه قضا ،شناسایی اموال متعلق
به متهم است که توسط کارشناسان اداره اطالعات شناسایی و توقیفشده است و در ادامه باید
مشخص شود وجوه اخذ شده از مردم در چه جاهایی هزینه شده است.
غریب ادامه داد :با توجه به میزان جذب سرمایه و تعداد شاکیان هنوز مدت زیادی از رسیدگی به این
پرونده نگذشته و جا دارد تحقیقات ادامه یابد؛  ۶ماه از شروع پرونده گذشته که برای چنین پرونده ای
زمانطوالنینیست.
وی تاکید کرد :تمام تالش این است که تحقیقات این پرونده به سرعت کامل شود و با کیفرخواست
به دادگاه منتقل شود.
دنبالشناساییاموالمتهمپروژهرضوانهستیم
وی در ادامه به پرونده پروژه رضوان اشاره و بیان کرد :این پرونده مراحل آخر رسیدگی خود را طی می
کند و بیشتر به دنبال شناسایی اموال هستیم و طبق آخرین تحقیقات بیش از  ۵۰۰میلیارد تومان از
پولهایی که در قالب کالهبرداری از مردم اخذ شده مشخص نیست در کجا هزینه شده و متهم نیز هیچ
همکاری با بازپرسان پرونده ندارد.
دادستان قم افزود :شایعه ای بود که متهم در دبی رستورانی دارد و پول های مردم را سرمایه گذاری
کرده است؛ وی در این خصوص اعالم آمادگی کرده مدارک پرونده را در اختیار قرار دهد که اگر بتوانیم
صحت سنجی این موضوع را انجام دهیم اموال قابل توجهی از شکات شناسایی می شود.
مقصرانحادثهبلوارکشاورزشناساییشدند
وی همچنین با اشاره به حادثه میدان کشاورز که منجر به فوت چند شهروند قمی شد ،گفت :پرونده
این حادثه در دستور کار قرار گرفت که علت فرورفتگی و گودالی که ایجاد شد ،چه بود و چه کسی مقصر
بود و همچنین علت فوت همشهریان در این حادثه باید کارشناسی میشد.
وی افزود :نظر کارشناسی مشخص شده و مقصران نیز مشخص شده اند و در آینده که حکم قطعی
شود ،مقصران حادثه نیز اعالم و با قاطعیت و جدییت برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد :موسسههای حقوقی که نسبت به پروندههای حقوقی و قضایی تضمین  ۱۰۰درصد
میدهند ،مثل موسسه حقوقی حصا ،مرتکب تخلف میشوند و به این تخلفات رسیدگی خواهد شد.
دستگیری چهار نفر در حادثه آتش سوزی باغ ساالریه
وی در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با پرونده آتش سوزی باغ ساالریه نیز گفت :چهار نفر در
این خصوص دستگیر شدهاند و اعترافاتی نیز داشته اند اما تحقیقات پرونده ادامه دارد.
وی همچنین به پرونده کالهبرداری به شیوه اشاعه فحشا از طریق فضای مجازی اشاره و بیان کرد:
این پرونده نیز روشی برای کالهبرداری میباشد که توسط تبلیغات در یکی از کانالهای پیامرسان
انجام با معرفی شماره کارتبانکی و سپس اعالم آدرس ،انجامشده است.
غریب اضافه کرد :در این پرونده که بهصورت گروهی و باندی اداره می شود  ،افراد زیادی دستگیر
شدهاند و ممکن است دهها باند دیگر نیز حضور داشته باشند.
وی ادامه داد :متاسفانه عدهای در ازای دریافت پول ،آدرس منزل خانوادههایی که ساکن قم
بودند را در کانالی قرار میدادند و این منازل را مکانی برای اشاعه فساد معرفی میکردند ،درحالیکه
خانوادههای ساکن در این خانهها ،انسانهایی عفیفوباایمانهستند.

