مدیرکلمیراثفرهنگیاستانقم:

تمامبقعههایتاریخیقمثبتملی
شدند
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری قم با اشاره
به ثبت ملی  ۴۰بقعه درفهرست آثار ملی گفت:تمام بقعههای
تاریخی قم که از لحاظ قدمت و معماری واجد شرایط بوده اند ،در
فهرست آثار ملی ثبت شدهاند .حمید یزدانی صنعت گردشگری
و به ویژه توریسم مذهبی را مهمترین عامل موثر در وضعیت
اقتصادی قم دانست و افزود :وجود حرم فاطمه معصومه(س)
،حرم حضرت موسی مبرقع(ع) (فرزند بالفصل امام جواد(ع))،
مسجد مقدس جمکران و بیش از ۱۷۰امامزاده واجب التکریم

روزنامه
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مرثیه «فدک» داغ مردم قم را تازه کرد؛
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم :

بانکهاحقتعطیلیواحدهای
تولیدیراندارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم با اشاره به تشکیل
هیات خبرگان بانکی در این استان ،گفت :بانک های عامل قم
حق صدور اجراییه و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند .مهرداد
غضنفری در سی و پنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت
و بخش خصوصی که در تاالر کرامت استانداری قم برگزار شد،
با اشاره به نقش جلسه های استانی در تصمیم گیری های کالن
استانی،اظهارداشت:درراستایتصمیمگیریجامعدرجلسهها
حضور اعضای اصلی در شورا ضروری است .وی با مهم دانستن

نابودی فضای سبز
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رییس دانشگاه علوم پزشکی قم :

عزا و عروسی
لغو شود

تکرار نشود

مسئوالن دنبال چاره باشند شاید فردا دیرباشد!
رئیس شورای اسالمی شهر قم :
مالکیت مدعی احراز شود حقوق مالکین باید جبران شود
کریمی یکی از وراث باغ فدک :
اولویت ما توافق با شهرداری است

زنگ خطر کرونا مجددا در قم به صدا درآمده است
آمار بستریها در قم  ۲برابر شده است

4

آیت الله اعرافی در دیدار با رئیس کمیسیون عمران مجلس:

بارگرانی مسکن از دوش مردم برداشته شود
4

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمیاستان قم :

برنامههایفرهنگیبهسمتسبک
زندگی جدید سوق داده شود
2

آخرینجزییاتپروندهقاضیمنصوری
8

8

فرماندارقم:

کمبود ماسک درداروخانه ها برطرف شود

فرماندارگفت:مردمبهداروخانهمراجعهمیکنندولیداروخانهها باکمبودماسک
روبهرو هستند و این موضوع باید با مدیریت و توجه مسئوالن برطرف شود .مرتضی
حیدری در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بحران استان که در سالن کرامت
استانداری قم برگزار شد ،با اشاره به شیوع دوباره ویروس کرونا و اهمیت توجه تأمین
ماسک در استان اظهار داشت :اگر موانع برطرف شود قادر به صادرات ماسک به
خارج از استان هستیم .وی افزود :ماسکهای موجود به دو بخش  N95و سه الیه
تقسیممیشودکهدرزمینهماسک N95بهمیزانمصرفاستانتولیدمیشودو 2

فراخوان عمومی( نوبت اول)

فراخوان عمومی مشارکت در ساخت مجموعه تجاری در

بلوک  SW14بلوار پیامبر اعظم(صلی ا...علیه و آله وسلم)

شهرداری قم در نظر دارد با رعایت تشریفات قانونی  ،در بلوک  SW14بلوار پیامبر
اعظم(صلی ا...علیه و آله وسلم) به مساحت  1745/04مترمربع واقع در بلوار
پیامبر اعظم(ص) (حرم – جمکران) حد فاصل بلوار سمیه و بلوار بسیج  ،با سرمایه
گذارذیصالحجهتساختمجموعهتجاریمشارکتنماید.سرمایهگذارانمحترم
می توانند به شرح ذیل نسبت به دریافت و تحویل اسناد اقدام نمایند.
• قیمت عرصه  305،382،000،000 :ریال .
• مبلغ عوارض صدور پروانه بخش تجاری  114،917،892،107 :ریال .
• مهلت و محل دریافت اسناد و کسب اطالعات تکمیلی 99/4/22 :لغایت
 ، 99/5/2حوزه سرمایه گذاری شهرداری مرکز قم ،تلفن . 025-36104352
• مهلت و محل تحویل پاکت پیشنهادها :تا پایان وقت اداری مورخ ، 99/5/5
اداره کل حراست شهرداری مرکز .
• هزینه خرید اسناد :مبلغ  5،000،000ریال واریز به شماره حساب
. 100600160021نزد بانک شهر بنام شهرداری قم .
• مبلغ سپرده شرکت در فراخوان  2 :میلیارد ریال.
• سایر شرایط فراخوان در اسناد و مدارک درج شده است .شرکت کننده پس از
دریافت اسناد و مشخصات مکلف است کلیه اسناد و مدارک را امضاء و به همراه
پیشنهادارائهنماید.
آدرس شهرداری قم  :بلوار امام موسی صدر.تلفن36104000:
وب سایتwww.QOM.ir:

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد:

راهاندازی اتوبوس آموزش و فرهنگ شهروندی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با تأکید بر اهمیت آموزش بر ارتقاء
فرهنگ ترافیک ،گفت :اتوبوس آموزش و فرهنگ شهروندی و با هدف ارتقاء
ایمنی موتورسواران و استفاده از کاله ایمنی راهاندازی شده است .عباس ذاکریان
با اشاره 1به اهمیت و جایگاه آموزش در ارتقاء فرهنگ ترافیکی ،اظهار داشت :یکی
از موضوعات مغفول مانده در حوزه ترافیک مسئله آموزش بوده و این نیاز در شهر
قم بیش از بیش احساس میشود .معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم یکی از
اولویتهای شهرداری قم را توسعه برنامههای آموزشی دانست و تصریح کرد:
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آخریناخطار

آخرین اخطار اعمال مـاده  9الیحه قانونی نحوه خرید و تملک
امالک و اراضی واقع در طرح فاز  5بلوار عماریاسـر

طبق مجوز شماره  98/8/13 – 159814وزارت محترم کشـور
بدینوسیله به مالکین امالک واقع در طرح فاز 5عماریاسر که علیرغم دعوت نامه های قبلی و اطالع رسانی صورت
گرفته ؛ نسبت به واگذاری ملک در مسیر و توافق با شهرداری اقدام ننموده اند ؛ برای آخرین بار اخطار می گردد
تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ این آگهی با مدارک مالکیتی و هویتی به اداره امالک شهرداری منطقه
هفت واقع در خیابان لواسانی نبش کوی  9مراجعه فرماینـد  .در غیر این صورت  ،شهرداری قم برابر مجوز ماده 9
الیحه قانونی نحوه خرید و تملک امالک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی  ،عمرانی و نظامی دولت مصوب
 1358/11/17صادره از وزارت محترم کشور بشماره  98/8/13 –159814و به منظور جلوگیری از تأخیر در
اجرای طرح  ،نسبت به اجرای قانون مبادرت خواهد نمود و به استناد صدور دعوتنامه ها و اخطار قانونی و اطالع
رسانیقبلیکلیهعواقبومسئولیتهایبعدیبعهدهمالکینمیباشد.
-1آقای سید احمد طباطبایی مزرعه نو  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3964/66
 -2آقای حسن منتظر  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3964/119
 -3ورثه مرحوم محمد حسن احمدی فقیه  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3964/121
 -4آقای ابوالفتح الهی نیا  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3964/1/105
 -5خانم ربابه جوادیان  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره4035/10
 -6آقای علی اسماعیلی  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره4035/8
 -7آقای محسن باطنی  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره4035/13
 -8آقای فتح الله شفایی  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3967/6/7
 -9آقای محمد زیادی  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3967/1/8
 -10آقای عبدالله ضابط  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3967/9
 -11آقای ابراهیم گایینی  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره4036
 -12آقای محمدعلی خادمی  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3967/2/3
 -13آقای علی داوطلب علیائی  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3967/7
 -14ورثه مرحوم امامی کوپایی  -مالک ملک به شماره پالک ثبتی شماره3967/8
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اخبار

 شماره 5071ت و سوم 
شنبه -بیستویکم تیر ماه  -1399سال بیس 

هیاهوبرایهیچ

اعالم خبر تدوین برنامه جامع همکاری های ۲۵ساله
ایران و چین ،سبب واکنشهای متفاوتی شد.برخی
مخالفتها با این توافق ،آن گونه بود که حساسیت افکار
حسنبختیاریزاده*
عمومی را در پی آورد و اظهارنظرهای پرشمار ی در فضای
مجازی،ایجادکرد.اکنونمیتواناینپرسشرامطرحکردکهبرنامهجامعهمکاریایران
و چین ،چه محتوایی دارد و آنواکنشهای انتقادی ،چگونه قابل تبیین است؟
-۱ایران و چین به دالیل گوناگون ،مناسبات نزدیکی دارند.برنامه جامع ،اصول و کلیاتی
را برای همکاری های متنوع دوطرف در عرصه های دفاعی ،سیاسی ،نیرو ،انرژی،
فرهنگی ،اقتصادی  ،فناوری و ارتباطات ،براساس نیازهای متقابل دربرمی گیرد.این
برنامه بیش از آنکه به جزییات بپردازد ،نقشه راهی برای همکاری های آینده ترسیم می
کند ،هیچ سازوکار قضایی برای رفع اختالف دربرندارد و اجرای آن به تداوم مناسبات
دوستانه ،بستگی دارد.ایران و چین نیازهای خود را ،،بر اساس توانمندیها و ظرفیتهای
طرف مقابل ،در این برنامه گنجانده اند و تامین نیازهای طرف مقابل را بر اساس توانایی
ها و امکانات خود پذیرفته اند.این برنامه جزییات اجرایی را در حوزه های مختلف به
گفتگوهای آینده پیوند داده است.آشکار است که توافق های مشخص مرتبط با هر
موضوع به همراه جزییات آن ،برای عملیاتی سازی محورهای مندرج در این برنامه ،بر
اساس قوانین ومقررات داخلی دو طرف تدوین خواهد شد و فرایند عادی خود را مانند
سایر موارد مشابه ،پشت سر خواهد گذاشت.
-۲دو واکنش منفی در برابر این برنامه بیش از واکنشهای دیگر ،مورد توجه قرار گرفت.
احمدی نژاد با اشاره ضمنی به این توافق ،آن را خالف مصالح مردم دانست و مدعی شد
این توافق از آنجا که به دوراز چشم ملت منعقد شده است ،بی اعتبار است.اکنون می
توان این پرسش را مطرح کرد که آیا منظور احمدی نژاد آن است که باید همه توافقهای
خارجی ایران ،در مقابل دوربین ها و با حضور خبرنگاران منعقد شود؟ آیا چنین روشی در
دنیا سابقه دارد؟ به عالوه آیا نباید به سازوکارهای قانونی مانند بررسی معاهدات وتوافق
نامه ها در مجلس و انتشار متن آنها برای آگاهی ملت اکتفا کرد؟به عالوه اگر احمدی
نژاد معتقد است همه قراردادها تنها وقتی در مقابل ملت ،منعقد شود دارای اعتبار است،
چرا این روش را درباره صدها توافقی که در زمان ریاستجمهوری اش منعقد شد ،اجرا
نکرد؟ایننکتهراهمبایداضافهکردکهمفیدیازیانباربودنتوافقاتخارجی،بیشازآنکه
بهانعقادآنهادربرابردوربینهابستگیداشتهباشد،بهکارشناسانهبودنآن،وابستهاست.
به عنوان مثال اگر قرارداد تولید خودرو در ونزوئال -که در زمان احمدی نژاد بسته و سبب
زیان هنگفت صنعت خودروسازی ایران شد-با بررسی های کارشناسی و البته با احترام به
نظر کارشناسان  ،همراه شده بود ،زیان صنعت کشور ،افزایش نمی یافت.سرانجام آنکه او
هرچند مدعی است برنامه همکاری ایران و چین ،مخالف منافع ملت است اما نمی تواند
ک ماده و بند و عبارت آن برنامه را به عنوان مستند ادعایش ذکر کند.
حتی ی 
-۳اگرچه احمدی نژاد این توافق را مخالف منافع مردم نامید ،اما رضا پهلوی با طرح این
ادعا که این توافق «ننگین»است و موجب حضور ارتش بیگانه در ایران می شود ،نشان داد
دست باالی دست بسیار است.البته جناب شازده هم به خود زحمت نداد که نشان دهد
کدام ماده و بند این توافق را و به کدام دلیل ،ننگین می داند و یا کدام بخش آن ،سبب
حضور ارتش بیگانه در ایران می شود.
تدوینتوافقهایخارجیبهساعتهاکارکارشناسیومبتنیبرمنافعملینیارمنداست.
البته باید امکان اظهارنظر شهروندان درباره همه موضوعات از جمله توافق های خارجی،
فراهمگردد.امااینکهعدهایبدونبررسیاینتوافقاتوبراساسمنافعشخصی،شعارها
و ادعاهایی را درباره قراردادهای خارجی مطرح کنند ،هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد.
البته اگر منافع ملی ،بیش از منافع شخصی برای آنها مهم باشد.
کارشناسارشددیپلماسیوسازمانهایبینالمللی

مجلسیازدهم
القایحاکمیتدوگانه

بیش از  40روز از آغاز به کار مجلس یازدهم میگذرد.
مجلسی که اکثر نمایندگان آن با شعار رونق اقتصادی و
علیرضاسلطانی*
بهبود معیشت مردم گام در آن گذاشتهاند .فارغ از کم
و کیف برگزاری انتخابات و میزان مشارکت ،تأمل در آثار و پیامدهای نتیجه انتخابات
و فعالیت  40روزه مجلس یازدهم بر اقتصاد ،بازار و معیشت مردم ،دربردارنده نکات
قابلتأملیاست.
نرخ دالر در  3اسفندماه  14500 ،98تومان بود که این نرخ در  7خرداد ( 99شروع
به کار مجلس) به رقم  17هزار تومان افزایش یافت و در  16تیرماه  21هزار و 800
خریدوفروش شد .سکه در  3اسفندماه  5میلیون  760هزار تومان قیمت داشت که این
قیمت در  7خرداد به  7میلیون و  360هزار تومان و در  16تیرماه به  10میلیون تومان
رسید .بر این اساس قیمت دالر در  16تیرماه نسبت به  3اسفندماه  50درصد و نسبت به
 7خرداد 28درصد افزایش داشته است .قیمت سکه نیز در این زمان به ترتیب 43درصد و
 27درصد افزایش را تجربه کرده است .به این موارد افزایش قیمت مسکن و اقالم خوراکی
را اضافه کنید .بهطورقطع منظور نویسنده از ارائه این آمار و دادهها این نیست که مجلس
یازدهم عامل و باعث این افزایش قیمتها است .اما این نکته قابلتوجه است که مجلس
یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که روند افزایش قیمتها وجود داشت .حداقل
انتظار این بود مجلس جدید با توجه به شعار ثبات و آرامش اقتصادی و بهبود معیشت ،با
مواضع و اقدامات اطمینانبخش و اعتماد ساز به اقتصاد و بازار و مردم ،نه باعث توقف روند
افزایشیقیمتهابلکهحداقلازشدتافزایشقیمتهابکاهد.
تأمل در عملکرد  40روزه نمایندگان مجلس یازدهم علیرغم اینکه جلسات علنی و
غیرعلنی متعددی با مقامات اقتصادی کشور برگزار کردند ،بیش از آنکه مبتنی بر یک
حرکت هدفمند ،برنامه محور ،سازنده و اعتماد ساز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور
باشد ،بیشتر یک حرکت هیجانی و سیاسی باهدف مچگیری ،تخریب و تضعیف نهاد
اجرایی کشور بوده که دستاوردی جز نهادینه شدن القای حاکمیت دوگانه و چندگانه و
افزایش و رسمیت یافتن اختالفات سیاسی در سطوح کالن کشور نداشته است.
تصور شود این شرایط برای فعاالن اقتصادی و حتی عامه مردمی که حداقل انتظار
آنها ،نمایان شدن کورسویی از امید و اطمینان در سطح حاکمیت کشور برای رفع
مخاطرات و تهدیدهای اقتصادی است ،چه پیامی دارد؟؟ آیا این شرایط پیامدی غیر از
ناامیدی بیشتر و افزایش بیاعتمادی و درنتیجه تشویق بیشتر به رویآوری به سفتهبازی
و سوداگری حتی برای مردم عامه در پی خواهد داشت؟ نمایندگان مجلس یازدهم کافی
استتأملیدرعملکرد 40روزهخودداشتهباشندوببینندمواضع،سخنرانیها،طرحها،
نامهنگاریها آنها (که نقل محافل است) ،از طرحهای روزانه (مانند تشکیل کمیسیون
سیر و عدس) تا نامهنگاری روسای تازهکار کمیسیونها به رئیس قوه مجریه و همچنین
طرحسؤالواستیضاحرئیسجمهوروحتیطرحاستیضاحهیئترئیسهتازهکارمجلس،
ً
چه تأثیرات منفی در زندگی روزمره مردم در پی دارد؟ معموال تغییر دولتها و مجالس در
همه کشورها ،فرصتی برای برونرفت سریع از بحرانها و چالشها با بهرهگیری از ظرفیت
اعتمادسازی جدید است و نه تداوم و تشدید بحرانها و چالشها.
کارشناسمسائلاقتصادسیاسی

سخنگویوزارتبهداشت:،

جان باختگان کرونا در کشور به  ۱۲هزار و
 ۴۴۷نفر رسید
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۲۵۲هزار و ۷۲۰
نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۱۴۲نفر در  ۲۴ساعت
گذشته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به  ۱۲هزار و  ۴۴۷نفر رسیده است.
سیما سادات الری روز جمعه درباره آخرین آمار ابتالی قطعی به ویروس کرونا و موارد
فوت ناشی از ابتال به این ویروس در کشور بیان کرد :از روزپنجشنبه تا  ۲۰تیر ۱۳۹۹
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۲۶۲بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که هزار و  ۴۵۵نفر از آنها بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۲۵۲هزار و  ۷۲۰نفر رسید .وی ادامه داد :متاسفانه در
طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۴۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۱۲هزار و  ۴۴۷نفر رسید .سخنگوی وزارت بهداشت گفت:
خوشبختانه تاکنون ۲۱۵هزار و ۱۵نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .همچنین ۳۳۱۹نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری
تحت مراقبت قرار دارند .الری اظهار کرد :تا کنون یک میلیون و ۹۲۲هزار و ۵۰۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.معاون وزیر بهداشت اظهار کرد :توصیه
اکید وزارت بهداشت در این شرایط ،پرهیز از سفر و ترددهای غیرضروری به ویژه سفر به
استانهای خراسان رضوی و مازندران است.



روحانیدرنشستکمیتههایستادمقابلهباکرونا:

محدودیتها متناسب با علل شیوع کرونا در هر منطقه اعمال شود

رییس جمهوری در جلسه رؤسای کمیتههای تخصصی ستاد ملی مبارزه با
کرونا گفت :با توجه به اختیاراتی که به استانداران داده شده باید محدودیتها
هوشمندانه و متناسب با علل شیوع در هر منطقه اعمال و اجرا شود.
«حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی» روز پنجشنبه در جلسه رؤسای
کمیتههای تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،کمیته درمان ستاد ملی مبارزه
با کرونا را نیز به بررسی و شناسایی دقیق علل متفاوت شیوع دوباره بیماری در
هر منطقه از کشور موظف کرد و گفت :با توجه به اختیاراتی که به استانداران
داده شده باید محدودیتها هوشمندانه و متناسب با علل شیوع در هر منطقه
اعمال و اجرا شود.

وی با اشاره به جایگاه ایران از لحاظ میزان شدت آلودگی در اوایل شیوع کرونا،
اظهار داشت :خوشبختانه با سیاستگذاری و اجرای دقیق و عملی برنامههای
طراحی شده و انسجام بخشی و هماهنگ سازی تمام بخشها و دستگاههای
کشور و تالش بی وقفه و افتخار آمیز کادر درمانی توانستیم موج اول شیوع کرونا را
در مراکز استان ها مهار کنیم و در اردیبهشت و خرداد ماه به آرامش نسبی برسیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه در ماههای گذشته به سرعت توانستیم در میان
کشورهای جهان به لحاظ میزان ابتال و آمار قربانیان به رده های پایین برسیم،
گفت :اقدامات و برنامهریزی ما در این زمینه موجب تحسین سازمان بهداشت
جهانی شد و بسیاری از کشورهای جهان خواستار استفاده از تجارب ایران در
اینمقابلهبابیماریکروناشدند،امامهمترینعاملاینموفقیتبزرگ،همراهی
و همکاری مردم در اجرای کامل دستورالعمل ها بود.
روحانی با اشاره به شرایط دو هفته اخیر و انتقاد از جدی نگرفتن محدودیت ها
ودستورالعملهاازسویمردمبویژهدرگردهمآییهایدوستانهومحافلگوناگون
بویژه عروسی ها و عزاها ،آن را عامل اصلی و مهم در شیوع دوباره در هفته های
اخیر خواند و خاطرنشان کرد :در این موج جدید دو خطر بزرگ فرسودگی و
خستگی کادر درمان کشور و باال رفتن تعداد بستری ها در بیمارستان ها و بخش
های ویژه و تکمیل بخش بزرگی از ظرفیت پذیرش بیمارستانی است که نباید
اجازه بدهیم این وضع ادامه یابد.
وی به برخی گزارشها مبنی بر افزایش ابتالی تعدادی از پرستاران و پزشکان
به کرونا در نقاط مختلف کشور اشاره و با تاکید بر ضرورت جلوگیری از این روند،
گفت :کمیته اجتماعی -امنیتی ستاد مبارزه با کرونا باید برنامه هایی را برای
ممانعتازبرگزاریتجمعاتومحافلگوناگون،بهعنواناصلیترینعاملشیوع
بیماری با دقت اجرا کند.
روحانی همچنین با اشاره به تجربه موفق برگزاری مراسم شب های قدر در ماه
مبارک رمضان ،کمیته های اجتماعی  -امنیتی و درمان را موظف کرد با رایزنی و
مشورتدستگاههایمرتبطدستورالعملهایدقیقوشفافبرایبرگزاریمراسم
عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در ماه محرم را طراحی و
تدوین کرده و برای تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کنند.

سرلشکرباقری:

پاسخ ما به یاوهگوییهای آمریکا ادامه دارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت  :مردم و
کشورهایمنطقهازحضورآمریکااستقبالنمیکنند
و پاسخ ما به یاوهگوییهای آمریکا ادامه دارد.
سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح در سفر به سوریه با «علی ایوب» وزیر
دفاع این کشور دیدار و طرفین در زمینه گسترش
همکاریهاینظامیتوافقنامهامضاکردند.
بر اساس این گزارش ،توافقنامه همکاری ایران و
سوریه بر گسترش همکاریهای نظامی و امنیتی در
زمین ه فعالیت نیروهای مسلح و ادامه هماهنگیها
تأکیددارد.
در گفتگوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با وزیر
دفاع سوریه دو طرف اوضاع سوریه را مورد بررسی
قرار دادند و برضرورت خروج نیروهای بیگانهای که به
صورت غیرقانونی وارد این کشور شدند تاکید کردند.
سرلشکر باقری در این دیدار با تاکید بر اینکه

سامانههای پدافند هوایی سوریه را در راستای تحکیم
همکاریهای نظامی میان دو کشور ،تقویت خواهیم
کرد ،گفت:ترکیه کمی در اجرای تعهدات خود در
قبال تفاهمات صورت گرفته در آستانه مبنی بر خارج
کردن گروههای تروریستی از سوریه تأخیر داشته
است.
وی افزود :ترکیه باید بداند که حل مشکالت امنیتی
کشور از طریق مذاکره و ایجاد تفاهم با طرف سوری
و نه از طریق حضور نظامی در خاک سوریه صورت
میپذیرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین تأکید
کرد  :مردم و کشورهای منطقه از حضور آمریکا
استقبال نمیکنند و پاسخ ما به یاوهگوییهای آمریکا
ادامه دارد.
سرلشکرباقریدرپایانتاکیدکرد:توافقامضاشده
اراده ما را برای همکاری مشترک در زمینه مقابله با

فشارهایآمریکاباالمیبرد.
علی ایوب در این دیدار با بیان اینکه اگر دولت آمریکا
میتوانست ایران ،سوریه و محور مقاومت را به زانو در
بیاورد ،یک لحظه هم درنگ نمیکرد ،گفت :هر چه
هزینه پایداری باالتر برود با این حال ،کمتر از هزینه
تسلیمشدناست.
وی همچنین در ارتباط با تحریم آمریکا علیه سوریه
موسوم به «سزار» گفت :قانون سزار با سوریها
میجنگددر[تهیه]خوراک،دارووغذایکودکانشان.
تالشمیکنیمباتبعاتاینقانونمقابلهکنیم.
وزیر دفاع سوریه افزود :اسرائیل شریک قوی آمریکا
در جنگ علیه سوریه است .گروههای تروریستی
بخشیازتجاوزاتاسرائیلیهاهستند.
وی تأکید کرد :ارتش سوریه که از سال ۲۰۱۱
ایستادگی کرده و ساختار سوریه را حفظ کرده است
و بدون شک پیروز خواهد شد.

آیتالله سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم :

دستگاه قضایی با دستهای ناپاک و مفسدان اقتصادی برخورد کند

امامجمعهقمگفت:بخشمهمیازمشکالتو موانعداخلیکشوربهبیتدبیریها
و سوء مدیریت عدهای برمیگردد که در این زمینه برخورد دستگاه قضایی با
دستهای ناپاک و مفسدان مهم و تأثیرگذار است.
آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم در مصالی
قدس ،اضافه کرد :بخشی از مشکالت معیشتی و تورم کشور به عوامل داخلی
بازمیگردد که دراینبین بیتدبیریها و وجود دستهای ناپاک نقش بسزایی دارد.
وی افزود :از مسئوالن و مردم میخواهیم دستهای ناپاک را معرفی کنند و از
دستگاهقضاییهمانتظارمیروددستاینافرادراازعرصهمدیریتیکشورقطعکند.
وی یادآور شد :با جهش تولید و افزایش حجم صادرات مشکل اشتغال و بیکاری در
کشور حل میشود.
سعیدی خاطرنشان کرد :بیکاری یکی از ۵آسیب اصلی و عمده در کشور ما است و
این معضل عامل اصلی فساد ،اعتیاد و کاهش نرخ ازدواج میباشد.
ویاظهارداشت:تحققجهشتولیدبرکاتبسیارزیادیداردکهمیتواندمشکالت
اصلی کشور را سامان ببخشد.
ویهمچنینبااشارهبههتکحرمتآیتاللهسیستانیازمراجعتقلیدجهاناسالم
توسط یکی از رسانههای سعودی اظهار داشت :این بیاحترامی بعد آن صورت گرفت
که این مرجع بزرگ جهان اسالم با هدایتهای خود طرحهای آمریکایی و سعودی را
در منطقه بیاثر کرد.

سعیدی ادامه داد :جسارت به هرکدام از مراجع تقلید ،توهین و جسارت به تمام
شیعیان در سراسر جهان است.
توهین روزنامه سعودی الشرق االوسط به حضرت آیتالله سیستانی موج خشم
و نفرت کاربران شبکههای مجازی را برانگیخت؛ این روزنامه با انتشار کاریکاتور
توهینآمیز از آیتالله سیستانی در شماره  ۱۵۱۹۳در باالی صفحه  ۱۳مرتکب این
اهانت شد که البته برخالف قانون آزادی نشر است و توهینی آشکار به بزرگان دینی و
حاکمیت عراق به شمار میرود.
هتک حرمت به آیتالله سیستانی در حالی صورت میگیرد که پیروزی بر گروه
تروریستی داعش به برکت فتوای جهاد کفایی بود که ایشان صادر و تمام ملت عراق
از آن تبعیت کرد و با وحدت پیروزی بزرگی برای عراق ،منطقه و همه جهان تحقق
بخشیدند.
ویدرادامهگفت:شوراینگهبانچشمبیناینظاموسدمحکمیدربرابرانحرافها
و تالش عدهای برای نفوذ به بدنه نظام اسالمی در  ۴دهه گذشته بوده است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) بیان داشت :شورای نگهبان با
حساسیتهایی که به خرج داده همیشه خاری در چشم مستکبران و منحرفان بوده
است.
سعیدیدرپایانبیانداشت:خاکریزنخستبرایمقابلهباهجمههایدشمناندر
مساله فرهنگ عفاف و حجاب ،اهمیت دادن به بنیان خانواده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ترور بزدالنه سردار سلیمانی نقض آشکار منشور ملل بود
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی
توییتری با بزدالنه خواندن ترور سردار سلیمانی توسط
آمریکا ،گفت که ایران این جنایت را نه فراموش میکند
و نه میبخشد.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران پنجشنبهشب در پیامی
توییتری نوشت :ترور بزدالنه سردار سلیمانی ،قهرمان
مبارزه با تروریسم منطقه ما« ،قتلی خودسرانه» و نقض
آشکارمنشورمللبود.
وی افزود :ایاالت متحده مسئول این اقدام جنایتبار
است و با حمله لفظی به سازمان ملل نمیتواند این
مسئله را سفیدنمایی (ماستمالی) کند .نه فراموش
میکنیمونهمیبخشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در این حالی توییت
را منتشر کرد که چهل و چهارمین نشست شورای

حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه که در
ژنو برگزار شد ،به صحنه محکومیت اقدامات فراقانونی
و خودسرانه دولتها ،از جمله به شهادت رساندن
سردارقاسمسلیمانیفرماندهشهیدنیرویقدسسپاه
پاسدارانانقالباسالمیتوسطرژیمآمریکاتبدیلشد.
گزارشگر سازمان ملل متحد در امور اعدامهای خارج
از روال قانونی در ابتدای نشست با ایراد سخنانی یادآور
شد؛ سردار (شهید) سلیمانی یک مسئول بلندپایه
دولتی در یک کشور دارای حاکمیت است که مورد
هدف ارتش آمریکا قرار گرفت.
اگنس کاالمارد با بیان اینکه ایاالت متحده آمریکا
نتوانسته اسناد و شواهدی محکم درباره ضرورت
حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی ارائه کند نتیجه
گرفت که ترور فرمانده سپاه قدس اقدامی خودسرانه،
غیرقانونی و نقض حقوق بشر بوده است.

در همین پیوند سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد
دفتر سازمان ملل متحد در ژنو هم هشدار داد که آمریکا
و کشوری که پهپاد مورد استفاده در عملیات ترور سردار
سلیمانیرامیزبانیکردهبایدپاسخگوباشند.
«اسماعیلبقاییهامانه»خاطرنشانکرد،ترورسردار
سلیمانی اقدامی غیرقانونی و جنایت بزرگی است که
صلح و امنیت جهان را به خطر انداخته است.
وی یادآور شد که این اقدام نه تنها نقض قوانین بین
الملل و منشور ملل متحد ،بلکه نقض قوانین حقوق
بشری است و گزارش گزارشگر سازمان ملل در رابطه با
ترور فرمانده نیروی قدس ایران ،قابل چالش نیست .
نمایندگان سایر کشورهای حاضر در این نشست از
جمله افغانستان ،لیبی ،استرالیا ،سوریه ،عراق و کوبا
نیز اقدامات یکجانبه ،خودسرانه و خارج از روال قانونی
را محکوم کردند.

مسئولدفترسیاسیحوزههایعلمیه:

 ۲۰هزار طلبه جهادی در عرصه مبارزه با کرونا فعالیت میکنند

مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزههای علمیه کشور گفت :بر اساس آخرین آمار
 ۲۰هزار طلبه جهادی خواهر و برادر کشور وارد میدان مبارزه با کرونا شده و به هموطنان
کشور خدمات ارائه می کنند.
حجتاالسالموالمسلمین محمدحسن زمانی چهارشنبهشب در یکصد و نودمین
جلسه شورای فرهنگ عمومی قم اظهار داشت :به دنبال شیوع کرونا ستاد مدیریت
بحران حوزه متشکل از هفت نهاد حوزوی اعم از مرکز مدیریت حوزههای علمیه برادران
و خواهران ،جامعه الزهرا (س) ،جامعه المصطفی (ص) ،دفتر تبلیغات اسالمی ،سازمان
تبلیغات اسالمی و مرکز خدمات حوزههای علمیه فعالیت خود را آغاز کرد.
وی بابیان اینکه ستاد بحران حوزه در تمامی استانها و شهرستانهای کشور

تشکیلشده است ،افزود :در قم به دلیل اینکه بیشترین ظرفیت حوزوی را داشتیم
از روزهای نخست بحران اعالم آمادگی کردیم و انواع خدماتی که حوزویان و طلبهها
میتوانندانجامدهندبراساستنوعکاریکمیتههایتخصصیتقسیمبندیشد.
وی افزود ۱۰ :کمیته تخصصی شکل گرفت و یک هزار و  ۲۰۰طلبه نیز در آنها تقسیم
شدند .زمانی با اشاره به عناوین برخی از این کمیتهها کمیته بینالملل را ازجمله آن
دانست و گفت :این کمیته نامههایی را به شخصیتهای برجسته شیعه و امت اسالمی،
ادیان و مراکز بینالمللی ارسال کرده است.
ت افزود:
وی بابیان اینکه کمیته صدور فتوا نیز در دفتر رهبر معظم انقالب مستقر اس 
کمیته رسانه و تبلیغ نیز شامل همه رسانههای حوزوی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمیاستان قم :

برنامههایفرهنگیبهسمتسبکزندگی
جدید سوق داده شود

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانقمتغییرسبکزندگیباتوجهبهشرایطجدید
کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت :مردم را باید با این سبک زندگی جدید آشنا کرده و
برنامههایمختلففرهنگیرابایدبهسمتسبکزندگیجدیدببریم.
سیدموسی حسینیکاشانی در یکصدو نودمین جلسه شورای فرهنگ عمومی
استان در تاالر شهید آوینی ادارهکلارشاد ،با اشاره به پیشروی ویروس کرونا در کشور
اظهار داشت :در راستای فرهنگسازی برای ترغیب مردم برای مقابله با این ویروس،
برنامههایمختلففرهنگیدردستورکارداریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی استان قم بیان کرد :با توجه به شرایط جدید کشور
و شیوع این بیماری باید تغییر رویکردی در برنامهریزیها دنبال کنیم ،در این رابطه
باید به معاونت بهداشت کمک کنیم تا کمترین مشکل را در مواجهه با ویروس کرونا
داشته باشیم .حسینیکاشانی از ارسال برنامههای متنوع فرهنگی از سوی ارگانها
و دستگاههای اجرایی در دوران کرونا به این ادارهکل خبر داد و گفت :شهرداری،
ورزش و جوانان ،اوقاف و امور خیریه و کانونهای فرهنگی هنری مساجد جزو ارگانها
و نهادهایی بودند که برنامههای متنوع خود را در راستای مقابله با بیماری کرونا برای ما
ارسال کردهاند .وی بیان کرد :نمره قابلقبول استان قم در مقابله با بیماری کرونا به
سبب همراهی مردم و نیروهای جهادی بوده اما درصورتیکه رعایتنکردن پروتکلهای
ً
بهداشتی و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ممکن است مجددا بهروزهای پیک بیماری
برگردیم .حسینیکاشانی با تأکید بر تغییر رویکرد برنامههای فرهنگی در استان گفت:
برگزاری دورههای آموزشی ،کمپینهای فرهنگی و اجتماعی ،برگزاری منبر مجازی،
نشریهها و ویژهها برای فضای مجازی ،ترویج فرهنگ کتابخوانی ،تولید و انتشار
آثار هنری ،برگزاری نشستهای علمی و فرهنگی بهصورت ویدئوکنفرانس و انجام
مشاورههای تلفنی و مجازی جزو  17برنامه پیشنهادی هستند که بهصورت مجازی
قیدشده که انجام شوند .مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمیاستان قم تغییر سبک زندگی
با توجه به شرایط جدید کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود :مردم را باید با این سبک
زندگی جدید آشنا کرده و برنامههای مختلف فرهنگی را باید به سمت سبک زندگی
جدید ببریم و متناسب با این سبک زندگی برنامههایی را تدوین و اجرا کنیم.
حسینیکاشانی خاطرنشان کرد :زدن ماسک ،شستن دست و رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی  3دستورالعملی بوده که باید دستگاههای مختلف کمک کنند تا این
شیوهنامهها را برای اجرا و تبلیغ در اختیار دستگاههای فرهنگی و رسانهای قرار دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم :

بانکهاحقتعطیلیواحدهایتولیدیراندارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم با اشاره به تشکیل هیات خبرگان بانکی
در این استان ،گفت :بانک های عامل قم حق صدور اجراییه و تعطیلی واحدهای
تولیدی را ندارند.
مهرداد غضنفری در سی و پنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش
خصوصی که در تاالر کرامت استانداری قم برگزار شد ،با اشاره به نقش جلسه های
استانی در تصمیم گیری های کالن استانی ،اظهار داشت :در راستای تصمیم گیری
جامع در جلسه ها حضور اعضای اصلی در شورا ضروری است.
وی بامهمدانستننقشآفرینیتمامبانکهاوموسسههایمالیواعتباریدرعرصه
گردشگری،اضافهکرد:یکسانسازیفرآیندهاوتسهیلدرسازوکارتسهیالتاعطایی
به واحدهای تولیدی ضروری است.
غضنفری گفت :کارکردها و نقش بانک گردشگری به عنوان یک بانک تخصصی در
حوزه گردشگری در استان مشخص ،و گزارشی از فعالیت های این بانک و تسهیالت
پرداختی در حوزه گردشگری نیز ارائه شود .وی با تاکید بر اهمیت ارائه طرح پیشنهادی
برای تسهیالت ویژه واحدهای گردشگری در تامین سرمایه در گردش ،ادامه داد :در
خصوصکمکبهواحدهایتولیدیبایدبهمصوبههایکارگروههااستنادشودوهرگونه
اقدامی که منجر به اختالل در فرآیند واحد تولیدی شود غیر قابل قبول است .معاون
استاندار قم با اشاره به اینکه بخش عمدهای از واحدهای تولید راکد بر اساس بدهی
های بانکی در گذشته است ،یادآور شد :طبق مصوبه های کارگروه های استانی که
مراحل قانونی الزم را نیز طی کرده است ،بانک های عامل حق صدور اجرایی و تعطیلی
واحدهای تولیدی را ندارند .غضنفری از تشکیل هیات خبرگان بانکی در استان با
دستور رئیس بانک مرکزی کشور خبر داد و خاطر نشان کرد :اعضای این هیات می
توانند با کارشناسی و ارائه دیدگاه های تخصصی در حوزه اقدام های بانکی ،نقش
مهمی در تصویب دستورالعمل های مناسب برای حل مشکل های واحدهای تولیدی
ایفاکنند.دراینجلسهپیرامونمباحثگردشگری،امورمالیاتی،اموربیمهای،مسائل
بانکی ،عوارض شهرداری و مسائل زیرساختی آب ،برق و گاز بحث و تبادل نظر شد.
معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریقم:

اولویت اصلی طرح های عمرانی
ایمنی و کیفیت است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ضمن تاکید بر اهمیت ایمنی
درطرحهای عمرانی گفت :ایمنی و کیفیت اولویت اصلی اجرای این طرحها در استان
میباشد.
قم محسن بهشتی در جلسه شورای فنی استان که در تاالر کرامت استانداری قم
برگزار شد ،با اشاره به اهمیت نظارت بر طرح های عمرانی در استان ،اظهار داشت:
طرح های عمرانی در استان باید با کیفیت و به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
وی با بیان اهمیت ایمنی طرحها و عمرانی ،اضافه کرد :امنیت ساکنان در این امکان
و به ویژه در فضاهای آموزشی از موارد و فاکتورهای مهم در نظارت بر اجرای این طرح
ها به شمار میآید .بهشتی همچنین طرح اتصال  ۷۵متری عمار یاسر به آزاد راه قم-
کاشان را نیز مورد توجه قرار داد و گفت :اعتبار اجرای این طرح بالغ بر هزار و ۶۰۰
میلیارد ریال است که برای اجرای تقاطع و تملک در محدوده طرح نیاز است و در این
راستا استفاده از منابع ملی کارگشا خواهد بود.
ویهمچنینباتاکیدبرمحدودیتبودجههایعمرانیدرسطحکشورواستان،ادامه
داد :در تخصیص بودجه به طرح های عمرانی در دستگاه های اجرایی استفاده بهینه
و بهره وری اصلی مهم است که باید مدیران استان از تمام ظرفیت ها برای عملیاتی
ساختن و تکمیل طرح های خود استفاده کنند.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش ضوابط و بخشنامه های ابالغی جدید در حوزه نظام
فنی و اجرایی ،گزارش اقدامات کار گروه های پیمان و ضوابط فنی ،نظارت و مصالح و
تجهیزات ساختمان ذیل شورای فنی استان بیان شد.
فرماندار قم :

کمبودماسکدرداروخانهها
برطرف شود

فرماندار گفت :مردم به داروخانه مراجعه میکنند ولی داروخانهها با کمبود ماسک
روبهرو هستند و این موضوع باید با مدیریت و توجه مسئوالن برطرف شود.
مرتضی حیدری در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بحران استان که در سالن کرامت
استانداری قم برگزار شد ،با اشاره به شیوع دوباره ویروس کرونا و اهمیت توجه تأمین
ماسک در استان اظهار داشت :اگر موانع برطرف شود قادر به صادرات ماسک به خارج
ازاستانهستیم.
وی افزود :ماسکهای موجود به دو بخش N95و سه الیه تقسیم میشود که در زمینه
ماسک N95به میزان مصرف استان تولید میشود و مازاد بر نیاز به استانهای موردنیاز
ارسال و فروخته میشود .فرماندار قم با بیان اینکه در زمینه ماسک  3الیه از یک ماه
گذشته پیشبینی امروز را میکردیم و در زمینه قیمت و مجوز و همچنین مواد اولیه
اقدامات الزم مدنظر بود که مشکل مواد اولیه برطرف شده است ،تصریح کرد :با توجه
به شیوع کرونا واحدهای تولیدی که در زمینه تولید ماسک فعالیت میکنند ،مشکالت
اولیه دارند و در این زمینه باید اهتمام الزم وجود داشته باشد .وی با اشاره به لزوم رفع
مشکالت تولیدکنندگان ماسک در استان گفت :مشکل اصلی این بوده که هنگامیکه
از قیمت گفته میشود گره کور وجود دارد ،چون تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت باالتر
میخرد و ما تحمیل میکنیم که با قیمت قبل بفروشد که این موضوع سبب تعارض
میشود.حیدریبابیاناینکه 13واحدتولیدیدراستاندرحالتولیدماسکهستند،
ادامه داد :باید برای هرکدام سهمیهای مشخص شود تا از تولید خود به استان بدهند و
پاسخگویتقاضایمردمقمباشند.

سالمت 3
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7نوع لوبیا با ارزش غذایی باال؛

حبوباتی که میتوانند جایگزین گوشت شوند

افراد اغلب تصور میکنند کسانی که تمایلی به مصرف محصوالت حیوانی
ندارند ،حجم زیادی از پروتئین موردنیاز برای بدن را از دست میدهند اما این
ً
باور کامال غلط است زیرا پروتئینهای گیاهی جایگزین کاملی برای گوشت
بوده و افراد میتوانند با مصرف انواع لوبیا ،اسیدهای آمینه ضروری بدن را
تأمینکنند.
در کنار چربیها و کربوهیدراتها ،پروتئین یکی از مواد مغذی مورد نیاز برای
زندگی است .پروتئینها ساختمان اصلی بدن شما هستند که برای ساختن
ماهیچهها ،تاندونها ،اندامها و پوست و همچنین آنزیمها ،هورمونها،
انتقالدهندههای عصبی و مولکولهای مختلف ریز مورد استفاده قرار
میگیرند.
بدن انسان به 20اسیدآمینه مختلف احتیاج دارد که 11مورد آنها غیرضروری
بوده و توسط بدن تولید میشوند اما اسیدهای آمینه ضروری باید از طریق مواد
غذایی به بدن وارد شود .پروتئینهای حیوانی مانند گوشت ،مرغ ،تخممرغ
و شیر پروتئینهای کاملی هستند ،به این معنی که آنها تمام اسیدهای آمینه
ضروری موردنیاز بدن را تأمین کرده و دارای باالترین کیفیت پروتئین هستند.
از طرف دیگر ،مطالعه انجا م گرفته در سال  2019که در مجله پزشکی
 JAMAمنتشر شده ،نشان داد که مصرف گوشت قرمز با افزایش خطر ابتال به
بیماریهای قلبی ،سکته مغزی و مرگ زودرس مرتبط است و در مقابل خوردن
پروتئینهای گیاهی درصد مرگو میر را کاهش میدهد.
آیا خوردن پروتئین در هر وعده غذایی ضروری است؟
بله.خوردنپروتئینبههمراههروعدهغذاییمیتواندباعثرضایتشماپس
از غذا خوردن و مهمتر از آن ،رشد مؤثر ماهیچهها شود؛ بنابراین بهتر است که
میزان مصرف پروتئین را بهطور مساوی در هر وعده غذایی تقسیم کنید؛ البته
مقدار مناسب پروتئین برای هر فرد به عوامل مختلفی ازجمله میزان فعالیت،
سن ،حجم عضالت ،اهداف بدنی و وضعیت فعلی سالمتی بستگی دارد اما
هر فرد بهطور معمول روزانه به  0.8گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
خود احتیاج دارد.
 7نوع لوبیا برای تأمین پروتئین بدن
غذاهای مناسب گیاهی میتواند منبع کامل پروتئین و سایر مواد مغذی
باشند که اغلب کالری کمتری نسبت به محصوالت حیوانی دارند اما در بین
محصوالت گیاهی ،لوبیاها حاوی پروتئین کاملی هستند ،به این معنی که آنها
هر 9اسیدآمینه ضروری مورد نیاز بدن را تأمین میکنند .در زیر به معرفی ارزش
غذایی و خواص انواع لوبیاها میپردازیم:
 -1نخود
ً
یکپیمانهنخودآبگوشتی(یالوبیایگاربانزو)پختهشدهحاویحدودا:
انرژی 269 :کالری
پروتئین 7:گرم

فیبر 12.5:گرم
آهن 4.8:میلیگرم
منگنز 48:گرم
مس 15.5 :گرم
استفاده منظم از نخود در رژیم غذایی میتواند به کاهش خطر ابتال به برخی
سرطانها مانند سرطان روده بزرگ ،ریه و پستان ،کاهش وزن ،جلوگیری از
افزایش سریع قند خون ،کمک به گوارش ،محافظت از بیماریهای قلبی،
بهبود خواب و تقویت حافظه کمک کند.
-2لوبیاچشمبلبلی
ً
یکپیمانهلوبیاچشمبلبلیپخت هشدهحاویحدودا:
انرژی 130.5 :کالری
پروتئین 5.7:گرم
فیبر 7.3:گرم
آهن 5:میلیگرم
کلسیم182.7:میلیگرم
منیزیم74:میلیگرم
فسفر 76.9:میلیگرم
سدیم 4:میلیگرم
پتاسیم287:میلیگرم
ایرانیها لوبیا چشمبلبلی را با برنج و با نام دمپختک درست میکنند .این غذا
از دو منبع سرشار از پروتئین (غالت و لوبیا) تهیه میشود .این نوع لوبیا به دلیل
کمچرب و کمکالری بودن برای کاهش وزن بسیار مفید است .کنترل کلسترول
خون ،تنظیم قند خون ،درمان دردهای قلبی و عروقی ،حفظ سالمت پوست و
تقویت رشد مو از دیگر خواص لوبیا چشم بلبلی است.
 -3لوبیا قرمز
ً
یک پیمانه لوبیا قرمز پخت ه شده حاوی حدودا:
انرژی 225 :کالری
پروتئین 13:گرم
فیبر 13.6:گرم
سدیم 1.8:میلیگرم
آهن 3.9:میلیگرم
کلسیم62:میلیگرم
فسفر 244.3:میلیگرم
پتاسیم716.9:میلیگرم
مصرف این ماده غذایی بهترین راه برای تأمین پروتئین مورد نیاز بدن است.
لوبیا قرمز فاقد چربی بوده و سطح کلسترول خون را کاهش میدهد .عالوه
بر این ،لوبیای قرمز باعث کاهش فشارخون ،رفع یبوست ،تقویت قلب و رفع

ازتیروئیدتاافسردگی

چرا بیدلیل چاق میشویم؟

چاقی همیشه به معنای پرخوری نیست .خیلی اوقات اتفاقاتی در بدن ما
میافتد که در نهایت چاقمان میکند .دالیل پنهانی که تا آنها را نشناسیم،
نمیتوانیم علت چاق شدنمان را حدس بزنیم.
احتماال برای خیلی از ما پیش آماده باشد که بدون افزایش خورد و خوراک
وزنمانروبهافزایشباشد.چاقیهمیشهبهمعنایپرخورینیست.یعنیدقیقا
وقتی از روی خوشی و تفریح بیشتر غذا میخوریم و چاق میشویم .خیلی
اوقات اتفاقاتی در بدن ما میافتد که در نهایت چاقمان میکند .دالیل پنهانی
که تا آنها را نشناسیم ،نمیتوانیم علت چاق شدنمان را حدس بزنیم.
تیروئید
تیروئید داشتن به این معناست که غده تیروئید شما به اندازه کافی هورمون
تیروئید تولید نمیکند و در نتیجه متابولیسم بدن شما کند میشود و میتواند
منجر به افزایش وزن شود .این بیماری معموال با قرصهای جایگزین هورمون
روزانهتحتعنوانلووتیروکسیندرمانمیشود.
دیابت
افزایش وزن یک عارضه جانبی مشترک برای افرادی است که برای دیابت خود
انسولین مصرف میکنند .انسولین به کنترل سطح قند خون کمک میکند و
برخی از افراد مبتال به دیابت در عین حال ممکن است برای جلوگیری از افت
قند خون ،بیش از حد الزم غذا بخورند .خوردن منظم تنقالت میانوعدهای که

کالری مصرفی شما را باال میبرد ،میتواند به افزایش وزن منجر شود.
باال رفتن سن شما
افراد با باالتر رفتن سنشان شروع به از دست دادن عضالت میکنند.
ماهیچههایککالریسوزحرفهایهستند.اگربدنشماتودهعضالنیخودش
را از دست بدهد ،به این معنا است که کالری کمتری میسوزاند.
اگرمثلهمیشهغذامیخوریدومینوشیدوازنظرجسمیکمترفعالهستید
هم میتوانید دچار اضافه وزن شوید .برای کاهش از دست دادن عضالت ،باید
فعالیت خودتان را حفظ کنید و تمرینات منظم تقویت عضله را جدی بگیرید.
اگر به همان مقدار همیشه غذا می خورید و می نوشید و از نظر جسمی
کمتری فعال هستید  ،این می تواند منجر به افزایش وزن شود .برای کاهش
ریزش عضالت  ،باید فعال بمانید و سعی کنید تمرینات منظم تقویت عضله را
انجامدهید.
استرس
افراد به استرس ،اضطراب و افسردگی پاسخ متفاوتی میدهند .برخی وزن
کم میکنند ،در حالی که بعضی دیگر در مقابل افسردگی به غذا روی میآورند
و یک دایره منفی را شکل میدهند .افزایش وزن ناشی از افسردگی ،شما را
افسردهتر و در نهایت موجب افزایش بیشتر وزن شما میشود .در این مواقع
حمام کنید ،برای پیادهروی بیرون بروید و ورزش را جدیتر بگیرید.
خستگی
برخیازمطالعاتنشاندادهاندکهافرادیکهکمترمیخوابنداحتمالاضافه
وزنشان بیشتر از بقیه است .هنوز علت این اتفاق قطعی نیست اما احتماال
ککردنهورمونهایگرسنگیمیشود.
خستگیموجبتحری 
حبس شدن مایعات در بدن
اگر برای مدت طوالنی میایستید و با در دوران قبل از قاعدگی هستید،
ممکن است دچار تورم و در نتیجه اضافه شدن وزن شوید .حبس شدن مایعات
میتواندباعثمشکالتتنفسیهمباشد.
سندرومتخمدانپلیکیستیک
این بیماری شایع بر عملکرد تخمدانها اثر میگذارد .از عالئم این بیماری
به دورههای نامنظم قاعدگی ،مشکالت بارداری ،رشد موهای زائد و افزایش
وزن میتوانیم اشاره کنیم .در این زمینه با پزشک خود مشورت کنید و سطح
هورمونهای بدنتان را کنترل و برای رفع مسأله اقدام کنید.

چرایی و چگونگی اندازهگیری فشار خون در منزل؛

آیانوساناتفشارخوننگرانکنندهاست؟

سنگکلیهمیشود.
 -4لوبیا سیاه
ً
یک پیمانه لوبیا سیاه پخت ه شده حاوی حدودا:
انرژی 227 :کالری
پروتئین 15.2:گرم
فیبر 15:گرم
کربوهیدرات 40.8:گرم
آهن 3.6:میلیگرم
کلسیم46.4:میلیگرم
فسفر 240.8:میلیگرم
این نوع لوبیا خاصیت آنتیاکسیدان دارد و حاوی مقداری کلسترول مفید
امگا  3است .این ماده غذایی به دلیل دارا بودن مقدار زیادی فیبر به کاهش
کلسترول خون و جلوگیری از تنگی عروق ،سکته قلبی و مغزی کمک میکند.
همچنین وجود آنتیاکسیدان در این گیاه سالحی قدرتمند برای جلوگیری و
مبارزه با انواع سرطان است.
کنترل قند خون ،درمان اختالل جنسی ،ارتقاء سیستم عصبی و درمان
ناراحتیهای گوارشی از دیگر خواص لوبیا سیاه است.
-5لوبیاسفید
ً
یک پیمانه لوبیا سفید پخت ه شده حاوی حدودا:
انرژی 255 :کالری
پروتئین 17:گرم
فیبر 19.1:گرم
سدیم 10.7 :میلیگرم
کربوهیدرات 44.9 :گرم
آهن 6.6:میلیگرم
کلسیم161.1:میلیگرم
پتاسیم1004.2:میلیگرم
فسفر 202.3:میلیگرم
آهن و آنتیاکسیدان موجود در لوبیا سفید تأثیر مستقیمی بر روی رادیکال
آزاد بدن دارد و با کاهش دادن آنها خطر سرطان کاهش مییابد .همچنین فیبر
موجود در لوبیا حرکات روده را منظم کرده و باعث از بین بردن یبوست میشود.
کاهش فشارخون ،تقویت سیستم ایمنی بدن ،تقویت حافظه ،بهبود
افسردگی و سالمت دستگاه گوارشی از دیگر خواص این ماده غذایی سرشار
از پروتئین است.
 -6لوبیای سویا
ً
یک پیمانه لوبیای سویای پختهشده حاوی حدودا:
انرژی 298 :کالری
پروتئین 28.6:گرم
فیبر 10.3:گرم
سدیم 2:میلیگرم
کربوهیدرات 30:گرم
آهن 30:میلیگرم
فسفر 42:درصد مصرف روزانه
فوالت 23 :درصد مصرف روزانه
نتایج مطالعات نشان میدهد که خوردن مقادیر زیاد سویا 15 ،درصد خطر
ابتال به سرطان معده و سایر سرطانهای دستگاه گوارش را کاهش میدهد.
همچنین ،این ماده غذایی به هضم غذا ،کاهش عوارض یائسگی ،پایین
آوردن کلسترول خون ،جلوگیری از پوکی استخوان و بیماریهای قلبی کمک
میکند؛بنابراینشمامیتوانیدسویارابهساالد،سوپوانواعخورشتهااضافه
کرده و با این کار موجب باال بردن ارزش غذاییتان شوید.
-7لوبیاچیتی
ً
یکپیمانهلوبیاچیتیپخت هشدهحاویحدودا:
انرژی 245 :کالری
پروتئین 15.4:گرم
فیبر 15.4:گرم
سدیم 1.7:میلیگرم
کربوهیدرات 44.8:گرم
آهن 3.6:میلیگرم
کلسیم78.7:میلیگرم
فسفر 251.4:میلیگرم
لوبیاچیتی یکی از بهترین منابع گیاهی پروتئین و جایگزین گوشت است
که به کاهش کلسترول خون ،قند خون و حفظ سالمت روده کمک میکند.
همچنین این ماده غذایی باعث رفع خستگی ،تقویت سیستم ایمنی ،افزایش
شیر مادر ،رفع خشکی پوست ،بهبود هضم غذا ،چربی سوزی ،تنظیم قند
خون ،پاکسازی کبد و درمان کمخونی میشود.

شما میتوانید انتظار داشته باشید که حین ورزش و تحت استرس زیاد ،فشارخونتان
باال و پایین شود؛ اما اگر حتی زمانی که فعالیتی ندارید یا تحت استرس نیستید باز هم
فشارخونتان نوسانات زیادی دارد ،چطور؟ طبیعی است که فشارخونتان در طول روز
نوسان داشته باشد و این نوسان به میزان فعالیت ،غذا خوردن یا نخوردن و وضعیت روحی
ً
و روانیتان بستگی دارد .مثال ترس یا اضطراب میتواند باعث شود فشار خونتان ناگهان
باال برود چون این هیجانات ،سیستم سمپاتیک یا «جنگ یا گریز» را فعال میکنند تا شما
برای فرار کردن یا جنگیدن آماده شوید .اما وقتی در حالت آرامش هستید ،فشارخونتان
ً
ممکن است پایین بیاید ،مثال حین خواب یا مدیتیشن .اما اگر فشارخونتان مدام باال و
پایینمیشودچطور؟آیانگرانکنندهاست؟
چرافشارخونتاندچارنوسانمیشود؟
سیستم سمپاتیک یا «جنگوگریز» ،سیستم عصبی و سیستم پاراسمپاتیک یا مرکز
کنترل«استراحتوآرامش»،بهحفظفشارخونکمکمیکنند.وقتیفعالیتسمپاتیک
غالب میشود ،فشارخون باال میرود و وقتی سیستم پاراسمپاتیک غلبه میکند،
فشارخون پایین میآید .بنابراین میتوانید انتظار داشته باشید فشارخونتان در طول روز
نوساناتیداشتهباشد.
ورزش نیز بر فشارخون اثر میگذارد:
ً
بعد از تمرینات هوازی ،غیرعادی نیست که فشارخون تا چند ساعت پایین باشد .ضمنا
تمرین هوازی به مرور زمان میتواند فشارخون در حالت استراحت را نیز پایین بیاورد .بر
اساسمطالعهایکهدر AnnalsofInternalMedicineمنتشرشده،تمرینهوازیبیشتر
از عادتهایی مانند ترک الکل و محدود کردن مصرف سدیم و افزایش پتاسیم میتواند
فشارخون را پایین بیاورد .در مورد تمرینات قدرتی چطور؟ حین تمرینات قدرتی سنگین،
ً
فشارخون میتواند باال برود ،مثال فشارخون سیستولیک برخی از افراد تا  280میلیمتر
جیوه باال میرود؛ اما این افزایش موقتی است .ولی اگر شما ضعفی در دیوارهی شریان
کوچکیداشتهباشید(،مانندمشکلیکهدرمغزرویمیدهدوبهآنآنوریسممیگویند)،
برای بلند کردن وزنهای سنگین به خودتان فشار بیاورید ،دچار استرس ناگهانی شوید یا
برای دفع مدفوع به خودتان فشار بیاورید ،ممکن است فشارخونتان آنقدر باال برود که
باعث پاره شدن رگ شود که به آن سکته مغزی هموراژیک نیز میگویند .شما میتوانید
وقتی که وزنهای را بلند میکنید ،با حبس نکردن نفستان و استفاده از وزنههای ُ
سبکتر
با تکرارهای بیشتر ،افزایش فشارخون خود را کنترل کنید .اگر هنگام بلند کردن وزنه،
احساس ُ
سبکی در سر ،سردرد ،احساس ناراحتی در قفسه سینه ،سرگیجه ،یا مشکل در
تنفس دارید به پزشک مراجعه کنید .شما میتوانید انتظار داشته باشید که حین ورزش و
تحتاسترسزیاد،فشارخونتانباالوپایینشود؛امااگرحتیزمانیکهفعالیتینداریدیا
تحت استرس نیستید باز هم فشارخونتان نوسانات زیادی دارد ،چطور؟
تغییراتفشارخون
برخی مطالعات نشان میدهند فشارخون در حالت استراحت که زیاد نوسان دارد
میتواند ریسک یک حمله قلبی یا سایر حوادث قلبی و عروقی را باال ببرد .این مسئله
بیشتر در مورد اندازهگیری فشارخون در خانه صدق میکند زیرا حضور در مطب پزشک
میتواند فشارخون را باال ببرد زیرا استرسی در اثر بودن در محیطی متفاوت ایجاد میکند.
نگرانی وقتی وجود دارد که فشارخون در صبح نسبت به شب به مقدار قابلتوجهی باالتر
باشد .مطالعات نشان میدهند افزایش فشارخون در ابتدای صبح ،ریسک حمله قلبی و
سکته مغزی را افزایش میدهد .اگر شما فشارخون صبحتان 15میلیمتر جیوه بیشتر از
فشارخونتان در عصر یا شب است ،احتمال سکته مغزی یا حمله قلبی نیز بیشتر خواهد
بود .به همین دلیل مهم است که در خانه فشارخونتان را کنترل کنید و اگر نوسان داشت
یا صبحها باالتر بود ،عددها را بنویسید و به پزشکتان نشان دهید .حتی اگر در حال
حاضر بابت فشارخون باالیتان تحت درمان باشید ،باز هم فشارخونی که زیاد نوسان دارد
میتواند احتمال ابتال به عوارض ناشی از فشارخون باال را افزایش دهد ،از جمله آسیب به
اندامهاییمانندچشمهاوکلیههاوسکتهمغزیوحملهقلبی.مطالعاتنیزنشاندادهاند
فشارخونی که زیاد نوسان دارد میتواند ایجاد عوارض دیابت را سرعت بدهد .پزشک شما
میتواند داروهای فشارخونتان را جوری تنظیم کند که نوسانات فشارخونتان را کاهش
بدهد.
روش درست اندازهگیری فشارخون در خانه را یاد بگیرید تا در کنترل فشارخونتان
اشتباهنکنید
به این نکات توجه کنید:
 .پیش از گرفتن فشارخونتان ،مثانهتان را خالی کنید .مثانهی ُپر میتواند فشارخون را تا
 15میلیمترجیوهباالببرد..وقتیفشارخونتانرامیگیریدحرفنزنید..پنجدقیقهقبل
از گرفتن فشارخون ،بنشینید . .لباس تنگ تنتان نباشد و کاف فشارسنج را روی لباستان
نبندید . .کف هر دو پایتان روی زمین باشد و پاها را روی هم نیندازید . .دستتان با قلبتان
در یک سطح باشد . .هر بار که به پزشکتان مراجعه میکنید ،عددهای فشارخونتان را که
یادداشت کردهاید نشان بدهید . .در زمانهای گوناگون طی روز  ،فشارخونتان را بگیرید.
 .از کافهایی که روی بازو بسته میشوند استفاده کنید ،کافهای مچی دقت کمتری
دارند.
اگر عددهای فشارخونتان باال رفتهاند ،از مصرف کافئین خودداری کرده و داروهایتان
را بررسی کنید .برخی از داروها مانند ضد احتقانها میتوانند فشارخون را باال ببرند.
در مورد این که آیا داروهایی که مصرف میکنید میتوانند بر فشارخونتان اثر بگذارند با
پزشکتانمشورتکنید.
کالم آخر
یکیازمهمترینریسکفاکتورهایبیماریهایقلبیعروقیوسکتهمغزی،فشارخون
باالست؛ اما داشتن فشارخونی که زیاد نوسان دارد و صبحها باال میرود میتواند ریسک
مشکالت سالمتی را نیز افزایش بدهد .بنابراین با چک کردن فشارخونتان در خانه در
زمانهای گوناگون در روز ،وضعیت فشارخون خود را بررسی نمایید و فقط به گرفتن
فشارخون در مطب پزشک بسنده نکنید .هزینهی خریدن یک دستگاه فشارسنج در
خانه ،ارزش سالمتیتان را دارد.

شمارهمناقصه:
شمارهمجوز:
« 1399/1819آگهی فراخوان مناقصه عمومی» تجدید مناقصه انتخاب مشاور (نوبت اول)
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فراخوان مناقصه عمومی بررسی بازار جامع و بلوک بندی
کالنشهر قم در افق 1420
 .1شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ،بررسی جامع مصرف گاز و طراحی و رفع تنگناهای شبکه
توزیع و تغذیه شهر و تهیه بانک اطالعاتی طبق مستندات در دفترچه مناقصه ،به شماره  20990914590000016از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
.2برنامهزمانبندیمناقصه:
 -1-2تاریخ انتشار اسناد در سامانه :مورخ  99/4/18می باشد.
 -2-2مهلت دریافت اسناد مناقصه :تا ساعت 19روز یکشنبه مورخ1399/4/29
 -3-2مهلت ارسال پاکت پیشنهاد قیمت واسناد :ساعت 19روز یکشنبه مورخ1399/5/12
 -4-2زمان گشایش پاكت های ارزیابی کیفی ساعت  9صبح روزدو شنبه مورخ 1399/5/13
 -5-2زمان گشایش پاكت های" الف ،ب و ج" :ساعت  9صبح روزسه شنبه مورخ 1399/5/28
.3شرایطمتقاضیان:
 -1-3توانایی انجام کار در مدت  365روز تقویمی
 -2-3دارا بودن حداقل پایه 3نفت و گاز (رشته طراحی خطوط توزیع و تاسیسات تقلیل فشارگاز) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مشاور)
-3-3توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره  2174633403005سیبا) به مبلغ  600,000,000ریال به عنوان
سپردهشرکتدرمناقصههمراهاسنادتحویلی
 -4-3توانایی ارایه انواع ضمانتنامههای بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی
 -5-3ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت باالی ده برابرسقف معامالت متوسط
 .4نکات قابل توجه:
 -1-4ارایه مدارک فوقالذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 -2-4شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
-3-4درصورتنیازبهاطالعاتبیشترمتقاضیانمیتوانندباشمارهفکسامورپیمانهایشرکتگازاستانقم025-36620004ویا-36121303
025و025-36121205تماسحاصلفرمایند.
 -4-4این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس www.nigc-qpgc.ir :ارسال گردیده است.
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مرثیه «فدک» داغ مردم قم را تازه کرد؛

نابودی فضای سبز تکرار نشود

آیت الله اعرافی در دیدار با رئیس کمیسیون عمران مجلس:

بارگرانیمسکنازدوشمردمبرداشتهشود

مدیرحوزههای علمیه کشور توجه به معیشت مردم در حوزه مسکن را بسیار جدی و
حائز اهمیت دانست و گفت :اگر بار مسکن درمیان خانوارها سبکتر گردد ،مشکالت
بقیه عرصهها لطیف تر و جامعه احساس آرامش بیشتری خواهد نمود.
آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با رئیس کمیسیون عمران مجلس و  ۲تن از معاونان
وزارت راه و مسکن و شهرسازی ،تالش و اهتمام جدی تر برای حل مشکلهای موجود در
حوزه مسکن کشور را خواستار شد.
وی بهبود وضعیت اطراف حرم و بافتهای فرسوده پیرامونی را از پروژههای ضروری
دانست و اذعان داشت :در عرصه مدیریت شهری ،نیاز به اهتمام روز افزون نسبت به آثار
تاریخی و میراث فرهنگی قم وجود دارد.
اعرافی ،درادامه با تاکید براهمیت بازسازی علمی و پژوهشی حوزههای علمیه
متناسب با نیازهای امروز و لزوم پاسخگویی به نیازهای عموم مردم،اظهار داشت:
حوزه علمیه زمانی ،حوزه واقعی است که بتواند گره را از پیش روی جامعه بگشاید و
در حوزه مبانی دینی و معرفتی ضمن مطالبه گری از مسئوالن ،خود نیز در این راستا
پاسخگوباشد.
وی ادامه داد :طراحی  ۸۰۰عنوان برنامه متناسب با نیازهای معرفتی جامعه،
طراحی درختواره علمی حوزه ،تحصیل ۱۰۰هزار طلبه از ۱۰۰کشور جهان و سراسر
ایران در قم  ،تدریس  ۲۰۰رشته تخصصی مرتبط با علوم دینی ،حضور بیش از ۱۰
هزار استاد پژوهشگر ،انتشار  ۱۰۰نشریه تخصصی و همچنین ارتباط علمی  ۲هزار
مجموعه علمی داخلی و خارجی با مراکز و موسسات قم ،از ظرفیت های ممتاز این
استاناست.
تنها یک درصد ظرفیت بین المللی شهر قم فعال شده است
مدیر حوزه های علمیه با اشاره به حضور گسترده ،خودجوش و انقالبی طالب علوم
دینی برای کمک به مردم در حوادث و بالیای مختلف ،خاظر نشان کرد :حضور چند هزار
نفری طالب و نقش آفرینی آنها در سیل ،زلزله و مقابله با کرونا منظرهای زیبا از حرکت
های جهادی حوزه را ترسیم نمود.
وی با تأکید بر این که حدود ۵۰نهاد مرتبط با فعالیت های حوزوی برای عقد تفاهم نامه
همکاری تحت قالب برنامه های  ۵ساله شناسایی شدهاند ،خاطرنشان کرد :همکاری
حوزه و آموزش و پرورش به منظور ارتقاء بنیه های معرفتی فرزندان ،تنها یکی از این طرح
ها و برنامه های  ۵ساله به شمار می رود.
آیت الله اعرافی تاکید کرد :شهر قم از شاخص های علمی و حوزوی منحصر به فردی
در جهان برخوردار است به همین دلیل باید در زمینه آسیب های اجتماعی این شهر قدم
های جدی تری متناسب با جایگاه ویژه و خاص شهر مقدس قم برداشته شود.
وی ضمن تأکید بر ظرفیت های بین المللی شهر مقدس قم بر استفاده حداکثری
ظرفیت پویای این شهر برای ارتقاء ارتباطات و تعامالت بین المللی تأکید کرد و گفت:
متاسفانه تنها یک درصد ظرفیت بین المللی شهر قم فعال شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی :
حل بحران مسکن اولویت نخست است
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار حل بحران مسکن
را اولویت نخست کمیسیون و مجلس شورای اسالمی دانست و ابراز داشت :کمیسیون
عمرانمجلستاکنونجلساتمختلفیرابامدیرانومسئوالنتمامدستگاههایاجرایی
مرتبط با این موضوع برگزار و طرح های متعددی را برای بهبود اوضاع مسکن آماده نموده
است.
محمدرضا رضایی کوچی ،ارائه  ۲میلیون واحد زمین ارزان قیمت به خانواده های
هدف و اقشار آسیب پذیر جامعه را از جمله طرحهای یاد شده دانست و خاطرنشان کرد:
در موضوع اصالح قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان ،تیرآهن و میلگرد نیز بر
اولویت تامین مصالح ساختمانی کشور و تقدم آن بر صادرات تأکید و طرح ها و برنامههای
هدفمندی برای عملیاتی سازی آن ارائه گردید.
مدیرکلمیراثفرهنگیاستانقم:

تمامبقعههایتاریخیقمثبتملیشدند

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری قم با اشاره به ثبت ملی  ۴۰بقعه
درفهرست آثار ملی گفت:تمام بقعههای تاریخی قم که از لحاظ قدمت و معماری واجد
شرایط بوده اند ،در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند.
حمید یزدانی صنعت گردشگری و به ویژه توریسم مذهبی را مهمترین عامل موثر در
وضعیت اقتصادی قم دانست و افزود :وجود حرم فاطمه معصومه(س) ،حرم حضرت
موسی مبرقع(ع) (فرزند بالفصل امام جواد(ع)) ،مسجد مقدس جمکران و بیش
از  ۱۷۰امامزاده واجب التکریم در این استان ظرفیت های بی نظیر استان در حوزه
مذهبیاست.
وی،افزود:وجودظرفیتهایممتازمذهبیوفرهنگیایناستانموجبجذبمیلیونی
زائران و گردشگران از نقاط مختلف ایران و سایر کشورها به قم شده که ثبت ساالنه ۲۰
میلیون مسافر به قم نشان از ظرفیتهای گسترده در این زمینه است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری قم با اشاره به اهمیت ثبت بقعه
های تاریخی استان در فهرست آثار ملی گفت :با توجه به قدمت  ۷۰۰ساله بعضی از
بقعهها و ویژگیهای معماری و تزئینات آن که نشات گرفته از هنر اصیل ایرانی اسالمی
است  ،حراست از این آثار تاریخی بسیار اهمیت دارد.
وی با منحصر به فرد دانستن برخی بقعههای موجود در قم از نظر معماری گفت :ثبت
ملی شدن این بقعهها ،عالوه بر فراهم کردن بستر برای اخذ اعتبار مالی برای مرمت،
حفظ و نگهداری همچنین موجب ممنوعیت تخریب و یا آسیب به این بقعه ها میشود.
یزدانی ادامه داد :ثبت ملی تمام بقعههای تاریخی در فهرست آثار ملی ،شهر قم را دارای
جایگاه ممتازی نسبت به سایر استان های کشور کردهاست.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری قم ادامه داد :پیش از انقالب تنها
حرم حضرت معصومه(س) ،چهل اختران ،بقعه علی بن جعفر(گلزار شهدا) و همچنین
بقعه امامزاده ابراهیم(ع) در فهرست آثار ملی ثبت شده بود که پس از انقالب این آمار به
 ۴۰بقعه افزایش یافت.
وی گفت :بقاع اما مزادگان علی بن جعفر،سید سربخش ،احمد بن قاسم ،احمد بن
حنفیه ،شش اما مزاده روستای سیف آباد بخش قمرود ،خدیجه خاتون ،سکینه خاتون،
اما مزاده علمدار روستای کیاب ،طیب و طاهر ،اما مزادگان غریب و جمال از جمله بقاع
ثبت ملی شده قم هستند.
یزدانی افزود :اما مزاده صفورا  ،اما مزاده ابراهیم روستای دستجرد ،اما مزاده هادی
جمیزقان ،امامزاده ابراهیم دستگرد ،حلیمه خاتون ،اما مزاده عبدالله روستای فوجرد،
اما مزاده سلیمان روستای خورآباد ،ساریه خاتون و اما مزاده حمزه از دیگر بقعههای ثبت
ملی شده این استان هستند.
وی گفت :بقعه شیخ اباصلت ،چهار امامزاده اما مزاده اسماعیل بخش کهک ،علی بن
بابویه ،اما مزاده محمود روستای صرم ،اما مزاده هادی روستای وشنوه ،امامزاده بی بی
شریفه روستای نویس ،امامزاده موسی مبرقع (چهل اختران) ،امامزاده ابراهیم روبروی
گلزار شهدا دیگر بقعه های ثبت ملی شده قم هستند.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم :

 ۲۵۵فقره جواز تاسیس در قم صادر شد

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :در راستای تحقق راهبرد
جهش تولید از ابتدای سالجاری تا پایان خردادماه  ۲۵۵ ،فقره جواز تاسیس ایجادی
و توسعهای در قم صادر شد که نشاندهنده رغبت باالی سرمایهگذاران برای فعالیت در
شصنعتاستاناست.
بخ 
محمود سیجانی  ،بیان کرد :طی این مدت ۲۴۳فقره جواز تاسیس ایجادی با۲۳هزار
و  ۶۴۲میلیارد ریال سرمایهگذاری و پیشبینی اشتغال برای ۳هزار و  ۷۸۳تن در قم
صادرشدهاست.
وی افزود ۱۲ :فقره جواز تاسیس توسعهای نیز با ۶هزار و  ۲۶۷میلیارد ریال
سرمایهگذاری و پیشبینی ایجاد اشتغال برای ۱۸۷تن در استان صادر شد.
وی ادامه داد  :درمجموع کل جواز تاسیس موجود استان ۲هزار و  ۵۳۶مجوز با برآورد
ایجاد اشتغال برای ۴۷هزار و  ۸۰۳تن و سرمایهگذاری بیش از  ۲۰۰هزار میلیارد ریال
است.
سیجانی گفت  :همچنین در سهماهه نخست سال جاری  ۲۲فقره پروانه بهرهبرداری
جدید ایجادی با یکهزار و چهل میلیارد ریال سرمایهگذاری و اشتغالزایی برای  ۴۹۴تن
و  ۲۹فقره پروانه بهرهبرداری توسعهای با یکهزار و  ۶۷میلیارد ریال سرمایهگذاری ایجاد
اشتغال برای  ۴۳۲تن در قم صادرشدهاست.
وی بیان کرد :درمجموع ۲هزار و  ۲۳۱فقره پروانه بهرهبرداری با فراهم کردن فرصت
اشتغال برای ۵۶هزار و  ۸۰۴تن و سرمایهگذاری بیش از  ۵۱هزار میلیارد ریال در استان
موجوداست.
بر اساس آخرین آمار حجم سرمایهگذاری انجامشده برای واحدهای صنعتی و معدنی
موجود استان قم بیش از  ۵۱هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایهگذاری
صورت گرفته در ۲هزار و  ۲۳۱واحد صنعتی و صنایع معدنی استان برای  ۵۶هزار و ۸۰۴
تن فرصت اشتغال ایجادشده است .

مسئوالن دنبال چاره باشند شاید فردا دیرباشد!

گزارش؛محمدرضاآقاباقری
بوستان فدک جاذبه سبز رنگ ،ورودی قم است.
جایی که برای شهر و مردمش کارکرد فرهنگی،
تفریحی و اقتصادی دارد .جایی که قم را به چشم
مسافران زیبا و مهمان نواز جلوه میدهدمسئوالن
شهری و استانی تا دیر نشده با تدبیر مشکل بوستان
فدک را حل نمایند تا این بوستان نیز به خاطرات
مردمقموزائراننپیونددوافسوسیدیگرتکرارنشود.
اول فروردین سال 95؛ خیابانهای شهر خصوصا
نزدیک حرم مطهر پر از چادرهای رنگارنگ ،شبها
به ویژه کمتر جایی خالی از چادر مسافرتی پیدا
میشه و مسافرین از حداقل فضاهایی که در مرکز
شهر وجود دارد حتی پیادهروها برای نصب چادر و
استراحت استفاده میکنند .بعد از گشتزنی در
شهر و بازدید از وضعیت ورودیهای شهر ،میشود
گفت که اولین باریست که وارد این باغ میشوم .تا
االن فکر میکردم یک محدوده جنگلی بالاستفاده
است با اینکه کنار یکی از خاطرهسازترین محلهای
بازی کودکیم بود.
یک لکه اینچنینی سبز و پر از درختان کاج
اینقدری خودنمایی نمیکرد چون پوست ه ظاهریش
همیشه مسیر عوارضی و پارک  72تن و اتوبوس و
تاکسی و اتوبان و ...بود .خیلی سرسبز در عین حال
اصال شباهتی به پارک شهری نداشت.
تک و توک مسافرهایی بودند که با خودروهای
شخصی خودشان وارد باغ شده و زیر سایه درختان
روی خاک نشسته بودند تا بعد از استراحت از شهر
بروند؛ آن سالها کمتر مسافری وارد شهر قم میشد
و تا میتوانستند گوشه و کناری در ورودی شهر توقف
میکردند و در اوج بی امکاناتی فقط بعد از یک
استراحت کوتاه به سمت مقصد به راه میافتادند.
نخستین حضورم در باغ فدک مصادف بود با
زمانی که سقائیاننژاد شهردار قم تقریبا در آستانه
دوسالگی حضور در مسند شهرداری قم برای بازدید
از این بوستان که به عنوان یکی از ستادهای اسکان
اضطراری نوروزی تعیین شده بود میآمد و مدیریت
شهری آماده شده بود تا این باغ رهاشده را کم کم به
یک کمپ شهری با شکل و شمایل پارک با امکانات
مورد نیاز زائرین و مسافرین تبدیل کند تا مسافران
دیگر در شهر قم هرجا که رسیدند چادر نزنند و
حداقل امکاناتی چون سرویس بهداشتی ،حمام،
نمازخانه و ...در اختیارشان باشد.
وجود فضاهای تفریحی ،بوستان ،فضای سبز و
امثال این مکانها برای انسان امروزی با این میزان
از دغدغههای زندگی یکی از نیازهای اساسی به
شمار میرود .نیازی که پاسخدادن به آن توسط
مسؤوالن چندان سخت نیست اما اگر برآورده نشود
امراض روحی و جسمی فراوانی در افراد جامعه پدید
میآورد.
متاسفانه شهر قم ،شهریست که در این مورد در
حق شهروندانش ظلم شده و نگرانیهای مختلفی
را برای ساکنینش به وجود آوردهاست .باید گفت
شهر مقدس قم که ساالنه میزبان تعداد زیادی زائر
و گردشگر است ،از نظر فضای سبز و بوستانها
مناسب تفریح فقیر است و این نیازمند یک هشدار
جدی برای مسئوالن است؛ هشداری که اگر به
آن عمل نشود موجب کاهش گردشگران و ایجاد
بیماریهای روحی و جسمی برای شهروندان قمی
میشود .کمبود فضاهای تفریحی و فضای سبز در
قم که خود یک مسئله مهم و نگرانکننده است به
کنار ،مردم قم باید متحمل ناراحتیها و ترسهای
دیگر هم باشند .خاطره باغ ساالریه احتماال هنوز
هم در دلها باقی است؛ باغی که سالیان سال یکی
از اماکن مهم تفریحی مردم قم بهشمار میرفت و
در فقر فضای سبز ،با انبوه درختانش دلخوشی
شهروندان بود اما همین دلخوشی هم از مردم
سلب شد و هیچوقت قصهاش را نفهمیدیم که چرا
به یکباره جمع شد و دیوارهای عریض و طویل و
ساختمانهایی بلند در آن سبز شد؟ چرا یکدفعه
آن درختانی که ریههای قم بودند و دلخوشی مردم،
خشکشدندوسوختند؟
 نابودی فضای سبز قم سری دراز دارد
با این وجود انگار باغ ساالریه کافی نبود و جریان
نابودی درختان و فضای سبز قم سری دراز دارد؛
گویا درد کمبود فضای سبز و بوستانها و نابودی باغ
ساالریه را برای مردم کافی ندیدهاند و روضه باغ فدک
هم قرار است برای مردم بخوانند .حکم پولهایی
که از جیب شهروندان قم برای ساخت و ساز فضای
سبز و تفریحی خرج میشود و پس از مدتی نابود
میشود به گردن کیست؟ نابودی درختانی که جزو
تفریحات کوچک قمیهاست ،درختانی که ریههای
این شهر هستند و تاکنون هزینههای گزافی برای
رشد و افزایش آنها خرج شده ،گردن چه کسی را
میگیرد؟ مراکز تفریحاتی که هرروز یکی از آنها از
مردم قم سلب میشود چه؟ چقدر درخت باید بکاریم
و چندسال صبر کنیم تا جبران خسارات شود و نگران
هوای قم نباشیم؟ در حال حاضر هزینه ایجاد هر
یک متر مربع فضای سبز شهری بیش از  ۶۰۰هزار
تومان است ،یعنی برای ایجاد بوستانی به اندازه
بوستان فدک ،نیاز است بیش از  ۱۲۰میلیارد تومان
هزینه شود؛ از جیب چه کسی؟ همان نابودکنندگان
باغهای قم و یا مردم؟ چهارشنبه بود که یک به یک
صفحات مجازی و رسانهها خبر از تکرار حادثه تلخ
باغ ساالریه دادند .خبر کوتاه و واضح بود؛ با حکم
دادستانی قم بوستان فدک قلع و قمع میشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداریقم:
«فدک»بوستانیزیبا،تاثیرگذاروآبرومندشهر
قم است
پیام جوادیان مدیرعامل سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری قم ،با اشاره به این مطلب ،بوستان
فدک را یکی از مهمترین بوستانهای شهر قم ذکر

کرد که در دو فاز شهری و جنگلی فعال است و
گفت :مساحت این بوستان مجموعا  150هزار
مترمربع است که در ورودی شهر واقع شده و در
سالهای قبل هزینههای زیادی در آن صورت گرفته
تا درختانی زیبا و با سایه مطلوب رشد کنند.
وی بیان کرد :برای ساماندهی بوستان فدک در
سال  95و  96بودجهای از دفتر رهبری داشتیم که
بالغ بر  40میلیارد ریال بود و به همین میزان هم
شهرداری مشارکت کرد و این بوستان ساماندهی
شد و به عنوان یکی از بوستانهای زیبا ،تاثیرگذار و
آبرومند شهر در اختیار زائرین قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
قم گفت :عرصه 45هزار مترمربعی از این بوستان در
مراحل پایانی طراحی برای احداث شهربازی بزرگ
شهر قم است که در مرحله انتخاب سرمایهگذاری
قرار گرفته و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز
میشود؛ یکی از کمپهای اصلی مسافرین نیز این
بوستان است و کاربری این عرصه فضای سبز است.
وی با اشاره به ادعای مالکیت اشخاصی روی 17
هزار مترمربع از این بوستان تصریح کرد :این اقدام
درراستایتخریبدرختانصورتمیگیردکهازنظر
شرعی و قانونی قابل قبول نیست.
هیچ کس حق قطع درختان را ندارد
جوادیان در این خصوص بیان کرد :طبق قانون
حفظ و گسترش فضای سبز هیچ شخصی حق
قطع درختان را نداشته و فقط کمیسیون ماده 7
حفظ و گسترش فضای سبز میتواند مجوز قطع
درخت را صادر کند و غیر از این ،قطع درختان
شرعیوقانونینیست.
وی با اذعان به اینکه تبدیل  17هزار مترمربع از
بوستان فدک به یک فضای خصوصی فتح بابی برای
تخریب اموال عمومی و فضای سبز است گفت :ما
خواستار این هستیم که مدیریت ارشد استان به این
مساله ورود کرده و از تخریب درختان و تغییر کاربری
چنین فضای ارزشمندی برای شهروندان قمی
جلوگیری کند .وی با اذعان به اینکه هیچ مرجعی
نمیتواند نسبت به قطع درختان اقدام کند گفت:
ماده  6حفظ و گسترش فضای سبز اذعان دارد که
در صورتی که شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی
یا حقوقی موجبات امحا درختان را فراهم کنند
شهرداری در اجرای ماده سه این قانون موظف به
پیگیری قضائی و جبران خسارت وارده است .وی
گفت ۲۵ :گونه درخت ،درختچه و گل از قبیل انواع
کاج ،پسته ،توت ،نارون ،اقاقیا ،اکالیپتوس ،انجیر،
انار ،زیتون ،زرشک و گلهای یاس ،رز ،محمدی و
پاپیتالدراینبوستانکاشتهشدهویکهکتارهمبه
گلخانه اختصاص یافته است .وی به امکانات رفاهی
بوستان فدک هم اشاره کرد و گفت :سه مجموعه
بازی ۱۶ ،دستگاه تندرستی ۵ ،نمازخانه۴۰۰ ،
سکوی نشیمن ۲۵ ،آالچیق ۵۰۰ ،پایه روشنایی،
آبنما ۱۲۰ ،سطل زباله ۷۵ ،نیمکت ۱۵۰ ،شیر
آبخوری ۴۸ ،چشمه سرویس بهداشتی ،سه باب
حمام با  ۳۰دوش ۴ ،دستگاه شارژ موبایل و تنها
بوستان فیزیک استان برای دانش آموزان در این
بوستان دایر شده است.
رئیس شورای اسالمی شهر قم :
مالکیتمدعیاحرازشودحقوقمالکینباید
جبرانشود
البته ذکر این نکته قابل توجه است که براساس
حکم دادستانی قم ،مالک هیچ حقی در قطع و
تخریب درختان و فضای سبز مجموعه نداشته و
صرفا قلع و قمع مستحدثات مجموعه در حیطه
اختیارات او براساس این حکم است.
عبدالله جاللی رئیس شورای شهر قم نیز در این
خصوص ،با اشاره به انتشار شایعاتی مبنی بر صدور
دستورتخریبباغفدکگفت:اینزمینیکپیشینه
ای دارد که قاعدتا ما فکر می کنیم به لحاظ ماهیتی
و ثبتی ،بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد .اگرچه که
احکام قضایی فی نفسه مورد احترام هست و ما هم
وظیفه تمکین داریم ،اما به لحاظ حساسیت هایی
که برخی احکام قضائی دارد ،باید ابعاد مختلف
اجتماعی آن هم مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اذعان به اینکه ما معتقدیم که یک مقدار
اجرای این احکام قضائی نیاز به دقت بیشتری دارد
تصریح کرد :هم به لحاظ ماهیت ثبتی که اعتقاد ما
این است که هنوز آن طور که باید و شاید به لحاظ
ثبتی کارشناسی روی آن صورت نگرفته و محدوده
آن تعریف و مشخص نشده است؛ حتی همین
بحث اجرای حکم هم که به نوعی بخشی از آن را
مقام قضائی ورود پیدا کردند ،معتقدیم بر چه اساس
تشخیص دادند االن این قسمت تخریب شود؟
جاللی با درخواست از مقام قضایی برای توقف در
این کار گفت :باید زوایای کار هم به لحاظ ثبتی و به
لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اجتماعی مورد توجه
بیشتری قرار گیرد و اگر امکانش باشد ،با نشست
هایی که برگزار می شود ،این مسئله به صورت

مسالمت آمیز حل و فصل شود که در این صورت
میتواندخیلیمطلوبترباشدتااینکهقلعوقمعی
صورت گیرد؛ مخصوصا با فضای سبز و درخت های
چند ده ساله ای که آنجا دارد و به لحاظ خدشه وارد
شدن به فضای سبز هم ممکن است آثار اجتماعی
داشتهباشد.
رئیس شورای شهر قم با تاکید بر اینکه تحت هیچ
شرایطی فضای سبز باغ فدک قم نباید قلع و قمع
شود ،گفت :اگر هم با پیگیری و تالش ها ،قرار
باشد این اتفاق بیافتد ،و اگر محرز شود که این زمین
متعلق به همین شخص مدعی ملکیت است ،حق و
حقوق مالکین باید یک جوری جبران شود ،نه این که
اینجا قلع و قمع شود.
آنچه که در جریان باغ فدک واضح و مشخص است،
این است که قطعا دادگاه براساس شواهد و مدارکی
حکم به قلع و قمع بخشی از باغ فدک داده و مالک
مدارک و مستنداتی داشته است که باید به حقوق
خود برسد؛ اما نکته مهمتر اینکه نباید به هر بهانهای
این مجوز صادر شود که حقوق عامه مردم که سالها
از بیتالمال برای آنها هزینه شده و این بوستان
احداث و هزینههای گزافی صرف توسعه فضای سبز
آن شده نادیده گرفته شود.
کریمی یکی از وراث باغ فدک:
شهرداری به جای توافق دنبال اعتراض و
شکایتاست
کریمی یکی از ورثه این زمین در خصوص جزئیات
این پرونده گفت :مالک اصلی زمین در سال ۶۵
فوت کرد و ورثه ایشان مسن هستند .رسانهها و
مردم بهتر است اصل ماجرا را بدانند .ما افسوس
میخوریم که چرا شهرداری به جای اینکه با ورثه به
تفاهم برسد هزینههای کالنی برای اعتراض به حکم
و هزینه دادرسی پرداخت میکند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه چه کسی
گفتهکهمااین ۴۰هزارمترمربعزمینرانمیفروشیم
یا در قبال آن زمین معوض دریافت نمیکنیم افزود:
آیا میدانید شهرداری قسمتی از زمین خالی را
ماهانه  ۱۰میلیون تومان اجاره میگیرد؟ مگر زمین
برای ما نیست؟ چرا شهرداری باید اجاره بگیرد؟
اولویت ما توافق با شهرداری است
این ورثه مالک باغ فدک با تاکید بر اینکه قطع
درختان بوستان فدک بهانه است و به هیچ وجه
درختان این بوستان مورد تعرض قرار نمیگیرند
گفت :ما چند بار برای اجرای حکم وارد بوستان
شدیم ولی نیروهای شهرداری مانع شدند .این بار از
مراجعقضاییبهکالنتریمنطقهدستوردادهشدکه
با هر کسی که مانع از اجرای حکم میشود برخورد
قانونی کند و ما هم با کسی شوخی نداریم .کریمی
تاکید کرد :ما راضی به خشک شدن درختها
نیستیم اما شهرداری با ما راه نمیآید ما یک سال
به شهرداری مهلت میدهیم درختها را جای دیگر
ببرد اما زمین ما را باید بدهد.
وی در پاسخ به این سوال که تخریب چه سودی
برای شما دارد؟ آیا دور آن را دیوار میکشید؟
گفت :ما تخریب کنیم شرکتهای بزرگی در تهران
و ارگانهای حقوقی هستند که آنان قدرت دارند و
کارشانراپیشمیبرند؛تاکنونسهپیشنهادمذاکره
با ما شده اما اولویت ما هنوز شهرداری است.
مرثیه باغ فدک که نباید تکرار شود
درست است که دادستانی مجوز قطع درختان و
تعرض به آنها را نداده و موقتا حکم اجرا نشده است
اما چند نکته قابل توجه است؛ اول اینکه قم تجربه
این خاطره دلخراش را دارد ،روزی پارک ساالریه
به عنوان تنها دلخوشی مردم و کودکان این شهر
با همین روش قلع و قمع شد و امروز از درختان
و وسعت سبز و باطراوت این منطقه دیگر اندک
چیزی باقی است و ساختمانها جای درختان سبز
شدهاند .دوم اینکه شهرداری و نهادهای دخیل در
این امر به جای سوار شدن بر موج روانی و اجتماعی
باید چارهای برای این مساله اندیشیده و اگر حقوقی
متوجه مالک است تابع بوده و آن را به روشی جز
تخریب درختان ،همچون تحویل زمین معوض
براساس کارشناسی و توافق اقدام کنند و سوم اینکه
دستگاه قضائی نیز باید در اینگونه پروندهها ابعاد
اجتماعی و فرهنگی را نیز در نظر بگیرد.
همانطور که گفته شد جدا از هزینههای گزاف ،قم
از کمبود اینگونه فضاها رنج میبرد و نباید به هر بهانه
و روشی اجازه داد که این امکانات مطلوب و مهم
شهری که سالها زمان صرف شده تا ایجاد شوند
به این آسانی از بین برود .تاریخ به یادگار میگذارد
که نمایندههای مجلس شورای اسالمی ،استاندار،
شهردار ،اعضای شورای شهر ،مدیرکل راه و
شهرسازیومنابعطبیعیوفرماندارودیگرمسئوالن
استان قم امروز چه کسانی بودند چرا با تدبیراین
مشکل را حل نکردند مشکلی که با درنظر گرفتن
جمیع جهات قابل حل است .امروز باید کاری کرد
شاید فردا دیگر دیر باشد.

جانشین دبیر ستاد امربهمعروف و نهی از منکر استان قم:

امربهمعروف و نهی از منکر باید به یک باور
عمومیتبدیلشود

جانشین دبیر ستاد امربهمعروف و نهی از منکر استان قم گفت :مردمی کردن
امربهمعروف و نهی از منکر نقش مؤثری در ترویج این فریضه مهم میان عموم دارد.
سید محمد تقی حسینی صبح پنجشنبه به مناسبت هفته عفاف و حجاب در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :تشکیل گروههای مختلف مردمی در راستای ترویج امر به
معروف و نهی از منکر ضروری است.
جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم با بیان اینکه طبق قانون
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ،عموم مردم حق اجرای این فریضه مهم را
دارند ،افزود :هیچکس حق جلوگیری از فعالیت مردم در زمینه امر به معروف و نهی از
منکر را ندارد حتی ما در حال ترویج امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مدیران هستیم.
وی سیاست این نهاد را حمایت از نیروهای مردمی عنوان و تصریح کرد :به منظور تبدیل
این فریضه به باور عمومی ضمن تاکید بر تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر
ادارات استان از نهادهای مردمی نیز برای ترویج این فریضه حمایت میکنیم
حسینی با اشاره به ضرورت همکاری ادارات در زمینه تشکیل شورای امر به معروف
افزود :تمام ادارات موظفند این فریضه مهم را در مأموریتهای اداره خود عملیاتی کنند.
وی ادامه داد :مردمی کردن امر به معروف و نهی از منکر نقش مؤثری در ترویج این
فریضه مهم میان عموم دارد .جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم با بیان
اینکه امر به معروف تنها در حجاب خالصه نمیشود ،اظهار داشت :باید در مسائل
مختلفبهاینفریضهمهمتوجهداشتهباشیم.
وی بیان کرد :شورای تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ایجاد شده است بدین صورت که بر اساس قانون،
همه گردشگران عازم ایران باید از مبدا سفر به مسائل اسالمی ایران توجه کنند اما در
داخل کشور نیز شورای تخصصی در اداره کل میراث فرهنگی تشکیل شده است تا
مسافران را در زمینه رعایت مسائل اسالمی توجیه کنند.
سیدمحمدتقی حسینی با بیان اینکه  ۲۸دستگاه وظیفه اجرای فرایند امر به معروف و
نهی از منکر را دارند ،افزود :راستی آزمایی فعالیتهای آنها توسط این نهاد انجام میگیرد
اما نظارت کلی بر عهده وزارت کشور است.
وی بیان کرد :مردم باید در زمینه ترویج امر به معروف و نهی از منکر مطالبه گر باشند.
جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفت :به منظور ترویج امر به
معروف و نهی از منکر به آموزش اصناف قم اقدام شده است .وی با اشاره به نقش معلمان
و فرهنگیان در آموزش نسل جوان و همچنین نقش همیاران پلیس در ترویج فرهنگ
قانونمداری رانندگان گفت :همانطور که کودکان و نوجوانان به عنوان همیاران پلیس در
ترویج قانون مداری رانندگان نقش مهمی داشتند با همین هدف طی سال گذشته ۶هزار
نفر ساعت آموزش به فرهنگیان استان قم به منظور ترویج امر به معروف داده شد.
جانشین فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم:

رتبه نخست سپاه قم در برگزاری دورههای
مهارت آموزی سربازان

جانشینفرماندهسپاهامامعلیابنابیطالب(ع)قمگفت::قرارگاهمهارتآموزیسپاه
قمدربرگزاریدورههایمهارتآموزیکارکنانوظیفهرتبهنخسترادرکشورکسبنمود.
محمد رضا موحد در نشست قرارگاه مهارت آموزی سربازان استان قم که با حضور
سردار کمالی مشاور فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کشور،سردار شاهچراغی فرمانده
سپاه قم،سردار میرفیضی فرمانده انتظامی استان ،امیر اسدی رئیس پدافند حضرت
معصومه(س) و مسئولین دستگا های اجرایی که در ستاد فرماندهی سپاه قم برگزار شد
گفت:قرارگاه مهارت آموزی سپاه قم در برگزاری دوره های مهارت آموزی کارکنان وظیفه
رتبه نخست را در کشور کسب نمود.
موحد عنوان کرد :در سال گدشته ۹۸۸نفر از پرسنل وظیفه در دوره های مهارت اموزی
شرکت کرده که از این میان ۷۵۵،نفر در دوره های فنی و حرفه ای ۱۲۸،نفر در دوره جهاد
کشاورزی و  ۱۰۵نفر در دوره های ورزش و جوانان شرکت کرده و موفق به دریافت گواهی
شدند .وی همچنین گفت :تعداد  ۶۳دوره مهارت آموزی در سال  ۹۸برگزار گردیده که
شامل  ۶دوره جهاد کشاورزی ۶،دوره ورزش و جوانان و  ۵۱دوره فنی و حرفه ایست.
موحد با اشاره به رشته های برگزار شده افزود۴:رشته در تربیت بدنی ۸،رشته در فناوری
اطالعات  ۷۶،رشته در فنی و حرفه ای و ۷رشته در جهاد کشاورزی در این دوره ها تدریس
شده است .وی همچنین در خصوص دوره های مهارت آموزی در سال ۹۹گفت ۵:رشته
معامله گر بورس،کاربر رایانه،سیم کشی مدار ساختمان،درب و پنجره یو پی وی سی و
نصب دوربین مداربسته با حصور ۹۳نفر از کارکنان وطیفه برگزار گردید.
موحد در پایان گفت :قرارگاه مهارت اموزی سربازان قم در راستای برگزاری دوره های
محیط کار واقعی در ۵رشته تعویض کار روغن خودرو سبک،کشتکار گلخانه،دوربین مدار
بسته،پرورش قزل آال و اشپزی سنتی با شرکت  ۵۴نفر از سربازان اقدام به برگزاری دوره
مهارت محیط کار واقعی نموده است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان قم خبرداد؛

تخفیف ویژه به مشتركان كم مصرف برق

مدیرروابطعمومیشرکتتوزیعبرققمازاعمالتخفیفویژهبرایمشترکانکممصرف
برق خبر داد و گفت :برای مشترکان پرمصرف نیز جرائمی در نظر گرفته شده است.
"سهیلکیانیپور"بااشارهبهپیشبینیهایصورتگرفتهمبنیبرافزایشدمایاستان
تا  22تیرماه گفت :همین امر افزایش استفاده از وسایل سرمایشی و به دنبال آن رشد
مصرف برق را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه شرکت توانیر برای تمام شرکتهای توزیع برق کشور سهمیه مدیریت
پیکبار در نظر گرفته است ،یادآور شد :بر همین اساس هر هفته سقف پیکبار بری
استانها تعیین میشود که سقف پیکبار مصرف برق برای استان قم در هفته جاری
 740مگاوات تعیین شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم با تأکید بر اینکه عبور از سقف پیکبار،
خاموشیهای اضطراری را به دنبال دارد ،تصریح کرد :با همکاری مشترکین در ساعات
اوج مصرف (ساعت  ۱۳الی  )۱۷میتوان از این خاموشیها جلوگیری کرد.
وی با اشاره به انعقاد  5هزار و  500تفاهمنامه همکاری با مشترکین صنعتی ،اداری و
کشاورزی به منظور کاهش مصرف در ساعات پیکبار ،اظهار کرد :مشترکین اداری از
ساعت  11تا  ،15صنعتی از ساعت  12تا  17و کشاورزی و خانگی از ساعت  13الی
 17همکاری الزم را برای کاهش پیک مصرف با شرکت توزیع نیروی برق داشته باشند.
کیانی پور از آغاز ارسال پیامک و تماس تلفنی با مشترکین پرمصرف و متوسط برق به
منظور ارائه راهکارها و هشدارهای الزم خبر داد و گفت :اگر مشترکین خانگی و تجاری
مصارف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۰درصد کاهش دهند ۲۰،درصد
تخفیف در قبوض آنها اعمال میشود.
وی همچنین با اشاره به اعمال تخفیف ویژه به هزار مشترکی که 20درصد مصارف خود
را نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهند ،تأکید کرد :برای مشترکان پرمصرفی که
الگوی مصرف را رعایت نکنند نیز 16درصد جریمه اعمال خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم در پایان به بیان توصیههایی در
خصوص مدیریت مصرف برق پرداخت و تنظیم درجه کولرگازی روی  ۲۴تا  ۲۵درجه،
استفاده از دور کند کولرهای آبی ،عدم استفاده از وسایل غیرضروری پرمصرف برق در
ساعات اوج بار و استفاده از نور طبیعی در طول روز را از جمله نکات مهم در مدیریت
مصرفبرشمرد.
مسئولانجمنسینمایجواناستانقمخبرداد:

ساخت 70فیلمومستندپیرامونمدافعان
سالمت در قم

مسئول انجمن سینمای جوان استان قم گفت :سینماگران استان ۲۰فیلم داستانی و
 ۵۰مستند پیرامون تالش مدافعان سالمت برای مقابله با کرونا ساختند.
رضا ابوذرافزود :جوانان فیلمساز قم از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا در قالب
تیمهای مختلف برای تهیه فیلمهای داستانی و مستند بهصورت خودجوش بسیج
شدند.
وی ادامه داد :فیلمسازان استان با نگارش فیلمنامههایی با موضوع کرونا و همچنین
با حضور در مراکز بهداشت و درمان و تصویربرداری از زحمات مدافعان سالمت  ،شرایط
بیماران و توصیههای بهداشتی را در قالب مستند و فیلم به تصویر کشیدند.
ابوذر بابیان اینکه برخی از این تولیدات در شبکههای سراسری سیما منتشر و در کشور
جریان ساز شد،گفت :سینماگران جوان قم متعهدانه برای به تصویر کشیدن و ادای دین
به کادر درمانی در بیمارستانها حضور یافتند که این موضوع ماندگار شد.

اقتصادی5

 شماره 5071ت و سوم 
شنبه -بیستویکم تیر ماه  -1399سال بیس 

ضرورت جلوگیری از تأثیرگذاری هیجانهای کاذب بر بورس؛

دولت برای منطقی کردن رشد بورس چه راهی در پیش گرفت؟

بورس تهران در فصل نخست سال جاری با ثبت رکوردهای تاریخی و رشد
 ۱۴۰درصدی ،بیشترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارها داشت .اقدامات
حمایتی دولت در پشتیبانی از بازار سهام یکی از عوامل این رشد بود .رشدی که
رئیس جمهوری به منطقی شدن و جلوگیری از تأثیرگذاری هیجانهای کاذب
بر آن تأکید دارد.
س جمهوری بخش مهمی از سخنان خود در جلسه ستاد اقتصادی
رئی 
دولت را به مدیریت بازار سرمایه اختصاص داد و گفت :افزایش عرضههای اولیه
اقدامی اصولی و دقیق برای ایجاد ثبات ،توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی
و اقتصاد کشور است.
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی با تأکید بر استقبال نخبگان،
فعاالن اقتصادی و مردم از این اقدام دولت به دو نکته مهم اشاره کرد .نخستین
نکته مورد توجه روحانی ،رویهسازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاههای
بزرگ و متوسط به ویژه بنگاههای دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق
برای مردممحور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاهداری،
شفافیتبخشیبهاقتصادوتولیدکشوربود.بهعقیدهرئیسجمهوریاینمورد
میتواند رونق ،پویایی و فسادزدایی جدی را در پی داشته باشد.
نکته دوم سخنان رئیسجمهوری ،توصیه به مسئوالن وزارت اقتصاد و
سازمان بورس بود که با دقت ،ظرافت و حساسیت باال ،نظارت دقیق بر بازار

با تشدید بیماری کرونا در جهان و افت ارزش شاخص دالر
به سبب بروز بحران در اقتصاد آمریکا سرمایهگذاران ،طال را به
عنوانبازاریایمنبرایسرمایهگذاریبرگزیدهاند.
به گفته کارشناسان بازار طال ،نگرانیهای مربوط به احتمال
بروز موج دوم بیماری کرونا در دنیا و همچنین تعلیق مجدد
فعالیتهای تجاری و اقتصادی باعث خواهد شد که بهای
جهانی طال به روند صعودی خود همچنان ادامه دهد.
آمارها نشان میدهد در هفته جاری بهای فلز زرد به باالترین
رقم خود در هشت سال گذشته صعود کرده است که نگرانیها
نسبت به افزایش موارد بیماری کووید  ۱۹و امیدها به اقدامات

سهام و متعادلسازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام را
از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیرهنویسیها و صندوق پروژه،
بهدقت در نظر قرار دهند.
رشدمنطقیبورس
«رشد منطقی بورس» در جلسه روز چهارشنبه ستاد اقتصادی دولت مورد
توجه روحانی بود که بر این نکته تاکید داشت  :هیجانزدگی کاذب نباید بورس
را متأثر کند .از این نظر ،رشد شاخصهای بورس باید طبق پایههای علمی
دقیقوبراساسمنطقبازارسرمایهپیشبرود.مدیریتبازاربورسبایدبااعمال
مقررات احتیاطی الزم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد
که سرمایهگذاری آنها در بورس استحکام الزم را دارد ،بنابراین بهتر است در این
زمینهباجدیتبیشترعملکنند.
پس از سخنان مهم رئیس جمهوری درباره بورس و بازار سهام در جلسه ستاد
اقتصادی دولت ،این پرسش مطرح میشود که دولت تاکنون چه اقدامی برای
رشد منطقی این بازار انجام داده است؟
بورس تهران در بهار امسال ،با ثبت رکوردهای تاریخی و رشد  ۱۴۰درصدی،
بیشترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارها داشت .مهمترین اقدامات انجام
شده از طرف دولت در حدود چهار ماه گذشته را میتوان در عرضه اولیه
شستا ،واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی از شرکتهای دولتی در قالب

صندوقهای  ETFو آزادسازی معامالت سهام عدالت پس از گذشت بیش از
یک دهه خالصه کرد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
مشوقهایمالیاتیبرایبورسیها
حمایت از رشد منطقی بورس ،تنها یک شعار نیست .براساس مصوبه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی ،حساب سنوات پروندههای سال  ۱۳۹۸به قبل
شرکتهایی که امسال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شوند ،بخشودگی
سازمان امور مالیاتی را بهدست خواهند آورد.
عالوه بر این ،موضوع مالیات بر عایدی سهام نیز با پیگیری دولت کنار
گذاشته شد و مجلس نیز بر این تصمیم دولت ،مهر اعتبار زد؛ بهطوری که
محمدرضا پورابراهمیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه
گفت :موضوع مالیات بر عایدی سهام و همچنین سود سپردههای بانکی از
نظر ما در دستور کار نیست و موضوعیتی هم ندارد.
آزادسازیمعاملهسهامعدالت
 ۱۴سال از آغاز پرونده سهام عدالت میگذرد و در این مدت ،امکان معامله
این سهام برای دارندگان آن امکانپذیر نبود .پیگیری دولت موجب شد
آزادسازی این سهام در نیمه بهار امسال به نتیحه برسد و در مرحله نخست،
امکان فروش  ۳۰درصد آن برای دارندگان فراهم شد.
عرضه دولتیها در بورس
یکی از موارد مورد تأکید رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت،
تداوم جدی عرضه سهام بنگاههای بزرگ و متوسط به ویژه بنگاههای دولتی
در بورس بود .این تأکید ،در حد حرف باقینماده و از ابتدای سال جاری وارد
مرحله اجرا شده است.
واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایهگذاری قابل معامله
یا  ETFاقدامی برای این تأکید رئیسجمهوری بوده که با اقدامات انجامشده
توسط رئیس سازمان خصوصیسازی به مرحله اجرا رسید .در این واگذاری
که با قیمتی پایینتر از قیمت بازار و با هدف تشویق و حمایت از سرمایهگذاران
انجام شد ،دولت ترکیبی از باقیمانده سهم خود از بانکهای صادرات ،تجارت
و ملت و همچنین شرکتهای بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را واگذار کرد.
باقیمانده سهم این صندوق که با نماد دارا یکم روی تابلوی بورس قرار دارد،
تا انتهای تیر ماه عرضه خواهد شد .عالوه بر این عباس معمارنژاد ،معاون امور
بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی از عرضه دو صندوق دیگر در تابستان
ً
خبر داده است .این دو صندوق احتماال شامل سهمهای پاالیشی یا فلزی و
خودروییخواهندبود.
سیاستگذاری پولی در راستای حمایت از بورس
شاید بتوان بانک و بورس را دو رقیب سرمایهگذاری محسوب کرد .با توجه
به انتخاب شعار جهش تولید برای سال جاری ،میتوان بورس را محل بهتری
برای تحقق این شعار دانست .کارشناسان معتقدند یک بازار ثانویه جذاب
میتواند انگیزهای برای شرکتها جهت عرضه سهام خود در بورس و تأمین
مالی از این طریق ایجاد کند.
برهمیناساس،نرخسودسپردههایبانکیتوسطهیاتعاملبانکمرکزی
برای بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی با یک واحد درصد افزایش به
 ۱۳درصد ،اما نرخ سود سپردههای بلندمدت ،بدون تغییر و در نرخ  ۱۵درصد
یماندکهمیتواندسرمایهگذارانرابهجایسپردهگذاریدربانک،بهبورس
باق 
سوق دهد.

موجسواری طال با بحران کرونا

محرکمالیبیشتربانکمرکزیآمریکارامیتواندراینمساله
دخیلدانست.
همچنین آمارهای منتشر شده توسط «گلدمن ساکس» در
خصوص وضعیت طال در نیمه نخست سال جاری میالدی
نشان میدهد بهای هر اونس طال در بازار جهانی با افزایش۱۵
درصدی روبرو شده است .به نوشته «گلدمن ساکس» تفاوت
بازار طال با بازارهای دیگر ،نگاه سرمایهداری فلز زرد است؛ چرا
که یکی از خصوصیات بازار طال اینگونه است که با بروز بحران و
رکود در اقتصاد جهانی ،بر قیمتش افزوده میشود.
در حال حاضر بهای جهانی طال در چند قدمی ۱۸۰۰

دالر ایستاده است و چنانچه رشد این بیماری که تا کنون
میلیونها تن را به کام مرگ کشانده است متوقف نشود ،فلز
زرد از مرز  ۱۸۰۰دالر خواهد گذشت .بر اساس پیش بینی
«گلدمن ساکس» در سه ماه آینده بهای هر اونس فلز زرد به
کانال یک هزار و  ۹۰۰دالری وارد میشود و در صورت تداوم
وضعیت فعلی در سال  ۲۰۲۱شاهد معامله طال با قیمت ۲
هزار دالری خواهیم بود .گفتنی است پیش بینی بانک مرکزی
اروپا در خصوص تشدید رکورد اقتصادی در منطقه یورو در سال
 ۲۰۲۰و رونق اندک اقتصاد در  ۲۰۲۱سبب شده است ،طال
بر ابهامات حاکم بر اقتصاد دنیا به سبب تشدید بیماری کرونا

سوار شود و هر روز بر قیمت خود بیفزاید .به گزارش کمیسیون
اروپا مجموع بازده اقتصادی  ۱۹کشور منطقه یورو در سال
جاری  ۲۰۲۰با کاهش  ۸.۷درصدی روبرو خواهد شد.
به گفته این کمیسیون ،اقتصاد منطقه یورو احتماال در سه
ماهه منتهی به ژوئن یعنی زمانی که فعالیتهای این منطقه
به سبب بروز بیماری کرونا با تعلیق روبرو شده بود ،با کاهش
 ۱۳.۶درصدی روبرو شده است .همچنین پیشبینی شده
است که ترمیم اقتصادی در سال  ۲۰۲۱احتماال کندتر از
پیشبینی سه ماه پیش باشد و میزان رشد اقتصادی در این
سال از  ۶.۳به  ۶.۱درصد تنزل یابد.

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 139960330002001306مربوط به پرونده کالسه 1391114430002015991خانم هاجر ابراهیمی
فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره فرعی از
 2300اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد مطلب خریداری نموده
است (م الف )6614
 -2رای شماره  139960330002001082مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001457سید مصطفی
مهدوی تیکدری فرزند سید اکبر در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 157/50
مترمربع پالک شماره 1879/10اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند رسمی ثبت
دفاتر الکترونیکی شماره(97-12460م الف)6615
 -3رای شماره  139960330002000375مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000654آقای بهروز کریمی
پور فرزند ابوالفضل در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120مترمربع پالک شماره
 2497اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمود جوهری
کردیجانی ثبت دفتر  297صفحه ( 70م الف )6616
 -4رای شماره 139960330002002785مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000422خانم فاطمه حسین
زاده فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120.00مترمربع
پالک شماره 1858/122اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث
ابوالحسن آمره بزچلوئی ثبت دفتر 225صفحه(280م الف)6617
 -5رای شماره 139960330002003119مربوط به پرونده کالسه 1391114430002010232آقای مصطفی ربانی
نجف آبادی فرزند سبزعلی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت136مترمربع پالک
شماره 1757اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از زینب السادات
(زینت السادات) برقعی (م الف)6618
-6رای شماره  139960330002003215مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001515آقای ذبیح الله

صدیقی خواه فرزند محمدقلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 149/5مترمربع
پالک شماره  2112اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث
انسی رضویان (م الف )6619
 -7رای شماره  139960330002003465مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000964سعید علی مرادی
فرزند بهرامعلی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  43/33مترمربع پالک شماره
 2576مکرر اصلی که به پالک  2593اصلی تبدیل گردیده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم طی مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از محمدتقی برخوردار ثبت دفتر 122صفحه(268م الف)6620
 -8رای شماره  139960330002002711مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000635آقای امیرحسین
سعیدیان فرزند شیخعلی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  93مترمربع پالک
شماره  2244/1/86اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت
دفتر  548صفحه (240م الف )6621
 -9رای شماره 139960330002001807مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002354آقای علی اصغر ایزد
خواست فرزند اسمعیل در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  108مترمربع پالک
شماره  2باقیمانده فرعی از  2167اصلی به پالک  2167/2/455اصلی تغییر یافته واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم طی مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی ولی احدی از ورثه اشرف میره ئی ثبت دفتر  92صفحه (91م
الف)6622
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 نخواهد بود.
تاریخ انتشار اول 1399/04/21 :تاریخ انتشار دوم1399/05/06 :
عباس پورحسنی حجت آبادی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139904030011000718/1:
بدینوسیله به آقای اکبر گیوه چی مطلق ،نام پدر :حسین تاریخ تولد 1346/01/21:شماره ملی 0381508031:شماره شناسنامه 3866از قم بدهکار سند ازدواج شماره
 387مورخ  1361/10/18دفتر ازدواج  8قم ابالغ می گردد که خانم فرانک خسروانی نام پدر :احمد ،باستناد سند مذکور جهت وصول مهریه به میزان مبلغ 10/000/000
ریال که وفق تبصره یک ماده  1082قانون مدنی به نرخ روز به مبلغ  7/307/553/957ریال مقوم گردیده است مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده تحت کالسه
( 139904030011000718/1با شماره بایگانی  ) 9900780در شعبه اجرای ثبت قم در جریان است چون نشانی شما مندرج در سند مزبور شناخته نشده است و بستانکار
نیز نتوانسته شما را معرفی نماید .لذا حسب تقاضای بستانکار و طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی اجرائیه فوق الذکر در روزنامه منتشر میگردد لذا الزم است ظرف
مدت 10روز از انتشار این آگهی (که به منزله ابالغ اجرائیه است) نسبت به پرداخت بدهی اقدام در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد .این آگهی فقط در همین یک
نوبت منتشر و آگهی دیگری جز مزایده (در صورت بازداشت اموال) منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدیروزخوش
-----------------------------------------------آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139804030011003631/1:
بدین وسیله به آقای علی (نورالدین) مرادی نام پدر :محمدعلی تاریخ تولد 1358/07/01 :شماره ملی 4072356654 :شماره شناسنامه ،1334 :از قم بدهکار سند ازدواج
شماره  1269مورخ  1395/10/23دفتر ازدواج  57قم ابالغ می گردد که خانم زهرا جعفرعلی ،فرزند :علی یار ،باستناد سند مذکور جهت وصول مهریه به میزان تعداد  24عدد
سکه طالی تمام بهار آزادی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده تحت کالسه ( 139804030011003631/1با شماره بایگانی  )9803898در شعبه اجرای ثبت قم در

وزیر راه و شهرسازی :

سوداگران بازارمسکنراملتهبمیکند
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
کاهش  ٧٠درصدی معامالت مسکن
در پایتخت گفت٦٠ :درصد معامالت
مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس
بوده و حاکی از سوداگری در این
بخش است که بازار مسکن را ملتهب
میکند.
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی
به تشریح آخرین اقدامات این
وزارتخانه برای ساماندهی بازار مسکن
پرداخت و تورم بخش مسکن را متاثر
از رخدادهای بازارهای موازی نظیر
تغییرات نرخ ارز و طال و کاهش ارزش
پول ملی دانست و افزود :این شرایط
هموارهبهطورطبیعیباعثورودمنابعیبهبخشمسکنمیشودوتجدیدارزیابی
انجامشدهکهبرهمهبخشهایاقتصادیاثرگذاراست،بخشمسکنرانیزشامل
میشود.
ویبابیاناینکهمقایسهمنحنیهایرشدنرخارز،تورم،طال،قیمتهرمترمربع
مسکن و اجارهبها از دهه  ۷۰تاکنون ،حاکی از همپایی وهمپیوندی این مولفهها
با یکدیگر است ،نکته حائز اهمیت در بخش مسکن را بهکارگیری برنامهای پایدار
توسط دولت برای کمک به صاحبخانهشدن مردم خواند.
اسالمی ،سپس به ذکر آماری از معامالت بخش مسکن در کشور پرداخت و
بیان کرد :پایش معامالت بخش مسکن ،کاهش  ۷۰درصدی را نسبتبه دوره
مشابه سال گذشته نشان میدهد .نکته حائز اهمیت در این بخش این است
که  ۶۰درصد معامالت این بخش مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس و حاکی از
سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب میکند .همچنین سهم
کمی از معامالت این بخش مربوط به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت
مناسبتریوجودداشتهاست.
وزیر راه و شهرسازی سپس به ضرورت پایهگذاری ضوابط و مقرراتی برای
جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مسکن پرداخت و ادامه داد :در این حوزه
باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایههایی که با هدف سوداگری و سفتهبازی به
بخش مسکن وارد میشود و آن را بهمثابه کاالیی سرمایهای میبینند ،یکبار برای
همیشه جلوگیری شود .به این منظور در وزارت راه و شهرسازی چندین طرح را به
مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کردهایم و به دنبال وضع مقررات و مالیاتهای
خاص و ویژهای هستیم تا ورود منابع غیرمولد به این بخش را مهار و ضوابطی را
برای بازدارندگی در این بخش وضع کنیم .او سپس به برخی از مهمترین اقدامات
وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجارهبها اشاره کرد و گفت :دولت در
گذشته هیچگاه در بازار مسکن مداخلهای نداشته است.
وی افزود :در شرایط کنونی این ضرورت بنا به دالیل مختلفی نظیر شیوع کرونا
احساس شد؛ بر این مبنا ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبهای را به تایید رساند که
قرارداد اجاره مستاجران تا سه ماه پس از پایان دوره کرونا تمدید شود .بنابراین
پرهیز از اسبابکشی مستاجران در شرایط همهگیری کرونا در دستور کار قرار
گرفت و هر اقدام غیرقانونی زیرزمینی ،شفاهی ،پشت قولنامهای و  ...در این
خصوصپذیرفتنینیست.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه به افزایش سه و چهار برابری مبلغ اجاره
بها توسط برخی موجران اشاره کرد و افزود :این افزایش لجامگسیخته که از هیچ
مرجعی تبعیت نمیکرد ما را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و ما باید
تصمیماتی در این خصوص اتخاد میکردیم .وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان
کرد :مقرر شد که سقف افزایش اجاره بها در تهران  ،۲۵در هفت کالنشهر کشور
 ۲۰و در سایر شهرهای کشور  ۱۵درصد باشد .اقدامی که تاثیرات خود را به جای
گذاشته است و ما تاکنون شکایتی مبنی بر تخطی موجران از این مصوبه دریافت
نکردهایم که تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص منجر شده است.
او با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار
داده و در حال پیشبرد این برنامه است ،ادامه داد :در این مدت بیش از یک میلیون
و ۶۰۰هزار متقاضی در طرح اقدام ملی مسکن نامنویسی کردند و ما پس از انجام
غربالگریهای الزم ،جامعه هدف خود را شناختهایم.
وزیر راه و شهرسازی گفت :تایید صالحیتشدگان این طرح ملی نیز در حال
تکمیل ثبتنام هستند و برخی از آنها حساب خود را نیز در بانک افتتاح کرده
و آورده اولیه را نیز واریز کردهاند .با توجه به همهگیری بیماری کرونا ،تمام این
اقدمات از راه دور و به شکل مجازی انجام شد تا مانع از گسترش و شیوع ویروس
شویم.
سخنگویتسهیالتحمایتیکرونا:

اقشارآسیبپذیر«وامیکمیلیونتومانیتکمیلی»
کرونامیگیرند

سخنگوی تسهیالت حمایتی کرونا گفت :برای چهار میلیون خانوار آسیبپذیر
پیامک واریز وام تکمیلی یک میلیون تومانی ارسال شده است که متقاضیان باید
درخواست خود را به سرشماره ۶۳۶۹بفرستند.
«حسین میرزایی» گفت :نخستین مرحله واریز وام یک میلیون تومانی یارانه
بگیران نقدی به طور کامل انجام شد و همزمان با یارانه تیرماه اقساط این
تسهیالتنیزکسرمیشود.
ویافزود:براساسمصوبهدولت،چهارمیلیونخانوارجزءاقشارخاصشناسایی
شدند که عالوه بر دریافت وام یک میلیون تومانی که برای تمام یارانهبگیران واریز
شد ،در صورت تمایل میتوانند از وام تکمیلی یک میلیون تومانی دیگر که برای
آنهادرنظرگرفتهشدهبهرهمندشوند.سخنگویتسهیالتحمایتیکروناگفت:تا
کنونبرایچهارمیلیوننفرخانوارجدیدکهاطالعاتآنهاازدستگاههایمختلف
دریافت شده پیامک ارسال شده است .وی افزود :این خانوارها میتوانند برای
ثبت درخواست خود پس از دریافت پیامک با سرشماره وزارت رفاه ،عدد یک را
به سرشماره  ۶۳۶۹اعالم کنند .میرزایی اظهارداشت :بازپرداخت این تسهیالت
نیز  ۳۰ماهه و با اقساط  ۳۵هزار و  ۱۰۰تومان خواهد بود که از حساب سرپرستان
خانوار کسر میشود .وی درباره زمان واریز وام یک میلیون تومانی تکمیلی به
اقشارآسیبپذیراظهاربیاطالعیکرد.میرزاییدربارهشناساییمشموالنواجد
شرایط این طرح گفت :مشموالن این طرح دستفروشان ،رانندگان وانتبارها و
کارگران ساختمانی هستند که اطالعات آنها توسط وزارت کشور و سازمان تامین
اجتماعی احصاء شده است .وی افزود :عالوه بر این خانوادههای پنج نفره و
بیشتر نیز مشمول دریافت وام تکمیلی یک میلیون تومانی هستند که اطالعات
آنها از سازمان هدفمندی یارانهها احصاء شده است.

جریاناستچوننشانیشمامندرجدرسندمزبورشناختهنشدهاستوبستانکارنیزنتوانستهشمارامعرفینماید.لذاحسبتقاضایبستانکاروطبقماده 18آئیننامهاجرا
مفاد اسناد رسمی اجرائیه فوق الذکر در روزنامه منتشر میگردد لذا الزم است ظرف مدت  10روز از انتشار این آگهی (که به منزله ابالغ اجرائیه است) نسبت به پرداخت بدهی
اقدام در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد .این آگهی فقط در همین یک نوبت منتشر و آگهی دیگری جز مزایده (در صورت بازداشت اموال) منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدیروزخوش
-----------------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
آقای محمد شیرازی درخشنده با ارائه یک برگ استشهادیه مصدق اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ باغ پالک باقیمانده 1454فرعی مفروز و مجزی از 199اصلی واقع در
بخش پنج حوزه ثبتی کهک به مساحت  526/80مترمربع در صفحه  480دفتر جلد  20ذیل ثبت  4054به شماره چاپی  324436سری الف سال  85بنام آقای محمد شیرازی
درخشنده صادر و تسلیم گردیده است سپس آقای محمد شیرازی درخشنده اعالم نموده اصل سند مالکیت بعلت بی احتیاطی مفقود شده است و تقاضای صدور سند مالکیت
المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت
ً
نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدرک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ده روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد
بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.
سعیدعبدالهی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
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مجیدنامجومطلق:

تا یک نفر فوت نکند بازیها تعطیل نمیشود

حمیددرخشان:

آرامشپرسپولیسنبایدبرهمبخورد

سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس گفت :سرخپوشان در آستانه چهارمین
قهرمانی متوالی هستند و در این شرایط نباید آرامش تیم از درون باشگاه برهم
بخورد.نگرانیگلمحمدینگرانیهمهپرسپولیسیهااست.
حمید درخشان با اشاره به صحبتهای اخیر یحیی گلمحمدی سرمربی
ی او بابت شرایط حاکم در تیم اظهار داشت :نگرانی
پرسپولیس و نگران 
گلمحمدی ،نگرانی همه پرسپولیسیها است .او کامال حق دارد چرا که در
شرایط سخت ،تیمش نتایج خوبی گرفته و دوست ندارد این آرامش از بین برود.
پرسپولیس روی ریل موفقیت قرار دارد و نباید از درون باشگاه به قطار موفقیت
پرسپولیسصدمهواردشود.
وی افزود :در حال حاضر همه هجمهها علیه پرسپولیس است در این شرایط
سخت نباید آرامش تیم و سرمربی از درون باشگاه بر هم بخورد .مدیران هر چه
زودتر ببینند ریشه این نگرانیها کجاست و آن را برطرف کنند.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد :هیات مدیره باشگاه هنوز
کامل نیست و همین شرایط هم کمی نگرانی ایجاد میکند .امیدوارم هر چه زودتر
با تدابیر وزیر ورزش و جوانان اعضای کارآمد و خوبی به هیات مدیره اضافه شوند و
قبل از هر چیز اقتدار به مدیریت پرسپولیس بازگردد.
وی گفت :رسول پناه در ابتدای دوران مدیریت خود با پیشکسوتان جلسهای را
برگزار و اهدافش را بیان کرد اما االن میبینیم که هیچ یک از آن برنامهها عملی
نشده است .برنامههای رسولپناه بد نبود اما برای اجرای آن نیاز به عملکرد قوی
در همه بخشها وجود دارد.
درخشان اضافه کرد :برای مثال در بخش حقوقی میبینیم که هر روز یک
پرونده جدید علیه پرسپولیس صادر میشود .چه کسی االن از حقوق باشگاه
دفاع میکند؟ عملکرد بخش حقوقی باشگاه به هیچ وجه خوب نبوده و همین
محکومیتها موجب میشود تا به تیمی که برای قهرمانی میجنگد شوک وارد
شود.
وی تصریح کرد :امیدوارم که هر چه زودتر مشکالت برطرف شود تا با بازگشت
اقتداربهمدیریت،شاهدتداومموفقیتهادرپرسپولیسباشیم.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به عملکرد سرخپوشان پس از وقفه
طوالنی مدت مسابقات لیگ خاطرنشان کرد :نمیتوان پس از تعطیلی طوالنی
مدت انتظار داشته باشیم که تیم مانند قبل تا دقیقه  ۹۰حمله کند چرا که باید
شرایط بدنی بازیکنان به شرایط ایدهآل بازگردد.
وی گفت :در حال حاضر قهرمانی پرسپولیس تقریبا قطعی شده و نگرانی
بابت این موضوع نداریم .بهتر است پرسپولیس از مسابقات لیگ برای رسیدن به
شرایط ایدهآل استفاده کند تا برای موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا آماده شود .اگر
مشکالت برطرف شود ،میتوانیم شاهد موفقیت پرسپولیس در سطح آسیا هم
باشیم.درخشاندرمورداینکهبرخیتیمهاخواهانتعطیلیلیگشدهاند،اظهار
داشت :فوتبال را به خاطر تیم ملی هم که شده ،نمیتوان تعطیل کرد .تیم ملی
باید برای مسابقات مقدماتی انتخابی جام جهانی آماده شود و بازیکنان باید در
شرایط مسابقه قرار داشته باشند تا بتوانند به تیم ملی خدمت کنند.
امیرتوکلیان:

برگزاری لیگ در این شرایط به صالح
کشتینیست

مربیپیشینتیمملیکشتیآزادکشورمانمعتقداستباتوجهبهشیوعویروس
کرونا ،پافشاری برای برگزاری لیگ به هیچوجه به صالح کشتی نیست.
امیر توکلیان با تاکید بر اینکه هیچ چیز بیشتر از سالمتی ورزشکاران و قهرمانان
ملی ایران اهمیت ندارد گفت :بحث برگزاری لیگ کشتی در این شرایط از اساس
غلط است ،چرا که ما باید در ابتدا امکانات برپایی چنین رویدادی را در سطح کشور
مهیا کنیم .طبیعتا با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و آمار نگران کننده مرگ
برخی مبتالیان نمیتوان به راحتی در خصوص لیگ کشتی صحبت کرد.
وی تصریح کرد :ما باید به این نکته توجه کنیم که آیا سالن های کشتی در ایران،
شرایط و استانداردهای برگزاری لیگ کشتی در این وضعیت را دارد و اصال می
توان سالمت کشتی گیران ،مربیان ،تماشاگران و عوامل اجرایی لیگ کشتی را در
اینسالنهاتضمینکرد؟
مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد :برخی مسابقات رشته های ورزشی
را می توان در فضای باز برگزار کرد که حساب آن رشته ها از کشتی جداست؛ اما
آیا می توان رشته پربرخوردی همچون کشتی را در فضای باز و با رعایت فاصله
اجتماعی برگزار کرد؟ بسیاری از ورزشکاران ما ممکن است نشانه هایی از بیماری
را نداشته باشند ،اما این امکان وجود دارد که هر کدام از آنها ناقل باشند.
توکلیان افزود :به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ کشتی که خودم سالیان
سال سابقه حضور در لیگ کشتی را به عنوان کشتیگیر و سرمربی داشتم،
معتقدم برگزاری لیگ برتر در این وضعیت یک اشتباه بزرگ خواهد بود .حال اینکه
با عقد قرارداد با کشتی گیران و مربیان به همه فشار بیاوریم که زودتر لیگ برگزار
شود ،واقعا کار منطقی و درستی نیست .از سوی دیگر اسپانسرهای وارد شده به
لیگ کشتی هم باید این موضوع را قبول کنند که فعال شرایط برای مسابقات مهیا
نیست و شاید مجبور شوند تا سال آینده برای برگزاری لیگ منتظر بمانند.
وی ادامه داد :وخامت اوضاع جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا به حدی است
که مجامع بین المللی ورزشی ،بازیهای المپیک را هم به تعویق انداخته اند و چه
بسا اصال در سال آینده هم شاهد برگزاری المپیک نباشیم .حال چطور می توان
در این وضعیت حرف از برگزاری لیگ زد و همه چیز را عادی جلوه داد .بی تردید
ممکن است برگزاری لیگ کشتی تا سال آینده به تعویق بیافتد ،چراکه طبق
شواهد ،موج کرونا ممکن است در فصل پاییز و زمستان با شدت بیشتری ادامه
داشته باشد .این مربی خراسانی در پایان گفت :ویروس کرونا با هیچکس شوخی
ندارد و ممکن است در هر فردی بصورت کامال مجزا تاثیرگذاری داشته باشد .در
نتیجه نمی توان با یک نسخه و روش مشخص و همیشگی به جنگ کرونا رفت،
چراکه این ویروس مدام در حال تغییر است و همچنان تا مدتها ،تهدید بزرگی برای
سالمت مردم ایران و جهان تلقی خواهد شد.

احداث مجموعه ورزشی در دانشگاه قم

احداث مجموعه تفریحی ،ورزشی و سالمتی در جلسه مشترک مسووالن اداره
کل ورزش و جوانان و دانشگاه قم با قابلیت فعالیت رشتههای تنیس ،اسکواش و
جاده سالمت به تصویب رسید.
در استان قم اگر چه اداره کل ورزش و جوانان متولی اصلی توسعه عمرانی،
همگانی ،قهرمانی ،آموزشی و فرهنگی یکی از مهمترین عرصههای اجتماعی
یعنی ورزش است ،اما سایر نهادها و ارگانها هم در بخش دولتی و هم در بخش
غیر دولتی فعالیت قابل توجهی در گسترش فضا و امکانات ورزشی دارند.
بهگزارشفارس،عالوهبرادارهکلورزشوجوانانکهامکانزیادینظیراستخر،
زمین روباز و سالن ورزشی در قم ایجاد کرده ،دستگاههایی همچون سپاه ،آموزش
و پرورش ،مخابرات ،استانداری ،دانشگاهها و سایر دستگاهها اقدام به احداث
چندین فضای ورزشی روباز و سرپوشیده کردهاند که در توسعه سرانه فضاهای
ورزشی قم نقش ارزندهای ایفا کرده است .یکی از نهادهای پرکار و پیگیر در مقوله
ورزش ،بدون تردید دانشگاه قم است که امیر آبادی رئیس طرحهای عمرانی این
دانشگاه ،شربتی رئیس امور مالی دانشگاه در کنار نماینده سرمایهگذاران بخش
خصوصی در جلسهای با رسول منعم مدیر کل ورزش و جوانان استان قم موضوع
احداث مجموعه تفریحی ،ورزشی و خدماتی دانشگاه قم را بحث و بررسی کردند.
در این پروژه چهار زمین تنیس ،دو کورت اسکواش ،دو زمین پدل ،جاده سالمت و
سایر امکانات و فضاهای ورزشی پیشبینی شده که طبق برنامهریزیهای صورت
گرفته توسط مسووالن دانشگاه قم در سه فاز طراحی شده و قرار است تا پایان
سال  1399فاز نخست آن به پایان برسد .این مجموعه  6500متر مربع مساحت
و  3500متر مربع زیربنا دارد و به عنوان یک مجموعه تفریحی ،ورزشی و خدماتی
به همت بخش خصوصی در استان قم در دست احداث است و تامین هزینههای
ساخت پروژه در قالب قرارداد  BOTخواهد بود که در حال حاضر مبلغی بالغ بر
 80میلیارد ریال آن هزینه شده و برای تکمیل به 550میلیارد ریال دیگر نیاز دارد.

مربیتیمفوتبالاستقاللگفت:مربیاندرنشستخبریدربارهشرایطتیمشان
صحبت می کنند ولی وقتی پنج روز تمرینات را تعطیل کردیم ،نمی توانیم درباره
مسائلفنیصحبتکنیم.فقطروزپنجشنبهبا ۱۲بازیکنیکجلسهتمرینکردیم.

برای ما سالمت بازیکن از همه چیز مهمتر است .آمار کرونا می گوید شرایط نسبت
به قبل بدتر است.
مجید نامجومطلق در نشست خبری پیش از بازی استقالل با تراکتورسازی که
بعدازظهر دیروز در سازمان لیگ برگزار شداظهارداشت  :بالفاصله برای ما مقابل
تراکتوربازیگذاشتند.درخواستتعویقبازیرادادیمکهسازمانلیگگفتدست
ما نیست .فدراسیون هم گفت دست ما نیست .نمی دانم دست کیست .از آن نهاد
که مسئولیتش را دارد خواهش می کنیم بازی های ما را چند روز به تعویق اندازد و
شرایط را درک کند .بازیکنان با استرس تمرین می کنند .آنها حتی هنگام گفتن
نکاتفنیجراتنمیکردندنزدیکبشوند.باهرکسیصحبتمیکنیممیگویند
مسئولیتشدستمانیست.
وی گفت :شرایط یکی از بازیکنان ما بحرانی است و ریه اش درگیر شده است.
نمی دانم چه نهادی باید جوابگو باشد .پنج روز تمرین نداشتیم و باید جلوی تیم
خوب تراکتور بازی کنیم .کارمان سخت است .همه جای دنیا ،فوتبال برای شادی
و نشاط جامعه است ولی متاسفانه داریم فوتبال را با استرس بازی می کنیم .این
استرس ناشی از این قضیه در روح و روان بازیکنان تاثیر می گذارد .تیم ما کمبود
بازیکندارد.
فرهاد مجیدی در فشار و استرس زیادی است.
مربی استقالل با تمجید از غیرت بازیکنان این تیم ،تصریح کرد :اتفاقی افتاد
که خودمان هم غافلگیر شدیم .روزپنجشنبه وریا غفوری تماس گرفته است که

در فصل جدید؛

باتوجه به کمبود بازیکن اجازه بدهید تست کرونا بدهم و اگر جوابش منفی شد،
دوباره به تیم کمک کنم .این غیرت بازیکن را نشان می دهد و برایم ارزشمند است
اما سالمت بازیکن برای ما در اولویت است .خواهش من این است کمی به فکر
سالمت بازیکنان باشند چون اینها هم خانواده دارند .حتی امروز شنیدم از طرف
وزیر بهداشت دستوری آمده است که اماکن ورزشی بسته شود .آمار نشان می دهد
شرایط بدتر از زمان قبل است.
نامجومطلق با تشریح بیشتر وضعیت استقالل اظهار کرد :شنبه با تیم خوب
تراکتور بازی داریم .در اینطرف تیمی هستیم که از نظر ذهنی شرایط خوبی
نداریم .تیم بزرگ و باسابقه استقالل روزپنجشنبه با ۱۲بازیکن تمرین کرد .این یک
اتفاق نادر است .اطمینان دارم تصمیماتی که امروز برای فوتبال گرفته می شود و
مشکالتش در تاریخ ثبت می شود .وی افزود :امیدوارم اتفاق ناگواری برای بازیکنی
رخ ندهد .حتی قبل از شروع مسابقات لیگ ،فرهاد مجیدی در یک جمع گفت تا
کسی در این فوتبال نمیرد ،بازی ها را تعطیل نمی کنند .این اتفاق با تصمیماتی که
گرفتهمیشود،بعیدنیست.
مربی استقالل تصریح کرد :فرهاد مجیدی در فشار و استرس زیادی است.
مسئولیت او بسیار سنگین است .مجیدی باید امروز اینجا می نشست و صحبت
می کرد ولی وظیفه اش را به من سپرد .من هم به خاطر احترام به اهالی فوتبال،
پاسخگو هستم .مربی باید درباره شرایط تیمش و تیم مقابل بگوید ولی بعد از پنج
روز با ۱۲نفر تمرین کردیم و نکته فنی نداریم که بخواهیم حرفی بزنیم.
رییس هیات ورزشهای رزمی استان قم:

شیمیدر قم در لیگ برتر بسکتبال به میدان میرود

ورزشکاران رزمی قم اجازه مبارزه ندارند

تیم بسکتبال شیمیدر قم برای حضور در فصل  1399مسابقات لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاههای کشور آمادگی خود
را به فدراسیون بسکتبال اعالم کرد.
با توجه به محدوده زمانی در نظر گرفته شده توسط فدراسیون بسکتبال برای تیمهای مایل به حضور در فصل 1399
مسابقات لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاههای کشور 16 ،تیم برای حضور در لیگ برتر بسکتبال اعالم آمادگی کردند تا
تعداد تیمهای لیگ برتری این رشته المپیکی نسبت به فصل قبل افزایش یابد.
این در حالی است که مسابقات فصل  1398 – 99لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با حضور  14تیم آغاز شد و با انصراف تیم
توفارقانآذرشهردرمیانهراهبازیها،لیگبا 13تیمتاقبلازپلیآفادامهیافتاماشیوعویروسکرونامانعبرگزاریبازیهای
پلیآفونهاییبرایتعیینتیمقهرمانشد.بعدازاینکهبازیهایالمپیکتوکیویکسالبهتعویقافتاد،فدراسیونبسکتبال
نیز مسابقات فصل قبل لیگ برتر را نیمه تمام اعالم کرد تا با آرامش خاطر بیشتری برای تیم ملی و همچنین مسابقات داخلی
برنامهریزی کند ،در حالی که این فدراسیون قصد دارد به شرط عادی شدن شرایط کرونا ،لیگ برتر را از شهریور ماه استارت
بزند .بعد از یازدهم تیر ماه که آخرین مهلت اعالم آمادگی تیمها برای حضور در فصل  1399 – 1400لیگ برتر بسکتبال
مردان ایران بود ،طبق اعالم فدراسیون  16خواهان حضور در لیگ هستند که  11تیم لیگ برتری فصل گذشته و پنج تیم از
دسته اول را شامل میشود و این تیمها با ارسال نامه به فدراسیون قصد شرکت در لیگ برتر را دارند.
در حالی که نامی از تیمهای شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام بین این 16تیم به چشم نمیخورد ،گرگانیها بر ادعای
خود مبنی بر قهرمانی در فصل گذشته پافشاری میکنند و از فدراسیون بسکتبال تضمین میخواهند ،ضمن اینکه ظاهرا
مسووالن باشگاه پتروشیمی قصدی برای ادامه تیمداری در لیگ برتر ندارند.
در شرایطی که فدراسیون بسکتبال در تالش است که لیگ جدید را در صورت مساعد شدن وضعیت کرونا از شهریورماه
آغاز کند ،تیم بسکتبال شیمیدر قم نیز که سال گذشته با هدایت محمدرضا اسالمی ،مدیریت هادی عامری و برخورداری
از بازیکنان مطرح و ملیپوش نظیر محمد جمشیدی ،مهدی کامرانی ،آرن داوودی و مایکل رستمپور به مقام سوم مرحله
مقدماتی رسید و یکی از مدعیان قهرمانی بود ،امسال یکی از تیمهای حاضر در فصل جدید لیگ برتر است.

رییس هیات ورزشهای رزمی قم با اشاره به فعالیت مجدد باشگاههای ورزشهای رزمی با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا
گفت:ورزشکارانرزمیاستانبهمنظوررعایتپروتکلهایبهداشتیاجازهمبارزهندارند.
علی یزدی بابیان اینکه رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط باشگاههای ورزشی زیرمجموعه این هیات بهصورت جدی
نظارت میشود ،افزود :بهمنظور رعایت این پروتکلها و فاصلهگذاری اجتماعی هرگونه برگزاری مسابقه و یا مبارزه تا اطالع
ثانویممنوعاست.
وی ادامه داد :هر سانس فعالیت ورزشی باشگاههای رزمی باید تنها با تعداد محدود  ۱۰تا  ۱۵ورزشکار برگزار شود ضمن
اینکه بعد از هر سانس تمرین باید باشگاه بهطور کامل ضدعفونی شود.
رییس هیات ورزشهای رزمی قم ،تهیه مواد ضدعفونیکننده برای ورزشکاران را از دیگر الزامهای باشگاه برای رعایت
مسائل بهداشتی دانست و تاکید کرد :تمرینهای باشگاه تنها به ارتقای آمادگی جسمانی و همچنین بعد فنی ضربهها
محدودشدهاست.
وی ادامه داد :شیوع کرونا و تعطیلی تمام فعالیتها و مسابقات ورزشی در استان و کشور ،ضربه سنگینی به بعد فنی
ورزشکاران وارد کرده است و روند صعودی ورزشهای رزمی قم که در سالهای اخیر آغازشده بود را مختل کرده است.
یزدی افزود :در  ۲سال اخیر لیگ مسابقات کیک بوکسینگ قم بهمنظور استعدادیابی و پشتوانه سازی ردههای مختلفی
سنی برگزار شد که توانست عالوه بر ایجاد انگیزه قوی و ارتقای سطح فنی ورزشکاران استان ،ظرفیتهای رزمی قم را ارتقا
دهد که متاسفانه شیوع کرونا این لیگ را متوقف کرد.
وی استفاده از فضای مجازی در زمان شیوع کرونا را مورداشاره قرار داد و گفت :برگزاری مجازی دوره مربیگری درجه ۳در
این استان برنامهریزیشده است که ثبتنام این دوره انجام و قرار است در هفتههای آینده اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان و مربیان استان اظهار داشت :بهمنظور تجلیل از افتخارآفرینی
قهرمانان مدالآور سال ، ۹۸مربیان و داوران استان در مسابقات استانی  ،آیینی با رعایت تمام نکات بهداشتی در هفته جاری
برگزار و از  ۳۳نفر از داوران ،مربیان و قهرمان استان تجلیل شد.

نقدی بر پروندههای پرسپولیس و استقالل در فیفا؛

مجیدروانستان

تا کی باید بازنده باشیم؟

یک واقعیت تلخ این روزهای فوتبال ما این است که محکومیتهای جدید فیفا
علیه استقالل و پرسپولیس یکی یکی از راه میرسد و آینده این دو باشگاه را تحت
تاثیر قرار میدهد .حتی ممکن است واگذاری سرخابیها به بخش خصوصی نیز
بهمخاطرهبیفتد.
باشگاه پرسپولیس پنج ماه پیش از سوی فیفا محکوم شد به اینکه یک میلیون و
 ۵۵هزار یورو ،به اضافه پنج درصد سود به برانکو ایوانکویچ بپردازد .از طرفی  ۲۰هزار
فرانک سوئیس نیز هزینه دادرسی نیز را بدهد .آنها ترجیح دادند به جای پرداخت
طلب برانکو ،پرونده را با صرف هزینه دادرسی به - C.A.Sدادگاه عالی ورزش -در
سوئیسببرند.
هنوزازبندپروندهبرانکورهاییپیدانکردهاندکهدر پروندهشکایتگابریل کالدرون
و دستیاران او نیز محکوم شدند .باشگاه پرسپولیس موظف است مبلغ  ۵۷۹هزار
و  ۵۰۰دالر به کالدرون ۹۵ ،هزار و  ۳۸۰دالر به خوآکین و  ۷۰هزار و  ۴۰۰دالر به
اینیگو والنسیا پرداخت کند .همچنین ۹هزار دالر بابت هزینه دادرسی مجموع این
پروندههابپردازد.
هدف باشگاه مصالحه با کالدرون است و مدعیاند نظر مثبتی از این مربی
آرژانتینی گرفتهاند و اگر به نتیجه نرسند ،آنگاه با طرح اعتراض در دادگاه عالی
ورزش ( )C.A.Sدومین تالش بیثمر خود در این ماههای اخیر را انجام دهند!
هرچند که پیش بازنده شدن پرسپولیسیها در پرونده کالدرون قابل پیشبینی بود.
درستمانندهمهپروندههایشکایتیمطرحشدهدرفیفاعلیهایرانکهبازندهایجز
باشگاههایایرانینداشتهاست.
قراردادهای نامناسب و پیش از آن عدم تعهد به قراردادها ،مهمترین عاملی بوده
که فوتبال ما را به بازندهای بزرگ در پروندههای مالی تبدیل کرده است .بدون تردید
محکومیتهایجدیداستقاللوپرسپولیس،مهرتاییددیگریبربیتدبیریمدیران
این دو باشگاه است که تاکنون از سوی هیچ نهاد و مسئولی با افراد خاطی و به بار

آوردن این فاجعههای مدیریتی برخورد نشده است.
در پرسپولیس نیز تا دلتان بخواهد از این پروندههای رنگارنگ وجود دارد .باشگاه
پرسپولیسپسازقهرمانیهایمتوالیبابرانکونتوانستبدهیخودرابهاوپرداخت
کند تا این مربی مجبور به شکایت از سرخپوشان و دریافت حکم یک میلیون و پنجاه
هزار یورویی به همراه پنج درصد از سود این پول شود .محکومیتی که پس از حکم
 ۴۷۵هزار یورویی ماریو بودیمیر مهاجم خارجی فصل پیش پرسپولیس در فیفا ثبت
شد.
وقتی حکم آنها آمد محمدحسن انصاریفرد آن را به گردن مدیران قبلی انداخت.
مدیرعامل وقت پرسپولیس نه تنها موفق به کسب رضایت از شاکیان خود نشد ،بلکه
در اقدامی عجیب به قرارداد با گابریل کالدرون که تیمش را قهرمان نیم فصل کرده
بود هم خاتمه داد تا سرمربی آرژانتینی نیز به همراه دستیارانش چارهای جز شکایت
از پرسپولیس نداشته باشد .شیوه مدیریتی عجیب او با کشیدن چک  ۶میلیارد
تومانی برای گرفتن رضایتنامه یحیی گلمحمدی برای حضورش از شهرخودرو
روی نیمکت پرسپولیس ادامه پیدا کرد و با این کار ،برای پرسپولیس نزدیک به ۱۰
میلیارد برای دریافت رضایتنامه و حقوق گلمحمدی تعهد مالی ایجاد کرده است.
حال این پرسش مطرح میشود که آیا مهدی رسول پناه سرپرست کنونی باشگاه
پرسپولیس نیز در حال حاضر راهی را میرود که پیش از این ،انصاریفرد و دیگران
رفتهبودند؟
پرسپولیسواستقاللدراینسالهاهمیشهجزوباشگاههاییبودهاندکهبیشترین
پروندههای مالی را در فیفا داشتهاند .اغراق نیست اگر بگوییم پروندههای مالی این
دو باشگاه در فیفا به اندازه همه پروندههای ارجاعی به این نهاد است!
هر بار این پروندهها با امضای مدیری جدید به فیفا میرود و شما نمیتوانید ردپای
هیچ یک از مدیران سالهای اخیر پرسپولیس و استقالل را که قرارداد بازیکن یا مربی
خارجی امضا کرده و این قراردادها به فیفا نرفته باشد را نبینید!
استقاللیها یک روز با پرونده پروپیچ درگیرند و روز دیگر ماجرای بویان به میان
میآید.

قصه پر غصه شفر نیز سر دراز دارد! امیرحسین فتحی مدیرعامل پیشین و علی
خطیر معاون او ،از فسخ بدون غرامت آن صحبت میکردند ،اما بعدها دیدیم که
استقالل باید به شفر ۵۵۰هزار دالر غرامت بدهد .مطالبات استراماچونی نیز رقمی
سنگین است و سیر طبیعی شکایت این ایتالیایی نیز در حال طی شدن است و
انتظار میرود به زودی آبیها با چالشی بزرگ مواجه شوند.
در همه این سالها ،مدیران زیادی در پرسپولیس و استقالل از این دست اتفاقات
را رقم زد ه و چون هر بار هر کدامشان تاوان مدیران قبلی را پس دادهاند ،هیچ کدام
نیز پاسخگوی اعمالشان نبودهاند  .از طرفی دولتی بودن این دو باشگاه و هزینه از
بیتالمال نیز عامل دیگری بوده که هیچ وقت کسی این مدیران را بازخواست نکند
و اکنون این پرسش مطرح است که آیا لزومی به بازخواست و حتی محاکمه برخی
از این مدیران نبود؟
چرا وزیران ورزش در این سالها ،مدیرانی را که برای این دو باشگاه انتخاب ردند،
هیچگاه آنها را بازخواست نکردند؟ چرا نهادهای باالدستی عوامل دخیل در این
مسایل را هیچگاه بازخواست نکردند؟ اگر یکی از این مدیران متخلف در قبال اعمال
خود پای میز محاکمه میرفت بدون تردید آیا این روند همچنان ادامه مییافت یا
درس عبرتی برای مدیرهای بعدی میشد؟
سالهاستمیزمدیریتیایندوباشگاهفقطسکویپرتابیبرایبهشهرترسیدن
برخی از این مدیران بوده و هیچگاه به لحاظ ساختاری ،چیزی در این دو باشگاه
ایجاد نکردهاند؛ باید دید تا کی در پروندههای بازیکنان و مربیان خارجی از فوتبال
ما در فیفا باید بازنده باشیم؟

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیاتحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکمنطقهدوقمتصرفاتمالکانهمفروزیمتقاضیانپروندههایتشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
-1رای شماره  139860330002004088مربوط به پرونده کالسه  1391114430002017749آقای عباسعلی
کاظمی فرزند کریم در  2دانگ از ششدانگ به مساحت ششدانگ  166/25مترمربع پالک شماره فرعی از  -1949اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی  /سند رسمی  /سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از محمدرضا
شاکری خریداری کرده است
(م الف )6607
 -2رای شماره  139860330002004087مربوط به پرونده کالسه  1391114430002017746آقای علی کاظمی
فرزند عباسعلی در یک دانگ از ششدانگ به مساحت ششدانگ166/25مترمربع پالک شماره فرعی از -1949اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی  /سند رسمی  /سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از محمدرضا
شاکری خریداری کرده است (م الف)6606
 -3رای شماره 139860330002004086مربوط به پرونده کالسه 1391114430002017748آقای ولی اله کاظمی
فرزند عباسعلی در سه دانگ از ششدانگ به مساحت شش دانگ 166/25مترمربع پالک شماره فرعی از -1949اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی  /سند رسمی  /سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از محمد رضا
شاکری خریداری کرده است (م الف )6605
-4رای شماره  139960330002003198مربوط به پرونده کالسه  1392114430002002150آقای سالم اله
کریمی لوئی فرزند عباداله در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120مترمربع پالک
شماره  1964اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره  24777مورخ
 55/12/22دفترخانه18قم
(م الف)6608
 -5رای شماره 139960330002001098مربوط به پرونده کالسه 1397114430002001794آقای ابراهیم غالمی
فرزند فضل اله در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  66مترمربع پالک شماره
 2595/95اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر 276
صفحه ( 355م الف)6609

 -6رای شماره  139960330002001186مربوط به پرونده کالسه  1397114430002001699آقای یعقوب
غالمی فرزند فضل اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  66مترمربع پالک شماره
2595/95اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر 276
صفحه (355م الف )6610
-7رای شماره  139960330002003661مربوط به پرونده کالسه  1397114430002001013آقای احمد رجبی
فرزند علی اصغر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت70مترمربع پالک شماره2302/2
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از احمد مدرسی موحدی ثبت
دفتر  331صفحه (187م الف )6611
 -8رای شماره  139960330002002795مربوط به پرونده کالسه  1391114430002009136آقای مسلم علی
نقی فرزند علی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 110/10مترمربع پالک شماره
 2190اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم طی مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسین شریف زاده
و صدیقه نصرالهی و احترام نصرالهی وراث ابراهیم نصرالهی(م الف)6612
 -9رای شماره  139960330002001333مربوط به پرونده کالسه  1391114430002018175خانم گل افروز
حسنی فرزند ابوالقاسم در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 162.5مترمربع پالک
شماره فرعی از 2302/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از صدیقه رمضانی
کریم آبادی ثبت  323ص  580خریداری نموده است (م الف )6613
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 نخواهد بود.
تاریخ انتشار اول 1399/04/21 :تاریخ انتشار دوم1399/05/06 :
عباس پورحسنی حجت آبادی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

سیاسی7

 شماره 5071ت و سوم 
شنبه -بیستویکم تیر ماه  -1399سال بیس 

میرلوحیفعالسیاسیاصالحطلب:

خرد جمعی در مجلس با تندروها همراه نیست

فعالسیاسیاصالحطلببابیاناینکهخردجمعیدرمجلسباتندروهاهمراه
نیست ،گفت :اگر قرار باشد سال پیش رو که سال آخر دولت و سال اول مجلس
یازدهم است ،صرف نزاعهای سیاسی شود عمال وقتی برای حل مشکالت مردم
باقینمیماند.
محمود میرلوحی اظهار کرد :در بسیاری از کشورها معموال دولت و مجلس از
یک حزب هستند و وقتی حزبی در انتخابات پیروز میشود ،دولت هم از همان
حزبانتخابمیشودوحتیدربسیاریازکشورهامثلانگلستانوهنداعضای
دولت،عضومجلسهمهستند.
وی با بیان اینکه ساختار قانونی و سیاسی ما حزبی نیست ،گفت :عالوه بر
این انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم همزمان برگزار نمیشود .البته با
تصمیمی که چند سال پیش گرفته شد در واقع انتخابات به نوعی تجمیع شد
و انتخابات خبرگان و مجلس و همچنین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
با هم برگزار میشود لذا اینکه فکر کنیم که مجلس و دولت مثل کشورهایی که
انتخاباتشانحزبیاستمیتوانندیکیشوندامکانپذیرنیست.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت :اگر به گذشته نگاه کنیم؛ مجلس
ششم با دولت اصالحات همراه بود یا مجلس دهم با وجود برخی اختالفات با
دولت تدبیر و امید نسبتا همراه بود.
میرلوحی به روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم در زمان دولت اصالحات
اشاره کرد و افزود :در آنزمان معاون وزیر کشور و شاهد تغییرات بودم و تفاوتها
برای دولت محسوس بود؛ االن هم دولت یازدهم در واقع تقریبا نزدیک یک سال و
نیم را با مجلسی کار خواهد کرد که تفاوت دیدگاهها تقریبا زیاد است.
وی با بیان اینکه تفاوت دیدگاه مجلس اصولگرای کنونی با دولت تدبیر و امید
جدی است ،تصریح کرد :برای حل این مساله سه گزینه برای مجلس و دولت
قابل تصور است؛ یکی از این سه گزینه اصرار هر کدام از نهادها بر دیدگاههای
خود است .در این زمینه باید گفت که تعامل نکردن مجلس و دولت و اصرار
هر کدام بر دیدگاههایشان باعث خواهد شد تا هر روز اختالف نظر در مسکن،
اقتصاد کالن ،ارز ،فرهنگ ،سیاست داخلی ،برجام ،اف .ای .تی .اف و دیگر
مسائلبیشترشود.
میرلوحی ،کنار رفتن یک جریان به نفع دیگری را هم رویه مرسوم در کشور
ندانست و با تاکید بر اینکه تعامل و تفاهم و تاکید بر مشترکات را تنها راه پیش
روی دولت و مجلس است ،گفت :اینکه مشکالت اقتصادی کشور در حوزههای
مختلف مثل اشتغال ،ارز ،تحریم فروش نفت و غیره را ناشی از تصمیمات دولت
بدانیم ،درست نیست زیرا بخشی از این مشکالت مربوط به تحوالت منطقهای و
بینالمللیاست.
خردجمعیباتندروهاهمراهنیست
این فعال اصالحطلب با اشاره به تهدید برخی نمایندگان درباره خروج از
انپیتی و آتش زدن برجام تصریح کرد :من بعید میدانم عقل جمعی مجلس
بخواهدبهچنینتصمیمیبرسدونمایندگانبخواهندشعارهایزمانتبلیغاتو
یا حرفهایی که قبال در مقابله با دولت میزدند را بخواهند اکنون و در این شرایط
پیگیریکنند.
میرلوحی یادآور شد :اگر بخواهیم مجلس را بررسی کنیم؛ در ۱۵روز اول گرچه
ایام استقرار مجلس بود ولی شعارهایی که نمایندگان میدادند تندتر بود اما در
 ۱۵روز دوم احساس میکنم یک مقدار تحت تاثیر جلساتی که با وزرا برگزار شده،
تندیها کاهش پیدا کرده است.
وی به انتقاد رسانههای اصولگرا از شعارهای تند و برخی اظهارات علیه وزیر
خارجه در مجلس اشاره کرد و گفت :اگر فردا آقای ظریف دوباره به مجلس برود
بعیدمیدانمبازهمنمایندگانچنینرفتارهاییراتکرارکنند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ،شعار «زنده باد مخالف من» را برای
تقویت تعامل بین دولت و مجلس راهگشا دانست و افزود :شرایط کشور به نحوی
است که ظرفیت درگیری و نزاع وجود ندارد و باید دولت و مجلس هر دو قدمهایی
برای تعامل به سمت هم بردارند.

میرلوحی با اشاره به شعارهای تفرقهافکنانه برخی نمایندگان مجلس تصریح
کرد :مردم در شرایط اقتصادی کنونی حوصله شنیدن این شعارها را ندارند و از
همهبخشهاگلهمندهستند.
ویخواستارتجمیعظرفیتهایمجلسودولتبرایحلمشکالتکشورشد
ی دو نهاد مهم کشور برای حل
و افزود :تفاهم و رفاقت و جلسات مشترک و همفکر 
مشکالت شاید بتواند مقداری برای مردم التیامبخش باشد و جامعه را در شرایط
کرونا و تحریم راضی کند.
عضو شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالحطلبان به نبود زمان برای
پرداختن به موارد اختالفی اشاره کرد و گفت :اگر مجلس دنبال سئوال و بعد
استیضاح و تغییر وزیران و امثال اینها برود ،عمال تمام انرژی و وقت سال آخر
دولت تدبیر و امید و سال اول مجلس یازدهم باید صرف نزاعهای سیاسی شود و
وقتی برای رسیدگی به مشکالت مردم باقی نخواهد ماند.
میرلوحی در گفتوگو با ایرنا گفت :مردم در این شرایط شیوع بیماری کرونا و
تحریم به آرامش نیاز دارند و از سال قبل ،هر روز شاهد حادثه ناگواری مثل زلزله،
سیل ،آتشسوزی ،سقوط هواپیما و امثال اینها بودهاند و انتظار دارند مجلس و
دولت با هم برای حل مشکالتشان اقدام و تالش کنند.
وی ،بحران اقتصادی و بیکاری در جهان و حتی در کشورهای توسعه یافته
اروپایی و آمریکا بعد از شیوع بیماری کرونا را یادآور شد و اضافه کرد :ما سه میلیون
بیکارداریمکهاغلبتحصیلکردههستندوبااینشعارهایسیاسیمشکالتشان
حل نمیشود و حل مشکالت آنها نیازمند سرمایهگزاری و رونق اقتصادی است.

مشکالت کشور حل شدنی است
این فعال سیاسی به سهم ۵۰میلیارد دالری صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور
اشاره کرد و گفت :باید قدر این نعمت را بدانیم و مجلس و دولت برای افزایش آن
تا ۱۰۰میلیارد دالر تالش کنند.
میرلوحی خاطرنشان کرد :همه در به وجود آمدن مشکالت موجود شریک
هستیم و امروز هم اگر هر کسی بخواهد بگوید من درست میگویم و بقیه اشتباه
میگویندمشکالتبیشترمیشود.
وی گفت :اگر قرار باشد جریان اصولگرایی و پایداریبگویند همه چیز ویران
است و دولت مسئول آن است و از طرف دیگر ما هم بگوییم که همه چیز ویران
است و شما مسئول آن هستید و در چنین وضعیتی ،مردم خواهند گفت هر دو
مقصرهستیدوبرخیحتیممکناستبگویندهیچکدامنمیتوانیدوضعیترا
اصالح کنید و نباید اجازه دهیم جامعه به چنین نتیجهای برسد.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان اینکه باید به هم کمک کنیم و
بپذیریمهمهدرمشکالتسهیمهستیم،گفت:مشکالتکشورحلشدنیاست
و بن بستی هم وجود ندارد؛ یا راهی خواهیم یافت و یا راهی خواهیم ساخت تا
کشور را از این وضعیت بیرون بیاوریم.
برای تامین منافع کشور باید با دنیا چانهزنی کنیم
میرلوحی به تاثیرپذیری شرکتهای اروپایی از خزانهداری آمریکا و رفتن این
شرکتها از ایران اشاره کرد و گفت :چین و تا حدی اروپا اکنون درگیر جنگ
اقتصادی با آمریکا هستند و نمیتوان از اروپایی که توسط ترامپ تحقیر شده
انتظارهمکاریکاملداشت.
وی ،کنترل ۲۵درصد اقتصاد دنیا توسط واشنگتن و وابستگی سویفت و دالر به
خزانهداری آمریکا را یادآور شد و افزود :با وجود تاکید دولتهای اروپایی و حمایت
آنها از برجام اما شرکتهای اروپایی به خاطر تامین منافع اقتصادی خود در ایران
نماندند کما اینکه حتی شرکتهایی که در کشورهای همسایه ما مثل آذربایجان
و ترکیه و دبی هستند هم به خاطر اینکه سهامداران آمریکایی دارند حاضر به
همکاریبامانیستند.
این فعال اصالحطلب ،اهمیت مسائل بینالمللی برای تامین منافع کشور
را مورد تاکید قرار داد و گفت :حتی افغانستان هم با اینکه کشوری است که به
آبهای آزاد راه ندارد اما نمیتواند مبادالت بینالمللی خود را نادیده بگیرد.
میرلوحی ،ایران را با داشتن  ۱۴همسایه و دسترسی به آبهای آزاد پل پیروزی
عنوان کرد و گفت :ما در منطقه از جمله لبنان ،یمن ،سوریه و عراق حرف برای
گفتن داریم و منابع و منافع داریم و برای تامین منافع کشور باید با دنیا چانه زنی
کنیم و بده بستان داشته باشیم.
نمایندگانتاریخرامرورکنند
وی از نمایندگان خواست تا اظهارات گذشته خود و کارشکنیها برای ورود
سرمایهگزاران خارجی به کشور را بعد از امضای برجام به یادآورند و تصریح کرد:
بعد از امضای برجام ۵۰ ،هیات بلندپایه اروپایی و آسیایی برای رایزنی درباره
پروژههای اقتصادی ایران به کشور آمدند اما همین دلواپسان اجازه ندادند این
قراردادها زودتر و قبل از اینکه ترامپ سرکار بیاید شکل بگیرد و اجرایی شود.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ،کارشکنیهای دلواپسان برای امضای
قراردهای نفتی و قراردادهای خرید تجهیزات و هواپیما بعد از امضای برجام را
یادآور شد و گفت :اگر بعد از امضای برجام ۵۰،تا ۱۰۰میلیارد دالر سرمایه گزاری
وارد کشور میشد ،این رقم شاید میتوانست خیلی از مشکالت را حل کند.
میرلوحی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس یازدهم خواست تا با مرور تاریخ و
ی نهم و دهم به یادآورند که کشور در این دوران حدود ۷۵۰
حمایتشان از دولتها 
میلیارد دالر نفت فروخت که اگر درست هزینه یا ذخیره میشد ،می توانست
مشکالت کشور را حل کند.
این فعال اصالحطلب درباره انتخاباتی بودن برخی شعارهای نمایندگان
مجلس یازدهم علیه دولت نیز گفت :به نظرم ،اگر اهداف انتخاباتی دارند ،راهش
تامین رضایت مردم و حل مشکالت معیشتی مردم است.

صوفیفعالاصالحطلب:

دبیر کل حزب پیشرو اصالحات در واکنش به نامه اخیر
روسای کمیسیونهای مجلس به رییس جمهوری گفت:
اینکه نمایندگان به روحانی گفتند از راه خود برگرد ،باید
بگویند آقای روحانی به کجا برگردد؟ آنها اول باید موضوع
را مشخص کنند سپس برنامه و ابزار در اختیار دولت قرار
دهند.
«علی صوفی» با اشاره به تحوالت هفته های اخیر میان
مجلس و دولت و با تاکید بر اینکه با فشارهای بیدلیل و
رویکردهای جناحی کاری از پیش نمیرود ،گفت :فکر
میکنم روحانی هر آنچه در توان داشت انجام داد و در این
شرایط نباید انتظار زیادی از دولت داشت .باید واقعبین بود
و در سطح کالن درپی حل ریشهای مشکالت بود.
دبیرکل حزب پیشرو اصالحات با بیان اینکه اقدامات
تحریک آمیز برخی از جناحها بعد از برجام در سوء استفاده
ترامپ از شرایط تاثیر داشت ،یادآور شد :گرچه آمریکا
نتوانست اجماع بین المللی علیه ایران به وجود آورد ولی به
هر حال با خروج از برجام ،تحریمها را شدت بخشید.
صوفی با بیان اینکه در این شرایط دامن زدن به تنش در
کشورکارسازنیست،اظهارداشت:اگروجهههمتمجلس
یازدهم در همراهی با دولت ،کاهش تنشهای بین المللی
باشد ،میتوان امیدوار بود با حفظ دستاوردهای منطقهای
به دنبال راه حلی در جهت تامین منافع ملی باشیم.
وی خاطرنشان کرد :این مجلس از آنجا که رابطه خوبی با
نهادهای خارج از دولت دارد باید تالش کند منابعی را برای

نمایندگان به دولت برنامه و ابزار بدهند

کمک به اقتصاد جذب کند که این کار با تعامل و تقنین
امکان پذیر است.
صوفی با تاکید بر کارایی مدیریت واحد در اداره کشور،
اظهار کرد :در جریان بحران کرونا دیدیم که حاکمیت
یکپارچه پشت دولت ایستاد و این بحران مدیریت شد.
همکاریهای مردم چشمگیر و کمکهای مردم بینظیر
بود و فرهنگ خاص ایرانیها به کمک دولت و حاکمیت
آمد.
 حاکمیت و دولت باید نگاه توسعهای داشته باشند
این فعال اصالحطلب گفت :من چندین بار استاندار و
وزیر دولت اصالحات بودم .در استانها به دو شکل میتوان
عمل کرد ،یکی اینکه نگاه کوتاه مدت داشته باشیم و
دیگری رویکرد توسعهای است .نگاه کوتاه مدت این است
که به مراجعات فردی مردم پاسخ داده شود ولی در نگاه
توسعهای کاری به افراد نداریم مستقیم به سراغ تقویت
زیرساختها ،مزیتهای نسبی و اقتصادی استان و کشور
میرویم .مزیتهای نسبی ،اقتصادی و بین المللی را
شناسایی کرده و روی آنها کار کنیم .در این صورت است که
با ایجاد اشتغال ،مشکالت مردم برطرف میشود.
دبیرکل حزب پیشرو اصالحات با تاکید بر اینکه حاکمیت
و دولت باید نگاه توسعهای داشته باشند ،گفت :خیلی
فرصتها از دست رفتنی است .برخی میگویند نفت
ً
ذخیره میکنیم و بعدا صادر میکنیم ولی نباید فراموش
کرد که همه مزیتهای نسبی اقتصادی و بینالمللی

این گونه نیست ،خیلی از مزیتها و فرصتها در رقابت
بین المللی از دست میرود اگر ما در بازار حضور نداشته
باشیم آنرا از دست میدهیم و رقبا برای همیشه جای ما را
میگیرند.وی با بیان اینکه این معادله عالوه بر بازار نفت
و انرژی در مورد بازار فرش ،پسته ،پتروشیمی و  ...هم
صدق میکند ،گفت :تحریمها به شدت به بازار و مشتریان
ما لطمه میزند .همچنین محدویتهایی که بر اثر معطل
ماندن کنوانسیونهای مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی
( )FATFباعث از بین رفتن کانال مبادالت مالی و عقب
ماندن از توسعه روابط مالی با دنیا -که به شدت وابسته به
فناوری است -میشود که از این ناحیه هم تکنولوژی روز
دنیا را از دست میدهیم.
روحانی باید از کدام راه برگردد؟
صوفی در واکنش به نامه اخیر روسای کمیسیونهای
مجلس به رییس جمهوری اظهار کرد :اینکه آنها به
روحانی گفتند از راه خود برگردد ،منظورشان را متوجه
نمیشوم! آقای روحانی باید به کجا برگردد؟ باید روشن
ت داخلی و خارجی است یا اقتصاد
کنند منظورشان سیاس 
و برجام؟ آنها اول باید موضوع را مشخص کنند سپس برنامه
و ابزار در اختیار دولت قرار دهند
دبیر کل حزب پیشرو اصالحات درباره عملکرد  ۷ساله
دولت روحانی ،گفت :در دولت اول آقای روحانی گرچه
مذاکرات هستهای مورد اعتراض عدهای از نیروهای داخلی
بود و دولت را با چالش جدی مواجه کرد ولی موفق شد این

کار سخت را به سرانجام برساند.
این فعال سیاسی در گفتوگو با ایرنا اضافه کرد :روحانی
برای اینکه مذاکرات هستهای به نتیجه برسد خیلی با
منتقدان داخلی مدارا کرد .انتظار میرفت آقای روحانی
معطوف به وعدهها و شعارهای انتخاباتی خود ،اقداماتی
در داخل انجام دهد ولی همه چیز تحتالشعاع برجام قرار
گرفت چون تالش داشت عواید اقتصادی برجام وارد زندگی
مردم شود.
وی گفت :تحلیل روحانی این بود که با کاهش تنشها
میتواند از طریق سرمایهگذاری خارجی تولید ،گرههای
کور و مسائل داخلی را حل کند .بنابراین بخش زیادی از
انرژی خود را صرف مذاکرات هسته ای کرد.
برجام ایرانهراسی را به محاق برد
صوفی ،برجام را پیروزی بزرگی دانست و گفت :لغو ۶
قطعنامه قبلی که در سازمان ملل بر علیه ایران صادر شده
بود از جمله دستاوردهای برجام بود و در کنار آن موضوع
ایران هراسی هم به محاق رفت و شرایط کشور در سیاست
خارجی دچار دگرگونی شد.
دبیر کل حزب پیشرو اصالحات افزود :با روی کار آمدن
ترامپ ،خروج او از برجام ،اعمال تحریمهای بیسابقه
و بسته شدن مسیر مبادالت بانکی و مالی دولت دچار
گرفتاری شد ،ارز گران و این موجب ایجاد تورم شد .همین
باعثشدکهدستاوردهایانتخاباتیواستراتژیتنشزدایی
دولت از دست برود.

حکیمیپوردبیرکلحزبارادهملت:

امنیت و وحدت ملی نباید جناحی شود

دبیرکل حزب اراده ملت ،طنابکشی قوا را به ضرر کشور دانست و گفت :قرار
بر این بود مسائل اصلی کشور جناحی نشود ،دو محور اساسی یعنی امنیت و
وحدتنبایدقربانیکشمشهایسیاسی-جناحیشوند.
«احمد حکیمیپور» درباره جناحی بودن رویکرد برخی نمایندگان در مواجهه
با دولت ،با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم در شرایط خاصی شکل گرفت ،افزود:
مجلس باید به ریل قانونی خود بازگردد چرا که قرار است مجموعه نظام بهویژه
قوای اصلی کشور ،یکدیگر را تقویت کنند ضمن اینکه بحثهای فرسایشی و
انرژیبر که جنجال را به جامعه پمپاژ میکند مردم را خسته و کسل کرده است.
بنابراینبایدهمگراییدرمجلسافزایشیابدونمایندگانبهسمتیحرکتکنند
که بتوانند باری از روی دوش مردم بردارند و در این راستا همه باید با هم کار
کنند.
رییس دورهای شورای هماهنگی احزاب اصالحطلب عنوان کرد :کنشی
که یکشنبه گذشته از نمایندگان مشاهده کردیم در تراز مجلسی که برای حل
مشکالت بر سر کار آمده ،نبود؛ بلکه احساس میشد که این مجلس بیش از
آنکه به دنبال حل مشکالت باشد ،درپی حاشی ه است.
وی در ادامه به تفکیک قوا اشاره کرد و یادآور شد :از آنجایی که نظام ما متکی

به تفکیک قواست ،هر قوهای اختیارات و مسئولیتی دارد و مشخص است که در
کجا پاسخگو باشد و در کجا باید نظارت صورت گیرد.
حکیمی پور ،ارتباط مجلس با دولت را تعریف شده عنوان کرد و اظهار داشت:
اگر مجلس نقدی بر دولت دارد باید در قالب سوال ،تذکر و استیضاح آن را دنبال
کند .اما استفاده دائمی از این ابزارها موجب میشود وزیران کارشان را رها کرده
و برای پاسخگویی در راهروهای مجلس و در کمیسیونها معطل باشند .با در
نظر گرفتن شرایط کشور ،باید مشخص شود که آیا هدف نمایندگان از سوال،
استیضاح و تذکر از وزیران ،بهبود شرایط کشور است یا خیر؟
طنابکشی میان قوا به ضرر کشور است
حکیمیپور درباره شائبه انتخاباتی بودن انتقادات برخی نمایندگان از دولت
اظهار داشت :قرار بر این بود که مسائل کشور سیاسی و جناحی نشود .ما سه
محوراساسییعنیامنیتووحدتدرکشورداریمکهنبایدقربانیکشمشهای
سیاسی  -جناحی شوند .باید دید کنشها و موضعگیریهایی که در مجلس
صورت میگیرد ،این سه محور را تقویت یا تضعیف میکند.
رییس دورهای شورای هماهنگی احزاب اصالحطلب افزود :اگر همه مسائل
کشور تحتالشعاع انتخابات و کشمکشهای سیاسی  -جناحی قرار گیرد ،تراز

ما همیشه منفی خواهد بود و بیش از آنکه نتیجه بگیریم باید هزین ه پرداخت
کنیم و این رویکرد ،صحیح نیست.
حکیمیپور در گفتوگو با ایرنا تاکید کرد :مجلس باید در شروعکار خود،
مشخص کند که در این دوره درپی چه اهدافی است سپس مردم را در جریان
اهداف خود قرار دهد و در پایان از عملکرد خود گزارش ارائه دهد.
وی افزود :مردم نیز باید براساس اهداف مجلس با آن تعامل داشته باشند و
احزاب،رسانهها،نخبگانودانشگاهیاننیزعملکردمجلس.
حکیمیپور ،وظایف مجلس را قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون
برشمرد و اظهار داشت :مجلس شورای اسالمی باید مشکالت کشور در حوزه
قانونگذاری و نظارت را بررسی کرده و به مردم اعالم کند و بگوید تاکنون چه
اقداماتی را انجام داده و چه نفعی به کشور رساند ه است.
دبیرکل حزب اراده ملت با بیان اینکه کشمکشها و طنابکشی در میان قوا،
به ضرر مردم است ،عنوان کرد :قوا به مثابه موتورهایی هستند که باید همدیگر را
تقویت کنند اگر هر کدام کار خود را بکنند کشور به هر طرفی کشیده میشود و
نیروها به هدر میرود و عمال هیچ اتفاقی رخ نمیدهد و خروجی نخواهیم دید.
اینشیوهتعاملصحیح،معقولومنطقینیست.

سریال حمله جدید اردوگاه مخالفان دولت ؛

کشورفروشیوترکمانچای؟!

نقشه راه همکاری  ۲۵ساله میان ایران و چین ظاهرا بهانه تازه اردوگاه مخالفان
دولت و دشمنان ملت برای شروع انتقاد است .اسم رمز حمالت این بار کشورفروشی و
ترکمانچای بوده و ابعاد حمله از وزارت خارجه آمریکا تا ورشکستگان خارجی و برخی
منتقدان داخلی و گسترده است.
شکستن دیوارهای انزوایی که آمریکا و برخی از متحدان آن اطراف ایران کشیده اند
ساده به نظر نمی رسد و دولت برای این مهم عالوه بر حیله های کاخ سفید ،برخی
فشارهای داخلی را هم به جان می خرد تا بتواند شرایط اداره کشور را با وجود تشدید
روزافزونتحریمهایآمریکاتسهیلکند.
در این میان دولت هربار برای توضیح این مهم باید با حجم گسترده ای از انتقادات
روبرو شده و باید به آن ها پاسخ دهد .قرارداد راهبردی ایران و چین یکی از تازه ترین
هاست که ملغمه ای از دروغ ،شایعه ،حاشیه تحلیل های سطحی و رازهای عجیب
پیرامون آن است که هر روز در رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی
منتشرمیشود.
مرور یک نقشه راه و انتقادها به آن
تاریخچه قرارداد  ۲۵ساله میان ایران و چین به سفر «شی جین پینگ» رییس
جمهوری چین در بهمن ماه سال  ۹۴به تهران باز می گردد .زمانی که دو کشور بیانیه
مشترک و رسمی را امضا کردند که در یکی از بندهای آن از اراده راسخ دو طرف برای
گسترش همکاری های جامع ۲۵ساله سخن گفته شد .رییس جمهوری چین پس از
اینتوافقگفت«:اقتصادچینوایرانمکملیکدیگرهستندودراینسفردرخصوص
برنامهریزی برای همکاری استراتژیک  ۲۵ساله به توافق رسیدهایم و آماده گسترش
و تعمیق همکاریها در بخشهای فرهنگی ،آموزشی ،فناوری ،نظامی و امنیتی در
سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاریهای امنیتی
در مواجهه با تروریسم را ضروری میدانیم».
این همکاری راهبردی  ۲۵ساله در دیدار رییس جمهور چین با رهبر معظم انقالب
هم تکرار شد و ایشان تاکید کردند« :دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط
با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس،
ً
توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک  ۲۵ساله ،کامال
درست و حکمتآمیز است».
موضوع سال گذشته و در سفر «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه به چین پی
گرفته و سند ابتدایی و پیش نویس به مقامات چینی ارائه شد .در ادامه تعیین جزییات
مورد نظر ایران و چین درباره همکاری مشترک ،اول تیر ماه سال جاری هیات دولت
پیشنویس دیگری از این برنامه  ۲۵ساله را تصویب و ظریف را مامور ادامه مذاکرات
با چین کرد.
داستان قرارداد این بود؛ جنجال ها اما به فاصله چند روز یعنی  ۸تیر و با سخنرانی
«محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری سابق آغاز شد که در نطقی از قراردادی
سری و پنهان سخن گفت که دولت در حال انعقاد آن با یکی از کشورهاست .همین
اظهارنظر کافی بود تا منتقدان داخلی و خارجی شمشیرها را باهم علیه دولت تیز
کنند که نشسته اید و دولت روحانی در حال کشورفروشی است! پس از آن بود
که «محمدرضا صباغیان» نماینده مجلس گفت« :ما تجربه تلخ برجام را داریم،
لذا نظارت را نباید فراموش کرد ،چرا که احساس می شود دولت می خواهد با این
قرارداد ،شکست تلخ برجام را جبران کند ،اما نظارت مجلس نباید فراموش شود .در
واقع نباید اجازه داد آشی را که آقای ظریف و دولت می پزند ،ما در ۲۰دقیقه همچون
برجامسربکشیم».
«محمدحسن آصفری» دیگر نماینده مجلس هم تاکید کرد« :نمایندگان باید در
جریان جزئیات قرارداد  ۲۵ساله با چین باشند ».در این میان آمریکا و برخی رسانه
های فارسی زبان خارج از کشور هم آتش بیار معرکه شدند و این تفاهم نامه را قرارداد
ننگین!توصیفکردند.
تکذیب شایعات از سوی دولت
همزمان با اوج گیری شایعه ها درباره قرارداد« ،سید عباس موسوی» سخنگوی
وزارت امور خارجه در توییتی نوشت« :نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه
حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات! شگرد کهنه دروغ پردازی و انتشار اطالعات
غلط برای دریافت جزئیات و اطالعات صحیح که توسط دشمنان منافع دو ملت به جد
پیگیری می شود ،راه به جایی نخواهد برد».
«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم در توییتی گفت که برنامه
همکاریهای راهبردی ایران و چین از موضع برابر و بر مبنای دیدگاههای مشترک و
با هدفگذاری حمایت از چندجانبهگرایی دانست که دربردارنده منافع راهبردی دو
کشوراست.
محمدجواد ظریف در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به اتهامات به این قرارداد تاکید
کرد« :در این خصوص هیچ موضوع مخفی وجود ندارد و همه چیز کامال شفاف است
که در زمان های مختلف اعالم شده است؛ از زمانی که آقای شی با رهبر انقالب دیدار
کرده اند و نسبت به این موضوع مسائلی مطرح شد تاکنون همه امور به طور شفاف
برای جامعه بیان شده است».
«حسام الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری هم در توییتی نوشت« :داشتن یک
طرح برای همکاری  ۲۵ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست .ضعف در این
است که قراردادهای همکاری بلندمدتمان محدود به یک کشور بماند .داشتن
قراردادهای همکاری  ۲۵ساله با دهها کشور مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ما
است».
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در واکنش به انتشار شایعاتی
مبنی بر «واگذاری بخشهایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینیها»
تاکید کرد :سوابق این کذبیات به صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در
فضای مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است .در قرارداد  ٢٥ساله با چین هیچ
مساله محرمانهای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین ،بندر و ...
نداشتهایم».
«امیرحسین قاضیزادههاشمی» ،نایب رییس مجلس هم در پاسخ به تذکر
یکی از نمایندگان درباره سند همکاری ایران و چین گفت :باید در رابطه با قرارداد
جدید ایران و چین که در حال مذاکره است بگویم که یک پای کار ارتباط جدید ما
با چین ،رییس وقت مجلس دهم بود که به نمایندگی از نظام موضوع را پیگیری
میکرد.
دولت دور از چشم ملت آش می پزد؟
ادعای پنهانکاری دولت در موضوع قرارداد همکاری با چین به مرحله ای رسید
که واعظی تصریح کرد« :دولت همواره مقید بوده هر آنچه که نیاز به تصویب
دولت و مجلس داشته باشد ،این کار را انجام دهد و لذا هیچ کار پنهانی نیست».
از سوی دیگر قانون اساسی به صراحت گفته است« :عهدنامهها ،مقاول ه نامهها،
ی اسالمی
س شورا 
ب مجل 
ی باید ب ه تصوی 
ی بینالملل 
ت نامهها 
قراردادها و موافق 
برسد ».بنابراین این سند همکاری مشترک هرچه باشد برای اجرا و عمل باید
به تایید مجلس برسد و برای نمایندگان منتقد و معترض تنها کمی صبوری الزم
است .پرسش اصلی اما این است که آیا این تفاهم همکاری از ابتدا تاکنون موضوع
پنهانی داشته است؟  ۶ماه پس از دیدار رییس جمهوری چین از ایران ،پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری متن ابتدایی سند همکاری ایران با چین را به زبان
انگلیسی منتشر کرد اما هیچ عدد و رقمی درباره جزییات آن در گزارش ذکر نشده
بود زیرا اساسا توافق جامعی صورت نگرفته بود که نیاز به پرداخت جزئی باشد.
برخی سایت ها و خبرگزاری های داخلی و خارجی متن فارسی و مفصل تر این
تفاهم نامه را در روزهای گذشته منتشر کردند.
درادامه،سپتامبر ۲۰۱۹نشریهپترولیوماکونومیست،مدعیشدنتیجهسفرظریف
به پکن و مذاکره با مقامات چینی سرمایه گذاری به ارزش  ۲۸۰میلیارد دالر در بخش
انرژی ،نفت و گاز و  ۱۲۰میلیارد دالر در بخش زیرساختهای حمل و نقل و جاده
است .این نشریه ادعا کرده بود هزینه حاصل از سرمایه با تاخیر دو ساله از سوی چین
پرداخت خواهد شد؛ ادعاهایی که در همان روزها از سوی ظریف تکذیب شد.
دولت نه خود می خواهد و نه قانون به او اجازه می دهد که درباره قراردادهایی چنین
مهم مسکوت و پنهان طی مسیر کند .بنای دولت بهبود شرایط است و به نظر می
رسدبنایمنتقدانسنگاندازیدرمسیراینبهبودخواهی.ازورشکستگانسیاسی
رژیم پیشین و همدستان آمریکا در خارج از مرزها انتظاری جز این نیست اما دلسوزان
داخلی را شاید توصیه باید این باشد که کمی آرام تر به روحانی بتازید.
اما پرسش این است که چرا سند منتشر نمی شود و پاسخ ها هم تا حدودی ساده
هستند .نکته اول این است که این قرارداد پس از رفت و برگشت های اولیه میان پکن و
تهران ،در مرحله آخر دیدگاه های ایران را مستند کرده و به طرف مقابل ارائه داده است
پس هنوز تفاهمی دو جانبه نهایی یا قطعی نشده است که سندی از آن منتشر شود.
چنین قراردادی به لحاظ استراتژیک هم برای ایران و هم چین بسیار مهم است و رقیب
پکن و دشمن ایران یعنی آمریکا در کمین است تا به هر نحوی آن را ابتدا ملغی کند و
در صورت ناتوانی این تفاهم را برای مردم داخل و خارج ایران یک قرارداد استبدادی
معرفی کند .هدف هم تداوم انزوایی است که برای ساختن آن ها میلیون ها دالر هزینه
و سال ها تالش کرده است.
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تبدیلعروسیهاعزا!
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد:

راهاندازی اتوبوس آموزش و فرهنگ
شهروندی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با تأکید بر اهمیت آموزش بر ارتقاء
فرهنگ ترافیک ،گفت :اتوبوس آموزش و فرهنگ شهروندی و با هدف ارتقاء
ایمنی موتورسواران و استفاده از کاله ایمنی راهاندازی شده است.
عباس ذاکریان با اشاره به اهمیت و جایگاه آموزش در ارتقاء فرهنگ
ترافیکی ،اظهار داشت :یکی از موضوعات مغفول مانده در حوزه ترافیک
مسئله آموزش بوده و این نیاز در شهر قم بیش از بیش احساس میشود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم یکی از اولویتهای شهرداری قم
راتوسعهبرنامههایآموزشیدانستوتصریحکرد:متأسفانهیکطرفبیشاز
 ۵۰درصد تصادفات شهر قم موتورسواران بوده و این نشاندهنده سطح پایین
رعایت نکات ایمنی در شهر قم است.
ذاکریان از آغاز به کار طرح آموزش راکبان موتورسوار خبر داد و بیان کرد:
اتوبوس آموزش ترافیک باهدف آموزش موتورسواران بدون کاله ایمنی با
همکاری پلیس راهور تجهیز شده و موتورسواران میتوانند دورهای آموزشی
نیم ساعته را در آن بگذرانند .وی برنامه اتوبوس آموزشی را تشریح کرد و گفت:
بهجای جلب موتورسواران بدون کاله ایمنی ،راکبان به مدت نیم ساعت دوره
آموزشی کاملی را در حوزه رعایت قوانین و مقررات گذرانده و فیلمهایی از
تصادفات واقعی در سطح شهر قم برای راکبان نمایش داده میشود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از ثبت کد ملی افراد متخلف در
سامانه خبر داد و گفت :سپس مدتزمان مشخصی تعیینشده تا راکبان
نسبت به تهیه کاله ایمنی اقدام کرده و در صورت تکرار تخلف موتورسیکلت
متوقفشده و به پارکینگ انتقال داده میشود.
ذاکریان ادامه برگزاری پویشهای مردمی و آموزش را یکی از برنامههای
مشترک شهرداری و پلیس راهبر عنوان و تصریح کرد :برای ارتقا فرهنگی
بهویژه در حوزه ترافیک باید در کنار اجرای پروژههای عمرانی پیوستهای
فرهنگی نیز اجراشده و از مسئله آموزش غفلت نشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبرداد:

تشکیلکمیتهنظارتبرایمنی
برسازههایعمرانی

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از تشکیل کمیته نظارت بر ایمنی بر
سازههای عمرانی در شهرداری قم خبر داد.
یزادهبااشارهبهاهمیتساختپلوتقاطعهایغیرهمسطح
عباسحلوای 
در توسعه شهری ،اظهار داشت :برای رسیدن به توسعه شهری ارتقاء سیستم
حملونقلی و توسعه شبکه حملونقل شهری از اهمیت باالیی برخوردار
است .معاون فنی و عمرانی شهرداری قم سال  ۹۹را سال افتتاح پروژههای
مهم و تأثیرگذار در سیستم حملونقلی دانست و افزود :بیش از  ۸۰۰پروژه
عمرانی در سال  ۹۹افتتاح میشود که در سه سال گذشته کلنگ زنی شده و
امسال شاهد بهرهبرداری آن در قم خواهیم بود.
یزاده یکی از دغدغههای شهرداری قم را نظارت و بازرسی مستمر
حلوای 
پلها و تقاطعهای غیر همسطح دانست و گفت :با ساخت و به بهرهبرداری
رسیدن یک پروژه مسئولیت شهرداری به اتمام نرسیده و نظارت بر ایمنی
پروژهها ادامه خواهد داشت .وی از تشکیل تیم نظارت بر ایمنی سازههای
عمرانی در شهرداری قم خبر داد و گفت :تا امروز نسبت به بازرسی و نظارت بر
ایمنی پروژهها اقدامی انجامنشده بود اما با تشکیل این تیم پلهای با قدمت
بیش از ۵سال مورد بازرسی مستمر قرار خواهند گرفت.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم تعمیر و بازسازی پل مصطفی خمینی را
نخستین پروژه در حوزه تعمیر و بازسازی اعالم کرد و یادآور شد :پل مصطفی
خمینی طبق بازرسیهای انجامشده در اولویت نخست بازسازی و تعمیر قرار
یزاده ادامه داد :بیش از  ۸۰درصد عملیات بازسازی پل
گرفت است .حلوای 
مصطفی خمینی بااعتباری بیش از  ۳میلیارد تومان انجامشده و بهزودی به
بهرهبرداریخواهدرسید.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم اعالم کرد:

ثبت ۱۸هزار پیام مردمی در سامانه
 ۱۳۷در خرداد ماه

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم از ثبت بیش از 18هزار پیام
مردمی در سامانه  137در خرداد ماه خبر داد.
مهدی کالنترزاده با اشاره به تماسهای برقرارشده با سامانه ۱۳۷شهرداری
در خردادماه امسال ،اظهار کرد :در این ماه بیش از  ۸هزار تماس در حوزه
اطالعرسانی و راهنمایی شهروندان ثبت شده که بیشترین پیامهای ماه در
همینموضوعاست.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم مجموع تماسهای
ثبتشده در خردادماه را بیش از  ۱۸هزار تماس ذکر کرد و افزود :پس از
موضوع اطالعرسانی ،پارکها و فضای سبز ،جمعآوری خاک و نخاله،
آسفالت ،سد معبر ،ساخت و ساز و نظافت بیشترین موضوعات مد نظر مردم
در تماس با این سامانه بوده است .کالنترزاده بیان کرد :پیامهای مرتبط با
فضای سبز  ۲هزار و  ،۱۴۹جمعآوری خاک و نخاله هزار و  ،۴۴۷آسفالت هزار
و  ۱۹۹و سد معبر  ۹۵۰مورد بوده است.
وی با بیان اینکه بیشترین تماسهای مرتبط با سازمانها به ترتیب مربوط
به سازمان مدیریت پسماند ،پارکها و فضای سبز ،زیباسازی ،اتوبوسرانی و
ترافیکبودهاست،گفت:مردمدرتماسهایخودبهترتیببیشترینرضایت
را از مناطق هشت ،سه ،چهار و  ۶داشتهاند ،در بین سازمانهای خدمات
شهری نیز بیشترین رضایتمندی از سازمانهای پارکها ،آرامستانها و
آتشنشانی بوده است .مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم بیان
کرد :بیشترین موضوع پیامهای ثبتشده مردمی هم در خصوص استقرار
باکس خاک و نخاله غیرمجاز ،سدمعبر اصناف ،آبیاری درختان ،روکش
آسفالت ،هرس درختان و ساخت و ساز بدون مجوز بوده است.
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریقمخبرداد:

اجرای طرح تبادل کتاب با پسماند
خشکدرغرفههایبازیافت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از اجرای طرح تبادل
کتاب با پسماند خشک با 70درصد تخفیف در غرفههای بازیافت سطح شهر
خبر داد.
سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به اجرای طرح تبادل کتاب با پسماند
خشک در غرفههای بازیافت ،اظهار کرد :پیش از این طرحهای متنوعی با
محوریت تبادل با پسماند خشک در غرفههای بازیافت سطح شهر اجرایی
شده است .مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به
اجرای طرح تبادل پسماند خشک با کتاب ،گل ،گیاه ،لوازم ورزشی ،لوازم
التحریر و … گفت :این طرحها به صورت دائم و مناسبتی در غرفهها اجرایی و
با استقبال مناسبی از سوی شهروندان همراه بوده است .میرابراهیمی با بیان
اینکه طرح تبادل پسماند خشک با کتاب در  ۱۵غرفه بازیافت اجرا میشود،
یادآور شد :غرفههای واقع در خیابان باجک ،رسالت ،نظری ثابت ،دروازه ری،
کلهری ،سعدی ،نواب ،دورشهر ،عماریاسر ،رئیس کرمی ،چمران ،کارگر،
جانبازان ،کیوانفر و کانال ،محل اجرای این طرح میباشند.

بیمالحظهگیواشتباهمرگباربرخیخانوادههادراصراربهبرگزاریمراسمازدواجدر
روزهای اوج شیوع بیماری کرونا موجب افزایش آمار فوتیها و مبتالیان به این ویروس
شده است

آخرین جزییات پرونده قاضی منصوری از زبان برادرش
برادر غالمرضا منصوری در خصوص آخرین جزئیات و اخبار از پرونده برادر خود ،اظهار کرد:
درباره مرگ برادرم در کشور رومانی باید گفت که با توجه به اینکه اراده او صد درصد به بازگشت به
کشور بود ،در تاریخ  ۲۱/۳/۹۹به سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور رومانی مراجعه کرد که
مورد تأیید سخنگوی وزارت امور خارجه نیز قرار گرفت و دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت به
ایران بود اما متأسفانه با کارشکنیهای صورت گرفته ،هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت
نگرفت و در اقدامی تأملبرانگیز با وجود اینکه برادرم در اختیار سفارت بود ،تحویل پلیس رومانی
شد.به گزارش ایلنا ،وی افزود :در پی این اقدام ،برادرم با آنکه مصمم به بازگشت به ایران بود و این
مسئله را به کرات اعالم کرده بود ،در اتفاق غیرمنتظرهای خبر قتل او از رسانههای رومانی پخش
و مورد تأیید مسئوالن قضایی و پلیس بینالملل کشور قرار گرفت.برادر غالمرضا منصوری گفت:
تاکنون هیچ مقام رسمی اعم از اجرایی و قضایی با خانواده منصوری هیچ تماسی نداشتهاند که
ً
مورد را تأیید یا تکذیب کنند و اطالعات ما صرفا همان مطالب ضد و نقیضی است که از رسانهها
پخش میشود.وی بیان کرد :متأسفانه با گذشت نزدیک به یک ماه از مرگ برادرم ،علیرغم
پیگیریهای مجدانه خانواده و مراجعات و مکاتبات مکرر با مسئوالن وزارت خارجه و مسئوالن
قضایی در خصوص استرداد جسد که حداقل مطالبه یک خانواده است ،هیچ نتیجهای حاصل
نشده و خواسته خانواده بعد از تحمل رنج و محنت فراوان ،استرداد جسد آن مرحوم برادرم است.
سؤال از رئیس جمهور تقدیم هیأت رییسه نشده است
عضو هیأت رییسه مجلس گفت :طرح سؤال از رئیس جمهور تقدیم هیأت رییسه مجلس نشده
است و در صورت تقدیم نیز ابتدا به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود.احمد امیر آبادی فراهانی
در گفتگویی این باره تصریح کرد :یکی از اعضای هیأت رییسه یعنی آقای موسوی الرگانی در حال
جمع آوری امضا است ،اما این طرح هنوز تقدیم هیأت رییسه نشده است .وی ادامه داد :در صورت
تقدیمطرحسؤالازرئیسجمهوربههیأترئیسه،اینطرحبرایبررسیبهکمیسیونمربوطهارجاع
میشود تا در آنجا با حضور نمایندگان رئیس جمهور و سؤال کنندگان موضوع بررسی شود .وی
خاطرنشان کرد :در صورتی که نمایندگان سؤال کننده از پاسخهای نمایندگان رئیس جمهور قانع
نشوند در نهایت رئیس جمهور برای پاسخ به سؤاالت نمایندگان در صحن مجلس حضور مییابد.

طرح:مهدیعزیزی

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم :

مبارزه با بیماری کرونا باید به مطالب ه اجتماعی تبدیل شود
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم با تاکید بر ضرورت اتخاذ
تصمیمات جدی و موثر در شرایط جدید شیوع کرونا در قم گفت :مبارزه با بیماری
کرونا باید به مطالبهگری اجتماعی تبدیل شود تا مردم شخصا از برگزاری مراسم
عروسی و عزاداری خودداری کنند.
بیژن سلیمان پور روزچهارشنبه درجلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی
وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم ،افزود :در این راستا استفاده از
ظرفیتسمنهاوتشکلهایغیردولتیضروریاستتااجتماعیکردنمقابله
با کرونا محقق شود .به گفته وی ،پیشنهاد اعمال محدودیت مجدد برای فعالیت
سالنها ،تاالرها و اماکن ورزش قم به ستاد ملی کرونا ارائه خواهد شد ،ولی باید
اقداماتی که در حوزه اختیارات استان است ،انجام شود.
وی بیان کرد :افزایش آمار مبتالیان و فوتیها طی هفتهها و روزهای اخیر در
کشور قم شرایط جدیدی را در روند کنترل و مدیریت کرونا پیش روی ما قرار داده
و این شرایط ایجاب میکند تصمیمات جدی و موثری برای ادامه مدیریت اعمال
کنیم .سلیمان پور اضافه کرد :مدیریت این مساله مستلزم مدیریت موثر است،
باید اولویتها را بسنجیم ،سرعت عمل دهیم و به خروجی تصمیمات فکر کنیم و
تصمیماتماقابلاندازهگیریباشدوموجبجلبرضایتمخاطبشود.
وی تاکید کرد:کنترل ،مراقبت و نظارت جدی و موثر بردستورالعملها و
شیوهنامههایبهداشتیبهویژهدرزمینهاجتماعات،مراسمهاومکانهایعمومی
باید اعمال شود ومردم اثر این نظارت را درک کنند و در نهایت به کاهش بیماری
منجرشود.
وی ادامه داد :اطالعرسانی ،تبیین و آموزش کافی و مناسب با نوع مشکل از
طریق فضای مجازی ،شورای اطالعرسانی و سایر ظرفیتهای خبری استان در

خصوص تاکید بر سه مولفه مهم و موثر استفاده از ماسک ،رعایت فاصلهگذاری
هوشمند اجتماعی و شستن دستها که باعث کنترل و مدیریت بیماری میشود.
معاون سیاسی استاندار قم خاطرنشان کرد :باور داریم نظارت و کنترل بر رعایت
دستورالعملهای بهداشتی کار سخت و طاقتفرسایی است ،ولی به نظر میرسد
کنترلها کافی نیست و از سوی دیگر هم مردم از محدودیتها خسته شدهاند.
وی با تاکید بر افزایش حساسیتها و تالش جدی همه دستگاهها برای خروج
از عادی جلوه دادن شرایط ،بیان کرد :باید برای نظارت و کنترل مستمر بر اماکن
عمومی ،سالنها ،تاالرها ،استخرها و ورزشگاهها از سوی دستگاههای اجرایی
برنامهریزی شود .وی افزود :شورای اطالعرسانی بهتناسب افزایش آمار که
نگرانکنندهاست باید پیک مثبت را آغاز و اطالعرسانی کند و برای تبیین و روشن
گری پیرامون بیماری کرونا ،ظرفیت خبری استان در اختیار شورای اطالعرسانی
باشد .سلیمان پور در ادامه گفت :تمام ظرفیتهای استان در زمینه صنعتی و
صنفی با مدیریت و برنامهریزی معاونت اقتصادی استانداری به کار گرفته شود ،تا
ماسک موردنیاز استان به مقدار کافی تولید شود.
ویافزود:تهیهمواداولیه،صدورمجوزفعالیتومدیریتقیمتتمامشدهماسک
باید مدنظر قرار گیرد و دستگاههای ذیربط نظارتهای الزم را اعمال کنند.
وی اضافه کرد :باید موانع از سر راه هر واحد صنعتی که قصد تولید ماسک را
داشتهباشد،برداشتهشود.
معاون سیاسی استاندار قم در پایان بر تسریع درتحقق ارائه خدمات الکترونیکی
از سوی شهرداری و واحدهای تابعه برای کاهش حضور مردم دراین مراکز،
ساماندهی کارگران فصلی و موقت درمیادین باهمکاری شورای اسالمی شهر و
شهرداری و افزایش حجم فعالیتهای خبری و اطالعرسانی تاکید کرد.

آگهی مزایده واگذاری امالک و مستغالت (نوبت دوم)

سازمان همیاری شهرداری استان قم
درنظردارد براساس مجوز کمیسیون معامالت نسبت به فروش  2قعطه زمین با مشخصات و شرایط کلی
زیر از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

آخرینوضعیتشیوعکرونادرقم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت ۵۰ :نفر در  ۲۴ساعت گذشته و منتهی به  ۲۰تیر
ماه جاری در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی کرونا پذیرش شدند.محمدرضا قدیر
گفت :در  ۲۴ساعت گذشته و منتهی به  ۲۰تیر ماه جاری ۵۰ ،نفر در اورژانس مراکز درمانی قم
با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند.وی بیان کرد ۳۸ :مورد بستری جدید در
بخشها و زیر نظر اورژانس بیمارستان و  ۳۷نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری
بودند ،ترخیص شدند.به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ،در حال حاضر ۱۹۷نفر مشکوک
به کرونا در بیمارستانهای قم بستری هستند که حال ۴۰نفر از آنها وخیم است.
نامهوزیربهداشتاحمدینژادبهنمکی
باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نامهای خطاب به
وزیر بهداشت با بیان اینکه از برخی اساتید کشور که در حوزه ایمنی عمومی ،استفاده از ماسک و
فاصلهگذاریاجتماعیآدرسغلطدادند،گلهمندم،گفت:بدانیدشماتنهانیستید.سرمایهبزرگی
از کارکنان و کارشناسان نظام سالمت هستند که میتوانند در طراحیها و تحلیلها و اقدامات
اجرایی روزآمد و ...اثرگذار باشند .این سرمایه را به میدان بیاورید.
قضاوت درباره حادثه نطنز زود است
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه در جمع خبرنگاران اصفهانی به حادثه اخیر
در نطنز اشاره کرد و گفت :هر اتفاقی در هر جای دنیا بیفتد اسراییل مسوولیت آن را بر عهده
میگیرد فعال قضاوت زود است درباره علت اصلی این حادثه صحبت کنیم و نهادهای امنیتی در
حال بررسی تمام جزییات این حادثه هستند و اگر به نتیجه برسند کشور خارجی در این حادثه
نقش داشته اعالم و برای آن کشور نیز عواقب خواهد داشت.
کارگران چندسال پس انداز کنند خانهمیخرند؟
یککارشناساقتصادیگفت️:کارگراندستکمباید ۱۰سالپساندازکنندوهیچگونههزینهای
نداشته باشند تا شاید بتوانند خانههای  ۲۵متری خریداری کنند .دستمزد کارگران کفاف  ۱۰روز
اول برج را میدهد ️.خانههایی که در شمال شهر خالی از سکنه و به انتظار فروش مانده خریدار
ندارد چه برسد به اینکه کسی قدرت اجاره آنها را داشته باشد.
بهارهرهنماهمکروناگرفت
پس از بازیگرانی چون لیال بلوکات و کیانوش گرامی نوبت به بهاره رهنما رسید تا با بیماری کرونا
دست به گریبان شود.او در اینستاگرام در این باره اطالعرسانی کرده است .بازیگر «پژمان» در این
باره نوشت « :روز هفتم قرنطینه و روز چهاردهم عالئم بیماری کرونا رو با لطفو یاری خداوند ،دعای
مادرموخانوادهوهمسرمهربانم،دوستانونزدیکانموالطافائمهوفرشتگاندرمنزلمیگذرانم».
برگزاریراهپیماییاربعینفعالمنتفیاست
همتی مدیرعامل جمعیت هالل احمر درباره برگزاری راهپیمایی اربعین بیان کرد :آنچه که
مشخص است این است که برگزاری اربعین تا این لحظه منتفی شده ،مگر آن که اتفاق خاصی رخ
دهد ،اما جمعیت هالل احمر این آمادگی را دارد که اگر فردا هم مرزها باز شوند کار خود را انجام
دهد ،اما به احتمال زیاد اربعین امسال همانند حج برگزار نشود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم :

عزا و عروسی لغو شود

*جهتخریداسنادهریکازمعامالتفوقمبلغ1/000/000ریالبهشمارهحساب35126182249351
یا شماره کارت  6273811151524029نزد بانک انصار به نام سازمان همیاری شهرداری های قم واریز
نموده و به همراه اصل فیش واریزی و کارت شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد مراجعه نماید.
* مبلغ تضمین شرکت در هریک از  5درصد مبلغ پایه قطعه مورد مزایده مندرج در آگهی می باشد که
بصورت واریز نقدی بحساب سپرده 35126182249351نزد بانک انصار بنام سازمان همیاری شهرداری
قم و ضمانت نامه بانکی با اعتبار 4ماه باشد.
مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد از روز چهار شنبه مورخ  1399/4/18لغایت  1399/4/24ساعت
 14روز سه شنبه می باشد.
* قیمت پایه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
* هزینه درج آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
*کلیه هزینه نقل و انتقال( عوارض -مالیات و غیره ) به عهده برنده مزایده می باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
* شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت( مصوب  )1337اقدام
نمایند.
*سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
محلتسلیمپیشنهادها:
* مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روزسه شنبه مورخ 1399/4/24از ساعت 8صبح لغایت 14می باشد.
متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از روز انتشار آگهی جهت دریافت اسناد وکسب اطالعات بیشتر به
آدرس قم – خیابان امام موسی صدر -باالتر ازمیدان نواب – ساختمان نمایشگاه دائمی استان قم – طبقه دوم
مراجعه و یا به شماره تلفن 02536564805تماس حاصل نمایند.

زمان بازگشایی پاکات بعد از نوبت دوم اگهی روزنامه ساعت 10صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/4/26می باشد.
روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :زنگ خطر شیوع مجدد کرونا در قم به صدا درآمده است و از
ستادملیکروناتقاضاداریمبرخیمحدودیتهاازجملهلغوهمهآیینهایعزاداریوعروسی،سمینارها
و همایشها در این استان اعمال شود .محمدرضا قدیر روز چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم ،افزود :شاهد پیک مجدد در بخش زیادی از
استانهای کشور هستیم و در ۹استان وضعیت قرمز و هشت استان وضعیت هشدار است.
آمار بستریها در قم  ۲برابر شده است
وی بابیان اینکه این روند نگرانکننده است ،اضافه کرد :میزان مرگومیر افزایشیافته است و ایران
جزو چند کشور اول در مرگومیر است .وی ادامه داد :با این وضعیت زنگ خطر ،باید فعالیت اقتصادی
را محدود کنیم ،زیرا سالمتی در خطر است و آمار بستریها در قم نیز  ۲برابر شده است.
قدیر با اشاره به اینکه باید در بحث جلوگیری از عادیسازی شیوع کرونا و افزایش حساسیتها کار
شود ،خاطرنشان کرد :اگر روند کنونی اصالح نشود ،آسیب جدی به جامعه وارد خواهد شد.
فوتی های ناشی از کرونا دراستان قم رشدی نداشته است
وی بیان کرد :در حال حاضر مهمترین سیاست وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت استفاده
از ماسک است که تا ۸۰درصد از شیوع بیماری کرونا جلوگیری میکند و رعایت فاصلهگذاری و شستن
دستهانیزموردتاکیدمیباشد.ویافزود:استفادهازماسکدرقمبهخوبیاجرامیشودونهادینهشده
است؛ در کنار این وضعیت امیدوار کردن مردم نسبت به آینده نیز از سیاستهای مهمی است که دنبال
میشود .رییس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد :استان قم در تعداد فوتیهای ناشی از کرونا،
رشدی نداشت و تعداد فوتیها در روز صفر یا یک نفر است .وی افزود :بیشتر افرادی که با عالیم بیماری
کرونا به مراکز درمانی قم مراجعه می کنند ،سابقه مسافرت و یا شرکت در آیین های عروسی و عزا دارند.
قدیر اضافه کرد :با توجه به این که باید دست کم تا یک سال دیگر با این بیماری زندگی کرد ،ترساندن
مردم درست نیست و باید روش مناسبی برای اقناع مردم در مبارزه با کرونا در پیش بگیریم.
انجام  ۵۶هزار بازرسی از واحدهای صنفی قم
رییس مرکز بهداشت قم نیز در این جلسه گفت :از ۲۵فروردین امسال تا ۱۶تیرماه جاری ،بیش از۵۶
هزاربازرسیازاصنافقمصورتگرفتهاست.سیامکمحبیافزود:برخیاصنافجزوگروههایپرخطر
هستند که ممکن است کنترل آنها سخت باشد ،ولی نظارتهای الزم صورت میگیرد .وی اضافه کرد:
در کنار حفظ چرخه فعالیتهای اقتصادی ،در مواردی نیز برخوردهای الزم صورت گرفته است .وی در
ادامه گفت :دوره  ۵۰روزه ثبات ،کاهش و تثبیت بیماری داشتیم ،ولی در چند هفته اخیر شاهد روند
افزایشی بودیم ،اگر این روند ادامه یابد ،در چند هفته آینده تعداد بیماران بستری و فوتیها بیشتر خواهد
شد .به گفته وی ،در روزهای اخیر  ۹تاالر تعطیلشده و  ۲۳تاالر نیز اخطار دریافت کرده است.
رییس پلیسراه استان قم اعالم کرد:

وقوع ۶۰درصدتصادفهایفوتیقمدرمحورهایفرعی

سراه فرماندهی انتظامی استان قم گفت :در سهماهه نخست امسال ۶۰ ،درصد
رییس پلی 
تصادفهای منجربه فوت در محورهای فرعی این استان همچون محور قدیم ساوه ،قم – کهک،
دستجرد و نیزار رخداده است .سرهنگ مختار پناهی افزود :بیشترین علت تصادف در محورهای
قم ،عدم توجه به جلو ،عجله و شتاب راننده ،انحراف به چپ و واژگونی خودرو بوده است .وی بابیان
اینکه در سهماهه نخست امسال ۹ ،نفر از هموطنان در محور قدیم ساوه براثر تصادف جان خود را
ازدستدادهاند گفت :رانندگی در جادههای فرعی نیاز به هوشیاری و مهارت بیشتری دارد و از رانندگان
درخواست داریم از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیزکرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

