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فرمانده انتظامی استان قم از انهدام باند  5نفره جاعالن اسناد
ملكی در قم خبر داد و گفت :این افراد پس از سند سازی جعلی
زمین های بالصاحب ،سند تک برگی اخذ و قصد فروش به ارزش
 110میلیارد ریال داشته که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان
دستگیر شدند .سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :در
پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی اقدام به سند سازی جعلی
زمین های بالصاحب و اخذ سند تک برگی و فروش آن به دیگران
می کنند ،بالفاصله موضوع با توجه به حساسیت آن در دستور کار

آیتاللهمقتدایی:

حرفهایذوالنورموردتأیید
بزرگانقمنیست

نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که
حرفهای اخیر مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس مورد
تأیید بزرگان قم نیست ،گفت :او هتک حرمت آقای روحانی
رئیسجمهور را کرده که این زیبنده نیست .آیت الله مرتضی
مقتدایی در گفت وگو با ایلنا ،با اشاره به اظهارات اخیر یکی از
نمایندگان قم در مجلس شورای اسالمی در خصوص اعدام
آقای روحانی رئیس جمهور گفت :این حرفها به هیچ وجه
مورد تأیید بزرگان و علما نیست .این استاد خارج فقه حوزه
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معاون امورعمرانی استانداری قم درگفت وگو با «ایمان»:

پروژههای کوچک
اثراجتماعی بیشتری دارند
بدنه بلوار آیت اهلل بروجردی به محدوده شهری اضافه نمی شود
باحرکت های الک پشتی بافت فرسوده نوسازی نمی شود
شهرداری در گسترش نماهای غربی کوتاهی کرده است
دولت با مشارکت بخش خصوصی مونوریل را تکمیل کند
بافت تاریخی قم برای حل مقطعی ترافیک نابود شد
احداث دهکده های تفریحی در دست مطالعه است
سیاست دولت اتمام پروژه های نیمه تمام است
درتوسعه جمکران ساکنین فراموش شدهاند
سازوکاری برای حفظ باغات قم نداشتیم
8

آشفتگیدرادبیاتسیاسی
ایران

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

ماه ربیع ماه میالد پیامبراعظم و احیاگر مکتب وآیین
اصیل اوامام صادق علیهم السالم است .درآستانه ی
هفته ی وحدت که به ابتکاربزرگان جمهوری اسالمی برای تقریب مذاهب اسالمی
شکلگرفتشاهدتالشبرخیازنمایندگانمجلسدرجهتفروپاشیوحدتجامعه
هستیم!پیامبربزرگواراسالم که خداوندسبحان اورارحمه للعالمین معرفی میکند در
بیانفلسفهیبعثتخویشتکمیلوتتمیممکارماخالقیراگوشزدمیکند"انیبعثت
التمممکارماالخالق" .چندیستپرخاشگریوادبیاتتوهینآمیزونسنجیدهتوسط
برخیافرادبیمالحظهمرزهایتقوایسیاسیدریدهشدهوفرهنگسیاسیجامعه
درحال آسیب دیدن است .نمایندگانی که آرا اندک خودشان را ازبرخی شهرستانها
پشتوانه هتاکی به رییس جمهو رمنتخب با رای  ۲۴میلیونی قرارداده اند به ابعاد
حقوقی سیاسی وحتی فرهنگی واخالقی اظهاراتشان درافکارعمومی توجه ندارند.
ادامه وتسری این نوع ادبیات مغایرباآموزه های شریعت محمدی ومکتب جعفری که
پیروانشانرااهلمداراوگفتگوونحنابناالدلیلمیخوانند.
سببتزلزلدربنیانهایاخالقیجامعهوکمرنگشدناعتمادعمومیمردمنسبتبه
همهیمسئوالنخواهدبود!آنانکهبیتوجهبهحساسیتجایگاههاوتکیهبرتریبونهایی
کهدراختیاردارندبراحتیدیگرمسئوالنحتیرییسیکقوهمستقلونفردومحاکمیت
راباادبیاتناشایستوتهدیدآمیزموردخطابقرارمیدهندوگمانمیکنندباناسزاگویی
وادبارمردماقبالمردمبسویانانجلبخواهدشدسختدراشتباهند.
شرایطموجودکشوراگردراوجاقتدارهمکهفرضکنیممحصولتالشهایسهقوهاست
واگرنابسامانهمبدانیممحصولمشترکحاکمیتسهقوهاست.هربخشازحاکمیت
باید به قبول سهم مسئولیت خود دربروزمشکالت ونابسامانی هاهم باید پای بندباشد
بافرافکنی نمیتوان توفیقات را مصادره کرد ونقائص رابه رقیب واگذاشت .اگر صرفا
عملکرددولتمشکلیراایجادکردهچرابهوزرایضعیفرایدادهاید؟ودرثانیمگردولت
بدونقانونمصوبدولتقادربهاقداموحرکتاست؟اینهمهدستگاهنظارتیکههرروز
وزارتخانههابرایاصالحامورخیمهمیرنندچرامجلسیانراازنقصقوانینونقضاحتمالی
آنهاباخبرنساختهاندواگرآگاهساختهاندچرامجلسپیگیرینکردهاست؟راهکارهای
نظارت مجلساهرمهای قانونی برای نظارت بردولت درقانون اساسی ازتذکر،سوال
،استیضاح استنهبیحرمتیبهنهادهاوشخصیتهاییکهقبولمسئولیتکردهاند
!پناه بردن به تخریب وجهه یک قوه وراس آن کاری مذموم وغیراخالقیست که باسنت
وسیره حضرت رسول ومکتب استداللی اهلبیت درتعارض است .کسانی که فرهنگ
تندخوییرادرسپهرعرصهسیاسیکشوررواجمیدهندوبررویادبتخاطبپامیگذارند
بایدبدانندخواستهوناخواستهدردامماکیاولیسمافتادهاندکهتالشبرایکسبقدرت
انانرابههررفتاریمجازمیسازد!اینشیوههاتیغدودماستکهعالوهبرحریفخودشان
رانیززخممیزندحتیعمیقترازرقیب!نقادیدولتوارکانحاکمیتدرصالحیتهمه
یآگاهاناستودرجهتاجرایفریضهیامربمعروفونهیازمنکراهمیتیتمامدارد
حنی درکتب معتبرحدیثی بابی به نصیحه ائمه المسلمین اختصاص یافته اما مفهوم
نصیحت وخیرخواهی وامربمعروف باادبیات دشمن پسند برای خادمان کشورومیهن
قابل جمع نمی تواند باشد؟! درشت گویی ،تشدیدکینه ها وایجادالتهاب بیش از
حد درجامعه وبه یاس کشاندن مردم واثبات نادرستی انتخابشان برفرض صحت!صرفا
فضارابرایفرصتطلبانوفرصتسوزانیکهبادرکنادرستازفضایبحرانهایاجتماعی
درصدددستیابیبهحفظقدرتحتیباحضورحداقلیمردمهستندمساعدترخواهدکرد
 .جمهوری اسالمی درغیاب اکثریت مردمی که این نظام راایجادکردندقادربه حیات
نیست  .برهمه ی دلسوزان کشورفرض است دست بدست هم دهند وازمطلق انگاری
فکروخودجناحخودبپرهیزندودرمقابلدشمنانیکهموجودیتاینملتوکشوررانشانه
رفته اندیدواحده باشند .همه بایددرصددجذب حداکثری مردم برآیند وبدانند که بقول
شهیدرجایی بدون دست میتوان زندگی کرد وبدون مردم هرگز!! پرواضح است دولت
تدبیر نتوانست دردوردوم که تعداد مردم بیشتری به آن اعتمادکردند رضایت عمومی
راارتقادهدامادرجستجویدالیلآننبایدازجادةانصافخارجشدوحتیپیمانشکنی
دشمنرابردوشدولتانداخت!بیتردیدوجدانعمومیجامعهازبیانصافیمسئوالن
نسبت به هم ونسبت به مردم آزرده است .نگذاریداین زخم ها عمیق ترشود باتفرقه
ودرشتگوییوفضایکنایهوتقابلملتوکشورضعیفخواهدشدانرژیمسئوالنومردم
امروزدرجهتحفظوطنویکپارچگینظامسیاسیبایدمتمرکزشود.
استاد دانشگاه
سیدشهابالدینچاوشی*

انهدام باند جعل اسناد امالک بال صاحب

فرمانده انتظامی استان قم از انهدام باند 5نفره جاعالن اسناد ملكی در قم خبر داد
و گفت :این افراد پس از سند سازی جعلی زمین های بالصاحب ،سند تک برگی اخذ
و قصد فروش به ارزش  110میلیارد ریال داشته که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی
استاندستگیرشدند.
سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :در پی کسب خبری مبنی بر اینکه
افرادی اقدام به سند سازی جعلی زمین های بالصاحب و اخذ سند تک برگی و
فروش آن به دیگران می کنند ،بالفاصله موضوع با توجه به حساسیت آن در دستور کار
کارآگاهانپلیسآگاهیاستانقرارگرفت.
ویافزود:درادامهطیتحقیقاتتخلفاتدراینزمینهمحرزشد،بنابراینکارآگاهان
با هماهنگی مقام قضائی استان ابتدا متهم اصلی و سپس  4تن از همدستانش را
دستگیر کردند که با اعتراف افراد به بزه انتسابی ،اسناد جعلی قابل توجهی به ارزش
 110میلیارد ریال از منزل شان کشف شد.
سردار میرفیضی گفت :در ادامه تحقیقات مشخص شد اسناد جعلی توسط دفتر
اسناد رسمی در یکی از استان های همجوار به ثبت رسیده و اسناد دیگری نیز متعلق
به سایر استان ها در آن دفتر خانه جعل شده است ،بنابراین به ثبت اسناد استان اعالم
تا اقدام قانونی در این خصوص صورت گیرد.
فرمانده انتظامی استانقم در ادامهبرای پیشگیری از تخلفاتو جرایم،برشناسایی
امالکی که فاقد سند مالکیت بوده و تعیین تکلیف آن ها و نیز متصل شدن کلیه
دفترخانه های اسناد رسمی در سراسر کشور به یکدیگر و به ادارات ثبت بصورت
آنالین،تاکیدکرد.
کشف 104کیلوحشیشدرعملیاتمشترکپلیسی
فرمانده انتظامی استان قم درادامه از کشف  104کیلوگرم حشیش طی عملیاتی
مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد خبر داد.
سردارمیرفیضی اظهارداشت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با انجام
اقدامات فنی و اطالعاتی از اقدام قاچاقچی مبنی بر انتقال مواد مخدر با یک دستگاه
خودرو پراید از استان های جنوب شرقی کشور به سمت استان یزد مطلع و پیگیری
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .وی خاطرنشان کرد :با اقدامات خاص پلیسی
و تبادل اطالعات به موقع با پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان ،خودرو مذکور در
محور مواصالتی یزد شناسایی و توقیف شد.
رئیس سازمان صمت استان قم :

کشف سه عنصر فلزی در منطقه زواریون

رئیسسازمانصمتاستانقمگفت:دربررسیمنطقهزواریونقم،سهعنصرفلزی
ً
با ذخایر احتماال باال شناسایی شده که برای اکتشافات تکمیلی نیازمند همکاری
منابعطبیعیاستاناست.
محمودسیجانیبابیاناینکهاستانقمجزچنداستانپیشتازدربررسیژئوفیزیک
هوایی بوده است ،گفت :در بررسی منطقه زواریون قم ،سه عنصر فلزی با ذخایر
ً
احتماال باال شناسایی شده که برای اکتشافات تکمیلی نیازمند همکاری منابع
طبیعی استان است .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم با اشاره به
اینکه با عملیات اکتشاف در منطقه زواریون قم میتوان از میزان ذخایر کافی و مقرون
به صرفه در این منطقه مطلع شد ،افزود :اکتشاف مقدماتی در این منطقه انجام شده
است و ما برای اکتشاف تکمیلی باید عملیات بر روی زمین انجام شود تا میزان دقیق
ذخایر را شناسایی کرد .وی در ادامه با تاکید بر این نکته که اکتشاف در این مناطق با
مخالفت اداره کل منابع طبیعی استان همراه بوده است ،یادآور شد :چندین سال
است در جلسههای شورای معادن استان و سایر جلسات درباره این موضوع مذاکره
شده است و در سالهای اخیر نتایج این مذاکرات منجر به بهره برداری از پروژههای
مهمی شده است .سیجانی افزود :هرچند در برخی موارد اداره کل منابع طبیعی
در برخی مناطق با سازمان صمت همکاری داشته ،اما این همکاری محدود بوده و
منجر به کشف محلهای با اهمیت باال در منطقه زواریون نشده است و آنها باید اجازه
دهندتاسازمانزمینشناسیبااکتشافوبررسینقاطبااهمیتباال،زمینهاستخراج
معادن از این مناطق را فراهم کند.
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معاون اول رییس جمهور :

چرالغوتحریمهای
تسلیحاتیایران،دیدهنشد؟

نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود

تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران به پایان
رسید و جمهوری اسالمی میتواند زین پس اسلحه
متعارفبخردوبفروشد.اینلغوتحریمکهبهواسطهبرجامبهدستآمد،یکدستاورد
بزرگ در عرصه دیپلماسی برای ایران و دولت روحانی است .این تحریمها در حالی
برداشته شد که ترامپ تمام تالشش را کرد که با تصویب قطعنامهای علیه ایران ،این
تحریمهاادامهپیداکندکهموفقنشد.
این پیروزی دیپلماتیک اما بازتاب زیادی در بین مردم نداشت .یکی از دالیل این
کمتوجهیبهپوششصداوسیمابرمیگردد.شکنکنیداگررییس جمهوربهغیر
از روحانی به چنین دستاوردی رسیده بود ،رادیو و تلویزیون تا مدتها به چشن و
پایکوبی میپرداخت و حتی کارشناسنان آن پیشنهاد میدادند 27مهر سال 99را
روزاسلحهبنامیم!
دلیل دیگر که بسیار مهم است این معناست که مردم در این زمانه فقط به دنبال
اخباریهستندکهوضعزندگیشانراتغییردهد.اینروزهابرخیازمردممابیشتر
از مردم ایاالت متحده پیگیر اخبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند و اگر
میتوانستندیکرایهممیدادندتابایدن رییسجمهورینگهدنیاشود.
مردم به دنبال خبری هستند که به آنها ثبات هدیه دهد .روز تصویب برجام یادتان
هست؟برجامتنهاپدیدهایبودکهبعدازفوتبال توانستمردم رابهخیابانبکشاند.
جامعهایرانمیدانستباتوافقهستهایرنگآرامشراخواهددیدکهالبتهتاقبلاز
خروجدولتترامپازبرجام،ثباتراتجربهکرد.
شایداالنبهخاطرفشاردالر 32هزارتومانیسکه 16میلیونی،آنروزهارافراموش
کرده باشیم اما تاریخ فراموش نخواهد کرد که حداقل برای  4سال شاهد افزایش
قیمتها نبودیم .آنقدر همه چیز ثابت مانده بود که اهالی تجارت از رکود بازار حرف
میزدند.مردمخریدنمیکردندکهشایداجناسارزانترشود،درستبرعکسامروز
کهفروشندگاننمیفروشندکهشایدکاالیشانگرانترشود.
نفسهایمردمبهشمارهافتادهاست.خیلیهادیگرتابشرایطاقتصادیکشوررا
ندارند.درهمینیکهفتهبسیاریازقیمتهادوبرابرشدهاست.دالرهمچنانباال
یرودوبهریشهمهمامیخندند.
م 
کرونا هم شده است «قوز باالی قوز»! به قول تهرانیها ِزرت مردم حسابی قمصور
شدهاست.
مردم به جایی رسیدهاند که دیگر حرف آن دولتی و این مجلسی را باور نمیکنند.
آنقدرکهوعدهدادهشدهوعملنکردهدیدهاندکهدیگرزیربارحرفنمیروند.جامعه
ایرانوقتیتالشیراباورمیکندکهآنراببیند.اینکهدالربهزودیپایینمیآیدیادر
حالنظارتبربازارهستیم،حرفاست.بایدباچشمببیندکهدالرپایینآمدهاست
یاقیمتهادربازارثابتماندهاست.
مردم دریافتهاند بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و رفاه و توسعه با سیاست
داخلی و خارجی نسبت دارد و به خاطر همین اقتصاددانان هم منتظر تحوالت
سیاسیدرداخلوخارجاندودیگربهسیاستبهچشمامرانتزاعینگاهنمیکنندو
میداننددرزندگیآنانتأثیرمستقیمدارد.
هرکسی هم عزم ریاست جمهوری در سال  1400دارد باید بداند که باید برنامه
عملی برای وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند .بگوید وقتی رییس جمهور شدم
قیمت دالر را مثال به 20هزار تومان یا زیر آن میرسانم.
خبر خوش فعال برای مردم بهبود وضعیت اقتصادی است و الغیر و هرکسی
میخواهددرقلبمردمبنشیندبایدبهآنهاآرامشوثباتاقتصادیهدیهدهد.
مصطفیداننده*

رئیسسازمانغذاوداروتشریحکرد؛

جزئیات تازه از داروهای قاچاق در عراق

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه داروهای مکشوفه در عراق ایرانی نبوده
است،گفت:اینداروهاساختکشورهایدیگربودهوتنهاازمسیرایرانعبورکرده
است.
محمدرضا شانهساز ،با اشاره به اینکه موضوع ترانزیت کاال از یک کشور به کشور
دیگر مسئله مرسومی در فرهنگ تجارت است ،افزود :این موضوع در مورد دارو هم
روال است ،اما متاسفانه طی چند روز گذشته موج خبری در مورد داروهایی که به
هر دلیل مربوط به مقررات داخلی کشور عراق است در رسانه ها بازتاب پیدا کرده و
بدون دلیل منطقی و موجه به ایران ربط داده شدهاست .این داروها ایرانی نیست،
بلکهداروهاییهستندکهازکشورهایشرقآسیاودیگرکشورهایهمسایههممرز
با عراق (به دالیل خاصی مثل بسته شدن موقت مرز مشترک )،از طریق خاک ایران
ترانزیتووارداینکشورشدهاست.
وی افزود :براساس اطالعات و آمارهای دقیقی که به دست آورده ایم این داروها
ساختکشورهایدیگربودهکهبهصورتقانونیازمسیرایرانبهکشورعراقحمل
شدهاست.رئیسسازمانغذاوداروخاطرنشانکرد:نکتهجالبتوجهایناستکه
در شرایط سخت و فشارهای تحریم ،کشورهای غربی مانع از ورود دارو و تجهیزات
پزشکی حیاتی به کشور ما می شوند اما شاهد انعکاس این جنایت از هیچ یک از
رسانه های برون مرزی نیستیم ،در حالی که مسئله ای که هیچ ارتباطی به کشور ما
ندارد و به سایر کشورها مربوط است ،در چنین ابعادی مورد توجه رسانه های معاند
قرار میگیرد .وی با ابراز تاسف از فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی روی اخبار
کذباینچنینی،گفت:اینجوبرایکسانیکهدراینشرایطسختبرایجلوگیری
از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی تالش میکنند ،نگران کننده است .کاش قبل از
درجخبریدرموردیکموضوع،اطالعاتبیشتریدرموردآنکسبوسپساظهار
نظر شود .البته مطمئن باشید هیچ خللی در اراده مسئوالن و تمامی پرسنل وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو ایجاد نخواهد کرد .شانه ساز با اشاره به اینکه کشور
عراق بازار بزرگی برای صادرات داروست ،اظهار کرد :داروهای ایرانی به دلیل کیفیت
مطلوب و قیمت مناسب همواره طی سالها از کشور قاچاق میشد و متاسفانه در
رقابتهای ناصواب برخی کمپانی های بزرگ رقیب مانع از ثبت داروهای ایرانی
میشدند ،اما مدتی است که با اجرای سامانه تیتک که امکان ردیابی دارو را فراهم
میکند،امکانجمعاوریاطالعاتوشناساییمبداتخلفوخروجدارومیسرشده
است .وی با اشاره به اینکه امکان رهگیری هر دارویی که در کشورهای منطقه یا مرز
کشفشود،وجوددارد،گفت:سامانهتیتکبهراحتینشانمیدهدکهیکفرآورده
یادارودرچهمرحلهوازچهطریقیخارجشدهاست،بهاینترتیبمیتوانیمعوامل
دستاندرکارقاچاقراشناساییوباآنهابرخوردکنیم.
سخنگویوزارتبهداشتاعالم کرد؛

روز سیاه کرونا؛ قربانی شدن ۳۳۷بیمار

سخنگوی وزارت بهداشت ،با اشاره به ۳۳۷مورد فوتی کرونا در شبانه روز گذشته،
ازشناسایی۴۲۵۱بیمارجدیدخبرداد.
سیما سادات الری ،بعد از ظهر یکشنبه ۲۸مهر ،۹۹با اشاره به شناسایی۴۲۵۱
بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور ،گفت :مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به
 ۵۳۴هزار و ۶۳۱نفر رسید.
وی افزود :متأسفانه در طول ۲۴ساعت گذشته ۳۳۷،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۰هزار و ۷۱۲نفر رسید.
سخنگویوزارتبهداشتتاکیدکرد:خوشبختانهتاکنون ۴۳۱هزارو ۳۶۰نفراز
بیماران،بهبودیافتهویاازبیمارستانهاترخیصشدهاندو ۴۷۷۱نفرازبیمارانمبتال
به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .به گفته وی ،تا
کنون چهار میلیون و ۵۴۰هزار و ۴۵۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است .الری افزود :تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی،
سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری،
البرز،آذربایجانغربی،مرکزی،کرمان،خراسانشمالی،همدان،یزدوکردستاندر
وضعیت قرمز و استانهای هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار
دارند .سخنگوی وزارت بهداشت گفت :در روزهای اخیر شاهد افزایش بی سابقه
مواردمرگومیرکرونادرکشورهستیم.علتآنبیتوجهیوسهلانگاریدررعایت
توصیههایبهداشتیوکاهشاستفادهازماسکدرکشوروبروزرفتارهایاجتماعی
خطرآفریندربینمردماست.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید
بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن
شود،گفت :مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای
سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی فراهم
کردنبستریمناسببرایفعالیتبخش خصوصی
است.
اسحاق جهانگیری صبح روز دوشنبه در جلسه
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
با اشاره به اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان
کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه
کشورمان هستند ،گفت :در این برهه حساس
کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از
اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است زیرا آنها
در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور
خود ارائه دادند.
جهانگیریباتاکیدبراینکهنبایدبگذاریمفضابرای

فعالیت بخش خصوصی ناامن شود ،تصریح کرد:
مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست های
کلی اصل  44قانون اساسی فراهم کردن بستری
مناسببرایفعالیتبخشخصوصیاست.
وی با اشاره به سخنان رییس پارلمان بخش
خصوصی در این جلسه در خصوص وضعیت بخش
خصوصی کشور ،اظهار داشت :جهت گیری های
اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری
گفته اند تدوین شود .بر این اساس نهادهای عمومی
نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و
بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور
باشد.
جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل
تابستان نسبت به تابستان سال گذشته ،گفت :تنها
حدود  40هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از
دست داده اند در حالیکه در همین مدت بیش از

 1میلیون و  200هزار فرصت شغلی از دست رفته
است .بخش خصوصی در حوزه صنعت تالش
بسیاری برای تامین ارز و جلوگیری از بیکار شدن
کارگران انجام داده است ،به طوریکه برخی از آنها
خانه و خودروی خود را برای تامین هزینه های تولید
واحد تولیدی خود فروخته اند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی مسائل
پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت های دولتی،
گفت :ممکن است در واگذاری ها برخی تخلفاتی
صورت گرفته باشد اما می توان در همان فرایند
قانون خصوصی سازی اصالحات الزم را انجام داد .با
فضاسازینبایدفضایناامنیبرایبخشخصوصی
ایجاد کرد .همه چیز براساس قانون پیش رود .هیئت
داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع
قانونی است می تواند در این زمینه داوری کند.
وی افزود :همه ما از بخش خصوصی واقعی که می
خواهد فعالیت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام
دهد حمایت می کنیم .نباید بگذاریم کسی که به
اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام
به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند دچار
خسران و زیان شود .جهانگیری در بخش دیگری
از سخنانش با اشاره به گزارش معاونت اقتصادی
وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص بررسی موارد
مغایر در اجرای ماده ( )6قانون اجرای سیاست های
کلی اصل  44قانون اساسی اظهار داشت :اصالح
و اجرای این ماده قانونی باید با جدیت دنبال شود
و همه نهادهای عمومی و شخصیت های حقوقی
مکلف هستند گزارش های نظارتی را که قانونگذار
تعیین کرده است ارائه کنند.
معاون اول رییس جمهور گفت :هر چه اقتصاد
شفاف تر باشد ،منافع کشور بیشتر تامین می شود.
با شفافیت می توان مسیر روشنی پیش روی اقتصاد
کشورترسیمنمود.

آیتاللهمقتدایی:

حرفهای ذوالنور مورد تأیید بزرگان قم نیست
نباید در جامعه دو دستگی ایجاد کرد

نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که حرفهای اخیر
مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس مورد تأیید بزرگان قم نیست ،گفت :او
هتک حرمت آقای روحانی رئیسجمهور را کرده که این زیبنده نیست.
آیت الله مرتضی مقتدایی در گفت وگو با ایلنا ،با اشاره به اظهارات اخیر یکی از
نمایندگان قم در مجلس شورای اسالمی در خصوص اعدام آقای روحانی رئیس
جمهور گفت :این حرفها به هیچ وجه مورد تأیید بزرگان و علما نیست.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزود :این حرفها قابل قبول نیست ،چرا
که هتک حرمت یک مؤمن ،به هیچ وجه زیبنده نیست .آیت الله مقتدایی در
پاسخ به این سؤال که آیا آقای ذوالنور هتک حرمت آقای روحانی رییس جمهور
را کرده است؟ گفت :بله؛ هتک حرمت کرده است و این کار زیبنده نیست؛ البته
ممکن است اعتراض و اشکال به آقای روحانی وارد باشد اما این جور حمله کردن
و پاسخ دادن مصلحت نیست .نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،با
بیان این که سخنان اخیر مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مورد آقای روحانی
رئیس جمهور ،مورد تأیید بزرگان و علما نیست ،گفت :اعتراض به آقای روحانی
وارد است اما این جور صحبت کردن به هیچ وجه مورد تأیید نبوده و نیست.
امروز در مقابل دشمن به وحدت نیاز داریم
آیت الله مقتدایی در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که تحلیل شما در

خصوص صلح امام حسن(ع) با معاویة که این روزها در مورد آن بحث می شود،
چیست؟ گفت :صلح امام حسن(ع) با معاویه ،بر اساس مصالح مردم نبود ،بلکه
امام مجبور شد و چارهای جز صلح نداشت؛ معاویه نامهای به امام حسن(ع)
نوشت که با کدام لشکر میخواهی با من جنگ کنی؟ لشکر شما همه شان نامه
به من نوشتند که بیا حسن بن علی را در مدینه دستگیر شده تحویل میدهیم؛
امام با این لشکر میخواست جنگ کند؟ پس امام مجبور شد و چارهای جز
صلح نداشت؛ یعنی اگر امام حسن(ع) خودش هم میخواست جنگ کند،
کسی همراه امام نبود و از این جهت نه از روی مصلحت ،بلکه از روی ناچاری
صلحکردند.
نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که باید در مقابل
دشمنان جمهوری اسالمی هوشیار باشیم ،گفت :در شرایط فعلی که دشمن
شدیدترین تحریمها و دشمنیها را با ما دارد ،جز ایجاد وحدت و همدلی ،راه
دیگری نداریم؛ یعنی همان امری که مقام معظم رهبری به آن تأکید دارند؛
بنابراین اگر کسی اشکالی هم به مسئولین کشور دارد برود و مطرح کند ،اما
این که بخواهند مطالب نادرست را بیان کرده و به رسانهها هم بکشانند ،باعث
ایجاد دو دستگی در جامعه خواهند شد و این به مصلحت نظام و کشورمان
نیست.

رئیسجمهوری:

برای مبارزه با کرونا سبک زندگی را تغییر دهیم
رئیسجمهوری درباره مبارزه با شیوع ویروس
کرونا ،گفت :کار اصلی تغییر سبک زندگی است.
هر درمان و راهحل دیگر به جای خود ممکن است،
موثر باشد اما تغییر سبک زندگی اساس مساله
استیعنیهمهبایدباورکنیمشرایطامسالوسال
بعد با شرایط سالهای پیش متفاوت است.
حجتاالسالم والمسلمین «حسن روحانی»
عصر دوشنبه در نشست دیدار جلسه با وزیر و
معاونان وزارت بهداشت و روسای دانشگاههای
علوم پزشکی درباره بیماری کرونا گفت :هدف من
از این جلسه آن بود که با عزیزان خود تبادل نظر
داشته باشیم و پروندهای هشت ماه را ورق بزنیم.
روزهای سختی پیشروی ما بود و موج مهلکتری از
این ویروس روبهرو ما است و باید با آن مقابله کنیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه برمبنای نگاه

بدبینانهمعلومنیستاینبیماریتاچهزمانیادامه
دارد ،اظهار کرد :اگر واکسن موثری به وجود آمد یا
درمان موثری ایجاد شد ،شرایط دیگری است ولی
مبنا بر این باشد که همچنان امسال و حتی سال
دیگر با این مشکل روبهرو باشیم.
روحانی با طرح این پرسش که در شرایط کنونی
برای مقابله با کرونا چه باید کرد ،تصریح کرد:
کار اصلی تغییر سبک زندگی است .هر درمان
و راهحل دیگر پیشروی ما باشد که به جای خود
ممکن است ،موثر باشد اما اساس مساله ،تغییر
سبک زندگی است یعنی همه باید باور کنیم
شرایط سال  ۹۹و سال  ۱۴۰۰با شرایط سالهای
پیش متفاوت است .وی با بیان اینکه بعضی از
مردم میگویند ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی تا
چند روز و هفته دیگر است ،خاطرنشان کرد :مبنا

بر این باشد تا دو سال دیگر با این مشکل مواجه
هستیم.اینکهبخواهیمعروسیبگیریمبایدسبک
قبلی را کنار بگذاریم .اگر با سبک قبل بخواهیم
مجلس شادمانی بگیریم ،شدنی نیست .همه باید
بپذیریم و قبول کنیم .نمیشود در سالن جمع
شویم .سبک و سیاق قبلی در حسینیه و مسجد
برای عزاداری ممکن نیست .شرایط مسافرت و
رفتوآمد با گذشته متفاوت است.
رییس جمهوری با بیان اینکه تا جایی که
ممکن است باید از خدمات الکترونیکی استفاده
شود ،گفت :هر دستگاه دولتی باید خدماتش را
الکترونیکی و غیرحضوری ارائه کند انجام شود
اگر ادارهای فردی را حضوری احضار کند ،جریمه
خواهد شد و ممکن است با انفصال از خدمت تا
چند ماه روبهرو شود.

هشدارغالمعلیرجایی:

حاکمیت جلوی رفتارهای رادیکالی را بگیرد
فعال سیاسی اصالحطلب گفت :رفتارهای رادیکال به حدی نگرانکننده شده
است که حاکمیت باید برای جلوگیری از تداوم این روند چارهاندیشی کند .چون
تندروها در مقاطعی حتی دست به اسلحه بردند یا با حرفهایشان کاری کردند
که عدهای به خود اجازه دهند با اسلحه شخصیتی چون سعید حجاریان را ترور
کنند.
غالمعلی رجایی در اینباره اظهار داشت :تندروها در شرایطی این روزها علیه
ً
دورتندروهاست.
دولتسیاهنماییمیکنندکهمشخصابعدازمجلسجدیددور ِ
البته نمیتوان به روی برخی از ناکارآمدیهای دولت چشم بست .اما با این
حال رفتارهای رادیکال به حدی نگرانکننده شده است که حاکمیت باید برای
جلوگیری از تداوم این روند چارهاندیشی کند .چون تندروها در مقاطعی حتی
دست به اسلحه بردند یا با حرفهایشان کاری کردند که عدهای به خود اجازه
دهند با اسلحه شخصیتی چون سعید حجاریان را ترور کنند.
ً
مشاورپیشینآیتاللههاشمیدرادامهگفت:دقیقابههمیندلیلبایدعقالی
قوم وساطت کنند و اخطارهای الزم را بدهند تا تندروها نتوانند هر کاری که
دولتضعیفشده
دلشانمیخواهدانجامبدهند.درواقعآنهابااینهدفعلیه ِ
روحانی سیاهنمایی میکنند که در انتخابات بعدی موفق شوند و رقیب را به کل
از عرصه خارج کنند.
او تصریح کرد :این در حالی است که نمیتوان دولت را مسبب اصلی مشکالت
و گرفتاریها دانست؛ یعنی بعضی موارد از دست دولت خارج است و تندروها
خودشان هم میدانند دولتیها در بعضی از کارها اختیاری ندارند ،اما آنها دنبال
بهانههستندتاباسیاهنماییافکارعمومیرانسبتبهرقیبسیاسیبدبینکنند.
رجایی ادامه داد :آقای روحانی در قبال صلح صحیحترین موضع ممکن را

گرفت .عبیدالله ابن عباس فقط یکی از انصار امام حسن بود .در کنار این شخص
قیس بن سعد را داشتیم که به پیشنهاد گزاف معاویه بیاعتنایی کرد .وقتی
ُ
امام حسن به مردم گفت که همه به اردوگاه نخیله بروید  ،همه گفتند« ،الحیات،
الحیات»؛یعنیمیخواهیمزندگیکنیم.امامهمقدرتسیاسیرامصالحهکرد،
چون قدرت وقتی میتواند راهگشا باشد که مردم بخواهند.
این فعال سیاسی اصالحطلب اضافه کرد :حال اینجا چند سوال پیش میآید:
آیا مردم موافق قطع رابطه با عربستان و کشورهای همسایه هستند؟ آیا مردم
موافق این همه درگیری در عرصه بینالمللی هستند؟ علیالظاهر باید گفت
ً
تندروها به حدی به فکر تخریباند که گاه با ادبیاتی سخن میگویند که اصال در
شأن یک ایرانی و یک مسلمان نیست .چرا باید یک نماینده با رأیهایی کمشمار
به کسی توهین کند که توسط شورای نگهبان تایید شده و حدود ۲۴میلیون رأی
از مردم گرفته است؟
او توضیح داد :برای کنترل تندرویهای چهرههای افراطی کار از مجلس و...
ً
گذشته است و حاکمیت باید مستقیما ورود کند .مرحوم هاشمی گفته است،
تندرویویروسیاستکههیچکسیراسالمنمیگذارد.یکیازمصادیقتندروی
مخالفت با حضور مردم در تشییع مرحوم شجریان است آن هم در شرایطی که
تمام ایرانیها آن مرحوم را به عنوان یک شخصیت برجسته و فاخر دوست
داشتندوتکریمشمیکردند.
غالمعلی رجایی در پایان گفت :در پایان تذکر میدهم که روحانی در قبال
ً
تندروها خویشتنداری کند چرا که اساسا هدف آنها تفرقهافکنی و ایجاد فضای
ق مردم کمی در انتخابات رأی بدهند و
آشوب و جدل در جامعه است تا از این طری 
آنهابهمانندانتخاباتمجلسیازدهمبهتوفیقیحداقلیبرسند.

مدیرکلسیاسیوزارتکشور:

احزاب به انتخابات  ۱۴۰۰ورود جدی
داشتهباشند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور اظهار کرد :امیدواریم احزاب بیش از هر زمان دیگری به
موضوع انتخابات سال ۱۴۰۰ورود جدی داشته باشند.
حمید مالنوری در نشست خبری دیروز خود با اشاره به اینکه در هفتمین جلسه
کمیسیون ماده  ۱۰در رابطه با راهبرد نظارت فعالیت حزبی بحث شد ،اظهار کرد :ما در
تالشیم فضایی فراهم شود تا احزاب بیشترین فعالیت حزبی را داشته باشند .ما در کشور
 ۱۲۰حزب داریم و انتظار داریم جامعه و کشور از فعالیت این احزاب بهرهمند شوند.
وی ادامه داد :باالبردن سطح آگاهی مردم ،ایجاد آرامش و نشاط سیاسی و باالبردن
سطح مشارکت سیاسی مخصوصا در انتخابات از جمله فعالیتهای مورد انتظار از احزاب
است .کمیسیون ماده ۱۰به شدت عالقهمند و پیگیر است تا زمینهی بهتری برای فعاالن
سیاسی فراهم کند تا آنها در امنیت و آرامش فعالیت حزبی خود را دنبال کنند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در حال نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰
هستیم ،تصریح کرد :این انتخابات برای ما بسیار مهم و سرنوشت ساز بوده و در آینده
کشور بسیار تاثیرگذار است .امید داریم بیش از هر زمانی ،احزاب ورود جدی به انتخابات
داشته باشند و با درک این فضا ،برنامهریزی مناسبی را دنبال کنند تا شاهد خلق حماسه
بزرگ دیگری باشیم .وی در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه احزاب تخصیص داده شده
است ،گفت :یارانه احزاب در سال  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷تخصیص داده شد و در سال ۱۳۹۸
– ۱۳۹۹به دلیل کمبود اعتبارات هنوز تخصیص داده نشده است اما ما پیگیر هستیم.
مالنوری در پاسخ به سوالی دربارهی برگزاری دادگاه برخی فعاالن سیاسی اظهار کرد:
در کشور فضای بازی برای اظهارنظر سیاسی داریم اما اگر پرونده قضایی در مورد فعاالن
سیاسی مطرح میشود شاید به این دلیل است که برخی فراتر از قانون به مسائل ورود
میکنند .ما در کمیسیون ماده ۱۰فقط تخلفات مربوط به ماده ۱۸را بررسی میکنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مطرح کرد

بهکارگیریتمامظرفیتهابرایکنترلکرونا

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر مشارکت و همکاری حداکثری و استفاده از تمامی
ظرفیتهای نیروهای مسلح در زمینه کنترل ،نظارت ،پیشگیری ،درمان و کمک به
بیماران کرونایی تأکید کرد .در راستای ارزیابی نحوه خدماترسانی و بهرهمندی هرچه
بیشتر از توانمندی و ظرفیتهای کامل نیروهای مسلح در کمک به درمان بیماران مبتال
به کرونا و تحقق فرمان فرمانده معظم کل قوا قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا (ع) به
ریاست سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل جلسه داد .در
این جلسه که با حضور تمامی اعضا ،فرماندهان و مسئوالن قرارگاههای نیروهای مسلح
از ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی و وزارت دفاع بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،رؤسای
کمیتههای تخصصی و قرارگاههای تابعه در ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی و وزارت دفاع
گزارشی از روند فعالیتها و مشارکت فراگیر نیروهای مسلح در کمک به درمان بیماران
مبتال به کرونا ارائه کردند .سرلشکر باقری در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از خدمات
و فعالیتهای انجام شده نیروها و سازمانهای نیروهای مسلح در لبیک به فرمان فرمانده
معظمکلقوا،برمشارکتوهمکاریحداکثریواستفادهازتمامیظرفیتهاینیروهای
مسلح در کنترل ،نظارت ،پیشگیری ،درمان ،کمک به بیماران و در اختیار گذاشتن
بیمارستانها و مراکز درمانی و امکانات نیروهای مسلح در سراسر کشور به ستاد ملی
مقابله با بیماری کرونا تأکید کرد .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین اتخاذ تدابیر و
سیاستهای پیشگیرانه مؤثر و تداوم آن تا حصول نتیجه مطمئن و تقلیل میزان فراگیری
این بیماری و همچنین لزوم استمرار ،آگاهسازی و آموزش همگانی مردم در نحوه مراقبت
و مقابله با بیماری کرونا را ضروری دانست.
وزیر دفاع :

توافقاتمهمی باروسیهبرایگسترش
سالح هوایی داریم

وزیردفاعجمهوریاسالمیایراندرگفتوگوباشبکهالجزیرهتاکیدکردکهپایانتحریم
های تسلیحاتی علیه ایران فرصتی است که بتوانیم از این طریق سالح مورد نیاز خود را
وارد و سالح خود را به دیگران صادر کنیم.
امیرحاتمیگفت:باروسیهوچینبرایمرحلهبعدازپایانتحریمهایتسلیحاتیتفاهم
نامه های نظامی داریم .با هدف گسترش سالح هوایی توافقات مهمی با روسیه داریم.
امیر حاتمی خاطرنشان کرد که ما به هیچ عنوان خواهان مسابقه تسلیحاتی که منطقه
را به بشکه باروت تبدیل می کند ،نیستیم و آماده امضای معاهدات نظامی و امنیتی با
کشورهای حوزه خلیج فارس به منظور ایجاد ثبات در منطقه هستیم .وزیر دفاع کشورمان
در ادامه در رابطه با درگیری های ارمنستان و آذربایجان گفت که در رابطه با امنیت مناطق
مرزی کشور هشدارهایی رسمی و روشن به دو کشور ارمنستان و آذربایجان دادیم .وی
تاکید کرد :ما مرزها و خاک خود را برای ارسال سالح روسی به ارمنستان باز نکردیم و
چنیناظهاراتیتنهایکاتهامهستند.ماانتظارداریمکهترکیهبهعنوانیککشورمنطقه
ای مهم و دوست در حل دیپلماتیک بحران قره باغ کمک کند .امیر حاتمی همچنین به
مساله عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت:
عادی سازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه خلیج
فارس است  .هر گونه تهدید اسرائیلی که از منطقه انجام شود با پاسخ روشن و مستقیم
مواجه خواهد شد .وی در بخش دیگری تاکید کرد که در رابطه با سامانه موشکی خود با
آمریکاگفتوگونخواهیمکردوهیچطرفیحقنداردچنیندرخواستیازماداشتهباشد.
رئیسسازمانپدافندغیرعامل:

فشار حداکثری آمریکا در روزهای
آخرش است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت :فشار حد اکثری آمریکا در حال طی کردن
روزهای آخر خود است ،به شرط آنکه رویکرد و گفتمان مقاومت را حفظ و پالس ضعف از
داخلکشورندهیم.
سردار غالمرضا جاللی دیروز در نشست خبری که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل
برگزار شداظهارداشت آنها با تحت فشار قرار دادن ما ،میخواهند ایران را پای میز مذاکره
بکشند اما به نظر میرسد که فشار حد اکثری آمریکا در حال طی کردن روزهای آخر خود
است و ما از این مرحله در حال عبور هستیم به شرط آنکه ،رویکرد و گفتمان مقاومت را
حفظ و پالس ضعف از داخل کشور ندهیم ،از این مرحله عبور میکنیم.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور افزود :شبکههای اجتماعی ،امروز به عنوان یک
ابزار در جنگ دشمن استفاده میشود اما کشور ما یک تاب آوری حیرت انگیز دارد که
مبتنی بر اعتقادات و مقاومت بی نظیر مردم به دست آمده است.
سردار جاللی اظهار داشت :ما رویکرد مردم پایه را اتخاذ و با رصد لحظهای ،حفظ و
تداوم کارکرد زیر ساختها را مد نظر قرار دادهایم و حفاظت از مردم را به عنوان اصلی ترین
استراتژی خود میدانیم ،از سوی دیگر حفاظت از افکار عمومی را بسیار مهم میدانیم که
متأسفانه در این عرصه با مشکالتی روبرو هستیم .رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور
با اشاره به تولید تجهیزات مختلف برای کاهش نفوذ سایبری در داخل کشور ،گفت :همه
سازمانها موظف به استفاده از این تجهیزات بومی شدند ،همچنین آزمایشگاههای
سایبری تأسیس تا تهدیدات در این حوزه را به خوبی تشخیص دهیم.
رئیسمجلس:

میتوانیم با تصمیماتدرستازگردنه
فعلیعبورکنیم

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت فعلی کشور ،گفت :میتوانیم با
اتخاذ سیاستگذاری شایسته در حوزه مالی ،پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم.
محمدباقر قالیباف یکشنبه شب در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی ،وزیر اقتصاد ،وزیر
نفت ،وزیر صمت و وزیر جهاد و کشاورزی بر ضرورت رسیدگی به مشکالت معیشتی مردم
تاکیدکردوگفت:متأسفانهاکنونقیمتاقالماساسیسفرهخانوارمانندمرغوتخممرغ
فراتر از انتظار رشد داشته و این وظیفه ما مسئوالن است که نگذاریم ،فشارهای اقتصادی
بهبدنهجامعهبهویژهاقشارکمدرآمدمنتقلشود.قالیبافتصریحکرد:بایدبایکمدیریت
صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کاالهای اولویت دار اقدام و
درباره ثبت سفارش کاالهای لوکس و یا حتی غیر ضروری تجدیدنظر کرد.
وی با بیان اینکه ما در همین وضعیت فعلی میتوانیم با اتخاذ سیاستگذاری شایسته در
حوزه مالی ،پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم ،اظهار داشت :به شرط آنکه همه دست
به دست هم بدهیم ،پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تالش کنیم.

سالمت 3

 شماره 5139ت و سوم 
سهشنبه -بیستونهم مهر ماه  -1399سال بیس 

عادتهای سادهای که در فصل سرما و آنفلوانزا شما را سالم نگه میدارند

 5راهکار ساده برای حفظ قدرت سیستم ایمنی

فصل سرمایی که پیش رو داریم ،عالوه بر سرماخوردگی و آنفلوانزا با شیوع
ویروس کووید –  19نیز همراه است و این یعنی اینکه باید توجه بیشتری به حفظ
قدرت سیستم ایمنیتان داشته باشید .سیستم ایمنی بدن با مبارزه با عفونت از
بدن مراقبت میکند .سلولهای ایمنی با همکاری هم ،پاتوژنهای خطرناک را
نابودمیکنند.
رژیم غذایی ،ورزش ،خواب و کنترل استرس ،دست در دست هم به حفظ قدرت
و عملکرد سیستم ایمنی کمک میکنند .اگر به اندازه کافی نخوابید و ویتامین و
امالح کافی به بدنتان نرسانید ،سیستم ایمنیتان دچار اختالل خواهد شد .این
ً
مؤلفهها همگی در حمایت از سیستم ایمنی اهمیت دارند .مثال تأمین پروتئین
کافی برای بدن میتواند منجر به تولید آنتیبادیهای جنگنده با عفونت شود،
یا خواب و استراحت کافی میتواند عملکرد سیستم ایمنی را در حد مطلوبی نگه
دارد .در این مطلب با ما همراه باشید تا بگوییم با چه عادتهای سالمی میتوانید
در فصل سرماخوردگی و آنفلوانزا از خود مراقبت کنید.
لیستخریدتانراتغییردهید
رژیم غذایی نقش اساسی در عملکرد ایمنی بدن دارد .حتی اندکی کمبود
پروتئین ،ویتامین  B، Cو  Dو زینک (روی) میتواند سیستم ایمنی را دچار
اختالل نماید .برای سالم ماندن در فصل سرما ،توصیه میکنیم از انواع میوهها و
سبزیها ،پروتئین کمچرب ،غالت کامل و چربیهای سالم استفاده کنید.

برای دریافت مواد مغذی ذکرشده به طور خاص باید این مواد غذایی را در
برنامهی غذاییتان داشته باشید :میوه و سبزیجات برای دریافت ویتامین ،C
شیر کمچرب ،ماست ،پنیر و دیگر فراوردههای لبنی غنی شده با ویتامین Dبرای
دریافت این ویتامین ،غذاهای دریایی برای دریافت ویتامین  Dو روی و گوشت
بدون چربی ،حبوبات ،آجیل و دانهها برای دریافت زینک (روی).
پروتئین،بافتهایبدنرابازسازیوترمیممیکند.شمابرایتولیدآنتیبادیها
به پروتئین نیاز دارید .اگر پروتئین کافی در رژیم غذایی شما وجود نداشته باشد،
گلبول سفید به اندازه کافی تولید نخواهید کرد تا با عفونتها و دیگر بیماریها
مبارزه کنند .هر چند همیشه گفته شده که تغذیه از منابع غذایی کافی است
اما مصرف پودر پروتئین باکیفیت و پروتئین شیکها نیز راهی ساده و سالم
برای تأمین ویتامینها و امالح ضروری و مهم در زمانی است که نمیتوانید مواد
مغذی کافی را از خود غذاها دریافت کنید .میتوانید از پودرهای پروتئین گیاهی
در اسموتیهای مورد عالقهتان استفاده کنید تا دوز بیشتری پروتئین ،ویتامین
( Cیک آنتیاکسیدان بالقوه که میتواند طول مدت سرماخوردگی و عالئم را
کاهش بدهد) و آهن (یک ماده معدنی که گلبولهای سفید را وادار به جنگیدن با
عفونتهامیکند)برایبدنخودتأمینکنید.
برخی از پروتئین شیکها نیز حاوی میزان زیادی ویتامینها و امالحی هستند
که به حمایت از سیستم ایمنی کمک میکنند .از پروتئین شیکهایی استفاده

کنید که از منابع طبیعی مانند سبزیجات ،بلوبری و سایر سبزیجات و غالت کامل
تهیهشدهاند.
روزهاآفتاببگیریدتاشبهابهتربخوابید
روزهای پاییز کوتاهترند و روتینهای کاری این روزها (دورکاری از خانه) به
این معنی است که در مقایسه با تابستان ،چندان در معرض نور خورشید قرار
نمیگیرید .این اتفاق میتواند ریتم شبانهروزی بدنتان را به هم بریزد .ریتم
شبانهروزی بدن شما ،تنظیمکنندهی احساس هوشیاری و خوابآلودگی
شماست.
شبها کمتر از  6ساعت خوابیدن میتواند ریسک ابتال به سرماخوردگی را
افزایش دهد .سعی کنید در طول روز تا جایی که میتوانید در معرض نور خورشید
قرار بگیرید تا بر اختالالت خواب شایع در فصل پاییز ،هر چه بهتر غلبه کنید.
به محض اینکه از خواب بیدار میشوید ،پردهها را کنار بزنید و اجازه دهید نور
ً
خورشید به داخل بتابد .اگر میتوانید حتما یک پیادهروی صبحگاهی داشته
باشید .شب نیز چند ساعت قبل از خواب ،نورهای مصنوعی را کم کنید تا به
بدنتان این پیام را برسانید که وقت خواب و استراحت است.
در تمرین و ورزش زیادهروی نکنید
ورزش منظم ،سیستم ایمنی را تقویت میکند؛ اما ورزش ِ بیش از اندازه،
سرکوبکنندهی عملکرد سیستم ایمنی است و احتمال عفونت سیستم تنفسی
فوقانی را افزایش میدهد .اگر روزهایی در هفته برای استراحت در نظر نگیرید،
هم از نظر ذهنی خسته و فرسوده میشوید و هم دچار دردهای عضالنی خواهید
شد و به جایی میرسید که دیگر از ورزش خود نتیجهی مثبتی نمیگیرید.
دستورالعمل استاندارد کنونی برای ورزش ،دستکم  150تا  300دقیقه در
هفته ورزش و تمرین هوازی با شدت متوسط یا  75تا  150دقیقه تمرین با شدت
ً
باالست .ضمنا فعالیتهای تقویتکنندهی عضالت با شدت متوسط یا شدید
برای دو یا سه روز در هفته نیز توصیه شده است.
صبح به محض بیدار شدن از خواب آب بنوشید
سیستم ایمنی شما برای اینکه عملکرد مناسبی داشته باشد به مواد مغذی که
ً
در خونتان جریان دارد نیازمند است .خون اساسا از آب تشکیل شده و به همین
علت ،هیدراته نگه داشتن بدن برای مبارزه با مهاجمان خارجی بدن و دفع
ً
ضایعات و سموم الزم است .یک مرد بزرگسال معمولی باید روزانه تقریبا  3.7لیتر
و یک زن بزرگسال معمولی نیز  2.7لیتر آب و مایعات دریافت کند .برای اینکه
مطمئن شوید آب کافی مینوشید ،به محض بیدار شدن از خواب ،همراه هر وعده
غذا و قبل و بعد از ورزش و هر وقت که احساس گرسنگی میکنید ،یک لیوان
آببنوشید.
هرروزمدیتیشنکنید
افرادی که طی سال تحت استرس مزمن هستند ،بیشتر احتمال دارد که بعد
از قرار گرفتن در معرض ویروسها ،دچار سرماخوردگی شوند؛ اما شما میتوانید
با وارد کردن مدیتیشن در روتین روزمرهی خود ،استرستان را کاهش دهید و در
نتیجهایمنیتانراتقویتنمایید.
شواهدیوجودداردکهنشانمیدهدمدیتیشنبراساسذهنآگاهیمیتواند
برای افرادی که دچار بیماریهای مزمن از جمله اختالالت ایمنی هستند مفید
باشد .این هم دلیلی دیگر برای اینکه هر روز چند دقیقهای را فقط به خودتان و
آرامشتاناختصاصدهید!

نارنجیپرخاصیتاینروزها!

کدو حلوایی عالوه بر اینکه خوشمزه است و میتوان
از آن در تهیه انواع غذاها و کیک و دسر و غیره استفاده
کرد ،فواید زیادی نیز برای بدن دارد .به این ترتیب که
از گوشت آن گرفته تا تخمههایش قابل خوردن و مفید
هستند .در ادامه این مطلب شما را با گوشهای فواید این
کدوینارنجیبیشترآشنامیکنیم.
کمکم زمان آن رسیده است که در بازار میوه و ترهبار
کدوهای گرد و قلمبه نارنجیرنگ خودنمایی کنند.
خوشبختانه هر روز که میگذرد اطالعات عامه مردم
در خصوص فواید میوهها و سبزیجات بیشتر میشود و
اگر مالحظات اقتصادی اجازه دهند بدون شک سبد
خانوادهها پر میشود از مواد غذایی سالم .کدوحلوایی
نیز جزو آن مواد غذایی سالم و مغذی است که به فصلش
باید از مصرف آن غافل نشوید .انواع مختلفی از این نوع
کدوها وجود دارد که ما بیشتر با دو نوع گرد و گالبیشکل
آن آشنا هستیم .کدو حلوایی عالوه بر اینکه خوشمزه
است و میتوان از آن در تهیه انواع غذاها و کیک و دسر و
غیره استفاده کرد ،فواید زیادی نیز برای بدن دارد .به این
ترتیب که از گوشت آن گرفته تا تخمههایش قابل خوردن
و مفید هستند .در ادامه این مطلب شما را با گوشهای
فوایداینکدوینارنجیبیشترآشنامیکنیم.
ارزشغذاییکدوحلوایی
کدوحلوایی یک ماده غذایی بسیار مغذی با میزان
کالری اندک است .هر  100گرم از این ماده غذایی
حاوی مواد زیر است:
 20کیلوکالری
انرژی
 8درصد نیاز روزانه
ویتامین ث
 7درصد نیاز روزانه
پتاسیم
مس ،منگنز و ریبوفالوین  5درصد نیاز روانه
 4درصد نیاز روزانه
ویتامین ای
 3درصد نیاز روزانه
آهن
کدوحلواییسیستمایمنیبدنراتقویت
میکند
در فصل سرما ،کدوحلوایی از بدن ما در برابر انواع
ویروسها محافظت میکند .چون حاوی ترکیبات
آنتیاکسیدانی است و باعث تقویت دستگاه ایمنی بدن
میشود .رنگ نارنجی این کدوی خوشمزه سرشار از
کاروتنوئیدها است .در بین این ترکیبات ،بتاکاروتن برای
سالمتی فوقالعاده است چون به بدن کمک میکند تا
ویتامینAتولیدکند.اینویتامیننیزسیستمایمنیبدن
را تقویت کرده و با ابتال به بیماریهای فصل سرما مقابله
میکند .نتایج پژوهشهای اخیر نشان داده است که این
ویتامین برای سالمت رودهها بسیار ضروری است چون

 9دلیل خوب برای مصرف کدو حلوایی

باعث تقویت پرزهایی که سطح آن را پوشانده میشود و
به این ترتیب به مقابله با عفونتها کمک زیادی میکند.
عالوه براین ،ویتامین  Aمیتواند از پیری زودهنگام
قدرت بینایی پیشگیری کرده و باعث تقویت آن شود.
کدوحلواییمفیدبرایسالمتچشمها
دالیل زیادی وجود دارد که نشان میدهد کدوحلوایی
برای سالمت چشمها مفید است .اول اینکه همانطور
که گفته شد سرشار از بتاکاروتن است و به شبکیه چشم
کمک میکند تا نور بیشتری جذب کند .بنابراین قدرت
بینایی را سالم نگه میدارد .عالوه براین ترکیب مواد
معدنی و ویتامینهای موجود در این ماده غذایی باعث
حفاظت چشمها در برابر دژنراسیون ماکوالی چشم
مربوط به پیری میشود .نتایج پژوهشی که در آمریکا
انجام شده نشان میدهد افرادی که از دژنراسیون
ماکوالی چشم رنج میبرند میتوانند با مصرف مکمل
حاوی ترکیب زینک ،ویتامین  ،Cویتامین  ،Eبتاکاروتن
و مس سرعت پیشرفت بیماری را کاهش دهند.
خوشبختانه کدوحلوایی نیز این ویتامینها و مواد
معدنی را به طور یکجا دارد و مصرف منظم آن میتواند
به سالمت چشمها کمک زیادی بکند.
کدوحلواییمفیدبرایپوست
آنتیاکسیدانهای موجود در کدوحلوایی بخصوص
بتاکاروتن ،ویتامین  Cو ویتامین  Eموجود در آن برای

سالمتپوستمفیدهستند.نتایجپژوهشهانشانداده
است که بتاکاروتن برای حافظت پوست در برابر اشعهی
ماورای بنفش خورشید مؤثر است .یادتان باشد که
مصرفموادغذاییسرشارازبتاکاروتنمانندکدوحلوایی
میتواند باعث بهبود بافت و ظاهر پوستتان شود.
کدوحلواییبرایمقابلهباسندرممتابولیک
سندرم متابولیک باعث بروز یک سری مشکل در
سالمتی میشود .اگر نمیدانید که این سندرم به چه
معنایی است باید بگوییم که بزرگی و چاقی در ناحیه
شکم را سندرم متابولیک میگویند .متأسفانه این
مشکل نیز با بیماریهای دیگری مانند پرفشاری خون،
مشکالت قند خون و میزان تری گلیسیرید خون در
ً
ارتباط است .حتما میدانید که عوامل ذکرشده نیز
باعث افزایش خطر بروز بیماریهای قلبی و دیابت
میشوند .به عقیده متخصصان مصرف مواد غذایی
حاویبتاکاروتنمیتواندباعثکاهشسندرممتابولیک
شود .برای جلوگیری از چاقی شکمی عالوه برای کنترل
تغذیهبایدتحرکبدنیمناسبنیزداشتهباشید.
کدوحلواییمفیدبرایفشارخون
کدوحلواییحاویمیزانزیادیپتاسیماست.بنابراین
تأثیر مثبتی روی سالمت عروق دارد .توصیه میکنیم
برای کاهش خطر ابتال به بیماریهای قلبی عروقی و
کنترل فشارخونتان از خواص کدوحلوایی و تخمههای

درست غذا خوردن کلید طالیی سالمتی است
رعایت اصول تغذیه یکی از مهم ترین شروط تندرستی است و انسان می تواند با اراده
خود آن را تدبیر کند.
متخصصین طب سنتی معتقدند برای دستیابی به تندرستی ،باید به شش اصل بنیادین
توجهداشت که در میان آنها بر اهمیت اصول تغذیه تأکید بسیار شدهاست؛ چراکه از سویی
انسان همیشه و مدام با تغذیه مرتبط است و از سویدیگر ،میتواند با اراده و خواست خود،
آن را تدبیر کند .رعایت اصول ساده زیر میتواند نقش بهسزایی در نگاهداشت تندرستی و
درمانبیماریهاداشتهباشد:
 خوردن یک نوع غذا در هر وعده و سادهخوری -غذاخوردن ،تنها در زمان گرسنگی واقعی و دستکشیدن از غذا پیشاز سیری کامل

 پرهیز از پرخوری ،باهم خوری و بر همخوری در غذای اصلی ،میوهها و نوشیدنیها پرهیز از مصرف غذاهای چرب و سرخکردنیکاهشخوراکیهایترش،خیلیتلخ،خیلیشوروخیلیتند پرهیز از نوشیدن آب با معده خالی و ناشتا خوب و کاملجویدن لقمههای غذا و تمرکز بر آن با پرهیز از گفتوگو ،گوشکردنموسیقیوتماشایتلویزیون
 ننوشیدن انواع مایعات با غذا و پیش و پساز آن پرهیز از همراهی ماست و ساالد کاهو با غذاهای گوشتیخوردن بههنگام
 رعایت نظم و غذاِ

آن غافل نشوید.
کدوحلواییبرایالتیامسوختگیها
اگر در حین آشپزی یا کارهای خانه دچار سوختگی
و یا بریدگی و خراش روی پوست شده باشید میتوانید
از کدوحلوایی استفاده کنید .گوشت کدوحلوایی خام
میتواند جای سوختگی و زخمهای سطحی را تسکین
دهد .برای این کار مقداری کدو را له کرده و روی پوست
قرار دهید تا احساس سوزش آن برطرف شود.
کدوحلواییبرایرفعیبوست
افرادی که به طور مرتب دچار یبوست میشوند
میتوانند از فواید کدوحلوایی بهرهمند شوند .چون
این کدوی خوشرنگ سرشار از فیبر است و خاصیت
ضدیبوستی دارد .کدوحلوایی برای افرادی که به
مشکالت روده دچار هستند نیز توصیه میشود.
تخمههای کدوحلوایی سرشار از آهن است و به این
ترتیب برای مقابله با کمخونی و خستگی مفید هستند.
اگر مضطرب هستید و استرس زیادی دارید و یا از سندرم
پیش از قاعدگی رنج میبرید از خوردن تخمههای کدو
غافلنشوید.
کدوحلواییبرایتقویتدندانهاواستخوانها
کدوحلوایی حاوی میزان قابل توجهی فسفر است
و به این ترتیب میتواند برای تقویت استخوانها و
مینای دندانهایتان مفید باشد .واقعیت این است که
برای سالمتی عمومی بدن نباید به مصرف یک ماده
غذایی بسنده کرد .به عنوان مثال سالمت دندانها
ً
و استخوانها را نباید صرفا به شیر و محصوالت لبنی
سپرد .بلکه در کنار آن باید به میوه و سبزیجاتی مانند
کدوحلوایینیزاعتمادکرد.
کدوحلواییضدالتهاباست
تخمههای کدوحلوایی خاصیت ضدالتهابی دارند و
برای تسکین مجاری ادراری و گوارشی مفید هستند.
برای مقابله با عفونت ادراری میتوانید در کنار
درمانهایمعمولازتخمههایکدوحلوایینیزاستفاده
کنید تا التهاب ناحیه از بین برود.
احتیاطکنید
اگر داروهای خاصی مانند لیتیوم (دارویی برای تثبیت
حالت خلقی) مصرف میکنید بدانید که کدوحلوایی
اندکی خاصیت ادرارآوری دارد و ممکن است برایتان
مشکلساز شود .عالوه براین امروزه در فروشگاههای
مواد غذایی ،محصوالتی به فروش میرسد که از
کدوحلوایی تهیه شدهاند .اما توصیه ما این است که
خودتان این ماده غذایی را تهیه کرده و باسلیقه و مناسب
با ذائقه خود مصرف کنید.

یکمتخصصتغذیهعنوانکرد؛

نقشتغذیهدرتعیینجنسیتجنین

متخصص تغذیه و رژیمدرمانی ،تغذیه سالم ،متناسب و متعادل را از ارکان
سالمت باروری دانست ۲۶.مهر تا ۲آبان ،۹۹هفته ملی سالمت بانوان نامگذاری
شده است .یکی از حوزههای مهم در سالمت زنان ،سالمت باروری و تولید مثل
است .تغذیه یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر بر سالمت باروری زنان از
سنین بلوغ و حتی قبل از آن است که کمتر مورد توجه در بحث سالمت باروری
و تولید مثل قرار گرفته است .الدن گیاهی متخصص تغذیه و رژیمدرمانی ،در
خصوص ضرورت توجه به تغذیه در سالمت باروری و درمان ناباروری ،گفت :از آنجا
که کیفیت و کمیت دریافت غذایی ما بر روی عملکرد تک تک سلول های بدن،
سیستم عصبی ،سیستم هورمونی و ایمونولوژیک که برای حفظ قدرت باروری
سالم ضروری است ،تاثیر می گذارد.کیفیت و کمیت تغذیه همانگونه که بر روند
پیری بسیاری از سلول های بدن موثر است بر روند پیری سلولهای مرتبط با باروری
هم ،در بلند مدت تاثیر گذار است .شاید نقش تغذیه در بیماریهای قلبی عروقی،
دیابت و بیماری های مزمن دیگر بیشتر جا افتاده است اما دقیقا نقش تغذیه
در افزایش شیوع ناباروری به همان دالیل شناخته شده در بیماریهای دیگر مهم
است  .امروز به خوبی می دانیم الگوی مصرف غذایی نقش مهمی در پاسخهای
هورمونی موثر در درمان ناباروری دارد .نوع دریافت پروتئین کربوهیدرات و چربی
ها ،میزان و نسبت بین دریافت پروتئین کربوهیدرات و چربی  ،ضرورت تطابق
زمانی دریافت غذا با تغییرات هورمونی در طی شبانه روز ،وضعیت دریافت امالح و
وضعیتآنتیاکسیدانهاوافزایششیوعچاقیازسنینبلوغ ازعواملتاثیرگذار
بر سالمت باروری هستند .وی ادامه داد :امروز شواهد علمی مهمی نه تنها نشان
دهنده تاثیر تغذیه کوتاه مدت زوجین بر کیفیت اسپرم ،بلوغ تخمک ،کیفیت
نطفه ،النهگزینی است بلکه تاثیر تغذیه بین نسلی را نیز در این مورد بسیار مهم
می دانند .ضمن آنکه تغذیه دوران بارداری یک خانم نقش کلیدی در مهندسی
سالمت فرزند او در آینده دارد .پروژه های بزرگی که در دنیا تأثیرات تغذیه دوران
جنینی را بر روی سالمت نسل آینده و بروز بیماریهای مزمن بررسی می کنند به
خوبی تأثیر تغذیه در دوران پیش از جنینی و جنینی را بر نتیجه بارداری و نسبت
جمعیتی پسر و دختر نشان می دهند .گیاهی در پاسخ به این سئوال که آیا مسئله
تغذیه جایگاه الزم را در حوزه درمان ناباروری به خود اختصاص داده است ،گفت:
در چند سال اخیر تالش های زیادی برای طرح این موضوع شده است اما مردم
و حتی متخصصین آن مقدار که نقش تغذیه را در بیماریهای قلب و عروق و دیابت
و پوکی استخوان می شناسند کمتر در مورد ناباروری می شناسند شاید یکی از
دالیل آن ،افزایش شیوع ناباروری در صده اخیر نسبت به صده های قبل است.
وی افزود :در حال حاضر نیز نقش تغذیه در سالمت باروری بیشتر با چاقی و
الغری شاخته می شود ،در حالیکه ارتباط چاقی با ناباروری همه داستان نقش
تغذیه در سالمت باروری نیست .چنانچه موضوع تغذیه در سالمت باروری از
سطح تغذیه جامعه تا سطح مطالعات سلولی مولکولی مورد توجه قرار گیرد ،هم
در کاهش شیوع ناباروری در کشور و هم در بهبود نتایج درمان ناباروری اتفاقات
بهتری خواهد افتاد .گیاهی در مورد ضرورت مشاوره تغذیه در روند درمان
ناباروری ،گفت :انجام مشاوره تغذیه برای زوجهای نابارور از همان زمان شروع
درمان ناباروری مهم است زیرا با یک غربالگری ساده تغذیه و شناسایی الگوهای
نامطلوب موثر تغذیه بر باروری ،با آموزش و مداخالت صحیح و شخصی سازی
شده می توان شانس موفقیت درمان ناباروری را افزایش دارد .کم نیستنند خانم
های مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک که با اصالح الگوی غذایی بدون نیاز
به درمان های پیچیده به طور طبیعی باردار می شوند .به عالوه سالمت تغذیه
در حین بارداری بر سالمت مادر و جنین اثرات مهمی دارد که باز در این مورد نیز
شاخصوزنبهتنهاییبیانگرداشتنتغذیهبهینهنیست.
این متخصص تغذیه و رژیمدرمانی در پاسخ به این سئوال که چه مالحظاتی در
مشاوره تغذیه زوجهای نابارور باید در نظر گرفته شود ،افزود :توجه به سن ،علت
ناباروری ،سایر بیماری های همراه  ،اقدامات قبلی انجام شده برای باروری ،شرح
حال دقیق پزشکی از خود فرد و در برخی موارد سوابق پزشکی خانوادگی ،رژیم
دارویی تجویز شده برای بیمار ،مدت زمان تخمین زده شده تا شروع سیکل درمان
ناباروری و شروع بارداری ،وضعیت گوارشی ،و بسیار بسیار مهم شرایط روحی و
روانی فرد تجربیات فرد و باورهای او نسبت به تغذیه و باروری و باز بسیار مهم شرایط
فرهنگی ،اقتصادی و سالیق غذایی همه باید مور توجه قرار بگیرد.
وی در ارتباط با تغذیه و تعیین جنسیت جنین ،گفت :به طور کلی مطالعات انجام
شده در انسان در این خصوص بسیار محدودند و بیشتر اطالعاتی که در خصوص
تعادل یونها و اسیدیته مطرح است ،برآمده از مطالعات حیوانی است .آنچه میتوان
بر اساس شواهد علمی با قطعیت در خصوص تعیین جنسیت گفت ،افزایش شانس
فرزند پسر در صورت دریافت کالری مناسب در وعده صبح و رساندن وضعیت
متابولیکیمادربهشرایطبهینهاست.مطالعاتاپیدمیولوژیکوجمعیتشناسینیز
ً
تأیید میکنند که گرسنگیهای طوالنیمدت ،مثال در دوران جنگ و قحطی ،شانس
تولد نوزاد پسر را کاهش میدهد و به عبارت دیگر ،چنانچه تعادل انرژی در مادر منفی
باشد ،شانس داشتن فرزند پسر در او کاهش مییابد .در واقع ،کفایت دریافت انرژی
وجود مقدار کافی گلوکز و به حداقل رسیدن نوسانات قند خون ،برای النهگزینی
جنینپسرمهماستوبهنظرمیآیدجنینپسرسیگنالهاییرابهمادرصادرمیکند
که نیاز انرژی پایه را افزایش میدهد .بنابراین ،در صورتی که عادات غذایی مادر ،مانند
حذف یک وعده غذایی ،سیگنالهای گرسنگی را صادر کند ،فرزند پسر شانس بقا
کمتری خواهد داشت .گیاهی در پاسخ به این سئوال که آیا شواهد محدود میتواند
مبنای توصیهها و رژیمهای متداول در فضای مجازی برای پسرزایی و دخترزایی
ً
قرار گیرد ،افزود :قطعا یافتههای موجود نمیتواند اساس توصیه به مردم باشد،
اما متأسفانه این روزها دادن یک لیست بخور و نخور ،بدون سند و مدرک علمی به
زوجهایی که قصد تعیین جنسیت دارند ،بسیار رایج است .در حالی که این توصیهها
نه تنها ارتباطی با افزایش شانس باروری جنین با جنسیت دلخواه ندارد ،بلکه بدن
مادر را با کمبودهای خاصی مواجه میکند .الزم است بدانیم هیچ رژیم غذایی
یکسانی برای افراد مختلف وجود ندارد ،زیرا رژیم غذایی بهینه باید بر اساس وضعیت
فعلی و شرایط هر زوج ،به صورت اختصاصی تنظیم شود .وی درباره رژی م های غذایی
متداول برای کاهش وزن ،گفت :هر رژیم کاهش وزنی شانس موفقیت باروری را نه
تنها افزایش نمی دهد بلکه برخی رژیم های کاهش وزن سیستم هورمونی ،عصبی،
ایمنی بدن را برای شروع بارداری مختل می کند و اگر خانم در فرایند باردار شدن
مشکلی پیدا نکند کمبودهای غذایی که در فرایند رژیم گرفتن غلط داشته بر سالمت
بارداری او و جنینش تاثیر می گذارد .سریع کم کردن وزن ،گرسنگی کشیدن های
طوالنی ،حذف منابع مهم ویتامین ها و مواد معدنی به بهانه کاهش وزن این روزها
متاسفته استفاده ناصحیح از رژیمه ای کتوژنیک و اینترنی رژیم های باشگاهی که بر
فروش مکمل ها تمرکز دارند همگی سالمت باروری بانوان را تهدید می کند .گیاهی
ادامه داد :نکته این است که محاسبه کالری تنها بخشی از فرایند تنظیم برنامه غذایی
است چه بسا شما دقیقا کالری دریافتی خود را به درستی محاسبه و محدود کنید اما
در آن محدوده کالری ،نسبت صحیح مواد مغذی که برای حمایت باروری و سالمت
باروری مهم است را دریافت نکنید .کالری شماری بدون داشتن دانش صحیح تغذیه
بسیار افراد را به اشتباه می اندازد و همین عدم نسبت صحیح دریافت مواد مغذی
باعث افت متابولیسم ،پیری زودتر تخمک ها و عدم تخمک گذاری مطلوب و بارداری
ً
مطلوب می گردد .وی گفت :امروزه تحقیقات تغذیه و باروری صرفا بر یک ماده
غذای یا تکنوترینت متمرکز نیست ،بلکه محور مطالعات ،بررسی ارتباط الگوهای
غذایی با باروری و ناباروری است .در مورد کربوهیدراتها نیز مطالعات جالبی در
خصوص میزان کل کربوهیدرات رژیمی و نسبت آن با پروتئین و چربیهای دریافتی
و همچنین ،نوع کربوهیدرات دریافتی و ارتباطی که رعایت این نسبتها میتواند با
متابولیسم و قدرت باروری داشته باشد ،انجام شده است .ابهطور خالصه میتوان
گفت ،اگر دریافت قندهای ساده بهگونهای باشد که به تشدید مقاومت به انسولین
بینجامد ،میتواند تاثیر سوء بر باروری داشته باشد .ارتباط مقاومت به انسولین با
اختالالت مرتبط با ناباروری به ویژه اختالالت تخمک گذاری کامال اثبات شده است.
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اجتماعی

 شماره 5139ت و سوم 
سهشنبه -بیستونهم مهر ماه  -1399سال بیس 

رئیسقوهقضائیه:

معاون خدمات شهری شهرداری قم مطرح کرد

طرح طعمهگذاری به منظور مبارزه با رشد
حیواناتموذی

معاون خدمات شهری شهرداری قم از طعمهگذاری به منظور مدیریت رشد
حیوانات و حشرات موذی در کانالها و بوستانها با همکاری اداره کل بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد.
سید امیر سامع با اشاره به بحث مدیریت حیوانات موذی در سطح شهر ،اظهار
داشت :وجود حیوانات موذی یا ولگرد در سطح شهر طوری است که گاهی از حد
خارج شده و موجب آزار شهروندان میشود .معاون خدمات شهری شهرداری قم
با اشاره به اینکه موضوع حیوانات موذی در شهرها پیچیده و مشکل است ،افزود:
سگهای ولگرد در اطراف شهر به دلیل پخش شدن پسماندها یا در چرخه طبیعی
زاد و ولد میکنند و بعد به سمت شهر میآیند .سامع با اشاره به اینکه در مورد وجود
حیوانات ولگرد باید بحث پیشگیری اجرایی شود ،خاطرنشان کرد :ما جلساتی رادر
سطحاستانداشتیموازعزیزانماندرشهرستانهاوروستاهااطرافخواهشکردیم
که هر کسی وظیفه خودش را به درستی انجام بدهد تا بتوانیم از نقطه رشد و زاد و
ولد جلوی این کار را بگیریم .وی با اشاره به اینکه در سطح شهر هم اقداماتی برای
جلوگیری از افزایش این حیوانات صورت میگیرد ،افزود :هر کانالی که به درستی
نظافتنشودازجملهکانالهایفاضالب،کانالهایادارهبرقوکانالهایمخابرات
و … همه محلی برای رشد و زاد و ولد حشرات موذی میشوند و هر دستگاهی
باید وظیفه خودش را به درستی انجام بدهد .معاون خدمات شهری شهرداری قم
ادامه داد :در جلسات استان قرار شده است که هر دستگاهی در محدوده خودش
ظرفیتهایی را که باعث رشد و نمو این حشرات و حیوانات میشود ،مدیریت
کند .سامع با اشاره به بحث طعمهگذاری ،خاطرنشان کرد :عملیات طعمهگذاری
با همکاری اداره بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آغاز شده است .وی افزود :در
بوستانها و کانالهایی که متعلق به شهرداری است طعمهگذاری آغاز شده و از
دستگاههای دیگر هم خواهش میکنیم که وظیفه خودشان را به درستی انجام
دهند .معاون خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه اداره کل بهداشت متولی
این موضوع است ،خاطرنشان کرد :اداره کل بهداشت هم پای کار آمده است و
جلسات مختلفی در فرمانداری پیرامون این موضوع برگزار شده است تا بتوانیم این
بحث را به طور کامل کنترل بکنیم.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد:

نصبتجهیزاتترافیکیدر۶منطقهشهری

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :با توجه به شناسایی مناطق
حادثهخیز در سطح شهر ایمنسازی مناطق یک ،سه ،چهار ،پنج ،هفت و هشت
انجامشده تا هفته آینده مناطق دو و شش نیز تکمیل میشود .عباس ذاکریان با
تأکیدبرایمنسازیمعابراصلیوخیابانها،اظهارداشت:نصبتجهیزاتترافیکی
یکی از مهمترین اولویتهای شهرداری بوده چرا که در کنار فرهنگسازی برای
ارتقاءکیفیتترافیکیشهربایدزیرساختهایآننیزفراهمباشد.معاونحملونقل
و ترافیک شهرداری قم از نصب تجهیزات ترافیکی در  ۶منطقه شهرداری خبر داد
و افزود :با همکاری پلیس راهور مناطق حادثهخیز شناساییشده و اقدامات الزم
برای ایمنسازی در دستور کار قرارگرفته است .ذاکریان نصب گلمیخ و دیگر وسایل
آشکارسازی را نمونهای از تجهیزات نصبشده عنوان کرد و گفت :متأسفانه بسیاری
از تلفات ثبتشده به علت برخورد سر راننده با جدول بوده که با نصب بشکههای
ایمنی پرشده با آب و ماسه و همچنین گلمیخ ایمنسازی شده است .وی ادامه داد:
در گام نخست نقاط حادثهخیز به کمخطر و پرخطر تقسیمشده و سپس اقدامات
الزمانجامشدهوتاکنونمناطقیک،سه،چهار،پنج،هفتوهشتایمنسازیشده
و تا هفته آینده مناطق دو و شش نیز تکمیل میشود .معاون حملونقل و ترافیک
شهرداریقمیکیازمعابرپرخطررابلوارشهیدسردارسلیمانیدانستوخاطرنشان
کرد:خوشبختانهایمنسازیاینبلواربهپایانرسیدهوباتوجهبهگزارشپلیسراهور
با نصب تابلوهای جدید مشکالت دید در شب مسیر نیز رفع شده است.

اموال به یغما رفته ملت را به خزانه برمیگردانیم

رئیس قوه قضاییه گفت :دستگاه قضایی اجازه نمی دهد کسانی که به نحوی
به بیت المال دست اندازی می کنند ،آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان
اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این
اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی مسئوالن قضایی با
قدردانی از زحمات و تالش های کادر درمانی کشور در صیانت از سالمت مردم
در برابر ویروس کرونا ،اظهار داشت :توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا نباید در
حد توصیه باقی بماند و باید از موضع حاکمیتی پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موفقیت برخی کشورها در مهار ویروس کرونا،
افزود :باید با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده در ستاد کرونا و اجرای آنها با نگاه
حاکمیتی آفات این بال را کاهش داد و هر جا که نظام اراده کرد کاری را با جدیت
انجام دهد ،مردم هم به خوبی همراهی کرده اند.
رئیسیازهمراهیمردمدرموضوعراهپیماییاربعینامسالبرایاجرایمصوبه
ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان نمونه ای از پایبندی بدنه جامعه به تصمیمات
حاکمیتی یاد کرد که آحاد مردم با وجود ارادت مردم به امام حسین (ع) ،از تصمیم
کارشناسینظامدراینزمینهتبعیتکردند.
پرهیز مسئوالن و فعاالن سیاسی از حاشیه سازی ها
رئیسقوهقضاییهدربخشدیگریازسخنانشباتأکیدبرلزومپرهیزمسئوالنو
فعاالن سیاسی از حاشیه سازی ها ،اظهار داشت :هر گونه حاشیه سازی از سوی
دست اندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور بازمی دارد،
امری مذموم و ناصواب است.
رئیسی از «توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و آفات آن» به عنوان مسائل اصلی
کشور یاد کرد و گفت :دغدغه مسئوالن باید رفع مشکالت معیشتی مردم به ویژه
در شرایطی باشد که ویروس منحوس کرونا کسب و کار بسیاری از افراد را مختل
کرده است.
قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از دیگر معضالت امروز کشور
رئیس قوه قضاییه ،قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از دیگر معضالت امروز
کشور دانست و اظهار داشت :امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و
وجود داروهای تقلبی در بازار هم نگران کننده است.
رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که مسئوالن باید موضوع تأمین داروی مورد
نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در
این عرصه جوالن دهند.
دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان تحریم
 ۱۰ساله تسلیحاتی کشورمان گفت :در خصوص برداشته شدن موانع معامله
ً
تسلیحاتی نباید صرفا به شکست سیاسی آمریکا بسنده کرد و باید همه تحریم
های ظالمانه آمریکا و غربی ها علیه ملت ایران برداشته شوند.
رئیسی با بیان این که غربی ها باید متعهد به اجرای توافقات باشند اما روز به

مدیر منطقه دو شهرداری قم خبرداد:

تکمیل پل ۹دی بااعتباری نزدیک به
 ۶میلیاردتومان

مدیر منطقه دو شهرداری قم از تکمیل پل 9دی در سال  99خبر داد و گفت :رمپ
 Dپل به عنوان آخرین بخش پروژه در حال تکمیل بوده و اعتبار تکمیل آن عددی
بیشازپنجمیلیاردو 835میلیونتوماناست.رضارحیمیبااشارهبهنهضتافتتاح
پروژههای عمرانی در سال ۹۹اظهار داشت :تکمیل و راهاندازی پروژهها تا پایان سال
 ۹۹یکی از مهمترین دغدغههای شهرداری قم است .مدیر منطقه دو شهرداری قم
پروژه پل  ۹دی را یکی از پروژههای شاخص منطقه دو دانست و افزود :بخشی از
این پل در سال گذشته تکمیلشده و در حال حاضر رمپ  Dدر حال اجرا بوده و
بهزودی تکمیل میشود .رحیمی اعتبار تکمیل این پل را بیش از پنج میلیارد و۸۳۵
میلیون تومان دانست و تصریح کرد :این اعتبار عالوه بر تکمیل رمپ و لوپهای پل
برای تجهیز آسانسور و تسهیل رفتوآمد در بلوار امام رضا(ع) هزینه شده است .وی
مشخصات کلی پروژه را تشریح کرد و گفت :طول کوله پل ۱۶۶متر و عرض کوله۸.۷
متر است و با توجه به طول  ۷۹متری و عرض  ۸.۷متری عرشه ،سهپایه و کوله برای
آن طراحیشده است .مدیر منطقه دو شهرداری قم ادامه داد :برای اجرای پل ۱۸
شمع زیر پل و کوله آن اجراشده که ایمنی و سالمت پل را تضمین کرده و امیدواریم
بهزودی پل  ۹دی بهصورت کامل به بهرهبرداری رسیده و وارد مدار ترافیکی منطقه
شود .رحیمی در پایان مشکالت پروژه را نیز مطرح کرد و یادآور شد :این پروژه نیز
مانند سایر پروژهها معارض تیر برق در  RD1داشته و همچنین چاههای ریزشی
 RD2نیز باید موردبازنگری قرارگرفته و ایمنسازی میشده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

فروش  ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق برای
تکمیلمترو

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم گفت  :شورای شهرقم با مجوز انتشار  ۲۰هزار
میلیاردریالاوراقمالیاسالمیموافقتشدتاباتوزیعایناوراقسازمانقطارشهری
اقدام به تاسیس ایستگاه برای خط  Aمترو و اگر نیاز بود در خط  Bهم از این اوراق
استفاده کند .محمود مسگری  ،پیش از ظهر دیروز در حاشیه صدو شصت و سومین
جلسه این شورا در گفتگویی درباره مصوبات جلسه شورای شهراظهارداشت :در این
جلسه با مجوز انتشار ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی موافقت شد تا با توزیع
این اوراق سازمان قطار شهری اقدام به تاسیس ایستگاه برای خط  Aمترو و اگر نیاز
بود در خط  Bهم از این اوراق استفاده کند .مسگری از موافقت اخذ مجوز خرید
اتوبوس به مبلغ  ۳۰۰میلیارد ریال خبر داد و گفت :این مبلغ برای نوسازی ناوگان
اتوبوسرانی استان است .وی افزود :همچنین با مشارکت  ۶۰درصدی شهرداری
در ساخت مجتمع تجاری و مسکونی در بلوار پیامبر اعظم (ص) و ارائه پروانه رایگان
ساختبرایمجتمعنگهداریمعتادینمتجاهردرشهرموافقتشد.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

نصب پارکینگ دوچرخه در ورودی ادارات

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم از نصب پارکینگ دوچرخه
در وردی شهرداری مرکز خبر داد و گفت :با درخواست ادارات و سازمانها در
نزدیکترین محل به وردی ادارات پارکینگ دوچرخه نصب میشود.
علی نیک با توجه به نهایی شدن طرح جامع دوچرخهسواری در قم ،اظهار داشت:
ارتقاءفرهنگدوچرخهسوارینیازمندایجادزیرساختهایمناسباست.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم یکی از عوامل تشویق
شهروندان به استفاده از دوچرخه را اختصاص پارکینگ دوچرخه در سطح شهر
دانست و افزود :یکی از مشکالت شهروندان نبود محلهای امن پارک دوچرخه در
سطح شهر است.

روز ظلم و ستم آنها بیشتر می شود گفت :مساله تولید قدرت در برابر نظام سلطه
مهم است تا بتوان با دست پر در میدان مقابله با این زورگویی ها حاضر شد .ساز و
کار هم این است که اقداماتی در جهت بی اثر کردن تحریم ها و تسهیل زندگی و
معیشتمردمصورتگیرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که همه مشکالت در داخل کشور و به دست
توانای مردم قابل حل است ،خاطر نشان کرد :راهکار حل مشکالت اقتصادی
در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل
اقتصادیخطاست.
«حق الناس» مهم ترین موضوع سند امنیت قضایی
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ابالغ سند امنیت قضایی اشاره کرد و با
تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش های مرتبط در دستگاه قضا ،اظهار داشت:
در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه تکالیفی در نظر
گرفته شده که یکی از آنها تدوین سند امنیت قضائی بود .اما باید بدانیم که اجرای
هر سندی مهم تر از ابالغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور
ملزمبهاجرایاسنادتحولیهستند.
رئیسقوهقضاییه«،حقالناس»رامهمترینموضوعسندامنیتقضاییعنوان
کرد و گفت« :حق الناس» و «حقوق مردم» قبل از آن که دستاویز مدعیان حقوق
بشر باشد ،آموزه نبی مکرم اسالم است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیسی افزود« :حق الناس» از تأکیدات مستمر امام و رهبری بوده که قوانین
موضوعه نیز بر آن تصریح دارد و با ابالغ سند امنیت قضایی به دنبال آن هستیم تا
با عزم و اراده جدی از حقوق مردم صیانت شود.
رئیس دستگاه قضا گریزی نیز به موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری یکی از
بانکهایکشورزدوباتقدیرازنیروهایامنیتیو پلیسبینالمللودیگرعواملی
که در بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند ،تأکید کرد :افرادی که تصور
می کنند می توانند مرتکب جرم شوند و با خروج از کشور از چنگال عدالت
بگریزندسختدراشتباههستند.
رئیسی خاطر نشان کرد :دستگاه قضایی اجازه نمی دهد کسانی که به نحوی
به بیت المال دست اندازی می کنند ،آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان
اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این
اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به کشورهای غربی نیز هشدار داد که اجازه
ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بیت المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور
نکنندپولهاییکهمفسداناقتصادیازمردمسرقتمیکنند،برایآنهامنفعتی
به دنبال می آورد.
هدف گذاری سازمان زندان ها برای اشتغال  ۵۰درصدی زندانیان
در این نشست ،محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها از هدف
گذاری این سازمان برای اشتغال  ۵۰درصدی زندانیان خبر داد و گفت :آمار
اشتغال زندانیان در سال ۱۵،۹۸درصد بوده که با تمهیدات اندیشیده شده ،این
آمار در  ۶ماهه اول امسال به  ۲۳درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد :نکته حائز اهمیت آن است که این رشد بدون ایجاد ظرفیت
های جدید و با استفاده از ظرفیت های موجود و در همین شرایط دشوار کرونایی
که بسیاری از زندانیان در مرخصی به سر می برند ،محقق شده است.
رئیسی با تقدیر از هدف گذاری سازمان زندان ها برای اشتغال  ۵۰درصدی
زندانیان ،این اقدام را عالوه بر بازدارندگی از وقوع جرم و حرفه آموزی موجب
افزایش تولید و تأمین مالی زندانیان و خانواده های آنها دانست و تأکید کرد:
اصالحمجرمینیکیازوظایفقانونیماستوبرایاینامرتکلیفقانوناساسی
داریم.
رئیس قوه قضاییه افزود :برخی فکر می کنند مأموریت ما با محکوم کردن تمام
می شود در صورتی که مأموریت ما هم پیشگیری ،از جرم و هم رسیدگی و هم کیفر
و هم اصالح مجریمان است و البته اصالح مجرمان نیتز به یک کار جدی تحولی
دارد و با شیوه های گذشته محقق نخواهد شد.

سرداراشتری:

هوشمندسازی ناجا تا ۱۴۰۰به پایان میرسد
فرمانده ناجا با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰
طرح هوشمندسازی را به اتمام میرسانیم ،گفت:
امروز جرایم پیچیده و مجرمان پیچیدهتر از گذشته
عمل میکنند و ما باید به فکر هوشمندسازی
باشیم.
سردارحسیناشتری،درمراسمافتتاحپروژههای
هوشمندسازی پلیس ،ضمن گرامی داشت یاد و
خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای ناجا
و درود و سالم بر روح بلند و ملکوتی امام خمینی
(ره) و آرزوی سالمتی و طول عمر با عزت برای مقام
عظمای والیت امام خامنه ای عزیز مدظله العالی
و تبریک هفته ناجا و حلول ماه ربیع االول گفت:
نیروی انتظامی به دلیل مسئولیتهایی که دارد به
صورت تمام وقت در خدمت مردم عزیز و شریف
میهن اسالمی است؛ شاید کمتر سازمان یا نهادی
وجود داشته باشد که اینگونه بی بدیل به مردم
خدمترسانیمیکند.
وی عنوان کرد :نیروی عظیم انتظامی ضمن
حفاظت از مرزها ،حضور پرقدرت در تمامی نقاط
کشور ،انتظام بخشی در سطح جامعه ،برخورد
با مجرمان و … یک نهاد خدمتی نیز محسوب
میشود.
فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه مجموعه نیروی
انتظامی ۲۴ساعته در حال خدمت رسانی به مردم
کشور است ،تصریح کرد :بر اساس آمارهای اعالم
شده نیروی انتظامی سالیانه بیش از  ۷۰میلیون
خدمت رسانی به مردم ارائه میدهد.
این مقام انتظامی ادامه داد :در مجموعه عظیم
نیروی انتظامی با وجود مأموریتهای بسیار،

میطلبد که در ارائه خدمت به مردم تحول ایجاد
کند و خدمت رسانی را با سرعت و دقت بیشتر و
بهره برداری از فناوریهای روز ارائه دهد.
سردار اشتری تصریح کرد :بحمدالله چهار
دهه بعد از انقالب شکوهمند اسالمی را که مرور
میکنیم،پلیسدرحالرشد،شکوفاییوپیشرفت
بوده و نسبت به بسیاری از سازمانهای دیگر
تحوالت در ناجا چشمگیرتر بوده است.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه امروز
نیازمند تحوالت بیشتری در سازمان هستیم،
گفت :هوشمندسازی پلیس مدت هاست به
صورت جدی مطرح و پیگیری شده ،از این رو
همکاران در صدد برآمدند که تحول مطلوبی را
در ارائه خدمت رسانی و اجرای مأموریتها ایجاد
کنند.
سردار اشتری تاکید کرد :البته اجرای هر تحول،
سختیهایی را نیز به دنبال دارد که برخی آن را بر
نمیتابند این در حالی است که در نیروی انتظامی
ً
به دلیل اینکه همکاران دائما در حال اجرای
مأموریت هستند این نیاز را حس کردند که بایستی
ارائه خدمات با سرعت بیشتری انجام شود ،از این
رو به اجرای طرح هوشمندسازی پلیس کمک
کردند و در این راستا گامهای خوبی برداشته شد.
این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه برای
هوشمندسازی باید مولفههایی را در نظر بگیریم،
خاطر نشان کرد :در کنار هوشمندسازی ،چابک
سازی و مقتدرسازی نیز از راهبردهای اصلی پلیس
است؛ در واقع در اجرایی شدن این طرح بایستی
همکاران ما آمادگی ،توان و ظرفیت الزم را برای

پیشرفت و حرکت رو به جلو داشته باشند.
وی در ادامه تصریح کرد :پلیس باید عالم و آگاه
به موضوعات و آموزشهای الزم را دیده باشد تا از
عهده مأموریتها برآید ،از این رو آموزش دادن به
همکاران یکی از راههای رسیدن به پلیس هوشمند
است؛ داشتن تجهیزات به روز ،پشتیبانی مالی و
فراهم کردن زیرساختها نیز از دیگر موارد مورد
اهتمامدربحثهوشمندسازیپلیساست.
سردار اشتری عنوان کرد :امیدواریم امروز که در
طلیعه هفته ناجا و حلول ماه ربیع االول هستیم
در راستای ارائه خدمات بی منت ،سریع و آسان به
مردم نیز موفق عمل کنیم.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در تالش
هستیم که خدمات پلیس را به داخل منازل مردم
ببریم ،گفت :در این مسیر بایستی پلیسهای
تخصصی از جمله پلیس راهور ،آگاهی ،وظیفه
عمومی و … با سرعت بیشتری گام بردارند چرا که
مراجعه مردم به آنها بیش از سایردستگاه ها است.
سردار اشتری با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰
طرح هوشمندسازی را به اتمام میرسانیم،
گفت :امروز جرایم پیچیده شده و مجرمان نیز
پیچیدهترازگذشتهعملمیکنندمانیزبایستیبا
پیشرفتهاییکهداریمجلویوقوعجرمرابگیریم.
وی با بیان اینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایده
آل فاصله داریم ،عنوان کرد :امیدواریم که با تقویت
این حوزه بتوانیم خدمات را سریعتر و دقیقتر از
نظر کیفیت و کمیت به مردم ارائه دهیم و خالء ها
و کمبودهای نیروی انسانی را با هوشمندسازی
پلیسجبرانکنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران :

خدماتاجتماعیقابلواگذاریوخصوصیسازینیست
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه سالیان سال است
که دولت به سمت واگذاری خدمات به بخش خصوصی حرکت کرد ه است گفت:
این در حالیست که خدمات اجتماعی همچون بهداشت و آموزش قابل واگذاری و
خصوصیسازینیست.
سیدحسن موسوی چلک با بیان اینکه یکی از وظایف دولتها اتخاذ تدابیر،
سیاستها و برنامه هایی برای تحقق رفاه اجتماعی مردم است ،اظهار کرد :دولت
برای پاسخگویی به این حق مردم میتواند ساز و کارهای مختلفی را در بخشهای
مختلف داشته باشد که یکی از این بخشها حوزه اجتماعی است.
وی با اشاره به اصل ۲۹قانون اساسی اظهار کرد :براساس اصل ۲۹قانون مذکور،
دولت مکلف است تا برای برخی از افراد در برخی از موضوعات و شرایطها خدماتی
را ارائه کند و این تکلیفی است که بر عهده دولت گذاشته شده است؛ مطالعه نحوه
مدیریت سازمانهای مختلف در دنیا نشان میدهد که برخی مواقع خدمات
اجتماعی به صورت دولتی و در برخی مواقع به صورت خصوصی ارائه میشود و
رویکردهای مختلفی برای اعمال این وظیفه توسط دولت اتخاذ میشود.

به گفته موسوی چلک ،سالیان سال است که در دولت به سمت واگذاری خدمات
به بخش خصوصی حرکت کردهایم .رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر این
باور است که در بخش خدمات اجتماعی این نوع واگذاری پیام مشخصی دارد و آن
این است که دولت از مسئولیت خود در قبال این گروه از افراد که نیازمند حمایت
اجتماعی هستند فرار میکند .آموزش ،بهداشت و درمان و حمایتهای اجتماعی
از اقشار دارای نیازهای خاص در هیچ جامعهای نباید به سمت خصوصی سازی
حرکت کند و به همین دلیل است که در قانون اساسی در اصل ۳۰بر آموزش رایگان
و در اصل  ۲۹بر بهداشت و درمان و حمایت از نیازمندان و سالمندان تاکید شده
است .وی افزود :بهداشت ،درمان و آموزش رایگان و حمایت از سالمندان در شرایط
بحران حق هر فردی است و باید دولتی باشد و ما باید حقمان را از دولت بگیریم
اما زمانی که خدمات اجتماعی به بخش خصوصی تبدیل میشود به نظر این حق
نیست و نوعی خرید خدمت است .حمایت از زنان سرپرست خانوار ،معلوالن و
سالمندان و حمایتهای اجتماعی وظیفه دولت است و نباید به بهانه واگذاری کار
مردم به مردم این اتفاق رخ دهد.

گزارشی از جلسه شورای اطالع رسانی قم؛

کروناوخطریکههنوزجدیگرفتهنمیشود

درجلسهشورایاطالعرسانیاستانقمکهروزدوشنبهدرسالنکرامتاستانداری
برگزار شد ،اعضا نسبت به ادامه عادی انگاری وضعیت بغرنج و نگران کننده کرونا
هشداردادند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم در این جلسه ،گفت :مرگ قرین
ویروس کرونا است و نباید مردم احساس کنند که خطر این ویروس از بستگان آنها
دور است.
بیژنسلیمانپوراضافهکرد:برایافزایشتبلیغاتمحیطیبایدسازههایتبلیغاتی
سپاه ،مخابرات و شهرداری در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار بگیرد.
وی گفت :دانشگاه علوم پزشکی تولیدات محتوایی خود در رابطه با هشدارهای
کرونایی را باید در اختیار تمام رسانههای رسمی استان قرار دهد.
معاون سیاسی استانداری قم ابراز داشت :صداوسیمای مرکز قم باید در شیوههای
تبلیغاتیخودبرایتاثیرگذاریبیشترتجدیدنظرکند.
به گفته وی ،دفاتر عقد ازدواج در ماههای پیش رو باید با کمترین میزان حضور
فیزیکیخانوادههابهفعالیتخودادامهدهند.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قطعی آب در چند منطقه قم
درمدت سه روز تصریح کرد :در اجرای اصالح طرح خط انتقال آبرسانی قم باید
اطالعات دقیقی از زمان افت فشار و قطعی آب در مناطق درگیر توسط رسانههای
جمعی در اختیار مردم قرار داده شود.
کاهشرعایتپروتکلهایبهداشتی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم نیز عنوان کرد :باوجود پایین آمدن
درصد رعایت پروتکلهای بهداشتی در کل کشور اما قم همچنان وضعیت
مطلوبتری نسبت به شهرهای دیگر دارد .به گفته سید موسی حسینی کاشانی،
میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی در قم به کمتر از  ۷۰درصد رسیده و فقط در
بین ادارات قم این میزان بیشتر از  ۹۰درصد است .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
قم گفت :مجموعه سازههای خالی از تبلیغات شهرداری بعد از پایان ماه صفر در
اختیار دانشگاه علوم پزشکی برای نصب پیامهای بهداشتی و هشدارآمیز قرار
گرفتهاست .وی یادآور شد :عادی انگاری کرونا همچنان در بین مردم وجود دارد و
هنوزبرخیازمردمخطراینویروسراکماهمیتقلمدادمیکنند.حسینیکاشانی
ابراز داشت :طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم ،درصد بسیار باالیی از بیماران با
زمینههای قبلی دچار مرگ میشوند و خطر این ویروس کامال به خانواده و بستگان
ما نزدیک است .فرماندار قم نیز در بخشی از این جلسه ،عنوان کرد:سبک و شیوه
اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی در مساله کرونا تکراری و فاقد جذابیتهای الزم
است.
مرتضی حیدری اظهار داشت :دانشگاه علوم پزشکی در افزایش حساسیتهای
مردم باید به دنبال یک شیوه متفاوت اطالعرسانی باشد.
تولید  ۶هزار محتوای رسانه ای در موج دوم کرونا
معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم نیز بیان کرد :از زمان آغاز
پیک دوم کرونا درمجموع  ۶هزار و  ۱۲۸تولید محتوای خبری در قالبهای مختلف
توسطرسانههایرسمیاستانانجامگرفتهاست.
محمدجواد محرابی ادامه داد :از خردادماه سال جاری تاکنون  ۶۰۸گزارش و
گزارش تصویری ۳ ،هزار  ۴۵۰گزارش مکتوب ۲۹۰ ،گزارش ویدیویی ،هزار و ۲۵۰
کار اطالعرسانی و  ۵۳۰تولید محتوای مجازی برای کانالهای خبری و پیج های
مجازی انجام پذیرفتهاست .مدیرکل روابط عمومی شهرداری قم نیز در این جلسه،
بیان داشت :تمام سازههای تبلیغاتی شهر در اختیار شهرداری قم نیست و بخشی
از آنها در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران ،سپاه ،مخابرات و ارگانهای دیگر است.
مهدی کالنترزاده گفت :تا پایان آذرماه ۴۰سازه جدید تبلیغاتی در شهر قم اضافه
میشود که از آنها میتوان برای افزایش تبلیغات کرونایی بهره برد .وضعیت کرونا
در قم از روز بیستم شهریورماه و به دنبال افزایش قابل توجه بیماران و مبتالیان این
بیماری فوق قرمز شده است .ویروس کرونا» ،موسوم به «کووید  »۱۹اواسط ماه
دسامبر سال گذشته ( ۲۴آذر  )۹۸در شهر «ووهان» واقع در مرکز چین گزارش شد،
ابتدا از این بیماری بهعنوان ذاتالریه نامبرده میشد ،اما کمیسیون ملی بهداشت
چین در  ۳۰دسامبر سال  ۹( ۲۰۱۹دی  )۹۸بهصورت رسمی شیوع این ویروس را
در چین اعالم کرد .شهروندان قمی برای طرح هرگونه پرسش در مورد ویروس کرونا
میتوانند با شماره تلفنهای  ۳۱۳۶ ،۴۰۳۰و  ۱۹۰تماس بگیرند و یا برای کسب
آخرین اخبار از دانشگاه علوم پزشکی قم به کانال آن به نشانی  @webdaqomدر
فضای مجازی و یا تارنمای آن به نشانی اینترنتی www.muq.ac.irمراجعه کنند.
مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری ارشاد قم :

هنرمندان قمی برای دیده شدن
به تهران می روند

مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم
گفت :هنرمندان قمی ترجیح میدهند برای بهتر دیده شدن به تهران بروند.
محمد کاظم رضوانی عنوان کرد :درحال حاضر ۲۷موسسه فیلم سازی رسمی در
استانقمدرزمینهتهیهوساختفیلمهایغیرسینماییهمچونسریالوانیمیشین
فعالیت دارند .وی ادامه داد :به غیر از این ۲۷انجمن ،سه انجمن سینمایی در استان
تحت عنوان انجمن سینما جوانان قم ،خانه سینما مستند قم و انجمن پویانمایی
وجود دارد که در این انجمنها دورههای مختلف فیلم سازی برگزار میشود و افراد
زیادی در این حوزه فارغ التحصیل میشوند .مسئول امور سینمایی و سمعی و
بصریادارهکلفرهنگوارشاداسالمیقمتوضیحداد:باتوجهبهاینکهخانهمستند
استان به تازگی تاسیس شده حدودا  ۱۵۰عضو فیلم ساز دارد و همچنین انجمن
پویانماییحدود ۱۰۰نفرعضودارد،درمجموعاعضایفعالفیلمسازاینموسسات
نزدیک به هزار نفر است .وی درخصوص انجمنهای فیلم ساز دفاع مقدس افزود:
فیلم سازان در حوزه انقالب اسالمی زیرمجموعه ارشاد نیستند و به طور مستقل کار
میکنند ،بنابراین رق م مشخص و ثابتی برای تعداد فیلم سازان استان نمیتوان بیان
کرد اما به طور تقریبی ۵۰۰نفر در این زمینه فعالیت دارند.
رضوانی تصریح کرد :انجمن سینما جوان یکی از تشکلهای تخصصی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با سابقه  ۳۰ساله در استان قم است که دورههای یک ساله
فیلم سازی را برای هنرجویان برگزار میکند و تخصصهای مختلف در این زمینه را
آموزش میدهد ،حدود  ۱۴۰۰نفر تا به االن در این دورهها شرکت کردهاند.
وی ادامه داد :سینماگران شاخصی در استان هستند که به صورت حرفهای در
این زمینه فعالیت دارند و کیفیت کار این افراد از خروجیهای آن در جشنوارهها
کامال مشخص است ،در همین راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی حمایتهای
الزم را از افرادی که استعداد دارند به عمل میآورد .مسئول امور سینمایی و سمعی و
بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم اظهار کرد :سه ژانر فیلم کوتاه ،نماهنگ
و مستند در استان قم بیشتر مورد توجه است و موضوع فعالیتها قرار میگیرد.
ویافزود:مهمترینمسئلهدرفعالیتهایسینماییمربوطبهسرمایهومنابعمالی
مناسب برای تولید یک محتوا است ،بدین معنا که نهادهای مختلف استان بر اساس
نیازی که دارند روی موضوعات فیلم سازی سرمایه گذاری میکنند به طور مثال
شهرداری در حوزه شهروندی و میراث فرهنگی نیز در حوزه میراث فرهنگی و ماندگار
حمایتهای الزم را انجام میدهد تمامی این موارد در صورتی است که یک فیلم نامه
برای نهادهای مربوطه موضوعیت داشته باشد .رضوانی بیان کرد :اما اینکه عالقه
مندی یک فرد در حوزهای باشد که در دستور کار هیچ نهادی نیست ،اگر فیلم نامهای
قویدرحوزهمستندداشتهباشدمرکزگسترشمستندتجربیازآنحمایتمیکند،
اگردرحوزهفعالیتهایانجمنسینماجوانباشدوموضوعجذابیداشتهباشداین
انجمنازآنحمایتمیکند.همچنیندرحوزهفیلمهایبلندبنیادسینماییفارابی
برای فیلم اولیها تسهیالتی را درنظر میگیرد که اگر فیلم سازان استان بتوانند به آن
مرحلهبرسندمیتوانندازاینتسهیالتبهرهمندشوند.
وی ادامه داد :فیلم سازی حوزهای بسیار قوی و تخصصی است و در استان قم نیز
موسسات فیلم سازی قوی فعالیت دارند اما متاسفانه در رسانه و نشریات آنچنان که
باید ظهور و بروز پیدا نکردهاند و همین باعث ناشناس ماندن آنها میشود.
مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم
خاطرنشان کرد :با توجه به نزدیکی قم به استان تهران هنرمندان آن برای بهتر دیده
شدنترجیحمیدهندبهتهرانبروندوبرایایناستانفعالیتکنند،بنابراینوظیفه
ما این است تا شرایط بهتری را برای دیده شدن هنرمندان قمی فراهم کنیم.

اقتصادی5

 شماره 5139ت و سوم 
سهشنبه -بیستونهم مهر ماه  -1399سال بیس 

آسیبپذیرها کجای طرح اصالح بودجه ایستادهاند؟

طرحهای افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده و دستمزد تراکنشهای
بانکی در اصالح قانون بودجه هرچند به منظور تامین بخشی از هزینههای
خانوارهای کمبرخوردار از طریق یارانه میتواند برای کمک به قشر آسیبپذیر
ً
آثاری داشته باشد اما به دلیل اعمال تورم بر این قشر ممکن است نتیجه کامال
معکوس به دنبال آورد.
مطابق با بند الف اصالح قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور ،دولت ملزم به
پرداخت یارانه برای کاالهای اساسی خانوارهای کم برخوردار شده تا بتواند
بخشی از نیازهای این خانوارها را جبران کند .درواقع دولت در این طرح مکلف
ایرانی شناسایی شده از
شده تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد
ِ
سوی وزارت تعاون ،رفاه و تامین اجتماعی از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه
نقدی سرپرست خانوار ،اقدام کند .منابع این طرح نیز تا سقف  ۳۰هزار میلیارد
تومان از محل بند «و» تبصره  ۲و مصارف جدول  ۱۴قانون بودجه در نظر گرفته
شده است.
این موضوع با توجه به گزارش شماره ۱۷۱۷۶مرکز پژوهشهای مجلس و
این که قیمت کاالهای اساسی طی دو سال اخیر یعنی از سال  ۱۳۹۷بیش از

 ۱۰۰درصد افزایش داشته و مطابق با برآوردهای کارشناسی نرخ فقر هم طی دو
سال گذشته افزایش داشته ،از اهمیت زیادی برخوردار است .پرواضح است که
اتخاذ یک سیاست حمایتی مختص دهک پایین درآمدی جامعه منجر به افزایش
دسترسی این افراد به کاالهای اساسی میشود که به نوعی یک ضرورت اجتناب
ناپذیراست.
درواقع دولت دوازدهم برای دسترسی هرچه بیشتر این دهکهای درآمدی
تصمیم به این اقدام گرفته و بنا دارد تا بخشی از منابع آن را از طریق اخذ مالیات
از تراکنشهای مالی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده تامین نماید .موضوعی که
مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته و موجب شده تا مرکز پژوهشهای
مجلس نیز در این رابطه اقدام کرده و گزارش قابل تاملی را در این زمینه ارائه
دهد .متن پیشرو بخشی از نتایج این گزارش در خصوص شرایط اجرایی شدن
این اقدام را منعکس میسازد.
هدف از طرح تامین کاالهای اساسی چیست؟
طرحمذکورباهدفتامینکاالهایاساسیبرایاقشارآسیبپذیرباشمارهثبت
 ۷۲در تاریخ  ۲۹تیرماه سال جاری از جانب دولت به مجلس اعالم شد .در این
طرحدولتمکلفاستتابهمنظورتامینبخشیازنیازهایمعیشتیخانوارهای
کشور به ویژه خانوادههای کم برخوردار ،در  ۶ماهه دوم سال  ۱۳۹۹و به صورت
ماهیانه نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی
شده در طرح معیشت خانوار(موضوع ردیف  ۳۱جدول تبصره  ۱۴قانون بودجه
سال  ۱۳۹۹کل کشور) به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند .مطابق
ً
با این الیحه ،اعتبار مذکور صرفا برای تامین کاالهای اساسی و ضروری در نظر
گرفته شده و وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید
این کاالها را برای مشموالن فراهم کند .همچنین خانوارهایی که سطح درآمد
آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد(۱میلیون و ۸۰۰هزار تومان) است از دو برابر
یارانههاسایرخانوارهایمشمولبهرهمندمیشوند.شناساییاینخانوارهانیزبر
عهده وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی است .منابع مورد نیاز برای اجرای این بند
تا سقف  ۳۰۰هزار میلیارد ریال به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند «و»
تبصره « »۲و مصارف جدول تبصره « »۱۴قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور به
استثنای ردیفهای  ۲۳،۱۱،۱۰،۹تا ۲۹و ۳۱تامین میشود .آییننامه اجرایی
این بند هم مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه و مصادیق کاالهای اساسی به پیشنهاد
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای صنعت ،معدن،
تجارت ،جهاد کشاورزی ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف دو
هفته پس از ابالغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
نگاهی به طرح افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده
در قانون پیشنهادی بودجه پیشبینی شده تا به ازای هر یک واحد درصد
مالیات بر ارزش افزوده ،رقمی معادل  ۱۳هزار میلیارد تومان برای الیحه مذکور
فراهم شود .قدر مسلم با توجه به این که بسیاری از کاالهای اساسی و مایحتاج
عمومی(آرد ،نان ،گوشت ،برنج حبوبات ،سویا ،شیر ،پنیر ،روغن نباتی و

رئیسهیاتمدیرهانجمنقطعهسازان:

شیرخشک کودکان و )....از این مالیات معاف هستند و فشاری متوجه افراد کم
درآمد نخواهد شد.
نکته دیگر در این زمینه هم تعیین ساز و کار شفاف و حساب مشخص برای
تجمیع این منابع و اختصاص آن به بسته حمایتی یعنی تامین کاالهای اساسی
میتواندبههمراهیبیشترفضایعمومیبااینتصمیممنجرشود.
البته باید در نظر داشت که در رابطه با تبصره  ۱۴قانون بودجه سال ۱۳۹۹
ً
منبع جدیدی ایجاد نشده و صرفا بخشی از منابع اختصاص یافته به ردیفهای
مختلف هدفمندی یارانهها ،مانند عوارض مالیات بر ارزش افزوده(منعکس شده
در منابع عمومی بودجه) ،بازپرداخت بدهیها و تعهدات دولت ،هزینههای
تولید ،انتقال و توزیع ،فروش و خرید آب ،برق و گاز ،هزینه حمل و نقل و توزیع
فراوردههای نفتی ،سهم شرکتهای ملی نفت و گاز از هدفمندی یارانهها و سایر
مصارف هدفمندی(ردیف  ۳۰جدول هدفمندی شامل سازمان بیمه سالمت،
کمیته امداد ،سازمان بهزیستی ،بنیاد شهید ،مواد اولیه دارو ،واکسن و شیر
خشک ،برنامه پزشک خانواده ،صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و
عشایر ،سازمان تأمین اجتماعی و )...به صورت سرجمع کسر شده و به سیاست
پرداخت یارانه نقدی به کاالهای اساسی اختصاص یافته است ،در شرایطی که
براساس عملکرد ۶ماهه ،منابع هدفمندی حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان عدم
تحقق(کسری) داشته است .بنابراین باید در نظر داشت که این نوع اعتبار تنها
موجب افزایش عمق کسری بودجه خواهد شد.
واکاویوضعیتتراکنشهایمالیبانکی
در حال حاضر برای تراکنشهای کارت به کارت خرد و کمتر از  ۵میلیون
تومان کارمزد دریافت میشود این در حالی است که برای تراکنشهای ساتنا،
پایا ،تراکنشهای بانکی و چک ،هزینهای از طرفین دریافت نمیشود .بنابراین
میتوان گفت یکی از منابعی که میتوان برای تامین مالی غیر تورمی این طرح
در شرایط فعلی از آن بهره برد ،تعیین عوارض بر این تراکنشهای بانکی است
که در حال حاضر هزینهای برای مشتریان ندارد .حتی در صورت وضع عوارض
بسیار پایین بر این تراکنشها ،هزینه چندانی به ویژه برای اقشار کم درآمد به
وجود نیامده و از سوی دیگر بخشی از هزینههای طرح معیشتی به صورت غیر
تورمی تامین مالی خواهد شد.
بنابر بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس ،در بدبینانهترین حالت ممکن،
اگر یک ده هزارم(هزارتومان برای تراکنش  ۱۰میلیون تومانی) این تراکنشها به
عنوان عوارض از مشتریان اخذ شود ،در طول یکسال رقمی بالغ بر  ۲/۴هزار
میلیاردقابلاستحصالخواهدبود.
بنابر نتایج این گزارش ،هرچند این طرح به درستی بر حمایت از اقشار ضعیف
جامعه در جهت تامین بخشی از کاالهای اساسی خود تاکید دارد اما به دلیل
نداشتن منابع قابل اتکا در صورتی که اصالح جدی در منابع طرح انجام نشود
میتواند به ضد خود تبدیل شده و با اعمال تورم بر اقشار مختلف سفره آنها را
بیشازپیشکوچکترمینماید.

قیمتگذاری خودرو در بورس یا حاشیه
بازار،چارهسازنیست

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت :مطرح
شدن مباحثی همچون قیمتگذاری خودرو در بورس یا حاشیه بازار چارهساز
نیست و باید مسووالن اجازه دهند محصوالت خودروسازان پس از محاسبه قیمت
تمامشده ،با یک سود منطقی به فروش برسد .گل وردی گلستانی دیروز در نشست
خبری در جمع خبرنگاران افزود :قیمتگذاری خودرو در بورس نمیتواند راهگشا
باشد ،زیرا کشف قیمت در بورس سخت است ،اما در مقابل خودروسازان باید این
اختیار را داشته باشند که محصوالت خود را با سود معقول به فروش برسانند .وی
با تقدیر از وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت که در مدت کوتاهی پس از حضور در
وزارتخانه پای درد و دل اهالی قطعهسازی نشست و کارشناسان و معاونان وزارتخانه
نیز به دنبال چهار اندیشی هستند ،تاکید کرد :به دلیل تورم موجود ،خودرو امروز
به کاالی سرمایه ای تبدیل شده و همچنین حجم باالی نقدینگی موجود در بازار
و سرمایههای سرگردان مردمی کمر اقتصاد را شکسته است .رئیس هیات مدیره
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خواستار آن شد که مسووالن اجازه
بدهندقیمتخودرورانظامعرضهوتقاضاتعیینکند.ویافزود:امروزقطعهسازاناز
سه جبهه داخلی تورم باال ،قیمتگذاری دستوری و فشارهای مالیاتی تحت فشارند
و به این مسائل باید مشکالت بیرونی همچون تحریم ها و کرونا را نیز اضافه کرد.
این مقام صنفی گفت :بخش خصوصی از دههها پیش سرمایه گذاری زیادی برای
توسعه قطعه سازی خودرو در کشور انجام داده ،اما امروز تصمیم سازانی در خارج
از مجموعه ،فعالیت این صنف را تحت تاثیر شدید خود قرار داده اند .وی با اشاره به
موانع تولید در صنعت قطعهسازی ،خاطرنشان کرد :این موانع ناشی از تصمیمات
قطعهسازان نیست ،بلکه متاثر از تصمیمات دستوری و غیرمتخصصانه خارج از
مجموعه است .گلستانی ادامه داد :امروز تورم سبب شده تا مطالبات قطعهسازان از
خودروسازان به بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان برسد و به طور دائم توان نقدینگیشان
در حال تحلیل رفتن باشد.
معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد:

 ٧٠٠هزارمستاجرواماجارهدریافتمیکنند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام  ۱۹۵هزار متقاضی
جدید وام اجاره بعد از مصوبه تمدید خبر داد و گفت :دولت تا پایان دی ماه به ٧٠٠
هزار متقاضی وام ودیعه اجاره میدهد» .محمود محمودزاده» درباره آخرین وضعیت
ثبت نام و اعطای وام اجاره به مستاجران گفت :مستاجران تا دو روز دیگر میتوانند در
سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند و به تدریج درحال پاالیش اطالعات و تایید نهایی
و معرفی مستاجران به بانک هستیم .وی گفت :بعد از مصوبه تمدید ،تاکنون ۱۹۵
هزار مستاجر جدید در سامانه ثبت نام کردند و پاالیش اطالعات انها در حال انجام
است .در مجموع  ٦٦٠هزار نفر به عنوان متقاضیان واحد شرایط مدارکشان بررسی
و به بانک معرفی شده اند.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان
و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
 -1رأی شماره 139960330002006915مربوط به پرونده کالسه1398114430002002804مربوط به نازنین کارگری فرزند ایمان درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین
که در آن احداث بنا شده به مساحت60/50متر مربع پالک شماره2181اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسین
رضویان احدی از ورثه محمد رضویان (م الف)7620
 -2رأی شماره 139960330002008467مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001837مربوط به نیت علی آزموده فرزند قربانعلی درقسمتی ازششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 45متر مربع پالک شماره  1947/110/307اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم موروثی از قربانعلی آزموده ثبت
دفتر203صفحه( 556مالف)7622
 -3رأی شماره 139960330002009207مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000032مربوط به علی محمد ایمانی فرزند فرج آقا درقسمتی ازششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 73/50متر مربع پالک شماره  1913/18اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مالکیت متقاضی طی سند رسمی
شماره83608مورخ73/10/12دفترخانه20قم(مالف)7629
 -4رأی شماره  139960330002009218مربوط به پرونده کالسه  1391114430002013540مربوط به اعظم موسیوند فرزند محمد درقسمتی ازششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت133متر مربع پالک شماره2267اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از زهرا
محمودزاده حسینی ورثه خدیجه برقعی (م الف)7631
 -5رأی شماره 139960330002006340مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001033مربوط به حسین جعفری فرزند سلیمان درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 47متر مربع پالک شماره  1957/3/77اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت
مشاعی ثبت دفتر356صفحه( 229م الف)7534
 -6رأی شماره 139960330002002728مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000246مربوط به زهرا اکرامی مقدم فرزندعبدالحسین درقسمتی از ششدانگ

قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 77/80متر مربع پالک شماره  2605/76اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از حبیب اله برخورداری که نام خانوادگی ایشان به رضائی منش تغییر یافته ثبت دفتر158صفحه(379م الف)7535
 -7رأی شماره 139960330002006803مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002662مربوط به فرهاد اسم خانی فرزند غالمعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  100متر مربع پالک شماره  2588/274اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت
مشاعیثبتدفتر247صفحه( 253مالف)7546
 -8رأی شماره  139960330002006809مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002652مربوط به غالمعلی اسم خانی فرزند لطفعلی درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 100متر مربع پالک شماره 2588/274اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت
مشاعیثبتدفتر247صفحه( 253مالف)7547
 -9رأی شماره 139960330002007219مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000400مربوط به حسین رستمی فرزند شمس اله درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت129/70متر مربع پالک شماره2386/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه
از شمس اله رستمی (م الف)7548
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب
در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی
دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/07/13:
تاریخانتشارنوبتدوم99/07/29:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان
پروندهتشکیلیطبققانونمذکوررابراساسگزارشکارشناسانوبهاستنادمدارکموجوددرپروندهبهشرح
ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره 139960330001006314مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000758
مربوط به اعظم غفاری فرزند غظنفر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت140مترمربع پالک شماره
 10921اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
الکترونیکی( 139920330001009721م الف)7619
 -2رای شماره  139960330001006610مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000807
مربوطبهعلیایلخانیفرزندغالمرضادرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 104/37مترمربعپالک
شماره 9459اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندقطعی به شماره35195مورخ
1399/05/08دفترخانه55قم (م الف)7621
 -3رای شماره  139960330001006223مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001973
مربوط به علی بیات فرزند حسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 180متر مربع پالک شماره 11195و 10530اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یکقمسندقطعیبهشماره25375مورخ98/08/25دفترخانه39قم(مالف)7623
 -4رای شماره  139960330001006225مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001974
مربوط به لیال بهمن فرزند علی درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ180
متر مربع پالک شماره 11195و10530اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
قطعی به شماره  25375مورخ 98/08/25دفترخانه  39قم (م الف )7624
 -5رای شماره 139960330001006305مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000540
مربوط به احمد بابائی پور فرزند مهدی در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ258/48متر مربع پالک شماره10601اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
سندمالکیتمشاعیصادرهدردفترالکترونیکی 139720330001028989بهموجبسندصلحخیاری
19283مورخ1397/12/27دفترخانه66قم با حق خیار فسخ و حفظ منافع مادام العمر (م الف)7625
 -6رای شماره 139960330001006307مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000542
مربوط به محدثه بابائی پور فرزند مهدی در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 258/48متر مربع پالک شماره10601اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک
قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی  139720330001028989به موجب سند صلح
خیاری 19283مورخ 1397/12/27دفترخانه66قم با حق خیار فسخ و حفظ منافع مادام العمر(م الف
)7626
 -7رای شماره  139960330001006306مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000541
مربوط به مهسابابائی پور فرزند مهدی در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 258/48متر مربع پالک شماره10601اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک
قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی  139720330001028989به موجب سند صلح
خیاری 19283مورخ 1397/12/27دفترخانه66قم با حق خیار فسخ و حفظ منافع مادام العمر (م الف
)7627
 -8رای شماره  139960330001006303مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000539
مربوط به زهرا ترابی راد فرزند محمد دریک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 258/48مترمربع پالک شماره 10601اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
سندمالکیتمشاعیصادرهدردفترالکترونیکی 139720330001028989بهموجبسندصلحخیاری
19283مورخ1397/12/27دفترخانه66قم با حق خیار فسخ و حفظ منافع مادام العمر (م الف)7628
 -9رای شماره 139960330001005117مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001784

مربوط به فردوس موالئی فرزند قلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 38/64متر مربع پالک
شماره 11578/291اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری
مع الواسطه از حبیب اله نیکو حرف صادره در دفتر188صفحه( 200م الف)7630
 -10رای شماره  139960330001006183مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000704
مربوط به حمید ظهرابی فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150متر مربع پالک
شماره11152اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره51734مورخ
1398/05/20دفترخانه59قم (م الف)7632
 -11رای شماره  139960330001001928مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002123
مربوط به لیلی آیه الله زاده شیرازی فرزند سیدمحمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
253/47مترمربع پالک شماره 1495و1496اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
سندقطعی به شماره132307مورخ1379/12/28دفترخانه20قم (م الف)7633
 -12رای شماره 139960330001004543مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000377
مربوط به حسین ابراهیمی خاکباز فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170/70
مترمربع پالک شماره 11915اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی(139620330001025364م الف)7532
 -13رای شماره 139960330001004540مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000379
مربوط به ابوالفضل ابراهیمی خاکبازفرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134/92
مترمربع پالک شماره 11915اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی(139620330001025363م الف)7533
 -14رای شماره 139960330001005139مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000120
مربوط به علی رحمانی شمس فرزند حسن در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  146/30مترمربع پالک شماره 10273اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک
قم سند قطعی به شماره 54546مورخ 82/06/29دفتر خانه 14قم(م الف )7536
 -15رای شماره 139960330001005140مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000121
مربوط به نرگس دهقانی فرزند غالمعلی در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 146/30مترمربع پالک شماره10273اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
سند قطعی به شماره54546مورخ82/06/29دفترخانه14قم(م الف)7537
 -16رای شماره 139960330001005620مربوط به پرونده کالسه 1397114430001002444
مربوط به عبداله فخاران فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  109/49مترمربع پالک
شماره10401/2اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره83289مو
رخ1397/08/14دفترخانه24قم(مالف)7538
 -17رای شماره 139960330001004545مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000065
مربوط به جواد حالجیان فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت216/18مترمربع پالک
شماره11005اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره16414مورخ
1397/07/07دفترخانه75قم(مالف)7539
 -18رای شماره 139960330001005189مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002072
مربوط به ابراهیم جعفری فرزند عزیزاله در دوسهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت ششدانگ 105مترمربع پالک شماره 10699اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت بشماره دادنامه 9809972524002820
مورخ1398/10/16شعبه40شورای حل اختالف قم از مالکیت عزیزاله جعفری به موجب سند قطعی
18514مورخ1354/10/06دفترخانه14قم(مالف)7540
 -19رای شماره 139960330001005190مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002073

مربوط به فرخنده جعفری فرزند عزیزاله در یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت ششدانگ 105مترمربع پالک شماره 10699اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک
اداره یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت بشماره دادنامه 9809972524002820
مورخ1398/10/16شعبه40شورای حل اختالف قم از مالکیت عزیزاله جعفری به موجب سند قطعی
18514مورخ1354/10/06دفترخانه14قم (م الف)7541
 -20رای شماره 139960330001005191مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002074
مربوط به محمد جعفری فرزند عزیزاله در دو سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت ششدانگ 105مترمربع پالک شماره 10699اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت بشماره دادنامه 9809972524002820
مورخ1398/10/16شعبه40شورای حل اختالف قم از مالکیت عزیزاله جعفری به موجب سند قطعی
18514مورخ1354/10/06دفترخانه14قم (م الف)7542
 -21رای شماره 139960330001005192مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002075
مربوط به معصومه جعفری فرزند عزیزاله در یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت ششدانگ 105مترمربع پالک شماره 10699اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک
اداره یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت بشماره دادنامه 9809972524002820
مورخ1398/10/16شعبه40شورای حل اختالف قم از مالکیت عزیزاله جعفری به موجب سند قطعی
18514مورخ1354/10/06دفترخانه14قم (م الف)7543
 -22رای شماره 139960330001005193مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002076
مربوط به فاطمه جعفری فرزند عزیزاله در یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت ششدانگ 105مترمربع پالک شماره 10699اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت بشماره دادنامه 9809972524002820
مورخ1398/10/16شعبه40شورای حل اختالف قم از مالکیت عزیزاله جعفری به موجب سند قطعی
18514مورخ1354/10/06دفترخانه14قم (م الف)7544
 -23رای شماره 139960330001005194مربوط به پرونده کالسه 1398114430001002077
مربوط به زینب جعفری فرزند عزیزاله در یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت ششدانگ 105مترمربع پالک شماره 10699اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سهم االرث متقاضی به موجب گواهی حصر وراثت بشماره دادنامه 9809972524002820
مورخ1398/10/16شعبه40شورای حل اختالف قم از مالکیت عزیزاله جعفری به موجب سند قطعی
18514مورخ1354/10/06دفترخانه14قم (م الف)7545
 -24رای شماره 139960330001004703مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001969
مربوط به ابوالفضل فرزانه موحد فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165مترمربع پالک
شماره10275اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
204صفحه304ودفتر115صفحه175ودفتر866صفحه138و141ودفتر888صفحات273و270و267
به موجب سند قطعی45729مورخ1398/03/23دفترخانه52قم(م الف)7549
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به
اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
تاریخ انتشار نوبت اول - 99/07/13:تاریخ انتشارنوبت دوم99/07/29:
محمود مهدوی -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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ورزشی

 شماره 5139ت و سوم 
سهشنبه -بیستونهم مهر ماه  -1399سال بیس 

رضا کردی :

بسیاریازمشکالتفوتبالقمبهدلیل
عدمشفافیتاست

یکی از مربیان فوتسال قم گفت :برخالف عقیده برخی ،مسائل مالی و اسپانسر
از مشکالت اصلی فوتبال قم نیست ،بلکه عدم شفافیت سبب بروز بسیاری از
مشکالت شده است.
رضا کردی رابطه باعوامل موثر در پیشرفت فوتسال قم نسبت به فوتبال آن،
عنوان کرد :حضور تیم استان قم از ابتدای برگزاری مسابقات لیگ برتر ،سبب
شدهفوتسالدرقمبااقبالعمومیبیشترینسبتبهفوتبالمواجههشودودربین
مردم به خصوص قشر جوان جایگاه بهتری پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه وجود امکانات و زیر ساخت های مناسب نیز از دیگرعوامل
رشد فوتسال قم است ،ادامه داد :خوشبختانه استان قم در فوتسال از امکانات
مناسبی برخوردار است؛ اما متاسفانه در بحث فوتبال امکانات الزم وجود ندارد؛
برای مثال زمین چمن یادگار امام که از معدود زمین های استان قم است با بی
توجهی در حال از بین رفتن است و زمین هالل احمر نیز برخی دوستان به سختی
حفظ کردند و بقیه زمین ها نیز چمن مصنوعی بوده که کیفیت بسیارنامطلوبی
دارند.
مدیر تیم های پایه باشگاه العربی قطردر با بیان اینکه تربیت مربی و بازیکن های
با کیفیت ،سبب پرچم داری استان قم در فوتسال شده است ،تصریح کرد :استان
مازنداران تا قبل حضور تیم نساجی در لیگ برتر با پرورش بازیکن های با کیفیت
باعث شد در هر تیم لیگ برتری چند بازیکن مازندرانی حضور داشته باشند که این
امر سبب پیشرفت و جذب نگاه ها بیشتر به سمت مازندران شد واین امر را ما نیز در
فوتسال انجام دادیم که از نتیجه آن بهره مند شدیم و اگر این اتفاق در فوتبال استان
نیز رخ دهد قطعا شاهد پیشرفت فوتبال قم خواهیم بود.
کردی با تاکید بر اینکه بازیکنان قم استعداد و استحقاق حضور در سطح بین
المللی را دارند ،بیان کرد :استان قم به دلیل مهاجر پذیری از پتانسیل باالیی
برخوردار است و با یک نگاه مدیریتی کالن و درست ،اگرهمان توجهی که به
فوتسال داشته اند را به فوتبال نیز داشته باشند ،قطعا شاهد استعدادهای خوبی
خواهیمبود.
این مربی فوتسال با بیان اینکه مشکالت مالی و اسپانسرینگ از مشکالت اصلی
در بحث باشگاه سازی و تیم داری نیست ،عنوان کرد :عدم شفایت سبب به وجود
آمدن بسیاری از مشکالت دراین حوزه شده است.
مدیر تیم های پایه العربی قطر ادامه داد :متاسفانه در گذشته با وجود
اسپانسرهای متعدد ،از آنها به خوبی استفاده نشد وافراد با ترجیح دادن منافع
شخصی به منافع جمعی سبب شدند که با رفتاری نادرست ،توقعات اسپانسر ها
برآورده نشود و آنها نیز بعد یک یا دوسال از اسپانسر بودن انصراف دهند.
وی در رابطه مراحلی که برای تبدیل شدن به یک مربی موفق در سطح بین
المللی الزم است ،بیان کرد :عالوه بر تحصیالت آکادمیک مربی گری وتحصیالت
دانشگاهی در رشته تربیت بدنی؛ تالش ،پشتکار ،مطالعه و صداقت در کار برای
موفقیت در این عرصه بسیار حائز اهمیت است.
سرمربی سابق تیم ملی میانمار تصریح کرد :شخصی که تصمیم به تبدیل شدن
به یک مربی مطرح ،حتی در سطح کشور را نیز دارد ،حداقل باید در روز  5ساعت
مطالعه کاری داشته باشد وقطعا موفقیت برای افرادی است که پیگیر این مسائل
هستند؛ زیرا راه میانبری وجود ندارد.
عضوهیاترئیسهفدراسیونوالیبالمطرحکرد

انتخابسرمربیتیمملیوالیبال
از بین سه گزینه
عضوهیاترئیسهفدراسیونوالیبالدربارهمذاکراتاینفدراسیونباگزینههای
سرمربی تیم ملی والیبال گفت :منتظر جمعبندی و بررسی داورزنی هستیم و
سپس در کمیته فنی مطرح خواهد شد.
محمود افشاردوست درباره روند انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال گفت :طی
ً
اخبار منتشر شده ظاهرا دو نفر از لیست  ۵نفره کناره گیری کردهاند ،منتظر
هستیم تا داورزنی مذاکرات خود را با سه نفر باقی مانده ادامه دهد و به جمع بندی
ً
برسد و در نهایت در کمیته فنی مطرح شود .احتماال طبق صحبتهای داورزنی در
رسانهها تا دو هفته آینده مذاکرات به مرحله نهایی خواهد رسید.
عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که شما هم اخبار را
از طریق رسانه دنبال میکنید و در جریان مذاکرات نیستید ،گفت :نیازی نیست
در این برهه زمانی مشورتی با اعضای کمیته فنی صورت بگیرد ،ما پنج گزینه خود
را به فدراسیون ارائه دادهایم و آنها پس از جمع بندی و انجام مذاکرات آن را در
جلسه کمیته فنی مطرح خواهند کرد .در جریان نحوه مذاکرات هم نیستیم و
این در اختیار رئیس فدراسیون است .وی در پاسخ به این سوال که روند انتخاب
سرمربی تیم ملی والیبال طوالنی نشده است ،گفت :با توجه به شرایط موجود
و شیوع ویروس کرونا وضعیت نامشخص است ،در ایران و در سایر نقاط جهان
ویروس کرونا بسیاری از مسائل را تحت تاثیر خود قرار داده و جلسات زیادی در
دنیا به تعویق افتادهاند باید این شرایط را تحمل کرد تا از آن عبور کنیم .امیدوارم
مذاکرات بهترین شرایط را داشته باشد تا به نفع والیبال ایران ختم شود .این نکته
بسیار مهمی است ،چندهفتهعقب تر خیلی مهمنیست.
افشاردوست درباره رقابتهای لیگ برتر نیز گفت :از شنیدن اخبار ابتالی
بازیکنان به ویروس کرونا بسیار ناراحت شدم باشگاهها و فدراسیون باید حساسیت
بیشتری روی پروتکلهای بهداشتی ،نحوه تماس و نظارت باشگاهها بر روی
بازیکنانداشتهباشند.باشگاههابایدپسازتمریننیزنظارتخودرارویبازیکنان
انجام دهند تا روند ابتال به ویروس کاهش یابد.

سعیدمراغهچیان:

همه از فکری قهرمانی میخواهند

پیشکسوت استقالل گفت :همه در این فصل از استقالل و محمود فکری انتظار
قهرمانی دارند و این موضوع سطح توقعات را از آبیپوشان تهرانی باال برده است.
«سعیدمراغهچیان» سالها با پیراهن استقالل در مستطیل سبز حضور داشت و
حاال ریاست آکادمی باشگاه استقالل را بر عهده دارد.
او در گفت و گو با ایرنا درباره شرایط استقالل و حضور محمود فکری روی نیمکت
آبیپوشان حرف زد که متن این مصاحبه را در زیر خواهید خواند.
استقاللدرلیگبیستم مدعیقهرمانیخواهدبود؟
مگر میشود استقالل مدعی قهرمانی در لیگ برتر نباشد؟ نام استقالل
ی که پیش رو است از
یعنی مدعی قهرمانی بودن و به طور حتم این تیم در لیگ 
شانسهای اول قهرمانی خواهد بود.
اما برای تحقق این امر کار سختی پیش رو خواهد داشت؟
حتما این طور است ،تیمی که میخواهد قهرمان شود کار آسانی پیش رو ندارد و
رقیبانسرسختیراپیشرویخودمیبیند.بهطورحتمآبیپوشانبرایرسیدنبه
عنوانی که همه هواداران چشم انتظار آن هستند موانع و سختیهای زیادی پیش
رو خواهند داشت اما باید با تمام قوا در این مسابقات حاضر شوند.
فکریبرایهدایتاستقاللگزینهمناسبیبود؟
رسول قلیزاده خبرداد:

تعویق مسابقه فردوس قم با کراپ الوند به دلیل کرونا

مرحلهنخسترقابتهایلیگبرترهندبالپایانیافت

مسابقه تیمهای فوتسال فردوس قم و کراپ الوند از نخستین هفته رقابتهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاههای
کشور به دلیل تداوم شیوع کرونا به تعویق افتاد.
فوتسال یکی از موفقترین رشتههای تیمی در ورزش ایران است که در آستانه جام ملتهای 2020قاره کهن و انتخابی جام
جهانی آینده قرار بود از نخستین روز آبان ماه وارد بیست و دومین دوره رقابتهای باشگاهی لیگ برتر شود اما ظاهرا تداوم
شیوع کرونا مانع تحقق این مهم است.
پس از قرعهکشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال که در حضور مسووالن کمیته فوتسال و مدیران باشگاهها در تبریز انجام
گرفت ،روز نخست آبان به عنوان روز آغاز بازیها در نظر گرفته شد و تیمها برای این منظور تمرینات و برنامههای آمادهسازی
خود را استارت زدند اما لیگ در این تاریخ شروع نمیشود.
این در حالی است که امسال 14تیم در لیگ برتر فوتسال باشگاههای ایران حضور دارند و قرار بود در دو گروه هفت تیمی به
شکل دورهای و در قالب دیدارهای رفت و برگشت با یکدیگر رقابت کنند تا از هر گروه سه تیم مجوز صعود به مرحله بعد را به
دست بیاورد ،لیگی که بهترینهای آن از دهه دوم آذر باید در جام ملتهای  2020نیز به میدان بروند.
مدیرعامل نماینده لیگ برتری فوتسال قم راجع به موضوع تعویق شروع لیگ برتر گفت :به دلیل تداوم شیوع ویروس کرونا
شایعاتی مبنی بر لغو احتمالی بازیهای هفته نخست لیگ برتر فوتسال وجود داشت که این موضوع را از آرش جابری در
سازمان لیگ پیگیری کردیم که وی لغو آغاز بازیها را تایید کرد.
رسول قلیزاده خاطرنشان کرد :بدینترتیب مسابقه فردوس قم با کراپ الوند که قرار بود از هفته نخست فصل 1399لیگ
برتر فوتسال روز پنجشنبه اول آبان در سالن حیدریان قم برگزار شود ،به تعویق افتاد و به زودی زمان دقیق برگزاری این بازی و
شروع فصل جدید لیگ برتر اعالم خواهد شد.

صدرنشینی پاس قم در لیگ برتر هندبال

تیمهندبالپاسناجایقمباامتیازیبرابربارقبایاصفهانیوکازرونیخودمرحلهنخسترقابتهایلیگبرترهندبال
مردان باشگاههای کشور را به پایان رساند .برپایه این گزارش  ،برای استان قم که حدود هفت سال نمایندهای در لیگ
برتر هندبال مردان ایران نداشت تدارک یک تیم قوی و آماده برای حضور در فصل  1399این رقابتها کار سخت و
طاقتفرسایی بود اما مجموعه ورزش و هندبال قم دست به دست هم داد تا با کمک نیروی انتظامی و باشگاه پاس ناجا،
تیمی به نام پاس به نمایندگی از قم در لیگ برتر حضور یابد .شروع لیگ برتر برای این تیم با نتیجه خوبی همراه نبود زیرا
شاگردان علی ربیعی در تیم هندبال پاس ناجای قم در نخستین گام خود برابر تیم مطرح و با سابقه ذوبآهن اصفهان
با اختالف  12گل و نتیجه  34بر  22مغلوب شدند اما ربیعی از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد و نوید آینده بهتر
این تیم را داد .هندبالیستهای پاس ناجای قم در دومین مسابقه خود برابر تیم پرسپولیس بهبهان قرار گرفتند ،تیمی
که همانند آنها فصل گذشته در لیگ دسته اول هندبال حضور داشت و به واسطه اینکه دو تیم بازی نخست خود را باخته
بودند ،جدال قمیها و بهبهانیها در اوج حساسیت برگزار شد اما این نماینده قم بود که این بازی نزدیک و نفسگیر را
 30بر  29به نفع خود رقم زد .سومین مسابقه هندبالیستهای قم یک بازی سخت دیگر برابر تیم نفت و گاز گچساران
بود ،این دیدار در نهایت با برتری  22بر  16نماینده قم به پایان رسید تا دو پیروزی و یک باخت حاصل تالش نماینده
هندبال استان قم در مرحله نخست پیکارهای فصل 1399لیگ برتر هندبال مردان ایران باشد .با توجه به نتایجی که هر
تیم پس از انجام سه بازی مرحله نخست کسب کرد ،در گروه نخست مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ برتر هندبال مردان
باشگاههایکشورسهتیمذوبآهناصفهان،نیرویزمینیشهیدشاملیکازرونوپاسناجایقمباچهارامتیازبرحسب
تفاضل گل مشترکا رتبههای اول تا سوم جدول را در اختیار گرفتند ،همچنین تیمهای ستارگان دشتستان ،پرسپولیس
بهبهان و نفت و گاز گچساران بدون امتیاز در ردههای سوم تا ششم این گروه هستند.

مهدیطارمی:

به تیمهای بزرگتر از پورتو فکر میکنم

ملیپوشکشتیفرنگی:

فقط برای طالی جهان میجنگم

عضو تیم ملی کشتی فرنگی در وزن ۷۷کیلوگرم و دارنده مدال برنز جهان گفت:
اگر برای تیم ملی در پیکارهای جهانی انتخاب شدم فقط برای مدال طال خواهم
جنگید.
محمدعلی گرایی دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان افزود :با توجه به
تعطیلی کشتی در چند ماه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا ،تمرینات خود را
رها نکرده بودم و به صورت انفرادی تمرینات آمادگی جسمانی و فنی را انجام می
دادم.
وی در مورد برگزاری مسابقات لیگ تصریح کرد :برگزاری لیگ از لحاظ مالی
برای کشتی گیران خوب بود اما رقمهایی که با کشتی گیران قرارداد می بندند،
آنچنان که باید نیست اما همین نیز کمک خوبی برای کشتی گیران است.
گرایی افزود :همین که سوت آغاز مسابقات با برگزاری مسابقات لیگ کلید
خورد ،کمک خوبی به کشتی گیران شد.
وی در مورد شرایط جسمانی و فنی خود نیز اظهار داشت :از قبل تمرین داشتم
و شرایط جسمانیام نیز خوب بود ،البته به خاطر ارنج تیمی در وزن  ۸۲کیلوگرم
کشتی گرفتم اما رقابتهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشتم و به نظر خودم
بدنبودم
گرایی در مورد آغاز تمرینات تیم های ملی گفت :خوشبخاته بعد از  ۸ماه دوری
به تمرینات بازگشتیم ،در حال حاضر  ۷۹کیلوگرم وزن دارم و برای حضور در وزن
 ۷۷کیلوگرم مشکلی نخواهم داشت ،شرایط اردو نیز خوب است ،البته وظیفه ما
تمرین کردن و کشتی گرفتن است و در هر شرایطی باید به دنبال آماده سازی خود
باشیم.
وی ادامه داد :چون در این چند ماه از تمرینات دور نبودم در اردو نیز مشکل
خاصی برای تمرین ندارم و اذیب نمی شوم و دیروز نیز تمرینات وزنه را به خوبی
برگزارکردیم.
عضو تیم ملی کشتی فرنگی در وزن  ۷۷کیلوگرم در پایان خاطرنشان کرد :باید
از حاشیه دور شویم و به فکر کشتی گرفتن باشیم ،اگر برای تیم ملی انتخاب شدم
فقط برای مدال طال می جنگم و برای یک جنگنده هیچ فرقی نمی کند که با چه
حریفی روبرو می شود و فقط به دنبال پیروزی است.

فکری از بازیکنان قدیمی استقالل بود که سالها پیراهن این تیم را پوشید و
کاپیتانی این تیم را بر عهده داشت .او گزینه مناسبی بود و حاال هدایت تیمی را بر
عهده گرفته است که میلیونها هوادار دارد.
موفقمیشود؟
باید موفق شود ،محمود فکری دشواریهای زیادی در استقالل پیش رو دارد اما
با انگیزه است و پر تالش و میخواهد در پایان فصل این تیم را به جایگاهی برساند
که شایسته نام آن است .همه در این فصل از استقالل و محمود فکری انتظار
قهرمانی دارند و این موضوع سطح توقعات را از آبیپوشان تهرانی باال برده است.
او با اسم بزرگی به نام استراماچونی مقایسه میشود و به طورحتم نام این
مربی ایتالیایی همواره در طول فصل باالی سر وی خواهد بود؟
ج خوبی گرفت و همه این مربی ایتالیایی را دوست
استراماچونی در استقالل نتای 
دارند .او هنوز در یادها و خاطرات هواداران استقالل باقی مانده است و به طور
اگر فکری بتواند با استقالل نتایج خوبی کسب کند نام استراماچونی به فراموشی
سپرده خواهد شد در غیر این صورت دوباره هواداران استقالل نام وی را فریاد
خواهند زد.د من به عنوان پیشکسوت استقالل یک درخواست از هواداران عزیز
این تیم دارم.

چهدرخواستی؟
اینکه به محمود فکری زمان بدهند و از او حمایت کنند تا بتواند استقالل را به
موفقیت برساند .او بازیکن و کاپیتان استقالل بوده که زحمات زیادی را برای این
تیم کشیده است و میتواند با حمایت هواداران به موفقیت برسد.
هواداراناستقاللبیطاقتشدهاند،قهرمانیهایپرسپولیسدرچند
سال اخیر و ناکامیهای استقالل حسابی آنها را ناراحت کرده است؟
این یک اتفاقی است که هیجانات هواداران استقالل را برانگیخته و آنها را ناراحت
و عصبانی کرده است و حق دارند انتظارات باالیی از تیمی داشته باشند که عنوان
پر افتخار ترین تیم ایران در قاره آسیا را یدک میکشد .در همه جای دنیا همین
استوآنهادوستندارندرقیبخودشانموفقباشداماتیممحبوشانموفقنشود.
من پیش بینی میکنم سال خوبی در انتظار استقالل باشد.
بامحمودفکریجلسهایداشتید؟
به هرحال من مدیر آکادمی استقالل هستم و درباره شرایط تیمهای پایهای
جلسهای را برگزار کردیم و صحبتهای خوبی میان ما رد و بدل شد.
چهصحبتهایی؟
ق حضور در
درباره اینکه بازیکنان تیمهای پایهای که شایسته هستند و استحقا 
تی م بزرگساالن را دارند به تیم محمود فکری ملحق شوند این کار باعث خواهد شد
تا روحیه بازیکنان افزایش پیدا خواهد کرد و بازیکنان دیگر را به تالش مضاعف وا
میدارد تا در صورت بیشتر به تیم اصلی راه پیدا میکنند .در زمانی که ما فوتبال
بازی میکردیم خودمان را در زمین به آب و آتش میزدیم تا مربی بزرگها ما را
دعوت کند .در آن روزگار اکثر بازیکنانی که به تیم اصلی راه پیدا میکردند بازیکن
تیمهای پایهای بودند .همین کا را ما باید ادامه دهیم و تالش میکنیم باشگاه
استقالل در چند سال آینده از خرید بازیکن بی نیاز شود.
ایناتفاقمیافتد؟
ی دقیق و اصولی را دستور کار خود قرار دادهایم ،شما
باید بیفتد ،برنامه ریز 
مطمئن باشید در آیندهای نزدیک اتفاقات خوبی برای تیمهای پایهای رخ خواهد
داد.
رضا حسنزاده از امیدهای استقالل جدا شد؟
او از تیم نساجی مازندران پیشنهاد داشت و تصمیم گرفت کارش را با بزرگساالن و
در لیگ برتر ادامه دهد .آرش برهانی جایگزین او شد.
چرابرهانی؟
برهانی سابقه حضور در استقالل را دارد و یکی از بازیکنان بزرگی این تیم
محسوب میشد و به خوبی میتواند تجربیاتش را به نسل جوان منتقل کند.
برهانی به طورحتم میتواند در امید استقالل به موفقیت برسد.
وی همچنان در کادر بزرگساالن حضور خواهد داشت؟
بله ،او عالوه بر حضور در امیدهای استقالل در کادر فنی بزرگساالن حضور
خواهدداشت.

بازیکن ایرانی تیم پورتو با اشاره به اینکه به حضور در تیمهای بزرگتر فکر
میکند ،گفت :طرفدار رئال مادرید هستم و از بچگی آروزی حضور در این تیم
را داشتم.
سایتفدراسیونفوتبالمصاحبهایمفصلرابامهدیطارمیانجامدادهاست.
در ادامه همراه با این گفتوگو باشید:
جایگاه امروز مهدی طارمی ،آقای گل سوپر لیگای پرتغال ،مهاجم قهرمان
سابق اروپا ،شاید زنجیرهای باشد که حلقههای آن را این پنج واژه تشکیل دادهاند.
مهدی طارمی که شاید بزرگترین بدشانسیاش ،از دست دادن تک به تک دقیقه
 ۹۰مقابل پرتغال در جام جهانی  ۲۰۱۸باشد .هرچند ،این بدشانسی بنبستی
در مسیر پیشرفت او نبود ،تا امروز بارها دروازه پرتغالیها را باز کند .پرتغالیهای
که حاال وحشتزده ،خطر مهدی را از دقیقه یک تا  ۹۰روز دروازهشان احساس
میکنند.
استعداد؛ نقطه آغاز موفقیت هر انسانی در هر مسیری است که پا میگذارد.
مهدی طارمی ،نوجوان بوشهری از دیار تنگستان جزو با استعدادترین
فوتبالیستهای ایران است .بازیکنی که خوب دویدن ،خوب پریدن ،جای گیری
مناسب ،تکنیک ناب و حتی پنالتی گرفتن را بهتر از مسیر خانهاش بلد است.
خصوصیاتی که او را به یک مهاجم کامل و زهردار تبدیل کرده تا در نخستین فصل
حضورش در اروپا ،آقای گل پرتغال شود و حاال عضو تیم پورتو است.
تالش؛ اگر دنبال موفقیت باشید ،بدون تالش راه به جایی نمیبرید .حتی اگر
با استعدادترین انسان روی زمین باشید .استعداد شما را در مسیر موفقیت قرار
میدهد و تالش شما را رو به جلو حرکت خواهد داد .طارمی با تالش ،مسیر پر
از دست انداز بوشهر تا تهران ،تهران تا دوحه و دوحه تا لیسبون را به خوبی طی
کرده است .حاال او در مسیری است که باید تالش بیشتری کند ،چون رقبای

تالشگری دارد.
شانس؛ چیزی که میگویند نصیب آنهایی میشود که سخت تالش میکنند.
پس طارمی این اتفاق مهم را ،رایگان به دست نیاورده .شانسی که نصیب او شد
و پس از معرفی به علی دایی ،او را تبدیل به مهاجم اول پرسپولیس کرد ،حاصل
تالشی بود که شانس را برای طارمی به ارمغان آورد.
جدیت؛برایبازیکنیمانندطارمی،بهدستآوردنموفقیتشایدسختتربود.
حاشیههایی که دست از سر او بر نمیداشتند و هر کدام کافی بود برای خاموش
شدن ستارهی بوشهری ،اما آنچه باعث شد طارمی این حاشیهها را پس بزند و روی
فوتبالش تمرکز کند .جدیت بود .این جدیت باعث شد ،او به جای پاسخگویی به
حواشی ،در زمین فوتبال تالش کند و با موفقیتهایش حاشیهها از او دور شوند.
آیا امروز کسی هست که بخواهد طارمی را به حواشی گره بزند؟
امروز ،همه منتظریم تا مهدی طارمی فصل فوق العادهاش در ریوآوه را که با ۱۸
گل به پایان رساند ،به فصلی فوقالعاده در تیم پورتو تبدیل کند .هرچند موفقیت
درپورتوسختتراستواینمهاجمبااستعدادبایدتالشوجدیتبیشتریداشته
باشد که بازهم شانس و خیریت به سراغش بیاید.
متن پرسش و پاسخ با طارمی به شرح ذیل است:
از بازی در کوچه پس کوچه های بوشهر تا لیگ برتر پرتغال و پورتو....آیا
این تصور را داشتی که چنین اتفاقی رخ دهد؟
هرکسی از کودکی خود آرزوی بزرگی دارد و فکر میکند به آن برسد .بدون شک
رسیدن به آرزو و هدفی که از کودکی در سر وجود دارد با تالش و پشتکار میسر می
شود .آرزوی بزرگ من حضور در تیم بزرگی بود که بتوانم بدرخشم و عملکرد خوبی
داشته باشم .پورتو در این برهه از زمان برای من رسیدن به هدف دوران کودکیام
است.پورتو تیم بزرگی است و آرزوی هر کسی میتواند باشد .هر چند که آرزوی من
حضور در تیمی بزرگتر است و امیدوارم به آن برسم.
در آن روزها بزرگترین رویایی که در ذهنت وجود داشت ،چی بود؟
من طرفدار رئال مادرید هستم .از  ۶سالگی فوتبال را دنبال میکردم و آن زمان
آرزویم حضور در رئال بود .اما باید خیلی تالش کنم و با شرایط موجود به هدفم
برسم .یکسری چیزها سخت و غیر قابل به دست آوردن است اما من از تالشم
دست نمیکشم .تالش و پشتکار بسیار مهم است تا بتوانم به هدف خودم برسم.
شاید روزی بتوانم در رئال حضور داشته باشم اما اگر این اتفاق هم رخ ندهد بدون
شک تالش من و حضورم اکنون در پورتو نشان می دهد که برای رسیدن به مراحل
باالتر در زمان ورزشیام تا چه حدی موفق بودهام.
هدفت از حضور در پورتو چیست و به چه جایگاهی میخواهی برسی؟
پورتو تیم بزرگی است و در سطح جهان معتبر است .با امکانات زیادی که در
لیگهای پرتغال مخصوصا این تیم وجود دارد ،به این کشور آمدم تا با جامهایی
که در طول مسابقات میتوان کسب کرد ،به موفقیت برسم .من هدفم از حضور
در پورتو این است که موفق باشم و در کنار آن ،نیم نگاهی به آینده و تیمهای
بزرگتر دارم .برای رفتن به تیمهای بزرگ ،باید از تیمهای بزرگ نقل مکان کرد .این
قسمتی از هدف من بود که با حضور در لیگ پرتغال تا حدودی به آن رسیدهام.

بزرگترین رویایی که در سر داری چیست؟
واقعیت این است که فصل خوبی را سپری کردم .خودم پورتو را دوست دارم.
چون در ایران نیز شناخته شده است .از سبک بازی و اعتقادی که مربی این تیم به
من داشت ،باعث شد در این تیم حضور یابم و اعتقادی مربی برای حضورم در لیگ
پرتغالبسیارتاثیرگذاربودوبههمیندلیلتصمیمگرفتمبهاینکشوربیایم.نکته
خوبی که در این تیم وجود دارد ،همه یک تیم هستند .تیم ستاره ندارد و به دنبال
ستاره نیست .مهمترین چیز برای من اعتقاد مربی به من است که این امر مهم و
تاثیر گذار برای یک بازیکن میباشد و خوشبختانه تمام شرایط برای حضوری آرام
و موفق برایم فراهم است .میخواهم در لیگ پرتغال آقای گل بشوم و چند جام
وجود دارد که بتوانم همه را با هم در کنار دیگر هم تیمهایم کسب کنیم .بدون
شکدرآیندهاتفاقاتبهتریخواهدافتاد.قهرمانیلیگپرتغال،بزرگترینهدفم
کنونی من است.
استقبال در پورتو به چه صورت بود؟
در پوررتو کسی نمیدانست که برای بستن قرارداد به پرتغال سفر خواهم کرد و
به همین دلیل استقبالی صورت نگرفت .اما بعد از اعالم عقد قرارداد در فضای
مجازی ،خبرها و رسانهها استقبال خوبی کردند .حتی مردم شریف ایران نیز با
کامنتهایی که برای من و باشگاه نوشتند ،دل من را شاد کرده و به من امید دادند.
امیدوارم سربلندشان کنم و جوابشان را با درخششم بدهم.
تیمملیراچطورارزیابیمیکنی.بااسکوچیچوچهاربازیباقیمانده؟
تیم ملی باید تمرینات خود را آغاز کند تا بتواند در مسیر رشد و موفقیت قرار
بگیرد .اسکوچیچ مربی است که مدتها با تیم های باشگاهی در ایران کار کرده و
شناخت و درک کاملی از بازیکنان ایرانی دارد .وی فن ،استعداد و کیفیت باالیی
دارد که میتواند تیم ملی را دچار تغییر و تحول کند و این امر در چهار بازی پیش
رو بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
حریفانمانراچطورارزیابیمیکنید؟
حریفانمان خیلی سرسخت نیستند اما بدون برنامه و تالش و پشتکار ،پیروزی
قابل اجرا نیست .در دور رفت متاسفانه به عراق و بحرین باختیم .تاز زمانی که
تمرینات مستمر و بازیهای دوستانه وجود نداشته باشد نمیتوان در مسیر
موفقیت پیش رفت .ما تیم اول آسیا بودن را بسیار سخت به دست آوردیم برای
اینکه اولی را همچنان حفظ کنیم باید تالش کرده و در نهایت مقابل حریفان خود
به میدان رویم و بهترین عملکرد را به دست آوریم.
نظرت درباره ارتباط سرمربی با بازیکنان و شرایط کلی تیم ملی فوتبال
ایرانچیست؟
اسکوچیچ مربی است که بازیکنان ایرانی را ،شخصیت ،رفتار ،بازی ها و
عملکردشان را به خوبی میشناسد و برای تک تک ملی پوشان به منظور اجرای
بازی و نوع عملکردشان برنامه دارد .صحبتی که با اسکوچیچ داشتم متوجه شدم
که سخت در حال آنالیز و برنامه ریزی است .امیدوارم موفق باشد چون موفقیت
ایشان  ،موفقیت تیم ملی فوتبال ایران را به همراه دارد و من به نوبه خود از هیچ
تالشی برای موفقیت ایران دریغ نخواهم کرد.

سیاسی7
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سخنگویوزارتخارجه:

ایران یکجانبهگرایی آمریکا را شکست داد
پول بلوکه شده در چین نداریم

سخنگوی وزارت خارجه درباره لغو محدودیتهای تسلیحاتی گفت:
محدودیتهای تسلیحاتی ایران از ساعت  ۳.۳۰بامداد روز  27مهرماه به صورت
خودکار منقضی شد و ایران موفق شد یکجانبهگرایی آمریکا را شکست بدهد.
بزاده» روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به
سعید خطی 
شیوعکرونادرمناطقمختلفجهانگفت:باردیگرکروناهمهعالمازشرقتاغرب،
از اروپا تا آمریکا را گرفته و امیدواریم با همکاری ،همدلی و سپاس از خدمات کادر
درمان این بیماری و موج آن را سپری کنیم.
وی درباره تحوالت سیاست خارجی در یک هفته گذشته اظهار داشت۲۲ :
مهر تماس تلفنی با ظریف با همتای ژاپنی خود را داشتیم که درخصوص مسائل
دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی انجام شد .موضوع دسترسی ایران به منابع مالی
خود در ژاپن از موضوعات جدی در این رایزنی بود و امیدواریم طرف ژاپنی به
تعهداتخوددرنظامحقوقبینالمللیعملکند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی رایزنیهای تلفنی محمد جواد ظریف و جیحون
بایراموف وزیر خارجه افغانستان در خصوص بحران قره باغ و تماس تلفنی با وزیر
خارجه عراق را از دیگر تحوالت دیپلماتیک در روزهای اخیر عنوان کرد.
وی با اشاره به حضور رییس شورای عالی مصالحه افغانستان در تهران و دیدارهای
وی در تهران گفت :ایشان دیروز مالقات مفصلی با وزیر امور خارجه داشتند و با
دیگرمقاماتکشورهمدیدارخواهندکردومحورمالقاتهاهمتحوالتافغانستان،
گفتوگوهایبیناالفغانیومسائلدوجانبهاست.
بزاده با بیان اینکه ایران افغانستان آباد ،مستقل ،توسعهیافته و با صلح و
خطی 
ثبات را به نفع منطقه میداند ،تصریح کرد :این خواسته همیشگی ایران بوده و
تالش خود را در این باره کرده و خواهیم کرده و فکر میکنیم ایران میتواند کمک
اصیلی برای گفتوگوهای بیناالفغانی باشد که نتیجه آن سربلندی و موفقیت
دولت و ملت افغانستان و پاسداری از دستاوردهای آنها باشد.
وی درباره لغو محدودیتهای تسلیحاتی خاطرنشان کرد :محدودیتهای
تسلیحاتی ایران از ساعت ۳.۳۰بامداد به صورت خودکار منقضی شد و ایران موفق
شدیکجانبهگراییآمریکاراشکستبدهد.
پمپئو هم باور ندارد که تحریمهای یکجانبه آمریکا موفق بوده است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعاهای اخیر پمپئو مبنی بر تحریم
کشورهایی که با ایران تجارت اسلحه کنند ،ابراز داشت :این اظهارات مهمترین
نشانه است که ایشان هم باور ندارد که تحریمهای یکجانبه آمریکا موفق بوده است.
بزادهدربارهبحرانقرهباغواصابتموشکهایدوطرفبهمناطقیازایران
خطی 
بیانکرد:خطقرمزایرانامنیتشهرونداناست.نیروهایمسلحاخطارهایالزمرا
داده و توجیهات طرف مقابل را شنیده است .گفتهایم هر گونه تعرض به ایران حتی
اگر سهوی باشد ،جواب داده میشود .وی درباره ادعای ترامپ درباره مذاکره با
ایران و سختتر شدن مذاکرات یادآور شد :مادامی که آمریکا به این عقالنیت نرسد
که سیاستهایش علیه ایران شکست خورده ،تفاوتی ایجاد نمیکند .انتخاباتی در
پیش است و باید دید چه میشود .بسیاری از این ادعاها برای مصرف داخلی است.
ایران ملت صبوری است و در موقع الزم پاسخ میدهیم.
رئیسمرکزدیپلماسیعمومیورسانهایوزارتامورخارجهسفرهفتهقبلرییس
کل بانک مرکزی به عراق را موفقیت آمیز عنوان کرد و گفت :این سفر و مذاکرات در
چارچوب توافقات بانکهای مرکزی دو کشور انجام شد و جزییات آن اعالم خواهد
شد.
بزاده دربارهسفرهای ظریف به اروپا هم گفت :سفرهای ظریف در شرایط
خطی 
فعلی تابع سیالیت خاصی است .کما اینکه قرار بود امروز وزیر میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی مونسان در مسکو باشد و درباره لغو رویداد گردشگری
دو کشور مذاکره نهایی انجام شود ولی این سفر انجام نشد.
سخنگوی دستگاه دپیلماسی همچنین درباره آغاز مذاکرات ایران و اوکراین در
تهران درباره سقوط هواپیمای اوکراینی گفت :هیات اوکراینی وارد ایران شده و از
صبح امروز مذاکرات خود را با تیم ایرانی به سرپرستی معاون حقوقی و بینالمللی
وزارت امور خارجه آغاز کرده است.
ن کانادایی پشت درهای بسته چیز دیگری است
ادبیات سیاستمدارا 
وی سقوط هواپیمای اوکراینی را یک تراژدی عنوان کرد و تاکید کرد :احقاق
حقوق خانواده جان باختگان این سانحه وظیفه جمهوری اسالمی بود و ایران از روز
اول همکاری کاملی در این باره داشته است.
خطیبزادهبابیاناینکهکانادادراینماجراطرفیتندارد،اظهارداشت:طرفما
اوکراین است و مذاکرات درباره جبران خسارتها و جبران هواپیما در خطوط هوایی
در جریان است که براساس معاهداتی که ایران در آن عضو است ،انجام میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ادبیات سخیف وزیر امور خارجه کانادا
تصریح کرد :من سالها به عنوان دیپلمات در کانادا بودم .ادبیات سخیف،
کلمات به دور از ادب و رفتار غیردیپلماتیک وزیر خارجه کانادا چیزی نیست که
در پشت درهای بسته دیده میشود .در پشت درهای بسته آنها مودب هستند و
حرفهایشان نشان از درخواست برای حضور در مذاکره است چون آنها میدانند
که طرفیت در مذاکرات ندارند.
خطیب ادامه داد :سیاستمداری در غرب تبدیل به سیاستبازی برای کسب رای
شده است .متاسفم ملت کانادا باید چنین ادبیاتی از وزیر خارجهشان بشنوند.
درخواست ما این است که آنها در علن هم مانند پشت درهای بسته حرف بزنند.
ویدربارهادعایروسیهمبنیبراینکهپذیرشمحدودیتهایتسلیحاتیازسوی
ایران داوطلبانه بوده است ،خاطرنشان کرد :آنچه دیروز رخ داد ،پیروزی بزرگ برای
مقاومت ملت ایران بود و آنچه ملغی شد ۱۳ ،سال تحریم ایران و لغو قطعنامههایی
بود که حتی دوستان ما ،یعنی روسیه و چین به آن رای داده بودند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه روایت مذاکرات هستهای بسیار
خواندنی و حاکی از شکوه دیپلماتهای ایران است ،ابراز داشت :دیپلماتها در

چارچوبحاکمیتعملمیکنند.اساساطرفغربیوآمریکاییحاضرنبوددرباره
لغوتحریمهایتسلیحاتیوموشکیمذاکرهکند.استداللآنهابود کهاینتحریمها
خارج از چارچوب هستهای است و طرف ایران شرط مذاکره را گفتوگو در این باره
میدانست.
بزادهافزود:طرفغربیدستاوردخودراتحریمتسلیحاتیایرانمیدانست
خطی 
و میگفت باید آن را محدود کرد .آخرین موضوعی که در شب توافق حاصل شد،
همین مسئله بود .این تحریم در نهایت به محدودیت تبدیل شد و نظام داوطلبانه
درخواست مجوز ایجاد شد.
وی با بیان اینکه ایران طی پنج سال گذشته ذرهای سیاستهای دفاعی خود را
براساسنیازهایخود،سیاستهایموشکیواهدافمنطقهایخودراتغییرنداده
است ،عنوان کرد :دیروز هم محدودیتهای تسیحاتی ملغی شد .البته فشارهای
آمریکا وجود دارد .آنها در موضوع دارو ،غذا و نیازهای ملت فشار خود را وارد میکند
اما عهد دولت باقی است که باید نیازهای ملت تامین شود.
به گفته این دیپلمات ارشد ،ایران  ۹۰درصد نیازهای دفاعی خود را آنگونه که
وزیر دفاع مطرح کرده ،در داخل تامین میکند و البته مانند آمریکا نیست که به
دنبال فروش سالحهای کشنده برای کشتار غیرنظامیان در یمن باشد بلکه ایران
بزاده درباره دسترسی ایران به منابع مالیاش در
مسئوالنه عمل خواهد کرد .خطی 
چین یادآور شد :در چین پولی بلوکه نیست .دشمنان ،رقبا و بدخواهان ملت ایران
میخواهند مفرهای ما را ببندند .هیچ دو کشور در دنیا فارغ از مشکل نیستند .ما
با روسیه و سایر کشورها چنین مشکالتی داریم .منابعی در چین هست که برای
استفاده از نیازهای ما از آن استفاده میشوند .این فارغ از منابع ایران در کره و ژاپن
است که بلوکه شدهاند .وی درباره حمالت سایبری به مراکز دولتی بیان کرد :روزانه
دهها حمله بسیار وسیع به نهادها ،دستگاهها و سامانههای ایران انجام میشود و
هزاران حمله کوچک و متوسط .برخی از کشورها که در مرکزیت آنها آمریکا است،
جنگ سایبری علیه ایران آغاز کردهاند اما ما ناتوان نیستیم و این کار از مجاری خود
دنبال میشود .البته مرجعی که در این باره باید اظهارنظر کند ،ما نیستیم.
برای ایران ترامپ و بایدن فرق نمیکند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سوال که آیا ایران خواهان پیروزی
بایدندرانتخاباتریاستجمهوریآمریکااست،گفت:شمامیشنویدفالنکشور
مایل است ترامپ پیروزی شود یا فالن بلوک خواهان برنده شدن بایدن است .اینها
گمانهزنی است .برای ایران تفاوتی ندارد برنده بایدن باشد یا ترامپ .البته ترامپ
جنایتهاییمرتکبشدهکهتاکنونبایدنمرتکبنشدهاست.
بزاده با بیان اینکه ایران براساس تحوالت آمریکا تصمیم میگیرد ،اظهار
خطی 
داشت :مسلم است ما این تحوالت را با دقت رصد میکنیم ولی این نشانه تمایل
پیروزی یا باخت فالن فرد نیست .مسلم است که حقوق ایران باید تامین شود و
اشتباهاتشان را جبران کنند .جنایتهای آنها از ذهن ملت ایران نخواهد رفت.
دیپلماتهای ایران با پوست و خون خود در چارچوب مذاکرات حاضر شده و باز
هم خواهند شد.
وی درباره واکنش ایران به ادعای منافقین مبنی بر وجود یک مرکز هستهای اعالم
نشده در ایران تصریح کرد :این مباحث خندهدار است و جدی نگیرید .ما نگران
فرزندانمان و عزیزان این ملت هستیم که توسط این گروهک فریب میخورند.
فرزندان این ملت را گروگان گرفتهاند .آنها را لباس تن کرده ،مجرد نگه داشته و
آنها را گروگان گرفته و در خیابانها برای یکی ،دو دالر میچرخانند در حالی که در
حسابهایشانمیلیونهادالروجوددارد.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه با اشاره به خدمت
منافقین به صدام خاطرنشان کرد :این گروهک خود فروخته از زمانی که به صدام
حسین خدمت کرد – که دستش آلوده به خون هزاران پیر و جوان ایرانی است  -تا

امروز نوکری ارباب بزرگشان را انجام میدهند .این ادعا هم برایشان باور نکردهاند.
ما نگران عزیزان این ملت هستیم که توسط این گروهک فریب خورده و به گروگان
گرفته میشوند .دامان این ملت به روی همه آنهایی که برگردند ،باز است و این افراد
اگر امروز به این بدبختی خود خاتمه دهند ،بهتر از فرداست.
مذاکرات با کره جنوبی به کندی انجام می شود
خطیب زاده درباره آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی ابراز داشت:
منابع ایران در کره جنوبی چندین میلیارد است و مذاکرات ما برای تخصیص و
آزادسازی آنها برای تامین منابع مورد نیاز در حال انجام است اما مذاکرات به کندی
پیش میرود .وزارت بهداشت هم به شکل روزانه و منظم و هم در روند هفتهای یک
بار ،در حال رایزنی با طرف کرهای است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات به سطح مطلوب هم نرسیده
است و دستاوردهای آن ناچیز بوده است ،گفت :دولت کره جنوبی هرچه زودتر به
تعهداتش عمل کند ،برای روابط دو کشور و ملت بهتر است.
بزاده در پاسخ به سوالی درباره اخبار مطرح شده در خصوص مشکل
خطی 
دانشجویانایرانیمقیمچینبرایدسترسیبهمنابعمالیوبانکیبیانکرد:درباره
چین برخی اخبار نادرست منتشر میشود که جای سوال دارد .بسیاری از اخباری
که با منشا بیرونی درباره روابط ایران و چین مطرح میشود ،اخبار درستی نیست.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ،برخی بانکهای چینی خصوصی
محدودیتهایی را ایجاد کردند و ما همواره در این زمینه گفتوگوها را با طرفهای
چینی داریم .مهم این است که ما یک گفتوگوی دائمی و رو به جلو با طرف چینی
داشتیم و این مهمترین بعد روابط ایران و چین است.
لغومحدودیتهایتسلیحاتیربطیبهتحریمهایثانویهآمریکاندارد
وی درباره اقدامات وزارت امور خارجه برای تامین نیازهای دارویی کشور گفت:
ما از بدنه همین مردم هستیم .ما از آسمان نیامدهایم که ندانیم درد مردم چیست.
هر کدام از عزیزان که به خلوت خانوادههای ما هم بیایند ،میبینند این درد همه
جا هست .ایران در جنگ تحمیلی از سوی آمریکا قرار دارد و چارهای جز پیروزی
در این جنگ نداریم.
خطیب زاده با تاکید بر اینکه در بسیاری از ابعاد هم پیروزی به دست آوردهایم،
عنوان کرد :لغو محدودیتهای تسلیحاتی ربطی به تحریمهای ثانویه آمریکا ندارد.
اتفاق دیروز یکی از دستاوردهای برجام است و نه همه آن.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد :ما مسلما در خصوص رفع تحریمهای
اقتصادی به خاطر فشارهای آمریکا ،ناتوانی شرکای ما به ویژه اروپاییها ونقض عهد
و پیمان سه کشور اروپایی دچار مشکل بودهایم ولی این ذره ای از وظیفه دولت و
حاکمیت کم نمیکند .وظیفه دولت و حاکمیت تأمین نیازهای ملت است .قول و
وعده و عهد ما به ملت این است که تا آخرین لحظه با ملت هستیم.
خود را از فناوریهای جدید دفاعی محروم نمیکنیم
بزاده در پاسخ به این سوال که با توجه به رفع محدودیتهای تسلیحاتی،
خطی 
ایران قرار است از چه کشورهایی سالح خریداری کند ،گفت :این سوال را باید از
وزارت دفاع بپرسید .ما بدون هیجان و اصرار بر موضوع خاصی ،بر اساس نیازهای
دفاعی و پتانسیلهای خودمان به صادرات و واردات در چارچوب آیین و رفتار
بینالمللیاقداممیکنیم.
وی با تاکید بر اینکه ما با تبدیل کردن منطقه به انبار تسلیحات موافق نیستیم،
اظهار داشت :میزان هزینههای ایران در ارتباط با مسائل نظامی در مقایسه با دیگر
کشورهای منطقه از جمله امارات ،عربستان و حتی عراق بسیار کم است.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه ما
سالهاست که خرید نظامی نداریم و خرید نظامی ما صفر است ،تصریح کرد :ایران
قدرت خود را از مردمش میگیرد نه از سالح .البته ما خودمان را از بهر ه برداری از
اینبازارواستفادهازفناوریهایجدیددراینحوزهمحرومنمیکنیمولیمسئوالنه
عملمیکنیم.
برخی حکام عرب اشکال شناختی دارند
بزاده درباره سازش برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی و بهره
خطی 
برداری از این موضوع از سوی ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری این
کشور خاطرنشان کرد :اتفاقی که بین معدودی از حکام عربی با رژیم صهیونیستی
رخ داد ،فقط مرتبط با موضوع داخلی آمریکا و ترامپ نیست .اما این حکام اشکال
شناختی دارند و فکر میکنند میتوانند موقعیت خود را در آینده سیاسی آمریکا
بازتعریفکنندیامشمولامتیازهاییدرموضوعامنیتشوند.
وی با بیان اینکه امنیت خریدنی نیست و کاالیی است که براساس رفتار و
توانمندی کشورها به صورت بومی تولید میشود ،گفت :این کشورها در حضیض
رژیمصهیونیستیآشکارسازیروابطراانجاممیدهند.
ت در سرزمینهای اشغالی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به تظاهرا 
فلسطینضدنتانیاهوابرازداشت:فاسدتریننخستوزیرتاریخرژیمصهیونیستی،
االن در صحنه سیاسی این رژیم قرار دارد و عجیب است که بدترین سیاستمداران
دنیا همدیگر را پیدا کردند .متاسفم که سیاستمداران فاسد به برخی حکام عرب
تسری پیدا کرده و این باعث شرمندگی است.
باکو و ایروان اجازه ندهند کار از دستشان خارج شود
بزاده در ادامه درباره حمالت به مناطق غیرنظامی در بحران قرهباغ گفت:
خطی 
ایران با نگرانی و از نزدیک تحوالت در مرزهایش با جمهوری آذربایجان و ارمنستان را
پیگیری میکند و ما با هر دو طرف در تماس دائم هستیم .به هر دو طرف گفتهایم
و بار دیگر هم میگوییم که اجازه ندهند درگیری از دست خارج شود .حقوق اسرا و
غیرنظامیان را رعایت کنند و به شهرها حمله نکنند و سعی کنند به تعهدات درباره
آتشبسپایبندباشند.
وی اضافه کرد :ما هم سعی کردیم کمک آنها باشیم که ضمن رعایت قوانین و
حقوقبینالمللغیرنظامیانوبیگناهانوحتیاسرایجنگیآسیبنبینند

سیدحسینموسویان:

متحدین آمریکا در منطقه ،برجام را بزرگترین تهدید علیه خود میدانند

یکدیپلماتپیشینتاکیدکرد:متحدینآمریکادرمنطقه،
برجام را بزرگترین تهدید علیه خود میدانستند و میدانند و
ریشه اتهامات آنها در مورد اینکه برجام باعث ناامنتر شدن
منطقهشدهنیزهمینموضوعاست.
«سید حسین موسویان» با اشاره به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت گفت :مطابق ضمیمه بی قطعنامه  ۲۲۳۱که
مربوط به برجام است ،تحریمهای تسلیحاتی ایران از روز ۲۷
مهر ماه ( ۱۷اکتبر) پایان یافته است و از نظر نرمها و مقررات
جهانی ،ایران میتواند صادرات و واردات تسلیحاتی داشته
باشد.
وی با بیان اینکه دوره ترامپ سهمگینترین تحریمها و
فشارهای آمریکا علیه ایران در تاریخ معاصر اعمال شد،
اظهارداشت :در چند ماه گذشته ،دولت ترامپ دو شکست در
صحنه بینالمللی در مورد ایران متحمل شده است؛ یکی در

موردتمدیدتحریمهایتسلیحاتیایرانودیگریدرموردفعال
کردن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریمهای اجماعی
ماقبلبرجامشورایامنیتسازمانملل.
این دیپلمات پیشین اضافه کرد :موفقیت آمریکا هم آن بود
که تحریمهای یکجانبه فرامرزی خود علیه ایران را به سایر
کشورهایجهانتحمیلکردبهطوریکهتقربیاهمهقدرتها
و کشورها با وجود محکومیت تحریمهای فرامرزی آمریکا ،در
عملدردرجاتنسبتامختلفی،تسلیمآمریکاشدند.
موسویان درباره رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به رفع
محدودیتهای تسلیحاتی هم گفت :رفع محدودیتهای
تسلیحاتی منجر به همکاریهای نظامی یا خرید و فروش
تسلیحات میان ایران و اروپا نخواهد شد زیرا اروپاییها
همچنان در شعار سیاست ضد برجامی آمریکا را محکوم و در
عمل از آن پیروی کرده و خواهند کرد چون منافع ملی خود
را در نظر دارند .وی به برخی از اقدامات تبلیغی ضد برجام
در داخل اشاره کرد و ابراز داشت :موضوعی که بعضا خلط
مبحث میشود ،این است که برخی برجام را بعنوان عامل
سیاستهای خصمانه آمریکا و صهیونیسم بینالملل تبلیغ
میکنند در حالی که واقعیت کامال برعکس است.
کارشناس ارشد مسائل بین الملل ادامه داد :برجام مزایای
بزرگ متعددی برای ایران داشت که مهمترین آن فراهم شدن
زمینه خروج کامل ایران از فصل هفت منشور سازمان ملل
به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی ،پذیرش غنیسازی
و آب سنگین ایران ،لغو  ۶قطعنامه مهلک اجماعی شورای

امنیت سازمان ملل علیه ایران ،آغاز روند رفع محدودیتهای
تسلیحاتیوموشکیعلیهایرانبود.
موسویان با بیان اینکه علت شورش مثلث صهیونیسم
بینالملل ،افراطیون آمریکا و اعراب تکفیری علیه برجام هم
دقیقا به خاطر مزایای برجام برای ایران بوده و هست ،عنوان
کرد:متحدینآمریکادرمنطقه،برجامرابزرگترینتهدیدعلیه
خود میدانستند و میدانند .ریشه اتهامات این مثلث در
مورد اینکه برجام باعث ناامنتر شدن منطقه شده نیز همین
موضوع است .بنابراین تصمیم به نابودی برجام گرفتند و
خسارات زیادی به اقتصاد ایران زدند.
وی با اشاره به وضعیت مزایای اقتصادی برجام و ارتباط
دادن فشارهای کنونی بر اقتصاد ایران با توافق هستهای
از سوی مخالفان برجام یادآور شد :برجام در دو سال اول
اجرا با وجود اجرای نیم بند آن روند اقصادی ایران را به طور
گستردهای به سمت بهبودی برد.
برجامعاملپیشرفتاقتصادایرانبودومیتواندباشد
معاون پیشین شورای عالی امنیت ملی افزود :اینکه ظرف
دو سال تورم ایران از  ۴۰درصد به کمتر از  ۱۰درصد کاهش
یافت ،رشد تولید ناخالص ملی ایران از منفی پنج به باالتر
مثبت  ۶رسید ،صدها میلیارد دالر قرارداد اقتصادی با ایران
امضا شد و روند کاهش سقوط پول ملی دالر  ۱۰۰۰تومان به
 ۳۵۰۰تومان هم متوقف شد؛ هیچ تردیدی باقی نگذاشت
و نمیگذارد که برجام عامل پیشرفت اقتصاد ایران بود و
میتواندباشد.

موسویان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور بیان کرد:
در عین حال این هم درست است که بعد از خروج آمریکا از
برجام ،اوضاع اقتصادی ایران بدتر شده درحدی که ارزش
پول ملی ایران از دالر  ۳۵۰۰تومان به باالتر از  ۳۰هزار تومان
سقوط کرده است .این واقعیت هم ارزش پول ملی ایران با
برجام و بدون برجام را نشان میدهد .وی در تشریح دالیل
اصلی وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت :دلیل اول این
است که ما اصوال در سیستم اداره کشور با دعوای جناحی
مهلک سیاسی همراه با ناکارآمدی مواجه بوده و هستیم.
دلیل دوم این است که قدرت آمریکا در تاثیرگذاری بر اقتصاد
و تحریم ایران از جمع قدرت اروپا ،روسیه ،چین ،هند ،ژاپن و
سایر کشورها بیشتر بوده است چون هیچ کدام از این کشورها
حاضر نشدند یا توان این را نداشتند یا مصالحشان ایجاب
نمیکردکهبهتعهداتبرجامیخودمنهایآمریکاعملکنند.
سفیر اسبق ایران در آلمان درباره واکنش دولت دونالد ترامپ
به لغو محدودیتهای تسلیحاتی هم اظهار داشت :ترامپ در
تحمیل فرامرزی تحریمهای یکجانبه آمریکا تردیدی به خود
راه نخواهد داد و هر کشوری که با ایران دادوستد تسلیحاتی
کند را مورد تحریم قرار خواهد داد .موسویان اضافه کرد :سایر
کشورهاهمتاانتخاباتآمریکاصبرخواهندکردچونبسیاری
از کشورها خوشبین هستند که با آمدن بایدن ،گشایشی در
کار با ایران حاصل خواهد شد .در عین حال ،اگر ترامپ مجدد
انتخاب شود ،باید دید که دو قدرت روسیه و چین در عمل با
ایراندادوستدتسلیحاتیخواهندکردیاخیر.

گالیهاصولگرایانهازرفتاربهارستاننشینان؛

افول ادبیات سیاسی در پارلمان

شایدوقتیدرکنارمجالسدیگربهقیاسمینشینیماینادبیاتامروزمجلس
یازدهم را کمتر مشاهده میکنیم ،امری که حکایت از افول ادبیات سیاسی
پارلماندارد.
شمشیرشان را قبل از آنکه مجلس یازدهم رسما روی کار بیاید یعنی از همان
دوران انتخابات برای دولت از رو بسته بودند؛ میگفتند مجلس دهم مماشات
کرده است و حاال دیگر از این خبرها نیست .از  ۸خرداد که دیگر ساکنان جدید
ساختمان بهارستان بر روی صندلیهایشان جای گرفتند ترافیک تذکر و سوال
شروع شد و هر بار که میکروفونی روشن میشد تا تذکری ایراد شود خالی از
انتقادات تند با چاشنی توهین نبود .هرچند تصور میشد این ادبیات با فروکش
کردن هیجان انتخابات و حس خدمت نمایندگی فروکش کند اما انگار دوز
توهینها به روحانی و هیات دولت هر روز سر به فزونی گذاشت.
احمدینژادیهامقدمدرتوهین
علی اصغر عنابستانی که چندماهی میشود ردای نمایندگی به تن کرده و در
خانه ملت سکنی گزیده است از جمله افرادی است که تا امروز چه در فضای
مجازی و توئیتر و چه در تریبونهایی که مجلس در اختیارش قرار داده از هیچ
انتقادی با چاشنی توهین فروگذاری نکرده است .عنابستانی که در دولت
محمود احمدینژاد مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی در
دولت نهم و پس از آن معاون استانداری این استان و فرماندار شهرستان سبزوار
و استاندار استان چهارمحال و بختیاری در دولت دهم بود حاال یکریز و پیدر
ی کند
پی در ماههای پایانی از کلماتی درباره دولت و رئیس جمهور استفاده م 
که در ادبیات نمایندگی اگر نگوییم بیسابقه باید بگوییم که نادر است و حتی
میتوان گفت در چند ماه اخیر شاهد یک افول جدی در ادبیات سیاسیون
ساکن بهارستان هستیم و برای اثبات این ادعا کافی است به چند توئیت نماینده
سبزواراشارهکنیم.
او چندی پیش در توئیتی خطاب به روحانی نوشت« :جناب رئیس جمهور!
دهان دریدگی شما را در انواع فحشها که نثار منتقدین کرده اید دیده ایم .و
فرومایگی تان را در نسبت ناروا به ائمه اطهار برای نیل به مطامع سیاسی تجربه
کرده ایم! به جای بسیج یک لشگر برای پاسخ به نماینده ملت و طرح شکایت از
اوقدری به فکر ملت باش که طاقتشان طاق شده است».
عنابستانی در توئیت دیگری نوشته بود« :او آنقدر وقیح است که ملت خویش
را به مسخره گرفته است! کشور به حال خود رها شده و مردم در تامین مایحتاج
خویش درمانده اند و زیر خط فقر درست و پا می زنند .رئیس جمهور در بند حفظ
خفط ریش خویش است! اف بر تو باد که ملتی را شرمنده کرده ای».
از لعن و نفرین تا اعدام
ماجرای انتقادهای پر حرف و حدیث که بیشتر شبیه فحاشی است تا نقد تنها
از زبان نماینده سبزوار مطرح نشده و دیگر نمایندگان همراه و هم طیف با این
نماینده نیز گویا در تالش هستند در این میدان سهمی داشته باشند ،آنچنان که
اردشیر مطهری در روز رای اعتماد به وزیر صمت و در انتقاد از عدم حضور روحانی
در صحن علنی مجلس گفت« :آقای رئیس جمهور که خودت را مخفی کردی
آیا میدانی مردم میگویند خدا روحانی را لعنت کند؟ چرا وزیری پیشنهاد شده
است که دو دهه در خارج از کشور زندگی میکرده است».
ابوالفضلابوترابینمایندهنجفآبادنیزخطاببهروحانیگفتهبود«:درهمین
چند هفته اخیر وزیر خارجه سوئیس به ایران آمده و به چند استان ایران رفته و به
مجلس میآید ولی رئیس جمهور ما فقط در کاخ سکنی گزیده است در حالی که
همین سبک مدیریت،مردم ایران را نابود میکند.سبک مدیریت روحانی مردم را
از انقالب و کشور زده میکند و وقتی ما اتفاقات حوزه خودرو و گرانیهای اخیر
در بازار را مشاهده میکنیم میبینیم که رئیسجمهور حال بررسی میدانی را
ندارد و از درون کاخ بیرون نمیآید».
تا اینجا هرنقدی با هر لحنی بیان شد آن را میتوان به پای آزادی نمایندگان در
بیان و انتقاد دانست اما موضوع وقتی قابل تامل میشود که مجتبی ذوالنوری
در ردای رئیس کمیسیون امنیت ملی خواستار اعدام رئیس جمهور میشود و در
توئیتیمینویسد«:جنابروحانی!اگربرایتوجیهمذاکرهبادشمن،علتصلح
امام حسن بامعاویه راخواست اکثر مردم از امام ذکر میکنید! امروز اکثریت قاطع
ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمیشوند؛با منطق شما،رهبر
انقالب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی
شود ».موضوعی که با واکنشهای مختلفی رو به رو شد مانند صادق زیباکالم
که در توئیترش نوشت « :میشه در پاسخ به تقاضای اعدام از ناحیه جناب ذوالنور
برای آقای روحانی ،یک نظر سنجی ساده از مردم نمود و پرسید،چه کسی در
انداختن کشور در وضعیت موجود بیشتر مقصر است؟ تندروهای انقالبی امثال
جناب ذوالنور که تنها هنرشان در مملکتداری آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس
است یا روحانی؟» یا علی مطهری که در توئیترش نوشت« :من مذاکره با آمریکا
را در شرایط فعلی به صالح کشور نمی دانم اما معتقدم اظهارنظر هر ایرانی
خصوصا رئیس جمهور در این مورد باید آزاد باشد و نباید موجب توهین و تهدید
شود.اینکهمقامرهبریمخالفمذاکرههستندمانعاظهارنظردیگراننیست».
انتقادازسکوتقالیباف
در میان نقد و توهینهایی که از البهالی صحبتها و توئیتهای نمایندگان
بیان میشود سکوت محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را به عهده دارد از آن
دست رفتارهای سوال برانگیز است که انتقاداتی را هم به دنبال داشته است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در این رابطه میگوید « :افرادی که
ی انجام میدهند و برخی دیگر هم در این بین سکوت میکنند ،باید
بیاخالق 
بدانند این بیاخالقیها تنها به رئیس جمهور نیست بعدا نوبت خودشان هم
میشود .متاسفانه عدهای رقابتهای تبلیغاتی و انتخاباتی را برای سال ۱۴۰۰
خیلی زود شروع کردند و در این بین ،مردم ضرر می کنند .اجازه دهید کشور را
اداره و مشکالت مردم را حل کنیم».
علیرضامعزیمعاونارتباطاتواطالعرسانیدفتررییسجمهوریدرواکنش
به توهین های برخی نمایندگان به رییس جمهوری از تریبون مجلس در حساب
کاربریاش در توئیتر نوشت« :بر نورسیدگان و میانمایگانی که با بددهانی در
جستجوی دیده شدن هستند ،حرجی نیست اما شگفتی از رییس و چهرههای
معتبرتر مجلس است که با سکوت ،به شکلگیری بدعت شنییع فحاشی از
تربیونمجلس،مجالدادند».
توهینهاینمایندگانبهدولتیهاآنقدرازحدفراتررفتکهصدایاصولگرایان
هم در آمد .ناصر ایمانی از فعاالن اصولگرا در این رابطه میگوید« :برخی از
نمایندگان مجلس یازدهم گمان میکنند که به کار بردن ادبیات تند و الفاظ
رادیکال باعث مطرح شدن آنها در افکار عمومی ،رسانهها و حوزه انتخابیه خود
میشود .به طور مثل در انتخابات دوره آینده مجلس ،مردم بگویند چه نماینده
فهیمی است! در حالی که این ادبیات تند ،سطح تنش میان قوای کشور را باال
میبرد و نه تنها مشکلی را حل نمیکند ،بلکه به مشکالت کشور هم میافزاید.
حسینکنعانیمقدمازدیگرفعاالناصولگرامیگوید:مجلسباتوجهبهلقبی
که رهبری به آن داده ،تالش میکند انقالبی باشد اما نباید فراموش کنند که
مجلس انقالبی ،باید والیی هم باشد و از دستورات رهبری پیروی کند .رهبر
معظم انقالب تأکید کرده بودند که در سال آخر دولت باید قوا همافزایی و تعامل
داشته باشند تا مشکالت کشور حل شود.
ویباتاکیدبراینکهبرخیازنمایندگان،مشکالتودرگیریهایسیاسیخود
در انتخابات را وارد مجلس کردهاند .تصریح کرد :نباید اجازه داد تریبون مجلس،
تریبون عقدهگشایی عدهای شود؛ در واقع تریبونی برای انتخابات ریاست
جمهوری ۱۴۰۰نشود.
تنزلادبیاتنمایندگی
چندماه بیشتر به پایان عمر دولت باقی نمانده و به نظر می رسد مجلسی ها
قرارشان را بر این گذاشته اند که فضا را برای دولتمردان سخت و سنگین کنند.
این درحالیست که روحانی تا به امروز بارها و بارها بر ضرورت پرهیز از تنش
سیاسی و منازعات بی حاصل تاکید کرده است و پاسخی به توهین ها و حتی
تهدید به اعدام شدن نداده است .باید دید قالیباف که این روزها در جایگاه رئیس
مجلس قرار گرفته است قرار است از این جایگاه برای جلوگیری از افول ادبیات
سیاسی پارلمان بهره خواهد گرفت یا مجلس یازدهم محفلی برای تنزل ادبیات
نمایندگیخواهدشد.
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معاون امورعمرانی استانداری قم درگفت وگو با «ایمان»:

پروژههای کوچک،اثر اجتماعی بیشتری دارند
گفت وگو /ایمان  /روح اله کرمانی
تخصص ،تجربه ،کارآمدی ،بومی بودن و مسلط بودن برموضوعات عمرانی وشهرسازی از شاخصه های مهم این مدیر توانمندوباسابقه استان قم است.
روحیه اخالق مدارنه وتعاملی وی موجب شده است مورد احترام گروههای سیاسی مختلف باشدولی با این وجود در بیان دیدگاههای تخصصی خود
مصلحتاندیشینمیکند.
پیش از ظهر یکی از روزهای اولین ماه پاییز به سراغ مهندس محسن بهشتی معاون امور عمرانی استانداری قم رفته ایم و به مدت یک ونیم ساعت
درخصوص موضوعات مهم عمرانی استان قم به گفت وگو نشسته ایم.
وی دراین گفت وگو به صراحت اعالم کرد که هزینه تکمیل مونوریل نباید به مردم قم تحمیل شود بلکه باید توسط دولت با کمک بخش خصوصی تامین
شود.مهندس بهشتی اذعان کرد که درتوسعه منطقه جمکران سا کنین فراموش شده اندو باید مطالبه بحق ساکنین این منطقه در ایجاد زیرساخت های
شهری ازطریق راهکار های که وجود دارد محقق شود.وی وجود موانع برای سرمایه گذاری در بلوار پیامبراعظم(ص) را رد می کند و می گوید هیچ مانعی
وجود ندارد و آماده همکاری با سرمایه گذاران هستیم.معاون امور عمرانی استانداری قم نبود سازکار مناسب برای حفظ باغات را موجب از بین رفتن آنها در
نقاط مختلف شهر قم می داند و تاکید دارد که حفظ باغات موجود شهرقم در توان شهرداری نیست و بایددستگاههای دیگر هم به کمک شهرداری بیایند.
وی گسترش نماهای غربی در سطح شهر قم راناشی از کوتاهی شهرداری می داند و چرا که شهرداری با ابزارهای نظارتی که دارد می توانست مانع گسترش
این نوع ساخت و سازها شود .وی در این گفت وگو اعالم کرد قم قطعا صاحب فرودگاه خواهد شد وموانع پیش روی آن یکی پس از دیگری در حال برداشته
شدن است .وی تاکید کرد مترو قم با توجه به فروش دو مرحله اوراق مشارکت برای این پروژه مشکل اعتباری ندارد امیدواریم تا پایان این دولت فاز اول آن به
بهره برداری برسد .در ادامه مشروح گفت و گوی روزنامه « ایمان » با معاون امور عمرانی استانداری قم را می خوانید:
تحریم و محدویتهای مالی علت اصلی کم شدن پروژه های جدید عمرانی
مهمترین اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه عمرانی در  7سال
گذشته چه بوده است؟ آیا در این دولت ،در استان قم پروژه هایی آغاز شده است
یا بیشتر پروژه های نیمه تمام از دولت گذشته بوده است؟
پروژه های متنوعی از سوی دولت فعلی در قم انجام شده است .بطور کلی با توجه
به اینکه روند توسعه ،یک روند بلندمدت است .هر دولتی ،تعدادی پروژه دولت قبلی
را تکمیل میکند و چند طرح را نیزخود شروع میکند .با توجه به وضعیت بودجه ،فرایند
انجام پروژه ها کند یا تند میشود .البته به دالیل محدودیت مالی و تحریمهای این سالها،
پروژه های جدید کمتر شده است.
سیاستدولتفعلیایناستکهپروژههاینیمهتمامبایدبهاتمامبرسد.درسالاخیر
منابع مالی محدود شده ،بنابر این پروژه جدید بندرت شروع شده یا اگر هم شروع شده،
به کندی پیش می رود .در حوزه بهداشت و درمان ،پروژه های نیمه تمام بیمارستانهای
شهدا و فرقانی که در دولت قبل شروع شد و در این دولت تمام شد .هردو بیمارستان در
مناطقمحرومخدماتمیدهند.
پروژه جدید در حوزه بهداشت و درمان که در همین دولت شروع شد و احتماال هم تمام
بشودبیمارستانمادردربلوارامامعلی(ع)پردیسانبامشارکتبخشخصوصیاست.
زمین این بیمارستان را دولت تامین کرد و در اوج کرونا برای کمک به این بیمارستان،
صدوپنجاه میلیارد تومان تسهیالت بانکی اختصاص داد .امیدواریم تا دهه فجر هم
افتتاح شود .مجموع تختهای این سه بیمارستان حدود 700تخت است.
پروژه بیمارستان چهارم ،بیمارستان امیرالمومنین (ع ) در مجاورت بیمارستان
شهید بهشتی است که تکمیل وبهره برداری آزمایشی از آن آغاز شده است .عملیات
احداث دو تا بیمارستان بزرگ دیگر نیز در این دولت شروع شده یکی بیمارستان خاتم
با مشارکت بخش خصوصی در جاده ورجان که هزار تخت دارد ،دیگری بیمارستان نور
در بلوار آیت الله بروجردی با  350تخت است.
قم یک قطب درمانی در کشور میشود
با افتتاح این طرحهای بزرگ ،سرانه تخت قم بشدت افزایش پیدا میکند و حتی
بیمارستان دیگری هم در دستور کار است و اگر این بیمارستان ها در ظرف سه یا چهار
سال آینده به بهر ه برداری برسد ما میتوانیم اعالم کنیم قم اولین استانی است که به
سرانه استاندارد تخت میرسد .دیگر این که قم یک قطب درمانی در کشور میشود و می
توان برای توریست درمانی سرمایه گذاری کرد و این قابلیت را قم دارد و همچنین به
دلیل نزدیکی به تهران هم ،از ظرفیت و توانایی پزشک های تهران میتوانیم استفاده
کنیم که نمونه خوب آن ،درمانگاه جواد االئمه ست.
با این وجود ،من اعتقاد دارم در ارزیابی پروژه های عمرانی ،نباید فقط به ابعاد و میزان
اعتبار آن توجه کرد و پروژه های کوچک ،اثر اجتماعی بیشتری دارد .وقتی یک پروژه
دومیلیاردتومانیدرمحالت،مناطقحاشیهشهر،روستاهاوبخشهاوشهرهایکوچک
انجام می شود ،اثرگذاری اجتماعی باال دارد و رضایت فراوانی ایجاد میکند.
در حوزه راه هم چند پروژه قدیمی یا نیمه تمام ،تکمیل شد و آمار تصادفات وفوتی ها و
مصدومین و هزینه هاکاهش داد .آزاد راه قم ـ گرمسار وقتی در دولت قبلی افتتاح شد،
در آن انواع تصادفات داشتیم و وضعیت آن شبیه وضعیت جاده قدیم قم ـ کاشان بود.
با روی کار آمدن این دولت در کمتر از دو سال ،این جاده اصلی تبدیل به یک آزاد راه
استاندارد شد .همچنین جاده قم ـ جعفریه ،قم ـ قنوات و قم ـ نیزار تعریض و بهسازی
شد همچنین بخش دیگری از جاده قم ـ سلفچگان ـ ساوه نیز چهار خطه شد.
در حوزه روستایی بزودی آب سرشاخه دز که سهمی از آن متعلق به بخش خلجستان و
جعفریه است به آنجا خواهد رسید .در توسعه شبکه برق و مدیریت زیرساخت آن اتفاقات
خوبی افتاده است ،با شرکت برق منطقه ای تهران جلساتی داشتیم و قول دادند که دو
یا سه پست برق جدید درقم افتتاح کنند .زمین این پستها اختصاص یافته و امیدواریم
هرچه زودترعملیات اجرایی آن شروع شود .اگر این پستها تامین نشود با مشکل برق در
اتمام پروژه بیمارستانها و ساخت و ساز پروژه ها روبرو میشویم.
بطورکلی،گرچهشایدحمایتمالیدولتازپروژههاکمترشدهولیدربخشمجوزها
و مقررات ،دولت بیشترین کمک را خواهد داشت .نمونه این هماهنگی در مجوزهای
مربوط به کمیسیون ماده  5و کمیسیون شورای برنامه ریزی استان است .تعامل خوبی
در استان در جریان است برای خدمت به مردم .گرچه اختالف سلیقه های کارشناسی
وجود دارد ولی این اختالف ها در چارچوب کارشناسی باعث پویایی میشود .ما عالقه
داریمهمهکارشناساناظهارنظرکنند،نهفقطاعضایدستگاههایدولتی،بلکهآنهایی
که بیرون هستند ،اظهار نظر کنند .امیدواریم تا پایان عمر دولت فعلی که هفت یا هشت
ماه باقی مانده ،بسیاری از پروژه های نیمه تمام به پایان برسد و پروژه های دیگر که اتمام
نمی رسد ،سرعت بیشتری بدهیم و کار بیشتری پیش برود.
بهره برداری از فاز اول کمربندی شهید سلیمانی تا پایان سال1400
یکی از پروژه های مهمی که در این دولت در استان قم آغاز شده است
کمربندی سردارشهید سپهبد قاسم سلیمانی در خصوص این پروژه توضیح
دهید؟
عملیات احداث آزاد راه کنار گذر غربی قم ،قم  -سلفچگان  -اراک که به نام سردار
شهید سپهبد قاسم سلیمانی مزین شده است خردادماه با حضور وزیرراه وشهرسازی
آغاز شد .فازاول این طرح بااعتباری بالغبر هفت هزار میلیارد ریال و به طول ۳۷کیلومتر
از کیلومتر ۱۱.۵آزادراه قم -تهران به سمت کیلومتر پنج محور قم -جعفریه شروع و بعد
ازگذرازمحورقم-سلفچگاندرکیلومترهفتمحورقم-نیزارخاتمهمییابد..فازبعدی
نیز از این محل شروع پس از گذر ازمحور قدیم قم – کاشان و آزادراه امیرکبیر به نقطه
آغاز پروژه در ابتدای آزادراه قم -تهران متصل و کمربندی جدید قم شکل خواهد گرفت
.درطول این مسیر ۱۱۰کیلومتر است که به صورت شش خطه آزادراهی احداث خواهد
شدو طول مدت برآورده شده برای احداث کل پروژه چهار سال خواهد بود و به صورت
مشارکتی بخش خصوصی و بخش دولتی انجام می شود برآورد اولیه برای احداث
این آزاد راه بالغ بر  ۲۲هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال است که با توجه به مشارکت بخش
خصوصی ،سهم آورده دولت هفت هزار میلیارد ریال است .این مسیر یکی از مهمترین
مسیرهای ترددی کشور به شمار می آید و با ساخت آن شاهد کوتاهترین مسیر دسترسی
خواهیم بود ،که مرکز کشور را به خلیج فارس متصل میکند و به لحاظ اقتصادی
اهمیت بسزایی خواهد داشت ،و اولین آزادراهی است که در مسیر تهران به خلیج فارس
طراحی شدهاست.طبق برنامه فاز اول این بزرگراه قرار است تا پایان سال 1400به بهره
برداری برسد .کمربندی فعلی قم ناقص است و فقط از میدان 72تن تا امامزاده جمال
را شامل می شود و رینگ کامل نیست .اگر این کمربندی جدید به بهره برداری برسد،
کمربندی ناقص فعلی کامال درون شهری می شود و بخشی از ترافیک شهری را کم
میکند .باید اعتراف کرد ایراداتی در شهرسازی قم داریم .در کشورهای پیشرفته پس
از بزرگ شدن شهرها ،مشکل ترافیک را با ایجاد کمربندی های بزرگتر حل میکنند و
بافت قدیمی در کنار بافت جدید حفظ شده است .اما در قم برعکس این روند اقدام شد.
ما بخاطر حل ترافیک ،بافت داخل شهر را خراب کردیم و فضای تاریخی آسیب دید و

هنوز هم مشکل ترافیک پابرجاست .متاسفانه در قم دو جور هزینه شد :هم اقتصادی و
هم اجتماعی .ابتدا بافت قدیمی و داخلی شهر را بهم ریختیم ،خیلی از سوابق تاریخی
را از بین بردیم ،بعد دیدیم مشکل حل نشده و جواب نگرفتیم ،رینگ ها (کمربندی) را
زدیم .نگاه آینده نگرانه نبوده و در مقاطع تصمیم های خاص و اشتباه گرفته شده است.
سازوکاری برای حفظ باغات قم نداشتیم
برخی از کارشناسان ،نابودی بخش بزرگی از باغات قم را تا حدی ناشی از
تصمیمات اشتباه کمیسیون ماده پنج در چهل سال گذشته دانسته اند .شما با
ایننظرموافقید؟
مرجع تغییر کاربری زمینها کمیسیون ماده است ولی مسایل و عوامل دیگر هم موثر
بوده است .با توسعه قم ،بسیاری از باغها داخل محدوده قرار گرفت و کار باغداری و
آبیاری سخت شد و دیگر اینکه با افزایش قیمت زمین و مسکن ،تمایالت برای تغییر
کاربری و فروش زمین باغها بیشتر شد.
البته در اتفاقات رخ داده برای باغهای داخل شهر ،فقط شهر قم مطرح نیست .بطور
کلی در گذشته و االن سازو کاری برای حفظ باغات نداشته و نداریم .به فکر باغهای
باقیمانده و اندک هم نیستیم .از طرف دیگر موقعی کمیسیون ماده پنج رای به تغییر
کاربری میدهد که باغ موردنظر به زمین و درختهای خشک تبدیل شده و دیگر آثاری از
باغ نیست مثال باغ کرباسی که یکی از باغات بزرگ بود که کنار خیابان بسیج بود ولی
در واقع باغی وجود نداشت .ما در صورتی میتوانیم یک فرایندی را برای حفظ باغات با
تغییر کارکرد تعریف کنیم و اینکه باغها برای شهر بماند که بتوانیم منافع مالک را هم در
نظر بگیریم .یعنی مالک احساس نکند که با نگه داشتن باغ ،ضرر کرده یا ضرر میکند.
با کارهایی مانند اینکه زمین معوض بدهیم ،باغ را از مالک بخریم ،یا درباره بخشی از باغ
به او تراکم بدهیم و بخش دیگر را بصورت باغ نگه داریم .ما با ضابطه صرف نمی توانیم
باغهاراحفظکنیمچونمنطقینیست.
اگر دستگاههای دولتی این باغها را بخرند آن را تبدیل به بوستان بکنند .این باغهای
اندک هم درخت های کهن دارد هم آب خوبی دارد .مثال در بلوار پانزده خرداد ،باغ
مربوط به شهدای اصناف ،به بوستان خانواده تبدیل شده است.
از طرفی ضوابط و مقررات نیز انعطاف الزم را داشته باشد و منابع الزم را برای حفظ آن
داشته باشد .مالک باغ را اگر بتوان توجیه اقتصادی کرد و حمایت نمود ،او هم از تبدیل
باغ اجدادی و زحمت کشیده اش به بوستان و فضای سبز شهر لذت می برد .در بیشتر
مواقع کارشناسان کمیسیون ماده  5برای دیدن باغ می روند و در بازدید هیچ اثری از
باغ نیست .اگر با هزینه کمتر ،باغها را حفظ نکنیم و حمایت اقتصادی از مالک آنها برای
تبدیلبهفضایسبزوبوستاننکنیم،مجبوریمهزینههایمیلیاردیبرایایجادبوستان
خرج کنیم و نهالکاری ایجاد شود مانند بوستان زائر .متاسفانه برای حفظ باغات داخل
شهر ،برنامه جدی نداریم .در نبود یک برنامه حمایتی موثر و درست ،مالک باغها راضی
به حفظ باغ و تبدیل آن به بوستان نخواهند شد .دولت و شهرداری با پشتوانه منابع
عمومی طرح مشترکی بدهند که این باغها حفظ بشود .در توان شهرداری قم نیست
که همزمان بیست یا سی باغ را بخرد .بناچار تعدادی از این باغها جلوی چشم ما خشک
میشود.درشهرهایبزرگما،حفظباغهامشکلرایجاست.البتهدربرخیجاهامانند
مشهد ،برخی باغها حفظ شده اند مانند باغ ملک که در مرکز مشهد ،وقف امام رضا(ع)
است .اکثر این باغات که متالشی میشود به این خاطر است مالک و باغدار اولیه که در
این باغ زحمت کشیده ،دیگر زنده یا ناظر نیست و سنشان باال رفته و بازنشسته شده
است .شغل و عالقه این افراد باغداری بوده و به درآمد باغ هم راضی بودند .ولی وقتی که
فرزندانیاوارثینجایگزیناینافرادمیشوند،چونآنهادرکارباغدارینیستندومنافعی
که از باغ دارند را نمی خواهند و منافع فروش زمین برایشان چندین برابر درآمد میوه
است و نتیجه شروع به خشک کردن و کوچک کردن و فروش باغ می کنند.
فرودگاه قم قطعا احداث خواهد شد
آخرین اقدامات انجام شده در زمینه تعیین تکلیف پروژه فرودگاه قم را بیان
نمایید؟ آیا باالخره قم صاحب فرودگاه خواهد شد یا خیر؟
ساخت فرودگاه طبیعتا بعنوان پروژه نیمه تمام ،دنبال می شود و اصل طرح معتبر
هست و اجرا خواهد شد .مشکل طرح فرودگاه قم این بود که بسیاری از مجوزها و
مطالعات اصولی و رسمی انجام نگرفته بود و اگرهمان وقت برای این کارها اقدام می
شد ،شاید فرودگاه قم ،یکسال دیرتر اما بطور واقعی راه اندازی می شد که متاسفانه
توجهی به این مسائل رسمی و جدی نشد .متاسفانه برخی تصور میکردند که با افتتاح
و کلنگ زدن طرح فرودگاه ،بتوانند مجوزها و مطالعات و موافقتها را دریافت کنند و به
اصطالح در عمل انجام شده ،تشریفات اداری را انجام دهند که انجام نشد و در زمانهای
بعدی ،کار به مشکل خورد .درباره فرودگاه قم ،چند کار انجام دادیم .اول اینکه موافقت
اصولی فرودگاه را گرفتیم .زیرا در مطالعات باالدست استان ،چیزی بنام طرح فرودگاه
قموجودنداشتهاست.فقطبراساسچندمصوبهمقدماتیواولیهکارهایاولیهفرودگاه
شروع شده بود .االن در طرح ناحیه ای شهرستان قم فرودگاه پیش بینی شده است.
کارهای فنی روی آن انجام شده است و طرح قابل توجیه است و قابل ارائه است و در
شورای عالی شهر مصوب شد و قرار شد که از سازمان هواپیمایی هم موافقت و مجوز
گرفته شود .در جلسات شورای شهرسازی که آذر و دی ماه سال گذشته برگزار شد
نمایندگانی از موجودیت فرودگاه قم دفاع کردند .پس از دریافت موافقت اصولی ،ایجاد
این فرودگاه به جدیت دنبال می شود .ایجاد این فرودگاه توسط بخش خصوصی باید
دنبال شود و بخش خصوصی جدید بیاید زیرا بخش خصوصی قبلی توسط رای دادگاه
خلع ید شده است .اکنون با توجه به اینکه مسیر تاسیس فرودگاه به روند منطقی و
قانونی افتاده ،این طرح توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.
مونوریلکمکیبهحلترافیکقمنمیکند
چرا انگیزه الزم برای تعیین تکلیف پروژه منوریل که به آیینه دق شهر قم
تبدیل شده است در استان وجود ندارد؟ راهکار شما برای خروج این پروژه از
بالتکلیفیچیست؟
براساس مصوبات مراکز تصمیم گیری استان قم( 4/7 ،چهار و هفت دهم) کیلومتر
مونوریلازانتهایخاکفرجتامیدانمطهریمصوبشدهاستومابقیبایدحذفشود.
به استناد این مصوبه ،شورای عالی ترافیک کشور هم این را تایید کرد .در مقابل این
حذف ،خط Bمتروی قم از پردیسان تا انتهای باجک مصوب شد.
دلیل عدم اجرای این مصوبه این است که طبق مقررات ،شهرداری باید نصف هزینه
قطارهای شهری اعم از مترو و مونوریل را بپردازد .شهرداری قم می گوید مونوریل در
اولویت ما نیست و مونوریل یک پروژه تحمیلی از سوی دولت قبلی است و باید دولت
فعلی تکمیل کند .در سالهای ابتدای دهه  ،۹۰دولت ( ۲۲۰دویست و بیست) میلیارد
تومان برای اجرای منوریل پرداخته کرده است اما االن چند برابر این پول برای تکمیل
مونوریل الزم است .ای کاش این هزینه مونوریل در متروی قم خرج می شد و یکی دو
فاز آن افتتاح می گردید.
ابهاماتی هم برای بسیاری از هزینه ها و ارزیابی درآمدهای مونوریل وجود دارد زیرا
اولین پروژه مونوریل در ایران است و تجربه قبلی نیست .افتتاح مونوریل برای ترافیک

فعلی قم ،کمک خاصی نمی کند .مثال در مسیر خیابان خاکفرج که کنار منوریل
است هنوز خط اتوبوسرانی نداریم یعنی با تاکسی جواب میدهد .الزم است توجیهات
و کاربردهای بیشتری برای مونوریل قم ،ایجاد شود .مثال مونوریل را به موازات اتوبان
به مکانهایی مانند آرامستان بهشت معصومه ،نمایشگاه فرش ،نمایشگاه بین المللی،
دانشگاه صنعتی ،زمینهای کاربری دیگر مانند شهر آی تی ،چاپ و نشر ببریم.
بنظر من ،مونوریل برای شمال کشور مناسب مناسب بود .به موازات دریا ،با مونوریل
سه یا چهار شهر را با هم ارتباط می دادیم .چون دید منظر خوبی دارد .یک طرف ،منظره
دریا و طرف دیگر فضای جنگل است .طبق ضوابط ،باید نصف این هزینه را شهرداری
بدهد و تا شروع اقدام شهرداری ،این پروژه معطل می ماند .البته نظر من بعنوان یک
شهروند قمی این است که باید این پروژه را دولت ،تمام و تکمیل کند و منصفانه نیست
که ده ها میلیارد تومان این پروژه از جیب مردم قم خرج شود .دولت می تواند با مشارکت
بخش خصوصی این پروژه را تمام کند .طوالنی شدن و تاخیر و بالتکلیفی این پروژه ،با
گذشتزمان،هزینهبیشتریایجادمیکند.
شهرداری در گسترش نماهای غربی کوتاهی کرده است
گسترش نماهای غربی در شهر قم انتقادات زیادی به همراه داشته است
با این وجود ،باز هم شاهد اقدام قاطعی در جهت جلوگیری از اینگونه ساخت
و سازها نیستیم؟ راهکار شما برای جلوگیری از این گونه ساخت و سازها و
گسترش معماری ایرانی و اسالمی در شهر قم چیست؟
شهرداری مسئولیت نظارت بر ساخت و ساز شهری را بعهده دارد و کوتاهی کرده
است .نمیتوان با ادعا ،تصور کرد شهرداری کار خود را درست انجام داده است .زیرا
تا اکنون هیچ مانع و مشکلی برای مالکان این ساخت و سازها پیش نیامده است .چند
سال پیش در کمیسیون ماده پنج مصوب شد نمای رومی در ساختمانهای جدید قم
ممنوع است و شهرداری مجوز پایان کار ندهد ولی تصور می شود شهرداری در این مورد
کار خاصی نکرده و حساسیت ندارد .البته اخیرا پس از انتقادهای علما و متدینین،
شهرداری قم اعالم کرده که پایان کار به این بناها نمی دهد .شهرداری ،نظام مهندسی و
اداره کل شهرسازی و نظارت قم به ترتیب مسئولیت اصلی را در نظارت بر نقشه و ساخت
و ساز بناهای جدید را دارند.
آخرین وضعیت پروژه قطار پرسرعت تهران – قم – اصفهان تشریح نمایید؟
این پروژه در حال اجرا است ولی کار از نظر فنی کند پیش میرود .وزیر راه دستور
تسریع دادند و کارگاهها فعال هستند مخصوصا بین قم و اصفهان کار جریان دارد .این
پروژه ها را شرکتهای چینی اجرا می کنند .شورای ترافیک استان در موافقت با وزارت
راه تصویب کرده که یک ایستگاه قطار بنام خلیج فارس در نزدیک ی ایستگاه مترو قم
ایجاد شود تا مسافرین بتوانند بین این دو به راحتی منتقل شوند .مکان این ایستگاه
حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان بقیه الله درنظر گرفته شده است که با خط  Aمترو
تبادل سفر می شود.
مترو مشکل اعتباری نداردفاز اول آن تاپایان این دولت افتتاح می شود
در خصوص مترو هر سال شاهد وعده هایی از سوی مسؤولین در خصوص
افتتاح هستیم .آیا این پروژه تا پایان عمر این دولت افتتاح می شود؟
ما امیدوار هستیم فاز یک متروی قم تا آخر این دولت به اتمام برسد .ولی قرارداد
مترو چند ایراد فنی دارد که نوسانات اقتصادی هم در آن بی تاثیر نبوده است .البته
مشکل اعتباری خاصی وجود ندارد .این پروژه دو مرحله فروش اوراق مشارکت داشته،
در مرحله اول  300میلیارد تومان اوراق فروخته شد و  300میلیارد تومان دوم هم در
حال فروش است .ریل گذاری نیز از چندماه پیش شروع شده و قرارداد واگن های
قم به قرارداد واگن های سه کالن شهر دیگر با چین اضافه شده است .قرار است 80
واگن تامین شود .اگر سرعت بیشتری به احداث مترو بدهیم امیدوار هستیم تا پایان
دولت(5/2پنج و دو دهم) فاز یک مترو به بهره برداری برسد.
بدنه بلوار آیت الله بروجردی به محدوده شهری اضافه نمی شود
درباره بدنه بلوار آیت الله بروجردی ،چه تصمیماتی گرفته می شود؟
تصمیم مصوب این است که یک نوار دویست متری در دوطرف این بلوار ،به فضای
سبز تبدیل شود و در برخی نقاط هم کاربری خدماتی داده شود ولی به محدوده شهری
اضافه نمی شود و کاربری مسکونی ندارد .برخی از این خدمات ،مانند پمپ بنزین،
اقامتموقتوتفریحیورستورانوجاهاییمانندبیمارستاننوراستکهبهمرورساخته
می شود ولی تا حال به کسی مجوز داده نشده است.
باحرکت های الک پشتی بافت فرسوده نوسازی نمی شود
چرا روند نوسازی و بازسازی بافت فرسوده قم با وجود برخی مشوق ها کند
است؟ آیا مردم استقبال نکردند یا دلیل خاص دیگری دارد؟
در کل کشور ،فرایند نوسازی و بازسازی بافت فرسوده ،با کمی اختالف ،کند است.
دلیل مهم آن این است که مردم استقبال نکردند و البته مشوقها هم چشمگیر نیست.
دیده شده است که مردم بجای نوسازی خانه قدیمی در مناطق با زیرساختهای موجود،
ترجیح داده اند در مناطق حاشیه و غیر مرکزی شهر بنای جدید بسازند.
بنظر میرسد طرحهای پراکنده در بافت قدیم جواب نمی دهد و اقدام فردی و هزینه
باالیی دارد .در حالت فعلی ،عدم هماهنگی افراد همسایه و مقیم یک محله و منطقه در
نوسازی و تعمیر ،باعث هزینه ها و اختالفهای بسیاری می شود و یک ناهمگونی و بافت
نازیبا با حرکت الک پشتی بوجود آمده است .بهتر بود شهر قم به چند بلوک و محله
تقسیم می شد .ابتدا یک بلوک خریده و ساخته می شد و افراد بلوک کناری و قدیمی،
در این بلوک ساکن می شدند و اکثرا با عالقه این کار را می کردند .می توان از بخش
خصوصی هم دعوت کرد .با اینحال بافت تاریخی شهر باید حفظ بشود .این بناها هویت
و اصالت شهر است.
مصوبه اراضی 48هکتاری پردیسان پا برجاست
اراضی  48هکتاری در پردیسان که قرار بود بصورت ّ
معوض به مالکان امالک
واقع در بافت فرسوده شهر قم بویژه در هسته مرکزی اختصاص داده شود گویا
این مصوبه ملغی شده است و این زمینها قرار است برای ساخت مسکن ملی
استفاده شود .با این وجود امیدی به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر قم
وجود ندارد مجموعه استان برای جلوگیری از این موضوع چه اقداماتی انجام
داده اند؟

دوستان شورای شهر و شهرداری قم عجله کردند واین موضوع را رسانه ای کردچرا
که موضع گیری دراین خصوص نیاز به جلسات هماهنگی بیشتری داشت .پس از
مطرح شدن این موضوع با پیگیری های استاندارمحترم ومدیرکل راه وشهرسازی
نمایندگان محترم استان قم ازوزیرمحترم راه وشهرسازی با موافقت ایشان اراضی
 48هکتاری بایک شیوه نامه جدیداوایل مهرماه با امضا معاون وزیر راه وشهرسازی
برای امضامسئوالن استان ارسال شده است و همان خواسته استان ومصوبات قبل
محقق خواهد شد.براساس این مصوبه 20درصد از این اراضی برای تملک بلوک
ضلع جنوبی حرم مطهرحضرت معصومه (س)20،درصد برای تملک منطقه چهل
اختران10،درصد برای تملک محله دروازه ری 5،درصد برای ضلع شرقی حرم
مطهر15،درصد برای تملکات میدان آستانه و آرامستان شیخان20،درصد برای کمک
به فاز پنج عمار یاسر10،درصد برای ساماندهی قبرستان نو ،اختصاص می یابد.
قراراست دراراضی 48هکتاری با اعتبارات دولتی و شهرداری و سرمایه گذاری بخش
خصوصی مسکن با حداکثر تراکم ساخته شود تا زمین ها ارزشمند شوند وبعد بصورت
معوض به مالکان ساکن بافت فرسوده که درمناطقی که باال بیان شد واگذارشود.
براساس مصوبه جدید مقررشده است 26واحدتجاری دولت در هتل خورشید بصورت
تهاتربه مالکان مغازه های اطراف حرم مطهر که در طرح توسعه قرار دارند واگذار شود.
درتوسعهجمکرانساکنینفراموششدهاند
با گذشت بیش از چهارده سال از الحاق روستای جمکران به شهر قم
هیچگونه زیرساخت شهری در محدوده مسکونی این منطقه ایجاد نشده
است و این منطقه از محرومیت های انباشته شده رنج می برد وضعیت این
منطقه بمراتب از دورترین روستاهای استان قم هم بدتر است .چرا مسئوالن
استان به این منطقه کم لطفی می کنند؟ مردم این منطقه تا چه زمانی باید از
این محرومیت های رنج ببرند؟ آیا مجموعه استان راهکارهایی برای برون رفت
جمکران از این مشکالت را در دستور کار دارد؟
موافق هستم که پس از الحاق روستای جمکران به شهر قم ،توجه الزم به آن صورت
نگرفت ومطالبه مردم جمکران برای رسیدگی به مشکالت مطالبه درستی است  .به
نظرم من بسیار خوب بود زمانی که منطقه جمکران دارای شهرداری مستقل شد،
رسیدگی به آن ادامه پیدا می کرد .چراکه شهرداری یک منطقه با شهرداری مستقل
متفاوتاست.مناطقیمانندکهک،جعفریهوسلفچگانبههمینصورتبهشهرتبدیل
شدند .الحاق روستای جمکران به قم با هدف ارایه خدمات بهتر به ساکنان و زایران
جمکران بود .هیچ قصد افزایش جمعیت و اضافه شدن مناطق به جمکران نبود .هدف
این بود وضعیت جمکران طوری شود که زایران خارجی و داخلی که به این منطقه می
آیند ،وضعیت آن باعث خجالت نباشد .متاسفانه تا االن فقط تمرکز بر ایجاد امکانات
و فضا برای پذیرایی و رفاه زایران بوده و مجاوران و ساکنان جمکران ،فراموش شدند.
امیدواریم که مردم جمکران هم مورد توجه قرار گیرند.
ایجادزیرساختهایشهریمطالبهبحقمردمجمکراناست
البته باید گفت زیرساختهای پذیرایی و اسکان زایرین در جمکران ،دچار کمبودهای
شدید و نیازمند هزینه های بسیار باال است که تامین آن در توان شهرداری و شورای شهر
قم نیست .تولیت مسجد مقدس جمکران نیز به وضعیت جمکران بی توجه نباشد و
مردم جمکران بعنوان همسایه مسجد ،از تولیت آن انتظار رسیدگی دارند.
طرح تفصیلی جمکران ،یک برنامه با افق ده ساله است و گاهی نیاز به بازنگری مجدد
در شهرداری و کمیسیون ماده پنج دارد .بهترین حالت برای بهبود وضعیت جمکران،
در قالب ستاد بازآفرینی است .در این صورت منابع دولتی ،شهرداری و سایر دستگاه ها
مورد استفاده قرار میگیرد وزیرساخت های شهری بصورت کامل  ،در جمکران ایجاد
می شود.
مانعی برای سرمایه گذاری در بلوار پیامبراعظم(ص) وجود ندارد
برخی مسئولین شهری معتقدند که شورای عالی معماری و شهرسازی،
تراکم ساخت و ساز را در بلوار پیامبر اعظم راکاهش داده که این تصمیم باعث
کاهش سرمایه گذاری و کند شدن ساخت و سازها دراین بلوار شده است.
واقعیتچیست؟
پرونده بلوار پیامبراعظم (ص) هنوز در شورای عالی شهرسازی درحال بررسی است.
در جلسه سال گذشته ،بنا شد که شهرداری قم اصالحاتی در تراکم ساخت و ساز
انجام دهد و این اصالحات پس از تایید در کمیسون ماده پنج استان ،به شورای عالی
شهرسازی برود.اکنون این اصالحات در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج درحال بررسی
است .در صورت رسیدن این اصالحات به کمیسیون ماده پنج ،بصورت فشرده مورد
بررسی خواهد گرفت .ولی اعالم میکنم هیچ مانعی برای سرمایه گذاری در طرح این
بلوار وجود ندارد و شهرداری ،سرمایه گذاران واقعی را مساعدت مینماید.
احداث دهکده های تفریحی دردست مطالعه است
جنابعالی در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی بخش کهک در هفته دولت از
احداث دهکده های تفریحی در برخی از مناطق خوش و آب هوای قم که ظرفیت
جذب توریست وگردشگر را دارد خبر دادید .اگر ممکن است در خصوص این
طرحبیشترتوضیحدهید؟
رفتن ساکنین قم به روستاهای دور و نزدیک به قصد استراحت و تفریح ،یک عمل
مرسوم و جاری بوده و در زمان جنگ تحمیلی و پس از آن افزایش یافت .به مرور این
رفت و آمد ،باعث مشکالتی برای روستاییان شده است .برخی کارها در تداخل و تضاد
با سبک زندگی روستایی اتفاق افتاد ؛ مثال برخی رفتارها که در عرف شهر ،هنجار است
ولی در روستاها خالف عرف است انجام شد و یا برخی باغها و محیط زیستی که در
داخل ویال و در اختیار این افراد قرار می گرفت ،از شکل طبیعی و استفاده خارج می
شد.بنابراینتصمیمگرفتهشدکهبرایحلمشکل،بخشیاززمینهایدولتیمجاوران
روستاهای تفریحی ،به متقاضیان برای ساخت ویال یا سکونتگاه شخصی واگذار شود.
این بناها ،میتوانند از خدمات عمومی روستاها مانند برق و تلفن و گاز و آب استفاده
کنند .همچنین فضای سبز و امن برای افرادی که برای یک روز یا شب به این روستاها
مراجعه میکنند ایجاد می شود .این راه حل به تعامل و درک بهتر بین شهرنشینان و
روستاییان بویژه آرامش خاطر آنان کمک میکند .فعال قرار شده که بنیاد مسکن،
مطالعات الزم را برای اینکار انجام دهد.

