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آیتاللهسیدحسنخمینی:

مرحومهاشمیمردروزهایسختیبود؛
اهل فرار نبود

رییس قوه قضاییه گفت :این قوه از مدیران شجاع ،کارآمد و
خطرپذیر که با وجود تحریمها و فشارها ،به دنبال تبدیل تهدید
به فرصت ،خنثیکردن تحریمها و کاهش مشکالت معیشتی و
آالم زندگی کرونایی مردم هستند ،حمایت میکند .آیت الله سید
«ابراهیم رییسی» روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان
کرمانشاه در سرسرای شهدای دولت استانداری با تاکید بر اینکه
باید نظارتپذیری در ساختار نظام اداری وجود داشته باشد،
برخی مسووالن را نظارتگریز دانست و افزود :برای نظارت وجود

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) با اشاره به مسؤولیتپذیری
و شانه خالی نکردن مرحوم هاشمی رفسنجانی در عرصههای
مختلف ،گفت :ایستادگی در مقابل مشکالت ،مهمترین شاخصه
ایشانبود .آیتاللهسیدحسنخمینیشامگاهپنجشنبهدرآیین
بزرگداشت چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی
در حرم امام خمینی(ره) ،اظهار کرد :مرحوم هاشمی با دیدن
مشکالت ،نه تنها پا پس نمی کشید بلکه احساس مسؤولیت و
ایمان به خدا در ایشان بیشتر می شد .وی با بیان اینکه مرحوم
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رهبرمعظم انقالب درسخنانی به مناسبت سالروز قیام  ۱۹دی مردم قم:

تحریمها باید فوری و کامل
برداشته شود
نقشه آمریک ا برای ایران در سال  ۸۸در سال  ۹۹برسرخودشان آمد

قیام  19دی اولین ضربه تبرابراهیمی بربت بزرگ آمریکا بود

شهید سلیمانی در حرکات خودجوش مردم تجسم عینی یافت
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است

لزوم استمرار مراقبتهای بهداشتی مردم برای مقابله با کرونا
اصراری به بازگشت آمریکا به برجام نداریم
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رهبرمعظم انقالب درسخنانی به مناسبت سالروز قیام ۱۹دی مردم قم:

 تحریمها باید فوری و کامل برداشته شود

رهبرمعظمانقالباسالمیگفت:درموردبرجامهممااصراروعجلهایبرایبازگشتامریکانداریممهم
این است که تحریمها باید فوری و کامل برداشته شود.
حضرت آیتالله خامنهای صبح روزجمعه در سخنانی تلویزیونی به مناسبت قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶مردم
قم ،بر ضرورت حراست از یاد و نام این قیام تعیینکننده و مضمون دینی و ّ
ضدامریکایی آن تأکید کردند
و با افتخارآمیز خواندن تولید واکسن کرونا در کشور ،گفتند :حضور منطقهای و ثباتآور و افزایش قدرت
دفاعی و موشکی ایران ادامه خواهد یافت ،در مورد برجام هم ما اصرار و عجلهای برای بازگشت امریکا
نداریم مهم این است که تحریمها باید فوری و کامل برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان مباحث اصلی خود درباره حماسه  ۱۹دی  ۱۳۵۶مردم قم و برخی
مسائل روز ،از حضور حماسی و خودجوش مردم در تجلیل از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید
ابومهدی قدردانی و تأکید کردند :این فعالیت خودجوش و حماسهگونه ،ناشی از عواطف ،بصیرت
و انگیزههای عالی مردم بود و روح تازهای در کالبد کشور و ملت دمید .ایشان همچنین از تجمع بزرگ
و شگفتانگیز مردم عراق در بغداد و چند شهر دیگر در سالگرد این دوشهید بزرگ تجلیل کردند و یاد
همراهان سردار سلیمانی و ابومهدی (شهیدان پورجعفری ،مظفرینیا ،طارمی ،زمانیان) و نیز شهدای
عراقی همراه را گرامی داشتند.
حضرت آیتالله خامنهای همچنین با بزرگداشت یاد شهدای جانباخته کرمان در مراسم تشییع سردار
سلیمانی و نیز شهیدان جانباخته در حادثه بسیار تلخ و ناگوار سانحه هواپیمایی در آسمان تهران ،از
ّ
خداوند متعال برای آن عزیزان لطف و رحمت و برای بازماندگان صبر و تسل و آرامش مسألت کردند .رهبر
انقالب افزودند :مسئوالن نیز در این زمینه وظایفی دارند که به آنها تذکر داده شده است.حضرت آیتالله
یزاده افزودند :دو شخصیت
خامنهای با اشاره به چهلمین روز شهادت دانشمند بزرگ کشور شهید فخر 
یزاده و آیتالله مصباح یزدی ،هر دو در عرصه
بزرگ علمی که این اواخر از دست دادیم یعنی شهید فخر 
های کاری خویش ،چهرههای برجستهای بودند که باید از میراث ارزشمند آنها مراقبت شود و راه آنان به
بهترینوجهادامهیابد.
لزوم صیانت از روایتهای صحیح تاریخی در برابر تحریف
رهبر انقالب در بخش اصلی سخنانشان با تأکید بر تأثیر تعیینکننده قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶مردم قم،
نگهبانی و حراست از یاد این حادثه و نیز مضمون عمیق آن را ضروری برشمردند.ایشان افزودند :قیام۱۹
دی از نقاط اوج حیات ملت ایران است چرا که عزم ،اراده و بصیرت ملت را نشان میدهد .بنابراین باید
یاد آن زنده و ُپر نشاط بماند و راه آینده را روشن کند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش دستهای
خائن و تحلیلگران مغرض برای تغییر مضمون و محتوای حوادث بزرگ ملتها در جهت منافع قدرتهای
بزرگ گفتند :با گسترش وسایل ارتباط جمعی ،امکان تغییر مضمون اینگونه حوادث بیشترشده است.
ایشان تحریف واقعیت رویدادهای مهم کشورها و جهان ،آن هم با زبان و قلم اشخاص و نویسندگان معروف
را از کارهای مهم دستگاههای جاسوسی و امنیتی برشمردند و با اشاره به کتابی که در زمینه اینگونه
فعالیتهای سازمان سیا منتشر شده است ،افزودند :این کتاب نشان میدهد که سیا چگونه با تسلط بر
مطبوعات و رسانههای بزرگ آمریکایی و حتی اروپایی ،حوادث را تحریف و تفسیرهای تأمین کننده منافع
آمریکا را به افکار عمومی القا میکند.
قیام 19دی اولین ضربه تبرابراهیمی بربت بزرگ امریکا بود
رهبر انقالب در تبیین ضرورت نگهبانی از مضمون قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶مردم قم افزودند :حادثه قم به
این شهر منحصر نماند و با الگوسازی و گسترش به دیگر شهرها ،زمینهساز پیروزی انقالب عظیم مردم
ایرانشد،بنابراینبایدازمضمونآنبهخوبیمراقبتکرد.حضرتآیتاللهخامنهای،خشممتراکمشدهی
مردم نسبت به رژیم دیکتاتور ،فاسد و وابسته پهلوی را یکی از دو مضمون اصلی قیام  ۱۹دی دانستند و
ً
افزودند :این حرکت تعیینکننده ،اساسا دینی بود چرا که بر رهبری ،بیانیهها ،سخنان و درسهای امام

خمینی(ره) به عنوان مرجع تقلید متکی بود و ایشان هم از روز اول قیام در سال  ،۱۳۴۱مردم را بر اساس
مبانی دینی رهبری و هدایت میکرد .رهبر انقالب اسالمی ،مضمون دوم قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶را ّ
«ضد
آمریکایی و ّ
ضد استکباری» خواندند و یادآوری کردند :چند روز قبل از آن قیام ،رییسجمهور وقت آمریکا
در تهران حمایت صد در صدی خود را از رژیم منحط ،مستبد و وابسته پهلوی اعالم کرده بود ،بنابراین
حرکت مردم قم علیه رژیم پهلوی یک حرکت ضد آمریکایی هم بود.ایشان در جمع بندی این بخش از
سخنانشان گفتند :قیام دینی و ضد آمریکایی ۱۹دی در واقع اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ
به حساب میآید ،ضرباتی که تا امروز ادامه یافته است .رهبر انقالب با اشاره به اوضاع در هم ریخته بت
بزرگ استکبار افزودند« :افتضاح انتخاباتی»« ،حقوق بشری که هر چند روز یک سیاهپوست قربانی آن
میشود»« ،بر مال شدن ماهیت ارزشهای ادعایی آمریکا که موجب تمسخر دنیا حتی دوستان آمریکا
شده»« ،اقتصاد فلج» ،و «دهها میلیون بیکار و گرسنه و بیخانمان» نشان دهنده اوضاع نابسامان آمریکا
است که البته عجیب نیست ،اما عجیب این است که عدهای هنوز آرزو و قبلهشان آمریکا است.
نقشه آمریک ا برای ایران در سال  ۸۸در سال  ۹۹بر سر خودشان آمد
حضرت آیتالله خامنهای افزودند :عدهای خیال میکنند که اگر با آمریکا آشتی کردیم ،کشور بهشت
َبرین می شود .این افراد باید به ایران قبل از انقالب نگاه کنند که چگونه حمایت آمریکا باعث جلوگیری
از پیشرفت کشور ،گسترش فقر اقتصادی و علمی و رواج فساد و بی بند و باری فرهنگی شد .ضمن اینکه
امروز هم اوضاع رژیمهایی که در منطقه قربانصدقه آمریکا میروند ،بر همه روشن است.
رهبر انقالب ،بازگشت به سلطه جهنمی قبل از انقالب را هدف اصلی آمریکاییها در فشارهای ۴۲ساله
بر ایران دانستند و افزودند :فرق آمریکا با برخی اروپاییها در این است که آمریکاییها به علت سابقه
سلطه قبلی خود بر ایران و منطقه ،دنبال تکرار آن وضع هستند و باید همه در مقابل این هدف شوم
هوشیار باشند.حضرت آیتالله خامنهای با اشاره سخنان صریح یک کارشناس معروف آمریکایی گفتند:
آمریکاییها تا هنگامی که بر منطقه سلطه نیابند ،منافع خود را در ایجاد بیثباتی در ایران ،عراق ،سوریه،
لبنان و دیگر کشورهای منطقه جستجو میکنند که این هدف را گاهی با کارهایی شبیه فتنه ۸۸در ایران
و گاهی با تشکیل داعش پیگیر میشوند .ایشان با اشاره به حوادث روزهای اخیر در آمریکا مانند حمله
به کنگره و فرار نمایندگان از تونلهای مخفی افزودند :آنها در فتنه  ۸۸به دنبال نا امنی و ایجاد آشوب و
جنگ داخلی در ایران بودند که موفق نشدند و خداوند همین مساله را در سال  ۹۹بر سر خودشان آورد.
اقتصاد ما باید بگونهای باشد که در صورت ادامه تحریم به مشکل نخوریم
حضرت آیتالله خامنهای بخش دیگری از سخنانشان را به پاسخ قطعی و پایانی نظام اسالمی به
ادعاهای جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا علیه جمهوری اسالمی در  ۳موضوع «تحریم»« ،حضور
منطقهای ایران» و «توان دفاعی و قدرت موشکی کشور» اختصاص دادند.
ایشاندرخصوصمسئلهتحریمتأکیدکردند:جبههغربودشمنانموظفندحرکتخباثتآمیزتحریم
ً
ً
علیه ملت ایران را که واقعا یک خیانت ،جنایت و دشمنی بیجهت علیه مردم است ،فورا متوقف کنند و
همه تحریمها را بردارند .رهبر انقالب اسالمی افزودند :البته بارها تأکید کردهایم که باید اقتصاد را با فرض
برداشتهنشدن تحریمها جوری برنامهریزی کنیم تا کشور به خوبی اداره شود و با رفتن و آمدن تحریم و
با بازیگریهای دشمن دچار مشکل نشود که این کار با اتکا به ظرفیتهای داخلی و اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ممکن است .اگرچه تحریمها نیز به تدریج در حال بیاثر شدن هستند.
حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند :بنابراین این حرف طرف مقابل که فالن کار را بکنید یا
نکنید ،بیخود است و تحریمها که خیانت و جنایت در حق ملت است ،باید برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی ،معنا و منطق حضور منطقهای ایران را تقویت دوستان و طرفداران جمهوری
اسالمی خواندند و گفتند :حضور جمهوری اسالمی در منطقه «ثباتآفرین» و موجب رفع بیثباتی
است همچنانکه در سوریه و عراق این واقعیت را همه دیدند .بنابراین ،این حضور ،قطعی است و باید
وجود داشته باشد و خواهد داشت .حضرت آیتالله خامنهای با یادآوری تجربه تلخ ناتوانی کشور درمقابل
حمالت هوایی صدام ،خاطرنشان کردند :ایران آن روزها در مقابل موشکباران و بمباران تهران و شهرهای
مختلف ناتوان و بیدفاع بود و جمهوری اسالمی حق نداشت کشور را در آن شرایط نگه دارد .ایشان با
یادآوری نمونههایی از قدرت دفاعی امروز ایران مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و
یا در هم کوبیدن پایگاه عیناالسد ،گفتند :دشمن در مقابل این واقعیتها ناگزیراست قدرت و تواناییهای
دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد.
هیچ اصراری برای بازگشت آمریکا به برجام نداریم
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله پر تکرار دیگری در افکار عمومی یعنی
برجام،وکنارگذاشتنبخشیدیگرازتعهداتوآغازغنیسازی ۲۰درصداشارهکردندوگفتند:اینبحث
را مطرح میکنند که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد؟ جمهوری اسالمی هیچ اصرار و عجلهای برای

بازگشت آمریکا به برجام ندارد ،بلکه مطالبه منطقی ما رفع تحریمها و بازگرداندن حق غصبشده ملت
است که این وظیفه آمریکا و اروپاییهای دنبال هرو آن است.
حضرتآیتاللهخامنهایافزودند:اگرتحریمهابرداشتهشدبازگشتآمریکابهبرجاممعنامیدهدالبته
مسئله خسارتها که جزو مطالبات ما است در مراحل بعدی دنبال خواهد شد ،اما بدون رفع تحریمها
بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد.
ایشان خاطرنشان کردند :در این موارد به مسئوالن در قوای مجریه و مقننه گفته شده که با دقت و رعایت
کاملضوابطپیشبروند.
ً
رهبر انقالب اسالمی تصمیم مجلس و اقدام دولت برای کاهش بخش دیگری از تعهدات برجام را کامال
درست و عقالنی دانستند و گفتند :عمل کردن جمهوری اسالمی به همه تعهدات خود در شرایطی که
طرف مقابل به همه تعهدات خود عمل نمیکند ،بیمعنی است.
ایشان افزودند :البته اگر آنها به تعهدات خود بازگردند ما نیز برمیگردیم ،همچنانکه بنده از ابتدای
برجام گفتم اقدامات باید به صورت متناظر و «کار و تعهد آنها در مقابل کار و تعهد ما» باشد که البته این،
اول کار انجام نگرفت اما اکنون باید انجام شود.
ِ
چند نکته درباره دولت جوان حزباللهی
موضوع دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند ،منافات نداشتن بکارگیری جوانان با انگیزه
و کاربلد ،با استفاده از افراد کارکشته و با تجربه بود.
ایشان به پخش بخشی از سخنانشان در یک برنامه تلویزیونی که در صدر آن بر روی کار آمدن «دولت
جوان حزباللهی» و در ادامه بر استفاده از افراد با تجربه تأکید شده بود ،اشاره کردند و گفتند :این دو
مورد با هم منافاتی ندارد ،بنده از قدیم به تکیه به نیروهای جوان اعتقاد راسخ داشتهام به این معنی که به
آنها اعتماد و در برخی مدیریتهای مهم کشور از آنها استفاده ،و از ابتکار ،انگیزه و نشاط آنها استقبال شود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :باید از کار ،روحیه و خالقیت جوانان و بچههای کشور حداکثر استفاده
مدیریت
بشود اما این به معنای حذف و کنار گذاشتن نسل قبل نیست ،بلکه بر حسب اقتضاء ،یکجا
ِ
جوانویکجامدیریتفرد ّ
مجربوکارکشتهالزماستهمچنانکهدرزمانامامبزرگوارنیزهمینطوربود.
البته در خصوص دولت جوان حزباللهی در ایام نزدیک انتخابات سخن خواهیم گفت.
حضرتآیتاللهخامنهایبااشارهبهشهیدسرافرازسردارسلیمانیافزودند:البتهبعضیازافرادمیانسال
هم مثل جوانان هستند .شهید سلیمانی در حدود  ۶۰سالگی از هیچ چیز نمیترسید و ّ
تحرک ،تالش و
فعالیتهایمتراکماواعجابآوربود.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است
بخش پایانی سخنان رهبر انقالب به مسئله کرونا اختصاص داشت.
ایشان با تشکر از وزارت بهداشت و دستاندرکاران تولید واکسن آزمایششده برای مقابله با کرونا ،این
واکسن را مایه افتخار و عزت کشور خواندند و با انتقاد از افرادی که هر کار بزرگ در کشور را انکار میکنند،
به سوابقی از این انکارها در مقابل پیشرفتهای علمی اشاره و خاطرنشان کردند :سالها قبل وقتی جوانان
کشور دستگاههای سانتریفیوژ را درست کرده بودند ،عدهای نامه نوشتند که مبادا فریب این ادعاها را
بخورید ،همچنین پس از موفقیت مرحوم کاظمی و جوانان همکار او در سلولهای بنیادی پیغامهای
ً
مشابهی داده شد اما آن پیشرفتها واقعا قابل باور بود و پس از آن نیز پیشرفتها ۱۰برابر شد.
حضرت آیتالله خامنهای در ادامه ،ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور را ممنوع اعالم کردند
و گفتند :آمریکاییها اگر توانسته بودند واکسن تولید کنند این افتضاح کرونایی در کشورشان بهوجود
ً
نمیآمد که در یک روز حدود  ۴هزار نفر تلفات داشته باشند .ضمن اینکه اساسا به آنها اعتمادی نیست و
گاهی این واکسنها را برای آزمایش بر روی ملتها است.
ایشان افزودند :البته با سابقهای که فرانسویها در قضیه خونهای آلوده دارند ،به آنها هم خوشبین
نیستم ،اما تهیه واکسن از کشورهای دیگر هیچ مشکلی ندارد.
لزوماستمرارمراقبتهایبهداشتیمردمبرایمقابلهباکرونا
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم استمرار مراقبتهای بهداشتی مردم و انجام وظایف مسئوالن برای
مقابله با کرونا ،گفتند :برخی تجربههای خوب ،موفق و امتحانپس داده دارویی در زمینه کروناوجود دارد
که مسئوالن هم آنها را تصدیق میکنند ،این موارد نباید انکار شود بلکه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
ّ
حضرت آیتالله خامنهای در پایان خطاب به ملت ایران ،مردم قم و حوزه علمیه معظم خاطرنشان
کردند :دیروز ملت ایران در سایه اتحاد ،عزم راسخ ،دینداری ،حضور بهنگام و مجاهدت توانست با رقم
زدن این انقالب عظیم ،مسیر تاریخ دنیا و بشر را تغییر دهد و امروز نیز ملت با تواناییها و تجارب و امکانات
بیشتر میتواند بر همه موانع در زمینه مسائل اقتصادی مثل تولید و ارزش پول ملی و در زمینه مسائل
فرهنگی،سیاسیونظامیفائقآید.
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آیتاللهسیدحسنخمینی:

آشتیعربستانباقطر
چه کسی برنده شد؟

مرحوم هاشمی مرد روزهای سختی بود؛ اهل فرار نبود

در روز  ۵ژوئن سال  ۲۰۱۷عربستان سعودی قطع
روابط دیپلماتیک با قطر را رسما اعالم و این کشور
را تحت تحریم های همه جانبه قرار داد .در نتیجه ،تمامی راههای زمینی ،دریایی
و هوایی عربستان و کشورهای همسو با قطر بسته شد .بالفاصله کشورهای مصر،
امارات و بحرین از تصمیم عربستان حمایت کرده و با فشار حکام سعودی،
کشورهای لیبی ،یمن ،مالدیو ،سنگال ،موریتانی ،چاد ،کومور ،نیجر و گابن با قطر
قطع رابطه کردند .دولت اردن نیز در  ۶ژوئن  ۲۰۱۷اعالم کرد که سطح مناسبات
دیپلماتیک خود را با قطر کاهش میدهد.
روز چهارشنبه  ۷ژوئن دونالد ترامپ در صحبت با ملک سلمان پادشاه سعودی
صحبت و از تصمیم وی حمایت کرد .روز جمعه  ۹ژوئن  ۲۰۱۷رئیسجمهور آمریکا
رسما اعالم کرد که قطر «بهطور تاریخی از تروریسم در سطح باالیی حمایت مالی
میکردهاست ».ترامپ از قطر خواست کمک مالی به تروریسم را متوقف کند.
عربستان سعودی ،دلگرم به پشتیبانی آمریکا و چند کشور عربی ،با یک التیماتوم
 ۲۴ساعته به قطر ،از ده شرط برای ازسرگیری روابط با این کشور خبر داد .این
شرطها عبارت بودند از:
قطع فوری روابط دیپلماتیک با ایران و ترکیهاخراج اعضای حماس از کشورمسدود کردن حساب اعضای حماس و توقف کمک مالی به آنهااخراجاعضایاخوانالمسلمینمصراخراج مخالفان شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس از کشورتوقفحمایتازگروههایتروریستیتوقف دخالت در امور داخلی مصرتوقفپخشبرنامهازشبکهتلویزیونیالجزیرهعذرخواهی از  ۵کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس بابت مطالبپخششدهازالجزیره
تعهدبهپایبندیبهکلیهسیاستهایشورایهمکاریخلیجفارسوزیر خارجه بحرین خالد بن احمد آل خلیفه در  ۸ژوئن  ۲۰۱۷نیز گفت :یکی از
شرایط عادی شدن روابط ما با دوحه این است که قطر از ایران که دشمن شماره یک
کشورهای عربی خلیج فارس است دوری جوید .در واکنش به اقدامات خصمانه
ائتالف عربستان علیه قطر ،ایران و ترکیه به حمایت از دوحه پرداختند .البته ایران
اعالم کرد که بروز تنش میان کشورهای همسایه را برای امنیت منطقه مفید نمی
داندوتنهادرچارچوباقداماتانساندوستانهواحترامبههمسایگان،ازقطرحمایت
می کند .ایران مرز هوایی خود را بر روی پروازهای شرکتهای هوایی قطر از جمله
هواپیمایی قطر بازگذاشت و ارسال مواد غذایی به دوحه را آغاز کرد تا مردم قطر با
مشکل غذایی مواجه نشوند .شرکت هواپیمایی ایران ایر در تاریخ  ۱۱ژوئن ۲۰۱۷
اعالم کرد که  ۵فروند هواپیما حامل مواد غذایی به قطر فرستادهاست .سه بندر
بوشهر،بندرعباسوبندرلنگهدراختیارقطرقرارگرفتوپروازهایشرکتهواپیمایی
قطر به اروپا از طریق آسمان ایران انجام شد .قیمت نفت خام از همان روز دوشنبه
 ۵ژوئن  ۲۰۱۷با افزایش جهشی مواجه شد .قیمت هر بشکه نفت برنت در این روز
با  ۱٫۱درصد افزایش به  ۵۰دالر و  ۴۸سنت رسید .اتفاقی که به نفع ایران تمام و
موجبافزایشدرآمدنفتیتهرانشد.درنتیجهحمایتهایهمهجانبهایرانوترکیه
از قطر و به دنبال بی تاثیرماندن تحریم ها و تهدیدات عربستان علیه قطر ،حدود
یک ماه بعد یعنی در  ۱۹ژوئیه  ۲۰۱۷وزرای خارجه کشورهای تحریم کننده ،عقب
نشینی کرده و در یک نشست خبری در دفتر نمایندگی دائم امارات در سازمان ملل
متحد اعالم کردند که دیگر «اجرای دقیق» شروط سیزدهگانه از سوی قطر را شرط
پایان تحریمها نمیدانند و ضرب االجلی نیز در نظر ندارند .آنها خواستههای خود را
به «شش اصل» برای مقابله با افراطیگری و تروریسم کاهش دادند .متعاقبا در ۱۷
اوت  ۲۰۱۷پادشاه عربستان ،چراغ سبز دیگری به دوحه نشان داد و برای شرکت
حجاج قطری در مراسم حج امسال ،موافقت کرد تا حجاج قطری از طریق گذرگاه
زمینی مرزی بین دو کشور بدون کارت الکترونیکی به حج اقدام بروند .وی همچنین
به خطوط هوایی عربستان نیز دستور داد که پس از پایان مراسم حج ،آنها را از منامه
به دوحه برگردانند و همه هزینههای حجاج قطری نیز به حساب وی باشد .عربستان
سعودیوآمریکاکهبسیارامیدواربودندباتحریمقطربهاهدافخودبخصوصانزوای
ایران در منطقه برسند ،بعد از بی نتیجه شدن تحریم ها و پس از شکست ترامپ در
انتخابات آمریکا برای آشتی با قطر به دست و پا افتادند .اقدام عجوالنه و منفعالنه
عربستان ،منجر به خاتمه تحریم و محاصره چندساله قطر شد و دوحه پیروزمندانه
در اجالس عربستان واقع در شهر بیابانی العال شرکت کرد .امیر قطر در این اجالس
برای نخستین بار پس از سه سال و نیم ،با آغوش گرم شاهزاده محمد بن سلمان
ولیعهد عربستان سعودی روبرو شد .قطر به هیچ یک از شروط سیزده گانه عربستان
تندرندادوتنهاطیموافقتبایکبیانیهمشترکدربارهامنیتمنطقه،پیروزیخود
را به رخ عربستان و متحدان عرب وی کشید .محتوای این بیانیه هنوز فاش نشده
است.بهقولیکیازتحلیگرانغربی،بزرگترینامتیازیکهقطربهعربستانسعودی
داد تنها این بود که شاهزاده محمد را به عنوان حاکم جدید منطقه به رسمیت
بشناسد ،و آن هم به شکل یک دیده بوسی .در مجموع با حمایت ایران و چند کشور
دیگر از جمله ترکیه ،محاصرهای که امیرنشین کوچک قطر را در تنگنا گذاشت
نتوانست این کشور را وادار به تسلیم کند .امروز قطر که تا پیش از تحریم ،برای تامین
کاال به مرز خشکی با عربستان سعودی متکی بود ،به ایران ،ترکیه ،عمان و کویت
روی آورد و خطوط کشتیرانی تازهای راه انداخت .در واقع محاصره قطر به جای فلج
کردن این کشور ،مقاومت و استقالل آن را افزایش داد و آن را به ایران و ترکیه نزدیکتر
کرد .ساموئل رامانی ،پژوهشگر دانشگاه آکسفورد و عضو انجمن بینالمللی خلیج
در واشنگتن می گوید« قطر زنجیرههای تامین نیازهای کشاورزی و صنعتی خود را
متنوع کرد و نتیجه واقعی محاصره قطر ،تشکیل مجمعی از شرکای جدید و متنوع
برای این کشوربود ».تحلیلگران اماراتی میگویند که توانایی قطر از محاصره آسیب
ندید و حرکتش در جهت «انتقاد تهاجمیتر» از بقیه کشورهای خلیج فارس درعمل
دلیل اصلی آشتی روز سهشنبه بود .عبدالخالق عبدالله ،کارشناس سیاسی اماراتی
نیز گفت« :این درک به وجود آمد که تحریم نمیتواند سیاستها را تغییر دهد .قطر
امروز به دشمنان منطقهای امارات نزدیکتر شده است ».هنگامی که جنجال های
تبلیغاتی رسانه های عربی-عبری-غربی در بزرگنمایی آشتی عربستان و قطر تمام
شود ،آنگاه این واقعیت آشکار می شود که برنده اصلی این ماجرا ،قطر ،ایران ،ترکیه و
حماس بودند و کشورهای عرب و آمریکا که روی اسب بازنده شرط بندی کرده بودند،
اینک با دست خالی شاهد تماشای صحنه هستند .با این همه هنوز هم نمی توان
امیدوار بود که اختالفات جدی عربستان و امارات و بحرین و مصر با قطر خاتمه یافته
باشد و قطریهایی که از این درگیری صاحب تجربه شده اند از این پس هشیارانه تر
برای شناخت دوست و دشمن خود عمل خواهند کرد.
محسنپاکآیین*

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی خواستارشد

بازنگری در نحوه واگذاری زمینهای
شهرکهایصنعتی

نمایندهمردمقمدرمجلسبااشارهبهضرورتبازنگریدرنحوهواگذاریزمینهای
شهرکهای صنعتی گفت :زمینهای شهرک صنعتی شکوهیه به افرادی که دنبال
تولید و گسترش صنعت هستند واگذار نمیشوند .حجتاالسالم مجتبی ذوالنور
ظهر پنجشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان قم با اشاره به وجود بیش
از  ۴۷۰پروژه نیمهتمام در استان گفت :باید یک بررسی اجمالی در استان صورت
گیرد تا دلیل وجود پروژههایی با پیشرفت پایین در قم مشخص شود .وی افزود :وجود
چنین پروژههای ناتمام و معطلماندهای در استان که بعد از چندین سال مستهلک
و ادامه کار اجرایی آنها زمانبر و هزینههای اجرایی را افزایش میدهد ،جز آسیب
و خسارت برای استان چیزی دیگری به همراه ندارد و دستگاههای اجرایی با توجه
به وضعیت موجود دولت و محدودیت منابع دولتی امسال هیچ پروژهای را شروع
نکنند .وی با اشاره به نحوه واگذاری زمین به متقاضیان از سوی شرکت شهرکهای
صنعتی در استان افزود :زیرساختهای شهرکهای مجاور روستاها توسعه یافتهاند
و شرکت شهرکهای صنعتی در استان باید در زمینه واگذاری زمین به متقاضیان
بازنگریهایی انجام دهد و شرایط خاصی را اعمال کند.

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) با اشاره
به مسؤولیتپذیری و شانه خالی نکردن مرحوم
هاشمی رفسنجانی در عرصههای مختلف ،گفت:
ایستادگی در مقابل مشکالت ،مهمترین شاخصه
ایشانبود.
آیتاللهسیدحسنخمینیشامگاهپنجشنبهدر
آیین بزرگداشت چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله
هاشمیرفسنجانیدرحرمامامخمینی(ره)،اظهار
کرد :مرحوم هاشمی با دیدن مشکالت ،نه تنها پا
پس نمی کشید بلکه احساس مسؤولیت و ایمان به
خدا در ایشان بیشتر می شد.
وی با بیان اینکه مرحوم آیت الله هاشمی درس
شانه خالی نکردن در مقابل مشکالت را بخوبی از
مکتب امام راحل آموخته بودند ،خاطرنشان کرد:
آیت الله هاشمی در مسؤولیت های مختلف هرگز
از زیر بار مسؤولیت ها شانه خالی نکرد و همواره
احساس دین به انقالب داشت.
یادگار امام راحل اضافه کرد :مرحوم هاشمی
حداقل در ۱۲سال پایانی زندگانی اش می توانست
بسیار راحت تر زندگی کند؛ ولی بخاطر ایمان به
وفای عهد در مقابل تمامی مشکالت ایستادگی
می کرد.
ی با اشاره به اینکه مرحوم
سید حسن خمین 
هاشمی رابطه عاطفی خوبی با امام خمینی
(ره) داشتند و نسبت به انقالب و مردم احساس
مسؤولیت می کردند ،افزود :ایشان انقالب را فرزند
خود می دانستند و همواره پای آرمان های انقالب
که حاصل مجاهدت چند صد ساله علمای بزرگ
اسالم بودند احساس مسؤولیت می کردند.
تولیت حرم مطهر امام راحل یادآور شد :مرحوم
هاشمی نسبت به رفاه ،معیشت ،زندگی و در یک
کالم ملت ایران احساس دین و مسئولیت سنگین
داشتند.
یادگارامامتاکیدکرد:احساسمسؤولیتآیتالله

هاشمی نسبت به مردم و کشور از آنجایی نشأت می
گرفت که ایشان معتقد بودند اگر مسؤوالن در نظام
اسالمیعملکردخوبینداشتهباشند،بهدینلطمه
وارد می شود.
یادگار امام راحل اضافه کرد :مرحوم آیت الله
هاشمی به تأسی از مکتب امام خمینی(ره) معتقد
بودند؛ مسؤوالن جمهوری اسالمی باید به گونه
ای عمل کنند که مردم احساس نمایند جامعه به
سوی حکومت کریمه حضرت مهدی(عج) حرکت
میکند.
سید حسن خمینی با اشاره به اینکه امام
خمینی(ره)هموارهبهمسؤوالنتأکیدمیکردندکه
با مردم صادق باشند ،بیان داشت :مرحوم هاشمی
با کنار گذاشتن منیت و قبول مسؤولیت همواره با
مردم صادقانه برخورد می کرد.
وی ادامه داد :مرحوم هاشمی معتقد بودند با
ایمان به خدا ،راه ،هدف و تکیه بر مردم همانگونه
که امام خمینی (ره) انقالب را به پیروزی رساند می
توان کارهای بزرگی کرد ولی نباید اهداف فقط در
اندازه شعار و حرف باقی بماند.
سید حسن خمینی با بیان اینکه مرحوم آیت الله
هاشمی جزو مبارزان مسلمان قبل از انقالبی بود
که تا پای اعدام رفت ،گفت :ایشان اهل فرار نبود
و همیشه در روزهای سخت در کنار امام راحل،
انقالب و مردم بود.
یادگار امام راحل به نقش برجسته آیت الله
هاشمی در هشت سال جنگ تحمیلی به عنوان
جاشین کل قوا اشاره کرد و افزود :ایشان در جنگی
که کل جهان پشت سر صدام جنایتکار برعلیه
مردم مظلوم ایران ایستاده بودند همواره نقش یک
قهرمانراداشتند.
سید حسن خمینی یادآور شد :در جنگی که
انگلیس ،آمریکا ،شوروی ،کشورهای اقماری و در
یک کالم کل جهان بر علیه ملت ایران بودند مرحوم

هاشمی ضمن پیش برد جنگ اهل صلح و دوستی
بود.
وی با اشاره به نقش آیت الله هاشمی در عملیات
های خیبر ،بدر ،والفجر و سایر عملیات که ایشان
جانشین کل قوا بودند ،افزود :امام خمینی(ره)
هر زمان که آیت الله هاشمی به میادین جنگی
می رفتند یک رأس گوسفند برای سالمتی ایشان
قربانیمیکردند.
یادگار امام خمینی با بیان اینکه مرحوم هاشمی
خوب لمس کرده بود که بدون سختی به جایی نمی
توان رسید ،یادآور شد :ایشان دنیا را دار سختی و
امتحاناتسختمیدانستندوازهمینجهتبرای
رسیدن به هدف هرگز از زندان ،شکنجه ،فحش و
حتیمرگنترسیدند.
محسنهاشمی:
دکترین صلح و توسعه روش اصلی آیتالله
رفسنجانیبود
رییسشورایاسالمیشهرتهراننیزدراینمراسم
با بیان اینکه آیتالله هاشمی رفسنجانی اهمیت
زیادی به تامین و رفاه مردم در کنار توسعه ارزش
های انقالب میداد ،گفت :دکترین صلح و توسعه
روش اصلی ایشان بود.
محسن هاشمی رفسنجانی اظهار داشت :آیت
الله هاشمی رفسنجانی همیشه به دنبال توسعه
متوازن و پایدار کشور بود تا معیشت مردم به صورت
جدی حل شود.
وی اضافه کرد :آیت الله هاشمی رفسنجانی به
دنبال توسعه آبرومند ایران اسالمی به همراه حفظ
ارزش ها ،آرمان ها و اهداف انقالب بود ،ایشان
توسعه و بسط ارزش های انقالب و نظام اسالمی را
با کمترین فشار بر مردم دنبال می کرد.
هاشمی با اشاره به اینکه  ۲قطبی سازی جامعه
موجب از دست دادن سرمایه های اجتماعی می
شود ،تاکید کرد :نباید واژه هایی مانند جمهوریت
در مقابل اسالمیت ،توسعه در مقابل انقالبی گری،
عقالنیت در مقابل شجاعت ،شعار در مقابل شعور،
انقالبی گری در مقابل میانه روی قرار گیرد.
رییس شورای اسالمی شهر تهران یادآور شد:
اگر امروز نسل جوان کشور با ارزش های انقالب و
نظام دچار مشکل شده اند در نتیجه افراط و تفریط
است ،نباید آرمان های انقالب و اهداف آن طوری
جلو رود که معیشت و آینده مردم دچار آسیب شود.
این مسئول با بیان خاطره ای از زندان آیت الله
هاشمی در دوران طاغوت و سختی های آن ،گفت:
تمامی انقالبگران در دوران طاغوت برای پیروزی
انقالبدچارمشکالتزیادیشدندازهمینجهت
باید امروز از هر گونه افراط و تفریطی که موجب
تخریب انقالب می شود دوری کرد.
هاشمیبابیاناینکهانقالباسالمیجزواهداف
واالی حضرت امام خمینی (ره) بود و بنابراین باید
حفظ شود ،افزود :این انقالب به سادگی به دست
نیامده و نباید با افراطی گری دچار مشکلش کنیم
و از بین ببریم.

رییسدستگاهقضایی:

قوه قضاییه از مدیران شجاع و خطرپذیر حمایت میکند

رییس قوه قضاییه گفت :این قوه از مدیران شجاع ،کارآمد و خطرپذیر که با وجود
تحریمها و فشارها ،به دنبال تبدیل تهدید به فرصت ،خنثیکردن تحریمها و کاهش
مشکالتمعیشتیوآالمزندگیکروناییمردمهستند،حمایتمیکند.
آیتاللهسید«ابراهیمرییسی»روزپنجشنبهدرجلسهشورایاداریاستانکرمانشاه
در سرسرای شهدای دولت استانداری با تاکید بر اینکه باید نظارتپذیری در ساختار
نظام اداری وجود داشته باشد ،برخی مسووالن را نظارتگریز دانست و افزود :برای
نظارت وجود بیاعتمادی نیست بلکه افزایش بر تداوم اعتماد است.
وی از همه مدیران خواست که بر زیرمجموعه خود نظارت کنند و به نظارت درون
سازمانی و برون سازمانی میدان بدهند زیرا این موضوع سبب افزایش کارآمدی
و بهرهوری میشود .رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه نظارت هرگز به معنی
مشکلی نیست ،تصریح کرد :مجموعه نظارت با هدف کمک به مدیریت صورت
میگیرد و باعث خوب دیدن و جامع دیدن در مدیران میشود .رییسی در ادامه
با بیان اینکه دستگاه قضایی از مدیران شجاع کارآمد و خطرپذیر حمایت میکند،
گفت مدیرانی که با وجود تحریمها و فشارها به دنبال تبدیل تهدید به فرصت و
خنثی سازی تحریمها و نیز کاهش مشکالت معیشتی و آالم زندگی کرونا به مردم
هستند مورد حمایت دستگاه قضایی قرار دارند.
او تاکید کرد :گرهگشایی در حوزه مشکالت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در گرو
حرکت مدیران با شهامت و دارای روحیه جهادی و بسیجی است.
فشارحداکثریدشمنشکستهاست
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تهدیدها و تحریمهای دشمن اشاره کرد
و گفت :فشار حداکثری دشمن شکسته است و آمریکا و غرب در ایجاد آن به بن بست
رسیدهاند که این موضوع از سوی تحلیلگران غربی بیان میشود و دشمن هم باید آن
را دریافت کند .حجت االسالم رئیسی با اشاره به شرایط منطقه غرب آسیا افزود :ما
خواستیم و توانستیم اما دشمن خواست و نتوانست این را سردار سلیمانی در عمل
اثبات کرد .وی گفت :با وجود همه توطئههای نیروهای دست ساز آمریکا و انگلیس ما
میتوانیم در منطقه حرف اول را بزنیم و امنیت آن را تامین کنیم.
وحدت از لوازم مهم توسعه یافتگی است
حجت االسالم رئیس دستگاه قضایی گریزی هم به مختصات مدیریت در نظام

اسالمی زد و اظهار کرد در نظام اسالمی مدیران قبل از هر چیز و هر نهادی باید خود را
درمحضرخداوندبدانندکهاینموضوعرمزسالمتوخدمتگزاریاست.اوتاکیدکرد:
خودکنترلی کارآمدترین نظام کنترلی و میتواند هر کسی را در خلوت و جلوت از آسیب
حفظ کند بنابراین الزم است بر معنویت و اخالق در کنار کارآمدی تاکید ویژه صورت
گیرد که در این صورت شاهد کاهش فساد و آسیب خواهیم بود.
حاج قاسم نماد ما میتوانیم
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن گرامی داشت یاد
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی گفت :این شهید بزرگوار نماد بازر ما می توانیم در
عرصه های ملی و بین المللی بود.
رییسی افزود :او نشان داد که ما می توانیم با وجود تمام تالش های دشمن امنیت
منطقه را تضمین کنیم؛ جوانان ما باید از این مردم بزرگ بیاموزند که می شود بسیاری
از گره ها را بازگشایی کرد.
او با بیان اینکه فشار حداکثری بر ملت ایران کارساز نیست ،گفت :امروز سیاست
فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران شکست خورده است.
مستند بودن احکام ،خط قرمز ماست
رییس قوه قضاییه همچنین در جلسه دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان
کرمانشاه خط قرمز همکاران قضایی خود در سراسر کشور را مستند بودن احکام
صادره دانست و اظهار داشت :باید مستند حرف زد و مستند حکم داد و ما در قوه
قضاییه با دلیل سر و کار داریم که در این زمینه شنیدن سخنان طرفین دعوا و بررسی
اسناد ارائه شده بسیار مهم است.
رییسی ،ادب ،مردم داری ،رازداری ،سالمت و خدمتگزاری را تضمین کننده عدالت
در دستگاه قضایی عنوان کرد و از همکاران خود خواست با دلی پر امید کار کنند.
گسترش فرهنگ صلح و سازش منجر به آرامش جامعه میشود
رییس قوه قضاییه همچنین در دیدار با نهادها و تشکل های مردمی فعال در حوزه
صلح و سازش در استانداری کرمانشاه گفت :هرچقدر فرهنگ صلح و سازش و رضایت
شاکی خصوصی توسط سازمانهای مردم نهاد ،ریش سفیدان ،اطرافیان و افراد
فرهیخته جامعه گسترش پیدا کند ،منجر به کاهش پروندههای ورودی به دادگستری
خواهد شد و این موضوع موجب رضایت خداوند ،ائمه و آرامش جامعه میشود.

معاون اول رییس جمهوری:

اقتصادمقاومتیسرمایهکشوربرایعبورازبحرانهاست

معاون اول رییس جمهوری گفت :سیاستهای
اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین امکانات و ابزاری
بوده که در اختیار این دولت از ماههای اول شروع
بکار قرار گرفت و یک سرمایه بزرگ برای عبور کشور
از بحرانهای به وجود آمده است.
اسحاقجهانگیریروزپنجشنبهدرنشستاقتصاد
مقاومتی که در زابلبرگزارشد اظهارداشت:بهعنوان
کسی که در اقتصاد مقاومتی مسوولیت مستقیم
داشته یکی از خوبیهای این سیاستها این بود
که در باالترین سطح کشور ابالغ و اعالم شد به
این معنی که رهبر معظم انقالب این سیاستها را
به عنوان سیاستهای کلی که باید دستور العمل
همه دستگاهها ،قوای سه گانه و نهادهای عمومی و
حاکمیتیباشد،تعریفکردهاند.
وی خاطرنشان کرد :سیاستهای اقتصاد

مقاومتی تنها متوجه دولت نیست بقیه خیلی ساده
از کنار آن عبور میکنند و خود را پاسخگو نمیدانند
با اینکه در واقع باید پاسخگو باشند .معاون اول
رییس جمهوری گفت :هر کسی حتی بخش
خصوصی در ایران مکلف است که در چارچوب
سیاستهای اقتصاد مقاومتی عمل کند و به عنوان
یک سیاست باال دستی قوانین و مقررات جاری
کشور که تدوین و تصویب میشود نباید در تضاد
و معارضه با سیاستهای این اقتصاد باشد .وی
تصریح کرد :سیاستهای اقتصاد مقاومتی به این
دلیل است که در مقابل تکانههای خارجی اقتصاد
کشور بتواند روی پای خود ایستاده و به نوعی بتوانیم
اقتصاد را بازسازی و در مقابل این تکانهها اقتصاد
کشوربهیکبارهبههمنریزد.جهانگیریاظهارداشت:
واقعیتی که وجود دارد این است که اقتصاد دنیا به

هم پیوسته بوده و آن را نمیتوان چیز مجزایی در
نظر گرفت که یک دیوار دور خود کشید و به دنیا
کاری نداشت .وی بیان کرد :باید اقتصاد به گونهای
طراحی شود که این تکانههای بیرونی به آن آسیب
نزند ۲ ،گونه تکانه جدی در کشورمان همواره با آن
روبه رو هستیم که نخست به دلیل اینکه اقتصادمان
به نفت متصل بوده تکانههایی وجود دارد که معموال
در شرایط کاهش قیمت نفت پیشبینی میشود و
این مهم خیلی اتفاق بزرگی بوده و میتواند یک دفعه
منابع درآمدی و ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده و
کشور مان را اذیت کند .معاون اول رییس جمهوری
خاطرنشان کرد :ما باید اقتصادمان را به نقطهای
میرساندیم که نفت نتواند روی اقتصاد کشور تاثیر
بگذاردازاینتکانهمهمترتکانههاییبودهکهتوی۱۰
تا  ۲۰سال اخیر کشور خیلی جدی با آن روبه رو شد.

محمدرضاعارف:

کشور بیش از هر زمانی به مشی
آیتاللههاشمینیازمنداست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که نظام و کشور در شرایط
کنونی بیش از هر زمانی به مشی عقالیی مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی
نیازمنداست.
«محمدرضا عارف» در یادداشتی به مناسبت چهارمین سالگرد ارتحال آیتالله
هاشمی رفسنجانی در اینستاگرام خود نوشت :چهار سال از فقدان لنگرگاه
میانهروی و اعتدال در جمهوری اسالمی ایران ،حضرت آیتالله هاشمی
رفسنجانی(رضواناللهتعالیعلیه)میگذرد.
وی با بیان اینکه آیتالله هاشمی رفسنجانی که از دوران آغاز نهضت اسالمی
دارای جایگاه ویژهای بودند و با درایت و هوشمندی همهجانبه نگرانهای که
داشتند ،منشاء تصمیمات بزرگ برای عبور نظام و کشور از بحرانها بودند،
اظهار داشت :درایت ،صبوری و شکوری ،هاشمی را در برهههای حساس ،به
عنوان چهرهای راهگشا در خدمت به ُملک و ملت هدایت میکرد .سیاستمداری
توسعهگرا که خود را فراجناحی تعریف میکرد و در مواجهه با رخدادهای
پیرامونی ،معطوف به واقعیات و ممکنات ،سیاستورزی میکرد و میکوشید از
کمترین فرصت ،بیشترین بهره را به نفع کشور و ملت رقم زند.
نظام برآمده از
تثبیت
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه هاشمی در
ِ
نهضت ،در مدیریت جنگ ،در پروژهی خاتم ه جنگ ،در سازندگی و توسعه،
نقشی بیبدیل داشت ،تصریح کرد :اینجانب که در دوران ریاست جمهوری
ایشان،مفتخربهریاستدانشگاهتهران،بهعنوانکانونعلمی-سیاسیدرکشور
بودم ،و بعدها در دوران وزارت و معاون اولی دولت اصالحات و مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مراوداتی زیاد با آن فقید سعید داشتم ،میتوانم با قاطعیت بگویم
که توسعه ،امنیت و اعتالی ایران اسالمی با بهرهگیری از تجارب جهانی و البته
سازگار با فرهنگ ایرانی  -اسالمی در صدر برنامههای ایشان بود.
عارف ادامه داد :سال  ،۹۲دغدغههای مشترکی ،من و ایشان را به صحنه
انتخابات آورد .وقتی امکان ادام ه حضور ایشان میسر نگردید ،بزرگوارانه میدان
را ترک کردند .همان دغدغههای مشترک بود که من نیز با مشورت با بزرگان و
در پاسخ به ندای وحدتخواهی جامعه بهبودخواه ،صحنه را برای اجماع فراهم
آوردم .وی با بیان اینکه به نظرم نظام و کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمانی به
مشی عقالیی هاشمی نیازمند است ،خاطرنشان کرد :هاشمی مصلحت نظام را
مصلحت کشور و ملت تعریف میکرد و این خود بزرگترین باطلالسحر نقشههای
دشمنان برای ایجاد شکاف بین ملت و حاکمیت بود .برای حضور در مراسم
بزرگداشت این چهره صبور و مدبر آماده میشدم که به دلیل کسالتی مختصر
توفیق حضور نیافتم .این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :بار دیگر
یاد و خاطر ه آن عزیز را گرامی داشته و بازخوانی مشی توسعهگرایانه و اخالقی
ایشان را به عنوان مسیری برای عبور از بحرانها و مخاطرات به دوستداران توسعه
و اعتالی ایران اسالمی یادآور میشوم.
محمدباقرقالیباف:

اصالح ساختار بودجه اولویت مجلس
یازدهماست

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :در مجلس یازدهم مصمم هستیم
اصالحات را از ساختار بودجه آغاز کنیم تا درآمدها پایدار شود.
محمدباقرقالیبافروزپنجشنبهدرجلسهنهاییپیگیریونظارتمیدانیخود
در سفر  ۲روزه به استان چهارمحال و بختیاری افزود :اعتقاد ما بر این است که با
اصالح ساختار بودجه ،بسیاری از مشکالت کنونی کشور به ویژه کسری بودجه و
چالش دیوانساالری که طی یکصد سال اخیر مشکالتی را برای کشور ایجاد کرده
است ،برطرف میشود.
وی ادامه داد :در بسیاری از مناطق کشور از جمله استان چهارمحال و بختیاری
ُ
اجرای طرحهای مهم از جمله راهسازی و حوزه سالمت با کندی پیش میرود
که این موضوع به ساختار بودجه بازمیگردد از اینرو مصمم هستیم تا در این
حوزه تحوالتی ایجاد کنیم .قالیباف تصریح کرد :اصالح ساختار بودجه در
سیاستهای کالن کشور هم وجود دارد و مقام معظم رهبری در سال ۹۷خطاب
به دولتمردان بر این موضوع تاکید داشتند ،اما طی این سالها اتفاقی در این
خصوصشکلنگرفت.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اما مجلس وظیفه دارد تا ساختار
بودجه را اصالح کند تا بر اساس آن درآمدها را پایدار و واقعی کنیم و در هزینهها
دقت بیشتری شود .قالیباف تصریح کرد :به صراحت به مردم میگویم که در
هزینه درآمدهای ارزی دقت الزم صورت نگرفته است و در حالی که باید ۹میلیارد
دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی برای تامین کاالهای اساسی هزینه میشد اما آیا این پول
هزینه شده است؟ مردم خود قضاوت کنند که آیا در کاالهای اساسی ارزانی
مشاهدهمیکنندیاشاهدگرانیهایلجامگسیختههستند.
وی در ادامه یکی از تاثیرات اصالح ساختار بودجه را حذف دالالن در بازار کشور
عنوان کرد و گفت :امروز بیشترین سود را دالالن میبرند به طوری که برای مثال،
فاصله اختالف قیمت خودرو در کارخانه و بازار گیر دالل میآید که این موضوع
ریشه در ساختار بودجه و سیاستهای پولی کشور دارد.
قالیباف،تامینمعیشت،محرومیتزدایی،حفظسالمتورونقتولیدواشتغال
را رویکرد اصلی مجلس در بودجه  ۱۴۰۰عنوان کرد و اظهار داشت :در همین
راستا انضباط در بودجه به طور جدی پیگیری میشود.
آذرمنصوری:

گفتمان اصالحات روزآمد شود

قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت گفت :اصالحطلبان ناگزیرند فهمی نوین
و رو به آینده از آرمانهای بلند انقالب اسالمی ارائه کنند و گفتمان اصالحات
باید روزآمد شود.
آذر منصوری قائم در ششمین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران
اسالمی گفت :صاحبنظران و فعاالن حوزه سیاست ،اقتصاد و جامعه شناسان
نگران شکافها و گسستهای سیاسی ،کم شدن نقش و سهم مردم در
حکمروایی و تهدیدهای بینالمللی ،روندهای تضعیف همبستگی اجتماعی،
تنزل سرمایه اجتماعی ،دشواری معیشت مردم به ویژه طبقات و گروههای
اجتماعی نابرخوردار ،کاهش قدرت تولید ثروت و رفاه ملی ،رشد فقر و نابرابری،
حاشیهنشینی ،بیکاری ،بیثباتی شغلی ،فساد فراگیر و بروز ابعاد مختلف تحریم
ظالمانهبرزندگیعمومشهروندانواقتصادملیهستند.
قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت خطاب به اصالح طلبان گفت :اصالح
طلبان ناگزیرند فهمی نوین و رو به آینده از آرمانهای بلند انقالب اسالمی ارائه
کنند و توقف و سکون در گفتمان گذشته سرنوشتی جز عبور ملت از آن نخواهد
داشت.
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد :به همین دلیل به همه کنشگران
اصالح طلب و اول از همه به خویشتن یادآور میشوم بی اینکه دچار تعصب و
جزم و جمود و خودشیفتگی شویم باید فهم ودرکمان را نسبت به «گفتمان
اصالحات»روزآمدکنیم.
منصوریتاکیدکرد:مااصالحطلباناگربخواهیمهمچنانمورداعتمادووثوق
ملت باشیم و پرچم تحول خواهی را به نیابت از اکثریت ملت در دست داشته
باشیم ناگزیریم که صادقانه و صریح ،مسیر طی شده را بی پرده و در معرض و
دید ملت به تازیانه نقد بسپاریم و نسبت به خطاها و تقصیرات ،مسئولیت پذیرانه
پاسخگو باشیم .بپذیریم که تشخیصهای نادرست ،عملکردهای نابهنگام،
تندرویها و کندرویها ،فاصله افتادن میان ما و پایگاه اجتماعی اصالح طلبان
را سبب شده است.
قائم مقام حزب اتحاد ملی خاطرنشان کرد :بپذیریم که ملت اصالح طلب به
دنبال سیاستمداران اصالحگر میگردند .کسانی که بتوانند در عرصه عمل
مطالبات ملت را به منصه ظهور و اثر برسانند .صرف واگویه کردن مطالبات ملت و
حتی کانونی کردن آن اگر چه الزم است اما کافی نیست.
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ادویهایزمستانه!

 ۸ماده غذایی را هیچگاه در یخچال و
فریزرقرارندهید!

مروری بر خواص دارچین

دارچین در طب سنتی ایران جایگاه ویژهای دارد؛ اما بسیاری از خواص آن
مانندکنترلدیابت،محافظتازسالمتقلب،خواصضدباکتریاییو...در
طب جدید و مطالعات آزمایشگاهی هم ثابت شدهاند.
از مدتها قبل دارچین از پوست درخت دارچین به عنوان ادویه و داروی
سنتی استفاده میشده است .به عنوان یک مکمل ،آن را در کپسولها،
چایها و عصارهها نیز پیدا خواهید کرد .تحقیقات زیادی در مورد خواص
دارچین برای سالمتی انجام شده است اما هنوز هم جای کار دارد تا پزشکان
را مجاب کند آن را برای استفاده از درمان بسیاری از مشکالت تجویز کنند.
در ادامه با برخی از تحقیقات انجام شده در مورد خواص دارچین آشنا
میشویم .با ما همراه باشید.
کاهش قند خون باال
چندین مطالعه بر روی افراد بزرگسال و حیوانات مبتال به دیابت نشان داده
استکهدارچینمیتواندبهکاهشقندخونکمککند،گرچهبرخیدیگر
نتایج مشابهی را نشان ندادهاند .دانشمندان هنوز نمیدانند که دارچین
ً
چگونه کار میکند .همچنین مشخص نیست که دقیقا چه مقدار دارچین و
چه مدت باید استفاده شود تا تأثیرات شگرف آن بر قند خون مشاهده شود.
بنابراینبهتحقیقاتبیشتریدراینزمینهنیازاست.
تقویتمتابولیسم
بر اساس یک مطالعهی آزمایشگاهی ،یک روغن اساسی موجود در
دارچین به نام سینامالدهید میتواند سلولهای چربی شما را هدف قرار
داده و باعث سوزاندن انرژی بیشتر آنها شود .این یک خبر مهیج برای هر
کسی است که سعی در کاهش وزن دارد ،اما تحقیقات هنوز در مراحل اولیه
است و باید با آزمایشات بیشتر به نتایج قطعیتری رسید.
پوستیعالی
ماسک صورت دارچین و عسل یک روش عالی است که ادعا میکند با
جوشها و قرمزی مقابله میکند .برای تأیید این مورد تحقیقات کمی انجام
شده است .در واقع فقط یک مطالعه کوچک است که نشان داد دارچین به
طور خاص میتواند با انواع باکتریهای شناخته شده در ایجاد آکنه مقابله
کند .یک مطالعه کوچک دیگر آزمایشگاهی نشان داد که دارچین میتواند
به تولید کالژن ،که باعث جوانتر نشان دادن پوست شما میشود ،کمک
کند.
کمک به درمان سرطان
در مطالعات استفاده شده از حیوانات یا سلولهای رشد یافته در
آزمایشگاهها ،دارچین نوید توانایی کاهش رشد سرطان و حتی از بین بردن
سلولهای تومور را داده است .ما به مطالعات مداوم در مورد انسان نیاز داریم
تا بدانیم دارچین چه نقشی در بهبود یا پیشگیری از سرطان میتواند داشته

باشد.
تنظیمفشارخون
چندین مطالعه نشان میدهد که خوردن هر روز دارچین به مدت  3ماه
میتواندفشارخونسیستولیک(عددباالییفشارخون)راتا 5درجهکاهش
ً
دهد .برای بررسی مواردی مانند اینکه آیا واقعا دارچین در این مورد مؤثر
است ،مقداری که باید مصرف شود تا بهترین نتیجه را دریافت کنید و مدت
زمان تأثیر آن ،مطالعات بزرگتری الزم است .و از آنجا که این افراد کسانی
بودند که به پیشدیابت و دیابت نوع  2مبتال بودند ،ما نمیدانیم که در
صورت عدم وجود مشکل قند خون ،دارچین نیز همین تأثیر را دارد یا خیر.
محافظتازمغز
در یک مطالعه در محیط آزمایشگاهی نشان داده شد که دارچین جلوی
تجمع پروتئینی در مغز که مشخصه اصلی بیماری آلزایمر است را میگیرد.
در مطالعهای دیگر ،موشهایی که دارچین دریافت کرده بودند در یک
پیچوخم آبی که برای آزمایش حافظه آنها طراحی شده بود بهتر عمل

عالئم  ۴بیماری ،اولین بار در دهان ظاهر می شود!

تصور خیلی از ما این است که دندان پزشکان با معاینه دندان ها فقط متوجه بیماری های لثه و دهان می شوند.
واقعیت این است که با معاینه وضعیت دهان و دندان ها می توان به بسیاری از مشکالت سالمت عمومی پی برد.
 ۴بیماری شایعی که با معاینه وضعیت دهان ،دندان پزشک پی به آنها می برد ،از این قرار است:
دیابت :پوسیدگی دندان ها می تواند از این مشکل حکایت کند که بدن شما در پردازش گلوکز مشکل دارد.
وقتی این اتفاق می افتد ،قند در بزاق ایجاد شده و منجر به تحریک رشد باکتری های حفره زا در دهان می شود.
شل بودن ،عقب نشینی ،خشکی و خون ریزی لثه ها همه عالیم شایع بیماری دیابت است .بیماران دیابتی که
کنترل قند خون موثرتری دارند ،کمتر به بیماری های دهان و دندان مبتال می شوند.
ریفالکس معده :ریفالکس معده به مری و در نتیجه سوزش سر دل در هر کسی ممکن است بروز کند .اما تجربه
این عارضه برای دو بار در هفته و به مدت طوالنی می تواند روی مینای دندان اثر منفی بگذارد .اسید معده باpH
پایین از معده به دهان می آید و می تواند مینای دندان رو از بین ببرد .مصرف آنتی اسیدها ،تغییرات در شیوه
زندگی ،اجتناب از غذاهای خاص و مصرف وعده های غذایی کوچکتر برای رفع اسید معده و سالمت دهان و
دندان توصیه می شود.
سرطان دهان :در کشور آمریکا ،سرطان دهان ،در رده ششم از شایع ترین سرطان ها قرار دارد و هر سال ۳۰
هزار مورد جدید گزارش می شود .مراجعه منظم به دندان پزشک می تواند به تشخیص این سرطان در مراحل
اولیه کمک کند .سرطان دهان به شکل زخم های سفید و قرمز اغلب روی زبان ،کف دهان ،و بافت های نرم کام
در پشت زبان ظاهر می شود .این زخم ها اغلب بدون درد است و بیمار به سختی متوجه آنها می شود.
بیماری های روده ۲۰ :درصد از بیمارانی که دچار اختالل التهاب روده هستند دچار زخم دهانی می شوند .به
گفته دندان پزشکان ،برخی از افرادی که به دندانپزشک مراجعه می کنند لب های متورم و زخم هایی به اندازه
سکه در داخل لبشان دیده می شود که توده سفید با هاله قرمز در اطراف آن تظاهر می کند .در صورت مشکوک
بودن به بیماری کرون ،از لثه ها عکس گرفته می شود تا از نبود بیماری لثه اطمینان حاصل گردد.

میکردند .البته ،ما باید ببینیم که آیا این یافتهها وقتی روی انسانها هم
آزمایش میشوند ،همین قدر مؤثرند یا خیر.
کاهشالتهاب
ً
در یک مطالعه آزمایشگاهی که اخیرا انجام شده است مشخص شد از بین
 115ماده غذایی که مورد بررسی قرار داده بودند ،دارچین ضدالتهابترین
آنها بود .از آنجا که بیماریهای التهابی مانند آرتریت روماتوئید با افزایش
سنشیوعبیشتریمییابد،تحقیقاتبیشترمیتواندازاستفادهازدارچین
به عنوان یک داروی طبیعی برای سالمندان جهت کمک به این نوع
بیماریها،پشتیبانیکند.
کاهشکلسترول
در یک مطالعهی کوچک مشخص شد وقتی  60بزرگسال هر روز حدود
یکچهارم قاشق چایخوری دارچین را به مدت  40روز مصرف کردند،
کلسترول بد ( )LDLآنها کاهش یافت .تحقیق دیگری نشان داد مقادیر
مشابهی دارچین ،که روزانه تا  18هفته خورده میشود ،میتواند باعث
کاهش  LDLو کلسترول کل شود در حالی که کلسترول خوب ()HDL
را افزایش میدهد .البته هنوز زود است که بخواهیم از دارچین به عنوان
درمانیبرایکلسترولباالاستفادهکنیم.
ضدباکتری
دارچین میتواند با انواع بسیاری از باکتریهایی که باعث بیماری افراد
میشوند ،مبارزه کند؛ از جمله سالمونال E.coli ،و استاف .در واقع شاید
بتوان از آن به عنوان ماده نگهدارنده طبیعی در غذاها و مواد آرایشی
استفاده کرد .عالوه بر این به لطف اثرات ضدمیکروبی دارچین ،این ادویه
میتواندبرایسالمتدهانودندانشمانیزمفیدباشد.مروریبرتحقیقات
انجام شده روی دارچین در مجله  Nutrientsنشان میدهد که این ادویه
میتواند به جلوگیری از پوسیدگی دندان و رفع بوی بد دهان کمک کند.
ضد قارچ
به نظر میرسد دارچین قدرت از بین بردن قارچ کاندیدا آلبیکانس
که بیشتر باعث عفونتهای مخمری واژن میشود را داراست یا بهتر
است بگوییم حداقل در محیط آزمایشگاه این کار را میکند .البته هنوز
مشخص نیست که چگونه میتوان از دارچین برای مقابله یا درمان این
عفونت استفاده کرد.
تنظیم چرخه قاعدگی در افراد مبتال بهPCOS
در یک مطالعه کوچک مشخص شد خانمهای مبتال به سندرم تخمدان
پلی کیستیک که به مدت  6ماه ،هر روز دوز  1.5گرمی (حدود یکدوم
ً
قاشق چایخوری) دارچین مصرف میکردند ،قاعدگیشان کامال منظم
شده بود؛ اما مقاومت به انسولین و سطح آندروژن آنها تغییری نکرد.

میوههایی که مانع از چاقی میشوند

خیلی از ما هنوز نمی دانیم مصرف برخی میوه های خاص ،باعث پیشگیری از چاقی و اضافه وزن می شود.
مطالعات نشان داده اند که ماده خاصی به نام آنتوسیانین موجود در برخی میوه ها که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد ،ممکن است
به پیشگیری از اضافه وزن کمک کند .در اینجا خاص ترین میوه هایی که مصرف آنها به طور روزانه ،منجر به پیشگیری از چاقی می
شود ،بیشتر معرفی شده اند:
فلفل :تعجب نکنید چون فلفل ها هم جزو میوه ها هستند و البته جزو سالم ترین آنها که می توانند نقش مهمی هم در کاهش وزن
داشته باشند .ترکیبی به نام کپسایسین موجود در فلفل منجر به تبدیل چربی های سفید به چربی های قهوه ای انرژی سوز در بدن
می شود.
زغال اخته :سرشار از آنتوسیانین ها و پلیمرهای فالونوئید است .به طوری که یک چهارم فنجان از این میوه ۱۰ ،میلی گرم
آنتوسیانین به بدن می رساند .هنوز مشخص نیست چرا چرا فالونوئیدها باعث کاهش وزن می شود اما به گفته محققان ثابت شده
مصرف روزانه این میوه ،شما را دچار احساس سیری کرده و از پرخوری جلوگیری می کند.
گالبی :این میوه نیز دوز سالمی از پلیمرهای فالونوئید را دارد و فیبر باالی موجود در آن منجر به احساس سیری طوالنی مدت می
شود .درست مانند سیب ،گالبی را نیز باید با پوست بخورید تا از بیشترین منافع سالمت آن سود ببرید.
سیب ها :سیب سرشار از فالونوئیدها و غنی از فیبر است .مصرف روزانه سیب برای کاهش وزن اهمیت زیادی دارد .برای بهره
بردن از مزایای سالمتی سیب ،آن را با پوست بخورید چون بیشترین میزان آنتی اکسیدان و فیبر این میوه در پوستش گنجانده شده
است .مصرف سیب منجر به بهبود کنترل قند خون می شود و در نتیجه شما کمتر هوس مصرف غذاهایی را می کنید که خاصیت
چندانیندارند.
توت فرنگی :همتای زغال اخته است و به حفظ وزن سالم کمک می کند .توت فرنگی نیز سرشار از آنتوسیانین بوده و مصرف یک
فنجان از آن در روز به همراه ماست کم چرب یا بلغور جو ،پیشنهاد می شود .وقتی صحبت از مصرف زیاد میوه می شود ،نگرانی از
اضافه وزن ناشی از فروکتوز موجود در آنها وجود دارد اما میوه هایی مانند سیب سبز ،گالبی ،انواع توت مانند تمشک ،توت فرنگی و
بلوبری به بهترین میوه ها برای کاهش وزن هستند ضمن این که قند کمتری نسبت به سایر میوه ها دارند.

تقریبا تمام مواد غذایی باید در یخچال
ذخیره شوند هرچند در این مورد برخی
استثناهانیزوجوددارند.
کارشناسانتغذیهتاکیدمیکنندکه۸
ماده غذایی را باید کامال به دور از محیط
یخچال و فریزر نگه داشت:
پیاز :پوست پیاز نیاز به قرار گیری در
معرض هوا برای عمر مفید و مطلوب
دارد .پیاز را باید به دور از کیسه های
پالستیکی حفظ کرد .البته غالت
حاوی پیاز نیاز به نگهداری در ظرفهای

درپوشیده و در یخچال دارند.
کدو حلوایی :نیاز به تهویه خشک ،تاریک و سرد و البته به دور از محیط یخچال
دارد.
خربزه و هندوانه :این دو میوه اگر در محیط یخچال نگه داری شوندف آنتی
اکسیدان هایشان مانند لیکوپن و بتاکاروتن را از دست می دهند .البته اگر این میوه
ها بریده شده باشند ،نیاز به نگهداری در یخچال دارند.
سیر :سیر را هرگز نباید در یخچال نگهداری کرد چون شروع به جوانه زدن می کند
و فاسد می شود .سیر را در محیط خشک و تاریک نگه دارید.
سیب زمینی :این خوراکی را نیز باید در فضای خشک ،تاریک و خنک و البته
به دور از کیسه های پالستیکی نگه داشت .سیب زمینی را می توان در یک جعبه
مقوایی برای یک دوره نامحدود ذخیره کرد.
ریحان :بهترین شکل نگهداری آن در آشپزخانه و داخل یک لیوان آب است.
عسل :عسل را باید در ظروفی که در آنها کامال بسته می شود حفظ کرد و آنهم در
یک دمای خشک .نگهداری عسل در یخچال باعث ایجاد شکر روی آن می شود.
قهوه :دانه های قهوه نیاز به نگهداری در یک هوای خشک ،خنک و تاریک دارند
تا عطر و طعمشان را حفظ کنند.

بعد از وعدههای غذایی دوباره گرسنه
میشوید؟ این دالیل را مرور کنید
گرسنگی ناشی از انواع مختلف تعامالت پیچیده بین دستگاه گوارش شما،
هورمون ها و سیستم عصبی است.
متاسفانه بسیاری از عوامل می توانند این تعامل را مختل کنند و باعث شوند شما
به محض اتمام یک وعده غذایی ،مجددا احساس گرسنگی بیش از حد کنید:
انتخابوعدههایغذاییخیلیکوچک:بنابهعقیدهمحققاندانشگاهکمبریج،
کسانی که به طور معمول ۳۰۰کالری یا کمتر را در وعده صبحانه دریافت می کنند،
وزنشان بسیار بیشتر از کسانی است که این میزان کالری دریافتی در آنها بیش از
 ۵۰۰کالری است .اعتقاد بر این است که خوردن یک وعده صبحانه مفصل ،باعث
تنظیم قند خون شما در طول روز می شود و کمتر احساس گرسنگی می کنید.
به عقیده محققان ،شما باید درصد بیشتری از کالری روزانه خود را از طریق وعده
صبحانه دریافت کنید .تشنه ماندن :بسیاری از مواقع ،احساس گرسنگی واقعی
نیست بلکه هشداری است که به شما می گوید باید آب بنوشید .بنابراین دفعه بعد
که احساس کردید نیاز به دریافت وعده های غذایی دارید ،یک لیوان آب بنوشید.
سپسچنددقیقهصبرکنیدتاببینیدواقعاگرسنههستیدیانه.
غذاهای کنسروی خورده اید :بیسفنول شیمیایی به نامBPAمعموال در غذاهای
کنسرو شده وجود دارد و عامل مهم ابتال به چاقی و سایر مشکالت سالمتی است.
به عقیده محققان دانشگاه هاروارد ،این ماده شیمیایی منجر به تولید بیش از حد
هورمون لپتین می شود که اشتیاق به مصرف غذا را باال می برد.
خیلی سریع غذا می خورید :معموال  ۲۰دقیقه طول می کشد تا معده شما
سیگنال های سیری را به مغز ارسال کند .بنابراین اگر سریع غذا بخورید ،خطر
ابتال به گرسنگی مجدد بعد از مصرف غذا وجود دارد .حداقل ۲۰تا ۳۰دقیقه برای
غذا خوردن وقت بگذارید .تحقیقات نشان داده که آرام غذا خوردن باعث الغری و
تناسب اندام نیز می شود .فیبر نمی خورید :سرعت هضم غذا روی احساس شما
تاثیر می گذارد .فیبر در مقایسه با کربوهیدرات ها و قندهای ساده به مدت طوالنی
تری در شکم باقی می ماند و باعث احساس سیری طوالنی مدت می شود .بنابراین
توصیه می شود همراه با غذاهای پرچرب ،سبزیجات ،دانه های کامل وحبوبات را
نیز مصرف کنید تا احساس گرسنگی زودهنگام در شما کاهش یابد.
دچار برخی مسائل پزشکی هستید :برخی شرایط پزشکی وجود دارد که باعث
گرسنگی غیر عادی می شود مانند دیابت ،بارداری ،مسائل مربوط به روده و
حتی برخی داروها .در صورت احساس گرسنگی زودهنگام بعد از غذا ،نسبت به
تشخیص هر کدام از این موارد ،با پزشک تان در تماس باشید.

آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوم )

آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوم )

در نظر دارد  5قطعه زمین از زمین ها ی شهرداری ( - 1قطعه شماره  40به متراژ  195/14مترمربع-2
قطعه شماره  103به متراژ  212/5مترمربع  -3قطعه شماره  107به متراژ 200مترمربع  -4قطعه شماره
 164به متراژ  236/28متر مربع  - 5قطعه شماره  316به متراژ  152مترمربع معروف به زمین های
فرودگاه آدرس بلوار ولیعصر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  1399/10/29به
شهرداری جعفریه مراجعه نموده و پس از دو روز کاری مهلت دارند ( پایان وقت اداری چهارشنبه مورخه
ً
)1399/11/01تااسنادراتحویلشهردارینمایندضمنازمانبازگشائیدرشرایطمزایدهاعالممیگردد.
شرایط شركت در مزایده :
 -1ارائه سپرده شرکت در مزایده معادل  5درصد قیمت كارشناسی به صورت نقدی در وجه شهرداری
جعفریه.
 -2در صورتی كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شركت در مزایده
آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
–3چنانچه ظرف مدت  5روز پس از جلسه کمیسیون ،مبلغ توسط برنده واریز نشود سپرده ایشان ضبط و
نفر دوم بعنوان برنده اعالم میگردد.
 - 4قیمت پایه برمبنای نظریه كارشناس رسمی دادگستری میباشد.
 - 5شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار میباشد.
 - 6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .
 – 7شرایط فروش به صورت نقد می باشد .

در نظر دارد  4قطعه زمین از زمین ها ی شهرداری ( - 1قطعه شماره  101به متراژ  216مترمربع-2
قطعه شماره  87به متراژ  144مترمربع  -3قطعه شماره  88به متراژ 170/20مترمربع  -4قطعه
شماره  98به متراژ  200/90مترمربع واقع در خیابان یاس را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روزدوشنبه  1399/10/29به
شهرداری جعفریه مراجعه نموده و پس از دو روز کاری مهلت دارند ( پایان وقت اداری چهارشنبه
ً
مورخه  ) 1399/11/01تا اسناد را تحویل شهرداری نمایند ضمنا زمان بازگشائی در شرایط مزایده
اعالم می گردد .
شرایط شركت در مزایده :
 - 1ارائه سپرده در مزایده معادل  5درصد قیمت كارشناسی به صورت نقدی در وجه شهرداری
جعفریه.
 - 2در صورتی كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شركت در
مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 - 3قیمت پایه برمبنای نظریه كارشناس رسمی دادگستری میباشد.
 - 4شهرداری در رد یا قبول هر یك از ِپیشنهادات مختار میباشد.
 - 5سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .
 – 6شرایط فروش بصورت نقد می باشد.

شناسه آگهی 1074877:

شناسه آگهی1074876:

شهرداریجعفریه

روابطعمومیشهرداریجعفریه

شهرداری جعفریه

روابطعمومیشهرداریجعفریه
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اجتماعی

 شماره 5193ت و سوم 
شنبه -بیستم دیماه  -1399سال بیس 



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار در دیدار فرمانده انتظامی استان قم:
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم:

 ۱۸۷مدرسه طی هفت سال گذشته در قم
احداث شد

مدیرکل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه قم در سال  ۹۲از نظر فضای آموزشی و
تراکم دانش آموزی آخرین استان کشور بود گفت :به همت مدیران و خیران استان
طی هفت سال گذشته  ۱۸۷باب مدرسه احداث و مقاوم سازی شده است.
حمید رضا شیخ االسالم روز پنجشنبه در دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و
توسعه قم در تاالر کرامت استانداری اظهار داشت :در سال  ۹۲تعداد دانش آموزان
َ
َ
استان  ۲۰۲هزار تن بوده ولی در حال حاضر به  ۲۷۳هزار تن رسیده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون قم از نظر فضاهای آموزشی بیست و ششمین استان
کشور است یادآور شد :از نظر کاربری های آموزشی با چالش مواجه هستیم و باید در
زمینه تعیین کاربری های آموزشی شهر در بلوار غدیر ،بلوار انسجام و شهرک قدس
اقدام الزم صورت گیرد ،چراکه در شعاع پنج هزار متری یک مدرسه هم نداریم.
مدیرکل آموزش و پرورش قم در ادامه تصریح کرد :اولیای دانش آموزان به لحاظ
هزینه سرویس مدرسه و جا به جایی فرزندان خود فشار زیادی را متحمل می شوند.
شیخ االسالم با بیان اینکه معضل کمبود فضای آموزشی در شهرک پردیسان تا
حدودی حل شده است گفت :در هفت سال گذشته نزدیک به  ۷۰شیفت مدرسه
در این شهرک ایجاد شده ولی طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مقرر بود
 ۹قطعه زمین با کاربری آموزشی در اختیار آموزش و پرورش استان قرار بگیرد که
تاکنون این امر محقق نشده است .وی همچنین با اشاره به تصویب و تایید طرح
تنظیم مقررات مالی آموزش و پرورش توسط مجلس شورای اسالمی و شورای
نگهبان گفت :طبق این قانون به ازای ساخت هر  ۲۰۰واحد مسکونی یک مدرسه
نیز باید احداث شود سال های قبل هم این قانون را داشتیم اما  ۱۹۹واحد می
ساختند و دیگر مشمول این قانون نبودند .وی افزود :اگر این قانون بین  ۱۵۰تا
 ۲۰۰واحد مسکونی به اجرا گذشته شود دیگر کسی نمی تواند از ساخت مدرسه
فرارکند.
کاربریهایفرهنگیقمبایدتعیینتکلیفشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم نیز در این جلسه گفت :برخی از زمین های
موجود در قم دارای کاربری فرهنگی هستند ولی بالتکلیف باقی ماندند که باید
تکلیفآنمشخصشود.سیدموسیحسینیکاشانیافزود:باتوجهاینکهدولتاز
نظر مالی توانایی خرید و تملک این زمین ها را ندارد ما نمی توانیم این امر را محقق
کنیم و این موضوع کاهش سرانه فرهنگی استان را در پی دارد .وی بیان کرد :برای
تملک این واحدها باید یک ساز و کاری تعیین شود تا موسسه های فرهنگی بخش
خصوصی این زمین ها را به قیمت کارشناس فرهنگی از شهرداری خریداری کنند.
رییس اداره معادن سازمان صمت قم:

محدودههایمعدنی بلوکهشدهاستانقم
آزاد میشود

رییس اداره معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم گفت :در راستای تحقق
راهبرد جهش تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت معادن استان  ،محدودههای
معدنی بلوکه شده قم در روز بیست و سوم دیماه جاری ساعت  ۱۰صبح از طریق
سامانه کاداستر آزاد سازی میشود.
محمدتقی کاظم زاده بیان کرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت با صدور
بخشنامهای برای آزادسازی ظرفیت بالقوه معادن که شامل محدودههای معدنی
غیرفعالکهبایدیابهرهبردارانکنونیآنرافعالکنندویااینکهبهرهبردارجدیدبرای
محدوده تعیین شود  ،همچنین محدود ه اکتشافی که مجوز آن به دلیل عدم اجرای
تعهدهای الزم باطلشده است و باید دوباره وارد چرخه فعالیت شود ،امکان جدیدی
فراهم کرد .وی افزود :در همین رابطه حل مشکل برخی از محدودههای معدنی
که به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی با فعالیت آن غیرفعال است نیز در کنار
رفع مسائل طرحهای بزرگ معدنی که شرکتهای متولی آن اجرای طرح را پیگیری
نکردند  ،شامل موارد تاکید شده در بخشنامه وزارت صنعت  ،معدن و تجارت است.
وی ادامه داد :درهمین رابطه وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای استفاده
حداکثری از ظرفیت معادن و امکان فعالسازی مجدد محدودههای معدنی راکد،
طبق دستورالعملی امکان آزادسازی ظرفیتهای بدون استفاده و ورود متقاضیان
جدید به این عرصه را فراهم کرد.
کاظم زاده گفت :به همین منظور در استان قم نیز پایش کاداستر محدودههای
معدنی با نظارت کارشناسان انجام و  ۱۸۰محدوده شناسایی شد که با این کار
نزدیک به یکهزار و ۴۰۰کیلومتر مربع از محدوده معدنی استان که به دالیل ذکرشده
بلوکهشده بود و در سامانه کاداستر امکان ثبت معدن برای متقاضیان وجود نداشت،
شامل بخشنامه آزادسازی معادن میشود .وی بیان کرد :دراین راستا  ،در تاریخ
بیست و سوم دیماه جاری راس ساعت  ۱۰صبح این آزادسازی برای معادن استان
قم انجام میشود و متقاضیان میتوانند از طریق ورود به سامانه کاداستر معادن و
ثبتنام ،برای بهرهبرداری از محدوده معدنی موردنظر خود(درصورت آزاد بودن
محدوده و داشتن شرایط الزم از سوی متقاضی ) اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه اختصاص یکزمان مشخص برای حضور متقاضیان در
سامانه کاداستر برای رعایت عدالت و جلوگیری از سواستفاده احتمالی در خصوص
اطالعات محدودههای معدنی استان بوده است ،ادامه داد :راهنماییهای الزم
دراین خصوص در سامانه کاداستر برای متقاضیان موجود است و ایشان میتوانند
با استفاده از رایان ه و اینترنت باکیفیت مناسب که ظرفیت بارگذاری سریع اطالعات
را دارد ،بهصورت الکترونیکی نسبت به انتخاب محدوده موردنظر خود اقدام کنند.
رییس اداره معادن سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم گفت :در این آزادسازی،
محدودههای معدنی متنوع و متعددی وجود دارد که پیشازاین امکان بهرهبرداری
از آن برای متقاضیان وجود نداشت  ،اما اکنون با این آزادسازی ایشان میتوانند
برای فعالسازی آن اقدام نمایند .وی بیان کرد :یکی از مدارک مهم که براساس
قانون بهرهبرداری از معادن ،متقاضیان در زمان ثبتنام در سامانه کاداستر باید به
همراه داشته باشند  ،برگه صالحیت فنی و مالی است ،در همین رابطه نیاز است که
متقاضیانقبلاززمانتعیینشدهبامراجعهبهسازماننظاممهندسیمعدناستان
واقع در خیابان ۱۵خرداد ،نسبت به گرفتن این برگه صالحیت اقدام کنند.
معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم:

 ۶۷میلیارد ریال برای درمان مددجویان
کمیته امداد قم هزینه شد

معاونحمایتوسالمتخانوادهکمیتهامدادامامخمینی(ره)استانقمگفت:از
ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه ۶۷میلیارد ریال برای هزینه های بیمه ،درمان و سو
تغذیه مددجویان این استان پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام قم ،محمد ابراهیم نعیمی با اشاره
به اینکه درهمین مدت نزدیک به  ۲۲میلیارد ریال سرانه بیمه تامین اجتماعی
مددجویان پرداخت شده است ،اظهار داشت :بیش از ۳۰میلیارد ریال نیز به عنوان
بیمهمکملآنهاهزینهشدهاست.
وی با بیان اینکه دراین مدت چهار میلیارد نیز برای یکهزار و ۸۲بیمار صعب العالج
هزینه شده ،تصریح کرد :سه میلیارد و ۶۴۰میلیون ریال نیز به حساب ۹۳۸کودک
تحت حمایت مبتال به سو تغذیه واریز شد.
ویازارائههدیهنقدیبهخانوادههایتحتپوششکهاعضایآنهاقربانیبیماری
کرونا شدند خبر داد و خاطرنشان کرد :از ابتدای شیوع ویروس کرونا هفت میلیارد و
 ۲۰۰میلیون ریال به این خانوادهها اهدا شدهاست.
نعیمی با اشاره به اینکه تعدادی از مددجویان ،طی سالهای گذشته حق
بیمه تامین اجتماعی خود را با کمک این نهاد پرداخت می کردند گفت :اگر این
افراد بخواهند  ۱۰سال سابقه بیمه خود را تکمیل کنند و از مزایای یک سوم حق
بازنشستگی خود استفاده کنند ۵۰ ،میلیون ریال وام و  ۲۵میلیون ریال بالعوض
به آنها اعطا می شود .وی با بیان اینکه اکنون  ۱۰۱مددجوی تحت حمایت کمیته
امداد استان با دریافت یک سوم حداقل حقوق تامین اجتماعی بازنشسته شدند
گفت :این افراد در صورت عائله مندی میتوانند به جز کمک معیشت دریافتی به
صورت موردی نیز از خدمات این نهاد بهره مند شوند.

نباید از توطئههای دشمنان درترویج ناهنجاریها غفلت کرد

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت :دشمنان
درصدد هستند که شهر قم را از مرکز انقالبی،مذهبی
و سیاسی بودن تهی کنند بنابراین مسئوالن
دستگاههای مختلف بهخصوص رسانه ملی پیرامون
ترویج مفاهیم ارزشی و انقالبی بهویژه حجاب و عفاف
تالشبیشتریکنند.
آیتاللهمحمدجوادفاضللنکرانیدردیدارفرمانده
انتظامی استان قم با شاره به اینکه نباید اجازه داده
شود برخی واحدهای صنفی مروج بی بند و باری در
جامعه باشند،تصریح کرد :البته حضور افراد متدین
و انقالبی در صحنه نیز عرصه را بر افراد ناهنجار
تنگ میکند .وی با اشاره به اولویتهای اجتماعی و
فرهنگی شهر قم گفت:نباید از توطئههای دشمنان
برای ضربه زدن و ترویج ناهنجاریهای اخالقی و
اجتماعیدرشهرقمغفلتکردبنابراینمسئوالنباید
به این امر توجه ویژه داشته باشند .وی همچنین با
اشاره به نقش و جایگاه مهم نیروی انتظامی در کشور
بیان داشت :پلیس مایه اطمینان و آرامش مردم و یاس
و ناامیدی دشمنان است و هرچه حضور پلیس در
جامعه بیشتر باشد،مردم از احساس امنیت بیشتری

برخوردارخواهندشد.
فاضل لنکرانی افزود :ارائه خدمات انتظامی و
اجتماعی پلیس به آحاد مردم ،مقدس است و مردم نیز
قدردان زحمات پلیس هستند .پلیس ،مظهر اقتدار ،
مجری قانون و مایه اطمینان،آسایش و آرامش مردم
است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با قدردانی از
تالشها و مجاهدتهای نیروی انتظامی در تامین
امنیت کشور گفت :سالم مرا به سردار اشتری فرمانده
انقالبی و ارزشی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ابالغ کنید،ما قدردان زحمات عزیزان بوده و برای
موفقیتشاندعامیکنیم.
پلیسباعواملهنجارشکن،قاطعانهبرخورد
میکند
فرمانده انتظامی استان قم نیز در این دیدار بابیان
آمادگی پلیس استان در برخورد با هرگونه ناهنجاری
و بینظمی عمومی ادامه داد :نیروی انتظامی در
حوزه عملکرد نشان داده است که بههیچعنوان ایجاد
بینظمی و برهم زدن آرامش شهروندان را برنمیتابد و
قاطعانهباهرگونهعواملهنجارشکنبرخوردمیکند.

سردار سید محمود میرفیضی به برنامهریزی پلیس
درهوشمندسازیماموریتهادرحوزههایتخصصی
نیز اشاره کرد و گفت :هوشمندسازی ماموریت
ها از موضوعاتی است که پلیس در ارتقاء امنیت
اجتماعی و توسعه کیفی خدمات در دستور کار قرار
دارد و برنامهریزی جامعی در این خصوص صورت
گرفته است البته الکترونیکی کردن و هوشمندسازی
ارتباط پلیس با دستگاه قضائی نیز بهمنظور افزایش
سرعت در انجام امور و پیشگیری از اتالف وقت مردم
با جدیت دنبال میشود و تاکنون توفیقات خوبی نیز
حاصلشدهاست.
وی با اشاره به اینکه جلب رضایتمندی شهروندان
همواره یکی از اولویتها و راهبردهای پلیس است،
خاطرنشان کرد :تمام اقدامات پلیس باید در راستای
رضایت آحاد جامعه باشد چراکه ارتقاء دانش ،تعالی
رفتار کارکنان ،وظیفهشناسی ،احساس مسئولیت،
رأفت و مهربانی ،اقتدار و خدمترسانی مطلوب
ازجمله اقدامات مؤثر برای ارتقاء امنیت و جلب
رضایتمندی شهروندان است و پلیس قم با انجام
اقدامات و ارائه خدمات خرسندساز به دنبال کسب
حداکثری رضایتمندی شهروندان است .فرمانده
انتظامی استان در بخش دیگری از سخنان خود
گفت:ارائه خدمات مشاورهای پلیس،یکی از بهترین
راهکارهایی است که در پیشگیری از وقوع آسیبهای
اجتماعی و صلح و سازش در اختالف بین افراد ،بسیار
مؤثر و مفید میباشد و پلیس در این بخش نیز بسیار
موفق عمل کرده است و اقدامات مشاورهای ،موجب
کاهشبارانتظامیوقضائیوافزایشاحساسامنیت
در جامعه شده است.

رئیس مرکز بهداشت استان قم :

عادی انگاری موجب افزایش شیوع کرونا خواهد شد
رئیس مرکز بهداشت استان قم گفت :رعایت پروتکلهای بهداشتی در ادارات قم
کاهش چشمگیری داشته و این هشدار دهنده است.
سیامک محبی پیش از ظهرروزچهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری؛هماهنگی و
فرماندهی مدیریت پاسخ به بحران استان که در استانداری برگزار شد با ارائه گزارشی
از آخرین وضعیت ابتال به بیماری کرونا و همچنین رعایت پروتکلهای بهداشتی در
قم اظهار داشت :دستگاههای اجرایی وادارات میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
آنها بهویژه موازین بهداشت فردی کاهش چشمگیری داشته است ،از 95درصد به
 71درصد این پایبندیها کاهش داشته و این امر هشداردهنده است .
به گفته وی؛ اگر دوباره این عادی انگاریها بهویژه از سوی ادارات دولتی بازگردد با
افزایش بیماری در استان روبرو خواهیم شد آنهم درزمانی که شاهد اولین ابتال به
ویروس انگلیسی هستیم آنهم از نوع تهاجمی که کار را برای ما دشوارتر و مدیریت
را دوچندانتر خواهد کرد.
کاهش  9درصدی تست های مثبت در قم
رئیس مرکز بهداشت استان قم بیان کرد :در هفتههای گذشته آمار نمونههای
گرفتهشده که بیشتر در مراکز بهداشتی و سرپایی انجامشده است  9درصد
ٔ
درزمینه ابتال به بیماری هم قم در رتبه  27کشور قرار دارد آمار
کاهشیافته است
فویتی های کرونایی هم از میانگین کشوری پایینتر است ولی اگر نسبت به رعایت
پروتکل های بهداشتی بیوفا باشیم با وضعیت هشداردهنده خطرناکی روبرو
خواهیمشد.
محبی افزود :با شناسایی اولین مورد ابتالی به ویروس تهاجمی در کشور باید
بیشتر نگران بود در صورت رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی و اوجگیری
مجدد این بیماری ،شرایط نسبت به پیکهای گذشته بسیار سختتر خواهد بود.
این مسئول به اشاره به آمار روند بیماری در استان تصریح کرد :روند تجمعی و روزانه
ابتال در کل کشور کاهشی است ،آمار بیماران بستری ،فوتی و مبتالیان به کرونا در
کشور و استان طی هفته گذشته روند کاهشی داشته است ،از  17آذر تا  11دیماه
سال جاری ،قم ازنظر ابتالی کرونا در رتبه  27کشور و ازنظر آمار فوتیهای بیماران
کرونایینیزایناستانازمیانگینکشورپایینتراستکهقمجزواستانهایمطلوب
در این زمینه میباشد.
به گفته وی ،همچنین میزان فوتیهای کرونایی در این استان طی یک هفته
گذشته روند ثابتی داشته است که انتظار داریم این آمار نیز در هفته آینده کاهش

داشتهباشد.
رئیس مرکز بهداشت استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
رعایت شیوهنامههای بهداشتی در حرم مطهر و مسجد جمکران گفت :در حرم
مطهرومسجد جمکران رعایت پروتکلهای بهداشتی کاهش و با افزایش جمعیت
زائران روبرو است در حرم مطهر  65درصد و در مسجد مقدس جمکران  80درصد
نسبتبهشیوهنامههایبهداشتیپایبندیوجوددارد.
کاهشدستورالعملهایبهداشتیدرحرممطهرومسجدجمکران
به گفته معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم ؛روند کاهش
دستورالعملهای بهداشتی در حرم حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران
نسبت به هفتههای گذشته نگرانکننده است گفت :شبستانهای حرم حضرت
معصومه(س) طی روزهای گذشته حجم بسیار زیادی از زائران را پذیرش کرده و
برخالف دستورالعملها اقدام برخی از بخشهای حرم مطهر بدون کسب مجوز
بازگشاییشده است .محبی اظهار داشت :ازنظر رعایت پروتکلهای بهداشتی
از هشتم تا  14دیماه ،ادارات  71درصد ،بانکها  87درصد ،دفاتر پیشخوان
 92درصد ،صنایع و اصناف  72درصد ،دفاتر پلیس  10+حدود  70درصد ،مراکز
شمارهگذاری  90درصد ،جایگاههای سوخت  94درصد ،آرامستان ها  83درصد،
مراکز معاینه فنی 90درصد بوده است.
به گفتهوی ،نانواییها 65درصد ،آرایشگاهها 65درصد ،آبمیوهو بستیفروشیها
 82درصد ،رستورانها  75درصد ،گیم نتها  70درصد ،فروشگاههای زنجیرهای
 95درصد ،داروخانهها  78درصد ،مطبها  80درصد ،بیمارستانها  90درصد و
اماکن ورزشی  75درصد دستورالعملهای بهداشت را در یک هفته گذشته رعایت
کردهاند.
محبی افزود :باید از سازمان بهزیستی به خاطر رعایت شیوهنامههای بهداشتی
مطلوب در مراکزنگهداریسالمندانو ارتقایبهداشتی این مراکز تقدیرو تشکر کرد
اما مراکز ورزشی و باشگاههای ورزشی بهرغم تذکرات نظارتهای صورت گرفته هم
چنانوضعیتنامطلوبیدارند.
وی در پایان با اشاره به طرح شهید قاسم سلیمانی در حوزه رهگیری و ردیابی
بیماران گفت :رهگیری بیماران در قالب طرح شهید سلیمانی بسیار موفقیتآمیز
بوده و بیمارانی که محل سکونت آنها برای قرنطینه مناسب نبوده است هماکنون
درمرکزنقاهتگاهاستانبستریوتحتمراقبتهستند.

استاندار قم :

اصالح الگوی مصرف برق ضروری است

استاندار قم با تاکید بر تالش برای به حداقل رساندن
قطعی برق در استان طی فصل سرما گفت :به منظور
جلوگیری از قطع برق ،آموزش های الزم برای اصالح
الگوی مصرف در این استان ضروری است.
بهرامسرمستروزچهارشنبهدرجلسهستاداستانی
مقابله با کرونا در سالن کرامت استانداری قم ،افزود:
به منظور مدیریت قطعی برق و آلودگی هوا کارگروه
مدیریت سوخت و همچنین اجرای قانون هوای پاک
در دستور قراردارد .وی اظهار داشت :باید سناریوهای
مشخصی به منظور مدیریت و به حداقل رساندن
قطعی برق در استان انجام شود و دستگاه های مرتبط
در این زمینه پیشنهادهای عملیاتی خود را در این
زمینه ارائه دهند .سرمست در ادامه با اشاره به ضرورت
استمرار رعایت دستورالعملهای بهداشتی گفت :در
خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اماکن
مقدس استان به ویژه حرم حضرت معصومه(س) و
مسجد مقدس جمکران نیاز به نشست های مشترک
مسئوالن این اماکن مقدس با مسئوالن دانشگاه علوم
پزشکی وجود دارد .وی گفت :بازگشایی های حرم

مطهر باید تدریجی و بدون اطالع رسانی رسانه ای
انجام شود تا موجب جذب زائران از استان های دیگر
و تجمع در این اماکن نشود .سرمست ادامه داد:
تفاهم میان مسئوالن بهداشتی استان و حرم حضرت
معصومه(س)وجودداردکهبایدبهبرنامهعملیاتیبرای
رعایت دستورالعمل های بهداشتی تبدیل شود .وی با
بیان اینکه با توجه به آغاز فصل سرما و عدم امکان اتراق
در پارک ها گفت :بازگشایی پارک ها و اماکن عمومی
به صورت هوشمند اقدام مناسبی است که باید در این
زمینهشهرداریپیشنهاداتخودرابهصورتعملیاتی
ارائه دهد.
باید تمام الزامات وضعیت زردکرونایی در
استان اجرایی شود
استاندارقم،باانتقادازعدمرعایتدستورالعملهای
بهداشتی در اماکن ورزشی استان گفت :باید فعالیت
ورزشی رشته های پر برخورد کنترل و فعالیت سایر
رشته های ورزشی نیز با رعایت این دستورالعمل های
بهداشتی انجام شود .وی با بیان اینکه وضعیت کنونی
قم زرد است و باید تمام الزامات این وضعیت در استان

اجرایی شود گفت :نظارت بر رعایت دستورالعمل
های بهداشتی در ادارات باید به صورت جدی دنبال
شود و کاهش رعایت این دستورالعمل ها در ادارات
قم پذیرفتنی نیست .استاندار قم با اشاره به مجوزهای
تردد میان شهری در این استان گفت :جامعه هدف
دریافت کننده مجوز برای تردد میان شهری ،مردم و
دستگاه های مختلف استان است که باید تمام اقدام
های الزم برای جلوگیری از تجمع ها در باجه های
صدور مجوز انجام گیرد .وی گفت :مجوزهای تردد
میان شهری تنها برای مسافرتهای ضروری از شهرهای
مبداء زرد به شهرهای مقصد نارنجی و قرمز صادر می
شود و برای مسافرت از شهرهای زرد به شهرهای زرد
نیاز به مجوز وجود ندارد .سرمست استفاده از ظرفیت
فضای مجازی برای ارائه خدمات و همچنین فروش
محصوالت خانگی مورد تاکید است گفت :برای
جبران و کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا پیگیری
هایی انجام شده است که مشاغل خانگی بانوان نیز از
جمله مشاغلی است که باید در این زمینه مورد توجه
قرارگیرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم اعالم کرد

مشارکت بیش از چهارهزار و ۵۰۰داوطلب در طرح شهید سلیمانی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم گفت :در طرح حاج قاسم سلیمانی که از
 ۱۲آذر شروع شده  ۲۶۶۷نفر از برادران و  ۱۹۷۳نفر از خواهران هالل احمر در این طرح
به مردم خدمت رسانی میکنند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم محمدرضا
بهرامی در برنامه گفتگوی خبری سیمای قم با بیان اینکه سازمان هالل احمر بر اساس
امداد و نجات در حوادث و سوانح غیرمترقبه شکل گرفته است ،گفت :از ابتدای امسال
طرح «در هر خانه یک امدادگر» و طرح «خود امدادی» و «دگر امدادی» با هدف برآورده
کردن نیازهای افراد و گروههای مختلف در تمام نقاط مختلف در کشور شکل گرفته
است .وی با بیان اینکه گستره فعالیتهای جمعیت احمر در ادارههای مختلف استان
و مکانهای مختلف فرهنگی  ،علمی و  ...است ،افزود :در سال جاری با وجود شیوع
کرونا در کشور  ،بحث آموزشهای امدادی در هالل احمر به شکل ویژه دنبال و پیگیری
میشد و افراد مختلف از مدرسه امداد و نجات درباره بیماری کرونا در مکانهای مختلف،
آموختند .وی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر قم در سطح کشور دارای رتبهای مناسب
و رو به باال در بحث آموزش قرار دارد ،ادامه داد :در طول ایام شیوع کرونا بیش از  ۱۰هزار

نفر از هم استانیها در ۵رشته در کالسهای مختلف در شعبههای مختلف آموزش الزم
را کسب کردند .محمدرضا بهرامی با تاکید بر اینکه طرح آمران سالمت در همه حوزهها
در استان قم انجام شده و در اماکن مختلف نیز پیگیری شده است ،گفت :این طرح ابتدا
در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران آغاز شد و در ادامه
در مراکزی که افراد زیادی به آنجا رفت و آمد میکردند اجرا شد .وی همچنین از اهدای
ماسک به مردم با کمک مجمع خیرین سالمت و مجمع خیرین هالل احمر در طرح
آمران سالمت به مردم خبر داد و افزود :هزار ماسک در قالب این طرح تولید شد و ۱۵
هزار نفر عضو افتخاری درگیر این طرح بودند .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم
با اشاره به اینکه  ۵هزار و سیصد و چهل و نه نفر برای درمان بعد از کرونا از ابتدای امسال
تا به حال از بانک تجهیزات امانی پزشکی هالل احمر استفاده کردند ،گفت :با توجه به
هزینههای باالی تجهیزات پزشکی  ۱۲۰۰ ،قلم کاال که به تازگی  ۱۶۰۰کاال دیگر نیز به
آن اضافه شده است در دسترس مردم قرار دارد که اگر خود مردم میخواستند آنها را
تهیهکنندمبلغیبالغبر ۲۸میلیاردتومانبایدهزینهمیکردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:

مجهز نبودن مراکز درمانی قم به ذخایر
آب مشکل ساز است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت :ایجاد ذخیره مناسب آب در مراکز
درمانی،کلینیکهایبهداشتیونانواییهایضروریاستونداشتنچنینذخایری
می تواند در مواقع بحرانی مشکل ساز شود.
علی جان صادق پور روز چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی پاسخ به بحران استان
قم با بیان گزارشی از نحوه اجرای عملیات تعمیر رینگ غربی خط لوله اصلی آب قم،
افزود :در این عملیات که چند روز به طول انجامید و  ۵۰درصد قم را تحت تاثیر قرار
داد ،مشکالت زیرساختی در این زمینه روشن شد.
وی گفت :از جمله مشکالتی که در زمان اجرای این عملیات اصالح خط اصلی آب
مشخص شد ،مجهز نبودن مراکز درمانی و کلینیک ها و برخی مراکز مهم خدماتی به
منابع آبی است که ضروری است تا نسبت به رفع این کمبود برنامه ریزی الزم صورت
گیرد.
مدیرعامل آبفای قم اظهار داشت :فرسودگی و نشتی شیر تخلیه  ۱۴۰۰در رینگ
اصلی غربی قم دلیل اصلی بروز حادثه و ضرورت تعمیر این خط بود که به دلیل اینکه
این عملیات ۵۰ ،درصد جمعیت استان را تحت تاثیر قرار می دهد از خطرپذیری
باالیی برخوردار بود .وی گفت :اصالح این خط به دلیل اهمیت بسیار باالی آن ،مانور
واقعیوعملیاتیبودکهباهماهنگیتمامدستگاههایاستاناجراوبهافتخاروتجربه
ارزشمندی برای قم تبدیل شد.
صادق پور گفت :دراین مانور هماهنگی بسیار خوبی میان دستگاههای مختلف
استان انجام و با وحدت مدیریت تمام ظرفیت های موثر برای اصالح خط اصلی آب
شرب در کمترین زمان ممکن پای کار آمد.
وی با بیان اینکه این عملیات با استفاده از سامانه ها و ظرفیتهای نیروی انسانی
کارشناس و خبره انجام شد گفت :این عملیات در پنج مرحله از  ۲۶تا  ۳۰مهرماه
اجرایی شد که در آن  ۳هزار و  ۸۴۵نفر ساعت در قالب  ۶تیم عملیاتی مشارکت
داشت.
صادق پور با بیان اینکه به دلیل اهمیت و ضرورت تعمیر این خط لوله آب در کمترین
زمان ممکن ،جلسه های متعددی در سطح استان پیش از عملیاتی شدن آن انجام
شد ،گفت :استفاده از ظرفیت رسانه ها و شبکه های اجتماعی ،ارسال  ۷۰هزار
پیامکوهمچنینفعالکردنسامانههایالکترونیکیبرایبهبودپاسخگوییبهمردم
از جمله اقدام های انجام شده برای اطالع رسانی به مردم در زمان اجرای این طرح
بود .وی ادامه داد :به منظور تامین آب مورد نیاز مردم در زمان اجرای عملیات این خط
اصلی آب ،استفاده از مخازن ذخیره ،چاه های رزرو ،تغییر خطوط آب و همچنین
استقرار تانکرهای آب رسان ثابت و سیار در مناطق درگیر قطع آب استفاده شد.
معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قم:

قم از جمله استانهای برتر از نظر فعالیت
خیرین ازدواج است

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان قم با تاکید بر حذف موازی
کاری فعالیت نهادها و خیرین استان در حوزه ازدواج گفت :قم از نظر فعالیت خیرین
در حوزه ازدواج جوانان جزو سه استان برتر کشور است.
محسنفارسیاظهارداشت:درسالهایگذشتهاقدامهایخوبیبرایساختارمند
کردن کمکهای خیرین در حوزه مدرسه سازی و سالمت انجام شده است ولی در
حوزه ازدواج با وجود فعالیت گسترده خیرین تاکنون هیچ تشکلی برای سازماندهی
کردن این کمک ها انجام نشده بود.
وی افزود :نبود ساختار نظام مند و تشکیالت منسجم برای ساماندهی و هدفمند
کردن فعالیت نهادها ،سمن ها و خیرین استان موجب شده که با وجود حجم بسیار
زیاد کمک به زوج های جوان در قم،هیچگونه آمار دقیق و واحدی در این زمینه وجود
نداشته باشد .وی با اشاره به تشکیل نخستین جلسه مجمع خیرین ازدواج استان
گفت :در این جلسه برخی ایرادات به اساسنامه مجمع گرفته شد که با اصالح این
ایرادها ،بالفاصله جلسه ای برای تعیین اعضای هیات مدیره و هیات امنای مجمع
برگزار می شود.
فارسی ادامه داد :با تشکیل این مجمع عالوه بر حذف موازی کاری ،بستر کار
هماهنگ و منسجم در فرایند ازدواج جوانان با پایش و رصد مستمر مراحل قبل،حین
و پس از ازدواج برنامه ریزی و پیگیری خواهد شد.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان قم ادامه داد :هدف اصلی
این مجمع تسهیل گری امر ازدواج جوانان است که در این زمینه برنامه ریزی برای
برگزاری دوره های آموزشی ،تامین جهیزیه برای زوج های کم بضاعت و همچنین
پیگیریوضعیتاشتغالآنهاصورتمیگیرد.
وی افزود :با توجه به ظرفیت های بسیار زیاد استان و فعالیت سمن ها ،نهاد ها و
خیرین پرتعداد قم در حوزه ازدواج جوانان ،این انتظار وجود دارد که در صورت تشکیل
هیات مدیره قوی ،شاهد اقدام های بسیار خوب در این زمینه در قم باشیم.
فارسی تاکید کرد :خیرین و نهادهای مختلف در حوزه ازدواج جوانان در طول سال
و به مناسبت های مختلف هزاران جهیزیه به نوعروسان اهدا می کنند که تا کنون این
اقدام ها به صورت غیرمتمرکز و جزیره ای بوده است که ضرورت ساماندهی این اقدام
های گسترده موجب شکل گیری مجمع خیرین ازدواج شد.
وی ادامه داد :هدایت منابع ،هم افزایی ،حذف موازی کاری ،تسهیل گری ازدواج،
ساماندهی آموزش ها ،و همچنین استفاده از تمام ظرفیت های موجود در استان به
منظور تسهیل در امر ازدواج جوانان با عملیاتی شدن مجمع خیرین ازدواج قم محقق
می شود .معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان قم افزود :به منظور
بهره گیری از ظرفیت شخصیت های حقیقی ،اجتناب از دولتی شدن این مجمع
مورد تاکید است که امیدواریم این مهم با تشکیل هیات مدیره قوی تحقق یابد.
مجمع خیرین ازدواج متشکل از افراد حقیقی و حقوقی است که بر اساس شیوه
نامه ابالغی وزارت ورزش و جوانان ،باید در تمام استان های کشور تشکیل شود .الزمه
تشکیلاینمجمع،بومیسازیوتصویباساسنامهمجمعدراستانهاست.
دادستان قم عمومی و انقالب قم تاکید کرد

ضرورتحمایتاجتماعیومعیشتی
از خانواد ه زندانیان

دادستانقمعمومیو انقالبقمبا تاکیدبر ضرورت حمایت اجتماعیو معیشتی از
خانواد ه زندانیان گفت :در حال حاضر تعداد ۶۷۵خانواده درقم تحت پوشش کمیته
امداد و انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند.
به گزارشروابط عمومی اداره کل دادگستری ،حجت االسالم و المسلمین حسن
غریب اقدام های انجمن حمایت از زندانیان استان در رسیدگی به مشکل های و
نیازهای خانواد ه زندانیان استان را قابل قدردانی خواند و اظهار داشت :در چهارماهه
اخیر به یاری خدا و با کمک خیران استان و تالش و پیگیری همکاران انجمن۳۲ ،
زندانی با گرفتن رضایت شاکیان ،آزاد شدند و به خانواده خود بازگشتند .وی پیگیری
مرخصی ،عفو و پایان حبس زندانیان ،ارائه مشاوره قضایی توسط مقام قضایی ،ارائه
خدمات مشاوره و مددکاری به خانواده زندانیان ،برگزاری کالسهای مهارتهای
خانواده و بازدید از خانواده زندانی را از خدمات فرهنگی ارزشمند این انجمن دانست.
وی به همکاری کمیته امداد امام (ره) ،مشارکت ستاد دیه ،بسیج حقوقدانان و خیرین
استان با انجمن اشاره کرد و افزود :حمایتهای مالی از خانواده زندانیان شامل
مساعدت نقدی ،معرفی به بانک برای دریافت وام ،توزیع بستههای حمایتی شامل
سبد کاال ،پوشاک و اقالم بهداشتی ،تعمیرات منزل ،کمک هزینه تحصیلی و تامین
لوازمالتحریربرایفرزنددانشآموزودانشجو،تامینلوازمخانگی،کارتهدیه،کمک
هزینه درمانی بوده که این کمکهای مالی در چهار ماهه اخیر در مجموع به ارزش
هشت میلیارد ریال بوده است .دادستان قم با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای خانواده
زندانیان و زندانیان آزاد شده از اهداف انجمن قم در راستای کاهش جرم در جامعه
است ،گفت :در این راستا ،تصمیم هایی در زمینه اشتغال زندانیان در محیط زندان
و زندانیان باز و نیمه باز با همکاری نهادها و ارگانهای دولتی استان گرفته و در حال
اجراست .همچنین در ماه اخیر فعالیت یک کارگاه قالی بافی با ۱۰دار قالی در زندان
مرکزی قم آغاز شد برخی از خانوادهها نیز برای اشتغال به مراکز معرفی شدند.

اقتصادی5
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ضرورت واقعی شدن نرخ ارز؛

چرا حال بورس خوب نمی شود؟

آیا زمان حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی فرا رسیده است؟

هرچند تک نرخی شدن ارز و خالص شدن از مشکالت ارز چندنرخی خواسته
هم مدیران و هم فعاالن اقتصادی است ،اما در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی و صحبت کردن از ارز  ۱۷۵۰۰تومانی چیزی جز ریختن آب به آسیاب
کسانی نیست که از حباب موجود در بازارهای خودرو ،طال ،مسکن و ارز سود
میبرند.
موضوع تصویب نرخ تسعیر  ۱۷۵۰۰تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس نوید
چالشی دیگر در اقتصاد کشور را میدهد که در صورت تصویب در صحن مجلس
و تأیید از سوی شورای نگهبان دور تازهای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف
جامعه و از جمله دهکهای پایین درآمدی را در پیخواهد داشت .در این بین
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی توسط مجلس نیز باعث نگرانی نسبت به افزایش فشار
اقتصادی به اقشار آسیبپذیر شده است .استدالل مجلسیها این است که با
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به جنگ رانت خواران خواهند رفت .در این مورد «رحیم
زارع» ،سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست روز دوشنبه خود با تاکید بر اینکه
اعضای کمیسیون ،نرخ ارزی را در جلسات مصوب نکردند ،گفت :کمیسیون با
توجه به پیشنهادهایی که خود دولت برای درآمدها به ویژه در حوزه منابع برای
تعیین نرخ ارز در نظر گرفته بود ،قیمت ارز را تعیین کرد .به عبارتی کمیسیون
تنها کاری که انجام داد ارز رانتی  ۴۲۰۰و سایر ارزهایی که تفاوت قیمتی با بازار
داشت را برای کوتاه کردن دست رانت خواران حذف کرد .مردم مطمئن باشند
تفاوت نرخ ارز در سالمت ،معیشت ،آموزش و حوزه تولید لحاظ خواهد شد.
ضرورت واقعی شدن نرخ ارز
دالر ،یا هر نوع ارز دیگری ،کاالیی است قابل خرید و فروش و باید تالش شود
که با قیمت واقعی در بازار عرضه شده و به دست مشتریهای مختلف برسد.
بنابراین ،صاحبنظران اقتصادی ،سیاست مناسب را حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز
میدانند .در این مورد ،وجود نرخهای متفاوت ارز یک آسیب جدی اقتصادی
بوده و باید در راستای تک نرخی شدن ارز قدمهای جدی برداشته شود.
اما نکته اینجاست که تک نرخی شدن ارز مشروط به تحقق شرایط خاصی
است .در غیر این صورت ،موضوع سروسامان دادن به بازار ارز چیز جدیدی
نیست که کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم پرچمدار آن باشد.
موضوع ساماندهی ارز در قانون برنامه چهارم ،پنجم و ششم مورد توجه جدی
بوده و در ماده ( )۴۱قانون برنامه چهارم و ماده ( )۸۱قانون برنامه پنجم توسعه
آمده بود .در این قوانین دولت موظف به اجرای ترتیبات «شناور مدیریت شده»

شده است .در ماده ( )۸۱برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ
ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم
داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از
ذخایر خارجی تعیین شود .لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی
و خارجی و حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی ،پیروی از سیاست ثبات
نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.
همچنین ،طبق بند «ت» ماده ( )۴۶قانون برنامه ششم توسعه ،دولت مکلف
است با رعایت تبصره ( )۳ماده ( )۲۰قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور مصوب سال  ۱۳۹۴طی اجرای قانون برنامه ،سازوکار الزم برای
پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از  ۱۰درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی
پیشبینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ارزی
طراحی و به اجراء درآورد .همچنین در بند «ذ» ماده  ۴برنامه ششم توسعه ،دولت
باید اصالح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای ،حداکثر تا پایان سال دوم
اجرای قانون برنامه را با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کاالهای تولید
داخل برای صادرات در دستور کار داشته باشد.
ارز  ۴۲۰۰تومانی در برنام ه اصالح ساختاری بودجه
سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه ،موضوع ارز
ترجیحی و کاالهای اساسی را مد نظر قرار داده و برای آن راهکارهایی ارائه کرده
است .در این راستا موضوع دست یابی به درآمدهای پایدار یکی از مهمترین
اهداف در برنامه اصالح ساختار بودجه بوده که به نوعی موضوع ارز ۴۲۰۰
تومانی را نیز پوشش میدهد .سازمان برنامه و بودجه ،برنامه خود در این راستا
را با عنوان «چارچوب اصالح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به
نفت» منتشر کرده است .در این برنامه بر این نکته تأکید شده که شرایط تحریمی
و آسیب پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی
سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت
کنند .طبق گفته مسئوالن ،ثبات بودجه و متعاقب آن کاالها و خدماتی که دولت
در اختیار جامعه قرار میدهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت است.
منشأ درآمدهای پایدار دولت ،فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت
تأثیر شو ک های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریمهای بین المللی
قرارنمیگیرند.
با این نگاه ،جهت مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف

جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی ،الزم است راهکارهایی برای افزایش
پایدار درآمدهای عمومی در میان مدت و اقدامات کوتاه مدتی جهت گذر
از تنگنای بودجهای دولت در سال پیش رو تعبیه شود .اصالحات در حوزه
درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامههای کوتاه مدت
و میان مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند .این سه رکن عبارتند
از اصالح نظام مالیاتی ،واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت و اصالح نظام
یارانهای .آنچه که به تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات کاالهای اساسی
مربوط میشود در چارچوب رکن سوم ،یعنی اصالح نظام یارانهای قرار میگیرد.
دولتمردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت فعلی نظام یارانهای
عالوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه ،اقشار جامعه را
به صورت عادالنه بهره مند نمیکند .بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح
معیشت اقشار آسیب پذیر ،افزایش ضریب اصابت یارانههای آشکار و پنهان و
بهبود عدالت اجتماعی ،اصالح نظام یارانهای ضرورت دارد .سازمان برنامه و
بودجه در سیاستهای پیشنهادی خود در برنامه اصالح ساختاری بودجه آورده
است :با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کاالهای اساسی و
استقالل سیاست ارزی از سیاست حمایتی به ویژه در شرایطی که تحریم ،جریان
ارزی کشور را با محدودیتهایی مواجه کرده ،الزم است شیوه کنونی تخصیص
یارانه به این کاالها اصالح شود.
پیشنهاد میشود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی ،یارانه
موجود در ارز ،از طریق کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف کننده
نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحلهبندی شده تقاضای ارز کاالهای
اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
دود ارز تک نرخی به چشم رانتخواران خواهد رفت یا اقشار کم درآمد؟
استدالل موافقان حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در کمیسیون تلفیق این است که
آزادسازی قیمت کاالهای اساسی و اختصاص یارانه نقدی به اقشار کم درآمد
میتواند پیامدهای مثبتی در بر داشته باشد .بدون شک با این کار ،بحث رانت
و داللی در حوزه واردات کاالهای اساسی و توزیع آنها برچیده خواهد شد .تولید
کنندگان داخلی ،قدرت رقابت با کاالهای اساسی خارجی را پیدا کرده و متناسب
با افزایش هزینههای تولید با قیمتی واقعیتر ،کاال به بازار عرضه خواهند کرد.
در نتیجه ،امکان رونق تولید که به دلیل سیاست ارز  ۴۲۰۰تومانی بسیار آسیب
دیده بود میسر خواهد شد .به طور کل صاحبنظران اقتصادی معتقدند این روش
به عدالت نزدیکتر است زیرا هم جلوی اتالف منابع ملی گرفته خواهد شد و هم
به تولید کمک میکند .اما ،دو نکته اساسی در اینجا مطرح است :نخست اینکه
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و همزمان با آن تعیین نرخ تسعیر ارز  ۱۷۵۰۰تومانی با
هیچ منطق اقتصادی جور در نمی آید .هرچند نرخ دالر در بازار آزاد بیش از ۲۵
هزار تومان است و در عمل دخل و خرج مردم با این نرخ محاسبه میشود اما
شوک ناشی از این تصمیم میتواند نرخ دالر را به رقمهای باالتر نیز هدایت و در
نتیجه جامعه را با تورمی شدیدتر از آنچه اکنون وجود دارد رو به رو کند .زیرا تعیین
ً
نرخ  ۱۷۵۰۰به معنای تقریبا  ۴برابر کردن یکباره ارز ترجیحی است.
ً
نکته دوم ،فراهم نبودن شرایط اقتصادی است .حذف این ارز کامال به شرایط
اقتصادی کشور بستگی داشته و در صورتی که بسترهای مناسبی برای آن فراهم
نشود ممکن است پیامدهای بدی همچون رشد نقدینگی و تورم چندبرابری
کاالهای اساسی و حتی سایر کاالها را در بر داشته باشد .اقتصاد ایران هنوز زیر
فشار تحریم و بیماری کرونا قرار دارد و در نتیجه با تورم باال ،رکود شدید و رشد
منفی همراه است .تک نرخی کردن ارز زمانی به طور واقعی و نه با دستور ،تحقق
خواهد یافت که ایران از شر تحریمها خالص شود ،تولید به معنای واقعی رونق
بگیرد ،درآمدهای پایدار دولت از مالیات و صادرات به حد مطلوب برسد و تعادلی
بین عرضه و تقاضای ارز برقرار شود.
ممکن است تک نرخی کردن خواسته قلبی خیلیها باشد اما در شرایط کنونی،
نیازمندان واقعی از آن سودی نمی برند؛ بلکه آنهایی از این اقدام کمیسیون
تلفیق سود خواهند برد که نانشان در افزایش قیمت دالر است ،یعنی آنهایی که از
حبابهای ایجاد شده در بازار خودرو ،طال و ارز سودهای کالنی به جیب زد ه اند.

روند نزولی بازار سرمایه در هفته جاری درحالی ادامه داشت که برخی صاحب
نظران معتقد بودند در هفته جاری و با کاهش ریسکهای سیاسی ،ورق بورس
برمی گردد و این بازار دوباره حرکت خود را بر مدار صعود آغاز می کند؛ اتفاقی که
رخ نداد و همچنان سایه برخی اتفاقات سیاسی و تصیمات اقتصادی بر سر بازار
سرمایه سنگینی می کند .بورس پس از اصالح یا ریزشی که نقطه آغاز آن مردادماه
بود و تا آبان ماه ادامه داشت ،از چندی پیش حرکت نرم و آهسته خود را به سمت
صعود آغاز کرده بود؛ به طوریکه شاخص کل از یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد تا
یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحد صعود کرد .اتفاقی که باعث شد جرقه امیدواری به
صعود شاخص کل تا کانال یک میلیون و ۷۵۰تا ۸۰۰هزار واحد نیز در ذهن برخی
کارشناسان و سهامداران زده شود .اما این اتفاق نیفتاد و شاخص بورس دوباره
حرکت نزولی خود را آغاز کرد؛ به طوریکه به کانال یک میلیون و  ۴۰۰و سپس
یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد رسید .این درحالی است که گزارش های ماهانه
و سودهای محقق شده فصل پاییز شرکتها چشم گیر بودند و رکوردهای فروش
برخی شرکتها در آذرماه ثبت شده است .در این راستا بسیاری از کارشناسان بر این
باورند که عوامل بیرونی روی روند حرکت بازار سرمایه تاثیرگذار است؛ از اتفاقات
سیاسی گرفته تا تصمیمات اقتصادی .البته در هفته گذشته برخی دلیل روند
کاهشی بورس را احتمال اتفاقات سیاسی به دلیل سالگرد شهادت سردار قاسم
سلیمانی می دانستند ،اما با گذشت سالگرد ،باز هم حال بازار خوب نشد و طی
هفتهجاریشاهدکاهشهایچشمگیرشاخصکلبودیم.
تاثیرتصمیماتوزیرصمتبربورس
البتهنبایدتصمیماتعلیرضارزمحسینی،وزیرصنعت،معدنوتجارت(صمت)
درمورد قیمت گذاری دستوری فوالد در بورس کاال را نادیده گرفت .اتفاقی که
باعث حرکت نزولی سهم های بزرگ و لیدر بازار و ایجاد عدم اطمینان در سرمایه
گذاری در بازار سرمایه شد .ماجرا از این قرار است که روز دوشنبه وزیر صمت دوباره
موضوع قیمت گذاری دستوری فوالد در بورس کاال را مطرح و بر این موضوع تاکید
کرد که قیمت پایه شمش فوالدی در بورس کاال بر اساس  ۷۰درصد قیمت CIS
(کشورهای مستقل همسود) خواهد بود .تصمیم وزیر واکنش های زیادی را از
سوی بورسی ها و مجلس در پی داشت و باعث تشدید روند نزولی بازار در روزهای
سهشنبهوچهارشنبهشد.دراینراستاقالیبافاصل،رئیسسازمانبورسواوراق
بهادار ،اعالم کرد قیمت دستوری در بورس به ضرر میلیون ها سهامدار و تولید
کننده است .به گفته وی زمانی که یک کاال با قیمت ارزانتر از نرخ واقعی در بورس
کاال فروخته میشود ،عالوه بر آنکه شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه میشود،
سهامداراناینشرکتهاکهمشموالنسهامعدالتهستندنیززیانمیبینند.این
سهامداران با اعتماد به بازارسرمایه ،اقدام به سرمایهگذاری در این بازار کردهاند.
همچنین بورس کاال صراحتا اعالم کرد این قیمت گذاری دستوری را اجرا نخواهد
کردومحمدرضاپورابراهیمی،رییسکمیسیوناقتصادیمجلسنیزمصوبهوزیر
صمت را غیرقانونی دانست و اعالم کرد که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت
و فساد در اقتصاد کشور هیچ دستاوردی ندارد .تصمیم وزیر و کشمکش بین وزارت
صمت و سازمان بورس باعث ایجاد هیجان منفی در بازار شد؛ به طوریکه آمارها
نشان می دهد طی دو روز و پس از تصمیم وزیر مبنی بر قیمت گذاری دستوری
فوالد در بورس کاال ،یعنی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ،ارزش بازار سرمایه
 ۲۴۰هزارمیلیاردتومانافتکرد.درواقعبایدگفتهرچندحالوهوایشرکتهای
بورسی خوب و این بازار پذیرای سرمایه بیشتری است اما اتفاقات پیرامون باعث
می شود ترمز صعود بورس کشیده شود.

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 139960330002015704مربوط به پرونده کالسه1399114430002002169مربوط به زینب بداغی شهپر فرزند محمدعلی درقسمتی از
سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 50مترمربع پالک شماره فرعی از2334اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دوقم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث امراله زند دفتر  225صفحه (43م الف)8728
 -2رأی شماره  139960330002014054مربوط به پرونده کالسه  1397114430002000398مربوط به ابوالفضل آزادی فرزند محمود در قسمتی از سه
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت50مترمربع پالک شماره فرعی از2334اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث امراله زند دفتر  225صفحه (43م الف)8729
 -3رأی شماره  139960330002014853مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000587مربوط به ابوذر خدامرادی فرزند سلیمان درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت98مترمربع پالک شماره836فرعی از 2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مظاهر لقائی صفحه 252دفتر(453م الف)8730
 -4رأی شماره 139960330002015700مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001804مربوط به محمد رئیس عبداللهی فرزند غالمحسین درقسمتی
از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 119مترمربع پالک شماره فرعی از  1788و  1787اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدباقر و اصغر و اکبر شهرت همگی رئیس عبداللهی وراث رضاقلی رئیس عبداللهی(م الف)8733
 -5رأی شماره  139960330002015694مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002763مربوط به علیرضا سلطانی یداله زاده فرزند حسین
درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 119مترمربع پالک شماره فرعی از  1788و1787اصلی واقع در
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدباقر و اصغر و اکبر شهرت همگی رئیس عبداللهی وراث رضاقلی رئیس
عبداللهی(مالف)8734
 -6رأی شماره  139960330002014741مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000806مربوط به مصطفی رضایی فرزند حسین در قسمتی از سه
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 61/69مترمربع پالک شماره فرعی از  2388اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی حسن پرزاد انتقالی طی سند قطعی  73498مورخ  81/11/30دفترخانه  12قم(م الف)8735
-7رأی شماره  139960330002014742مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000621مربوط به صدیقه یعقوبی فرزند نصراله درقسمتی از سه
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  61/69مترمربع پالک شماره فرعی از 2388اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی حسن پرزاد انتقالی طی سند قطعی  73498مورخ  81/11/30دفترخانه  12قم(م الف)8736
-8رأی شماره  139960330002014835مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000793مربوط به علیرضا باقری مهید فرزند ابوالحسن درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 195مترمربع پالک شماره فرعی از 1941/288اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدعلی چهره قانی صفحه 166دفتر(91م الف)8737
-9رأی شماره 139960330002015536مربوط به پرونده کالسه 1396114430002001133مربوط به علی قرئلی فرزند سیف اله درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 65/40مترمربع پالک شماره 268فرعی از 2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از جعفر نصیریان مفیدی صفحه 317دفتر(424م الف)8738
-10رأی شماره  139960330002013125مربوط به پرونده کالسه  1392114430002004278مربوط به پرویز نوری مستعین فرزند حسین درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 69مترمربع پالک شماره فرعی از  2100اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی شماره 34889مورخ 92/8/1دفتر45قم(م الف)8739
-11رأی شماره 139960330002014834مربوطبه پرونده کالسه 1399114430002001461مربوط به اشرف مهرپرورفرزند تقی درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت72مترمربع پالک شماره فرعی از 2556/40اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند قطعی صفحه 309دفتر(706م الف)8740
-12رأی شماره 139960330002015537مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002653مربوط به حسین رفیعی فرزند اکبر درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت97مترمربع پالک شماره فرعی از 2415/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی

و خریداری مع الواسطه از وراث فتحعلی احمدی انتقالی طی سند قطعی 65343مورخ 48/2/31دفترخانه 8قم(م الف)8741
-13رأی شماره  139960330002015130مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000897مربوط به زهرا زندیه فرزند محمدقربان درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت68مترمربع پالک شماره 56فرعی از2266اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدرضا ایزدپور صفحه 344دفتر(204م الف)8742
-14رأیشماره 139960330002016065مربوطبهپروندهکالسه 1399114430002001552مربوطبهمیثمشادمانیقمیفرزندغالمحسیندرقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت114مترمربع پالک شماره فرعی از2252/84/2610اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 517دفتر(170م الف)8743
-15رأی شماره  139960330002014858مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000498مربوط به محمدحسین کعبی پور فرزند مصطفی
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت24/50مترمربع پالک شماره فرعی از2734اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مریم صفری صفحه  391دفتر (129م الف)8744
-16رأیشماره 139960330002015118مربوطبهپروندهکالسه 1398114430002002688مربوطبهرقیهمحمدیفرزندرستمدرقسمتیازششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 152/77مترمربع پالک شماره فرعی از 1955اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از حسین افسر(م الف)8745
-17رأی شماره  139960330002014863مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002264مربوط به رضا هاتفی مبارز فرزند علی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 112/36مترمربع پالک شماره فرعی از 2295/1/5اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 183919مورخ 95/7/15دفترخانه 3قم (م الف)8746
-18رأی شماره  139960330002015540مربوط به پرونده کالسه  1391114430002019261مربوط به عبدالحسین طهماسبی فرزند محمدحسین
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 74/57مترمربع پالک شماره  93فرعی از 1875اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عباسعلی مدحتی صفحه 325دفتر(160م الف)8747
-19رأی شماره 139960330002016070مربوط به پرونده کالسه 1396114430002001510مربوط به محمد دروگر فرزند محرم درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت147/62مترمربع پالک شماره فرعی از1939/223اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی صفحه 355دفتر(219م الف)8748
-20رأی شماره  139960330002012901مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000306مربوط به غالمعلی حبیب الهی فرزند علی درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت65مترمربع پالک شماره فرعی از1856/83اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالحسن جعفری چهره قانی صفحه 326دفتر(168م الف)8749
-21رأی شماره  139960330002014698مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000820مربوط به سیده مهدیه علوی فرزند سیدعبدالواحد
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت114مترمربع پالک شماره فرعی از2281اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از امیر رازقی صفحه  151دفتر (565م الف)8750
-22رأی شماره  139960330002014586مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000859مربوط به مصطفی احمدی فرزند حجت اله درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60مترمربع پالک شماره فرعی ازباقیمانده 1953/384اصلی به پالک  1953/384/1443اصلی
تغییر یافته واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن مرادی صفحه  130دفتر (141م الف)8751
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 اول99/10/20:
تاریخانتشارنوبتدوم99/11/06:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید
نمودهاند.
 -1رای شماره  139960330001010679مربوط به پرونده کالسه  1395114430001000144مربوط به
صغری تقی سعادتی فرزند علی نقی در ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 1571/38مترمربع پالک شماره
 44/388اصلی واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری از مهدی حمیدی
راد احدی از وراث ابراهیم بی حاصل(م الف )8731
 -2رای شماره 139960330001009454مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000859مربوط به اعظم

نیکوخلق فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت9/90مترمربع پالک شماره 10379/4اصلی واقع
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  266صفحه (280م الف )8732
 -3رای شماره  139960330001006320مربوط به پرونده کالسه  1396114430001000269مربوط
به سیدمحمد مهدی زیدی فرزند سید ثمررضا در ششدانگ یک ساختمان به مساحت  100/83مترمربع پالک
شماره  10586اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم به موجب اسناد رسمی به شماره
های  194436مورخ  1395/12/23دفترخانه 18قم و  201468مورخ  1398/12/12دفترخانه 18قم(م
الف)8752
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 اول99/10/20:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/11/06:
داود فهیمی نیک -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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آگهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک 252فرعی از 150اصلی
واقع در بخش پنج حوزه ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی
بالمناصفه فرزندان مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ
 1399/11/18از ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک)
طبق وارده شماره  126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب
ماده 14قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می
گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در
موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده 15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر
نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تا 30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد
و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف
مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد
داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  245فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز
و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر
حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده
اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و
برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف
مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد
داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  243فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند
مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر
ماده 86آئیننامهاصالحیقانونیثبت،معترضینمیبایستازتاریختسلیماعتراضبهادارهثبتظرفمدتیک
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق
مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  235فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز
و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر
حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده
اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و
برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف
مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد
داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  150فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند
مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر
اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره
تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  510فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز
و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر
حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده
اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و
برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانون ثبت ،معترضین میبایست ،از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف
مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد
داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک 505فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از

 شماره 5193ت و سوم 
شنبه -بیستم دیماه  -1399سال بیس 

ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند
مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر
ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم
نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و
به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف
)13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  498فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند
مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر
ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم
نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و
به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف
)13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  487فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند
مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر
ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم
نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و
به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف
)13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  469فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق
ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86
آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه
دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند
در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره
تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  459فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق
ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86
آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه
دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند
در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره
تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  456فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند
مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر
ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم
نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و
به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف
)13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  445فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و

اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده
اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد
و برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف
مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد
داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  440فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق
ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86
آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه
دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند
در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره
تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  387فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق
ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86
آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه
دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند
در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره
تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  380فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر
نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق
ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86
آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه
دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند
در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره
تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  275فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز
و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر
حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده
اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و
برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف
مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد
داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------تحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتیکهک
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی پالک  257فرعی از  150اصلی واقع در بخش پنج حوزه
ثبتی کهک روستای دستگرد که بنام آقایان سید حسین مدرسی و سید حسن مدرسی بالمناصفه فرزندان
مرحوم میرزا آقابزرگ بعنوان تولیت بر وقف میباشد و در جریان ثبت است در روز شنبه مورخ  1399/11/18از
ساعت  8/5صبح الی  12ظهر بنا به تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه کهک (بعنوان مالک) طبق وارده شماره
 126/99/13912مورخ  1396/10/16در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده  14قانون ثبت
اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز
و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند ،هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر
حاضر نباشند برابر ماده  15قانون مزبور ،ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده
اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و
برابر ماده  86آئین نامه اصالحی قانونی ثبت ،معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف
مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد
داد( .م الف )13504
سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
--------------------------------------------------------آگهیابالغ
بدین وسیله به آقای سیدعلیرضا محمودزاده حسینی ابالغ می گردد :در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق،
له :خانم عفت صادقی و علیه :آقای سیدعلیرضا محمودزاده حسینی به موجب گزارش مورخ 1399/07/20
کارشناس رسمی دادگستری آقای مهندس رسول امیدی به شرح تصویر پیوست ،سهم االرث آقای سیدعلیرضا
محمودزاده حسینی به مقدار دو سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ پالک ثبتی  103فرعی از  10539اصلی
مفروز و مجزا شده از 22فرعی از اصلی مذکور بخش 1قم به مبلغ 3/357/636/363ریال (سه میلیارد و سیصد
و پنجاه و هفت میلیون و ششصد و سی و شش هزار و سیصد و شصت و سه ریال) ارزیابی گردیده ،لذا چنانچه به
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشد ،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه
به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیئت سه نفره کارشناسی تجدیدنظر به مبلغ 45/000/000ریال به دفتر این
اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
الزم به ذکر است که طبق ماده  18اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ شونده می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در
سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ
اوراق و اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود( .م الف )13512
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم -مهدی روزخوش

سیاسی7

 شماره 5193ت و سوم 
شنبه -بیستم دیماه  -1399سال بیس 

سخنگویحزبکارگزارانسازندگی:

منافع ملی اولویت نخست آیتالله هاشمی رفسنجانی بود

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت :آیتالله هاشمی
رفسنجانی فردی واقع بینی بود که برای پیشرفت کشور ،خود را فدا میکرد ،من رمز
موفقیت وی را گذشت از منفعتهای کوتاه مدت شخصی و فکر کردن به آینده ایران
میدانم.
آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از شخصیتهای برجسته نظام جمهوری
اسالمی به شمار می رفت که با وجود فراز و فرودهای بسیار تا واپسین لحظات حیات،
حامی و وفادار به آرمانهای امام و نظام جمهوی اسالمی بود .ایشان با مشی اعتدالی
و به لحاظ خدمات ارزنده و نگرش خاص به پیشرفت و توسعه کشور ،شخصیتی
منحصر به فرد و موثر در ایران شناخته می شد که با پی ریزی سیاست سازندگی و
توسعهاقتصادیپسازجنگتحمیلی،کشوررادرمسیرپیشرفتوشکوفاییهدایت
کرد اما سردار سازندگی در کمال ناباوری در  ۱۹دی  ۱۳۹۵خورشیدی دیده از جهان
فروبست و اینگونه یکی از نامدارترین مردان سیاسی تاریخ معاصر ایران با تشییعی
تاریخی و باشکوه به دیار باقی شتافت و نظام جمهوری اسالمی ،یکی دیگر از ستون
های تاثیرگذار خود را از دست داد.
به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی خبرنگار ایرنا با «سید
حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی به گفت وگو پرداخت که در
ادامه متن آن آمده است:
نقش آیتالله هاشمی رفسنجانی را در پیروزی انقالب اسالمی و مبارزه با
رژیمشاهنشاهیچگونهارزیابیمیکنید؟
آیت الله هاشمی از نوجوانی تا پایان عمر بابرکت امام(ره) همواره با عنوان یکی
از نزدیکترین آشنایان و نیروهای مبارز در کنار ایشان بودند .به دلیل ارتباط نزدیک
با امام(ره) ،آیت الله هاشمی اقداماتی به صورت مبارزه فردی و جمعی علیه نظام
پهلوی انجام می دادند .ایشان همچنین مدیریت استثنایی و قوی داشتند به همین
خاطر در دوران نهضت یک نقش محوری و کارگردانی ایفا میکردند .در واقع باید
اذعان کرد که آیت الله هاشمی هم در دورانی که در دوران نهضت انقالب اسالمی
با ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط با انجمن های اسالمی و مبارزان رژیم و سفر به
اروپا ،آمریکا و نجف ،فراتر از یک مبارز خستگی ناپذیر و مقاوم در مقابل شکنجه ها
عمل و با این اقدامات و در این مقطع حساس نقش کارگردانی را در نهضت امام(ره)
برعهده گرفت .این نقش را آیت الله هاشمی هم در مبارزه علیه رژیم پهلوی و هم پس
از پیروزی انقالب اسالمی و تا پایان حیات امام(ره) بر عهده داشتند.
به نظر شما تاثیر و نقش آیت الله هاشمی در تحوالت بعد از پیروزی انقالب
اسالمی و تثبیت حاکمیت تا چه اندازه بود؟
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،آیت الله هاشمی مسوولیت هدایت مجلس بر عهده
گرفت ،مجلسی که امام(ره) میفرمودند در راس امور است .این مجلس تحت نظارت
و هدایت آیت الله هاشمی در این مقطع حساس ،نقش بسیار بیبدیلی را در مهار و
مدیریت بحرانها داشت ،بحرانهایی که می توانست نظام را با مشکل مواجه کند.

بنابراین وی به عنوان رییس مجلس در تثبیت نظام جمهوری اسالمی کار سنگین و
اثرگذاری را عهده دار بود .از مهم ترین حوادث این ایام به ویژه در  ۱۳۶۰خورشیدی
میتوان به تصویب عدم کفایت سیاسی رییس جمهوری و تعیین تکلیف وی اشاره
کرد.
همچنین مسایل دیگری از جمله ترورهای خیابانی سازمان مجاهدین خلق
مطرح بود در اغتشاشهایی که ترورهای  ۷تیر و  ۸شهریور رخ داد .همه این عوامل
کشور را به یک بحران اساسی سوق میداد اما آیت الله هاشمی با درایت و مدیریت
هوشمندانه خود برای رفع این بحران ها تالش کرد ،بنابراین ایشان نقش بیبدیلی در
تثبیت جمهوری اسالمی و عبور کشور از بحران ۱۳۶۰خورشیدی داشت زیرا در این
مقطع با شهادت آیت الله بهشتی ،جمعی از نمایندگان ،محمد علی رجایی و محمد
جواد باهنر و همچنین مجروح شدن آیت الله خامنه ای و دسیسه چینی ها و توطئه
های مختلف دشمنان ،نظام در شرایط دشواری قرار گرفته بود .از طرفی امام(ره) هم
نمیتوانستند در آن مقطع بحرانی مدیریت صحنه کشور را به جوانان بدهند و باید
اقداماتی برای تامین امنیت در شرایطی که هر لحظه بمبی منفجر می شد و تروری
صورت می گرفت ،برقرار میشد .تمام این اقدامات را آیت الله هاشمی انجام داد،
همچنین ایشان باید صحنه سیاسی کشور را تا دوره انتخابات مجدد ،تعیین رییس
جمهوری ،تعیین نخست وزیر و استقرار دولت ،مدیریت می کرد و این کار از طرف
امام (ره) بر عهده ایشان قرار گرفت که وی این کار را به نحو احسن به سرانجام رساند.
در ارتباط با سیاست هایی که آیت الله هاشمی در دولت سازندگی اتخاذ
کرد،توضیحدهید؟
بعد از تثبیت نظام ،نقش آیت الله هاشمی در دفاع مقدس و بعد از آن در پایان دادن
بهجنگبرجستهبود.بعدازپایانجنگتحمیلیایرانهزارمیلیارددالرخسارتدیده
بود و باید مرحله بازسازیش شروع می شد به همین دلیل در این مقطع و برای حل این
موضوعآیتاللههاشمیبهدولتنقلمکانمیکندودرآنجاسیاستهایسازندگی
را پیریزی میکنند .یکی از مهمترین ابعاد و وجهه های برنامههای سازندگی ایران،
مساله سیاست خارجی و در واقع گسترش روابط ایران با دیگر کشورها بود .بنابراین
آیت الله هاشمی به دنبال تنش زدایی و برقراری رابطه خوب با همه کشورها بود ،همه
این عوامل و اقدامات مثبت در سال های اول رهبری آیت الله خامنه ای و ریاست
جمهوری آیت الله هاشمی به نتیجه رسید و کشور از آن کمبودها و کسری های دوران
جنگ رهایی یافت و امور کشور سامان گرفت .بعد از به سامان رسیدن امور کشور
بحث رقابتها در فضای سیاسی پیش آمد و با ایجاد فضای جدید در دوره مجلس
پنجم ،آیت الله هاشمی نقش مهمی در تکثر سیاسی در کشور برعهده گرفت و کشور
وارد یک فاز از رقابتهای سیاسی با نشاط شد و در نهایت در خرداد ۱۳۷۶خورشیدی
و در انتخابات ریاست جمهوری توسعه سیاسی و فرهنگی به بحث توسعه اقتصادی
افزوده شد .با ورود آیت الله هاشمی در این مقطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام،
این مجمع تبدیل به کانون مهمی برای سیاستگذاری های اساسی کشور شد.

نقش آیت الله هاشمی در کاهش تنش میان ایران و کشورهای همسایه به
ویژهعربستانچگونهارزیابیمیکنید؟
در آن دوران سیاست خارجی ایشان تنش زدایی و رفع بحران و کاهش اختالف با
کشورهایدیگروبخصوصمنطقهبود.آیتاللههاشمیتنشرابهنفعکشورومنطقه
ً
و کال جهان اسالم نمیدانست و بر این باور بود که ایران همیشه باید با کشورهای
دیگر روابط مناسبی داشته باشد و در این مسیر در کنفرانس سران اسالمی در اسالم
آباد پاکستان با ملک عبدالله دیدار کرد که گفت وگوی بسیار مهمی نیز بود .اهمیت
این مساله و گفت و گو تا آنجایی بود که امکان برگزاری اجالس سران در ۱۳۷۶
خورشیدی در تهران فراهم شد .بنابراین برای تشکیل جلسه در تهران ،آیت الله
هاشمی نخستین گفت وگوی خود را در اسالم آباد پاکستان با عربستان انجام داد و
در آنجا وی با ملک عبدالله توافق کرد که اجالس بعدی در تهران باشد و این اجالس
در دوره آقای خاتمی تشکیل شد اما تمام مقدمات سیاسی و اجرایی آن در دولت آیت
الله هاشمی فراهم شده بود .حتی ملک عبدالله به تهران سفر کرده و سپس وی ،آیت
الله هاشمی را به عربستان دعوت کرد و مقدمات این سفر با موافقت رهبری و دولت
وقت فراهم شد .بنابراین بحران ایران و عربستان پایان گرفت و اگر به بازار نفت نگاه
کنید در  ۱۳۷۷خورشیدی ما کف قیمت نفت در این دوره داریم و بعد از سفر آیت
الله هاشمی و توافق میان ایران و عربستان که صورت گرفت ،قیمت نفت تا پایان دوره
احمدی نژاد روند صعودی داشت.
نقش کاریزما آیت الله هاشمی را در کاهش تنشها و ایجاد وحدت و انسجام
ملیچگونهارزیابیمیکنید؟
در مساله داخلی یک اشکالی به وجود آمد که هم گروه سیاسی راست و گروه
های سیاسی چپ هر کدام در یک مقطعی به نقش متعادل کننده آیت الله هاشمی
بیتوجهی کردند .این در حالی بود که آیت الله هاشمی رقیب هیچ کدام نبود چون
یک نقشی را باالتر از این ۲گروه در صحنه سیاسی ایران برعهده داشت اما هم راست
درمجلسچهارمهمچپدرانتخاباتمجلسششم،اشتباهتاریخیکردندوآیتالله
هاشمی را رقیب خود تلقی و وی را تضعیف کردند و این تضعیف به نفع هیچ گروهی
نشد در حقیقت تضعیف وی به نفع نظام و به نفع هیچ جریان و گروهی نبود زیرا هم
اصولگراها و هم اصالح طلب ها به تدریج به حاشیه رانده شدند .به دنبال این اقدام
نقش بی بدیلی که آیت الله هاشمی در عرصه سیاسی کشور ایفا می کرد ،ضعیف
شد و به این خاطر در سیاستهای داخلی ،منطقه ای و بین المللی تا حدودی ضربه
خوردیم.
به نظر شما دالیل محبوبیت ایشان در میان مردم و حضور گسترده آحاد
جامعه در تشییع ایشان چه بود؟
در خصوص آیت الله هاشمی باید به ۲نکته توجه کرد :یکی معنوی دیگری مادی و
سیاسی است .نکته معنوی این است که آیت الله هاشمی رابطه خود را با خدا خیلی
خوب برقرار کرده بود و میان خود و خدا مسایلش حل می کرد و حدیث داریم هر
شخصی که ارتباط خود را با خدای خودش اصالح کند ،خدا رابطه او را با مردم اصالح
خواهد کرد .از جهت سیاسی آیت الله هاشمی یک برداشت فقهی و یک برداشت
حقوق اسالمی داشت که اگر مردم ما را نخواهند ما نباید حکومت کنیم و حکومت
نباید برخالف نظر اکثریت باشد .آیت الله هاشمی در تمام سال های بعد از انقالب
همیشه با اکثریت مردم همراه بود و از انتقادها ،استقبال می کرد و این موضوع ،بستر
اجتماعی و سیاسی را برای آن تشییع جنازه باشکوه تاریخی فراهم ساخت.
به نظر شما چرا آیت الله هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری  ۹۲از
حجت االسالم حسن روحانی حمایت کردند؟
اینیکیازصحنههایزیبایزندگیآیتاللههاشمیاستکهویمسایلشخصی
خودش برایش مهم نبود .برای نمونه وقتی آیت الله هاشمی را رد صالحیت کردند،
وی اگر مانند بقیه سیاسیون می خواست عمل کند ،باید در خانه می ماند و قهر می
کرد اما ایشان نه تنها از رد صالحیت خود ناراحت نشد بلکه آنچه را تشخیص می
داد به نفع کشور است ،انتخاب کرد و کوشید که کشور وارد مرحله جدیدی از حیات
اصالح طلبانه و میانهروانه خود شود.
از نظر شما دلیل موفقیت آیت الله هاشمی در مدیریت چالشها و
مشکالت کشور چه بود؟
آیت الله هاشمی انسانی واقع بینی بود و وی حاضر بود که خود را فدا کند اما کشور
پیشرفتکند.ایننقشخیلینقشبرجستهبود.وقتیشماحاضرباشیدیکچنین
برخوردی با مسایل داشته باشید ،هر فردی بیاید در صحنه مدیریت کشور و حاضر
شود با یک چنین گذشت و ایثاری خدمت کند ،خدا کمکش می کند .من رمز
موفقیت آیت الله هاشمی را گذشت از منفعتهای کوتاه مدت شخصی و فکر کردن
به آینده ایران میدانم.
بارزترین ویژگی اخالقی آیت الله هاشمی چه بود؟
مهمترین ویژگی اخالقی وی صبر و گذشت بود.

انصاریراد:

برخیطرحهایمجلسانتخاباتیاست

رییس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس ششم با بیان اینکه
نمیتوان به اقدامات مجلس خوشبین بود ،گفت :نیت
خوانی نمیکنم و کسی را به سوءنیت متهم نمیکنم اما
این شائبه وجود دارد مجلس یازدهم با طرح انتخاباتی
خود بنا دارد عدهای را از کنار گذاشته و زمینه نامزدی
برخی دیگر را آماده کنند.
حجتاالسالم والمسلمین حسین انصاریراد در گفت
وگو با ایرنا اظهار کرد :پس از انتخابات دوره هفتم مجلس
شورای اسالمی ،رقیب احساس خطر کرد و بعد از آن به
نوعی مانع حضورنیروهایاصالحطلبشد.
وی افزود :اصالحطلبان پیش از آن در انتخابات هفتم و
هشتم ریاست جمهوری و دوره ششم مجلس ۱۳۸۲پیروز
شده بودند .اما بعد از مجلس ششم  ۳۵۰۰نفر از اصالح
طلبان را تحت عنوان عدم اعتقاد و التزام عملی به اسالم
رد صالحیت کردند که در میان آنها  ۸۵نفر از نمایندگان
شاخصمجلسششمحضورداشتند.
رییس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس ششم ادامه داد :بعد
از مجلس ششم که اکثریت با اصالحطلبان بود ،مجلس
هفتم تقریبا از اصالح طلبان خالی شد .دوره هشتم و
نهم مجلس هم بر همین منوال بود و امروز هم رویه نادیده
گرفتن اصالحطلبان همچنان ادامه دارد تا جایی که در
میدان بی رقیب انتخابات مجلس یازدهم حدود ۲۰درصد
مردم تهران و در کل  ۴۲درصد مشارکت داشتند.
طرحاصالحقانونانتخاباتطراحیانتخابات
قبل از اجراست
انصاریرادبااشارهطرحاصالحموادیازقانونانتخابات
ریاست جمهوری در مجلس گفت :این طرح به ویژه با در
نظر گرفتن شرط سنی برای داوطلبان انتخابات ریاست
جمهوری ،به نوعی طراحی انتخابات قبل از اجرای آن
است.
این فعال اصالح طلب ادامه داد :معموال افراد در
 ۶۰تا  ۷۵سالگی به پختگی ،تجربه و آمادگی مدیریتی
میرسند .نیت خوانی نمیکنم و کسی را به سوء نیت
متهم نمیکنم اما این شائبه وجود دارد که بنا دارند عدهای
را از نامزدی در انتخابات حذف کنند و زمینه را برای برخی
دیگرآمادهکنند.
حفاظت و اجرای قانون اساسی بر عهده رییس
جمهوریاست
وی با بیان اینکه حفاظت و اجرای کامل قانون اساسی

برعهده رییس جمهوری است ،خاطرنشان کرد:
رییس جمهوری برای اجرای قانون الزاماتی دارد ولی با
تفسیرهایی که از سوی شورای نگهبان شده ،قدرت مانور
رییس جمهوری کم شده است.طرحهای دوقلو برای
اخطار و رد برخی مصوبات خالف مصالح ملی از سوی
رییس جمهوری به مجلس ششم آمد ولی هم اکنون
رییس جمهوری تقریبا در پایینترین سطح از اختیاراتش
قرار دارد.
انصاری راد ،اصالحطلبان را جریانی تقریبا از میدان
بیرون شده توصیف کرد و یادآور شد :روند بیرون کردن
اصالح طلبان از حاکمیت از انتخابات دوره هفتم مجلس
شورای اسالمی کلید خورد و تا مجلس یازدهم این رویکرد
ادامهداشتتاجاییکهشخصیتهایاصلیاصالحطلب
نتوانستند در انتخابات یازدهمین دوره مجلس نامزد
شوند .خود من در همین انتخابات اسفند  ۹۸در تهران به
 ۳۰نفر رای دادم که به هیچ وجه اولویت اول من نبودند.
این فعال اصالح طلب اضافه کرد :چند دوره نماینده
مجلس بودم و از سال  ۴۲در فعالیتهای سیاسی حضور
داشتم و در همه اتفاقات مهم نظام پای کار بودهام ،در
دوره ششم رییس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس بودم.
مدعی بودم که اگر کسی بتواند یک مورد تخلف قانونی
در مصوبات و اظهارنظرها از من پیدا کند ،لباس طلبگی
خود را درمیآورم و از مجلس بیرون میروم .تمام مصوبات
و مذاکرات کمیسیون اصل  ۹۰را درج ،پیاده و اعالم کردم
که هر کس میخواهد بیاید و ببیند و اگر تخلف قانونی
ت در
داشته باشم ،اعالم کند .اما با این همه حساسی 
اجرای درست قانون به من اجازه ورود به مجلس هفتم و
هشتم داده نشد .سال گذشته هم سادگی کرده و ثبت نام
کردم و رد صالحیت شدم.
رییس کمیسیون اصل ۹۰مجلس ششم درباره وضعیت
اصالحطلبان در انتخابات  ۱۴۰۰گفت :چشم اندازی از
حضور اصالح طلبان نمیبینم مگر اینکه شرایطی فراهم
شود که تمام احزاب مسلمان و شخصیتهای معتقد به
ثبات جمهوری اسالمی و نظام ،خود را در معرض رای
مردم قرار دهند.
براندازی را کج اندیشی و مردود می دانم
انصاری راد افزود :براندازی را کجاندیشی فکری و مردود
میدانم و اخالل و اختالل در نظام جمهوری اسالمی که
در آن نظمی برقرار است را ظلم میدانم .معتقدم آنچه که

بشر انجام میدهد نیاز به اصالح دارد .خداوند صریحا در
قران میفرمایند که آبادیهایی که براساس اصالح عمل
میکنند و همواره در حال اصالح خود هستند را از گزند
نابودی و فالکت نجات میدهد.
وی اضافه کرد :اساس قرآن بر اصالح است و پیامبران
تحت عنوان اصالح آمدند .بشریت ،فرد و جامعه بشری
همیشه باید در حال پویایی و اصالح عیبهای گذشته
خود باشد .همین قانون اساسی زمان بنیان گذار
جمهوری اسالمی یک بار اصالح شده و ممکن است باز
هم نیاز به اصالح نیاز داشته باشد.
جلب رضایت مردم مقدم بر هر چیزی است
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم
اهتمام به حفظ استقالل ایران ،انسجام ملی و ثبات
جمهوری اسالمی یادآور شد :اولویت مقدم بر هر چیزی
حفظ اعتماد و رضایت مردم است و این مهم باید از مسیر
انتخابات آزاد انجام شود .قانون انتخابات میگوید
رسیدگی به صالحیتها بعد از ارسال مدارک معتبر به
وزارت کشور و شورای نگهبان باید انجام شود .یعنی
رسیدگی به صالحیتها از سوی دادگستری ،وزارت
اطالعات ،سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی و اداره
تشخیص هویت مورد بررسی قرار میگیرد و اگر از نظر این
 ۴مرجع افراد مشکلی نداشتند باید افراد تایید صالحیت
شوند.
انصاری راد ادامه داد :کسی که ردصالحیت میشود
حق شکایت دارد و مرجع نهایی در این رابطه تشکیالت
قضایی است .من هم مانند رییس جمهوری نسبت به
تفسیرهای شورای نگهبان اعتراض دارم .استناد تفسیری
شورای نگهبان به قوانینی است که در مجلس و مجمع
تشخیصمصلحتنظامنهاییشدهاند،شانمجمعباالتر
از شورای نگهبان است به طوری که در اصل  ۱۱۲آمده
اگر اختالفی میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شود
مرجعنهاییمجمعتشخیصمصلحتنظاماست.
زمینه برای حضور اصالح طلبان فراهم نیست
وی با اشاره به تالشها و برنامههای جریان اصالحات
و تهیه مانیفست از سوی این جریان بیان کرد :اصالح
طلبان به لحاظ عالقهای که به کشور دارند ،خودشان
را جدای از جمهوری اسالمی و مصالح کشور نمیدانند
و از مصالح کشور چشم پوشی نمیکنند و در تالش
برای کمک به نظام هستند .اصالح طلب واقعی هرگز به

فروپاشی و اختالل در نظام و کشور راضی نیست .اما با این
حال زمینه برای حضور اصالح طلبان فراهم نیست و با
این روالی که نهادهای نظارتی درباره بررسی صالحیتها
عمل میکنند ،اساسا جایی برای ورود اصالح طلبان به
انتخاباتوجودندارد.
انصاری راد درباره تاثیر مجمع روحانیون مبارز در اجماع
میان اصالحطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری
 ،۱۴۰۰گفت :مجمع روحانیون مبارز و رییس دولت
اصالحات میتوانند در این باره موثر باشند .حقیقتا اگر
شرایطمناسبیدرفضایسیاسیکشورفراهمشودزمینه
تفاهم ملی به وجود میآید.
بایدازتغییراتسیاسیدرآمریکااستقبالکنیم
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی درباره نتیجه
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر آن سیاست
خارجی ایران ،خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی باید
از تغییر در هیات حاکمه آمریکا استفاده کند و برجام را
احیا کند .باید همزمان با داخل ،در سیاست خارجی
اصالحاتی انجام دهیم و گام نخست در این زمینه احیای
برجام است .انصاری راد اضافه کرد :خواست عمومی
این است که بار سنگین خروج ترامپ از برجام و تشدید
تحریمها از دوش مردم برداشته شود .این مطالبه جامعه
است چرا که شرایط زندگی برای بخش عظیمی از مردم
سخت شده است.

ایران در پی منافع خود است نه تنش؛

غنی سازی  ۲۰درصدی و بازگشت
به شرط بازگشت

وقتکشی و عدم پایبندی طرفهای برجام به تعهدات خود سبب شد سرانجام
دولت در راستای عمل به قانون مصوب مجلس ،غنیسازی  ۲۰درصد را در فردو آغاز
و در عین حال تاکید کند که گامهای برداشته شده در صورت بازگشت طرفین به
تعهداتشانقابلبازگشتاست.
قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها گرچه با مخالفت دولت تدوین ،تصویب و
ابالغ شد اما قوه مجریه بر اساس قانون خود را موظف به اجرای این مصوبه مجلس
دانست و ظهر روز دوشنبه  ۱۵دی ماه؛ سخنگوی دولت از آغاز گام های اجرایی این
قانون و آغاز فرآیند تزریق گاز و تولید اورانیوم غنی شده  ۶UFخبر داد.
«علی ربیعی» تاکید کرد« :کلیه این فرآیند پس از انجام اقدامات اولیه از قبیل
اطالعرسانی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تحویل پرسشنامه طراحی بر مبنای
تعهدات پادمانی کشور صورت گرفته است ».پیشتر «علی اکبر صالحی» رییس
سازمان انرژی اتمی از نامه ایران بهآژانس درباره تولید سوخت  ۲۰درصد خبر داده
بود« .کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین نیز از حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی
اتمی در سایت فردو و برداشته شدن مهر و موم یک سیلندر ۱۳۷.۲کیلوگرمی حاوی
اورانیوم  ۴.۱درصد و اتصال آن به خط تولید اورانیوم تا غنای  ۲۰درصد خبر داد.
«سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم درخصوص این برنامه
با بیان اینکه اروپایی ها ناتوانی خود را در تعهد به برجام نشان دادند ،تصریح کرد:
«۲۰درصد غنی سازی به معنای مرگ برجام نیست بلکه عکس العمل ما به عدم
تعهدات طرف مقابل در برجام است ».ایران غنی سازی  ۲۰درصدی اورانیوم را از
سال  ۱۳۹۲و در پی توافق ابتدایی با کشورهای  ۱+۵متوقف کرده بود .آغاز مجدد
آن با گرچه از سوی کشورهای اروپایی با واکنش های منفی مواجه شد اما نشان می
دهد که صبر استراتژیک جمهوری اسالمی در برابر بی تعهدی طرفین باقی مانده
در برجام و نقض عهد آمریکا لبریز شده و مطالبه ایران چیزی بیشتر از حرف و وعده
بازگشت به برجام است.
واکنش های بین المللی به آغاز غنی سازی ایران
ساعاتی پس از آغاز ترزیق گاز به سانتیریفیوژها و تولید اورانیوم با غنای ۲۰درصد،
واکنش ها به این اقدام جمهوری اسالمی هم آغاز شد« .رافائل گروسی» مدیرکل
آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران اقدامات فنی الزم برای غنی سازی
اورانیوم با این میزان خلوص را آغاز کرده است.
بیانیهسخنگویوزارتخارجهآمریکاهمتکرارادعاهایهمیشگیکاخسفیدبود.
در این بیانیه تاکید شده است« :اقدام ایران در غنیسازی اورانیوم به  ۲۰درصد در
فردو تالشی آشکار در راستای تشدید کمپین باجخواهی هستهای این کشور است.
این تالش همچنان به شکست خواهد انجامید« ».بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر
رژیم صهیونیستی مدعی شد این اقدام تهران را فقط میتوان در راستای توسعه
برنامه هستهای نظامی ارزیابی کرد و اسرائیل چنین اجازهای را نخواهد داد.
«پیتراستانو»سخنگویکمیسیونروابطخارجیاتحادیهاروپابااشارهبهاینکهاگر
این اعالم اجرایی شود به مثابه خروج قابل مالحظ ه ایران از پایبندی هایش به توافق
هسته ای خواهد بود؛ گفته است« :این اقدام ایران پیامدهای خطرناکی بر مقابله با
انتشار سالح هسته ای خواهد داشت و از هرگونه اقدامی که ممکن است مانع حفظ
برجام شود ،اجتناب کنید« .».کاتسونوبو کاتو «سخنگوی ارشد دولت ژاپن درباره
آغاز غنی سازی  ۲۰درصد ایران ابراز نگرانی کرد و مدعی شد این اقدام نقض توافق
هسته ای خواهد بود« .هوآ چون اینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین از همه
طرف ها خواست آرامش و خویشتنداری خود را حفظ کنند .این در حالی است که
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که تمام فعالیت های
هسته ای ایران تحت نظارت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می گیرد
و غنی سازی  ۲۰درصدی اورانیوم توسط ایران پیمان ان .پی .تی را نقض نمی کند.
دولت و عمل به مصوبه مجلس
ماده اول قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها ،سازمان انرژی اتمی را موظف
به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد ( )%۲۰و ذخیره ساالنه  ۱۲۰کیلوگرم از آن
کرده است .در راستای اجرای این قانون گرچه رییس جمهوری در نشست خبری
 ۲۴آذرماه بر مخالفت دولت با آن تاکید کرد اما از تدوین آیین نامه اجرایی آن در هیات
دولت هم خبر داد .آییننامهای که به منظور اجرای ماده یک قانون سازمان انرژی
اتمی را موظف کرده ظرف دو ماه از تاریخ الزماالجرا شدن قانون در گزارشی به دولت
موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰درصد و پیش نیازهای فنی و مالی آن را اعالم کند و با
تامین اعتبار و پیشنیازهای فنی الزم اقدامات الزم را برای انجام غنیسازی به منظور
استفاده صلحآمیز انجام دهد تا طی یک سال ،حداقل  ۱۲۰کیلوگرم مواد مقرر در
ماده یک قانون مزبور ذخیرهسازی شود .طبق گفته ربیعی اعتبار مورد نیاز برای این
منظوربهدستوررییسجمهوریتامینشدهاست.مصوبهقانونشدهمجلسگرچه
در کشمکش های سیاسی این روزها ،از سوی برخی تریبون ها پاسخی به بدعهدی
های طرف های برجامی بود اما دولت بسیار پیش تر و از سال یک سال پس از خروج
آمریکا از برجام و تداوم نقض تعهدات طرف های اروپایی در پنج گام تعهدات هسته
ای ایران را کاهش به شرایط پیش از برجام بازگرداند.
آغاز غنی سازی  ۲۰درصدی اورانیوم کمتر از یک ماه پس از تصویب قانون ،گرچه
از سوی مخالفان برجام به عنوان برگ برنده و آخرین تیر بر پیکر این توافق است اما بار
دیگر نشان می دهد که تخریب و تحقیر چهارساله دولت به دلیل امضای این توافق
و با این فریاد که دستاوردهای هسته ای جمهوری اسالمی نابود شده است! تنها
ژستی برای هجمه به دولت بوده و دستگاه دیپلماسی هیچ دستاورد مادی و معنوی
از صنعت هسته ای را نابود نکرده بلکه قادر است در عرض  ۱۲ساعت میزان غنی
سازی اورانیوم را به ۲۰درصد موردنیاز برساند.
اجرایی شدن قانون مصوب مجلس با وجود تمام مخالفت ها نشان می دهد
برخالف برخی ادعاها ،دولت قانون مصوب کشور را بر دیدگاه و رای خود مقدم می
داند و قانون مصوب مجلس حتی اگر هیچ ارتباطی به لغو تحریم ها نداشته باشد ،از
سوی دولت اجرا خواهد شد.
ایران در پی منافع خود است نه تنش
تاکید بر بازگشت پذیر بودن اقدامات ایران در سخنان مقامات جمهوری اسالمی
نشان دهنده همان حسن نیتی است که طی سال های گذشته و با عمل به تعهدات
برجامی نشان داده شده بود .ایران بارها و بارها از طرف های توافق خواسته است
در برابر تعهدات برجامی خود مسوولیت پذیر باشند .شاید به همین دلیل است که
ربیعی در پاسخ به ابزار نگرانی مقامات اروپایی خاطرنشان کرده است« :اتحادیه
اروپا به جای صدور بیانیه و اعالم نگرانی نسبت به استفاده ایران از حقوق خود و
تصمیماتی که برگشت پذیر است ،فکری به حال تعهدات بر زمین مانده خود بکند».
ظریف هم در توییت اعالم آغاز غنی سازی یادآور شده است« :اقدامات جبرانی ما
در انطباق کامل با بند  ۳۶برجام است و بعد از سالها عدم پایبندی چند عضو دیگر
برجام اجرا شده است .تدابیر ما در صورت پایبندی همه به تعهداتشان به طور کامل
بازگشتپذیر است ».به گفته سید عباس عراقچی «غنی سازی  ۲۰درصدی برای
نیاز راکتور اتمی تهران بوده و براساس قانون مصوب مجلس ،آن را انجام دادیم .اگر
طرفین ما به تعهدات خود برگردند ما نیز امکان بازگشت به تعهدات خود در برجام را
داریم ».این تاکیدات راه رسیدن به یک توافق پایدار را به کشورهای اروپایی و دولت
آینده آمریکا نشان می دهد و حکایت از این اصل مهم دارد که ایران اجرای یکجانبه
تعهدات هسته ای را با وجود فشار حداکثری تحریم ها دیگر در راستای منافع خود
نمی داند و ضمن بازگشت به شرایط موردنظر از یک سو بر بازگشت پذیر بودن
اقدامات خود تاکید می کند و از سوی دیگر این اقدامات را در چارچوب بندهای
برجام و با اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می دهد.
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 تاراج «دار و ندار» فوتبال
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر:

آذری جهرمی در جواب یک منتقد :از خدا مایه نگذارید!
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مطلبی که به قلم او روی شبکه
اجتماعی منتشر شده ،گفته است :از خدا مایه نگذارید!او در این مطلب نوشته است« :یکی از
منتقدان پر و پا قرص همیشگی ،پیام داده بود :آقای جهرمی! ما شما را شریک هر گناهی میدانیم که
در فضای مجازی صورت میگیرد .به فکر پاسخگویی در قیامت باشید!»جهرمی افزوده است« :پاسخ
دادم :پروردگار است که حساب ثواب و گناه را دارد ،که او در جایگاه عدل نشسته است .اما جنابعالی
اگر مشغول حساب گناهان بندهاید ،لطفا ثواب صله ارحام مجازی ،ثواب برگزاری کالسهای آنالین
مدارس ،دانشگاهها و حوزهها؛ ثواب خدمات سالمت عمومی از راه دور برای مردم؛ ثواب برگزاری
مراسمهای مجازی مذهبی در ایام شهادت و والدت ائمه اطهار ،اعیاد مذهبی و ایام فاطمیه ،ثواب
برقراری عدالت در ارتباطات و توسعه روستایی و مهمتر از همه ثواب ایجاد بستر کسبوکار حالل برای
مردم ،به ویژه جوانان ،در فضای مجازی را هم به حساب ما بگذارید! حاال کفه ترازویتان را نگاه کنید».در
ادامه این مطلب آمده است« :البته یقین داشته باشید برای دفع آفت ،کم نمیگذاریم ،فقط در یک
موردش بساط بختآزماییها و ستارهمربعها و قمار چند هزار میلیاردی رو به هم زدیم .حاال اینکه این را
به حساب کدام میگذارید با شما .ضمنا به فرض صحت استداللتان ،آیا در فضای حقیقی هم معتقد
به این مبحث هستید؟ گناهان بسیار زیادتری هر روز در فضای حقیقی هم به وقوع میپیوندد ،آنجا
به کدام حساب میزنید؟ این بنده امیدش به رحمت خداوند بزرگ است؛ نه قضاوت بنده دیگرش!»

بهسازیبافتتاریخیمحرکتوسعهاست

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم با اشاره بهسازی محور4
کیلومتری حرم مطهر تا چهل اختران از وجود بخش عمدهای از پالکهای
تاریخی و بااهمیت مذهبی در این مسیر خبر داد و گفت :بهسازی این مسیر
برای مردم محرک توسعه است.
علیرضا خاکی با اشاره به تأکید سازمان بهسازی و نوسازی بر حراست از
پالکهای هویتبخش تاریخی و مذهبی اطراف حرم اظهار داشت :عالوه
بر اماکن مذهبی مانند حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران،
اماکن مذهبی زیادی مانند آرامگاه امامزادگان و بیت النور در قم وجود دارد که
بهسازی آنها میتواند میزان رضایت گردشگر مذهبی را باال ببرد.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم با اشاره به محور ۴
کیلومتر حرم مطهر تا چهل اختران بهعنوان یک محور فرهنگی در شهر قم
افزود :در این محور عناصر تاریخی و مذهبی با ارزش فرهنگی بسیار باال قرار
دارند .وی بابیان اینکه بیت آیتالله بروجردی یکی از همین بناهای مذهبی و
سیاسی است که ارزش تاریخی دارد افزود :مسجد سلماسی نیز که در همین
محور قرارگرفته است تاریخچه صفوی دارد و اصل بنا نیز مربوط به دوره قاجار
است .وی به دیگر بناهای بااهمیت این محور ۴کیلومتری اشاره کرد و گفت:
بناهای تاریخی مانند آبانبار لبچال ،خانههای تاریخی که در محور قرار
دارند ،پامنار ،محله درخت پیر و سایر محلههای تاریخی،گذر آسیدحسن،
خانه شاکری و بسیاری دیگر از اماکن و ابنیه بااهمیت تاریخی در همین محور
قرار دارند .خاکی بابیان اینکه اینها ظرفیتهایی است که برای زائر جذاب
است ،تصریح کرد :حضور زائر در این محور که هدف اصلی ما است میتواند
یکی از محرکهای اصلی توسعه بافت باشد ،چرا که برای ساکنین بومی
فرصتهایاقتصادیوانگیزهبهسازیایجادمیکند.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم بابیان اینکه با همین
بهسازی صورت گرفته بعضی از مغازههای تعطیل اقدام به نوسازی ملک
خود کردند تأکید کرد :تعدادی از اهالی هم اقدام به بهسازی خانهها کرده و
محورهای فرعی مطابق طرح ما را با هزینه خودشان کامل کردند.
وی با تأکید بر اهمیت بهسازی این محور در جذب زائر افزود :در حال حاضر
بهواسطه شیوع ویروس کرونا نتوانستیم حضور زائر را در این منطقه پررنگتر
کنیمامادرشرایطعادیباتبلیغاتگستردهمیتوانیمشاهدماندگاریبیشتر
زائر در قم بهواسطه بهسازی این محور شویم.

طرح:محمدعلیرجبی

استاندارقماعالمکرد

تکمیل پروژههای نیمه تمام اولویت نخست استان قم

سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم:

شهر باید با پرداخت عوارض توسط
مردم اداره شود

سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با بیان اینکه
شهرداریها بودجه دولتی ندارند و از بودجه عمومی استفاده نمیکنند
گفت :هرچقدر مردم با پرداخت بهموقع عوارض سطح مشارکت را باال ببرند،
بهخدماترسانیمطلوبدرشهرکمکمیکنند.
محمد وحیدنیا با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در پرداخت
عوارض اظهار داشت :اطالعرسانی از خدمات شهرداری در میزان مشارکت
شهروندان اثرگذار است و اگر مردم از میزان خدمات شهرداری مطلع باشند در
ت آنان درسطح شهر تأثیر دارد.
افزایش مشارک 
سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم افزود :باید این
فرهنگ را برای مردم تبیین کنیم تا بدانند شهرداری تنها دستگاه خدماتی
است که در سطح مدیریت شهری بار اصلی خدمات را به عهده دارد.
ویبابیاناینکهبایدمردمازمیزانخدماتشهرداریوانواعواقسامخدمات
مستقیم ،غیرمستقیم مطلع باشند ابراز کرد :مردم با توجه به مصارف هزینه
کرد عوارض ،در پرداخت بهموقع عوارض سهم مشارکت را در خدماترسانی
بیشتر میکنند .وحیدنیا با تأکید بر اینکه هر قدر شهروندان مشارکت
بیشتری در پرداخت عوارض داشته باشند بهنوعی کمکحال شهرداری
هستند ،عنوان کرد :شهرداریها بودجه دولتی ندارند و از بودجه عمومی
استفاده نمیکنند .ما به عوارضی که مردم پرداخت میکنند متکی هستیم،
لذا هرچقدر مشارکت مردم بیشتر باشد خدماترسانی شهرداری نیز بیشتر
میشود و نفع نهایی را مردم میبرند .وی خاطرنشان کرد :پروژههای مختلف
ازجمله پلها ،شوارع و فضای سبز با هزینههای کالن توسط شهرداری انجام
میشود و هرچقدر مردم با پرداخت بهموقع عوارض سطح مشارکت را باال ببرد
به خدماترسانی مطلوب در شهر کمک میکند.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم :

تندیسشهیدسلیمانیدرقم
ساخته میشود

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم از ساخت تندیس شهید
سلیمانی در قم خبر داد.
سید محمد موسوی منش با اشاره به اقدامات انجامشده در سازمان
زیباسازی شهرداری قم در زمینه ایام دهه بصیرت و سالگرد شهادت شهید
قاسم سلیمانی اظهار داشت :تمثال شهید سلیمانی همزمان با سالروز
شهادت این شهید در شهر قم نصب شد .وی با بیان اینکه ساخت تابلوهای
معرفی شوارع در ورودیهای شهر مزین به نام شهید سلیمانی نیز در این
ایام انجامشده است ،ابراز کرد :تصاویر شهید سلیمانی و شهدای مقاومت
در سطح بلوار شهید سلیمانی طراحی و نصب شد .سرپرست سازمان
زیباسازی شهرداری قم خاطرنشان کرد :نقاشی چهره سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی در چهارراه شهدا ،نقاشی دیواری این شهید بزرگوار در بلوار
شهید سلیمانی ،نصب سازههای موقت با موضوع سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی نیز از دیگر برنامههای اجراشده برای شهادت شهید سلیمانی
انجامگرفته است .وی از آغاز ساخت تندیس شهید سلیمانی خبر داد و افزود:
نصب ۱۸بنربررویسازههایمختلفدربلوارشهیدسلیمانی،نصباستیکر
بر روی سازههای سرو ،نورپردازی پلهای بلوار شهید سلیمانی و نورپردازی
ستارههای  ۳۲پر به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی نیز انجامشده
است .موسوی منش همچنین از اجرای سمپوزیوم تندیس شهیدان سپهبد
حاج قاسم سلیمانی ،ابومهدی المهندس ،شهیدان فخری زاده و شهروز
مظفری نیا با هماهنگی بنیاد مکتب حاج قاسم خبر داد.
مدیرمنطقهپنجشهرداریقمخبرداد

پیشرفت ۶۰درصدی فاز توسعه
بوستانآفتاب

مدیر منطقه پنج شهرداری قم گفت :احداث فاز دوم بوستان آفتاب
بااعتباری بالغبر یک میلیارد تومان در حال انجام است.
علیرضا اقبالیان با توجه به سرانه  ۷.۳مترمربعی فضای سبز منطقه پنج
اظهارداشت:متأسفانهمنطقهپنجیکیازمناطقمحرومازنظرتوسعهفضای
سبز در شهر قم بهحساب میآید .وی تعداد بوستانهای منطقه پنج را ۲۷
بوستان اعالم کرد و افزود :دو بوستان نیز در حدفاصل شمسآباد تا میدان
بقیهالله(عج) در حال ساخت بوده و امیدواریم تا پایان سال به بهرهبرداری
برسد .مدیر منطقه پنج شهرداری قم از آغاز عملیات عمرانی فاز دو بوستان
آفتاب خبر داد و گفت :فاز نخست بوستان آفتاب بااعتباری بالغبر سه میلیارد
تومان احداثشده و عملیات عمرانی فاز دوم این بوستان نیز کلید خورده
است.

استاندارقم گفت :اولویت استان در سال  ۱۴۰۰اتمام پروژههایی است که ۸۰
درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاند.
بهرام سرمست روز پنجشنبه دردهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه قم
در تاالر کرامت استانداری با قدردانی از تالش دستگاه های مختلف در راستای
جذب اعتبارات عمرانی اظهارداشت :هر چند اعتبارهای تخصیص یافته به
نسبت ،اعتبارات باالیی نبوده ولی برای جذب آنها در استان تالش شده و برای
سال ۱۴۰۰نیزاولویتبایدباطرحهایبابیشاز ۸۰درصدپیشرفتفیزیکیباشد
و آنها را به اتمام برسانیم.
سرمست همچنین آسیب شناسی در این زمینه را ضروری دانست و افزود:
هدف از ارائه گزارش در خصوص وضعیت طرحهای مختلف استان نخست
ارزیابی عملکرد مدیران و همچنین برنامهریزی برای رفع نواقص و کاستیها و
احیاناکوتاهیهاست.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این خصوص یک

گزارش تحلیلی ارائه کند ،خاطرنشان کرد :الزمه این کار بازدیدهای مستمر
از طرحهاست ،از این رو معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با همکاری
سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای مجری برنامههای منظم بازدید از
طرح های عمرانی استان را داشته باشند.
وی ادامه داد :برای این مدتی که در پیش رو داریم این برنامه ریزی را خواهم
داشت که همانند روزهای سهشنبه که برای بازدید از واحدهای تولیدی وقت
میگذاریم جهت بازدید از طرحهای عمرانی نیز یک وقت مشخصی را برنامه ریزی
کنیم تا از نزدیک طرح ها را دنبال نماییم .استاندار قم تصریح کرد :دستگاههای
اجرایی باید بیشترین پیگیری را در مورد فرآیند پیشرفت طرح های خود چه در
سطح استان و چه در سطح ملی انجام دهند.
سرمست اضافه کرد :بار اصلی مسئولیت بر عهده دستگاه متولی است و
بیشترین پیگیری را انجام دهند و از نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان که
پیگیریهای بسیار مثبتی در زمینه طرح ها و اعتبارات عمرانی استان داشتند نیز
انتظار داریم که این پیگیری ها و همکاری ها با شدت و قوت بیشتر ادامه پیدا کند.
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه اهمیت در دستور کار
قرار گرفتن موضوع جذب اعتبارات ملی استان را مورد توجه قرار داد و گفت :اگر به
جذب اعتبارات ملی و گلوبال توجهی نکنیم در شاخص های استانی در مقایسه با
استان های دیگر نمی توانیم جذب آنچنانی داشته باشیم.
احمد امیر آبادی فراهانی افزود :چون اعتبارات سه درصد و مناطق کمتر توسعه
یافته را کمتر در قم داریم و وضعیت استان از لحاظ این شاخص ها بین استان های
دیگر خوب است بودجه خوبی تخصیص داده نمی شود و تنها جایی که می توانیم
تالش کنیم موضوع اعتبارات گلوبال و ملی می باشد.
عضومجمعنمایندگانقمبیانکرد:بایدتالشکنیماعتباربیشتریجذبکنیم
و اعتبارات مربوط به سال  ۹۹نیز برگشت نداشته باشد و به هر صورت عملکرد
استان در جذب اعتبارات سال  ۹۸قابل توجه و قدردانی است.

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم تشریح کرد

اقدماتشهرداریقمدرسالگردشهیدسپهبدسلیمانی

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
قم گفت :پویش تبلیغاتی با محتوای ایام فاطمیه،
معرفی سیره اخالقی شهید سلیمانی ،شهدای
علمی و گرامیداشت دهه بصیرت در  589سازه در
سطح شهر اکران شد.
به گزارش شهرنیوز ،مهدی کالنترزاده در جلسه
شورای اداری شهرداری ،اقدامات شهرداری قم
را در ایام فاطیمه ،دهه بصیرت و سالگرد شهید
سپهبد قاسم سلیمانی تشریح کرد و با اعالم
تشکیل ستادی ویژهای در شهرداری قم به این
منظور اظهار داشت :این ستاد با همکاری معاونت
خدمات شهری ،سازمان زیباسازی ،مجموعه روابط
عمومی و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم
و به دستور مستقیم شهردار قم تشکیلشده است.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم
اجرا و رونمایی از نماهنگ و سرود ” غروب خونین
رنگ” اشاره کرد و گفت :این سرود با مضامینی
شامل ایام فاطمیه(س) ،شهید سلیمانی ،شهید
فخری زاده و شهدای جبهه علمی و هستهای تهیه

عکاس ایرانی ،عراقی ،سوری از مراسم تشیع
شهیدسپهبدقاسمسلیمانیدرچهارزبانفارسی،
عربی ،انگلیسی و اردو در نگاره گذر خیابان شهدا
برگزارشدهاست.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم
ادامه داد :همچنین پادکست «خاتم سلیمانی»،
بازخوانی  ۱۴شعر از اشعار فاخر و برگزاری مسابقه
کتابخوانی کتاب «سلیمانی عزیز» و مجموعه
«حماسه  »۱۷از دیگر برنامههای شهرداری در این
ایام بوده است .وی همچنین از نامگذاری یکی از
تقاطعهایشهرقمبهنامشهیدابومهدیالمهندس
نیز خبر داد و خاطرنشان کرد :محور قم کهک نیز به
نام شهید مظفری نیا نامگذاری شده است.
کالنترزاده در پایان همکاری شهرداری قم را در
برگزاری و پشتیبانی از مراسم مختلف فرهنگی و
یادبود شهدا در سطح استان یادآور شد و افزود:
ساخت یادمان و المانهای شهید سلیمانی ،شهید
یزاده و شهید ابومهدی المهندس نیز در
فخر 
دستور کار مجموعه شهرداری قم قرار دارد.

شده و بهصورت رسمی رونمایی شد.
وی از اجرای پویش تبلیغاتی در  ۵۸۹سازه در
سطح شهر نیز خبر داد و تصریح کرد :همکاری
دفاتر آیات اعظام و اهداء سه هزار پرچم از طرف
دفتر آیتالله وحید خراسانی در فضاسازی شهر در
ایام بسیار تأثیرگذار بوده و پیامهای تشکر و رضایت
علماوشهروندانازفضاسازیشهرنیزدریافتشده
است که باعث دلگرمی و مسرتبخش خادمان
شهر است .کالنترزاده ادامه داد :شهر قم بهعنوان
یکی از فعاالن حوزه فرهنگ محتوای فاخری را نیز
با محوریت بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت تولید
کرده که این طرحها برای چاپ و اکران به سایر
شهرها از جمله در زادگاه سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی به شهرداری کرمان ارسالشده است.
وی به استفاده از اشعار آئینی ،رهنمودهای
مقام معظم رهبری و امام راحل و همچنین
روایات و احادیث ائمه معصومین(علیهاسالم) در
تصویرسازی تبلیغاتی در سطح شهر اشاره کرد
و گفت :نمایشگاه «خاتم سلیمانی» با آثار ۲۵

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم مطرح کرد

دالیل کندی بازسازی بافت فرسوده در قم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به مساحت  1580هکتاری
بافت فرسوده و  300هکتاری بافت تاریخی ،گفت :به دلیل شرایط خاص
ساختوساز در بافت بهویژه محدودیت ارتفاع سرمایهگذاران برای ورود به بافت
جذبنمیشوند.
غالمرضا جانقربان با اشاره به  ۱۵۸۰هکتار بافت فرسوده مصوب در شهر قم،
اظهار داشت ۳۰۰ :هکتار از این مقدار بافت تاریخی است که ضوابط ویژهای
برای آن دیده شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم بابیان اینکه ۱۳۵۰هکتار از این بافت
فرسوده مساحتی است که میتواند مشوقهایی دریافت کند؛ خاطرنشان کرد:
ً
مشوقهای بافت فرسوده پاسخگوی هزینههای امروز پاسخگو نیست و طبیعتا
برای سرمایهگذار و ساکنان همان منطقه نیز جذابیت ندارد.
جانقربان بابیان اینکه محدودیت ارتفاع در بافت فرسوده و بافت تاریخی مانع
مهمی است که از جذب سرمایهگذار جلوگیری میکند ،تصریح کرد :بیشترین
ارتفاع در بافت تاریخی همکف و اول و در بافت فرسوده حداکثر در بهترین شرایط

ً
 ۴طبقه است که معموال اتفاق نمیافتد.
وی افزود :با شرایط عرض معبر باالی  ۱۰متر و عرصه باالی  ۲۵۰متر و تأمین
ً
پارکینگسازندهوسرمایهگذارمیتواندتا ۴طبقهبسازدکهمعموالاتفاقنمیافتد
و متوسط  ۹۰درصد پروانههای این مناطق تا  ۳طبقه میتوانند مشوق دریافت
کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم تصریح کرد :این در حالی است که
هزینهساختبناتفاوتینمیکندوحتیبهدلیلشرایطومشکالتحملونقلدر
بافت ساختوساز در این مناطق هزینه باالتری هم به همراه دارد.
جانقربان تأکید کرد :تا زمانی که سرمایهگذار سود چندبرابری بیرون از بافت
فرسوده دریافت میکند و از طرفی میتواند با سهولت بیشتری کار را انجام دهد،
حاضر به ورود به بافت فرسوده نیست .وی تصریح کرد :باوجود اینکه این محدوده
ً
در عوارض تقریبا تا  ۷۵درصد و در کاربری اقامت معاف هستند و باوجود طبقات
تشویقی هنوز کسی را به سرمایهگذاری جذب نمیکند چراکه سود بیرون از بافت
بهصورتغیرمتعارفیباالتراست.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم :

تجهیزاتتقاطعولیعصر(عج)صددرصدداخلیاست

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت:
صددرصد تجهیزات و مصالح استفاده شده در
پروژه تقاطع غیرهمسطح ولی عصر(عج) از جمله
کابل ها ،نئوپرنها و  ...تولید داخل است.
عباس حلوایی زاده با تاکید بر اهمیت استفاده از
تولیدات ملی در پروژههای شهری اظهار داشت:
صددرصد مصالح تجهیزات استفاده شده در پروژه

تقاطع غیرهمسطح ولی عصر(عج) داخلی بوده
است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با بیان اینکه
کابل ها ،نئوپرنها و درزانبساط ها در پروژه پل ولی
عصر(عج) تماما داخلی بوده است افزود :کابل
برق و روشنایی و پروژکتورهای استفاده شده در
این پروژه نیز تماما داخلی وبومی بوده و حتی یک

پیچش از خارج کشور نبوده است.
وی به برنامه استفاده از تولیدات ملی در
پروژههای شهری اشاره کرد و گفت :اساس کار
استفاده از تولیدات ملی را باید در طراحی پیش
بینی می کردیم که شامل دو دسته کار می شد،
یکی از این بخشها شامل پروژههای راهسازی از
جملهتقاطعهاوتونلهامیشد.

عرضه تخم مرغ فلهای ممنوع شد
دبیرکل انجمن ملی طیورگفت :از ابتدای بهمن در تمام مراکز استانها تخم مرغ به صورت بسته
بندی عرضه میشود.فرزاد طالکش افزود :سند «برنامه ملی ارتقای کیفیت بهداشتی و تضمین
سالمت تخم مرغ» در سال  ۹۸تصویب شد و مقرر شد تا از عرضه تخم مرغ غیر بسته بندی و خارج
از یخچال جلوگیری شود.وی گفت :براساس اطالعیه وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی از ابتدای
بهمن عرضه تخم مرغ فلهای ممنوع است و براساس قانون تخطی از ان تخلف بهداشتی تلقی و طبق
مقررات برخورد میشود .طالکش افزود :تخم مرغها در سه رده ،تخم مرغ ممتاز ،تخم مرغ معمولی،
تخم مرغ ۳۰عددی طرح خانوار عرضه میشود .دبیرکل انجمن ملی طیور با اشاره به اینکه در کشور
ظرفیت بسته بندی تخم مرغ وجود دارد گفت :این طرح به صورت تدریجی ،ابتدا از مراکز استانهای
اصلیکشوروبعدبهصورتکلیدرسطحکشوراجراییمیشودوفروشگاههاموظفهستندتخممرغ
بسته بندی شده و در یخچال نگه داری کنند.
عراق حکم بازداشت ترامپ را صادر کرد
شورایعالیقضایعراقازصدورحکمبازداشت«دونالدترامپ»رئیسجمهورآمریکابهدلیلجنایت
ترور فرماندهان شهید مقاومت خبر داد .قاضی ویژه دادگاه تحقیق الرصافه ،که مسئولیت پرونده
برئیسسازمانالحشدالشعبیوهمرزمانشبهآنواگذار
جنایتترورشهید«ابومهدیالمهندس»نائ 
شده بود ،روز پنجشنبه ( ۷ژانویه) حکم بازداشت دونالد ترامپ را بر اساس ماده  ۴۰۶قانون مجازات
عراق را صادر کرد .در این بیانیه آمده است :تحقیقات برای شناسایی سایر عامالن شرکتکننده چه
عراقی و چه غیر عراقی در این جنایت ادامه خواهد یافت.
هیات کرهای چرا به ایران آمده است؟
سعید خطیب زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با هیاتی از کره که گفته می شود وارد تهران
شده و میهمان سفیر کره جنوبی است ،اظهار داشت :هیاتی که وارد کشورمان شده بخشی از هیات
قائممقاموزارتخارجهکرهجنوبیاستکهقراراستروزیکشنبهبهتهرانسفرکند.سعیدخطیبزاده
خاطرنشانکرد:سفراینهیاتقبلازتوقیفکشتیمتخلفکرهایموردتوافققرارگرفتهودستورکار
اصلی آن مذاکره در مورد چگونگی دسترسی به منابع مالی ایران در کره است.
یک ادعای عجیب در مورد اصالح طلبان!
حمیدرضا ترقی ،عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درباره سهم جریان اصالحات در
انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۴۰۰گفت :براساس نظرسنجیها در حال حاضر گرایش مردم به
ً
اصالحطلبان منفی است و تقریبا بیش از  ۷۰درصد مردم نسبت به اصالحطلبان نظر مثبتی ندارند.
استقبال مردم از اصالحطلبان بین  ۲تا  ۸درصد است .بنابراین جریان ذکر شده آنچنان تاثیری در
ً
انتخابات و مشارکت ندارد ،اما طبیعتا اصالحطلبان به هر میزان که بتوانند مشارکت را افزایش دهند
حضورشانمیتواندمثبتباشد.
سایت دانشگاه امام صادق (ع) هک شد
روزگذشتهسایتدانشگاهامامصادقعلیهالسالمهکشد.مسؤولسایتاطالعرسانیدانشگاهامام
صادق در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود شواهد اولیه مبنی بر منبع خارجی این حمله سایبری خبر داد
و گفت :عالوه بر سایت اطالع رسانی دانشگاه بخشی از سامانههای خدمات دانشجویی و آموزشی هم
هک شده است که با وجود نسخههای پشتیبان در اسرع وقت این اختالل رفع خواهد شد.کالنتری
در مورد علت این حمله افزود :این مساله در حال بررسی است اما شواهد اولیه نشان از آن دارد که
ً
تروریستهای سایبری با هدف قرار دادن یک دانشگاه مرجع عمال کند کردن پیشرفت علمی را هدف
قرار دادهاند و به خیال خود مانع ارائه خدمات آموزشی و اطالع رسانی آنالین به دانشجویان شدهاند.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد

انهدام باند قاچاق دارو در قم

فرمانده انتظامی استان از دستگیری  4عضو باند قاچاق دارو در قم خبر داد و گفت :در بازرسی از
 3منزل 2 ،انباری و  2مغازه متعلق به این افراد ،مقادیر قابل توجهی دارو اصلی و تقلبی قاچاق کشف
شده است.
سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :با تالش مأموران کالنتری 24پردیسان 4 ،تن از افرادی
که به صورت باندی نسبت به قاچاق دارو فعالیت می کردند ،شناسایی و دستگیر شدند .وی گفت:
مأموران در این رابطه با هماهنگی مقام قضائی از  3منزل 2 ،انباری و  2مغازه متعلق به افراد مذکور
بازرسیومقادیرقابلتوجهیدارواصلیوتقلبیقاچاقکشفکردند.فرماندهانتظامیاستانقمافزود:
در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان
شدند .سردار میرفیضی تاکید کرد :پلیس در راستای انجام وظایف ذاتی خود و كمک به سالمت جامعه
با متخلفان حوزه بهداشت و درمان برابر قانون برخورد می کند.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد

کشف3میلیاردریالیگازوئیلقاچاق

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف3میلیارد ریالی گازوئیل قاچاق در قم خبر داد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهار داشت :ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی
در اجرای طرح کنترل تانکرهای سوخترسان ،باکنترل نامحسوس محورهای مواصالتی استان به
یکدستگاهکامیونکشندهتانکردارمشکوکوآنرامتوقفکردند.ویافزود:رانندهکامیونباارائهبارنامه
ای با عنوان ترکیبات شیمیائیآاظهار می دارد که حامل مواد شیمیائی بوده و از جنوب کشور بارگیری و
عازم یکی از ااستان های مرکزی بوده است .جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد:با بررسی
انجام گرفته توسط نمایندگان شرکت ملیپخش فرآوردههای نفتی و اداره استاندارد استان ،محموله
،سوخت یارانهای از نوع گازوئیل تشخیص داده شد .وی گفت :تانکر حامل سوخت قاچاق به انبار
شرکت نفت استان قم تحویل شد که پس از تخلیه مقدار آن  27هزار لیتر گازوئیل و ارزش ریالی آن
3میلیارد ریال اعالم شد .سرهنگ اسماعیلی تصریح کرد:پرونده بههمراه متهم به اداره کل تعزیرات
حکومتی استان ارسال و متهم با صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد

کشف 6کیلوگرم تریاک و دستگیری 2نفر متهم

فرماندهانتظامیشهرستانقمازکشف 6کیلوگرمتریاکودستگیری 2نفرمتهمدربخشسلفچگان
قم خبر داد .سرهنگ مرادحسین جعفریان اظهار داشت :ماموران پاسگاه انتظامی سلفچگان با انجام
یک سری اقدامات پلیسی  2نفر خرده فروش مواد مخدر را شناسائی و دستگیر کردند .وی افزود:این
متهمان با هدف کسب منفعت ،جوانان و نوجوانان محدوده مناطق مسکونی شهری سلفچگان را آلوده
بهاعتیادومصرفموادمخدرمیکردند.فرماندهانتظامیشهرستانقمتصریحکرد:دربازرسیازمنازل
متهمان دستگیر شده بیش از 6کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و پرونده تشکیل شده برای سیر
مراحل قانونی به مرجع ذی صالح ارسال شد .سرهنگ جعفریان خاطرنشان کرد :این اقدام پلیس،
موجبرضایتمندیاهالیسلفچگانشدهوازعملکردمجاهدانسبزپوشقدردانیکردند.

