رییسیدردیدارآیتاللهجوادیآملی:

کنار گذاشتن نگاههای جناحی از
الزامات پیشرفت کشور است

روزنامه

چهارشنبه 23تیر3 1400ذیالحجه 14 ١٤٤٢جوالی 2021شماره 5310سال بیستوچهارم  2000تومان

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارقم:

2

رییسجمهوریمنتخبدردیدارآیتالله
العظمی عبدالله جوادی آملی گفت :کنار
گذاشتن نگاههای جناحی از الزامات
حرکت کشور در مسیر پیشرفت است .به
گزارش روابط عمومی دفتر رییس جمهور
منتخب،حجتاالسالموالمسلمیندکتر
سید ابراهیم رییسی در دیدار آیتالله
العظمی عبدالله جوادی آملی با تبریک
فرارسیدن ماه ذیالحجه از نقشآفرینی
ایشان در عرصههای مختلف بویژه

شیرزاد فعال سیاسی اصالح طلب:

اصالحات سیاسی کشور باید از اصالح
اصولگرایان شروع شود

احمد شیرزاد درخصوص اینکه
بعد از برگزاری سیزدهمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری
نقدهایی به جریان اصالحات
مطرح شد و از بدنه و حامیان
این جریان عنوان شد که
اصالحطلبان باید به فکر یک
بازسازی و در واقع یک رنسانس
در عملکردهای خود باشند،
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معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده :

واقعیتهای کف جامعه در
سیاستهایسختگیرانهدیده

معاون رئیس جمهــوری در امور
زنــان و خانــواده با بیــان اینکه در
سیاســتهای ســختگیرانه،
واقعیتهــای کــف جامعــه دیده
نمیشــود ،گفــت :در دولــت
دوازدهــم بســیاری از راهبردها و
سیاســتهایی کــه معاونــت امور
زنان دنبال کرده براساس پژوهش
و مطالعــات راهبــردی و کاربردی

2

رییس اتاق بازرگانی استان قم خبرداد:

نبایدهیچپروژهای

رفع  ۸۰درصدی
تعهدات ارزی صنعتگران

متوقفشود

معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندارقم گفت :نباید هیچ کند .مهرداد غضنفری راد 21تیرماه 1400در حاشیه بازدید از
پروژهای متوقف شود چرا که در مجموعه استانداری قابلیت پروژههای درحین ساخت گردشگری شهرستان کهک افزود:
هایی خوبی وجود دارد ومیتواند مشکالت پیش رو را برطرف در زمینه طرحهای بومگردی پیشرفت خوبی حاصل شده ،اما
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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم:

سهخدمتمهماداراتقمبایدتاشهریورماهالکترونیکیشود
8

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) خبرداد:

صرفهجویی ۷۵درصدی مصرف برق
در حرم بانوی کرامت

1
مدیرکلبهزیستیاستانقمخبرداد:

معاوناجراییآستانمقدسحضرتمعصومه(س)بااشارهبه در بخشهای مهم از مجموع  ۲۵۷کیلووات به  ۶۱کیلووات
صرفهجویی بیش از  ۷۵درصدی مصرف برق در حرم حضرت رسید .هادی محمودنژاد در این زمینه افزود :سال گذشته
معصومه(س) ،گفت :طی سال گذشته مصرف برق حرم مطهر با توجه به شرایط نابسامان برق کشور و مشکل در تولید آن و
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم خبرداد:

اتمام بهسازی  ۲۳محور فرهنگی و تاریخی
8

استاندار قم :

بهره مندی 30هزار نفراز خدمات مشاوره ای بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان قم ،اشتغال و توانمندسازی مددجویان را از اهداف و
اولویتهای کاری مهم این نهاد برشمرد و گفت :سال ۹۹در مجموع یک هزار اشتغال
توسط بهزیستی استان ایجاد شد .مهدی پهلوانی ستوده روز سه شنبه در جمع
خبرنگاران ،افزود :سال  ۳۰ ،۹۹هزار نفر از خدمات مشاوره ای اداره کل بهزیستی
قم بهره مند شده اند .به گفته وی ،سال گذشته از محل پویش مردمی ایران همدل
 ۵میلیارد تومان برای حمایت از افراد تحت پوشش جمع آوری شد .پهلوانی ،تعداد
پرونده های تحت حمایت بهزیستی قم را  ۳۵هزار مورد اعالم کرد و گفت :در سال

ظرفیت انرژی خورشیدی در قم نباید مغفول بماند

4

استاندار قم گفت :ظرفیت انرژی خورشیدی در قم نباید مغفول بماند .بهرام
سرمست روزسه شنبه در حاشیه مراسم آغاز احداث شهرک صنعتی غیر دولتی
تخصصی انرژی خورشیدی و صنایع وابسته ، ،الزم ه کم کردن فاصله کلنگ و قیچی
در این نوع طرح را پشتکار شرکت سرمایه گذار و حمایت جدی وزارت نیرو دانست.
وی با اشاره به طرحهای شکست خورده مشابه در استان ابراز امیدواری کرد که با
اجرای این طرح قدمی در راه بهره مندی از ویژگی های آب و هوایی قم برداشته شود.
استاندار تصریح کرد :اگر استان قم دچار کم آبی است ،اما خداوند خورشید و

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

مدیریتکارآمد،مهمترین
راه حل مشکالت

انتخابات ریاست جمهوری ،سیزدهمین دوره خود را
سپری کرد و ایرانیان داخل و خارج از کشور ،با حضور
در این انتخابات ،هشتمین رئیس جمهور اسالمی ایران را برگزیدند و به این ترتیب رئیس
دستگاه قضا با انتخاب مردم ،تنفیذ مقام معظم رهبری و تحلیف ،چندی دیگر باید ردای
ریاستجمهوریرابهتنکند.
مردم بزرگ و شریف ایران هر چند در مشکالت و تنگناهای اقتصادی به شدت درگیر
ً
هستند ،اما انتظار غالب آنان نه صرفا دستیابی کوتاه مدت به ارزانی و درآمد (البته مهم و
مورد نیاز است) که به مدیریت کارآمد ،دلسوزانه ،متواضعانه و فارغ از تکبر و تبختر ،عدالت
اجتماعی ،جلوگیری از فساد و تبعیض بیش از دیگر مولفههاست که یکی از نتایج معمول
آن رفع تنگناهای اقتصادی توام با رشد ،توسعه ،تحول ،جهش ،ایجاد درآمد پایدار و… هم
میتواندباشد.
نمونهتحو لزایمدیریتیازیکسووتاثیراتمثبتآندرمیانافکارعمومیمردم،نشان
دهندهآناستکههرچندپشتیبانی،تجهیزات،بودجه،منابعانسانیکارآمدو…ملزومات
توسعهوپیشرفتکاربودهوهستامابهمانندساختوسازیکبناکههرچندمصالحدرجه
یکوممتازبانقشهایمنحصربهفردداشتهباشدامامدیریتیناکارآمد،مهندسیضعیف،
ً
معماری کج سلیقه ،بی توجه به ظرفیتها و نهایتا مدیریتی ناتوان بر آن اعمال گردد ،همه
آنچهراکهفراهمشده،میتواندبهشکلینامطلوبعرضهکند.
در یک جمع بندی کلی باید گفت برخی مدیر خوب و کارآمد هستند اما محبوب و قابل
تحملنیستند،بعضیدیگرمدیرخوبوالیقینیستندامامحبوبوقابلتحملهستنداما
ً
بدترین حالت ممکن مدیر ناکارآمد و بدون محبوبیت است و نهایتا آنچه اهمیت دارد اینکه
بتوانبابهرهمندیازمدیریتیکارآمد،زمینهتحولوجهشرادرتمامیبخشهاایجادکرد
و از تجربیات موجود بهره برد .درباره کشوری چون ژاپن که از جمله مهمترین ویژگیهای
آن را سیستم مدیریتی ،جمع گرایی ،فرمانبرداری و سلسله مراتبی عمل کردن میدانند،
شاید در یک نگاه کلی هر آنچه بیان شد با یک تعبیر که «در سیستم مدیریتی موفق ژاپن،
همهتنهافرمانبرداریوتبعیتمیکنند»نقضکندامااینمهمرویدیگریهمداردکهباید
با آن مواجه شد و مالحظه کرد .بارها و بارها شنیده شده فرمانبرداری و اطاعت از مدیران
باالدستیشیوهمتداولومرسومدرسیستماجراییومدیریتیژاپناستکهعلیرغمبرخی
مشکالت و معضالت ،دور از واقعیت نیست اما تمام موضوع هم نیست بلکه باید توجه
ً
داشت که انتخاب مدیر معموال در یک روند مشخص و مدون محقق شده و برای هر چیزی
ً
ولوکوچک،دستورالعملمعموالثابت،پایداروقابلانتقالبهدیگرانوجودداردکهمیتواند
ً
عامل کنترلی و نظارتی برای پرهیز از مدیریت ناکارآمد مبتنی بر نظرات صرفا شخصی
و خودخواهانه هم تلقی شود چرا که چارچوب مشخص و تعریف شدهای را برای افراد
لحاظ میکند و همان گونه که برای یک مدیر میانی ،کارشناس ،کارمند و تمامی سطوح،
دستورالعمل ،آئین نامه و سیستم دقیق مکتوب و قابل انتقال وجود دارد ،برای مدیر عالی
نیزهمینروشاعمالمیشودوهردونمیتوانندخارجازچارچوبعملکنندولذادراین
جمعگراییوتبعیتازسیستم،میتوانانتظارکارآمدیداشتنهدرشرایطیکهمدیرهر
ً
روزبهواسطهصرفاعالئقشخصی،بدونآگاهی،بیتوجهبهابعادکارشناسیومولفههای
شخصی و… دستورالعمل جدید ،تصمیم بی مبنا و غیر منطقی صادر میکند که اجرای
ً
ً
دائمیاینروند،نهایتانارضایتیدرسطحعمومیرابهدنبالخواهدداشتکهالبتهوعموما
ً
مدیرناکارآمدبرایاینبخشاخیرورضایتعمومیوسیستمیاحتماالاهمیتیهمقائل
نباشد.اینکهدرژاپنقانونبیاندازهمحترمشمردهمیشودوتبعیتتمامیسطوحازمافوق
ً
دراولویتقراردارد،دقیقابهدلیلترسیمچنینچهارچوبهایتجربهشدهومشخصاست
و جالب آنکه خارج از این دستور العملها و تشریح وظایف هم نمیتوان از افراد انتظاری
داشت ،چرا که اغلب بینتیجه خواهد ماند و بنابراین نیاز به مدیریت کارآمد به همراه برنامه
و چارچوبهای مشخص و تدوین روندها و شیوهها بسیار مهم و قابل توجه است و توجیه
همراهیوسلسلهمراتبیرامنطقیمیکند.
بنابراین الگو کردن کشوری مانند ژاپن در مدیریت میتواند در برخی موارد مناسب باشد
امامهمترازآنتوجهبهنیازکشوربهانتخابمدیریتکارآمدحتیبیشازامکاناتوملزومات
است که بودن آن میتواند ظرفیتها را به منصه ظهور برساند و عدم آن حتی امکانات و
ظرفیتهایدراختیاررانیزبهنابودیمیکشاند.
بههرشکلبایدگفتهممدیریتکارآمدقواعدواصولیداردوهمبراساساینکارآمدی
میتوانانتظارتاثیرگذاریدرتمامیزمینههاوهمراهیجمعیسیستم،مجموعهوجامعه
را داشت در غیر این صورت به صرف نگاه باال به پائین ،دستوری و… نمی توان از یک مدیر و
مدیریتناکارآمدبامولفههایذکرشده،انتظارتاثیرگذاریداشت.
دکترایجامعهشناسیسیاسیورایزنفرهنگیایراندرژاپن
حسیندیوساالر*

شرکتتعاونیمسکنکارکناناستانداریقموواحدهایتابعه
بدینوسیلهازکلیهاعضایتعاونیدعوتبهعملمیآید.
در جلسه مجمع عمومی مذکور رأس ساعت  13:30روز سه شنبه مورخ
 1400/05/05با دستورجلسه ذیل در محل تاالر کرامت استانداری قم تشکیل
میگردد،حضوربهمرسانید.الزمبهذکراستداوطلبینبازرسیتعاونیمیبایستی
حداکثر ظرف مدت 7روز از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک الزم
بهمحلقم-بلواررضوی-ساختمانفرمانداری-طبقههمکف-دفترتعاونیمسکن
کارکنان استانداری مراجعه و نسبت به تکمیل و تحویل فرم کاندیداتوری اقدام
نمایند.
ضمناهریکازاعضاجهتمعرفینمایندهتاماالختیار/وکیلخودبهمنظورحضور
در جلسه و اعمال رأی بایستی به اتفاق یکدیگر حداکثر تا تاریخ1400/05/03
به دفتر تعاونی مسکن کارکنان استانداری قم مراجعه تا پس از احراز هویت و تأیید
وکالتنامه،برگهورودبهجلسهبراینمایندهعضوصادرگردد.
دستورجلسه:
-1انتخاببازرسشرکتبرایمدتیکسال
-2تصمیمگیریدرخصوصخریدزمین
رئیس هیأت مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری قم و واحدهای تابعه
بدینوسیله از کلیه اعضای تعاونی دعوت به عمل می آید.
در جلسه مجمع عمومی مذکور رأس ساعت  14:00روز سه شنبه مورخ  1400/05/05با دستورجلسه ذیل در
محل تاالر کرامت استانداری قم تشکیل میگردد ،حضور بهم رسانید.
ضمنا هر یک از اعضا جهت معرفی نماینده تام االختیار /وکیل خود به منظورحضور در جلسه و اعمال رأی بایستی
به اتفاق یکدیگر حداکثر تا تاریخ  1400/05/03به دفتر تعاونی مسکن کارکنان استانداری قم مراجعه تا پس از
احراز هویت و تأیید وکالتنامه ،برگه ورود به جلسه برای نماینده عضو صادر گردد.
دستورجلسه:
 -1تمدید مدت فعالیت شرکت به مدت یکسال
رئیس هیأت مدیره شرکت
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مدیرعاملسازمانآتشنشانیشهرداریقمخبرداد:

تجهیزهمهآتشنشانانقمبهملزوماتانفرادی

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با بیان اینکه تمامی پرسنل
این سازمان دارای ملزومات انفرادی و ست کامل هستند گفت :تهیه یک دست لباس کامل و
تجهیزات فردی برای یک آتشنشان امروزه رقمی بیش از 100میلیون تومان است.
عباس جعفری با اشاره به استاندارد بودن وضعیت شهر قم در زمینه ایستگاههای
آتشنشانی اظهار داشت :قم از شهرهای استاندارد در زمینه ایستگاه آتشنشانی در کشور
است و از سال گذشته احداث ایستگاه مرکزی آتشنشانی نیز در بلوار پیامبر اعظم(ص)
آغازشده است .وی با بیان اینکه تمامی پرسنل سازمان آتشنشانی دارای ملزومات انفرادی و
ستکاملهستند،ابرازکرد:درسالهایدورتعداداندکیدستگاهتنفسیدرایستگاههای
آتشنشانی وجود داشت که امروز به تعداد همه پرسنل دستگاه تنفسی تهیهشده است
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم ادامه داد :در حال حاضر
همه پرسنل سازمان دارای یک ست کامل تجهیزات شامل دستگاه تنفسی ،کاله ،چکمه،
دستکشولباسآتشنشانیبهصورتاختصاصیوانفرادیهستند.
وی افزایش قیمتهای تجهیزات تخصصی آتشنشانی را موردتوجه قرارداد و افزود :تهیه
یک دست لباس کامل و تجهیزات فردی برای یک آتشنشان امروزه رقمی بیش از ۱۰۰
میلیون تومان است که این رقم بار مالی زیادی برای سازمان ایجاد کرده است.
جعفری با تأکید بر اینکه برخی از تجهیزات جزئی بهصورت جمعی مورد استفاده
قرار میگیرد ،اذعان کرد :سازمان شرایط خاصی ازنظر مالی دارد ،ولی همه تالشها در
سالهایگذشتهاینبودهکهبتوانیمتجهیزاتانفرادیوشخصیرابرایهمههمکارانتهیه
کنیم .وی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی پرهزینهترین سازمان شهرداری قم بهحساب
میآید ،اضافه کرد :منابع شهرداری نیز محدودیت داشته ولی مدیریت شهری در سالهای
گذشته از هیچ تالشی برای ارتقای سازمان در جهت نیروی انسانی ،تجهیزات و… دریغ
نکرده است و امروز این سازمان از مجموعههای سرآمد آتشنشانی در کشور اس
مديرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم اعالم کرد:

تعویض رایگان ۱۰۰هزار کارتهای
قدیمیاتوبوسباقمکارت
سرانی شهرداری قم از امكان ارائه بلیت تکسفره كاغذی خبر
مديرعامل سازمان اتوبو 
دادوگفت:بهزودیبلیتتکسفرهالکترونیکینيزدرسامانهقمياربهصورتباركددراختيار
شهروندان قرارگرفته و زائران و مسافران نيز میتوانند از اين امكان در سفرهای
سرانی اظهار
علی نیک با اشاره به اهمیت کاهش استفاده از پول نقد در ناوگان اتوبو 
داشت :با حذف کرایه نقدی عالوه بر رعایت مسائل بهداشتی و کاهش تنشهای اجتماعی
سرانی نیز از نظم برخوردار
در جابهجایی کرایه و نبود پول خرد ،سیستم مالی ناوگان اتوبو 
میشود .وی تغییر کارتپول قدیمی با قم کارت را گامی مؤثر در هوشمندسازی پرداخت
سرانی دانست و افزود :تا امروز بیش از  ۱۰۰هزار قم کارت
الکترونیکی در ناوگان اتوبو 
باکارت پول قدیمی بهصورت رایگان تعویض شده و بهزودی کارتپولهای قدیمی از
سرانی
سیستمپرداختالکترونیکیبهصورتکاملخارجمیشود.مدیرعاملسازماناتوبو 
شهرداری قم از امکان ارائه بلیت تکسفره کاغذی خبر داد و تصریح کرد :بهزودی بلیت تک
سفری الکترونیکی نیز در سامانه قمیار بهصورت بارکد در اختیار شهروندان قرارگرفته و زائران
و مسافران نیز میتوانند از این امکان در سفرهای درونشهری خود بهرهمند شوند.
نیک ادامه داد :تالش میکنیم پرداختهای الکترونیکی با کمترین خطا در ناوگان
انجامشدهودرصورتبروزهرگونهمشکلشهروندانمیتوانندازطریقسامانه ۱۳۷سازمان
را در جریان امور گذاشته و در اسرع وقت پیگیریهای الزم انجام میشود.
رییس اتاق بازرگانی استان قم خبرداد:

رفع ۸۰درصدی تعهدات ارزی صنعتگران

رییس اتاق بازرگانی استان قم از رفع تعهد ارزی  ۸۰درصدی صنعتگران استان قم خبر
داد.
خاکی ،رئیس اتاق بازگرانی استان قم ،در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی
استان قم با اشاره به صادرات  ۴۰میلیون دالری فعاالن بخش خصوصی استان قم در
 ۳ماهه نخست امسال ،گفت ۸۰ :درصد از تعهدات ارزی صنعتگران و فعاالن اقتصادی
استان قم رفع شده است .وی افزود :پارسال صنعتگران استان قم بیش از  ۲۵۰میلیون
دالر صادرات داشتند .همچنین احداث شهرک مسکونی کارگران در نزدیکترین نقطه به
 ۳شهرک صنعتی محمود آباد ،شکوهیه و الغدیر دیگر دستور کار جلسه گفتگوی دولت و
بخش خصوصی استان قم بود.
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اخبار

 شماره 5310ت وچهارم 
چهارشنبه بیستوسوم تیرماه  -1400سال بیس 

مهمتریندالیلپیشرویطالباندرافغانستان
محمدرضاصفری*

پس از سقوط دولت داوود خان در افغانستان و روی کار آمدن کمونیست ها در
کابل ،جنگ داخلی در این کشور آغاز گشت و تا به امروز این میراث شوم گریبان مردم
افغانستان را گرفته است .بحرانی که امروزه جامعه افغانستان به آن گرفتار است دارای
دو بعد داخلی و بیرونی است که هر یک به نحوی در تداوم بحران داخلی افغانستان
موثراست .در بعد داخلی نزاع قومیتی و تضاد گفتمانی میان سنت و تجدد و در بعد
بیرونی رقابت های منطقه ی میان همسایگان و کشورهای قدرتمند در تداوم بحران
کنونی نقش داشته است .شایان ذکر است که گفته شود بعد داخلی عامل اصلی و
بعد بیرونی نقش کاتالیزور را در تداوم جنگ داخلی افغانستان ایفا میکند.
مهم ترین دلیل پیشروی سریع طالبان ،عدم وجود ساختار یکپارچه قدرت است
این عامل به این معنا است که فرایند ساخت دولت در افغانستان تکامل نیافته است و
دولت مرکزی و بروکراسی آن در برابر بحران های سیاسی توانایی تصمیمگیری واحد
و یک پارچه را ندارد .به گزارش وزارت داخله افغانستان بسیاری از شهرستان ها بدون
هیچ درگیری به طالبان واگذار شدند که این خود نشان میدهد سیستم بروکراسی
توانایی تصمیم گیری برای مقابله با این بحران را ندارد .عامل دیگری که در پیشروی
طالبان تاثیر گذاشته است ،تالش طالبان برای ایجاد وزنه سیاسی در مذاکرات صلح
برای خود است .با خروج نیرو های آمریکایی طالبان تمام سعی خود را میکنند که
با پیشروی و گرفتن مناطق بیشتر بتوانند در میز مذاکره دولت مرکزی را در شرایط
ضعف قرار بدهند.یکی از دالیل مهم دیگر همکاری های پشت پرده برخی رهبران
سیاسی و نمایندگان مجلس با طالبان برای سقوط شهرستان ها بوده است.
گروه طالبان به هیچ وجه یک دست و یکپارچه نیستند .امروزه در افغانستان در بدنه
طالبان،طالبانپاکستانی،طالبانتاجیکستانی،طالبانآسیایمرکزی،طالبانعرب
تبار و ...حضوردارند که هر کدام دارای تضاد با یکدیگر هستند .اما طالبان افغانستانی
در میان قوم پشتون دارای پایگاه قدرتمند اجتماعی هستند که به علت نزاع قومی و
نزاع گفتمانی میان سنت و تجدد علیه نظم سیاسی حاکم شورش میکنند ،اما در بعد
کلی گروه طالبان در افغانستان دارای مقبولیت نیست چرا که مردم افغانستان دارای
تجربه تاریخی از امارت اسالمی طالبان هستند که به نوعی این دوره ،تجربه ی تلخ
برایمردمافغانستانخصوصابرایاقلیتهایقومیومذهبی بشمارمیرود.خیزش
های مردمی کهدرنقاط مختلف افغانستان علیهگروه طالبان ایجادگشته استدلیلی
است که نشان میدهد این گروه و گفتمان فکری آن دارای منفوریت است.
تجربه ی تاریخچه جنگ های داخلی در افغانستان نشان داده است که در جامعه
افغانستان،ماشاهدگروهپیروزنخواهیمبودکهعلتهایمختلفیداردواگرگروهی
بتواند بر شهر ها حاکمیت پیدا کند این حاکمیت کوتا مدت خواهد بود ،از این رو می
توان گفت که دولت مرکزی و طالبان توانایی حذف یکدیگر را ندارند و می بایست از
راه گفتوگو و مذاکره به این بحران پایان داد .برای پایان بحران افغانستان نیاز است
تا نخست در بعد داخلی گروه های مختلف سیاسی و طالبان به این نتیجه برسند
که تداوم جنگ راه حل نیست و در بعد بیرونی باید یک اجماع منطقه ای برای پایان
بحران افغانستان ایجاد گردد چرا که بحران افغانستان بسیار متاثر از بازی های
منطقه ی است .در بعد بیرونی نیاز است تا کشور های منطقه به این نتیجه برسند که
حاکمیترادیکالیستیطالبانبرایافقامنیتیمنطقهبهخصوصبرایامنیتایران
و روسیه خطرناک خواهد بود.
اما در بعد کلی نقش طالبان افغانستانی بسیار با اهمیت تر است و بخش بزرگی از
بدنه طالبانرا پشتونهایقبایل جنوبافغانستان تشکیل میدهد،ازهمینرونیاز
است تا دولت افغانستان و کشورهای منطقه این گروه را به عنوان بخشی از واقعیت
جامعهافغانستانبپذیرندوتالشکنندیکنظمسیاسیمنصفانهدرافغانستانبرقرار
گردد ،یعنی دستاورد های بیست ساله اخیر مردم افغانستان و ارزش های نهفته در
نظام سیاسی دموکراسی مانند حقوق زنان ،آزادی بیان ،انتخابات و ....حفظ شود و از
سوی دیگر به بخش سنتی جامعه افغانستان و خواسته های آن توجه گردد که برای
رسیدن به این مقصد نیاز است تا ساختار قدرت سیاسی در افغانستان و کشور های
منطقهیکپارچهعملکنند.
تحلیلگرمسائلافغانستان

پاسخ شرکت توزیع نیروی برق به اظهارات
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی استان قم
جنابآقایعبداللهی
مدیرمسئولمحترمروزنامهوزینایمان
با سالم
ً
احتراما نظر به انتشار مطلبی به نقل از رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی
استان قم با عنوان " قطعی های مکرر برق امنیت غذایی مردم را تهدید می کند"
در ستون اخبار در صفحه  4شماره  5306مورخ  19تیرماه  1400آن روزنامه "
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به درج جوابیه ذیل طبق قانون مطبوعات
در همان ستون اقدام فرمایند.
«بهاستحضارمیرساند:
 .1موضوع قطع برق چاه های آب کشاورزی در جلسات استانداری مطرح و مقرر
گردید تمامی چاههای آب کشاورزی به تجهیزات کنترلی و حفاظتی مجهز باشند تا
در زمان قطعی برق دچار خسارت نگردند .شایان ذکر است عالوه بر خاموشی های
بابرنامه که در سال جاری بدلیل محدودیت تولید برق اعمال می گردد،وقوع حوادث
و قطعی های ناشی از خرابی تجهیزات برق ،اجتناب ناپذیر است و در صورتی که
چاه مجهز به این تجهیزات حفاظتی استاندارد نباشد در این شرایط دچار خسارت
خواهد شد .از طرفی با توجه به بازدید های میدانی همکاران شرکت توزیع برق و
شرکت آب منطقه ای قم ،اکثر چاه ها مجهز به این تجهیزات می باشند.
 .2مطابق با مقررات و آئین نامه های وزارت نیرو ،چاههای آب کشاورزی می بایست
در طول سال  3000ساعت کارکرد داشته باشند و فعالیت  24ساعته چاهها مطابق
موافقت نامه بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در فصل پیک تابستان مکلفند از
ساعت 12الی 16بهمنظورحفظپایداریشبکهنسبتبهخاموشکردنبرقچاهها
اقدام کنند تا از پرداخت کل هزینه برق مصرفی معاف گردند.
.3گفتنی است تعداد زیادی از چاههای آب کشاورزی استان مشمول تجاوز
از قدرت می باشد که مطابق ضوابط شرکت توانیر می بایست نسبت به قطع برق
کامل چاه مربوطه اقدام شود.لیکن نظر به مساعدت های شرکت توزیع برق استان با
کشاورزان عزیز ،تاکنون اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است و به اخطار شفاهی
و کتبی بسنده شده است.
.4در ادامه یادآوری می گردد تمامی مشترکین از جمله صاحبان محترم واحد
های کشاورزی می توانند جدول روزانه خاموشی های خود را از طریق برنامه (برق
من )،سایت شرکت توزیع برق استان ،سایت صدا وسیما و شبکه های اجتماعی
دریافت کنند و از قطعی های احتمالی منطقه مورد نظر خود مطلع گردند.عالوه بر
این شرکت توزیع برق استان قم برای تمامی مشترکین کشاورزی مشمول مدیریت
اضطراری بار ،پیامک خاموشی ارسال می نماید».
روابطعمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان قم

معاونعمرانیاستانداریقمخبرداد:

بازگشاییآزمایشیتقاطعبلواریادگارامام
و خیابان شاهد

معاون عمرانی استانداری قم گفت :تقاطع بلوار یادگار امام و خیابان شاهد با هدف
کاهش تصادفات و تسهیل در تردد شهروندان از امروز تا پایان دی به صورت موقت
بازگشایی میشود .محسن بهشتی ،با اشاره به تقاضای مردم برای بازگشایی تقاطع
بلوار یادگار امام و خیابان شاهد،اظهارداشت :با تصویب شورای ترافیک استان این
تقاطع تا پایان دی به مدت  ۶ماه به صورت آزمایشی بازگشایی می شود .وی افزود :
در این مدت پلیس و شهرداری ارزیابی خود را از نتایج این اقدام در کاهش مشکالت
ترافیکی اعالم می کنند که در صورت مثبت بودن گزارش ها ،تردد در تقاطع ذکر
شده دائمی خواهد شد .بر اساس گزارش کارشناس شورای ترافیک پارسال در این
مسیر به دلیل سرعت باال  ۴۶۷فقره تصادف جرحی رخ داد و متاسفانه  ۸نفر نیز در
این بلوار بر اثر حوادث رانندگی جان باختند.



سخنگوی دولت :

راهی جز تعامل و مذاکره برای کنار زدن اختالفات وجود ندارد

سخنگوی دولت گفت :هشت سال پیش دولت یازدهم نه تنها با شعار بلکه
با خواست حقیقی و برآمده از ریشه های فرهنگی و تمدنی ایران و اسالم و به
هدف رساندن صدای ایرانیان به جهان ،رویکرد تعامل سازنده با جهان را انتخاب
کرد .دولت یازدهم در ابتدای ماموریت خود و با ارزیابی از پایان عصر تک قطبی و
ناگزیری همکاریهای بین المللی در حل و فصل اختالفات میان ملتها ،به این
فلسفه و جهان بینی دست پیدا کرد که هیچ راهی جز تعامل و مذاکره در کنار زدن
اختالف ها وجود ندارد.
علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد:دولت تمام تالش خود را
برای انتقال مطلوب دولت به رئیس جمهور منتخب و دولت آینده به کار گرفته و
بر اساس تفاهمهای انجام شده اعضای دولت تاکنون جلسات منظمی با رییس
جمهور منتخب داشته اند و این جلسات همچنان ادامه دارد .اعضای دولت
گزارشهای الزم را ارائه کردند و دولت خود را مکلف به همکاری همه جانبه با
رییسجمهورمنتخبمیداند.
سخنگوی دولت افزود :بدخواهان ملت ما که به هدفی جز انسداد زندگی مردم
ما رضایت نمی دادند ،بدخواهان ایران سالها کوشیده بودند که با ارائه تصویری
خشن و قانون شکن از ایران ،انزوای ما را از ترتیبات مالی و سیاسی جهانی واقعیت
ببخشند .همان ها بودند که بعد از دستیابی به توافق برجام که یکی از نمادها و
نتایج این رویکرد بود ،یکبار دیگر کوشیدند که انتقام خود را نسبت به خردورزی
دولت ایران که چیزی جز انعکاس خواست اکثریت قاطع مردم و مقام معظم رهبری
نبود،بگیرندوبافریبرئیسجمهورپیشینآمریکابهخروجازبرجامواعمالتحریم
های یکجانبه نه تنها زندگی را بر مردم ما سخت کردند بلکه ضمن خالی گذاشتن
دستان آمریکا ،این کشور را توأم با بی آبرویی کم نظیری به ورشکستگی در سیاست
خارجیآنکشاندند.
ربیعی اظهار کرد :آغاز به کار دولت با رکود تورمی بیسابقه و انزوای مطلق در

عرص ه بینالمللی همراه بود طوریکه رشد اقتصادی در سال  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲به
ترتیب  -۷.۷و  -۰.۳درصد و نرخ تورم به ترتیب به  ۳۰.۶و  ۳۴.۷درصد رسیده بود.
دستیارارتباطاتاجتماعیرییسجمهوریخاطرنشانکرد:تدابیردولتیازدهم
در همان شش ماه اول باعث شد تا سال  ،۱۳۹۳سال خروج از رکود همراه با افت
تورم باشد،طوریکه در آن سال ،نرخ ّ
شدید نرخ ّ
تورم به  ۱۵.۶درصد و نرخ رشد
اقتصادی به ۳.۲رسید .این در حالی بود که مذاکرات هستهای در جریان بود و هنوز
توافق هستهای به سامان نرسیده بود .ربیعی گفت :در حالی که کشور پس چند
سال توفانی ،با تدابیر دولت در مسیر ثبات و رونق قرار داشت ،یکباره از نیمه دوم
سال  ۱۳۹۳جهان با افت شدید و به نوعی بیسابقه قیمت جهانی نفت روبرو شد.
بسیاری از کشورهای نفتی نتوانستند در برابر این شوک مقاومت کنند و بسیاری
دچار رکود اقتصادی و برخی دچار تور م شدید شدند .وی ادامه داد :سال ۱۳۹۴
برای دولت که در کوران مذاکرات هستهای قرار داشت ،سال بسیار سختی بود؛ با
این حال ،با تدابیر اتخاذ شده موفق شدیم با کمترین آثار رکودی و تورمی از این
ً
بحران جدید نیز عبور کنیم و عمال این فشار سنگین در سال  ۱۳۹۴را فقط دولت
احساسکرد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :در مجموع ،علیرغم هم ه تنگناها و
محدودیتها ،دولت تدبیر و امید موفق شد در سالهای  ۱۳۹۳تا  ،۱۳۹۶یکی
از دوران طالیی اقتصاد ایران در نیمقرن اخیر را رقم بزند .متوسط تورم در بازه
سالهای  ۱۳۹۳تا  ۱۱.۵ ،۱۳۹۶درصد بود و نزدیک به دو سال از این دوره تورم
تکرقمی در کشور تجربه شد .در  ۵۰سال گذشته سابقه نداشته که نرخ تورم در
یک دور ه چهارساله تا این حد پایین باشد.
وی اضافه کرد :حتی بعد از خروج دیوانه وار آمریکا از برجام ،اعتقاد راسخ ما به
گفت و گو و تعامل سازنده بود که باعث نقش برآب شدن نقشه بدخواهان ایران و
امتناع ما برای خروج متقابل از برجام شد .این ما بودیم که با ایستادگی در برابر این
قانون شکنی بزرگ ،از نابودی برجام جلوگیری کردیم و با ترکیب کردن مقاومتی
بی نظیر از یک طرف و پیگیری یک دیپلماسی زنده و پویا از طرف دیگر ،برای
آمریکا چارهای جز بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی از آن اقدام بی مبنا باقی
نگذاشتیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری تصریح کرد :امروز که یکبار دیگر در
آستانه احیای برجام قرار داریم و یکبار دیگر ملت ما به مشاهده آثار مثبت این توافق
نزدیک تر از هر زمان دیگری هستند ،اطمینان داریم که تاریخ منصفانه قضاوت
خواهد کرد و یقین داریم که مردم به رویکرد گفت و گو و تعامل سازنده نمره قابل
قبولیخواهندداد.
ربیعی افزود :با همه فراز و فرودهای سالهای اخیر نه تنها از اعتقاد به درستی
اصل گفت و گو و تعامل عقب ننشستهایم بلکه اصالت و حقانیت این نگاه را در
روابط منطقهای به نمایش گذاشتیم و در کوران تهاجمات داعش و دیگر گروههای
تروریستی که در موازات مداخلههای مخرب خارجی ،آتش بزرگی در خانه مردم
بیگناه منطقه به پا کردند ،امید به حل اختالف را زنده نگه داشتیم.

رییسجمهوریمنتخب:

آسیبشناسیهارابهآسیبزداییتبدیلکنیم

رییسجمهوریمنتخبدرنخستینجلسهکمیته
روسای دستگاههای نظارتی و اطالعاتی کشور،
گفت :آسیب شناسیهای انجام شده از سوی
دستگاههای نظارتی را باید به آسیب زدایی تبدیل
کنیم.
به گزارش روابط عمومی دفتر رییس جمهوری
منتخب ،حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم
رییسی نخستین جلسه کمیته ای متشکل از روسای
دستگاههای نظارتی و اطالعاتی کشور را تشکیل
داد تا پیش از زمان رسمی استقرار دولت جدید،
براساس آسیب شناسیها و تجارب پیشین خود در
مبارزه با فساد ،راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول
در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویتدار
راپیشنهادکند.
تدوین دستورالعملها و ابالغیههای موردنیاز به
منظور اصالح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین
و رانت زا ،زمینههای بروز فساد و نیز پیشگیری از
وقوع جرم در نظام بانکی ،مالیات ،گمرک ،مناقصات
دولتی ،قاچاق سازمان یافته و ارایه نقشه راه عملیاتی
برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و

تحقق سامانه جامع اطالعات اقتصادی کشور از
جملهماموریتهایمحولهبهاینکمیتهاست.
رییسی در ابتدای این جلسه با اشاره به این نکته که
یکی از انتظارات مردم از دولت جدید ریشه کنی فساد
است ،اظهار کرد :آغاز این کار تا زمان استقرار دولت
نباید به تاخیر بیفتد و زمینههای آن از اکنون باید
فراهم شود تا در روز نخست تشکیل دولت ،اقدامات
عینی را آغاز کنیم.
وی ادامه داد :آسیب شناسیهای انجام شده
توسط دستگاههای نظارتی را ما باید به آسیب زدایی
تبدیلکنیم.
رییس جمهوری منتخب با اشاره به حضور روسای
دستگاه ها و نهادهای مختلف نظارتی در این جلسه
گفت :انتظار بنده از این جلسه با توجه انباشت
«تجربه مبارزه با فساد» و داشتن «آسیب شناسی
خوب از دستگاه های اجرایی» و «شناخت قابل قبول
از بسترهای تولید فساد در دولت» این است که اوال
نتایج حاصل از آسیب شناسی دستگاه های اجرایی
و اطالعات خود در خصوص «بسترها»« ،ریشه ها» و
«گلوگاه های تولید فساد» در دولت را جمع بندی و

به ما اعالم کنید.
رییسی در ادامه با تشریح انتظارات دیگر از این
کمیته افزود :برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور
به منظور خشکاندن ریشه های فساد ،راهکارهای
موثراجراییپیشنهادکنیدتاازروزاولاستقراردولت،
اقدام و عمل را بدون فوت وقت آغاز کنیم.
در این جلسه حجت االسالم والمسلمین سید
محمود علوی وزیر اطالعات ،حجت االسالم حسین
طائبرییسسازماناطالعاتسپاه،مهردادبذرپاش
رییس دیوان محاسبات ،حجت االسالم نصرالله
پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس ،فرزاد
مخلص االئمه معاون سازمان بازرسی کل کشور،
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد
اقتصادی با اشاره به روحیه و منش ضد فساد سید
ابراهیمرییسیواقداماتموثروامیدآفرینویدرقوه
قضاییه ،دلگرمی و چشم امید مردم به دولت جدید
را مورد اشاره قرار دادند و با ارایه گزارشی از حوزه
فعالیت و اقدامات نهاد متبوعه خود ،پیشنهادات و
راهکارهایی را برای برخورد جدی با بسترهای فسادزا
در دولت سیزدهم مطرح کردند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده :

واقعیتهایکفجامعهدرسیاستهایسختگیرانهدیدهنمیشود
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در سیاستهای
سختگیرانه ،واقعیتهای کف جامعه دیده نمیشود ،گفت :در دولت دوازدهم
بسیاری از راهبردها و سیاستهایی که معاونت امور زنان دنبال کرده براساس پژوهش
و مطالعات راهبردی و کاربردی بوده است.
معصومه ابتکار روز سه شنبه در نشست ارائه طرح پژوهشی با موضوع تحلیل
روانشناختی و جامعه شناسی عفاف و حجاب در پژوهش های داخلی اظهار داشت:
حرکت ما در دولت دوازدهم پژوهش محور بود؛ پژوهش هایی به شکل پیمایش،
ارزیابیوضعیتمطالباتوانتظاراتدرشرایطخاصجامعهوهمچنینپژوهشهایی
که مبتنی بر فراتحلیل وضعیت و ارزیابی شرایط بر اساس سنتز مطالعات موردی بود.
وی ادامه داد :در مورد عفاف و حجاب هم نشست های خوبی در این هفته برگزار
کردیم که همراه با یک گفت وگوی بین نسلی درباره حجاب میان نسل جوان بود زیرا
گفت و گوی بین نسلی یکی از مسایلی است که در دولت دوازدهم تالش شد هم
از نظر مطالعات نظری ،الگوسازی و هم تمرین این گفت وگو قوام پیدا کند .در این
راه برنامه های متعددی با نسل جوان از طریق آموزش و پرورش و سایر دستگاه های
مرتبط اجرا شد تا از منظر آنان به این موضوعات بپردازیم.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه پژوهشگران به رویکرد حجاب از زوایای
مختلف پرداخته اند و این مطالعه از چند جنبه حایز اهمیت است ،توضیح داد :این
مطالعات به ما نشان می دهد که با وجود سرمایه گذاری سنگینی که نظام آموزش
عالی و مراکز پژوهشی در موضوع حجاب انجام داده اند و سیاست های اجرایی که
بدون پشتوانه پژوهشی اجرایی شده و خیلی از آن ها سلیقه ای و برخاسته از نظر و
دیدگاهیکفردیانگاهخاصبودهاست،نهپیوستونهپیامدهایاجتماعیوفرهنگی
و قرآنی داشته است.
دولت تنها یک مجری در مساله حجاب است
ابتکار با یادآوری اینکه در جلسه ای که در شورای عالی انقالب فرهنگی با اصرار
شورای عالی زنان در مورد بازنگری در عفاف و حجاب برگزار شد ،تاکید کردم که
متاسفانه واقعیت های کف جامعه در این نوع سیاستگذاری ها دیده نمی شود و
پیامدهای این سیاست ها بر روح و روان زنان و دختران جوان نادیده گرفته می شود،
تشریح کرد :رویکرد دولت دوازدهم همواره این بود که برخوردهای گشت ارشاد در

مورد حجاب شدت نگیرد اما باز هم از جاهای مختلف روی این موضوع سیاستگذاری
می شود و دولت تنها یک مجری است و متاسفانه اتفاقات خارج از اراده دولت اتفاق
میافتد.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز نگاه یک سویه و از باال به پایین و محدود
تک بعدی به مساله حجاب ،جوابگوی دختران و نسل جوان ما نیست ،اظهار داشت:
امروز اگر مسایلی که برای زنان و دختران وجود دارد با نگاه جامع قرآن کریم که همواره
به کلیت روابط زن و مرد و حرمت انسانی توجه دارد ،دنبال نشود همچنان با این چالش
ها و مشکالت مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه ردپای پژوهش در این موضوع وجود ندارد ،گفت :سلیقه
یک فرد یا نگاه خاص در مورد حجاب بسیار مشهود است اما کار علمی و مطالعاتی در
این سیاستگذاری ها وجود ندارد .همین موضوع باعث جدایی و فاصله گرفتن نسل
جوان و ایجاد چالش های متعددی برای آنان شده است.
قرآن به موضوع احترام و امنیت انسان تاکید دارد
ابتکاربابیاناینکهبایدبررسیکنیمکهکجایکاردرسیاستگذاریفرهنگیاشکال
داشته و نیز تاکید بر اینکه موضوع حجاب را تبدیل به تابو و اجبار بدون منازعه و حق
پرسش مطرح کردیم ،تصریح کرد :همین موضوع را رسانه های ضد دین و اسالم و
انقالب دست گرفته اند و همین را موج کرده و سوار بر آن علیه کشور استفاده کردند.
ابتکار خاطرنشان کرد :یک جایی باید بگوییم جوانان عزیز ،ما نسبت به روح و روان
و جان شما مصونیت کافی نداشتیم و فقط حفظ ظاهر کردیم و انقدر روی موضوعاتی
مانند حجاب تاکید و فشار آوردیم که مسایل اخالق و عزت نفس انسان فراموش شد.
در حالیکه باید آزارگران مقابله و مواخذه شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در آستانه گام دوم و
چهلسالهدومانقالب،نیازبهیکبازنگریجدیدرهمهرویکردهاداریمزیراباامنیتی
کردنمسایلوایجادفشاربیشتروپاککردنصورتمسالهمشکالتومعضالتنسل
جوان حل نمی شود ،گفت :پرداختن تک بعدی و سخت افزاری به مساله پوشش،
نگاه قرآن و سیره پیامبر(ص) نبوده است و باید پژوهش محور به این موضوع پرداخت
تا دختران به مهاجرت روی نیاورند؛ امروز امکان مهاجرت سخت شده اما تمایل به
مهاجرت باال است و یکی از دالیل آن همین سیاست های سخت گیرانه است.

عضوشورایهماهنگیجبههاصالحات:

القای مرگ اصالحات ،غیرواقع بینانه و رویاپردازی است

رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسالمی با
توجه به برخی زمزمه ها در مورد مرگ یا پایان اصالحات
پس از انتخابات  28خرداد ،گفت :شکست در انتخابات
نه برای اصالحات و نه هیچ جریان سیاسی دیگری نقطه
پایانتلقینمیشود .محمدساالریاظهارکرد:شکست
در انتخابات چه تحمیلی باشد و چه از طریق فرآیند

دموکراتیک و در یک انتخابات رقابتی صورت بگیرد ،نه
برای اصالحات و نه هیچ جریان سیاسی دیگری نقطه
پایان تلقی نمی شود ،همچنان که هر دو جریان سیاسی
کشور بارها چنین رخدادی را در سال های گذشته
تجربه کرده اند .وی القای مرگ اصالحات توسط برخی
جریانات تندرو را غیرواقع بینانه و رویاپردازی دانست و

افزود :کسانی که با نگاه حذفی به دنبال رسیدن به قدرت
و اداره کشور هستند سال هاست که در آرزوی حذف دیگر
جریان های سیاسی کشور که مورد اقبال مردم هستند به
سر می برند و طبیعی است که اصالحات و جریان اعتدال
گرا که به مطالبات اکثریت مردم نزدیک تر هستند ،در
تیررساقداماتانحصارطلبانقرارداشتهباشند.

حجت االسالم رییسی در دیدار آیت الله جوادی آملی:

کنارگذاشتننگاههایجناحیازالزامات
پیشرفتکشوراست

رییس جمهوری منتخب در دیدار آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی گفت:
کنار گذاشتن نگاههای جناحی از الزامات حرکت کشور در مسیر پیشرفت است.
به گزارش روابط عمومی دفتر رییس جمهور منتخب ،حجتاالسالم والمسلمین
دکتر سید ابراهیم رییسی در دیدار آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی با تبریک
فرارسیدنماهذیالحجهازنقشآفرینیایشاندرعرصههایمختلفبویژهانتخابات
اخیرقدردانیکرد.رییسجمهورمنتخببااشارهبهاینکهدرپیانتخاباتاخیرمردم
امید به تغییر وضعیت پیدا کردهاند ،تصریح کرد :یکی از الزامات به فعلیت رساندن
ظرفیتهای کشور برای پیشرفت و آبادانی این است که نگاههای شخصی و جناحی
را کنار گذاشته و هر کسی میتواند در مسیر پیشرفت و تحول کشور اثرگذار باشد،
بهمیدانبیاید.
مردم همچون نماز ستون دین و شایسته خدمت بیمنت هستند
آیتالله العظمی جوادی آملی نیز در این دیدار با اشاره به فرازهایی از نهجالبالغه
مردم را در نظر حضرت علی (ع) دو دسته دانسته و اظهار کرد :حضرت اگر چه رفتار و
کردار مردم کوفه را نکوهش میکنند ،اما در نامه مهمی که به مالک اشتر مینویسند،
مردم را همچون نماز ستون دین و شایسته خدمت بیمنت معرفی میکنند.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آیاتی از قرآن کریم تصریح
کرد :قرآن تاکید دارد که زیر بار هر صلحی نباید رفت .برخی سازشها هست که
ظاهرش سازش ،اما باطنش سوزش است و لذا به دستور قرآن نباید زیر بار آنها رفت.
سخنگویقوهقضائیه:

محکومانامنیتیشاملارفاقهای
قانونیمیشوند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه
در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت :رویکردی که ما در قوه قضائیه
از رئیس جدید قوه قضائیه دیدهایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم
امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسیها باید مطابق با ضوابط قانونی
باشد .در رویکرد جدید ارفاقهای قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد
شدکهشاملبرخورداریازارفاقهایقانونیدایربررفتارمحکومعلیه،اظهارندامت
او و جبران گذشته است.
غالمحسین اسماعیلی روز سه شنبه در چهل و ششمین نشست خبری خود با
نمایندگان رسانههای جمعی اظهارداشت :در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت
االسالم و المسلمین محسنی اژهای ،دستور داد تا لیست تمامی محکومان امنیتی
با قید مجازات و نحوه رفتار آنها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که
شایستگی و استحقاق برخورداری از ارفاقهای قانونی را داشته باشند برای آنها
اعمال خواهد شد.
متخلفانکنکورتحتتعقیبقضائی
وی در مورد ادعای تخلفات در کنکور گفت :در این ارتباط گزارشهایی در مورد
خرید و فروش سواالت به صورت محدود و افشای سواالت داشتیم ،در دادسرای
تهران  ۶پرونده تشکیل شده است و  ۷نفر از متهمان شناسایی و دستگیر شدند،
همچنین در پروندههای دیگر یکی دو نفر دستگیر شدند ،عدهای نیز تحت تعقیب
قرار دارند.
بستههای مبارزه با فساد در اختیار دولت قرار میگیرد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بستههای مبارزه با فساد که قرار
است در اختیار مدیران دستگاههای اجرایی قرار گیرد ،گفت :این رویهای است که
بعد از بازدید از دستگاههای اجرایی مشکالت منعکس و راه حل هم ارائه میشود و
در سوابق سازمان بازرسی یک مجموعه غنی از بازرسیها وجود دارد و راهکارهای
احصاشدهمشخصهستندوتدبیریاندیشیدهشدهتابااستقراردولتجدیدعالوه
بر اینکه مشکالت به مدیر و وزیر منعکس شود ،این پیشنهادات در قالب یک بسته
تجمیع و به دولت ارائه شود.
حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهایتاکیدکرد:

ضرورتهماهنگیدستگاهقضاباناجا
برای بهبود خدمت به مردم

رییس قوه قضاییه در دیدار با فرمانده ناجا ،هماهنگی و همافزایی دستگاه قضا با
نیرویانتظامیدردورهتحولوتعالیقوهقضاییرابرایبهبودخدمترسانیبهمردم
و ارتقاء امنیت اجتماعی ضروری خواند.
سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی به همراه معاونین و
جمعی از مسئوالن عالیرتب ه این نیرو روز سهشنب ه با حضور در دفتر حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای با وی دیدار کردند.
فرمانده نیروی انتظامی در این دیدار با تبریک مجدد انتصاب حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای به ریاست دستگاه قضا ،برای ایشان که مناصب مختلف
قضایی را گام به گام تا عالیترین سطح تجربه کرده ،در ایفای این مسئولیت خطیر
آرزوی موفقیت کرد .سردار اشتری همچنین به ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد
بخشهایمختلفنیرویانتظامیپرداختوازآمادگیکاملایننیروبرایگسترش
ش با دستگاه قضایی در کشف و برخورد با جرائم سازمانیافته ،کشف و
همکاریهای 
انهدام باندها و شبکههای نفوذ و فساد ،پیشگیری از وقوع جر م و دیگر حوزههای
مأموریتی ناجا خبر داد .رئیس قوه قضائیه نیز با تشکر از ابراز محبت فرمانده نیروی
انتظامی و همکارانش نسبت به وی و گزارشی که درباره وضعیت و عملکرد این نیرو
ارائه کردند ،بر لزوم افزایش همکاریهای پلیس و دستگاه قضا در جهت برخورد
با ناهنجاریها ،حفظ امنیت و حل مشکالت مردم تأکید کرد .محسنی اژهای
گفت :نیروی انتظامی از مهمترین دستگاههای مرتبط با قوه قضاییه است که مانند
دادسراهادرخطمقدممراجعاتمردمیقرارداردوبرخوردحکیمان هومهربانانهاشبا
مردم در ایجاد آرامش در دلها و افزایش اعتماد و رضایت عمومی نسبت به حاکمیت
نقش به سزایی دارد.
سرلشکرسالمیمطرحکرد؛

عزم جدی سپاه برای کمک
به رفع چالش آب

فرمانده کل سپاه پاسداران از عزم جدی این نهاد برای کمک به رفع چالش آب در
کشور خبر داد .سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی روز سه شنبه در حاشیه نشست با فرماندهان سپاههای استانی که
در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد با بیان اینکه پدیده خشکسالی و کم آبی
موضوعی است که زندگی مردم را در این روزها تحت تاثیر قرار داده است اظهارداشت
 :همایش امروز به منظور ساخت نقطه عزیمت جدید برای نقش آفرینی هرچه
بیشترفرماندهانسپاههایاستانیوآحادپاسدارانوبسیجیاندرادامهطرحشهید
سلیمانی ،مشارکت جدی در واکسیناسیون بیماری کرونا و نیز بسیج ظرفیتها
برای آبرسانی به نقاط دارای مشکل کم آبی و ایجاد عزم ملی در بسیج امکانات و
ظرفیتهای سپاه برای رفع مشکل کم آبی؛ برگزار شد.
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ضدنفخهایطبیعی؛

غذاهایی که نفخ را کاهش میدهند

نفخ زمانی روی میدهد که شکم ،مایعات احتباس میکند ،گاز نگه میدارد و شما
احساس تورم میکنید .نفخ اغلب با درد و ناراحتی همراه است .یک سری از غذاها،
یبوست و ُپرخوری و سندرم روده تحریکپذیر ( )IBSموجب نفخ میشوند .غذاهای
ضدنفخ مانند آووکادو ،قاصدک و آنهایی که سرشار از پروبیوتیکها هستند؛ مانند
کفیر ،میتوانند به تنظیم باکتریهای گوارشتان کمک کرده و در نتیجه نفخ را کاهش
دهند.
در مورد یک اتفاق ناخوشایند حرف میزنیم :نفخ .یک دقیقه احساس خوبی دارید و
یکدقیقهبعداحساسمیکنیدمثلبادکنکشدهاید.
شما تنها نیستید؛ نفخ یکی از شایعترین مشکالت گوارشی است .علت نفخ اغلب
یبوست ،پرخوری ،سندرم روده تحریکپذیر ،عادت به بلعیدن هوا حین خوردن و
آشامیدن و یا با عجله غذا خوردن است.
خوردن یک سری از غذاها که حاوی موادی مانند الکتوز ،الکلهای قندی و یا فیبر
اضافیاند نیز در بعضی از افراد باعث نفخ میشود؛ زیرا آنها نمیتوانند این غذاها را به
خوبی هضم کنند .وقتی این مواد وارد کولون میشوند ،باکتریهایی که از آنها تغذیه
میکنند،حبابهایهواییتولیدمیکنندکهباعثتورمشکمتانمیشوند.وقتیبدن
ً
شما آب زیادی نگه میدارد و مایعات در بین سلولها جمع میشود ،مثال بعد از خوردن
یک غذای پرنمک مانند پیتزا ،این اتفاق خودش را به صورت نفخ شکم نشان میدهد.
خوشبختانه حتی زمانی که احساس میکنید از شدت نفخ در حال ترکیدن هستید،
میتوانید با خوردن غذاهای ضد نفخ ،دوباره به حالت عادی برگردید .در این مطلب
بهترینغذاهایضدنفخرابهشماپیشنهادمیکنیم:
پروبیوتیکهامانندکفیر
گاهی گاز و نفخ میتوانند نتیجهی به هم خوردن تعادل باکتریها باشد که در این

متخصص طب ایرانی :

نسخه طالیی طب سنتی برای درمان
دردهایمفصلی

متخصص طب ایرانی گفت :با باالرفتن سن ،مزاج به سمت سردشدن می رود
بنابراین باد مستقیم کولر و پنکه موجب تشدید عالئم درد مفصلی در افراد مسن
می شود.
علیرضا یارقلی متخصص طب ایرانی  ،درباره این موضوع که عالئم بیماریهای
مفصلی در تابستان با باد کولر و پنکه افزایش مییابد گفت :زندگی ماشینی باعث
شده اتاقهای ما در تابستان سردتر از زمستان باشد .زندگی ماشینی و بدنهای ُپر
و بدانباشته باعث شده تا در تابستان زیر کولر و پنکه باشیم و طاقت گرما نداشته
باشیم و این امر موجب سردی اولیه مزاج بدن می شود و شاهد درد و کوفتگی
مفاصل هستیم در فازهای بعدی دچار ریزش ماده و ورم مفاصل هم می شویم که
خطرناک تر است.
وی توصیه کرد :نباید به طور مستقیم با باد پنکه و کولر در تماس باشیم .در این
ایام ورزش فراموش نشود چون ورزش می تواند بدن را گرم کرده و استخوان و
عضالت را از درد و کوفتگی نجات دهد.بهتر است دریچه های کولر اتاقی که پدران
و مادران در آن استراحت می کنند بسته باشد.
در یک خانه افرادی با مزاجهای مختلف زندگی می کنند هرچه سن باال می رود
مزاج به سمت سردشدن می رود .افراد زیر  25سال مزاج گرم و تر دارند و تا 40
سال گرم و خشک و تا  60سالگی مزاج ،سرد وخشک می شود  .بعد از این سن
رطوبتی به بدن اضافه میشود که موجب دست و پا درد افراد مسن می گردد و با
سرما فرآیندهای التهابی روماتیسم و دردی مفاصل به آن اضافه می شود و به دلیل
اضافه وزن و کاهش متابولیسم چرخه ای از بیماری ها به وجود می آید.
یارقلی افزود :با روغن موضعی بدن می توان دردها را کم کرد .روغن بابونه و
دارچین و سیاهدانه می تواند درد را کم کند اما اگر درد بیشتر شده و ماده بد وارد
عضو شود با بیماریهای مفاصل و روماتیسمی مواجه خواهیم بود .درمان در این
مرحله بسیار سخت تر خواهد بود و داروهایی تجویز می شود که بسیار پرعارضه
تر است .افراد مسن باید در سردی هوا شبهالباس گرم بپوشند و کاله و روسری
داشته باشند و از روغن مالی هم استفاده کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :در نوشیدن دمنوش های گیاهی نباید زیاده روی
کرد نوشیدن دمنوش های بابونه و مرزنجوش ،بابونه و آویشن ،عناب و آویشن تا
دوبار در هفته اشکالی ندارد .شربت سکنجبین مزاجی سرد دارد و استفاده بیشتر
از آن موجب نفخ میشود بنابراین توصیه می شود همراه با عرق نعناع درست شود.
نوشیدن برخی دمنوش ها هم می تواند در افراد مسن موجب افزایش فشار خون
شود .شربت ماء العسل برای افرادی که دیابتی نیستند توصیه می شود .میوههای
فصل تابستان سردی و رطوبت دارند و نباید در مصرف آن زیاده روی کرد.

مورد ،پروبیوتیکهای موجود در برخی از غذاها مانند کفیر میتوانند به بازیابی تعادل
باکتریها کمک کرده و عملکرد گوارش را به وضعیت نرمال برگردانند.
ً
حتمامیدانیدکهماست،منبعخوبیازپروبیوتیکهاستاماشایدندانیدکهکفیرسه
ً
برابر ماست معمولی پروبیوتیک دارد .ضمنا اگر برای هضم الکتوز مشکل دارید ،کفیر
فاقد الکتوز است .کفیر را میتوانید در اسموتیها و غالت صبحانهتان استفاده کنید.
غذاهایپتاسیمدارمانندآووکادو
ً
قطعا شما به مقداری نمک در رژیم غذاییتان نیاز دارید برای عدهای از افراد ،خوردن
ِ زیاد غذاهای پرنمک میتواند با احتباس آبی که در بدن ایجاد میکند سبب نفخ شود.
به همین دلیل بهتر است غذاهای پتاسیمدار مانند آووکادو بیشتر مصرف کنید .چون
سدیم آب را به داخل سلولها میکشد و پتاسیم آن را از سلول بیرون میراند ،در نتیجه
نفخ نخواهید کرد .افراد بزرگسال باید روزانه  4700میلیگرم پتاسیم دریافت کنند اما
بیشتر افراد این اندازه پتاسیم نمیخورند .غذاهای سرشار از پتاسیم شامل آووکادو،
سیب زمینی ،موز ،بنشن ،اسفناج و کدوحلوایی میشوند .آووکادو را میتوانید در تمام
ً
وعدههای غذایی مصرف کنید .ضمنا آووکادو دارای چربیهای سالمی است که شما
را سیر نگه میدارند.
زنجبیل
یکی از قدیمیترین راهکارهای خانگی ضدنفخ زنجبیل است .زنجبیل از کاهش
دردهایعضالنیگرفتهتاگلودردکاربرددارد.اگرغذایسنگینیخوردهایدمیتوانیدبا
خوردن زنجبیل احساس نفختان را کاهش دهید .ترکیبات موجود در زنجبیل میتوانند
آنزیمهای گوارشی را افزایش دهند و به کاهش احساس نفخ ناشی از بدهضمی کمک
کنند .بعد از غذا ،چند برش از زنجبیل تازه را در آب جوش دم کرده و مثل چای بنوشید.
زنجبیل تازه را میتوانید به اسموتیها و سس ساالدتان نیز اضافه نمایید .پودر زنجبیل

نیز میتواند چاشنی خوبی برای اوتمیل (جو دو سر پخته شده) صبحانه باشد.
پرتقال
بیشتر افراد با افزودن فیبر به رژیم غذایی خود مشکلی ندارند؛ اما بعد از خوردن
ً
کربوهیدرات غیرقابل هضم ،گاز و نفخ میتواند یک عارضهی جانبی باشد ،خصوصا
وقتی که به زیاد خوردن عادت ندارید .گاز ،محصول جانبی گوارش فیبر است؛ اما
نوشیدن آب میتواند با بهتر کردن حرکت فیبر در سیستم گوارش به کاهش این عارضه
کمک نماید .البته نوشیدن آب یک راه بسیار خوب برای جذب مایعات مورد نیاز جهت
هضم بهتر عدسی است که خوردهاید اما باید غذاهای آبدار مانند طالبی ،پرتقال،
گوجهفرنگیوخیارهمبیشترمصرفکنید.
دلیلدیگر اینکهبایدبا مایعاتوغذاهایآبدار مانند پرتقالبدنتانراهیدراتهنگهدارید
این است که بدن وقتی در وضعیت کمآبی قرار میگیرد تمایل دارد آب موجود را ذخیره
کند تا به هم خوردن تعادل آب و نمک بدن را جبران کند .بنابراین تا زمانی که به این
تعادل برسد ،آب ذخیره شده را از دست نخواهد داد .این میتواند موجب نفخ بیشتر
شود.
مارچوبه
بله درست است که مارچوبه ادرارتان را بودار میکند اما با عملکرد به عنوان یک ادرارآور
طبیعی ،میتواند به دفع مایعات اضافی از سیستم بدنتان کمک نماید ،از این رو نفخ
ناشی از احتباس مایعات نیز کاهش مییابد.
مارچوبهدارایفیبرپریبیوتیکنیزهستکهبرخالفپروبیوتیکهاییکهباکتریهای
زندهی موجود در غذاها و مکملها هستند ،به تغذیهی باکتریهای خوب موجود در
رودههایتان کمک میکنند و باعث میشود گوارش شما عملکرد خوبی داشته باشد.
نعنافلفلی
اگربعدازغذااحساسنفخمیکنید،لطفیبهخودتانبکنیدویکلیواندمنوشنعنا
فلفلی بنوشید .چربیهای موجود در نعنا فلفلی که شامل منتول میشوند میتوانند
کمک کنند عضالت گوارشتان شل شده و اسپاسمهایی که احساس ناراحتی و نفخ
میکنندکاهشبیابند.
توصیهمیکنیمازبرگهایتازهنعنافلفلیاستفادهکنیدزیراچربیهایضدنفخطی
پروسهی خشک کردن نعنا فلفلی از بین میروند .همچنین میتوانید برگهای تازه نعنا
فلفلی را به ساالدتان اضافه کنید یا با میوه میل نمایید.
انواعبنشن
ضد و نقیض به نظر میرسد اما اگر خوردن غذاهایی مانند انواع بنشن و سبزیجات
ً
کلمی مانند بروکلی باعث میشوند احساس نفخ کنید ،چارهی آن این است که مکررا
از این غذاها بخورید .قرار دادن بدن در معرض این نوع غذاها به صورت مکرر میتواند
ً
به بدنتان یاد بدهد آنها را بهتر هضم کند .بنابراین اگر عادت دارید مثال ماهی یک بار
بنشن و  ...بخورید ،سعی کنید این میزان را بیشتر کنید .خوردن سبزیجات نفاخ به
صورت پخته به جای خام نیز میتواند به هضم بهتر آنها کمک کند.
تخمرازیانه
دانههای رازیانه نه تنها عطر و طعم خوبی دارند و بوی بد دهان را نیز از بین میبرند،
بلکه سابقهی کهنی در استفاده به عنوان ضد نفخ هم دارند .دلیل این خاصیت ،وجود
ترکیباتی در این دانههاست که اسپاسمهای گوارشی را از بین میبرند .به همین دلیل
خیلی از رستورانهای هندی بعد از غذا رازیانه به مشتریان پیشنهاد میدهند.
برای کمک به هضم غذا میتوانید دانههای رازیانه را بجوید یا در آبجوش دم کرده و
بنوشید .همچنین میتوانید به عنوان چاشنی در پاستا و انواع سوپ استفاده کنید.
گیاهقاصدک
این گیاه فقط یک علف مقاوم نیست که شاید اجازهی رشد آن را در باغچهتان
نمیدهید .دندان شیر (قاصدک) گیاهی است که با طعم کمی تلخی که دارد ،یک
ادرارآور طبیعی است .بنابراین به بدن کمک میکند از شر مایعات اضافی خالص شده
و ورم معده ناشی از احتباس آب کاهش بیابد .گیاهانی مانند قاصدک عالوه بر حذف
مایعات و سدیم اضافی از بدن به کاهش فشارخون در برخی از افراد نیز کمک میکنند.
دندانشیرتازهرامیتوانیدبهساالدها،ساندویچهاوسسپستواضافهکنید.همچنین
میتوانید با خوردن چای قاصدک در روزهای سرد زمستانی ،بدنتان را گرم کنید.

دالیل سردردهای تابستانی  +پیشگیری از آنها؛

چه باید کرد؟

دالیلبیاشتهاییصبحگاهی
بیاشتهاییصبحگاهیممکناستنشاندهند همشکلیدرسالمتیباشد.
دربرخیموارد،بیاشتهاییصبحگاهیمیتواندنشاندهندهیوجودمشکلی
ً
در سالمتی باشد ،اما در بیشتر موارد کامال طبیعی بوده و جای نگرانی ندارد .در
این مطلب به معمولترین دالیل بی اشتهایی شما در زمان صبح پرداخته می
شود:
شب قبل شام سنگینی خورده اید یا دیروقت چیزی خورده اید
یکی از اصلیترین علتهای اینکه ممکن است صبح بی اشتها باشید این است
ً
که شب قبل شام سنگین و حجیمی خورده اید ،خصوصا یک شام ُپر از پروتئین و
چربی ،یا نیمه شب بیدار شده اید و چیزی خورده اید.
سطح هورمون هایتان در طول شب تغییر میکنند
طی شب و طی خواب ،سطح تعدادی از هورمونها در بدنتان دچار نوسان
میشوند و این مسئله میتواند بر اشتهایتان اثر بگذارد .تحقیقات نشان میدهد
ً
سطح اپی نفرین که به آن آدرنالین هم میگویند ،معموال صبحها بیشتر است.
گفته میشود این هورمون با کاستن از سرعت تخلیهی معده و افزایش تجزیهی
کربوهیدراتهای ذخیره شده در کبد و عضالتتان جهت سوخت رسانی به بدن،
اشتهایتانراسرکوبمیکند.
ً
ً
نوساناتی که این هورمونها طی شبانه روز دارند کامال طبیعی بوده و معموال
جای نگرانی ندارد؛ اما اگر دچار تغییرات ناگهانی یا شدید در میزان گرسنگی و
اشتهایتانشدید،بهپزشکمراجعهنمایید.
احساساضطرابیاافسردگیمیکنید
هم اضطراب و هم افسردگی میتوانند تأثیر چشمگیری بر سطح گرسنگی
تان بگذارند .افسردگی عالوه بر عالئمی مانند اختالل در خواب و از دست دادن
عالقه به چیزهایی که زمانی مورد عالقه بوده اند میتواند اشتها را نیز تغییر
دهد .همچنین اضطراب میتواند سطح یک سری از هورمونهای استرس را که
کاهندهیاشتهاهستندافزایشدهد.
اما اضطراب و افسردگی روی همهی افراد اثر مشابه ندارند .برخی مطالعات
دریافته اند این عوارض در برخی از افراد با افزایش اشتها و مصرف غذا همراه
هستند.
دوران بارداری
ویار صبحگاهی ،مسئلهای رایج در زمان بارداری است که با تهوع و استفراغ
ً
همراه است و تقریبا  ۸۰درصد از خانمها در دوره بارداری آن را تجربه میکنند.
ویار صبحگاهی میتواند اشتها را کاهش دهد .در مطالعهای که روی ۲۲۷۰
خانم باردار انجام شد ۳۴ ،درصد از آنها گفتند که در دوره بارداری ،کمتر غذا
میخورند.
بیمارهستید
ً
احساس ناخوشی و بیماری نیز اغلب اشتها را کم میکند .خصوصا عفونتهای
تنفسی مانند سرماخوردگی معمولی ،آنفلوانزا و سینه پهلو باعث کم اشتهایی
میشوند .در برخی موارد ،این عفونت ها ،قدرت حس بویایی و چشایی را کاهش
داده و از این طریق نیز اشتها به غذا را کم میکنند .یک سری از عفونتها مانند
آنفلوانزا میتوانند عالئمی ایجاد کنند که کاهش دهندهی اشتها هستند ،مانند
تهوع و استفراغ.
دیگرعلتها
عالوه بر عواملی که در باال گفته شد ،علتهای ممکن دیگری هم وجود دارند که
میتواننددلیلبیاشتهاییدرصبحباشند.:
داروهایی مصرف میکنید :خیلی از داروها از جمله ادرارآورها و آنتی بیوتیکها
میتواننداشتهاراکمکنند..
سنتان باال رفته است :کاهش اشتها در میان افراد سالمند شایع بوده و
میتواند ناشی از تغییر در میزان انرژی مورد نیاز ،تغییر سطح هورمون ها ،تغییر
حس بویایی و چشایی و شرایط پیرامون باشد..
مشکلی در تیروئیدتان وجود دارد :کاهش اشتها میتواند عالمت کم کاری
تیروئیدباشد..
فاز تخمک گذاری  :استروژن که هورمون جنسی زنانه است در دوره تخمک
گذاری افزاش مییابد و میتواند اشتها را سرکوب کند..
بیماری مزمنی دارید :برخی از بیماریها مانند بیماری کبد ،نارسایی قلبی،
بیماری کلیوی HIV،و سرطان میتوانند فرد را کم اشتها کنند.
چه باید کرد؟
اگر صبحها بعد از بیدار شدن از خواب احساس گرسنگی نمیکنید و میل به
خوردن صبحانه ندارید ،اشکالی ندارد کمی صبر کنید .گاهی بعد از یک دوش
گرفتن ،لباس پوشیدن و کمی آماده شدن برای شروع یک روز ،احساس گرسنگی
و میل به خوردن صبحانه به سراغتان میآید .اگر همچنان احساس گرسنگی
نمیکنید میتوانید یک چیز کوچک و مغذی بخورید تا اشتهایتان تحریک شود.
تنوع دادن به صبحانه و امتحان کردن خوراکیهای جدید هم میتواند به شما
هیجاندادهواشتهایتانرابرانگیختهکند.
یک کارشناس ارشد تغذیه بالینی مطرح کرد:

ویتامین مورد نیاز بدن در دوران کرونا
یک کارشناس ارشد تغذیه بالینی گفت :بهترین روش برای افزایش ایمنی بدن،
استفاده از مواد غذایی طبیعی برای دریافت ویتامینها و امالح بویژه ویتامین Dاست.
خانم نسرین نسیمی با بیان اینکه در همه گیری جهانی کرونا ،نقش ویتامین  Dدر
ابتال به کرونا ،بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر ناشی از آن همواره مورد بحث
بوده است گفت :مطالعات مقطعی انجام شده در مورد نقش ویتامین  Dدر کاهش
موارد ابتال ،بستری و حتی مرگ ناشی از کرونا ،در کشورهای مختلف انجام شده که
نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین سطح سرمی ویتامین  Dو شدت بیماری کرونا
و مرگ و میر ناشی از این بیماریست ،این ارتباط احتماال به دلیل اثرات ویتامین  Dدر
پاسخ ایمنی به این عفونت است .وی افزود :نتایج مطالعات مقطعی انجام شده گویای
آنستکهکشورهاییماننداسپانیاوایتالیاکهباالترینمیزانکمبودویتامین Dرادارند،
باالترین نرخ ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا را داشته اند و در مقابل کشورهای شمالی
اروپا که به واسطه غنی سازی غذاها سطح سرمی ویتامین  Dباالتری داشتند ،نرخ
ابتالی کمتری را هم گزارش کرده اند .این کارشناس ارشد تغذیه بالینی ادامه داد:
با وجود اینکه هنوز مطالعات کار آزمایی بالینی قوی در خصوص اثر ویتامین  Dبر
پیامدهایبالینیکروناوجودندارد،درمطالعاتمقطعیارتباطبینویتامین Dوشدت
بیماری به وضوح بیان شده است .خانم نسیمی تأکید کرد که در ابتدا الزم است سطح
سرمی ویتامین  Dرا اندازه گیری کنیم تا در صورت کمبود ،مطابق با پروتکلهای
درمانی کمبود این ویتامین ،مکملها را دریافت کنیم .وی گفت :اگر کمبود ویتامین
 Dنداریم و یا امکان بررسی آزمایشگاهی سطح سرمی این ویتامین را نداریم ،الزم
است از شیوه نامههای پیشگیری از کمبود که در ادامه به آن اشاره میشود ،به صورت
منظم استفاده کنیم .خانم نسیمی در مورد ُدز مصرف مناسب ویتامین Dبرای سنین
مختلف گفت :میزان نیاز به ویتامین  Dدر مادران باردار روزانه یک قرص هزار واحدی و
در کودکان شیرخوار زیر دو سال روزانه دوز ۴۰۰واحدی است که در کودکان تامین این
نیاز از طریق مصرف قطره ویتامین  ،A-Dانجام میشود .این کارشناس ارشد تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه در کودکان  ۲تا  ۸ساله ،هر  ۲ماه یک قرص ۵۰
هزار واحدی کافی است ،میزان نیاز گروه سنی  ۸تا  ۱۸ساله را هر ماه یک قرص ۵۰
هزار واحدی بیان و اضافه کرد :مدت مصرف این میزان دوز قرص ویتامین  Dبرای ۹
ماه است .خانم نسیمی میزان نیاز به ویتامین Dدر افراد ۱۹تا ۵۹ساله را هر ماه اعالم
و خاطرنشان کرد که افراد باالی  ۶۰سال همراه با مصرف ماهیانه این ویتامین ،باید
مکمل کلسیم را هم زیر نظر پزشک ،دریافت کنند.
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نقش پدرها در رشد حیا و عفاف ؛

دبیر ستاد امر به معروف استان قم:

آلوده کردن محیط زیست
از بدترین منکرات است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت :حفاظت از طبیعت و محیط
زیست وظیفه قانونی و شرعی آحاد جامعه است و بدون تردید آلوده کردن محیط
زیستیکیازبدترینمنکراتمیباشد.
حجتاالسالموالمسلمینمحمدرضاآشتیانیروزسهشنبهدرهمایشمجازی
«آمران به معروف ،حافظان محیط زیست» در قم افزود :خداوند متعال بر حفاظت
از طبیعت و نعمتهای الهی دستور و آن را مایه امتحان و آزمایش انسانها قرار
دادهاست.
وی با بیان اینکه معروف و منکر معنای وسیعی دارد و فقط در حوزه عفاف و
حجاب نیست ،اظهار داشت :امر به معروف و نهی از منکر از واجبات و فرایض
بسیار مهم و بزرگ اسالمی است که در تمامی ابعاد زندگی انسان ها جاری و ساری
میباشد .عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه امروزه مسأله محیط
زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته و همگان نسبت به اهمیت آن پی برده اند،
خاطرنشان کرد :متأسفانه به دلیل تخریب محیط زیست در دهههای گذشته،
آلودگیهای زیست محیطی منجر به بروز بیماریهای مختلف شده و زندگی را برای
انسانهاسختترکردهاست.
وی با اشاره به اهمیت مسأله محیط زیست و نقش اساسی که در زندگی انسانها
ایفا میکند ،احادیث و روایات ائمه اطهار(ع) در این رابطه را مورد توجه قرار داد و
گفت :امروز محیط زیست کشورمان با بحرانها و چالشهای متعددی از جمله
خشکسالی ،گرد و غبار و آلودگی آب و خاک مواجه است.
آشتیانی از عدم توجه برخی افراد نسبت به زیاده روی در مصرف آب و رهاکردن
زبالهها در طبیعت انتقاد کرد و گفت :خداوند متعال طبیعت را برای زینت زمین
آفریدهاست و ما هرگز نباید نسبت به این نعمتها و مواهب الهی غفلت و کم
توجهیداشتهباشیم.
وی در پایان با بیان اینکه آمران به معروف استان قم باید نسبت به مسأله حفاظت
از محیط زیست توجه جدی داشته باشند ،تصریح کرد :امیدواریم با برگزاری
دورههای آموزشی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی زیست محیطی ،همکاری ها و
اقدامات مناسبت در این حوزه رقم بخورد.
مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقم:
ظرفیتهای دینی و قانونی برای حفظ محیط زیست به کارگرفته شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم نیزدراین همایش گفت :برای مقابله
با مشکالت و چالشهای زیست محیطی درجامعه ،نیازمند بهرهمندی از تمامی
ظرفیتهایدینیوقانونیهستیم.
سیدرضاموسویمشکینیافزود:دراصلهشتمواصلپنجاهمقانوناساسی،
دو موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» و «حفاظت از محیط زیست» از وظایف
همگانیشمردهشدهاست.
وی توجه به این دو مسأله مهم و حساس در قانون اساسی را بسیار مهم و کلیدی
ارزیابی کرد و گفت :امروز برای دستیابی به محیط زیست پاک و سالم به عنوان
یکی از مهمترین حقوق انسانها ،مردم و مسئوالن باید بر اساس وظایف قانونی،
اخالقی و شرعی خود همراهی و مشارکت داشته باشند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با بیان اینکه معضالت زیست محیطی امروز
گریبانگیر جامعه است ،بر ضرورت شناخت مشکالت و ارائه راهکارهای الزم تأکید
کرد و گفت :متأسفانه آلودگی آب ،خاک و هوا هر روز در جهان گستره بزرگتری
پیدا میکند و این روند باید با عزم و اراده جدی اقشار مختلف مردم متوقف شود.
وی با بیان اینکه انسان در چند دهه گذشته همواره تالش کردهاست تا قوانین
طبیعترابهنفعخودتغییردهد،خاطرنشانکرد:انسانهابانادیدهگرفتنحقوق
همه جانداران،قوانین طبیعترابرهمزدهاند،اما خودبهعنوان حلقهایاززنجیره
حیات ،امروز آسیبهای ناشی از آن را دریافت می کنند.
موسوی دستیابی به رشد و توسعه پایدار را مستلزم رعایت تمامی مؤلفهها و
شاخصهای زیست محیطی دانست و گفت :آمران به معروف میتوانند در
راستای آموزش و فرهنگسازی زیست محیطی در جامعه ،بهترین حامی و کمک
کننده سازمان محیط زیست باشند تا این امانت را به شکل بهتر و مطلوب تری به
نسلهای آینده منتقل کنیم .همایش «آمران به معروف ،حافظان محیط زیست»
با حضور جمعی از دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای
اجرایی و فعاالن این حوزه به صورت ویدیوکنفرانس در سالن جلسات اداره کل
حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم:

قم جزو استانهای برتر حوزه فاوا
در کشور است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :این استان در شاخص
توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات رتبه ششم و جزو استانهای دسته اول و برتر
کشوراست.
جواد غالمپور روز سهشنبه در نخستین همایش گرامیداشت روز ملی فناوری
اطالعات در سالن جلسات سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم ،افزود :قم پس از
تهرانوالبرزسومیناستانکشوردرظریبنفوذاینترنتپهنباندسیاروهمچنین
پنجمین استان در ضریب نفود پهن باند ثابت است.
وی با تقسیم اقتصاد دیجیتال به دو بخش هسته و پلتفرم ادامه داد :در بخش
هسته اقتصاد دیجیتالی شامل تولید سخت افزار و نرم افزار و همچنین در اقتصاد
پلتفورمی شامل ترافیک شبکه و خدمات دیجیتال و در سطح وسیع تر اقتصاد
دیجیتال شامل کسب وکارها ،کشاورزی و صنعت هوشمند را شامل میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم اظهار داشت :در بخش هسته اقتصاد
دیجیتال سهم چین  ۶درصد  ،میانگین جهانی ، ۴.۵آمریکا  ۶.۹درصد و ایران
 ۲.۵درصد است ولی در دامنه گسترده اقتصاد دیجیتال سهم چین  ۳۰درصد،
میانگین جهانی  ۱۵درصد ،آمریکا  ۲۶و ایران حدود  ۴است.
وی تاکید کرد ۳۰ :درصد کل اقتصاد چین در حوزه اقتصاد دیجیتالی است و
این کشور با درک صحیح تحوالت گسترده در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات،
در حال تبدیل به اقتصاد اول جهان میباشد.
غالمپور ،اظهار داشت :سهم قم از درآمد بزرگترین مارکت دیجیتال ایران ،چهار
دهم درصد است و این در حالی است که سهم تهران  ۸۷.۵درصد و سهم خراسان
رضوی  ۱۰.۲درصد است .وی افزود :اگر چه سهم قم از توسعه تیم های توسعه
دهنده  ۳.۱درصد است ولی از حیث درآمد تنها چهار دهم درصد از سهم کشور را
برخوردار است که این نشان از لزوم هدفمند کردن فعالیت توسعه دهندگان در قم
را دارد و این در حالی است که  ۳۰درصد تیمهای توسعه دهنده در تهران۸۷.۵ ،
درصد اقتصاد پلتفرمی را به خود اختصاص دادهاند .مدیرکل ارتباطات و فناوری
اطالعات قم با اشاره به وجود  ۱۰۳شرکت دانش بنیان دراین استان گفت :سهم
شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ۱۳ ،درصد از کل شرکت های دانش
بنیان عضو پارک علم و فناوری استان است .وی با اشاره به ظرفیتهای فاوای قم
گفت :این استان دارای ظرفیتهای زیادی در این زمینه است که در صورت هم
افزایی میان بخش های مختلف می توان شاهد جهش در این زمینه بود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی قم در جایگاه خوبی در حوزه فاوا قرار دارد،
گفت :وجود نیروی انسانی توانمند ،ظرفیتهای محتوایی ،هویتی و دینی،
خبرنگاران تخصصی فاوا ،پلتفرم های فعال و صاب نام از جلمه ظرفیت های قم
در این زمینه است .رییس نظام صنفی رایانه استان قم نیز در این همایش با بیان
اینکه در عصر انفجار اطالعات قرار داریم گفت :امروز قدرت به دست کسی است
که توان باالیی در پردازش و تولید اطالعات دارد.
سید حسن هانی طبایی اظهار داشت :اینترنت ،تلفن همراه و شبکههای
اجتماعی که موضوعات سیاسی ،اجتماعی و امنیتی ما را تحت تاثیر قرار گرفته
است و همه اینها بدون فناروی اطالعات میسر نخواهد بود.
وی عمومی شدن سفرهای فضایی ،اقتصاد دیجیتال و خودروهای خودران را از
جمله پیشرفتهایی دانست که به واسطه فناوری های ارتباطات و اطالعات رقم
خورده است گفت :به ازای هر اشتغال در حوزه صنعت بین یک تا دو میلیاد تومان
سرمایه نیاز است و این رقم در حوزه فناوری کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان است .

غیرتمندی و حیا را چطور به پسرانمان آموزش دهیم؟

گروه خانواده ـ زهره سعیدی:
خیلی از ما با فرزند دار شدن آنقدر سرمان شلوغ می شود و به فکر تامین
مایحتاجش می شویم که فراموش میکنیم برای تربیت فرزند هم باید وقت
بگذاریم مثل پدری که دو شیفت کار می کند تا نیازهای فرزندش را تامین کند
اما در نهایت متوجه نمی شود که فرزندش چطور بزرگ می شود و یا با چه کسانی
معاشرتمیکند!
جامعه اسالمی همانگونه که نیاز به دختران با حجاب و عفیف دارد ،به پسران
غیرتمند و با حیا نیز نیازمند است چرا که این دو  ،دو بعد مکمل هم هستند.
غیرت دینی مردان عاملی برای پاکدامنی و روی آوردنشان به ازدواج و زندگی
مشترک است .پیامبر (ص) می فرمایند :هنگامی که زنی آرایش کرده و معطر
از خانه خارج شود و شوهرش نیز به این کار راضی باشد به ازای هر قدمی که بر
می دارد خانه ای در آتش برای شوهرش بنا می شود( .بحار االنوار،ج ،۱۵۳ص
 /۲۴۹جامع االخبار ،ص  )۱۰۸در کتاب غررالحکم از امام علی (ع) سه واژه
عفت ،حیا و غیرت مطرح شده است ،این موضوع این معنا را میدهد که؛ عفت
میوهشیریندرختحیاستوثمرهعفت،غیرتاستیعنیدرمجموعاولحیا،
بعد عفت و بعد غیرت به وجود می آید .به طور طبیعی با ضعف حیا و غیرت مردان
و زنان جامعه ،جامعه رو به زوال می رود .به همین منظور توجه به غیرت و مردانگی
و تربیت صحیح پسران از همان دوران ابتدایی زندگی میتواند پایه یک جامعه
سالم را بنا نهد .در این گزارش با توجه به مناسبت هفته عفاف و حجاب بنا داریم
به بحث تربیت حیا و غیرتمندی در پسران بپردازیم.
*از کی شروع کنیم؟
براساس نظر کارشناسان مذهبی  ،تربیت فرزند از همان کودکی رقم می خورد
هر والدینی می توانند از همان شیرخوارگی بچه خود را در مسیر بندگی پرورش
دهند .به طور مثال مراعات اخالقیات در خانه  ،شرکت نکردن در مجالس لهو و
گناه عاملی بر تربیت نوزادان با حیا و غیرتمند می شود .اگر می خواهید پسری
غیرتمند داشته باشید ابتدا بذر آن را در دل و ذهن کودک خود براساس مفاهیم
دینی بکارید چرا که غیرت جدای ایمان و اخالق نیست .حال سوال می شود که
دوران نوجوانی چقدر مهم است؟ ابتدا این را در نظر داشته باشید که اگر بچه را
تا دوره نوجوانی رها کنید پایه های تربیتی اش سست می شود ،از همان کودکی
غیرت مندی وحیا را می بایست به او آموزش دهید .حضرت علی(ع) خطاب به
فرزندشامامحسنمجتبی(ع)فرمودهاند:قلبکودکنورسمانندزمینخالی
از بذر و گیاه است ،هر دانهای که در آن افشانده شود به خوبی می پذیرد و در خود
می پرورد .فرزندم؛ از دوران کودکی تو استفاده نمودم و خیلی زود در پرورش تو
قیام کردم پیش از آن که دل تربیت پذیرت سخت شود و مطالب گوناگون ،عقلت
ِ
را اشغال نماید( .نهج البالغه ،نامه امام علی(ع) به امام حسن مجتبی(ع)).
*چطور آموزش دهیم؟
ابتدا توجه کنید که حیا و غیرت را خودتان به پسرتان یاد می دهید با نوع
پوششی که در منزل دارید درست است که کودک چند ساله متوجه تفاوت
جنسیتی نمی شود اما نوع پوشش را درک می کند و همین رعایت شما باعث
می شود به بلوغ زودرس نرسد .قدیمی ها می گفتند چشم و گوش بچه را باز
نکنید ،معنی اش همین مراقبت های پدر و مادر هم به لحاظ پوشش و هم رفتار
زناشویی مقابل فرزندان بود و رفتار با محارم و نامحرمان داخل و خارج از منزل
بوده که کامال بر حیا و غیرت کودک اثر مستقیم دارد .بچه ای که می بیند پدر

و مادرش خیلی راحت هر فیلمی را جلوی چشم او تماشا می کنند ،چطور می
تواند خود پرده در نباشد؟
*پدرهاشمامسئولترید!
از دوران کودکی بهتر است که پدران مسئول رسیدگی بیشتر پسران باشند از
حمام کردن تا دیگر مسئولیت ها تا شرم خاصی نسبت به مادر ،پسرها داشته
باشندحتیروانشناسانمیگویندکهدردورهنوجوانینیزپدرانمسئولتوضیح
مسائل جنسی به پسرانشان باشند این امر صفات مردانه را در پسران تقویت
میکند و باعث ارتباط بهتر پدر و پسر می شود .بهتر است از یک سنی به بعد
پدر ،پسرش را به محافل مردانه از هیئات تا مراکز آموزشی ببرد و مسئولیتی برای
مراقبت از مادر و خواهر به پسرش درسن نوجوانی بسپرد مثل اینکه بگوید وقتی
من نیستم شما باید مراقب مادر و خواهرت باشی .همه اینها غیرمستقیم اما
نرم غیرت را در وجود بچه پرورش می دهد البته منظور این نیست که از کودکی
مسئولیتهایبزرگبهبچههاسپردهشودبلکهبراساسسنمفاهیممیبایست
آموزش داده شود .مادران توجه کنند که از یک زمانی مثل شش یا هفت سالگی
بهتر است که دیگر پسرتان را به مجالس زنانه نبرید چرا که کامل در ذهنش
باقی می ماند و این امر قبح و حیا را برایش در نوجوانی کمرنگ می کند حتی
بهتر است مادران در همین سنین دیگر پسران را به همراه پدرانشان به مجالس
مذهبی هم بفرستند و همه این ها می بایست با کالم نرم و روان همراه باشد که
بچه ها را ناراحت نکند مثل اینکه «:تو دیگر بزرگ شدی و بهتر است به مجالس
مردانهبروی»
*آموزش غیرت با برنامه و گفتگوهای نمایشی و هدفمند
گاه پیش می آید که برخی آموزش ها را می توان غیرمستقیم با ابزارهای هنری
به بچه ها یاد داد اینطور مواقع پدر و مادر هماهنگ با هم یک رفتاری را در قالب
نمایش و گفت وگو می توانند آموزش دهند.
همچنین امام باقر (ع) درباره انتخاب نام مناسب برای فرزندان می فرمایند که
«راستترین نامها آن است که بر بندگی الهی داللت کند و برترین نامها ،اسامی
پیامبران است( ».اصولکافی ،ج ،۶ص )۱۸بنابراین بهتر است نامی برای پسران
انتخاب کنید که او را غیور و مقتدر در نوجوانی و جوانی جلوه دهد هر چند تنها
نام مناسب کافی نیست منتها باز هم انتخاب نام سبک و جلف روی پسران
ناشایست است .در روایتى آمده است که روز قیامت ،شخصى را مى آورند که نام
او ّ
محمد است .خداوند به وى خطاب مى کند« :تو که همنام حبیب من هستى،
شرم نکردى که عصیان مرا مرتکب شدى و حال آنکه من ،شرم دارم تو راکه همنام
حبیب منى ،عذاب کنم ؟!» در این روایت ،به خوبى روشن است که اگر نامگذارى
به درستى انجام شود و به فرهنگ همراه آن ّ
توجه شود ،چه تأثیرى مى تواند در
ّ
زنده کردن حیا داشته باشد.بنابراین از بدو تولد باید برای تربیت بچه ها تالش
کرد .امام ّ
سجاد (ع) از هنگام به دنیا آمدن فرزند ،مراقبت خود را شروع مىکرد.
مبنای حیا ،والدین را دوست داشتنی و خانه را کانون عشق و احترام می کند.
برای با حیا شدن پسران ابتدا می بایست از همان دوره بارداری ریشه حیا را در
جنین ایجاد کنیم بی حیایی در گفتار و رفتار با نامحرم ،موسیقی حرام ،تصاویر
نادرست و شرکت در مجالس نامناسب همه اثر منفی بر جنین دارد و بالعکس
شرکت در مجالس مذهبی ،خواندن قران و مناجات و گفتن ذکر و مطالعه کتب
سودمند ،مهم ست .امام باقر (ع) نقل مى کند که هرگاه هنگام والدت فرزندى
مى رسید ،پدرم همه زنانى را که حضورشان ضرورتى نداشت ،از اتاق بیرون مى
کرد تا نگاه کسى به عورت او نیفتد .امام صادق (ع) نیز فرموده که بهتر است همه
چنین کنند  .در دوره نوجوانی نیز پدر و مادر نقش مهمی در پرورش حیا دارند با
نوای دلنشین قران و شعرهای درست برای بچه ها و تربیت صحیح و جدا کردن
محل خواب پسران از دختران و حتی خودشان از کودکی در پرورش حیا و عفت
اثرگذار است .نکته دیگر این است که باید به نوجوان شخصیت داد و خود این
پایه حیا است  .تحقیر و توهین و سرزنش نوجوان زمینه خطا و لغزش او را فراهم
میکند حتی اگر فرزندان کار اشتباهی مرتکب شد ،بهتر است او را که پشیمان
شدهببخشیدیاحتینسبتبهاشتباهاتشتغافلکنید.دوستانهمدرباحیایی
و غیرت پسران نقش دارند اگر پسرتان یک عده دوست ناباب دارد نباید انتظار
حیا و غیرت از او داشته باشید بهتر است ناظر و کمک در انتخاب دوست پسران
باشید.درانتخابدوستودیگرتصمیماتدورهنوجوانیبهتراستپسرنوجوان
را طوری آموزش دهید که حس کند با ارزش و اراده است و همواره تقوا را یک
عامل بازدارنده در زندگی خود ببیند حتی به او یاد دهید که حدود رفتار با محرم
و نامحرم چقدر است و اگر خانواده ای این مسائل را رعایت میکند عقب مانده
نیست بلکه نشانه سطح فرهنگ و دقت آنها است.

مدیرکلبهزیستیاستانقمخبرداد:

بهره مندی30هزار نفراز خدمات مشاوره ای بهزیستی
مدیرکل بهزیستی استان قم ،اشتغال و توانمندسازی
مددجویان را از اهداف و اولویتهای کاری مهم این نهاد
برشمرد و گفت :سال ۹۹در مجموع یک هزار اشتغال توسط
بهزیستیاستانایجادشد.
مهدی پهلوانی ستوده روز سه شنبه در جمع خبرنگاران،
افزود :سال  ۳۰ ،۹۹هزار نفر از خدمات مشاوره ای اداره کل
بهزیستی قم بهره مند شده اند.
به گفته وی ،سال گذشته از محل پویش مردمی ایران
همدل  ۵میلیارد تومان برای حمایت از افراد تحت پوشش
جمع آوری شد.
پهلوانی ،تعداد پرونده های تحت حمایت بهزیستی قم را
 ۳۵هزار مورد اعالم کرد و گفت :در سال گذشته به دلیل
مشکالت کرونا و وضعیت معیشتی تعداد افراد مددجو هزار
تن افزایش یافته است.
مدیرکل بهزیستی قم گفت :راه اندازی مرکز جامع اعتیاد،
مرکز کاهش آسیب های معتادان ،راه اندازی ۲۴مرکز مثبت
زندگی ،فعال سازی مرکز راه نوین و خانه های نیمه راهی به
همراه افزایش ظرفیت های مراکز موجود از برنامه های مهم
استان در سال  ۹۹بود.
به گفته وی ،تاکنون  ۸هزار پرونده الکترونیک در مراکز
مثبت زندگی بهزیستی قم برای حمایت های معیشتی و
مستمریهایماهانهتشکیلشدهاست.
پهلوانی ابراز داشت :سال گذشته ۵۷موافقت نامه اصولی
برای راه اندازی مراکز مختلف بهزیستی تاسیس شده است
که  ۱۶مرکز جدید نیز سال  ۹۹وارد کمیسیون نظارت این
اداره کل شده است .وی خاطرنشان کرد :هوشمندسازی
بعنوان یک پروژه مهم در اداره کل بهزیستی قم در حال
عملیاتی شدن است و پرونده افراد تحت پوشش بصورت
الکترونیک اسکن و بایگانی می شود .مدیرکل بهزیستی
قم یادآور شد :با راه اندازی  ۲۴مرکز مثبت زندگی بهزیستی
امکان خدمات دهی محلی به افراد نیازمند فراهم شده
است.پهلوانیاظهارداشت:هوشمندسازی،محلهمحوری
و سالمت اجتماعی در خانواده مهمترین اهداف بهزیستی
در سطح کالن و همچنین استان قم است .به باور وی،
پیشگیریازآسیبهایاجتماعی،طالقومعلولیتبعنوان
یک طرح مهم در قالب سالمت اجتماعی در خانواده در
اداره کل بهزیستی قم طی ماه های گذشته آغاز شده است.
پهلوانی یادآور شد :سال گذشته حجم مشارکت های
مردمی بیش تر از اعتبارات دولتی مصوب بوده است و بدون
مشارکتمردمیبرنامههایاینسازمانرویزمینمیماند.
وی ابراز کرد :به دلیل اعتبارات پایین بهزیستی عمق و
حجم مداخله این اداره کل در حل مشکالت افراد و خانواده
های آسیب دیده اندک است.
ثبت ۱۹فرزندخواندگی جدید در قم
معاون امور اجتماعی بهزیستی قم نیز در این جلسه

گفت :دفتر توانمندسازی خانواده و زنان با هدف حمایت
از زنان سرپرست خانوار ،خانواده های دارای فرزند چند
قلو و حمایت بیمه تامین اجتماعی زنان شاغل و سرپرست
خانواده دایر شده است.
مریم علیشیری با بیان اینکه در دفتر امور کودکان و
نوجوانان بهزیستی قم  ۱۰۴فرزند بی سرپرست یا بد
سرپرست نهگداری می شود ،افزود ۱۳۷ :فرزند نیز با اجازه
دادگستری نزد اقوام درجه یک خود نگهداری می شوند و
ماهانه حدود یک میلیون تومان کمک هزینه دریافت می
کنند.
به گفته وی ،سال گذشته  ۱۵مورد و طی سالجاری ۴
مورد فرزندخواندگی در بهزیستی قم به ثبت رسیده است
و وضعیت روانی و رفاهی این کودکان تا دو سال توسط
کارشناسانبهزیستیقمرصدودرصورترضایتشناسنامه
جدیدی برای آنها صادر می شود.
وی اضافه کرد :سال گذشته  ۶۵کودک آسیب دیده بعد از
مراقبت های اولیه بهزیستی قم به خانواده های خود عودت
داده شده اند.
علیشیری ابراز داشت :سال گذشته همچنین در دفتر
آسیب های اجتماعی بهزیستی قم  ۴۰۲کودک کار از
خدمات آموزشی و حمایتی بهره مند شده و  ۸۵کودک نیز
بصورت شبانه روز در یکی از مراکز اقامتی برای بهبود شرایط
مهارتزندگیپذیرششدند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی قم گفت :در قالب طرح
دوستدارکودک،توانمندسازیکودکانکارقبلازشناسایی
و معرفی توسط نیروی انتظامی و شهرداری رصد و دنبال
می شود .وی ابراز داشت :مرکز راه نوین با هدف حمایت از
دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و مجموعه
خانه امن نیز برای حمایت از خشونت خانگی همسران،
آماده پذیرش افراد در معرض آسیب است.
به گفته علیشیری ۱۷ ،هزار تماس سال گذشته با سامانه
 ۱۲۳بهزیستی قم در خصوص مداخله در بحران مانند
کودک آزاری ،معلول آزاری ،همسرآزاری ،خودکشی و غیره
برقرار شده که هشت هزار تماس مرتبط پیگیری شده است.
معلولیت بر اثر تصادفات رانندگی در قم رو به افزایش است
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی قم نیز ابراز کرد:
سنجش به موقع شنوایی و بینایی برای پیشگیری از
معلولیت و درمان زودهنگام به عنوان یک اصل مهم در
بهزیستی قم دنبال شده است.
محمدعلیمردانیگفت:درهمینراستا ۶مرکزپیشگیری
از معلولیت ژنتیک در قم آماده پذیرش افراد در معرض
معلولیت است و با وجود کاهش معلولیت ژنتیک در قم با
اقدامات پیشگیرانه اما معلولیت بر اثر تصادفات رانندگی رو
به افزایش است.
به باور وی ،سال گذشته  ۳۰هزار نفر از خدمات مشاوره

ای و روانشناختی بهزیستی قم استفاده کرده اند و سامانه
 ۱۴۸۰نیز بصورت شبانه روزی در دسترس شهروندان برای
مباحث مشاوره ای است.
وی اضافه کرد :با اقدامات مداخله ای و مشاوره ای
دبیرخانه کاهش طالق بهزیستی قم ۱۵ ،درصد از
متقاضیان طالق به سازش و ادامه زندگی مشترک رضایت
داده اند.
علمیردانی گفت :در دفتر پیشگیری از آسیب های
اجتماعی نیز طرح مانا با مشارکت کودکان و نوجوانان
با برگزاری کارگاه های آموزشی برای افزایش مشارکت
اجتماعی و کاهش آسیب ها در حال انجام است.
به کفته وی ،دفتر پیشگیری از اعتیاد و درمان نیز با
هدف کاهش آسیب اعتیاد ،درمان و پیشگیری از اعتیاد با
رویکردهای مداخله ای مختلف در حال فعالیت است و این
مساله باعث کاهش معتادان متجاهر در سطح شهر شده
است.
احداث ۱۱۴واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی قم
رییس اداره هماهنگی موسسات غیردولتی ،مشارکتهای
مردمی و اشتغال بهزیستی استان قم نیز ابراز کرد :سال
گذشته  ۱۱۴واحد مسکونی توسط بهزیستی قم احداث و
به مددجویان تحویل داده شده است.
سید صادق میرئی بیان کرد :هم اکنون  ۲۱۳مرکز و
موسسه مجوزفعالیت دریافت کردهوبرای ۳۵موسسهو مرکز
جدید نیز مجوز فعالیت صادر خواهد شد.
به گفته وی ،مشارکت های مردمی شهروندان قمی در
سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال  ،۹۸صد در صد
رشد کرده است و شمار کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۶۱۸۲۵۸۸
بنام بهزیستی قم آماده دریافت کمک های مردمی است.
صدور  ۱۷هزار کارت معلولیت طی سال ۹۹
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی قم نیز در ادامه این
نشستخبریگفت:سالگذشتهدرمجموع ۱۷هزارکارت
جدید معلولیت در قم صادر شده است.
محمدعلی مقدم خواه ادامه داد :سال گذشته یک هزار و
 ۱۵۰نفر به تعداد مددجویان اداره کل بهزیستی استان قم
افزوده شده است.
به گفته وی ،هم اکنون  ۷هزار و  ۱۵۶مددجو به صورت
ماهانه از اداره کل بهزیستی قم با توجه به تعداد افراد خانواده
و افراد معلول مستمری دریافت می کنند.
وی با اشاره به حمایت بهزیستی قم از  ۲۰۰دانشجوی
در حال تحصیل گفت :سال گذشته همچنین  ۳۹۸تن از
معلوالناستانازخدماتمتناسبسازیمحیطزندگیبهره
مندشدند.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی قم در پایان یادآور
شد :سال  ۵۸ ،۹۸خانواده دارای معلول از خدمات معافیت
خدمت سربازی استفاده کرده اند.

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) :

صرفهجویی ۷۵درصدی مصرف برق
در حرم بانوی کرامت

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به صرفهجویی
بیش از  ۷۵درصدی مصرف برق در حرم حضرت معصومه(س) ،گفت :طی سال
گذشته مصرف برق حرم مطهر در بخشهای مهم از مجموع ۲۵۷کیلووات به۶۱
کیلوواترسید.
هادی محمودنژاد در این زمینه افزود :سال گذشته با توجه به شرایط نابسامان
برق کشور و مشکل در تولید آن و با توجه به درخواست شرکت توزیع برق استان قم
نسبت به کاهش مصرف انرژی در حرم مطهر ،اقدامات زیادی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تمامی چراغهای پارکی صحن جواداالئمه(ع) بهصورت دائم
از مدار خارج شده است ،اضافه کرد :برجهای نوری صحن جواداالئمه(ع) با
مجموع مصرف ۸۰کیلووات فقط در شبهای قدر بهصورت کامل روشن میشود
و در بقیه ایام سال با ظرفیت حدود ۲۰کیلووات مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و در
تابستان سال جاری مصرف به حدود ۱۰کیلووات کاهش یافته است.
محمودنژاد ادامه داد :در صحن صاحبالزمان(عج) نیز با حذف برجهای نوری
مصرف برق ۲۰کیلوواتی این صحن به ۱۲کیلووات کاهش پیدا کرده و در تابستان
امسال نیز این آمار به هشت کیلووات کاهش یافته است.
وی ادامه داد :لوستر بزرگ شبستان امام خمینی(ره) بهتنهایی دارای مصرف ۸
کیلووات بود که در خرداد امسال با جایگزینی تعدادی چراغ ال ای دی مصرف این
لوستر به حدود ۴کیلووات کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد ۱۰۵ :عدد لوستر  ۶۰۰وات در شبستانهای امام
خمینی(ره)وحضرتنجمهخاتون(س)درابتدایسالجاریبهلوسترهای۱۲۰
وات تبدیل شده و مصرف ۶۳کیلوواتی این لوسترها به حدود ۱۳کیلووات کاهش
پیدا کرده است .معاون حرم حضرت معصومه(س) بیان کرد :همچنین روشنایی
 ۲۶کیلوواتی گنبد مطهر در تابستان امسال با کاهش  ۵۰درصدی مصرف به
حدود  ۱۳کیلووات تقلیل پیدا کرده است .وی افزود :در صحن امام رضا(ع) و امام
هادی(ع) طی سال گذشته با حذف  ۹۰عدد المپ گازی  ۱۶۰وات و  ۵۰۰وات
جلوی مقابر و تبدیل آنها به المپهای  ۲۰وات و  ۷۰وات ال ای دی و استفاده
از تعدادی پرژکتور ال ای دی  ۱۵۰و  ۲۰۰وات و همچنین کاهش  ۱۰کیلوواتی
روشنایی در تابستان امسال در مجموع از ۳۵کیلووات به حدود ۸کیلووات کاهش
پیدا کرده است .وی با بیان اینکه روشنایی رواقهای حرم مطهر نیز با جایگزینی
المپهای ال ای دی حدود  ۵۰درصد کاهش مصرف داشته است ،افزود :در
پارکینگ حرم مطهر نیز با کاهش  ۸۰درصدی روشنایی ،مصرف  ۲۵کیلوواتی
به حدود  ۵کیلووات تقلیل یافته است .محمودنژاد تصریح کرد :در سال جاری
بهمنظورکاهشمصرفانرژیدرساعاتپیکباردرخواستهاییبهمدیریتهای
مختلف آستان ارسال شد تا در ساختمانهای اداری با خاموش کردن چراغهای
اتاقها و راهروهای محل کار خود و استفاده از نور طبیعی و همچنین تنظیم دمای
سیستم سرمایشی در مصرف انرژی تا حد ممکن صرفهجویی شود .به گفته وی،
طی سال گذشته مصرف برق حرم مطهر در بخشهای مهم از مجموع ۲۵۷
کیلووات به  ۶۱کیلووات رسیده و با جایگزینی المپهای پرمصرف به ال ای دی و
کاهش روشناییها ۱۹۶،کیلووات در مصرف برق صرفهجویی شده است
جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم :

عفاف و حجاب بعنوان یک ارزش الهی
در جامعه اسالمی ترویج گردد
جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان قم
گفت :برای تحقق سبک زندگی اسالمی در جامعه ،باید عفاف و حجاب در همه
امور جامعه و همه افراد ،چه زنان و چه مردان عمق سازی شود.
حجت االسالم جعفرآزادمنش در گفت و گویی با توجه به فرا رسیدن هفته عفاف
و حجاب اظهارداشت :طی چهل سال گذشته فعالیت های متنوع و گسترده ای
برای ترویج حجاب و عفاف انجام شده است ولی میزان اثر بخشی این فعالیت
ها در حد انتظار نبوده است و به همین خاطر ضرورت دارد برخی فعالیت ها در
موضوع عفاف و حجاب بررسی ،آسیب شناسی و اصالح شود.
وی با اشاره به فرازی از سخنان مقام معظم رهبری در مورد مسئله حجاب ادامه
داد :حضرت آقا حفظه الله تعالی می فرمایند  :بایدمسائل ارزشی اسالم در جامعه
ی ما احیا بشود ،مثال مسئله حجاب یک مسئله ارزشی است.
حجت االسالم آزادمنش با توجه به اهمیت اصالح رویکرد و نوع نگاه به مسئله
حجاب گفت :درحال حاضر برنامه های ترویج عفاف و حجاب فقط بر روی بانوان
متمرکز شده است ؛در حالی که یک رابطه مستقیمی میان عفت ورزی مردان و
زنان وجود دارد ،و اگر حیا و عفت در مردان و پسران در جامعه ترویج نشود ،ترویج
فضائل اخالقی در بین زنان جامعه اگرهم تحقق یابد ،تداوم نخواهد یافت و آثار آن
کوتاه مدت خواهد بود .جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه قم،با اشاره به آیه
ای در قرآن خاطر نشان کرد :خداوند می فرماید مومنان باید چشم های خود را فرو
گیرند وعفاف خود را حفظ کنند؛ این آیه خطاب به مردان مومن است و در ادامه
قران کریم ،همین خطاب را به زنان مومنه هم دارد  .حجت االسالم آزادمنش ادامه
داد :بحث دیگر در عفاف و حجاب؛ بحث گفتمان سازی است که شامل اندیشه
،رفتار،گفتار ،پوشش و نقشآفرینی همه آحاد جامعه اعم از زنان ،مردان ،دختران
و پسران در سبک زندگی عفیفانه و مومنانه است  .وی ادامه داد:رهبر معظم
انقالبمدظلهالعالیمیفرمایند؛تاوقتیکهدولتاسالمیشکلنگیرد،صحبت
از سبک زندگی اسالمی در حد گفتمان می ماند ،.در این فرمایش آقا ،منظور از
دولت،تنهاقوهمجریهنیستبلکهمعنیعاموکالنداردووقتیشکلبگیردحرکت
بزرگ تشکیل کشور اسالمی که همان زندگی مومنانه است و در نهایت تمدن نوین
اسالمی است ان شاءالله تحقق می یابد .وی با توجه به موضوع عفت و پاکدامنی
غالب مردم عزیزایران اسالمی تصریح کرد :مردم ایران ذاتا عفیف و پاکدامن اند
اما هجمه های شیاطین بسیار زیاد است و اینجا وظیفه روحانیون ،دولتمردان و
دغدغه مندان نظام و انقالب است که با تمام توان در مقابل هجمه ها بایستند و با
ابتکار و تبلیغات بهتر ،گفتمان سازی کنند .جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه
قم در پایان گفت :به طور قطع به آینده ای روشن امیدواریم چرا که رهبرعزیزمان
فرمودند :ملت ایران به فضل پروردگار و با هدایت الهی خواهند توانست کاخ با
عظمت تمدن اسالمی را برافراشته کند و این آینده قطعی ملت ایران است.
ثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمخبرداد:
مدیرکلمیرا 

تخصیصتسهیالتبانکیبهمتقاضیان
ایجادطرحهایبومگردی

ث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت :با توجه به شرایط
مدیرکل میرا 
آب و هوایی مناسب و موقعیت جغرافیایی ،شهرستان کهک قطب گردشگری
استان محسوب میشود که بهزودی با افتتاح پنج پروژه گردشگری برای بیش از
 ۱۵۰نفراشتغالمستقیمایجادمیشود.
علیرضا ارجمندی در اشیه بازدید مهرداد غضنفری معاون اقتصادی استانداری
قم و امیرعباس بقایی فرماندار کهک از پروژههای بخش گردشگری شهرستان
کهک ،افزود :با توجه به استقبال سرمایهگذاران در ساخت تاسیسات گردشگری
در شهرستان کهک ،به مقصد گردشگران خارجی و داخلی تبدیل میشود .وی
با بیان اینکه در سال  ۱۴۰۰برای رونق و توسعه گردشگری قم سیاستهای
متنوعی را دنبال میکنیم ،اضافه کرد :یکی از سیاستهایی که در حال اجراست
و استقبال خوبی هم از سوی سرمایهگذاران در قم صورت گرفته عمومی کردن
پروژههای گردشگری است .وی با تاکید بر لزوم تخصیص تسهیالت بانکی برای
پیشرفت پروژههای در دست ساخت در شهرستان کهک ،گفت :تخصیص
تهای
وامهای کمبهره به طرحهای گردشگری روستایی و شهری از جمله حمای 
دولت از حوزه گردشگری است .ارجمندی با اشاره به تخصیص تسهیالت بانکی
به متقاضیان ایجاد طرحهای بومگردی در روستاهای قم ،بیان کرد :یکی از
برنامههای توسع ه گردشگری در استان ،ایجاد اقامتگاههای بومگردی است که
در این زمینه آمادگی داریم از سرمایهگذاران و متقاضیان بومگردی حمایت کنیم.

اقتصادی5

 شماره 5310ت وچهارم 
چهارشنبه بیستوسوم تیرماه  -1400سال بیس 

یککارشناساقتصادی:

 ۷دهک در ایران زیر خط فقر هستند

یک استاد دانشگاه اظهار داشت :همچنین در  ۵الی  ۶سال گذشته وزارت کار
هم آماری اعالم کرد مبنی بر اینکه ۶۰میلیون نفر مشمول دریافت سبد حمایتی
میشوند یعنی  ۷دهک زیر خط فقر هستند .بنابراین هم کاهش درآمد ملی و
هم توزیع بسیار نابرابر آن نشان از وخامت معیشتی درصد قابل توجهی از مردم
کشور دارد.
مرتضیافقهدرگفتوگوباایلنادربارهشرایطمعیشتیمردمواعتراضاتکارگری
در جنوب کشور اظهار داشت :در حال حاضر کشور از دو جهت با قدرت خرید
خانوار دچار مشکل جدی شده است اول اینکه کل تولید ملی در چند سال اخیر
به ویژه پس از تحریمهای سال  97کاهش پیدا کرده و طبیعی است که وقتی کل
درامد ملی کاهش یابد سهم تک تک خانوار هم کم میشود که به معنای روند
کاهش قدرت خرید است.
وی ادامه داد :از سوی دیگر همین درآمد ملی کم هم بسیار نابرابر توزیع شده و
سهم بسیار زیادی از آن نصیب عده بسیار کمی شده است .به همین دلیل است

که امروز گزارشهایی مبنی بر افزایش ثروتمندان ایران در رسانههای خارجی
منتشر میشود که این نشان از بیکفایتی سیاستگذاران در هدایت درآمدها دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود :همچنین در  5الی  6سال گذشته وزارت کار
هم آماری اعالم کرد مبنی بر اینکه 60میلیون نفر مشمول دریافت سبد حمایتی
میشوند یعنی 7دهک زیر خط فقر هستند .بنابراین هم کاهش درآمد ملی و هم
توزیع بسیار نابرابر آن نشان از وخامت معیشتی درصد قابل توجهی از مردم کشور
دارد .افقه تاکید کرد :در این چند سال هم به این امیدوار بودند که با تغییر رییس
جمهور تندروی آمریکا گشایشهایی در اقتصاد کشور حاصل میشود اما بعد از
گذشت چند ماه هنوز اتفاقی در این زمینه انجام نشده است .از سوی دیگر در
دولت آینده ایران تیم جدیدی که مستقر شده ،اگر بخواهند با تفکر و نگرش قبلی
خود چه در روابط بین الملل و چه در تعیین مدیران در داخل عمل کنند ،نه تنها
امیدی به بهبود نیست بلکه اوضاعوخیمتر میشود.
وی گفت :این دولت هم مانند دولتهای گذشته تا دو الی سه سال آینده تمام

قصورها را گردن دولت روحانی میاندازد و پیروزیها را متوجه دولت خودشان
میدانند و عامل شکستها را دولت قبل معرفی میکنند .البته هر چند دولت
روحانی هم بی عیب نبود اما منشا بسیاری از مشکالت امروز تحریم است و
تحریمها مانع از این شد که ارزیابی درستی از عملکرد دولت روحانی داشته
باشیم.
افقه افزود :نگرانی جدی این است که در تعیین مدیران و تصمیم گیران داخلی
به جای کارآمدی و شایستگی از مالکهای کامال سیاسی و فقهی در انتخاب
مدیران بهره بگیرند و همین عامل مانع از انتخاب مدیران شایسته شود.
اینکارشناساقتصادیدربارهضرورتاحیایبرجامتاکیدکرد:اگربرجاماحیا
شود در استفاده از پولهای بلوکه شده اولویت باید  4دهک پایین جامعه باشد
که تحت فشار بسیار شدید قرار دارند و در معرض تنشهای سیاسی و اجتماعی
جدیهستند.شاهدآنهستیمکهآستانهصبرمردمآنقدرپایینآمدهکهباقطعی
برق هم بستر شورش مردمی فراهم میشود چه برسد به اینکه باز هم معیشت انها
تحتتاثیرقراربگیرد.
افقه با اشاره به اعتراضات و اعتصابات کارگران تاکید کرد :نکته بسیار مهم
تبعیض بین پرداختیها و دستمزد افراد در یک سطح یکسان است که متاسفانه
این موضوع از دولت مرحوم هاشمی باب شد و عدهای برای اینکه قانون
سختگیرانه کار را دور بزنند از پیمانکاران استفاده کردند که پیمانکاران هم بخش
قابل توجهی از پول را از دولت میگیرند و با قرار دادن نیروی کار در شرایط سخت
پرداختی و تعهدی به آنها ظلم میکنند.
وی ادامه داد :اعتراضات گاهی ناشی از کمبود درآمد است و گاهی هم از
تبعیض در پرداختها نشات میگیرد و این تبعیض بیشتر فشار آورده و زمینه بروز
تنشهای اجتماعی و سیاسی را افزایش میدهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند پیگیری و رسیدگی به مطالبات کارگران
اظهار داشت :متاسفانه مدیران قدیمی در بخش نفت و در سایر بخشها انقدر
مغرور شدهاند که گمان میکنند به عرش الهی نزدیک شدهاند و اعتنایی به
نظرات تخصصی ندارند در حالی که کامال در این زمینهها بیتخصص هستند.
افقهتاکیدکرد:بایدتوجهداشتهباشیمکهمسائلاجتماعیوانسانیباتخصص
مهندسی فاصله دارد و کسی که با نیروی انسانی کار میکند ،اعم از وزیر و مدیران
پایینی باید روابط انسانی را به خوبی درک کند اما متاسفانه این گروه از مدیران
یک نگرش کامال مکانیکی و خشکی دارند و روابط انسانی را لحاظ نمیکنند.
متاسفانه در روابط انسانی خود را در جایگاه خدایگانی میبینند و این افراد بسیار
مغرور و به همان اندازه بسیار نادان هستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این دولت متاسفانه ارادهای نسبت به
تغییر این رفتار دیده نمیشود ،گفت :اتفاقا گروهی از تیم دولت آینده نگرش
توزیعی خوبی دارند اما مشکل این است که اساسا اصل تولید باال نمیرود که
توزیعیصورتبگیرد.

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  140060330002004739مربوط به پرونده کالسه  1392114430002002543مربوط به ناصر
بختیاران فرزند غالمرضا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت190مترمربع پالک شماره
فرعی از 2527/110اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره68632
مورخ  1366/9/25دفترخانه  3قم (م الف)10597
-2رأی شماره 140060330002004383مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001388مربوط به کمندعلی
جعفری فرزند حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 182/60مترمربع پالک
شماره فرعی از باقیمانده 1939اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک  1939/705اصلی تغییر یافته واقع در قم بخش
حوزهثبتملکادارهدوقممبایعهنامهعادی خریداری معالواسطهازحسین جعفریصفحه 213دفتر(494مالف)10598
-3رأی شماره  140060330002004646مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002395مربوط به ذکریا
شریفی ریابی فرزند شریف در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 54/74مترمربع پالک شماره فرعی از 2304اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از سیدابراهیم شریعت صفحه 194دفتر(51م الف)10599
4رأی شماره 140060330002004648مربوط به پرونده کالسه 1399114430002003025مربوط به رقیه بکائیلشکاجانی فرزند حسن در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت54/74
مترمربع پالک شماره فرعی از  2304اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از سیدابراهیم شریعت صفحه 194دفتر(51م الف)10600
-5رأی شماره  140060330002004188مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002625مربوط به جواد
محمدی باستان فرزند علیرضا درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 61/80مترمربع
پالک شماره فرعی از 2180اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه
 414دفتر (544م الف)10601
-6رأیشماره 140060330002004680مربوطبهپروندهکالسه 1399114430002002369مربوطبهسیدحبیب
اله موسوی پور فرزند سیدحسین درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 166مترمربع پالک شماره فرعی از 1970اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از غالمحسین پیشگر که به حجازی فرد تغییریافته صفحه 112دفتر (216الف)10602
-7رأی شماره  140060330002004681مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002370مربوط به
سیدحسین موسوی پور فرزند سیدعزیز در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 166مترمربع پالک شماره فرعی از  1970اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از غالمحسین پیشگر که به حجازی فرد تغییر یافته صفحه 112دفتر 216قم(م الف)10603
-8رأی شماره  140060330002005274مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002955مربوط به محسن
نظری پور فرزند علی در قسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 56مترمربع
پالک شماره فرعی از  2378اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
جواد و انسیه زرین اقبال صفحه  235و  253دفتر (330م الف)10604
-9رأی شماره 140060330002005272مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002954مربوط به رقیه داودی
فرزند محسن در قسمتی از چهاردانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 56مترمربع پالک
شماره فرعی از  2378اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از جواد
و انسیه زرین اقبال صفحه  235و  253دفتر ( 330م الف)10605
-10رأی شماره  140060330002004592مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002659مربوط به محمد
محمدی فرزند قربانعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 133مترمربع پالک شماره
فرعی از2172اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی بیگدلی
آذری از ورثه رضا بیگدلی(م الف)10606
-11رأی شماره  140060330002002507مربوط به پرونده کالسه  1392114430002000855مربوط به جابر
جعفری فرزند فتاح در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 62/30مترمربع پالک شماره
فرعی از  2305/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از قربانعلی
شکری صفحه 529دفتر(346م الف)10607
-12رأی شماره  140060330002004933مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002179مربوط به
محمدرضائی فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 78/40مترمربع پالک
شماره فرعی از 2281باقیمانده  2724اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از بتول زند صفحه  196دفتر (306م الف)10608
-13رأی شماره  140060330002004582مربوط به پرونده کالسه  1395114430002000471مربوط به عسگر
مردزاده فرزند حسن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 144مترمربع پالک شماره
فرعی از1953/216اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از امان

الله جهاندوست دالنجان صفحه 3دفتر(708م الف)10609
-14رأی شماره  140060330002004558مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002362مربوط به ابراهیم
دروگر فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120مترمربع پالک شماره
فرعی از 2172اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدعلی
نوروزی صفحه  589دفتر (218م الف)10610
-15رأی شماره  140060330002002319مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002446مربوط به ماجد
رماوندی فرزند بابامراد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  83/85مترمربع پالک
شماره فرعی از 2277/199اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
حسین خوش قیافه صفحه 241دفتر(158م الف)10611
-16رأی شماره  140060330002004706مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002074مربوط به فاطمه
امیرآّبادی فرزند غالمرضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  70/90مترمربع پالک
شماره فرعی از1940/5/159اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از فاطمه امیرآبادی صفحه 595دفتر(306م الف)10612
-17رأی شماره  140060330002004363مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002268مربوط به فاطمه
عبداله زاده هارونیه فرزند محمدصالح در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 80مترمربع
پالک شماره فرعی از 1854اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
اکبر سلیمانی فر صفحه 148دفتر(112م الف)10613
-18رأی شماره  140060330002004833مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002733مربوط به
محمدرضا براتی فرزند محمدباقر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  128مترمربع
پالک شماره  5فرعی از 2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از ملیحه و محمدصادق عسگر صفحه 144دفتر(329م الف)10614
-19رأی شماره  140060330002003966مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000442مربوط به منوچهر
رضائی فرزند بابا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  124/50مترمربع پالک شماره
فرعی از 2377اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  202دفتر
(15م الف)10615
-20رأی شماره 140060330002004467مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002572مربوط به نجاتعلی
صدقی فرزند شادعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  121/88مترمربع پالک
شماره فرعی از 1949اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
محمدرضا شاکری صفحه 35دفتر(61م الف)10616
-21رأی شماره  140060330002004789مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002037مربوط به رضا
قربانی فرزند علیرضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 107/50مترمربع پالک
شماره فرعی از 1980اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ذبیح
الله حمیدی صفحه 516دفتر(336م الف)10617
-22رأی شماره  140060330002004367مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001889مربوط به رضا
رمضانی فرزند سهل علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 200مترمربع پالک
شماره فرعی ازباقیمانده 1939اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک  1939/705اصلی تغییر یافته واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از نوروزعلی و صفیه و توران و پری و منصوره و سهل علی
رمضانی(مالف)10618
-23رأی شماره  140060330002004849مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002419مربوط به
محمدجهان بخشی بابانظری فرزند فتح اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت124
مترمربع پالک شماره فرعی از 2190اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از حسین و جواد شریف زاده و صدیقه و احترام نصراللهی و شمسی شریف زاده وراث مرحوم ابراهیم نصراللهی(م
الف)10671
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.
(ایمان و جهان اقتصاد)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/23:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/05/09:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
-1رای شماره  140060330001002267مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001002249مربوط به حسن ایرانی فرزند ابوالقاسم در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  111/94مترمربع پالک شماره
10409/1اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند

مالکیت مشاعی صادره در دفتر 253صفحه 213به موجب سند قطعی به شماره
 94574مورخ  1375/09/02دفترخانه  7قم(م الف )10670
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.
(ایمانوجهاناقتصاد)
نوبت اول1400/04/23:
نوبت دوم1400/05/09 :
مهردادمیرشکرائی-رئیسثبتاسنادمنطقهیکقم

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس :

اصالح قانون پرداخت سود سهام
با قید فوریت انجام میگیرد

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت :اگر نیاز باشد تا برای بهبود
وضعیت بازار سرمایه ،اصالح قانون تجارت انجام شود به طور حتم با قید فوریت
در دستور کار مجلس قرار میگیرد و در کوتاهترین زمان ممکن آن را انجام خواهیم
بود.
«محسن علیزاده» به تغییرات مجلس برای اصالح قانون تجارت اشاره کرد و
اظهار داشت :نیازسنجی و الزام در خصوص اصالح قوانین تجارت را پیش از این
انجام دادیم و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم که هم اکنون الیحه اصالح موادی از
قانون تجارت در خصوص ورشکستگی در دستور کار مجلس است.
وی با بیان اینکه مجلس به صورت خاص به دنبال اصالح قانون تجارت در حوزه
کاهش زمان پرداخت سود به سهامداران نبوده است ،افزود :با توجه به جلسات
برگزار شده با سازمان بورس ،این موضوع را ضروری و الزم می دانیم تا دولت
اصالح قوانین تجارت را در این حوزه و در قالب یک الیحه به مجلس ارائه دهد تا
ً
مجلس بر آن کار کند و بتواند آن را سریعا اصالح کند.
علیزاده اذعان داشت :در دولت جدید هم باید سیاست به این شکل باشد تا اگر
قانونی نیاز به اصالح دارد ،توسط دولت به عنوان یک الیحه به مجلس ارئه شود تا
کار توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،اگر این الیحه از طرف دولت به
مجلس داده شود ،به طور حتم این قانون با تغییر همراه خواهد شد.
وی ادامه داد :متناسب با شرایطی که امروز در بازار سرمایه شاهد هستیم ،اگر
نیاز باشد تا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه این اصالح انجام شود به طور حتم
با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در کوتاه ترین زمان ممکن آن
را انجام خواهیم بود .علیزاده تاکید کرد :جزییات تغییر قانون تجارت نیازمند نظر
کارشناسان مرکز پژوهش ها ،فعاالن اقتصادی و کانون های صنفی و صاحبنظران
است که به دنبال آن جلسه ای در کمیسیون مجلس برگزار می شود و در آنجا به
نقطه نظر مشترک خواهند رسید .عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس بیان
کرد :هر چقدر مدت زمان واریز سود به سهامداران کوتاه تر شود این اقدام به نفع
بازار و سهامداران خواهد بود.
وی به نحوه واریز سود سهام شرکت ها به سهامداران اشاره کرد و گفت :از جمله
گالیه هایی که سهامداران نسبت به نحوه واریز سود دارند این است که پرداخت
سود از طریق سجام صورت بگیرد ،در حالی که اکنون این اتفاق رخ نمی دهد ،اما
می توان آن را قانونمند کرد تا سود همه شرکت ها از طریق سامانه سجام واریز شود.
علیزاده اظهار داشت :اکنون سود برخی از شرکت ها به صورت داوطلبانه از
طریق سامانه سجام پرداخت می شود ،اما باید همه شرکت ها به صورت قانونی
ملزم به پرداخت سود از طریق سامانه سجام شوند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس خاطرنشان کرد :بازار سرمایه ١٠٠
درصد تا پایان سال ،بیشترین بازدهی را در اختیار سهامداران قرار می دهد ،حتی
بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی در کوتاه مدت هم ممکن است
بیشترین بازدهی را با خود به همراه داشته باشد .با توجه به این مساله ،مشخص
است که سرمایه گذاری بلندمدت و برای مدت یک یا دو سال بازدهی معقولی را در
در مقایسه بازسایر بازارها در اختیار سهامداران قرار می دهد.
دبیرانجمنصنفیکارفرمایانسیمان:

کارخانجاتسیمانتقریباغیرفعالشدند

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد :تقریبا میتوان گفت که
کارخانجات سیمان متوقف هستند چراکه گفته شده که میزان برق آنها به 10
درصد کاهش پیدا میکند .این میزان برق هم برای تولید مناسب نیست و تنها
برای روشنایی و دیگر استفادههای روزانه مناسب است.
عبدالرضا شیخان در مورد تاثیر کاهش برق صنایع به  10درصد بر صنعت
سیمان اظهار کرد :تقریبا میتوان گفت که کارخانجات سیمان متوقف هستند
چراکه گفته شده که میزان برق آنها به  10درصد کاهش پیدا میکند .این میزان
برق هم برای تولید مناسب نیست و تنها برای روشنایی و دیگر استفادههای روزانه
مناسباست.ممکناستبرخیازکارخانجاتکهکلینکرتولیدمیکنندشبها
آسیابهای خود را راهاندازی کنند اما تقریبا میتوان گفت کارخانجات غیرفعال
هستند .شاید از 77کارخانهای که در کشور است 10،یا 12واحد به صورت کژدار
فعالیتمیکنندامامابقیغیرفعالشدهاند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت کارگران کارخانهها در این وضعیت گفت:
خوشبختانه صنعت سیمان هنوز به جایی نرسیده که بخواهد تعدیل نیرو کند .از
آنجا که گفته شده 2هفته این کاهش میزان برق وجود دارد فعال به بیشتر کارگران
مرخصی داده شده است ،البته حقوق این کارگران نیز پرداخت میشود.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد :به طور متوسط در
ماه حدود  6میلیون تن سیمان در کشور تولید میشود ،در این  2هفته بعضی
از کاخانجات که بتوانند تولید داشته باشند به  20تا  25درصد تولید عادی خود
میرسندوبسیارینیزنمیتوانندتولیدکنند.
وی در ادامه افزود :تعهدات صادراتی ما تا حدی دچار وقفه شده ،کسانی که
کلینکر صادر میکردند ،بخشی از محصوالت خود را به بنادر فرستادهاند و آمادگی
صادرات دارند .در مورد سیمان ،بیشتر صادرات به آسیای میانه و افغانستان است
و افغانستان در چند مدت اخیر به خاطر مسائل خاصی که حاکم شده و حضور
طالبان مشکالت خود را داشته البته مشکل از طرف ما نیز وجود داشت چراکه
برق نداشتیم .به طور کلی هنوز گزارشی مبنی بر اعتراضات تعهدات صادراتی
نداشتهایم .شیخان با اشاره به التهاب در بازار به علت نبود عرضه بیان کرد :در
بازار قطعی و کمبود برق که منجر به عدم تولید میشود باعث التهاب در بازار و
افزایش نرخ های سیمان در بازار آزاد میشود یعنی با کاهش عرضه با توجه به باقی
بودن تقاضا ،قیمت در بازار آزاد تحت تاثیر قرار میگیرد ،این اتفاق مطلوبی نیست.
قیمت مصوب نیز فعال قرار نیست تغییر کند.
وی در مورد میزان زیاد وارده بر صنعت سیمان در مدت تعطیلی برآورد کرد :از
طرفدیگرهزینههایکارخانجاتدرمدتتعطیلیادامهدارددرحالیکهفروشی
ندارند ،ضرر و زیان این تعطیلی دو هفتهای به صنعت سیمان را میتوان حدود
 300میلیارد تومان برآورد کرد.
مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی:

تولیدنیروگاههایحرارتیکشور
 ۱۴درصد افزایش یافت

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی گفت :میزان تولید برق نیروگاههای
حرارتی کشور از ابتدای سال تاکنون با افزایش  ۱۴درصدی نسبت به مدت مشابه
سال گذشته از مرز ۱۰۶میلیون مگاوات ساعت انرژی گذشت.
به گزارش روزسه شنبه ایرنا از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو" ،اسماعیل
نمازی"افزود :میزان تولید نیروگاههای حرارتی در بازه زمانی مشابه سال گذشته
حدود ۹۳میلیون مگاوات ساعت بوده است.
وی ادامه داد :در مدار نبودن نیروگاههای برقآبی به دلیل خشکسالی،گرمای
زودرس و نیاز بیشتر شبکه به برق ،درمدار نبودن نیروگاه اتمی در برخی از
روزها و تالش نیروگاهها برای آمادگی حداکثری از دالیل افزایش تولید انرژی در
نیروگاههایحرارتیبودهاست.
مدیرکلدفترفنیتولیدشرکتبرقحرارتیخاطرنشانکرد:نیروگاههایحرارتی
با توجه به عدم تولید برق توسط سایر مولدهای تولید برق کشور به دالیل یاد شده،
سعی کردهاند با کوتاه کردن زمان انجام تعمیرات دورهای و رفع اشکاالت موردی به
وجود آمده در واحدهای نیروگاهی در کمترین زمان ممکن  ،ساعت بیشتری را در
شبکه برق فعال بوده و کسری ناشی از تولید برق در کشور را جبران کنند.
نمازی با یادآوری هزینههای باال و دشواریهای تولید برق در کشور ،گفت :در
حال حاضر همه نیروگاههای حرارتی با حداکثر ظرفیت در حال تولید برق هستند
و کارکنان صنعت برق کشور با وجود همهگیری سویه جدید بیماری کرونا و گرمای
شدید در تالشند تا نیروگاهها با حداکثر توان در مدار تولید باشند.
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امیرهاشمیمقدم:

وقتی دو باشگاه پرطرفدار با ادبیاتی زننده به جان هم میافتند!

سالخی«فرهنگی»استقاللوپرسپولیس!

باشگاههای استقالل و پرسپولیس که هر دو متعلق به وزارت ورزش و جوانان
هستند ،این روزها برای یکدیگر شمشیر را از رو بسته و پا را از دعوای رسانهای فراتر
برده و کار را به اتهام و تهدید کشاندهاند.
شاید درگیری رسانهای تیمهای فوتبال در کشورهای مختلف دنیا ،مسئله چندان
عجیب و غریبی نباشد و در موارد بسیاری شاهد اظهارات مختلف بازیکنان ،مربیان و
حتیمدیرانبرخیباشگاههادرفضایرسانهایعلیهیکدیگرباشیم،هرچندکهاین
اظهارات عموما چارچوب و عرف مشخصی دارد و نه از دایره ادب به دور است و نه به
گونهای است که با بی احترامی و اتهام همراه باشد .اگر هم موضوعی بویی از اتهام و
توهینداشتهباشد،هیچگونهمماشاتیبهخرجدادهنمیشودوسنگینترینجرایم
مالی و شدیدترین محرومیتها را برای افراد یا باشگاههایی که تخلف کرده و یا پا را از
آنچه که باید ،فراتر گذاشتهاند در نظر میگیرند.
متاسفانه اما در فوتبال ایران که به نظر میرسد برخی افراد و باشگاهها برای زدن
هر حرف و انجام هر رفتاری مصونیت دارند ،همه چیز برعکس است .شاید اظهارات
تند عوامل برخی تیمهای باشگاهی به عنوان رقیب ،علیه یکدیگر از حداقل توجیه
برخوردار است اما مشخص نیست به چه علت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس که
هر دو متعلق به وزارت ورزش و جوانان هستند و از جمله باشگاههای دولتی به شمار
میروند ،تا این حد باید پرده حیا را دریده و رفتار و گفتاری زشت و زننده را از خود
نشان دهند و به جان یکدیگر بیافتند؟
دو باشگاهی که از هواداران چند ده میلیونی برخوردار هستند و کوچکترین حرف
یا رفتار بازیکنان ،مربیان و مدیران آنها زیر ذره بین قرار دارد و از کودک خردسال،
افراد کهنسال و رسانهها به عنوان مخاطب آن ها را دنبال میکنند .دو باشگاهی
که برچسب "فرهنگی"  -ورزشی را یدک میکشند و قرار است با صرف هزینههای
میلیاردی نقش الگو را برای جوانان ایفا کنند و با رفتار و منش اخالقی به اعتالی
فضایفرهنگیورزش کشور کمک کنند.
استقالل و پرسپولیس این روزها و پیش از یک دیدار بسیار حساس به بدترین شکل
ممکن فضای اخالقی فوتبال ایران را ملتهب کرده اند ،این دو تیم قرار است به زودی
در مرحله نیمه نهایی جام حذفی مقابل یکدیگر صف آرایی کنند اما ارکان آنها به
تندترین و بدترین شکل ممکن علیه یکدیگر حرف میزنند و بیانیه صادر میکنند،
هرچندبیانیهنویسیایندوباشگاه مسئله تازهو جدیدینیستاماشایدهرگز تا این
حد بی پروا احترام را لگدمال نکرده و از خط قرمزها رد نشده بودند ،اینگونه یکدیگر
را تهدید نکرده و به یکدیگر اتهام نزده باشند.
صف آرایی زشت خارج از زمین مسابقه!
یکی دیگری را «هوچیگر» میخواند و با صراحت میگوید" :حریف بیشترین
هزینه را کرده اما همیشه روی ما فشار است و برای ما سقف قرارداد میگذارند .چرا
وقتی اسم انتشار قرارداد میشود ،همهشان پا پس میکشند؟ به خاطر این است
که قرادادهایشان سه برابر قراداد ماست ولی هیچوقت آن را رسانهای نمیکنند.
این هوچیگری است که به خاطر فشار هوادارشان علیه تیم ما صحبت میکنند.
آنها به جای این که تمرکزشان روی تیم خودشان باشد ،تمرکزشان روی تیم ماست".
تیم مقابل در پاسخ میگوید" ،اعداد و ارقامی که آقای گلمحمدی درباره تیم
استقالل اعالم میکند ،متصل به کدام مرجع و منبع است؟ اگر ایشان تنها بر روی
برخی شنیدهها و شایعات حکم میکند ،آیا به باشگاه استقالل هم این اجازه را
میدهند که درباره مطالب مطرح شده در ماههای گذشته پیرامون ارتباط ایشان با
افرادی مثل آقای "م" و آقای "گ" قضاوت کند؟".
در ادامه بیانیه استقاللیها میآید" ،انتشار قراردادها مقولهای مربوط به
بازیکنان است و با توجه به سوابق قبلی باشگاه پرسپولیس ،باشگاه استقالل
از آقای گلمحمدی در خواست میکند ابتدا ایشان قرارداد شخص خودش و
دستیارانش را منتشر کند .در ادامه نیز برای بی حرف و حدیث ماندن مسائل،
قراردادها از سوی مراجع ذیربط منتشر شود .این هم از طنز ماجراست که
سرمربی پرسپولیس و دستیارش به اندازه یک کتاب علیه استقالل صحبت
میکنند و در نهایت هم میگویند برخالف حریف تمرکز ما روی کار خودمان
است! ترجیح باشگاه استقالل بر عدم وارد شدن در این مباحث بوده اما بدیهی
است که این باشگاه در مقابل ایراد تهمتها و استفاده از واژههای غیر اخالقی
همچون "هوچی گری" ساکت نبوده و قاطعانه از منافع ارکان باشگاه حمایت
میکند".
چند ساعت بعد هم بالفاصله پرسپولیسیها بیانیه میدهند و میگویند "مدیران
باشگاه استقالل با توجه به جایگاه خود از نگاه هواداران فوتبال ،بار دیگر با استفاده
از ادبیات موهن و دور از شأن فوتبال کشورمان ،اقدام به صحبت در خصوص باشگاه
بزرگ و پرافتخار پرسپولیس کردند .جدا از اینکه بارها موضوع بیاحترامی و حمالت
بیدلیل به پرسپولیس از سوی مدیران استقالل را محکوم کردهایم ،منطق این
اقدامات را درک میکنیم".
سرخپوشان در ادامه بیانیه خود آوردهاند" :انتشار رقم قراردادها ،نیازمند منبع
و مرجع نیست .سرتان را از برف بیرون بیاورید و به جای پنهانکاری و استفاده
از ادبیاتی دور از منزلت فوتبال ایران ،شجاعانه اقدام به انتشار قراردادها کنید .از
چه موضوعی هراس دارید؟ یعنی خواسته باشگاه پرسپولیس برای انتشار قرارداد
بازیکنان هر دو تیم ،تا این حد نگرانکننده بود که تالش میکنید هر کاری انجام
دهید غیر از انتشار رقم واقعی قراردادها!؟ این همه تهمت زدید ،تهدید کردید و
لطیفه و گلواژه تحویل مردم دادید اما یادتان رفت بگویید چه کسی شروع کننده این
جنجالها بود؟ چرا آقای احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقالل باید در شرایطی
که همه چیز در سکون است ،علیه سرمربی محترم و رییس هیات مدیره پیشین
پرسپولیس اظهارنظر کند؟ رفتار و گفتار او ،چیزی شبیه به پاشیدن بنزین روی آتش
بود.
حاال که بازتاب حرفهایش را دیده ،پای خود را کنار میکشد .مددی مشغول سوء
استفاده از برند باشگاه استقالل است و به جای صحبت کردن در مورد جنجالی
که به پا کرده ،از کانال رسمی این باشگاه بهرهبرداری میکند تا تقصیرات را با همه
استقاللیهاتقسیمکند.
شأن و منزلت باشگاه پرسپولیس باالتر از آن است که از ادبیاتی سخیف برای
مجادله با برخی حرافیها سود ببریم .پرسپولیس عادت کرده جواب رقبا را داخل
زمین بازی بدهد .مثل شما قشون مجازی و ارتش سایبری نداریم تا با فشار ،تهدید،
توهین و افترا به دنبال قدرتنمایی باشیم .به جای اقدامات غیراخالقی و تهدید
دیگران ،احترام و اخالق را به مدل مدیریتیتان اضافه کنید؛ شاید از این راه مقبول
مردمشوید".
چرا اجازه نمیهید مردم از فوتبال لذت ببرند؟
میلیاردها تومان دستمزد میگیرید نوش جانتان ،در بهترین نقطه شهر سکونت
دارید و لوکس ترین خودروها را سوار می شوید باز هم نوش جانتان ،همزمان با
ممنوعیت جذب بازیکنان و مربیان خارجی ،در سخت ترین شرایط اقتصادی که
با کاهش چشمگیر درآمد مردم از زمان شیوع ویروس کرونا همراه شده ،حقوق
و دستمزدتان تا سه برابر افزایش پیدا کرد باز هم نوش جانتان ،اما لطفا مودب
باشید!
احترام نگه دارید و اجازه بدهید مردم در شرایط کنونی که تحت فشار مالی و ذهنی
روزهایشان را پشت سر می گذارند و روزانه ۲۰هزار نفر از عزیزانشان به کرونا مبتال می
شوند و حدود  ۲۰۰نفر از آن ها را به خاک می سپارند ،حداقل از فوتبال و تماشای
آن لذت ببرند ،لطفا کام مردم را با رفتارها و اظهارات زننده ،سخیف و غیراخالقی
خودتلخنکنید!.براستیآیانظارتفرهنگیبررویدوباشگاهاستقاللوپرسپولیس
هست؟ چرا باید دو باشگاه متعلق به دولت ،اینگونه تازیانه بر زخم خشم هوادارانی
بزنندکهخودگرفتاردردهایبیشماریند؟چرااستقاللوپرسپولیسشویبیارزش
حاشیهسازی برای حریف در پیش از داربی را به معرکهی بیاخالقی و سالخی
فرهنگیاستقاللوپرسولیستبدیلکردهاند؟
امید است که با نظارت و درایت دلسوزان استقالل و پرسپولیس و حسن نظارت
وزارت ورزش ،شاهد چنین بیانیهنویسیهای سخیف ،ضدفرهنگی و توهین آمیزی
از سوی این دو باشگاه پرطرفدار نباشیم.

بیانیه های دو باشگاه شرایط دربی را سخت خواهد کرد

مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل با بیان اینکه با بازگشت بازیکنان کلیدی
شرایط استقالل بهتر خواهد شد ،گفت :بیانیه هایی که دو باشگاه علیه یکدیگر
صادر کردند شرایط دربی را سخت خواهد کرد.
امیرهاشمی مقدم در مورد وضعیت این روزهای استقالل و برد این تیم برابر سایپا
ً
گفت :دیدار استقالل و سایپا را کامال دیدم .آبی ها بازی خوبی از خود ارائه دادند
ً
اما شخصا دوست ندارم در مورد حاشیه هایی صحبت کنم که مشکالت مالی و
سرپرستی تیم است .البته این مشکالت را تمام تیم های ایرانی دارند و سالهاست
که با آن دست و پنجه نرم می کنند.
ویافزود:مسئلهمهمداخلزمینومسائلفنیاست.استقاللدرشرایطخوبی
قرار داشت .هم لحظه های خوب و هم کمرنگ داشت .لحظه های خوب تیم مقابل

بیشتر بود و توانست با یک بازی خوب مقابل حریف به یک برد شیرین دست پیدا
کند .مهاجم پیشین استقالل اظهار داشت :آبی ها در  ۲۵دقیقه آخر به یک
هماهنگی و بازی خوب رسیده بودند و توانستند نمایش قابل قبولی از خود ارائه
دهند .استقالل اگرچه با نبود بازیکنان کلیدی چون نادری ،غفوری و مهدی پور
هماهنگی کامل نداشت و باالنس نبود اما در آینده این بازیکنان را خواهد داشت و
می تواند نمایش قابل قبولی برابر حریف قدیمی خود داشته باشد.
هاشمی مقدم در ادامه تصریح کرد :استقالل خوب دفاع می کند .این تیم یک
بازیکن به نام ریگی دارد که توانسته یک کمربند و پل خوب برای اتصال خطوط
دفاعی و حمله باشد .او بازیکن قابلی است که در پست خودش بهترین بازی را
ارائه می دهد .او می تواند در دربی تأثیرگذار باشد .استقالل با بازگشت بازیکنانش

تمدید قرارداد بازیکنان شاخص و جذب استعدادهای رده پایه؛

ترکیب جدید فردوس قم در فصل 1400لیگ برتر فوتسال

تیم فوتسال فردوس قم با مدلی متفاوت متشکل از اعضای کادر فنی و بازیکنان جدید گام به فصل 1400مسابقات لیگ
برترفوتسالباشگاههایکشورمیگذارد.
برپایه این گزارش ،فردوس قم بعد از کسب رتبه چهارمی در مرحله مقدماتی فصل  ۱۳۹۹لیگ برتر فوتسال باشگاههای
کشور که در دو گروه  ۷تیمی برگزار شد و حفظ موقعیت خود در لیگ برتر ،اکنون با مدلی جدید و متفاوت از دوره قبل گام
به رقابتهای فصل ۱۴۰۰این لیگ میگذارد.
نماینده فوتسال قم که در دوره گذشته لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با هدایت یک کادر فنی بومی و بازیکنان
شاخص قمی عملکرد نسبتا خوبی در لیگ برتر داشت ،امسال با تغییرات وسیع در لیگ برتر حضور مییابد ،به طوری که
اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم نسبت به دوره قبل تغییر کردهاند.
حسین صبوری سرمربی و سیدوحید غیاثی مربی تیم فردوس از این تیم رفتهاند و بعد از سالها که فوتسال قم با مربیان
بومی وارد کارزار لیگ برتر میشد ،امسال علی زندیپور که یکی از مدرسین این رشته است و در لیگهای دستههای
مختلف نیز سابقه مربیگری در فوتسال را دارد ،به عنوان سرمربی روی نیمکت فردوس مینشیند.
خریدهای جدید فردوس از لیگ برتر و دستههای اول و دوم
شهاب فتحیزاده آقای گل فصل گذشته لیگ دسته اول فوتسال ایران و بازیکن نصر فردیس البرز به عنوان یکی
از خریدهای جدید به تیم فردوس قم پیوسته ،همچنین سعید قلندری بازیکن با سابقه قمی و مهره فصل گذشته تیم
شهرداری ساوه در لیگ دسته اول ایران به تیم فوتسال فردوس قم ملحق شده است.
مسعود عباسی بازیکن تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت (ع) قم در فصل اخیر رقابتهای لیگ دسته دوم باشگاههای
کشور بعد از بازیهای درخشان در ترکیب این تیم و عملکرد بسیار خوب مورد توجه کادر فنی تیم فردوس قم قرار گرفت و
برای نخستینبار با این تیم در لیگ برتر به میدان میروند.
محمدحسین کوهستانی بازیکن باسابقه فوتسال قم که در لیگ برتر سابقه کسب مقام نایبقهرمانی با تیم صبای قم در
سال  1391لیگ برتر را دارد و فصل گذشته عضو تیم فوتسال شهید منصوری قرچک بود ،برای فصل  1400رقابتها به
تیم شهر خود یعنی فردوس قم ملحق شده است.
باشگا ه فردوس قم سیدعلی حسینی بازیکن باسابقه قمی که فصل گذشته در شهرداری ساوه توپ میزد را جذب کرده و
محمدرضااحمدیبازیکنفصلگذشتهتیمایمانشیرازکهالبتهبااینتیمبهلیگدستهاولباشگاههایکشورسقوطکرد
به عنوان یک سهمیه لیگ برتری به تیم فردوس قم پیوسته است.
تمدید قرارداد بازیکنان شاخص و جذب استعدادهای رده پایه
از جمع نفراتی که سال گذشته نیز همراه با فردوس در لیگ برتر فوتسال ایران حضور داشتند ،شهاب بشری ،سیدحسین
رضوی و سیدمصطفی موسویخواه قرارداد خود را با این تیم تمدید کردهاند و مهدی رستمیها دروازهبان تیم رده سنی
امید فردوس قم نیز با تمدید قرارداد خود امسال در جمع فردوسیها خواهد بود.
بعد از نتایج درخشانی که تیمهای ردههای سنی پایه شامل فردوس در لیگ برتر فوتسال نوجوانان ،جوانان و امید
باشگاههای کشور داشتند و البته نوجوانان و جوانان قهرمان شدند و امیدها به مقام چهارم رسیدند ،امیرحسین معظمی و
فردینقاسمیبازیکنانامیدفردوسنیزبهتیمبزرگساالناینباشگاهپیوستند.
فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور از مرداد ماه آغاز میشود و تیم فردوس قم در جمع  ۱۴تیم
حاضر در رقابتهای این دوره به میدان خواهد رفت ،لیگی که همانند دهه  ۱۳۹۰به شکل دورهای و در مدت  ۲۶هفته به
انجام خواهد رسید تا قهرمان خود و نماینده ایران در جام باشگاههای آسیا را معرفی کند.

تیم بسیار خوبی خواهد بود و بردن این تیم برای حریف سخت خواهد شد به شرط
اینکهآنهابخواهندبرندهاینبازیباشند.
وی در خصوص جنگ های بیانیه ای که بین مسئوالن دو تیم استقالل و
پرسپولیسوحتیسرمربیسرخپوشانصورتگرفته،گفت:قدرتیکسرمربی
این است که تیمش را وارد حاشیه نکند .اما متأسفانه این بیانیه دادن ها حالت
غیرورزشی پیدا کرده و باعث خواهد شد در روند دیدار این دو تیم در روز پنج شنبه
ً
تأثیرگذار شود .مطمئنا این جنگ به زمین هم کشیده خواهد شد و باعث می شود
بازیکنان تمرکزشان را از دست داده و بیشتر به فکر مسائل حاشیه ای باشند.
مهاجم پیشین استقالل در ادامه خاطرنشان کرد ۲۰ :سال است کار مربیگری
می کنم اما سعی کردم تیمم را از حاشیه ها دور کنم بنابراین مسئوالن باید تمام
تالش خود را به کار ببندند تا این اتفاق نیفتاده و دو تیم به آرامش در مقابل یکدیگر
بازیکنند.
هاشمی مقدم تصریح کرد :زمانی که سرمربی یک تیم بودم ،یک روزنامه از طرف
من مصاحبه ای نوشت که درست بر خالف گفته های من بود .در روز بازی دیدم
سرمربی حریف متن مصاحبه من را برابربازیکنانش قرار داده و همین مسئله باعث
شد خشونت در بازی بیشتر شود و وظیفه من این بود که تیمم را جمع و جور کنم و
اجازه ندهم حاشیه ها به تیم ضربه بزند.
وی تأکید کرد :نقش سرمربی و اطرافیان او بسیار تأثیرگذار است .در جام باشگاه
های آسیا که مرحوم پورحیدری سرمربی ما بود ،تیم الریان قطر را با شکست
روبرو کردیم .بعد از بازی و هنگامی که به رختکن می رفتیم ،آنها بر سر ما ریخته
و درگیری وحشتناکی به وجود آوردند .اما چون به فینال رفته بودیم ،منصورخان
اجازه نداد این حاشیه ها به بیرون درز پیدا کند و حتی سالها کسی از این موضوع
خبر نداشت .بنابراین کسی که به عنوان سرمربی و سرپرست در یک تیم حضور
دارد ،باید بتواند آرامش را به تیم تزریق کرده و اجازه ندهد تمرکز بازیکن از بین برود.
مهاجمپیشیناستقاللدرخصوصاینکهقراراستعلیرضافغانیقضاوتدربی
را به عهده بگیرد ،گفت :برایم جای تعجب بود که قرار شده فغانی دربی را سوت
بزند .چرا او باید بیاید و این بازی را قضاوت کند .ما داوران خوبی داریم که دوست
دارند این بازی را قضاوت کنند .دربی حساسیت های باالیی دارد و اعتقاد دارم
تدبیر و مدیریت داور از کیفیت سوت زدنش در این بازی مهمتر است .داور می
تواند آرامش را به این بازی تزریق کند و مدیریت داور در این دیدار بسیار تأثیرگذار
خواهدبود.
وی در پایان خاطرنشان کرد :دیدار استقالل و پرسپولیس همیشه جذاب،
حساس و پراسترس خواهد بود .اما امیدوارم در پایان این بازی این هواداران باشند
که برنده این بازی می شوند.

فرصتدرآمدزاییاستقالل:

الدحیل چقدر برای قایدی هزینه میکند؟

باشگاه الدحیل قطر یکی از چند باشگاه مطرح قاره کهن برای جذب ستاره ملی پوش تیم استقالل تهران است.
به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا ،در فرصت کم باقی مانده از مسابقات لیگ بیستم و فرا رسیدن پنجره نقل و انتقاالت
تابستانی لیگ برتر ایران ،شایعات و گمانه زنیها پیرامون وضعیت بازیکنان به خصوص بازیکنان تیمهای مطرح رو به
افزایش است و مقاصد زیادی برای این بازیکنان در نظر گرفته میشود.
مهدی قایدی به عنوان یکی از بازیکنان طراز اول لیگ ایران که عملکرد او دراگان اسکوچیچ را مجاب کرد تا نام تو در
مسافران به بحرین و مسابقات انتخابی جام جهانی باشد ،اکنون یکی از بازیکنان ملی پوشی است که وضعیت او در
باشگاه استقالل و شرایط قراردادش برای مشتریان بزرگ او ،بسیار مورد توجه است.
مهاجم  ۲۲ساله استقالل یکی از بازیکنانی بود که به دلیل مشکالت قراردادش برای مدتی در تمرینات حضور
نمییافت .اسفندماه سال گذشته اصالح مبلغ قرارداد او موجب شد تا به نشانه اعتراض به مبلغ قراردادش ،چند
روزی را در تمرینات شرکت نکرد .قایدی که خواهان اصالح مبلغ  ۹۰۰میلیونی قراردادش بود و گفته میشد با اینکه
تا سال  ۱۴۰۲با باشگاه قرارداد دارد ،اما خواهان بند فسخ در ازای مبلغی بوده است ،به صورت ضمنی موافقت خود
را با پیشنهاد باشگاه اعالم کرد.
طی ماههای اخیر هر زمان از قایدی سوال شده که تصمیم به جدایی دارد یا خیر او خودش را پسر استقالل معرفی
کرده و تمایل نشان داده که در صورت فراهم بودن تمامی امکانات حاضر به ادامه همکاری است و مشکلی در این
ل به خصوص در فصل اخیر اکنون به گونهای است که به نظر میرسد این مهاجم
خصوص ندارد .وضعیت استقال 
خوش تکنیک تمایل داشته باشد تا در بهترین فرمش در سال منتهی به جام جهانی چالش بزرگتری را تجربه کند.
در میان مقاصدی که برای قایدی از اروپا و آسیا نامبرده شده به نظر میرسد باشگاه الدحیل قطر جدیترین مشتری
اوست که برای جذب این ستاره جوان ارقام باورنکردنی را هم پرداخت خواهد کرد .از آنجا که دو فصل دیگر از قرارداد
ل باقی مانده در حال حاضر جدیترین مشکل او برای جدایی دریافت رضایتنامه است.
پنج ساله قایدی و استقال 
تابستانقبلیکهبحثجداییاینبازیکنوپیشنهادالدحیلمطرحبودباشگاهاستقاللبندجداییسهمیلیونیورویی
را درخواست کرده بود که موجب شد به صورت کلی با جدایی این بازیکن مخالفت شود.
اکنون طبق پیگیریهای خبرنگار ایلنا باشگاه الدحیل که فصل اخیر حضور در رقابتهای جام باشگاههای جهان را
هم تجربه کرده بود به عنوان یکی از باشگاههای مطرح قاره آسیا حاضر است تنها برای دریافت رضایتنامه قایدی از
استقالل نزدیک به ۴۰میلیارد تومان هزینه کند و این مبلغ به غیر از پیشنهاد دستمزد بازیکن خواهد بود.
در واقع نسبت به تابستان گذشته در تابستان جاری باشگاه قطری به صورت بسیار جدیتر وضعیت قایدی را پیگیری
کرده و به دلیل اینکه تمایل دارد در کورس رقبای قایدی موفق به رضایت این بازیکن شود ،شاید به رقم عنوان شده
بیفزاید تا این بازیکن را به لیگ ستارگان قطر منتقل کند .مطمئنا کسب رضایت بازیکن برای دستمزد ساالنه و
همینطور پاداشها و سایر مزایا در مرحله بعدی مذاکرات خواهد بود که اکنون مشخص نیست چرا که کلید پیشرفت
مذاکرات جلب رضایت باشگاه استقالل خواهد بود.
باشگاه استقالل طی فصل اخیر به دلیل بدهیهای زیاد به خصوص بازیکنان و مربیان خارجی با محرومیت نقل و
انتقاالتی رو به رو شد و اکنون هم شکایت لکیچ و دیاباته موجب شده تا زمان پرداخت مبلغ جریمه آنها از فعالیت در
نقلوانتقاالتمنعشوند.پیشنهاداتتابستانیبرایستارههایاینتیمدرحالیکهاستقاللتواناییجلبرضایتآنها
را ندارد میتواند فرصت خوبی برای این باشگاه باشد تا با ترانسفر کردن بازیکنی مانند قایدی هم درآمدزایی خوبی
داشته باشد و هم ضمن پرداخت بدهیها برای فعالیت در نقل و انتقاالت تراز مالی داشته باشد.

بررسی پاداشهای یوفا برای یورو 2020؛

تیم ملی ایتالیا به خاطر قهرمانی در یورو 2020
مبلغ قابل توجهی را دریافت خواهد کرد.
یورو  2020با قهرمانی تیم ملی ایتالیا به پایان
رسید و الجوردیپوشان پس از  53سال بار دیگر
توانستند بر جام قهرمانی این مسابقات بوسه بزنند.
قهرمانیایتالیادرشرایطیبهدستآمدکهتقریباهمه
فوتبالیها این تیم را شایسته رسیدن به این عنوان
میدانستند و شاگردان روبرتو مانچینی با عملکرد
فوقالعاده خود در جریان یورو  2020توجه همگان را
جلب کرده بودند.
یوفا که برگزاری مسابقات جام ملتهای اروپا را
بر عهده دارد برای تیمهای حاضر در این رقابتها
پاداشهایی را تعیین کرده بود و هر تیم با توجه به
عملکردش مبلغی را از سوی یوفا پاداش خواهد
گرفت .هر تیمی که توانسته باشد به یورو 2020
برسد بدون توجه به عملکردش و به صرف حضور در
مسابقات مبلغی قابل توجه در حدود  9میلیون یورو
دریافت میکند .همچنین برد در مرحله گروهی یک
میلیون و پانصد هزار یورو و تساوی در این مرحله 750
هزار یورو پاداش به همراه خواهد داشت .رسیدن به
هر یک از مراحل یک هشتم نهایی ،یک چهارم نهایی
و نیمه نهایی هر کدام به ترتیب مبالغی در حدود دو
میلیون ،سه میلیون و  250هزار و  5میلیون یورو
پاداش دارد .رسیدن فینال و قهرمانی مسابقات هم
 10و نایب قهرمانی  7میلیون یورو پاداش جداگانه در

 34میلیون یورو برای الجوردیهای قهرمان!

پی خواهد داشت.
براساس محاسبات انجام شده ایتالیا به عنوان
قهرمان این مسابقات مبلغی در حدود  34میلیون
یورو از این قهرمانی کسب کرده و انگلیس هم با وجود
نایبقهرمانیپاداشحدود 29میلیونیوروییداشته

است.
این درحالی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای
مسابقات جام ملتهای آسیا  2019به تیم قهرمان ۵
میلیون دالر جایزه داد و تیم نایب قهرمان  ۳میلیون
دالر و تیمهای سوم و چهارم هم  ۱میلیون دالر جایزه

نقدی دریافت کردند .برای دیگر تیمهای شرکت
کننده در این رقابت هم هر کدام  ۲۰۰هزار دالر جایزه
نقدی در نظر گرفته شده بود.
از طرفی بازیکنان هم از فدراسیونهای فوتبال
کشورشان وعده پاداش گرفته بودند .براساس گزارش
گاتزتا دالاسپورت فدراسیون فوتبال انگیس متعهد
شده بود تا مبلغ  540هزار یورو به هر بازیکن برای
قهرمانی در یورو  2020پرداخت کند .فدراسیون
فوتبال ایتالیا هم به هر بازیکن خود مبلغ  250هزار
یورو پرداخت خواهد کرد .فدراسیون فوتبال کشور
بلژیک وعده داده بود در صورت قهرمانی به هر بازیکن
 435هزار یورو پاداش بدهد و اسپانیاییها همچون
آلمان قول پاداش  400هزار یورویی داده بودند.
عالوه بر این یوفا برای حضور بازیکنان در یورو2020
به تیمهای باشگاهی هم مبالغی را پرداخت میکند.
این پاداش از زمان حضور یک بازیکن در اردوی تیم
ملی  14روز پیش از یورو محاسبه می شود و به ازای
هر روز حضور بازیکنان در اردو پاداشی در نظر گرفته
می شود .به طور مثال برای بازیکنانی که از تابستان
 2019به بعد در باشگاهی بودهاند ،روزی  9000یورو
پاداش داده میشود ،برای بازیکنانی که از تابستان
 2020در یک باشگاه بوده اند روزی  6000یورو و
برای بازیکنانی که تازه به تیمها ملحق شده اند (مثال
آالبا از بایرن مونیخ به رئال مادرید) روزی سه هزار یورو
پاداش در نظر گرفته شده است.

سیاسی7
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کوروشاحمدیدیپلماتپیشین:

تالش تیم مذاکره کننده ایران شایسته تحسین است

دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه تالش و دستاورد تیم مذاکرهکننده قابل
تمجید و شایسته تحسین است  ،گفت :دولت سیزدهم حق دارد شانس خود را
بیازماید ،تالش خود را بکند و اگر توانست امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرد ،باید
به آن دستمریزاد گفت.
«کوروش احمدی» درباره مطالب مطرح شده آخرین گزارش برجامی وزارت
امور خارجه به مجلس درخصوص مذاکرات وین گفت :از توضیحی که در مورد
مذاکرات وین ارائه شده ،میتوان دریافت تا آنجا که به احیای برجام  ۹۴مربوط
میشود ،کار تقریبا انجام شده است .از این گزارش برمیآید که آمریکا متعهد به
رفع مجدد تحریمهایی شده که در سال ۹۴متعهد به رفع آنها شده بود.
وی با بیان اینکه براساس آن گزارش ،آمریکا متعهد شده تا حداقل تحریمهای
هستهای جدید ترامپ را بردارد ،اظهار داشت :آنچه که در چند هفته گذشته
موضوع حدس و گمان بود ،اکنون مشخص است که تکلیفشان مشخص شده
است؛ یعنی لغو فرمان اجرایی  ۱۳۸۷۶که در دوره ترامپ و با هدف تحریم رهبری
و بیت ایشان و افراد منصوب توسط ایشان صادر شده بود .همچنین آمریکا ابطال
شناسایی سپاه به عنوان به اصطالح یک "گروه تروریستی خارجی" را پذیرفته
است.
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا با اشاره به موضع ایران مبنی بر عدم گفتوگو
درخصوص مسائل غیربرجامی تصریح کرد :البته در گزارش وزارت امور خارجه به
مجلسشورایاسالمیگفتهشدهکهآمریکابالغوتحریمهایاولیهونیزتحریمهای
مرتبطباموضوعاتیمانندتروریسم،حقوقبشر،موشکیو...موافقتنکردهاست.
موضع ایران تمرکز بر تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای بود
به گفته احمدی ،این مسئله قابل پیشبینی بود و در سال  ۹۴هم در این مورد
اختالفی نبود چراکه موضع ایران تمرکز بر تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای بود
و مذاکره در مورد دیگر موضوعات را نپذیرفته بود .البته مجلس دو هفته پیش در
بیانیهای تاکید کرده بود که با دستهبندی تحریمها موافق نیست و خواستار لغو
همهتحریمهااست.
ویبااشارهبهبرخیدستوراتاجراییدیگرترامپعلیهایرانخاطرنشانکرد:در
برابر این توافقات خوبی که حاصل شده ،گزارش وزارت امور خارجه در مورد برخی
نکات که طی چند هفته گذشته هدف حدس و گمانهایی بوده ،ساکت است.
در این مورد میتوان به فرمان اجرایی ( ۱۳۹۴۹منع معامالت تسلیحات متعارف
توسط ایران) و دو ،سه فرمان اجرایی دیگر اشاره کرد.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی ادامه داد :همچنین روشن نیست
که تکلیف بعضی موارد مانند اختالف در مورد "مذاکرات بعدی" در مورد موشک
و منطقه ،تضمین آمریکا به عدم خروج از برجام ،چگونگی راستیآزمایی ،تکلیف
مکانیسم ماشه در قطعنامه  ،۲۲۳۱پرداخت خسارت خروج از برجام ،موضع
آمریکا در مورد دعاوی آژانس علیه ایران و ...که ظاهرا اصولگرایان بر آن اصرار دارند،
چه شده است .به عالوه ،روشن نیست که آیا کلیه تحریمهای ترامپی علیه ایران که
به بهانه موضوعات دیگر وضع شده بود ،قرار است رفع شوند یا خیر.
سنگاندازیهای داخلی مانع از استحکام مبانی برجام شد
احمدی درباره تاثیر سنگاندازیهای داخلی علیه برجام که در گزارش
وزارت امور خارجه به آن اشاره شده است ،ابراز داشت :حداقل میتوان گفت
سنگاندازیهایی که در داخل شد و مواضع رایکالی که گهگاه گرفته و برخی
اقدامات که انجام میشد ،مانع از آن شد مبانی برجام مستحکم شود و کار برای
جذب سرمایه بیشتر و جلب طیف گستردهای از شرکتهای بینالمللی ،از جمله
شعبههایشرکتهایآمریکاییفعالدردیگرکشورها،تسهیلشود.
به گفته این دیپلمات پیشین ،برخی اقدامات توسط برخی در گذشته ممکن
است برخی از این شرکتها را نسبت به آینده بیمناک و در نتیجه بیمیل به کار
در ایران کرده باشد .البته این نیز مهم بود که بخش عمدهای از دوره اوباما از دست
رفت.

وی با اشاره به مدت زمانی که برجام عمال اجرایی شد،گفت :برجام بعد از طی
مراحل مقدماتی عمال تنها اندکی بیش از یک سال در دوره اوباما برقرار بود و
حدود یک سال نیز در دوره ترامپ ،در حالی که به لحاظ سیاسی و روانی به شدت
تحت فشار بود ،اعتبار داشت .بنابراین ،برجام فرصت چندانی برای ظهور و بروز
قابلیتهایخودنیافت.
هر تصمیمی گرفته شود ،از این به بعد مخالفی ندارد
احمدی درباره امکان احیای برجام و حل مشکالت ایران و آمریکا در دولت
سیزدهم بیان کرد :باید صبر کنیم و ببینیم دولت سیزدهم چه انتطاری از برجام
دارد و آیا صرفا در پی احیای برجام سال  ۹۴خواهد بود یا خواستههای بیشتری از
آن خواهد داشت .در صورتی که احیای برجام سال  ۹۴مدنظر باشد ،قاعدتا نباید
مشکلی در پیش باشد و باید منتظر احیای برجام در شهریور باشیم.
وی افزود :اگر قصد ،اجرای برخی شعارهایی باشد که اصولگرایان در چند
سال اخیر دادهاند که در بیانیههای مجلس به آنها اشاره شده ،در آن صورت
ممکن است مذاکرات به درازا بکشد .این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی
با بیان اینکه مدیریت کشور در مقطع فعلی این امتیاز را دارد که با مخالفت یک
جناح مثال در مجلس یا قوه قضاییه و صداوسیما و مانند آن مواجه نخواهد بود،
گفت :از این به بعد ،هر تصمیمی که گرفته شود ،مخالفی نخواهد داشت .حتی
جناح اصالحطلب و اعتدالی خارج از سرای سیاست نیز آماده خواهد بود از هر
تصمیمی برای احیای برجام و رفع تحریمها حمایت کند.
عدم توازن در روابط با شرق و غرب از مشکالت سیاست خارجی است
احمدی درباره تاکید ظریف مبنی بر ضرورت کار متوازن با شرق و غرب اظهار
داشت :یکی از مشکالت اساسی سیاست خارجی ما عدم توازن در آن است .نظر
یک کشور حتی اگر بر کار با صرفا یکی از مجموعههای بینالمللی باشد ،هدفش
تنها در صورتی محقق میشود که با سایر مجموعهها هم کار کند .در غیر این
صورت آن مجموعه مدنظر اگر رقیبی در برابر خود نبیند ،دلیلی ندارد که جز به

منافع خود به آسانترین شکل ممکن فکر کند.
وی با اشاره به زیانهای ناشی از عدم کار متوازن با شرق و غرب و انزوای
بینالمللی تصریح کرد :ما اگر با همه مجموعههای بینالمللی کار نکنیم ،طبق
رویه سالهای اخیر محکوم به خامفروشی به مجموعه مورد نظر خود و خرید
مصنوعات با کیفیت پائین از آنها خواهیم بود و از سرمایهگذاری مولد و انتقال
تکنولوژی و مدیریت مدرن از جانب آن مجموعه نصیبی نخواهیم برد.
این پژوهشگر ارشد مسائل بینالملل اضافه کرد :به عالوه ،مجموعه مد نظر
دلیلی ندارد که در غیاب رقیبی نیرومند در حوزه ژئوپلیتیک نیز به طور جدی به
منافع ما یاری رساند و این تجربه زیسته همه کشورها است.
نقطه شروع حداقلی برای کار با بلوک غرب احیای برجام است
احمدی در پاسخ به این سوالی درباره تجربه خروج آمریکا از برجام و بدعهدی
اروپاییها و ضرورت توازنبخشی به روابط با شرق و غرب خاطرنشان کرد :نقطه
شروع حداقلی برای کار با بلوک غرب احیای برجام است .همچنین تصویب دو
کنوانسیون مدنظر FATFبرای داشتن روابط عادی با همه جهان خارج مهم است.
امافکرنمیکنماینهابهتنهاییکافیباشد.
وی با اشاره به دیگر عوامل آسیبرسان به سیاست خارجی ایران ابراز داشت:
یبرخی
ادامهتحریمهایاولیهآمریکا،تحریکاتوسمپاشیهایاسرائیلودشمن 
از کشورهای عربی ممکن است همچنان موجب ادامه تنش در سیاست خارجی و
در سطحی کمتر با جهان غرب باشد.
این کارشناس ارشد مسائل آمریکا با اشاره به فشارهای غیربرجامی ایاالت
متحده بیان کرد :میتوان احتمال داد که فشارهای آمریکا برای آنچه که "قویتر
و طوالنیتر کردن برجام" مینامند و نیز اصرار بر مذاکره در مورد برنامه موشکی
و سیاستهای منطقهای ایران نیز ادامه یابد .در چنین شرایطی مشکل میتوان
امید داشت که روابط اقتصادی ایران با جهان خارج به طور کامل عادی شود و
شرکتها و بانکهای بزرگ بینالمللی رغبت چندانی برای کار جدی در ایران از
جمله سرمایهگذاری داشته باشند .احمدی با اشاره به توافق ۲۵ساله میان ایران و
چین و تمدید روابط راهبردی با روسیه یادآور شد :بیشک ،ترجیح مقامات ما کار با
بلوک شرق است که فینفسه خوب و بیضرر است ،باید ادامه یابد و تقویت شود.
اما به تنهایی کافی نیست .کار همزمان با شرق و غرب غیرممکن نیست و اگر یکی
از دو طرف مخالف همکاری ما با طرف دیگر باشد ،قطعا مداخله در امور داخلی
ما خواهد بود و مردود است .به گفته این دیپلمات پیشین ،تجربه دیگر کشورها
نیز نشان داده که کار با هر دو بلوک ممکن و مرجح است .کشورهای اطراف ما ،از
جمله ترکیه ،تجربیات با ارزشی در کار با همه مجموعههای جهانی دارند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش وزارت امور خارجه اتمام حجت ظریف
و دولت دوازدهم درخصوص مذاکرات وین است ،عنوان کرد :این گزارش حاکی
از آن است که دولت دوازدهم و به ویژه وزارت امور خارجه کار خود را انجام داده و
تمام کرده است .به طور مشخص تالش و دستاورد تیم مذاکرهکننده قابل تمجید
و شایسته تحسین است.البته دولت بعدی حق دارد که شانس خود را بیازماید،
تالش خود را بکند و اگر توانست امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرد ،باید به آن دست
مریزادگفت.
بایدنیمنگاهیبهسیاستداخلیآمریکاداشت
احمدی با بیان اینکه باید در مذاکره برای کسب امتیازات بیشتر نیمنگاهی نیز
به سیاست داخلی آمریکا داشت ،گفت :باید دید که آیا سیاست داخلی و ساختار
حقوقی  -سیاسی نظام سیاسی آمریکا تا چه حد امکان گرفتن امتیازات بیشتر را
میدهد .مثال آیا با توجه به این ساختار میتوان انتظار داشت که دولت بایدن عدم
خروج از برجام و مانند اینها را تضمین کند.
این دیپلمات پیشین کشورمان یادآورشد :تالش برای گرفتن امتیازات بیشتر
اگرچه خوب است اما نباید به گونهای باشد که موجب ادامه بیشتر تحریمها و نیز
سائیده شدن بیشتر برخی از مبانی برجام برای طرف مقابل شود.

شیرزاد فعال سیاسی اصالح طلب:

اصالحات سیاسی کشور باید از اصالح اصولگرایان شروع شود
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت :مهمترین
مشکالتی که در یک سال آینده با آنها روبرو خواهیم
شد ،عدم حل مشکالت کشور به دلیل ناتوان بودن جریان
اصولگرا در حل اختالفات داخلیاش است.
احمد شیرزاد در گفتوگو باایلنا ،درخصوص اینکه بعد
از برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری
نقدهایی به جریان اصالحات مطرح شد و از بدنه و حامیان
این جریان عنوان شد که اصالحطلبان باید به فکر یک
بازسازی و در واقع یک رنسانس در عملکردهای خود
باشند،گفت:بحثبازسازیجریاناصالحاتبسیارخوب
است و در بدنه جامعه اصالحطلب باید این کار انجام شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :متاسفانه ما در کشورمان شاهد یک بازی هستیم که
یک عدد بازیکن وجود دارد و همه نسبت به وی داور هستند
به طوری که حتی بازیکنهای دیگر هم در نقش داور ظاهر
میشوند و همه به این بازیکنان حاضر در زمین رهنمود
میدهند.
وی ادامه داد :بازهم تاکید میکنم در عرصه سیاسی
کشور یک بازیکن وجود دارد به نام جریان اصالحات و بقیه
ژست داور ،مربی و چهرههای ملکوتی دارند و هیچکس به
آنهانمیگویدباالی چشمتانابرو است.
شیرزاد با بیان این که شاید بیش از صدها بار اعالم کردم
که ضرورت دارد در مجموعه اصالحات ،اصالحات صورت
گیرد،اظهارداشت:اماکسیازایننابرابریکهاصولگرایان
با رانت به قدرت میرسند نمیگوید ،بنابراین واقعا به نظر
من بحثی که باید شروع کرد ،ضرورت اصالحات در جبهه
اصولگرایاناست.
وی با اشاره به این که جریان اصالحطلب هزار و یک
مشکل دارد و تردیدی هم در این موضوع وجود ندارد،
گفت :اما آنچه که جزو مشکالت اساسی کشور است یک
جبهه لوس و ننر بنام جبهه اصولگرایان است و به این

مسئله اعتقاد دارم که بخش اساسی در اصالحات سیاسی
کشور باید از اصالح اصولگرایان شروع شود ،چراکه اغلب
این جریان است که اخالل در فضای سیاسی کشور ایجاد
میکند .اصولگرایان هستند که باعث میشوند رقابت
سیاسی رنگ بدی بگیرد و در یک فضای غیررقابتی،
چالشی دردناک که به شدت به مسائل غیراخالقی آمیخته
است ،به اسم رقابت صورت میگیرد.
شیرزاد ادامه داد :با توصیفاتی که مطرح شد ما انتظار
داریم یک جبهه بیاید رشد سیاسی کند؛ به نظر من این
انتظار ،یک انتظار فراتر از واقعیت است هرچند که باز تاکید
میکنم در بین اصالحطلبان هزاران بار بهتر از این میشد
عمل کرد و سناریوهای بهتری برای عمل کردن وجود
داشت که دوستان میتوانستند آنها را به کار گیرند.
وی تاکید کرد :اگر قرار باشد من و شما به عنوان ناظر،
انتقادی را مطرح کنیم به اعتقاد من ابتدا روا است به
عملکرد اصولگرایان انتقاد شود تا فضای سیاسی کشور در
یکریلطبیعیقرارگیردآنوقتدرریلطبیعیمیتوانیم
بگوییم چه باید شود و چه نباید بشود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی درباره اینکه
امروز مطرح میشود حاکمیت یکدست شده و مجلس،
قوه قضائیه و ریاست جمهوری متعلق به یک جناح هستند
ً
و این بیم به وجود میآید که اوال اصالحطلبان از صحنه
ً
سیاسیکشورحذفشوند،ثانیامشکالتبهواسطههمین
یکدست بودن و نبود نظرات مختلف آنطور که باید و شاید
ً
حل نشود ،ثالثا آن مبارزه با فسادی که در کشور مطرح شد
به دلیل این یکدست شدن حاکمیت و دایره خودیها به
اسم اینکه آبروی افراد را نبریم مطرح نشود ،اظهار داشت:
هنگامی که میگویم باید اصالح از اصولگرایان شروع شود
و بعد به بقیه جریانهای سیاسی برسد به همین دالیلی
است که گفته شد.
وی خاطر نشان کرد :به اعتقاد من مهمترین مشکالتی

که در یک سال آینده با آنها روبرو خواهیم شد این است که
جبهه اصولگرا ساز و کار حل اختالف در داخل خودش را
ندارد چهبرسدبه اینکهبخواهد اختالف خودش رابابیرون
خودش حل کند.
اینفعالسیاسیاصالحطلبخاطرنشانکرد:هنگامی
که میگویم یک جبهه لوس و ننر ،برای این است که این
جریان یاد گرفته است برای رسیدن به اهداف خود و
مسائلی که پیش رو دارد از نهادهای حاکمیتی و مدلی
قهری استفاده کند.
وی ادامه داد :البته استفاده جریان اصولگرایی از
شیوه قهریه فقط محدود به حل کردن مسائلشان
با اصالحطلبها نیست بلکه در داخل خودشان هم
همینطور است و روشهای حذفی را شیوه کارشان قرار
دادهاند و به آنچه که میخواهند دست پیدا میکنند.
اداره کشور مستلزم راهحلهای واقعی است
شیرزادبایادآوریریاستجمهوریاحمدینژاددرکشور،
گفت :مگر ما فراموش کردیم تحفهای به نام احمدینژاد
محصول جبهه اصولگرایان بوده است ،آقای احمدینژاد
در دامن اصولگرایان پرورش پیدا کرد و تمام عمرش را در
البالیاینهابودهوبزرگشدهاستوفرهنگگفتمانیاش
ً
هم فرهنگ جریان اصولگرا بود اما نهایتا با او چگونه رفتار
کردند؟ مسائلشان را با وی حل و فصل کردند!
وی با اشاره به رفتار جریان اصولگرایی با علی الریجانی
عنوان کرد :شما به رفتار جریان اصولگرا با آقای الریجانی
نگاه کنید؛ ما از ایشان اصولگراتر نمیتوانیم پیدا کنیم،
هنگامی که با او اینگونه رفتار میشود ،معنیاش این است
ً
که این جبهه واقعا به رشد سیاسی کافی برای اینکه بتواند
اختالف درون خودش را حل کند ،نرسیده است آن وقت
چگونهمیخواهندمملکتراادارهکنند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی اسالم
خاطرنشان کرد :رفتار جریان اصولگرایی در کشور جای

شک و اشکال ایجاد کرده و در ماههای پیش رو مشکل
اساسی ما رفتار این جریان خواهد بود.
وی تاکید کرد :معتقدم دیری نخواهد گذشت که ما
مشکالتی را در کشور مشاهده کنیم و مطمئنم که جریان
اصولگرایی کمتر از  ۶ماه دیگر سر مسئله برجام به تیپ و
تار هم دیگر خواهند زند.
شیرزاد با بیان این که اداره کشور مستلزم راهحلهای
واقعی است ،گفت :کشور با شعار اداره نخواهد شد
مشکالت و معضالت ،راهحلهای واقعی میخواهد که
قابلیت اجرایی داشته باشد ،نمیشود با شعارهایی که
آقایان مینشینند میدهند امورات مردم را اداره کرد.
وی خاطرنشان کرد :هنگامی که جریان اصولگرایی اداره
امور و مدیریت کشور را به دست گرفت ،آن زمان خواهند
فهمید که برای مدیریت کشور باید با دنیا تعامل کرد و شیوه
گفتوگو با دنیا را یاد گرفت.
این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :جریان
اصولگرایی شیوه گفتوگو بین خودشان با هم را بلد
نیستند چه برسد به گفتوگو در داخل جامعه ،جناحهای
سیاسیوقدرتهایجهانی.

در نشست میان دورهای وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد؛

ظریف :پایبندی خود را به گفت و گو و دیپلماسی به نمایش گذاشتهایم

وزیر امور خارجه گفت :ما در سطح جهانی پایبندی مصممانه خود به گفت وگو و دیپلماسی
را با مشارکت فعال در مجامع مختلف بینالمللی برای پاسخگویی به شمار کثیری از چالشهای
بینالمللی از جمله در مذاکرات چند ماهه اخیر برای احیا و جانی دوباره بخشیدن به برجام به
نمایشگذاشتهایم.
محمد جواد ظریف در نشست میان دوره ای (مجازی) وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد
افزود :موج خروشان چالشهای جهانی که امروز با آن مواجه هستیم ،نیاز به اقدامات جمعی
بیشتر را در سطح بینالمللی تقویت کرده است .در واقع ،چند جانبه گرایی دیگر گزینه ای
محتاطانهتلقینمیشودبلکهتنهاپاسخمناسببهبحرانهایشدیدجهانمحسوبمیشود.
ظریف اظهار داشت :تردیدی نیست که جنبش عدم تعهد  -به عنوان یک سکوی بینالدولی
برجسته میتواند فرصتی مناسب را به منظور ارتقا و تقویت مشارکت جهانی در برهه زمانی
افزایشیکجانبهگراییوحمایتگراییدرصحنهبینالمللفراهمکند.
وی خاطر نشان کرد :بیماری همهگیر کووید  ۱۹ -بزرگترین آزمون همبستگی جهانی در
نسلهای بشر بود ه است .این بیماری همهگیر به ما یادآوری کرده است که در واقع چقدر به
هم وابسته هستیم و همکاری بینالمللی برای سالمت جمعی ،شکوفایی و امنیت ما چقدر
سرونوشت ساز و مهم است .وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد :این بیماری همهگیر مانند سایر
موارد ،نیازمند پاسخ بین المللی هماهنگ قوی است به گونه ای که بتواند به سرعت دسترسی به

آزمایشها،درمانوواکسنهاراگسترشدهد ،ضمناین کهشناساییایمنسازیگستردهباید
به عنوان یک مصلحت عمومی که باید برای همگان ،از جمله و چه بسی به ویژه برای کشورهای
در حال توسعه ،در دسترس و مقرون به صرفه باشد .رییس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد:
جمهوری اسالمی ایران همواره و به طور مستمر تعهد به چند جانبه گرایی را به عنوان مبنای یک
سیاست خارجی نیرومند به نمایش گذارده است .به همین ترتیب ،ما همچنان به دفاع از دیدگاه
امنیتمشترک،همکارانهوپایداردرغربآسیاادامهمیدهیم.دراینزمینه،مادرحالهمکاری
فعال با سازمان ملل متحد در کوشش های مربوط به استقرار صلح در یمن ،سوریه و افغانستان
هستیم .ما " طرح صلح هرمز  -امید" و همچنین "مجمع گفت وگوی منطقهای" در خلیج فارس
را به عنوان رویکردهای فراگیر برای همکاری و حل اختالف پیشنهاد دادیم.
ظریف تصریح کرد :در سطح جهانی ما پای بندی مصممانه خود به گفت وگو و دیپلماسی را
با مشارکت فعال در مجامع مختلف بینالمللی برای پاسخگویی به شمار کثیری از چالشهای
بینالمللی از جمله در مذاکرات چند ماهه اخیر برای احیا و جانی دوباره بخشیدن به برجام به
نمایش گذاشته ایم .این عزم ما با وجود قصور نکبت بار اروپا در امر تحقق وعده های اقتصادی
خویش به مردم ما پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بی میلی دولت جدید آمریکا به کنار
گذاردن سیاست شکست خورده "فشار حداکثری" ترامپ به منصه ظهور رسیده است.
وی ادامه داد :چندجانبه گرایی تضعیف شده و اجرای آن از سوی یکجانبه گرایی و اقدامات

قلدرمآبانه قدرتهایی خاص مورد تهدید قرار گرفت .ماجراجویی یکجانبه گرایانه افراطی ایاالت
ً
متحده آمریکا مهمترین چالشی است که تقریبا همه ما به شکلی با آن روبه رو بودهایم.
وزیر امور خارجه گفت :این وضعیت همچنان حاکمیت قانون را در سطح بینالمللی به ضعف
میکشاند و صلح و ثبات را در سراسر جهان تهدید میکند .در حالی که برخی ملتها با تروریسم
اقتصادی و تجاوزات نظامی تهدید میشوند ،دیگر ملتها فشار ضربات ناشی از سیاستهای
حمایت گرایانه آمریکا را تحمل میکنند .ظریف افزود :حمایت کورکورانه و لجام گسیخته از
آپارتاید در فلسطین و انکار حقوق اساسی مردم فلسطین وضعیت ناپایدار منطقه خاورمیانه را
وخیم تر میکند .شمار بسیار اندک کشورهای عربی که خود را با این طرح ها و دیگر طرح های
توطئه آمیز ایاالت متحده همسو کرده اند نه تنها به مردم فلسطین خیانت میکنند بلکه صلح و
امنیت در کل منطقه را بیشتر به خطر می اندازند.
وی اظهار داشت :برای دفاع از چند جانبه گرایی ضروری است هر گونه منفعت و مزیت متصور
از توسل به اقدامات غیرقانونی یکجانبه مردود و ممنوع شود و هر گونه فشار مغایر با حقوق بین
الملل و قطعنامه های شورای امنیت رد شود.
وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد :امروز بیش از هر زمان دیگری بر جنبش عدم تعهد تکلیف
استکهیکجبههمتحدبرایردیکجانبهگراییوارتقایچندجانبهگراییبهمنظورمقابلهدسته
جمعی با کلیه چالشهای پیچیده ای که امروز در مقابل جنبش قرار دارند ،ایجاد کند.

ضرورت جامع نگری مجلس در مسائل روابط خارجی ؛

هزینه و فایده طرح جدید مجلس درباره
مذاکرهبامقاماتآمریکا

طرح ممنوعیت مذاکره مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی ایران با مقامات
آمریکا در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است که این طرح این
زمینه ساز بحثهای گستردهای در فضای رسانه ای شده است.
طرحی با عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی ایران
با مقامات آمریکا» روز چهارشنبه دوم تیرماه از سوی هیات رئیسه مجلس شورای
اسالمی اعالم وصول شد .در مقدمه این طرح به اقدام نابخردانه و شرمآور مقامات
آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی اشاره
شده که از مصادیق بارز جنایت علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و بشریت است.
طرح مجلس درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا چه میگوید
طراحان این طرح با انتقاد از مذاکره کنندگان کشورمان نوشته اند که دلیل
بدعهدی مقامات آمریکایی نسبت به برجام این بود که «علیرغم تاکیدات مقام
معظم رهبری تیم مذاکرهکننده جمهوری اسالمی ایران محتوای برجام را بهگونه
دیگری جلوه داده و مفاد واقعی برجام را برای نمایندگان مردم واضح و کامل بیان
نکردند و این منجر به تصویب برجام در مجلس شورای اسالمی شد».
در ادامه مقدمه این طرح آمده است :برای جلوگیری از سوءاستفاده مجدد
مقامات و مسئوالن دولتی و عدم استفاده از تبلیغات در خصوص مذاکره با مقامات
آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای اسالمی الزم و ضروری است هر دولتی
قبلازهرگونهمذاکرهبامقاماتآمریکاییابتداموضوعمذاکرهبامقاماتآمریکایی
را به تصویب مجلس برساند و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که برای مذاکره
اقدامکند».
در ماده واحده این طرح آمده است :از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون ،هر
گونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی ایران با
مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسالمی ممنوع است.
بر اساس تبصره  ۱ماده واحده اجرای احکام مقرر در این قانون رافع تکالیف
قانونی در اصول هفتاد و هفتم ( ،)۷۷یکصد و بیست و پنجم ( )۱۲۵و یکصد و سی
و نهم ( )۱۳۹قانون اساسی و دیگر تکالیف قانونی در خصوص طی مراحل قانونی
تصویبموافقتنامهها،عهدنامهها،معاهداتبینالمللینیست.
بر اساس تبصره  ،۲تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری
درجه چهار میباشد .همچنین بر اساس تبصره  ۳آییننامه اجرائی این قانون
ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانههای اطالعات
و دادگستری و اطالعات سپاه تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
واکنشهای مثبت و منفی به طرح نمایندگان
این طرح با واکنشهای مثبت و منفی برخی از کارشناسان و حقوق دانان مواجه
شدهاست.طراحاناینطرحدرحالیاز«جلوگیریازسوءاستفادهمجددمقامات
و مسئوالن دولتی» گفته اند که بارها سران کشور اعالم کردهاند تصمیمگیری در
خصوص سیاست و روابط خارجی در شورای عالی امنیت ملی صورت میگیرد و
سایر نهادها در این عرصه صرفا مجری مصوبات نهادهای باالدستی هستند.
در نگاه ابتدایی کارشناسان این طرح را یک گشایش تلقی کرده اند ،به زعم
این کارشناسان ،با تصویب چنین طرحی تصمیمگیری درباره رابطه با آمریکا که
از سیاستهای کالن نظام است به مجلس محول می شود در واقع در صورتی
که مجلس چنین طرحی را تصویب کند ،سیاستگذاری کالن مملکت از مراجع
باالدستی به مجلس تفویض میشود .بر اساس این رویکرد با توجه به آنکه اکنون
سه قوه در یک راستا و همفکر هم هستند و به یکدیگر اعتماد دارند ،مساله مذاکره
با آمریکا سادهتر از گذشته حل خواهد شد هرچند به نظر میرسد نمایندگان
مجلس کنونی تمایل چندانی به مذاکره ندارند و از جهاتی در عدم مذاکره اجماع
وجود دارد .از سوی دیگر به نظر میرسد این طرح دارای اشکاالت حقوقی باشد.
اگر چه قوه مقننه برابر اصل  ۷۱قانون اساسی میتواند در عموم مسائل قانون
وضع کند ،اما با قید "در حدود مقرر در قانون اساسی" .قوای حاکم در جمهوری
اسالمی ایران عبارتند از قوه مقننه ،قوه قضائیه و قوه مجریه ،که زیر نظر والیت
مطلق ه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال میشوند.
کار قوه مجریه اداره کشور است و یکی از وزارتخانههای این قوه ،وزارت
امورخارجه است و در شرح وظایف وزارت امور خارجه آمده است :وزارت امور
خارجه عهدهدار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسالمی است و عهدهدار
بررسی ،برقراری ،تنظیم حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسالمی ایران با
سایر دولتها و سازمانهای سیاسی ،بینالمللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط
خارجی است برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیات وزیران خواهد بود.
از این جهت قوه مقننه با توجه به اصل استقالل قوا نمیتواند ولو با قانونگذاری
در کار دیگر قوا دخالت کند .موضوعی که خواه ناخواه در جریان بررسی در شورای
نگهبان مد نظر اعضای آن قرار خواهد گرفت.
آن طور که از مقدمه طرح برمیآید هدف و مقصود اصلی طراحان طرح
جلوگیری از مذاکره دولت دوازدهم با آمریکا بوده است آن هم در حالی که طی
هشت سال اخیر دولت اقدامی بدون تایید مقام معظم رهبری در زمینه سیاست
خارجی نکرده است .تا چند سال قبل براساس تدبیری که در سطح کالن وعلیه
نظام اتخاذ شده بود نمایندگان ایران وآمریکا صرفا درباره برجام و پرونده هسته ای
میتوانستندمذاکرهکنند.درجریانمذاکراتاخیردروینهماساساموضعایران
این بوده که تا قبل از اجرای تعهداتآمریکا در برجام ایران مذاکره و گفت و گویی
با آمریکاییها نخواهد داشت رویکردی که در حدود سهماه مذاکرات وین کامال
رعایت شد و سایر شرکای برجام و اتحادیه اروپا عمال واسطه ایران و آمریکا در جریان
این مذاکرات بودند و مذاکره کنندگان کشورمان هم بر اساس رهنمود سیاست
قطعی که رهبر معظم انقالب در سخنرانی نوروزی داشتند حرکت کردند.
به گزارش ایرنا ،در هر صورت عمر دولت دوازدهم تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان
میرسد و آن طور که از بیست و دومین وآخرین گزارش برجامی وزارت امور خارجه
به مجلس برمیآید عمال کار دولت دوازدهم درزمینه احیای برجام به پایان رسیده
و از این به بعد باید منتظر دولت سیزدهم باشیم که چگونه این مذاکرات را به پیش
خواهدبرد.
ضرورت جامع نگری مجلس در مسائل روابط خارجی
از سوی دیگر این طرح شائبه وجود اختالف در میان اصولگرایان را دامن می
زند .عمر دولت دوازدهم عمال تمام شده و ۱۲مرداد دولت ابراهیم رئیسی بر سر کار
خواهد آمد اگر مذاکرات در دولت فعلی نتیجه ندهد ،بخش نهایی مذاکرات وین به
عهده دولت سیزدهم خواهد بود در واقع عمال هدف این طرح دولت بعدی است و
ممکن است دست دولت سیزدهم را در زمینه مذاکرات ببندد.
فراتر از همه اینها موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که متنی که
این روزها زمینه ساز بحثهای گسترده در فضای رسانه ای شده است،هنوز
طرح است که باید در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به اصطالح
چکشکاری شود و راه درازی تا قانون شدن دارد.
بااینحالانتظارمیرودنمایندگانبویژهاعضایکمیسیونامنیتملیوسیاست
خارجی با رویکردی جامع این طرح را مورد ارزیابی قرار داده و پیامدهای مثبت و
منفی آن را مد نظر قرار دهند .از مهمترین مسائلی که نمایندگان باید مد نظر قرار
دهند این است که از ایران پیام واحدی در زمینه سیاست خارجی به دنیا مخابره
شود و این طور تلقی نشود که اختیارات دولت و مذاکره کنندگان ایرانی اندک است و
مذاکرات و گفت و گوها از سوی کشورهای دیگر چندان جدی گرفته نشود.
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بازهم صف واکسن کرونا و دزدی واکسن!
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم خبرداد:

اتمام بهسازی ۲۳محور
فرهنگیوتاریخی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه  24محور از بازار و
محورهای تاریخی و فرهنگی در دستور کار بهسازی قرار داشته است گفت:
در چهار سال و نیم گذشته در 23محور کف سازی ،بدنه و نماسازی آنها انجام
شد که در پی آن شاهد یک رضایتمندی بسیار خوبی در مردم این محالت
هستیم .غالمرضا جانقربان با بیان اینکه در  ۴۰سال گذشته کار عمرانی در
بازارهای قم صورت نگرفته بود اظهار داشت :شهرداری پس از گذشت چهار
دهه ،کف سازی در بازارها را انجام داده است .وی با اشاره به اینکه محور
بازار تاریخی بازار کهنه یکی از بازارهای مهم این شهر به شمار میرود و در آن
صنایعدستی ،چوب و معرقکاری و سایر صنایعدستی فعال هستند ،گفت:
این بازار از ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار مهمی برخوردار است و متأسفانه
در طول بیش از  ۳۰تا  ۴۰سال گذشته هیچ کار عمرانی نه در کف ،سقف و
عمرانی آن انجامنشده بود .معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم افزود:
خوشبختانهدردورهمدیریتجدیدتصمیمهاییگرفتهشد کهبهبازارها،اماکن
تاریخی ،گذرهای فرهنگی و گذرهای تاریخی پرداخته شود و در این مسیر
علیرغماینکهدرحوزهمعاونتمعماریوشهرسازیدرطولتاریخشکلگیری
معاونتهیچسابقهنداشتهرویکردمدیریتشهریتغییرکردوسازماننوسازی
وبهسازیبهعنوانیکیازسازمانهایزیرمجموعهمعاونتشهرسازی،مجری
طرحهای پیرامون حرم مطهر شد .وی خاطرنشان کرد :از سال  ۹۶هر ساله
 ۱۰میلیارد تومان اعتبار به این سازمان تخصیص یافت و در حوزه معماری و
شهرسازی تبدیل به قرارداد و با استفاده از ظرفیت سایر پیمانکاران نیز اجرای
طرحهای مختلف دنبال شد .جانقربان با بیان اینکه در این راستا  ۲۴محور که
از بازار و محورهای تاریخی و فرهنگی است در دستور قرار گرفت اضافه کرد :در
چهار سال و نیم گذشته در ۲۳محور شامل بازار و محورهای فرهنگی و گذرهای
تاریخی کف سازی ،بدنه و نماسازی آنها انجام شد که در پی آن شاهد یک
رضایتمندی بسیار خوبی در مردم این محالت هستیم .وی ادامه داد :پیش از
اجرای این طرحها متأسفانه این مردم از سکونت در بافت تاریخی ناامید شده
بودند و به خروج جمعیت منجر شده بود که فعالیتهای عمرانی صورت گرفته
و اجرای طرحهای مختلف در محورهای فرهنگی و تاریخی شاهد رونق دوباره
در این مناطق هستیم و در تمام محورها تأسیسات شهری نیز نوسازی شده
است .معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به پایان کف سازی
بازار کفاشان در دو ماه آینده گفت :با اجرای این طرح تمام بازارها و محورهای
تاریخی که در برنامههای  ۱۴۰۰برای بهسازی آن هدفگذاری شده بود به
اتمام میرسد .وی اذعان کرد :وضعیت سقفهای بازارهای تاریخی و قدیمی
قم مناسب نیست و در پی تفاهمنامه همکاری منعقدشده امیدواریم میراث
فرهنگی به تعهدات خود در تعمیر سقفها عمل کرده و مردم نیز جدارهها را
بهسازی کنند تا شاهد رونق بیشتر در بازارها باشیم.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم :

 ۲۲زمین روباز ورزشی در پارکها
احداث می شود

مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم گفت :امسال
 22زمین روباز ورزشی را در پارکها برای استفاده رایگان شهروندان در دست
اجرا داریم که زیرساختها آن در حال آمادهسازی است.
ابوالقاسممقیمیبااشارهبهتالشهایسازمانفرهنگیشهرداریقمبرای
افزایشبرنامههایمختلففرهنگیواجتماعیاظهارداشت:شهرونداندر
رابطه با استفاده از برنامههای فرهنگی میتوانند به سراهای محله در مناطق
شهری مراجعه کنند؛ در حال حاضر ده سرای محل در قم داریم.
وی با بیان اینکه شهروندان میتوانند از طریق سایت  fv-qom.irو
صفحات مجازی سازمان فرهنگی و ورزشی به نشانی  qomfvبا برنامههای
سازمان آشنا شوند ،ابراز کرد :در حوزه فضاهای ورزشی در بوستانها ،امسال
 ۲۲زمین روباز ورزشی را در پارکها برای استفاده رایگان شهروندان در دست
اجرا داریم که زیرساختها آن در حال آمادهسازی است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم با اشاره به
دیگر برنامهها افزود :برگزاری کارگاه آموزشی مهارت زندگی و خودآگاهی
ویژه خانوادهها بهصورت جدی برگزار میشود و مورد استقبال شهروندان
قرارگرفته است .وی تصریح کرد :در مجموعه شهرداری قم  ۶سالن ورزشی
فعال داریم و  ۶سالن در دستساخت است که آخرین آن سالن ورزشی
شهید عزیز زادگان در بلوار انتهای بلوار بنی فضل در هفتههای گذشته به
بهرهبرداری رسید و بهزودی سالن ورزشی منطقه چهار نیز افتتاح میشود.
ً
مقیمی اذعان کرد :ازنظر بهای خدمات ،این سالنها اصال قیمتها
قابلمقایسه با سالنهای ورزشی فعال در شهر نیست و اگر گروههای
فرهنگی درخواست کنند با  ۴۰درصد تخفیف میتوانند از طریق مساجد و
کانونهایفرهنگیمساجدوپایگاهبسیجوفرهنگیاستفادهکنند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد:

انسدادخیابانآیتاللهمرعشینجفی
برایفعالیتهایعمرانی

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم از انسداد خیابان آیتالله
مرعشی نجفی(ره) برای احداث پیاده راه و فعالیتهای عمرانی خبر داد و
گفت :خطکشی خیابان بهار انجامشده و تنها خودروهای امدادی ،تاکسی
و خودروهای خادمین حرم مطهر حضرت معصومه(س) اجازه تردد در این
مسیر را دارند  .عباس ذاکریان با اشاره به اجرای پیاده راه در خیابان آیتالله
مرعشی نجفی(ره) اظهار داشت :از روز گذشته بعد از جابجایی پارکینگ
موتورسیکلت ،نصب نیوجرسیها ،جابجایی دو ایستگاه تاکسی و… مسیر
خیابان آیتالله مرعشی نجفی(ره) برای آغاز عملیات عمرانی مسدود شده
است .وی با بیان اینکه خیابان بهار تا خیابان شبستان بهصورت دوطرفه
و بنبست شده است ،ابراز کرد :خطکشی خیابان بهار انجامشده و تنها
خودروهای امدادی ،تاکسی و خودروهای خادمین حرم مطهر حضرت
معصومه(س) اجازه تردد در این مسیر را دارند .معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری قم با اشاره به اینکه این مسیر از خیابان شبستان و چهارراه شهدا
دیگر دسترسی نداشته و فعالیتهای عمرانی آن آغازشده است ،تصریح
کرد :این پروژه قرار است در پایان سال اجرایی شود و هزینه احداث آن نیز
 ۱۴۸میلیارد ریال در نظر گرفتهشده است .وی با تأکید بر اینکه کوچههای
منتهی به خیابان آیتالله مرعشی نجفی(ره) نیز از ابتدای برخی کوچهها
بستهشده است ،عنوان کرد :با برنامهریزیهای انجامشده این پیاد هراه در
زمانبندیانجامشدهاجراییخواهدشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفته که
متأسفانه آمار فوتیهای کرونا میان رانندگان تاکسی به
 ۴۰تا  ۵۰مورد در ماه رسیده است که آمار بسیار باالیی
بوده و هر چه سریعتر باید برای واکسیناسیون این افراد
فکری عاجل کرد.

 وزير بهداشت :ویروس دلتا در قم شناسایی شده است
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :واکسیناسیون در هرمزگان باید مانند سیستان و بلوچستان
به محدوده افراد پنجاه سال به باال گسترش یابد.دکتر نمکي اظهارداشت :هرمزگان کمبود تخت برای بیماران
کرونا نخواهد داشت و حتما برای تامین تخت ،دارو ،منابع مالی و کیت تشخیص کرونا ،حمایت می کنیم و
هرمزگان در این زمینه تنها نمی ماند.وی بابیان اینکه در  20نقطه کشور از جمله آذربایجان ،قم ،بوشهر و
هرمزگان ویروس دلتا شناسایی شده است گفت:تا ظهرروزسه شنبه تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور از200
هزار دز عبور کرد و تا امشب به رکورد جدیدی می رسیم که تا دو روز آینده نیز به روزی چهارصد تا پانصد هزار دز
تزریق واکسن که پیش بینی کرده بودیم ،خواهیم رسید.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره بهضرورت توسعه
فضای سبز سایت البرز ،از کاشت  2هزار اصله نهال در
سیدعبداللهمیرابراهیمیبااشارهبهاهمیتتوسعهفضایسبزازسالهای
گذشته در فضای سایت البرز اظهار داشت :بیش از  ۱۸هزار اصله نهال از
سال  ۹۵در سایت البرز کاشته شده است .وی ادامه داد :طبق برنامه و
اهداف ترسیمشده و بهمنظور بهبود مجموعه سایت البرز ۲،هزار اصله نهال
بهصورت ساالنه در این مجموعه کاشته میشود.

طرح:مهدیعزیزی

استاندار قم :

ظرفیت انرژی خورشیدی در قم نباید مغفول بماند

استاندار قم گفت :ظرفیت انرژی خورشیدی در قم نباید مغفول بماند.
بهرام سرمست روزسه شنبه در حاشیه مراسم آغاز احداث شهرک صنعتی غیر دولتی
تخصصی انرژی خورشیدی و صنایع وابسته ، ،الزم ه کم کردن فاصله کلنگ و قیچی
در این نوع طرح را پشتکار شرکت سرمایه گذار و حمایت جدی وزارت نیرو دانست.
وی با اشاره به طرحهای شکست خورده مشابه در استان ابراز امیدواری کرد که با
اجرای این طرح قدمی در راه بهره مندی از ویژگی های آب و هوایی قم برداشته شود.
استاندار تصریح کرد :اگر استان قم دچار کم آبی است ،اما خداوند خورشید و
روزهای آفتابی کم نظیری را نصیب آن کرده است که نباید مغفول بماند.
سرمستظرفیتبالقوهایناستانبرایاحداثنیروگاههایخورشیدیراموردتوجه
قرار داد و افزود :این استان بیش از  ۱۰ماه از سال روزهای آفتابی دارد که هفت ماه آن
روزهایبلندآفتابیاست.
وی ادامه داد :این یک مزیت برای این استان بهشمار میآید که میتواند در شرایط
کم آبی ،کمبود انرژیهایی که از منابع آبی تامین می شود را جبران کند.
سرمست این موضوع را برای همه صنایع استان یک اصل و اساس و یک پشتیبان
توصیف و خاطرنشان کرد :این مساله با نیازهای آینده کشور و نسل جدید نیز متناسب
است و ما مطابق با این اولویت این کلنگ زنی را انجام دادیم.
وی در ادامه تصریح کرد :درخواست من از دست اندرکاران اجرایی بهویژه وزارت
نیرو این است که از تولیدکننده و سرمایهگذار مخصوصا سرمایه گذارانی که در چنین
صنایع و کارآفرینیهایی که متناسب با نیازهای بشری و پاسخگوی بحرانهای زیست
محیطیمیباشد،حمایتکنیم.مهردادغضنفری،معاونهماهنگیواموراقتصادی
استانداری قم نیز با اشاره به اشتغال زایی  ۹۵۰نفری طرح احداث شهرک تخصصی
غیر دولتی انرژی خورشیدی و صنایع وابسته ،گفت :با شروع به کار این شهر بیش از
بیست هزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
وی ضعف خرید تضمینی تولیدات این نوع از شهرکهای انرژی توسط وزارت نیرو را
از چالشهای سرمایه گذاری در این عرصه دانست.
غضنفری با اعالم اینکه در کشور ما  ۱۰ماه از سال دارای روزهای آفتابی و هفت ماه
دارای روزهای آفتابی بلند است ،گفت :ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی به ویژه
شهرکهای تولید انرژی پاک حلقه مفقوده در کشور است.

احداث شهرک مسکونی برای کارگران شهرک های صنعتی
استاندار قم گفت :جهت ساخت مسکن کارگران شاغل در شهرک های صنعتی در
نزدیکترین فاصله به شهرک های صنعتی ،زمین واگذار خواهد شد .سرمست همچنین
ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت گفت :طبق
روال گذشته در این جلسه دستور جلساتی از سوی اتاق بازرگانی تهیه و برای جمع بندی
به این شورا آورده شد که مورد بررسی قرار گرفت ،همچنین مصوبات قبلی نیز پیگیری
گردید و مشخص شد که بیشتر مصوبات این شورا اجرایی شده است .استاندار قم درباره
مصوبات جلسه امروز افزود :واگذاری و اجاره به شرط تملیک نمایشگاه دائمی فرش
از مصوبات امروز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود .وی همچنین
با اشاره به مصوبه ساخت شهرکهای مسکونی برای کارگران شاغل در شهرکهای
صنعتی ،تصریح کرد :مقرر شد که کارگروهها و معاونت عمرانی استانداری این طرح را
مورد مطالعه قرار دهند و در کمترین فاصله از شهرکهای صنعتی زمین جهت ساخت
مسکن کارگری واگذار شود .سرمست همچنین در پایان با بیان لزوم برنامهریزی جهت
صرفهجویی و مدیریت مصرف برق واحدهای صنعتی ،گفت :برنامهریزی باید به گونهای
باشد که کمترین خاموشیها را دربخش تجاریو خانگیو دربخشصنعتیهم کمترین
آسیب را داشته باشیم.

سه خدمت مهم ادارات قم باید تا شهریورماه الکترونیکی شود

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
قم با بیان اینکه بهانه دستگاه های دولتی
برای اجتناب از الکترونیکی کردن خدمات آنها
پذیرفتنی نیست گفت :باید تا پایان شهریور ماه
سال جاری ،خروجی عملی الکترونیکی کردن
سه خدمت مهم دستگاه های دولتی دیده شود.
محمدرضا گروسی روز سه شنبه در نخستین
همایش گرامیداشت روز ملی فناوری اطالعات
در سالن جلسات سازمان صمت قم ،تاکید کرد:
با وجود ظرفیت ها و زیرساخت های خوب حوزه
فاوا در استان ،نباید به وضعیت موجود راضی بود
و باید تمام ظرفیت های فاوای قم ضمن توسعه به
صورت هم افزا به کار گرفته شود.
وی با اشاره به موضوع مطرح شده در این
جلسه پیرامون تعلل در صدور مجوز شهرک
فناوری اطالعات استان گفت :در این جلسه
مطرح شد که ایجاد شهرک فناوری اطالعات
قم تنها منتظر یک امضا است که به طور قطع با
چنین فرایند بروکراتیکی نمی توان انتظار توسعه
فناوری در استان را داشت.

معاون استاندار قم ،با اشاره به مصوبه ستاد ملی
و استانی کرونا مبنی بر الزام دستگاه های دولتی
برای الکترونیکی کردن سه خدمت اصلی خود،
گفت :متاسفانه همچنان برخی مدیران به روش
های سنتی دل بسته اند و اهمیت الکترونیکی
خدمات دستگاه خود را درک نکرده اند.
گروسی با بیان اینکه فناوری های اطالعات
تحوالت عمیقی در کشور و جهان ایجاد کرده
است ،گفت :در زمان کنونی ،مدیری موفق
است که با ارائه خدمات دستگاه خود به صورت
الکترونیکی بدون حضور و مراجعه مردم ،گره از
مشکالتآنهابازکند.
وی انجام وظیفه ،رضایتمندی و خوشنودی را
سه راهبرد مهم برای خدمت به مردم دانست و
گفت :اصلی ترین سهم در تحقق این راهبردها
برای جلب رضایت و خوشنودی مردم ،توسعه
فناوری ارتباطات و اطالعات است که فعاالن این
حوزه نقش مهمی برعهده دارند.
وی با تاکید بر اینکه حذف فرایندهای اداری
زائد ضرورتی اجتناب ناپذیر است ،ادامه داد:

با بررسی های انجام شده در استان ،برای یک
مجوز  ۲۶امضا باید گرفته می شد که این فرایند
حداقل  ۲۶روز زمان می برد و اگر مدیر در
دسترس نباشد این مجوز تا  ۲۶ماه نیز می تواند
طولبکشد.
عضو نظام صنفی رایانه استان قم نیز در این
همایش با انتقاد از روند طوالنی صدور مجوز
فعالیت شهرک فناوری اطالعات استان گفت:
حداقل  ۲سرمایه گذار بزرگ وجود دارد که حاضر
هستند بیش از یک هزار میلیارد ریال سرمایه
گذاری اولیه در این شهرک انجام دهند که یه
دلیل تاخیر در صدور مجوز این مهم محقق نشده
است .سعید مشهدی ادامه داد :تمام اقدام ها
برای صدور مجوز شهرک فناوری اطالعات استان
انجام شده ولی صدور این مجوز سال هاست که
معطل یک امضا باقی مانده است.
وی گفت :در صورتی که این شهرک در استان
راه اندازی شود ،به طور قطع موجب جذب
سرمایه گذاران و فعاالن حوزه فاوا از سراسر کشور
به این استان و جهش قم در این زمینه می شود.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارقم:

نباید هیچ پروژهای متوقف شود

معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندارقم گفت :نباید هیچ پروژهای متوقف
شود چرا که در مجموعه استانداری قابلیت هایی خوبی وجود دارد ومیتواند
مشکالت پیش رو را برطرف کند .به مهرداد غضنفری راد  21تیرماه  1400در
حاشیهبازدیدازپروژههایدرحینساختگردشگریشهرستانکهکافزود:در
زمینه طرحهای بومگردی پیشرفت خوبی حاصل شده ،اما توصیه ما این است
که از همه ظرفیتهایی که در کهک وجود دارد برای رونق گردشگری قم استفاده
شود .او با تاکید برلزوم سرعت بخشیدن در اتمام پروژههای در دست ساخت
حوزه گردشگری در کهک تصریح کرد :نباید هیچ پروژهای متوقف شود چرا که
در مجموعه استانداری قابلیت هایی خوبی وجود دارد ومیتواند مشکالت پیش
رو را برطرف کند .معاون اقتصادی استاندارقم با بیان اینکه ما درقم شاهد رونق و
جهشی در حوزه گردشگری هستیم اظهارکرد:سعی ما براین است که از سرمایه

گذاران طرح های گردشگری که اولویت اقتصادی استان قم محسوب میشود
حمایت کنیم همه طرحها و پروژههای دردست ساخت به سرانجام برسد و به
ثمر بنشیند .غضنفری راد گفت :هر چند که در تامین منابع تسهیالت بانکی
محدودیتهای وجود دارد ،اما همه پروژههای در دست ساخت شامل پرداخت
تسهیالتمیشوند،امابایدازمبادیرسمیپیگیریودنبالشود .اورفعمسئله
راه دسترسی به کهک را مهم دانست و بیان کرد :به طور حتم در فرآیند تبدیل
شهرستان کهک به مقصد گردشگران با پیگیری فرماندار ومسئوالن استانی
مشکلراهدسترسینیزبرطرفخواهدشد.معاوناقتصادیاستاندارقمتصریح
ش های مختلف گردشگری استان آسیب زده است ،،اما
کرد :بحران کرونا به بخ 
گردشگری قم این ظرفیت را دارد تا پس از پایان یافتن واکسیناسیون عمومی و
بهبود شرایط دوباره رونق بگیرد و گردشگران را جذب کند.

کشت کلزا در قم توسعه مییابد
استان و همچنین تالش برای کم شدن وابستگی
کشور به واردات روغن خوراکی است .وی با اشاره به
مزایای توسعه کشت کلزا در مزارع استان ،ادامه داد:
با توجه به الگوی کشت زراعی استان و نیاز مبرم به
تولید محصول جو بسیار از اراضی قم همه ساله به
کشت این محصول اختصاص مییافت که این امر
باعث طغیان علف هرزهای سمج از جمله جو دره
و افزایش بیماری لکه برگی در این مزارع بود که در

مصدق معاون اول قوه قضاییه شد
سخنگوی قوه قضائیه از انتصاب حجتاالسالم محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضائیه خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و ششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانههای
جمعی گفت :حجتاالسالم محسنی اژهای روز گذشته ،حجتاالسالم محمد مصدق را به عنوان معاون اول
قوه قضائیه انتخاب کرد.حجتاالسالم مصدق پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری بوده است.
خداحافطیکدخداییازسخنگوییشوراینگهبان
سخنگوی شورای نگهبان ،از برگزاری انتخابات در جلسه روزچهارشنبه این شورا برای انتخاب سخنگوی
جدیدشوراینگهبانخبرداد.عباسعلیکدخدایی،دربارهاینکهآیاقراراستازسمتسخنگوییخداحافظی
کنید؟ گفت :انشاءالله قولی را که به مردم داده بودیم و در سال گذشته گفته بودیم که امسال سال آخر فعالیت
در این سمت است؛ عملیاتی میکنیم .بهتر است جوانها در این عرصه بیایند و سکاندار این مسولیت شوند و
انشاءالله طرح نو و فکر نو داشته باشند.
«کیانوش جهانپور»مجری تلویزیونشد!
کیانوش جهانپور سخنگوی پرحاشیه سازمان غذا و دارو و از مدیران ارشد وزارت بهداشت مجری یک برنامه
تلویزیونی شده است .قرار است شبکه چهار هر هفته با برنامه «روایت سپید» در گفتگو با مفاخر پزشکی به
تاریخ نظام سالمت در ایران میپردازد.این برنامه به تاریخ شفاهی نظام سالمت در ایران می پردازد و درباره سیر
مدیریت نظام سالمت در ایران با مدیران با سابقه در حوزه بهداشت و درمان که در سالهای دور و نزدیک در
مسؤولیتهایمهمیهمچونوزارتحاضربودهاند،بهگفتگونشستهاست.تهیهکنندهروایتسپیدمصطفی
پورمحمدیومجری(میزبان)برنامهکیانوشجهانپوراست.

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانقمخبرداد:

صدور رای 2,6میلیاردی پرونده 2دستگاه
موتورسیکلتسنگینقاچاق
ِ
ِ

موتورسیکلت
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از صدور رای  2,6میلیاردی پرونده  2دستگاه
ِ
سنگینقاچاقدرایناستانخبرداد.
ِ
مهدی ریاضیدر خصوص جزییات این خبر اظهارداشت :در پی کسب خبر مبنی بر نگهداری 2
دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در منزلی مسکونی در سطح شهر قم ،مامورین و عوامل ناجا
با کسب اجازه از مقام قضایی جهت ورود و بازدید از محل موردنظر ،به آدرس گزارش شده اعزام که
پس از بازدید و مشاهده ،از مالک درخواست مدارک مثبته در خصوص موتورسیکت ها را می کنند که
متاسفانه مالک فاقد مدارک و اوراق شناسائی مثبته بوده فلذا نسبت به توقیف 2دستگاه موتورسیکلت
سنگین اقدام می گردد .ارزش این موتورسیکلت ها 2,669,014,644ریال برآورد شده و مراتب جهت
سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید .مدیرکل تعزیرات حکومتی
استان قم افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی
قم ،ضمن احضار متهم ،استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات متهم ،به دلیل عجز متهم از ارائه
مدارک مثبته ،پس از رسیدگی ،اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ نامبرده را عالوه بر ضبط هر 2
ً
موتورسیکلتقاچاقمکشوفه،جمعابهمبلغ 2میلیاردو 670میلیونریالجزاینقدیدرحق
دستگاه
ِ
مکشوفهقاچاق
دولتمحکومنمود.ویهمچنینخاطرنشانکرد:براساسقانون،موتورسیکلتهای
ِ
تملیکی استان گردید.
توسط مرجع کاشف ،تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال
ِ
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم:

کرونا در قم  ٣خانواده را عزادار کرد

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در ۲۴ساعت منتهی به بیست و دوم تیرماه ،۱۴۰۰کرونا سه
خانواده را در این استان عزادار کرد.
به گزارش عصر سه شنبه ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر با اشاره به
آخرین وضعیت کووید ۱۹در قم ،افزود :در ۲۴ساعت منتهی به بیست و دوم تیرماه ١٠٧،۱۴۰۰نفر با
عالیم ابتال به کرونا پذیرش و از این تعداد  ٨۴نفر بستری شدند .وی اضافه کرد :در این مدت  ٨٠بیمار
بهبودیافتهنیزمرخصشدند.ویادامهداد:درحالحاضر ٣٨۴بیمارمبتالبهکرونادربیمارستانهای
قم بستری هستند که  ۶۴نفرشان بدحال هستند .قدیر گفت :در  ۲۴ساعت منتهی به بیست و دوم
تیرماه ،۱۴۰۰یک هزار و ٢٣۵تست از شهروندان قم گرفته شده است که ٣٨۶مورد مثبت بوده است.
به گفته وی ،تاکنون  ٧١هزار و  ۵٣٧دوز واکسن کرونا به شهروندان قم تزریق شده است.
معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد؛

کشف پوشاک زنانه قاچاق در قم

معاون جهاد کشاورزی استان قم:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی قم گفت :کشت کلزا به عنوان یک
محصول راهبردی و موثر در تامین امنیت غذایی
مردم ،با همکاری مطلوب کشاورزان در مزارع استان
توسع ه مییابد .محمد علی سالمی  بیان کرد:
هدف از انجام این کار براساس برنامهریزیهای
صورت گرفته ،توسعه سطح زیر کشت دانه روغنی
کلزا بهمنظور رعایت تناوب زراعی مطلوب در مزارع

چمران :لیست گزینههای شهرداری تهران  ۳۱نفره شد
منتخب شورای ششم شهر تهران از انصراف  ۱۰نفر از گزینههای انتخاب شهردار خبر داد و گفت :پس از
بررسیهای اولیه ۱۰نفر به عنوان گزینههای نهایی مورد بررسی قرار میگیرند .مهدی چمران منتخب شورای
ششمدربارهسرانجامانتخابشهرداردرپایتختاظهارداشت:دوشنبهشبگذشتهبرخیازگزینههااز ۴۱نفر
پیشنهادانصرافدادندچراکهبرخیازآنهااعالمکردندبهلحاظبرخیازمسئولیتهاویاحکمازرهبریجهت
حضور در شهرداری تهران منصرف شدهاند و بابت این موضوع عذرخواهی کردند .وی افزود :سایر گزینهها که
اعالم آمادگی کردند ،قرار شده رزومه کامل اولیه از خودشان تا چهارشنبه برای ما ارسال کنند و بعد ما بررسی
مقدماتی و نهایی انجام دهیم .منتخب شورای ششم گفت :بررسیهای اولیه که انجام شد ۱۰ ،نفر در مرحله
پایانی انتخاب میشوند و سپس از آنها مصاحبه و برنامههای حضوری خواهند داشت تا ما از میان آنها فردی را
بهعنوانشهردارانتخابکنیم.
ایرانی ها ،رتبه دوم خریداران خانه در ترکیه
ایرانی ها رتبه دوم بزرگترین خریداران خانه در ترکیه هستند.به گزارش عصرایران ،خبرگزاری آناتولی ترکیه
نوشت :شهروندان ایرانی پس از عراقیها با خرید  683واحد خانه جایگاه دوم خریداران خارجی خانه در ماه
ژوئن سال جاری در ترکیه را به خود اختصاص دادند.بر این اساس ،شهروندان عراقی با خرید  773واحد خانه
در این زمینه در جایگاه نخست قرار گرفتند.شهروندان روسیه ،افغانستان و آلمان به ترتیب با خرید250،300
و 192واحد خانه در جایگاه سوم ،چهارم و پنجم قرار گرفتند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم:

سرپرستسازمانمدیریتپسماندشهرداریقمخبرداد:

کاشت ۲هزاراصلهنهالدرسایتالبرز

فراوانترین اسمهای انتخابی سال۱۴۰۰
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت :از ابتدای امسال تا کنون «امیرعلی» و «فاطمه» فراوانترین نام
انتخابی است که ایرانیان برای نوزادان خود انتخاب کردند .سیف الله ابوترابی افزود :نامهای انتخاب شده برای
پسران با بیشترین فراوانی از ابتدای سال۱۴۰۰تا کنون به ترتیب شامل :امیرعلی ،محمد ،علی ،امیرحسین،
حسین ،آراد ،آریا ،ابوالفضل ،آی هان ،سامیار ،امیرعباس ،ماهان ،محمد حسین ،کیان ،محمد طاها ،مهدی،
علیرضا ،محمدرضا ،محمد مهدی و امیر مهدی است.وی ادامه داد :همچنین در این مدت نامهای انتخاب
شدهبرایدخترانبابیشترینفراوانیبهترتیبشامل:فاطمه،زهرا،رستا،حلما،آوا،زینب،بهار،مرسانا،آیلین،
ریحانه ،رها ،دلوین ،یسنا ،نیال ،هانا ،باران ،فاطمه زهرا ،نفس ،نازنین زهرا ،سلین است.ابوترابی خاطر نشان
کرد :نوع نامهای دخترانه و پسرانه می تواند برگرفته از الگوی های توصیفی ،دینی مذهبی ،ملی باستانی،
قومی ،منطقهای ،ترکیبی ،نام گلها ،طبیعت ،حیوانات زیبا ،پرندگان ،کوهها و رودها و نام موجودات خیالی
و تاریخی باشد.

همین راستا بهمنظور بهبود تناوب زراعی و همچنین
کنترل علفهای هرز عالوه بر توسعه استفاده از بذور
اصالح شده ،توسعه کشت گیاه کلزا در دستور کار
سازمان جهاد کشاورزی قم قرار گرفت .وی ادامه
داد :سطح زیر کشت کلزا در قم از  ۸۰۰هکتار به
بیش از  ۲هزار هکتار در  ۲سال اخیر رسیده است،
همچنین از لحاظ عمل به تعهد کشت کلزا ،استان
قم در ردههای باالی کشور قرار دارد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم گفت:یک دستگاه پژو ۴۰۵حامل پوشاک زنانه قاچاق
در محور مواصالتی قم توقیف شد.
سرهنگ فرزاد عسگری اظهار کرد :در تداوم طرحهای عملیاتی پلیس مبارزه با قاچاق کاال ،ماموران
یگان تکاوری استان یک دستگاه پژو  ۴۰۵حامل بار قاچاق را در محور مواصالتی قم در موقعیت
عوارضیقم-تهرانشناساییومتوقفکردند.
او افزود :در ادامه طی بازرسی از خودروی مذکور یک محموله پوشاک زنانه فاقد هرگونه مجوز قانونی
و قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم گفت :در نهایت خودرو توقیف و متهم به همراه پرونده
تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

