دبیرکلمجمعهماهنگیپیروانامامورهبریقم؛

منحصر کردن رهبر انقالب بهجریان
اصولگراییافراطگراییاست

روزنامه

شنبه 26تیر6 1400ذیالحجه 17 ١٤٤٢جوالی 2021شماره 5311سال بیستوچهارم  2000تومان

دردیداررییسجدیدقوهقضاییهبامراجعوعلماتاکیدشد:

تامینامنیتقضاییواقتصادی
برخورد با رانت خواری و ربا
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای رییس
جدیدقوهقضاییهدرآغازدور هریاستخودبردستگاه
قضا ،به منظور دیدار با مراجع عظام تقلید ،صبح روز
جمعه به شهر مقدس قم سفر کرد و با مراجع تقلید
و علما دیدار کرده و گزارشی از روند دستگاه قضا و
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دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و
رهبریقمگفت:یکیازانواعافراطیگری،
منحصر کردن رهبری معظم انقالب
بهجریاناصولگراییاست .حجتاالسالم
والمسلمینعلیبناییدرهفتمیندورهاز
سلسله کرسیهای آزاد اندیشی با عنوان
فرآیند تحقق انقالب اسالمی در موسسه
آموزش عالی طلوع مهر قم موضوع فرآیند
تحقق انقالب اسالمی را یک موضوع
جذاب و پردامنه دانست و اظهار داشت:

حجتاالسالممحسنمهاجرنیا:

دستاوردهای هیچ انقالبی بدون نظام
سازیتثبیتنمیشود

یکمدرسحوزهودانشگاهگفت:
درفرآیندپنجگانه«انقالب»«،نظام
سازی»«،دولت سازی»« ،جامعه
سازی» و«تمدن سازی» ،مرحله
نظام سازی از همه مراحل مهمتر
است؛ چراکه هیچ انقالبی
بدون «نظام سازی» نمی تواند
دستادوردهای خود را تثبیت و
حفظ کند .حجت االسالم محسن
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رئیسقوهقضاییه:

مجازاتهای جایگزین حبس
در اولویت کار قضات باشد

رئیس قوه قضاییه گفت :قضات تا
آنجا که مقدور است از صدور حکم
حبس جلوگیری و از مجازاتهای
جایگزیــن حبس اســتفاده کنند.
حجــت االســام والمســلمین
محسنیاژهای صبح روزپنجشنبه
در نشســت خبــری بــا قضــات و
کارکنان دادگستری ایالم گفت :تا
آنجا که مقدور است از صدور حکم
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با حضور مسئوالن استانی و مدیریت شهری انجام شد؛

افتتاح پروژههای تفریحی و فضای سبز شهرداری قم

برنامه های خود ارائه نمود .مراجع تقلید و علما نیزدر
این دیدار ها توصیه هایی به رئیس جدید دستگاه
عدلیه کشور داشتندوخواستاربرقراری امنیت
قضایی و اقتصادی و همچنین برخورد با ربا و رانت
خواری و استفاده از ظرفیت های حوزه علمیه شدند.
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مدیرکلبهزیستیاستانقمخبرداد:

مشارکت ۵۰میلیاردیمردمقمدرپویشمردمیایرانهمدل
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مدیر کل امور اتباع و مهاجرین استان قم خبرداد:

اعطایاقامتپنجساله
به اتباع فعال درحوزه اقتصادی
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین استان قم در خصوص
تسهیالت ویژه به مهاجرین گفت :بعد از ۴۰سال برای اولین بار
در استان قم اقامت سه ساله و پنج ساله برای مهاجرین فعال در
حوزه اقتصادی صادر شده که همین امر سبب شکسته شدن

سدهای موجود بر سر راه فعالیت های اقتصادی است .عباس
شیر محمدی با اشاره به پرونده پناهدگان در قم ،از۱۱هزار بیمه
شده اتباع به صورت رایگان در سال  ۹۹خبر داد و افزود :تمام
اتباعی که دارای کارت آمایش هستند ،امکان استفاده از تمام
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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

واکسیناسیون رانندگان حملونقل عمومی ضروری است
8

4
استاندارقم:

شهردار قم خبرداد:

احداث دریاچه مصنوعی در بوستان غدیر

تغییرکاربری باغ های شهری متوقف شود

شهردار قم گفت :با بیان اینکه سال  1400نخستین سال برنامه "قم " 1404است
اظهار داشت :در برنامه نخست بر روی بحثهای سختافزاری کار میکردیم و در
برنامه پنجساله دوم کیفیت زندگی مردم ،مورد محور حرکتهای شهرداری است.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد درآئین افتتاح ،بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی
پروژههای تفریحی و فضای سبز شهرداری قم بیان اینکه سال  ۱۴۰۰نخستین
سال برنامه “قم “ ۱۴۰۴است اظهار داشت :در برنامه نخست بر روی بحثهای
سختافزاریکارمیکردیمودربرنامهپنجسالهدومکیفیتزندگیمردم،موردمحور

استاندارقم با تاکید بر اینکه حفظ باغ های شهری خط قرمز است گفت :حفظ فضای
سبز و باغ های شهری قم اولویت مهم مدیریت استان است و باید اقداماتی که برای
تغییر کاربری باغ های شهری در سال های گذشته در این شهر اتفاق افتاده است،
متوقف شود .بهرام سرمست درآئین افتتاح ،بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی
پروژههای تفریحی و فضای سبز شهرداری قم افزود :حفظ کاربری باغ های شهری
به عنوان یک خط قرمز در استانداری مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس ظرفیت
های قانونی از جمله کمیسیون ماده پنج ،به دنبال متوقف کردن از بین رفتن فضاهای
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دردیداررییس جدید قوه قضاییه با مراجع و علما تاکیدشد:

تامین امنیت قضایی و اقتصادی ،برخورد با رانت خواری و ربا

حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای رییس جدید قوه قضاییه در آغاز دور ه
ریاست خود بر دستگاه قضا ،به منظور دیدار با مراجع عظام تقلید ،صبح روز جمعه به
شهر مقدس قم سفر کرد و با مراجع تقلید و علما دیدار کرده و گزارشی از روند دستگاه
قضا و برنامه های خود ارائه نمود.
مراجع تقلید و علما نیزدر این دیدار ها توصیه هایی به رئیس جدید دستگاه عدلیه
کشور داشتندوخواستاربرقراری امنیت قضایی و اقتصادی و همچنین برخورد با ربا و
رانت خواری و استفاده از ظرفیت های حوزه علمیه شدند.
آیتاللهنوریهمدانی:
حوزه آمادگی دارد با تربیت قاضی دستگاه قضا را یاری دهد
آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در دیدار حجت االسالم والمسلمین
محسنی اژه ای با استقبال از اظهارات رئیس دستگاه قضا برای جذب قضات از
حوزههای علمیه ،اظهار داشت :متأسفانه جریانهایی به وجود آمده که حوزه را کنار
زدهاند و آنگونه که باید و شاید ،به حوزه توجه نمیشود.
وی در دیدار حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای که در دفتر این مرجع
تقلید در قم برگزار شد ،با تبریک انتصاب وی به ریاست قوه قضائیه و آرزوی موفقیت
در این مسئولیت خطیر ،از نامه  ۵۳نهجالبالغه که حضرت علی (ع) خطاب به مالک
اشتر نوشتهاند ،بهعنوان عالیترین منشور حکومتی یاد کرد که باید مالک عمل همه
مسئوالنباشد.
این مرجع تقلید گفت :بر اساس دستور حضرت امیر ،باید افراد با ایمان و فاضل از
نظر علمی و اخالقی را برای قضاوت انتخاب کرد تا هرگز دچار تطور و خدشه نشوند.
آیتالله نوری همدانی از پایداری و استقامت در مسیر حق و عدالت و برخورداری
از قاطعیت بهعنوان ویژگیهای قاضی یاد کرد و افزود :کسی که قضاوت میکند باید
متقی و صبور باشد تا در برابر نامالیمات ،حکمش را تغییر ندهد و در برابر امیال دنیوی
سستنشود.
وی با استقبال از اظهارات رئیس دستگاه قضا برای جذب قضات از حوزههای علمیه،
اظهار داشت :متأسفانه جریانهایی به وجود آمده که حوزه را کنار زدهاند و آنگونه که باید
و شاید ،به حوزه توجه نمیشود.
آیتالله نوری همدانی خاطرنشان کرد :حوزه آمادگی دارد با تربیت قاضی دستگاه
قضا را در تأمین نیروی انسانی مورد نیازش یاری دهد ،اما الزم است برای برنامهریزی
یصورتگیرد.
بهتر،جلساتمشترکهماندیش 
وی در ادامه افزود :امروز دشمنان فراوانی هستند که همه امکانات را برای هجمه به
اسالم به کار گرفتهاند که باید در برابر آنها متحد و مجهز شویم.
آیتالله نوری همدانی همچنین با ابراز خرسندی از مواضع رئیس دستگاه قضا برای
رفع مشکالت مردم از طریق حمایت از تولید و حل معضل بیکاری ابراز امیدواری کرد با
همدلی همه بخش ها ،فضای انقالبی برای خدمت به مردم به وجود آید.
آیتاللهسبحانی:
مسیر تحول را با قدرت ادامه دهید
آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید نیز در دیدار حجت االسالم والمسلمین
محسنی اژه ای گفت :باید سرمایههای خارج کشور را به سمت داخل جذب کنید و
امنیت قضایی و اقتصادی را در کشور فراهم کنید.
س دستگاه قضا پرداخته و با تاکید بر ارائه مباحث فقهی
وی  ،به ذکر توصیههایی ب ه رئی 
برای قضات جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و با ابزار امیدواری از تالشهای دستگاه
قضا برای حمایت از تولید ،گفت :باید سرمایههای خارج کشور را به سمت داخل جذب
کنید و امنیت قضایی و اقتصادی را در کشور فراهم کنید.
این مرجع تقلید بیان داشت :ما سعی می کنیم به سواالت فقهی شما پاسخ دهیم تا
شما هم شب و روز برای رفع مشکالت معیشتی و امنیتی کار کنید.
وی از رئیس جدید دستگاه قضا خواست تا مسیر تحول را با قدرت ادامه دهد و از خود
یادگاری ارزشمند به جا بگذارد که موجب رضایت و خرسندی عمومی و افزایش سرمایه
اجتماعینظامشود.
آیت الله مکارم شیرازی:
جلوی دالل بازی و رانت خواری را بگیرید
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید نیز در دیدار حجت االسالم
والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به معضل دالل بازی و واسطه گری و رانت خواری
تصریح کرد :باید با جدیت جلوی این امور گرفته شود تا بازار آشفته ،آرامش یابد.
وی،ضمنتبریکانتصابویبهریاستقوهقضائیهگفت:منفکرمیکنمقوهقضائیه
قوی ترین قوه هاست برای اینکه قوای دیگر مثل این قوه نمی توانند مقصودشان را
عملی کنند ،دولت تا مجلس تصویب نکند نمی تواند کاری کند.

این مرجع تقلید بیان داشت :مجلس هم به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد و تا
قوانین تصویب شد و ابالغ شود و اجرا شود طول می کشد ،ولی قوه قضائیه این قدرت
و اختیار را دارد که جلوی فساد و مفسدین را بگیرد و حکم صادر کند و این خیلی مهم
است.
وی در ادامه افزود :قوه قضائیه باید از توان و ظرفیت خود به صورت حداکثری استفاده
کند ،البته موانعی بر سر راه قوه قضائیه وجود دارد که بعضی از این موانع قابل برداشت
و بعضی از آن غیر قابل برداشت است.
وی یکی از موانع قابل رفع را طوالنی شدن مدت دادرسی برشمرد وگفت :اگر
تشریفات رسیدگی به پرونده ها کوتاه شود به طوری که مردم نتایج کار را زودتر ببینند و
بهنتیجهبرسدمشکالتشانکمخواهدشد.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به معضل دالل بازی و واسطه گری و رانت
خواری تصریح کرد :باید با جدیت جلوی این امور گرفته شود تا بازار آشفته ،آرامش یابد.
وی درپایان خاطرنشان کرد :ما امیدوار به خدا هستیم که حضرتعالی موفق شوید و
کاری کنید که اعتماد مردم برگردد.
آیتاللهصافیگلپایگانیخواستارشد:
اتخاذتدبیرمناسببرایحلمشکلبدهکارانبانکی
آیتالله صافی گلپایگانی یکی از مراجع تقلید نیزدر دیدار رئیس قوه قضائیه ضمن
آرزوی موفقیت در این مسئولیت خطیر گفت :امیدوارم خدا توفیق دهد به نحوی عمل
کنید که گرفتاریها و مشکالت مردم حل شده و عملکرد شما موجب رضای خدا
و حضرت ولی عصر (عج) باشد .این مرجع تقلید عظام با عظیم و سنگین خواندن
مسئولیت دستگاه قضا گفت :قضاوت شأن حضرت علی (ع) بوده و انشاءالله شما هم
باید با اقتدا به ایشان در این مسیر حرکت کنید.
آیتالله صافی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قوه قضائیه باید
ً
به نحوی عمل کند که بدهکاران و کسانی که واقعا در عسر هستند حبس نشوند گفت:
باید شرایطی فراهم شود که این بدهکاران با آسایش بتوانند دین خود را ادا کنند.
وی با اشاره به اهمیت امر قضا و دشواریهای این کار ،گفت :قضاوت از اموری است
که دقت زیادی میطلبد و قضات باید مراقبت کنند تبعیض در دستگاه قضائی اتفاق
نیفتد که الحمدلله در جمهوری اسالمی تاکنون چنین بوده و از این به بعد هم باید روند
قضائی عادالنه و به دور از تبعید پیش رود .این مرجع تقلید از رویکرد دستگاه قضا در
خصوص بدهکاران مهریه نیز تقدیر کرد و گفت :الحمدلله برای حل مشکل بدهکاران

مهریه کارهای خوبی شده تا افراد به دلیل بدهی مهریه به زندان نروند .آیتالله صافی
گلپایگانی خواستار آن شد که دستگاه قضا برای حل مشکل دیگر بدهکاران به ویژه
ً
بدهکاران بانکی که واقعا توان مالی ندارند نیز تدبیر جدی بیاندیشد .حجتاالسالم
والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای در این دیدار با تبیین برنامههای دستگاه قضا
دردورهتحولوتعالیخواستارحمایتومساعدتعلماوحوزههایعلمیهبرایپیشبرد
مأموریتهای این قوه شد .وی گفت :بارسنگین دستگاه قضا جز با عنایت خاصه الهی
و کمک اولیا خدا به مقصد نمیرسد.
آیتاللهعلویگرگانی:
دستگاه قضا ربا را از جامعه ریشهکن کند
آیت الله علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید نیز در دیدار حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژهای گفت :متاسفانه ربا با اسامی مختلفی از جمله دیرکرد در جامعه وجود
دارد و دستگاه قضایی باید با تمام توان در رفع این آسیب تالش کند.
وی با آرزوی موفقیت برای وی در این مسئولیت مهم ،با بیان این که انتظار داریم
دستگاه قضا ربا را از جامعه حذف کند ،گفت :متاسفانه ربا با اسامی مختلفی از جمله
دیرکرد در جامعه وجود دارد و دستگاه قضایی باید با تمام توان در رفع این آسیب تالش
کند.
وی ضمن تاکید بر رفع هر چه سریعتر این مشکل خاطرنشان کرد :در روحیات رئیس
جدید دستگاه قضا میبینیم که در حد توان این مشکل را بتواند مرتفع کند.
این مرجع تقلید در پایان سخنانش به اجرای طرح تحول قضایی اشاره کرد و گفت :با
اجرای این طرح شاهد موفقیت روز افزون دستگاه قضایی خواهیم بود.
تولیتآستانمقدسحضرتمعصومه(س):
سهمخواهان بعد از انقالب باید روز قیامت پاسخگو باشند
تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) نیز در دیدار با حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه گفت :خطوط و جریانهایی که بعد
پیروزی انقالب در صحنه آمدند و سهمخواهی کردند بدانند در روز قیامت مسؤول
هستند و باید پاسخگو باشند .آیتالله سید محمد سعیدی  ،با بیان اینکه با اتفاقات
سیاسی اخیر اوضاع از نظر کاری آسانتر شده است ،اظهار کرد :امام خمینی(ره) امتی
را تحویل داد که این امت این روزها میتواند در سطح جهان تاثیرگذار باشد و در عصر
غیبت امام ،برداشتن پرچم امام اهمیت بسیاری دارد .وی خدمت به نظام اسالمی را
ارزشمند خواند و افزود :ما هر چقدر به نظام خدمت کنیم در حقیقت برای ظهور امام

زمان(عج)زمینهسازیکردهایم.
رئیس قوه قضاییه مطرح کرد:
هم افزایی و رایزنی با مجلس و دولت جدید برای حل مشکالت
ن محسنی اژهای نیز دراین دیدارها به تبیین
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسی 
برنامههای دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی پرداخت و تأکید کرد در دوره مسئولیت
خود مسیر طی شده برای شکلگیری دستگاه قضایی در تراز اسالمی با قوت بیشتری
ادامه خواهد یافت .رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکالت مردم به ویژه مسائلی که
در حوز ه قضایی برای آنها وجود دارد ،از هم افزایی و رایزنی با مجلس و دولت جدید
برای حل این مشکالت سخن گفت .حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای گفت:
امیدواریم بتوانیم با کمک نخبگان حوزه و دانشگاه ،کارآمدی دستگاه قضا را افزایش
داده و با کاهش فرآیند دادرسی و هزینههای آن اعتماد از دست رفته را به مردم برگردانیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش علما و حوزههای علمیه در تربیت کادر مورد نیاز
قضایی تاکید کرد :امروز با پدیدههای نوظهور و پیچیدهای در عرص ه حقوقی و قضایی
مواجهی مکهبایدبااجتهادمستمر،برایآنهاپاسخهایمتناسبپیداکنیم.
نقش بیبدیل حوزههای علمیه در ارتقاء جایگاه دستگاه قضا
وی افزود  :مسأله قضا از مسائل اهم جامعه است که بار آن عمدتا بر دوش روحانیت
و حوزههای علمیه قرار دارد .رئیس قوه قضاییه افزود :علما در رأس حافظان فرهنگ
هستند و نقش برجستهای در صیانت از اسالم ناب و فرهنگ اسالمی دارند تا شیاطین
و اجانب نتوانند در آن خدشه وارد کنند .وی در ادامه از انقالب اسالمی را سرچشمه
و آغازی بر احیا شریعت اسالمی خواند و گفت :با انقالب اسالمی دنیا دچار تغییرات
شگرفی شد و اسالم در عمل خود را نشان داد ،اما هنوز با نقطه مطلوب برای نشان دادن
کارآمدی دین در زندگی روزمره مردم فاصله داریم که باید با تالش مضاعف در این مسیر
حرکت کنیم .رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خواستار مساعدت علما و حوزههای
علمیه برای تربیت روحانیون فاضل و مستعد و انقالبی برای ورود به امر قضا شد.
اقتدار قوه قضاییه برای خدمت به مردم و استیفای حق و مقابله با کجیها
وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت :کار قضا سخت است و شرایط کنونی
هم پیچیدگیهای خاصی دارد که به سنگینی کار می افزاید .حجتاالسالم
والمسلمین اژهای افزود :مردم گرفتار مشکالت عدیدهای هستند که بهحق توقع
ف شود.
دارند مشکالتشان در دستگاه قضا و دستگاههای اجرایی تا حد ممکن برطر 
وی ادامه داد :مردم عیال الله هستند و همه ما در مقابل این مردم خوب که در ۴۲
سال گذشته در دوره انقالب ،دوره جنگ و بعد از آن همه توان خود را به کار گرفتند،
مسئولیم .رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد دولت جدید و مجلس انقالبی با فهم
درست از مشکالت مردم ،قوانین و مقررات الزم را متناسب با زمان تصویب و اجرا کنند
ن اینکه اقتدار دستگاه قضا نیز برای خدمت به
حجتاالسالم محسنی اژهای با بیا 
مردم ،استیفای حق و مقابله با کجیهاست ،تصریح کرد :کسی که میخواهد قضاوت
عادالنه ،صریح و صحیح داشته باشد باید علم و توانایی و نفس خودساخته داشته باشد
تا از حق تبعیت کند .رئیس دستگاه قضا گفت :تالش ما این است که با استفاده از
تجارب گذشته مسیر تحول و تعالی را با از اراده مضاعف ادامه دهیم اما در این مسیر
محتاج عنایت خدا ،دعای خیر علما و همراهی مردم هستیم.
نیازمندنظرفقهیعلمادربارهمسائلپیچید هروزهستیم
حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای در ادامه اظهار داشت :قضاوت نیازمند
علم و حلم و نفس زکیه است تا قاضی تحت تاثیر لغزش ها قرار نگیرد.
وی افزود :امروز مردم مسائل نوظهور و پیچیدهای دارند که نیازمند اجتهاد مستمر و
یعلماست.رئیسدستگاهقضامتذکرشد:باآنکهسالهادرحوزهتحصیل
نظریهفقه 
کردموسالهاستدردستگاهقضاخدمتمیکنماماگاهیبابرخیمسائلپیچیدهای
مواجه میشویم که تکلیف آنها را از طریق استفتاء روشن میکنیم .حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای بر همین اساس از مراجع و علما خواست که با ارائه نظر
فقهی خود درباره موضوعات جدید و پیچیده ،دستگاه قضا را یاری دهند .رئیس قوه
قضاییهدربخشدیگریازسخنانشتصریحکرد:دستگاهقضاباهماهنگیوهمکاری
دولت و مجلس تالش میکند تا مشکالت عرصه اقتصادی برای کارآفرینان و تولید
کنندگان با کمک خودشان حل شود .حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با
ناینکهعدهایبهخاطرشرایطبازارمتضررشدهوعدهاینمیتوانندسرمایهگذاری
بیا 
کنند ،خاطر نشان کرد که دستگاه قضا با مفسدانی که برای سقوط بازار برنامه ریزی می
کنند ،مانند کسانی که اقدا م به جنگ اقتصادی میکنند برخورد خواهد کرد .دیدار با
فضالوعلمایجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمازدیگربرنامههایرئیسدستگاهقضادر
این سفر بود .حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای روز دهم تیر ماه جاری از سوی
مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.
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رییسجمهوری:

جهش تولید در شرایط جنگ اقتصادی و کرونا ادامه یافت

دالیلوپیامدهایتاخیر
در مذاکرات وین
در حال حاضر شاهد یک فترت میان دور ششم
مذاکرات و آغاز دور هفتم مذاکرات هستیم که البته این
موضوعحداقلدرشرایطفعلینگرانکنندهنیست.بهنظرمیرسدعلیرغمفاصله
ایجاد شده در برگزاری مذاکرات ،طرفین با یکدیگر در ارتباط کامل هستند و در حال
فراهم کردن شرایط برای دور بعدی مذاکرات می باشند.
با وجود اینکه تاریخ جدیدی برای تمدید توافق میان ایران و آژانس اعالم نگردید،
طرفین در وضعیت فعلی ترجیح دادهاند در یک فضای سکوت و آرام ،شرایط جدید
به وجود آمده را مدیریت نمایند.
 :رصد وضعیت فعلی مذاکرات نشان می دهد که امکان حصول توافق در مذاکرات
وین تا پیش از  12مرداد کاهش یافته است ،اگر چه این موضوع بدان معنا نیست که
احتمالدستیافتنبهتوافقبطورکلیازمیانرفتهباشد.بلکههمچنانامیدزیادی
در خصوص حصول توافق میان طرف ها وجود دارد .ضمن اینکه اگر توافقی هم تا
قبل از انتقال دولت بوجود نیاید ،امکان برگزاری دور جدیدی از مذاکرات وجود دارد.
همزمان با موضوع انتقال قدرت که بطور کلی از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم
در حال انجام است ،هم اکنون کادر جدید وزارت خارجه نیز به نمایندگی از رئیس
جمهور منتخب در حال بررسی و تبادل اطالعات با کادر فعلی برای تحویل گرفتن
ماحصل اقدامات انجام شده است و همین موضوع امری زمان بر محسوب می شود.
البته موضوع انتقال قدرت در همه ی نظام های سیاسی امری حساس و زمان بر
است و به نظر می رسد طرف دیگر مذاکرات نیز اهمیت این موضوع را درک کرده
است .یکی دیگر از دالیل تاخیر در آغاز دور جدید مذاکرات ،ذهنیت سایر طرف ها
و به ویژه طرف های غربی از موضوع انتقال قدرت در ایران و پیامدهای آن است.
چون این کشورها این ذهنیت را دارند که ممکن است اراده و روش دولت سیزدهم
برای انجام و اجرای توافق با اراده و روش دولت فعلی متفاوت باشد و از این رو تمایل
دارند که توافق نهایی را با دولت جدید به سرانجام برسانند .در واقع آنها این نگرانی
را دارند که ممکن است دولت سیزدهم برخی از تعهدات و یا توافقات حاصل شده را
نپذیرد و از این رو ترجیح می دهند که احیای برجام در نهایت در دولت جدید مورد
توافق قرار گیرد .اگر چه این نگرانی قابل درک است ،چون به هر حال انتقال در نظام
های سیاسی ،بدون شک تغییراتی را سبب می شود ،ولی روشن است که دولت
جمهوری اسالمی ایران علی رغم تغییر دولت ها به تعهدات بین المللی خود پایبند
خواهد بود .برخالف آنچه در خصوص آمریکا شاهد بودیم و با خروج ترامپ از برجام
به وقوع پیوست .با توجه به مواضعی که تاکنون رئیس جمهور منتخب داشته است،
ایشان نیز بر ضرورت حتمی برداشته شدن تحریم ها ،احیای برجام و انجام تعهدات
ایران در صورت پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود تاکید کرده اند و لذا از نظر این
کلیات ،تفاوت اساسی میان دیدگاه های دو دولت وجود ندارد .اگر چه ممکن است
در روش ها و برخی جزئیات تفاوت هایی وجود داشته باشد.
ضمن اینکه انجام شش دوره مذاکره که تا پیش از این صورت گرفته است ،باعث
شده دیدگاههای طرفین تا حد بسیار زیادی به یکدیگر نزدیک شود و با توجه به وزن
باالی تفاهمات ایجاد شده ،مسیر پیش رو از دشواری کمتری برخوردار است.
البته در خصوص تحریم های با برچسب غیرهسته ای که در دوره ترامپ اعمال
گردید ،تاکنون آمریکا انعطاف زیادی از خود نشان نداده است که این امر ناشی از
فشارهای داخلی در خود آمریکا نیز هست .چون جمهوری خواهانی نظیر ترامپ،
حتی تا این مقدار که مذاکرات پیش رفته نیز دولت بایدن را متهم می کنند که در
مقابل ایران بطور کامل تسلیم شده است.
علی رغم تمامی این فراز و نشیب ها ،انتظار برای حصول توافق ،یک انتظار معقول
است ،چون این امر هم به نفع ایران و هم به نفع کل جامعه بین المللی است .با این
وجود طرفین باید اهمیت فاکتور زمانی را نیز در نظر بگیرند ،چون در نهایت گذشت
زمان نیز به نفع هیچ یک از طرف ها نمی باشد.
کارشناس مسائل بین الملل
رضاذبیحی*

رییس جمهوری گفت :افتخار میکنیم که در شرایط بسیار سخت تحریم ،جنگ
اقتصادی و کرونا مسیر جهش و حمایت از تولید و مانع زدایی ادامه یافت.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز پنج شنبه در هشتاد و یکمین
پویش «تدبیر و امید برای جهش تولید» و در آیین بهره برداری از طرح های ملی
که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،افزود :بسیار خوشحالیم که در هفتههای
پایانی خدمت دولت یازدهم و دوازدهم به مردم خوب ایران ،همچنان هر هفته و در
هر هفته گاهی دو یا سه روز شاهد افتتاح های بسیار بزرگ در سراسر کشور هستیم.
وی افزود :امروز شاهد هشتاد و یکمین روز افتتاح بزرگ از آغاز سال  ۹۹تاکنون
بودیم و افتخار میکنیم که در شرایط بسیار سخت تحریم و جنگ اقتصادی و کرونا
خداوند توفیق داد تا ما مسیر جهش و حمایت از تولید و مانع زدایی از آن را را ادامه
دهیم .مردم امروز شاهد هستند که میلیاردها پروژه در یک روز در زمینه ورزشی و
بنادر به افتتاح می رسد که برای ما بسیار حائز اهمیت است.
رییس جمهوری با یادآوری اینکه یکی از افتخارات این دولت از آغاز تقویت حمل
و نقل در کشور بوده است؛ تصریح کرد :حمل و نقل یکی از مسایل مهم و اساسی
و به عنوان یکی از ارکان پیشرفت کشور و زندگی مردم برای جابجایی مسافر و بار در
حوزه داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت است.
رییس دولت تدبیر و امید تاکید کرد :در زمینه حمل و نقل هم در زمینه جادهای
و هم ریلی ،هوایی ،دریایی و بندری و به ویژه ترانزیت کارهای بسیار عظیم و بزرگی
انجام شده است.
توجه به روستاییان در این دولت با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست
روحانی خاطرنشان کرد :در دولت تدبیر و امید بزرگراه های کشور از  ۱۲هزار
کیلومتر به ۲۰هزار کیلومتر افزایش یافت ۶،هزار کیلومتر بزرگراه نیز در دست اجرا
است که با تکمیل آن بزرگراه های کشور تقریبا  ۲برابر می شود .این اقدامات انجام
شده در حوزه مهم و زیر ساختی ،ریل گذاری برای دولت آینده است.
وی به افتتاح پروژه های بندری در بندر شهید رجایی استان هرمزگان و استفاده
از تجهیزات جدید الیروبی در بنادر کشور اشاره کرد و یادآور شد :اینکه از لحاظ

الیروبی امروز قادر هستید با استفاد از تجهیزات جدید عمق الزم را برای اسکله ها
بوجودآوریدتاکشتیهابهراحتیبرایتخلیهوبارگیریپهلوبگیرند،بسیارارزشمند
است.
رییس جمهوری به اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید برای توسعه بنادر
کشور اشاره کرد و گفت :آبادانی سواحل مکران از جمله اقدامات مهم و از افتخارات
این دولت است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :در زمینه ورزش در این دولت
اقدامات و حرکتهای بسیار خوبی انجام شده است ،افزایش  ۱۲برابری خانههای
ورزش روستایی به معنای عدالت ورزشی و توجه دولت به روستاها است.
وی ادامه داد :توجه به روستاییان در این دولت با هیچ دوره ای قابل مقایسه
نیست ،احداث ۱۴۲خانه جوان در کشورنشان دهنده اهمیت این دولتبه جوانان
است.

مجازاتهای جایگزین حبس در اولویت کار قضات باشد

رئیس قوه قضاییه گفت :قضات تا آنجا که مقدور
است از صدور حکم حبس جلوگیری و از مجازاتهای
جایگزینحبساستفادهکنند.
حجت االسالم والمسلمین محسنیاژهای صبح
روزپنجشنبه در نشست خبری با قضات و کارکنان
دادگستری ایالم گفت :تا آنجا که مقدور است از صدور
حکم حبس جلوگیری و از مجازاتهای جایگزین
حبساستفادهکنیم.
وی افزود :دادستانیهای سراسر کشور بایستی
نظارت را به صورت مستمر مورد توجه قرار دهند تا آرا
صادر شده در پروندههای اجرای احکام به طور دقیق
عملیاتیشوند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کشور ایران دارای
سرمایههای خدادادی زیادی است گفت :برای حل
مشکالت مردم بایستی برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان
مدت و بلندمدت را مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه کارکنان قضایی با مشکالت اداری از
منظر میزان دریافتی و تجهیزاتی مواجه هستند گفت:

اینکه اگر ،ولی یا اولیای دم در مرحله اول راضی به
صرف نظر از قصاص نشدند ،نباید ناامید شوند و باز هم
باید اقدام کنند ،تصریح کرد :در خصوص محکومان به
قصاصی که چهار ،پنج یا ده سال در زندان هستند ،اما
اولیای دم نه حکم را اجرا میکنند و نه رضایت میدهند
چنانچهاولیایدمعذرموجهیندارند،ماده ۴۲۹قانون
مجازات اسالمی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ
تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم
بهقصاصفراهماست؛البتهتشخیصتضمینمناسب
با قاضی است.
لزومرسیدگیویژهمسئوالنقضایی
به پرونده های محرومان
رئیس قوه قضاییه درادامه بر لزوم رسیدگی ویژه
مسئوالن قضایی به پرونده های محرومان تاکید کرد.
اژه ای ظهار کرد :رسید سریع و بادقت به پروندههای
مردم به ویژه اقشاری که محرومتر از سایرین هستند و
پولوکیلوکارشناسیندارند،بایددراولویتکارقضات
وکارکنانقضاییباشد.

حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری:

درگذشت حمیدرضا صدر در۶۵سالگی؛

سوت پایان برای مرد فوتبال و سینما و ادبیات

حمیدرضا صدر که روزجمعه  25تیرماه  1400از دنیا رفت مفسر شناختهشده
فوتبال بود که البته کتاب مینوشت ،ترجمه میکرد و نقدهایش در حوزه سینما نیز
مورد توجه بود.
حمیدرضا صدر ،نویسنده ،منتقد سینما و مفسر ورزشی پس از یک دوره مبارزه با
بیماری سرطان در روز جمعه ( ۲۵تیرماه) و در سن۶۵سالگی درگذشت .او متولد۳۰
فروردینماه ۱۳۳۵در شهر مشهد بود.
صدردانشآموختهرشتهبرنامهریزیشهریدردانشگاهتهرانولیدزانگلستانبود.
او در کنار فعالیتهایی که به آنها شناخته میشود تجربه شاعری و عکاسی را هم در
فعالیتهایش دارد .درآمدی بر تاریخ سیاسی سینمای ایران ،پیراهنهای همیشه،
نیمکت داغ (از حشمت مهاجرانی تا الکس فرگوسن و ژوزه مورینیو) ،روزی روزگاری
فوتبال ( فوتبال و جامعهشناسی) ،پسری روی سکوها (وقایعنگاری چهاردههای
فوتبال ایران) ،تو در قاهره خواهی مرد (رمان تاریخی درباره محمدرضا پهلوی) ،یه
چیزی بگو (نوشته الوری هالس اندرسن) و سیصدوبیستوپنج (رمان تاریخی درباره
حسنعلیمنصور)ازجملهکتابهایمنتشرشدهاوبهشمارمیروند.
صدر در برنامههای زنده فوتبالی زیادی در شبکه سوم سیما حضور داشت .او
همچنین در برنامه آن سوی نیمکت در شبکه ورزش به عنوان کارشناس شرکت
میکرد .این کارشناس ورزشی در تفسیرهایش ویژگیها و لحن خاص خود را داشت
و از اطالعات تاریخیاش بهره میبرد .اولین یادداشت سینمایی که از صدر به چاپ
رسید ،نقدی بود بر یکی از فیلمهای جان فورد که آغاز همکاری او با مجله فیلم را
رقم زد .او همچنین درباره تجربهاش در مجله هفت گفته بود :هفت مجلهای بود که
قصد مردمی شدن نداشت و برای اقلیت مینوشت ،روی جلدش را نمیفروخت و
مصاحبههایشانتخابشدهبودند.درسالهایهمکاریامبا«هفت»،یکمصاحبه
با سهراب شهید ثالث ،فیلمساز فقید ایرانی در شیکاگو و همچنین یک مصاحبه با
فرخ غفاری ،سینماگر ایرانی در پاریس داشتم .تعطیلی ناجوانمردانه مجله «هفت»
آنقدر برایم تلخ بود که دیگر در مورد سینما ننوشتم و در هیچ مجله و برنامه سینمایی
به فعالیت مداوم نپرداختم .او در عین حال میگفت «نقد فیلم در دنیا تمام شده
است و مخاطبان خودشان صاحبنظرند ،چرا که نسل جدید این امکانات را دارند که
فیلمی را بارها ببینند و در موردش صحبت کنند».
صدر همچنین درباره ترجمه کتاب "( "Speakیه چیزی بگو) گفته بود :در دورهای
که برای درمان همسرم که به سرطان مبتال شده بود به امریکا رفته بودیم این کتاب
را در کتابخانه یکی از اقوام همسرم که روانشناس اجتماعی است پیدا کردمSpeak .
موشکافانهبهنقدجامعهامریکاییمیپردازد.
او معتقد بود کتابهایی را ترجمه کرده که دوستشان داشته و خودش را در حوزه
ترجمه و دیگر حوزههایی که واردشان شده بود ،آماتور میدانست.
حمیدرضاصدرهمچنیندربارهاینکهچگونهاقتصاد،شهرسازی،سینماوفوتبال
را در کنار هم ادامه داده گفته بود :شاید در ظاهر متفاوت باشند اما اگر تاریخ را پایه و
اساس قرار دهیم ،همه به هم متصلاند.

مشکل کشور در زمینه نوع اجرای دموکراسی است
حجت االسالم و المسلمین علی اکبر ناطق نوری گفت :من معتقدم مشکل کشور
در زمینه نوع اجرای دموکراسی است .یک موقعی سالی یک انتخابات بود و بعدا ادغام
شد و دو سال یک بار انتخابات برگزار می شود .این مراجعه به آراء مردم و دموکراسی
است .اما من قائل هستم که دموکراسی ابزار دارد .ما دموکراسی را به کشورمان آورده
ایم ولی ابزارش را نداریم؛ ابزارش حزب است ما  250حزب رسمی ثبت نام کرده در
وزارتکشورداشتیم.مقاممعظمرهبرییکموقعیفرمودهبودنداینهاحزبنیستند
و قبیله هستند ..مشکل بعدی ما این است که قاعده بازی را هم بلد نیستیم.
وی در گفت وگویی اظهارداشت دموکراسی حزب می خواهد .چون مردم در همه
چیز کارشناس نیستند .مثال یک کسی کاسب ،بقال ،عطار ،صنعتگر ،تاجر ،دانشجو
یا استاد است .اینها متخصص سیاسی نیستند که به چه کسی رأی بدهند و به چه
«کارشناس» م َراجعه می کنند .اتفاقا از دیدگاه من
کسی رأی ندهند .در کل دنیا به
َ ْ َُ ْ َ ّ
الذ ْکر إ ْن ُک ْن ُت ْم َل َت ْع َل ُم َ
ون» یعنی
قرآن هم این را مطرح می کند و می گوید «فاسألوا أهل ِ ِ ِ
اگر نمی دانید از اهلش سؤال کنید.
ناطق نوری افزود :مثال در انگلیس حزب های کارگر و محافظه کار هست و یا در
آمریکادموکراتهاوجمهوریخواهانهستند.اینهاحزبهایاثرگذارهستند.حزب
کاندیدا معرفی می کند .بدنه حزب از کارشناسان شورای مرکزی و رأس حزب استفاده
می کنند و آنها هستند که می فهمند چه کسی خبره است و چه کسی را باید انتخاب
کند و بقیه هم به او تأسی می کنند .ولی ما چنین حزبی به این معنا نداریم .ما بعد از

انقالب یک حزب به معنای واقعی کلمه داشتیم و آن هم حزب «جمهوری اسالمی»
بود که آن هم جمع شد و دیگر حزبی به این معنا در کشور نداریم که اثرگذار باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :مشکل بعدی ما این است که
قاعده بازی را هم بلد نیستیم .دنیا هم ابزار دموکراسی را دارد و هم قاعده اش را بلد
است .یعنی اگر حزب جمهوری خواه یا دموکرات در آمریکا برنده شد ،قاعده بازی این
است که رئیس جمهور از حزبی است که اکثریت را آورده و وزرا و معاونین و مشاورین
رئیس جمهوری از همین حزب هستند .اما دیگر به پایین تر از وزیر و معاون و مشاور
رئیس جمهوری دست نمی زنند و از آنجا پایین تر به «کارشناس» مراجعه می کنند
و فرقی ندارد که این کارشناس چپ یا راست باشد .یا فرهنگ حاکم است و یا قانون
دارند.
وی خاطرنشان کرد :ایتالیا عضو هفت کشور صنعتی دنیا و عضو فعال اتحادیه
اروپا است .میانگین سد دولت در آنجا خیلی کم است اما سیستم به هم نمی خورد.
چون هم قاعده بازی را بلد هستند و هم ابزارش را دارند؛ ما نه ابزار دموکراسی را داریم
که احزاب قوی است و نه قاعده بازی را بلد هستیم .اصالح طلب روی کار می آید و
تمام اصولگرایان در هر جایی که هستند تا مسئولین روستاها را هم عوض می کند و
اصولگرا سر کار می آید و تمام کارشناسان اصالح طلب را عوض می کند .بنابر این بعد
از 42سال ما نمی توانیم مثل آنها شویم .باید از بدنه کارشناس استفاده کنیم و نگوییم
این چپ و این راست است.

محسنپاکآئین:

هیچ کشوری امارت اسالمی مدنظر طالبان را نخواهد پذیرفت
رئیس پیشین ستاد افغانستان در وزارت امورخارجه
گفت :اقدام تهران در میزبانی نشست بیناالفغانی،
اقدامی مثبت و در جهت راهبرد جمهوری اسالمی
است که به نوعی عمل شود تا گروهای مختلف
افغانستانی از مسیر مذاکره به صلح برسند چرا که
افغانستان راه حل نظامی ندارد و حتی اگر طالبان
کابل را هم تصرف کنند باز برای اینکه بتوانند ثبات
را دائر کنند ناتوان هستند و البته کشورهای دیگر
هم این امارت اسالمی مدنظر طالبان را نخواهند
پذیرفت .محسن پاکآئین در گفتوگو با ایلنا ،در
ارزیابی تشکیل نشست بیناالفغانی در تهران با
حضور هیاتی از طالبان و همچنین نمایندگان دولت
کابل در پاسخ به سوالی در خصوص نقش تهران در
ایجاد صلح و ثبات پایدار در همسایه شرقی گفت:
جمهوری اسالمی ایران همیشه اعتقاد داشته که
مساله افغانستان راه حل نظامی ندارد و بهترین اقدام
شکلگیری گفتوگوهای بیناالفغانی میان تمامی
گروهها و دولت است به این معنا که هم طالبان و
هم گروههای غیر پشتون با دولت بصورت جداگانه
مذاکره کنند و در نهایت هم همه گروه ها بتوانند با هم
به توافق برسند و از دل این گفتوگوها یک راه حل
صلحآمیزبرایحلمسالهافغانستانبهدستبیاید.
وی افزود :آمریکا که بهانه مبارزه با طالبان به
افغانستان لشگرکشی کرده بود ،بعد از دو دهه تحمل
ناکامی و صرف هزینههای زیاد از این کشور فرار کرد
و این فرصت را برای طالبان ایجاد کرد که بتوانند با
توجه به این که دارای قدرت نظامی خوبی هستند و
دولت حاکم در کابل هم ضعیف و ارتش هم علیرغم
اینکه ناتو و آمریکا قول داده بودند آن را مقاوم کنند،
به این وعده عمل نکردند و ارتش با ضعف گسترده

و عدم دریافت حقوق مواجه شد؛ ولسوالیهای
گوناگون را یکی پس از دیگری تصرف کند .وی ادامه
داد :البته یک بخش واقعیت این است که علیرغم
تبلیغی که صورت میگیرد مبنی بر اینکه طالبان با
جنگ این ولسوالیها را تسخیر کرده درست نیست
و در برخی شهرها توافقاتی میان دو طرف صورت
گرفت یا پولی دریافت شد و بسیاری از شهرها بدون
جنگ ،به تصرف طالبان درآمد .لذا این حرکت
طالبان در افغانستان و نتیجه آن که میتوانست ایجاد
ناامنی در مرزهای ما یا فشاری بر شیعیان باشد باعث
شد تا ایران هم به دعوت دولت افغانستان میزبان
طالبان و گروه جمهوریت شامل اقوام تاجیک  ،ازبک
و شیعیان باشد .رئیس پیشین ستاد افغانستان در
وزارت امورخارجه گفت :اقدام تهران در میزبانی
نشست بیناالفغانی ،اقدامی مثبت و در جهت
راهبرد جمهوری اسالمی است که به نوعی عمل
شود تا گروهای مختلف افغانستانی از مسیر مذاکره
به صلح برسند چرا که افغانستان راه حل نظامی ندارد
و حتی اگر طالبان کابل را هم تصرف کنند باز برای
اینکه بتوانند ثبات را دائر کنند ناتوان هستند و البته
کشورهایدیگرهماینامارتاسالمیمدنظرطالبان
را نخواهند پذیرفت .وی ادامه داد :طالبان این تجربه
را دارد که یک بار پیش از این در ارگ کابل مستقر شده
و حتی  ۹۵درصد خاک کشور را هم تصرف کند اما
تنها سه کشور امارات ،عربستان و پاکستان این امارت
را به رسمیت شناختند و دنیا استقبال نکرد لذا االن
که طالبان تغییر رویه داده و تمایل دارد که از مسیر
مذاکره نیز اهداف خود را دنبال کرده و با گروههای
مختلف و حتی دولت گفتوگو کند به این دلیل است
که این بار به دنبال مشروعیت سیاسی میگردد.

شوراینگهبانبهدالیلامنیتینمیتواند
علل رد صالحیت را منتشر کند

معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان گفت :شورای نگهبان در بررسی
صالحیت کاندیداها به قانون عمل می کند؛ اما در مواردی به دالیل امنیتی و
اطالعاتی نمیتوان علت رد صالحیت را منتشر کرد و همین امر باعث شده در
برخی موارد فرد سوء استفاده کرده و اعالم کند که شورا دلیل رد صالحیت را اعالم
نمی کند .ابوالفضل درویشوند درباره اعالم دالیل رد صالحیت کاندیداها اظهار
کرد :شورای نگهبان قانون را انجام داده؛ اما در مواردی به دلیل اهمیت امنیتی و
اطالعاتی نمیتوان دالیل را عمومی منتشر کرد؛ حتی مصادیقی نیز وجود دارد که
دالیل رد صالحیت به فرد اعالم شده اما فرد اعالم میکند که شورا این موضوع را به
من اعالم نکرده و میداند که امکان اعالم آن بصورت عمومی وجود ندارد .معاون
پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان عنوان کرد :راهکار این موضوع اصالح قانون
است که در مجلس قبلی پیگیر آن بودیم؛ اما وقتی مصوبه به یک مرحله رسید
نمایندگان تصویب مصوبه را به استانی شدن منوط کردند و به همین راحتی مصوبه
تصویب نشد؛ این درحالی است که سه سال ایرادات قانون بررسی شده بود و در
نهایت با یک اراده جلوی این مصوبه گرفته شد .وی ابراز کرد :در یک دهه اخیر در
پژوهشکده شورای نگهبان سعی شده زبان حقوقی شورا به زبان عمومی تبدیل شود
که در بخش قوانین و مقررات موفقیت آمیز بوده؛ اما در بخش انتخابات به دلیلی
سیاسی بودن این موفقیت به دست نیامده و به دست نمیآید ،چرا که راهکار آن چیز
دیگری است .این مقام مسئول بیان کرد :در برخی کشورها سیستم نظارتی برای
نمایندگان وجود دارد که اگر فرد رفتار نامتعارف داشت با او برخورد شود؛ اما چون در
قانون اساسی کشور این موضوع وجود ندارد در مواردی با مشکل مواجه میشویم.
وی اظهار کرد :شاهد این هستیم حل مشکالتی که در جامعه مشاهده میشود را
بهشوراینگهبانارجاعمیدهیم؛درموضوعشوراونمایندگانوقتیتخلفیصورت
میگیرد باید ساز و کاری در نظر بگیریم.
عضوهیئترئیسهکمیسیونصنایعومعادنمجلس:

رئیسقوهقضاییه:

قضاوت امری مهم و سنگین است بنابراین با تحمل
مشکالت بایستی تالش کنیم که مردم از خدمات
بیشتری برخوردار شوند و رسیدگی سریعتر به پروندهها
جزاولویتهابدانیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه مدیران بایستی
برای رفع مشکالت مردم تالش کنند گفت :مردم با
مشکالت عدیدی از جمله معیشتی ،اشتغال ،مسائل
فرهنگی ،اجتماعی و قضایی روبرو هستند و بایستی
همه اینها را مدنظر قرار داد و مشکالت را مرتفع
ساخت.
از ظرفیت مردم برای گذشت
اولیای دم استفاده کنید
رئیس قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت
مردم ،صاحبان نفوذ و صاحبان کالم برای گذشت
اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت :قصاص
هر یک نفر در جامعه ،مشکالت بسیاری را برای آینده
فرزندان و خانواده او به وجود میآورد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با بیان

معاونپژوهشیپژوهشکدهشوراینگهبان:

تهرانهیچگاهدنبالتطهیرطالباننبودهاست
پاک ئین گفت :این اقدامی که در ایران صورت
پذیرفت اهداف متعددی را دنبال می کرد که یکی از
این اهداف این بود که از مسیر مذاکرات صلح ،شاهد
استقرار آتش بس باشیم و همچنین ما باید مراقبت
کنیم که مرزهای ایران امن باشد و هزاره و شیعیان
با مشکل مواجه نشوند .همچنین باید تدابیری
اتخاذ شود که روابط اقتصادی ما دچار اخالل نشود
و در نتیجه راهبرد ما این بود که طالبان و گروههای
افغانستانیبامیانجیگریایرانبتوانندبادولتکابل
مذاکره کنند که در انتها هم بیانیه خوبی منتشر شد
که البته میزان پایبندی گروهها به این بیانیه جای
بحث دارد اما به عنوان اقدامی مقدماتی مثبت تلقی
میشود و نشست تهران ،نشست موفقی بود.
وی افزود :باید به این نکته توجه شود که اقدام تهران
نه تنها اقدامی انفعالی نبود بلکه ابتکار بود و ایران
اولینکشوریبودکهپسازخروجآمریکاازافغانستان
میزبانی دولت و گروههای مختلف افغانستانی را برای
مذاکره به عهده گرفت و خیلی انتظار داشتند این
اقدام از سوی قطر صورت بگیرد و این مساله نشانه
اعتماد دولت کابل و گروههای سیاسی به جمهوری
اسالمی ایران است و همچنین نشان داد هم دولت
و هم سایر گروها امیدشان را به مذاکره با آمریکا از
دستدادهاند .ایندیپلماتپیشینکشورمانگفت:
علیرغم تبلیغاتی که صورت میگیرد ،ایران هیچگاه
به دنبال تطهیر طالبان نبود و حمایت از تروریسم
نبوده است و ما با بخش سیاسی این گروه وارد مذاکره
شدهایم چرا که این گروه بخشهای مختلفی دارد و
به طالبان هم گفتهایم تنها کسی که میتواند آنها را
تطهیرکندخودشانهستند.

تحقیقوتفحصهایمجلس
هیچ نتیجهای ندارد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیحاتی از بی نتیجه
بودن تحقیق و تفحص ها در مجلس انتقاد کرد .مصطفی رضاحسینی قطب
آبادی درباره تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد گفت :معتقدم که تحقیق و
تفحصها کال بی نتیجه است و هنوز به یاد نداریم که تحقیق و تفحص ها به نتیجه و
عایدی برای کشور و مردم رسیده باشند .نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای
اسالمیاظهارکرد:تحقیقوتفحصهایانجاممیشود،بهمجلسمیآید،مشمول
زمان میشود و در اکثر مواقع از یک مجلس به مجلس دیگر هم منتقل میشود اما
در نهایت هم نتیجهای ندارد .وی درباره راهکار به نتیجه رسیدن این مسئله گفت:
تحقیق و تفحص به نظارت مجلس پس از تحقیق و تفحص ،پیگیری دستگاه قضا،
در دستور کار قرار گرفتن این تحقیق و تفحصها و به مجریانی که باید آن را اجرا
کنند ،بر میگردد .این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد :تحقیق
و تفحص از سازمان ملی استاندارد که در دست کمیسیون صنایع مجلس است مثل
بسیاری از تحقیق و تفحصهای دیگر به دلیل اینکه در کشورمان تغییر مدیریتها
بسیار زیاد است ،با تغییر مدیریت به دست فراموشی سپرده میشود ،به نتیجهای
نخواهد رسید .نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :با این
رویه و حجم باالی تحقیق و تفحصها موافق نیستم ،ولی تنها ابزاری که ما نمایندگان
مجلس برای کشیدن ترمز خیلی از تخلفات ،احیای مطالبات مردمی و نظارت بر
اجرای قانون داریم .تحقیق و تفحص ،سوال و استیضاح است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبرداد:

ثبتحدود ۵۳میلیونهکتارازاراضیملی
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت :تاکنون حدود ۵۳میلیون هکتار از
اراضی ملی ثبت شده است که تا پایان سال  ۹۰درصد اراضی ملی و دولتی تثبیت
میشود .ذبیح اله خدائیان در پاسخ به سوالی درباره میزان رفع تصرف اراضی ملی
در دوران تحول قوه قضاییه ،افزود :در سند تحول قضایی اولویت اصلی ثبیت اراضی
ملی و دولتی است و ما نیز تاکنون بر اساس سند پیش رفتیم که در حال حاضر بخش
اعظمی از منابع طبیعی ما تثبیت و برای آنها سند مالکیت صادر شده است .وی
گفت :در دوران تحول دستگاه قضا برای حدود  ۵۳میلیون هکتار از اراضی سند
مالکیت صادر کردیم و حدود  ۶۴میلیون هکتار نیز در سال گذشته ثبیت سند شده
است .خدائیان ادامه داد :بخش اعظم این صدور اسناد و تثبیت اراضی مربوط به
منابع طبیعی است و امیدواریم امسال بیش از  ۹۰درصد اراضی ملی و دولتی را
تثبیت کنیم .وی افزود :بر اساس سند تحول قضایی ،تکالیفی برای سازمان ثبت
اسناد طی سه مقطع کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت طراحی شده که در حال
حاضربسیاریازبرنامههایکوتاهمدتبهپایانرسیده،بیشاز ۶۰درصدبرنامههای
میان مدت هم به نتیجه رسیده و حتی برخی از آنها عملیاتی شده است .رئیس
سازمان ثبت اسنادو امالک کشور تاکید کرد :ما با تمام ظرفیتها سعی میکنیم این
سند را در سازمان به اجرا بگذاریم به خصوص درباره طرح کاداستر و مشخص شدن
حدود اراضی ملی ،برنامهها را با جدیت دنبال میکنیم .خدائیان در پاسخ به این
سوال که نگاه دستگاه قضا در دوره ریاست جدید به اجرای سند تحول قضایی به چه
شکل خواهد بود ،گفت :سند تحول قضایی یک سند شخص محور نیست و طبیعتا
سندی است که بر اساس وضعیت موجود و شناسایی نیازهایی که در دستگاه قضا
وجود دارد ،تدوین شده و دستور کار این دوره هم خواهد بود.
رئیسسازمانبهزیستیکشورخبرداد:

پرداخت وام ۱۰۰میلیونی به زنان
آسیبدیدهاجتماعی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه برای زنان آسیبدیده اجتماعی که راه
نوین را انتخاب کنند و تغییر مسیر دهند ،میتوانند از مشوقهای ایجاد اشتغال ،بعد
از حرفهآموزی ،استفاده کنند ،گفت :مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان وام اشتغال که برای
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی از محل بند ب تبصره ۱۶اختصاص پیدا
میکند ،به صورت قرضالحسنه برای ایجاد اشتغال پایدار زنان اسیب دیده میتواند
در نظر گرفته شود .وحید قبادیدانا در بازدید از مرکز خدمات روزانه زنان و دختران
آسیبدیده اجتماعی راه نوین گفت :برای زنان آسیبدیده اجتماعی که راه نوین را
انتخاب کنند و تغییر مسیر دهند (راه نوین ،راه بازگشت به جامعه و خانواده است)،
میتوانند از مشوقهای ایجاد اشتغال ،بعد از حرفهآموزی که در چنین مراکزی
دارند ،استفاده کنند .وی ادامه داد :مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان وام اشتغالی که برای
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی از محل بند ب تبصره ۱۶اختصاص پیدا
میکند ،به صورت قرضالحسنه برای ایجاد اشتغال پایدار برای این زنان میتواند در
نظر گرفته شود .رییس سازمان بهزیستی کشور افزود :امید است این امر وسیلهای
باشد و کمک کند تا زنان آسیبدیده اجتماعی بتوانند راه جدیدی را برای زندگی در
درون خانواده و در بستر جامعه تجربه کنند.
فرماندهکمیتهجستجویمفقودانستادکلنیروهایمسلحخبرداد:

ورود پیکر مطهر ۴۳شهید تفحص
شده به میهن اسالمی

فرمانده کمیته جستجوی مفقودانستادکلنیروهای مسلح ازورود پیکرهای مطهر
 ۴۳شهید دوران دفاع مقدس به میهن اسالمی خبر داد .سردار باقرزاده روز پنجشنبه با
بیاناینکهاینشهداازمناطقعملیاتیفکه،شرقدجله،مجنونوشلمچهطیدوماه
اخیر تفحص شده اند ،گفت :پیکرهای شهدای تفحص شده مربوط به عملیاتهای
والفجر مقدماتی ،بدر ،خیبر و تک (حمله) دشمن بعثی در سال ۶۷است.
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مراقبت از سالمت گوشها در محیط کار؛

صاحبان این مشاغل در معرض مشکالت شنوایی هستند

صاحبان برخی مشاغل بیشتر در معرض آسیب و از دست دادن شنوایی قرار
دارند چون بیوقفه در معرض سر و صدای زیاد و شدید هستند .خبر خوب
اینکه با برخی اقدامات میتوان آسیبها را کاهش داد .در این مطلب  5شغل
که بیشترین آسیب را به سالمت گوشها و حس شنوایی وارد میکنند ،معرفی
میکنیم.شنوایییکیازمهمترینوحیاتیترینحواسموجوداتزندهاست.به
طوری که تمام موجودات زنده برای ادامه حیات و رشد و پیشرفت به این حس نیاز
دارند .بنابراین الزم است که از حس شنوایی مراقبت ویژهای شود؛ اما واقعیت این
است که صاحبان برخی مشاغل بیشتر در معرض آسیب و از دست دادن شنوایی
قرار دارند چون بیوقفه در معرض سر و صدای زیاد و شدید هستند.
خبر خوب اینکه با برخی اقدامات میتوان آسیبها را کاهش داد .در این
مطلب  5شغل که بیشترین آسیب را به سالمت گوشها و حس شنوایی وارد
میکنند،معرفیمیکنیم.
از دست دادن قدرت شنوایی
از دست دادن حس شنوایی نتیجه پیری و قرار داشتن در معرض سر و صدای
شدید بروز میکند .شدت آسیب نیز به شدت و بلندی سر و صدا بستگی دارد .در
حالت کلی ،هر مکالمه عادی حدود 60دسیبل صدا تولید میکند .انستیتوی
ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا ( )NIOSHمیزان صدای سالم برای گوش
انسان را  85دسیبل تعیین کرده است .افرادی که در محیط کارشان در معرض
صدای ممتد و باالی  85دسیبل قرار دارند در معرض از دست دادن شنوایی
خواهندبود.
مشکالتشنواییدرانتظارصاحباناینمشاغل
اکثر افراد زندگی روزمره خود را با سر و صدای مالیم تا متوسط وفق میدهند.

محققانپیبردند؛

ارتباط مصرف غالت کامل با اندازه
فشارخون و دور کمر

نتایج مطالعات نشان داد بزرگساالن ،میانسال و افراد مسن که روزانه حداقل سه
وعده غالت کامل مصرف می کنند ،افزایش کمتری در اندازه کمر ،فشار خون و
سطح قند خون آنها مشاهده شد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی ،نتایج مطالعه محققان دانشگاه
تافتس نشان میدهد بزرگساالن میانسال تا مسنی که وعدههای بیشتری از
غالت کامل میخورند ،در مقایسه با افرادی که کمتر غالت در وعدههای غذایی
شأن دارند ،با افزایش سن ،با احتمال کمتر افزایش در اندازه دور کمر ،فشار خون
و قند خون مواجه هستند .هر سه این موارد با افزایش خطر بیماری قلبی در ارتباط
هستند .محققان در این مطالعه بهبررسی این موضوع پرداختند که چگونه مصرف
غالت کامل و تصفیه شده بر روی پنج عامل خطر بیماری قلبی تأثیر میگذارد:
اندازه دور کمر ،فشار خون ،قند خون ،تری گلیسیرید و کلسترول خوب.HDL
تیم تحقیقاتی تغییرات پنج فاکتور خطر را در فواصل چهار ساله در چهار دسته
گزارش مصرف غالت کامل ،از کمتر از نیم وعده در روز تا سه وعده یا بیشتر در
روز مقایسه کردند .طبق دستورالعملهای رژیم غذایی سال ،۲۰۲۵-۲۰۲۰مقدار
توصیه شده غالت کامل سه وعده یا بیشتر در روز است .به عنوان نمونه یک وعده،
یک تکه نان حاوی غالت کامل ،نصف فنجان غالت بلغور جو دوسر یا نصف فنجان
برنج قهوهای است.
نتایج برای هر بازه چهارساله به شرح زیر است:
اندازه دور کمر به طور متوسط بیش از  ۲.۵سانتیمتر در شرکت کنندگان با
مصرف کمتر غالت کامل افزایش یافت ،در مقابل حدود ۱.۲۷سانتیمتر در شرکت
کنندگان با مصرف بیشتر غالت افزایش داشت.
حتی پس از محاسبه تغییرات در اندازه دور کمر ،افزایش متوسط سطح قند
خون و فشار خون سیستولیک در افراد کم مصرف در مقایسه با شرکت کنندگان با
مصرف زیاد بیشتر بود .محققان همچنین پنج عامل خطر را در چهار گروه مصرف
غالت تصفیه شده مورد مطالعه قرار دادند ،که از کمتر از دو وعده در روز تا بیش
از چهار وعده در روز بود .نتایج نشان داد مصرف کمتر غالت تصفیه شده منجر
به میانگین افزایش کمتر در اندازه دور کمر و میانگین کاهش بیشتر سطح تری
گلیسیرید برای هر دوره چهار ساله شد« .نیکوال مک کیون» ،سرپرست تیم تحقیق
در این باره میگوید« :یافته های ما نشان میدهد که خوردن غذاهای غالت کامل
بعنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم عالوه بر اینکه به ما در کاهش یا حفظ وزن با
افزایش سن کمک میکند ،فواید سالمتی نیز دارد .در حقیقت ،این دادهها نشان
میدهد افرادی که غالت کامل بیشتری میخورند بهتر قادر به حفظ قند خون و
فشارخونبهمرورزمانهستند.مدیریتاینعواملخطرباافزایشسنمیتواندبه
محافظت دربرابربیماریهای قلبی کمک کند ».به گفته محققان ،دالیل مختلفی
وجود دارد که ممکن است غالت سبوس دار برای کمک به افراد در حفظ اندازه دور
کمر و کاهش افزایش در سایر عوامل خطر مؤثر باشد .وجود فیبر غذایی در غالت
کامل میتواند اثر سیرکنندگی داشته باشد ،و منیزیم ،پتاسیم و آنتی اکسیدانها
ممکن است در کاهش فشار خون نقش داشته باشند .فیبرهای محلول هم ممکن
است تأثیر مفیدی در افزایش قند خون بعد از غذا داشته باشند.

ً
فعالیتهای شغلی نیز معموال منبع اصلی صداهای شدید و ممتد محسوب
میشوند .در نتیجه کم نیست تعداد کارگران و افرادی که در محیطهای کاری
به تدریج با مشکالت شنوایی مواجه میشوند و حتی شنوایی خود را از دست
میدهند.
آهنگران
آهنگری یکی از مشاغلی است که بیشترین تأثیر را در کاهش تدریجی قدرت
شنوایی دارد .آهنگران در محیط کار خود با ابزار و فلزاتی سر و کار دارند که
ً
صداهایی با بیش از  100دسیبل تولید میکنند .این سر و صداها معموال برای
ً
آهنگرها عادی است و معموال آن را نادیده میگیرند .انستیتوی ملی ایمنی و
بهداشت شغلی آمریکا ( )NIOSHتأکید میکند که  86درصد آهنگرها به طور
دورهای در معرض ابزارها و دستگاههایی قرار دارند که آسیبرسان هستند.
بنابراین خطر از دست دادن حس شنوایی در بین آهنگرها باالست .به عقیده
متخصصان این افراد برای حفظ سالمت گوشهایشان باید در طول کار اقدامات
پیشگیرانهراجدیبگیرند.
خدمهپرواز
ً
یکی از مکانهایی که بیشترین میزان سر و صدا را دارد و شدت آن معموال به
بیش از  80دسیبل میرسد فرودگاهها و باندهای پرواز است .خدمه پرواز نیز در
حین برخاستن هواپیما در معرض صدایی با بیش از  130دسیبل قرار دارند.
تأثیر این سر و صدا روی مهمانداران نیز آسیبهای ساختاری در سطح پرده
صماخ و آسیبهای حسی حرکتی در حلزون گوش ایجاد میکند.
اهالیموسیقی
افت قدرت شنوایی و حتی ناشنوایی جزو خطرات رایج در بین موسیقیدانها

محسوب میشود .در واقع 30تا 50درصد آرتیستها به مشکالت شنوایی مبتال
میشوند .شدت و پیشرفت این مشکل نیز به نوع موسیقی ،نوع آالت موسیقی
و محیطی این ابزار در آن قرار دارند بستگی دارد .در حالت کلی ،میزان صدایی
که در کنسرتهای موسیقی و یا استودیوها و غیره پخش میشود بین  100تا
 115دسیبل است که بیش از  3ساعت نیز به طول میانجامد .باید بدانید که
ً
صرفا با  10تا  20دقیقه قرار گرفتن در معرض این سطح از سر و صدا ،خطر از
دست دادن شنوایی دائمی افزایش مییابد .این خطر در بین موسیقیدانانی که
ازوسایلمحافظتیگوشاستفادهنمیکنندبهمراتببیشتراست.
دامپرورها و کشاورزها
افرادی که در دامپروریها کار میکنند و یا در کار کشت و زراعت هستند نیز جزو
افرادی هستند که بیشتر در معرض کاهش حس شنوایی قرار دارند .وسایل و
ماشینآالتی که برای کشاورزی یا دامپروری استفاده میشود سر و صدای زیادی
تولید میکنند که بین 90تا 110دسیبل تخمین زده میشود و این میزان بیش
ازمحدودهقابلتحملفیزیولوژیکیانساناست.عالوهبرایناینافراددرمعرض
سر و صداهایی هستند که دامها و سایر حیوانات اهلی حاضر در زمینهای
زراعی یا دامپروریها ایجاد میکنند .نتایج پژوهشها نشان میدهند که گاوها
ممکن است در حین شیردوشی صدایی با شدت باالی 88دسیبل تولید کنند.
کارگرانساختمان
ابزاروماشینهایسنگینیکهدرحینساختوسازدرمحلاستفادهمیشوند
سر و صدای زیادی تولید میکنند که برای سالمت حس شنوایی افراد خطرناک
است .انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا ( )NIOSHاعالم کرده
است که 73درصد کارگران ساختمانی در معرض خطر کاهش شنوایی و از دست
دادن این حس قرار دارند .سر و صدای اصلی که در محیطهای ساختمانی وجود
دارد صدای تیرآهن و ماشینهای سنگین و ابزارهایی مانند دریلها و غیره است
که صدایی بین 115تا 120دسیبل تولید میکنند .متأسفانه اکثر ماشینآالت
و ابزارهای مورد استفاده ،قدیمی و مستعمل هستند و به همین دلیل نیز صدای
تولیدشدهشدیدتراست.
توصیههاییبرایپیشگیریازآسیبهایشنواییدرمحیطهایکاری
مهمترین اقدام برای پیشگیری از آسیبهای شنوایی در محیطهای کاری،
کاهش شدت سر و صدا و زمان قرار گرفتن در معرض این صداهاست .بنابراین
ً
توصیهمیشود کهحتما ازگوشگیریاهدفونهایمحافظگوشتاستفادهشود
کهسروصدایمحیطیراتامیزان 30دسیبلکاهشمیدهند.انستیتویملی
ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا ( )NIOSHنیز توصیههایی ارائه کرده است که
باعث کاهش سر و صدای محیطهای کاری میشود:
 .ابزار و تجهیزاتی استفاده کنید تا سر و صدای ایجاد شده در محیطهای کاری
را کاهش دهند.
 .ابزار و آالت مورد استفاده در محیطهای کاریتان را به طور مرتب تمیز ،تعمیر و
روغنکاری کنید تا صدای سایش و صداهای اضافی حذف شوند.
 .منبع سر و صدا را تا حد امکان در یک فضای بسته نگهدارید .به این ترتیب که
ماشینهاولوازمیکهسروصدایشدیدیایجادمیکنندرادرمحیطیجداگانه
نگهداری کنید و به نوعی صدا را ایزوله کنید.
 .روی پنجرهها و در و دیوار را با روش عایقکاری صدا یا ایزولهسازی صدا مجهز
کنید.
 .مراجعه به پزشک از اهمیت باالیی برخوردار است .پزشک متخصص با انجام
تستهاوآزمایشهایالزممیتواندتعیینکندتاچهمیزاندرمعرضآسیبهای
شنواییقراردارید.بنابراینبهترمیتواندشماازروشهایپیشگیریومحافظت
ازگوشهایتانراهنماییکند.

عالئم بیش فعالی در بزرگساالن

گرمازدگی و درمان آن ؛

چگونهمیشودازگرمازدگیپیشگیریکرد؟

وقتی کسی مدت زیادی زیر آفتاب یا در دمای باال بماند ،ممکن است بدنش آب
زیادی از دست بدهد .در این وضع ،تعریق متوقف میشود ،که این یعنی بدن دیگر
نمیتواند خود را خنک کند .این حالت میتواند به بروز گرمازدگی منجر شود.
نبودتعریقبهرغماحساسگرمایشدید،تنگینفس،
عالئمگرمازدگیعبارتانداز ِ
گیجی،احساسسکته،بیهوشیوبیواکنشی
اگر کسی نتواند خودش را خنک کند ،ممکن است دچار گرمازدگی شود.
بنا بر تعریف وبسایت انجمن اورژانس و کمکهای اولیه سنت جان امبیولنس
( ،)St John Ambulanceگرمازدگی که نام دیگرش آفتابزدگی است ،هنگامی رخ
میدهد که دمای بدن فرد تا میزانی خطرناک باال میرود.
اگر فرد از گرما بیرمق شود ممکن است به گرمازدگی دچار شود.
چنان که در وبسایت خدمات ملی سالمت بریتانیا آمده است اگر کسی که از گرما
بیرمق شده است بتواند خودش را ظرف  ۳۰دقیقه خنک کند ،سالمتش در معرض
خطرجدیقرارنمیگیرد.
اما اگر دچار گرمازدگی شد ،باید با اورژانس تماس گرفت.
گرمازدگی چه عالیمی دارد؟
خالصه عالیم بیرمقی از گرما ،که خدمات ملی سالمت بریتانیا برشمرده است،
عبارتاندازسردرد،سرگیجه،بیاشتهایی،حالتتهوع،تعریقزیاد،دلپیچه،افزایش
ضربان قلب ،دمای بدن  ۳۸درجه یا باالتر و عطش شدید.
کودکان و بزرگساالنی که دچار بیرمقی از گرما میشوند عالیمی مشابه دارند .اما
کودکان ممکن است خوابآلود هم به نظر برسند.
اگر کسی که این نشانهها در او بروز کرده ظرف  ۳۰دقیقه بهبود پیدا نکند ،ممکن
است این عارضه در ادامه به گرمازدگی منتهی شود.
نبود تعریق بهرغم احساس گرمای شدید ،دمای بدن
عالیم گرمازدگی عبارتاند از ِ
 ۴۰درجه یا باالتر ،تنگی نفس ،گیجی ،احساس سکته ،بیهوشی و بیواکنشی.
چطور میشود به فرد گرمازده کمک کرد؟
خدمات ملی سالمت بریتانیا توصیه میکند اگر متوجه شدید کسی از گرما بیرمق
شده است ،باید به محلی خنک برده شود
هرکاریمیتوانیدبکنیدتادمایبدنشپایینبیاید،ازجملهاینکهخاطرجمعشوید
مقادیر زیادی آب بنوشد ،با اسپری یا اسفنج پوستش را خنک کنید و او را در حالتی
بخوابانید که پاهایش اندکی باالتر از بدنش باشد.
اگروضعیتفردظرف ۳۰دقیقهبهبودپیدانکردواطمینانداریدکهدچارگرمازدگی
شده است ،با اورژانس تماس بگیرید و درخواست آمبوالنس کنید.
سنت جان امبیولنس توصیه میکند در مدتی که منتظرید آمبوالنس برسد ،سعی
کنیدبااسفنجخیسیاپیچیدنفردالیمالفههایخیسخنک،دمایبدنشراپایین
بیاورید.
اگر به نظر رسید که دمای بدن فرد عادی شده است ،آنوقت مالفههای خیس را با
خشکعوضکنید.
بنا بر توصیه سنت جان امبیولنس ،در مدتی که منتظرید بهیار از راه برسد ،مدام
تنفس ،نبض و سطح هشیاری و واکنش فرد را بررسی کنید.
اگر هر زمان سطح هوشیاری و واکنش فرد پایین آمد ،باید نفسهایش را چک کنید و
خاطرجمع شوید راه تنفسش باز است.
برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه مراقبت از فردی که سطح هوشیاری و واکنشش
پایینآمدهاست،اینجاکلیککنید.
با توجه به همهگیری کرونا ،بنیاد قلب بریتانیا توصیههایی منتشر کرده که شورای
احیای قلبیریوی بریتانیا بر مبنای دستورالعملهای بهروزشده سیپیآر [احیای
قلبیریویبیمار]تهیهکردهاست.
چگونه میشود از گرمازدگی پیشگیری کرد؟
به توصیه خدمات ملی سالمت بریتانیا ،با برخی اقدامها میشود از بیرمقی از گرما
و گرمازدگی در دمای باال پیشگیری کرد.
این اقدامها عبارتاند از مصرف مقادیر زیاد نوشیدنیهای خنک ،آبتنی در آب
سرد ،پوشیدن لباسهای گشاد و آزاد ،اجتناب از آفتاب در ساعتهای اوج تابش
خدمات ملی سالمت بریتانیا توصیه میکند مراقب کسانی باشیم که بیشتر در
معرض بیرمقی از گرما و گرمازدگی قرار دارند ،از جمله کودکان ،سالمندان و کسانی
کهبیماریهایمزمندارند.
یک مسئول در مرکز بهداشت قم:

شهروندانقمیعالئمسرماخوردگی
را جدی بگیرند
مدیرگروهپیشگیریومبارزهبابیماریهایمرکزبهداشتقمگفت:شهروندانعالئم
سرماخوردگی که نشاندهنده احتمالی ابتال به ویروس کروناست را جدی بگیرند و به
مراکز درمانی زود مراجعه کنند.
محمد نیکپور افزود :با توجه به سرایت باالی نوع دلتای ویروس کرونا ،در صورت
مراجعه دیرهنگام مردم ،جمعیت بزرگتری آلوده میشوند و درمان طوالنی و عوارض
بیماریبیشترمیشود.
وی با بیان اینکه عالئم ویروس کرونا نوع هندی همان عالئم کرونای اولیه است و
فقط ممکن است عالئم شبه سرماخوردگی تقویت شده باشد ،اضافه کرد :در حال
حاضر هیچ سرماخوردگی وجود ندارد و تمام عالئم نشاندهنده ابتال به ویروس
کروناست ،مگر اینکه خالف این مساله ثابت شود.
به گفته وی ،بدندردهای شدید ،سردرد و عالئم گوارشی از جمله عالئم غیرتنفسی
است که نشاندهنده ابتال به ویروس کروناست.
نیک پور به شهروندان توصیه کرد :دستورالعملهای بهداشتی را کامال رعایت و از
مسافرتهایغیرضروریاجتنابکنندتاویروسکروناریشهکنشود.
وی تصریح کرد :افرادی که مبتال به ویروس کرونا میشوند ،ممکن است حدود چهار
و نیم تا پنج ماه آنتیبادی در بدن این افراد وجود داشته باشد و ایمنی نسبی برای فرد
ایجاد کند؛ ولی وقتی نوع جدید ویروس شیوع پیدا میکند ،شاید آنتیبادیها تاثیر
کمتری داشته باشد و موثر واقع نشود .وی با اشاره به اینکه هر چه پوشش واکسن
باالتر رود ،جامعه ایمن خواهیم داشت و زنجیره انتقال میشکند ،ادامه داد :پوشش
واکسن سینوفارم در مقابل سویه جدید ویروس کرونا نسبی است ،پوشش واکسن
آسترازنکا شاید کمتر باشد ،ولی پوشش واکسن کوو برکت باالتر است.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم در ادامه گفت :یکی از
ویژگیهایویروسهاخاصیتتغییرژنیوآنتیژنیاستواینتغییراتیابزرگهستند
و باعث میشوند ماهیت میکروب عوض شود و یا کوچک هستند و باعث میشوند
ویروس بهصورت جزئی تغییر کند .وی اضافه کرد :ویروس ممکن است در اثر این
تغییرات قدرت باالتری پیدا کند و یا به سمت ضعف برود؛ اگر ضعیف شود مطلوب
بزا خواهد بود.
جامعه است ،ولی در صورت قوی شدن آسی 
وی ادامه داد :ویروس کرونا در هر جهش ،توانایی خاصی از نظر اپیدمیولوژیک پیدا
میکند و توانایی خاصی در سرعت ابتالی جمعیت بیشتری از افراد را دارد و این مساله
باعث شده تجمعات کوچک زیادی در ابتال به ویروس کرونا دیده شود.
نیک پور خاطرنشان کرد :بر همین اساس ،به دلیل ابتالی یک نفر همه اعضای یک
خانواده مبتال میشوند و ویروس در یک جامعه کوچک سریع انتقال پیدا میکند و
اپیدمی جدیدی را در کشور به وجود میآورد.
به گفته وی ،هر چه زمان میگذرد قابلیت تغییر ژنتیکی ویروس کرونا تغییر زیادی
میکند و قدرت سرایتش چند برابر میشود.
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با حضور مسئوالن استانی و مدیریت شهری انجام شد؛

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین استان قم خبرداد:

اعطای اقامت پنج ساله به اتباع فعال
در حوزه اقتصادی

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین استان قم در خصوص تسهیالت ویژه به مهاجرین
گفت :بعد از  ۴۰سال برای اولین بار در استان قم اقامت سه ساله و پنج ساله برای
مهاجرین فعال در حوزه اقتصادی صادر شده که همین امر سبب شکسته شدن
سدهای موجود بر سر راه فعالیت های اقتصادی است.
عباس شیر محمدی با اشاره به پرونده پناهدگان در قم ،از ۱۱هزار بیمه شده
اتباع به صورت رایگان در سال  ۹۹خبر داد و افزود :تمام اتباعی که دارای کارت
آمایش هستند ،امکان استفاده از تمام خدمات بیمه سالمت را دارند.
مدیر کل اداره اتباع قم در خصوص وضعیت تحصیل اتباع ،بیان کرد :باتوجه به
تاکید رهبری از سال  ۹۴تا کنون در استان قم  ۴۱هزار دانش آموز اتباع مشغول
تحصیلهستند.
وی با بیان اینکه در صورت قانونی بودن اقامت اتباع ،آنان از تمام خدمات
اجتماعی برخوردار خواهند بود ،خاطر نشان کرد :نگاه امروزه به مهاجرین یک
فرصت برای جمهوری اسالمی ایران است.
مدیرکلاموراتباعومهاجریناستانقمدرخصوصتسهیالتویژهبهمهاجرین
بیان کرد :بعد از  ۴۰سال برای اولین بار در استان قم اقامت سه ساله و پنج ساله
برای مهاجرین فعال در حوزه اقتصادی صادر شده است که همین امر سبب
شکسته شدن سدهای موجود بر سر راه فعالیت های اقتصادی است.
وی در ادامه نیز از اقامت پنج ساله  ۲۵سرمایه گذارعراقی ،افغانی ،پاکستانی و
هندی خبر داد و اظهار کرد :جذب سرمایه گذاران خارجی ،در خصوص تولید و
اشتغال منشا اثر خواهد بود.
شیرمحمدی در خصوص وضعیت مهاجرین در استان قم تصریح کرد :به
جرات می توان گفت کمترین هزینه اقامت در دنیا به اتباع افغانی که قصد اقامت
درایران دارند ،تعلق می گیرد که یکی از دالیل آن دین و زبان مشترک و همسایگی
با اتباع افغانی است .وی در خصوص وضعیت اجتماعی مهاجرین و پناهندگان
در استان قم با بیان اینکه مهمترین آسیب اجتماعی اتباع ،حاشیه نشینی است،
خاطر نشان کرد :با کمک دفتر تسهیلگری جهاد دانشگاهی در خصوص کنترل و
کاهشآسیبهایاجتماعیپناهندگانومهاجرین،طرحهاوبرنامههاییتدوین
و اجرا شده است .مدیر کل اداره اتباع استان قم پیرامون سهم ایران از خدماتی که
سازمانمللودیگرنهادهایبینالمللیبرایمهاجرینارائهمیدهند،بیانکرد:
با حمایت های صورت گرفته تا کنون سه مدرسه ساخته شده است اما به طور کلی
سهم ایران کمتر از  ۶درصد است.
مدیرکلبهزیستیاستانقمخبرداد:

مشارکت ۵۰میلیاردی مردم قم
در پویش مردمی ایران همدل

مدیرکل بهزیستی استان قم گفت :مردم قم پارسال از محل پویش مردمی ایران
همدل ۵۰،میلیارد ریال برای حمایت از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اهدا
کردند.
مهدی پهلوانی ستوده با اعالم این خبر اظهارداشت :بیش از هزار شغل در سال
 ۹۹برای مددجویان ایجاد شد که این امر بسیار خوشایندی است .وی افزود:
همچنان اشتغال و توانمند سازی مددجویان ،مهمترین اولویت کاری ما خواهد
بود.مدیرکلبهزیستیاستانقمدرادامهمیزانخدماتمشاورهکهدرسالگذشته
توسط بهزیستی صورت گرفته را برای  ۳۰هزار نفر عنوان کرد و افزود ۳۵ :هزار
مورد پرونده تحت حمایت بهزیستی تشکیل شد که با توجه به مشکالت ناشی از
کروناووضعیتمعیشتیشمارافرادیکهازخدماتبهزیستیبهرهمیبرندنسبت
به سالهای گذشته افزایش دارد .وی ادامه داد :راه اندازی مرکز جامع اعتیاد،
مرکز کاهش آسیبهای معتادان ،راه اندازی  ۲۴مرکز مثبت زندگی ،فعال سازی
مرکز راه نوین و خانههای نیمه راهی به همراه افزایش ظرفیتهای مراکز موجود از
برنامههای مهم استان در سال گذشته بود .پهلوانی با اشاره به اینکه تاکنون ۸هزار
پروندهالکترونیکیدرمراکزمثبتزندگیبهزیستیقمبرایحمایتهایمعیشتی
و مستمریهای ماهانه تشکیل شده است ،گفت :سال گذشته  ۵۷موافقت نامه
اصولی برای راه اندازی مراکز مختلف بهزیستی تاسیس شد و  ۱۶مرکز جدید
نیز در سال  ۹۹وارد کمیسیون نظارت این اداره کل شده است .وی با بیان اینکه
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،طالق و معلولیت به عنوان یک طرح مهم در
قالب سالمت اجتماعی در خانواده در اداره کل بهزیستی قم طی ماههای گذشته
آغاز شده است ،افزود :به دلیل اعتبارات پایین بهزیستی عمق و حجم مداخله این
اداره کل در حل مشکالت افراد و خانوادههای آسیب دیده اندک است.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

زمینه افزایش تعداد گردشگران در قم
فراهممیشود

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت :بحران کرونا
به بخشهای مختلف گردشگری استان آسیب زده است ،اما گردشگری قم
این ظرفیت را دارد تا پس از پایان یافتن واکسیناسیون عمومی حضور بیشتر
گردشگران را در استان شاهد باشیم.
علیرضا ارجمندی در جلسه شورای معاونین ادارهکل ،اظهار کرد :پروژههای
گردشگری بسیار خوبی در دست ساخت است و در زمینه اقامتگاههای بومگردی
پیشرفت خوبی حاصل شده ،اما باید از همه ظرفیتهایی که در استان وجود
دارد برای رونق گردشگری استفاده شود .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی قم با تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن در اتمام پروژههای در دست
ساخت حوزه گردشگری ،تصریح کرد :نباید هیچ پروژهای متوقف شود چرا که در
مجموعه استان قابلیتهایی خوبی وجود دارد که میتواند مشکالت پیش رو را
برطرف کند .وی با بیان اینکه ما در قم شاهد رونق و جهش در صنعت گردشگری
هستیم ،اظهار کرد:سیاست ادارهکل این است که از سرمایهگذاران صنعت
گردشگری که اولویت اقتصادی استان محسوب میشود حمایت کنیم تا همه
حها و پروژههای در دست ساخت به سرانجام برسد.
طر 
ارجمندی گفت :هر چند که در تأمین منابع تسهیالت بانکی محدودیتهای
وجود دارد ،اما همه پروژههای در دست ساخت شامل پرداخت تسهیالت
میشوند ،و این روند باید از مبادی رسمی و قانونی پیگیری شود.
وی تصریح کرد :با توجه به پروژههای گردشگری در دست ساخت زمینه حضور
گردشگران داخلی و خارجی در استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
فرماندار قم خبرداد:

خریداری 24دستگاه اطفا حریق
برایبخشهایمختلف
فرماندار قم از خریداری  24دستگاه دمنده و تجهیزات اطفا حریق برای
بخشهای مختلف استان خبر داد و گفت :برای این تجهیزات  6میلیارد ریال
هزینه شده است و ما تالش میکنیم تا با مشارکت ادارهکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان قم بتوانیم از آتشسوزی مراتع و جنگلها جلوگیری کنیم.
کارگاهآموزشیاستفادهازدمندههایاطفاحریقباحضورجمعیازاساتیداطفا
حریق برای استفاده کنندگان از این دستگاه ها در بخش سلفچگان و با حضور
جمعی از مسئوالن استان قم برگزار شد .مرتضی حیدری فرماندار قم در حاشیه
این کارگاه آموزشی در گفتوگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه با مشارکت
بخشدارانودهیاراندستگاههایدمندهاطفاحریقبااعتبار ۶میلیاردریالهزینه
خریداری شده است ،گفت :هدف ما این است که بتوانیم در حوزه امنیت مراتع
از ظرفیتهای مختلف استفاده کنیم و اجازه ندهیم که مراتع با آتشسوزی از
دست برود و در این راستا نیاز است که آموزشهای مرتبط با محوریت پیشگیری
به مخاطبان ارائه شود.

افتتاح پروژههای تفریحی و فضای سبز شهرداری قم

آئین افتتاح ،بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی پروژههای تفریحی و فضای سبز
شهرداری قم با حضور مسئوالنی استانی و مدیریت شهری برگزار شد.
روز چهارشنبه مراسم افتتاح ،بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی پروژههای
تفریحی و فضای سبز شهرداری قم با حضور استاندار قم ،شهردار قم ،رئیس و
اعضای شورای اسالمی شهر و سایر مسئوالن استانی و شهری در ادامه اجرای طرح
“قم در مسیر تحول” برگزار شد.
استاندارقم:
تغییر کاربری باغ های شهری متوقف شود
استاندارقم دراین مراسم با تاکید بر اینکه حفظ باغ های شهری خط قرمز است
گفت :حفظ فضای سبز و باغ های شهری قم اولویت مهم مدیریت استان است و
باید اقداماتی که برای تغییر کاربری باغ های شهری در سال های گذشته در این
شهر اتفاق افتاده است ،متوقف شود.
بهرام سرمست افزود :حفظ کاربری باغ های شهری به عنوان یک خط قرمز در
استانداری مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس ظرفیت های قانونی از جمله
کمیسیون ماده پنج ،به دنبال متوقف کردن از بین رفتن فضاهای سبز و باغ های
شهریهستیم.
وی با بیان اینکه اقدامات شهرداری و شورای شهر قم در توسعه فضای سبز و
همچنین توسعه بوستان های محلی و جنگلی قابل تقدیر است گفت :فضاهای
سبز دارای کارکردهای فرهنگی ،زیست محیطی ،گردشگری و تفریحی هستند و
حفظ و توسعه بوستان ها یک نیاز و ضرورت اساسی است.
استاندار قم ،مطالبه گری رسانه ها در حوزه محیط زیست را بسیار ارزشمند
دانست و افزود :مطالبه گری به موقع رسانه ها پیرامون حفظ باغ ها و فضای سبز
در استان توانسته است از تخریب این فضاها طی سال های اخیر جلوگیری کند.
سرمست ،ادامه داد :پیشنهاد می شود که خانه های بزرگ واقع در بافت قدیمی
شهر ،عالوه بر حفظ و مرمت این خانه ها و باغ های آنها ،زمینه برای استفاده
عمومی از آنها فراهم شود.
استاندار قم ،نگرش متعادل و متوازن را الزمه توسعه این استان دانست و اظهار
داشت :برخی مناطق کم برخودار قم از جمله مناطق  ۲و  ۶و همچنین منطقه
نیروگاهقمنیازبهتوسعهبیشترفضاهایسبزوهمچنینفضاهایفرهنگیوورزشی
دارند که توجه به این مهم باید در دستور کار منتخبان شورای اسالمی شهر قم قرار
گیرد.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی اطراف بوستان جوان قم گفت :باید بهره گیری
از فضای بکر و خوب اطراف این بوستان مورد توجه قرار گیرد چرا که این بوستان
ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه دارد.
سرمست ،توجه به رعایت استانداردها در بوستان ها و شهرهای بازی را ضروری
دانست و ادامه داد :رعایت استانداردها در فضاهای تفریحی و به ویژه شهرهای
بازی یک الزام مهم است که باید ضمن توجه به گسترش این فضاها ،رعایت مقررات
استانداردها در احداث و بهره برداری از آنها مورد توحه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به مطالبه امام جمعه پردیسان قم پیرامون ضرورت تامین
فضاهایتجاریوفرهنگیاینمنطقهگفت:تامینالزامهایفرهنگی،فضایسبز
و همچنین مراکز تفریحی ،بوستان ها و پارک ها در منطقه پردیسان مطالبه درستی
است که پیگیر آن هستیم.
شهردار قم خبرداد:
احداث دریاچه مصنوعی در بوستان غدیر
شهردار قم نیز دراین مراسم گفت :با بیان اینکه سال 1400نخستین سال برنامه
"قم " 1404است اظهار داشت :در برنامه نخست بر روی بحثهای سختافزاری
کار میکردیم و در برنامه پنجساله دوم کیفیت زندگی مردم ،مورد محور حرکتهای
شهرداریاست.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد ا بیان اینکه سال  ۱۴۰۰نخستین سال برنامه
“قم “ ۱۴۰۴است اظهار داشت :در برنامه نخست بر روی بحثهای سختافزاری
کار میکردیم و در برنامه پنجساله دوم کیفیت زندگی مردم ،مورد محور حرکتهای
شهرداریاست.
وی خاطرنشان کرد :زمانی که از کیفیت زندگی مردم سخن میگوییم یعنی اینکه
ما شهر سالم داشته باشیم و از پایههای اصلی شهر سالم نیز مسائل زیستمحیطی
و فضای سبز است.
شهردار قم با بیان اینکه حدود ۶۰هکتار بوستان محلی و جنگلی افتتاحشده و یا
عملیات اجرایی آن آغازشده است افزود :سرانه قم در فضای سبز به ازای هر شهروند
 ۲۰.۳مترمربع است و در کشور بعد از اصفهان و شیراز رتبه سوم را داریم که این
موضوع در مطلوبیت بهطور حتم اثر دارد و زیبایی شهر را تحتالشعاع قرار میدهد.
وی یکی از عوامل دیگر تأثیرگذار در کیفیت زندگی مردم را داشتن حملونقل
عمومی مناسب تصریح کرد و گفت :در این راستا قرارداد خرید  ۵۲اتوبوس جدید
بسته شد که در مدت  ۱۰روز آینده وارد قم میشوند؛ در حال حاضر تمام ناوگان
سرانی جدید است و در موضوع ناوگان تاکسیرانی نیز تاکسیهای فرسوده در
اتوبو 
حال خارج شدن از مدار است و این موارد در واقع برای رفاه مردم است.
بوستان خضر با بیش از ۵۷هکتار مساحت افتتاح میشود
شهردارقمبااشارهبهتأمیننشاطوشادابیمردمتصریحکرد:اینمهمنیزاحتیاج
به پارکها و شهربازیها دارد و در حال حاضر بوستان غدیر به یک هاپ برای تمام
این مسائل تبدیلشده است ،بهطوریکه در این بوستان پارک آبی وجود داشت،
دریاچه مصنوعی در حال ساخت و شهربازی این پارک که افتتاح شد نیز به ارتقاء
نشاطشهروندانکمکمیکند.
وی با تأکید بر اینکه در هفتههای آینده بوستان خضر با بیش از  ۵۷هکتار
مساحت افتتاح میشود ،عنوان کرد :این بوستان در پارک  ۱۰۰۰هکتاری بوده و
قرار است در بوستان ۱۰۰۰هکتاری تله سیژ و تلهکابین ایجاد شوند؛ همچنین پل
طبیعت این بوستان را به باغ پرندگان متصل میکند و این میتواند شهر را به لحاظ
کیفی برای مردم آماده کند.
شهردار قم گفت :امیدواریم همینطور که برای توسعه فضای سبز و ایجاد نشاط
و شادابی در شهر تالش میکنیم بتوانیم برنامهها را طوری پیش ببریم که افزایش
ماندگاری زائران که سالی ۲۰میلیون نفر در شهر قم است را به دنبال داشته باشیم تا
اقتصادشهرینیزبیشازپیشرونقبگیرد
معاون خدمات شهری شهرداری قم :
بوستانهایجنگلیتبدیلبهبوستانشهریمیشود
معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز دراین مراسم گفت :توسعه بوستانهای
جنگلی و تبدیل آن به بوستان شهری بهعنوان یک راهبرد دنبال شده و در این زمینه
یکمیلیون و  100هزار مترمربع توسعه بوستان جنگلی پیشبینیشده که 40
هکتار آن در اولویت برنامه قرار دارد.
سیدامیر سامع با بیان اینکه در بخش فضای سبز اتفاقات خوبی در سطح شهر
قم اتفاق افتاده است ،اظهار داشت :بر اساس برنامهای که تنظیمشده راهبردهای
مختلف دیده شد که یکی از این اقدامات توسعه بوستانهای شهر بر اساس توسعه
متوازن شهری بود که در منطقه هشت و مناطق دیگر شاهد بهرهبرداری پروژهها در
پارکها هستیم و امکانات مختلفی که دیده شد این راهبرد را دنبال میکند.
وی ابراز کرد :توسعه بوستانهای جنگلی و تبدیل آن به بوستان شهری نیز
بهعنوان یک راهبرد دنبال شده و در این زمینه یکمیلیون و  ۱۰۰هزار مترمربع
توسعه بوستان جنگلی پیشبینیشده که ۴۰هکتار آن در اولویت برنامه قرار دارد و
باید برای تأمین اعتبار آن در بودجه امسال و سال آینده پیشبینی الزم صورت گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به آغاز عملیات عمرانی اجرای
بوستان کوهسار گفت :این بوستان آخرین حلقه بوستان هزار هکتاری زائر قم
است که در ابتدای آن باغموزه دفاع مقدس ،باغ پرندگان ،بوستان خضر و …
پیشبینیشدهودرمجاورتمسجدمقدسجمکرانپایانمییابد.
تمامبوستانهایشهریایمنهستند
وی با بیان اینکه در اجرای فضای سبز و بوستانها از شمال تا جنوب شهر توسعه
متوازن در نظر گرفتهشده است گفت :در طی شش سال گذشته سرانه فضای سبز
هر شهروند قمی از  ۱۵.۴به بیش از  ۲۰مترمربع رسیده و پیشبینی شهرداری
رسیدن به بیش از ۲۵مترمکعب است.
سامع در مورد فضای سبز طولی نیز گفت :در شش سال اخیر بیش از ۴۰۰
کیلومتر فضای سبز طولی در قم ایجادشده و از حیث بودجهای نیز برای خرید
درخت ،لوازم و تجهیزات آبرسانی همواره موردحمایت بودهایم.
معاون خدمات شهری شهرداری قم به حوزه ایمنسازی بوستانها و راهاندازی
آبنماهای آن اشاره و یادآور شد :در این راستا  ۱۴۴آبنما فعالشده و  ۲۸۴پروژه
روشنایی با بیش از  ۳۰میلیارد تومان اجرایی شده و امروز تمام بوستانهای بزرگ و
کوچک شهر قم دارای امکانات و تأسیسات روشنایی ایمن هستند ،بهطوریکه در
این زمینه شاهد راهاندازی یک ساختار مناسب برای نگهداری ،تعمیر و تجهیزات
هستیم.
امامجمعه پردیسان مطرح کرد:
تقدیر از اقدامات شهرداری قم به منظور توسعه فضای سبز شهری
امامجمعه پردیسان قم نیز در این مراسم ضمن تقدیر از اقدامات شهرداری قم به
منظور توسعه فضای سبز شهری گفت :اگر چه در گذشته این تصور وجود داشت
که به دلیل آب و خاک شور ،امکان توسعه فضای سبز در این شهر وجود ندارد ولی
امروزشاهدهستیمکهشهرقمدرتوسعهفضایسبزبهجایگاهقابلقبولیدرسطح
ملیدستیافتهاست.
حجتاالسالموالمسلمین محمدرضا حامدی ادامه داد :پردیسان به عنوان
منطقه هشتم شهری قم یکی از مناطق تازه تاسیس قم است و به دلیل این تازه
تاسیس بودن با مشکالت متعددی مواجه است.
وی ادامه داد :با وجود اقدام های خوبی که طی سال های اخیر در پردیسان انجام
شده است ولی همچنین در این منطقه کارهای مختلف زمینمانده وجود دارد که
تامین سرانه های تجاری و فرهنگی مورد نیاز این منطقه از جمله این کارهاست.
مسئول امور سرمایهگذاری در شهرداری قم خبرداد:
انعقاد ۲۴قرارداد سرمایهگذاری در شهرداری قم
مسئول امور سرمایهگذاری در شهرداری قم نیز دراین مراسم از انعقاد  24قرارداد
سرمایهگذاری توسط شهرداری در شش سال گذشته خبر داد و گفت :در این زمینه
با رشد شش برابری به لحاظ تعداد و حجم سرمایهگذاری روبرو بودهایم.
محمدرضامعرفتاظهارداشت:شهربازیبوستانغدیریکیازانتظاراتچندین
ساله شهرداری بود که در سه سال گذشته علیرغم وجود نوسانات ارزی با موفقیت
به پایان رسید.
معرفت با اشاره به اینکه قرارداد این شهربازی با سرمایهگذار  ۲۰ساله است ،ابراز
کرد :در فاز نخست  ۱۹دستگاه آماده بهرهبرداری شده و بارها نیز مورد بازرسی
کارشناساناستانداردقرارگرفتهاست.
وی اضافه کرد :برای راهاندازی برخی شهربازیها ،دستگاهها از مکانی به مکان
دیگر منتقل میشوند و این در حالی است که تمام دستگاههای شهربازی غدیر
جدید است و مشابه ندارد.
مسئول امور سرمایهگذاری در شهرداری قم در امور سرمایهگذاری خاطرنشان
کرد :این نخستین شهربازی است که تمام چیدمان ،المانها و فضای سبز آن
به همین منظور طراحی شد و بهطور آزمایشی نیز در یک ماه اخیر مورداستفاده
قرارگرفتهاست.
معرفت با بیان اینکه سهم سرمایهگذاری شهرداری در شهربازی غدیر بیش از
 ۱۵میلیارد تومان بوده که صرف محوطهسازی ،تأسیسات زیربنایی و انشعابات
انجامشده ،گفت :سهم سرمایهگذار نیز بیش از ۲۰میلیارد تومان بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه برای نخستین بار سرمایهگذاری
در شهرداری از سال  ۸۱آغاز و تا سال  ۹۴نیز  ۲۰قرارداد بین شهرداری و
سرمایهگذاران منعقدشده ،اذعان کرد :از سال  ۹۴تاکنون  ۲۴قرارداد به ارزش دو
هزار و ۳۰۰میلیارد تومان قرار داد منعقدشده است.
مسئول امور سرمایهگذاری در شهرداری قم تصریح کرد :سهم شهرداری قم در
این سرمایهگذاریها  ۳۵درصد و سهم سرمایهگذار نیز  ۶۵درصد بوده و براساس
آمار موجود شاهد شش برابر شدن سرمایهگذاریهای شهرداری از نظر تعداد و
حجمسرمایهگذاریهستیم.افتتاحشهربازیغدیر
افتتاح شهربازی غدیر(سرزمین سرگرمی خانواده) بهعنوان بزرگترین شهربازی
قموبهرهبرداریبوستانطراوت،آغازعملیاتعمرانیبوستانکوهسارومرحلهدوم
بوستان جنگلی رضوان از پروژههای امروز شهرداری در راستای اجرای طرح” قم
در مسیر تحول” بود.
بااجرایاینطرحهاکهبرایآناعتباریبالغبر ۷۰۰میلیاردریالاختصاصیافته،
لزاییبرای ۸۵نفر ۵۸۰،هزارمترمربعنیزبهفضایسبزجدید
عالوهبرایجاداشتغا 
موجود اضافه میشود این شهربازی در بوستان غدیر واقع در بلوار غدیر با اعتبار
 ۵۶۰میلیارد ریال و در مدت چهار سال احداث ،تجهیز و در حال حاضر نیز در
مساحتی به وسعت  ۴۷هزار مترمربع که  ۳۰هزار مترمربع آن شهربازی و  ۱۷هزار
مترمربع نیز پارکینگ بوده آماده بهرهبرداری شده است.
از اهداف کالن این پروژه میتوان به ایجاد فضای تفریحی گردشگری برای
شهروندانوزائرانشهرقم،تقویتنشاطاجتماعیبرایکودکاننوجوانانوجوانان
لزایی برای  ۶۰نفر بهصورت مستقیم و توسعه اقتصاد
و همچنین ایجاد اشتغا 
شهری عنوان کرد.
ویژگیهای بارز این پروژه میتوان به بزرگترین شهربازی در استان قم در مقیاس
مساحت و تعداد دستگاهها اشاره کرد .استفاده از دستگاههای سبک و سنگین
به روز در مجموعه ازجمله دستگاه “ترن یو” بهعنوان بزرگترین دستگاه ترن یو در
مقیاسملیاست.
ایجاد فضای سبز با گونههای آب شیرین در داخل مجموعه به همراه پارکینگ
اختصاصی از دیگر ویژگیهای بارز این پروژه است.
افتتاحبوستانطراوت
برای این طرح بیش از ۵۰میلیارد ریال هزینه شده است و ساخت این بوستان که
در بلوار بصیرت پردیسان واقعشده از ۱۳۹۷آغازشده و در مدت سه سال در فضایی
به وسعت  ۵۰هزار و  ۳۴۰مترمربع آماده بهرهبرداری و افتتاحشده است.
از اهداف کالن این پروژه میتوان توسعه فضای سبز تفرجگاهی ،افزایش سرانه
فضای سبز منطقه و همچنین ایجاد شادابی و تفریح شهروندان اشاره کرد.
نمازخانه ،بوفه تنقالت ،سرویس بهداشتی ،پارکینگ ،کمپلکس بازی و ورزشی
به همراه سکوهای نشیمن از امکانات و زیرساختهای موجود در بوستان طراوت
پردیسان قم است
آغازعملیاتاجراییبوستانکوهسار
احداث این بوستان که در انتهای خیابان ظهور و نزدیک کوه دو برادران واقعشده،
از سال ۱۳۹۶بااعتباری بالغبر ۴۸میلیارد ریال آغازشده و قرار است در سال۱۴۰۰
بهرهبرداریبرسد.
این بوستان دارای فضای سبز به مساحت  ۱۲۰هزار مترمربع بوده که شامل
امکاناتی ازجمله نمازخانه ،بوفه تنقالت ،سرویس بهداشتی ،پارکینگ ،کمپلکس
بازی و ست ورزشی و همچنین سکوهای نشیمن است.
ازجمله اهداف کالن احداث این پروژه میتوان به توسعه فضای سبز تفرجگاهی
درمنطقه،افزایشسرانهفضایسبزمنطقهوایجادشادابیوتفریحبرایشهروندان
اشاره کرد.
آغازعملیاتاجراییبوستانجنگلیرضوان
این بوستان قرار است بااعتباری بالغبر  ۴۲میلیارد و  ۸۸۰میلیون ریال در سال
 ۱۴۰۰به بهرهبرداری برسد.
بوستان جنگلی رضوان در مساحت ۴۰۰هزار مترمربعی در انتهای بلوار محتشم
کاشانی جنب تصفیهخانه آب و فاضالب شماره یک واقعشده است که عملیات
اجرایی آن از سال  ۱۳۹۷آغازشده است و در سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
توسعهفضایسبزتفرجگاهیدرمنطقه،افزایشسرانهفضایسبزمنطقهوایجاد
شادابی و تفریح شهروندان ازجمله اهداف کالن احداث این پروژه است.
این بوستان شامل امکاناتی ازجمله نمازخانه ،بوفه تنقالت ،سرویس بهداشتی،
کمپلکس بازی و ست ورزشی و همچنین سکوهای نشیمن خواهد بود.

تولیتحرمحضرتمعصومه(س):

مشکالتکشورباهمسوییقواحلمیشود

تولیت حرم حضرت معصومه(س) با ابراز امیدواری از روی کار آمدن دولت جدید
وامیدبهحلسریعترمشکالتمعیشتی،فرهنگیواجتماعیگفت:همسوبودن
دولت،مجلسوقوهقضائیهموجبسرعتبخشیدنبهروندحلمشکالتخواهد
شد.
آیت الله سیدمجمد سعیدی در نخستین نشست شورای زکات استان در سال
جاری،درسالنمحرابحرممطهرکریمهاهلبیت(س)،افزود:مردمباآراییکهبه
صندوقمیاندازندفردیاتشکالتیراانتخابمیکنندتااعتمادخودرانشاندهند
و آرای مردم در انتخاب یک جریان فکری؛ اخطار ،تایید و یا بیانیهای برای عملکرد
مسئوالن در زمان حال یا گذشته است.
ت و گرانی به بخشی از جامعه
وی ادامه داد :در ایامی که مشکل ها ،محرومی 
فشار آورده است مشارکت مردم در خدمت به یکدیگر بسیار افزایش پیداکرده
است و این نشان میدهد که مردم عزیز ایران دنبال خطوط و جریانها نیستند و
مسئوالن این سبک و منش مردم را باید سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی با تاکید بر توجه مسئوالن به گروه گشایی از مردم به ویژه محرومان گفت :اگر
مسئوالن توان و امکانات الزم برای انجام کاری برای محرومان را دارند نباید کوتاهی
کنند چرا که غفلت از این موضوع معنا ندارد.
سعیدی ضمن تقدیر از همراهی مردم خیر و نوع دوست استان در کمک به
محرومان گفت :از مردم باید بابت خدمات و همراهی فراوانشان در حمایت از
اقشار محروم در این مشکالت و سختیهای پیش آمده از جمله ایام کرونا تقدیر
و تشکر کرد .وی برگزاری جلسه های متعدد در خصوص مسائل و مشکل های
مردم در سطح شهر و استان را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد :آنچه که مهم است
خروجی و بازدهی این جلسات در گره گشایی از مردم است تا مردم نتیجه این
جلسه ها و تصمیم ها را در زندگی خود لمس کنند.
وی ضرورت همراهی دستگاههای مرتبط در استان با شورای زکات را مورد تاکید
قرار داد و افزود :عمل نکردن به وظیفه مهم محرومیت زدایی و کمک به محرومان
و ارجاع دادن مردم به دستگاههای دیگر نشان از وجود بیماری در تشکیالت و
مجموعه ادارای است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم:

کاالهای اساسی مورد نیازاستان قم
تامین شده است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم گفت :از ابتدای سال جاری تا اواسط
تیرماه حدود چهار و نیم هزار تن انواع کاالی اساسی در سطح مناطق مختلف
استانتوزیعشدهاست.
سعید محمدی بیان کرد :این کاالها شامل برنج و شکر مصرفی خانوار ،براساس
نیاز استان تامین شده و برای توزیع آن اقدام الزم صورت گرفت.
وی افزود :با تأمین و ذخیرهسازی به موقع ،برای تنظیم بازار کاالهای اساسی ،از
آغاز سال جاری یک هزار و  ۴۰۰تن برنج و سه هزار تن شکر برای مصارف خانوار
در استان توزیع شد.
وی با اشاره به ادامه دار بودن روند توزیع کاالهای اساسی در استان ،ادامه داد:
اقالم مورد نظر از طریق فروشگاههای زنجیرهای ،میادین میوه و ترهبار ،اصناف
منتخب و سایر مراکز فروش با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار میگیرد.
بیش از ۹۹درصد مطالبات کشاورزان قمی پرداخت شد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار کرد:
مبلغ  ۴۶۸هزار و  ۶۹۰میلیون از  ۴۷۱هزار و  ۱۰۲میلیون ریال کل مطالبات
گندمکاران و مبلغ  ۲۵۰هزار و  ۴۶۳میلیون از  ۲۵۰هزار  ۴۸۲میلیون ریال کل
مطالبات کلزاکاران استان پرداخت شدهاست که به ترتیب  ۹۹.۴و  ۹۹.۹درصد
مطالبات را شامل میشود .وی افزود :بنابر آخرین آمار ،از ابتدای فصل برداشت،
 ۹هزار و  ۴۳۴تن گندم و  ۲هزار و  ۴۱۹تن کلزا از کشاورزان قمی خریداری
شدهاست .وی ادامه داد :سال گذشته  ۱۳هزار و  ۱۳۴تن گندم و سه هزار
و  ۲۱۶تن کلزا از کشاورزان قمی خریداری شد که البته خرید امسال به ترتیب
 ۲۸.۱و  ۲۴.۸درصد (به دلیل کاهش بارندگیها) نسبت به سال گذشته کاهش
داشتهاست .محمدی همچنین گفت :از ابتدای سال جاری تا کنون ،بیش از ۲۴
هزار تن آرد یارانهای نوع یک و نزدیک به  ۱۲هزار تن آرد یارانهای نوع  ۲در سطح
استان ،توزیع شدهاست .وی بیان کرد :با تالش عوامل توزیع آرد در قم ،حداکثر
زمان بین خرید تا حمل آرد به نانوایی های استان ۴۸ ،ساعت است .وی در ادامه
با اشاره به این که آرد مورد نیاز قم به صورت کامل تامین است  ،افزود :مشکلی
در تامین گندم و همچنین فرآیند تهیه ،حمل و توزیع آرد در استان وجود ندارد.
مدیرکلدامپزشکیاستانقمتاکیدکرد:

ممنوعیت ذبح دام در سطح شهر
درعید قربان

مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت :با توجه به شرایط کرونایی استان ،ذبح دام
در عید قربان امسال در سطح شهر ممنوع است.
مهدی رفیعی محمدی که روزچهارشنبه به صورت ویدئوکنفرانسی در ستاد
استانی مبارزه با کرونا سخن می گفت با بیان این که  ۱۶کشیک ثابت و سیار،
ُ
نظارت بهداشتی بر کشتار دام را در روز عید سعید قربان بر عهده دارد اظهار کرد:
آمار سال قبل بیانگر آن است که  ۴هزار و  ۸۰۰رأس دام در روز عید سعید قربان
در استان ذبح شده است.
ویافزود:نشستهماهنگیدربارهروزعیدسعیدقرباندراداره کلدامپزشکی
برگزار و مقرر شده است تا کشتار دام در این روز صرفا در کشتارگاه استان انجام
شود.مدیرکلدامپزشکیاستاناضافهکرد:برایناساسپایگاههایشهریبرای
کشتار دام نخواهیم داشت و اطالع رسانی این امر در روزهای آتی انجام خواهد
ُ
شد .رفیعی محمدی سپس یادآور شد :کشتارگاه جاهد استان برای تسهیل
قربانی کردن در روز عید سعید قربان اقدام به راه اندازی سامانه مجازی پذیرش
نذورات کرده است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از اقدامات امسال ،اطالع رسانی اتحادیه قصابان برای
امکان تحویل نذورات از سوی قصابی های سطح شهر است ،به این شکل که پس
از تحویل گرفتن این نذورات ،قربانی کردن دام در کشتارگاه انجام خواهد شد و
سپس دام ذبح شده در محل قصابی به فرد مورد نظر تحویل می شود.
مدیرکل دامپزشکی استان قم همچنین از تداوم اطالع رسانی های گسترده در
این موضوع و تا روز عید سعید قربان خبر داد و گفت :خدمات دامپزشکی استان
در روز عید رایگان خواهد بود .وی در عین حال یادآور شد :هماهنگی های الزم با
دادستانی استان برای جلوگیری از برپایی مراکز غیرمجاز ذبح دام در سطح استان
انجام شده است.
تعطیلیکاملتاالرهایپذیراییقم
نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم از تعطیلی کامل تاالرهای پذیرایی قم
ازروزچهارشنبه با توجه به ورود قم به منطقه قرمز کرونایی خبر داد.
بیت الله کریمی که در نشست روزچهارشنبه ستاد استانی مبارزه با کرونا در
سالن کرامت استانداری سخن می گفت با اشاره به تشدید نظارت ها از سوی اتاق
اصناف مرکز استان یادآور شد :تشدید نظارت ها تا آن جا بوده که برخی دلخوری
های اصناف مختلف را از هیئت رئیسه اتاق اصناف به دنبال داشته است.
وی همچنین از تعطیلی کامل تاالرهای پذیرایی از امروز خبر داد و اظهار کرد:
فعالیتبرخیگیمنتهایغیرمجازوهمچنینفعالیتزیرزمینیبرخیازآنها،
از چالش های نظارتی اتاق اصناف مرکز استان قم در موضوع کروناست.
کریمی اضافه کرد :از این رو تالش داشته ایم تا با همکاری دادستانی استان،
نظارت دقیق تری را بر فعالیت گیم نت ها اعمال کنیم ،ضمن آن که پیشنهاد
انتقال این صنف از گروه شغلی چهار به سه نیز مطرح شده است.
نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم همچنین اذعان کرد :البته باید توجه
داشت که فعالیت اتاق اصناف مرکز استان در موضوع مبارزه با کرونا ،فعالیتی
نظارتی است و از این رو الزم است تا این نظارت ها ،با اجرای نهادهای ذیربط
تکمیلشود.

اقتصادی5
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یککارشناساقتصادی:

ایران گران اداره میشود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش بودجههای غیرمنطقی برخی
دستگاهها و ارگانها ،گفت :این افزایش بودجه غیرمنطقی روی تورم اثر زیادی
دارد ،عدهای تنها زورشان به بازنشستگان رسیده است.
مهدی پازوکی در کالبهاوس خبرآنالین درباره چرا عدهای مخالف افزایش
حقوق بازنشستگان هستند؟ با اشاره به اینکه در طول  ۱۶سال گذشته اقتصاد
ایران متاسفانه با بیانضباطی دست در گریبان بوده است ،اظهار داشت :باید
برای راهگشایی در اقتصاد کشور ،نظم و سالمت به آن بازگردانده شود .با در
پیش گرفتن انضباط پولی و مالی میتوان انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران
بازگرداند.
اوافزود:مخالفانافزایشحقوقبازنشستگانکهمیگوینداینافزایشحقوقها
سبب افزایش تورم میشود ،باید به خاطر داشته باشند که تنها این موضوع سبب
افزایش تورم نمیشود و عوامل بسیار مهمتر و تاثیرگذارتری در افرایش تورم در
کشور وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با خاطرنشان کردن این نکته که در مدیریت اقتصادی
کشور باید از تجارب دیگر اقتصادها درس گرفته شود ،یادآور شد :اگر از تجربیات
کشورهای به لحاظ اقتصادی موفق درس گرفته نشود ،نمیتوان گرههای
اقتصادی ازجمله سیاستها و عملکردهای تورمزا در اقتصاد ایران را پایان
بخشید .و یکی از مواردی که میتوان درس گرفت ،نحوه مبارزه با تورم باال است
که در بسیاری از این کشورها نحوه مواجهه با آن از نظم در نظام بودجهریزی آغاز
میشود.
اشکال در نظام حقوق و دستمزد
پازوکی در ادامه با خطاب قراردادن مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان گفت:
حقوق بسیاری از شاغالن طی سالیان گذشته بیش از دو برابر افزایشیافته است.
باچهمبنایینبایدبازنشستگانمحترمیامعلمینعزیزحقوقشانبههمیننسبت
افزایشپیداکند؟
وی با اشاره به این نکته که ما قبول داریم نظام حقوق و دستمزد در کشور ما
دارای ایراد و اشکال است ،افزود :اما راهحل مشکل محروم کردن بخشی از جامعه
از حقوق واقعیاش نیست .تا انضباط اقتصادی در بودجه حاکم نشود ،انتقاد از
چنین مواردی جایی ندارد .وقتی رشد مخارج دولت در بودجه متناسب با رشد
تورم نیست ،مشکل اصلی آغاز میشود .بنابراین باید تورم را با اصالح چنین
مواردی کنترل کرد که متاسفانه این امر صورت نمیگیرد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد :رقم بودجه امسال و همچنین روند
افزایش بودجه و تخصیصها را که دنبال کنید به موارد بسیار دهشتناکی بر
خواهید خورد .البته در سالهای اخیر تالشهای ناکافی برای شفافسازی
بودجه صورت گرفته ،اما بخش قابلتوجهی از بودجه افزایش مخارجی است که
شفافیتی در رابطه با آنها دیده نمیشود.
افزایشبودجهغیرمتعارفبرخیدستگاههاوارگانها
پازوکی یکبار دیگر مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان را خطاب قرارداد و
گفت:اگردرپییافتنمحلهایتخصیصغیرقابلقبولهستید،بهبودجههایی
که در قانون بودجه سال جاری به بسیاری از دستگاهها ،ارگانها و مراکز
اختصاصیافتهنگاهیبیندازید.اوبااشارهبهاینکهذکرنمونههاییازاینموضوع
خالی از لطف نیست افزود :مثال در رابطه با بودجه مجلس شورای اسالمی ،سال
گذشته بودجه این نهاد  ۵۷۱میلیارد تومان بوده است ،در الیحه دولت برای سال
 ۱۴۰۰رقم  ۶۳۲میلیارد تومان پیشنهاد شد و درنهایت در قانون مصوب مجلس
این رقم به  ۹۹۱میلیارد تومان افزایشیافته است و این یعنی بیش از  ۶۰درصد
افزایش .همین موضوع در رابطه با سایر نهادها صدق میکند ،سئوال اینجاست
که این افزایش بودجههای غیرمنطقی آیا اثری بر افزایش تورم در ایران ندارد،
حتما دارد ولی عدهای تنها زورشان به بازنشستگان رسیده است.
این کارشناس اقتصادی گفت :امروز صندوقهای بازنشستگی یکی از
چالشهای اقتصاد ایران هستند ،اگر دغدغه دلسوزانهای وجود دارد باید این
چالش مرتفع شود باید قوانین در این حوزه دستخوش تغییر مثبت شود .سال
گذشته کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی  ۹۲هزار میلیارد تومان بوده
است و در سال جاری این کمک به ۱۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است و صندوق
بازنشستگی کشوری با کمک  ۸۰درصدی دولت میتواند وظایف خود را بهجای
آورد.صندوقهایبازنشستگیلشکریکهتقریبادیگرمیشودگفتکامالوابسته
به کمک دولت هستند و در شرایط ورشکستگی نسبی به سر میبرند .این فاجعه
است ،اما بهجای تالش برای اصالح این وضعیت ،برخی به موارد غیرموجه دیگر
میپردازند.
مسببانافزایشتورم
پازوکی در ادامه به دیگر هزینهها و مخارج دولت که از مسببان افزایش تورم
هستند اشاره کرد و گفت :امروز بیش از ۷۶میلیون از جمعیت حدود ۸۳میلیونی
کشور یارانه  ۴۵هزار  ۵۰۰تومانی دریافت میکنند .این در شرایطی است که قرار

رییس سازمان راهداری اعالم کرد:

 ۳۶۰۰کامیون فرسوده در آستانه نوسازی و شمارهگذاری

رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعالم کرد :از سال ۹۸تا کنون و در راستای نوسازی ۵۰۰۰دستگاه ناوگان کامیون
در استان لرستان ۳۶۴۳،دستگاه با سرمایهگذاری ۹۲۰۰میلیارد تومان توسط بخش خصوصی آماده شمارهگذاری شده است.
داریوش امانی در مراسم بهرهبرداری از چهار طرح حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای شامل نوسازی ناوگان ،راه روستایی
(ابرار) ،بازسازی سیل و بهسازی راهها در استان لرستان که به صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور برگزار شد ،اظهار
کرد :امروز پروژههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای در چهار حوزه نوسازی ناوگان ،راه روستایی(ابرار) ،بازسازی سیل و
بهسازی راه ها با اعتبار۱۴۲۰۰میلیارد تومان تقدیم مردم میشود که ۵۰۰۰میلیارد تومان آن در حوزه راهداری است درمجموع
طی سال گذشته و امسال  ۴۰۰۰کیلومتر راه روستایی در قالب طرح ابرار و به صورت امانی با امکانات سازمان انجام شده است.
وی افزود :در حوزه بازسازی سیل و ساخت ،تعمیر و بازسازی پلهای شب دیده از سیل  ۱۷۰دستگاه و  ۱۰۰کیلومتر بازسازی
راه های آسیب دیده به بهره برداری رسید.
رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامه داد :در حوزه سیل افتخار داریم در کنار پل شهید سلیمانی در دوراهی
بابازید _اسالم آباد غرب در مرز دو استان لرستان و کرمانشاه این پروژه را به نام مبارک سردار دلها مورد بهرهبرداری قرار دهیم
و امروز بازسازی  ۴۰۰کیلومتر از راه های آسیب دیده از سیل در دست اجرا است و  ۵۰دستگاه پل نیز باقی مانده که امیدواریم
تا پایان سال به اتمام برسند.
امانیگفت:درحوزهبهسازیراهها،بازسازیونوسازیماشینآالتراهداریبهتعداد ۲۰۰دستگاه،روکشآسفالتمحورهای
شریانی به طول  ۷۵۰کیلومتر ،روکش حفاظتی راه های شریانی  ۳۵۰کیلومتر ،اصالح نقاط پرحادثه  ۳۰نقطه ،نصب حفاظ
نیوجرسی ۲۰۰کیلومتر و نصب روشنایی در ۵۰نقطه تکمیل شده است.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به فرسودگی ناوگان کامیون استان ،در سال  ۹۸اقدام بزرگی در راستای نوسازی  ۵۰۰۰ناوگان از
محل ماده ۱۲حمایت از تولید بند ۳ماده ۳۰قانون احکام دائمی اجرایی شد که ۳۶۴۳دستگاه با سرمایه گذاری ۹۲۰۰میلیارد
تومان توسط بخش خصوصی تاکنون آماده شماره گذاری است و امیدواریم با دستور ریاست جمهوری در واگذاری تسریع انجام
پذیرد.
رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به ظرفیت جابجایی کاال در ناوگان بار جادهای کشور گفت :در مجموع
ساالنه  ۶۰۰میلیون تردد در راههای اصلی و شریانی کشور انجام میشود که با وجود کرونا و تحریمها و شرایط خاص کشور
سال گذشته جابجایی کاال از مرز  ۵۲۲۰میلیون تن گذشت و در  ۴ماهه امسال نیز  ۱۵۴میلیون تن کاال در کشور جابجا شده که
۷.۳درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

عضو شورای عالی بورس:

بوده یارانه به دهکهای کم برخوردار برسد و نه به چنین گستره جمعیتی و مقدار
آن نیز بر اساس تورم افزایش یابد ،اما چنین نشده و اگرچه این موضوع خود
بهصورتمستقیمسببافزایشتورمنمیشوداماازسوییموجبافزایشمخارج
دولت است که تاثیرش را بر نرخ تورم میگذارد .این یک نمونه است که از سوی
دولت صورت میگیرد اما میبینیم مثال از سوی مجلس نیز از این دست اقدامات
گ کردن دولت برخالف میل خود دولت
کم نیست که نمونه آن را میتوان در بزر 
مستقر و برخالف قوانین باالدستی مشاهده کرد؛ موضوعی که بازهم خرج روی
مخارج دولت میگذارد و نتیجه آن نیز مشخص است.
او گفت :همه اینها و بسیاری موارد دیگر مواردی هستند که ما را به این نتیجه
میرساند که باید بهجای پرداختن به موارد نادرست دست روی موارد قابلتوجه
از مشکالت موجود بگذاریم و این بدان معنی است که باید نظام اجرایی کشور با
کمک دیگر دستگاهها دست به یک اصالحات اقتصادی گسترده در کشور بزند.
اصالحاتی که با اولویت اصالحات پولی در سیستم بانکی ،اصالحات مالی در
نظام بودجهریزی و بازگرداندن شفافیت به اقتصاد ایران باید آغاز شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد :اگر چنین کاری صورت گیرد
موضوعی چون تورم و بسیاری دیگر از مشکالت اقتصاد ایران مرتفع میشود،
اما اگر چنین نشود و همچین کاری در حد شعار باقی بماند جزییاتی همچون
افزایشحقوقبازنشستگانمشکلیبرمشکالتنمیافزایدبلکهسیستماستکه
مشکالتبسیاریبرمشکالتقبلیسوارمیکند.
ایجاد توهم پولی در میان جامعه
پازوکی در ادامه با بیان اینکه من اعتقاد دارم حقوق بازنشستگان صرفا عامل
تورم نیست ،گفت :شما حقوق اساتید دانشگاهها را نگاه کنید.استاد تمام
دانشگاه که سال  ۹۸در حدود  ۹میلیون تومان حقوق میگرفت ،االن حقوقش
 ۳۲میلیون تومان شده است .نه اینکه حقوق اساتید دانشگاهها باید کاهش پیدا
کند ،ولی باید متناسب باشد .یعنی یک نفر که دیپلم دارد با فردی که فوقدیپلم یا
لیسانس دارد ،به اندازه دو سال تفاوت حقوق داشته باشند؛ نه اینکه فردی ۴برابر
دیگری حقوق بگیرد .ما در برخی موارد طبق قانون حداقل و حداکثر ،بیش از۱۵
برابرحقوقپرداختمیکنیم.هیچکجایدنیااینگونهنیست.
وی افزود :دولتها در همه جای دنیا با اتحادیههای کارگری وارد مذاکره
میشوند و میگویند افزایش حقوق به جای اینکه  ۲۰درصد بگیرید ۱۰ ،درصد
و ما افزایش قیمتها را به جای  ۲۵درصد ۸ ،درصد میکنیم .در حال حاضر
طبقات زحمتکش که دارای حقوق ثابت هستند ،دچار توهم پولی هستند.
سرمایهداراینتوهمرامیفهمد.یعنیپولهاییکهامروزخرجمیکنیم،باضریب
تکاثری اثر خود را روی تورم میگذارد.
پازوکی با اشاره به اینکه ما افرادی را میشناسیم که دو حقوق بازنشستگی
دریافتمیکنند،عنوانکرد:مانبایدبابرخوردهایپوپولیستینسبتبهافزایش
مخارج که قطعا منتج به افزایش نقدینگی و تورم میشود ،اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه ما کشور را گران اداره کنیم ،تاکید کرد :ما با اصالحات
ساختاری باید مخارج دولت را کاهش دهیم .ما با روش سنتی نمیتوانیم در این
مسیرحرکتکنیم.
افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی گفت :من اعتقاد دارم اقتصاد ایران از نان شب بیشتر
به اصالحات نیاز دارد و این اصالحات هر چه به تاخیر بیفتد ،هزینه مبادله بیشتر
افزایش مییابد و این به نفع مردم نخواهد بود .ما باید سعی کنیم کشور را درست
ادارهکنیم.
پازوکی افزود :در دولت آقای خاتمی میشد با  ۵۰میلیون تومان در میدان
خراسان تهران آپارتمان  ۵۰متری بخرید ،اما االن همان آپارتمان  ۸۰۰میلیون
تومان شده است .فردی هم که آن هم در فرمانیه خانهای  ۵۰۰میلیون تومانی
داشت ،االن خانه او  ۱۲میلیارد تومان شده است .پس تورم فقیر را فقیرتر کرده،
قدرت خرید را کاهش داده و غنی را غنیتر کرده است.
وی تصریح کرد :در حال حاضر یک طبقه جدید به لحاظ اقتصادی به وجود
آمده که از رانتها ،فسادهای اقتصادی و حاکم بودن روابط به جای ضوابط ایجاد
شدهاند .این گروه اصال دغدغه توسعه و پیشرفت کشور را ندارند .این کارشناس
اقتصادی عنوان کرد :ما باید دید ملی و کالن داشته باشیم .اگر همه دنبال این
باشند که مشکل صندوق خود را حل کنند ،در بلندمدت صندوقها میتواند
چالش بزرگی باشد که امروز این مشکل را به عینه میبینیم.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد؛

کاهش بیش از  ۲هزار مگاوات از مصرف برق کشور

سخنگوی صنعت برق گفت :میزان مصرف برق روز پنجشنبه نسبت به روز گذشته  ۲هزار و  ۲۰۰مگاوات کاهش
یافت.
" مصطفی رجبی مشهدی " روز پنجشنبه در یک پیام تصویری افزود :این میزان کاهش مصرف در نتیجه همکاری
خوب مشترکان بخش خانگی با صنعت برق محقق شده است.
ویادامهداد:همچنینمصوبههیاتدولتمبنیبرتعطیلیپنجشنبههادرسراسرکشوراینمیزانکاهشرارقم
زد .سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد :بر همین اساس و با توجه به این کاهش نسبت به رفع محدودیت در یک
نوبت کاری شیفت شب صنایع بزرگ اقدام شد.
رجبی مشهدی گفت :با هماهنگی دیسپاجینگ ملی نسبت به رفع محدودیت یک نوبته برای صنایع فوالد و
سیمان اقدام الزم صورت گرفته است .وی ابراز امیدواری کرد :با استمرار کاهش مصرف در بخش خانگی و سایر
بخش ها بتوان به تدریج نسبت به رفع محدودیت ایجاد شده برای صنایع سیمان و فوالد اقدام کرد.
سخنگویصنعتبرقادامهداد:مشترکانبهایننکتهتوجهداشتهباشند که خاموش کردن حتییکالمپمنجر
به صرفه جویی هزار مگاواتی در شبکه برق خواهد شد.
رجبی مشهدی افزود :هفته گذشته و این هفته جلسه های خوبی با سازمان بسیج مستضعفین برگزار و نتایج
خوبی در زمینه اقدام مشترک برای کاهش مصرف در اداره ها ،بخش خانگی و سایر اقشار حاصل شد.
وی گفت :امید است با تداوم این همکاری ها بتوان تاپایان تابستان با اعمال مدیریت مصرف در همه بخش ها
شرایط شبکه برق پایدار باشد .سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد :اکنون شرایط شبکه در پایداری قرار داشته
و تنها یک حادثه درسیستان و بلوچستان بوقوع پیوست.
رجبی مشهدی افزود :براثر وزش طوفان در این استان دو دکل  ۲۲۰کیلوولت سقوط کردکه بالفاصله برای
جایگزینی اقدام شد و اکنون در این منطقه نیز خاموشی نداریم.
وی ادامه داد :تالش می شود محدودیت ها از طریق جابجایی بار با سایر نقاط شبکه برطرف شوند.
سخنگوی صنعت برق درباره کشف رمزارزهایی که از شبکه برق به صورت غیرمجاز استفاده می کنند هم گفت:
میزان آنها از ۲۰۰هزار گذشته و اینها برقی که مصرف می کردند معادل یک نیروگاه ۷۵۰مگاواتی بود.
رجبی مشهدی ادامه داد :اکنون این میزان کشف شده منجربه کاهش بار شبکه به میزان  ۷۵۰مگاوات شده که
این میزان به سایر بخش ها اختصاص داده خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

وزیر راه و شهرسازی گفت :در هشت سال گذشته ،حدود ۶۰
درصد به طول بزرگراههای کشور افزوده شد.
محمد اسالمی روز پنج شنبه در مراسم بهرهبرداری از طرحهای
ملی وزارتخانههای راه و شهرسازی و ورزش و جوانان در سراسر کشور
افزود :در دولت یازدهم و دوازدهم ،حدود  ۱۱هزار کیلومتر آزادراه،
بزرگراه و راه اصلی ایجاد شده است که به این واسطه حدود ۶۰
درصد افزایش طول بزرگراهها را شاهد بودیم.
وی با بیان این که این یک دستاورد مهم و ماندگار است ،تصریح
کرد :با افزایش طول جادهها ظرفیت جابجایی ها هم افزایش
پیدا کرد و که این دستاورد با کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی،
دستاوردهای کامال ملموسی برای مردم کشور به ارمغان آورده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این دوره بیش از  ۱۴هزار
کیلومتر به راههای آسفالت شده کشور افزوده شد ،خاطرنشان کرد:
امروز بهره برداری از  ۱۶دستاورد در حوزه بنادر را هم شاهد خواهیم
بود .ظرفیت بنادر از  ۱۸۰میلیون در سال  ۹۲امروز به بیش از ۲۸۵

افزایش ۶۰درصدی طول بزرگراههای کشور

میلیون تن می رسد که حکایت از افزایش ۱۰۰میلیون تنی دارد.
اسالمی تاکید کرد :با یک اقدام کامال متفاوت نسبت به گذشته،
بنادر کشور به سمت بنادر نسل سوم رفتند و ظرفیت و تجهیزات
به کار گرفته شده در آنها پیشرفتهتر شد که این وجه تمایز بزرگی
است .وی ادامه داد :با توسعه مکانیزاسیون مناسب ظرفیت
پهلوگیری ،بارگیری و تخلیه را به شکلی پیش بردیم که مدت انتظار
کشتیها را به حداقل برسانیم .اگر در گذشته یک کشتی حامل
کاالی اساسی بیش از دو هفته برای تخلیه بار معطل میماند ،امروز
ظرف مدت ۶یا حداکثر ۷روز این بار تخلیه میشود و زمان تخلیه به
نصف کاهش پیدا کرده است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :در این دوره برای گام برداشتن
به سمت بنادر نسل سوم ،ایجاد ظرفیت تولید بار در بنادر ،صنایع
و ظرفیتهای فرآوری مواد و بازفرآوری جزو مواردی است که قدرت
ترانزیت ما را باال میبرد و این موضوع امروز در قالب  ۱۷هزار میلیارد
تومان سرمایهگذاری در بنادر به نرخ دفتری ،حدود ۱۴هزار میلیارد

توماندردولتتدبیروامیداتفاقافتادهاستکهحکایتازرویکردی
سازنده و مثبت دارد که شاهد شکوفایی آن هستیم.
اسالمی به نظام جامع حملونقل و لجستیک اشاره کرد و گفت:
در دنیای امروز قدرت اقتصادی هر کشور به  ۲پایه اصلی قدرت
برند و قدرت لجستیک وابسته است ،اگر هر دو به اندازه کافی
شکوفا شوند حتما اقتصاد آن کشور به شکوفایی و پویایی دست
پیدامیکند.
وی تاکید کرد :ما برای باالبردن قدرت لجستیکی در زیرساخت،
نظام ها و سامانههای حملونقل کارهای بزرگ مطالعاتی،
سازماندهی و ایجاد شیوهنامهها و ساز و کارهایی را فراهم کردیم که
با سهولت بتوان سرمایهگذاری را توسعه داد و نظام مدیریتی حمل
و نقل را حاکم کنیم .این ابزار مدیریتی را امروز قالب یک نرمافزار
در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار میدهیم و پروژههای
توسعهایخودرابااینفرهنگمدیریتیبرایرسیدنبههدفدنبال
میکنیم .وی به افتتاح موارد متعددی در حوزه نوسازی ناوگان اشاره

کرد و گفت :در کشور  ۵۵هزار کامیون باالی ۴۰سال داریم که غیر
از مخاطرات ایمنی و مصرف سوخت باال ،موجب کاهش راندمان
بخش حملونقل خواهد شد .برنامهای را در این حوزه از سال ۹۸
دنبال کردیم که امروز اولین نتایج اولیه را گزارش میدهیم .وزیر
راه و شهرسازی افزود :در سال گذشته ،بیش از ۵۰۰میلیون تن
بار در جادههای کشور جابهجا کردیم که نسبت به سال  ،۹۸حدود
 ۷درصد رشد داشتهایم .از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا کنون نیز همین
نرخ رشد را در جابجایی بار تجربه کردیم .به گزارش ایرنا مراسم
ویدئو کنفرانسی افتتاح بیش از ۳۲۰کیلومتر بزرگراه با ارزش ۳هزار
میلیارد تومان امروز با حضور رییس جمهوری ،وزیر راه و شهرسازی
و معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
ونقل کشور در راستای بهبود شبکه حمل و نقل جادهای کشور
و توسعه کریدورهای بزرگرانی با هدف ایجاد ارتباط بین شمال -
جنوب و شرق -غرب کشور  ۳۲۱کیلومتر راه و بزرگراه در  ۱۷استان
کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

راهی مطمئن برای سودآوری سرمایه
سهامداران خرد در بازار

عضو شورای عالی بورس با اشاره به مصوبه ایجاد شرکتهای سهام عام پروژه
گفت :با استفاده از این مدل مردم میتوانند با سرمایه کم یا اندک به هر میزان در
پروژه ،کنار سرمایه گذاران بزرگ قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر ،بازار سرمایه دوباره برای مردم جذاب شده و با حرکت آرام
اما رو به رشدی که شاخص طی هفتههای گذشته تجربه کرده ،امید برای بازگشت
رونق به بازار سرمایه جان گرفته است؛ اما دیگر نه بازار با صعودهای فزاینده همراه
استونهسهامدارانآنقدربیتجربهکهتنبههرخریدیدربورسبدهند؛بنابراین
به نظر میرسد بازار میتواند در یک فضای آرام و منطقیتر نسبت به گذشته پیش
برود و رشد کند.
بسیاری از سهامداران و شرکتهای بورسی ،روزهای بد بازار سرمایه در نیمه دوم
سال گذشته را از یاد نبردهاند و اگرچه هنوز هم اما و اگرهای زیادی نسبت به تأمین
مالی پروژهها در بورس دارند ،اما به هر حال به کارگیری ابزارهای جدید در بازار
میتواند آنها را نسبت به تأمین مالی مناسبتر از بورس امیدوارتر کند.
حضور حداکثری مردم در تمام الیههای اقتصادی اعم از سرمایه گذاری،
مدیریت ،سهم بری و نفع بری و مالکیت از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است
و دولت نیز باید حداقل دخالت را در کسب و کار و اقتصاد داشته باشد در این
صورت ،مردم به عنوان عاملیت اصلی در اقتصاد شناخته میشوند و «کار مولد»،
از ارزشهای اصلی اقتصاد خواهد شد؛ به همین دلیل اقتصاد ایران نیاز به تعریف
انواع مدلهای جدید سرمایه گذاری و بکارگیری ابزار متنوع در بازار سرمایه دارد تا
سرمایهگذاریومالکیتحداکثریمردمدراقتصادکنونیحاصلشودودرنتیجه
آن مردمی سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی به وقوع بپیوندد.
در این میان به تازگی ،شورای عالی بورس با تصویب دستورالعمل تأسیس
شرکتهای سهامی عام پروژه ،اقدامی مثبت در راستای تحقق مردمی سازی
اقتصاد و رفع مشکل تأمین منابع مالی طرحهای زیر بنایی کشور و سرمایه گذاری
مردم به صورت تضمینی انجام داده است تا مسیر توسعه کشور بدون نیاز به نفت
و استقراض بانکی یا خارجی با هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید در بخشی از
بازارسرمایهمیسرگردد.
در همین ارتباط ،روحالله حسینی مقدم ،عضو شورای عالی بورس سازمان
بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید :هدف از تصویب این
دستورالعمل ایجاد فرصت برای افراد حقوقی و شرکتهای پیمانکار پروژههای
عمرانی است تا بتوانند از ظرفیت بازار سرمایه جهت تأمین مالی پروژههای ملی
و توسعهای عمرانی استفاده کنند؛ در واقع ،هدف از ایجاد مدل شرکت سهام عام
پروژه برای پیمانکاران ،تقویت بازار اولیه بورس و هدایت نقدینگی به پروژههای
دارای توجیه اقتصادی است.
وی افزود :در مدل شرکت سهامی عام پروژه مطابق قانون تجارت ابتدا پذیره
ً
نویسی برای عموم جامعه شکل میگیرد و قاعدتا بر اساس یکسری منابع
اطالعاتی پروژه توسط مشاور و بورس اوراق بهادار تائید میشود و در اختیار
همگانقرارمیگیرد؛مطابقاینمصوبهسرمایهشرکتسهامعامپروژهمیبایست
حداقل  ۱,۰۰۰میلیارد تومان بوده و موسسین آن باید حداقل  ۵۰درصد سرمایه
شرکت را به شکل نقدی و غیر نقدی تعهد کنند.
به گفته حسینی مقدم ،آورده غیرنقد میتواند حداکثر ۳۰درصد سرمایه شرکت
مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درآمد ثابت و سهام
شرکتهایپذیرفتهشدهباشد.
وی همچنین با اشاره به محوریت مردم در این نوع تأمین مالی افزود :در
روش سرمایه گذاری در شرکت سهام عام پروژه ،مردم به عنوان عاملیت اصلی
سرمایهگذاری تلقی میشوند؛ چراکه فرصت سرمایه گذاری برای مردمی که به
تنهایی توانایی سرمایهگذاری ندارند؛ فراهم میشود؛ ضمن اینکه با استفاده از
این مدل مردم میتوانند با سرمایه کم یا اندک به هر میزان در پروژه ،کنار سرمایه
گذاران بزرگ طرح ،در نفع بری و سودآوری سهیم باشند و آن وقت عدالت اقتصاد
محور ایجاد شده است.
عضو شورای عالی بورس ادامه داد :در جهت مردمی سازی اقتصاد روش شرکت
سهامیعامپروژهروشسرمایهگذاریمؤثراستومردمدرمنافعبلندمدتتوسعه
کشور سهیم میشوند و از طرفی دیگر نقدینگی مردم به سمت پروژههای کالن
عمرانی و توسعهای سرازیر میشود و همچنین در دستورالعمل فوق محدودیت
خاصی برای نوع پروژه دیده نشده و مسئلهای که مهم بوده و در صندوقها هم،
پیش بینی شده است اجرای پروژههای با ریسک کمتر بوده که عایدی سرمایه آن
بسیار کوتاه مدتتر است؛ به نحوی که این پروژهها اولویت دارند و به جای اینکه
مردم در یک پروژه پنج ساله سرمایه گذاری کنند؛ در یک پروژه دو یا سه ساله که
قرار است به بهره برداری برسد؛ سرمایهگذاری خواهند کرد.
به گفته وی ،هدف تمرکز تأمین مالی به روش شرکت سهام عام پروژه ،روی
پروژههای نیمه تمام است ،پروژهای که باالی پنجاه درصد پیشرفت داشته؛
میتواند با سرمایههای خرد مردمی از طریق شرکت سهام عام پروژه تأمین مالی
وپذیرهنویسیشود.
معاون وزیر صمت:

سرمایههایمردم بایدبهسمت تولید
هدایتشود

معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :باید از صنعتگران و فعاالن
اقتصادی حمایت کنیم تا همه سرمایههای بزرگ و خردهسرمایههای مردم به
سمتتولیدهدایتشود.
مهدی صادقینیارکی درحاشیه مراسم بهره برداری از شهرک صنعتی شهید
شهریاری زنجان ،در جمع خبرنگاران ،با بیان اینکه مسیر حرکت کشور به سمت
توسعه صنعتی فراهم شده است ،افزود :در کل کشور عالوه بر سرمایهگذاری
طرحهای جدید ،طرحهای موجود هم با ظرفیت کامل و یا افزایش ظرفیت،
فعالیت میکنند که میتواند عامل موثری در جذب سرمایههای خرد و کالن در
تولیدباشد.
وی تاکید کرد :اقدامات انجام شده در حوزه تولید ،در راستای سیاستهای
اقتصادمقاومتیاست.
معاون امور صنایع وزیر صمت ،با بیان اینکه فعالیت واحدهای تولیدی و کلنگ
زنی واحدهای جدید ،همه نویدبخش رشد تولیدات صنعتی و صادرات غیرنفتی
کشور در سالهای آتی خواهد بود ،افزود :امیدوارم این رویه در ماهها و سالهای
آینده هم تداوم داشته باشد.
صادقینیارکی با اشاره به وضعیت رو به رشد تولیدات واحدهای صنعتی در
سطح کشور ،گفت :فعالیت و میزان تولیدات همه ۲۸رشته فعال در حوزه صنعت،
به صورت ماهیانه رصد میشود.
وی خاطرنشان کرد ۲۳ :رشته از  ۲۸رشته صنعتی در کشور افزایش تولید
داشتند .معاون امور صنایع وزیر صمت با بیان اینکه در مجموع در استان های
کشور ،صدور پروانههای بهرهبرداری رشد  ۲۱درصدی داشته است افزود :میزان
لزایی این پروانهها هم رشد  ۱۵درصدی در  ۲ماهه امسال ،نسبت به مدت
اشتغا 
مشابه سال گذشته داشته است.
صادقینیارکی درخصوص صدور جواز تاسیس در  ۲ماه امسال اظهارداشت:
این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷درصد رشد داشت.
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دبل مجیدی مقابل گلمحمدی در برد با ضربات پنالتی ؛

رئیس هیات کشتی استان قم :

پایگاههایاستعدادیابیکشتیدرقم
ایجاد میشود

رئیس هیات کشتی قم با اشاره به وجود تعامل سازنده میان این هیات و شهرداری
برای توسعه این رشته ورزشی در استان گفت :پایگاه های استعدادیابی کشتی با
نگاه حمایتی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم ایجاد میشود.
هادی علیایی با اشاره به عملیاتی شدن طرح تحول کشتی قم افزود :همراهی،
همکاری و هم افزایی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم با این هیات ورزشی
برای اجرای طرح تحول کشتی قم دستاوردهای بسیار مهمی در پی خواهد داشت.
وی گفت :استعدادیابی  ،سرمایهگذاری هدفمند در ردهسنی پایه ،ارتقای کمی
و کیفی ،برگزاری جشنواره ها و همایشهای استعدادیابی ،توسعه زیرساختها و
همچنین طراحی و اجرای خالقانهترین لیگ کشتی کشور ،از جمله اقدامهای این
هیات در قالب طرح تحول است.
علیایی با اشاره به رایزنی های انجام شده با مسئوالن سازمان فرهنگی ورزشی
شهرداری قم،اظهار داشت :کشتی یکی از مهمترین رشتههای ورزشی استان است
که عالوه بر کسب جوایز و عناوین متعدد ملی و بین المللی ،ورزشکاران ،مربیان و
پیشکسوتانآندرکشورشناختشدههستند.
رئیس هیات کشتی قم ادامه داد :با توجه به ظرفیتهای این رشته ورزشی در قم و
همچنینوجودکودکان،نوجوانانوجوانانمستعدعالقهمندبهکشتیموجبشده
تا مسئولیت سنگینی برای توسعه کمی و کیفی این رشته ورزشی در استان به عهده
تمام متولیان فرهنگ و ورزش قم قرار گیرد.
وی افزود :اولین گام هیات کشتی قم در دوره جدید به منظور شناسایی
ظرفیتهای بالقوه و رفع موانع و مشکالت موجود ،طراحی سند چشم نداز
تحول کشتی در این استان با استفاده از ظرفیت های علمی متخصصان،کشتی
گیران،مربیان و پیشکسوتان این رشته ورزشی بود که تدوین این سند نهایی و روند
اجرایی آن آغاز شدهاست.
علیایی ادامه داد :تحقق تمام سرفصلها و اهداف ترسیم شده در این سند تحول،
نیاز به نگاه حمایتی فراسازمانی و همراهی تمام ظرفیت های موجود در استان دارد
که در این راستا،نقش شهرداری بسیار پررنگ است.
رئیس هیات کشتی قم ،توسعه زیرساخت را یکی از ارکان مهم توسعه هر رشته
ورزشی دانست و تاکید کرد :ایجاد پایگاههای استعدادیابی و استعدادپروری در
سطح استان یکی از برنامههای مهم سند تحول است که برای تحقق این مهم،
ن فرهنگی ورزشی شهرداری های قم گام موثری در این زمینه است.
همراهی سازما 
وی با اشاره به نگاه مثبت شهردار قم به توسعه کشتی در این استان ادامه داد:
تاکنون ۲جلسه هماهنگی با شهردار و مسئوالن سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
قمبرایجلبحمایتهاوترسیممسیرتعاملسازندهباهیاتکشتیانجامشدهاست
که ب دلیل نگاه مثبت و فضای سازنده این جلسه ها،امیدوار به سرعت بخشی به
تحول در کشتی قم با همکاری شهرداری هستیم.
علیایی ادامه داد :بررسی و هماهنگی جهت راه اندازی سالن ورزشی کشتی در
ورزشگاه شهید غالمپور قم از جمله موضوعهای مطرح شده در این جلسه ها بود که
امیدواریم با قول های داده شده،به زودی شاهد راه اندازی آن باشیم.
رئیس هیات کشتی قم افزود :برگزاری طرح «جشنواره کشوری و استانی
استعدادیابی کشتی قم» در قالب رقابتهای لیگ در دو رشته آزاد و فرنگی
مختص رده سنی نونهاالن ،طرح جشنواره همگانی اجرای فنون ،کمک به توسعه
زیرساختهای کشتی و همچنین پوشش تبلیغات محیطی برای حمایت از فرنگی
کار قمی حاضر در رقابت های المپیک از جمله موضوعات مطرح شده در جلسه
های مشترک با شهرداری بودهاست.
رییسهیاتمدیرهاستقالل:

با این تیم میتوانیم قهرمان آسیا شویم

رییسهیاتمدیرهاستقاللگفت:اینتیمقابلیتوشایستگیقهرمانیدرآسیارا
دارد و با حمایت الزم میتوانیم به این افتخار برسیم.
«اصغر ملکیان» در گفت و گویی در خصوص پیروزی آبیپوشان برابر پرسپولیس
افزود :این پیروزی متعلق به هواداران ،بازیکنان و کادر فنی است ،مجموعه تیم
استقالل با تالشی خستگیناپذیر این پیروزی مهم را رقم زدند و هیات مدیره و
مدیریت باشگاه به نحوی شایسته ،صبوری ،خویشتنداری و همچنین تالش کادر
فنی و بازیکنان را جبران خواهد کرد.
وی ادامه داد :جدا از عملکرد موفق استقالل در این دیدار باید بگویم که تیم با
این نفرات ارزشمند ،توانایی و شایستگی قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را دارد اما
برای رسیدن به این مهم نیازمند حمایت و پشتیبانی است که در کنار هواداران واقعی
استقاللرقممیخورد.
ملکیان با اشاره به حضورش در تمرین استقالل پیش از دیدار برابر سایپا گفت:
در تمرین روز جمعه به بازیکنان وعده دادم بخشی از مطالبات تیم را در اوایل هفته
پرداختکنیم کهپساز تالشوپیگیریبسیاروالبتهکمیتاخیر،روزسهشنبه چک
بازیکنان از سوی کارگزار آماده شد .همان روز «پرویز مظلومی» در تمرین حاضر و پس
از گفتوگو با سرمربی تیم و برخی از بازیکنان تصمیم گرفته شد به منظور جلوگیری
از بهم ریختن تمرکز بازیکنان ،درصدی از مبالغ قرارداد بعد از شهرآورد به صورت
مستقیم به حساب بازیکنان واریز شود که این کار در هفت ه پیشرو انجام میشود.
رییس هیات مدیره استقالل یادآودر شد :همه باید کمک کنیم تا هر چه سریعتر
موانع و کاستیهای موجود در مجموعه باشگاه استقالل بر طرف شود تا به امید
خدا هواداران عزیز و متعصب ما روزهای خوبی را شاهد باشند .استقالل در این زمان
حساس نیازمند حمایت مادی و معنوی است و باید این موضوع از ناحیه هواداران
دلسوز و واقعی تیم انجام شود .در این راه حاشیهها باید از تیم دور شود و هواداران
واقعی استقالل با افراد مغرض و خبیث که به اسم هوادار اما در واقعیت «هوادار نما»
به دنبال حاشیهسازی و جوسازی هستند برخورد کنند.
وی گفت :ضمن اینکه الزم است این افراد شناسایی و به مراجع قانونی معرفی
شوند .یقین بدانید با این اتفاق ،استقالل میتواند روی آرامش و پیشرفت به خود
ببیند و به موفقیتهای بیشتری هم دست پیدا کند .کسب ستاره سوم و قهرمانی
در آسیا به هیچ وجه دور از انتظار نیست و قطعا با امید به خدا و حمایت ،همدلی و
نقشآفرینی بازیکنان بزرگ و ارزشمند استقالل در مصاف با حریفان آسیایی این امر
محققخواهدشد.
سرپرست تیم ملی والیبال ایران :

آلکنو پس از بازیهای المپیک
به تهران بازنخواهد گشت

سرپرست تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه سرمربی روسی تیم ملی والیبال در
فضایی خوب و دوستانه از کادرفنی قدردانی و خداحافظی کرد ،گفت :آلکنو پس از
بازیهایالمپیکتوکیوبهتهرانبازنخواهدگشت.
«امیر خوشخبر» که روز پنجشنبه با رادیو ورزش گفتوگو می کرد ،اظهار داشت:
عوامل کمیته ملی المپیک و فدراسیون والیبال درتالش هستند تا تیم بتواند
بدون مشکل و در بهترین شرایط راهی توکیو شود و با تمام حواشی و شایعات ۱۲
والیبالیست اعزامی مشخص شدند و شنبه ( ۲۶تیرماه )تهران را به مقصد توکیو ترک
میکنند.
ویگفت:آلنکوبهدلیلخستگیبازیکنانتمریناتروز(پنجشنبه)راتعطیلکردو
روز شنبه پیش از اعزام تیم تمرینات سبک وزنه خواهد داشت تا تیم ساعت ۲۳:۳۰
دقیقه راهی توکیو شود و خوشبختانه مستقیم وارد دهکده خواهیم شد.
خوش خبر در خصوص اینکه بازی تدارکاتی در توکیو برای تیم در نظر گرفته شده
است یا خیر؟ گفت :هنوز وضعیت بازیهای تدارکاتی معلوم نیست و باید شرایطی
تمرینی به گونهای باشد که بازیکنان آمادگی خود را حفظ کنند بعید به نظر می رسد
که شرایط برای انجام دیدار تدارکاتی یا دوستانه فراهم باشد.
سرپرستتیمملیوالیبالکشورماندرخصوصحواشیانتخاببازیکناناعزامی
به المپیک گفت :حواشی در بدترین شرایط زمانی ایجاد شد و از نظر روانی بر
بازیکنانتاثیرگذاربودوموجبکاهشتمرکزودلسریملیپوشانشد.خوشبختانه
مشکل با تالش زیاد این مشکل برطرف شده است ولی این طبیعی است که در زمان
آمادهسازی تیم ملی بازیکنی حذف و بازیکن دیگری اضافه شود.
وی تصریح کرد :اگر هر آمدن و رفتنی همراه با حواشی باشد ،دیگر نمیشود تیم
ملی را کنترل کرد .هنوز یک هفته تا شروع بازیهای المپیک باقی مانده و ما همه
را به آرامش و ایجاد انگیزه دعوت میکنیم .مطمئن باشید بعد از بازیهای توکیو هر
مساله و ابهامی باشد روشنگری و ابهام زدایی خواهد شد.
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تیم فوتبال استقالل در ضربات پنالتی مقابل پرسپولیس به برتری دست یافت و
برنده شهرآورد نود و ششم پایتخت شد.
شهرآورد نود و ششم پایتخت بین تیمهای پرسپولیس و استقالل از ساعت ۱۹
و  ۵۰پنجشنبه شب و با پنج دقیقه تاخیر در ورزشگاه آزادی آغاز شد و گلی در
برنداشتامااستقاللبابرتریچهاربرسهدرضرباتپنالتیبهبرتریرسیدوراهی
نیمهنهاییشد.
این دیدار از مرحله یکچهارمنهایی جام حذفی و با قضاوت «علیرضا فغانی»
برگزار شد .محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی کمک داوران این دیدار
بودند.
در همان دقیقه نخست« ،محمدحسین مرادامند» مدافع استقالل با کارت زرد
جریمه شد تا در ادامه با احتیاط بازی کند.
بازی با میدانداری پرسپولیس آغاز شد و این تیم سعی داشت موقعیتی روی
دروازه حریف ایجاد کند.
بهتدریج استقالل با استفاده از ارسالها خود را به دروازه پرسپولیس نزدیک کرد
تا شرایط بازی متعادل شود.
مطابق انتظار اشتباهات متعدد در میانه میدان و احتیاط زیاد تیمها موجب شد
تاموقعیتچندانیخلقنشود.
در دقیقه« ۲۳شهریار مغانلو» مهاجم پرسپولیس کارت زرد گرفت.
در ادامه نیمه نخست هم احتیاط بسیار زیاد تیمها موجب شد تا هیچگونه
موقعیتیایجادنشود.
نیمه دوم با سرعت بیشتری آغاز شد تا شاید این بازی حساس ،کیفیت بهتری
پیداکند.
در دقیقه  ۵۰بهترین فرصت گلزنی ایجاد شد که «امید عالیشاه» با ضربهای
بسیار ضعیف این بخت مناسب را هدر داد.
استقالل در ابتدای نیمه دوم عملکرد بهتری داشت و با دوندگی باالی
هافبکهای خود بر روند بازی تسلط بیشتری پیدا کرد.
با این حال بازهم اتفاق خاصی روی دروازهها رخ نداد تا همچنان بازی سرد و
دور از انتظار باشد.
در دقیقه« ۷۸سیامک نعمتی» هم کارت زرد گرفت تا سومین اخطاری این بازی
خستهکنندهباشد.
این دیدار در  ۹۰دقیقه با تساوی صفر بر صفر به اتمام رسید تا کار به وقتهای
اضافهکشیدهشود.
در ابتدای وقت اضافه نخست ارسال «مهدی ترابی» در دهانه دروازه به «مهدی
عبدی» رسید این مهاجم نتوانست از چند قدمی گلزنی کند.
لحظاتیپسازآنضربهسرمرادمندبااختالفاندکیازباالیدروازهپرسپولیس
به بیرون رفت.
در دقیقه ۱۰۱ضربه سر تماشایی «عیسی آلکثیر » با بدشناسی به دیرک دروازه
استقاللبرخوردکرد.
در دقیقه « ۱۰۴حامد لک» با کمک «سیامک نعمتی» با واکنشی خوبی در
مصاف تک به تک با «مهدی قایدی» اجازه گلزنی به ستاره استقالل را نداد .چند
ثانیه پس از آن ضربه مطهری با فاصله بسیار اندکی از دروازه پرسپولیس به بیرون
رفت.
یزادگان » به اشتباه
در دقیقه  ۱۱۵چیزی نمانده بود که «محمدحسین کنعان 

دروازه تیم خودی را باز کند اما شانس با او یار بود.
وقتهای اضافه هم گلی در برنداشت تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برتر
شود.
در ضربات پنالتی ،استقاللبه برتری چهاربرسه دست یافت تا تیم تحتهدایت
«فرهادمجیدی»همچونفصلگذشتهدرضرباتپنالتیمقابلرقیبدیرینهاش
به برتری رسیده و صعود کند.
در ضربات پنالتی ،غفوری ،اسماعیلی ،مرادی و مطهری برای استقالل گلزنی
کردند و ضربه قایدی را حامد لک مهار کرد.
یزادگان و آقایی گلزنی کردند ،ضربه آلکثیر به
برای پرسپولیس ،ترابی ،کنعان 
بیرون رفت و ضربه عبدی را هم سیدحسین حسینی گرفت.
مجیدی:
بازیکنان استقالل غیرت و مردانگی را معنا کردند
سرمربی تیم فوتبال استقالل با قدردانی از بازیکنانش ،گفت :آنها در این چند
ماه ،غیرت و مردانگی را برای من معنا کردند.
«فرهاد مجیدی» پنجشنبه شب پس از برتری تیمش مقابل پرسپولیس
در ضربات پنالتی ،اظهار داشت :این برد را به هواداران تبریک گفته و به تیم
پرسپولیس هم خسته نباشید میگویم .امیدوارم با این پیروزی دل هواداران را شاد
کردهباشیم.
وی در خصوص عملکرد علیرضا فغانی در این دیدار ،گفت :داوری مشکلی
نداشت و فغانی خیلی خوب سوت زد.
مجیدی در خصوص صحبتهای سرمربی پرسپولیس مبنی بر پول نگرفتن
بازیکنانش و مقایسه آن با استقالل ،عنوان کرد :مسائل پرسپولیس به من ربطی
ندارد و اگر الزم باشد در روزهای آتی در خصوص مشکالت تیم خودمان حرف
میزنم .وی در خصوص استفاده کم از تعویضهایش در این دیدار ،گفت:
میخواستیم بازی را در ۹۰دقیقه تمام کنیم و موقعیت هم داشتیم .بازیکنان ما به
خوبیکارکردندونیازچندانیبهتعویضنداشتیم.ضرباتپنالتیدردربیروحیه
میخواهد و ما نفراتی را انتخاب کردیم که روحیه و انگیزه باالیی داشته باشند.
سرمربی استقالل در خصوص عملکرد خسته کننده تیمها در نیمه نخست،
عنوان کرد :این دیدار همیشه حساس است و موقعیت کم خلق میشود .در
دیدار قبلی پرسپولیس یک فرصت نسبی داشت و برنده شد .حساسیت موجب
میشود تا زیبایی چندانی نبینیم .مجیدی تصریح کرد :از بازیکنانم تشکر می
کنم که غیرت ،شرافت و مردانگی را در این چند ماه معنا کردند و افتخار می کنم
مربی استقالل هستم که بازیکنانش بدون هیچ دریافتی اینگونه بازی می کنند.
هواداران قدر تیم را بدانند و اگر مشکالت مدیریتی برطرف شود این تیم در آسیا
حرفهای زیادی برای گفتن خواهد دشت.
وی در مورد پرداخت پاداش  ۵۰میلیون تومانی به هر بازیکن تیمش ،گفت:
حتما این کار را انجام میدهم .اعالم میکنم در این هفت بازی که  ۶برد داشتیم
و یک تساوی؛ دوستان خوبی دارم که در پرداخت پاداش به بازیکنان خیلی کمک
کردند و عاشق استقالل هستند و دوست ندارند نامی از آنان مطرح شود.
گلمحمدی:
تمرکزمان روی بازیهای پایانی لیگ برتر است
سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسگفت:درلیگبرترشانساولقهرمانیهستیم
و با توجه به سه بازی بعدی ،تمام تمرکزمان را باید روی این بازیها بگذاریم تا

حمیددرخشان:

انتخابپنالتیزنهایپرسپولیسدرستنبود

کاپیتان اسبق تیم پرسپولیس گفت :بازی خوبی را شهرآورد شاهد نبودیم و به نظر من تصمیم کادر فنی پرسپولیس برای
انتخابپنالتیزنهادرستنبود.
«حمید درخشان» در خصوص شکست پرسپولیس برابر استقالل در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اظهار داشت:
به نظر من بازی خوبی نبود و جذابیتی نداشت .چیزی برای تجزیه و تحلیل وجود ندارد و فقط نتیجه آن برای استقالل
خوب بود .وی با انتقاد از انتخاب پنالتیزنهای پرسپولیس ،ادامه داد :متاسفانه تصمیمهای درستی از سوی کادر
فنی پرسپولیس در ضربات پنالتی اتخاذ نشد .معموال در این مواقع ،با تجربهترها باید بیایند و پنالتی بزنند .در مجموع
زیباییهای فوتبال در این اشتباهات است .سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد :شکل بازی خیلی خوب جا
نیفتاد و احتیاط زیادی در این دیدار بود .پاسهای اشتبا ه و استرس زیاد ،تمرکز را از بازیکنان گرفته بود و در نهایت چیزی
به اسم بازی جذاب وجود نداشت .درخشان با اشاره به شانس بسیار باالی پرسپولیس برای قهرمانی در جام حذفی تصریح
کرد :پرسپولیس باید در ادامه لیگ تمرکز خود را روی سه هفته باقیمانده بگذارد و این بازیها را با پیروزی پشت سر بگذارد
تا قهرمانی را به هوادران هدیه دهد .وی با اشاره عملکرد پرسپولیس در دیدار مقابل استقالل اظهار داشت :به اعتقاد من
اگر پرسپولیس در دیدار مقابل استقالل مانند بازیهای قبل خود ظاهر میشد میتوانست در طول ۹۰دقیقه حریف را از
پیش رو بردارد و حتی نگذارد کار به وقتهای اضافه و ضربات پنالتی کشیده شود.
سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس گفت :خط دفاع پرسپولیس در طول بازی عملکرد خوبی داشتند و توانستند بدون
اشتباهمهاجمانخطرناکاستقاللراکنترلکنند.
آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه بموجب وارده  1400/4/13-7158لیلی رنجبر مالک ششدانگ پالک ثبت  2606/326/761اصلی واقع
در بخش  2ثبت قم به موجب سند قطعی  97/10/4/45475دفتر  47قم ثبت  0صفحه  0دفتر 139720330002008803
اعالم نموده که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه
قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند
ً
مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد
رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد(.م
الف )14221
عباس پورحسنی-رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2قم
----------------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه آقای مسعود حجتی زاده با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت تمامی ششدانگ پالک
-292/2481/4036اصلی واقع در بخش پنج ثبت قم در دفتر الکترونیکی شماره  139620330001013788بنام آقای
مسعود حجتی زاده ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 223845ب 95/صادر و تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت
طی سند رهنی 15529مورخ  1396/07/12دفتر  87قم در رهن بانک مسکن قرار گرفته است به علت سهل انگاری مفقود
شده است،که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد لذا مرتب طبق تبصره  1اصالحی از ماده
 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام
ً
معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ

بتوانیم امتیازات کامل را بدست آوریم و قهرمان شویم.
«یحیی گلمحمدی» روز پنجشنبه در نشست خبری پس از دیدار پرسپولیس
و استقالل در جام حذفی ،اظهار داشت :خیلی دوست داشتم دوربینی از برخی
برنامههای تلویزیون نبود تا راحتتر صحبت میکردیم .در هر صورت وجود
و تحمل مجریان رنگی برای ما سخت است اما به هر حال اگر صحبت نکنم،
خیلیها تمرکز کردند تا کار را برای ما سخت کنند و به ما فشار بیاورند.
وی افزود :از همه چیز خبر داریم و دوست داشتیم این نشست مدیریت میشد
اما در هر صورت نیروهایی وجود دارند که این مشکالت را به وجود میآورند .در
مجموع بازی متعادلی بود و تیم ما و تیم حریف محتاطانه بازی کردند و موقعیت
زیادی روی دروازهها به وجود نیامد و در آخر هم ضربات پنالتی برنده دیدار را
مشخص کرد .در این ضربات هر تیمی که که تمرکز بیشتری داشته باشد و ضربات
بهتری بزند ،میتواند برنده دیدار باشد که فکر میکنم استقاللیها این کار را به
خوبی انجام دادند.
گلمحمدی اضافه کرد :به هر دو تیم خسته نباشید میگویم .ما امسال مسیر
خیلی سختی را پشت سر گذاشتیم و  ۱۴ماه است که در حال تمرین و مسابقه
دادن هستیم و متاسفانه برنامهریزی به شکلی است که تیمهای اروپایی در حال
استراحتهستنداماماهنوزهمدرحالمسابقهدادنهستیمواینبرایبازیکنان
واقعا سخت است .به خصوص تیم ما که مسابقات آسیایی را هم در پیش داشت.
از تک تک بچهها تشکر میکنم به خاطر انگیزهاسیس که داشتند و توانستند تیم
را به این مرحله برسانند.
وی ادامه داد :در لیگ نیز شانس اول قهرمانی هستیم و با توجه به سه بازی
بعدی ،تمام تمرکزمان را باید روی این بازیها بگذاریم تا بتوانیم امتیازات کامل را
بدست آوریم و قهرمان شویم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد داوری گفت :در مجموع داوری بسیار
عالی دیدیم اما در دقیقه  ۱۳بازی یک صحنه وجود داشت که «ارسالن مطهری»
باید اخراج میشد اما در مجموع داوری خوب بود.
غفوری:خوشحالمبازیحیثیتیرابردیم
کاپیتان تیم فوتبال استقالل گفت :بازی با پرسپولیس برای ما حیثیتی است و
خوشحالم که توانستیم پیروزی را در پایان به نام خودمان ثبت کنیم.
«وریاغفوری»پسازپیروزیاستقاللمقابلپرسپولیسدرچهارچوبمسابقات
جام حذفی ،اظهار داشت :بازی حساسی بود و توانستیم در این دیدار به برد
ارزشمندیبرسیم.
وی افزود :بازی با پرسپولیس برای ما حیثیتی است و خوشحالم که توانستیم
پیروزی را در پایان به نام خودمان ثبت کنیم.
کاپیتان استقالل خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه این دیدار در جام حذفی
برگزار می شد ،دو تیم در ابتدا به دنبال گل نخوردن بودند .چندین سال است
که شهرآورد بسیار نزدیک است و یکی از دو تیم با فاصلهای نزدیک برنده از زمین
خارجمیشود.
فغانی:میخواستندحذفمکنند
ازبازیکنانومربیانسرخابیهاتشکرمیکنم
داور بینالملی فوتبال گفت :از مربیان و بازیکنان پرسپولیس و استقالل تشکر
میکنم که همکاری الزم را با من داشتند و باعث شدند بازی بدون حاشیه برگزار
شود.
«علیرضا فغانی» پس از پایان بازی استقالل و پرسپولیس در حالی که قضاوت
خوبیدراینمسابقهحساسداشتدرجمعخبرنگاراناظهارکرد:لیگاسترالیا
تعطیل بود و برای بازیهای شرق آسیا به تایلند رفته بودم و بعد از آن برای قضاوت
این مسابقه پیشنهاد دادند و آن را قبول کردم.
وی افزود :تا زمانی که قرار است در سطح بینالمللی قضاوت کنم به اسم ایران
خواهد بود و چنین کاری را با افتخار انجام خواهم داد.
یازآدمهاکهجایگاهشاندرجامعه
داوربینالملیفوتبالخاطرنشانکرد:برخ 
داوری مشخص است .میخواستند مرا حذف کنند ،نفراتی همچون عرفانیان و
بعضی از افرادی که در کمیته داوران هستند شیطنت کردند.
فغانی تصریح کرد :آنهایی که گفتم این شیطنت را از گذشته داشتند و نمیدانم
به خاطر حسادت است یا چیز دیگر که حاشیهسازی کردند اما ختم به خیر شد.
وی در پایان گفت :از مربیان و بازیکنان پرسپولیس و استقالل تشکر میکنم که
همکاری الزم را با من داشتند و باعث شدند بازی بدون حاشیه برگزار شود.
مظفری :قضاوت فغانی در شهرآورد بدون اشتباه بود
کارشناس داوری فوتبال ایران گفت :قضاوت علیرضا فغانی در شهرآورد جام
حذفی بدون نقص بود و نمره قبولی گرفت.
نوید مظفری اظهار داشت :در طول  ۱۲۰دقیقه بازی تیمهای استقالل و
پرسپولیس و در ضربات پنالتی هیچ صحنه ای وجود نداشت که بخواهیم داوری را
نقد یا در مورد آن صحبت کنیم.
وی ادامه داد :کادر داوری در این بازی بدون نقص کار کرد و نمره قبولی
میگیرد.
کارشناس داوری فوتبال ایران در مورد صحنهای که ارسالن مطهری بر روی
فرشاد فرجی مرتکب خطا شد ،گفت :مشکلی وجود نداشت و داور به درستی به
بازیکن استقالل کارت زرد نشان داد.

صادقورمزیار:

استقالل شایسته قهرمانی در جام حذفی است

پیشکسوتاستقاللگفت:آبیپوشانبااینپیروزیمدعیاولقهرمانیدرجامحذفیهستند.بردمقابلپرسپولیس
اهمیت زیادی داشت و هواداران منتظر چنین لحظ ه خوشایندی بودند.
«صادق ورمزیار» با اشاره به پیروزیپنجشنبه شب گذشته استقالل مقابل پرسپولیس در جام حذفی ،اظهار داشت:
بازی بار فنی خاصی نداشت و دو تیم از نظر فنی عملکرد خوبی نداشتند اما خوشحالم استقالل در نهایت برنده این
بازی بود .وی با اشاره به اینکه  ۲تیم برای مساوی در وقت قانونی پا به مسابقه گذاشته بودند ،افزود :هر دو تیم برای
نباختن پا به زمین مسابقه گذاشته بودند و با ترس و احتیاط بازی کردند و به دنبال این بودند تا مسابقه به ضربات پنالتی
کشیده شود .پیشکسوت استقالل با تمجید از عملکرد بابک مرادی ،خاطرنشان کرد :وقتی بابک مرادی به عنوان
یار تعویضی به میدان آمد عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشت و یکی از بهترینهای استقالل در شهرآورد ۹۶بود.
ورمزیار با اشاره به عملکرد حسینی در دیدار شهرآورد تصریح کرد« :سیدحسین حسینی» بهترین بازیکن استقالل
بود و با مهار پنالتی «مهدی عبدی» نقش اول را در صعود آبیپوشان به مرحله بعدی ایفا کرد .خوشحالم او که یکی از
سرمایههای استقالل به حساب میآید به روزهای خوب خود بازگشته است .وی با اشاره به شانس باالی استقالل برای
قهرمانی در جام حذفی تاکید کرد :حاال استقالل با این پیروزی مدعی اول برای قهرمانی در جام حذفی است و این
شایستگی دارد در این تورنمنت مقام اول را به دست آورد.
بازیکن اسبق استقالل در پایان گفت :اگرچه بازی جذابی نبود اما برد پرسپولیس اهمیت زیادی داشت و هواداران
استقاللمنتظرچنینلحظ هخوشایندیبودند.
نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات
اقدام خواهد شد(.م الف)14222
رضاحسینخانی-سرپرستثبتاسنادمنطقهیکقم
----------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره  1956/680/1499اصلی واقع در
بخش دو ثبت قم (نیروگاه خیابان توحید خیابان شهید علیدوست کوچه 10پالک )17که بنام علی کریمی شایان پور فرزند محمد
تقی میباشد در حال حاضر در جریان ثبت می باشد که به علت عدم رعایت ماده 67آیین نامه قانون ثبت (عدم رعایت فواصل آگهی
و روز تحدید حدود) تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده
 13قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده1400/4/19-2/7634
تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ  1400/5/19ساعت  8/30الی  12/30ظهر در محل وقوع ملک
انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در
محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات
ً
مالکین و مجاورین طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا طبق تبصره ماده واحده مصوب 73/2/25
معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را
نیز به این اداره ارائه نمایند( .م الف )14220
تاریخ انتشار آگهی :شنبه1400/04/26
عباس پور حسنی -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
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سردارکوثری:

رئیسی نمی تواند یک شبه همه مشکالت کشور را حل کند

سردار کوثری نماینده تهران در مجلس گفت :همه باید بیایند و به ترمیم
مشکالت کشور بپردازند و بعد از ترمیم ،مسیر را ادامه دهند و در این صورت
کارها جلو می رود .دولت جدید مثال االن هیچ مسئولیتی ندارد و بعد می بینید
که رسانه های بیگانه و بعضی ها متاسفانه نا آگاه در داخل می گویند که دولت
چه کار کرد که رای گرفت؟ هنوز تا جا به جایی دولت ها بیش از بیست روز باقی
مانده است ،پس ببینید در این مسائل باید خیلی دقت کنیم .اینکه یکباره
بخواهیم بگوییم که همه چیز در عرض چند روز درست می شود ،این نادرست
است.
محمداسماعیلکوثریچهرهسیاسیاصولگرابراینباوراستکهرئیسییک
شبهنمیتواندهمهمشکالتکشورراحلکند.باالخرهدرابتدا،همهبایدبیایند
و به ترمیم مشکالت کشور بپردازند.
«دولت رئیسی کار سختی در پیش دارد و یک شبه نمی تواند همه مشکالت
کشور را حل کند» این گزاره ای است که این روزها سیاسیون زیادی از جمله
محمداسماعیل کوثری نماینده مجلس و چهره اصولگرا به آن اشاره می کنند،
گزاره ای که با برخی ادعاهای انتخاباتی که گفته می شد با ورود رئیسی به
پاستور همه مشکالت حل می شود تا حد زیادی فاصله دارد.
اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرآنالین اشاره می کند که اصولگرا و اصالح
طلب مطرح نیست بلکه خدمت به مردم مهم است .او تاکید بر نظارت و مطالبه
گری مجلس از دولت آینده دارد و می گوید :مجلس باید بر دولت نظارت کند نه
اینکه بخواهد پشت پرده زدوبند انجام دهد.
مشروح مصاحبه با محمداسماعیل کوثری نماینده مجلس و چهره اصولگرا
را می خوانید؛
*آقای کوثری! پیش بینی تان از دولت سیزدهم و مسیری که باید دنبال
کندچیست؟
آقای رئیسی کار بسیار سختی را در پیش دارد اما با آن انگیزه الهی و ملی که
در آقای رئیسی مخصوصا در عمل در قوه قضاییه و قبل از آن در آستان مقدس
آقا علی ابن موسی الرضا و ،..دیده شده؛ مصمم است اقداماتی انجام دهد که
در جهت امیدوار کردن مردم حرکت کند لذا باید بگوییم که بر این اساس انشاالله
موفق خواهد شد چرا که مردم چند کار را از مسئوالن می خواهند ،از جمله
اینکه مسئولینی که در اصل از طرف مردم رای گرفتند و نماینده مردم شدند و
مسئولیت پذیرفتند ،باید اینگونه باشند که اوال با مردم صداقت داشته باشند و به
مردم دروغ نگویند.
دوم اینکه وقت بگذارند و برنامه ریزی داشته باشند ،مثال اگر وزرا کار دارند،
اگر مسئوالن نزدیک به ستاد رئیس جمهور کار دارند اینها را به سرعت هماهنگ
کنند که در اداره کشور بلبشویی ایجاد نشود.
باید به توانمندی مردم در داخل احترام گذاشته شود
مثال اگر یک وزیر بخواهد رئیس جمهوری را ببیند اعتراض نکند که چندین
ماه است می خواهد یک جلسه خصوصی با رئیس جمهور بگذارد و مثال ایشان
می گوید وقت ندارم ،این قابل قبول نیست و از طرف دیگر به توانمندی مردم
در داخل احترام بگذارد و توجه کند که ما این توانمندی را نه در حد حرف و
تئوری بلکه در عمل نشان دادیم که این توانمندی ما بسیار بسیار باال است نه
اینکه بگوییم با کشورهای دیگر قطع رابطه کنند ،به هیچ وجه! بلکه باید با آنها
همارتباطداشتهباشند.
در صورتی که ما اینجا دیدیم که از همه توانمندی ها استفاده کرده ایم ،آنجا
هم برویم و برای پیشبرد اهداف و رسیدن به آن اهداف بلند و پیشرفت کشور
از آن توانمندی ها استفاده کنیم .پس نباید این را به این حساب بگذاریم که
حاال موضوعی که با آنها داریم کار می کنیم و صحبت می شود را بخواهیم همه
چیز را در آنجا ختم کنیم و از توانمندی های داخل غافل باشیم .مردم کار می
خواهند ،مردم میخواهند که معیشتشان رو به راه شود و زندگی کنند پس

کار بسیار سختی است که ایشان مسئولیت آن را به عهده گرفتند و انشاالله با
انتخاب دولتمردانی که با دلسوزی و با تفکر جهادی و انقالبی است ،من فکر
می کنم بتواند تا حدی این مشکالت را رفع کند و وضعیت ثبات قیمت ها را
سر و سامان دهد.
بحث اصلی خدمت به مردم است نه اصولگرایی و اصالح طلبی
*اصولگرایان قرار است یک حمایت صد در صدی از دولت آقای رئیسی
داشته باشند یا ناظر و مطالبه گر باشند یا...
اصال بحث اصولگرایی و اصالح طلبی و فالن نیست ،بحث این است که آقای
رئیسی نشان داده است که فراتر از این مسائل است .اگر اصالح طلبان خوب
کار می کردند کسی می توانست بگوید که مثال اینها بد کار کردند؟ اگر خوب
تصمیم می گرفتند ،اگر خوب تدبیر می کردند ،اصال کسی می توانست منکر
آن شود؟ ببینید بحث اصلی این است که خدمت به مردم و جامعه کند و کشور
را پیش ببرد و مردم نتیجه آن را هم در زندگی خودشان و هم در جامعه ببینند.
کوثری :مجلس باید بر دولت رئیسی نظارت کند نه اینکه پشت پرده زدو بند
کند
مجلس باید به وظیفه اش عمل کند و به درستی نظارت کند
*به هر حال اصولگراها از دولت آقای رئیسی حمایت کردند....
درست است و در آن هیچ شکی نیست ،اما منظور من بیشتر این است کسی
که مسئولیت می گیرد چه توسط مردم انتخاب شود چه از مجلس رای می
گیرد باید بیاید و آنچنان خدمت کند  ..چرا هم برای اصولگرا و هم برای اصالح
طلب دفاع مقدس واقعا مقدس است؟ برای اینکه آنجا همه فعالیت می کردند تا
دشمن را بیرون کنند بدون اینکه بخواهند مسائل یا مشکالتی را بین خودشان
ایجاد کنند پس مطلبی که وجود دارد این است که کسی که مسئولیت می گیرد
چه از طرف مردم و چه از طرف دستگاه های مربوطه مثل مجلس و امثال آن
باید پاسخگو باشد و نباید اینگونه باشد که خیال کند فقط مسئولیت گرفته که

تکاپوبرایبستنصفحهاختالفات؛

آنجابنشیندوایناحساسراداشتهباشدکهمندیگردائماینمسئولیترادارم،
خیر!مجلسهمبایدنسبتبهاینمسئلهحتمادقتونظارتمحکمیکندوآن
وظایفی که بر عهده اش است به خوبی استفاده کند و در نهایت کسانی که دارند
خطا می کنند یا اشتباهاتی دارند حتما به آن بخشها رسیدگی کند تا اینکه آن
مسئول سرخط بیاید و بر آن اساس کار را دنبال کند.
مجلس باید بر دولت نظارت کند نه اینکه پشت پرده زدو بند کند
*عالوه بر نظارت مجلس ،پیشنهاد شما برای نظارت بر دولت چیست؟
مثل تشکیل یک هیئت ناظری از اصولگرایان یا هسته مطالبه گری یا
تشکلهایدیگر؟
هم مطالبه گری است چون باالخره یکی از وظایف اصلی مجلس این است که
حتما آن نظارتش را به طور دقیق و جامع و کامل انجام دهد نه اینکه به عنوان
نظارت به آنجا رود اما خدایی نکرده در پشتپرده زد و بندی انجام دهد ،آن که
دیگر نظارت نمی شود.
دولت رئیسی کار بسیار سختی در پیش دارد
حتی خارج از مجلس ،فرق نمی کند باالخره نظارت از مسئول باالتر بر پایین
باید به طوری انجام شود که آن کسی که مسئولیت دارد بداند از باال کامال دارد
نظارت می شود و دائم نگاه می شود و اینگونه شود که کارش را خوب انجام دهد
نه اینکه موقعی که مسئول باالتر می خواهد بیاید یک ظاهرسازی کند اما زمانی
که مسئول باالتر حضور ندارد به شکلی دیگر کوتاهی کند.
به اینها باید توجه داشته باشند و من امیدوار هستم که انشاالله و به امید خدا به
گونهای عمل می شود که دولت جدید با اینکه کارش بسیار بسیار سخت است؛
یعنیبا اینوضعیتی کهدولت آقای روحانیبهوجود آوردهوضعیتبسیارسخت
است ،مثال دالر با این قیمت ،بدهی های بسیار زیادی که دولت دارد ،همه اینها
ُ
باعث می شود که حرکت به سرعت صورت نگیرد بلکه با کندی جلو میرود اما با
این حال مردم تشخیص می دهند که اگر کارها خوب جلو رود ،هر چند اگر در
ُ
ابتدا تا حدودی کند باشیم اما امیدوار می شوند و حتی خودشان هم کمک می
کنند .انشاالله این راه هایی که االن مسدود شده است باز شود و به امیدواری
تبدیلشود.
رئیسی نمی تواند یک شبه همه مشکالت کشور را حل کند
*بسیاری قبل از انتخابات می گفتند که اگر آقای رئیسی بیایند همه
مشکالت کشور حل می شود منظور شما این است که به یکباره نمیتوان
ُ
کشور را به کشور گل و ُب ُلبل تبدیل کرد؟
خیر .رئیسی یک شبه نمی تواند همه مشکالت کشور را حل کند .باالخره در
ابتدا ،همه باید بیایند و به ترمیم مشکالت کشور بپردازند و بعد از ترمیم ،مسیر
را ادامه دهند و در این صورت کارها جلو می رود .دولت جدید مثال االن هیچ
مسئولیتینداردوبعدمیبینیدکهرسانههایبیگانهوبعضیهامتاسفانهناآگاه
در داخل می گویند که دولت چه کار کرد که رای گرفت؟
هنوز تا جا به جایی دولت ها بیش از بیست روز باقی مانده است ،پس ببینید
در این مسائل باید خیلی دقت کنیم .اینکه یکباره بخواهیم بگوییم که همه چیز
در عرض چند روز درست می شود ،این نادرست است اما اینکه از همان روز
اول به گونه ای تدبیر و برنامه ریزی شود که مردم متوجه شوند که دارد روی ریل
دقیق خودش حرکت می کند قطعا و یقینا برای مردم این مسئله قابل قبول می
شود و قبول می کنند که کمک کنند که انشاالله حرکت خیلی سرعت پیدا کند.
جریاناتمنتقدسنگاندازینکنند
*به نظر شما در دولت آینده فضا برای مطالبه گری جریانات مخالف و یا
منتقدفراهماست؟
مطالبه گری هیچ اشکالی ندارد .در چارچوب قانون ،در چارچوب منطق ،در
چارچوبیککارحسابشدهاشکالینداردامااینکهبخواهندبهعنوانمطالبه
گری سنگ اندازی کنند ،این قابل قبول نیست.

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم ؛

منحصرکردنرهبرانقالببهجریاناصولگراییافراطگراییاست

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم گفت:
یکی از انواع افراطیگری ،منحصر کردن رهبری معظم
انقالببهجریاناصولگراییاست.
حجت االسالم و المسلمین علی بنایی در هفتمین دوره
از سلسله کرسیهای آزاد اندیشی با عنوان فرآیند تحقق
انقالب اسالمی در موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
موضوع فرآیند تحقق انقالب اسالمی را یک موضوع جذاب
و پردامنه دانست و اظهار داشت :این موضوع از بحثهای
ضروری کشور و از مباحثی است که بعد از مراسم تنفیذ
در کشور بیشتر مطرح خواهد شد ،از این رو این مجمع
بهعنوان یک جبهه فکری و اعتقادی و پیشتاز ،این بحث
را آغاز میکند ،و الزم است دوستان ما از مسائل جاری روز
کشور اطالع و تحلیل داشته باشند و افکار خود را در این
راستا جهت دهی کنند و این امر یک گام مهم برای پیشرفت
انقالباسالمیبهشمارمیآید.
رئیس موسسه آموزش عالی طلوع مهر با اشاره بهاینکه
تاکنون  ۶دوره از کرسیهای آزاد اندیشی برگزار کردهایم که
هر دوره  ۲۰جلسه طول کشیده است خاطرنشان کرد :در
این دوره محتوای بحث عمق بیشتری می یابد ،تحقیق و
پژوهش در این زمینه که یک بحث پژوهشگاهی و آکادمیک
است با بیانی شیوا و روان و احیانا با پاورپوینت مطرح میشود
تا برای همه قابل استفاده باشد.
بناییتصریحکرد:براساسبازخوردیکهازبازتابرسانهای
وسایتهای معتبر خبری کشور بهدست میآید ،انتشار این
مطالبمورداستقبالمخاطبانوعالقهمندانقرارمیگیردو
گاهی بیشتر از خود ما اصرار بر چاپ و نشر گسترده این آثار
را دارند ،امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر کارهای کرسیهای
دوره قبل را که در مرحله ویرایش و آمادهسازی است را چاپ و

منتشرنماییمتاهمهدوستانانقالبیوجهادیوعالقمندان
بهمباحث نظری و کارشناسی در سراسر کشور بتوانند از آن
استفادهکنند.
ُ
والیت فقیه ،امامت بر امت است ،نه امامت ِصرف بر
یکجریانسیاسی
وی سپس با اشاره بهانتخابات سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری بیان داشت :وضعیتی که ما در دوره سیزدهم
ُ
ریاست جمهوری با آن مواجه هستیم رقابت و کنشگری
داخلجریاناصولگراییاست.
نماینده سابق قم در مجلس اضافه کرد :راه رشد و موفقیت

یک جامعه آزاد و احزاب و تشکلها ،حرکت بر مدار اعتدال و
بهدور از افراط و تفریط می باشد .وی یادآور شد :همه ما از
برخی تندرویهای آغاز انقالب و برخی از افراطیگریهایی
که همیشه دل رهبر انقالب را بهدرد آورده و گالیهمند ساخته،
کم و بیش آشنا و آگاه هستیم ،اصل اعتدال در سلوک و رفتار
اجتماعی یک امر قرآنی است.
بنایی حفظ خط اعتدال در نظام اسالمی و رعایت اصول
اولیهاخالقاسالمیراازنخستینوظایفجامعهاصولگرایی
توصیف کرد و گفت :یکی از انواع افراطیگری ،منحصر
کردن رهبری معظم انقالب بهجریان اصولگرایی است ،ما

اصولگرایان نباید تصور کنیم پسرخوانده خدا هستیم و فقط
خود را مشروع دانسته و بقیه را نامشروع بدانیم ،والیت فقیه،
ُ
امامت بر امت است ،نه امامت ِصرف بر یک جریان سیاسی،
شاید بههمین خاطر بود که پیامبر اکرم (ص) مکرر می
ُ
فرمودند :من و علی پدر این امت هستیم.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی افزود :ما باید با
عملکرد جهادی و مخلصانه جلوی ریزش نیروهای اصیل و
وفادار را گرفته و مانع از دلسردی و بیانگیزه شدن آنها شویم،
حفظ امید و ایجاد انگیزه برای همراهی نخبگان برای ما یک
اصل حیاتی است.
وی ادامه داد :جدا شدن و پیاده شدن مردم و نخبگان از
قطار انقالب برای هیچ کس مطلوب نیست.
بنایی در ادامه یادآور شد :مهمترین نکته جهت حفظ
و تداوم ارزشهای انقالب توسط جریان اصولگرا ،حفظ
ارتباط مناسب با روحانیت و مرجعیت است ،ارتباط نداشتن
با روحانیت و حوزههای علمیه و مراجع عظام ،بهضرر نظام و
انقالب است و قطعا رهبر انقالب نیز با این سیاست مخالف
هستند ،از این رو نباید شرایط بهگونهای ترسیم شود که از
ارتباطاتباروحانیتکاستهشود.
وی گفت :ما بهاستناد فرمایش حضرت سیدالشهدا (ع) و
حسب وصیت نامه امام (ره) و دیدگاههای رهبری و بر اساس
راه رشد و کمالی که برای ما پیش بینی و طراحی شده است،
باید با نشاط و انگیزه در صحنه حضور فعال داشته باشیم.
وی بیان کرد :وظیفه شرعی ما در حال حاضر حضور در
صحنه ،تواصی بهخیر و امر بهمعروف و نهی از منکر بوده و
باید تالش کنیم که حرکت هایمان همراه با تدبیر و اخالص و
با برنامهریزی باشد تا همه ما و کشور و نظام و انقالب مشمول
نظر و عنایت خاص امام زمان (عج) قرار گیریم.

تهران و ریاض در مسیر تنش زدایی

ایران و عربستان بهرغم برخی اختالفات دوجانبه و منطقهای ،مدتیاست که قدم
درمسیرتنشزداییگذاشتهاند؛لحنآشتیجویانهمقامهایدوکشور،استقبالدو
طرف از حلوفصل مسالمتمیز اختالفاتوبرگزاری چنددور مذاکره از تکاپوی این
دو کشور بزرگ جهان اسالم برای بستن صفحه اختالفات نشان دارد.
با شکست ترامپ در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا،
معادالت خاورمیانه نیز دستخوش تغییر و دگرگونی شده که ترمیم مناسبات ایران و
عربستانازآنجملهاست.پیامهایخصمانهگذشته،دراینروزهابهسیگنالهای
مثبت تغییر شکل داده اند اگرچه هنوز برخی اختالفات به قوت خود باقی هستند.
بزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در
چند روز پیش «سعید خطی 
واکنش به موضع اعالم شده از سوی «فیصل بن فرحان آل سعود» وزیر امور خارجه
عربستان مبنی بر استقبال این کشور از گفتوگو با ایران ،گفت« :مقامات عربستان
سعودی باید بدانند که جمهوری اسالمی ایران بر اساس مواضع اصولی خود،
همواره خواهان حفظ صلح و امنیت منطقه خلیج فارس توسط کشورهای منطقه
بوده است .ما همواره از گفت وگو برای دستیابی به نتایج ایجابی استقبال کرده و
نگاهمانبهمذاکرهباعربستانمثبتاست».
اظهارات خطیب زاده واکنشی به موضع گیری اخیر وزیر خارجه عربستان بود که
در گفت وگو با روزنامه ایتالیایی «الرپابلیکا» اعالم کرد «باب گفتگوی عربستان با
ایران باز است و ریاض از آن استقبال میکند؛ اما تهران باید تعهد خود به تضمین
امنیت و ثبات در منطقه را با واقعیت اثبات کند ».بن فرحان ابراز امیدواری کرد که
گفتگوهای اخیر با ایران منجر به بسته شدن صفحه اختالفات قبلی شود.
این نخستین باری نیست که شاهد لحن آشتی جویانه مقامات آل سعود هستیم.
ت و گویی،
«محمد بنسلمان» ولیعهد سعودی چهارشنبه هشتم اردیبهشت در گف 
در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال برقراری روابط بین ریاض و تهران گفت :در
نهایت ،ایران یک کشور همسایه است ،همه ما امیدواریم که رابطه خوب و متمایزی
با ایران برقرار کنیم .وی تصریح کرد که دو کشور منافع مشترک و متقابلی برای
پیشرفت و بهبود منطقه و جهان دارند.
اظهارات شفاف ولیعهد سعودی برای میل به بهبود روابط با تهران با استقبال
مقام های جمهوری اسالمی ایران مواجه شد و همان زمان خطیب زاده در پاسخ به
سوالیدر خصوص اظهاراتولیعهدعربستان ،اظهارداشت:بادیدگاههایسازنده
و روش گفتگو محور ،این دو کشور مهم منطقه و جهان اسالم می توانند با پشت سر
گذاشتن اختالفات ،وارد فصل تازه ای از تعامل و همکاری برای نیل به صلح و ثبات
و توسعه منطقه ای شوند.
با وجود برخی اختالفات میان ایران و عربستان ،مدتی است که مذاکرات بین
تهران و ریاض برای بهبود مناسبات دو کشور آغاز شده است .ماه گذشته (۲۹
خرداد) «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشور که برای حضور در «مجمع
دیپلماسی آنتالیا» به ترکیه سفر کرده بود با حضور در یک نشست خبری و در پاسخ
به سوالی درباره رابطه ایران و عربستان سعودی اظهار داشت «ما تا به حال سه بار
با عربستان در بغداد گفتگو کردیم .اما همه منتظر نتایج انتخابات ریاستجمهوری
بودند».
ظریف همچنین در این نشست درباره روابط ایران با عربستان گفت :من
حاضرم همین فردا به عربستان سعودی سفیر بفرستم اما به خودشان بستگی
دارد .هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم اختالفاتمان را با سعودی ها حل و
فصلکنیم.
از سال  ۲۰۱۶که روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد ،تهران در این پنج سال
همواره تالش کرده تا با کشورهای همجوار و منطقه روابط حسنه ای داشته باشد
ولی این اراده در خاندان آل سعود به چشم نمی خورد .از نگاه ناظران چند موضوع
مهم بسترساز تغییر نگرش مقامات سعودی نسبت به ایران شده است که گرفتاری
ریاض در منطقه به ویژه در جنگ یمن ،تغییر رویکرد کلی دولت جدید آمریکا درباره
مسایل منطقه ای و همچنین گام های رو به جلو مذاکره کنندگان هسته ای اعضای
برجام در پایتخت اتریش از آن جمله اند.
ازسرگیری مذاکرات و حتی برقراری روابط رسمی دیپلماتیک نیز به معنی پایان
تمامی اختالفات دو کشور نیست .به عنوان نمونه ریاض همواره سیاست های
منطقه ای ایران را به ویژه در یمن زیر سوال می برد .بن فرحان با بیان اینکه کشورش
از گفتوگو با ایران استقبال میکند ،ادامه داد «اما تهران باید پایبندی خود را به
تضمین امنیت و ثبات منطقه با حقایق اثبات کند» .وزیر سعودی در حالی از امنیت
منطقه صحبت میکند که کشورش بیش از  ۶سال است با آغاز جنگی همهجانبه
علیه یمن ،این کشور را محاصره و هزاران خانواده را آواره کرده است.
از دیگر اقدامات ضدایرانی اخیر عربستان ،گفت وگوی وزیر خارجه این کشور با
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیرامون برنامه هستهای
ایران و تالش برای فشار بر تهران از طریق این نهاد بود .فیصل بن فرحان در پیام
توئیتری نوشت که با گروسی در مورد اهمیت وضع سازوکارهای الزم برای انجام یک
بازرسی سریع و فراگیر از تمام سایتهای هستهای ایران گفت وگو کرده است.
به تازگی اظهارات ضدایرانی نماینده سعودی درباره غنیسازی  ۲۰درصدی فلز
اورانیوم بازتاب وسیعی یافته است .دفتر نمایندگی عربستان در آژانس بینالمللی
انرژی در این باره گفت که «تالش ایران برای غنیسازی  ۲۰درصدی فلز اورانیوم
نگرانکننده است .ما در مورد اهداف واقعی ایران برای غنیسازی  ۲۰درصدی فلز
اورانیومنگرانهستیم».
با این وجود از نگاه ناظران ،استقبال تهران و ریاض برای حل اختالفات با توسل
به دیپلماسی و میز مذاکره ،روند مثبتی است که به تدریج بستر را برای کاهش
چشمگیر سطح منازعات و دعواهای سیاسی هموار خواهد کرد.

حجتاالسالممحسنمهاجرنیا:

یک مدرس حوزه و دانشگاه گفت :در فرآیند پنجگانه «انقالب»«،نظام سازی»«،دولت سازی»« ،جامعه سازی» و«تمدن
سازی» ،مرحله نظام سازی از همه مراحل مهمتر است؛ چراکه هیچ انقالبی بدون «نظام سازی» نمی تواند دستادوردهای خود
را تثبیت و حفظ کند.
حجت االسالم محسن مهاجرنیا روز پنجشنبه در اولین نشست از هفتمین دور ه سلسله نشستهای دورهای کرسیهای
آزاداندیشی با موضوع «فرایند تحقق انقالب اسالمی» ،افزود :در این مرحله بود که همه بنیادها و آرمان ها و اصول و ساختارها به
مثابه « فلسفه سیاسی انقالب اسالمی» نظام سازی و نهادسازی و الگو سازی شد.
این مدرس علوم سیاسی در تبیین اهمیت نظام سازی بعد از پیروزی انقالب تصریح کرد :در این نظام سازی ملت ایران موفق
شد همه خرده نظام های تربیتی ،معرفتی ،اخالقی و نظامات اجتماعی شامل نظام های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،حقوقی
و قضایی و دفاعی و نظام خانواده را نهادینه کند.
وی ادامه داد :یکی از چارچوب هایی که با آن فرایند انقالب اسالمی را می توان مطرح کرد ،چارچوب فلسفی و منطقی «علل
اربعه» است .از طریق تبیین «علت فاعلی» نقش مردم و رهبری در شکل گیری انقالب اسالمی قابل تحلیل و فهم و اهداف الهی
و انسانی انقالب در قالب تبیین «علت غائی» روشن می شود.
به گفته وی ،در نشست های دوره گذشته سه موضوع « مبادی» « ،مبانی» و «اصول» انقالب اسالمی به مثابه «علت مادی»
انقالب اسالمی تبیین شد .در این نشست قرار است در باب سازه ها  ،ساختارها  ،سامانه ها و صورتبندی هایی که بعد از پیروزی
انقالب در ایران با عنوان « نظامات زندگی اسالمی» به مثابه «علت صوری» شکل گرفته است ،گفتگو کنیم؛ در واقع « نظام
سازی» در فرآیند تحقق انقالب اسالمی ،در قالب همین علت صوری قابل ارائه و تبیین می باشد.
وی در باب مفهوم نظام سازی گفت :در ادبیات سیاسی «نظام» و « نظام سازی» در چهار معنا به کار رفته است .گاهی آن را به
معنای «حکومت» یا «دولت» استفاده می کنند .ایجاد نظام یا اسقاط نظام به معنای ایجاد یا اسقاط دولت و حکومت به کار رفته
است .گاهی نظام به مجموعه عناصر به هم پیوسته و هم هدف اطالق می شود که در هر زمینه ای معنای خاص خود را دارد .
این مدرس حوزه و دانشگاه گفت :برخی نظام را به معنای عامل پیوند دهنده میان عناصر معطوف به هدف ،گرفته اند .نظام در

دستاوردهایهیچانقالبیبدوننظامسازیتثبیتنمیشود
این رهیافت معنایی همانند رشته مروارید و نخ تسبیح می ماند که مهره ها را به نظم درمی آورد  .معنای چهارم که مدنظر است ،اعم
از معنای قبلی است .نظام و « نظام سازی» به معنای الگوسازی و نهادسازی برای ارائه « فلسفه سیاسی انقالب اسالمی» است.
ما معتقدیم انقالب اسالمی بالفاصله بعد از پیروزی توانست کلیات «فلسفه سیاسی» خود را در قالب الگوی «قانون اساسی» با
تصویب و رفراندوم مردمی به ثبت برساند .مهاجرنیا در ادامه به پیش فرض ها و مبانی نظام سازی اسالمی پرداخت و گفت :پیش
فرض قطعی و کالن نظریه انقالب اسالمی آن است که بدون نظم و نظام و بدون داشتن یک فلسفه سیاسی الهام بخش زندگی،
نمی توان در دنیای جدید زندگی کرد.
به باور وی ،انقالب اسالمی توانست بر اساس این پیش فرض ها ،بنیادهای اعتقادی و مشروعیت بخش خود را پایه نظام سازی
قرار دهد .در یک نظام دینی برای سامان دادن به نظم طبیعی و عقلی و قراردادی ،نیاز مند « نظم وحیانی» هستیم.
مهاجرنیا ادامه داد :رهبران انقالب اسالمی و تئوریسین های آن توانستند با تمسک به محورها و اصول بنیادین هم چون
«جامعیت دین»  « ،کمال اسالم»« ،فطری بودن اسالم» و «عقلی بودن آن» ،مشروعیت نظام جدید را مطابق با اراده ملی و
خواستهمگانیتوجیهوتفسیروتصویبکنند.
وی به ارزیابی نتایج و آثار نظام سازی بعد از انقالب اسالمی پرداخت و گفت« :نظام سازی» دست کم سه نتیجه اساسی دارد.
نتیجه اول آن تثبیت و تحکیم است ،در مرحله آغازین انقالب برای سرنگونی نظام شاهنشاهی و مطالبه نظام اسالمی مردم
خواستههایفراوانیداشتندبراساسیکفلسفهسیاسیدینیشعارهاییهمانندعدالت،استقالل،آزادی،جمهوریاسالمی،
را مطرح کردند .خواسته های مردم در مرحله نظام سازی تثبیت شد و به منزله نقشه راه و الگوی زندگی مؤمنانه در دنیای جدید
مطرح گردید .به باور وی ،دومین اثر نظام سازی نتیجه معرفتی آن است؛ شناخت عناصر کلیدی نظام سیاسی ،معرفت نسبت
به نقش تعیین کننده اسالم و پیوستگی و هدفمندی در سامانه نظم اجتماعی برای معنا بخشی به زندگی از جمله نتایج معرفتی
است.
مهاجرنیا یادآور شد :سومین دستاورد « نظام سازی» اسالمی در دنیای مدرن این خواهد بود که در دنیای الگوها و فلسفه ها،
انقالب اسالمی بتواند برجستگی ها و امتیازات « فلسفه سیاسی » خود را در رقابت با «فلسفه سیاسی لیبرالیسم» و « فلسفه

سیاسی سوسیالیسم» به رخ بکشد و مسیر صدور انقالب و پذیرش ارادی آن را در ملت ها ایجاد بکند.
وی به پیشینه نظام سازی در دو دوره « سنت» و « مدرنیته » در ایران پرداخت و تصریح کرد :دوره سنت در ایران عجین با نظام
پادشاهی و ارباب و رعیتی و رابطه امر و اطاعت است .در این دوره چیزی به عنوان «حقوق ملت» « ،حق تعیین سرنوشت» و حتی
« تکلیف تعیین سرنوشت» مطرح نیست .مردم هیچ نقشی در قدرت و نظم اجتماعی ندارند .هرگونه نقد و اعتراض به قدرت
حاکم به مثابه خروج از نظام تلقی می شود .چیزی به عنوان مصالح عمومی مطرح نیست ،همه امور بر مدار مصلحت شاهان
می چرخد .مدرس حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد :فقدان حرکت اجتماعی و سیاسی و عدم پویایی در سطح جامعه حکمفرما
است .نسخه دینی ای که مردم را واردار به تغییر نظام کند هم به صورت ملموس وجود ندارد و شرایط آن هم مهیا نیست و در چنین
دورانی « نظام سازی» اصال معنا ندارد.
به گفته وی ،عنصر فهم « نظام پردازی» بعد از عبور از دوره سنت و ورود ایران به دوران جدید شکل گرفت .اولین بار در مواجهه
سنت با دنیای مدرن ،جرقه های نظام پردازی در ایران مطرح شد .واقعیت تاریخی نشان می دهد که پیش قراوالن عصر مواجهه،
عالمان دینی بوده اند.
مهاجرنیا ادامه داد :در دوره مشروطه علما در مخالفت با نظام سنتی پادشاهی قیام کردند اما به دلیل ناسازگاری های خوانش
آنها از دین با مقتضیات جدید و عنصر زمان و مکان نتوانستند در مرحله « نظام سازی» موفق شوند .اما در فرآیند انقالب اسالمی
با قرائت امام خمینی(ره) از اسالم و تقسیم اصول و قوانین و احکام دین به « ثوابت » و « ّ
متغیرات » مسیر همواری برای مانور در
سطح ّ
متغیرات ایجاد شد و در این سطح سنگربندی با سازه های اقتضایی و ساختارسازی بر اساس نیازها و اقتضائات جدید
پدیدآمد.
وی ابراز کرد :ره آورد انقالب اسالمی « آشتی دین با نظام سیاسی » ،پذیرش « حق تعیین سرنوشت» برای مردم « ،پذیرش
حقوق شهروندی»« ،پذیرش نظم مردم ساالرانه» « ،پذیرش پیوستگی حق و تکلیف» و بلند کردن علم« فلسفه سیاسی اسالم
سیاسی» بود که در مرحله « نظام سازی» همه آنها در قالب بی نظیرترین متن سرنوشت ساز سیاسی یعنی « قانون اساسی
جمهوریاسالمی»تدوینشد.
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بالتکلیفی۶میلیونتننهادهدامیدرگمرکات
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم :

تکلیف بازگشایی مدارس با خیز پنجم کرونا چه می شود؟
وزیر بهداشت با بیان اینکه به دلیل عدم رعایت پروتکلها بسیار نگرانیم درباره تکلیف بازگشایی مدارس با
توجه به خیز پنجم کرونا توضیحاتی داد و تاکید کرد که بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش بینی نیست.دکتر
سعید نمکی در حاشیه بازدید سرزده از مرکز واکسیناسیون ایرانمال در غرب تهران ،اظهار کرد :به دلیل عدم
رعایت پروتکلها بسیار نگرانیم ،همکاران در بخش سالمت بسیار تحت فشار هستند.وی تاکید کرد :عدم رعایت
پروتکلهاماراگرفتارکردهاستواگررعایترعایتنکنندگرفتارترخواهدکرد.وزیربهداشتافزود:وقتیجاییرا
قرمز اعالم میکنیم  ،گویی شرایط آبی است و کسی گوش به حرف نمیدهد .نه مردم عزیز ،مردم همیشه همراه
بودند و ما از باقی بخشها که باید کمک مان کنند انتظار داریم که بیشتر از این کمک کنند و ما را در این معرکه تنها
نگذارند.نمکیدرخاتمهدربارهتکلیفبازگشاییمدارسباتوجهبهخیزپنجمکروناوسفرهایتابستانیاحتمالی
هموطنان،گفت:بازگشاییمدارساکنونقابلپیشبینینیست،امیدواریمبتوانیمباواکسیناسیونمعلمانبه
عنوان یک گروه آسیب پذیر و رعایت پروتکلها بتوانیم مدارس را بازنگه داریم ،امیدواریم.

شیوه طراحی نما در قم
باید اصالح شود

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم در خصوص پیامدهای سوء
ً
طراحی نماهای غربی و مغایر با معماری ایرانی اسالمی ،گفت :اخیرا در
طراحی نمای ساختمانها دچار وادادگی فرهنگی شدهایم که باید بهسرعت
اصالح شود چراکه هر شهر باید خاصیت منحصربهفرد خود را حفظ کند.
سید محمد موسوی منش در تبیین شاخصهای نمای مطلوب در شهر
اظهار داشت :همواره باید توجه داشت که نمای یک شهر باید ریشه در
فرهنگ و عقاید آن منطقه داشته باشد و به بیانی دیگر نمایی ماندگار خواهد
شد که در آن از مصالح بومآور و مطابق با اقلیم استفادهشده باشد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در زمینه طراحی نمای ساختمانهای
شهر تصریح کرد :ساختمانهای شهری نباید دچار جریانسازیهای
اشتباه و خالف شرایط شهری شوند ،همچنین مدگراییهای بیاساس
سبب ناهماهنگی نمای برخی ساختمانها با فضای شهری میشود که
چالشهای زیادی را در طراحی نما به همراه دارد.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم با بیان اینکه رسیدن به نمای
مطلوبدرشهرها،همکاریمردمرامیطلبد،گفت:شهروندانبایدبپذیرند
که نمای ساختمانهای آنها جزئی از شهر است و در کنار سالیق خود در
ساخت نمای ساختمانها ،شرایط اقلیمی را نیز درنظر بگیرند و طراحی
نمای خود را به متخصصان این حوزه واگذار کنند.
وی با اشاره به رسالت طراحان در خلق نمای مطلوب ،اذعان کرد :طراحان
ً
برایطراحییکنماحتمابایدمطالعاتتطبیقیوتاریخیداشتهباشندودر
ً
طراحی نما ،صرفا سلیقه کارفرما را مدنظر قرار ندهند و از دستورالعملهای
ابالغشدهتوسطمدیریتشهریپیرویکنند.
موسوی منش با تأکید بر اینکه شهرداری در قالب طرحهای پیراش
شهری همواره تأکید بر بازگشت به اصالت و تاریخ ساختمان دارد افزود :طی
جریانسازیهای اخیر ،شهروندان به بهبود نمای ساختمانهای مسکونی
خود بسیار اهمیت میدهند که در این راستا میتوانند برای بهسازی نمای
خود به سازمان زیباسازی شهری مراجعه کنند.
وی در انتها در خصوص پیامدهای سوء طراحی نماهای غربی و مغایر با
ً
معماری ایرانی اسالمی ،تصریح کرد :اخیرا در استان قم در طراحی نمای
ساختمانها دچار وادادگی فرهنگی شدهایم که باید بهسرعت اصالح شود
چراکه هر شهر باید خاصیت منحصربهفرد خود را حفظ کند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

واکسیناسیونرانندگانحملونقل
عمومی ضروری است
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :خرید 52دستگاه اتوبوس
از شرکت ایران دیزل نهایی شده و تا سه هفته آینده این اتوبوسها وارد ناوگان
حملونقلعمومیمیشود.
عباس ذاکریان روزچهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان در
سالن کرامت استانداری ،اظهار داشت ۳۵ :دستگاه اورهال شده شهرداری
قم پس از بازآفرینی بهزودی وارد ناوگان حملونقل خواهد شد.
وی واکسیناسیون فعاالن حملونقل عمومی را یک اقدام ضروری در مسیر
مقابله با کرونا دانست و گفت :حدود  ۷هزار راننده تاکسی در قم مشغول
فعالیت هستند و احتمال درگیری این افراد با ویروس کرونا بسیار زیاد است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد :روزانه افزون بر ۲۰۰
هزارسفرتوسطحملونقلعمومیقمانجاممیشودوواکسیناسیونفعاالن
حملونقل عمومی میتواند زنجیره انتقال ویروس کرونا را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه شهرداری قم برای اکران و نصب بنرها در شهر ورودی به
محتوای بنرها ندارد و مجوز محتوا در نهادهای دیگری صادر میشود افزود:
باتوجهبهورودقمبهمنطقهقرمزکروناییبایدسختگیریبیشترینسبتبه
فعالیت روزبازارها دیدهشده و فاصلهگذاری اجتماعی با دقت عمل بیشتری
موردتوجه قرار بگیرد .به گفته معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم ،به
دلیل افزایش بیرویه قیمت میوه و ترهبار اقبال مردم به روزبازارها نسبت به
گذشتهافزایشیافتهاست.
مدیر منطقه سه شهرداری قم :

المانهاینوریفرسوده
جمعآوریمیشود
مدیر منطقه سه شهرداری قم از اجرای طرح نورپردازی در ورودی شهر از
سمت تهران تا میدان شهدای  72تن خبر داد.
مهرداد روحانی وزیری اظهار داشت :با توجه به هماهنگیهای صورت
گرفته با سازمان زیباسازی ،اجرای طرح نورپردازی ورودی قم در میدان
شهدای ۷۲تن در دست اقدام است و امیدواریم در کمترین زمان ممکن اجرا
و شهروندان و زائران شاهد تغییر و تحوالت در این مسیر بهویژه مسیر عوارضی
قم-تهرانباشند.
مدیر منطقه سه شهرداری قم ابراز کرد :بر اساس این طرح ،در مسیر
ورودی میدان شهدای  ۷۲تن که از ورودیهای اصلی شهر است ،تمام
المانهای نوری و فرسوده مسیر عوارضی تا میدان شهدای  ۷۲تن
جمعآوری و  ۲۰عدد المان پرنور و به روز که قابلیت تغییر نور در هر مناسبی
را داشته باشد نصب میشود .روحانی وزیری با بیان اینکه برای اجرای این
طرح هزینهای بالغبر  ۱۰۰میلیون تومان پیشبینیشده است ،گفت :با
اجرای این طرح تحولی در ورودی شهر از سمت تهران و میدان شهدای
 ۷۲تن صورت میگیرد.
رییسراهداریسلفچگانقمخبرداد:

افتتاحسهپارکینگاضطراری
درمحورتفرش-دستجرد

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای بخش سلفچگان قم گفت:
سه باب پارکینگ اضطراری و آرام سازی شیب شیروانی راه به طول حدود ۴
کیلومتردرمحوردستجرد–تفرشبهبهرهبرداریرسید.
محمدرضا قزوینیان با اشاره به طرح های اجرا شده برای افزایش ضریب
ایمنی این محور ،افزود :محوردستجرد – تفرش یکی از راه های ارتباطی بین
دو استان قم و مرکزی است.
وی احداث این سه پارکینیگ را در قالب اقدام واکنش سریع برای مدیریت
حوادث احتمالی دانست و گفت :این طرح از اول خردادماه سال جاری آغاز
شد و در  ۲۳تیرماه به بهره برداری رسید.
رییسادارهراهداریوحملونقلجادهایسلفچگان،طولمسیراجرایی
پروژه را (در طرفین راه) ۸کیلومتر برآورد کرد و افزود :هریک از پارکینگها با
مساحت تقریبی ۶۰۰متر مربع احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی ادامه داد :بخش سلفچگان به دلیل موقعیت جغرافیایی و تولیدات
باغی و صادرات محصوالت تولیدی به خارج از استان همواره شاهد ترافیک
باالی تردد در محورهای مواصالتی بوده است.
قزوینیانیادآورشد:ازابتدایسالجاریطرحلکهگیریآسفالت،تعریض
و نصب گاردریل ،تعمیر و تعویض تابلو و عالئم ترافیکی ،شانه سازی و غیره در
این محور به اجرا در آمده است.

رییس سازمان تبلیغات :محرم اجازه تعطیلی هیچ هیاتی را نخواهیم داد
رییسسازمانتبلیغاتاسالمیگفت:سالگذشتهبخاطردالیلبهداشتیبعضیهیاتهایمذهبیتعطیل
شد اما امسال اجازه تعطیلی هیچ هیاتی را نخواهیم داد و جلوی ممانعت برگزاری آیین های دینی به ویژه روضه
های خانگی نیز خواهیم ایستاد.حجت االسالم والمسلمین محمد قمی روز پنجشنبه در سیزدهمین همایش
مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشور و سومین همایش بانوان فعال در عرصه هیات ها در قم ،افزود :ما بچه
هایهیاتتکلیفگریزنیستیموبامسئولیتپذیریکهداریماجازهنخواهیمداددغدغههایمقاممعظمرهبری
در خصوص شعائر دینی بر زمین بماند.به گفته رییس سازمان تبلیغات اسالمی ،هیات ،روضه خانگی و ایستگاه
های صلواتی که سال گذشته تعطیل شد امسال با شکوه بیشتری باید برگزار شوند.قمی تاکید کرد :ما اهالی
هیات چون مسئولیت پذیر و قانونمدار هستیم اجازه نخواهیم داد تا با تعطیلی آیین های دینی در ماه محرم و
صفرشعائرالهیتضعیفشود.

استاندارقم:

طرح:سجادجعفری

مبارزه با مواد مخدر نیازمند مدیریت واحد است

استاندار قم مبارزه با مواد مخدر را نیازمند مدیریت واحد دانست و گفت:
دستاوردهای قم در مبارزه با مواد مخدر حاصل هماهنگی و هم افزایی میان
نهادهای مختلف در درون استان است.
بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان در سالن کرامت استانداری ،افزود :برگزاری مستمر و منظم این این شورا
میتواند منجر به اجماع نظر و همسویی دستگاههای ذیربط در قالب مدیریتی
واحد شود که حاصل این هماهنگی ها ،کسب نتایج مهم در خصوص مبارزه و
پیشگیری در زمینه مواد مخدر است.
وی ،مواد مخدر را بحرانی جهانی دانست و ادامه داد :برای مقابله با این بالی
خانمان سوز ،به عزم ملی ،اهتمام مداوم و تعامل و هم افزایی همه بخش ها نیاز
است.
استاندار قم ،با بیان اهمیت اقدامات و فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر
و کمیته های ذیل این ستاد ،افزود :با همکاری بین اعضای شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر و نیز تعیین حدود و گستره مساله مواد مخدر در استان می
تواند پیامدهای شوم آن را کاهش داد.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای کامل سند تحول اجتماعی در استان اظهار
داشت :برنامه های مدون این سند در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه
در حوزه مبارزه با مواد مخدر و زدودن چهره شهر مقدس قم از وجود معتادان
متجاهر باید به طور کامل اجرایی شود.
در این جلسه ضمن تجلیل از خدمات و زحمات ابوالفضل شریفی دبیر پیشین
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم ،کریم حمیدوند با حکم دبیرکل
ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان دبیر جدید این شورا در استان معارفه شد.
چند شهرستانی شدن ،دستاورد مهمی برای توسعه قم است
استاندار قم همچنین در در دیدار با امام جمعه و اعضای شورای شهر قنوات قم،
افزایش شهرستان های قم از یک به سه شهرستان طی ماه های اخیر با تصویب
هیات دولت را دستاوردی مهم برای این استان دانست و گفت :چند شهرستانی
شدن این استان نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه آن دارد.
سرمست افزود :ایجاد دو شهرستان جدید کهک و جعفرآباد ،یک دستاورد بزرگ
و تأثیرگذار در آینده توسعه و پیشرفت استان و بخش های تابعه آن است.
وی یکی از موانع و محدودیت های مهم توسعه قم در گذشته را تک شهرستانی
بودن این استان دانست و گفت :این موضوع موجب شد که قم در تخصیص
اعتبارات با چالش های جدی طی سال های اخیر مواجه باشد که با رفع این مانع،
توسعه این استان با شتاب همراه خواهد شد.
استاندار قم توسعه متوازن بخش ها و مناطق را یکی از رویکردها و برنامه های
مدیریت استان برشمرد و گفت :برای تحقق این مهم و شتاب بخشی به توسعه و
پیشرفت بخش های قم از تمام ظرفیت ها و فرصت ها باید استفاده مناسبی شود.
سرمست ،فضای همدلی ،صمیمیت و تفاهم بین مجموعه های مختلف کاری
را مورد توجه قرار داد و گفت :این موضوع یکی از نقاط قوت کار در استان و در
راستای سیاست های کلی نظام است و در پیشبرد شایسته و مطلوب امور نقش
بسزاییدارد.
احداث نمایشگاه دائمی فرش دستباف قم ضروری است
استاندار قم همچنین در چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی با اشاره به اهمیت و جایگاه فرش قم گفت :احداث نمایشگاه دائمی
فرش دستباف قم یکی از مسائل اولویت دار و مورد پیگیری مدیریت استان طی
سال های گذشته است.
سرمست ،با بیان اینکه برای رفع موانع و سرعت بخشی به روند احداث و تکمیل
این پروژه راهکاری اجرایی مناسبی احصاء و پیشنهاد شده است گفت :در حال
حاضر بهترین راه پیش روی استان برای تسریع در ساخت این پروژه ،استفاده از
ظرفیت های داخلی استان است و باید ساز و کارهای تحقق این مهم فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به اقدام های صورت گرفته در زمینه تامین مسکن به ویژه
مسکن کارگران و اقشار کم برخوردار در استان ،گفت :پیگیری های متمادی و
متعدد در این زمینه از جمله ساخت شهرک مسکونی کارگران در دستور کار است.
استاندار قم ،همچنین با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف برق در استان
افزود :کمیته ویژه ای در معاونت عمرانی استانداری برای مدیریت بهینه مصرف
برق در قم ایجاد شده است که امیدواریم با همکاری مردم و صاحبان واحدهای

تکذیب پرداخت پاداش بازنشستگی ۷۰۰میلیونی به روحانی
روابط عمومی ریاست جمهوری با صدور اطالعیه ای در واکنش به انتشار ناقص یک مکاتبه اداری پیرامون
پرونده بازنشستگی رئیس جمهور اسالمی ایران ،سند منتشر شده را فاقد صحت و برداشت و تفاسیر درمورد آن
را نادرست و بعضا مغرضانه عنوان کرد .متن اطالعیه روابط عمومی ریاست جمهوری به این شرح است :در پی
انتشار ناقص یک مکاتبه اداری پیرامون پرونده بازنشستگی رئیسجمهور اسالمی ایران و ارائه و برداشتهای
نادرست و تفاسیر بعضا مغرضانه ،نکات زیر به استحضار افکار عمومی میرسد .سند مالی منتشره بر خالف آنچه
ادعا شده ،مربوط به پاداش بازنشستگی رئیسجمهور نیست ،بلکه مربوط به انتقال پرونده ایشان از صندوق
تامیناجتماعیبهصندوقبازنشستگیکشوریاست.

اقتصادی صنایع بزرگ و اثرگذار ،شاهد کمترین خاموشی در مصارف خانگی و
صنعتیاستانباشیم.
توجه بیشتر مردم به پروتکل ها برای مقابله با موج پنجم کرونا
سرمست همچنین روز چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در سالن
کرامت استانداری ورود استان به منطقه قرمز کرونایی را مورد اشاره قرار داد و
گفت :محدودیتهای شرایط قرمز کرونایی از در قم اعمال می شود.
استاندارقم  ،با انتقاد از بی توجهی برخی از دستگاه های اجرایی نسبت به
پروتکل های بهداشتی ،افزود :همه دستگاه ها باید پاسخگوی عملکرد خود
باشند و در این رابطه با ادارات کم توجه برخورد خواهد شد.
بهگفتهوی،برایکنترلموجپنجمکرونانیازمندبازآفرینیباورهانسبتبهخطر
این بیماری و اقناع سازی شهروندان برای رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی
هستیم.
سرمست گفت :واکسیناسیون رانندگان اتوبوس و تاکسی قم مطالبه به حق
شهرداری قم از مسئوالن بهداشتی است و واکسینه شدن این افراد می تواند در
قطعزنجیرهانتقالموثرباشد.
استاندار قم یادآور شد :محل دائمی نمایشگاهی قم از امروز به مدت دو ماه برای
بهبودروندواکسیناسیوندراختیاردانشگاهعلومپزشکیقرارخواهدگرفت.
وی ادامه داد :برای مقابله اصولی و منطقی با کرونا در کنار رعایت پروتکل های
بهداشتی،واکسیناسیونعمومیمردمبایدبصورتجدیدنبالشود.
سرمست اظهار داشت :طرح شهید سلیمانی برای کنترل ویروس کرونا
همچنان باید بعنوان یک اولویت مهم با همکاری بسیج ،هالل احمر و مرکز
بهداشت قم ادامه یابد.
سرمستبااشارهبهافزایش ۴۵۰تختبیمارستانیازابتدایشیوعکرونا،یادآور
شد :استان قم در طول  ۱۷ماه گذشته از نظر توسعه زیرساخت های درمانی
عملکرد مطلوبی داشته و مانند برخی استانها با کمبود تخت و زیرساخت روبه رو
نیست.
استاندار قم با انتقاد از برپایی برخی آیین ها افزود :برگزاری هر مراسمی که
همراه با تجمع عمومی است صرفا باید با مجوز دانشگاه علوم پزشکی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :تاکید مجموعه مدیریت استان بر
قطعی حداقلی برق در بخش خانگی و رعایت سقف مصرف در بخش صنعت
بهمراه فرهنگ سازی عمومی نسبت به اصالح الگوی مصرف است.
کاهشرعایتپروتکلهایبهداشتی
معاونسیاسیامنیتیواجتماعیاستانداریقمنیزدراینجلسه،بیانکرد:در
مدیریت بحران ها مباحثی مانند قدرت اقتصادی و تکنولوژی های نوین و متنوع
موثر است و این مباحث سبب کنترل بهتر بیماری در کشورهایی مانند چین شده
است.
بیژن سلیمانپور گفت :طوالنی شدن دوره مبارزه ،مشکالت معیشتی و
محدودیت های درازمدت ،سبب شده تا شیوه های گذشته در مقابله با کرونا موثر
نباشد و باید به دنبال ادبیات جدیدی برای اعمال حاکمیت قانون باشیم.
به گفته وی ،رعایت پروتکل های بهداشتی در قم نسبت به گذشته کاهش یافته
و در بهترین حالت به  ۶۵درصد رسیده است.
معاون استاندار قم گفت :زائرپذیر بودن قم و اتکای اصلی اقتصاد این استان به
حضور گردشگران شرایط را برای مقابله با کرونا دشوارتر کرده است.

رییسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم:

ریلگذاری صحیح در حیطه علم و اخالق مانع تهاجم گسترده فرهنگی است
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:
ریلگذاری صحیح در حیطه علم و اخالق مانع
تهاجمات گسترده فرهنگی است و اساتید باید
شئون دینی و مذهبی را با تبیین درست خود،
غنیترکنند.
آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار
با مسئول حراست دانشگاه آزاد اسالمی ،افزود:
توسعه علمی جزو افتخارات و برگ برندههای یک
کشور است؛ علم یک اعتبار ذاتی دارد و مرزی برای
آن وجود ندارد .بنابراین حرمت عالم باید حفظ
شود.
وی تشکیل دانشگاه آزاد اسالمی در آن سالها
را کمکی برای گسترش دانش در کشور توصیف
و خاطرنشان کرد :در اینجا یک پسوند اسالمی
وجود دارد که یعنی ما با جهتگیری اسالمی این
دانشگاه را راهاندازی کردیم و بهعبارتدیگر اینجا
باید صبغه اسالمی داشته باشد.
وی ادامه داد :وظایف شما بهعنوان حراست

۹۳درصد بیکاران  ۱۵تا  ۳۵سالهاند
آنچه که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت نیروی کار در ایران در بهار امسال منتشر کرد نشان داد که۶۲.۷
میلیون نفر جمعیت  ۱۵ساله و بیشتر هستند که  ۲۵.۹میلیون نفر آنها را مجموعه شاغالن و بیکاران تشکیل
میدهد؛ بهطوریکه ۲۳.۶میلیون نفر از آنها شاغل و ۲.۲میلیون نفر بیکارند .در بهار ۱۴۰۰نرخ بیکاری کاهش
یافته بود و از  ۹.۸در بهار سال گذشته به  ۸.۸درصد رسید و بر جمعیت شاغالن افزوده شد.اما بررسی وضعیت
گروههای سنی در بین افراد بیکار نشان میدهد که بیش از  ۹۳درصد آنها در فاصله  ۱۵تا  ۳۵سال قرار دارند؛
به گونهای که بیش از  ۲.۱میلیون نفر از مجموع بیش از  ۲.۲میلیون نفری بیکاران را تشکیل می دهند .این در
حالی است که بالغ بر  ۵۲۸هزار نفر از بیکاران در سن  ۱۵تا  ۲۴سال قرار دارند که البته از تعداد آنها در مقایسه با
بهار پارسال حدود  ۳۲هزار نفری کم شده است.

محدود و دارای مرزبندی است ،ولی این مرز را
باید بهخوبی پاسداری کنید و مطمئن باشید که در
بخشهای دیگر هم تاثیرگذار خواهد بود.
عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری،
حقالناس را مهم برشمرد و اظهار داشت :سعی
کنید حق کسی بیجهت ضایع نشود؛ روی هر
گزارشی که به شما داده میشود تحقیق کنید و
به یکی دو گزارش اکتفا نکنید؛ چرا که آبروی هر
فردی دارای اهمیت است.
حسینی بوشهری ،اداره بهتر کشور را در گرو
خروجیهای مراکز علمی دانست و خاطرنشان
کرد :اگر نمایندگان مجلس ،وزرا و مجموع
مسئوالن را نگاه کنید خواهید دید که اکثر آنها
از فارغالتحصیالن کشور خودمان هستند و کشور
دست اینها سپردهشده است؛ خوب عمل کنند
یا بد.
وی مسئولیت تربیتیافتگان در نظام آموزشی
کشور را بسیار سنگین دانست و خاطرنشان کرد:

کسانی که در این مجموعه و در این کشور تربیت
میشوند ،وابسته به نظام جمهوری اسالمی
هستند ،نظامی که اینهمه شهید داده است،
ما وارث خون شهدا هستیم؛ کسانی مانند شهید
بهشتی ،شهید مطهری و دیگران.
وی در انتها به نقش ارشادی حراست اشاره کرد
و اظهار داشت :الزاما از شما انتظار برخورد سلبی
نیست ،زیرا آن خط آخر است.
حسینی بوشهری با بیان اینکه فطرت انسانها
پاک است ،تاکید کرد :اگر این نقش هدایتی
ً
درست و دقیق اجرا شود ،گاهی اصال به برخورد
نیازنمیشود.
وی آینده را روشن توصیف کرد و گفت :همه
ما میخواهیم کسانی را تربیت کنیم که محقق
آرمانهای بلند امام خمینی(ره) و رهبر معظم
انقالب باشند؛ البته ما در حوزه وظیفهای داریم و
شما در دانشگاه وظیفه دیگری اما باید متناسب با
آموزههای دینی نیروهایی در این تراز تربیت کنیم.

انهدام باند قاچاق سالح جنگی در غرب کشور
در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سالح و مهمات در استان ایالم ،مأموران انتظامی شهرستان دهلران
در یک عملیات مشترک با مأموران فرماندهی انتظامی استان خوزستان و با انجام اقدامات اطالعاتی و
عملیاتی و رصد گذرگاهها ،توانستند اعضای یک باند قاچاق سالح جنگی و شکاری را شناسایی و آنها شبانه
در مخفیگاهشان دستگیر کنند.در این عملیات مشترک موفقیتآمیز ،مأموران با انجام اقدامات پیچیده
اطالعاتی و رصد شبانهروزی حوزه استحفاظی ،در شرایط بسیار سخت موفق شدند  16قبضه کالش19 ،
قبضه کلت ،سه قبضه سالح شکاری و دو هزار و 391فشنگ جنگی از قاچاقچیان کشف کنند.در این رابطه
هشت نفر دستگیر شدند و پرونده قضائی تشکیل شد همچنین تالش مأموران پلیس برای دستگیری سایر
قاچاقچیان در دستور کار قرار دارد.

فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

دستگیریسارقاندوربینمداربستهوتلفنهمراه

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :با تالش مأموران انتظامی کالنتری  22پردیسان 2 ،سارق
دوربین مداربسته و تلفن همراه دستگیر و 7فقره سرقت در این رابطه کشف شد.
سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهارداشت :در پی وقوع یک فقره سرقت دوربین مداربسته در
منطقه پردیسان ،موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کالنتری 22قرار گرفت.
وی افزود :در ادامه با بازبینی فیلم دوربین مداربسته ،متهم شناسایی و مأموران با هماهنگی مقام
قضائی استان نامبرده را دستگیر کردند .فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :متهم طی تحقیقات
صورت گرفته از همدستی فردی دیگر نیز در این رابطه خبر داد که وی نیز دستگیر و طی بازرسی از
منزلش دوربین مداربسته مسروقه مذکور و همچنین 6دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.
سرهنگ جعفریان اضافه کرد :متهمان در نهایت به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل
قانونیتحویلمرجعقضائیاستانشدند.
جزییاتتوقیفموتورسنگینغیرمجاز
فرمانده انتظامی شهرستان قم دربخش دیگری از سخنان خود از کشف یک دستگاه موتور سنگین
قاچاق به ارزش بیش از 2میلیارد ریال خبر داد سرهنگ جعفریان افزود :ماموران انتظامی کالنتری
 22پردیسان در پی اطالع از تردد یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق توقیف آن را در دستور کار خود
قرار دادند .وی افزود :ماموران ضمن هماهنگي با مقام قضائي موفق شدند موتورسيکلت مذکور که
فاقد هرگونه اسناد و مدارک بود را توقیف که ارزش آن توسط کارشناسان بیش از  2میلیارد ریال اعالم
شدهاست.فرماندهانتظامیشهرستانقمبااشارهبهاینکهترددموتورسیکلتهایسنگینغيرقانوني
است،شهرونداندرصورتمشاهدهوایجادمزاحمتاینگونهموتورسیکلتهادرسطحشهر،موضوع
را به پلیس 110اطالع دهند.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 14دستگاهانواعخودرووموتورسیکلتسرقتی
جانشینفرماندهانتظامیاستانازکشف 4دستگاهانواعخودرویسبکو 10دستگاهموتورسیکلت
مسروقه در قم خبرداد .
سرهنگ بهادر اسماعیلی با اعالم این خبر اظهار داشت :در راستای مطالبه به حق شهروندان،جلب
رضایت عمومی و به منظور ارتقاء توان عملياتي ،کشف وسایل نقلیه مسروقه در دستور کار پلیس قم
قرار گرفت .وی افزود :با پیگیری های مستمر و انجام کار اطالعاتی و اخذ استعالمات از سامانه شماره
گذاری 4،دستگاه خودرو سبک مسروقه پراید و  10دستگاه انواع موتورسيکلت مسروقه  ،شناسایی
و کشف شد و به مالباختگان تحویل شد .جانشین فرمانده انتظامي استان قم گفت :از همکاری
صمیمانه مردم قدردانی و اعالم می کنیم پيشگيري از جرائم ،برخورد با سارقان و جلب رضايت عمومي
مردم ،از اهداف پليس در اجراي طرح هاي ارتقاء امنيت اجتماعي است كه به صورت ويژه در دستور
كار پليس قرار گرفته است و نیروی انتظامی جایی برای جوالن دادن سارقان و مجرمان در شهر قم
باقی نخواهد گذاشت .سرهنگ اسماعیلی افزود :عالوه بر خدمت گذاری شبانه روزی و بی دریغ
پلیس،مردم و رانندگان نیز بایستی با شناخت و رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و پرهيز از تخلفات
و همچنین مجهز کردن خودروی خود به تجهیزات ایمنی ،زمينه آرامش و آسايش خود و ديگران را
فراهمسازند.
فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشفمحمولهموادمخدردرعملیاتمشترک
فرمانده انتظامی استان از کشف یک محموله حشیش و تریاک در عملیات مشترک پلیس "قم و
کرمان" خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :در پی گیری اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
قم مبنی بر اینکه فردی قصد انتقال مواد مخدر از شهرستان جیرفت با یک دستگاه کامیونت و تحت
پوشش بار علوفه به استان های مرکزی دارد ،بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار
گرفت .وی افزود :با اقدامات خاص پلیسی و تبادل اطالعات به موقع پلیس "قم" و پلیس شهرستان
"جیرفت"استان کرمان ،خودرو مورد نظر شناسایی و توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد :در بازرسی از خودرو مذکور 58کیلو 150گرم حشیش و
11کیلو و 900گرم تریاک در البه الی بار علوفه کشف شد .سردار میرفیضی گفت :در نهایت متهم
دستگیر و برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

