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آیتاللهاعرافیتاکیدکرد:

ضرورتتقویتبعد
مردمیحوزهعلمیه
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رئیس قوه قضاییه :

سخنگوی هیات رئیسه مجلس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکه
جمهوری اســامی اشــراف کامل
به تحوالت افغانستان دارد ،گفت:
موضــوع افغانســتان از جوانــب
مختلف برای ایــران قابل اهمیت
اســت و به لحاظ پیوندی دو ملت
ایــران و افغانســتان ،نمیتوانیــم
نســبت به این تحوالت بیتفاوت

همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت
زنانباشند

رئیــس قــوه قضاییه بــا تأکید بر
اینکــه همــه باید حامــی حقوق و
حافظ کرامت زنان باشند ،بر لزوم
بازنگری و تغییر برخی رویکردها،
رفتارهــا و قوانیــن به نفــع زنان و
خانواده تأکید کرد .حجتاالسالم
غالمحســین
والمســلمین
محســنیاژهای در دیــدار اعضای
هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی
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رحیمیجهانآبادی:

تخریبها به کشور و نظام و مردم
آسیبمیزند

جلیل رحیمی جهانآبادی ،عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلــس درباره شــکایت
مجلــس از حســن روحانی رئیس
جمهور پیشــین پ گفــت :درباره
جزییات این طــرح اطالعی ندارم
اما در رسانهها شنیده ام که مردم
شــکایتی را از آقــای روحانــی بــه
کمیسیون اصل  90انجام داده اند

7

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

توسعه درختکاری حاشیه بزرگراه آیتالله بروجردی

نباید اجازه بدهیم حوزه با اخالق فاصله بگیرد

مدیرحوزههای علمیه با تاکید بر ضرورت تقویت بعد مردمی اعرافی روز سهشنبه در آغاز مراسم سال تحصیلی جدید حوزه
حوزه علمیه ،گفت :مردمی بودن ویژگی مهم حوزه علمیه بوده های علمیه افزود :طالب باید خود را در کنار مردم احساس
و این ویژگی را باید حفظ و به آن عمق بخشد .آیت الله علیرضا کنند و خدمتگزاری به آنان را افتخار خود بداند .طالب امروز در
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مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

مجوزسهمنطقهنمونهگردشگریابطالمیشود
2

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

مبلغانبایدتریبونیبرایتبلیغ
امرواکسیناسیونباشند
سلیمانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد،
اظهار داشت :نقش نهادهای فرهنگی به ویژه حوزه های علمیه
در امر واکسیناسیون بسیار مؤثر است .وی با بیان این که هر
موضوعی در مسئله طب ،باید مبتنی بر مستندات علمی بوده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :نقش نهادهای
فرهنگی به ویژه حوزه های علمیه در امر واکسیناسیون بسیار
مؤثر است .دکترمحمدرضا قدیر در نشست مدیران استانی
حوزههای علمیه خواهران که روزسه شنبه در سالن شهید

2

محسننادریپیشکسوتبسکتبالقم:

«شیمیدر»هیچ نفعی برای بسکتبال قم ندارد
6
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استاندار قم :

تعاونی ها مطالبه گر و برنامه محور عمل کنند

استاندار قم پیگیری اجرایی شدن سند توسعه ملی تعاون را مهم خواند
و تصریح کرد :تعاونی های استان باید به صورت مطالبه گر و برنامه محور
عمل کنند .بهرام سرمست روز سه شنبه در شانزدهمین جشنواره
تعاونی های برتر ملی و افتتاح همزمان  ۲۶۸طرح تعاونی در سراسر کشور
که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار
شد با اشاره به حمایت های مدیریت استان از تعاونی ها اظهار کرد :مدیران
شوند.
تعاونی های استان باید مطالبه گر و برنامه محور عمل کنند تا تقویت
8

معاون شرکت سهامی آب منطقه ای قم خبرداد:

راه اندازی تصفیه خانه جدید قم پس از  ۹سال

معاون طرح وتوسعه شرکت سهامی آب منطقه ای قم گفت :عملیات
اتصال تصفیه خانه جدید قم به خط اصلی آب شرب استان قم از روز
سه شنبه آغاز شد و قرار است در مدت  ۴۸ساعت پایان یابد .علی خلج
اظهارداشت :برای ساخت تصفیه خانه جدید قم نهصد میلیارد تومان
هزینه شد و این تصفیه خانه قادر است در هر ثانیه شش متر مکعب آب
را تصفیه کند .تصفیه خانه قم یکی از زیر ساختهای اصلی برای تامین
پایداری آب شرب قم است طرحی که از سال  ۹۱آغاز شد و قرار بود در 8
4

رییسجمعیتهاللاحمر:

هاللاحمرمهاجرانمقیمایران
را واکسینه میکند

آیتاللهسبحانی:

حوزه علمیه قم برکات زیادی در دینداری
مردمداشتهاست

رییس جمعیت هاللاحمر گفت ،این جمعیت بزودی اتباع خارجی و مهاجران مقیم ایران
راواکسینهمیکند.
کریم همتی روز سه شنبه گفت :پس از مکاتبات انجام شده ،مقرر شد که یونیسف تعدادی
واکسنبرایایمنسازیاتباعخارجیساکندرایران،دراختیارهاللاحمرقراردهد.
وی ادامهداد:هالل احمرنیزبهصورت مجزا منابعی رابرایواکسیناسیون اتباع خارجیدر
نظرخواهدگرفت.احتماالیکمیلیون ُدزواکسننیزازسوییونیسفبهایراناختصاصداده
می شود تا واکسیناسیون اتباع خارجی آغاز شود .به گزارش ایرنا ،بدون شک یکی از اولویت
هایواکسیناسیون،ممانعتازشیوعکرونااستوباتوجهبهاینکهکارشناسانحوزهبهداشت
و درمان معتقدند رفت و آمد از مبادی مرزی سبب ورود این ویروس و جهش های پیچیده و
مرگبار آن به کشور میزبان می شود ،اقدام جمعیت هالل احمر در واکسیناسیون مهاجران و
اتباعخارجیرابایددرراستایحفظسالمتیهمگانیوقطعزنجیرهانتقالویروسدانست.

آیتللهجعفرسبحانیازمراجععظامتقلیدگفت:یکقرنازقدمتحوزهعلمیه
قم می گذرد و در طول این مدت این حوزه برکات زیادی در دیانت مردم ایران و
سایر کشورها برجا گذاشته و در همه جای کشور آثار حوزه علمیه قم نمایان است.
وی روز سه شنبه در یک پیام تصویری به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
حوزههای علمیه ،افزود :حوزه نباید به خاطر برخی مشکالت بیماری بصورت
مطلق تعطیل شود بلکه باید تا حد امکان مدیریت شود تا این نهاد علمی از حرکت
باز داشته نشود.
آیت الله سبحانی تاکید کرد :کرونا بعنوان یک بالی عالم گیر یک امتحان الهی
برای انسان است تا او را از غروی که وی را فرا گرفته پایین بیاورد؛ این ویروس تمام
دانش های بشری که انسان به آنها افتخار می کرد به چالش کشیده است.
این مرجع تقلید یادآور شد :در کنار توجه به درمان بیماری کرونا و سایر بالهای
طبیعی نباید از اثر دعا و استغار به درگاه الهی برای رفع بال غافل شد.
وی عنوان کرد :شیوه آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه بستگی به شرایط
حاکم بر کشور دارد و شورای عالی حوزه علمیه باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
آیت الله سبحانی گفت :کرونا لطمات و خسارات زیادی به تمام جهان در عرصه
های مختلف علمی ،اقتصادی وغیره وارد کرده و در کنار کارهای علمی برای یافتن
درمان کرونا باید از دعا به عنوان یک سالح کارا بهره ببریم.

پیامتسلیتاستاندارقمبمناسبت
درگذشتپدرشهیدانتوتونکار

مدیر حوزه های علمیه خواهران مطرح کرد:

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

بیمارستانتنفسیدرقمبهزودیافتتاحمیشود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از افتتاح بیمارستان تنفسی در قم توسط ارتش جمهوری
اسالمی ایران خبر داد .محمدرضا قدیر دیروز در حاشیه آماده سازی بیمارستان تنفسی قم
اظهارکرد:اینبیمارستانبهزودیافتتاحوبا۷۰تختبیمارستانیدرخدمتهمشهریانعزیز
خواهدبود.ویبیانکرد:تمامتجهیزاتتنفسیازجملهتانکاکسیژنوبقیهامکاناتدراین
بیمارستانتعبیهشدهوفعالیتخواهدکرد.

بسماللهالرحمنالرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت مرحوم حاج هاشم توتونکار(زاهدی) پدر بزرگوار دالور
مردان دوران حماسه و ايثار ،شهيدان واال مقام ،موجب تأسف و تأثر
گرديد.
ايثارگر بزرگواري كه در دفاع از ارزشها و كيان اسالمي ،از بهترين و
ارزشمندترين سرمايه هاي خود گذشت و بدون شك نام و ياد جاودانش
به عنوان اسوه و الگوي صبر و فداكاري براي هميشه در صفحه زرين
سراسر حماسه و سرافرازي مردمان اين سرزمين مي درخشد.
اينجانب ضمن عرض تسليت و ابراز همدردي و آرزوي صبر و اجر
جزيل براي شما خانواده معظم و بازماندگان معزز ،اميدوارم روح بلند آن
پدر فداكار و انقالبي در جوار ارواح طيبه فرزندان شهیدش ،مشمول
رحمت و مغفرت و رضوان الهی باشد.

بهرام سرمست  -استاندار قم

در مساجد و حسینیهها به روی خواهران
مبلغهبازشود

دیر حوزه های علمیه خواهران گفت :در مساجد و حسینیه ها به روی خواهران
طلبه و مبلغه جهت انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی باز شود.
حجتاالسالموالمسلمینعبدالکریمبهجتپوردرنشستمدیراناستانیحوزه
های علمیه خواهران که امروز در سالن شهید سلیمانی مرکز مدیریت حوزه های
علمیه خواهران برگزار شد ،اظهار داشت :آمادگی داریم مدارس علمیه خواهران به
پایگاههایفعالیتهایفرهنگیو تبلیغی درهر منطقه تبدیلشوند.
وی افزود :مدارس علمیه خواهران با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی
میتوانند فضایی را جهت بهره مندی هر چه بیشتر سازمان تبلیغات از ظرفیت
های موجود تبلیغی فراهم کنند و این مسئله با یک برنامه ریزی منسجم قابل
تحققخواهدبود.
مدیرحوزههایعلمیهخواهران،ظرفیتسنجیدقیقازبانوانمبلغهدرراستای
همکاری های مستمر با سازمان تبلیغات اسالمی را ضروری دانست و ادامه داد:
باید یک ریل گذاری مناسبی را در بسترهای تبلیغی و فرهنگی داشته باشیم تا در
یک مدت مشخص چند ساله به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.
وی همچنین شناسایی توانمندی ها و ضعف ها و همچنین مشکالت و نیازهای
بانوان طلبه در حوزه تبلیغ را یکی از ضروریات عنوان کرد و گفت :جهت حرکت
صحیح در این مسیر و آموزش و مهارت افزایی بانوان مبلغه ،الزم است رشته تبلیغ
را در  ۳۰الی  ۴۰نقطه کشور راه اندازی کنیم.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور خاطرنشان کرد :جهت راه اندازی سریع
رشته تبلیغ در سطوح  ۳و  ۴مدارس علمیه خواهران الزم است یک گفت و گوی
کارشناسیباسازمانتبلیغاتانجامشودتاآموزشومهارتهایتبلیغیخواهران
طلبهومبلغهتمهیدشود.
وی با بیان این که الزم است،در مساجد و حسینیه ها به روی خواهران طلبه و
مبلغهجهتانجامفعالیتهایفرهنگیوتبلیغیبازشود،بیانداشت:اینمسئله
نیاز به ورود سازمان تبلیغات دارد و چنانچه عملیاتی شود هم فضای خوبی را شاهد
خواهیم بود و هم هزینه های کمتری را برای سازمان تبلیغات اسالمی خواهد
داشت و این پیشنهاد می تواند زمینه همکاری بیشتر بین دو نهاد را فراهم کند.
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رئیس قوه قضاییه :

همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند

بالکانیزهکردنافغانستان
تهدیدیبرایمنافعملیایران
آمریکا که برای خشکاندن ریشه تروریسم و افراط
گرایی به افغانستان لشکرکشی کرده و نهادینه کردن
دموکراسی مورد نظر غرب را برای این کشور نسخه کرده بود ،پس از بیست سال
با دادن تلفات انسانی و هزینه مالی گزاف ،نه تنها به اهدافش در این کشور تحقق
نبخشید ،بلکه پس از برگزاری چند نشست و هماهنگی های پنهان ،در اقدامی
شتابزدهنیروهایخودراازافغانستانخارجساختوارتشبهاصطالحآموزشدیده
افغانستاننیزدرسریعترینزمانممکنقافیهرادرمقابلحملهطالبانباختهرییس
جمهورافغانستانازکشورفرارکرد.حمالتطالبانخیلیهماهنگوحسابشده
نبوده و سقوط و تسلیم کابل حتی برای طالبان هم اعجاب انگیز بود .این موضوع
شاید نشان از توافقی پنهان بوده و سقوط دولت افغانستان به نوعی تمرین نقش از
قبلتعریفشدهباشد.
در این بین بعضی از موضوعات مانند نشست آمریکا با طالبان ،آزادی تعدادی از
طالبان از زندان قبل از خروج آمریکا ،حضور و فعالیت عناصر داعش در افغانستان،
مالقات های ترکی فیصل با سران طالبان ،در پیش گرفتن رفتارهای دور از انتظار
از سوی طالبان ،ساخت و ترمیم موانع مرزی توسط پاکستان و ترکیه ،بر پیچیدگی
و یا مهندسی موضوعات افغانستان می افزاید .در این راستا دولت ایران باید نسبت
به تحوالت افغانستان بسیار حساس بوده و موضوعات مربوط به آن را با دقت رصد
نماید .خروج سریع آمریکا از افغانستان و زمزمه خروج این کشور از عراق باید ایران
رامتوجهاینموضوعکندکهآمریکابرایتماماقداماتخوددرمنطقهخاورمیانه،به
ایرانونقشاینکشوردرخاورمیانهمیاندیشد.آمریکامیداندکهدرصورتخروج
ازافغانستانوعراق،زمینهرابرایایفاینقشایراندرمنطقهفراهمکردهواینمغایر
بامنافعاینکشوربهعنوانقدرتهژموناست.اگرطالبانطبقمصاحبههاییکه
داشتهاند،بتواننددولتفراگیردراینکشورتشکیلدهند،ثباتوامنیتدرمرزهای
شرقی ایران فراهم شده و این موضوع چیزی شبیه به اوضاع عراق پس از سقوط
صداموهمراستابامنافعایرانخواهدبود.
لذابایدهوشیاربودکهآیاطالباننسبتبهدهههایقبلازلحاظفکریتغییرشده
و برای رسیدن به قدرت  ،تساهل و تسامح را در پیش گرفته یا با در دست گرفتن
قدرتراهافراطرادرپیشگرفتهوبهجبههمخالفانایرانمیپیوندد.آیاطالبانکهبه
یک باره سوار بر اسب آرزو شده و مست پیروزی ارزان و بی دغدغه خود هستند ،توان
ایجاددولتفراگیروموردتاییدجامعهجهانیراخواهندداشت.درهرصورتباتوجه
به موقعیت افغانستان در شرق ایران و ویژگی های جغرافیایی و ساختار سیاسی-
اجتماعی این کشور ،ایجاد دولت فراگیر مورد تایید و همسو با منافع ایران خواهد
بودویااینکهحداقلازبالکانیزهشدنقدرتوگسترشجنگوبیثباتیبرایایران
بهتراست.
امااینموضوعبااستراتژیآمریکادرمنطقهکههماناکاهشقدرتونفوذایراندر
منطقه بوده و با حضور خود در افغانستان از ایفای نقش ایران در آن کشور جلوگیری
کرده،درتضاداست.ایجادبیثباتیوجنگداخلیدرافغانستانبهتبعهمجواری
با ایران می تواند مشکالت امنیتی زیادی برای ایران فراهم ساخته و زمینه را برای
نفوذ جبهه مخالف ایران در افغانستان فراهم می سازد .این موضوع حتی می تواند
در برنامه ها و اهداف ایران در عراق ،سوریه و لبنان تاثیر بگذارد و از حضور و نفوذ این
کشوردرمنطقهشاماتبکاهد.لذاایرانبایدهمهبرنامههاییراکهممکناستمنجر
بهبالکانیزهشدنقدرتدرافغانستانشود،پیشبینیوخنثینماید .دراینراستا
رصددقیقتحوالتافغانستان،ازسرگرفتنمبادالتاقتصادیبااینکشور،حضور
فعال و موثر در نشست های مرتبط با مسایل افغانستان ،هماهنگی با کشورهای
منطقه در راستای تحوالت افغانستان ،پرهیز از مواضع شتابزده در قبال این کشور،
دعوتازگروههایمختلفافغانبهخویشتنداریومشارکتدرایجاددولتفراگیرو
حتیکاهشسطحاختالفباعربستانسعودیوارتقایسطحروابط بااینکشوربه
عنوانیکعاملتاثیرگذارخارجیدرافغانستان،میتواندمنافعمارادرافغانستان
تامین نموده و فضای الزم را برای ایفای نقش موثر ایران در آینده این کشور فراهم
سازد .از سویی بررسی شواهد خروج آمریکا از منطقه و خارج شدن خاورمیانه از
اولویتاینکشور،بیانگراینواقعیتهستکهمتحداناینکشوربهویژهعربستان
سعودیدرآیندهازقدرتمانوربیشتریدرخاورمیانهبرخوردارخواهندبودودراین
راستا بهبود روابط بین ایران و عربستان می تواند بر چالش های امنیتی ایران در
منطقهکاستهوهزینههایامنیتیدرشرقکشورراپایینبیاورد.
*دکترایمطالعاتجنوب غربآسیا
ابوطالب احمدیارکمی*

مهاجرتمیکنیمتا...

ی عالی سازمان نظام پرستاری
عضو شورا 
میگوید« :تقاضای مهاجرت پرستاران ایرانی ۶
مصطفیداننده*
برابر شده است» یوسف رحیمی در این باره بیشتر
توضیح میدهد «:وقتی یک پرستار را پس از  ۵سال گذراندن طرح به عنوان
نیروی  ۸۹روزه استخدام میکنیم و ساعتی  ۱۵هزار تومان به او میدهیم و آنقدر
به صورت موقت نگهش میداریم که از سن استخدامش میگذرد ،اگر پیشنهاد
بهتری از یک کشور دیگر دریافت کند که تمام امکانات را در اختیار او قرار بدهند،
حتما میپذیرد و میرود .قبال ساالنه  ۲۰۰تا  ۳۰۰نفر گواهی مهاجرت از نظام
پرستاری میگرفتند اما اکنون شاید بیش از ۱۵۰۰نفر در سال اقدام به مهاجرت
میکنند».
این مسئول به صورت شفاف مشکل پرستاران و امثال آنها را بیان کرده است.
بخشی از مردم تصمیم میگیرند از کشور مهاجرت کنند تا به زندگی بهتر برسند.
زندگیبهترچیست؟رسیدنبهیکزندگیعادی!
خیلیازآنهاییکهعزمرفتنمیکنند،ایرانرادوستدارندامامجبورهستندبرای
رسیدنبهآرامشبیشترزندگیدرسرزمیندیگرراتجربهکنند.هیچکسزندگیدر
غربت و جدایی از خانواده را دوست ندارد اما گاهی ...
یکباردیگرهمنوشتم،ساختنایرانیکهدرآنمردمدرزندگیشانآرامشروحی
وروانیداشتهباشند،مهمترینانتقامیاستکهمیشودازآمریکاگرفت.
فکر به آینده به ویژه آیندهای نمیشود برای آن برنامه ریزی کرد ،جانکاه است.
وضعیت به گونهای شده است که حتی برنامه ریزی برای فردا و پس فردا هم
سخت شده است چه برسد به اینکه مثال بگویی خوب سال بعد خانه میخریم
بعد ازدواج میکنم بعد ماشین و  ....اینگونه برنامه ریزی تبدیل به آرزوهای محال
شده است.
مهاجرت تبدیل به یک دغدغه جدی بخشی از مردم به ویژه دهههای شصت و
هفتاد شده است .یکی از مهمترین دلیل این رفتار هم این است؛ آنها به آینده خود
امیدوار نیستند .آینده برای جوانان ایران به ویژه دهه شصتیها که نگارنده این متن
همشاملآنمیشود،شبیهبازیاتاقفراراست.
به سختی از یک اتاق که هزار رمز و راز دارد فرار میکنید و تازه به اتاقی میرسید که
هیچازآننمیدانیدودنیایبرایشماازنوباتمامسختیهایششروعمیشود.این
بچهها،بخشیاززندگیخودراکهجوانیمینامندشبهدرسخواندنگذراندن،به
امیداینکهبعدازپایاندرسبهجایگاهاجتماعیمناسبورفاهنسبیبرسند.هدف
آنهاازابتدانهمهاجرتبلکهخدمتبهسرزمینمادریشانبود.
بعد از پایان درس ،آنها به هر دری زدند ،با در بسته و سیستم بورکراتیک مسخره
کشوربرمیخوردند.البتهبخشیهمموفقشدندوتوانستندبرنامههایخودراپیش
ببرند.
آنها با باالترین مدرک علمی از بهترین دانشگاههای کشور ،مجبور به کار در
مکانهاییشدندکهکمترینحقوقرابهآنهامیدهند.هیچاستقبالیازطرحهای
آنها نمیکنند .به زبان ساده هیچ احترامی به درسی که خوانده شده گذاشته
نمیشود .خیلی از آنهایی که میروند ،فقط به دنبال یک زندگی معمولی و قدری
احترامهستند،نهشقالقمر!
جوان نخبه ایرانی آنقدر در ادارههای دولتی ،توسط کارمندان سنگ قالب شده
است که دیگر توان ادامه راه را نداردو رفتن را به ماندن ترجیح میدهد.
زمانی خانوادهها مخالف مهاجرت فرزندان بودند .هزار بهانه میآوردند که
جگرگوشهشان جالی وطن نکند اما حاال پدر و مادر حاضر هستند فرش زیر پای
خود را بفروشند و برای پسر یا دخترشان بلیط بخرند و آنها را راهی فرنگ کنند .آنهم
زمانیکهفاصلهریالودالربهفاصلهجنوبوشمالتهراناست.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان
باشند ،بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها ،رفتارها و قوانین به نفع زنان و
خانوادهتأکیدکرد.
حجتاالسال م والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای در دیدار اعضای هیأت
رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه جمهوری
اسالمی نظامی برخاسته از متن و رأی مردم است و مشکالت بزرگ در کشور
تاکنون با کمک مردم حل شده ،تصریح کرد :امروز دشمن و بدخواهان تالش
میکنند اعتماد مردم به نظام و مسئوالن را خدشه دار کنند.
محسنی اژهای اعتماد مردم را از مهمترین سرمایههای نظام مردمساالر دینی
دانست و افزود :اگر این سرمایه گرانبها و عظیم از دست برود ،زیان بزرگی در پی
خواهدداشت.
وی حفظ سرمایه عمومی نظام را در گرو تکریم مردم و اعتماد به آنها و مشارکت
دادن آحاد ملت در تصمیم گیریها و امور مختلف حکومتی و شنیدن حرف مردم
و گام برداشتن برای حل مشکالت آنها دانست.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد :یکی از وظایف بسیار مهم ما در این شرایط
این است که کارآمدی نظام را به اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را افزایش
دهیم تا توطئهها و نقشههای دشمن خنثی و نقش بر آب شود.
محسنی اژهای اظهار داشت :یکی از نهادهایی که بیشترین رابطه را با اقشار
مختلف مردم دارد مجلس است و یک نماینده از آغاز تا آخرین روز خدمت با مردم
حوزه انتخابیه خود و از طریق دیگر نمایندگان با همه مردم حتی در دورافتادهترین
شهرها و روستاها ارتباط دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی
مجلس درباره حقوق زنان گفت :خداوند به زن کرامت بخشیده و زن را گرامی
داشته و بزرگترین فضیلت یک زن و مادر این است که انسان از دامن زن به معراج
میرود.
وی افزود :باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن بهعنوان یک انسان دارای
شرافت و جایگاه واال ،سرلوحه کار همه دستگاهها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد :تربیت فرزند به نوع تربیت پدر و مادر و هم به جامعه گره
ً
خورده است ،اما مسلما رفتارهای مسئوالنه یک مادر وظیفه شناس و آگاه به
وظایف تربیتی بیشترین نقش را در شکل گیری شخصیت فرزند دارد.
رئیس قوه قضاییه برنامهریزی برای جلوگیری از افزایش طالق و تبعات ناشی از
آن در کشور را امری ضروری دانست و گفت :مجلس و دستگاه قضا و نهادهایی
همچون شورای عالی انقالب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی ،چون
حضانت ،تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به
جدایی و متارکه شدند ،کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.
هیچ معروفی باالتر از گرهگشایی از کار مردم نیست
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :کمیسیون اجتماعی مجلس با مهمترین مسائل
ً
کشور و بخش قابل توجهی از مردم خصوصا محرومان و مظلومان که ولی نعمتان
اصلی انقالب هستند و با کسانی که شاید گرفتاری بیشتری دارند ،اما قدرت
بیان و توان مالی برای پیگیری حقوقشان ندارند ،ارتباط دارد و باید به آنها توجه
ویژه داشته باشد .وی فرصت خدمت را بزرگترین نعمت خدا برای کارگزاران نظام
دانست و گفت :امروز یک انسجام و همدلی بسیار خوبی برای خدمت رسانی به
مردم بین قوا شکل گرفته که باید روز به روز بیشتر شود و هر چه در توان داریم
خالصانه و بیمنت به پای مردم بریزیم و آنها را امیدوار کنیم.
محسنی اژهای افزود :شاید هیچ معروفی باالتر از گرهگشایی از کار مردم و
امیدبخشیدن به جامعه و هیچ منکری بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع و
به احدی ظلم شود یا استقالل و آزادیهای مشروع و امنیت و عزت مردم خدشه
دار شود و اگر میخواهیم نهی از منکر کنیم باید مانع از چنین رفتارهایی شویم.
مبارزه با فساد در همه ساحتها از مطالبات اصلی مردم
رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد در همه ساحتها به ویژه فساد مالی و اداری
را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسی ها خواست تا دستگاه قضا را در
انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشهکنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با

مفاسد ،خللی در روند سرمایهگذاری و تولید پیش نیاید.
محسنی اژهای با بیان اینکه گاهی بهدلیل عدم جامعنگری و برخی
رفتارها و چند وجهی ندیدن مسائل نتیجه حاصله کاریکاتوری میشود به
ذکر نمونههایی در این زمینه پرداخت و گفت :از یکسو کشور از بیکاری رنج
میبرد و نیاز به سرمایهگذاری و حمایت از تولید داخلی داریم و در این مسیر
گام برمی داریم و از سوی دیگر ناگهان متوجه میشویم به محیط زیست آسیب
وارد شده است.
رئیس دستگاه قضا گفت :برخورد قاطع ،سریع و بدون مالحظه با مفسدان
حرف درستی است ،اما از یکسو با فساد کالن فردی که با فعالیت در حوزههای
مختلف اقتصادی منابع عمومی را برده برخورد میکنیم و از سوی دیگر بعد از
اجرای حکم نمیتوانیم اموال زیادی که بر جا میماند اداره کنیم ،چون سازوکاری
برای این کار نداریم.
لزوم استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل و فصل دعاوی
محسنی اژهای با تأکید بر لزوم بازتعریف روابط دستگاه قضا با مجلس گفت:
از رؤسای کل دادگستریها خواستهایم اگر نمایندهای میخواهد به آنها کمک
کند ،نه تنها استقبال کنند که حتی از آنها دعوت کنند که اگر فرصت دارند در
ایامی که در حوزه انتخابیهشان هستند ،در مراجع قضایی حضور یابند و از نزدیک
در جریان کار محاکم قرار بگیرند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آثار و برکات اجتماعی صلح و سازش و لزوم
استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل و فصل دعاوی گفت :گاهی اوقات حرف
یک مقام قضایی یا شورای حل اختالف به اندازه حرف یک نماینده که در دل
مردم هست اثر ندارد و نمایندهها میتوانند نقش مؤثری در ایجاد صلح و سازش
داشتهباشند.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر مبارزه جدی با تغییر کاربریها
محسنی اژهای همچنین با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربریها ،گفت:
وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته میشود که با آلونکسازی
تفاوت زیادی دارد ،نشانگر آن است که دستگاههای مسئول از جمله جنگلبانی و
محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضاییه وظایف خود را
ً
به درستی انجام ندادهاند که یک برج فرضا در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته
و حاال باید آن را تخریب کنیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا به دنبال آن است که آنچه در توان
دارد در خدمت به نظام و اقشار ضعیف جامعه و همچنین ارتقاء رفاه و امنیت و
سالمت مردم و تسکین آالم آنها به کار گیرد ،گفت :در این راه خطیر نیازمند
همکاری و همراهی دولت و مجلس است.

سخنگویهیاترئیسهمجلسشورایاسالمی:

جمهوری اسالمی اشراف کامل به تحوالت افغانستان دارد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه جمهوری اسالمی اشراف کامل به
تحوالت افغانستان دارد ،گفت :موضوع افغانستان
از جوانب مختلف برای ایران قابل اهمیت است و به
لحاظ پیوندی دو ملت ایران و افغانستان ،نمیتوانیم
نسبت به این تحوالت بیتفاوت باشیم.
سید نظام الدین موسوی در نشستی خبری درباره
جلسه غیر علنی دیروز مجلس که با حضور فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی برگزار
شد،گفت :با توجه به تحوالت افغانستان و خروج
غیرمسئوالنه آمریکاییها از این کشور،و با توجه به
تاثیر این تحوالت بر روابط ایران و افغانستان ،جلسه

غیر علنی با حضور سردار اسماعیل قاآنی برگزار و
موضوعاتی مختلف در این نشست مطرح شد.
وی گفت :در این جلسه سردار قاآنی مطالب
دقیق ،مستند و قوی در مورد افغانستان بیان کردند
و تعدادی از نمایندگان هم دیدگاههای خود را مطرح
کردند.
دستگاههایمسئولغافلگیرنشدند
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی
اضافه کرد :آنچه در فحوای سخنان فرمانده سپاه
قدس مطرح شد این بود که در درجه اول همان طور
که رهبر انقالب فرمودند ایران تحوالت افغانستان را
به طور دقیق رصد میکند و موضوع افغانستان از

جوانب مختلف برای ما مهم است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه دیدگاه مردم
افغانستان برای فردای کشورشان برای جمهوری
اسالمی مهم است ،گفت :براساس گزارشهایی که
از سایر دستگاههای مرتبط با سیاست خارجی ارائه
شده ،مشخص است که جمهوری اسالمی ایران
کامال بر مسائل افغانستان اشراف کامل دارد.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به روابطی که میان
دو کشور وجود دارد توجه الزم به این تحوالت را داریم
و اینگونه نیست که دستگاههای سیاست خارجی،
امنیتی و دفاعی ما نسبت به تحوالت کنونی غافلگیر
شدهباشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبرداد؛

برنامهریزیبرایبازگشاییترکیبیوتلفیقیمدارس

سرپرست وزارت آموزش و پرورش برنامه آموزش و پرورش را بازگشایی ترکیبی و
تلفیقی مدارس عنوان کرد و گفت :بازگشایی مدارس یک ابرپروژه به شمار میآید و در
این فرآیند هیچ مدرسهای از نظارت ما خارج نخواهد بود.
نشست کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس روز سهشنبه با حضور
«محمدعلی زلفی گل» وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری و «علیرضا کاظمی» سرپرست
وزارت آموزش و پرورش با موضوع بررسی نحوه بازگشایی مدارس و دانشگاهها برگزار
شد.
کاظمیدرایننشستباتأکیدبراینکهاستراتژیآموزشوپرورشبازگشاییترکیبی
و تلفیقی مدارس است ،گفت :بازگشایی مدارس یک ابرپروژه به شمار میآید و در این
فرآیند هیچ مدرسهای از نظارت ما خارج نخواهد بود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تکمیل فرآیند واکسیناسیون و ایجاد
ایمنی در میان معلمان گفت :مدارس به صورت حضوری بازگشایی نمیشوند .در
فرآیندبازگشاییمدارسنیزتابعدستوراتستادملیکروناهستیم.
وی خاطرنشان کرد :پس از اولویت واکسیناسیون فرهنگیان ،واکسیناسیون

سرویسهای مدارس ،اولیای دانشآموزان و کادر شاغل در مدارس و آموزش و پرورش
انجاممیشود.
همچنین «محمدعلی زلفی گل » وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در حال
حاضر واکسیناسیون دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد تا حدی پیش رفته است ،به
خبرنگاران گفت :در حال حاضر اولویت وزارت علوم برای واکسیناسیون دانشجویان
مقطع دکترا و کارشناسی پیش از سال ۹۸است و دانشجویان کارشناسی ورودی پیش
از سال  ۹۶نیز در اولویت بعدی وزارت علوم برای دریافت واکسن قرار دارند.
وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری با یادآوری اینکه تمامی اعضای هیأت علمی
دانشگاههاواکسینهشدهاند،افزود:واکسیناسیونکارکنانوزارتعلومنیزشروعشده
و با سرعت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به کامل نبودن فرآیند واکسیناسیون در کشور فعال برنامهای
برای آموزش حضوری دانشجویان نداریم ،گفت :فقط در مقطع کارشناسی ارشد و
دکترا دانشجویانی که پروپوزال یا طرحهای پژوهشی آنها تأیید شده ،میتوانند در
دانشگاههاحاضرشوند.

سردارقآآنی:

همه اقوام افغانستان باید در اداره کشورشان سهیم باشند

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت:
به گفته فرمانده نیروی قدس سپاه ،ایران تالش
داردحلموضوعافغانستانازطریقجنگنبوده
و همه اقوام افغانستان در اداره کشور سهیم
باشند.
احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر
در تشریح نشست غیرعلنی مجلس شورای
اسالمی با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده
سپاه قدس اظهار داشت :به گفته سردار قاآنی،
کارشناسان سیاسی و نظامی شکست آمریکا در
افغانستانرابهمراتبمهمتروپررنگترازشکست
آمریکادرویتنامتحلیلمیکنند.
وی ادامه داد :فرمانده سپاه قدس معتقد بود
این حادثه بعد از  ۲۰سال سرمایهگذاری آمریکا و

حضورواشنگتندرافغانستاناتفاقافتادهاست.
حضور آمریکا در افغانستان ارتباطی با حادثه ۱۱
سپتامبر نداشته و آمریکا پس از ترور احمد شاه
مسعود مصمم به حضور در افغانستان شده بود.
علیرضابیگی افزود :سردار قاآنی تأکید کرد
جمهوری اسالمی با نگاهی مبتنی بر منافع
ملی خود ،تحوالت افغانستان را رصد میکند و
به سرنوشت افغانستان عالقهمند است به همین
دلیلازابتدایورودشورویبهافغانستانبهعنوان
وظیفه دینی از مردم این کشور حمایت کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :به گفته سردار قاآنی ،آمریکا روزانه
 ۳۰۰میلیون دالر در افغانستان هزینه کرده و
بنا بر اعتراف رئیسجمهور این کشور ،روزی ۱۸

نفر از سربازان بازگشته از افغانستان خودکشی
میکنند.
وی اظهار داشت :سردار قاآنی تأکید کرد آنچه
برای ما در افغانستان اهمیت دارد ،این است که
امنیت جمهوری اسالمی مخدوش نشود ،نقشه
آمریکا این است که ایران را با جهان اهل سنت
درگیر کند بنابراین جمهوری اسالمی باید به
گونهایعملکندکهامنیتایرانمخدوشنشده
و آمریکا به اهداف خود دست نیابد.
علیرضابیگی تأکید کرد :به گفته فرمانده
سپاه قدس ،شیعیان افغانستان برای جمهوری
اسالمی اهمیت زیادی دارند و ایران تالش دارد
حل موضوع افغانستان از طریق جنگ نباشد و
همهاقوامافغانستاندرادارهکشورسهیمباشند.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

مبلغانبایدتریبونیبرایتبلیغ
امرواکسیناسیونباشند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :نقش نهادهای فرهنگی به ویژه حوزه های
علمیهدرامرواکسیناسیونبسیارمؤثراست.
دکترمحمدرضا قدیر در نشست مدیران استانی حوزههای علمیه خواهران که
روزسه شنبه در سالن شهید سلیمانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
برگزار شد ،اظهار داشت :نقش نهادهای فرهنگی به ویژه حوزه های علمیه در امر
واکسیناسیونبسیارمؤثراست.
ویبابیاناینکههرموضوعیدرمسئلهطب،بایدمبتنیبرمستنداتعلمیبوده
و مورد تأیید وزارت بهداشت باشد ،افزود :هر یک از مبلغان حوزه باید تریبونی برای
تبلیغ امر واکسیناسیون باشند تا هر چه سریع تر بتوانیم با واکسینه کردن جامعه به
یک ایمنی باالیی در برابر کرونا برسیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم ادامه داد :در بحث واکسیناسیون ،رهبر
معظم انقالب و مراجع و بزرگان حوزه برای ما الگو هستند و این بزرگواران واکسن را
تزریق کرده و جلسات و مراسمات خود را نیز با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی
برگزار می کنند و این مسئله باید مورد توجه همه افراد جامعه باشد.
ویبااشارهبهجایگاهعلمیوفرهنگیقمدرسطحملیوفراملی،خاطرنشانکرد:
تعامل حوزه سالمت و حوزه علم و فرهنگ در قم باید متبلور باشد و مورد الگوی دیگر
استان ها قرار گیرد .دکتر قدیر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که حدود
 ۵۰درصد مرگ و میرها در بحث کرونا در بین افرادی است که نسبت به درمان خود
دیر مراجعه کرده اند ،گفت :هفته اول در درگیری کرونا پیک محسوب می شود و از
لحاظ درمانی و تأثیر دارو توجه به آن بسیار مهم است.
بیش از  ۹۰درصد افراد بستری در بیمارستان ها واکسن نزده اند
وی بیان داشت :در پیک پنجم کرونا میزان بستری افراد به رقم ۲۵۰۰نفر رسید که
این مسئله تاب آوری نظام سالمت را با مشکل مواجه کرد و با این حال ،در استان قم،
هیچ بیماری پشت در های بیمارستان معطل نماند و با مدیریت تخت ها همه افراد
خدماتدریافتکردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم با بیان این که بیش از  ۹۰درصد افراد
بستری در بیمارستان ها از بین کسانی هستند که واکسن نزده اند ،افزود :باید به
این مسئله توجه کنیم که اختالف اثربخشی در بین واکسن ها  ۵تا  ۱۰درصد است
و طبق تحقیقات علمی اولین واکسن بهترین واکسن است؛ لذا افراد هر واکسنی
که در چرخه واکسیناسیون موجود بود را تزریق کنند و نگران اثربخشی آن نباشند.
وی ادامه داد :البته در امر واکسیناسیون افرادی که عالمت کرونا دارند باید ۶تا۱۰
هفته بعد از بهبودی اقدام به تزریق واکسن کنند تا با مشکل مواجه نشوند و افرادی
هم که در تماس با افراد کرونامثبت در منزل یا محل کار هستند و احتمال ناقل بودن
در آنها وجود دارد بهتر است واکسیناسیون را ۴تا ۶هفته به تعویق بیندارند.
دکتر قدیر با بیان این که اگر  ۶۰تا  ۷۰درصد مردم واکسینه شوند ،چرخه انتقال
ویروس قطع شده و یا کاهش پیدا میکند ،تأکید کرد :نهادهای فرهنگی به ویژه
حوزه های علمیه خواهران باید مردم را اقناع و ترغیب به دریافت واکسن کنند.
وی مهم ترین مسئله در بحث اقناع سازی افراد جامعه را ایجاد اعتماد در بین آنها
دانست و اظهار داشت :بزرگان و طالب حوزوی می توانند در بحث اقناع سازی ورود
خوبی داشته باشند و روند واکسیناسیون در کشور را سرعت ببخشند.
مدیر منطقه دو شهرداری قم مطرح کرد :

افزایش نشاط اجتماعی با اجرای
طرحهای ورزشی و فرهنگی

مدیر منطقه دو شهرداری قم با بیان اینکه تدوین اطلس محالت در سالهای اخیر
در دستور کار قرار گرفته تا تعداد خانوار ،وضعیت تأسیسات ،امکانات زیربنایی و...
شناساییشودگفت:درایناطلسشاخصهایمختلفازنظرفضایسبز،اقتصاد،
شهرسازی ،عمر ساختمانها و ...احصا شده است.
رضا رحیمی با اشاره به اهمیت تالش برای رفع مشکالت مناطق کم برخوردار
اظهار داشت :در سالهای گذشته تالشهای زیادی برای رفع مشکالت مناطق
محروم بهویژه مناطق  ۲و  ۶شده است و مدیریت شهری در تالش بوده تا در کنار
ایجاد عدالت اجتماعی ،توسعه متوازن مناطق را دنبال کند.
وی با بیان اینکه تدوین اطلس محالت در سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفته
تا تعداد خانوار ،وضعیت تأسیسات ،امکانات زیربنایی و… شناسایی شود ابراز کرد:
در این اطلس شاخصهای مختلف از نظر فضای سبز ،اقتصاد ،شهرسازی ،عمر
ساختمانها و… احصا شده است.
به گفته مدیر منطقه دو شهرداری قم در کنار احداث مجموعه فرهنگی ورزشی
منطقه ،احداث نخستین پیست حرفهای دوچرخه سواری در منطقه دو اقدام
قابلتوجه در شادابی و طراوت شهری بوده است .وی با تأکید بر اینکه در ایجاد
سرانههای تفریحی ،خدماتی و ورزشی نگاه ویژهای برای پرکردن اوقات فراغت
جوانان در شهر قم وجود دارد ،عنوان کرد:هرچه فضاهای تفریحی بیشتر شود
در بهبود کیفیت زندگی خانوادهها نیز تأثیر بیشتری خواهد داشت .رحیمی ادامه
داد :همراهی با مجموعههای فرهنگی و مذهبی در سطح منطقه از اقداماتی بود
که در شهر توسعه پیداکرده و شاهد نتیجه مثبت آن هستیم .وی با اشاره به اینکه
 ۱۴خیابان اصلی در منطقه دو با نام شهدا بهویژه شهدای مدافع حرم همین منطقه
نامگذاریشدهاست،افزود:یادمانشهیدابومهدیالمهندسهمآمادهسازیشدو
المانهای اختصاصی مرتبط با دفاع مقدس نیز در منطقه ایجادشده است.
برای نخستین بار در قم صورت گرفت ؛

ساماندهیحملونقلباری
با تدوین طرح جامع بار

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم گفت :در طرح جامع بار  1700پروانه
برای خودروهای بار دیزل با ظرفیت  3تن تا باالی  10تن در استان قم و  1600پروانه
خودرو برای سایر استانهای زیر نظر شهر قم صادرشده است .علی نیک با اشاره به
تدوین نخستین “طرح جامع بار” کشور در قم اظهار داشت :شهرداری قم با تدوین
طرح جامع بار توانست بسیاری از چالشهای حوزه بار و حملونقل بار را ساماندهی
کند .وی مهمترین چالش این حوزه را نبود سازوکاری مشخص برای صدور پروانه بار
دانست و گفت :با تدوین طرح جامع بار برای نخستین بار در کشور ،ساماندهی این
حوزه بهصورت جدی در دستور کار قرارگرفته و شهر قم بهعنوان استان معین جهت
صدور پروانههای بار انتخاب شد .وی یکی دیگر از اقدامات مهم در حوزه حملونقل
را در شهرداری قم بازنگری آییننامه رتبهبندی شرکتهای حملونقل درونشهری
دانست و بیان کرد :در این مدت همچنین تغییر آییننامه رتبهبندی شرکتهای
حملونقل درونشهری پیگیری و مصوب شد .نیک تعداد خودروهای باری سبک
در قم را عددی معادل پنج هزار و ۱۱۴خودرو اعالم و خاطرنشان کرد :در حال حاضر
تعداد خودروهای باری سنگین و کامیون با پروانه نیز بیش از دو هزار و ۲۰۰خودرو در
سامانهمدیریتبرتاکسیرانیشهرداریقمثبتشدهاست.
مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانقمخبرداد:

طرحمهروارهاوجدر۵۰۰مسجداستانقم

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم گفت :طرح مهرواره اوج با محوریت مساجد
محالت از ۳۱مرداد ماه آغاز شده و در ۵۰۰مسجد استان قم اجرایی میشود.
حجت االسالم شعبان زاده ،هدف از اجرای این طرح را ارتقا خدمت رسانی مساجد
برای حل مسائل و مشکالت در اولویت محالت با محوریت امام جماعت محل اعالم
کرد .وی تصریح کرد :در این طرح پس از شناسایی مسائل محل با حضور کنشگران
محل ،هیئت امنای مسجد ،بسیج مساجد و هیئتها به سراغ حل مشکالت محل
میرویم .حجت االسالم شعبان زاده استفاده از استعداد و ظرفیت خیرین و ابتکارات
محل را از اولویتهای پیگیری مشکالت محل عنوان کرد و افزود :با شناخت
مشکالت محالت با محوریت مساجد و امام جماعت مسجد؛ مسائل شناسایی شده
و با کمک مسائل پیگیری و رفع خواهد شد.
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خواص و فواید فلفل دلمهای

مصرف فلفل دلمهای ،فواید و خواص بینظیری به همراه دارد.
فلفل دلمهای ،فلفل شیرین یا کپسایسیم ،در رنگهای مختلف ،مانند زرد ،قرمز،
سبز ،بنفش و نارنجی ،موجود است که بیش از  ۹۰۰سال پیش در جنوب و آمریکای
مرکزی پرورش داده شده است و نام فلفل را از استعمارگران اروپایی آمریکای شمالی
دریافت کردند .فلفل دلمهای میتواند ب هراحتی در انواع مختلف آب و هوا رشد کند.
فلفلدلمهایشیرینترکیبیازمزهتندوبافتترداست.اینهابهطورعلمیبهعنوان
کپسایسیم شناخته میشوند و متعلق به گروه خانواده بادنجانیان شامل فلفل چیلی،
فلفل قرمز ،سیب زمینی ،گوجه فرنگی و بادمجان است .فلفل سبز و بنفش کمی طعم
تلخ دارند ،در حالی که مزه قرمز ،زرد و نارنجی ،طعم شیرینتر و میوهای دارند.
خواص و فواید فلفل دلمهای:
 .۱سیلیکون باالی آن ناخنها و مو را تقویت میکند:
فلفل دلمهای سبز مقدار زیادی سیلیکون طبیعی دارد که ممکن است مو و ناخنها
را حفظ کند.
 .۲فلفل دلمهای برای افزایش رشد مو:
فلفل دلمهای قرمز محرک طبیعی رشد مو است و با تحریک گردش خون در درمان
ریزشموبسیارموثراست.درموردریزشمو،کپسایسینجریانخونرابهبودمیبخشد
که برای رشد و حفاظت از فولیکول مو از اثرات دی هیدرو تستسترون حیاتی است.
 .۳فلفل دلمهای برای تقویت فولیکلول مو:
یکی از دالیلی که چرا فلفل دلمه ایها برای مو خوب هستند ،این واقعیت است که
آنها منابع عالی ویتامین ث و برای سالمتی مو ضروری است .ویتامین ث به جذب
مناسبآهنکمکمیکند،بنابراینتضمینمیکندکهآهنکافیدرسلولهایخونی
قرمز برای حمل اکسیژن به فولیکلولهای مو وجود دارد .همچنین ویتامین ث در
تشکیلکالژناستفادهمیشود.
کالژن برای فولیکلولهای مو ،مورد نیاز است .کمبود ویتامین ث میتواند باعث
خشک شدن و ریزش مو شود که به راحتی شکسته میشوند.
 .۴فلفل دلمهای برای باال بردن رشد مو برای سالمتی:
استفاده از فلفل دلمهای روی مو میتواند در رشد مو از طریق بهبود گردش خون موثر
باشد .چند فلفل دلمهای خشک را در آب بجوشانید و به مدت  ۵تا  ۶دقیقه آن را رها
کنید .بعد از خنک شدن آن را با کمک پنبه روی سر ماساژ دهید و آن را  ۱۰تا  ۱۵دقیقه
رها کنید .سپس موها را بشویید.
این کار باید دو بار در هفته برای بهترین نتیجه انجام شود .فلفل دلمه ای ،رشد و

مصرف ویتامین دی را به بهانه کرونا
افزایشندهید

مطالعات انجام شده نشان میدهد از زمان شیوع کرونا برخی افراد به مصرف
خودسرانه مکملهای ویتامین دی روی آوردهاند ،در حالی که مصرف افراطی این
ویتامینمیتواندبهمسمومیتومشکالتجدیمنجرشود.
با شیوع کرونا اخبار جعلی و ضد و نقیضی در بسیاری از شبکههای اجتماعی منتشر
شد.درایناخبارنسخههایداروییگیاهیوشیمیاییبرایپیشگیریودرمانکرونابه
ل ویتامین و مواد معدنی برای
چشم میخورد .برخی از اخبار نیز مبنی بر مصرف مکم 
پیشگیریازکرونابود.
در میان این اخبار مصرف ویتامین دی بیش از ویتامینهای دیگر شنیده شد و به
همین دلیل بسیاری از افراد به استفاده از مکملهای ویتامین دی روی آوردند؛ ولی از
عوارض منفی مصرف بیش از حد آن غافل شدند.
بر اساس گزارش مرجع غذایی امریکا ( )DRIمصرف روزانه ویتامین دی برای
بزرگساالن زیر  ۷۰سال  ۱۵میکروگرم و برای بزرگساالن باالی  ۷۰سال ۲۰ ،میکروگرم
توصیهشده است.
مهمترینعوارضمصرفافراطیویتامیندی
احتمال بروز هایپر کلسمی (افزایش کلسیم خون) را افزایش میدهد
هایپرکلسمی ( )hypercalcemiaبه باال بودن غلظت سرمی کلسیم در خون گفته
میشود که بهطور معمول باالتر از ۶/۲میلیمول بر لیتر یا ۵/۱۰میلیگرم بر دسیلیتر
یشود.
(محدودهسطحطبیعیکلسیمپالسما)تعریفم 
ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی است که به جذب کلسیم کمک میکند .با
افزایشسنمصرفویتامیندیبرایاستحکامدندانهاواستخوانهاتوصیهمیشود.
در صورت مصرف بیش از اندازه این ویتامین خطر بروز هایپر کلسمی وجود دارد.
گرچه رسیدن به سطوح سمی ویتامین دی نادر است ،ولی در صورت بروز مشکالت
جدی به همراه دارد.
باعث بروز تهوع و استفراغ میشود
تهوع و استفراغ یکی از مهمترین عوارض هایپر کلسمی است.
باعثاحساسخستگیمیشود
احساس خستگی مزمن نیز یکی از عوارص هایپر کلسمی است که به دنبال مصرف
بی رویه و افراطی ویتامین دی بروز میکند.
باعث کجخلقی و تندی مزاج میشود
مصرف بیش از اندازه ویتامین دی میتواند باعث زودرنجی ،تحریکپذیری و به طور
کلی کجخلقی شود که از عوارض هایپر کلسمی قلمداد میشود.
احتمال بروز سنگ کلیه را افزایش میدهد
برخی از سنگهای کلیه منشا کلسیمی دارند و در صورتی که مصرف ویتامین دی
افزایش یابد ،احتمال بروز این سنگها افزایش مییابد.
بهترین روش برای تامین طبیعی ویتامین دی نور خورشید است ،در صورتی که در
مناطقی زندگی میکنید که نور کافی وجود ندارد ،باید غذاهای حاوی این ویتامین را
در برنامه غذایی خود بگنجانید .مواد غذایی مانند زرده تخم مرغ ،ماهی ،قارچ ،انواع
پنیر ،شیر ،حبوبات ،روغن ماهی ،آب پرتقال و خاویار حاوی مقدار زیادی ویتامین دی
هستند .با انجام یک آزمایش ساده خون میتوان میزان ویتامین دی بدن را اندازهگیری
و در صورت کمبود این ویتامین با تجویز پزشک ،به مقدار کافی از مکمل استفاده کنید.

سالمت مو را افزایش میدهد.
پوست سالم و درخشان نقش مهمی در افزایش ظاهر کلی ایفا میکند .برخی از
مشکالت معمول پوستی که امروزه با آن مواجه هستند ،وجود چین و چروک ،رنگ
پریدگی،ضخیمشدنوکاهشاالستیسیتهاست.اگرچهژنتیکتاحدزیادیمشخص
میکند که چه وقتی پوست شروع به بروز عالئم پیری میکند ،دالیل دیگری نیز مثل
آسیب پوست و سبک زندگی ناسالم وجود دارد.
اکسیداسیون یک فرایند شیمیایی است که در آن رادیکالهای آزاد الکترونها را از
سلولهای سالم میدزدند ،در نتیجه باعث آسیب پوست میشوند .بیشتر آسیبهای
پوستی به خاطر قرار گرفتن در معرض سیگار و نور خورشید رخ میدهد.
 .۵فلفل دلمهای برای مبارزه با آسیب اکسیداتیو:
فلفل دلمهای قرمز ،سبز و زرد غنی از ویتامین ث هستند که به تولید کالژن کمک
میکند .کالژن پوست را محکم میکند و از سلولها در برابر آسیب بیشتر محافظت
میکند و توانایی پوست در برابر مبارزه با آسیب اکسیداتیو را افزایش میدهد.
 .۶فلفل دلمهای برای جوان سازی و سالمت پوست:
آنتی اکسیدانها و مواد فوتو شیمیایی موجود در عصاره فلفل دلمه ای ،پوست را
سالم و جوان میسازد.
 .۷فلفل دلمهای برای درمان زونا و قارچ پا:
به خاطر خواص ضد قارچ و ضد باکتری ،فلفل دلمهای میتواند عفونتی مانند زونا و
قارچ پا را در ترکیب با داروهای مناسب تسکین دهد.
 .۸فلفل دلمهای برای کاهش عالئم سالمندی:
مصرف عصارهفلفل دلمهای به کاهش عالئمسالخوردگی به دلیلسطوحباالی آنتی
اکسیدان کمک میکند .فلفل دلمهای پوست را از آسیب رادیکالهای آزاد محافظت
میکند و به این ترتیب پوست را سالم و جوان میسازد.
 .۹فلفل دلمهای برای پاکسازی پوست:
مخلوطی از عصاره هویج و فلفل دلمهای سبز میتواند در تمیز کردن لکهها و
جوشهایپوستبسیارموثرباشد.
 .۱۰فلفل دلمهای برای مفید برای چشمها:
باالی بودن ویتامین آ ،در فلفل دلمهای قرمز به بینایی به ویژه بینایی شب کمک
میکند .آنها منبع غنی کارتنوئید به نام لئوتین هستند که به کاهش خطر انحطاط
چشمها کمک میکند .انحطاط بینایی شایعترین علت از دست دادن بینایی است.
همچنین فلفل دلمهای نیز به دلیل سطح باالی بتا  -کاراتوئن و ویتامین ث از چشم
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محافظتمیکند.
 .۱۱فلفل دلمهای کالری زیادی میسوزاند:
فلفل دلمهای قرمز به فعال کردن گرما در بدن کمک میکند و متابولیک را افزایش
میدهد .کپسایسین که مسئول افزایش گرمای فلفل است در فلفل دلمهای نیز
بسیار کوچک یافت میشود .در نتیجه آنها یک عمل مالیم دارند که متابولیسم را
بدون افزایش ضربان قلب و فشار خون بر خالف فلفل تند افزایش میدهد .در نتیجه
میتوانند موجب کاهش وزن شوند.
 .۱۲فواید فلفل دلمهای در مبارزه با سرطان:
غنی بودن در مواد مغذی و ضد التهاب در فلفل دلمهای نیز فواید متعددی برای
مقابله با سرطان دارد .خطر ابتال به سرطان به علت التهاب شدید و استرس مزمن
افزایش مییابد .این عوامل میتوانند با مصرف منظم فیتو نوترینت که دارای خواص
آنتی اکسیدانی -و ضد التهاب جبران شوند.
عالوه بر این ،فلفل دلمهای نیز حاوی ترکیبات سولفور است .آنزیمها در فلفل دلمهای
به جلوگیری از سرطان معده و سرطان پروستات کمک میکنند .گفته میشود که در
جلوگیری از سرطان پروستات ،مثانه و رحم و سرطان لوزالمعده ،مؤثر است.
 .۱۳فواید قلبی و عروقی فلفل دلمهای:
فلفل دلمهای قرمز غنی در لیکوپن و در نتیجه ،آنها برای قلب مفید هستند .در
حالی که فلفل دلمهای سبز منبع خوبی از فیبر است .افزایش سطح هوموسیستئین
میتواند منجر به ریسک باالتری از بیماریهای قلبی شود .فلفل دلمهای حاوی
ویتامین ب ۶و اسید فولیک است که به کاهش سطح هوموسیستئین کمک میکند.
عالوه بر اینها ،آنتی اکسیدانهای قوی ویتامین آ و ث در این سبزیجات به از بین
بردن رادیکالهای آزاد کمک میکنند .پتاسیم موجود در فلفل دلمهای نیز حدود۱۶۲
میلی گرم فشار خون است که برای قلب نیز مفید است.
 .۱۴فلفل دلمهای برای حمایت از سیستم ایمنی:
ویتامین ث برای حفظ سیستم ایمنی سالم و ایجاد کالژن قوی برای پوست و مفاصل
ن به کاهش خطر آرتروز و کاهش التهاب کمک میکند .ویتامین ک
حیاتی است .ای 
به تشکیل لختههای خونی کمک میکند .این برای توسعه استخوانهای محکم و
حفاظت از سلولها در برابر آسیب اکسیداتیو مهم است.
 .۱۵فلفل دلمهای ،منبع بزرگ ویتامین ب ۶و منیزیم:
ترکیب ویتامین ب  ۶و منیزیم ،موجب کاهش سطح اضطراب به ویژه عالئم قبل
از قاعدگی میشود .به عنوان یک ادرارآور طبیعی ،ویتامین ب  ۶به کاهش نفخ شکم
کمک میکند و از فشار خون باال جلوگیری میکند.
 .۱۶فلفل دلمهای برای درمان کمخونی:
فلفل دلمهای قرمز تقریبا  ۳۰۰درصد از نیازهای روزانه به ویتامین سی را تأمین
میکند .ویتامین ث برای جذب مناسب آهن ضروری است .بنابر این ،کسانی که از
کمبود آهن رنج میبرند ،باید فلفل قرمز را مصرف کنند.
.۱۷فوایدکپسایسین:
کپسایسین در غشا سفید فلفل یافت میشود که مسئول انتقال گرما به دانهها است.
این ،سطح کلسترول و تری گلیسرید را پایین میآورد ،باکتری را در معده میکشد و
ایمنی را باال میبرد.
 .۱۸ویژگیهای سم زدایی فلفل دلمهای:
فلفل دلمهای به پاکسازی خلط متراکم در بینی و ریهها کمک میکند و سموم را از
راه عرق کردن از بین میبرد.
 .۱۹فواید پتاسیم فلفل دلمهای:
فلفل دلمهای ،منابع خوبی از پتاسیم دارد .این ماده معدنی به حفظ مایعات و مواد
معدنی متعادل در بدن کمک میکند .همچنین عملکرد ماهیچه را افزایش میدهد و
فشار خون را تنظیم میکند.
 .۲۰دیگر مزایا فلفل دلمهای:
ثابت شده است که عصاره فلفل قرمز در درمان اختالالت گوارشی مانند زخم ،اسهال
و سوءهاضمه ،مؤثر است .همچنین ،بروز چند مشکل تنفسی ،مانند آسم و عفونت در
ریهها را کاهش میدهد .عصاره فلفل دلمهای ،مؤثر در برابر گلو درد و خونریزی بینی
است.

مصرفقلیانوسیگار
عاملیائسگیزودرس

عضوهیات علمی گروه ناباروری زنان پژوهشگاه رویان گفت :مصرف سیگار و
قلیان اثرات منفی برای زنان به همراه دارد که یکی از این اثرات مخرب کاهش ذخایر
تخمدانیویائسگیزودرسدرآنهااست.
دکترفیروزهغفاریبابیاناینکهبرخیاززنانازخطرباالیمصرفقلیانوسیگار
روی تخمدان آگاهی کافی را ندارند ،افزود:مصرف سیگار و قلیان ،مثل شیمی
درمانیورادیوتراپیرویکاهشفعالیتتخمداناثراتمنفیبسیاریمیگذارد.
وی اضافه کرد :در مراجعات روزانه ،ما شاهد هستیم که خیلی ها به خاطر این
موضوعدچاریائسگیزودرسشدهاند.
این متخصص ادامه داد :برخی از مراجعان با کاهش ذخایر تخمدانی مواجه
هستندوهمینفرایندباروریآنهارابامشکلمواجهمیکند.
غفاری یادآور شد :البته یائسگی زودرس و کاهش ذخایر تخمدانی عوامل زیادی
دارد .از جمله ممکن است ژنتیکی باشد یا بر اثر عمل جراحی ،شیمی درمانی،
عفونتهایداخللگنبیمارو...شکلبگیردامابدونشکعواملشیمیاییمثل
مصرفسیگاروقلیانهماثراتمخربدارد.
وی خاطرنشان کرد :یکی از مراجعه کنندگان ما دختر ۲۱ساله ای بود که مصرف
قلیانباالییداشتوباکاهششدیدذخایرتخمدانیمواجهشدهبود.پسمالحظه
می کنید که خیلی مهم است که خانم ها بدانند مصرف قلیان و سیگار به صورت
تدریجی اثرات مخربی را بر روی بدن آنها می گذارد و سن یائسگی را پایین می آورد.
وی با بیان اینکه بهترین اقدام برای جلوگیری از یائسگی زودرس و کاهش ذخایر
تخمدانی ،سبک زندگی سالم است ،تاکید کرد :کنار گذاشتن مصرف دخانیات از
جملهسیگاروقلیان،مصرفمیوهوسبزیجاتتازهوورزشبسیاراهمیتدارد.
عضوهیاتعلمیگروهناباروریزنانپژوهشگاهرویانهمچنیناظهارداشت:این
آموزش ها باید از مدارس انجام شود و تا زمانی که فرد در سن پایین است ،متوجه
اهمیت زندگی و تغذیه سالم و اثرات مخرب مصرف دخانیات و سبک زندگی ناسالم
شود.

گردو چه اثر معکوسی بر چربی
خون دارد؟

 ۱۰باور اشتباه درباره هپاتیت

مطالعهمحققاننشاندادهاستکهگنجاندنگردودربرنامهغذایی،کلسترولکل
وسطحکلسترولبدموسومبه LDLراکاهشمیدهد.
محققان بیمارستان بارسلونا در اسپانیا ،پس از مطالعه  ۲ساله ،دریافتند
شرکتکنندگانیکهروزانهحدودنصففنجانگردومصرفمیکردند،درمقایسهبا
ابتدایمطالعه،دارایمیزانپایینتریازکلسترولبد LDLبودند.
تحقیقات زیادی نشان میدهند گردو که سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳بوده،
ممکناستازبیماریهایقلبیمحافظتکند.
دکتر املیو راس ،سرپرست گروه تحقیق ،در اینباره میگوید« :گردو دارای
ترکیب بهینهای از مواد مغذی و فعال زیستی است که شامل مقدار قابل توجه از آلفا
لینولنیک اسید ،اسید چرب امگا ۳گیاهی ،باالترین میزان پلی فنل در میان همه
آجیلهاوفیتومالتونیناست».
او،میافزاید«:تحقیقاتمانشانمیدهندکهخوردنمنظمگردو،کلسترولLDL
راکاهشمیدهد،کیفیتذرات LDLرابهبودمیبخشد،آنهاراکمترمستعدورود
به دیواره شریان و ایجاد تصلب شرایین میکند و این فرایند ،بدون افزایش وزن ،با
وجودمحتوایچربیباالگردو،رویمیدهد».
محققان ،متوجه شدند شرکتکنندگانی که گردو مصرف میکردند ،سطح
کلسترول LDLآنها بهطور متوسط ۴.۳میلیگرم در دسی لیتر و کلسترول کل آنها
بهطورمتوسط ۸.۵میلیگرمدردسیلیتر،کاهشیافت.بامصرفگردو،تعدادکل
ذرات  LDLشرکتکنندگان در گروه ۴.۳ ،درصد و ذرات کوچک  ۶.۱ LDLدرصد،
کاهشیافت.
یافتهمحققانهلندی؛

تاثیر کمبود ویتامین Kدر بروز
آسیب ریوی بیماران کرونایی

مطالعات نشان می دهد ویتامین Kنقش مهمی در پیشگیری از شدت بیماری
کووید ۱۹بهویژهآسیبریویوترومبوآمبولیدارد.
بهگزارشخبرنگارمهربهنقلازمدیکالنیوز،بیماریکووید۱۹تأثیراتگستردهای
برسالمتعمومیورفاهاجتماعیواقتصادیدارد.اکثرافرادمبتالبهاینبیماری،
عالئمخفیفتامتوسطیدارند،امابخشقابلتوجهیازآنهابهدلیلذاتالریهدچار
نارسایی تنفسی میشوند .ترومبوز (لخته شدن خون) یکی دیگر از عوارض کووید
 ۱۹است.
ویتامین Kازویتامینهایمحلولدرچربیاستکهدرموادغذایییافتمیشود
وبهشکلمکملهایغذایینیزدربازاروجوددارد.
بدن انسان به ویتامین  Kبرای اصالح پس از سنتز پروتئینهای خاصی که برای
انعقادخونیاکنترلپیوندکلسیمدراستخوانهاوسایربافتهانیازاست،نیازدارد.
بدون ویتامین ،Kانعقاد خون به طور جدی مختل شده و خونریزی کنترل نشده
رخ میدهد .تحقیقات نشان میدهد که کمبود ویتامین Kهمچنین ممکن است
استخوانها را ضعیف کرده و به طور بالقوه به پوکی استخوان کمک کرده و باعث
تشکیلکلسیمدرشریانهاوسایربافتهاینرمشود.
نکته حائز اهمیت این است که ماتریس پروتئین  Glaموسوم به  MGPیک مهار
کننده وابسته به ویتامین Kدر کلسیفیکاسیون بافت نرم و تخریب الیاف االستیک
است.
یافتههایمحققاندانشگاهماستریختهلندنشانمیدهدکهعدمفعالیتMGP
وابسته به ویتامین  ،Kفیبرهای االستیک را در برابر پروتئولیز ناشی از کروناویروس
محافظتنمیکند.
مجموعایندادههاباعثشدهاستگروهمطالعهبهمکانیسمتأثیرکاهشویتامین
 Kدرذاتالریهپیببردکهمنجربهکاهش MGPوپروتئین Sفعالشدهکهبهترتیب
عاملتشدیدآسیبریویوانعقادخونهستند،میشود.
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حقی که به حقدار نرسید؛

رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم خبرداد:

رسیدگی به 2هزار شکایت مردمی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم از رسیدگی به دو هزار شکایت مردمی از ابتدای
سال جاری توسط بازرسان این اتاق و اتحادیه ها خبر داد و تصریح کرد :آمار نشان
می دهد بیش از ۹۰درصد اصناف در رعایت شیوه نامه های بهداشتی پیشتاز بوده
اند.
حمید خرمی با تقدیر و تشکر از همراهی کسبه و اصناف قم در شرایط کرونایی
اظهار کرد :تردیدی نیست که بسیاری از کسب و کارهای صنفی با شیوع بیماری
کرونا با مشکالت مختلفی مواجه شده اند و این موضوع ،رکود حاکم بر بازار استان
را نیز تشدید کرده است.
وی اضافه کرد :خوشبختانه اصناف استان از همان ابتدای شیوع کرونا و برای
مبارزه با این بیماری و قطع زنجیره آن در صحنه بودند و تالش داشتند تا تصمیمات
ستاد استانی مبارزه با کرونا را عملیاتی کنند و البته در این مسیر ،خسارت هایی هم
به برخی اصناف وارد شده که می طلبد تا مسؤوالن توجه ویژه ای به این موضوع
داشته باشند .رئیس اتاق اصناف مرکز استان همچنین با ابراز تأسف از گسترش
ویروس کرونا و گسترش موج پنجم این بیماری تأکید کرد :مجددا در این موج اخیر
و با هدف کنترل و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس ،محدودیت ها و البته تعطیلی
هایی در واحدهای صنفی اعمال شد که باید از همراهی اصناف در ماه های اخیر و
رعایت بیش از ۹۰درصد پروتکل های بهداشتی تشکر کرد.
خرمی در عین حال افزود :بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم نیز در این مدت و
در راستای اجرای مصوبات ستاد استانی مبارزه با کرونا ،اقدامات الزم را انجام داده
و با بازرسی و سرکشی های مستمر نسبت به این مهم نظارت دقیق داشته است.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از اقدامات اتاق در زمینه بازرسی و نظارت از اصناف
طی پنج ماه اخیر پرداخت و تصریح کرد :از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ،حدود
 ۲۰هزار بازرسی از اصناف توسط بازرسان اتاق و اتحادیه ها انجام شده است ،ضمن
این که  ۱۵۱گشت بازرسی مشترک نیز با سایر دستگاه ها و طی این مدت صورت
پذیرفته است .خرمی سپس گفت :بر این اساس و در پنج ماه اخیر ،یک هزار و ۱۵
پرونده متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شده ،ضمن آن که در این
مدت ۵۰۰،واحد فاقد پروانه نیز شناسایی شده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان ادامه داد :طی این مدت همچنین به حدود دو هزار
شکایات مردمی نیز رسیدگی شده است.
وی همچنین از تداوم انجام بازرسی و نظارت ها در شهریور ماه خبر داد و با تشکر
از تالشهای دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان برای در دستور قرار
دادن واکسیناسیون برخی اصناف و مشاغل یادآور شد :واکسیناسیون مشاغلی
مانند نانوایان ،فعاالن آموزشگاههای رانندگی و همچنین بازرسان اصناف مستقر
در اماکن و مراکز تجاری در دستور کار است .وی در پایان با اشاره به راه اندازی مرکز
نیکوکاری اصناف قم گفت :از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بالغ بر دو میلیارد تومان
کمک به آسیب دیدگان ناشی از کرونا توسط این مرکز انجام شده است.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمخبرداد:

مجوزسهمنطقهنمونهگردشگریابطالمیشود

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم از بررسی آخرین وضعیت
مناطق۱۲گانه نمونه گردشگری در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این استان
خبر داد.
علیرضا ارجمندی دربیست ویکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان که به ریاست مهرداد غضنفری معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری
قم برگزار شد ،اظهار کرد :قم  ۱۲منطقه نمونه گردشگری دارد که تاکنون فقط
دو منطقه آن راهاندازی شده است .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی قم با اشاره به مناطق نمونه گردشگری جمکران ،عوارضی قم – تهران
و کاروانسرای دیرگچین ،گفت :با توجه به عدم پیگیری سرمایهگذاران ،ابطال مجوز
مناطق سهگانه مذکور در کارگروه گردشگری استان مصوب شده است.
ارجمندی با بیان اینکه منطقه نمونه گردشگری طرالب که در کیلومتر ۲۰جاده
قم  -اراک قرار دارد و به فرودگاه قم معروف است ،ادامه داد :با توجه به اشتراک
سرمایهگذاری منطقه نمونه گردشگری طرالب با فرودگاه قم ،با رفع موانع موجود،
۳۰۰هکتار آن که منطقه نمونه گردشگری است راهاندازی خواهد شد.
ویبااشارهبهمنطقهنمونهگردشگریحوضسلطانکهدرکیلومتر ۴۵اتوبانقم–
تهرانقراردارد،افزود:بهدلیلساختنیروگاهخورشیدیدرکنارآن،شروععملیات
به تاخیر افتاده است که در کارگروه گردشگری استان مشکالت این منطقه در حال
پیگیری است .وی با بیان اینکه مناطق نمونه گردشگری دره قاهان ،کرمجگان
گ دره ،سه منطق ه فاقد سرمایهگذار هستند ،تصریح کرد :مناطق نمونه
و پلن 
گردشگری کهک و طایقان نیز ،پس از رفع موانع حقوقی و قانونی فرایند اجرایی آن
انجام میشود .ارجمندی با بیان این که منطقه نمونه گردشگری دستجرد موسوم
به دهکده صبا به بهرهبرداری رسیده است ،گفت :فاز اول منطقه نمونه گردشگری
ت بهشت نیز به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
روستای نایه معروف به دش 

گرد و غبار معضلی برای قم

گزارش  /مونا امین
حرف از روزهایی است که نفسها به شماره میافتد ،نه از کرونا و ریههایی
که پر است از ویروس جهش یافته ،نفسها بند ریزگردهای است که بر ریهها
مینشینندومیشوندعاملیبرایسرفههایمکرر.
ریزگردهاییکهوقتیبه ۲.۵میلیگرمبرمترمکعبمیرسند،بایدوضعیت
فوقخطرناکاعالمکرد،هماندشمنی کهتیرخالصیبرنفسهامیزندبه
خصوص اگر مشکل قلبی و عروقی داشته باشی ،مستقیم میآید و بر دیواره
ریه جا خوش میکند.
حرف از وضعیت خطرناک استان قم است ،خبری مهم که مدیرکل محیط
زیست استان قم آن را اعالم کرد و گفت :در سال گذشته چنین وضعیتی را از
لحاظمیزانآلودگیهواتجربهنکردهایم.
پدیده گرد و غبار به معضلی برای قم تبدیل شده که باید برای آن برنامهریزی
شود .کارشناسان معتقدند دلیل ظهور این معضل ندادن حقابه های دشت
مسیله است و تا فکری به حال این موضوع نشود وضعیت روز به روز بدتر
خواهدشد.
کارشناسان میگویند طبیعت «دشت مسیله» در چند دهه اخیر تحت
تأثیر عوامل زیستی و البته بیشتر بر اثر فعالیت دامداران و کشاورزان
شهرستانهای ورامین ،گرمسار ،کاشان و قم دگرگون شده ،بهطوری که
مراتع جنگلی ،کویری و در بعضی از مناطق اراضی مزروعی و روستایی امروز
فاقدحیاتومعیشتانسانیشدهاست.طی ۱۰سالگذشتهدشتمسیله
بحرانیترین دشت کشور از لحاظ زیست محیطی بوده ،چنانچه امروز EC
آب این منطقه از ۱۵هزار هم گذشته و حاال شورترین دشت کشور ،منبع گرد
و غبار نمکی برای استانهای قم ،تهران و سمنان شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان قم :هیچ کسی کاری نمیکند
مدیرکلمدیریتبحراناستانقمدرگفتگوباخبرنگارقمدرموردبرنامههای
استانی برای کاهش این معضل اظهار کرد :با توجه به خشکسالیها،
حقابهای نیست که بخواهد به قم برسد و تأمین حقابه تنها راه کنترل معضل
بیابان زدایی است! یکی از مهمترین مأموریتهای سازمان حفاظت محیط
زیست گرفتن حقابهها است که در این رابطه مدیرکل حفاظت محیط زیست
استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر راهکار حل این معضل را کشوری
عنوان کرد و افزود :از آنجایی که قم در پایین دست حوزه آبریز قرار گرفته
و چندین استان در باالدست قرار دارند ،حل این مشکل باید در سطح ملی
پیگیریشود.سیدرضاموسویمشکینیادامهداد:امیدوارهستیمکارگروه
تاالبها در سطح ملی برگزار شود تا بتوان مصوبه و تخصیص احیای تاالب
دریاچه نمک را گرفت و بتوان از شدت این ریزگردها کاست.
موسوی خاطرنشان کرد :همه چیز در مورد کاهش معضل ریزگردها
و گرفتن حقابه ها روی کاغذ درست است ،اما وقتی به مرحله عملیاتی
میرسد ،هیچکس حاضر نیست کاری انجام بدهد.
 ۲۱روز ناسالم تا کنون
آنچه از هوای خردلی رنگ و سخنان متولی امر محیط زیست قم شنیدم،
تنهاایننکتهبهذهنمرسیدکهدرطولاینسالهاکالهبزرگیبرسرطبیعت
قم رفته و کسی هم به دادش نرسیده است.

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) درقم خبرداد:

 5هزار بستهتحصیلیبهدانشآموزاننیازمند
مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در قم از اختصاص  5هزار بسته تحصیلی
در مرحله نخست طرح طرح مشق احسان با هزینه یک میلیارد تومان از منابع ستاد
اجرایی فرمان امام خبر داد و گفت :این بسته ها شامل کیف و کفش و نوشت
افزار ایرانی است که ارزش هزینه بین  195تا  210هزار تومان است که از طریق
گروههای جهادی موسسات خیریه و انجمن اولیا و مربیان آموزش و پروش در
اختیار دانش آموزان بی بضاعت قرار میگیرد.
محسن امیدیان افزود  :معادل مبلغ جمع آوری شده کمکهای مردمی ،از محل
منابع ستاد در اختیار گروههای جهادی قرا میگیرد و مبلغ کمک های مردمی نیز
در راستای عدالت آموزشی برای تهیه ای لوازم التحریر ،البسه  ،کمکهای معیشتی
و تامین امکان مالی شرکت در کالسهای تقویتی دانش آموزان نیازمند هزینه می
شود .اداره کل آموزش و پروش استان قم نیز در طرح مشق احسان مشارکت دارد .
آقای شهسواری رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش قم میگوید :با
همکاری مدیران آموزشگاهها و مدارس  12هزار و 500دانش آموز کم توان مالی
شناساییشدهاندکهبستههایکمکتحصیلیدریافتمیکنند.
از ویژگیهای طرح مشق احسان درمقایسه با سالهای قبل مشارکت  60گروه
جهادی برای جمع آوری کمک های مردمی و توزیع بین دانش آموزان نیازمند است.
قرار است بسته های کمک تحصیلی دوشنبه هفته آینده  22شهریور با همکاری
گروههای جهادی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بین دانش آموزان بی بضاعت
و کم توان مالی توزیع شود تا مهر مهربانی در مدارس رونق بگیرد و دانش آموران
بدون دغدغه سال تحصیلی جدید خود را آغاز کنند.
عضو شورای اسالمی شهر قم تاکید کرد:

توزیع عادالنه منابع در مناطق شهری

عضو شورای اسالمی شهر قم با اشاره به تشکیل کمیته ای برای توسعه عدالت
شهری در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب در زمینه توجه ویژه به مناطق
کمبرخوردار،اظهارداشت:هدفاصلیازتشکیلاینکمیته،توجهویژهبهمباحث
عرصه عدالت محوری و توزیع عادالنه منابع در مناطق مختلف است.
معصومه آمره با اشاره به به موضوعات هفتمین نشست رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر قم اظهارداشت:یکی از موضوعات مهم در این جلسه بررسی تشکیل
کمیته ای برای توسعه عدالت شهری و توجه ویژه به محالت محروم بود .
آمره با تاکید بر توزیع عادالنه منابع در مناطق شهری ،افزود :هدف اصلی از
تشکیلاینکمیته،توجهویژهبهمباحثعرصهعدالتمحوریوتوزیععادالنهمنابع
درمناطقمختلفاست.نائبرئیسکمیسیونفرهنگیاجتماعیشورایاسالمی
با بیان اینکه البته درباره نام دقیق این کمیته ،پیشنهادهای مختلفی مطرحشده
است که بررسی دقیقتری برای انتخاب نام نهایی انجام خواهد شد ،افزود :تشکیل
این کمیته در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب در زمینه توجه ویژه به
مناطق کم برخوردار صورت خواهد گرفت.

عالوه بر کمبود بارندگی ،نرسیدن حقابه ها به استان ،کاهش پوشش
گیاهی و برداشت بی رویه از مراتع از جمله بالهایی است که هر بار بهگونهای
بر سر طبیعت آمده و حاال کانونهای پدیدار شدن ذرات معلق در هوا هم
کانونهای داخلی استان شده ،مانند دشت حسین آباد میش مست و
اطراف دریاچه نمک که نفس شهر قم را تنگ کردهاند.
در حال حاضر میزان ذرات معلق در هوا ۳۳۶میلیگرم بر مترمکعب است،
در حالیکه دیروز این عدد  ۶۸۰بود و کاهش  ۵۰درصدی بارندگی در سال
گذشته روزهای خاکستری قم را بیش از پیش افزایش داده است و کاهش
کیفیت زندگی را میتوان مهمترین اثر بروز گرد و غبار دانست.
به گفته مدیرکل محیط زیست استان قم ،سال قبل ۱۶روز ناسالم داشتیم
که این عدد امسال ۲۱روز شده و نشان دهنده افزایش میزان روزهای ناسالم
و خطرناک است و با این آمار باید منتظر ماند و دید که این روزهای خطرناک
بیشتروبیشترشوند.
وی متذکر شد :اگر برای ما این تعداد روزهای ناسالم را میشمرند ،برای
آیندگان چندین برابر روزهایی خواهد آمد که یا نباید از خانه بیرون بیایند یا
اگر می آیند هر چه زودتر باید خود را به خانه برسانند.
انگار آیندگان نه از کرونا که باید از پدیده گرد و غبار بیشتر بترسند که اگر
کرونا را با رعایت شیوهنامههای مربوطه بشود مهار کرد ،پدیده گرد و غبار با
این میزان بی برنامگی و کندی عملکرد حاال حاالها مهار شدنی نیست؛
شاید آیندگان باید بیماری روزهای خود را نفس تنگی بدانند.
زایش ۴۰۰هزار هکتار بیابان مستعد ریزگرد
امروز بیش از  ۱۰۵هزار هکتار از اراضی ناپایدار بیابانی در قم شکل گرفته
است و همان کانونهای گرد و غبار که در سالیان نه چندان دور مزارعی آباد
و انبار غله فالت مرکزی ایران بودند ،همان مزارع سرسبزی که در نبود آب و
قطع حقابههای قانونی کشاورزان به حال خود رها شدند.
راهی دشت مسیله شدم ،یکی از آن کانونهای پدیده ریزگرد در استان قم،
سرزمینی فراموش شده که در کنار دیگر مناطق خشک و بایر ،در حال زایش
بیش از ۴۰۰هزار هکتار بیابان مستعد تولید ریزگردها است.
دشتی که به جای مزارع و بوتههای طاق و گز پر بود از تپههایی از خاک،
زمینی آفتاب سوخته که با هر بادی رنگ زمین و آسمان را خاکستری
میکرد ،بادی که با هر دمش صدای سرفه همه را بلند میکرد.
حمید محسنی از بومیهای این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان
کرد :نبودن آب این وضع را برای این دشت ایجاد کرده است ،همه جا خشک
بود و بدون سکنه شده است.
خالی شدن  ۱۱روستای قم از سکنه به دلیل بی آبی
وی با چند آه بلند شروع به حرف زدن کرد و ادامه داد :تا حاال  ۱۱روستای
قم به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده است ،در این منطقه به دلیل
قطع حقابه ،روستاها خالی شدهاند و در مناطق دیگر به دلیل فشارهای
محیط زیستی بر منابع طبیعی هر روز به وسعت بیابانها افزوده میشود.
محمد رضوانی ،کارشناس محیط زیست هم که در این منطقه حضور
داشت ،به خبرنگار مهر گفت :استخراج بی رویه از معادن ،وجود کورههای
آجرپزی ،کشاورزهای غیراصولی و برداشت بی رویه از منابع آبی زیر زمینی
و کاهش مخازن سفرههای آبی از جمله دالیل ایجاد پدیده گرد و غبار و
خشکی در این مناطق است.
در حال جست جو در اینترنت بودم که دیدم دکتر جعفری که سالها
است در حوزه محیط زیست تحقیق میکند و راهکاری برای این معضل
خشکسالی در این دشت ارائه کرده است؛ او گفته بود :اجرای طرحهای
کنترل و پیشگیری از بروز پدیده ریزگرد ،در مجموع نیاز به حدود ۲۱۳
میلیونمترمکعبآبدارد.
ً
این کارشناس محیط زیست معتقد است ،عمال هیچ آب قابل دسترسی
برای احیای این منطقه وجود ندارد و ورودی روان آبها تپه دشت مسیله
ً
تقریبا به صفر رسیده است .تنها امید برای احیای منطقه طرح پخش
سیالبی بر روی رودخانه شور در منطقه «بند ُمره» بود که با توجه به طرحهای
ً
انتقال آب در باال دست حوضه برای تأمین آب شرب تهران عمال این رودخانه
بهطورکاملبرایهمیشهخشکخواهدشدوفقطفاضالبشهرهایپایین
دست ممکن است در آن جریان داشته باشد.
از گفته مسئوالن و کارشناسان میتوان متوجه شد این پدیده حاال حاالها
همراه استان ما و بسیاری از استانهای کشور است ،معضلی مهم و نیازمند
بودجه و عزم ملی است.

در گفت و گو بایک جامعه شناس و استاد دانشگاه مطرح شد؛

نقش دولت و مردم در جدی انگاری پروتکل های بهداشتی
میرمسعود مظاهری ،جامعه شناس و استاد دانشگاه
ن های مکرر حل نشده در جامعه و در نهایت
گفت :بحرا 
عادت کردن مردم به آنها،سبب بیتفاوتی نسبت به
رعایت پروتکلهای بهداشتی شده است.در رابطه با
مساله عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ،بخشی از
دالیل به مردم و بخشی به دولت باز می گردد.
تقریبا دو سال از ورود ویروس کرونا به کشورمان
میگذرد و در این مدت خانواد ه های بسیاری شاهد
مرگ عزیزان خود در اثر ابتال به این بیماری بودهاند ،اما
همچنانشاهدبیتوجهیبسیاری،نسبتبهرعایتاین
ل ها هستیم .امری که این سوال را در ذهن تداعی
پروتک 
میکند که با وجود ثبت روزانه در برخی از روزهای اخیر؛
 ۷۰۰مرگ و میر به دلیل ابتال به کرونا ،چرا همواره مردم
ل های بهداشتی
بی تفاوت به شرایط عمل کرده و پروتک 
را رعایت نمیکنند؟ اهمیت پرداختن به این پرسش و
یافتن پاسخ بدان سبب شد ،با "امیرمسعود مظاهری"،
جامعه شناس و استاد دانشگاه به گفت و گونشسته ایم.
مشروح این گفت و گو را در ذیل میخوانید:
در رعایت پروتکلهای بهداشتی ،مردم و دولت
نقشدارند
امیرمسعود مظاهری پیرامون نقش و مسوولیت مردم
در رعایت پروتکلهای بهداشتی اظهار داشت :با توجه
به اینکه همواره مسایل و مشکالتی که در حوزه سالمت
و اقتصاد روی میدهد ،در نهایت به مردم ارجاع داده
میشود و این سبب میشود ،نقش و مسوولیت دولت
مغفول بماند ،باید گفت در حل هر مساله و مشکل
اجتماعی ،دولت و مردم دو سر یک طیف هستند که
نقش هر دو طرف به یک اندازه اهمیت دارد .در واقع
در رابطه با مساله عدم رعایت پروتکل های بهداشتی،
بخشی از دالیل به مردم و بخشی به دولت بازمیگردد.
وی گفت :به نظر من ،یکی از مسایلی که باعث شده
لهایبهداشتیازسویبخشی
شاهدعدمرعایتپروتک 
ن های حل
از مردم باشیم ،به دلیل وجود برخی بحرا 
ن های حل نشده بسیاری رو
نشده است .تا کنون با بحرا 
به رو بوده ایم که سرانجام پس از مدتی مردم توانستهاند
با آنها خو بگیرند .دررابطه با مساله کرونا هم دقیقا پس از
گذشت دو سال مردم به این وضعیت عادت کرده و با آن
به مثابه امر عادی و روزمره برخورد میکنند .دلیل دیگر
استمرار در شبکه روابط نظام سنتی مثل اعیاد ،مراسم

سوگواری دینی و محلی است که باعث شیوع بیشتر این
بیماریمیشود.
این جامعه شناس افزود :بحث دیگر که به عدم رعایت
ل ها باز میگردد ،مربوط به ناشناخته بودن خود
پروتک 
بیماری است .بطوریکه هر از چند گاه شاهد توصیه
های مختلف حول این بیماری هستیم .به این صورت
که برخی مواقع گفته میشود این بیماری هوازی است.
برخی مواقع گفته میشود در سطح وجود دارد در برخی
مواقعدیگرگفتهمیشودازوایتکسیادستکشاستفاده
شود و یک زمان دیگر گفته میشود بهتر است این کار
صورت نگیرد .بنابراین متغیر بودن توصیهها و حتی
متغیر بودن خود بیماری عاملی بر عدم رعایت پروتکل
هایبهداشتیاست.
ل های
نقش فرهنگ سازی در رعایت پروتک 
بهداشتی
مظاهری در خصوص نقش فرهنگ سازی در رعایت
پروتکلهای بهداشتی ؛ بیان کرد :طبیعی است که
کسی نمیتواند نقش فرهنگ سازی را انکار کند.
خصوصا در شرایط حال حاضر شاهد هستیم که نقش
اینترنتوفضایمجازیبهواسطهقرنطین ههاوتعطیالت
اجباری برجست ه تر شده است .اما من فکر میکنم در
این شبک ه ها گاهی ما با اخبار جعلی و کاذب نیز رو به
رو هستیم که نیازمند تقویت و گسترش سواد رسانهای
است .به این معنا که از طریق آنها مشخص کنیم چه
اطالعات درست و موثق و چه اطالعاتی نادرست و
ناموثقهستند.
مظاهری ادامه داد :مساله دیگری که در بحث فرهنگ
سازی وجود دارد ،این است که رسان ه های ملی تا
حدودی مرجعیت و اعتبار خود را از دست دادهاند و این
سبب شده شبک ه های اجتماعی جایگزین رسانههای
ملیورسمیشونددرحالیکهبرایدستیابیبهاطالعات
درست و موثق ضمن اینکه الزم است سواد رسانهای
گسترشیابد،بایدیکخانهتکانیاساسیدررسانههای
رسمی هم صورت بگیرد تا بتوانند هم پاسخگوی مردم
باشندوهمبتواننداعتبارومرجعیتخودرابدستآورند.
مسوولیت اجتماعی را باید در قالب ساخت نظام
اجتماعینگریست
مظاهری درباره مسوولیت اجتماعی مبنی بر رعایت
ل های بهداشتی گفت :یکی از مسایل مهم در
پروتک 

رعایت پروتکل های بهداشتی ،وجود مسوولیتهای
اجتماعی است .اما باید دید مسوولیت اجتماعی در
چه ساخت نظام اجتماعی شکل میگیرد .هنگامیکه
ساخت نظام اجتماعی دچار یک نوع کرختی و
بی تفاوتی اجتماعی شده و از سوی دیگر ،سرمایه
اجتماعی ،اعتماد و مشارکت کاهش یافته؛ در چنین
شرایطی،مسوولیتاجتماعیبرایاینکهبازتولیدشودبا
مسایلی رو به رو میشود.
وی افزود :در واقع وقتی مردم بپندارند که این بحران
نیز مانند بحران های دیگر حل نشدنی است و از طرفی
در تغییر شرایط جامعه کنشگرانی بی قدرت هستند
بنابراین از انجام هر عمل که مبتنی بر دستورات نظام
باشد ،خودداری میکنند.در رابطه با مساله کرونا هم
دقیقاهمیناتفاقافتادهاست.یعنیمردمبهنحویخود
را با شرایط ایجاد شده منطبق کرده اند.
راهکارهاییبرایتقویتمسوولیتاجتماعی
مظاهری درباره راهکارهایی برای تقویت مسوولیت
اجتماعی گفت :من فکر می کنم برای تقویت اعتماد
و کنشگری مردم در ساحت جامعه ،نقش رسان ه ها و
کارگزاران اجتماعی و سیاسی بسیار مهم است .احترام
گذاشتن به مردم و کرامت انسانی و داشتن نگاه از پایین
به باال میتواند در تقویت سرمایه اجتماعی ،اعتماد و
امید نقش موثری داشته باشد.
وی افزود :نکته دوم که باید در خصوص مسوولیت
اجتماعی برای رعایت پروتکلهای بهداشتی توجه کرد،
این است که وقتی شرایط اقتصادی مردم مناسب نباشد
و حمایتهای اجتماعی برای آنها وجود نداشته باشد،
مردم ناچار هستند برای تامین معاش خود در جامعه
حاضر باشند و این یعنی نقض قرنطینه ها و عدم توجه
ل های بهداشتی .در حالیکه در نقطه مقابل در
به پروتک 
صورتی که مردم حمایت شوند و مشکلی احساس نکنند
دلیلی بر نقض قوانین از سوی آنها وجود ندارد .بحران
های متوالی حل نشده و در نهایت خو گرفتن به آنها
سبب شده در این باره نیز شاهد بی توجهی مردم باشیم.
این استاد دانشگاه در پایان گفت :مساله بهداشت و
درمان بسیار با ساحت سیاست در هم تنیده شدهاند و
توجه به مسایل و مشکالت درمانی و بهداشتی مستلزم
توجه به بعد دیگر یعنی سیاست و کارایی و کارآمدی نظام
سیاسیاست.

معاون آموزش حوزههای علمیه کشور :

داوطلبانحوزهعلمیهسیرصعودیدارند
معاونآموزشحوزههایعلمیهکشورگفت:امروزهسیرماازدوسالپیشصعودی
شده است .در این زمینه چند تصمیم کلیدی و کارگشا در ستاد سیاستگذاری حوزه
ها گرفتیم و خوشبختانه استفاده مناسب از فضای مجازی نیز کارگشا بود.
حجتاالسالموالمسلمین رستم نژاد روزسه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی
حوزههای علمیه که به شکل مجازی برگزار شد ،عنوان کرد :سال گذشته سعی شد
که دروس حوزوی به شکل حضوری و مجازی انجام شود که در این زمینه چهلوشش
و نیم درصد دروس به شکل مجازی انجام شد.
وی افزود :در این زمینه دروس در بستر فضای مجازی منتشر شد که در این میان
سهم ایتا  ۷۲و نیم درصد بود و  ۱۷و نیم درصد نیز ،اسکای روم ،دروس حوزوی را
پوشش داد ۱۰ .درصد نیز از سامانه مجازی حوزه و سایر سامانهها استفادهشده
است.
معاون آموزش حوزههای علمیه کشور بیان کرد :جالب این است که از همین ۱۰
درصد  ۲۴۰هزار ساعت درس برگزاری شده است .این دروس با چندین گویش
برگزاری شده است.
امسال نیز که کالسها را به شکل مجازی دنبال میکنیم
وی گفت :امسال نیز مجبور هستیم که کالسها را به شکل مجازی دنبال کنیم
ولی امیدواریم که با این سرعتی که در تزریق واکسنها در حال انجام است به این
وضعیت برسیم که کل دروس به شکل حضوری برگزار شود و هر زمان این شرایط
ایجاد شد نشاط علمی حوزه نیز دوچندان میشود.
وی با ذکر این مطلب که  ۸۲درصد امتحانات حوزوی در کشور به شکل حضوری
برگزارشده است ،تصریح کرد :در این زمینه با توجه به شرایط خاص قم و جمعیت
زیاد این درصد پایینتر بود.
ٔ
درزمینهرشتههاتابهارسالگذشته۴۰۶
معاونآموزشحوزههایعلمیهبیانکرد:
رشته و گرایش و رویکرد به تصویب شورای گسترش حوزههای علمیه رسید .از سال
 ۹۵که بحث درختواره مطرح شد ،حوزه  ۳۸رشته و گرایش در حال اجرا داشت که
امروز به  ۴۰۶رشته و گرایش و رویکرد رسیدیم.
وی گفت :از آن  ۳۸رشته ،تنها  ۵رشته سرفصلهایشان مصوب شده بود ولی
امروز وضعیتی که در ارتباط با سرفصلها داریم باید بگوییم که  ۶۳رشته و گرایش
سرفصلهایش مصوب شده است .برای رسیدن به این سرفصلها  ۱۱۱جلسه
برگزارشده است .حدود  ۹۰۰جلسه گروه مراکز تخصصی باید دایر شود که تمام
سرفصلها پیش از شورای گسترش تصویب شود و سپس در شورای گسترش نهایی
شود .وی اظهار کرد :در خصوص اجرا نیزباید گفت که پیش از درختواره  ۳۸رشته و
گرایش در حال گسترش است که از آن تعداد امروز به  ۸۵رشته و گرایش رسیدیم .تا
سال  ۷۹ ،۱۴۰۶درصد کار باقی مانده است که باید انجام شود .در واقع  ۲۱درصد
کار در حال اجرا است و  ۷۹درصد دیگر در دست اجرا است؛ یعنی هم سرفصل ها
باید تدوین شود و هم باید به اجرا برسد .برای این مساله کارهای زیادی باقی است.
نقشه اجرایی برای  ۵سال اول اجرای شده است ولی باید سرفصل همه این ۴۰۶
رشته و گرایش که منطبق بر نیازهای ملی و بین المللی است برسیم.
رستم نژاد اظهارکرد :در دو ماه گذشته مصوبه ای توسط شورای گسترش حوزه
های علمیه تصویب شد که تصمیم بسیار خوبی بود به این معنی که مدرسه را برای
سطح یک داشته باشیم ،مدرسه عالی حوزوی برای سطح دو به باال داشته باشیم.
مرکز تخصصی برای رشته ها و در ادامه موسسه آموزش عالی داشته باشیم و باالتر
از آنها مجتمع عالی حوزوی آموزشی و پژوهشی وتبلیغی ایجاد کنیم که کار بسیار
خوبیاست.
 ۵۱درصد واحدهای آموزشی کشورسطح یک هستند
وی گفت :بر اساس این طبقه بندی باید وضعیت کشور و مدارس را بررسی کنیم
و برای اجرای درختواره باید چه کنیم ۵۱ .درصد واحدهای آموزشی کشور مرتبط به
سطح یک است .مدرسه عالی  ۲۷درصد را تشکیل می دهد ۷ .درصد را نیز مراکز
تخصصی به خود اختصاص داده و یک و نیم درصد برای موسسه و مجتمع است.
برای اینکه این درختواره زیر بارو برود بسیاری ازاین رشته ها باید ارتقا یابد .باید در این
زمینه تعداد مراکز و موسسات افزایش یابد.
وی با ذکر این مطلب که امروز  ۱۶۷۰۰متقاضی برای ورود به حوزه وجود دارد،
گفت :امروزه سیر ما از دو سال پیش صعودی شده است .در این زمینه چند تصمیم
کلیدی و کارگشا در ستاد سیاستگذاری حوزه ها گرفتیم و خوشبختانه استفاده
مناسب از فضای مجازی نیز کارگشا بود .وی اظهارکرد :در زمینه سیر کیفی حضور
در حوزه نیز باید گفت که معدل معمول  ۱۰سال پیش ورودی به حوزه  ۱۵ونیم بوده
است و امروزه باالی  ۱۷رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان قم:

مشاوره قبل ازدواج در پیشگیری از طالق
تاثیر فراوانی دارد

رئیس کل دادگستری استان قم گفت:با همکاری معاونت اجتماعی پیشگیری از
وقوعجرم،ادارهکلبهزیستیوسازماننظاممشاورهوروانشناسیاستانقمبازرسی
از مراکز مشاوره کاهش طالق در استان آغاز شده است.
حجتاالسالمعلیمظفریباتأکیدبراهمیتونقشمشاورهدرارتقایآگاهیهای
خانوادهها،کاهشدعوایخانوادگیوپیشگیریازطالقوآسیبهایجدیمرتبط
با طالق برای زوجین و فرزندان ،از شروع بازرسی از مراکز مشاوره کاهش طالق خبر
داد و گفت :با عنایت به مصوبه شورای مشورتی استان ،تیم بازرسی از مراکز مشاوره
تشکیل گردیده و مقرر است با همکاری معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم،
اداره کل بهزیستی و سازمان نظام مشاوره و روانشناسی استان ،به صورت محسوس
و نامحسوس از این مراکز بازرسیهای الزم به عمل آید.
نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز کاهش طالق
حجت االسالم مظفری با اشاره به لزوم نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز کاهش
طالق افزود :هدف از بازرسیها ،اطمینان از نحوه خدمات با کیفیت ،استفاده از
مشاوران مجرب و دارای مجوز ،تکریم ارباب رجوع و ایجاد روندهای مناسب در حوزه
صلح و سازش زوجین است و در این راستا بازرسان موظفند طی دورههای بازرسی
ضمن بررسی چگونگی ارجاع زوجین به مراکز مشاوره ،بر روند عملکرد مداخله در
فرآیند طالق در این مراکز نظارت نموده و انطباق امکانات موجود در ارائه خدمات به
مراجعین و میزان موفقیت مراکز در اصالح ذات البین را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان قم با تاکید بر اینکه در راستای تسریع ارائه خدمات
مشاورهای در دعاوی مرتبط با اختالفات خانوادگی و طالق ،مصوب گردید ضمن
افزایش شش مرکز دیگر جهت ارائه خدمات مشاورهای ،از سهمیه یاری برگ
بهزیستی نیز جهت ارائه مشاوره رایگان و یا ارائه تخفیفهای الزم به زوجین استفاده
شود،ادامهداد:امیدواریمباتالشهایدبیرخانهشورایمشورتیودستگاههمکاربا
آن ،روند موفق در کاهش میزان طالق استان تا پایان سال ادامه یابد.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

مشکلی در تأمین واکسن برای گروههای
هدف وجود ندارد

محمدرضا قدیر با بیان اینکه مشکلی در تأمین واکسن برای گروههای هدف در
استان قم وجود ندارد ،گفت ۱۸ :پایگاه تجمیعی همه روزه آماده ارائه خدمات
واکسیناسیون و ایمن سازی مردم قم هستند.
محمدرضا قدیر صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای طرح
واکسیناسیون سراسری تاکنون در استان قم ۴۶۴ ،هزار و  ۹۴۵نفر واکسن کرونا
دریافت کردهاند ،گفت :مشکلی در تأمین واکسن برای گروههای هدف در استان
قم وجود ندارد.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمبااشارهبهاینکه ۱۸پایگاهتجمیعیهمهروزهآماده
ارائه خدمات واکسیناسیون و ایمن سازی مردم استان قم هستند ،افزود :امیدواریم
به زودی تمام گروهای هدف و پر خطر در استان قم واکسینه شوند .وی با تشکر از
زحمات پرسنل سخت کوش درمان و دیگر عوامل دخیل دانشگاه علوم پزشکی
قم ،ادامه داد :امیدواریم مردم قم با رعایت حداکثری دستورالعملهای بهداشتی و
افزایش تزریق واکسن در استان شاهد کاهش تعداد مبتالیان و فوتیها باشیم.

اقتصادی5
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در گفت وگو با معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطرح شد؛

تعاون موثرترین ابزار توسعه عدالت اجتماعی

محمدکبیریبابیاناینکهافزایشبهرهوریدرتعاونیهااصلیترینراهحلتوسعه
شفافیت است ،گفت  :تعاون کارآمدترین ابزار برای توسعه عدالت اجتماعی و نقش
آفرینی مردم در اقتصاد ملی محسوب میشود.
کشورهای در حال توسعه در سده اخیر بیشتر برای نیل به قله رفیع توسعه یافتگی
از راهبردهای اقتصادی متعددی کمک طلبیده اند .آنها همواره سعی کرده اند تا
علم و عمل را در بهره گیری دقیق از منابع انسانی و مادی را صرف برنامه ریزی طرح
های اقتصادی کنند .یک راهبرد اقتصادی که بسیاری از این کشورها از آن استقبال
به عمل آورده اند ،مشارکت دادن مردم در فعالیت های اقتصادی است .از این رو
ایجاد و گسترش تشکل های اقتصادی تعاونی از جمله برنامه های اقتصادی مدنظر
آنها بوده است.
در این راستا کشور ایران نیز به خصوص در  ۲دهه اخیر از این راهبرد اقتصادی
بسیار حمایت کرده و در جهت گسترش آن تالش های فراوان به عمل آورده است.
هم اکنون در نتیجه تالش های انجام شده انواع شرکت های تعاونی در سطح کشور
به گونه ای گسترش یافته اند و مردم ارتباط روزافزون و تنگاتنگی با این نهادهای
اقتصادیمشارکتیدارند.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که تعاونی ها به توسعه و پیشرفت جامعه و گردش
بهتر چرخ های اقتصاد کشور کمک می کنند ،اما در عمل می بینیم که به دالیل
مختلف مانند عدم اجرای صحیح قانون و نفوذ فساد ،تعاونی ها تنوانسته اند آن طور
که باید و شاید نقش خود را اجرا کنند و این روزها دیگر در کشور نقش پررنگی ندارند و
در وضعیت کنونی ،شرکت های تعاونی در ایران به لحاظ شفافیت در شرایط مطلوبی

قرار ندارند و تعاونی ها نیازمند آشکارسازی اطالعات برای اعضا خود هستند.
همچنین برای این شرکت ها ،از جنبه عمل به مسوولیت های اجتماعی و افزایش
اعتماد عمومی به ویژه اعتماد مشتریان آشکارسازی برخی اطالعات ضروری است.
از جهت اهمیت تعاونی ها و نقش آنها در توسعه اقتصادی به گفت وگو با محمد
تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پرداخت ،در ادامه متن
کبیری معاون امور ِ
گفت وگو را می خوانیم:
یکی از بزرگترین مشکالت تعاونی ها در ایران وجود نگاه سنتی و تک بعدی
به بخش تعاون کشور است ،برای تغییر این نگاه سنتی به بخش تعاون و
گسترش فرهنگ تعاون چه اقداماتی انجام شده است؟
ما بر اساس تجربیات جهانی و توسل به ظرفیتهای توسعه نوآوری در بخش تعاون
بوم فناوری و نوآوری بخش تعاون
تالش کردیم که به سمت ایجاد و توسعه زیست ِ
حرکت کنیم تا بتوانیم شبکه نوآوری را به شبکه تعاونی ها و بخش تعاون متصل کنیم
«منتا» را تاسیس کردیم و هم اکنون هم
از همینرو مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران ِ
 ۱۳مرکز نوآوری در سطح استان ها تشکیل شده است که این مراکز نوآوری چند
هدف رو دنبال می کنند.
نخستین هدف تسهیل گری برای جذب حمایت های وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به دانش بنیان ها و حمایت از توسعه کمی و کیفی تعاونی های دانش
بنیان و نو بنیان بود .هدف دیگر ما افزایش بهره وری در تعاونی های سنتی و کمک
به توسعه آنها بود تا بتوانند با واقعیت های روز اقتصادی خودشان را تطبیق دهند و
با تکنولوژی روز دنیا همراه تر شوند .از طرف دیگری هم استارت آپ ها را حمایت

می کنیم که خروجی آنها در قالب یک تعاونی شکل بگیرد و چنانچه این اتفاق انجام
شود و به تشکیل معاونت توسعه تعاون در سراسر کشور منجر بشود ،شاهد تحوالت
خوبیخواهیمشد.
*فساد در تعاونی ها از کجا نشات می گیرد و شما در ارتباط با جلوگیری و
انسداد گلوگاه فساد خیز در بخش تعاون کشور چه کارهایی انجام داده اید؟
فساد در تعاونی ها خیلی گسترده نیست اما همان تعدادی هم که وجود دارد باید
از میان برود ،ما معتقدیم که از چند روش می توانیم به کاهش فساد و افزایش بهره
وری در تعاون کمک کنیم که اصلی ترین راه حل را توسعه شفافیت می دانیم ،ما
به دنبال این هستیم که تعاونی ها را به یک اتاق شیشه ای تبدیل کنیم .از همین
رو سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون را که به نوعی «کودال» بخش تعاون است،
راه اندازی کردیم و در حال توسعه آن هستیم که فازهای مختلفی دارد و با توسعه
نظارت هوشمند اعضای تعاون بر روی مدیران تعاونی ها از طریق سامانه جامع و
هوشمند بخش تعاون زمینه فساد را بدون نیاز به برخورد می توانیم از بین ببریم و به
نوعی داریم از وقوع فسادهایی که ناشی از عدم آگاهی اعضا نسبت به فعالیت های
مدیران تعاونی هاست پیشگیری می کنیم .اگرچه ما فقط به همین اکتفا نکردیم و
بودجه نظارتی و حسابرسی خود را برای تعاونی های کل کشور ۶۰برابر افزایش دادیم
و اهداف نظارتی را نیز نسبت به مدت مشابه در دو سال گذشته ۱۴برابر افزایش دادیم
که انتظار داریم در مجموع نظارت هوشمند و مستمر اعضا بر روی فعالیت مدیران
تعاونی ها و همینطور نظارت عالی و بدون مداخله وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خروجیآنافزایشاعتمادعمومینسبتبهتعاونیها بشودتاشاهدسرمایهگذاری
هرچه بیشتر مردم در تعاونی ها باشیم زیرا توسعه شفافیت و شیشه ای شدن اتاق
تعاون ایران می تواند کمک کند که ما این تعاونی ها را به آبگیرهایی در برابر سیل
نقدینگی تبدیل کنیم که از این سیل یک ارزش افزوده اقتصادی و یک اشتغال پایدار
منطقه ای را به وجود آورد.
*در دوره مدیریتی شما در بخش تعاون برای بهبود وضعیت تعاونی های
مرزنشینچهاقداماتیصورتگرفتهاست؟
تقویت تعاونی های مرزنشین می تواند به توسعه اشتغال پایدار در مرزها کمک
ً
کند که خروجی آن پایداری و امنیت مرزها خواهد بود .طبیعتا تقویت تعاونی های
مرزنشین ابعاد مختلف امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی را دارد که امیدواریم با کارهایی
کهدراین ارتباط انجامشده است ،تقویتهرچهبیشتر تعاونیهای مرزنشینراشاهد
باشیم.
ً
افراد شاغل در تعاونی های مرز نشین عموما از راه بازرگانی درآمد دارند و با مجوز
دولت یکسری کاال را صادر می کنند .در همین راستا طی دوسال اخیر تعداد اقالم
کاالهای مجوزدار که می تواند تعاونی های مرزنشین را مورد حمایت خود قرار دهد
به بیش از  ۲برابر افزایش پیدا کرده است ،عالوه بر آن تعرفه های گمرکی را کاهش
دادیم زیرا از لحاظ امنیت ملی تثبیت هموطنانمان در مرزها بسیار استراتژیک است
زیرا این تعاونی های مرزنشین بهترین رقیب برای قاچاق کاال هستند و درعین حال
امنیت مرزها را تامین می کنند.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
-1رأی شماره  139560330002031474مربوط به پرونده کالسه  1395114430002000655مربوط به تقاضای آقای
رضا عربی فرزند مصطفی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 69/50مترمربع پالک شماره
فرعی از باقیمانده  1955اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه پرویز
اورجی خریداری کرده است(م الف)10963
 -2رأی شماره  140060330002006108مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001971مربوط به تقاضای آقای
بیت اله پایداری شایسته فرزند فرج اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت184/15مترمربع
پالک شماره 1فرعی از 2184اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فرج
اله پایداری شایسته صفحه 538دفتر(34م الف)10964
-3رأی شماره  140060330002006159مربوط به پرونده کالسه  1400114430002000147مربوط به تقاضای آقای
محمد آقا حاجی بیدگلی فرزند حسینعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 108مترمربع
پالک شماره فرعی از 2607/3/23اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه
 109دفتر (71م الف)10965
-4رأی شماره  139960330002022475مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001318مربوط به تقاضای آقای
حمید مرادی فرزند رضا درقسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  165مترمربع
پالک شماره فرعی از 1833اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از رضا
مرادی صفحه  393دفتر( 429م الف)10966
-5رأی شماره  139960330002022477مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001321مربوط به تقاضای خانم
صدیقه خسروی اجگردی فرزند فضل اله درقسمتی از چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  165مترمربع پالک شماره فرعی از 1833اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از رضا مرادی صفحه  393دفتر( 429م الف)10967
-6رأی شماره  140060330002002577مربوط به پرونده کالسه  1398114430002002533مربوط به تقاضای آقای
عبداله فعلی فرزند شکور درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  144مترمربع پالک شماره
فرعی از  1950/103اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالفضل
احسانی صفحه  159دفتر ( 213م الف)10968
-7رأی شماره  140060330002006440مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002861مربوط به تقاضای آقای
حجت اله داود آبادی فراهانی فرزند محمد علی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 103/5
مترمربع پالک شماره  1/11فرعی از 1891اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از جعفر عیوض لی صفحه 364دفتر(44م الف)10969
-8رأی شماره  139560330002036233مربوط به پرونده کالسه  1391114430002000710مربوط به تقاضای آقای
مهدی بداغی فرزند امرالله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  161/45مترمربع پالک
شماره باقیمانده فرعی از 2380اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از غالمعلی و
محمد علی زندیه نسبت به 156متر و غالمعلی زندیه هم 6متر خریداری کرده است(م الف)10971
 -9رأی شماره  139960330002013811مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000231مربوط به تقاضای آقای
حسن کاظمی فرزند موسی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  74مترمربع پالک شماره
 2فرعی از 2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفاتر الکترونیکی
(10531م الف)10972
-10رأی شماره 140060330002006426مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000673مربوط به تقاضای آقای
علی اصغر کمال آبادی فرزند محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  129/60مترمربع
پالک شماره  5فرعی از 1888اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفاتر
الکترونیکی(78مالف)10973
-11رأی شماره 140060330002004575مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002358مربوط به تقاضای آقای
مرتضی محمد خانی فرزند اصغر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 37/20مترمربع پالک
شماره  60فرعی از  2279اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از خلیل
ا ...شاطریان صفحه  217دفتر (103م الف)10974
-12رأی شماره 140060330002004898مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000308مربوط به تقاضای خانم

نسرین بیاتی فرزند بخشعلی درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 49
مترمربع پالک شماره فرعی از 2191اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از علی بیگدلی آذری صفحه  421دفتر ( 26م الف)10975
-13رأی شماره  140060330002004896مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000307مربوط به تقاضای آقای
فرشید کریمی شاد فرزند علی درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 49
مترمربع پالک شماره فرعی از 2191اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از علی بیگدلی آذری صفحه  421دفتر ( 26م الف)10976
-14رأی شماره  139960330002005176مربوط به پرونده کالسه  1392114430002002483مربوط به تقاضای
خانم زهرا زینلی فرزند حیدر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  70مترمربع پالک شماره
 2280/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن محرابی ثبت دفتر
 464صفحه ( 412م الف)10977
 -15رأی شماره 140060330002006722مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002821مربوط به تقاضای آقای
اکبر بابک فرزند محمد درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  124/40مترمربع پالک شماره
فرعی از 1953/42اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن کاوسی
صفحه  445دفتر ( 135م الف)10910
-16رأی شماره  140060330002005865مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001162مربوط به تقاضای آقای
حمیدرضا حاکی فرزند حسینعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  61مترمربع پالک
شماره فرعی از 2302/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید
عبدالکریمسیدرضائیثبتدفاترالکترونیکی(722مالف)10912
-17رأی شماره  140060330002006184مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000895مربوط به تقاضای آقای
مجیدمحمدیفرزندعلیدرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت 164/70مترمربعپالکشماره
فرعی از  2190اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن کاشفی
صفحه 547دفتر(18م الف)10912
-18رأی شماره  139760330002025847مربوط به پرونده کالسه  1391114430002017159مربوط به تقاضای آقای
ابراهیم محمد پور فرزند اسمعیل درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  144مترمربع پالک
شماره  413فرعی از  1953اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی/سند رسمی/سند مالکیت
مشاعی برابر صفحه 113دفتر 374دارای مالکیت می باشد(م الف)10913
-19رأی شماره  140060330002006133مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002864مربوط به تقاضای آقای
ولی امین پور فرزند حیدر علی درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 61
مترمربع پالک شماره فرعی از 1978اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از سید احمد رضوی برقعی صفحه 488دفتر(388م الف)10914
-20رأی شماره 140060330002006135مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002865مربوط به تقاضای خانم
صدیقه مردی فرزند عزیزاله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 61مترمربع
پالک شماره فرعی از  1978اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید
احمد رضوی برقعی صفحه 488دفتر(388م الف)10915
-21رأی شماره  140060330002006897مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001961مربوط به تقاضای آقای
محمدباقر زارعی فرزند کریم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  45مترمربع پالک شماره
فرعی از  2276اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فاطمه بیگدلی
صفحه  397دفتر (9م الف)10915
موردتأییدقرارگرفتهوازآنجائیکهمقررگردیدهاستپسازنشرآگهیوانقضاءموعدمقررسندمالکیترسمیصادرگرددباتوجه
به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند
ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و سایه)
نوبت اول1400/06/02 :
نوبت دوم1400/06/17 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید
نمودهاند.
 -1رای شماره  140060330001002314مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001049مربوط
به تقاضای آقای محمد کرمانی فرزند عباسعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  2046مترمربع پالک
شماره  10487/35اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  192589مورخ
 1398/06/16دفتر خانه  3قم سند قطعی به شماره  29525مورخ  1398/12/28دفتر خانه  40قم (م الف
)10970
 -2رای شماره  139960330001014994مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001000مربوط به
تقاضایآقایمیرحسینجعفریفرزندمحمدابراهیمدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 133/25مترمربع
پالک شماره 10433اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع

الواسطه از احمد نظری احدی از وراث عباس نظر(م الف )10978
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر
گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک
قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و سایه)
نوبت اول1400/06/02 :
نوبت دوم1400/06/17 :
رضا حسین خانی  -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

مکلف شدن بانکها به تأمین ۳۶۰هزار
میلیاردتومانمنابعبخشمسکن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانکها مکلف شدند  ۳۶۰هزار میلیاردتومان منابع در
اختیار بخش مسکن قرار بدهند ،گفت :با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال
نیازمند  ۳۰میلیون تن سیمان و  ۱۰میلیون تن فوالد است ،بنابراین مشکل مصالح برای
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
«رستم قاسمی» در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استانهای
کشور به تبیین سیاستها و برنامههای وزارتخانه در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی،
پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی گفت :در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و مهمترین آن
مدیریت خلق ثروت و نه مدیران
با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید مدیر ِان
ِ
هزینهباشیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم ،خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز
و تکمیل پروژههای عمرانی را از سیاستهای دولت سیزدهم در وزارتخانه راه و شهرسازی
برشمرد.
وی افزود :در حوزه حمل و نقل باید به دنبال راهکارهای جدید برویم و زیرساختهای مهم
کشور را با راهکارهای جدید ،احداث و تکمیل کنیم که یکی از روشها تهاتر نفت با تکمیل
پروژههای حمل و نقلی است.
قاسمی توضیح داد :باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و مشوقهایی را برای
سرمایهگذاراندرنظربگیریم.بایدتالشکنیمبهجایاینکهمردمسرمایههایخودرادربانک
بگذارند و سود سپرده را دریافت کنند برای مشارکت در پروژههای راه و شهرسازی ،سرمایه
خود را به این بخش وارد کنند .وی یادآور شد :از معاونان خود در حوزههای مختلف خواستهام
تا پیشنهادهای خود را درباره روشهای تکمیل انجام طرحها و مگاپروژهها ارایه بدهند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء در انجام پروژههای
آزادراهی و بزرگراهی بخشی از سرمایه را توسط مردم تامین کرده است ،افزود :در مگاپروژهها
نباید از منابع داخلی دولت استفاده کنیم بلکه باید از توان بخش خصوصی و مردم برای
تکمیل آنها بهرهمند شویم .قاسمی گفت :در خصوص مناطق محروم و انجام پروژهها در آن
مناطق باید از روشهای متفاوت استفاده کنیم.
راهاندازیصندوقتوسعهمسکن
وی راهاندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است
اقدامی مؤثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت :از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری
از درآمدها از جمله فروش امالک و مستغالت وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید ،از
این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژههای حمایتی و تکمیل آنها
وجود دارد.
موافقتبنیادمستضعفانبرایتولیدانبوهمسکندراراضیبنیاد
وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضعفان برای در اختیار گذاشتن اراضی
بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد و گفت :در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده تا در تولید
انبوه مسکن مصالح ساختمانی سیمان و فوالد به روشی متفاوت از روش موجود تأمین شود.
قاسمی احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را سیاست پیشروی وزارتخانه و
دولت برشمرد و بر همراهی تمامی ارکان وزارتخانه برای این مهم تاکید کرد.
وزیر امور خارجه در نشست هماندیشی با مسئولین اتاق ایران :

بخشخصوصیموتورمحرک
روابطکشورهاست

وزیر امور خارجه بخش خصوصی را موتور محرک روابط میان کشورها و عاملی کمک کننده
به پایایی سیاست خارجی و مقومآن ارزیابی کرد و بر عزم دستگاه دیپلماسی در حمایت از
نقش و مشارکت بخش خصوصی در مراودات کشورها تاکید کرد.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه نخستین نشست
هم اندیشی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بعداز ظهر روز دوشنبه
 ١۵شهریوربه میزبانی دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه  ،معاون دیپلماسی
اقتصادی و مدیران کل وزارت امور خارجه برگزار شد.
حسین امیر عبداللهیان در این نشست که رییس اتاق ایران ،روسا و اعضای اتاقهای
مشترک بازرگانی ایران و کشورهای همسایه و همچنین برخی کشورهای مهم طرف تجاری
کشورمان حضور داشتند،بخش خصوصی را موتور محرک روابط میان کشورها ،و حلقههای
تجاری و اقتصادی را عاملی کمک کننده در پایایی سیاست خارجی و ّ
مقوم آن ارزیابی کرد
و بر عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی در
مراودات با کشورها تاکید نمود.
وزیر امور خارجه تامین واکسن کرونا را از اولویتهای باالی وزارتخارجه ذکر کرد و با تشریح
اقدامات این وزارت در شتابدهی به تامین واکسن مورد نیاز کشورمان در روزهای گذشته ،از
همکاری بخش خصوصی در این زمینه استقبال کرد.
غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران هم در این نشست ضمن تشکر از وزیر امور خارجه
کشورمان بخاطر این دعوت ،جلسه هم اندیشی مزبور را اولین ابتکار و جلسه برگزار شده
وزارتخانه های دولت سیزدهم با بخش خصوصی ذکر کرد و آن را مهم و نشانگر نگاه پررنگ
وزارتخارجه به فعالیتهای بخش خصوصی دانسته ،خواهان تداوم برگزاری متناوب این
نشست در ماههای آینده شد .فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در این نشست دیدگاههای
خود در زمینه توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها ،خصوصا همسایگان و طرفهای تجاری
اصلی را بیان داشته ،خواهان حمایت هرچه بیشتر وزارتخارجه از نقش بخش خصوصی در
توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورها باالخص در موقع برگزاری کمیسیونهای مشترک
شدند .در ادامه این نشست معاون دیپلماسی اقتصادی ،و مدیران کل حوزههای منطقه
ای وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به مطالب مطروحه از سوی فعاالن بخش خصوصی به
تشریحنقطهنظراتخودپرداختند .تشکیلکمیتهمشترکبین"وزارتامورخارجه""،وزارت
صنعت معدن و تجارت" و "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران" ،در نظر گرفتن جایگاه واقعی
برای بخش خصوصی در کمیسیونهای مشترک همکاریهای اقتصادی ،تداوم جلسات
هم اندیشی و حضور رییس اتاق بازرگانی در جلسات شورای معاونین وزارت امور خارجه به
تناسب موضوعات اقتصادی مطروحه و در اولویت قرار دادن موضوعات مرتبط به ساماندهی
پایانههای مرزی و تحکیم زیرساختهای کشور که ارتقاء دهنده صادرات کشور باشد ،از دیگر
مباحث مطروحه در خالل جمعبندی ارائه شده از سوی وزیر امور خارجه در این نشست بود.
یک مقام مسئول دروزارت راه وشهرسازی تشریح کرد:

جزییاتسفرهایهوشمند
برای واکسینه شدهها

رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حملونقل ،پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و
شهرسازیجزییاتپروتکلهایجدیدبرایاجرایمحدودیتهایهوشمندکروناییرااعالم
کرد .در شرایطی که واکسیناسیون کرونا بر اساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به بیش از  ۲۹میلیون و  ۴۵۳هزار دز رسیده است ،وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی از افزایش سرعت واکسیناسیون تا دو میلیون دز در روز و لغو ممنوعیت سفر و
محدودیتهای کرونایی برای کسانی که هر دو دز واکسن را دریافت کردهاند ،خبر داد .چرا که
به گفته او قرار است محدودیتها و ممنوعیتهای هوشمند پس از واکسیناسیون اجرا شود.
رضا نفیسی -رییس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل ،پدافند غیرعامل و مدیریت
بحران وزارت راه و شهرسازی  -در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :اجرای سیستم هوشمند کرونا
مدتی است مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده ،اطالعات افرادی که
هر دو دز واکسن را دریافت کردهاند ،وارد این سیستم شود و محدودیتهای کرونایی مانند
ممنوعیتهای سفر برای آنها لغو شده و کاهش یابد .وی افزود :به گونهای که اگر این افراد
واکسینه شده خواستند برای سفر با وسایل حملونقل عمومی مانند قطار ،اتوبوس ،هواپیما
یا خودروی شخصی خود اقدام کنند ،مشکلی برای آنها وجود نداشته باشد بتوانند این کار
را انجام دهند و حتی بدون مشکل به سفرهای خارجی بروند .رییس مرکز تدوین مقررات
ایمنی حمل و نقل ،پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی ،ادامه داد :یکی
دیگر از مزایای سیستم هوشمند کرونا این است که به عنوان مثال اگر فردی در هواپیما با
وجود واکسینه شدن یا علیرغم منفی شدن تست کرونا ،به این بیماری مبتال شد به سرعت
وضعیت بقیه مسافران در هواپیما از وضعیت سفید به نارنجی یا قرمز تغییر میکند و به آنها
هشدار میدهیم که مراقب باشند و پروتکلهای احتیاطی را رعایت کنند .نفیسی گفت :بر
این اساس مقرر شده تا اطالعات همه مسافران را در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی قرار دهیم و از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز اطالعات واکسینهشدهها و مبتالیان
کرونایی را در اختیار سیستم حمل و نقل قرار دهد تا مانند سامانه ماسک از آن استفاده کنند.
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محسننادریپیشکسوتبسکتبالقم:

وزیر ورزش و جوانان:

برای بازیهای آسیایی زمان را
از دست نمیدهیم

«شیمیدر»هیچ نفعی برای بسکتبال قم ندارد
هنوزتشنه خدمت به ورزش شهرم هستم

ایمان  /گفت وگو  /رضا ملکی

وزیر ورزش و جوانان گفت :ستاد عالی بازیهای آسیایی را خیلی سریع تشکیل
میدهیم و یک روز هم وقت را از دست نخواهیم داد تا برای کسب نتایج خوب
دورخیزخوبیداشتهباشیم.
«سیدحمید سجادی» روز سهشنبه در مراسم بازگشت کاروان ورزش ایران از
بازیهای پارالمپیک توکیو اظهار داشت :به جامعه ورزش ،افتخارآفرینی کاروان
ایران در بازیهای پارالمپیک توکیو را تبریک میگویم و برای مدالهای ارزشمندی
که کسب شد ،تشکر میکنم.
وی ادامه داد :کاروان پارالمپیک ایران با نام سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
اعزام شد و توانست همانند دو دوره قبل بازیهای پارالمپیک ۲۰۱۲لندن و۲۰۱۶
ریو افتخارات خوبی کسب کند.
وزیر ورزش تصریح کرد :به دست آوردن  ۱۲مدال طال ۱۱ ،نقره و یک برنز نشان
میدهد که ورزشکاران  ۲۳مرتبه در فینال حضور داشتند که واقعا ارزشمند است.
البته در بسکتبال با ویلچر ،دوچرخهسواری و قایقرانی که موفقیتی بدست نیامد،
دلیل آن این است که در این رشته ها امکانات زیادی فراهم نبوده و کارشناسان باید
به این موضوع ورود کنند.
سجادی عنوان کرد :به سهمیههای کسب شده احترام میگذارم و در تمام موارد
با دقت نظر گزارشهای الزم را در خصوص ورزشکاران اعزامی دریافت کردم .جا
دارد از همین جا به «محمود خسرویوفا» رییس کمیته پارالمپیک خسته نباشید
بگویم .او برای اعزام ورزشکاران وقت بسیار زیادی گذاشت.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد :در خصوص علت اعزام نشدن تیم فوتبال
نابینایانازرییسکمیتهملیپارالمپیکسوالکردمکهگفت،انتخابنفراتواعزام
آنها به بازیهای پارالمپیک بر اساس تصمیم جمعی بوده است .در ورزش جانبازان
ومعلوالن،نابینایانوکمبینایانوناشنوایانهموارهازنظرعملکردینسبتبهسایر
رشتههای ورزشی تفاوت زیادی داشتیم که این بخاطر تفکر جهادی در این رشتهها
است .آنها همیشه فعل خواستن و توانستن را به خوبی ادا کردند .امیدوارم قدر
این اتفاقات و موفقیتها دانسته شود .وی در پایان گفت :به دلیل اینکه کمتر از
یک سال دیگر بازیهای آسیایی و پاراآسیایی چین را در پیش داریم ،ستاد عالی
بازیهای آسیایی را خیلی سریع تشکیل میدهیم و یک روز هم وقت را از دست
نخواهیم داد تا برای موفقیت دورخیز خوبی داشته باشیم.
سرزمین آفتاب برای مهرزاد به یک مکان رویایی تبدیل شد؛

«مرتضی مهرزاد»؛ از عشق به کریمی
تا ۲مدال طالی پارالمپیک

شاید زمانی که جوانی معلول در یک برنامه زنده آرزو دیدن «علی کریمی» را
داشت کسی تصور نمیکرد که یک دهه بعد بلندقدترین مرد معلول جهان دومین
مدال پارالمیپکی خود را دریافت کند.
سکویمدالطالیوالیبالنشستهپارالمپیکیبرایدومینمرتبهشاهدچهرهای
است که در ورزش معلوالن جهان کم نظیر است؛ مردی که شاید رشد غیر طبیعی
وی را از جامعه و محیط زندگی دور کرد اما ورزش به نردبانی تبدیل شد تا وی در یک
دهه به افتخاراتی نایل آید که تعجب جهانیان را برانگیزد« .مرتضی مهرزاد» همان
پسر خجالتی برنامه ماه عسل بود که در رمضان سال  ۱۳۸۸آرزویش داشتن یک
دستگاه لب تاب و دیدن «علی کریمی» ستاره آن سالهای فوتبال بود.
در آن روزها سقف آرزوهای وی کوتاه و بسیار آنی بود زیرا شماره هشت محبوب
فوتبال ایران بعد از این برنامه وی را در آغوش گرفت و بیشتر آرزوهایش را برآورده
کرد .آغوش جادوگر برای مهرزاد به مانند ورود به دنیایی با رویاهای طالیی بود .
هر چند که دیدار مرتضی مهرزاد با علی کریمی دقایقی بعد به پایان رسید اما این
پایان داستان نبود بلکه پخش فیلم مرتضی در رسانه ملی پای تئورسین والیبال
نشسته را به منزل او باز کرد .از این برنامه مهرزاد را به حضور در تیم ملی تشویق
و با کمک مربیان محلی از او ستارهای ساخت که اکنون به آسمانخراش ایرانی در
میان برجهای توکیو شهرت پیدا کرده است .ستارهای که شاید هنوز پرسپولیس و
علی کریمی را دوست داشته باشد اما او دیگر یک قهرمان ملی است که دوربین
رسانههای مختلف جهان به دنبال ثبت تصویری از او هستند .قهرمانی که
حضورش در رژه افتتاحیه پارالمپیک توکیو حیرت جهانیان را بر انگیخت .مرتضی
هر چند در ریو خود را به عنوان ستاره والیبال نشسته معرفی کرد اما سرزمین آفتاب
برای مهرزاد به یک مکان رویایی تبدیل شد زیرا وی ضمن کسب دومین مدال طال
بیش از گذشته در دید قرار گرفت« .دیسنت» خبرنگار استرالیایی حاضر در توکیو
به وی لقب راجر فدرر والیبال نشسته داد و نوشت :یکی از بلندقدترین ورزشکاران
جهان اکنون در روی زمین والیبال نشسته بازی می کند .تیم والیبال نشسته ایران
در روز پایانی شانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک با نتیجه سه بر یک برابر تیم
روسیه به برتری رسید و هفتمین مدال طالی خود را در ادوار پارالمپیک ضرب کرد.
کاروان فرهنگی ورزشی ایران در شانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک با کسب۱۲
مدال طال ۱۱ ،نقره و یک برنز در رده سیزدهم جدول توزیع مدالها قرار گرفت.
ورزش قم صاحب دومین ورزشکار طالیی پارالمپیک شد؛

افتخارقمیهابهگلستانیوحسینی

ورزش استان قم ضمن کسب دومین مدال طالی تاریخ بازیهای پارالمپیک
صاحب دومین ورزشکار طالیی شرکت کننده در این رویداد بزرگ جهانی شد.
برپایهاینگزارش،نخستینبارسال ۲۰۱۶بودکهحسینگلستانیدرترکیبتیم
ملیوالیبالنشستهایرانراهیبازیهایپارالمپیکدرشهرریودوژانیروبرزیلشدو
همراه با این تیم پرافتخار به مقام قهرمانی و نشان طالی مسابقات دست یافت ،اما
ی نیز در
در این دوره عالوه بر گلستانی یک ورزشکار دیگر به نام سیدحسین حسین 
تیم ملی ایران عضویت داشت.
در بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۱توکیو حسین گلستانی و سیدحسین حسینی
به نمایندگی از والیبالیستهای معلول و پرتوان استان قم عضو تیم اعزامی
کشورمان به ژاپن شدند و همانگونه که انتظار میرفت ،تیم ملی ایران با اقتدار
تک تک حریفان خود را از پیش رو برداشت و به مقام قهرمانی این رویداد بزرگ
دست یافت.
تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان بعد از نتایج درخشان در دیدارهای
مقدماتی و حذفی ،فینال بازیهای این دوره را برابر تیم ملی روسیه برگزار کرد و
با نتیجه سه بر یک برابر حریف مدعی خود به پیروزی رسید تا برای هفتمین بار
مدال طالی بازیهای پارالمپیک را با ایستادن روی سکوی نخست مسابقات به
دستبیاورند.
بدینترتیب ورزش قم در بخش جانبازان و معلولین از بازیهای پارالمپیک۲۰۱۶
ریودوژانیرو برزیل و ۲۰۲۱توکیو ژاپن دو مدال طال از رشته والیبال نشسته در کارنامه
دارد و ورزشکاران طالیی استان قم در تاریخ برگزاری بازیهای پارالمپیک حسین
گلستانیوسیدحسینحسینیهستند،بااینتفاوتکهگلستانییکطالبیشتر
دارد.
این در حالی است که در دو دوره اخیر بازیهای پارالمپیک از رشته بسکتبال با
ویلچر نیز ملیپوشان استان قم در این رویداد مهم حضور داشتهاند ،در سال۲۰۱۶
محمد محمدنژاد و در بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۱محمد محمدنژاد به همراه رضا
عیوضی عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران بودند که تیم ایران در توکیو به مقام
نهم دست یافت.

اشاره :
مردان بلند باالی توپ و سبد قمی در طول سالها حضوردربسکتبال
این شهر افتخارات بسیاری را رقم زدند و تالشهای سازنده مردان بزرگی
که جان و زندگی خود را صرف خدمت به جوانان نمودند درگذر 40
سال از تاریخ این رشته لحظات زیبائی را در تابلو خاطرات سرو قامتان
بسکتبال قم به ثبت رسانده است.براساس رسالتی که روزنامه ایمان در
خصوص توجه به پیشکسوتان و موسپیدان رشته های مختلف ورزشی
دارد اینبار ورزش زیبای بسکتبال و مرور خاطرات زیبای آن در دستور کار
ما قرار گرفت تا به سراغ مردی برویم که تمامی زندگی خود را مصروف
40سال عاشقی درخدمت به جوانان برومند توپ وسبد
محسننادریباآهیعمیقگذشتههایپرشوراینرشتهمرورمیکندوازعزیزانی
یاد می نماید که حکم استادی برگردنش داشتند وبه پاس قدردانی اول نام آنها را
بیانکردتاگفتههایشراآغازکند.استادابوالفضلناظریبهنوعیبنیانگذارورزش
بسکتبال درقم بودند وچهره نام آشنای ورزش ایران استادعباس مقدس زاده که در
بسکتبال،فوتبال و والیبال استاد به تمام معنا بود نیز حق بزرگی بر گردن بسکتبال
قم دارد.استاد مرحوم فاروغیان را می توان پدربسکتبال قم خواند وعزیزان دیگری
چون استاد مرحوم مرندی،محمداربابی ،حاج علی تفضلیان،جواداربابی،حسن
نادری،دکترکاویانی،علی عبدیخانی،حسین موسوی و مومن نیزهرکدام در طول
سالیان گذشته خدمات شایانی به ورزش بسکتبال قم داشته اند.
ویمیگوید:دوزمینبسکتبالشهیدانامجدیورضائیانتمامسرمایههایما
در این رشته ورزشی بود.اساتید گرانقدری کار تعلیم این رشته را در دست داشتند
که یاد و خاطرات آنان که چند تن از این عزیزان به دیار باقی سفر کرده اند همیشه
بااحترامدراذهانبسکتبالیستهایقمیباقیخواهدماند.
محسن نادری بابیان اینکه اندوخته ای نداشتیم و با جیب خالی و فقط با عشق
بزرگمان بسکتبال باکمبودها ساختیم گفت :در رده سنی نوجوانان ،جوانان و
بزرگساالن کاپیتانی بسکتبال قم را در اختیارداشتم و با پایان راه قهرمانی در بدنه
هیئت آستین ها را باال زدم و در قامت دبیری هیئت و نائب رئیسی از سن 22
سالگی در خدمت جوانان برومند شهرم بودم دوست داشتم به این ورزش خدمت
کنم .حضور طالیی مردان بسکتبال قم در دونائب قهرمانی هالل احمرهای کشور
و مقامهای متعدد آموزشگاهی خالصه می شود و از آن به بعد نتوانستیم جلوه ای
ویژه در کسب عناوین معتبر در کشور داشته باشیم.
حضورقهرمانانملیدرتمریناتبسکتبالقم
نادری به زمانی اشاره می نماید که برای اعتالی این رشته از هیچ کاری
دریغ نکرده است.آوردن بازیکنان مطرح تیم ملی بسکتبال با نامهای مجید
الجوردی،امین سبکتکین-،مجید پاشامقدم به قم و تمرینات گروهی با بازیکنان
بسکتبالقمیازجملهاقداماتیبودکهبرایتوسعهاینرشتهدرسالهایدورانجام
دادم .این چهره نام آشنای ورزش قم تصریح کرد :جهت ارتقاء بار فنی داوران و
مربیان عزیز قمی در بدنه بسکتبال نیز اولین کالس داوری در سال  69در سطح
ایران در قم برگزار نمودیم که اولین جرقه دریافت کارت داوری ممتازاین رشته برای
داوران قمی ازآن سال در تاریخ بسکتبال قم رقم خورد.
نادرشیمیحامیبسکتبالقم
نادری بابیان اینکه با تاسیس کارخانه نادرشیمی درسال  79توسط خودم برآن
شدمتابخشخصوصیراواردمعرکهبسکتبالنمایمگفت:باتوجهبهاینکهمدیریت
کارخانه را خود به عهده داشتم باهم فکری جناب آقای نیکخو که از مدیران خوش
برخورد وکاربلد ورزش ایران و قم محسوب میشدند کارحمایتی بسکتبال مردان
و بانوان را با تزریق منابع قابل توجه مالی به عهده گرفتم اولین جرقه پیشرفت
بسکتبال درکشور با قهرمانی نادر شیمی در دسته سوم بسکتبال کشور رقم خورد.
کارشکنی ها مانع دوری من ازبسکتبال نشد
وی ادامه داد :با حضور در دسته دوم کشور و قهرمانی در این رده به دسته یک

خدمت به جوانان شهرش نموده است نامش محسن و فامیلش نادری
است و از خوشنامان این رشته در قم محسوب می شود.به دفترکارش
میروم.احکامقهرمانیومدالهایرنگارنگوکاپهایقهرمانیسالهای
دور به شکل جالبی در دفتر کارش جلب توجه می نمود.زیرمیز شیشه
ای کنفرانس با تزئین زیبای مدالهای قهرمانی آدمی را به خاطرات زیبای
گذشته این ورزش جذاب می برد و درنهایت نماد افتخار بزرگ این رشته
توپ قدیمی بسکتبال بود که بیشتر ازهرچیز دیگری چشم ها را خیره
می کرد.کنارش می نشینم وازاومیخواهم به گذشته های دوراین رشته
رفته وخاطره بازی شکوهمندی داشته باشیم از آنچه در طول 40
سال حضور شایسته دراین ورزش برای وی رقم خورده است.ماحصل
گفتگوی 2ساعتهبااینپیشکسوتبسکتبالقمرادرادامهمیخوانید:
بسکتبال کشور صعود کردیم و در آستانه سوپر لیگی شدن نادرشیمی درکشور با
کارشکنی هایی که صورت گرفت عمال انگیزه من را در خدمت به ورزش شهرم
نابودکردند.
نادری دربخش دیگری از سخنان خود بیان داشت :به ذهنم رسید که ورزش
بسکتبال بانوان قم را که محلی از اعراب در بسکتبال کشور نداشت را سروسامان
دهم.تاسیس تیم بسکتبال بانوان نادرشیمی در دستور کارم قرار گرفت،این تیم را
در طول 4سال از دسته سوم کشور به سوپر لیگ بسکتبال بانوان آوردم در طول این
سالها از جیب شخصی خودم هزینه کردم و کمکی قابل توجه از اهالی ورزش قم
دریافت نکردم ،اما در ادامه راه بازهم کارشکنی ها باعث گردید که عطای کار را به
لقایش ببخشم و کار را رها نمایم .
بعد از من راه و ترابری قم با زحمات دوست عزیزم آقای افکاری در سوپرلیگ
بسکتبال جلوه ای ویژه داشت کمک مالی راه وترابری تا زمانی ادامه داشت که
مدیر کل وقت سرکار بود و با رفتن وی وعدم حمایت مدیرجدید کوهی از مشکالت
دامن این تیم خوب راگرفت و بارسنگین بدهی های مالی کمر این این تیم را

شکست تا عمال راه وترابری در سوپرلیگ بسکتبال ایران نابود گردد.
باتمام وجود به ورزش قم خدمت نموده ام
درکنار توجه به بسکتبال درطول سالها تاتوانستیم دراعزام تیمهای مختلف
ورزشی به مسابقات کشوری هزینه کردم چون تنها هدف من خدمت به ورزش قم و
جوانان این شهر بوده و هست وبا تمام وجود بدون هیچ چشمداشتی دراین مسیر

خدمت نموده ام .محسن نادری را اهالی ورزش به خوبی میشناسند که باتوجه
به هزینه بسیارباالی تیمداری درطول سالها که بالغ برصدها میلیون تومان بود
خداوند عزیزم راشاکرم که این پول را صرف توسعه ورزش قم نمودم واین درحالی
بودکه می توانستم با سرمایه گذاری آن پول در دنیای تجارت به ثروت زیادی دست
یابم.
شیمیدرهیچنفعیبرایبسکتبالقمندارد
اینپیشکسوتوحامیبسکتبالقم درادامه اینگفتوگواظهارداشت:هرچند
تالش مسئوالن ورزش جهت آوردن یک تیم سوپرلیگی به قم قابل تقدیراست اما
خروجی آنرا باید تحلیل نماییم که آیا یک نفر قمی در بدنه این تیم حضور دارد.
وقتیتمامکادرفنی،بازیکنان،تدارکات وحتیهمراهان اینتیمغیربومیهستند
آیابسکتبالقممیتواندنفعیازاینبابتببرد.حکایتشیمیدرمثلصبایقممی
ماند که باصرف هزینه های هنگفت هیچ خروجی برای فوتبال قم نداشت ودرحال
حاضر فوتبال قم در کشورمحلی از اعراب ندارد.
بزرگترینفرصتتوسعهبسکتبالقمازدسترفت
محسن نادری می گوید هنوزهم تشنه خدمت به ورزش شهرم هستم
نمونه آن کمکهای مالی به تیم بدمینتون رعد پدافند قم بود که با شایستگی
قهرمان سوپرلیگ بدمینتون کشور شد.هیئت بسکتبال قم زحمات بسیاری
کشیده ومی کشد اما خروجی آن را باید در رده های سنی پایه وکسب
حداقل قهرمانی در رده های پایین کشوری دید که این مورد در بسکتبال
قم صدق نمی کند.
در دوسال گذشته با آوردن اسپانسری قوی به نام دکتر طاهائی که می توانست
حداقل 2میلیاردپولبهبدنهبسکتبالتزریقنمایدواستفادهازایشانبعنوانرئیس
هیئتبسکتبال،متاسفانهمسئوالنورزشقماعتقادیبهحضورایشاننداشتندو
بزرگترین فرصت جهت توسعه این رشته ازبین رفت.
دلم پراز درد بی مهری ها وبی وفائیهاست
درپایان میتوانم بگویم خداوند عزیزم را شاکرم که به من امید داد تا به جوانان
شهرم خدمت کنم«.فرصت این خدمت را ازمن گرفتند»دلم پراز درد بی مهری ها
وبی وفائیهاست.از بسکتبال خیری ندیدم اما خداوند بزرگ را شاکرم که توانستیم
اگر اندک اعتباری در قم دارم به واسطه عشق وخدمت به ورزش شهرم کسب
گردیده است.در اینجا جا دارم از همسر گرانقدرم که در طول  40گذشته همواره
حامی من درورزش بوده تشکری خالصانه داشته باشم.
امیددارم بانگاه درست مسئوالن ورزش قم بسکتبال به جایگاه اصلی خود
بازگردد و ازروزنامه وزین ایمان تشکری ویژه دارم که پای درددل ما قدیمی ها
نشست تا مرهمی باشید بردل زخم خورده کهنساالن قدیمی ورزش قم.

سیروسدینمحمدی:

استقالل الهالل را ببرد شاهکار کرده است

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال و استقالل گفت :الهالل
یک تیم فوق العاده حرفه ای است و اگر استقالل با این
شرایطی که دارد این تیم را شکست بدهد شاهکار کرده
است.
سیروس دین محمدی در خصوص شرایط این روزهای
استقالل پیش از دیدار با الهالل عربستان اظهار داشت:
وضعیت برای استقالل بسیار سخت است ،الهالل تیم
بسیار خوب ،حرفه ای و فوق العاده تاکتیکی است .بر
عکس استقالل تیمی بدون پول و امکانات است که باید
مقابلتیمتادندانمسلحعربستانیبرود.
وی افزود:اگر استقالل مقابل الهالل نتیجه بگیرد

شاهکار کرده است چون واقعا معلوم نیست در این تیم
چه خبر است .یک روز می گویند پول نمی دهیم ،یک
روز می گویند مطالبات را پرداخت می کنیم ،یک روز
وعده های آنچنانی می دهند ،همه این مسائل باعث می
شود تا بازیکنان و حتی هواداران سردرگم شوند.همین
چندگانگی باعث می شود هواداران مقابل باشگاه تجمع
کنند اما من یک سوال دارم .آیا با این تجمعات مشکالت
استقالل حل شده است؟
هواداران 60سال دیگر هم تجمع کنند
اتفاقی نمی افتد
پیشکسوت استقالل تصریح کرد:در این چند سال

بارها هواداران استقالل اعتراض کرده اند ،مقابل وزارت
ورزش و باشگاه رفته اند اما تا  60سال دیگر هم این کار
را انجام بدهند مشکالت حل نمی شود.به نظر من هوادار
استقالل باید یک مدت اجازه بدهد تا تیم در آرامش کارش
را انجام بدهد .وقتی یک بازیکنی می خواهد به باشگاه
برود و این نوع رفتارها را می بینید آرامش خود را از دست
می دهد و ناخواسته یکسری حواشی هم ایجاد می شود.
نمی شود با من بمیرم تو بمیری باشگاه را اداره کرد
وی در خصوص اینکه مجیدی پیش از فصل گفته بود
اگر یک بازیکن از تیمش برود او هم از استقالل جدا می
شود اما حاال چند بازیکن مطرح این تیم مثل قائدی،
نادری ،دیاباته و  ...از این تیم جدا شده اند و حتی رئیس
هیات مدیره اعالم کرده اسماعیلی جایی در این تیم ندارد
گفت :شما در هیچ کجای دنیا نمی بینید اعضای هیات
مدیره بگویند ما یک بازیکن را نمی خواهیم .مثال وقتی به
بازیکن قول داده می شود ولی به وعده عمل نمی شود
طبعا بازیکن ناراحت می شود .بازیکنان فوتبال خانواده
دارند و آنها هم باید جوابگوی چند نفر باشند .نمی شود
با من بمیرم تو بمیری باشگاه را اداره کرد.
پیشکسوتاستقاللتاکیدکرد:اگرمطالباتبازیکنانبه
موقع پرداخت شود و مثال اسماعیلی خطایی کند خیلی
راحت می توانند او را جریمه کنند و صدای کسی هم در

نمی آید .وقتی چیزی سر جایش نباشد همین می شود
که جایگاه ها از بین می رود و بازیکن علیه عضو هیات
مدیرهبارئیسآنمصاحبهمیکند.االنشرایطمثلقدیم
نیست و فوتبال شکل حرفه ای گرفته ،حرف از تعصب و
این مسائل خیلی قدیمی شده است.
نباید بازی های خوب اسماعیلی را فراموش شود
دین محمدی ادامه داد:اسماعیلی بازیکن خوب
و خالقی است و در استقالل زحمت کشیده است،
هواداران هم نباید بازی های خوب او را فراموش کنند.
تاکید می کنم اگر باشگاه مطالبات بازیکنان را به موقع
پرداخت کند و آنها دغدغه ای جز فوتبال نداشته باشند
طبعا هم احترام ها حفظ می شود و هم اینکه کسی از
چارچوب خودش خارج نخواهد شد.
وی در خصوص اینکه مجیدی مجبور شد خودش در
نقل و انتقاالت حضور فعال داشته باشد و آیا این موضوع
طبیعی است گفت :برخی باشگاه ها به شکلی عمل
می کنند که از سرمربی تیم لیست می گیرند و نفرات مد
نظر او را جذب می کنند .برخی مواقع هم نیاز است که
یک مربی با بازیکن مد نظر خودش صحبت کند و به او
بگوید که اهدافش از جذب وی چیست.حضور سرمربی
در جلسه با بازیکنان برای عقد قرارداد غیر قانونی نیست
و مشکلی ندارد.

رشیدمظاهری:

عاشق استقالل بودم اما نمی خواستند در این تیم بمانم

دروازه بان پیشین استقالل تهران گفت :من عاشق این تیم بودم و هستم اما
برخی ها دوست نداشتند من در این تیم بمانم و امروز هم به دلیل همین رفتارها
مجبور شدم از تیمی که عاشقش بودم ،جدا شوم.
رشید مظاهری با اشاره به اتفاقاتی که منجر به جدایی او از استقالل شد ،افزود:
بعد از رفتن سعادتمند هجمه های بسیاری علیه من شد و به شیوه های گوناگون

سعی داشتند تا من را اذیت کنند ،من قراردادم را با سعادتمند بستم اما بعد از رفتن
او فشار زیادی از طرف مدیریت باشگاه به من وارد شد .وی افزود :حدود ۸ماه هیچ
دریافتی ای نداشتم و در همین مدت جریمه هم شدم و هر طوری که می خواستند
شخصیتم را زیر سوال بردند .هرروز یک برنامه ای برای اذیت کردنم داشتند و
واقعیت این است که خیلی اذیت شدم .وی ادامه داد :نیم ساعت قبل از بازی با
پیکان نامه جریمه ام را برایم از طریق شبکه های مجازی فرستادند .به آقای مددی
زنگ زدم و گفتم شما می دانید امروز بازی داریم؟ فهمیدم متاسفانه او نمی داند
که امروز استقالل باید مسابقه بدهد! با این حال تعهدی که به استقالل و هواداران
داشتم ،را اجرا کردم و ماندم و منتی هم نیست چون کاری نکردم که منت بگذارم
اما وقتی دیدم نمی خواهند در استقالل باشم در نهایت تصمیم گرفتم فسخ کنم.
مظاهری افزود :در حالی که هفته پیش می خواستم بمانم اما به من گفتند که در
لیستسیاهآقایمددیهستی!باوکیلمومدیربرنامههایمصحبتکردموتصمیم
گرفتم جدا شوم و این در حالی است که تمام راه های ماندنم را بسته بودند.
فکر نمی کردم داستان من و استقالل به این زودی تمام شود
دروازه بان پیشین استقالل در پاسخ به این پرسش که مشکل مدیریت باشگاه

با تو چه بود ،تاکید کرد :واقعا نمی دانم مشکلشان با من چیست؟ همیشه برایم
سوال بود که چرا مددی با من مشکل دارد چرا که همیشه یک برنامه و بحثی وجود
داشت.
مظاهری درباره اینکه مسئوالن باشگاه مدعی اند او ۸۰درصد از مبلغ قراردادش
را دریافت کرده خاطرنشان کرد :من  ۶۰درصد از پولم را گرفتم ،نیم فصل هم می
توانستم فسخ کنم چرا که در قراردادم این ذکر شده بود که یک طرفه هم می توانم
فسخ کنم اما ماندم چون استقالل را دوست داشتم و دارم اما متاسفانه کاری با من
کردند که مجبور به جدایی شدم.
وی در مورد این که برای آینده چه برنامه هایی دارد ،گفت :پیشنهادهایی دارم و
باید فکر کنم تا ببینم به کدام تیم بروم اما در حال حاضر توافق و مذاکره ای با هیچ
تیمی را تایید نمی کنم.
مظاهری تاکید کرد :هیچ وقت فکر نمی کردم داستان من و استقالل به این
زودی تمام شود و از این بابت خیلی ناراحتم .هواداران استقالل به من خیلی لطف
داشتند و امیدوارم روزی بتوانم جبران کنم .حتما در آینده همه چیز را می گویم و
آنطور که الیق شان است از آنها تشکر می کنم.
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رحیمیجهانآبادی،عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

تخریبها به کشور و نظام و مردم آسیب میزند

جلیلرحیمیجهانآبادی،عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس
درباره شکایت مجلس از حسن روحانی رئیس جمهور پیشین به خبرنگار جماران
گفت :درباره جزییات این طرح اطالعی ندارم اما در رسانهها شنیده ام که مردم
شکایتی را از آقای روحانی به کمیسیون اصل  90انجام داده اند که این کمیسیون
قصد پیگیری دارد حال اینکه این طرح چقدر صحت دارد یا ندارد اطالعی ندارم اما
اینکه ما هر کسی را که مسئولیت دارد چه از طرف مردم و چه از مجلس که نهاد
نظارتی است یا سایر نهادهای نظارتی ،مسئولیت پذیر کنیم و از آن پاسخ بخواهیم
خوب است.
نباید خدمات دولت روحانی را نادیده بگیریم
او افزود :متاسفانه در کشور ما همانطور که بسیاری از مفاهیم و ظرفیت های
حقوقی را فدای مسائل سیاسی و جناحی کردیم در خصوص رئیس جمهور هم این
اتفاق رخ داده است آقای روحانی در یکی از سخت ترین شرایط و تلخ ترین دوران
های حکمرانی ،رئیس جمهور بود قدر مسلم هر انسانی که مسوولیت دارد نه بدون
اشتباه است و نه بدون ضعف است اما اینکه بخواهیم قضاوتی انجام دهیم باید
قضاوتهایی مبنیبرواقعیات موجود انجامدهیم تاقضاوت منصفانه ایباشد.
این نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اوال زمانی که
آقای روحانی روی کار آمد علیرغم اینکه در دو دوره حائز رأی اکثریت مردم شد به
نظر بنده ،موج وسیعی از مخالفتها و تخریبها و مشکلسازیها در داخل علیه
آقای روحانی شکل گرفت شخص آقای روحانی و مدیرانش یقینا اشتباهات و
ضعف هایی داشتند اما این بیانصافی و ناجوانمردی است که خدمات دولت آقای
روحانی و آن مقطع کاری ایشان چه در سیاست داخلی و سیاست خارجی را نادیده
بگیریم.
بنابه محاکمهکردنروحانی باشدهستند بسیاریکهباید محاکمه شوند
رحیمی جهانآبادی در گفت و گو با جماران بیان کرد :روی کارآمدن ترامپ اگر در
آمریکا اتفاق نمیافتاد که پدیدهای خارج از اراده ما ایرانیها و دولت آقای روحانی
بود شاید بسیاری از اتفاقاتی که برای برجام رخ داد اصال ایجاد نمی شد و آن فرایند
مثبتی که بعد از برجام ادامه پیدا می کرد و بسیاری از مشکالت حل می شد اما در
دوران خدمت دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که هر چه خواستند علی رغم تحریم
ها و فشار مالی و فشار دشمنان از خارج ،بر سر دولت بی پناه آوردند .حاال هم این
دولت رفته اما دست از سر روحانی و وزرایش برنمی دارند و هر روز آنها را تهدید به
محاکمه و یا برخورد می کنند اگر بنا به محاکمه کردن روحانی باشد هستند بسیاری
که باید محاکمه شوند و پاسخگوی تصمیمات ،کردار و اعمال خودشان در قبال این
مردمباشند.
نباید هر منتخب مردم را مورد هجوم قرار داد

این نماینده مجلس اشاره کرد :اینکه هر منتخب مردم را مورد هجوم قرار دهند و از
مردم طلبکار شوند و آن فرد را پس از دوران خدمتش رها نکنند رفتاری مطابق با منافع
این کشور نیست چراکه هم به کشور ،مردم و نظام آسیب می زند و هم باعث می شود
اگر فردی توانایی و انگیزه دارد و در عین حال می خواهد برای این کشور کار کند امور
را رها کند و این در درازمدت آسیب زا است.
تخریبکنندگانتاششماهآیندهفضایتخریبیراعلیهرئیسیرقممیزنند
رحیمیجهانآبادیابرازکرد:شاهدیمبسیاریازکسانیکهدلسوزهستند،انگیزه
و تخصص دارند به دلیل همین فضای تخریبی و جناحی وارد عرصه نمی شوند این
موضوع را فقط در حمایت از آقای روحانی بیان نمی کنم .به هر حال آقای رییسی،
رییس جمهور این کشور هستند و رأی آوردند و در حال فعالیت هستند اما عده ای
همین بالها را شش ماه بعد(وقتی دوران ماه عسل تمام شود) بر دولت آقای رییسی
تحمیل خواهند کرد همین گروه های سیاسی که انتظار سهم خواهی و پست و مقام
از آقای رییسی دارند در نتیجه وقتی به اهدافشان نمی رسند طی شش ،هفت ماه
آینده تخریب علیه همین دولت را آغاز می کنند .بنابراین این رسم درستی نیست.
در بسیاری از کشورها نظام نظارت و پاسخگویی یک نظام قانونمند و شفاف است.
هر کسی در هر جایگاهی باید پاسخگو باشد اما...
او عنوان کرد :منکر این نیستیم که هر کسی در هر جایگاهی قرار می گیرد باید
پاسخگو ی اعمال و رفتار خودش باشد اما اینکه عده ای در کشور به نام مردم ،هر
رفتاری با مردم و منتخبان آنها چه در مجلس ،ریاست جمهوری و ....هر رفتاری که
دلشانمیخواهندانجامبدهندوخودشانبههیچجاپاسخگونباشندرسممنصفانه
و عادالنه ای نیست در نتیجه هم به منافع کشور ،امنیت کشور و هم به اعتماد مردم و
در عین حال پیوند بین مردم و نظام آسیب می زند.
ُ
عدهای خلیفه کشی را در کشور ترویج میدهند
ُ
این نماینده مجلس اضافه کرد :در واقع عده ای که این خلیفه کشی را ترویج می
کنند در این کشور دامن همه را خواهد گرفت ما معتقدیم در مورد دولت روحانی ،هر
نظارت قانونی که باید انجام شود می تواند از مجاری قانونی اتفاق بیفتد اما اینکه در
هر منطقه ای ،چند نفر پیدا شوند و علیه یک نفر شکایت کنند و آن فرد را به دستگاه
قضا بکشانند درست نیست چراکه همه می دانند ریشه این گونه مسائل جناحی
است نه دیدگاه کالن و منافع کالن کشور.
رئیس جمهوری که مورد حمایت مخالفان روحانی بوده
االن کجاست و چه میگوید؟!
رحیمی ادامه داد :اگر به گذشته بسیاری از چهره های سیاسی که مورد حمایت
همین آقایانی که االن علیه آقای روحانی صحبت می کنند نگاه کنیم می بینیم
رییس جمهوری که مورد حمایت آنها بوده است کجای کار است؟ چه مواضعی
را درباره رهبری ،در قبال نظام ،ارزشها و آرمان های انقالب اسالمی دارد و چه
کارنامهای دارد؟ آیا وقتی یک رییس جمهوری سه قطعنامه در شورای امنیت علیه
ایران صادر میشود و کشور در بدترین شرایط به زانو در میآید باید رها باشد اما آقای
روحانی که در بدترین و تلخ ترین شرایط کشور چه در داخل و چه در خارج ،آیا باید
محاکمه شود؟! اما هیچ کس در مورد آن افرادی که در سایر بخش ها و سایر دولتها
بودند پاسخگو نباشد یا در سایر بخش ها که اصال انتخابی نیستند و در این کشور
تصمیم گیری می کنند و تصمیمات آنها ،سرنوشت این کشور ،فرزندان و آب و خاک
ما را رقم میزند.
عدهای سر شاخه نشستهاند و در حال بریدن ریشه هستند!
او عنوان کرد :من فکر میکنم عدهای سر شاخه نشستهاند و در حال بریدن
ریشه هستند و این اشتباه بزرگی است .در واقع این نظام ،این کشور و آب و خاک
نیاز به اتحاد و همگرایی و درک عاقالنه منافع ملی و همه مردم دارد .حال اگر برخی
این فضا و قدرت و اختیارات را به عنوان ابزاری برای تسویه حساب های شخصی،
عقدهگشاییهای فردی و جناحی قرار دهند به نظام جمهوری اسالمی و اعتماد
مردم آسیب وارد می شود .مردم ما از این دعواهای سیاسی و جناحی خستهاند.
همهبایدازرئیسیحمایتکنیم
این چهره سیاسی مستقل اشاره کرد :در حال حاضر بهترین زمان است که همه
دست به دست هم دهیم و هر ظرفیتی که داریم پشت سر دولت فعلی بگذاریم و
به این دولت کمک کنیم تا گره کارها و مشکالت را چه در عرصه سیاست خارجی
و چه سیاست داخلی باز کند .جناح فکری بنده با دولت فعلی همخوانی ندارد اما
هر کمکی از دست مجلس برآید به دولت آقای رئیسی انجام می دهیم ،در هر زمینه

ای کمک بخواهند کمک میکنیم تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم در واقع نگاه ما
باید به سمت حل مشکالت کشور باشد اما کسانی هستند که به نام مردم ،در سایت
ها و فضای مجازی شروع به تخریب نمایندگان مجلس و یا هر وزیری که میخواهد
خدمت کند ،میکنند اما خودشان به هیچ جا پاسخگو نیستند و به نوعی نماینده
هیچجایینیستند.
او ادامه داد :درباره همین افرادی که در فضای مجازی در حال تخریب مسووالن
هستند باید پرسید آنها نماینده چه کسانی یا کدام بخش از مردم هستند که میآیند
این همه تخریب و تضعیف میکنند .از نظر من این شیوه رفتاری به کشور آسیب
میزند .امیدواریم در مورد این روندی که در مورد آقای روحانی شروع کردهاند در
جمهوری اسالمی جایگاه عاقله و تصمیم گیر نهایی که رهبری است با دید وسیعی
که دارند و هدایت دقیقی که بر مسائل دارند انشاءالله مسائل و مشکالت را به سمت
آرامش ببرند و مانع شوند از اینکه یک فضای چالشی در کشور ایجاد شود .در نتیجه
همهبهسمتاتحادوهمگراییوکمکبهدولتمنتخبفعلیبرویمتابتوانیمبخشی
از مشکالت را از دوش مردم و نظام برداریم.
اگرهشداررهبرینبودآمارنمایندگانپاستورنشینباالترمیرفت
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که نمایندگان تا چه حد به توصیه
رهبری مبنی بر نرفتن به قوه مجریه توجه کرده اند؟ با توجه به اینکه حدود  4نفر از
نمایندگان به قوه مجریه و جاهای دیگر رفته اند ،اشاره کرد :اگر هشدار رهبری نبود
آمار باالتر بود و تعداد نمایندگانی که به قوه مجریه می رفتند بیشتر از این بود .در واقع
نمایندگانی هم که به دولت می روند نیتشان این است که به دولت کمک کنند چراکه
برداشت ما این است که باید به آقای رئیسی کمک کنیم حال چه مجلس باشد و چه
اینکه آقای رئیسی تشخیص دهد که فردی از مجلس به دولت برود.
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در اولویت مسائل کشور نیست
او درباره توجه مجلس به اولویت ها و در پاسخ به این سوال که مطرح شدن طرح
حمایت از کاربران فضای مجازی تا چه حد از اولویت ها بوده است؟ اظهار کرد :بنده
از کسانی بودم که از مخالفان این طرح بودم آن را امضا نکردم در واقع مخالف اولویت
دادن به این طرح و بررسی آن در کمیسیون ویژه بودم بلکه بر این باور بودم که در
صحن بررسی شود .در حال حاضر هم معتقدم این طرح اصال در اولویت مسائل
کشور نیست .حال اینکه ما در درازمدت اینترنت ملی داشته باشیم یا بر فضای
مجازی اشراف داشته باشیم هیچ ایرادی ندارد اما در شرایطی که کشور درگیر بحران
های اساسی است ما در تنش های سیاست خارجی نیازمند یک مدیریت وسیع،
فراگیر و فوری داریم که بسیاری از این تنش های زائد و غیرضروری را در سیاست
خارجی کاهش دهیم ،هزینه های حکمرانی را برای مردم کاهش دهیم ،هزینه های
ارتباط با جهان را برای مردم کاهش دهیم ،رفاه و حداقل معیشت را برای مردم فراهم
کنیم .در بحران کرونا ،نیازمند تامین دارو و واکسن و امکاناتی که مردم از این بحران
هولناک و بی سابقه خارج شوند هستیم.
رحیمی جهان آبادی بیان کرد :مردم ،مجلس و مسووالن را رصد می کنند .این
نکات بیشتر دغدغه مردم است؛ اعم از کم آبی  ،بحران محیط زیست مسائل مربوط
به حوزه بهداشت و درمان  ،افزایش قیمت سرسام آور خودرو و لوازم خانگی و ،.....در
حالی که این کاالها با یک سوم قیمت در آن سوی مرزها در حال فروش است .مردم
تمایل دارند در زندگی خودشان حداقل تامین معاش و رفاه را داشته باشند و دغدغه
ای هم برای شغل فرزندانشان نداشته باشند.
به جای بگیر و ببندها باید ببینیم چه کار کنیم
او اشاره کرد :کاری که در مجلس اتفاق می افتد عالوه بر اینکه وقت مجلس و
نمایندگان را میگیرد حاصلی هم نخواهد داشت .اگر اینترنت و فضای مجازی
اهمیت دارد و منکر اهمیت آن نیستم باید به جای اینکه به مردم استرس وارد کنیم
و محدودسازی کنیم و بگیر و ببند و جمع کردن ماهواره و ویدئو و تمام طرح های
شکست خورده ای که طی چند سال گذشته انجام شده را تکرار کنیم باید فکر کنیم
چه کار کنیم اپلیکیشن هایی در تراز برند جهانی تولید کنیم.
او ادامه داد :ما اگر به خالقان جوان خودمان اعتماد کنیم و به آنها کمک کنیم تا
نرم افزارهایی در سطح جهانی تولید کنند مردم هم کمک می کنند .اینکه گفته شود
اگر عضویت کانال یک فرد باالتر بود از آن مالیات می گیریم یا هر فضای مجازی و
شبکه اجتماعی که در ایران ثبت نشده باشد و اعضایش را معرفی نکرد محدودش
می کنیم و یا قیمت ارتباط اینترنتی اش را چند برابر می کنیم شیوه های سلبی و از
سر ضعف و ناتوانی است.

محمد غرضی فعال سیاسی :

فساد مفسدان نجات داد
فقط با عزمی همگانی میتوان کشور را از شر
ِ

محمد غرضی فعال سیاسی با بیان اینکه «همه ارگانهای رسمی ،نهادهای
اجتماعی و مردمی و  ...باید خود را مکلف به تکلیف مهمی به نام فسادزدایی
فساد مفسدان
بدانند ».تاکید کرد که فقط با عزمی همگانی میتوان کشور را از شر ِ
نجات داد.
مبارزه با فساد از جمله مسایلی است که رهبر معظم انقالب بارها بویژه در ماههای
اخیر در دیدار با مسئوالن و سخنرانیهای مختلف تاکید کردهاند .همچنین اعالم
برنامههای رئیسجمهوری مبنی بر مبارزه جدی با فساد و بنیانهای آن به دلیل
تاثیر مهم آن بر اعتمادسازی در جامعه ،سبب شده نگاهها به اقدامات دولت برای
تحقق این هدف ختم شود.
محمد غرضی فعال با سابقه سیاسی در این رابطه به پرسشهای ایرناپالس پاسخ
داد.
چرا با وجود خسارتهای سنگین فساد و پیامدهای آن بر جامعه ،با این
پدیدهمقابلهاساسیصورتنگرفتهاست؟
هرجا که مدیریتی باشد و برای اداره امور بودجهای در نظر گرفته شده باشد،
احتمال فساد امری نامانوس اما طبیعی به شمار میرود .نامانوس به این دلیل که
سوءاستفاده به هر شکلی که باشد ،هم به منافع ضربه میزند و هم در جامعه نوعی
بیاعتمادی به وجود میآورد.
با این وجود همیشه مدیرانی در الیههای مدیریتی هستند که به خود اجازه
میدهند اول بهفکر منافع شخصی و در مواردی هم گروهی و جناحی باشند و بعد
از آن برای رفع مشکالت مردم قدمی بردارند!
ی سوءاستفادهگرانه است که به این دولت و آن دولت
به همین دلیل فساد رفتار 
ربط پیدا نمیکند و سوءاستفاد ِه سوءاستفادهگران را نمیشود به حساب مرام
و مشی یک جریان سیاسی مشخصی نوشت .درخصوص اینکه چرایی برخورد

نکردن با این مقوله  ،میتوان به صراحت گفت که دو دلیل موجب ماندگاری فساد
میشود که آن دو دلیل چیزی جز منفعتطلبی و اهمال نیستند.
یعنی در مواردی سیستم مستقر در قدرت بنا به دلیلهای تمامیتخواهانه
عامالنه و عامدانه ،چشم روی فساد میبندند تا از این طریق به اهدافی برسند که در
قالب یک جریان مشخص برای خود ترسیم کردهاند .همچنین میتوان به اهمال
و کوتاهیهایی اشاره کرد از سوی مدیران و ناظران صورت میگیرد تا متخلفان
ب هراحتی بتوانند برنامههای مورد نظر را اجرایی کنند و به چیزی که میخواهند
برسند.
یعنیمقابلهباناهنجاریهزینهسازیچونفساددشواراست؟
اینکه سیستم به مفسدان اجازه حرکت ندهد ،به خودی خود نمیتواند سخت
باشد .اما قانونی نانوشته در علم مدیریت اینگونه حکم میکند که «اشتباه» جزئی
مدیریت مدیران است .با این حال اینکه برخی از اشتباهها تحت هیچ
ِ
الینفک از
شرایطیتوجیهنخواهندشد،امریملموسوانکارنشدنیاست.یعنیمدیرانیکه
امر فساد
در ِسمتهای مختلف
قبول مسئولیت کردهاند ،باید بدانند بیتوجهی به ِ
ِ
مسالهایغیرقابلگذشتاست.
بهترین راه برای فسادزدایی چه راهی است؟
اول اینکه در هنگام انتخاب اشخاص برای مسئولیتهای مهم الزم است دقت
زیادی به خرج داده شود و تا صالحیت ،پاکدستی و البته تجربه و تخصص کسی
ثابت نشد ،به او ُحکم مدیریتی صادر نشود.
به طور نمونه وقتی مردم به دولتی رای میدهند تا امورشان به درستی مدیریت
شود ،طبیعی است که توقعشان این خواهد بود که دولت از چهرههایی بهره ببرد
که همه شرایط را برای گرفتن در راس ارگان یا نهادهای مختلف برخوردار باشد .این
یعنی اگر دولت مستقر فردی را صالح و کاردان دید ،حتی اگر به لحاظ سیاسی هم

همسلیقهنباشند،نبایدب هراحتیازتاثیرگذاریاشبگذرد.دراینصورتمیتوانیم
امید داشته باشیم که امور به درستی اداره شده و در نتیجه مشکالت مردم روز به روز
کمترشوندودرنهایترضایتمندیعمومیجایگزینبیاعتمادیشود.
بهموضوعبیاعتمادیاشارهکردید.چراجامعهنسبتبهسیستممدیریتی
ذهنیتمنفیدارد؟
مجموعهای از اشتباهها و ندانمکاریهایی که در دستگاههای مختلف نظام در
دهههای اخیر رخ داده ،کار را به جایی رسانده است که مردم نسبت به آینده خود
ناامید شدهاند و به شکلهای مختلف این حالت خود را نشان میدهند .این مشکل
در حالی در کشور ما مشاهده میشود که ایران بحرانهای زیادی را پیش روی خود
میبیند .پس تصمیمگیران باید فاصلهای که بین مردم و نظام به وجود آمده است را
با تدبیر کم کنند زیرا اگر چنینوضعیتی تداومداشتهباشد،بیشکهر کاریهم که
در راستای بهبود وضعیت و به دست آوردن توسعه انجام شود ،بینتیجه خواهد ماند.
برخی فقط از قوهقضائیه توقع مبارزه با فساد را دارند .این نگاه درست؟
این نگاه اشتباه است .اینکه فقط منتظر بمانیم تا دستگاه قضایی با متخلفان
برخورد کند ،نمیتواند راهکار مناسبی برای مبارزه جدی با فساد باشد .در واقع
در کنار مقابله ،باید بهطور جدی برنامهریزی شود تا از طریق «پیشگیری» بتوانیم
ناهنجاریهای اقتصادی را در کشور کمرنگ کنیم که این ماموریت میتواند هم از
طریق قوای سهگانه انجام شود و هم میتوانیم نهادهای غیردولتی و غیرحکومتی
را در مسیری بگذاریم تا بتوانند با فرهنگسازی جامعه را از خسارتهای
سوءاستفادههاینامتعارفآگاهکنیم.
تاکیدمیکنم،همهارگانهایرسمی،نهادهایاجتماعیومردمیو...بایدخود
را مکلف به تکلیف مهمی به نام فسادزدایی بدانند .اگر این امر مهم محقق شود،
روزی میرسد که فساد بهطور چشمگیری کمرنگ شود.

غالمعلیرجاییمطرحکرد:

ی یابد
ی روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه م 
حیات سیاس 

یک فعال سیاسی گفت :روحانی حذف شدنی نیست؛ چرا که این آدم سابقه ۴۰سال خدمت در نظام را دارد ،او در
مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است ۸ ،سال مدیریت کشور را در دست داشته برای
همین هم معتقدم وی حیات سیاسیاش را در مجمع ادامه خواهد داد.
غالمعلی رجایی در گفتوگو با ایلنا ،درباره این که جریانی در کشور این روزها مطرح میکند حسن روحانی رئیس
دولتهای یازدهم و دوازدهم به دلیل  ۸سال عملکردی که در راس دولت داشته است باید محاکمه شود و حتی
نمایندگان مجلس هم خواستار چنین محاکمهای هستند ،گفت :بحث محاکمه روحانی و بعضی از وزرایش باید کار
تندروهایاصولگرایانباشد.متاسفانهاصولگرایانواصالحطلباندچاریکاقلیتتندروهستندکهاینهابازیهارا
به هم میزنند و میخواهند صحنه بازی را با تندرویهای خودشان تغییر دهند.
این فعال سیاسی اصالحطلب یادآور شد :مشاهده میکنیم همینها هنوز پنج سال بعد از فوت آقای هاشمی
ً
دست از تضعیف و تخریب وی بر نداشتند و بعضا با جعل تاریخ و اخبار نادرست سعی میکنند وجهه ایشان را تخریب
کنند.
ً
وی تاکید کرد :هر دولتی ناکارآمدی و ناکامیهای خودش را دارد و قاعدتا این مسائل مستمسکی برای کسانی که
تندرو هستند قرار میگیرد ،من فکر میکنم این جریان در جمهوری اسالمی متاسفانه با شرایطی که داریم ،هنوز
ً
وجود دارد و قاعدتا تریبونهایی را هم در اختیار دارند.
رجایی با بیان اینکه جریان تندرو درباره محاکمه روحانی به جایی نمیرسد ،اظهار داشت :حاکمیت و اکثریت

مجلسبااینقضیهموافقنیستندوعلیالقاعدهاگرمجلسحرفیداشت،بایدهمانزمانکهآقایروحانیبااینها
کار میکرد اجازه نمیدادند به عنوان رئیس دولت خود کارش را ادامه دهد.
وی تاکید کرد :به هر حال یک سال از عمر دولت دوازدهم با مجلس یازدهم همراه بوده است بنابراین اگر
میتوانستند کاری کنند در این یکسال انجام میدادند نه اینکه وقتی دولت تمام شد شروع کنند این حرفها را
ً
بزنند .وی خاطرنشان کرد :آقای ظریف چرا باید از حضور در عرصه انتخابات ریاست انصراف دهد و بگوید من اصال
نامزد نمیشوم؟ همین روزها ،نکات و تندرویها را میدید که در مقابل این موج بلند دامنهای اقلیت تندرو ترجیح
داد کنار بکشد.
رجایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امروز افکار عمومی مطرح میکند جریانی در کشور خواستار محاکمه
روحانی است اما در مقابل احمدینژاد سکوت کردند و این مسئله را ربط میدهند به گفتههای رئیس دولتهای نهم
و دهم که گفته بود اسنادی را از وزارت اطالعات در خصوص مسئوالن در اختیار دارد و همین مسئله باعث شده است
که مسئوالن در برابر وی سکوت کنند ،آیا ایتفاق واقعا افتاده است ،گفت:
فکر میکنم تندروها به جایی نمیرسند ،آقای روحانی قابل حذف نیست؛ چراکه این آدم سابقه  ۴۰سال در
خدمت به نظام را در کارنامخ خود دارد ،او در مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است،
 ۸سال مدیریت کشور را در دست گرفته است ،برای همین هم معتقدم آقای روحانی حیات سیاسیاش را در مجمع
ادامه خواهد داد.

همه باید با دولت همراهی کنند؛

تمشترکبرایبازسازیاعتمادعمومی
مسئولی 

بازسازی اعتماد عمومی که در سالهای گذشته به موجب برخی چالشها و
عملکرد نهادهای مسئول ،افت معناداری را تجربه کرده ،امروز در دستورکار دولت
است .احیای سرمایه اجتماعی عالوه بر نحوه عملکرد دولت ،در گروی همکاری
دیگر قوا و ارکان نظام با دولتی است که خود را «صادقالوعد» میخواند.
دولت سیزدهم با عبور از مرحله تعیین وزیران و سرو سامان دادن به تشکیالت
دستگاه اجرایی ،خود را برای مواجهه و مدیریت اولویتهای کشور آماده میکند؛
مسائلی چون کرونا و اوضاع اقتصادی که ساماندهی به آنها عالوه بر همکاری
نهادهای نظام ،همراهی خود مردم را هم میطلبد.
مردم اما مدتها است به دلیل عملکرد برخی نهادها ،چالشهای سخت معیشتی
و اقتصادی ،تصمیمسازیهای جزیرهای و تضعیف فضای تعامل و گفت و گو با
مردم از سوی دستگاه اجرایی ،اجرایی نشدن وعدهها ،تضعیف روحیه و فرهنگ
پاسخگویی و عذرخواهی و  ...اعتماد خود را به برخی مسئوالن از دست دادهاند.
اعتماد عمومی را می توان از سرمایههای راهبردی هر نظام سیاسی دانست .بر
این مبنا ،یکی از چالشهای عمده فراروی دولتها مدیریت اعتماد عمومی است.
این مهم همان نکتهای است که مقام معظم رهبری دردیدار رئیسجمهوری
و اعضای دولت سیزدهم مورد تاکید قرار داده و بر همان مبنا رسالتی مهم برای
دستگاهاجراییتعیینکردند؛بازسازیاعتمادعمومی.
اعتمادی که باید احیا شود
اگرچه مدیریت مساله کرونا ،معیشت مردم و بهبود فضای کسب و کار از
اولویتهایدولتمعرفیشدهاست،ولیایناولویتبندیاهمیتمسالهبازسازی
سرمایه اجتماعی را کم نمی کند .از نگاه ناظران ،احیای اعتماد عمومی اتفاقا
محصول ثانویه تحقق وعدههای دولت خواهد بود .عمل به وعدهها ،به ذات اعتماد
از دست رفته را ترمیم خواهد کرد.
این همان نکتهای است که رهبرمعظم انقالب هم مورد اشاره قرار داده و در
نخستین دیدار رییس جمهوری و اعضای دولت سیزدهم تاکید کردند :اعتماد
مردم بزرگترین سرمایه دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه
ترمیم آن« ،یکی شدن حرف و عمل مسئوالن» است .باید در صحبتها بسیار
ً
مراقب بود و اگر وعدهای داده شد ،حتما به آن عمل شود زیرا دادن وعده و عمل
نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.
فاصله معنادار وعدهها و شعارهای انتخاباتی با کارنام ه عملکردی روسای
جمهوری در پایان دوره مسئولیت و وعدههای بر زمینمانده پر طمطراق و البته
پرشمار در دولتهای گذشته ،کارآمدی دولت از نگاه مردم را با حساسیت زیاد
مواجه کرده است.
آگاهی از این مساله ،موجب شده تا رئیس جمهوری بارها درمورد تعهدش برای
تحقق وعدههای خود در دوره رقابتهای انتخاباتی تضمین کالمی دهد .او ۴
شهریور در جلسه نخست هیات دولت سیزدهم به همراه وزیران ومعاونانش ،با تکرار
وعدههای خود به ویژه در حوزه اقتصاد و با تاکید بر اینکه باید دولت «صادقالوعد»
باشیم ،اظهار داشت :وعدههایی که به مردم دادیم جنبه رسانهای و تبلیغاتی ندارد
و امیدوارم با تالش شبانه روزی به تمام وعدههای خود عمل کنیم.
رئیسی پیش از این هم مالک خود برای انتخاب مردان دولتش را فسادستیزی،
صداقت با مردم و پاکدستی عنوان و تاکید کرده بود که کوچکترین فساد در دولتش
را برنخواهد تابید تا هرچه قاطعتر درمسیر تحقق وعدههای خود به ویژه در حوزه
اقتصادی حرکت کرده باشد .از این گذشته رئیس جمهوری گویا قرار است با در
دستورکارقراردادنتعاملفعالبامردمکهدر ۲سفراستانیبهخوزستانوسیستان
وبلوچستانوگفتوگویتلویزیونیباآحادجامعهدرماهنخستمسئولیتمشهود
است ،از راههایی بی تکلف و صادقانه اعتماد عمومی را جلب و به توصیه رهبری
عمل کند که در دیدار با هیات دولت تصریح کردند :حرف زدن با مردم و مشکالت
را و راهحلها را با مردم در میان گذاشتن یکی از جلوههای مردمی بودن است.
ّ
مسائلتان را با مردم مطرح کنید .یک وقت مشکلی وجود دارد ،راهحلی [هم] وجود
داردّ .
ّ
البتهسعیکنیدحرفزدنشماموجبیأسمردمنشودکهبعضیبیتوجهی
میکنندبهایننکتهوحرفنامناسبوخالفواقعمیزنندکهموجبناامیدیمردم
میشود؛ نه ،هر مشکلی راهحلی هم دارد .با مردم در میان بگذارید ،با مردم حرف
بزنید،ازمردمکمکبخواهیددرمواردمختلف،همکمکفکری،همکمکعملی.
بر اساس وعدههای انتخاباتی آیتالله رئیسی ،قرار است از این پس «دولت
مردمی» او بسترهای تحقق «ایران قوی» و پیشرفته را مهیا کند .او میخواهد
با «مردمی سازی» سیاست ،اقتصاد و فرهنگ ،فاصله ایجاد شده میان جامعه
ومسئوالن را از میان بردارد.
همهبایدهمراهیکنند
در حالی رهبر معظم انقالب دولت تازهنفس را به عمل به وعدهها توصیه کردهاند
که وعدههای انتخاباتی رئیسی حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی را پوشش میدهد؛ وعدههایی که برای تحقق آنها به همراهی دیگر قوا
و نهادها نیاز دارد .نمی توان تاثیر تنش میان قوا و نهادهای نظام را در افت سرمایه
اجتماعی نادیده گرفت؛ مسالهای که در سالهای اخیر بارها به فضای سیاسی و
رسانهای کشور کشیده شد و در برابر نگاه ناباورانه مردم ،فرصتهای بهرهگیری از
منافع ملی را پایمال کرد .همسویی و نزدیکی فکری مسئوالن ارشد دولت با دیگر
قوا دردوره مدیریت دولت سیزدهم ،امیدواریهایی را نسبت به همافزایی مثبت
ارکاننظاموزیرمجموعههایشاندرراستایاصالحامورکشوروپیشبردبهینهمنافع
ملی ایجاد کرده است .مقام معظم رهبری هم بارها لزوم اعتمادسازی از سوی
دستگاههای مدیریتی را مورد توجه و اشاره قرار دادهاند .ایشان در دیدار اعضای
مجلس خبرگان رهبری در  ۱۵شهریور  ۹۷تصریح کردند :یک نکت ه مهم ،انسجام
مردم و دستگاههای مدیریتی کشور است .مردم بایستی با دستگاههای مدیریتی
کشور-چهدستگاهقضائی،چهقو همجریه،چهبقی هدستگاهها-ارتباطپیداکنند؛
انسجام .البته بخش مهمی از این اعتمادسازی به عهد هِی خود دستگاهها است؛
یعنی خود دولت ،خود قو ه قضائیه ،خود دستگاههای دیگر بایستی رفتارشان،
عملشان جوری باشد که جلب اعتماد بکند؛ این بخش به عهد ه آنها است.
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پرهیز از دورهمیها و اجتماعات
مدیرمنطقهچهارشهرداریقمخبرداد:

آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان قم
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :طی بیست و چهار ساعت منتهی به شانزدهم شهریورماه سال
جاری ،کرونا جان  ٢۵شهروند قمی را گرفت و خانواده هایشان را عزادار کرد .به گزارش روز سه شنبه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر پیرامون آخرین وضعیت کرونا در این استان بیان
َ
داشت :در این مدت ١٧۴ ،تن مشکوک و یا با عالئم قطعی ابتال بهکرونا توسط اورژانس بیمارستانهای
َ
َ
استان مورد پذیرش قرار گرفتند.وی با اشاره بهبستری شدن  ١٢٣تن از این بیماران گفت ١۴۴ :تن از
بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری شده بودند ،نیز بهتشخیص پزشکان معالج برای ادامه روند درمان
درمنزل از بیمارستان مرخص شدند.وی افزود :در حال حاضر  ٨٧٣تن به علت ابتال به بیماری کرونا در
مراکز درمانی استان قم بستری هستند که حال  ٣١٠تن از ایشان وخیم است.وی یادآور شد :از مجموع
یک هزار و ۴٨مورد تست کرونای انجام شده ،نتیجه ۴٣۴مورد مثبت شد.قدیر همچنین از شکستن رکورد
تزریق واکسن کرونا خبرداد و افزود :از ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون کرونا در استان  ۴٨١هزار و ٧۴٢
ُدز واکسن تزریق شدهاست.وی ادامه داد :روز گذشته  ١٧هزار دز واکسن به همشهریان تزریق شده است
که از ابتدای عملیات واکسیناسیون تا کنون در قم سابقه نداشته است.

هزینه ۱۰۸میلیاردتومانی
احداثابنیهبوستانها

مدیر منطقه چهار شهرداری قم گفت :در شش سال گذشته  108میلیارد
تومان هزینه احداث ابنیه بوستانهای منطقه بوده و  41ست ورزشی در
بوستانهای سطح منطقه نصب شده تا خدمات بهتری به مردم در این بخش
ارائه شود .مهدی اصفهانیان مقدم با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای سبز و
تفریحی در سطح منطقه چهار شهر قم اظهار داشت :در شش سال گذشته
 ۱۰۸میلیارد تومان هزینه احداث ابنیه بوستانها بوده و  ۴۱ست ورزشی در
بوستانهای سطح منطقه نصب شده تا خدمات بهتری به مردم در این بخش
ارائه شود .وی با بیان اینکه مجتمع فرهنگی ورزشی منطقه نیز در ماه گذشته
بهبهرهبرداریرسیدهاست،افزود:درحوزهفرهنگینیزاقداماتقابلتوجهی
در منطقه انجام شده که از آن جمله ساخت المانهای متناسب با جایگاه و
شرایطشهرمقدسقمبهعنوانامالقرایجهانتشیعبودهاست.مدیرمنطقه
چهار شهرداری قم ادامه داد :در این راستا ساخت المان شهدای گمنام در
محوطه صداوسیمای مرکز قم به عنوان یک نماد شاخص صورت گرفت و
برای تبیین نام و یاد بزرگان و علمای قم نیز المان مراجع عظام تقلید در میدان
مرجعیت و المان شهید آوینی در بلوار شهید آوینی اکران شد.
واگذاری ۵قطعه زمین برای احداث مساجد
وی با تأکید بر اینکه در راستای دستیابی به شاخصهای جهانشهر شیعی،
از سال ۱۳۹۸بالغبر پنج قطعه زمین به مساحت دو هزار و ۵۰۰مترمربع برای
احداث مسجد در محالت منطقه واگذارشده است ابراز کرد :این مساجد به
کانون اصلی فرهنگی در این محالت مهم تبدیل خواهند شد.
اصفهانیان مقدم توجه به پیوستهای فرهنگی و زیست محیطی در اجرای
پروژههای عمران شهری در شهر را موردتوجه قرار داد و گفت :از آن جمله
میتوان به مجموعه فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس و انقالب اسالمی اشاره
کرد که یکی از بوستانهای موضوعی در آن ایجادشده است.
وی با اشاره به وجود همکاری کامل با مساجد ،هیئات مذهبی ،تشکلها
و صنوف منطقه تصریح کرد :در این زمینه شهرداری محور تأمین بسیاری از
هزینههای مراسم و آذینبندی برنامههای فرهنگی شهر است ،همچنین در
راستای حمایت از برخی صنوف و مشاغل خانگی و حمایت تولیدات داخلی
هم ،چندین نوبت مشارکت در احداث نمایشگاههای عرضه محصوالت در
سطحبوستانهایمنطقهصورتگرفتهاست.

طرح:سجادجعفری

آیت الله اعرافی تاکید کرد:

ضرورت تقویت بعد مردمی حوزه علمیه

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

توسعهدرختکاریحاشیهبزرگراه
آیتاللهبروجردی

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :ادامه عملیات
توسعه درختکاری حاشیه بزرگراه آیتالله بروجردی به وسعت  20هکتار اجرا
خواهدشد.
پیام جوادیان با اشاره به آخرین وضعیت توسعه درختکاری حاشیه بلوار
پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد :با توجه به توافقی که برای اجرای عرض ۲۰۰
متر درختکاری در حاشیه بزرگراه آیتالله بروجردی صورت گرفته ،شهرداری
قم از همان ابتدای شروع پروژه اقدامات اولیه و ایجاد زیرساختهای الزم را
آغاز کرد و فضای سبز قسمت زیادی از عرصه کاشته شد و مخازن ذخیره آب،
لولهگذاری شبکه آب و شبکه آبیاری اجرا و درختکاری صورت گرفت.
وی با بیان اینکه با توافقات انجامشده برای اجرای ادامه پروژه برای کاشت
درخت ،اقدامات اولیه برای انتخاب پیمانکار انجام و عملیات کاشت درخت
و آمادهسازی بستر و ایجاد راههای دسترسی در این مسیر انجام و عملیات
لولهگذاری و آبرسانی به مجموعه و حفر چالی انجامشده است ،تصریح
کرد :با سپری شدن دوره گرما و مناسبشدن زمان برای کاشت ،اوایل مهرماه
عملیات کاشت این قسمت از عرصه انجام خواهد شد و حدود  ۲۰هکتار به
فضای سبز محدوده بزرگراه آیتالله بروجردی اضافه میشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خاطرنشان کرد:
در این بخش نیز تالش شده با توجه به تمام محدودیتها ازجمله کیفیت
پایین خاک و محدودیت منابع آب از درختان مثمر میوه و درختچههای مثمر
استفادهشده و در سالهای آینده در ادامه کاشت درخت برای تکمیل عرصه
شاهد کمربند سبز مطلوبی در حاشیه بزرگراه خواهیم بود که نقش مهمی
در شرایط اکولوژیک منطقه و شهر خواهد داشت .جوادیان اذعان کرد :در
س الهای آینده در نقاطی که امکانپذیر باشد شرایط تبدیل به فضای سبز
شهری نیز فراهم خواهد شد و این عرصهها تبدیل به بوستان شهری میشود.
مدیرعامل قطار شهری قم مطرح کرد:

اولویتریلگذاری
در فاز نخست خط یک

مدیرعامل قطار شهری قم از ورود محموله ریل سوم به متروی قم خبر داد
و گفت :اولویت اجرای ریل سوم در فاز نخست خط یک قطار شهری این
کالنشهراست.
منصور درویشی در گفتوگو با خبرنگاران ،به ورود محموله ریل سوم به پروژه
قطار شهری قم اشاره کرد و اظهار داشت :بر اساس محاسبه و نقشهها برای
مرحلهنخستبهرهبرداریبرایحدودششکیلومترمسیرتونلوحدودشش
کیلومتر از مسیر دپو بهعنوان آمادهسازی برای فاز نخست ،حدود ۱۸کیلومتر
ریل سوم و متعلقات آن را خریداری که محموله نخست ششم شهریور ۱۴۰۰
وارد و برای نصب آماده میشود .وی با بیان اینکه روسازی خط نخست پروژه
مترو قم به پایان رسیده و روسازی فاز دوم نیز آغازشده است ،گفت :پیشبینی
میشود برای  ۱۵تا  ۲۰روز آینده مقدمات نصب ریل سوم در تونل آغاز شود.
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم خاطرنشان کرد :با توجه به برنامههایی
که برای راهاندازی و تست گرم پروژه مترو قم وجود دارد ،از سمت ایستگاه
مطهری به سمت ایستگاه ۱۳نصب ریل سوم آغاز میشود.
درویشی خاطرنشان کرد :قابلیت نصب ریل روزانه  ۲۵۰تا  ۳۰۰متر است و
بالفاصله پس از اتمام عملیات روسازی ،پیمانکار این آمادگی را دارد که نصب
ریل سوم را انجام دهد .وی با تأکید بر اینکه اولویت ما نیز نصب ریل سوم در
محدود تونل به طول شش کیلومتر بین ایستگاه  ۹تا ایستگاه  ۱۴و پس از آن
نیز نصب محدوده دپو است ،افزود :مقداری از محموله ریل سوم هنوز حمل
نشدهکهبراساسبرنامهتادوماهآیندهمیرسدونواقصکارراتکمیلمیکند،
البته برای آغاز عملیات نصب چیزی کم نداریم و تمام ادوات و متعلقات این
تجهیزات رسیده و آمادگی نصب وجود دارد .مدیرعامل سازمان قطار شهری
قم اذعان کرد :برای انجام تست گرم بین ایستگاه ۹تا ۱۳پیشبینیهای الزم
انجامشده و این محموله نخست که وارد کارگاه شده حدفاصل این مسیر را
پوشش داده و قابلیت برقدار شدن مسیر نیز وجود دارد.
مدیر منطقه یک شهرداری قم خبرداد:

بهرهبرداری از فاز سوم بلوار
شهید روحانی تا ۳ماه آینده

مدیر منطقه یک شهرداری قم از بهرهبرداری از پروژه فاز سوم بلوار شهید
روحانی از بزرگراه امام علی(ع) تا فاز دوم روحانی و  ۱۵خرداد تا  3ماه آینده
خبر داد.
احمد ترکمن با بیان اینکه پروژهها بهطور سالیانه تعریف میشود و برخی نیز
در طول چندساله فعال هستند ،تصریح کرد :در این راستا پروژههای فعلی
زیادی در این منطقه در حال اجرا بوده که یکی از آنها احداث فاز سوم بلوار
شهید روحانی است که عملیات اجرایی آن آغازشده است.

مدیرحوزههای علمیه با تاکید بر ضرورت تقویت بعد
مردمی حوزه علمیه ،گفت :مردمی بودن ویژگی مهم
حوزه علمیه بوده و این ویژگی را باید حفظ و به آن عمق
بخشد.
آیت الله علیرضا اعرافی روز سهشنبه در آغاز مراسم
سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه افزود :طالب
باید خود را در کنار مردم احساس کنند و خدمتگزاری
به آنان را افتخار خود بداند .طالب امروز در قالب
طالب جهادی جلوه جدیدی در خدمت به مردم در
مبارزه با بیماری کرونا پیدا کردهاند.
به گفته وی ،تحقیق ناب ،پژوهش و ابتکارات جدید

از مزیتهای دیرپای حوزه علمیه است و حوزه امروز
باید برای نیازها و پرسش های جدید پاسخ و استدالل
داشتهباشد.
عضو فقهای شورای نگهبان رهبری اضافه کرد:
پاسخ به نیازهای جدید علمی جز با شتاب و تحول
سریع در حوزههای علمیه ممکن نیست و نباید اجازه
دهیم که عمق علمی و اجتهاد در این نهاد علمی
کم رنگ شود .به گفته وی ،انقالبیگری و ستیز با
ستمگران ویژگی دیگری است که باید در حوزه های
علمیه تقویت شود ،روح انقالبی باید در سبک وسلوک
حوزه و طالب تجلی یابد .مدیرحوزه های علمیه کشور
گفت :تحول در حوزه علمیه باید برای پاسخگویی به
نیازهای نظام بر مبنای اسناد باالدستی در سطح این
نهاد علمی مورد توجه قرار بگیرد.
اعرافی با اشاره به ورود حوزه علمیه قم به یکصدمین
سال تاسیس خود بیان کرد :فعالیت و خدمات حوزه
علمیه در طول یک قرن گذشته بازشناسی شود؛ حوزه
علمیه با وجود برخی کاستی ها و ضعف ها تاثیرات و
اقدامات ارزنده ای به نظام اسالمی و مردم ایران تقدیم
کردهاست .وی یادآور شد :حوزه علمیه قم خاستگاه
انقالب اسالمی است و دبیرخانه یکصدمین سال
تاسیس حوزه علمیه به همین مناسبت راه اندازی
شده و از طالب و اساتید درخواست می شود مقاالت و
نظرات خود را در این رابطه به دبیرخانه ارسال نمایند.
مدیرحوزه های علمیه کشور با اشاره به وضعیت
کروناییحاکمبرکشور،گفت:اینبیماریآسیبهای

زیادی به بخشهای مختلف وارد کردهاست و از طالب
درخواست داریم نسبت به بازسازی آسیب های وارده
به ویژه در بعد روحی و روانی مردم حضور جدی تری
داشتهباشند.
نباید اجازه بدهیم حوزه با اخالق فاصله بگیرد
عضو فقهای شورای نگهبان رهبری یادآور شد:
اسناد باالدستی  ۲۰ساله حوزه ،آمایش حوزه علمیه،
افق ۵ساله ،طرح برنامه های مشترک با سایر نهادهای
علمی طی سالهای قبل نهایی شده است و درختواره
و گرایش ها و رشته های جدید حوزه علمیه نیز به
تصویب شورای عالی حوزه علمیه رسیده است.
وی ابراز داشت :برنامههای تحولی بسیار زیادی در
حوزه علمیه نهایی شده و طی سالهای آتی مباحث
و پروژه های بسیار زیادی پیش روی این نهاد علمی
خواهد بود .اعرافی یادآور شد :در سنت حوزههای
علمیه بزرگان اخالقی و معنوی بیشترین تاثیرگذاری
را داشته و هنوز نیز صدای اساتید اخالق و صاحبان
نفس در فضای حوزه های علمیه طنین انداز است و
نباید اجازه بدهیم که اصالت حوزه در این بعد فاصله
بگیرد .مدیرحوزه های علمیه کشور گفت :نظام
اخالقی و سنتهای پایدار ارتباط استاد و طلبه باید
در جهت کمال هویت اخالقی و معنوی طالب باشد تا
حوزه علمیه از مسیر و فلسفه اصلی خود خارج نشود.
سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه روز سه شنبه
با پیام تصویری آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید
آغاز شد.

اعالم اسامی نجومی بگیران تا شش ماه آینده
ً
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :به مردم قول میدهیم نهایتا ظرف مدت شش
ماه بیشترین حقوقهای نجومی با ارائه مدارک و اسامی دریافتی نهادها و ارگانهایی که حقوق نجومی
دارند،معرفیمیشوند.میرتاجالدینیتصریح کرد:مادردیوان محاسباتتمامحقوقهایسالگذشتهرا
دریافت میکنیم و به وزارتخانهها نیز اعالم خواهیم کرد مصوبات و حقوق خود را به کمیته تحقیق و تفحص
حقوقهای نجومی ارسال کنند.نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو افزود :ما بدنبال عدالت اجتماعی در
پرداختها هستیم و به مردم قول میدهیم که ظرف سه تا شش ماه آینده شفاف اطالعات حقوقهای
نجومی را با ارائه مدارک به مردم اعالم کنیم.
طالبان مقبره احمدشاه مسعود را تخریب کرد
نیروهای طالبان برخالف وعده اولیه در زمان اشغال پنجشیر ،دست به تخریب گسترده محل دفن
قهرمان ملی افغانستان زدند.به گزارش ایسنا ،به نقل از اسپوتنیک ،نیروهای طالبان پس از آنکه وارد
پنجشیر شدند برخالف وعده اولیه که به مقبره و محل دفن احمدشاه مسعود آسیبی نمیزنند ،دست به
تخریب مقبره این قهرمان ملی افغانستان زدند.طالبان پیش از این اعالم کرده بود که کنترل آرامگاه احمد
شاه مسعود "شیر پنجشیر" و پدر رهبر فعلی مقاومت این شهر را که در نزدیکی مرکز این شهر در شمال
کابل قرار دارد ،به دست گرفته است.طالبان کلیپهایی را در فضای مجازی منتشر کرده و مدعی شد که
واردآرامگاهاحمدشاهمسعودشدهاند.تصاویرمنتشرشدههمچنینشکستناینآرامگاهبهدستعناصر
طالبانرانشانمیدهند.
خبر جدید برای جاماندگان سهام عدالت
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت :در مرحله بعدی تالش بر این است که سهام عدالت به
جاماندگان سهام عدالت واگذار شود و با تصمیم دولت تا آخر سال این واگذاری به جاماندگان با محوریت
وزارت اقتصاد انجام خواهد شد .اصل کار مورد تایید دولت قرار گرفته است.عبدالملکی همچنین گفت:
در راستای احیای تعاون و رسیدن به سهم ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد ملی تالش بر این است که محوریت
فعالیتها با تعاون باشد ،اگر نشد سپس بخش خصوصی و در آخر سر بخش دولتی وارد فعالیتها شود.
زمان پایان کرونا در ایران اعالم شد
بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص زمان واکسیناسیون عمومی
گفت :به امید خدا دهه فجر پایان کرونا در کشور خواهد بود.وی با بیان اینکه تا اواخر بهمن واکسیناسیون
عمومی انجام خواهد شد ،افزود :تا دهه فجر هم تزریق دو دز واکسن کرونا و هم تزریق دز یادآور انجام
خواهد شد.وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی همچنین اظهار امیدواری کرد که زودتر از دهه فجر
واکسیناسیونسراسریدرکشورپایانیابد.

پیام شهردار قم در پی درگذشت حجتاالسالم
والمسلمین حاج سید عبدالحسین چهلاخترانی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم :

 ۲۰۲کسبوکارنماداعتمادالکترونیکیدریافتکردند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم گفت :طبق آخرین آماری که
از درگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیک استخراج شده ،تعداد کسبوکارهای
الکترونیکی دارای نماد استان از ابتدای سال  ۱۳۸۹تا پایان  ۱۳۹۹ب ه یکهزار و
 ۲۸۸مورد رسیده که از این تعداد  ۲۰۲مورد مربوط بهسال گذشته میباشد.
جواد غالم پور با اشاره بهتاثیرگذار بودن توسعه زیرساختهای ارتباطی در
موضوع ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی اظهار داشت :با برنامهریزیهایی که
درجهت کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه زیرساختها در قم انجام گرفته است،
زیرساختهای حوزهفناوری اطالعات در این استان رشد مناسبی داشته که یکی
از این تحولها را برقراری پوشش نسل پنجم تلفن همراه دراسفند ماه  ۹۹میتوان
نام برد .مدیرکل ارتباطات قم با اشاره بهنقش ادارهکل ارتباطات و فناوری اطالعات
استان درایجاد زیست بوم استارتاپی و حمایتهای انجام گرفته مادی و معنوی از
فعاالن حوزه فناوری اطالعات در استان خاطرنشان کرد :تاکنون بیش از یکهزار
و  ۲۸۸نماد اعتماد الکترونیکی دراستان واگذار شده که  ۲۰۲مورد درسال ۱۳۹۹
فعال شدهاست .وی با اشاره بهجایگاه فناوری اطالعات درایجاد اشتغال مولد

افزود :با کمی تامل درتعریف اشتغال مولد میتوان بهجایگاه فناوری اطالعات پی
ُبرد ،بهطوری که اشتغالی که سرمایه آفرین باشد اشتغال مولد نامیده میشود و
لزا
تمامی کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات ضمن سرمایه آفرین بودن اشتغا 
نیز هستند .غالم پور یادآور شد :اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات قم طی
چند سال اخیر در زمینه بسترسازی برای کسب و کارهای الکترونیکی تالش
مضاعفیداشته،بهطوریکهشناساییشناساندنظرفیتهایحوزهفاوا،برگزاری
رویدادها و نشستهای تخصصی و حمایتی از عمدهترین فعالیتهای انجام
گرفته حوزه فناوری اطالعات دراستان بهشمار میآید .این مسئول با قدردانی از
فعالیت صاحبان کسب و کارهای حوزه فنآوری اطالعات درشرایط کنونی ،گفت:
طرحهایی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بهصورت تسهیالت برای
حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده درشرایط بحرانی اختصاص یافته است.
مدیرکل ارتباطات قم اضافه کرد :متقاضیان میتوانند با مراجعه بهزیرپورتال
ادارهکل به نشانی  qom.ict.gov.irاز جزییات و شرایط بهرهمندی از تسهیالت
حمایتیفوقآگاهییابند.

معاون سازمان صمت استان قم اعالم کرد:

گرانفروشیسیمانومصالحساختمانیدرصدرتخلفصنفی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت قم با اشاره به موارد تخلف اصناف طی
مردادماه سال جاری در قم،گفت :بیشترین تخلف
در این مدت مربوط به گرانفروشی و عرضه خارج از
شبکهسیمانومصالحساختمانیبودهاست.
احمد سمیعی نسب روز سه شنبه در گفت و گو
با خبرنگاران ،در مورد آخرین وضعیت گشتهای
نظارت و بازرسی ،اظهار داشت :در مرداد ماه سال
جاری ۵هزار و ۳۲۰مورد بازرسی انجام و ۵۲۲پرونده

تخلف به ارزش ریالی  ۲۹۰میلیارد ریال تنظیم و به
مراجع ذیربط ارجاع شده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت قم اضافه
کرد :بیشترین شکل تخلف در قم طی یک ماه
گذشته مربوط به گرانفروشی ،کم فروشی ،تقلب و
عدم صدور فاکتور معتبر بوده است.
سمیعی نسب ادامه داد :همچنین در مرداد ماه
سال جاری بیش از  ۹۸۷بازرسی در خصوص قاچاق
مواد غذایی اعم از گوشت وارداتی ،برنج ،چای و

روغن خام به ارزش ریالی  ۱۹میلیون ریال صورت
گرفته است .وی گفت :بیش از ۹۰گشت مشترک نیز
در این ماه انجام شده که در این گشت های مشترک،
 ۱۱۸پرونده تخلف به ارزش ۴۲میلیارد و ۸۵۶
میلیون ریال تنظیم شده و به مراجع مربوطه ارجاع
شده است .سمیعی نسب یادآور شد :مردم در صورت
مشاهده هرگونه تخلف ،عرضه خارج از شبکه ،عدم
صدور فاکتور معتبر و غیره از طریق تماس با ۱۲۴
موارد تخلف را گزارش دهند.

استاندار قم :

تعاونی ها مطالبه گر و برنامه محور عمل کنند
استاندار قم پیگیری اجرایی شدن سند توسعه ملی تعاون را مهم خواند و
تصریح کرد :تعاونی های استان باید به صورت مطالبه گر و برنامه محور عمل
کنند .بهرام سرمست روز سه شنبه در شانزدهمین جشنواره تعاونی های
برتر ملی و افتتاح همزمان  ۲۶۸طرح تعاونی در سراسر کشور که به صورت
ویدئوکنفرانس با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با اشاره به
حمایت های مدیریت استان از تعاونی ها اظهار کرد :مدیران تعاونی های استان
باید مطالبه گر و برنامه محور عمل کنند تا تقویت شوند .وی با تأکید بر استفاده از
فرصت های قانونی برای شکوفایی تعاونی ها بیان کرد :باید فرصت های قانونی

در بخش تعاون احصاء شده و برای اقدامات حمایتی در این عرصه ،از ظرفیت
های مسؤوالن ارشد استان بهره گرفته شود .استاندار قم پیگیری اجرایی شدن
سند توسعه ملی تعاون را در دستور کار مسؤوالن و مدیران تعاونی ها دانست و
افزود :تحقق این سند ،جهش در حوزه تعاون را به دنبال خواهد داشت .وی
سپس به سیاست دولت جدید برای توسعه و ساخت مسکن توجه داد و اضافه
کرد :تعاونی ها در راستای اجرای این سیاست می توانند به عنوان بازوی اجرایی
نقش آفرینی کنند .همچنین در این مراسم از مدیران تعاونی های برتر استان قم
با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

معاون طرح وتوسعه شرکت سهامی آب منطقه ای قم خبرداد:

راه اندازی تصفیه خانه جدید قم پس از  ۹سال

معاون طرح وتوسعه شرکت سهامی آب منطقه ای
قم گفت :عملیات اتصال تصفیه خانه جدید قم به خط
اصلی آب شرب استان قم از روز سه شنبه آغاز شد و
قرار است در مدت  ۴۸ساعت پایان یابد .علی خلج
اظهارداشت :برای ساخت تصفیه خانه جدید قم نهصد
میلیارد تومان هزینه شد و این تصفیه خانه قادر است در
هر ثانیه شش متر مکعب آب را تصفیه کند .تصفیه خانه

قم یکی از زیر ساختهای اصلی برای تامین پایداری آب
شرب قم است طرحی که از سال  ۹۱آغاز شد و قرار بود
در مدت ۳سال در ۲مرحله به بهره برداری برسد،که پس
از  9سال مرحله نخست آن انجام شد .علی خلج گفت:
در مدت اجرای طرح عملیات نصب اتصاالت جدید که
 48ساعت بطول می انجامد جریان آب در شبکه دچار
ُ
افت فشار و افزایش شوری خواهد بود .وی در همین

زمینه با اشاره به نگرانی شهروندان در خصوص آسیب به
وسایل گرمایشی در مدت اجرای طرح افزود  :این افت
وشوری آب هیچ آسیبی به لوازم گرمایشی و آب شیرین
کن های داخلی نمی زند .خلج با اشاره به تصفیه حق آبه
شهرستان ساوه از سرشاخه های دز گفت :این تصفیه
خانه در کنار تصفیه آب مصرفی استان قم  ،آب شرب
شهرستان ساوه را نیز تصفیه می کند.

دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در پیامی در گذشت حجتاالسالم والمسلمین
حاجسیدعبدالحسینچهلاخترانیراتسلیتگفت.
متن پیام به شرح زیر میباشد:
بسمهتعالی
إذا مات العالم ُثلم فی اإلسالم َثلمه ال ّ
یسدها شیء إلى یوم القیامه
خبر ارتحال خادم خاندان مکرم آلالله و پیرغالم آستان اباعبدالله الحسین
علیهالسالم حجتاالسالم والمسلمین حاج سید عبدالحسین چهلاخترانی
رضوان الله تعالى علیه در ایام محرم موجب تأثر و تألم شد.
تالش و خدمات آن مرحوم در تعظیم شعائر حسینی و اقامهی عزای سرور و
ساالر شهیدان حضرت امام حسین علیهالسالم به ویژه در زمان مسئولیت شورای
هماهنگیهیئاتمذهبیاستانقموآستانمقدسامامزادگانچهلاخترانبدون
شک دستگیر آن مرحوم در سرای آخرت و باعث شمول الطاف حضرت احدیت
گشته و روح بلندش را در سرای باقی جایگاهی رفیع و آرامشی ابدی و همنشینی با
اولیا و اوصیا در بهشت برین را نصیب و قسمت گرداند.
ضایعه أسفبار و جبران ناپذیر ارتحال این خادم اهل بیت علیهم السالم را به مردم
شریف قم ،حوزههاى ّ
علمیه ،جامعه هیئات مذهبی استان ،خانواده و منسوبین
ایشان تسلیت و اجر صابران براى بازماندگان از درگاه پروردگار متعال مسئلت دارم.

سیدمرتضیسقائیاننژاد ۱۶-شهریورماه۱۴۰۰
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