سیدمحمودمیرلوحی:

ایجاد انحصار در مراکز قدرت
برای کشور گران تمام میشود

روزنامه
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یک فعال سیاســی اصالحطلب
گفت:آقایاحمدینژادزمانیکهبه
شرایطیرسیدودورهاشتمامشد،
در جهت اصالحطلب شــدن گام
برداشت .ما سالهاست میگوییم
که ایــن توزیع قــدرت در کشــور،
ایجاد انحصار در مناصب رسمی و
مراکز قدرت پرهزینه و برای کشور
گران تمام میشــود .سید محمود

وزیر امور خارجه در گفتگو با «گوترش »:

طرفهای مذاکره باید با درکی
واقعبینانهبهوینبیایند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:
طرفهــای مذاکــره باید بــا درکی
واقــع بینانه به وین بیایند و حقوق
و منافع ملت ایــران را مورد توجه
جدی قــرار بدهنــد .در گفتگوی
تلفنی امشــب «آنتونیو گوترش»
دبیــرکل ســازمان ملــل متحد با
حســین امیرعبداللهیــان ،وی با
تبریک انتصاب وزیــر امور خارجه

سیاست های پوپولیستی توزیع ثروت
در جامعه پدید نمی آورد

2

یادگارامامبابرشمردنمولفههای
مهم «اسالم ناب محمدی(ص)» از
نگاه امام خمینی(س) ،تأکید کرد:
فریادی کــه امــام در مقابل تحجر
می زدند در مقابل کســانی بود که
نمی توانســتند درک کنند دنیای
جدید لــوازم جدیــدی دارد و دنیا
فضایی در بسته نیست و سؤاالت
جدیدی دارد که جواب های جدید

7

وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی:پس از تصویب در هیات دولت

تقویتارزشهایدینیو
احیایفرهنگاصیلاسالمی

مراجع تقلید وعلمای قم در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی؛این وزارتخانه را خط مقدم حفظ فرهنگ و اندیشه
اسالمی و تربیت نیروی انسانی متناسب با ارزشهای دینی
دانستند و بر تقویت آن و احیای فرهنگ اصیل اسالمی تاکید

آیت الله سید حسن خمینی ؛

بسته حمایتی اصحاب
فرهنگ و هنر و رسانه
پرداخت میشود

کردند .محمدمهدی اسماعیلی درنخستین برنامه خود دراین
سفر بهدیدار آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید
رفت.آیت الله نوری همدانی ازمراجع تقلید دراین دیدار با اشاره
به برخی آیات و روایات انسان سازی را کار بسیار ارزشمند و مهم

بیشترینارتباطبامراجعتقلیدوعلمایحوزهعلمیهخواهیمداشت
عدالت فرهنگی سرلوحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است

1

رئیس کل دادگستری استان قم خبرداد:

رفعکاملمشکالتسرمایهگذارانفرودگاهقم
8

باحضور حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش و استاندار قم :

بیمارستانپیشرفتهدائمیتنفسی
شهدای ارتش درقم افتتاح شد

عکس:محمدوحدتی  1و 2

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم :کار ارتش  ،فوق جهادی بود

بیمارستان پیشرفته دائمی تنفسی شهدای ارتش جمهوری با حضور مقامات ارتش از جمله امیر سرتیپ کیومرث حیدری
اسالمی با  ۷۰تخت که در مدت هشت روز در محوطه فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی و بهرام
بیمارستانشهیدبهشتیقماحداثشدهاست،روزپنجشنبه سرمست استاندار قم به بهرهبرداری رسید .فرمانده نیروی

8

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم خبرداد:

ادامه طرح ترخیص خودروهای رسوبی در پارکینگ ها
8

استاندار قم :

مسئول امور سرمایهگذاری شهرداری قم مطرح کرد:

ستاد کرونای قم باید الگویی برای کل کشور باشد

فرصت مناسب بلوار پیامبر اعظم(ص) برای سرمایهگذاران

استاندار قم گفت  :فعالیت های ستاد استانی مبارزه با کرونا باید الگویی
برای کل کشور باشد .بهرام سرمست در نشست روزچهارشنبه ستاد
استانی مبارزه با کرونا با تقدیر از اقدام جهادی نیروهای مسلح برای
تجهیز بیمارستان تنفسی در قم بیان کرد :تشکر ویژه را باید از افرادی
مانند سرلشکر باقری ،امیر موسوی و امیر جاللی نسب داشته باشیم که
به محض اعالم درخواست استان ،با اقدام جهادی وارد میدان شدند .وی
با تشکر از همراهی دست اندرکاران استانی برای تجهیز این بیمارستان 2

مسئول امور سرمایهگذاری شهرداری قم با بیان اینکه بهترین مکان
برای مشارکت سرمایهگذاران در شهر قم بلوار معنوی پیامبر اعظم(ص)
است ،گفت :طرحهای خوبی در این بلوار مهم شهری در دست اقدام
بوده و برنامهریزیهایی نیز در سال جاری برای جذب بیشتر مشارکتهای
بخش خصوصی برای این بلوار شده است .محمدرضا معرفت با اشاره به
اهمیت جذب مشارکتهای بخش خصوصی در طرحهای توسعهای شهر
اظهار داشت :شهرداری در سالهای گذشته تالشهای زیادی برای جذب 8

در دیداروزیرارشاد با مراجع و علمای قم تاکید شد؛

مراجع تقلید وعلمای قم در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛این وزارتخانه را خط مقدم
حفظ فرهنگ و اندیشه اسالمی و تربیت نیروی انسانی متناسب با ارزشهای دینی دانستند و بر
تقویت آن و احیای فرهنگ اصیل اسالمی تاکید کردند.
محمدمهدی اسماعیلی درنخستین برنامه خود دراین سفر بهدیدار آیت الله حسین نوری
همدانی از مراجع تقلید رفت .آیت الله نوری همدانی ازمراجع تقلید دراین دیدار با اشاره به
برخی آیات و روایات انسان سازی را کار بسیار ارزشمند و مهم توصیف کرد و افزود :امروز وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خط مقدم تربیت نیروی انسانی متناسب با ارزشهای دینی و
اعتقادی است ،بنابراین ،این وزارتخانه باید با به کار گیری نیروهای توانمند و مدیران متعهد
و متخصص بتواند این وظیفه سنگین و الهی را به شایستگی انجام دهد .وی در ادامه تقویت
ایمان و عقیده مردم را از آثار و برکات کارهای فرهنگی دانست و افزود :در دوران هشت سال
دفاع مقدس همگان دیدند که نوجوانان و جوانانی در جبههها حضور یافتند که از اعتقادات قوی
برخوردار بودند و این از برکات کارهای فرهنگی است .آیت الله نوری همدانی وجود حوزه علمیه
قم را سرمایه ارزشمند و ظرفیتی عظیم برای بسط و گسترش فرهنگ و اندیشه دینی دانست و
ی برنامههای فرهنگی
گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید از این ظرفیت و توانمندیها برا 
و احیای فرهنگ اصیل اسالمی بهرهبرداری کند.
آیتاللهعلویگرگانی:
نیروهای جوان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استفاده شود
آیت الله علوی گرگانی همچنین در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی این وزارتخانه را یکی از
مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسالمی عنوان کرد و گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در خط مقدم حفظ فرهنگ و اندیشه اسالمی قرار دارد و همه وظیفه داریم این مجموعه بزرگ
را یاری کنیم.
این مرجع تقلید ،هجمه و هم قسم شدن دشمنان اسالم برای دین گریزی جوانان و مسئولیت
همه مراجع و علما و حوزههای علمیه و به ویژه این وزارتخانه را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد:
همه ما باید برای تقویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان دستگاه اجرایی کشور در حوزه
فرهنگتالشکنیم.
آیتالله گرگانی استفاده از نیروهای جوان در پستهای فرهنگی را ضروری دانست و یادآور
شد :باید این وزارتخانه که در حوزه فرهنگ و اندیشه گام برمیدارد از ظرفیتها و خالقیتهای
نسل جوان به عنوان نسلی پویا و فعال بیش از پیش استفاده کند.
آیت الله اعرافی مطرح کرد:
تاکیدبرلزومتالشبرایشکوفاییفرهنگیجامعه
مدیر حوزه های علمیه نیز در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمادگی حوزه را برای همکاری
با این وزارتخانه در راستای مطالبه گری فرهنگی جامعه اعالم کرد.
آیت الله اعرافی افزود :باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با گشودن درب های خود به سوی
دانشگاهها و مجامع علمی و پژوهشی نقش راهبردی را در تعالی فرهنگ و اندیشه اسالمی ایفا
کند.مدیرحوزههایعلمیهبابیاناینکهقمازظرفیتهایبیشماراساتیدوفضالومراکزعلمی
فرهنگی و تحقیقاتی برخوردار است یادآور شد :این وزارتخانه باید از این ظرفیت ها و توانمندی
هابرایشکوفاییفرهنگیجامعهاستفادهکند.
آیتالله اعرافی با اشاره به اینکه این روزها چند سند بنیادین در حوزه فرهنگ و هنر در شورای
عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی در حال تدوین است تاکید کرد  :باید این
وزارتخانه به عنوان محور در تولید و تدوین این اسناد نقش آفرینی کند.
عضوهیئترئیسهمجلسخبرگانرهبری:
نباید از اهمیت و جایگاه فرهنگ و اندیشه غفلت کرد
آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز در دیدار وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :مشکل اصلی کشور به ظاهر مبارزه با کرونا و مشکالت اقتصادی
است اما نباید از اهمیت و جایگاه فرهنگ و اندیشه غفلت کرد.
آیت الله سید احمد خاتمی افزود :اگر دیوار فرهنگی کشور شکاف پیدا کند نظام اسالمی
نیز دچار بحران و مشکل خواهد بود .وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی فرهنگی کشور بر عهده
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است یادآور شد :صدا و سیما هم باید در کنار این وزارتخانه
وظایف فرهنگ سازی خود را به شایستگی و بیش از پیش انجام دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با ابراز تاسف از اسراف و تبذیر در کشور و رها شدن این منکر در
جامعه اسالمی تاکید کرد  :باید متولیان به ویژه وزارت فرهنگ در این عرصه وارد شود و برای آن
چاره اندیشی کنند .آیت الله خاتمی افزود :وزارت ارشاد باید با الهام از معارف و اندیشه اسالمی
در تراز انقالب اسالمی قرار گیرد و این محقق نمی شود مگر با به کارگیری مدیران و مسئوالنی که
غیرت دینی داشته باشند و دغدغهمند فرهنگ مردم باشند .
وی فیلم ،کتاب و رسانه را از ابزار مهم فرهنگ سازی برشمرد و یادآور شد :امروز کتاب و
کتابخوانی به سوی احتضار میرود و کمبود کاغذ ناشران کشور را به گوشه نشینی و خانه نشینی
سوق داده است .آیت الله خاتمی افزود :باید مراقب امضای تان باشید که برای نشر چه کتابی یا
رسانه ای مجوز می دهید و در واقع این امضا گر در مسیر صالح و خیر مردم نباشد به یک ویروس
بزرگ فرهنگی در کشور تبدیل خواهد شد.

تقویت ارزشهای دینی و احیای فرهنگ اصیل اسالمی

رییسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمتاکیدکرد:
همافزاییدستگاههایمتولیبرایارتقایفرهنگاصیلدینی
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیزدر دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه
دشمن به دنبال تخریب ،تغییر و تسلیم فرهنگی ایرانیان است ،گفت :با تخریب ،تغییر و تسلیم
فرهنگی دشمن به تدریج فرهنگ قالب خود را جایگزین فرهنگی بومی و تاریخی ملت میکند و
هر چیزی که در برابر فرهنگ غربی باشد را تغییر میدهد.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به جایگاه و اهمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
تبیین سیاستهای فرهنگی کشور خاطرنشان کرد :باید همه وزارتخانهها سازمانها و نهادهای
فرهنگی و دانشگاهها و حوزه ها این وزارتخانه را در پیشبرد اهداف فرهنگی و ترسیم سیاستهای
فرهنگ و اندیشه کشور یاری کنند .آیت الله حسینی بوشهری افزود :باید این تعامل و همکاری
های بین دستگاهی بتوانند موجب همافزایی برای ارتقای فرهنگ اصیل دینی منجر شود .
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست با تشکیل ستاد
ملی فرهنگی از همکاری های سایر دستگاهها و متولیان در موضوع فرهنگ استفاده کند.
آیت الله حسینی بوشهری افزود :ما امروز در مناطق مختلف کشورمان شاهد فرهنگ های
خاصی هستیم که باید فرهنگ های خالص از فرهنگ های ناخالص غربال و به عنوان الگویی
فرهنگی در جامعه اسالمی تبلیغ و معرفی شود .رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اعالم
آمادگی حوزه علمیه و جامعه مدرسین برای همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور

شد :امروز بیش از  ۸۰درصد مباحث حوزه علمیه و جامعه مدرسین در موضوع فرهنگ است
و این بیانگر این است که فرهنگ از دغدغه های اصلی علما و مراجع معظم تقلید است و ما
آمادگی داریم همه ظرفیت های حوزه را برای تبیین و ترسیم نقشه راه در موضوع فرهنگ و
اندیشه اسالمی در خدمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دهیم.
تولیتآستانمقدسحضرتفاطمهمعصومه(س):
فرهنگ اسالمی در کشور مظلوم واقع شدهاست
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)نیز دردیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :فرهنگ در کشور ما مظلوم واقع شده و منظور ما از فرهنگ نیز فرهنگ اسالم و آن چیزی
است که با مفاهیم و معارف اسالمی سازگار میباشد.
آیت الله سیدمحمد سعیدی ،یادآور شد :یکدست شدن کشور از نظر انگیزشی در انتخابات
اخیر بسیار مهم بود و نزدیکی افکار و اندیشههای رییس جمهوری با مقام معظم رهبری اهمیت
بسیار ویژه ای دارد .وی بیان کرد :مقام معظم رهبری در طول دوران روسای جمهور گذشته
همیشه بر احترام به رای مردم و جلوگیری از خدشه دار شدن اعتماد مردم تاکید داشتند.
سعیدی یادآور شد :مردم در طول  ۴۰سال گذشته و تجربه دولتهای مختلف به این نتیجه
رسیدهاند که باید یک دولت مردمی روی کار بیاید و اعتماد ساز ،امنیت آفرین و در مسیر قوانین
کشور و بدون نگاه به بیگانگان باشد .امام جمعه قم گفت :ما جز  ۲کشور دنیا با سایر ملت ها
ارتباط داریم؛ مهم در ارتباط با دیگران مرعوب نشدن نسبت به آنها است.اعتماد به بیگانگان در

سالهای اخیر مشکالت زیادی برای مردم و کشور ما به وجود آوردهاست .وی ابراز کرد :رییس
جمهوری کنونی کشور فردی شجاع ،عاقل است و با زبان منطقی با دنیا و مردم صحبت میکند.
وی بیان کرد :بنده هر وقت چهره رییس جمهوری را در تلویزیون میبینم خدا را شکر میکنم که
به ما توفیق داد تا این شخصیت والیی در مسند ریاست جمهوری ایران تکیه بزند .عضو مجلس
خبرگان رهبری ادامه داد :جمهوری اسالمی ،کشور بستهای نیست که بر روی مرزهای خود
دیوار کشیده باشد اما ارتباط با سایر ملتها باید بر اساس عزت و پایبندی به اصول اسالمی باشد.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی :
هجمهفرهنگیدشمنجدیگرفتهشود
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم نیز دردیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
،آمادگیاینموسسهبرایتبادلهمکاریهایعلمیوفرهنگیباوزارتفرهنگوارشاداسالمی
اعالم کرد .حجتاالسالم و المسلمین رجبی افزود :امروز کشور ما با اوج تهاجم و شبیخون
فرهنگی مواجه است که رهبر معظم انقالب سال ها قبل آن را تذکر داده بودند اما متاسفانه چون
به آن توجهی نشد امروز مشکالت زیادی را برای فرهنگ کشور به وجود آورده است.
وی افزود :این انتظار است که هجمه فرهنگی دشمن جدی گرفته شود و با ایجاد ساز و
کارهایی برای مقابله با آن در برنامه در کوتاه مدت و بلندمدت برنامهریزی شود.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی یادآور شد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی زیر
مجموعه های مختلفی در حوزه های فرهنگی هنری و علمی دارد که نیازمند مدیران متعهد و
کارآمدودلسوزاستشاهینشماانتظارداریممدیریتجدیداینوزارتخانهازتوانمندیوظرفیت
های جوانان دلسوز و عالقمند به نظام اسالمی بیش از پیش استفاده کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :
بیشترین ارتباط با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم خواهیم داشت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز دراین دیدارها با اشاره بهاهمیت حوزه علمیه و مراجع تقلید
درپشتوانه علمی و معنوی این وزارتخانه ،خاطرنشان کرد :ما در وزات فرهنگ و ارشاد اسالمی
تالش داریم تا بیشترین ارتباط را با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم داشته باشیم.
محمدمهدیاسماعیلیافزود:وزارتارشادبرایتحققانتظارهایموردانتظارازخود،نیازمند
پشتوانههایعلمیوتئوریپردازیحوزههایعلمیهاست.
وی ادامه داد :دولت سیزدهم درتالش است تا توقعها و مطالبههای بر زمین مانده مردم
درطول دهههای گذشته را برآورده ،و درمسیر اعتماد و رضایت عمومی حرکت کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان داشت :دردولت سیزدهم توقع بیشتر از سایر دولتها
است و باید تالش کنیم بهسمت ایجاد بستر همکاریهای نزدیک بین حوزه علمیه و دولت
حرکت نماییم .اسماعیلی یادآور شد :تالش میکنیم ،دوران کوتاه مسئولیت را بهدرستی پشت
سرگذاشته و فرهنگ غنی و نجات بخش اسالمی را غنا ببخشیم.
احیای ارزشهای انقالبی ،اسالمی ،هنر و فرهنگ دینی
وی با تاکید براهتمام دولت جدید دراستفاده بیش از پیش از ظرفیت جوانان مومن و انقالبی
درجبهه جنگ نرم اظهار داشت :درحوزههای مختلف با رویشهای انقالبی جوانان روبهرو
بودهایم و دولت مردمی کنونی باید بتواند این ظرفیتها را بهکار بگیرد.
ویهمچنینحوزهفرهنگدینیراغنیتوصیفکردوگفت:بایدبسترهایشکوفاییفرهنگ
غنی دینی را با حضور جوانان انقالبی و رویشهای شکل گرفته فراهم نماییم.
اسماعیلی درادامه احیای ارزشهای انقالبی ،اسالمی ،هنر و فرهنگ دینی را دراولویت
فعالیتهای وزارتخانه متبوع خود عنوان کرد و یادآور شد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تنها
وزارتخانهایاستکهپسونداسالمیداردامابااینوجوددربرخیسالهادچارعقبماندگیهایی
شدهاست.اینعضوکابینهدولتسیزدهمبیانداشت:تعمیقارتباطباعلما،حوزههایعلمیهو
استفاده از توان روحانیت درشوراهای فرهنگ عمومی دراین دولت تقویت خواهد شد.
عدالت فرهنگی سرلوحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است
وی همچنین با اشاره بهنتایج سفر بهقم و دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم ،بیان
کرد :دراین دیدارها امضای توافقنامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و حوزه علمیه قم برای
پیشبرد اهداف مشترک نهایی شد ،و بهزودی این توافقنامه تدوین و نهایی میشود .وزیر ارشاد
مشکلهای صنعت چاپونشر را نیز مورد توجه قرار داد و گفت :بخش زیادی از مشکل کاغذ
دراین حوزه تا پایان هفته آینده حل میشود .اسماعیلی با اشاره بهاینکه ملی شدن صنعت نشر
در دستور کار دولت سیزدهم است ،ادامه داد :هم اکنون  ۹۰درصد کاغذ صنعت چاپ کشور
وارداتی است و تالش داریم ،طی چهار سال آینده بخش عمده نیازهای صنعت چاپونشر در
داخلتامینشود.وزیرفرهنگوارشاداسالمیبااشارهبهموضوععفافوحجاب،تصریح:دراین
حوزه طبق قانون شورای عالی انقالب فرهنگی ۲۷دستگاه وظیفه قانونی دارند و راهبرد اصلی
ف و حجاب اقدامهای فرهنگی و ایجابی و حمایت از کارگروههایی مانند
وزارت ارشاد در حوزه عفا 
مد و لباس است .وی با بیان اینکه عدالت فرهنگی سرلوحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است،
بیان کرد :در دولت یک فهم مشترک از فعالیتهای فرهنگی وجود دارد و درتمام عرصههای
سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و غیره ،فرهنگ بهعنوان یک بستر عمومی وجود دارد و دولت
سیزدهم در تالش است تا استعدادهای فرهنگی و هنری را درسراسر کشور شکوفا نماید .وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی پنجشنبه شب با حضور درمسجد جمکران بهسفر خود بهقم پایان داد.
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رییسجمهوری:

حل مشکالت به اولویتبندی و کار میدانی نیاز دارد

پیدا و پنهان
اعتمادسازیطالبان

با توجه به تحوالت اخیر در افغانستان و با عنایت به

اینکه این کشور باید به سمت ثبات و آرامش پیش برود ،سید رضا صدالحسینی*

مباحث زیادی طی یک ماه گذشته و پس از ورود طالبان به کابل مطرح شده است که
آخرین و مهمترین آن معرفی کابینه کابل بود .در این میان یکی از معدود اتفاقهایی
که در افغانستان پس از استقرار طالبان رخ داد ،دعوت این جریان از کشورهای
مختلف برای حضور در کابل و معرفی دولت جدید بود .این موضوع از سوی بسیاری از
کشورهای منطقه و فرامنطقه به نوعی یک گام مثبت به حساب میآید و به نوعی نشان
داد که طالبان در حال برداشتن گامهای جدید در ساختار سیاسی افغانستان است.
توجه داشته باشید که طالبان از تجربیات خود طی  ۲۵سال گذشته استفاده کرده
و حاال توانسته یک دولت جدید معرفی کند .نکته اینجاست که این جریان در همان
 ۲۵سال گذشته نتوانست آنگونه که مدنظرش بود ،دولت جدید معرفی کند و آن را در
چارچوب منطقهای و جهانی مورد شناسایی قرار دهد .بر این اساس حاال طالبان با
توجه به تجربیات سالیان گذشته و عبرت گرفتن از آن دوران ،دست به معرفی کابینه
جدید زده است که البته تا به امروز با دید شک و شبهه به آن نگاه میشود .بسیاری
معتقدند طالبان با دعوت از دولتها به کابل در مورد معرفی کابینه ،به نوعی یک قدم
جدید برداشته است که البته خروجی خاصی نداشته است .درست است که طالبان
یکگامبهجلوبرایاعتمادسازیمیانخودوکشورهایپیرامونشانبرداشتهاست،اما
واقعیت این است که چشماندازهای این کشور همچنان خاکستری است.
در این میان روز چهارشنبه اجالس ششجانبهای به میزبانی پاکستان به صورت
مجازی برگزار شد .عالوه بر این کشور ،وزرای خارجه چین ،ایران ،تاجیکستان،
ً
ازبکستان و ترکمنستان در این وبینار شرکت داشتند .عموما مباحثی که در این
نشست ششجانبه مورد بحث قرار گرفت ،حول محور مسائل افغانستان مطرح شد.
مسائلی مانند وضعیت امنیتی ،اقتصادی و سیاسی این کشور مورد توجه قرار گرفت و
میتوانگفتدولتهایهمسایهافغانستانهمگیبرآناتفاقنظرداشتند.بسیاریاز
کشورهای منطقه همچنان در حال ارزیابی دولت معرفی شده از سوی طالبان هستند و
به نظرم باید منتظر ماند و دید که طالبان چه اقدامی در آینده انجام خواهد داد .از سوی
دیگربایدتوجهداشتهباشیمکهطالبانبهکمترازامارتاسالمیقائلنیستولیاینکه
ً
چگونه تقسیم قدرت در آینده انجام خواهد شد موضوعی است که فعال نمیتوان در
مورد آن بحث و بررسی انجام داد.
اینکه چرا نشست ششجانبه همسایگان افغانستان توسط پاکستان برگزار میشود
به نوعی نشان میدهد که این کشور به صورت مستقیم بر طالبان نفوذ دارد .بر همین
ً
اساس باید گفت که پاکستانیها به صورت کامال مشخص در حال هدایت پرونده
افغانستان با محوریت طالبان هستند .من معتقدم بسیاری از مولفههای موجود در
پرونده افغانستان و به خصوص دولت جدید معرفی شده از سوی طالبان ،همچنان
خاکستریاستوبایدمنتظرتحوالتجدیدباشیم.ازطرفیدیگرنبایدبهتحوالتفعلی
افغانستان و رویکردهای طالبان به صورت صددرصد خوشبین باشیم و همینطور هم
نباید به شدت بدبین باشیم و با شک و گمان مسائل جاری افغانستان و رفتار طالبان را
تحلیل کنیم.برهمیناساسبایدمنتظرآشکارشدن ٔ
مولفههایبعدیبود.
کارشناسمسائلمنطقه

سناریوهایپیشرو؛

عملکردتیماقتصادیدولت
چگونهخواهدبود؟

محمدطبیبیان*

هنوز دولت رئیسی شکل نگرفته عده ای شروع به پیش
بینی کرده اند که با تیم اقتصادی مطرح شده عملکرد دولت او از دولت روحانی هم
ً
ضعیفترخواهدبود.اینپیشبینیهابعضاتوسطمنتظرالمقامهایناامیدمطرحمی
شود ،یعنی کسانی که شایع بود برای گرفتن پست البی کردند و ناکام ماندند .بنابراین
ممکن است اظهار نظر آنان دارای اریب باشد.
از آنجا که اطالعات دقیقی در مورد رجحان های سیاست گذاری و موضع دولت در
موردپاردایمهایاصلیوتعیینکنندهدردسترسنیست،اگربخواهیمبرمبنایعینی
قضاوتکنیمبهناچاربایدسناریوهاییرامطرحوتحتهرسناریونتایجحاصلرابررسی
کنیم.برایمثل:
سناریوی یکم ،ادامه وضع تنش آلود موجود با کشورهای غربی ،قطع مذاکرات برجام
(یا مذاکره برای دفع الوقت) و عدم الحاق به موافقت نامه اف.ای.تی.اف .ادامه فعالیت
های هسته ای مناقشه برانگیز ،و اتخاذ روش های آمرانه و تنبیهی در اقتصاد .سایر
متغییرهایمستقلهمشبیهتداوموضعموجود.
این سناریو به تداوم تحریم ها و آغاز فشارهای جدید به کشور از خارج و حرکت های
ضایعه آمیز در تخصیص منابع در داخل منجر خواهد شد .این سناریو به تشدید بحران
های موجود اقتصادی ،از جمله افزایش تورم ،افزایش نرخ ارزها ،عدم تحرک تولید و
سرمایه گذاری ،تداوم خروج سرمایه و نیروی انسانی و افزایش درصد جمعیت تحت
خط فقر و الجرم افزایش تنش های اجتماعی منجر خواهد شد .این سناریو هیچ راه
گریزینداردحتیاگربهتریناقتصاددانانعالمبهتیمآقایرئیسیبپیوندند.
سناریوی دوم ،همان سناریوی یکم به اضافه این فرض که منابع طبیعی و معدنی
ً
کشور در اختیار چین و منابع نفت بعضا در اختیار روسیه قرار گیرد .به این امید که ابتدا
پیش پرداخت های ارزی دریافت شود و مشکالت بحرانی با ارزپاشی تخفیف یابد و این
امید که در بلند مدت نیز از طریق سرمایه گذاری این قدرت ها مشکالت واقعی التیام
یابد .این سناریو ممکن است در کوتاه مدت کمک کند .اما در بلند مدت فاجعه آمیز
خواهد بود با عواقب بلند مدت بدتر از سناریو یکم .برای مثال به عملکرد چین در آفریقا و
شرق آسیا توجه کنیم و معامله ای که روسیه با صنعت نفت ونزوئال کرد.
سناریوی سوم ،غیر محتمل ،با این فرض که دولت جدید و نظام شرایط روابط بین
الملل را بهبود ببخشند و تحریم ها و تنش ها را کاهش دهند و امکان انجام خدمات
تجاری و مالی بین المللی را به روال مرسوم فراهم آورند .در این صورت:
الف .چین و روسیه هم آماده ایجاد روابط پایدار اقتصادی بر اساس منافع دوجانبه
خواهند بود و ایران را یک کشور مانده در سه کنج و قابل استثمار و بهره کشی ارزیابی
نخواهندکرد.
ب .نظام مدیریتی کشور و تشکیالت اداری و بخش خصوصی و زیرساخت های
مربوطبهوجوهحقوقیایجادرابطهاقتصادیباکشورهاموجودنیستونوعکارشناسان
الزم برای این خدمات سال هاست تربیت نشده اند .در این حالت در کوتاه مدت
مشکالت متعددی سد راه اثربخشی روابط اقتصادی خواهد بود و بحران های موجود
تا حدودی تداوم خواهد یافت اما با تقویت نیروی انسانی ،بازسازی کارشناسی بانک
مرکزی،وبازسازی ترازنامهسیستمبانکی ،تقویت کارشناسیوبازسازیسازمانبرنامهو
نظام بودجه ای و نهادهای تجاری ،تعرفه ای و گمرکی این مشکالت به مرور حل خواهد
شد .تحت این سناریو است که نوع انتخاب تیم اقتصادی دولت از اهمیت ویژه برخوردار
خواهد بود ،به دلیل لزوم مدیریت شرایط گذار در کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت .در
دو سناریوی قبلی تفاوتی نمی کند که َعمرو یا زید بر مسند باشند ،تاریخ مسیر خودش
را خواهد پیمود.
استادسابقدانشگاهصنعتیاصفهان

رییس دستگاه قضا :

زندان بایدمحل بازاجتماعیشدن باشد

رییس دستگاه قضا صبح روزجمعه در بازدید  ۳ساعته از ندامتگاه دماوند به رییس
حوزه ریاست قوه قضاییه و رییس سازمان زندانها ماموریت داد به تک تک نامههای
زندانیانندامتگاهدماوندرسیدگیکنند.
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای در این بازدید تاکید کرد :زندان باید به
معنی واقعی نه " بازداشتگاه" که محل باز اجتماعی شدن فرد و " بازگشتگاه" به جامعه
باشد و کسی که یک بار زندان را تجربه کرده نباید دوباره این تجربه تلخ را تکرار کند.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید پیگیر روند واکسیناسیون زندانیان شد و با انها
گفتگوی چهره به چهره داشت.
در این بازدید بر رشد چشمگیر اشتغالزایی در زندانها از ۵۴به ۶۸درصد صحبت شد.
همچنین زندانیان از برخی زندانبان که شبانهروز و همراه با خانواده خود برای جلب
رضایتشاکیانتالشمیکند،قدردانیکردند.
رییس دستگاه قضا به حوزه ریاست قوه قضاییه و سازمان زندانها ماموریت داد به تک
تکنامههایزندانیانندامتگاهدماوندرسیدگیکنند.

رییس جمهوری گفت :مشکالت کشور حل
خواهد شد و در این زمینه باید اولویتبندی و کار
میدانیکرد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در آغاز سفر
به خراسان جنوبی در جمع مردم شهرستان طبس
در حرم امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع)
افزود :به لطف خدا و ائمه اطهار (ع) و اخالص مردم
و مخلصان و خانواده معظم شهدا گشایشهایی
ایجاد میشود و میبینیم که خداوند متعال مثل
همیشه عنایتش را شامل حال ما میکند و اگر شاکر
نعمتهای خداوند متعال باشیم ،مشکالت یکی
پس از دیگری حل خواهد شد.
وی گفت :نیاز دارد اول به شناخت مشکل و
مسئلهشناسی ،دوم شناخت راهکارهای برون رفت
از مشکالت و حل مسئله ،سوم تعیین اولویتها که
چه مواردی اولویت دارد و چهارم به عزم و اراده جدی
برای کار میدانی و اقدام و عمل که همه اینها به
اعتماد عمومی و مشارکت عمومی و در یک کلمه به
افزایشسرمایهاجتماعیدرکشورتبدیلمیشود.
رییس جمهوری خطاب به مدیران و دست
اندرکاران حاضر در جمع تاکید کرد :هر فعل شما
و هر اقدا م شما در جهت گرهگشایی از کار مردم و
زندگی مردم به افزایش اعتماد به کارآمدی نظام و

نظاماداریکشورتبدیلمیشودواینپشتوانهبسیار
ارزشمنداست.
سفرهایاستانیبدونتشریفات
معمول انجام میشود
آیت الله رئیسی افزود :افتخار دارم نمایندگی مردم
خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری را دارم و با
مردم و عزیزان این منطقه آشنایی داریم ،مسائل این
منطقه و خراسان جنوبی که اولویتداراست ،ان شاء
الله در این سفر مورد توجه قرار میگیرد.
وی گفت :در این سفر و سفرهای دیگر که در واقع
بدون تشریفات معمول انجام میشود ،به دنبال این
هستیمکهوقتمردمکمترگرفتهشودوبتوانیماصل
کار را دنبال کنیم.
وی عنوان کرد :حضور ما و دوستانمان بدون
تشریفات در استانها برای این است که از نزدیک با
مسائل آشنا شویم و اولویتها را مشخص و برای رفع
مشکالت با اولویت دست به اقدام و عمل شویم.
رئیس جمهوری افزود :بنا بر این است که با این
فعلواژه که این اقدامات انجام شد با مردم سخن
بگوییم.
وی گفت :اینکه میشود یا گفته میشود ما
نمیخواهیم به این موضوعات اکتفا بکنیم و آنچه که
برنامه دولت است در استانها حضور پیدا میکند تا

مشکالتاولویتداراحصاشود.
آیت الله رئیسی افزود :با این حجم باالی نیروی
انسانی کارآمد در استان خراسان جنوبی که داریم،
خودشان میتوانند مظهر خیلی از خالقیتها و
ابتکاراتباشندوگرههارابگشایند.
وی گفت :خداوند متعال به ما توفیقی دهد که
بتوانیم با اخالص در خدمت مردم باشیم تا گرهها از
زندگی مردم به لطف پرورگار گشوده شود.

رئیس مجلس :

ظرفیت زائران ایرانی اربعین باید افزایش یابد
رئیسمجلسگفت:بایدتالشکنیمتاضمنرعایتاصولبهداشتیمقابلهباکرونا،
ظرفیت زائران ایرانی مشتاق حضور در راهپیمایی اربعین افزایش یابد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست تعدادی از جوانان
فعال در حوزه مفاهیم اندیشهای و گفتمانی اربعین و فعاالن خدمت به زائران پیاده
افزود :این مسئله به نحوی مدیریت شود که افراد مشتاق بتوانند تا حد امکان در این
مراسمحضوریابند.
وی در این نشست گفت :انقالب اسالمی در برهههای زمانی مختلف از خرداد
 ۱۳۴۲که نهضت امام خمینی (ره) آغاز شد تا کنون شرایط مختلفی را تجربه کرده
است؛ گاهی این شرایط و فرصتهای ناب عیان و مقابل چشم مان بوده ،اما ما خیلی
به آن توجه نکرده یا آن را ندیده ایم .قالیباف تصریح کرد :این فرصتها اثرات و ابعاد
مختلف تربیتی ،شناختی ،مدیریتی ،انسان سازی و تمدن سازی داشته و باعث شده
انقالباسالمیبهتوفیقاتمهمیدستپیداکندکهازجملهاینفرصتهاوبرهههای
مهم و موثر در تاریخ انقالب اسالمی میتوان به دوران دفاع مقدس اشاره کرد که شهید
سلیمانی همیشه از آن به عنوان «یک قطعه از بهشت در این کره خاکی» یاد میکرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی از پیاده روی اربعین نیز به عنوان یکی از فرصتها و
ظرفیتهاموثردراحیایمفاهیماسالمتوصیفکردوبابیاناینکهاربعینیکمفهوم
و پدیده فرازمانی و فرامکانی است گفت :این به آن معناست که ما میتوانیم همیشه
اربعینیزندگیکنیمواربعینیتربیتشویموهمهشئوناتزندگیرابهاینمفهوممهم

نزدیک کنیم .قالیباف در همین زمینه تصریح کرد :فرهنگ اربعین یعنی همین مانور
مواسات که در جریان شیوع کرونا برای رسیدگی به خانوادههای نیازمند در کشور به
راه افتاد ،فرهنگ اربعین یعنی فرهنگ مبارزه با ظلم و تربیت قرآنی.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تحوالت کشورهای منطقه و تاثیرات آن در
پدیدههای مختلف گفت :در مقابل این فرهنگ موثر و قدرتمند اربعین ،طراحیهای
معاندانهای از سوی دشمن در حال انجام است تا دو کشور و دو ملت ایران و عراق و
نیز سایر عالقهمندان به امام حسین (ع) را که در پدیده راهپیمایی اربعین از سراسر
جهان به هم نزدیک شده بودند را از هم دور کنند ،اما باطل السحر و از بین برنده این
طراحیهایمعاندانهنیزخودراهپیماییاربعیناست.قالیبافباتاکیدبرلزوماجرای
دقیق پروتکلهای بهداشتی به عنوان یک تکلیف که مورد تاکید رهبر معظم انقالب
نیز هست افزود :باید تالش کنیم تا ضمن رعایت اصول بهداشتی مقابله با کرونا،
ظرفیت زائران ایرانی مشتاق حضور در راهپیمایی اربعین افزایش یابد و این مسئله به
نحویمدیریتشودکههمافرادمشتاقبتوانندتاحدامکاندراینمراسمحضوریابند
و هم دستورالعملهای بهداشتی به صورت کامل و دقیق اجرا شود .رئیس مجلس در
پایان تاکید کرد :مجالس مربوط به امام حسین (ع) در طول تاریخ همیشه توسط مردم
برگزار و اداره شده است و لذا ستاد اربعین نیز نباید یک ستاد دولتی باشد بلکه باید
آن را کامال مردمی کنیم تا مردم خود میدان دار اداره پیاده روی اربعین باشند و دراین
صورت خود مردم میتوانند در کوتاهترین زمان ،مشکالت را رفع کنند.

وزیر امور خارجه در گفتگو با «گوترش »:

طرفهای مذاکره باید با درکی واقع بینانه به وین بیایند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت :طرفهای مذاکره
باید با درکی واقع بینانه به وین بیایند و حقوق و منافع
ملت ایران را مورد توجه جدی قرار بدهند.
در گفتگوی تلفنی امشب «آنتونیو گوترش» دبیرکل
سازمان ملل متحد با حسین امیرعبداللهیان ،وی با
تبریک انتصاب وزیر امور خارجه کشورمان ،جمهوری
اسالمی ایران را کشوری بسیار تاثیرگذار در جمع اعضای
سازمان ملل دانست و از انتظار برای همکاری نزدیک
با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد.
گوترش با قدردانی از تالشهای ایران در میزبانی
سخاوتمندانه از آوارگان افغانستانی تاکید کرد :متعهد به
حمایت از تالشهای ایران در میزبانی از آوارگان است.
وی ،سازمان ملل را حامی توافق و دیالوگ به عنوان
اصلی مقوم خواند و ازسرگیری گفتگوهای هسته ای را
موردتاکیدقرارداد.دبیرکلسازمانمللمتحدهمچنین
برعزمسازمانمللدرحفظوحراستازحقوقفلسطین
تاکید کرد .امیرعبداللهیان هم در این گفتگوی تلفنی،
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای همکاری با دبیرکل
جهت حل و فصل سیاسی وضعیت فعلی افغانستان

در تداوم نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه
افغانستان با ایفای نقش سازمان ملل را مورد تاکید قرار
دادوباتوجهبهموججدیدپناهندگان،ضمنابرازنگرانی
جدی ،بر ضرورت مساعدت های سازمانهای ذیربط در
سازمان ملل تاکید کرد .وی در خصوص گفتگوهای وین
و برجام نیز با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران در
حال بررسی های الزم در این زمینه در دولت می باشد،
پایبندی به گفتگو و مذاکره به عنوان ابزار دیپلماسی را
مورد تاکید قرار داد و افزود :متاسفانه آمریکایی ها با
تداو متحریمهایغیرقانونیخوددچاریکسوءمحاسبه
شده اند و تصور می کنند که میتوانند از آن به عنوان
اهر ممذاکراتیاستفادهکنند.وزیرامورخارجهکشورمان
اظهار داشت :طرفهای مذاکره باید با درکی واقع بینانه
به وین بیایند و حقوق و منافع ملت ایران را مورد توجه
جدی قرار بدهند و مذاکراتی از نظر ما قابل قبول است
که نتیجه ملموسی در پی داشته باشد.
ضرورت تشکیل دولتی کامال فراگیر با ایفای نقش
همهاقوامافغانستانی
امیرعبداللهیان با ابراز نگرانی از تحرکات تروریستی

در افغانستان و در منطقه ،از استفاده ابزاری از تروریسم
توسط برخی قدرتها به عنوان مانع اصلی صلح و
ثبات و آرامش در منطقه یاد کرد و ابراز تاسف کرد .وزیر
امور خارجه کشورمان و دبیرکل سازمان ملل متحد
ضرورت تشکیل دولتی کامال فراگیر با ایفای نقش
همه اقوام افغانستانی را مورد تاکید قرار دادند و اظهار
داشتند :جنگ و خشونت نباید بر افغانستان حاکم
شود .امیرعبداللهیان در خصوص پیگیری حقوقی و
بین المللی جمهوری اسالمی ایران در زمینه پرونده
ترور بزدالنه سردار سلیمانی اظهار داشت :پرونده ترور
سردار سلیمانی را در ابعاد حقوقی و بینالمللی با جدیت
دنبال می کنیم و آمریکا نمی تواند از مسئولیت قطعی
گ مبارزه با تروریسم
خودش در ترور سردار و قهرمان بزر 
سرباز بزند .وی با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی
نیز،گفت:رژیمصهیونیستیهمچنانآشکارابهجنایات
خود در سرزمین های اشغالی ادامه میدهد و جامعه
جهانی و سازمان ملل وظیفه قطعی حمایت از آرمان
فلسطین و حقوق زنان و کودکان مردم بی دفاع فلسطین
را دارد.

رئیس دفتر تبلیغات دردیدار وزیر ارشاد:

بزاست
نگاهامنیتیدرعرصهفرهنگ،بسیارآسی 

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم با تاکید بر اهمیت نگاه تمدن
ساز در عرصه فرهنگ ،وجود نگاه امنیتی در این عرصه را موجب آسیبهای
فراواندانست.
حجت االسالموالمسلمین احمد واعظی عصر روز پنجشنبه دردیدار
محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر فرهنگوارشاد اسالمی ،با بیان اینکه
امروز اوضاع فرهنگی کشور رضایت بخش نیست ،اظهار داشت :امروز
از جهتهای مختلفی همچون تولیدها ،مصرفواقتصاد فرهنگی شاهد
اوضاع رضایت بخشی نیستیم .وی با اشاره بهچالشهای پیش روی عرصه
فرهنگ در کشور ،عنوان کرد :نباید در عرصه فرهنگی ،نگاه امنیتی حاکم
باشد زیرا این موضوع موجب آسیب های بسیاری میشود .رئیس دفتر
تبلیغاتباتاکیدبراینکهدرعرصهفرهنگبایدنگاهتمدنسازینویناسالمی
حکمفرمایی کند ،بهنکتههای رهبر معظم انقالب دررابطه با این زمینه
دربیانیه گام دوم اشاره کرد و بیان داشت :باید نگاه بازسازی و ایجاد تمدن
نوین اسالمی بهفرهنگ داشته باشیم و بدانیم اگر این نگاه را برجسته سازی
کنیم ،سطح فرهنگ جامعه ارتقا یافته و ارزشهای انقالب اسالمی دربطن
آحاد جامعه بومیسازی و نهادینه میشود .واعظی خاطرنشان کرد :بدون
شک با نگاه حمایتی ،ریل گذارانه و تقویت کننده ،جایگاه و منزلت مولدان
اصلی عرصه فرهنگ و هنر اصالت پیدا میکند.

وی با اشاره بهاینکه امروز با تکثر جدی مراکز فرهنگی مواجه هستیم ،بیان
کرد :ما دستگاههای متعددی درعرصه فرهنگ داریم و نمیتوان ارشاد را
یگانه مرجع و دستگاه تاثیرگذار و مدیریت کننده عرصه فرهنگ شناخت.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی بر ضرورت توجه و حمایت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی بهظرفیت عظیم فرهنگی و هنری نهفته درحوزه های علمیه
تاکید و تصریح کرد :درست است که ارشاد یک دستگاه مولد فرهنگی است،
اما میتواند بهصورت خالقانه بهظرفیتهایی که در کشور وجود دارد توجه
کند و گواهی می دهم که در حوزههای علمیه ظرفیتی بزرگ درعرصه هنر و
فرهنگ نهفته است که باید احیا و بهآن توجه شود .وی با تشریح اقدامهای
دفترتبلیغاتاسالمیدرعرصههایفرهنگیوبابیاناینکهایننهاددرعرصه
فضای مجازی ،هنر و رسانه و در مساله محوری اتفاقهای بزرگی را رقم زده
است ،گفت :ما بهدالیل مختلف نمیتوانیم حمایتهای الزم را از فعاالن این
عرصه داشته باشیم ،از این رو آن نهادی که باید فعاالن این عرصه را حمایت
کند تا بهبازیگران میدانی عرصه فرهنگ تبدیل شوند ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی است .واعظی با اشاره بهظرفیتهای دفتر تبلیغات اسالمی
درعرصه فرهنگوهنر گفت :این دفتر صرفا یک دستگاه حاکمیتی نیست،
بلکه یک نهاد انقالبی است که ظرفیت های خود را درعرصه تبلیغ دین و
ارتقایسطحفرهنگیجامعهبهکارگرفتهاست.

وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی:پس از تصویب در هیات دولت

بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه پرداخت میشود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :بسته حمایتی
از اصحاب فرهنگ  ،هنرو رسانه تقدیم دولت شده و
روز یکشنبه هفته آینده پس از تصویب در هیات دولت
برای جبران بخشی از خسارتهای کسادی دوران کرونا
پرداخت خواهد شد.
محمدمهدیاسماعیلیعصر پنجشنبهشدرحاشیه
سفر به قم در جمع خبرنگاران ،افزود :رییس جمهوری از
ابتدای آغاز دولتسیزدهمبر حمایت از اصحابفرهنگ
و هنر تاکید کردهاست .وی با اشاره به نتایج سفر به قم
و دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم ،بیان
کرد:درایندیدارهاامضایتوافقنامهبینوزارتفرهنگ

و ارشاد اسالمی و حوزه علمیه قم برای پیشبرد اهداف
مشترکنهاییشدوبهزودیاینتوافقنامهتدوینونهایی
خواهد شد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مشکالت
صنعت چاپ و نشر را مورد توجه قرار داد و گفت :بخش
زیادی از مشکل کاغذ در این حوزه تا پایان هفته آینده
حل میشود .اسماعیلی با اشاره به اینکه ملی شدن
صنعت نشر در دستور کار دولت سیزدهم است ،ادامه
داد :هم اکنون  ۹۰درصد کاغذ صنعت چاپ کشور
وارداتی است و تالش می شود طی  ۴سال آینده بخش
عمده نیازهای صنعت چاپ و نشر در داخل تامین شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به موضوع عفاف

و حجاب ،اظهار کرد :در این حوزه طبق قانون شورای
عالی انقالب فرهنگی  ۲۷دستگاه وظیفه قانونی دارند
و راهبرد اصلی وزارت ارشاد در حوزه عفاف و حجاب
اقدامات فرهنگی و ایجابی و حمایت از کارگروه هایی
مانند مد و لباس است .وی با بیان اینکه عدالت فرهنگی
سرلوحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است ،بیان کرد:
در دولت یک فهم مشترک از فعالیت های فرهنگی وجود
دارد و در تمام عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی
و غیره فرهنگ بعنوان یک بستر عمومی وجود دارد و
دولتسیزدهمدرتالشاستتااستعدادهایفرهنگیو
هنری را در سراسر کشور شکوفا نماید.

آیت الله استادی در مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی حکیم:

ّ
حوزهعلمیه بایدمال تربیتکند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،گفت :حوزه های علمیه در برنامه ای ّ
مدون
ّ
عالوه بر تربیت مال باید طی۲۰الی ۴۰سال دیگر جایگزینی برای علما و مجتهدینی
که از دست می دهیم تربیت کند.
آیت الله رضا استادی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،پنج شنبه شب در
مراسم یادبود و بزرگداشت مرحوم حضرت آیت الله سید محمدسعید حکیم که از
سوی رهبر معظم انقالب در صحن مدرسه فیضیه برگزار شد ،اظهارکرد :برگزاری این
مراسم پیام مهمی دارد که ارتباط نظام با حوزه علمیه نجف ،حوزه علمیه قم با حوزه
علمیه نجف و مراجع قم با مراجع معظم نجف بسیار نزدیک و تنگاتنگ است.
استاد حوزه علمیه قم ،افزود :بعد از غیبت کبری امام عصر(عج) ،فقها و مجتهدین
بودند که از اسالم نگهداری کردند و این از وظایف مهم فقها بزرگ شیعه است که دهها
هزار روایت از معصومین(ع) در کتاب ها موجود است که بعد از غیبت امام زمان(عج)
در اختیار فقها قرار گرفت تا این میراث عظیم و ارزشمند را امروز به دست ما برساند و
عالوه بر تهذیب خود آنان را بررسی کرده و در اختیار ما قرار دهند.
آیت الله استادی ادامه داد :گسترش مرزهای تشیع رسالت دیگر علمای شیعه
است که از آغاز غیبت کبری حضرت(عج) بر دوش علمای شیعه قرار گرفت و تا امروز
ادامه داشته است .شیخ کلینی(ره)  ۲۰سال وقت صرف کرد تا کافی را تنظیم کند و
خود در این مسیر مهذب گردید .برای بقای مکتب تشیع در طول بیش از هزار سال
بسیار کوشش شده است و در عصر حاضر میلیون ها شیعه در جهان وجود دارد.
طالب باید عمل خود مردم را به دین تشویق نمایند
وی گفت :شیخ کلینی ها ،شیخ مفیدها ،صدوق ها و  ...در راستای گسترش این
فقه و ابقاء مکتب تالش ها کردند و کتب اربعه را به ما رساندند و در این راه شهیدان
زیادی داده ایم .عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ادامه داد :در هر زمانی به
اقتضای شرایط ،برای اعتقادات مردم و گرایش به این مکتب گام های بلندی از سوی
علمابرداشتهشدو آثارگرانمایه ایبهنسل امروزرسید،البته کتابدرعینالزمبودن،
به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید علمایی باشند که مردم بتوانند با تمام وجود این
علما را حس کرده و باور کنند.
آیت الله استادی با تاکید بر اینکه مردم دین را از عمل علماء فرا میگیرند ،افزود:
مردم باید بتوانند با تمام وجود زندگی و شخصیت علمای دین را حس کنند ،چرا که
مردم دین را از عمل علماء فرا میگیرند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه علم همراه با عمل ،نیاز امروز طالب علوم دینی
است بیان کرد :باید ب ه جای تبلیغ در زبان ،با عمل خود مردم را به دین تشویق
کرد .دیانت تشیع وامدار سلسله فقهاست ،حفظ احکام ،جلوگیری از انحراف و
تجلی مبانی دینی در زندگی عالمان برجسته موجب حفظ ،استمرار و دیانت مردم
در طول قرنهای گذشته بوده است .وی با اشاره به شخصیت علمی و اخالقی
آیت الله سیدمحمدسعید حکیم،گفت :دستاوردهای علمی حوزه های علمیه از
زمان تاسیس تاکنون همواره رو به رشد بوده ،ولی آنچه امروز اهمیت دارد ،تبیین
ویژگیهای اخالقی و رفتاری علمای بزرگ و الگوگیری از سبک زندگی این عالمان
برجستهاست.
استاندار قم :

ستاد کرونای قم باید الگویی
برای کل کشور باشد

استاندار قم گفت  :فعالیت های ستاد استانی مبارزه با کرونا باید الگویی برای کل
کشورباشد.
بهرام سرمست در نشست روزچهارشنبه ستاد استانی مبارزه با کرونا با تقدیر از
اقدام جهادی نیروهای مسلح برای تجهیز بیمارستان تنفسی در قم بیان کرد :تشکر
ویژه را باید از افرادی مانند سرلشکر باقری ،امیر موسوی و امیر جاللی نسب داشته
باشیم که به محض اعالم درخواست استان ،با اقدام جهادی وارد میدان شدند.
وی با تشکر از همراهی دست اندرکاران استانی برای تجهیز این بیمارستان یادآور
شد :البته ما از ارتش جمهوری اسالمی ایران انتظار تجهیز یک بیمارستان سیار را
داشتیم،اماخوشبختانهاینامربهاستقراریکبیمارستانتنفسیودائمیدراستان
انجامید.
استاندار قم ادامه داد :این اقدامات در شرایط عادی یک تا دو سال طول می کشد،
اما خوشبختانه این بیمارستان در کمترین زمان ممکن و با اقدام جهادی ،آماده بهره
برداری می شود.
وی درباره ظرفیت این بیمارستان نیز گفت :سخن از ظرفیتی  ۷۰تختی برای این
مرکز است ،اما این ظرفیت تا ۱۰۰تخت نیز قابل ارتقاست.
سرمست همچنین با ابراز نگرانی نسبت به برخی عادی انگاری ها در موضوع
مبارزه با کرونا در استان اذعان کرد :تشدید نظارت ها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که فعالیت ستاد کرونای استان باید الگویی برای کل کشور باشد
افزود :همه مراکز و اصنافی که رعایت پروتکل های بهداشتی در آن ها کمتر از ۷۰
درصد است ،باید این میزان را تا هفته آینده به بیش از  ۷۰درصد برسانند.
وی با تأکید بر این که با این شرایط ،ورودی بیمارستان های استان کم نخواهد شد
اضافه کرد :عادی انگاری ها پذیرفتنی نیست.
استاندار قم همچنین خواستار پیگیری جدی طرح شهید سلیمانی در استان شد
و گفت :کاهش سن در واکسیناسیون جزو اولویت های استان بوده و هست و این امر
تادستیابیبهواکسیناسیونعمومیتداومخواهدداشت.
وی درباره تعطیلی یک روزه برخی مراکز واکسیناسیون استان با هدف استراحت
پرسنل فعال این مراکز گفت :این امر باید با اطالع رسانی کامل همراه باشد ،ضمن
آن که باید تدبیری اندیشیده شود تا القای ذهنیت عدم استقبال از واکسیناسیون را
در استان به دنبال نداشته باشد.
سرمست در ادامه از ضرورت تکمیل واکسیناسیون فرهنگیان سخن گفت و اضافه
کرد :شرط الزم برای بازگشایی مدارس ،واکسیناسیون همه افراد مرتبط با دانش
آموزان مانند معلمان ،کادر مدارس ،والدین و رانندگان سرویس مدارس است.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقم:

دهکدهگردشگریبیدمجنون
احداث میشود

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت :دهکده گردشگری
بیدمجنوندربخشسلفچگاناستانایجادمیشود.
علیرضا ارجمندی در بازدید از منطقه سنبلآباد که با حضور مجید ستایش
رئیس گروه سرمایه گذاری ادارهکل و محمد گنجخانلو رئیس انجمن حرفهای
مجتمعهای گردشگری ،تفریحی و سفرهخانههای سنتی استان انجام شد،
اظهار کرد :این دهکده با همکاری ادارهکل مناب ع طبیعی استان و در زمینی
حدود ده هکتار و با سرمایهگذاری شرکت گردشگری بیدمجنون احداث میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم ادامه داد :پیشبینی حجم
سرمایهگذاری در فاز اول دهکده بیدمجنون حدود ۵۰۰میلیارد ریال است و برای۳۵
نفر اشتغال مستقیم ایجاد میشود .وی با بیان اینکه در کنار این دهکده میتوان از
ُ
ظرفیتاقامتگاهبومگردیوایجادگلخانهنیزاستفادهکرد،ادامهداد:ایجادمجموعه
گلخانهای با نگاه گردشگری میتواند با استقبال گردشگران مواجه شود .ارجمندی
گفت :گلخانههای گردشگری به گردشگران این امکان را میدهد تا با محصوالت
کشاورزی ،گیاهان دارویی به صورت مستقیم آشنا شوند و از آن استفاده کنند.
مدیرکلارتباطاتوفنآوریاطالعاتاستانقم:

۹۰درصدنسخهنویسیهاالکترونیکیاست

مدیرکل ارتباطاتوفنآوری اطالعات استان قم گفت :بهطور متوسط  ۹۰درصد
نسخه نویسیها دراین استان بهصورت تمام الکترونیک و یا نیمه الکترونیک اجرا
میشود ،و با تالش بیشتر باید ۱۰۰درصد نسخهها بهصورت تمام الکترونیک نوشته
شود .جواد غالم پور اظهار داشت :نسخه پیچی الکترونیک درآزمایشگاهها ۱۰۰
درصد ،داروخانهها  ۹۶درصد ،درمانگاههای دولتی  ۱۰۰درصد و درمانگاههای
خصوصی نیز ۷۸درصد میباشد.
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 7اشتباه هنگام بیدار شدن که موجب خستگیتان تا قبل از زمان ناهار میشود!

اشتباهات صبحگاهی که مانع پرانرژی بودنتان میشود

اگر روزهای شلوغ و پرکاری دارید ،پس به انرژی کافی نیاز دارید تا بتوانید به تمام
کارهایتانبرسید؛اماچراهنوززمانناهارنرسیدهاحساسخستگیمیکنید؟شاید
خستگیتان را گردن کارهای زیادیتان بیندازید ،اما ایراد کار میتواند از نحوهی شروع
روزتانباشد.
کارهایی که بعد از بیدار شدن از خواب انجام میدهید ،کیفیت روزتان را میسازد و
سطح انرژیتان را تعیین میکند .در این مطلب به هفت اشتباهی اشاره میکنیم که
میتوانندمانع ُپرانرژیبودنتانباشند.
به محض بیدار شدن از خواب پردهها را کنار نمیزنید
حتی اگر صبح خیلی زود هم از خواب بیدار میشوید پردهها را کنار بزنید .مطالعات
نشان میدهند قرار دادن چشمها در معرض نور در ساعات اولیه صبح و پیش از ظهر،
باعث سالمتی و تندرستی میشود .این ریتم شبانه روزی بدنتان است که تعیین
میکند چه زمانی هورمونهای مربوط به خواب را ترشح کنید؛ هورمونهایی که
بر سطح انرژی ،خلق و خو و سالمت روانتان اثر میگذارند .هر چه زودتر از نور روز
استفاده کنید بهتر است .در صورت امکان ،بیرون بروید و کمی پیادهروی کنید تا نور
مستقیمابهشمابتابد،نهازپشتشیشه.
به اندازه کافی آب نمینوشید
بعد از هفت هشت ساعت خواب ،بدن شما به آب نیاز دارد .اولین کار شما بعد از

بیدار شدن از خواب باید نوشیدن آب باشد تا هیدراسیون بدنتان را استارت بزنید.
مطالعات نشان میدهند خیلی از افراد تا مدتها بعد از بیدار شدن از خواب همچنان
بدنشان کم آب است .فکر میکنید عوارض دهیدراته بودن بدن چه خواهد بود؟
سطح پایین انرژی .ضمنا برخی از افراد دچار مه مغزی ،کمبود تمرکز و سردرد خفیف
میشوند .خیلی از کارشناسان باور دارند شما باید طی روز به اندازه کافی آب بنوشید
تا انرژی بیشتری داشته باشید و تمرکز و کارآمدیتان در حد خوبی باشد.
بهخوابتاناهمیتنمیدهید
آیاشبتادیروقتبیدارمیمانیدومشغولفیلمتماشاکردنیاباالوپایینکردنصفحات
اینترنتیهستید؟کمبودخوابنهتنهاانرژیروزبعدتانرامیگیردبلکهمیتواندمنجربه
انواعمشکالتبرایسالمتیشود.مطالعاتنشانمیدهندکمبودخوابباعثافزایش
وزن و باال رفتن ریسک بیماریها از جمله بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت نوع دوم
میشود .همچنین قرار دادن چشمها در معرض نور آبی در شب و مدت زمان طوالنی کار
کردن با ابزارهایی مانند گوشی موبایل یا تبلت میتواند مسئلهساز باشد .این امواج نور،
ترشح هورمون مالتونین ،که هورمون تنظیمکنندهی ساعت بیولوژیک بدنتان است ،را
کاهشمیدهند.مالتونینعالوهبراینکهبهخوابشبتانکمکمیکند،آنتیاکسیدان
قدرتمندی است که نقش مهمی در سالمت سلولها و بافتها دارد .بنابراین خوب
بخوابید تا هم سالم باشید و هم انرژی خوبی داشته باشید.

صبحان همناسبینمیخورید
معموال صبحانه چه میخورید؟ کیک ،کلوچه ،نان قندی و دیگر غذاهایی که از آرد
سفید درست میشوند باعث افزایش فوری قند خون و انسولین و متعاقبا به همان
اندازه افت سریع قند خون خواهند شد .وقتی قند خونتان میافتد ،شما احساس
خستگی و گرسنگی میکنید .یکی از بهترین راههای پیشگیری از این مسئله،
کاستن از محتوای کربوهیدراتی صبحانه و افزودن پروتئین بیشتر است .پروتئین
یک درشت مغذی است که به تثبیت قند خون کمک کرده و مدت طوالنیتری سیر
نگهتان میدارد .از خوردن قند و غالت فرآوری شده نیز خودداری کنید زیرا این
مواد نیز تاثیر مشابهی بر قند خون و سطح انرژیتان میگذارند .غالت فرآوری شده
صبحانه را با یک کاسه جو دوسر و میوه جایگزین نمایید .میتوانید به آن دانه کتان
پودر شده و پروتئین نیز اضافه کنید .صبحانه خوب و مقوی بخورید ،خصوصا اگر روز
پرکاری پیش رو دارید.
بهکافئینخیلیوابستهاید
بیشتر افراد روز خود را با یک فنجان چای یا قهوه شروع میکند .شاید با خوردن
یک نوشیدنی کافئیندار ،فورا انرژی بگیرید اما مغز شما خیلی زود به کافئین عادت
میکند و بعد از مدتی دیگر انرژی الزم را از کافئین نمیگیرید .وقتی چنین اتفاقی
میافتد،بیشتروبیشترقهوهمینوشید.بعداگرسعیداشتهباشیدمصرفقهوهتان
را کاهش دهید ،دچار عالئم ترک کافئین خواهید شد که شامل سر درد ،خستگی و
عدم توانایی در تمرکز میشود .پس برای شروع روزتان به قهوه وابسته نباشید و در
عوض رویسبک زندگیتان کار کنید .کافئین ،یک راهحلفوری استو انرژی کاذبی
به شما میدهد.
بدنتانراحرکتنمیدهید
بعد از چند ساعت خواب طی شب که بدنتان بیتحرک بوده ،نیاز به حرکت دارید
تا خون در بدنتان به جریان بیفتد .روز خود را با کشش بدنتان شروع کنید و حتما
پیش از ترک خانه یا شروع کارهایتان چند حرکت ورزشی انجام دهید .آالرم ساعت را
روی پانزده دقیقه زودتر تنظیم کنید تا وقت کافی برای مثال یک پیادهروی صبحگاهی
داشته باشید .هوای تازه و تحرک بدنی ،سطح انرژیتان را باال میبرد و گرفتگی
عضالتتانرابرطرفمیکند،درنتیجهبرایشروعیکروزپرمشغلهآمادهخواهیدبود.
روتینیکنواختیدارید
آیا هر روز که از خواب بیدار میشوید همان کارهای تکراری را انجام میدهید؟
شاید وقت آن باشد که تغییراتی در روتین صبحگاهیتان ایجاد نمایید .اگر هر روز
کارهای یکنواختی انجام دهید ،انگار زندگیتان را روی اتوپایلوت (کنترل خودکار)
گذاشتهاید و این میتواند انرژی فیزیکی و روانیتان را بگیرد .تغییرات کوچکی ایجاد
کنید؛صبحتانراباپیادهرویوکمینورخورشیدشروعکنید.وقتیلباسمیپوشید
و آماده میشوید به موسیقی آرامشبخشی گوش بدهید ،به فرد مورد عالقهتان زنگ
بزنید و به او بگویید چقدر دوستش دارید و دلتان برایش تنگ شده است .اجازه ندهید
شروعروزتانیکنواختباشد.

عالئم بیماری آسم شب ها وخیم تر می شود
مطالعات نشان می دهد بیش از ۷۵درصد از افراد مبتال به
آسم گزارش می دهند که شدت آسم شان در شب تشدید
شده و وخیم تر می شود.
به گفته محققان ،بسیاری از عوامل رفتاری و محیطی
از جمله ورزش ،دمای هوا ،حالت بدن و محیط خواب ،بر
شدت آسم تأثیرگذار است.
محققان دانشگاه اورگن آمریکا در مطالعهای به بررسی

پیشگیریازریزشموها
با ۷خوراکی موثر

ریزش مو در اثر برخی بیماری ها مانند بیماری های خودایمنی ،دیابت ،کمبود
ویتامین ،استرس و حتی کمبود خواب ،اختاللی شایع است.
تحقیقاتنشانمیدهدکهامکانبازگشتموهایریختهشدهازطریقتغییرات
در رژیم غذایی میسر است .در اینجا  ۷ماده غذایی موثر در رشد مجدد موها و
جلوگیری از ریزش مو بیشتر معرفی شده است:
ماهی سالمون :شما برای تقویت موهای موجود رشد رشته های جدید نیاز به
دریافت پروتئین کافی دارید .پروتئین برای تولید کراتین که جزء کلیدی ساختار
مو است ،ضروری است .یک انتخاب هوشمندانه می تواند مصرف پروتئین های
دریایی مانند ماهی باشد آنهم به لطف وجود اسیدهای چرب امگا ۳و ویتامینها.
عسل :مصرف عسل چه به صورت خوراکی و چه به عنوان یک درمان موضعی،
می تواند نازک شدن موها را بهبود ببخشد .در مطالعات مشخص شده که بیماران
مبتال به درماتیت سبورئیک که پوسته پوسته شدن ،خارش و از دست دادن مو را
تجربه می کنند ،استفاده از مخلوط آب و عس برای  ۴بار در هفته منجر به بهبود
ریزش مو خواهد شد.
آجیل و دانه ها :بادام ،پسته و دیگر انواع آجیل برای جلوگیری از ریزش موهای
شما مفید است .نه تنها حاوی امگا سه هستند بلکه حاوی مقدار زیادی زینک
هستند که برای موهای شما مفید است .عالوه بر این ،آجیل باعث درخشندگی
و ضخامت بیشتر موها میشود و سرشار از سلنیوم است( .سلنیوم نوعی ماده
معدنی مهم برای سالمت پوست سر است).
اسفناج :مطالعات نشان داده که زنان مبتال به ریزش مو ،دارای سطوح پایین تر
آهن و ویتامینD۲هستند .در این میان غذاهای غنی از آهن و ویتامین ث مانند
اسفناج برای پیشگیری از مو بسیار مفید است .اسفناج برای تولید سبوم ضروری
است .سبوم یک نوع ماده چرب است که از طریق غدههای مو ترشح میشود و در
واقع نوعی نر م کننده طبیعی موی سر محسوب می شود.
میوههای حاوی ویتامین سی :بهتر است میوههایی را انتخاب کنید که حاوی
ویتامین سی باشند چرا که از ریزش موهای شما جلوگیری می کنند .پرتقال ،توت
فرنگی ،کیوی و طالبی جزء این میو ه ها هستند .ویتامین سی به عنوان آنتی
یکند.اینویتامینهمچنینبرایجذبآهن،
اکسیدانازپوستومومحافظتم 
ماد ه دیگری که برای جلوگیری از ریزش موها ضروری است ،الزم است.
میگو :میگو و دیگر مواد غذایی حاوی زینک برای جلوگیری از ریزش مو ضروری
است .البته جذب زینک بیش از حد نیز موجب ریزش موها میشود زیرا میزان
ی دهد .میزان زینکی میزان نیاز روزانه به
تستوسترون تولیدی بدن را افزایش م 
زینک ۱۱میلیگرم است .اگر به این میزان استفاده شود از ریزش موها جلوگیری
میشود.
تخ م مرغ :اگر گیا ه خوار هستید و به دنبال غذاهایی پروتئیندار برای تقویت
موهایتان هستید ،تخ م مرغ و محصوالت لبنی حاوی منابع غذایی کافی برای
موهای شما هستند .به دنبال مواد لبنی کم چرب مانند شیر و ماست کم چرب
باشید.

نقش ریتم شبانه روزی داخلی بر بروز این مشکل پرداختند.
ریتم شبانه روزی از یک راهنما مرکزی در مغز (هسته
سوپراکیاسماتیک) و "ساعت" در سراسر بدن تشکیل شده
است و برای هماهنگی عملکردهای بدن و پیش بینی
نیازهای محیطی و رفتاری روزانه بسیار مهم است.
«فرانکشیر»،سرپرست تیم تحقیق،در اینباره میگوید:
«این یکی از اولین مطالعاتی است که به دقت تأثیر ریتم

شبانه روزی بدن را از سایر عوامل رفتاری و محیطی ،از جمله
خواب ،تفکیک کرده است».
وی افزود« :ما مشاهده کردیم افرادی که وخیمترین نوع
آسم را دارند ،به طور کلی کسانی هستند که از بیشترین
کاهش ناشی از ریتم شبانه روزی در عملکرد ریه رنج میبرند
و همچنین بیشترین تغییرات ناشی از رفتارها ،از جمله
خواب را دارند».

 علل و توصیه هایی برای تسکین گردن درد

یکمتخصصطبایرانی مطرحکرد:

کلیدپیشگیریازمشکالتگوارشی

متخصص طب ایرانی کشورمان برای پیشگیری از بیماری های گوارشی توصیه
کرد :هر لقمه غذا 30تا 40بار باید جویده شده و بعد قورت داده شود.
ناصر رضایی پور متخصص طب ایرانی درباره رفالکس و ترش کردن معده و دالیل
ایجاد آن گفت :قلب و مغز و کبد و دستگاه جنسی به نام روسای بدن و پادشاهان بدن
شناخته میشوند اما معده آنچنان مهم است که آن را همیشه همنشین این روسای
بدن دانسته اند و پیامبر گرامی اسالم در حدیثی فرموده اند معده خانه بیماری ها
است .اگر فردی معده ضعیفی داشته باشد به بیماری های متعددی دچار می شود و
بالعکس آن هم وجود دارد .وی با تاکید بر اینکه سبک زندگی امروزی موجب افزایش
مشکالت گوارشی عدیده شده است گفت :پیشگیری از این وضعیت بسیار راحت
است .همه ما میدانیم مشکل رفالکس به دلیل شل بودن دریچه اسفنگتر فوقانی
معدهبهمریرخمیدهدکهوظیفهآنجلوگیریازبرگشتغذاازمعدهبهمریاست.
وقتی این دریچه ناکارآمد و شل می شود؛ بخشی از غذای معده به مری باز می گردد
که می تواند موجب سوزش و درد در مری شود و در دراز مدت می تواند منجر به ایجاد
عوارض شدیدتر در این عضو از بدن شود .متخصص طب ایرانی با تاکید بر نیاز توجه
بیشتربهجویدنغذااظهارداشت:هرلقمه 30تا 40باربایدجویدهشدهوبعدقورت
داده شود در واقع غذا باید شبیه ماده ای باشد که در همزن خرد شده باشد .متاسفانه
ما وظیفه دندانهای سخت خود را نادیده گرفته و آن را به معده واگذار می کنیم به
همین دلیل معده بعد از سالها خسته شده و دچار مشکل می شود .خوب جویدن در
بیماریهایزنان،اعصابودیابتموردتاکیدقرارگرفتهاست.ویتوصیهکرد:موقعی
کهگرسنهنیستیمنبایدغذابخوریمودرهنگامغذاخوردنقبلازسیرشدنازخوردن
غذا دست بکشیم .از پرخوری و با هم خوری بپرهیزیم .در فواصل کوتاه غذا نخوریم
و اجازه دهیم غذا به درستی هضم شود .رضایی پور افزود :از نوشیدنی ها هنگام
غذاخوردن باید پرهیز کرد حداقل نیم تا یک ساعت قبل از غذا باید نوشیدنی خورد.
با غذا نباید مقدار زیادی پیاز ،ترشی ،ماست و ساالد مصرف کرد.ساالد و ماست نباید
باغذاهاییکهحاویگوشتهستندخوردهشوند.متخصصطبایرانیکشورمانبا
ذکر این نکته که استفاده زیاد از گیاهان دارویی هم عارضه دارد گفت :خیلی از افراد
برایبرطرفکردنمشکالتمعدهازنعناعاستفادهمیکنند.بایدبدانیممصرفبیش
از اندازه این گیاه موجب شل شدن دریچه بیم مری و معده شده و رفالکس را تشدید
می کند .رضایی پور در ادامه با اشاره به اینکه فرد بیمار از این قاعده مستثنی است
گفت :افرادی که کرونا میگیرند ،بیمارند و ممکن است پزشک تجویز کند تا هر دو
ساعت یکبار غذاهای سبکی مانند سمنو ،فرنی  ،حریره بادام ،شیربادام؛ زرده تخم
مرغعسلی،عسلوشیرهانگوربخورندتاانرژیموردنیازبدنخودراتامینکنند.
یکمتخصصطبسنتیعنوانکرد؛

لزوم اصالح سبک زندگی
برای ابتالی کمتر به کرونا
یک متخصص طب سنتی گفت :بحث کرونا مردم باید سبک غذایی خود را اصالح
کنند تا ایمنی بدنشان باال برود یعنی در زمینه خواب ،زمان کار کردن و تفریح از طب
سنتیوایرانیبرایبهبوداوضاعاستفادهکنند.علیرضاابوالفضلی،درخصوصویژگی
افرادی با طبع صفراوی و دموی گفت :افرادی که دارای طبع دموی هستند پرخون و
دارایطبعگرموترندکهدیرعصبانیمیشوند،نسبتبهصفراویهاکندفهمیدارند،
رگهای آنها برای خونریزی مستعد است و در میان روز و هم شب تا صبح خوابهای
آلودهوپریشاندارند.ویدربارهویژگیصفراویهاتصریحکرد:صفرادرعربیبهرنگزرد
گفته میشود و در طب سنتی هم برای افرادی استفاده میشود که رنگ پوستشان زرد
است،الغراندامهستند،تحریکپذیرهستندوزودتحتتأثیرقرارمیگیرند،خشکی
پوست وسوزش اعضای بدن دارند و خوابشان سبک است .پزشک طب سنتی ادامه
داد:صفراویهارؤیایجنگوآتش،دلشوره،بیقراریواسترسدارند.مقتدرانهحرف
ً
میزنند و تند راه میروند و سرشان اصال کاله نمیرود ،افراد با مزاج صفراوی آدمهایی
برنامهریزهستند.ابوالفضلیبااشارهبهتفاوتطبسنتیوطبرایجبیانکرد:نمیتوان
طبرایجوداروهایتجویزشدهدراینطبرابهدلیلشیمیاییبودنبهطورکاملنفی
کرد اما موضوع اصلی این است که در طب سنتی بحث پیشگیری و تا حدودی درمان
مطرح است .وی افزود :در بحث کرونا مردم باید اول سبک غذایی خود را اصالح کنند
تا ایمنی بدنشان باال برود یعنی در زمینه خواب ،زمان کار کردن و تفریح از طب سنتی و
ایرانیبرایبهبوداوضاعاستفادهکنندتاکمتردچارمشکلشوندودرصورتیکهباوجود
رعایتنکاتطبسنتیبهبیماریدچارشدندبرایدرمانبهطبرایجمراجعهکنند.با
این کار نیاز به داروهای شیمیایی و عوارض آنها کمتر میشود .این پزشک طب سنتی
درپایاناظهارداشت:نمیتوانطبرایجرانقدکردچوندرزمینهتشخیصبیماریها
بسیاری از مشکالت ما از طریق طب رایج با دقت بیشتری انجام میشود و با استفاده از
روشهایی مثل سی تی اسکنها تصاویر رادیولوژی ،ام آر آی ها و آزمایشهای مختلف
میتوان بهتر بیماریها را تشخیص داد و حتی در زمینه درمان نیز برخی روشها مثل
جراحیهایمختلفبهطبرایجمربوطمیشود.بنابراینطبرایجرانادیدهنمیگیریم
امامیگوئیمپیشگیریبهوسیلهطبایرانیوسنتیبابرخیازرعایتهاانجامشودکه
مشکلیپیشنیایدواگرپیشآمدبرایدرمانبهطبرایجمراجعهشود.

بهترینگزینههایغذایی
برای بهبود جریان خون!
زمانی که رگهای خونی در اثر تجمع پالکها دچار تنگی می شوند ٬خونرسانی به
درستی به اندام ها صورت نمی گیرد .زمانی که رگهای خونی در اثر تجمع پالکها
دچار تنگی می شوند ٬خونرسانی به درستی به اندام ها صورت نمی گیرد .در نتیجه
این وضعیت ٬فرد دچار احساس سوزش ٬کرختی یا گرفتگی عضالنی می شود .با این
حالمصرفبرخیازموادغذایی،گردشخونرابهبودبخشیدهوباعثمیشودشما
زندگیفعالتریداشتهباشید:
شکالت تیره :کاکائو ٬سرشار از آنتی اکسیدانهایی است که فشار خون و کلسترول
خونراکنترلمیکنندوجریانخونرابهبودمیبخشند.
زردچوبه :زردچوبه ٬منبع مفیدی برای حفظ سرخرگ ها در برابر لخته شدن خون
است.مصرفزردچوبهبههمراهفلفلسیاه،جذبآنراموثرترمیکند.
آب چغندر :نوشیدن آب چغندر ٬یک روش بسیار خوب برای بهبود گردش خون
است .برخی تحقیقات نشان می دهند که نوشیدن روزانه یک تا دو فنجان آب چغندر٬
فشار خون را در افرادی که به پرفشاری خون مبتال هستند ٬کاهش داده و به کسانی که
به بیماری شریانی محیطی مبتال بوده و راه رفتن برایشان مشکل و با درد همراه است٬
کمکمیکندتابتوانندباراحتیبیشتریراهبروند.
ماهی سالمون :کمبود اسیدهای چرب امگا ٬۳گردش خون را ضعیف می کند.
امگا ۳موجود در ماهیهایی مثل سالمون ٬ترکیبات طبیعی دارد که خون را رقیق کرده
و اثر ضد لخته شدن خون دارند.
تربچه :این ماده غذایی ٬سرشار از مواد معدنی مثل پتاسیم است که به حفظ فشار
خون در محدوده طبیعی و افزایش گردش خون ٬کمک می کند .در هر نصف فنجان٬
تربچهورقهشده ۱۳۵٬میلیگرمپتاسیموجودداردکهفشارخونروپایینمیآورد.
جوانهبروکسل:جوانهبروکسلوسایرموادغذاییکهمنبعویتامینثهستند ٬مثل
بروکلی ٬گاوا ٬پرتقالوتوتها ٬همگیبهگردشبهترخون ٬کمکمیکنند.ویتامینثیک
آنتیاکسیداناستکهبااثربررویآسترسلولهایسرخرگها ٬بهگشادشدنآنهاکمک
میکند.درنتیجه ٬جریانخونباسهولتبیشتریانجاممیشود.
سیر:مصرفسیر ٬ازمسدودشدنسرخرگهاجلوگیریمیکند.توصیهمیشودکه
روزانهدوتاسهحبهسیربخوریم.
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کرونا و کالسهای خالی؛ دو ۲تایی که چهار تا نشد؛

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد :

تثبیتروندبستریبیمارانکرونایی
درمراکزدرمانی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :روند بستری بیماران درمراکز
درمانیثابتشده،ولیبهمعنایمهاربیمارینیست.
سیامک محبی روز چهارشنبه دریکصدوسومین جلسه ستاد پیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ بهبحران درتاالر کرامت استاتداری قم ،اظهار
داشت :طبق آخرین آمار تعداد آزمایشهای هفتگی کرونا دراستان ۱۷ ،هزار و
 ۷۰۸مورد است که حدود  ۱۳هزار مورد سریع انجام شده و پنج هزار بیمار جدید
نیزشناساییشدهاست.
وی با اشاره بهاینکه برای سومین هفته متوالی روند کاهشی مثبت شدن
آزمایشهای کرونا را شاهد هستیم ادامه داد ۵۸ :درصد از آزمایشهای انجام شده
درمراکز  ۹گانه مثبت هستند که این آمار کاهشی بوده اما بهمعنای کنترل بیماری
نسیت ،چرا که به علت اینترنتی کردن نوبت دهی مراکز سرپایی آزمایش کرونا،
مراجعهکنندگاننیزکمشدهاند.
محبیبابیاناینکهقمهشتهفتهاستکهدرگیروضعیتقرمزکروناییمیباشد
افزود:واکسیناسیونکمکیبهوضعیتفعلینخواهدکرد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم افزود :در انجام آزمایشهای سریع کرونا از لحاظ
کمی و کیفی جزء پنج استان برتر درکشور قرار داریم.
وی با اشاره بهزیرساختهای مربوط بهواکسیناسیون دراستان تصریح کرد :درصد
افرادزیرپوششواکسیناسیونعلیهبیماریکووید ۱۹دراستانبهعدد ۳۴.۶رسیده
که در میانگین کشوری درجایگاه قابل قبولی قرار داریم ،اما درعین حال نیازمند
گسترشواکسیناسیوندراستانهستیم.
محبی گفت :از ابتدای طرح واکسیناسیون سراسری تاکنون در استان ۳۶۰ ،
َ
َ
هزار و  ۵۵۵تن نخستین ُدز و  ۱۳۸هزار و  ۷۵تن نیز ُدز دوم و در مجموع  ۴۹۸هزار
َ
و  ۶۳۰تن واکسن کرونا دریافت کردهاند.
وی با با تاکید بر ترغیب تمامی گروههای واجد شرایط بهدریافت واکسن در سطح
استان با استفاده از تمامی ظرفیتها گفت :برخی از افراد گروه هدف و واجد شرایط
واکسن از دریافت واکسن خود امتناع میکنند که این امر هیچ توجیه قابل قبولی
ندارد چرا که دریافت واکسن نقش موثری درکاهش موارد بدحال شدن و یا فوت
بیماران کرونایی دارد .معاون دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد :بهدنبال تعطیلی
بازاها ،مراکز تجاری و اصناف نیستیم هدف ما رعایت هرچه بهتر پروتکلهای
بهداشتی درسطح استان است تا از این بحران نجات پیدا کنیم.
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم :

هیچ پروژه مصوبی در شهر قم
متوقفنیست

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم گفت :در حال حاضر علیرغم همه
محدودیتهای مالی در کشور ،پروژه متوقفی از میان پروژههای مصوب نداریم و
همگی در دست اقدام هستند.
محسن محرری در گفتگوی رادیویی ،با اشاره به شکلگیری دوره ششم شورای
اسالمی شهر قم اظهار داشت :این دوره متشکل از افراد با تجربه و چهرههای جوان
و دانشگاهی و متخصص است و این ترکیب مناسب باعث شده شورا بتواند در
حوزههایمختلفتخصصیواردشود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه سعی شده در این دوره شورا از
تجربه افراد متخصص دورههای گذشته استفاده شود ،افزود :این دوره از چهرههای
جوان و متخصص برای اشراف بر مسائل قم و پیگیری پروژهها و مشکالت در مسیر
تحقق برنامههای مصوب شده قبل و فعلی بهره میگیرد.
وی در مورد پروژههای مهم شهرداری قم در سال  ۱۴۰۰ابراز کرد :پروژهها
در چارچوب بودجههای مصوب دنبال میشود که در این راستا بودجه ۱۴۰۰
شهرداری قم ۳ ،هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان است که بر مبنای آن از ابتدای سال این
پروژهها را آغاز کردیم .محرری عنوان کرد :برخی از پروژهها در مرحله اتمام و برخی
در اواسط کار قرار دارند که شورای اسالمی شهر طبق همین مصوبات در بودجه
جدید ،به رصد و پیگیری آن میپردازد و نظارت میدانی داشته تا مطابق برنامه و
بودجههادنبالشود.
به گفته وی از دغدغههای مهم شورای جدید این بوده که مدیریت شهری
پروژههای نیمهتمام را به اتمام برسانند و با توجه به شرایط خاصی که در بودجه داریم
سیاست شورا این بوده که پروژهای متوقف نشود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم خاطرنشان کرد :خوشبختانه در حال حاضر
علیرغم همه محدودیتهای مالی در کشور ،پروژه متوقفی از میان پروژههای
مصوب نداریم و همگی در دست اقدام هستند.
مدیر منطقه سه شهرداری قم مطرح کرد:

تالشبرایافزایشبرنامههاینشاطاجتماعی

مدیر منطقه سه شهرداری قم با بیان اینکه توسعه اماکن و فضاهای شهری سبب
شده میزان جابجایی از این منطقه بسیار پایین و در بازههایی منفی باشد ،گفت:
افزایشنشاطاجتماعی،تقویتامکاناتورزشیوتفریحیدرمنطقهسببشدهکه
مردم آرامش و رفاه خوبی در منطقه داشته باشند.
مهرداد روحانی وزیری اشاره به تالش شهرداری قم برای تدوین اطلس محالت
و توجه به محله محوری در برنامهریزیهای شهری اظهار داشت:این کار نیازمند
طبقهبندی محالت و جمعآوری اطالعات و تعیین مدیر محالت بهعنوان رابط
شهروندان و شهرداری است ،چراکه اگر جایگاه مردم رسمیت پیدا کند بسیاری از
مشکالت مردم در محالت کاهش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در راستای نشاط اجتماعی برنامههای زیادی در سالهای اخیر
اجراشده است ،ابراز کرد :توسعه فضاهای سبز و بوستانها ،احداث زمینهای
بازی ،راهاندازی مجموعههای ورزشی ازجمله این اقدامات است.
مدیر منطقه سه شهرداری قم یکی از اقدامات در زمینه ایجاد نشاط اجتماعی
در منطقه را ایجاد کوچه چتری در بوستان شهید بنیادی دانست و افزود :این
برنامه با استقبال بسیار زیاد شهروندان روبهرو بود و با اینکه هزینه زیادی نداشته
ولی نشاط و شادابی شهروندان را به همراه آورد .وی با تأکید بر اینکه منطقه سه
جزو مناطقی از شهر است که شهروندان آن حس تعلق باالیی به آن دارند ،تصریح
کرد :میزان جابجایی از این منطقه بسیار پایین و در بازههایی منفی بوده است و
رشد منفی جمعیت منطقه نیز دالیل دیگری دارد که از آن جمله مسائل اقتصادی
است .روحانی وزیری ادامه داد :افزایش نشاط اجتماعی ،تقویت امکانات ورزشی و
تفریحی در منطقه سبب شده که مردم آرامش و رفاه خوبی در منطقه داشته باشند؛
در بافت محلی منطقه فضای سبز به نسبت کمتر وجود دارد و تالش داریم فضاهای
سبز محلهای را توسعه دهیم .وی توجه ویژه مدیریت شهری به توسعه فضاهای
شهری و فضاهای سبز را موردتوجه قرار داد و گفت :بهعنوان نمونه انتهای محله
شهید مدرس عدم توسعه شهری وجود داشته که امروز شاهدیم که این محله بسیار
زیبا و مجهز شده و فضای سبز زیبایی در آن ایجادشده که رضایتمندی مردم و نشاط
عمومی را ایجاد کرده است و مردم میل بیشتری به سکونت در این محله دارند*.
مشاور شهردار قم تاکید کرد:

تسهیل امور مردم با راهاندازی کمیته
اجرایی در شهرداری

مشاور شهردار با تأکید بر تسهیل امور مردم با راهاندازی کمیته اجرایی در
ً
شهرداری قم گفت :معموال در  99درصد موارد مالک در شورای حقوقی ،متقاعد
شده و با مصوبه موافقت میکند و در یک درصد باقیمانده هم ممکن است کار به
محاکم قضایی سپرده شود .ناصر رعیتپور با اشاره به تشکیل کمیته اجرایی در
شهرداری قم در سالهای گذشته اظهار داشت :این کمیته در دوره مدیریت دکتر
سقائیان نژاد و با حضور و نظارت اعضای شورای شهر در شهرداری شکلگرفته که
پیشنیازتشکیلکمسیونهایتملکاتوتوافقاتراتهیهمیکند.

ب پذیری سالمت روان جامعه
تنها آموزی و آسی 

تنها آموزی به عنوان پدید ه ای جدید در نظا م های آموزشی ،پدیدهای تحمیلی
در نتیجه پاندومی کرونا بود که دانشآموزان را از مواهب پرورشی حضور در کنار
ب های جبرانناپذیری به
همساالن محروم کرد .ادامه تعطیلی مدارس ،آسی 
سالمت روان جامعه میزند.
ن ها را غافلگیر
پاندومی کرونا یکباره چنان بر جهان سایه انداخت که همه انسا 
کرد .کسی خود را برای مواجهه با چنین پدیده مهیب و غیر قابل انتظاری در قرن
 ۲۱آماده نکرده بود .این بیماری ،مهمترین ویژگی نوع بشر ،یعنی اجتماعی بودن
او را هدف قرار داد ،قاتل اجتماع و جماعت شد و همه را پراکنده کرد .کسی حتی
فکرش را هم نمیکرد که هیچ پدیدهای بتواند به طور گسترده آموزش عمومی را در
سراسر دنیا تحت تاثیر قرار دهد .مدارس در سرتاسر جهان ،تعطیلی را در باز ه های
زمانی متفاوت تجربه کردند .برخی البته خود را به سرعت با شرایط تطبیق دادند و
باعلمبهتاثیراتمنفیتعطیلیمراکزعلمآموزی،آموزشحضوریراازسرگرفتند.
ش های حضوری و مجازی
برخی دیگر با توجه به اقتضائات خود ،ترکیبی از آموز 
را در دستور کار قرار دادند .ولی برخی دیگر در مدارس را بستند و به طور کامل بر
آموزش مجازی تکیه کردند .امروز از  ۲۰۷کشور جهان ،تنها  ۳۰کشور از جمله
ایران هستند که به طور کامل مدارسشان را تعطیل کردهاند.
ش آموزان
آثار منفی تعطیلی مدارس بر روان دان 
دانشآموزانی که تنها از یک روز تعطیلی ذوقزده میشدند ،یک سال و نیم است
س های خود را از آموزش
که دوری از مدرسه را تجربه میکنند و شکسته بسته در 
یمیبینند،نهاجتماعدوستی،نهزنگ
هایبرخطدریافتمیکنند؛نههمکالس 
تفریح و بازی . ...کار به جایی رسیده که خود دانشآموزان بازگشایی مدرسه را آرزو
میکنند .در نتیجه فراق از مدرسه ،امروز جامعه دانشآموزی کشور ،نوعی یاس و
افسردگی را تجربه میکند .از نگاه کارشناسان ،پیامدهای روانی تعطیلی مدارس
کم از پیامدهای آن در حوزه کاهش سطح علمی دانشآموزان نیست .مطالعات
جهانی هم این گزاره را مورد تایید قرار میدهند« .هانس کلوگه» مدیر اروپای
سازمان جهانی بهداشت با اشاره به اهمیت سالمت روانی کودکان و تقویت روحیه
ن ها گفته است که؛ همهگیری کرونا به گونهای بیسابقه در تاریخ
اجتماعی آ 
تمدن تاثیراتی فاجعهبار برای آموزش و پرورش کودکان داشته است .دو سازمان
معتبربینالمللیدرآخرینهفت ههایتابستان ۲۰۲۱خواستاراتخاذراهکارهایی
شدهاند که مانع از تعطیلی مجدد مدارس شود .صندوق کودکان سازمان ملل و
سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر آسیبهای روحی -روانی بستهشدن مدارس
برای کودکان و نوجوانان ،از کشورهای اروپایی و آسیایی خواستهاند تا از طریق
اقداماتی نظیر واکسیناسیون آموزگاران و دیگر شاغالن مدارس ،امکان حضور
فیزیکی دانشآموزان در کالسهای درس را مهیا کنند .دوری بلندمدت از
مدارس،فرصتتعاملباجامعهبزرگهمساالنراازدانشآموزانگرفت؛جامعهای
که از نگاه جامعهشناسان و روانشناسان ،بعد از خانواده از مهمترین مهدهای
جامعهپذیری ،پذیرش و آموزش هنجارهای اجتماعی ،دریافت مهارتهای
اجتماعی،شکلگیریشخصیت،تخلیهروانی،درکاحساسدوستیوهمکاری
و همدلی و تجربه کنترل شده استقالل فردی است .به عبارتی با تعطیلی آموزش
حضوری ،کارویژههای پرورشی مدرسه بر زمین ماند .اگرچه کار ویژههای آموزشی
آن هم به درستی محقق نشد و از نگاه کارشناسان سطح سواد دانشآموزان
افت معناداری را تجربه کرد .امروز دانشآموزان به جای تعامل با دوستان و
همکالسیهای خود و دریافت مهارتهای اجتماعی در کنار درسآموزی ،اغلب
نوعی تنهاییو اعتیاد به ابزارهایدیجیتال را تجربه میکنند.
آثار منفی تعطیلی مدارس بر روان خانواده ها
واهمه خانواد ه ها از درگیری با کرونا ،هم مزید بر علت شده و کودکان و نوجوانان
در اغلب خانواد ه های تک فرزند ،با تنهایی مفرط دست و پنجه نرم میکنند.
هرچند انسان برای تطابق خود با شرایط از قدرت باالیی برخوردار است ،ولی
این همسازی در شرایط کرونایی به ناکارکردی درحوزه کودکان و نوجوانان دور
مانده از مدرسه منجر شده است .کودکان دبستانی هم این روز ها نوعی کسالت،
بینظمی ،بی مسوولیتی ،حوصله سررفتگی و افسردگی را تجربه میکنند .حتی
جم ع گریزی و وابستگی به پدر و مادر ،در دوره ای که کودک دبستانی باید نوعی
استقالل فردی را تجربه کند ،رشد فردی و اجتماعی نسل آینده را به خطر انداخته
است.
در برابر ،والدین هم با نوعی استیصال در ارتباط با کودکان و نوجوانان خود مواجه

شدهاند.تعطیلیمراکزآموزشیوخانهنشینیبچهها،بارروانی بسیاریبهخانواد ه
هاتحمیلمیکند.مشاهدهبطالتشبوروزکودکانتنهایخستهشدهازمحیط
ی ها ،والدین را مستاصل کرده است .والدین نه قادر
خانه و احتماال بهانهگیر 
و موظف هستند و نه میتوانند نقش معلم و دوست همسال را برای فرزندانشان
ایفا کنند.تداخل نقش معلمی با والدین روابط بسیاری ازوالدین با فرزندانشان را
خدشه دار کرده است .فرزندی که نمیتواند والد را در نقش و جایگاه معلم بپذیرد،
تقصیری ندارد .پدر و مادر فقط میتوانند در نقش پدر و مادر ظاهر شوند ،نه معلم
و نه دوست دائمی ،ضمن اینکه محیط خانه هم نمی تواند مدرسه با ویژگیهای
منحصربه فرد آن باشد .رشد روانی دانشآموزان این روز ها در نتیجه تعطیلی
مدارس درمعرض آسیب جدی قرار گرفته است .از رشد فردی و شخصیتی تا رشد
اجتماعیوحتیروابطخانوادگیدانشآموزان،زیرسایهسنگینتعطیلیمدارس
روزگارتاریکیراتجربهمیکنند.
بازگشایی ایمن مدارس پس از واکسیناسیون کامل کادرآموزشی ،تدبیراندیشی
نحوه برگزاری کالسها برای حفظ سالمت دانشآموزان و اجرای کامل پروتکل
های بهداشتی باید در دستور کار جدی وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش
قرار گیرد تا جامعه امروز و فردای ما بیش از این از تعطیلی آموزش حضوری
دانشآموزانآسیبنبیند.
وقتی آموزش مجازی کافی نیست
هرچندزحمتمعلمانطییکسالونیمخانهنشینیدانشآموزانکمترنشد،
ولی آموزش مجازی در ارتقای سطح تحصیلی و علمی دانشآموزان چندان کارآمد
نیافتاد .این مساله وقتی اهمیت مییابد که بدانیم نتیجه دو سنجه بینالمللی
«پرلز» و «تیمز» در سال  ۲۰۱۹نشان میدهد که عملکرد تحصیلی دانشآموزان
ایرانیپایینترازمیانگینبینالمللیآنبودهاست.اینسنجشهاسوادخواندن،
ش آموزان پایه ابتدایی بررسی میکند.
نوشتن ،ریاضیات و علوم را در دان 
فراهم نبودن بسترها و زیرساختهای آموزش مجازی یکی از عوامل کاهش
کیفیت آموزش برخط است؛ مسائلی چون سنگینی هزینه اینترنت برای
خانوادهها ،ناتوانی از تهیه گوشی هوشمند برای اقشار ضعیف ،سرعت کم و
انقطاع پیاپی اینترنت ،پهنای ضعیف باند معطوف به اپلیکیشن شاد ،ضعف
ن رسمی آموزشی و ...در کنار مسائلی چون تعداد
بسترهای تعامل در اپلیکیش 
باالی دانشآموزان درکالسهای مدارس دولتی که باید تحت نظارت معلم
میآموختند ،نبود ارتباط چهره به چهره ،عدم ارائه آموزشهای الزم به معلمان
در خصوص استفاده از برنامههای آموزشی برخط و  ...آموزش را با کاستیهایی
مواجه کرد .در این میان ،بیتجربگی جامعه هدف آموزشهای آنالین یعنی
دانشآموزان و والدین دانشآموزان ابتدایی ،کار را سختتر کرد .والدینی که
در مقایسه با معلم دانشآموخته و خاککالس خورده ،اغلب هیچ تجربهای در
درسآموزی نداشتند و یک شبه والد_معلم شدند .این بیتجربگی در کنار پدیده
تلفیق نقش والد و معلم برای دانشآمور بر پیچیدگیهای مساله آموزش افزود.
ناکارکردی سیستم آنالین در حوزه سنجش دانشآموزان ولی محسوستر از دیگر
حوزههای آموزشی بود .از نگاه برخی کارشناسان ،اگرچه میانگین نمرات برخی
دانشآموزان در سال تحصیلی گذشته افزایش یافته ،ولی این به معنی رشد سطح
تحصیلی دانشآموزان نیست .سیستم سنجش و نمرهدهی در آموزش مجازی
واقعی نیست .نبود امکان برگزاری آزمون با حضور فیزیکی دانشآموزان در شرایط
واقعیوعینی امتحانات،عالوهبر آسیبهایی مثل گسترش تقلبونهادینهشدن
این آسیب در سنین پایین ،انگیزه رقابت را از میان برد چون در عمل محکی برای
تمایز دانشآموز کوشا از دیگران وجود نداشت .با وجود تمام تالشهای صورت
گرفته برای توسعه آموزش مجازی ،معلمان میگویند انگیزههای الزم برای رقابت
میان دانشآموزان تا حد زیادی از بین رفته است.
لزوم بازگشت به مدرسه
نظام آموزش و پرورش چنانکه از نامش برمیآید ،نقش بسیار مهمی در انتقال
دانش ،هنجارهای سیاسی و اجتماعی و به طورکلی توسعه پایدار اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و حتی اقتصادی دارد؛ بخش مهمی از این کارویژهها با حضور
فیزیکی دانشآموزان در مدرسه محقق میشود .هرگونه خدشه بر نهاد مدرسه و
تعطیلی حضور فیزیکی دانشآموزان در این نهاد ،روند رشد و توسعه در ابعاد
مختلف را دچار وقفه میکند .این مهم موجب شده از میان  ۲۰۷کشور جهان،
 ۱۰۷کشور آموزش حضوری و  ۷۰کشور ترکیبی از آموزش حضوری و آنالین را
اعمال کنند .در این میان تنها  ۳۰کشور که ایران هم در این دسته قرار میگیرد،
تعطیلی مدارس و صرفا آموزش مجازی را پیش بردهاند .امروز که بیش از۹۲درصد
معلمان واکسینه شد ه (تا پایان شهریور ۱۰۰درصد) و روند واکسیناسیون در کشور
شتاب بیشتری گرفته تا جایی که بحثهایی در مورد واکسینه کردن والدین هم
مطرح میشود ،وقت آن است که در برابر بازگشایی محتاطانه و فکرشده مدارس و
تغییر سیستم تعطیلی به ترکیبی یعنی ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی پذیرا
باشیم؛بازگشاییکهبهخاطرمالحظاتدرحوزهسالمتدانشآموزان،خانوادهها
و معلمان ،ناگزیر به آبان یا آذرماه خواهد کشید.
اتخاذ تدابیر مشخص برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،کاهش تراکم دانش
آموزان در کالس ،تحدید مدت زمان کالسها و دفعات حضور در مدرسه و  ...در
کنار الزامات جدی برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی ،بازگشایی مدارس را
به کنشی امن در راستای احیای کارویژههای نظام آموزش و پرورش تبدیل خواهد
کرد.

یک روانشناس کودک و نوجوان تشریح کرد:

ب های مخرب کودک همسری چیست؟
پیامدها و آسی 

«نازنین گمار» ،روانشناس کودک و نوجوان گفت:
از دواج کودکان عالوه بر تبعات جسمانی ،منجر به
پیامدهای روانشناختی از قبیل اختالالت خلقی،
افسردگی ،اضطراب ،وسواس و اختالالت پانیک
میشود.
کودک همسری به ازدواج زود هنگام و حتی قبل از
سنقانونیدخترانوپسرانگفتهمیشودکهدربسیاری
از جوامع از جمله جامعه ما دیده میشود و مهمترین
علل این مساله ،فقر اقتصادی و فرهنگی است .در
همین حال آمار ها حاکی از ازدیاد کودک همسری در
جوامع در حال توسعه و کم درآمد هستند .طبق گزارش
وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشورمان که توسط مرکز
آمار ایران ،در بهار سال  ۱۳۹۹منتشر شد ۷۰۰۰ ،ازدواج
دختر بچه  ۱۰تا  ۱۴ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر
از  ۱۰سال به ثبت رسیده است ،این در حالی است که
به نظر میرسد با شیوع ویروس کرونا و پیامد های ناشی
ی های اجباری ،بیکاری
از آن از قبیل قرنطینه و تعطیل 
و فشار اقتصادی؛ آمار کودک همسری هم رو به افزایش
باشد و افزایش کودک همسری به معنای ازدیاد تبعات
جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی ناشی از آن است.
نظر به اهمیت این موضوع ،پژوهشگر ایرنا با "نازنین
گمار" ،روانشناس کودک و نوجوان به گفت و گو نشست.
مشروح این گفت و گو را در ذیل میخوانید:
کودک همسری نوعی کودک آزاری
نازنین گمار در خصوص کودک همسری و پیامدهای
روانشناختی آن بیان کرد :طبق تعریف صندوق کودکان
سازمان ملل متحد ( ،)UNICEFکودک همسری نوعی
ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از
رسیدن به  ۱۸سالگی وارد پیمان زناشویی می شود .این
ج ها که امروزه هم به یک مساله جهانی تبدیل
نوع ازدوا 
شده ،در بیشتر کشور های کم درآمد رخ میدهد و
منحصر به یک مذهب و یا فرهنگ خاص نیست.
وی گفت :معموال در کنار نظام پدرساالری که از

عوامل موثر بر ازدواج کودکان است ،می توان به آسیب
های اجتماعی خانواده از جمله فقر ،جلوگیری از
فساد اخالقی ،جلوگیری از ازدواج دیرهنگام جوانان،
مهاجرت ،محرومیت از تحصیل ،اعتیاد و کاستن از بار
اقتصادی خانواده اشاره کرد که باز در میان مجموع
عوامل ذکر شده ،عامل فقر اهمیت بسیار زیادی دارد.
این روانشناس کودک در ادامه اظهار داشت :بر اساس
نظر روانشناسان ،کودک همسری نوعی کودک آزاری
است .چون عوارضی که به خاطر ازدواج زود هنگام
و بارداری ،برکودک وارد میشود جبران ناپذیر است.
کودکانی که باید خاطرات خوش دوران طفولیت خود
را با همساالن و دوستان سپری کنند ناگهان به مرحله
خانه داری و مادر شدن گام میگذارند .گویا یک شبه
ی برد .این
رویاهای شیرین آنان را برای همیشه به باد م 
تصمیم نامبارک والدین برای فرزندانشان ،لباسی گشاد
بر تن فرشتگان کوچک است .کودکی که تمام دنیای آن
عروسک بازی و خواباندن عروسکهایش در کنار خود
است ،شاید بتواند فرزندی متولد و آن را با هر شرایطی
شده بزرگ کند ،اما آیا میتوان از او انتظار داشت که نقش
مادری را ایفا کند که برای فرزندانش الگو است ،چراکه او
هنوز سن کمی دارد و برای رفع نیازهایش به مادر خود
وابستهاست.
تبعات جسمانی و روانی ناشی از کودک همسری
گمار پیرامون تبعات جسمانی و روانی ناشی از کودک
همسری گفت :ازدواج در سنین کمتر از  ۱۸سالگی
و زمانی که حتی کودکان به بلوغ فیزیکی نرسیده اند،
باعث افزایش سقط ،زایمان زودرس ،افزایش تولد
نوزادان کم وزن ،فشار زیاد برای بارداری ،بلوغ زودرس،
سوء تغذیه ،شاخص و توده بدنی پایین ،قد کوتاه ،لگن
باریک ،زایمان طوالنی ،خونریزی شدید ،عدم آگاهی از
بهداشت باروری و تنظیم خانواده و ...میشود.
وی افزود :از نظر روانشناختی ،نداشتن آمادگی
روحی باعث شیوع اختالالت خلقی از جمله افسردگی،

اختالالت اضطرابی ،وسواس و اختالالت پانیک ،فقدان
رسیدن به استقالل شخصی و بلوغ فکری ،جدایی از
خانواده و دوستان و از دست دادن حمایت آنها ،می
شود .همچنین از دست دادن آزادی تعامل با همساالن و
مشارکتدرفعالیتهایاجتماعی،تضعیففرصتهای
رشد و توسعه از دیگر پیامدهای روانی ازدواج کودکان
است.
کرونا و شیوع کودک همسری
این روانشناس درباره تاثیر کرونا بر افزایش کودک
همسری گفت :ازدواج کودکان در اثر کرونا و تبعات و
پیامد های ناشی از آن برای خانواد ه ها ،افزایش یافته
است .زیرا کرونا زمینه های بیکاری و فقر گسترده برای
برخی خانواد ه ها را فراهم و برای برخی دیگر را تشدید
کرده است .همین امر عاملی بر افزایش میزان ازدواج
کودکان زیر  ۱۵سال خصوصا دختران شده است .به
طوریکه حتی طبق گزارش های یونیسف ،تاثیر حایز
اهمیت بیماری کووید۱۹-بر زندگی زنان و دختران در
برخی کشورها می تواند منجر به ۱۰میلیون مورد کودک
همسری دیگر در این دهه شود .عواملی مثل تعطیلی
مدارس ،فشار اقتصادی ،اختالل در ارائه خدمات و مرگ
والدین به دلیل همه گیری بیماری ،آسیب پذیرترین
دختران را در معرض افزایش خطر کودک همسری قرار
می دهد.
راهکارچیست؟
گمار در پایان با اشاره به راهکارهایی برای جلوگیری
از کودک همسری؛ بیان داشت :تامین منابع ،پرورش
ش های اخالقی
و حمایت از اعضای خانواده ،پرورش ارز 
که در جهان مدرن امروز به شدت مورد توجه قرارگرفته،
توسعه مهارتهای زندگی ،نگهداری و مدیریت سیستم
خانواده ،راهنمایی و هدایت ،فرهنگ سازی و نظارت بر
قوانین تصویب جرایم سنگین برای افرادی که در پدیده
کودک همسری دخیل هستند ،میتواند راهکارهای
مناسبی برای جلوگیری از بروز آن باشد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم تشریح کرد:

اهداف راه اندازی مرکز پژوهش های
شورای شهر قم

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر مقدس قم ،راه اندازی
مرکز پژوهش های این شورا را در راستای دخیل کردن نظر افراد و دستگاه های
مختلفدرروندتصمیمگیریهاوهمچنینترسیمافقهایبلندمدتوتعیینمسیر
حرکت شهر ،مهم ارزیابی کرد.
سیدمحمدحسین دهناد با اشاره به پیشنهاد ارائه شده در دوره ششم شورای
اسالمی شهر مقدس قم برای تشکیل مرکز پژوهش های این شورا بیان کرد :این
اقدام با هدف افزایش پشتوانه علمی تصمیم گیری های شورا و استفاده بهینه از
زمان برای بررسی مسائل صورت گرفته است.
وی افزود :قطعا دخیل کردن نظر افراد و دستگاه های مختلف در روند تصمیم
گیری ها و در قالب فعالیت های این مرکز می تواند افق های بلندمدت و جدیدی در
مسیرحرکتمطلوبمدیریتشهریترسیمکند.
عضو جدید شورای اسالمی شهر قم در عین حال به برخی مأموریت های این
مرکز توجه داد و خاطرنشان کرد :بررسی و ارزیابی گزارش های عملکرد شهرداری،
بررسیکلیاتوجزئیاتلوایح،امکانسنجیپیشنهادهایارائهشدهبهشورا،تعیین
راه های کلی پیاده سازی یک رویکرد ،بررسی تجربیات دیگر شهرها در موضوعات
مختلف مدیریت شهری ،ترسیم افق های بلندمدت و پیشنهاد سیاست های کالن
و همچنین انجام پژوهش های پایه از جمله این مأموریت هاست که در دستور کار
قرار می گیرد.
دهناد در ادامه تصریح کرد :تعریف همه این اهداف و مأموریت ها برای آن است که
بهترین تصمیم ها در مدیریت شهری و از بین گزینه های مختلف موجود درباره یک
موضوع اتخاذ و به کار گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر در عین حال درباره
ساختار این مرکز اظهار کرد :رئیس این مرکز تحت نظارت هیئت رئیسه شورای
اسالمیشهروبازیرمجموهایهاییمانندشورایپژوهشیمرکزدرکنارایدهپردازی
کارگروههایتخصصیوکارشناسانبهفعالیتمشغولخواهندشد.
وی اضافه کرد :تالش مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر بر استفاده از
نیروهای علمی و دانشگاهی ،انعطاف در تعریف نوع پروژه و تعیین نوع قرارداد و
همچنین سرعت در واگذاری پروژه ها و عدم انجام بوروکراسی های معمول در کنار
هماهنگیساختاریباکمیسیونهایشوراخواهدبود.
دهناد درباره روند پیشنهادی انجام پژوهش ها در این مرکز نیز اذعان کرد :در
مرحله اول ،نیازهای پژوهشی مانند لوایح و گزارش های شهرداری ،طرح های
مرکز ،پیشنهادهای ارائه شده به شورا ،مشکالت سطح شهر و دیگر نیازهای شورای
اسالمی شهر به این مرکز ارجاع خواهد شد تا کلیات آن ها در شورای پژوهشی مرکز
با هدف تأیید یا عدم تأیید موارد و تعیین اولویت بندی پروژه ها بحث و بررسی شود.
وی ادامه داد :در ادامه نیز بررسی جزئیات پژوهش ها در کارگروه های تخصصی
شامل تعریف دقیق مسئله ،تعیین شرح خدمات و اشاره به مالحظات خاص و
همچنین انتخاب مشاور دارای صالحیت از مسیر فراخوان به مراکز علمی و شرکت
های دانش بنیان و واگذاری به متخصصان مجرب و مورد اعتماد در دستور کار قرار
خواهدگرفت.
عضو جدید شورای اسالمی شهر در عین حال ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این
مرکز ،نظارت بر تطابق پژوهش ها با شرح خدمات و همچنین نظارت بر جدول زمان
بندی انجام پروژه ها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود و رضایتمندی مردم را به
دنبالداشتهباشد.
مدیرمنطقههفتشهرداریقمخبرداد:

اجرای ۲۶هزار مترمربع پیادهروسازی

مدیر منطقه هفت شهرداری قم پیادهروسازیها در منطقه را موردتوجه قرار داد
و گفت :در حوزه پیادهروسازی در برخی معابر ازجمله  19دی ،خیابان منتهی
به تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امیرکبیر و ...این کار انجامشده که
درمجموع 26هزار و 300مترمربع پیادهروسازی داشتهایم.
مجید متینفر با اشاره به قرارگیری منطقه هفت شهری قم در هسته مرکزی و
محالتپیرامونحرممطهرولزومآرامسازیمرکزشهراظهارداشت:یکیازاقداماتی
که در بافت فرسوده کمک به بهسازی محالت کرده؛ بهسازی کوچه آقا سیدحسن،
گذرخان ،باغپنبه ،کوچه ارگ ،کوچه سلماسی و… بوده است.
مدیر منطقه هفت شهرداری قم ابراز کرد :چون تراکم بافت در منطقه باال است،
به همین خاطر رویکرد بهینهسازی فضای موجود در دستور کار قرارگرفته تا آرامش
محالت بیشتر شده و فضای قدسی اطراف حرم مطهر بیشازپیش باشد.
وی یکی از مشکالت هسته مرکزی شهر را شلوغی و تداخلهای ترافیکی و آلودگی
صوتی محدوده حرم مطهر دانست و افزود :در زمینه رفع این مشکل و پیاد هراهسازی
در محدوده حرم مطهر ،اقداماتی ازجمله پیاد هراهسازی در راستای آرامسازی
محدودهحرممطهروتقویتفضایمعنویاینمحدوده،درسالهایاخیردردستور
کار مدیریت شهری بوده است.
متینفربابیاناینکهدرسال ۱۳۹۶باوجودهمهانتقادات،پیاد هراهخیابانآیتالله
مرعشی نجفی اجرا شد تصریح کرد :پساز اجرای موفق این پروژه و رضایتمندی
بسیار خوبی که از سوی کسبه شاهد بودیم ،احداث پروژه پیاد هراه انقالب در دستور
کار قرار گرفت و هماکنون نیز پیاد هراهسازی ادامه خیابان آیتالله مرعشی نجفی
آغازشدهاست.
وی با تأکید بر اینکه درگذشته این معابر محل شلوغی برای تردد خودروها و پر از
نازیبایی و آشفتگی بود خاطرنشان کرد :با اجرای این طرحها در کنار آرامسازی
اطراف حرم مطهر امروز شاهد ایجاد محوری شاخص و زیبا در شهر هستیم.
مدیر منطقه هفت شهرداری قم پیادهروسازیها در منطقه را موردتوجه قرار داد و
یادآور شد :در حوزه پیادهروسازی در برخی معابر ازجمله  ۱۹دی ،خیابان منتهی
به تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امیرکبیر و… این کار انجامشده و در
ادامه باقی معابر را هم در دستور کار داریم که درمجموع  ۲۶هزار و  ۳۰۰مترمربع
پیادهروسازیداشتهایم.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم خبرداد:

توزیع بیش از ۸۲۰۰۰تن آسفالت در شهر قم

مدیرعاملسازمانتوسعهوعمرانشهرداریقمحجمآسفالتتوزیعشدهازابتدای
سال جاری برای تعویض و بهسازی روکش خیابانها و معابر شهری را موردتوجه قرار
داد و گفت :از ابتدای سال تاکنون بیش از  82هزار تن آسفالت توزیعشده است.
ابوالفضل میریک امامی با اشاره به میزان تولید و توزیع آسفالت در شهر قم اظهار
داشت :برای سال جاری پیشبینی تولید و توزیع  ۱۶۵هزار تن آسفالت در سطح
معابر شهری قم انجامشده که از ابتدای سال تاکنون بیش از  ۸۲هزار تن آسفالت
توزیعشدهاست.
وی با بیان اینکه در این مدت ۱۵هزار و ۵۰۰تن آسفالت جهت روکش معابر شهری
قم در منطقه  ۴توزیعشده است ،ابراز کرد :در راستای بهبود وضعیت حملونقل و
افزایش ایمنی خیابانهای شهر قم بیش از  ۲۰هزار تن آسفالت نیز در منطقه
یک شهرداری قم توزیع و استفادهشده است .مدیرعامل سازمان توسعه و عمران
شهرداری قم تصریح کرد :بالغبر  ۷هزار تن آسفالت نیز طی این مدت در منطقه
 ۵شهرداری قم جهت بهبود و سهولت رفتوآمد عابران پیاده و خودروهای سواری
توزیعشده است .وی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود  ۲۹۰۰تن
آسفالت در سطح منطقه  ۷شهرداری قم و  ۵هزار و ۵۰۰تن نیز در منطقه  ۸و شهرک
پردیسان استفادهشده است ،افزود ۴:هزار تن آسفالت نیز از ابتدای امسال در سطح
معابر منطقه ۲توزیع گردیده است.
میریک امامی با اشاره به توزیع بیش از  ۹هزار تن آسفالت در سطح معابر منطقه
 ۶اضافه کرد :خود سازمان توسعه و عمران و شهرداری مرکز نیز در مجموع در سال
جاری از بیش از  ۱۰تن آسفالت برای پروژهها استفاده کردهاند.
مدیرعاملسازمانتوسعهوعمرانشهرداریقمبااشارهبهافزایشقابلتوجهقیمت
قیر از طی سال جاری اظهار کرد :قیمت قیر از تنی ۶میلیون در ابتدای سال به تنی
 ۸میلیونتومانافزایشیافتهاست.
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یارانه همواره یکی چالشهای اقتصادی کشور بوده است؛

خیزش برای حذف یارانه پنهان؛ زیرساختها فراهم است؟

نمایندگان مجلس شورای اسالمی بهدنبال وضع قوانینی برای اصالح یارانههای
پنهان هستند .رفراندوم یارانه انرژی و طرح «وان» دو رویکرد مجلس نسبت به
یارانههاست.
یاران ه پنهانی که دولتها با عناوین مختلف پرداخت میکنند ،همواره یکی از
چالشهای اقتصادی کشور بوده است.
پرداخت این نوع یارانهها ،نه تنها هزینههای قابل توجهی را به دولتها تحمیل
میکند ،بلکه با دلیل تغییرات قیمتی که پس از پرداخت ایجاد میکند ،آثار جانبی
ن نگ ه داشتن
دیگری را نیز بههمراه دارد .بهعنوان مثال پرداخت یارانه انرژی ،با پایی 
قیمت برای مصرفکننده ،به مانعی برای اصالح الگوی مصرف تبدیل میشود.
از طرف دیگر اگر انرژی را بهعنوان یک نهاده تولید در نظر بگیریم ،پرداخت
یارانه انرژی که در نگاه نخست ممکن است سیاست حمایت از تولید تلقی شود،
موجب عالمتدهی نادرست به تولیدکنندگان و افزایش فعالیت در صنایع انرژیبر
میشود.
افزایش فعالیت در چنین صنایعی به معنای رشد مصرف انرژی ،کاهش بهرهوری
تولید و مخاطرات محیط زیستی است .شدت مصرف انرژی شاخصی است که
نشان میدهد به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی کشور ،چه میزان انرژی مورد
نیازاست.
رشد  ۷۵درصدی شدت مصرف انرژی
مسئوالن بخش انرژی کشور نیز بارها نسبت به شدت مصرف انرژی و رشد سریع

آن در مقایسه با سایر کشورها هشدار دادهاند.
اردشیر مذکوری معاون برنامهریزی و نظارت بر شبکه برق پیش از این با بیان اینکه
ایران رتبه ششم شدت مصرف انرژی را در سطح جهان دارد ،گفت :رشد شدت
مصرف انرژی ایران در بازه زمانی  ۱۹۹۰تا  ،۲۰۱۹معادل  ۷۵درصد بوده است.
مذکوری همچنین درباره افزایش شدت مصرف انرژی و رشد اقتصادی اظهار
داشت :رشد باالی مصرف برق در دهه اخیر با وجود رشد اقتصادی ناچیز تقریبا
یک درصد ،بیانگر آن است که رشد مصرف برق در بخشهای غیرمولد بوده است.
بنابراین میتوان گفت این یارانههای پنهان نتوانستند رشد اقتصادی را برای کشور
و رفاه را برای خانوار فراهم کنند و به سرعتگیر ارتقای بهرهوری و عاملی برای
آلودگیهایمحیطزیستیتبدیلشدهاند.
مبلغیارانهپنهانچقدراست؟
مبلغ دقیق یارانه پنهانی که به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت میشود
مشخص نیستو ارقام متفاوتی بهعنوان یارانه پنهان مطرح میشود.
براساس گزارشی که سازمان برنامهوبودجه کشور در رابطه با الیحه بودجه ۱۳۹۸
منتشر کرده ،یارانه پنهان در این سال حدود  ۶۵۰هزار میلیارد تومان بوده است.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز ارزش دالری یارانه پنهان را۶۳
میلیارد دالر اعالم کرده و گفته ،یارانه حاملهای انرژی نزدیک به یکهزار و ۷۰۰
میلیاردتوماناست.
بر همین اساس نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی بهدنبال وضع قوانینی

برای اصالح یارانههای پنهان هستند .رفراندوم یارانه انرژی و طرح «وان» دو رویکرد
مجلسنسبتبهیارانههاهستند.
رأیگیری برای یارانه
همهپرسی برای حذف یارانه موضوعی است که ابوالفضل ابوترابی نماینده
نجفآباد ،تیران و کرون در یک پست توئیتری آن را مطرح کرده است .ابوترابی
نوشت« :دهکهای اول و فقیر فقط  ۱.۲درصد از یارانه انرژی استفاده میکنند،
در حالی که این مقدار برای دهکهای دهم و مرفه  ۲۵درصد است! لذا طرحی به
مجلس ارائه کردهام برای به رفراندوم گذاشتن حذف یاران ه پنهان و آشکار و پرداخت
مستقیم آن به مردم که نیاز به امضای حداقل صد نماینده دارد».
وی پیش از این در گفتوگو با روزنامه اعتماد به ماده  ۳۶قانون همهپرسی استناد
کرده که براساس آن ،برای طرح پیشنهاد همهپرسی ابتدا باید موضوع با امضای
دستکم  ۱۰۰نفر از نمایندگان وقت مطرح شده و به صحن علنی بیاید تا پس از
تصویب با دوسوم نمایندگان مقدمات اجرای آن فراهم شود.
به گفته ابوترابی ،تقاضای رفراندوم در راستای اصل ۵۹قانون اساسی مطرح شده
که بهموجب آن ،پیشنهاد حذف یارانه آشکار و پنهان انرژی و پرداخت مستقیم آن
به مردم به رأی مردم گذاشته خواهد شد تا با برگزاری یک همهپرسی سراسری از
ت به تأمین
شهروندان در این رابطه تصمیمگیری شود که به جای آنکه دولتها نسب 
یارانه انرژی اقدام کنند و مبالغی هنگفت را به این منظور تخصیص دهند تا قیمت
سوخت برای شهروندان سرشکن شود ،این مبلغ بهطور مستقیم به شهروندان
ایرانی پرداخت شود و البته در ازای آن ،قیمتها به قیمت واقعی جهانی افزایش
یابد.
مصرف و مبادله «واحد انرژی»
برنامهدیگریکهنمایندگانمجلسدرحالپیگیریآنهستند،طرحیموسومبه
«وان» است که پیش از این نیز چند بار مطرح شده بود« .وان» از سرواژههای «واحد
انرژی»ساختهشدهاست.اینطرحبهصورتخالصهپیشنهادمیدهددولتهمه
یارانههای پنهان و غیرنقدی را حذف کند و معادل آن را در قالب «وان» یا واحد انرژی
به افراد پرداخت کند .افراد میتوانند این یارانه تجمیع شده را مصرف کنند یا در
بورس به فروش برسانند.
نزدیک به یک سال پیش و در شهریورماه پارسال طرح وان به صورت غیررسمی
در کمیسیون انرژی بررسی شد .در آن زمان عبدالعلی رحیمی عضو کمیسیون
انرژی این طرح را فاقد جامعیت و پختگی الزم دانسته بود .این طرح از طرف سعید
جلیلی نیز در رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری بهعنوان یکی از برنامههای
اقتصادی وی مطرح شده بود.
طرح وان یا هرگونه طرحی که به دنبال حذف یارانه و واقعی کردن قیمتها باشد
نیازمند این است که درباره سهم دولت از آزادسازی قیمتها به روشنی اطالعاتی
را ارائه دهد .در واقع هر چقدر سهم دولت از آزادسازی قیمتها پایینتر باشد،
احتمال توزیع یارانه پنهان جدید با مسائل و چالشهای کنونی کمتر خواهد شد.
نکتهدیگرآنکه،تازیرساختهایاساسیبرایفراهمکردنزمینهمقابلهباتورهای
ناشی از حذف یارانهها و جهشهای قیمتی در اقالم مختلف صورت نگیرد ،هر
اقدامی در این بخش با پیامدهای سنگین اقتصادی ،اجتماعی و حتی امنیتی
روبرو خواهد شد.

چرا با وجود سود هنگفت  ،تمایل برای ساختوساز در ایران باال نیست ؟

سیدعباسحسینی*

ساخت یک میلیون خانه در سال؛ رؤیا یا برنامه قابل تحقق؟

ملزومات مورد نیاز در داخل کشور برای ساخت ساالنه یک میلیون
واحد مسکونی به میزان کافی وجود دارد .تمرکز بر این نکته که با
وجود مهیا بودن مواد اولیه ،چرا عرضه مسکن همواره از تقاضا برای
آن عقبتر بوده ،محور اصلی بحث است.
همانگونه که انتظار میرفت طرح ساخت ساالنه یک میلیون
واحد مسکونی بیشتر از سایر برنامههای دولت در فضای اقتصادی
و اجتماعی کشور مورد توجه و بحث و تبادل نظر قرار گرفته است؛ اما
آنچه را که شاهدیم و در محافل و تریبونهای مختلف به آن پرداخته
میشود ،بحث توانایی یا ناوانایی اجرای این هدف مهم به جای
مطالب ه برنام ه عملی برای تحقق آن است.
به تعبیر دیگر ،به نظر میرسد به جای آنکه بحث بر سر راههای
تحقق این هدف صورت گیرد ،بر امکانپذیری یا امکانناپذیری آن
متمرکز شده و این همان نقطه خطرناک برخورد با برنامهها در ایران
است.
افزایشچشمگیرقیمتمسکن
قیمت مسکن در ایران طبق آمارهای رسمی ارائه شده از سوی
بانک مرکزی در یک دهه بیش از  ۱۷برابر شده است .آمارها نشان
میدهد متوسط قیمت مسکن در تهران در سال  ۱۳۹۰حدود یک
میلیون و ۸۰۰هزار تومان بود اما اکنون از ۳۰میلیون تومان گذر کرده
و البته این موضوع در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم میخورد.
باید بررسی کرد چرا با وجود سود عجیب و غریب و هنگفت در بازار
مسکن ،تمایل برای ساختوساز در ایران باال نیست و مسکن هنوز
وارد مرحله حرفهای ساختوساز نشده است؟
طبق اعالم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ،مدت زمان انتظار
برای خرید مسکن در ایران به ۳۱سال رسیده که بسیار طوالنی است
و با عمر مفید کاری در ایران برابری میکند .باید توجه داشت که
فاصله مالکیت مسکن با عدم مالکیت آن در اقتصاد ایران میتواند
فاصله تمکن مالی با فقر باشد .بدون تردید مهاجرت مستأجران در
موجهای تورمی به محلههای ارزانتر و واحدهای مسکونی کوچکتر
گواه این مدعاست .این چنین است که قیمت رهن و اجاره در
شهرهای جدید حومه تهران در یک سال با رشد باالی  ۱۰۰درصد
مواجه شده است.
به نظر میرسد منتقدان این برنام ه دولت ،فقط اصل این برنامه را
بدون توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و  ...کشور مبنای تحلیل
قرار میدهند .این در حالی است که اقتصاد زنجیرهای به هم پیوسته
است و اهل فن میدانند یک برنامه اقتصادی ،نمیتواند بدون توجه
به سایر حلقههای این زنجیر طراحی شود.
کمبود مواد اولیه صحت دارد؟
برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در ایران نیز منفک
از سایر حلقههای زنجیر ه اقتصاد نیست .پیشتر نیز در گزارشی
کارشناسی با اعداد و ارقام اعالم کردم که مواد اولیه مورد نیاز برای
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور مهیاست ،اما به دلیل

اظهار تردید و شبهه از سوی برخی ،دوباره به این نکته اشاره میکنم
تا روشن شود حجم تولید مواد اولیه ساختوساز مسکن همچون
سیمان ،گچ ،آهن ،کاشی و  ...مانع اجرای این طرح نخواهد بود.
طبق برآوردهای کارشناسی ،میزان سیمان مصرفی برای سازه و
فوندانسیون به ازای هر مترمربع ۲۴۰کیلوگرم و با احتساب سیمان
مورد نیاز برای نازککاری ،به ازای هر مترمربع  ۲۹۰کیلوگرم است.
بنابراین مقدار سیمان مصرفی برای ساخت یک میلیون واحد
ً
مسکونی  ۷۰متری تقریبا برابر با  ۲۰میلیون تن است .در حال
حاضر از مجموع ظرفیت حدود  ۸۸میلیون تنی تولید سالیانه
سیمان توسط ۷۶کارخانه با ۹۹کوره فعال ،با توجه به کلینکر تولید
شده در سال گذشته ،امکان تولید  ۷۵میلیون تن سیمان در کشور
وجود داشته است.
بنابراین با توجه به ظرفیت تولیدی کشور و اینکه پارسال فقط
حدود  ۶۴میلیون تن سیمان در داخل کشور مصرف شده ،میتوان
اطمینان یافت که با حمایت از این صنعت و رفع موانع تولید ،سیمان
مورد نیاز طرح مذکور تأمین خواهد شد.
از سوی دیگر ،میزان میلگرد مصرفی در سازه ،فوندانسیون و سقف
ساختمان به ازای هر مترمربع ۵۵کیلوگرم است .به این ترتیب میزان
میلگرد مصرفی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی حدود ۸.۳
میلیونتناست.
براساس آمارها ،در سال  ۱۳۹۹میزان تولید میلگرد به حدود
 ۹میلیون تن رسیده است .بنابراین تأمین میلگرد مورد نیاز طرح
یادشده با توجه ظرفیت تولید کارخانههای فوالدی کشور قابل
دسترساست.همچنینطبقبرآورد،برایساختهرمترمربعواحد
مسکونی به  ۲۰کیلوگرم گچ نیاز است .بنابراین میزان گچ مورد نیاز
برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی برابر با ۲میلیون تن است که
بر اساس آمار تولید ۱۳میلیون تنی گچ در سال ،۱۳۹۹امکان تأمین

گچ برای اجرای طرح یادشده نیز فراهم خواهد بود.
این بررسی در زمینه سایر اقالم از جمله آجر ،سرامیک و  ...نیز مؤید
این نکته است که ملزومات مورد نیاز در داخل کشور برای ساخت
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی به میزان کافی وجود دارد .تمرکز بر
این نکته که با وجود مهیا بودن مواد اولیه ،چرا عرضه مسکن همواره
از تقاضا برای آن عقبتر بوده ،محور اصلی بحث است.
سایه تورم بر سر مسکن
در ُبعد کالن میتوان گفت مشکالت اقتصادی و تورم ،دیرپایی که
سبب هدایت سرمایهها به بازارهای کوتاهمدت شده ،عامل تأثیرگذار
در عقبماندگی عرضه از تقاضاست .به این ترتیب مهار تورم برای
پیشگیری از نوسان غیرمعمول بازارهای غیرمولد ،حلقه اولیه این
زنجیره است و این مهم جز با انضباط پولی و مالی و جبران کسری
بودجه از راههای غیر تور مزا محقق نمیشود.
با این حال در سوی دیگر ،الزاماتی آشکار برای تأمین مواد اولیه
برای دستیابی به هدف ساخت یک میلیون مسکن در سال وجود
دارد که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
نخستین نکته ایجاد شرایطی برای ماندگاری و تداوم تولید در
صنایع مادر و استراتژیکی همچون سیمان ،فوالد و ...است .کمبود
برق در تابستان سال جاری و کمبود گاز در زمستان گذشته روشن
میکند جریان تولید با چه مشکالتی در این عرصه روبهروست.
در شرایط کنونی ،واحدهای تولیدی سیمان فقط اجازه دارند برای
 ۱۵روز ذخایر مازوت در اختیار داشته باشند .به نظر میرسد گام اول
برای تحقق این هدف یعنی تولید مواد اولیه مورد نیاز برای اجرایی
شدن این طرح ،افزایش این مدت به یک ماه برای زمستان ۱۴۰۰
باشد.
برای واحدهایی که بهدلیل نزدیکی به تهران ،امکان استفاده از
مازوت را ندارند باید تدبیری اندیشیده شود .بهطور نمونه ،برای

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
به موجب اجرائیه شماره 9910422540300033مورخ 1399/07/01صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش خلجستان مبنی بر فروش ماترک نسبت به
دو سوم امالک مرحوم محمد علی رزاق خواه فرزند(یک شعیر آب وملک بند موجان،یک قطعه باغ بند جنب رودخانه حدی به نهر آب،یک باب منزل مسکونی
واقع در روستای موجان واثاثیه منزل)و تقسیم عواید حاصل از فروش امالک فوق بین وراث مرحوم،که پس از طی تشریفات قانونی وبنا به درخواست وکیل
ُ
محکوم لهم خانم لیال یل علی بیگی پس از بازدید،کارشناس رسمی دادگستری منتخب به شرح ذیل اظهار نموده-1:یک شعیر آب وملک بند موجان که
شامل سه ساعت آب در گردش 12روز ازقنات روستای موجان وزمین های دایر و بایر(به طور پراکنده)وبه شرح ذیل می باشد-1-1:ملک موسوم به باغ بند
موجان با حدود اربعه از طرف شمال به رودخانه،از طرف جنوب به ملک علی اکبر ساده،ازطرف شرق به باغ حاج بشیر قزاقی وازطرف غرب به باغ محمد
هدیه لو به مساحت حدود  745متر مربع؛-2-1ملک موسوم به زمین زراعی جنب مرغداری آقای حسین قزاقی با حدود اربعه ازطرف شمال به نهرآب،ازطرف
جنوب به مرغداری قزاقی،ازطرف شرق به زمین زراعی محمدآسمند واز طرف غرب به زمین زراعی علی اکبرساده به مساحت حدود 730مترمربع؛-1-3ملک
موسوم به زمین باالسر ملک جنب مرغداری با حدود اربعه ازطرف شمال به نهرآب،ازطرف جنوب به زمین جنب مرغداری ورثه رزاق خواه ،ازطرف شرق به
زمین ورثه حاج فیض الله واز طرف غرب به نهر آب و زمین زراعی حسین قزاقی به مساحت حدود  1290مترمربع-1-4.ملک موسوم به زمین گردوزاری بغل
جاده باغ باال با حدود اربعه ازطرف شمال به جاده باغ باال،ازطرف جنوب به زمین ناصربابائیان،ازطرف شرق به زمین اصغر قزاقی وازطرف غرب به باغ حسین
قزاقی(فتح الله)به مساحت حدود  525مترمربع؛-1-5ملک موسوم به زمین زیرباغ سیدحسن طباطبائی باحدود اربعه ازطرف شمال به نهر اصلی،ازطرف
جنوب به زمین زراعی اصغر قزاقی،از طرف شرق به زمین حاج حسن هدیه لو واز طرف غرب به باغ سیدحسن طباطبائی به مساحت حدود 740مترمربع؛-6
-1ملک موسوم به قطعه زمین دشت چهل اختران موجان مجاور زمین زراعی آقای اصغر قزاقی وآقای شعبان شیخ باحدود اربعه حدی به زمین آقای شعبان
شیخ و حدی به زمین آقای اصغر قزاقی؛-1-7سه ساعت آب در گردش  12شبانه روز از قنات بند موجان؛که در خصوص قیمت گذاری این  7مورد از ماترک
غیرمنقول مرحوم محمد علی رزاق خواه درقالب ارزش یک شعیر آب،به همراه اراضی دایروبایر ویک قطعه باغ صدرالذکر براساس عرف محلی جمعا درحدود
 1/850/000/000ریال(یک میلیاردو هشتصدو پنجاه میلیون ریال معادل یکصدو هشتاد وپنج میلیون تومان)ارزیابی گردیده که میزان ارزش دو سوم این
ماترک1/233/333/330،ریال(یک میلیارد و دویست و سی و سه میلیون و سیصدو سی وسه هزار و سیصدو سی ریال معادل صدو بیست و سه میلیون

پیشگیریازآلودگیهوادرتهران،میتوانبهگونهایبرنامهریزیکرد
که واحدهای تولیدی در تهران و اطراف آن در فصل زمستان امکان
مصرف گاز داشته باشند و سایر واحدهایی که منعی از این بابت
ندارند و دور از محدوده شهر قرار دارند ،با ذخایر کافی مازوت ،دوره
کمبود انرژی را سپری کنند.
از سوی دیگر احتمال مواجهه با بحران کمبود برق در سال آینده نیز
دور از ذهن نیست .در این صورت مدیریت بحران برای قطع احتمالی
برق ضرورت دارد و الزم است از فضای بیبرنامهای که در نیمه نخست
امسال با آن روبهرو بودیم فاصله بگیریم تا واحدهای صنعتی امکان
فعالیت مستمر را حتی با وجود کمبود برق داشته باشند.
این دو اصل مهم میتواند جریان تولید در واحدهایی که مواد
اولیه مورد نیاز برای تحقق هدف سخت یک میلیون مسکن را
تأمین میکنند ،برقرار نگهدارد .یکی دیگر از مباحثی که در حوزه
ساختوساز مسکن اهمیت بسیار باالیی دارد ،شناسایی زمین
مناسب برای ساخت مسکن است؛ آن هم در مراکزی که امکانات
زیرساختی در آن وجود داشته باشد زیرا مؤلفه برخورداری از امکانات
زیرساختی تا حد زیادی میتواند درصد تحقق این هدف را افزایش
داده و متضمن حصول موفقیت در این حوزه باشد.
نقششهرداریهادربهبودفرآیندساختمسکن
کاهش هزینه ساختوساز مسکن در کنار ایجاد رونق برای کوتاه
شدن زمان حبس سرمایه نیز از مهمترین نکاتی است که باید در نظر
قرار گیرد .در حال حاضر فرآیند صدور مجوز ساخت در شهرداریها
طوالنی و هزینهبر است .بهطور نمونه ،عوارض ساختوسازهای سال
 ۱۴۰۰در پایتخت با تصویب مدیریت شهری از  ۳۷درصد تا بیش از
 ۲۵۰درصد  -وابسته به مناطق مختلف شهر -افزایش یافته است.
به این ترتیب حضور فعال شهرداریها در میدان و کاهش دوره
صدور مجوز و در نظر گرفتن مشوقهایی برای سازندگان در پیشبرد
این هدف اهمیت دارد.
با توجه به مباحث مطرح شده ،به نظر میرسد آنچه باید محل
پرسش و بررسی کارشناسان باشد ،برنامه کالن اقتصاد برای مهار
تورم و امکانپذیر شدن پیشبینی آینده اقتصاد کشور است .انتظار
میرود همه نخبگان با طرح موضوع ،ابعاد این مسأله را روشن ساخته
و به جای اثبات امکانناپذیری اجرای این برنامه ،راهکارهای تحقق
آن را روشن سازند.
در پایان باید اذعان کرد که بیتردید اقتصاد ایران از محل تحقق
این هدف ،چند دستاورد خواهد داشت که کمترین آن ،ساخت یک
میلیون واحد مسکونی و ایجاد میلیونها فرصت شغلی و فعال شدن
بیش از صدها رشته صنعتی است.
یکی از دستاوردهای بزرگ حاصل از اجرای این طرح،
پیشبینیپذیرشدناقتصاداستکهدراینصورتحرکتسرمایهها
به بازارهای بلندمدت و دیربازده محقق میشود .نتیجه این اتفاق،
خالصی بازارهای غیرمولد و کوتاهمدت مانند ارز و طال و سکه و ...از
نوسانهایمقطعیاست.
*نایبرئیسهیاتمدیرهانجمنصنفیکارفرمایانصنعتسیمان

معاون گمرک ایران خبر داد:

افزایش  ۶۸درصدی ارزش
کاالهایاساسیترخیصی

معاون گمرک ایران با بیان اینکه از ابتدای امسال تا اول شهریور ماه بیش از  10میلیون
تن کاالی اساسی ترخیص شده ،اظهار داشت :با دستور رییس جمهوری مقرر شده به
قید فوریت وضعیت کاالهای اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات کشور توسط وزارت جهاد
کشاورزی احصاء و بانک مرکزی ،پس از اعالم وزیر جهاد کشاورزی ،به قید فوریت نسبت به
تامین ارز ترجیحی کاالهای اساسی اقدام کند.
مهرداد ارونقی درباره میزان دپوی کاالهای اساسی اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تا
اول شهریورماه ،بیش از 10میلیون تن کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به ارزش بیش
از 5/5میلیارد دالر از گمرکات کشور ترخیص شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل،
از نظر وزن %17 ،و از نظر ارزش  %68افزایش داشته است.
وی گفت :ترخیص و خروج کاالهای اساسی از گمرکات و بنادر کشور در حال حاضر سرعت
گرفته و میزان حمل کاالهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور به  100هزار تن میرسد.
معاون فنی گمرک ایران ادامه داد :در حال حاضر حدود  4میلیون تن کاالی اساسی
مشمول ارز ترجیحی اعم از گندم ،ذرت ،جو ،کنجاله سویا ،روغن خام و دانه های روغنی در
بنادر کشور تخلیه شده و عالوه بر این میزان کاالی اساسی 16،فروند کشتی حاوی 254هزار
تن کاالی اساسی در حال تخلیه کاالهای اساسی خود در بنادر بوده و 30فروند کشتی حاوی
بیش از یک و نیم میلیون تن کاالی اساسی ،منتظر در لنگرگاه هستند تا اجازه پهلوگیری و
تخلیه کاال صادر شود.
ویافزود:براساسدستوراکیدرییس جمهورو پیگیریهایبهعملآمده توسط معاوناول
ریاست جمهوری مقرر شده بقید فوریت وضعیت کاالهای اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات
کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی احصاء و بانک مرکزی ،پس از اعالم وزیر جهاد کشاورزی،
به قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کاالهای اساسی از جمله نهادههای دامی اقدام
کند که با اجرای دستورات صادره ،ترخیص و خروج کاالهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور،
سرعتبیشتریخواهدگرفت.
ارونقی تاکید کرد :گمرکات اجرایی کشور به ویژه گمرک بندر امام خمینی (ره) که بیشترین
کاالهای اساسی در آن بندر دپو شده است آمادگی کامل خود را برای انجام تشریفات گمرکی
کاالهای اساسی به صورت حمل یکسره و شبانه روزی اعالم و در حال حاضر تشریفات
گمرکی کاالهای اساسی در حداقل زمان ممکن انجام میشود.
معاون وزیر صنعت مطرح کرد:

 ۲هزار واحد صنعتی غیرفعال احیا میشود

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در کنار آسیبشناسی و ارزیابی  ۱۳هزار واحد
غیر فعال ،احیاء  ۲هزار واحد صنعتی که از چرخه تولید خارج شدهاند نیز در دستور کار بوده
و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،این برنامه عملیاتی را راهبری خواهد
کرد.
«مهدی صادقی نیارکی» با تبیین محورهای سه گانه در خصوص رویکرد پشتیبانی و رفع
موانعتولیدبیانکرد:تسهیلفرآیندتامینمواداولیهموردنیازصنایعاعمازتجهیزات،ماشین
آالت ،اجزا و قطعات و برنامه ریزی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی
از اولویت های وزارت صمت برای صیانت از بخش مولد کشور ،توسعه اشتغال زایی و سرمایه
گذاری صنعتی است و تحقق این موضوع ،حضور فعال همه دستگاه ها ونهادهای مرتبط را
می طلبد تا با حفظ روند افزایشی تولید ،رشد صنعتی در سال جاری تداوم یابد.
وی تدوین نقشه راه برای صنایع راهبردی را از دیگر سیاست های وزارت صمت عنوان کرد
و گفت ۳۶ :پروژه تحولی در بخش صنعت ،معدن و تجارت تعریف شده است که حمایت
از صنایع راهبردی نظیر صنعت خودرو ،لوازم خانگی ،نساجی و پوشاک ،شیمیایی ،دارویی
وتجهیزات پزشکی از جمله زیر پروژه های این برنامه تحولی است.
صادقی نیارکی تدوین برنامه عملیاتی توسعه سه صنعت راهبردی را هماهنگ با پنج پروژه
تحولیفوقبرشمردوتصریحکرد:درسالگذشتهتدوینسهبرنامهعملیاتیبرایصنایعلوازم
خانگی ،غذایی وفلزات گرانبها در دستور کار قرار گرفت و امسال با حضور تشکل ها وصنایع
پیشرانبهتاییدنهاییرسید.
وی افزود :عالوه بر سه برنامه فوق ،بسته سیاستی –حمایتی برای توسعه صنعت ماشین
سازی وتجهیزات به عنوان صنایع مادر تخصصی با حضور تشکل های تخصصی نهایی شده
است که برای وزیر ارسال خواهد شد.
معاون امورصنایع وزارت صمت حفظ روند افزایشی تولید بنگاه های صنعتی و رفع
مشکالت وچالش های پیش روی صنعتگران را از دیگر محورهای راهبردی برای صیانت
از بخش تولیدی کشور برشمرد و از برنامه ریزی وزارت صمت برای احیاء واحدهای تعطیل
وغیرفعالخبرداد.
صادقی نیارکی آسیب شناسی و ارزیابی وضعیت  ۱۳هزارواحد صنعتی غیر فعال را یکی از
مهمترین برنامه های وزارت صمت برشمرد و تصریح کرد ۸۵ :هزار واحد صنعتی در سراسر
کشور استقرار دارند که حدود ۱۳هزار واحد صنعتی از چرخه تولید خارج شده اند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالمکرد:

نظارت بر بازار تامین و توزیع کاال در سایه
سامانهجامعتجارت
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد :اولین جلسه استقرار سامانه جامع تجارت
برای کاالهای پتروشیمی ،روغنموتور تصفیه اول ،لوازم خانگی ،پودر شوینده ،پوشک
خردسال و شیرخشک صنعتی در محل سازمان حمایت برگزار شد.
«عباس تابش» با بیان این مطلب ،افزود :با توجه به برنامههای ارایه شده وزیر صنعت ،معدن
و تجارت به مجلس شورای اسالمی در خصوص ساماندهی سامانههای تولید ،توزیع و عرضه
کاال و خدمات به مردم استفاده از این سامانهها به خصوص سامانه جامع تجارت و شفاف
سازی نظام تولید و توزیع کشور در برنامهها منظور شده است.
وی ادامه داد :استقرار برخی از اقالم کاالیی در سامانه بر اساس پیگیریها و اقدامات
مورد تاکید در جلساتی که با حضور وزیر صمت برگزارشد در دستور کار سازمان حمایت قرار
گرفت به طوریکه برای جلوگیری از قاچاق و عرضه غیر شفاف کاالهای مذکور ،مقررشد کلیه
فعالیتهایآنهااعمازتولید،واردات،صادراتوعرضهداخلیوچرخهاینفعالیتهاازطریق
سامانهجامعتجارتساماندهیشود.
تابش ادامه داد :همچنین مقرر شد نظام تولید ،توزیع ،ورود اطالعات کاالیی ،انبارها و
چرخشکاالهایمذکورازطریقاینسامانهپیگیریشودودرهمینراستاسازمانحمایتاز
متولیان این کاالها به خصوص انجمنهایی که نظام تولید یا توزیع این کاالها را تحت پوشش
دارند ،دعوت به عمل آورد.
وی اضافه کرد :در همین راستا اولین جلسه هماهنگی روز چهار شنبه مورخ ۱۷شهریور با
حضورنمایندگانمعاونتهایتخصصیوزارتمتبوع،ستادمرکزیمبارزهباقاچاقکاالوارز،
انجمنهای تولید ،توزیع و پخش کاالهای مذکور در محل سازمان برگزارشد.
معاون وزیر صمت در خصوص سامانه جامع تجارت افزود :سامانه یکپارچه سازی و نظارت
بر فرآیند تجارت با هدف ایجاد سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعاالن
اقتصادی در حوزه تجارت داخلی طراحی شده است و بخش خصوصی مکلف به رعایت
ضوابط تعیین شده در این سازمان می باشد.
تابشگفت:بااستفادهازاینسامانه،انجاممبادالتتجاریبهسمتمبادیقانونیهدایت
خواهد شد و پدیده قاچاق کاهش خواهد یافت همچنین با استفاده از این سامانه ضمن
کاهش زمان بررسیها و بوروکراسیها ،مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی
بهینهخواهدشد.

وسیصدوسی و سه هزار و سیصدوسی وسه تومان)برآورد میگردد؛
-2یک باب ساختمان مسکونی قدیمی به مساحت تقریبی 160مترمربع با محوطه موزائیک شده وباغچه کوچک ودواتاق باال و پایین،یکی خشتی وگلی
باسقف تیرچوبی ودیگری با سقف تیراهن،شامل انباری وحمام و سرویس بهداشتی؛دارای آب،برق،گاز و خط تلفن که ارزش آن با لحاظ کلیه عوامل موثر
در ارزش گذاری و در نظر گرفتن توسعه خیابان واقع در ضلع شمالی منزل با اجرای طرح هادی روستای موجان،درحدود مبلغ  2/450/000/000ریال
(دومیلیاردو چهارصدو پنجاه میلیون تومان)ارزیابی گردیده که میزان ارزش دوسوم این ماترک 1/633/333/330ریال(یک میلیارد و ششصد و سی و سه
میلیون و سیصدو سی وسه هزار و سیصدو سی ریال معادل صدو شصت و سه میلیون وسیصدوسی و سه هزار و سیصدوسی وسه تومان ) برآورد میگردد.که مقرر
گردید ماترک فوقالذکر درتاریخ  1400/07/08وساعت 10الی 15به آدرس قم،بخش خلجستان،دادگاه عمومی بخش خلجستان ازطریق مزایده به فروش
برسد،لذا طالبین میتوانند پنج روز مانده به روز مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده فوق الذکر بازدید و سپس در صورت تمایل میتوانند در جلسه مزایده
شرکت نمایند.قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع وبه کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند مورد مزایده واگذار میگردد.ضمنا ده درصد از مبلغ پیشنهادی
نقدا اخذ ومابقی نیز ظرف مدت یکماه دریافت میگردد.وکلیه هزینه های مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار درج میگردد (.م الف)14423
مدیراجرایاحکامدادگاهعمومیبخشخلجستان-احمدرضاتقوی
تاریخانتشار1400/06/20:
---------------------------------------------------------آگهیمفقودی
برگ کمپانی و برگ سبز پژوسواری -تیپ CNG PARS XU7 :به رنگ :سفید -روغنی  -مدل  1395به شماره موتور 124k0876927 :شاسی :
 NAAN21VE8GK310754پالک  729م  39ایران  16متعلق به سعید محمدعلی قمی نام پدر:داود ،به شماره ملی  0383946417شماره
شناسنامه 4101:مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
تاریخچاپ1400/06/20:
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اینفانتینودردیدارعزیزیخادم:

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم:

عملکردهیاتشنایقمراضیکنندهنیست

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با انتقاد از عملکرد هیات شنای استان گفت:
با وجود ظرفیت های بسیار زیاد قم در این رشته ورزشی متاسفانه این هیات ورزشی
از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نکرده است.
رسول منعم افزود :بسیاری از رشته ها با شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها تالش
کردند تا ضمن رعایت این محدودیت ها و دستورالعمل های بهداشتی ،فعالیت
هیات خود را مطابق با این شرایط تغییر دهند ولی برخی هیاتهای ورزشی این
شرایط را بهانه ای برای عدم فعالیت کرده اند.
وی ادامه داد :با وجود شیوع کرونا تا کنون مجمع ساالنه  ۲۵هیات ورزشی در
استان به صورت وبینار و با حضور رئیسان و مسئوالن فدراسیون های مرتبط برگزار
شده است.
منعم با بیان اینکه مجمع هیات های ورزشی ساالنه باید دست کم یکبار تشکیل
جلسه دهند گفت :هیات و فدراسیون شنا از جمله معدود هیات هایی است که
حتی برای برگزاری این مجمع تا کنون پیگیری و هماهنگی نکرده است.
مدیرکل ورزش و جوانان قم با بیان اینکه از عملکرد هیات شنای استان رضایت
نداریم گفت :شنا از جمله رشته های ورزشی در استان است که از ظرفیت بخش
خوب خصوصی برخورد است و باید این هیات ورزشی از این ظرفیت به خوبی
استفاده کند .وی ادامه داد :هم اکنون حدود  ۲۰استخر در استان وجود داد که
ضروری است هیات شنا برای بهره گیری از این ظرفیت برنامه ریزی جدی تری
داشته باشد .رییس هیات شنا ،شیرجه و واترپلو قم ،دی ماه ۹۸و پیش از آغاز شیوع
کرونا در کشور ،درمجمع سالیانه هیات شنای استان با انتقاد از قرار نگرفتن استخر
اختصاصی به این هیات ورزشی همان زمان اعالم کرده بود که به دلیل نداشتن
سالناختصاصیتوسطاینهیات،درعملتمامتمرینهاوبرنامههایهیاتشنای
قم در بخش بانوان و آقایان ،تعطیل شدهاست.
فرشادفالحتزاده:

بهتریننسلهایتاریخفوتبالایران
را در اختیار داریم

پیشکسوتفوتبالگفت:تیمملیمقابلعراققاطع،باصالبتومقتدربازیکرد
و توانست قدرت خود را به حریف دیکته کند ،این یکی از بهترین نمایشهای ایران
در چند سال اخیر بود.
تزاده» با اشاره به پیروزی ایران مقابل عراق در چارچوب هفته
«فرشاد فالح 
دوم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در گروه  ،Aاظهار داشت:
به طور حتم یکی از مهمترین و حساسترین بازیهای ایران مقابل این تیم بود،
عراق فوتبالی شبیه به ما دارد و رقابت با آنها هرگز آسان نبوده است .وی افزود:
ایران خیلی زود به گل رسید و این گل باعث شد تا تمرکز حریف به هم ریخته و
ملیپوشانایرانباروحیهبهتریبازیراادامهدادند.پیشکسوتفوتبالخاطرنشان
کرد :تیم ملی قاطع ،با صالبت و مقتدر بازی کرد و توانست قدرت خود را به عراق
دیکته کند ،این یکی از بهترین نمایشهای ایران در چند سال اخیر بود .تصریح
کرد:یکی از بهترین نسلهای تاریخ فوتبال ایران را در اختیار داریم و این تیم به طور
حتم به عنوان تیم اول راهی جام جهانی خواهد شد .وی تاکید کرد :خط حمله
تیم ملی عملکرد فوقالعادهای را به اجرا گذاشت و مهدی طارمی و سردار آزمون
نقش مهمی در کسب این پیروزی داشتند .خط هافبک دوندگی عالی داشت و
پ و میدان را به سود ایران تغییر داد و نفرات دفاعی نیز اجازه و فرصت گلسازی
تو 
به حریف ندادند .بازیکن اسبق تیم ملی در پایان گفت :به طور حتم همین روند در
بازیهای آینده باید ادامه داشته باشد و فکر نکنیم چیزی برایمان تمام شده است،
ما هنوز بازیهای زیادی برایمان باقی مانده است و باید همین روند را ادامه بدهیم.

سرمربیتیمملیبسکتبال
سکاندارشیمیدرقمشد
باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم هدایت تیم بانوان این باشگاه در فصل
 1400– 1401لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور را به شایسته متشرعی سپرد.
برپایه این گزارش  ،باشگاه شیمیدر که از سال  ۱۳۸۸تاسیس شده و به شکل
تخصصی در رشته بسکتبال فعالیت می کند ،در سیزدهمین سال فعالیت رسمی
خود در این رشته برای نخستینبار در فصل  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱مسابقات باشگاهی
کشور در بخش بانوان تیمداری میکند.
این موضوع تصمیم هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر بود که اوایل
شهریور ماه رسما اعالم شد و بدینترتیب عالوه بر تیم مردان شیمیدر که از سال
 ۱۳۹۴در لیگ برتر باشگاههای ایران حضور دارد ،از سال  ۱۴۰۰تیم بانوان این
باشگاه نیز در مسابقات لیگ برتر حضور خواهد یافت .با توجه به جلسه هماهنگی
برگزار شده راجع به رقابتهای لیگ برتر بسکتبال ،دوره جدید این مسابقات طبق
برنامهریزی سازمان لیگ از روز چهارشنبه  ۳۱شهریور ماه آغاز میشود و تیم زنان
شیمیدر قم نیز در جمع لیگ برتریها برای کسب بهترین جایگاه به میدان خواهد
رفت .شیمیدریها که با فاصله زمانی اندک تا شروع لیگ برتر برای تیمداری در
لیگ برتر بانوان تصمیمگیری کردهاند ،در نخستین اقدام شایسته متشرعی مربی
شناخته شده بسکتبال بانوان ایران را به عنوان سرمربی تیم بانوان این باشگاه در
فصل  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱معرفی کردند ،در حالی که متشرعی سرمربیگری تیم ملی
زنان کشورمان را عهدهدار است .سرمربی تیم بسکتبال بانوان شیمیدر قم که فصل
گذشته هدایت تیم زنان پاالیش نفت آبادان را در مسابقات لیگ برتر باشگاههای
ایران بر عهده داشت و تیم ملی بزرگساالن ایران را نیز آماده اعزام به رقابتهای کاپ
آسیا میکند ،بالفاصله تمرینات آمادهسازی شیمیدر را برای فصل جدید لیگ برتر
استارت زد.
تیم را با پنجره بسته تحویل گرفتم

گرشاسبی :پریرا جایی نمیرود

فوتبال ایران و هواداران آن را دوست دارم
رییس فدراسیون بین المللی فوتبال گفت  :فوتبال ایران و هواداران آن را دوست
دارم و همین موضوع باعث شد تا دیدار این تیم درجام جهانی  ۲۰۱۸روسیه برابر
اسپانیا را درکازان از نزدیک تماشا کنم.
«جیانی اینفانتینو» درجریان دیدار روز پنجشنبهبا «شهاب الدین عزیزی خادم»
رییس فدراسیون فوتبال کشورمان درقطر با بیان این خاطره افزود :شور و اشتیاق
بی وقفه ای که تماشا گران ایرانی نسبت به تیم ملی کشورشان دارند برایم بسیار
جالباست.
وی افزود  :در مدت کوتاهی که رییس جدید فدراسیون فوتبال ایران برسرکار
آمده ،تغییرات مثبت بسیاری را شاهد بودیم که یکی از آنها توجه به فوتبال بانوان
است.
اینفانتینو درادامه این گفت وگو به تعهدات دولت ایران در قبال اساسنامه
فدراسیون فوتبال اشاره کرد وادامه داد  :این تعهدات مناسب تر است در تاریخ مقرر
انجام شود و به تایید نهادهای ذیربط برسد.
رییس فیفا با بیان اینکه پیگیری فدراسیون فوتبال ایران در بحث میزبانی و
اصرار بر آن ستودنی است ،اضافه کرد :امیدوارم این  ۲مساله مهم  VARو حضور
بانوان در ورزشگاه ها حل شود و بازی ایران_کره به میزبانی تهران با حضور زنان در
ورزشگاه و  VARبرگزار شود.
در این دیدار عزیزی خادم از اینفانتینو دعوت کرد تا در یکی از بازی هایی که
به میزبانی ایران برگزار می شود ،در کشورمان حضور و در ورزشگاه تماشاگر ویژه
بازی تیم ملی باشد.
اینفانتینو نیز این دعوت را پذیرفت و مقرر شد تا فدراسیون ایران از فدراسیون
کشورهای همجوار و همچنین قطر هم به طور رسمی دعوت به عمل ً
آورد تا آنان نیز
در آن زمان به ایران سفر کنند.
پیشنهاد دیگر عزیزی خادم که مورد موافقت اینفانتینو قرار گرفت ،برگزاری بازی
خیریه بین  ۲تیم ستارگان ایران و ستاره های فیفا به میزبانی ایران بود که در آینده
نزدیک این دیدار نیز برگزار خواهد شد.
رییس فدراسیون فوتبال کشورمان همچنین به اینفانتینو گفت :افراد وقتی
خالصانه و با قلبشان کار می کنند نتایج بهتری می گیرند.

وی دلیل اصلی موفقیت فیفا در سال های گذشته را دوری از حاشیه ها،
شخصیتانعطافپذیررییسفیفا،رعایتاصولحرفهایودخالتندادنسیاست
در فوتبال عنوان کرد.
اینفانتینو نیز در پاسخ به این موضوع جوان بودن عزیزی خادم و توجه به
دیپلماسی در فوتبال را به عنوان  ۲عنصر مهم و زمینه ساز موفقیت ستود و گفت:

رئیس هیات کشتی استان قم :

مربیان و کشتی گیران مدالآور قم تجلیل شدند

رئیس هیات کشتی استان قم با اشاره به اهمیت تکریم پیشکسوتان ،مربیان و قهرمانان ورزشی گفت :مربیان و کشتی
گیران این استان که در رقابت های بین المللی موفق به افتخارآفرینی در سال جاری شدند ،مورد تقدیر قرار گرفتند.
هادی علیایی با اشاره به روند ارتقای شاخص های کشتی در قم افزود :کشتیگیران قم به دلیل توان فنی باال توانستهاند
جایگاه خود را درکشتی کشور ارتقا دهند به گونه ای که هیچ اردوی تیم ملی کشتی در رده های مختلف برگزار نمیشود
مگر اینکه نمایندگانی از این استان به این اردوها دعوت شود.
وی ادامه داد :با وجود محدودیت های ناشی از کرونا و شرایط سخت تمرین با حفظ تمام پروتکل های بهداشتی،
ورزشکاران این استان توانستند با از سرگیری مسابقات ملی و بین المللی در این رقابت ها عملکرد درخشانی ثبت کنند.
رئیس هیات کشتی قم تجلیل از قهرمانان  ،مربیان ،پیشکسوتان و مدال آوران را اقدامی در راستای تقدیر از تالش ها و
ترویج فرهنگ پهلوانی در ورزش دانست و اظهار داشت :با هدف ترویج روحیه جوانمردی ،احترام به پیشکسوتان ،مربیان
و مدال آوران و همچنین ایجاد انگیزه در جوانان و نوجوانان طی مراسمی از تعدادی از مربیان و کشتی گیران مدالآور
قم تجلیل شد .علیایی گفت :در این مراسم از روحالله میکائیلی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور  ،مهدی
علیزادهپورنیامربیتیمملیکشتیفرنگیجوانانکشوردرمسابقاتبینالمللیجامقهرمانانترکیه ۱۴۰۰وناصرتهرانی
مربی سابق تیم ملی نوجوانان ایران و مربی سازنده کشتی فرنگی استان قم تقدیر شد.
وی افزود :همچنین از ابوالفضل زینتی رفاه دارنده مدال نقره پیکارهای جام بینالمللی تختی  ،رضا مردی دارنده مدال
برنزپیکارهایجامبینالمللیتختیومهدیجواهریدارندهمدالبرنزپیکارهایبینالمللیجامقهرمانانترکیهتجلیل
شد .رئیس هیات کشتی قم با اشاره به عملیاتی شدن طرح تحول در این رشته ورزشی گفت :استعدادیابی  ،سرمایه
گذاری هدفمند در ردهسنی پایه ،ارتقای کمی و کیفی و همچنین طراحی و اجرای خالقانه ترین لیگ کشتی کشور ،از
جمله اقدام های این هیات در قالب طرح تحول است.
علیایی ادامه داد :عمد ه برنامههای این هیات بر اساس طرح تحول کشتی قم معطوف به استعدادیابی و سرمایهگذاری
هدفمند در ردهسنی پایه است.

استخراج برنز از قاره سبز؛

کشتیگیر قم از جام ایوانوویچ مدال گرفت

ملیپوش کشتی فرنگی استان قم در ترکیب تیم ملی بزرگساالن ایران از رقابتهای بینالمللی برگزار شده در کشور
صربستان موفق به کسب مدال برنز شد.
برپایه این گزارش  ،از بین رویدادهای بینالمللی برگزار شده بعد از پایان بازیهای المپیک  2021توکیو ،مسابقات
قهرمانی جوانان جهان و همچنین پیکارهای بینالمللی صربستان در رشته کشتی فرنگی برای ورزش قم و قمیهای
عالقمند به این عرصه مهم اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد.
ابتدا تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران به سرمربیگری روحالله میکائیلی مربی ارزنده کشتی قم و با حضور امیر
عبدی به عنوان کشتیگیر و علی عبدی به عنوان سرپرست تیم ملی در کشور روسیه به مقام نایبقهرمانی دنیا دست
یافت و سپس ملیپوش کشتی فرنگی قم از رقابتهای بینالمللی صربستان صاحب مدال شد.
از بین کشتیگیرانی که به نمایندگی از استان قم در اردوی آمادهسازی تیم اعزامی به رقابتهای قهرمانی بزرگساالن
جهان حضور دارند و در راه کسب آمادگی باری حضور موفق در این رویداد بزرگ کاندیدای اعزام به رقابتهای
بینالمللیصربستانشدند،محمدجوادرضاییموفقبهکسبمدالشد.
رقابتهای بینالمللی صربستان با عنوان جام ایوانوویچ صربستان به انجام رسید و تیم ایران با حضور کشتیگیران
اوزان  ۸۷ ،۷۷ ،۷۲ ،۶۷ ،۶۰ ،۵۵و  ۱۳۰به این رقابتها رفت ،در حالی که محمدجواد رضایی ملیپوش قم در وزن 67
کیلوگرم به مقام سوم و نشان برنز این جام معتبر دست پیدا کرد.
در وزن  67کیلوگرم محمدجواد رضایی با توجه به حاضر نشدن حریف یونانی از مرحله نخست عبور کرد و به دور دوم
راه یافت ،در همین وزن علیرضا نجاتی دیگر نماینده کشتی قم نیز حضور داشت که در دور نخست با نتیجه 3بر 3مقابل
جامبوالت لوکایف از روسیه پیروز شد.
در ادامه پیکارهای این وزن محمدجواد رضایی در دور دوم با نتیجه  9بر صفر علیرضا نجاتی را از پیشرو برداشت و به
مرحله نیمهنهایی رسید ،سپس مقابل نظیر عبدالل ه یف از روسیه با نتیجه 5بر 3نتیجه را واگذار کرد و به دیدار ردهبندی
رفت که در این مرحله مقابل اصالن ویسایتوف از روسیه با نتیجه  6بر  5به برتری رسید و مدال برنز گرفت.

نماینده مردم ورزقان خبرداد :

قطعیتانتقالمالکیتباشگاهتراکتوربهمسسونگون
نماینده مجلس شورای اسالمی از قطعیت انتقال
مالکیت باشگاه تراکتور از بخش خصوصی به مجموعه
مس طی روزهای آینده خبر داد.
دکتر الهویردی دهقانی ،نماینده مردم ورزقان در
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با ایلنا در خصوص
شرایط تراکتور و صحبتهایی که از انتقال امتیاز این
باشگاه وجود دارد اظهار داشت :با توجه به شرایطی
که در چند وقت اخیر وجود داشته باشگاه تراکتور در
وضعیتی قرار دارد که نیاز داشت ما ورود کنیم و اقدامی
برای برون رفت از این شرایط داشته باشیم .به نظر
میرسد آقای زنوزی ،مالک باشگاه دیگر نه تمایلی برای
هزینه و اداره باشگاه دارد و نه توانایی این موضوع را دارد.
باشگاه تراکتور یک سرمایه مردمی در آذربایجان است که
نگاه ملی ،اجتماعی و امنیتی به آن وجود دارد و نباید به
این شکل به حال خودش رها شود و نیاز داشت که ورود
کنیم و این کار را انجام دادیم .وی در مورد اینکه اگر زنوزی
بدهی های باشگاه را پرداخت نکند چه میشود ،توضیح

داد :به هر حال ما باید یک سری اولویت بندی انجام
دهیم .بحث اول این است که سریع ورود کنیم به مسائل
اولویت دار مثل پرونده هایی که باعث شده پنجره باشگاه
بسته شود و با طلبکاران جلسه بگذاریم و تخفیف بگیریم
تا پنجره باز شود و در قبال سایر بدهی ها هم چنین کاری
خواهیم کرد و یک بخش ماجرا را هم خود مس در اختیار
بگیرد و با این وجود بازهم باید زنوزی بخش اعظم این
بدهی را پرداخت کند و با توجه به اهرم های فشاری که
داریم ایشان مجبور است در حد توان نسبت به رفع این
بدهی ها اقدام کند.
زمان نباید برای تراکتور از دست برود
نماینده مجلس شورای اسالمی در مورد زمان انتقال
مالکیت گفت :این اتفاق بستگی به عزم مسئولین امر
دارد ولی دیر یا زود باید رخ دهد و در حال پیشروی است.
من وقتی دیدم کسی پا پیش نمیگذارد اقدام کردم تا
این مشکل برطرف شود چرا که مردم آذربایجان ناراحت
هستند و اعتراض دارند و باید به حق آنها پرداخته شود.

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان گفت  :تیم را با پنجره بسته نقل و انتقاالت
تحویلگرفتهایموباهمینداشتههاافتخارآفرینیخواهیمکرد.
«حمیدرضا گرشاسبی» با بیان اینکه هنگام آمدنش به باشگاه چهار ستاره از تیم
جدا شده بودند ،افزود  :با تالش و همکاری تمامی عزیزان در باشگاه ،اجازه ندادیم
بازیکن دیگری از تیم جدا شود .وی افزود  :هم اکنون نیز تمرینات تیم درحال پی
گیری است و در این زمینه از بسیاری از تیم های لیگ برتری پیش هستیم که با
اضافه شدن مربی جدید با قدرت به این روند ادامه خواهیم داد .مدیرعامل باشگاه
فوالد خوزستان به بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت تیم نیز اشاره کرد و ادامه داد:
با توجه به بسته بودن پنجره و این محرومیت در نظر داریم با همین داشتهها افتخار
آفرینیکنیم.اوبهتمامیشایعههادربارهجدایی«لوسیانوپریرا»خاتمهدادوعنوان
کرد :قرارداد این بازیکن امضا شده و او به زودی به تیم اضافه می شود.
گرشاسبی بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه فوالد خوزستان را به
اشتباهات و بی تدبیری های صورت گرفته درگذشته نسبت داد و افزود  :باشگاه
به لحاظ مالی ،عظمت و بزرگی چیزی کم ندارد .ما هم هیچ زمانی منتظر باز شدن
این پنجره نبودیم و نخواهیم ماند و با همین داشتهها سعی خواهیم کرد تیم را برای
فصل آینده به بهترین شکل ممکن آماده و روانه مسابقات کنیم.

ولی با توجه به شرایطی که گفتم انتقال مالکیت قطعی
است و باید هر چه سریعتر هم انجام شود چرا که نباید
دیر شود و پنجره باشگاه باید باز شود و بازیکن خوب و
با کیفیت جذب شود و تیم خوبی راهی رقابت ها شود.
دهقانی در مورد اینکه انتقال مالکیت ممکن است با
تغییر نام و رنگ پیراهن و تغییر مبدا تیم از تبریز به ورزقان

روبرو شود ،گفت :خیر این مسائل اتفاق نخواهد افتاد
و قصد نداریم کار تبلیغاتی انجام شود .به هر حال اگر
مس اسپانسر تراکتور شود این را همه میدانند و نیازی
به تغییر نام نیست .تراکتور برند و هویت مردم آذربایجان
استوباهمیننامومشخصاتبهفعالیتشادامهخواهد
داد.

المپیک توکیو پایان دوران نسل طالیی والیبال ایران بود ؛

قهرمانی آسیا آغاز دوران جدید در والیبال ایران

به مدت یک فصل ؛

منصوریانسرمربیتیمصنعتنفتآبادانشد

«علیرضامنصوریان»بهعنوانسرمربیتیمفوتبالصنعتنفتآبادانانتخابشد
تا در فصل آینده هدایت این تیم را برعهده داشته باشد .منصوریان که پیش از این
با مسئوالن باشگاه صنعت نفت آبادان به توافق اولیه رسیده بود ،به صورت رسمی
هدایت این تیم را به عهده گرفت .منصوریان پیش از این رسمی شدن حضورش
در صنعت نفت را منوط به شرایط مالی و همچنین اهداف این باشگاه اعالم کرده
بود.روز پنجشنبه باشگاه صنعت نفت آبادان به صورت رسمی اعالم کرد منصوریان
هدایت این تیم را در فصل پیشرو به عهده دارد.

امیدوارم هم به لحاظ فنی و هم دیپلماسی فعال باشید .در همین مدت نیز رویکرد
فدراسیون فوتبال ایران را در این دو حوزه متفاوت تر ازگذشته دیدم.
در این دیدار مقرر شد در سفر سال آینده میالدی به ایران ،اینفانتینو با رییس
جمهوری ایران دیدار کند .رییس فیفا نیز ابراز امیدوار کرد این دیدار برگزار و ایشان
را در جریان فوتبال و فعالیت های مربوط به آن قرار دهد.

تیم ملی والیبال ایران در هفته پیش رو باید در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان
برود؛ رقابتهایی که میتواند آغاز دورانی جدید برای والیبال کشور باشد.
والیبال ایران سال عجیبی را پشت سر میگذارد .در آغاز سال ،فدراسیون والیبال از
«آرمان بزرگ» خود خبر داد .هدف ،رسیدن به مرحله نیمهنهایی المپیک توکیو بود

و برای رسیدن به این جایگاه رویایی ،یک سرمربی نامدار هم به خدمت گرفته شد.
والدیمیر آلکنو با سابقه قهرمانی المپیک به ایران آمد تا ایران را به آن «آرمان بزرگ»
نزدیک کند .لیگ ملتها قرار بود جایی برای کسب تجربه جوانها باشد و به همین
دلیلنتایجضعیفایراننادیدهگرفتهشد.امادرالمپیک،ایراننتوانستازپسژاپن

وکانادابرآیدودرهمانمرحلهگروهیحذفشدتاآرمانبزرگبهناکامیبزرگتبدیل
شود .پس از المپیک ،سعید معروف کاپیتان باتجربه ایران از تیم ملی خداحافظی
کرد .حاال والیبال ایران باید خود را برای دورانی جدید آماده کند .سیدمحمد موسوی
هم دیگر فاصله زیادی تا خداحافظی از تیم ملی ندارد .امیر غفور هم که در سالهای
اخیربامصدومیتهایزیادیروبروبوده،دیگرمهرهاینیستکههمیشهبتوانروی
او اتکا کرد .پیشتر هم که بازیکنانی مثل مهدی مهدوی ،شهرام محمودی و عادل
غالمی از تیم ملی رفته بودند .بله ،دوران نسل طالیی والیبال ایران به سر رسیده
است .هدایت تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به بهروز عطایی سپرده
شده و او تیم را با ترکیبی جوانتر از گذشته راهی این مسابقات میکند .از میان ۱۲
بازیکنحاضردرالمپیکفقطپنجنفردرفهرستنهاییعطاییحضوردارند.میالد
عبادیپور ،میثم صالحی ،امیرحسین اسفندیار ،اسماعیل مسافر ،جواد کریمی،
علی رمضانی ،صابر کاظمی ،امین اسماعیلنژاد ،علیاصغر مجرد ،رضا عابدینی،
امیرحسین توخته ،مهدی جلوه ،محمدرضا حضرتپور و ابوالفضل قلیپور ۱۴
بازیکنیهستندکهبرایشرکتدراینمسابقاتانتخابشدهاند.اگرالمپیکتوکیو
پایان دوران نسل طالیی والیبال ایران بود ،قهرمانی آسیا در ژاپن میتواند آغازی بر
یک نسل تازه باشد .والیبال ایران این فرصت را دارد که در همان کشور دوباره خود
را آماده روزهای بهتر کند .فقط سه سال تا المپیک بعدی باقی مانده است و بیشتر
بازیکنان حاضر در این فهرست ،در زمان المپیک پاریس از نظر سنی به اوج پختگی
ورزشی خود میرسند .کسی چه میداند ،شاید ژاپن محل تولد یک نسل طالییتر
شد .تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا با پاکستان،
هنگکنگو تایلندهمگروه است .این مسابقات از ۲۱تا ۲۸شهریوربرگزار میشود.

سیاسی7
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آیت الله سید حسن خمینی مراسم در سالگرد تأسیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛

سیاستهای پوپولیستی توزیع ثروت در جامعه پدید نمیآورد

یادگار امام با برشمردن مولفه های مهم «اسالم ناب محمدی(ص)» از نگاه امام
خمینی(س) ،تأکید کرد :فریادی که امام در مقابل تحجر می زدند در مقابل کسانی
بود که نمی توانستند درک کنند دنیای جدید لوازم جدیدی دارد و دنیا فضایی در
بسته نیست و سؤاالت جدیدی دارد که جواب های جدید می طلبد.
آیت الله سید حسن خمینی عصر روز چهارشنبه در مراسم سی و سومین سالگرد
تأسیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) که در حرم مطهر امام خمینی
برگزار شد ،طی سخنانی گفت :امام مدعی و منادی اسالم ناب است و این امر را در
آخر عمر شریفشان بسیار مورد تأکید قرار می دادند و ما در مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام که مروج اندیشه امام است و امام هم بیش از هر چیزی خودشان را فدای اسالم
ناب می دانستند ،همواره باید روی این موضوع فکر کنیم که اسالم ناب چیست و
چه ویژگی هایی دارد.
یادگار امام افزود :البته ممکن است خیلی ها مدعی اسالم ناب باشند اما به آنچه
که امام آن را اسالم ناب می دانستند و باورشان این بود که با تمسک به آن می توان
بین آموزه های دین و جهان امروز رابطه برقرار کرد ،خیلی باید پرداخت و به نظرم این
بحث نیازمند برگزاری جلسات مجازی و حضوری زیادی است.
ایستادگی طالبان مقابل استکبار جهانی نباید ما را ذوق زده کند
وی با بیان اینکه شاید گمشده ی امروز ما اسالم ناب باشد ،یادآور شد :اولین مؤلفه
ای که در اسالم ناب امام مطرح است استکبارستیزی است و اساسا شروع مبارزات
ایشان با تهاجم به استکبار در افق ملی و جهانی است.

سید حسن خمینی ادامه داد :اگر مقیاس نگاه ها را عوض کنیم ،در می یابیم که
«استقالل» همان «آزادی در افق ملی» ،و «آزادی» همان «استقالل در افق فردی»
است و جامع همه این آرمان ها مبحث «استکبارستیزی» است .لذا مؤلفه بزرگی از
اسالم ناب استکبارستیزی است؛ همان مولفه ای که در بحث امر به معروف و نهی
از منکر مطرح بوده ،اما به عللی رد پای آن را کمتر در ادبیات فقهی ما می بینیم.
وی با انتقاد از اینکه بعضا به امور بسیار کوچک اهمیت می دهیم و از امور بزرگ
غفلت داریم ،ادامه داد :مثال در زمان شاه نسبت به اینکه یک جریان بهایی گری در
کشور وجود داشت خیلی ها و به ویژه انجمن حجتیه معترض بودند ،اما علت العلل
آن که اصل نظام سلطنتی بود را از نظر پنهان می داشتند؛ یا نمونه دیگر اینکه ،به
یک مشروب فروشی توجه می کنیم ولی به این اصل اساسی که نباید حقی از جامعه
ضایع شود ،توجه نداریم .معموال از گذشته ،متدینین به ظواهر -و مخصوصا گونه
خاصی از ظواهر -بیشتر توجه داشته اند و امروز هم همین طور است.
بی توجهی طالبان به «آزادی های فردی» فراموش نشود
یادگار امام تأکید کرد :اگر کسی به کشور گوشه چشمی داشته باشد ملت باید
یکپارچه باشد و به همان اندازه اگر کسی حقی از فردی ضایع می کند همه باید
یک صدا شوند .امروز در کشور همسایه ما افغانستان که یک جریان متحجر تصدی
حکومت را به دست گرفته است .نباید ایستادگی این گروه مقابل استکبار جهانی
که یک بعد اسالم ناب است نباید ما را ذوق زده کرده و باعث فراموشی بی توجهی
این گروه به «آزادی های فردی» که جزئی از اسالم ناب است ،شود .البته ایستادگی

مقابل استکبار و اینکه یک ملت تصمیم بگیرد روی پای خودش بایستد ،در جای
خود ارزشمند است ،اما وقتی امور را ارزش گذاری می کنیم نباید یک بعد را فدای
بعددیگرکنیم.
استعمارستیزییعنیشماخودتانراازهمهدنیاعقبترنبینید
وی با بیان اینکه از نظر ترتیب زمانی دومین مؤلفه اسالم ناب در حیات امام ُبعد
«استعمارستیزی» است ،گفت :استعمارستیزی به این معناست که شما خودتان را
از همه دنیا عقب تر نبینید و این جور نباشد که کسی از بیرون بیاید تا کشور شما را
عمران کند .اگر از بعد مثبت به این مولفه نگاه کنیم ،تقویت آن به خودباوری منجر
می شود .البته به این معنا نیست که هرچه دیگران دارند بد است؛ بلکه به این معنا
است که ما هستیم که باید سرنوشت خود را انتخاب کنیم؛ نه بیگانگان.
سید حسن خمینی ادامه داد :اگر این امر محقق شد ،شما دیگر شما با پدیده فرار
مغزها مواجه نمی شوید و یا اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد ،آن افراد به کشور خود بر
می گردند چون بیش از هر جا خود را وابسته به این خاک می دانند.
به گزارش جماران ،وی اظهار داشت :مؤلفه سوم اسالم ناب ،استحمارستیزی یا
«مقابله با تحجر» است؛ یعنی مبارزه با کسانی که آمده اند تا ما را را تحمیق کنند؛
کسانی که از واقعیت آگاهند اما به نفع شان است که ملت عقب افتاده بماند .نقل
استکهبرخیشاهانقاجارمیگفتندهرچهمردمنادانترباشند،برایماحکومت
کردن راحت تر است.
فریاد امام در مقابل کسانی بود که نمی توانستند
لوازم دنیای جدید را درک کنند
یادگار امام تأکید کرد :فریادی که امام در مقابل تحجر می زدند در مقابل کسانی
بود که نمی توانستند درک کنند دنیای جدید لوازم جدیدی دارد و دنیا فضایی در
بسته نیست و سؤاالت جدیدی دارد که جواب های جدید می طلبد .فریاد امام
َ
همان بحث تأکید بر عنصر زمان و مکان و اجتهاد در فقه شیعه است ،اما کسی َعلم
این جریان را در دست نگرفت و در راستای آن صرفا امام چند فتوا دادند و بحث در
همان محدوده باقی ماند .در حالی که اتفاقا جایی که امام نام اسالم ناب را در آن
آوردند ،همین حوزه بود.
وی با بیان اینکه آخرین مؤلفه اسالم ناب ،بحث «استضعاف ستیزی» است،
تصریح کرد :امام در طرح بحث «جنگ فقر و غنا» نمی خواهند جامعه دو پاره شود
و فقیر با غنی بجنگد .بلکه آن نوع نگاه متعلق به سوسیالیست ها است .بحث امام،
ستیز با فقر و دنبال کردن این آرمان است که نباید فقیر در جامعه بماند ،باید به کمک
فقرا رفت و هر قانونی که تصویب و یا هر کاری که انجام می شود در این راستا باشد.
سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه اسالم ناب باید به نفع تعادل و عدالت پیش
برود و عدالت محور باشد ،تصریح کرد :برای این کار باید از شعارزدگی خارج شد.
سیاست های پوپولیستی هیچ وقت توزیع ثروت را در جامعه پدید نمی آورد ،بلکه
توزیع فقر را به دنبال دارد .بی عدالتی به معنای این است که همه با هم فقیرتر
شویم؛ باید جامعه را عادالنه و با توجه به سیاست فقر ستیز و استضعاف ستیز به
سمت باروری بیشتر و توسعه ،رفاه و توزیع ثروت بیشتر پیش ببریم.
وی در پایان گفت :ما مؤلفه ها وشاخصه های دیگری هم در بحث اسالم ناب مثل
ّ
احکام ،اخالق و شریعت هم داریم ،اما آنها مسلمات است و کسی در آنها شبهه
ندارد.

تاجیککارشناسارشدمسائلمنطقهخاورمیانه:

توجه به بسترهای اجتماعی برای تقویت روابط با همسایگان ضروری است

کارشناس ارشد مسائل منطقه خاورمیانه با تاکید بر ضرورت توجه به بسترهای
اجتماعی برای تقویت روابط با همسایگان ،همگنی نسبی حوزههای تمدنی-
فرهنگی و مخاطراتی چون تروریسم ،مشکالت زیست محیطی و فقر را بستر خوبی
برای همکاریهای بخشهای اقتصادی ،سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه
توصیفکرد.
نصرتاللهتاجیکدرگفتوگوباایرنادربارهسیاستخارجیدولتسیزدهمبرای
تقویت روابط با همسایگان ،گفت :در اولویت قرار دادن تقویت روابط با همسایگان
به خودی خود موضوع مثبتی است اما این موضوع نیازمند یک برنامه عملیاتی
منسجم و قابل اجراست زیرا دولتهای گذشته هم این موضوع را دنبال کردند اما
در همه حوزهها موفق نبودند.
کارشناس ارشد مسائل منطقه افزود :عالوه بر برنامه ،تقویت روابط با همسایگان
به اراده سیاسی دو طرف و تالش برای فهم دغدغههای طرف مقابل و فراهم کردن
زمینههای اعتمادساز همکاریهای مشترک نیازمند است .در دورههای گذشته
همیشه این موضوع با چالشهایی مواجه بود و در مواردی ،اراده سیاسی در ما
شکل نگرفت و در موارد دیگر هم طرفهای مقابل اراده سیاسی برای بهبود روابط
رانداشتند.
ایرانهراسیمانعتقویتروابطباهمسایگاناست
تاجیک ،با اشاره به تالش دشمنان جمهوری اسالمی برای ایجاد ایرانهراسی،
گفت :برای بهبود روابط با همسایگان ،الزم است سیاستهای ایران به درستی
برای مردم و دولتهای منطقه ترجمه و تبیین شود تا به این درک برسند که در
پی همزیستی مسالمت آمیز هستیم و برای رسیدن به این هدف با استفاده از
دیپلماسیعمومیتالشواعتمادسازیکنیم.
سفیر پیشین ایران در اردن ،به مشکالت ساختاری منطقه برای بهبود روابط نیز
اشاره کرد و افزود :برخی کشورهای همسایه ایران بهویژه کشورهای حاشیه جنوبی
خلیجفارس دچار ایرانهراسی هستند و بهبود روابط جمهوری اسالمی با جهان
را به ضرر خود میدانند و رویکرد سلبی نسبت به بهبود روابط دارند .برای کاهش
ایرانهراسی و اعتمادسازی در این کشورها نیازمند ایجاد بسترهای اجتماعی،
سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و تمدنی هستیم تا بتوانیم با مردم و دولت

اینکشورهاپیوندایجادکنیم.
تاجیک ،کشورهای منطقه را به مسافران یک کشتی تشبیه کرد و افزود :نیازمند
راهحلهایهمهطرفپسندبرایحلاختالفاتوبهبودروابطهستیمبهشکلیکه
منافع همه کشورهای منطقه در آن لحاظ شده باشد و بتواند یک بازی برد -برد را
برای همه رقم بزند.
این کارشناس روابط بینالملل ،داشتن  ۱۵همسایه را برای کشور مزیت دانست
و تصریح کرد :هر کدام از همسایههای ما دارای مزیتهای سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی متفاوتی هستند و میتوانیم در همکاری با آنها از این مزیتها
بهرهمند شویم .وی ،سیستم متمرکز اداری و بخشینگری را مانع تقویت روابط
جمهوری اسالمی با دیگر کشورها به ویژه استانهای مرزی با همسایگان دانست
و گفت :اقتصاد کشورهای همسایه میتواند مکمل اقتصاد ایران باشد و دو طرف
میتوانند از ظرفیتهای همدیگر بهره ببرند اما در عین حال نباید امیدوار بود که
همسایگان بتوانند همه مشکالت ما را حل کنند زیرا آنها هم با محدودیتها و
اقتضائاتخودمواجههستند.
ضرورتاشتراکاتاجتماعیوتاریخیباهمسایگان
تاجیک،ایجادزمینههایگسترشهمکاریهایسیاسی،اقتصادی،اجتماعی
و فرهنگی با همسایگان را ضروریترین اقدام در این مسیر دانست و گفت :اگر
ما یک سیاست خارجی تاثیرگذار با تنظیمات و تعامالت خارجی مناسب نداشته
باشیم،حتیازظرفیتهمسایگانهمبهخوبینمیتوانیماستفادهکنیم.بنابراین
مجموعه این مسائل است که میتواند اقتصاد ما را به جلو ببرد .در عین حال
نباید از ظرفیتهای دیگری که در جهان وجود دارد هم غافل شویم و فقط روی
ظرفیتهایهمسایگانتمرکزوبهتوازنمنطقهایبسندهکنیم.
این کارشناس ارشد مسائل راهبردی ،عمق تاریخی ،تمدنی و فرهنگی ایران را
یادآور شد و گفت :به دلیل عمق تاریخی که داریم میتوانیم ادعا کنیم که با همه
همسایگان اشتراکات فرهنگی -اجتماعی و ظرفیتهای مختلفی برای همکاری
داریم .مهم این است که اراده جدی برای استفاده از این ظرفیتها در دستگاههای
مختلفتصمیمگیرشکلبگیرد.
وی ادامه داد :در گذشته ،به اشتراکات فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی ملتهای

منطقه کمتر توجه میشد و از این موضوعات غافل بودیم ،اما واقعیت این است
که همگنی نسبی حوزههای تمدنی و فرهنگی و همچنین مخاطرات مشترکی
چون تروریسم ،مشکالت زیست محیطی و فقر ،بستر خوبی برای همکاریهای
بخشهایاقتصادی،سیاسیوامنیتیکشورهایمنطقههستند.
نفت مانعبزرگاستفادهازظرفیتهای همسایگاناست
تاجیک ،تکمحصولی بودن و وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت را مانع بزرگ
در راه استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه دانست و گفت :ما مجبور به تعامل
با جهان برای فروش نفت هستیم .بنابراین در شرایط فعلی ،کار با همسایگان به
تنهایی کفایت نمیکند گرچه میتواند آالم و مشکالت و چالشهای ما را تخفیف
دهد اما نمیتواند رفع کند.
کارشناسارشدمسائلمنطقهادامهداد:درکنارکارباهمسایگان،بایدمشکالت
بین المللی را حل کنیم زیرا استفاده از کانالهای مالی مستقیم با همسایگان
نمیتواند به تنهایی و به طور کامل نیازهای ارزی ما را برطرف کند.
تاجیک ،خواستار اتخاذ نگاه همه جانبه در سیاست خارجی دولت سیزدهم شد
و افزود :تامین حداکثری منافع کشور در گرو برقراری ثبات و امنیت در منطقه و
کار با همه کشورهاست .در این راستا قطبی نکردن منطقه ضروری است .اما در
عین حال ،تقویت صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و پرهیز از خام فروشی
و استفاده از ظرفیت معادن ،فرآوردههای نفتی ،گردشگری و کشاورزی میتواند
وابستگیاقتصادیماراکاهشدهدواستقاللسیاسیکشوررابهترتضمینکند.
وی یادآور شد :نباید هیچ فرصتی را برای نزدیک شدن کشورها به یکدیگر از
دست بدهیم .در آن صورت شرایط را برای مداخله قدرتهای خارج از منطقه
آماده میکنیم .مهمترین اصل در این زمینه باید این باشد که مشکالت منطقه با
دوراندیشی و جامع نگری و همکاری مشترک حل شود.
سفیر پیشین ایران در اردن افزود :تداوم وضع موجود در منطقه به خروج بیشتر
سرمایههاوتبدیلآنبهتسلیحاتودرنتیجهافزایشفقرعمومیمردممنطقهمنجر
خواهد شد که این خود در کنار کمیاب شدن تدریجی منابع ،زندگی سختی را برای
همه رقم خواهد زد و بعید است بتوان شاهد رشد و توسعه منطقه در دهههای بعدی
باشیم و این موضوع فقط ناامنی و بی ثباتی منطقه ای را دامن خواهد زد.

سیدمحمودمیرلوحی:

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :آقای احمدینژاد
زمانی که به شرایطی رسید و دورهاش تمام شد ،در جهت
اصالحطلب شدن گام برداشت .ما سالهاست میگوییم که
این توزیع قدرت در کشور ،ایجاد انحصار در مناصب رسمی و
مراکز قدرت پرهزینه و برای کشور گران تمام میشود.
سید محمود میرلوحی  ،در خصوص استعفای صادق آملی
الریجانی از شورای نگهبان ،اظهار کرد :خانواده الریجانی
و آقای صادق الریجانی موقعیتهای فوقالعادهای داشتند
در واقع چنین موقعیتی از یک جهت نمیتواند نقطه مثبتی
باشد یعنی دو قوه دست دو برادر باشد .در کشوری که این
همه نیروهای متنوع و توانمند هستند ،استفاده از دو برادر
در دو قوه یک اشکالی است که از قبل وجود داشته است به
خصوص در بخش انتصابی کشور.
وی افزود :پستهای انتصابی از جمله مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،شورای نگهبان و قوه قضاییه ،سپاه و نیروهای
مسلح و صدا و سیما بسیار حالت محدودی پیدا کرده است و
به یک جمع خاصی منحصر شده است.
میرلوحی بیان کرد :آقای احمدینژاد زمانی که به شرایطی
رسید و دورهاش تمام شد ،در جهت اصالحطلب شدن گام
برداشت .ما سالهاست میگوییم که این توزیع قدرت در
کشور ،ایجاد انحصار در مناصب رسمی و مراکز قدرت پرهزینه
و برای کشور گران تمام میشود .زمانی که دولت نهم و دهم
ایجاد شد و آقای احمدینژاد روی کار آمد و قدرت در کشور
یک دست شد ،دیدیم که چه بر سر کشور آمد و مشاهده
کردیم که هر روز به یکدیگر نان قرض میدادند و از پیروزیها

ایجاد انحصار در مراکز قدرت برای کشور گران تمام میشود

و دستاوردها و سفرهای استانی خود پردهبرداری میکردند.
این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :مسکن که برگ برنده
آقای احمدینژاد بود در پایان دولت ایشان گرفتاریهای
شدید ایجاد کرد به گونهای عمل کردند که مردم احساس
کردند که باید به یک دولت متفاوت رأی دهند بر همین اساس
همه پشت سر آقای روحانی ایستادند چون کشور در دست
اندازتصمیماتغیرعقالنیافتادهبود.
خانواده الریجانی اصالح طلب نشوند ،افق
سیاسیشانمبهموبالتکلیفمیشود
وی تصریح کرد :صحبت من با آقای آملی الریجانی این
است که شما در نظارت استصوابی نقش اصلی داشتید امروز
نیز این نظارت استصوابی دامن خودتان را گرفته است فقط
اینگونه نیست که اصالحطلبان و کسانی که متفاوت با شما
فکر میکردند را گریبانگیر کند .نظارتهای انتخاباتی جلو
میرود تا جایی که حداقل امکان و فرصت برای رقابتی شدن
انتخابات را بگیرد .در این فضا قانون اساسی و همه اصول آن
عمال به تعویق افتاده است به خصوص در حوزه انتخابات و
حقوق اساسی مردم اما نکتهای را باید به جریان اصولگرا یادآور
شد که این مسیری که شما در پیش گرفتهاید ،متاسفانه انتها
و فرجام هم ندارد؛ سختگیریها را بیشتر نکنید؛ باالخره
مادامی که انتخابات در جمهوری اسالمی موضوعیت دارد
شما نمیتوانید قانون اساسی و بخش انتخابات آن را حذف
کنید در قانون اساسی بر میثاق ملی تاکید شده است که
انتخابات جزو آرای عمومی و اصولی و غیرقابل تغییر است
مانند اسالمی بودن قانون اساسی.

توگو با
این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گف 
ایلنا گفت :جریان اصولگرایی خودشان میگویند که رویش
و ریزش دارین اما متاسفانه به نظر میآید که با این رویهای
ً
که پیش گرفتند مرتبا در حال ریزش هستند و هیچ رویشی
ندارند.
وی افزود :خانواده الریجانی ریشه و سابقه و تجربه فراوانی
دارند به نظر میرسد که از دو حالت خارج نیست یا باید به
معنای کامل اصالحطلب شوند که مانند بقیه اصالحطلبان
میشوند و باید ببینیم چه اتفاقی میافتد اما اگر بخواهند
همچنان خود را به عنوان یک اصولگرا مطرح کنند ،به نظر
میرسد که آفتاب و افق سیاسیشان مبهم و بالتکلیف
میشود و به سمت مسیر کاهندگی و حذف و انزوا پیش
میروند.
فضای قم فضای استقبال از آقای آملی الریجانی
نخواهدبود
این فعال سیاسی اصالحطلب بیان کرد :آقای صادق
الریجانی در نامهای اعالم کرده که به نجف خواهد رفت اما به
نظر من اگر نجف هم بروند این نجف با نجف قبل از انقالب
تفاوت دارد .امروز آقای سیستانی در نجف دیدگاهی مبنی بر
جدایی دین از سیاست دارند بنابراین امتداد دین و حکومت
در کنار یکدیگر را نمیپذیرند بنابراین اگر به نجف هم بروند
استقبال از ایشان و دیدگاههای قبلیشان غیرممکن است
مگر اینکه ایشان به نجف بروند و دیدگاههای قبلیشان را نفی
کنند و اگر بخواهد به حوزه علمیه قم بازگردد ،فضای حوزه
ً
علمیه قم فعال برای کسی که از نگاه نقد قصد صحبت کردن

دارد ،بسیار محدود است .آقای صانعی ،مرحوم منتظری و
آقای موسوی اردبیلی اشخاصی بودند که با آنها بسیار سخت
گیری شد بنابراین فضای قم هم فضای استقبال از آقای
الریجانی نخواهد بود .در مجموع به نظر میرسد که باید
منتظر بمانیم و ببینیم که این اختالفات چه نتیجهای خواهد
داشت.

ضرورتساماندهیبهتعددطرحهایمجلس؛

تعدد طرح ها و غفلت از ابرچالش ها

تعدد طرح های ارائه شده از سوی نمایندگان ،هربار از سوی یکی از اعضای
این قوه مورد اشاره و انتقاد قرار می گیرد و ضرورت تغییر رویه و رویکرد مجلس در
این زمینه با توجه به نیاز مبرم دولت به همراهی همه جانبه و عملی مجلس بیش
از همیشه احساس می شود.
«فقط  ۶درصد طرحها و لوایح اعالم وصول شده به قانون تبدیل شده است»
این جمله «سید محمد مولوی» نماینده آبادان در مجلس بار دیگر ضرورت
بررسی پروسه تقنین را در قوه مقننه پررنگ تر کرد .این نمانیده مجلس در نطق
میان دستور خود در نشست علنی ،به آمار مهمی درباره تعداد لوایح و طرح های
تصویبی در مجلس اشاره کرد.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس از  ۵۶۰طرح والیحه اعالم وصول شده
از سوی هیات رییسه مجلس یازدهم ،تنها  ۳۴مورد منجر به تصویب و تبدیل به
قانون شده که شامل  ۶درصد طرحها و لوایح اعالم وصول شده است.
مولوی در انتقاد از این موضوع یادآور شد« :همین که عنوان میشود که چه
مقدار طرح و الیحه وصول میشود نشاندهنده این است که فعال ابرچالشها
در حاشیه قرار گرفته است .آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که کفه ترازوی
طرحها از کفه ترازوی لوایح ارسالی به مجلس سنگینتر است».
این اما نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس یازدهم از عملکرد خود در
پروسه تقنین انتقاد می کنند .پیش از این و در آذرماه سال گذشته؛ «سیدناصر
موسوی الرگانی» نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه وقت هم با انتقاد از کثرت
طرحها گفته بود« :در این مجلس فقط در چند ماه گذشته  ۳۰۰طرح اعالم
وصول شده است لذا اگر این روند تا پایان دوره ادامه پیدا کند بیش از  ۲هزار
طرح اعالم وصول خواهد شد».
با تداوم این وضعیت موسوی الرگانی بار دیگر در تیرماه سال جاری و این بار در
مقام رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید وجود  ۳۰۰طرح اعالم وصول
شده و وجود همین تعداد طرح در نوبت اعالم وصول ،به یک چالش اساسی
در ادامه کار مجلس یازدهم پرداخته وگفته بود« :اگر کل جلسات صحن علنی
مجلس را فقط به طرحهای ارائه شده نمایندگان اختصاص دهیم ،لوایح بودجه
و سایر لوایح ارائه شده از سوی دولت را کنار بگذاریم و هیچ الیحه جدید هم به
مجلس ارائه نشود ،در ۳۸۰جلسه مجلس بررسی این ۳۰۰طرح پایان نمییابد.
جلساتی را داشته ایم که از صبح تا ظهر با فعالیت مستمر نمایندگان فقط
توانستهایم یک ماده و نه یک طرح را بررسی کنیم».
در همان زمان حجت االسالم «سید رضا تقوی» نماینده مردم تهران هم در
انتقادی ضمنی از تعدد طرح های مجلس تصریح کرده بود« :اگر مجلس
بخواهد تمام این طرحها را در دستور کار قرار دهد عمر مجلس به اتمام میرسد
و باید به مجلس بعدی واگذار شود که تمام این مسائل ناشی از ضعف قانون
است».
کدام طرح اولویت بیشتری را داراست ؟
شماری از اعضای قوه مقننه با توجه به اظهارات اشاره شده؛ به درستی دریافته
اند که طرح این میزان پیشنهاد و دیدگاه نمایندگان در مجلس به عنوان طرح،
گرچه در زمره مهم ترین وظایف آن هاست اما تورم و تعدد این اقدام ،کار آن ها را
در رسیدگی به دیگر وظایف نمایندگی دشوار کرده است و فارغ از میزان عملیاتی
و منطقی بودن برخی از این اقدامات و خواستها ،آنچه مشخص است ،درگیری
برخی از نمایندگان مجلس به اموری غیرضرور برای کشور و مردم است.
موضوعی که مولوی نماینده آبادان هم در نطق روز سه شنبه خود آن را مورد
توجه قرار داده و گفته است« :مطابق قانون اساسی مجلس دو وظیفه کالن
یعنی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون و دستگاههای اجرایی را برعهده دارد.
ی آسیبها شود .تورم تقنینی و رکود نظارت
مبادا این مجلس انقالبی دچار برخ 
دو آسیب مجلس است که ما را از حل ابرچالشها دور خواهد کرد».
بیمهها و تامین اجتماعی ،اقتصاد بانکداری ،آسیبهای اجتماعی،
صندوقهای بازنشستگی و بیکاری از مهم ترین ابرچالش هایی بود که نماینده
آبادان به آن اشاره کرد و درباره عدم رسیدگی به آن ها هشدار داد.
تمام طرح ها و لوایحی که در مجلس شورای اسالمی چه در صحن جلسات
علنی و چه در کمیسیون ها مورد بررسی قرار می گیرند در شرایط کنونی کشور
بیش از هر ضروروتی باید به این پرسش اساسی پاسخ دهندکه در پی گشودن چه
گرهی از مشکالت و دشواری هایی جامعه هستند؟ میان ابرچالش های متنوع
مورد اشاره ،تورم و رکود و بیکاری ،کدام طرح اولویت اول را داراست و منافع تعداد
بیشتری از مردم ایران را تامین می کند؟ پاسخ به این پرسش ها می تواند راه
گشای نمایندگان در ارائه و بررسی طرح های مختلف باشد.
کمبود زمان نمایندگان برای رسیدگی به مشکالت حوزه های انتخابیه و نیز
فرصت نظارت بر اداره کشور از دیگر معایب تعدد و ترافیک طرح ها و بررسی
آن هاست که در فرصت چهارساله نمایندگی می تواند فرصت های رسیدگی به
مسئولیتراازنمایندگانبگیرد.
دولتنیازمندهمراهیبیشتراست
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرده که کشور با انبوه مشکالت از
پاندمی کرونا تا تحریم ها و مشکالت اقتصادی در حال مبارزه است و مهم ترین
نقطه قوت و اتکای دولت سیزدهم به گواه بسیاری از تحلیلگران همراهی قوای
دیگر در کنار نهادها و مردم به منظور پیشبرد برنامه ها است .واقعیت امروز ایران
آن است که مردم در بسیاری از حوزه ها و امور تاب و توان تحمل اختالف و نزاع
سیاسی در داخل و خارج از کشور را ندارند و بیش از هر زمان دیگری نیازمند و
چشم انتظار آرامش و همکاری میان قوا و نهادهای مختلف برای بهبود شرایط
خودهستند.
کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری به آرامش سیاسی از یک سو و اقدامات
فوری و اثرگذار در بسیاری از عرصه ها به ویژه بهداشت و اقتصاد نیاز دارد و به نظر
می رسد این نیاز هم از سوی نمایندگان مجلس با رای قاطع به کابینه درک شده
و هم از سوی دولت با تسریع در آغاز کار خود.
در مسیر این همراهی بر اساس عرف و قانون در کشور ،قوه مقننه ،اساسی
ترین نقش را ایفا می کند و دولت و مجلس دو رکن اجرایی شدن محورهای این
برنامههاهستند.باچنینتوصیفی،مسیراینهمکاریبایدهموارترازهمهدوره
های پیشین شود ،از آن رو هم دولت و هم نمایندگان باید اهتمام جدی برای
پرداختن به ابرچالش های کشور داشته باشند .به همین دلیل است که مولوی
نماینده آبادان در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده است« :ما باید در
برنامههایمانتجدیدنظرکردهونظارتهایمانراافزایشدهیم،طرحهاراکاهش
دهیم و مجلس را با هماهنگی دولت ،مجلسی الیحهمحور کنیم .این موضوع به
کیفیتکارمجلسکمکمیکند».
طی هفته ها و ماه های آینده دولت به منظور ایجاد قوانین مورد نیاز خود قطعا
لوایحیرابهمجلستقدیمخواهدکردوبهتوجهبهاهمیتزماندربهبودشرایط،
انتظار مشخص قوه مجریه از قوه مقننه اولویت دادن به این لوایح خواهد بود.
با توجه به گرایش های فکری و سیاسی اعضای دو قوه ،این همراهی دشوار
نخواهد بود اما نکته قابل تامل این است که آیا مجلس با چنین تعدد و تنوع
طرح های مطرح شده و در صف ،اساسا فرصت و زمان رسیدگی به لوایح دولت
را خواهد داشت.
برای پاسخ به این مهم ،قوه مقننه باید در رویه خود و تعداد طرح ها تجدیدنظر
کند یا دستکم طرح هایی که از نظر محتوا و شرایط اجرا نزدیک به لوایح دولت
هستند؛ کنار گذاشته و یا با آن ها ادغام شوند .قدر مسلم آن است که مردم از
انتظار برای بهبود شرایط خسته هستند و دولت و مجلس برای رفع این خستگی
و کسب و جلب اعتماد زمان کم و چالش های بسیار پیش رو دارند.
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تاثیر فضایمجازی بر روابط اعضای خانواده و فاصلهای از جنس دیوارهای بتنی!
مسئول امور سرمایهگذاری شهرداری قم مطرح کرد:

روحانی چه زمانی عضویت در مجمع را میپذیرد؟
حسین کنعانیمقدم فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که «چه عاملی را میتوان علت
عدم انتصاب روحانی به عضویت در مجمع تشخیص دانست؟» ،اظهار داشت :من بعید میدانم که
ایشان برای مجمع حضور پیدا کند ،یعنی پیش از انتصاب قطعا از خود ایشان سوال خواهند کرد و
بعید است که بپذیرند ،مگر اینکه قرار باشد رئیس مجمع شود که البته بعید هم میدانم که رئیس
مجمعشوند.ویخصوصپیشبینیازآیندهسیاسیحسنروحانیرئیسجمهورپیشین،گفت:به
عقیده من ایشان تا مدتی باید پاسخگوی رفتار خود طی ۸سال گذشته به افکار عمومی و همینطور
به نهادها و سازمانهایی که مسئولیت نظارتی دارند ،باشد و احتمال اینکه در این مساله احضار بشود
و پاسخگو باشند وجود دارد.وی ادامه داد :اما در صورتی که بتواند از این مرحله عبور کند ،به نظر
میرسد که ایشان سعی میکند با همراهی یاران خودش در نقش منتقد عملکرد آقای رئیسی در
صحنه سیاسی کشور حضور پیدا کرده و خودش را آماده کند برای مسئولیتهای بیشتر.

فرصتمناسببلوارپیامبراعظم
برایسرمایهگذاران

(ص)

مسئول امور سرمایهگذاری شهرداری قم با بیان اینکه بهترین مکان برای
مشارکت سرمایهگذاران در شهر قم بلوار معنوی پیامبر اعظم(ص) است،
گفت :طرحهای خوبی در این بلوار مهم شهری در دست اقدام بوده و
برنامهریزیهایی نیز در سال جاری برای جذب بیشتر مشارکتهای بخش
خصوصی برای این بلوار شده است .محمدرضا معرفت با اشاره به اهمیت
جذب مشارکتهای بخش خصوصی در طرحهای توسعهای شهر اظهار
داشت :شهرداری در سالهای گذشته تالشهای زیادی برای جذب
سرمایهگذاران برای مشارکت در طرحها و افزایش پروژه داشته است و کارنامه
موفقی در این زمینه برجای گذاشته است .وی با بیان اینکه بهترین مکان
برای مشارکت سرمایهگذاران در شهر قم بلوار معنوی پیامبر اعظم(ص)
است ،ابراز کرد :طرحهای خوبی در این بلوار مهم شهری در دست اقدام
بوده و برنامهریزیهایی نیز در سال جاری برای جذب بیشتر مشارکتهای
بخش خصوصی برای این بلوار شده است .مسئول امور سرمایهگذاری
شهرداری قم با اشاره به احداث چندین هتل ویژه ،مراکز خدماتی و اقامتی،
شهربازی معارفی و… در بلوار پیامبر اعظم(ص) تصریح کرد :در بحث
احداث هتلهای  ۵ستاره ،مشوقهای خوبی برای صاحبان سرمایه قرار
گرفته است و عوارض بخش اقامتی آنها صفر میشود؛ برای نمونه عوارض
ً
هتل  ۵ستاره طوبی کامال رایگان است و از مشوقهای دیگر شامل تخفیف
 ۵۰درصدی خدمات فنی مهندسی در تهیه نقشه نیز برخوردار است .وی با
بیان اینکه سرمایهگذاران در تهیه نقشه به نظاممهندسی مراجعه میکنند و
با تعامل انجامشده از  ۵۰درصد تخفیف برخوردار میشوند ،یادآور شد :در
موردتسهیالتنیزاگرسرمایهگذارانبخواهنددرخواستیازشهرداریداشته
باشند در حوزه گردشگری فرصتهای خوبی وجود دارد .معرفت با تأکید بر
اینکه در زمینه پروژههای شهری اتفاقات خوبی در حوزه سرمایهگذاری افتاده
است و احداث شهربازی در بوستان غدیر از آن جمله است ،اذعان کرد:
دومینپروژهخدماتتفریحیبهنامکهکشانغدیردرمجاورتشهربازیغدیر
در حال احداث است که امیدواریم بتوانیم در ماههای آینده از آن بهرهبرداری
کنیم.ویخاطرنشانکرد:اجرایپروژههایسرمایهگذاریچندسالبهطول
میانجامد چون تأمین منابع توسط بخش خصوصی انجام میشود و آنان با
توجه به اقتصاد کشور مشکالتی را در تأمین منابع دارند.

تکذیب واردات واکسن فایزر به کشور
دکتر محمدرضا شانهساز رئیس سازمان غذا و دارو درباره ادعای وجود واکسن کرونای فایزر در
بازار ایران ،گفت :ما به همه منابع معتبر واکسن از جمله فایزر اروپا که برای شرکت بایونتک است،
معرفینامه و مجوز برای واردات دادهایم؛ با این حال ،اینکه اعالم میکنند در بازار ناصرخسرو فایزر
ً
وجود دارد ،واقعا درست نیست .مردم مطمئن باشند اگر کسی واکسنی به عنوان فایزر به دست
مصرفکننده میدهد ،آن واکسن تقلبی است.وی افزود :حتی روابط عمومی فایزر آمریکا در
ً
اطالعیهای اعالم کرد که فایزر صرفا از سوی دولتها خرید و فروش میشود و تاکنون ما به هیچ
بخش خصوصی فایزر ندادهایم .حتی در این اطالعیه اعالم کردند آنچه در بازار ایران به عنوان فایزر
اعالم شده ،تقلبی است.
طرح:سجادجعفری

باحضور حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش و استاندار قم :

بیمارستان پیشرفته دائمی تنفسی شهدای ارتش در قم افتتاح شد

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم خبرداد:

بازگشت شفافیت به حوزه امالک
شهرداریقم

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته
تالش شده که دغدغه متولیان در حوزه امالک شهرداری افزایش یابد ،گفت:
دراینزمینهکمیتهارتقایمنابعهرهفتهتشکیلجلسهمیدهد.
سید مرتضی حسامنژاد در گفتوگو با خبرنگاران ،با اشاره به وظایف اداره
امالک در شهرداری قم اظهار داشت :لیست امالکی که شهرداری در اختیار
دارد ،اعم از قابل مصرف یا ثابت در بانک امالک نگهداری میشود.
ویبابیاناینکهگستردهترینکارادارهامالکمقولهتملکاتاست،ابرازکرد:
این اقدام موضوعی بوده که به استناد طرح تفصیلی ،آغاز و بهعنوان اولویت در
بودجههای سالیانه دیده میشود و از پیچیدهترین کارها در شهرداری است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم حوزه امالک را چالشی دانست و تصریح
ً
کرد :ذات این موضوع چالشی بوده و وقتی مسئلهای ذاتا دچار چالش است،
عملکردها در آن بسیار مهم است؛ دلیل چالشیبودن این موضوع هم آن بوده
کهقیمتگذاریدرملکاساسخاصینداردوموضوعیبسیارپیچیدهاست.
وی ادامه داد :در اصول حسابداری ،قیمت تمام شده یک کاال به مواد تشکیل
دهنده ،دستمزد و هزینههای باالسری بستگی دارد ،اما قیمتگذاری زمین،
صفر تا صد مسئله ،عرفی است ،همچنین یک بخش از پیچیدگی این موضوع
هم به خاطر مسائل حقوقی است .حسامنژاد یکی از نقاط قوت در شهر قم را
موضوع ملک و امالک برشمرد و یادآور شد :بیشترین توجه معاونت اقتصادی
شهرداری در سالهای گذشته به موضوع ملک اختصاصیافته است و در این
سالها در مقوله شفافیت قیمت ،رعایت صرفه و صالح شهرداری کار مهمی در
امالک انجامشده است .وی با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته تالش شده
که دغدغه متولیان در حوزه امالک شهرداری افزایش یابد ،گفت :در این زمینه
کمیته ارتقای منابع با حضور معاونت مالی اقتصادی ،معاونت شهرسازی،
مشاورین شهردار ،مدیران کل امالک ،درآمد ،حقوقی و … هر هفته تشکیل
جلسه میدهد .معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با اشاره به برگزاری این
جلسات اذعان کرد :در این جلسات یک منبع که شاید یک زمین باشد ،مطرح
و بررسی میشود که ممکن بوده طی چه اقداماتی بهترین بهرهوری از این منبع
اقتصادی در شهرداری اتفاق بیفتد .وی خاطرنشان کرد :این امالک باید از
ً
حالت رهاشده و کمارزش به بهترین حالت خود تبدیل شود؛ دقیقا گویا امالک
خودمان است که باید به بهترین بهرهوری اقتصادی برسد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم مطرح کرد:

بومیسازیسیستمهایپمپاژآب
فضایسبز

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم بر بومیسازی
سیستمهای پمپاژ آب فضای سبز تأکید کرد .پیام جوادیان با بیان اینکه
در گذشته اکثر الکتروپمپ های تقویت فشار مورد استفاده در فضای سبز
شهری از برندهای وارداتی بود که از کیفیت باالیی هم برخوردار بودند اظهار
کرد :با توجه به تحریمهای ظالمانه علیه کشور عالوه به افزایش سرسامآور
ً
هزینههای خرید ،قطعات یدکی مورد نیاز الکتروپمپها کمیاب و بعضا نایاب
شده و مشکالتی را برای توسعه فضای سبز شهری ایجاد کرده بود .وی
خاطرنشان کرد :ازاینرو پس از تحقیق و بازدید از نمایشگاههای صنعت آب
کشور و مذاکرات متعدد با برندهای معتبر داخلی از محصوالت آنها استفاده
میکنیم ،که عالوه بر کاهش هزینههای ساخت ،امکان استفاده از خدمات
پس از فروش شرکتها نیز وجود دارد .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای
ً
سبز شهرداری قم با تأکید بر اینکه محصوالت تولید داخل کامال قابلرقابت
با محصوالت مشابه خارجی است افزود :هماکنون در ایستگاه پمپاژ مخازن
پلدستغیب،بوستانبنیادی،بوستانغدیر،بوستاناسالمآبادوتعدادزیادی
از چاههای مورد استفاده در شهرداری از پمپهای ایرانی شرکت پمپیران و
الکتروموتورهایموتوژناستفادهشدهاست.ویتصریحکرد:سازمانپارکها
و فضای سبز شهرداری اهتمام ویژهای به استفاده از مدلهای بومی تجهیزات
و امکانات نگهداری و توسعه فضای سبز داشته و در این سالها بخش زیادی
از این تجهیزات بومیسازی شده است.
مدیر منطقه یک شهرداری قم خبرداد:

پایانعملیاتروکشآسفالتبلوارسمیه

مدیر منطقه یک شهرداری قم از پایان عملیات روکش آسفالت بلوار سمیه
حدفاصل میدان معلم تا چهارراه سجادیه با توزیع 2150تن آسفالت خبر داد.
احمدترکمنبااشارهبهاهمیتاجرایروکشآسفالتدرمعابرشهریاظهار
داشت :یکی از مطالبات عمومی از مجموعه مدیریت شهری بهبود وضعیت
آسفالت معابر است که شهرداری قم ازجمله شهرداریهای موفق در زمینه
توزیع آسفالت در کشور به شمار میرود .وی با بیان اینکه با اجرای طرح
نهضت آسفالت در سالهای گذشته شاهد تغییر چهره شهر در زمینه آسفالت
در شهر هستیم ،یادآور شد :بیش از  ۵۰درصد معابر منطقه یک در چند سال
گذشته روکش آسفالت شده است.

بیمارستان پیشرفته دائمی تنفسی شهدای ارتش جمهوری اسالمی با ۷۰تخت که
در مدت هشت روز در محوطه بیمارستان شهید بهشتی قم احداث شده است ،روز
پنجشنبهباحضورمقاماتارتشازجملهامیرسرتیپکیومرثحیدریفرماندهنیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی و بهرام سرمست استاندار قم به بهرهبرداری رسید.
فرمانده نیروی زمینی ارتش :
برای ساخت این بیمارستان ۱۵۰میلیارد ریال هزینه شده است
فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم بهره برداری از این بیمارستان تنفسی با اشاره
به اینکه این بیمارستان با  ۷۰تخت آی سی یو و در مدت یک هفته ساخته و آماده ارائه
انواع خدمات درمانی به بیماران تنفسی است گفت :این بیمارستان در کسری از زمان
به بهره برداری رسیده و به انواع تجهیزات بیمارستانی شامل :اکسیژن ساز ،مخزن
اکسیژن،دستگاهمانیتورینگ،وحتیاکسیژنسیارمجهزاست.
امیر کیومرث حیدری با اشاره به اینکه نیروی زمینی ارتش به فناوری ویژهای در
ساخت بیمارستانها دست یافته گفت :این هشتمین بیمارستان تنفسی است که
توسط نیروی زمینی ارتش برای تمام بحرانها ساخته و راه اندازی شده است و پس از
بحران کرونا نیز میتوان از آن استفاده کرد.
همچنین مدیر طرحهای محرومیت زدایی ارتش بابیان اینکه نیروی زمینی ارتش
به عنوان فرمانده میدانی مبارزه با بیماری کرونا است گفت :این بیمارستان پس از
درخواست مسئوالن استان قم در  ۸روز ساخته و آماده بهره برداری شد.
سرهنگ رحمانی با اشاره به اینکه برای ساخت این بیمارستان  ۱۵۰میلیارد ریال
هزینهشدهاستگفت:اینبیمارستاندرمقایسهباسایربیمارستانهایساختهشده
 ۲۰۰متر بیشتر وسعت دارد و عالوه بر اکسیژن پرتابل تانکر اکسیژن نیز قرار داده شده
است .وی افزود :برای ساخت این بیمارستان در مدت یک هفته ۲۰ ،هزار نفر ساعت
نیروی انسانی و ۱۰هزار نفر دستگاههای مهندسی مشغول به کار بودند.
استاندار قم:
نیروهای مسلح از ابتدای کرونا پشتیبان کادر درمان بودند
استاندار قم نیز دراین مراسم گفت :از ابتدای این بحران دست یاری به سمت
نیروهای مسلح دراز کردیم و از همت و فداکاری همه ردههای نیروهای مسلح و
پشتیبانی از کادر درمان بهره بردیم.
بهرام سرمست بابیان اینکه بیش از  ۱۸ماه است که درگیر بیماری کرونا هستیم،
افزود :ستاد کرونای استان هیچگاه احساس تنهایی نکرد و با وجود اینکه علما،
مراجع ،خیران و گروههای جهادی در کنار ما بودند ،نیروهای مسلح همواره در زمان
نیاز در کنار ملت و ستاد بحران قرار گرفتند.
وی اضافه کرد :در موج اول بهمحض درخواست استقرار بیمارستان سیار در شهرک
پردیسان ،نیروهای ارتش مستقر شدند و قوت قلبی برای همه کادر درمان بودند و
اقداماتاحتیاطیوپیشگیرانهانجامدادند.
وی بیان کرد :در پیک پنجم بیماری نیز چون احساس میکردیم به دلیل دامنه
بیماری و شدت آن ،تعداد بستریها از ظرفیت بیمارستانی فراتر رود ،از امیر سرلشکر
محمدحسین باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح درخواست مکتوب نمودم و در
کمتر از ۲۴ساعت نیروی ارتش در بیمارستان شهید بهشتی مستقر شدند.

سرمست افزود :نیروی ارتش به فاصله هشت روز توانستند بیمارستان را با اقدام
جهادی احداث نمایند و این بیمارستان در قم از نمونههای مشابه استانهای دیگر
نیز پیشرفتهتر است .وی گفت :در کنار اقدامات مقابلهای برای بیماری کرونا در سطح
استان سعی کردیم از تهدید فرصت بسازیم ،بیمارستانهای نیمهتمام و در حال
احداث در دستور کار قرار گرفت .وی اضافه کرد :در این مدت بیمارستان حضرت
امیرالمومنین(ع) با  ۲۳۱تخت و بیمارستان مادر با  ۲۱۸تخت به مرحله بهرهبرداری
برسانیم و در خدمت بیماران کرونایی استان قرار دادیم .استاندار قم با بیان اینکه
بیمارستان شهدای ارتش به ظرفیت درمانی استان اضافه شد ،ادامه داد :سعی کردیم
بهجایبیمارستانسیاریاصحرایییکبیمارستاندایمیتنفسیوپیشرفتهدراستان
مستقر کنیم و خوشحالیم این وعده تحقق پیدا کرد.
به گفته وی ،همه نیروهای مسلح و مردمی و همه دستگاههای اجرایی پشتیبان
ساخت بیمارستان شهدای ارتش بودند و اقدام جهادی به معنای واقعی کلمه به
نمایش گذاشته شد و این مجموعه در خدمت زائران و مجاوران حضرت معصومه قرار
گرفت.
مدیر طرح های محرومیت زدایی نیروی زمینی ارتش:
تجهیزبیمارستانتنفسیارتشبهپیشرفتهترینتجهیزاتپزشکی
فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز در این مراسم گفت:
بیمارستان تنفسی شهدای ارتش قم هشتمین بیمارستان تنفسی دایمی است که
توسط ارتش جمهوری اسالمی در کشور احداث شده است.
سرهنگ خلبان ولی رحمانی افزود :بیش از  ۲۰هزار ساعت نفر و  ۱۰هزار ساعت
تجهیزات مهندسی برای بهرهبرداری از این بیمارستان  ۷۰تختخوابی که قابلیت
افزایش تا  ۱۰۰تخت را دارد ،به کار گرفته شده است .وی اضافه کرد :این بیمارستان
با وسعت  ۸۰۰مترمربع ،با سازه بسیار مستحکم فلزی و با عمق پی بتنی  ۲و نیم
متر بنا شده و فندانسیون آن قابلیت احداث ساختمانی هشت طبقه را دارد .مدیر
طرحهای محرومیتزدایی نیروی زمینی ارتش ادامه داد :تختهای بیمارستانی آی
سی یو ،تانکر اکسیژن ۱۰تنی ،تجهیز تمام تختها به اکسیژن پرتابل ،مانیتورینگ و
اتاق احیا شامل تخت  cprو الکترو شوک و سامانه مستقل اکسیژن ،ساکشن و ترالی
اورژانس از جمله تجهیزات بیمارستان شهدای ارتش قم است .رحمانی بیان کرد:
سیستم اکسیژنرسانی این بیمارستان به سه صورت مرکزی(سنترال) با مخزن ۱۰
تنی ،دستگاههای اکسیژن ساز متحرک(پرتابل) و کپسولهای اکسیژن است تا در هر
حالتیبتواندبهبیماراناکسیژنرسانیکند.
به گفته وی ،تخت بیماران این بیمارستان ،برقی و مجهز به ریموت و نیز سیستم
هشدار به پرستار و متصل به سیستم مانیتورینگ کنترل مرکزی از ایستگاه پرستاری
و  ۲سیستم مانیتورینگ متحرک میباشد .وی افزود :پنلهای ضد حریق و آنتی
باکتریال و مجهز به سامانه پیشرفته سرمایش و گرمایشی و تصفیه هوا و نیز تجهیزات
بسیار پیشرفته ،این بیمارستان را برای استفاده دائمی ،حتی بعد از نابودی ویروس
کرونابااهدافمختلفبیمارستانیمناسبنمودهاست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم :
کار ارتش  ،فوق جهادی بود
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این مراسم با بیان اینکه کار ارتش  ،فوق
جهادیبود،گفت :اینبیمارستاندر مدتهشت روزبا ۴۸۰کامیون خاکبرداریشد
و فندانسیونی که برای هشت طبقه کشش دارد ،با تمام امکانات ساختاری ،سازهای و
با حدود  ۷۰تخت که ظرفیت افزایش تا  ۱۰۰تخت را دارد ،احداث شدهاست.
محمدرضا قدیر با اشاره به اینکه بیمارستان شهدای ارتش سرمایهای در تمام
بحرانها برای قم است ،افزود :ثابت شد که اقتدار ارتش فقط در بعد نظامی نیست و
نیروی ارتش جمهوری اسالمی ایران در جهان جزو ارتشهای قوی و کارآمد است که
انگیزهای دینی و اسالمی نیز این مساله را دوچندان کرده است.
در پایان این آیین ،بهرام سرمست استاندار و محمدرضا قدیر رییس دانشگاه علوم
پزشکی قم با اهدای لوح و هدایایی از خدمات امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ،امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی
زمینی ارتش ،سرهنگ خلبان ولی رحمانی فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش ،امیر
سرتیپ جاللی نسب معاون اطالعات نیروی زمینی ارتش ،حجتاالسالموالمسلمین
شعبانعلیصالحینصبرییسعقیدتیسیاسینیرویزمینیارتشتقدیرنمودند.

رفعکاملمشکالتسرمایهگذارانفرودگاهقم

حجت االسالم مظفری در خصوص چگونگی آغاز ساخت و ساز فرودگاه افزود:
مقررشددرکمیتهمشترکیباحضورمسئولیناجراییمربوطهونمایندگانمجلس
نحوه ادامه طرح بررسی و ابالغ شود.
وی یادآور شد :با نقض این حکم هر یک از دستگاهها بر اساس تفاهمنامه منعقد
شده وظیفه دارند که کار خود را دنبال و تسهیالت الزم را برای ادامه کار فراهم کنند.
یادآور میشود پرونده فرودگاه قم بر اساس شکایت منابع طبیعی مبنی بر تصرف
غیرمجاز و غصبی در دادگستری قم حکم خلع ید گرفت که با اجرای این حکم
تکمیل فرودگاه سالها راکد مانده بود.

مدیر کل بهزیستی استان قم تاکید کرد؛

خیرین و نیکوکاران یاور بهزیستی در پاسخ به نیازهای جامعه هدف

مدیر کل بهزیستی استان قم با اشاره به نیازهای
دانش آموزان در شروع سال تحصیلی گفت :همیشه
خیرین و نیکوکاران در پاسخ به این نیازها یاور
بهزیستی و همراه جامعه هدف بوده اند.
مهدی پهلوانی ستوده صبح چهارشنبه در گفتگو
با خبرنگاران با بیان اینکه در آستانه شروع سال
تحصیلیجدیدکلیهمراکزبهزیستیدرسطحاستان
آماده دریافت کمکهای مردمی هستند ،گفت:
جمعکثیریازخانوادههایمعلولین،زنانسرپرست
خانوار و مستمندان تحت پوشش بهزیستی دارای
فرزندانمحصلمیباشند.
مدیر کل بهزیستی استان قم با اشاره به اینکه

این سازمان بر اساس رسالت ذاتی خود در حد
توان و اعتبارات دولتی در خدمت جامعه هدف
میباشد ،افزود :با عنایت به گستردگی نیازمندیها
و عدم پاسخگویی اعتبارات دولتی ،همیشه خیرین
و نیکوکاران سخاوتمند استان یاور بهزیستی در این
زمینه بودهاند .وی با تاکید بر نیازهای مبرم دانش
آموزان تحت پوشش و احتمال شروع سال تحصیلی
به شیوه مجازی یا ترکیبی ،مهمترین نیاز دانش
آموزان را تبلت و گوشی برشمرد و ادامه داد :در سال
گذشتهبامساعدتخیرینحدود ۹۰دستگاهگوشی
و تبلت بین دانش آموزان تهیه و توزیع گردید.
پهلوانی با بیان اینکه امسال هم تعدادی از فرزندان

وکیل بابک زنجانی :او حتی یک روز مرخصی هم نداشته است!
وکیل مدافع بابک زنجانی مطلب منتشره در فضای مجازی در خصوص موکلش مبنی بر زندگی او در
ویالی شخصی اش درلواسان را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد .رسول کوهپایه زاده در ارتباط با مطلب
منتشر شده در فضای مجازی در خصوص بابک زنجانی مبنی بر زندگی او در ویالی شخصی اش در
لواسان مدعی شد :موکلم بابک زنجانی در طول هشت سال گذشته و از ابتدا تاکنون به صورت انفرادی
در بازداشت به سر میبرد .همچنین در طول هشت سال گذشته برخالف برخی از آقازادهها و زندانیان،
موکل حتی یک روز هم به مرخصی نیامده و با درخواست اعطای مرخصی اش موافقت نشده است.
درگذشت مداح معروف مشهدی در تصادف جاده کاشان
حاج حسن جمالی از مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت کشور ساکن مشهد مقدس
پنجشنبه شب بر اثر سانحه رانندگی در محور نیاسر کاشان درگذشت.به گزارش خبرگزاری
صداوسیما ،این مداح اهل بیت عصمت و طهارت که برای شرکت در یکی مجالس عزاداری به کاشان
سفر کرده بود ،در مسیر بازگشت از شهر نیاسر دچار سانحه شد و دعوت حق را لبیک گفت .خودروی
حامل این ذاکر اهل بیت (ع) چهار سرنشین داشته که پس از واژگونی ،مرحوم جمالی در دم فوت
میکند و دو نفر دیگر هم اکنون در بیمارستان بستری هستند ،حال نفر چهارم مساعد گزارش شده
است.

معاونهماهنگکنندهفرماندهیانتظامیاستانقم:

فعالیت گیم نت ها و کافی نت ها زیر ذربین پلیس

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان با اشاره به بازدید پلیس از  48واحد صنفی گیم
نت و کافی نت در سطح استان از صدور  18فقره اخطار و پلمب  4واحد صنفی در این رابطه خبر داد.
سرهنگ سید مجتبی اشرفی اظهارداشت :طرح نظارت بر گیم نت ها و کافی نت ها به مدت  2روز
توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان قم در سطح استان به مرحله اجرا
درآمد.
وی افزود :در این طرح از 48واحد صنفی بازدید که 18واحد اخطاردریافت کرده و 4واحد نیز به دلیل
عدم رعایت قوانین و مقررات پلمب شدند.
معاونهماهنگکنندهفرماندهیانتظامیاستانقم،ایجادفضاییامنوتامینآرامششهروندانرا
مهمترین هدف اجرای این طرح ها عنوان كرد و از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف
در واحدهای صنفی ،موضوع را به مركز فوریت های پلیسی 110اعالم كنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم خبرداد:

ادامهطرحترخیصخودروهایرسوبیدرپارکینگها
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از اجرای طرح ویژه ترخیص خودروهای رسوبی در پارکینگ
های طرف قرارداد استان خبر داد.
سرهنگ غالمرضا صدفی گفت :طرح ویژه ترخیص خودروهای رسوبی در پارکینگ های طرف
قرارداد استان تا 18مهر ماه سال جاری تمدید شد  .وی با اشاره به اینکه این طرح شامل خودروهایی
که با دستور قضایی توقیف شده اند نمی شود بیان داشت :بسیاری از این خودروها به دلیل ارتکاب
تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف شده اند که امکان ترخیص آنها وجود دارد .رئیس پلیس راهور
استان قم افزود :مالکان سایر خودروهایی که خودروی آنان به دلیل دستورات قضائی توقیف شده است
برای رفع توقیف باید ضمن رفع موارد قانونی به مرجع قضائی صادر کننده ی دستور توقیف مراجعه
کنند .سرهنگ صدفی اظهار داشت :انتظار ما از شهروندان این است که حضور خود برای ترخیص را
مدیریت کنند تا حضورشان به روزهای پایانی موکول نشود.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

رئیس کل دادگستری استان قم خبرداد:

رئیس کل دادگستری استان قم گفت :با ورود دستگاه قضایی به پرونده پیچیده
فرودگاه قم باالخره مشکالت سرمایهگذاران این طرح عظیم پس از یک دهه
سردرگمی به کلی مرتفع شد.
حجت االسالم مظفری ظهر روز در جمع خبرنگاراند اظهارداشت :با دستور اکید
رئیسقوهقضائیهعلیرغماینکهاینپروندهیکمرحلهدردادگستریقمحکمخلع
ید گرفته بود ،اما از طریق اعمال ماده  ۴۷۷در دیوان عالی کشور رسیدگی و این
حکم به کلی نقض شد .وی افزود :به این صورت صددرصد موضوع خلع ید از بین
رفته و پرونده به حالت عادی بازگشته است.

انهدام مواضع تروریستها در عراق توسط سپاه
صبح روزپنجشنبه نیروی زمینی سپاه با بهره گیری از پهپادهای انتحاری ورزمی مواضع
تروریستها در شمال عراق را منهدم کرد.به گزارش تسنیم ،در پی هشدار سردار محمد پاکپور
فرمانده نیروی زمینی سپاه در خصوص حضور عناصر تروریست در شمال عراق ،صبح روزپنجشنبه
نیرویزمینیسپاه طیعملیاتی مقرهاو پایگاههایعناصر تروریستیرادر منطقهاقلیمشمالعراق
را مورد هدف قرار داد.نزسا در این عملیات با بهره گیری از پهپادهای انتحاری و رزمی و همچنین
توپخانه های هوشمن و نقطه زن ،مقرها و پایگاههای این گروهکها را با دقت باالمورد هدف قرارداد.

بهزیستی و معلولین و … نیازمند تأمین این اقالم
هستند ،گفت :تأمین کیف ،کفش ،پوشاک و لوازم
التحریر مورد نیاز از اولویتهای این فصل است.
وی با تاکید بر اینکه خیرین و مردم نوع دوست
استان در آستانه ایام اربعین حسینی نذورات خود
را به سمت تأمین نیازهای مددجویان سوق دهند،
افزود :کلیه مراکز بهزیستی به صورت حضوری و یا با
هماهنگی با شماره تماس  ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۰۵آماده
دریافت کمکهای مردمی هستند و جهت واریز مبلغ
اهدایی نقدی هم شماره کارت -۷۶۱۸-۲۵۸۸
 ۶۳۶۷-۹۵۷۰مشارکتهای مردمی بهزیستی برای
حضور مردم نیکوکار و خیرین معرفی میگردد.

کشف 40طاقه پارچه قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان از توقیف یک دستگاه خودرو پژو  405حامل  40طاقه پارچه قاچاق در
کمربندی امام علی (ع) این استان خبر داد.
سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهارداشت :در تداوم طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق
كاال ،ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم یک دستگاه خودرو پژو  405حامل بار
قاچاق را در کمربندی امام علی (ع) شناسایی و متوقف كردند .وی افزود :در ادامه طی بازرسی از
خودرو مذکور  40طاقه پارچه فاقد هرگونه مجوز قانونی و قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر
شد.فرماندهانتظامیشهرستانقمگفت:درنهایتخودروتوقیفومتهمبههمراهپروندهتشکیلشده
برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد .سرهنگ جعفریان تاکید کرد :پلیس در
راستای اجرای وظایف خود و مبارزه با قاچاق كاال با تمام توان با قاچاقچیان مقابله می كند.
معاون سازمان صنعت و تجارت استان قم:

اصناف متخلف قم ۲۹۰میلیارد ریال جریمه شدند

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :در مرداد ماه سالجاری ۵
هزار و  ۳۲۰مورد بازرسی در اصناف قم انجام و  ۵۲۲پرونده تخلف به ارزش ریالی  ۲۹۰میلیارد ریال
تنظیم و به مراجع ذیربط ارجاع شدهاست.
احمد سمیعی نسب روز سهشنبه درگفت و گویی افزود :بیشترین تخلف ثبت شده در مردادماه
سالجاری ،گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه سیمان و مصالح ساختمانی بودهاست .وی ادامه داد:
مرداد ماه سالجاری بیش از  ۹۸۷بازرسی در خصوص قاچاق مواد غذایی اعم از گوشت وارداتی ،برنج،
چای و روغن خام به ارزش ریالی  ۱۹میلیون ریال صورت گرفتهاست .وی افزود :بیش از  ۹۰گشت
مشترک نیز در این ماه انجام شده که در این گشت های مشترک ۱۱۸ ،پرونده تخلف به ارزش ۴۲
میلیارد و ۸۵۶میلیون ریال تنظیم شده و به مراجع مربوطه ارجاع شدهاست.
سمیعی نسب تاکید کر :مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،عرضه خارج از شبکه ،عدم صدور
فاکتور معتبر و غیره از طریق تماس با ۱۲۴موارد تخلف را گزارش دهند.

