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رهبر انقالب :عدالت ورزشی باید مورد توجه قرار بگیرد
پیامقهرمانیشما،پیامامکانتحققکارهایبهظاهرنشدنی
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رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت اشتغال و معیشت قهرمانان ورزشی گفتند:
عدالت ورزشی در همه جا ،هم از لحاظ جغرافیایی ،هم از لحاظ نوع ورزشها یک عدالتی بیش از آنچه
که امروز اعمال میشود ،بایستی مورد توجه قرار بگیرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبهدر دیدار مدالآوران
بازیهای المپیک و پارالمپیک توکیو ،با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان گفتند :مهمترین پیام
قهرمانیورزشکارانافتخارآفرینکشوردرصحنههایبینالمللی،امکانتحققکارهایبهظاهرنشدنی
و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان است .حضرت آیتالله خامنهای این پیام را برای
جامعه ،آورده بسیار مهمی خواندند و افزودند :در حالیکه دستگاههای بسیاری مشغول برنامهریزی برای
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تهدیدیکهبایدجلویآنگرفتهشود؛

آسیبهایتوسعه
متراکمشهرقم

نیازمند ،عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم در بازدید از منطقه جمکران:

رسیدگی به مشکالت جمکران
در اولویت قرار گیرد
انتقادازعملکردبرخیدستگاههایدولتیدرجمکران
کلیدحلمشکالتجمکرانتعریضمعابراست

با نمود شــیوههای جدید زندگی بویژه طی ســه دهه اخیر که کاربریهای گسترده فضاهای باز و تفریحی بخصوص در مرکز
عمدتــا ناهمگن بــا فرهنگ اصیــل و مذهبی مــردم قم بوده شــهر و همراه با گســترش بیحســاب و کتاب شهر ،نیازهای
است و در کنار آپارتماننشینی و حذف حیاط از منازل و تغییر فراغتی شــهروندان قمی همچون گذشــته به شکل طبیعی
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آیتاللهحسینیبوشهریدردیدارمدیرکلاوقافاستانقم:

برایترویجوقفبایدنهضتیفراگیرایجادکرد
4

تولیت حرم حضرت معصومه(س):

ساماندهیوضعیتظاهریقم
مردمیدانمیخواهد

8

استاندارقم:

نماینده دولت باید دغدغه خاص و ویژه نسبت قم داشته باشد

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) بابیان اینکه امروز نیازمند یک فرد هماهنگکننده میان دستگاههای
ساماندهی وضعیت ظاهری قم مرد میدان میخواهد گفت :مرتبط با وضعیت ظاهری قم هستیم که مرد میدان باشد.
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جانشینفرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در بوستانها و تفرجگاهها
8

حجت االسالم والمسلمین مظفری مطرح کرد:

رعایت پروتکلها از خیز ششم کرونا جلوگیری می نماید

عزم دادگستری قم بر رفع نقاط حادثه خیزجاده ای

استاندار قم با بیان اینکه نرخ رعایت پروتکلهای بهداشتی درقم از میانگین
کشوری بیشتر است ،گفت :با این حال همچنان از شهروندان انتظار داریم که
با رعایت پروتکلهاوگسترش واکسیناسیون تالش کنند ،این موجی که درحال
فروکش است ،با موج جدیدوششم کرونا همراه نشود .بهرام سرمست روز شنبه
درپایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که بهصورت ویدیو کنفرانس درآن شرکت
کرده بود ،درگفتوگو با خبرنگاران ،اظهار داشت :مطابق گزارش ارایه شد ه دراین
جلسه ،روند موج پنجم کرونا درکل کشور بهغیر از  ۲یا  ۳استان نزولی است8 ،

رئیس کل دادگستری استان قم گفت :با شناسایی نقاط حادثه خیز راههای
مواصالتی و درون شهری استان ،عزم دستگاه قضایی بر پیگیری اصالح این
نقاط و کاهش میزان حوادث و تلفات جادهای است .حجت االسالم والمسلمین
مظفری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع کاهش
تصادفات ،با استناد به گزارشهای واصله به شورا ،از کاهش  ۷۰درصدی تصادفات
در راههای مواصالتی قم با محوریت جعفریه خبر داد .ویافزود  :کاهش تصادفات
راههای مواصالتی و درون شهری استان ،خدمتی بی بدیل به زائران و مجاوران 8

تولیتحرمحضرتمعصومه(س):

ساماندهیوضعیتظاهریقممردمیدانمیخواهد

تهدیدیکهبایدجلویآنگرفتهشود؛

آسیبهایتوسعهمتراکم
شهرقم

عباسجفری*

با نمود شیوههای جدید زندگی بویژه طی سه دهه
اخیر که عمدتا ناهمگن با فرهنگ اصیل و مذهبی مردم قم بوده است و در کنار
آپارتماننشینی و حذف حیاط از منازل و تغییر کاربریهای گسترده فضاهای
باز و تفریحی بخصوص در مرکز شهر و همراه با گسترش بیحساب و کتاب
شهر،نیازهایفراغتیشهروندانقمیهمچونگذشتهبهشکلطبیعیبرآورده
نمیشودوشهرنشینیبهسبکجدیدخستگیهاوفشارهایروحیوجسمی
زیادیبرایشهرنشینانقمیایجادمیکند.آلودگیهوا،آلودگیصوتی،تراکم
جمعیت ،ازدحام و تراکم خودرو و ترافیک و ساختمانهای بلند ،کمبود فضای
سبزوزمینهایورزشی...،همگیسببمیشودآرامشوسالمتروانیمردم
تهدیدشود.
بهنظر صاحبنظران پایبند به دیدگاه جبرگرائی اکولوژی ،با گستردهتر شدن
شهرها ،افزایش تراکم شهری و در نتیجه افزایش جمعیت ،در کنار مهاجرت
مدیریت نشده ،روابط اجتماعی تهی و نهاد خانواده تضعیف می شود و نزدیکی
افراد به یکدیگر ناشی از مجاورت فیزیکی و ن ه بهدلیل قرابت و خویشاوندی
آنان است .روابط اجتماعی وارد مرحلهای می شود که در آن افراد با وجود همه
ً
عوامل همگرا ،اساسا از یکدیگر جدا هستندو باوجود اینکه در شهر تماسهای
اجتماعیبسیارزیاداستامااینتماسهانهبراساسداشتنارزشهایمشترک
برقرار میشود و نه مبتنی بر همیاری در جهت دستیابی به هدفهای مشترک
است ،بلکه این روابط ،صورت رسمی دارند و خالی از محتوا و بیشتر روابط،
مصنوعی و تشریفاتی است .عدم توجه به توسعه پایدار شهری سبب می شود
که در شهر بخش عمدهای از جمعیت در فاصله بسیار کمی با یکدیگر زندگی
کنند اما بیشتر آنها بهدرستی یکدیگر رانشناسند و تماسهایشان زودگذر و
ناپیوستهشود،بدینجهتروابطاجتماعیبرقرارشدهمیانشهرنشینانبیشتر
سودجویانهحسابگروعقلگرا،سردوخشکوبیروحشود.
مشکالتروحیوروانیناشیازاینسبکزندگی،نیازانسانهایشهرنشین
را به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر بیشتر کرده است .همراه با توسعه
اجتماعیوکالبدیشهرقمورشدجمعیتآن،پدیدهییالقنشینیوگسترش
فضاهایسبزوتفریحینیزدراینمناطقروبهگسترشنهادهاست.تعدادزیاد
سفردروناستانیبهمناطقییالقیواستفادهبیشازحدظرفیتبردگردشگری
اینمناطقبهسرعتمنابعطبیعیومراتعاستانرابهسوینابودیمیکشاند،
متاسفانه دانش و تخصص الزم در زمینه توسعه مناطق گردشگری و مدیریت
آن در سطح مدیران استانی وجود نداشته است و توسعه مناطق گردشگری در
استان قم با نقشه راه و مطالعات و زیر ساخت های الزم همراه نبوده است .به
وضوح می توان رابطه مستقیم بین افزایش تراکم شهری و گسترش آپارتمان
نشینی و حذف فضای سبز و فضاهای باز شهری در قم را با گسترش ییالق
نشینی و تقاضا برای ساخت و ساز در مناطق کوهستانی و خوش آب و هوای
استانطییکیدودههاخیرمشاهدهکرد.فعالیتهایمربوطبهگذراناوقات
فراغت و گردشگری در یک ناحیه موجب تخریب و ویرانی منابع طبیعی ،مراتع
و محیط زیست بویژه با گسترش چاه های غیر مجاز و ساخت استخر های
ذخیره آب بی مورد ،خشکی قنات ها و چشمه ها شود و تغییر چشم انداز های
طبیعیآنمناطقرابههمراهدارد.ازآسیبهایدیگر،افزایشارزشغیرواقعی
زمین ها است که پیامد آن زمین خواری و تصرف غیر قانونی اراضی می باشد.
با افزایش سکونتگاه ها و بناها در این مناطق ،وسعت چشم انداز های طبیعی
روز به روز کمتر و چشم انداز های ساخته دست انسان بیشتر می شود و بدون
اینکهبرایجوامعروستاییاینمناطقآنچنانمحسوسباشدریشهحیاتپایدار
در این مناطق را نابود خواهد کرد .متاسفانه اگر تحلیلی جهت مقایسه درآمد
حاصل توسعه متراکم شهری بر هزینه های اجتماعی ،تهدید سالمت روانی و
بنیانخانوادههاودرادامهتخریبمنابعطبیعیصورتگیرد،مطمئنادرآینده
چندین برابر این درآمد ها ،هزینههای غیر قابل جبران به جامعه شهروندان و
محیطزیستتحمیلخواهدشد.
کارشناسبرنامهریزیمحیطزیست

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) بابیان اینکه ساماندهی وضعیت
ظاهری قم مرد میدان میخواهد گفت :امروز نیازمند یک فرد هماهنگکننده
میان دستگاههای مرتبط با وضعیت ظاهری قم هستیم که مرد میدان باشد.
آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار فرمانده انتظامی استان قم افزود :کسی که
نمایندگی دولت را در قم قبول میکند باید دغدغه خاص و ویژه نسبت قم داشته
باشد و نظارت و کنترل کامل بر دستگاهها و نهادهای مرتبط با حوزه فرهنگی را
ویژهتردنبالکند.
وی ادامه داد :در حرکتی که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص
ساماندهی وضعیت ظاهری قم دنبال میشود ،جای یک کار علمی و پژوهشی و
رسیدن به علل مخاطرات اجتماعی خالی بود که به لطف خدا با آماده شدن سند
پایش و رصد ،کار سرنوشتسازی در شهر قم صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد :امربهمعروف و نهی از منکر یک کار عملیاتی است و بخشی از
آن با دعوت و نصیحت انجام میشود و بخش دیگر نیازمند فعالیت دستگاههای
اجرایی است .سعیدی یکی از راهکارهای مهم رفع مشکالت حوزه حجاب و عفاف
را پاسخگویی به شبهات این حوزه دانست و عنوان کرد :ما باید با توجه به حجم
گستردهتبلیغاتعلیهحجابدرفضایمجازیپاسخگویجوانانباشیمتاجوانان
ما در دوراهی و دوگانگی قرار نگیرند.
فرمانده انتظامی استان قم نیز در این دیدار ،به ارائه گزارشی از وضعیت استان و
اهم فعالیتهای نیروی انتظامی ازجمله تهیه و تنظیم سند پایش و رصد قم در ۵

ماهگذشتهپرداخت.
سردار سید محمود میرفیضی با اشاره به تشکیل چندین کارگروه ویژه ازجمله
کارگروه رصد و پایش در قرارگاه  ۱۹دی افزود ۹ :آسیب ویژه استان در این تحقیق
پایششدهووظایفهردستگاهدربرخوردبااینمعضالتاجتماعیبهصورتمجزا
تعریفشدهاستکهدراینمرحلهنیازمندهمکاریویکپارچگیبیندستگاههای
اجراییاستانهستیم.

دغدغهکمیتهامدادبایداشتغال
نیازمندانباشد

آیتالل ه سید محمدعلی علوی گرگانی ضمن قدردانی از خدمات امدادگران کمیته
امداد،خواستارتوجهبیشترایننهادبهاشتغالوتوانمندسازیافرادتحتحمایتشد.
آیتالله سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار اکبر میرشکار مدیرکل کمیته امداد
استان قم با وی ضمن قدردانی از خدمات خالصانه مدیران و امدادگران کمیته امداد
استانقم،عملکردخوبایننهاددراستانرانتیجهمدیریتشایستهوسعهصدرمدیران
مجموعه به ویژه میرشکار دانست و گفت :شنیدهام که ایشان در مدیریت ،منظم و مرتب
هستند و تمام سعیشان بر این است که از ایتام و محرومان با روی خوش استقبال شود
و هیچ نیازمندی از کمیته امداد ناامید بیرون نرود .وی کمیته امداد را مرکزی برای تعلیم
ّ
و تعلم دانست و تصریح کرد :اشتغال و توانمندسازی مددجویان مهمترین مسئله این
نهاد است و باید به افراد بیبضاعت در زمینههای مختلف بهویژه اشتغال و کسبوکار
هم و ّ
آموزش بدهید .مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه ّ
غم کمیته امداد باید اشتغال
نیازمندان باشد گفت :به اشتغال و توانمندسازی محرومان بیشتر اهمیت بدهید و
بیشتر سرمایهگذاری کنید تا آثار مثبت آن در جامعه بیشتر دیده شود .آیتالله علوی
گرگانی افزود :وظیفه ما این است که برای شما دعا کنیم تا به مقصود برسید و من مثل
همیشه دعاگوی امدادگران کمیته امداد هستم .در ابتدای این دیدار اکبر میرشکار،
مدیرکل کمیته امداد استان قم نیز گزارش عملکرد این نهاد در سال جاری را ارائه و از
حمایتهایآیتاللهعلویگرگانیقدردانیکرد.
مدیرکل پست استان قم :

آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول)

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان ،پارکینگ های خودرو فاطمی (واقع در خیابان های
شهید فاطمی ) ،جمهوری ونه دی (واقع در زیر پل نه دی) را به شرح ذیل و به مدت یکسال شمسی
بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان میتوانند جهت
اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده ،از تاریخ نشر آگهی دوم به جز ایام تعطیل تا پایان
وقت اداری روز شنبه مورخه  1400/7/10به نشانی قم ،بلوار غدیر ،جنب تاالر آرین ،واحد امور قراردادهای
سازمان مراجعه و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن  32425436تماس حاصل فرمایند.
توضیحات :
میزان سپرده شرکت در مزایده آن مبلغ (به عدد) 150.000.000ریال (به حروف) :یکصدو پنجاه میلیون
ریال می باشد که شرکت کنندگان باید میزان سپرده شرکت در مزایده را بصورت فیش واریز نقدی به حساب
سپرده شمارۀ  100789426557نزد بانک شهر ساالریه به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
ارائه نمایند.
هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
پیشنهادات رسیده ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخه  1400/7/11در محل سازمان ،در کمیسیون
مزایده مطرح و پس از بررسی و کنترل اسناد ،برنده مزایده اعالم خواهد شد .همچنین حضور پیشنهاد
دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مجاز نمی باشد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری قم

آیتالل هعلویگرگانی:

شناسه آگهی1193902 :

مشکل توزیع مرغ فقط با استفاده از
سامانهرهیابحلنمیشود

مدیرکل پست استان قم با اشاره به استفاده از سامانه رهیاب در توزیع ُمرغ گفت:
اصالح روند توزیع مرغ تنها در گرو استفاده از سیستم رهیاب نیست ،بلکه الزم است
تا زنجیرهای از اقدامات توسط دستگاه های مختلف اعم از جهاد کشاورزی ،صمت،
تعزیرات و دیگر نهادها و دستگاه های ذیربط انجام شود.
ابوالفضلباقریمنش بابیاناینکهبراساستفاهمنامهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،استفاده از سامانه رهیاب ُپست برای رصد توزیع مرغ در
دستور کار قرار گرفته است اظهار کرد :این مسئله به صورت پایلوت و از خرداد ماه سال جاری
در قم آغاز شد .وی افزود :بر این اساس ،سامانه رهیاب بر روی تلفن همراه  ۳۸مسیربر در
استان نصب شد .مدیرکل ُپست استان با تاکید بر این که در روز نخست آغاز این طرح۱۶ ،
ُ
تن اختالف بین فاکتورهای مربوط به نهادهای مختلف در موضوع ُمرغ دیده می شد خاطر
ُ
نشان کرد :خوشبختانه این اختالف در حال حاضر به حدود یک تن کاهش یافته است .باقری
منش اضافه کرد :البته در ادامه این روند ،طراحی اپلیکیشنی هم در دستور کار قرار گرفت
تا بر اساس مختصات خاص هر یک از مکان های قم ،کنترل بیشتری بر فعالیت مسیربرها
انجام شود .وی در ادامه تأکید کرد :البته باید گفت تا تولید ُمرغ به ّ
حد نصاب نیاز مردم نرسد،
نمی توان از حل اصلی مشکل سخن گفت .وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد با
هماهنگی و تعامل دستگاه های مختلف در کنترل و نظارت بر توزیع مرغ و همچنین رسیدن
نصاب تولید روزانه آن بر اساس نیاز مردم ،این مشکل هم هرچه زودتر حل شود.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمخبرداد:

اتمامساختمخزنامناشیایتاریخیقم

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت :با پیگیریهای انجام
شده ،پروژه ساخت مخزن امن اشیای تاریخی استان به پایان رسید .علیرضا ارجمندی
اظهار کرد :مخزن امن اشیای تاریخی قم در متراژی حدود ۸۰۰متر و با اعتباری حدود
 ۱۰میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تکمیل شده است .مدیرکل میراثفرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیقمادامهداد:اینمخزندارایمحلهاییمجزابرایتفکیک
اشیا بر اساس جنس ،قدمت و همچنین فضاهایی برای آزمایشگاه ،مرمت اشیا ،اتاق
مانیتورینگواتاقعکاسیاست.ارجمندیبابیاناینکهایجادفضاییامنواستاندارد
برای نگهداری اشیای تاریخی از نیازهای معاونت میراثفرهنگی استان بود ،افزود :این
مخزن قابلیت و ظرفیت آن را دارد که به عنوان مرکز مرمت و نگهداری اموال فرهنگی و
تاریخی ،استانهای همجوار را نیز تحت پوشش خود قرار دهد.
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دردیدارقهرمانانالمپیکوپارالمپیکتوکیو۲۰۲۰؛

از انتظار و یک جانبهگرایی تا اتکال و واقع گرایی؛

دیپلماسیموفق
دولت سیزدهم

در اواخر دهه دوم هزاره سوم که به عصر سرعت و علی بمان اقبالی زارچ*
شتاب ،شبکهها ،انقالب و انفجار اطالعات ،رشد و توسعه فنی ،علمی و رفاه نسبی
اشتهار یافته است و جهان در کنار مشکالت عدیدهای چون کرونا ،خشونت فردی و
گروهی ،تروریسم ،داعش ،جنگهای قبیلهای و شبهدینی ،نابودی طبیعت به دست
بشر به دلیل تصاعد بیش از حد گازهای گلخانهای ،فقر و نابرابری و توسعه نامتوازن؛ با
پدیدهتحریمهایظالمانهآمریکادستوپنجهنرممیکند.
در شرایط تشدید تروریسم اقتصادی آمریکا و جنگ روانی آن ،دیپلماسی پویا و تمام
عیار با  ۱۵کشور همسایه و دو کشور چین و هند میتواند جمهوری اسالمی ایران را
برای گذر از مرحله سخت کنونی و پشت پا زدن به تحریمهای ظالمانه موفق سازد.
اگر چه دولت دوازدهم پس از سالها مذاکره با غرب و تمرکز بر برجام بعد خروج
غیرقانونیآمریکاازتوافق۵+۱؛دردوسالپایانیتوجهبههمسایگانورایزنیهایقابل
توجهتریداشتولیحسبآمارظرفیتهایبسیاربیشتریبرایهمکاریوجوددارد.
مبادالت با برخی از همسایگان مثل عراق و ترکیه خوب است ولی با بیشتر این کشورها
ارقام با ظرفیتهای موجود فاصله زیادی دارد .سهم مبادالت ایران با کشورهای روسیه،
ارمنستان ،ترکمنستان ،پاکستان و حتی قطر هم با توجه به توانمندیها و سطح
دوستانهروابطسیاسیراضیکنندهنبودهودراغلبکشورهایهمسایهسهممبادالت
در مجموع تجارت خارجی به ۱درصد هم نمیرسد.
حجم مبادالت خارجی همسایگان بیش از ۲۲۵۰میلیارد دالر است که سهم واردات
 ۱۳کشور بیش از یکهزار و  ۱۰۰میلیارد دالر و صادرات آنها یک هزار و  150میلیارد
است .اگر مبادالت چین و هند را هم اضافه نماییم به رقم بیش از هفت هزار میلیارد
دالر میرسد .توانمندی کشورمان در اختصاص صرفا"  ۲درصد این رقم به مفهوم
 ۱۴۰میلیارد دالر یعنی ۲۰میلیارد دالر بیشتر از مبادالت خارجی ۱۲۰میلیارد دالری
ایران اسالمی میباشد .البته اذعان داریم که موتور محرکه اقتصادی کشور و برندسازی
صادراتیبشدتضعیفاست.
رئیس دولت سیزدهم همانطور که به کرات در ایام تبلیغات و رقابتهای انتخاباتی
اعالم کرده بود اولویت اصلی سیاست خارجی را بر تامین نیازهای اساسی و درمانی
با توجه به همه گیری کووید  ،۱۹توجه و تمرکز بر واقع گرایی ،تنش زدایی و گسترش
روابط با همسایگان ،حمایت از دیپلماسی اقتصادی و صادرات غیر نفتی و خدمات
فنی و مهندسی گذاشته و در کوتاه مدت موفقیتهای ملموسی در واردات واکسن،
رایزنیهای متنوع بویژه در سطح ریاست جمهوری و وزیر خارجه با همسایگان ،تحول
جدید در نحوه تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بویژه پذیرش در شانگهای به
عنوان عضو اصلی داشته است.
در این بین دولت سیزده در تحرک بخشیدن به روابط با همسایگان ابزارهای زیادی
دارد که با اتخاذ تصمیمات مقتضی میتوان به چند مورد اشاره کرد:
الف :بهرهگیری از ظرفیتهای انحصاری اقتصادی در صادرات اقالمی چون فرش،
پسته ،مشارکت فعال در فرصتهای نمایشگاهی ،تقویت سهم بخش خصوصی
بویژه اتاقهای بازرگانی و انجمن های تخصصی در مبادالت تجاری ،توجه بیشتر به
همکاریهای استانی و حمایت از بازارچه های مرزی و غیره.
ب :بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور؛ به طور کلی ایران نیازمند
اصالحاتی در حوزه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است تا اعتماد ایرانیان خارج از
کشور را جلب نماید .تجربههای پیشین نشان داده است که هموطنان خارج از کشور
برای اطمینان از چنین اصالحاتی قدری تأمل خواهند کرد ،چرا که در سه دهه
گذشته ،باال و پایین شدن مکرر شرایط را تجربه کردهاند .در این شرایط گام اولیه و مهم
میتواند تسهیل و تسریع ارائه خدمات کنسولی به هموطنان در داخل و خارج باشد.
ج :توجه بیشتر به دیپلماسی عمومی در تمامی ابعاد رسانه ،دیجیتال ،ورزشی و بویژه
سازمانهای مردم نهاد با تمرکز بر انجمن های دوستی.
د :عنایت ویژه به مولفههای تمدنی خصوصا "نوروز و زبان فارسی"؛ واقعیت این است
که از طرفی شعر و ادب فارسی یکی از ابزارهای مهم ایران اسالمی در عرصه دیپلماسی
است که در حد و ظرفیت خود مورد توجه و بهره برداری الزم قرار نگرفته است و از سوی
دیگر ضرورت دارد راهکارهایی اتخاذ شود که در مقاطع مختلف توسط دلسوزان کشور
مورد اذعان و اقرار بوده است و تا حدی میتواند در مسیر تقویت و ارتقای سطح آموزش
زبان فارسی در جهان کارساز باشند .این رویکرد می تواند در مرحله جدید مورد توجه
جدی قرار گیرد و اکسیژن جدیدی به ظرفیت مهم بدمد.
در این راستا توجه بیشتر به ترجمه آثار ادبی فارسی به تمام زبانهای اروپایی در کنار
تقویت و حمایت از کرسیهای زبان فارسی توامان با تجهیز بیش از پیش دانشگاهها
و کتابخانههای مراکز ایران شناسی ،کرسیهای زبان فارسی از آثار ادبی فارسی در
کنارحمایتهایمالیومعنویازمراکزوانجمنهایایرانشناسیاهمیتفوقالعاده
دارد و ضرورت دارد تالش نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی ایران برای گرامیداشت
مناسبت های ادبی و شعری و تجلیل از شعرای برتر کشورمان در کنار تدوین برنامه
جامع برای تداوم نام گذاری اماکن ،خیابان ها ،مراکز علمی و دانشگاهی به نام بزرگان
و مشاهیر معروف و جهانی علم و ادب فارسی در کنار مشارکت در نمایشگا ههای بین
المللیکتابکشورهایهمسایهافزایشیابد.
ه :تعریف رویکرد جدید و تعیین نقش علم و جایگاه شرکتهای دانش بنیان در
مبادالت با همسایگان و حمایت تمامعیار از همکاریهای دانشگاهی و شرکتهای
فناوری
و :امروزه دیپلماسی پارلمانی نقش مهمی در تعقیب سیاستهای یک سیستم در
سطح جهانی دارد و پارلمانها به گونههای مختلفی تقویت کننده سیاست های
خارجی مبتنی بر منافع و امنیت ملی کشورشان هستند .از این رو امروزه دیپلماسی
پارلمانی از نظر وسعت و عمق ،گسترش یافته و اهمیت بیشتری در سیاست خارجی
کشورهاپیداکردهاست.ازآنجاییکهسیاستخارجیبهتدوین،اجراوارزیابیتصمیم
گیری هایی مربوط می شود که از نظر دولت مردان یک کشور جنبه برون مرزی دارند،
می تواند در چارچوب دیپلماسی پارلمانی اهمیتی ویژه یابد .دیپلماسی پارلمانی می
تواند در پیشبرد این هدف بسیار مؤثر واقع شود.
اشتراکات زیاد تاریخی ،فرهنگی و دینی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس
و منافع سیاسی ،اقتصادی این کشورها با یکدیگر ،زمینه های همکاری بیشتری
را در افق روابط با این کشورها میگشاید .موضوع بسیار مهم این که همسویی بین
دیپلماسیرسمیوپارلمانی،مشارکتپویایکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
در فعالیتهای دیپلماتیک مجلس شورای اسالمی ،بهرهگیری بیشتر از فعالیت
گروههایدوستیوهیاتهایدیپلماتیکپارلمانی،افزایشوابستگیمتقابلبازیگران
دولتی و غیردولتی در نظام امنیت بین الملل و گسترش نقش آفرینی ساختارهای
تقنینی در تامین اولویت های دفاعی سیاست خارجی ،وظایف و رسالت مجالس
قانونگذاری در عرصه خارجی بیش از گذشته افزایش یافته است.
بنابراین ضرورت هم افزایی ظرفیتهای دیپلماتیک مجلس شوای اسالمی با
نهادهای اجرایی مرتبط با عرصه سیاست گذاری خارجی و بهره گیری از ظرفیتهای
دیپلماسیعمومیوپارلمانیکامالملموساست.
ت:تقویتامکاناتونیرویانسانیسفارتخانههاوکنسولگریهایکشورماندردول
همسایه و تشدید حمایت از فعالیت های این نمایندگی از سوی دستگاههای داخلی با
مدیریت و هماهنگی وزارت امور خارجه.
کارشناسمسائلاوراسیا

معاونرییسجمهوری:

فعالیت فراقوهای در خصوص زنان
ابتر مانده است

معاونرییسجمهوریدرامورزنانوخانوادهباتاکیدبراینکهبحثفعالیتفراقوهایدر
خصوص زنان ابتر مانده است ،گفت :با نیروهای خالص و با انگیزه و جهادی میتوانیم
این کار را انجام دهیم.
دکتر انسیه خزعلی روز شنبه در نشست با فعاالن و صاحب نظران اصولگرای حوزه
زنان که در دفتر معاونت برگزار شد ،خواستار ارائه راهکار و نظرات مشورتی و کاربردی
فعاالن حوزه زنان در جهت بهبود وضعیت موجود شد و تاکید کرد :معاونت با همه گروه
ها در چهارچوب ارزش های دینی و قانونی تعامل وهمکاری خواهد داشت.
وی افزود :درگام دوم انقالب امیدواریم زنان اقدامات موثری داشته باشند و سبک
زندگی ایرانی اسالمی را در گام دوم پی بگیریم وبرای اجرایی شدن آن از نظرات تمامی
فعاالن و متخصصین بهره می گیریم .خزعلی با اشاره به لزوم توجه به طالقهای
صوری ،گفت :طالق صوری از مشکالت ما است .اینکه میزان طالق زیاد گزارش
میشود بخشی از دلیل آن به طالق صوری و بخشی به کم شدن ازدواج باز میگردد.
باید در صدد ارائه راهکارهای مفید برای حل این بحران باشیم.

رهبر انقالب :عدالت ورزشی باید مورد توجه قرار بگیرد

رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت اشتغال و معیشت
قهرمانان ورزشی گفتند :عدالت ورزشی در همه جا ،هم از لحاظ جغرافیایی ،هم
از لحاظ نوع ورزشها یک عدالتی بیش از آنچه که امروز اعمال میشود ،بایستی
مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی
خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبهدر دیدار مدالآوران بازیهای
المپیک و پارالمپیک توکیو ،با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان گفتند:
مهمترین پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنه های بین المللی،
امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به
جامعه و جوانان است.
حضرت آیتالله خامنهای این پیام را برای جامعه ،آورده بسیار مهمی خواندند و
افزودند :در حالیکه دستگاههای بسیاری مشغول برنامهریزی برای سلب امید و
نشاط از جامعه بویژه از جوانان هستند ،قهرمانی ورزشکاران ایرانی ،پیام امید را به
کل جامعه تزریق میکند و این موضوع بسیار ارزشمند است.
ایشان با اشاره به پیامهای کوتاه تشکر خود بعد از قهرمانی ورزشکاران ،خاطر
نشان کردند :بدانید این پیامها از عمق جان است و قدر و اهمیت حرکت شما را
میدانیم.
پیامقهرمانیشما،پیامامکانتحققکارهایبهظاهرنشدنی
رهبر انقالب با اشاره به قهرمانی ورزشکاران با وجود برخی محدودیتها،
گفتند :اینکه با وجود این محدودیتها پرچم کشور باال برده و سکوهای جهانی
فتح میشود ،نشان از اراده قوی و عزم راسخ است و این عزم ،اراده و قهرمانی و
امیدآفرینینهتنهادرورزشبلکهدرعرصههایعلم،فناوری،هنروادبیاتنیزوجود
داردکهیکیازوظایفمهممسئوالننشاندادنصادقانهاینافتخارآفرینیهااست.
ایشان در ادامه به نمونههایی از قهرمانیها و مدال آوریهای ناسالم در ورزش
جهان اشاره کردند و افزودند :عالوه بر ناداوریها ،رشوه و زد و بندهای سیاسی
و استفاده از مواد نیروزا ،کسب مدال بهواسطه وطنفروشی و خود فروشی نیز از
قهرمانیناسالماست.
نمونههای
ِ
حضرت آیتالله خامنهای تجلی ارزشهای انسانی و دینی و معنوی در کنار
قهرمانیرابسیارارزشمندخواندندوبااشارهبهنمونههاییازاینموارددررقابتهای
المپیک و پارالمپیک گفتند :نامگذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان بویژه شهید
سلیمانی ،اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان خاص ،استفاده از چفیه
بهعنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده برآن ،رعایت حجاب و پوشش بخصوص
استفاده از چادر در پرچمداری کاروان ،ابراز عشق و محبت به پرچم ایران ،صحنه
های نماز خواندن ،درآغوش گرفتن حریف مغلوب و صحنه احترام تیم والیبال
پارالمپیک به مادر شهید بابایی ،جلوههایی از ارزشهای اسالمی و ّ
معرف هویت
ملتایرانهستند.
ایشان تأکید کردند :بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابتها ثابت کردند که حجاب
اسالمی مانع درخشش در عرصه ورزش نیست همانگونه که این موضوع را در
عرصههای سیاست و علم و مدیریت نیز ثابت کردهاند.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند :حجاب ورزشکاران زن ایرانی ،راه را برای
ورزشکاران زن کشورهای اسالمی نیز هموار کرده است بهگونهای که اکنون بانوان
ورزشکار بیش از  ۱۰کشور اسالمی ،با رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر

میشوند.
صهیونیستهابهدنبالکسبمشروعیتباحضوردرمیادینورزشیهستند
حضرت آیتالله خامنهای موضوع به رسمیت نشناختن رژیم جنایتکار
صهیونیستی در میادین ورزشی را موضوعی بسیار مهم دانستند و گفتند :رژیم
ُ
ّ
سفاک ،نسلکش و نامشروع صهیونیستی تالش دارد با حضور در میدانهای
بینالمللی ورزشی برای خود کسب مشروعیت کند و مستکبرین جهانی نیز به او
کمک میکنند اما مسئوالن محترم ورزشی و ورزشکاران نباید در این حوزه ،به هیچ
وجه منفعل شوند .ایشان با اشاره به اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش
برای محروم کردن ورزشکاران ،تأکید کردند :وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و
دستگاههای حقوقی باید این موضوع را از راههای حقوقی دنبال و از ورزشکاران
ً
کشوروحتیورزشکارانمسلماندیگرکشورهاهمچونورزشکارالجزایریکهاخیرا
محرومشد،حمایتکنند.
رهبرانقالباسالمیباتأکیدبراینکهورزشکارسربلندایرانینمیتواندبخاطریک
ً
مدال با نماینده رژیم جنایتکار دست بدهد و عمال او را به رسمیت بشناسد ،افزودند:
این موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان
رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع میکردند و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت
و رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد.
حضرتآیتاللهخامنهایچندتوصیهنیزبهمسئوالنورزشیداشتند؛کیفیسازی
ورزش بینالمللی و تکیه به اعزام ورزشکار در رشتههای مدالآور»« ،برنامهریزی برای
ارتقاء رتبه ایران در المپیک»« ،تجلیل از درخشش یک نشان ایرانی پوشاک در
المپیک و لزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در داخل»« ،توجه بیشتر
به ورزشهای اصیل ایرانی همچون چوگان و استفاده از این موقعیت برای جذب
گردشگران خارجی»« ،استفاده از مربیان ایرانی تا جای ممکن»« ،رسیدگی جدی
به مسائل و مشکالت کاری و معیشتی قهرمانان» و «ارتقاء عدالت ورزشی» جزو
توصیههای رهبر انقالب به مسئوالن ورزش کشور بود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای سجادی وزیر ورزش و جوانان گزارشی
از کاوران اعزامی ایران به بازیهای المپیک و پارالمپیک ،مدالهای کسبشده و
جایگاه کشورمان در این رقابتها بیان کرد.
همچنین خانم هاشمیه متقیان قهرمان پارالمپیک در پرتاب نیزه و آقای جواد
فروغی قهرمان المپیک در تیراندازی ،نکات و پیشنهادهایی درباره حمایت برابر از
قهرمانان ،توسعه فعالیتهای فرهنگی در ورزش ،و بومیسازی ورزش قهرمانی بر
اساسمناطق،بیانکردند.

رییسجمهوری:

حکومتودولتافغانستانبایدفراگیرباشد

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه حکومت و دولتی
که در افغانستان برپا میشود ،باید فراگیر باشد ،گفت:
دولت مربوط به یک قوم و یک گروه سیاسی نمیتواند
مشکالت را حل کند .دولت فراگیر یعنی همه اقوام و
گروههای سیاسی در این دولت باید احساس ایفای
نقش کنند و چنین دولتی نماینده مردم افغانستان
است.
آیتالله سید ابراهیم رییسی روز شنبه پس از دیدار
همتای تاجیکستانی خود در دوشنبه در کنفرانس
مطبوعاتی با تاکید بر لزوم توسعه همکاریهای
منطقهای گفت :خوشبختانه نظرات ما نسبت به
افغانستان باهم نزدیک است و هر دو معتقدیم دخالت
بیگانگان موجب بالهای بیشماری در این کشور شد
و باید دست بیگانگان را قطع کرد .هرگز بیگانگان نه
توانستند امنیت ایجاد کنند و نه امنیت ساز بودند و
ادامه حضور و نقش آفرینی بیگانگان را نمیپذیریم.
رییسی تاکید کرد :مساله افغانستان باید توسط
مردم افغانستان و با همکاری کشورهای همسایه
و کشورهایی که در منطقه نسبت به افغانستان
علقهای دارند ،حل شود .همکاری ما و تاجیکستان

و کشورهای همسایه افغانستان میتواند زمینه را
فراهم کند تا افغانها خود سرنوشت خود را رقم بزنند.
چون معتقدیم مساله افغانستان را خود افغانها حل
کنند و باید با تسهیلگری یک مذاکرات بین افغانی
شکل بگیرد .وی ادامه داد :حکومت و دولتی که
در افغانستان برپا میشود ،باید دولتی فراگیر باشد؛
دولت مربوط به یک قوم و یک گروه سیاسی نمیتواند
مشکالت را حل کند .دولت فراگیر یعنی همه اقوام و
گروههای سیاسی در این دولت باید احساس ایفای
نقش کنند و این دولت میتواند از همه ملت افغانستان
نمایندگی داشته و آینده افغانستان را رقم بزند.
رییسجمهوری با تاکید بر اینکه حضور تروریستها
در افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای منطقه
خطرناک است ،گفت :امروز آمریکاییها که داعش را
تشکیل دادند و بعد از اینکه موجب شرارت در عراق و
سوریه شد به سمت استقرار آن در افغانستان رفتند.
وی با بیان اینکه حضور داعش نه تنها در افغانستان
بلکه برای منطقه خطرناک است ،تصریح کرد :باید
زمینه حضور هر گونه جریان تروریستی را در افغانستان
از بین برد .با حضور هر جریانی که بستر رشد

جریانهای تروریستی در افغانستان باشد مخالفیم و
معتقدیم باید با آن برخورد قاطعانه شود.
رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد :هرگز
نمیپذیریم در کنار مرز ما جریان تروریستی و داعشی
بخواهد خانه کند و به کشورهای منطقه و افغانستان
ضربه بزند .ما افغانستانی دارای صلح ،آرامش ،دوستی
و پیشرفت را قبول داریم و معتقدیم حضور بخشهای
مختلفدرافغانستانامنیتسازباشد.
رییسی یادآورشد :حضور جمهوری اسالمی ایران
در منطقه امنیت ساز بوده اما حضور بیگانگان در
منطقه تخریب کننده امنیت بوده است .هر جا حضور
پیدا کردیم حضور امنیت ساز داشتیم و تالش کردیم
مردم افغانستان خود برای خودشان تصمیم بگیرند.
راه حل کشور افغانستان با یک کشور ،یک قوم و یک
گروه نیست بلکه راه حل آن استقرار دولتی فراگیر
و دولتی است که همه اقوام را در بر بگیرد .همه باید
کمک کنند و ما هم در جمهوری اسالمی این سیاست
را دنبال میکنیم که افغانستان بتواند برای شکل دادن
حکومتی تالش کند که آینده این کشور را تضمین
کند.

استاندارقمتاکیدکرد:

ضرورتشناساییتهدیدهادرشرایطکروناییوپساکرونایی

استاندارقمضمنتاکیدبرسیاستهایمقابلهایباکرونا،جنبههایناظربرمسائل
عاطفیوروحیناشیازشیوعویروسکروناراموردتوجهقراردادوبرضرورتشناسایی
تهدیدها درشرایط کرونایی و پساکرونایی توسط صاحب نظران حوزهودانشگاه تاکید
کرد.
بهرام سرمست در نخستین جلسه بررسی عوارض اجتماعی ناشی از کرونا و
راهکارهای تقلیل آنها در سالن کرامت استانداری قم ،با اشاره بهآمار ارائه شده توسط
هیات اندیشه ورز اجتماعی استان درخصوص تاثیرهای شیوع ویروس کرونا برزندگی
اجتماعی افراد ،اظهار داشت :عمقودامنه تاثیرهای این پدیده بسیار وسیع است
اما با توجه بهدرگیری  ۲۰ماهه کشور با این ویروس ،تاکنون ستاد ملی مقابله با کرونا
سیاست مقابلهای با این پدیده را دنبال کردهاست.
وی با بیان اینکه بهدلیل توجه ویژه بهتاثیر کرونا برفعالیت های اقتصادیوسالمت
مردم ،ابعاد روان شناختی ،اجتماعی وفرهنگی درتاثیر از این بیماری مغفول مانده،
تصریح کرد :ورود و پیشتازی استان به.موضوع عوارض اجتماعی ناشی از کرونا ،با
توجهبهحضورعلماوصاحبنظراندانشگاهیاستانجایقدردانیدارد.
استاندار قم با اشاره بهگزارش های ارائه شده درخصوص تاثیرهای کرونا برابعاد
زندگی اجتماعی تصریح کرد :رویکرد اغلب این گزارشها تهدید محور است،
درصورتی که باید بهفرصتهای ناشی از وجود این ویروس نیز اشاره داشت.
سرمست افزود :با وجود غافلگیری ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور باید توجه

داشت که قم در تدوین اکثر پروتکلهای بهداشتی در سراسر کشور نقش بهسزایی
داشتهاست.
وی با بیان اینکه در قم رویه مبتنی بر تبدیل این تهدید بهفرصت بودهاست ،افزود:
در ایام شیوع ویروس کرونا در استان ،سه بیمارستان امیرالمومنین (ع) ،مادر و تنفسی
ل و راهاندازی شدهاست.
ارتش تکمی 
وی ضمن تاکید برارزشهای دینی بهوجود آمده ناشی از ویروس کرونا ،بیان کرد:
بهدلیلملموسشدنمرگومیردرجامعه،اعتقادبهباورهایتوحیدیوآخرتدرجامعه
افزایشیافتهاست.
سرمست فرصت های ناشی از ویروس کرونا درجامعه را یادآور شد ،و تصریح کرد:
ضمن توجه بهآسیب پذیری کسب و کارها دراین ایام ،بهشکلگیری کسبوکارهای
جدید نیز باید توجه داشت.
استاندار قم ضمن تاکید برسیاستهای مقابلهای با کرونا ،جنبههای ناظر برمسائل
عاطفیوروحی ناشی از شیوع ویروس کرونا را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد:
برای دستیابی بهنتیجه گیریهای صحیح درخصوص عوارض اجتماعی ناشی از
کرونا همواره درکنار تهدیدهای ناشی از این ویروس باید بهفرصتها نیز توجه کرد.
وی در ادامه لزوم طبقهبندی صحیح درخصوص عوارض اجتماعی ناشی از کرونا
را متذکر شد ،و گفت :دراین خصوص کمیتههای تخصصی باید بهارائه راهکار های
عملیوکاربردیبرایگروههایهدفبپردازند.

وزیر دفاع:

می توانیم در مسیر ارتقای رزمی بهشکل جهشی حرکت کنیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :با
همدلی و انسجام نیروهای مسلح قادر خواهیم
بود در مسیر ارتقای رزمی بهشکل جهشی حرکت
کنیم.
سرتیپ محمدرضا آشتیانی روز شنبه در حاشیه
مراسم افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی صلح
و دفاع ارتش جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه
جنگ ،گفت :بشر در طول تاریخ خود همیشه
با دو نگاه به قدرت مواجه بوده است .یک قدرتی
که متکی به خداوند و انبیا الهی است که قدرتی
واقعی است و قدرت دیگری که در طول تاریخ بشر
با آن مواجه بوده ،قدرت متکی به شیطان ،قدرت
پوشالی ،متکی به ابزار و ادوات دنیایی است.
وزیر دفاع با بیان اینکه قدرتهای پوشالی در

طول تاریخ محکوم به شکست بودهاند ،افزود :االن
میبینید آمریکا که داعیه قدرت جهانی دارد چه
روندی را در منطقه دنبال میکند و میبینید با چه
ضعفوخفتیمجبورشدکهافغانستانراترککند.
سرتیپ آشتیانی ادامه داد :مردم افغانستان از
سوی آمریکا غیر از بدبختی ،فالکت ،نکبت و
خونریزی چیزی ندیدند اما با همه این احوال هر
اتفاقی که االن در منطقه میافتد و معادالتی که
در سطح منطقه رخ میدهد سرانجام به شکست
آنها منجر شده است .این موضوع نشان میدهد
قدرت پوشالی شکست خورده و قدرتی که متکی
به خداست همواره در تمامی معادالت با اقتدار و
پیروزی همراه است.
وی خاطرنشان کرد :در وزارت دفاع در پی

قدرت آفرینی هستیم .نظام مقدس جمهوری
اسالمی در حوزههای آمادگی نیروهای مسلح و در
سناریوسازیهایی آینده و همین طور در افزایش
قدرت منطقهای نقش آفرینی میکند که بخشی به
صنعت دفاعی و بخشی به نیروی انسانی کارآمد و
آماده بر میگردد .وزیر دفاع اضافه کرد :با همدلی و
انسجامینیروهایمسلحقادرخواهیمبوددرمسیر
ارتقایرزمیبهشکلجهشیحرکتکنیم.
سرتیپ آشتیانی در پاسخ به سوالی درباره
دیدارهایش با فرماندهان نیروهای مسلح ،گفت:
آنها در این دیدارها برای همدلی و حرکت در مسیر
ارتقای توان رزم و کمک به وزارت دفاع اعالم آمادگی
کردند و قول دادیم که از آنها حمایت و پشتیبانی
کنیم.

سرپرست آموزش و پرورش تشریح کرد:

 ۳سناریو برای بازگشایی مدارس

سرپرست آموزش و پرورش گفت :سه سناریو برای بازگشایی مدارس داریم که استفاده
از شاد ،مدرسه تلویزیونی و کالس حضوری است.
علیرضا کاظمی افزود :دو قابلیت جدید به شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) افزوده
خواهد شد و این شبکه با شرایط بهتری در اختیار آموزش مجازی مدارس قرار خواهد
گرفت .وی گفت :مدرسه تلویزیونی نیز از اول مهر و با استفاده از آموزش در شبکههای
مختلف سیما آغاز خواهد شد .سرپرست آموزش و پرورش افزود :درصدی از مدارس نیز
کالسهای درس را حضوری آغاز خواهند کرد .کاظمی گفت :الگوی بازگشایی مدارس
تدوین و به همه مدارس ابالغ شده است و در این الگو استانداردهای حضور دانش آموزان
در کالسهای درس و رعایت شیوه نامههای بهداشتی مشخص شده و حفظ سالمت
دانش آموزان در اولویت مدارس است .وی خاطرنشان کرد :اختیار بازگشایی مدرسه و
برگزاری کالس به صورت حضوری را به شورای مدرسه تفویض کرده ایم .آقای کاظمی
افزود ۹۷ :درصد ثبت نام کالس اولیها به اتمام رسیده که در مجموع  ۹۴درصد ثبت
نامها در همه پایهها انجام شده است .سرپرست آموزش و پرورش به واکسیناسیون
کرونای دانش آموزان اشاره کرد و گفت :واکسیناسیون دانش آموزان در برنامههای
وزارت بهداشت است و با تامین واکسن کرونا به زودی آغاز خواهد شد .آقای کاظمی
افزود :واکسیناسیون معلمان نیز در حال انجام است و همه معلمان همزمان با آغاز سال
تحصیلی واکسینه خواهند شد .وی تصریح کرد :پیگیر رتبه بندی معلمان و همچنین
همسانسازیحقوقاستاداندانشگاههایفرهنگیانوشهیدرجاییباسایردانشگاهها
هستم و این دو موضوع مهم را در دیداری که امروز با رئیس مجلس دارم حتما مطرح
خواهم کرد .سرپرست آموزش و پرورش گفت :پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته
سال  ۹۹را نیز از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کرده ام و تا نتیجه نهایی ادامه خواهم
داد.
معاونفرهنگیدانشگاهفرهنگیان:

تحولبنیادینآموزشوپرورش
سرعت مییابد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت :با حذف سند آموزشی
 ۲۰۳۰توسط شورای عالی انقالب فرهنگی بستر مطلوبتری جهت تسریع در اجرای
سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقالب فراهم میشود.
علیمحمدیافزود:اگرچهباتذکراتهوشمندانهمقاممعظمرهبرینشانواثررسمی
از اجرای سند  ۲۰۳۰در آموزش و پرورش وجود نداشت اما این اقدام انقالبی فرصت
اجرای سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقالب را وارد فضای بهتری می کند.
وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته اجرای سند تحول از اولویتهای معاونت
فرهنگی و اجتماعی بوده است ،ادامه داد :در یک سال گذشته بیش از  ۸۰هزار نفر
مهارت آموزان بدو استخدامی در این دانشگاه دوره های ضروری معلمی را با محوریت
سند تحول گذراندهاند .وی یادآور شد :از دو سال گذشته رویکرد آموزش مهارت آموزان و
استخدامی های جدید آموزش و پرورش به سوی آموزش مهارت های معلمی با محوریت
سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقالب بوده است .عضو هیات رییسه دانشگاه
فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد :در حال حاضر دوره هایی مانند آموزش روخوانی
و روانخوانی قرآن کریم ،آموزش فن بیان ،آشنایی با آسیبهای اجتماعی ،دوره های
امداد و نجات و کمک های اولیه ،برنامه ریزی فرهنگی و چگونگی برگزاری اردوهای
دانشآموزی و هنرهای تجسمی و آشنایی با بیانیه گام دوم انقالب برای استخدامی های
جدید آموزش و پرورش پیش بینی شده و تمام معلمان جدید قبل از ورود به کالس های
درس این آموزشها را سپری میکنند .وی در پایان اظهار داشت :برای دانشجو معلمان
نیز ۱۶مهارت معلمی در قالب نظامنامه پیشبینی شده است که هدف از این آموزش ها
تربیت معلم ۶ساحتی و تحقق سند تحول بنیادین است.
سخنگویناجا:

مرزهای زمینی برای زائران ایرانی اربعین
بستهاست

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجاگفت :مرزهای چهارگانه زمینی برای زائران اربعین
بسته است؛ مردم فریب شایعه ها ،اخبار و تصاویر منتشره در فضای مجازی را نخورند.
سردار مهدی حاجیان اظهارداشت  :براساس مصوبه ابالغی ستاد مرکزی اربعین،
مرزهای چهارگانه زمینی جمهوری اسالمی ایران با عراق بسته است و به زوار ایرانی اجازه
سفر به عراق از این مرزها داده نخواهد شد.
سخنگوی ناجا در ادامه ضمن اشاره به برخی شایعههای منتشره در فضای مجازی
گفت :مردم عزیز فریب شایعه ها ،اخبار و تصاویر منتشره در فضای مجازی را نخورند.
وی با اشاره به نحوه سفر زوار ایرانی به عراق در شرایط کنونی اظهار داشت :برابر
توافقهای نهادهای ذیربط با دولت عراق ،زائران از طریق مرزهای هوایی و مشروط به
تزریق واکسن کرونا میتوانند برای شرکت در مراسم اربعین به آن کشور سفر کرده و الزم
است ۷۲ساعت قبل از سفر نیز تست PCRمنفی داشته باشند.
معاون اجتماعی ناجا با اشاره به قوانین سخت دولت عراق در خصوص اتباع غیرمجاز
گفت :دولت عراق افرادی را که به صورت غیرمجاز و بدون داشتن مدارک قانونی به آن
کشور مسافرت کنند مجرم میشناسد و برابر قوانین قضائی خود رفتار میکند.
این مقام ارشد انتظامی بازهم تاکید کرد :پلیس در هیچ یک از مرزهای کشور خدمات
گذرنامهای به زوار ایرانی اربعین ارائه نمیدهد و افرادی که به این مرزها مراجعه میکنند،
راهی بجز بازگشت به شهرهای خود نخواهند داشت.
سردار حاجیان از مردم خواست از مراجعه به مرزهای چهارگانه زمینی خودداری کنند
و به هیچ وجه فریب شایعهها و اخبار منتشر شده در فضای مجازی را نخورند و با توجه به
وضع کرونایی کشور از ایجاد بی نظمی و ترددهای غیرضروری به ویژه برای مراجعه به
مرزهای چهارگانه زمینی با هدف شرکت در پیاده روی اربعین پرهیز کنند.
همزمان با هفته دفاع مقدس؛

ویژهبرنامه کوچه شهید در قم
اجرا میشود

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم گفت :همزمان با هفته دفاع
مقدسویژهبرنامهکوچهشهیدشاملبرنامههایمختلففرهنگیدرقماجراخواهدشد.
ابوالقاسم مقیمی افزود :ویژه برنامه کوچه شهید شامل برنامه های فرهنگی متنوع
روایت گویی سیره شهدا ،خاطره گویی خانواده شهدای محله ،اجرای سرودهای دفاع
مقدس و برگزاری مسابقات فرهنگی طی هفته دفاع مقدس در محالت مختلف شهر
است .مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم ابراز کرد :ویژه برنامه
کوچه شهید از سری برنامه های محراب شهر این سازمان است که با رعایت پروتکلهای
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در جوار مساجد و خانواده های شهدای گرانقدر
ساکن محالت هدف شهر مقدس قم اجرا خواهد شد .وی از برگزاری آیین «روضه شهید؛
خانه شهید» به مناسبت هفته دفاع مقدس نیز خبر داد و گفت :هدف اصلی این طرح
ها تعظیم شعائر حسینی(ع) و تکریم خانواده های شهدا ،جانبازان و ایثارگران است که به
دلیل شرایط خاص کرونایی و محدودیت برپایی مجالس و محافل سوگواری در فضاهای
سربسته در جوار منازل شهدا و در فضاهای باز و غیرمسقف به اجرا در می آید .مقیمی
اضافه کرد :برگزاری برنامه های یادواره شهدا در بوستان های شهری و هچنین برپایی
نمایشگاه عکس نوشت وصیت نامه شهدای لشگر  ۱۷امام علی ابن ابیطالب (ع) با
موضوع امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ نماز با عنوان قنوت وصال نیز به همت
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم در این ایام به اجرا در خواهد آمد ۳۱ .شهریور
سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی ایران ،به
عنوان آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است و از  ۳۱شهریور تا  ۶مهر ادامه دارد.
سفیر ایران در چین خبر داد؛

ُ
 ۱۲میلیون دوز واکسن برای دانشآموزان
وارد کشور میشود

سفیر کشورمان در چین گفت :ظرف یک یا دو هفتهی آینده  ۱۲میلیون دوز واکسن
مناسب افراد  ۳تا  ۱۷سال وارد کشور میشود .محمد کشاورز زاده سفیر کشورمان در
چین از برنامه گسترده واردات واکسن برای کودکان و دانشآموزان خبر داد و گفت :ظرف
یک یا دو هفتهی آینده  ۱۲میلیون دوز واکسن برای کودکان  ۳تا  ۱۷سال جهت شروع
مداراس و واکسیناسیون دانشآموزان وارد کشور خواهد شد .وی اعالم کرد :برای ظرف
دو ماه آینده نیز  ۶۰میلیون دوز واکسن تهیه و به ایران ارسال خواهیم کرد .شب گذشته
بزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در توئیتر از
نیز سعید خطی 
واردات محموله یکمیلیون دوزی واکسن کرونا از اتریش به ایران خبر داد.

سالمت 3
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رفع یک مشکل شایع پوستی؛

 11راه طبیعی برای از بین بردن زگیل
ما در طول زندگی با مشکالت پوستی آزاردهندهای روبرو میشویم و متأسفانه
زگیل هم یکی از آنهاست .زگیلها که ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی هستند،
ضایعات بیخطری میباشند که اغلب روی انگشتها یا دستها ظاهر میشوند.
این ضایعهها زبرند و نه تنها ظاهری ناخوشایند دارند بلکه آزاردهنده نیز هستند.
در این مطلب میخواهیم مؤثرترین راههای طبیعی خالص شدن از زگیل را به
شمایادبدهیم.
عسل
ً
مطمئنامیدانیدکهعسلفقطیکخوردنیلذیذوشیریننیست.شمامیتوانید
از عسل برای از بین بردن زگیل نیز استفاده کنید .عسل خاصیت ضدالتهابی
و ضدمیکروبی دارد و ثابت شده که دفاع مؤثری در برابر عفونتهاست زیرا بسیار
چسبنده است .وقتی روی زگیلی را با عسل میپوشانید ،اکسیژن به آن نمیرسد و
درنتیجهبافتزگیلکمکممیمیرد.
برای از بین بردن زگیل بسیار توصیه شده است که از عسل دارویی و کامال طبیعی
استفاده نمایید .الیهی ضخیمی از عسل را روی زگیل بزنید و عسلهای اضافی
اطراف آن را پاک کنید .با یک نوار زخم روی زگیل را بپوشانید تا عسل چکه نکند،
بگذارید طول شب بماند .هر چند بار که الزم است این کار را تکرار کنید.
آب گرم و نمک دریا
این هم یکی از سادهترین راههای از بین بردن زگیل که میتواند درمانی بسیار
مؤثر باشد اما نیازمند صرف وقت و پشتکار است چون باید بارها تکرار شود تا نتیجه
بگیرید.
آب را گرم کنید و در یک لگن بریزید .دمای آب باید بین 45تا 49درجه سانتیگراد
باشد .میتوانید دمای آب را با دماسنج چک کنید .نمک دریا را پیش از اینکه موضع
را در آن قرار دهید در آب لگن حل کنید .موضع زگیل دار را  10تا  15دقیقه در این
محلول قرار دهید تا پوست نرم شود .با استفاده از یک سوهان ناخن ،سنگ پا یا
سمباده نرم ،الیههای پوست مرده را به آرامی بتراشید .صبور باشید چون ممکن
است دو تا سه ماه طول بکشد تا باالخره زگیل بیفتد.
آناناس
آب آناناس میتواند راه بسیار خوبی برای از بین بردن زگیل باشد زیرا به شدت
اسیدیبودهوحاویبروملیناست.بروملینیکآنزیمهضمکنندهیپروتئیناست
که به تخریب زگیل کمک میکند .پنبهای را به آب آناناس آغشته کنید و بچالنید،
حاال بدون اینکه فشاری وارد کنید پنبه را روی زگیل بگذارید ،با یک نوار زخم روی
پنبه را بپوشانید و بگذارید 3تا 5دقیقه بماند .این کار را روزی دو تا سه بار انجام دهید
تاسریعترنتیجهبگیرید.
گیاه شیر دندان
شیر دندان یا قاصدک گیاه معروفی است که در بهار جوانه میزند و سالهاست
در طب چین و خاورمیانه کاربرد درمانی دارد .زگیل را میتوانید با شیرهی گیاه شیر
دندان که از ساقه آن گرفته میشود از بین ببرید .شیر دندانی پیدا کنید که به طور
طبیعی رشد کرده و هیچ ماده شیمیایی به آن اسپری نشده باشد .گل را از ته آن از
ساقه جدا کنید و سعی کنید ساقه را سالم نگه دارید .حاال شیرهی چسبناک آن را
بچالنید و به زگیل بزنید .این کار را روزی دو تا سه بار تا دو هفته یا تا زمانی که زگیل
از بین برود انجام دهید.
آلوئهورا
آلوئه ورا دارای مواد فعالی است که تأثیرات ضدویروسی و ضدعفونیکنندگی و
ضدالتهابی دارند .این مواد به سیستم ایمنی کمک میکنند با عفونتها مبارزه
کند ،از این رو آلوئه ورا میتواند یکی از راهکارهای طبیعی و خانگی برای درمان
زگیل باشد .برگی از گیاه آلوئه ورا جدا کنید ،برش بزنید و ژل آن را استخراج کنید،
ژل را به زگیلتان بزنید و روی آن را با نوار زخم به مدت پنج تا ده دقیقه بپوشانید .تا دو

 ۷خاصیت هوشمندگیاهانبرایارتقای
سالمتقلب

متخصصان تغذیه می گویند با پیروی از رژیم غذایی گیاهخواری ،تجمع پالک در
ی شود و اگر حق
ی یابد و خطر ابتال به دیابت و سکته مغزی کم م 
رگهای خونی کاهش م 
انتخاب داشته باشیم ،رژیم گیاهخواری از دیگر رژیمها بهتر به نظر میرسد.
خبر خوب برای عالقه مندان به مصرف گوشت این است که برای بهرهمندی از فواید
گیاهخواری ،مجبور نیستید کامال مصرف گوشت را کنار بگذارید .چنانچه مصرف
محصوالت حیوانی را در رژیم خود کاهش دهید ،خطر ابتال به فشار خون نیز کاهش می
یابد.
در اینجا ۸خاصیت گیاهخواری برای حفظ سالمت قلب آورده شده است:
گیاهان چربی های اشباع نشده کمتری دارند :چربیهای اشباع شده ،چربیهایی
سرشار از هیدروژن هستند .این چربیها در دمای اتاق جامدند .آنها را میتوان در گوشت
و محصوالت حیوانی از قبیل گوشت گوساله ،کره ،پنیر و لبنیات پرچرب و حتی در روغن
ی های اشباع شده
نارگیل یافت .طبق تحقیقات علمی انجمن قلب امریکا ،مصرف چرب 
ی های قلبی و
میزان کلسترول خون را افزایش میدهد .این افزایش خطر ابتال به بیمار 
سکته مغزی را باال میبرد .بنا به توصیه انجمن قلب آمریکا ،از  ۲۰۰۰کالری دریافتی در
روز ،تنها  ۱۳گرم آن باید به چربی های اشباع اختصاص یابد .عالوه بر این ،خوردن  ۴تا
 ۵وعده میوه و سبزی ۶ ،تا  ۸وعده غالت کامل ۲ ،تا  ۳وعده لبنیات و کمتر از  ۱۸۰گرم
گوشت ،طیور یا غذاهای دریایی در روز ،اساس رژیم غذایی گیاهی را تشکیل می دهد.
مصرف گیاهان ،کلسترول را از رژیم غذایی حذف می کند :بدن برای تنظیم
عملکردهای خود به کلسترول ناچیزی نیاز دارد اما اکثر ما به این حد اکتفا نمیکنیم.
اغلب کلسترول مازاد از مصرف محصوالت حیوانی وارد بدن ما میشود و نه گیاهان.
یهایقلبی،
طبقاعالمانجمنقلبامریکا،تجمعکلسترولدرخونعاملاصلیبیمار 
سکته مغزی و حمالت قلبی است .اکثر متخصصان تغذیه توافق دارند که ،جایگزین
نمودن گوشتهای پرچرب با مواد غذایی گیاهی تغییری سالم در سبک زندگی است.
برای دستیابی به کلسترول پایین ،کافیست چربیها و روغنهای اشبا ع شده را با روغن
ل ها) جایگزین کنید .کمتر از  ۱۰درصد
های اشباع نشده (آوکادو ،روغن زیتون و آجی 
کالری روزانه باید از طریق چربیهای اشباع شده تامین گردد.
گیاهان ،فیبر بیشتری به رژیم غذایی اضافه می کنند :پیروی از یک رژیم غذایی
ی گردد .افزایش فیبر یکی از
گیاهی متعادل موجب افزایش فیبر محلول در رود ه ها م 
روشهای کاهش گردش کلسترول بد در بدن شماست .فیبر با کلسترول بد در مجرای
روده وارد فعل و افعاالتی شده و سریعا آن را از بدن خارج میکند .همین امر منجر به
ی گردد .فیبر محلول در غذاهایی مانند عدس
کاهش کلسترول بد ذخیره شده در بدن م 
ی شود.
ها ،سبزیجات و آجیل یافت م 
مصرف گوشت کمتر خطر ابتال به دیابت و چاقی را کاهش میدهد :خوردن
ی های اشباع شده با خطر ابتال به دیابت نوع ۲
گوشت یا مصرف مقادیر فراوان چرب 
پیوند خورده است .در صورت ابتال به دیابت و مصرف چربیهای اشباع شده ،خطر ابتال
به بیماریهای قلبی و سکته مغزی دو برابر می شود .بخشی از کاهش وزن با کاهش
مصرف چربیهای اشبا ع شد ه موجود در رژیم گیاهخواری تحقق مییابد .منتظر
کاهش وزن خود باشید زیرا میوهها و سبزیجات حاوی کالری کمتر و آب فراوان هستند.
همین امر کمک میکند تا پیش از زیاد ه روی و اتمام غذا ،احساس سیری کنید.
گیاهان فشار خون را کاهش می دهند :یکی از مشهورترین رژیمها برای افراد مبتال
به فشار خون باال ،پیروی از رژیمهای گیاهخواری برای مقابله با فشار خون است .گرچه
تمرکز این رژیم اغلب بر کاهش مصرف سدیم است اما از دیگر اهداف آن ،کاهش مصرف
گوشت است .در رژی م های گیاهخواری مقابله با فشار خون ،مصرف میوهها و سبزیجات
ی گردد.
افزایش مییابد و روزانه  ۱۵۰گرم پروتئین جذب بدن م 
گیاهان سرشار از امگا  ۳هستند :مصرف اسیدهای چرب امگا  ۳خطر ابتال به
ی های قلبی و دیابت را کاهش میدهد و موجب کاهش کلسترول و فشار خون باال
بیمار 
ی شوند ،بنابراین تنها روش دستبابی
میگردد .اسیدهای چرب امگا ۳در بدن ساخته نم 
به آنها از طریق برنام ه غذایی مناسب است .امگا  ۳گیاهی در گیاهانی مانند تخم کدو،
ی شود.
روغن کوینوال ،سویا ،گردو و بذر کتان یافت م 
رژیم غذایی گیاهخواری حاوی مواد مغذی است :عمده تاثیر رژیم غذایی
ی اکسیدان،
گیاهخواری محافظت از قلب است .میو ه ها و سبزیجات سرشار از آنت 
استرولگیاهی،ترکیباتشیمیاییوپتاسیمهستندکههمگیخطرابتالبهبیماریهای
قلبی را کاهش میدهند .پتاسیم ،به طور خاص ،برای مقابله با فشار خون باال بسیار موثر
است .طبق اعالن انجمن قلب امریکا ،پتاسیم از تاثیرات مخرب سدیم در بدن میکاهد.
پتاسیم در بخش اعظمی از مواد غذایی گیاهی از جمله سیبزمینی شیرین ،قارچ،
ی شود.
سویا ،بادام ،موز ،زردآلو ،گوجهفرنگی و طالبی یافت م 

هفته هر روز این کار را انجام دهید.
ویتامینC
ویتامین  Cیک ماده مغذی حیاتی است که فواید زیادی دارد و سیستم ایمنی
بدن را تقویت میکند تا بهتر با بیماریها بجنگد و فرایند التیام زودتر صورت بگیرد.
بدن ما نمیتواند خودش این ویتامین را بسازد ،بنابراین ما میتوانیم از طریق تغذیه
این ویتامین را برای بدن تأمین کنیم .یک راه دیگر برای دریافت ویتامین Cمورد نیاز
روزانه بدن ،مصرف مکمل این ویتامین میباشد.
با ته یک لیوان یا با قاشق یک قرص ویتامین  Cرا پودر کنید ،پودر را در یک لیوان
بریزید و به آرامی به آن آب اضافه کنید تا خمیری شکل شود ،پنبهای را به این خمیر
آغشته کرده و آن را روی زگیل بزنید .روی زگیل را با چسب زخم بپوشانید و بگذارید
طی شب بماند .این کار را هر روز انجام دهید تا زگیل از بین برود.
ریحان
ً
ریحان گیاهی است که معموال به خاطر عطر و طعم منحصربهفردی که دارد
در غذاها استفاده میشود اما این گیاه حاوی آنتیاکسیدانهای قدرتمند و
عصارههای روغنی نیز میباشد که فواید زیادی دارند از جمله کاهش التهاب و
تقویتسیستمایمنیدربرابرعفونتها.
ً
یکسوم فنجان برگ ریحان را کامال خرد کنید تا خمیری شکل شود ،خمیر را با
انگشتانتان بردارید و روی زگیل بمالید .ناحیه را ببندید تا طی شب خمیر روی زگیل
بماند .این کار را به مدت یک تا دو هفته هر روز انجام دهید.
عصارهروغنیلیمو
برخی از عصارهها روغنی دارای اندازههای گوناگونی خاصیت ضدمیکروبی
و ضدقارچی و ضدباکتری هستند که در درمان زگیلها مفیدند .یادتان باشد که

تغذیهدرمشکالتتنفسی؛

ً
عصارههای روغنی را نباید مستقیما به پوست بزنید بلکه باید با یک روغن حامل
مانند روغن زیتون یا روغن بادام شیرین رقیقشان کنید.
چند قطره از عصاره روغنی لیمو را با کمی روغن حامل مخلوط کنید و پیش از
استفاده اول از جهت آلرژی آن را تست نمایید ،یعنی کمی از آن را روی قسمتی
از پوستتان بزنید که ضایعهای ندارد؛ اگر در عرض  24تا  48ساعت هیچ واکنش
آلرژیکی نداشتید پس میتوانید با خیال راحت از آن استفاده کنید .پنبهای را به
این روغن آغشته کرده و بچالنید ،سپس با دقت روی زگیل بمالید .این کار را روزی
دو بار انجام دهید تا زگیل کمکم کوچکتر شود .ناحیه مورد نظر را در معرض نور
قرار ندهید زیرا روغن لیمو به نور حساس بوده و میتواند لکههای تیره روی پوست
به جا بگذارد.
سیر
ً
سیر این ادویهی بودار فواید زیادی برای سالمتی دارد ،خصوصا در مورد عوارض
پوستی .سیر سرشار از ترکیبات بیواکتیو گوناگونی مانند آلیناز ،آلینین ،آرژنین،
سلنیوم و فالوونوئیدهاست که نه تنها مشکالت رایج پوستی مانند عوارض التهابی
را تسکین میدهند بلکه به سالمت پوست کمک کرده و پیر شدن آن را به تأخیر
میاندازند .خوب است بدانید انواع فرمهای سیر مانند آب سیر خام ،عصاره گرم
سیر ،پودر خشک سیر و عصاره سیر کهنه دارای تأثیرات درمانی گوناگونیاند .در
موردزگیلها،خاصیتضدویروسیسیرمطرحمیشود.سیرمیتواندجلویتکثیر
ویروسها در زگیل را بگیرد .مطالعهای نشان داده عصاره کلروفرمی سیر میتواند
بعد از سه تا چهار ماه استفادهی مداوم زگیل را از بین ببرد و از بازگشت آن جلوگیری
ً
کند .یک حبه سیر را له کرده و آن را مستقیما روی زگیل بگذارید ،با تکهای پارچه
روی آن را ده تا پانزده دقیقه بپوشانید .این کار را چند روز یا چند هفته انجام دهید
تا به نتیجهی دلخواه برسید .ممکن است با این روش کمی احساس سوزش کنید؛
اگر سوزش زیاد و ادامهدار بود از راهکار دیگری استفاده کنید.
آسپیرین
یک راه ساده دیگر برای خالص شدن از زگیل استفاده از همین قرص آسپرین
است.اگرآسپریندرخانهنداریدبهراحتیمیتوانیدازداروخانهتهیهکنید.آسپرین
دارای اسید سالیسیلیک است که عنصری فعال بوده و کاربرد موضعی آن در
درمان زگیلها گسترده است .اسید سالیسیلیک ،بهترین درمان برای از بین بردن
زگیلهاست و مطالعات گوناگونی نشان دادهاند تأثیرات چشمگیری دارد .قسمتی
از پوستتان را که زگیل دارد به مدت ده تا پانزده دقیقه خیس کنید .اگر این کار
ً
برایتان سخت است فورا بعد از حمام کردن که هنوز پوستتان نرم و مرطوب است از
آسپرین استفاده کنید .زگیل را با سنگ پا بسابید تا الیهی ضخیم شده از سلولهای
مردهی پوست برداشته شود .حاال آسپرین پودر شده را روی زگیل بزنید .این کار را به
مدت  12هفته و روزی دو بار انجام دهید.
انجیر
التکس(شیرابه)درختانجیریکراهکارسنتیمعروفبرایزگیلاست.شیرهی
درخت انجیر میتواند پروتئینهای بافت در حال رشد زگیل را با آنزیمهایی که دارد
تخریب نماید و چون مادهای طبیعی است هیچ عارضه جانبی ندارد و کاربردش هم
ساده است .التکس درخت انجیر هم زگیلها را از بین میبرد و هم جلوی بازگشت
آنها را میگیرد.
پیش از هر اقدامی ابتدا به پزشک مراجعه کنید
ً
پیش از به کار بردن راهکارهای خانگی حتما به پزشک مراجعه کنید تا مطمئن
ً
شوید ضایعهای که دارید واقعا زگیل است ،زیرا ممکن است دیگر مشکالت پوستی
ً
باشد که با زگیل اشتباه گرفتهاید .ضمنا اگر زگیل طوالنی شود ،به دیگر قسمتها
ً
پخش شود یا مرتبا تکرار شود میتواند عالمت ضعف سیستم ایمنی باشد که نیاز به
بررسی پزشکی دارد.

10عامل شعلهور کنندهی اگزما

مواد غذایی مناسب برای مقابله با التهاب ریه

متأسفانه ویروس کرونا در بدن با تمام توان به ریه حمله میکند و تمام تالش
خود را برای آسیب زدن به این عضو مهم و حیاتی به کار میگیرد .حتی بعد
از اینکه بدن ویروس را از بین میبرد آسیبهای ناشی از آن تا مدتها باقی
میماند .خوشبختانه برخی مواد غذایی مانند سبزیجات چلیپایی ،سیر
و زردچوبه در چهارچوب برنامه غذایی سالم و متنوع برای مقابله با التهاب
ریویمؤثرعملمیکنند.
مشکالت ریوی همیشه بودهاند اما این روزها به دلیل همهگیری كووید19
افرادزیادیهستندکهدرگیرمشکالتریویشدهاند.متأسفانهویروسکرونا
در بدن با تمام توان به ریه حمله میکند و تمام تالش خود را برای آسیب زدن
به این عضو مهم و حیاتی به کار میگیرد .حتی بعد از اینکه بدن ویروس را
از بین میبرد آسیبهای ناشی از آن تا مدتها باقی میماند .خوشبختانه
برخی مواد غذایی مانند سبزیجات چلیپایی ،سیر و زردچوبه در چهارچوب
برنامه غذایی سالم و متنوع برای مقابله با التهاب ریوی مؤثر عمل میکنند.
این مواد غذایی میتوانند باعث بهبود عالئم عفونتهای ریوی شوند که
این مسئله به نوبت خود تأثیر مثبتی در مقابله با التهاب دارد .به همین دلیل
توصیه میشود در کنار داروهای تجویزی برای کاهش عالئم و بهبود عملکرد
ریهها از این مواد غذایی استفاده کنید .البته نیازی نیست که در تغذیه روزانه
خود تغییر اساسی ایجاد کرده ،داروها را قطع و سعی کنید این مواد غذایی را
بیش از بقیه و به طور افراطی مصرف کنید .کافی است در کنار درمانهایی
کهمیگیردمصرفموادغذاییضدالتهابرانیزبگنجانید.
بهترین مواد غذایی برای مقابله با التهاب ریوی
مواد غذایی مناسب برای مقابله با التهاب ریوی که معرفی میشود هیچ
تأثیر معجزهآسایی ندارند و نمیتوان آنها را عالج صد در صد التهاب ریوی
دانست .با این حال حاوی خواصی هستند که برای بهبود روند التهاب ریوی
بهویژه در موارد عفونت ریوی مؤثر عمل میکنند .در ادامه این مواد غذایی
پرخاصیترامعرفیمیکنیم.
سبزیجاتچلیپایی
نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهند که گلکلم و کلم بروکلی جزو
بهترینهای خانواده سبزیجات چلیپایی هستند که میتوانند باعث
کاهش عالئم التهابی شوند .به همین دلیل نیز به افرادی که از مشکالت
و بیماریهای ریوی رنج میبرند به شدت توصیه میشوند .این مواد غذایی
حاوی ترکیبات ضدالتهابی به نام سولفورفانها و همچنین ویتامین ث
هستند .باید بدانید که محققان تحقیقات زیادی در خصوص ویتامین ث
انجام داده و در اکثر موارد به این نتیجه رسیدهاند که این ویتامین باعث
تقویت دستگاه ایمنی و بهبود واکنشهای ایمنی بدن میشود .بنابراین
توصیه میشود در هر حالت و بخصوص اگر از مشکالت ریوی رنج میبرید
ً
حتما این مواد غذایی را در برنامه غذاییتان بگنجانید.
سیر
سیر جز مواد غذایی مفیدی است که به درمان این نوع التهاب و عفونت
کمک زیادی میکند .انواع سیرهای معمولی و حتی سیر سیاه حاوی
آنتیاکسیدانهایی هستند که به کاهش التهاب کمک زیادی میکنند.
محققان به گروهی از شرکتکنندهها سیر و به گروهی دیگر دارونما داده
و به این نتیجه رسیدند که استفاده از این ماده غذایی در مقابله با التهاب
و عفونت ریوی مؤثر عمل میکند .سیر یک ماده غذایی با خواص متعدد
است که میتوان از آن در تهیه انواع غذاها استفاده کرد .با این حال توصیه
میشود برای بهرهمندی از فواید ضدباکتریایی و ضدالتهابی سیر از آن به
صورت عصاره سیر کهنه استفاده شود.
زردچوبه
ادویهها به طور کلی حاوی خواصی هستند که برای سالمتی انسان
مفید است .به عنوان مثال حاوی آنتیاکسیدانهایی هستند که برای
عملکردهای اعضای بدن مفید هستند .یکی از این ادویههای شاخص
که قدرت آنتیاکسیدانی بسیار باالیی دارد زردچوبه است .دانشمندان در
خصوص مصرف زردچوبه در زمان درمان بیماریهای ریوی بررسیهای
متعددی انجام داده و خواص آن را تأیید کردهاند .در واقع اثرات مثبت این
ادویه در بهبود التهاب به دلیل وجود ترکیبی معروف به نام کورکومین است
که یک رنگدانه زرد محسوب میشود و قدرت زیادی در مقابله با التهاب
دارد .محققان ورزشکاران را مورد بررسی قرار داده و متوجه شدند که مصرف
ن ترمیم بعد از جراحات شده و احتمال
زردچوبه باعث کاهش مدت زما 
پارگی عضالنی را کاهش میدهد .بنابراین به این نتیجه رسیدند که زردچوبه
با کاهش التهاب شده و روند بهبودی را سرعت میدهد.
رژیم غذایی مناسب برای مقابله با التهاب ریوی :پیشگیری بهتر از
درمان
یادتان باشد که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است بنابراین الزم است
که همه افراد رژیم غذایی مناسبی برای جلوگیری از بروز بیماریهای ریوی
داشته باشند .توصیه کلی متخصصان است که در گام اول مصرف مواد
غذایی تازه را افزایش داده و از مصرف مواد غذایی آماده و صنعتی بپرهیزید.
یک اقدام اصلی در پیشگیری از بیماریها و افزایش ایمنی بدن مراقبت از
میکروبیوت است .میکروبیوت همانند اولین سد دفاعی بدن عمل میکند.
برای مراقبت از آن نیز نباید از مصرف ماست ،شیرهای تخمیری و فیبرها
غافلشد.اینموادغذاییباعثافزایشسالمتمیکروبیوتشدهوعملکرد
ایمنی بدن را بهبود میدهند .عالوه براین الزم است که مصرف میوهها و
سبزیجات را افزایش دهید .این مواد غذایی حاوی آنتیاکسیدانهایی
هستندکهبرایمقابلهبارادیکالهایآزادوبهبودعملکردهاحیاتیبدنالزم
و ضروری هستند .در نهایت اینکه از مصرف نوشیدنیهای الکلی و ترکیبات
سمی ناشی از مصرف دخانیات که باعث به خطر انداختن واکنشهای
فیزیولوژیکی بدن میشوند بپرهیزید .چون این مواد بدن را در معرض ابتال
بهبیماریهایمتعددقرارمیدهند.
حواستان به این موارد باشد
برخی مواد غذایی باعث بهبود عالئم عفونت ریوی میشوند .با این حال
داشتن یک تغذیه متنوع ،سالم و متعادل باعث پیشگیری از بروز عفونت
شده و ایمنی بدن را در برابر ارگانیسمهای بیماریزا باال میبرند .ورزش
منظم یکی از عواملی است که به کاهش بروز بیماریها در کوتاه و بلندمدت
کمکزیادیمیکند.متخصصانتوصیهاکیددارندکهعادتهاینادرستی
مانند مصرف دخانیات و الکل و همچنین مصرف مواد غذایی فراوریشده
را کنار بگذارید .مواد غذایی فراوریشده به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب
امگا  6و قند فراوان باعث بروز التهاب در بدن میشوند .به همین دلیل نیز
اثرات مثبت مواد غذایی سالم را نیز از بین میبرند.
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ضرورت اجماع نظر نهادهای متولی و ابالغ قانون شفاف و صریح؛

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم:

هفته دفاع مقدس فرصتی برای ارتباط
نسل های انقالب است

مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانقمبابیاناینکههفتهدفاعمقدسفرصتی
برای ارتباط نسل امروز با نسل دفاع مقدس است ،گفت :خون شهدا ضامن بقای
اسالم و انقالب اسالمی شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته
ایثارگران هفته دفاع مقدس با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی برای ارتباط نسل
امروز با نسل دفاع مقدس است ،گفت :نسل جوان همان نسلس است که جوانی
خویش را فدای عزت ،آزادی و عظمت این کشور و ملت کرد.
حجت االسالم حسن هنرمند با اشاره به اینکه امروز نه تنها ملت ایران بلکه ملتهای
مسلمان و آزاده از شهدای انقالب و دفاع مقدس درس عزت ،آزادگی ،پایداری و ایثار و
شهادت میآموزند ،افزود :جوانان این مرز و بوم گوش به فرمان والیت ،در دوران سخت
دفاع مقدس در حالی که همه جهان از رژیم بعث عراق در برابر ایران حمایت میکرد،
با ارادههای راسخ ایستادند و با سالح ایمان و ایثار توانستند بر دشمنان اسالم پیروز
شوند.
وی با تاکید بر اینکه خون شهدا ضامن بقای اسالم و انقالب اسالمی شد و دشمنان
در طول این سالها هیچ گاه در دشمنی با نظام اسالمی کوتاهی نکردند و هر روز
نقشههای شومی علیه نظام داشتند ،ادامه داد :خون شهدا و وفاداری ملت به این
خونها باعث پایداری و پیشرفت نظام شده است و هفته دفاع مقدس فرصتی است
تا نسلهای انقالب با نسل دوران دفاع مقدس در آیین مهمانی اللهها تجدید میثاق
نموده و با بزرگ مردان و شیر زنان از نسل نوجوان و جوان این مرز و بوم که باعث امنیت،
عزت و عظمت اسالم شدند ،آشنا شوند.
حجت االسالم هنرمند با اشاره به اینکه کمیته ایثارگران دفاع مقدس طبق روال هر
ساله با عضویت ۲۰دستگاه تشکیل جلسه داده تا برنامههای این هفته را با محور ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با سبک زندگی شهدا برگزار نماید ،گفت :برگزاری
مراسم مهمانی اللهها همزمان با اول مهر (ساعت ۱۶در گلزارهای شهری و ساعت۱۵
درگلزارروستایی)همزمانباسراسرکشورباقرائتپیاممقاممعظمرهبریومتناسببا
شرایطورنگبندیهاوبارعایتشیوهنامههایبهداشتیباحضورمسئوالن،نیروهای
نظامی و انتظامی ،خادمان شهدا و خانواده شهدا در بیش از ۹۰گلزار استان قم اعم از
شهری ،روستایی و گلزار شهدای گمنام برگزار میشود.
وی با بیان اینکه دیدار و تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران دفاع مقدس یکی از
برنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران ایثارگران استان قم است ،افزود :تبلیغات میدانی،
راهپیمایی جانبازان از حرم مطهر تا گلزار سوم خرداد ،تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت در مساجد ،محلهها و روستاها ،معرفی رشادت رزمندگان با تولیدات صدا و
سیما بخشی دیگر از برنامههای هفته دفاع مقدس خواهد بود.
رییس اداره ایمنی راه و حریم استان قم خبرداد:

بهره برداری ازطرح سیتم روشنایی محور
قدیم قم – تهران

رییس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
گفت:بهمنظورتامینوارتقاسطحایمنیدریکیازمهمترینمحورهایترانزیتیکشور
درقالب قراردادی بالغ بر  30میلیارد ریال  ،سه ونیم کیلومتر از محورترانزیتی قدیم قم
– تهران(حد فاصل سه راه شکوهیه – پل عسگر آباد )  ،دارای سیستم روشنایی شد .
سید حسن خلیلی نیا اظهارداشت :بی تردید اجرای سیستم روشنایی بخصوص
درمحورهایترانزیتیوپرترددنقشیمهمدرکاهشحوادثوهمچنینتسهیلترافیک
بخصوص درایام بارش  ،نقاط مه گیر و شب دارد .
خلیلی نیا با بیان اینکه اجرای سیستم روشنایی درزمره الزامات تامین ایمنی جاده
ای نیست افزود  :درقوانین و دستورالعملهای اعالمی  ،اجرای سیستم روشنایی منوط
به احراز شرایط و ضوابط خاصی است که بخشی از آنها شامل نقاط پرتگاهی  ،دهانه
تونلها  ،نقاط پرحادثه و ...می باشد .
وی ادامه داد  :اما با توجه به پی گیریهای جدی به عمل آمده توسط مسئولین امر،
بحمدالله راههای برونشهری استان قم از حیث اجرای سیستم روشنایی در زمره
استانهای نخست کشور قراردارد .
خلیلی نیا درخصوص اجرای سیستم روشنایی محورقدیم – قم – تهران نیز اظهار
داشت  :طول پروژه بالغ بر سه ونیم کیلومترودرحد فا صل سه راه شکوهیه – پل عسگر
اباد قراردارد .
رئیس اداره ایمنی راه وحریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
بازه زمانی اجرا و بهره برداری از پروژه سیستم روشنایی دراین قطعه از محور قدیم قم
– تهران را چهار ماهه عنوان و افزود  :عملیات اجرایی این پروژه از خردادماه سالجاری
آغاز و طی روزگذشته ( 26شهریور) تکمیل ومورد بهره برداری قرارگرفت .
سیدحسن خلیلی نیا هزینه اجرای طرح سیستم روشنایی محور قدیم – قم – تهران
(حدفاصل سه راه شکوهیه – پل عسگر اباد ) را بالغ برسی میلیارد ریال دانست وتصریح
کرد  :تمامی هزینه های این پروژه ازمنابع اعتباری سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای کشور تامین شده است .
وی تعداد پایه چراغهای منصوب جهت اجرای این طرح را  70عدد عنوان و
افزود  :همچنین  74کاسه چراغ با المپهای بخار سدیم دراین طرح استفاده شده
است .
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
درخاتمه یادآور شد  :اجرا وبهره برداری از طرح سیستم روشنایی محور قدیم قم – تهران
( قطعه فوق الذکر ) سومین پروژه ایست که در امر تامین روشنایی محورهای جاده ای
استان قم طی سالجاری اجرا و به بهره برداری رسیده است .
مدیرگروهمطالعاتزنانجامعهالزهرا:

دلیل افزایش طالق در قم ایجاد تغییرات
عمیقفرهنگیاست
مدیرگروهمطالعاتزنانجامعهالزهرابااشارهبهمهاجرپذیریقمگفت:دلیلافزایش
آمار طالق در قم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و نبود سبک زندگی دینی و اسالمی
است.
سمیه حاجی اسماعیلی در خصوص عوامل مختلف افزایش طالق در خانوادهها
اظهارداشت :امروزه تغییرات نگرشی در افراد نقش به سزایی در باال بردن آمار طالق
دارد .فردگرایی ,لذت بردن همراه با شادکامی شخصی و درنهایت خودمختار بودن
نقش زیادی در خانوادهها پیدا کرده است و کمتر زنانی امروز پیدا میشوند که همانند
گذشته به خاطر حفظ کیان خانواده و فرزندان به سراغ طالق نروند.
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به شکستن شدن قبح طالق در
جامعه ادامه داد :درگذشته طالق موردپذیرش اجتماع نبوده و دیدگاه مردم نسبت به
فرد طالق گرفته منفی بود .اما امروزه جشن طالق هم برگزار میگردد و بحث طالق
ً
بین مردم کامال پذیرفته شده و قبح گذشته را ندارد .درواقع پذیرش اجتماعی طالق
برخالف سیاست دینی ما است.
وی با اشاره به باال بودن آمار طالق در طبقات متوسط جامعه افزود :اختالف طبقهای
و قومی مهمترین عامل طالق در طبقه متوسط به شمار میرود.
اسماعیلی با بیان اینکه زنان برخالف مردان بیشتر درخواست طالق میدهند،
تصریح کرد :تغییرات ساختاری و کالن از دیگر عوامل طالق است .امروزه اشتغال
برای زنان اولویت اول شده و زنان شاغل اقتدار بیشتری در خانوادهها دارند .خانمی که
استقالل اقتصادی دارد دیگر از آینده اقتصادی نمیترسد.
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده درباره نقش به سزای شبکههای
اجتماعی و آزاد بودن روابط زن و مرد در ایجاد طالق گفت :به خاطر حضور قدرتمند
شبکههای اجتماعی در زندگی افراد و تسهیل شدن رابطهها مشکالتی برای زنان
ایجادشده که درنهایت درخواست طالق از جانب زنان را افزایش داده است.
وی افزود :مهارتهای کالمی و آگاهی از ویژگیهای زن و مرد نقش زیادی در حفظ
زندگیهایمشترکایفامیکند.
حاجی اسماعیلی داشتن صبر و مدارا که برگرفته از آموزههای دینی میباشد را الزمه
ادامه زندگی مشترک دانست و ادامه داد :شهر قم یک شهر مهاجر پذیر میباشد و
قومیتها و فرهنگهای مختلفی در آن ساکن هستند .امروزه شهر قم ازنظر مذهبی
بودن دچار اختالل شده و با تغییرات فرهنگی عمیق و نبودن سبک زندگی دینی و
اسالمی در شهر قم ،شاهد افزایش آمار طالق هستیم.

ماجرای یک بام و دو هوای سند خودرو

گزارشاز:حنانهشفیعی
اختالف نظر درباره سند خودرو سابقه بیش از یک دهه دارد و هنوز تکلیف
اینکه آیا برگ سبز خودرو سند تلقی میشود یا باید سند خودرو در دفاتر اسناد
رسمی ثبت شود ،روشن نیست.
خرید و فروش خودرو در نوع خود فرایند پیچیدهای دارد و بعد از اینکه
دردسرهای پیدا کردن خودرو مناسب طی شود ،باید برای نقل و انتقال آن اقدام
قانونیانجامگیرد.
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال  ۱۳۸۹مجلس
شورای اسالمی ،پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پالک به نام
خریدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادره برای خودرو همان سند رسمی
است.
این موضوع با ابالغ آییننامه اجرایی ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی پررنگ تر شد و مقامات نیروی انتظامی ،ثبت نقل و انتقال خودروها
در دفترخانهها را اختیاری دانستند و اعالم کردند که هیچگونه الزامی در این
خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران ،ضمن رد اظهارات پلیس راهور درباره
عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعالم کرد که برگ
سبز صادره از مراکز تعویض پالک شناسنامه خودرو محسوب می شود و سند
مالکیتنیست.
قانونرسیدگیبهتخلفاترانندگیچهمیگوید؟
در ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است« :نقل و انتقال
خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود ،دارندگان وسایل نقلیه مکلفند
قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی ،ابتدا به ادارات
راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای
بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک ،پرداخت جریمهها و دیون معوق و
تعویض پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».
در تبصره یک ماده  ۲۹تصریح شده است«:نیروی انتظامی میتواند با
همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی
را به تعداد کافی در مراکز تعویض پالک فراهم آورد».
آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مرداد  ۱۳۹۱تنظیم شد و براساس ماده ۲
آیین نامه اجرایی« ،دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل
از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ،ابتدا با در دست
داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز
تعویضپالکمراجعهکنند».
همچنین در تبصره یک ماده ۶این آیین نامه آمده است« :در صورت موافقت
و اعالم نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پالک،
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به تعیین و اعالم فهرست دفاتر اسناد
رسمی به نیروی انتطامی اقدام می نماید».
بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه درباره ثبت سند خودرو چه بود؟
پس از آن به دلیل ابهامها و اختالفاتی که میان سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور و نیروی انتظامی در مورد ثبت سند خودرو پیش آمد ،اسفند ،۱۳۹۵
آیتالله صادق آملی الریجانی رئیس اسبق قوه قضاییه با صدور بخشنامهای به
مراجع قضایی و ثبتی تکلیف کرد که از پذیرش مدارک مربوط به تعویض پالک
خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.
در بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه آمده است « :از اهمیت و توسعه ثبت
رسمی معامالت اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «۶۶
و  »۶۷سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه
کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و امالک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  ۱۳۸۹مجلس شورای اسالمی به نقش
دفاتر اسناد رسمی در معامالت خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معامالت
مالکیتفروشندهازحیثهویتونیزعدمممنوعیتقانونیجهتفروشنظیر
محجوریتوممنوعالمعاملهبودنبهموجبحکممقامقضاییکنترلمیگردد
و اسناد صادره نیز به حکم قانون الزماالجرا شناخته میشود .از آنجا که خودرو
جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار میگیرد لذا
مقرر میگردد واحدهای قضایی و اداری،اجرای ثبت اسناد معامالت خودرو که
در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان مالک قانونی تشخیص مالکیت
مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پالک
خودروبهعنوانسندرسمیمالکیتاکیداپرهیزنمایند».
رأی دیوان عدالت اداری درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
این ماجرا مدتی مسکوت ماند تا اینکه در اسفند  ۱۳۹۹هیات عمومی
دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی درخصوص «ابطال بندهای  ۲و ۳
بخشنامه شماره۱۴۷۲۰۴؍۲۷-۹۴؍۸؍ ۱۳۹۴معاونت امور اسناد سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور» دوباره موضوع سند خودرو مجدد نقل محافل حقوقی
شد.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است«:قانونگذار در مواد  ۴۶و  ۴۷قانون
ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۱۳۱۰موارد ثبت اجباری معامالت را ذکر
کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معامالت راجع به اموال منقول اختیاری
بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد».
دیوان عدالت اداری افزود«:مطابق قانون اصالح ماده  ۲۲قانون حمل و نقل
و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ،۱۳۸۸
مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی ،اسناد مالکیت و پالک خـودرو در قلمـرو
جمهـوری اسالمی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
است همچنین انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر ،از جمله حقوقی است
که قانونگذار در ماده  ۶۵۶قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است،
بنابراینبنددومبخشنامهموردشکایت،کهمتضمنتکلیفدفاتراسنادرسمی
به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالتهای تعویض پالک و وکالت
نامههای فروش خودرو است ،همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر
اینکه کسانی که تعویض پالک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند
رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک ،برای تعویض مجدد پالک و انتقال
مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند ،مغایر قوانین یاد شده است و
از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی
اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند  ۱ماده  ۱۲و ماده  ۸۸قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲ابطال می
شود».
نظر اخیر دادستان کل کشور :برگ سبز خودرو سند مالکیت است
اخیرا هم حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل
کشور  ۱۴شهریور ماه در نامهای خطاب به دادستانهای عمومی و انقالب
سراسر کشور گفت :تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرالزم است و
استنکافکنندگانازآنتحتتعقیبقانونیقرارمیگیرند.
در این نامه آمده است« :حسب گزارشهای واصله و استعالمات برخی از
دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (کانون

سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معامالت
ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطالع میرساند؛ بندهای  ۲و  ۳بخشنامه
شماره  ۹۴/۱۲۷۳۰۴مورخ  ۲۷/۸/۱۳۹۶صادره از سازمان ثبت اسناد و
امالک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معامالت
خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹
هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده  ۱۲و ماده  ۸۸قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲ابطال
گردیده و در تاریخ  ۱۰/۱/۱۴۰۰به شماره  ۹۸۰۴۱۸۵در روزنامه رسمی ثبت
و ابالغ شده است».
این نامه می افزاید « :از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور ،از جمله
تبصره ماده  ۱۴و مواد  ۳۵ ،۳۴و  ۳۷و خصوصا مواد  ۴۳و  ۴۵آراء شعب دیوان
عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای
اداری الزم االجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا
مستفادقطعیازدادنامهمذکوروقوانینمربوطه؛تلقیبرگسبزخودروصادره
از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقاالت خودرو با
ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در
ادارات راهنمایی و رانندگی بالمانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد
رسمی نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند».
نظر رئیس کمیسیون اصل نود درباره نامه دادستان کل کشور
بعد از انتشار نامه دادستان کل کشور ،حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل
نود در صفحه شخصی خود در توییتر خود نوشت« :مردم در نقل و انتقال
خودرو دچار مشکالت فراوانیاند و بخشنامه اخیر دادستان کل در خصوص
سندخودروپاسخگویهمهاینمشکالتنیست.کارشناسانکمیسیوناصل
 ۹۰تاکنون ده ها مورد از مشکالت و کالهبرداری های این حوزه را احصا و
ایرادات فرایندها را مشخص کردهاند .پیگیر اصالح این فرآیندها خواهم بود» .
همچنین در مقابل نصرالله پژمان فر نایب رییس کمیسیون اصل نود نیز
در صفحه توییتر خود نوشت« :پس از ماهها پیگیری در کمیسیوناصل نود
که موجب تهدید و شکایت دفاتر اسناد رسمی از من شد ،دادستان کشور
وارد میدان شد و در حمایت از اقدام کمیسیون اصل ،۹۰برگ سبز را بعنوان
سند مالکیت خودرو اعالم کردند .از امروز هزینههای نقل و انتقاالت کاهش
چشمگیریپیداکرد» .
بیتوجهی به تنظیم سند نقل و انتقال خودرو تبعات دارد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز ۲۲شهریور در گفت و گو با ایرنا مراجعه
به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پالک
را امر و روندی قانونی دانست و نسبت به تبعات بیتوجهی به این اقدام و اکتفا
به برگ سبز خودرو هشدار داد.
به گفته علی خندانی ،نظر دادستان کل کشور درباره سند خودرو مخالف
نص صریح ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹
مجلسشورایاسالمیاستدرحالیکهبخشنامه،آییننامهودستورالعملباید
در راستای اجرای قانون باشد نه خالف آن و اگر بخشنامه یا آیین نامه و دستوری
خارج از حیطه قانون و مطلبی برخالف نص صریح قانون عنوان شود ،قابلیت
اجرا ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده  ۲۹قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی افزود :افراد موظف هستند بعد از تعویض پالک به دفاتر اسناد
رسمی مراجعه کنند و این قانون کامال واضح و شفاف است و اصال نیازی به
تفسیرندارد.
وی درباره تبعات عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگ سبز خودرو
به عنوان سند مالکیت توضیح داد و گفت :در مراکز تعویض پالک ممنوع
المعامله بودن یا مهجور بودن فروشنده یا حتی احراز هویتی که در دفاتر اسناد
رسمی کنترل می شود با آن کیفیت انجام نمی شود همچنین اگر سند در رهن
باشد یا به ورثه منتقل شده باشد مشخص نخواهد شد.
خندانی اظهارداشت :موارد متعددی است که به برگ سبز خدشه وارد
میکند و هر کدام از این موارد اگر بعد از انتقال رخ دهد و مشخص شود که
این موارد لحاظ نشده ،با یک طرح دعوای ساده به راحتی برگ سبز خودرو
قابل ابطال است اما این فرایند در دفاتر اسناد رسمی احتمال بروز مشکالت را
نزدیکبهصفرمیکند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت :مبالغی که دفاتر اسناد رسمی بابت
تنظیم اسناد دریافت میشود ،مطابق قانون است و هزینهها مشخص شده
است .اگر دفاتر اسناد رسمی هم بخواهند هزینه باالتری دریافت کنند ،تخلف
است و با آنها برخورد میشود.
سهم دفاتر اسناد رسمی ۱۰تا ۱۵درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم
سنداست
خندانی تصریح کرد :البته منکر انتفاع مالی این موضوع برای دفاتر اسناد
رسمی نیستم ولی سهم دفاتر اسناد رسمی  ۱۰تا  ۱۵درصد از مبلغ دریافتی
بابت تنظیم سند است که شامل حق سردفتر ،دفتر یار ،کانون سردفتران و
کسورات قانونی است و عمده این مبلغ حقوق دولتی است و اعتقاد داریم در
صورت اجرای دستور دادستان کل کشور تضییع حقوق دولتی انجام خواهد
شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود :کاهش درآمد دولت ،فرار مالیاتی،
عدم پرداخت حق ثبت و تضییع حقوق بیت المال در نتیجه دستور دادستان
اتفاق خواهد افتاد در حالی که اعتقاد داریم دادستان کل کشور باید در راستای
حفظ و صیانت درآمد دولت تالش کند.
خندانی  ۲۳شهریور در نشست خبری نیز اظهارداشت  :تنظیم هر سند ۶
نوع پرداختی شامل مالیات نقل و انتقال ،حق ثبت ،نیم درصد حق ثبت ،حق
تحریر ،هزینه صدور سند و مالیات بر ارزش افزوده دارد که پنج نوع آن دولتی
است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.
خندانی درباره ثبت سند خودرو پارس گفت :هزینه تنظیم سند هر خودرو
پارس مدل  ۱۴۰۰مبلغ دو میلیون و  ۷۰۴هزار و  ۳۶۰تومان است و از این
میزان  ۵۰۴هزار تومان سهم دفترخانه است و از این میزان  ۱۵درصد برای
کارکنان ۱۵ ،درصد برای دفتریاران ۱۰ ،درصد کانون سردفتران است و ۶۰
درصد متعلق به سردفتر است که از این میزان هم باید مالیات ساالنه پرداخت
کند و هزینه های جاری دفتر اسناد رسمی به عنوان یک موسسه باید پرداخت
شود.
ویاضافهکرد:درموردهزینهنقلوانتقالسندخودرویپرایدمدل۱۴۰۰هم
که یک میلیون و  ۸۳۰هزار و ۸۰مبلغ تومان دریافت می شود ،فقط  ۳۷۷هزار
و  ۸۰۰تومان سهم دفترخانه است .در واقع این میزان کمتر از  ۱۵درصد است.
در مورد سند خودرو باید نظر تفسیری مجلس خواسته شود
البته ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سخنگوی
دستگاهقضاهمچهارشنبه ۲۴شهریوربااشارهبهبخشنامهدادستانکلکشور
او تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو گفت:
این موضوع نشان میدهد که در خصوص ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی اختالف نظر وجود دارد؛ بهتر است که این مشکل از طریق مجلس
رفع شود زیرا اختالف نظر در مورد ماده  ۲۹است و تفسیر قانون عادی نیز بر
عهده مجلس شورای اسالمی است که باید در این خصوص نظر تفسیری
خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس ،اقدام کنیم.
بیش از  ۱۰سال اظهارنظرها و دیدگاههای متفاوت نسبت به یک موضوع
نشان میدهد که ابهام برای آن باقیست و برداشت متفاوتی از قانون میشود
بنابراین ضروری است تا با یک اقدام قانونی این روند اصالح شود.
البته در این زمینه طرحی برای اصالح ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی در مجلس شورای اسالمی مطرح است که براساس آن همه فرایند
تعویض پالک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.
اینکه صدور سند در مراکز تعویض پالک باشد یا در دفاتر اسناد رسمی واقعیت
این است که برای مردم تفاوت چندانی ندارد اما ضروری است بالتکلیفی و
سردرگمی شهروندان با یک اجماع نظر نهادهای متولی پایان یابد و بیشک
قانون شفاف و صریح در این زمینه فصل الخطاب خواهد بود.

آیتاللهحسینیبوشهریدردیدارمدیرکلاوقافاستانقم:

برایترویجوقف بایدنهضتیفراگیر
ایجاد کرد

رئیس جامعه مدرسین به ضرورت ترویج وقف و ایجاد موقوفات جدید اشاره کرد و گفت:
باید نهضت وقف را در جامعه راهاندازی کرد ،افرادی که تمایل به وقف دارند شناسایی
شوند و نیازهای جدید برای آنها تبیین شود.
آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر روز شنبه دردیدار مدیرکل اوقاف
استان قم اظهار کرد :فعالیتهای خوبی توسط سازمان اوقاف و اداره کل اوقاف قم
صورت گرفته و چشمانداز آینده اقدامات هم مثبت است.
وی افزود :وقف یکی از سنتهای اصیل دینی و انسانی است و در اسالم هم شخص
حضرت محمد(ص) به صورت عملی پایهگذار وقف بودهاند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه علما و بزرگان هم در توصیه به وقف
و هم به صورت عملی پیشگام بودهاند و موقوفات بسیاری از آنها به یادگار مانده است
گفت :موقوفات همواره ناظر به نیازهای مردم و موضوعات انسانی ،دینی و اقتصاد جامعه
بودهاند.
امروزه نیاز به وقف در زمینه مسائل علمی داریم
وی ادامه داد :امروزه نیاز به وقف در زمینه مسائل علمی داریم ،موضوعاتی که به
پیشرفت همه جانبه کشور منجر شوند و نخبگان را مورد حمایت قرار دهند.
حسینی بوشهری خاطرنشان کرد :در جوامع دیگر که حتی بحث مسائل مذهبی
و دینی هم در میان نیست ،موقوفاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی وجود دارد و
اندیشکدهها و دانشگاههای بسیاری بر پایه وقف بنا شدهاند.
استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه ظرفیتهای وقف بیش از اینهاست که امروزه
میبینیم گفت :در عین حال موقوفاتی وجود دارد که همه یا بخشی از آنها تصرف شده
و حقوق آنها ادا نمیشود ،بنابراین باید برنامهای جامع برای بازپسگیری حقوق موقوفات
اجراییشود.
نباید احیای موقوفات مشکالت اجتماعی به وجود آورد
وی با اشاره به موقوفات حوزوی عنوان کرد :اگر این موقوفات به طور کامل احیا و از
تصرف برخی نهادها و افراد خارج شود ،بسیاری از نیازمندیهای حوزهها تامین خواهد
شد و این امر نیاز به پیگیری جدی دارد.
حسینی بوشهری افزود :برخی مواقع میبینیم تصرفاتی تاریخی در موقوفات صورت
گرفته و تلقی عمومی ،مالکیت خصوصی آنهاست و مقدمات بسیاری الزم است تا بتوان
حقوق اینگونه موقوفات را احیا کرد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه حساسیت اینگونه موارد بسیار زیاد
است گفت :باید با دقت نظر برای احیای موقوفات این چنینی اقدام کرد تا مشکالت
اجتماعی به وجود نیاید و ضرر آن بیش از نفعش نباشد؛ همچنین افزایش اجاره بهای
موقوفات هم باید با لحاظ کردن شرایط اقتصادی جامعه باشد.
وی به ضرورت ترویج وقف و ایجاد موقوفات جدید پرداخت و خاطرنشان کرد :باید
نهضت وقف را در جامعه راهاندازی کرد ،برای این منظور الزم است افرادی که تمایل به
وقفدارندشناساییشوندومزایایوقفودقتنظراوقافبرایاجرایامینانهنیتواقفان
را برای آنها تبیین کرد.
حسینی بوشهری با بیان اینکه فروش برخی امالک موقوفه به صورت سرقفلی هم
مشکالتی برای احیای آنها به وجود آورده است گفت :باید تیمی متخصص با در نظر
گرفتن فایده و هزینهها ،اقدام به این کار کنند تا حساسیتبرانگیز نشود.
استادحوزهعلمیهقمتصریحکرد:دردورهاینسبتبهوقفاعتمادسوزیشدهبنابراین
باید آثار این قضیه را با اعتمادسازی پاک کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم مطرح کرد:

تداومسرمایهگذاریبامحوریتموقوفاتقم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز دراین دیدار گفت :سرمایهگذاری در موقوفات
قم برای احیای بهتر و درآمدزایی افزونتر ،از سال گذشته شروع شده و در سال جاری هم
ادامه خواهد داشت.
حجتاالسالم والمسلمین عباس اسکندری با اشاره به تعداد موقوفات متصرفی و غیر
متصرفی قم و رقبههای آنها اظهار کرد :همچنین با احتساب مقابر علما و صلحا113 ،
بقعه در استان وجود دارد.
وی ادامه داد :در طول روزهای مختلف سال ،برنامههای مختلفی با محوریت این بقاع
متبرکه و موقوفات در سطح استان قم اجرایی میشود.
اسکندری با بیان اینکه اجرای امینانه نیت موقوفات در کنار حفظ عین موقوفات،
مهمترین وظیفه سازمان اوقاف به شمار میرود گفت :در دوره جدید مدیریتی سازمان،
یکیازمباحثدراینزمینه،سرمایهگذاریدرموقوفاتاستتابااستفادهازظرفیتهای
موجود ،شاهد رشد عواید موقوفات باشیم و به مبالغ اندکی که بابت اجاره به دست میآید
اکتفانشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ،نصب پنلهای خورشیدی روی بام بقاع متبرکه
را یکی از مصادیق این سرمایهگذاریها دانست و تصریح کرد :عواید حاصل از فروش
برق این نیروگاهها ،به همان بقاع تخصیص داده میشود ضمن اینکه طرحهای گوناگون
دیگری در حوزه کشاورزی هم در دستور کار قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد :زمانی که مدیریت اوقاف قم را بر عهده گرفتم ،رتبه این اداره کل در سطح
کشور  17بود ولی با تالش همه همکاران ،در سال گذشته به رتبه دوم ارتقا یافتیم و به این
ترتیب ،جهشی بزرگ در این زمینه حاصل شد به طوری که حتی مدیران سازمان اوقاف
هم از این ارتقاء کیفی اظهار شگفتی کردهاند.
اسکندری با اشاره به رشد چشمگیر عواید موقوفات قم طی سال گذشته عنوان کرد:
تالش میکنیم عالوه بر وظایف اساسی و راهبردی سازمان اوقاف ،در دیگر حوزهها هم
شاهد رشد کمی و کیفی باشیم به ویژه در زمینه فعالیتهای قرآنی و برگزاری مسابقات
مربوط به قرآن که در این زمینه پیشرفتهایی داشتهایم.
تداوم طرح همدلی مومنانه و مواسات از محل عواید موقوفات
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم به طرح همدلی مومنانه و مواسات که از سوی
رهبر معظم انقالب در سطح کشور اجرایی شده اشاره و تصریح کرد :بر این اساس سال
گذشته و از محل عواید موقوفات و کمکهای خیرین 19،میلیارد تومان توسط اوقاف قم
برای تهیه بستههای معیشتی ،خرید تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی ،داروی رایگان
برای نیازمندان و تخفیف اجاره به خاطر رکود اقتصادی ،هزینه شده که این روند در سال
جاری تداوم یافته است.
وی گفت :در بقاع متبرکه هم با راهاندازی مراکز افق ،مباحث اجتماعی ،فرهنگی و
قرآنی به صورت توأمان دنبال میشوند که با توجه به تاکید رهبری مبنی بر تبدیل بقاع
متبرکهبهقطبفرهنگی،برنامههایگستردهایتوسطمراکزافقاجراییشدهاستالبته
با توجه به محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا ،استفاده از ظرفیتهای رسانهای و فضای
مجازی در دستور کار قرار گرفته است.
اسکندری تصریح کرد :اینگونه فعالیتها بازخورد خوبی داشته و سبب آشنایی بیشتر
مردم با بقاع متبرکه و امامزادگان و فعالیتهای اوقاف شده است به طوری که در طول
پخش یکی از برنامههایی که از جوار بقاع متبرکه روی آنتن سیمای مرکز قم رفته بود20 ،
هزار پیامک از سوی مخاطبان ارسال شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود :طرحهای گوناگون سازمان اوقاف
همچون آرامش بهاری ،بصیرت عاشورایی ،سوگواره یاس نبوی و  ...همچنین راهاندازی
کاروانهای شادی در اعیاد اسالمی هم توسط اداره اوقاف استان قم با موفقیت اجرایی
شدهاند.
مسئولموکباهالیقمالمقدسه:

فعالیتموکباهالیقمالمقدسه
امسال محدود است

مسئول موکب اهالی قم المقدسه در کربالی معلی با اشاره به صادر نشدن ویزا برای
خادمان موکب گفت :فعالیت موکب اهالی قم المقدسه امسال به شکل محدود است.
محمود پارچهباف جزئیات برنامه موکب اهالی قم المقدسه در کربالی معلی را تشریح
کرد.
مسئول موکب اهالی قم المقدسه در کربالی معلی گفت :با توجه به اینکه متأسفانه
تاکنون علی رغم پیگیریهای فراوان ،هیچ گونه ویزا یا دعوتنامه ای برای خادمان موکب
اهالی قم المقدسه صادر نشده است و باید به استحضار برسانم که فرصت برپایی موکب به
شیوه سالیان قبل وجود ندارد و ما مجبور شدیم مکان محدودتری را که کمتر نیاز به آماده
سازیاولیهداشتهباشدتهیهکنیم.
وی افزود .:فضای جدید یک دهم مکان سالهای قبل بوده ،و حداکثر توان اسکان
 ۵۰۰نفر میباشد.
پارچهباف تصریح کرد :در مکان جدید امکان خدمات سالهای قبل مانند حمام،
خیاطی ،نانوایی و … وجود ندارد.

اقتصادی5
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طراحان بنزین ۱۱هزار تومانی ،تجربه سال ۱۳۸۹را دقیق و علمی بررسی کنند؛

آیا افزایش بهای بنزین ،راهکار کاهش مصرف است؟

محمدرضایوسفی*
در شرایطی که کاهش اندازه دولت دنبال نمیشود ،فضا برای بخش مولد
اقتصادی هموار نیست ،موانع تعرفهای و تجاری برداشته نشده ،عرضه انرژی
به صورت ناکارآمد ادامه دارد ،صنعت خودروسازی نه امکان فنی اصالح را دارد
و نه ذینفعان تمایلی به اصالح دارند ...،سادهترین راه این است که همه موارد
یادشده را نادیده بگیریم و مصرف انرژی توسط مردم را مشکل بدانیم.
بهتازگی برخی نمایندگان مجلس از بنزین  ۱۱هزار تومانی و پرداخت یارانه
چند میلیون تومانی سخن گفتهاند .آنها طرح رفراندم را هم به میان آوردهاند.
در منطق اقتصادی این طرح گفته شده که قیمت بنزین در کشورهای
حاشیه خلیج فارس حدود  ۴۰سنت یعنی حدود  ۱۱هزار تومان است و
بنابراین یارانه پنهان هر لیتر بنزین ۳هزار تومانی ۸،هزار تومان خواهد بود .در
نتیجه به هر خودرو با مصرف  ۶۰لیتر بنزین  ۱۵۰۰تومانی ۵۷۰ ،هزار تومان
یارانه پنهان پرداخت خواهد شد.
نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه بودجه از  ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان یارانه
پنهان خبر داده بود .در واقع با فرض جمعیت  ۸۴میلیون نفری کشور ،یارانه
پنهان هر ایرانی معادل یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان و برای یک خانوار چهار
نفره ۵ ،میلیون و  ۶۰۰هزار تومان است.
عالوه بر اتالف منابع و یارانه کور ،حجم قاچاق گسترده و توزیع ناعادالنه
یارانهها را نیز میتوان بر آن افزود .تا اینجا به نظر میرسد حق با نمایندگان
است ،اما این همه ماجرا نیست.
بحث یارانه پنهان از دیرباز مطرح بوده و در نهایت در دولت دهم ،قانون
هدفمندی یارانهها در پاییز  ۱۳۸۹تصویب و اجرا شد .استدالل دولت آقای

احمدینژاد همینها بود که نمایندگان مجلس بهتازگی گفتهاند .با گذشت
زمان ارزش  ۴۵هزار تومان کاهش زیادی یافته است .از سوی دیگر قیمت
بنزین مصوب نیز دوباره از قیمت بنزین منطقه فاصله گرفته و قاچاق رواج یافته
است ،بنابراین به همان نقطه اول برگشتیم .با این تفاوت که بار مالی یارانههای
آشکار و پنهان بر دوش بودجه دولت سنگینی میکند.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال  ۷۹ ،۱۳۹۸درصد یارانه
به خانوادهها از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی و بقیه از منابع دیگر
تأمین شده است .پرسش این است که چرا پس از اعمال این قانون ،مشکالت
چندین دهه پابرجا بوده و به واسطه قانون هدفمندی نیز بار مالی بر دولت
تحمیل شده است؟ دلیل عمده آن ،یک سونگری ،حفظ معادالت اقتصاد
سیاسی کشور و حل مساله تنها از طریق متغیر قیمتی است.
سیاست هدفمندی جزئی از سیاست کالن «تعدیل اقتصادی» است .این
سیاست در فضای ثبات سیاسی و اقتصادی و به همراه سیاستهای کاهش
اندازه دولت ،حاکمیت اقتصاد بازار ،ایجاد فضای رقابت اقتصادی ،کاهش
محدویتهای تجاری در اقتصاد مفهوم دارد .بنابراین به هنگام بیثباتی
اقتصادی و سیاسی و در شرایطی که کشور نرخ باالی تورم و بیکاری را تجربه
میکندوهیچافقروشنیبرایسرمایهگذاریوجودندارد،اعمالاینسیاست
برای کشور خسارتبار است و به تشدید کسری بودجه ،بدون دستیابی به
اهدافموردانتظارخواهدانجامید.
از سوی دیگر ،نگاه به حل مشکل از طریق متغیر قیمتی بدون اعمال سایر
اصالحات نیز طرحی شکست خورده است؛ زیرا اتالف گسترده منابع انرژی
در کشور تنها معلول قیمتها نیست .اصالح زیرساختهای حملونقل،
اصالح الگوی مصرف انرژی ،رفع موانع تولید و رقابتی کردن عرضه انرژی در

کشور از جمله این موارد هستند.
برای بیان دقیق ،دو مثال میزنم .نخست اینکه بر اساس برخی مطالعات
علمی در سال  ۱۳۸۸اگر خودروسازان کشور ملزم میشدند برای اصالح
چگونگی سوخت خودرو سرمایهگذاری کرده و در هر صد کیلومتر ،مصرف
بنزین فقط یک لیتر کاهش مییافت ،دیگر نیازی به واردات بنزین نبود .با این
حال این طرح دنبال نشد و تا کنون نیز هیچ الزامی برای خودروسازان ایجاد
نشده ،اما کاهش واردات در سال ۱۳۸۹با افزایش قیمت بنزین و تحمیل فشار
به مردم و پیامدهای گسترده آن در جامعه دنبال شد.
این امر را میتوان در قالب اقتصاد سیاسی و جابهجایی منافع تفسیر کرد.
مثال دوم ،عرضه انحصاری انرژی است .بنابر گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ،در بخش عرضه انرژی حدود  ۵۰۰میلیون بشکه در سال یعنی روزانه
بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه اتالف انرژی وجود دارد .بهرهبرداری از
تکنولوژی روز دنیا و رقابتی کردن عرضه انرژی میتواند به کاهش اتالف منابع
بینجامد.
ما در یک کالف سردرگم فکری-سیاسی-اقتصادی قرار گرفتهایم .از طرفی
ارتقای کیفیت صنعت خودرو نیازمند منابع مالی و بهبود تکنولوژی است و
این امر با مشارکت خودروسازان بزرگ جهان قابل حل است ،اما مشکل روابط
خارجی این اجازه را نمیدهد.
از سوی دیگر ساختار صنعت خودروسازی ایران انحصاری بوده و با حجم
بزرگی از رانت و ذینفعان همراه است که با توجه به فضای رانتی کشور ،امکان
تحول در این زمینه نیز وجود ندارد.
بنابراین در شرایطی که کاهش اندازه دولت دنبال نمیشود ،فضا برای
بخش مولد اقتصادی هموار نیست ،موانع تعرفهای و تجاری برداشته نشده و
دخالتهای مکرر دولت در اقتصاد مشاهده میشود ،عرضه انرژی به صورت
ناکارآمد ادامه دارد ،صنعت خودروسازی کشور نه امکان فنی اصالح را دارد
و نه ذینفعان تمایلی به اصالح دارند ،فضای اقتصادی تورم شدید را تجربه
میکند ،تحریمها ادامه دارد و نااطمینانی بر فضای اقتصادی حاکم است،
سادهترین راه این است که همه موارد یادشده را نادیده بگیریم و مصرف انرژی
توسط مردم را مشکل بدانیم.
در سال  ۱۳۹۸سران قوا بدون توجه به نتایج تصمیمگیری خود قیمت
بنزین را افزایش دادند و اعتراضهای گستردهای به جامعه تحمیل کردند.
این تصمیم اشتباه ،ناشی از عدم درک نظام تصمیمگیری از آستانه تحمل و
فشارهای شدید اقتصادی به مردم و همچنین بیتوجهی به تجربه تاریخی
ایران بوده است.
این تصمیم نادرست ،با تحمیل هزینه گزاف اجتماعی و تشدید افت سرمایه
اجتماعی به هدف خود نرسید .اکنون باز هم قاچاق بنزین و یارانه پنهان و نیز
فاصله قیمتی از منطقه وجود دارد که دالیل آن به تفصیل بیان شد و مدیران
ً
کشور در بنبست خودساخته از اصالح آن ناامید شده و تنها راه را اوال تغییر
ً
قیمت و دوما فشار بر مردم میدانند.
مجلس این بار با نگاهی به تجربه تلخ سال  ۱۳۹۸پیشنهاد وسوسهانگیز
چند میلیون تومان یارانه را داده است .این مجلس در حالی از گستره رانت
در انرژی ابراز نارضایتی میکند که خود رانت  ۳۰۰میلیون دالری قیر را در
زمستان  ۱۳۹۹تصویب کرد و با برخی مصوباتش ،راه را برای بهبود فناوری و
تأمین مالی صنایع فرسوده کشور بست .پیشنهاد میشود طراحان بنزین ۱۱
هزار تومانی ،تجربه سال ۱۳۸۹را دقیق و علمی بررسی کنند.
*عضوهیاتعلمیدانشکدهاقتصاددانشگاهمفید

در گفت و گو با دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی مطرح شد؛

چرا وامهای بانکی فسادزا میشوند؟

با توجه به توضیحاتی که رئیس قوه قضائیه در رابطه با
فسادزا بودن تسهیالت بانکی و انحراف آنها از اهداف
اعالم شده به بانک مطرح کرده است ،دبیر کمیسیون
ن بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در
حقوقی کانو 
این رابطه گفت :بانکها معموآل امکانات کافی قانونی یا
فنیالزمبراینظارتبرمصرفتسهیالتپسازپرداخت
آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند.
رئیس قوه قضاییه در هفته گذشته در جمع مسئوالن
عالیقضاییباتحلیلیازگلوگاههاوبسترهایفسادخیز
در جامعه ،سوء استفاده از تسهیالت بانکی را به عنوان
یکی از بسترهای فسادزا معرفی و در تشریح این موضوع
بیان کردند ":بعضی افراد تسهیالت بانکی را به بهانههای
مختلف مانند سرمایهگذاری دریافت کردند اما این
تسهیالت را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این
مسئلهبهصورتریشهایتدبیرنشوداقداماتقضاییکم
اثر خواهد بود".
در این جلسه رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم
دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیالت بانکی داشت
و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه
صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته
است .در این زمینه ،برای اطالع از موضع بانکها در
قبال سوء استفاده از تسهیالت بانکی و پاسخ به اینکه
آیا بانکها از نظر موازین قانونی یا از نظر امکانات فنی
میتوانند از سوء استفاده از تسهیالت بانکی و بکارگیری
منابع تسهیالتی بانکها در بازار سرمایه و یا سایر موارد
خارج از قرارداد تسهیالت بانکی جلوگیری کنند و
تصمیمدیوانعالیکشوردرموردتسهیالتبانکیکهمورد
انتقاد رئیس دستگاه قضا قرار گرفته چه تصمیمی بوده
است؟ به گفتوگو با علیرضا قیطاسی_ دبیر کمیسیون
حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
پرداختیم که در ادامه جزئیات آن را میخوانید.
وی با بیان اینکه هر کس که برای دریافت تسهیالت
به بانک مراجعه میکند در اولین گام باید برای بانک
مشخص کند تسهیالت را برای چه هدفی میخواهد،
گفت :در مرحله تنظیم قرارداد نیز هدف تسهیالت
دهنده از گرفتن تسهیالت به عنوان موضوع قرارداد در
قرارداد تسهیالت درج میشود که تسهیالت گیرنده
شرعآ وقانونا موظف است که تسهیالت را در موضوعی
استفادهوهزینهکندکهتسهیالتبرایتحققآنموضوع
مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی پرداخت شده است
اما واقعیت آن است که بانکها معموآل امکانات کافی
قانونی یا فنی الزم برای نظارت بر مصرف تسهیالت پس
از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را
ندارند.
مواردسواستفادهازتسهیالتبانکها
قیطاسی یکی از مواردی که میتواند امکان سوء
استفاده از تسهیالت بانکی و هزینه کرد غیر قانونی
آن شود را متورم سازی هزینهها و مخارج پروژه مورد
مشارکت دانست و افزود :تسهیالت مشارکتی مبتنی
بر ایجاد مشارکت مدنی بین بانک و تسهیالت گیرنده
است.یعنی هر طرف بایستی آورده خودش را به نسبت

سهم مورد توافق به حساب پروژه بیاورد که آورده بانکها
در تسهیالت مشارکتی غالبآ مبلغ تسهیالت است اما
آورده تسهیالت گیرنده میتواند پول نقد یا ماشین آالت
یا آمیختهای از پول یا ماشین آالت و تجهیزات باشد .در
مراحل ابتدایی و بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک،
تسهیالت گیرنده بایستی هزینههای مورد نیاز کل پروژه
مورد مشارکت را برای بانک مشخص کند که در این مرحله
ممکناستپدیدهمتورمسازیهزینههایموردمشارکت
رخ دهد.
وی ادامه داد :به بیان ساده تسهیالت گیرنده چنان
هزینههای طرح را باال میبرد که در صورت تصویب مبلغ
مورد درخواست ،مبالغی اضافه بر هزینههای پروژه مورد
مشارکت برای وی باقی خواهد ماند .این اتفاق معموآل در
تسهیالت ارزی بیشتر اتفاق میافتد زیرا نفع مادی آن
برای تسهیالت گیرنده بسیار باالست اما تحقق این امر
منوط به توافقات پشت پرده تسهیالت گیرنده و فروشنده
خارجیاست.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی گفت :متورم سازی هزینهها در
تسهیالت مبادلهای نیز از دیگر موارد سوء استفاده از
تسهیالت بانکی و هزینه کرد غیر قانونی آنهاست که
در تسهیالت مبادلهای نظیر تسهیالت جعاله تعمیرات
یا تسهیالت سلف به منظور تامین سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی از طریق پیش خرید محصوالت
تولیدیآنهاامکانمتورمسازیهزینههاپیدامیکنند.
وی افزود :فرض کنید که متقاضی تسهیالت هزینه
تعمیر واحد مسکونی یا تجاری یش را  ۱۰۰میلیون
تومان اعالم کند در حالیکه هزینه واقعی تعمیرات مورد
نظر کمتر از مبلغ تسهیالت مورد تقاضا است که در این
صورت پس از پرداخت تسهیالت جعاله تعمیرات مبلغی
اضافهبرهزینهواقعیبرایتسهیالتگیرندهباقیخواهد
ماند که ممکن است از آن برای خرید سکه یا ارز سوء
استفادهکند.
راهکارهایی برای جلوگیری از سواستفاده از وامها
قیطاسی ادامه داد :در این قبیل موارد باید امکانات
فنی الزم برای بانکها فراهم شود تا بتوانند از نظر فنی
هزینههای تعمیرات یا هزینههای الزم برای سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی را به درستی و با دقت
زیاد محاسبه و برآورد کنند .یکی از این تدابیر بانکی
پرداخت مرحلهای ونظارت شده مبلغ تسهیالت است
که مبلغ تسهیالت تصویب شده به صورت حساب شده
و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت
واریز میشود البته مشروط بر آنکه هزینههای مورد نظر از
نظر عملی به صورت تدریجی قابل پرداخت باشد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی راهکار دیگر سیستم بانکی برای
جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از تسهیالت بانکی را
پرداختمستقیممبلغتسهیالتبهفروشندهیاخریداریا
طرف قرارداد دانست و گفت :در این تدبیر بانکی مبلغ
تسهیالت به تسهیالت گیرنده پرداخت نمیشود بلکه
بانک مبلغ تسهیالت را به شخص ثالث طرف قرارداد با

تسهیالت گیرنده میپردازند بنابراین اگر در این فعل
و انفعاالت فروشنده یا تعمیرکار هزینهها را اضافه با نرخ
مصوب یا نرخ عرفی محاسبه کرده باشد تخلف وی از
جنبهتعزیراتیتوسطذینفعقابلپیگیریخواهدبود.
مهمتریننقشبانکهادرجلوگیری
از سواستفاده از وامها
وی بیان کرد :با وجود این تدابیر بانکی بنظر میرسد
مهمترین نقش بانکها در جلوگیری از سوء استفاده از
تسهیالت بانکی اعمال دقت فنی الزم در مرحله بررسی
طرحهاست اما بررسی طرحها نیز بسیار فنی ،پیچیده و
پرهزینه است که این هزینهها در نهایت قیمت تمام شده
تسهیالت بانکی را افزایش خواهد داد.
قیطاسی درباره رای وحدت رویهای که مورد انتقاد
رئیس قوه قضاییه قرار گرفت ،توضیح داد :بنظر میرسد
منظور ایشان رای وحدت رویه شماره  ۷۹۴مورخ
 ۲۱/۵/۱۳۹۹و دستورالعمل اجرایی آن است که در
مراحل اجرایی استنباطهای متفاوت از مفاد این رای
وصولمطالباتمعوقبانکهارابامشکالتوچالشهای
اساسی مواجه کرده است .در اینجا الزم به تاکید است که
آرای دیوانعالی کشور همانند قانون بر کلیه دستگاههای
اجرایی ،مراجع قضایی و بانکها الزم االجراست و تخلف
از آرای دیوانعالی به هیچ وجه مجاز نیست اما از نظر فنی
رای مورد بحث واجد ابهاماتی است که امکان برادشت
یا استنباطهای کامآل متفاوت حقوقی از مفاد این رای را
امکانپذیرمیسازد.
ابهامات رای وحدت رویه
وی ادامه داد :یکی از ابهامات در مورد مفهوم حقوقی
واژه سود در متن رای مورد بحث است که در این رای
آمده است":بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن
اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل
و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم
از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد .بنا به مراتب و
با عنایت به ماده  ۶قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  ،۱۳۷۹شرط
مندرج در قرارداد اعطای تسهیالت بانکی نسبت به سود

مازاد بر مصوبات مذکور باطل است ".در اینکه مصوبات
بانک مرکزی بر کلیه بانکهای خصوصی و دولتی الزم
االجراست هیچگونه تردیدی نیست اما از نظر حقوقی
این پرسش مطرح است که در این رای منظور از عبارت
سهمسودبانکهاچیست؟
دبیرکمیسیونحقوقیکانونبانکوموسساتاعتباری
خصوصی افزود :آیا صورت انتظار انواع تسهیالت بانکی
مبادلهای یا مشارکتی است یا سود ابرازی تسهیالت
گیرنده است یا سود قطعی تسهیالت مشارکتی است
که در پایان مدت مشارکت هزینههای سود و زیان پروژه و
سود خالص حاصل از مشارکت بانک و تسهیالت گیرنده
مشخص میشود و آیا اینکه آیا در این رای تفکیک بین
سود عقود مشارکتی و سود عقود مبادلهای هم هست یا
خیر.
رفعمشکالتقضاییبانکها
در پیگیری مطالبات معوق
وی افزود :بانک مرکزی در پاسخ به استعالم کانون
بانکها و موسسات اعتباری تا حدودی ابهامات حقوقی
مورد بحث را برطرف کرده و گفته است":تعیین سودی
فراتر از نرخ ابالغی بانک مرکزی در عقود مبادلهای
مصداق دریافت سود مازاد است لیکن در عقود مشارکتی
مانند مشارکت مدنی و مضاربه رابطه بین بانک و
تسهیالتگیرندهبهلحاظحقوقیمبتنیبرشراکتوآثار
مترتب بر آن است .از این روی بانک و تسهیالت گیرنده با
یکدیگر شریک بوده و آورده هریک به عنوان سهم الشرکه
آنها به حساب میآید".
قیطاسی گفت :امید است این پاسخ رسمی بانک
مرکزی به مراجع قضایی ،ثبتی و کانون کارشناسان
رسمیدادگستریابالغشودومبنایآرایمراجعقضایی
و صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بانکها توسط
مراجع ثبتی و گزارشهای کارشناسان رسمی باشد.
وی خاطرنشان کرد:با توجه به بیانات اخیر ریاست
محترم قوه قضاییه امید است ابهامات حقوقی رای
وحدت رویه مرتفع شده و بانکهای دولتی و خصوصی
در پیگری وصول مطالبات معوق با مشکالت قضایی و
ثبتیمواجهنباشد.

با تصویب طرح «تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار؛

آیا غل و زنجیر کسب و کارهای جدید
بازمیشود؟

راهاندازی و تداوم کسب و کار به دلیل وجود انواع مختلف قوانین و مقررات دست
و پاگیر بسیار چالش برانگیز است .اکنون با تصویب طرح «تسهیل صدور برخی از
مجوزهای کسب و کار» امید آن میرود که برخی از غل و زنجیرها و موانع جدی و
مهم بر سر راه کارآفرینان و فعاالن اقتصادی از میان برداشته شود.
مجلس شورای اسالمی  ۲۴شهریورماه در اقدامی مناسب و با حضور «سید
احسان خاندوزی» ،وزیر امور اقتصادی و دارایی کلیات طرح تسهیل صدور برخی
از مجوزهای کسب و کار را با  ۲۰۳رأی موافق به تصویب رساند.
عالوه بر طرح فوق ،در سالهای اخیر مجلس شورای اسالمی تالشهای دیگری
نیز انجام داده است تا با صدور چندین قانون گامهایی در راستای بهبود فضای
کسب و کار برداشته شود .در سال  ۱۳۸۶قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری
صنعتیبهتصویبرسید.قانونبهبودفضایکسبوکارکهدرسال ۱۳۹۰تصویب
شدنیزازجملهتالشهایقوهمقننهبهشمارمیرود.البتهکارشناسانقانونبرنامه
پنجم توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی را نیز در
همینراستادرنظرمیگیرند.
وزیر اقتصاد در دفاع از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گفت:
در سال مانعزدایی از تولید ،تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی
را از مجلس به فعاالن اقتصادی مخابره میکند .بخش زیادی از فعاالن اقتصادی
منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.
میتوان گفت که تشبیه موانع کسب و کار به غل و زنجیر از سوی وزیر اقتصاد
به دور از واقعیت نیست .فضای کسب و کار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و
شاخصهای جهانی نیز مؤید این حرف است .هرچند در سالهای گذشته
تالشهای خوبی در راستای بهبود این فضا انجام شده است اما وضعیت ایران،
از نظر شاخص بهبود فضای کسب و کار در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان
چندانقابلقبولنیست.
بر اساس نمودار زیر که از سوی وزارت اقتصاد در تیرماه سال جاری منتشر شده
رتبه ایران از  ۱۵۲در سال  ۱۳۹۲به  ۱۲۷در سال  ۱۳۹۸رسیده است.البته در
ل ۱۳۹۴تا ۱۱۸هم پایین آمده است.
مقاطعی مانند سا 
نمره این شاخص از حاصل جمع نمره هر کشور در  ۱۰شاخص کوچکتر
به دست میآید .این  ۱۰شاخص عبارتند از آغاز کسبوکار ،کسب مجوز ،ثبت
داراییها ،کسب اعتبارات ،حمایت از سرمایه گذاری ،مالیات ،تجارت ،اجرای
قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق.
بنابراین ،طرح مجلس فقط یکی از این زیرشاخصها را هدف قرار داده ،اما
میتوان گفت که مهمترین آنها است .با این حال سایر جنبهها و زیرشاخصهای
مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد .در
نمودار زیر آخرین وضعیت ایران از نظر زیرشاخصهای یاد شده در سال ۲۰۲۰
میالدی نشان داده شده است .بدترین رتبه را در زیرشاخص «شروع کسب و کار»
با عدد  ۱۷۸داریم .اگر طرح جدید مجلس به خوبی اجرا شود بدون شک بهبود
جایگاه ایران از نظر شروع کسب و کار را شاهد خواهیم بود.
یکی از نکات قابل توجه و امیدبخش پس از تصویب طرح تسهیل صدور برخی از
مجوزهای کسب و کار این است که وزیر اقتصاد زمانی در کسوت نماینده مجلس
و عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت از بانیان این طرح و طرحهای مشابه بوده
و اکنون در مقام مجری قوانین مجلس در وزارت اقتصاد میتواند قوانین را تمام
و کمال به اجرا درآورد و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمکی جدی و ملموس
کند.
این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که چنین طرحهایی بیش از همه به تقویت
بخش خصوصی اقتصاد کمک خواهد کرد .کسب و کارهای کشور که بیشتر
از نوع کوچک و متوسط هستند و در بخش خصوصی فعالیت دارند ،در چنبره
انبوهی از قواعد ،مقررات ،دستورالعملها و ساختارهای خرد و کالن حقوقی،
اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی دست و پا میزنند .موانع بر سر راه راه اندازی
یک کسب و کار و مدیریت و توسعه آن بسیار زیاد است .بخش قابل توجهی از
تولید ناخالص داخلی و بهویژه اشتغال بر دوش بنگاههای اقتصادی کوچک و
متوسط است .این نوع بنگاهها ،در مقایسه با بنگاههای بزرگتر در برابر مشکالت
ابتدای اقدام به تأسیس تا روزهای سخت فعالیت با آن رو
اداری عدیدهای که از
ِ
به رو هستند آسیبپذیرترند .باید قوانین و مقررات مختلف ،از قانون کار گرفته تا
قوانین مربوط به بیمه ،مالیات و غیره در مورد این نوع کسب و کارها متفاوت از
کسب و کارهای بزرگ باشد .زیرا ،هزینه کاال و خدمات تولیدی در این بنگاهها را
به شدت افزایش میدهد و توان رقابتشان را سلب میکند .برعکس ،دربخش
غیرخصوصی که شامل بنگاههای اقتصادی دولتی و خصولتی میشود کسب
مجوز و راه اندازی کسب و کار به سختی بخش خصوصی نیست .آنها از قدرت و
امکانات بیشتری برخوردارند و نه تنها در موضوع مجوز بلکه در سایر موارد نیز با
مشکالت کمتری رو به رو میشوند .بهطور کلی محیط کسب و کار شامل نهادها،
مقررات و رویههای اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی بیانگر
و حتی تعیین کننده هزینههای غیرفنی فعالیت اقتصادی است .کارشناسان
معتقدند هر چه مراحل ،هزینهها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت ،اخذ مجوز از
نهادها و دستگاههای مرتبط ،استخدام و اخراج کارکنان ،ثبت دارایی در سازمان
ثبت امالک ،اخذ تسهیالت و اعتبارات ،پرداخت مالیات ،تجارت خارجی ،صدور
حکمدرنظامقضائیوغیرهکمترباشد،هزینههایشروعوتداومفعالیتاقتصادی
کاهش و احتمال شکل گیری کسب و کارها افزایش مییابد .هدف از همه قوانین
تسهیل ورود فعاالن اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایهگذاری در
اقتصاد کشور بوده است .با وجود این ،صاحبنظران و فعاالن اقتصادی معتقدند
که این قوانین به دالیلی همچون وجود نواقص در خود قوانین یا عدم اهتمام
دولتمردان و مجریان به اجرای آنها آنگونه که باید اثربخشی و بازدهی نداشته
است .امیدواریم که قانون جدید به این سرنوشت دچار نشود و در دولت سیزدهم
شاهد اجرای و نهایت اثربخشی آن در کسب و کارهای کشور باشیم.
آگهیتحدیدحدوداختصاص
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث
بناشده بپالک  53فرعی از  34اصلی واقع در بخش جعفرآباد ثبت قم اراضی
روستای نورآباد که بنام خانم شهرزاد رضائی فرزند حسن میباشد درجریان
ثبت است که بعلت عدم حضور متقاضی بعمل نیامده از طرفی مطابق
ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود،لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده
 5/770مورخ  1400/06/03تحدید حدود پالک مذکور در روز سه شنبه
مورخ  1400/07/20ساعت  9/5صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد
بدینوسیله به اطالع اهالی وخصوصا به مالکین مجاور یا نماینده قانونی آنها
اعالم میدارد که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم
رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه
خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی
ً
خواهد شد .ضمنا طبق تبصره ماده واحده مصوب  73/2/25معترضین
ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم
دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند/.ق
(م الف )14459
تاریخ انتشار آگهی:یک شنبه 1400/06/28
محمدرضاخدایاری-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستان
جعفرآباد
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ورزشی

نوگالنژیمناستیکرادریابید

رضاملکی
بدون شک نام مادر تمامی رشته های ورزشی را ژیمناستیک یدک می کشد وجذابیت این
رشته زیباو دوست داشتنی به قدری است که گل تمامی مسابقات المپیک وجهانی در وجود
این رشته در نزد دوستداران ورزش خالصه میگردد.
از اینکه ورزش مادر مهجور واقع شده ودرمسیر پویایی ورسیدن به قله های افتخار درمیان
بسیاری ازکشورها هنوز محلی از اعراب ندارد سخن بسیار است اما می توان گفت با گذشت
بیش از چهل سال از انقالب شکوهمند اسالمی هنوز مسیر این ورزش در پیچ وخمی بزرگ
دنبالمیگردد.
در 12سال گذشته دکتر محتشمی،جعفردرویش زاده وخانم دکتردرگاهی سکان دار
هدایت این ورزش مادر شدند دراین چندسال در مقاطعی کوتاه دست ورزشکاران برومند
این رشته درمسابقات قهرمانی غرب آسیا ومسابقات بین المللی به مدال رسید شاخص ترین
آن حضور درخشان سعید کیخواه قهرمان برومند شیرازی در خرک حلقه بود که تا آستانه
رسیدنبهالمپیکجانفشانیکردکهمتاسفانهایناتفاق برایاوطوردیگریرقمخوردتاسالها
تالشش در رسیدن به بزرگترین آرزوی ورزشی اش محقق نشود.
داستانژیمناستیکشهرقم
واما داستان ژیمناستیک شهرمان حکایتی دیگر دارد.تمامی موجودیت ژیمناستیک
استان قم درسالن کوچک و محقر ژیمناستیک در استادیوم تختی خالصه میشود تالش
ارزنده برادران مهره ساز در پویایی این رشته باوجود نامالیمات بسیار تنها توانست درخصوص
دستگاههای اختصاصی ژیمناستیک در دو وسیله خالصه گردد.امکانات بسیار ضعیف
باوجودتالشهایبسیاربرایژیمناستیکقمحرفیبرایگفتنباقینگذارد.
چند صباحی کوتاه عباس جهان بینی که بعدا به سمت مدیرکلی ورزش استان رسید عهده
دار مسئولیت این رشته درقم شد،که عطای کار را به لقایش بخشید تا سکان هدایت این رشته
در دستان مهدی فالح از ورزشکاران خوشنام قم قرار گیرد تالشهای ارزنده اونیز دراحیا این
رشته جذاب به 8ماه خالصه گردید تا با دستور نیکخو مدیر کل وقت اداره کل ورزش وجوانان
هدایت این ورزش به رضا ملکی رئیس پیشین هیئت پرافتخار کاراته برسد.
 9سال تالش درمسیر روبه رشد این رشته که در4سال اول درساخت وساز خانه اختصاصی
ژیمناستیک خالصه گردید وبعد از آن درمسیر قهرمانی دنبال شد خبر ازتحولی بزرگ در این
رشته می داد.
نگاه درست عباس جهان بینی مدیرکل پرتالش ورزش استان دراختصاص مکانی به این
رشته که بادرایت وبلند اندیشی انجام پذیرفت سالن فوتسال که با همکاری اداره کل و شرکت
نفت درحال ساخت بود تغییر کاربری یافت و به خانه ژیمناستیک تبدیل گردید.
منطقه انسجام که ساخت خانه ژیمناستیک در آن انجام گرفت ،فاقد امکانات برق وآب بود
وبیابانی پرخاک که دراطرافش هیچ چیز دیده نمی شد.اهالی ژیمناستیک آستین ها را باال
زدندوبرای ساخت خانه خود از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.
ساخت این مجموعه که باتالش اداره کل ورزش وجوانان وفدراسیون ژیمناستیک با
اختصاص 6اسباب اصلی اشمیت آلمان صورت پذیرفت خبر از تحولی جدید دراین رشته
میداد.
شور وحال وصف ناشدنی درمیان نوگالن این رشته ومربیان برومند ژیمناستیک انجام
پذیرفت.
با آمدن مربیان خوب ژیمناستیک کشور در رده مردان وبانوان به قم عمال نگاهها بسوی
مسیرقهرمانیمعطوفشد.
2مدال ارزشمند طالو نقره کشوری در بارفیکس که توسط شاگرد برومند استاد نجارزاده
درکشور بدست آمد اولین جرقه کسب مدال برای بچه های دوست داشتنی این رشته روشن
ساخت .خرید امکانات وتجهیزات کامل این رشته در دستورکار هیئت قرارگرفت تاحدی که
سالن مجهزخانه ژیمناستیک قم جزبهترین وکامل ترین سالن های کشورنامیده شدکه
برگزاری اردوهای تیم ملی بیانگر اهمیت امکانات عالی آن بود.
درمسیر قهرمانی بانوان باتالشهای ارزنده خانم رفیعیان تیم قم توانست برای اولین باربا
کسب  24مدال به سکوی اول سوپرلیگ ژیمناستیک کشوربایستد وقهرمانی های متعدد
دیگر نیز باعث گردید که قمی ها در رشته ژیمناستیک بانوان حرفهای برای گفتن داشته
باشند.
تالشهایبیدریغمربیانارزندهایچونحسینی،نجارزاده،مهرهساز،موسوی،قدوسی،
گائینی ،اکبری درپویائی این رشته و حرکت روبه جلو وکسب مقام درسطح کشور وآموزشگاها
وکسبچندمقامارزندهخبرازشکوفاییاینرشتهدرقممیداد.
باسپری شدن 9سال خدمت صادقانه «رضاملکی »رئیس هیئت ژیمناستیک وسپردن
سکان هدایت این رشته به غدیرهدیه لوازقهرمانان محبوب کاراته مسیر دیگری برای
ژیمناستیک قم تعریف گردیده که باتوجه به شرایط کرونایی وعدم تمرینات کافی نزد اهالی
ژیمناستیک،ورزشکاران این رشته بی صبرانه منتظر پایان یافتن این ویروس منحوس وتوجه
خاص مسئوالن به این رشته زیبامی باشند که این مهم درتوان مدیریتی غدیر هدیه لو دیده
میشود.درپایان می توان گفت نگاه معصومانه نوگالن این رشته حمایت مسئوالن را طلب
مینماید.

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را
براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل
تأییدنمودهاند.
-1رای شماره  140060330001003836مربوط به پرونده کالسه
 1400114430001000091مربوط به تقاضای آقای محسن طراوتی پاک
فرزند سلطانعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  442مترمربع
پالک باقیمانده  11297اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سندقطعی به شماره  57943مورخ  96/11/18دفترخانه  23قم(م
الف )11206
 -2رای شماره  140060330001004146مربوط به پرونده کالسه
 1400114430001000109مربوط به تقاضای آقای سعید بیگ محمدی
فرزند ذبیح اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  48/50مترمربع
پالک شماره  200فرعی از  11578اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد تقی ادیبی گرکانی به
موجب سند مشاعی صادره در دفتر  672صفحه ( 103م الف )11209
 -3رای شماره  140060330001004055مربوط به پرونده کالسه
 1399114430001001736مربوط به تقاضای خانم نفیسه بیطرفان
فرزند رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 85مترمربع پالک شماره11002اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبتملکادارهیکقممبایعهنامهعادیخریداریمعالواسطهازمحمد-علی-
احمد-مهدی همگی ولی وراث غالمرضا ولی (م الف)11210
 -4رای شماره  140060330001004053مربوط به پرونده کالسه
1399114430001001735مربوط به تقاضای آقای محمدمهدی
اسماعیلی ورجانی فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب
ساختمانبهمساحتششدانگ 85مترمربعپالکشماره11002اصلیواقع
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از محمد-علی-احمد-مهدی همگی ولی وراث غالمرضا ولی (م الف
)11211
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به
مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و
ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست
خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم
به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آسیا)
نوبت اول1400/06/28:
نوبت دوم1400/07/12 :
رضاحسینخانی-رئیسثبتاسنادمنطقهیکقم

 شماره 5353ت وچهارم 
یکشنبه-بیستوهشتم شهریورماه  -1400سال بیس 

قائممقامباشگاهفرهنگیورزشیشیمیدرقم:

تالش شیمیدر برای کسب  2جام قهرمانی از بسکتبال ایران

قائممقام باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم گفت :از همه اعضای
شیمیدر میخواهم که از تک تک سلولهای وجود خود مایه گذاشتهّ ،
متحد
و یکدل،با کوششو از خودگذشتگیبرای موفقیتوقهرمانی تیمهای آقایان
و بانوان تالش کنید.
فصل 1400– 1401مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور در راه
است و شیمیدر برای سومین دوره متوالی به نمایندگی از استان قم در این
لیگ به میدان میرود ،تیمی که بعد از بازگشت سرمربی خود یعنی مهران

شاهینطبع از بازیهای المپیک سخت مشغول تمرین است و برای لیگ
جدید آماده میشود.
شیمیدر که فصل گذشته رتبه سوم لیگ برتر را کسب کرد ،امسال با جذب
سرمربی تیم ملی ،بازیکنان طراز اول و تدارک ویژه به دنبال حضور قدرتمند
در مسابقات باشگاههای برتر ایران است تا برای نخستینبار در تاریخ 12ساله
فعالیت خود در این رشته به مقام قهرمانی لیگ برتر دست یابد ،موضوعی که
قائممقامباشگاهشیمیدربرآنتاکیدکردودرخصوصآنبهاعضایشیمیدر

گفت :از همه میخواهم که از تک تک سلولهای وجود خود مایه گذاشته،
ّ
متحدو یکدل،با کوششو از خودگذشتگیبرای موفقیتو قهرمانی تیمهای
آقایان و بانوان تالش کنید.
حضور همزمان مردان و بانوان شیمیدر قم در لیگ برتر
امیرحسین صفرزاده که از  10سال پیش در مجموعه شیمیدر سلف و
باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر حضور دارد ،اضافه کرد :از سنین و ردههای
خیلی پائین شروع کردیم ،اما در این سالها قدم به قدم حرکت کردیم و اگر
چه با چالشهای مختلف مواجه شدیم اما اکنون به نقطهای رسیدهایم که دو
تیم پرقدرت در لیگهای برتر بانوان و آقایان کشور و چند تیم دیگر در سایر
ردهها داریم.
وی تصریح کرد :فکر میکنم حضور همزمان تیمهای بسکتبال آقایان و
بانوان در لیگ برتر فصل  1400 – 1401باشگاههای کشور نقطه عطفی در
فعالیت باشگاه شیمیدر خواهد بود ،بنابراین باید برای کسب دو جام با ارزش
از رقابتهای لیگ برتر و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده تالشکنیم.
قائممقام باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم اضافه کرد :شیمیدر امسال
عالوه بر دو تیم لیگ برتری آقایان و بانوان ،در لیگ دسته اول بسکتبال آقایان
ی باشگاه در قم فعالیت
و لیگ دسته دوم بانوان کشور نیز حضور دارد ،آکادم 
خواهدکردومجموعهپرافتخاربسکتبالباویلچرقمنیزدرلیگبرتربانامایثار
شیمیدرحاضرخواهدبود.
تالش برای کسب  2جام قهرمانی از لیگ برتر
وی افزود :باشگاه شیمیدر یکسری معیارهای خاص و مشخص و همچنین
مرامنامهای دارد که در این چند سال سعی کرده همواره به آنها پایبند باشد،
از همه خواهش میکنم جدا از رقابتی که بیرون از محیط باشگاه وجود دارد
و فراتر از هر چیز دیگر ،برای تحقق اهدافی که باشگاه در نظر گرفته تالش
کنید.
صفرزاده تاکید کرد :از همه میخواهم که از تمام وجود خود مایه گذاشته،
ّ
متحد و یکدل ،با کوشش و از خودگذشتگی و توجه به حفظ چارچوبهای
اخالقیوشئوناتیکهمدنظرشخصهنریکدرغوکاسیانمدیرعاملباشگاه
و بنده است و بسیار اهمیت زیادی برای آن قائل هستیم ،برای موفقیت و
قهرمانیتیمهایآقایانوبانوانتالشکنید،حداقلکاریکهمیتوانیمبرای
جبران زحمات و حمایتهای آقایان درغوکاسیان و زاجکانی و اعضای هیات
مدیره شیمیدر انجام دهیم این است که انشاءالله 2جام با ارزش و خوشرنگ
را در پایان فصل تقدیم باشگاه و هواداران کنیم و جشن قهرمانی بگیریم.

مصافانتقامیایرانمقابلژاپندرفینال؛

والیبال ایران با عبور از دیوار چین سهمیه جهانی گرفت
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل چین ،سهمیه
حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد.
تیم ملی والیبال ایران از ساعت  ۱۰:۳۰دقیقه روز
شنبه در مرحله نیمهنهایی مسابقات قهرمانی آسیا
به مصاف چین رفت و با نتیجه سه بر یک پیروز شد.
ستهای اول ،سوم و چهارم این بازی با امتیازات ۲۵
بر  ۲۵ ،۲۲بر  ۲۲و  ۲۵بر  ۱۷به سود ایران رقم خورد.
چین هم در ست دوم با امتیاز ۲۵بر ۱۷به برتری رسید.
بهروز عطایی در این بازی تیم خود را با ترکیب
میالد عبادیپور ،میثم صالحی ،جواد کریمی ،امین
اسماعیلنژاد ،علیاصغر مجرد ،امیرحسین توخته و

محمدرضاحضرتپوربهمیدانفرستاد.
هنگام گرمکردن پیش از آغاز بازی ،سر مهدی جلوه
با بینی صابر کاظمی برخورد کرد و به همین دلیل
کاظمی در ترکیب اصلی حضور نداشت .البته این
بازیکن در ستهای اول و دوم به عنوان بازیکن ذخیره
وارد بازی شد و از ست سوم هم در ترکیب اصلی قرار
گرفت.
تیم ملی ایران در پنج بازی قبلی خود در این رقابتها
حتی در یک ست هم شکست نخورده بود و امروز
نخستین ست باخته خود را تجربه کرد.
با این نتیجه ایران هم راهی فینال مسابقات قهرمانی

آسیا شد و هم سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی
جهان را به دست آورد .شاگردان عطایی از ساعت
 ۱۳:۳۰دقیقه روز یکشنبه در دیدار نهایی به میدان
خواهند رفت .تیمهای ژاپن و چین تایپه در دیگر
مسابقه مرحله نیمهنهایی به مصاف هم رفتند و ژاپن با
شکست چین تایپه حریف ایران در فینال شد.
مسابقات والیبال قهرمانی آسیا با حضور ۱۶تیم از۲۱
تا ۲۸شهریورماه به میزبانی ژاپن درحال برگزاری است.
دو تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در رقابتهای
قهرمانی جهان ۲۰۲۲را کسب میکنند.
در ۲۰دوره گذشته مسابقات قهرمانی آسیا ،ایران سه

طال ۲ ،نقره و یک برنز به دست آورده بود و پس از ژاپن،
کره جنوبی و چین چهارمین تیم پرافتخار قاره کهن
محسوبمیشود.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
-1رأی اصالحی شماره  140060330002004592مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002659مربوط به
تقاضای آقای محمد محمدی فرزند قربانعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
133مترمربع پالک شماره فرعی از  2172اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از علی بیگدلی آذری از ورثه رضا بیگدلی (م الف)10576
-2رأی شماره  140060330002008152مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002762مربوط به تقاضای
آقای محمد صادق زاده دهبارزی فرزند غالم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
105مترمربع پالک شماره فرعی از  2601/91اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی
سند قطعی صفحه 496دفتر(313م الف)11204
-3رأی شماره  140060330002007193مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001268مربوط به تقاضای
آقایعلیاکبردادمهرفرزندمحمدعلیدرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت 65مترمربع
پالک شماره فرعی از  1943/82اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از محمدخلیلی راد صفحه 306دفتر( 165م الف)11205
-4رأی شماره  140060330002007616مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000272مربوط به تقاضای
آقای بهمن اوروجی فرزند ید اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 113/49مترمربع
پالک شماره فرعی از 1978اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
سیف اله فرمانی خواجوی صفحه 438دفتر(534م الف)11207
-5رأی شماره  140060330002008046مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002966مربوط به تقاضای
آقای سیدمحمدنیازی زواره فرزند سیدحسن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 71
مترمربع پالک شماره فرعی از  2603/34اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند
قطعی صفحه 178دفتر(225م الف)11208
-6رأی شماره  140060330002007304مربوط به پرونده کالسه  1396114430002001032مربوط به تقاضای
آقای عزت میرزائی ندوشن فرزند حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 83/40
مترمربع پالک شماره  15فرعی از  1902اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از حسن بیگی بندرآبادی صفحه 260دفتر(25م الف)11212
-7رأی شماره  139960330002015543مربوط به پرونده کالسه  1397114430002000200مربوط به تقاضای
آقای حسن جمالی زاده فرزند مهدی درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت75/05مترمربع پالک شماره  16فرعی از 1902صلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی صفحه 474دفتر ( 468الف)11213
-8رأی شماره  140060330002009012مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000010مربوط به تقاضای
خانم زهرا جمالی زاده فرزند حسن درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت75/05مترمربع پالک شماره  16فرعی از 1902صلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از حسن جمالی زاده صفحه  474دفتر (468م الف)11214
-9رأی شماره  140060330002007302مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001823مربوط به تقاضای
خانم زهرا زارعی فرزند جوادعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
85مترمربع پالک شماره فرعی از 1902/15اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند
قطعی صفحه 571دفتر(155م الف)11215
-10رأی شماره  140060330002007298مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001822مربوط به تقاضای
آقای ابوالفضل بهشتی نژاد فرزند حسین در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت85مترمربع پالک شماره فرعی از 1902/15اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند قطعی صفحه 571دفتر(155م الف)11216
-11رأی شماره  140060330002008525مربوط به پرونده کالسه  1400114430002000434مربوط به تقاضای
آقای سیدسیف اله عباسی فرزند ذبیح اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت121/66
مترمربع پالک شماره فرعی از  2283اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از حسن بیگدلی آذری صفحه  85دفتر  123وصفحه  28دفتر( 90م الف)11217
-12رأی اصالحی شماره 140060330002009001مربوط به پرونده کالسه 1399114430002003084مربوط به
تقاضای خانم کبرا پناهی فرزند داودعلی در قسمتی از 25سهم مشاع از 240سهم ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت113/70مترمربع باستثناء ثمینه اعیانی پالک شماره فرعی از 2601/105اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم موروثی از داودعلی پناهی صفحه  22و 25دفتر  218وصفحه  223و 226دفتر( 249م الف)11218

 -13رأی اصالحی شماره  140060330002009000مربوط به پرونده کالسه  1399114430002003083مربوط
به تقاضای خانم زهرا پناهی فرزند داودعلی در قسمتی از  25سهم مشاع از  240سهم ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت 113/70مترمربع باستثناء ثمینه اعیانی پالک شماره فرعی از  2601/105اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم موروثی از داودعلی پناهی صفحه  22و 25دفتر  218وصفحه  223و 226دفتر( 249م
الف)11219
 -14رأی اصالحی شماره  140060330002008998مربوط به پرونده کالسه  1399114430002003078مربوط
به تقاضای خانم مریم پناهی فرزند داودعلی در قسمتی از  65سهم مشاع از  240سهم ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت 113/70مترمربع باستثناء ثمینه اعیانی پالک شماره فرعی از  2601/105اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم موروثی از داودعلی پناهی ومالکیت رسمی صفحه 22و 25دفتر 218وصفحه 223و226
دفتر( 249م الف)11220
 -15رأی اصالحی شماره  140060330002008997مربوط به پرونده کالسه  1399114430002003077مربوط
به تقاضای آقای حسین پناهی فرزند داودعلی در قسمتی از 50سهم مشاع از  240سهم ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت 113/70مترمربع باستثناء ثمینه اعیانی پالک شماره فرعی از  2601/105اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم موروثی از داودعلی پناهی صفحه  22و 25دفتر  218وصفحه  223و 226دفتر( 249م
الف)11221
 -16رأی اصالحی شماره  140060330002008996مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002587مربوط
به تقاضای آقای حسن پناهی فرزند داودعلی در قسمتی از  75سهم مشاع از  240سهم ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت 113/70مترمربع باستثناء ثمینه اعیانی پالک شماره فرعی از  2601/105اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم موروثی ومبایعه نامه عادی از ورثه داودعلی پناهی صفحه 22و 25دفتر 218وصفحه223
و 226دفتر( 249م الف)11222
-17رأی شماره  140060330002007975مربوط به پرونده کالسه  1400114430002000250مربوط به تقاضای
آقای مهدی محمدی فرزند غالمعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60مترمربع
پالک شماره فرعی از 1876اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
حسین شاطر کاظمی ورثه مرحوم کاظم شاطرکاظمی (م الف)11223
-18رأی شماره  140060330002004580مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001951مربوط به تقاضای
آقای صادق صفر فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  92/31مترمربع
پالک شماره 1فرعی از 1745اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از حسنعلی چراغی صفحه 477دفتر(530م الف)11224
-19رأی شماره  140060330002008082مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000572مربوط به تقاضای
خانم فاطمه خسروی مهوار فرزند احمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
43/38مترمربع پالک شماره فرعی از2277/246اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از محمد ابراهیم قربانی وکلثوم منوچهری صفحه 44دفتر(538م الف)11225
-20رأی شماره  140060330002008097مربوط به پرونده کالسه  1400114430002000197مربوط به تقاضای
آقای مجید جواهری فرزند ابراهیم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 74/50مترمربع
پالک شماره  12فرعی از  1010اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از اعظم جوهری علی آبادی وباقر جوهری علی آبادی صفحه  528دفتر ( 273م الف)11226
-21رأی شماره  140060330002008528مربوط به پرونده کالسه  1400114430002000019مربوط به تقاضای
خانم کبری مودب فرزند علی احمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120مترمربع
پالک شماره فرعی از 1772اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
نقی صادقی ورثه عبداله صادقی(م الف)11227
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد
با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی
داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم
و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی
تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و آسیا)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/28:
تاریخانتشارنوبتدوم1400/07/12:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

سیاسی7

 شماره 5353ت وچهارم 
یکشنبه-بیستوهشتم شهریورماه  -1400سال بیس 

آیتاللهفاضللنکرانی:

اصولگرایی از حقیقت اصلی خودش فاصله گرفته است
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) بابیان اینکه اصولگرایی از آن حقیقت
اصلی خودش فاصله گرفته است.گفت :گاهی یک آقایی میگوید من چون
در این انتخابات نقش داشتم باید یک پستی در فالن جا به من بدهند ،این نه
اصولگرایی و نه مطابق با ضوابط دینی است.
آیتالله محمد جواد فاضل لنکرانی در دیدار ائتالف سراسری فرهنگیان
ً
گفت :مکتب اهل بیت (ع) هدف از زندگی را کامال برای انسان تبیین میکند،
به انسان نشاط و انرژی میدهد و نماد و ظهور و بروز آن هم در حضور در
میدانهای بسیار سخت مانند دفاع مقدس یا در شهدای مدافع حرم مشهود
است.
آیتالله محمد جواد فاضل لنکرانی هدف انقالب را فهمیدن مکتب اهلبیت
(ع) عنوان کرد و افزود :دفاع از اهلبیت ،تبیین مکتب اهلبیت و خدمت به
مکتباهلبیتاصلیترینهدفانقالباست.
وی یکی از شاخصههای اصولگرایی را تبیین مکتب اهل بیت (ع) دانست
ً
و گفت :اصولگرایی اگر بر این شاخص باشد واقعا اصولگرایی است؛ اما اگر بر
این شاخص نباشد این اصولگرایی نیست ،این شاخص فقط بحث معنویت و
فرهنگنیستبلکه گروههایسیاسیباید بهفکر اینباشند که جوانهاو مردم
را به سمت کارآفرینی سوق بدهند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه وقتی ما سراغ مکتب
اهلبیت (ع) برویم ،تشویق ایشان به امر تجارت را میبینیم؛ ادامه داد :ما از
مسؤوالن این سؤال را داریم که آیا بورس تجارت است؟
بورس یک تجارت کاذب و صوری است
آیتالله فاضل لنکرانی افزود :بورس یک تجارت کاذب و صوری است ،در
حالی که تجارت یعنی تولید بیشتر ،توسعه بیشتر و درآمد بیشتر؛ اما در بورس
گاهی اوقات درآمدهای کاذب ایجاد شد که به دنبال آن توسع ه و تولید در کار
نبود و به این ترتیب سهام یک کارخانه بدون اینکه توسعه و تولیدش دو برابر
بشود ،ده برابر میشد ،در حالی که عقل یک بچه هم میفهمید که این امر
کاذب است.
تو
وی با اشاره به بازیهای معامالتی در بورس که موجب افزایش قیم 
اشتهای کاذب در مردم شد ،گفت :این اقدامات موجب ورود صدماتی به اموال
ً
مردم شد که واقعا اگر ثابت بشود مسؤولی در این ماجرا کوتاهی کرده و دقت
نکرده و مردم را وارد این میدان کرده و سرمایه مردم از بین رفته ،اینجا ضمان
وجود دارد و هیچ تردیدی در آن نیست.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم با انتقاد از صدا و سیما در انتشار بخشی
از سخنانش درباره بورس گفت :البته مطلبی که ما آن زمان درباره بورس گفتیم
توسط رسانهها قیچی شد و یک صحبتی که درباره امیرالمؤمنین (ع) هم
صداوسیما پخش کرد ،چون زمان بهبه و چهچه درباره بورس بود ناقص منتشر
شد .وی تاکید کرد :اصولگرایی یعنی پایبندی انسان به تمام زوایایی که در
مکتب اهلبیت (ع) است .مثال اگر اهلبیت (ع) به نماز و عبادات تعبد خاص
داشتند ،ما هم تا یک مقداری از آن تعبد را داشته باشیم .اگر اهلبیت (ع)
نسبت به جریان حاکم در جامعه خودشان توجه داشتند ،یک شیعه نمیتواند
بگوید به من چه که چه کسی حکومت میکند یا چه کسی بیت المال را از بین
میبرد .شیعه باید نسبت به سرنوشت خودش و نسبت به حاکم و مسؤوالن
توجهداشتهباشد.
بهگزارشجماران،ازروابطعمومیمرکزفقهیائمهاطهار(ع)،آیتاللهفاضل
لنکرانی افزود :اهلبیت (ع) نسبت به مستضعفین و فقرا توجه خاص داشتند و
از اول زندگی تا آخر عمرشان ،در این زمینه اصال عقبنشینی نمیکردند .حتی
حضرت علی (ع) هم در بستر شهادت ،به فکر فقرا ،ایتام و مستمندان است ،در

وصایای خودش اینها را مطرح میکند ،شیعه باید همین حالت را داشته باشد.
عضوجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمادامهداد:اصولگرایییعنیتمامارکانو
ابعادی که در مکتب اهلبیت (ع) هست توسط کسی که میگوید من اصولگرا
هستم رعایت شود .مثال اهلبیت (ع) اگر الزم میشد که جان خودشان را برای
حفظ اسالم بدهند بالفاصله خودشان و فرزندانشان آمادگی داشتند ،هر چه
الزم بود مانند جهاد ،شهادت ،ایثار را برای اسالم انجام دادند.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) قبل از پیروزی انقالب به جوانها و مردم
انگیزه داد ،گفت :بعد از انقالب هم جوانها در دفاع مقدس بودند ،مردم از
ً
خورد و خوراکشان میزدند برای دفاع مقدس .واقعا اآلن این سؤال مطرح است
که چرا آن انگیزههای خالص که ما در آن دهه اول انقالب مالحظه میکردیم در
بخشی از جامعه  -نمیگویم در همه – نمیبینیم؟ در حالی که ما افرادی را داریم
که هنوز آن روحیات را دارند اما چرا کمرنگ شده است؟
آیتاللهفاضللنکرانیپذیرشمسؤولیتبهعنوانیکوظیفهشرعیرااززوایا
و شاخصهای مکتب اهلبیت (ع) دانست و افزود :یک شخص اصولگرا نباید
با البیگری ،ارتباطات ،بازیهای پشت پرده ،تطمیع و برنامهریزی خودش را
ً
به قدرت برساند و اگر کسی دنبال این است که اینگونه در قدرت باشد ،قطعا
اصولگرا نیست .اصولگرا یعنی اگر یک مسؤولیتی پیش آمد به عنوان وظیفه
شرعی بپذیرد ،اگر هم پیش نیامد خودش دنبالش نباشد ،دنبال پست و مقام
نباشد ،نگوید حاال این دولت جدید آمده ما اصولگراها هر کدام باید سهم و
مسؤولیتیداشتهباشیم؛اینبامکتباهلبیت(ع)سازگاریندارد.
وی با بیان اینکه ما باید اصولگرایی را از امام (ره) و رهبری یاد بگیریم ،یادآور
شد :رهبر معظم انقالب بعد از پیروزی انقالب با دعوت امام (ره) وارد شورای
انقالب شد در حالی که خودش هیچ گاه برای رسیدن به این جایگاه تالش
نکرد و اگر رئیس جمهور شد بخاطر مطالبه مردم و جامعه از ایشان بود و همه

بخشها با آن رأی بسیار باال از ایشان خواستند .اگر رهبر شد مسؤولیتی بود که
خبرگان روی دوش ایشان گذاشتند و ایشان هرگز دنبال اینها نبود .این موارد
بایدشاخصاصلیباشد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) افزود :گاهی یک آقایی میگوید من چون
در این انتخابات نقش داشتم باید یک پستی در فالن جا به من بدهند ،این نه
اصولگرایی و نه مطابق با ضوابط دینی است.
آیتالله محمد جواد فاضل لنکرانی با اشاره به ضربات فراوانی که در دو دهه
اخیر به اصولگرایی وارد شده است ،گفت :اصولگرایی از آن حقیقت اصلی
خودش فاصله گرفته است .وی درباره تعریف اصولگرایی گفت :اصولگرایی
یعنی همه ّ
هم و غم من این باشد که اگر فساد در جامعه هست ،فساد از بین
برود؛ اگر حق مردم پایمال میشود بیش از آنچه که حق خودم پایمال میشود
نگران و معترض باشم؛ اصولگرایی به این معناست که ثروت مسلمین درست و
با ضابطه در اختیار مردم قرار بگیرد؛ این معنای اصولگرایی است اما اگر کسی
دنبال مقام یا مال و حقوقهای کذایی باشد ،این عنوان اصولگرایی را ندارد.
انقالب برای تصاحب قدرت برای یک جمع نبوده است
وی با اشاره به سخنی از مرحوم آیتالله العظمی فاضل لنکرانی در یک
مجلس درس که فرمودند  :من که  50سال است اسالم را درس میدهم،
نمیتوانمبگویممناسالمشناسم،حضاررابهدرکمعرفتاهلبیت(ع)توصیه
کرد و افزود :اسالم و مکتب اهلبیت (ع) خیلی عظمت دارد ،این طور نیست
که بگوئیم با دانستن دو روایت و دو آیه ،ثقلین را بلد هستیم ،نه! اگر صدها سال
خدا به انسان عمر بدهد باز گوشهای از حقیقت امامت و معارف اهلبیت (ع)
را نمیتواند پیدا کند ،زیرا آن بزرگواران متصل به علم و قدرت نامتناهی بودند و
همه چیز را خدای تبارک و تعالی به ایشان عنایت فرموده است.
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به خیال باطل دشمنان انقالب و یک عده
خارج نشین که برای پایان انقالب روزشماری میکنند ،گفت :اینها از اول
انقالب این خیالهای باطل و خوابهای پریشان را داشتند ،کاری به آنها نباید
داشته باشیم بلکه ما باید به این فکر کنیم که این انقالب باید برای نسلهای
آینده بماند .مردم باید بدانند که انقالب برای تصاحب قدرت برای یک جمع
نبوده ،انقالب برای این بوده که مردم آن حقیقت وجودی خودشان حفظ بشود
و به فعلیت برسد؛ عزت ،استقالل و رفاه برای مردم باشد که من امیدوارم این
دولت جدید و جناب آقای رئیسی قدمهای بزرگی را بردارد که آن نگرانیهای
مردموآندلسردیهاییکهدربخشیازجامعهبهوجودآمدهوآنبیعزتیهایی
که نسبت به مردم در دوران گذشته شاهد بودیم جبران و برطرف شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت :در اسالم اینگونه
است که وقتی می بینیم یک مسلمان مورد احترام قرار گرفت باید لذت ببریم؛
اگر دیدیم یک مسلمان مورد اهانت قرار گرفت ،بدانیم اهانت به یک مؤمن
اهانت به خداست ،کمک به یک مؤمن کمک به خداست ،اینها چیزهایی است
که به ما یاد دادند .این فرهنگ باید در مردم بیشتر مطرح باشد ،مردم بدانند
امام (ره) ،رهبری ،شهدا ،آنهایی که واقعا برای این انقالب تالش کردند اینطور
نبوده که شاه را بردارند و خودشان جای او بنشینند .وی در پایان گفت :این
مطلب را والد مرحوم ما مکرر میفرمودند هدف از انقالب ،این بود که آنچه خدا
از خلقت بشر اراده کرده محقق شود ،یعنی یک حکومت صالح و مردمی بر پا
شود که احترام و ارزش برای خود مردم قائل باشد .اینها شاخصهایی است که
ً
باید بیشتر به آن توجه کنیم ،واقعا برای تثبیت و استمرار انقالب اسالمی تالش
کنیم و بدانیم که اگر این فکر را داشته باشیم خدای تبارک و تعالی هم کمک
میکند و ان شاء الله یک حرکت ماندگار از ما و شما در این کشور و در تاریخ
انقالب ثبت خواهد شد.

یککارشناسمسائلبینالمللتحلیلکرد:

سازمان شانگهای و فرصتهایی که پیش روی ایران قرار میدهد
«شعیب بهمن» تحلیلگر و کارشناس مسائل
بینالملل با اشاره به ظرفیتهای سازمان همکاری
شانگهای،گفت:قدرتاقتصادیوجمعیتکشورهای
عضو این سازمان ،ظرفیت گستردهای را برای افزایش
انواع همکاریها در سطح قاره آسیا ایجاد کرده است.
سازمان همکاری شانگهای از دل رقابت قدرتهای
بزرگ بر سر منطقه ژئوپلتیک آسـیای مرکـزی پدیدار و
در تاریخ  ۲۶آوریل  ۱۹۹۶با عنوان «شانگهای  »۵در
شهر شانگهای چین پایهگذاری شد .در آن جلسه سران
کشورهایروسیه،قزاقستان،قرقیزستانوتاجیکستان
گرد هم آمدند تا به منظور اعتمادسازی امنیتی در
مرزها با یکدیگر مذاکره کنند .در مسیر این مذاکرات در
پنجمیننشستسرانشانگهای ۵درشهرشانگهایکه
در ژوئن سال  ۲۰۰۱برگزار شد پنج کشور چین ،روسیه،
قزاقستان ،قیرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان با
امضایبیانیهایتشکیل«سازمانهمکاریشانگهای»
را اعالم کردند .جمهوری اسالمی ایران هم چهار سال
پس از تاسیس رسمی این سازمان ،به عضویت ناظر در
سازمان همکاری شانگهای درآمد .در سال  ۲۰۱۷دو
کشور هند و پاکستان توانستند به عضویت دائم ارتقاء
پیدا کنند .بر خالف این دو کشور ،برای عضویت دائم
ایران موانع مختلفی مطرح بود .تحریمهای بینالمللی
علیه ایران و به طور ویژه قطعنامههای شورای امنیت
سازمان ملل متحد به عنوان مانع اصلی حقوقی
پیشروی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای
قرار داشت که با قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت این مانع
برطرف شد .سرانجام در اولین حضور رئیس دولت
سیزدهم در اجالس سران کشورهای عضو سازمان
همکاری شانگهای ،اعضا با عضویت دائم جمهوری
اسالمی ایران موافقت کردند تا کشورمان نهمین عضو
این سازمان باشد.
سازمان همکاری شانگهای دارای ظرفیتهای
گسترده در ابعاد مختلف است .به عنوان مثال در حوزه
اقتصاد ،اعضای سازمان شانگهای نزدیک به  ۲۵تولید

ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارند .از بین قدرتهای
اتمینیزچهارقدرتاتمیدنیایعنیروسیه،چین،هند
و پاکستان عضو این پیمان هستند .همچنین چین و
روسیه به عنوان دو عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت
نیز ستونهای اصلی پیمان فوق محسوب میشوند،
همین مسئله برای درک اینکه چرا سازمان همکاری
شانگهای اهمیتی ورای یک سازمان امنیت منطقهای
دارد برای هر ناظری کافی است .در گفتگو با «شعیب
بهمن»کارشناسوتحلیلگرمسائلبینالمللاهمیت
سازمان همکاری شانگهای و پیوستن ایران به این
سازمان را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
سازمان شانگهای هنوز در جایگاه واقعی خود
قرارنگرفتهاست
بهمن در پاسخ به این سوال که سازمان همکاری
شانگهای چه ظرفیت و اهمیتی در مناسب منطقهای
و بینالمللی دارد ،بیان داشت :سازمان همکاری
شانگهای ،یک سازمان و نهاد بین دولتی محسوب
میشود که در حوزههای امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی
در طول سالهای گذشته فعالیت کرده است .این
سازمان تالش کرده روابط اعضای خود را در حوزههای

که اشاره شد گسترش دهد و پایهای برای همکاریهای
منطقهایایجادکند.
ویافزود:باتوجهبهاینکهدوقدرتچینوروسیهازپایه
گذاران اصلی این سازمان هستند و بعد هم بازیگرانی
مثل هند به این سازمان پیوسته اند ،در شرایط کنونی
سازمان همکاری شانگهای از حیث وسعت جغرافیایی
و جمعیتی که در بر میگیرد و همچنین ظرفیتها و
امکاناتاقتصادی،یکسازمانباامکاناتوتواناییهای
قابل توجه در سطح بینالمللی محسوب میشود.
بنابراین این سازمان هم در خود ظرفیتهای اقتصادی
قابل توجه دارد که قاعدتا با همکاری بین اعضا میتواند
بیش از گذشته شکوفا شود و هم در حوزههای امنیتی
مثل مبارزه با تروریسم ،مبارزه با افراطی گری و مبارزه با
قاچاق انسان و مواد مخدر و موارد اینچنینی که معضل
اکثر کشورهای عضو این سازمان است نقش و جایگاه
موثریایفاءکند.
بهمن با بیان این نکته که توانمندیها و ظرفیتهای
سازمان شانگهای در حوزه اقتصادی و امنیتی برای
کشورهایدیگرهمحائزاهمیتاست،گفت:بسترهای
مورد اشاره باعث شده در صورت گسترش همکاری بین

کشورهای عضو این سازمان و افزایش انسجام و نزدیکی
در راهبردها ،سازمان همکاری شانگهای جزو سازمان
موثر در فضای بینالمللی دست به کنشگری بزند.
نیاز به برنامهریزی برای بهرهگیری از فرصتهای
شانگهای
این کارشناس مسائل بینالمللی در پاسخ به این
سوال که عضویت در این سازمان برای کشورمان دارای
چه مزایا و اهمیتی است ،هم بیان داشت :ایران در
طول سالهای گذشته همواره به عنوان عضو ناظر در
سازمان همکاری شانگهای حضور داشته است .البته
این عضویت ناظر خیلی منافع قابل توجه و الزامات
خاصی برای کشورمان در پی نداشته است .در حالی
که عضویت دائم فرصتها و منافعی را برای ایران
درحوزههای اقتصادی به وجود میآورد.
وی افزود :در حوزه اقتصادی به هر حال این کشورها
بازار قابل توجه و بزرگی را تشکیل میدهند که اگر ایران
برنامه ریزی درست داشته باشد میتواند از فرصتهای
موجود در این کشورها استفاده کند .ضمن اینکه این
کشورها دارای سرمایههای زیادی هستند که اگر ایران
طراحی درستی داشته باشد میتواند بخشی از این
سرمایهها را جذب کند .همچنین در عین حال برخی
از کشور عضو سازمان شانگهای مثل چین در اقتصاد
جهانیکشورهایپیشروبهحسابمیآیندحتیروسیه
در خیلی از حوزههای اقتصادی مثال در حوزه تامین
کاالهای استراتژیک کشور مهمی است که ایران می
تواند از این ظرفیت هم استفاده کند.
بهمن سپس به ابعاد امنیتی پرداخت و ادامه داد :در
حوزه مسائل امنیتی مواردی مثل مبارزه با تروریسم
و افراطی گرایی ،قاچاق انسان و موارد مخدر از جمله
معضالت امنیتی است که ایران در طول سالهای
گذشته با آن مواجه بوده و تالش داشته در مقابل این
معضالت ایستادگی کند .برای این موارد هم کشورهای
عضو سازمان شانگهای میتوانند همکارهای مفیدی
داشتهباشند.

نوریاننمایندهپیشینمجلس:

حلمسائلبینالمللیبرایگشودن
گرههای داخلی ضروری است

نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت :آقای رئیسجمهور هیچگاه شخصا
موضوع مذاکره ،رفع تحریم و ارتباط بینالمللی را رد نکرده است و این موضوع در
دوران مبارزات انتخابی ایشان هم قابل رؤیت بود.
اردشیرنوریاندرگفتوگوباخبرنگارایلنا،دربارهصحبتهایاخیرریاستجمهوری
در خصوص ادامه روند مذاکرات و اظهارنظر کسانی که روزی مخالف برجام بودند اما
امروز میگویند که برجام باید احیا شود ،گفت :اگر به گفتار آقای رئیسی در دوران
قبل از برگزاری انتخابات ،یعنی دوران تبلیغات نگاه کنیم ،مشاهده خواهیم کرد در
تمامی مواقع درباره اینکه در حوزه سیاست خارجی چه دیدگاهی را خواهند داشت،
هیچگاه به صورت کامل و مطلق موضوع مذاکره ،رفع تحریم و ارتباط بینالمللی را
ردنکردند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی یادآور شد :رئیسی بر خالف بعضی از
کسانی که در کنارش با دیدگاه تندی حضور داشتند و یا کاندیدای پوششی که در این
دوره از انتخابات بودند و نظرات بسیار تندتری نسبت به رئیسجمهور در خصوص
مسائل و مشکالت در عرصه بینالملل و حوزه سیاست خارجی داشتند ،مذاکره ،رفع
تحریم و ارتباط بینالمللی را نفی نکرد.
وی با بیان اینکه رئیسی رفع مشکالت بینالمللی را در دوران تبلیغات به هیچ
عنوان رد نکرد ،ادامه داد :هنگامی که دولت تشکیل شد و وزیر امور خارجه
انتخاب شد میتوان نتیجه گرفت رفتارهایی که آقای رئیسجمهور تا اینجا انجام
دادهاند موید این است که خودشان شخصا اعتقاد دارند رفع تحریمها یک ضرورت
اجتنابناپذیراست.
نوریان با اشاره به اینکه انجام مذاکره یک روش منطقی و عقالیی است ،اظهار
داشت :حل و فصل مسائل بینالمللی کشور برای پیشبرد برنامههای توسعهای که
رئیسجمهور در فرآیند انتخابات وعده دادهاند ،یک امر الزم است؛ بنابراین هنگامی
که این گزارهها را کنار دیدگاه شخص آقای رئیسجمهور میگذاریم ،تقریبا میشود
گفت که رئیس دولت خواهان ادامه مذاکرات ،حل و فصل مسائل ،معضالت و
گرههای کوری که در روابط خارجی داریم هستند.
وی ادامه داد :منتها یک تفاوت و مالحظاتی را باید مدنظر قرار دهیم؛ یکی از
مالحظات آقای رئیسجمهور و کسانی که در صف ایشان قرار دارند این است که
تمایل دارند فضای مذاکرات همانطور که بارها گفتهاند به گونهای پیش برود که
منافع ملی ما حداکثری تامین شود و خودشان هم تالش میکنند به نحوی این
موضوع را مطرح کنند که نفی اصل مذاکره و رفع تحریم مطرح نیست ،اما یکسری
خواستههاییرابیانمیکنندکهپذیرفتناینموضوعاتبستگیداردبهاینکهطرف
مقابل مذاکرات ،یعنی کشورهای  ۵+۱مخصوصا آمریکا نسبت به این خواستهها و
مطالباتجدیدچهواکنشینشانمیدهند.
نوریان با اشاره به انتخاب حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه ،گفت:
مواضع و دیدگاه آقای امیرعبدالهیان در روابط خارجی و بینالمللی مانند شخص
آقای رئیسی بوده و هست .آقای امیرعبداللهیان یک سطح انعطاف باالتری نسبت
به شخصیتهایی مانند آقای جلیلی و یا امثال ایشان که در حوزه سیاست خارجی
نظرات تندتری را مطرح و دنبال میکنند ،دارد.
حل مسائل بینالمللی برای گشودن گرههای داخلی ضروری است
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دهمین دوره مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :شخصا اعتقاد دارم با گذشت زمان از شروع به کار دولت این
واقعیت ملموس که ضرورت حل مسائل بینالمللی برای گشودن بعضی از گرههای
داخلی یک امر اجتنابناپذیر است که به مرور زمان هم این امر خودش را بیشتر نشان
ً
خواهد؛ طبیعتا آقای رئیس هم آنقدر تدبیر و درایت به خرج خواهد داد که قدمهای
محکمتری برای این موضوع بردارد .از سوی دیگر هم بسیار طبیعی است به دلیل
آنکه در حال حاضر دولت در ابتدای شروع کار قرار دارد فضا را به صورتی مدیریت
کردهاند که از آن فضای مدیریت شده علیه برجام در قبل از انتخابات با سرعت در
حال پیشروری بود فاصله بگیرند چرا که واقعیتهای صحنه ،موضوعات اقتصادی و
معیشتی مردم و طبع و ذات روابط بینالملل آرام آرام خودشان را بیشتر نشان و تحمل
میکند و دوستان هم به این واقعیت پی میبرند که باید به صورت ملموستر گامهای
موثرتریبردارند.
میخواهند با ظاهری متفاوت ،حرف دولت قبل را
درباره  FATFو تحریمها بزند
نوریان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا میتوان نتیجه گرفت با این
دیدگاهی که از سوی رئیس دولت وجود دارد ،سایر موارد همچون «  » FATFکه
مدتها است بالتکلیف مانده است تعیین تکلیف شوند ،گفت :مادامی که کشور ما
نتواند از سوئیفت بینالمللی استفاده کند؛ مادامی که مراوادات مالی و پولی کشور
در موضوع صادرات یا واردات و یا نقل و انتقاالت مالی و پولی مسائلش حل نشود و ما
در آن لیست سیاه  FATFباشیم و ریسک معامالت با جمهوری اسالمی در سیاست
بینالملل و روابط اقتصادی با طرفهای تجاریمان باال باشد ،مسائل و مشکالت
همینگونه که قبال هم بوده رخ میدهد یعنی به این راحتی نخواهد بود که ما بتوانیم
بسیاری از موضوعات را با شعار حل کنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از راههای دور زدن تحریم قبال هم تجربه شده است
در حال حاضر هم ممکن است دوباره تجربه شود ،عنوان کرد :اگر قرار بودن دور زدن
تحریمها نتیجهبخش باشد و اقتصاد ما میتوانست تنفس پیدا کند و بتواند به راحتی
در چرخه واردات و صادرات و بسترهای مالی ،پولی ،تجاری و بینالمللی فعالیت کند،
تا امروز انجام میشد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اگر دور زدن تحریمها
نتیجهبخشبودهاست؛اینهمهمشکلوریسکباالیمالیوبیمهایبرایچیست؟
این همه توقف در نقل و انتقاالت برای چیست؟ این همه مشکالتی که برای فروش
نفت ایجاد میشود از کجا ناشی میشود؟ مشتریهای بینالمللی بازار نفتی که از
دست رفته چگونه برخواهد گشت؟ حاال با فرض اینکه با شرکتهای واسطهای دور
زدن تحریمها و پیدا کردن شرکای زیر میزی بخشی از نفت هم صادر شود انتقال پولی
ً
و مالی را چگونه انجام خواهید داد؟ اصال اگر مانند گذشته پولهای ما از مسیرهای
دور زدن تحریمها برگردد ،میدانید چقدر هزینه هنگفت غیرضروری و هنگفت به
اقتصاد کشور تحمیل میکند؟ اینها موضوعاتی است که در گذشته بوده و در حال
حاضر هم وجود دارد و حل نشده است.
نوریان در پایان گفت :یک تیمی از دولت رفته است و یک تیم جدید آمده است،
تیم قبلی بسیار شفاف و روشن میگفت تا این موضوعات حل نشود ،مشکالت ما
باقی خواهد ماند ،حال تیم جدید این واقعیت را لمس کرده است اما میخواهد با یک
پوسته و ظاهر متفاوتی این حرف را بزند و به نظر من اندک زمانی وقت میخواهد تا
این مسئله خودش را بهتر نشان دهد.

مسعودپزشکیان:

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت :شورای امنیت باید تصمیم نهایی و کالن را
براساس مصلحت مملکت اخذ کند ،با لجبازی با دنیا نمی توان مملکت اداره کرد
وقتی در سطح کالن نظام به تفاهم برسند ،نمایندگان هم از قانون خود کوتاه خواهند
آمد« .مسعود پزشکیان» ، ،در رابطه با "بیانیه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی"
گفت :حاکمیت برای کسب موفقیت باید مشکالت خود را با دنیا و کشورهای منطقه
حل کند در غیر این صورت امکان رفع مشکالت وجود ندارد .متاسفانه مخالفت هایی
که با دولت روحانی در مسئله مذاکرات و همکاری ایران و آژانس صورت گرفت یک
رقابت سیاسی بود و مصلحت مملکت در آن نادیده گرفته شد .باید خیلی زودتر از این
مشکالت کشور را حل میکردیم.
باید مشکالت ارتباطی ،اقتصادی و گفت و گو با دنیا را حل کنیم
او در ادامه گفت :در دولت روحانی عده ای نمی خواستند رقیب شان به مصالحه
برسد ،اکنون موافقند و در صدد مصالحه برآمدند خیلی خوب است این کار را انجام

با لجبازی با دنیا نمی توان مملکت اداره کرد

دهند ولی حتما انجام دهند .باید کاری کرد تا مشکالت ارتباطی ،اقتصادی و گفت
و گو با دنیا را حل کنیم و گرنه اوضاع مملکت روز به روز بدتر خواهد شد .باید با دنیا
و منطقه و خودمان مسائل را حل کنیم ما با خودمان هم مشکل داریم .نمی شود با
همه دعوا کنیم و بعد بگوییم مشکل اشتغال را چگونه می توان حل کرد ،نمی شود
سرمایه گذار داخلی را فراری داد و بعد بگوییم چگونه می توان سرمایه گذار جذب
کرد تناقض دارد ،شدنی نیست .پزشکیان در رابطه با سرنوشت قانون اقدام راهبردی
مجلس پس از توافق میان تهران و آژانس بیان کرد :شورای امنیت باید تصمیم نهایی و
کالن را براساس مصلحت مملکت اخذ کند ،با لجبازی با دنیا نمی توان مملکت اداره
کرد .وقتی در سطح کالن نظام به تفاهم برسند ،نمایندگان هم از قانون خود کوتاه
خواهندآمد.
نمایندگان می خواهند تا آدم های خودشان برای استانداری ها انتخاب شوند
او در خصوص فشار برخی نمایندگان برای انتخاب استانداران مطلوبشان گفت:

وزارت کشور از نمایندگان درخواست کرد تا چند کاندیدا را برای استانداری معرفی
کنند و در همین جهت نمایندگان عده ای را به وزارت کشور معرفی کردند ،من این
روشراقبولندارم.روشدرستینیست،زیرادرراستایهمیندرخواست،نمایندگان
می خواهند تا آدم های خودشان برای استانداری ها انتخاب شوند .مشکل دو طرفه
است وزارت کشور نباید چنین درخواستی را از نمایندگان مطرح می کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس در رابطه با تسریع در روند واکسیناسیون بانتیجه
مطلوب گفت :من همان روز اول که کرونا از قم شیوع پیدا کرد ،پیشنهاد دادم تا
حکومت نظامی در قم ایجاد شود و قرنطینه عمومی ایجاد شود .این توصیه ها تا
قبل از آغاز واکسیناسیون بود اما امروز در شرایطی که واکسن وارد کشور شده است
باید به سرعت همه را واکسینه کنند و البته باید قرنطینه ها در کنار واکسیناسیون
اجرایی شود مانند چین و استرالیا .چهارچوب های علمی را رعایت نکردیم و
بسیاری از خانواده ها را داغدار کردیم .او در پایان در خصوص سرنوشت FATF

مطرح کرد :باید مجمع تشخیص  FATFرا از حالت مسکوت خارج کند و در رابطه
با آن تصمیم بگیرد زیرا در غیر این صورت هزینه تولید و تجارت را بسیار باال میبرند،
دور زدن تحریم ها هزینه دارد.
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رکوردشکنیایراندرواکسیناسیونهفتگیکرونا
شهردار منطقه چهارقم مطرح کرد :

 سرانه مطالعه ایرانیها در روز چقدراست؟

طبق این گزارش مرکز آمار ایران  ،در سال  ١٣٩٩سرانه مطالعه افراد ١٥ساله و بیشتر با سواد در
ماه به طور متوسط هشت ساعت و  ١٨دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر  ١٦دقیقه و  ٣٦ثانیه در
روز بوده است .از این مقدار شش ساعت و  ٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی ،یک ساعت و
 ٢٣دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است.
به طور کلی ٩ ٦٢/درصد افراد با سواد  ١٥ساله و بیشتر در سال  ١٣٩٩یک نوع مطالعه غیردرسی
اعم از کتاب غیردرسی ،روزنامه یا نشریه داشتهاند٥ . ٥٤/درصد از افراد باسواد  ١٥ساله و بیشتر،
در یک سال قبل از آمارگیری ،مطالعه کتاب غیردرسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشتهاند٤.٢٢/
درصد از افراد باسواد  ١٥ساله و بیشتر ،در ماه قبل از آمارگیری ،روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی
مطالعه کردهاند. ٨/درصد از افراد باسواد  ١٥ساله و بیشتر ،در ماه قبل از آمارگیری ،نشریه (چاپی
یا الکترونیکی) مطالعه کردهاند .از شش ساعت و  ٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در ماه،
دو ساعت و  ٣٢دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و چهار ساعت سرانه مطالعه سایر کتب غیر درسی
بوده است.

توجه جدی به رویکرد
مسجد محوری و رضایت مردمی

شهردار منطقه چهارقم از پیشبرد اهداف شهرداری با رویکرد مسجد محوری و
رضایتمندی شهروندان با همکاری ومشارکت معتمدین محالت خبر داد .
مهندس اصفهانیان مقدم در جلسه دیدار مردمی که با جمعی از نمازگزاران مسجد
امام هادی (ع) در خیابان امام حسین (ع) و ساکنین محالت اطراف برگزار شد
اظهارداشت  :یکی از برنامه هایی که می تواند موجبات خدمات رسانی بهینه و مطلوب
بهشهروندانرافراهمسازد،توجهبهمقولهمحلهومسجدمحوریواستفادهازظرفیتهاو
توان معتمدین محل در شناخت مسائل و مشکالت هر ناحیه و محله است .
وی بر تعامل مجموعه شهرداری با دیگر نهادها و ارگانها برای پیشبرد برنامه ها و
سیاستهای کالن مدیریت شهری تاکید کردوتصریح کرد  :تحقق اهداف محله محوری
از جمله برنامه ها و سیاست های شهرداری منطقه چهار در راستای افزایش و ارتقاء
کیفیت سطح زندگی شهروندان و توسعه همگون شهری می باشد .
وی از معتمدین محالت به عنوان حلقه اتصال بین مدیران منطقه ای و شهروندان نام
بردوبیانداشت:معتمدین میتوانندبازوانتوانایمجموعهمدیریتشهریبرایحل
معضالت هر محله و منطقه شهری باشند .
مهندس مقدم تصریح کرد با اجرای دقیق و موفق محله و مسجد محوری در سطح
منطقه موجبات افزایش رضایت شهروندان را جلب کرده ایم و البته تالشهای ما برای
رسیدن به نقطه مطلوب دوچندان خواهد شد .
شهردار منطقه چهار بر ضرورت شناسایی و جمع آوری مطالبات و نیازهای ساکنان
محالت تاکید کرد و عنوان داشت  :اجرای طرح محله محوری در شهرداری منطقه
چهاریکی از تدابیر اصلی و مهم در مدیریت شهری است که ارائه خدمات صادقانه و
خالصانه به شهروندان همچنان باید با رویکرد محله محوری انجام گیرد .
مهندس مقدم در ادامه به انجام  135پروژه عمرانی  ،خدماتی  ،ترافیکی و فضای
سبز با اعتباری بالغ بر  160میلیارد تومان در سال جاری اشاره کرد و افزود :با توجه
به ظرفیت و پتانسیل موجود در منطقه تالش شده است تا محیط شهری را با رویکرد
آبادانی و ارتقای آرامش شهروندی بسترسازی و توزیع متوازن خدمات در محالت
صورت گیرد .
مهندسسبحانی رئیس کمیسیون خدماتشهریشورای اسالمیشهر قمنیز
که در این جلسه حضور داشت با مثبت ارزیابی کردن رویکرد شهرداری منطقه
چهار در اجرای پروژه های شهری و نیز رضایتمندی شهروندان افزود باید تالش
شود کارهای فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مسجد محوری و تعامل با معتمدین
محالت دنبال شود .

طرح:محمد علی رجبی

استاندارقم:

رعایت پروتکلها از خیز ششم کرونا جلوگیری می نماید

معاون فنی و اجرایی سازمان قطار شهری قم خبرداد:

شتاب روسازی در مترو قم

معاون فنی و اجرایی سازمان قطار شهری قم از شتاب گیری روسازی در مترو قم خبر
داد و گفت :برای اولین بار کراسآورهای ساخت ایران در مترو قم نصب میشوند.
داریوش زارع با اشاره به آخرین وضعیت پروژه مترو شهر قم اظهار داشت :سرعت
روسازی مترو قم برای آماده شدن برای انجام تست گرم بهشدت اوج گرفته و در حال
حاضرنیزسهاکیپدرایستگاههایمختلفمشغولفعالیتهستند.
معاون فنی و اجرایی سازمان قطار شهری قم ابراز کرد :یک اکیپ در ایستگاه  ۹به
سمت ایستگاه ، ۸اکیپ دوم از ایستگاه ۱۰شروع کرده تا ایستگاه ۱۱و اکیپ سوم نیز
حدفاصل ایستگاه ۱۲تا ۱۳فعال هستند.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر موفق شدیم روسازی خط یک از ایستگاه  ۹تا  ۱۴و
دپو بهصورت کامل اجرا کنیم ،افزود :حدود یک هزار متر از فاز دوم نیز بهصورت کامل
اجراشده است و مابقی نیز بهسرعت در حال کار انجام است.
زارع با تأکید بر اینکه حدود  ۱۰روز است که نصب کراسآورها آغاز شده است ،اذعان
کرد :اوایل این هفته نخستین کراس آور داخل کشور که برای نخستین بار توسط
نیروهای متخصص کشور ساختهشده در حدفاصل ایستگاههای  ۹و  ۱۰مترو قم
بهصورتکاملنصبمیشود.
ویخاطرنشانکرد:همچنیناینهفتهنیزانجاممرحلهجوشکاریآغازوپیشبینی
میشود که پس از یک هفته عملیات نصب ریل سوم نیز آغاز میگردد ،با ورود ادوات نیز
همزمانآمادهنصبمیشود.
معاون فنی و اجرایی سازمان قطار شهری قم گفت :در حال حاضر ادواتی که برای
روسازی نیاز است بهمرور داخل کارگاه واردشده و نصب آن با سرعت و دقت تمام انجام
میشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

شناساییوجایگزینی ۲۵۱درختخطرآفرین

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت 251:درخت خطرآفرین
در سطح شهر شناساییشده که با مجوز کمیسیون ماده هفت حذفشده و درختان
نارونچندسالهجایگزینآنهامیشود.
پیامجوادیانبااشارهبهتشکیلجلسهکمیسیونمادههفتاظهارکرد:دراینجلسه
 ۱۹درخواست مطرح شد که از بین آنها  ۶پرونده مربوط به واحدهای شهرداری بود.
وی با بیان اینکه پنج پرونده نیز شخصی بود که در خصوص قرارگیری درخت مقابل
دربپارکینگومزاحمتدرختانبودهاستاضافهکرد:هشتپروندهدیگرارجاعشده
به کمیسیون در خصوص بازدیدهای بهعملآمده در کمیسیون ساماندهی مربوط به
درختانخطرآفرینشهربود.
وی با تأکید بر اینکه تمام این درختان با نهال چندساله نارون جایگزین میشوند
خاطرنشان کرد :گونههایی که بیشتر در گروه درختان خطرآفرین حذف میشوند
اکالیپتوس است که شکنندگی بیشتری داشته و انحراف به سمت خیابان یا پیادهرو
دارند.
جوادیان یادآور شد :درختان نارون ،پده و… نیز در این دسته قرار دارند که به دلیل
انحراف ،پوسیدگی و یا آلودگی هستند؛ البته درختانی هم با فاصله نادرست با درختان
دیگر در دهههای گذشته کاشته شده که شناساییشده و حذف میشوند.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم خبرداد:

نصبالمانهایشهدا
همزمان با هفته دفاع مقدس

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم از نصب المانهای جدید شهدا در سطح
شهر قم به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.
سید محمد موسوی منش با اشاره به نصب المانهای جدید شهدا همزمان با
فرارسیدن هفته دفاع مقدس ،اظهار داشت :در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس،
تعدادی از المانهای شهدای واالمقام در شهر قم نصب شد.
وی با بیان اینکه المان شهید سید مرتضی آوینی در بلوار شهید آوینی نصبشده
است،ابراز کرد :همچنین المانهای شهیدان آیتالله سعیدی ،آیتالله مصطفی
خمینی،زینالدین ،اکبری ،دل آذر و صادقی نیز در باغموزه انقالب و دفاع مقدس
نصبشدهاست.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم از نصب المان شهید
حجتاالسالموالمسلمین علی اوسطی نیز خبر داد و خاطرنشان کرد :سردیس
این شهید گرانقدر نیز در ابتدای بلوار شهدای روحانیت به همت سازمان زیباسازی
شهرداری قم نصبشده است.
ویباتأکیدبرادامهنصبتابلوکوچههایشهیددرسطحشهرتصریحکرد:اطالعات
هویتی شهدا همراه با تصویر این عزیزان به تابلوها اضافهشده که پیشبینی میکنیم
این طرح تا سال  ۱۴۰۱کامل انجام شود.
از شهربازیهای غدیر و علوی تا تلهسیژ و سورتمه ؛

فعالیتمراکزتفریحیشهرقم
با تغيير وضعيت كرونايي  ،مراكز تفريحي و شهربازیها شهر قم فعالشده و با رعایت
دستورالعملهایبهداشتیآمادهپذیراییازشهروندانهستند.
به گزارش شهرنیوز  ،با تغییر وضعیت استان قم در مواجهه با همهگیری ویروس کرونا
و با هماهنگی ستاد استانی  ،مراکز تفریحی و شهربازیهای شهر قم برای ارائه خدمات
به شهروندان فعال شد.
سه شهربازی علوی ،غدیر و هاشمی و همچنین مجموعه سرپوشیده قائم ،در کنار
 ۱۲مجموعه بازی خردساالن و کودکان شامل پارکهای بادی و ترامپولینها نیز فعال
هستنداست.
لراه آسمان و سورتمه کوهستان در
همچنین مجموعههای مهیج تلهسیژ بانام کاب 
بوستان علوی نیز آماده ارائه خدمات به شهروندان قمی است.

استاندارقمبابیاناینکهنرخرعایتپروتکلهایبهداشتیدرقمازمیانگینکشوریبیشتر
است ،گفت :با این حال همچنان از شهروندان انتظار داریم که با رعایت پروتکلهاوگسترش
واکسیناسیون تالش کنند ،این موجی که درحال فروکش است ،با موج جدیدوششم کرونا
همراهنشود.
بهرام سرمست روز شنبه درپایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که بهصورت ویدیو
کنفرانس درآن شرکت کرده بود ،درگفتوگو با خبرنگاران ،اظهار داشت :مطابق گزارش ارایه
شد ه دراین جلسه ،روند موج پنجم کرونا درکل کشور بهغیر از ۲یا ۳استان نزولی است ،تعداد

شهرهای قرمز و نارنجی کاهش پیدا کرد ه و برخی شهرها زرد و حتی آبی شدهاست.
وی همچنین با تاکید براینکه وضعیت کرونایی قم نارنجی است ،تصریح کرد :براساس
پیگیریهایی که از وزارت بهداشت ،درمانوآموزش پزشکی داشتیم ،مجوز واکسیناسیون
برای افراد باالی  ۱۸سال قم صادر شده و با توجه بهتعدد مراکز تزریق واکسن انتظار داریم،
واکسینهشدنجامعههدفدراستانسرعتبخشید هشود.
وی ادامه داد :دراین جلسه موضوع تسریع در واکسیناسیون بهویژه برای استانهایی مانند
تهرانبهلحاظاهمیتیکهدرمبادلههایجمعیتیدارد،موردتاکیدقرارگرفت.
ن و کرمانشاه که از نظر رعایت
سرمست ادامه داد :راجع استانهایی مثل بوشهر ،کرما 
پروتکلهاوضعیتضعیفتریدارند،نیزتاکیدشد،نظارتهابیشترشود.
وی وضعیت این استان را از نظر رعایت پروتکلهای بهداشتی ،باالتر از میانگین کشوری
دانست ،و گفت :ولی همچنان از شهروندان انتظار داریم که با رعایت پروتکلهاوهمچنین
مراکز واکسیناسیون نیز با گسترش واکسیناسیون تالش کنند ،که این موجی که درحال
فروکش است ،با موج جدید همراه نباشد.
سرمست دربخش دیگری از سخنان خود یادآور شد :دراین جلسه درارتباط با سفر
بهعتباتوعالیات و بازگشایی دانشگاههاومدارس نیز بحثهایی مطرح ،و جمعبندی نهایی
بهجلسههای آینده موکول ،و برتزریقُ ۲دز واکسن کسانی که میخواهند بهعراق سفر کنند،
هم تاکید شد .براساس رنگبندی اپلیکیشن ماسک ،قم از بیستم شهریورماه جاری وارد
مناطقپرخطرونارنجیکروناییشدهاست.

نیازمند ،عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم در بازدید از منطقه جمکران:

ایمان  /مهدی کرمانی

رسیدگی به مشکالت جمکران در اولویت قرار گیرد

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر قم گفت:
منطقه جمکران از مشکالت و محرومیت های متعدد و
به هم تنیده ای رنج می برد که شایسته است رسیدگی
به آنها در اولویت کاری مدیران شهری قم قرار گیرد،چرا
که هرگونه تاخیر در این امر مشکالت اجتماعی و
فرهنگی متعدد در آینده برای شهر قم ایجاد خواهد
کرد .
نرجسنیازمندعصرروزدوشنبهبیستودومشهریور
ماه و پس از بازدید از منطقه مسکونی جمکران در
نشستی با معتمدان جمکران ضمن شنیدن سخنان
آنها پیرامون مشکالت ،اهالی جمکران را مردمی
انقالبی دانست که از سال  ۴۲تا دوران دفاع مقدس
شهدایی را تقدیم انقالب نمودند ،حق این است که
برایحلمشکالتاینمنطقهمیبایستنهایتتالش
خود را به کار گیریم.
وی افزود  :در بازدیدی که از این منطقه داشتم
مشکالتومحرومیتزیادیازجملهمعابرباریک،نبود
پارک و فضای سبز و اماکن فرهنگی و آموزشی و غیره
را مشاهده نمودم که همه اینها نشانگر عدم توجه به
منطقهای است که از الحاق آن به شهر قم بیش از ۱۵
سال می گذرد .
عضو شورای اسالمی شهر قم اضافه کرد :وضعیت
بافت مسکونی اطراف مسجد مقدس جمکران به هیچ
وجه زیبنده و در شأن شهر مقدس قم نیست.
کلیدحلمشکالتجمکرانتعریضمعابراست
وی درادامه با اشاره به ایام نیمه شعبان و ترافیک
سنگیناینمنطقه،تاکیدکرد:اقداماتجدیعمرانی
و توسعه در این منطقه ضروری است.
نیازمند ،با قدردانی از شهرداری به خاطر ایجاد

فضای سبز و پارک و امکانات تفریحی در درب پنج
مسجد مقدس جمکران و میدان بقیه الله تصریح کرد :
این اقدامات در راستای ایجاد امکانات بیشتر برای ارائه
خدمات به زائران بوده است و آن را نباید به حساب مردم
جمکران گذاشت در بازدیدی که داشتم هیچ فضای
سبز و پارک و ایستگاه اتوبوس و تاکسی در این منطقه
مشاهده نشد .
این عضو شورای شهر قم دربخش دیگری از سخنان
خود ،کلید حل مشکالت جمکران را تعریض معابر بر
اساسطرحتفصیلیوبازگشاییخیابانهاییکهبرای
این محدوده پیشبینی شده است دانست وگفت:
ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی بیشتر در این منطقه
با سرمایهگذاری خود اهالی و دیگر سرمایه گذاران
موجب رونق اقتصادی و اشتغال زایی و افزایش مدت
ً
ماندگاری زائران خواهد شد که قطعا به نفع مردم شهر
قم خواهد بود.
همراهی مردم شرط اجرای
سریعتر پروژه های شهری
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر قم تصریح
کرد :یکی از اولویت های اصلی شورای ششم توجه
جدی به مناطق محروم شهر و توزیع عادالنه امکانات و
اعتبارات است در این دوره سعی خواهیم کرد با نظارت
و پیگیری مستمر مشکالت مردم جمکران را به حداقل
برسانیم تا این عزیزان طعم داشتن زیرساختهای
شهری و دریافت خدماتی که حق مسلم آنهاست را
بچشند.
وی بابیان اینکه همراهی مردم در اجرای پروژه
های شهری نقش موثری در افتتاح سریعتر پروژه ها
خواهدداشتخاطرنشانکرد:لذاازمردماینمنطقه
تقاضا دارم شهرداری و مجموعه مدیریت شهری را با
همکاری خود در اجرای پروژه ها در منطقه جمکران

یاری دهند .
انتقادازعملکردبرخیدستگاههایدولتی
در جمکران
نیازمند در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از
عملکرد برخی دستگاههای دولتی در بافت مسکونی
جمکران گفت :قلعه گبری واقع در محله ستارخان
جمکران تبدیل به محل زباله شده است .همچنین
به علت عدم ترمیم و بازسازی قلعه تاریخی در حال
تخریب است انتظار می رود اداره کل میراث فرهنگی
قم نسبت به ساماندهی این قلعه و جلوگیری از تخریب
آن اقدامات الزم را انجام دهد و این ظرفیت بالقوه را
بالفعل در بیاورد و به محلی برای ارائه خدمات فرهنگی
و تاریخی جهت استفاده اهالی جمکران و زائران تبدیل
نماید.
نیازمند اضافه کرد :وجود تیرهای برق قدیمی در
وسط برخی شوارع ازجمله محله پنجم امامزاده و
کمبود روشنایی معابر یکی دیگر از مشکالت این
منطقه است که انتظار میرود شرکت برق نسبت
به جابجایی تیرهای برق و تامین روشنایی بیشتر،
اقدامات الزم را انجام دهد .این عضو شورای شهر قم با
ابراز تأسف از تخریب سر درب آب انبار تاریخی جمکران
گفت :از اداره کل اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی
آبانبارها تقاضا دارم نسبت به تعیین تکلیف این آب
انباراقدامنماید.
وی درپایان سخنان خود با بیان اینکه
تعداددستگاههای آبسار(آب شیرین) باتوجه به
جمعیت باالی جمکران کافی نداست گفت :از شرکت
آب و فاضالب استان قم انتظار می رود در راستای
تکریم مردم و دسترسی آسانتر مردم این منطقه
به دستگاههای آبسار نسبت به افزایش تعداد این
دستگاههادرنقاطمختلفاینمنطقهاقدامنماید.

حجتاالسالموالمسلمینمظفریمطرحکرد:

عزم دادگستری قم بر رفع نقاط حادثه خیزجاده ای

رئیسکلدادگستریاستانقمگفت:باشناسایینقاطحادثهخیزراههایمواصالتی
و درون شهری استان ،عزم دستگاه قضایی بر پیگیری اصالح این نقاط و کاهش میزان
حوادثوتلفاتجادهایاست.
حجت االسالم والمسلمین مظفری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با
موضوع کاهش تصادفات ،با استناد به گزارشهای واصله به شورا ،از کاهش ۷۰درصدی
تصادفاتدرراههایمواصالتیقمبامحوریتجعفریهخبرداد.
ویافزود:کاهشتصادفاتراههایمواصالتیودرونشهریاستان،خدمتیبیبدیلبه
زائرانومجاورانحرمکریمهاهلبیت(ع)استوبرایناساساعضایشورامکلفشدهاند
ازابتدایسالنسبتبهعملیاتیشدنمصوباتشوراباهدفکاهشتصادفاتعزمجدی
داشتهواقداماتالزمرادردستورکاردستگاهمتبوعخودقراردهند.
دوربینهایشهرداریوحملونقلجادهایبهسامانهپایشناجامتصلشود
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم تصریح کرد :اصالح نقاط حادثه خیز،

به روز شدن تابلوها و نصب عالئم هشدار دهنده و دوربینهای نظارتی پالک خوان و تردد
شمار از یک طرف و ارسال پیامک برای رانندگان خاطی از سویی دیگر؛ از جمله اقدامات
پیشگیرانهایاستکهدرکاهشتصادفاتنقشعمدهایراایفامیکنند.
وی افزود :بر اساس مصوبه شورا ،میبایست تا پایان سال ،نواقص و کمبودهای موجود
رفعونتایجبهاطالعشهروندانبرسد.
مظفریتأکیدکرد:درشورایپیشگیریازوقوعجرممقررشددوربینهاینصبشده
از سوی شهرداری و حمل و نقل جادهای به سامانه پایش ناجا متصل شود تا شهروندان با
حفظ تدابیر انتظامی ،به راحتی و با تلفن همراه خود بتوانند از وضعیت ترافیکی راههای
درونشهرییومواصالتیمطلعشوند.
وی افزود :با توجه به شرایط و جایگاه ویژه استان قم و تردد بیش از بیست میلیون زائر و
مسافر ،افق دید مسئوالن شهری و استانی در طراحی راههای درون شهری و مواصالتی
قم،لزومامیبایستبلندمدتوبادرنظرگرفتنجمیعجهاتباشد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم مطرح کرد :

مهارکرونافقطباواکسیناسیونعمومی
رئیسمرکزبهداشتشهرستانقمبابیاناینکهمهمترین
نکتهدرواکسیناسیون،پوششسراسریافراداست،گفت:
افرادباکوچکترینعالئمکرونابرایدریافتواکسنمراجعه
نکنند.
دکتر باقر محمودی در برنامه گفت وگوی با بیان اینکه با
وجود گذشت بیش از یک سال نیم از شیوع بیماری کرونا
هنوز هیچ درمانی قطعی و دارویی برای مهار این بیماری
در دسترس قرار ندارد و متخصصان حوزه بهداشت و
درمان معتقد هستند که تنها راه مهاری این همه گیری
جهانی گسترش واکسیناسیون در سراسر جهان است،
گفت :خوشبختانه در هفته های اخیر و بعد از تاکیدات

رهبر انقالب مبنی بر سرعت گرفتن روند واکسیناسیون،
سرعت واکسیناسیون به کشور افزایش چشم گیری داشته
و با کاهش سن گروه های هدف ،شاهد سرعت بیشتری
در این زمینه بوده ایم .باقر محمودی با اشاره به اینکه در
شهر قم  17مرکز واکسیناسیون کرونا در حال ارائه خدمت
به شهروندان هستند ،افزود :حدود  582هزار دوز واکسن
انجام شد و حدود  185هزار نفر دو دوز واکسن را دریافت
کرده اند .وی با تاکید بر اینکه در گروه سنی باالی  60سال
 75درصد افراد واکسن را دریافت کرده اند ،ادامه داد:
میانگین کشوری این رده  87درصد است که از میانگین
کشوری پایین تر هستیم .محمودی با بیان اینکه تمام

واکسن دارای عارضه های معمولی مثل درد موضعی ،تب،
لرز و  ..دارند ،گفت :افراد بعد از دریافت دو دوز واکسن نیز
باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند تا دوباره
مبتال نشوند .وی با اشاره به اینکه تفاوت در واکسن ها
وجود دارد ولی زیاد نیست ،افزود :مهمترین نکته در
دریافت واکسن ،پوشش سراسری افراد در جامعه است که
در حال حاضر 3نوع واکسن در استان وجود دارد .محموی
با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از  100هزار ذخیر
واکسن در استان داریم و مشکلی در جهت تامین آن برای
مردم نداریم ،ادامه داد :کشورهای با بیشترین افراد پوشش
واکسن کمترین میزان مرگ و میر و بستری را دارند.

آخرین وضعیت کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره بهآخرین وضعیت کرونا دراین استان گفت :درشبانه روز
َ
گذشته ۱۵تن از بیمارانی که نتیجه آزمایش کرونای آنها مثبت شده بود ،جان خود را از دست دادند.
به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمد رضا قدیر درگفتوگویی ،اظهار
َ
داشت :در  ۲۴ساعت منتهی بهبیستوهفتم شهریورماه  ۱۱۵تن مشکوک و یا با عالئم قطعی ابتال
َ
بهکروناتوسطاورژانسمراکزدرمانیقمموردپذیرشقرارگرفتند.ویبستریشدن ۸۳تنازاینافراد
َ
را مورد توجه قرار داد و گفت ۶۸ :تن از افرادی که طی روزهای گذشته بستری شده بودند نیز برای
ادامه روند درمان درمنزل از بیمارستان ترخیص شدند.وی افزود :درحال حاضر  ۷۵۰بیمار کرونایی
َ
درمراکز درمانی قم تحت معالجهودرمان قرار دارند ،که وضعیت  ۲۰۸تن از آنها وخیم است.وی بیان
داشت :از مجموع  ۶۴۸آزمایش کرونای انجام شده ،نتیجه  ۲۷۰مورد مثبت شد.قدیر خاطرنشان
کرد :از ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون کرونا درقم  ۶۱۱هزار و ُ ۶۱۶دز واکسن تزریق شدهاست.
بازداشت  2مدیر و  3پیمانکار در فارس
رئیس کل دادگستری استان فارس از بازداشت دو نفر از مدیران شهرستان شیراز در راستای مبارزه
با فساد اقتصادی خبر داد .حجتاالسالم والمسلمین سید کاظم موسوی ،رئیس کل دادگستری
استان فارس با اعالم این خبر با اشاره به اراده دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد گفت :یک نفر
از مدیران بازداشت شده در مجموعه خود مسئولیت شهرستانی و فرد دیگر دارای مسئولیت نظارت
درون سازمانی بود که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و در پی ارتباط مالی غیر قانونی
با سه تن از پیمانکاران و تکمیل گزارشات اولیه توسط ضابطین با دستور مقام قضایی احضار و پس
از تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت راهی زندان شدند .وی افزود :اتهام اولیه بازداشت شدگان اخذ
رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده که تحقیقات تکمیلی در این خصوص با نظارت قضایی
در شعبه ویژه بازپرسی دادسرا ادامه خواهد یافت.
استانهای رکورددار طالق درکشور
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه برخی استانها از تهران
آمار بیشتری در زمینه طالق دارند ،گفت :استان تهران موضوع حاد ما نیست ،استانهایی داریم
که در سال گذشته افزایش طالق در آنها تاثیر قابل توجهی روی آمار طالق در کل کشور گذاشته
است .استانهای اول در موضوع طالق سمنان ،البرز و تهران هستند .از طرفی تهران جمیعت
گستردهای دارد و این جمعیت روی آمار تاثیر گذار خواهد بود .محمدمهدی تندگویان افزود۲۷ :
درصد از طالقها مربوط به زندگیهای مشترک زیر دو سال است یعنی زوجین همان ابتدای زندگی
ل عدم شناخت افراد نبست به
به مشکل برخورد کردند و جدا شدند که به نظر ما این مسئله حاص 
یکدیگر و زندگی است.

جانشینفرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

اجرایطرحارتقاءامنیتاجتماعی
دربوستانهاوتفرجگاهها

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :در راستای تامین امنیت و آسایش عمومی جامعه،
طرحارتقاءامنیتاجتماعیدربوستانهاوتفرجگاههایقمدر ۴۸ساعتگذشتهبهاجراگذاشتهشد.
سرهنگ منصوری متین اظهارداشت :در راستای تامین آسایش و آرامش عمومی جامعه ،طرح ارتقاء
امنیت اجتماعی در بوستان علوی در قالب تیمهای پلیسهای تخصصی ،ستاداحیای امر به معروف و
نهی از منکر و گشت رضویون بسیج ،با حضور و نظارت معاون دادستان به اجرا گذاشته شد.
وی هدف از اجرای طرح پاکسازی این مکانها از وجود افراد هنجار شکن ،حامالن سالح سرد و خرده
فروشان مواد افیونی و معتادین متجاهر و سایر جرائم مشهود عنوان کرد و افزود :در راستای اجرای این
طرح:دستگیری اتباع غیر مجاز ،معتاد و خرده فروش مواد مخدر و افراد شرور ۲۵ :نفر-جمع آوری
مصادیق ناهنجاری و جرائم مشهود مزاحمت ۱۱:نفر  -توقیف وسایل نقلیه ۴:دستگاه ،اعمال قانون
تخلفات راهور ۱۱۰ :موردتذکر لسانی و شفاهی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر ۳۲۶ :مورد
،اخذ تعهد کتبی ۱۸ :مورد در نهایت متهمان دستگیر شده بعد از تشکیل پرونده قضایی برای انجام
مراحلقانونیتحویلمراجعقضاییشدند.سرهنگمنصورمتین افزود:تداوماجرایاینگونهطرحها
دربوستانهاوتفرجگاههابهصورتمستمردردستورکارکالنتریهایفرماندهیانتظامیشهرستان
قم میباشد .وی تاکید کرد :برخورد با مخالن نظم و امنیت عمومی یکی از اصلیترین مطالبات مردم
از پلیس است و تمامی ماموریتها و طرحهای پلیس هم براساس خواسته و مطالبات مردمی طراحی
و به اجرا گذاشته میشود .سرهنگ منصوری متین در پایان از شهروندان خواست :در صورت اطالع از
اینگونه موارد بالفاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم :با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد

تکذیب صدور کارت واکسن
برای افرادی که واکسن تزریق نکرده اند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با رد شایعات در مورد دریافت کارت واکسن توسط افرادی
که واکسن نزده اند گفت :صدور کارت واکسن برای افرادی که واکسن تزریق نکرده اند صحت ندارد.
سیامک محبی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت :اطالعات درج شده در کارتهای واکسن
از سامانه کشوری برداشت میشود و هر تغییر عمدی یا سهوی در نوع واکسن تزریق شده باعث توقف
کلی روند میشود .وی افزود :آن دسته از افرادی که هر دو دوز واکسن را دریافت کردهاند ،میتوانند
پس از مراجعه به سایت  vcr.salamat.gov.irو ثبت اطالعات شخصی خود یعنی نام و نام خانوادگی،
شماره گذرنامه ،کد ملی و شماره موبایلی را که به نام متقاضی است ،کارت واکسن خود را دریافت
نمایند .محبی واکسیناسیون را امری الزامی دانست و ادامه داد :در آینده نزدیک ارائه خدمات عمومی
از جمله خدمات بانکی ،تهیه بلیت هواپیما ،قطار ،اتوبوس و همچنین اقامت در هتل منوط به داشتن
کارت واکسیناسیون خواهد بود .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد :استعالم
تمامی کارتهای واکسن از طریق سامانه وزارت بهداشت به صورت آنالین انجام میشود و با هرگونه
ً
تخلفی در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد .وی در پایان گفت :اخیرا در فضای مجازی اخباری
مبنی بر اینکه افرادی که واکسن نزدهاند به طریقی کارت واکسن تهیه کردهاند که این موضوع صحت
نداشته و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان قم :

 ۳۵هزار لیتر گازوئیل قاچاق درقم کشف شد

فرمانده انتظامی استان قم گفت :طی بازرسی از یک کارخانه در قم ۳۵ ،هزار لیتر سوخت قاچاق از
نوع گازوئیل کشف شد.
سردار سید محمود میرفیضی درگفتوگویی،اظهار داشت :درراستای تشدید اقدامهای مقابلهای با
پدیده شوم قاچاق و درپی کسب خبری مبنی بر نگهداری فرآوردههای نفتی قاچاق از نوع گازوئیل
دریکی از کارخانههای قم ،موضوع بهصورت ویژه دردستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی
استان قرار گرفت .وی افزود :درادامه کارآگاهان ضمن هماهنگی با مقام قضایی استان بهمحل مورد
نظر اعزام و طی بازرسی صورت گرفته  ۲مخزن حاوی سوخت قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان ادامه داد :سپس با حضور کارشناسان شرکت نفت نمونه برداری انجام
و سوخت کشف شده را از نوع گازوئیل و مقدار آن را نیز در مجموع  ۳۵هزار لیتر بهارزش چهار
میلیاردو ۸۰۰میلیونریالاعالمکردند.

