سیدرضااکرمی:

همفکریجریانهایسیاسیبرای
عبور از مشکالت الزم است

روزنامه
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عضوجامعهروحانیتمبارزگفت:
گروههای سیاســی باید بتوانند از
ظرفیت صداوسیما یا کرسیهای
آزاداندیشــی اســتفاده و ایدههای
خود را برای حل مشــکالت کشور
طرح کنند تا دولــت هم از نظرات
منطقیتر و مســتدلتر اســتفاده
کند .حجت االسالم و المسلمین
ســیدرضا اکرمــی  ،بــا اشــاره به

رییسجمهور:

به شبهات درباره کرونا پاسخ علمی
و منطقی داده شود

رییسجمهــوری بــا تاکیــد بــر
اینکــه واکسیناســیون عمومــی
بایــد با قــوت ادامــه یابــد ،گفت:
دانشــگاهیان و صاحبــان تریبون
در ترغیــب و تشــویق مــردم بــه
رعایت شــیوهنامههای بهداشتی
و واکسینه شــدن در برابر ویروس
کرونا نقش بسزایی دارند .آیتالله
ســید ابراهیم رییســی در جلسه

تخریببستررودخانهقمرودمانعنجاتدشتمسیلهشدهاست؛

محیطزیستقمقربانی
چالشهایمدیریتی

فرمانده ارتش :

بیانیه گام دوم چشم انداز اهداف
و وظایف منتظران ظهور است

7

فرمانــده ارتــش انقــاب
شکوهمند اسالمی را طلیعه
و آغازگر عصر ظهور دانست
و گفت :انقالب اسالمی نوید
بخش عدالت در جهان است
و با ارائه مردم ســاالری دینی
الگویی جدیــد را به جهانیان
معرفی کرد .امیرسرلشــکر
موســوی روز شــنبه در

2

آیتاللهالعظمیعلویگرگانیدردیدارمدیرمسئول روزنامهایمان:

روزنامه ایمان واقعیتها را به مردم بگوید
کاریکنیدمردمبگویندروزنامهایمانمحلبیانواقعیتهاست
حسینعبداللهی:
اعتماد مردم باید بازسازی شود
به حساسیتهای کار رسانه ای در قم آگاهیم

ضرورت رفع تعارض منافع درمحدوده عبوررودخانه از داخل شهرقم

بــه دلیل عبور رودخانه قمرود از مرکز شــهر قــم و از مجاورت نهادهای مختلفی اقدام به احداث سازه ها و تاسیسات مهمی
حرم مطهر حضرت معصومه (س) و خشک بودن رودخانه در ازجملهپارکینگحرممطهروجادهعبورشمالبهجنوبشهر
سالهای اخیر با وجود کاهش بارندگی در باال دست ،سازمانها و و احداث چاه های تامین کسری آب شرب شهری و تاسیسات

4

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

احداثپارکینگجذابیتیبرایبخشخصوصیندارد
4

آیتالله سعیدی دردیدارمدیران شهری قم:

کارهای اساسی و ماندگاری درشهر قم
انجامشدهاست

عکس:هادیچهرقانی 1

شهرداری باید نگاه جامع به امور شهری داشته باشند

نماینده ولیفقیه در استان قم و تولیت آستان مقدس ماندگاری در قم انجامشده که این به برکت همدلی شورای
حضرت معصومه(س) با بیان اینکه زحمات و خدمات اسالمی شهر و شهرداری است .سیدمحمدسعیدی پیش
شهرداری قم قابلتقدیر است ،گفت :کارهای اساسی و از ظهر روزشنبه در دیدار با رئیس ،اعضای شورای اسالمی
8

شهردار قم :

 16طرح بزرگ و شاخص به بهرهبرداری میرسد
8

آیت الله حسینی بوشهری دردیدارمدیران شهری قم:

انسجام شورا و شهرداری ،کلید حل مشکالت شهری

امهال اقساط تسهیالت بانکی مراکز گردشگری تا پایان سال

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،همدلی و انسجام بین
اعضای شورا و شهردار را کلید موفقیت و پیشبرد برنامهها دانست وگفت :همه
فعالیتها ،به ویژه پروژههای عمرانی ،باید با پیوست فرهنگی صورت پذیرد و به
عبارت دیگر ،مسئله فرهنگ ،در شهر مقدس قم ،باید در اولویت باشد .آیت الله
حسینی بوشهری روزشنبه در دیدارشهردار،رییس و اعضای شورای شهرقم
ضمن تبریک ایام فرخنده آغاز امامت حضرت صاحب الزمان(عجل الله تعالی
فرجه) ،مسئله فرهنگ در مدیریت شهری را مورد توجه قرار داده ،همدلی و 2

استاندارقم ،از امهال تسهیالت بانکی آسیب دیده از کرونا در مراکز گردشگری
ومیراث فرهنگی تا پایان سال خبرداد .بهرام سرمست روز شنبه در حاشیه
نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس
جمهور برگزار شد افزود :امهال بدهیهای مالیاتی این مراکز هم تا پایان آذر
تعیین شد .وی بر توسعه واکسیناسیون و ایجاد زیر ساختهای الزم برای این
هدف تاکید کرد و گفت :اصناف ،کسبه و شاغلین حمل ونقل عمومی فرصت
تزریق واکسن دارند .استاندار تصریح کرد :با بخشنامهای که خواهد آمد وضعیت 8

آیتاللهالعظمیعلویگرگانیدردیدارمدیرمسئولایمان:

تحریمنعمتنیست

درپی استقرار مجلس انقالبی ،خوشبختانه دولت
انقالبی ،جوان و حزب الهی هم مستقر شده است.
حداکثر تا دو ماه دیگر آخرین بقایای دولت قبلی تا رده
غالمرضامصدق*
بخشداری و ادارات شهرستانها از بدنه مدیریت کشور
کنار گذاشته میشوند .زیاد طول نمی کشد که دیگر انتقاد از روحانی و دولتش آبی
برای کسی گرم نمی کند .دیگر از دولتمردان غربزده و لیبرال خبری نیست که همه
ً
مشکالت کشور به وجود آنها ارجاع داده شود .مجلس ،دولت و نهایتا نظام می ماند و
ً
کوهی از وعده ها که تحقق آنها قبال به کرات مشروط به برآمدن دولت و مجلس انقالبی
شده است.
ً
دولتمردان جدید قبال در رقابت با رقیب ،مواضعی مثل مخالفت با برجام ،پیوستن
به  FATFو یا نعمت دانستن تحریم ها را با صدای بلند اعالم کرده اند که خود بهتر از
هر کسی می دانند که مخالفت و موافقت با آنها به هیچ وجه در جهت منافع ملی نبوده
ً
ً
و کامال واضح است این مخالفت ها صرفا ابزاری برای بردن رقیب به گوشه رینگ بوده
است .بر مبنای سابقه مذکور این نگرانی جدی وجود دارد که امروز از ترس یادآوری
مواضع گذشته توسط رقیببالجاجتبا مواضع اشتباهو زیانبار قبلی پایفشاریشود.
اگر در طول تاریخ کشوری وجود داشته که با تحریمهای همه جانبه و طوالنی ،بی ارتباط
باشبکهبانکیجهانی،بدونمراودهگستردهبادنیایخارجتوانستهبهپیشرفتوتوسعه
دست یابد ،حتما ایران دومین آن خواهد شد! شعار به ظاهر زیبای "تکیه به داخل" خام
دستانه به بی نیازی ارتباط با دنیای خارج تعبیر شده است .چین چهل سال پیش آینه
تمام نمای شعار تکیه به داخل به معنای بی نیازی از ارتباط با دنیا بود ،که نتیجه آن به
فقر گسترده و مرگ و میر چند ده میلیونی ناشی از گرسنگی منجر شد .چین امروز در
نتیجه تعامالت گسترده با دنیای خارج با صادرات ساالنه  ۶۰۰میلیارد دالر به آمریکا
در مقابل  ۲۵۰میلیارد دالر واردات از آن کشور ،بدون شلیک یک گلوله در حال به زیر
کشیدن و سبقت از رقیب قدر قدرت خود است .این مرودات با خارج حتی با رقیب و
دشمن سرسختش آمریکا نه تنها کوچکترین خدشه ای به استقالل آن وارد نکرده بلکه
قدرت زیادی برای این کشور فراهم آورده تا سیاست های خود در سطح بین المللی را
به سهولت اجرا کند .در تاریخ هیچ ملتی بدون اتکا به توانایی های ملت خود به پیشرفت
و توسعه دست نیافته است ،هیچ بیگانه ای پیشرفت را محض رضای خدا به ملتی دیگر
هدیه نداده و نمی دهد .تکیه به داخل ،به معنای بکارگیری بدون تبعیض همه توانائی
های مردم برای حداکثر کردن منافع ملی است و الغیر .به خاطر خدا انقالبیگری را
با لجاجت بر سر مواضع اشتباه قبلی که خود در خلوت به زیانبار بودن آن باور دارید
برای کم نیاوردن در مقابل رقیب عوضی نگیرید .تحریم نعمت نیست ،فقط یک مورد از
هزارانموردعواقبتحریمهاعقبماندنوحشتناکازواکسیناسیونکروناحتینسبت
به کشورهای درجه دو که به اعتراف مسئول دارویی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ناشی
از مشکالت تحریم است ،برای ابطال نظریه "نعمت بودن تحریم ها " کافی است .این
چه نعمتی است که نمی توانی نفت (بزرگترین منبع ارزی و امتیاز بین المللی کشور)
را بفروشی ،آنچه را می فروشی زیر قیمت بدهی ،آنچه را زیر قیمت میفروشی پولش
را در اختیار نگیری؟! به عنوان یک شهروند عادی دست شما دولمتردان و نمایندگان
مجلس را می بوسم و استدعا دارم هر کاری که برای کاهش مشکالت عدیده کشور الزم
ً
ً
است در انجام آن تردید به خود راه ندهید ،حتی اگر قبال در رقابت با رقیب مواضع کامال
ً
مخالفی با آنها داشته اید .قطعا اگر مردم بهبودی در زندگی خود احساس کنند ،مواضع
قبلیشماویادآوریرقیبدرسابقهمخالفترابهسرعتفراموشخواهندکرد.بهرقبای
دولتمردان جدید هم باید یادآوری کرد که امروز روز مچ گیری و رو کم کنی نیست.
کارشناسحوزهاقتصاد

روزنامه ایمان واقعیتها را به مردم بگوید

آیت الله العظمی علوی گرگانی ازمراجع تقلید
خطاب به اعضای تحریریه روزنامه ایمان گفت:
سعی کنید با انعکاس بدون تحریف واقعیت های
موجود،اعتباررسانهخودرامیانمردموجامعهباال
ببرید تا مردم به شما اعتماد کنند و حرف صداقت
و راستی را از شما بشنوند؛ نتیجه این نوع کار
کردن این خواهد شد که مردم به همدیگربگویند
که اگر می خواهید راستی و واقعیت را بگیرید ،از
روزنامه ایمان بگیرید ،چون روزنامه ایمان واقعیت
ها را می گوید.
به گزارش خبرنگار روزنامه ایمان ،آیت الله
العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی پیش
ازظهر روز شنبه در دیدار دکتر حسین عبداللهی مدیرمسئول روزنامه ایمان و دیگر اعضای تحریریه این روزنامه،
اظهار داشت :در ابتدا باید از حضور شما تقدیر و تشکر کنم و بگویم که به بنده افتخار دادید و تشریف آوردید.
این مرجع تقلید درادامه سخنان خود با بیان این که شأن روزنامه و شأن شغل شریف روزنامه نگاری ،انعکاس
واقعیت هاست ،گفت :روزنامه نگار و روزنامه باید مصداق آیه شریفه قرآن کریم «مبشرا و نذیرا» باشد؛ یعنی هم
کارهای انجام شده و خوب را منعکس کند و هم اشکاالت و مشکالت را منعکس کند و هشدار دهد.
وی افزود:این یک حقیقت است که مردم هر تذکری نسبت به مشکالت جامعه داشته باشند ،به وسیله رسانه ها و
شمااصحابرسانهبهمسئوالنمنتقلمینمایند.
آیت الله العظمی علوی گرگانی در ادامه سخنان خود با بیان این که از دست رفتن اعتماد مردم حقیقتی است
که وجود دارد ،گفت :قبل از تالش برای جلب اعتماد مجدد مردم ،بایدبه این فکر کنیم که چه کاریا کارهایی باعث
سلب اعتماد مردم شده است و اصوال ازهرجایی جلوی ضرر را بگیریم منفعت است.
آیت الله العظمی علوی گرگانی خاطرنشان کرد :متأسفانه بعضا مطالب خالف واقع در روزنامه ها دیده شده است
که این موضوع موجب سلب اعتماد مردم می شود در حالی که روزنامه باید مطالب را عین واقعیت و بدون کم و زیاد
کردن از مطلب منتشر کند؛ بنده خودم گاهی با این مسئله برخورد داشتم که رسانه ای با کم و زیاد کردن سخنان
من،یکجملهرامنتشرکردهکهمقصودحقیقیمننبودهاست.اینمرجعتقلیدخطاببهاعضایتحریریهروزنامه
ایمان ،گفت :سعی کنید با انعکاس بدون تحریف واقعیت های موجود ،اعتبار رسانه خود را میان مردم و جامعه باال
ببرید تا مردم به شما اعتماد کنند و حرف صداقت و راستی را از شما بشنوند؛ نتیجه این نوع کار کردن این خواهد
شد که مردم به همدیگر بگویند که اگر می خواهید راستی و واقعیت را بگیرید ،از روزنامه ایمان بگیرید ،چون روزنامه
ایمان واقعیت ها را می گوید.

مدیرمسئول روزنامه ایمان در دیدار با آیت الله العظمی علوی گرگانی:

اعتماد مردم باید بازسازی شود

مدیرمسئولروزنامهایمانگفت:مسئوالنمحترممملکتیبایدقبلازهرکاریبهاینمهمپیببرندکهبایداعتمادمردم
بازیابی شود و اگر از این مرحله عبورکنیم ،قطعا دیگر مسائل مان را هم می توانیم حل کنیم.
به گزارش خبرنگارروزنامه ایمان ،دکترحسین عبداللهی مدیرمسئول روزنامه ایمان پیش از ظهرروزشنبه در دیدار با
آیت الله العظمی علوی گرگانی از مراجع تقلید  ،با بیان این که روزنامه ایمان از حدود 30سال پیش شروع به فعالیت
کرد ،گفت :از  25سال پیش به این سمت هم ،نشریه ایمان به صورت روزنامه و بعنوان اولین روزنامه تاریخ استان قم و
در تاریخ بعد از انقالب اسالمی ایران منتشر شد و درعرصه اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه و مسئوالن فعالیت
داشته است .مدیرمسئول روزنامه ایمان افزود:با توجه به فضای مجازی و تکنولوژی هایی که نو به نودراختیار و دسترس
مردم قرار می گیرند ،نیاز است که ما هم به ابزارهای نوین مسلط شویم چرا که معتقدیم قم یک شهر ویژه و در واقع یک
شهربینالمللیاست.
دکتر عبداللهی درادامه سخنان خود با اشاره به مشکالت اجتماعی امروز جامعه ایران ،اظهارکرد :متأسفانه فضای
جامعه طوری شده که نگاه ذهنی بر نگاه عینی مردم غلبه پیدا کرده و این شرایط به دلیل نبود اعتماد ایجاد شده است؛
توضیحبیشتراینکهاگرکارخوبیهمدرجامعهاتفاقمیافتد،گویاهیچکارینشدهاستوبرایمثالیکروزمیگویند
چرا واکسن وارد نمی شود و چرا واکسن نیست و حاال هم که هست برخی می گویند واکسن نمی زنیم ،این شرایط به
دلیل همان پیشینه ذهنی برخی افراد جامعه است که اعتماد ندارند.
به حساسیتهای کار رسانه ای در قم آگاهیم
وی اضافه کرد :متأسفانه درقم این مسئله وشرایط سخت تراست ،چه آنکه ما بعنوان روزنامه نگارو صاحب رسانه ،باید
گاهی موضوعاتی را منتشر نکنیم؛ یعنی منتشرنکردن برخی مطالب هم جز کار ما تلقی می شود؛ البته شأن و جایگاه
قم می طلبد که ما برخی مسائل را خیلی در سطح عمومی منتشر نکنیم؛ بنابراین کاررسانه ای درقم ،عالوه بر انتشار
اخبار،گاهیمدیریتعدمانتشارهمهست.
مدیرمسئول روزنامه ایمان ،با بیان این که مدیریت عدم انتشار برخی مطالب توسط برخی رسانه های قم به این جهت
است که به هر حال قبح این مسائل خاص در درون شهر قم شکسته نشود ،گفت :ما به این نکته واقف هستیم و می دانیم
که رسانه های بیگانه و دشمنان ما می خواهند که به صورت خاص به شهر قم که نماد انقالب اسالمی ایران و الگویی
برای جهان اسالم است را مورد هجمه و ضربه قرار دهند و لذا می بینیم که گاهی کوچکترین خبرازاین شهر ،ابعاد ملی
وبینالمللیپیدامیکند.
دکترعبداللهی درادامه سخنان خود خاطرنشان کرد :ما دراین 30سال کاررسانه ای و انتشارروزنامه ایمان دراستان قم،
خوشبختانه هیچ مشکلی با دولت های مختلف و مسئوالن مختلف نداشتیم و رویکرد ما هم براساس انصاف و عدالت بوده و سعی
کردیممطالبمان رادر این مسیر منتشرنماییم.
وی با بیان این که اصحاب رسانه پل ارتباطی خوبی میان مردم و مسئوالن هستند ،خطاب به آیت الله العظمی علوی گرگانی
گفت :از حضرتعالی که مورد رجوع مسئوالن ارشد مملکتی هستید وآنان خدمت حضرتعالی شرفیاب می شوند می خواهیم که
بیش از پیش به آنان یادآوری نمایید که برای خدمت به مردم زمان نداریم؛ واقعا فرصت نداریم که بخواهیم با تریبون و گفتار درمانی
جامعهرامدیریتکنیم.

ادامه در صفحه2

وزیر بهداشت در دیدار با آیت الله نوری همدانی:

زمان طالیی واکسیناسیون را از دست نمی دهیم

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قم خبرداد:

طرح پویش ملی ایران سرسبز در قم

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قم گفت طرح پویش ایران سرسبز ،هر
ایرانی یک درخت همزمان با سراسر کشور در قم اجرا میشود.
چهرگانی ،.نهالهای مصرفی در این طرح را مثمر وکم آب بر خواند و تصریح کرد :این
طرح با اعتبار درون سازمانی انجام میشود که همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری،
مرکز تحقیقات و آموزش جهادکشاورزی و مردم در اجرای بهتر آن ضروری است.
وی بر همکاری دستگاهها و نهادهای استان برای برگزاری بهتر این طرح تاکید کرد،
افزود :کاشت چهل هزار درخت با نام و یاد چهل هزار دانش آموز شهید کشورهم از
دیگر طرحهای درختکاری است که همزمان با کل کشور در استان اجرا خواهدشد.

استاندارقمخبرداد:

وزیربهداشتگفت:دربرخینقاطوضعیتواکسیناسیون
مناسب اما در برخی مناطق از جمله قم که مسافرین زیادی
به آن رفت و آمد دارند هنوز وضعیت واکسیناسیون قابل
توجه نیست .نگرانیم که موج ششم بیماری شروع شود و
مشکالتی را برای مردم ایجاد کند.

دکتر بهرام عین اللهی عصر روز شنبه در دیدار با آیت الله
العظمی نوری همدانی که در قم برگزار شد ،اظهار داشت:
کادر بهداشت و درمان سال گذشته واکسینه شده اند اما
امسال علیرغم شدت بیماری ،به ندرت مبتال به کرونا شده
اند که این نشان از اثرگذاری باالی واکسیناسیون است.

وی افزود :عناصر بیگانه در ماه های گذشته که واکسن
در ایران کم بود ،می گفتند جمهوری اسالمی ایران نمی
تواند واکسیناسیون را انجام دهد اما االن می گویند چرا
واکسیناسیون در ایران اجباری است .اگر کسی واکسن
تزریق نکند به ضرر خودش است و با حضور در جامعه،
بیماری را به دیگران منتقل می کند .وزارت بهداشت دست
یاری به سوی علما دراز می کند تا مردم را به واکسیناسیون
تشویق کنند .در همه جای دنیا واکسیناسیون اثرات خود
را به خوبی گذاشته و در ایران نیز ،واکسیناسیون ،پدیده
جدیدینیست.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :آیت الله رییسی معتقد
بود که اولویت اول دولت ،سالمت و مدیریت کرونا است تا
موجب شکوفایی اقتصادی و برداشتن محدودیت ها شود.
از بهمن ماه سال گذشته تا تیرماه امسال ،حدود  ۵میلیون
ُدز واکسن در ایران تزریق شده بود و در موج های بیماری،

تعداد زیادی از بیماران را از دست دادیم اما با تالش همه
جانبه دولت در تامین واکسن و مشارکت بی نظیر نیروهای
مسلح ،مردمی ،داوطلب و دانشجویان ،تا امروز  ۷۱میلیون
ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
دکتر عین اللهی گفت :ایران از نظر سرعت واکسیناسیون
در دنیا یکی از بهترین کشورها بوده چون در طول دو سه
ماه ۶۶ ،میلیون ُدز واکسن کرونا با حمایت نیروهای مردمی
تزریق کرده است .تا کنون  ۱۰۰میلیون ُدز واکسن تامین
شده که ۷۱میلیون ُدز تزریق و ۲۹میلیون ُدز ذخیره واکسن
داریم.
وی یادآور شد :تا  ۹آبان ماه حدود  ۵۰میلیون ُدز واکسن
کرونا وارد کشور می شود .خوشبختانه تولید واکسن داخلی
هم مناسب اما حجم تولیدات اندک است و نمی توانیم صبر
کنیم تا تولیدات واکسن داخلی برسد و این فرصت طالیی را
برای واکسیناسیون از دست نمی دهیم.

2

اخبار

 شماره 5370ت وچهارم 
یکشنبه-بیستوپنجم مهرماه  -1400سال بیس 



آیتاللهحسینیبوشهریدردیدارمدیرانشهریقم:

پنج گام ایران برای چارچوب امنیت
شیعیانافغانستان

انسجام شورا و شهرداری ،کلید حل مشکالت شهری

مهدیجهانتیغی*

تکرار حادثه تلخ شهادت دهها شیعه افغانستانی در فاصله کمتر از ده روز برای
ایران که امنیت همه مردم افغانستان و همچنین شیعیان این کشور خط قرمز
محسوب می شود ،یک مساله راهبردی غیرقابل چشمپوشی است .اما ایران
چه باید بکند؟ برای درک واقع گرایانه از حوادث تروریستی افغانستان و کسب
محاسبات درست ابتدا باید به نکات ذیل توجه کرد:
الف :حوادث تروریستی در هفته های اخیر در افغانستان تنها مربوط به شیعیان
نبوده و حداقل یکی از مجالس مردمی یکی از مسئولین ارشد طالبان نیز مورد
هدفعملیاتانتحاریقرارگرفتهاست.
ب :داعش اکثر حوادث ضدامنیتی اخیر در افغانستان را به عهده گرفته است.
اما این کدام داعش است؟ داعشی های چینی ،افغانی ،طالبانی یا عربی؟!
هرکدام از این گزینه ها یا ترکیبی از گزینه ها معادالت جدید امنیتی را خلق و به تبع
مواجهه ایران و طالبان را نیز با موضوع را متفاوت خواهد کرد.
ج :بازیگران ضدامنیتی بین المللی در افغانستان بسیار متعدد است و می تواند
هرکدامشان به نوعی پشت پرده این حوادث باشند ،از سرویس مرموز اطالعاتی
پاکستان تا افسران اطالعاتی عربستان و امارات تا اسرائیل و آمریکا را می توان در
این مدار ردیابی کرد و البته باید مواظب بود که در بازی های طراحی شده آنها
نیز نباید گرفتار شد .بازی امنیتی که البته خط مشترکی دارد و آن اینکه همه این
سرویس ها بدشان نمی آید ایران در یک فتنه ضدامنیتی مذهبی و قومی پرهزینه
در مرزهای شرقی خود گرفتار شود.
با این وجود ایران چه باید کند؟!
ایران در همین ابتدای سلسه حوادث ضدامنیتی باید خطوط قرمز امنیتی خود
را برای طالبان معتبر کند .اما معتبرسازی خطوط امنیتی ایران در افغانستان برای
طالبانچگونهبایدباشد.
گام اول؛ ایران جدای از اینکه عوامل حوادث اخیر تروریستی قندوز و قندهار،
داخلی بوده یا خارجی ،طالبان را در حال حاضر مسئول برقراری امنیت کل
مردم افغانستان می داند .بنابراین معتبرسازی خطوط امنیتی ایران برای شیعیان
افغانستانبایدبافشارهاودرخواستهایصریحدیپلماتیکازخودطالبانشروع
شود .موضوعی که آغاز شده ولی نمی تواند به این گزینه و این گام نخست محدود
شود.
گام دوم معتبرسازی؛ طالبان باید بداند برای برقراری امنیت شیعیان افغانستان
زمان نامحدودی در اختیار ندارد و ایران نمی تواند عادی شدن تکرار حوادث
ضدامنیتیعلیهشیعیانراتحملکند.
گام سوم معتبرسازی؛ عملکرد امنیتی طالبان در افغانستان در دو حادثه
اخیرتروریستیعلیهشیعیانازشناساییعواملتامحاکمهآنهابایدشفافوبدون
ابهام برای ایران باشد.
گامچهارممعتبرسازی؛طالبانبایدبداندکهدوحادثهاخیرتروریستیبخشیاز
شکل گیری رفتار جدید امنیتی ایران در برابر طالبان خواهد بود.
گام پنجم معتبر سازی؛ طالبان باید برای همکاری های فراتر از وضعیت فعلی
در حوادثی که به خطوط قرمر امنیتی ایران در این کشور مربوط می شود ،خود
را آماده کند .طالبان باید بداند و می داند که در حال حاضر به تنهایی نمی تواند
امنیت افغانستان را برقرار کند و باید همکاری های امنیتی فراتری با ایران برای
برقرای امنیت پایدار در افغانستان داشته باشد .به صالح کل مردم افغانستان نیز
نیست که اسیر طوالنی مدت ضعف های امنیتی طالبان شود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :

دولتهای اسالمی به رنجهای ملت
افغانستانتوجهکنند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن حادثه
تروریستی مسجد شیعیان قندهار افغانستان آورده است :دولتهای اسالمی،
سازمان کنفرانس اسالمی و مجامع جهانی باید به طور ویژهای به آالم ملت
افغانستان توجه کنند و در خط مقدم حمایت از مظلومان و مبارزه با گروههای
تروریستیباشند.
در این بیانیه که عصر شنبه نسخهای از آن در اختیار ایمان قرار گرفت آمده است:
دست جنایتکاران ضد اسالم ،بار دیگر به خون مومنین نمازگزار آلوده شد و غمی
سنگین بر دلها وارد ساخت ،تکرار این حوادث گرچه دردناک و سهمگین است
اما هیچ تزلزلی در گامهای امت اسالمی برای ایستادگی و مبارزه با کفر و استکبار
ایجادنخواهدکرد.خونمظلومان،شمشیرستمگریظالمانراخواهدشکست.
بیانیه حاکیست :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این اقدام سبعانه و ضد بشری
را محکوم میکند و ضمن تسلیت به امت اسالمی اعالم میکند:
سیاست اصلی استکبار که همان اختالف افکنی بین مسلمین و جنگ افروزی
است امروز به دست جانیان داعش در افغانستان پیاده می شود و هدف در نهایت
مبارزه با اسالم است .بیانیه میافزاید :تروریستهای کوردل با حمله به نمازگزاران
نشان میدهند که برای حریم قدسی مسجد و فرصت عبادت و خداپرستی
نیز هیچگونه حرمتی قائل نیستند و قداست و عظمت صفوف نماز نیز مانع از
ددمنشی آنان نیست .بیانیه ادامه یافته است :سفاکانی که جنایات تلخ حمله به
مساجد مومنین را رقم زده اند اگر سرکوب نشوند ،دیگر جان و ناموس هیچ کس
محترم نخواهد ماند و تیغ تیز تکفیر بر گردن هر انسانی فرو خواهد رفت.
در ادامه تصریح شده است :اگر کسانی که امروز حکومت افغانستان را به
ُ
دست گرفتهاند و داعی ه حاکمیت دارند ،در جنایت جمعه پیشین قندوز ،مسببان
را دستگیر و به اشد مجازات میرساندند ،امروز شاهد این جنایت در قندهار
نمیبودیم .بیانیه یادآور شده است :حاکمیت فعلی افغانستان باید عالوه بر حفظ
امنیت ،در مسیر ایجاد یک دولت ملی و فراگیر برای تحقق ثبات در افغانستان
تالش کرده و هرچه سریعتر با مسببان این جنایات هولناک برخورد کند .در بخش
دیگریازاینبیانیهخاطرنشانشدهاست:دولتهایاسالمی،سازمانکنفرانس
اسالمی و مجامع جهانی باید به طور ویژهای به آالم ملت افغانستان توجه کنند و در
خط مقدم حمایت از مظلومان و مبارزه با گروههای تروریست باشند .در پایان آمده
است :خداوند روح نمازگزاران شهید مسجد فاطمیه قندهار را مشمول رحمت و
مغفرت خود قرار داده و شفای عاجل به مجروحان عنایت فرماید ،همراه با تمام
مردم ایران برای ّامت اسالمی و مردم رنج دیده افغانستان دعاکرده و قطع دستان
شرور آمریکا و اذنابش را از ممالک اسالمی از خداوند متعال خواهانیم.
تولیتمسجدمقدسجمکران:

دشمندنبالچهرهسازیبرخالف
آموزههایتشیعاست
تولیت مسجد جمکران گفت :دشمن امروز به دنبال چهرهسازی در جهت
عکس رسالت مهدویت و آموزههای دینی تشیع است ،از این رو از سوی جامعه
نخبگانی کشور اعم از دانشگاهها ،حوزهها و رسانهها اقدامهای فوری برای ارایه
مسیر درست صورت گیرد.
حجت االسالموالمسلمین محمد حسن رحیمیان در همایش عهد علمی
دانشگاهیان با امام زمان (عج) در ساختمان  ۳۱۳مسجدجمکران ،اظهار داشت:
یکی از اتفاقهای مهم و ارزشمند با موضوع مهدویت و امام زمان راه اندازی ستاد
فعالیتهای مهدوی با  ۱۲کمیته فعال است که یکی از کمیتههای فعال ،کمیته
دانشگاهیان کشور میباشد .وی به نقش موثر استادان ،مدیران دانشگاهها و
مدارس علمیه اشاره کرد ،و افزود :توجه دادن جوانان به مسائل مورد نظر بهویژه
موضوع مهدویت ،امام عصر(عج) و آینده پژوهی یکی از اقدامهای ارزشمندی است
که توسط استادان معظم حوزه و دانشگاه میتواند در وجود جوانان نهادینه شود و
البته این مهم نباید در درسی خاص مانند معارف اسالمی و یا استادان مربوط به این
دروس خالصه شود بلکه باید عالوه بر استادان دروس معارف اسالمی سایر استادان
در مابقی علوم نیز به ترویج و تبیین گفتمان مهدویت اقدام کنند.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم ،همدلی و انسجام بین اعضای شورا و شهردار را
کلید موفقیت و پیشبرد برنامهها دانست وگفت :همه
فعالیتها ،به ویژه پروژههای عمرانی ،باید با پیوست
فرهنگیصورتپذیردوبهعبارتدیگر،مسئلهفرهنگ،
در شهر مقدس قم ،باید در اولویت باشد.
آیت الله حسینی بوشهری روزشنبه در
دیدارشهردار،رییس و اعضای شورای شهرقم ضمن
تبریک ایام فرخنده آغاز امامت حضرت صاحب
الزمان(عجل الله تعالی فرجه) ،مسئله فرهنگ در
مدیریتشهریراموردتوجهقرارداده،همدلیوانسجام
بین اعضای شورا و شهردار را کلید موفقیت و پیشبرد
برنامهها دانست و سیاست زدگی را به عنوان آفتی جدی
ارزیابی نمود و از اهتمام ویژه شهردار و شورای شهر،
نسبت به مسائل شهری قدردانی کرد و افزود :پیامبر
ّ
گرامی اسالم میفرماید «:انی ما اخاف علی امتی الفقر
ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر»؛ پیامبر در این عبارت
از بی برنامه گی و سوء مدیریت ابراز نگرانی میکند
که الحمدلله با توجه به گزارشی که قرائت شد ،معلوم
میشود شورا و شهردار محترم اهتمام ویژهای به مدیریت
نیازهایشهردارند.
دبیر شورای عالی حوزه های علمیه در ادامه به
بیان رسالت شورای شهر پرداخت و خاطر نشان کرد:
مجموعهشهرداریوشورایشهردرکناررسالتعمرانی
خود ،یک رسالت فرهنگی نیز دارند و تمامی فعالیتها،
ً
خصوصا پروژههای عمرانی ،باید با پیوست فرهنگی
صورت پذیرد و به عبارت دیگر ،مسئله فرهنگ ،در شهر
مقدس قم ،باید در اولویت باشد.
امام جمعه قم در ادامه به اهمیت همدلی و انسجام در
بین اعضای شورا و همچنین بین شورا و شهردار اشاره
کرد و افزود :جلوی اختالف سلیقهها را نمیتوان گرفت،
اما این نباید به ناهماهنگی و تک روی منجر شود.
خروجی شورا هرچه باشد باید مورد حمایت اعضا واقع
شود .در رابطه با شهردار هم باید بین شورا و شهردار،
همدلی و همکاری حکم فرما باشد؛ سیاست زدگی
آفت جدی و بزرگی است خصوصا برای کارهایی که ُبعد
عمرانی و یا فرهنگی دارند.
تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت
نخبگانومتخصصین
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
ضمن تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت نخبگان و
متخصصین خاطر نشان کرد :خود را بی نیاز از مشورت
با نخبگان ،متخصصین و صاحب نظران ندانید .حتی
در زمینه مدیریت شهری میتوان از تجربیات دیگران

استفاده کرد و بهره گیری از تجربیات دیگران ،از
ویژگیهای مؤمن و مطابق حکم عقل و شرع است.
وی برنامه ریزی جهت تأمین منابع پایدار را امری
اجتناب ناپذیر ارزیابی کرد و افزود :تأمین منابع پایدار،
باتوجهبههزینههایباالیمدیریتشهری،نیازبهبرنامه
ریزی دقیق دارد و امری اجتناب ناپذیر است.
عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری در ادامه به اهمیت
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اشاره کرد و افزود:
جذب بودجههای غیر دولتی را در دستور کار خود قرار
داده و از تجربیات موفق سایر استانها در این امر نیز
استفادهکنید.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه ،خود کنترلی
را عاملی مهم در پیشگیری از بروز خطا عنوان کرد و
ضمناشارهبهوضعفرهنگیشهرگفت:وضعفرهنگی
شهر نگران کننده است و این امر با مبارزه با معلول حل
نمیشود بلکه باید علت را مورد توجه قرار داد تا خود به
خودمعلولهانیزمرتفعگردند.
وی در پایان ،ضمن تأکید به همکاری با سایر
دستگاههای ذی ربط ،در عرصه مدیریت شهری ،نظر
خواهی از مردم را عامل ارتقاء محبوبیت و جلب مشارکت
مردم در این عرصه عنوان کرد.
شهردار قم :
تکمیلطرحهاینیمهتمامومحرومیتزدایی
در اولویت قراردارد
شهردار قم نیز دراین دیدار گفت :در برنامههای
عملیاتی قم  1404اجرای برنامهها بهصورت
سختافزاری و نرمافزاری موردتوجه و تأکید است.
سیدمرتضیسقائیاننژاداظهارداشت:دربرنامههای
پیشبینیشده چهار سال آینده شهرداری قم ،نگاه
بلندمدت برای توسعه شهر ،بازسازی مستمر اسناد
باالدستی ،توجه به تکمیل طرحهای نیمهتمام و
محرومیتزدایی در اولویت برنامهها قرار دارد.
وی بیان کرد :بر این باوریم در اجرای طرحها و
برنامههای مختلف شهری باید به سمت شهرداری
الکترونیکوشهرداریشیشهایبرویم.
دکتر سقاییان نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به پایان نخستین برنامه پنجساله قم ۱۴۰۰گفت:
در کنار اجرای طرحهای مختلف عمرانی و زیرساختی،
سرانه فضای سبز از  ۱۳.۸به  ۲۰.۷درصد رسیده و در
بخشهای مختلف خدمات شهری شاهد ساماندهی
مناسبتخلفاتشهریودستورشانبودهایم.
وی بیان کرد :در برنامه دوم عملیاتی قم ۱۴۰۴اجرای
برنامهها بهصورت سختافزاری و نرمافزاری در دست
اقدام است که ازجمله آن میتوان به ایمنی شهری،

ایمنیپارکهایکودکانوتقویتتجهیزات،ساماندهی
مسائل مالی ،شفافسازی و ساماندهی امور کارکنان
و ساختار تشکیالتی شهرداری ،تمرکززدایی در امور
شهرداری ،پرداختن به لکههای محرومیت و ساماندهی
ورودیهای شهر قم اشاره کرد.
دکتر سقاییان نژاد گفت :گسترش فرهنگ شهروندی
در تمام ابعاد ،گسترش فضاهای تفریحی مردم ،تقویت
درآمدهای پایدار ،رضایت شهروندان بهعنوان سرمایه
اجتماعی ،مبارزه با فساد ،تکریم ارباب و رجوع و نظارت
و پرداختن به مسائل کیفی در زندگی شهری از دیگر
برنامههای شاخص و محوری قم ۱۴۰۴است.
شهردار قم بابیان اینکه چالشهایی در شهر است
که اگر برطرف نشود حرکت ما را کند میکند ،گفت:
یکی از این مسائل کمبود منابع موردنیاز برای مدیریت
شهری است که در این زمینه توجه به درآمدهای پایدار
موردتوجهاست.
وی ادامه داد :عدم همکاری مناسب دولت در پرداخت
عوارض مشاغل و اصناف نیز مسائل و مشکالتی برای
مدیریت شهری ایجاد کرده که امیدواریم در دولت جدید
نسبت به رفع آن اقدام الزم صورت گیرد.
شهردار قم با تأکید بر اینکه بافت فرسوده قم نیازمند
توجه و نگاه ویژه برای رفع مشکالت است ،افزود:
چالشهای مرتبط با بافت فرسوده و تاریخی متولی
ندارد ،و باید با برنامهریزی اقدام جدی انجام شود.
رئیس شورای اسالمی شهر قم:
شرایطبرایجذبسرمایهگذار
تسهیل شده است
رئیس شورای اسالمی شهر قم نیز دراین دیدار بابیان
اینکه اهتمام به جذب بخش خصوصی و تسهیل
شرایط برای جذب سرمایهگذار در این شهر جزء
برنامههای اولویتدار شورای اسالمی شهر است ،گفت:
سرمایهگذاراندراینشهرحمایتمیشوند.
حسین اسالمی  ،با تبریک سالروز امامت حضرت
ولیعصر(عج) اظهار داشت :پس از رسمیت یافتن شورا
با آقای شهردار نشستهایی برقرار شد و در آن اولویت
دادن به مسائل فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید قرار
گرفت.
وی بیان کرد :در ساختار سازمانی شهرداری
سازمان فرهنگی در حد یک اداره کل است و قرار شد
متناسبسازی شود و نگاه معاونت در شورای معاونان
به آن داده شود و نسبت به افزایش بودجه آن نیز اقدام
شود.
اسالمی بیان کرد :در موضوع مبارزه با فساد و تخلفات
شهری نیز نگاه ویژه داریم و بر این باوریم باید حوزههای
نظارتی تقویت و در دستور کار قرار گیرد.
وی بابیان اینکه یکی از مسائلی که مدنظر شورای
اسالمی شهر قرار دارد ،اتمام پروژههای نیمهتمام است،
افزود :برخی از این طرحها ،ارتباطی با مدیریت شهری
ندارد و باید قوه قضاییه اهتمام بیشتری به حل آن داشته
باشد که هماهنگی انجام این مهم نیز در دست اقدام و
اجرا است.
رئیس شورای اسالمی شهر قم به راهاندازی مرکز
پژوهشهای شورای اسالمی شهر قم اشاره کرد و گفت:
حجم و تنوع موضوعهای شهری بسیار گسترده و
سنگین است و برای رسیدگی بهتر به مشکالت و موانع،
مرکز پژوهشها ایجاد شد تا با مشاوره اهل علم و نخبگان
طرحهایی که اهمیت آنان زیاد است در مرکز پردازش و
درکمیسیونهااجراشود.

با حضور فرمانده کل ارتش در مسجد مقدس جمکران انجام شد؛

عهد سربازی نیروهای مسلح قم با امام عصر
نیروهای مسلح استان قم ،همزمان با سالروز آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی
فرجه الشریف با ،ولی نعمت زمین و زمان عهد سربازی بستند.
در این مراسم که صبح روز شنبه در مسجد مقدس جمکران برگزار شد یگان هایی از
ارتش جمهوری اسالمی ایران ،سپاه پاسداران ،نیروی انتظامی و پایگاه های مقاومت
بسیج در کنار خادمان مسجد مقدس جمکران ،با رهبر و امام خود حضرت مهدی
صاحب الزمان پیمان عهد و سربازی بستند.
فرمانده ارتش :
بیانیه گام دوم چشم انداز اهداف و وظایف منتظران ظهور است
امیر موسوی فرمانده ارتش در این مراسم معنوی که در مسجد مقدس جمکران
برگزار شد ،انقالب شکوهمند اسالمی را طلیعه و آغازگر عصر ظهور دانست و گفت:
انقالب اسالمی نوید بخش عدالت در جهان است و با ارائه مردم ساالری دینی الگویی
جدید را به جهانیان معرفی کرد.
وی انقالب اسالمی را آغازگر تشکیل اتحاد نوین اسالمی دانست و گفت :انقالب
اسالمی به دنبال آمادهسازی شرایط ظهور حضرت حجت (عج) است و بیانیه گام دوم
انقالب اسالمی منشور جهانی و کامل برای ایجاد تمدن اسالمی است.
فرمانده ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به نقش خطیر جوانان در گام دوم
انقالب اسالمی گفت :سالها و دهههای آینده متعلق به جوانان است و جوانان
باید همانطور که در زمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس نقش آفرین بودند باید نظام
اسالمی را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن اسالمی نزدیک کنند.
امیر موسوی جوانان مومن انقالبی را زمینه سازان ظهور امام زمان معرفی کرد و
گفت :جوانان با بصیرت ،تقوا و بی چش م داشت دنیوی و با روحیه انقالبی در صف
اول زمینه سازی ظهور قرار دارند.
ویباتأکیدبرلزومبرنامهریزیبرایدهههایآیندهانقالباسالمیوجوانانانقالبی
گفت :جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به ترویج فرهنگ انتظار دارد چراکه
تنهاجامعهمنتظرمیتواندزمینهرافراهمکند.
امیر موسوی با اشاره به دشمنی و تهاجم فرهنگی دشمنان برای زدودن فرهنگ
الهی و معنوی جامعه گفت :باید در مسیر ظهور طوری حرکت کنیم که زیست معنوی
سرلوحهزندگیقرارگیرد.
فرماندهارتشفرهنگانتظارراچتریفراگیربرایمحافظتجوانانازفرهنگمنحط
غربی دانست و گفت :دانلود آهنگ انتظار میتواند جوانان ما را در مسیر بهتر سازی
برای ظهر حفظ کند و ترویج فرهنگ مهدوی جوانان ما را در مسیر بستر سازی برای

(عج)

ظهورحفظمیکند.
ناامیدسازیمردممهمترینراهبرددشمناست
وی در ادامه به راهبرد اساسی دشمنان برای نا امید کردن جوانان ایران اسالمی
پرداخت و گفت :امروز بزرگترین راهبرد دشمنان انقالب اسالمی ناامید کردن جوانان
ماست ،اما جوانان باید با پیشگامی در شکست محاصره تبلیغاتی دشمن ،ترس و
نوامیدی را از خود دور کنند.
امیر موسوی خون شهیدان انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و شهدای گرانقدر مدافع
حرم را تضمینی برای پیروزی ملت ما عنوان کرد و گفت :انتظار فرج به معنای امید
به آیندهای روشن است و جوانان منتظر ولیعصر ساکت نمیماند بلکه آگاهانه و
هوشیارانهبهوظایفشدرعصرغیبتعملمیکنند.
اهدای نشان خادمی مسجد مقدس جمکران به فرمانده کل ارتش
امیر موسوی یکی از وظایف جوانان در عصر غیبت را ورود به عرصه خطیر سازندگی
و آبادانی کشور دانست و گفت :یکی از وظایف جوانان ورود به عرصه خطیر سازندگی
و مسئولیتپذیری است و جوانان باید در همه میدانهای سیاسی اقتصادی اخالقی
با روحیه و انگیزه باال ظاهر شوند.
گفتنی است :در این آیین معنوی باالترین نشان خادمی مسجد مقدس جمکران
توسط حجت االسالم والمسلمین رحیمیان تولیت این مسجد نورانی به امیر موسوی
فرمانده ارتش اهدا شد.

آیت الله سبحانی در دیدار وزیر بهداشت :

حفظ جان ،از واجبات دین اسالم است

آیت الله سبحانی حفظ جان را از واجبات دین اسالم دانست و گفت :علم
پزشکی و علم فقه در کنار هم برای حفظ سالمت و کرامت انسان در حرکت اند.
این مرجع تقلید روز گذشته در دیدار وزیر بهداشت ،با اشاره به گسترش
واکسیناسیون در کشور بر ضرورت حضور همه مردم در واکسن شدن تاکید کرد و
افزود :با تشکیل دولت انقالبی همه موانع تهیه و ورود واکسن به کشور مرتفع شده
و امروز همه مردم به واکسنهای مورد نیاز دسترسی دارند.
وی یادآور شد :باید مردم با مشارکت در امر واکسیناسیون ،هم برای حفظ
سالمت خود و حفظ و پایداری سالمت جامعه گام بردارند.
آیت الله سبحانی با اشاره به حضور هزاران دانشمند ایرانی در کشورهای دیگر
خاطرنشان کرد :بسیاری از پزشکان و دانشمندان آمادگی بازگشت به کشور را
دارند ،اما قوانین دست و پا گیر و کاغذبازیهای اداری مانع از این امر شده که باید
دولت انقالبی در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهد.
آیت الله سبحانی در ادامه با اشاره به کشتار وسیع شیعیان در افغانستان
خاطرنشان کرد :امروز جهالت بزرگی در برخی از کشورها وجود دارد که میآیند
جوانان را تربیت میکنند تا نمازگزاران را بکشند و در قبال آن به بهشت بروند.
وی گفت :این چه مکتب و آیینی است که چنین افرادی را پرورش میدهند و
فاجعه انسانی و کشتار مردم بی دفاع را دنبال کنند.
آیت الله سبحانی افزود :متاسفانه این تفکر فقط در افغانستان نیست بلکه در
بسیاریازکشورهاشکلگرفتهوکشتنانسانراامریمقدسبرایخودمیدانند.
وی یادآور شد :در پشت صحنه چنین حرکت هایی ،دولتها و گروههایی قرار
دارند که منافع خود را در این فجایع میدانند.
تولیت حرم مطهر کریمه اهل بیت (س ):
دستاوردهایواکسیناسیونتبیینشود
تولیت حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) نیزدر دیدار وزیر بهداشت :گفت :آثار و
دستاوردهایواکسیناسیونبایدبهاطالععمومبرسد.
آیت الله سید محمد سعیدی بر تبیین و تبلیغ آثار و دستاوردهای واکسیناسیون
در کاهش مرگ و میر و ابتال به ویروس کرونا تاکید کرد و گفت :اگر مردم بیشتر به
ً
فوایدواکسنپیببرندقطعااستقبالبیشتریازواکسیناسیونخواهدشد.
وی با قدردانی از تالشهای دولت برای تامین واکسن مورد نیاز و همچنین با
ً
تکریمازمجاهدتهایکادردرمانوتیمپزشکیخاطرنشانکرد:قطعااینتالش
ها و افتخارات و این جانفشانی های تیم سالمت در تاریخ ثبت خواهد شد.
تولیت حرم مطهر با انتقاد از فضاسازیهای مسموم در برخی از شبکه های
مجازی و برخی شبکه های تلویزیونی خارجی خاطرنشان کرد :مردم نباید به این
گونهشایعات که مبنایعلمینداردتوجهی کند.
مدیرمسئول روزنامه ایمان در دیدار با آیت الله العظمی علوی گرگانی:

اعتماد مردم باید بازسازی شود

ادامه از صفحه1

مدیرمسئول روزنامه ایمان دربخش دیگری از سخنان خود با بیان این که
دغدغههای ما کامال دلسوزانه است و بحث خطی و جناحی هم نیست ،گفت:
مسئوالن محترم مملکتی باید به این نکته پی ببرند که واقعا زمان نداریم و قبل از
هرچیز باید اعتماد مردم بازیابی شود و اگر از این مرحله عبور کنیم ،قطعا دیگر
مسائل مان را هم می توانیم حل کنیم.
مسئوالن باید درکنارهم مشکالت کشوررا حل و فصل کنند
دکتر عبداللهی افزود :مسئوالن نباید ازطریق تریبون باهم صحبت کنند بلکه
باید درکنارهم موضوعات و مشکالت کشور را حل و فصل کنند ،چرا که مردم از
این وضعیت خسته شده اند.
وی خطاب به آیت الله العظمی علوی گرگانی با بیان این که حتما از وضعیت
معیشت مردم اطالع دارید چرا که هم گزارشات مردمی و هم گزارشات حاکمیتی
به دست شما می رسد ،گفت :در حال حاضر حدود 7ماه از سال  1400که از
سوی مقام معظم رهبری سال
« تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زداییها» نامگذاری شده است ،گذشته است
اما واقعا سؤال است که مسئولین دراین مدت برای تحقق همین شعار سال چه
اقداماتیانجامدادهاند؟
مدیرمسئولروزنامهایمان،بابیاناینکهمسئوالنودولتمحترمبدانندکهدیگر
فرصت آزمون و خطا نیست ،گفت :باید مدیرانی که توسط مسئوالن باالدستی
انتخاب می شوند ،دارای شایستگی و کارآمدی الزم باشند و باید افرادی انتخاب
شوند که توانایی به پیش بردن امور را در این شرایط سخت که کشور با آن مواجه
استداشتهباشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکالت ویژه شهر قم و نقطه
نظرات مردم که به روزنامه ایمان منتقل می شود ،گفت :در مباحث شهری مردم
ایراد و اشکاالت زیادی مطرح می کنند که از جمله مهمترین آنها ،عدم خدمت
رسانییکساندرنقاطمختلفشهراست.
توسعهدراستانقممتوازننیست
دکترعبداللهی با بیان این که امروز بیش ازهرچیزی ،مسئله تبعیض مردم را
رنج می دهد ،گفت :خدماتی که امروز درسطح استان قم داده می شود ،یکسان
نیست؛ یعنی خدمات ارائه شده متوازن نیست و توسعه متوازنی را شاهد نیستیم
که این موضوع ،مردم را دلسرد می کند.
مدیرمسئول روزنامه ایمان در پایان گفت :رهنمودهای مراجع معظم تقلید و به
ویژه حضرتعالی ،همواره چراغ راه ما بوده و انشاالله از دعای خیر حضرتعالی بهره
ببریم.
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان:

پاکستانموضوعتشکیلاتاقمشترک
تهاتر با ایران را پیگیری کند
رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و پاکستان پیگیری جدی
موضوعتشکیلاتاقمشترکتهاترازسویطرفپاکستانیراحائزاهمیتدانست
و گفت :روند بازرگانی کاال در قبال کاال ،رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.
احمد امیرآبادی فراهانی در دیدار با ناصر حیات ماکو رییس فدراسیون های اتاق
بازرگانی پاکستان در شهر کراچی ،با اشاره به ارتباطات دیرینه و اشترکات فرهنگی
دو کشور ،گفت :همواره روابطی برادرانه میان مردم ایران و پاکستان برقرار بوده و
این روابط پشتوانه محکمی برای توسعه و گسترش مناسبات سیاسی ،اقتصادی
وفرهنگیفیمابیناست.
رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و پاکستان به حجم
مبادالت اقتصادی میان ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت :ظرفیتهای فراوان
اقتصادی ،صنعتی و کشاورزی در دو کشور وجود دارد که باید با برنامهریزی
صحیح از آن در راستای منافع دو ملت بهره برد .وی با طرح پیشنهاد «مکانیسم
در دسترس» بین دو کشور خاطرنشان کرد :در شرایطی که تحریمهای یکجانبه
آمریکا موانعی در مسیر تعامالت فیمابین بوجود آورده است ،ایجاد «مکانیسم در
دسترس» فرصت مناسبی برای همکاریهای تجاری و تسهیل کننده امور مالی
و بانکی است.
امیرآبادی افزود :پیگیری جدی موضوع تشکیل اتاق مشترک تهاتر از سوی
طرف پاکستانی حائز اهمیت است و روند بازرگانی کاال در قبال کاال ،رونق
اقتصادی را در پی خواهد داشت .رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری
اسالمی ایران و پاکستان گشایش بازارچه های مرزی و تسهیل در امور گمرکی
را در پیشبرد اهداف اقتصادی  -تجاری مهم ارزیابی کرد و گفت :مرز طوالنی
بین ایران و پاکستان نیاز به رونق بخشیدن به زندگی مردم دو سوی مرز دارد،
بنابراین گشایش بازارچههای مرزی و تسهیل امور گمرکی پشتوانه خوبی برای
مردم این منطقه است.
وی توجه به توسعه تجارت و تامین نیازهای جامعه بازرگانی را ابزاری برای عبور
از تحریمها دانست و متذکر شد که عراق توانسته است از طریق فشارهای بین
المللیبااستفادهازمعافیتتحریمهاهمچنانبهوارداتانرژیازایرانادامهدهد.

بازتاب 3

 شماره 5370ت وچهارم 
یکشنبه-بیستوپنجم مهرماه  -1400سال بیس 

به کدام هوسهای خود توجه کنیم؟

مواظب این نوع هوسهای غذایی باشید

تا حاال به این فکر کرده اید که هوس خوردن یک نوشیدنی یا غذا علت وجود بیماری
یا مشکل سالمتی در جسم شماست؟ تمام هوسهای شما نشانههایی هستند که
نمیدانید.
یک باور جمعی وجود دارد که زمانی که شخص هوس غذایی میکند ،این نشانهی
کمبود تغذیهای ست .البته متأسفانه مطالعات علمی کمی در رابطه با ارتباط هوس
مادهی غذایی و کمبود تغذیهای وجود دارد .سوال دیگری که وجود دارد این است که
چرا زمانی که هوس چیزی خاص میکنیم ،اگر علت کمبود تغذیهای ست ،چرا هوس
بستنی و شکالت میکنیم ،اما هوس سیب یا کلم نمیکنیم؟ میتوان گفت یکی از
علتهای آن ،تمایل مردم به غذاهای غنی از کربوهیدرات ،چربی و شکر است .در این
بخش به چند مورد از اشتیاقهای غذایی شما اشاره خواهیم کرد که یک عالمت برای
این است که متوجه شوید بدن شما چه میگوید.
البته باید بگوییم که همه ما به نوعی خوراکی عالقه خاصی داریم و همواره انتخاب
اول ما است ،اما ممکن است به طور ناگهانی و برای مدتی و به صورت افراطی دلتان
نوعی خوراکی را بخواهد .در نوع اول شما کامال سالم هستید ،اما در مسئله دوم بدن
شما درگیر بیماری است و عالئم خود را اینگونه نشان میدهد .اگر تمایل شدیدی به
خوردن این خوراکیها پیدا کردهاید نشانههایی از بیماری در شما وجود دارد:
میل شدید به آب
اگر فردی هستید که دائم احساس تشنگی میکنید شاید به این خاطر باشد که بدن
شما دهیدراته شده است و به شما هشدار میدهد باید آب بنوشید ،اما اگر همیشه به
دنبال خوراکیهای مرطوب هستید ممکن است این یک نشانه از یک مشکل جدی
مانند دیابت باشد .هوس غذایی به آب ،ممکن است نشانه دیابت باشد .تشنگی بیش
از حد و به صورت تکرر ادرار ،یکی از اولین عالئمی است که نشان میدهد سطح
انسولین خون شما کمتر از مقدار طبیعی است .این شرایط پیش آمده سبب میشود
تا مقدار قند در خون شما بیشتر از حالت معمول شود و کلیههای شما را به اضافه کاری
وا دارد تا بتواند این مشکل را پردازش کند .زمانی که این اتفاق میافتد کلیه به همراه
قند ،مقداری آب هم در ادرار ترشح میکند که این علت تشنگی شما است.
هوس خوردن شکالت
دلیل احتمالی آن کمبود منیزیم است .حبوبات ،آجیل ،شکالت تلخ  ۸۵درصد،
سبزیجات برگدار و غالت کامل را به رژیم غذایی خود اضافه کنید .افرادی که دائما
در حال شکالت خوردن هستند ،ممکن است دچار افسردگی بوده و با این کار سعی

۶گزینه غذایی موثر برای خالص شدن از
کسالتصبحگاهی

برای خیلی از افراد پیش آمده که با وجود استراحت کامل شبانه ،باز هم در
هنگام صبح هنگام دچار احساس خواب آلودگی می شوند و نوشیدن قهوه را
برای رفع این حالت انتخاب می کنند.
در واقع انتخاب مواد غذایی نادرست مانند قهوه شیرین فرد را در تمام طول روز
بی انرژی خواهد کرد .در عوض برخی از مواد غذایی وجود دارند که خاصیت
آنها در شاداب ماندن روزانه بیشتر از قهوه است.
بلغور جو :یک خوراکی مناسب برای مبارزه با خستگی بلغور جو دوسر است.
این ماده غذایی حاوی کربوهیدرات های پیچیده و با کیفیت است که در بدن به
عنوان گلیکوژن ذخیره شده و به عنوان سوخت برای مغز و ماهیچه ها در طول
روز استفاده می شود.به عالوه ،بلغور جو شامل مواد مغذی مهم مانند پروتئین،
منیزیم ،فسفر و ویتامین ب ۱است که به تقویت سطوح انرژی کمک می کند.
سرکه سیب :مخلوط سرکه سیب همراه با آب و عسل نه تنها یک درمان
سنتی محسوب می شود و برای حفظ سالمت عمومی بدن مفید است ،بلکه
اسیدآمینه ها و پتاسیم موجود در این سرکه منجر به رفع خواب آلودگی و
خستگیهنگامصبحمیگردد.
دانه چیا :حاوی اسیدهای چرب امگا  ۳برای تقویت مغز است که می تواند به
افزایش هوشیاری هنگام صبح و رفع خستگی شبانه کمک کند .البته مزایای
تخم چیا به همینجا محدود نمی شود و مصرف آن منجر به هیدراته ماندن و
جذب و هضم سریع تر مواد غذایی و تبدیل غذا به انرژی می گردد.
آب :مصرف آب ساده ترین راه برای کمک به بیدار شدن بهتر هنگام صبح
است .حتی کم آبی خفیف در بدن می تواند احساس ناهوشیاری را بیشتر کند.
در واقع بسیاری از ما هنگام بیدار شدن از صبح دچار درجاتی از کم آبی بدن
هستیم .اگر میخواهید از آبی که مینوشید ،بیشتر بهره ببرید ،کمی لیمو
به آب اضافه کنید .این کار به دستگاه گوارش کمک میکند و برخورداری از
دستگاه گوارشی قوی ،مهمترین نکته در باال نگه داشتن سطح انرژی محسوب
ی شود.
م 
نعناع :سبزیهای دارای برگهای سبز تیره از جمله مواد غذایی انرژیبخش
محسوب میشوند و در دسترس قرار دارند .این سبزیها سرشار از ویتامینها،
ن ها هستند .اگر زمانی برای تهیه یک ظرف بزرگ
مواد معدنی و آنتیاکسیدا 
ساالد ندارید ،چند سبزی را با مخلوطکن هم بزنید یا آب بگیرید و آن را بنوشید.
تخم مرغ :شما میتوانید انرژی مورد نیاز برای بدن و مغز را از طریق یک
صبحانه کامل به دست آورید؛ صبحانهای که در آن پروتئین و چربی وجود
داشته باشد؛ زیرا پروتئین و چربی برای تامین انرژی بدن ضروری هستند .تخم
مرغ در این میان گزینه مناسبی است و اگر میخواهید مدت طوالنیتری
انرژی داشته باشید ،کمی هم کربوهیدرات به صبحانه خود اضافه کنید و از
مصرف مواد غذایی شیرین و فرآوری شده در وعده صبحانه بپرهیزید.

در خود درمانی داشته باشند .شکالت سطح سروتونین و دوپامین را تقویت میکند و
حاوی منیزیم و تئوبرومین است که میتوانند سطح هورمونهای استرس را کاهش و
آرامش بخشی به عضالت را بهبود دهند.
هوس خوردن انواع شیرینیها
اگر هوس خوردن انواع شیرینیها را میکنید ،باید مدت زمان بیشتری را به خوابیدن
اختصاص دهید ،زیرا برخی افراد حتی اگر تغییر کوچکی در خوابشان رخ دهد ،روز
بعد  ۵۵۰کالری بیشتر دریافت میکنند و از غذاهای شیرین به عنوان راه حلی سریع
برایمبارزهبااحساسخستگیشاناستفادهمیکنند،امامتاسفانهاینراهحلسطح
خستگی تان را افزایش میدهد.
تمایل به تنقالت و غذاهای شور
مصرف نمک زیاد میتواند نشانهی بیماری آدیسون باشد .در حقیقت بیشتر ایرانی
ها ،مقادیر نمک بیشتر از آنچه باید روزانه دریافت کنند ،مصرف میکنند .در واقع در
بین بعضی از ما ،کسانی هستند که به دلیل بیماری آدیسون نمک بیشتری دریافت
میکنند .در این افراد ،غدهی آدرنال (غدهای که بر روی کلیهها نشسته) مقادیر کافی
هورمون ترشح نمیکند و این هورمونها بسیار مهم هستند .از جمله هورمونهای
مهمی که توسط آدرنال ترشح میشود ،کورتیزول و آلدوسترون میباشد .از مهمترین
وظایفکورتیزول،پاسخبهاسترسوازمهمترینوظایفآلدوسترون،کنترلفشارخون
میباشد؛بنابرایناگرازدستهافرادیهستیدکهبهتازگیتمایلبهدریافتبیشترنمک
ً
دارید،حتمابهپزشکمراجعهکنید.
میل شدید به نوشابه
بسیاری از مردم بر این موضوع تأکید دارند که حتی یک روز هم نمیتوانند بدون
خوردن کوکا یا پپسی به سر کنند .اگر شما به این نوشیدنی شیرین و گازدار عالقه دارید
شاید به خاطر کافئینی است که در این نوشیدنی وجود دارد .هوس غذایی به نوشابه،
ممکناستنشانهکمبودکلسیمباشد.
یک علت شایعی که ممکن است باعث عالقه شما به نوشابه باشد کمبود شدید
کلسیم است چراکه فسفریک اسید موجود در نوشابه میتواند باعث برداشت کلسیم و
منیزیم از استخوان و ورودشان به خون شود .به همین خاطر است که نوشیدن زیاد این
نوشیدنی میتواند پوکی استخوان را به همراه داشته باشد.
هوس خوردن لبنیات
دالیل بالقوه آن میتواند استرس ،تنهایی و یا کمبود کلسیم و منیزیم باشد .اگر

همیشه هوس خوردن پنیرپیتزا و ...دارید ،نشانه نیاز به مقداری آرامش است ،پنیر
حاوی  -Lتریپتوفان است ترکیی که خلق و خو را بهبود میبخشد و احساس آرامش
راتقویتمیکند.
درصورتهوسانواعلبنیات،اگربهلبنیاتحساسیتنداریدمیتوانیدازشیرکامل
استفاده کنید ،زیرا اسیدآمینههای موجود در شیر مانند مواد مخدر عمل میکنند و ما
را آرام خواهند کرد.
هوس خوردن غذاهای فراوری شده (ماکارانی و نان)
دو دلیل برای ایجاد این هوس وجود دارد ،یکی رشد بیش از حد مخمر کاندیدا در
روده و دیگری کمبود استروژن و پرژسترون قبل از قاعدگی .شما میتوانید رژیم غذایی
سرشار از پروبیوتیک را مصرف کنید تا مخمر کاندیدا در روده را کاهش دهد.
همچنین باید بیاموزید که سطح استروژن و پروژسترون خود را در طول چرخه
قاعدگیتنظیمکنیدتاکاهشچندانینداشتهباشد.
هوس خوردن چیپس سیبزمینی
هوس چیپس سیب زمینی یا سیب زمینی سرخ کرده ،میتواند نشانه کمبود
چربیهای سالم مانند امگا  ۳در بدن باشد .بدن ما این اسید چرب را به صورت
طبیعی تولید نمیکند ،به همین خاطر ما باید با مصرف غذاهایی مانند سالمون ،و
دیگر ماهیهای چرب مقدار مورد نیاز روزانه این اسیدچرب را دریافت کنیم و به سراغ
غذاهای بهبود دهنده چربیهای سالم نظیر ماهی و آجیلها و روغن زیتون برویم.
عامل هوس چای یا قهوه
دالیل ایجاد این هوس شامل خستگی آدرنال ،کمبود خواب و انرژی و افزایش
استرس است .برای خواب بهتر میتوانید عادات خوابیدن خود را تغییر دهید و برای
کاهش استرس میتوانید به سراغ چای گیاهی یا سبز که دارای کافئین پایینتر است،
بروید .اگر طعم قهوه را میپسندید میتوانید برای جایگزین از دم کرده ریشه کاسنی
استفادهکنید.
هوس خوردن غذاهای تند
غذاهای تند و آتشین ضد انگل هستند و برای سیستم ایمنی بسیار مفیدند .هوس
خوردن غذاهای تند یک نشانه از طرف سیستم ایمنی بدن است که به شما اعالم
میکند با مصرف پیاز ،فلفل ،سیر و زنجبیل سیستم ایمنی بدن را تقویت کنید.
هوس غذاهای ترش
هوس مواد غذایی ترش یکی از هوسهای رایج بین مردم است و مربوط به کبد و
کیسه صفرا میشود .عدم توازن در کبد و کیسه صفرا ،مصرف غذاهای بسیار چرب و
سرخ کرده این حالت را ایجاد میکند.
اختالالت در عملکرد کبد میتواند سبب افسردگی ،میگرن و سفتی عضالت شود.
استفاده از مرکبات را تا حد زیادی در رژیم غذایی خود قرار دهید .خوردن زغال اخته،
گوجه فرنگی ،آووکادو ،خرما ،تخم مرغ و پرتقال هوس به مواد غذاهای ترش شما را
درمانمیکند.
هوس خوردن همه چیز علی رغم سیری
دلیل اصلی آن مقاومت به انسولین یا عدم تحمل مواد غذایی است .سعی کنید
سطح قند خود را با رژیم غذایی و مکملها تنظیم کنید .با انجام رژیم حذف بعضی از
مواد غذایی ،عدم تحمل مواد غذایی را رفع کنید .هوس شدید برای هر غذایی نباید
با گرسنگی اشتباه گرفته شود .اگرچنین احساسی دارید ابتدا یک لیوان آب بنوشید
کمیمنتظربمانیدتامطمئنشویدواقعاگرسنههستیدیاخیر.
به کدام هوسهای خود توجه کنیم؟
ما باید بین غذاهایی که واقعا بدن به آن نیاز دارد و هوسهای کاذب تفاوت قائل
شویم .به طور مثال ،اگر معموال رژیم غذایی بدون غالت دارید ،ممکن است هوس
غالت و غذاهای فراوری شده کنید ،اما هوس کاذب زمانی ایجاد میشود که مداما
هوس شکر ،لبنیات و غذاهای فراوری شده میکنید و توانایی تسلیم در برابر آن را
ندارید.
در کل هوس خوردن بعضی مواد غذایی مانند چربیهای خوب ،گوشت ،سبزیجات
تازه و خام ،غذاهای کامل ،نمک دریا و لبنیات نشانههایی از نیازهای بدن هستند.

 ورزش کردن خوب است؛ اما نه همیشه !

بدنچگونهکالریمیسوزاند؟
درباره سوختوساز بدن

دانستناینکهسوختوسازبدنچگونهاستوکالریهاچطورمصرفمیشوند
دغدغه بسیاری از افراد است که به دنبال یک وزن ایدهآل هستند.
اغلب به ما گفته میشود که تنها کاری که باید انجام دهید این است که وزن خود
را در وضعی سالم نگه دارید و برای این کار اطمینان حاصل کنید که میزان کالری
دریافتی شما برابر با کالری مصرف شده است .اگر کالری یا انرژی بیشتری نسبت
به میزان مصرفی خود دریافت کنید ،وزن خود را افزایش میدهید .اگر خروجی
بیشتر از ورودی باشد ،وزن را از کم کردهاید .هنگام ورزش کردن مشغول سوزاندن
کالری هستیم و  ۵۵تا ۷۰درصد از آنچه میخوریم و مینوشیم صرف واکنشهای
شیمیایی نامرئی در بدن ما میشود ،واکنشهایی که برای زنده ماندن ما ضروری
هستند .اغلب ما وقتی به سوختوساز فکر میکنیم فقط ورزش جلوی چشممان
میآید در حالی که کل سلولهای بدن ما هر روز در حال سوختوساز هستند.
محاسبه کل مصرف انرژی به ما میگوید که برای زنده ماندن چقدر کالری نیاز
داریم .همچنین به ما میگوید که بدن چگونه کار میکند.
اگرچه دانشمندان حداقل یک قرن است که سوختوساز را مطالعه میکنند،
اما نتوانستهاند آن را به اندازه کافی اندازه گیری کنند .واضح است که هرچه فرد
بزرگتر باشد سلولهای بیشتری دارد و بنابراین کالری بیشتری در روز میسوزاند.
اما ارزیابی اینکه آیا متغیرهایی مانند سن ،جنس ،شیوه زندگی و بیماری بر میزان
مصرف انرژی ما تأثیر میگذارد یا خیر بسیار سختتر است .این فقدان دادهها
منجر به مفروضاتی شد که ریشه در تجربیات شخصی دارند :به عنوان مثال،
تغییرات هورمونی قابل توجهی مانند آنچه در دوران بلوغ و یائسگی رخ میدهد
باعث افزایش یا کاهش سوختوساز ما میشود و ما را وادار میکند کالری بیشتر
یا کمتری در روز بسوزانیم .تصور میشود که مردان به طور ذاتی سوختوساز
سریعتری نسبت به زنان دارند ،زیرا به نظر میرسد که آنها راحتتر وزن کم
میکنند ،یا اینکه مصرف انرژی ما در میانسالی کند میشود و باعث افزایش
تدریجی و اجتناب ناپذیر وزن میشود.
ماه گذشته ،مقالهای با بیش از ۸۰نویسنده منتشر شد که نشان داد که بسیاری
از تصورات ما در مورد سوختوساز غلط است .با استفاده از دادههای جمعآوری
شده قبلی از بیش از  ۶هزار و  ۴۰۰نفر نفر که از  ۸روز تا  ۹۵سال سن داشتند
و با اندازه بدن و میزان چربی و ماهیچههای موجود ،دریافتند که سوختوساز
ما به طور کلی از چهار مرحله مختلف عبور میکند .سوختوساز نوزادان مشابه
سوختوساز بزرگساالن است .سپس ،در سن یک ماهگی میزان سوختوساز
آنها به سرعت افزایش مییابد ،بین  ۹تا  ۱۵ماهگی ،بیش از  ۵۰درصد بیشتر
از یک بزرگسال سوختوساز دارند .یک بزرگسال حدود  ۴هزار کالری در روز
میسوزاند .وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده تخمین میزند که به
طور متوسط ،زنان بالغ بین  ۱۶۰۰تا  ۲هزار و  ۴۰۰کالری در روز و مردان بالغ
بین  ۲هزار تا  ۳هزار کالری نیاز دارند .بین  ۱تا  ۲سالگی ،مصرف انرژی کاهش
مییابد و تا سن  ۲۰سالگی همچنان در حال سقوط است .از آنجا ،تا  ۴۰سال
آینده ثابت میماند حتی در دوران بارداری و یائسگی؛ در  ۵۵سالگی به اندازه ۲۵
سالگی کالری میسوزانید .در حدود  ۶۰سالگی ،مصرف انرژی دوباره شروع به
کاهش میکند و این کار را تا پایان عمر ادامه میدهد .به گفته محققان ،مردان
سوختوساز سریعتری نسبت به زنان ندارند .در عوض ،آنها تمایل دارند کالری
ً
بیشتری بسوزانند زیرا معموال نسبت بیشتری از ماهیچه ها را دارند ،که از انرژی
بیشترینسبتبهچربیاستفادهمیکند.
مدتهاست که محققان با اندازهگیری میزان دی اکسید کربنی که به عنوان یک
محصول جانبی تولید میکنیم ،میزان کالری سوزانده شده را محاسبه میکنند.
ً
اما معموال افراد باید در آزمایشگاه باشند تا آزمایشات الزم را انجام دهند ،بنابراین
نتایج این مطالعات فقط سوختوساز آنها را در حالت استراحت ،در یک لحظه
مشخص را نشان میدهد.
اندازه و تنوع نمونه ،محققان را قادر میسازد تا الگوی مشترکی را در نحوه تغییر
سوختوساز با افزایش سن مشاهده کنند .اما تغییرات فوق العاده در میزان
سوختوساز افراد وجود دارد که حاصل عوامل دیگر مانند ژن ها و شیوه زندگی
و عادات است.
در حال حاضر ،پرسشهای زیادی هنوز بیجواب ماندهاند .به عنوان مثال،
چگونهسوختوسازهایسریعتر کودکانو کندتردربزرگساالنبایدبر توصیههای
تغذیهای و دوز دارو تأثیر بگذارد؟ ارتباط بین کاهش سوختوساز ،در حدود ۶۰
سالگی افزایش بیماری مزمن چیست؟ در هر حال داروهایی برای اثرگذاری
بر سوختوساز وجود دارند و نشان داده شده است که طول عمر موشهای
آزمایشگاهی را افزایش میدهند .محققان این نظریه را مطرح کردهاند که
سلولهای پیر از انرژی کمتری استفاده میکنند ،زیرا تعمیر و نگهداری مورد
نیاز برای جلوگیری از بیماری را کمتر انجام میدهند .با این حال ،دانستن اینکه
چه زمانی سوختوساز به طور طبیعی تغییر میکند ،باید به محققان در اصالح
مفاهیم سالمتی در هر سنی کمک کند.

ترکیبهایغذاییسمیکهنبایدبخورید!

مصرف برخی خوراکیها با هم مانند سیبزمینی با گوشت ،گوجهفرنگی با
خیار ،قهوه با شیر در مقدار زیاد ،میتواند خطرناک باشد.
دکترالناسولوماتینا،متخصصتغذیه،نوشتکهسیبزمینیباگوشتخوردن،
هضمرامشکلمیکند.
حتی ترکیبات غذایی آشنا میتواند باعث ناراحتی در معده شود .او میگوید که
برنامه غذایی ناسالم ،چه عواملی را میتواند به دنبال داشته باشد.
گوشتباسیبزمینی،گوجهفرنگیباخیار،قهوهباشیر،آنچنانترکیبخوبی
نیستند.همهتصورنمیکنندکهچنینترکیباتغذاییرایجوآشناییمیتوانددر
هضم ،ضرر داشته باشد.
با این حال ،بسیاری از مردم پس از خوردن ترکیب این غذاها ناراحتی را تجربه
ً
میکنند و دقیقا به دلیل ناسازگاری برخی از غذاهای آشنا یا مواد تشکیلدهنده
آنها با اختالالتی در کار دستگاه گوارش مواجه میشوند.
او گفت :بسیاری از مردم ،گوشت با سیبزمینی یا ماکارونی را نمیتوانند هضم
کنند .یک توجیه برای این وجود دارد :گوشت ،محصولی که در معده هضم
میشود ،نیاز به اسید کلریدریک دارد ،اما غذاهای نشاستهای در معده هیچ
واکنشی بر روی آنها انجام نمیشود( .هضم چنین غذاهایی عمدتا در روده رخ
میدهد .به همین دلیل ،افرادی هستند که پیراشکی گوشت و سیبزمینی برای
آنها منع مصرف دارد.
او ادامه داد که برخی از سبزیجات با دیگر مواد غذایی در معده مخلوط
نمیشوند .به عنوان مثال ،از ساالد گوجهفرنگی و خیار بیش از حد استفاده
نکنید.
سولوماتینا میافزاید :بسیاری نیز گوجهفرنگی با خیار را توصیه نمیکنند ،اما
همه چیز اینجا فردی است و بسیاری از مردم ،ساالد خیار و گوجه را در حجم
زیادمیخورند.
متخصص تغذیه ،همچنین از زیاد نوشیدن قهوه با شیر به دلیل ویژگیهای
ترکیبشیمیاییاینمحصوالت،منعمیکند.
سولوماتینا توضیح داد :اگر شما یک فنجان قهوه و شیر بنوشید ،چنین چیزی
نخواهد بود؛ اما در مقدار زیاد ،قهوه مانند چای قوی به پروتئینهای شیر ،وصل
میشود و این موضوع ،هضم غذا را پیچیده میکند.
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تخریببستررودخانهقمرودمانعنجاتدشتمسیلهشدهاست؛

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

احداثپارکینگجذابیتی
برای بخش خصوصی ندارد

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم بیان داشت :شورای
شهر قم وظیفه دارد با سیاست گذاری و تعریف برخی مشوق ها و در نظر گرفتن حفظ
استانداردهاومیزانجذبسفرهایجدید،جذابیتاحداثپارکینگراافزایشدهد.
سید محمد حسین دهناد ،در گفتگویی ،با اشاره به مسئله کمبود پارکینگ در
هسته مرکزی شهر اظهار داشت :برای حل این مشکل و جبران کمبود محل پارک
خودرو باید پارکینگ های غیر حاشیه ای احداث کرد که بخشی از این پارکینگ ها
میتواندبهصورتپارکینگطبقاتییاپارکینگهایهمسطحبیرونازخیابانباشد.
وی ادامه داد :اخیرا مطالعات جامع حمل و نقل در شهر قم بازنگری شد و اکنون
در مرحله فرآیند تصویب است؛ در این مطالعات محدوده ی مرکزی شهر به پنجاه و
سه ناحیه تقسیم شده که پس از آمارگیری های صورت گرفته ،سی ناحیه با توجه به
اولویت بندی عرضه برای پارک وسایل نقلیه مشخص شد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم بیان داشت :در
این جانمایی و اولویت بندی ها باید به محدوده طرح ترافیک هم توجه کنیم زیرا
محدودیتی برای تردد وسایل نقلیه شخصی در این محدوده ها اعمال شده است که
در طرح جامع هم پیشنهادهایی برای توسعه ی محدوده ی طرح ترافیک شده است.
وی با اشاره به وجود پارکینگ زائر و پارکینگ ضلع شرقی حرم اظهار داشت :عدم
توسعه پارکینگ های طبقاتی و هم سطح در محدوده هایی از هسته ی مرکزی شهر
چند دلیل دارد؛ دلیل اول عدم جذابیت برای بخش خصوصی و سرمایه گذار ها می
باشد ،زیرا هزینه ای که بابت استفاده از فضای پارک دریافت می شود رقمی نیست
که در یک مدت زمان معقول و منطقی سرمایه بخش خصوصی که بابت احداث
بنای پارکینگ هزینه کرده است را بازگرداند .دهناد ادامه داد :معموال سرمایه گذاران
تمایل دارند در فضاهایی که با کاربری تجاری تعریف شده اند و از نظر اقتصادی دارای
سوددهی بیشتر می باشند را جهت سرمایه گذاری انتخاب کرده و تمایل به ساخت
پارکینگ کنند که در بعضی مواقع همین موضوع باعث ایجاد نقض غرض می شود.
وی گفت :از طرفی می خواهیم بابت کمبود فضای پارک خودرو در یک محدوده
پارکینگ ایجاد کنیم منتهی از طرفی دیگر یک سری کاربری های تجاری را در آن
محدوده اضافه می کنیم بالطبع میزان جذب سفری که محدوده های تجاری دارند
باعث ایجاد تقاضای جدید برای پارکینگ می شود ،که البته ایجاد فضای تجاری و
پارکینگ جدید فقط جوابگوی نیاز مالکان این فضاها می باشد و کمکی به حل این
مشکلنمیکند.
دهناد بیان داشت :شورای شهر قم وظیفه دارد با سیاست گذاری و تعریف برخی
مشوق ها و در نظر گرفتن حفظ استانداردها و میزان جذب سفرهای جدید ،جذابیت
احداث پارکینگ را افزایش دهد.
وی با اشاره به تعهدات شهرداری قم درقبال ساخت پارکینگ گفت :در بعضی از
فضاها که جذب سفر باالیی دارند محدوده ای برای پارکینگ جانمایی و احداث شده
که متناسب با آن جذب سفر نیست که اصطالحا به کسری پارکینگ معروف است،
که البته در کمیسیون ماده  ۱۰۰شهرداری ها دارای جریمه می باشد ،که شهرداری
با دریافت این مبالغ ،باید در راستای توسعه ی فضاهای پارکینگ و کمک به رفع این
مشکلهزینهکند.
وی با اشاره به الزمه احداث پارکینگ های طبقاتی در محدوه هایی که مشکل پارک
خودرو در آن محل ها مشهود می باشد اظهار داشت :رویکرد و سیاست در مدیریت
ترافیک شهری و مدیریت شبکه حمل و نقل شهری باید کاهش حجم تردد و میزان
سفرهایی با طول مسافت کوتاه باشد که مستلزم دارا بودن برنامه می باشد.
دهناد ادامه داد :روش اول در کاهش حجم تردد وسایل نقلیه شخصی با مسافت
کوتاه ،ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی با پوششی مناسب و سیستم منظمی و
دارا بودن امکاناتی در جهت جلب اعتماد کاربران باشد؛ روش بعد ایجاد بسترهای
الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطالعات و حذف سفرهایی که امکان مراجعه غیر
حضوری را دارا هستند.
وی بیان داشت :موضوع مهم دیگر بحث توسعه پارک سوار ها می باشد؛ پارک
سوارها در نقاطی از شهر جانمایی می شوند که افراد از منزل تا محل پارک سوار با
خودرو شخصی سفر کرده و پس از پارک وسیله نقلیه شخصی خود در محل پارک
سوار با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به نقاط شلوغ شهر سفر کنند؛ البته
بحث پارک سوارها در شهر قم آنچنان توسعه جدی پیدا نکرده است که موضوع مکان
یابی پارک سوارها باید به عنوان یک رویکرد و سیاست در شورای ششم در جهت کمک
بهرفعمشکلپارکینگتعریفشود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم مطرح کرد:

مناسبسازیپیادهروها برایسهولت
ترددمعلوالنونابینایان
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم ،گفت  :اکثر
خیابانهای اصلی قم پیادهروسازی شده است و در داخل پیادهروها هم مسیر ویژه
برجستهدرنظرگرفتهشدهتاشهرونداننابینابتوانندازاینمسیرهابرایترددآسانتر
استفادهکنند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر مقدس قم ،روحالله امراللهی با اشاره
به برنامههای مدیریت شهری برای بهبود تردد نابینایان در سطح شهر اظهار داشت:
مدیریت شهری قم مجموعه اقداماتی را طی یک دهه گذشته برای سهولت تردد
نابینایان انجام داده است که در طی چهار سال قبل سرعت بیشتری گرفته است؛
یعنی مجموعه مناسبسازیها در فضاهای پیادهرو ،بوستانها ،فضاهای عمومی
شهرومجموعهراههابهشکلیپیشبینیشودکهامکانترددنابینایانودیگرمعلوالن
جسمی روانتر شود.
وی ادامه داد :اکثر خیابانهای اصلی قم پیادهروسازی شده است و در داخل
پیادهروها هم مسیر ویژه برجسته در نظر گرفتهشده تا شهروندان نابینا بتوانند از این
مسیرهابرایترددآسانتراستفادهکنند.
به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم ،در
حد واسط بین دو پیادهرو در محل برخورد و اتصال یک کوچه به یک خیابان هم
پیشبینیشدهکهسنگفرشوآرامسازیمیشودکههمخودروهاییکهمیخواهند
وارد خیابان اصلی شوند و بالعکس سرعت خود را کاهش داده و هم شهروندان معلول
و نابینا بتواند از آن فضا به آرامی عبور کنند که با برجسته بودن آن فضا وضعیت برای
آنانمشخصباشد.
امراللهی تصریح کرد :انتظار اینکه شهر قم با وسعت  ۱۳هزار هکتار تمام فضاهای
آن با این شرایط نامناسب اقتصادی با سرعت تکمیل شود نمیتوان داشت ،اما این
روند مناسبسازی محیط شهری قم برای تردد نابینایان و معلوالن هرساله انجام
میشود و از خیابانهای اصلی شهر شروعشده و کمکم به خیابانهای فرعی تسری
پیدامیکند.
ً
وی با بیان اینکه ما در فضای شهری به دنبال امنیت و ایمنی افراد پیاده مخصوصا
شهروندان معلول و کمتوان جسمی هستیم ،افزود :شرایط شهر قم دارای
کاستیهای ساختاری است که بیشترین انرژی شورای شهر و شهرداری برای تأمین
زیرساختهای اولیه شهری است که در این زمینه بعد از چند پروژه بزرگ که هنوز هم
مجموعه مدیریت شهری با آن درگیر بوده به اتمام برسد ما باید در حوزه نرمافزاری
و رفاه محیطی بپردازیم .عضو شورای اسالمی شهر قم عنوان داشت :در مقایسه
با دیگر کالنشهرهای کشور وضعیت محیط شهری قم برای تردد نابینایان در حد
میانگین قرار دارد و هنوز نیاز به کارهای بیشتری است.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمخبرداد:

اکسپوی دبی محلی برای درخشش
انگشترقم

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم گفت:اکسپوی دبی
فرصتی مناسب برای معرفی قم به عنوان شهر ملی انگشتر است.
علیرضا ارجمندی ،در دیدار با محمد فراهانی ،هنرمند صنایعدستی و مدیرعامل
موزه یاقوت کویر قم اظهار کرد :با توجه به ثبت شهر قم به عنوان شهر ملی انگشتر و
با وجود توانمندیهای این شهر در تولید انگشتر و زیورآالت سنتی ،اکسپو دبی محل
مناسب برای درخشش این هنرصنعت است .او ادامه داد :تولید زنده انگشتر ،پخش
کلیپهای مختلف برای معرفی و شناسایی زیورآالت سنتی به زبان عربی و انگلیسی
از جمله برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم در اکسپو
دبی است.

محیط زیست قم قربانی چالش های مدیریتی

ایمان /عباس جعفری  /کارشناس برنامه ریزی محیط زیست
رودخانه ها در گذشته نقش بسیار مهمی را در شكل گیری شهرها بر عهده
داشته اند .به طوری که می توان گفت اولین شهرها و تمدنها در کنار رودخانه
ها شكل گرفته اند برای مثال می توان به تمدن بین النهرین ،مصر ،تمدن،
هند در کنار رود سند و .. .اشاره کرد .با گذشت زمان و رسیدن به عصر صنعتی
رودخانه های شهری نقش مهمی برای صنعت ایفا کردند و بعد از عصر صنعتی و
باتوجهبهباالرفتنسطحاستانداردهایزندگیوتوجهبهنقشاجتماعیشهرها
رودخانه ها نقش اجتماعی و تفریحی نیز یافتند .بنابراین سعی در این بود که
رودخانه ها به مكانی پویا برای انجام فعالیتهای شهروندی و همچنینن نقش
توریستی برای کسب درآمد برای شهر را بر عهده بگیرند .در ایران نیز رودخانه ها
نقشی حیاتیدرشكلگیریشهرهاداشتند.شهرهاییچوناصفهان،ساری،
آمل ،آبادان ،اهواز ،قم و ...در کنار رودخانه ها شكل گرفته و رشد یافتند.
رودخانه قمرود با گذر از میان قم نقش مهمی در منطقه و شکل گیری این
کالن شهر داشته است .قمرود رودخانه ای طغیانی حوضه آبریز مرکزی فالت
ایران است که از ارتفاعات جنوبی گلپایگان سرچشمه گرفته و در مسیر خود،
رودخانه های گلپایگان و خمین در باالدست و رودخانه شور و زواریان در پایین
دست سد مخزنی  15خرداد به آن ملحق می شود .قمرود پس از عبور از داخل
شهر قم به رودخانه قره چای متصل و در انتها در کویر مسیله یا دریاچه نمک
تخلیهمیگردد.
خسارت قابل توجه سیل های سالیان گذشته نباید فراموش شود
به دلیل عبور رودخانه قمرود از مرکز شهر قم و از مجاورت حرم مطهر حضرت
معصومه (س) و خشک بودن رودخانه در سالهای اخیر با وجود کاهش
بارندگی در باال دست ،سازمانها و نهادهای مختلفی اقدام به احداث سازه ها
و تاسیسات مهمی از جمله پارکینگ حرم مطهر و جاده عبور شمال به جنوب
شهر و احداث چاه های تامین کسری آب شرب شهری و تاسیسات فاضالب و
احداث صحن جدید حرم مطهر حضرت معصومه (س) با مسقف کردن قسمت
هایی از رودخانه در مجاورت حرم مطهر نمودهاند که این تاسیسات باعث تغییر
در مورفولوژی رودخانه و کاهش ظرفیت عبور دهی قمرود در زمان طغیان های
حاصل از بارندگی در پایین دست سد  15خرداد شده است که این امر تشدید
خطرات ناشی از عبور سیل در شهر قم را به همراه داشته است.
بررسی تاریخ حوادث قمرود به دلیل شرایط هواشناسی و هیدرولوژیکی
حاکم بر حوضه رودخانه ،حکایت از ایجاد خسارت قابل توجه سیل در طول
مسیر شهری به ساکنان حاشیه این رودخانه در سالهای ، 1330 ،1300
 1377 ، 1371 ، 1363 ، 1358و  1388دارد .بررسی و یافتن روشهایی برای
ساماندهی این مناطق از شهر و برگرداندن نقش اجتماعی و اقتصادی و زیست
محیطی رودخانه قم یکی از چالش های مهم توسعه شهری قم می باشد .در
علوم برنامه ریزی توسعه پایدار شهری برنامه های مدونی برای بهره برداری هر
چه بهتر از این فضاها وجود دارد.
فضایاطرافرودخانهبرایفعالیتهایتوسعهشهریمناسبنیست
در عمده شهرهای شکل گرفته در اطراف رودخانه ها از جمله قم بافت شهر به
دو قسمت تقسیم شده است که نیاز به توجه به مسیرهای عبوری رودخانه ها و
بهبود و ارتقا سطح کیفی حریم آنها بسیار با اهمیت می باشد .عدم توجه به این
موضوع در دهه های گذشته باعث ایجاد فاصله طبقاتی در برخی نقاط شهر و
بروزمعضالتومشکالتاجتماعیفراوانیدرمناطققمگردیدهبودکهبادرایت
و توجه مدیران اخیرا تا حدودی زیادی مرتفع گردید .عمدتا مشکالت رودخانه
هایی که از داخل شهرها می گذرند را می توان در سه دسته کالبدی ،اجتماعی
وزیستمحیطیبررسیکرد.مهمترینمشكلکالبدیرودخانهقمرودمناسب
نبودن فضای اطراف رودخانه برای فعالیتهای توسعه شهری است که در بهترین
حالت باید برای حوزه گردشگری مناسب سازی می شد .بستر رودخانه ای که
امروز دیگر بلوار نامیده می شود محل تعارض سازمان ها و نهاد های مسئول در
استان قم بوده است .از جمله موارد این تعارضات میتوان به اعتراض وزارت
نیرو ( )۱۳۸۴نسبت به مداخالت و تغییر وضعیت رودخانه فصلی قم از سوی
گ سازی) و رأی قوه قضاییه نسبت به غیر قانونی
شهرداری قم (آسفالت و پارکین 
بودن مداخالت شهرداری اشاره کرد .مسئل ه ای که با اهمال در اجرای نظر
قانونی و عدم تمکین شهرداری قم منجر به خسارات جانی و مالی فراوان در
سیالب سال  1388قم گردید.
شرایط  4پل و سازه روی رودخانه بحرانی است
به استناد اظهارات مسئولین شرکت آب منطقهای قم 14 ،پل و سازه روی
رودخانه قم احداثشده که در  4پل شرایط رودخانه ،بحرانی است ،پلهای
معصومیه ،صحن غربی حرم مطهر ،حجتیه و شهید مصطفی خمینی(ره) در
عبور سیالب وضعیت بحرانی دارند .این چهار پل نمیتوانند حتی سیالب با
دوره بازگشت  25ساله را نیز از خود عبور دهند و باید تدبیری اساسی برای آنها
انجام گیرد .دیوارههای رودخانه قم در انتهای رودخانه و در مجاورت بوستان
خبرنگار ایمن نبوده و آب از آن باال میزند که نیاز به دیوار سازی استاندارد دارد.
از مجموع 17رمپ احداثشده بر روی رودخانه قم  5رمپ باید جمعآوری شود
وجود این رمپها سبب ورود آب به حریم شهری میشود .بدلیل تخلیه نخاله های
ساختمانیدرباالدستوهمچنینوجودبیمارستانامامرضا(ع)وپلنیکاندیش
در بستر این رودخانه ضمن افزایش ورود نخاله به رودخانه قم و بغرنجتر شدن
شرایط در وضعیت سیالب ،میزان ورود گل و الی به محدوده داخل شهر افزایش
یافته است .استفاده از رودخانه بهعنوان پارکینگ و وجود میلههای مختلف در آن و
فضای سبز از موانع دیگر در کنترل سیالبهای احتمالی خواهد بود.
پایدارسازی دیوارههای رودخانه ضروری است
پایدارسازی دیوارههای رودخانه قم ضروری بوده و با ادامه روند فعلی احتمال
تخریب آنها در صورت سیالب شدید محتمل است .در مجموع بیش از
 187سازه غیراصولی بر روی رودخانههای قم احداثشده و باید در یک دوره
میانمدتاصالحشود.بدیهیاستارائهطرحهاییجهتارتقاءکیفیترودخانه
تاثیرات مثبتی در نظام عملكرد و فعالیت حوزه پیرامونی آن به ویژه در عرصه
های فعال شهر گذاشته و موجب رونق فعالیتهای گردشگری شهری و فضاهای

تفریحی شهر و در نهایت تبدیل آن به یک فضای پویا و سرزنده و شهروندمدار
خواهد شد .در تبصره  ۶ماده  ۹۶قانون اصالح شهرداریها مصوب ۱۳۴۵
اراضی و پهنههای عمومی شهر در کنار معابر و بستر رودخانهها و نهرهای
واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم اسـت ،ملـک عمومی محسوب
و در مالکیت شهرداری به حساب آمدند .در این قانون مداخله و ایجاد هرگونه
تأسیسات در بستر رودخان ه ها در محدودههای شهری به عهده وزارت آب و برق
گذارده شد و شهرداریها برای انجام هرگونه عملیات عمرانی در آنها مکلف به
جلب نظر وزارت آب و برق وقت شدند.
لزوم باززنده سازی و ساماندهی رودخانه و حریم اطراف آن
لزوم مداخله ای برنامه ریزان برای باز زنده سازی و ساماندهی رودخانه و حریم
اطراف آن برای بهره برداری از پتانسیلهای موجود ضروری است .اندامهای
خطی و اکولوژی در تلفیق با فضاهای سبز و باز جایگاهی ویژه در شكل دهی
به نظام شبكه عرصه های عمومی دارند .پایداری این اندامها به عنوان ریه های
طبیعی شهر شرایط ارتقاء و گسترش فصل مشترك شهر را با محیط طبیعی
فراهم می سازند .در بسیاری از کشورها برنامه های مدونی برای بهره برداری
هر چه بهتر از فضای رودخانه ها وجود دارد .اما تصمیم گیران و تصمیم سازان
قمی هنوز مشخص نكرده اند که چه نقش و چشم اندازی برای رود قمرود و
اراضی اطراف آن قائلند .این بی توجهی و نادیده گرفتن در برنامه های توسعه
شهری موجب شده تا رودخانه قمرود به جای اینکه یک مكان گردشگری
و محل تنفسی برای شهر باشد ،تبدیل به بلوار ،پارکینگ و محل ایجاد پروژه
های غیرضروری و ناهمگون با منظره شهری از جمله منوریل شود .معضلی که
این رودخانه را به یک محیطی بی دفاع شهری تبدیل کرده است که اثرات عدم
تکمیل سازه های آن و مشاهد روزانه آن از لحاظ محیط ز یست اجتماعی تاثیر
مخربی بر روان شهروندان خواهد گذاشت.
در سال  ۱۳۸۰پیشنهاد شهرداری تهران راجع به اصالح آییننامه بستر و
حریم رودخان ه ها به جهت عدم برخورداری از اختیار الزم در رسیدگی و کنترل
این پهنهها در محدوده شهری ،به وزارت نیرو اعالم و موجب تشکیل کمیت ه ای
با شرکت نمایندگان هیأت دولت شد.
حق آبه رها سازی شده به دشت مسیله نرسید !
شهرداری در این پیشنهاد درخواست کرد که حریم و بستر رودخان ه ها در
محدوده شهرها به شهرداریها واگذار شود؛ این موضوع نیز در ۱۳۸۱با مخالفت
وزراتخانه و قوه قضاییه روبروگردید .وزارت نیرو در ابراز مخالفت با این موضوع،
ضمن بیان مداخالت غیرقانونی برخی شهرداریها در بستر و حاشیه رودخان ه ها
میآورد « :از نظر وزارت نیرو هر نقطه از رودخانه مرتبط با تمام طول رودخانه از
ابتدا تـا انتهاست و هرگونه فعل و انفعال و تصمی م گیـری و دخالـت در آن بایـد
توسـط وزارت نیـرو و متـولی واحدی انجام گیرد و لذا نمیتوان در یک مقطع
از رودخانه که در داخل شهر قرار دارد جداگانه تصـمیمگیری نمود» .موضع
مهمی که عدم توجه به آن امروز باعث شده است در پایین دست استان قم حتی
در صورت تامین حق آبه های محیط زیستی دشت مسیله قم به جهت عدم
امکان رهاسازی با دبی مناسب ،قم با بحران گرد و خاک مواجه شود و تعداد
روزهای آلوده استان طی سالهای اخیر به سرعت افزایش یابد ،فقط طی سال
 1400تعداد روزهای ناسالم هوای قم دو برابر شده است .برای نمونه می توان
به بهترین ترسالی یک دهه اخیر در منطقه اشاره کرد که علی رغم بارندگیهای
خوب بهار  ،1398پس از سالها خشکسالی و قرار گرفتن مناطقی از استان قم
همچون دشت مسیله ،دریاچه نمک و تاالب مره در وضعیت هشدار و خطرناک
از لحاظ خشکی و زیست محیطی ،مسئولین استان با هماهنگی وزارت نیرو
اقدام به رهاسازی حدود  ۱۹۷میلیون متر مکعب از ذخیره دو سد پانزده خرداد
و کوچری به عنوان حقآبه زیست محیطی رودخانه قمرود کردند .ولی متاسفانه
پس از گذشت بیش از دو ماه از رهاسازی آب ،با مراجعه به بند جنگل که ابتدای
ورودی آب به دشت مسیله و پس از آن دریاچه نمک است شاهد خشکی منطقه
و عدم رسیدن آب به این مناطق هدف بود.
ضرورت رفع تعارض منافع درمحدوده عبوررودخانه از داخل شهرقم
این حق آبه زیست محیطی که طی اعالم اولیه مسئولین قرار بر رهاسازی در
ابتدا با دبی ۸مترمکعب در ثانیه و در ادامه تا ۴مترمکعب در ثانیه بود ،متاسفانه
با توجه به طوالنی بودن مسیر رودخانه قمرود تا دشت مسیله و برداشت های
غیر مجاز برخی کشاورزان و حتی عوامل شهرداری با پمپهای قوی و پرکردن
تانکرها و همچنین گرمای شدید تابستان قم ،در انتها با دبی کمتر از یک متر
مکعب بر ثانیه به انتهای قمرود در روستای ملک آباد رسید و حتی به بند جنگل
و ابتدای ورودی دشت مسیله هم نرسید .کارشناسان امر معتقد بودند برای
رسیدن آب از سد پانزده خرداد به دشت مسیله و سپس به منطقه حاد و پرخطر
دریاچه نمک(منطقه مستعدد خیزش گرد و خاک) که تنها راه تامین آب آن از
مسیر استان قم است ،رهاسازی آب به صورت سیل آبی و یا حداقل با دبی ۲۰
مترمکعب بر ثانبه باید باشد که قدرت طی مسیر بیش از  ۱۰۰کیلومتری را دارا
باشد که متاسفانه با اقدامات جاده سازی و کاشت گیاه و ساخت موانع متعدد در
مسیررودخانهدربخششهریمسیررودخانهقمرودوعدمقبولخسارتجزئی
به این بافت شهری ،امکان عبور این سیالب از شهر قم وجود ندارد .این مسئله با
انتظار وزرات نیرو از شهرداری در ارائه خدمات ،الیروبی ،تعیین بستر و نگهداری
از رودخانهها در محدوده شهر وضع نامتوازنتری به خود گرفتهاست و در مرحله
ح های جامع ،تفصیلی و راهبردی پیچیدهتر میشود و به همین
تدوین طر 
دلیل نیاز به مداخله مدیریت کالن استان و حتی کشوری هم جهت هماهنگی
و تهیه طرحهای موضعی خارج از اسناد باالدستی برای این رودخانه است و هم
بستر رودخانه جهت انجام کارکرد اصلی آن آماده سازی شود .مساله حیاتی که
عدم توجه به آن استان و مرکز کشور را با یک بحران جدی محیط زیستی روبرو
خواهد کرد .بی شک باید تعارض منافع شهرداری قم با رویکردی سیستمی به
مثابه بخشی از منظر شهری و کلیت شهر با رهیافت های توسعه پایدار بسان
مدیریت یکپارچه و پیوسته بستررودخانه از ابتدا تا انتها به شکل متمرکز در نگاه
راهبردیحاکمیتیسرزمینیوهماهنگینهادهایتصمی مگیرندهواجراییدر
ت مرکزی و استان قم مستتر گردد تا ضمن تحقق مدیریت و نگاه سیستمی
دول 
در هر دو سطح به شیوه سلسله مراتبی و بازخورد محور ،این مسئله حل گردد.

دردیداربا وزیر بهداشت مطرح شد؛

تاکیدرئیسجامعهمدرسین
برواکسیناسیونعمومی

آیت الله حسینی بوشهری در دیدار وزیر بهداشت :همه مردم وظیفه دارند برای
پیشگیریازشیوعکروناواکسنبزنند.
آیت الله حسینی بوشهری ظهر روزشنبه در دیدار وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی با قدردانی از تالش مخلصانه کادر درمان و پزشکان با اشاره به آیات و روایات حفظ
جانراواجبدانستوگفت:امروزیکیازوسیلههایحفظسالمتیواکسیناسیونعلیه
کروناست که همه باید در آن مشارکت کنند.
وی افزود :امروز کرونا سبک زندگی مردم را در دنیا تغییر داده و همه نگران آینده این
بیماریهستندوجامعهعلمیبهترینراهغلبهبراینویروسمنحوسوناشناختهراانجام
واکسیناسیونمیداند.
آیت الله حسینی بوشهری ویروس کرونا را بیماری نادر در طول تاریخ عنوان کرد و
گفت :بیماریهای مختلفی مانند؛ وبا ،کزاز و سایر این بیماریها در دنیا وجود داشته که
با واکسیناسیون و با اقدام دانشمندان ریشه کن شده است.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به جانفشانی کادر درمان در طول دو سال بیماری
کرونا تصریح کرد :در شرایطی که نزدیکترین افراد در کنار بیماران خود قرار نمیگرفتند،
این پزشکان و پرستاران جان بر کف و متعهد بودند که به یاری بیماران شتافتند و آالم درد
آنهابودند.
وی همچنین از حضور گروههای جهادی به ویژه طالب جهادگر در امر یاری رسانی به
کادر درمان و بیماران مبتال به کرونا قدردانی کرد.
رئیس جامعه مدرسین همچنین از دولت آیتالله رییسی که برای گسترش
واکسیناسیون و واردات واکسن مورد نیاز اقدامات بزرگ و جهادی انجام دادند قدردانی
کرد و گفت :امروز به برکت فعالیتهای جهادی دولت ،شرایط خوبی در حوزه درمان و
واکسیناسیون به وجود آمده و مردم نسبت به درمان و فعالیتهای کادر درمان امیدوارتر
شدهاند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی :
مهمترین قدم برای ریشه کنی و مهار کرونا واکسیناسیون است
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم در این دیدار گفت :امروز اجماع جهانی بر
این است که مهمترین قدم برای ریشه کنی و مهار کرونا واکسیناسیون است.
دکتر عین اللهی افزود :در کشور ما بیماریهای مختلفی مانند فلج اطفال ،کزاز و سیاه
سرفه به وجود آمده که با واکسیناسیون بهموقع کنترل شد.
وی افزود :امروزه همه دانشمندان دنیا بر این باورند که واکسیناسیون بهترین راه برای
غلبه بر ویروس کروناست و خوشبختانه یک اجماع خوبی بین مسئولین عالی کشور هم
برای تهیه واکسن و گسترش واکسیناسیون به وجود آمده است.
وزیربهداشت درمانو آموزش پزشکی یادآورشد:همکاریهای بین دستگاهی موجب
شده است که واکسنهای مورد نیاز در حد وفور به کشور وارد شود و امروز شاهد واردات
 ۱۰۰میلیون ُدز واکسن بودیم که این رقم تا آذر به یکصد و شصت میلیون ُدز افزایش
خواهدیافت.
وی افزود :ویروس کرونا برای کشور خسارتهای زیادی داشته ،اما موجب شده که در
بخشهای مختلف مردم پای کاربیایندوباایجادگروههای جهادیوفعالیتهای مردمی
بهیاریتیمپزشکیبشتابند.
وزیر بهداشت افزود :در خصوص واکسیناسیون هم یک حماسه ملی به وجود آمده و
حال و هوای دوران دفاع مقدس زنده شده و مردم با قرار دادن همه امکانات و فضاهای
خودشان برای این امر یاری تیم سالمت کشور آمده اند.
عین اللهی یادآور شد :اینکه در کشور ما در طول یک هفته  ۸میلیون ُدز واکسن تزریق
شود ،به اندازه کل جمعیت کشور امارات ،این اقدام بزرگی است که در سایه همکاریهای
دستگاهها و به ویژه مشارکت مردم شکل گرفته است.
عین اللهی گفت :کل واکسنهای تزریق شده تا امروز ۷۱میلیون ُدز بوده و تاکنون۷۵
درصد مردم ُدز اول و  ۳۴درصد هر دو ُدز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
هیچ بهانهای برای حضور مردم در مراکز واکسیناسیون وجود ندارد
وزیر بهداشت از تالشهای عدهای واکسن هراس انتقاد کرد و گفت :من نمیدانم این
افراد با چه حکم شرعی این کار را انجام میدهند در حالیکه از نظر علمی دانشمندان آن
را ضروری و واجب میدانند و آمارها هم نشان میدهد بیشتر افرادی که درگیر این بیماری
بودهاند و یا فوت میکنند کسانی هستند که واکسینه نشده اند.
عین اللهی به مصداق بارزی در این زمینه اشاره کرد و گفت :در سال گذشته تیم
سالمتکشور ۲۲۰شهیدراتقدیمنظاماسالمیکرد،اماامروزبهدلیلواکسیناسیونتیم
سالمت تعداد مبتالیان و مرگ و میر بین تیم سالمت انگشت شمار است.
وزیر بهداشت نگرانی خود را از موج ششم شیوع ویروس کرونا عنوان کرد و از علما و
مراجعخواستکهبهیاریحوزهسالمتبیایندومردمرابرایانجامواکسیناسیونتشویق
کنند.
وزیر بهداشت افزود :در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که ویروس کرونا فعال نیست
و بهترین زمان واکسیناسیون است و مردم باید از این فرصت استفاده کنند تا موج ششم
شروعنشدهعلیهاینبیماریواکسینهشوند.
عین اللهی اضافه کرد :برای سهولت در امر واکسیناسیون مراکز واکسیناسیون را به
چندین برابر افزایش دادیم طوری که هم اکنون حداقل زمان تزریق واکسن از  ۱۰ساعت
به کمتر از  ۱۰دقیقه رسیده و نشان میدهد هیچ بهانهای برای حضور مردم در مراکز
واکسیناسیون وجود ندارد و تیم سالمت و بهداشت در هر لحظه و ساعت از شبانه روز
آماده اند که کار واکسیناسیون را انجام دهند.
از سوی روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهرحضرت معصومه(س) اعالم شد؛

برنامههفتگیمراسمومحافلحرممطهر
بانویکرامت

مراسم و محافل شبهای حرم مطهر بانوی کرامت در هفته جاری به ترتیب با سخنرانی
حجج اسالم والمسلمین نجمالدین طبسی و فرحزاد ،حسینی قمی ،مؤمنی ،رفیعی،
شهریاریومیرباقری،برگزارمیشود.
برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از  ۲۴تا  ۳۰مهرماه ۱۴۰۰
در قالب مراسم قبل از نماز ظهر ،مداحی ظهر ،محفل معارفی قبل از مغرب و مراسم
شبهای حرم مطهر اعالم شد.
مراسمقبلازنمازظهرشنبهباسخنرانیحجتاالسالموالمسلمینهادیحسینپور،
یکشنبه با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین اکبر بیگی ،دوشنبه با سخنرانی
حجتاالسالم والمسلمین امامعلی یعقوبی ،سه شنبه با سخنرانی حجتاالسالم رضا
حیدریانبانی،چهارشنبهباسخنرانیحجتاالسالممصطفیملکمحمدی،پنجشنبه
باسخنرانیحجتاالسالممهرانشفیعیوجمعهباسخنرانیحجتاالسالمسیدمحسن
میرقیصریبرگزارمیشود.
مداحی و مولودی خوانی بعد از نماز ظهر و عصر حرم مطهر بانوی کرامت نیز از شنبه
تا پنجشنبه به ترتیب با نوای سیدحسن گلختمی ،سیدمهدی ذوشرافتین ،سیدمهدی
موسوی ،سیدحسن علوی نژاد و علی اصغر اسکندری برگزار خواهد شد.
مراسم سخنرانی و مداحی قبل از اذان مغرب حرم مطهر کریمه اهلبیت(س)
شنبه با حضور حجتاالسالم والمسلمین عباسعلی شاملی و محمد وفانیا ،یکشنبه با
حضور حجتاالسالم والمسلمین محمدجواد صابریان و عباس جوشقانیان ،دوشنبه
با حضور حجتاالسالم والمسلمین عبدالرحمان میراحمدی و محمد عبدالرضای
یمقدم ،سهشنبه با حضور حجتاالسالم والمسلمین ابوالفضل صابری اراکی و وحید
خیابانی ،چهارشنبه با حضور حجتاالسالم والمسلمین علی اصغر قائمی و محمد
جعفریدستجردی و جمعه با حضور حجتاالسالم والمسلمین محمدمهدی لطفی و
قاسم جباری نیک برگزار و پنجشنبه غروب نیز محفل انس با قرآن کریم در حرم مطهر
دنبال میشود .مراسم شبهای حرم مطهر بانوی کرامت نیز شنبه با قرائت قرآن توسط
حامد شاکرنژاد ،سخنرانی توسط حجت االسالم والمسلمین نجمالدین مروجی طبسی
و مداحی توسط حسن شالبافان ،یکشنبه با سخنرانی توسط حجتاالسالم والمسلمین
فرحزاد و مداحی توسط علی اکبر حائری برگزار میشود .مراسم شبهای حرم مطهر
بانوی کرامت ،دوشنبه با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین حسینی قمی و مداحی
بزاده ،سه شنبه با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین مؤمنی و قرائت دعای با
علی حبی 
حضورهیأتجانبازان،چهارشنبهباسخنرانیحجتاالسالموالمسلمینرفیعیومداحی
جواد برزگر ،پنجشنبه با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین حمید شهریاری و قرائت
دعای کمیل توسط عباس حیدرزاده و قرائت زیارت جامعه کبیره توسط حجتاالسالم
شهیدی و جمعه با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین میرباقری و مداحی حسن باقری
برگزار میشود .گفتنی است دعای ندبه حرم مطهر حضرت معصومه سالمالله علیها صبح
جمعه ساعت ۶با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین سیدمسعود پورسیدآقایی و قرائت
دعا توسط محمدحسین ایرانی در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود .برنامههای
رسانهای آستان مقدس بانوی کرامت نیز عبارت از قرائت زیارت حضرت زهرا و زیارت
حضرتمعصومهسالماللهعلیهمایکشنبه ۲۵مهرماهساعت،۱۹:۳۰قرائتدعایتوسل
سه شنبه  ۲۷مهرماه ساعت  ۱۹:۳۰و برنامه خانههای فاطمی با قرائت و شرح دعای
خمس عشر هر شب بعد از نماز مغرب و عشا است که از شبکه قرآن منعکس میشود.

اقتصادی5
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تورم چیست و در چه شرایطی ایجاد میشود؟

کنترل تورم راهی سخت اما انجام شدنی

بررسی وضعیت اقتصادی نشان میدهد که تورم در کشور به دلیل سیاس 
ت
های پولی و درآمدی در سطح باالیی قرار دارد ،اما از آنجا که دولت در ایران
سیاستگذار اصلی در این حوزههاست ،بنابراین راه کنترل تورم نیز از دولت
میگذرد که راهی سخت اما شدنی است .مساله تنظیم قیمتها و یا کنترل
تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و میتوان گفت که به نوعی با زندگی
ن هم در فواصل زمانی
ت ها آ 
مردم کامال عجین شده و لذا افزایش مداوم قیم 
بسیار اندک ،یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است.
این در حالیست که افزایش قیمت و به نوعی افزایش تورم از دیدگاه علم اقتصاد
پذیرفته شده نیست و نشان دهنده اخالل در نظم اقتصادی و ایجاد گلوگا ه هایی
دارد که با هدف ایجاد رانت توسط عدهای سوداگر ،به وجود میآید .اهمیت
نظم دهی این وضعیت به انداز ه ای است که حتی «ابراهیم رییسی» رییس
جمهوری کشورماندستور رسیدگیفوریبه این مسالهراصادر کرده ،مسوولیت
و مدیریت اصلی تنظیم بازار را بر عهده معاون اول خود گذاشته و بر فعالتر شدن
مجموعههای مرتبط ،تاکید ویژه داشته است .اما اینکه تورم در چه شرایطی
ایجاد شده و چه کسانی مسوول تنظیم و بازگشت به شرایط عادی آن هستند،
نکتهای است که نیازمند بررسی و مداقه بیشتری است.
تورم چیست و در چه شرایطی ایجاد میشود؟
کاهش قدرت خرید ،کاهش ارزش پول ملی ،افزایش قیمت کاالها و خدمات
همگی را میتوان به تورم نسبت داد که در عرصه اقتصادی ایجاد میشود.
درواقع تورم و نرخ تغییر آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخشهای اقتصادی

و بازارهای مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد
یک کشور از نرخ تورم استفاده میشود؛ چرا که این نرخ ،بیانگر ارزش پول یک
کشوراست.
از نظر اقتصادی ،تورم ،افزایش سطح عمومی قیمتها در یک بازه زمانی
مشخص است .به عبارتی میتوان تورم را افزایش بیرویه قیمت کاالها و خدمات
بدون پشتوانه و بدون برنامهریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و
تعادل بین تقاضای محصوالت با نقدینگی موجود برای خرید محصوالت را کامال
بر هم میزند.
ً
از اینرو میتوان گفت تورم ،تغییر در یک شاخص قیمت است و معموال
شاخص قیمت مصرفکننده را برای آن در نظر میگیرند .شاخص قیمت
مصرفکننده نیز ،معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کاالها و خدمات
مانند غذا ،حمل و نقل ،بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده
میشود .وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور
است که سبدی از کاالها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد،
نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین میکند .زمانی که تقاضا برای خرید کاالها
و محصوالت افزایش یابد ،اما میزان موجود این کاالها و خدمات در سطح جامعه
کم باشد ،تورم ایجاد میشود .در واقع ،زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با
قیمت فروش کاالها زیاد شود ،در اصطالح قیمتها متورم شده و هرچه این
فاصله بیشتر شود ،نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد .از دیدگاه اقتصاد ،تورم سه
حالتمشخص«خزنده»(افزایشقیمتبین ۴تا ۸درصددرسال)«،شدید»(۱۵

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:

تا ۲۵درصد در سال) و «بسیار شدید»(۵۰درصد در ماه و یا دوبرابر شدن قیمتها
در شش ماه) دارد.
چگونگی ایجاد تورم هم دالیل متعددی دارد .اما یکی از دالیل ایجاد آن ،کسری
بودجه دولت است؛ زیرا در این زمان ،مخارج دولت افزایش یافته و موجب افزایش
تقاضا نیز میشود .چنانچه کسری بودجه دولت دوازدهم در پایان کار ،رقمی بالغ
بر  ۳۵۰هزار میلیارد تومان بود .اما نحوه تأمین این کسری دولت هم یکی دیگر
از عوامل تشدید تورم است .به عبارتی استقراض از بانک مرکزی یا بانکهای
خارجی ،باعث میشود تا پایه پولی و به اصطالح نقدینگی افزایش یافته و آثار
تورمی هم داشته باشد .افزایش میزان واردات نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد
تورم است .در چنین شرایطی اقتصاد کشور به شدت به قیمت کاالهای سایر
کشورها وابسته خواهد بود و به همین ترتیب تورم آنها میتواند بر تورم داخل
کشور نیز تأثیرگذار باشد .انتشار اوراق بدهی هم یکی دیگر از ابزارهای دولت
برای پیادهسازی سیاستهای مختلف است .در صورتی که دولت سیاست پولی
انبساطی را در برنامه خود داشته باشد ،با افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت،
تورم را هم افزایش خواهد داد .البته سوای از موارد یاد شده برخی از اتفاقات
غیراقتصادی یا سیاسی نیز میتواند بر ایجاد تورم تأثیرگذار باشد .اتفاقاتی مانند
زلزله ،سیل ،جنگ ،اعتصاب و اعتراضات داخلی ،همگی بر افزایش تورم اثر
گذارند.
ن پذیر است
کنترل تورم امکا 
کنترل تورم راهی سخت اما شدنی است .به عبارتی میتوان گفت در هر
شرایطی امکان کنترل تورم وجود دارد .اما نکته مهم در نظر گرفتن شرایط مهار
تورم با توجه شرایط زمانی و اقتضائات منطقهای است .به عبارتی هرکشور باید
سیاستهای مختص خود را برای مهار تورم در نظر داشته باشد چرا که عمال
امکان استفاده از یک سیاست برای همه کشورها غیرممکن است.
اما بهطور کلی دو روش اصالح «سیاستهای پولی و مالی» و اصالح
ت ها برای کاهش تورم
«سیاستهای درآمدی» دو راهکار مهم پیشروی دول 
ت های پولی و مالی مختلف ،میتواند برای
است .درواقع دولت با اجرای سیاس 
ت ها هم
کنترل و کاهش تورم اقدامکند .البته باید در نظر داشت که این سیاس 
باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم هم
ت های پولی و مالی انقباضی برای
کاهش داشته باشد .درواقع بسیاری از سیاس 
ت ها باید در راستای کاهش نقدینگی
این هدف استفاده میشوند و این سیاس 
و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم نیز کاهش یابد .در رابطه با سیاستهای
ت های مختلف و با دخالت مستقیم
درآمدی هم دولت باید با اجرای این سیاس 
خود ،متغیرهای تعیینکننده تورم را کنترل کرده و نرخ تورم را کاهشدهد.
ً
این دو روش راهکار های عمومی است که غالبا توسط کارشناسان اقتصادی
پیشنهاد میشود اما نکته قابل توجه در آن دخالت مستقیم دولت در سیاست
های مالی و درآمدی است .بدین ترتیب دستور مستقیم رییس جمهوری برای
مدیریت اصلی تنظیم بازار که بر عهده «محمد مخبر» معاون اول ،گذاشته شده،
ش هاست .شکی نیست که دولت در ایران بزرگ
ناشی از به کارگیری همین رو 
ترین تولید کننده و دارنده بیشترین منابع مالی است که خود نیز وظیفه تنظیم
ت های مالی و اقتصادی را بر عهده دارد ،بنابراین اصالح نظام اقتصادی و
سیاس 
کنترل تورم نیز بیش از هر جای دیگری در ید دولت است.

تحلیل یک کارشناس از لرزهای که رشد ۴۰درصدی نقدینگی به بازارها میاندازد؛

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران یک
اقتصاد پیشبینیناپذیری است ،گفت :وقتی متغیرهای
اقتصاد بههیچوجه قابل پیشبینی نیستند ،همه این
پیشبینیناپذیریدربازارسرمایهتخلیهمیشود،
وحید شقاقی در کالبهاوس خبرآنالین با موضوع زلزله
در بورس؛ از زیرزمین مشکوک تا استعفای رییس ،اظهار
داشت :بنده مشاور آقای دژپسند بودم و بازار را  ۲سال است
دنبال میکنم .از آخر سال  ۹۸به آقای محمدی و دژپسند و
قالیبافاصل و بعدا به آقای دهقاندهنوی مکرر نامه نوشتم و
هشدار دادم و ایرادها را اشاره کردم.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد
پیشبینیناپذیری است و این پیشبینیناپذیری در همه
بازارها خود را نشان میدهد ،افزود :در بخشهای مختلف از
جملهبازارسرمایه،اینپیشبینیناپذیریرامیبینیم.نوسان
نرخ ارز و شاخصها بسیار باالست و هر یک در بازار سرمایه
تخلیه میشود ،بنابراین تا زمانی که این مساله را نتوانیم حل
کنیممشکلپابرجاست.
اینکارشناساقتصادیباذکرایننکتهکهوقتیمتغیرهای
اقتصاد بههیچوجه قابل پیشبینی نیستند ،همه این
پیشبینی ناپذیری در بازار سرمایه تخلیه میشود ،تصریح
کرد :از آذر و آبان  ۹۸که تاخر بازار سرمایه نسبت به بقیه
بازارهای دارایی مد شد و سیل نقدینگی به این بازار سرازیر
شد ،پیشبینی میشد بازارهای تماما سبز از آذر  ۹۸شروع
شود و تا  ۲۰مرداد بازار تماما سبز را داشتیم.
نقدینگیبازارهاراتکانمیدهد
شقاقی عنوان کرد :اقتصادی که ۴۰درصد رشد نقدینگی
اقتصاد است ،به طور طبیعی همه بازارها را با تکانههای
متعدد مواجه میکند و مردم را به بحث نوسانگیری و ردیابی

چرا نمیشود بازار سهام را پیشبینی کرد؟

بازارهایسرمایهایترغیبمیکند.
وی ادامه داد :بازاری که نسبت به  ۴ ،۳بازار موازی مانند
دالر ،طال ،مسکن و خودرو یک عقبماندگی  ۱۵ساله را
داشت ،این شکاف را به سرعت در  ۸ماه تکمیل کرد .آن
موقع بارها با مسووالن صحبت کردم تا حداقل یک گام زودتر
پیشبینیکنند.همهشاهدبودیمتصویرزشتیازسوداگری
افراطی را در اقتصاد دیدیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت :همچنان

پیشبینیناپذیری اقتصاد را داریم .انتظارات تورمی در
اقتصاد به مذاکرات هستهای و سرانجام برجام در نوسانات
نرخ ارز خود را نشان میدهد ۳ ،۲ .روز اخیر دالر از ۲۸۵۰۰
به  ۲۷۲۰۰تومان رسیده است.
شقاقی با بیان اینکه نهادهای بازار سرمایه متناسب با
شرایط استاندارد نیست ،افزود :نهادهای ما بسیار منفعل و
ضعیف است .چند سهم را از فروردین ۹۹رصد کردم .سهمی
از  ۳هزار تومان به  ۳۰هزار تومان کشید و هر روز مثبت بود

و صف خرید داشت .گروه خاصی دنبال باال بردن این سهم
بودند .هیچ ناظری هم وجود نداشت که جلوی اینها را
بگیرد.ایننهادهاهمچنانعدمشفافیتدارند.
انتظارفعاالنبازارسهامحمایتنیست
وی عنوان کرد :برخی از دوستان حقوقی آمدند در
صدا و سیما وعده و وعید دادند .اینها عجیب است که در
برههای وعده حمایتی دادند و هیچیک عمل نشد .انتظار
فعاالن بازار سرمایه حمایت نیست ،شفافیت ،حل تعارض
منافع ،کارآمدی اعضای هیات مدیره سازمان و شرکتهای
زیرمجموعه است .این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:
واژگان حمایتی که مطرح میکنیم که از صندوق توسعه ملی
قرار بود بیاید ،چیزهای نازلی است که عملیاتی هم نشد.
بازار سرمایه عمق کافی را ندارد .معامالت الگوریتمی هم در
بازار کم عمق که یک گروه میتوانند یک سهم را باال پایین
کنند ،به بازار حاکم میشوند .شقاقی افزود :عدم هماهنگی
بین نظام بانکی و بازار سرمایه هم مشکل دیگری است .نرخ
سود بین بانکی روند افزایشی داشته است .ناهماهنگی بین
سیاستهای پولی و سیاستهای بازار سرمایه ،تضاد نگاهها
بین بانک مرکزی و مسئوالن بازار سرمایه اتفاق افتاد که
همچنان ادامه دارد .ما نتوانستیم نهاد ثبات مالی را در کشور
هماهنگ کنیم .وی تاکید کرد :حضور مستقیم مردم بدون
دانش و آگاهی در بازار سرمایه هم باید توجه شود .هجوم بی
رویه نقدینگی به بازار ،چنین اثراتی هم دارد.
اینکارشناساقتصادیخاطرنشانکرد:ناآگاهیهاییکه
نسبت به بازار بوده و نیز آقایی گفت من با  ۳دستور مشکل
بازار را حل میکنم و دیگران گفتند حمایت میکنیم ،این
مسایل ،بازار را آزرده خاطر میکند .بازار نیاز به این نگاههای
دستوریندارد.

ت ۲۰۰میلیونی نشدن قیمت پراید مطرح شد
در پی من 

شورایی برای رقابت یا تحدید رقابت!؟

به دنبال اینکه دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت معتقد است که اگر شورای
رقابت نبود ،اکنون پراید  ۲۰۰میلیون تومان قیمت داشت ،یک کارشناس
صنعت خودرو ،ادعای شورای رقابت در کنترل بازار ،در نتیجه مداخله در
قیمتگذاری را تصوری کامال اشتباه دانسته و معتقد است حال که دولت
قصد دخالت در قیمتگذاری ندارد ،شورای رقابت هم بایستی از تصمیم دولت
برای فعالیت محدود به هدایت ،حمایت و نظارت ،پیروی کند؛ در غیراینصورت
شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود.
حسن کریمی سنجری در گفتوگو با ایسنا ،ضمن انتقاد از شیوه عملکرد
دستوری شورای رقابت طی سالهای اخیر اظهار کرد :ابالغیه بخشنامه
بودجه سال  ۱۴۰۱توسط رئیس جمهوری ،بیانگر رویکرد اقتصادی دولت
فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است .همچنین صحبتهای وزیر صنعت،
معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار و صنعت خودروی
کشور نشان دهنده بیمیلی دولت به دخالت در خودروسازی و بهویژه در امر
نرخگذاری دستوری است .با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در
قیمتگذاریخودروچندانمنطقیبهنظرنمیرسد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد :اینکه چرا شورای رقابت با

تفکر اجرایی حاکم بر کشور همراهی نمیکند ،کمی برخورنده است .اصوال
شورای رقابت در دولتهای گذشته سعی کرده با نظام جاری در اقتصاد
کالن کشور همراهی کند .دولت تکنوکرات قبلی در حوزه اقتصاد ،بر خالف
مختصات و ویژگیهای مورد انتظار ،یک دولت مداخلهگر بود؛ اما دولت فعلی
حداقل بر اساس اظهارنظرات مقامهای ارشد حوزه اقتصاد و شخص رئیس
جمهور ،دولتی است که به میزان تاثیر یک اقتصاد دستوری در از بین بردن
تعادل بازار واقف است .بر این اساس همواره تالش میشود که حضور دولت
(همانطور که رئیس جمهوری در سفر استانی شیراز نیز یادآورد شد) محدود به
هدایت ،حمایت و نظارت باشد .در حقیقت قرار نیست سیاستهای اقتصادی
دولت جایگزین رقابت در بازار و صنعت کشور شود.
وی افزود :چنانچه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی تصمیم دارند دولت را
در این مسیر پربیراهه و در این کارزار بسیار سخت ولیکن آتیهساز یاری کنند،
طبیعتانبایستیاقداماتمتفاوتومخالفبارویکرداقتصادیدولتپیشبینی
کنند .اینکه شورای رقابت مدعی است با مداخله در قیمتگذاری خودرو
توانسته قیمت را در بازار کنترل کند ،تصوری کامال اشتباه است؛ اما گذشته
از آن با توجه به اینکه دولت فعلی تصمیم ندارد در قیمتگذاری دخالت کند،
بنابراین حتی اگر این رویکرد مورد قبول شورای رقابت هم نباشد بایستی از این
تصمیم دولت حمایت کند .در غیر این صورت شورای رقابت تبدیل به شورایی
برای تحدید رقابت خواهد بود و این دقیقا کارشکنی در مسیر توسعه اقتصادی
مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است.
مشکالتسالهایاخیرصنعتخودرو
کریمی سنجری با بیان اینکه از سوی دیگر قیمت خودرو در بازار بر اساس
شاخصهای کالن اقتصادی همچون تورم عمومی کشور ،نرخ ارز و رشد

نقدینگی تعیین میشود ،اظهار کرد :ضمن اینکه آنچه بیش از هر شاخصی
در افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته تاثیر گذاشته ،افت تولید خودرو
از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر بوده است .این موضوع سبب عدم
تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به بازار شده است .در این شرایط
اساسا بایستی از روشهایی برای کنترل بازار استفاده میشد که ضمن محدود
کردن تقاضای خودرو در بازار ،به رشد تولید نیز کمک کند.
اوادامهداد:درحالیکهروشقرعهکشیکهشاهکارشورایرقابتاست،باعث
شد حتی کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبتنام را دارند ،برای
بهرهمندی از سود حاصل از اختالف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه در
قرعهکشیها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو
به نرخ کارخانه شده است .از طرف دیگر شورای رقابت با محدودسازی قیمت،
فشار زیادی را به نقدینگی شرکتهای خودروساز وارد کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تاکید براینکه صرف نظر از اینکه
مقصر قیمت تمام شده باال در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور است
یا اینکه خودروسازها توان کاهش قیمت تمام شده خودرو را ندارند ،گفت:
آنچه که معلوم است این است که خودروساز بر روی برخی از محصوالت ،تولید
زیان میکند؛ بنابراین قیمتگذاری دستوری آن هم زیر قیمت تمام شده تنها
وضعیت نقدینگی شرکتهای خودروساز را خرابتر کرده و همین امر تاثیر
بسیاری بر روی افت تولید خودرو در کشور داشته است .بنابراین شورای رقابت
نمیتواند برای قیمت خودرو در بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصوال قیمت
در بازار ارتباطی به مداخلههای این شورا در قیمتگذاری نداشته است ،بلکه به
نظر میرسد عملکرد شورا سبب دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو نیز شده
است.

جزئیات افزایش حقوق۱۴۰۱
از  ۱۰تا باالی  ۳۰درصد

آنطورکهرئیسسازمانبرنامهوبودجهاعالمکرددرسالآیندهافزایشحقوقکارکنان
پلکانی و احتماال از  ۱۰تا باالی  ۳۰درصد خواهد بود.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱دستگاههای دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق
کارکنان را به طور متوسط ۱۰درصد در نظر بگیرند که اعالم این میزان با توجه به شرایط
تورمی با واکنشهایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.
اما اینکه جریان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به چه صورتی است ،در حاشیه
مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از میرکاظمی – رئیس
سازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار گرفت و وی در پاسخ به ایسنا توضیحاتی ارائه
کرد.
نمی شود بخاطر کارکنان تمام مردم در سختی باشند
میرکاظمی با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد
شد ،اظهار کرد :بر این اساس تالش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی
حقوقهای پایین ممکن است تا باالی ۳۰درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین
بار افزایش حقوق داشتهاند کمترین درصد رشد را خواهند داشت ،بنابراین افزایش
حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک
چرخه منفی حقوق قرار گرفتهایم ،یادآور شد :اکنون به طور مرتب تورم ایجاد میشود و
به دنبال آن حقوقها افزایش پیدا میکنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به
دنبالاینجریانباافزایشپایهپولیوافزایشنقدینگیتورمرشدمیکندبهعبارتی۲۰
درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال میکنیم ،ولی تورم برای عموم مردم ایجاد
میشود .دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت
نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم
آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد .رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد :متاسفانه
در حال حاضر بهم ریختگی باالیی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی
را گرفتهاند که افزایش باالی حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد میکند ،اما مثال جوان
تحصیلکردهای که تازه وارد سیستم میشود حقوق پایینی دارد ،اما برنامه ما این است
تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
در بودجه 1401از منابع صندوق استفاده نخواهد شد
اما در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر
استفاده دولت در بودجه سال جاری و بودجه سال  ۱۴۰۱از منابع صندوق توسعه ملی
توضیح داد :ما به هیچ عنوان برنامهای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در
بودجه سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول نمیرویم حتی این موضوع را
در بخشنامه نیز تاکید کردهایم .استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بودجهای
نخواهد بود مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژههای بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت
در توسعه کشور .میرکاظمی با بیان اینکه در بودجه امسال از منابع صندوق توسعه ملی
استفاده شده است یادآور شد :این نیز براساس مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره از
مازاد  ۲۰درصد بوده که در نیمه اول سال استفاده شد و احتماال در نیمه دوم سال نیز
مورد استفاده قرار خواهد گرفت .رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نگاه
دولت قبل این بود که همانطور که پول وارد صندوق میشود در فشارهای اقتصادی و
تنگناها نیز از آن استفاده کند ،اظهار کرد :بر این اساس برداشتهایی از منابع صندوق
صورت گرفته که در برخی موارد مانند مهار آبهای مرزی اقدام پسندیده بود ولی در
مواردی براساس ضروریات دولت صورت گرفته که تا حد ممکن سعی میشود اینگونه از
منابعصندوقاستفادهنکنیمهرچندمنابعیکهبامجوزرهبریبرداشتشدهبهصورت
تسهیالت است و باید بعد از بررسی و محاسبات صورت گرفته به صندوق بازگردد.
درنیمهنخستامسال؛

رشد  ۴۰درصدی تجارت ایران با اوراسیا

سخنگوی گمرک گفت :در نیمه نخست امسال ،بیش از پنج و نیم میلیون تن کاال به
ارزش دو میلیارد و  ۴۸۳میلیون دالر بین ایران با اوراسیا تبادل شد.
سید روح اله لطیفی افزود :در  ۶ماهه نخست امسال پنج میلیون و  ۵۴۹هزار و ۳۱۱
تن کاال به ارزش دومیلیارد و  ۴۸۳میلیون و  ۱۲۹هزار و  ۷۸۴دالر بین ایران و اتحادیه
اقتصادی-گمرکی اوراسیا تبادل شد که نسبت به مدت مشابه  ۱۲درصد در وزن و ۴۰
درصد در ارزش افزایش داشته و سهم صادرات یک میلیون و  ۱۶۷هزار و  ۸۵۸تن به
ارزش  ۵۱۴میلیون و  ۳۹۹هزار و  ۳۲۴دالر و سهم واردات نیز چهار میلیون و  ۳۸۱هزار
و  ۴۵۳تن به ارزش یک میلیارد و  ۹۶۸میلیون و  ۷۳۰هزار و  ۴۶۰دالر بوده است.
وی گفت :صادرات کشورمان در  ۶ماه گذشته به پنج کشور عضو این اتحادیه ،از
لحاظ وزنی حدود پنج درصد و از لحاظ ارزش  ۳۶درصد افزایش داشته است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات به اعضای اوراسیا توضیح داد :روسیه با ۵۰۳
هزار و  ۷۷۳تن به ارزش  ۲۷۰میلیون و  ۳۹۴هزار و  ۸۸۵دالر در رتبه نخست خرید
کاالی ایرانی در این اتحادیه قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۶درصد در
وزن و  ۳۲درصد در ارزش رشد داشته است .ارمنستان با خرید  ۴۱۲هزار و  ۶۲۳تن
به ارزش  ۱۲۳میلیون و  ۶۷۵هزار و  ۲۰۲دالر ،کاهش  ۲۰درصدی در وزن و رشد
 ۲۹درصدی در ارزش را نسبت به مدت مشابه داشته است ،قزاقستان سومین مقصد
صادرات کاالهای ایرانی به این اتحادیه با  ۲۲۷هزار و  ۲۶۵تن و به ارزش  ۷۸میلیون
و  ۶۲۸هزار و  ۴۹۶دالر بود که نسبت به مدت مشابه  ۹۵درصد در وزن و  ۲۸درصد در
ارزش رشد داشته است .وی افزود :قرقیزستان نیز چهارمین مقصد صادراتی کاالهای
ایرانی به این اتحادیه با ۱۹هزار و ۹۲۱تن و به ارزش ۳۲میلیون و ۱۹۵هزار و ۷۳۷دالر
بوده که نسبت به مدت مشابه ۳۴۱درصد در وزن و ۲۵۹درصد در ارزش افزایش داشته
است و نهایتا بالروس با چهار هزار و  ۲۷۶تن به ارزش  ۹میلیون و  ۵۰۵هزار و چهار
دالر آخرین مقصد کاالهای ایرانی با رشد  ۷۳درصدی در وزن و  ۲۲درصدی در ارزش
در این اتحادیه بوده است .لطیفی در خصوص واردات از اتحادیه اقتصادی-گمرکی
اوراسیا گفت :واردات از اتحادیه اوراسیا در  ۶ماهه نخست امسال ،رشد  ۱۴.۵درصدی
در وزن و  ۴۱درصدی در ارزش داشته است و روسیه با سه میلیون و  ۵۷۵هزار و ۲۶۴
تن به ارزش یک میلیارد و  ۷۱۶میلیون و  ۷۷۵هزار و  ۱۸۲دالر ۸۱.۵ ،درصد وزن و ۸۷
درصد کل واردات از اوراسیا را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه نیز سه
درصد در وزن و  ۳۴درصد در ارزش افزایش را نشان میدهد .وی افزود :بعد از روسیه،
قزاقستان با  ۸۰۲هزار و  ۲۳تن به ارزش  ۲۳۴میلیون و  ۷۷۰هزار و  ۹۸۸دالر قرار دارد
که رشد  ۱۳۵درصدی در وزن و  ۱۳۷درصدی در ارزش را در فروش کاال به ایران در نیمه
نخست ،نسبت به مدت مشابه داشته است .لطیفی در ادامه گفت :بالروس با سه هزار
و  ۷۰تن کاال به ارزش  ۱۲میلیون و  ۱۸۳هزار و  ۸۸۰دالر و کاهش  ۴۲درصدی در وزن
و  ۲۸درصدی در ارزش در رتبه سوم و ارمنستان با صادرات  ۸۶۴تن کاال به ارزش چهار
میلیون و  ۶۲۷هزار و  ۹۶۹دالر و کاهش  ۷۴درصدی در وزن و افزایش  ۲۶درصدی
در ارزش ،چهارمین شریک کشورمان در تامین کاالها و قرقیزستان با  ۲۳۲تن کاال به
ارزش  ۳۷۲هزار و  ۴۴۱دالر پنجمین فروشنده کاال به ایران با کاهش  ۷۸درصدی در
وزن و  ۶۷درصدی در ارزش کاالی صادراتی به ایران نسبت به مدت مشابه بوده است.
رئیسکمیسیونآئیننامهداخلیمجلس:

سودمرکببانکهامتوقفمیشود
رئیس کمیسیونآئیننامهداخلیمجلس؛ازگامبزرگمجلسدراصالحنظامبانکی
خبر داد.
محمد حسین حسین زاده بحرینی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ،با
اشاره به اینکه گام بزرگ مجلس در اصالح نظام بانکی در دستور کار است ،نوشت:
با رای قاطع نمایندگان به الزام بانکها به بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه عملیات و
محاسبات مربوط به تسهیالت در صفحه تسهیالت گیرنده و ضامنین ،از این پس هیچ
بانکی نمیتواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ،سود بگیرد.
وی افزوده است :به این ترتیب دریافت سود مرکب عمال متوقف میشود.
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تقلید جذاب اسکوچیچ از کیروش؛

دراگان  ۱۳امتیاز دیگر میخواهد

دبیرهیاتبدمینتوناستانقمخبرداد:

هفته موفق بدمینتون قم با پیروزی رعد
و کسب  ۳مدال کشوری

دبیرهیاتبدمینتوناستانقمگفت:طیهفتهگذشتهرشتهورزشیبدمینتونقمدرلیگ
برتر و مسابقات قهرمانی کشور روزهای پرکار و موفقی را سپری کرد.
علیفرجیافزود:یکشنبههفتهگذشتهسانازپیرمرادیوملیکامحمودیرادداورانبانوی
قمبهمسابقاتقهرمانیکشورپارابدمینتونبانواندراصفهاناعزامشدند.
نزاده به عنوان سرداور مسابقات
وی ادامه داد :چهارشنبه گذشته نیز محمدحسن حسی 
قهرمانی کشور پارابدمینتون آقایان راهی اصفهان شد ،همچنین آقایان ثانی و خداپرست از
قم به عنوان داور در این رقابتها حضور داشتند.
فرجی اظهار داشت ،آریا رضایی و علیرضا محقق به مربیگری حامد شبانیان نمایندگان
بدمینتون قم در قهرمانی کشور پارابدمینتون به میزبانی اصفهان بودند عالوه بر اینکه حامد
شبانیان به عنوان یکی از اعضای فنی مسابقات نیز انتخاب شد.
به گفته وی ،روز پنجشنبه  ۲۲مهرماه هفته سوم لیگ برتر برگزار شد و تیم رعد پدافند
هوایی قم دومین پیروزی پیاپی خود را در دومین بازی خانگی مقابل توس مسیر مشهد
با نتیجه قاطع  ۴بر  ۱به دست آورد .تیمهای رعد پدافند هوایی قم ،نماینده سیستان و
بلوچستان ،پروتئین  ۹۹البرز ،دانشگاه یزد ،چادرملو اردکان ،توسمسیر مشهد ،شهرداری
شهربابکونماینده اراک هشت تیم حاضر در مسابقات اینفصللیگبرتربدمینتون مردان
ایران هستند که در ۱۴هفته بصورت رفت و برگشت باید به مصاف یک دیگر بروند.
دبیرهیاتبدمینتونقمتصریحکرد:درمسابقاتپارابدمینتونقهرمانیکشورآریارضایی
مدال برنز را در بخش یک نفره کالس پزشکی و علیرضا محقق مدال برنز یک نفره کالس
خود را کسب کرد  ،همچنین در قسمت دونفره آریا رضایی به نشان نقره دست یافت.
وی در پایان یادآور شد :جمعه  ۲۳مهر ماه نیز رنکینگ پاییزه دختران در سالن حامد
فرهمند قم با شرکت  ۵۰بدمینتونباز برگزار شد تا هفت ه شلوغ و پربار بدمینتون قم از  ۱۷تا
 ۲۳مهر ماه پایان یابد.
رییس هیات کشتی استان قم خبرداد:

دعوت آزادکار قمی به اردوی تیم ملی
کشتینونهاالن
رییس هیات کشتی استان قم گفت :علی بابا کشتیگیر آزادکار نونهال ۴۸کیلوگرمی قم
که در مسابقات قهرمانی کشور در الیگودرز لرستان صاحب مدال برنز کشور شد از سوی
فدراسیون کشتی برای حضور در اردوی تیم ملی کشتی نونهاالن ایران فراخوانده شد.
هادی علیایی افزود :اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی نونهاالن آزاد کشور  ۲۵مهرماه
سال جاری در تهران آغاز خواهد شد.
وی موفقیت های اخیر رشته پرطرفدار کشتی در قم را مورد توجه قرار داد و بیان کرد:
با نتایج و ظرفیتی که کشتی گیران قمی طی سالهای اخیر کسب کرده اند توسعه و رشد
کشتی در قم در ریل واقعی خود قرار گرفته است.
رییس هیات کشتی قم ادامه داد :آنچه که طی ماه های اخیر در قم رقم خورده ،نشان
از رونق توسعه پایدار در کشتی استان است .علیایی تاکید کرد :هم اکنون استان قم در
تمامی ردههای سنی در رشته کشتی فرنگی اردونشین و عضو تیم ملی دارد که نمونه آن
در گذشته کمتر رخ داده است .وی یادآور شد :کشتی قم طی سال جاری در انتخابی تیم
های نوجوانان ،جوانان ،امیدها و بزرگساالن کشور نماینده داشت و ورزشکاران این استان
به اردوی تیم ملی فراخوانده شده اند .رییس هیات کشتی قم با اشاره به توسعه پایدار رشته
کشتی در قم بیان کرد :قم طی این مدت نخستین مدال تاریخی خود را در کشتی ساحلی
کسب کرد و در آلیش نیز برای اولین بار موفق به کسب یکی از سکوهای تیمی کشور شد.
علیایی اضافه کرد :هم اکنون روح الله میکاییلی سرمربی و مهدی علیزاده مربی تیم
کشتی فرنگی جوانان کشور از مربیان موفق قمی هستند .وی اظهار داشت :هیات کشتی
قم بتازگی در ارزیابی فدراسیون این رشته در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته که بهترین و
باالترین عنوان تاریخ کشتی در قم بوده است .رییس هیات کشتی قم ادامه داد :همچنین
سجاد امیری ماساژور با دانش استان قم که به عنوان ماسور تیم ملی کشتی آزاد در
رقابتهای المپیک ۲۰۲۱توکیو حضور داشت در رقابت های قهرمانی جهان در اسلو کشور
نروژ نیز همراه ملی پوشان بود .علیایی ابراز کرد :برای بهبود موفقیت رشته کشتی در قم باید
یک مربی سازنده نیز توسط هیات کشتی استان در سطح ملی معرفی شود تا توسعه پایدار
این رشته تداوم یابد.
رییس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان قم خبرداد:

دراگان اسکوچیچ تا به اینجا همانند کارلوس کیروش در دور نهایی انتخابی جام
جهانینتیجهگرفتهاست.
تیم ملی فوتبال ایران تا پایان هفته چهارم دور نهایی رقابتهای انتخابی جام
جهانی ۲۰۲۲قطر توانسته ۱۰امتیاز را به دست بیاورد و در صدر جدول قرار بگیرد.

محمدنوازی:

بازیکنان استقالل بدانند پیراهن کدام تیم را به تن کردهاند

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت :استقالل تیم بزرگی است و بازی کردن در این تیم بزرگ سخت است؛ بازیکنانی که
پیراهن این تیم را پوشیدهاند باید قدر آن را بدانند و متوجه باشند تمام فوتبالیستهای ایران آرزوی بازی کردن در استقالل را
دارند.
«محمد نوازی» با اشاره به حضور مصطفی آجورلو به عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل ،اظهار داشت :از زمانی که او بر مسند
کار قرار گرفته ،آرامش در باشگاه استقالل حاکم شده است و این اتفاق را به فال نیک میگیریم.
وی افزود :استقالل در این برهه بیشتر از هر زمان دیگری به آرامش و سکوت نیاز دارد ،این تیم در سالهای گذشته با حاشیهها
و چالشهای زیادی دست و پنجه نرم کرد که باید از بروز دوباره آن مشکالت جلوگیری شود.
پیشکسوت استقالل خاطرنشان کرد :اقدام خوبی که ازسوی آجورلو در روزهای آغازین مدیریتش درباشگاه استقاللصورت
گرفت ،تمدید قرارداد فرهاد مجیدی بود ،این کار باعث شد تکلیف مربیگری در استقالل مشخص شده و کادر فنی با فراغ بال
و انگیزه دوچندان برنامههای خود را پیگیری کنند.
نوازی افزود :استقالل تیم بزرگی است و بازی کردن در این تیم بزرگ سخت است ،بازیکنان باید تمام فکر و ذهن خود را
معطوف به موفقیت تیم کرده و از حواشی دوری کنند.
وی ادامه داد :بازیکنان زیادی بودهاند که در استقالل چهره شدند و خیلیهای دیگر نتوانستند خود را با شرایط استقالل
وفق داده و مجبور به جدایی شدند؛ بازیکنان یکه در این فصل پیراهن استقالل را بر تن میکنند ،باید با تمام توان خود برای
موفقیت این تیم بزرگ تالش کنند.
بازیکن اسبق استقالل اضافه کرد :هواداران استقالل بنا به اتفاقاتی که همه از آن باخبر هستند در این چند سال اخیر
از شرایط تیم ناراحت و ناراضی هستند و طاقت آنها تمام شده است؛ آنها به چیزی جز موفقیت و قهرمانی فکر نمیکنند و
استقالل باید با مقامی شایسته بهترین هدیه را به آنها تقدیم کند.

معرفینفراتبرترمسابقات
کبوکسینگقم
کی 

رییس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان قم از برگزاری مسابقات قهرمانی رشته
کیکبوکسینگ در رده سنی نونهاالن با مشخص شدن نفرات برتر خبر داد.
علی یزدی افزود :این رقابت ها روزجمعه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و
هفته تربیت بدنی با حضور حدود ۸۰شرکت کننده در یازده وزن در خانه رزمی سردار شهید
حاجقاسمسلیمانیاستانترتیبیافت.
وی با نام بردن از نفرات برتر این رقابت ها ،عنوان کرد :در وزن منفی ۲۳کیلوگرم ابوالفضل
حیدری مقام قهرمانی و امیر عباس اسداللهی نیز نایب قهرمانی را به نام خود ثبت کردند.
یزدی افزود :در منفی  ۲۶کیلوگرم نیز به ترتیب علیرضا شیری و محمد مهدی مکاری
رتبه های اول و دوم را از آن خود کردند ،همچنین در وزن منفی  ۲۹کیلوگرم مسابقات
سیدمصطفیمیرهاشمیقهرمانواحسانطیبعلینایبقهرمانشدند.
رییس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی قم ابراز کرد :پدارم شوندی و آبتین ونک در
منفی  ۲۳کیلوگرم حائز رتبه های اول و دوم شدند و در منفی  ۳۵نیز سید طاها موسوی
قهرمان و سینا رستمی نایب قهرمان شد .یزدی خاطرنشان کرد :محمد رضا نورمحمدی
و محسن حسینی نیز قهرمانی و نایب قهرمانی وزن منفی  ۳۸کیلوگرم را بدست آوردند و
در منفی  ۴۱نیز حمید رضا رحمانی اول و متین مددی دوم شد .وی تصریح کرد :در منفی
 ۴۴کیلوگرم محمدمهدی زائری قهرمانی رقابت ها را کسب کرد و ابوالفضل شعبانلو نیز در
جایگاه دوم ایستاد و در وزن منفی ۴۷کیلوگرم نیزمحمد حسین پناهی قهرمان شد و محمد
مهدی شکاری نایب قهرمانی را بدست آورد .رییس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی قم
ادامه داد :سید حامد طباطبایی قهرمان وزن منفی  ۵۰کیلوگرم شد و محمد جواد پایمزد
نایب قهرمانی این وزن را از آن خود کرد .وی افزود :در وزن مثبت  ۵۰یاسر درویشی با غلبه
بر حریفان خود بر سکوی قهرمانی تکیه زد و علی اصغر توکل هم نایب قهرمان شد .وی با
بیان اینکه ،در پایان این مسابقات از داوران و مربیان حاضر در مسابقات با اهدای لوح تقدیر،
تشکر و قدردانی به عمل آمد ،گفت :جمعه هفته گذشته  ۱۶نیز مهرماه مسابقات انتخابی
بزرگساالن توسط هیات برگزار شده بود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم مطرح کرد:

والیبال یکی از رشته های پویا در استان قم

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت :والیبال یکی از رشته های ورزشی پویا در سطح
استان قم است.
رسول منعم روز شنبه در مجمع سالیانه هیات والیبال استان قم که به صورت وبینار و با
حضور داورزنی ریاست این فدارسیون ورزشی به انجام رسید در سخنانی اظهار داشت :در
والیبال استان دو موضوع وجود دارد که موجب رشد و شکوفایی این رشته ورزشی در سطح
استان قم شده است.
وی در تشریح این مطلب عنوان کرد :یکی از موضوعات رئیس هیات والیبال استان قم
شخصی کوشا ،دانا و آگاهی است که در کنار تالش و کوشش هیات زمینه رشد این ورزش
را در سطح استان رقم زده است .مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در ادامه افزود :دومین
موضوع زمنیهساز رشدوالیبال قم اختصاصفضای اختصاصی بههیاتوالیبال استانبرای
پیگیری اقدامات این هیات ورزشی بوده که استفاده خوبی از آن شد و این مکان به پایگاه
مطلوب والیبال تبدیل شد .منعم با اشاره به این مطلب که در قم کمیته حمایت از مستعدین
 2022مستقر گردیده و امور مربوط به حمایت از ورزشکاران را پیگیری می کند ،ابراز کرد:
امیدواریم هیات والیبال هم در عرصه بین المللی و استعداد پروری اقدامات خوبی را به اجرا
بگذارد.
رییس هیات کاراته استان قم خبرداد:

کسب مدال طالی قهرمانی کشور
توسط کاراتهکا قمی

رییسهیاتکاراتهقمبااشارهبهآغازامیدوارکنندهکاراتهکاراناستاندرمسابقاتقهرمانی
کشور ،گفت :کاراتهکا قمی مدال طالی قهرمانی کشور رده سنی امید را کسب کرد.
مهدی بیرانوند افزود :مسابقات کاراته قهرمانی کشور در سه رده سنی نوجوانان ،جوانان و
امید پسران در شهر زنجان به مدت ۴روز در دو بخش کاتا و کومیته ترتیب یافته و کاراته کاهای
استان قم نیز در این مسابقات به مبارزه میپردازنند .وی خاطرنشان کرد :محمود نعمتی،
نمایندهوزنمثبت٨۴کیلوگرمردهسنیامیداستانقمباشکستتمامیرقباموفقبهکسب
مدال طال شد .بیرانوند ادامه داد :محمود نعمتی جوان آیندهدار کاراته استان قم ،زیرنظر
مربی خود ،خلیلی در باشگاه استقالل تمرینات خود را پیگیری میکند.

شاگردان دراگان اسکوچیچ ابتدا با یک گل از سد سوریه گذشتند؛ در گام بعدی
با سه گل عراق را در هم کوبیدند؛ سومین بازی خود را با برد یک بر صفر در خانه
امارات از سر گذراندند و نهایتا مقابل کره جنوبی تن به تساوی یک بر یک دادند.
 ۶گل زده و یک گل خورده از  ۲میزبانی و  ۲میهمانی .کسب  ۱۰امتیاز از ۱۲

امتیازممکن.علیرضاجهانبخشباسهگلدرصدرجدولگلزنانقراردارد.مهدی
یزاده با یک گل در ردههای بعدی جای گرفتهاند.
طارمی با  ۲گل و علی قل 
این نمایش مقتدرانه ما را به یاد دور نهایی انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸میاندازد.
جایی که تیم تحت هدایت کارلوس کیروش تا پایان هفته چهارم توانست ۱۰
امتیاز از  ۱۲امتیاز ممکن را به دست بیاورد و صدرنشین گروهش شود .تیم ملی
در دیدار اول با  ۲گل از سد قطر گذشت .سپس در خانه چین با نتیجه مساوی
بدون گل متوقف شد .در سومین گام ازبکستان را با یک گل مغلوب کرد و نهایتا
با نتیجه یک بر صفر در تاریخ  ۲۰مهر ،کره جنوبی را در ورزشگاه آزادی از پیش رو
برداشت .در آن زمان علیرضا جهانبخش ،رضا قوچاننژاد ،سردار آزمون و سید
جاللحسینیگلزنانایرانبودند.
اما تفاوتهای جزیی این  ۲تیم و شرایطشان چه بوده است؟ تیم اسکوچیچ
توانسته  ۶گل به ثمر برساند؛ در حالی که تیم کیروش چهار گل زده بود .از
طرفی تیم تحت هدایت مرد کروات در حالی یک گل دریافت کرده که تیم مدل مرد
پرتغالی هیچ گلی تا پایان هفته چهارم نخورده است .با این اوصاف تفاضل گل تیم
اسکوچیچ مثبت پنج است و نسبت به تیم کیروش برتری دارد.
اسکوچیچ در خارج از خانه  ۱۰۰درصد امتیازات را به دست آورده اما در خانه
چهار امتیاز از  ۶امتیاز ممکن به دست آمده است .کیروش دقیقا عکس او عمل
کرد ۶.امتیاز خانگی و چهار امتیاز خارج از خانه.
این نکته هم جالب توجه است که در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸تیم دوم جدول
ازبکستان ۹امتیازی بود و کره با هفت امتیاز در رده سوم قرار داشت .اما حاال کره با
هشت امتیاز دوم است و تیم سوم که لبنان باشد پنج امتیاز اندوخته دارد.
ایران در دوره قبلی و در پایان دور نهایی انتخابی موفق به ثبت  ۲۲امتیاز شد.
یعنی در  ۶بازی باقیمانده سه برد و سه تساوی را به ارمغان آورد و شکست نخورد.
باید دید تیم دراگان اسکوچیچ در  ۶مسابقه پیش رو مقابل تیمهای لبنان(۲بار)،
کره جنوبی ،امارات ،سوریه و عراق چند امتیاز به دست میآورد .برای رسیدن به
رکورد کیروش  ۱۲امتیاز نیاز است و برای سبقت از او به حداقل  ۱۳امتیاز.

علی فتح الله زاده:

استقالل مظلوم واقع شده است

\مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل با بیان اینکه مشکالت مالی استقالل مدتهاست گریبانگیر این تیم شده است گفت:
امیدوارم دخالت های باالدستی ها تمام شود.
علی فتح الله زاده پس از پایان جلسه با مدیران عامل پیشین استقالل در جمع خبرنگاران گفت :مصطفی آجرلو جلسه ای
را با مدیران سابق برگزار کرد و بنده میزبانی این جلسه صمیمانه را به عهده گرفتم .هدف ما از این جلسه استفاده از تجربیات
مدیران سابق بود که در اختیار آجورلو قرار دهیم.
وی تاکید کرد :این جلسه به نوعی اتحاد مدیریتی هم حساب می شد .سالهاست که باشگاه استقالل مظلوم واقع شده
و ضررهای زیادی هم کرده است .در این شرایط سخت آجورلو مدیریت استقالل را قبول کرد؛ با وجود این که می دانست
مشکالت زیادی وجود دارد .ما هم تمام توان خود را به کار می بندیم تا او را در این راه همراهی کنیم و در استقالل موفق
باشد .مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل در خصوص بحث اصلی استقالل که مشکالت مالی است ،افزود :مدیران سابق
راهکارهای خوبی دادند .البته یکی از مشکالت استقالل که به مسائل مالی مربوط می شود دخالت های باالدستی ها است.
اسپانسرهاییکهاینروزهاوجوددارندنمیتوانندمنابعمالیاستقاللوپرسپولیسراتامینکنند.بنابراینایندوباشگاهیا
باید به بخش خصوصی واگذار شود ،یا شرایطی برایشان بوجود بیاید که بودجه بیشتری داشته باشند.
فتح الله زاده خاطرنشان کرد :تمام مدیرانی که به استقالل آمده اند وعده حل مشکالت مالی را داده اند اما این اتفاق نه
تنهانیفتادبلکهبدهیبیشتریهمبرایمدیرعاملبعدیبوجودآمد.بنابرایندولتیادولتیهابایدبهفکریکبستهحمایتی
یاتامینبودجهبیشترباشند.
وی در پایان و در خصوص بازسازی دوباره کمپ زنده یاد حجازی گفت :آجورلو کار خوبی را انجام داد .کمپ حجازی یک
سرمایه عظیم برای باشگاه استقالل است و با تدبیر آن تیم می تواند بدون دغدغه پیدا کردن زمین خود ،تمریناتش را در این
مجموعهبرگزارکند.

سعیددقیقی:

فدراسیونفوتبالباباشگاههایبازیکنسازتعاملداشتهباشد

مدیر تیم فوتبال پیکان ضمن انتقاد از عدم لغو دیدار این تیم در هفته
نخستمسابقاتلیگبرترگفت:تعاملباتیمامیدنبایدبهضررباشگاههای
بازیکن ساز باشد و فدراسیون فوتبال بهتر است با تیم امید در این زمینه
تعاملداشتهباشد.
سعید دقیقی در خصوص حضور  ۳بازیکن این تیم در فهرست نهایی تیم

ملی فوتبال امید ایران اظهار داشت :برای باشگاه پیکان باعث افتخار است
کههموارهباحمایتومعرفیبازیکنانجوانانپشتوانهتیمهایملیفوتبال
کشور بوده و ستارههای این تیم میتوانند مهرههای تاثیرگذار تیم امید در
مسابقات بینالمللی باشند .با این وجود درخواست ما این است که تعامل
مفید و سازندهای بین فدراسیون و باشگاهها در مسیر حمایت از تیم امید
شکل بگیرد .وی افزود :یکی از نگرانیهای همیشگی مربیان تیمهای ملی
این است که بازیکنانشان در باشگاهها مورد استفاده قرار بگیرند و در شرایط
مسابقه باشند .ملی پوشان پیکان از بازیکنان ثابت و مورد اعتماد کادر فنی
هستند و در ترکیب این تیم جایگاه ویژهای دارند بر همین اساس غیبت این
بازیکنان هم طبیعتا به تیم لطمه می زند .شاید برخی دیگر از باشگاهها از
بازیکنان جوان کمتر و به عنوان یار ذخیره استفاده کنند اما در پیکان سه
بازیکن حاضر در اردوی تیم امید مهرههای اصلی و تاثیرگذار تیم به شمار
می روند .مدیر تیم فوتبال پیکان همچنین گفت:در هفته های ابتدایی
لیگ غیبت سه مهره اصلی برای تیم جوانی مثل پیکان تلخ و زیان بار است.
درخواست ما این است که سازمان لیگ در راستای حمایت از تیم امید و
باشگاهها بازی هفته دوم برابر هوادار را لغو کند .امکان تعویق این بازی و

انجام مسابقه در تعطیلی فیفا دی وجود دارد چرا که ما و هوادار بازیکنی در
اردوی تیم ملی بزرگساالن نداریم و می توانیم در آن مقطع مسابقه خودمان
راانجامبدهیم.دقیقیدرپایاناظهارداشت:فدراسیونوسازمانلیگباید
از باشگاههایی که حامی استعدادهای جوان فوتبال کشور هستند حمایت
کنند .باشگاههایی که روی بازیکنان جوان سرمایه گذاری می کنند نباید
از همین ناحیه متضرر شوند در حالی که ممکن است برخی از باشگاهها
متمول هیچ تمایلی به استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب اصلی خودشان
نداشته باشند و به همین دلیل بازیکنان تیم های ملی امید و جوانان کمتر
فرصت حضور در ترکیب تیم های خودشان را پیدا می کنند چرا که مربیان
باشگاهها نمی توانند روی حضور این بازیکنان در طول فصل حساب کنند.
بر این اساس فدراسیون و سازمان لیگ باید به گونه ای تصمیم گیری کنند
که جوانگرایی به زیان باشگاههای سازنده تمام نشود.
مدیر تیم فوتبال پیکان در حالی این صحبتها را مطرح کرد که این
باشگاه با ارسال نامه رسمی به سازمان لیگ خواستار تغییر زمان دیدارش
در هفته اول لیگ برتر شده بود و تهدید کرده بود که بازیکنانش را به تیم
امیدنمیدهد.

دخترتاریخسازوزنهبرداری؛

مدال برنز نهایت رویای من نیست

دارنده مدال برنز دوضرب دسته  ۵۹کیلوگرم وزنه برداری
زنان از سختی و شیرینیهای رسیدن به مدال میگوید.
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان جهان از روز
سیزدهم در شهر جده آغاز شد و تا بیستم مهر ماه ادامه
داشت .در این دوره از رقابتها تیم دختران ایران برای
نخستین بار عازم مسابقات شد و ۲مدال نقره و ۲برنز کسب
کردند؛ مدالهایی که نخستین افتخار وزنهبرداری زنان
ایران در رده سنی نوجوانان است .فاطمه حسنپور ،زهرا
حسینی ،غزل حسینی ،غزاله حسینی ،فاطمه کشاورز،
کیژانمقصودی،یکتاجمالیوکوثرتنهاملیپوشانیبودند
که برای کشورمان روی تخته جهانی رفتند.
«سیده غزاله حسینی» یکی از دوقلوهای پوالدین وزنه
برداری ایران به شمار میرود که با مدال برنز دوضرب دسته
 ۵۹کیلوگرم نام خود را در وزنه برداری ایران جاودانه کرد.
حسینی که از مشهد به وزنهبرداری کشور گذاشته روایت
خواندنی از رسیدن به این مدال را دارد .روایتی که دو روی
سکه رسیدن به موفقیت است.

او در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه اعزام برای وی
یکرویابود اظهارداشت:شایدچندماهپیشباورمنمیشد
که در کاروان حج و قهرمانی باشم اما با تالش رکوردهای را
افزایش دادم و در نهایت کادر فنی به من اعتماد کرد.
دارنده مدال برنز دوضرب دختران نوجوان جهان این را
هم گفت :از سال  ۱۳۹۶در رشته وزنهبرداری فعالیت دارد
و برای رسیدن به قله افتخار این رشته راه سختی در پیش
خواهد داشت .این مدال شاید انگیزهای برای من به شمار
برود اما نهایت رویایم نیست بلکه آغاز راه سخت زندگی
قهرمانی است .باید تالش کنم هم رنگ مدالم را تغییر دهم
و هم بتوانم رکوردها را افزایش دهم .در چند سال آینده هم
رقیبانقویترخواهندشدوهمردهسنیتغییرمیکند.البته
من در این دوره کمسنترین وزنه بردار دسته  ۵۹کیلوگرم
بودم .حسینی که توانسته رکوردهای قبلی خود را نسبت
به تمرینات افزایش دهد عنوان کرد :باید از کادر فنی تشکر
کنم .من در اردو  ۷۱کیلوگرم در یکضرب ثبت کردم اما در
مسابقات موفق به ثبت رکورد ۷۵کیلوگرم شدم .در دوضرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده 140004030011002095کالسه بایگانی140002200
بدین وسیله به وراث مرحوم علی طاهری به نام های  :)1فاطمه طاهری نام پدر :علی تاریخ تولد1384/12/07 :
شماره ملی 0372920209 :شماره شناسنامه :)2 ، 0372920209 :زهرا طاهری نام پدر :علی تاریخ
تولد 1394/01/09:شماره ملی 0374825831:شماره شناسنامه  0374825831:و  :)3امیر حسین طاهری نام
پدر:علیتاریختولد 1395/02/05:شمارهملی 0375109803:شمارهشناسنامه:40375109803:منیرفرهادیان
نام پدر:فرهاد تاریخ تولد 1321/08/09:شماره ملی 0383473810:شماره شناسنامه ،622:بدهکاران پرونده
 140004030011002095کالسه بایگانی 140002200که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست شناخته نگردیده
اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره  5652مورخ ، 1382/10/15دفتر ازدواج شماره  8قم بین مورث شما
(مرحوم علی طاهری) و خانم مریم صحرائی 330عدد سکه تمام بهارآزادی بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه

نیز تنها چند بار  ۹۵را لیفت کرده بودم که در جده توانستم
 ۹۴کیلوگرم را مهار کنم .این نشان از آن داررد که در مسیر
موفقیت قرار گرفتنم و باید تالش کنم .باید از علی مرادی

رییس فدراسیون ،اکبر خورشیدی مشاور فنی وزنه برداری
زنان و مربیم در جده تشکر کنم .زحمات این عزیزان موجب
موفقیتممنشد.

بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می
باشد لذا طبق مواد  18و  19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط همین یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت  10روز نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب
خواهدشد.
الزم به ذکر است که طبق ماده 18اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ شونده می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا
اقدام نمائید و کلیه ابالغها از طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسئولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و اخطاریه ها
بر عهده شما خواهد بود( .م الف)14563
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش

سیاسی7

 شماره 5370ت وچهارم 
یکشنبه-بیستوپنجم مهرماه  -1400سال بیس 

رییس جمهور با تأکید بر ادامه با قوت واکسیناسیون عمومی:

سخنگویهیاترئیسهمجلس:

مجلسمصوبهایدربارهمحرمانهبودن
اموال مسئوالن ندارد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت :مجلس یازدهم مصوبهای درباره محرمانه
بودن یا نبودن اموال مسئوالن ندارد؛ از ابتدا مرجع رسیدگی به اموال مسئوالن ،قوه
قضاییه بوده ،اما موضوع تنها رسیدگی است و نه انتشار عمومی اطالعات.
سید نظام الدین موسوی در گفتگویی ؛ در خصوص تصویب محرمانه بودن اموال
مسئوالن در مجلس تصریح کرد :در مجلس یازدهم مصوبهای درباره محرمانه بودن
یا نبودن اموال مسئوالن نداشتیم بلکه موضوع مطرح شده در رسانهها مربوط به
بررسی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که هنوز هم در این
کمیسیون به تصویب نهایی نرسیده و به صحن مجلس هم نیامده است.
وی افزود :این موضوع به بررسی طرحی تحت عنوان قانون رسیدگی به اموال
و داراییهای مقامات و مسئوالن در اردیبهشت ماه سال  ۹۱در مجلس نهم باز
میگردد؛ مجلس نهم در راستای اجرایی شدن اصل  ۱۴۲قانون اساسی مبنی بر
این که قوه قضاییه باید اموال رهبر ،رئیس جمهور ،معاونان رئیس جمهور و وزیران و
همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا به ناحق افزایش نیافته
باشد،مصوبهایداشت.
آقای موسوی ادامه داد :مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از
ایرادات این شورا به برخی از بندهای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام
میرود ،در آن مقطع ریاست مجمع را آقای هاشمی رفسنجانی برعهده داشت،
لذا طرح در جلسات مفصلی بحث و بررسی میشود و در نهایت مجمع تشخیص
نظر شورای نگهبان را تایید و مصوبه مجلس را این طور اصالح میکند که «فهرست
داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطالعات مربوط به آن جز در مواردی که در
این قانون و آئین نامه ذیل آن تعیین شده ،محرمانه بوده و افشا و انتشار آن مجازات
دارد».
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت :این بدان معناست که مسئوالن اموال خود
رابهقوهقضاییهاعالمکنند،امااطالعاتآنهامحرمانهباقیبمانددرعینحالقوه
قضاییه شش ماه فرصت دارد تا آئین نامهای را برای اجرای این قانون و راه اندازی
سامانه تدوین کند ،اما این آئین نامه تا سال  ۹۸نوشته نمیشود و با ریاست آقای
رئیسی بر قوه قضاییه ،وی آئین نامه را مصوب و سامانه شروع به فعالیت میکند.
وی افزود :مشکل اصلی این بود که برخی دستگاهها میزان دارایی مسئوالن و
مدیران را برای ثبت در این سامانه اعالم نمیکردند و همچنین ثبت اطالعات نیز
بیشترمبتنیبرخوداظهاریبود.
سخنگویهیاترئیسهمجلسگفت:درهمینراستاکمیسیونحقوقیوقضایی
مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که اوال همه دستگاهها و مسئوالن مشمول
این قانون را موظف به ثبت اموال شان در این سامانه کرده و ثانیا راههای دیگری به
غیر از خوداظهاری برای ثبت این اسناد پیش بینی شده است ،موضوع ثبت اموال
مسئوالن در سامانه مذکور پیش از مجلس یازدهم مصوب و قانونی شده است.
وی یادآور شد :متاسفانه برخی از افراد غیر آگاه به مسائل حقوقی بعضا غرض
ورزانه موضوعاتی را در شبکه اجتماعی به خالف طرح کرده و به مجلس یازدهم
منتسب میکنند که واقعیت بیرونی ندارد و مجلس یازدهم همواره تالشش بر
گسترش دامنه بررسی اموال مسئوالن و مقابله با رانت و فساد است.
آقای موسوی گفت :بسیاری از نمایندگان از ابتدای کار مجلس اموال خودشان
را اعالم کردند که قابل بررسی است ،اما به لحاظ حقوقی و قانونی براساس اصل
 ۱۴۲قانون اساسی موضوع تنها ،رسیدگی است و نه انتشار عمومی اطالعات؛ در
گذشته هم طبق همین اصل داراییها و اموال مسئوالن بررسی میشد ،اما هیچ
گاهانتشارعمومینمییافت.
وی افزود :محرمانه بودن اموال مسئوالن به معنی عدم بررسی افزایش به ناحق آن
پس از دوران مسئولیت نیست و رسیدگی به اموال آنها از سوی مجلس ،نظام و همه
دستگاهها مورد تایید است منتها از ابتدا قوه قضاییه مرجع رسیدگی به این اموال
بوده است و این طور نیست که پیش از این اطالعات اموال مسئوالن انتشار مییافته
و اکنون مجلس یازدهم جلوی آن را گرفته باشد.
سیدرضااکرمی:

همفکریهمهجریانهایسیاسی
برای عبور از مشکالت الزم است

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت :گروههای سیاسی باید بتوانند از ظرفیت
صداوسیمایاکرسیهایآزاداندیشیاستفادهوایدههایخودرابرایحلمشکالت
کشور طرح کنند تا دولت هم از نظرات منطقیتر و مستدلتر استفاده کند.
حجت االسالم و المسلمین سیدرضا اکرمی  ،با اشاره به سکوت جریانهای
سیاسی در ماههای اخیر و روند کاهشی فعالیت احزاب در ایام پس از انتخابات
ً
اظهار کرد :بخشی از این امر به شکلگیری دولت جدید باز میگردد که حتما با
نگاه جدید و با نظر جدید و تجربه تازه روی کار آمده است و از آنجا که از شعارهای
این دولت تحول در امور بوده است ،همین مورد منجر به اخذ رویکرد انتظار و رسد
شرایط برای احزاب شده تا ببینند آنچه به عنوان دولت سیزدهم شکل میگیرد و
تکمیلمیشودچهویژگیهاییدارد.
وی افزود :در آینده و با استقرار کامل دولت سیزدهم ،جریانها و گروههای
سیاسی فرصت و امکان کافی خواهند داشت تا خود را با این دولت هماهنگ
سازند و به کمکش بیایند یا در قامت منتقد و ناظر به اظهارنظر درباره اقدامات و
فعالیتهایشبپردازند.
اکرمی تصریح کرد :بهتر است در این دوره و با توجه به شرایط مملکتمان که
هنوز با کرونا به طور جدی درگیر است و تحریمها نیز از دوش آن برداشته نشده،
جریانهای سیاسی رویکردی هماهنگ با دولت در پیش گیرند تا همه باهم کمک
کنیم که به سمت بهبود در کاهش موارد ابتال به کرونا برویم و وضع اقتصادی نیز یا
تالشهای داخلی و اقدامات دیپلماتیک روبراه شود.
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت :ایران به قدری ظرفیت دارد که اگر دوبرابر
االن هم جمعیت داشته باشد میتواند از نظر تامین انرژی و ایجاد اشتغال و رشد
اقتصادی موفق باشد پس وقتی این شرایط به طور بالقوه وجود دارد چرا نباید برای
یکبار هم که شده همه همراه شوند تا مشکالت را حل کنیم؟
اکرمی در گفتوگو با ایسنا یادآور شد :گروههای سیاسی باید بتوانند از ظرفیت
صداوسیما برای اعالم نظرات خود استفاده کنند یا کرسیهای آزاداندیشی را
تشکیل دهند و دورهم جمع شوند و هرکدام ایدههای خود را برای حل مشکالت
مختلف کشور طرح کنند و به تبادل نظر بپردازند تا دولت هم از نظرات منطقیتر و
مستدلتراستفادهکند.
عضو جامعه روحانیت در پایان یادآور شد :اگر همه ما یکدیگر را به بازی بگیریم
و این تفکر در کشور رشد کند که حضور دیگری مانع پیشرفت و حضور آن یکی
نیست ،میتوانیم به نتیجه برسیم .اما در صورتی که هرکس حرف خود را بزند و به
دین و کیش خود باشد آنوقت آینده مطلوبی در انتظار جریانهای سیاسی و کشور
نخواهدبود.
معاوناقتصادیرئیسجمهور:

مشکلبزرگکشورتحریمهای
داخلی است

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه فعال مشکل بزرگ کشور تحریمهای
داخلی است ،گفت :به لطف خداوند در این دولت تمام این تحریمها را برمیداریم.
محسن رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به جمعبندیهای سفرروز ۲۳مهرماه
خود به استان خوزستان ،اظهار کرد :شرکتهای بزرگ مستقر در خوزستان و
سازمان آب و برق باید تعهدات مسئولیت اجتماعی ،آلودگی محیط زیست و ارزش
افروده را نسبت به مردم عمل کنند؛ متاسفانه به دلیل عدم عمل به تعهدات از سوی
بسیاری از این شرکتها ،منابع کافی برای امور زیربنایی مانند آب و فاضالب وجود
ندارد.
وی افزود :با یک زلزله کوچک بیش از یک هزار واحد مسکونی در استان خوزستان
دچار آسیب جدی شدهاند و حتی راه روستایی درستی برای کمکرسانی وجود
ندارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت :نخستین مسالهای که باید در خوزستان
پیگیری شود این است که شرکتهای بزرگ ،تعهدات خود را عملی کنند.
وی با اشاره به روند صادرات و واردات کاال در بندر امام(ره) ،تصریح کرد :فعال
مشکل بزرگ کشور تحریمهای داخلی است؛ تحریمهای داخلی  ۱۰برابر آمریکا
است .به لطف خداوند در این دولت تمام این تحریمها را برمیداریم.

به شبهات درباره کرونا پاسخ علمی و منطقی داده شود

رییسجمهوری با تاکید بر اینکه واکسیناسیون عمومی باید با قوت ادامه
یابد ،گفت :دانشگاهیان و صاحبان تریبون در ترغیب و تشویق مردم به رعایت
شیوهنامههای بهداشتی و واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا نقش بسزایی
دارند.
به گزارش روز شنبه از پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری  ،آیتالله سید
ابراهیم رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به دستاوردهای مهم
در تولید و واردات واکسن کرونا گفت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ت آنان با کیفیت
باید از واکسن تولید شرکتهای داخلی حمایت کند تا محصوال 
الزم به بازار عرضه شود.
رییسجمهوری با قدردانی از کشورهایی که در ارسال واکسن به ایران
همکاری میکنند ،اظهار کرد :از همه کشورهایی که واکسن ارسال کردهاند
بهویژه از کشور چین صمیمانه قدردانی میکنم و معتقدم اینگونه همکاریهای
انساندوستانه همواره باید بین کشورهای دوست و منطقه ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه ادامه راه مقابله با بیماری کرونا نیازمند تدوین نقشهراه
جامع است ،ادامه داد :در این نقش ه راه باید همه موارد بهداشتی ،اجتماعی،
اقتصادی و درمانی به طور دقیق لحاظ شود تا با روشن کردن وضع آینده ،ما را از
اقدامات انفعالی در برابر شیوع بیماری خارج کند.
رییس دولت سیزدهم واکسیناسیون را از راههای پیشگیری دانست که البته
کافی نیست و در این باره گفت :عادیانگاری میتواند تبعات خطرناکی داشته
باشد بنابراین از مردم تقاضا میکنم در کنار واکسیناسیون ،شیوهنامههای
بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند.
رئیسیبااشارهبهلزومرعایتکاملاصولبهداشتیدرروندبازگشاییمدارس،
دانشگاهها ،ورزشگاهها و نماز جمعه ،گفت :مسئوالن مربوطه در روند این
بازگشاییها باید برنامهریزیها و نظارتهای الزم را انجام دهند تا سالمت مردم
بهخطرنیفتد.

رییسجمهوری با تاکید بر اهمیت اقنا ع افکار عمومی و اطالعرسانی به موقع
و دقیق در زمینه بیماری کرونا ،گفت :سیاست ما در این مورد اقناعی است نه
اجباری و بر این باور هستیم که با تبیین و روشنگری میتوان اعتماد مردم را
جلب و آنان را همراه کرد.
وی همچنین پاسخگویی به شبهات مطرح در فضای مجازی درباره درمان
کرونا را ضروری دانست و افزود :دانشگاههای علوم پزشکی باید بخشی را برای
پاسخ علمی و منطقی به شبهاتی که مطرح میشود ،اختصاص دهند.
رییسی با تاکید مجدد بر کنترل دقیق ورود و خروج در مرزها و فرودگاههای
بین المللی کشور ،اظهار داشت :استانداران استانهای مرزی و مسئوالن
مربوطه باید ورود و خروج از کشور را به دقت کنترل کنند و ورود به کشور حتما با
واکسیناسیونهمراهباشد.
وی با اشاره به اینکه کاهش محدودیتهای کرونایی باید با ضوابط همراه
باشد،گفت:سیرنزولیبیماریبااجرایطرحشهیدسلیمانی،آموزشعمومی
و رعایت شیوهنامههای بهداشتی از شرایط کاهش محدودیتها است که باید به
آنها توجه شود.
رییسیتوجهبهآموزشعمومیرادرکناراطالعرسانیدقیقومستمرضروری
دانست و خاطرنشان کرد :دانشگاهیان و صاحبان تریبون نقش مهمی در این
زمینه دارند و در زمینه اثربخشی واکسن ،الزم است مراکز علمی و دانشگاهی به
طور مستمر رصد علمی و پژوهشی کنند؛ چرا که اقدامات آینده منوط به نتایج
این پژوهشها است.
رییسجمهوری همچنین با قدردانی از همکاریهای گسترده و سازنده ناجا
با ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :نیروی انتظامی اقدامات انتظامی ،امنیتی و
اجتماعی سازندهای در سراسر کشور دارد و همکاریهای مفیدی با ستاد ملی
مقابله با کرونا دارد که از تالش همه این عزیزان قدردانی میکنم.
رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن باشد
رئیس جمهورهمچنین در دیدار رئیس صدا و سیما گفت :رسانه ملی باید
پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن و نتیجه همکاری دولت و رسانه ملی باید
امیدآفرینیبینمردمباشد.
دکتر «پیمان جبلی» رئیس سازمان صدا و سیما روز شنبه با دکتر سید ابراهیم
رئیسی ،رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به نقش مهم صدا و سیما به عنوان رسانه
ملی در تبیین مسائل و مشکالت مردم و بیان دیدگاههای مسئوالن کشور،
گفت :صدا و سیما باید پل ارتباطی بین دولت و دیگر مسئوالن کشور با مردم
باشد.
دکتر رئیسی با تاکید بر توجه به سه مقوله دقت ،سرعت و صداقت در امر
اطالعرسانی و تبیین اقدامات ،دستاوردها و عملکرد مدیران و مسئوالن کشور،
افزود :نتیجه این عملکرد و همکاری مشترک دولت و صدا و سیما باید موجب
امیدآفرینیبینمردمشود.

سخنگویقوهقضاییهخبرداد:

محکومیت سیف ۱۰و عراقچی به ۸سال حبس تعزیری
احکام صادره برای این محکومین قطعی و الزم االجرا است

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی ولیالله
سیف رییس سابق بانک مرکزی به  ۱۰سال و سید
احمدعراقچیمعاونوقتارزیبانکمرکزیبههشت
سال حبس تعزیری خبر داد.
ذبیحالله خداییان افزود :متهم ردیف اول ،ولیالله
سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم
و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و
فروش غیر قانونی ارز به میزان  ۱۵۹میلیون و ۸۰۰
هزار دالر و  ۲۰میلیون و  ۵۰۰هزار یورو و همچنین
اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود ،به
تحمل ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وی ادامه داد :متهم ردیف دوم ،سید احمد عراقچی
معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز متهم به برهم زدن
نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید
و فروش غیر قانونی ارز به میزان  ۱۵۹میلیون و ۸۰۰
هزار دالر و  ۲۰میلیون و  ۵۰۰هزار یورو و اهمال و سوء
مدیریت در دوران مسئولیت خود بهتحمل هشت سال

حبس تعزیری محکوم شده است.
خداییان اظهارداشت :متهم ردیف سوم ،ساالر
آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و
همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی ،کارمند نهاد
ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت
بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی ،بهتحمل ۱۳
سال حبس محکوم شده است.
وی اضافه کرد :میثم خدایی از دیگر متهمین این
پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و
فروشغیرقانونیارزبهتحملپنجسالحبستعزیری
و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و
انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
سخنگویقوهقضاییهگفت :سیدرسولسجادمدیر
وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از
متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت
تحمل
در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به
ِ
هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای

نقدی معادل قیمت اقالم دریافتی و انفصال دائم از
خدمات دولتی محکوم شده است.
برخوردقاطعباخیانتکنندگانبهبیتالمال
وی ادامه داد :این پرونده در مجموع ۱۰متهم داشته
که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی
نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند ،ضمن
آنکه برخی از این متهمین ،پروندههای دیگری هم
دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد :احکام صادر
شده برای این محکومین قطعی و الزم االجرا است.
خداییان گفت :پرونده دیگری در همین راستا
مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و
مقادیر زیادی طال مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر
از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره ،با کیفرخواست به
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده
است .وی ادامه داد :دستگاه قضایی با هر فردی که به
بیتالمالخیانتکندباقاطعیتبرخوردخواهدکرد.

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:

کارتهای اعتباری خرید به مردم داده شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد مجلس به دولت برای
اختصاص «کارتهای اعتباری» به مردم به جای ارز  ۴۲۰۰تومانی به منظور
واردات خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت :با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کاالهای
اساسی در قالب کارتهای اعتباری خرید به مردم اختصاص مییابد.
وی تصریح کرد :از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی،
معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کاال تا مصرف خرد
را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمتها با تغییرات نرخ ارز
همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.
اقای پورابراهیمی افزود :نتیجه ارزیابیهای میدانی ما نشان میدهد که از سال
 ۹۷به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کاالهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی
 ۴۲۰۰تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمتها در ماههای پایانی دولت دوازدهم
صعودیشد.
وی ادامه داد :تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی
 ۴۲۰۰تومانی ،تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها
بخش جزئی آن به مردم میرسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها ،به
فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل میشود ،لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این
است که به جای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای
اختصاص به واردات ،به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :طبق گزارشات میدانی وضعیت
کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماههای اخیر نیز

شدت گرفته است ،ارز تخصیص یافته به ورود کاالهای اساسی در شش ماهه اول
سال ۱۴۰۰بیش از ۸میلیارد دالر است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه
دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به
عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم ،اما مردم کاالی گران بخرند.
وی تصریح کرد :پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت
مابه التفاوت و در قالب کارتهای اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در
مصرف سرانه در کشور برقرار شود ،البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از
کاالهای اساسی مثل دارو ،آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند ،اما مابه
التفاوتارزترجیحیبرخیدیگرازکاالهایاساسیبهصورتکارتهایاعتباری
در اختیار مردم قرار میگیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.
اقای پورابراهیمی افزود :این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع
کارتهای اعتباری است که نمونه آن را در کارتهای بنزین داریم و مردم میتوانند
تا  ۶۰لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد
محاسبه میشود؛ حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است چرا
که وضعیت تولید در کاالهای اساسی نشان دهنده کاهش میزان تولید درکشور
است و دلیل اصلی آن نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی است.
وی خاطر نشان کرد :اختصاص کارتهای اعتباری پیشنهاد مجلس است،
دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با
سیاستهای نظارتی قیمتها را پایین بیاورد ما مانع از تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی
نخواهیم شد ،اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا
تصمیمگیریجدیدراینبارهالزامیست.

سخنگویشوراینگهبان:

هیاتعالینظارتمجمعتشخیصمصلحتجایگاهقانونیدارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت :هیات عالی نظارت
مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی دارد
و بر اساس مقرراتی تحت عنوان نظارت بر حسن
اجرای سیاستهای کلی نظام دارد بر مصوبات نظارت
میکند.
هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری در
جمع خبرنگاران با تشریح نظرات شورای نگهبان درباره
مصوبات مجلس گفت :طرح جهش تولید مسکن مورد
تایید شورای نگهبان قرار گرفت و ابالغ شد .امیدوارم
اجرای دقیق این قانون یکی از دغدغههای مردم و
جوانان را مرتفع کند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد :اعضای شورای
نگهبان نسبت به طرح ساماندهی خودرو چند ابهام
داشتند که مجلس باید این ابهامات را مرتفع کند.

ابهامات شورای نگهبان درباره این مصوبه  ۲یا سه مورد
است.
وی اضافه کرد :هیات عالی نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای کلی نظام هم ایراداتی را به این طرح
وارد کرده است که اگر همه این ایرادات برطرف شود،
ما اشکالی به مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت
خودرونداریم.
طحان نظیف با بیان این که امروز پنجمین سالگرد
از ابالغ سیاستهای کلی انتخابات است ،گفت :در
مهر  ۹۵رهبر انقالب اسالمی این سیاستها را ابالغ
کردند که دستگاههای مختلفی مخاطب این سیاست
هابودند.
وی افزود :در موارد متعددی در این سیاستها
اشاراتی داریم که نظام انتخاباتی ما مشکالتی دارد

که البته راهکارهایی وجود دارد خروجی این پنج سال
نشان داد که آن چه مد نظر بود اتفاق نیافتاد البته تالش
هایی شده است امیدوارم با نگاه مثبت مجلس و دولت
اتفاقات بهتری شاهد باشیم ما هم در شورا ظرفیت
نظارتی خود را در اختیار دستگاه ها قرار میدهیم.
قانون حاکم نسبت به اعالم دارایی مقامات و مسووالن
قانونمجمعاست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره
محرمانه بودن اموال مسووالن و اینکه اگر مجلس
قید محرمانگی را حذف کند ،چه میشود گفت :در
خصوصاصالحطرحرسیدگیبهداراییمسووالنمتن
جدیدی به تصویب مجلس نرسیده است .مصوبه فعلی
مصوبه مجمع است و چنانچه مصوبه ای خالف شرع و
قانوناساسینباشدشوراتاییدمیکند.

عضو جامعه مدرسین در دیدار وزیر بهداشت:

حوزه علمیه می تواند در پیشگیری
از بیماری ها کمک کند

عضوخبرگانرهبریگفت:حوزهعلمیهمیتوانددرپیشگیریازبیماریهاکمککند
و در این زمینه الزم است کارگروهی بین حوزه علمیه و وزارت بهداشت تشکیل شود تا در
حوزه هایی مانند ارتقای نظام سالمت ،فرهنگسازی و مسائل فقهی پزشکی همکاری
کنند.
حجت االسالم والمسلمین عباس کعبی شب گذشته در دیدار وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی که در قم برگزار شد ،اظهار داشت :استقبال مردم ایران علیرغم برخی
مخالف ها علیه واکسیناسیون ،بسیار خوب بوده و در این حوزه نیز علما ،مراجع و بزرگان
قم ،پشتاز بوده اند.
وی افزود :اوایل کرونا دیدگاهی وجود داشت که می خواست بین علم و دین ،تقابل
ایجاد کند ،اما مقاالت زیادی در حوزه علمیه نوشته شد تا نشان دهند که هیچ تقابل و
دوگانگی بین علم و دین وجود ندارد .باید همواره دعا و مناجات کرد ،اما این به معنی
بی توجهی به سالمت و بهداشت نیست .مقام معظم رهبری نیز در حوزه کرونا ،همواره
پیشتاز بوده اند و توصیه های ارزشمندی به مردم کرده اند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ،تصریح کرد :حوزه علمیه می تواند در پیشگیری
از بیماری ها کمک کند و در این زمینه الزم است کارگروهی بین حوزه علمیه و وزارت
بهداشتتشکیلشودتادرحوزههاییمانندارتقاینظامسالمت،فرهنگسازیومسائل
فقهیپزشکیهمکاریکنند.
حجت االسالم والمسلمین کعبی یادآور شد :پیشنهاد بنده این است که ادعاهای
گروه های ضدواکسن در جلسه ای در وزارت بهداشت شنیده و به آن پاسخ داده شود.
در حوزه طب سنتی ،اعتقادی به حرکات افراطی و تفریطی نداریم و اگر حرکتی علمی
باشد ،حمایت می شود .خوشبختانه دانشکده های طب سنتی چندین سال است که
در کشور راه اندازی شده اند و هر کس ادعایی دارد باید با استانداردهای علمی ،بررسی
شود اما دخالت مدعیان طب سنتی بدون مجوز ،به خطر انداختن سالمت مردم است.
وزیر بهداشت نیز در این دیدار گفت :گروه های ضد واکسن که البته تعداد آنها در
ایران زیاد نیست ،در واکسیناسیون مردم علیه کرونا ،تردید ایجاد می کنند که کار
جایزی نیست .از حجت االسالم والمسلمین کعبی که حسینیه شان در اهواز را برای
واکسیناسیون شبانه روزی اختصاص داده ،تشکر می کنیم .با همین حمایت های
مردمی خوشبختانه تا کنون  ۷۱میلیون ُدز واکسن کرونا تا کنون در کشور تزریق شده و
امیدواریم که به سرعت ،پوشش واکسیناسیون در ایران افزایش یابد.
دکتر عین اللهی تاکید کرد :از نظر پزشکی و علمی ،واکسیناسیون یک حقیقت است
که به طور قطع می تواند در کاهش مرگ و میر بیماران کووید ،۱۹تاثیرات بسزایی داشته
باشد و مستندات علمی آن هم در ایران و هم در سایر کشورها ،وجود دارد.
رییسسازمانعقیدتیسیاسیارتش:

تدبیر امام(ره) مانع از انحالل ارتش شد

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت :تدبیر امام خمینی(ره) در نامگذاری روز
ارتش ،موجب شد ارتش منحل نشود و حرکت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باعث
شد ارتش از صراط مستقیمی که رهبران ترسیم میکنند منحرف نشود و باعث ثبات و
تداوم ارتش شد.
حجتاالسالم والمسلمین عباس محمدحسنی در جمع کارکنان و خانوادههای اداره
عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش ضمن قدردانی از کارهای اثربخش فرهنگی در
کشور اظهار کرد :هر انقالبی باید سه مرحله تخریب ساختار گذشته ،تاسیس ساختار
جدید و تحکیم را پشت سر بگذارد .خیلی از انقالبها در همان مرحله اول نابود میشوند
و موفق نمیشوند تا به اهداف خود برسند .بعضیها در مرحله دوم دچار استحاله و
سرکوب میشوند یعنی مرحله اول را خوب تکمیل میکنند اما در مرحله دوم شکست
میخوردند.
محمدحسنی خاطرنشان کرد :بعضیها پایههای حکومت را هم بنا میکنند اما نه
محکم بلکه لرزان که با یک حرکت خیمه انقالبشان فرو میریزد؛ اما جمهوری اسالمی
تنها انقالبی بود که در عین ناباوری آمریکا و دشمناش تمام مراحل را با قدرت ،اقتدار و
شکوههرچه تمامتر به پایان رساند.
وی ادامه داد :ابقای ارتش توسط امام خمینی(ره) و تأسیس عقیدتی سیاسی در ارتش
باپیشنهادحضرتامامخامنهایوتصویبحضرتامامراحل(ره)صورتپذیرفت.تدبیر
امام(ره) در نامگذاری روز ارتش ،موجب شد ارتش منحل نشود و حرکت مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) باعث شد ارتش از صراط مستقیمی که امام ترسیم کرده بودند
منحرفنشود.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد :امروز ارتش
با تدابیر مقام معظم رهبری(حفظه الله) همان بنیان مرصوصی است که وقتی رزمایش
فاتحان خیبر در شمال غرب کشور انجام میشود لحنها عوض میشود.
محمدحسنی گفت :فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) فرمودند تأسیس عقیدتی
سیاسی از الهامات الهی به امام بود که برکات فراوانی را برای ارتش و نظام در پی داشت.
این سازمان ایجاد شد تا امور دینی ارتش را عهده دار شود؛ پایههای فکری ،اخالقی
و عقیدتی ارتش را محکم کند تا این بنیان مرصوص محقق شود که به لطف الهی این
ارتش چون بنیان مرصوص است محبوب خدا و مورد لطف حضرت ولیعصر(عج) است.
وزیر کشور :

ناجامحورتامینامنیتعمومی
و اجتماعی در کشور است

وزیر کشور گفت :نیروی انتظامی محور تامین امنیت عمومی و اجتماعی در کشور
است و همه دستگاهها باید برای رفع نیازها و خواستههای ناجا هماهنگیهای الزم را
به عمل آورند.
احمد وحیدی روز شنبه در حاشیه نشست فصلی فرماندهان ،روسا و معاونان ناجا
(ویدئو کنفرانسی) گفت :هدف اصلی اینجانب برای حضور در این نشست با حضور
فرماندهان ،روسا و معاونان ناجا ،عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی
انتظامی و تشکر از زحمات تمامی مسئوالن ،فرماندهان و سربازان جان برکف ناجاست.
وی ادامه داد :این سربازان ،پاسداران نظم و امنیت در کشور هستند؛ امنیت امروز را
مدیون حضور این عزیزان هستیم و به تعبیر فرماندهی معطم کل قوا "نیروی انتظامی از
ستونهای استوار امنیت در کشور است".
وزیر کشور با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف حضور در این جلسه بررسی اقدامات در
دستور کار نیروی انتظامی است ،گفت :کارهای بسیار مهمی در نیروی انتظامی به ویژه
در حوزههوشمندسازی پلیس انجامشده است؛ انشاءاللهبا تحقق پلیسهوشمند یک
گام بسیار بزرگ در ارتقاء نیروی انتظامی برداشته خواهد شد.
آقایوحیدیخاطرنشانکرد:نیرویانتظامیازقدرتهایارزشمندیبرخوردارشده
و همچنین با بهره مندی از فناوریهای روز به عنوان نیروی حرفهای مطرح است؛ ضمن
اینکه نیروی انتظامی دارای نیروهای جان برکفی است که در تامین امنیت کشور و مردم و
همچنینمبارزهباقاچاقموادمخدروهرآنچهکهجواناناینکشوررابهتباهیمیکشاند
مبارزهمیکند.
وزیر کشور گفت :نیروی انتظامی استوار و مردانه در این راه ایستاده است و ما نیز به
آن افتخار میکنیم ،از سویی عدهای حرفهای بی منطق و ماجراجویانه میزنند ،اما ما
میگوییم که سند صحت عمل ما در مبارزه با مواد مخدر ،شهدای بزرگ نیروی انتظامی
است.
وحیدی در خصوص هوشمندسازی پلیس گفت :بکارگیری فناوریهای روز ،چابک
سازی و پاسخ بهنگام ،توسعه اشراف اطالعاتی و استفاده از ظرفیتهای برون سازمانی
برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر از محورهای اصلی پلیس هوشمند است که در این
راستا اقدامات مطلوبی انجام شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری:

آرای دیوان عدالت اداری
الزماالجرا است

رئیس دیوان عدالت اداری اجرای آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به
توگفت:همهدستگاههایاجراییطبققانون
عنوانپارلمانحقوقیراالزماالجرادانس 
در یک ماه باید به نامههای دیوان پاسخ دهند که دستگاههای اجرایی رعایت نمیکنند و
طوالنیشدن زمان دادرسی را موجب میشوند.
حجت االسالم و المسلمین حکمتعلی مظفری در نشست تخصصی کار گروه تامین
اجتماعیبهمنظورپیشگیریازطرحدعاویدردیوان،احقاقحقوقشهروندانوآسیب
شناسی قوانین و مقررات که با حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار شد ضمن
تبریک به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج) ،برگزاری جلسات پیشگیری و آسیب
شناسی موضوعات را از دغدغه های اصلی دیوان عدالت اداری دانست.
وی افزود :همه ما دور یک میز هستیم و دغدغههای مشترک داریم که چیزی غیر از
احقاق حقوق شهروندان نیست و در این خصوص هر آنچه به دیوان عدالت اداری مربوط
می شود درصدد رفع آن هستیم.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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خیزش دوباره کرونا با موج ششم!
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

مرد زن نما در دام پلیس فتای قم
سرهنگ علی موالی ،رئیس پلیس فتای قم اظهار کرد :در پی مراجعه خانمی به پلیس فتای استان مبنی
بر شکایت علیه شخصی ناشناس در فضای مجازی که اقدام به تهدید و انتشار تصاویر خصوصی اش کرده
بود،موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.وی ادامه داد :شاکی در اظهاراتش بیان کرد از طریق یکی از
شبکههای اجتماعی با شخصی که خود را خانم معرفی کرده بود آشنا شدم  ،مدتی بعد از درد دل کردن ها
به وی اعتماد و عکسهای خصوصی خود را برای وی ارسال کردم ،ولی بعد از مدتی با تهدید در خصوص
انتشار عکسها مواجه و متوجه شدم که وی فرد مذکری است و قصد اخاذی از بنده را دارد .این مقام انتظامی
ن پلیس سریعا اقدامات الزم در این خصوص
افزود :پس از استماع اظهارات وی و اخذ مستندات کارشناسا 
آغاز کردند و با بهره گیری از روشهای علمی و فنی موفق به شناسایی ردپای مجرم در فضای مجازی شدند.
سرهنگ موالی با اشاره به اقدام سریع پلیس در شناسایی متهم و شکایت به موقع شاکی و ناکام ماندن متهم
در عملی کردن سوءنیت خود بیان کرد :متهم پس از دستگیری از موضوع اظهار بی اطالعی میکرد ،اما با
مواجهه مدارک و ادله لب به اعتراف گشود و اقدامات و سوء نیت خود را فاش کرد.رئیس پلیس فتای قم به
شهروندان توصیه کرد :فضای مجازی مکان مناسبی برای آشنایی و درد دل کردن نیست ،با مرتکبان این
جرایم در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد،

کسبرتبهنخستایمنیمجموعه
بازیهایکودکاندرکشور
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :یکی از دغدغههای
مهم مجموعه مدیریت شهری استانداردسازی فضاهای شهری بهویژه سیستم
الکتریکال و مکانیکال بوستانهای شهر بوده و در این راستا پروژههای ایمنسازی
بوستانها،آبنماهاومجموعههایبازیاجراشدهاست.
پیام جوادیان با اشاره به روز جهانی استاندارد اظهار کرد :یکی از دغدغههای
مهم مجموعه مدیریت شهری ،استانداردسازی فضاهای شهری بهویژه سیستم
الکتریکالومکانیکالبوستانهایشهربودهاست.
وی با تأکید بر اینکه طی  ۵سال گذشته استانداردسازی در بوستانهای
شهر بهطور جد پیگیری شده است تصریح کرد :طبق یک اولویتبندی،
پروژههایی در این بخش تعریفشده و با اعتباری بالغبر  ۶۰۰میلیارد ریال کلیه
تأسیسات الکتریکال و مکانیکال شامل سیستم روشنایی بوستانها ،آبنماها و
موتورخانههای آنها و مجموعههای بازی کودکان را استانداردسازی و ایمنسازی
کنیم .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه بیش
از  ۱۸هزار پایه روشنایی در بوستانهای شهر وجود دارد گفت :کلیه این پایهها
استاندارد و ایمن هستند و بهصورت زیرساختی کلیه مباحث استاندارد در آنها
رعایت شده است .وی با اذعان به اینکه در گذشته بسیاری از آبنماهای شهر
ناایمن بودهاند خاطرنشان کرد :در همین راستا طی سالهای اخیر ایمنسازی
آنها در دستور کار قرار گرفت و این آبنماها در حال حاضر در سطح شهر
بهصورتایمنواستانداردفعالهستند.
جوادیان با تأکید بر اینکه  ۱۶۰آبنمای سطح شهر استاندارد هستند افزود:
ً
مجموعههای بازی نیز ناایمن و عموما فلزی بودند و با شرایط آب و هوایی قم
تناسب نداشتند و به همین منظور طی پروژهای کلیه مجموعههای فلزی بازی
ناایمن و غیراستاندارد جمعآوریشده و مجموعه کمپلکسهای بازی استاندارد
جایگزین آنها شد .وی با اشاره به اینکه قم رتبه نخست استفاده از مجموعه
بازیهای ایمن را در کشور دارا است یادآور شد :ممیزی انرژی نیز در راستای
استانداردسازی استفاده از انرژی بسیار راهگشا بوده است.

دورکاری کارکنان بانکها منتفی شد
دبیرکل بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از الزام همه کارکنان بانکها به ارائه خدمات به صورت
حضوری از  ۲۴مهرماه خبرداد .محمدرضا جمشیدی در ابالغیهای به بانکها و موسسات اعتباری
خصوصی اعالم کرد که براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا حضور تمام کارکنان در ساعات
اداری از روز شنبه ( ۲۴مهرماه) الزامی است .براساس بخشنامه فوق خدمات کارکنان به صورت دورکاری
منتفیخواهدبود.
طرح:محمدعلیرجبی

آیتالله سعیدی دردیدار مدیران شهری قم:

کارهای اساسی و ماندگاری درشهر قم انجامشده است

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم خبرداد:

آغازعملیاتاحداثتقاطع
غیرهمسطحدرروستایورجان

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم از آغاز عملیات
ساخت و احداث تقاطع غیر همسطح در میدان روستای ورجان خبر داد.
عباس فراهانی اظهار داشت :با تشکیل شهرستان جدید کهک ،توسعه
زیرساخت های حوزه حمل و نقل و جاده ای در دستور کار این اداره کل است.
وی افزود :در محدوده و اطراف این شهرستان به دلیل جذابیت گردشگری و
تنوع آب و هوایی ،در طول سال شاهد حجم باالی تردد در محور قم -کهک
هستیم .فراهانی گفت :خودروهای عبوری از سه مسیر ،ونارچ ،لنگرود و پردیسان
به شهرکهک دسترسی دارند .وی با اشاره به این که نقطه مشترک خودروهای
عبوری در هر سه مسیر روستای ورجان است اشاره کرد :در طول سال به ویژه در
فصل تابستان شاهد حجم باالی تردد در محدوده روستای ورجان هستیم و برای
هدایت ترافیک و کاهش تصادفات اقدامات اساسی نیاز است.
فراهانی با بیان این که میدان ورودی ورجان نقطه حادثه خیز و پر مخاطره
است توضیح داد :متاسفانه در طول سال های گذشته شاهد تصادفات زیادی در
مسیرهای منتهی به این میدان بوده ایم که با تأمین اعتبار ،عملیات اصالح این
میدان در دستور کار قرار گرفته است .معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و
شهرسازی استان قم اظهار داشت :احداث تقاطع غیر همسطح در این منطقه،
مشکل گره ترافیکی و ترافیک عبوری این نقطه را حل خواهد کرد.
فراهانی در خصوص جزییات احداث این تقاطع توضیح داد :یک دستگاه پل از
خروجی ورجان به سمت لنگرود احداث می شود و تمامی خودروهای عبوری که
از سمت ورجان به سمت لنگرود و بالعکس قصد عزیمت دارند از روی پل تردد می
کنند .وی افزود :تردد خودروها از پردیسان به ورجان از رمپ کنار تقاطع و از ورجان
به پردیسان از زیر پل خواهد بود.
وی با بیان این که عملیات اجرایی احداث این تقاطع از مهرماه سال جاری آغاز
شده است ،توضیح داد :این پل با طول 25متر با اعتبار یکصد و سی هزار میلیارد
ریال و به مدت نه ماه احداث خواهد شد .معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه
و شهرسازی استان قم در پایان گفت :امیدواریم با احداث این تقاطع بخشی از
گره ترافیکی و مخاطرات ورودی روستای ورجان مرتفع شود و از همه رانندگان
خودروهای عبوری تقاضا داریم در طول مدت احداث پل نسبت به رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی در آن محدوده همکاری الزم را با این اداره کل داشته باشند.
عضو شورای اسالمی شهر قم :

شناسنامهمحالتقمتدوینمیشود

عضو شورای اسالمی شهر قم از در دستور کار قرارگرفتن طرح تدوین شناسنامه
محالت قم در کمیته توزیع عادالنه خدمات این شورا خبر داد.
معصومهآمرهبااشارهبهفعالیتهایدرحالاجرایکمیتهتوزیععادالنهخدمات
در شورای اسالمی شهر قم ،اظهار داشت :با توجه به فقدان اطالعات جامع و
یکپارچه در خصوص محالت قم ،و توجه ویژه به توسعه محالت کم برخوردار طرح
تدوین شناسنامه محالت قم بر اساس بهرهمندی از امکانات و خدمات شهری و
تحلیل نقاط ضعف و قوت ،در دستور کار کمیته توزیع عادالنه خدمات شورای
ششم قرار گرفت.
وی هدف از برنامه را استفاده از تحلیل وضع موجود و با رویکرد تبیین افق راه
آینده دانست و خاطرنشان کرد :این طرح سندی برای توسعه متوازن شهری و
مبنایتصمیمگیریواولویتاقداماتشهرداریباشد.
عضوشورایاسالمیشهرقمدرادامههمچنینیکیازملزوماتهوشمندسازی
در مدیریت شهری را تعامل و ارتباط مؤثر نظامهای مدیریتی در مدیریت شهری
برشمردوابرازکرد:نظامبرنامهوبودجه،نظامفناوریاطالعات،نظاممنابعانسانی
همه باید با یکدیگر مرتبط باشند بهنحویکه بهصورت یکپارچه عمل کنند و
جزیرهاینباشند.
به گفته وی ،در حوزه هوشمندسازی این نظامات باید به هم متصل و یکپارچه
شوند تا بتوان به سمت هوشمندسازی حرکت کرد .آمره با تأکید بر اینکه
هوشمندسازی باید در راستای نیازها و اولویتهای مردم باشد ،افزود :نیازها و
اولویتهای مردم در حوزه مدیریت شهری را باید در تعامل با آنها احصاء کنیم و
سپس در بحث هوشمندسازی به سمت خدماتی حرکت کنیم که نیاز مردم است؛
این اتفاق موجبمیشود خدمات درستی ارائه دهیم که پاسخگوی نیازهای
مردم باشد و در چنین شرایطی آنها نیز همراهی خواهند کرد .وی تصریح کرد:
مهمترین ذینفع مدیریت شهری در شهر ،مردم هستند ،اگر بر اساس نظرات
شهروندان حرکت کنیم ،آنها هم بیشک ما را همراهی خواهند کرد و لذا در حوزه
برنامهریزیها نیز باید بر اساس نظامات و نگاهها و اولویتهای مردمی گام برداریم.
رئیسادارهفرهنگیهنریسازمانفرهنگیهنریورزشیشهرداریقم:

کارگاه نگار قم به دنبال جریانسازی
در بین هنرمندان است

رئیسادارهفرهنگیهنریسازمانفرهنگیهنریورزشیشهرداریقمبااشاره
به برگزاری کارگاه یکروزه هنری و گرافیکی پوستر نگار قم با موضوع “روز قم” ،
اظهار داشت :ساماندهی و ایجاد انگیزه و نشاط در بین هنرجویان خوشنویسی و
گرافیک با حضور اساتید برجسته این دو هنر یکی از اهداف مهم برپایی این کارگاه
بوده است.
سعید تهرانی با بیان اینکه خروجی و آثار این کارگاه در نگارگذرها و سایر
عرصههای شهری اکران خواهد شد ،افزود :رویداد نگار قم؛ چهارمین کارگاه
ازایندست است و پیشازاین ،کارگاههایی برای غنی بخشی و افزایش کیفیت
هنرجویان توسط سازمان فرهنگی ورزشی و هنری شهرداری قم برپاشده بود.

نماینده ولیفقیه در استان قم و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان
اینکه زحمات و خدمات شهرداری قم قابلتقدیر است ،گفت :کارهای اساسی و
ماندگاری در قم انجامشده که این به برکت همدلی شورای اسالمی شهر و شهرداری
است.
سیدمحمدسعیدی پیش از ظهر روزشنبه در دیدار با رئیس ،اعضای شورای اسالمی
شهر و شهردار قم ،با تبریک آغاز امامت و والیت حضرت ولیعصر(عج) و با قدردانی
از تالش اعضای شورای قبلی ،شورای شهر جدید و شهردار کالنشهر قم خاطرنشان
کرد :قم خوشبختانه در شورا سرآمد است و اعضای آن را افرادی با شخصیت و والیت
مدارتشکیلمیدهند.
شهرداری باید نگاه جامع به امور شهری داشته باشند
وی با بیان اینکه شورای اسالمی شهر و شهرداری باید نگاه جامع به مسائل و امور
شهری داشته باشند ،ابراز کرد :وجود حرم مطهر کریمه اهلبیت(ع) در شهر مقدس
قم سبب شده تا اجرای برنامههای مدیریت شهری در این شهر یک نگاه ویژه بطلبد،
بنابراین باید نگاه تمام فعالیتها به جهت حرم اهلبیت(ع) باشد؛ چراکه حرم مطهر
منوری بوده که هم خط و هم انرژی و روحیه میدهد.
تولیتحرممطهرحضرتمعصومه(س)اذعانکرد:ضرورتاجرایتمامفعالیتهای
دینی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در قم حول محور حرم مطهر است و باید در
اجرای تمام برنامهها این ویژگی شاخص و بارز موردتوجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه وجود مسجد مقدس جمکران و حوزه علمیه از شاخصهای قم
به شمار میرود گفت :در این زمینهها ،طرح و برنامهها زیاد است و باید با اولویتبندی و
یک کار مدبرانه با همدلی شورا و شهرداری انجام شود.
براساساینگزارش،درایننشستدکترحسیناسالمیرئیسشورایاسالمیشهر
ودکترسیدمرتضیسقائیاننژادشهردارقمبهارائهگزارشیازفعالیتهایصورتگرفته
و برنامههای پیش رو پرداختند.
شهردار قم :
 16طرح بزرگ و شاخص به بهرهبرداری میرسد
شهردار قم نیز دراین دیدار از افتتاح و بهرهبرداری  16طرح بزرگ و شاخص عمرانی،
فرهنگی و خدماتی توسط شهرداری این کالنشهر تا پایان امسال خبرداد و گفت:
برنامههای متنوعي براي "روز قم" برای سومین سال در هفتههای آینده برگزار میشود.
دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد با تبریک آغاز والدت امام عصر (عج) اظهار داشت:
در شش سال گذشته بیش از سه هزار پروژه شهری بزرگ و کوچک در شهر قم به
بهرهبرداری رسیده و در حال حاضر نیز تکمیل و بهرهبرداری بخش دیگری از آن در
دست اقدام است .وی با بیان اینکه تا پایان امسال  ۱۶طرح بزرگ و شاخص عمرانی،
فرهنگی و خدماتی در قم به بهرهبرداری میرسد ،گفت :برخی از این طرحها شامل
اجرایپروژهمیداننماز،تکمیلبلوارجمهوری،ساختپارکینگهایطبقاتی،تکمیل
مسیراتوبوستندروبلوارآیتاللهبروجردی،تکمیلساختمانشورایشهر،خیابانارم،
فاز پنجم عمار یاسر ،رمپ و لوپ تونل غدیر و فاز نخست از خط یک مترو قم است.
شهردار قم اذعان کرد :برای بهرهبرداری از این طرحها ۴۵۰،میلیارد تومان نیاز است

که با بهرهبرداری از آن در فضای سبز ،عمران و آبادانی شهر و سایر بخشها شاهد تحول
خواهیمبود.
وی تصریح کرد :آنچه نگرانکننده شده این است که روزبهروز بودجههای عمرانی
کاهش مییابد و خرج و مخارج پروژههای عمرانی باال است ،بهطوریکه قیر از قیمت
تنی دو میلیون تومان به هشت میلیون تومان رسیده است.
سقاییان نژاد با بیان اینکه خوشبختانه در بخش حملونقل وضعیت شهر قم مناسب
بوده و به یک انسجام کامل رسیدهایم ،خاطرنشان کرد ۳۵۰ :تا  ۴۰۰دستگاه اتوبوس
نو در اختیار داریم و قرار است  ۱۰۰تاکسی نیز تا آخر امسال به ناوگان حملونقل
عمومیاضافهشودکهاینمهمنیزبدونشکدرافزایشرضایتمندیمردممؤثراست.
وی ادامه داد :شهرداری از نظر مالیات بر ارزشافزودهای که به این شهر اختصاص
مییافتنیزدچارمشکلشدهاست،بهطوریکه ۲۵۰شرکتصنعتیمستقردرقم،که
باید ارزشافزوده را در قم پرداخت کنند در تهران نسبت به پرداخت آن اقدام میکنند.
بهزودی برنامه روز قم را برای سومین سال اجرا میکنیم
شهردار قم یادآور شد :در وضعیت موجود که روزبهروز خرج و مخارج اداره شهر در
حال افزایش است ،شهرداری با همکاری و همدلی شورای شهر پیشبینی تأمین منابع
پایدار شهری را در برنامه قرار داده و امیدواریم روزبهروز شاهد توسعه و عمران شهری
باشیم .وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :مدیریت جامع تأمین نظام مالی یکی
از برنامههای اولویتدار شهرداری است و در این زمینه کوشش ما رعایت نظم و انضباط
مالی است و پیشبینی تدابیر الزم در این زمینه است.
سقاییان نژاد با بیان اینکه بهزودی برنامه روز قم را برای سومین سال با چهارچوب
بهتری اجرا میکنیم ،گفت :در این رابطه پنج کمیته تشکیلشده و در این زمینه نیز از
نظرعلما،نخبگانوفعاالنفرهنگیواجتماعیشهربهرهمندخواهیمشد.
رئیس شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:
توجه ویژه به مناطق کم برخوردار در برنامهریزی شهری
رئیس شورای اسالمی شهر قم نیز دراین دیدارگفت :پیوست فرهنگی در اجرای
طرحهای عمرانی و شهری در کالنشهر قم بهعنوان اولویت شورای شهر دنبال
میشود .حسین اسالمی با تبریک آغاز والیت امام زمان (عج) اظهار داشت :اعضای
جدید شورای شهر قم پس از انتخاب شهردار ،توجه به اجرای مسائل فرهنگی و
اجتماعی در شهر را موردتوجه قرار داده و همواره به دنبال این بودهایم که طرحهای
عمرانیدارایپیوستفرهنگیباشد.
وی با بیان اینکه در شهر قم فعالیتهای زیادی در راستای بازگشایی معابر اصلی،
ساخت تقاطعها و سایر اجرای طرحهای عمرانی و فرهنگی شده است ،گفت :توجه
بهاجرایبرنامههاینرمافزاریومسائلفرهنگیدرکنارطرحهایعمرانیبهعنوانیک
اولویت موردتوجه است ،بهطوریکه مقررشده شهرداری سطح سازمان فرهنگی را در
حد معاونت ارتقاء دهد.
رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به اینکه توزیع عادالنه منابع و امکانات نیز در
برنامههای شورای اسالمی شهر قرار دارد خاطرنشان کرد :در این زمینه کمیته مناطق و
محلههایکمتربرخوردارایجادشدهومتناظرباآننیزدرشهرداریمشاورمناطقکمتر
برخوردار منصوبشده است .وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد :اهتمام به
جذب بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط الزم برای حمایت از سرمایهگذاران ،در
برنامههای شورای شهر قرار دارد و در این زمینه نیز اهتمام جدی در مورد سالمت اداری
و مبارزه با فساد موردتوجه است.
به گفته اسالمی ،با راهاندازی مرکز پژوهشهای شورای اسالمی ،بررسی موضوعهای
مختلف شهری و پیشبینی راهکار الزم برای رفع مشکالت در این مرکز نیز در دست
اقداماستکهامیدواریمبتوانیماقداماتقابلمالحظهبرایعمرانوآبادانیشهرداشته
باشیم.
رئیس شورای اسالمی شهر قم همچنین در سخنان خود آمادگی شورای اسالمی
شهر را برای کمک به مشکالت موجود در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س)
اعالم کرد و گفت :خوشبختانه شهرداری در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و
همچنان نیز طرح و برنامهها ادامه مییابد.

تایید محکومیت نازنین زاغری در دادگاه تجدیدنظر
ً
رای محکومیت یک ساله پرونده دوم نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی -بریتانیایی عینا در دادگاه
تجدیدنظر تایید شد.حجت کرمانی ،حقوقدان و وکیل نازنین زاغری از صدور و ابالغ رای پرونده دوم نازنین
زاغریدرشعبه ۵۴دادگاهتجدیدنظراستانتهرانخبرداد.بهگفتهاینوکیلدادگستریبراساسرایصادره
در شعبه ۱۵دادگاه انقالب خانم نازنین زاغری به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری
و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
نرخ جرایم رانندگی افزایش نمییابد
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :جرایم رانندگی بازدارنده بودن خود را از دست داده اند ،اما فعال پیشنهادی
برای افزایش آن نداده ایم .سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا درباره افزایش جریمههای
رانندگی گفت :یکی از کارهایی که در پلیس راهنمایی صورت میگیرد بررسی و تحلیل انضباط بخشی در
ترافیک و تصادفات است.رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به آمار تصادفات در کشور بیان کرد :متاسفانه به طور
میانگین روزانه  ۴۰تا  ۴۷نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست میدهند و به ازای هر نفر فوتی  ۲۰تا ۲۵
نفر مجروح و معلول میشوند.
بازدید احمدینژاد از غرفه اسراییل در نمایشگاه اکسپو دوبی ؟!
اکانت رسمی سازمان دولتی مبارزه با تروریسم اسراییل ،با انتشار این عکس در توییترش مدعی شد که
محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور پیشین ،در بازدید از نمایشگاه اکسپو در دوبی از غرفهی اسراییل دیدار
کرده و او را یک اصالحطلب جدید در ایران خواند.
حمله دزدان دریایی به کاروان تجاری ایران
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :بامداد روز  -شنبه  -تکاوران ناوگروه  ۷۸نیروی
دریایی ارتش در یک عملیات موفق حمله دزدان دریایی به کاروان تجاری ایرانی در خلیج عدن را دفع کردند.
دریادار شهرام ایرانی در گفت وگویی از دفع حمله دزدان دریایی به کاروان تجاری ایرانی از سوی تکاوران
ناوگروه  ۷۸نیروی دریایی ارتش دریایی در خلیج عدن خبر داد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

میلیاردیعاملقاچاقپارچه
محکومیت3,1
ِ

میلیاردی عامل قاچاق پارچه دراین استان خبرداد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از حکومیت3,1
ِ
مهدی ریاضی با اعالم این خبراظهارداشت :مامورین کاشف در حین کنترل جاده های مواصالتی به
یک دستگاه خودروی سواری مظنون که پس از توقیف و بازرسی از این خودرو  2,775متر پارچه به ارزش
 2,104,964,686ریال به ظن قاچاق کشف و سپس مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات
حکومتی استان قم ارسال گردید .وی افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز
تعزیرات حکومتی قم ،ضمن احضار ،استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات متهم ،به دلیل عجز متهم از ارائه
مدارک مثبته ،پس از رسیدگی ،اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را عالوه بر ضبط محموله مکشوفه
ً
قاچاق به نفع دولت ،با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودرو ،جمعا به پرداخت مبلغ 3,160,000,000
ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود .ریاضی همچنین خاطر نشان کرد :بر اساس قانون ،پارچه های
تملیکی استان گردید.
مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف ،تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال
ِ
ِ
معاونهماهنگکنندهفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد:

برخورد با قهوه خانه ها ،سفره خانه ها
ورستورانهایمتخلف
معاونهماهنگکنندهفرماندهیانتظامیاستانازطرحشناساییوبرخوردباقهوهخانهها،سفرهخانهها
و رستوران های متخلف در این استان خبر داد  .سرهنگ سید مجتبی اشرفی اظهارداشت :در راستای طرح
ارتقاء امنیت عمومی و جلوگیری از بروز تخلفات صنفی ،ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومی استان ،کنترل
و نظارت بر صنوف را با جدیت و با بکارگیری تمام توان و استعداد موجود در دستور کار قراردادند .وی افزود :به
تالش مأموران طی  2روز گذشته از  35واحد صنفی شامل قهوه خانه ،سفره خانه و رستوران بازدید که  5واحد
صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمب شدند .معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان
قم با اشاره به تداوم و تشدید اینگونه طرح های نظارتی پلیس از شهروندان خواست ،در صورت مشاهده
هرگونه تخلف ،موضوع را به مركز فوریتهای پلیسی 110اطالع دهند.
فرماندهانتظامیاستانقمقمخبرداد:

آیت الله نوری همدانی در دیدار وزیر بهداشت:

اجرای دستورات حوزه بهداشت واجب است

آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت :دستورات و مباحثی
که در خصوص حوزه بهداشت مطرح می شود ،مهم بوده و اجرای آن واجب
است.
این مرجع تقلید در دیدار بهرام عیناللهی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی با وی ،با اشاره به اهمیت کار کادر درمان اظهار داشت :در اسالم
موضوع اطبا مهم ارزیابی شده و به فعالیت آنها تاکید شده است.
وی افزود :در امر کرونا ،شما توانستید فعالیتهای چشمگیری را داشته و به
صورت حرفهای و ایثارگرانه به مردم خدمات رسانی کنید.
این مرجع تقلید افزود :کار شما بسیار مهم است و کادر درمان در ایام پیک
کرونا با همه توان تالش کرده و اقدامها و مسائل مربوط به کرونا همچنان باید
ادامه داشته باشد .
وی بیان داشت :توجه به سالمت معنوی در کنار سالمت جسم ،امر مهمی
است که منجر به سالمت روحی شده و میتواند تاثیرهای بسیاری را به همراه

داشته باشد .آیت الله نوری همدانی تصریح کرد :مباحثی که در خصوص
حوزه بهداشت مطرح می شود ،مهم بوده و اجرای آن واجب است و باید
تمامی این دستورها به درستی اجرایی و توجه به آن اقدام شود.
علم پزشکی و علم فقه همواره در کنار یکدیگر هستند
وزیر بهداشت همچنین در ادامه برنامه سفر خود به دیدار آیت الله جعفر
سبحانی از مراجع تقلید رفت و با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
آیت الله سبحانی در این دیدار گفت :موضوع فقه با پزشکی همراه بوده و
این همراهی ادامه دار است و علم پزشکی و علم فقه همواره در کنار یکدیگر
هستند.
وی افزود :بعد از آمدن دولت جدید یک فرصت و اقدامات بسیار عظیمی
را شاهد هستیم ،که خدمات ارزشمندی در حوزههای مختلف برای مردم در
این مدت کوتاه انجام شده ،که از شما قدردانی کرده و برای مجموعه دولت
دعا می کنم.

استاندارقمخبرداد:

امهال اقساط تسهیالت بانکی مراکز گردشگری تا پایان سال

استاندارقم ،از امهال تسهیالت بانکی آسیب دیده
از کرونا در مراکز گردشگری ومیراث فرهنگی تا پایان
سالخبرداد.
بهرام سرمست روز شنبه در حاشیه نشست ستاد
ملی مبارزه با کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس
با حضور رئیس جمهور برگزار شد افزود :امهال
بدهیهایمالیاتیاینمراکزهمتاپایانآذرتعیینشد.
وی بر توسعه واکسیناسیون و ایجاد زیر ساختهای
الزم برای این هدف تاکید کرد و گفت :اصناف ،کسبه
و شاغلین حمل ونقل عمومی فرصت تزریق واکسن

دارند.استاندارتصریحکرد:بابخشنامهایکهخواهد
آمدوضعیتفعالیتصاحباناصنافوشاغلینحمل
و نقل عمومی که واکسن دریافت نکرده اند مشخص
خواهدشد.
سرمست افزود :همچنین بخشنامهای در حال
تدوینوارائهاستکهساعتکاریاداراتازهفتونیم
صبحتا ۱۴ونیمبعدازظهرتعیینشود.
واکسیناسیوندراستانقمازمیانگینکشوری
پایینتراست
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم فراگیری

واکسیناسیون در استان را  ۶۰درصد خواند که از
میانگینکشوریپایینتراست.
دکترقدیرفعالیتواکسنهراساندراستانراعامل
تاثیر گذار در استقبال کم مردم دانست و افزود :رتبه
استانبابیستمرکزتجمعیو ۲۸مرکزجامعسالمت
در کشور سوم است.
وی تحصیل حضوری دانش آموزان به ویژه
متوسطه اول و دوم را نیازمند استقبال شهروندان
از واکسیناسیون دانش آموزان  ۱۲تا  ۱۸سال
دانست.

کشف 28دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت
فرمانده انتظامی استان قم از کشف  17دستگاه خودرو و 11دستگاه موتورسیکلت مسروقه در این استان
خبر داد  .سردارسید محمود میر فیضی با اعالم این خبر اظهارداشت :طی  48ساعت گذشته با تالش بی
وقفه مأموران انتظامی استان قم 17،دستگاه انواع خودرو و 11دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
وی افزود :با پی گیری های مستمر و انجام اقدامات اطالعاتی و نیز اخذ استعالمات از سامانه های پلیس13
دستگاه خودرو پراید 1،دستگاه برلیانس  ،یک دستگاه تیبا  ،یک دستگاه تیبا  ،یک دستگاه آزرا  ،یک دستگاه
سمندو 11دستگاهموتورسیکلتشناسایی،کشفوبهمالباختگانتحویلشد.
فرمانده انتظامی استان قم بر اهتمام پلیس در کشف وسایل مسروقه و دستگیری سارقان و همچنین
استمرار طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای جلب رضایت مردم و تحقق امنیت پایدار تاکید کرد.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف یک کیلو و 500گرم هروئین
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف یک کیلو و 500گرم هروئین در قم خبر داد.
سرداربهادر اسماعیلی اظهار داشت :در پی اقدامات اطالعاتی پلیس و تحقیقات بعمل آمده مشخص شد،
فردی که در امر خرید و فروش مواد افیونی فعالیت دارد با همراهی مونثی قصد انتقال مقادیری هروئین از
شهریار به قم را دارند .وی افزود :طی هماهنگی قضائی انجام شده ،اکیپی از ماموران مبارزه با مواد مخدر
استان به محور مواصالتی از سمت تهران به قم و یک اکیپ نیز به محل سکونت وی در قم اعزام شدند و در
نهایت هر دو متهم موصوف هنگام ورود به منزل دستگیر و پس از بازرسی بعمل آمده مقدار یک کیلو و 500
گرم هروئین کشف شد .جانشین فرماندهی انتظامی استان با قدردانی از تعامل مردم با پلیس در برقراری نظم
و امنیت ،از شهروندان خواست کرد :در صورت اطالع از فعالیت عامالن تهیه و توزیع مواد مخدر مراتب را از
طریق تلفن 110به پلیس گزارش دهند تا در کمترین زمان نسبت به دستگیری سوداگران مرگ اقدام شود.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۲۸۸بیمار کرونایی در مراکز درمانی بستری هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت  :در شبانه روز گذشته و تا ساعت ۱۴روز ،بیست و چهارم مهر ۶ ،بیمار
دیگر تسلیم کرونا شدند .دکتر قدیر با بیان اینکه در این مدت  ۱۹۲مورد مثبت کرونا در استان ثبت شده است
افزود :از این تعداد  ۴۹نفر در بیمارستان بستری شدند.وی افزود :متاسفانه  ۶بیمار دیگر جان خود را از دست
دادند.

