رئیس قوه قضاییه مطرح کرد؛

برخورد قاطع با دستاندازان به
حقوق مردم و بیتالمال

روزنامه
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رئیس قوه قضاییــه با بیان اینکه
دستگاهقضاییمصمماستباهمه
کسانی که سد راه مردم میشوند و
مانع ایجاد میکنند برخورد قاطع
و دست متعدیان به حقوق مردم و
بیتالمال را قطع کند ،گفت :یقین
دارم بــا همدلی مجلــس ،دولت و
کمکمردممیتوانیمزمینهتحقق
عدالــت را هموارتــر کنیم .حجت

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی :

انتظارات از مجلس یازدهم و رئیس
آن برآورده نشده است

دبیــرکل حزب موتلفه اســامی
گفت :مجلس باید تحرک بیشتری
از خــود نشــان دهــد؛ نزدیک به
دو ســال از عمــر مجلــس یازدهم
میگذرد و انتظــار از این مجلس و
رییس مجلس برآورده نشده است.
اسدالله بادامچیان در بیان مواضع
هفتگی این حزب با تشکر از ارائه
به موقع گزارش دیوان محاسبات

معاونامورعمرانیاستاندارقمهشدارداد:

قمدرآستانهتبدیلشدنبه
کانوناصلیگردوغبارکشور
8

به هرماجراجویی علیه ایران جواب
پشیمان کننده خواهیم داد

7

فرمانــده نیــروی هوافضای
سپاهگفت:بههرماجراجویی
علیه ایــران در هر ســطحی
توســط هــر رژیم یــا گروهی
باشــد ،جــواب پشــیمان
کننده خواهیم داد .ســردار
حاجــی زاده در بازدیــد
جمعی از وابســتگان نظامی
ســفارتخانههای خارجــی
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استاندار قم در آیین تجلیل از خیران حوزه گردشگری:

توسعه گردشگری با ویژگی های
زائرپذیری همراه باشد

ساالنه بيش از  13هزار تن گرد وغباردرقم تولید می شود
معاونامورعمرانیاستاندارقمهشدارداد:باادامهخشکسالی
درياچه نمک و حوض سلطان به کانون اصلي گرد و غبار در مرکز
کشورتبديلميشوند.محسنبهشتیروزدوشنبهدرکارگروه
مدیریــت گرد و غبار اســتان قم اظهارداشــت  :در حال حاضر
حدود  30درصد از مســاحت استان مستعد توليد گرد و غبار

سردار حاجی زاده :

است که ساالنه بيش از  13هزار تن گرد و غبار توليد مي کند.
وی با اشــاره به کمبود شدید منابع آبی دراســتان قم ،بر لزوم
عدم شــکل گیری صنایع آب بر در اســتان تأکید کرد وافزود:
باید زیرساختهای الزم برای استفاده حداکثری از پساب شهر
قم در جهت توسعه فضای سبز به ویژه کمربند سبز شهری و

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

وقفبایدبهروزرسانیومتناسببانیازجامعهشود
4

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم :

نقشموثرواکسیناسیوندرکاهشآمار
ابتال به کرونا تبیین شود

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت :ابتال به ویروس کرونا در این استان برای مردم تبیین شود.
الزم است برای تشویق هرچه بیشتر اقشار مختلف به سمت بیژن سلیمانپور روز دوشنبه درجلسه ستاد اطالع رسانی
واکسیناسیون دراین استان ،نقش موثر آن در کاهش آمار قم در سالن کرامت استانداری ،با اشاره به این که ویروس

8

خطرحذفعجوالنهمحدودیتهایکرونایی؛

کابوس پیک پنجم را فراموش نکنیم
2
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عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم :

در یازدهمین جلسه شورای شهر قم مطرح شد؛

 ۲۳برنامه همزمان با روز قم اجرا میشود

مکان ثابت مهمترین نیاز روزبازارها است

در یازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم با تاکید بر ضرورت
بسترسازی الزم جهت معرفی ظرفیتهای اقتصادی ،فرهنگی و گردشگری این
شهر ،از اجرای  ۲۳برنامه در روز قم ،خبر داده شد .برپایه این گزارش ،یازدهمین
جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم روز دوشنبه به ریاست حسین
اسالمی و با حضور سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در سالن جلسات
ساختمان شهید باکری شورا برگزار شد .مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری
ورزشی شهرداری قم در بخشی از این جلسه و آیین رونمایی از پوستر روز قم4 ،

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم ،نظارت بر شرایط و
ساماندهی بازار روزهای شهر قم را ضروری دانست و افزود :درحال حاضر
 ۹بازار روز در مناطق مختلف شهری قم فعالیت دارند که هیچ یک از
آنها از استانداردهای الزم جهت ارائه خدمت به شهروندان برخوردار
نیست .نرجس نیازمند از مهمترین مشکالت روزبازارهای شهر را مورد
اشاره قرارداد و اظهارداشت :مشکل عمده در این زمینه مالکیت زمین
روزبازارهای قم است که سبب شده محل برپایی این بازارها اغلب مقطعی 4

باحفظشیوهنامههایبهداشتی؛

دسترسی زائران به ضریح حضرت معصومه(س) فراهم شد

مهمترینخواستهمردم
از دولت

ماه عسل دولت سید ابراهیم رئیسی زودتر آنچه که فکر
میکردند به پایان رسید .مردم انتظار داشتند حداقل با آمدن
رئیس جمهور تازه ،کمی وضعیت اقتصادی کشور سروسامان پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد .کار
به جایی رسیده است که حامیان دولت هم لب به گالیه گشودهاند.
کیهان از باال رفتن قیمت لوازم خانگی داخلی نوشته است و روزنامه جوان از عملی نشدن
وعده دولت درباره قیمت تخم مرغ .در بورس هم که شاهد حرکت مثبتی نبودیم و همان روندی
که در دولت روحانی شکل گرفت در دولت رئیسی هم ادامه پیدا کرده است.
مجلس یازدهم که باید یاری دهنده دولت در حل مشکالت اقتصادی مردم باشد ،فعال به
دنبال فضای مجازی است و انگار نه انگار تورم و گرانی ر کشور بیداد میکند.
به نظر میرسد منتقدان دولت حسن روحانی ،حاال فهمیدهاند که اداره کشور با شرایط فعلی
چقدر سخت و جانکاه است .آنهایی که فکر میکردند ،سه روزه میشود مشکالت را حل کرد
حاال ماندهاند که با اقتصاد کشور چه کنند! اقتصادی که به صورت دستوری به سامان نمیرسد
و باید برای آن نقشه راه مشخصی داشت.
امروز رئیس جمهور رئیسی بهتر از همه میداند که تا وقتی مشکالت اقتصادی مردم حل
نشود ،گوی او و دولتش هیچ کاری انجام ندادهاند .مردم میزان موفقیت دولتها را بر اساس
جیبشاناندازهگیریمیکنند.
گرانی و تورم کاری کرده است که سبد زندگی مردم به اندازه سبد وسایل خاله بازی دخترکان
کوچک شده است و آنها فقط دنبال تامین اولیههای یک زندگی هستند و دیگر کاری به تفریح و
نیازهایفرهنگیواجتماعیخانوادهندارند.
در دولت اول روحانی آنها ثبات و تورم پایین را تجربه کردند و به خاطر همین در دور دوم
هم رایشان را به صندوق شیخ دیپلمات انداختند .البت آمدن ترامپ و انفعال بیش از اندازه
روحانی ،امید مردم را ناامید کرد.
حاال هم همین است .سفر استانی رفتن و دیدار با مردم کار بسیار خوبی است اما این دیدارها
برای مردم نان نمیشود .اقتصاد بیش از سفر و دیدار به تصمیم نیاز دارد .اگر واقعا بدون رفع
تحریم ها و بی مذاکره و توافق می توان اقتصاد را سر و سامان داد میز مذاکرات را ترک کنیم و
هفت روز هفته را با سفر به این شهر و آن شهر سپری کنیم!
وضع زندگی مردم به مثابه گالدیاتوری در میدان نبرد است که تیرها به بدنش نشسته و او
سعی میکند خود را سرپا نگه دارد اما دیگر توانی برایش نمانده و ممکن است با یک ضربه دیگر
پخش زمین شود .تحریمها به دست و پای اقتصاد کشور پیچیده است و باید این طنابهای
کلفت را باز کرد یا حداقل کاری کرد که بشود با ریسمان بسته در دست به زندگی ادامه داد .االن
نه میشود زندگی کرد و نه خبری از باز شدن طنابها هست .رئیس جمهور در جریان سفرهای
استانی قطعا در جریان وضع زندگی مردم قرار گرفته و بهتر است با علم به مشکالت ،هرچه
سریعتر راهکاری برای وضع اقتصادی کشور پیدا کند.
مصطفیداننده*

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم :

شهرداریقمتصفیهخانههایکوچک
منطقهایاحداثکند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم هزینه های زیاد انتقال پساب به پروژه های فضای
سبز را مورد توجه قرار داد و گفت :شهرداری قم برای برطرف کردن این مشکل می تواند تصفیه
خانه های کوچک منطقه ای را برای مدیریت هرچه بهتر جمع آوری فاضالب و انتقال پساب
به پروژ های فضای سبز احداث کند .علی جان صادق پور روز دوشنبه در کارگروه مدیریت گرد
و غبار استان قم با اشاره به مشکالت جدی در تأمین آب شرب قم با توجه به خشکسالی های
گسترده و افزایش شدید شوری آب ،خاطرنشان کرد :با توجه به شرایط کنونی ،باید هرچه
بیشتر از پساب شهر قم در توسعه فضای سبز استفاده کنیم.
معضل گرد و غبار در قم به شدت جدی شده است
مدیرکل هواشناسی استان قم نیز در این جلسه گفت :سرعت باد الزم برای خیزش گرد و
غبار در قم بسیار کاهش یافته است و در تابستان گذشته شاهد بودیم که با سرعت باد حدود ۷
کیلومتر بر ساعت هم هوای شهر قم آلوده می شد.
مهران حیدری بنی ادامه داد :متأسفانه معضل گرد و غبار در قم به شدت جدی شده است
و با توجه به پیش بینی های انجام شده از روند کاهش بارندگی و افزایش دما در کشورمان ،باید
تالش کنیم در برابر این مخاطره زیست محیطی تا این حد بی دفاع نباشیم .وی با بیان اینکه
ادامه ماه های آبان و آذر نیز بدون نزوالت جوی خواهد بود ،نسبت به افزایش بارندگی در فصل
زمستان اظهار امیدواری کرد و گفت :میزان بارندگی در سال زراعی گذشته نسبت به میانگین
بلندمدت  ۳۵درصد و نسبت به سال گذشته بیش از  ۵۳درصد کاهش داشته است.

مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) از دسترسی زائران به ضریح
حضرتمعصومه(س)بارعایتشیوهنامههایبهداشتیخبرداد.
حجتاالسالم علی اشرف عبدی با اشاره به اینکه رعایت شیوهنامههای
بهداشتی به صورت جدی در آستان مقدس دنبال میشود گفت :به
علت شیوع ویروس کرونا و با توجه به تأکیدات مسئوالن بهداشتی آستان،
محدودیتهایی در اطراف مضجع شریف بانوی کرامت ایجاد شد تا
شیوهنامههای بهداشتی در حد امکان رعایت شود.
وی افزود :اکنون با نزولی شدن روند بستری و فوتی کرونا در قم و همچنین
افزایش آمار واکسیناسیون محدودیتهای اطراف مضجع شریف کاهش
یافتهاست.
مدیر حرم مطهر حضرت معصومه سالمالله علیها با اشاره به تعیین
مسیرهای جدید در اطراف مضجع شریف تصریح کرد :اکنون امکان
دسترسی زائران به ضریح فراهم شده است اما همچنان زائران با حفظ فاصله
و استفاده از ماسک به زیارت مشرف میشوند.
حجتاالسالم عبدی با تاکید بر اینکه خادمان آستان مقدس بانوی کرامت
در اطراف ضریح تدابیر بهداشتی را به صورت ویژهتر دنبال میکنند ،گفت:

امیدواریم هر چه زودتر بیماری کرونا ریشه کن شود و زائران همانند گذشته
بتوانندبدونمحدودیتهابهزیارتحضرتمعصومهسالماللهعلیهامشرف
شوند.

مزایدهعمومی(نوبتدوم)

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان ،اجاره پارکینگ های خودرو بهار واقع دربلوار شهید سردار
سلیمانی را به شرح ذیل و بصورت مزایده عمومی به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان میتوانند
جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی به جز ایام تعطیل تا پایان وقت
اداری مورخه  1400/8/9به نشانی قم ،بلوار غدیر ،جنب تاالر آرین ،حراست سازمان مراجعه و در صورت نیاز با
شمارۀ تلفن 32425436تماس حاصل فرمایند.
توضیحات:
میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ (به عدد) 800.000.000 :ریال (به حروف) :هشتصد میلیون ریال می
باشد که شرکت کنندگان باید میزان سپرده شرکت در مزایده را بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه و به نام
ش واریز نقدی به حساب سپرده با شمارۀ  100789426557نزد
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم یا فی 
بانک شهر شعبه میدان جهاد به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ارائه نمایند.
هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
پیشنهادات رسیده ساعت  10:00صبح مورخه  1400/8/10در محل سازمان ،در کمیسیون مزایده مطرح و
پس از بررسی و کنترل اسناد ،برنده مزایده اعالم خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

شناسه آگهی1208667:

فرماندارقمدرمراسمتحلیفشورایشهردستجرد:

برای رسیدن به رشد و توسعه باید
همدل و هماهنگ باشید

فرماندارقم ،توسعه و پیشرفت و آبادانی را در گرو وحدت و انسجام اعضای شورای اسالمی
و دیگر مسووالن شهر با یکدیگر دانست و گفت :بدون تردید اختالف نظر میان همگان وجود
دارد ،اما برای رسیدن به رشد و توسعه باید با یکدیگر همدل و هماهنگ باشید .مرتضی حیدری
عصر دوشنبه مراسم تحلیف و آغاز به کار شورای اسالمی شهر دستجرد در این جلسه که در سالن
جلسات شهید زین الدین فرمانداری قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت :موانع قانونی برای
آغاز به کار شورای شهر دستجرد پس از  ۴ماه برداشته شده و این شورا می تواند کار خود را به
صورت رسمی آغاز کند .مرتضی حیدری با بیان اینکه نباید بر خالف قانون سخنی بگوییم و
برخینهادهایانقالبیکهمایهافتخارواقتدارجمهوریاسالمیهستند،زیرسؤالببریم،اظهار
داشت :دشمنان همواره به دنبال بدبین کردن مردم نسبت به نظام اسالمی هستند ،اما اعضای
شوراهای اسالمی شهر و روستا می توانند اعتماد و ارتباط میان مردم و نظام را تقویت کنند.
ظرفیت های زیادی دربخش گردشگری و بوم گردی دارد
فرماندار قم با بیان اینکه در حال حاضر دو شهرستان به استان قم افزوده شده و مسووالن به
دنبال تشکیل شهرستانی متشکل از بخش های خلجستان و سلفچگان هستند ،خاطرنشان
کرد :شهر دستجرد دارای ظرفیت های بزرگ اقتصادی به ویژه در بخش گردشگری و بوم گردی
است .وی همچنین توسعه و پیشرفت و آبادانی را در گرو وحدت و انسجام اعضای شورای
اسالمی و دیگر مسووالن شهر با یکدیگر دانست و گفت :بدون تردید اختالف نظر میان همگان
وجود دارد ،اما برای رسیدن به رشد و توسعه باید با یکدیگر همدل و هماهنگ باشید.
در این جلسه اعضای  ۵نفره شورای اسالمی شهر دستجرد برای یک دوره چهار ساله سوگند
یاد کرده و در پایان ،حجت الله ابوالحسنی را به عنوان رئیس ،عباس زینلی را به عنوان نائب
رئیس و مهدی اسکندری را به عنوان منشی شورا انتخاب کردند.
آیا نانوایی روستای حاجی آباد آقای قم به افغانی ها نان نمی دهد؟

دهیارروستا:نانوایینداریم،اتباعافغانی
نیزدراینروستازندگینمیکنند

در پی انتشار شایعه ای مبنی بر نان ندادن نانوایی روستای حاجی آباد آقای قم به اتباع
افغانستانی،خبرنگارخبرگزاریصداوسیماباحضوردراینروستامسالهراپیگیریکردهاست.
درپیشایعهایمبنیبرنانندادننانواییروستایحاجیآبادآقابهاتباعافغانستانیبهدلیل
ندادن سهمیه آرد به افغانیها برای پیگیری مساله وارد روستای حاجی آباد بخش مرکزی قم
شدیم .سراغ دهیار روستا را گرفتیم و توانستیم با آقای کرمعلی دهیار روستا گفتگو کنیم .دهیار
روستای حاجی آباد گفت :این روستا نانوایی ندارد و اهالی روستا برای تهیه نان به روستای
مجاور ،مبارک آباد میروند .وی افزود :عالوه بر نبود نانوایی در این روستا هیچ اتباع افغانستانی
هم در حاجی آباد آقا زندگی نمیکنند .کرمعلی از تماسها و پیگیریهای افراد مختلف از وی
در خصوص این شایعه تاکید کرد :ما خواستار پیگیری قضایی این شایعه پراکنی هستیم و
اهالی روستا از ما درخواست دارند با عامل این شایعه پراکنی برخورد شود.
مدیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم مطرح کرد :

قم پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران

مدیرکانونهایفرهنگیهنریمساجداستانقمگفت:فعالیتکانونهایفرهنگیهنری
مساجد استان قم در سالهای  ۹۸و  ۹۹قم را به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران
معرفی کرد .حجت االسالم روحانی با اشاره به اینکه  ۲۶هزار کانون در کشور و در سایت
بچههایمسجدفعالهستندگفت:استانقم ۶۴۰کانونفرهنگیوهنرمساجدداردکه۴۲۲
کانون عمومی و  ۲۲۰کانون خواهران فعال است .حجت االسالم روحانی افزود ۵۴ :هزار نفر با
کد ملی ثبت شده در سایت بچههای مسجد قم عضو هستند.
مدیر موسسه داراالکرام درقم خبرداد:

اهدای ۲هزار و ۵۰۰بسته معیشتی
بهنیازمندانقمی

مدیر موسسه داراالکرام درقم گفت :سال گذشته به همت این موسسه ۲ ،هزار و  ۵۰۰بسته
معیشتی در ۵مرحله به خانوادههای نیازمند در قم اهدا شده است .منوچهر دهشیری با اعالم
این خبر افزود :در پی تاکید رهبر معظم انقالب به مواسات و همدلی ،عالوه بر توزیع این تعداد
بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان بین نیازمندان قمی در سال۲۸،۹۹
هزار و ۵۰۰بسته بهداشتی نیز به بیماران کرونایی در استان و ۲۵هزار عدد ماسک به سیستان
و بلوچستان ،بندرعباس و شوش اهدا شد.
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رییسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال:

سیاست ایران توسعه روابط با کشورهای آمریکای التین است

مشکالتاقتصادی
بالی جان احزاب

مشارکت افراد یک جامعه در قالب احزاب و انتخابات

محمد مهدی مظاهری*

از شاخصه های مهم توسعه یافتگی محسوب می
شود .از این رو ،بی تفاوتی نسبت به ساختار سیاسی و عدم مشارکت سیاسی یک
مسئله جدی و قابل بحث در حوزه علوم سیاسی به شمار می آید.
ضمن اینکه نخبگان سیاسی حاکم نیز برای تثبیت جایگاه و تقویت پایه های
مشروعیت خویش همواره به دنبال جلب مشارکت و حمایتهای سیاسی مردم و
ایجاد محیط مشارکتی پویا در سطح جامعه هستند و هر گونه کاهش و نقصان در
این امر آنها را نگران می کند .این در حالی است که جامعه ایرانی به ویژه در سالهای
اخیر با مشکل رکود بی سابقه احزاب و اقبال عمومی اندک نسبت به این نهادهای
مهم و اثر گذار سیاسی مواجه شده است؛ مسأله ای که البته دالیل و ریشه های
مختلفی دارد .در واقع پدیده های اجتماعی را نمی توان با یک عامل تبیین کرد.
ظهور و بروز یک پدیده اجتماعی تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل است .بر همین
اساس انفعال احزاب و بی تفاوتی جامعه نسبت به عملکرد آنها نیز دارای علل و
زمینه های متعدد می باشد.
در این راستا ،یکی از مشکالت جدی که در سالهای اخیر سبب کاهش مشارکت
و رغبت جامعه ایرانی برای حضور و فعالیت در قالب احزاب شده ،مشکالت
اقتصادی و تورم افسار گسیخته ایست که فرصت و رغبتی برای اندیشیدن به
مسائل دیگر برای مردم باقی نگذاشته است .شاید در موقعیت کنونی هیچ
دیدگاهی بهتر از تئوری نیازهای مازلو نتواند دلیل بی تفاوتی و اقبال اندک جامعه
ایرانی به احزاب را نشان دهد .به اعتقاد مازلو همه افراد بشر پنج نوع نیاز دارند:
الف) نیازهای جسمانی (که هدف آن حفظ حیات زیستی انسان است)ب)
حس صیانت (امنیت و آزادی)ج) حس تعلق خاطر و عشق
د) ارزش و منزلت (خود و دیگران)ه) پرورش و رشد شخصی (از طریق رشد
امکاناتوظرفیتهاواستعدادها)
به اعتقاد مازلو نیازهای انسانی به صورت سلسله مراتبی فعال می شوند؛ بدین
معنی که هر دسته از نیازها تنها
زمانی فعال می شوند که طبقه پیشین کم و بیش ارضا شده باشند .در این
راستا می توان حضور فعال در احزاب سیاسی و توجه به سرنوشت خود و دیگران
را در رده چهارم نیازهای مازلو قرار دارد .بنابراین تا زمانی که نیازهای سطوح سه
گانه اولیه برآورده نشوند ،فرد توجه چندانی به فعالیتهای سیاسی و مسئولیتهای
اجتماعی خود نخواهد کرد .
جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخیر به ویژه از زمان خروج دونالد ترامپ،
رئیس جمهور سابق آمریکا و بازگشت تحریمهای بین المللی ،شدیدترین تکانه
های اقتصادی را تجربه کرده و همواره با نا امنی اقتصادی ،کاهش سرمایه گذاری
های خارجی ،افزایش قیمت دالر ،بی ارزش شدن پول ملی و رکود و تورم افسار
گسیختهمواجهبودهاست.بیشکبیشتریناثراینجنگاقتصادیوتورمناشی
از آن بر دوش مردم و بهویژه قشر متوسط و اقشار آسیبپذیری بوده که حتی برای
تامین کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز خود نیز با مشکالت عدیده ای مواجه
هستند.
وقتی طبق آمارها  ۶۰میلیون نفر به بستههای معیشتی حمایتی نیاز دارند و
افزایش تورم روز به روز تعداد بیشتری از خانوارها را دچار فقر مفرط میکند ،چگونه
می توان انتظار داشت مردم و به ویژه جوانان ایرانی به فکر حضور و مشارکت در
احزاب و تدبیر راهکارهایی برای پویایی و توسعه سیاسی ایرانی اسالمی باشند؟
هر چند توسعه سیاسی و فعال و کارامد کردن احزاب همیشه جزو اهداف و
آرمانهای نخبگان و فعاالن سیاسی ایران بوده است ،اما تا وقتی که بار سنگین
اقتصاد ،شانه های نحیف جامعه ایرانی را خم می کند ،این آمال سیاسی پاسخ
مطلوبی دریافت نخواهند کرد .از این رو به نظر می رسد برای جلوگیری از توقف
قطار توسعه سیاسی و اجتماعی ،حفظ و افزایش اعتبار و مشروعیت داخلی و بین
المللی و حفاظت از دستاورهای سیاسی  -اجتماعی که ملت ایران در طول تاریخ
پربار خود کسب نموده اند ،مهمترین اولویت دولت در مقطع کنونی باید خارج
کردنکشورازبحراناقتصادیباشد .تنهاازمسیررفعتحریمها،خروجازفهرست
سیاه ، FATFاصالح ساختارهای اقتصاد داخلی ،باالبردن کیفیت و کمیت تولید
داخلی ،رفع مشکالت معیشتی و حفظ قدرت خرید مردم است که می توان جانی
تازه به کالبد بی رمق جامعه ایرانی بخشید و با عبور دادن آن از سطح نیازهای
اولیه ،راه را برای پرداختن به اهداف واالتر از جمله مشارکت سیاسی و حضور
فعالنه و مؤثر در احزاب سیاسی باز کرد.

خطرحذفعجوالنهمحدودیتهایکرونایی؛

کابوسپیکپنجمرافراموشنکنیم

شتاب گرفتن واکسیناسیون از یک طرف و خستگی مردم از طوالنی شدن
محدودیتها و پروتکلهای کرونایی از طرف دیگر ،دست به دست هم داده تا
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت ،تصمیم بگیرند هرچه زودتر نسبت به
عادی سازی شرایط جامعه برای مردم ،اقدام کنند .این در حالی است که دنیا به
ً
این نتیجه رسیده که این ویروس به این زودیها نخواهد رفت و فعال با ما خواهد
بود.
هنوز برخی از مناطق کشور درگیر پیک پنجم کرونا هستند و آمار ابتالء و
مرگهای کرونایی ،نگران کننده است .یعنی اینکه ما همچنان گرفتار ترکشهای
پیک پنجم هستیم که طوالنیترین پیک کرونایی در کشور بوده است.
پیک پنجم با ویروس دلتا از استانهای جنوبی آغاز شد و به سرعت سراسر کشور
را فرا گرفت .به یکباره بیمارستانها پر شد از بیماران کرونایی و تعداد فوتیها هر
روز باالتر رفت .مردم به شدت ترسیده بودند و این وحشت ،به خاطر هجوم ویروس
جهشیافتهبود.
ً
درپیکپنجمبودکهفهمیدیمکرونادستبردارنیستوفعالبایدتحملشکنیم.
هرچند واکسن زدهایم و خوشحالیم که ایمنی داریم ،اما یادمان باشد که تا رسیدن
به نقطه ایمنی جمعی در کشور ،هنوز فاصله زیادی داریم.
رسیدن به نقطه ایمنی جمعی تا دو ماه آینده
آنطورکهعنوانمیشود،برایاینکهحداقل ۸۰درصدجمعیتکشورواکسینه
شوند ،یعنی دو دوز واکسن بزنند و دو هفته از آن نیز بگذرد ،میبایست  ۲ماه صبر
کنیم .بنابراین ،به صرف تزریق  ۷۳میلیون دوز واکسن کرونا در کشور ،نمیتوان
تصور کرد که ایمنی جمعی حاصل شده است.
مسعود یونسیان دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت گفت:
هدف نخست واکسیناسیون ،حفظ جان مردم ،هدف دوم ،کاهش بار مراجعات
به بیمارستانها و هدف سوم ،ایمنی جمعی است.
طرحاینموضوع،یعنیاینکهزمانیمیتوانیمبهکاهشآمارکروناامیدوارباشیم
کهواکسیناسیونتکمیلشدهباشد.
اظهاراتدوگانهوزیربهداشت
از سوی دیگر ،بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ،در اظهارنظرهای دوگانه ،صحبت
از برداشتن محدودیتها دارد و در جای دیگر که برای پرستاران درخواست
مرخصی تشویقی میشود ،میگوید در آمادهباش هستیم .اگر قرار است
محدودیتها برداشته شود و دانش آموزان و دانشجویان در کالسهای درس
مدرسه و دانشگاه حاضر شوند ،چرا عنوان میشود که باید آماده پیک ششم
باشیم.
مباداریسککنیم
برخی از دستاندرکاران حوزه سالمت که از نزدیک درگیر بیماری کرونا بودهاند،
نسبت به خطرات حذف عجوالنه محدودیتها هشدار دادهاند و گفتهاند که
ً
نیروهای بهداشت و درمان واقعا خسته شدهاند و رمق ایستادن در مقابل پیک
ششم را ندارند .شاید مردم از طوالنی شدن محدودیتها و… ،خسته شدهاند.
اما نمیتوان خستگی کادر بهداشت و درمان را نادیده گرفت و به استقبال پیک
ششمرفت.بهگفتهفریدنجفیمعاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت،بیماری
کووید  ۱۹سویههای مختلف دارد و این سویهها موجب میشود ویروس از دست
سیستم ایمنی بدن فرار کند .محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشت ،با عنوان این مطلب که در مورد کرونا فقط میتوان  ۱۵روز
آینده را پیش بینی کرد و پس از آن هر لحظه ممکن است کرونا و شرایط کرونایی
دستخوش تغییر شود ،گفت :ویروس کرونا به راحتی و به این زودیها زندگی ما را
ً
ترک نخواهد کرد و قطعا مدتهای طوالنی و یا همه عمر با ما زندگی کند.
حاال که روند واکسیناسیون شتاب خوبی گرفته است ،به نظر میرسد باید اندکی
صبوری کنیم و اجازه بدهیم به نقطه ایمنی جمعی برسیم .زیرا ،تکرار پیک پنجم
برای ما گران تمام خواهد شد.

رییس جمهوری روابط با ونزوئال را دوستانه و رو به توسعه توصیف کرد و گفت:
سیاست جمهوری اسالمی ایران توسعه معنادار روابط با کشورهای درحال توسعه
به ویژه کشورهایی است که در پی حفظ استقالل خود برابر کشورهای سلطهگر
هستند.
به گزارش روز دوشنبه از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،آیتالله سید
ابراهیم رییسی روز دوشنبه در دیدار «فلیکس پالسنسیا گونسالس» وزیر امور
خارجه ونزوئال ،گفت :آمریکای التین به خصوص ونزوئال جزو اولویتهای
دیپلماسیاقتصادیجمهوریاسالمیایراناستومامصممهستیمروابطخود
را با این کشورها توسعه دهیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه ما مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد،
گفت :در این دولت مصمم هستیم مشکالت ایجاد شده از سوی دشمنان را کنار
بزنیم و مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.
رییسی با تاکید بر ضرورت گسترش روابط تهران  -کاراکاس در حوزههای
مختلف گفت :برای توسعه مناسبات دوجانبه باید برنامه روشن و بلند مدت
طراحی شود تا چشم انداز روابط به سمت تقویت حداکثری حرکت کند.
وی با تحسین همراهی ونزوئال با ایران در مجامع بینالمللی ،افزود :با برنامه
همکاریهای بلند مدت میان دو کشور ،چشمانداز روشنی برای گسترش و
تعمیق روابط وجود دارد.
رییس جمهوری با بیان اهمیت دولت ونزوئال در سیاست خارجی ایران ،ابراز
امیدواری کرد با سفر رییس جمهور ونزوئال به تهران در آینده نزدیک ،گامهای
جدیدی برای همکاریهای بلندمدت دو کشور برداشته شود.
فلیکس پالسنسیا گونسالس وزیر امور خارجه ونزوئال نیز در این دیدار با ابالغ

سالمهای گرم رییس جمهوری کشورش به رییس جمهوری اسالمی ،ایران و
ونزوئال را دو کشور دوست توصیف کرد و گفت :دو کشور در مقابل نظام سلطه و
کسانیکهمیخواهندبهاستقاللمالطمهواردکنند،متحدهستند.
وی از ایران به عنوان کشور مهم و تاثیرگذار منطقه نام برد و گفت :جمهوری
بولیواری ونزوئال در کنار ایران به دفاع از چندجانبهگرایی و مقابله با مداخله آمریکا
متعهداست.
وزیر امور خارجه ونزوئال هم با تاکید بر ضرورت گسترش روابط دو کشور ،گفت:
تدوین برنامه روابط بلند مدت دو کشور میتواند در تحقق این هدف موثر باشد و
ونزوئال آماده توسعه روابط درهمه زمینه ها با جمهوری اسالمی ایران است.

رئیس قوه قضاییه مطرح کرد؛

برخورد قاطع با دستاندازان به حقوق مردم و بیتالمال

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی
مصمم است با همه کسانی که سد راه مردم میشوند و
مانع ایجاد میکنند برخورد قاطع و دست متعدیان به
حقوق مردم و بیتالمال را قطع کند ،گفت :یقین دارم
باهمدلیمجلس،دولتوکمکمردممیتوانیمزمینه
تحققعدالتراهموارترکنیم.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین
محسنیاژهای روز دوشنبه در نشست شورای عالی
قوهقضاییهباتبریکمیالدخجستهپیامبراعظم(ص)
و آغاز امامت و والیت بقیه الله االعظم (عج) افزود :با
طلوعنورورحمت،بخشیازکاخهایظلممستکبران
فرو ریخت و امیدواریم با ظهور منجی موعود که حامل
همین نور و رحمت واسعه است ،بنیان و ریشه ظلم و
همهکاخهایمستکبرانفروریزد.
وی ابراز امیدواری کرد که مسلمانان جهان با اتحاد
بیشتر ،بصیرت و تالش و جهادشان بتوانند دست
ظالمان و مستکبران و متجاوزان را از بالد اسالم قطع
و کوتاه کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت :امیدواریم به برکت این ایام

و با جهاد اکبر و اجرای عدالت بتوانیم دست ظالمان
زمان و متعدیان به حقوق مردم و بیتالمال را کوتاه
کرده و یار مظلوم و خصم ظالم باشیم و رنجهایی که
در مسیر تحقق عدالت وجود دارد ما را خسته ،منفعل
وزمینگیرنکند.
محسنی اژهای افزود :امروز شیطان بزرگ و
صهیونیستها و عوامل آنها به اشکال مختلف در
حال گسترش جنایات ضد بشری در جهان هستند و
در طول تاریخ و دهههای اخیر اقدامات رذیالنه علیه
ملتهای آزادیخواه جهان انجام دادهاند.
وی بر همین اساس از مسلمانان جهان خواست که
در برابر توطئههای دشمنان هوشیار باشند و فریب و
نیرنگ آنها را که به دنبال تفرقه افکنی در امت اسالم
هستندنخورندواجازهندهندشیاطینبهاهدافشوم
خودبرسند.
رئیسقوهقضاییهبابیاناینکهانسانهایآزادیخواه
جنایات ضد بشری مستکبران مدعی دفاع از حقوق
بشر را تحمل نمیکنند ،به جنایات نظام سلطه علیه
مسلمانان در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت :در

دو هفته اخیر عناصر تفاله نظام سلطه که دست پرورده
و مستظهر به حمایت شیطان بزرگ هستند در قندوز و
قندهار افغانستان در روز جمعه مردم مسلمان بیگناه
نمازگزار را به خاک و خون کشیدند.
عواملترورسردارسلیمانی
جدیترتعقیبشوند
محسنی اژهای از کاظم غریبآبادی معاون امور
بینالمللقوهقضاییهودبیرستادحقوقبشرخواست
که با کمک وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای
ذیربط ،این جنایات و جنایاتی که نظام سلطه در طول
سالیان دراز علیه ملت ایران انجام داده را با فوریت از
طریق مجامع حقوقی بینالمللی و دادگستری تهران
پیگیریکند.
وی با تاکید بر اینکه نباید در موضع صرف تدافعی
قرار گرفت ،ادامه داد :کسانی که ایران را به نقض
حقوق بشر متهم می کنند درحالیکه خودشان
بزرگترینناقضانحقوقبشرهستندبایدموردمواخذه
قرار گیرند و در برابر جنایاتی که علیه مردم ایران و دیگر
ملتهایآزادیخواهانجامدادهاندپاسخگوباشند.

سردار حاجی زاده :

بههرماجراجوییعلیهایرانجوابپشیمانکنندهخواهیمداد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :به هر ماجراجویی علیه ایران در هر سطحی
توسط هر رژیم یا گروهی باشد ،جواب پشیمان کننده خواهیم داد.
سردار حاجی زاده در بازدید جمعی از وابستگان نظامی سفارتخانههای خارجی مقیم
تهران از نمایشگاه ملی دستاوردهای هوافضای سپاه با مروری بر تاریخ به ظلم و ستم
استکبارغرببهسرکردگیآمریکاوهمراهیوپشتیبانیرژیمصهیونیستیکودککش
اسرائیل و تعدادی از کشورهای اروپایی در منطقه غرب آسیا که آنها آن را خاورمیانه
مینامند؛ گفت :امریکا یک تنه در مقابل ایران ،چین ،روسیه و کشورهای آزاده جهان
تاب ایستادگی ندارد و از درون در حال متالشی شدن است.
وی ادامه داد :منطقه ما چهار دهه درگیر جنگهای خانمان سوز نظامی ،جنگهای
داخلی ،تحریم و تهدید بوده است .سردار حاجی زاده افزود :امریکا عالوه بر حمایت از
رژیم شاهنشاهی ،در جنگ ۸ساله در کنار صدام قرار گرفت و با حمایت او ۲۳۷هزار نفر
از ملت ایران را به شهادت رساند و جمع کثیری جانباز و مجروح شدند .سردار حاجی
زاده افزود :آمریکا در سالهای  ۱۹۹۱و  ۲۰۰۳دو بار آتش جنگ را در عراق شعله ور
کرد و نتیجه این جنگ خرابی و عقب افتادگی غیرقابل جبران عراق و صدها هزار کشته
و تحمیل خسارت بود .فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت :امریکا با کمک
دنباله روهای خود در سال  ۲۰۰۱به افغانستان حمله کرد و پس از  ۲۰سال با تالش
به ایجاد جنگ داخلی و هرج و مرج افغانستان را ترک کرد و توطئه او با شعله ور کردن
در گیریهای داخلی ادامه پیدا خواهد کرد .وی ادامه داد :امریکا در سالهای ۲۰۱۳
تا  ۲۰۱۷با ایجاد گروههای تکفیری و داعش ،منطقه سوریه ،عراق و برخی کشورهای
دیگر را دچار جنگ داخلی و ناامنی دامنه داری کرد و جنگ یمن و نسل کشی طوالنی
مدت با هدایت و حمایت مستقیم امریکا و برخی از کشورهای اروپایی تداوم پیدا کرده
است .سردار حاجی زاده تصریح کرد :تحریمهای اقتصادی امریکا بر علیه ایران تا
سرحد جلوگیری از ارسال دارو برای بیماران خاص نیز ادامه پیدا کرده است .وی گفت:
البته به واسطه نوع ماموریت و کار شما میهمانان عزیز ،گفتن این موارد و موضوعها،
تکراری است و شما به ظلمها و جنایات آمریکا کامال مسلط هستید و اخبار منطقه را
در اختیار دارید.

سردارسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی ،قهرمانایجادصلحدرمنطقهبود
سردار حاجی زاده گفت :سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،قهرمان ایجاد
صلح در منطقه بود و او با گروههای مخالف امنیت کشورها با گروههای تکفیری و داعش
مبارزه کرد .فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود :امروز بر همگان روشن است که اگر
مبارزه سردار سلیمانی نبود ،عالوه بر حاکمیت تروریستها بر منطقه ،ما شاهد صدور
این گروههای تروریستی به اروپا و سایر کشورهای منطقه به طور وسیع بودیم .وی افزود:
امروز امنیت و آرامش اروپا مدیون مبارزه سردار سلیمانی و یاران او میباشد ،ولی امریکا او را
ناجوانمردانه با موشک ترور میکند .با همه این ظلم ها ،امریکا در مسیر افول قدرت است
و دوران جهان تک قطبی تمام شده است .امریکا یک تنه در مقابل ایران ،چین ،روسیه
و کشورهای آزاده جهان تاب ایستادگی ندارد و از درون در حال متالشی شدن است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :ایران اسالمی بیش از چهار دهه مردانه
مقاومتکرده
و در مقابل همه زیاده خواهیها ایستاده است ،ایران در جنگ هشت ساله با رژیم بعث
عراق با حمایت بیش از  ۳۰کشور ایستاد و از  ۱۱کشور اسیر گرفت.
برای حفظ صلح و امنیت باید قوی بود
وی تصریح کرد :ایران هواپیمای متجاوز گلوبال هاگ امریکایی را سرنگون کرد و به
قلب پایگاههای امریکا در عین االسد حمله کرد و با ضربات موشکی خود درس عبرت
تاریخی به او داد .فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود :البته عامالن و آمران حمله و ترور
شهید سلیمانی همچنان تحت تعقیب ایران قرار خواهند داشت و از جنایت خود رهایی
پیدا نخواهند کرد .وی افزود :ملت ایران در مقابل تحریمها و فشار حداکثری امریکا و
ایادی او ایستادگی کرده و خوشبختانه پیروز شده است و ما معتقدیم کشورهای منطقه
با امنیت بومی و بدون اجازه ورود و مداخله بیگانگان و بدخواهان قادر به برقراری صلح،
امنیتودوستیدرمنطقهمیباشند.سردار حاجی زاده اظهار داشت :دشمنان؛ ایران
را متهم به قدرت طلبی و نظامی گری میکنند ،اما ما قدرت را برای کشورگشایی
نمیخواهیم ،تجربه همین سالهایی که در این جلسه اشاره شد به ما نشان میدهد
برای حفظ صلح و امنیت باید قوی بود.

امیرعبداللهیان:

ایران و ونزوئال سند همکاریهای ۲۰ساله امضا میکنند

وزیر امور خارجه از سفر رییس جمهور ونزوئال به
تهران طی ماههای آتی خبر داد و گفت :وزیران امور
خارجه ایران و ونزوئال در این سفر و در حضور رییسان
جمهور دو کشور سند همکاریهای  ۲۰ساله تهران
کاراکاس را امضا خواهند کرد.
حسین امیر عبداللهیان امروز دوشنبه در نشست
خبری مشترک با فلیکس پالسنسیا گونسالس
همتای ونزوئالیی خود گفت :در ماههای آینده سفر
رییس جمهور مادورو را به تهران خواهیم داشت و در
جریان این سفر با حضور روسای جمهور دو کشور،
سند  ۲۰ساله تهران و کاراکاس به امضای وزیران
خارجه دو کشور خواهد رسید ،همه اینها تاییدی
است که روابط دو کشور مسیر رو به رشدی را طی

میکند .وی اضافه کرد :ما در زمینههای فنی،
اقتصادی ،تجاری و علم و فناوری ،معدن انرژی در
سال های اخیر توافقات خوبی بین دو کشور داشتیم و
بخشهای مهمی در حال اجراست.
امیر عبداللهیان با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران از مردم ونزوئال ،رییس جمهوری و همه
نهادهای قانونی در ونزوئال حمایت میکند ،گفت:
سیاستهای ایاالت متحده آمریکا در قبال مردم
ونزوئال را غیرسازنده میدانیم و اقدام اخیر در
دستگیری یکی از دیپلماتهای ونزوئال در دماغه سبز
و استرداد آن به آمریکا را یک راهزنی و اقدامی نادرست
و غیرسازنده از سوی آمریکا و تعرض به حاکمیت
ونزوئالمیدانیم.

وی گفت :ما در زمینه همکاریهای دو جانبه در
مسیری قرار داریم که کاالهای ایرانی در شهرهای
مختلف ونزوئال در اختیار مردم قرار دارد .این فرصت
خوبی برای تجار و بازرگانان ایرانی است که در مسیر
همکاریهای بازرگانی میان دو کشور از این فرصت
استفادهکنند.
وزیر خارجه با بیان اینکه زمینههای مشترک برای
سرمایهگذاری در ایران فراهم شده که به تدریج
جزییات آن اطالع رسانی میشود،گفت :مایلم از
بخش خصوصی در ایران دعوت کرده و تاکید کنم
که ونزوئال فرصت جدیدی برای توسعه همکاریهای
همه جانبه و در همه حوزههاست و بخش خصوصی
ما میتواند وارد همکاری با آنان شود.

رئیسسازمانبازرسیکلکشورخبرداد:

عرضه ۱۴۵هزار خودروی موجود در پارکینگها تا پایان آبان

رئیس سازمان بازرسی کل کشورگفت ۱۴۵ :هزار خودرویی که در پارکینگهای
 ۲شرکت خودروساز وجود دارد تا پایان آبان عرضه میشود و موجودی به صفر
میرسد.
حجتاالسالم و المسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه
امروز شورای عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به حضور حجتاالسالموالمسلمین
محسنیاژهایدرآییننکوداشتچهلمینسالروزتاسیسسازمانبازرسیوبازدید
ایشان از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این سازمان ،گفت :شورای معاونان و
مدیران سازمان بازرسی کل کشور در همان روز حضور رئیس قوه قضاییه در سازمان
بازرسی ،جلسهای تشکیل داد و دستورات رئیس عدلیه را به صورت فوق العاده در۹

محور تقسیمبندی و برای اجرای آنها برنامهریزی کرد.
درویشیان سپس با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی از شرکتهای
خودروساز طی هفته گذشته ،گفت :با پیگیریهای صورت گرفته مقرر شد عمده
 ۱۴۵هزار خودرویی که هماکنون در پارکینگهای ۲شرکت خودروساز کشور وجود
دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود :حسب دستور رئیس قوه قضاییه ،هیئتی
از سوی سازمان بازرسی کل کشور در شورای رقابت مستقر شد تا عالوه بر نظارت
بر چگونگی اجرای ماموریتهای این شورا ،نظارتهای الزم را در حوزه افزایش
کیفیت ،قیمتگذاری و نحوه فروش خودروها انجام دهد.

سردارسالمی:

مردمستونهایایستادگی
انقالباسالمیهستند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :فضای جدید سیاسی کشور
امیدبخش است زیرا ما حکومت نمیکنیم بلکه خدمت میکنیم و حاکم ،مردم
هستند.
سردارحسینسالمیروزدوشنبهدرمراسمافتتاحآبرسانیبهروستاهایمناطق
محرومشرقاستانکرماندرمحلشهرستاننرماشیرباگرامیداشتهفتهوحدت
بیان کرد :هر چه دشمن به مردم ما فشار روانی وارد کرد مردم ایستادند و شکیبایی
کردند ،نجابت و صبر انقالبی به خرج دادند و در مقابل تحریم  ،تهاجم فرهنگی و
فشار سیاسی تسلیم نشدند .وی با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمن گفت:
دشمن ما را در حلقه تحریم اقتصادی جهانی قرار داد تا مردم تسلیم شوند اما باز
هم ایستادند و امروز بیرق در دست این مردم است .وی تصریح کرد :امروز دشمن
کم جان شده ،در حال عقب نشینی است و دیگر مانند گذشته نشاط تهاجم ندارد
زیرا مردم دشمن را جا گذاشته اند .سردار سالمی با بیان اینکه مردم ستون های
ایستادگی انقالب اسالمی هستند تصریح کرد :مردم اصل ،ریشه و هدف انقالب
هستند و راه اصلی گذر ما از شرایط سخت اتصال ،اتحاد و همدلی بین امت و
امام است .فرمانده کل سپاه پاسداران اظهارداشت :امروز هرکاری انجام می شود
به اراده مقام معظم رهبری است زیرا امام مسلمین ما را ترغیب و تشویق کردند و
مدام اصرار دارند که همه ما به کمک مردم بشتابیم .وی با اشاره به اجرای طرح
های آبرسانی سپاه در کرمان در همکاری با مجموعه های وزارت نیرو گفت :این
نهضت قطعا با شتاب ،سرعت وحجم بیشتری ادامه خواهد داشت تا هیچ دختر
خردسالی ظرف آبی که خارج از توانش است را به دست نگیرد .وی اضافه کرد:
امیدواریم طی یکسال آینده مشکل آب روستاهای استان کرمان را حل کنیم و
همین طور برای رفع فقر و محرومیت در ساختن بیمارستان ها ،مدارس ،راه ها و
منازل کسانی که مشکل دارند هم گام برداشته باشیم .سالمی در ادامه با اشاره به
شهدای استان کرمان گفت :سرزمین کرمان را با نام شهیدان واالمقام و پرافتخار
آن میشناسیم شهیدانی که نامشان روی زمین و در آسمان جاودانه است .وی
افزود :از استان و منطقه ای نام می بریم که در آن مرد افسانه ای و آسمانی (
سردار سلیمانی) پرورش یافت؛  ۴۰سال لباس رزم را از تن بیرون نیاورد و شمشیر
مبارزه همیشه بر کمر او بسته بود؛ در هر نقطه ای که دشمنان اسالم و مسلمانان
و دشمنان ایران آرایش جنگ می گرفتند در قلب میدانووسط معرکه بود .فرمانده
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد :او جزو افرادی بود که دشمن هم او
را تحسین و ستایش می کرد و در مقابل مردانگی او سر تعظیم فرود می آورد؛ هنوز
هم هر چه کتاب و مقاله می نویسند از بزرگی ،عظمت ،شکوه ،جاللت و شجاعت
این مرد می نویسند ،حتی دشمنانش .سردار سالمی ادامه داد :او افتخار همه
ایران اسالم بلکه افتخار بشریت بود و آن شهید را شما می شناسید ،سپهبد شهید
سردار حاج قاسم سلیمانی و شهدایی که از کرمان با او بودند چه در دوران جنگ
َ
در سختی ها و چه پس از جنگ در میدان های مقاومت .وی توضیح دادَ :علم و
نشانه وفاداری این مردم حاج قاسم سلیمانی ،هدیه مردم به اسالم حاج قاسم و
شهیدانیمانندحاجقاسمسلیمانیاست.
سعیدجلیلی:

سهم دریا در اقتصاد کشور باید
حداقل دو برابر شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :اکنون باید با اتخاذ تصمیمات
سنجیده و به موقع ،تعللهای قبل جبران و در چهار سال آینده سهم دریا در
اقتصاد کشور حداقل دو برابر شود.
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از اعضای
هیئت مدیره انجمن توسعه دریامحور افزود :تهیه دقیق سیاستهای کلی توسعه
دریامحور که موجب استفاده حداکثری از فرصت دریا شود از جمله ماموریتهای
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مورد تاکید مقام معظم رهبری است .وی ادامه
داد :دولت باید برنامههای روشنی برای افزایش سهم دریا در اقتصاد اجرا کند؛
این سهم در چهار سال آینده حداقل باید دو برابر شود .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام تصریح کرد :صنایع دریایی در عرصههایی نظیر کشتیسازی و
شیالت میتواند موجب ایجاد هزاران شغل در کشور شود که الزمه آن حمایت از
تولید در این مناطق در برابر واردات کاالهای مشابه خارجی است .جلیلی افزود:
ظرفیتهای مختلف مناطق ساحلی کشور نظیر حمل و نقل ،شیالت ،انرژی،
گردشگری و  ...میتواند از مناسبترین بسترهای ممکن برای ایجاد شغل و تامین
مسکن باشد که در سیاستهای ساخت مسکن باید اولویت پیدا کند .وی گفت:
ایجاد مزیت رقابتی و تسهیالت الزم در بنادر جنوبی کشور نسبت به سایر بنادر
کشورهای حاشیه خلیج فارس دارای الزامات نرمافزاری است که برخی از آنها صرفا
بهیکتصمیمگیریدرستنیازداردومتاسفانهسالهادراینزمینهبیتوجهیشده
است؛ اکنون باید با اتخاذ تصمیمات سنجیده و به موقع ،تعللهای قبل جبران
شود.عضومجمعتشخیصمصلحتنظامافزود:بخشیازعللعدمتصمیمگیری
درست درخصوص فعال شدن بنادر کشور ،تعارض منافع برخی ذینفعان است که
امیدواریم با اراده مسئوالن دولت جدید این تعارضات رفع گردد.
در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان؛

الریجانی :مراقب باشید در بیان و عمل
خود به کسی ظلم نکنید
مشاور رهبری انقالب اسالمی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان گفت :از
ابتدای خدمت در نظام اسالمی ،مراقب باشید در بیان و عمل خود به کسی ظلم
نکنید،حتیبهنحوایهام.
متنکاملیادداشتکوتاهعلیالریجانیخطاببهعضوشوراینگهبانبهشرح
زیراست:برادرگرامیجنابآقایطحاننظیف
با سالم،جنابعالی ،در مصاحبۀ اخیر ،دربارۀ اعالم عمومی دالیل عدماحراز
ً
ً
صالحیتنامزدهافرمودیدچنینکاریشرعاوقانوناممکننیست،زیرابهحیثیت
افراد ،که امری محترم است ،لطمه وارد میکند.
این سخن بهطور کلی درست است .اما دربارۀ افرادی نظیر حقیر ،که خود
ن را دارم ،وجاهت ندارد و مسئولیت آن بر عهدۀ شورای
درخواست علنیکردن آ 
ً
نگهبان نیست .ضمنا اینگونه بیانات شما ابهامهای دیگری نیز ایجاد میکند و
ف کردن موضوع را بیش از پیش ضروری میسازد .این مطلب دربارۀ نهادها
شفا 
و دستگاههایی که در این تصمیم شورا مشارکت داشتهاند نیز صادق است.
جنابعالی جوان تحصیلکرده و متدینی هستید .از ابتدای خدمت در نظام
اسالمی ،مراقب باشید در بیان و عمل خود به کسی ظلم نکنید ،حتی بهنحو
ایهام ».پیش از این نیز الریجانی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
ً
سیزدهم و همچنین در  ۱۶مردادماه  ۱۴۰۰مکررا از شورای نگهبان درخواست
کرده بود که علت عدم احراز صالحیت وی را علنی اعالم کنند.
جانشینفرماندهنیرویزمینیارتش

مشکل خاصی در مرزهای کشور نداریم

ایسنا/زنجان جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
گفت :طی  ۶ماه اخیر تحرکاتی را در منطقه شمالغرب کشور شاهد بودیم ولی
در حال حاضر در مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی کشور مشکل خاصی نداریم.
امیرسرتیپ نوذر نعمتی ظهر دیروزدر حاشیه مراسم افتتاح پروژه  ۱۲۶واحدی
کوی سازمانی بعثت تیپ ۲۱۶مستقل زرهی زنجان و در جمع خبرنگاران ،با بیان
اینکه ماموریت ارتش جمهوری اسالمی ایران حفظ استقالل و تمامیت ارضی
بوده که با نیروهای چهارگانه ارتش در حال اجرای این ماموریت است ،اظهار
کرد :نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در مرزهای شمالغرب ،غرب،
جنوب غرب و شرق و جنوبشرق در حال حاضر استقرار فیزیکی دارد و بهصورت
شبانهروزی در حال پایش مرزهای کشور هستیم.

بازتاب 3
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بهطور طبیعی به چه مقدار کلسیم در روز نیاز داريم؟

هر آنچه باید از کلسیم بدانیم

بدنمابرایایجاداستخوانهایمستحکمبهکلسیمنیازدارد،همچنینکلسیم
در بسیاری از فعالیتهای مهم بدن نقش دارد.
کلسیم یک ماده معدنی است که در بسیاری از موادغذایی یافت میشود .بدن
ما برای ایجاد استخوانهای مستحکم به کلسیم نیاز دارد ،همچنین کلسیم در
بسیاریازفعالیتهایمهمبدننقشدارد.تقریباتمامکلسیمبدندراستخوانها
و دندانها ذخیره میشود ،یعنی عضوهایی که کلسیم ساختار و سختی آنها
را تامین میکند .بدن ما به کلسیم نیاز دارد تا عضالتمان بتوانند حرکت کنند و
اعصابمان بتوانند پیغام خود را از مغز به قسمتهای مختلف بدن انتقال دهند.
عالوه بر این کلسیم به عروق خونی کمک میکند تا خون را در بدن جریان دهند.
همچنین ،به هورمونها و آنزیمها اجازه میدهد تا در خون ترشح شوند و از این
طریق فعالیت خود را در تمام بدن انجام دهند.
بهطور طبیعی من به چه مقدار کلسیم در روز نیاز داريم؟
میزان مورد نیاز کلسیم ما بستگی به سن ما دارد .میزان متوسط مورد نیاز کلسیم
روزانه در سنین مختلف را در ادامه باهم میخوانیم:
نوزاد تا  ۶ماه ۲۰۰ :میلیگرم
نوزاد  ۷تا  ۱۲ماه ۲۶۰ :میلیگرم
کودک  ۱تا  ۳سال ۷۰۰ :میلیگرم
کودک  ۴تا  ۸سال ۱۰۰۰ :میلیگرم
کودک  ۹تا  ۱۳سال ۱۳۰۰ :میلیگرم
نوجوان  ۱۴تا  ۱۸سال ۱۳۰۰ :میلیگرم
بزرگسال  ۱۹تا  ۵۰سال ۱۰۰۰ :میلیگرم
استاد بیماریهای گوش ،حلق و بینی :

چرا دچار «پیر گوشی» میشویم؟
استاد بیماریهای گوش ،حلق و بینی گفت :پیرگوشی یک نوع اختالل
شنوایی است که با باالرفتن سن ایجاد میشود و مقدارزیادی زمینه ژنتیکی
دارد.
محمد محسنی ،استاد بیماریهای گوش ،حلق و بینی درباره «پیرگوشی»،
بیان داشت:پیرگوشی یک نوع اختالل شنوایی است که با باالرفتن سن ایجاد
میشود و مقدار زیادی زمینه ژنتیکی دارد؛ یعنی شما فردی با سن  80سال
مشاهده میکنید که چنین مشکلی ندارد اما فردی در سن  50سالگی دچار
مشکلشنواییمیشود.
وی ادامه داد :درصد باالیی از این موضوع به زمینههای ژنتیکی و درصدی
نیز به شرایط زندگی فرد در دوران جوانی وابسته است؛ یعنی زمانی که فرد در
محیط های پر سر و صدا زندگی میکردند.
استاد بیماریهای گوش ،حلق و بینی افزود:اصوال در افرادی که در
محیطهای صنعتی و شلوغ مثل تهران زندگی میکنند معموال زمینه این
بیماری شایع تر است و سریعتر رخ میدهد.
محسنی تصریح کرد :این حالت معموال در سنین  60و  65به باال شروع
میشود و در برخی افراد سرعت بیشتر و در برخی کمتری دارد؛ به طوری که
شنواییفردافتمیکند.
وی متذکر شد:متاسفانه راهی برای پیشگیری آن وجود ندارد؛ فقط به بیمار
توصیه میکنیم در محیط های شلوغ مراقبت کند؛ چون تنها عامل شناخته
شده که می توانیم از آن اجتناب کنیم مکانهای شلوغ و پر سرو صداست.
استاد بیماریهای گوش ،حلق و بینی ابراز داشت :اگر فرد دچار افت شنوایی
شد ،زودتر شنوایی سنجی انجام دهد و اگر از میزانی باالتر برود حتما توصیه
میکنیمبیماربایدازسمعکاستفادهکنندتابتواندبادیگرانارتباطبرقرارکند؛
در غیر این صورت به سمت آلزایمر میرود.

مرد بزرگسال  ۵۱تا  ۷۰سال ۱۰۰۰ :میلیگرم
زن بزرگسال  ۵۱تا  ۷۰سال ۱۲۰۰ :میلیگرم
بزرگسال ۷۱سال به باال ۱۲۰۰:میلیگرم
خانمهای جوان باردار و شیرده ۱۳۰۰:میلیگرم
خانمهای بزرگسال باردار و شیرده ۱۰۰۰:میلیگرم
کدامموادغذاییحاویکلسیمهستند؟
کلسیم در بسیاری از موادغذایی یافت میشود .شما میتوانید با مصرف
موادغذایی متنوع میزان موردنیاز کلسیم روزانه خود را به دست آورید .این
موادغذاییشامل:
شیر ،ماست و پنیر به عنوان منابع اصلی کلسیم
کلمپیچ،بروکلیوگلکلمبهعنوانمنابعگیاهیکلسیم
انواع ماهیها مثل ماهی آزاد و ساردین
اغلب غالت (غالت حاوی مقدار قابل توجهی کلسیم هستند)
احتمال کمبود کلسیم در گروه خاصی از مردم بیشتر است ،این گروه شامل:
خانمهای یائسه :این خانمها در حال از دست دادن بافت استخوانی بوده و در
عین حال کلسیم کمتری جذب میکنند .خانمهای در دوران باروری که خونریزی
ماهیانه طبیعی آنها قطع شده است :این دسته از خانمها ممکن است سخت
ورزشکنندوموادغذاییکافیمصرفنکنند،درنتیجهمیزانجذبکلسیمدرآنها
کافی نیست .افرادی که عدم تحمل به الکتوز دارند :این افراد قدرت هضم شکر
موجود در شیر را ندارند و در صورت مصرف شیر دچار نفخ شدید و اسهال میشوند.
افراد گیاهخوار :در رژیم غذایی این افراد موادغذایی روزمره که حاوی کلسیم

تاثیرکمکاریتیروئیدیبرفعالیتقلب؛

عالئم کم کاری تیروئید کدامند؟

است ،وجود ندارد.
عوامل مختلفی میتوانند میزان جذب کلسیم از رودهها را تحت تاثیر قرار دهند،
مانند:
سن :میزان جذب کلسیم با افزایش سن کاهش مییابد .به همین دلیل ،میزان
نیاز روزانه افراد باالی ۷۰سال بیشتر است.
میزان دریافت ویتامین :Dویتامین Dنقش مهمی در جذب کلسیم دارد.
اگر به اندازه کافی کلسیم مصرف نکنم ،چه اتفاقی میافتد؟
مصرف کمتر از حد نیاز کلسیم در کوتاهمدت عالمت مشخصی ندارد؛ چراکه
بدن به طور خودکار میزان نیاز خود را از ذخیره کلسیم در استخوانها تامین
میکند .ولی در طوالنیمدت مصرف غیرکافی کلسیم باعث مشکالتی برای
سالمتیفردخواهدشد،اینعوارضپوکیاستخوانودرشرایطشدیدشکستگی
استخوانهاهستند.
عالئمکمبودشدیدکلسیم
گزگز و خواب رفتن انگشتهاتشنجضربان غیر طبیعی قلب که در صورت عدم انجام اقدامات الزم گاهی میتواندبه مرگ منجر شود.
البته این عالئم فقط در افرادی با کمبود جدی کلسیم و دارای بیماریهای
زمینهایاتفاقمیافتد.
تاثیراتکلسیمبربدنچیست؟
نقش کلسیم در سالمت استخوانها و پوکی استخوان
استخوانها در دوران رشد و حتی تا سن ۳۰سالگی نیاز به مقدار زیادی کلسیم و
ویتامین Dبرای ایجاد استحکام کافی در بافت خود دارند.
بعد از آن ،استخوانها به تدریج کلسیم خود را از دست میدهند ،ولی میتوان
این روند را با دریافت میزان کافی کلسیم روزانه ،داشتن سبک زندگی سالم و
فعالیت فیزیکی مناسب برای استخوانها مثل دویدن و راه رفتن کاهش داد.
پوکی استخوان به کاهش بافت استخوانی در استخوانها گفته میشود که در
مواردشدیدمیتواندباعثشکستگیاستخوانهاحتیبهطورخودبهخودیشود.
مصرف کلسیم و ویتامین  ،Dخطر ایجاد پوکی استخوان و شکستگی در
سالخوردگی را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد.
نقشکلسیمدرتشکیلسنگکلیه
بیشتر سنگهای کلیه از جنس اگزاالت کلسیم هستند .مطالعات نشان
میدهند دریافت بیش از حد کلسیم از طریق مکملهای کلسیم با افزایش خطر
ایجاد سنگ کلیه بهخصوص در افراد مسن ارتباط دارد.
به نظر نمیرسد کلسیم جذبشده از طریق غذا در ایجاد سنگ کلیه نقشی
داشته باشد .در اغلب افراد عوامل دیگری مانند مصرف کم مایعات ،تاثیر بیشتری
بر خطر ایجاد سنگ کلیه دارند.
نقش کلسیم در کاهش وزن
اگرچه بعضی از مطالعات نشان دادهاند که مصرف کلسیم میتواند بر کاهش
وزنتاثیرداشتهباشد،ولیاکثرمطالعاتنشانمیدهندکلسیمنقشبسیارکمی
در کاهش وزن و چربی بدن دارد.
نقش کلسیم در جلوگیری از پرفشاری خون
بعضی از مطالعات نشان دادهاند که مصرف کافی و توصیهشده کلسیم میتواند
خطر ایجاد پرفشاری خون را کاهش دهد.
آیاکلسیممیتواندخطرناکباشد؟
مصرف بیش از حد کلسیم میتواند باعث یبوست شود .در بزرگساالن مصرف
بیش از حد مکمل کلسیم میتواند باعث ایجاد سنگ کلیه شود.

 چرا برخی به سرما حساس ترند؛

متخصص قلب و عروق گفت :کم کاری تیروئید میتواند با کاهش سرعت ضربان
قلبوتاثیربرعضلهقلب،فشارداخلیحفرهبطنیوسپسدهلیزهاراافزایشداده
وباتاثیربرریههاموجبنارساییقلبیگردد.
محمود افتخارزاده متخصص قلب و آریتمیهای قلبی در گفتوگو با خبرنگار
سالمت خبرگزاری فارس درباره کم کاری تیروئید و تاثیر آن بر نارسایی قلبی گفت:
هورمونتیروئیدازمعدودترینهورمونهایبدناستکهبررویتمامیسیستمهای
بدن تاثیرگذار است .تقریبا میتوان گفت تمامی سلولهای بدن دارای گیرنده
هورمون تیروئیدی هستند و قلب هم از این موضوع مستثنی نیست و پرکاری و کم
کاریتیروئیدمیتواندبرعملکردمناسبآنتاثیرگذارباشد.
ویافزود:کمکاریتیروئیدمیتواندسرعتضربانقلبراکاهشداده،ورودخون
به قلب را با تاثیر بر عضله قلب دچار مشکل کرده ،موجب افزایش فشار داخل حفره
بطنیشدهودهلیزهاراتحتالشعاعقراردهد.دراینحالتریههاهمدچارمشکل
شده و فرد دچار تنگی نفس میشود که در ارتباط تنگاتنگ با کاهش ضربان قلب
موجب نارسایی قلبی میشود .عالوه بر این در کم کاری تیروئید مقاومت عروقی
افزایش مییابد .تجمع مواد در عروق باعث میشودعروق نتوانند به خوبی باز شوند
وبنابراین حجم داخل عروق بیشتر از پذیرش آن میشود که افزایشفشار خون را در
پیخواهدداشتوپسازمدتیمیتواندموجبنارساییقلبیشود.
اینمتخصصقلبوآریتمیهایقلبیدربارهعالئمکمکاریتیروئیدگفت:عالئم
این بیماری غیر اختصاصی است و میتواند با خستگی ،ضعف و بیحالی همراه
باشد .این عالئم میتواند در اثر افزایش سن هم پدیدار شود به همین دلیل برخی
مواقع عالئم کم کاری تیروئید به افزایش سن نسبت داده میشود .نبود سایر عالئم
نبایدموجبغفلتماازمشکالتتیروئیدیشودبههمینجهتافرادمسنبایدبه
صورتمنظموسالییکبارهورمونهایتیروئیدیخودراکنترلکنند.
افتخارزاده با اشاره به اینکه کم کاری تیروئید بیماری شایع است گفت :حدود 5
درصد از افراد بیماری تیروئیدی دارند که بیش از  80درصدآن به کم کاری تیروئید
تعلق دارد .کمکاری تیروئید میتواند ناشی از تغذیه نامناسب و عوامل ژنتیکی و
مشکالتایمنیبدنباشد.یکیازعللکمکاریتیروئیدکمبودن ُیددررژیمغذایی
است و سال ها است که در کشور ما ید به نمک اضافه می شود بنابراین هموطنان ما
معموالباکمبود ُیدمواجهنیستند.
ویدرخصوصدرمانکمکاریتیروئیدگفت:برخیافرادکمکاریتیروئیددارندو
ازطرفیدچارتنگیعروقکرونرهستندکهازآنخبرندارند.کمکاریتیروئیدموجب
کاهشضربانقلبومتابولیسمبدنشدهاستودراینبینمشکلقلبیتشخیص
دادهنمیشود.پسازمراجعهبهپزشکومصرفداروبرایدرمانتیروئید،متابولیسم
بدنوضربانقلبباالمیرودوعالئمناشیازمشکلقلبیپدیدارمیشودبههمین
دلیلدرمانکمکاریتیروئیددرافرادمسنبایدبهآرامیانجامشود.
این متخصص قلب و آریتمیهای قلبی درباره گواترگفت :بزرگی غده تیروئید
میتواند با کمکاری ،پرکاری و یا حتی طبیعی بودن تیروئید همراه باشد .استرس
نقش مستقیمی در بیماریهای تیروئیدی ندارد ولی افرادی که پرکاری تیروئیدی
دارند بیقرار هستند و زود عصبانی میشوند .افرادی که کم کاری تیروئیدی دارند
پاسخ مناسبی به محرکهای محیطی ندارند که گهگاه به کهولت سن نسبت داده
میشود و یا با آلزایمر و افسردگی اشتباه گرفته میشود .این افراد کاهش شنوایی
وتحرکدارند.
ویتاکیدکرد:پزشکبایدمراقب ُدزداروهایکمکاریتیروئیدباشدبرخیمواقع
مقدارهورمونبیشترازنیازبدنتجویزمیشودکهمیتواندمنجربهپرکاریخفیف
ناشی از دارو شود که آریتمیهای قلبی را در پی خواهد داشت.

رژیم غذایی مناسب پس از۵۰سالگی

رژیم مدیترانهای به طور مداوم به عنوان یکی از بهترین رژیمها برای سالمت کلی و
طولعمررتبهبندیمیشود.
بهباافزایشسن،مهماستکهراهیبرایخوردنسالمترینخوراکیهاپیداکنید،
خوراکیهایی که نه تنها آنها را دوست دارید ،بلکه میتواند به شما در سالم ماندن
کمککند.امابافهرستطوالنیرژیمهاییکهدرحالحاضروجوددارد،پیداکردن
رژیممناسبگاهیاوقاتمیتواندیکچالشباشد.
رژیم مدیترانهای به طور مداوم به عنوان یکی از بهترین رژیمها برای سالمت کلی
و طول عمر رتبه بندی میشود و تحقیقات اخیر نشان میدهد که هرچه در سن
باالتریبهاینرژیمپایبندباشید،عمربیشترینیزخواهیدداشت.
رژیم مدیترانهای از کشورهایی مانند یونان و ایتالیا الهام گرفته است و مدت زیادی
استکهبهعنوانرژیمغذاییسالمدرآمریکاشروعشد،درستپسازآنکهمحققان
دریافتندافراداینمناطقمواردبسیارکمیازبیماریهایقلبیرادارند.
رژیم مدیترانهای یک رژیم غذایی سخت نیست ،بلکه یک الگوی غذایی است که
ً
عمدتاشاملمیوهها،سبزیجات،غالتکامل،لوبیاوحبوباتوآجیلودانههااست.
همچنین مقدار متوسطی از غذاهای دریایی ،مرغ ،محصوالت لبنی و تخم مرغ را
شاملمیشود.
در این رژیم گوشت قرمز فقط در موارد نادر مصرف میشود و مصرف غذاهای
فرآوریشدهوکربوهیدراتهایتصفیهشدهنیزبهحداقلمیرسد.
یکی از بهترین چیزها در مورد رژیم مدیترانهای برای افراد باالی ۵۰سال این است
کهازغذاهایکاملوفرآورینشدهودارایفیبرباالاستفادهمیکند.فیبربرایرژیم
غذایی سالم بسیار مهم است ،به ویژه با افزایش سن ،با سیر نگه داشتن بدن بعد از
غذا ،به حفظ وزن سالم کمک میکند ،نظم روده و میکروبیوم سالم روده را افزایش
میدهد،کلسترولراکاهشمیدهد،بهمحافظتدربرابرسرطانرودهبزرگکمک
میکندوقندخونپایدارراافزایشمیدهد.
روغن زیتون جزء اصلی رژیم مدیترانهای است و با افزایش سن برای سالمت قلب
بسیارمفیداست،روغنزیتونسرشارازچربیهایغیراشباعسالمبرایقلباست،
کهکلسترول( LDLکلسترولبد)راکاهشدادهو( HDLکلسترولخوب)راافزایش
میدهد.
روغن زیتون همچنین دارای ترکیب گیاهی خاصی به نام پلی فنول است .اینها
برای مقابله با آسیب رادیکالهای آزاد مرتبط با پیری شناخته شده اند و میتوانند
پیشرفتبیماریهایمرتبطباپیریمانندبیماریهایقلبی،سرطانوبیماریهای
عصبیراکندکنند.
رژیم غذایی مدیترانهای خطر چاقی را در زنان یائسه کاهش میدهد .طبق
مطالعهای از مجله یائسگی انجمن آمریکای شمالی ،چاقی در دوران یائسگی
میتواند منجر به مشکالت سالمتی متوسط تا شدید شود ،بنابراین پیروی از رژیم
غذاییمدیترانهایمیتواندبهکاهشایناسترسهادردورانیائسگیکمککند.
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در یازدهمین جلسه شورای شهر قم مطرح شد؛

حضور رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس ؛

نشستشبکهسازی«گفتمانفاطمی»
در قم برگزار شد

نشست شبکه سازی «گفتمان فاطمی» با حضور رئیس سازمان نشر آثار و
ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس ،در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی و
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از قم ،نخستین نشست شبکه سازی «گفتمان
فاطمی» با حضور «مریم مجتهدزاده» رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای
مشارکت زنان در دفاع مقدس ،در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی و موزه انقالب
اسالمی و دفاع مقدس استان قم برگزار شد.
در ابتدای نشست فوق« ،سیده زهره دیبایی» مشاور امور بانوان اداره کل حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قم در سخنانی به نمایندگی از مدیرکل
این مجموعه ،ضمن خیر مقدم ،حضور مشاوران امور بانوان دستگاه های استان
را در این نشست ،نویدبخش همدلی و هم افزایی هر چه بیشتر در راستای ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواند.
در ادامه« ،صدیقه صدیق تقی زاده» مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
قم با اشاره نقش آفرینی بانوان در عرصه های مختلف ،عنوان کرد :حضور
بانوان برگ زرینی از تاریخ پرافتخار میهن اسالمی را تشکیل می دهد و قطعا اگر
تالش و فداکاری و مقاومت و پشتیبانی بانوان نبود ،شاهد خیلی از پیروزی های
چشمگیررزمندگاناسالمنبودیم.
وی افزود :تمام تالش ما باید براین باشد که فرهنگ غنی و ارزشمند ایثار و
شهادت و مقاومت بانوان را در قالب هایی چون بیان خاطرات و تاریخ شفاهی به
نسلآیندهمنتقلکنیم.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس نیز با تبیین
اهداف و آرمان های انقالب اسالمی در کالم امامین انقالب ،خاطرنشان کرد:
هدف غایی انقالب ،رسیدن به تمدن بزرگ اسالمی و عصر ظهور است و هر
تالشی که در این نظام صورت می گیرد ،به طور قطع ما را به این آرمان و هدف
نزدیک می سازد.
مجتهدزاده با تاکید بر آغاز اجرای شبکه سازی گفتمان فاطمی از استان قم و
حرم کریمه اهل بیت(ع) ،عنوان کرد :در تالش هستیم با شبکه سازی گفتمان
فاطمی ،در راستای تربیت بانوان طبق سیره فاطمی قدم برداریم و با استفاده از
ظرفیت دفاع مقدس و الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س) ،سفیرانی توانمند
تحویلجامعهدهیم.
این نشست با تشکیل میزگردی با حضور «مجتهدزاده» و دو تن از بانوان
کارشناس فعال در زمینه شبکه سازی گفتمان فاطمی و همچنین طرح سواالت
و نظراتی از سوی حاضران در نشست ادامه یافت.
در ابتدای نشست شبکه سازی گفتمان فاطمی ،دعای عهد امام زمان(عج)
همزمان با ایام آغاز امامت آن امام بزرگوار توسط یکی از خادمان مسجد مقدس
جمکران قرائت و در پایان ،سری نمایشگاهی اسناد بانوان شهیده استان قم،
توسط رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس رونمایی
شد.
در نشست فوق ،بانوان مسئول و مشاور ادارات کل ورزش و جوانان ،بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کتابخانه های عمومی ،سازمان
تبلیغاتاسالمی،آموزشوپرورشوکمیتهامداداستان،فرمانداری،شهرداری،
جامعةالمصطفی ،بسیج جامعه زنان سپاه و ناحیه بسیج شهرستان قم ،بسیج
دانشجویی و دانش آموزی ،مسجد مقدس جمکران و کانون فرهنگی هنری
مساجد و حوزه علمیه و برخی موسسات فرهنگی حضور داشتند.
براساسگفتهکارشناسانحاضردرنشست،مطالعاتگفتمانفاطمینزدیک
سه سال است که پس از بیانیه گام دوم انقالب ،با هدف معرفی سیره زندگی
حضرت فاطمه زهرا(س) و انطباق آن با فرهنگ دفاع مقدس آغاز و جلسات
تبیین و توجبه کنگره بین المللی سیره فاطمی نیز در همین راستا برگزار شده و
پس از اجرا در سطح کشورهای مقاومت ،شبکه سازی این گفتمان در سطح ملی
در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر عامل سازمان زیباسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س):

باید از ظرفیت بسیج در جهت حفظ
بافت تاریخی قم استفاده شود

مدیر عامل سازمان زیباسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت
معصومه(س)گفت :باید از ظرفیت نهادهایی چون بسیج در راستای حفظ و
حراست از بافت تاریخی قم استفاده شود.
دکترعلیرضا خاکی در حاشیه بازدید اعضای کارگروه مدیریت شهری بسیج
مهندسین قم از بافت تاریخی هسته مرکزی کالنشهر قم که عصر دیروز انجام
شد ،فزود :از همه مهم تر این که بافت تاریخی به لحاظ اجتماعی دارای ویژگی
هایی همچون درونگرایی ،توجه به پیوندهای اجتماعی ،حداکثر استفاده از
طبیعت ،حداقل مخاطرات زیست محیطی و  ...است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت عظیم نهادهایی چون بسیج
در راستای حفاظت و حراست از بافت تاریخی گفت :یکی از بسترهای احیای
بافت تاریخی در بسیاری از شهرها ،تالش به منظور جذب گردشگر و استفاده
از ظرفیت های گردشگری و به عبارت دیگر برندسازی به عنوان یک محرک
اصلی توسعه می باشد ،در حالی که ما در شهر قم این ظرفیت را به خوبی در
قالب گردشگر مذهبی یا همان زائر دارا هستیم که در سنوات گذشته نسبت
به آن غفلت نموده ایم و حال آن که با بررسی الگوهایی مانند مشهد مقدس و
البته رفع مشکالت آن و تهیه مدل بومی ضمن افزایش رضایت زائران از حیث
اقتصادی ،قم و شهروندان قم در نهایت از این قضیه منتفع می شوند .خاکی
همچنین افزود :به لطف الهی در سال های اخیر سازمان زیباسازی ،بهسازی
و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) ،برپایه کار علمی و مطالعات
میدانی و نقشه ای ،محور فرهنگی – تاریخی قم را به منظور معرفی فرصت های
شهری در دستور کار قرار داد و بر این اساس محالت اطراف حرم ،گذرخان ،گذر
آقا سید حسن ،بیت النور ،شاه حمزه ،پامنار و چهل اختران با حفظ ویژگی های
فرهنگی ،مذهبی ،معماری و تاریخی خود ،مرمت ،بهسازی و نوسازی شدند.
مسئولسازمانبسیجمهندسیناستانقم:

حراست از بافت تاریخی دغدغه
مهندسانبسیجیاست

مسئول سازمان بسیج مهندسین استان قم گفت :حفظ و حراست از بافت
تاریخی از جمله مهم ترین دغدغه های مهندسان و نخبگان بسیجی است.
سرهنگ پاسدار حسن نیکوکالم در حاشیه بازدید اعضای کارگروه مدیریت
شهری بسیج از بافت تاریخی قم در گفت و گویی اظهار داشت :سازمان بسیج
مهندسیناستانقمباتشکیلکارگروههاییدرحوزههایمهندسیوساختمان
همچون کارگروه معماری ،کارگروه مسکن ،کارگروه محیط زیست ،کارگروه
مدیریت شهری و  ...در پی آن است که در راستای حفظ بافت تاریخی از یک سو
و نیز کمک به توسعه مطلوب شهری از سوی دیگر فعالیت کند.

 ۲۳برنامه همزمان با روز قم اجرا میشود

در یازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم با تاکید بر
ضرورت بسترسازی الزم جهت معرفی ظرفیتهای اقتصادی ،فرهنگی و
گردشگری این شهر ،از اجرای  ۲۳برنامه در روز قم ،خبر داده شد.
برپایه این گزارش ،یازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم
روز دوشنبه به ریاست حسین اسالمی و با حضور سیدمرتضی سقائیان نژاد
شهردار قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری شورا برگزار شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم در بخشی از این
جلسه و آیین رونمایی از پوستر روز قم ،افزود :ورود پرخیر و برکت حضرت فاطمه
معصومه(س) به شهر قم نقطه عطف تاریخی و تمدنی در شهر قم است.
ابوالقاسم مقیمی با اشاره به اهمیت پرداختن به روز قم ،گفت :توجه به این
روز می تواند توسعه زیرساخت های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی شهر قم
را دچار تحول کند و فرصت مطلوبی جهت پیشرفت و توسعه شهری به وجود
بیاورد.
وی اظهار داشت :در روز قم ،تالش شده تا فضای شهری نسبت به این روز
آماده شود و حس تعلق و هویت شهروندان نسب به این شهر افزایش پیدا کند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم ادامه داد :شعار
امسال روز قم« ،با آمدنت عید به قم می آید» با توجه به وجود  ۲نیمه شعبان
در سال جاری انتخاب شده و هشتگ در امتداد یاری نیز به همین مناسب در
نظر گرفته شده است.
مقیمی یادآور شد :روز قم در تقویم استانی ثبت شده و طی سال گذشته
سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم تالش کرده که این روز به صورت
رسمی در تقویم ملی نیز به ثبت برسد.
وی تصریح کرد :معرفی روز قم به مردم ایران ،طراحی هویت بصری برگرفته از
کاشی کاری های حرم مطهر ،طرح شعارهای سالیانه ،اجرا و طراحی آثار هویت
بخش شهری ،ایجاد وحدت رویه برای برنامه های روز قم ،ایجاد موج های رسانه
ای ،معرفی روز قم در بین اساتید دانشگاهی و غیره مهمترین اقدامات انجام
شده طی سه سال گذشته است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم ابراز داشت۲۳ :
برنامه برای روز قم توسط این سازمان در نظر گرفته شده که با استقبال مطلوب
شهروندان نیز همراه شده است.
تقویت اقتصاد گردشگری از اهداف روز قم است
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم نیز تقویت
بستر و فرصت سازی برای ایجاد اقتصاد شهری و توسعه گردشگری را از اهداف
مهم روز قم برشمرد.
مصطفی مالیی افزود :سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم ،در
سال  ۹۸توسط شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان روز قم معرفی شده
است.
مالیی اظهار داشت :تقویت حس تعلق و هویت شهری بر محور حرم مطهر
حضرتمعصومه(س)ومعرفیابعادمختلفعلمی،اعتقادیودینیازاهداف
این نامگذاری بوده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم ادامه داد:
شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی باید تالش کنند تا ظرفیت های فرهنگی،
اجتماعی و تاریخی شهر مقدس قم در قالب برنامه های روز قم ،به درستی به
شهروندان و زائران معرفی شود.
وی گفت :معرفی بسترهای سرمایه گذاری و اقتصاد شهری به ویژه بر محور
خدمات و گردشگری از اهداف اصلی روز قم در سطح ملی و بین المللی است.
وی خاطرنشان کرد :روز قم ،امسال همزمان با هشتم آبان ماه سال جاری در
قالب برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی در شهر مقدس قم گرامی داشته
می شود.
نگهداریزیرساختهارابطهمستقیمیبارضایتمندیمردمدارد
رییسشورایاسالمیشهرقمنیزبااشارهبهاهمیتمسالهنگهداریامکانات
و زیرساخت های شهری ،گفت :تعمیر ،نگهداری و افزایش عمر مفید امکانات
شهریارتباطمستقیمیبارضایتمندیشهرونداندارد.
حسین اسالمی با تاکید بر ضرورت بموقع ترمیم و روسازی معابر شهری،
اظهار داشت :این مساله با رضایتمندی شهروندان ارتباط مستقیم دارد و باید
در زمان مناسب و قبل از اینکه هزینه مدیریت شهری بیشتر شود انجام بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به نزدیکی به هفته وحدت ،بیان کرد :موضع جمهوری
اسالمی در خصوص وحدت بین مسلمانان کامال شفاف و روشن است و
سرویس های امنیتی و اطالعاتی بیگانگان طی این سالها تالش کرده اند آن
چیزی که کشورهای اسالمی بوجود می آید تفرقه و اختالف بین شیعه و سنی
باشدنهاختالفبینمسلمانانوصهیونیستها.
اسالمی خاطرنشان کرد :برخی افراد ساده لوح تحت تاثیر نقشه های
اختالف انگیز دشمنان قرار می گیرند و در زمین دشمن بازی می کنند و علیه
مقدساتیکدیگر توهین می کنند.
رییس شورای اسالمی شهر قم اظهار داشت :تنها کسی که از اختالف بین
ملت های مسلمان نفع می برد دشمنان است و فقط دود جنگ آن به چشم
ملت های منطقه می رود.
امسال ۱۰۰میلیاردتومانبرایروسازیمعابرشهریهزینهشدهاست
همچنین رییس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر
قم گفت :روسازی معابر همیشه به عنوان یکی از موضوعات مهم و پرهزینه
مدیریت شهری مطرح بوده و طی سال جاری شهرداری قم ۱۰۰میلیارد تومان
برای روسازی معابر هزینه کرده است.
محمدحسین دهناد اشاره به اصل روسازی در عصر حاضر ،بیان کرد :در
معابر شهری دو نوع روسازی آسفالتی و بنتنی انجام می گیرد.
وی کرد :در روسازی آسفالتی مهمترین ماده مضرف شده قیر و در روسازی
بتنی سیمان مهمترین مصالح مصرفی را تشکیل می دهد و هم اکنون در بلوار
آیت الله بروجردی ،شهرداری قم با عبور از روسازی آسفالتی روسازی بتنی را در

بکارگیریمشموالنغائبغیرقانونیاست
افزایش حقوق موجب افزایش مراجعه مشموالن شده است

پروژه های شهری انجام می دهد.
عضو شورای شهر قم با اشاره به سقف درصد باالی روسازی معابر ،اظهار
داشت :در ۵سال گذشته شهرداری قم برای روسازی معابر ۳۵۰میلیارد تومان
بودجه و اعتبار بکار برده است.
وی تصریح کرد :در  ۳سال گذشته قیمت قیر  ۹برابر افزایش یافته است و این
مساله اهمیت نگهداری آسفالت و ترمیم آن را بیش از گذشته مهم کرده است.
رییس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر قم افزود :طی۵
سال گذشته  ۳۰درصد معابر شهری قم روسازی جدید شده یا روکش آسفالت
آنها ترمیم و اصالح شده است.
مدیریت شهری قم فکری به حال نگهداشت زیرساختها کند
همچنین عضو شورای اسالمی شهر تهران با حضور در یازدهمین جلسه
رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،با اشاره به زیرساخت های شهری
ایجاد شده در کالنشهر قم ،گفت :مجموعه مدیریت شهری قم با جدیت به
دنبال نگهداشت زیرساخت های موجود باشد و برخی اشتباهات تهران را تکرار
نکند.
حجت االسالم سیدمحمد آقامیری بیان کرد :توسعه زیرساخت ها و امکانات
شهری وقتی به یک حد مطلوب و قابل قبول می رسد که مساله نگهداشت آنها
مطرح می شود ،نگهداشت زیرساخت های شهری امروزه در سطح دنیا بعنوان
یک صنعت شناخته می شود.
وی افزود :نگهداشت زیرساخت های شهری مانند پل ،راه ،اتوبوس و غیره
هزینهباالییمیبردتابیشترینعمرمفیدراداشتهباشدوازتحمیلهزینههای
جدیدبهمدیریتشهریجلوگیریکند.
وی گفت :توسعه علم نگهداشت در اروپا سبب شده تا عمر مفید پل های
شهری  ۱۰۰سال باشد چیزی که در ایران حدود  ۵۰سال است.
نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد:
هم اکنون برای نگهداشت بسیاری از پل هایی که در تهران احداث شده با
گذشت عمر مفید آنها هزینه های زیادی می شود و عالوه بر این این مساله
سبب می شود تا استقامت خود را در برابر زلزله نیز عمال از دست بدهند.
به گفته وی ،سیاست شورای شهر و شهرداری تهران در دوره جدید به سمت
برنامه ریزی جهت نگهداشت زیرساخت ها و امکانات موجود سوق پیدا کرده
است.
آقامیری ابراز داشت :شهرداری تهران طی دوره های قبل در مساله مترو صرفا
به فکر توسعه آن بوده و پایانه و تعمیرگاهی برای آن تعبیه نشده و این مساله
سبب شده تا امکان بازدید از واگن ها و رام های آن بصورت لحظه ای وجود
نداشته باشد و هزینه های نگهداشت آن چندین برابر افزایش یابد.
وی گفت :یک پنجم قطارهای مترو تهران بدلیل عدم درنظر نگرفته شدن
پایانه ها و تعمیرگاه به مرحله اورهال رسیده و برای کاهش هزینه ها شهرداری
تهران در تالش است تا ابتدای خطوط مترو را با یک دیگر متصل کند.
وی یادآور شد :از ۶هزار اتوبوس فعال شهرداری تهران طی چند سال گذشته
امروز فقط یک هزار و  ۲۰۰اتوبوس فعال است و بقیه آنها به دلیل عدم توجه به
اصل نگهداشت از رده خارج شده اند و با بازگشایی مدارس ،شهرداری تهران با
شوک حمل و نقل روبه رو خواهد شد.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد :در سطح ایران  ۳۶۰هزار پل وجود دارد
که برای نگهداشت آنها توجه چندانی نمی شود و الزم است تا پژوهش های
دانشگاهی به این سمت سوق بیابد تا عمر مفید آنها افزایش پیدا کند.
آقامیری گفت :توسعه شهری و نیاز به ایجاد زیرساخت ها سبب شده تا
کارخانه های تولید آسفالت تهران از  ۳کارخانه طی چند سال گذشته به ۵
کارخانهبا ظرفیت تولیدباالبرسد.
 ۴۰درصد بودجه شهرداری تهران صرف نگهداری زیرساختها میشود
معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نیز در این جلسه اهمیت
نگهداشت امکانات شهری را مورد توجه قرار داد و گفت :هم اکنون  ۴۰درصد
بودجه شهرداری تهران برای نگهداری زیرساخت ها هزینه می شود.
محمدحسین نوروزی ادامه داد :مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال
 ۵۲شمسی راه اندازی شده است که یکی از اهداف آن تعامل با کالنشهرها و
اشتراکگذاریتجربیاتاست.
معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران یادآور شد :مساله نگهداشت
مقوله بسیار مهمی است و در تهران  ۴۰درصد بودجه های عمومی صرف
نگهداشت زیرساخت ها و امکانات موجود می شود.
وی اظهار داشت :مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران آماده همکاری با
شورای اسالمی شهر تهران در توسعه مدیریت شهری و نگهداری از زیرساخت
های موجود است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

وقف باید به روز رسانی و متناسب با نیاز جامعه شود
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم با اشاره
به لزوم جریان سازی و فرهنگ سازی پیرامون وقف
گفت :وقف در جامعه باید به روز رسانی و متناسب با
نیازجامعهشود.
سیدموسیحسینیکاشانیدردیدارمعاونیناداره
کل اوقاف قم گفت :وقف یکی از موضوعات مهمی
است که با توجه به آثار و برکاتی که برای واقف و جامعه
دارد باید بیش از گذشته به آن پرداخت.
وی افزود :در این زمینه باید روشنگری صحیحی از
وقف در جامعه داشته باشیم و خیرین و واقفین بدانند
اگر باقیالصالحاتی از خود برجای بگذارند ،برکات
بیشماری برای خودشان و جامعه به همراه دارد و
همه از آثار و برکات آن بهره مند میشوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم تصریح
کرد :از این رو باید در جریان سازی و فرهنگ سازی
پیرامون وقف تالش بیشتری صورت بگیرد و به ویژه
اینکه وقف در جامعه به روز رسانی و متناسب با نیاز
جامعهشود.
ً
وی بیان کرد :معموال وقف در گذشته متناسب
با شرایط و حال و هوای همان دوران بوده و بعد
از سالیان به دلیل بسته بودن شرایط وقف ،دست
اجراکنندگان وقف بسته است و باید در چارچوب
خواسته واقف عمل شود.
حسینی کاشانی عنوان کرد :نیازمند الگویی جامع

معاونوظیفهعمومیفرماندهیانتظامیاستانقم:

در خصوص وقف و موقوفات هستیم ،در واقع باید
الگویی برای وقف تعریف کرد که متناسب با نیاز روز
باشد و بسیط شود و قابلیت بهروزرسانی داشته باشد
و واقف نیز به اهداف خود در بهرهگیری از موقوفات
برسد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم گفت :اگر
وقفها بهروزرسانی نشود قابلیت اجرایی برای
بسیاری از امور را ندارد ،تنوع موضوعات به گسترش
وقف در جامعه کمک میکند و اگر نیت واقف به خوبی
مشخص شده باشد ،میتوان در بسیاری از امور از آن
استفادهکرد.
وی افزود :موقوفات میتواند دینی و فرهنگی و
معیشتی و در زمینههای مختلف باشد و بتوان به
وسیله آن بسیاری از آسیبها را رفع کرد ،از این رو
برای واقفین نیز باید فرهنگ سازی الزم در جهت
بهروزرسانیموقوفاتانجامشودودستاجراکنندگان
را باز بگذارند.
حسینی کاشانی با ابراز خرسندی از اقدامات
سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد :باید متولیان
طرحهایی را در جهت ارتقای آگاهی واقفان ارائه
دهند تا در قالب آن موقوفاتی متناسب با نیاز جامعه
شکل بگیرد و وقفها در دوران مختلف ادامه داشته
باشد و با کارآمدی بیشتری مورد بهره برداری قرار
بگیرد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان قم با تاکید بر اینکه بکارگیری
مشموالن غائب غیرقانونی است ،گفت :کارفرمایان در صورت تخلف در بار اول باید
هزینه یک سرباز در سال را پرداخت کنند و در موارد بعدی ضمن معرفی به مقام قضایی
موظف به پرداخت هزینه سه سرباز در سال خواهند بود.
سرهنگ ولی ترابی با اشاره به اینکه بخشهایی از نیروی انتظامی از جمله معاونت
وظیفهدرحوزهخدماتیرسالتهایبیشتریرادنبالمیکنند،اظهارکرد:برایانجام
دوره وظیفه عمومی مشموالن غائب در کنار بازدارندگیها ،تسهیالتی نیز درنظر گرفته
شده است که امیدواریم موجب هدایت این افراد به سمت خدمت سربازی شود.
وی با بیان اینکه افزایش اخیر حقوق سربازان سبب افزایش مراجعه جوانان برای
تعیین تکلیف وضعیت دوره خدمت وظیفه شده است گفت :با افزایش مشوقها
همانند امکان بکارگیری سربازان در شهر محل زندگی ،شاهد کاهش تأخیر در مراجعه
بهنظاموظیفههستیم.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به درنظر گرفتن
کسر خدمت دو ماهه برای همه مشموالن متأهل و سه ماهه به ازای هر فرزند گفت:
مشموالنغائبوغیرغائبازاینتسهیالتبهرهمندمیشوند.
وی به تداوم تسهیالت دوره وظیفه عمومی برای اقشاری مانند نخبگان و ورزشکاران
ملی اشاره کرد و افزود :الزم است تا جوانان با اطالع کامل از قوانین و مقررات دوره
وظیفه عمومی و در وقت مقرر نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند تا مشمول
محدودیتها و جرایم غیبت از دوره سربازی نشوند.
ویاضافهکرد:مشموالنغائباگردستگیرشوند،بهمراجعقضاییمعرفیخواهند
شد ،ضمن آنکه کارفرمایان مشموالن غائب هم موظف به پرداخت هزینه یک سرباز در
سال در بار نخست و در موارد بعدی ،ضمن معرفی به مقام قضایی موظف به پرداخت
هزینه سه سرباز در سال خواهند بود .ترابی ادامه داد :مشموالن غائب توجه داشته
باشند که به جز وام ازدواج ،امکان بهرهمندی از سایر وامها و همچنین استخدام و خروج
از کشور را نخواهند داشت ،ضمن آنکه اضطراب عدم رفتن به سربازی همراه آنان
خواهد بود و از اینرو به آنان توصیه میشود تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف
این دوره اقدام کنند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان قم با تصریح بر اینکه در مورد خرید
خدمت مشموالن غائب تصمیم جدیدی گرفته نشده است ،اظهار کرد :مشموالن
غائبی که پیش از این نسبت به خرید خدمت خود اقدام کرده و چند قسط از آن را
پرداخته کرده باشند ،تنها تا پایان سال جاری فرصت دارند با پرداخت بقیه اقساط،
کارت پایان خدمت دریافت کنند.
وی عنوان کرد :تمام تالش نیروی انتظامی این است که جوانان و خانوادههای آنان
دغدغهای برای اعزام به دوره وظیفه عمومی نداشته باشند و از اینرو تالش شده تا
با حذف قوانین دست و پاگیر ،خدماترسانی به مردم و جوانان بیشتر و بهتر شود.
ترابی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تعداد مراکز پلیس بعالوه ده در قم گفت۱۲ :
مرکز «پلیس  »۱۰ +در قم فعال است و تالش بر این بوده که پراکندگی آنان در سطح
شهر سبب افزایش امکان دسترسی مردم و استفاده از خدمات هوشمند باشد.
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم :

مکانثابتمهمتریننیاز
روزبازارها است
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم ،نظارت بر شرایط و ساماندهی بازار
روزهای شهر قم را ضروری دانست و افزود :درحال حاضر ۹بازار روز در مناطق مختلف
شهری قم فعالیت دارند که هیچ یک از آنها از استانداردهای الزم جهت ارائه خدمت
بهشهروندانبرخوردارنیست.
نرجس نیازمند از مهمترین مشکالت روزبازارهای شهر را مورد اشاره قرارداد و
اظهارداشت :مشکل عمده در این زمینه مالکیت زمین روزبازارهای قم است که سبب
شده محل برپایی این بازارها اغلب مقطعی باشد و امکان ایجاد زیرساختهای الزم
ممکن نباشد .نیازمند مشکل دسترسی به بازارروزها را از چالشهای دیگر این مراکز
خریددانستوتصریحکرد:شرایطترافیکیوخیابانهایمنتهیبهاینمراکزوضعیت
مطلوبی ندارند .عضو شورای اسالمی شهر قم ادامه داد :همچنین زیرساختهای
اولیه یک مرکز خرید مانند نمازخانه ،سرویس بهداشتی و  ...نیز بدلیل مشکل مالکیت
زمین در روزبازارهای قم وجود ندارد و شرایط نامطلوبی در این مراکز حاکم است.
عضوهیاترئیسهشورایاسالمیشهرقمبااشارهبهآغازنیمهدومسالورونقبیشتر
روزبازارهای قم،بیان کرد :استقبال دستفروشان از بازارهای روز قم در نیمه دوم سال به
خاطر تعطیلی برخی مشاغل مانند کشاورزی ،باغداری و  ...در سطح روستاها بیشتر
از شش ماه اول است و شهرداری باید هم اکنون برای بهبود وضعیت نامناسب این
مراکز اقدامات الزم را انجام دهد .به باور نیازمند ،در نیمه دوم سال تعداد دستفروشان
در روز بازار شهرک پردیسان قم به مرز یکهزار نفر میرسد که با احتساب سایر عوامل
دخیل در این فرآیند اشتغال قابل مالحظهای شکل و بیکاری سرپرست خانوار در
شرایط اقتصادی سخت حاکم بر جامعه جلوگیری بعمل میآورد .او ادامه داد :احصای
مشکالت و دغدغه شهروندان و دستفروشان در دو روزبازار شهرک پردیسان و خیابان
شهیدتهرانیمقدمبصورتمیدانیطیبازدیدهاییانجامگرفتهکهخاکیبودنمحل
شکل گیری بازار و نبود امکانات و زیرساختهای اولیه از مهمترین آنهاست.
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم یادآور شد :روزبازار شهرک پردیسان قم
درخیابان ابوطالب با ترافیک سنگینی روبه رو است که در صورت تکمیل جدولگذاری
این خیابان مشکل ترافیک سهشنبههای مردم در این منطقه حل خواهد شد.
بررسیمشکالتکسبهشهرکصنوفقم

فرصت یکماهه به آهن فروشان داخل
شهربرایانتقالبهشهرصنوف

رئیس اتاق اصناف استان قم با اشاره به اینکه هنوز ۳۳واحد آهن فروشی داخل شهر
وجود دارند که به شهرک صنوف منتقل نشده اند گفت :به آنها اخطار داده شده که تا
یک ماه آینده نسبت به تعطیلی واحد و انتقال به شهرک صنوف اقدام کنند در غیر این
صورت بر اساس مواد قانونی و با همکاری دستگاه قضایی واحد آنها در داخل شهر
پلمپ خواهد شد .حمید خرمی رئیس اتاق اصناف قم به دنبال درخواست کسبه برای
بررسی و مسائل و مشکالت آنها با حضور در این شهرک با حضور اعضای هیئت رئیسه
و جمعی از مالکان واحدهای آهن فروشی به بررسی این مشکالت پرداخت .خرمی
افزود :به زودی با جلسه مشترک با مسئوالن شهرداری و فضای سبز و پارکها و میادین
بخشی از مشکالت را پیگیری خواهم کرد .او افزود :همچنین درخصوص آسفالت
ورودی شهرک گفت :مسئوالن شهرداری با توجه به این که از این واحدها عوارض
دریافت میکنند باید این مسیر را بهسازی و آسفالت کنند .با گذشت حدود سه سال
ازراهاندازیاینشهرکهمچنانکسبهاینمجموعهبامشکالتمواجههستند.نبوده
فضای سبز ،نبود امکانات خدماتی و رفاهی ،آسفالت نبودن مسیر ورودی شهرک،
صادر نشدن سند برای این واحدها ،نداشتن پاسگاه پلیس و آتشنشانی از مهمترین
مطالبات و مشکالت این آهن فروشان به شمار میرود .شهرک صنوف در کیلومتر ۵
جاده قدیم قم تهران با یک ۱۵۷هکتار مساحت پذیرای آهن فروشانی است که پیشتر
در داخل شهر به عرضه آهن آالت میپرداختند.
مجری طرح سیم به کابل توزیع برق استان قم:

خطفشارمتوسطجعفرآبادقماحداثشد

وی تصریح کرد :همچنین نیت واقف نیز به سرانجام
برسد ،در واقع باید قالبهای وقف را به خوبی تعریف
کرد ،یکی از مسائل مهم نیز این است که وقف
قابلیت ترویج و تبلیغ دارد و مردم هر چه قدر بیشتر
با زوایای وقف آشنا شوند بهتر میتوانند در این امر
مهم مشارکت داشته باشند و بسیاری از مشکالت و
آسیبها در جامعه از طریق این منابع و ظرفیتها از
بینمیرود.

مجری طرح سیم به کابل توزیع برق استان قم گفت :خط جدید تغذیه کننده
شهرستان جعفرآباد در روستای دولت آباد با هدف تعدیل بار خطوط مجاور و همچنین
تامین برق پایدار احداث شد.
سعید فراهانی افزود :با تغییرهایی که در اجرای طرح انجام شد ،بیش از  ۲میلیارد و
پانصد میلیون ریال صرفه جویی صورت گرفت .فراهانی در ادامه تصریح کرد :با توجه
بههمزمانیششمینسالروزدرگذشت ابوالفضلعزیز از کارکنان روابطعمومیشرکت
توزیع برق قم ،احداث این خط جدید در زادگاهش به نام فیدر عزیز نامگذاری شد و
جهتبهرهبرداریالزمبهدیسپاچینگفوقتوزیعتحویلدادهشد.شهرستانجعفرآباد
در  ۳۵کیلومتری شمال غربی قم قرار دارد و از شهریورماه امسال با تصویب هیات
دولت ،به همراه شهرستان کهک ،بعنوان دو شهرستان جدید اعالم و به این وسیله
استان قم سه شهرستانی شد.

اقتصادی5
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یک کارشناس بازار سرمایه :

نقطه حمایتی اصالح شاخص بورس کجاست؟

یک کارشناس بازار سرمایه با پیش بینی روند معامالت بورس ،گفت :بررسیهای
تکنیکالی (تحلیل فنی شاخص کل) نشاندهنده آن است که محدودههای یک
میلیون و  ٣۵٠هزار واحد به عنوان حمایت جدی برای شاخص بورس تلقی میشود
و ریزش بازار سهام در این محدودهها متوقف خواهد شد.
یاور میرعباسی به علت اصالح اخیر شاخص بورس و نیز ترس سهامداران از روند
فعلی معامالت بورس اشاره کرد و افزود :نوسان در ذات بازار سرمایه قرار دارد؛ بنابراین
طبیعی است که در برخی از دوره ها با رشد پرشتاب شاخص بورس در بازار همراه
باشیم و در مقابل فروش در بازار تحت تاثیر رشد شدید نرخ سهام شرکت ها که در
کوتاه مدت صورت گرفته است ،افزایش پیدا کند و شاخص بورس وارد مدار نزولی
شود .وی روند اصالحی اخیر شاخص بورس را ناشی از چند عامل دانست و گفت:
طی چند وقت اخیر شاهد ایجاد نااطمینانی هایی در بسیاری از متغیرهای کالن
اقتصادی کشور بودیم که اثرگذار بر روند معامالت بازار بودند.
میرعباسی ادامه داد :در نیمه نخست سال اخبار موجود حاکی از احیای مذاکرات
و بازگشت برجام به حیطه اجرا بود اما خوش بینی های ایجاد شده در چند وقت
اخیر تا حدودی مرتفع شد و آینده چندان معلومی در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین
طبیعیاستکهوجودچنینحادثهمهمیدرعرصهسیاسیاثرگذاربراقتصادکشور
و نیز روند معامالت بورس باشد .وی خاطرنشان کرد :ایجاد ابهام در خصوص مسایل
سیاسی حاکم در کشور ،به مراتب متغیرهای کالن اقتصادی را نیز وارد ابهام می کند
که همین امر باعث می شود تا سرمایه گذار دیگر تمایل چندانی برای سرمایه گذاری
در بورس نداشته باشد.
آینده نرخ ارز ،تابع رفع تحریم است
این کارشناس بازار سرمایه نرخ ارز را تابع رفع تحریم ها دانست و افزود :تاثیر رفع
تحریم یا عدم رفع آن بر مسیر معامالتی بورس متفاوت خواهد بود؛ به همین دلیل در
برخی از مواقع شاهد ایجاد چنین نوسان هایی در بازار خواهیم بود.
وی اظهار داشت :در کنار این مسایل ،مذاکرات ایران با عربستان و نیز مسایل
مطرح شده در زمینه مذاکرات ایران با آذربایجان نشان دهنده وجود برخی از ریسک

ها در کلیت فضای سیاسی کشور است که منجر به احتیاط سهامداران برای سرمایه
گذاری در بورس شد.
نرخ سود بین بانکی ،عاملی تاثیرگذار در اصالح شاخص بورس
میرعباسی به دیگر عامل تاثیرگذار در اصالح شاخص بورس تاکید کرد و گفت:
مساله دیگر موضوع نرخ سود بین بانکی است که متغیر مهم اثرگذار بر نرخ سود
سپرده های بانکی است ،این امر به نوعی تعیین کننده نرخ بازده بدون ریسک در
اقتصاد کشور خواهد بود .این کارشناس بازار سرمایه به افزایش نرخ سود بین بانکی
طی چند روز گذشته تاکید کرد و گفت :با توجه به چنین اتفاقی طبیعی است که
نرخ بهره در اقتصاد کشور با افزایش همراه شود ،در این میان جذابیت کسب بازدهی
بدون ریسک باعث می شود تا سرمایه گذار تمایل کمتری را به دیگر گزینه ها برای
سرمایه گذاری داشته باشد چراکه با ریسک بسیار کمتری می توانند بازده معقولی را
از نرخ سود بانکی کسب کنند ،اگرچه با توجه به تورم فعلی حاضر در اقتصاد کشور،
سرمایه گذاری در بانک چندان اقتصادی تلقی نمی شود.
قیمتارز،مهمترینمتغیراثرگذاردرفضایفعلیاقتصادکشور
وی با تاکید بر اینکه مساله مربوط به قیمت ارز مهمترین متغیری است که در فضای
فعلی اقتصاد کشور مهم و اثرگذار تلقی می شود ،اظهار داشت :طی دو ماه گذشته
نرخ ارز به دلیل اتفاقات رخ داده در درخصوص برجام و تعیین زمان برای مذاکرات با
کاهش همراه شد که این موضوع تاثیرگذار بر روند معامالت بازار سهام بود.
انتخاب فردی درست برای ریاست بانک مرکزی
میرعباسی در ادامه با بیان اینکه انتخاب رییس کل بانک مرکزی به دلیل آشنایی
وی با بازار سرمایه به عنوان اتفاقی بسیار مثبت برای بازار تلقی می شود ،گفت:
"صالح آبادی" در صحبت های اولیه خود ،کاهش نرخ ارز را جزو اهداف اصلی خود
در این سمت عنوان کرد .این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :کاهش نرخ ارز
از زمان انتصاب "صالح آبادی" برای سکانداری بانک مرکزی به مرور در حال کاهش
است و با توجه به اینکه بخش عمده ای از بازار سرمایه کشور از طریق ارزش دارایی
ها یا درآمد و سود وابسته به نرخ ارز است؛ بنابراین کاهش قیمت دالر سبب افت سود

شرکت ها می شود.
رفتارهای توده ای سهامداران زمینه ایجاد هیجان در معامالت بورس
ویبابیاناینکهرخدادنچنیناتفاقاتیدراقتصادکشورزمینهسازفشارفروشدر
بازار سرمایه است ،گفت :فشار فروش زمانی در بازار رخ می دهد که شاهد رفتارهای
توده ای از سوی سهامداران در بازار باشیم ،این رفتارها تعیین کننده بسیاری از
پارامترها در معامالت بازار خواهند بود.
میرعباسی ادامه داد :ریزش شدید بازار طی یک سال گذشته و نیز ورود سرمایه
گذاران تازه وارد به این بازار سبب افزایش رفتارهای توده ای سهامداران در سمت
فروش شد و این امر باعث شد تا خروج نقدینگی در بازار دیگر متاثر از متغیرهای
بنیادینباشدوتحتتاثیررفتارهایسهامدارانصورتبگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :شاید شروع کاهش قیمت ها در بازار متاثر
از اتفاقی خاص باشد اما بعد از آن دیگر سهامداران به دلیل رفتارهای توده ای توجه
چندانی به متغیرها ندارند و تصمیمات عجوالنه آنها تعیین کننده مسیر بازار خواهد
بود .به گفته وی ،ترس شدید ایجاد شده در بازار توسط سرمایه گذاران باعث می
شود تا رفتار سرمایه گذاران براساس هیجان باشد و سبب ایجاد نوسان در معامالت
بازار شود.
بازارسرمایهتحتتاثیرانتخابسکاندارسازمانبورس
میرعباسیبابیاناینکهطیچندروزگذشتهانتخاباعضایهیاتمدیرهوسکاندار
سازمان بورس در هاله ای از ابهام قرار داشتند و این امر سبب شتاب در نوسان
معامالت بورس شد ،افزود :ایجاد چنین تغییر و تحوالتی در سازمان بورس ،معامالت
بازار را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین طبیعی است که بازار با احتیاط پیش رود و با
انتخاب ریاست سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این ابهام مرتفع شود.
وجود سهام مناسب در بازار برای سرمایه گذاری
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اکنون سهام بسیاری از شرکت ها در
موقعیتی مناسب قرار دارند و از p/eمناسبی برخوردارند ،گفت :طبیعتا کاهشp/e
سهام شرکت ها تحت تاثیر روند اصالحی بازار سبب ایجاد جذابیت برای سهامداران
برای سرمایه گذاری دوباره در این بازار خواهد شد .وی معتقد است؛ اکنون هم می
توان سهام بسیاری از شرکت ها را در بورس پیدا کرد که به لحاظ بنیادی در موقعیت
مناسبی قرار داشته باشند و بهترین سهام برای سرمایه گذاری باشند.
اصالح شاخص بورس تا کجا؟
میرعباسی روند معامالت بورس را مورد پیشبینی قرار داد و افزود :بررسی های
تکنیکالی نشان دهنده آن است که کانال یک میلیون و ٣٠٠هزار واحد و یک میلیون
و  ٣۵٠هزار واحد به عنوان حمایت جدی تلقی می شود و ریزش شاخص بورس در
این محدوده ها متوقف خواهد شد ،در این زمان به دلیل وجود سهام ارزنده در بازار
برای سرمایه گذاری بهترین موقعیت پیش روی سهامداران قرار خواهد گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :موضوع مهمتر اینکه اکنون در حال نزدیک شدن
به انتشار گزارش  ۶ماهه شرکت ها هستیم که حسابرسی شده ،قابل اتکاتر و دقیق
تر نسبت به گزارش  ٣ماهه شرکت ها هستند و این موضوع می تواند تاثیرگذار در
بهبود روند بازار باشد .وی با بیان اینکه با توجه به اتفاقاتی مانند افزایش قیمت ارز
که در  ۶ماه نخست سال صورت گرفت شرایط معقولی پیش روی سهامداران قرار
گرفت ،اظهار داشت :بخشی از ریزش اخیر شاخص بورس ناشی از اصالح پرتفوی
سهامدارانی بود که در چند ماه گذشته به دلیل رشد بازار ،بازدهی معقولی را کسب
کردند و این امر باعث شد تا بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی به منظور
شناسایی سود اقدام به فروش سهام خود در بازار کنند.
میرعباسی خاطرنشان کرد :به نظر می رسد این اتفاق در بازار به پایان برسد و
معامالت بورس ضمن بازگشت به روند عادی خود دوباره وارد مدار صعودی شود.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون
مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده
به شرح ذیل تأیید نموده اند:
-1رأی شماره  140060330002010311مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001509مربوط به تقاضای آقای حمیدرضا
شکری فرزند محمد حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در
آن احداث بنا شده به مساحت  54مترمربع پالک شماره فرعی از 2306
اصلی واقع درقم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
وخریداری مع الواسطه ازحسین زرین اقبال صفحه  196دفتر ( 88م
الف)11432
 -2رأی شماره  140060330002009408مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001386مربوط به تقاضای خانم هاجر شعاعی
گرمجانی فرزند علی اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت 58/40مترمربع پالک شماره فرعی از1743
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از حکمعلی رویدل صفحه 45دفتر 529ومرادعلی
جوادی صفحه  42دفتر (529م الف)11433
-3رأی شماره  140060330002009335مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002001412مربوط به تقاضای آقای مرتضی نظری
فرزند اسکندر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت  152مترمربع پالک شماره فرعی از  1947/89اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند
قطعی صفحه 349دفتر(234م الف)11434
-4رأی شماره  140060330002010098مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002479مربوط به تقاضای آقای ایوب تقوی
مبین فرزند علی درقسمتی از سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین
که در آن احداث بنا شده به مساحت  118/75مترمربع پالک شماره
فرعی از 1878/432اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 65747مورخ1399/08/12
دفتر خانه  23قم (م الف)11435
-5رأی شماره  140060330002010094مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002478مربوط به تقاضای آقای اسالم نقوی
فرزند عبدالحسین درقسمتی از سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین
که در آن احداث بنا شده به مساحت  118/75مترمربع پالک شماره
فرعی از 1878/432اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 65747مورخ1399/08/12
دفتر خانه  23قم (م الف)11436
 -6رأی شماره  140060330002010103مربوط به پرونده کالسه
 1397114430002001086مربوط به تقاضای آقای داود رنج بران
فرزند عین اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت  63/51مترمربع پالک شماره  48فرعی از  2338اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
صفحه  34دفتر ( 275م الف)11437
-7رأی شماره  140060330002010105مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001280مربوط به تقاضای خانم سیده فاطمه
کمالی فرزند سید محمد باقر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در

آن احداث بنا شده به مساحت  240مترمربع پالک شماره فرعی از2100
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند قطعی شماره  1381/8/16-13428دفترخانه  23قم (م
الف)11438
-8رأی شماره  140060330002006716مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000803مربوط به تقاضای آقای سید محمد
حسینی فرزند ابوالقاسم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت  118/66مترمربع پالک شماره 2فرعی
از  2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضیطیسندقطعیثبتدفاترالکترونیکی( 10648مالف)11440
 -9رأی شماره  140060330002009366مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002123مربوط به تقاضای خانم ثریا فرامرزی
فرزند روح اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت  120مترمربع پالک شماره  4فرعی از 2329اصلی واقع در
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
شماره  88811مورخ  1395/12/9دفترخانه  41قم (م الف)11441
 -10رأی شماره  140060330002009110مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001394مربوط به تقاضای خانم راضیه سلمانی
فرزند قهرمان درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین
که در آن احداث بنا شده به مساحت  65مترمربع پالک شماره فرعی
ازقسمت 31مجزی شده ازقسمت  21مجزی شده از  1922اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
شماره  1398/11/5-20317دفترخانه  94قم (م الف)11458
 -11رأی شماره  140060330002009109مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002001393مربوط به تقاضای آقای داود فیروزی
فرزند فتح اله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در
آن احداث بنا شده به مساحت  65مترمربع پالک شماره فرعی ازقسمت
 31مجزی شده ازقسمت  21مجزی شده از  1922اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی
شماره  1398/11/5-20317دفترخانه  94قم (م الف)11459
-12رأی شماره  140060330002010184مربوط به پرونده کالسه
 1398114430002002791مربوط به تقاضای آقای حسن رحیمی
فرزند عباسعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت  100/20مترمربع پالک شماره فرعی از  2303اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری
مع الواسطه از حسن شفیعی نسبت به  60متر مربع صفحه  444دفتر
 703و عباس پور سلطانی نسبت به  40/20متر مربع صفحه  28دفتر
(331م الف)11460
 -13رأی اصالحی شماره  140060330002009921مربوط به
پرونده کالسه  1400114430002000243مربوط به تقاضای خانم
انسیه جاللی پور فرزند عزیزاله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که
در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره فرعی از
 1906/13اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضیطیسندقطعیشماره 21345مورخ 1399/12/10دفترخانه
 113قم (م الف)11463
-14رأی شماره  140060330002010082مربوط به پرونده

کالسه  1398114430002001888مربوط به تقاضای آقای عباس
شاهواروقی فرزند حبیب اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در
آن احداث بنا شده به مساحت  81/90مترمربع پالک شماره فرعی
از 1567/2/39اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین شاهواروقی صفحه
 254دفتر (316م الف)11464
 -15رأی شماره  140060330002006018مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002003013مربوط به تقاضای آقای حامد قراگوزلو
فرزند عزیزاله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت  150مترمربع پالک شماره فرعی از 2282/1اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از رجبعلی پیرنظر طی سند قطعی شماره  33074مورخ
 1393/10/1دفترخانه  52قم (م الف)11465
 -16رأی شماره  140060330002010187مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000973مربوط به تقاضای آقای حمید جواهری
دانشمند فرزند ذبیح اله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره
فرعی از  2329/6اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن جواهری دانشمند(م
الف)11466
 -17رأی شماره  140060330002010186مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000063مربوط به تقاضای آقای علیرضا جواهری
دانشمند فرزند ذبیح اله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره
فرعی از  2329/6اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 33199مورخ 1397/10/27
دفترخانه 54قم(م الف)11467
 -18رأی شماره  140060330002006092مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002003012مربوط به تقاضای آقای مهدی نصیری
فرزند محمد ابراهیم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده به مساحت  43/20مترمربع پالک شماره فرعی از1947/195
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و
خریداری مع الواسطه از صحبت اله نوروزی صفحه  399دفتر ( 168م
الف)11468
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی
و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم
دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ
انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم
تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن
را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس
قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و جهان صنعت )
نوبت اول1400/07/27 :
نوبت دوم1400/08/12 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

تورم منفی ۱.۲درصدی قیمت مسکن در شهریورماه؛

ترمزشتابافزایشقیمتمسکنکشیدهشد

بررسی آمارها نشان میدهد نرخ تورم مسکن تهران در شهریورماه نسبت به مردادماه
کاهشی بود و نرخ تورم ماهانه به منفی  ۱.۲درصد رسیده است.
دولت سیزدهم کمک به معیشت مردم را در سرلوحه اقدامات خود قرارداده است.
یکی از برنامههای دولت در این راستا ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است .برای
این منظور برنامههای نیز تدوین شده است تا تولید تقویت شود و هزینه و تورم مسکن
کاهشیابد.
وزیر راه و شهرسازی نیز پس از رای اعتماد از مجلس اعالم کرد که ساخت و تکمیل
طرح اقدام ملی مسکن که زحمات فراوانی برای آن کشیده شده در دولت سیزدهم
تداومخواهدیافت.همچنینواحدهاینیمهتماممسکنمهرنیزبهاتماممیرسند.
«رستم قاسمی» تاکید کرد :مسکن محرومان و کمدرآمدها از اولویتهای دولت
سیزدهم است .با ایجاد جاذبه و ارایه مشوق تالش خواهیم کرد تا کمدرآمدها صاحب
مسکنشوند.اگرچهچندماهیازحضوردولتسیزدهمبرسرکارنمیگذردامانتیجه
اقدامات دولت در بخش مسکن قابل تامل است .به گونهای که براساس آخرین آمار
منتشر شده توسط مرکز آمار نرخ تورم مسکن تهران در شهریورماه کاهشی بوده است.
مرکز آمار در گزارش خود نرخ تورم مسکن در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۰را منتشر کرد.
براساس این گزارش نرخ تورم ماهانه که درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری،
نسبت به عدد شاخص ماه قبل است ،در شهریور ماه ١٤٠٠برابر منفی ۱.۲درصد شد
و در مقایسه با مردادماه  ۴.۸درصد کاهش یافت.
بررسی نمودارها نشان میدهد که تورم ماهانه در تیرماه  ۱۳۹۸نیز منفی بود اما این
روند تنها تا آبان ماه همان سال دوام داشت و دوباره سیر نزولی داشت .در فاصله بین
آبان و دی ماه سال گذشته نیز تورم ماهانه مسکن در تهران کاهشی و منفی بود اما
بالفاصله در مدار صعود قرار گرفت و استارت سیر نزولی آن در شهریورماه  ۱۴۰۰زده
شده است .براساس این گزارش نرخ تورم سالیانه مسکن شهریور ماه که درصد تغییر
میانگیناعدادشاخصقیمتدریکسالمنتهیبهشهریور،۱۴۰۰نسبتبهشاخص
دوره مشابه سال قبل را نشان میدهد  ۷.۹درصد کاهش داشت.
نرخ تروم سالیانه شهریورماه  ۱۴۰۰برابر  ۶۷.۳درصد شد در حالیکه این شاخص در
شهریورماه سال گذشته ۷۵.۳درصد بود.
همچنین نرخ تورم نقطهای مسکن پایتخت در شهریورماه ۲۳.۸درصد بود که نسبت
به ماه مشابه سال گذشته  ۹.۹درصد کاهش داشت .یعنی خریداران خانه برای خرید
یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به شهریورماه سال گذشته باید  ۲۳.۸درصد
بیشترپرداختکنند.
تورم نقطهای از اردیبهشت ماه  ۹۶روند صعودی را در پیش گرفت و در اردیبهشت
سال  ۹۸به باالترین رقم خود رسید اما دوباره روند نزولی را تا شهریور و آبان ماه سال
گذشته در پیش گرفت .اما دوباره در مدار نزولی قرار گرفته است.

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
تصرفاتمالکانهمفروزیمتقاضیانپروندهتشکیلیطبققانونمذکور
را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به
شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره 139960330001015816مربوط به پرونده کالسه
 1397114430001000213مربوط به تقاضای آقای عباس حسن
خانیان فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 98/64مترمربع پالک شماره  10473اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از
مهدی بیگدلی(م الف)11439
 -2رای شماره 140060330001000371مربوط به پرونده کالسه
1399114430001001725مربوط به تقاضای خانم نرگس قاسم
زاده فرزند نورمحمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت ششدانگ  58/79مترمربع پالک شماره 11578/428
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعیصادرهدردفتر 673صفحه 125بهموجبسندقطعی27780
مورخ  1399/09/04دفترخانه  89قم (م الف )11456
 -3رای شماره 140060330001000370مربوط به پرونده کالسه
1399114430001001724مربوطبهتقاضایآقایمهدیگرانپایه
اخگر فرزند قدرت در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت ششدانگ  58/79مترمربع پالک شماره 11578/428
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعیصادرهدردفتر 673صفحه 125بهموجبسندقطعی27780
مورخ  1399/09/04دفترخانه  89قم (م الف )11457
 -4رای شماره 140060330001005240مربوط به پرونده کالسه
1399114430001002015مربوط به تقاضای آقای سید رضا
جاوید فرزند سید حاجی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 93/38مترمربع پالک شماره  8808اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندمالکیت مشاعی صادره در دفتر 54
صفحه 459بانضمام سهم االرث متقاصی (م الف)11461
 -5رای شماره 140060330001004701مربوط به پرونده کالسه
1399114430001002120مربوط به تقاضای آقای سید محمد
حسین رحمتیفرزندسید محمد رضادرششدانگ یکبابساختمان
به مساحت  201/17مترمربع پالک شماره  217و  50/84اصلی
واقع در قم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندمالکیت مشاعی
صادره در دفترالکترونیکی  139820330001017832نسبت به
 190/87متر مربع از پالک  50/217اصلی و سند مالکیت مشاعی
صادره در دفتر  91صفحه  249نسبت به  10/30متر مربع از پالک
 50/84اصلی (م الف )11462
 -6رای شماره  140060330001003820مربوط به پرونده
کالسه 1399114430001002012مربوط به تقاضای آقای حمید
راوند فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 79/80مترمربع پالک شماره  10393اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد
حسین رحمانی پور (راد باده سابق) در دفتر  177صفحه  82به موجب
سند قطعی شماره  646861مورخ  1359/01/17دفتر خانه  6قم
وسند وکالت  21421مورخ  1399/11/01دفترخانه  77قم(م الف
)11469
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی
و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم
دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه
یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به
اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم
و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور
سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و جهان صنعت)
نوبت اول1400/07/27 :
نوبت دوم1400/08/12 :
رضا حسین خانی -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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ورزشی

 شماره 5372ت وچهارم 
سهشنبه-بیستوهفتم مهرماه  -1400سال بیس 

نکات خواندنی که باید پیش از شروع فصل جدید آنها را بدانید:

وزیر ورزش و جوانان:

شرایط برای حضور مردم در ورزشگاه
آزادی فراهم شد

وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد :یکی از برنامه های ما تسهیل در ورود به استادیومها است
کهامروزدرتصاویروگزارشهاییکهبهبندهرسید،شرایطبرایحضورشهروندانبهورزشگاه
آزادی فراهم شده است.
حمید سجادی روز دوشنبه در مراسم افتتاح مجموعه اسکواش ،پدل و راکتبال برج میالد
افزود :بنا داریم این رویه را در استادیوم های کشور ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به راحتی از
امکانات این مجموعه ها بهره مند شوند.
بخشخصوصینیازمندحمایتاست
وزیرورزشوجوانانهمچنینبابیاناینکهبخشخصوصیعشقخاصیبهتوسعهورزش
دارد ،گفت :باید از بخش خصوصی حمایت کرد و زیر پای آنان ،فرش قرمز پهن کرد.
سجادی با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی افزود :هفته تربیت بدنی به واقع نوروز ورزش
محسوب میشود چرا که در یک سال تالش و پویایی ها ظهور می یابد.
وی بیان کرد :باید در مدیریت ورزش به گونه ای کار کرد تا به مناطق کم برخوردار و محروم
بیشتر رسیدگی و حضور بانوان در ورزش مورد توجه قرار گیرد.
سجادی با اشاره به اینکه شرایط ورزشی را باید برای حضور بانوان بیشتر کرد ،گفت :یکی
از مطالبات به حق زنان ،مکانی اختصاصی برای حضور آنان است که تا بتوانند به راحتی در
این محیط ها به ورزش بپردازند.
وزیر ورزش تاکید کرد :مصمم هستیم که در مرحله نخست کمک شود تا ورزش بانوان
توسعه یابد و خودکفا شود و از سوی دیگر مدیران به گونه ای برنامه ریزی کنند تا حتی یک
ساعت هم مجموعه های ورزشی از حضور مردم خالی نماند.
بهرداری از  ۱۸۳پروژه ورزشی در هفته تربیت بدنی
وی با بیان اینکه هم اینک چهار هزار پروژه ورزشی نیمه تمام در کشور وجود دارد ،توضیح
داد :بناست به مناسبت هفته تربیت بدنی ۱۸۳پروژه روستایی و شهری را با همکاری بخش
خصوصیبهبهرهبرداریبرسانیم.
وزیر ورزش و جوانان افزود :هم اینک ۱۴هزار هیات ورزشی از طریق فدراسیون ها دولتی،
شهرداری ها و نیروهای مسلح در سطح کشور فعالیت دارند.
وی به نتایج کسب شده در المپیک لندن نیز اشاره کرد و گفت :ورزشکاران ما در این دوره
هفت مدال طال بدست آوردند اما نباید در باد این موفقیت خوابید.
سجادی اظهار امیدواری کرد که می توان با استراتژی مولد و هماهنگ ،کسب مدال طال را
برای کشورمان در المپیک آتی به ۲برابر برسانیم.
یحییگلمحمدی:

باختپرسپولیسبهالهالل
دالیل متعددی دارد
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با عذرخواهی مجدد از هواداران این تیم به خاطر حذف
از لیگ قهرمانان آسیا ،گفت :ناکامی برابر الهالل دالیل متعددی دارد که شرح آن مفصل
است.
تیم فوتبال پرسپولیس بعد از حذف از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته به ایران
بازگشت تا خود را آماده دیدار با فوالد خوزستان در هفته نخست لیگ برتر کند.
یحییگلمحمدیسرمربیپرسپولیسکهبعدازشکست ۳برصفربرابرالهاللمسئولیت
اینباخترابرعهدهگرفتهبود،امروزدوشنبهباردیگرباانتشارپیامیبهحمایتازبازیکنانش
پرداخت و وعده داد «به زودی» پاسخگوی این نتیجه باشد.
در پیام یحیی گل محمدی آمده است:
«بار دیگر از هواداران عزیز و همه پرسپولیسیها عذرخواهی کرده و تاکید میکنم
مسئولیت باخت بر عهده بنده است .این ناکامی علل مختلف و متعدد داشته که شرح آن
مفصل است .فقط باید اشاره کنم که بازیکنان تیم که در این سالها تاریخ سازی کرده و
معادالت فوتبالی را با همت و تالش خود بهم زدند ،در این هفتهها سخت تالش کردند و
اکنونبهشدتناراحتند.
بزودی مفصل با هواداران عزیز و اصحاب رسانه سخن گفته و پاسخگو خواهیم بود .تالش
میکنیم از ناکامی درس گرفته و به شرطی موفق میشویم که از تهدید فرصت بسازیم.
میدانیم در این فوتبال برای دبل هت تریک قهرمانی کارمان بسیار سختتر از قبل خواهد
بود اما ما برای جبران و شادی دل هواداران دوباره دست روی زانوهای خود گذاشته و با توکل
به خداوند و حمایت هواداران عزیز و تالش مضاعف برنده خواهیم شد .ضمن عذرخواهی
وظیفه دانستیم از هواداران ،کارشناسان و رسانههایی که از دیشب تاکنون حمایت کردهاند
تقدیر و تشکر کنیم .این زیباییها و معرفت را به خاطر میسپاریم .دعا کنید شرمندهتان
نشویم.مامیجنگیم».
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش:

 ۵۰۰نقطه در کالنشهرها به ورزش
همگانیاختصاصمییابد

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش گفت ۵۰۰ :نقطه در شهرها و
کالنشهرهای ایران برای توسعه ورزش همگانی در نظر گرفته شده است.
سینا کلهر روز یکشنبه در حاشیه همایش پیاده روی افزود ۵۰۰:نقطه برای بهبود وضعیت
ورزش همگانی در شهرها و کالنشهرهای کشور تعریف شده است که پیگیر تداوم فعالیت
آنهاهستیم.
دکتر سینا کلهر افزود :برنامههای ویژهای در بخشهای معاونت فرهنگی و توسعه ورزش
همگانی و نیز معاونت ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان در حوزه توسعه ورزش بانوان داریم
و سعی میکنیم با همکاری این دو معاونت برنامههای ویژه وزارتخانه در حوزه زنان را پیش
ببریم.
همچنینافشینموالییرئیسفدراسیونورزشهایهمگانیباتاکیدبراینکهامیدواریم
در دولت جدید نگاه به وضعیت ورزش همگانی تغییر یابد ،افزود :به طور حتم ورزش ایران
در حوزه ورزش همگانی در چهار سال آینده شرایط متفاوتی را تجربه خواهد کرد و ورزش
همگانی به عنوان اولویت اول ورزش ایران مدنظر قرار میگیرد.
وی ادامه داد :نگاه دولت جدید به ورزش همگانی سالمت  ۸۳میلیون ایرانی را در بر
میگیرد و امیدواریم با تغییرات جدید صورت گرفته رویدادهای مختلفی را در سراسر کشور
برگزار کنیم و به این ترتیب شاهد کاهش کم تحرکی اقشار مختلف جامعه باشیم و مردم و به
ویژه بانوان شادابی بیشتری را در زندگی تجربه کنند.
در هفتم پنجم لیگ برتر فوتسال رخ داد؛

شکست سنگین فردوس قم در خانه

تیم فردوس قم در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال کشور در یک بازی یکطرفه شکست
سنگینیازمیهمانساوهایخودمتحملشد.
هفته پنجم لیگ برتر فوتسال کشور عصر یکشنبه با بازی فردوس قم و سن ایچ ساوه در
سالن بدون تماشاگر شهید حیدریان قم دنبال شد.
در این بازی نماینده قم بازی را امیدوارکننده آغاز کرد و فرزین مهری گل نخست تیم
فردوس را وارد دروازه حریف ساوه ای کرد اما در ادامه بازیکنان و کادر فنی سن ایچ نبض و
ابتکار بازی را در دست گرفت.
تیم سن ایچ ساوه که از حضور بازیکنان و کادر فنی قمی بهره می برد با شناخت کامل از
تیم فردوس و فضای بازی در سالن حیدریان و با ارائه یک بازی برتر  ۶بار موفق به گشودن
دروازه تیم میزبان شدند و سه امتیاز ارزشمند هفته پنجم را از آن خود کرد و جایگاه خود را در
صدر جدول رده بندی با  ۵بازی ۵ ،برد و  ۱۵امتیاز و با یک بازی بیشتر تثبیت کرد.
درایندیدارعلیرضاجوان،مجیدرضایی،علیمروتی،علیرستمیوطاهانعمتیان ۶گل
تیم سن ایچ ساوه را وارد دروازه فردوس قم کردند.تیم فردوس قم با این شکست با  ۴بازی،
یک برد و  ۳باخت و کسب  ۳امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم های حفاری اهواز و راگا
در رتبه دوازدهم لیگ ۱۴تیمی کشور قرار گرفت.
مانعیدیگرپیشپایمجیدی؛

باشگاه پدیده ،دردسر جدید استقالل

مدیرعامل پدیده میگوید هنوز پولی بابت انتقال قاسمی نژاد دریافت نکرده که همین
سبب میشود احتماال این مهاجم نتواند در هفته اول برای آبیها به میدان رود.
به گزارش ایسنا ،دومین چک باشگاه استقالل برای دریافت رضایتنامه امین قاسمینژاد
از شهرخودرو هم برگشت خورد تا حاال حضور این بازیکن در ترکیب استقالل برابر هوادار در
هالهای از ابهام قرار بگیرد .این چک در حالی برگشت خورد که استقاللیها روز چهارشنبه در
دیداری حساس در هفته اول باید به میدان روند و به احتمال زیاد نتوانند از یکی از مهاجمان
اصلیخوداستفادهکنند.
مسعود معمایی ،مدیرعامل باشگاه پدیده در گفتوگو با ایسنا با تایید این خبر گفت:
متاسفانه چک دوم هم برگشت خورد و ما هنوز نتوانستهایم پولی در ازای انتقال قاسمینژاد
دریافت کنیم .قطعا این موضوع را از مراجع ذیصالح پیگیری خواهیم کرد تا حقمان را
دریافت کنیم .به نظرم این اتفاقات در فوتبال حرفهای یک کشور نباید رخ دهد زیرا نه شایسته
باشگاهی مثل استقالل است و نه شایسته لیگی که به آن پسوند حرفهای را چسباندیم.

پیشوازی برای فصل جدید؛ لیگ برتر فوتبال ایران  ۲۱ساله شد

بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با حضور  ۱۶تیم از روز سه
شنبهآغازمیشود.
 ،بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از روز سه شنبه آغاز خواهد
شد و وارد سومین دهه برگزاری این رقابتها میشویم .مسابقاتی که از
سال  ۱۳۸۰با نام "لیگ برتر" کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون هفت
قهرمانمتفاوترابهچشمخوددیدهکهپرسپولیسباهفتعنوانقهرمانی،
پرافتخارترینوالبتهمدافععنوانقهرمانیبهحسابمیآید.
درفصل گذشته یک تیم تبریزیو یک تیم تهرانیبهلیگ یکسقوط کردند
و در سوی دیگر شاهد صعود یک تیم تهرانی و یک تیم از استان فارس به
لیگبرتربودیم.
از بین ۳۱استان کشورمان ۹،استان در لیگ برتر نماینده دارند .به عبارتی
 ۲۹درصد از استانهای سرزمین پهناور ایران در باالترین سطح فوتبال

نماینده دارند که پایتخت با چهار تیم صدرنشین است .خوزستان با سه
سهمیه در رده بعدی جای دارد و اصفهان و کرمان بطور مشترک با ۲نماینده
رتبه سوم را به خود اختصاص دادهاند.
تهران :استقالل ،پرسپولیس ،هوادار ،پیکان ،خوزستان :صنعت نفت
آبادان،نفتمسجدسلیمانوفوالدخوزستان
اصفهان :سپاهان و ذوبآهن ،کرمان :مس رفسنجان و گلگهر سیرجان
،فارس :فجرسپاسیشیراز،آذربایجانشرقی:تراکتورتبریز
خراسانرضوی:پدیدهمشهد،مرکزی:آلومینیوماراک،مازندران:نساجی
اما نکات خواندنی که باید پیش از شروع فصل جدید آنها را بدانید:
*چهار تیم استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان و ذوبآهن تنها تیمهای لیگ
برتر هستند که در تمام ادوار قبلی حضور داشتهاند .سایپا نیز صاحب این
رکورد بود که به لیگ یک سقوط کرد و امسال برای اولین بار در لیگ برتر

در استخر شهدای دانش آموز شهرک قدس برگزارشد؛

حاضرنیست.
* ۹تیم سرمربی فصل قبل خود را حفظ کردهاند و هفت تیم دست به
تغییرسرمربیزدهاند.
*محمد ربیعی ،سومین فصل حضورش در مس رفسنجان را سپری
میکند و باثباتترین سرمربی لیگ بیست و یکم است.
*هوادار ،برای اولین بار اجازه حضور در لیگ برتر را به دست آورده است.
پیش از این  ۴۳تیم در باالترین سطح فوتبال کشورمان حداقل برای یک بار
شرکت کرده بودند.
*فجرسپاسی شیراز بعد از هفت فصل دوباره به لیگ برتر برگشته است .آنها
پیش از این در  ۱۲دوره لیگ برتر حضور داشتهاند.
*پرسپولیس ،قهرمان پنج دوره اخیر لیگ برتر با هفت عنوان قهرمانی
پرافتخارترینتیمتاریخلیگبرتراست.سپاهانباپنج،استقاللباسهوفوالد
خوزستان با ۲قهرمانی رتبههای دوم تا چهارم از این حیث به خود اختصاص
دادهاند.
*تیمفوتبالاستقاللتهرانبا ۳۰۱بردو ۱۰۹۵امتیازصاحببیشترینبرد
و بیشترین امتیاز در تاریخ لیگ برتر است .پرسپولیس با هفت برد و ۲۰امتیاز
کمتر در رده دوم جای گرفته است.
*غالمرضا عنایتی با  ۱۴۷گل ،بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر است و
نزدیکترین تعقیبکننده او مهدی رجبزاده و آرش برهانی با  ۱۱۶گل
هستند .هر سه نفر کفشهای خود را آویختهاند .لوسیانو پریرا با  ۸۶گل نفر
بعدی است .او با  ۳۸سال همچنان در لیگ برتر مشغول به بازی است و یکی
از کاپیتانهای فوالد به حساب میآید.
*سجاد شهباززاده با  ۲۰گل در لیگ بیستم آقای گل شد .او در این فصل
هم برای تیم سپاهان بازی میکند .سروش رفیعی نیز که بهترین پاس
گلدهنده فصل قبل شد همچنان در جمع طالییپوشان حضور دارد.
*یحیی گلمحمدی و امیرقلعهنویی تنها سرمربیان شاغل در لیگ پیش رو
هستند که سابقه قهرمانی در این مسابقه به عنوان سرمربی را دارند .یحیی
درلیگهاینوزدهموبیستمباپرسپولیسجشنقهرمانیگرفتوقلعهنویی
سه بار با استقالل و  ۲بار با سپاهان فاتح لیگ برتر شده است .آنها روی هم
قهرمان ۴۰درصد ادوار قبلی لیگ برتر بودهاند.
باید دید در بیست و یکمین دوره لیگ برتر  ۱۶تیم حاضر در این مسابقات
چه نمایشی خواهند داشت و چه عملکردی را بروز میدهند .کدام تیم
قهرمان میشود؟ کدام تیمها سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را به دست
میآورند و کدام تیمها به لیگ یک سقوط میکنند؟

رئیس هیات تنیس رویمیز استان قم :

پینگپنگ قم روی نوار موفقیت گام برمیدارد

حضور پرشور 80ورزشکار در طرح استعدادیابی قایقرانی قم
ایمان  /رضا ملکی

بدمینتونبازانتیمرعدپدافندهواییقمدرچهارینهفتهرقابتهایلیگبرتربدمینتونمردانایرانمقابلتیمشهرداری
شهربابکصفآراییمیکنند.
برپایه گزارش  ،سازمان لیگ فدراسیون بدمینتون برای دیدارهای هفته چهارم از دور رفت فصل  ۱۴۰۰برنامهریزی کرده
و لیگ برترییها در چهار مسابقه تعیین کننده برابر یکدیگر به میدان میروند ،لیگی که آرام آرام چهره مدعیان قهرمانی
آن مشخص میشود.
این دومین بازی خارج از خانه تیم رعد پدافند هوایی قم در فصل جاری لیگ برتر بدمینتون است ،در حالیکه نماینده در
بازی خارج از خانه قبل خود که از هفته دوم و در میهمانی تیم اراک برگزار شد با نتیجه  ۳بر  ۲میزبان را مغلوب کرد ،ضمن
اینکه نماینده قم در دو بازی خانگی ابتدا  ۳بر  ۲مغلوب تیم سیستان و بلوچستان شد و سپس  ۴بر  ۱توسمسیر مشهد را
مغلوبکرد.
تیم بدمینتون رعد پدافند هوایی قم پس از موفقیت در لیگ دسته اول سال  ۱۳۸۸و کسب مجوز صعود به لیگ برتر
باشگاههای کشور ،در در مسابقات سال ۱۳۹۹لیگ برتر ایران که به مدت ۱۰هفته با حضور ۶تیم برگزار شد با کسب ۹برد
و یک باخت عنوان قهرمانی را به دست آورد.
امسال هشت تیم در مسابقات لیگ برتر بدمینتون مردان ایران حضور دارند که در مدت ۱۴هفته به شکل رفت و برگشت
با یکدیگر به رقابت میپردازند تا قهرمان این دوره مشخص شود ،در حالی که تیم رعد پدافند هوایی قم هم اکنون جزو سه
تیم باالی جدول ردهبندی این لیگ محسوب میشود.

استخر شهدای دانش آموز شهرک قدس
پذیرای  80ورزشکار در بخش بانوان وآقایان
بود که در طرح استعدادیابی رشته مفرح
قایقرانیحضوریدلپذیرداشتند
 50نفر در بخش بانوان و  30نفر در
بخش آقایانی تحت آموزشهای اولیه
معرفی تجهیزات قایقرانی در تعادل
قایقی،پاروکشی قرار گرفتند که این طرح با
اندازه گیری قد،وزن و عرض دو دست باعث
گردید تا نفرات شرکت کننده در گروههای
مختلف دسته بندی و تحت آموزشهای نوین این رشته قرار گیرند .باتوجه به مشکالت بسیار فراروی عزیزان قایقرانی استان قم
تالش هیئت قایقرانی با فرماندهی دکتر ولی را می ستائیم و امید داریم که حرکتهای نوین در ساختار این رشته بتواند قایقرانی
قم را در سطح کشور مطرح سازد.

 ۹شیمیدری در اردوی جدید تیم ملی بسکتبال زنان ایران
تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان با حضور  9نماینده
باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر آماده حضور موفق در
مسابقاتبسکتبالکاپآسیامیشود.
برپایه این گزارش  ،اردوی آمادهسازی تیم ملی بسکتبال
بانوان کشورمان به منظور حضور موفق در مسابقات کاپ
آسیا از امروز تا شنبه اول آبان به میزبانی تاالر بسکتبال
آزادی برگزار میشود ،در حالی که از  7نفر از  15بازیکن
منتخب کادر فنی از شیمیدر قم هستند  ،ضمن اینکه
مدیر فنی و سرمربی تیم ملی نیز از شیمیدر قم محسوب
میشوند.
خانمها معصومه اسماعیلزاده ،تینا عیسائیان ،فائزه
شهریاری ،آناهیس خداوردیان ،شادی عبدالوند ،کیمیا
یزدیان و آیدا گلمحمدی بازیکنان شیمیدری حاضر در
اردوی آمادهسازی جدید تیم ملی بسکتبال زنان ایران،
همراه با دیگر نفرات دعوت شده به این اردو زیر نظر کادر
فنیتمرینخواهندکرد.
همچنین در این اردو اودت آقاجانی (مدیر فنی تیم

بسکتبال بانوان شیمیدر) به عنوان سرپرست تیم ملی،
شایسته متشرعی (سرمربی تیم بسکتبال بانوان شیمیدر)

به عنوان سرمربی ،آزاده زمانپور به عنوان مربی ،بیتا
سبزی به عنوان مربی بدنساز و روناک دوستی به عنوان

کمکسرپرستحضوردارند.
اردوی آمادهسازی تیم بسکتبال زنان ایران با هدایت
ّ
متشرعی از امروز در
سرمربی شیمیدر قم یعنی شایسته
حالی آغاز شده که این تیم باید آبان ماه امسال در مسابقات
کاپ آسیا به میدان برود ،در حالی که این پیکارها بعد از دو
سال از 16تا 22آبان به میزبانی کشور اردن برگزار میشود.
حریفان تیم ملی بسکتبال زنان ایران در این دوره از
بازیهایکاپآسیاتیمهایینظیرلبنان،اردن،قزاقستان،
ازبکستان ،سریالنکا و فیجی هستند که تا کنون برای
حضور در این رقابتها اعالم آمادگی کردهاند.
گفتنی است :تیم بسکتبال بانوان شیمیدر قم با هدایت
شایسته متشرعی از چهار مسابقه خود در فصل جاری
مسابقات لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاههای کشور
موفقبهکسبچهاربردمتوالیمقابلتیمهایگروهبهمن،
امرتات تهران ،شهرداری گرگان و آکادمی ایزی بسکتبال
تهران شده و با هشت امتیاز صدرنشین گروه نخست
مقدماتیاست.

 ۹فرنگی کار قمی دراردوی تیم ملی امیدهای ایران؛

سلط ه فرنگیکاران قمی در اردوی تیم ملی

رییس هیات کشتی استان قم با اشاره به حضور پرتعداد کشتی گیران قمی
در اردوی انتخابی تیم ملی گفت ۹ :نماینده از قم در اردوی تیم ملی کشتی
فرنگی امیدهای ایران حضور دارند.
هادی علیایی افزود :آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳
سال برای حضور در رقابت های جهانی صربستان از روز  ۲۸مهرماه تا زمان
اعزام به این مسابقات در خانه کشتی شهید هادی کمپ تیم های ملی شهید
حاجقاسمسلیمانیدرتهرانباحضوربیسابقه ۹نفریجامعهکشتیاستان
قم برگزار می شود.
وی ادامه داد :در این اردو مهدی جواهری در وزن های ۵۵کیلوگرم ،علیرضا

نجاتی ۶۳کیلوگرم ،محمدجواد رضایی و رضا مردی ۶۷کیلوگرم ،امیرعبدی
و ابوالفضل زینتی رفاه  ۷۲کیلوگرم ،سیدمحمد حسینی جاللی کشتی گیر
 ۸۲کیلوگرمو محمدصادقعبداللهی ۹۷کیلوگرم ،کشتی گیران دعوتشده
از استان قم به تیم ملی هستند.
رییس هیات کشتی قم اضافه کرد :همچنین مهدی علیزاده پورنیا مربی
خوشنام قمی نیز در این اردو از سوی فدارسیون کشتی همراه تیم اعزامی
است.
علیایی یادآور شد :رقابت های کشتی قهرمانی زیر  ۲۳سال جهان روزهای
 ۱۰تا  ۱۶آبان ماه در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار می شود.

آگهیمزایدهتلفنهمراه
آگهی مزایده خط تلفن همراه اول به شماره 09120952344مربوط به پرونده کالسه
140004030011001972
به موجب پرونده اجرایی کالسه ( 140004030011001972با شماره بایگانی  )140002068له :خانم رقیه
میرزائی قوپوز وعلیه :آقای سید مهدی حسینی ،مستند سند ازدواج شماره 1382/12/02-630دفترخانه ازدواج
 38قم خط همراه اول کارکرده به شماره 09120952344متعلق به آقای سید مهدی حسینی بازداشت شده است
وبنابر درخواست بستانکار به شماره وارده  16571مورخ  1400/07/06خط همراه اول مذکور از طریق مزایده
بفروشمیرسد:
خط کارکرده همراه اول به شماره  09120952344که قیمت فروش آن توسط اتحادیه صنف تعمیرکاران و
فروشندگان تلفن ثابت و همراه قم به مبلغ  45/000/000ریال (چهل وپنج میلیون ریال) ارزیابی شده است و از
طریق مزایده به فروش میرسد.
مزایده خط تلفن همراه مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز سه شنبه مورخه  1400/08/11در اداره
اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک

بخش یک قم-اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود .مزایده از مبلغ پایه  45/000/000ریال (چهل
وپنج میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد
از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز
 965108576100000002171323512006می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده
الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف  5روز ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب
صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب
سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده
خواهد بود .درضمن کلیه بدهیهای خط مذکورو حق الحراج و نیم عشر دولتی مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده
مزایده خواهد بود ،در صورت توافق بر واریز غیر نقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام
خواهد شد و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.
تاریخانتشارالکترونیکآگهیمزایده1400/07/27:
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم  -مهدی روزخوش

سیاسی7

 شماره 5372ت وچهارم 
سهشنبه-بیستوهفتم مهرماه  -1400سال بیس 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

گفتگوهای تهران برای رفع تحریمها سازنده بود
موضوعاتی که در وین به نتیجه نرسیده در بروکسل رایزنی میشود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت و گوهای پنجشنبه باقری و انریکه مورا
خوب و سازنده ارزیابی کرد و گفت :نکاتی که جمهوری اسالمی ایران باید به
هماهنگکننده گفت و گوها میگفت ،منتقل گردید و توافق شد در چند روز
آینده در بروکسل گفت وگوها ادامه یابد.
سعید خطیبزاده روز دوشنبه در نشست خبری با تبریک آغاز هفته وحدت
درباره اظهارات انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی
بر اینکه زمان بازگشت ایران به مذاکرات محدود است ،گفت :گفت و گوهای
پنجشنبه خوب و سازنده بود و نکاتی که جمهوری اسالمی ایران باید به
هماهنگکننده گفت و گوها میگفت ،منتقل کرد و توافق شد در چند روز آینده
در بروکسل گفت وگوها ادامه یابد.
ً
وی اضافه کرد :این توافق دو سویه بود .قطعا موضوعات ،چالشها و موانعی
که در وین به نتیجه نرسیده باید مورد رایزنی قرار بگیرد .اجازه دهید در همان
مسیریکهگفتوگوهابینایرانوهماهنگکنندهگفتوگوهایایرانوجهان
آغاز شد ،ادامه یابد و مطمئنا آقای باقری اولین فرصت نظرات مدنظر را مطرح
خواهدکرد.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره تحوالت عراق گفت :از برگزاری انتخابات
در عراق استقبال کردیم و از این که در فرآیند تکاملی و مدنی تحوالت در عراق
شاهدهمین انتخاباتبودیم استقبال میکنیمو این اتفاق مبارکی است.
وی افزود :البته آنچه در عراق اتفاق میافتد در سطح داخلی این کشور است
و به مردم و احزاب این کشور مربوط میشود اما آنچه به ایران مربوط است این
است که ما از انتخابات به عنوان یکی از قدم های تکامل در ساخت روابط
دیپلماتیکدرعرصهبینالمللیاستقبالمیکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال ک ه آیا باقری جایگزین عراقچی
درمذاکراتمیشود،گفت:مذاکراتدروزارتخارجهپیگیریمیشودوترکیب
جدید اعالم خواهد شد .باقری در ادامه گفت و گوهای هفته گذشته در تهران
و ادامه توافق به بروکسل میرود و رایزنیها درباره موضوعاتی که در تهران گفته
شد و موضوعاتی که انجام نشد در بروکسل ادامه مییابد.
ادامه مذاکرات یک تصمیم قطعی است
وی افزود :ادامه مذاکرات با توجه به اظهارات رییس جمهوری و وزیر امور
خارجه یک تصمیم قطعی است .آنچه االن در حال انجام است نشان دادن
چالشهای گفت و گوها در  ۶دوره اخیر است .آمریکا عضو برجام بوده و
درخواست ما بازگشت بدون قید و شرط به تعهدات توافق است که آمریکا از آن
خارج شد و رفع تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی و فراسرزمینی ضد جمهوری
اسالمی ایران است.
سخنگوی وزارت امورخارجه یادآور شد :ما هیچ وقت پیش شرطی را برای
آمریکاحداقلتعییننکردیمعلتشایناستکهآمریکاعضوبرجامنیست.تمام
گفت و گوهایی که تا امروز صورت گرفته ،برای اطمینان از بازگشت کامل ،موثر
و بدون قید و شرط ایاالت متحده به تعهدات خود در ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱و هم
چنین تعهداتی است که در توافق برجام داشته و به طور یک جانبه از آن خارج
شده و تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی و فرا سرزمینی را ضد جمهوری اسالمی
ایران اعمال کرده است.
خطیب زاده خاطرنشان کرد :هدف اصلی اطمینان از برداشته شدن تمامی
تحریمها و اخذ تضمینهایی است که هیچ کس دیگری در واشنگتن دنیا را
دوباره به بازی و سخره نگیرد و این هدفی است که تنها از طریق گفت و گوهای
عملگرامحققمیشود.
تغییر در سیاست آمریکا باید عمال مشاهده شود
وی اضافه کرد :آنچه که آقای امیرعبداللهیان هم در چندین اظهارنظر گفتند
این است که ایاالت متحده میتوانست به جای اینکه آنچه که ترامپ انجام داده

بود را ادامه دهد ،یک روند مجزایی را پیگیری کند اما این کار را نکرد و همان فشار
حداکثری ترامپ را علیه ایران اعمال میکند .با کالم هم نیت ها روشن نمیشود
این اقدام و عمل است که میتوانست نشان بدهد که دولت آقای بایدن متفاوت
از دولت ترامپ در قبال ایران است .در عمل آنچه که ما میبینیم تداوم رفتارهای
دولت قبل است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ایران و
عربستان گفت :در خصوص آنچه که در میز مذاکرات بین ما و عربستان صورت
گرفته و صورت میگیرد  ،اجازه بدهید در همان میز مذاکرات گفت و گوها جلو
برود .آنچه برخی رسانهها میگویند بیشتر گمانهزنیهای رسانهای است در
خصوص تایید یا عدم تایید آن اظهار نظر نمیکنم اما خبر سفری از هیاتی از
عربستانسعودیبهجمهوریاسالمیایرانتاییدنمیشود.
خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری درباره گفت و گوهای وین اظهار داشت:
نقطهای که در دوره ششم گفت و گوها بر زمین بود نقطه اختالفی بود .دولت
جدید میخواهد با آسیبشناسی از آنچه که اتفاق افتاده وارد شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :دو فرایند داخلی در دولت جدید تعریف
شد؛ یکی در خصوص اصل گفت و گوها و یکی در خصوص جزئیات گفت و
گوها بوده است .در خصوص اصل گفت و گوها آقای رئیسی رییس جمهوری
اعالم کردند که به نتیجه رسیدند و گفت و گوها ادامه پیدا خواهد کرد .در
خصوص جزئیات ،ابعاد ،چالشها و نقایص آن نظراتی وجود دارد که با خرد
ً
جمعی در حال جمعبندی هست .قطعا بر اساس آن تصمیمگیری جدید به
طرف مقابل اعالم خواهد شد و گفت و گوها ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد :آنچه که مهم است انجام گفتگوهای صرف نیست مهم این
است که وقتی گفتگوها آغاز میشود ،وقتی تلف نشود.
این دیپلمات کشورمان خاطرنشان کرد ۶ :دور گفتگوهای وین نشان داد که
اگر با یک آسیب شناسی درست وارد نشویم ،چندین دوره دیگر هم گفت و گوها
میتواند ادامه یابد بدون آنکه به نتیجه برسد و آنچه که در تهران و بروکسل انجام
می شود میتواند کمک موثری در این راستا باشد.
خطیب زاده همچنین درباره روابط ایران و مصر گفت :روابط دو کشور در سطح
حافظمنافعپیگیریمیشود.
مقامات آذربایجان اجازه ندهند که طرفهای ثالث
برای آنها دام پهن کنند
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش ایرنا درباره ادعاهای اخیر
رییس جمهوری آذربایجان علیه ایران در مورد بحث قاچاق مواد مخدر گفت:
توصیه ما به برادرانمان در کشور آذربایجان این است که پیش از پرداختن به
اظهارات رسانهای اجازه بدهند که گفتوگوها بین مقامات دو کشور همچنان
از کانالهای دیپلماسی ادامه پیدا کند .آنها از کانالهای دیپلماسی پیامهای
خوب ،سازنده و با نگاه برادرانهای ارسال کردهاند و باید اجازه داد که گفتوگوها
از همین مسیر ادامه پیدا کند .این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد:شاید
روشن باشد که برخی از اظهارات رسانهای از سوی مقامات آذربایجان با چه
هدفی انجام میشود .البته من نیتخوانی نمیکنم و ما به مقامات آذربایجان
توصیه میکنیم که عنان کالم را داشته باشند و اجازه ندهند که طرفهای ثالث
برای آنها دام پهن کنند.
وی روابط ایران و آذربایجان را یک روابط بسیار طبیعی توصیف و اضافه کرد:
آنها باید مراقبت کنند و اجازه ندهند که این روابط طبیعی به وسیله دستهای
مصنوعی دچار خدشه شود چون دو ملت ایران و آذربایجان این اجازه را نمی
دهند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت امور
خارجه درخصوص عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت:

دبیرخانه این موضوع در وزارت خارجه در حال آماده کردن اسناد الزم در این
زمینه است .باید مراحل قطعی و نهایی این عضویت طی و این موضوع باید با
همکاریمجلسانجامشود.
خطیب زاده یادآورشد :فکر میکنم که یک پروسه چند ماهه آتی در پیش رو
داریم که این روند فنی و اجرایی طی شود.
وی همچنین درپاسخ به ایرنا در مورد دعوت قزاقستان از معاون اول رییس
جمهوری در نشست ماه نوامبر سازمان شانگهای اظهار بی اطالعی کرد و
ادامه داد :دعوتهایی برای اجالسهای بعدی انجام شده است و ما تصمیم
میگیریم که در این نشستها در چه سطحی شرکت کنیم.
پرونده دیپلماتهای مفقود شده درلبنان هیچ گاه متوقف نشده است
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به آخرین پیگیریهای وزارت خارجه
در ارتباط با پرونده دیپلماتهای ربوده شده ایران در لبنان در  ۳۹سال پیش
اظهار کرد  :پیگیریها در مورد پرونده این دیپلماتهای مفقود شده هیچگاه
در وزارت خارجه متوقف نشده است .به رغم گزارشهای مختلفی که در مورد
این دیپلماتها دریافت کرده ایم پیگیریها در این زمینه را متوقف نکرد ه و ادامه
دادیم.
خطیب زاده افزود :رایزنیها در مورد وضعیت این دیپلماتها را از مسیرهای
ی کردهایم.
مختلف با روشهای متعدد و از طریق کشورهای مختلف پیگیر 
گاهی به سرنخهایی رسیدهایم که البته درست نبوده است و دوباره بررسیها و
پیگیریهاراازنقطهآغازینپیگیریکردهایم.
وی افزود  :پرونده دیپلماتهای مفقود شده همچنان به عنوان دیپلماتهای
زنده ایرانی در وزارت خارجه ادامه دارد و هیچگاه پیگیری پرونده شان را متوقف
نکردهایم.
با تمامی طرفها در افغانستان به شمول طالبان در تماس هستیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد :ما با تمامی طرفها در
افغانستان به شمول طالبان در تماس هستیم .آنچه که مشخص است اینکه
طالبان مسئولیت مستقیم و ویژه در حفظ امنیت و صلح و ثبات و آرامش مردم و
همچنین سالمت تمامی گروهها و اقوام افغانستانی از جمله هزارهها و شیعیان
دارد.
وی گفت :جمهوری اسالمی ایران نسبت به تمامی اینها حساسیت ویژهای
داشتهوآنچهماازطرفهایداخلافغانستانازجملهطالبانشنیدیمایناست
که تمام تالش خود را میکنند که این موضوع تکرار نشود.
خطیبزادهاظهارداشت:مافکرمیکنیمجامعهجهانیبایدبهطورمشخص
نسبت به ادامه خشونتها و باال گرفتن آن حساسیت ویژه داشته باشد ما هم از
تمام ابزارهای دیپلماتیک خودمان و از تمام مجاری و کانالهایی که در تماس با
گروههایافغانستانیازطالبانداشتیمتمامتالشمانرامیکنیمکهافغانستان
وارد چرخه خشونت و ترور نشود.
ویتاکیدکرد:مهمترینویژگیآیندهافغانستانبرایخودمردمافغانستاناین
است که افغانستان عاری از خشونت و ترور باشد.
خطیب زاده ادامه داد :اینکه رزمایشهایی در منطقه و در کشورهای مختلف
انجام شود موضوعی طبیعی است به ویژه اگر در اطالعرسانی با کشورهای دیگر
باشد.همچنانکهوقتیجمهوریاسالمیایرانرزمایشرادرنواحیمرزیانجام
می دهد به کشورهای دوست و همسایه اطالعرسانی دقیق میکند کما اینکه
رزمایشی که در شمال غرب کشور انجام شد ما به کشورهای همسایه از جمله
آذربایجان اطالع رسانی کردیم و این نشانه بلوغ و کشورهاست که اگر بتوانند
این رفتار و منش را داشته باشند.
حضورصهیونیستهارانزدیکمرزهایمانتحملنمیکنیم
وی تصریح کرد :فارغ از موضوع رزمایش ها در خصوص ناامنی هایی که از
حضور نامشروع رژیم صهیونیستی در منطقه ریشه میگیرد همه کشورهای
منطقه باید با دقت بیشتری توجه کنند .رژیم صهیونیستی ذاتش و ریشه هایش
در خون و خشونت و ترور رشد کرده و لذا از این فضا می تواند رشد و نمو کند
هیچ جا پا نمیگذرد مگر در آنجا ترور و بمب گذاری و توطئه و کودتا می بینید.
از منطقه جنوبی خلیج فارس تا نواحی شمالی ایران هر کجا و شامات هر کجا
رفته این وضعیت را میبینید .سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد :ما هم دوستانه
و هم از مجاری مختلف و همسایگان گفتیم که جمهوری اسالمی ایران حضور
نامشروعرژیمصهیونیستیرادرنزدیکیمرزهایخودتحملنمیکند.
خطیبزاده با اشاره به برگزاری رزمایش از سوی جمهوری آذربایجان اظهار
کرد  :رزمایشهایی که در منطقه و توسط کشورهای مختلف انجام میشود
یک امر طبیعی است و نکته مهم در این ارتباط این است که از سوی کشورهای
برگزارکننده به کشورهای همسایه و منطقه اطالع رسانی شود .ما وقتی
میخواستیم رزمایش در مرزهای شمال غربی کشور انجام دهیم به کشورهای
همسایهمان اطالعرسانی کردیم و این موضوع نشاندهنده بلوغ کشورهاست
اگر چنین رفتار مثبتی را در پیش بگیرند.
وی ادامه داد  :فارغ از موضوع رزمایش مسئله مهم در این ارتباط ناامنیهایی
است که ریشه در حضور نامشروع رژیم صهیونیستی در منطقه دارد .تمام
کشورهای منطقه باید این موضوع را با دقت بیشتری مورد پیگیری قرار دهند.
ذات رژیم صهیونیستی خشونت و ترور است و هر جا که حضور پیدا کرده باعث
ایجاد ناامنی شده است .ما دوستانه و از مجاری مختلف به همسایگانمان اعالم
کردهایم که ایران حضور نامشروع رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای خود را
تحمل نمیکند و در این ارتباط با کسی شوخی ندارد.

صباحزنگنهکارشناسمسائلخاورمیانه:

کاهش تنش میان ایران و عربستان به نفع هر دو کشور است

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت :کاهش تنش میان
ایران و عربستان به نفع هر دو کشور است اما حاال اینکه چه
بهرهایدوکشوروکلمنطقهخواهندبردیکموضوعجدی
است .اراده برای این مساله با حضور در چهار حلقه گفتوگو
نمایان شده و این موضوع حاکی از بی ارادگی نیست و نشان
از تصمیم مقامات باالی این کشور است.
صباح زنگنه در گفتوگو با ایلنا ،در ارزیابی روند
گفتوگوهای ایران و عربستان سعودی و در پاسخ به این
سوال که با توجه به اینکه در مقابل ابراز امیدواری تهران در
قرار گرفتن روند مذاکرات در مسیر درست ،ریاض معتقد
است پیشرفت معناداری در این روند ایجاد نشده  ،آیا اساسا
در این کشور اراده قوی برای کاهش تنش وجود دارد یا خیر،
گفت :اراده سیاسی اگر بخواهد از اظهارات مقامات یک
کشور تجلی پیدا کند یک بحث است اما در درک موقعیت در
منطقه و تحوالت منطقه و جمع کردن سازوکار و ابزار پاتریوت
از خاک عربستان یک بحث دیگری است .گاهی همین وزیر
سعودی در خصوص روند مذاکرات از الفاظ مثبتی استفاده
کرده و گاهی هم سعی کرده گرانفروشی کرده و کاالی
خودش را ارزمندتر معرفی کند و دنبال امتیازگیری بیشتر
است اما طبیعتا ایران هم به دنبال باجخواهی در بازگشت
روابط نیست و به دنبال ارزان فروشی هم نیست و لذا مقامات
ایرانهیچگونهاظهاراتمنفیومثبتنداشتند.
وی ادامه داد :این در حالی است که در یک نگاه عمومیتر
که کل منطقه را در نظر بگیرد ،کاهش تنش به نفع هر دو
کشور است اما حاال اینکه چه بهرهای دو کشور و کل منطقه

خواهند برد یک موضوع جدی است .اراده عربستان با
حضور در چهار حلقه گفتوگو نمایان شده و این موضوع
حاکی از بی ارادگی نیست و نشان از تصمیم مقامات باالی
این کشور است.
این کارشناس خاورمیانه همچنین در پاسخ به این سوال
که به نظر میرسد در روند مذاکرات ،ریاض خواستار
مداخله تهران در موضوع یمن است و این در حالی است

که جمهوری اسالمی ایران از ابتدا هرگونه حضور در صحنه
جنگ عربستان و حامیانش علیه یمن را رد کرده است ،آیا
به طور کلی ایران میتواند اراده خود یا خواست عربستان
را به انصارالله تحمیل کند ،گفت :مردم یمن ،مردم رشید و
عاقلی هستند و درک درستی از جایگاه و امکانات خود دارند
بنابراین جمهوری اسالمی ایران نه مدعی تسلط بر آنها
است و نه مدعی است که از طرف آنها مذاکره خواهد کرد و

خود مردم یمن توانمند هستند که سخن خودشان را مطرح
کنند .این که هر از گاهی نام ایران برده میشود نوعی گریز
ازواقعیتموجوداستومیخواهندنشاندهندکهیمنیها
که از حق و حقوق خود دفاع میکنند با حمایت ایران تا اینجا
پیش رفتهاند و هدف ،کوچک کردن مردم یمن است .ایران
تنها سعی دارد تا گفتوگوها را تسهیل کرده و راهکار خود را
مطرحمیکند.
زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر نتیجه انتخابات
پارلمانی عراق و پیروزی جریان صدر در این انتخابات بر
روند مذاکرات ایران و عربستان نیز گفت :عراق ترکیبی از
دهها حزب و جریان و گروه است و آقای صدر هم از ایران
توگو دارد .آقای صدر خود
دور نیست و رفت و آمد و گف 
میداند که چه کسانی از او پیش از سقوط و پس از سقوط
صدام حمایت کردند تا به دستاوردهایی دست پیدا کند.
آقای صدر همچنین میداند ترکیب پارلمان عراق یکدست
نشده و همکاری همه نیروهای عراقی تنها راه نجات این
کشور است .نیاز امروز عراق اصالح خدمات روزمره مردم
است که طرح و نقشه میخواهد و شعار چاره مشکالت مردم
اینکشورنیست.
وی ادامه داد :این انتخابات یک امر جاری است و
وزنکشی برخی نیروها نیز در همین حوزه انجام شده اما
عراق یک پایه اصلی در استراتژی منطقهای باید داشته باشد
و یکی از این پایهها این است که در محیطی آرام با همه
همسایگان رابطه داشته باشد و حرکت به یک سمت به هیچ
عنوان به نفع بغداد نیست.

آیتاللهمسعودیخمینی:

خشونت هیچ وقت در امور امر به معروف
کارگر نبوده است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه خشونت هیچ وقت در
امور امر به معروف کارگر نبوده است ،گفت :حتما محبت و رعایت حال طرف
مقابل کارگر بوده که یک وقت پیش مردم آبرویش را نبریم و او را خراب نکنیم.
امر به معروف باید در شرایطی باشد که یک وقت نعوذ بالله به کسی تهمت نزنیم
واذیتنکنیم.اینهاشرایطیاستکهامیدواریمهمهجامعهمابتواندعملکند.
مشروح گفت و گوی جماران با آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی را در
ادامه می خوانید:
به نظر شما آیا امر به معروف و نهی از منکر همراه با خشونت هدف
این کار را تأمین می کند و یا امر به معروف باید همراه با محبت و مالیمت
باشد؟
یکی از احکام واجب و مستحب این است که ما به امر به معروف و نهی از
منکر پایبند باشیم .اما معنای امر به معروف و نهی از منکر مسائل و مطالب
زیادی دارد .ولی چیزی که دنبالش هستیم و باید باشیم این است که هر کدام
از جامعه ما باید مواظب رفیق ،خانواده و بچه هایمان باشیم و منهیات ،واجبات
و مستحبات را به آنها بگوییم .این اوال باید با محبت انحام شود و مواظب باشیم
نسبت به خصوصیات آنها یک وقت حرفی نزنیم که برای آنها در جامعه خوب
نباشد.
امر به معروف و نهی از منکر یکی از چیزهایی است که اگر طبق شرایطی که
ما داریم انجام شود ،ممکن است خیلی از کارها روی روال بیفتد .از مقام باال تا
پایین ،زن و مرد ،جوان و پیر ،اگر مواظب این باشیم که هم خودمان و هم رفیق،
خانواده ،بچه و زندگی مان را حفظ کنیم ،بسیار چیز الزمی است و در اسالم از
مسائلی است که اجرای آن نسبت به همه الزم است .ولی بعضی اوقات باید
حساب کنیم که کند یا تند صحبت کنیم ،دلیل برای آن بیاوریم ،جریان آموزش
را بگوییم و بگوییم وضع مردم این جور است.
امر به معروف باید در شرایطی باشد که به کسی تهمت نزنیم و اذیت
نکنیم
اینها مسائل بسیار زیادی است که باید هر کسی در وضع خودش حساب
کند که آیا می تواند این صحبت و امر به معروف را انجام بدهد یا نمی تواند؟
این جور نیست که هر کسی و به هر وضعی می تواند امر به معروف کند .باید
ببینم مؤثر هست و می تواند فرد را از آن مسأله باز دارد؟ امیدواریم ما بتوانیم
این را انجام بدهیم.
خشونت هیچ وقت در امور امر به معروف کارگر نبوده است .حتما محبت و
رعایت حال طرف مقابل کارگر بوده که یک وقت پیش مردم آبرویش را نبریم و
او را خراب نکنیم .امر به معروف باید در شرایطی باشد که یک وقت نعوذ بالله به
کسی تهمت نزنیم و اذیت نکنیم .اینها شرایطی است که امیدواریم همه جامعه
مابتواندعملکند.
هیچ وقت نمی شود خشونت را با خشونت درست کرد
با توجه به انتقاداتی که قبال هم به گشت ارشاد شده بود و در چند روز
گذشته هم شاید بوده ایم که یک کلیپ از برخورد خشن در این قضیه
منتشر شده است ،به نظر شما چه طور می شود از تکرار رفتارهای خشن
در موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ترویج حجاب جلوگیری کرد؟
هیچ وقت نمی شود خشونت را با خشونت درست کرد .خشونت را باید با راه
های اخالقی ،انسانی ،اجتماعی درست کرد .با خشونت نمی شود کاری کرد؛
مگر اینکه فردی باشد که از همه امور بگذرد و بخواهد نسبت به اسالم و قرآن
تعدی کند و آن را هم باید قضات رسیدگی کنند .خیلی باید مواظب باشیم که
وقتی می خواهیم یک نفر را درست کنیم چند نفر را خراب نکنیم .ان شاء الله
خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی :

انتظارات از مجلس یازدهم و رئیس آن
برآورده نشده است

دبیرکلحزبموتلفهاسالمیگفت:مجلسبایدتحرکبیشتریازخودنشان
دهد؛ نزدیک به دو سال از عمر مجلس یازدهم می گذرد و انتظار از این مجلس
و رییس مجلس برآورده نشده است.
اسدالله بادامچیان در بیان مواضع هفتگی این حزب با تشکر از ارائه به موقع
گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه  ،۹۹اظهار داشت :اعالم شده انتشار
تفریغ تبصرههای  ۵ ،۴ ،۱و  ۱۴ماده واحده دارای طبقه بندی است و فقط در
اختیاررییسمجلسقرارمیگیرد.
وی متذکر شد :بدیهی است که اسناد و موارد محرمانه و سری به طور علنی
اعالم نمی شود اما اطالع مردم از بودجه و تفریغ آن حق عام است که در اصل
 ۵۵قانون اساسی به آن توجه شده است و رییس مجلس نیز باید به این اصل
توجهداشتهباشد.
بادامچیان تاکید کرد :دیوان محاسبات کشور باید با دادستانی خود با
متخلفین از بودجه برخورد کند زیرا در گزارش آمده است که از  ۲۷۲تبصره
و بند فقط  ۲۸درصد احکام تحقق یافته است و بقیه یا اجرا نشده ،یا اهداف
قانونگذار به هنگام اجرا محقق نشده ،یا بخشی به طور ناقص اجرا شده و یا
 ۳۴۵دستگاه اجرایی دریافتها و پرداختهای خود را از طریق خزانه داری
کل انجام نداده اند .وی ادامه داد :نمایندگان مجلس به این امر توجه الزم را
داشته باشند زیرا طبق اصل  ۵۳باید کلیه دریافتهای دولت به خزانه واریز شود
و پرداختها طبق ردیف بودجه انجام شود تا بی نظمی در خزانه و بیت المال
پدیدنیاید.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان از هم اکنون
تمهیدات الزم را برای بازنگری در بودجه نویسی و تنظیم بودجه  ۱۴۰۱در
نظر بگیرند .وی تصریح کرد :مجلس باید تحرک بیشتری از خود نشان دهد؛
نزدیک به دو سال از عمر مجلس یازدهم می گذرد و انتظار از این مجلس و
رییس مجلس برآورده نشده است .بادامچیان در بخش دیگری از این گفت وگو
با محکوم کردن جنایات داعش در افغانستان که با هدفی مشخص در جهت
اجرای توطئه خبیثانه آمریکا در ایجاد جنگ بین شیعه و سنی در آن کشور
صورت گرفته است ،با خانواده های شهدا و مجروحان اظهار همدردی کرد.
وی گفت :حاکمان فعلی افغانستان مسئول برقراری امنیت همه شهروندان
هستند و باید پاسخگوی مردم مظلوم این کشورباشند .وی افزود :انفجار در دو
مسجد در قندوز و قندهار در روز جمعه که عید مسلمانان است ضد موازین
انسانی ،وجدانی و دینی در تمام مذاهب است و اگرحاکمان نتوانند جلوی این
اقداماتخائنانهرابگیرندملتافغانخودبایداقدامکنند.دبیرکلحزبموتلفه
اسالمیدرادامهدربارهمذاکراتبرجامیودرخواستهایاروپاییهاتاکیدکرد:
مذاکرهبایدنتیجهالزمراداشتهباشدوآمریکاوهمدستانشبایدبدانندکهایران
از حقوق حقه و مسلم خود گامی عقب نخواهد گذاشت .وی اضافه کرد :آمریکا
اگر در پی مذاکره است ،ناچار است با لغو تحریم ها ،آزاد کردن دارایی های
ایران ،قبول راستی آزمایی زمان دار ایران ،احترام به قوانین بین الملل و احترام
به حقوق حقه ملت ایران مسیر را هموار سازد.
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بفرماییدپیکششمکرونا!
وزیر کشور با هشدار نسبت به خطر
جدی بروز پیک ششم کرونا گفته که رعایت
شیوهنامهها به عدد نگرانکننده  ۴۶درصد
رسیده و نباید وارد پیک ششم کرونا شویم.

مدیرکل استاندارد استان قم ؛

 ۴۰۰واحد صنعتی و  ۱۳۰۰کاال
تحت نظارت داریم
مدیرکل استاندارد استان قم با اشاره به نظارت این اداره کل بر دو بخش کاال
و خدمات قم گفت ۴۰۰ :واحد صنعتی و  ۱۳۰۰کاال تحت نظارت اداره کل
استانداردقمهستند.
مجید آوری فرد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک ایام
ربیعاالول و روز جهانی استاندارد گفت :شعار امسال روز جهانی استاندارد،
چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر است.
وی با اشاره به اینکه کاال یا خدماتی که میخواهد نشان استاندارد دریافت
کند باید دارای کیفیت قابل قبول باشد و نه اینکه حداقل کیفیت را داشته باشد
افزود :معیار استاندارد در ایران مطابق با استانداردهای جهانی است.
مدیرکل استاندارد قم تصریح کرد :استاندارد در استان قم بر دو بخش کاال و
خدمات نظارت دارد.
آوری فرد با اشاره به نقش مهم بخش خدمات در کار اداره استاندارد گفت:
تمامیآسانسورها،شهربازیهای،مهدکودکها،خانههایبازیوجایگاههای
سوختموظفبهدریافتنشاناستانداردهستند.
به گفته این مسئول ،همچنین در استان قم  ۴۰۰واحد صنعتی و  ۱۳۰۰کاال
تحت نظارت اداره استاندارد قم هستند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره استاندارد سازی آسانسورهای قم
افزود :ساختمانهای نوساز قبل از گرفتن پایان کار ملزم به دریافت استاندارد
آسانسورخودهستند.
مدیرکل استاندارد قم همچنین با اشاره به لزوم استاندارد بود آسانسورهای
مراکز عمومی نظیر ادارات ،بیمارستانها و مراکز تجاری گفت :خوشبختانه ۹۵
درصد از آسانسورهای بخش عمومی استان قم دارای مجوز استاندارد هستند.
آوری فرد همچنین تصریح کرد :در مدت شیوع کرونا سختگیری کمتری
نسبت به هتلها و مراکز اقامتی صورت گرفت زیرا بسیاری از این واحدها
تعطیل بودند اما از چند روز گذشته سخت گیریها تشدید شده است و حتی
منجر به پلمپ چند واحد اقامتی گردید ،همچنین باید گفت باالی ۷۰درصد از
آسانسورهای هتلها استاندارد الزم را دارا هستند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر راه اندازی دفاتر اداره کل استاندارد
استان قم در شهرستانهای جدیدالتاسیس استان گفت :تأسیس دفاتر اداره
استاندارد بر اساس نیازهای منطقه است به گونهای که دفتر این اداره کل در
منطقه سلفچگان دایر است و اگر در شهرستانهای جدید نیازی احساس شود
دفاتر اداره استاندارد نیز افتتاح خواهد شد.
مدیرکل استاندارد قم در انتها گزارشی از عملکرد سال گذشته و شش ماهه
نخست سال جاری اداره کل استاندارد قم را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش در سال گذشته بازرسان این اداره کل ۳۷۸اخطار و تذکر
به واحدهای متخلف دادند و ۱۷شکایت مردمی بررسی شد و ۲۷مورد نیز علیه
واحدهای متخلف اعالم جرم شد .که بیشترین شکایات علیه لوازم برقی ،لوازم
خانگی و الستیک خودرو بود.
آوری فرد همچنین گفت :در  ۶ماهه نخست امسال نیز  ۱۴۴اخطار به
واحدهای متخلف داده شد ۸،مورد رسیدگی به شکایات مردمی نیز بوده است.
وی همچنین افزود ۳ :مورد اعالم جرم علیه واحدهای متخلف شده است و
 ۳۹مورد توبیخ و جمع آوری کاالهای غیر استاندارد نیز در شش ماهه نخست
سال جاری انجام شده است.
مسئول امور 137شهرداری قم خبرداد:

افزایش ۲۰درصدی ثبت پیام
شهروندان در سامانه۱۳۷
مسئول امور  137شهرداری قم از ذخیره صوتی مکالمات شهروندان در
سامانه  137به مدت  6ماه خبر داد و گفت :در  6ماه نخست سال 1400
سامانه  137شهرداری قم  148هزار و  370پیام از طرف شهروندان دریافت
کرده که نسبت به  6ماه نخست سال  1399بیش از  20درصد افزایش داشته
است.
امین جهانبازی  ،با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران
شهری و توجه شهرداری قم به این مهم اظهار داشت :یکی از دغدغههای مهم
مدیران شهری و سیاستهای شهرداری قم حفظ ارتباط مستقیم شهروندان
با مدیران است که این مهم را در سامانه  ۱۳۷بهعنوان مأموریت اصلی دنبال
مینماییم.
وی سامانه  ۱۳۷را پل ارتباطی شهروندان با مدیران و متولیان شهری دانست
و افزود :از شهروندان تقاضا داریم با اعتماد به مدیریت شهری در حل مشکالت
و چالشهای شهری مشارکت فعال داشته و خود را نماینده امین شهرداری
بدانند.
مسئول امور  ۱۳۷شهرداری قم با تأکید بر رسیدگی به انتقادات ،شکایات
و پیشنهادات شهروندان تصریح کرد :تمام تماسها و پیامهای شهروندان از
زمان دریافت تا حل و برطرف شدن مشکل پیگیری شده و عالوه بر ثبت دائمی
پیامها تا  ۶ماه نیز صوت مکالمات این سامانه ذخیره و موردبررسی و بازخوانی
قرار خواهد گرفت.
وی سپس به ارائه گزارش از عملکرد سامانه  ۱۳۷در  ۶مه نخست سال
پرداخت و ابراز کرد :در  ۶ماه نخست سال  ۱۴۰۰سامانه  ۱۳۷شهرداری قم
 ۱۴۸هزار و  ۳۷۰پیام از طرف شهروندان دریافت کرده که نسبت به  ۶ماه
نخست سال  ۱۳۹۹با ثبت  ۱۲۲هزار و  ۷۷۱پیام بیش از  ۲۰درصد افزایش
داشتهاست.
جهانبازی بیشترین پیامهای را مربوط به نظافت معابر عنوان کرد و گفت:
درخواست نظافت معابر با تعداد  ۴هزار و  ۴۳۷پیام بیشترین درخواست را به
خود اختصاص داده و پسازآن الیروبی جوی خیابان با  ۳هزار و  ۶۴پیام ،عدم
جمعآوری زباله با  ۲هزار و  ۲۷۲پیام در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی ادامه داد :استقرار باکس خاک و نخاله با  ۲هزار و  ۱۴۰پیام ،وجود خاک و
نخاله غیرمجاز با یک هزار و ۹۹۳پیام و ساختوساز بدون مجوز در حال فعالیت
با فراوانی یک هزار و  ۹۸۱پیام در رتبههای پایینتر قرار دارد.
رئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایاسالمیشهرقم:

تقویتاقتصادگردشگریشهر
از اهداف روز قم است

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهرقم ،تقویت بستر
و فرصت سازی برای رونق اقتصاد شهری و توسعه گردشگری را از اهداف مهم
روز قم برشمرد.
مصطفی مالیی روز دوشنبه در یازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر
قم در سالن جلسات شهید باکری ،افزود :سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه
(س) به قم در سال  ۹۸توسط شورای فرهنگ عمومی استان بهعنوان روز قم
معرفیشدهاست.
مالیی اظهار داشت :تقویت حس تعلق و هویت شهری بر محور حرم مطهر
حضرت فاطمه معصومه (س) و معرفی ابعاد مختلف علمی ،اعتقادی و دینی از
اهداف این نامگذاری بوده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم ادامه داد:
شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی باید تالش کنند تا ظرفیتهای فرهنگی،
اجتماعی و تاریخی شهر مقدس قم در قالب برنامههای روز قم ،بهدرستی به
شهروندان و زائران معرفی شود.
عضوشورایاسالمیشهرقمگفت:معرفیبسترهایسرمایهگذاریواقتصاد
شهری بهویژه بر محور خدمات و گردشگری از اهداف اصلی روز قم در سطح
ملیوبینالمللیاست.
وی خاطرنشان کرد :روز قم ،امسال همزمان با هشتم آبان ماه سال جاری در
قالب برنامههای مختلف فرهنگی و مذهبی در شهر مقدس قم گرامی داشته
میشود.

طرح:مهدیعزیزی

استاندار قم در آیین تجلیل از خیران حوزه گردشگری:

توسعه گردشگری با ویژگیهای زائرپذیری همراه باشد

استاندارقمگفت:توسعهصنعتگردشگریمتناسبباویژگیهایزائرپذیری
قم از اولویتهای اصلی این استان میباشد.
بهرام سرمست یکشنبه شب در آیین تجلیل از خیران حوزه گردشگری در تاالر
کرامت استانداری طی سخنانی با اشاره به شیوع کرونا ،اظهار داشت :حوزه
گردشگری و خدمات بیشترین لطمه را در شرایط کرونایی متحمل شد.
استاندار قم با اشاره به اهتمام مدیریت استان برای حل مشکلهای بخش
گردشگری افزود :تالش کرده ایم تا با ارسال نظرهای کارشناسی حوزه
گردشگری به دستگاه های ملی به تصویب قوانین به نفع فعاالن این بخش گام
برداریم.
سرمست با اشاره به جایگاه خوب قم در زمینه جذب اعتبارها و تسهیالت
مرتبط با کرونا خاطرنشان کرد :با این حال تسهیالت ارائه شده و مالیاتهایی

که استمهال شدند نتوانسته اند مشکلهای حوزه گردشگری را به اندازه کافی
مرتفعکنند.ویبیانکرد:برغماینکهسرمایهگذارانبخشگردشگریوخدمات
در استان در دوران کرونا متضرر شدند ،اما در کمک به نیازمندان در خط مقدم
کار خیر بودند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توسعه گردشگری
سالمت در قم تصریح کرد :در این راستا بخش های مختلف از جمله مراکز
درمانی ،مجتمعهای گردشگری و بوم گردی ،هتل ها و مجتمع های بین راهی
باید به صورت مکمل یکدیگر عمل کنند.
سرمست ادامه داد :بسیار از مردم کشور ،استان قم را منحصرا دارای ویژگی
زائرپذیری می دانند ،در حالیکه به لحاظ بوم گردی ،گردشگریهای فرهنگی،
علمی ،طبیعی و سالمت ظرفیتهای خوبی داریم و در زمینه فعال سازی این
پتانسیلهاگامهایبسیارخوبیبرداشتهشدهاست.
حک م خلع ید پرونده سرمایهگذار فرودگاه قم متوفف شد
سرمست همچنین در حاشیه این آیین با اشاره به پیگیریهای انجام شده
برای حل و فصل پرونده پر فراز و نشیب و حساس فرودگاه قم اظهار داشت:
پرونده فرودگاه را در فضایی آرام و به دور از هیاهو پیگیری کردیم ،هرچند
سهامداران این طرح نیز خویشتن داری کردند و در حالی که این طرح جز
پروندههای مفاسد اقتصادی نیز بود با تالشهای مستمر توانستیم ،حکم خلع
ید سرمایه گذار را متوقف نماییم و این پرونده از مفاسد اقتصادی خارج شود.
وی افزود :بر سر پرونده فرودگاه قم موانع بسیاری بود که با پیگیری مستمر و
بهرهگیری از تمامی ظرفیتها بهویژه علما و مراجع تقلید ،نمایندگان و مقامهای
ملیموفقیتهایچشمگیریبهدستآمدهاست.

نقش موثر واکسیناسیون در کاهش آمار ابتال به کرونا تبیین شود

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریقم
گفت :الزم است برای تشویق هرچه بیشتر اقشار
مختلف به سمت واکسیناسیون دراین استان ،نقش
موثر آن در کاهش آمار ابتال به ویروس کرونا در این
استان برای مردم تبیین شود.
بیژنسلیمانپورروزدوشنبهدرجلسهستاداطالع
رسانی قم در سالن کرامت استانداری ،با اشاره به
این که ویروس کرونا بسیار خطرناک است ،بیان
کرد :الزم است همه رسانهها و دستگاههای اجرایی
متولیباهمکاریدانشگاهعلومپزشکینقشبسیار
زیاد واکسیناسیون در مقابله با ویروس کرونا را برای
مردمبهخوبیتبیینکنند.
وی افزود :بیان روشن و تولید آثار رسانهای جذاب
پیرامون نقش واکسیناسیون در کاهش چشمگیر
آمار مبتالیان و فوتیهای ناشی از کرونا در قم ،عامل
موثری برای تشویق به واکسن زدن در میان کسانی
است که تاکنون این کار را انجام ندادند.
همه باید برای مواجهه با موجهای بعدی کرونا
آمادهباشیم
وی با تاکید بر این که همه باید برای مواجهه
با موجهای بعدی کرونا آماده باشیم ،ادامه داد:
بسیاریازکشورهاباواکسیناسیونتوانستهاندمرگ
ناشی از کرونا را به صفر برسانند و واکسیناسیون
عاملیموثربرایمقابلهباموجهایبعدیاینویروس

خطر کرونا هنوز رفع نشده؛ بیخیال
دستورالعملهانشویم
همچنین در این جلسه مدیرگروه آموزش و ارتقا
سالمت مرکز بهداشت قم ،گفت :باید در کمترین
زمان ممکن به پوشش حداکثری واکسیناسیون در
قم برسیم تا در صورت بروز احتمالی پیک ششم ،آن
را با کمترین میزان مشکل سپری کنیم .محمد تقی
سلطانی ادامه داد :روند موارد بستری و فوت ناشی
از کرونا در قم نزولی است که امیدواریم با همراهی
مردم در انجام واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای
بهداشتی این روند ادامه یابد .وی افزود :اما با این
وجود میزان بستری و فوت ناشی از کرونا در استان قم
ازمتوسطکشوریبیشتریاستوایننشانمیدهد
کهبایددستورالعملهایبهداشتیرابهخوبیرعایت
کنیم .وی با اشاره به این که باید مراقب باشیم تا اثر
بخشی اقدامهای انجام شده زیر سئوال نرود ،اظهار
داشت :وضعیت رعایت دستورالعملهای بهداشتی
در قم به طور متوسط  ۴۸تا  ۵۲درصد است که این
عدد باید به باالی  ۷۰درصد برسد .سلطانی گفت:
زنگ خطر ورود به پیک ششم در صورت عدم توجه
بهدستورالعملهایبهداشتیواستقبالحداکثریاز
واکسیناسیونبهصدادرخواهدآمدوبرهمیناساس
الزم است که اقدامهای پیشگیرانه با همراهی مردم
صورتپذیرد.

معاونامورعمرانیاستاندارقمهشدارداد:

قم در آستانه تبدیل شدن به کانون اصلی گردوغبار کشور

معاون امور عمرانی استاندار قم هشدار داد :با ادامه خشکسالی درياچه نمک و
حوضسلطانبهکانوناصليگردوغباردرمرکزکشورتبديلميشوند.
محسنبهشتیروزدوشنبهدرکارگروهمدیریتگردوغباراستانقماظهارداشت:
در حال حاضر حدود 30درصد از مساحت استان مستعد توليد گرد و غبار است که
ساالنه بيش از 13هزار تن گرد و غبار توليد مي کند.
ویبااشارهبهکمبودشدیدمنابعآبیدراستانقم،برلزومعدمشکلگیریصنایع
آب بر در استان تأکید کرد وافزود :باید زیرساختهای الزم برای استفاده حداکثری
ازپسابشهرقمدرجهتتوسعهفضایسبزبهویژهکمربندسبزشهریوهمچنین
توسعهکشتصنعتیچوبفراهمشود.
بهشتی بابیان اینکه هزینههای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تخریب محیط
زیست بسیار بیشتر و فراتر از هزینه حفظ و حراست از محیط زیست است .تصریح

کرد :تاکنون در راستای مقابله با معضل گرد و غبار در استان اقداماتی از سوی
دستگاههایاجراییانجامشدهاست،اماازهماهنگیوانسجامالزمبرخوردارنبوده
ونتوانستهاستاثرگذاریمثبتومؤثریداشتهباشد.
وی بر ضرورت بهرهمندی از همه امکانات و زیرساختها تحت یک برنامه جامع و
مدون در راستای مقابله و کاهش اثرات گرد و غبار در استان تأکید کرد و گفت :همه
دستگاههای اجرایی با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع ،باید طرح و برنامه
منسجمخودراارائهدادهوبرایجذباعتباراتملیتالشکنند.
معاونعمرانیاستانداریقمبااشارهبهادامهروندخشکسالیکهمیتوانددریاچه
نمکرابهیکمخاطرهزیستمحیطیدرمرکزکشورتبدیلکند،گفت:اینموضوع
بایدبهشکلجدیازسویسازمانحفاظتمحیطزیستپیگیریشدهوجلسات
همکاریوهماهنگیباحضوراستانداران ۷استانمرتبطبرگزارشود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم :

افزایش روزهای گرد و غباری زنگ خطر جدی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت:
اهمیت و مخاطرات مسأله گرد و غبار در این استان
آنچنان که باید و شاید تبیین نشده و ردپای روشنی
از این چالش جدی در برنامهریزیهای خرد و کالن
مشاهدهنمیکنیم.
سید رضا موسوی مشکینی روز دوشنبه درکارگروه
مدیریت گرد و غبارقم ،فرسایش پذیری خاک در
استان را به دلیل کمبود شدید پوشش گیاهی و
رطوبت خاک بسیار باال دانست و افزود :متأسفانه در
سالهای گذشته ،تعداد روزهای گرد و غباری درقم

به شدت افزایش پیدا کرده و این یک زنگ خطر
جدی است .وی با بیان اینکه کانونهای فعال گرد و
غبارقمبااندکوزشبادفعالمیشوند،خاطرنشان
کرد :شدیدترین کانون گرد و غبار شناسایی شده در
جنوب شرق استان و در منطقه سراجه و حسین آباد
میش مست است.
یک سوم مساحت قم به کانونهای گرد و
غبارتبدیلشدهاست
وی با بیان اینکه حدود  ۳۰۰هزار هکتار یعنی
حدود یک سوم مساحت قم به کانونهای گرد و

روزنامه خوان ترین استانها کدامند؟
نتایج پژوهشهای مرکز آمار از فرهنگ رفتاری خانوادههای ایرانی نشان میدهد فرهنگ روزنامهخوانی
در ایران رو به افول است و  ۷۸درصد مردم دیگر روزنامه نمیخوانند و اطالعات مورد نظر خود را در فضای
مجازیوشبکههایاجتماعیجستوجومیکنند.درمیانافرادیهمکهروزنامهمیخوانندسرانهمطالعه
در روز به ۲دقیقه و ۴۶ثانیه در روز رسیده است .شهروندان استانهای تهران ،قزوین ،قم و همدان بیشترین
سرانه مطالعه روزنامه را در کل ایران دارند ،اما میزان مطالعه روزنامه در این استانها نیز در یکماه از ۲
ساعت و نیم تجاوز نمیکند .کمترین میزان مطالعه مربوط به استانهای ایالم و بوشهر است که میزان
مطالعهروزنامهبهکمتراز ۲۰دقیقهمیرسد.درمقابلاماآمارعضویتوجستوجودرشبکههایاجتماعی
در حال افزایش است که نشان میدهد شبکههای اجتماعی جای روزنامهها را گرفتهاند.طبق آمار رسمی،
در شرایطی که سرانه مطالعه روزنامه در یک روز فقط به  ۲دقیقه و  ۴۶ثانیه محدود شده ،میزان استفاده
شهروندان از شبکههای اجتماعی بهطور متوسط در روز ،از یک ساعت و ۳۲دقیقه فراتر رفته است.
میرسلیم :وزیر کشور باید به مجلس احضار شود
سیدمصطفیآقامیرسلیمعضوکمیسیوناصلنودمجلسشورایاسالمی،بااشارهبهغیرقانونیبودن
حضور برخی از اعضای کنونی شوراهای شهر در کشور ،بر لزوم احضار احمد وحیدی ،وزیر کشور به مجلس
برای توضیح درباره این موضوع تأکید کرد.وی گفت که وزارت کشور مجری قانون است؛ پیشتر بر خالف
آنچه از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور ابالغ کرده بودیم ،آراء عدهای به عنوان رأی
باطلنبایدشمارشمیشداماهمانافرادبهشوراهاواردشدند.آقامیرسلیمهمچنینبرتخلفحضورافراد
مذکور در شوراها تأکید کرد.
رستم قاسمی :قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازیم!
وزیر راه و شهرسازی درباره وعده ساخت چهار میلیون مسکن تاپایان دولت توضیحاتی ارائه کرد .رستم
قاسمی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران اظهارداشت:
وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی نیست که در هر سال یک میلیون
واحد ساخته خواهد شد .چرا که همه میدانیم ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان میبرد.
این هفته نماز جمعه در تهران برگزار می شود
ستاد نمازجمعه تهران ،اعالم کرد که با آرایش جدید نیروی انسانی و با تدابیر و برنامه¬هایی متناسب با
شأن و منزلت نمازگزاران ،از آمادگی مناسب برای برگزاری نماز جمعه در جمعه هفته جاری برخوردار است.
جمعیت ایران ۹۵میلیونی میشود
طبق برآورد مراجع رسمی ،جمعیت ایران تا سال ۱۴۱۵به بیش از ۹۵.۲میلیون نفر افزایش پیدا میکند.
ترکیب جمعیتی ایران به نحوی پیش رفته که در سال  ۱۳۹۶تعداد مردان حدود یک میلیون نفر بیش از
زنان بوده است؛ به طوری که از کل جمعیت ۴۱.۰۴ ،میلیون مرد و  ۴۰.۰۲میلیون زن بودهاند که در سال
 ۱۴۱۵تعداد مردان به ۴۷.۹میلیون نفر و زنان به ۴۷.۳میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری قم :
است.
سلیمانپور با اشاره به اینکه رعایت پروتکلها در
کنار واکسیناسیون باید تقویت شود ،گفت :ویروس
کرونا بسیار خطرناک است و باید برای مقابله با
موجهای احتمالی بعدی آن اقدامهای جدی
صورتگیرد.
باید از هرگونه دوقطبی سازی میان دین و علم
پرهیزکرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از
کسانی که واکسن هراسی را ترویج میکنند ،بیان
داشت :من اگر در قم خدمت نمیکردم باور نداشتم
صدای مخالفت با واکسن توسط عدهای در این
استان شنیده شود .وی ادامه داد :وقتی علمای
اعالم بر واکسیناسیون و رعایت دستورالعملهای
بهداشتی تاکید دارند ،مخالفت بر این امور چه
توجیحی دارد .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری قم گفت :نمیشود دین را بر اساس ذهن
خود تفسیر کرد ،حفظ سالمت مردم و جلوگیری از
تحریف دین اقدامی ضروری است و باید از هرگونه
دوقطبی سازی میان دین و علم پرهیز کرد.
وی همچنین تاکید کرد :الزم است روند
واکسیناسیون در استان مطابق برنامهریزی تدوین
شده صورت گرفته و نظارت موثر بر حسن اجرای
آن ،انجام شود.

علی الریجانی دالیل رد صالحیت خودش را اعالم کند!
سخنگویپیشینشوراینگهبانگفت:مسألهمربوطبهاحرازصالحیتیکمسألهمربوطبهحقوقافراد
است بنابراین آقای الریجانی میتواند دالیل عدم احراز صالحیت خود را اعالم کند.نجات الله ابراهیمیان،
در خصوص نامه علی الریجانی به سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اعالم عمومی دالیل عدم احراز
صالحیتش ،اظهار کرد :به نظر من این از حقوق آقای الریجانی است که دالیل عدم احراز صالحیتش
را اعالم کنند .این عضو سابق شورای نگهبان با بیان اینکه آقای الریجانی میتوانند خودشان دالیل رد
صالحیت را اعالم کنند ،افزود :از آنجایی که آقای الریجانی یک شخص است نه یک اداره یا سازمان،
علنی کردن این دالیل افشای اسناد طبقهبندی شده نیست .همچنین مسأله مربوط به احراز صالحیت
هم یک مسأله مربوط به حقوق افراد است ،آقای الریجانی میتواند دالیل عدم احراز صالحیت خود را اعالم
کند؛فکرنمیکنممهرمحرمانهمانعیدراینزمینهتلقیشود.علیالریجانی،مشاورراهبردیمقاممعظم
رهبری و از کاندیداهای ردصالحیت شده انتخابات اخیر ریاست جمهوری به سخنان اخیر هادی طحان
ً
نظیف سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و مجددا اعالم عمومی دالیل عدم احراز صالحیت خود
را خواستار شد.

غبار تبدیل شدهاست ،اظهار داشت :متأسفانه
این کانونهای فعال در سال بیش از  ۱۳هزار تن
گرد و غبار را به سمت شهر قم و شهرهای همجوار
روانه میکنند .موسوی با بیان اینکه اکوسیستم
منطقه درحال نابودی است ،از ناهماهنگی و
بیتوجهی برخی دستگاههای مرتبط نسبت به
این موضوع گالیه کرد و گفت :در آیین نامه مصوب
دولت ،وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی کامال
مشخص شدهاست که باید مورد توجه جدی قرار
بگیرد.

کشف 119کیلوگرمموادمخدردرعملیاتمشترک
پلیس قم و تهران
فرمانده انتظامی استان قم از کشف  ۱۱۴کیلوگرم تریاک و  ۵کیلوگرم مرفین در عملیات مشترک با
فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی در این زمینه افزود :در پی همکاری با پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی
انتظامی ویژه شرق استان تهران و پیگیریهای اطالعاتی بر روی عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر،
مشخص شد فردی با یک دستگاه خودرو پژو پارس قصد دارد محموله مواد مخدر را از جنوب کشور به تهران
منتقلکند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع بالفاصله در دستور کار قرار گرفت ،اضافه کرد :با حصول اطمینان از
وجود مواد مخدر در خودرو موصوف ،ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در عوارضی کاشان به
قم خودرو را مشاهده و توقیف کرده و متهم را دستگیر کردند.
وی تصریح کرد :ماموران در بازرسی از داخل خودرو ،مقدار  ۱۱۴کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک با لفافه و
مقدار ۵کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین کشف کردند.
کشف 460کیلوگرم بادام قاچاق هندی
فرمانده انتظامی استان قم دربخش دیگری از سخنان خود از کشف  460کیلوگرم بادام قاچاق هندی در
قم خبر داد
سردار میر فیضی افزود :مأموران انتظامی شهرستان قم در راستای اجرای طرح برخورد با خودروهای حامل
کاالی قاچاق در حوزه استحفاظی پاسگاه دستجرد یک دستگاه پژو 405را توقیف کردند.
وی خاطرنشان کرد :در بررسی صورت گرفته مشخص شد خودرو حامل 460کیلو بادام فاقد مجوز قانونی و
قاچاق است که کارشناسان ارزش ریالی محموله را بیش از 500میلیون ریال اعالم کردند.
فرمانده انتظامی استان قم گفت :در نهایت راننده خودرو در این رابطه دستگیر و به همراه پرونده تشکیل
شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.
رییس پلیس آگاهی استان قم خبرداد:

شناساییودستگیریسارقانطالجاتاطفال
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی قم از شناسایی و دستگیری سارقان طالهای اطفال در این استان
خبر داد.
سرهنگ میکاییل قهرمانپور در این زمینه افزود :در پی وقوع سرقتهای متعدد طالهای اطفال به روش
زورگیری و بعضا با استفاده از سالح سرد در سطح شهر قم و ایجاد احساس ناامنی در شهر ،موجب شد تا
موضوع با جدیت در دستور کار تیم ویژهای از کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی استان قرار گیرد.
وی افزود :با انجام یکسری اقدامات ویژه پلیسی مشخص شد سرقتهای موصوف بهوسیله یک نفر مونث با
همدستییکنفرمذکرصورتمیگیرد.
وی ادامه داد :با تالش مضاعف ماموران انتظامی ،متهم در حین ارتکاب سرقت از یک طفل سه ساله
شناسایی،دستگیروبهپلیسآگاهیمنتقلشد.
قهرمانپور گفت :متهم در تحقیقات پلیس منکر بزه ارتکابی شد ،ولی با ارائه دالیل و مدارک مستند ،به ۱۱
فقره سرقت طالجات کودکان با کمک همدستش اعتراف کرد.
وی تصریح کرد :هردو متهم به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی
مناسب روانه زندان شدند.
رییسدانشگاهعلومپزشکیقم:

 ۸۶بیمار کرونایی در قم بدحال هستند

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در  ۲۴ساعت منتهی به  ۲۶مهرماه  ،۱۴۰۰پنج تن بر اثر ابتال به
ویروس کرونا در این استان جان خود را از دست دادند.
به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا قدیر با اشاره به آخرین وضعیت
کووید  ۱۹در قم ،افزود :در  ۲۴ساعت گذشته ۴۷ ،بیمار با عالئم ابتال به ویروس کرونا در بیمارستانهای این
استانپذیرششدند.
وی اضافه کرد :از این تعداد ۴۲ ،نفر بستری و  ۳۹نفر از افراد مبتال به کرونا که در روزهای گذشته بستری
شده بودند ،ترخیص شدند.وی ادامه داد :در حال حاضر  ۳۰۰بیمار مبتال به ویروس کرونا در این استان
بستریهستندکه ۸۶نفرشانبدحالمیباشند.
قدیر بیان کرد :در  ۲۴ساعت منتهی به  ۲۶مهرماه  ۷۶۴ ،۱۴۰۰تست تشخیص کرونا از شهروندان گرفته
شده که  ۱۵۶مورد مثبت بوده است.وی گفت :تاکنون  ۹۶۱هزار و ُ ۸۶۹دز واکسن کرونا به شهروندان قمی
تزریق شده است.

