مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم:

قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت باید دقیق اجرایی شود

روزنامه

دوشنبه 27دی14 1400جمادیالثانی17 1443ژانویه 2022شماره 5435سالبیستوچهارم  2000تومان

مدیرگروهارتقایسالمتدانشگاهعلومپزشکیقمهشدارداد:
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مدیــرکل امــور بانــوان و خانواده
اســتانداری قم بابیان اینکه قانون
حمایــت از خانــواده و جوانــی
جمعیــت بایــد دقیــق اجرایــی
شودگفت :اجرای قانون حمایت از
خانواده و جوانی جمعیت نیازمند
اعتباراتی اســت که باید در بودجه
 ۱۴۰۱و بودجههــای آتــی مــورد
توجهقراربگیردالبتهبایدازهمین

رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانقماعالمکرد:

استاندارقمتاکیدکرد؛

لزوم تمرکز بر صنایع بومی
برای افزایش صادرات قم
اســتاندارقم ،با تاکید بر ضرورت
افزایــش درآمــد اســتان ،گفــت:
تمرکز روی صنایع بومی ضرورتی
مهم بــرای ارتقای صــادرات قم به
شــمار میرود .ســیدمحمدتقی
شــاهچراغی روز یکشــنبه در
جلســه کارگروه توســعه صادرات
اســتان قــم در ســالن کرامــت
اســتانداری برگزارشــدبا اشاره به

قم در آستانه ورود
به پیک ششم کرونا

ایجاد  40هزارفرصت شغلی
با تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی

8

ســیجانی گفــت :بــا تکمیــل
طرحهــای نیمهتمــام صنعتی در
استان قم که تعداد قابل توجهیاز
آنهــا پیشــرفت فیزیکــی باالی
۶۰درصــد دارد ،بــرای بیــش از
َ
۴۰هزار تن اشتغال ایجاد میشود.
محمود ســیجانی اظهارداشت:
یــک هــزار و  ۶۲۶طــرح صنعتی
نیمهتمــام بــا ســطح پیشــرفت

8

با حکم وزیرتعاون  ،کارورفاه اجتماعی؛

سرپرست اداره کل تعاون
کار و رفاه اجتماعی استانقم منصوبشد
مهندس «وحیدوزیری راد» امروز معارفه می شود

دستور دکتر مصری به معاونین دانشگاه علوم پزشکی قم:
ساعت به ساعت موضوع کرونا در قم رصد شود
رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار کاهش یافته است

مدیر گروه ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم ،و بهترین اقدام برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا و
نسبت به آغاز پیک ششم هشدار داد و خاطر نشان کرد :مرگ و میر ،تکمیل روند واکسیناسیون است .محمد تقی
متاسفانه آمار های ابتال به کرونا در جامعه رو به افزایش است سلطانی با اشاره به فعالیت مراکز واکسیناسیون در استان

تولیت آستان حضرت معصومه(س):

 1و 2

مراسم های دهه فجر باید همواره مردمی باشد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم :

1

شتاب کاهشی نرخ باروری درقم
ازمیانگینکشوریبیشتراست
4

فرمانده انتظامي شهرستان قم خبرداد:

کشف و انهدام باند سارقان خودرو
8

1

دادستان عمومی و انقالب قم خبرداد:

صدور ۱۳۹۴قرار تعلیق تعقیب تا پایان آبانماه

دادستان عمومی و انقالب قم گفت :از ابتدای امسال تا پایان آبانماه۱۳۹۴ ،
قرار تعلیق تعقیب صادر شده که بیشترین موارد در زمینه جرائم مواد مخدر،
جرایم حوزه تصادفها و آسیبهای اجتماعی بودهاست .حجتاالسالم حسن
غریب اظهارداشت :در سال  ، ۹۹تعداد  ۶۹۱قرار تعلیقی و تا پایان آبانماه امسال
نیز ۱۳۹۴قرار تعلیقی صادر شده که  ۶۴درصد جرائم مربوط به مواد مخدر،
 ۱۵درصد تصادفها و  ۱۳درصد نیز در حوزه آسیبهای اجتماعی میباشد.
دادستان عمومی و انقالب قم در خصوص قرار تعلیقی جرایم مواد مخدر گفت :در 8

رئیس کل دادگستری استان قم :

در برابر گالیه های مردمی تحمل خود را باالتر ببریم

رئیس کل دادگستری استان قم بر ضرورت مردم محور بودن برنامه های
بزرگداشت ایام الله دهه فجر تأکید کرد و گفت :هر کجا از مردم فاصله گرفته و
کارها را دولتی کرده ایم ،میان مردم و نظام فاصله افتاده و مردم از دایره انجام امور
کنار رفته اند .حجت االسالم علی مظفری عصر یکشنبه در جلسه هم اندیشی و
برنامه ریزی رؤسای کارگروه های تخصصی بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقالب
اسالمی ،با بیان اینکه ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی ،برخی گالیه های
مردمی هم وجود داشته باشد ،تصریح کرد :باید در برابر این گالیه ها تحمل خود 2

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول)

نگاهیبهروندمذاکراتوین

مذاکرات وین برای احیای برجام در حال انجام است،
پیشرفتهایی داشته و این پیشرفتها تا جایی بوده که
دولت آمریکا هم آن را مورد تائید قرار داده است .باید این
امیرعلیابوالفتح*
مساله را در نظر بگیریم که طی هفتههای اخیر بر خالف
هیاتهای ایران ،روسیه و چین که با نگاه مثبت به مذاکرات سعی در ایجاد امیدواری
بودند ،هیاتهای غربی اخباری ناامیدکننده را به رسانهها تزریق میکردند اما حاال
شاهد هستیم که دولت آمریکا هم اعالم کرده که پیشرفتهایی حاصل شده اما روند
مذاکرات کند است.
البته اینکه آنها موضوع هدف گذاری زمانی مذاکرات را مطرح میکنند ،این
ضرباالجلی است که کشورهای غربی خودشان تعیین کردهاند و هیچ توافقی بین تیم
آمریکا و اروپا با ایران ،چین و روسیه در این حوزه صورت نگرفته است .ایران اصرار دارد
که به دنبال تحقق توافق خوب است و این توافق خوب را فدای سرعت نمیکند .از این
جهت من تردید دارم که توافقی در نیمه فوریه ،یعنی تاریخ مورد اشاره طرف غربی به
دست بیاید چرا که فاصله بین انتظارات و مطالبات ایران و آمریکا به حدی زیاد است که
رسیدن به توافق طی چند هفته را دشوار میکند.
اینکه مذاکرهکنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی به پایتختها بازگشتهاند
اما مذاکرات همچنان در سطح کارشناسی در جریان است نشان از این دارد که
مذاکرات بیوقفه در جریان است اما برای پاسخ به این سوال آیا قرار است دستورالعمل
جدیدی برای مذاکرات ابالغ شود و یا نتیجه مشورتها چه بوده ،باید منتظر باشیم
که مذاکرهکنندگان به وین بازگردند تا از اظهارات آنها متوجه شویم سمت و سوی
مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت و آیا گشایشی در گفتوگوها صورت خواهد گرفت
یا خیر .آن چیزی که نظام در حال حاضر بر آن اصرار دارد این است که توافق خوب بر
هر چیزی اولویت داشته باشد ،حتی اگر زمان ببرد .درست است که وجود تحریمها در
هر روزی که از آن می گذرد بر اقتصاد کشور و زندگی مردم اثرگذار است و رهبر انقالب
هم تاکید کردهاند.
در سال  ۲۰۱۵شاید این میزان بدبینی به آمریکا در ایران وجود نداشت و نوعی
امیدواری بود که آمریکا به تعهداتش عمل خواهد کرد .باید دولت آمریکا تضمین دهد تا
ماجرای دوران ترامپ مجددا تکرار نشود .از این جهت این ریزهکاریها سرعت مذاکرت
را کاهش داده است .اگر بخواهیم توافق پایدار بماند و ایران از مواهب برجام استفاده
کند باید به موضوعات تضمین توجه شود .معتقدم گرچه فشار اقتصادی بر روی مردم
زیاد است ،تعجیل به مصلحت نیست و دقت و سرعت باید همزمان با هم پیش بروند.
هیچ توافقی بین تیم آمریکا و اروپا با ایران ،چین و روسیه در خصوص هدفگذاری
زمانی صورت نگرفته است؛ ایران اصرار دارد که به دنبال تحقق توافق خوب است و این
توافق خوب را فدای سرعت نمیکند.
تحلیلگر سیاست خارجی

مدیر گروه ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم هشدارداد:

قم در آستانه ورود به پیک ششم کرونا
رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار کاهش یافته است

مدیر گروه ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم ،نسبت به آغاز پیک ششم
هشدار داد و خاطر نشان کرد :متاسفانه آمار های ابتال به کرونا در جامعه رو به افزایش
است و بهترین اقدام برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا و مرگ و میر ،تکمیل روند
واکسیناسیوناست.
محمد تقی سلطانی با اشاره به فعالیت مراکز واکسیناسیون در استان قم ،اظهارکرد:
تمامی  ۲۸مرکز خدمات جامع سالمت و  ۸۹پایگاه سالمت و همچنین  ۴پایگاه
تجمیعی در استان آماده انجام واکسیناسیون همشهریان هستند.
مدیرگروه ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین نسبت به آمادگی
 ۴۹خانه بهداشت و  ۱۴مرکز خدمات جامع در روستاهای استان در خصوص انجام
واکسیناسیون خبر داد.
وی در خصوص واکسن های موجود ،تصریح کرد :در حال حاضر واکسن های برکت،
سینوفارم ،اسپایکوژن ،پاستاکووک و پاستاکوک پالس در تمامی مراکز مذکور موجود
است .مدیرگروه ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به عدم استقبال مردم
استان قم از واکسیناسیون ،افزود :به صورت کلی میزان رعایت پروتکل های بهداشتی
توسط همشهریان بسیار کاهش یافته است.

شهرداری قم

تولیتآستانحضرتمعصومه(س):

در نظر دارد نسبت به واگذاری امالک و مستغالت با مشخصات و شرایط کلی زیر ،از طریق مزایده عمومی
بهمتقاضیانواجدشرایطاقدامنماید.

-1متقاضیان محترم میتوانند از طریق مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانی
 peyman.qom.irنسبت به خرید اسناد مزایده به مبلغ ( 500/000پانصد هزار) ریال اقدام نمایند(.هزینه
خرید اسناد غیر قابل استرداد است) .
-2تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت :به صورت -1ضمانتنامه بانکی -2مطالبات بلوکه
شده تائید شده -3وجه نقد مورد قبول است .جهت واریز وجه نقد به حساب شهرداری قم (سپرده حسن انجام
کار) نزد بانک شهر بهشماره حساب بانکی ایران اقدام فرمایید.
-3شماره حساب بانکی ایران(شبا) شهرداری قم.)IR 07 – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54( :
-4مهلت خرید و تحویل اسناد:
مهلت خرید اسناد :از روز پنج شنبه مورخ  1400 /10/30لغایت روز پنج شنبه مورخ 1400/11/07مهلت ارائه پیشنهاد :از روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30لغایت روز دو شنبه مورخ1400/11/11-5شرایط و ویژگیهای هر یک از امالک و مستغالت در شرایط عمومی درج گردیده است و متقاضیان محترم
مکلفاند پس از خرید و مطالعه ،کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند .
امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط است.
-6متقاضیان محترم برای سواالت تخصصی با اداره کل امالك به شماره  025 – 36104482و سواالت
عمومی با مدیریت امور قراردادها و پیمان ها (اداره پیمان ها و کمیسیونها) با شماره تلفن025-36104335
تماسحاصلفرمایند.
-7محل تسلیم پیشنهادها :قم  ،بلوار امام موسی صدر  ،جنب بوستان شهید بنیادی  ،شهرداری مركزی ،
طبقه ششم  ،اداره کل حراست.
*الزم به ذکر است ساعت تحویل پاکت توسط حراست روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت  7:30الی
14:00و روزهای پنج شنبه ساعت  13:00است.
اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم WWW.QOM.IR -

شناسه1260103:

مراسم های دهه فجر باید همواره
مردمی باشد

معصومه(س) گفت :برنامه و مراسم های دهه فجر
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه
َ َ ّ ُ َ َّ
رهم ِبأ ّی ِام الل ِه» باید این روزهای شکوهمند را به
باید همواره مردمی باشد و بر اساس آیه «وذ ِک
آنها یادآوری کنیم .آیت الله سید محمد سعیدی در جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی رؤسای
کارگروههایتخصصیبزرگداشتایاماللهدههفجرانقالباسالمی،برضرورتتبیینبرکات
و دستاوردهای انقالب برای مردم کشورمان تأکید کرد و افزود :اگر مردم را نسبت به اهمیت و
جایگاه انقالب اسالمی و ایام الله دهه فجر متذکر نشویم ،آنها از اصل و ریشه جدا می شوند و
در این صورت نه از انقالب ،بلکه از اصل دین فاصله می گیرند .وی با بیان اینکه همه طراوت
و شادابی و میوه و ثمره درخت به ریشه اش وابسته است ،خاطرنشان کرد :اگر ما به این مسأله
مهم توجه نداشته باشیم و غفلت کنیم ،موجب می شود ما از راه درست بازمانده و به انحراف و
انحطاط کشیده شویم .وی با بیان اینکه باید نگاه درستی به وضع موجود کشورمان و برخی
کاستی ها و عقب ماندگی ها داشته باشیم ،اظهار داشت :برخی افراد و جریان ها در دولت
های گذشته بودند که تیشه برداشته و به ریشه می زدند و تالش می کردند تا مردم را از ریشه
خودشان دور کنند .سعیدی با بیان اینکه شهر مقدس قم خاستگاه انقالب اسالمی است و
در بزرگداشت ایام الله دهه فجر باید نگاه ویژه ای به این شهر داشته باشیم ،تصریح کرد :باید
با نگاه و ارزیابی درست نسبت به جایگاه رفیع کشورمان پس از گذشته چهار دهه از انقالب
اسالمی ،نقشه راه مناسبی برای ادامه مسیر داشته باشیم .تولیت آستان مقدس حضرت
معصومه(س) در پایان خاطرنشان کرد :شاید برخی بگویند هر نظام باطل دیگری بر سر کار
بود ،به چنین پیشرفت هایی در عرصه های مختلف دست یافته بود ،در حالی که رژیم پهلوی
فقط در حد ساکت کردن مردم کار را انجام می داد و همه اقداماتش برای خوشایند دولت
های بیگانه بود .جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی رؤسای کارگروه های تخصصی بزرگداشت
ایام الله دهه فجر انقالب اسالمی با حضور جمعی از مسئوالن دستگاه های اجرایی و
نهادهای مردمی و انقالبی در مصالی شهر مقدس قم برگزار شد.
با حکم وزیرتعاون  ،کارورفاه اجتماعی؛

سرپرست اداره کل تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعیاستانقممنصوبشد

روز یکشنبه  26دی ماه با حکم حجت الله عبدالملکی وزیرتعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی«وحید وزیری راد» بعنوان سرپرست اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان
قم منصوب شد .درحکم وزیرتعاون  ،کار و رفاه اجتماعی خطاب به مهندس وحید وزیری راد
آمده است :نظر بهمراتب تعهد،تخصص و شایستگی های جنابعالی ،به موجب این حکم
به سمت سرپرست اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان قم منصوب می شوید.امید
است با اتکال به ذات اقدس الهی در انجام وظایف و امور محوله و تحقق منویات رهبر معظم
انقالب و دولت مردمی سیزدهم در وزارت مردم موفق و موید باشید.
برخی از سوابق علمی و اجرایی مهندس وزیری راد:
مدیرکلی تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان قم در سالهای  91تا ،93مدیرعامل سازمان
زیباسازی شهرداری قم از سال  94تا 96و مدیرعاملی سازمان کشتارگاه صنعتی قم در
سالهای 96تا  ،1400عضو مجمع عالی بسیج استان قم از سال  94تا  ،1400قائم مقام
مدیرعامل شرکت آبو فاضالب روستایی استان قم  ،مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی
سازمان فنی و حرفه ای کشور،مدیرکل برنامه ریزی درسی سازمان فنی و حرفه ای کشور،
تدریسدردانشگاههاوسازمانهایاجراییبهمدت 15سال،برگزیدهجشنوارهملینوآوری
و شکوفایی ،تالیفات متعدد در حوزه های مختلف دربخش کشاورزی  ،صنعت  ،آموزش
های فنی و حرفه ای  ،امور مرتبط با اشتغال و کار آفرینی از جمله سوابق این مدیر جهادی ،
انقالبی  ،متخصص و مردمی است .الزم به ذکراست قرار است مراسم معارفه مهندس وزیری
راد و تکریم مهندس کاویانی ظهر روز دوشنبه با حضور مسئوالن ملی و استانی دراداره کل
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان قم برگزارشود.
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چرا نام محمدرضا یزدانی خرم در ورزش
ایرانماندگارمیشود؟

محمدرضا یزدانیخرم رییس سابق فدراسیونهای
والیبال و کشتی ایران بامدادروزیکشنبه درگذشت .او بی
شک یکی از مدیران مهم ورزش پس از انقالب است.
خبر تلخ بامداد روز یکشنبه برای ورزش ایران خبر
درگذشت محمدرضا یزدانی خرم بود .مردی که معمار
والیبال ایران است و البته سنگ بنای ترمیم کشتی را هم
بعد از یک دهه ناکامی گذاشته.
علت فوت آقای یزدانی خرم را نمی دانم اما هرچه
فراهدعشوندی*
هست او حق بزرگی به گردن ورزش ایران دارد.
یزدانی خرم یک مدیر دولتی است با دسته بندی مدیران طیف بازار .یکی مدیران رده باالی
بنیاد مستضعفان ،از تیم اولیه نزدیک به رفیق دوست که البته رفقای زیادی در بازار داشت
و می توانست اگر اراده کند با خود پول بیاورد .چیزی شبیه به محمد دادکان مثال  .او سال
ها در جاهای مختلفی مدیریت کرده که با سرگرمی مردم در ارتباط بودند مثل مجموعه تله
کابین توچال یا سال ها در دخانیات فعالیت هایی داشته و از آنجا کمک های بزرگی را تا وقتی
بود برای ورزش جذب می کرد.
یزدانی خرم یکی از آن مدیرانی بود که در ایران بعد جنگ و در روزگار توسعه با کلید واژه
سازندگی ماموریت یافت برای حضور در ورزش .یکی در کنار غفوری فرد ،هاشمی طبا،
عابدینی،میرسلیم،محلوجی،نیککاراصفهانیوالبتهفرزندانمرحومهاشمیکههریک
گوشه ای از ورزش قرار گرفتند و پیش از گسیل شدن سرداران به ورزش پایه شکل گیری تیم
های صنعتی را در وزارت صنایع سنگین و معادن گذاشتند.
ماموریت مشخص یزدانی خرم رشته والیبال بود .او به واسطه روابط ایران با کشورهای
چپ محور مقاومت ضد استکباری به سراغ توسعه والیبال با الگوی کوبا رفت و خودش
روزی در کافه خبر خاطره ای روایت کرد از ماموریتی که برای تغییر والیبال بر عهده
گرفت.
ماجرای سفر اواسط دهه ۶۰کاسترو به ایران و تماشای تمرین تیم ملی؛«او آمد و بازیکنان
ما را دید با نیشخند و تمسخر گفت با این افراد کوتاه قد می خواهید والیبال بازی کنید؟
حرفش برای ما سنگین بود ».این آغاز ماجراجویی حاجی یزدانی خرم در والیبال بود .
چند مربی کوبایی و البته یک مربی پایه ای از اروپای شرقی ،این برنامه ای بود که یزدانی
خرم برای توسعه والیبال در نظر گرفت .تصمیم اولیه این بود«:هر کس نوجوان باالی ۱۹۰
سانتی متری به فدراسیون والیبال معرفی کند ،سکه جایزه می گیرد».
 ۶یا  ۷سال پس از اولین گام ها ایران با نسل منظمی ،افشاردوست و … اولین عنوان
جهانی اش را در پایه ها گرفت .ایوان بوگانیکوف که شهر به شهر و روستا به روستا برای یافتن
بلندقد ها رفته بود در این سال ها در یاد دادن پایه ای والیبال گامی بلند برداشت.
روزها گذشتند و عنوان ها در رده های پایه بدست می آمدند .اگرچه همیشه این انتقاد
وارد بود که این تیم ها صغر سن دارند و نوجوانان توی زمین ما خیلی های شان صاحب
همسروفرزندهستند!
ولی مسیر ریل گذاری شده بود و اواسط دهه  ۷۰دیگر به بار نشسته بود و نسل بهبودی،
محمودی و بچه های جوان آن سال ها با قد هایی رشید و سنی واقعی افتخارات بزرگی را
برای والیبال مان رقم زدند .نسلی مثل نسل باشکوه بسکتبال درست در همان سال های
حوالی سال .۱۳۷۶
یک دهه بعد وقتی دیگر یزدانی خرم در والیبال به سقفش رسیده بود به پیشنهاد محمود
احمدی نژاد مامور به تحول در کشتی شد .کشتی که پس از مدال طالی دبیر در المپیک
 ۲۰۰۰انگار طلسم شده بود.
او راهی امجدیه شد برای تحول در کشتی .کار با سرمایه گذاری روی کشتی فرنگی،
تشکیل لیگ و ساختارسازی آغاز شد .محمد بنا اولویت پیدا کرد و کار استعدادیابی کلید
خورد .چندی بعد اختالفش با علی آبادی این مسیر را نیمه تمام گذاشت اما مسیری که او
پایه گذارش شد  ،نتیجه اش شد شاهکار المپیک لندن شاگردان بنا.
یزدانی خرم البته در کنار همه این کارها یک آورده بزرگ برای ورزش داشت .او بود که تا
سال ها اعتباری بزرگ برای ورزش ایران می گرفت .یک تومان به ازای هر سیگار تولیدی
که همین حاال هم اگر قانونش احیاء و رقمش معادل سازی شود از این تجارت پر سود
مافیای دود ،رقمی چشمگیر عاید ورزش ایران برای تکمیل زیرساخت ها و توسعه ورزش
های مادرخواهد شد.
یزدانی خرم تقریبا بعد از کشتی خیلی نقشی جدی در ورزش کشور نداشت و بیشتر در
مقام یک کارشناس یا منتقد در محافل حاضر می شد .بی تردید او در گام برداشتن ورزش
ایران از آماتور به حرفه ای در سال های بعد از انقالب نقشی کلیدی داشته هرچند این انتقال
با چالش های بسیاری روبرو شده و مسیر به درستی طی نشده است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین:

اجرای توافق  ۲۵ساله ایران و چین
ضرب االجلی به وین است

رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین گفت :اجرای توافق  ۲۵ساله ایران و چین در
واقع ضرب االجلی برای غرب در مذاکرات با ایران است تا هر چه زودتر تکلیف لغو تحریمها
را روشن کند .احمد امیرآبادی ،توافق  ۲۵ساله ایران و چین را عامل هماهنگی منطقهای
در قاره آسیا خواند و گفت :این توافق اقدامی مهم است که موجب سرمایه گذاری چین در
ایران وگسترش ارتباطات منطقهای خواهد شد .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی
بابیاناینکهتوافقبینایرانوچینبرپایهاستفادهازظرفیتهایچینجهتسرمایهگذاری
در ایران بسته شده است ،اظهار کرد :سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل جادهای ،دریایی،
ریلیوهوایی،صنایعنظامیازمواردمهماینتوافقنامهراهبردیاست.وییادآورشد:آمریکا
به دنبال ضربه زدن به اقتصاد ایران و چین است که همین دشمن مشترک میتواند  ،عامل
تقویت توافق ایران و چین و راهکاری برای عبور از شیطنتهای آمریکا در منطقه باشند.
رئیس گروه دوستی ایران و چین با بیان اینکه نگاه به شرق میتواند بخش مهمی از مشکالت
اقتصادی ایران را حل کند ،اظهارداشت :مهمترین مسئله ای که در نگاه به غرب و شرق باید
مورد توجه مسئوالن قرار گیرد ،تامین منافع ملت ایران است .هر توافقی که منافع ملت ایران
را تامین کند قابل پیگیری است .امیرابادی تاکید کرد :استراتژی دولت سیزدهم استفاده از
ظرفیت کشورهای منطقه و همسایه است ،عضویت ایران در شانگهای موجب تعمیق روابط
ایران ،عراق ،ترکمنستان و پاکستان است .عالوه بر این مذاکرات با عربستان در جریان است.
ارتباط با قطر و عمان نیز در حال گسترش است .رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین
اظهار داشت :تقویت ارتباط با شرق موجب می شود که آمریکا و غرب احساس خطر کنند و این
احساس خطر موجب کوتاه آمدن در مذاکرات خواهد شد .در واقع ضرب االجلی برای غرب در
مذاکرات با ایران است تا هر چه زودتر تکلیف لغو تحریم ها را روشن شود .امیرآبادی بیان اینکه
نگاه دولت روحانی به سمت توسعه روابط با آمریکا و غرب بود ،گفت :آمال و آرزوی دولت غربگرا
ارتباط با آمریکا بود ،در حالی که غرب و آمریکا با اصل انقالب اسالمی مشکل دارند و در طول
 ۴۰سال گذشته به دنبال سنگ اندازی در توسعه روابط ایران با کشورهای جهان بوده اند .وی
تصریح کرد :دولت یازدهم و دوازدهم به صورت افراطی به دنبال ارتباط با غرب بودند ،اروپادر
طول ۸سالگذشتهنهتنهابهایرانکمکنکردوبلکهتحریمهاراگسترشدادوباآمریکاهمراهی
کرد و پس از خروج ترامپ از برجام هم اروپا سکوت کرده و حتی در مواردی با آمریکا همراه شد.
وزیر آموزش و پرورش:

حضور دانش آموزان در مدارس
اجباری نیست

وزیر آموزش و پرورش گفت :مدیران و کارکنان مدارس ملزم به حضور در مدارس هستند
اما هنوز حضور دانش آموزان را اجباری نکرده ایم چون ممکن است اتفاقی بیفتد و خانواده
ها نگران شوند .یوسف نوری روز یکشنبه در برنامه سالم صبح بخیر شبکه سه سیما
افزود :مدارس باید با رعایت شیوه نامههای بهداشتی باز شوند و آموزش ترکیبی (مجازی
و حضوری) برای مدارسی که امکان تشکیل کالسهای حضوری برای همه دانش آموزان
را ندارند اجرا خواهد شد .وی گفت :از مدیران مدارس خواسته ایم تا دانش آموزان را دسته
بندی کنند تا کالسها با رعایت شیوه نامههای بهداشتی تشکیل شود .نوری افزود :مدیران
مدارس میتوانند از فضاهای جانبی کنار مدرسه مانند مساجد ،حسینیهها یا ورزشگاهها
برای آموزش دانش آموزان استفاده کنند .وزیر آموزش و پرورش ادامه داد ۹۴ :درصد دانش
آموزان و معلمان ُدز اول و بیش از ۷۵درصد آنها دو ُدز واکسن کرونا را دریافت کرده اند .آقای
نوریگفت:برایواکسیناسیونافرادزیر ۱۲سالستادملیکروناهنوزتصمیمنگرفتهاست.
دستوردکترمصریبهمعاونیندانشگاهعلومپزشکیقم:

ساعتبهساعتموضوعکرونادرقمرصدشود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به گسترش موضوع کرونا و شدت گیری آن
گفت:بایدلحظهایموضوعکرونادرقمدنبالشودوهمگاندراینراستایوظیفهدارند.
دکترمهدیمصریبیانداشت:امیکروندرحالگسترشاستوشاهدافزایشیشدنآمار
تست های مثبت هستیم و معاونین دانشگاه باید ساعت به ساعت موضوع کرونا در قم را رصد
کنند .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم افزود :شدت درگیری استان قم در دو پیک اول و
پنجمباالبودوباتوجهبهاینکهاستانقمکمترینمیزانواکسنرازدهاست،بایدبیشازگذشته
مراقبباشیمتاگرفتارپیکششمنشویم.

در دیدار دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با مراجع معظم تقلید قم مطرح شد:

مقابله با پدیده شوم اعتیاد مسئولیت اجتماعی تک تک افراد جامعه

مراجع معظم تقلید در دیدار با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ،مقابله با
پدیده شوم اعتیاد را وظیفه ای اجتماعی و مهم خواندند.
آیت الله حسین نوری همدانی ،در دیدار با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر
با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشورمان که در مسیر جابهجایی موادمخدر قرار
دارد ،گفت :کارهایی مانند مقابله و جلوگیری از انتقال این مواد از کشورمان به
سایر کشورهای جهان اقدامی حساس و ارزنده است و در این زمینه خدمت
مهمیبهجامعهبینالمللیصورتمیگیرد.
این مرجع تقلید استفاده از ظرفیتهای مردمی و به خصوص خیران در راه
بازگشت افراد معتاد به جامعه را ضروری دانست و افزود :استفاده از ظرفیت
خیران در زمینه مبارزه با مواد مخدر عالوه بر جلوگیری از فساد ،شیوع و گسترش
اعتیاد در جامعه باعث نجات هر فرد جامعه میشود که خدمت بزرگی به جامعه
محسوبمیشود.
وی به نقش خود سازی برای انسان و ضرورت پرورش استعدادهای فردی اشاره
کرد و گفت:در جامعه اسالمی هر فردی در خود سازی مسئولیت دارد که ایمان،
عدل و اخالق را در خود تقویت کند تا در دنیا سعادتمند شود.
مقابلهباموادمخدرمسئولیتیاجتماعی
آیت الله نوری همدانی به اهمیت و نقش مسئولیت اجتماعی در کنار ابعاد
فردی اشاره کرد و افزود :مقابله با مواد مخدر ،مسئولیت اجتماعی تک تک افراد
جامعه است که عمل به این مسئولیت میتواند زمینه ریشه کن شدن این معضل
اجتماعی را فراهم کند .این مرجع تقلید با اشاره به آثار و پیامدهای مواد مخدر
در جامعه افزود :اگر کسی گرفتار مواد مخدر شود یک خانواده و جامعه را درگیر و
گرفتار میکند و در مقابل نجات یک معتاد نه تنها نجات فرد و خانواده که نجات
یک جامعه محسوب میشود .وی با اشاره به اهمیت مسئولیت شغلی به عنوان
وظیفه انسانی هر فرد در جامعه ،گفت :شغل هر کس مسئولیتی ایجاد میکند
و این شغل امانتی است که به فرد سپرده میشود لذا افرادی که مسئولیت
مبارزه با مواد مخدر را بر عهده دارند باید بدانند امانتی در دست دارند و اقدامات

پیشگیرانه و مقابلهای آنان بر روی میلیونها نفر انسان موثر است.
ضرورت استفاده از فرصت تبلیغ برای تبیین آثار شوم اعتیاد
آیت الله محمدعلی علوی گرگانی نیز در دیدار با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد
مخدر با اشاره به اهمیت آموزش به نسلهای جوان جامعه در مقابله با مواد
مخدر ،گفت :باید با افزایش مراقبتهای فردی و نقش آفرینی کل افراد جامعه،
زمینه ریشه کنی پدیده شوم مواد مخدر فراهم شود.
وی مبارزه با مواد مخدر و بازگرداندن معتادان به جامعه را امری زمان بر عنوان
کرد و افزود :برای بهبودی فرد معتاد و خالصی از دام اعتیاد نیازمند همکاری
عمومی و کار جمعی و دستگاههای متولی با هم هستیم .این مرجع تقلید به
نقش و اهمیت استفاده از ظرفیت رسانه ها ،منبرها ،وعاظ و خطبا در مقابله
با مواد مخدر اشاره کرد و افزود :تاکید ما این است که مبلغان دینی و وعاظ در
فرصتهای تبلیغ با تبیین اثرات جبران ناپذیر و شوم مواد مخدر بر فرد ،خانواد ه و
جامعه در پیشگیری و مقابله با این بالی خانمان سوز اثرگذاری کنند.
مبارزه با مواد مخدر کاری انسانی و اسالمی
آیت الله جعفر سبحانی هم مبارزه با مواد مخدر را کاری انسانی و اسالمی
عنوان کرد و گفت :مبارزه با مواد مخدر نوعی خدمت به انسان هاست که مطلوب
و مورد رضایت خداست.
این مرجع تقلید پشگیری و جلوگیری از مواد مخدر را نوعی از امر به معروف
ونهی از منکر عنوان کرد و افزود :برای ریشه کنی مواد مخدر باید کار فرهنگی و
اجرایی توام با هم انجام شود تا شاهد اثرگذاری آن در جامعه باشیم.
وی با بیان اینکه برای ورود مواد مخدر به کشورمان شبکه سازی عظیمی
شکل گرفته است ،افزود :بخش اجرایی کشورمان باید دقت بیشتری کند و تمام
ظرفیت خود را برای کنترل مبادی ورودی مواد مخدر به کشور به کار گیرد.
آیتاللهسبحانینقشرسانههارادرپیشگیریونمایشآثاروپیامدهایاعتیاد
و مواد مخدر ضروری برشمرد و افزود :نمایش زندگی یک فرد معتاد که گرفتار
آسیبهای زیادی برای خود ،خانواده و جامعه شده است میتواند در پیشگیری
از اعتیاد برای جوانان بسیار موثر باشد.
توانمندسازی معتادان در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر
اسکندر مومنی ،دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر دراین دیدارها با اشاره
فعالیتهای این ستاد در  ۴حوزه شیوع مصرف ،پیشگیری ،درمان و توانمند
سازی معتادان گفت :در  ۲سال گذشته با همکاری خیران  ۱۰مرکز توانمند
سازی و اشتغال زایی برای افراد معتاد در استانهای مختلف کشور ایجاد شده
است .مومنی استفاده از داروهای گیاهی در حوزه درمان معتادان را ضروری
دانست و افزود :امسال  ۲داروی گیاهی موثر با هدف درمان معتادان روانه بازار
شدهاست.ویهمچنینازانعقادتفاهمنامههاییباآموزشوپرورشوحوزههای
علمیه در زمینه پیشگیری از گسترش اعتیاد و مواد مخدر در جامعه خبر داد.
خاطرنشان می شود :دیدار بیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با آیت الله جوادی
آملی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

دبیرکلاتحادیهجهانیزنانمسلمان:

پنجمین همایش بین المللی "بانوی مهر" ۲بهمن درقم برگزار می شود

دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان گفت :پنجمین
همایش بین المللی بانوی مهر با موضوع «زنان ،سبک
زندگی فاطمی ،تمدن نوین اسالمی» ،با حضور بانوان
اندیشمند از جهان اسالم و در روز  ۲بهمن ۱۴۰۰
ساعت  ۸:۳۰صبح در سالن همایشهای غدیر دفتر
تبلیغاتاسالمیقمبرگزارخواهدشد.
دکتر الله افتخاری دبیرکل اتحادیه جهانی زنان
مسلمان در نشست خبری که روزیکشنبه در قم برگزار
شد ،از برگزاری پنجمین همایش بین المللی بانوی
مهر در  ۲بهمن  ۱۴۰۰و در آستانه میالد حضرت
فاطمه زهرا سالم الله علیها خبر داد و گفت :اساس این
اتحادیه بر تقریب مذاهب اسالمی بوده است؛ تأکید بر
ظرفیتهای بالقوه و هم افزایی بانوان مذاهب مختلف
اسالمی از راهبردهای اتحادیه جهانی زنان مسلمان
میباشد.
وی افزود :اعالم موجودیت این اتحادیه در روز والدت
حضرت فاطمه معصومه سالم الله علیها با ارتباط
تصویری با نقاط مختلف جهان انجام شد.
افتخاری خاطرنشان کرد :بر خالف دیدگاههای
فمنیستی از نگاه اسالم زن میبایست در فضای
اجتماعی تأثیرگذار باشد؛ اتحادیه جهانی زنان مسلمان
با هدف ترویج و تبیین چگونگی ایفای نقش اجتماعی
بانوانمسلمانتأسیسشدهاست.
وی هم افزایی در گروهها و اقشار مختلف مسلمانان

را از توصیههای قرآن کریم دانست و گفت :اتحادیه
جهانی زنان مسلمان در عراق و کویت نیز دارای شعبه
میباشد و تولیدات علمی و پژوهشی یکی از محورهای
فعالیتهایایناتحادیهاست.
دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان کرد :با
رایزنیهای انجام گرفته تصاویر برنامههای این اتحادیه
در تمامی ایستگاههای متروی تهران نصب شده و در
معرض دید عموم قرار گرفت.
وی با اشاره به همایشهای برگزاری شده از سوی
این اتحادیه افزود :اتحادیه جهانی زنان مسلمان به
مناسبتهای مختلف توانسته است در کشورهای
مختلف همایشها و سمینارهایی را جهت هم فکری
افرادفعالوهمچنینپاسخگوییبهشبهاتمرتبطبازن
وجایگاهآندراسالمبرگزارنماید.افتخاریبیانداشت:
اتحادیه در جهت همگرایی جمعیت زنان مسلمان در
اقصینقاطجهانفعالیتداشتهاست.
وی گفت :معرفی چهرههای شاخص و مفاهیم
جدید مرتبط با اندیشههای اسالمی یکی دیگر از
برنامههای مدنظر اتحادیه جهانی زنان مسلمان است
که در پنجمین همایش بین المللی بانوی مهر نیز به آنها
پرداختهخواهدشد.
دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان اظهار کرد:
دورههای مختلفی در کشورهایی همچون یونان،
اندونزی و غیره از سوی این اتحادیه برگزار شده است تا

بر هم اندیشی و وحدت زنان جهان اسالم تأکید گردد.
ویمراسمتکریمپزشکانتقریبی،برگزاریکارگاههای
مدیریت خانواده و همسرداری و اعزام اساتید به
کشورهای مختلف از دیگر برنامههای اجرا شده از سوی
اتحادیهجهانیزنانمسلماناعالمکرد.
افتخاری گفت :تاکنون همایش بانوی مهر در حاشیه
کنفرانس وحدت اسالمی و ذیل آن برگزار میشد اما
در سال جاری این همایش به صورت مستقل برگزار
میگردد؛ اساتید و دانشجویان زیادی هم از کشور
خودمان و هم از کشورهای مختلف دیگر در این همایش
حضورخواهندداشت.
وی ادامه داد :تجلیل از  ۵بانوی الگو و نمونه یکی
از برنامههای پنجمین همایش بین المللی بانوی مهر
خواهدبود.
دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان مالقات با تنی
چند از مراجع عظام تقلید را از دیگر برنامههای این
اتحادیه برشمرد و خاطرنشان کرد :در همایش بانوی
مهر رونمایی از کتب تولید شده را هم خواهیم داشت.
وی گفت :پنجمین همایش بین المللی بانوی مهر
با موضوع «زنان ،سبک زندگی فاطمی ،تمدن نوین
اسالمی» ،با حضور بانوان اندیشمند از جهان اسالم
و در روز  ۲بهمن  ۱۴۰۰ساعت  ۸:۳۰صبح در سالن
همایشهای غدیر دفتر تبلیغات اسالمی قم برگزار
خواهدشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

بستن منافذ فساد زا برنامه مهم سازمان بازرسی کل کشور است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :این سازمان با انجام اقداماتی شناسایی
گلوگاههای فساد و بستن منافذ فسادزا را به عنوان برنامه و موضوع مهم در دستور
کار دارد.
ذبیحاللهخداییانروزیکشنبهدردیداربانمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعه
بوشهر افزود :با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر هماهنگی با دولت به این
معنی که این قوه باید پشتیبان دولت برای حل مشکل اشتغال و تولید باشد ،در
سازمان بازرسی کل کشور ستادی با عنوان اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است
و به کمک صنایع و کارخانههایی که نیاز به کمک دارند میآید که ممکن است با
دخالت دستگاه قضایی ازورشکستگیو انحالل آنها پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه تاکنون کارهای خوبی در این بخش در کشور و استان بوشهر
انجام شده است ادامه داد :سازمان بازرسی کل کشور نهایت تالش خود را برای
کمک به تولید ،اشتغال و ارتقای امنیت انجام میدهد و به طور قطع در این زمینه
کوتاهینخواهدشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :استان بوشهر به عنوان قطب انرژی
کشور نقش و جایگاهی مهم در اقتصاد جامعه دارد و باید از این ظرفیت به نحو
مطلوب استفاده شود که هدف از سفر امروز به این استان بررسی و رسیدگی به
مسائل و مشکالت در این زمینه است.

ویبیانکرد:بوشهرازنظرگاز،نفت،پتروشیمی،دریانوردی،محصوالتدریایی
و در ابعاد مختلف استانی ویژه است ،به نحوی که میتواند به تنهایی کشور را اداره
کند به شرط اینکه به خوبی از ظرفیتهای این استان استفاده شود.
خداییان اضافه کرد :استان بوشهر به عنوان قطب انرژی کشور نباید محرومیت و
یا بیکار داشتته باشد که در همین ارتباط و برای برطرف کردن مشکل اشتغال این
استان همه مسئوالن باید دست به دست هم دهند و زمینه حضور افرادی که توان
و عالقه سرمایه گذاری دارند را در این منطقه فراهم کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد :استان بوشهر نه تنها در بخش
انرژی بلکه در سایر بخشها از جمله دریا شامل محصوالت دریایی و فرآوری آنها
هم قابلیت سرمایه گذاری دارد در همین راستا اگر همه دستگاهها شامل دستگاه
قضایی ،دولت و سایر بخشها دست به دست هم بدهند در یک مدت کوتاهی
امکان رقم زدن تحولی بزرگی در این استان فراهم میشود.
وی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضائیه از انبارهای اموال تملیکی تهران که با
دپوی کاالها روبرو شدند و بسیار تاسف خوردند گفت :در همین ارتباط دستوری به
سازمان بازرسی کل کشور برای ورود به گمرک ها و سازمان فروش اموال تملیکی
برای بررسی و ساماندهی کاالهایی که سالها در انبارها دپو و به نحوی فرسوده
میشود و هدر می رود ،صادر کردند.

دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر خبرداد:

کشف ۸۰۰تن مواد مخدر سنتی و صنعتی در کشور

دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه
امسال  ۸۰۰تن مواد مخدر کشف شده است گفت۸۰ :
درصد مواد کشف شده سنتی و  ۲۰درصد نیز موادمخدر
صنعتیاست.
سردار مومنی هوشمند سازی و تمرکز بر روی مرز ها،
اقدامات اطالعاتی و مقابله با گروههای بزرگ توزیع و
ترانزیت مواد مخدر را از برنامههای این ستاد عنوان کرد
و افزود ۷۰ :درصد مواد مخدر کشف شده با اقدامات
اطالعاتی و هوشمند سازی و  ۳۰درصد نیز با اقدامات
انتظامیانجامشدهاست.
وی در خصوص مواد مخدر کشف شده در کشور گفت:
 ۷۰درصد مواد مخدر کشف شده در  ۷استان شرقی و
حاشیه شرقی و  ۳۰درصد نیز در سایر استانهای کشور
کشف شده است.
وی افزود :بر اساس آمارها در  ۲یا  ۳سال گذشته حجم

ورودی مواد مخدر کمتر شده و بخش کمی نیز در اثر
استمرارمبارزاتکشورمانتغییرمسیردادهاند.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر شیوع نرخ مصرف
مواد مخدر در کشور را  ۵/۴درصد در بین جمعیت فعال
 ۱۶تا  ۶۴سال عنوان کرد و گفت :در این زمینه قم با
 ۱/۲درصد نسبت به میانگین کشور کمتر است ،اما
در مقایسه با  ۱۰سال گذشته روند شیوع مصرف در قم
افزایشیاست.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بازدارندگی و پیشگیری
را از رویکردهای مهم این ستاد در مبارزه با مواد مخدر
عنوان کرد و گفت :در راستای اقدامات آگاهی بخش و
فرهنگ سازی تفاهمنامههایی با دستگاههای آموزشی،
دینی و رسانهای منعقد شده است.
مومنی با تاکید بر اینکه به دلیل ضعف در درمان ۸۰
درصد افرادی که مواد مخدر ترک میکنند دوباره به

اعتیاد باز میگردند گفت :امسال با هدف درمان موثر
معتادین  ۲داروی گیاهی بوفرونورفین و دتوکسین در
کشور تولید شده است.
وی مردمی سازی ،توانمند سازی و حمایت از بازگشت
معتادین به جامعه را از دیگر رویکردهای این ستاد عنوان
کرد و گفت :امسال نیز ۴مرکز حمایتی و درمانی با کمک
و ورود خیرین در تهران ،مشهد ،و تبریز راه اندازی شده
است.
مومنی از آماده سازی تمام زمینهها و بسترهای الزم
برای ورود خیرین برای اشتغال و درمان معتادین و
بازگشت آنان به جامعه خبر داد و افزود:مردمی سازی و
اجتماعیسازیواستفادهازکمکخیرینبرایبهبودی
و بازگشت معتادین به جامعه از رویکردهای اصلی این
ستاد در زمینه حمایت ،پیشگیری و بازگشت معتادین به
جامعهاست.

مدیرکل گمرک استان قم مطرح کرد:

پیشبینی ۳۰۰میلیون دالری صادرات قم
تاپایانسالجاری

مدیرکل گمرک استان قم گفت :با توجه به روند کنونی صادرات استان پیش بینی
میشود برای اولین بار حجم صادرات قم تا پایان سالجاری از مرز  ۳۰۰میلیون دالر عبور
کند.
اسفندیار دریکوندی روز یکشنبه اولین جلسه توسعه صادرات استان روز یکشنبه به
ریاست سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار جدید قم افزود :گمرک قم با برنامهریزی و
ایجاد تسهیالت الزم در تالش است تا مرز صادرات استان را از  ۳۰۰میلیون دالر تا پایان
سال جاری عبور دهد.
وی خاطرنشان با بیان اینکه به هر میزان کاالیی که وارد گمرکات استان شود ترخیص
کاال در اسرع وقت صورت می گیرد ،ابراز کرد :ارزش صادراتی قم از ابتدای سالجاری از
نظر وزنی  ۹۳درصد و از نظر ارزشی  ۹۴درصد رشد کردهاست.
وی گفت :به دلیل ظرفیت باالیی گمرک قم  ،برخی از استانهای همجوار کاالهای
خود را از گمرک قم صادر میکنند.
وی افزود :کاالهای مسیر قرمز به مدت سه ساعت در گمرک متوقف میشود و کاالهای
مسیر سبز و زرد هیچ توقفی در گمرک ندارند و در اسرع وقت ترخیص میشوند ۵۰،درصد
صادرات قم در مسیر سبز و زرد است که هیچ توقفی در گمرک ندارند.
خامفروشی علت اصلی افزایش صادرات قم
مدیرکل استاندارد قم نیز در این جلسه ،خاطرنشان کرد :افزایش  ۱۱۰درصدی
صادرات قم از نظر وزنی حاکی از این است که این استان به سمت خام فروشی حرکت
کردهکهمسالهامیدوارکنندهاینیست.
مجید آوری فرد ادامه داد :به هر میزان که از ارزش وزنی صادرات کاسته و ارزش
افزوده آن افزایش یابد ،هدف گذاری و ارزش صادرات بیشتر می شود مساله ای که طی
سالجاری در قم روند معکوسی داشتهاست.
وی اظهار داشت :در بین کاالهای صادراتی قم اثر چندانی از محصوالت اصیل این
استان مانند سوهان ،فرش و موتورسیکلت نیست که نشان میدهد ما بیشتر به سمت
میکسمحصوالتدیگررفتیم.
آوری فرد ادامه داد :بخش زیادی از صادرات قم در حوزه صنایع فلزی و نفتی است که
با توجه به اینکه قم استان نفتی و فلزی نیست نشان می دهد که باید در رویه صادراتی
استان مقداری تامل شود.
وی ابراز کرد ۴۰:درصد موتور سیکلت کشور و ۳۰درصد فرآوردهای گوشتی ایران در قم
تولید می شود و الزم است تا نمایشگاه های تخصصی برگزار شود.
رئیس کل دادگستری استان قم :

در برابر گالیه های مردمی تحمل خود
را باالتر ببریم

رئیس کل دادگستری استان قم بر ضرورت مردم محور بودن برنامه های بزرگداشت ایام
الله دهه فجر تأکید کرد و گفت :هر کجا از مردم فاصله گرفته و کارها را دولتی کرده ایم،
میان مردم و نظام فاصله افتاده و مردم از دایره انجام امور کنار رفته اند.
حجت االسالم علی مظفری عصر یکشنبه در جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی رؤسای
کارگروههایتخصصیبزرگداشتایاماللهدههفجرانقالباسالمی ،بابیاناینکهممکن
است با توجه به شرایط اقتصادی ،برخی گالیه های مردمی هم وجود داشته باشد،
تصریح کرد :باید در برابر این گالیه ها تحمل خود را باالتر ببریم ،زیرا همین مردم تا کنون
انقالب را حفظ کرده و با حضور همیشگی در میدان ها حفاظت خواهند کرد.
فرماندار قم:با نسلی مواجهیم که از برکات انقالب بی خبر است
فرماندار قم نیز دراین جلسه گفت :امروز با نسلی مواجهیم که از وضعیت گذشته
کشورمان و دستاوردها و برکات انقالب اسالمی و پیشرفت های چشمگیر که مدیون
انقالب بوده ،بی خبر است .مرتضی حیدری افزود :ما در سالهای پس از انقالب اسالمی
در ارائه گزارش درست به مردم از خدمات و اقدامات ارزشمند نظام ،سستی و غفلت
کردهایم.
وی با بیان اینکه باید در ارائه دستاوردها و برکات انقالب اسالمی ،شیوه نوین را برگزیده و
باجدیتاقدامکنیم،خاطرنشانکرد:درشرایطیکهوضعیتاقتصادیومعیشتیمردم
با مشکالتی مواجه است ،باید در برابر کسانی که برای دیدن و شنیدن برکات انقالب کور
و کر شده اند ،روشنگری کنیم.
فرماندارقمدرپایانبرضرورتایستادگیدربرابرهجمههایفکریوفرهنگیدشمنان
برای ضربه زدن به نظام اسالمی تأکید کرد و گفت :بخش ها و شهرهای استان قم باید
خودشان وارد عمل شده و برای نشان دادن پیشرفت های چشمگیر در منطقه خود،
کارهایتبلیغیانجامدهند.
جلسههماندیشیوبرنامهریزیرؤسایکارگروههایتخصصیبزرگداشتایاماللهدهه
فجرانقالباسالمیباحضورجمعیازمسؤوالندستگاههایاجراییونهادهایمردمی
و انقالبی در مصالی شهر مقدس قم برگزار شد.
مسئولستادبزرگداشتدههفجراستانقم:

همه امکانات در خدمت مردم
برای بزرگداشت دهه فجر است

مسئول ستاد بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقالب اسالمی استان قم گفت :تمامی
امکانات و ظرفیت های کشور باید در خدمت مردم برای بزرگداشت ایام الله دهه فجر
انقالباسالمیباشد.
نصرت الله لطفی عصر یکشنبه در جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی رؤسای کارگروه
هایتخصصیبزرگداشتایاماللهدههفجرافزود:انقالباسالمیبرگرفتهازغیرتدینی
مردم کشورمان بوده و اکنون نیز برنامه های بزرگداشت دهه فجر باید کامال مردمی باشد.
وی با اشاره به ایستادگی بی نظیر مردم مؤمن و والیتمدار ایران اسالمی در چهار دهه
پس از انقالب اسالمی ،خاطرنشان کرد :بدون تردید اولویت بر حضور گسترده مردم در
صحنه و فراهم آوردن تمامی امکانات برای بزرگداشت دهه فجر امسال است.
مسئول ستاد بزرگداشت دهه فجر قم بر ضرورت توجه و دقت مسئوالن نسبت به
اهمیت و جایگاه دهه فجر و تشکیل ستادهای بزرگداشت در شهرها و بخش های استان
تأکید کرد و گفت :مردم غیور کشورمان از جان و مال خود برای حفاظت و حراست از
انقالب اسالمی گذشته اند و خدمات و دستاوردهای ارائه شده ،ابتدایی ترین وظیفه در
برابر آنها بوده است .لطفی با اشاره به توطئه ها و فتنه گری دشمنان برای ضربه زدن به
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،گفت :باید نشان دهیم که مشکالت و معضالت
کشور در سایه وحدت و انسجام برطرف خواهد شد ،نه تفرقه و تشتت.
وی در پایان تصریح کرد :با توجه به شرایط کرونایی ،وضعیت راهپیمایی به صورت پیاده
یا خودرویی مشخص نیست ،اما مسلما این مسأله تعطیل پذیر نمی باشد و باید خود را
آماده هرگونه شیوه برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن کنیم.
معاون ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای قم:

امور حملو نقل جادهای قم به پیشخوان
دولت واگذار شد

معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای قم از واگذاری امور کارت
هوشمند رانندگان و ناوگان عمومی حملونقل جادهای این استان به دفاتر دولت
پیشخوانخبرداد.
حمید ساالری هدف از این اقدام را تسریع در ارائه خدمات و تحقق اهداف دولت
الکترونیک ،صدور ،تعویض ،المثنی و همچنین تمدید کارت هوشمند رانندگان و ناوگان
عمومی حملونقل جادهای قم ذکر کرد.
وی در ادامه افزود :پیرو دستورالعملهای ابالغی و اعالم قابلیت واگذاری  ۱۰نوع
خدمات این ادارهکل به دفاتر پیشخوان ،امور مربوط به صدور ،تعویض ،تمدید و المثنی
کارت هوشمند رانندگان و ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای استان قم به دفاتر
پیشخواندولتسپردهشد.
او خاطرنشان کرد :این امر با هدف تسریع و بهبود فرآیند انجام فعالیتهای حملونقل
جادهای و دسترسی آسانتر متقاضیان به این خدمات از طریق دفاتر منتخب پیشخوان
دولت صورت گرفتهاست .ساالری به روند انتخاب دفاتر پیشخوان ،جهت واگذاری امور
کارت هوشمند رانندگان و ناوگان عمومی جادهای در استان اشاره و یادآور شد :با توجه
به ضرورت اجرای کارآمد طرح واگذاری این امور ،به شناسایی و بررسی موقعیت مکانی
و قابلیتهای اجرایی ۲،دفتر پیشخوان واقع در شهرستانهای قم و کهک تعیین شد.
وی افزود :پس از بررسیهای اولیه و تعیین دو دفتر پیشخوان در شهرستانهای قم و
کهک ،به آموزش متصدیان دفاتر و انعقاد توافقنامه نیز اقدام به عمل آمد.
ساالری در خصوص میزان وجه دریافتی جهت انجام امور کارت هوشمند رانندگان
و ناوگان عمومی حملونقل جادهای تصریح کرد :با توجه به توافقنامه منعقده با دفاتر
پیشخوان ،مقرر شد در قبال تمدید کارت هوشمند رانندگان و ناوگان  ۲۰۰هزار ریال و
جهت صدور کارت نیز مبلغ  ۵۰۰هزار ریال از مراجعان دریافت شود.
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عوارضناشیازشیمیدرمانیچیست؟

هنگام شیمیدرمانی در کودکان چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

در این مطلب نکاتی را توصیه میکنیم که طی دوره درمان سرطان کودکان
چگونه از آنها حمایت کنیدٔ .
دوره درمان سرطان سختیهای خاصی دارد؛ اما باید
به کودک کمک کنیم تا جایی که امکان دارد این دوره را بهراحتی و با دردسرهای
کمتریپشتسربگذارد.
تشخیص سرطان ترسناک است و شروع شیمیدرمانی یا پرتودرمانی میتواند
ً
واقعا پریشانکننده باشد .سرطان میتواند زندگی هرکسی را تحتتأثیر قرار دهد،
ً
خصوصا کودکان .بچهها با چالشها و مشکالت منحصربهفردی روبرو میشوند؛
اما میتوانند بسیار انعطافپذیر باشند .در این مطلب نکاتی را توصیه میکنیم که
طی دوره درمان سرطان کودکان چگونه از آنها حمایت کنیدٔ .
دوره درمان سرطان
سختیهای خاصی دارد؛ اما باید به کودک کمک کنیم تا جایی که امکان دارد این
دوره را بهراحتی و با دردسرهای کمتری پشت سر بگذارد.
شیمیدرمانیچیست؟
شیمیدرمانی که به آن ِکمو نیز میگویند ،درمان با دارو جهت توقف رشد
سلولهای سرطانی است .شیمیدرمانی سلولهای سرطانی در حال تکثیر را
نابود میکند .بیشتر سلولهای سرطانی بهسرعت تقسیم شده و تکثیر میشوند
بنابراین احتمال نابودی آنها با شیمیدرمانی زیاد است؛ اما در این میان برخی
از سلولهای نرمال که بهسرعت تکثیر میشوند نیز میتوانند از بین بروند.
شیمیدرمانی با پرتودرمانی یا رادیوتراپی متفاوت است .در پرتودرمانی ،سلولهای
سرطانی در قسمت خاصی از بدن نابود میشوند .شیمیدرمانی برای نابودی
سلولهای سرطانی که در تمام بدن منتشر شدهاند به کار میرود.
عوارضناشیازشیمیدرمانیچیست؟
ُ
شیمیدرمانی به سلولهای سرطانی آسیب میزند یا آنها را میکشد ،اما
همانطور که گفتیم سلولهای نرمال نیز آسیب میبینند و این اتفاق عوارض
جانبی دارد .بهسختی میتوان حدس زد هر کودک دچار چه عوارض جانبی
خواهد شد ،این عوارض چقدر طول میکشند و چه زمانی تمام میشوند .عوارض
شیمیدرمانی برای هرکسی متفاوت است و بسته به نوع داروی شیمیدرمانی ،دوز
مصرفی و وضعیت عمومی سالمت بیمار دارد .خوشبختانه بیشتر عوارض جانبی
شیمیدرمانی موقتیاند و با ریکاوری سلولهای نرمال این عوارض نیز برطرف
میشوند.
چگونهمیتوانیدازکودکتانحمایتکنید؟
کودک شما ممکن است سؤالهای زیادی درمورد سرطان و درمان داشته باشد.
برای گفتگو با کودک از زبان متناسب با سن او استفاده کرده و تشویقش کنید
احساساتش را با شما در میان بگذارد .بچههایی که اضطراب درمان دارند بهتر است
پیش از شروع درمان ،سری به بیمارستان موردنظر بزنند و با محیط آشنایی پیدا
کنند .در بیشتر مراکز درمانی کودکان ،گروههای حمایتی برای کودکان سرطانی
و خانوادهها وجود دارد .دیدار با بیماران سرطانی و آنهایی که درمان شدهاند
ٔ
شبکه حمایتی او بکند.
میتواند کمک بزرگی به بیمار و
پیشنهادکمکدوستانوخانوادهراردنکنید،مراقبخودتانباشیدتابهتربتوانید
ازفرزندتانپشتیبانیومراقبتکنید.
باکودکتانحرفبزنید
اطالعات درست و مناسب با سن کودک به او بدهید و از استفاده از ٔ
کلمه «سرطان»
نترسید .افراد بزرگسال اغلب با شنیدن این کلمه دچار ترس و وحشت میشوند اما
بچههاازاینکهبدانندنامبیماریشانچیستاحساسامنیتمیکنند.
کودک را تشویق کنید طی درمان هر سؤالی دارد بپرسد .اگر جواب سؤالی را
نمیدانید از گفتن «نمیدانم» واهمه نداشته باشید .به او بگویید سؤال خوبی
پرسیدی ،با هم جوابش را پیدا میکنیم!
کودکتان را آماده کنید
ٔ
برنامه درمانی فرزندتان و اثراتی که بر زندگیتان میگذارد آماده
شما باید برای
باشید .کودک را برای تغییراتی فیزیکی که طی درمان روی میدهند آماده کنید
ً
(مثال ریزش مو ،خستگی و کاهش وزن).

محققاناتریشیخاطرنشانمیکنند؛

شیر دادن به نوزاد از سالمت قلب زنان
در سنین باالتر محافظت می کند

نتایج یک مطالعه جدید روی نزدیک به  ۱.۲میلیون زن نشان می دهد
مادرانی که به نوزادشان شیر می دهند ممکن است خودشان نیز از فواید
سالمتیبهرهببرند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت ،در مقایسه با زنانی که نوزاد
داشتند اما هرگز به نوزادشان شیر مادر نداده بودند ،مادرانی که به نوزادشان
شیر داده بودند کمتر در معرض ابتالء به بیماری قلبی ،سکته مغزی یا مرگ بر
اثر بیماری قلبی در طی ۱۰سال پیگیری بودند.
مطالعات قبلی نشان داده است زنانی که به نوزادشان شیر سینه میدهند
کمتر به دیابت نوع ۲و برخی سرطانها مبتال میشوند ،اما کمتر در مورد تأثیر
شیردهی بر قلب زنان مطلب وجود دارد.
ً
مطالعه جدید دقیقا بیان نمیکند چگونه شیردهی از قلب محافظت
میکند ،اما محققان ایدههایی در این مورد دارند.
«لنا شیدرر» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پزشکی اینسبروک اتریش،
میگوید« :تغذیه با شیر مادر میتواند کاهش سریعتر وزن پس از زایمان را
تسهیل کند ،و این ممکن است مفید باشد ،زیرا مشخص است که وزن باال
فاکتورپرخطربرایبیماریهایقلبیعروقیاست».
از سوی دیگر ،شیردهی به نوزاد به تنظیم مجدد متابولیسم بدن یک زن
کمکمیکند.
برای این مطالعه ،تیم تحقیق اطالعات نزدیک به ۱.۲میلیون زن را در هشت
مطالعه انجام شده بین سالهای  ۱۹۸۶و  ۲۰۰۹در چندین کشور تجزیه و
تحلیل کردند .آنها به بررسی مدت زمان شیردهی زنان ،تعداد فرزند ،سن آنها
در اولین زایمان و اینکه آیا در طول پیگیری ،دچار حمله قلبی یا سکته شده
اند،پرداختند.
بر اساس این گزارش ،زنانی که به نوزادشان شیر داده بودند در مقایسه با
مادرانی که هرگز شیر نداده بودند ،در طی ۱۰سال پیگیری ۱۱درصد کمتر به
بیماری قلبی مبتال شدند؛ احتمال سکته مغزی در آنها ۱۲درصد کمتر بود؛ و
احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی نیز ۱۷درصد کمتر بود.
آکادمی اطفال آمریکا توصیه میکند که نوزادان در حدود  ۶ماه اول زندگی
ً
منحصراباشیرمادرتغذیهشوند.
به گفته محققان ،تغذیه با شیر مادر به تقویت سیستم ایمنی کودکان کمک
میکند و از سرماخوردگی ،ویروس ،عفونت گوش و مشکالت گوارشی
جلوگیری میکند ،و امروزه با شیوع کووید  ۱۹این مهم بیش از هر زمان
دیگری اهمیت دارد.

خیال کودک را راحت کنید
ً
به کودک این اطمینان را بدهید که تیم درمان و شما کامال مراقب او هستید و
حمایتش میکنید .طی این دوره کودک آسیبپذیر و حساس میشود و نیاز دارد
مدام به او یادآوری کنید که ازهرجهت مراقبش هستید و همه به او کمک خواهند
کرد.
کودک را تشویق کنید احساساتش را به شکلهای مختلف نشان دهد
به کودک توضیح دهید که میتواند احساسات خود را به روشهای مختلفی بروز
ً
مثال حرفزدن ،نوشتن و نقاشی کشیدنٔ .
همه احساسات کودک قابلقبول
بدهد،
و قابلدرکاند .اجازه دهید کودک بداند که میتواند احساس خود را هر طوری
دوست دارد نشان دهد و درهرحال شما حامی او هستید.
مراقبخودتانهمباشید
بهعنوان یک والد و کسی که از یک کودک بیمار مراقبت میکند بعید نیست
ٔ
اندازه یک
نیازهای خودتان را فراموش کنید .برای خودتان وقت بگذارید ،حتی به
پیادهروی کوتاه ،گفتگو با یک دوست یا پوشیدن لباسی که دوستش دارید .با
مراقبت از خودتان میتوانید الگوی مناسبی برای فرزندتان نیز باشید و خیلی از
فعالیتهایخودمراقبتیراباهمانجامدهید.
طبیعی است پدر و مادر کودکی که به سرطان مبتال شده احساس اضطراب و
ترس کنند؛ اما با برنامهریزی میتوانید به کودک و خودتان کمک زیادی بکنید و به
زندگیعادیبرگردید.
نکاتیبرایکاهشعوارضشیمیدرمانی
دانستنعالئمونشانههاییکعفونتوآگاهبودننسبتبهراههاییکهمیتوانند
جلوی عفونت را بگیرند کمک میکند این ٔ
دوره چالشبرانگیز ،سادهتر طی شود.
شیمیدرمانیوعفونت
ٔ
شیوه درمان سرطان در کودکان است .همانطور که
شیمیدرمانی ،رایجترین
گفتیم در شیمیدرمانی سلولهای سالم نیز آسیب میبینند ،از جمله گلبولهای

سفید خون که به آنها نوتروفیل میگویند .وقتی تعداد گلبولهای سفید خون
کاهش مییابد عارضهای به نام نوتروپنی رخ میدهد که میتواند ریسک ابتال به
ٔ
عارضه جدی و رایج در شیمیدرمانی است.
عفونت را افزایش بدهد و این یک
در مراقبت از کودکی که در ٔ
دوره شیمیدرمانی است ،اقدامات زیر مهماند:
 .اگر کودک احساس گرما میکند ،لرز دارد یا ناخوش به نظر میرسد ،دمای
بدنش را چک کنید.
 .تب را یک وضعیت اورژانسی بدانید .تب میتواند تنها عالمت عفونت در بدن
ً
کودک باشد؛ بنابراین هر زمانی از شبانهروز است فورا با پزشکش تماس بگیرید یا
کودک را به مرکز درمانیاش برسانید.
 .دیگر عالئم عفونت را بدانید و در صورت بروز آنها نیز با پزشک تماس بگیرید:
 .احساس درد یا سوزش حین ادرار کردن  .افزایش ادرار  .شکم درد  .اسهال
ً
 .استفراغ  .تغییرات در پوست ،مثال تاول ،کهیر یا زخم .هر روز دهان و پوست
کودک را چک کنید  .زخم یا درد در اطراف مقعد  .قرمزی ،تورم ،درد یا چرک در
ً
ناحیه زخم جراحی یا پورت  .شروع یک درد جدید  .تغییر در وضعیت روانی ،مثال
پریشانییاافسردگی
توصیههایغذایی
 .همیشه مقداری خوراکی و نوشیدنی در دسترس داشته باشید .توصیه میشود
در دوران شیمیدرمانی و پرتودرمانی ،بیمار تغذیه سالم داشته باشد اما باید به
کودک اجازه دهید خودش هم انتخاب کند.
 .سعی کنید رژیم غذایی کودک را با اسموتیها تکمیل کنید.
 .به کودک غذاهای اسیدی و آبمیوههای اسیدی ندهید.
 .همیشه آبنبات دم دستتان باشد .آبنباتهای بدون قند که با زایلیتول ساخته
شدهاند میتوانند بدطعمی و خشکی دهان را که از عوارض شیمیدرمانی و
پرتودرمانیاستکاهشبدهند.
ً
 .کودک را تشویق کنید مرتبا جرعهجرعه آب بنوشد تا دهانش خشک نشده و
بدنش کم آب نشود.
 .شیمیدرمانی در بعضی از افراد باعث میشود دهانشان ٔ
مزه فلز مانند بگیرد،
برایهمینبهتراستهمیشهقاشقوچنگالپالستیکیدردسترسداشتهباشید
و کودک را تشویق کنید طی شیمیدرمانی از قاشق و چنگال پالستیکی استفاده
کند.
لباسکودک
هم لباس کودک و هم لباس شما باید راحت باشد .از لباسهایی با پارچههای
طبیعی استفاده کنید که چسبان نباشند .گاهی اتاقهای بیمارستان سردند و الزم
استچندالیهلباسبپوشید.
برای کودک از لباس جلوباز استفاده کنید تا دسترسی به پورت راحتتر باشد .اگر
ً
کودک تحت پرتودرمانی است به او لباس تنگ نپوشانید ،خصوصا در ناحیهای که
ً
پرتو دریافت میکند ،ضمنا پوست نباید خیلی گرم شود.
همیشه یک دست لباس اضافی همراه داشته باشید.
سر کودک را با کاله یا روسری گرم نگه دارید.
ارتباط با دیگر کودکان سرطانی
ارتباط با کودکان سرطانی دیگر میتواند به کودک کمک کند احساس تنهایی
نکند.خودتانهمبهعنوانوالدینکودکبیمار،واردیکگروهحمایتیشوید.بیشتر
مراکز درمانی چنین شرایطی را برای بیمار و خانواده فراهم میکنند.
بدون تردید دانستن این که کودک شما سرطان دارد ،ناراحتکننده است و درمان
سرطان میتواند برای هر خانوادهای اضطراب برانگیز باشد .اما خوب است بدانید
هرچند این راه ،سخت و طوالنی است اما اغلب بچهها با موفقیت این مرحله را پشت
سر میگذارند و زندگی شاد و سالم خود را ادامه میدهند.
ً
ضمنا شما تنها نیستید؛ پزشکان و پرستاران و درمانگرها و روانشناسها و دیگر
اعضای تیم درمان برای پاسخ به سؤاالت شما و حمایت از شما حضور دارند و در تمام
مراحل پیش از درمان ،درمان و پس از درمان در کنار شما خواهند بود.

فشار خون پایین؛ دالیل و راهکارها

حذف چربی از رژیم غذایی برای کاهش
وزن،علمینیست

تصور مردم برای کاهش وزن و رسیدن به اندام متعادل با حذف همه چربیها از
رژیم غذایی اشتباه است.
تحقیقات و مطالعات علمی نشان میدهد نه تنها اعتقاد به حذف همه چربیها از
رژیم غذایی برای کاهش وزن ریشه علمی ندارد و میتواند باعث صدمههای جبران
ناپذیری به سالمتی فرد شود ،بلکه برای کاهش وزن باید چربی نیز مصرف کرد.
یکی از علتهای افزایش وزن ،دریافت کالری بیش از نیاز روزانه بدن است .این
کالری از طریق هر ماده غذایی که وارد بدن شود ،تبدیل به بافت چربی میشود ،در
بدن ذخیره شده و باعث افزایش وزن میشود .مصرف بیش از حد غالت ،حبوبات و
حتی میوههای شیرین میتواند باعث افزایش وزن و چاقی شود.
پس راه حل کاهش وزن ،حذف چربیها نیست ،بلکه کاهش کل کالری دریافتی
روزانه است .این کاهش کالری نباید باعث حذف هیچ یک از گروههای اصلی غذایی
شامل پروتئین ها ،چربیهاو کربوهیدراتها شود .به طور کلی در هر رژیم غذایی۲۵
تا ۳۰درصد کالری دریافتی روزانه باید از چربیهای مفید تامین شود.
علت دیگر نقش چربیها در سیر شدن است ،هر یک از ما ممکن است این موضوع
را تجربه کرده باشیم که برای سیر شدن با غذاهای فاقد چربی ،باید حجم بیشتری
از این غذاها را مصرف کرد .علت این موضوع این است که ورود چربیها به معده،
باعث ترشح هورمونی به نام لپتین ( )Leptinاز بافتهای چربی بدن به داخل خون
میشود .این هورمون از طریق جریان خون به مغز میرسد و با اثر بر مرکز کنترل
گرسنگی و اشتها در هیپوتاالموس ( ،)Hypothalamusپیام سیر شدن و توقف
خوردن را صادر میکند .پس اگر چربیهای مفید در غذا وجود داشته باشند و غذا به
آرامی میل شود تا فرصت کافی برای عملکرد هورمون لپتین وجود داشته باشد ،فرد
زودتر سیر شده و دست از غذا خوردن میکشد.
از سوی دیگر از آنجا که چربیها دیرتر از پروتئینها و کربوهیدراتها هضم شده و
غذاهایحاویچربیدیرترازمعدهتخلیهمیشوند،احساسگرسنگینیزبامصرف
غذاهای حاوی چربی دیرتر به وجود میآید .برعکس ،با حذف چربیها از غذا ،فرد به
سرعت گرسنه میشود و ممکن است برای جبران این گرسنگی کالری بیشتری را با
مصرف مواد نشاستهای و قندها و میان وعدهها وارد بدنش کند.
ویتامینهای مهم A، D، Eو Kدر آب حل نشده و محلول در چربی هستند .یعنی
همهی منابع طبیعی جانوری و گیاهی این ویتامینها باید چربی داشته باشند تا
این ویتامینها در آنها حل شده و به بدن ما برسند .با حذف کامل چربیها از رژیم
غذایی ،بدن تقریبا از جذب این ویتامینها محروم میشود که میتواند باعث کمبود
این ویتامینها و مشکالت جبران ناپذیری شود.
باید توجه داشت که حتی وقتی این ویتامینها به صورت قرصهای مکمل نیز
مصرف میشوند ،برای این که باالترین میزان جذب را در دستگاه گوارش داشته
باشند ،باید به همراه غذاهای چرب مصرف شوند.
از سوی دیگر چربیها نقش مهمی در ساختمان دیواره سلولهای بدن دارند.
بدونوجودچربیها،دیوارهسلولهاکاملنمیشودورشدوتقسیمسلولهامتوقف
میشود .چربیها همچنین نقش ضربه گیر و محافظ را در برخی از نقاط بدن ایفا
میکنند .مثال در ناحیه باسن برای سهولت در نشستن ،وجود بافت چربی الزامی
است .دیگر عملکرد مهم چربی ها ،جلوگیری از از دست دادن حرارت به خصوص
در مناطق سرد و در فصل سرماست .افرادی که با رژیمهای سنگین بیشتر بافت
چربی بدن خود را از دست میدهند ،به محض احساس سرما به سرعت دچار لرزش
عضالت بدن میشوند .این افراد در مقابل گرسنگی نیز بسیار ضعیف میشوند و
در صورت دریافت نکردن غذا در هنگام گرسنگی بدنشان شروع به لرزش میکنند.
همچنین کلسترول در ساختمان هورمونهای مهم جنسی شامل استروژن،
پروژسترون و تستوسترون و هورمون کورتیزول (که در پاسخ طبیعی به استرس ترشح
میشود) به کار رفته و بدن برای ساخت این هورمونها به کلسترول نیاز دارد.
چربیها نقش ذخیرهای در تامین انرژی بدن به خصوص برای کار و فعالیت مداوم
و نیز ورزشهای سنگین دارند .حذف کامل چربی ها ،باعث کاهش قابلیت بدن
برای فعالیت طوالنی و انجام بسیاری از ورزشها میشود.
به طور خالصه میتوان گفت چربیها فوائد فراوانی برای بدن دارند و حذف آنها
از رژیم غذایی نه تنها هیچ پشتوانه علمی ندارد ،بلکه ممکن است صدمات زیادی
به بدن وارد کند .تنها چربیهای موسوم به ترانس ( )Trans Fatsباید از رژیم غذایی
حذف شوند و چربیهای اشباع شده ( )Saturated Fatsنیز باید به حداقل ممکن
برسند .چربیهای غیر اشباع ( )Unsaturated Fatsکه معموال حالت مایع دارند
(مانند روغن زیتون) ،باید در رژیم غذایی گنجانده شوند.
درباره لبنیات نیز در صورت نیاز میتوان از انواعی که چربی کمتری دارند استفاده
کرد .ماهیهای چرب مانند سالمون که دارای چربیهای مفید و اسید چرب امگا۳
هستند ،تخم مرغ (در افرادی که کلسترول خون آنها در حد نرمال است) و منابع
گیاهی حاوی چربیهای مفید مانند گردو ،زیتون و آووکادو ،منابع خوبی برای تامین
نیاز روزانه ما به چربیها هستند.

خستگی؛شایعترینعالمتابتالبهسرطان

بررسیها نشان میدهد احساس خستگی مفرط در هنگام بیدار شدن از خواب
میتواند یکی از عالئم شایع ابتال به سرطان باشد.
عالئم سرطان اغلب مبهم هستند و به درستی نمیتوان هر عالمتی را جزء
نشانههایسرطاندانست،امامحققانسرطانانگلیسبهتازگیاعالمکردندعالئم
صبحگاهی هنگام برخواستن از خواب میتواند یکی از عالئم مشکل آفرین باشد.
پیامدهای سرطان به این بستگی دارد که سرطان تا چه اندازه سریع تشخیص
داده شود ،اگر سرطان به موقع تشخیص داده نشود ،سلولهای سرطانی به سرعت
گسترش مییابند ،خستگی یکی از شایعترین عالئم سرطان است که میتواند
زندگی مبتالیان را تحت تأثیر قرار دهد.
خستگی به این معناست که فرد احساس خستگی مفرط و تخلیه انرژی میکند،
این عالمت عالوه بر این که میتواند جزء عوارض جانبی درمان باشد ،عالئم سرطان
هم هست .تداوم این خستگی ،میزان شدت آن و این که تفاوت این میزان خستگی
در افراد مختلف میتواند در تشخیص مؤثر باشد.
از دیگر نشانههای خستگی میتوان به این موارد اشاره کرد :کمبود انرژی که فرد
میخواهد همه روز را در رختخواب سپری کند؛ خستگی به اندازهای که احساس
میکند نمیتواند کار زیادی انجام دهد؛ مشکالت خواب که فرد قادر به خوابیدن
نیست و خواب ناآرامی دارد؛ احساس اضطراب ،ناراحتی یا افسردگی؛ دردهای
عضالنی به حدی که فرد حتی نمیتواند از پلهها باال رود یا مسافتی کوتاه را پیاده
روی کند .دیگر موارد هم شامل اینها میشود :فرد بعد از انجام کارهای کوچک
و ساده مانند دوش گرفتن در تنفس دچار مشکل میشود؛ تمرکز کردن حتی برای
تماشای تلویزیون یا صحبت کردن با یک دوست برای آنها دشوار میشود؛ فکر
کردن و اتخاذ تصمیمهای واضح برایشان دشوار میشود؛ کاهش عالقه به کارهایی
که پیش از این از انجام آنها لذت میبردید و نیز احساس منفی درباره خودشان و
دیگران .از دیگر عالئم سرطان میتوان به تودهای اشاره کرد که به طور ناگهانی روی
بدن ظاهر میشود و نیز خونریزی بدون علت یا تغییر در اجابت مزاج از دیگر نشانهها
است .البته محققان معتقدند که در بیشتر موارد ،این عالئم نشانه سرطان نیستند و
با معاینه پزشک میتوان نسبت به غیرسرطانی بودن عالئم اطمینان حاصل کرد.
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در نشست استانی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درقم تاکید شد:

ضرورت ریش ه یابی عدم ازدواج و فرزندآوری و ارائه راهکار برای رفع آن
در نشست استانی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که روز یکشنبه
درمجتمعپردیسدانشگاهعلومپزشکیقم-سالنشهیدیخچالیبرگزارشدبرضرورت
ریش ه یابی عدم ازدواج و فرزندآوری و ارائه راهکار برای رفع آن تاکید شد.
حجتاالسالموالمسلمینرفیعی:
خطرسالمندیجمعیتبرایجامعهتبیینشود
عضوهیاتعلمیجامعهالمصطفیالعالمیهدرایننشستگفت:خطراتسالمندی
جمعیت را باید برای جامعه امروز بهخصوص نسل جوان تبیین و تشریح کرد.
حجتاالسالموالمسلمین ناصر رفیعی افزود :گفته میشود اگر روند کنونی کاهش
جمعیت ادامه یابد ۳۰ ،سال دیگر  ۳۰درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود،
بنابراین باید ریشههای عدم ازدواج و فرزندآوری را بهدرستی شناخت ،مورد تحلیل و
بررسی قرار داد و راهکار برای رفع آنها ارائه کرد.
وی اضافه کرد :رهبر معظم انقالب اسالمی بارها بر مساله ازدواج آسان تاکید کردهاند،
موضوعی که میتواند به فرزندآوری و افزایش جمعیت منجر شود.
وی با بیان اینکه کاهش رسم و رسومات بیهوده در زمینه ازدواج امری ضروری است،
گفت :برای کاهش طالق هم باید اقدامات فرهنگی و اجتماعی کافی صورت بگیرد و
از ظهور فرهنگهای غلطی همچون برگزاری جشن طالق و زندگی مجردی جلوگیری
کرد .رفیعی ادامه داد :کاهش تمایل به فرزندآوری مشکل دیگری است که بعد از ازدواج
شاهد آن هستیم که باید برای آن فکری شده و زمینههای ارتقاء اقتصادی خانوادهها
فراهمشود.
اشتغال و تحصیل بانوان مانع فرزندآوری نشود
وی به دیگر موانع فرزندآوری و افزایش جمعیت اشاره و ابراز کرد :اشتغال و تحصیل
بانوان مانع فرزندآوری و تربیت کودک نیست ،بلکه باید تعادلی بین آن برقرار شود و زنان
همهوقت خود را برای تحصیل و کار اختصاص ندهند.
وی اضافه کرد :آیات و روایات فراوانی در مورد ازدواج و فرزندآوری وجود دارد و مسلمانان
ازایننگرانینهیشدهاندکهبهخاطرمسائلاقتصادی،ازآوردنفرزندجلوگیریکنند.
رفیعی ایجاد انگیزه دینی با توجه به مذهبی بودن جامعه ایران را یکی از راهکارهای
افزایش جمعیت دانست و گفت :در کنار این مساله باید مشوقهای اقتصادی و رفاهی
هم برای خانوادهها بهخصوص مادران در نظر گرفت.
عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه افزود :مرخصی طوالنی مدت زایمان
برای زنان و مردان ،در بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی در نظر گرفته شده و عالوه بر
اینکمکهزینهفرزندآوریهمبهخانوادههااختصاصمییابد.
ضرورت ورود مبلغان مذهبی به مسئله افزایش جمعیت وی ادامه داد :مبلغان و
سخنرانانمذهبیبایددرزمینهفرهنگسازیبرایازدواجوفرزندآوریبههنگامپیشگام
باشند و در کنار آنها ،مسئوالن امر نیز توسعه اقتصادی و ارتقاء وضعیت رفاهی جامعه
را مدنظر قرار دهند.
وی تاثیر سریالهای تلویزیونی در جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت :در فیلمها
و آثار نمایشی باید اهتمام ویژهای به مساله ازدواج و فرزندآوری صورت بگیرد ،چه
اینکه میبینیم در سینمای هالیوود ،این نکته را رعایت و مسائل مذهبی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی را در قالب فیلمهایشان به مخاطب القا میکنند .رفیعی تصریح
کرد :همچنین باید از دیگر رسانهها بهخصوص شبکههای اجتماعی هم استفاده
کرد و خطرات سالمندی جمعیت را برای جامعه امروز بهخصوص نسل جوان تبیین
و تشریح کرد.
وی به نقش برجسته پزشکان و مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی در افزایش
جمعیت اشاره و ابراز کرد :توسعه بهداشت و درمان و ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم
در اقصی نقاط کشور ،میتواند زمینهساز فرزندآوری بیشتر شود.
وی ادامه داد :برجستهسازی جایگاه مادری برای زنان ،یکی دیگر از راهکارهای
اساسی برای افزایش جمعیت به شمار میرود.
معاون وزارت بهداشت:
ارتقاءکیفیتزندگیایرانیانمهمترینپیشزمینهافزایشجمعیتاست
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز دراین نشست گفت:
ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان مهمترین پیش زمینه افزایش جمعیت است و به طور حتم
با تحقق این امر ،افزایش جمعیت دور از دسترس نخواهد بود.
کمال حیدری افزود :الزم است مسائل ریشهای در کاهش جمعیت مورد توجه قرار
بگیرد که یکی از آنها مسائل معیشتی است.
وی ادامه داد :آموزش ،نقش اساسی در تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده
و جوانی جمعیت دارد که باید در بخشهای مختلف مورد توجه واقع شود که
شامل چالشهای بهداشتی و درمانی ،سقط و حتی مسائل اجتماعی مانند طالق
میشود.
وی با بیان اینکه در این قانون تسهیالت و حمایتهای مناسبی از خانوادهها برای
بحث فرزندآوری پیشبینی شده است ،ابراز امیدواری کرد :با تقسیم کاری که بین
دستگاههای ذیربط صورت گرفته ،بتوانیم به حداکثر اهداف در نظر گرفته شده دست
یابیم.حیدری،توانمندیزوجینوخانوادههابرایافزایشجمعیتدرهمهابعادرایکی
از مهمترین پیشزمینههای اجرای موفق این طرح دانست و بیان کرد :مسائل اخالقی،
پزشکی ،اقتصادی و اجتماعی در این زمینه مطرح هستند.
وی اضافه کرد :در مساله جمعیت باید به موضوع سقط جنایی هم توجه ویژهای شده
و ابعاد شرعی و قانونی آن بهخوبی تبیین شود.
ویبابیاناینکهبسیاریاززوجهایجوانخواستارفرزندآوریهستندولیزمینههای
آن برایشان فراهم نیست ،گفت :در حوزه اجتماعی و پیشگیری از طالق هم باید
اقدامات جدی بهخصوص در چارچوب فرهنگسازی عمومی انجام شود تا شاهد قوام
نهاد خانواده و در ادامه فرزندآوری و افزایش جمعیت باشیم.
معاون وزیر بهداشت ارائه مشاوره صحیح و علمی به خانوادهها را یکی از مهمترین
ابزارهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و بیان کرد :الزم
است از همه ظرفیتهای معنوی ،مادی و فرهنگی خود در این زمینه استفاده کنیم و
شهر قم میتواند با توجه به جایگاه خود در کشورمان ،نقش موثری ایفا کند.
ویفرهنگسازیمحلهمحورراموردتوجهقراردادوافزود:درحقیقتبایدبامهندسی
فرهنگی درست ،گامبهگام برای اجرای طرح پیش برویم ،درغیر اینصورت نمیتوان
بدون در نظر گرفتن این مهم ،به اهداف قابلتوجهی دست یافت.
وی تصریح کرد :سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت فضای
مجازی هم نقش مهمی در پیشبرد قوانین دارد ،بنابراین در بحث جمعیت هم باید به
این مساله بپردازیم و با تقسیم کار اصولی ،وظایف هر بخش و نهاد را تعیین کنیم.
رییس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسالمی:
شاهد سقوط آزاد در جوانی جمعیت در ایران هستیم
رییس کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسالمی نیز دراین نشست گفت :با
سیاستهای جمعیتی سالهای اخیر شاهد سقوط آزاد در روند جوانی جمعیت در
کشورهستیم.امیرحسینبانکیپورافزود:باروندکنونیکاهشجمعیت،کشورمانبا
یک ابربحران جدی در  ۳۰سال آینده روبرو خواهد شد.
وی اضافه کرد :هر دولتی  ۲۰سال آینده در این کشور روی کار باشد ،با این روند
کاهش و سالمندی جمعیت ،با بحرانی جدی روبرو خواهد شد که از هر بحرانی همچون
کرونا و قحطی هم بدتر است .وی ادامه داد :این بحران از آنچه فکر میکنیم به ما نزدیک
تر است و اگر کاری صورت نگیرد شاید بسیاری از ما شاهد آن باشیم.
بانکی پور با بیان اینکه پنج درصد جمعیت ایران در گذشته سالمند بودند ولی اکنون
به مرز  ۱۰درصد رسیدهایم ،گفت :اگر روند کنونی ادامه یابد ،طی دهههای آینده ۳۰
درصد جمعیت جزو قشر سالمند خواهند بود و این یعنی سیاهچاله جمعیتی و بحران
واقعیکهبههیچوجهقابلقبولنیست.
وی ادامه داد :تا همین اواخر ،جزو چند کشور جوان دنیا بودیم ،ولی با سیاستهایی
که اعمال شد ،سقوط آزاد را تجربه میکنیم که طی  ۳۰سال ،جزو کشورهای سالمند
جهان خواهیم بود .وی با بیان اینکه جمعیت سالمند ،هزینههای درمانی بیشتری هم
میطلبد ،گفت :آیا  ۳۰سال آینده که  ۳۰درصد جمعیت ایران سالمند خواهند بود،
زیرساختهایدرمانیهمبههمینمیزانتوسعهخواهندیافت؟
رییس کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسالمی به دیگر خطرات کاهش
جمعیت و سالمندی آن پرداخت و افزود :کاهش نیروی آماده بکار یکی از بحرانهای
اقتصادی و اجتماعی ناشی از این مساله خواهد بود ،همچنین مدارس خالی میشوند
و باید آنها را به خانه سالمندان تبدیل کنیم و به این ترتیب یک ابربحران برای کشورمان
به وجود میآید .وی با اشاره به باز بودن پنجره جمعیت کشور در حال حاضر ،گفت:
البته باید به این نکته هم توجه داشت که جمعیت آماده به ازدواج و فرزندآوری زودتر از
بسته شدن این پنجره جمعیتی کاهش مییابد ،به عبارتی چیزی از دوره طالیی برای
جبرانجمعیتباقینماندهاست.
وی با بیان اینکه هر چند امکان باروری تا اواسط چهلسالگی وجود دارد ،خاطرنشان
کرد :با این حال باروری با افزایش سن خطرآفرین میشود و سقف سن باروری بیخطر
 ۳۵سال است ،بنابراین اصال زمان فرصت سوزی نیست.

بانکی پور تصریح کرد :در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ،به مخالفان
و منتقدان فرصت زیادی دادیم تا نظرات خود را مطرح کنند ،بهطوریکه بیش از ۹۰
جلسه در کمیسیون با این افراد برگزار شد.
دولتسیزدهممتعهدبهافزایشجمعیتاست
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم دولتی انقالبی و متعهد برای افزایش جمعیت است،
گفت :باید از این فرصت استفاده کنیم و به فکر چاره برای افزایش جمعیت باشیم.
وی به بخشهای مختلف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره و ابراز
کرد :توزیع رایگان وسایل پیشگیری ممنوع شده است و زمینه غربالگری هم جلسات
متعددی داشتیم بهطوریکه شورای نگهبان روی کلمه به کلمه آن نظر داد.
بانکی پور تصریح کرد :برای غربالگری باید حتما نظر پزشک متخصص زنان و زایمان
وجود داشته باشد و در سامانه ملی ثبت شود ،البته همه مراحل بارداری با حفظ
محرمانگی و حریم شخصی در این سامانه ثبت خواهد شد.
وی به آمار باالی سقط جنین در کشور اشاره کرد و گفت :تعداد سقط بسیار بیشتر
از قربانیان روزانه کروناست ،در حالیکه در بسیاری از موارد این عمل قتل محسوب
میشود و هیچ ضرورتی برای انجام آن وجود ندارد.
بانکی پور ابراز امیدواری کرد :استان قم یکی از پیشگامان اجرای قانون حمایت از
خانواده و جوانی جمعیت و الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد.
یک مسوول وزارت بهداشت:
برای افزایش جمعیت در مسیر طبیعی ۱۰سال فرصت داریم
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی نیز دراین نشست گفت ۷:تا ۱۰سال فرصت برای جبران سیاستهای گذشته
و قرار دادن روند افزایش جمعیت در مسیر طبیعی فرصت داریم.
سید حامد برکاتی افزود :همه اقتصاددانان معتقدند افزایش جمعیت عامل توسعه
اقتصادی است ،ولی بدون توجه به این مساله ،قانون تنظیم خانواده در ایران اجرایی
شد .وی اضافه کرد :برای جایگزینی طبیعی جمعیت ،الزم است هر زن در بازه سنی
باروری ۲.۱ ،تا  ۲.۲فرزند به دنیا بیاورد؛ این رقم در دهه  ۶۰و در ایران  ۶.۸بود ،ولی در
سال  ۹۹به زیر  ۲کاهش یافت.
وی با بیان اینکه  ۷۰درصد جمعیت در سن باروری متاهل هستند ،گفت :بر این
اساس هر زن باید ۳فرزند به دنیا بیاورد که جایگزینی طبیعی را شاهد باشیم.
برکاتی ادامه داد :اگر نرخ افزایش جمعیتی به زیر ۱.۳برسد ،آن کشور یا منطقه به چاه
جمعیتی میافتد که خروج از آن امکانپذیر نیست و کشورهایی که دچار این مشکل
هستند مجبور به مهاجرپذیری شدهاند ،البته آن کشورها صنعتی هستند و باید ببینیم
اگر به چنین وضعی دچار شویم ،آیا امکانات الزم را خواهیم داشت؟
وی به آمار جمعیتی استانهای مختلف ایران اشاره کرد و گفت :طی پنج سال اخیر
نرخ رشد و جایگزینی جمعیت در همه استانها کاهش یافته است؛ حتی در قم هم
که سال  ۹۵نرخ باروری حدود  ۲۰درصد باالتر از حد جانشینی بوده در سال  ۹۹به
نرخ رشد  ۲۵درصد زیر این حد رسید ه ایم .وی خاطرنشان کرد :با روند کنونی و در ۱۰
سال آینده ،نرخ رشد باروری به زیر ۱.۵میرسد و به چاله جمعیتی میافتیم ،اما اکنون
فرصتی بیبدیل برای بازگشت به نرخ گذشته فراهم است.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده و مدارس وزارت بهداشت میانگین سنی
جمعیت کشور را در اوایل پیروزی انقالب ،دوران جنگ و شرایط کنونی مورد توجه قرار
داد و افزود :جمعیت جوان بودند که انقالب و جنگ را مدیریت کردند ،ولی این روند
متوقف شده و با خطری جدی مواجه هستیم.
وی به آغاز فعالیت مدارس غیرانتفاعی در ایران از ابتدای دهه  ۷۰اشاره و ابراز کرد:
این تصمیم در آن سالها و به خاطر کمبود ظرفیت مدارس دولتی گرفته شد ،ولی
اکنون شرایط تغییر کرده و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی ادامه داد :در حالی که اکنون تعداد مدارس غیرانتفاعی بسیار زیاد شده و یکی
از دغدغههای زوجهای جوان ،پرداخت هزینه همین نوع آموزشگاهها در صورت
فرزندآوریبیشتراست؛زیرااولویتهاتغییرکردهاند.
برکاتی ادامه داد :طی یک دهه ۱۰ ،درصد از جمعیت جوان ایران کاسته شده و به
نسبتی بیشتر ،تعداد افراد در آستانه سالمندی افزایش یافته است؛ با اطمینان میتوان
گفت در ۱۵سال آینده با مشکل نیروی کار مواجه خواهیم بود.
وی به چالشهای اجتماعی بهعنوان موانع افزایش جمعیت و فرزندآوری به هنگام
اشاره کرد و گفت :بهعنوانمثال میتوان به آمار به نسبت باالی طالق که بیشتر آنها در
پنج سال اول زندگی رخ میدهد اشاره کرد که مانع از افزایش جمعیت است.
وی با تاکید بر تامین امکانات زیرساختی بهداشتی و درمانی ،اقتصادی و اجتماعی
برای ازدواج و فرزندآوری به هنگام ،گفت :یکی از مهمترین مسائل ،تامین پزشک
برای مناطق محروم و توسعه امکانات مربوط به اشتغال پایدار در این حوزههاست؛
البته حمایت از جامعه نخبگانی کشور و مادرانی که حین تحصیل و اشتغال مایل به
فرزندآوری هستند هم اهمیت ویژهای دارد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم مطرح کرد؛
اهتمام به افزایش کمی و کیفی جمعیت در قانون حمایت از خانواده
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم نیز دراین نشست گفت :افزایش کمی و کیفی
جمعیت ،هر دو در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته
است .دکتر مهدی مصری طی سخنانی با اشاره به اهمیت و جایگاه وزارت بهداشت
در طرح جوانی جمعیت اظهار کرد :البته در گذشته آنطور که باید و شاید جایگاه این
وزارتخانه در این امر را جدی نمیگرفتند .وی افزود :در این نشست ،از نظرات و سخنان
نمایندگانمجلس،صاحبنظرانحوزهجمعیتوپزشکانحاذقدراینزمینهبهرهمند
خواهیم شد .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه خالصه مباحث مطرح
شده در نشست حاضر ،به صورت کتابی چکیده به دانشگاهها ،مراکز و دستگاههای
ذیربط ارسال خواهد شد گفت :کاهش باروری و کاهش جمعیت که منجر به سالمندی
در سالهای آینده خواهد شد ،یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشورمان است
که سالها قبل رهبر معظم انقالب این مسئله را مطرح کرده بودند.

وی با بیان اینکه پنجره جمعیتی کشور هنوز باز است عنوان کرد :الزم است برای
رسیدن به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،از ظرفیت جمعیت جوان کشور استفاده
کنیم ولی توجه به جوانی جمعیت در سالها و دهههای آینده هم اهمیت بسزایی در
این زمینه دارد.
دکتر مصری با تاکید بر اینکه توجه به کیفیت جمعیت در کنار کمیت هم اهمیت
ویژهای دارد گفت :در حوزه کاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،توجه به
مسائل درمانی و بهداشتی جمعیت حاضر و جمعیتی است که در آینده اضافه خواهد
شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد :پایش اجتماعی یکی از مسائلی است
که در بخش آموزشی وزارت بهداشت مورد اهتمام قرار گرفته ،بیمارستانهای ما در
زمینه درمان ناباروری پیشگام شدهاند و در حوزه کاهش سقط ،بازنگری نظامسازی
در زمینه عقیمسازی و بستن لولههای رحمی و نظارت بیشتر و دقیقتر در این زمینه و
همچنین بهداشت باروری مردان و زنان از دیگر موضوعاتی هستند که باید مورد توجه
قراربگیرند.
وی با بیان اینکه نقش دانشگاههای غیر علوم پزشکی هم در حوزه جامعهشناختی،
روانشناختی و فرهنگسازی افزایش جمعیت بسیار موثر خواهد بود گفت :شعار دولت
سیزدهم ،عدالت در دسترسی به امکانات درمانی است که در این حوزه باید به ارتقاء
سواد بهداشتی هم توجه شود.
دکتر مصری با اشاره به پنج راهبرد تعیین شده در قانون جوانی جمعیت برای
دانشگاههای علوم پزشکی به برخی از آنها اشاره و تصریح کرد :از جمله این راهبردها
میتوان به رصد و آمایش جمعیت ،توانمندسازی خانوادهها ،سالمت مادران ،تکامل
همهجانبهکودکان،تسهیلازدواجدانشجوانوافزایشخوابگاههایمتاهلیوتقویتو
ترویج فرزندآوری در مراکز جامع سالمت اشاره کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه انتظاراتی از روسای دانشگاهها
و مدیران دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف این قانون وجود دارد گفت:
جریانسازیدرگفتمانافزایشجمعیتمهمترینانتظاراست.
دکتر مصری ادامه داد :در زمینه افزایش خوابگاههای متاهلی ،جلساتی با بانک رفاه
داشتهایم تا بتوانیم از ظرفیت تسهیالت بانکی هم در این زمینه استفاده کنیم.
مشاورعالیوزیربهداشت:
مراکز حوزوی و مساجد در طرح ترویج فرزند آوری تالش کنند
مشاور عالی وزیر بهداشت در حوزه جمعیت نیز دراین نشست با بیان اینکه فرصت
طالیی افزایش جمعیت در اختیار جامعه امروز قرار دارد گفت :اگر از فرصت باقیمانده
به درستی استفاده شود ،دغدغه کشور از نظر سالمندی جمعیت ایران کاهش مییابد.
ل های مختلف و به
دکتر ناصر سیم فروش اظهار کرد :رهبر معظم انقالب طی سا 
دفعات نسبت به کاهش و سالمندی جمعیت هشدار داد ه اند و بر مسئوالن فرض است
که زمین ه های پیشگیری از بروز این خطر جدی را فراهم کنند.
وی افزود :واقعیت این است که نرخ رشد جمعیت و میزان باروری در ایران به شدت رو
به کاهش است در حالیکه این رقم در دهه ۶۰بسیار خوب بود ولی اکنون نرخ باروری به
زیر حد جانشینی دو فرزند رسیده است.
مشاور عالی وزیر بهداشت در جمعیت با اشاره به شروع برنام ه های کنترل جمعیت
گفت :همان زمان هشدارهای الزم را از طریق رسان ه ها مطرح کردیم ولی مورد توجه
قرار نگرفت در حالیکه بسیاری از شیو ه های عقی م سازی غیر قابل بازگشت بودند ولی
تبلیغات سمت و سویی دیگر داشت.
ی شد ولی برای عمل
ل ها به رایگان انجام م 
وی ادامه داد :بستن لول ه ها در آن سا 
تآمیزنبودند.
بازگشت،چند میلیونهزینهالزمبود کهالبته همیشههمموفقی 
دکتر سیم فروش با اشاره به مقایسه الگوی کاهش نرخ باروری در ایران و میانگین
جهانی گفت :در طول تاریخ بیشترین سقوط جمعیت در ایران و چین رخ داده و اکنون
به زیر حد جایگزینی رسیده است .استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تغییرات درصد رشد جمعیت ایران در پنج سال اخیر را مورد توجه قرار داد و افزود:
ایران تنها یک درصد جمعیت جهان را دارد و رتبه  ۱۸را از نظر جمعیت در دنیا به خود
ت های بیشتری داریم.
اختصاص داده است در حالی که ظرفی 
مشکل اصلی به هم خوردن توازن جمعیت ،عدم توزیع صحیح امکانات است
وی با بیان اینکه مشکل اصلی به هم خوردن توازن جمعیت ،عدم توزیع صحیح
امکاناتاستنهافزایشجمعیتگفت:درعینحالشاهدهستیمکهصندوقجمعیت
ملل متحد وامی ۱۵۰میلیون دالری برای تنظیم خانواده به ایران اختصاص داده و تنها
جایز ه ای که در حوزه بهداشتی دریافت کرد ه ایم ،برای همین کاهش جمعیت بوده
است .دکتر سیم فروش با بیان اینکه ازدواج و فرزندآوری در قرآن و روایات مورد توجه
ی خوانیم که خداوند امر به ازدواج
جدی قرار گرفته است عنوان کرد :در آیات مختلفی م 
و ساده گرفتن تشکیل خانواده داده و البته مسئله اقتصادی را هم در کنار این موضوع
مورد توجه قرار داده است .مشاور عالی وزیر بهداشت در جمعیت به روایات متعددی در
زمینه فرزندآوری اشاره و ابراز کرد :مجموعه این احادیث ،ناظر به کثرت فرزند و تالش
برای کسب روزی حالل هستند .وی گفت :الزم است ائمه جمعه و جماعات پیشگام
شوند و احادیث و روایات را با استفاده از ظرفیت حضور مردم در مساجد و مراکز مذهبی
ش های جامعه و همه افراد به ویژه آنهایی
و دینی تبیین و ترویج کنند به عبارتی همه بخ 
که تریبون دارند باید برای افزایش جمعیت بسیج شوند.
دکتر سیم فروش با بیان اینکه فرصت طالیی افزایش جمعیت در اختیار جامعه امروز
قرار دارد افزود ۲۵:درصد جمعیت کنونی در سن فعال هستند و اگر از فرصت باقیمانده
ی یابد
به درستی استفاده شود ،دغدغه کشور از نظر سالمندی جمعیت ایران کاهش م 
زیراپنجرهجمعیتیهنوزبازاست.
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طرح حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت را یکی از مهمترین گا م ها در این زمینه دانست و تصریح کرد :راهکارهای
ش بینی شده که البته راهکارهای فرهنگی اهمیت
مختلفی برای اجرای این قانون پی 
ق های اقتصادی هم تاثیرگذار خواهند بود.
ویژ ه ای دارند و در کنار آن ،مشو 

وی ادامه داد :ازدواج به هنگام ،فرزندآوری به موقع و توجه به افزایش جمعیت باید
فرهنگیعمومیبینایرانیانباشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم :
شتاب کاهشی نرخ باروری درقم از میانگین کشوری بیشتر است
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیقم نیزدرایننشستگفت:شتابکاهشنرخ
باروری در قم بیشتر از میانگین کشوری است و بر این اساس باید برنامه ریزی دقیقی
برایافزایشجمعیتصورتبگیرد.
دکتر سیامک محبی با اشاره به شاخصههای جمعیتی استان اظهار کرد :در سال
 ۱۳۵۵حدود  ۴۴.۸درصد جمعیت استان قم زیر  ۱۵سال بودهاندولی این رقم در حال
حاضر به کمتر از ۲۵درصد رسیده و خطر سالمندی ،قم را هم تهدید میکند.
وی به روند تغییرات گروههای عمده سنی جمعیت استان قم پرداخت و افزود:
میانگین سنی در استان قم از  ۱۳۶۵تاکنون از  ۲۱به  ۲۹درصد افزایش یافته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه بررسی ساختار هرم سنی
جمعیت استان در سال  ۹۵موید این مطلب است که میانه سنی جمعیت استان رو به
افزایش بوده و ترکیب جمعیت قم در  ۳۰سال آینده به سمت باالی  ۶۵سال و کاهش
جمعیت جوان سوق مییابد گفت :این مسئله در صورت تداوم کاهش میزان باروری،
خطر سالخوردگی جمعیت در چشم انداز دورتر را تشدید میکند.
وی ادامه داد :مقایسه نرخ باروری کلی استان قم با کشور در جمعیت ایرانی و غیر
ایرانی هم نشان میدهد از هر پنج تولد در استان قم ،یک مورد مربوط به اتباع غیر ایرانی
است.
محبی خواستار توجه به این مسائل در مجموعه مدیریتی قم شد و تصریح کرد :شتاب
کاهش نرخ باروری در قم بیشتر از میانگین کشوری است و بر این اساس باید برنامه
ریزی دقیقی برای افزایش جمعیت صورت بگیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به نمودار نرخ خام والدت ثبت شده
به تفکیک استانهای کشور در سال گذشته گفت :این نرخ برای استان قم ۱۴.۷و برای
کل کشور  ۱۳.۶است و در مجموع تمایل به فرزندآوری هم در استان قم نسبت به کل
کشورمطلوبنیست.
وی روند ثبت ازدواج در استان قم طی سالهای  ۹۰تا  ۹۹را مورد توجه قرار داد و
افزود :این رقم نیز از  ۱۳هزار و  ۷۰۶مورد در سال  ۹۰به هشت هزار و  ۱۶۷مورد در
سال  ۹۹کاهش یافته و نرخ خام ازدواج هم در قم  ۶.۴است که دو دهم از میانگین
کشوریپایینتراست.
محبی به آمار طالق در قم از سال  ۱۳۹۶تا  ۹۹اشاره و خاطرنشان کرد :این شاخصه
هم از  ۳هزار و  ۶۶مورد در سال  ۹۶به  ۳هزار یکصد و  ۵۸مورد در سال گذشته افزایش
یافتهاست.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه میزان والدت جمعیت ایرانی
در استان قم در سال  ۱۳۹۵رقم  ۲۶هزار و  ۴۰۰نفر بوده است گفت :تعداد والدت
جمعیت ایرانی در قم طی سال  ۹۹به  ۱۸هزار و  ۸۵نفر کاهش یافته است در حالیکه
این نرخ برای اتباغ غیر ایرانی افزایشی بوده و از  ۲هزار و  ۹۱۸مورد در سال  ۹۵به  ۴هزار
و  ۲۲۶نفر در سال  ۹۹افزایش یافته است.
وی ادامه داد :مادران باردار غیر ایرانی در استان قم در حال حاضر  ۲۰درصد کل
مادرانراتشکیلمیدهند.
محبی در ادامه به میانگین سن مادر در اولین زایمان در استان قم بین سالهای
 ۱۳۹۵تا  ۹۹اشاره و خاطرنشان کرد :این رقم از  ۲۸.۰۳به  ۲۷سال کاهش یافته که
جزو شاخصههای مثبت محسوب میشود اما در عین حال میانگین سنی در اولین
ازدواج ،برای مردان از  ۲۶.۸۵به  ۲۷.۱۷و برای زنان از  ۲۲.۳۱به  ۲۲.۶۸افزایش یافته
است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم روند ثبت فوت در استان قم طی سالهای
 ۹۰تا  ۹۹را مورد توجه قرار داد و گفت :این رقم هم از  ۵۷.۰۵در سال  ۹۰به ۷۰.۸۶۰
رسیده که البته بخشی از میزان مرگ و میر سالهای ۹۸و ۹۹مربوط به شیوع کروناست.
وی در پایان به تغییرات وقایع حیاتی قم در سال گذشته اشاره و ابراز کرد :این تغییرات
نسبت به سال ۹۸شامل ۱۰درصد کاهش در میزان والدت ۱۵،درصد افزایش در وفات،
 ۱۰درصد افزایش در ازدواج و  ۶درصد افزایش در طالق است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم:
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید دقیق اجرایی شود
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم نیز در این نشست بابیان اینکه قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید دقیق اجرایی شودگفت :اجرای قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند اعتباراتی است که باید در بودجه ۱۴۰۱
و بودجههای آتی مورد توجه قرار بگیرد البته باید از همین االن گامهای عملی برای
اجرای آن را برداریم .دکتر صدیقه صدیق ابراز کرد :قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت بعد از پیچ و خمهای فراوان در نهایت توسط مجلس به تصویب رسید و اجرایی
شده است هر چند هنوز انتقاداتی به آن وارد است ولی در مجموع موجب رفع بسیاری
از دغدغهها میشود .وی افزود :در حال حاضر کمترین میزان مرخصی زایمان به زنان
شاغل اختصاص مییابد در حالیکه این امر میتواند موجب کاهش فرزندآوری شود
همچنین عدم وجود امکانات نگهداری فرزند در ادارات ،دانشگاهها و مراکز دولتی و غیر
دولتی هم عامل دیگری است که تمایل به فرزندآوری را کاهش میدهند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با بیان اینکه طی دو سال اخیر که به خاطر
شیوعکرونا،شاهدتعطیلیمدارسبودیم،فشارزیادیبهخانوادههابهخصوصمادران
در بحث آموزش فرزندان وارد آمد گفت :در عین حال شأن و جایگاه مادری در جامعه ما
کمرنگ شده و حمایتهای الزم از زنان برای فرزندآوری صورت نمیگیرد.
وی ادامه داد :اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند اعتباراتی
است که باید در بودجه ۱۴۰۱و بودجههای آتی مورد توجه قرار بگیرد البته باید از همین
االن گامهای عملی برای اجرای آن را برداریم .صدیق به انتظارات از دانشگاههای استان
قم در این زمینه اشاره و ابراز کرد :جریان سازی گفتمان جمعیت در دانشگاه برای
اساتید و دانشجویان ،برگزاری نشستهای توجیهی در مورد قانون مذکور ،فعالیتهای
آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی برای دانشجویان و کادر دانشگاه ها ،آگاهی بخشی
نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام ،آموزش مهارتهای دوران ازدواج و فرزندآوری و
آثار منفی کم فرزندی در خانواده ،ایفای نقشهای خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر
سیاستهایجمعیتیازجملهاینانتظاراتهستند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم به ضرورت اختصاص حداقل پنج
درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاهها به پژوهشهای مرتبط با خانواده ،فرزندآوری
و رشد جمعیت اشاره و ابراز کرد :حمایت ویژه از پایان نامههای دانشگاهی و حوزوی
مرتبط با اولویتهای پژوهشی ستاد ملی جمعیت ،ترغیب دانشجویان به ازدواج پایدار
و فرزندآوری و تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسالمی ایرانی در مراکز
آموزشی عالی با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها ،از دیگر انتظارات
به شمار میروند .صدیق در ادامه به وظایف عمومی و مشترک تمام دستگاهها در
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و عنوان کرد :از جمله این وظایف
میتوان به برگزاری یک نشست توجیهی در مورد قانون در سطح تیم مدیریتی و
کارشناسی دستگاه تا پایان سال جاری ،اعالم برنامههای دستگاه به استانداری در
راستای شرح وظایف مندرج در قانون ،ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه
صیانت از جمعیت تا  ۲۵دی ماه به معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و تعیین
متولی پیگیری برنامههای صیانت از جمعیت و معرفی به دانشگاه علوم پزشکی و
استانداری اشاره کرد.
همه دستگاه ها در امر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وظیفه دارند
وی با بیان اینکه تمام دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
صدا و سیما ،سازمان تبلیغات و موسسات عمومی و غیر دولتی اعم از شهرداریها و
دهیاری ها ،موظف به آگاهی بخشی نسبت به وجوه ارزشمند ازدواج به هنگام و آسان
هستند گفت :همچنین باید اقداماتی در راستای فرهنگ سازی به منظور نهادینه
کردن تقویت و حمایت از نقش مادری و همسری ،صیانت از تحکیم خانواده و مقاله
با محتوای مغایر با سیاستهای کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روشهای
مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی ،روانشناختی ،فرهنگی
و اجتماعی سقط جنین توسط این دستگاهها تدوین و اجرایی شود که شامل تولید
و پخش فیلم ،سریال ،تبلیغات بازرگانی ،برگزاری جشنواره و نمایشگاههای مختلف
است.
صدیق گفت :اختصاص  ۳۰درصد بودجه حمایتی دستگاهها به سازمانهای مردم
نهاد جمعیت و تسهیل گر ازدواج ،اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به
موضوع فرزندآوری و جمعیت با تخصیص  ۴۰درصد آن به گروههای مردمی ،تدوین
برنامه جامع حمایت از فعاالن مردمی حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج توسط سازمان
تبلیغات اسالمی و تامین و واگذاری زمین با اجاره  ۹۹ساله و غیر قابل تغییر کاربری به
خیریههاوسازمانهایمتقاضیتاسیسشیرخوارگاه،دیگربندهایقانونیهستندکه
با هدف افزایش و جوانی جمعیت مصوب شده اند.

اقتصادی5
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رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

بار اصلی درآمدهای مالیاتی سال  ۱۴۰۱روی دوش مردم و بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱و بی اعتنایی
به بخش خصوصی ،گفت :بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال  ۱۴۰۱روی دوش
مردم و بخش خصوصی است.
غالمحسین شافعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به
الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۱اظهار کرد :افزایش حساسیتها نسبت به بودجه
همواره دارای واکنش است و بخشهای مختلف جامعه نسبت به آن حساس
ً
هستند زیرا سند بودجه صرفا یک سند حسابداری نیست بلکه بازتابی از ارتباط
درآمدها و هزینههای دولت و آینهای از تعامل دولت با ملت را به نمایش میگذارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود :بخش خصوصی شاید برای اولین بار به کلی در

تدوین بودجه ۱۴۰۱غایب بوده است .بر خالف سالهای قبل که بخش خصوصی
توسط ستاد بودجه دعوت میشد اما امسال هیچ دعوتی صورت نگرفت .جالبتر
اینکه در نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در بودجه
نیامدهاست.
وی ادامه داد :در سالهای قبل عبارت مشارکت عمومی_خصوصی در الیحه
استفاده میشد اما امسال از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است که یک
بار معنایی و حقوقی دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.
شافعی با اشاره به وجه تأمین ساختار درآمدها در بودجه که به مالیات مربوط
میشود ،گفت :مالیات بر شرکتهای غیردولتی رشد  ۱۴۰درصدی داشته و به

رقم  ۱۲.۱هزار میلیارد تومان رسیده است اما در مقابل برای شرکتهای دولتی
که بودجه عظیمی هم صرفشان میشد فقط ۸۳درصد افزایش دیدهاند که حدود
 ۷.۵هزار میلیارد دالر میشود.
وی افزود :همچنین در الیحه رشد  ۷۰درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده
دیده اند که نشان میدهد بار اصلی درآمدهای مالیاتی در سال  ۱۴۰۱بر دوش
مردم و بخش خصوصی گذاشته شده است .در کنار این افزایش ،فشار بر بخش
خصوصی در دیگر بخشهای بودجه سیاست با حذف معافیت مالیاتی دیده شده
است.حذفیکبارهمعافیتهادرقوانینباالدستیمانندمعافیتمالیاتیصادرات
یاماشینآالتیکهدرداخلتولیدنمیشوندباعثتغییرگستردهبرنامهریزیهادر
واحدهای تولیدی و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :باید توجه داشت که رشد ریسک سرمایه گذاری
تأمین مالی را برای فعاالن اقتصادی و بازرگانان افزایش میدهد .بنابراین همچنان
این سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه میتوان تعهدات بلندمدت دولت
را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی میتوان به دیگر قولهای دولت
داشت؟
استقراض از صندوق توسعه ملی ،منجر به اتالف منابع میشود
وی به درآمدهای نفت و گاز اشاره کرد و گفت :با افزایش نرخ ارز به ۲۳هزار تومان
ردیف قابل توجهی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده اما دولت هنوز منابع
واریزیبهصندوقتوسعهملیرااستقراضمیکند،درحالیکهاینمنابعبایدصرف
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی میشد .اگر دولت میخواهد از طریق این
ً
منابع برای خود سرمایه گذاری کند قطعا این منابع دچار اتالف میشود.
سیاستهابایدهماهنگباشند
شافعی تاکید کرد :هماهنگ سازی سیاستها موضوع دیگر است که بالی
جان همیشگی اقتصاد ایران است .به گونهای که اگرچه اذعان داریم حذف ارز
ترجیحی درست است اما باید سیاستها در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ
باشند.
وی گفت :مجلس معافیت مالیاتی ماشین آالتی که در داخل تولید نمیشوند
ً
را کال حذف کرد در حالیکه نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال گذشته منفی
بوده است و این مساله شرایط را بدتر میکند .اتاق بازرگانی نظر خود را ارائه کرد اما
اثرگذاری صفر بود.
شافعی یادآو شد :تصمیم گیری های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه
میزند که رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.

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  140060330002013569مربوط
به پرونده کالسه  1400114430002000692مربوط
به تقاضای آقای ذبیح اله بیکی بندرآبادی فرزند حسین
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده به مساحت61مترمربع پالک شماره فرعی
از 2498/10/364اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملکادارهدوقممالکیتمتقاضیطیسندقطعیصفحه
 415دفتر ( 171م الف)12365
-2رأی شماره  140060330002014038مربوط
به پرونده کالسه  1399114430002001422مربوط
به تقاضای آقای اصغر هادئی فرزند علی اکبر در قسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت56مترمربع پالک شماره فرعی از 2190اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از آفاق لسانی صفحه 126
دفتر  ( 544الف)12366
 -3رأی شماره  140060330002013764مربوط
به پرونده کالسه 1400114430002001190
مربوط به تقاضای آقای پرویز اشتری فرزند قدرت اله در
قسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت  147/12مترمربع پالک شماره فرعی
از 1999/113اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
حسین خازنی صفحه 580دفتر(208م الف)12368
 -4رأی شماره  140060330002012019مربوط
به پرونده کالسه  1399114430002002631مربوط
به تقاضای آقای نجاتعلی غفاری فرزند محمدموسی در
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت 105مترمربع پالک شماره فرعی ازباقیمانده
 2167/2اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک
 2167/2/455اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسطه از وراث ابوالفضل احسانی صفحه 76دفتر(26م

الف)12433
-5رأی شماره  140060330002013951مربوط به
پرونده کالسه  1399114430002000901مربوط به
تقاضای آقای اسمعیل دهقان فرزند علی در قسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 200/16مترمربع پالک شماره 26فرعی از 1947اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سندقطعی صفحه  269دفتر ( 521م
الف)12434
-6رأی شماره  140060330002014673مربوط
به پرونده کالسه  1400114430002000712مربوط
به تقاضای آقای مصطفی بابائی جزن آبادی فرزند محمد
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت  123/40مترمربع پالک شماره فرعی از
2275/9اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی محمد
برادران هزارده صفحه571دفتر( 109م الف)12435
 -7رأی شماره  140060330002014571مربوط به
پرونده کالسه  1400114430002000745مربوط به
تقاضای خانم معصومه کریمی نیک فرزند امیر درقسمتی
ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت64/66مترمربع پالک شماره فرعی از 2112
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علیرضا جهانی طی
سند قطعی شماره 58064مورخ 1396/12/3دفترخانه
23قم (م الف)12436
 -8رأی شماره  140060330002014687مربوط
به پرونده کالسه  1400114430002001055مربوط
به تقاضای آقای علی انتشاری نجف آبادی فرزند یداله
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده به مساحت  96مترمربع پالک شماره فرعی
از 1806/2/8اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سندقطعی صفحه591
دفتر ( 104م الف)12439
 -9رأی شماره  140060330002014911مربوط
به پرونده کالسه  1399114430002001702مربوط
به تقاضای آقای رضا جوهری فرزند ذبیح اله درقسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت

 15/17مترمربع پالک شماره فرعی از 2739/28اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سندقطعی صفحه  479دفتر ( 327م
الف)12441
-10رأی شماره  140060330002014809مربوط
به پرونده کالسه  1399114430002002604مربوط
به تقاضای آقای عباس واالئی صمد فرزند قیه احمد در
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت81مترمربع پالک شماره فرعی از1970اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سند قطعی شماره  117714مورخ
 1399/5/13دفترخانه16قم(م الف)12442
-11رأی شماره  140060330002011871مربوط
به پرونده کالسه  1399114430002001653مربوط
به تقاضای خانم فریبا فتاح فر فرزند فرامرز در قسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
75/50مترمربع پالک شماره فرعی از  2302/2اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از محسن خادم ثبت دفاتر
الکترونیکی(1395-1716مالف)12443
-12رأی شماره  140060330002014648مربوط
به پرونده کالسه  1399114430002000482مربوط
به تقاضای آقای حبیب قلی زاده فرزند احمد درقسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 168/11مترمربع پالک شماره 2فرعی از 2140
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مالکیت متقاضی طی سندقطعی صفحه 46دفتر(188م
الف)12444
-13رأی شماره  140060330002012687مربوط
به پرونده کالسه  1399114430002002844مربوط
به تقاضای خانم زینب میری فرزند حسن در قسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 100مترمربع پالک شماره 92فرعی از 1912اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سندقطعی صفحه 434دفتر( 114م الف)12445
-14رأی شماره  140060330002013848مربوط
به پرونده کالسه  1398114430002000388مربوط
به تقاضای آقای علی اصغر اسالمی فرزند علی درقسمتی

ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 114مترمربع پالک شماره فرعی از 2190اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی و خریداری مع الواسطه از آفاق لسانی صفحه 125
دفتر(544مالف)12446
 -15رأی شماره  140060330002014211مربوط
به پرونده کالسه  1400114430002001182مربوط
به تقاضای آقای علی رنجبری فرزند حسین درقسمتی
ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 152مترمربع پالک شماره فرعی از 2719اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت
متقاضی طی سندقطعی طی سندقطعی شماره21263
مورخ  1381/7/11دفترخانه 13قم (م الف)12447
-16رأی شماره  140060330002019349مربوط
به پرونده کالسه  1393114430002000996مربوط
به تقاضای آقای عباس محمدزاده فرزندعلی درقسمتی
ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 133مترمربع پالک شماره  507فرعی از
1947اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مبایعه نامه عادی خریداری شده از محمد ومعصومه
واکبر همگی بادی وکبری آراسته وراث یحیی بادی(م
الف)12521
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس
ازنشرآگهیوانقضاءموعدمقررسندمالکیترسمیصادر
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 آرمان ملی)
نوبت اول1400/10/27 :
نوبت دوم1400/11/12 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد
منطقه دو قم

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره  140060330001007956مربوط به پرونده کالسه
 1400114430001000062مربوط به تقاضای آقای حسین جعفری منش
فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  117مترمربع پالک
شماره  6447اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی مع الواسطه از سید محمد علی هاشمی سند مشاعی صادره در
دفتر378صفحه(580م الف)12367
 -2رای شماره  140060330001009452مربوط به پرونده کالسه
1399114430001001468مربوط به تقاضای خانم مهین گیوه چی فرزند
شعبان در ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت  350مترمربع پالک شماره
10474اصلیباستثنایثمنیهاعیانیواقعدرقمبخشیکحوزهثبتملکاداره
یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دفتر  626صفحه  81به موجب سند قطعی
231مورخ 88/03/05دفترخانه 84قمباستثنایثمنیهاعیانی(مالف)12431
 -3رای شماره  140060330001009389مربوط به پرونده کالسه
1400114430001001074مربوط به تقاضای آقای عمار محدث فرزند
محمود درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148/80مترمربع پالک
شماره  11153اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از نجم السادات فروتن سند مالکیت مشاعی
صادره در دفتر55صفحه  432و به موجب سند رسمی شماره 68482مورخ
 1389/04/03دفترخانه 21قم (م الف )12432
 -4رای شماره  140060330001008373مربوط به پرونده کالسه
1399114430001001973مربوط به تقاضای خانم فرانک قندهاری فرزند
ابوالقاسم درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  106/85مترمربع پالک

شماره 10898اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
رسمی 172748مورخ  1391/09/11دفترخانه 3قم (م الف )12437
 -5رای شماره  140060330001008523مربوط به پرونده کالسه
1400114430001000310مربوط به تقاضای آقای رضا محمدی
فرزند عباس درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 68مترمربع پالک
شماره 11307/132اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک
قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از بتول بیگدلی صادره دردفتر289
صفحه( 94م الف )12438
 -6رای شماره  140060330001006299مربوط به پرونده کالسه
1400114430001000475مربوط به تقاضای خانم شکوفه قنبری نیا فرزند
سهلعلی درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 109/86مترمربع پالک
شماره 11518اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
قطعی به شماره137716مورخ 90/02/11دفترخانه 12قم (م الف)12440
 -7رای شماره  140060330001009432مربوط به پرونده کالسه
1399114430001002280مربوط به تقاضای آقای محمد رزاقی فرزند
علی در دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت ششدانگ
119/30مترمربع پالک شماره باقیمانده  6824اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دفتر657صفحات359
الی ( 365م الف )12518
 -8رای شماره  140060330001009433مربوط به پرونده کالسه
1399114430001002281مربوط به تقاضای آقای ابوالفضل رزاقی فرزند
محمد در دو دانگ مشاع ازششدانگ به مساحت ششدانگ 119/3مترمربع
پالک شماره باقیمانده  6824اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دفتر657صفحات 359الی ( 365م الف
)12519

 -9رای شماره  140060330001009437مربوط به پرونده کالسه
1399114430001002282مربوط به تقاضای آقای محمد جواد رزاقی
فرزند محمد در دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت ششدانگ
119/3مترمربع پالک شماره باقیمانده 6824اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دفتر657صفحات 359الی
( 365م الف )12520
 -10رای شماره  140060330001009412مربوط به پرونده کالسه
1400114430001001162مربوط به تقاضای آقای حسن محمدی فرزند
علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت152/25مترمربع پالک شماره
10455اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر312صفحه  515وبه موجب سند رسمی شماره 2527
مورخ  1382/04/04دفترخانه 29قم (م الف )12522
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 آرمان ملی)
نوبت اول1400/10/27 :
نوبت دوم1400/11/12 :
رضا حسین خانی -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

سخنگویگمرکخبرداد:

رشد  ۴۱درصدی تجارت ایران و روسیه
در  ۹ماهه ۱۴۰۰
سخنگوی گمرک گفت :تجارت ایران و روسیه در  ۹ماه سال  ،۱۴۰۰از ۳.۵
میلیون تن و ارزش یک میلیارد و  ۶۵۶میلیون دالر گذشت و نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۱۲درصد در وزن و  ۴۱درصد در ارزش افزایش داشته است.
«سید روح اله لطیفی» در آستانه سفر رئیسجمهوری کشورمان به روسیه ،در
تشریح روابط تجاری تهران با مسکو اظهار داشت :از تجارت سه میلیون و ۵۵۸
هزار و  ۴۹۱تنی کشورمان با روسیه به ارزش یک میلیارد و  ۶۵۶میلیون و۹۹۷
هزار و  ۳۲۲دالر تا پایان آذرماه ۸۳۸ ،هزار و  ۶۰۲تن کاال به ارزش  ۴۳۲میلیون
و  ۸۷۷هزار و  ۳۹۲دالر ،سهم صادرات از ایران به روسیه و  ۲میلیون و ۷۲۹
هزار و  ۸۸۹تن کاال به ارزش یک میلیارد و  ۲۲۴میلیون و ۱۱۹هزار و  ۹۳۰دالر
نیز سهم واردات از روسیه بوده است .وی در خصوص میزان تغییرات در تجارت
ایران با روسیه ،گفت :آمارهای تجارت ۹ماهه امسال ۱۱،درصد رشد وزنی و۴۵
درصد رشد ارزش کاالهای وارداتی از روسیه و رشد  ۱۵درصدی در وزن و ۲۹
درصدی در ارزش کاالهای صادراتی ایران به روسیه را نشان میدهد.
سخنگوی گمرک افزود :در  ۹ماهه امسال نسبت به  ۹ماهه سال  ۲( ۹۸سال
قبل) هم رشد  ۳۲و  ۴۱درصدی در وزن و ارزش واردات و  ۵۱و  ۵۷درصدی در
وزن و ارزش صادرات را نشان میدهد .لطیفی بیانداشت :از واردات  ۲میلیون
و  ۷۳۰هزار تنی از روسیه ۲ ،میلیون و  ۴۱۷هزار و  ۱۱۶تن کاال به ارزش ۹۶۷
میلیون و  ۳۸۱هزار و  ۵۸۳دالر محصوالت دامی ،غذایی ،نهادههای دامی،
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی بوده که  ۸۸درصد وزن و  ۷۹درصد واردات
کشورمان از روسیه را به خود اختصاص داده است .سخنگوی گمرک ادامهداد:
با صادرات  ۴۴۷هزار و  ۱۳۳تنی کاالهای مرتبط با محصوالت دامی ،میوه و
صیفی ،محصوالت کشاورزی و غذایی به ارزش ۲۶۷میلیون و ۲۴۰هزار و۳۹۰
دالر ۵۴ ،درصد وزن و  ۶۲درصد صادرات  ۹ماهه کشورمان به روسیه محصوالت
غذایی و کشاورزی بوده است .وی خاطرنشانکرد :فدراسیون روسیه یکی از
همسایگان مهم کشورمان است که توسعه روابط تجاری و اقتصادی و سیاسی
برای  ۲کشور اهمیت به سزایی دارد ،از همین رو در سالهای اخیر با افزایش
روابط سیاسی ،شاهد افزایش تجارت نیز بین طرفین بودیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی :

مجردنهضتمسکنازدواج
متقاضی
ِ
نکند ،واحد را به فرد دیگری میدهیم

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت :اگر متقاضیان مجرد
نهضت ملی مسکن هنگام تحویل واحد ،مزدوج نشوند ،واحد را به خانوار واجد
شرایطدیگریمیدهیم.
محمود محمودزاده در گفتگو با خبر رادیو اظهار کرد :از دوشنبه  ۲۰دی تا
کنون تعداد مردان مجرد باالی  ۲۳سال ثبت نام کرده در سامانه ثمن (سامانه
ِ
ثبت نام نهضت ملی مسکن) به حدود ۱۲۰هزار نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه ثبت نام در این سامانه تا  ۲۰بهمن ادامه دارد ،گفت :با توجه
به اعالم ثبت نام مجردان بین  ۲۳تا  ۴۴سال از روز  ۲۰دی ماه تا کنون قریب
به  ۱۲۰هزار نفر ثبت نام کرده اند که مراحل پاالیش آنها در حال انجام است
که به زودی به استانها و سازمانهای متولی و ذی ربط برای طی کردن ادامه
روند مشارکت در ساخت معرفی خواهند شد .معاون مسکن و ساختمان وزارت
راه و شهرسازی درباره متقاضیان مجردی که طی دو سال مشارکت در ساخت
تا زمان تحویل واحد ،ازدواج نکرده اند تصریح کرد :بر اساس دستورالعملی که
در وبسایت مربوطه قرار داده شده ،متقاضیان میبایست تا قبل از تحویل واحد
ً
متأهل شده باشند به این دلیل که بر اساس قانون صرفا خانوار واجد شرایط
میتواند از طرحهای حمایتی مسکن استفاده کند .محمودزاده ادامه داد :با
توجه به لزوم بسترسازی و تشویق به تشکیل خانواده ،در شورای عالی مسکن
مصوب شد تا این فرجه ۲ساله دوران مشارکت در ساخت ،برای مجردان در نظر
گرفته شود تا موقع تحویل واحد ،تشکیل خانواده داده باشند؛ اگر مجردانی
ً
که ثبت نام کرده اند تا زمان تحویل واحد ازدواج نکنند ،طبیعتا واحد مسکونی
تحویل خانوارهای واجد شرایط میشود؛ اما در صورت عدم وجود خانوار واجد
شرایط ،همان واحد به قیمت کارشناسی روز و با محاسبه تمام تخفیفات و
یارانههایی که در این پروژه بوده به متقاضی مجرد تحویل داده میشود.
رئیساتحادیهامالک:

دروینتوافقبشودقیمتخانهپایینمیآید

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه تورم بازار مسکن در ۹ماه گذشته
نزدیک صفر بوده است گفت :با فضای امیدوارکنندهای که در مذاکرات ۴+۱
ایجاد شده احتمال کاهش قیمت مسکن وجود دارد.
مصطفیقلی خسروی اظهار کرد :این روزها اخبار خوبی از پیشرفت مذاکرات
هستهای شنیده میشود که به نوعی موضع عزت مندانه دولت آیت الله رئیسی
در تعامالت بینالمللی را نشان میدهد .همین مسأله باعث شده تا انتظارات
افزایشی ،جای خود را به انتظارات کاهشی در بازارهای طال ،ارز و به خصوص
مسکن بدهد .وی افزود :با وجود آنکه برخی «بخر و بفروش ها» و سوداگران
نهایت تالش خود را برای افزایش قیمت مسکن به کار گرفتند ،از  ۹ماه قبل
ً
تا کنون بازار مسکن تقریبا با تورم صفر مواجه بوده است .روند امیدوارکننده
مذاکرات ۴+۱نیز تأثیر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت.

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای علی رحمن پور به موجب وکالتنامه  49968مورخ 1400/9/6
دفترخانه 26قم با ارائه دوبرگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند
مالکیت ششدانگ پالک  3150فرعی از  637فرعی از  1اصلی واقع در بخش
چهار قم به نام علی رحمانپور در صفحه  379دفتر 44ذیل ثبت 5715ثبت
وسند مالکیت  477687صادر شده است.سپس به موجب سند قطعی
 100788مورخه  1385/3/9دفترخانه 6قم به شرکت تعاونی بهدید خودرو
قم منتقل شده است که سند مالکیت اولیه به علت جابجائی مفقود گردیده
است وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند.لذا به استناد تبصره
 1اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در1نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا
چنانچهکسیمدعیوجودسندمالکیتنزدخودویاانجاممعاملهباشندمراتب
ً
را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس
از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدورسند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام
خواهد شد(.م الف )14869
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
رضا حسینخانی-رییس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
تاریخانتشار1400/10/27:
-----------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه بموجب وارده 1400/10/11-23658میثم قنبری سنجگانی
مالک ششدانگ پالک ثبت  2498/296/479اصلی واقع در بخش  2ثبت
قم دفتر  1139820330002007793صفحه  0ثبت  0سند  123048قم
اعالم نموده که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گریده است ،لذا
به استناد تبصره  1اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در 1نوبت به تاریخ
ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا
انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف
ً
مدت 10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی
قرارگیرد.بدیهیاستپسازانقضایمهلتمقررنسبتبهصدورسندمالکیت
المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد(.م الف)14870
عباس پور حسنی-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2قم
تاریخانتشار1400/10/27:
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ورزشی

 شماره 5435ت وچهارم 
دوشنبه27-دی ماه  -1400سال بیس 

بهمناسبتدرگذشتیزدانیخرم؛

بدرود آقای «معمار» والیبال ایران

رئیس هیئت ورزش های کارگری استان قم :

ورزش کارگری قم ،با اندک حمایتی
افتخار آفرینی کرده است

با امضای تفاهم نامه میان مسئوالن هیئت ورزش های کارگری قم با هیئت
ورزش های همگانی استان قم ،توسعه همکاری میان این دو هیئت به منظور
ترویج هرچه بیشتر ورزش های همگانی ،در دستور کار قرار گرفت.
مراسم امضای تفاهم نامه میان اسماعیل زند رئیس هیئت ورزش های همگانی
استان قم با عصمت جیریایی رئیس هیئت ورزش های کارگری استان قم ،عصر
امروز در محل سالن جلسات مجموعه ورزشی حیدریان قم انجام شد.
صعود قم از رتبه  ۳۰به رتبه  ۲کشور در زمان کمتر از یک سال
عصمت جیریایی در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران ،با اشاره به دور
جدید فعالیت های هیئت ورزش های کارگری استان قم از آذرماه سال گذشته
تا کنون ،اظهار داشت :تا پیش از شروع فعالیت دور جدید این هیئت ،رتبه ورزش
کارگری قم از میان  ۳۱استان کشور ،رتبه  ۳۰بود ،اما به لطف فعالیت های
انجام شده ،در اردیبهشت ماه سال جاری ،و طبق اعالم وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،رتبه هیئت ورزش های کارگری استان قم ،به رتبه  ۲کشوری در میان
 ۳۱استان کشور ارتقا یافت که یک صعود خیره کننده محسوب می شود.
رئیسهیئتورزشهایکارگریاستانقمافزود:ازآذرماهسالگذشتهتاکنون،
در مجموع ۶۵تیم ورزشی کارگری استان قم در رشته های مختلف از جمله تنیس
روی میز ،تیراندازی با کمان و  ...به مسابقات کشوری اعزام شدند ،که حاصل این
اعزامها،کسببیشاز ۱۰عنوانقهرمانیونائبقهرمانیبود؛همچنینعالوهبر
کسب مدال های طال و نقره ،چندین ورزشکار نیز موفق به کسب مدال برنز شدند.
وی با اشاره به قهرمانی تیم پینگ پنگ کارگران معدن منگنز ونارچ قم در
مسابقات ملی و پس از آن قهرمانی در مسابقات جهانی در شهر آتن یونان ،گفت:
ظرفیت های بسیار خوب ورزش کارگری در استان قم وجود دارد که باید برای
ارتقای آن تالش کرد؛ در حال حاضر فقط۲۵هزار کارگر ساختمانی شناسنامه دار
بیمه شده در استان قم وجود دارند که با خانواده های شان جمعیتی باالی۵۰هزار
نفرراشاملمیشوند؛همچنینکارگرانمختلفیدربخشهایمختلفخدمات،
صنعت ،گردشگری و  ...وجود دارند که می توان با بهره گیری از استعدادهای
ورزشی آنان ،به ارتقای روحیه خودباوری و نشاط اجتماعی در ایشان اقدام کرد.
قهرمانیبابودجهصفر
در ادامه این جلسه سیدحسین میرهادی دبیر هیئت ورزش های کارگری
استان قم نیز با بیان این که استعدادهای ورزشی جامعه کارگری قم بسیار زیاد
است و می توان در سطح استانی و ملی و حتی بین المللی از این استعدادها بهره
گرفت ،گفت :متأسفانه با وجود حجم زیاد اعزام هیئت های ورزشی کارگری از
قم به مسابقات ملی و کسب مدال های خوش رنگ طال ،نقره و برنز و در نهایت
کسب رتبه دوم در کل کشور ،اما هیچ بودجه ای از سوی وزارت ورزش و جوانان و
همچنین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به هیئت ورزش های کارگری استان
قم اختصاص داده نشده و این هیئت با دست خالی به این موفقیت ها دست یافته
است؛ از این رو شایسته است که مسئوالن امر به این موضوع توجه کنند.

مردی که از او به عنوان معمار والیبال ایران یاد می شود و توانست آرزوی مردم را
برای شکست قدرت های برتر قاره کهن برآورده کند ،چهره در نقاب خاک کشید.
محمدرضا یزدانی خرم ،از چهرههای سیاسی و ورزشی کشور زاده سال ۱۳۲۵
بامداد روز یکشنبه بر اثر ایست قلبی در سن  ۷۵سالگی دار فانی را وداع گفت.
یزدانی خرم از سال  ۶۸تا  ۸۵ریاست فدراسیون والیبال را برعهده داشت و از سال
 ۸۵تا  ۹۰نیز به عنوان رئیس کشتی منصوب شد ۱۷ .سال ریاست در والیبال
نخستین تجربه مدیریت ورزشی یزدانی خرم بود که به خوبی توانست کار پایهای را
در این رشته ورزشی انجام دهد.
او در سال  ۸۳نیز از سید محمد خاتمی نشان لیاقت و مدیریت را دریافت کرد.
یزدانی خرم اعتقاد داشت یک مدیر صنعتی است و صنعت باید ورزش را حمایت
کند .به اعتقاد این مدیر ورزش بدون صنعت نمیتواند زندگی کند و در تمام دنیا،
کشورهای آسیایی بخصوص آسیای شرقی مانند چین ،ژاپن و کشورهای اروپایی

و آمریکایی صنعت از ورزش حمایت میکند.
یزدانی خرم در زمان حضورش در پارس خودرو ،والیبال ،فوتبال و کشتی را
راه اندازی کرد .پس از آن در دخانیات که  ۸باشگاه در سراسر کشور داشت ۸
تیم والیبال بوجود آورد و نیز لیگ استانی را راه اندازی کرد .او سالنی که پس از
جنگ به مخروبه ای تبدیل شده بود و به عنوان معراج از آن استفاده و اجساد را از
شهرستان در آنجا جمع آوری میکردند برای شروع فعالیتهای والیبال در اختیار
گرفت و با هزینه ۲۰۰میلیون تومان سالن را از نو ساخت تا مسیر شکوفایی والیبال
ایران را استارت بزند.
محمود افشار دوست در گفتگویی رباره تأثیرات حضور یزدانی خردم در والیبال
گفت :تیمهای خارجی بسیاری برای برگزاری اردو در تهران حاضر میشدند .به
سمتوسوییحرکتکردیمکهمردموتلویزیونمتوجهموفقیتوالیبالوشکست
حریفان شدند .شرایط به گونهای پیش رفت که در نهایت والیبال موفق به کسب

مدال شد .هم در بخش رقابتهای نوجوانان جهان و هم در بخش جوانان و
بزرگساالن آسیا که پس از  ۴۴سال در سال  ۲۰۰۲موفق به کسب مدال شدیم .در
سال  ۲۰۰۳نیز برنز آسیا را کسب کردیم .در واقع پایه گذاری ،پروراندن و رسیدن
به جایی که والیبال ایران تبدیل به یک ورزش افتخارآفرین شود در مقطع حضور
ریاست یزدانی خرم شکل گرفت .قبل از آن در سال  ۱۹۶۶و  ۱۹۵۸فقط دو مدال
نقره و برنز در بازیهای آسیایی گرفته بودیم اما بعد از آن دیگر والیبال تعطیل شد.
کار زیرساختی انجام نمیشد و به طور اتفاقی و شانسی بازیکنان کشف و بازیکنی
مانند عادل بناکار به اردوی تیم ملی راه پیدا میکرد .در واقع یزدانی خرم کاری
کرد که پایه و اساس والیبال نوین ایران را در آن مقطع پایهریزی کرد.
شکستهاییدرتاریخوالیبالایرانمقابلتیمهاییمانندکویت،قطروپاکستان
وجود دارد که شاید لمس آن برای نسل حاضر سخت باشد چرا که آنها چهرهای از
والیبال را دیدهاند که تیمهای آسیایی دیگر حرفی برای گفتن مقابل بلند قامتان
ایران ندارند و تیمهای مطرح جهان از جمله آمریکا ،برزیل ،روسیه ،لهستان،
صربستان و ایتالیا نیز بارها سر تعظیم مقابل تیم ملی فرود آوردند.
این اتفاقات به طور شانسی و یک شبه محقق نشده بلکه برنامه ریزی بلند مدت
و مدیریتی قوی پشت آن نهفته بود .محمدرضا یزدانی خرم ،چهره نام آشنا ورزش
ایران ،کسی که سابقه ورزشی در کارنامه نداشت اما مدیری توانا بود و معمار
والیبال لقب گرفت در کسب موفقیتها مهره اصلی است .مدیری با نگاه بلند
مدت که از ابتدای حضورش در والیبال قدمهای بلند برداشت.
شعاری کار نکرد و در عمل نشان داد خواستن توانستن است .در دورانی که
فیدل کاسترو ،رئیس جمهور کوبا ،والیبال ایران را به تمسخر گرفت و بازیکنان
ایرانی را کوتوله خطاب کرد ،یزدانی خرم فونداسیون والیبال ایران را پایه گذاری
کرد تا چند سال بعد ملی پوشان ایران ،کوبا را با شکست سنگین  ۳بر صفر رو
بروکنند.
یزدانی خرم ،استعدادیابی را در سراسر ایران آغاز و نسل طالیی را به والیبال
جهان معرفی کرد که امروز شاهد حضور لژیونرهای ایران در خارج هستیم.
استعدادیابی مهمترین رکن پیشرفت والیبال ایران بود که پس از رفتن یزدانی
خرم از والیبال متوقف شد تا امروز به خوبی شاهد فقدان آن باشیم و نگرانی برای
افول والیبال شکل گیرد .در واقع میراثی که یزدانی خرم برای والیبال گذاشت بی
نتیجه ماند چرا که مدیری که بتواند استعدادیابی ،مهمترین رکن بقا موفقیت را
ادامه ندهد وجود نداشت.
ارتباطات خوب بین المللی یزدانی خرم باعث ورود ایوان بوگاینکوف روس به
ایران شد تا استارت ورود تیمهای نوجوانان و جوانان این کشور برای برگزاری
دیدارهای تدارکاتی به ایران باز شود که سرآغاز موفقیتها بود .بوگاینکوف روس
که به گفته یزدانی خرم حکم «تختی» را برای ورزش روسیه دارد نقش به سزایی در
آموزش و پیشرفت والیبال ایران داشت.
نام ،یاد و خاطره محمدرضا یزدانی خرم ،معمار واقعی والیبال در ذهن اهالی
والیبال باقی خواهند ماند و خدمات ارزنده او فراموش نمیشد.

بهمنطهماسبی:

استقاللبایدیکبازیکن
بازیساز جذب کند
بازیکن پیشین تیم فوتبال استقالل میگوید آبیپوشان پایتخت باید در نقل و
انتقاالتنیمفصلیکبازیکنبازیسازجذبکنند.
بهمن طهماسبیدربارهعملکردآبیپوشانپایتختدرنیمفصلاولرقابتهای
لیگ برتر اظهار کرد :آقای مجیدی با توجه به شرایط تیم ،بهترین تصمیم را
گرفتند تا به دنبال نتیجه باشند و به هدف خود دست پیدا کردند و موفق هم
بودند .امیدوارم در نیم فصل دوم شرایط بهتر شود و آبیها بتوانند بهترین عملکرد
خودشان را ارائه دهند.
او در پاسخ به این سوال که استقالل در نیمفصل اول چه نقاط ضعف و قوتی
داشت؟ گفت :با توجه به چیزی که من از فرهاد مجیدی دیدم ،رویکرد این مربی
تغییر کرده و پختهتر عمل میکند .استقالل االن در کارهای دفاعی خوب عمل
میکند و گلهای خوبی هم به ثمر رسانده است .به نظرم استقالل در بازیسازی در
خط هافبک مشکالتی دارد که باید این خالء هر چه سریعتر برطرف شود.
طهماسبیدربارهعملکردخطهافبکتیماستقاللگفت :استقاللبایدهافبک
ی مهدیپور راضی هستم و این بازیکن روز به
بازیساز بگیرد .من از نوع بازی مهد 
روز بهتر میشود .استقالل اگر یک بازیکن بازیساز بگیرد ،اتفاقات بهتری رخ
میدهد اما مهدیپور هم گام به گام شرایط بهتری کسب میکند.
اینمهاجمپیشیناستقاللدربارهعملکردکوینیامگاورودیژستددرنیمفصل
اول لیگ گفت :ژستد و یامگا بازیکنان با کیفیتی هستند .ژستد تا االن نتوانسته
خوب گل بزند و این هواداران را اذیت کرده اما خارجیهای استقالل توانستند
شرایط خوبی را رقم بزنند.
او در پاسخ به این سوال که استقالل در نقل و انتقاالت نیمفصل چه بازیکنانی
را باید در اختیار بگیرد؟ گفت :به نظرم مهمترین مساله ،جذب هافبک بازیساز
است و به نظر من استقالل در دیگر پستها شرایط خوبی دارد.
درهفته هجدهم لیگ برتر فوتسال صورت گرفت :

فرار سنایچ از باخت در ثانیههای پایانی
برابر فردوس قم

فردوس قم در ثانیههای پایانی برد با ارزش در خارج از خانه مقابل سنایچ ساوه
را با تساوی عوض کرد .به گزارش عصر یکشنبه هیات فوتبال قم ،در ادامه بازی
های هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال عصر روزیکشنبه فردوس قم در ساوه به
مصاف سن ایچ این شهر رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه تساوی  ۲بر  ۲به
پایان رسید .مصطفی موسوی و محمد برزگر دو گل تیم فردوس قم را وارد دروازه
حریف پرمهره و قدرتمند خود کردند .بازی رفت این دو تیم با نتیجه  ۶بر یک به
سود تیم سن ایچ رقم خورده بود .فردوس قم جمعه هفته آینده در سالن شهید
حیدریان میزبان تیم صدرنشین و مدعی قهرمانی گیتی پسند اصفهان خواهد
بود .این تیم تا پایان هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال کشور با  ۵برد ۵ ،مساوی و ۸
باخت و  ۲۰امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.

محرمنویدکیا:

سپاهان یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر است

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت :سپاهان اصفهان یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر فوتبال کشور است.
«محرم نویدکیا » روز یکشنبه در نشست پیش از دیدار جام حذفی برابر آلومینیوم اراک افزود :فشار برای تیمهای بزرگ
مسالهای طبیعی است و سرمربی و بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اصفهان اگر قرار باشد این فشارها را تحمل نکنند ،نباید
در این تیم مسئولیت بپذیرند و قرارداد ببندند.
وی ادامه داد :اعضای تیم شاید خیلی حرفها را بشوند و فشارها را تحمل کنند ولی تا آنجا که از بچههای این تیم
شناخت دارم ،سپاهان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر فوتبال کشور هستند.
نویدکیا افزود :جدول ردهبندی نشان میدهد من چه کاره هستم و اگر تیم شرایط خوبی نداشته باشد ،هر کسی به
خودش اجازه میدهد هر چیزی بگوید و اگر باال باشم کسی به خودش اجازه نمیدهد فشار بیاورد.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان خاطر نشان کرد :بازیهای جام حذفی شوخی بردار نیست و هر تیم شانسش را
از دست بدهد به طور قطع راه بازگشتی ندارد.
نویدکیا یادآور شد :بازی گذشته تیم فوتبال سپاهان اصفهان با تیم آلومینیوم اراک بازی خیلی جذابی نبود و با وجود
اینکه ماه سه تا چهار موقعیت خوب داشتیم ولی نوع بازی خیلی خوب نبود.
وی ،وزش باد در نیمه اول و زیر ساخت نامناسب زمین را از جمله مشکالت دیدار قبلی دانست و گفت :در هرصورت باید
با هنر بیشتری بازی میکردیم که امید است فردا بتوانیم بازی بهتری ارایه دهیم.
نویدکیا با یادآوری دیدار جام حذفی بین سپاهان و آلومینیوم اراک افزود :این دیدار ،دیدار حساسی برای هر ۲تیم است
زیرا اگر هر یک از تیمها نتیجه این بازی را از دست بدهد یک جام را از دست می دهد و هر  ۲تیم تالش خود را می کنند
تا از این بازی سربلند بیرون بیایند.
نویدکیا گفت :تیمهایی که خود را برای قهرمانی در لیگ برتر آماده کردهاند به طور قطع می خواهند در جام حذفی نیز
مقام بیاورند و به همان میزان که در لیگ شانس داشتند به همان میزان در بازیهای جام حذفی نیز به خود این حق را
میدهند.
وی ادامه داد :جام جذفی ،جام خطرناکی است زیرا اگر یک مساوی یا باخت حاصل شود اینگونه نیست که هفته آینده
بتوان آن را جبران کرد.

هیچتغییراتیدرکادرفنیپرسپولیسنخواهیمداشت

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت :در حال حاضر وارث حجم زیادی از بدهیها از ادوار گذشته در باشگاه پرسپولیس
هستیم که باید با همدلی همه مجموعه باشگاه و هواداران این تیم مردمی مشکالت را حل کنیم.
«رضا درویش» مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه اظهار داشت :از «سیدحمید سجادی» وزیر ورزش به خاطر
اعتمادی که به من و اعضای هیاتمدیره داشته است ،تشکر میکنم .امیدوارم که با همدلی و همراهی همه اعضای هیات
مدیره آنچه که شایسته این باشگاه و هوادارانش است انجام دهیم.
وی افزود :از «سیدمجید صدری» و «جعفر سمیعی» که پیش از من زحمات زیادی را برای باشگاه پرسپولیس کشیدند
تشکر میکنم .ما در حال حاضر وارث حجم زیادی از بدهیها از ادوار گذشته در باشگاه پرسپولیس هستیم که باید با
همدلی همه مجموعه باشگاه و هواداران این تیم مردمی مشکالت را حل کنیم .پیگیری درخصوص حذف پرسپولیس از
لیگ قهرمانان آسیا فعال اصلیترین کاری است که آن را دنبال میکنیم و هدف ما این است که بتوانیم این مشکل را حل
شودوشاهدحضورپرسپولیسدرلیگقهرمانانآسیاباشیم.ویخاطرنشانکرد:مادرباشگاهپرسپولیسازهرگونهکمک
و همفکری برای حل مشکالت تیم استقبال میکنیم .تمام دغدغه ما اعم از اعضای هیات مدیره ،کادر فنی و بازیکنان این
است که مشکالت پیش آمده برای باشگاه پرسپولیس را مرتفع و دل هواداران را شاد کنیم و نشاط اجتماعی را به جامعه
برگردانیم .مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درخصوص عملکرد کادر فنی این تیم نیز گفت :به زعم بسیاری از کارشناسان
فوتبال کشور یکی از بهترین کادرهای فنی رادرحال حاضر تیم پرسپولیس دارد و هیچ گونه تغییراتی در کادر فنی باشگاه
نخواهیم داشت .کادر فنی پرسپولیس نه تنها در ایران بلکه در آسیا نیز شاخص است .درویش اظهار داشت :در راستای
برطرف کردن مشکالت باشگاه از نظر و همفکری پیشکسوتان نیز قطعا استفاده خواهیم کرد .این باشگاه متعلق به همه
پرسپولیسیها است و ما در باشگاه وظیفه داریم که در خدمت همه پیشکسوتان و هواداران باشیم .وی ادامه داد :اقداماتی
را درنظر داریم که برای باشگاه انجام دهیم .در وهله اول با توجه به شروع نیم فصل دوم باید درخواستها و کمبودهای
کادرفنی را مرتفع کنیم و اینکه تیم قویتر شود و بتواند به امید خدا برای ششمین بار متوالی قهرمانی لیگ را به دست آورد.
در مرحله بعدی باید با اهالی فن و حقوقدانان مجرب و ارگان های مربوطه جلساتی را برگزار کنیم که درخصوص برطرف
کردن مشکالت پیش آمده برای باشگاه راه حلی پیدا شود .مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود :قصد دیگر ما این است
که کارگروه اقتصادی با استفاده از افراد توانمند حوزه اقتصاد تشکیل دهیم که بتوانیم مشکالت مالی تیم را برطرف کنیم.

نیمفصلنخستلیگبرترزیرذرهبین؛

استقالل در قامت یک قهرمان
نیمفصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی به اتمام
رسید که استقالل بهترین عملکرد را از نظر آماری بر جای
گذاشت.
نیمفصل نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران بعد از
برگزاری  ۱۲۰بازی (یک دیدار برگزار نشد و در مجموع چهار
مسابقهنتیجهاشباآرایانضباطیمشخصشد)بهپایانرسید
و در نهایت تیم فوتبال استقالل تهران موفق شد با ۳۵امتیاز در
صدرجدولبایستدوپدیدهمشهدباچهارامتیازدرقعرجدولی
جایبگیرد.
استقالل با فرهاد مجیدی تنها تیم بدون شکست بود که
کمترین گل خورده ،بیشترین گل زده و بیشترین برد را به
خود اختصاص داد و با سه امتیاز فاصله نسبت به نزدیکترین
تعقیبکنندهخودیعنیپرسپولیسبعداز ۱۰سالبهقهرمانی
نیمفصلرسید.
سرخپوشان تهرانی با یحیی گلمحمدی در یک سوم پایانی
لیگ به امتیازهای ارزشمندی رسیدند و با  ۳۲امتیاز عنوان
دومی را به خود اختصاص دادند .سپاهان نیز با  ۲۹امتیاز رتبه
سوم را به خود اختصاص داد .تیم محرم بیشتر از کل فصل
پیش شکست خورده و فاصلهاش با صدر به  ۶امتیاز رسیده
است .با این وجود آنها در کنار سرخابیهای پایتخت مثلث
قهرمانیراتشکیلمیدهند.
آلومینیوماراکبهاتفاقمسرفسنجانمانندلیگبیستمواین
بار کمی بیشتر نمایش درخشانی را از خود به جای گذاشتند و

در ردههای چهارم و پنجم جای گرفتند .آلومینیوم خط دفاعی
قدرتمندی دارد و مس در فاز تهاجمی جزو بهترینها به حساب
میآید .در کنار این ۲تیم باید به پیکان تهران هم اشاره کنیم که
بامجتبیحسینیتوانستنتایجخوبیبگیرد.
رتبه هفتم و هشتم نصیب تیمهایی شد که توقع میرفت
عملکرد بهتری داشته باشند .فوالد با عبدالله ویسی خوب
شروع نکرد و جواد نکونام خیلی زود به سمت سرمربیگری
سرخپوشان منصوب شد و اتفاقا توانست آنها را در جدول کمی
باال بکشد اما در هفتههای پایانی نتایج پرنوسان اهوازیها آنها
را در میانه جدول نگه داشت .گلگهر اما شرایط متفاوتی داشت
و کسر هفت امتیاز از تیم امیر قلعهنویی به دلیل رای کمیته
انضباطی باعث شد تا آنها به جای  ۲۸امتیاز ۲۱ ،امتیاز داشته
باشند .نباید فراموش کرد که تیم سیرجانی در هفتههای اخیر
هم نتایجش پر افت و خیزی داشت.
نیمه دوم جدول را با  ۲تیمی آغاز میکنیم که پس از سپری
کردن هفتههای دشوار ابتدایی و میانی حاال اوضاع به سامانی
پیدا کردهاند .نساجی با ساکت الهامی  ۲۰امتیازی شده و
در رده نهم جای گرفته است و صنعت نفت با هدایت علیرضا
منصوریان به جایگاه دهم صعود کرد .فاصله تیم آبادانی تا رتبه
چهارم تنها پنج امتیاز است .ذوبآهن را نیز باید دیگر تیم میانه
جدولی ببینیم که از پایین جدول جدا شده و با هدایت مهدی
تارتار ۱۸امتیازی است.
چهار تیم هوادار ،تراکتور ،فجرسپاسی و نفت مسجدسلیمان

پینگ پنگ باز قمی در اردوی تیم ملی

محمد حسن حبیبی پینگ پنگ باز قمی به اردوی تیم ملی دعوت شد.
براساس این گزارش ،کادرفنی تیم ملی پینگ پنگ کشورمان ،اسامی بازیکنان
دعوت شده به اردوی تیمهای ملی نوجوانان را اعالم کرد که براساس فهرست
اعالم شده محمد حسن حبیبی به تمرینات آماده سازی این تیم فراخوانده شد.
این اردو  ۱۰تا  ۱۸بهمن در مجموعه آکادمی انقالب تهران برپا میشود و پس
از برگزاری رقابت انتخابی ،پینگ پنگ باز برتر در قالب تیم ملی کشورمان به
رقابتهایآسیاییاعزاممیشوند.

درویش :وارث حجم زیادی از بدهیها هستیم

رتبههای دوازدهم تا پانزدهم را مال خود کردهاند .هوادار با رضا
عنایتیهفتهبههفتهپختهتروبهترشدواگرباختهفتهپایانی
نیمفصل را در نظر نگیریم شرایط استاندارد و قابل قبولی دارند.
تراکتور اما بدترین عملکرد را بین تیمهای شناخته شده داشته
است .آنها بعد از اخراج فیروز کریمی به سراغ زوونیمیر سولدو
رفتند اما حواشی بیرون زمین و کمبود مهره باعث شده تا این
سرمربی کروات هم نتواند تغییر ملموسی را به وجود بیاورد.
فاصله تراکتور تا منطقه ناامن جدول فقط ۲امتیاز است.
فجرسپاسی با اصغر کالنتری کارش را خوب آغاز نکرد .رفته
رفته اما شرایط بد شد و فجر حاال با  ۱۲امتیاز رده چهاردهم
ایستاده است .نفت مسجدسلیمان هم نتوانسته عملکرد قابل

دفاعی داشته باشد .تیم فراز کمالوند که در سه چهار هفته
هواداران شهر اولینها را امیدوار کرده بود حاال هفتههاست در
آرزوی برد قرار دارد و خود کمالوند هم استعفا کرده و در شهر
خبری از او نیست.
نهایتا تیم شانزدهم جدول که گویی در لیگی دیگر به سر
میبرد .پدیده مشهد با دشت تمام فاکتورهای منفی هنوز
بردی نداشته و با چهار امتیاز قعرنشین است .آنها با منطقه امن
جدول هشت امتیاز فاصله دارند و اگر اوضاع عجیب مدیریتی
این باشگاه حل و فصل نباشد باید منتظر سقوطش باشیم.
سقوطیکهپایانیخواهدبودبرحضورتیمهایاستانخراسان
درباالترینسطحفوتبالکشورمان.

جداییرسمیرضاییانازالسیلیه؛

رامین رضاییان با اعالم باشگاه السیلیه باید از این تیم جدا شود و دیگر در
ادامه فصل همراه با این تیم قطری نیست.
رامین رضاییان ،بازیکن ایرانی تیم السیلیه قطر که به عنوان یار قرضی از
الدحیل جدا شده بود و به این تیم پیوسته بود و طبق قرارداد باید تا پایان فصل
در این تیم حضور میداشت اما تیم آبی-مشکیپوش اعالم کرده که دیگر

رامین به پرسپولیس نزدیک شد

نیازی به بازیکن ایرانی خود ندارد و او برای ادامه فصل باید مقصد جدیدی را
انتخابکند.
روزنامه الشرق قطر ضمن کار کردن این خبر ،اعالم کرد که بازیکن سابق تیم
ملی فوتبال ایران در مالیکت باشگاه الدحیل است اما تمایلی به حفظ او ندارد.
این رسانه قطری اعالم کرده که باشگاه پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن

رضاییان است و باید دید باشگاه الدحیل با چه مبلغی راضی به جدایی مدافع-
هافبک سمت راست خود خواهد شد.
گفتنی است رامین رضاییان  ۲سال در پرسپولیس بازی کرد اما در سال
 ۲۰۱۷به فوتبال بلژیک رفت و پس از بازی برای تیم اوستنده راهی قطر شد تا
برایتیمهایالشحانیه،الدحیلوالسیلیهتوپبزند.
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غالمعلی خوشرو ،سفیر سابق و نماینده دائم ایران در سازمان ملل :

اگرتفاهمنامه با چین درعمل درست اجرا شود میتواند اقتصاد ایران را متحول سازد

سفر حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان با چین اعالم شد
که سند همکاری  25ساله ایران و چین وارد مرحله عملیاتی شده است .سندی
که موافقان آن می گویند می تواند موتور محرکه ایران برای توسعه و شکوفایی
اقتصادی ،سیاسی و تکنولوژیکی باشد و مخالفان آن می گویند که سبب می
شود ایران در دامن شرق بیفتد و از مزایای غرب محروم شود و همچنین مغایر با
شعار چهار دهه اخیر سیاست خارجی جمهوری اسالمی تحت عنوان «نه شرقی
نه غربی» است .برای بررسی این موضوع سایت “چین نگار” با غالمعلی خوشرو،
سفیر سابق و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت وگویی انجام داده است که
در ادامه می خوانید:
آیا سند همکاری جامع ایران و چین ،نیاز به تصویب مجلس دارد؟
تفاهمنامه 25ساله نه قرارداد است نه عهدنامه ،بلکه تفاهمی کلی است که نقشه
راه و چشم انداز کالن مشارکت ایران و چین را ترسیم میکند .کلیات این تفاهمنامه
همان است که پس از امضا در فروردین  ،1400از سوی وزارت امور خارجه در گزاره
برگیمنتشرشد.برایناساساینتفاهمنامهنیازیبهتصویبمجلسندارد.اماهر
سندهمکاریاگرحمایتمجلسرانداشتهباشد،امکانتحققآنکاهشمییابد.
اینکه تمام کلمات تفاهمنامه علنی شود ،بستگی به توافق دو کشور دارد .نمیشود
با کشوری از در همکاری وارد شد و از در تقابل خارج .در روش تعاملی چین ،این
قبیل تفاهمنامهها با کشورهای مختلف با جزییات مطرح نمیشود ،این تحقیر
ملتها نیست ،بلکه روش تفاهم شده بین دو کشور است .هر اقدامی که ایران
جهت رفع نیازهای اقتصادی خود میکند ،لشگری از ماموران خفیه و خبرچینان،
شاخکهای خود را تیز میکنند تا آن راه را کور کنند.
اگر این سند یک تفاهمنامه کلی است ،چرا اینقدر مهم تلقی میشود؟
برای درک اهمیت این تفاهمنامه ،کافی است بیندیشیم که آیا آمریکا حاضر
است یک بند از این سند را با ایران تفاهم کند .همین تفاهم کلی را پمپئو – دشمن
شماره یک ایران -قرارداد ترکنمچای خواند .آمریکا که سیاست رسمی خود را فشار
حداکثری به ایران و تحریمهای یک جانبه تا مرز تسلیم یا فروپاشی ایران تعریف
میکرد ،در واکنش به این مشارکت راهبردی توان دیپلماتیک و رسانهای خود را به
کار گرفت تا آن را نابود یا بیاعتبار سازد .آمریکا جنگ راهبردی اقتصادی علیه ایران
به راه انداخته بود و تمام کشورهای جهان را به تحریم تهدید میکرد .این تفاهمنامه
اگر در عمل و درست به اجرا درآید ،میتواند اقتصاد ایران را متحول سازد .این
بستگی به توان و آمادگی و برنامهریزی طرف ایرانی و همکاری طرف چینی دارد.
طنزی از این تلختر نداریم که آمریکا با یک جانبهگرایی و تحریمهای همه جانبه ضد
ایران با دلسوزی بیتابانهای ایران را از مشارکت اقتصادی با چین بر حذر میدارد
و میگوید هرکه از چین وام بگیرد در تله بازپرداخت گرفتار میشود .در حالیکه
آمریکا کشوری را در تحریمهای ضد بشری گرفتار میکند ،همزمان همان کشور را
ازهمکاریبرایسازندگیبرحذرمیدارد.ایننهایتسیاستهایشکستخورده

است .این تفاهمنامه اگر در عمل و درست به اجرا درآید ،میتواند اقتصاد ایران را
متحول سازد .این بستگی به توان و آمادگی و برنامهریزی طرف ایرانی و همکاری
طرف چینی دارد.
سخنکانونیاینتفاهمنامهچیست؟
این سند یک برنامه راهبردی برای توسعه است که توان فناوری و سرمایه گذاری
و اجرایی ایران را ارتقا میدهد .پروژههای کالن بزرگی را میتوان تعریف کرد که
یا به فناوری باال نیاز دارند و یا به سرمایه گذاری سنگین یا هر دو .چین از هر دو
لحاظ میتواند کمک خوبی برای این امر باشد .چین در فناوریهای مدرن و
حوزه دانش بنیانها و زیرساختها نظیر راه و بندر و فرودگاه و تونل جایگاه بسیار
بلندی در جهان دارد .طرح کالن کمربند جاده ،ارتباط ایران و جهان را از لحاظ
ساختاری و سایبری میتواند دگرگون سازد .ایران کشوری با ظرفیت عظیم انرژی
و معادن است .نحوه بهرهبرداری از آن و مشارکت راهبردی برای بهینهسازی آن،
کمک راهبردی بزرگی برای کشور به حساب میآید .در سطح اجرایی ،شرکتها و
نهادهاییکهبرنامههمکاریباموسساتخصوصیودولتیچینتعریفمیکنند،
بایدحداکثرهوشمندیرادرتبیینمنافعخودوتشریحوظایفطرفچینیونحوه
نظارت بر حسن اجرای پروژهها ،به کار گیرند .به هیچ وجه قرار نیست قراردادی یک
طرفه و بدون نظارت و امکان سنجی به اجرا دربیاید به ویژه در مورد حل اختالفات
طرفین باید ساز و کار حقوقی و دقیقی تعریف و اجرا شود .اساسا این برداشت
نادرست که ایران به چین صرفا به عنوان اهرم توازن بخش در رابطه با غرب نگاه
میکند ،برداشتی بوده است که در برخی اندیشکدههای چین شکل گرفت ولی با
این تفاهم بلندمدت ایران توانست چین را مجاب کند که رابطه دو کشور از اهمیت
راهبردی برخوردار بوده و تابعی از روابط با سایر کشورها نیست و ارزش ذاتی دارد.
بهنظرشمادلیلمخالفتهایگوناگونبااینتفاهمنامهچیست؟
نمیشودهمهمخالفتهارابایکچشمنگریست.مناینمخالفتهایداخلیو
خارجی را به سه دسته کلی تقسیم میکنم:
اول ،مخالفتهایی که این تفاهمنامه را سبب تقویت و بهبود جایگاه اقتصادی
ایران میدانند و آنرا در تضاد با منافع آمریکا و مانع انزوا و تسلیم ایران تلقی میکنند.
این سلسله از پمپئو آغاز و تا عمق برخی رسانهها و اندیشکدهها و اشخاص ایرانی
و غیرایرانی تداوم مییابد .مخالفت با چین در آمریکا ،دموکرات و جمهوری خواه
نمیشناسد و هیچ حزبی موافق گسترش روابط ایران با چین نیست.
گروه دوم افراد و موسساتی هستند که شناخت محدودی از چین دارند و تصور
میکنند همکاری راهبردی ایران و چین باعث دوری ایران از فناوری ،اقتصاد
توسعه یافته و دانشهای مدرن میشود .درحالیکه باید اذعان کرد که چین اکنون
از نظر اقتصادی و فناوری و دانشهای مدرن در جایگاه بلندی ایستاده و شریک
اول تجاری حدود یکصد و پنجاه کشور جهان است و اقتصاد آمریکا و اروپا و ژاپن
و روسیه به شدت با چین عجین شده است .ما در ایران نه فارغ التحصیالن زیادی

از دانشگاههای چین داریم نه موسسات چین شناسی با امکانات الزم .البته اخیرا
فعالیتهای کوچکی آغاز شده است .من خودم پس از اتمام ماموریت از نمایندگی
در سازمان ملل بر مطالعه و خواندن و نوشتن در مورد چین متمرکز هستم .حتی
هم اکنون شناسنامهام را مخفی کرده و به خواندن زبان چینی مشغولم! ما همه به
شناخت جامعه نسبت به چین نیاز داریم.
گروهسومکسانیهستندکهتصورمیکننداینبرنامهمشارکتراهبردیازاساس
با شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسالمی همخوانی ندارد و این کار را چرخش
نامتوازن به سمت شرق تلقی میکنند .در پاسخ به این گروه میگویم که تجربه
چهل ساله من در سیاست خارجی این تفسیر را نمیپذیرد .همچنین اکنون ایران
آماده است برنامههای بلند راهبردی را با کشورهای اروپایی ،همسایگان و دیگران
دنبال کند همکاری نیاز به دو طرف دارد ،آلمان یا فرانسه یا ایتالیا یا اتحادیه اروپا “هر
که دارد سر همراهی ما بسم الله”.
بر این اساس مناسب است تا مراکز مطالعاتی و رسانهای و فرهنگی و اقتصادی
در ارتقا دانش و بینش نسبت به چین فعالیت بیشتر کنند .شی به دنبال کشوری
ثروتمند و قدرتی یکپارچه و منسجم با منزلتی ممتاز در نظام کنونی جهان است.
چرخش چین به سمت رفاه عمومی و تمرکز بر خود اتکایی و تقویت نقش حزب و
دولت معرف دوران سوم تغییرات در نظام سوسیالیستی چین است.
در زمان رهبری شی جین پینگ ،راهبردهای سیاسی و اقتصادی چین چه
ویژگیهاییدارند؟
مطالعه در مورد وضعیت کنونی که تمایزات برجستهای با دوره رهبری مائو و
دنگ شیائوپینگ دارد ،یکی از پروژههای پژوهشی این روزهای من است .شی به
دنبال کشوری ثروتمند و قدرتی یکپارچه و منسجم با منزلتی ممتاز در نظام کنونی
جهان است .چرخش چین به سمت رفاه عمومی و تمرکز بر خود اتکایی و تقویت
نقش حزب و دولت معرف دوران سوم تغییرات در نظام سوسیالیستی چین است.
دوران اول از  1949با انقالب کمونیستی مائو بر اساس مبارزه طبقاتی مقابله با
استعمارشروعشدوتاپایانانقالبفرهنگیودرگذشتمائو()1967ادامهداشت.
دوران دوم با رهبری دنگ آغاز و با شعار اصالحات و گشایش بر رشد و توسعه همه
جانبه چین تاکید داشت .دوران سوم( )2012با رهبری شی جین پینگ آغاز
میشود و با هدف رفاه عمومی و اقتدار بینالمللی و با تاکید مجدد بر محوریت
حزب و ایدئولوژی تداوم مییابد .از کنگره  19حزب کمونیست در سال ،2017
مجموعهای از مفاهیم مارکسیست لنینیستی به وسیله شی در اقتصاد سیاسی
چین مطرح شد .او سیاستهای اقتصادی جدیدی را تحت عنوان کلی “مفهوم
جدید توسعه” مطرح کرد که با سیاست سه دهه گذشته موسوم به “اصالحات و
گشایش” تفاوت داشت .هم زمان با این مفهوم جدید توسعه ،دو مفهوم اصلی
دیگر ابداع شد یکی  dual-circulation economyیا همان اقتصاد مدور که بر
اقتصاد داخلی و باال رفتن مصرف به جای تولید صادرات محور تمرکز میکند.
دیگری مفهوم رفاه عمومی است که در نهایت هدف توزیع مجدد ثروت را دنبال
میکند .به نظر برخی تحلیلگران غربی نظیر کوین راد ،رئیس اندیشکده Asian
( Societyجامعه آسیایی) از زمان به قدرت رسیدن شی ،ابتدا نوعی چرخش به
چپ در سیاست ایجاد شد و در دوره دوم حکمرانی شی ،این چرخش به چپ به
حوزه اقتصاد هم کشیده شد.
دیدگاه شی جین پینگ نسبت به نظم کنونی جهانی را چگونه ارزیابی
میکنید؟
از دیدگاه شی نظام بینالملل کنونی عمدتا پس از جنگ جهانی دوم و به وسیله
قدرتهای پیروز طراحی شده است .این نظامهای بینالمللی در سه حوزه
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خود را تثبیت کردهاند .در حوزه سیاسی سازمان
ملل و شورای امنیت و ساز و کارهای مرتبط با آن به همراه نهادهای حقوق بشری و
شوراهای نظارتی و اجرایی وابسته به آن این نظم نوین را پاسداری میکنند.
در همین راستا نظامهای مبتنی بر  ، WTOبانک جهانی ،صندوق بینالمللی
پول،نظماقتصادیراشکلمیدهند.وازلحاظامنیتیائتالفهایبزرگنظیرناتو
و ائتالفهای نظامی امنیتی آسیایی و سازمانها و کنفرانسهای امنیتی همگی
در جهت تثبیت اقتدار قدرتهای بزرگ و نظم موجود هستند .این نظامهای سه
گانه از لحاظ ارزشی از لیبرال دموکراسی غربی تغذیه میشوند و از لحاظ مادی
تضمین کننده منافع غرب و به ویژه آمریکا هستند .شی به دنبال ایجاد الگویی از
حکومتداری است که در آن ثروت و رفاه عمومی با انسجام و اقتدار دولت همراه
است و با یک نظام سلسله مراتبی بسته میتواند از یکسو رفاه همگانی و نظم
عمومی را تثبیت کند و از سوی دیگر با تهدیدات منطقهای و جهانی مقابله کرد.
شی مدعی است که با رویکردی مبتنی بر برد-برد و با در نظرگرفتن منافع متقابل
میتوان نظامی از روابط غیراستعماری و عدالت گرایانه طراحی کرد که در آن
سرمایه و تجارت و فناوری و نوآوریهای جدید در تبادل و تعامل قرار میگیرند.
طرح کالن کمربند-جاده تحقق عملی یک ارتباط متقابل برد-برد کالن در
حوزههای اقتصادی و فناوری است.

رئیسمرکزتحقیقاتاسالمیمجلس:

در هر اقدامی باید فضای عمومی جامعه را جدی بگیریم

رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینکه امروزه حل مساله بهترین راهکار است ،گفت :ما در
مطالعات،تحقیقات،تصمیماتوهراقدامیکهبایدانجامدهیم
باید فضای عمومی جامعه را جدی بگیریم و در حقیقت ،غصه
های جامعه باید موضوع قصه های ما باشد.
دکترعطااللهرفیعیآتانیدرجمعاعضایکمیتهمدیریتمرکز
تحقیقات اسالمی ،خاطرنشان کرد :ما برای مدیریت کشور،
منابع انسانی مطلوب و سالمت دستگاه اداری باید پیشنهادات
شفاف ،صحیح ،راهگشا و کارگشایی ارائه دهیم و به صورت
قطعی ،ایدهها ،طرحها و تالشهای ما ،باید بتواند مشکالت
مردم را رفع کند.
وی ،ورود حوزههای علمیه به مباحث قانونگذاری و ارائه راهکار
برای رفع چالشهای فراروی نظام در عرصه تصمیم گیری را
ضروری دانست و گفت :تمام تالشها ،مطالعات ،پژوهشها
و فعالیتهای علمی محققان حوزوی و دانشگاهی ما به سمت
پاسخ به پرسشها و نیازهای نظام قانونگذاری و تصمیم گیری و
رفع مشکالت جامعه سوق پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد :امروز کشور در حوزههای مختلف از جمله
نظام اداری ،سیستم بانکی ،منابع انسانی ،نظام بودجه ریزی،
دولت الکترونیک و مطالبی از این دست ،با مشکالتی مواجه
است ،که ورود جدی همه ما بویژه محققان حوزه دین در این
عرصهها ،ضروری است.
وی با اشاره به اینکه دین مبین اسالم و فقه جواهری برای رفع
کاستیها و چالشهای پیش رو ،حرف دارد ،گفت :محققان ما
باید ورود جدی داشته باشند که چه عواملی باعث این وضعیت

شده و راهکار عملیاتی برای برطرف کردن آن را ارائه دهند.
رفیعی آتانی یاد آورشد :کارگروههای مرکز تحقیقات اسالمی
مجلس باید با استفاده از مبانی دینی و فقهی خالء ها را
شناساییو پیشنهادات تقنینی خودرا ارائهدهند.
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی یاد
آورشد :امروز در گام دوم انقالب اسالمی ،باید هم محققان
و پژوهشگران حوزه دین به عنوان پشتوانههای معرفتی نظام
اسالمی و هم مجریان نظام تصمیم گیری ،به جای مطالبه
گری با ارائه راهکار و حل مساله ،به سمت پاسخگوی به نیازها
و چالشها برویم.
رفیعی آتانی ادامه داد :همه ما در این فرصت کم ،هیچ راهی
جز کار کردن ،شناسایی خالء ها و چالشها و تالش شبانه روزی
برای رفع مشکالت برای صالح کشور نداریم ،امروز باید از فرصت
و ظرفیت دولت مردمی و مجلس انقالبی برای رفع نیازهای نظام
استفادهکنیم.
وی بیان داشت :امروز فرصت مطالبه گری ،گالیه کردن و
مطالبی از این دست را نداریم ،در گام دوم انقالب ،وقت عمل
کردن است ،دین باید در قانون اثرگذار باشد ،مسائلی که نظام
با آن درگیر است را باید بتوانیم طبق مبانی دینی دنبال کنیم،
اگر بتوانیم حل کنیم حتی عمل گرا ترین افراد حامی ما خواهند
شد.
*اعالمآمادگیمرکزتحقیقاتبرایاستفادهحداکثری
از ظرفیت حوزه
رئیسمرکزتحقیقاتاسالمیمجلسازاعالمآمادگیاینمرکز
برای استفاده بهینه از ظرفیت حوزههای علمیه خبر داد و گفت:

وظیفه ذاتی مرکز تحقیقات اسالمی مجلس اشراب معارف
فقه جعفری در قوانین مصوب مجلس است و باید در عرصه
قانونگذاری مؤثر باشیم .رفیعی آتانی یاد آورشد :فعالیتهای
مرکز تحقیقات اسالمی مجلس در قالبهای " بررسی طرحها
و لوایح و حضور در کمیسیونها" " ،ارائه پیش نویس تقنینی"
و "مطالعات بنیادین پیرامون دستورکارهای مجلس" انجام
میشود.
وی ادامه داد :برخی از طرحها و لوایح از سوی مجلس شورای
اسالمی به مرکز تحقیقات اسالمی ارجاع میشود که محققان
مرکز به فراخور موضوع ،روی آنها کار میکنند و در نهایت
پیشنهادات خود را در قالب حضور در کمیسیون ،گزارشهای
علمی و پیش نویس ارائه میدهند.
* گفتمان سازی با حرف ،شعار و اقدامات سطحی شکل
نمیگیرد
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس بیان داشت :مطالعات
بنیادین الزم است ولی باید به پرسشها و نیازهای نظام
قانونگذاری پاسخ دهد و از دل مطالعات بنیادین ما باید قانون
استخراج شود .وی ادامه داد :بخشی از وظایف مجلس شورای
اسالمی نظارتی است و حوزههای علمیه در این زمینه هم باید
طرح داشته باشد تا بتوان کاستیها را از این طریق برطرف کرد.
دکتر رفیعی آتانی در پاسخ به دغدغه برخی محققان پیرامون
گفتمان سازی در عرصههای تقنینی گفت :در ارتباط با گفتمان
سازی نیز ما باید به سمت حل مساله برویم ،یعنی اگر در کشور
مامسائلیمانندفساداداری،ناکارآمدینیرویانسانیوتعللدر
حرکت به سمت دولت الکترونیک و مسائلی از این دست وجود

دارد ،راهکار ما به عنوان محققان حوزه مدیریت اسالمی در این
عرصه چیست؟ وی ادامه داد :گفتمان سازی با حرف ،شعار و
اقداماتسطحیشکلنمیگیرد.
ً
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس ادامه داد :قطعا دین
مبین اسالم برای همه عرصههایی که امروز ما در آنها با مشکل
مواجههستیمراهکاردارد،ولیاینراهکارهابایدتوسطمحققان
و پژوهشگران علمی احصاء و به صورت پیشنهاد و در قالب پیش
نویس و … در اختیار نظام تصمیم گیری قرار گیرد ،بر همین
اساسمرکزتحقیقاتاسالمیمجلسدراینحوزههاورودجدی
خواهد داشت .وی با اشاره به فرصت ایجاد شده برای ارتباط
میان حوزه علمیه و مجلس شورای اسالمی گفت :هم مجلس
شورای اسالمی و هم حوزههای علمیه باید از این فرصت ایجاد
شده نهایت استفاده را ببرند.
اعضای کمیته مدیریت مرکز شامل تعدادی از اساتید و
پژوهشگران عرصه مدیریت اسالمی هستند .توسعه گفتمان
مدیریت اسالمی ،ضرورت انجام مطالعات بنیادین در زمینه رفع
خألازنظامقانونگذاری،استفادهحداکثریازظرفیتحوزههای
علمیه در نظام تقنین ،توجه به جایگاه قانون در نظام سیاسی و
رابطه آن با دین ،تقویت رابطه دین با آموزههای وحیانی ،توجه
به جایگاه حوزه در تعامل بین دین و قانون ،ضرورت توجه به
تراز قوانین در نظام اسالمی ،سازگاری رفتار سازمانی مدیران با
آموزههایدینیوتوجهبهسیستمگزینشبرمبنایمبانیدینی،
تالش بر رفع ناکارآمدی و فساد اداری و تالش مستمر برای به ثمر
رسیدن قانون بانکداری اسالمی و … از مباحث مطرح شده در
این نشست بود.

کارشناسمسائلبینالملل:

گزینه ای به نام بازگشت پوچ
به برجام وجود ندارد
غرب دنبال غلبه حاشیه بر متن مذاکرات است

یک کارشناس مسائل بینالملل گفت :بازیگران غربی سعی می کنند از فضای
پیرامون مذاکرات در راستای تاثیرگذاری بر اصل مذاکرات استفاده کنند و هدف
ژست طلبکارانه آنها غلبه دادن حاشیه بر متن است.
حنیف غفاری با اشاره به روند مذاکرات وین اظهار کرد :تاکتیک اصلی آمریکا
در قبال مسئله برجام بازگشت پوچ به این توافقنامه بین المللی بوده است .به این
معنا که در ظاهر به برجام برگردد بدون این که در عمل ،تحریمهای اساسی علیه
ایران را بردارد و یا اینکه اقدامی را در راستای ایجاد گشایش های واقعی در قبال
ایران انجام دهد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم این تاکتیک آمریکا را به خوبی رصد کرد ،گفت:
مذاکرهکنندگان ما در وین با ترسیم خطوط قرمز ایران در مذاکرات و پافشاری بر
ً
روی این خطوط کالن ،عمال به طرف آمریکایی و اروپایی این پیام را مخابره کردند
که باید بین بازگشت واقعی به برجام یا عدم بازگشت به برجام یک گزینه را انتخاب
کنند و در این بین ،گزینهای به نام بازگشت پوچ به برجام یا بازگشت ظاهری به
برجام وجود ندارد.
این کارشناس مسائل هسته ای به اختالفات ایران و طرف غربی در حوزه رفع
تحریم ها ،تضمین توافق ،راستی آزمایی ،عدم گره زدن برجام به موضوعات
غیرهستهای و مسائل فنی اشاره کرد و افزود :شواهد نشان میدهد که در همه
حوزه های اختالفی ،مذاکرات رو به جلو بوده است.
غفاری در عین حال ،تعیین ضرب االجل از طرف غرب را غیرقابل پذیرش
ارزیابی کرد و گفت :اینکه چرا طرف مقابل بر روی مولفه زمان برای رسیدن
به توافق پافشاری میکند کامال مشخص است .در ابعاد فنی و حقوقی ،طرف
مقابل حرفی برای گفتن در مقابل ایران ندارد زیرا طرف خاطی ،آمریکا و تروئیکای
اروپایی بودند و واشنگتن در سال ۲۰۱۸از برجام خارج شد و اروپا هم به تعهداتش
پایبندنبود.
ً
وی گفت :در چنین شرایطی ،معموال بین بازیگران غربی ،مرسوم است که
سعی می کنند از فضای بیرونی مذاکرات یا محیط و پیرامون مذاکرات در راستای
تاثیرگذاری بر اصل مذاکرات استفاده کنند یعنی می خواهند به شکلی حاشیه را
فدای متن کنند .این هم تاکتیکی است که جمهوری اسالمی ایران آنرا به خوبی
رصد و اعالم کرده که بازگشت به برجام به هر قیمت ممکن ،عمال امکانپذیر نیست
و رعایت یک سری کلیات ،مصالح ،بایسته ها و پیش شرط ها الزم و ضروری خواهد
بود.
فرانسهنمایندهرژیمصهیونیستیدرمذاکراتاست
این تحلیلگر مسائل راهبردی در گفتوگو با ایرنا به نقش بازیگران اصلی و واسطه
ای در مذاکرات اشاره کرد و گفت :اکنون نه تنها بازیگرانی مثل تروئیکای اروپایی،
روسیه و چین در میز مذاکرات ایفای نقش می کنند بلکه بازیگرانی که به صورت
واسطه ایفای نقش میکنند و این منظومه را به شکلی بسط داده اند در این
مذاکرات فعال هستند و شاید بتوان گفت آنرا پیچیده تر کرده اند.
غفاری تصریح کرد :اینکه می بینیم از یک طرف ،ژان ایو لودریان وزیر خارجه
فرانسه نسبت به مذاکرات ابراز ناامیدی می کند و از طرف دیگر جوسپ پورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه می گوید که به انعقاد توافق در هفتههای آینده
خوشبین است ،نشان می دهد که بین بازیگران اروپایی درباره روایت آنچه پشت
میز مذاکره می گذرد اختالف نظر وجود دارد.
وی ادامه داد :دلیل آن هم این است که فرانسویها به نمایندگی از کشورهای
اروپایی مذاکره نمیکنند و مصالح اتحادیه اروپا را در نظر نمیگیرند بلکه دست
به نوعی معامله پشت پرده با رژیم اشغالگر قدس زده اند که این بازی در کارنامه
مقاماتفرانسویمسبوقبهسابقهاست.
این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد :در مذاکرات اصلی برجام ،لوران
فابیوس وزیر خارجه وقت فرانسه حتی یکبار به نیابت از رژیمصهیونیستی
خواستههایی را مطرح کرد که این موضوع به تاخیر در انعقاد توافق موقت ژنو
منجرشد.
ً
غفاری گفت :شاهد هستیم که دولت فرانسه مخصوصا در غیاب دونالد ترامپ
رییس جمهوری سابق ایاالت متحده و در سایه اختالفات ضمنی که بین آمریکا و
رژیم صهیونیستی در قضیهبرجاموجوددارد،سعی میکند به اصلی ترینشریک
یا اصلی ترین ترجمان مواضع صهیونیست ها در مذاکرات وین تبدیل شود .این
مساله باعث شده که مواضع فرانسوی ها به عنوان عضو اتحادیه اروپا با مواضع
خود اتحادیه فرق داشته باشد.
ژستطلبکارانهتروئیکاوآمریکاتصنعیاست
وی افزود :واقعیت امر این است که یکی از اصلی ترین دالیل عدم پیشرفت
مذاکرات این است که تروئیکای اروپایی به جای اینکه نقش سه بازیگر مستقل و
متعهد در برجام را ایفا کنند به نوعی نقش «دالل» را ایفا و سعی میکنند که از
این آوردگاه به مثابه فرصتی برای اثبات خودشان به دیگر بازیگران غیر اروپایی
از جمله رژیم صهیونیستی و حتی برخی بازیگران منطقه غرب آسیا استفاده
کنند.
این کارشناس سیاست خارجی گفت :تا زمانی که این نگاه ابزاری و بازدارنده
تروئیکای اروپایی در مسیر مذاکرات وجود دارد سرعت مذاکرات پایین تر از حد
انتظار خواهد بود اما در صورتی که تروئیکای اروپایی حداقل تابع سیاست اتحادیه
اروپا باشد و منافع جمعی اروپا را فدای منافع خود نکند میتوانیم شاهد سرعت در
پیشرفتمذاکراتباشیم.
غفاری خاطرنشان کرد :غربی ها میدانند که چگونه باید به برجام برگردند
و مسائل فنی و حقوقی بارها در مذاکرات به آنها یادآوری شده است .فراموش
نکنیم که به واسطه خروج دولت ترامپ از برجام و تداوم رویکرد وی توسط دولت
جو بایدن رییس جمهوری کنونی آمریکا ،جمهوری اسالمی ایران طرف طلبکار و
غرب طرف بدهکار این ماجراست.
وی افزود :در چنین شرایطی ،ژست طلبکاری اروپا و آمریکا در مذاکرات یک
ژست کامال تصنعی و با هدف تاثیرگذاری محیط بر متن صورت میگیرد و به هیچ
وجه افکار عمومی جهانی آنرا نمی پذیرد.

یککارشناسمسائلآمریکاتشریحکرد

علت افزایش تنشها بین روسیه و آمریکا بر سر موضوع اوکراین

یککارشناسمسائلآمریکابااشارهبهوتهدیدهایمطرحشدهازسویمسکووواشنگتنعلیهیکدیگرطیروزهایاخیر
گفت :پیش از این نیز شاهد درگیری های لفظی و خط و نشان کشیدن مقامات دو کشور آمریکا و روسیه علیه یکدیگر بودیم
ولی در دوره جدید این خط و نشان ها در حال واردشدن به فاز اجرایی و عملیاتی است.
امیرعلی ابوالفتح در گفتوگو با ایسنا در ارتباط با تهدید آمریکا به روسیه مبنی بر این اینکه پرونده اوکراین را به خاطر
دخالت های این کشور در امور کیف به شورای امنیت می بریم و همچنین هشدار مجدد الوروف به ناتو و آمریکا مبنی بر
اینکه صبر مسکو به خاطر دخالت های آن ها در شرق اروپا و موضوع اوکراین در حال لبریز شدن است ،اظهار کرد :اگر به
روابط روسیه و آمریکا در چند سال اخیر نگاه کنیم می بینیم که به موازات رفت و آمدها و گفت و گوهایی که بین رهبران
و مقامات دو کشور صورت گرفته است ،این روابط از سال  ۲۰۱۰رو به وخامت گذاشته و طی  ۱۲سال گذشته تنش ها و
خصومت ها بین واشنگتن و مسکو شتاب گرفته است؛فارغ از اینکه چه کسی مسئولیت را در کاخ سفید بر عهده داشته

است .این کارشناس مسائل آمریکا ادامه داد :حتی در زمان ریاست جمهوری ترامپ و با وجود اینکه این شائبه وجود داشت
که ترامپ با کمک روسیه و پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده و ابراز تمایل ترامپ برای گسترش روابط
با روسیه ولی چون شاکله سیاسی آمریکا با نظرات رئیس جمهور وقت همراه نبود ،شاهد این موضوع بودیم که آمریکا به
بهانه های مختلف تحریم هایی را علیه روسیه وضع می کرد و دو طرف برای یکدیگر خط و نشان می کشیدند .وی با اعتقاد
بر اینکه وضعیت روابط بین روسیه و آمریکا بعد از فروپاشی شوروی به این اندازه تنش آلود نبوده است ،تصریح کرد  :این
تنش به حدی جدی شده که احتمال وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین که مورد حمایت آمریکاست مطرح شده است.
آمریکایی ها می گویند روسیه در تدارک حمله به اوکراین است ،از آن طرف مسکو اتهامات و اظهارنظرها را مطرح می کند و
از دخالت ناتو و آمریکا در شرق اروپا گالیه مند است .مسکو در مجموع نگران گسترش ناتو به شرق اروپاست چرا که روسیه
برخی از کشورهای این منطقه را که جزو اقمار شوروی نیز بوده اند حیات خلوت خود می داند و اینکه ناتو قصد دارد برخی

از کشورهای این منطقه را به عضویت خود درآورد امری نگران کننده برای روسیه است .ابوالفتح با بیان اینکه روسیه معتقد
است غرب و ناتو در حال عبور از خط قرمزهای این کشور هستند ،گفت :در همین چارچوب مسکو به هر شیوه ای متوسل
می شود که این تحوالت رخ ندهد و ناتو نتواند در شرق اروپا پیش از این فعالیت های خود را گسترش دهد .این کارشناس
مسائل آمریکا تصریح کرد :از سال  ۱۹۹۱یعنی فروپاشی شوروی تا سال  ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸روسیه در موقعیت ضعف قرار
داشت و تهدیداتش جنبه عملی پیدا نمی کرد ولی اکنون با روسیه قدرتمندی روبرو هستیم و این خطر وجود دارد که
تهدیدات خود را به مرحله عمل درآورد ،اتفاقی که در موضوع گرجستان و اوکراین شاهد بودیم .در مجموع باید گفت تنش
بوجود آمده در حال حاضر بین این دو کشور بر سر افزایش قدرت در شرق اروپا است .ناتو و آمریکا می گویند برای یک بار
هم که شده باید جلوی پوتین ایستاد و از آن طرف باید به این مسئله توجه داشت که اوضاع شرق اروپا به گونه ای نیست که
غرب هر آنچه را بخواهد بتواند در این منطقه انجام دهد.
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 تولیدکنندگان لوازم خانگی ۳تا ۱۲درصد گران کردند!
سرپرستسازمانحملونقلترافیکشهرداریقمخبرداد:

آخرین وضعیت کرونا در استان قم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :طی بیست و چهار ساعت گذشته ۱۳۴تست کرونا در استان گرفته
شد که نتیجه ۳۶مورد آن مثبت بود .به گزارش عصر یکشنبه ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم دانشگاه پزشکی
قم ،مهدی مصری در گفتوگویی بیان کرد :در شبانه روز منتهی به بیستوششم دیماه  ۳۳نفر مشکوک و یا
با عالیم قطعی ابتال به کرونا توسط اورژانس مراکز درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند.وی در ادامه با اشاره به
بستری شدن  ۲۵نفر از این بیماران ،گفت ۲۷ :بیمار مبتال به کرونا که طی روزهای گذشته بستری شده بودند
نیزبه تشخیص پزشکان معالجبرای انجام درمان در منزل ازبیمارستان مرخصشدند.ویهمچنینبیان داشت:
خوشبختانه امروز نیز از میان افراد کرونا مثبت هیچ مورد فوتی نداشتیم .مصری افزود :در حال حاضر ۸۱
بیمار کرونایی در مراکز درمانی قم تحت معالجه و درمان قرار دارند که در این میان حال هفت بیمار وخیم است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد :از ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون همگانی کرونا در قم تاکنون
یک میلیون و ۶۰۳هزار وُ ۴۸۹دز واکسن به گروههای سنی مختلف تزریق شدهاست.

آغازاستانداردسازیسرعتکاههای
غیراستاندارد

سرپرست سازمان حملونقل ترافیک شهرداری قم گفت :فهرستی از
سرعتگیرها و سرعتکاههای غیراستاندارد تهیهشده و از روزهای گذشته
استانداردسازی آنان آغازشده است که در چند روز گذشته دو مورد سرعتکاه
غیراستاندارد تخریب و با در نظر گرفتن شکل افقی و عمودی و پکیچ کامل از
ایمنینصبشد.
نزاده در گفتگویی ،با اشاره به اقدامات و فعالیتها در حوزه
حسین شعبا 
حملونقل و ترافیک شهر قم اظهار داشت :اجرای خطکشیها ،اصالح
سرعتگیرها و سرعتکاهها در سطح شهر که بهصورت غیرمنظم و غیراستاندارد
نصبشده باشد ،جز اقدامات در دستور کار سازمان حملونقل و ترافیک
شهرداریاست.
وی با بیان اینکه ساماندهی پارکینگها بهعنوان معضلی اساسی یکی دیگر از
اقدامات شهرداری بوده که دراینباره پروژههایی را برای سال  ۱۴۰۴برنامهریزی
میکنیم ،افزود :معضل پارکینگ از دیرباز مشکالتی را در قم به وجود آورده است و
فضایپارکینگهادرشهربهصورتپراکندههستند.
وجود  ۶هزار جای پارک در پارکینگهای اطراف حرم مطهر(س)
رپرستسازمانحملونقلوترافیکشهرداریقمافزود:درحالحاضرظرفیت
 ۶هزار جای پارک اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) مستقر است و در
آینده چند پارکینگ دیگر به این ظرفیت افزوده میشود.
وی یکی از مشکالت پارکینگهای هسته مرکزی را توقف طوالنیمدت برخی
شهروندان دانست و گفت :باید برنامهریزی یکپارچهای در این زمینه صورت گیرد
چراکه پارکینگها برای اقامت زیاد نبوده و یک خودرو برای مدت زیادی نمیتواند
اقامتداشتهباشد.
نزاده خاطرنشان کرد :در هنگام اوقات شرعی اوج ترافیک در ورودی و
شعبا 
خروجی پارکینگها وجود دارد و عجله شهروندان در این ساعات مشکالتی را به
وجود میآورد.
وی استانداردسازی سرعتگیرها و سرعتکاه ها را موردتوجه قرار داد و یادآور
شد :فهرستی از سرعتگیرها و سرعتکاه های غیراستاندارد تهیهشده و از
روزهای گذشته استانداردسازی آنان آغازشده است که در چند روز گذشته دو
مورد سرعت کاه غیراستاندارد تخریب و با در نظر گرفتن شکل افقی و عمودی و
پکیچ کامل از ایمنی نصب شد.
سرپرست سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم اذعان کرد :برخی از
ً
میخکوبیها در معابر بهطور استاندارد نصب نشده که حتما بازنگری میشود و با
توجهبهاینکهگلمیخهابهخصوصبرایموتورهاخطرناکاست،اینگلمیخهای
غیراستاندارد از سطح شهر جمع و در جای مناسبتری نصب میشود.
رئیسسازمانسرمایهگذاریومشارکتمردمیشهرداریقممطرحکرد:

برنامهریزیبرایتوسعهپارکینگهای
زیرسطحیدرشهرقم

رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکت مردمی شهرداری قم ،یکی از راههای
ایجاد پارکینگ در شهر را توسعه پارکینگهای زیرسطحی برای جلوگیری از
هزینههایباالیتملکاتدانست.
علی رمضانی با اشاره به اهمیت توسعه پارکینگ بهویژه در شهر و هسته مرکزی
شهر قم اظهار داشت :هسته مرکزی شهر به دالیل مختلف در دهههای گذشته
تنها معطوف به ساختوساز و تغییرات بافت بوده و متأسفانه خیلی توجهی
به افزایش حجم پارکینگها متناسب با افزایش خودروها ،موتورسیکلتها،
ترددها و… نشده است .وی برنامه حال حاضر شهرداری را برای توسعه پارکینگ
موردبررسیقراردادوگفت:بهمناطقاعالمشدهزمینهایمناسببرایپارکینگ
رامشخصکردهواعالمکنندتابتوانیمبهکمکبخشخصوصیپارکینگاحداث
کنیم.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکت مردمی شهرداری قم ،ساخت پارکینگ
زیرسطحی را راهکار مناسبی برای توسعه پارکینگ دانست و یادآور شد :بسیاری
از شهرها مانند مشهد ،اصفهان و تهران از این راهکار استفاده کرده و هزینه تملک
زمین در ساخت پارکینگ را حذف کردهاند .وی از شناسایی خیابان دستغیب
برای ساخت پارکینگ زیرسطحی خبر داد و خاطرنشان کرد :سرمایهگذار هم
برای ساخت پارکینگ زیرسطحی برای این خیابان وجود دارد ،اما نیاز داریم با
برنامهریزی اقدامات الزم صورت گیرد .رمضانی در پایان یادآور شد :شهردار قم
حمایتهای زیادی از سرمایهگذار دارد و همه بخشهای شهرداری باید از این
فرصت استفاده کرده و رویکرد و نگاه خود را تغییر دهند.
مدیر منطقه هفت شهرداری قم :

فاز سوم پیاد هراه آیتالله مرعشی
نجفیدههفجرافتتاحمیشود
مدیر منطقه هفت شهرداری قم از افتتاح فاز سوم پیاد هراه آیتالله مرعشی
نجفی (ارم) در دهه فجر امسال خبر داد.
مجید متینفر در جلسه شورای مدیران شهرداری قم که در سالن رضوان
شهرداری مرکز برگزار شد با اشاره به پیگیری پروژه فاز سوم پیاد هراه آیتالله
مرعشی نجفی اظهار داشت :پروژه فاز سوم پیاد هراه ارم یا آیتالله مرعشی نجفی
تا دهه فجر امسال تکمیل و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی افزود :با توجه بهصورت وضعیتهایی که از پیمانکار به دست ما رسیده،
درصددهستیمبامنابعمناسبهزینههاینهاییپروژهراتأمینکنیم.
مدیر منطقه هفت شهرداری قم با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر ۸۵
درصد پیشرفت فیزیکی دارد ادامه داد :یک سری خرید نقدی برای پروژه باید
صورت بگیرد تا بتوانیم در زمان مناسب پروژه را افتتاح کنیم.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد فضای سبز مناسب و زیبا در این مسیر خاطرنشان
کرد :کاشت فضای سبز هماهنگ شده تا گونههای مناسبی به کار گرفته و زیبایی
مسیر بیشتر شود .متینفر همچنین از برگزاری جلساتی با شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی استان قم برای حذف تیرهای اطالعرسانی و جایگزین کردن
سازههای مناسب در این مسیر خبر داد.
وی همچنین با اشاره به پیگیری پروژه فاز  ۵عمار یاسر در منطقه هفت ،از
تخریب یک ملک و امضای توافقنامه برای ملک دیگر در این مسیر خبر داد
مدیرمنطقهیکشهرداریخبرداد:

افتتاحبلوارشهیدانبرقعی
در دهه فجر امسال

مدیر منطقه یک شهرداری قم از اتمام پروژه بلوار شهیدان برقعی و افتتاح این
پروژه در دهه فجر امسال خبر داد.
علیرضا اقبالیان در جلسه شورای مدیران شهرداری قم ،با اشاره به افتتاح پروژه
بلوار شهیدان برقعی در دهه فجر امسال اظهار داشت :با هماهنگی دستگاه
قضایی استان ،تملکها به مراحل خوبی رسیده است.
وی با اشاره به اتمام جدولگذاری پروژه تا هفته آینده افزود :تسطیح پیادهرو و
کاشت فضای سبز نیز در حال انجام است.
وی به جانمایی تقاطع بلوار شهیدان برقعی و بلوار سمیه اشاره کرد و گفت:
درختها در حال جابهجایی بوده و پیمانکار اجرای تقاطع نیز مشخصشده
است.
مدیر منطقه یک شهرداری قم به نصب تیرهای برق در این پروژه برای تأمین
روشنایی اشاره کرد و افزود :در عملیات عمرانی به چند مشکل فنی ازجمله وجود
چاههای قدیمی و نشتی عظیم گاز رسیدیم که موجب سستی خاک شده بود.
وی با اشاره به اینکه رفع این مشکالت به زمان نیاز داشت اظهار داشت :در حال
حاضر پروژه در روزهای تعطیل هم در جریان است.
اقبالیان ادامه داد :یکی از موضوعاتی که برای ما اهمیت دارد ،ایمنسازی
مسیر بلوار ازلحاظ ترافیکی است؛ پیشبینی ما این است که اوایل بهمنماه کار
آسفالت مسیربلوارنیزبه مرحله اتمامبرسد.

ساالنه  ۱۰۰هزار نفر در کشور اقدام به خودکشی میکنند
رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی درباره وضعیت مصرف «الکل» در کشور به عنوان
یک آسیب اجتماعی ،گفت :نرخ شیوع الکل در کشور بین  ۹تا  ۱۰درصد افراد باالی  ۱۵تا  ۶۴سال است به
طوری که ساالنه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف میکنند.وی در ادامه سخنان خود با اشاره به
آسیب خودکشی با بیان اینکه دین اسالم از جمله سنگرهای مهم جلوگیری از خودکشی است ،گفت :سالیانه در
کشور حدود  ۱۰۰هزار نفر اقدام به خودکشی میکنند که البته مرگ و میر ناشی از این اقدامات حدود  ۵۰۰۰تا
 ۵۵۰۰نفر است ،با این حال اگر این سیر صعودی مدیریت نشود در آینده نه چندان دور در رده کشورهایی قرار
خواهیم گرفت که میزان خودکشی در آن نگران کننده است.
طرح:سجادجعفری

استاندارقمتاکیدکرد؛

لزوم تمرکز بر صنایع بومی برای افزایش صادرات قم

استاندارقم ،با تاکید بر ضرورت افزایش درآمد استان ،گفت :تمرکز روی
صنایع بومی ضرورتی مهم برای ارتقای صادرات قم به شمار میرود.
سیدمحمدتقی شاهچراغی روز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات
استان قم در سالن کرامت استانداری برگزارشدبا اشاره به توجه دولت به
افزایش صادرات کشور اظهارداشت :گسترش صادرات موضوعی ضروری
است و با بسته شدن قرارداد  25ساله با کشور چین و همچنین سفر آینده
رئیس جمهور به کشور روسیه ظرفیتهای خوبی ایجاد خواهد شد.
وی افزود :ما تالش میکنیم تا درآمد استان را باال ببریم و میشود با ارتباط
با سفیران ایران در کشورهای دیگر از طریق وزارتخارجه این موضوع را تقویت
کرد.
شاهچراغی گفت :باید نسبت به صنایع بومی استان بیشتر تمرکز و تقویت
ظرفیتهای موجود را دنبال کنیم و در موضوع تولید فرش استان نیز به صورت
ویژهبرنامهریزیداشتهباشیم.
وی در مورد مشارکت اتحادیهها و بخشهای خصوصی استان قم بیان کرد:
اتحادیهها و بخشهای خصوصی با طرح نکات ،پیشنهادات و نظرات خود در
ایننشست،میتوانندبهمجموعهصادراتاستانکمککنند.
نماینده عالی دولت در استان قم در مورد برگزاری نمایشگاه بینالمللی
استان تاکید کرد :مسئوالن مربوطه با کمک یکدیگر و بدون فوت وقت تالش
خود را برای بکارگیری از ظرفیت رسانهها در راستای شناساندن نمایشگاه بین
المللی به مردم ،دنبال کنند و ارتباط بین تولید کنندگان و نمایشگاه بیشتر
شودچراکهنمایشگاهاگردرستشکلگیرد،مردمازظرفیتتولیداستانبهره
بیشتریخواهندبرد.
مسیر سرمایهگذاری خارجی در استان باید تسهیل شود
شاهچراغی همچنین در جلسه هماهنگی موضوع حمایت از نخبگان و

یک تخلف بانکی عجیب به ارزش  ۲۰هزار میلیارد تومان!
خضریان عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به فساد صورت گرفته شده در یکی
از بانکهای کشور که در سالهای اخیر در رسانهها مطرح و در دستگاه قضایی کشور پیگیری شده است،
گفت:این بانک خصوصی با سرمایه  ۴۰۰میلیارد تومانی ،در مجموع از زمان تاسیس حدود  ۲۰هزار میلیارد
تومان تسهیالت پرداخت کرده است.از این میزان ،حدود ۱۶هزار میلیارد تومان ،سهم تسهیالت کالن پرداختی
بانک در حدود  ۵۰فقره بوده که تقریبا همه موارد ،با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به
معوقهتبدیلشدهاست.

سرمایه گذاران اتباع خارجی قم با اشاره به وجود مهاجران زیادی از ملیتهای
مختلف در قم گفت :مسیر سرمایهگذاری اتباع خارجی عالقهمند به
سرمایهگذاریدرایناستانبایدتسهیلشود.
استاندار قم اظهار داشت :همه ما مدیران باید همانگونه که برای شهروندان
ایرانی مسئولیت داریم برای اتباع خارجی هم مسئولیت پذیر باشیم و برای
احقاق حقوق آنها تالش کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از اتباع خارجی سرمایهگذار و نخبگان علمی
ساکن استان پایبند به نظام و عالقهمند به شهر مذهبی قم هستند گفت:
مسیر سرمایهگذاری آنها باید تسهیل شود تا بتوانیم از ظرفیت نخبگان برای
رشد و توسعه استان بهترین بهره را ببریم.
شاهچراغی در پایان جلسه دستور رسیدگی و ارائه تسهیالت الزم اداری برای
اتباع خارجی که قصد سرمایهگذاری در استان دارند را صادر  ،و ادارهکل امور
اتباع خارجی استانداری مسئول جمع بندی مشکلهای اداری آنها و ارائه به
دستگاههااجراییبرایپیگیریشد.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم اعالم کرد:

ایجاد 40هزارفرصتشغلیباتکمیلطرحهاینیمهتمامصنعتی

سیجانی گفت :با تکمیل طرحهای نیمهتمام
صنعتی در استان قم که تعداد قابل توجهیاز آنها
پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰درصد دارد ،برای بیش از
َ
۴۰هزار تن اشتغال ایجاد میشود.
محمود سیجانی اظهارداشت :یک هزار و ۶۲۶
طرح صنعتی نیمهتمام با سطح پیشرفت فیزیکی۲۰
تا باالی  ۶۰درصد در استان قم وجود دارد که برای
ت آنها ۳۹۴هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری
ساخ 
پیشبینیشدهاست.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم گفت :با
تکمیل این واحدهای صنعتی ،توان استان در زمینه
تولیدمحصوالتیهمچونمحصوالتفوالدیوآهنی،
محصوالت پالستیکی ،انواع لوله و پوشش لوله ،پنل
خورشیدی ،الیاف مصنوعی ،محصوالت لبنی،
کاالهایآرایشیوبهداشتیوهمچنینلوازمخانگی،

افزایشقابلمالحظهایخواهدیافت.
سیجانی گفت :افزایش سطح تولید محصوالت از
جمله مزایای تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی
در استان است که عالوه بر کمک به تامین نیاز بازار
داخلی ،شرایط الزم برای صادرات محصوالت و کسب
درآمدهای ارزی از این طریق را فراهم میکند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم با اشاره
به حمایتهای مسئوالن استان از صنعتگران در قالب
مصوبههایستادتسهیلورفعموانعتولید،ادامهداد:
تکمیل و راهاندازی واحدهای صنعتی نیمه تمام
بهخصوص آنهایی که پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰
درصد دارد در اولویت برنامههای اقتصادی استان قم
است.
سیجانی گفت :تسهیل شرایط تامین مالی و فراهم
کردن بسترهای الزم برای پرداخت تسهیالت بانکی

مورد نیاز به بهرهبردارن واحدهای صنعتی نیمهتمام از
جمله اقدامهایی است که برای راهاندازی این واحدها
در سطح نواحی و شهرکهای صنعتی استان در
دستور کار قرار دارد.
حجم سرمایهگذاری انجامشده برای واحدهای
صنعتی قم فراتر از۸۵هزار میلیارد ریال است که با این
حجم از سرمایهگذاری صورت گرفته در حدود  ۲هزار
و ۴۰۰واحد صنعتی و تولیدی استان برای بیش از۶۰
َ
هزار تن فرصت اشتغال ایجاد شدهاست.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه ،الغدیر،
چاپ و نشر ،سلفچگان ،محمودآباد ،درودگران،
فناوری اطالعات و ارتباطات ( )I.C.Tو چهار ناحیه
صنعتی خورآباد ،دستجرد ،سیرو و طغرود است
که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه
سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال دارد.

دادستان عمومی و انقالب قم خبرداد:

صدور ۱۳۹۴قرار تعلیق تعقیب تا پایان آبانماه

دادستان عمومی و انقالب قم گفت :از ابتدای امسال تا پایان آبانماه۱۳۹۴،
قرار تعلیق تعقیب صادر شده که بیشترین موارد در زمینه جرائم مواد مخدر،
جرایم حوزه تصادفها و آسیبهای اجتماعی بودهاست.
حجتاالسالم حسن غریب اظهارداشت :در سال  ، ۹۹تعداد  ۶۹۱قرارتعلیقی و تا پایان آبانماه امسال نیز ۱۳۹۴قرار تعلیقی صادر شده که ۶۴درصد
جرائم مربوط به مواد مخدر ۱۵ ،درصد تصادفها و  ۱۳درصد نیز در حوزه
آسیبهایاجتماعیمیباشد.
دادستان عمومی و انقالب قم در خصوص قرار تعلیقی جرایم مواد مخدر
گفت :در این نوع جرایم برای متهمانی که سابقه ندارند و مقدار مواد کشف
شده کم باشد ،قرار تعلیق تعقیب به مدت  ۶ماه صادر میشود و معتادان نیز
برای ترک اعتیاد به کمپ معرفی میشوند و پس از ترک اعتیاد با تست هفتگی
تحتنظارتقرارمیگیرند.
حجت االسالم غریب ،جریحه دار کردن عفت عمومی ،حضور زنان در معابر
و انظار عمومی بدون حجاب ،تظاهر به عمل حرام ،مزاحمت برای بانوان و قمار
بازی را از بیشترین عنوانهای مجرمانه در حوزه آسیبهای اجتماعی عنوان
کرد و گفت :الزام به شرکت در دورههای آموزشی ،اعتقادی و روانشناسی و
اخالقی ،شرکت در کارگاههای آموزشی به صورت مجازی و یا حضوری ،معرفی

به کلینیک روانشناسی و مشاوره چهره به چهره و حضوری ،مطالعه کتاب
و انجام برخی خدمات عام المنفعه از دستورهای مقام قضایی برای قرارهای
تعلیقیدرموضوعآسیبهایاجتماعیمیباشد.
اجرای مجازات جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها
دادستان قم با بیان اینکه در سال  ۱۳۹۹الزام به شرکت در دورههای آموزشی
برای رانندگان بدون گواهینامه با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از
جرم دادگستری استان اجرا شد گفت :با توجه به محدودیتهای کرونایی در
سالجاری ،شاهد افزایش پروندههای استفاده از وسیله نقلیه با پالک تقلبی و
تغییر در ارقام و مشخصههای شماره پالک بودیم که برای تعداد قابل توجهی
از آنها قرار تعلیق تعقیب صادر شد که در صورت تکرار جرم ،مورد تعقیب قانونی
قرارگیرد.
حجت االسالم غریب بر اجرای مجازات جایگزین حبس با هدف کاهش
جمعیت کیفری زندانها و کاهش آسیبهای ناشی از زندان بر خانواده ها
تاکیدکرد وگفت :سال گذشته ،تعداد محکومیت مجازات جایگزین حبس
شامل الزام به خدمات عمومی رایگان ،پرداخت جزای نقدی ،حبس تحت
نظارت سامانههای الکترونیکی در اجرای احکام کیفری استان ثبت شده که
این میزان امسال ۶۱۲،مورد بودهاست.

از دهه فجر امسال آغاز میشود؛

بازدید میدانی نماینده ولی فقیه و متولیان نهادهای فرهنگی از مساجد استان قم

بازدید میدانی و هفتگی نماینده ولی فقیه استان و
متولیان نهادهای فرهنگی از مساجد قم از دهه فجر امسال
آغازمیشود.
مدیران و معاونان اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم با
آیتالله سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستانه کریمه اهل
بیت (ع) دیدار کردند.
در این نشست پیرامون چگونگی بازدید میدانی و هفتگی
امام جمعه و متولیان نهادهای فرهنگی از مساجد استان
گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.
آیتاللهسعیدی:
برای ورود به مساجد باید حرف نو داشته باشیم
آیتالله سید محمد سعیدی ،امام جمعه قم با تاکید بر
حضور با برنامه در محلهها ،خواستار پیش بینی مقدمات

«آیتالله اعرافی» عضو هیئت موسس جامعه روحانیت شد
سخنگویجامعهروحانیتمبارزاظهارداشت:باتوجهبهآنکهبعدازمرحومآیتاللهمحمدیزدی،عضومشترکی
بین جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین نداریم ،از آیتالله اعرافی تقاضا شد به جامعه روحانیت مبارز پیوندد.
اگرچه آیتالله اعرافی مشغله بسیاری دارد ،چرا که عالوه بر جامعه مدرسین در شورای عالی حوزه و شورای
نگهبان حضور دارد ،مدیریت حوزهها را نیز بر عهده دارد اما با این درخواست موافقت کرد.مصباحیمقدم گفت:
با توجه به فقدان مرحوم آیتالله مجتهد شبستری به عنوان یکی از اعضای هیئت مؤسس ،جامعه روحانیت باید
یک عضو به اعضای هیئت مؤسس خود اضافه میکرد ،بنابراین عضویت آیتالله اعرافی به عنوان عضو جدید
شورای مرکزی و هیئت مؤسس جامعه روحانیت مبارز نیز به رأی گذاشته شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

حضور مسئوالن فرهنگی در مساجد استان شد و بیان
داشت :برای ورود به مساجد باید حرف نو داشته باشیم.
تولیت آستانه کریمه اهل بیت علیهم السالم اظهار کرد:
قبل از حضور در مساجد باید با امام جماعت و متولیان
مساجد صحبت و هماهنگیهای الزم انجام شود.
حجتاالسالم مرتضی شعبا نزاده مدیرکل تبلیغات
اسالمی استان قم نیز از شناسایی ۴۰مسجد دارای اولویت
بازدیدخبردادوگفت:قراراستازظرفیتپشتیبانینهادها
و تشکلهای فرهنگی شتاب دهنده برای توانمندسازی
فعاالن فرهنگی و اجتماعی محلهها با محوریت مساجد
شهریوروستاییاستفادهشودتاامامانمحلههابااستفاده
از زیرساختهای محلی و حلقههای میانی مردمی بتوانند
مسائل محلهها را با نقش آفرینی نخبگان و مردم شناسایی و

سپس برای حل آن چاره اندیشی کنند.
وی افزود :بازدیدهای میدانی و بدون واسطه از محلهها و
مساجدفرصتخوبیبرایایجادعزمعمومیدرمردممحله
و فعاالن فرهنگی و اجتماعی محلهها خواهد بود و این طرح
از دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.
این طرح با محوریت شورای تعالی مساجد استان و با
مشارکت اعضای اصلی و معین شورا از جمله استانداری
قم ،اداره کل تبلیغات اسالمی ،سپاه علی ابن ابیطالب
(ع) ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اداره کل اوقاف و
امورخیریهوکانونهایفرهنگیهنریمساجد،شهرداری،
آموزش و پرورش و… عملیاتی خواهد شد .دبیرخانه شورای
تعالی مساجد در اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم
مستقراست.

فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

کشف و انهدام باند سارقان خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان از کشف و انهدام باند 5نفره سارقان خودرو خبر داد
سرهنگ مرادحسین جعفریان گفت :با اطالع ماموران پاسگاه انتظامی قلعه چم از ورود و خروج افراد
مشکوک به یک دامداری در حومه روستای طایقان،موضوع در دستور کار آن ها قرار گرفت.
وی افزود:در تحقیقات ماموران مشخص شد،دامداری موصوف پوششی برای ارتکاب انواع سرقت
بویژه سرقت خودرو و اوراق کردن خودروهای مسروقه است.
فرماندهانتظامیشهرستانقمادامهداد:مامورانپاسگاهانتظامیقلعهچمباهماهنگیمقامقضائی
و با همکاری ماموران یگان امداد این فرماندهی در یک عملیات غافلگیرانه وارد دامداری موصوف شدند
که متهمان با مشاهده پلیس ،با یک دستگاه خودرو متواری می شوند.
وی بیان داشت :با تالش ماموران خودرو موصوف متوقف و 5نفر دستگیر می شوند.
سرهنگ جعفریان افزود:از متهمان  3دستگاه خودرو توقیف شد که یکی از آن ها وانت پیکان که
سابقه سرقت داشته و متهمان در حال اوراق کردن آن بوده و بررسی وضعیت  2خودرو دیگر ادامه دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان قم تصریح کرد:متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضائی
معرفی و با قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.
کشف6کیلو انواع مواد مخدر از یک واحد صنفی
فرمانده انتظامی شهرستان قم دربخش دیگری از سخنان خود از کشف 6کیلو انواع مواد مخدر از یک
واحد صنفی رنگ فروشی در قم خبر داد
سرهنگ جعفریاندرتشریحجزئیاتاینخبراظهارداشت:باوصولخبریمبنیبرفعالیتمتصدی
یک واحد صنفی رنگ فروشی در امرخرید و فروش مواد مخدر ،موضوع در دستور کار عوامل تخصصی
کالنتری 24پردیسان قرار گرفت.
وی افزود:در تحقیقات پلیس ارتکاب بزه محرزشد و با هماهنگی مقام قضائی،متهم دستگیر و از واحد
صنفی بازرسی به عمل آمد که در نتیجه حدود 6کیلو انواع مواد مخدر ،ترازوی مخصوص توزین ،االت و
ادوات استعمال مواد مخدر و پک های بسته بندی مواد کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان قم تصریح کرد :متهم به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی
معرفیشد.
فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 30تنچوبقاچاقوتوقیف 2دستگاهکامیون

فرماندهانتظامیاستانازتوقیف 2دستگاهکامیونبنزوکشف 30تنچوبقاچاقدرایناستانخبرداد
سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت :مأموران یگان تکاوری این فرماندهی در اجرای طرح
مبارزه با قاچاق کاال 2،دستگاه کامیون بنز حامل چوب قاچاق را در محور " قم-گرمسار" متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی از داخل کامیون اول  20تن و کامیون دوم  10تن چوب قاچاق و فاقد هرگونه
مجوز ،کشف و 2نفر در این رابطه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان قم گفت:برابر اعالم کارشناسان،ارزش کاالی مکشوفه بیش از  900میلیون
ریال برآورد شده است .وی تصریح کرد :متهمان به همراه خودروهای توقیفی و کاالی قاچاق جهت سیر
مراحل رسیدگی به مرجع ذیصالح تحویل شدند.
سردار میرفیضی از شهروندان خواست ،در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق
و توزیع کاالهای غیرمجاز توسط افراد فرصت طلب و سود جو ،موضوع را از طریق سامانه تلفنی 110
اطالع داده تا پلیس در اسرع وقت رسیدگی و قاطعانه و قانونی برخورد کند.
جانشینفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 10دستگاهخودرووموتورسیکلتمسروقه

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم از کشف  3دستگاه خودرو سواری و  7دستگاه موتورسیکلت
مسروقه طی 24ساعت گذشته در استان خبر داد.
سردار بهادر اسماعیلی با اعالم این خبر اظهارداشت :طی  24ساعت گذشته با تالش بی وقفه
مأموران انتظامی استان قم 3 ،دستگاه انواع خودرو سواری و  7دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف
شد .وی افزود :با پی گیری های مستمر و انجام اقدامات اطالعاتی و نیز اخذ استعالمات از سامانه های
پلیس ،این خودروها و موتوسیکلت های مسروقه شناسایی و کشف شده است .جانشین فرماندهی
انتظامی استان قم بر اهتمام پلیس در کشف وسایل مسروقه و دستگیری سارقان و همچنین استمرار
طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای جلب رضایت مردم و تحقق امنیت پایدار تاکید کرد.
معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستانقم خبرداد:

توقیفدستگاههایقهوهسازوسبزیخردکنقاچاق

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم از توقیف دستگاه های قهوه ساز و سبزی خرد کن
قاچاق در محور قم _گرمسار خبر داد.
سرهنگ ولی ترابی گفت:مأموران گشت یگان تکاوری فرماندهی انتظامی حین اجرای تور ایست
بازرسی مقطعی در عوارضی قم_ گرمسار به یک دستگاه خودروی سمند سفید مشکوک شده و آن را
متوقف کردند .به گفته او در بازرسی از خودروی توقیفی ۳۰دستگاه قهوه ساز و ۳۰دستگاه سبزی خرد
کنقاچاقکشفشد.معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستانقمگفت:برابراعالمکارشناسانارزش
کاالی کشف شده حدود  ۸۰۰میلیون ریال برآورد شده است.

