رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

رییسکمیسیوناقتصادیمجلس:

فرمول محاسبه دهکبندیها
باید بازنگری شود

روزنامه

دوشنبه  2خرداد 21 1401شوال 23 1443می 2022شماره 5504سال بیستو پنجم  3000تومان

مذاکرات برجامی
به بن بست نرسیده است

انحصار زدایی ضامن موفقیت
اصالحات اقتصادی

رییــس کمیســیون اقتصــادی
مجلــس بــا بیــان اینکــه فرمــول
محاســبه دهــک بندیهــا بایــد
بازنگری شــود ،گفت :بخشــی از
اطالعات پایگاه جامع رفاه ایرانیان
ناقص اســت و بخش دیگــری این
اطالعات به روز نیست .محمدرضا
پور ابراهیمی داورانی در تشــریح
نشست روزیکشــنبه کمیسیون
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رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفت:
موفقیــت اصالحــات اقتصــادی،
نیازمنــد انحصــار زدایــی در
تولیــد و تجــارت خارجی اســت.
غالمحسین شــافعی در نشست
هیئت نماینــدگان اتــاق بازرگانی
ایــران ،با بیــان اینکه قبــل از هر
چیــز راهحلهــای فــوری بــرای
کمک به معیشــت مــردم باید در
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رییــس کمیســیون امنیت
ملــی و سیاســت خارجــی
مجلس شــورای اســامی از
حضور معاون سیاســی وزیر
امور خارجه در این کمیسیون
خبــر داد و گفت :علی باقری
درباره ســفر مذاکــره کننده
ارشد اتحادیه اروپا به ایران به
سواالت اعضا پاسخ داد.

72

رئیسپلیسراهاستانقمتشریحکرد:

دالیل تصادفات درجاده
پردیسان به ورجان

رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به وقوع تصادفات زیاد از  ۱۰هزار خودرو در آن تردد میکنند .سرهنگ مختار
و مرگبار در جاده پردیسان به ورجان گفت :به دلیل نزدیکی پناهی در خصوص تصادف شدید روز پنج شنبه در این
این مسیر به مناطق توریستی کهک ،طبق آمار روزانه بیش مسیر اظهارداشت :همواره  ۳عامل در تصادفات جادهای
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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم:

دانشگاهجهادومقاومتدرقمراهاندازیمیشود
4

با امضای تفاهم نامه پارک علم و فناوری با دانشگاههای قم صورت گرفت؛

معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت اعالم کرد :

آغاز طرح ملی دستیار فناوری دانشجویان استان قم

«خدمتکریمانه،جهادعالمانه»
شعار محوری دهه کرامت
معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت گفت :با توجه
به دغدغه آستانهای مقدس برای خدمترسانی به مردم
و لزوم توجه به جهاد تبیین که دغدغه رهبری است ،شعار
محوری «خدمت کریمانه ،جهاد عالمانه» برای دهه کرامت

رئیس پارک علم و فناوری استان قم :

هدف از این طرح افزایش مهارت شغلی دانشجویان است

سال  1401در نظر گرفته شده است .حجتاالسالم
والمسلمین مهدی احمدی  ،از تعیین شعار محوری دهه
کرامت امسال خبر داد و اظهار کرد :با توجه به دغدغه
آستان های مقدس اهل بیت(ع) برای خدمت رسانی به
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روابطعمومیکلسپاهخبرداد؛

شهادتیکیازمدافعانحرمدراقدامجنایتکارانهتروریستی
2

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

 ۹۰هزار قمی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن هستند
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :تاکنون افزون بر ۱۳۰هزار نفر در طرح
نهضت ملی مسکن در این استان ثبت نام کردند که پیش بینی میشود  ۹۰هزار
نفر از آنان واجدشرایط باشند .محمدصادقی با اشاره به اقدامات انجام شده در
طرح نهضت ملی مسکن ،بیان کرد :در محدوده شهری تاکنون مکانیابی ۴۲
هکتار زمین دولتی جهت احداث  ۵هزار و  ۱۷۲واحد مسکونی انجام شدهاست.
وی ادامه داد :الحاق اراضی  ۶۵۳هکتار زمین دولتی نیز جهت ساخت  ۴۱هزار
واحد مسکونی نیز نهایی شدهاست .وی بیان داشت :شهرداری قم  ۴۰درصد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :قم به لحاظ برخورداری از
اقلیمهای کویری و کوهستانی در شرق و غرب استان قم و تغییرات دمایی
چشمگیر ،دارای تنوع گیاهی و جانوری بسیار غنی و ارزشمند است .سید رضا
موسوی مشکینی با اشاره به حضور گونههای مختلفی از پستانداران ،پرندگان و
خزندگان و انواع گونههای گیاهی به ویژه گیاهان دارویی درقم ،گفت :این استان
به لحاظ قرار گرفتن در کریدور مهاجرتی پرندگان و همچنین وجود زیستگاههای
کویری ،به لحاظ تعداد گونههای پرندگان و خزندگان رصد شده ،درکشور ممتاز

سازمان میادین شهرداری قم
در نظر دارد پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع  ،مبلغ برآورد اولیه  ،مدت زمان اجراء  ،مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و مبلغ خرید اسنادمطابق جدول زیر می باشد:

شرایط:
نوع تضمین شرکت در مزایده  :به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان (با حداقل اعتبار3ماه) یا واریز وجه نقد به حساب بانک ملی شعبه میدان تره بار به شماره 0115427089004
بنام سازمان میادین میوه و تره بار ارائه و رسید آن به ضمیم ه پیشنهاد تسلیم شود.
 مبلغ خرید اسناد مناقصه می بایست به شماره حساب 0113127588001بانک ملی به نامسازمان میادین شهرداری قم واریز گردد (هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد می باشد)
 هر گونه کپی برداری از اسناد ممنوع بوده و فقط اشخاصی مجاز به ارائه پیشنهاد میباشند کهاسناد را به نام خود خریداری کرده باشند.
محلدریافتاسنادوتسلیمپیشنهادها:قم-جادهقدیمقمتهران-روبرویبهشتمعصومه(س
)  -بلوار شهید رجایی میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی -ساختمان اداری سازمان میادین-
امور قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند  /همچنین جهت تسلیم پیشنهادها به آدرس
فوق دفتر حراست سازمان مراجعه شود .
 طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد ،پروژه فوق دارای تعدیل و پیش پرداخت می باشد.تذکر:داشتنرتبه 5ابنیهوساختمانوارائهگواهینامهصالحیتایمنیازسازمان برنامهوبودجه
کشور جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
 فروش اسناد از مورخ  1401/03/04لغایت  1401/03/17می باشد.پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط ،امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران
باعث حذف آنان از فرایند مناقصه می گردد.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن )025( 36644313تماس حاصل فرمایید.
مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات :تا پایان وقت اداری 1401/03/19می باشد .
سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود می باشد.شناسهآگهی1321966 :

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم :

قم ،تنوع گیاهی و جانوری بسیارغنی و ارزشمندی دارد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( نوبت اول )

روابطعمومیسازمانمیادینشهرداریقم

1

تاریخ آگهی نوبت دوم1401/03/04 :
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با امضای تفاهم نامه پارک علم و فناوری با دانشگاههای قم صورت گرفت؛

آغازطرحملیدستیارفناوریدانشجویاناستانقم

تفاهم نامه اجرای طرح ملی دستیار فناوری بین پارک علم و فناوری با هدف
افزایش مهارت شغلی دانشجویان با دانشگاههای استان قم امضاء شد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم در این مراسم با اشاره به ضرورت اجرای
طرح دستیار فناوری گفت :دستیار فناوری یک طرح ملی محسوب میشود که به
ابتکار معاونت نوآوری و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ارائه شده است و
اهدافمهمی،چونافزایشمهارتهاواستعدادها،ایجادفرصتهایشغلیبرای
دانشجویانوافزایشاثربخشیفارغالتحصیالنوتامیننیرویانسانیمتخصص
مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان را دنبال میکند.
حسین اخوان افزود :با اجرایی شدن طرح دستیار فناوری ،دانشجویان
دانشگاههای استان قادر خواهند بود به مدت شش ماه در شرکتهای فناور و
دانشبنیاناستاناشتغالداشتهباشندوحقوقدریافتکنند.
وی با بیان اینکه ضوابط اجرایی این طرح از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوریابالغشدهاستگفت:اینطرحدانشجویانکارشناسی،کارشناسیارشد
و دکترا را در برمیگیرد و به موجب آن وظایف محوله به دانشجو در قالب طرح ۶
ماهه دستیار فناوری منطبق بر تخصص متقاضی است و از قوانین دوره کارآموزی
تبعیتمیکند.

رییس پارک علم و فناوری استان افزود :دانشجویان دکترا پس از پایان نیم سال
چهارم ،کارشناسی ارشد پس از پایان نیم سال دوم و کارشناسی پس از پایان نیم
سال ششم میتوانند متقاضی ثبت نام در این طرح باشند.
اخوان در ادامه به حمایت مالی از دانشجویان پذیرفته شده در این طرح اشاره
کرد و گفت :دانشجویان مقطع دکترا مبلغ  ۱۸میلیون تومان ،کارشناسی ارشد
مبلغ  ۱۲میلیون تومان و کارشناسی مبلغ  ۶میلیون تومان به ازای  ۳۰۰ساعت
کار در مدت  ۶ماهه فعالیت در شرکتهای فناور و دانشبنیان از پارکهای علم
و فناوری دریافت خواهند کرد .وی برخورداری از رزومه و کارت دانشجویی
معتبر را مهمترین شرایط دانشجویان متقاضی شرکت در این طرح عنوان کرد و
گفت :شرکتهای فناور و دانشبنیان نیز با به کارگیری این دانشجویان مشمول
دریافت خدمات و مزایای بیشتری از جمله در تسهیالت مالی ،فضای استقرار
و سقف امتیازات ساالنه خواهند شد .رییس پارک علم و فناوری استان افزود :با
توجه به اعالم آمادگی و همکاری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،دانشجویان و
شرکتهای فناور و دانشبنیان متقاضی میتوانند از اول تا بیستم خردادماه سال
جاریبامراجعهبهسامانهدستیارفناوریبهنشانیاینترنتیwww.parkintern.ir
درخواست خود را ثبت کنند.

آگهی مناقصه عمومی(نوبت دوم)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در نظر دارد :
پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت حداقل در رتبه  5رشته
کشاورزی یا آب و به شرح ذیل واگذار نماید.

 -3تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ  1401/2/31می باشد .
 -4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا پایان وقت مورخ  1401/3/2می باشد .
 -5آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :ساعت  14مورخ 1401/3/12و گشایش پیشنهادها در ساعت  9مورخ 1401/3/16
میباشد.
 -6تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی تهیه و ارایه گردد.
 -7برآورد اولیه بر مبنای فهرست بهای رشته كشاورزی و منابع طبیعی سال 1401میباشد.
 -8مدت اعتبار پیشنهادها 3ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.
 -9اطالعات تماس سامانه ستاد 021-41934 :
 –10تحویل پیشنهادها ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.irو گشایش پاکات دراداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم به نشانی جاده قدیم اصفهان – جنب بوستان علوی با کد پستی 3716153114انجام خواهد شد.
شناسهآگهی1319591:
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اخبار

 شماره 5504ت وپنجم 
دوشنبه 2-خرداد ماه  -1401سال بیس 

رئیس قوهقضاییه در بازدید از دادسرای فرهنگ و رسانه:

نهاد خانواده را دریابیم!
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ،ازدواج در ایران
در دهه  ،۱۳۹۰بیش از  ۳۶درصد کاهش ازدواج و
طالق  ۲۸درصد افزایش یافته که از این میان حدود
سجادبهزادی*
 ۸۰درصد توافقی بوده است.
پیشتر رسانههای ایران خبر داده بودند که در  ۹ماهه اول سال  ۱۴۰۰از هر سه
ازدواج ،یکی منجر به طالق شده است که در واقع باید گفت بیش از ۴۵درصد از
ازدواجها ناموفق است .از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹طالق۲۸درصد رشد داشته است.
طالق به معنای جدایی همسران و پایان زندگی مشترک ،تنها یک بخش از این
مسئله اندوهناک است .به دالیل متعدد دیگر مانند فقر و تورم  ،بسیاری از خانواده
ها دچار طالق از انواع دیگر آن نیز هستند.
امروز طالق عاطفی شایع ترین نوع طالق در میان خانواده های ایرانی است.
خانواده ها در طالق عاطفی به مرحله ای می رسند که با هم گفتگو نمی کنند و
نسبتبهعملکردوکارهایهمدیگربیتفاوتهستند.بسیاریازکارشناساناین
نوع طالق را حتی خطرناک تر از نوع جدایی همسران از هم می دانند.
براساس مطالعاتی که انجام شده برای داشتن خانواده ای سالم ،در طول شبانه
روز باید  ۱۵۰۰کلمه بین اعضای خانواده مبادله شود در حالیکه اکنون به ۵۰۰
کلمه کاهش یافته و این رقم در استان ها متفاوت است .در مطالعه دیگری گفته
شده در ۱۰سال پیش تا كنون گفت و گوی بین اعضای خانواده ایرانی از ۲ساعت
به ۲۰دقیقه کاهش یافته است.
آسیب های خانواده در ایران زیاد است .به تازگی پدیدهای ظهور کرده بهنام فرار
مردان همسردار از خانه .مرد نمیتواند زندگی را تامین کند ،از طرفی چون قدرت
خشونت کردن ندارد یا نمیخواهد در خانواده خشونت کند ،خانه را ترک میکند.
آمارهولناکیهمازافرادازدواجنکرده،منتشرشدهاست.افرادیکهدیگردرسن
ازدواج نیستند و به تجرد قطعی رسیده اند .آمار هولناک تری هم از افراد مجردی
منتشر شده است که به هر دلیل نمی توانند و یا نمی خواهند ازدواج کنند.
به تازگی مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران گفته است "در کشور
بالغ بر  ۹میلیون و  ۸۰۰هزار نفر مجرد در سن ازدواج وجود دارد که  ۴میلیون و
 ۴۰۰هزار نفر خانم و  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفر آنها آقا هستند".
تا زمانی که کشور با چنین چالش ها و آمارهای هولناکی روبرو است چگونه می
خواهد مسئله "ایست جمعیت" را حل کند .مگر نه این است که الزمه افزایش
جمعیت حل چالش های ازدواج و طالق در خانواده هاست؟ هشدار در مورد بسته
شدن پنجره جمعیتی ایران در حالی صادر می شود که هر روز بحران و آسیب های
خانواده ها نیز بیش تر می شود.
جامعه شناسان و جمعیت شناسان کشور ،چند سالی است که کاهش رشد
جمعیت ایران را هشدار می دهند اگر به همین منوال ادامه یابد کشور به سمت
"پیری جمعیت" خواهد رفت و اگر سیاستی در راستای افزایش میزان باروری
اتخاذ نشود طی ۲۵تا ۳۰سال آینده ممکن است رشد جمعیت کشورمان به صفر
رسد.
ما با راهکارهای سطحی و بدون توجه به آسیب های خانواده و فقر و ناامنی در
جامعه نمی توانیم پنجره جمعیتی کشور را باز نگه داریم .بله همه می دانیم که اگر
پنجره جمعیتی بسته شود آمار سالمندان افزایش می یابد و کشور از مسیر توسعه
دورتر می شود ،ولی با کدام پشتوانه علمی ،انتظار تشکیل خانواده و فرزند آوری
از مردم داریم؟
شما نمی توانید از یک جامعه عصبی و فقر زده که کمترین احساس خوشبختی
را دارد ،انتظار ازدواج پایدار و فرزند آوری داشته باشید.
مؤسسه نظرسنجی بینالمللی گالوپ به تازگی در تحقیقی عصبانیترین ملل
جهان را در لیستی مرتب کرد که بر اساس آن ،ایرانیها جزء پنج ملت اول عصبانی
در جهان قرار گرفتند.
بر اساس گزارش جهانی شادی (مربوط به سالهای  ۲۰۱۷تا  ،)۲۰۱۹ایران
در بین  ۱۵۳کشور در رتبه  ۱۱۸از نظر شادی قرار دارد .امتیاز شادی در ایران
از برخی از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی مانند عربستان سعودی ،پاکستان
و مراکش پایینتر است.
از طرفی شبکه راهکارهای توسعه پایدار ،نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد
هرسال گزارشی باعنوان خوشبختترین مردمان جهان منتشر میکند ،لیستی
که در آن اسامی کشورها با بیشترین میزان رضایت از زندگی رتبهبندی میشوند.
نتایج آخرین گزارش این موسسه در سال  ۲۰۲۲نشان میدهد کشور فنالند در
جایگاه نخست قرار دارد و در این رتبهبندی لبنان و افغانستان دو جایگاه پایانی را
به خود اختصاص دادهاند؛ ایران نیز پس از کشور مالی و باالتر از اوگاندا و لیبریا در
رده  ۱۱۶قرار دارد.
امروز چه تصویری از آینده خانواده بعنوان مهم ترین نهاد اجتماعی در ایران می
توانیم داشت؟ ما از خانواده هسته ای به خانواده مدنی در حال عبور هستیم یا
اینکه اساسا چیزی بنام خانواده باقی نمانده است؟ آیا وضعیت خانواده در ایران به
یک مسئله مهم کشور تبدیل می شود ویا بی اعتناء به چالش های پیش رو در این
زمینه ،تنها به فرزند آوری و افزایش جمعیت فکر می کنیم.
گسترش بیکاری ،تورم و رشد منفی اقتصادی از یک طرف و رواج فردگرایی و
ازدواج های سفید از طرفی دیگر ،بنظر می رسد خانواده ها را در ایران تا آستانه
فروپاشی نزدیک کرده است .روابط زن ومرد در ساختار خانواده ایرانی به دلیل
آسیب ها و چالش های موجود بسیار شکننده شده است .خانواده نهاد اصلی هر
جامعهاستکهکارکردهایآنتنهاتولیدوحفظنسلنیست.اگرمانتوانیمچالش
های فراروی خانواده ها را به حداقل برسانیم آینده دردناکی شاهد خواهیم بود.
آیندهایکهآثارآنهمینامروزنیزدرالیههایاجتماعیجامعهمیتواینمببینیم.
امروز خانواده ایرانی از این همه فشار و تنگنا به فغان آمده است وبیش از هر زمان
دیگری به کمک دولت ها نیاز دارد.قبل از آنکه از این خانواده طلب فرزند بیش
تری کنیم ،می بایست با شناخت دقیق تر به نقش آن ،مرهم زخم هایش باشیم.
جامعه شناس

تالش برای خروج
برجام از کما

به هر حال همین که گروسی میگوید نشانه عدم
جدیت از سوی ایران نمیبیند ،یا رایزنیهای مکرر
آمریکاییها با مقامات اسرائیلی و  ، ...تاکید مقامات ایرانی بر اینکه منتظر تصمیم
و پاسخ آمریکا هستیم؛ همه و همه نشانه دهنده تکاپویی در این زمینه است.
برای تحلیل دقیقتر باید صبر کرد تا نتیجه رایزنیهایی که گفته شده انریکه مورا
با مقامات آمریکایی خواهد داشت ،معلوم شود ،فعال دیپلماسی رفت و برگشتی
ادامه دارد تا بلکه بتوانند برجام را از کما درآورند .به نظر من باید امیدوار بود .اصوال
هم خوشبین هستیم و فکر میکنم که دو طرف مذاکرات را از سر خواهند گرفت.
اظهارنظر ند پرایس مبنی بر اینکه خواستههای فرابرجامی ایران مانع حصول
توافق است این ادعای آمریکاییها است آنها با زرنگی میگویند که قرار گرفتن سپاه
در لیست تروریستی چون در برجام نبوده و ترامپ بعد از برجام چنین دستوری
داده است ،یک موضوع فرابرجامی است .بعد هم میگویند که اگر قرار است درباره
موضوعات فرابرجامی صحبت کنیم درباره همه مسائل فرابرجامی باید صحبت
کنیم .درحالی که فکر میکنم این یک زرنگی است چون اصل قضیه این است
که ترامپ یک کار خالف انجام داده است .به نظر من باید این مساله را حل کنند.
پیشنهادی که آقای بورل داده بود ،این بود که بپذیرند سپاه را از لیست تروریستی
خارج کرده و تحریمها را ادامه دهند .حاال باید دید که این انجام میشود یا نه .ضمن
اینکهمتاسفانهایرانهیچاطالعرسانیدقیقینداردونمیتوانیمتحلیلدقیقیارائه
کنیم.فقط اینکهبر اساس این دیپلماسی رفتوبرگشت معتقدمهنوز امیدیوجود
داردچوناگرقراربودمسائلحلنشود،اینرفتوبرگشتانجامنمیشد.متاسفانه
معلوم نیست در سفر بلینکن چه حرفهایی زده شد .در حالی که انتظار میرود
طرف ایرانی بگوید که میخواهند چه کار کنند و اینجا نقش قطر چیست .از این رو
ناگزیر هستیم بر اساس حدس و گمان حرف بزنیم که این هم دقیق نیست .آنچه که
مشخص است اما این است که نقش این سفرها و رایزنیها مثبت بوده و دنبال این
هستند که با میانجیگری مذاکرات را از بنبست خارج کنند.
کارشناسمسائلبینالمللی
حسنبهشتیپور*

آزادی نباید حقوق عمومی و خصوصی افراد جامعه را مخدوش کند

رئیس قوهقضاییه با تبیین و تشریح مقوله آزادی و حدود و ثغور آن در راستای
مصالحعمومیومنافعجمعیگفت:آزادینبایدحقوقعمومیوخصوصیافراد
جامعه را مخدوش کند؛ آزادی باید با قیوداتی همراه باشد.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای در ادامه بازدیدهای
میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی از دادسرای ناحیه ( ۳۵فرهنگ و رسانه)
بازدید کرد و «پرهیز از یکسویهنگری به مقولههایی نظیر آزادی ،شفافیت و رعایت
حقوق افراد»؛ این توصیه مهم دیگری بود که رئیس دستگاه قضا خطاب به
بازپرسها و دادیاران دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا در جریان این برنامه از هر چهار شعبه بازپرسی و دفاتر اجرای
احکام و اظهارنظر دادسرای فرهنگ و رسانه بازدید به عمل آورد و از نزدیک ،نحوه
رسیدگی به پروندهها را مورد ارزیابی قرار داد.
بررسی میزان ورودی ،موجودی و مانده پروندهها در شعب بازپرسی داسرای
فرهنگ و رسانه و اعمال دقت نظر در آمارهای ناظر بر پروندههای این شعب
در راستای ساماندهی مقوله آمار ،ثبت و ارجاع پروندههای قضایی و نوع رابطه
و برخورد بازپرسان با اهالی فرهنگ و رسانه یکی از بخشهای مهم بازدید
قاضیالقضات از دادسرای ناحیه ۳۵بود.
رئیسعدلیهدرراستایتهیهوتدویندقیقآمارهایمرتبطباپروندههایقضایی
همچنینتعبیهسازوکاریبهمنظوریجلوگیریازهرگونهآمارسازیدرفرآیندهای
قضایی،دستوراتمشخصیراخطاببهمسئوالنقضاییازجملهمعاوناولقوه
قضاییه صادر کرده است.
«بررسی و مطالعه موردی برخی از پروندههای قدیمی در قسمت بایگانی»؛ این
بخش دیگری از بازدید رئیس قوه قضاییه از شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و
رسانه بود .رئیس عدلیه در همین زمینه دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع
در رسیدگیها خطاب به مسئوالن ذیربط در دادسرای ناحیه  ۳۵صادر کرد.
در جریان بازدید حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای از شعبه چهار
بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ،بازپرس مستقر به تشریح مفاد و جزییات یکی
از پروندههایی پرداخت که برای آن قرار منع تعقیب صادر شده بود؛ رئیس عدلیه
پس از استماع مفاد قرار منع تعقیب صادره ،توصیههایی تخصصی و کاربردی را
خطاب به این بازپرس ایراد کرد.
«اقدامات و مواضع شما قابل دفاع و منصفانه است و ما که در زمره رسانههای
منتقد قلمداد میشویم ،رویکرد شما در بسیاری از موارد را مثبت میدانیم» این
جملهایبودکهمدیرمسئولیکرسانهشناختهشدهخطاببهرئیسقوهقضاییه
مطرح کرد؛ این شخص که برای پیگیری روند پروند ه خود در دادسرای فرهنگ
و رسانه حاضر شده بود ،افزود :استقالل دستگاه قضایی و تاکید شما به عنوان
رئیس قوه قضاییه بر این مهم ،موضوع بسیار حائز اهمیتی است.
رئیس دستگاه قضا نیز خطاب به این مسئول رسانهای گفت :همه ما ملزم به
حرکتدر مسیرقانون هستیموباید توجه داشت کهنقد منصفانهبا تخریبتفاوت
دارد .رئیس عدلیه هنگام بازدید از یکی از بخشهای دادسرای فرهنگ و رسانه
دربارهنحوهوسازوکار رصد مطالب منتشرهدر مطبوعات ،خبرگزاریها،نشریاتو
فضای مجازی سواالتی را از متصدی مربوطه مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه
که علیرغم حجم باالی کار در این واحد قضایی ،امور و رسیدگیها را به شکل
مطلوب پیش میبرند ،بر رفع مشکالت و مسائل آنها در حوزههای مختلف تاکید
کرد و گفت :صعوبت و سنگینی کار در دادسرا بسیار زیاد است و من این موضوع را
از نزدیک لمس کردهام؛ همچنین حجم کار در دادسرای تهران نیز با هیچ استان
دیگریقابلقیاسنیست.
ارتقای روزآمد دانش و آگاهی یکی از ملزومات اصلی برای قضات و کارکنان
دادسرای فرهنگ و رسانه است.
رئیس دستگاه قضا ارتقای روزآمد دانش و آگاهی را یکی از ملزومات اصلی برای
قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه دانست و خاطرنشان کرد :جنس

و محتوای کار فرهنگی و رسانهای که دائم سیر تحولی و دگرگونی دارد ،اقتضا
میکند که برای رسیدگی به پروندههای این حوزه نیز به دانش و آگاهیهای روز
مجهزباشیم.
«عالوه بر علم ،برخورداری از حلم و صبوری نیز از ضروریات است»؛ این توصیه
مهمی بود که رئیس عدلیه خطاب به قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ رسانه
مطرح کرد و بهرهمندی از علم در کنار حلم را برای همه قضات بهویژه قضات
دادسرای کارکنان ضروری دانست.
قاضیالقضات این نکته را هم خطاب به بازپرسها و دادیاران دادسرای ناحیه
 ۳۵متذکر شد که باید تصمیمات و اقداماتشان از جمله صدور قرارهایی که دارند
متضمن و دربرگیرنده جنبههای آموزشی باشد و این آموزنده بودن در احکام،
الفاظ و انشاء قاضی متبلور باشد.
رئیس عدلیه ضمن اشاره به مصادیق و موضوعاتی که ّبینالرشد و ّبین ّ
الغی
هستند و در حق بودن یا گمراهی آنها شک و تردیدی وجود ندارد؛ توجه قضات
دادسرای فرهنگ و رسانه را به مصادیق و موضوعاتی جلب کرد که وضوح و روشنی
تخلف یا جرم بودن آنها برجسته نیست و بر همین اساس ،گفت :در مواردی،
مشخص نیست که آیا اقدام یک فرد مصداق توهین و نسبت دادن یک امر وهنآور
به شخصی دیگر محسوب میشود یا نه .یا اینکه انتشار یک سند در زمره مصادیق
افشای اسرار مردم است یا نه .در چنین مواردی قضات دادسرای فرهنگ و رسانه
باید بیش از پیش جانب احتیاط را رعایت کنند و بیشتر بر مشورت گرفتن از اهالی
فن  ،خبرگان و متخصصین امر تکیه کنند.
از افراط و تفریط در رسیدگیهای قضائی پرهیز کنید
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جوانب حقوقی و اجتماعی جرایمی نظیر نشر
اکاذیب و توهین به دیگری ،گفت :گاهی فردی علیه شخصی اقدام به نشر
اکاذیب میکند ،گاهی نیز فردی به دیگری توهین میکند و با این عمل خود،
قبح امری را در جامعه میشکند و سبب تحمیل آسیب اجتماعی و روانی به مردم
میشود.
در فرایند دادرسی نقش خبرگان و مساعدت آنها به قضات در امر انطباق
مصادیق با موضوع قانون بسیار برجسته و حائز اهمیت است
رئیسقوهقضاییهایننکتهمهمرانیزبهبازپرسهاودادیاراندادسرایناحیه۳۵
یادآور شد که مشورت گرفتن قاضی از خبرگان و متخصصین حوزههای گوناگون
در امر رسیدگی به پروندهها در راستای اتقان آراء و احکام و قرارهای صادره،
منافاتیبااستقاللقضاتندارد.
محسنی اژهای با تاکید بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در رسیدگیهای
قضایی،خاطرنشانکرد:فهمقانون،تشخیصموضوع،انطباقحکمباموضوع،
روش بررسی مسئله و نحوه تبیین حکم از ملزومات امر قضاوت است و توجه به این
شاخصهها و تدبیر در قبال آنها در دادسرای فرهنگ و رسانه نیز از اهمیت خاص
و ویژهای برخوردار است.

سجمهور:
رئی 

دستگاههای مسوول نظارت بر بازار را دنبال کنند

رئیس جمهور مبنای اصلی دولت را اجرای قانون توأم
با عادالنه کردن یارانهها و جلوگیری از وارد آمدن فشار
به سفره خانوارها عنوان کرد و از دستگاههای مسوول
خواست نظارت بر بازار را دنبال کنند.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به ارائه گزارشی
از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمیسازی و توزیع
عادالنه یارانهها و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در
اجرای صحیح این طرح تأکید کرد :مبنای اصلی دولت
اجرای قانون توأم با عادالنه کردن یارانهها و جلوگیری از
وارد آمدن فشار به سفره خانوارهاست.
رئیس دولت سیزدهم افزود :الزمه تحقق این هدف،
تثبیت قیمتهاست و سازمان حمایت از تولیدکنندگان
و مصرف کنندگان و اتحادیههای صنفی باید بر روند

و فرایند قیمتگذاریها نظارت و از افزایش بیرویه
و غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کنند تا بر اساس
مولفههای موثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه
فروشندگان ،قیمت عادالنه را تعیین و اطالعرسانی
کنند.
ویخاطرنشانکرد:سازمانتعزیراتهمبایدبراساس
قانونی که به تازگی تصویب شد قاطعانه با متخلفان
برخوردکند.
در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان
ذخایر و روند تامین کاالهای اساسی و نهادههای دامی از
طریق تولید داخلی و واردات ،با توجه به فراوانی و کفایت
اقالم مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع
مناسب آنها در استانها و شهرستانها تأکید کرد.
رئیسی تصریح کرد :شفافسازی عملکرد و گفت

وگوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم
است و دستگاههای اطالع رسانی و تبلیغاتی باید با
همکاری همه مسووالن گرههای ذهنی و ابهام ها در
زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمی
سازی و عادالنه کردن یارانه ها را برطرف کنند.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
همچنین موضوع بازار ارز و تدابیر بانک مرکزی برای
ساماندهی و انسجام بخشی این بازار مطرح و با توجه به
وجود و در دسترس بودن منابع ارزی کافی و بیسابقه
در بانک مرکزی ،مقرر شد برابر قوانین جدید در مورد
برخورد با فعاالن غیرمجاز در بازار ارز ،با افراد سودجو و
فرصت طلب به ویژه دالالن و پایگاههای نامعتبر در این
زمینه برخورد و از توانمندیهای موجود کشور برای
مدیریت منابع و تثبیت نرخ ارز استفاده شود.

رییسکمیسیوناقتصادیمجلس:

فرمولمحاسبهدهکبندیهابایدبازنگریشود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فرمول محاسبه دهک بندیها باید
بازنگری شود ،گفت :بخشی از اطالعات پایگاه جامع رفاه ایرانیان ناقص است و بخش
دیگری این اطالعات به روز نیست.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در تشریح نشست روزیکشنبه کمیسیون اقتصادی
مجلس افزود :با توجه به تغییر نظام یارانهها ،بررسی اشکاالت و ایرادات مربوط به
دهکبندیها و ...در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و  ۳سرفصل در جلسه
امروز رسیدگی شد؛ نخست آنکه اجرای سیاستهای جبرانی مشروط به وجود پایگاه
اطالعاتیکاملاستکهاکنونمسئولیتاینسامانهباوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
است؛ در قانون بودجه سال  ۱۴۰۱نیز تمامی دستگاهها موظف شدند که اطالعات
خود را به این سامانه ارائه کنند .نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی
افزود :براساس گزارشهای ارائه شده در نشست امروز بخشی از اطالعات موردنیاز برای
این حوزه در پایگاه جامع رفاه ایرانیان وجود ندارد یا ناقص است و بخش دیگری این
اطالعات به روز نیست که اجرای دقیقتر آن نیازمند مشارکت تمامی دستگاهها است.
وی با بیان اینکه فرمول محاسبه دهکبندی نیز دیگر موضوع بررسی شده در این
نشست بود ،ادامه داد :فرمول محاسبه دهک بندیها باید بازنگری شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد :مقرر شد ،دستگاهها گزارش کاملی
از نحوه ارائه اطالع به پایگاه رفاه ایرانیان ارائه دهند ،دوم اینکه امکان بهروزرسانی
اطالعات فراهم شود .همچنین فرمول محاسبات دهکها در اختیار مجلس قرار گیرد
تا نظرات مشورتی اخذ شود.
پورابراهیمیبابیاناینکهباورودمجلسودرخواستاعضایکمیسیوناقتصادی۱۰
روز پیش نامهای خطاب به رئیس جمهور نوشته شد ،تصریح کرد :همه افراد امکان ثبت
درخواست برای دریافت یارانه را دارند که در حال حاضر حدود  ۴میلیون و ۸۰۰هزار نفر
از افرادی که یارانه پرداخت نکردند ،درخواست تجدید نظر دادند.
حتی یک نفر واجد شرایط از دریافت یارانه محروم نمی ماند
وی با اشاره به اینکه باید برای هر فردی که احساس میکند واجد شرایط است ،امکان
ثبت درخواست داشته باشد ،افزود :شاخصهای ارزیابی برای بررسی دهکها باید
براساس دادههای واقعی باشد ،نباید صرفا مبنای درآمدی مالک قرار گیرد زیرا ممکن
است زوج شاغل درآمد مناسبی داشته اما دارای  ۲فرزند معلول باشند بنابراین هزینه
آنها بسیار است یا فردی دارای خودرو یا واحد مسکونی است اما  ۷۰درصد ارزش آن از
طریقتسهیالتبانکیتامینشدهاست.

عزیزی در نطق میان دستور:

مجلسجلویخودتحریمیهایداخلیرابگیرد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی
گفت :مجلس قوانینی را به تصویب برساند که
ضمن خنثیسازی تحریمهای ظالمانه ،جلوی
برخی از خودتحریمیهای داخلی را هم بگیرد.
ابراهیم عزیزی در جلسه علنی روز یکشنبه ،اول
خرداد ماه در نطق میان دستور خود ،اظهار داشت:
در آستانه  ۱۴خرداد سالروز رحلت بنیانگذار
انقالب اسالمی قرار داریم ،سزاوار است ،رحلت آن
عزیز سفر کرده را به امت اسالم به ویژه مردم ایران
اسالمی تسلیت گفته و به روح آن بزرگ مرد تاریخ
درودبفرستیم.
وی بیان کرد :مجلس یازدهم در حالی وارد سال
سوم از فعالیت خود میشود که شرایط جدیدی را
در عرصههای ملی و بینالمللی شاهد هستیم .با

وجود هجمهها و کینهتوزیها ،ملت ایران به راه پر
افتخار خود که از مسیر عزت و سربلندی میگذرد،
با قدرت و صالبت ادامه میدهد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی
افزود :اکنون که در آستانه سال سوم انتخابات
هیئت رئیسه قرار داریم ،ضروری است به نکاتی
اساسی اشاره کنم .ضمن تشکر از زحمات هیئت
رئیسه مجلس انتظار میرود مجلس یازدهم با
تصویب قوانین راهگشا ،گامهای بلند و مؤثری را
برای برون رفت از مشکالت کاستیها و مسائل
اولویتدار کشور و ملت ،در دستور کار خود قرار
دهد .عزیزی یادآور شد :مجلس قوانینی را به
تصویب برساند که ضمن خنثی سازی تحریمهای
ظالمانه ،جلوی برخی از خودتحریمیهای داخلی

را هم بگیرد .مجلس امروز در عرصه اقتصاد و
معیشت مردم و پیرو مصوبه مجلس و الیحه دولت
دست تاجر نماها را که ارز ۴۲۰۰تومانی میگرفتند
تا کاالهای اساسی را به قیمت پایینتری به دست
مردم برسانند و به جای وارد کردن اقالم مورد نیاز
مردم این پول را به ساختمان سازی و داللی برده
و ثروتهای میلیاردی به جیبهای گشاد خود
میزدند ،کوتاه کرده است .وی بیان کرد :همچنان
مجلس و دولت باید خود را به ابزارهای نظارتی
تجهیز و ضمن نظارت دقیق بر بازار ،از هرگونه سو
استفاده و زیاده خواهی پیشگیری کنند و اجازه
ندهند برخی افراد سودجو و زیاده طلب با ایجاد
جو روانی و افزایش بی دلیل قیمتها در بازار فشار
دیگری را بر مردم تحمیل کنند.

دادستان کل کشور:

سیاستهایاقتصادیباکمترینآسیب
به مردم اجرایی شود

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سیاست ارز  ۴۲۰۰تومانی فسادزا و اصالح
این ساختار اجتناب ناپذیر بود ،گفت :از مدیران انتظار داریم با کار کارشناسی دقیق و
کمترین آسیب به مردم این سیاستای اقتصادی اجرایی شود.
حجت االسالم والمسلمین «محمدجعفر منتظری» روز یکشنبه در اولین اجالسیه
شهدای حقوقدان غرب کشور که جهت معرفی  ۱۹شهید حقوقدان استان های
کرمانشاه،کردستان،همدانومرکزیدرسرسرایتاالربعثتکرمانشاهبرگزارشد،افزود:
امروز به دلیل جنگ اوکراین و روسیه همه کشورهای غربی با افزایش قیمت کاالها مواجه
هستند اما یک جنگ اقتصادی را با مردم ایران آغاز کرده اند و به دنبال این هستند مردم
را از نظر معیشتی در تنگنا قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه هدف دشمن از تهاجم اقتصادی اخیر این است که مردم را در برابر
سیاست های کلی نظام و انقالب قرار دهند ،گفت :کشورهای غربی خودشان اعتراف
کردند که تحریم ها هم برای نیل به اهداف شومشان کارساز نبوده و مردم هم که سالها
و در بحران های مختلفی چون جنگ تحمیلی در برابر دشمن ایستادگی کردند ،در این
جنگ اقتصادی هم دشمن را با خواری و حقارت شکست میدهند.
دادستان کل کشور تهاجم فرهنگی را یکی دیگر از حربه های دشمن برای شکستن
مقاومت مردم دانست و اظهار داشت :امروز دشمن از گلوله های آتشین برای مقابله با
مردم استفاده نمیکند ،آنها در فضای مجازی و با برنامه های متنوع خود هویت ایرانی و
اسالمی مردم و جوانان را هدف قرار داده اند لذا شناخت ترفند دشمنان و نحوه مقابله با
آنها امروز ضروری است.
حجت االسالم و المسلمین منتظری با اشاره به اینکه در طول تاریخ هیچ حادثه ای
مانندانقالباسالمیسراغنداریمکهمردمومسئوالنهمراهوهمدلبرمشکالتوموانع
فائق آمده باشند ،گفت :نقش مردم نه تنها در پیروزی انقالب اسالمی بلکه در استمرار
آن ،جنگ تحمیلی و تا به امروز بی بدیل است و دشمنان در این سالها خصوصا در جنگ
تحمیلی هرچه داشتند رو کردند و اگر حضور مردم و جوانان نبود این انقالب به سرمنزل
نمیرسید.
وی نقش علمای شیعه و سنی را در ایجاد وحدت و مقابله با نقشه های تفرقه افکنانه
دشمنان مثال زدنی توصیف کرد و ادامه داد :شهدای جنگ تحمیلی هیچگاه سنگر را
خالی نکردند و در برابر دشمنان ایستادند کما اینکه در عملیات مرصاد آن حماسه ها را
آفریدند و حضور مردم سراسر کشور در مناطق غرب کشور و شکست دادن دشمنان هرگز
از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه استان های غرب کشور از حساسیت و امتیاز
خاصی برخوردار هستند و اولین منطقه ای بودند که مورد تهاجم رژیم بعث قرار گرفتند،
گفت :شهرهای مرزی این استان ها و مردم آنها رودرروی دشمن قرار داشتند و حماسه
های بزرگی آفریدند لذا امروز جوانان باید در مقابل این هجمه ها ایستادگی کنند.
رئیس کمیسیون حمایت از خانواده مجلس:

وجود جمعیت جوان برای حفظ
دستاوردهای نظام ضروری است

رئیس کمیسیون مشترک حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای
اسالمی ،وجود جمعیت جوان برای حفظ دستاوردهای نظام اسالمی را ضروری دانست
و گفت :فعاالن جمعیتی ،این واقعیت را درک و به دیگران منتقل کنند.
امیرحسین بانکی پورفرد روز یکشنبه در گردهمایی فعاالن عرصه جمعیتی در تاالر
بیداری اسالمی جامعهالزهرا (س) قم افزود :حتی اگر در زمینههای علمی و اقتصادی
به بهترین نتایج دست پیدا کنیم ،ولی در سیاه چاله جمعیتی گرفتار شویم ،همه چیز را
یکجا از دست خواهیم داد.
وی با یادآوری اینکه در حال حاضر بیشتر جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهند
گفت ۳۰ :سال آینده ،جمعیت کشور به سن پیری میرسد ،و موتور محرکه جامعه از کار
میافتاد.
بانکیپورفردباتاکیدبراینکهفعالیتهایفرهنگی،اقتصادیوامنیتیتوسطجمعیت
جوان و میانسال جامعه صورت میگیرد خاطرنشان کرد :وقتی جامعه به یک باره فاقد
این گروه میشود ،وضعیت بسیار نگران کنندهای پیدا میکند.
وی همچنین وضعیتی که ایران به لحاظ جمعیتی به آن دچار میشود را از جنبههای
مختلف در جهان بینظیر توصیف کرد و گفت :ایران ظرف مدت سه دهه دارای جمعیت
پیر و کهنسال میشود ،در حالی که در اروپا سه قرن طول کشید به پیری جمعیت برسد.
بانکی پورفرد وضعیت جمعیتی که ایران با آن مواجه است را از حیث مکانی نیز در دنیا
منحصر به فرد دانست و گفت :در حالی که کشورهای همسایه ایران مانند پاکستان و
افغانستان جمعیت جوانی دارند ،ما جمعیت پیری داریم ،از این رو موضوع جمعیت برای
َ
ما به یک ابر بحران تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس شورای اسالمی همچنین ضمن
هشدار در خصوص کاهش شدید سن باروری زنان کشور طی پنج یا شش سال آینده
َ
یادآور شد :در دهه  ۶۰تعداد زاد و ولد  ۲۰میلیون تن بود و در دهه  ۷۰به نصف کاهش
پیدا کرد ،اگر متولدان دهه  ۶۰را از دست بدهیم ،دیگر امیدی به حل معضل پیری
جمعیتنخواهیمداشت.
بانکی پورفرد تصریح کرد :تعداد دخترها و پسرها در کشور یکسان است ،از این رو با
مشکل نسبت جمعیتی مواجه نیستیم ،مشکلی که در گروه سنی باالی  ۳۰سال وجود
دارد این است که برای دخترانی که در این سن قرار دارند ،مردان باالی  ۳۵سال وجود
ندارند.
وی ادامه داد :طبق فرهنگ جامعه ،سن یک مرد در هنگام ازدواج باید چند سال از زن
بیشتر باشد ،اما باید فاصله سنی ازدواج را کاهش دهیم و ازدواج همساالن را توصیه کنیم.
رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس با اشاره به اینکه بیشترین ازدواجی که در
کشور انجام شده ،ازدواج همساالن بوده ،و تعداد باالی طالق هم مربوط به همساالن
است گفت :برابر آمارها ،طالق زنی که یک سال از مرد بزرگتر است از طالق مردی که
چهار سال از زن بزرگتر است ،کمتر میباشد ،پس باید این فرهنگ غلط که در ازدواجها
باید مردها چند سال بزرگتر از زنها باشند را اصالح کنیم.
روابط عمومی کل سپاه خبر داد؛

شهادت یکی از مدافعان حرم
دراقدامجنایتکارانهتروریستی

روابط عمومی کل سپاه از شهادت یکی از پاسداران مدافع حرم در اقدام جنایتکارانه
تروریستیعواملوابستهبهاستکبارجهانیخبرداد.
به گزارش سپاه نیوز ،روابط عمومی کل سپاه در اطالعیهای با اعالم خبر اقدام
جنایتکارانه تروریستی ضد انقالب و عوامل وابسته به استکبار جهانی در شهادت یکی
از مدافعان سرافراز حرم افزود  :عصر امروز (یکشنبه) در یکی از کوچه های منتهی به
خیابان مجاهدین اسالم در شرق تهران  ،مدافع حرم "سرهنگ پاسدار صیاد خدایی"
هدف جنایت تروریستی ضد انقالب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت.
این اطالعیه با تبریک و تسلیت شهادت مدافع سرافراز حرم " سرهنگ پاسدار صیاد
خدایی " به خانواده معظم وی تاکید کرده است :اقدام الزم برای شناسایی و دستگیری
ضارب یا ضاربین پیشبینی و در حال انجام است.
دستوررئیسکلدادگستریتهرانبرایشناساییعواملتروریستی
در پی ترور ناجوانمردانه و شهادت یکی از مدافعان سرافراز حرم در خیابان مجاهدین
اسالم در تهران ،علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان تهران
دستور داد تا در شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام جنایتکارانه تسریع شود.
به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران ،رییس کل دادگستری
استان تهران برای شناسایی عوامل اقدام تروریستی در خیابان مجاهدین اسالم دستور
ویژه داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر تسریع در صدور دستورات قضایی الزم
بهمنظور شناسایی عوامل دخیل در این جنایت تاکید کرد.
دادستان تهران در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران ،شخصا در صحنه
جرمحاضرشدوبهصورتمیدانیدرجریاننحوهوچگونگیانجامایناقدامجنایتکارانه
قرارگرفت.

سالمت 3

 شماره 5504ت وپنجم 
دوشنبه 2-خرداد ماه  -1401سال بیس 

چگونه جذب مکملها را افزایش دهیم؟

راهکارهایی برای جذب بهتر ویتامینها و امالح

فراهمی زیستی یا قابلیت بدن در جذب ویتامینها یکی از چیزهایی است که خیلی از
افراد وقتی مکملهای ویتامین را وارد رژیم غذایی خود میکنند از آن غافلاند .دسترسی
یا فراهمی زیستی یعنی بدن شما تا چه اندازه میتواند ماده مغذی را به طور مناسب جذب
کند تا مکملی که مصرف میکنید مؤثر واقع شود.
فراهمی زیستی یا  bioavailabilityیک عبارت علمی است که توضیح میدهد یک
ماده مغذی تا چه اندازه توسط بدن جذب میشود یا در دسترس بدن قرار میگیرد .به
عبارتی دیگر اینکه یک غذا یا مکمل حاوی ماده مغذی خاصی است دلیل نمیشود بدن
ً
شما بتواند آن را جذب کرده و کامال از آن استفاده کند .بعضی از مواد مغذی نسبت به بقیه
زیستفراهمی بیشتری دارند .اگر بدن شما نتواند این ماده را جذب کند ،پس سودی از
آن نخواهید برد.
ویتامینهاچگونهتوسطبدنجذبمیشوند؟
چیزی که میخورید وارد سیستم گوارشتان میشود .بدن شما از مواد مغذی غذایی
که میخورید برای مصرف سلولها یا ذخیره کردن استفاده میکند؛ اما هر چیزی
ٔ
استفاده بدن نیست و موادی که فراهمی زیستی ندارند تخریب یا دفع میشوند.
قابل
ً
یعنی صرفا اینکه غذایی دارای درشت مغذی یا ویتامین بهخصوصی است دلیل نمیشود
بدن شما بتواند بهخوبی از آن استفاده کند .جذب مواد مغذی اهمیت دارد و چند عامل
میتوانندبرجذبویتامینهااثربگذارند.
چه چیزی بر جذب ویتامینها اثر میگذارد؟
ویتامینها و امالح متفاوتاند ،بنابراین عواملی که بر فراهمی زیستی آنها اثر میگذارند
نیزمتفاوتاند.چیزهاییکهمیتوانندبرجذبویتامینهااثربگذارند،عبارتانداز:
ُ
ً
 .فرم یا شکل (مثال قرص یا شربت یا پودر)
ً
.نوع(مثال کلسیمکربناتیاکلسیمسیترات)
 .نوشیدنی یا غذایی که با آن مصرف میکنید
ً
 .سایر داروها ،مثال داروی ریفالکس اسید معده یا متفورمین
.مشکالتگوارشی،مانندبیماریسلیاک،التهابلوزالمعدهیابیماریکرون
نوع منیزیمی که انتخاب میکنید بستگی به این دارد که با چه هدفی آن را مصرف کنید.
ً
مثال منیزیم سیترات برای گرفتگیهای عضالنی بهترین نوع است و منیزیم Lترئونات هم
میتواند به بهبود خواب ،کاهش اضطراب و میگرن کمک کند
چگونهویتامینهارابهترجذبکنیم؟
بهترینراهجذبویتامینهاازمکملهاییکهمصرفمیکنیدایناستکهبدانیدهرنوع
ویتامین را چگونه و با چه روشی مصرف کنید تا خوب جذب بدن شود .البته باید از پزشکتان
ُ
بپرسید بهترین فرم (قرص ،شربت و  )...ویتامینی که بدن شما میتواند آن را جذب کند
کدام است.
کلسیم را با ویتامین Dمصرف کنید
جهتپیشگیریازکاهشتراکماستخوان،رایجترینانواعکلسیمیعنیکربناتوسیترات
ً
توصیه میشوند .کلسیم کربنات معموال قیمت کمتری دارد اما کلسیم سیترات دارای
عوارض جانبی کمتری است .هر دو نوع کلسیم درصورتیکه با غذا مصرف شوند بهتر
جذب بدن میشوند .ویتامین Dبه جذب کلسیم کمک میکند.
مکمل کلسیمی انتخاب کنید که همراه با ویتامین  Dباشد یا کلسیم را همراه با غذاهای
ویتامین  Dدار مانند زرده تخممرغ ،قارچ و ماهیهای چرب بخورید .مکملهای کلسیم
بهصورت کپسول ،قرص ،پودر و جویدنی در دسترساند و در دوزهای کمتر بهتر جذب
میشوند ،بنابراین بهتر است بهصورت چند دوز ۵۰۰میلی گرمی در روز مصرف کنید.
ً
مکملهایکلسیممیتوانندبابرخیازداروهایمعمولتداخلایجادکنند،مثالبعضی
ً
ازآنتیبیوتیکهاوداروهایتیروئید؛بنابراینحتمابایددراینموردباپزشکمشورتکنید.
مکمل آهن را یک ساعت پیش از غذا مصرف کنید
ً
آهنکمکمیکنداکسیژندرخونانتقالپیداکند.اینمادهمغذیاساسادرمحصوالت
حیوانییاغذاهایغنیشدهباآهنوجوددارد.مکملآهنکمکمیکندآهنازدسترفته
بدن سریعتر از آهنی که از غذاها دریافت میکنید در بدنتان جایگزین شود؛ بنابراین اگر
سطح آهن بدنتان کم باشد یا تشخیص داده شود که دچار کمبود آهن یا آنمی هستید،

ریزشمویبیمارانکرونایی
تا چه زمانی ادامه دارد؟

پزشک پوست و مو درباره تاثیر بیماری کووید ۱۹بر روی مو عنوان کرد :افراد مختلف پس
از بهبود از این بیماری ،بسته به ذخایر بدنشان از ویتامینها و مواد مغذی ،دچار ریزش مو
میشوند .این عارضه ممکن است یک تا سه ماه پس از بهبودی رخ دهد و در مواردی پس از
شش ماه نیز مشاهده شده است.
مونا شبیری ،پزشک پوست و مو درباره تاثیر بیماری کووید ۱۹بر روی مو عنوان کرد :افراد
مختلف پس از بهبود از این بیماری ،بسته به ذخایر بدنشان از ویتامینها و مواد مغذی ،دچار
ریزش مو میشوند .این عارضه ممکن است یک تا سه ماه پس از بهبودی رخ دهد و در
مواردی پس از شش ماه نیز مشاهده شده است.
وی ادامه داد :به صورت کلی در بیماری کووید ،۱۹سه دلیل برای ریزش مو وجود دارد.
نخست استرس طوالنی مدتی است که به واسطه بیماری برای بدن ایجاد شدهاست .چون
بدن مدتی طوالنی درگیر آن میشود.
وی افزود :کاهش شدید سطح ویتامینهای ضروری نیز دلیل دیگری برای ریزش مو در
اثر ابتال به بیماری کووید  ۱۹است .در زمان بیماری اولویت بدن در تقسیم ویتامینها و مواد
مغذیتغییرمیکند.ویتامینب،۱۲زینکوویتامیندیمهمترینویتامینهاییهستندکه
در دوره ابتال بدن با کاهش آن مواجه می شود.
دکتر شبیری گفت :تلوژن افلوویوم نیز دیگر دلیل برای عارضه ریزش مو پس از ابتال به کرونا
است به شکلی که بدن اکسیژن رسانی به فولیکول مو را قطع میکند و به جای آن اکسیژن
را به ارگانهای حیاتی میبرد.
این پزشک درباره راهکارهای درمانی ریزش مو عنوان کرد :توصیه میکنیم که پس از
بهبودیازبیماریوقبلازشروعریزشمو،افرادجلساتدرمانیمزوتراپیراانجامدهند.بدن
در مواجهه با میکروبها و ویروسها ،اولویتاش نگه داشتن توان و پایداری در مقابل مهاجم
است .به همین دلیل افراد پس از ابتال به بیماریای مانند کووید ،۱۹خیلی ضعیف و نحیف
شده و دچار چروکهای پوستی و پوست دهیدراته میشوند .ریزش مو نیز یکی از شایعترین
عارضهها است .شبیری با اشاره به تاثیر مزوتراپی با داروهای تقویتکننده مو و هیرفیلرها،
درباره در راههای درمانی ریزش مو بیان کرد :داروهای خوراکی و داروهای موضعی نیز بنا بر
تشخیص پزشک برای درمان ریزش مو موثر است .در برخی افراد میکرونیدلینگ و در برخی
دیگرکربوکسیتراپیبرایدرمانتوصیهمیشود.درکربوکسیتراپیاکسیژنرسانیبهمحل
مورد نظر بیشتر میشود و در میکرونیدلینگ نیز به واسطه التهاب ایجاد شده ،مویرگسازی
میشود .وی اظهار کرد :متاسفانه برخی فکر میکنند چنین فعالیتهای پزشکی را از روی
ویدئوهای فضای مجازی میتوان یاد گرفت و در خانه انجام داد ،برخی نیز برای برطرف
شدن این عارضه به اولین تبلیغی که میبینند مراجعه میکنند .انجام هر نوع عمل درمانی
بایدزیرنظرپزشکودرمراکزمعتبرباشد.ضمناینکهمراجعهکنندگانبایدطولدورهدرمان
را به شکل کامل طی کنند .درمان بسیاری از بیماریها و عارضهها مانند ریزش مو به شکل
یکجلسهاینیست.
نکات تغذیه ای در هوای آلوده؛

اهمیتمصرفمیوهولبنیات
در روزهای آلودگی هوا

شاید یکی از مهم ترین نکات مهم در حفظ سالمت بدن در روزهایی که هوا آلوده می شود،
نوع تغذیه ای است که می بایست به آن اهمیت بدهیم.
بنابرتوصیهکارشناسانتغذیه،تاآنجاکهمیتوانید،آنتیاکسیدانمصرفکنید.
آنتی اکسیدانها شامل سلنیوم و بتاکاروتن هستند که بهترین دوستان شما در طول
روزهایآلودگیهستند.
طالبی ،انبه ،کدوحلوایی ،فلفل دلمهای ،اسفناج ،کلم برگ و زردآلو سرشار از بتاکاروتن
هستند .سلنیوم در غذاهای دریایی ،مرغ ،نان ،مغزها و غالت کامل و سبوس دار یافت
میشود.
خوردن کرفس ،اسفناج ،گوجه فرنگی ،لیمو شیرین ،پرتقال ،نارنگی و کاهو را در هرجا
هستید ،در ماشین ،خانه یا در اداره فراموش نکنید.
این موادغذایی سرشار از ویتامین ث هستند و طبق مطالعات ،این غذاها اثرات مضر
آلودگی هوا را کمتر میکنند .ویتامین  Eدر جوانه گندم ،روغنهای گیاهی ،گردو ،بادام،
زیتون و سبزیجات با برگهای سبز یافت میشود .شیر ،کره و زرده تخم مرغ نیز منابع خوبی
ازویتامین Eهستند.
هر روز یک سیب بخورید زیرا پکتین موجود در آن از شما در برابر مسمومیت با سرب ناشی
از آلودگی هوا محافظت میکند.
در طول آلودگی هوا ،شیر ،ماست و سایر محصوالت لبنی را تا آنجا که میتوانید مصرف
کنید .لبنیات حاوی فسفر ،منیزیم و کلسیم هستند که به شما در مقابله با اثرات آلودگی هوا
بر بدنتان کمک میکند .پروتئین شیر میتواند سرب را به یک ترکیب محلول تبدیل کند و
مانع جذب سرب به بدن شود و سرب را از بدن خارج کند .کلسیم و آهن ،جذب سرب را کمتر
میکنند و از این طریق شما را از آلودگی هوا مصون نگه میدارند.

پزشکتوصیهمیکندمکملآهنمصرفکنید.
فراهمی زیستی آهن به این بستگی دارد که در حال حاضر چه میزان آهن در بدنتان وجود
دارد .پایین بودن سطح آهن بدن به این معنی است که آهنی که مصرف میکنید فراهمی
زیستی بیشتری در بدنتان خواهد داشت ،و باالتر بودن سطح آهن بدن نیز به این معنی
است که بدن شما آهن کمتری از مکمل دریافت خواهد کرد .برای جذب بهتر و بیشتر آهن،
مکمل آهن را با معده خالی یا یک ساعت پیش از غذا و یا دو ساعت بعد از غذا مصرف کنید.
یک منبع ویتامین Cمانند آبپرتقال هم میتواند به جذب بیشتر آهن کمک کند.
آهن به شکلهای متنوعی وجود دارد ،از جمله قرص و مایع .اگر آهن را بهصورت قرص یا
ُ
کپسول مصرف میکنید آن را خرد نکنید یا نجوید و بهصورت کامل قورت بدهید .همچنین
آهن را همراه با چای ،قهوه ،شیر یا نوشابه نخورید؛ زیرا جذب آهن کم خواهد شد .این باور
هم وجود دارد که کلسیم جذب آهن را کاهش میدهد؛ بنابراین اگر هر دو مکمل را مصرف
میکنید بهتر است در زمانهای متفاوتی از روز آنها را مصرف کنید.
بعضی از آنتیبیوتیکها ،داروهای تیروئید ،داروهای بیماری پارکینسون و آنتیاسیدها
ً
میتوانند تحتتأثیر مکمل آهن قرار بگیرند ،پس پزشکتان حتما باید در جریان داروهایی
کهمصرفمیکنیدباشد.
منیزیمراباکربوهیدراتهامصرفکنید
منیزیم برای عضالت و عصبها الزم است تا خوب کار کنند .انواع رایج منیزیم شامل
اکسید ،سیترات L ،ترئونات ،گلیسینات ،کلرید و آسپارتات میشوند .نوع منیزیمی که
ً
انتخاب میکنید بستگی به این دارد که با چه هدفی آن را مصرف کنید .مثال منیزیم
سیترات برای گرفتگیهای عضالنی بهترین نوع است و منیزیم  Lترئونات هم میتواند
به بهبود خواب ،کاهش اضطراب و میگرن کمک کند .منیزیمی که بیشتر پزشکان تجویز
میکنند از نوع منیزیم اکسید است .منیزیم به شکلهای گوناگونی در دسترس است ،از
ً
جمله قرص ،پودر و ترانس درمال (مثال بهصورت چسب پوستی یا لوسیون).
مکمل منیزیم را با ویتامین  Dمصرف کنید ،حاال چه از طریق مکمل ،نور آفتاب و یا
غذاهای ویتامین Dدار .همراه کردن منیزیم با کربوهیدراتها نیز میتواند به جذب بهتر آن
کمککند.اگرمکملزینک(روی)هممصرفمیکنیدبهتراستبامصرفمکملمنیزیم
فاصله زیادی داشته باشد .منیزیم میتواند در عملکرد برخی از آنتیبیوتیکها ،داروهای
پوکیاستخوان و بعضی از داروهای قلب و تیروئید اختالل ایجاد کند .همچنین اگر بیماری
ً
کلیوی دارید حتما پیش از مصرف مکمل منیزیم با پزشک مشورت کنید.
فلفل سیاه را با زردچوبه مصرف کنید
کورکومیناصلیترینعنصرزردچوبهاست.زردچوبههزارانسالاستکهدرفرهنگهای
آسیایی کاربرد غذایی و دارویی دارد .مکمل زردچوبه شهرت زیادی پیدا کرده است؛ اما

اثرگذاری آن را بهسختی میتوان سنجید زیرا کورکومین ناپایدار بوده و ب هراحتی به ٔ
ماده
دیگری تبدیل میشود و اگر بهصورت خوراکی مصرفش کنید بهخوبی جذب نخواهد شد.
پیپرینیکیازترکیباتموجوددرفلفلسیاهاستکهمیتواندجذبکورکومینراافزایش
بدهد .میتوانید مکمل پیپرین را همراه با کورکومین مصرف کنید یا اینکه غذاهایتان را با
زردچوبه و فلفل سیاه فراوان بخورید .مکمل زردچوبه یا خود زردچوبه باید با غذاهای حاوی
چربی مانند زیتون یا آووکادو مصرف شود.
زردچوبه میتواند با بعضی از داروها مانند رقیقکنندههای خون و آنتیاسیدها تداخل
ً
ایجاد کند ،پس حتما با پزشک مشورت کنید.
ویتامین B12را صبح مصرف کنید
ویتامین  B12در تولید گلبولهای قرمز خون نقش مهمی دارد و به طور طبیعی در
غذاهایحیوانیپیدامیشود.اگرمکملویتامین B12مصرفکنید،بدنتانفقطبه ٔ
اندازه
نیازش آن را جذب خواهد کرد و اضافی آن با ادرار از بدن دفع میشود .بیشتر مکملهای
ویتامین  B12از سیانوکوباالمین ساخته میشوند که یک شکل مصنوعی از این ویتامین
است.
ویتامین  B12محلول در آب است ،پس آن را همراه با آب و با معده خالی مصرف کنید تا
خوب جذب شود .البته اگر ٔ
معده حساسی دارید بهتر است آن را همراه غذا میل کنید .یکی
از اثرات مثبت مکمل ویتامین  B12برای برخی از افراد ،افزایش انرژی است ،بنابراین بهتر
است آن را صبح مصرف کنید.
مصرف ویتامین  B12با ویتامین  Cمیتواند فراهمی زیستی  B12را کاهش دهد،
بنابراین اگر این دو مکمل را مصرف میکنید ،چند ساعت فاصله بین آنها بگذارید.
زینک (روی) را با پروتئین مصرف کنید
زینک (روی) یک ماده معدنی حیاتی برای عملکردهای بدن انسان است ،مانند سیستم
ایمنی و لخته شدن خون .مکمل زینک مصرف زیادی دارد و بهصورت مکیدنی ،قرص یا
ً
پودر موجود است .زینک سولفات معموال ارزانترین نوع مکمل زینک است .زینک سیترات
و زینک گلیسینات نیز وجود دارند .غذا میتواند بر فراهمی زیستی زینک اثر بگذارد .بهتر
است زینک را با آب یا آبمیوه و با معده خالی ،یک ساعت قبل از غذا و یا دو ساعت بعد از
غذا مصرف کنید .البته اگر زینک معدهتان را ناراحت میکند میتوانید آن را همراه با غذا
میل کنید .پروتئین میتواند جذب زینک را افزایش دهد اما کازئین که پروتئین موجود در
لبنیات است ،جذب زینک را تا حدودی کاهش میدهد .زینک زیاد میتواند جذب مس
را محدود کند ،بنابراین اگر مکمل زینک مصرف میکنید و قصد مصرف مکمل مس را نیز
ل کلسیم و مکمل آهن نیز نباید همزمان با مکمل
دارید باید با پزشک مشورت کنید .مکم 
زینک مصرف شوند .زینک میتواند با بعضی از آنتیبیوتیکها ،داروهای فشارخون ،ضد
التهابهایغیراستروئیدیوادرارآورهاتداخلایجادکند.
ویتامین Cرا با معده خالی مصرف کنید
ویتامین  Cبرای حفظ سالمت سلولها ،حفظ و ترمیم بافت بدن از جمله پوست و
استخوانها و کمک به التیام زخم ضروری است .بیشتر مکملهای ویتامین  Cاز اسید
اسکوربیک مصنوعی ساخته میشوند که فراهمی زیستی آن مشابه ویتامین  Cطبیعی
است که در غذاهایی مانند پرتقال و بروکلی پخته وجود دارد.
ویتامین  Cقابل ذخیره شدن در بدن نیست ،بنابراین اگر بیشتر از حد نیازتان مصرف
کنید از طریق ادرار دفع خواهد شد .این ویتامین محلول در آب است و باید آن را همراه با
آب و بدون غذا مصرف کنید .اما اگر معدهتان به اسید حساس است میتوانید ویتامین C
را همراه غذا میل کنید .ویتامین  Cطبیعی و مصنوعی ،دسترسی زیستی یکسانی دارند.
ً
ضمنابیوفالوونوئیدهابهجذبویتامین Cکمکمیکنند.
ویتامین  Cمیتواند با پرتودرمانی یا شیمیدرمانی تداخل ایجاد کند ،بنابراین اگر دچار
سرطان هستید باید با پزشک مشورت کنید .درصورتیکه تحت درمان جایگزینی هورمون
هستید یا از روش پیشگیری از بارداری هورمونی استفاده میکنید باید بدانید ویتامین C
میتواند بر سطح استروژن اثر بگذارد .برخی از داروهای دیگر مانند وارفارین ،استاتینها و
یکسریازداروهایضدویروسینیزمیتوانندتحتتأثیرویتامین Cقراربگیرند.افرادیکه
بیماری کلیوی دارند نیز باید پیش از مصرف ویتامین Cبا پزشک مشورت کنند.

لطفاخودسرانهقرصخوابنخورید

عالئمی که فرد را برای تشخیص دیابت
به اشتباه میاندازند

دیابتاغلبباعالئممختلفیمانندافزایشتشنگی،تغییردربیناییوخستگی
همراه است که تشخیص ابتال به دیابت را برای فرد دشوار می سازد.
دکتر«بایوکریوینچل»،مدیروپزشکمراقبتهایفوریپزشکیدربیمارستان
سنت مری می گوید :بیماران من با مواجهه با این عالئم ،اغلب به چشم پزشک
مراجعه می کنند یا فکر می کنند که باید بینایی خود را بررسی کنند یا اغلب
خستگی خود را با خواب ناکافی مرتبط می دانند.
افزایشتشنگی
دکتر کری وینچل می گوید :اگر متوجه شدید مایعات بیشتری می نوشید که با
افزایش فعالیت یا ورزش مرتبط نیست ،این موضوع می تواند نشانه دیابت باشد.
بدن نسبت به افزایش گردش قند خون (گلوکز) واکنش می دهد .کلیه ها برای
کاهش میزان گلوکز ،مدت زمان مورد نیاز برای ادرار کردن را افزایش میدهند که
این موضوع به افزایش مراجعه به دستشویی و افزایش مصرف آب در حالی منجر
می شود که بدن تالش میکند خود را دوباره پر کند.
تغییراتبینایی
به گفته دکتر کری وینچل ،تغییرات بینایی مانند تاری دید به دلیل سطوح باالی
گلوکز باعث می شود رگ های خونی در چشم شما متورم و شکننده شده و باعث
نشتشوند.
خستگی
دکتر کری وینچل توضیح می دهد :اگرچه فکر می کنید افزایش گلوکز باید به
انرژی بیشتر منجر شود ،اما دقیقا برعکس است .این قند افزایش یافته استفاده
نمی شود ،در عوض در خون گردش می کند ،بنابراین اندام های شما مانند مغز
قادر به استفاده از آن نیستند.
اگر دیابت درمان نشود چه اتفاقی می افتد؟
دکتر کری وینچل می گوید :از آنجایی که دیابت بر بسیاری از اندام های بدن
تأثیر می گذارد ،اگر درمان نشود ،می تواند منجر به عوارض جدی مانند از دست
دادن دائمی بینایی ،بیماری قلبی و بیماری کلیوی طوالنی مدت شود.
طبق اعالم کلینیک مایو ،عوارض طوالنی مدت دیابت به تدریج ایجاد می شود.
هر چه مدت طوالنی تری به دیابت مبتال باشید  -و قند خونتان کمتر کنترل شود -
خطر عوارض بیشتر می شود .در نهایت ،عوارض دیابت ممکن است ناتوان کننده
یا حتی تهدید کننده زندگی باشد .عوارض احتمالی عبارتند از:
بیماری قلب و عروقی .دیابت به طور چشمگیری خطر ابتال به مشکالت قلبی
عروقی مختلف از جمله بیماری عروق کرونر همراه با درد قفسه سینه (آنژین
صدری)،حملهقلبی،سکتهمغزیوتنگشدنشریانها(آترواسکلروز)راافزایش
می دهد .اگر دیابت دارید ،احتمال ابتال به بیماری قلبی یا سکته مغزی در شما
بیشتراست.
آسیب عصبی (نوروپاتی) .قند اضافی می تواند به دیواره رگ های ریز خونی
(مویرگ ها) که اعصاب شما را تغذیه می کنند ،به خصوص در پاها آسیب برساند.
ً
این مووضع می تواند باعث گزگز ،بی حسی ،سوزش یا درد شود که معموال از نوک
انگشتان پا یا انگشتان دست شروع می شود و به تدریج به سمت باال گسترش می
یابد.در صورت عدم درمان ،ممکن است تمام حس خود را در اندام های آسیب
دیده از دست بدهید .آسیب به اعصاب مربوط به هضم می تواند باعث ایجاد
مشکالتیمانندحالتتهوع،استفراغ،اسهالیایبوستشود.
آسیب کلیه (نفروپاتی) .کلیه ها حاوی میلیون ها خوشه رگ های خونی ریز
(گلومرول ها) هستند که ضایعات خون شما را فیلتر می کنند .دیابت می تواند
بهاینسیستمفیلترظریفآسیببرساند.آسیبشدیدمیتواندمنجربهنارسایی
کلیه یا بیماری غیرقابل برگشت کلیه شود که ممکن است به دیالیز یا پیوند کلیه
نیازداشتهباشد.
آسیبچشم(رتینوپاتی).دیابتمیتواندبهرگهایخونیشبکیهآسیببرساند
(رتینوپاتیدیابتی)کهبهطوربالقوهمنجربهکوریمیشود.دیابتهمچنینخطر
سایر بیماری های جدی بینایی مانند آب مروارید و گلوکوم را افزایش می دهد.
آسیب پا .آسیب عصبی در پا یا جریان خون ضعیف در پاها ،خطر عوارض
مختلف پا را افزایش می دهد .در صورت عدم درمان ،بریدگی ها و تاول ها می
توانند عفونت های جدی ایجاد کنند که اغلب به خوبی بهبود نمی یابند .این
عفونت ها ممکن است در نهایت منجر به نیاز قطع پا شود.
اختالل شنوایی .مشکالت شنوایی در افراد مبتال به دیابت شایع تر است.
بیماری آلزایمر .دیابت نوع  ۲ممکن است خطر ابتال به زوال عقل مانند بیماری
آلزایمرراافزایشدهد.هرچهکنترلقندخونشماضعیفترباشد،بهنظرمیرسد
که این خطر بیشتر باشد .اگرچه تئوری هایی در مورد چگونگی ارتباط این
اختالالت وجود دارد ،اما هنوز هیچ کدام ثابت نشده است.
افسردگی .عالئم افسردگی در افراد مبتال به دیابت نوع  ۱و نوع  ۲شایع است.
افسردگی می تواند بر مدیریت دیابت تأثیر بگذارد.

انواعکمردردهارابشناسید!

استاد طب فیزیکی و توانبخشی گفت:کمردرد یک عالمت است و همیشه
دردهاعالمتبودهوبیمارینیست،بلکهبایدایجادکنندهکمردردرابررسیکنیم.
سید منصور رایگانی ،استاد طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در گفتوگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس ،درباره «انواع
کمردردها» ،بیان داشت :کمردرد یک عالمت است و همیشه دردها عالمت بوده و
بیماری نیست ،بلکهباید ایجاد کننده کمردرد رابررسی کنیم.
وی با برشمردن سه علت عمده کمردرد در افراد ،خاطرنشان کرد :یک علت،
مکانیکال یا غیراختصاصی است .دومین گروه ،ناشی از بیماریهای دیسک و
کانال نخاعی و ریشههایی است که در کمر ،ستون فقرات و نخاع وجود دارد و از
سوراخهایبینمهرهایخارجمیشودوبهعلتبیماریهایدیسک،کمردردبروز
پیدامیکند.
استاد طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح
کرد :گروه دیگری که موجب کمردرد میشوند بیماریهای مختلفی است که
ممکن است مربوط به کمردرد نبوده اما ارتباط ایجاد کنند و به علت اختالل
روماتیسمی،عفونتها،تورمهاوالتهابهاستکهایجادکمردردمیکندوهرکدام
از اینها زیرگروههایی دارد .رایگانی افزود :باید به این نکته توجه کنیم که کمردرد
یک عالمت است و تشخیص بیماری نیست و حتما برای اینکه فرد متوجه شود
علت آن چیست باید به پزشک متخصص مراجعه کند.
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چطوربابچههایمانصمیمیشویم؟

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم:

دانشگاه جهاد و مقاومت در قم
راه اندازی میشود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم گفت :مجوز راهاندازی
نخستین دانشگاه بینالمللی جهاد و مقاومت برای باغ موزه انقالب و دفاع مقدس قم
صادر شده که با احداث آن برای جذب دانشجو در مقاطع مختلف اقدام خواهد شد.
حجت االسالم علی لقمانپور روز یکشنبه در نشست خبری ستاد گرامیداشت
چهلمینسالگردحماسهآزادیخرمشهر،افزود:اخذمجوزاحداثسینماوآمفیتئاتر
در باغ موزه انقالب و دفاع مقدس قم نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد.
وی در ادامه بیان اینکه  ۳۹نقطه قم در طول دوران دفاع مقدس مورد موشک و بمب
باران قرار گرفت ،تصریح کرد :یک ششم شهدای قم را شهدای دانش آموز شامل می
شود ،همچنین این استان  ۱۳۲شهیده نیز تقدیم انقالب کرده و از  ۱۳کشور دنیا
شهدایی در گلزارهای شهدای قم مدفون می باشند.
لقمانپور عنوان کرد :هم اکنون هشت رشته در مقطع کارشناسی ارشد مانند هنر
در دفاع مقدس ،جغرافیا در دفاع مقدس ،جامعه شناسی در دفاع مقدس و غیره ،به
همراه دو رشته روایت گری دفاع مقدس و معارف دفاع مقدس در مقطع کارشناسی و
امور فرهنگی و موزه داری در مقطع کاردانی در باغ موزه انقالب و دفاع مقدس قم راه
اندازی شده است.
لقمانپور با اشاره به آخرین وضعیت باغ موزه انقالب و دفاع مقدس قم ،یادآور شد:
ابنیه و محوطه سازی این مجموعه فرهنگی امسال به پایان می رسد و در بخش موزه
آرایی نیز صرفا سناریو اولیه آن تهیه شده و مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته است.
تکمیل باغ موزه انقالب و دفاع مقدس نیازمند همراهی شهرداری
وی اظهار کرد :تکمیل نهایی باغ موزه انقالب و دفاع مقدس نیازمند همراهی
شهرداری و شورای اسالمی شهر قم است در حالی که این دو نهاد امسال هیچ گونه
اعتبار و بودجه ای برای این مجموعه مهم فرهنگی شهر در نظر نگرفته اند.
لقمانپور با بیان اینکه طی سال گذشته در مجموع  ۱۲کتاب شفاهی و  ۹۰عنوان
کتاب در خصوص شهدای قم تدوین شده است ،بر تقویت و حفظ تاریخ شفاهی جنگ
در قم تاکید کرد.
وی در ادامه نقش پررنگ و محوری لشکر ۱۷امام علی بن ابیطالب(ع) قم در عملیات
الی بیت المقدس را مورد توجه قرار داد و گفت :سپاه قم در این عملیات  ۱۹۵شهید،
یک هزار و  ۵۶۰مجروح و  ۲۷۴مفقوداالثر تقدیم انقالب اسالمی کرده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قم با بیان اینکه «ما مقاوم هستیم»
بعنوانشعارمحوریبرنامههایچهلمینسالگردآزادسازیخرمشهردرکشورانتخاب
شده است ،افزود ۱۵ :برنامه محوری به همین مناسب همزمان با سوم خردادماه و
سالروز عملیات الی بیت المقدس در قم انجام خواهد شد.
لقمانپور ابراز داشت :صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به میزبانی فرماندهی
انتظامی قم ،پخش بانگ مقاومت از صداوسیما مرکز قم همزمان با سراسرکشور،
همایش پیشکسوتان ارتش ،نمایشگاه کنگره ملی شهدای روحانی در مصلی قدس،
رونمایی از یادمان شهید مصطفی کلهری ،غبار روبی مزار شهدای سوم خرداد ،رژه
موتوری ،همایش سراسری میراث فرهنگی و دفاع مقدس ،همایش پشکسوتان
نیروهای مسلح ،اختتامیه یازدهمین جشنواره جایزه ادبی یوسف و رونمایی از کتاب
اشعار خاطرات و وصیت های شهید اکبر خرد پیشه شیرازی از برنامه های مهم استان
قم در چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم تاکیدکرد:

لزومتوجهبهکنشگرفعالجمعیتیدرجامعه

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره به لزوم توجه به کنشگر فعال
جمعیتی ،گفت :ما باید در راستای بحث جمعیت و مرتفع کردن دغدغههای مقام
معظم رهبری گام برداریم که امید است این امر مقدمه ای برای شروع یک حرکت
جهادی در استان قم باشد.
خانم زینب عبداللهی در همایش «ایران جوان» که با حضور فعاالن عرصه جمعیت
و خانواده در تاالر بیداری اسالمی جامعة الزهرا سالماللهعلیها برگزار شد ،ضمن
خیر مقدم به شرکت کنندگان در مراسم ،عنوان کرد :مسئله جمعیت و فرزندآوری در
سالهای اخیر به صورت مداوم مورد تأکید رهبر معظم انقالب مدظله العالی بوده و این
وظیفه ما را سنگین کرده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با بیان اینکه همایش ایران جوان با
همکاری مجموعههای مختلف طراحی شد ،گفت :در این همایش مانند دیگر
همایشها به دنبال ایراد سخنرانی نیستیم ،بلکه به دنبال این هستیم که دغدغههای
رهبر معظم انقالب مدظله العالی مرتفع شود که یکی از گامها در این جهت ،بحث
کنشگرفعالجمعیتیاست.
عبداللهی افزود :در این طرح ،گروههای جهادی بر اساس توانمندی ،عالقه و
پتانسیل هر مجموعه تشکیل میشود که در بحث جمعیت و در زمینههای مختلف
فعالیتخواهندکرد.
فعالیت در عرصه جمعیت جبهه و جنگ تمام عیار است
وی ،فعالیت در عرصه جمعیت را جبهه و جنگ تمام عیار دانست و اظهار داشت:
رهبرمعظمانقالبمدظلهالعالیبهفعاالنجمعیتبه«آیندههولناکپیریدرکشور»
اشاره داشتند که این موضوع ،وظیفه ما را سنگین میکند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با بیان اینکه فعاالن عرصه جمعیت در
سنگرهای مختلف مشغول خدمت هستند ،عنوان کرد :همه باید در کنار هم به بحث
جمعیت بپردازیم .رهبر معظم انقالب مدظله العالی فرمودند« :تالش برای افزایش
نسل ،و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده ،یکی از ضروریترین
فرائض مسئوالن و آحاد مردم است».
وی بیان داشت :ما فعاالن و مجموعههای خوبی در سطح استان داریم که نیاز است
تکثیر شوند و نظم بیشتری پیدا کنند تا در این حوزه ،کنشگر فعالیت جمعیتی با گروه
بندی در حوزههای مختلف صورت بگیرد تا پس از شرکت در دورههای آموزشی به
فعالیتبپردازند.
عبداللهی در پایان تصریح کرد :ما باید در راستای بحث جمعیت و مرتفع کردن
دغدغههای مقام معظم رهبری گام برداریم که امید است این امر مقدمه ای برای شروع
یک حرکت جهادی در استان قم باشد.
دبیر ستاد راهبری خانواده و جمعیت حوزههای علمیه نیز در این همایش با اشاره
به برخی تعابیر رهبر معظم انقالب مدظله العالی درباره کاهش جمعیت ،گفت :اینکه
کجا بودیم و کجا هستیم ،مهم است دهه شصت میانیگین نرخ باروری  ۶و  ۴تا  ۷بوده
است ،یعنی به ازای  ۱۰زن  ۶۴فرزند متولد میشد .حاکمیت را به این جمع بندی
رساندند که در سال  ۹۰نرخ باروری به  ۴برسد و یک هدف برای بیش از  ۲۰سال
طراحی شد .حجتاالسالم والمسلمین ساکی افزود :آن روزها مباحث داغی مطرح
بود،یکیازمباحثبرخینمایندگانمجلسشورایاسالمیاینبودکهمابرایاینکه
در تنظیم جمعیت موفق شویم ،باید زنان را به بیرون از خانه بکشیم .ما مخالف اشتغال
زنان نیستیم اما این روند ادامه پیدا کرد به طوری که در سال  ۱۳۷۱به نرخ باروری ۴
رسیدیم و در سال  ۱۳۹۰از سطح جانشین پایین آمدیم و نرخ باروری به  ۲/۱رسید.
مسئول محتوایی نمایشگاه ردای سرخ خبرداد:

برپایی 51غرفه با حضور 31استان
در نمایشگاه شهدای روحانی

مسئول محتوایی نمایشگاه ردای سرخ با اشاره به مشارکت  31سپاه استانی و
مجموعههای مختلف فرهنگی برای برپایی  52غرفه در نمایشگاه شهدای روحانی
گفت :این نمایشگاه تا دهم خردادماه در مصالی قدس قم برپاست.
یحیی عقیلی با اشاره به برپایی  51غرفه در نمایشگاه ردای سرخ اظهار کرد :از این
تعداد ۳1 ،غرفه مربوط به سپاههای استانی است و بقیه مرتبط با نهادها و ارگان هایی
است که مرتبط با دفاع مقدس و شهدای روحانی هستند.
وی اضافه کرد :سازمان تبلیغات اسالمی ،مرکز مدیریت حوزههای علمیه و جمعی
دیگر از مجموعههای فرهنگی محصوالت فرهنگی و رسانهای خود مرتبط با شهدای
روحانی را در نمایشگاه ردای سرخ در معرض دید عموم قرار دادهاند .مسئول محتوایی
نمایشگاه ردای سرخ افزود :عالوه بر شهدای روحانی ،تا حدودی به معرفی جانبازان و
آزادگان شاخص جامعه روحانیت نیز پرداخته شده و آثار رسانه ای و فرهنگی در قالب
عکس ،پوستر ،کلیپ و تیزر و نیز فعالیتهای تجسمی در معرض بازدید عموم عالقه
مندان قرار گرفته است .وی گفت :نمایشگاه ردای در مصالی قدس شهر قم ،صبحها
از ساعت  ۹تا  ۱۳و عصرها نیز از ساعت  ۱۶الی  ۲۰میزبان بازدیدکنندگان است و این
نمایشگاه نیز تا دهم خردادماه ادامه دارد.

بهترین سبک فرزندپروری را بشناسیم

گروه خانواده  /زهره سعیدی:
بحث صمیمیت والدین و فرزندان از ابعاد اخالقی ،جامعه شناختی،
روان شناختی ،تربیتی ،جمعیت شناختی و  ...قابل پرداخت است .گاهی
تصورات موهومی بین پدر و مادرها به وجود می آید و این تصورات باعث
میشود که تفکرشان نسبت به فرزندآوری منفی شود و تصمیم بگیرند که یا
بچهدار نشوند یا یک بچهشان به دو بچه تبدیل نشود؛ مثل اینکه «فرزندآوری
کار خیلی دشواری است و آنها از پسش بر نمیآیند» « ،تعامل با فرزندان در
این عصر دشوار شده چرا که یک نوع نافرمانی و عدم اطاعت در بین فرزندان
این دوره دیده می شود».
پدر و مادرها باید بدانند که فرزندآوری و فرزندپروری مثل دیگر رفتارهای
زندگی اجتماعی یک مهارت آموختنی است .ما گاهی وقتی کاری انجام
ندادیم از آن می ترسیم و تصور میکنیم انجام آن خیلی دشوار و شاق است،
اما وقتی وارد میدان میشویم متوجه میشویم که شناختمان باال رفته و
مهارت و هنرورزی آن را کسب می کنیم و از انجام آن لذت می بریم.
«حجت االسالم اسماعیل چراغی کوتیانی» مدرس جمعیت شناسی
و جامعه شناسی و مشاور خانواده این مباحث را مطرح می کند .در رابطه
با راهکارهای افزایش صمیمت والدین و فرزندان پای صحبت های حجت
االسالم چراغی نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
*آقای چراغی چرا فرزندپروری نیاز به کسب مهارت دارد .در کنارش چرا
آنقدر ارتباط صمیمانه بین والدین و فرزندان حائز اهمیت است؟
یک کار ساده مثل عروسک سازی نیاز به کسب مهارت و دست ورزی دارد ،
حال شما تصور کنید که میخواهید یک انسان را پرورش دهید و تربیت کنید
 ،قطعا نیاز به کسب مهارت دارید و با این مهارت است که تنها سختیهای
مسیر فرزندپروری برایتان لذت بخش میشود .هر پدر و مادری می بایست
این مهارت را کسب کنند و خود را بی نیاز از آن ندانند.
ماهرقدرکهبتوانیمیکارتباطصمیمانهونرمبافرزندانمانبرقرارکنیم،گام
اول مسیر فرزندپروری را بهتر طیکرده ایم  ،ذوق و شوقمان نیز برای ادامه این
راه بیشتر شده و این تجربه برایمان شیرین می شود.
*این ارتباط موثر چطور حاصل می شود؟ در این زمینه مثال بزنید.
ایجاد روابط صمیمانه بین والدین و فرزندان ابتدا از خود والدین شروع
میشود .تعامل و برخورد درست والدین با هم خیلی مهم است ،این
صمیمیت در قالبهای احترام ،همراهی ،رعایت اخالقیات و توجه به ارزش
هایخانوادهنمودپیدامیکند.بنابراینبچههاهمکهنخستینالگوهایشان
پدر و مادر هستند ،این صمیمت را فرا میگیرند.
همین که پدر و مادر در خانه همدیگر را چطور صدا میزنند ،با پرخاش
یا با احترام و آرامش در بیان مطالب و صحبتها ،تعریف از همسر در غیاب
دیگری ،همه را بچه یاد میگیرد .به هرحال هر والدینی اختالفاتی هم با هم
پیدا میکنند ،اول اینکه نباید این اختالفات با پرخاش و جدل جلوی بچه ها
مطرح شود ،در خلوت باید صحبت شود تا اختالفات حل شود و دوم اینکه در
جمع تنها با آرامش و مهربانی با هم صحبت کنند.
از جمله مسائلی که از سبک زندگی امام خمینی (ره) در همسرداری و
خانواده داری مطرح می شود این است که اعضای خانواده تعریف می کنند
تا زمانی که مادر سر سفره نمی آمدند ،پدر دست به غذا نمی بردند و به بقیه
هم میگفتند صبر کنند تا مادرشان بیاید .این همین احترام بین همسران
است که به فرزندان هم منتقل می شود.
یا مرحوم آیت الله جوادی آملی که چه اشکها برای درگذشت همسر خود
نریختند شاید برخی بگویند همسر ایشان عمر خود را کرده بود و از دنیا رفت ْ
اما واقعا این مهر و محبت بین علما و همسرانشان وجود دارد و نمونه اش را هم
دیدیم که برای همه می تواند الگو باشد.
*نوع رفتار پدر با مادر مثل اینکه پدر چطور احترام همسرش را در منزل نگه
می دارد و باعث می شود پسر خانواده یاد بگیرد که بعدها هم با مادر و هم
همسرش چطور رفتار کند ،مهم است .اینطور نیست؟
بله دقیقا همینطور است .در روایات داریم که یکی از حقوق کودک بر پدرش
این است که جلوی او با مادرش بدرفتاری یا به او توهین نکند یعنی این یک
حق است .درست است که بدرفتاری با مادر خیلی بد است اما بدتر از آن این
است که پدر جلوی فرزندانش با مادر بدرفتاری کند ،چون مادر شخصیت
بزرگی در نظر فرزندش است و اگر جلوی او کسی به مادرش توهین کند ،انگار
شخصیت بچه را به هم ریخته و به او آسیب زده است.
در روایت دیگری از ائمه داریم که «با ایمان ترین شما کسی است که نسبت
به همسر خود مهربان باشد» شاید تصور کنیم که اگر نماز بخوانیم با ایمان
ترین مومن هستیم اما مهربان ترین فرد با خانواده و همسر  ،با ایمان ترین در
نزد اسالم است .پس پدر و مادر با رفتاری که با هم دارند ،می توانند تجلی گر
یک الگوی خوب برای فرزندانشان در بزرگسالی باشند و این صمیمیت را ابتدا
خودشان رقم می زنند و کم کم خصوصیات اخالقی بچه ها شکل می گیرد.
بچه ای که در خانه جز بدرفتاری ،بداخالقی و پرخاشگری چیزی از
والدینش ندیده ،چطور می تواند طور دیگری در بزرگسالی رفتار کند  ،بعد
هم همین رفتار را به والدینش تحویل می دهد و آنوقت پدر و مادر می گویند
بچهداری چه سخت است و ما دیگر بچه نمیخواهیم و بچه هر چه کمتر باشد
 ،آدم راحتتر است! درحالیکه همه اینها برایند رفتار خودشان بوده است.
*به جز ارتباط والدین با هم دیگر چه چیزهایی در صمیمت والدین و فرزندان
اثرگذاراست.
نکته بعدی رابطه همدالنه با بچه ها است به این معنی که پدر و مادر بتوانند
ارتباط مبتنی بر دل با آنها برقرار کنند .پای حرف هایشان بنشینند و خوب
گوش دهند نه اینکه فقط شنونده باشند .والدین ما بیشتر یاد گرفته اند که در
تعامالت خانوادگی و اجتماعی گوینده باشند  ،درحالیکه خوب گوش دادن
یک هنر است اینکه بتوانیم حرف های بچه ها را بشنویم ،تالش کنیم آنها را
درک کنیم و از دید آنها به دنیا نگاه کنیم.
پدر و مادرهای ایرانی بیشتر یاد گرفته که حرف بزنند و امر و نهی کنند ،بهتر
است در کنار گوینده خوب بودن ،خوب گوش کردن را هم یاد بگیریم که یک
هنراست
در این زمینه راهکار این است که اگر حرفی بچه ها میزنند و به نظرتان بی
اهمیت میآید ،خود را جای آنها بگذارید و در دل بگویید که اگر ما جای او
بودیم ،چه میکردیم یا چطور رفتار میکردیم و براساس این تفکر با بچه ها

ارتباط بگیریم تا آنها احساس هویت و اعتماد متقابل کنند.
*پس یکی از دالئلی که افراد در سنین پایین و نوجوانی تنها با همساالن
درددل می کنند ،عدم این احساس صمیمیت بین آنها و والدینشان است؟
بله همینطور است بیشتر ما همینطور بودیم با دوستانمان احساس راحتی
داشتیم و صحبت می کردیم چرا که فکر میکردیم آنها دغدغه های ما را درک
می کنند حتی می ترسیدیم خیلی چیزها را به پدر و مادرها بگوییم ،همین
یک قدم در راه احساس عدم صمیمیت است.
به عنوان والدین باید سعی کنیم با بچه ها ارتباط صمیمانه برقرار کنیم،
زندگی را به آنها سخت نگیریم ،گاهی با هم حرف بزنیم و برای بچه ها وقت
بگذاریم چه در خانه و چه در تفریحات مختلف .سعی کنیم در طول روز
حداقل نیم تا یک ساعت با همسرمان در یک اتاق جداگانه صحبت کنیم
بدون اینکه حواسمان به گوشی موبایل یا جای دیگری باشد و همینطور با
فرزندانمان اگر به سن صحبت کردن رسیده اند و اگر نرسیده اند با آنها بازی
کنیم.
خانواده هایی را سراغ دارم که در طول هفته فرصت نمی کنند دو کالم
با هم حرف بزنند ،حتی بچه که سراغشان می رود تا با آنها بازی کند ،گله
میکنند که برو من حال و حوصله ندارم  .همه این مسائل باعث می شود که
بچه ها ،غریبه ها و دوستانشان را از ما صمیمی تر ببینند و نتوانند دغدغه ها
و مسائلشان را با ما در نوجوانی و بزرگسالی در میان بگذارند چرا که میگویند
تو در کودکی و نوجوانی دو کالم با من حرف نزدی و هیچ صمیمیتی بین ما
نیست!
صحبت کردن با بچه ها باعث تخلیه روانی آنها میشود  ،بچه ها ناراحتی
هایشان را به ما میگویند و فرایند شکل گیری و رشد شخصیت آنها به خوبی
طیمیشود.
*برخی پدرها تصورشان این است که اگر نیازهای معیشتی فرزندان و
همسرشان را تأمین کنند دیگر کافی است و نیازی نیست برای چیز دیگری
وقت بگذارند .آیا چنین تصوری آسیب به خانواده وارد نمی کند؟
بلهمتاسفانهاینهمهستدرحالیکهیکبخشمسائلمادیخانوادهاست
 ،بقیه معنوی ،ذهنی و سخن گفتن با آنها است که بدان پرداختم .البته گاهی
هم ما با هم حرف نمی زنیم ،گاهی هم که حرف می زنیم تنها تحکم آمیز ،امر
و نهی و نصیحت است .در روایات داریم که اگر با لجاجت یک حرف حق را هم
بخواهی به کسی بگویی ،او با تو همراهی نمیکند و پس میزند.
نکته دیگر این است که در نوع صحبت کردن با بچه ها سعی کنید مچ گیری
و عیب جویی نکنید .طوری حرف بزنید که مجادله و خصمانه به حساب نیاید
و طرف حس دعوا نکند بلکه از صحبت هایتان حس کند که دلت می سوزد و
میخواهیکمکشکنی.
* بازی کردن چقدر در ایجاد صمیمیت نقش دارد ؟خیلی از والدین اصال
برای بازی با بچه ها وقت نمی گذارند و مدام به دیگری پاس کاری می کنند
همبازی شدن با بچه ها خیلی مهم است .بازی و سرگرمی نیاز و زمینه
حیات بچه ها است ،همیشه نباید آنها با همساالن و دوستانشان بازی کنند،
بچه ها نیاز دارند گاهی با پدر و مادر بازی کنند .پیامبر اسالم(ص) در سبک
زندگی شان آمده که خم می شدند تا امام حسن و امام حسین(ع) روی
دوششان سوار شوند و ایشان هم می گفتند که عجب مرکبی شما دارید و
راه می رفتند ،حتی موقع نماز آنها را از دوششان پایین نمی آورند و بچه ها
مشغولبازیبودند.
حاال ما پدر و مادر را می بینیم که وقتی بچه به سمتشان می رود ،پرخاش
می کنند.همینطور میشود که بچه احساس صمیمتش را با والدین از دست
میدهد و واکنش منفی نسبت به آنها نشان می دهد  ،بعد پدر و مادر می
گویند که بچه داری چیه؟ همش دردسره!
والدین باید گاه نسبت به بازی با بچه ها اطاعت پذیر باشند تا حس
صمیمیت بینشان تقویت شود .بازی کردن بچه ها خالقیت و صمیمیت
بین والدین و فرزندان را افزایش میدهد و همین ها باعث میشود که او در
بزرگسالیشخصیتبسامانیداشتهباشد.
نکته دیگر این است همانطور که اشاره شد پدر و مادر می بایست در تعامل
با بچه ها ارتباط صحیحی با هم داشته باشند ،در تعامل با خود بچه هم می
بایست ارزش های اخالقی و احترام را رعایت کنند  .وقتی بچه صدایشان
میزند ،جانم و عزیزم جواب او را بدهند .یا اینکه به وعده هایشان در ارتباط با
بچه عمل کنند اگر قولی میدهند  ،حتما عمل کنند چون بچه ها نسبت به
بزرگساالنحساسترهستند.
اگر پدر و مادر در تعامل با بچه دروغ بگویند ،بچه هم دروغ را یاد میگیرد،
اگر به وعده هایشان عمل نکنند ،او هم در بزرگسالی بدعهد می شود چون
بین حرف و عمل شما تناقض می بیند و در روایات داریم که در ارتباط با بچه
ها به وعده هایتان عمل کنید چون آنها شما را روزی دهنده خود می دانند.
*درارتباطباسبکفرزندپروریصحیحنیزتوضیحیبفرماییدبرخیوالدین
خیلی در بچه داری شان سختگیری می کنند و برخی نیز برعکس از آن سوی
بام می افتند .در این زمینه مسیر صحیح چیست؟
در مباحث روانشناسی سه نوع سبک مهم فرزندپروری مطرح شده است
نخست سخت گیرانه ،دوم سهل گیرانه و سوم مقتدرانه که اولی باعث می
شود پدر و مادر به خواسته های فرزندان بی اعتنا باشند و شخصیت بچه را
زیرسوال ببرند و اصال مناسب نیست .دومی باعث می شود که بچه ها هر
نیازشان تأمین شود و هیچ سختی و شکستی در زندگی نکشند و این هم
آسیب زا است .اما سبک فرزندپروری صحیح مقتدرانه است .خانواده ای
که در آن قانون و مهربانی در کنار هم حاکم است ،به خواسته های مشروع
فرزندان پاسخ داده می شود و صمیمیت بین والدین و فرزندان وجود دارد و
نوعی فرزندپروری مشروع در این خانواده اتفاق می افتد .در حالت های دیگر
فرزندپروری ما تقابل و تنش بین والدین و فرزندان را زیاد می بینیم ،والدین به
فرزندان با دید منفی نگاه می کنند و برچسب بد به آنها می زنند و همین باعث
می شود که دومرتبه نخواهند فرزنددار شوند.
*نکتهپایانی
در نهایت آنچه مانع عدم فرزندآوری در خیلی زوج ها می شود ،تصورات
غیرمنطقی و غلط است که نسبت به فرزندآوری و فرزندپروری وجود
دارد منتها همانطور که مطرح شد با باال بردن مهارت و آگاهی ها  ،تجربه
فرزندپروری را می توان شیرین و خاطره انگیز کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم :

قم ،تنوع گیاهی و جانوری بسیار
غنی و ارزشمندی دارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :قم به لحاظ برخورداری
از اقلیمهای کویری و کوهستانی در شرق و غرب استان قم و تغییرات دمایی
چشمگیر ،دارای تنوع گیاهی و جانوری بسیار غنی و ارزشمند است.
سید رضا موسوی مشکینی با اشاره به حضور گونههای مختلفی از پستانداران،
پرندگان و خزندگان و انواع گونههای گیاهی به ویژه گیاهان دارویی درقم ،گفت:
این استان به لحاظ قرار گرفتن در کریدور مهاجرتی پرندگان و همچنین وجود
زیستگاههای کویری ،به لحاظ تعداد گونههای پرندگان و خزندگان رصد شده،
درکشور ممتاز است .مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با بیان اینکه متأسفانه
به دلیل خشکسالی و تخریب زیستگاهها ،گونههایی از جمله آهو و گور ایرانی در
این خطه منقرض شدهاند،گفت :برخی از گونهها از جمله هوبره نیز درمعرض
خطر انقراض قرار دارند که برنامه حفاظتی برای این گونه در اداره کل تهیه و
تدوین شدهاست .موسوی مشکینی با بیان اینکه تاکنون در استان قم  ۲۶گونه
پستاندار از جمله قوچ و میش ،کل و بز ،گرگ ،کفتار ،روباه ،گربه وحشی ،سیاه
گوش و شنگ آبی مشاهده و رصد شدهاند ،گفت :گزارشاتی مبنی بر مشاهده
پلنگ در زیستگاههای طبیعی استان نیز وجود دارد که کارشناسان به دنبال ثبت
این گونه با ارزش به وسیله نصب دوربینهای تلهای هستند .موسوی مشکینی
همچنین با اشاره به وجود شش تاالب فصلی و دائمی درقم از جمله تاالبهای
شکار ممنوع مره وحوض سلطان ،گفت :قم یکی از تاالبیترین استانهای کشور
و دارای ظرفیتهای عظیم زیست محیطی است که همه ساله میزبان دستههای
بزرگ پرندگان مهاجر است .مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت :در استان
قم  ۲۷۱گونه از انواع پرندگان رصد و شناسایی شده اند که از این میان  ۸۱گونه
از انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی بوده که عمدتا مهاجر هستند و  ۲۸گونه از انواع
پرندگان شکاری است که تنوع گستردهای از پرندگان را در این منطقه شکل داده
اند .موسوی مشکینی با اشاره به وجود بیش از  ۴۰گونه خزنده در این منطقه،
گفت :این خزندگان بیشتر در محدوده شرقی استان و در منطقه کویر و دشت
مسیله حضور دارند ،ضمن اینکه در استان قم دوزیستانی از جمله قورباغه و وزغ
هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد .موسوی مشکینی وجود تنوع گیاهی
بسیار ارزشمند در قم با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت را مورد توجه قرار داد
و گفت :در استان قم حدود  ۸۰۰گونه از انواع گیاهان به ثبت رسیده که در این
میان منطقه حفاظت شده پلنگ دره دارای تنوع گیاهی گستردهای است ،ولی
متأسفانه خشکسالی و کاهش بارندگیها به تنوع گیاهی استان به شدت صدمه
زدهاست .مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در پایان با بیان اینکه گونه شاخص
جانوری قم پرنده شاهین و گونه شاخص گیاهی استان گز پرشاخه است ،گفت:
وجود گیاهانی همچون گز که نقش اساسی برای مقابله با گرد و غبار دارند ،یک
نعمت با ارزش بوده و باید برنامههای مناسبی برای توسعه این نوع گونهها در
زیستگاههای تخریب شده و کانونهای گرد و غبار ارائه دهیم.
رییسادارهدانشجویانغیرایرانیدانشگاهقم:

دانشگاهقمرتبهنخستکشور
در جذب دانشجویان غیر ایرانی را دارد

رییس اداره دانشجویان بینالمللی دانشگاه قم گفت :این دانشگاه در میان
دانشگاههای دولتی سراسر کشور ،رتبه نخست جذب دانشجویان غیر ایرانی
یزاده اطهارداشت :دانشگاه قم طی
را بدست آوردهاست .سید عباس هاشم 
 ۲سال پیاپی است که رتبه نخست کشور در جذب دانشجویان غیر بومی میان
دانشگاههای دولتی را بدست میآورد که این موضوعی مهم در تحقق برنامههای
توسعهای این دانشگاه است .وی افزود :این اتفاق با افزایش رتبه دانشگاه قم و ارتقا
جایگاه بینالمللی آن باعث شناختهتر شدن این دانشگاه در سطح بینالمللی به
عنوان مجموعهای منسجم شدهاست و دستاوردی مهم برای تحقق برنامههای
استان در حوزه گسترش دانش به شمار میآید .وی ادامه داد :طی  ۲سال اخیر
بیش از چهار هزار دانشجوی خارجی جذب دانشگاه شدهاند که بیشترین این
تعدادبهترتیبمربوطبهدانشکدهحقوق،ادبیاتوعلومانسانی،فنیومهندسی،
علوم پایه ،الهیات و در نهایت دانشکده مدیریت است .رییس اداره دانشجویان
بینالمللی دانشگاه قم با اشاره به خدمترسانی مناسب به مراجعین بیان کرد:
به طور میانگین روزانه به بیش از  ۲۰۰ارباب رجوع خدمترسانی میشود و حتی
در محدودیتهای کرونایی این اداره بدون تعطیلی به فعالیتهای خود ادامه داد.
هاشمی زاده افزود :طبق فرمایش رهبر معظم انقالب ،دانشگاهها باید به سمت
بینالمللی سازی فرهنگ ایرانی  -اسالمی با جذب حداکثری دانشجویان غیر
ایرانی بروند از این رو در دانشگاه قم گا مهای زیادی برای جذب هرچه بیشتر
دانشجویان خارجی برداشته شدهاست .وی با بیان اینکه بیشترین جذب
دانشجوی خارجی در دانشگاه قم از کشور عراق است ،افزود :طبق برنامه پنجم
و ششم توسعه ،دانشگاهها باید حداقل هشت درصد دانشجوی غیر ایرانی داشته
باشند که در دانشگاه قم این میزان حدود  ۲۵درصد است.
معاونتوسعهمشارکتهایمردمیکمیتهامداداستانقم:

سفیران حامی یابی کمیته امداد استان قم
شروع به کار کردند

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم گفت :امیرحسین
یاوری،هنرمندرسانهملیوفعالفرهنگی،اجتماعی،ورزشیبهعنواننخستین
سفیر حامی یابی طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان قم معرفی شد.
عباس جوشقانیان با اشاره به دغدغه تعدادی از فعاالن فرهنگی و اجتماعی
نسبت به مشکالت ایتام و نیازمندان گفت :کمیته امداد استان قم ،با در نظر
گرفتن همین موضوع طرح سفیران حامی یابی را در این نهاد آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه بخشی از افراد جامعه ظرفیت های بسیار باالیی در آشنا کردن
مردم با طرحهای این نهاد به ویژه طرح اکرام ایتام و محسنین این نهاد دارند
گفت :هنرمندان ،سخنرانان ،نویسندگان ،اساتید دانشگاه و مداحان با فرصت
های مناسبی که در اختیار دارند می توانند مردم را برای ثبت نام در این طرح
تشویق کنند .معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم گفت:
امیرحسین یاوری ،تهیهکننده ،کارگردان ،مجری و گوینده رسانه ملی ،مدرس
دانشگاه و مربی رشتههای رزمی ،فعال فرهنگی ،اجتماعی ،رسانه و هنرهای
نمایشی به عنوان نخستین سفیر حامییابی ستاد اکرام ایتام و محسنین
کمیتهامداد استان قم شده است .وی ادامه داد :این هنرمند رسانه ملی ضمن
ثبت نام در طرح اکرام ایتام و محسنین ،خدمت به نیازمندان و تالش برای رفاه
خانواده های ایتام و محسنین را افتخاری بزرگ برای خود دانست و خواستار
مشارکتهمشهریانقمی در این طرح خداپسندانهشد.
دبیرمجمعهماهنگینیروهایجبههانقالباستانقمخبرداد:

برگزارینشستهای«مبانی
انسانشناسیدرتمدننوینالهی»

دبیر مجمع هماهنگی نیروهای جبهه انقالب استان قم از برگزاری سلسله
نشستهای «مبانی انسانشناسی در تمدن نوین الهی» با سخنرانی استاد
محمد شجاعی در قم خبر داد .سیدمهدی میرقیصری در گفتوگو با خبرنگاران
با اعالم برگزاری سلسله نشستهای مبانی انسانشناسی در تمدن نوین الهی
در شهر قم با همکاری موسسه منتظران منجی گفت :این نشستها با حضور
خواهران و برادران عالقهمند به معارف اهلبیت(ع) برگزار میشود و حضور برای
عالقهمندان به مباحث معرفتی در این نشست آزاد است.
وی تصریح کرد :در راستای تاکید مقاممعظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب
 ،مجمع هماهنگی نیروهای جبهه انقالب استان قم طی سه سال گذشته
نشستها و جلسات بصیرتی و معرفتی را در شهر قم پایهگذاری کرده است که
باعث تقویت گفتمان جبهه انقالب در استان خواهد شد .

اقتصادی5

 شماره 5504ت وپنجم 
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بررسی تاثیر افزایش نرخ تورم بر بازار سرمایه؛

شاخص به کدام سو حرکت میکند؟

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :واقعیت این است که صعود یا
سقوط شاخص قابل پیشبینی نیست اما واقعی شدن نرخ محصوالت و حذف
قیمتهای دستوری در نهایت به نفع بازار سرمای ه است چراکه سود شرکتها را
افزایش میدهد و افزایش نرخ تورم هم قاعدتا تمایل مردم را برای سرمایهگذاری
افزایشمیدهد.
مهدی سوری درباره سیگنالی که سیاستهای جدید اقتصادی به بازار سرمایه
داده ،اظهار داشت :باید توجه داشته باشیم که به طور کلی افزایش نرخ تورم
باعث افزایش قیمت همه داراییها و رشد بازارهای مالی میشود .در شرایط

تورمی پول داغ است و افراد تمایلی برای نگه داشتن پول نقد ندارند و سرمایه
گذاریها به سمتی هدایت میشود که حداقل از نرخ تورم عقب نماند.
وی افزود :اما بازدهی که از رشد نرخ تورم در بازارها برای افراد به دست میآید،
معموال با افزایش مخارج از بین میرود .در این شرایط افراد هر چند برای افزایش
ثروت سرمایه گذاری میکنند اما مخارج هم در این شرایط تورمی به همان اندازه
افزایش پیدا میکند و در این صورت بازدهی سرمایه قاعدتا بازده مطلوبی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازده ،زمانی مطلوب است که از محل
بهرهوری شرکتها و رشد تولید به دست بیاید ،ادامه داد :سیاستهای اخیر

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

دولت هر چند به جلوگیری از هدر رفت منابع کمک میکند اما به نحوه اجرای
آن انتقادات زیادی وارد است که مهمترین آن به عدم شفافیت این سیاست
برمیگردد .این سیاستها تنها در صورتی میتواند موفق باشد که مردم به
سیاستگذار اعتماد داشته باشند و اعتماد مردم جلب شد ه باشد .وقتی مردم
هیچ اطالعی از نحوه و فرمول محاسبه نرخ یارانههای جدید ندارد و عقبه ذهنی
خود ،تجربه ناموفق یارانه  45هزار و  500تومانی را دارند ،باعث میشود که مردم
بهاینسیاستهااعتمادنداشتهباشندوهمراهینکنند.
سوری در پاسخ به این سوال که تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی عامل رشد
شاخص خواهد شد ،گفت :واقعیت این است که صعود یا سقوط شاخص قابل
پیشبینینیستاماواقعیشدننرخمحصوالتوحذفقیمتهایدستوریدر
نهایت به نفع بازار سرمای ه است چراکه سود شرکتها را افزایش میدهد و افزایش
نرخ تورم هم قاعدتا تمایل مردم را برای سرمایهگذاری افزایش میدهد.
وی با اشاره به افزایش ورود نقدینگی در بازار سرمایه اظهار داشت :در دو الی سه
ماه گذشته افزایش حجم معامالت افزایش ورود نقدینگی به بازار را تایید میکند.
مدتهابودکهتمامتحلیلگرانبازارسرمایهبررویاینکهقیمتسهامپایینآمده،
اتفاق نظر داشتند و این کاهش قیمت سهام میتواند باعث رشدی در بازار سرمایه
شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :در دو سال گذشته شاهد افت قیمت سهام
بودیم و در این مدت بسیاری از فعاالن بورس دچار ضرر شدند و در عین حال
تولیدات شرکتهای بورسی افزایش یافته اما قیمت سهام باال نرفت و تمام این
موارد انتظار رشد را در بازار ایجاد کرده بود اما بر روی زمان رشد اتفاق نظر وجود
نداشت و با رشد جزیی بازار سایر افراد نقدینگی وارد بازار کردند تا از این غافله
عقبنمانند.
وی تاکدی کرد :نکته بسیار مهم این است که پولهایی به صورت هیجانی وارد
بازاری میشوند قابلیت این را دارند که به صورت هیجانی هم از آن بازار خارج
شوند و هنور اعتماد عمومی به بازار برنگشته که بتوان گفت پولها برای سرمایه
گذاری بلند مدت به بازار برگشتهاست .روند ورود نقدینگی به بازار در زمانی که
قیمتها پایین هستند مثبت است اما عاملی که میتواند این روند را تشدید کند،
اعتماد مردم است اگر چنین اعتمادی وجود نداشته باشد هر چقدر هم که نرخ
تورم افزایش یابد و افزایش نرخ نقدینگی وجود داشته باشد به محض اینکه بازار
دیگری ظاهر جذابتری داشته باشد ،پولها به آن بازار روانه میشوند.

در گفتوگو با رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن مطرح شد؛

رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن گفت :گویا در مورد
پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن گشایشهایی ایجاد شده
است اما چون اطالعات آن را دقیقا افشا نمیکنند ،در نتیجه ما
هم با حدس و گمان در این زمینه صحبت میکنیم.
بهرامشکوریدربارهسطحمبادالتکنونیایرانباژاپنگفت:
سطح مبادالت ایران با ژاپن نسبت به گذشته تغییری نکرده
است .ژاپنیها نوعا شرکای امریکاییها و سرمایهگذاریهای
مشترکی با ایران و امریکا دارند و از این تحریمها بسیار متاثر
هستند.درنتیجهسطحروابطماهنوزنزدیکبهصفراستولی
ژاپنیها امیدوار هستند که برجام به نقطهای برسد تا این روابط
گسترشیابد.
وی افزود :قبل از عید نوروز؛ سازمان توسعه تجارت ژاپن
جلساتی با اتاق بازرگانی ایران داشتند که عالقهمند بودند،
زمینههای همکاری با ایران را مشخص کنند ،به خصوص با
کمپانیهای متوسطی که در ژاپن وجود دارد .درواقع باید بتوان

گشایش در آزادی پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن
از االن این بستر را فراهم کرد و مقدمات آن را انجام داد تا اگر
برجام عملیاتی شد ،مقدمات آن شکل گرفته باشد .با توجه به
تغییر و تحوالتی که در اتاق ایران بود کمی این موضوع مغفول
ماند که امیدوارم از هفته آینده ،بتوانیم این مذاکرات را شروع
کرده و استمرار آن موجب شود که سریعا بعد از برجام این ارتباط
برقرار و توسعه یابد.
شکوری درباره نوع مبادالت ایران و ژاپن خاطرنشان کرد:
نوعا آنچه که قبال بیشتر ژاپن خریدار آن از ایران بود یکسری
محصوالت معدنی و در کنار آن یکسری خاویار ،میگو،
محصوالت غذایی ،آبمیوهها ،آب انار ،خشکبار و پسته ایرانی
و فرش بود .ایران در حوزههای مختلف میتواند با ژاپن ارتباط
داشته باشد که یکی صنعت توریسم است .ژاپنیها بسیار
عالقهمند به تاریخ و آثار باستانی ایران هستند.اگر بتوانیم
شرایطی را مهیا کنیم که توریستهای ژاپنی بتوانند به راحتی
به ایران بیایند و جاذبههای گردشگری و تاریخی ایران را ببینند،

میتوانددرآمدزاییخوبیبرایکشورداشتهباشد.ایرانیهاهم
عالقهمند به رفتن به ژاپن هستند ،البته عالقهمندی ژاپنیها
بیشتر از ایرانیهاست ،چون هزینه سفر برای ژاپنیها کمتر
است ،در نتیجه ما میتوانیم توریست خارجی از ژاپن بیشتر
داشته باشیم .رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن در ادامه افزود:
نمایشگاههایی که تجار ایرانی میتوانند در ژاپن شرکت کنند
هم زمینه همکاری دیگری است .به هر حال دانش فنی و
تکنولوژی که در ژاپن وجود دارد در سطح اروپاست و در ماشین
آالت صنعتی ،آسانسور ،بسیاری از تلفنها و کاالهای دیگری
که استفاده میکنیم ،میتوان از ژاپن بهرهمند شد.
وی ادامه داد :شاید یکی از این زمینههایی که در آینده اتفاق
بیفتد این باشد که به جای تولید خودروهای بیکیفیت در
کشور ،برندهای خوب خودروسازی ژاپن مثل تویوتا بتوانند به
ایران بیایند و با سرمایهگذاری بیشتر در ایران بتوان از ظرفیت
باالی تکنولوژی ژاپن در این حوزه استفاده کرد.

شکوریدربارهوضعیتپولهایبلوکهشدهایراندرژاپنبیان
کرد :گویا گشایشهایی در این مورد ایجاد شده است اما چون
اطالعات آن را دقیق افشا نمیکنند ،در نتیجه ما هم با حدس
و گمان در این زمینه صحبت میکنیم .اما هم کره و هم ژاپن
با چراغ سبزی که امریکا نشان داده بود ،عالقهمند بودند که
پولهای ایران را بدهند .حال آن را دادهاند یا خیر ،خیلی اطالع
ندارم و وزارت امور خارجه بیشتر در جریان این کار است.
وی افزود :دولت و مردم ژاپن و کره عالقهمند به همکاری
با ایران هستند .ما قبل از کرونا جشن  90سالگی روابط
اقتصادی ،سیاسی ایران و ژاپن را جشن گرفتیم و حدود یک
قرن با آنها ارتباط داشتهایم .ژاپنیها هم قلبا عالقهمند به این
موضوع هستند اما به هر حال این دنیای تجارت است و اگر
ما هم جای آنها بودیم همین رفتار را میکردیم .سهم عمده
تجارت ژاپن با امریکا است و آنها منافع مردمشان را فدای ایران
نمیکنند .ما هم نمیخواهیم که این کار را بکنند.

وزیر جهاد کشاورزی:

ارز  ۴۲۰۰تومانی بهرهوری بخش کشاورزی را از بین برد

وزیر جهاد کشاورزی گفت :در همه دنیا یارانه به بخش کشاورزی تعلق
میگیرد ،اما ما یارانه را به واردکننده اختصاص دادیم که امر موضوع باعث
شد بهرهوری در بخش کشاورزی از بین برود و دستیابی به آن اهمیتی نداشته
باشد.
«سید جواد ساداتی نژاد» در همایش ملی بهره وری ایران که با حضور «میثم
لطیفی»بهسمتمعاونرئیسجمهوروربیسسازماناموراداریاستخدامی
که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده بود ،افزود :طرح مردمیسازی
یارانهها ،انقالبی در صنعت دام و طیور است بهطوری که بیشترین منفعت
مربوط به بخش کشاورزی خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت :بخش کشاورزی در تمامی دنیا یک
بخش یارانه بگیر است ،زیرا ارزش افزوده این بخش نسبت به صنعت پایینتر
است؛ بنابراین اگر دولتها کسری ارزش افزوده در بخش کشاورزی را تامین
نکنند ،غذایی تولید نمیشود ،زیرا منافع حوزههای صنعتی دیگر باالتر است
که دولتها کسری ارزش افزوده را با حمایتهای مالیاتی و تسهیالتی در دنیا
جبران میکنند تا با مابقی حوزهها همسنگ شود.
ارز  ۴۲۰۰تومانی را به واردکننده میدادیم!
وی تصریح کرد :در جهان یارانه به حلقه اول یا آخر (تولیدکننده یا
مصرفکننده) و یا در طول زنجیره اختصاص مییابد ،اما ما ارز ۴۲۰۰تومانی

را به واردکننده میدادیم که تجربه آن در دنیا وجود ندارد.
ساداتی نژاد اادامه داد :این بدان معناست که یارانه بخش کشاورزی به
واردکنندهای اختصاص یافته که  ۹میلیون تن ذرت ۵ ،میلیون تن کنجاله
سویا و  ۴میلیون تن جو را وارد کشور کرده است؛ نتیجه این شد که بهرهوری
در این صنعت خشکید .اکنون نرخ یک کیلوگرم ذرت  ۱۱هزار و  ۳۰۰تومان
است درحالیکه ما به قیمت  ۱۹۰۰تومان به تولیدکننده عرضه کردیم؛
بنابراین در این بخش نمیتوان از بهرهوری صحبت کرد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :در دنیا برای تولید یک کیلوگرم مرغ ۱٫۶
کیلوگرم دان (نهاده) مصرف میشود ،اما در کشور ما  ۲٫۱گیلوگرم مصرف
میشود زیرا یارانه را در جایی پرداخت میکردیم که بهرهوری را از بین برد و
دستیابی به آن اهمیتی نداشت.در واقع با این اقدام صنعت دام و طیور را
به سمت عدم بهرهوری سوق دادیم و خروجی این کار اتفاقات بزرگ دیگری
همچون تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
همه کشورهای در حال ذخیرهسازی مواد غذایی هستند
ساداتی نژاد گفت :در دنیای امروز شرایط خاصی پیشآمده ،مانند جنگ
اوکراین و روسیه که حوزه غذا جهان را با چالش روبرو کرده است ،بهطوریکه
ً
امنیتغذاییتقریبادرهمهجوامع،دولتهاواجالسهابهیکیازموضوعات
قابل بحث تبدیل شده است.

وی اضافه کرد :در جوامع امروز یکی از مؤلفههای مهم اقتدار (امنیت)
غذایی است ،شاید تا چند سال گذشته به امنیت غذایی میپرداختند ،اما
اکنون این موضوع به قدرت غذایی تبدیل شد .امروز کشورها به دنبال قدرت و
ً
اقتدار غذایی هستند .تقریبا اتفاقات جهانی در سالهای اخیر نشان داده که
اقتدار غذایی کمتر از اقتدار نظامی نیست و یا هم پای هم و در برخی مواقع
مهمتر است؛ کمااینکه اکنون اتفاقات دنیا مثل جنگ اوکراین همین را نشان
میدهد .وزیر جهاد کشاورزی گفت :اکنون همه کشورهای به دنبال تامین و
ذخیرهسازی مواد غذایی هستند و افزایش سرسامآور قیمتها در دنیا چالش
دولتهاست و نگرانیهایی ایجاد کرده است .موضوع غذا را باید در کشاورزی
پیدا کنیم؛ واقعیت این است که برای تامین غذا راهی به جز رفتن به سمت یک
تحول بنیادی و جهادی نداریم.
ساداتی نژاد اضافه کرد :وقتی سخن از پایین بودن بهرهوری میشود،
ً
عموما به سراغ بخش کشاورزی میآیند ،البته اعداد و آمارها نشان میدهد
که رشد بهرهوری بخش کشاورزی از خدمات و صنعت جلوتر بوده است ،زیرا
در حوزه ترویج در سالهای گذشته تالش زیادی صورت انجام شده است،
اما بهطورکلی وقتی بخواهیم عدد بهرهوری را اعالم کنیم در کشور زود سراغ
کشاورزی میآیند ،زیرا در این حوزه کار زیادی در بخش بهرهوری و علمی
انجام نشده است.

معاونمالیواقتصادیصندوقضمانتسرمایهگذاریصنایعکوچک:

یارانه نقدی متناسب با تورم تغییر کند

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایهگذاری
صنایع کوچک پیشنهاد کرد که در ادامه اصالحات اقتصادی
دولت ،یارانه انرژی واحدهای صنعتی بزرگ که فقط افراد
خاصی از آن بهره مند میشوند حذف شود و گفت :همچنین
در زمینه اصالح نظام یارانه کاالهای اساسی باید افزایش
قیمت کاالهای دیگر ناشی از افزایش قیمت چهار قلم کاالی
اساسی ،بررسی و محاسبه و به یارانه جدید اضافه شود و عالوه
بر آن مبلغ یارانه در سالهای آینده متناسب با نرخ تورم تغییر
کند.
محمد صادق محمدیاری  با بیان اینکه عموما انحراف
یارانههای غیرمستقیم زیاد است و در دنیا هم به سمت
یارانههای مستقیم حرکت کردهاند که جامعه هدف مشخص
دارد ،تصریح کرد :دولت باید بعد از حذف ارز دولتی ،به مرور

و بعد از ایجاد ثبات در جامعه ،در بلند مدت و میان مدت به
سمت اصالح یارانه انرژی صنایع بزرگ مثل فوالد و پتروشیمی
حرکتکند.
به گفته وی در حال حاضر بخش اعظمی از انرژی در اختیار
این صنایع بزرگ است که از قبل همین یارانه انرژی خودشان را
سودده نشان میدهند و مدیران و اعضای هیئت مدیره آنها با
سودی که در صورتهای مالیشان نمایش داده میشود ،هر
سال پاداشهای گزاف دریافت میکنند .این در حالی است
ً
که بخش اعظمی از این سود ناشی از انرژی تقریبا رایگان
است که دولت در اختیار آنها قرار میدهد.
معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری
صنایع کوچک با بیان اینکه انرژی متعلق به همه مردم است،
تصریح کرد :اما سهامداران و مدیران شرکتهای خاصی از

این انرژی بهره مند میشوند .بنابراین گام بعدی در راستای
ً
برنامههای اقتصادی دولت یا جراحی اقتصادی احتماال
همین یارانه انرژی به صنایع بزرگ باشد که حتما باید پیگیری
شود .وی با بیان اینکه در این روش هم بخش کوچکی از
جامعه از یک رانت بزرگ برخوردارند ،تصریح کرد :شرکتهای
صنعتی بزرگ با دریافت انرژی تقریبا رایگان ،کاالی خود را
به راحتی صادر و در داخل هم به قیمت آزاد در بورس عرضه
میکنند .اما مردم که انرژی متعلق به آنهاست متضرر
میشوند .قطع یارانه انرژی شرکتهای صنعتی بزرگ و واقعی
سازی قیمت انرژی برای آنها ،آورده مهمی برای دولت و مردم
خواهد داشت .در چنین شرایطی میتوان برآورد کرد که آیا
واقعا این شرکتهای بزرگ سودده هستند یا بخاطر دریافت
انرژی رایگان خودشان را سودده نشان میدادند.
محمدیاری در ادامه با اشاره به حذف ارز دولتی برای
کاالهای اساسی ،اظهار کرد :علت اصلی تخصیص ارز
دولتی این بود که کاالهای اساسی با نرخ قبل از افزایش
دالر در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد ،اما در عمل به
جای اینکه این ارز موجب گشایش امورات مردم شود ،موجب
گشایش مسیرهای فساد و تخلف شد .بر این اساس به جای
اینکه مردم از مزایای ارز ترجیحی بهره مند شوند ،افرادی که
مسیرشان داللی در اقتصاد بود ،سود اصلی را بردند.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع
کوچکبابیاناینکهچندنرخیبودنیاایجادسهمیهمنافذی
برای رانتجویان و دالالن ایجاد میکند ،تصریح کرد :انحراف
از زمان تخصیص ارز ترجیحی تا زمانی که به مصرف کننده

نهایی برسد وجود داشت .یعنی در زمان انتخاب افراد وارد
کننده کاالهای اساسی که بعضا با رانت انتخاب میشدند تا
خریدکاالهایدیگربهجایکاالهایاساسی،عرضهبهقیمت
آزاد به تولیدکنندگان و حتی فروش از سوی تولیدکننده در بازار
آزاد و در نهایت فروش به قیمت باالتر از نرخ تعیین شده با ارز
ترجیحی به مصرف کننده نهایی همه دچار انحراف بود .از
طرف دیگر افرادی که مصرف بیشتری داشتند ،در عمل یارانه
بیشتری دریافت میکردند .البته به گفته وی افزایش قیمت
ً
ً
چهار قلم کاالی اساسی که اخیرا اعالم شده ،حتما روی
کاالهای دیگر هم که این چهار قلم در تولید آنها سهم دارد،
تاثیرخواهدداشت.بنابراینبایدافزایشقیمتکاالهایدیگر
بررسی و محاسبه شود تا به این یارانه جدید اضافه و به حساب
خانوارهای هدف واریز شود .مردم نباید فشار ناشی از این
تصمیمات را بیش از این متحمل شوند.
معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری
صنایع کوچک با بیان اینکه اگر دولت در این مرحله نتواند با
بررسی همه جانبه و جبران فشار ناشی از حذف ارز دولتی،
اعتماد مردم را جلب کند ،نمیتواند تصمیمات بعدی را
اجرایی کند و طرح در بلند مدت شکست میخورد ،تصریح
کرد :همچنین رقم یارانه باید همراه با تورم به روز رسانی شود
و نکته اصلی یارانه مستقیم همین است .در غیر این صورت
مشکل هدفمندسازی یارانهها در دوره قبلی ،یعنی ثابت
ماندن میزان یارانه ،تکرار میشود .اگر یارانه قبلی به روز رسانی
شده بود شاید نیازی به اجرای طرح جدید و تحمل فشار از
سوی بخش اعظمی از جامعه نبود.

انحصارزداییدرتولید،ضامنموفقیت
اصالحاتاقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :موفقیت اصالحات اقتصادی ،نیازمند انحصار
زدایی در تولید و تجارت خارجی است.
غالمحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ،با بیان
اینکه قبل از هر چیز راهحلهای فوری برای کمک به معیشت مردم باید در
اولویت قرار بگیرد بیان کرد :ثبات متغیرهای اقتصاد کالن بهویژه نرخ ارز اولین
موضوع دارای اهمیت است .نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت بهتنهایی موجب
اصالح فرآیند تولید نیست .واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کاالهای
اساسی در کشور مانند مرغ ،تخممرغ ،لبنیات ،روغن و  ...که مشمول تصمیم
ً
اخیر دولت قرار گرفته ،دارای ایرادهای جدی است .مثال مقیاس تولید بسیاری
از تولیدکنندگان اقتصادی نیست .فناوری تولید بسیاری از بنگاهها قدیمی
است و الیآخر .این ساختار تولید ،خود نتیجه نوع سیاستهای حمایتی دولت
از تولید ،نحوه قیمتگذاری نهادههای تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه
سیاستهای ارزی و تجاری کشور بوده ،تحریمها نیز دسترسی به فناوریهای
نوین را دشوار کرده و همه اینها موجب شده است تا قیمت تمامشده واقعی
نسبتبهسایرکشورهاباالترباشد.
ً
او با بیان اینکه مشکالت صرفا از طریق حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی رفع نخواهد
شد و الزم است وزارتخانههای مرتبط برنامههای جدی و روشنی برای اصالح
ساختارهای تولید کاالهای اساسی در کشور داشته باشند تاکید کرد :اتاق ایران
آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامههایی اعالم میکند.
شافعی سومین نکته برای موفقیت اصالحات اقتصادی دولت را پایبندی به
سازوکارهای بازار و انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد:
یکی از استداللهایی که برای لزوم حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بیان میشد رانت
واردکنندگان کاالها و نهادههایی بود که با این نرخ واردات انجام میدادند .در
کمال تعجب همزمان با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،انحصار واردات برخی نهادهها
به سازمانهای دولتی داده شد .تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه
دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینههای تمامشده میشود و در
نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله میگیرد .حذف بخش خصوصی و ایجاد
انحصار واردات آنهم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در
این بازار میشود که بهنوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به حساب
میآید .بهویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی ،دیگر شائبه انگیزه رانتی برای
واردات کاالهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نهتنها هزینهای برای
دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک میکند.
او افزود :همچنین اقدام دولت به قیمتگذاری دستوری کاالها در شرایط جدید
و بدون توجه به افزایش هزینههای تمامشده سرکوب تولید را در پی خواهد داشت
ً
که حتما باید از آن پرهیز کرد.
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به هجمه های اخیر علیه اتاق ایران از آغاز
حسابرسی شورای عالی نظارت از منابع و مصارف اتاق خبر داده و گفت :ما در
هیات رئیسه در چارچوب قوانین مصوب و همچنین آییننامهها و ضوابطی که
شورای علی نظارت و هیات نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی
پاسخگوییداریم.
شافعی ادامه داد :آنچه در چند وقت اخیر مطرح شد نه بیسابقه است و نه
ن همه آن را
عجیب و تحلیل دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگر چه بیا 
در این مقطع به مصلحت نمیدانیم .هیات رئیسه اتاق ایران تاکنون با محور قرار
دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی
بکشاند و از طریق سازوکارهای درونی خود ،مذاکره با وزرای دولت و نمایندگان
مجلس و همچنین ارائه اطالعات الزم موضوع را به مسیر درست هدایت کند؛
چراکه مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و
بهزودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.
او تاکید کرد :هیات رئیسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود ،پیگیریهای حقوقی،
قضایی و اداری الزم را انجام داده است .اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با
وظایف قانونگذار و فلسفه تحقیق و تفحص در امور کشور منافات دارد؛ اما با توجه
به تصویب آن ،همکاری بسیار کاملی با هیات تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا
واقعیتها روشن شود .ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد .خود را
هم مبرا از خطا و اشتباه نمیدانیم؛ اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه
توییتهایآتشین،معیاربررسیهایحقوقیوقضاوتهایقانونینیست.

آگهیفقدانسندمالکیت
اداره کل اوقاف و امور خیریه با ارائه یک برگ استشهاد شهود
مصدق اعالم داشته که سند مالکیت بشماره مسلسل 0333988
مربوط به پالک  128فرعی از  21اصلی واقع در پاچیان که ذیل
ثبت 2215صفحه 123دفتر 16صادروتسلیمشدهبعلتجابجایی
مفقود گردیده وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده
است،لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه
قانون ثبت در یک نوبت 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 قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد(.م
الف)15285
محمدرضاخدایاری–رئیسثبتشهرستانجعفرآباد
------------------------------------آگهیابالغاجرائیهکالسه:
140004030011002433/1
بدینوسیله به محمد ایمانی پناه نام پدر:عباس تاریخ
تولد 1331/02/12:شماره ملی 0383526361 :شماره
شناسنامه85:ونفیسه ایمانی پناه نام پدر:محمد تاریخ
تولد 1360/10/11:شماره ملی0381452085:شماره
شناسنامه 31394:بدهکار پرونده کالسه 140002558
که برابرگزارش مامور پست شناخته نگردیده اید ابالغ
می گردد که برابر قرارداد شماره قرارداد بانکی :شماره
سند، 7507/121/14037509/1:تاریخ سند1395/04/21 :
بین شما و بانک سپه(مهر اقتصاد سابق)مبلغ موضوعات الزم
االجرا 298/549/217 :ریال(دویست و نود و هشت میلیون
و پانصد و چهل و نه هزار و دویست و هفده ریال)که خسارت
تاخیر روزانه109/270/00:ریال،تاریخ مبنای محاسبه
خسارت 1400/03/28:به آن اضافه میگردد بدهکار می باشید
که براثرعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط همین یک نوبت در روزنامه چاپ
و منتشر می گردد ظرف مدت 10روز نسبت به پرداخت بدهی خود
اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.درضمن وفق ماده -18
اصالحی آیین نامه اجرا مدیونین موظف به ثبت نام ودریافت کاربری
در سامانه ثنا می باشید( .م الف)15278
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
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عالیشاه :از یکساعت قبل از بازی سنگ و فحش خوردیم

نمیتوانند اتفاقات تبریز را گردن
پرسپولیسبیاندازند

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به حواشی رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز و
اتفاقاتی که منجر به نیمهکاره ماندن بازی شد ،و اکنش نشان داد.
در جریان دیدار تیمهای تراکتور و پرسپولیس اتفاقات تأسفباری رخ داد به طوری
که سرخپوشان تهرانی شانس آوردند که بدون مصدومیت خاصی توانستند از تبریز
به تهران برگردند .سنگپرانی متعدد هواداران تراکتور باعث شد تا بازی تیمهای
تراکتور و پرسپولیس نیمهکاره بماند و حاال همه منتظر هستند تا ببینند کمیته
انضباطی فدراسیون فوتبال چه رأیی در خصوص این بازی صادر خواهد کرد.
یکی از بازیکنانی که در این بازی پرحاشیه خبرساز شد ،امید عالیشاه کاپیتان این
تیم در این بازی بود .او که از ابتدای بازی مورد هجمه زیاد هواداران تراکتور قرار
گرفته بود ،در حمایت از همتیمیهایش نسبت به فحاشی و سنگپرانی هواداران
حاضر در ورزشگاه واکنش نشان داد .این در حالی است که این بازیکن به عنوان
کاپیتان پرسپولیس در بازی با تراکتور به نوعی از یاران و همبازیانش حمایت کرد و
شاید اگر او به این مهلکه وارد نمیشد اتفاقات بدتری رخ میداد .شاید اگر عالیشاه
به دفاع از یاران خود نمیپرداخت حاال شکل انتقادات از او شکل و رنگ دیگری
داشت اما او به عنوان یک کاپیتان به این اتفاقات واکنش داشت.
امید عالیشاه در گفتوگویی ،در خصوص اتفاقاتی که در تبریز رخ داد و همچنین
جنجالهای ایجاد شده اظهار داشت  :متأسفانه حتی قبل از اینکه بازی آغاز شود
ً
واقعا در شأن فوتبال
فحاشی زیادی نسبت به تیم ما انجام شد و اتفاقاتی رخ داد که 
ما و باشگاه پرسپولیس نبود .حتی وقتی آقای گلمحمدی قبل از آغاز بازی قصد
داشت از وضعیت ورزشگاه و چمن دیدن کند ،به او سنگ زدند و فحاشی کردند .این
ً
مسائلواقعاناراحتکنندهاستوهیچکجاچنینمسألهایرامشاهدهنمیکنید.
وی اظهار داشت :هواداران در ورزشگاه هم فحاشی کردند و هم به ما سنگ
ً
زدند .این مسائل پیش از آغاز بازی انجام شد و آن زمان ما در زمین نبودیم و قطعا
نمیتوانند این مسائل را گردن ما بیندازند .متأسفانه اینقدر وضعیت ورزشگاه
وحشتناک بود که آقای گلمحمدی بین دو نیمه حتی نتوانست به رختکن بیاید
تا نکات تاکتیکی را به ما بگوید .در این شرایط آیا برگزاری بازی درست بود ؟ اگر
خدایی ناکرده کسی آسیب میدید چه کسی پاسخگو بود؟ کاپیتان پرسپولیس در
مورد بازی با تراکتور تصریح کرد  :آقایان مدعی هستند که چند هوادار سنگ زدند
اما اگر این حرف واقعیت داشته باشد چرا ساغالم و مهدی کیانی به عنوان سرمربی
و کاپیتان تراکتور پشت بلندگو رفته و بارها از هواداران در ورزشگاه خواستند که
سنگ پرتاب نکنند؟ همه از تلویزیون دیدند که چه وضعیتی در ورزشگاه رخ داد .آنها
نمیتوانند مدعی باشند که فقط چند نفر این کار را انجام داده بلکه خیلی از کسانی
که در ورزشگاه بودند بدترین برخوردها را با ما داشتند .گناه ما این است که پنج دوره
پشت هم قهرمان ایران شدیم؟ جالب اینجاست از بعد از بازی تا به امروز همه جوره
برای ما حاشیه درست کردند و عکسهایی از من در فضای مجازی پخش میشود
که خندهدار است .به نظرم این کارها درست نیست .واقعا جایگاه اخالق در فوتبال
ما کجاست؟ عالیشاه گفت :آیا هواداران فکر نمیکردند این سنگها امکان دارد
خطرات جدی برای بازیکنان به وجود بیاورد؟ در فیلمهایی که از حاشیههای بازی
منتشر شد دیدید که حتی قصد داشتند به آقای گلمحمدی صدمه بزنند که البته
یکی از مأموران زحمتکش نیروی انتظامی مورد ضربه قرار گرفت .امیدوارم دیگر
چنین مسائلینباشیموشرایط اینگونهباشد کههمهبتوانیم ازفوتباللذتببریم.
رئیس هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان قم خبرداد:

پیراهن تیم ملی بر تن میل باز قمی

رئیس هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان قم گفت :علی اکبر
خاکدوست ،نماینده قم ،توانست با کسب مدال طالی رشته میل بازی مسابقات
انتخابی تیم ملی ،پیراهن تیم ملی را بر تن کند.
امیر فردی اظهارداشت :مسابقات انتخابی تیم ملی رده بزرگساالن با شرکت
بیش از ۲۱۰ورزشکار از سراسر ایران برای تصاحب پیراهن تیم ملی برگزار شد.
وی ادامه داد :این مسابقات در چند بخش در روزهای پنجشنبه ،جمعه و شنبه
 ۳۰،۲۹و ۳۱اردیبهشت ماه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
ویبیانکرد:علیاکبرخاکدوست،نمایندهقم،توانستمدالطالیرشتهمیل
بازی این مسابقات را از آن خود کرده و پیراهن تیم ملی را بر تن کند.
رئیس هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان قم با اشاره به اینکه
خاکدوستدرچندینبخششرکتبودکهدربخشکشتینیزموفقبهکسبرتبه
دوم شد ،افزود :رضا کاوسی در بخش میل سنگین و اسالم شکوهی راد در بخش
کشتی نیز از استان قم در این مسابقات حضور داشتند.
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وقتی ناصرخان تماشای بازی بایرن را به هیئت مدیره استقالل ترجیح داد؛

افشاگری بعد از  ۱۵سال؛ زیر پای ناصر حجازی کی ،کجا و چگونه خالی شد؟

ماجرای اختالف مرحوم ناصر حجازی با هیئت مدیره وقت استقالل به شب بازی
با مس کرمان باز میگردد؛ وقتی که مدیران ارشد آبیپوشان به هتل محل اقامت
استقالل میروند و حجازی به جای مالقات با آنها ترجیح میدهد بازی بایرنمونیخ
دربوندسلیگاراتماشاکند.
ناصر حجازی تیرماه سال  ۱۳۸۶پس از هشت سال به استقالل برگشت .علی
فتحالل هزاده به هواداران استقالل قول داده بود در صورتی که مدیرعامل شود،
نیمکت تیمش را به مردی خواهد سپرد که در قلبهای هواداران جایگاهی ویژه
دارد و پس از دریافت حکم مدیرعاملی استقالل از رئیس وقت سازمان تربیت بدنی،
حجازی را به عنوان سرمربی انتخاب کرد.
شاید خیلیها از اختالف هیئت مدیره استقالل با ناصر حجازی باخبر باشند اما
هیچکسنمیداندآتشایناختالفچهزمانیزدهشد!خبرنگارایرنابرایاولینبار
به افشای اتفاقاتی میپردازد که در هتل المپیک رخ داد و باعث شد رییس هیئت
مدیره استقالل در هنگام خروج با ناراحتی بگوید« :برای سرمربی استقالل متاسف
هستم و دیگر از او حمایت نمیکنیم!»
شب بازی با مس کرمان بود .استقالل در هتل المپیک اردو زده بود؛ عقربههای
ساعت عدد  ۲۱را نشان میداد .به همراه علی فتحالل هزاده و حمیدرضا آصفی به
اردوی استقالل رفتیم .خسرو دانشجو ،سعید نفریه و امیدوار رضایی اعضای هیئت
مدیرهاستقاللنیزکمیبعدرسیدند.
مدیران ارشد استقالل در همان البی هتل نشستند و به صرف چای و شیرینی از
آنهاپذیراییشد.ناصرحجازیچندمترآنطرفترتنهانشستهبود.شبکهسهیکیاز
بازیهای لیگ آلمان را نشان میداد و سرمربی استقالل با گرمکن ورزشی در حال
تماشایاینمسابقهبود.
هیئت مدیره استقالل درباره شرایط تیم حرف زدند .رییس هیات مدیره (خسرو
دانشجو) سراغ سرمربی را گرفت و فتحالل هزاده از من خواست تا ناصرخان را صدا
بزنم تا در کنار هیئت مدیره حاضر شود .وقتی به حجازی رسیدم پیغام مدیرعامل را
به او اطالع دادم و ناصرخان در جواب گفت« :به حاجآقا سالم برسان و بگو برای شما
احترام زیادی قائل هستم و بحث او با سایر اعضای هیئت مدیره استقالل فرق دارد
و خودش میداند با هم رفیق هستیم اما اینها با من اختالف دارند ،دوست نداشتند
و ندارند من سرمربی استقالل باشم! اما من ناصر حجازی هستم و آنها باید نزد من
بیایند!مننمیآیم».
بدون اینکه پیغام ناصر حجازی را به گوش فتحالل هزاده برسانم به میز مدیران
استقالل برگشتم ،گوشهای نشستم ،آنها درباره مسائل مالی حرف میزدند ،قرار

آگهیمزایدهپالکثبتی
آگهی مزایده تمامی 1/5دانگ مشاع از ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان و عرصه پالک  -9691/15اصلی واقع در بخش یک قم مربوط
به پرونده کالسه140004030011000776
بموجب پرونده اجرائی کالسه ( 140004030011000776با شماره بایگانی ،)140000811متعهد:محمدجواد خردمند،متعهد له:انیسه
فالح،سند ازدواج:شماره سند،4550:تاریخ سند،1378/08/26:دفترخانه صادر کننده:دفترخانه ازدواج شماره  27شهر قم واستان قم
تمامی 1/5دانگ مشاع از ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان و عرصه پالک  -9691/15اصلی واقع در بخش یک قم به مساحت ششدانگ
331/50مترمربع به آدرس :قم-خیابان  19دی ،کوچه-28آخرین فرعی سمت راست -پالک  23و  25متعلق به مرحوم عبدلله خردمند(ورثه آن
مرحوم)که سهم االرث آقای محمد جواد خردمند در قبال طلب خانم انیسه فالح بازداشت شده است و از طریق مزایده به فروش میرسد:
حدود و مشخصات ششدانگ پالک  -9691/15اصلی واقع در بخش یک قم:
شماال :بطول 33/5متر به پی اشتراکی با قطعه 16فرعی
شرقا :بطول 10متر به شارع 8متری احداثی
جنوبا  :بطول 32/80متر پی اشتراکی با قطعه فرعی
غربا:بطول10متربهحریمرودخانه
مشخصاتموردمزایده:
ششدانگ پالک -9691/15اصلی واقع در بخش یک قم،قطعه زمین این ملک مسکونی،اصطالحا دوکله میباشد.
بنا در سمت کوچه  28شمالی ساز است.
این بنا با سیستم اسکلت دیوار باربر وستون وسط وسقف طاق ضربی ساخته شده است ودرگذشت زمان هم مرمت شده و هم بخشهای دیگر به آن
اضافه شده است.پنجره ها از جنس با شیشه تک جداره هستند.نمای خارجی سمت معبر 28از جنس سنگ می باشد.عرض معبر 8متر میباشد.
این بنا دارای حیاط بزرگ  2واحد جداگانه در زیرزمین واحد همکف و واحد طبقه اول می باشد.
در سامانه شهرداری کد نوسازی این ملک  7-3-18-8قید شده است.یک کنتور آب-یک کنتور گاز و  3کنتور برق تک فاز اعالم شد.حیاط دارای
درب نفر رو و درب ماشین رو فلزی بزرگ کف سنگبدنه قرنیز  40ساننتی سنگ و الباقی آجر نمای دوغابی است.توالت در ابعاد  1/50متر در 2/50
وجوددارد(دربآلومینیومی،بدنهتاسقفکاشیوکفسنگوسقفسیمانسفیدوطلقضربیودارایآبگرمکنوروشویی)یکباربیکیوومقداری
باغچه سازی در حیاط وجود دارد.
همکف:این طبقه دارای آشپزخانه اوپن وسالن و سه اتاق خواب است،سمت معبر پشت هم یک سرویس پله ودسترسی به کوچه پشتی وجود دارد.
آشپزخانه با کابینت پایه فلزی و درب  mdfبدنه تا سقف کاشی تزئینی واپن اتوبوسی و سینک دوقلو و هود مدرن و کف سنگ است.سالن با کف
موزائیک بدنه قرنیز  20mdfسانتی و الباقی بدنه گچ وسقف گچ با ابزار دور المپی ونور مخفی در سقف می باشد.سیستم سرمایش کولر آبی وکولر
گازی و گرمایش رادیاتور است.اتاق دارای کمدی هستند.
سرویس(ایرانیوفرهنگی)وحمامبادربچوبیوکفسرامیکوبدنهکاشیهستند.
راه پله به باال کف سنگ وبدنه یک متر سنگ والباقی پتینه همراه با نرده فلزی است.
زیرزمین دارای دوواحد جداگانه می باشد که یکی در زیر حیاط و دیگری در زیر همکف قرار دارد.
واحدزیرهمکف:دارایسالنواتاقوحماموتوالتباهموآشپزخانهمیباشد.آشپزخانهباکفسنگوبدنهکاشیکابینتفلزیوسینکتکوسقف
گچ رنگ شده وابزار دور المپی دارای مطبخ است.سالن با کف موزاییک وبدنه قرنیز سنگی  20سانتی والباقی گچ ساده با سقف گچی است .ارتفاع
مفید  2/60متر است .سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی است.واحد زیرزمین حیاط:دراختیار مستاجر قرار دارد که طبق اعالم
به کارشناس با رقم ودیعه  220میلیون ریال و اجاره ماهیانه  5میلیون ریال ساکن هستند.این واحد دارای آشپزخانه دوخانه اتاق کوچک وسالن
وسرویس است.اتاقها وسالن با کف موزاییک وبدنه گچ و سقف گچ است.سرویس با درب چوبی وکف سرامیک وبدنه کاشی وسقف سیمان سفید
است.آشپزخانه با کف سنگ و بدنه کاشی وسینک دوقلو وهود وکابینت فلزی وسقف گچ است.یک کولر گازی وجود دارد.سرویس حمام وتوالت با
بدنه کاشی وکف سرامیک ودرب چوبی است.
طبقه اول:دارای ورودی از سمت معبر پشت است.یک واحد مسکونی مستقل دارای تراس بزرگ وسالن و  3خواب وآشپزخانه و 3حمام ویک
توالت است.کف سالن و اتاقها موزاییک است.سالن با بدنه کاغذ دیواری،سقف گچ رنگ شده(مقداری رطوبت زده)سیستم سرمایش کولر آبی و
گرمایش پکیج و رادیاتور است.آشپزخانه(غیر اوپن)کف سنگ و کابینت و درب mdfوسینک دوقلو وهود مدرن وگاز صفحه ای ودرب و چنجره فلزی

براین بود پول به باشگاه تزریق شود تا میان مربیان و بازیکنان تقسیم شود ،چند
دقیقه دیگر که گذشت نفریه سراغ حجازی را گرفت و گفت «آقای حجازی میدانند
هیئت مدیره استقالل به اردو آمده است؟» فتحالل هزاده که خصوصیات اخالقی
حجازی را میدانست و متوجه داستان شده بود ،سعی کرد ماجرا را مدیریت کند
و در پاسخ گفت «ناصرخان تمام فکر و ذهنش معطوف به مسابقه فردا و در حال
برنامهریزی برای بازی با مس است!» خسرو دانشجو که مشخص بود از نیامدن
سرمربی استقالل به شدت ناراحت است ،جواب داد «ای کاش حداقل چند
دقیقهای تشریف میآوردند ،این جوری خیلی بهتر بود!»
وقتی مدیران استقالل به بحث خود ادامه دادند ،برای دومین بار نزد ناصرخان
رفتم و او که فهمید برای چه رفتهام گفت «من نمیآیم! تو هم بنشین اینجا فوتبال
تماشاکن!»
نیم ساعت بعد جلسه مدیران استقالل به پایان رسید .آنها بدون اینکه با سرمربی
دیداری داشته باشند آماده رفتند شدند .نفریه و دانشجو از اتفاق افتاده ناراحت و
شاکی به نظر میرسیدند و توقع داشتند حجازی برای دقایقی هم که شده نزد آنها
رفتهوکنارشانبنشیندوعکسیادگاربیاندازداماآنهانمیدانستندناصرخانباتمام
آدمهایی که تا حاال دیدهاند فرق دارد؛ او میگفت «وظیفه من مربیگری است و باید
با مدیرعامل ارتباط داشته باشم نه اینکه چاپلوسی هیئت مدیره را کنم!»
رییس هیئت مدیره استقالل وقتی در حال خروج از هتل بود ،جملهای را بر زبان
آورد که به خوبی حکایت از این داشت چه روزهای سخت و طوفانی ،انتظار حجازی
رامیکشد؛«برایسرمربیاستقاللمتاسفهستم!»
فردای آن روز استقالل به مصاف مس کرمان رفت .آبیها از دقیقه اول حمله را در
دستور کار خود قرار داده و روی دروازه مس کرمان خیمه زده بودند .مهدی رحمتی
ل از آن بدترین عملکرد را در استقالل داشت و مجبور به جدایی شد،
که فصل قب 
مقابل آبیپوشان تهرانی کوهی از انگیزه بود و توپهایی را از مهاجمان استقالل
میگرفتکهمهارشعجیببهنظرمیرسید.رحمتیحتیاجازهندادمیثممنیعی
از روی نقطه پنالتی گلزنی کند! استقالل روی دروازه مس خیمه زده بود ،اما یک ضد
حمله کافی بود تا مس گل اول را بزند .بازی به دقایق پایانی خود نزدیک شده بود که
حمید شفیعی گل زد تا استقالل از شکست خانگی رهایی پیدا کند .همین تساوی
کافی بود تا هیات مدیره استقالل که از حجازی دل خوشی نداشتند ،شمشیرها را
برای او از رو ببندند.
استقالل هفته بعد میهمان شیرین فراز کرمانشاه بود و  ۳بر یک برنده شد تا
به سایپا برسد .نارنجیپوشان فصل پیش از آن ،استقالل را در هر  ۲دیدار رفت و

برگشت برده بودند .استقالل با گل آرش برهانی یک بر صفر جلو افتاد اما در ادامه
 ۲گل خورد و باخت.
استقالل هفته ششم میهمان برق شیراز بود .در دقیقه سوم روی یک غافلگیری
دروازهاش باز شد و در اواسط نیمه اول داور به سود آبیها پنالتی گرفت اما از بخت بد
حجازی این پنالتی خراب شد تا اینکه در دقیقه ۶۸بازی به تساوی کشیده شد .این
مساوی صدای هیئت مدیره استقالل را درآورد؛ دانشجو و نفریه در نشست هیئت
مدیره از نتایج استقالل انتقاد کرده و خواستار این شدند تا به سرمربی اولتیماتوم
داده شود!
هفته هفتم استقالل در شرایطی به مصاف صبا رفت که کارت بازی فرهاد مجیدی
صادر شد .تماشاگران زیادی به ورزشگاه آزادی آمده بودند .گل درست استقالل
از سوی داور مردود اعالم شد تا فریدون فضلی دروازه طالبلو را باز کند .در ادامه
عایدی استقالل از حمالتش فقط یک گل بود و تساوی دیگری ثبت شد .حجازی
در نشست مطبوعاتی پس از بازی گفت «صبا خیلی خوش شانس بود .حداقل باید
 ۶گل میزدیم!»
 ۱۴مهر ۸۶استقالل به مصاف سپاهان رفت .زردپوشان اصفهان خیلی زود به گل
رسیدند .عبدالوهاب ابوالهیل گلزنی کرد و در نیمه دوم و در دقیقه ۷۵استقالل گل
مساوی را به ثمر رساند اما در دقیقه ۹۵ابوالهیل تیر خالص را شلیک کرد و این یعنی
شکست استقالل؛ هشت بازی ،سه باخت و فقط ۲برد و این بدان معنا بود که هیئت
مدیره برای کنار زدن حجازی بهانه الزم را به دست آورده بود ۲ .تن از اعضای هیئت
مدیرهخواهانبرکناریحجازیقبلازدربیبودندامافتحالل هزادهایستادگیکرد،او
در نشست هیئت مدیره گفت «من هرگز این کار را انجام نمیدهم!»
دربیبزرگپایتخت
 ۲۲مهر  ۱۳۸۶سوت دربی زده شد .استقالل با گل روانخواه پیش افتاد اما
محسن خلیلی در دقیقه  ۸۴بازی را به تساوی کشاند ،مسابقهای که استقالل به
مراتب بهتر از پرسپولیس بود با تساوی خاتمه پیدا کرد .وقتی سوت پایان مسابقه
زده شد حجازی روی نیمکت نشسته بود و نای بلند شدن نداشت .او باور نمیکرد
آبیها به این راحتی پیروزی را با تساوی عوض کردهاند .وقتی به او رسیدم ناراحت و
عصبانیبود؛ناراحتیاشازسرپرستاستقاللبود،فریادمیزد«سهبارگفتمزودتر
برگه تعویضش را برسان اما اینقدر دیر این کار را انجام داد که از همان نقطه که فکر
میکردیم گل خوردیم! از زمین زمان باید بخوریم!»
جلسهای تا ۴صبح
استقالل هفته بعد به مصاف پگاه گیالن رفت و با گل میثم منیعی که از روی ضربه
ایستگاهیبهدستآمد،بهبرتریرسید.استقاللدرهفتهیازدهم،میزبانابومسلم
خراسان بود ،سهم استقالل از این دیدار خانگی ،یک امتیاز بود!
هیئت مدیره استقالل برای برکناری حجازی دیگر کوتاه نمیآمد .آنها حتی پا را
فراتر گذاشته و با گزینههای مورد عالقه خود مذاکره میکردند .دو تن از آنها شبانه به
دفتر فتحالل هزاده آمده و بیانیه برکناری حجازی را به وی دادند .در این بیانیه نوشته
شده بود «با تشکر از زحمات ناصر حجازی به دلیل نتایج استقالل امکان ادامه
همکاری با وی مقدور نیست!»
فتحالل هزاده کاغذ را پاره میکند و میگوید «من مدیرعامل استقالل هستم.
حجازی سرمربی استقالل است و تا زمانی که من هستم میماند!»
هفته بعد استقالل به مصاف پیکان میرود .آبیها  ۲بر صفر جلو میافتند اما
در ادامه سه گل دریافت میکنند تا فاجعهای بزرگ شکل بگیرد .این آخرین بازی
استقالل با ناصر حجازی بود! دیگر از هیچکس کاری ساخته نبود .هیئت مدیره
اعالم کرد که جای حجازی در استقالل نیست و باید برکنار شود؛ تالشهای
فتحالل هزاده این بار بینتیجه ماند؛ او باید مصوبه هیئت مدیره را اجرایی میکرد اما
برای حذف نشدن کامل حجازی تمام داشتههای خود را هزینه کرد تا و سایهاش
همچنانباالیسراستقاللباشد.
او که به خوبی میدانست قلعهنویی با حجازی کار نمیکند ،گزینه سومی را به نام
فیرزو کریمی را از جیب کتش بیرون میآورد؛ شبانه به همراه یک دوست نزدیک
حجازی به منزل ناصرخان میرود تا او را متقاعد به قبول کردن مدیریت فنی کند،
جلسه تا ۴صبح طول میکشد و حجازی راضی میشود.
عصر همان روز ،جلسه هیئت مدیره استقالل برگزار میشود و خروجی جلسه از
زبان هاشم ساعدی به بیرون درز پیدا میکند «هیات مدیره اختیار هرگونه تغییر
و یا انتخاب سرمربی تیم را به علی فتح الل هزاده مدیرعامل باشگاه واگذار کرده و
فتحالل هزاده نیز در نشست امروز پس از بررسی تمام جوانب فیروز کریمی را به عنوان
سرمربی جدید استقالل منصوب کرد .همچنین ناصر حجازی سرمریی پیشین
استقالل به عنوان مدیر فنی باشگاه استقالل منصوب شد».

تک جداره و سقف چوب طرحدار وگچ رنگ شده وبدنه تا سقف کاشی است.تراس با کف سنگ وبدنه سنگ وآجر دوغابی ودارای باربیکیو وبدنه
طرحدار است.اتاقها هرسه با درب چوبی ودارای حمام(بدنه کاشی-کف سرامیک-درب چوبی)وبا سقف گچ با ابزار مختصر هستند.دوخواب با بدنه
کاغذ دیواری ویکی با بدنه گچ رنگ شده است.توالت با درب چوبی وکف سرامیک وسقف گچ رنگ شده وکاسه ایرانی وروشویی وکاسه فرنگی است.
بام:سقف ضربی است.یک انباری درکنار سرپله وجود دارد.کف بام سنگ است که بخش است از آن آسیب دیده است ودست انداز بام کم و مختصر
است.
الزم به ذکر است که ساختمان دارای گواهی پایان ساختمان به شماره  1/10/4574مورخ  1386/05/24می باشد که متراژ های مندرج درآن
مقداری با وضع موجود مغایرت دارد.
موارد مندرج دراین جمله صرفا ناظر به تفاوت بین اعداد متراژ بنا(قید شده درآن پایانکار)با وضعیت موجود درحین بازدید است که ناشی از افزودن
بخشهایی به بنا بعد از اخذ پایانکار است است(اضافه بنا)یعنی متراژ بنای موجود (عمدتا در زیر زمین ها)بیشتر از متراژ مندرج در پایانکار است.
ارزیابی:
با عنایت به موارد رویت شده وبررسی ومعاینه محل و کیفیت ساخت بدون درنظر گرفتن بدهیهای ملک به سایر نهادها و دستگاهها موارد زیر اعالم
میگردد:
-1ارزش عرصه به مساحت 331/50متر مربع هر متر مربع230/000/000ریال...........جمعا76/245/000/000ریال
 -2ارزش اعیانی زیرزمین ها به مساحت278متر مربع هر متر مربع26/000/000ریال...........جمعا7/228/000/000ریال
 -3اعیانی همکف به مساحت 195/50متر مربع هر متر مربع35/000/000ریال...........جمعا6/842/500/000ریال
 -4اعیانی فوقانی:به مساحت 141متر مربع هر متر مربع40/000/000ریال...........جمعا5/640/000/000ریال
-5حیاط سازی(باال وپایین):به مساحت 184متر مربع هر متر مربع10/000/000ریال...........جمعا1/840/000/000ریال
-6انشعابات–سرپله............................:جمعا900/000/000ریال
ارزش میزان تمامی ششدانگ پالک  -9691/15اصلی واقع در بخش یک قم به مبلغ 98/695/500/000ریال(نود وهشت میلیاردو ششصد
ونود وپنج میلیون وپانصد هزار ریال)و سهم االرث آقای جواد خردمند جهت برگزاری مزایده نسبت به تمامی 1/5دانگ مشاع از ششدانگ به
استثنای بهای ثمنیه اعیان و عرصه پالک مذکوربه مبلغ 21/589/640/625ریال(بیست و یک میلیاردو پانصدو هشتاد ونه میلیون و ششصد
وچهل هزار وششصدو بیست و پنج ریال) واقع در بخش یک قم ارزیابی گردیده است.
مزایده مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز یکشنبه  1401/03/22اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش
کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده مذکوراز مبلغ 21/589/640/625ریال(بیست و یک میلیاردو پانصدو هشتاد ونه میلیون و ششصد وچهل هزار وششصدو بیست و پنج
ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده
ثبت به شماره شبا IR 980100004076013207895693با شناسه واریز 965108576100000002171323512006می باشد و حضور
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری
مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،
مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می
گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود.در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود.در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار،وفق ماده
 125آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده 125آئین نامه
اجرا اقدام میگردد در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .و حقوق دولتی و
حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.ضمنا تنظیم سند انتقال اجرائی منوط به مفاصا حساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح
دیگر می باشد .در ضمن فیش واریزی می بایست بنام شرکت کننده در مزایده باشد (.م الف )15283
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیک1401/03/02:
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برخالف خاتمی  ،احمدی نژاد و روحانی؛ رئیسی از مزیت همراهی مجلس برخوردار شد

مجالس اصولگرا ؛ ترمز اجرای هدفمندی یارانه ها

کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاری عرصه عمومی معتقدند زمانی
تصمیمات بزرگ اقتصادی و سیاسی موفقیت آمیز است که مردم با اجرای آن
سیاست ها همراهی حداکثری داشته باشند .از سوی دیگر همراهی مردم
بازتابی است از همراهی نخبگان سیاسی با دولت ها .اینکه چه میزان در دو قوه
دیگر یا حاکمیت با رئیس جمهوری برای انجام اصالحات اقتصادی یا سیاسی
موافقت و همراهی وجود دارد ،نظر مردم درباره آن سیاست را تغییر می دهد.
در این راستا ،هاشمی رفسنجانی به پشتوانه انسجام اجتماعی بعد از اتمام
جنگ تحمیلی و حمایت های آیت الله خامنه ای به عنوان اولین رهبر بعد از
امام خمینی(ره) توانست برنامه های سازندگی در کشور را به انجام برساند.
محمد خاتمی و احمدی نژاد در دور نخست ریاست جمهوری توانستند
اصالحات سیاسی و اقتصادی را به انجام برسانند که نتایج آن در دوره خاتمی
ثبات اقتصادی و تنش زدایی از روابط خارجی و در دوره احمدی نژاد ،اجرای
هدفمندی یارانه ها بود .حسن روحانی هم بعد از پیروزی در انتخابات سال ۹۲
توانست به پشتوانه رای اکثریت مردم ،در مذاکرات برجام موفق باشد.
به گزارش خبر آنالین ،اگر چه حاال دولت ابراهیم رئیسی در حال اجرای
قانون مجلس برای حذف ارز  ۴۲۰۰از کاالهای اساسی است اما اگر همراهی
نمایندگانمجلسبارئیسینبود،اجرایاینقانونمیتوانستبامخالفتهایی
همراه شود که سیدمحمد خاتمی با آن مواجه شد و یا هزینه های شدیدی را
بپذیرد همانگونه که احمدی نژاد و روحانی با آن مواجه شدند.
برخی اقتصاددان ها معتقدند در صورتی که در زمان برابری نرخ دالر با ریال
و در زمانی که ارزش پول ملی متاثر از تحریم ها تضعیف نشده بود ،اجرای
هدفمندی یارانه ها در دولت سیدمحمدخاتمی می توانست در سال های بعد،
ازاجرایباهزینهآنجلوگیریکند.هزینهایکهبهدلیلمخالفتمجلسهفتم
با دولت اصالحات در سالهای بعد ،به قیمت جان مردم تمام شد.
آغاز جنجالی قانون هدفمندی یارانه ها در زمان خاتمی
قبل از اجرای قانون «هدفمندی و اصالح قیمت حامل های انرژی» در
سال  ،۱۳۸۵میزان یارانه های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵
کل کشور  ۴۴۹/۶هزار میلیارد ریال برآورد شده که قریب  ۷۶/۵درصد بودجه
عمومی کشور را تشکیل می دهد .از این میزان ،یارانه انرژی با  ۸۶/۶درصد،
باالترین سهم را داشت و پس از آن کاالهای اساسی و نهاده های کشاورزی  -به
ترتیب  -با  ۱۰/۳و  ۲/۳درصد در رتبه های بعد قرار گرفتند( .گزارش پشتیبان
کارگروه تحول اقتصادی ریاست جمهوری ،۱۳۸۸ ،ج  ،۱ص  ۱۸به نقل از:
گزارش وزارت بازرگانی.)۱۳۸۳ ،
در سال های پس از هدفمندی یارانه ها ،از آذرماه سال  ۱۳۸۹نیز دولت،
با وجود آزادسازی قیمت حامل های انرژی ،همچنان از کسری منابع برای
پرداخت یارانة نقدی به مردم رنج می ُبرد ،به گونه ای که بر اساس گزارش «مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی» ،طی دو سال ۱۳۹۱و ،۱۳۹۲دست کم
 ۴۱۰هزار میلیارد ریال در سال ،صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها شده
که به طور متوسط ۷۴ ،درصد از این میزان توسط شرکت های تولیدی و عرضه
کننده انرژی و مابقی ،یعنی  ۲۶درصد ،از بودجه عمومی دولت تأمین گردیده
است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ۱۳۹۳،ب ،گزارش،۱۳۶۱۵
ص .)۳
این امر ،هم سبب بروز مشکالت فراوانی  -از جمله ،توقف در فعالیت های
توسعه ای و فقدان سرمایه گذاری های جدید برای این شرکت ها  -گردیده و
هم موجب کاهش شدید اعتبارات طرح های عمرانی کشور توسط دولت شده
است .همچنین طبق آخرین آمارها و بر اساس گزارش «مرکز پژوهش های
مجلس» در هشت ماهه اول سال  ،۱۳۹۵قریب  ۷۰درصد منابع اجرای قانون
هدفمندی ،از محل اصالح قیمت حامل های انرژی تأمین شده و مابقی آن از
محل ردیف های بودجه ای مرتبط با یارانه ها تأمین گردیده است.
از حیث مصارف اجرای قانون مذکور نیز ،بیش از ۹۵درصد منابع حاصل شده
به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته و بدین روی ،منابع محدودی
برای انجام سایر تکالیف قانونی ،اعم از کمک به حوزه سالمت (موضوع بند
«ب» ماده  ۳۴قانون برنامه پنجم توسعه) و نیز کمک به بخش های گوناگون
تولیدی (موضوع ماده  ۸قانون هدفمند کردن یارانه ها) باقی مانده بود (مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ۱۳۹۵ ،ب ،گزارش  ،۱۵۲۵۴ص .)۳
مجلس اصولگرا ،سد راه خاتمی برای اجرای هدفمندی یارانه ها
در حالی که دولت سیدمحمدخاتمی بودجه سال  ۱۳۸۴را با هدف اجرای
هدفمندی یارانه ها و افزایش پکانی قیمت حامل های انرژی به مجلس هفتم
داده بود ،نمایندگان اصولگرا در اقدامی سیاسی با طرحی تحت عنوان «تثبیت
قیمتها» سد راه خاتمی برایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شدند.
غالمعلی حداد عادل در جلسه ۲۳دی ماه ۱۳۸۳پشت تریبون مجلس گفت:

«الیحه بودجه ۸۴که دو روز پیش توسط رئیس جمهور (سید محمد خاتمی) به
مجلس تقدیم شد ،آخرین بودجه دولت فعلی و اولین بودجه مجلس هفتم در
اولین سال برنامه چهارم است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است .مجلس
هفتم به مردم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند ،حال باید صداقت خود را در
کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمیتوان به مقصد
رسید ولی نخستین قدم را در مسیر درستی میتوان برداشت .البته مجلس با
طرح تثبیت قیمتها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز ،برق و
تلفن افزایش نمییابد ،مردم میتوانند نفس راحتی بکشند( ».غالمعلی حداد
عادل /روزنامه همشهری؛  ۲۳دی ماه )۸۳
شایدهیچنماینده مجلسی آن زمانبه ذهنشنمی آمد که احمدینژاد ،طرح
خاتمی را با هزینه ای مضاعف اجرا خواهد کرد .هزینه ای به قیمت آتش زدن
پمپ بنزین ها.طرح تثبیت قیمتها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم
بود که بر اساس آن اصولگرایان تکیه زده بر کرسی پارلمان ،در میان انتقادات
ی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقالم
بسیاری از اقتصاددانان ،دولت خاتم 
یارانهدار ،همچون سوخت و کاالهای عمومیمنع میکرد.
محمدرضا باهنر در این باره گفته بود« :اگر مجلس هفتم (سالهای ۸۲تا)۸۶
الیحه دولت هشتم برای اصالح قیمت بنزین را رد نمیکرد امروز دولت اقدام
به افزایش یکباره قیمت بنزین نمیکرد .آن موقع نظریه این بود که بخشی از
بنزین را سهمیهبندی و بقیه را هم به قیمت جهانی به شکل آزاد عرضه کنند .از
اقدام مجلس هفتم در رد الیحه پیشنهادی دولت خاتمی درباره اصالح قیمت
بنزین دفاع نمیکنم اما مجلس با بحث آزاد کردن نرخ بنزین مخالف بود .البته
میتوانستیماینالیحهراتعدیلکنیموتغییردهیم».
دود مخالفت مجلس هفتم در چشم مردم
در ماههای پایانی سال  ۱۳۸۳دو دیدگاه متفاوت از دو جناح سیاسی بر
مجلس و دولت مستقر بودند .اصولگرایان با وعدههای اقتصادی و حمایت از
ح طلبان در مجلس ششم شدند .در مقابل
قشر آسیبپذیر جایگذین اصال 
ی ماههای پایانی عمر خود را طی میکرد .این تفاوت
دولت اصالح طلب خاتم 
دیدگاه در همان چند ماه آخر دولت خود را نشان داد .مجلس هفتمیها در
همان ماههای نخست با انتقاد از نمایندگان دوره ششم و مصوبات آنها ،به
اصالح ماده  ۳برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی
 ۵سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس میپرداخت ،اقدام کردند .در آن زمان
نمایندگانی چون احمد توکلی ،الیاس نادران ،محمد خوش چهره و حسن
سبحانی طرح تثبیت قیمتها را به مجلس ارائه کردند .این طرح بشدت مورد
حمایت و دفاع حداد عادل ،رییس مجلس نیز بود.
در ماده  ۳برنامه چهارم توسعه ،که پس از تصویب مجلس ششم و شورای
نگهبان شکل قانونی به خود گرفته بود ،پیشبینی شده بود که در پنج سال
منتهی به سال آخر برنامه چهارم ،قیمت حاملهای انرژی تا سطح قیمتهای
عمدهفروشی خلیج فارس واقعی شود و منابع حاصل از آن صرف کمک
مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر گردد.
اما مجلس هفتم با این استدالل که این ماده قانونی تورمزا است ،با تصویب
اصالحیهای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمتها» به خود گرفت ،آن را ملغی کرد.
براساسطرحتثبیتقیمتهاواصالحیهمجلسهفتمیها،مادهسومبرنامه
چهارم توسعه حذف شد و دولت مکلفشد قیمت یازده قلم کاال و خدمات
دولتی چون قیمت بنزین ،گاز ،گازوئیل ،آب ،برق ،مخابرات ،فاضالب و  ...را بر
مبنای قیمتهای تابستان ۸۳محاسبه و از مردم اخذ نماید.
غالمعلی حدادعادل رییس وقت مجلس این طرح را در حالی عیدی مجلس
هفتمبهمردمنامیدکهکشوربرایانتخاباتمهمریاستجمهوریآمادهمیشد.
حدادعادل گفت که« :مجلس تاکید دارد ،قیمتها ثابت باشد و افزایش نیابد تا
عدالت محوری اجرا شود و فشار بر مردم کاهش یابد».
هشدار اقتصاددان ها به حدادعادل
در چنین شرایطی  ۱۵چهره اقتصادی با نگارش نامهای نسبت به عواقب
تصویب این طرح هشدار داده و خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کردند:از
تصمیمهایزیانباراقتصادیبرایاستفادههایسیاسیپرهیزکنند.
این دومین بیانیه اقتصادانان در یک دوره زمانی سه ماهه بود .در اولین بیانیه،
اقتصاددانان با ارایه تصویری از اقتصاد ایران از سیاستمداران خواستند در
آستانهانتخاباتریاستجمهوریبرنامههایعلمیدرزمینهاقتصادارایهدهند
و از طرح شعارهای کلی و وعدههای مبهم خودداری کنند .این اقتصاددانان
در بیانیه خود با انتقاد از برداشت از حساب ذخیره ارزی ،تثبیت قیمت کاالها
و کاهش بهره بانکی از نمایندگان خواستند از اقداماتی که خسارتهای بلند
مدتایجادمیکند،بپرهیزند.
محمد طبیبیان ،مسعود نیلی ،جمشید پژویان ،محمد مهدی بهکیش،

موسی غنی نژاد ،مهدی عسلی ،حسن درگاهی ،غالمعلی فرجادی ،احمد
مجتهد ،علینقی مشایخی ،ابوالقاس م هاشمی ،احمدرضا جاللی نائینی،
محمود ختایی ،غالمعلی شرزه ای و رحمت الله نیکنام از امضا کنندگان بیانیه
اعتراضآمیزبهطرحتثبیتقیمتهابودند.
عقبنشینیمجلسهفتمیهابارویکارآمدناحمدینژاد
ازنظراقتصاددانان،بحثتثبیتقیمتهاوپرداختسوبسیدهایعاماقدامی
است که تنها برای یک دوره کوتاه مدت و درشرایط بحرانی امکان پذیر است .این
نتیجهای بود که یکسال پس از آن نمایندگان مجلس هفتم به آن رسیدند.
رویکرد حزبی و در جهت اهداف سیاسی اصولگرایان مجلس هفتم بعد از
پیروزی احمدی نژاد ،خود را نشان داد .پس از روی کار آمدن دولت احمدی
نژاد ،مجلس هفتم با زیر پا گذاشتن مصوبه قبلی خود در طرح تثبیت قیمتها،
که بشدت از آن دفاع میکرد همگام با دولت آن را به تصویب رساند.
زمانیکه دولت و مجلس با واقعیتهای اقتصاد مواجه و ناگزیر پذیرفتند که در
شرایط تورمینمیتوان قیمتها را ثابت نگه داشت ،مصوبه تثبیت قیمتها
را در بودجه سال بعد حذف کردند .حدادعادل در پاسخ به پرسش خبرنگاران
اعالم کرد :طرح تثبیت قیمتها طرح مادام العمری نبوده و قرار نبوده که برای
همیشهباشد(.خبرگزاریایلنا؛نشستمطبوعاتیرییسمجلس)
به گفته منتقدین ،این طرح ،نه تنها باعث کاهش تورم نشد ،بلکه نرخ تورم را از
 ٪۱۵درصد به ٪۲۴رساند ،شرکتهای دولتی را زیانده کرد و برنامه چهارم توسعه
را نیز مخدوش ساخت.
محمدرضاتابش،نمایندهمجلس ۵سالپسازتصویبطرحتثبیتقیمتها
و در شرایطی که طرح هدفمندسازی یارانهها در دستور کار مجلس بود ،در
پاسخ به این سوال که چرا افزایش قیمت حاملهای انرژی در همان زمانی
که به مجلس ششم ارائه شد ،تصویب نشد؟ گفت :طرحی که در زمان دولت
اصالحات به مجلس ششم ارائه شد ،این مساله را مطرح میکرد که قیمت
ی افزایش یابد .این موضوع
حاملهای انرژی ظرف ۵تا ۱۰سال با شیب مالیم 
برای یک سال در قانون بودجه ساالنه اجرایی شد که طی آن ،دولت اجازه نداد
یک ریال و دالر از درآمدهای ناشی از این طرح ،صرف هزینههای جاری شود،
بلکهچنددهطرحاساسیوپروژهعمرانیمختلف،مثلخریدلکوموتیو،ساخت
اسکله ،راه و راه آهن و  ...تعریف شد و درآمدهای حاصل از یک سال اجرای
قانون ،به این مصارف رسید.
خاموشی های برق دهه ، ۹۰پیامد تصمیم نمایندگان
پنج سال پس از تصمیم پر سروصدای مجلس هفتم برای تثبیت قیمت
حاملهای انرژی ،تحلیل وزیر نیروی دولت دهم در خصوص علل خاموشیها و
کمبود برق صنعتی و کشاورزی مجددا پرونده «تثبیت قیمتها» را مفتوح کرد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه مشکل صنعت برق از زمان تثبیت قیمتها آغاز
شد ،به هشدارهای همان زمان صاحبنظران اقتصادی مهر تایید زد که چنین
تصمیمیرا از یک سو باعث افزایش روز افزون تقاضا و از سوی دیگر باعث از
بین رفتن توان سرمایهگذاری برای افزایش عرضه حاملهای انرژی اعالم
کرده بودند که با گذشت زمان ،عدم تعادل در عرضه و تقاضا و نتیجتا کمبود
برق را گریزناپذیر خواهد کرد و این همان اتفاقی است که افتاده است( .ایران
اکونومیست)۸۹.۴.۳۰،
همان زمان ،محمد پارسا ،رئیس سندیکای صنعت برق نیز با اشاره به اینکه
بدهی دولت باعث ورشکستگی تدریجی برخی از تولیدکنندگان تجهیزات
برق شده است ،گفت :عامل اصلی نابسامانی فعلی در سندیکای برق بدلیل
مصوبه تثبیت قیمتها در مجلس هفتم میباشد .اما در نهایت به گفته برخی
کارشناسان ،طرح تثبیت قیمتها ،منجر به تورم انفجاری پس از سهمیهای
کردن بنزین و دورتر شدن از اهداف اصلی برنامه چهارم توسعه (هدفمند کردن
یارانهها)شد.
اولین جراحی اقتصادی در زمان احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد چندی بعد پیشنهاد «جراحی بزرگ اقتصادی» را مطرح
و عنوان کرد که قیمت حاملهای انرژی به یکباره تا سطح فوب خلیج فارس
افزایش یابد و ما به التفاوت عواید حاصله بین هفت دهک درآمدی به صورت
یارانه نقدی تقسیم شود .در الیحه دولت اگر چه با اصرار کمیسیون ویژه
مجلس ،طرح افزایش یکباره قیمت انرژی تبدیل به تدریج پنج ساله شد ،اما
واژه «حداکثر» در الیحه عبارت «به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم» این
اختیار را به دولت میداد که تدریج پنج ساله را در مدتی کوتاهتر خالصه کند ،اما
این واژه با رای اکثریت مجلس از الیحه دولت حذف شد تا دقیقا پنج سال بعد
از تصویب «تثبیت قیمتها» ،قانون همان شود که در برنامه چهارم بود .نکته
جالب اینکه پیشنهاد حذف واژه «حداکثر» را احمد توکلی ارائه کرد که طراح
اصلی«تثبیتقیمتها»بود.
غفلت از منافع مردم
بررسی تاریخ تالش های دولت های ایرانی برای رهایی از بار گران بنزین
از دوش خود ،حاوی نکات فراوانی است که به نظر می رسد ،دولتمردان و
سیاستگزاران کشور در دوره هایی برای اتخاذ تصمیمات جدید بنزینی نسبت
به آن ها غفلت کرده اند.
در نمونه ای دیگر ،زمانی که حسن روحانی مصوبه سران قوا برای افزایش
قیمتبنزینرااجراکرد،نمایندگانمجلسدهمدرروزجمعهطرحیدوفوریتی
برای ممانعت از افزایش بنزین را نوشتند تا روز شنبه در مجلس طرح کنند.
همان زمان ،مجتبی ذوالنوری ،نماینده وابسته به جبهه پایداری و رئیس وقت
کمیسیون امنیت ملی مجلس از پیگیری برای ارائه طرح دوفوریتی لغو افزایش
قیمت بنزین خبر داده بود.
مصاحبه نمایندگان اصولگرای مجلس در مخالفت با اجرای قانون ،هیجان
رسانه های خارجی برای القای دوگانگی در تصمیم حاکمیت را افزایش داد .از
بعد از ظهر جمعه درگیری های شدیدی در کل کشور آغاز شد .اگرچه انتشار
نظر رهبرانقالب در حمایت از تصمیم سران قوا برای افزایش نرخ بنزین به پس
گرفتن طرح لغو افزایش قیمت بنزین منجر شد اما آتش مخالفت نمایندگان
تندروی مجلس با تصمیم سران قوا به قیمت کشته شدن  ۲۳۰نفر تمام شد.
این آماری است که بعدها مجتبی ذوالنوری به رسانه ها داد و وزیر کشور هم آن
را تایید کرد.
ابراهیم رئیسی در شرایطی قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا می کند ،که
نمایندگان اصولگرا در مجلس ،با تجربه تلخ گذشته از تصمیم او حمایت کردند.
مخالفتمجالساصولگرابااقداماتدولتهایپیشینبرایاجرایهدفمندی
یارانه ها موجب اجرای به یکباره آن در دولت رئیسی شد که تالطمی ایجاد کرد.

هانیزادهکارشناسمسائلخاورمیانه:

عمان از ظرفیت باالیی برای شکست بنبست مذاکرات دارد

یک کارشناس مسائل خاورمیانه ،به بررسی اهداف
و اهمیت سفر رئیسجمهور به عمان پرداخت و تاکید
کرد :به هر میزان که روابط ایران با کشورهای عضو
شورای همکاری خلیجفارس افزایش پید کند ،نفوذ رژیم
صهیونیستی و بطور کلی نیروهای خارجی در منطقه

خلیج فارس کاهش خواهد یافت.
حسن هانیزاده در گفتوگویی ،در خصوص خبر سفر
یک روزه سیدابراهیم رئیسی به عمان و در پاسخ به این
سوال که این سفر نخستین سفر رئیس جمهوری ایران به
عمان در زمان سلطان جدید این کشور است  ،آیا رویکرد
این سلطان نشین در زمان سلطان هیثم بن طارق نسبت
به ایران تغییر کرده است ،گفت :پادشاهی عمان یکی
از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است
که روابط خود با ایران را طی چهار دهه گذشته حفظ
کرده و توانسته نقش سازندهای در حل و فصل بسیاری
از مشکالت پیش آمده میان ایران و کشورهای حوزه
خلیجفارس و ایران و غرب ایفا کند.
وی ادامه داد :در گذشته و در دوره حاکمیت سلطان
قابوس حاکمیت عمان نقش موثری در شکل گیری
مذاکرات منتهی به توافق هستهای به عهده داشت .پس
از فوت سلطان قابوس  ،سلطان هیثم بن طارق نیز همان

نقشی را که سلف خود پیش گرفته بود ،ایفا کرده و در
تالش است تا بتواند در موضوع احیای برجام موثر باشد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سوال
که اهداف سفر رئیسجمهور در حوزه توسعه روابط
دوجانبه چیست ،گفت :کشور عمان از ظرفیت باالیی
برای همکاری تجاری ،امنیتی و دریانوردی در جهت
توسعه روابط با ایران برخوردار بوده و همچنین نسبت به
واردات کاالهای ایرانی پذیرش دارد .طبیعتا سفر آقای
رئیسی به عمان میتواند در کوتاه مدت و درازمدت بر
توسعه روابط دو کشور موثر باشد و این سفر می تواند در
افزایش سطح روابط اقتصادی موثر باشد.
وی افزود :رئیسجمهور میتواند در همکاری با
عمان بنبست پیش آمده در مذاکرات وین را بشکند،
چراکه مسقط این ظرفیت را دارد که میان ایران و غرب
میانجیگریداشتهباشد.
وی ادامه داد :عمان میتواند در حفظ امنیت خلیج

فارس و تنگه هرمز ایفای نقش کند .همچنین توسعه
روابط با پادشاهی عمان و قطر میتواند پای رژیم
صهیونیستی را در این مناطق کم کند .به طور کلی به هر
میزان که روابط ایران با کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس افزایش پید کند ،نفوذ رژیم صهیونیستی
و بطور کلی نیروهای خارجی در منطقه خلیج فارس
کاهشخواهدیافت.
هانیزاده در خصوص مسأله عادیسازی روابط عمان
با رژیم صهیونیستی نیز گفت :در حال حاضر عمان
رابطه رسمی با اسرائیل ندارد و این موضوع ناشی
حساسیت ایران به این موضوع و همچنین اهمیت
باالی افکار عمومی در این کشور است که با توجه
به عدم پذیرش این عادیسازی در میان مردم این
سلطاننشین ،عمان برخالف کشورهایی همچون
امارات و بحرین پروسه عادیسازی روابط با تل آویو را به
تعویق انداخته است.

خیلی از تذکرات ،تذکر نیست بلکه خواسته است ؛

دولت و مجلس؛ گالیه و تذکر

نایب رئیس مجلس از معاونان پارلمانی دستگاه های دولتی خواست تا به
تذکرات نمایندگان توجه کند در حالیکه پیش از این چند بار دولت از زیاد بودن
تعدادتذکراتنمایندگانگالیهکردهبود.
عبدالرضا مصری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی با
لحنی توام با خواهش و تهدید ،خطاب به معاونان پارلمانی دولت گفت«:
از معاونان پارلمانی تقاضا دارم به تذکرات نمایندگان توجه جدی بفرمایند و
جلساتی تشکیل شود چرا که اینها صدای ملت عزیز ایران اسالمی است که
در قالب تذکر در مجلس مطرح میشود .اگر به این تذکرات رسیدگی نشود،
مراحلبعدیسختترخواهدشد.خواهشمیکنمدولتتذکراتنمایندگان
مردم را جدی بگیرد».
تقاضای مصری در حالی مطرح شد که معاون پارلمانی دولت پیش از این
چندین باز از تعداد زیاد تذکرها و سواالت نمایندگان گالیه کرده بود .سید
محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در تاریخ 27فروردین خبر داده
بود که  ۱۴۶۷تذکر و ۱۳۱۴سوال از سوی نمایندگان مطرح شده است .او
گفت که تعداد این سواالت و تذکرات «زیاد» است.
حسینی پیش از این در تاریخ  15آذر سال گذشته بیان کرد ۲۵۵ «:مورد
سوال از دولت انجام شده است و به  5/4برابر قبل رسیده است که این حق
نمایندگان است ،ولی اگر وزرا دائم قرار باشد به سواالت پاسخ دهند به کار خود
نمی رسند ۱۰۰.سوال را فقط سه نماینده مطرح کرده اند».
البته حسینی نیمه پر لیوان را دیده و نسبت به طرح این تعداد سواالت و
تذکرات که به عقیده او زیاد است ،نگاه خوش بینانه هم دارد .او درباره دلیل
تعداد زیاد سواالت و تذکرات تصریح می کند که« یک دلیل این تذکرات و
سوال ،امیدواری به اقدامات دولت است زیرا اگر آنها ناامید بودند اصال این
سواالت را مطرح نمی کردند .آنها همچنین دولت را از آن خود می دانند».
البته حسینی به مساله دیگری هم اشاره دارد و می گوید که« شاید برخی
نمایندگانهم کمتردر مسایلاجرایی تجربهدارند».
از سویی قاسم جعفری معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی
ریاستجمهوری هم خبر داده است که فقط یک نماینده به دولت ۱۶۰۰
تذکر داده است .او می گوید که «به نماینده محترمی دوستانه گفتم می دانی
چند سوال مطرح یا امضا کرده ای؟ گفت  ۱۲- ۱۰سوال اما به او گفتم ۸۴۹
سوال را امضا کرده ای».
جعفری در  16بهمن سال گذشته جواب مصری را داده بود .او درباره
تذکرات نمایندگان مجلس به ایسنا گفته بود که«خیلی از تذکرات ،تذکر
نیست بلکه خواسته است ۸۰- ۷۰ .درصد تذکرات در واقع خواسته است.
مثال تذکر به رئیس جمهور بابت تعجیل سفر به فالن استان که خواسته است
و تذکر نیست .برخی از تذکرات هم سوال است .تذکر هم جواب ندارد».

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

مذاکرات برجامی به بن بست
نرسیده است

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از
حضور معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این کمیسیون خبر داد و گفت:
علی باقری درباره سفر مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به ایران به سواالت
اعضا پاسخ داد.
وحید جالل زاده در توضیح جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با مذاکره کننده ارشد
هستهای ایران به خبرنگاران گفت :پیش از آغاز سال جاری وقفهای در
مذاکرات ایجاد شد و آمریکاییها دوباره بدعهدی کرده و به گفتههای
قبلی خود در همین مذاکرات پشت کردند و به همین خاطر شکل قبلی
مذاکرات از بین رفت و بعد از آن ترک وین اتفاق افتاد .در ادامه مذاکره
کننده ارشد اتحادیه اروپا دو بار به ایران آمد و گفتوگوهای تلفنی را
نیز با مسئوالن کشورمان در جهت اتصال دوباره مذاکرهکنندگان وین
انجام داد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد :آنچه که واقعی و عینی است
در مذاکرات وین ،مذاکره بین ایران و آمریکا است البته این مذاکره به صورت
چهره به چهره و حضوری نیست و در کنار مذاکرات طرف ایرانی با  ۴+۱به
صورت ( )none paperو غیررسمی در حال انجام است و در نهایت ما در دو
موضوعاصلیباآمریکاییهابهمشکلبرخوردیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد :یکی از این موضوعات
اختالفی موضوع تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که آنها این
نهاد را در زمره سازمانهای تروریستی قرار دادند و یکی هم لیستی که مربوط
به تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی است و در این دو موضوع ما در وین
اختالفاتی با آمریکاییها داشتیم و امروز علی باقری کنی در جلسه امروز
کمیسیون توضیحاتی را به اعضاء ارائه داد.
وی در خصوص هدف سفر انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به
جمهوری اسالمی گفت :علی باقری در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص
اهداف سفر مورا بیان کرد .فرستاده اتحادیه اروپا سعی بر این دارد طرف
آمریکایی و ایرانی را به یکدیگر نزدیک کند اما بدون شک ما آنچه که باید انجام
میشد را به مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا انتقال دادیم و امیدواریم مورا نیز
به درستی نظرات ما را به طرف آمریکایی منتقل کند.
رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تأکید کرد:
جمهوری اسالمی مذاکره برای مذاکره را نمیپذیرد و به دنبال فرسایشی
شدن روند این مذاکرات نیست .بلکه به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات
وین است .جمهوری اسالمی همیشه صادقانه رفتار کرده و به تعهدات
خود عمل کرده و حاال طرف آمریکایی است که باید صداقت نشان داده
و خسارتی که به ایران اسالمی پس از خروج یک طرفه از برجام وارد کرده،
جبران کند.
جالل زاده ادامه داد :اعضای کمیسیون در نشست امروز سواالتی را
از مذاکره کننده ارشد ایران مطرح و وی نیز پاسخهایی را ارائه کردند و
تحلیلهای اعضای کمیسیون را در بسیاری از مواقع پذیرفتند و امیدواریم در
ادامه مذاکراتی که به شکل سفرهای مذاکره کنندگان اروپایی به ایران در حال
انجام است ،به کار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد :نگاه معاون سیاسی وزارت امور خارجه این
است که مذاکرات ادامه دارد و سفرهای مورا به تهران و نامهنگاریها به
منزله ادامه مذاکرات است و موضوع به بنبست رسیدن مذاکرات را وارد
نمیدانست.
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 کاهش محسوس درختان و افزایش ساخت و سازهای بی رویه
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم :

تمدید مهلت ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی
سخنگویسازمانهدفمندسازی یارانههادرگفتگوبابرنامه پیگیریشبکه خبربا اشاره به اینکهثبتنام جاماندگان
یارانه تا ساعت  ۲۴چهارشنبه  ۴خرداد تمدید شده است ،گفت :طبق بررسیهای انجام شده ممکن است مجددا
امکان تمدید این زمان فراهم شود ،اما فعال ثبت نام افراد جدید و جامانده تا پایان روز چهارشنبه چهارم خرداد تمدید
شده است.خانم طیبه حسینی افزود :هیچ محدودیتی برای کد ملی افراد وجود ندارد و همه سرپرستان خانوار که
تاکنون یارانه دریافت نکرده اند و یا به هر علتی یارانه آنها حذف شده است و مشمول دریافت یارانه شناخته نشده و یا
انصراف داده بودند ،امکان دریافت یارانه برای آنها فراهم شده و میتوانند در سایت سازمان هدفمندسازی یارانهها به
نشانی  my.gov.irنسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

روابط عمومیها وکیل مدافع مردم
دردستگاههاهستند

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم گفت :پرسنل بخشهای
روابط عمومی عالوه بر انعکاس عملکرد مدیران شهرداری ،وکیل مدافع مردم و
شهروندان بوده و باید از این جایگاه عمل کنند.
مهدی کالنترزاده در جلسه گردهمایی فعاالن حوزه ارتباطات و روابط عمومی
شهرداری قم که در سالن رضوان برگزار شد ،با اشاره به اهمیت جایگاه روابط
عمومی در امیدآفرینی در جامعه اظهار داشت :پرسنل بخشهای روابط عمومی
عالوه بر انعکاس عملکرد مدیران شهرداری ،وکیل مدافع مردم و شهروندان بوده و
باید از این جایگاه عمل کنند.
وی  ۹محور مورد تأکید شهردار در برنامههای سال  ۱۴۰۱مجموعه ارتباطات
و امور بینالملل شهرداری را موردتوجه قرارداد و افزود :تحقق شعار تولید و
اشتغا لزایی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان بهعنوان مهمترین دغدغه مقام
معظم رهبری ،نخستین محور کاری شهرداری در سال  ۱۴۰۱بوده و در کنار آن
باید به جهاد تبیین نیز اصولی و بهصورت ویژه توجه کرد.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم از تدوین طرح جامع فرهنگی
خبر داد و گفت :این طرح در هفته آینده در شورای معاونین یا شهرداران
مطرحشده و در صورت تصویب ،اختیارات مدیران روابط عمومی افزایش پیدا
خواهد کرد .وی سپس به تکمیل پروژههای عمرانی اشاره و تصریح کرد :برای
ارتباط با مردم نیاز به پوشش کامل خبری داریم و این اهتمام روابط عمومیها به
دادن خبر خوش به شهر و امیدآفرینی قابلتقدیر است.
کالنترزاده حرکت اصولی شهرداری ،نهضت ایجاد پارکینگ ،برنامهریزی برای
بازآفرینی بافت فرسوده را بخشی از برنامههای سال  ۱۴۰۱نام برد و خاطرنشان
کرد :همچنین تسهیلگری آسان دسترسی زائران به حرم مطهر بخشی از اصولی
است که باید در برنامههای  ۱۴۰۱به مردم اطالعرسانی شده و شهردار محترم بر
آن تأکید دارد .وی از ساخت فیلم شهید مولوی در روابط عمومی مرکز خبر داد و
گفت :کارگروهی با حضور نمایندگان کالنشهرهای کشور تشکیلشده که برای
ارتقای حقوق حوز ه روابط عمومی و کنشساز شدن آنها تشکیلشده است.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم ادامه داد :در روابط عمومی
شهرداری مرکز  ۷بخش تعریفشده که ادارات تبلیغات ،سامانه مردمی ،۱۳۷
اطالعرسانی ،ارتباطات ،امور بینالملل ،تولیدات رسانهای و رسانههای نوین
بهمنظورتخصصیشدنفعالیتهامشغولبهفعالیتهستند.
وی اضافه کرد :انجام  ۲۰۰پویش تبلیغاتی ،نصب  ۲۱۲بنر ،افزایش  ۳۳درصد
سازههای تبلیغاتی ،اجرای دو تلویزیون پهنپیکر ،برپایی مرکز اسناد ،راهاندازی
موز ه تاریخ قم ،برگزاری  ۱۱۲نشست خبری ،انتشار ۱۸هزار خبر ،افزایش ۳۰
درصدی ارتباطات مردمی با سامانه ،۱۳۷برگزاری ۶۰۰برنام ه رادیویی و تلویزیونی
به مدت ۳هزار دقیقه؛ تنها بخشی از فعالیتهای ادار ه کل ارتباطات و امور روابط
بینالملل شهرداری بوده است .کالنترزاده اظهار داشت :امروز سایت بینالمللی
شهرداری قم با سه زبان فعالیت کرده و استفاده از درگاه اینترنتی ۱۰۰ ،درصد
رشد نشان میدهد که نشان از توانمندی همکاران در حوزه روابط عمومی است.
رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایاسالمیشهرقم:

تکمیلفرآیندجابجاییصنوفمزاحم
نیازمنداعتباراتاست

رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسالمی شهر قم گفت :تکمیل انتقال
صنوف نیاز به اعتبارات سنگین داشته و شهرداری برای این امر تاکنون ۴۰میلیارد
تومان هزینه کرده که اگر اعتبار مناسبی تزریق شود ساماندهی نیز با سرعت انجام
میشود.
حسین صابری با اشاره به اهمیت ساماندهی و انتقال مشاغل به شهرک صنوف
اظهار داشت :از دورههای گذشته شورای شهر ساماندهی مشاغل بهویژه مشاغل
مزاحم در دستور کار مدیریت شهری بوده و سازمان میادین شهرداری متولی این
اقدام بوده است.
بهگفتهرئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایاسالمیشهرقم،معاونتخدمات
شهری و تخلفات شهری بدون تنش کار ساماندهی و انتقال این صنوف را در برنامه
خود دارند .وی با بیان اینکه به دنبال ساماندهی این مشاغل در مجموعهای مانند
شهرکخودرووصنوفهستیمکهدراینراستاتأمینزیرساختها،خیابانسازی،
جدولگذاری و بلوارسازی صورت گرفته است ،افزود :زیرساختهای آب ،برق،
گاز و مخابرات برای این شهرکها صورت گرفته و خوشبختانه تاکنون  ۹۵درصد
آهنفروشها در این شهرک منتقلشدهاند .
صابری با تأکید بر اینکه  ۴۰۰واحد برای آهنفروشها و  ۵۰۰واحد برای صنف
درب و پنجره آمادهسازی شده است ،تصریح کرد :تکمیل انتقال صنوف نیاز به
اعتبارات سنگین داشته و شهرداری برای این امر تاکنون ۴۰میلیارد تومان هزینه
کرده که اگر اعتبار مناسبی تزریق شود ساماندهی نیز با سرعت انجام میشود.
مدیرکل امالک شهرداری قم خبرداد:

هزینه۴هزارمیلیاردیبرایتملک
اراضی درپروژههای شهری
مدیرکل امالک شهرداری قم گفت :برای تملک اراضی در مسیر پروژههای
عمرانی ،در سال گذشته رقمی بالغبر پنج هزار و  200میلیارد ریال در نظر
گرفتهشده بود که این بخش با تحقق  77درصدی به رقم چهار هزار میلیارد ریالی
رسید.
سید عبدالله سلیمانی با اشاره به عملکرد اداره کل امالک شهرداری در سال
 ۱۴۰۰اظهار داشت :درآمدهای پیشبینیشده در سال گذشته از فروش امالک،
بودجه ده هزار و  ۴۴۰میلیارد ریالی در نظر گرفتهشده بود که با تحقق ۱۰۲
درصدی ،این رقم به ده هزار و  ۶۶۰میلیارد ریالی رسید.
وی بودجههای هزینهای را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد :برای تملک
اراضی در مسیر پروژههای عمرانی ،در سال گذشته رقمی بالغبر پنج هزار و ۲۰۰
میلیارد ریال در نظر گرفتهشده بود که این بخش با تحقق ۷۷درصدی به رقم چهار
هزار میلیارد ریالی رسید .مدیرکل امالک شهرداری قم با تأکید بر پروژههای با
اولویت باالی تملکات در سال گذشته تصریح کرد :ادامه بلوار جمهوری اسالمی،
فاز  ۵عماریاسر و خیابان شهیدان برقعی سه پروژه مهم شهر در سال گذشته در
حوزه تملکات بوده است .وی با بیان اینکه  ۱۰۰درصد بودجه تملکات ادامه بلوار
جمهوری اسالمی با  ۴۰۵میلیارد ریال محقق شد ،یادآور شد ۴۵۰ :میلیارد ریال
برای فاز  ۵عمار یاسر و  ۳۰۰میلیارد ریال برای تملکات پروژه شهیدان برقعی در
سال گذشته هزینه شده است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

احداثفضایسبزدرحاشیه
(عج)
میدان بزرگ ولیعصر

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از احداث فضای سبز
حاشیه میدان بزرگ ولیعصر(عج) با اعتبار 3و نیم میلیارد ریالی خبر داد.
پیام جوادیان با اشاره به اجرای عملیات عمرانی و اصالحات هندسی حاشیه
میدان بزرگ ولیعصر(عج) اظهار کرد :عرصهای که برای فضای سبز در این
محدوده پیشبینیشده الزم بوده اصالح شود و به همین خاطر خاک عرصه
منتقل و با خاک زراعی مناسب جایگزین شد.
وی با تأکید بر طراحی کاشت این عرصه تصریح کرد :همزمان با این کار اجرای
فضایسبزوکاشتگونههایمناسباقلیمقمآغازشدورعایتنکاتترافیکینیز
در دستور کار قرار گرفت .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
استفاده از گونههای مناسب اقلیم شهر قم و استفاده از گونههای گلدار و با منظر
مناسب در این بستر را مورد توجه قرارداد و خاطرنشان کرد :اجرای فضای سبز این
عرصه با روش آبیاری تحتفشار انجامشده و تالش شده که در زمینه استفاده از
منابع آب را بتوانیم بهرهوری حداکثری را داشته باشیم.

«نادران» نامزد رسمی ریاست مجلس شد
سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس گفت :روز یکشنبه نادران به صورت رسمی و طی نامهای برای
انتخاباتریاستمجلساعالمکاندیداتوریکرد.ولیاسماعیلیبااشارهبهانتخاباتهیئترئیسهمجلسشورای
اسالمی ،اظهار داشت :از صبح روزیکشنبه ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
درفراکسیون انقالب اسالمی آغاز شده و کاندیداها میتوانند تا عصرروزدوشنبه اسامی خود را به ما اعالم کنند.
ویافزود:عصرسهشنبهنیزمجمععمومیفراکسیونانقالبیمجلستشکیلجلسهمیدهدونتیجهرأیگیری
درباره گزینههای هیئت رئیسه مجلس در مجمع عمومی ،صبح چهارشنبه در اختیار صحن علنی مجلس قرار
میگیرد.

طرح :محسن اسدی

استاندارقم:

کاهش هزینهها اولویت طرح نهضت ملی مسکن است

استاندار قم با اشاره به برنامههای دولت برای تامین مسکن مورد نیاز جامعه در قالب
طرح نهضت ملی مسکن ،کاهش هزینههای ساخت و ساز را یکی از مهمترین نیازها و
اولویتهایاینطرحدانستوبرلزوماستفادهپیمانکارانازفناوریهاوتکنولوژیهای
روز در راستای تحقق این هدف تاکید کرد.
سیدمحمدتقیشاهچراغیپیشازظهرروزیکشنبهدرنشستشورایتامینمسکن
استان قم ،با بیان اینکه نقاط ضعف و قوت طرح مسکن مهر در مقابل دید ما قرار دارد،
افزود :ما با مدل ساخت واحدهای مسکونی در پردیسان از نظر تراکم و سایر مدل های
شهرسازی و معماری مخالف هستیم و الزم است در طرح های جدید احداث مسکن
مشکالتکنونیتکرارنشود.
وی ادمه داد :طبق آمار و ارزیابی های انجام شده سرانه جرم در ساختمان های
بلندمرتبه و بیش از سه طبقه بسیار بیشتر از ساختمان های تا سه طبقه و کمتر می
باشد.
شاهچراغی ابراز کرد :اصل بحث و رویکرد در طرح نهضت ملی مسکن بر رایگان
بودن زمین بوده و حرف و حدیث های مطرح شده در زمینه  ۹۹ساله شدن صدور
اسناد این واحدها در شورای ملی زمین باید حل و فصل شود.
کمبود اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن بر دوش مردم نیفتد
استاندار قم با تاکید بر ضروت کاهش هزینه های احداث طرح نهضت ملی مسکن،
خاطرنشان کرد :باید هزینه های تمام شده این طرح تاجایی که امکان دارد در پایین
ترین شکل انجام بگیرد و فشار کمبود اعتبارات به دوش مردم نیفتد.
وی عنوان کرد :اراضی ۵۶۰هکتاری پردیسان باید به الگویی در شهرسازی و آرامش
زیست شهری با تعریف تمام کاربری های مورد نیاز تبدیل شود.
شاهچراغی با اشاره به مساله تامین برق مورد نیاز طرح نهضت ملی تولید مسکن،
گفت :تامین برق این اراضی تعهد وزارت نیرو و برق منطقه ای تهران است.
استاندارقمهمچنینعنوانکرد:درصورتیکهدرفضاهایروبازوغیرمسقفامکان
احداث پارکینگ وجود داشته باشد باید این رویه برای کاهش هزینه های ساخت و
کاهش تراکم دنبال شود.
وی ابراز کرد :ضرورت دارد تا از شرکت تعاونی های توانمند برای افزایش جنبه
رقابتی و کاهش هزینه ساخت در طرح نهضت ملی مسکن به شرط داشتن شرایط
الزم استفاده گردد.
استاندار قم خاطرنشان کرد :ادارات و سازمان هایی که اراضی دولتی در داخل حریم
شهری دارند باید آنها را برای احداث مسکن برای کارکنان خود آماده سازی کنند.
خانههایی بسازید که خودتان حاضر به سکونت در آن باشید
استاندار قم تصریح کرد :مسووالن در طرح نهضت ملی مسکن خانهای بسازند که
خودشان حاضر باشند در آن زندگی کنند؛ تسهیل در وضعیت زندگی و آرامش روانی
باید اولویت احداث واحدهای مسکونی این طرح در قم باشد.
شاهچراغی با بیان اینکه نقاط ضعف و قوت طرح مسکن مهر در مقابل دید ما قرار
دارد ،افزود :ما با مدل ساخت واحدهای مسکونی در پردیسان از نظر تراکم و سایر مدل
های شهرسازی و معماری مخالف هستیم و الزم است در طرح های جدید احداث
مسکنمشکالتکنونیتکرارنشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:
 ۹۰هزار قمی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن هستند
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم نیز دراین جلسه گفت :تاکنون افزون بر ۱۳۰هزار
نفر در طرح نهضت ملی مسکن در این استان ثبت نام کردند که پیش بینی میشود
 ۹۰هزار نفر از آنان واجدشرایط باشند.
محمدصادقی با اشاره به اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن ،بیان
کرد :در محدوده شهری تاکنون مکانیابی  ۴۲هکتار زمین دولتی جهت احداث ۵
هزار و  ۱۷۲واحد مسکونی انجام شدهاست.
وی ادامه داد :الحاق اراضی  ۶۵۳هکتار زمین دولتی نیز جهت ساخت  ۴۱هزار
واحدمسکونینیزنهاییشدهاست.
وی بیان داشت :شهرداری قم  ۴۰درصد و نظام مهندسی نیز  ۵۰درصد تخفیف

عوارض در تمام طرح های نهضت ملی مسکن اعمال خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد :تاکنون  ۳۰شرکت فنی و مهندسی جهت ورود برای احداث
مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در استان قم اعالم آمادگی کرده اند.
ثبت نام ۱۳۰هزار قمی در طرح نهضت ملی مسکن
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راهوشهرسازی قم نیز در این جلسه گفت :در
اراضی  ۵۶۰هکتاری پردیسان هیچکدام از شوارع کمتر از  ۱۶متر مربع دیده نشده
تا مشکالت کنونی تردد در این شهرک تکرار نشود.
داوود طلوعی بیان کرد :طبق ابالغیه وزارت و راه و شهرسازی ،مسووالن استانی باید
به میزان افراد واجد الشرایط مسکن احداث و در اختیار مردم قرار بدهند.
وی گفت :در طرحهای جدید مسکن تالش شده تا بر اساس محله محوری اقدام
شود و تعداد سرانههای مساجد و مدارس در مقایسه با مسکن مهر تفاوت فراوانی
کردهاست.
طلوعی ادامه داد :بر اساس طرح نهضت ملی تولید مسکن  ۶۳هزار و  ۳۲۷هزار
واحد مسکونی در استان قم احداث خواهد شد؛ هم اکنون فقط بانک مسکن در این
زمینه تسهیالت ارائه می دهد و سایر بانکها هنوز به این مبحث ورود نکردهاند.
وی تصریح کرد :تاکنون  ۱۳۰هزار  ۶۰۰نفر در این طرح ثبت نام کردهاند که پیش
بینی میشود ۹۰هزار نفر از آنها حائز شرایط باشند.
 ۵۰درصد اراضی طرح نهضت ملی مسکن تامین شد
طلوعی با اشاره به ضرورت تامین مسکن واجدان شرایط طرح نهضت ملی مسکن،
ابراز داشت :تاکنون فقط  ۵۰درصد نیاز اصلی استان به زمین این طرح تامین
شدهاست.
وی گفت :هم اکنون ۵۰هزار نفر در قالب این طرح حائز شرایط تشخیص داده شده
که ۱۷هزار نفر از آنها تایید نهایی و برای ۸هزار نفر نیز تسهیالت پرداخت شدهاست.
از شرکت تعاونی های موفق و واجدالشرایط استفاده شود
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم نیز در ادامه گفت :از دو هزار شرکت
تعاونیمسکنقم ۱۲۰تعاونیمشکالتمالیوفنیدارندوبقیهآنهادراحداثمسکن
در طرح نهضت ملی مسکن توانمندی الزم را دارا میباشند.
وحید وزیری راد ادامه داد :هیچکدام از تعاونیهای مسکن بدون آورده  ۵۰هزار
میلیارد تومانی مجوز فعالیت دریافت نمیکنند و ضرورت دارد تا از شرکت تعاونی های
موفق و واجدالشرایط در این طرح استفاده شود.
مهدی آهنین پنجه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم نیز در ادامه این جلسه
گفت :دو پست ۶۳و یک پست ۲۳۰مگاواتی برای طرحهای جدید احداث مسکن در
قم نیاز است که الزم است زمین برای احداث این سه پست واگذار شود.
داریوش بلدی مدیرکل بنیاد مسکن قم نیز در بخشی از این جلسه ابراز داشت :هم
اکنون در احداث مسکن در سطح روستاهای قم مشکل جدی در خصوص تامین آب و
برق وجود دارد .وی بیان کرد :در طرح نهضت ملی مسکن در محدوده عرصه و اعیان
در بافت اصلی پردیسان و همچنین عرصه اعیان در اراضی ۵۶۰هکتاری صدور اسناد
 ۹۹ساله خواهد بود.

«خدمتکریمانه،جهادعالمانه»شعارمحوریدههکرامت
وی با بیان اینکه برای روزهای مختلف دهه کرامت
به تناسب مناسبتها و عناوین هر روز ،یک شعار
انتخاب شده است ،گفت :چهارشنبه ۱۱خردادماه
مصادف با سالروز میالد حضرت معصومه(س)،
شعار «دختران فاطمی؛ نورچشم اهل خانه» در
نظر گرفته شده است تا در کنار جشن و سرور میالد
حضرت معصومه(س) از مقام دختر در خانواده
تجلیل به عمل آید .معاون فرهنگی حرم بانوی
کرامت افزود :برای  ۱۲خرداد شعار «خانواده تمدن
ساز؛ کانون محبت و کرامت» ۱۳ ،خرداد شعار
«عالمان آگاه؛ تکیه گاه محرومان»؛  ۱۴خرداد
شعار «امام خمینی رحمه الله؛ هادی امت در مسیر
کرامت» ۱۵ ،خرداد شعار «امام زادگان(ع)؛ محور
بصیرت ،جهاد  ،شهادت» و شانزده خرداد همزمان

با روز بزرگداشت شاهچراغ شعار «حضرت احمد
بن موسی الکاظم(ع)؛ امین والیت ،اسوه مدافعان
والیت» مشخص شده است .احمدی ادامه داد:
همچنین شعار روزهای  ۱۷تا  ۲۰خردادماه نیز به
ترتیب شعارهای «نوجوانان و جوانان؛ طالیه داران
گام دوم انقالب»« ،مساجد و تشکل های دینی؛
پایگاه جهاد تبیین»« ،مدیریت مردمی و انقالبی؛
محور کرامت و عزت»« ،تحقق جامعه مهدوی در
پرتو خدمت رضوی» و برای روز والدت امام رضا علیه
السالم شعار«عالم آل محمد صلوات الله علیهم
اجمعین؛ امام رأفت و کرامت» تعیین شده است.
وی افزود :طی دهه کرامت پویش مردمی «فدای
دخترم» در فضای مجازی آستان مقدس فاطمی
برای رده های سنی مختلف برگزار خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان قم تشریح کرد:

دالیل تصادفات در مسیر پردیسان به ورجان

رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به وقوع تصادفات زیاد و مرگبار در جاده
پردیسان بهورجانگفت:بهدلیلنزدیکی این مسیربه مناطق توریستی کهک،
طبق آمار روزانه بیش از  ۱۰هزار خودرو در آن تردد میکنند.
سرهنگ مختار پناهی در خصوص تصادف شدید روز پنج شنبه در این مسیر
اظهارداشت :همواره ۳عامل در تصادفات جادهای مورد مالک پلیس است ،در
تصادف روز پنج شنبه عامل خطای انسانی باعث شد حادثه خونین و مرگباری
رخ دهد ،راننده خودروی سواری ابتدا با سرعت زیاد به سمت شانه خاکی
انحراف پیدا کرد و بعد از گذشت چند دقیقه تصمیم به برگشت به مسیر جاده

مجلس تا دو هفته آینده جلسه علنی ندارد
مجلس شورای اسالمی از شنبه  ۷خرداد به مدت دو هفته تعطیل میشود و اولین جلسه نمایندگان مردم در خانه
ملت ،یکشنبه بیست و دوم خردادماه برگزار میشود.براساس این گزارش ،نمایندگان مجلس در این مدت برای
سرکشی به حوزههای انتخابیه خود میروند .نمایندگان مردم همچنین قرار است طبق روال هر سال و پس از برگزاری
انتخابات هیات رئیسه مجلس در اجالسیه سوم با رهبر معظم انقالب دیدار کنند.انتخابات هیات رئیسه مجلس،
چهارشنبه،چهارمخردادماهبرگزارمیشود.
سارق گوشی وزیر ورزش دستگیر شد
به گزارش خبر ورزشی ،سارق گوشیهای تلفن همراهی وزیر ورزش دستگیر شد.هفته پیش بود که تلفن همراه
وزیر ورزش مقابل مسجد بالل به سرقت رفت .این سارق با مشاهده شلوغی مقابل مسجد بالل وارد جمعیت شده
و بدون اینکه بداند جیب چه کسی را میزند ،گوشی موبایل وزیر ورزش را سرقت کنند.مأموران پلیس آگاهی تهران
پساز بررسی فیلم محل سرقت و تحقیقات میدانی هویت سارق را شناسایی و او را در حاشیه تهران دستگیر کردند.با
دستگیری متهم گوشی آقای سجادی کشف و تحویل او شد .تحقیقات از متهم در پلیس آگاهی ادامه دارد.

 معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت اعالم کرد :

معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت گفت:
با توجه به دغدغه آستانهای مقدس برای
خدمترسانی به مردم و لزوم توجه به جهاد تبیین
که دغدغه رهبری است ،شعار محوری «خدمت
کریمانه ،جهاد عالمانه» برای دهه کرامت سال
 1401در نظر گرفته شده است.
حجتاالسالم والمسلمین مهدی احمدی  ،از
تعیین شعار محوری دهه کرامت امسال خبر داد و
اظهار کرد :با توجه به دغدغه آستان های مقدس
اهل بیت(ع) برای خدمت رسانی به مردم و لزوم
توجه به جهاد تبیین که دغدغه مقام معظم رهبری
است ،شعار محوری «خدمت کریمانه ،جهاد
عالمانه» برای دهه کرامت سال  ۱۴۰۱در نظر گرفته
شده است.

دستگیری شبکهای از اراذل و اوباش مرتبط با رژیم صهیونیستی
روابط عمومی کل سپاه از دستگیری شبکه ای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی
خبر داد.روابط عمومی کل سپاه در اطالعیهای با اعالم خبر دستگیری شبکهای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس
اطالعاتی رژیم صهیونیستی تصریح کرد:این شبکه با هدایت سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی ،اقدام به سرقت
و تخریب اموال شخصی و عمومی ،آدم ربایی و اخذ اعترافات ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش مینمود.این
اطالعیهخاطرنشانکردهاست:عواملاینشبکهراسپاهپاسدارانانقالباسالمیووزارتاطالعاتدستگیرکردند.

آسفالت میکند ،اما به محض ورود به جاده آسفالت با یک دستگاه کامیون
برخورد کرده و این تصادف ناگوار رخ میدهد.
 ۵۶درصد تصادفات استان در مسیرهای فرعی رخ میدهد
وی با بیان اینکه  ۵۶درصد تصادفات در استان در مسیرهای فرعی رخ
میدهد افزود :متاسفانه از ابتدای سال تاکنون براثر حوادث رانندگی ۶ ،نفر در
جاده پردیسان به ورجان جان خود را از دست دادند .رئیس پلیس راه استان در
پایان گفت :این مسیر وسعت طوالنی ندارد و زیر ۲۰کیلومتر است و بعید به نظر
میرسد که ۴بانده شدن این جاده کار سختی برای مسئولین مربوطه باشد.

چمران به شورای شهر تهران بازگشت
مهدی چمران که در روزهای پایانی سال دچار کسالت شد پس از بهبودی بار دیگر به صحن شورا بازگشت.وی قرار
است در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران ریاست این شورا را پس از مدتی به عهده بگیرد.جلسات شورای شهر
تهران هر هفته در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود که در غیاب مهدی چمران پرویز سروری نایب رییس
شورای شهر تهران عهده دار ریاست این شورا بود.
صدور حکم حبس شهردار سابق در استان مرکزی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی حجت االسالم سید عبدالمهدی موسوی اظهار کرد :مطابق دادنامه صادره از
شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان زرندیه شهردار سابق شهر خشکرود زرندیه به اتهام اختالس توام با
جعل به مبلغ ۵۱۷میلیون و ۶۱۰هزار ریال به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال
و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲برابر مبلغ مورد اختالس محکوم شدهاست.
بازی ایران و اکوادور لغو شد
دومین دیدار شاگردان دراگان اسکوچیچ در کانادا لغو شد تا رایزنیها برای جایگزینی تیم اکوادور در دستور کار قرار
بگیرد .از تیمهای سنگال و نیوزلند به عنوان تیمهای جایگزین نام برده میشود و باید دید در نهایت تیم ملی فوتبال
ایران بعد از بازی با کانادا ،در دومین دیدار تدراکاتی به مصاف چه تیمی خواهد رفت.

معاونمرکزبهداشتشهرستانقم:

 ۵هزار کودک غیرایرانی واکسن فلج اطفال زدند

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان قم گفت :پنج هزار وُ ۳۷۳دز واکسن فلج اطفال در نوبت اول به کودکان
غیرایرانی زیر پنج سال ساکن این استان تزریق شد.
محمدتقی سلطانی افزود :مرحله نخست این طرح در تاریخهای  ۱۷الی  ۱۹اردیبهشتماه اجرا شد و
مرحله دوم نیز در تاریخهای  ۲۱الی  ۲۳خردادماه با مراجعه خانوادهها به مراکز و پایگاههای سالمت در شهر
و روستا انجام میشود.
وی اضافه کرد :در این طرح کارشناسان مرکز بهداشت با مراجعه حضوری در مکانهای تجمعی اتباع
غیرایرانی از جمله شهرک لبن ،دامشهر ،شهر قایم ،روستاهای جمکران و لنگرود ،مرغداریها و کورههای
آجرپزی اقدام به خوراندن واکسن فلج اطفال به کودکان مینمایند.
وی با اشاره به اینکه در ۲سال گذشته به دلیل شیوع کرونا ،واکسیناسیون فلج اطفال انجام نشده بود ،ادامه
داد :آخرین طرح واکسیناسیون فلج اطفال در اوایل سال ۹۸صورت گرفت که حدود هفت هزار کودک زیر پنج
سال غیرایرانی در روستاها ،بخشها و شهر قم واکسینه شدند .سلطانی تصریح کرد :از سال گذشته تاکنون با
توجه به ورود قانونی و غیرقانونی تعداد زیادی از اتباع به استان قم ،ضرورت انجام واکسیناسیون کودکان علیه
فلج اطفال بیش از گذشته احساس شد .به گفته وی ،کارشناسان مرکز بهداشت در مناطقی از استان قم که
اتباعمتمرکزهستندبانصببنروخودروهایبلندگودارنسبتبهلزومواکسیناسیونکودکانزیرپنجسالعلیه
فلج اطفال اطالعرسانی میکنند.وی خاطرنشان کرد :در این طرح یکهزار و ۲۹۲کودک ایرانی زیر پنج سال
نیز که واکسن فلج اطفال را بهصورت ناقص دریافت کرده بودند و در نقاطی از جمله بخش کارگری و سرایداری
دامداریها و مرغداریها ساکن بودند ،واکسینه شدند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

آغاز برداشت گندم از مزارع قم

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :برداشت گندم استان قم چند روزی ست در مزارع
حومه قم و روستاهای اطراف آغاز شده است.
کوه خضری با اشاره به پیش بینی برداشت  ۲۴هزار تنی گندم از مزارع استان ،افزود :استان قم  ۶هزار
هکتار سطح زیر کشت گندم دارد .وی افزود  ۵ :هزار هکتار از محصول گندم قم آبی و یک هزار هکتار سطح
زیر کشت گندم دیم است که کار برداشت این مزارع با استفاده از  ۶۰کمباین بومی و مهاجر ادامه دارد .مدیر
زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کر :امسال خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلو ۱۰۵هزار
ریال است که  ۱۰هزار ریال به عنوان جایزه به ازای تحویل هر کیلوگرم به سیلو به کشاورزان پرداخت می شود.
کوه خضری بابیان اینکه برداشت گندم تا پایان خرداد ادامه دارد خاطرنشان کرد :بیشترین میزان برداشت
گندم قم در حومه شهر واقع شده است.
مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانقمخبرداد:

کشف احتکار بیش از هزار عدد حلب روغن جامد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت :بیش از هزار عدد حلب روغن جامد احتکار شده از یک واحد
سوهان پزی در قم کشف و ضبط شد.
مهدی ریاضی اظهارداشت  :طی گزارشات واصله در خصوص احتکار مقادیر قابل توجهی روغن جامد در
یک واحد صنفی سوهان پزی ،گشت مشترک تعزیرات حکومتی قم به همراه بازرسان دستگاههای متولی
امر نظارت بر بازار استان به محل موردنظر مراجعه کردند .وی ادامه داد:در بازرسی از این واحد صنفی تعداد
 ۱,۱۵۶عدد حلب روغن جامد  ۵کیلوگرمی و  ۴۶۵عدد حلب روغن جامد  ۱۶کیلوگرمی به ارزش تقریبی
 ۹,۱۵۷,۳۶۰,۰۰۰ریال کشف شد .ریاضی اضافه کرد :این واحد صنفی پلمب و در این خصوص پرونده
تشکیل و برای رسیدگی به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

کشف 285پتوی مسافرتی قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان از توقیف یک دستگاه پژو پارس حامل  285پتوی مسافرتی قاچاق در محور
مواصالتی این استان خبر داد سرهنگ امیر مختاری اظهارداشت :در تداوم طرح های عملیاتی پلیس در
مبارزه با قاچاق كاال ،ماموران یگان امداد یک دستگاه پژو پارس حامل بار قاچاق را در محور "اراک-قم" شناسایی
و متوقف كردند .وی افزود :در ادامه طی بازرسی از خودرو مذکور 285پتوی مسافرتی فاقد هرگونه مجوز قانونی
و قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد .فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :در نهایت خودرو
توقیف و متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع ذی صالح شد.

