غالمرضا انصاری :

راه خروج از بحرانهای موجود
«بازگشت به ملت» است

روزنامه
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یــک فعــال سیاســی
اصالحطلــب ،گفــت :دولت
رئیســی در صورتی میتواند
از بحرانهــای فعلــی نجات
پیدا کند که بازگشت به ملت
و اســتفاده از ظرفیتهــای
بالقوه سرمایههای اجتماعی
درون کشــور را داشته باشد
غالمرضا انصاری در خصوص

جواد امام :

امیرعبداللهیان:

قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی
اتمی شتابزده و سیاسی است

وزیر امــور خارجه اقــدام آمریکا
و ســه کشــور اروپایــی در ارائــه
قطعنامه به شــورای حکام آژانس
بین المللی انرژی اتمی را رفتاری
شتابزده و سیاسی خواند .حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان
ملل متحد دربــاره برخی تحوالت
منطقهایوبینالمللیتلفنیگفت

بانیان وضع موجود کسانی هستند
که نگذاشتند برجام احیا شود

2

مدیرعامــل بنیــاد بــاران گفت:
 .آقایانــی کــه باعــث و بانــی عدم
تصویــب لوایح  FATFهســتند،
مذاکــرات احیای برجــام را برهم
زدنــد و نگذاشــتند در دوره آقای
روحانی مجددا احیا شــوند ،مانع
پیشــرفت دولــت شــدند و مردم
را زیربار مشــکالت اسیر کردند و
سیاستهای آنها هم در این چند

72

معاونشهرسازیومعماریشهرداریقممطرحکرد:

انتقادازبالتکلیفی
پهنه تاریخی قم

آیت الله اعرافی درگزارشی از سفر خود به واتیکان بیان کرد:

حوزه در برنامه های خود
باید نگاه جهانی داشته باشد

بیان  ۱۰چالش مهم جهان و انسان معاصر در دیدار با پاپ

بافت فرسوده بعنوان بافت تاریخی برمردم و شهر تحمیل نشود!
دغدغه شهرداری برای حفظ آثار تاریخی کمتر از میراث فرهنگی نیست

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تأکید بر اینکه بافت فرسوده بوده را بهعنوان بافت تاریخی بر مردم و شهر
دغدغه شهرداری برای حفظ آثار تاریخی کمتر از میراث تحمیل کنیم این مورد قابلقبول نیست .مجید متین فر با
فرهنگی نیست گفت :اگر بخواهیم یک پهنه وسیعی که اشاره به ایجاد مشکالت فراوان در هسته مرکزی شهر قم
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مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم:

موردیازابتالبهبیماریتبکریمهکنگوگزارشنشدهاست
8

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم خبرداد:

اختصاص30میلیاردتومان
تسهیالتبرایمشاغلخانگی

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت :
امسال  ۳۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغال خانگی با
اشتغال  ۱۰۸۱نفر در رشتههای مختلف پرداخت شده
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است .وحید وزیری در جلسه شورای اشتغال استان قم
با بیان اینکه مشاغل خانگی یکی از سیاستهای مهم
اشتغال زایی در کشور محسوب میشود گفت :تسهیالت

معاونفنیمرکزبهداشتقمخبرداد:

کاهش  ۳۹درصدی آمار ازدواج طی  ۱۰سال گذشته
1

نقشبیبدیلرسانهها
درکنشگریهایمحیطزیستی

عکس  :عباس فرامرزی 7

سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم خبرداد:

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خبرداد:

سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم گفت :در
بودجه سال جاری شهرداری قم 9 ،میلیارد تومان اعتبار برای احداث چند
خانه موزه جدید شهدا اعتبار در نظر گرفتهشده است .حجتاالسالم
سیداحمد طباطبایی نژاد در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر قم که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد ،اظهار
داشت :برای برنامههای کنگره شهدا ،تورهای گردشگری و ترویج فرهنگ
کتابخوانی در حوزه فرهنگ ایثار و شهدا ۶۰۰ ،میلیون تومان اعتبار در نظر

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم گفت :مجموعه مدیریت شهری
قم از سالهای گذشته ستاد ویژهای برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعال
کرده است .مهدی کالنترزاده در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر قم که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد ،اظهار
داشت :شهرداری قم از سالهای گذشته ستاد ویژهای برای ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت فعال کرده است که حجم قابلتوجهی از اقدامات آن بر دوش دو سازمان
زیباسازی و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی است .وی ادامه داد :طراحی و

فعالیت مستمر ستادهای ویژه در زمینه ایثار و شهادت

اختصاص  ۹میلیارد تومان برای توسعه خانه موزهها
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معاون فنی مرکز بهداشت قم خبرداد:

تاثیرگذاری رسانه در جامعه غیرقابل انکار هست ،فشار
وحشتناک و بدون پشتوانه در برداشت از منابع زیستی
غیرقابل تجدید درکنار تخریب منابع طبیعی و تخلیه انواع پسماند و فاضالب صنعتی
و شهری ،موجی از تردید و عدم اطمینان از استمرار زیست پذیری جوامع انسانی را
به همراه داشته است ،بدیهی است آیندگان با این حجم بی تدبیری نسل کنونی در
برداشت از منابع آبی و تخریب منابع طبیعی با معضالت و مسائل پیچیده ای مواجه
خواهندشد.
بی گمان رسانه ها بدیهی ترین تاثیر را بر آموزش و تنویر افکار عمومی در نگهداری از
محیطزیستدارند.امروزهباافزایشضریبنفوذرسانهبهطرقمختلفدربینخانواده
های ایرانی و از طرفی تغییر سبک زندگی و بروز مسائل و چالش های دنیای مدرن،
رسانه ها تعیین کننده مسیر اخالقی ،افکار و فرهنگ در تمام سطوح زندگی و هم
چنین رفتار انسانها در تمام زمینه ها از جمله حفاظت از محیط زیست می باشند ،در
توسعه نقش تسهیل کننده و اشاعه دهنده و توزیع کننده اطالعات را دارند و می توانند
به عنوان کارگزاری رفتار نمایند که باعث تغییر می شود .تغییر رفتار و گسترش فرهنگ
محیط زیستی جامعه با دادن اطالعات محیط زیستی به سطوح مختلف متناسب
با نیاز هر قشر و القا و نهادینه کردن این اطالعات صورت می گیرد ،محیط زیست و
مسائل همراه آن از علوم بین رشته ای و حتی فرا رشته ای است که کنش و واکنش
های متقابلی با توسعه اقتصادی و اجتماعی هر منطقه ای دارد ،لذا حساسیت تمامی
اصحاب رسانه ،فعال در حوزه های مختلف را می طلبد.
هرچند عمده مسائل محیط زیستی در جهان همه گیر است ،اما هر کشور و در
مقیاس کوچکتر استان و شهری با توجه به سبک توسعه ،رفتار های شهروندان و فشار
در برداشت منابع سرزمینی با چالش ها و بحران هایی مواجه می شود که نیاز به آگاهی
بخشی و پیگیری خاص خود آن منطقه را دارد و این مهم بدون حضور و کمک اصحاب
رسانهامکانپذیرنیست.مسائلمحیطزیستیمستقیمویاغیرمستقیمبرآیندعملکرد
حکمرانی صورت گرفته در آن منطقه است ،انعکاس نقاط ضعف ،قوت و عملکرد هر
سازمان یا اداره ،می تواند افکار عمومی را نسبت به آن مسائل حساس کند و مسئولین
نیزنسبتبهجبرانکمبودهااقدامکنند.
رسانه به عنوان ناظر بر فعالیت های هر سازمان ،نقش ارزنده ای در بهبود شرایط
و جلوگیری از کمبودها بر عهده دارد .فعاالن ،کنشگران ،کارشناسان و سازمان های
مرتبط با حوزه محیط زیست با آگاه سازی و دادن اطالعات مفید به اقشار مختلف
جامعه ،سعی در باالبردن و ارتقای سطح دانش و ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط
زیست دارند ،رسانه ها به عنوان مهمترین رکن ارتقای دانش محیط زیستی جامعه،
نقش بی بدیلی در جلب توجه افکار عمومی برعهده دارند و قطعا بدون کمک رسانه
هایارتباطجمعی،نمیتوانشاهدگسترشوبسطفرهنگمحیطزیستیدرجامعه
بود .در ارتباط با مسائل و موضوعات محیط زیستی و آگاهی بخشی به افکار عمومی و
انتشار اخبار واقعی و صادقانه ،نقش رسانه ها بسیار مهم و حیاتی است.
حفاظت از محیط زیست به آحاد جامعه وابسته است ،رسانه ها می توانند مرکز بحث
و تبادل نظر و به نقد کشیدن سیاست های محیط زیستی از یک سو و ارائه دهنده
اطالعات برای سیاستگذاری ها باشند و برای برون رفت از معضالت ،راهکارها و
پیشنهادهایی را به سیاستگذاران ارائه دهند .طی سالهای اخیر رسانه های قمی به
حق نقش ارزنده ای در آگاهبخشی و مطالبه حقوق محیط زیستی بخش های مختلف
این استان داشتند .رسانه ها باعث شدند پس از سی سال باالخره مسئولین در مقام
پاسخ در برابر عملکرد خود در برابر توسعه نامتوازن سرزمینی بویژه بخش صنعت قرار
گیرند ،هرچند این حرکتها با ورود به حیات خلوت برخی مسئولین بعضا به مذاق آنها
خوش نیامد ،اما آنچه مسلم هست شهروندان قمی و نسل آینده مالکین اصلی این
سرزمین هستند و مسئولین در مقابل عملکرد خود در حوزه محیط زیست که روزانه
در مقابل دیدگان جوامع قرار دارد و از معدود چالش هایی نیز می باشد که غیر قابل
کتمان و توجیه است ،باید پاسخگو باشند .ساختارهای زیستی استان قم در هر سه
مولفه آب ،خاک و هوا به شدت تهدید و تخریب شده است ،دیگر مجالی برای کسب
تجربه و آزمون و خطای مدیران نیست و استان نیازمند اقدام عملی و کارشناسی جهت
مدیریت مخاطرات موجود می باشد و اهمیت شغلی و مسئولیت اجتماعی اصحاب
رسانه ایجاب می کند با حساسیت و توان بیشتری مسائل محیط زیستی استان،
بخصوص جوامع انسانی تحت تاثیر را که بدلیل احساس بی توجهی ،موجی از یاس و
ناامیدی در بین آنها مشاهده می شود را مطالبه و پیگیری نمایند.
کنشگراجتماعیوفعالمحیطزیست
عباسجعفری*

کاهش  ۳۹درصدی آمار ازدواج
طی ۱۰سال گذشته

معاون فنی مرکز بهداشت قم گفت :سال  ۱۳۹۰بیش از  ۱۳هزار ازدواج در قم به ثبت
رسید در حالی که در سال  ۱۳۹۹این تعداد به حدود  ۸۰۰۰ازدواج کاهش پیدا کرد.
دکتر باقریان در نشست علمی جوانی جمعیت ،چالشها و راهکارها با بیان این مطلب
اظهارداشت :باال رفتن سن ازدواج یکی از چالشهای اساسی جامعه ماست.
دکتر باقریان افزود :میانگین سن ازدواج در مردان در دهه شصت حدود  ۲۴سال بود ،اما
این عدد در سال گذشته به  ۲۶و  ۲۷سال رسید.
وی افزایش آمار ازدواج ،کاهش طالق و درمان ناباروری را از جمله ماموریتهای اساسی
پزشکان ،ماماها و مراقبین سالمت عنوان کرد و گفت :میزان رضایتمندی از ازدواج در کشور
 ۵۲درصد است ،اما در قم  ۵۰درصد رضایت از زندگی زناشویی وجود دارد .معاون فنی مرکز
بهداشت در ادامه به روند صعودی موالید در میان اتباع ساکن در قم پرداخت و گفت :به
ازای هر  ۵تولد در قم یکی از نوزادان متعلق به اتباع است .معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی قم نیزدر این نشست ضمن اشاره به بحث سالخوردگی جمعیت و ابالغ و اجرای
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشور و استان قم گفت :باید در بحث خانواده
و ترویج فرزند آوری بسیار هوشمندانه عمل کرد که در این مقوله وظیفه کارکنان بهداشت
سنگین است .دکتر محبی ضمن تقدیر از تمامی مدافعان سالمت در خارج شدن استان از
بحران کرونا گفت :همانگونه که سهم بزرگی از حفظ و ارتقائ سالمت همشهریان را در بحث
کرونا شما عزیزان در حوزه بهداشت به دوش کشیدید و حتی بسیاری از افراد جامعه هم از آن
خبر ندارند ،هم اکنون نیز باید با اهتمام در اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت بتوانیم در این
صحنه هم سربلند بوده و در ایجاد ایرانی جوان سهمی داشته باشیم.
با حضور جانشین فرمانده سپاه استان قم ؛

سهمسئولدرسپاهاستانقممعارفهشدند

روابط عمومی سپاه قم اعالم کرد :علی اکبر شفیعی ،مهدی تاجیک و علی اکبر بختیاری
بهترتیب از بسیج فرهنگیان ،بسیج رسانه و بسیج مداحان سپاه استان قم تکریم و حسن
بیاتی ،داوود شمس و سید رضا جدا به عنوان مسئوالن جدید این سازمانها معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی سپاه قم ،مراسم تکریم و معارفه سه مسئول در سپاه استان قم با
حضور جمعی از مسئوالن از جمله سرهنگ مهدی کبیریپور جانشین فرمانده سپاه استان
در سالن همایشهای شهید اخالقی سپاه قم برگزار شد.
کبیری پور در این مراسم طی سخنانی با تاکید بر اینکه مقابله با دشمن در شرایط امروز
نیازمند شناسایی روشها و توطئههای دشمن و به دنبال آن آگاهی از علوم شناختی است،
بیان کرد :باید تالش کنیم تا از ابزارهای نوین برای مقابله با دشمن بهرهمند شویم.
وی ضمن تقدیر از زحمات مسئوالن سابق ،برای مسئوالن جدید بسیج فرهنگیان ،بسیج
رسانه و بسیج مداحان آرزوی موفقیت کرد .در این مراسم علی اکبر شفیعی بهعنوان مسئول
سابقبسیجفرهنگیانتکریموحسنبیاتیبهعنوانمسئولجدیداینمجموعهمعرفیشد.
شفیعی پیش از این مسئولیت بسیج دانشآموزی را نیز در کنار بسیج فرهنگیان برعهده
داشتهاستکهازاینپسفقطدرحوزهبسیجدانشآموزیفعالیتخواهدداشت.همچنین
مهدی تاجیک مسئول سابق بسیج رسانه استان قم در این مراسم تکریم و داوود شمس
بهعنوان مسئول جدید این مجموعه کار خود را آغاز کرد و تاجیک نیز ادامه فعالیت خود را
درخبرگزاریفارساستانقمدنبالخواهدکرد.همچنینعلیاکبربختیاریمسئولسابق
بسیج مداحان نیز در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت و سید رضا جدا بهعنوان مسئول
جدید بسیج مداحان سپاه استان قم معرفی شد .بختیاری نیز از این پس بهعنوان جانشین
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم ،فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) خبرداد:

ارائه تسهیالت ارزان قیمت برای
تولید انرژی خورشیدی

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) از ارائه تسهیالت ارزان
قیمت برای تولید انرژی خورشیدی به خانوادههای کم برخوردار خبر داد و گفت :مبلغ
این وام  ۱۲۰میلیون تومان با بهره اندک است که به منظور اشتغال آفرینی خانوادههای کم
برخوردار اعطا میشود .سرهنگ علیرضا ایراندوست افزود :متقاضیانی که در محلههای
کم برخوردار قم ساکن هستند و کنتور برق به نام خودشان است میتوانند از این تسهیالت
بهرهمند شوند .گفتنی است طبق تفاهم نامه سازمان بسیج سازندگی وشرکت توزیع نیروی
برق ،انرژی خورشیدی بالفاصله وارد شبکه توزیع برق میشود و پول آن هم ماهانه به حساب
فرد واریز میشود.
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آیتالله رئیسی در دیدار هیأت رئیسه اتاق ایران:

راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی عملیاتی شود

آیاپیشبینیپذیریایران
رو به پایان است؟

روندهای سیاسی در آمریکا به گونه ای متنوع،
پیچیده و گاه متناقض با یکدیگر است که می تواند به
تحلیل و برداشت های بعضا دور از واقعیت منتج شود.
چنین وضعیتی بر طراحی و تصمیم سازی کوتاه ،میان و بلند مدت این کشور تاثیر
گذار بوده است و شاید از همین رو است که آمریکایی ها تقریبا برای مواجهه با یک
مسئلهدرسیاستخارجی،چندسناریوبعضامعارضرابهصورتهمزمانپیشمی
برند .جمله «همه گزینه ها روی میز است» که بعضا همه رؤسای جمهور آمریکا نیز از
آن به وفور استفاده کرده و می کنند ،می تواند ناظر بر همین رویه باشد.
این واقعیت ،باید ما را هم وا دارد تا در مواجهه با آمریکا ،به یک تحلیل و یک برداشت
صرف از رفتار واشنگتن اکتفا نکنیم .به دیگر معنی وقتی برای حل یک مسئله از
نگاه آمریکا  ،تنها یک راه حل وجود ندارد ،طبیعی است که برای طرف مقابل نیز
باید مجموعه ای از گزینه ها مطرح و برای هر یک از آنها به طور حساب شده پاسخی
مهیاشود.
این که هر گزینه چه وزن و اعتباری دارد؟ سوالی است که پاسخ دادن به آن راحت
نیست اما اگر فرض مطرح شده مبنی بر پیش بردن همزمان چندین سناریو برای
حل یک مسئله از سوی آمریکایی ها درست باشد ،دست کم باید به همه گزینه های
روی میز ،وزن یکسانی داده شود .با این حساب طبیعی است که دیگر نمی توان یک
گزینهازمیانگزینههایمطرحراانتخابوباضرسقاطعگفتآمریکاقطعابهدنبال
این گزینه خاص است.
از این منظر آمریکا همانقدر که به دنبال حل و فصل مسئله هسته ای ایران
از طریق میز مذاکره است ،به همان اندازه از طریق اعمال فشار و توسل به زورنیز
چنین هدفی را دنبال می کند .که این آخری خود مشتمل بر روش های مختلفی از
جملهتحریمهایفلجکننده،کارزارفشارحداکثری،کارزاربیاعتبارسازی،امنیتی
سازی و بدنام سازی ایران در افکار عمومی داخلی و بین المللی ،فشار حقوق بشری،
تحریک به اعتراضات داخلی ،استفاده از جریان نفوذ برای خرابکاری و وارد آوردن
فشار ... ،و نهایتا توسل به حمله نظامی ،است.
بر این اساس ،تصور اینکه آمریکا عالقمند و شیفته توافق با ایران یا محتاج به توافق
با ایران است ،همانقدر موهوم ،نادرست و موجب سوء برداشت است که تصور شود
آمریکا صرفا به دنبال توسل به زور ،حمله نظامی و براندازی از هر طریق ممکن است.
گزار دقیق تر این است که آمریکا ملغمه ای از هر دو را به خدمت می گیرد .تجربه
تاریخی مذاکرهگران بزرگ آمریکایی نیز نشان می دهد که همواره از همه اهرم ها
ـ به صورت همزمان ـ اعم از مذاکره و توسل به زور برای رسیدن به هدف خود بهره
جستهاند.
در چنین محیط چند وجهی و ترکیبی ،ناگزیر سطح پاسخ ما نیز باید ترکیبی از
تعامل (پاسخ مناسب به دیپلماسی) و بازدارندگی (پاسخ به تهدید) باشد .به دیگر
معنی هرکجا رفتار دیپلماتیک دیده شود ،باید با تعامل به آن روی خوش نشان داده
شود و هرکجا رفتار تهدید آمیز و یا حرکت به سمت توسل به زور دیده شود ،بازدارندگی
و پاسخی در خور آن تدارک دیده شود.
واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را می توان
از همین منظر ارزیابی و آن را قابل تامل دانست .برغم اینکه ایران حساب رافائل
گروسی ،مدیرکل آژانس را از کلیت آژانس به عنوان یک نهاد بین المللی جدا دانسته
و او را متاثر از البی صهیونیست برای منحرف کردن پرونده هسته ای ایران از مسیر
حقوقی و سیاسی خود به دهلیزهای بی سرانجام امنیتی می داند ،ناگزیر از پاسخی
بازدارنده و در خور اقدام شتابزده ،تحریک آمیز ،غیرضروری و غیرمسئوالنه مدیریت
ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی در فراهم کردن شرایط برای صدور قطعنامه علیه
کشورمان می داند.
با این همه به نظر می رسد برغم اظهارات تند مطرح شده از سوی برخی کنشگران
سیاسی مبنی بر لزوم خروج ایران از ان.پی.تی؛ تهران هنوز به چنین جمع بندی و
تصمیمی نرسیده باشد ،چرا که در این صورت به معنی بسته شدن باب دیپلماسی و
تعامل خواهد بود .این در حالی است که ایران همانطور که همیشه نشان داده است
در مواجهه با برخوردهای ظالمانه و غیرقانونی نیز هیچگاه در مسیری که برخی
بازیگران بدسگال و هرج و مرج طلب آرزو داشته اند نیفتاده است.
در عین حال نمی توان از این مهم غافل شد که رفتارهای غیرمسئوالنه برخی
مسئوالن نهادهای بین المللی یا برخی از دول طرف مذاکره هسته ای با ایران ،نهایتا
ممکن است ،پیش بینی پذیری تهران در خصوص موضوعات هسته ای را از بین
ببرد ،که در این صورت پرسش این خواهد بود که آیا خروج از ان پی تی تنها اقدام
خواهدبود؟
محمدرضانوروزپور*

رئیسجمهورباتأکیدبرحضورمیدانیبخشخصوصیدرحوزهاقتصادکشور،
اظهار داشت :راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و
عملیاتیشود.
جلسه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران با رئیس
ی و راهکارها و موانع حضور میدانی
جمهور برگزار و مهمترین موضوعات اقتصاد 
موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور در این جلسه بررسی شد.
آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی کشور با تاکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در
حوزه اقتصاد کشور ،گفت :راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات
آن احصا و عملیاتی شود.
رئیس جمهور مبنای تصمیمات اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاستها
و تصمیمات عنوان کرد و افزود :دالیل سیاسی و مالحظات گروهی نباید در این
تصمیماتاثرگذاربوده یامانعاتخاذ تصمیمشود.
دکتر رئیسی با بیان اینکه دولت از توسعه صادرات ،به ویژه از سوی بخش
خصوصی حمایت میکند ،اظهار داشت :مشارکت بخش خصوصی در تکمیل
پروژههای نیمه تمام خواست و برنامه دولت مردمی است و بخش خصوصی
اطمینان داشته باشد که برای ورود به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد
بود و باید موانع ورود و سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای نیمه تمام،
زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود.
رئیس جمهور تصریح کرد :رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایهگذاری
شرکتهای بزرگ دولتی ،نهادها و ستادهای عمومی غیردولتی ،سرمایهگذاران
بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی است که البته سرمایهگذاری بخش
خصوصی در این حوزه میتواند مهمترین نقش و بیشترین اثرگذاری را داشته

باشد.
در این جلسه اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی
کشور ،آمادگی خود را برای همکاری با دولت در ابعاد و عرصههای مختلف اعالم و
از سیاستها و برنامههای مهم دولت در زمینه اصالحات اقتصادی حمایت کردند
و اصالحات را راهکاری مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند.
اعضای هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با تاکید بر همگامی و همراهی اتاق
بازرگانی در شکلدهی آینده اقتصاد کشور تصریح کردند که برای مشارکت در
اتمام طرحهای نیمه تمام و ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی آمادگی
دارند.
حاضران در این نشست همچنین دیدگاهها و انتقادات خود را از صدور
بخشنامههای متعدد بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات و مقررات زائد
فراروی بخش خصوصی در حوزه بازرگانی مطرح کردند.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد :

احیای طرحهای نیمه تعطیل و اتمام طرحهای نیمه تمام عمرانی

معاون اول رئیس جمهور احیای طرحهای نیمه
تعطیل و اتمام طرحهای نیمه تمام عمرانی کشور را دو
برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن
سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور دانست.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح
روزیکشنبه در مراسم بهره برداری از  ۵۴۶واحد
اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به اینکه
در کشورهای پیشرفته  ۸۰درصد سرمایه گذاری ها و
برنامه ریزی ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک
انجام میشود ،افزود :احیا و بازگرداندن ۵۴۶طرح راکد
و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه گذاری
 ۶هزار میلیارد تومانی و اشتغال زایی بیش از  ۸هزار
نفری انجام شده است که بازگشت این  ۶هزار میلیارد
تومان به اقتصاد کشور تنها طی  ۸ماه از روی کار آمدن
دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها بجز
از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در
دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا
همینواحدهابهچرخهاقتصادیکشوربازگردند.
معاون اول رئیس جمهور از تمامی نهادهای انقالبی
و غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین ،بنیاد
مستضعفانوستاداجراییفرمانحضرتامامخواست
تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی
را از اولویتهای اصلی فعالیتهای خود قرار دهند تا در
مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه
اقتصادیکشوربرگردند.
وی ادامه داد :دولت مصمم است تا با تمام
پشتیبانیهای مالی و حقوقی از نهضت احیای
واحدهایاقتصادیحمایتکند.
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال
زایی را یکی از اولویتهای اصلی دولت و همچنین از

وعدههای مهم رئیس جمهور و توقعات مردم از دولت
برشمرد و گفت :دولت به دنبال ایجاد ساالنه یک
میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای
واحدهای راکد و نیمه راکد میتواند به دولت در رسیدن
به این هدف کمک کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین ادامه داد:
ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایه گذاری یکی
از مشکالت چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ
استهالک از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است و
در کنار این مسئله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین سو
مدیریتهادرهدایتنقدینگیبهسمتتولیدوسرمایه
گذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکالتی
است که دولت با برنامه ریزی مناسب در صدد اتخاذ
اقدامات و برنامه ریزی های الزم برای حل آن است.
وی با اشاره به نقش جنگ اوکراین در افزایش قیمت
جهانی برخی کاالهای اساسی و مواد غذایی ،گفت:
کشورهای اروپایی و آمریکا در  ۴۰سال گذشته چنین
تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در اتحادیه اروپا
کوپن و سهمیه روغن به مردم داده میشود چرا که هم
در تأمین کاالهای مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آنها
با مشکالت اساسی مواجه شدهاند.
مخبر با بیان اینکه اصالح نظام توزیع ارز ترجیحی
حلقه اول اصالحات اقتصادی دولت است ،ادامه داد:
اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی از سوی مجلس
ً
شورای اسالمی هم نبود قطعا دولت به گونهای دیگر و با
یک زمانبندی مشخص این طرح را اجرا میکرد.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد :در زمینه
تأمین نهادههای دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ
میکرد زیرا که قیمتها فوق العاده افزایش یافت و
کشور نیز به این نهادهها یارانه اختصاص میداد که این

امر زمینه ساز فساد ،رانت و قاچاق به کشورهای منطقه
شده بود.
وی با اشاره به اینکه به تعبیری تا شعاع ۳۰۰
کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسالمی از
یارانه اختصاص یافته دولت ایران به کاالهای اساسی
استفاده میکردند ،گفت :با اجرای طرح اصالح ارز
ترجیحی نرخ برخی اقالم در این کشورها تا چندین
برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهره گیری از این
مزیت یارانهای جمهوری اسالمی ،تعرفههای وارداتی
خود بر روی کاالهای اساسی ایرانی را صفر کرده بودند
و بعد از اجرای این طرح این کشورها با مشکالت جدی
مواجهشدند.
مخبر با تاکید بر اینکه فراوانی کاالها و همچنین ثبات
قیمتها دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی
سازی و توزیع عادالنه یارانهها بود ،تصریح کرد :قبل
از اجرای این طرح در برخی از کاالها همانند آرد و یا
اقالمی چون ماکارانی تا ۳۰هزار میلیارد تومان یارانه به
خارج از کشور صادر و یا قاچاق میشد که این موضوع
به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
وی ادامه داد :گام بعدی دولت برای اصالح اقتصادی
کشور ،افزایش ارزش پول ملی ،سرمایه گذاری ها،
کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور
است.
معاون اول رئیسجمهور سرمایه گذاری در بنگاههای
خرد ،کوچک و متوسط ،شرکتهای دانش بنیان و
همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامههای
جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری ها در
کشور دانست و گفت :دولت به دنبال آن است تا صنایع
پایین دستی پتروشیمی را در حداقل  ۳۰شهر در کنار
دریا راه اندازی کند.

رئیسستادمرکزیاربعینحسینی(ع):

سفر ارزان و سهل ،راهبرد ایران
برای زائران اربعین است

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تاکید کرد :راهبرد ایران اسالمی در برگزاری
مراسم اربعین ،سفری ارزان و سهل برای زائران خواهد بود.
سیدمجیدمیراحمدیروزیکشنبهدرهمایشکشوریمواکباربعینحسینی(ع)
اتباع خارجی که در مجتمع فرهنگی و تفریحی میالد کرج برگزار شد ،گفت :اربعین
حسینی یکی از آئینهایی است که رهبر انقالب بر آن تاکید دارند.
وی ادامه داد :امروز به همان اندازه که تالش میشود تا مراسمی پر شور در اربعین
حسینی(ع)ازسویمسلمانانجهانبرگزارشود،دشمناننیزبرایکارشکنیتالش
میکنند.
به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع)  ،در سالهای گذشته به ویژه در
دوران کرونا دیدیم که هیچ مانعی برای حضور پر شور مسلمانان در این مراسم وجود
نداشت و بر اساس مذاکرات با دولت عراق ،موانع برای این حضور برداشته شده
است .میراحمدی با اشاره به موضوعات مورد بررسی در ستاد مرکزی اربعین اظهار
داشت :در ستاد مرکزی اربعین ،دو موضوع مورد تاکید است که مورد نخست آن
مسئله پیشبینی حضور است که براساس بررسیهای صورت گرفته ،حضور چهار
میلیون زائر پیشبینی میشود .وی افزود :با توجه به پیشبینیها باید برنامهریزی
دقیق و مدونی داشت تا زائران بدون مشکل از مرزها عبور کنند و حمل و نقل ،اسکان
و غذای آنان با مشکل مواجه نشود .معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با باین اینکه
باید این جمعیت عظیم را مدیریت کرد ،اگرچه عنایت اباعبدالله (ع) دراین زمینه
همراه عاشقان است ،تصریح کرد :با توجه به پیشبینی هوای گرم که به بیش از ۵۰
درجه میرسد ،الزم است از مدتها قبل برنامهریزیهای الزم انجام شود.
جوکارنمایندهمردمیزد:

قوهقضائیه بامقصرانحادثهقطار
مشهد – یزد برخورد کند

نماینده مردم یزد در مجلس ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه اخیر قطار مشهد –
یزد ،از قوه قضائیه خواست تا با مقصران این حادثه برخورد کند.
محمدصالح جوکار در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ ،خردادماه مجلس شورای
اسالمی در تذکر شفاهی خود ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه قطار مشهد -یزد
گفت :حادثه دلخراشی اتفاق افتاد و این حق زائران امام رضا (ع) نبود که اینگونه
ً
با آنها رفتار شود .اگر مدیریت کارآمد داشتیم ،این اتفاق رخ نمی داد ،یقینا سهل
انگاری ،ضعف مدیریت و ترک عمل کامال مشهود است ،لذا انتظار داریم وزیر راه و
شهرسازی پیگیری کند .نماینده مردم یزد ،اشکذر ،بخش ندوشن و دهستان سورک
در مجلس ادامه داد :کمیسیون بررسی سوانح ریلی که متاسفانه درون ساختار
راه آهن می باشد و تعارض منافع دارد ،باید مستقل و بدون گرایش و مالحظات
سازمانی ،موضوع را پیگیری و نتیجه را به مردم و قوه قضائیه اعالم کند .وی افزود:
ً
یقینا برخورد جدی دستگاه قضایی با مقصران این حادثه عالوه بر کاهش آالم روحی
خانواده های داغدیده ،درس عبرتی برای مدیران ناالیق می باشد که نسبت به
مسئولیت خویش پاسخگو نبوده و نظارت کامل بر کار خود ندارند ،لذا امیدواریم در
اینخصوصمجلسشورایاسالمیوکمیسیونعمراناقداماتالزمراانجامدهند.

افزایش ۵۷درصدی حقوق شامل ۷۰درصد بازنشستگان شده است

ساعت ۱۸:۳۰برگزارخواهدشد.عبدالملکییادآورشد:اینمصوبههیاتدولتباقدرت
اجرا خواهد شد و هیات امنای تامین اجتماعی حسب تصمیمی که دولت اتخاذ کرده
است ،رفاهیات و سایر مواردی که میتواند برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان
مدنظر قرار گیرد ،مصوب و اعالم خواهد کرد .وی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش
حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است ،افزود :جامعه اصلی تحت
پوشش تامین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشتهاند و این در حالی است
که  ۷۰درصد از مستمری بگیران این سازمان حداقل بگیر هستند که حقوقشان ۵۷
درصد رشد خواهد داشت که ۱۶درصد بیش از نرخ تورم است .همچنین بر اساس مصوبه
شورای عالی کار که برای حداقل بگیران جامعه کارگری بوده  ۴/۵۷درصد با همکاری
جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران رشد در نظر گرفت ،بنابراین قدرت خرید ۷۰درصد
کارگران حداقلی بگیر بعد از گذشت  ۲۳سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
عبدالملکی در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ،خاطرنشان کرد :سازمان
تامین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به طور ویژه در حال
محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ساله است
ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به مرور این بدهیها را تادیه کند و
امسال مجلس هم در بودجه  ۱۴۰۱مبلغ  ۹۰هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین
کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن میداند بنابراین امیدواریم بعد از تعیین
دقیق این مطالبات در یک برنامه زمانبندی شده بتوانیم کل مطالبات را دریافت کنیم.

امیرعبداللهیاندرتماس تلفنیدبیرکلسازمانملل:

قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی شتابزده و سیاسی است
وزیر امور خارجه اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در ارائه
قطعنامه به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را
رفتاری شتابزده و سیاسی خواند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و آنتونیو
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره برخی تحوالت
منطقهای و بین المللی تلفنی گفت وگو و تبادل نظر
کردند .رئیس دستگاه دیپلماسی با ابراز حمایت از تداوم
آتش بس در یمن ،بر ضرورت رفع کامل محاصره انسانی
تاکید کرد و آن را بستر مناسبی برای آغاز گفتوگوهای
بیشتر گروههای یمنی دانست .امیرعبداللهیان با اشاره

به مکالمه روز گذشته خود با همتای سوری ،تداوم تجاوزات
رژیمصهیونیستیبهخاکسوریهوحملهنظامیبهفرودگاه
غیرنظامی دمشق را نقض فاحش اصول منشور ملل متحد
دانست و افزود :شرایط منطقه اثبات کرده است که آتش
افروزی رژیم صهیونیستی علیه امنیت و ثبات منطقه به
خودش بر خواهد گشت.
قطعنامهاخیرآژانسبینالمللیانرژیاتمی
محتوایتوصیهایدارد
ت وگوی تلفنی بر اهمیت ادامه
آنتونیو گوترش در این گف 
ت وگوهای وین تاکید کرده و دیپلماسی را بهترین مسیر
گف 

حل اختالفات بین جمهوری اسالمی ایران و برخی دیگر
از طرفهای مذاکرات برجام دانست .دبیرکل سازمان ملل
متحد همچنین قطعنامه اخیر آژانس بین المللی انرژی
اتمی در مورد ایران را صرفا دارای محتوای توصیهای خواند
و بر اهمیت تداوم مذاکرات تاکید کرد .همچنین وی در این
گفتوگو ،در خصوص بحران یمن ،از تالشها و مواضع
سازنده جمهوری اسالمی ایران در حمایت از تداوم آتش
بس قدردانی کرد .گوترش نشست آستانه در خصوص
سوریه را بستری مناسبی برای رسیدگی به این بحران و رفع
دغدغههایاحتمالیمیانسوریهوترکیهدانست.

سخنگویکمیسیونکشاورزیمجلس:

بجای  ۷قلم کاال ۷۰۰قلم کاال گران شده است

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از گرانی ها گفت:
ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم .انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده
و به داد مردم برسند.
حجت االسالم احد آزادی خواه در تذکری شفاهی در جلسه علنی روز یکشنبه
مجلس گفت :تورم و گرانی در حال شکستن کمر بسیاری از مردم است ،قرار نبود
مردمی سازی یارانه ها با این حجم از تورم غیرقابل انکار برابر باشد.
وی افزود :طبق برنامه باید کاالبرگ به دست مردم می رسید که این اتفاق هنوز محقق
نشده و انگار در ماه آینده نیز رخ نمی دهد ،همچنین قرار بود ۷قلم کاال افزایش قیمت
داشته باشد و با کاالبرگ جبران شود اما در حال حاضر  ۷۰۰قلم کاال گران شده است؛
ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم ،انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده
و به داد مردم برسند.

کمیته فنی اقدامات حوزه و شهادت
در قم تشکیل شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم گفت :باید کمیته فنی مشترک
بین شهرداری و شورای اسالمی شهر ،حفظ آثار  ،مؤسسات فرهنگی و سازمانهای
مردمنهاد تشکیل شود تا برنامهها و تصمیم سازی های پیرامون حوزه جهاد و شهادت در
قالباینکمیتهبهصورتیکپارچهانجامبگیرد.
حجتاالسالم علی لقمان پور در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی
شهر قم که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد ،اظهار داشت :طی سالهای
گذشته حلقه مفقوده در اقدامات مربوط به حوزه ایثار و شهادت ،مؤسسات مردمنهاد بوده
است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم با اشاره به وضعیت باغموزه
انقالب و دفاع مقدس ،گفت :این باغموزه بعد از یازده سال از زمان کلنگ زنی آن ،هماکنون
بخشی از آن مورد بهرهبرداری و مورداستفاده قرار گرفته اما هنوز بسیاری از زیرساختهای
اولیه مانند محوطهسازی ،موزه آرایی و غیره تکمیلنشده است.
وی با بیان اینکه مردم از وضعیت باغموزه انقالب و دفاع مقدس قم رضایت ندارد ،ابراز
کرد :شهرداری قم طی سالهای اخیر مساعدت و همکاری زیادی در مسیر آمادهسازی این
باغموزهکردهامابرایتکمیلوایجادزیرساختهایالزم،انتظارمیرودشورایاسالمیشهر
ردیف بودجه ویژهای برای این مجموعه فرهنگی اختصاص دهد.
لقمان پور با اشاره به ساماندهی یادمان و محوطهسازی کوه خضر نبی(ع) اضافه کرد:
از شهرداری قم به دلیل اختصاص ردیف بودجه برای انجام این پروژه قدردانی داریم و
امیدواریم این قبیل همراهیها ادامه داشته باشد؛ بهزودی تلویزیون شهری در این زمینه
نصبوفعالخواهدشد.ویخاطرنشانکرد:مجوزراهاندازینخستیندانشگاهبینالمللی
جهاد و مقاومت برای باغموزه انقالب و دفاع مقدس قم صادرشده که با احداث آن برای
جذب دانشجو در مقاطع مختلف اقدام خواهد شد .مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس استان قم یادآور شد :باید یک کمیته فنی مشترک بین شهرداری و شورای
اسالمیشهر،حفظآثار،مؤسساتفرهنگیوسازمانهایمردمنهادتشکیلشودتابرنامهها
و تصمیم سازی های پیرامون حوزه جهاد و شهادت در قالب این کمیته بهصورت یکپارچه
انجام بگیرد .وی با بیان اینکه  ۳۹نقطه قم در طول دوران دفاع مقدس مورد موشک و بمب
باران قرار گرفت ،تصریح کرد :یکششم شهدای قم را شهدای دانشآموز شامل میشود؛
همچنین این استان  ۱۳۲شهیده نیز تقدیم انقالب کرده و از  ۱۳کشور دنیا شهدایی در
گلزارهایشهدایقممدفونمیباشند.
لقمان پور عنوان کرد :هماکنون هشت رشته در مقطع کارشناسی ارشد مانند هنر در
دفاع مقدس ،جغرافیا در دفاع مقدس ،جامعهشناسی در دفاع مقدس و غیره ،به همراه دو
رشته روایت گری دفاع مقدس و معارف دفاع مقدس در مقطع کارشناسی و امور فرهنگی
و موزهداری در مقطع کاردانی در باغموزه انقالب و دفاع مقدس قم راهاندازی شده است.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خبرداد:

فعالیتمستمرستادهایویژه
در زمینه ایثار و شهادت

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم گفت :مجموعه مدیریت شهری قم از
سالهای گذشته ستاد ویژهای برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعال کرده است.
مهدی کالنترزاده در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم
که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد ،اظهار داشت :شهرداری قم از
سالهای گذشته ستاد ویژهای برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعال کرده است که حجم
قابلتوجهی از اقدامات آن بر دوش دو سازمان زیباسازی و سازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی است .وی ادامه داد :طراحی و نصب سردیس و طرح برجستهها ،دیوارنگاریها،
کوچههای آسمانی ،هوشمند سازی تابلوهای شهدا و سند هویتی کوچه شهید ،نصب
المانها و آثار حجمی ،اکران بنرهای شهری در خصوص شهدا ،مساعدت مالی در برگزاری
فعالیتهای فرهنگی ،فضاسازی باغموزه شهدا و بهشت حضرت معصومه (س) ،تخفیفات
عوارضی و پروانه در خصوص خانواده شهدا ،احداث بوستان یادمان شهدا و غرس ۶۰۹۰
درخت قرآنی ،ترویج ایدههای مردمی و پایاننامهها دانشگاهی در خصوص ترویج فرهنگ
شهدا و حمایت از مراکز و مؤسسات جهادی و فرهنگی ،بخشی از فعالیتهای شهرداری قم
در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.
به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم ،طراحی و اجرای سمپوزیومهای
ویژه شهدا ،چاپ کتاب ،تأمین زیرساختهای ترویج فرهنگ ایثار و شهدا ،اجرای یادمان
شهدای مدافع حرم در بهشت معصومه(س) ،تورهای گردشگری ،برگزاری یادواره شهید
فخری زاده و سردار حاج قاسم سلیمانی ،ایجاد زیرساخت زیارت مجازی شهدا ،تولیدات
رسانهای ،تولید اولین سرود شهید محسن فخری زاده ،تولید مستند سرداران شهید
قم ،برپایی بیش از  ۲هزار جشن در حوزه ایثار و شهادت ،پشتیبانی از گروههای سرود و
جشنوارههای استانی نیز در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار شهرداری
قم قرار داشته و بسیاری از آنها انجام شده است.
عضو شورای اسالمی شهر قم :

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ضمن تشریح نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی در نشست هیات دولت از افزایش  ۵۷درصدی حقوق  ۷۰درصد این قشر خبر
داد.
حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در تشریح
جزییات مصوبه هیات دولت در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی،
گفت :برای حدود  ۷۰درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی رشد بیش از  ۵۷درصدی را
داریم به این معنا که برای فردی حقوق سه میلیون و ۷۰۰هزار تومانی دریافت میکرد ،بین
پنج و نیم میلیون تا شش میلیون تومان بر اساس تعداد عائله مندی آنها افزایش خواهد
یافت و برای سایر سطوح تا حداقل حقوق ۱۰میلیون تومان ۱۰درصد به عالوه ۶۰۰هزار
تومان افزایش خواهیم داشت و در مجموع بیش از  ۲۰درصد افزایش خواهد یافت و چون
این عدد  ۶۵۰هزار تومان به صورت ثابت با  ۱۰درصد جمع میشود به صورت پلکانی
پایین خواهد رفت .وی ادامه داد :افرادی که  ۱۰میلیون تومان حقوق دریافت میکنند
میزان ۱۰درصد افزایش حقوق خواهند داشت که هماهنگ است با میزان افزایشی که در
سایر صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی داشتیم .وزیر تعاون تصریح کرد :ما در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی که زیرمجموعه این وزارتخانه
قرار دارد برنامهریزی کردهایم تا کمکهای معیشتی را در قالب بستههای حمایتی برای
بازنشستگان داشته باشیم کما اینکه رییس جمهور به معاون اول خود دستور دادند
تا نشستهایی را به منظور تعیین بستههای رفاهی برگزار کنیم که امروز اولین نشست

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم:

این نماینده مجلس یادآور شد که در زمان همه گیری کرونا ،تمامی ارکان دولت وقت
به کمک وزارت بهداشت رسیدند امروز نیز وزارت جهاد کشاورزی نیازمند کمک تمامی
ارکان دولت برای تامین کاالی اساسی است.
وی همچنین در تذکری به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان کرد :دهک بندی
ها مشکل دارد .دولت اعالم می کند به حساب  ۷۵میلیون نفر یارانه واریز کرده اما
بسیاری از افراد یارانه دریافت نکرده اند چون برخی از فاکتورهای دهک بندی ایراد
دارد ،مثال فردی که دو سال گذشته خودروی خود را واگذار کرده هنوز در این سامانه
خودرو به نامش است .آزادی خواه درپایان خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:
باید مردانه در مقابل زورگویی صهیونیست ها بایستیم و تعارف کردن معنا ندارد .ما اهل
مذاکره بودیم اما طرف مقابل اهلیت خود را نشان نداد .تا جای ممکن به سمت غنی
سازی حرکت کنید تا نیاز مردم برآورده شود.

قم می تواند به بزرگترین قطب تولید
محتوای ایثار و جهاد تبدیل شود

عضو شورای اسالمی شهر قم گفت :شهر مقدس قم به دلیل ظرفیتهای موجود در آن
بایدبهبزرگترینمنبعتولیدوعرضهتولیدمحتوایفرهنگی،مذهبی،عقیدتیوبهخصوص
در حوزه ایثار و جهاد تبدیل شود.
حجتاالسالممرتضیاستقامتدرجلسهکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایاسالمی
شهر قم که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد ،طی سخنانی اظهار داشت:
شورای شهر و شهرداری قم کمککننده انجام فعالیتهای فرهنگی در شهر قم است و
ً
صرفا انجام دهنده انحصاری نیست .وی با اشاره به ویژگیهای خاص شهر قم تصریح
کرد :قم به دلیل ویژگیهای خاص آن مانند خاستگاه انقالب بودن ،بینالمللی بودن آن،
وجود حوزههای علمیه و غیره نگاه متفاوتی به این شهر دارد .عضو شورای اسالمی شهر قم
ادامه داد :قم به دلیل ظرفیتهای موجود در آن باید به بزرگترین منبع تولید و عرضه تولید
محتوای فرهنگی ،مذهبی ،عقیدتی و بهخصوص در حوزه ایثار و جهاد تبدیل شود.
وی با بیان اینکه محدودیتهای موجود میتواند فرصتآفرین باشد ،اضافه کرد :پیگیری
مستمربودنجلسهکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایاسالمیشهرقمباموضوعترویج
فرهنگ ایثار و شهادت و بررسی پیشرفت فیزیکی اقدامات و احصای موانع پیش رو ،یکی از
مهمترینپیششرطهایتوفیقاقداماتفرهنگیدرقماست.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم :

چهره شهر با اقدامات آتش به اختیار
فرهنگیتغییرمیکند

فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم گفت :سپاه استان و قرارگاه فرهنگی
۱۹دی ،با تمام ظرفیت ،از برنامههای فرهنگی در سطح شهر حمایت میکند.
سردارمحمدرضاموحددربازدیدازنمایشگاهبهشتکرامتکهبههمتکمیتهتشکلهای
حوزوی و دانشجویی قرارگاه فرهنگی ۱۹و با همکاری سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
ً
شهرداری قم در بوستان طبقاتی شهیدان زینالدین برپاشده است گفت :قطعا اقدامات
اختیار فرهنگی بوده که میتواند چهره شهر را همانطور که موردنظر
خودجوش و آتش به
ِ
مقام معظم رهبری هست ،نشان دهد .وی ضمن تبریک ایام دهه کرامت و عرض خداقوت به
برگزارکنندگان نمایشگاه بهشت کرامت افزود :ما بهعنوان سپاه استان و نیز قرارگاه فرهنگی
۱۹دی ،با تمام ظرفیت ،از چنین حرکات و برنامههای فرهنگی ،حمایت خواهیم کرد.
پایان این بازدید و گفتگو با غرفهداران این نمایشگاه ،ضمن ابراز امیدواری از شاهد
وی در ِ
بودن تحوالت بهتر و بیشتر در حوزه فرهنگی – اجتماعی گفت :ان شاءالله پیگیری خواهیم
کرد تا با ایجاد ساختمان فرهنگی در فضای بوستان و نیز ساخت سرویس بهداشتی،
خدماترسانیبهتریبهشهروندانمنطقهداشتهباشیم.
دبیر کنگره ملی شهدای استان قم مطرح کرد :

بیاطالعی شهروندان قمی از برگزاری
کنگرهملیشهدا

دبیرکنگرهملیشهدایاستانقمگفت:ضعفبسیارزیادیدرمنابعمستنددفاعمقدس
در استان قم احساس وجود دارد ،همچنین در بخش کودک و نوجوان نیز هنوز اقدام خاصی
در خصوص کنگره ملی شهدای استان اتفاق نیفتاده است.
علیاکبرخوشگفتاردرجلسهکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایاسالمیشهرقمکه
با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد ،اظهار داشت :شورای اسالمی خدوم شهر
قم طی دو سال گذشته پایکار برگزاری کنگره ملی شهدا بوده است.
دبیر کنگره ملی شهدای استان قم ادامه داد :در بخش تولیدات هنری و رسانهای اقدامات
انجامشده در خصوص برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم ضعیف است و هنوز بسیاری
از مردم قم از برگزاری این کنگره باشکوه بیاطالع هستند.

سالمت 3

 شماره 5517ت وپنجم 
دوشنبه 23-خرداد ماه  -1401سال بیس 

علت افتادگی پلک چشم چیست و چطور درمان میشود؟
اگر از عارضه پتوز یا افتادگی پلک چشم رنج می برید و نمی دانید علت افتادگی
پلک چشم شما چیست خواندن این مقاله روزیاتو را به شما توصیه می کنیم .در این
عارضه ،پلک باالیی به دالیل مختلفی روی چشم می افتد و حتی در برخی موارد
روی بینایی شما هم تاثیر می گذارد .گروه ایرنا زندگی -اگر دنبال راهکاری برای
پیشگیری از افتادگی پلک یا علل آن هستید ما در این مطلب به طور کامل به سواالت
شما جواب داده ایم پس تا آخر با ما باشید.
 -۱کهولت سن
عضله “باالبر” پلک شما را باال نگه می دارد .پوست و بافت اطراف آن با افزایش سن
کشیده و ضعیف تر می شود و ممکن است به مرور زمان باعث افتادگی پلک های
شما شود .ممکن است نیازی به درمان نداشته باشید .اما اگر به خوبی نمی بینید
یا از ظاهر آن خوشتان نمی آید ،می توانید برای باال بردن پلک خود جراحی پلک
انجام دهید .حتی پوست پلک می تواند روی پلک شما آویزان شود .به این عارضه
درماتوکاالزیس نامیده می گویند و می تواند شبیه پتوز باشد .پزشک شما باید قادر
باشد تفاوت را تشخیص دهد.
 -۲آسیب چشم
ممکن است شما به طور تصادفی به عضله باالبر خود آسیب بزنید یا آن را ضعیف
کنید .اگر کسی یا چیزی به چشم شما برخورد کند ممکن است این عارضه اتفاق
بیفتد .استفاده از لنزهای تماسی برای چندین سال یا مالش زیاد چشم نیز می تواند
باعث آن شود .اگر افتادگی به خودی خود بهتر نشد یا با گذشت زمان بدتر شد ،به
پزشک خود اطالع دهید .جراحی ممکن است در درمان مفید باشد.
 -۳جراحی چشم
چشم شما ممکن است پس از جراحی آب مروارید ،گلوکوم یا لیزیک افتادگی پیدا
کند.پزشکانمطمئننیستندکهچراایناتفاقمیافتد.برخیفکرمیکنندابزاری
که در حین جراحی پلک شما را عقب نگه می دارد ممکن است عضالت چشم شما
را کشیده یا آسیب برساند .جراحی می تواند باعث تورم پلک شما شود .این نوع
ً
پتوز معموال به خودی خود بهبود می یابد .اگر بعد از  ۶ماه بهتر نشد ،با پزشک خود
صحبتکنید.
 -۴مشکل مادرزادی
برخی از نوزادان با یک یا دو پلک افتاده به دنیا می آیند .این عارضه زمانی اتفاق
میافتد که ماهیچ ه نگهدارنده پلک به درستی شکل نگیرد .کودکان مبتال به پتوز
ممکن است دید کمتری در قسمت باالی چشم خود داشته باشند .گاهی ممکن
است سر خود را به عقب خم کنند تا بهتر ببینند .و گاهی نیز به آمبلیوپی یا “تنبلی
چشم” مبتال می شوند .در این حالت امکان دارد پزشک شما جراحی را برای باال
بردنپلکپیشنهاددهد.
-۵میاستنیگراویس
این مشکل زمانی به وجود می آید که سیستم ایمنی بدن شما به اشتباه سیگنال
بین اعصاب و ماهیچه های شما را تضعیف می کند و شامل مواردی می شود که
پلک ها ،صورت ،گلو و فک شما را کنترل می کنند .پتوز شما ممکن است در شب
یا زمانی که خسته هستید بدتر شود .داروها یا جراحی ممکن است به عملکرد بهتر
عضالتشماکمککند.
 -۶سندرم هورنر
سندروم هورنر زمانی است که آسیب به مسیرهای عصبی خاصی باعث افتادگی
پلک شما می شود .چشم آسیب دیده ممکن است مردمک کوچکتری داشته باشد
و بخشی از صورت شما عرق نکند .برخی از افراد با سندرم هورنر متولد می شوند .اما
تومورهای غیرسرطانی (خوش خیم) یا سرطانی ،مانند تومورهای مغز ،سر یا ریهها
نیزمیتوانندبهایناعصابآسیببزنند.پزشکشمابیماریهاییرابررسیمیکند

متخصصطباورژانسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی:

که جریان خون را در سر و گردن شما محدود می کند.
 -۷سردردهای جدی
اگر میگرن یا مشکلی در عصب سه قلو دارید ،ممکن است عالئم سندرم هورنر
را داشته باشید .این عصب عصبی است که از صورت و فک شما عبور می کند .با
ً
برطرف شدن سردرد ،چشم شما احتماال به حالت عادی باز می گردد .اما گاهی
اوقات ممکن است در بین حمالت فروکش کند .با پزشک خود در مورد داروها یا
سایر روش های درمانی برای مدیریت علت سردرد خود صحبت کنید .احتمال دارد
پزشکان وجود مشکل جدی تر را رد کنند.
 -۸تومور پلک
پزشک شما ممکن است تورمور پلک را پتوز مکانیکی بنامد؛ یعنی وجود چیزی
که پلک شما را سنگین می کند .اگر یک اختالل ژنتیکی به نام نوروفیبروماتوز نوع
 )NF۱( ۱داشته باشید ،ممکن است تومور روی پلک شما رشد کند .این معموال
سرطانی نیست ،اما ممکن است برای خالص شدن از شر آن به جراحی یا پرتو
درمانی نیاز داشته باشید .هیچ درمانی برای NF۱وجود ندارد.
 -۹عفونت چشم
ً
چشم صورتی (ورم ملتحمه) یا گل مژه می تواند چشم شما را متورم کند .احتماال
با بهبودی پلک شما به حالت عادی باز می گردد .ممکن است  ۱تا  ۲هفته یا بیشتر
طول بکشد .خودتان باید به خودی خود بهتر شوید .اگر چشم شما متورم شده است
یا درد ،چرک یا تب دارید ،با پزشک خود مشورت کنید .ممکن است برای تخلیه
مایعات به آنتی بیوتیک یا جراحی نیاز داشته باشید .در این بین ،اشک مصنوعی یا

کمپرس گرم یا خنک ممکن است به احساس بهتر چشم شما کمک کند.
-۱۰سکته
اگر رگ خونی پاره شده یا توسط لخته مسدود شود ،مغز شما نمی تواند اکسیژن
و مواد مغذی کافی دریافت کند .این عارضه باعث سکته و افتادگی یک طرف
صورت شما – از جمله پلک ها – می شود .در عرض  ۳ساعت پس از اولین عالئم
کمک بگیرید .مراقب بی حسی/ضعف یا مشکل در صحبت کردن ،دیدن یا راه رفتن
باشید.
برای کاهش احتمال سکته ،ورزش کنید و خوب غذا بخورید .برای مدیریت دیابت،
کلسترول و فشار خون با یک پزشک کار کنید .و اگر سیگار می کشید ،آن را ترک
کنید.
 -۱۱خونریزی در مغز شما
آنوریسم مغزی قسمت ضعیفی از رگ خونی است که می تواند پاره و باعث سکته
مغزی هموراژیک شود .این مشکل می تواند باعث خونریزی زیر عنکبوتیه شود .آن
وقت است که اطراف مغزتان خونریزی می کند .این حالت یک حالت اورژانس است
که می تواند باعث غش یا تشنج شود .اگر درد شدید سر یا چشم ،تغییرات بینایی،
یا ضعف و بی حسی در یک طرف بدن دارید ،به پزشک خود اطالع دهید .پزشک
ممکن است بتوانند آنوریسم شما را با جراحی درمان کنند.
-۱۲مشکالتعضالنی
افتادگی پلک می تواند نشانه ای از دیستروفی عضالنی چشمی باشد .این یک
بیماری عضالنی در چشم و گلوی شما است .شما با آن متولد شده اید ،اما عالئم
ممکناستتابعداز ۴۰سالگیظاهرنشود.هردوپلکممکناستافتادگیداشته
باشند .ممکن است نتوانید به خوبی ببینید و مشکالت زبان و گلو ممکن است غذا
خوردن را سخت کند .جراحی می تواند به رفع پتوز شما کمک کند .اگر سایر قسمت
های بدن شما تحت تأثیر قرار گرفته باشد ،ممکن است به کاردرمانی یا جراحی
دیگرینیازداشتهباشید.
 -۱۳دیابت
با گذشت زمان ،قند خون باال می تواند به عروق خونی و اعصاب داخل و اطراف
چشم آسیب برساند .ممکن است همراه با دوبینی دچار افتادگی پلک شوید .این
عارضه می تواند با فلج عصب سوم دیابتی اتفاق بیفتد .زمانی که دیابت خود را
مدیریت می کنید ،عالئم گاهی بهتر می شوند .اما اگر پتوز بینایی شما را تحت تاثیر
قرار دهد و بیش از ۶ماه طول بکشد ،ممکن است پزشک جراحی را پیشنهاد کند.
-۱۴بوتاکس
سم بوتولینوم (بوتاکس) می تواند عضالت شما را فلج کند؛ مانند آنهایی که باعث
ایجاد چین و چروک می شوند .ممکن است با بوتاکس هیچ مشکلی نداشته باشید.
اما ممکن است سم وارد ماهیچه ای شود که پلک باالیی شما را کنترل می کند.
پتوز شما باید با از بین رفتن بهتر شود ،اما قطره چشمی آپراکلونیدین ممکن است
مفید واقع شود .پزشک به شما کمک می کند تصمیم بگیرید چه درمانی برای شما
مناسباست.
-۱۵میوپاتیهایمیتوکندریایی
بیماری های ژنتیکی می تواند کار میتوکندری را سخت کند .این همان چیزی
است که به اکثر سلول های بدن شما نیرو می دهد .چشم ها و پلک های شما ممکن
است ضعیف شوند .حتی شاید باعث مشکالت خفیف بینایی در بزرگساالن شود.
کودکان مبتال به مشکالت میتوکندری باید اغلب معاینه چشم انجام دهند .پزشک
ممکن است مکمل های غذایی مانند کراتین ،کارنیتین یا کوآنزیم  Q۱۰را برای
کمکبهمیتوکندریبهشمابدهد.تحقیقاتبیشتریبرایدانستناینکهاینمکمل
ها چقدر خوب کار می کنند مورد نیاز است.

استاد چشم پزشکی :

چرانبایدخانمهاازلنززیباییاستفادهکنند؟

استاد چشم پزشکی با بیان اینکه تجویز لنز بدون نظر چشم پزشک مجاز
نیست،گفت  :لنزها باعث خراش قرنیه میشوند و عفونتهای قرنیه شده را به
دنبال دارد و گاهی آنقدر عفونتها پیشرفته هستند که مجبوریم پیوند قرنیه انجام
دهیم.
محمود جباروند در پاسخ به این پرسش که «آیا استفاده از لنزهای آرایشی توسط
خانمها از نظر پزشکی مجاز است و آسیبی به چشم وارد نمیکند؟» ،بیان داشت:
لنزهای آرایشی را که خانمها استفاده میکنند باعث آسیب به چشم میشود.
وی ادامه داد:بارها گفتیم فردی که قصد استفاده از لنز چشم را دارد حتما باید
معاینهچشمپزشکیانجامدهدوسالمتوصحتلبههایپلکوالیهاشکی،جزء
مهمترین فاکتورهایی است که اگر وجود داشته باشد فرد میتواند از لنز تماسی
استفاده کند؛ چه لنز تماسی طبی و چه لنز تماسی رنگی.
این استاد چشم پزشکی یادآور شد:متاسفانه افراد استفاده کننده از این لنزها
موارد الزم را رعایت نمیکنند و از این لنزها استفاده میکنند؛ بعضی وارد کنندگان
نیز مجوز و تایید واردات ما را ندارند.
جباروند تصریح کرد :این لنزها باعث خراش قرنیه میشوند؛ در نتیجه روی
خراش قرنیه میکروبها سریعتر فعال میشوند و باعث عفونتهای قرنیه شده و
گاهیآنقدرعفونتهاپیشرفتههستندکهمجبوریمپیوندقرنیهانجامدهیم.
وی تأکید کرد :به هیچ وجه تجویز لنز بدون نظر چشم پزشک مجاز نیست و مردم
حتما این موضوع را رعایت کنند.
سرپرست اداره بیماری های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت مطرح کرد :

فصلگرمبستریمناسببرایفعالیت
ویروس های با عالئم گوارشی

عالئمی از دیابت که خانمها باید نسبت به آن آگاه باشند

عوامل خطر در گرمازدگی را بشناسید

متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این
که دمای هوا در فصل گرما در اتومبیلی که ساکن است به شدت باال میرود ،به
والدین هشدار داد :هرگز کودکانتان را در اتومبیل تنها نگذارید ،ممکن است این
کارفاجعهبیافریند.
¬دکتر امین صابری نیا اظهار کرد :به طور کلی در گرمای بیش از¬  ۳۵تا¬
 ۳۸درجه سانتی گراد باید بیشتر بحث گرمازدگی را مورد توجه قرار دهیم و با
راهکارهایی موثر از خودمان مراقبت کنیم¬ .وی پیشگیری را مقدم بر درمان
دانست و توصیه کرد :سعی کنید در تابستان که گرمترین روزهای سال را تجربه
میکنیم در ساعاتی که هوا خنکتر است مثل صبح زود و یا بعدازظهرها از منزل
خارجشوید.عضوهیئتعلمیطباورژانسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی
ادامه داد :در تابستان و روزهای گرم لباسهای سفید ،سبک و کمی گشاد
بپوشید،همچنینازپوشیدنلباسهاییباالیافمصنوعیاجتنابکنید.
گرمازدگی فوریت پزشکی است
دکتر صابری نیا با بیان این که گرما زدگی بسته به نوع خفیف یا شدید آن درمان
متفاوتی دارد ،خاطرنشان کرد :گرمازدگی یک فوریت پزشکی است و اگر کسی
دچار گرمازدگی شد باید فورا به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اهمیت
انجام کمکهای اولیه در درمان گرمازدگی تاکید کرد :قبل از انتقال بیمار به مراکز
درمانی میتوانید با تعویض لباسهای فرد و سرد کردن بدن بیمار به او کمک کرد،
با استفاده از یک پارچه یا حوله یا اسفنج بدن فرد را با آب سرد خیس کنید ،فرد را به
مکانی خنک انتقال دهید و ملحفهای خیس دور او بپیچید ،بیمار را در معرض باد
خنک قرار دهید ،میتوانید روی دستها و پاهای بیمار آب بریزید و همزمان ماساژ
دهید و از کرمهای ضد سوختگی استفاده کنید.
وی گفت :با توجه به این که هوای گرم باعث تعریق میشود و بدن نمک زیادی را
دفع میکند ،بهتر است برای جایگزینی از آب خالص استفاده نشود.
دکترصابرینیا استفاده از یکنوشیدنی خنک حاوی کمینمک رابه افرادی که
در معرض گرمای شدید قرار گرفته اند توصیه کرد و افزود :برای این کار میتوانید
ً
مثال یک قاشق چایخوری نمک را در یک لیتر آب حل کنید و به مدت یک ساعت
کم کم آن را به بیمار بنوشانید ،همچنین میتوانید یک قاشق غذاخوری شکر یا
پودر شربت را برای افزایش کالری نوشیدنی به آن اضافه کنید ،ولی اگر فرد کودک
یا سالمند است بهتر است او را به بیمارستان منتقل کنید.
بهگفتهاینمتخصصبهتراستاگرچنانچهافرادسالمنددرمحیطگرمبهمدت
طوالنی قرار داشتند؛ در معرض باد مستقیم پنکه یا کولر قرار بگیرند.
دکترصابرینیابهوالدینهشدارداد:هرگزکودکانتانرادراتومبیلتنهانگذارند،
دما در اتومبیلی که ساکن در مقابل نور خورشید است به شدت باال میرود و باعث
آسیبهایشدیدجسمیبهکودکانمیشود.
وی به افرادی که در اثر گرمای شدید سطح هوشیاری خود را از دست داده اند
توصیه کرد :این افراد حتما باید در اولین فرصت به بیمارستان مراجعه کنند ،تا از
طریق اقدامات پزشکی درمان شوند.
کاهش سطح هوشیاری و تب باال عوامل خطر در گرمازدگی
عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه از جمله عوامل خطر در ابتال به
گرمازدگیراتبوباالرفتندرجهحرارتبدنوهمچنین¬کاهشسطحهوشیاری
ذکر کرد .دکتر صابری نیا با اشاره به این که گرما مستقیما روی قلب تاثیری ندارد،
خاطرنشان کرد :قلب برای کاهش حرارت داخل بدن باید ،ضربان خود را افزایش
دهد بنابراین این افزایش ضربان قلب میتواند به افرادی مبتال به¬ بیماریهایی
مثل تنگی عروق هستند آسیب وارد کند.
وی با بیان این که اسهال و مشکالت گوارشی بیماری خاص فصل گرما نیست،
توضیح داد :چیزی که باعث اسهال میشود استفاده از مواد غذایی فاسد شدهای
است که در معرض گرما قرار گرفته اند و در این مواد باکتری رشد کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خاتمه توصیه کرد:
اگر در معرض گرما قرار گرفتید خاک شیر ،تخم شربتی و شربت آب لیمو خنک
استفاده کنید ¬ ،کودکان زیرپنج سال وافراد سالمند را به هیچ عنوان در گرما از
منزل خارج نکنید ،چون حرارت برای این افراد به هیچ وجه قابل تحمل نیست،
همچنیندرفصلهایگرمبهمناطقگرمسیرسفرنکنید.

سرپرست اداره بیماری های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت گفت :برای
پیشگیری از بروز مشکالت گوارشی قبل از مصرف میوه و سبزی باید به طور کامل
آن ها را شست و ضدعفونی کرد.
مریم مسعودی فر ،سرپرست اداره بیماری های منتقله از آب و غذای وزارت
بهداشت گفت :به طور کلی در فصل گرم سال بیماری های منتقله از و آب و غذا و
مشکالت ناشی از آن افزایش پیدا می کند.
به گفته وی فعالیت برخی از میکروب و ویروس ها مانند روتا ویروس در یک
شرایط آب و هوایی باعث بروز عالئم گوارشی می شود .برخی از عفونت ها ،انگل
ها و میکرو ارگانیسم ها باعث بروز عالئم گوارشی در بدن افراد می شوند.
او گفت :مصرف آب و غذای آلوده سبب بروز مشکالت گوارشی با عالئم اسهال
و استفراغ در بین افراد مبتال خواهد شد .هنگامی که فرد آلوده تماس با سطوح
داشته باشد و دیگر افراد با این سطح تماس داشته و دست های خود را با آب و
صابون یا مواد ضد عفونی کننده دست شست وشو ندهند؛ زمان مصرف غذا با
همان دست ویروس به بدن منتقل می شود و به بروز مشکالت گوارشی منجر
خواهدشد.
مسعودی فر اعالم کرد که افراد باید برای پیشگیری از بروز مشکالت گوارشی
قبل از مصرف میوه و سبزی به طور کامل آن ها را شست وشو دهند و ضدعفونی
کنند تا میکروب و ویروس وارد بدن نشود.
او گفت :بر اثر بروز مشکالت گوارشی مانند اسهال و تهوع ،بدن آب الکترولیت
زیادی را از دست می دهد .به همین دلیل خوردن محلول خوراکی  ORSتوصیه
می شود و در صورت عدم دسترسی به این محلول مصرف مایعاتی مانند چای،
آب ،دوغ و آب میوه خانگی موثر است.

کاهش ۲برابریوزنبامادهغذاییخوشمزه

ماده غذایی خوشمزهای میتواند کاهش وزن را ب ه طور چشمگیری افزایش
دهد .به نقل از سایکولوژی نیوز ،نتایج مطالعات نشان میدهد تنها سه وعده
ماست میتواند کاهش وزن را ۲برابر کند.
کسانیکهدراینمطالعههرروزماستمیخوردند،درمقایسهباگروهمقایسهای
که رژیم غذایی کملبنیات داشتند ،کاهش چربی بدن خود را ۲برابر کردند.
کلسیم و ویتامین  Dموجود در ماست ممکن است مسئول کاهش وزن باشد.
تصور میشود کلسیم به کاهش وزن کمک میکند و به بدن سیگنال میدهد که
ذخیره چربی را متوقف و شروع به سوزاندن آن کند.
در مقابل کمبود کلسیم میتواند میل به غذا را در تالش برای به دست آوردن
بیشتر مواد معدنی ضروری افزایش دهد .ویتامین  Dممکن است به کاهش وزن
کمک کند تا حدی از طریق نقشی که در کمک به بدن در جذب کلسیم دارد.
این مطالعه شامل  ۶۳نفر بود که در  ۲مطالعه جداگانه ثبت نام کردند .در هر ۲
تحقیق افراد به مدت ۲۴هفته در رژیم غذایی کملبنیات و لبنیات زیاد قرار گرفتند.
برای رژیم غذایی پرلبنیات ،افراد سه وعده لبنیات میخوردند که معادل ۱۲۰۰
میلیگرم کلسیم در روز به آنها میداد .نتایج مطالعه نشان داد کسانی که رژیم
غذایی پر لبنیات داشتند ،چهار پوند وزن خود را از دست دادند.
پروفسور مایکل زمل ،محقق ارشد این تحقیق ،گفت :زمانی که افراد را تحت
رژیمهایی قرار میدهیم که شامل سه وعده ماست در روز است ،در مقایسه با
کسانی که رژیم غذایی کملبنیات دارند ،میتوانیم میزان چربی از دست رفته را
تقریبا ۲برابرکنیم.
کسانی که رژیم غذایی کملبنیات داشتند ،چیزی از دست ندادند اما نتایج
مطالعه دوم نشان داد کاهش وزن  ۲برابری در گروه با لبنیات زیاد رخ داد.
نتایج این مطالعه نشان میدهد سه وعده غذای لبنی در روز باعث کاهش قابل
توجهی در کل و چاقی مرکزی در بزرگساالن چاق میشود؛ نتیجهای که بدون
کاهش وزن یا محدودیت کالری به دست میآید.
محققان اظهار کردند :ما دریافتیم غذاهای لبنی کاهش وزن و توده بافت چربی
مرکزی را به دلیل محدودیت انرژی تسریع میکند.
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فقر عامل گسترش کار کودک است؛

رییس مرکز ملی فرش ایران:

یکدهم جمعیت کل کشور در عرصه
فرشفعالیتمیکنند

رییس مرکز ملی فرش ایران ،با بیان اینکه جامعه بزرگ فعاالن در عرصه فرش ،در
حدود یکدهم جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند ،گفت :در این دولت مردمی در
حوزه زیرساختهای هنر صنعت فرش حرکتهای بزرگ و مثبتی شروع شده است.
فرحناز رافع روز شنبه در جلسه کارگروه فرش ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان
قم که در تیمچه بزرگ بازار قم برگزار شد ،افزود :رییس جمهور نیز بر این مساله اهتمام
دارد تا بستری فراهم شود و ضمن تثبیت این اکوسیستم ،زیستبوم فرش دستباف
ایران را گستردهتر کنیم ،چرا که دستاندرکاران فرش دستباف در اقصی نقاط کشور
فعالیتدارند.
وی با تاکید بر ورود جوانان به عرصه فرش دستباف در کل کشور خاطرنشان کرد:
 ۱۹۱هزار نفر در صنایع جانبی فرش مشغول به فعالیت هستند.
رافع با بیان اینکه فرش دستباف صنایع جانبی متعددی دارد ،با اشاره به نامگذاری
امسال با عنوان «تولید؛ دانشبنیان ،اشتغالآفرین» توسط رهبر معظم انقالب گفت:
می توان از شرکت های دانش بنیان در عرصه های گوناگون مرتبط با فرش دستباف
بهرهبرد.
رییس مرکز ملی فرش ایران اعالم کرد :برای نخستین بار روز ملی فرش ( ۲۰خرداد)
در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران به همت و تالش دولت مردمی و همه دست
اندرکاران عرصه فرش ثبت شده است.
رافع با اشاره به اینکه فرش دستباف قم ،فرشی جهانی است ،اظهار داشت :از
مسئوالن استان قم می خواهم که نوع نگاهشان به این کسب و کار ،نسبت به سایر
کسب و کارها متفاوت باشد.
وی افزود :بسیاری از بافندگان و تولید و صادرکنندگان فرش دستباف ابریشم قم
در  ۲۰استان دیگر کشور ،درگیر فرش دستباف قم هستند ،از این رو الزم است که
مسئوالناستانقم،نگاهملینسبتبهاینهنرصنعت(فرشدستباف)داشتهباشند.
وی با تاکید بر افزایش کیفیت فرش دستباف ایران تصریح کرد :فرش دستباف،
سفیر فرهنگی ایران در خارج از کشور استِ ،المان هایی در فرش دستباف کار شده
که بیانگر اعتقادات دینی و مذهبی ماست.
رییسمرکزملیفرشایرانخاطرنشانکرد:برایارتقایجایگاهرفیعفرشدستباف
ایران در جهان همه باید تالش کنند.
استاندارقم:
کارگروه ویژه فرش قم تشکیل می شود
استاندار قم نیز دراین جلسه با تاکید بر اهمیت رفع موانع و مشکالت پیش روی
فعاالن صنعت فرش استان ،گفت :برای این منظور ،کارگروه ویژه فرش در ذیل شورای
برنامه ریزی و توسعه استان تشکیل میشود.
سید محمدتقی شاهچراغی با تاکید بر اینکه این نمایشگاه متعلق به صنف فرش
است افزود :چون این مکان توسط دولت ساخته شده است ،باید یک مدل مالی برای
آن تعریف و یک جلسه برای رفع مسائل آن تشکیل شود.
وی با بیان اینکه در حوزه تأمین اجتماعی نیز مشکالت استانی آن را حل میکنیم،
خواستار تشکیل جلسهای برای رفع مشکالت مرتبط با آن شد و تاکید کرد :برای
پیشرفتامورنیازمندمطالبهگریازیکدیگرهستیم.
وی با اشاره به جلسهای که با بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق کارآفرینی امید
تشکیل شده است ،گفت :در صحبت با مدیران کشوری این دو مؤسسه مالی ،اولویت
پرداخت تسهیالت برای فعالیتهای مرتبط با فرش در نظر گرفته شده و الزم است
پیگیریهای جدی در این زمینه صورت بگیرد.
شاهچراغی همچنین با تبریک روز ملی فرش و تقدیر از فعاالن این عرصه ،از فرش به
عنوان نماد هویت ایرانی یاد کرد و گفت :امیدواریم با تالش میراث فرهنگی و صاحبان
غرفه در تیمچه بزرگ بازار قم ،وضعیت ظاهری این مکان بهبود یابد.
بر اساس این گزارش؛ استاندار قم در پایان این جلسه با تعدادی از دست اندرکاران
صنف فرش استان قم و تعدادی از بافندگان قالی که در این مکان مشغول بافت فرش
دستباف بودند ،گفت وگو کرد و ایشان نیز به صورت مستقیم درخواستها و مشکالت
خود را با استاندار در میان گذاشتند.
رییس اداره نگهداری راههای راهداری استان قم خبرداد:

اجرای طرح بهسازی بزرگراه
سلفچگان -راهجرد

رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای قم گفت:
طرح بهسازی  ۱۴.۵کیلومتر از بزرگراه راهجرد -سلفچگان ،با اجرای روکش
حفاظتی(اسالریسیل)عملیاتیشد.
عباس شکوری در این زمینه افزود :بهمنظور صیانت و ارتقاء سطح سرویس در یکی از
مهمترینبزرگراههایترانزیتیکشور،طرحبهسازیمحورسلفچگان-راهجرداجرایی
شد .وی اضافه کرد :با وجود اجرای طرحهای متعدد عمران جادهای در این محور،
به دلیل ترافیک چشمگیر و ترکیبی ،شاهد اضمحالل و خستگی زودرس آسفالت آن
هستیم .وی ادامه داد :به همین منظور طی مطالعات صورت گرفته مقرر شد نسبت به
اجرای عملیات لکهگیری هندسی و یک الیه روکش حفاظتی(اسالری سیل) در طول
 ۱۴.۵کیلومتر از این بزرگراه اقدام شود .شکوری مسیر اجرایی پروژه را در  ۲قطعه و در
باندهایرفتوبرگشتبزرگراهسلفچگان-راهجردتعریفوتصریحکرد ۴.۵:کیلومتراز
طرح بهسازی در قالب عملیات تراش آسفالت ،لکهگیری هندسی و اسالری سیل ،در
باند برگشت( ۵.۱کیلومتر قبل از تقاطع غیرهمسطح) و ۱۰کیلومتر باقیمانده نیز در
انتهای حوزه(باند رفت) به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وی با اشاره به مشخصات فنی روکش حفاظتی اسالری سیل ،گفت :این الیه
حفاظتی آسفالت که در بین کارشناسان مربوطه به نام «دوغ آب قیری» معروف است
دارای ترکیبی از قیر امولسیون ،آب و سنگدانه است که با نفوذ در خلل و فروج آسفالتی
ضمن جلوگیری از نفوذ آب و یخزدگی در فصول سرد ،موجب افزایش طول عمر
آسفالتمیشود.ویمیزاناعتبارتخصیصیپروژهرابالغبر ۸۰میلیاردریالعنوانکرد
و افزود :عملیات اجرایی طرح از خردادماه امسال آغاز شده و تا پایان سالجاری مورد
بهرهبرداری قرار خواهد گرفت .رییس اداره نگهداری راههای راهداری قم از رانندگانی
که از محل اجرای پروژه تردد مینمایند ،درخواست کرد :به دلیل گستره پوشش الیه
حفاظتی اسالری سیل بر روی سطوح آسفالتی ،ضمن رعایت جوانب ایمنی ،تعامل
الزم با مجریان طرح را لحاظ فرمایند.
همزمان با هفته محیط زیست صورت گرفت ؛

رونمایی ازبستهآموزشیزیستمحیطی
پیشدبستانی

همزمانباهفتهمحیطزیست،بستهآموزشیزیستمحیطیشاملدوعنوانکتاب
و دو حلقه لوح فشرده آموزشی ،روز یکشنبه با حضور مسؤوالن محیط زیست و آموزش
و پرورش استان قم رونمایی شد.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان قم در این مراسم که در سالن
همایشهایادارهکلحفاظتمحیطزیستاستانقمبرگزارشد،گفت:مسألهحفظ
محیط زیست ،برای دیروز و امروز نیست ،مسأله ای همیشگی است که باید در میان
آحاد جامعه نهادینه شود و همه نسبت به آن آگاهی داشته باشند.
محسن رمضان بیگی با بیان اینکه آموزش های زیست محیطی باید از درون خانواده
ها آغاز شود ،فضای دانش آموزی را بهترین مسیر برای فرهنگسازی زیست محیطی در
جامعه دانست و گفت :قطعا امروز همه می دانند که با کم توجهی و غفلت از محیط
زیست ،با چه مشکالت شدیدی مواجه می شویم.
وی با بیان اینکه باید برای ارائه آموزش های زیست محیطی مناسب به دانش آموزان،
برنامهریزیدرستیداشتهباشیم،اظهارداشت:کودکانبایدنسبتبهمبانیومفاهیم
زیست محیطی علم و آگاهی داشته و برای عمل به دانسته های خود ،تشویق و ترغیب
شوند .معاون آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اقدامات و برنامه های مشترک میان
دو سازمان آموزش و پرورش و حفاظت محیط زیست ،گفت :با توجه به تعداد دانش
آموزان قمی ،تقریبا همه شهروندان استان با این مسأله سروکار دارند و این موضوع در
توسعه آموزش های زیست محیطی بسیار مؤثر است.
وی در پایان با اشاره به مشکالت آموزشی در دوران کرونا ،بیشترین آسیب دیدگی
مجموعه ها از این ویروس منحوس را نظام آموزشی کشور دانست و گفت :در دوران
کرونا عقب ماندگیهای انباشته آموزشی و آسیب های بدنی و روحی بسیاری در میان
دانش آموزان ایجاد شد.

زخمهایی که سر چهارراهها شفا نمیگیرد!

گروه زندگی ـ زهره سعیدی
طبقمعمولپشتچراغقرمزبهفکرفرورفتهام.صدایتقههایبهشیشهنظرم
را جلب میکند  ،تا بخواهم برگردم کف و مایع شوینده جلوی دیدم را میگیرد
و بعد یک دست کوچک که مشغول به تمیز کردن شیشه شد .شیشه را پایین
میکشم و آرام میگویم «دستت درد نکنه اما شیشهها تمیز هستن ،زحمت
نکش ،االن چراغ سبز میشه»! انگار صدایم را نمیشنود چون به کارش ادامه
میدهد .اینبار با صدای بلندتری میگویم« :ببین پول خرد ندارم که بهت بدم».
مکث میکند ،دیگر دست به کار نمیشود و آرام راهش را میکشد و میرود»...
چراغ سبز شده اما من هنوز مسیر رفتنش را دنبال میکنم.
گاهی دیدن درد این بچه ها از پشت شیشه های ماشین برایم تحمل نکردنی
می شود ،نمیدانم به آنها پول بدهم یا نه ،آیا پول من دردی از آنها دوا میکند یا
اگر ندهم دلشان می شکند؟! اگر پول بدهم دفعه بعد باز هم اینجا هستند و دو
مرتبه روز از نو و روزی از نو  ،اما مگر وجدان ناآرامم میگذارد که از کنارشان بی
تفاوت رد شوم.
بیست و دوم خرداد ،روز جهانی کودک کار فرا رسیده است .کودک کار طبق
تعریف جهانی فردی است که در سن پایین به فعالیت اقتصادی می پردازد که
مانع از تحصیل ،آموزش و برخورداری او از امکانات رشد فردی و اجتماعی اش
میشود اما در عین حال محرومیت ها و آسیبهای زیادی نیز این کار برایش
دارد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سراسر دنیا  215میلیون کودک
کار شناسایی شده که خیلی از آنها تمام وقت به کار مشغول هستند و درس
نمیخوانند ،اغلب تغذیه ضعیف و نامناسب دارند و در محیط های خطرناک
و کار اجباری هستند یا درگیر بردگی و قاچاق مواد مخدر و فحشا می شوند.
کودکان کار در یک تعریف دو نوع هستند؛ یک دسته کودکان کار عام که در
روستاها به دلیل فقر پدر و مادر مشغول به کارهایی مثل فرش بافی ،جاجیم و
نمدبافی و  ...می شوند و دسته دوم کودکانی هستند که در خیابان ها مشغول به
دستفروشی یا زباله گردی اند .بخشی از این کودکان ایرانی اند و دیگران افغانی،
پاکستانیوحتیبنگالدشیهستند.
*ویژگی های رفتاری و شخصیتی کودکان خیابان
«دکتر امان الله قرایی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی» درباره
خصوصیات این کودکان توضیح می دهد« :عموما این کودکان کار خیابانی
ارتباط نزدیکی با هم دارند ،صمیمی هستند و یک اتحاد تشکیل میدهند،
خوداتکا و مستقل اند و از هم حمایت میکنند .اینها برای اینکه بتوانند پول در
بیاورند کارهایی میکنند که مردم را به ترحم وا دارند از صحبت کردن با مردم تا
داستان سرایی ،شعر خواندن و رقصیدن.
از سوی دیگر این بچه ها حس بیگانه بودن و ترد شدن از اجتماع را هم تجربه
کرده اند ،یعنی می دانند که جامعه به واقع به آنها توجهی ندارد ،به خاطر همین
حس حقارت و خصومت نسبت به دیگران دارند و حتی در جاهایی ممکن است
آسیب هایی نیز به خود یا مردم وارد کنند».
خانمیتعریفمیکردکهپشتچهارراهوقتیبهکودککارینتوانستهکمکی
کند چون پولی نداشته ،یکی از این بچه ها با سنگ به شیشه ماشینش کوبیده
و فرار کرده است .این از همان دست حس حقارت ها و خصومت هایی است که
گاه گریبان این بچه ها را میگیرد و باعث آسیب رساندشان به دیگران میشود.
براساس یک تقسیم بندی دیگر ،بخشی از کودکان کار به لحاظ سرپرستی،
بدسرپرستهستندیعنیاینهاپدرومادردارندامافقیرندونمیتوانندخرجشان
را بدهند .یک بخش دیگر تک سرپرستند یعنی یا پدر یا مادرشان فوت کرده یا
طالق گرفته و رهایشان کرده است  ،به همین خاطر مجبور به کار هستند .یک
بخش دیگر هم بی سرپرست ها هستند که تحت سرپرستی سرکرده هایی قرار
میگیرند و از بچه ها کار میکشند .در نهایت بخشی از این بچه ها شب ها در
منازلشان میخوابند اما بخشی دیگر به همراه پدر و مادر یا حتی بی سرپرست
درخیابانهارهاهستندچراکههویتیندارند.دربیناینبچههاعمومادخترها
بیشتر آسیب می بینند چرا که ممکن است مورد سوءاستفاده هم قرار بگیرند.
دکترقراییتأکیدمیکند«:اینبچههاقربانیانشرایطاجتماعی،اقتصادی،
شکافطبقاتی،فقر،بیسوادی،نابسامانیدرخانوادهوطالق،حاشیهنشینی
و بیکاری هستند .عموما هویت و کارت شناسایی ندارند البته چند سال پیش
قرار بود برایشان کارت شناسایی صادر شود اما هنوز صورت نگرفته  ،حتی تحت
پوشش هیچ بیمه و درمانی هم نیستند .حال شما تصور کنید که اگر رفتار مردم
هم با آنها بد و توهین آمیز باشد چه به سر این بچه ها می آید؟!
«دکتر امان الله قرایی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی»
مردم ما مردمی دل رحم و مهربان هستند اما به هرحال این دلرحمی باید در
مسیر درست هدایت شود .هر کدام از ما به همراه دولت مسئول و مقصر این
شرایط هستیم ،اگر بتوانیم در مسیر درست کمک هایمان را انجام دهیم ،تأمین
اجتماعی ،سازمان بهزیستی  ،شهرداری ها  ،فرمانداری ها ،هالل احمر ،صدا و
سیما  ،آموزش و پرورش و  ...هر کدام وظیفه خود را در قبال این بچه ها رعایت
کنند ،دیگر شاهد بچه ایی پشت چراغ قرمز و چهارراه ها ،فروشنده فال و گل و
 ...نخواهیم بود.
*آیا باید به کودکان خیابان کمک مالی کرد؟
کودکان کار به لحاظ آسیب شناسی اجتماعی جزو آسیب های جامعه
محسوب میشوند و حضورشان در خیابان ها و مشاغل مختلف عواطف و
روحیه شهروندان به خصوص کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار میدهد.
بخشی از این کودکان به طور ُ
روزمزد در باندهای تکدی گری مشغول هستند
و درآمدشان را به سردسته های خود میدهند و روزانه اندازه یک ساندویچ از
آنها مزد میگیرند .گروه دیگر زبالهگردها هستند که به خاطر غذا در سطل ها
خم نمی شوند بلکه پسماندهای زباله را جدا می کنند و به سرگروه هایشان می
دهند .گروه دیگر هم دستفروش های سر چهارراه ها و خیابان ها هستند که
فال  ،چسب ،دعا ،گل یا هر چیز دیگری می فروشند اینها عموما دارای پدر و
مادرهای معتاد یا فاقد پدر و مادرند هر چند درآمدشان از چند کارمند هم گاهی
بیشتر میشود .اما آیا باید به این بچه ها به لحاظ مالی کمک کرد؟از آنها وسیله
ای خرید؟ یا با هر وسیله ای دلشان را بدست آورد؟
دکترمجیدابهریآسیبشناساجتماعی
«دکتر مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی» در این باره به فارس میگوید:
«مردم نباید به کودکان دستفروش کمک کنند چرا که کمک مستقیم به این
بچه ها باعث توسعه و گسترش تکدیگری در جامعه می شود و دلسوزی مردم
هم هیچ نفعی برایشان ندارد چرا که این پول ها دست خود بچه ها نمی ماند.
مردم می توانند از طریق سازمان های شناخته شده خیریه حال چه دولتی و چه
غیردولتی به ساماندهی این کودکان کمک کنند این یک راه موثر و مفید است
به جای اینکه مستقیم به آنها پول بدهید  ،چون این پول ها یا خرج مواد مخدر

والدین می شود یا به سرگروه ها همانطور که گفتم  ،می رسد .هر یک از این
کودکان بعالوه ده ـ پانزده نفر دیگر دارای یک سرگروه هستند که پول هایشان را
می گیرد .بنابراین نباید به خاطر احساسات و جلب ترحمی که جذب می کنند،
به این بچه ها کمک مالی کرد ،بهترین راه این است که با محبت به آنها نگاه کرده
و بگوییم که نمی توانیم کمکیبکنیم اما از جای دیگری اگر دستمان می رسد به
ساماندهیآنهاکمککنیم».
کودکان کار برای تأمین معاش خانواده کار میکنند
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نیز با اشاره
روز جهانی مبارزه با کار کودک گفت :از موضوعاتی که هر سال مورد توجه قرار
ً
میگیرد؛ روز جهانی مبارزه با کار کودک است .طبیعتا به واسطه فراگیری این
موضوع و آمار قابل توجه و تعداد قابل توجه کودکان کار در ایران نسبت به دنیا
باید به این موضوع جهانی به طور ویژهای توجه کنیم؛ در کشور ما شواهد نشان
دهنده همین مسئله است که ما شاهد حضور کودکان کار به شکلهای مختلف
و در محیطهای گوناگون رسمی و غیررسمی هستیم.
موسوی با بیان اینکه وقتی از کودکان کار صحبت میکنیم باید به دو دسته
سنی توجه ویژه داشته باشیم؛ اظهار کرد :از منظر قانون یکی موضوع کار
کودکان زیر  ۱۵سال که برای آنها ممنوعیت کار وجود دارد و دیگری کودکان
 ۱۵تا  ۱۸سال که طبق ماده  ۸۰قانون کار به عنوان کارگر نوجوان محسوب
میشوند و در ماده  ۸۴شرایطی برای کار کردن آنها ذکر شده است؛ برای مثال
کارگر نوجوان باید نیم ساعت کمتر از دیگران کار کند و به جسم و روحشان
آسیبی وارد نشود.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به قوانین جهانی
در حوزه کار کودک گفت :در قوانین و اسناد بین المللی هم حمایت از کودکانی
که به هر دلیل مجبور به کار میشوند اعم از پیمان نامه جهانی حقوق کودک،
مقاوله نامه ۱۸۲سازمان بین المللی کار ،آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و
بدسرپرستپیشبینیشدهاست.
موسوی چلک ادامه داد :همه این قوانین و آئین نامهها در بخشی از متون
خود به موضوع کار کودک پرداختند؛ برخی از این کودکان تنها و برخی از آنها
با خانواده و برخی از آنان برای دیگران کار میکنند؛ اما آنچه که مشخص است
این است که بسیاری از این کودکان با خانوادههای خود در ارتباط هستند و برای
تأمینمعاشخانوادهکارمیکند.
کار کودک نباید مانع از تحقق سایر حقوق شهروندی او شود
وی با تاکید بر اینکه فقر یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در گسترش کار کودک در
جامعه است؛ افزود :چند نکته را ما باید در نظر داشته باشیم؛ کار کودک نباید
مانع از تحقق سایر حقوق شهروندی او شود؛ دوم بر مبنای قوانین جاری کشور
حمایت و حفاظت از کودک باید مد نظر برنامهریزان باشد؛ گرچه آرمان ما این
است که کودکان نباید کار کنند و مدافعین حقوق کودک هم همین موضوع
را دنبال میکنند؛ اما وقتی به مقاوله نامه  ۱۸۲سازمان بینالمللی کار مراجعه
میکنیم.
موسوی چلک گفت :آنجا به صراحت به کشورها توصیه شده است که در
برخی از موضوعات توصیههایی شده است از جمله اینکه سن کار کودک را
متناسببا موضوعات اجتماعیفرهنگیو اقتصادی جامعه خود تعریف کنندو
دوماینکهمشاغلیکهکودکاننبایددرآنهافعالباشندتعریفشود؛خوشبختانه
کشور ما هردوی این اقدامات را انجام داد.
این آسیب شناس با بیان اینکه نمیتوانیم این موضوع را کتمان کنیم که
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بسیار در کار کودک تأثیر گذار است؛ گفت:
این موضوع غیر قابل انکاری است که شرایط اقتصادی کار در کودکان را تشدید
کرده است و این باید مد نظر همه کسانی که میخواهند از حقوق کودک دفاع
کنند؛قرارگیرد.
وی ادامه داد :ما با این واقعیت تلخ اقتصادی مواجه هستیم؛ لذا هر اقدامی
هم انجام دهیم نمیتوانیم جلوی کار کودک را بگیریم؛ قصد من این نیست که
بگویم ما باید کار کودک را به رسمیت بشناسید؛ ما تنها باید طبق قانون عمل
کنیم و اگر کار کودک از سنین  ۱۵تا  ۱۸سال را طبق قانون مجاز میدانیم؛ باید
شرایط کار وی را رعایت کنیم .اگر هم قانون به خوبی در این خصوص ورود نکرده
است باید قوانین اصالح شوند.
«پریسا پویان» ،مدیر موسسه یاریگران کودکان کار نیز درباره نحوه مواجهه و
رفتار با کودکان کار می گوید« :نخستین نکته ای که مردم باید بدانند این است
که بچه ها نگاه ترحم آمیز را خوب می فهمند ،مخصوصا این بچه ها که دیگر
کارشان این است ،بهتر است مردم به آنها ترحم نکنند چرا که به لحاظ روانی آنها
را ناراحت میکند و از سوی دیگر نسبت به آنها خشونت هم به خرج ندهند ،پس
این ترحم و خشونت دو طیفی است که مردم بهتر است نسبت به آن مراقبت
کنند.
در نهایت هم معتقدم که بهتر است به این بچه ها چیزی داده نشود ،هرچند
درباره اینکه از آنها خریدی صورت بگیرد یا خیر،نظری ندارم و معتقدم که اگر
وسیله مورد نیازتان را داشته باشند ،از آنها تهیه کنید وگرنه کمک دیگری بهتر
است نداشته باشید چرا که حس ترحم یا خشونت برای آنها از هر چیزی بدتر
است».
طبق آمار اخیر مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی
کشور؛ بالغ بر  ۸۰درصد کودکان کار و خیابان در کشور اتباع هستند« .محمود
علیگو» تأکید می کند «:هر یک ریالی که مردم به کودکان کار بدهند ،منجر به
فرو رفتن این کودکان در سطح آسفالت خیابان ها و سلب امکان توانمندسازی
آنها خواهد شد .بنابراین این مدل خوبی برای کمک به کودکان کار نیست».
درموضوعاتکودکانکاروزبالهگردیسهدستگاهمسئولهستند.شهرداری
ها ،وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور .ابهری تأکید
میکند که سازمان های خیریه دولتی و خصوصی زیادی در کشور داریم
که کارشان ساماندهی کودکان خیابانی و کار است اوال کودک کار واقعی را
هیچکس نمیبیند چرا که در کارگاه های زیرزمینی شیشه سازی ،صابون و آجر
پزی روزانه پانزده تا بیست ساعت مشغول به کار هستند ،از کودکی به پیری می
رسندونوجوانیوجوانیخودرانمیبینند.اینبچههاعمومادچاربیماریهای
ریوی ،استخوانی ،گوارشی و پوستی می شوند و مردم دلسوز می توانند از کانال
نهادهای خصوصی و دولتی این بچه ها را پیدا و در سامان دهی آنها کمک کنند.
در نهایت از مردم خواسته می شود که به جای کمک به کودکان کار به طور
مستقیم ،از طریق خیریه هاNGO ،ها و سازمان های مختلف مرتبط حمایت
هایشان را به آنها برسانند .شاید با یک کمک کوچک نقدی بخشی از نیازهای
روزانه آنها رفع شود که این هم با توجه به توضیحاتی که کارشناسان دادند ،به
دست خود بچه ها نمی رسد اما کمک از طریق نهادهای مطمئن باعث می شود
که بچه ها بتوانند توانمند شده و دست از تکدی گری و کارهای کاذب بردارند و
نتایجبهتریبرایشانرقمبخورد.

مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانقم:

بایدکارهایفرهنگیوتربیتی
را از مدارس شروع کنیم

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم در بیان اهمیت فعالیت فرهنگی و تربیتی
در مدارس ،گفت :هر دانش آموز  ۱۲سال از عمر خود را در مدارس حضور
دارد و باید کارهای فرهنگی و تربیتی را از مدارس شروع کنیم تا بتوانیم آرام آرام
سبک زندگی بچههای نسل آینده را به سمتی ببریم که مورد رضایت حضرت
معصومه(س)باشد.
دومین گردهمایی بانوان تمدنساز شهر کریمه با حضور اعضای شبکه نهضت
پیشرفت بانوان استان قم در شبستان حضرت زهرا (س) حرم مطهر حضرت
معصومه (س) برگزار شد .دومین گردهمایی بانوان تمدنساز شهر کریمه به
همت امور بانوان اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم و با سخنرانی حجج اسالم
والمسلمین رضا عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی و مرتضی
نزادهمدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانقموعاطفهسعیدینژادمدیرکلامور
شعبا 
بانوان و خانواده سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد .حجتاالسالم عزت زمانی
با بیان اهمیت نقش آفرینی بانوان در جامعه اسالمی ،بیان داشت :امروز امام
جامعه برای تک تک افرادی که محبت اسالم و دین و انقالب اسالمی را در دل
دارند یک دستور صادر کرده که انجام آن واجب شرعی است .مثل همان امامی که
برای حفاظت از مرزهای کشور دستور داد ،و جوانان کشور جانشان را فدا کردند و
مادران کشور عزیزانشان را در راه خدا به مبارزه فرستادند ،امروز امام جامعه جنس
جدیدی از مبارزه را جلوی چشمانمان قرار میدهد که مبارزه ارادهها و باورهاست.
وی با بیان این که وقتی دشمن در تمام عرصهها شکست خورده ،جنگ را در
دلها و فکرهای ما قرار داده است ،تأکید کرد :هر بانویی که در جامعه ما زندگی
میکند اگر میبیند که حرف یا رفتارش بر روی یک یا چند نفر تأثیر میگذارد
وظیفه دارد برای ترویج معارف اهل بیت (ع) و احکام دین اقدام و تالش کند.
نزاده نیز مهمترین نگرانی در قم را مسأله حجاب ذکر کرد و
حجتاالسالم شعبا 
گفت :اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم با کمک بانوان هر محله ،طرحی را در
میان  ۵۰۰مدرسه دخترانه استان قم برگزار میکند که هر مدرسه از بانوان همان
محله یک تیم  ۵نفره تشکیل دهد و بانوان هر محله قیام کنند و بر اصالح سبک
زندگی دختران محله خودشان تمرکز کنند .وی بیان داشت :این طرح با هماهنگی
آموزش و پرورش از تابستان امسال شروع میشود و در طول سال هم ادامه خواهد
داشت و به تناسب نیاز هر محله کارهای فرهنگی صورت خواهد گرفت .مدیرکل
تبلیغات اسالمی استان قم در بیان اهمیت فعالیت فرهنگی و تربیتی در مدارس،
گفت :هر دانش آموز  ۱۲سال از عمر خود را در مدارس حضور دارد و باید کارهای
فرهنگی و تربیتی را از مدارس شروع کنیم تا بتوانیم آرام آرام سبک زندگی بچههای
نسل آینده را به سمتی ببریم که مورد رضایت حضرت معصومه (س) باشد .عاطفه
سعیدینژاد نیز با بیان این که حضرت زینب و حضرت فاطمه معصومه سالم الله
علیهما راوی مکتب والیت بودند ،گفت :یکی از ویژگیهای زن امروز این است که
قدرت بیان و روایتگری دارد و باید همان طور که این زنان الگو در اسالم جان خود
را در مسیر تبیین و روایتگری حقایق فدا کردند ما نیز در مسیر تبیین حقایق جهاد
کنیم .وی افزود :جنگ امروز ما جنگ روایتها است و زنان جامعه وظیفه دارند که
معارفصحیحاهلبیت(ع)رابیانکنندوهربانویدرمحیطپیرامونخودتأثیرگذار
باشد .اجرای سرود نوجوانان و تجلیل از مبلغات برتر در عرصه حجاب استان از دیگر
برنامههایاینگردهماییبود.
معاون نیروی هوایی ارتش:

دومین یادواره  ۵۶۵شهید ارتش در قم
برگزارمیشود

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت:
دومین یادواره شهدای ارتش جمهوری اسالمی در استان قم روز پنجشنبه ۲۶
خردادماه جاری برگزار خواهد شد.
امیر سرتیپ پاسدار علی اکبر طالب زاده روز یکشنبه در نشست خبری آیین
گرامیداشت  ۵۶۵شهید ارتش در استان قم ،افزود :در جنگ نرم کنونی دشمن،
فرهنگ ایرانی و اسالمی مورد هدف قرار گرفته و در این شرایط الزم است تا فرهنگ
ایثار در بین خانواده ها نهادینه شود؛ خانواده از نهادهای اصلی مورد هجمه
دشمنان می باشد .وی با اشاره به اهمیت مساله جهاد تبیین ،خاطرنشان کرد :با
جهادتبیینمیتوانتوطئههایشبانهروزیدشمنانبرعلیهفرهنگایراناسالمی
را خنثی کرد .معاون هماهنگ کننده نهاجا با اشاره به سلسه یادواره های شهدای
ارتش در جمهوری اسالمی ایران در قم ،ادامه داد :در همین خصوص برنامه های
مختلفی مانند غبارروبی مزار شهدا ،برگزاری یادواره ،ملبس شدن به لباس خادمی
حرم حضرت فاطمه معصومه(س) ،حضور در جمع خانواده شهدا و غیره در نظر
گرفته شده است .وی اظهار داشت :نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی اولین
نیروی نظامی بود که در قالب جهاد خودکفایی به مرتبه اطمینان بخشی از ساخت
پهبادها،تجهیزاتنقطهزنوسایرتجهیزاتدستیافتهاست.طالبزادههمچنین
بیان کرد :هم اکنون به تمام سربازان وظیفه در ارتش جمهوری اسالمی دست کم
یک مهارت جهت خوداشتغالی آموزش داده می شود تا مشموالن پس از اتمام
دوران سربازی بتوانند جذب بازار کار شوند .دبیر دومین کنگره شهدای استان
قم نیز در ادامه ابراز داشت :با وجود اینکه در دوران جنگ تحمیلی نیروی هوایی
ارتش مقر مستقری در قم نداشت اما این استان ۵۶۵شهید تقدیم انقالب اسالمی
کرده است .علی اکبر خوش گفتار ادامه داد :یادواره گرامیداشت شهدای ارتش
جمهوری اسالمی ایران در قم ساعت  ۱۸روز پنجشنبه در مرکز تجمعات شهرداری
قم برگزار خواهد شد .وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم گمنامی ارتش در قم
نبودن مقر رسمی این نهاد نظامی است ،اضافه کرد :مقدمات اولیه برای راه اندازی
دفتر جذب ارتش جمهوری اسالمی در قم در حال انجام است.
معاونمطالعاتراهبردیارتش:

جای صدها فیلم و سریال درباره شهدای
ارتش خالی است

معاون مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به تعداد معدود
فیلم و آثار رسانهای تولید شده درباره شهدای ارتش گفت :شهدا و اسطورههای
بیشماری در ارتش و به ویژه در نیروی هوایی وجود دارد که میتوان صدها فیلم
و سریال درباره آن ساخت .امیر سرتیپ علیرضا رودباری روز یکشنبه در نشست
خبری گرامیداشت  ۵۶۵شهید ارتش در استان قم ،بیان کرد :اسطورهای ارتش
جمهوری اسالمی ایران همچنان گمنام هستند و الزم است تا در قالب جهاد تبیین
نسبت به معرفی آنها در قالب های مختلف هنری اقدام شود .معاون مطالعات
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران با نام بردن از برخی عملیات های شاخص
نیروی هوایی ارتش در دوران جنگ تحمیلی ،افزود :از  ۴۵۰عملیات مهم و اصلی
نیروی هوایی ارتش در دوران جنگ  ۱۶۸عملیات در سال نخست جنگ تحمیلی
انجام گرفت؛ در  ۴۵روز اول جنگ بیش از  ۶هزار حمله علیه عراق توسط نیروی
هوایی ارتش ایران انجام گرفت .معاون مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسالمی
ایران خاطرنشان کرد :ارتش جمهوری اسالمی در کمتر از دو ساعت از آغاز جنگ
تحمیلی وارد عرصه شد و پاسخ کوبندهای به متجاوزان داد.
رییساتحادیهتولیدکنندگانوبافندگانفرشدستبافابریشماستانقم:

 ۴۰هزار نفر در هنر صنعت فرش قم
فعالیتمیکنند

رییساتحادیهتولیدکنندگانوبافندگانفرشدستبافابریشماستانقمگفت:
تولید و اشتغال در هنر صنعت فرش دستباف قم ،حدود یک قرن با تالش فعاالن
این عرصه انجام شده است.
ابوالفضل صادقی با اشاره به نقش موثر فرش در اشتغالزایی بیان کرد :حدود
 ۴۰هزار نفر در بخش های گوناگون (بافنده ،تولیدکننده ،تاجران و صنوف
وابسته) این هنر صنعت در استان قم مشغول فعالیت هستند.

اقتصادی5
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مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران:

قیمت گوشت قرمز باید  ۱۱۰هزار تومان به دست مصرفکننده برسد

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت :تحلیل قیمتی نشان
میدهد که قیمت هر کیلوگرم الشه گوشت قرمز با جو کیلویی ۱۲هزار تومان
و سویای ۱۷هزار تومانی باید ۱۱۰هزار تومان به دست مصرفکنندگان برسد،
اما این محصول با قیمتهایی بیش از این نرخ عرضه میشود.

براساس این گزارش ،بهتازگی کلیپی در فضای مجازی منتشر و در آن ادعا
شده است که قیمت هر کیلوگرم جو از ۱۸۰۰تومان به ۱۲هزار تومان رسیده،
بنابراین باید قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز نیز ۸برابر شود.
«مجتبی عالی» مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران امروز یکشنبه

معاون وزیر راه و شهرسازی:

زمین ۲میلیونو ۷۰۰هزارواحدنهضتملیمسکنتامینشد
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت :برای دو میلیون و  ۷۰۰هزار واحد مسکونی در اراضی متعلق به
سازمانملیزمینومسکنوشهرهایجدید،زمینتامینشدهکهدرمرحلهنهاییالحاقیاتغییرکاربریهستند.
«علیرضا فخاری» ،مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره وضعیت فعلی تامین زمین برای طرح نهضت
ملی مسکن در سراسر کشور خاطرنشان کرد :تاکنون  ۲۰هزار هکتار اراضی مسکونی مستعد بارگذاری برای
طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده و در اختیار طرح قرار گرفته است.
وی افزود :برآوردها حاکی از آن است که با استفاده از این  ۲۰هزار هکتار بعد از طی مراحل مقدماتی الحاق و
تعیین کاربریها ،میتوان زمین موردنیاز برای یک میلیون و ۴۲۳هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی را تامین
کرد.
فخاری با اشاره به دیگر ظرفیتهای شناسایی شده ،گفت :عالوه بر این ۳۷ ،هزار هکتار زمین متعلق دولت
نیز در حریم شهرها شناسایی شدهاند و در مراحل مختلف بررسی برای الحاق در کارگروههای استانی ،شورای
برنامهریزی و  ...قرار دارند که باید مراحل الحاق و تعیین کاربری آنها طی شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد :اگر کارگروههای استانی رسیدگی به الحاق این اراضی
به محدوده شهرها را تسریع کنند ،حدود یک میلیون و  ۳۳۰هزار واحد دیگر نیز در این اراضی قابل بارگذاری
خواهدبود.
ً
فخاری گفت :با این دو عدد مجموعا میتوان زمین حدود دو میلیون و  ۷۰۰هزار واحد مسکونی را در اراضی
متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید تامین کرد که تحقق این عدد حاصل بیش از ۱۷۰جلسه با
مدیران کل استانی کشور و استفاده از ظرفیتهای سازمان ملی زمین و مسکن است.
وی به مقایسه میزان تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر پرداخت و گفت :در پروژه مسکن مهر
تنها برای حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد تامین زمین انجام شد در حالی که در طرح نهضت ملی مسکن ،تا
کنون بیش از مسکن مهر زمین تامین شده و بیش از این هم در شرف تامین و الحاق قرار دارد.

در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ادعای مطرحشدن در این
فیلم ،اظهار داشت :طبق آمارهای موجود با توجه به نژاد دام ،سن و وضعیت
آبوهوایی ضریب تبدیل برای تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز  ۱۰کیلوگرم
نهاده دامی نیاز است.
ویافزود:تعیینقیمتگوشتقرمزبرمبنایتحلیلقیمتیوعرضهوتقاضا
تعیین میشود و ارتباطی به یک نهاده ندارد ،بنابراین برخی افراد که اطالع
چندانی از نحوه قیمتگذاری و تالشهای دولت برای تنظیم بازار ندارند،
اظهارنظرمیکنند.
مدیرعاملاتحادیهسراسریدامدارانایرانگفت:باتوجهبهشرایطاقتصادی
کشورواصالحنظامیارانهایهرکسیمخالفدولتباشد،متفکرنیست،بلکه
متفکر کسی است که با وضعیت موجود آرامش به بازار ببخشد ،زیرا فضا به
هر میزان هیجانی شود وضعیت بازار بهم میریزد که این موضوع تنها به نفع
سودجویاناست.
وی اضافه کرد :برخی تولیدکنندگان و دامداران هستند که در همین فضا
نهاده را خریداری و در بازار آزاد میفروشند ،بنابراین باید به دنبال آرامش بازار
باشیم تا دست دالالن کوتاه شود.
عالیدربارهقیمتگذاریشیرخاموجلوگیریازپسخوردگیتولید،گفت:
اکنون قیمت تمام شده شیر خام  ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان است اما ما تعامل با
وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از مصرفکنندگان قیمت شیر را بهصورت
فعلی کیلویی ۱۲هزار تومان تعیین کردیم که شیر خام پس نخورد.
به گفته وی ،به هر میزان قیمت گوشت قرمز افزایش یابد به دلیل کاهش
تقاضاتولیدباپسزدگیروبرومیشودکهاینامربهنفعصنعتوتولیدکنندگان
نیست .وی افزود :در بحث تعیین قیمت گوشت قرمز اکنون آنچه به دست
مصرفکنندگان میرسد ،بیش از قیمت واقعی است ،درحالیکه هر کیلوگرم
دام زنده سبک مرغوب با قیمت کیلویی ۷۰هزار تومان به فروش میرسد؛ این
در حالی است که با کاهش تقاضا نیز در این محصول روبرو هستیم .بنابراین
بازار گوشت قرمز در دست دالالن است که باید چارهای جدی برای این
موضوعاندیشیدهشود.

رییسکمیسیونصنایعمجلس:

مشکالتخودروسازیدرمدیریتهاوساختارهاست

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :مشکالت صنعت خودروسازی در مدیریت ها و ساختارهاست
و باید ساختار این صنعت رقابتی باشد.
عزت الله اکبری تاالرپشتی روز یکشنبه در همایش ظرفیتهای همکاری شرکت ها و نهادهای دانش بنیان گروه صنعتی
ایران خودرو با بیان اینکه انتظارات مجلس از خودروسازان باال است ،افزود :امروز شاهدیم در حوزه های مختلف هوافضا ،نانو،
بیوتکنولوژی ،انرژی هستهای ،صنعت مشکی و غیره قلهها یک به یک توسط فرزندان این مرز و بوم فتح میشود ،اما در خودرویی
که چهار چرخ دارد با مشکل مواجه ایم که قابل قبول نیست.
وی با تاکید بر اینکه اشکال کار در مدیریت ها و ساختارها است ،تأکید کرد :ساختار صنعت باید رقابتی باشد نه اینکه دولت
تنها چند درصد ناچیز در خودروسازی سهم داشته باشد اما بخواهد در کل مجموعه دخالت کند؛ این موضوعی است که شخص
رئیس جمهور ،معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت نیز آن را قبول دارند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد :اینکه در کشور ما تعداد زیادی شرکت دانشبنیان ،همچنین اندیشمندان و
شرکتهایتوانمندموجودباشداماخودروسازانمادرگیرمسایلحاشیهایباشندقابلقبولنیستومامعتقدیمشمامیتوانید
و باید خودتان را باور کنید و بدرخشید.
وی یادآور شد :بنا به فرموده رهبر معظم انقالب "برای رسیدن به دنیا باید میانبر بزنیم" و معتقدیم ملت ایران ،مدیران و نیروی
انسانیتوانمندکشورمانقادربهانجاماینمهمهستند.
وی با تاکید بر اینکه می توان کارهای مشترک زیادی انجام داد ،به ظرفیتهای عظیم خودروسازی و قطعهسازی کشور اشاره
کرد و ادامه داد :خودروسازان باید قطعه سازان را ارتقاء دهند ،چرا که اگر قطعهسازی قوی داشته باشیم "همه چیز ساز" خواهیم
بود.
اکبری تاالرپشتی تصریح کرد :بر این اساس باید طرحی نو در انداخت و ساختاری نو برپا کرد و از تفکر دولتی فاصله گرفت تا
تصمیماتخوبیدراینصنعتبگیریم.
وی گفت :رضایت ملت قرمز رهبر معظم انقالب و مسووالن است و باید گفت ملت از تصمیمات خودروسازان راضی نیستند.

عضو هیات مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی :

عضو هیات مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی
گفت :تولیدکنندگان رب تصوری از آینده قیمت گوجه فرنگی
ندارند و این احتمال را میدهند که قیمت گوجه در ماههای
آینده افزایشی شود از اینرو رب تولید و آن را دپو میکنند تا
بتوانند در آینده با قیمت روز آن را عرضه کنند.
رسول قمالقی در گفتوگویی ،با اشاره به دپو کردن رب
گوجه فرنگی از سوی تولیدکنندگان ،گفت :رب از ابتدای سال
جاری تا به امروز  30تا  40درصد افزایش نرخ را تجربه کرد این
در حالیست که در حجم تولید گوجه فرنگی کاهشی نداشتیم.
وی با بیان اینکه کارخانهداران گوجه فرنگی را کیلویی 4
هزار و  600تومان از کشاورزان خریداری میکنند ،گفت:
تولیدکنندگان رب تصوری از آینده قیمت گوجه فرنگی ندارند
و این احتمال را میدهند که قیمت گوجه در ماههای آینده
افزایشی شود از اینرو رب تولید و آن را دپو میکنند تا بتوانند
در آینده با قیمت روز آن را عرضه کنند.
قمالقی با اشاره به باال بودن سرمایه در گردش تولید رب،
خاطر نشان کرد :کارخانهای با ظرفیت تولید روزانه هزار تن
رب حداقل به سرمایه در گردش 4.5میلیارد تومان برای خرید
گوجه نیاز دارد.
به گفته این فعال اقتصادی؛ کارخانههای بزرگ گوجه را از
کشاورزانپیشخریدمیکنند.

قیمت گوجه در ماههای آینده افزایشی می شود

عضو هیات مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی
ادامه داد :تولید رب برای مصرف تابستان فلهای و در زمستان
به صورت اسپتیک تولید میشود تا ماندگاری آن باال برود.
کارخانههای کوچکی که سرمایه در گردش الزم را ندارند برای
تامین مواد اولیه با مشکل مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه هزینه گوجه یک قوطی رب  800گرمی
حدود  24هزار و  500تومان میشود ،افزود 5 :هزار تومان
هزینه قوطی 500 ،تومان هزینه شیرینگ (بستهبندی) و با
احتسابسایرهزینههایسربارقیمتیکقوطیگوجهحدود
 30تا  31هزار تومان برای تولیدکننده تمام میشود؛ احتساب

 12درصد هزینه توزیع و  14درصد سود در واحدهای خرد در
نهایت رب باید قوطی  35تا  38هزار تومان بفروش برسد.
وفور عرضه گوجه در یک ماه آینده
مصطفی دارایینژاد رئیس اتحادیه بارفروشان در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،در پاسخ به این پرسش که این نگرانی
در بین کارخانهداران رب گوجه فرنگی ایجاد شده است که
ممکن است عرضه گوجه در ماههای آینده تقلیل پیدا کند در
نتیجه اقدام به عرضه قطرهچگانی رب میکنند؟ افزود :در
حال حاضر رب کازرون و دزفول در بازار موجود است و در ماه
آینده گوجه ورامین سپس قزوین در بازار عرضه خواهد شد
از آنجاییکه کرایه حمل بار از این مناطق به تهران کم است
احتمال کاهش نرخ گوجه فرنگی در ماههای آینده وجود دارد
از اینرو کارخانهداران نگرانی از بابت کمبود گوجه نباید داشته
باشند.
به گفته این فعال صنفی؛ در یک هفته اخیر روزانه
کارخانههای رب  150تن گوجه از میدان میوه و تره بار کیلویی
 5هزار و  100تومان خریداری میکنند.
دارایینژاد با اشاره به صادرات رب ،گفت :رب را ب ه صورت
اسپتیک تولید و آن را به کشورهای عراق ،افغانستان ،پاکستان
صادر میکنند از اینرو عرضه آن را در بازار داخلی کاهش
میدهند تا بتوانند نرخ آن را تصاعدی کنند.

مدیرکلدفتراقتصادمسکناعالمکرد

تخصیص ۴۰هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره وام ودیعه مسکن سال
 ۱۴۰۱گفت :منابع و مبالغ این وام با وام سال  ۱۴۰۰متفاوت بوده و و به میزان
 ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای بخش مسکن در سال جاری،
تخصیصیافتهاست.
پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره وام
ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱خاطر نشان کرد :وام ودیع ه مسکن که امسال مطرح
شده ارتباطی با مبالغ و منابعی که سال گذشته برای وام مسکن تعیین شده بود
نداشتهواعتباراتآنازمحلمنابعتسهیالتبانکیکهبانکمرکزیبایدبهبخش
مسکن بپردازد ،دیده شده است.
وی افزود :مبلغ این وام به میزان ۴۰هزار میلیارد تومان از منابعی تخصیص یافته
که سیستم بانکی موظف است در سال  ۱۴۰۱به بخش مسکن بپردازد تا برای
تسهیالتودیعهمسکنپرداختشود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد :کسانی که سال
گذشته این وام را دریافت کردهاند ،امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.
وی ادامه داد :کد رهگیریهایی که از ابتدای سال  ۱۴۰۱صادر شده میتوانند
برای وام ودیعه امسال ثبت نام کنند و حتی کسانی که اسفندماه سال گذشته کد
رهگیری دریافت کردهاند ،فقط درصورتی که اسفندماه سال جاری کد رهگیری
جدید قرارداد برای آنها صادر شود امکان ثبت درخواست برای تسهیالت ودیعه
مسکن را در سامانه دارند و در همان زمان امکان دریافت تسهیالت را خواهند

داشت.
اصالنی تعداد ثبت نام کنندگان وام ودیعه مسکن را بالغ بر ۱۷۰هزار نفر تاکنون
اعالم کرد و گفت :سقف این ودیعه با توجه به هر شهر و استانی متفاوت بوده و در

رقمهای  ۷۰ ،۱۰۰و  ۴۰میلیون تومان تعیین شده است.
ارسالنشدنپیامکبهمتقاضیانمسکنبهمعنایعدمتاییدنیست
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره عدم ارسال پیامک به متقاضیان مسکن
نهضت ملی مسکن اظهار کرد  :اگر تاکنون پیامک برای متقاضیان و ثبت نام
کنندگان نهضت ملی مسکن ارسال نشده به این معناست که هنوز زمین مسکن
آنها تامین نشده و تعداد متقاضیان در آن شهر و استان زیاد است و ظرف زمانی
بیشتری را برای بررسی نیاز دارند.
وی افزود :لذا به محض اینکه زمین متقاضی تامین شود ،پیامک برای آنها
صادر میشود و عدم ارسال پیامک برای متقاضیان صرفا به معنای عدم تایید
شرایط آنها نیست بلکه به معنای آن است که زمین مورد نظر هنوز برای آنها
تخصیصنیافتهاست.
اصالنی خاطرنشان کرد :ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن
میتوانندبا وارد کردن کد رهگیری و کد ملی خود در سامانه نهضت ملی مسکن
وضعیت تایید یا عدم تایید شرایط خود را مشاهده کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین درباره تسهیالت مسکن برای
خانوادههای دارای سه فرزند به باال ،گفت :جلسات آییننامه اجرایی استفاده
از تسهیالت مسکن برای سه فرزند به باال در کمیسیون زیربنایی برگزار و کلیات
آن تایید شد که امیدواریم برخی موارد باقیمانده نیز به زودی در کمیسیونهای
فرعینهاییشود.

مدیرعاملشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی:

کارت سوخت آزاد جایگاهداران
به مقدار کافی در جایگاهها وجود دارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :جمعآوری کارت سوخت
جایگاهداران صحت ندارد و هماکنون کارت سوخت آزاد جایگاهداران به میزان کافی
در جایگاههای سراسر کشور وجود دارد.
«علیاکبر نژادعلی» در پاسخ به شایعات منتشرشده یک هفته اخیر در فضای
مجازی و رسانهای مبنی بر حذف و جمعآوری کارت سوخت آزاد جایگاهداران افزود:
سامانه هوشمند سوخت بر اساس معماری آفالین بنا شده است و از ویژگیهای
معماری آفالین تحویل سوخت به مشتریان در لحظه است ،بنابراین در صورتی که
کارت آزاد جایگاهدار موجود نباشد ،اگر شخصی بدون کارت سوخت وارد جایگاه
شود،نمیتواندسوختدریافتکند،بنابراینکارتسوختجایگاهدارالزمهجایگاه
عرضه سوخت و سیستم آفالین سامانه هوشمند سوخت است.
وی تأکید کرد :کارتهای هوشمند سوخت مجاری عرضه که فرآورده را با قیمت
دوم غیریارانهای عرضه میکنند ،به اندازه کافی در اختیار مالکان مجاری عرضه قرار
گرفته است و با همین کارتها فرآورده بنزین بهصورت آزاد عرضه میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی افزود :هماکنون عرضه بنزین در
جایگاههای عرضه سوخت با نرخ سهمیهبندی  ۱۵۰۰تومانی با کارتهای سوخت
شخصی و با قیمت دوم یا غیریارانهای از طریق کارتهای سوخت شخصی و
کارتهای هوشمند ویژه مجاری عرضه فراهم است.
نژادعلیهمچنیندربارهنحوهعرضهنفتگازدرجایگاههایعرضهسوختگفت:
برای موارد اضطرار در جایگاههای عرضه گازوئیل ،نرخ دومی تعیین شده که ۶۰۰
تومان است و ناوگان حملونقل مسافر و بار میتوانند در موارد اضطراری از طریق
کارت آزاد نفتگاز که در جایگاههای منتخب وجود دارد ،سوخت موردنیاز خود را
دریافتکنند.
وی همچنین شایعات منتشرشده در روزهای اخیر مبنی بر افزایش قیمت بنزین
را تکذیب کرد و گفت :تغییر قیمت فرآوردههای نفتی از طریق دولت ابالغ میشود
و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مجری آن است .تاکنون هیچگونه
ابالغیهای از طرف دولت اعالم نشده و در قانون بودجه نیز پیشبینی افزایش نرخ
بنزین و نفتگاز و دیگر فرآوردههای نفتی مرتبط با این حوزه ،انجام نشده است.
یک کارشناس بازار سرمایه پاسخ می دهد؛

چرا وزارت صمت به نظر کارشناسان
توجهیندارد!؟
یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از لغو عرضه خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی در
بورس کاال از سوی وزارت صمت ،اظهار کرد :چرا وزارت صمت به نظر کارشناسان
توجهیندارد؟
رسول علی محمدی ،در گفت و گویی با بیان اینکه از چند ماه پیش توجیهات
علمی و قانونی مربوط به مزایای عرضه خودرو در بورس کاال در رسانه ها و شبکه های
اجتماعی آغاز شد و بسیاری اظهار نظرهای خود را در این باره مطرح کردند ،اظهار
کرد :ماحصل این بحث ها و تحلیل های کارشناسی این بود که ورود خودرو به بورس
کاال و خروج دولت از قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کننده ،نظام توزیع و
تولیدکنندگان خواهد بود .وی ادامه داد :نخستین خودرویی که در بورس کاال عرضه
شد خودرو کارای تک کابین و دو کابین متعلق به شرکت بهمن موتور بود که حدود
یک ماه پیش عرضه آن انجام شد و شاهد بودیم که با قیمت پایه به فروش رسید.
عرضه کارا نشان داد که خریداران به سادگی و بدون نیاز به قرعه کشی قادر به خرید
خودرو هستند و می توان شرایطی را ایجاد کرد که دسترسی مصرف کنندگان به این
محصولها آسان تر باشد .در فرایند این عرضه اختالف قیمت ۲۰درصدی خودرو در
کارخانه و بازار آزاد به راحتی از بین رفت و نرخ های موجود در بازار نیز کاهش یافت.
اینکارشناسبازارسرمایهبااشارهبهاینکهقراربود خودروهایدیگنیتیوفیدلیتی
در بورس کاال عرضه شود ،اظهار کرد :با وجود اطالع وزارت صمت از عرضه این
خودرو در طول یک هفته زمان ثبت سفارش ،اما به یکباره این عرضه شب قبل از
انجام معامالت به صورت دستوری از سوی وزارت صمت لغو شد .سوالی که در
اینجا مطرح می شود این است که اگر پذیرش این خودروها که چند ماه به طول
انجامیدند قانونی نبود چرا از همان ابتدا جلوی آن گرفته نشد؟ چرا توجیهها و
کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر مزایای عرضه خودرو در بورس کاال و پیش
بینی کاهش اختالف قیمت خودروساز و بازار آزاد و تخصیص سود حاصل از فروش
به خودروسازان مورد توجه وزارت صمت قرار نگرفت؟ علی محمدی با اشاره به ارایه
طرح هایی از سوی برخی کارشناسان به دولت مبنی بر اینکه تفاوت نرخ ایجاد شده
ناشی از رقابت صورت گرفته در بورس کاال می تواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی
از خودروساز اخذ و صرف سیاست های حمایتی ،سرمایه گذاری در زیرساخت ها،
تسهیل تولید و افزایش تیراژ و راندمان تولید شود ،گفت :به بیان ساده تر دولت می
تواند به صورت بهینهای در بازار ورود کند و نظارت های بهینه و بهتری بر روند قیمت
ها از طریق این ابزارها داشته باشد .وی با انتقاد از تصمیمات احساسی و لحظه ای،
گفت :ما نشان داده ایم که به تصمیمها کارشناسی توجهی نمی کنیم .امیدوارم به
جایی برسیم که طبق تصمیمهای کارشناسی و با برنامه ریزی اقدام کنیم.
بر اساس این گزارش درحالی که ثبت سفارش دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی
از  ۱۱خرداد آغاز شد و قرار بود معامالت این دو خودرو در بستر بورس کاال از ۱۸
خردادماه صورت بگیرد ،وزارت صمت طی دو نامه فرایند مذکور را لغو کرد.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت :

بیش از  ۴۰۰واحد راکد در صنعت نساجی
احیامیشود

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت از احیا و فعال
سازی  ۴۰۵واحد راکد صنعت نساجی تا پایان سال  ۱۴۰۱خبر داد.
خانم افسانه محرابی با اشاره به فعالیت حدود ۵هزار و ۸۰۰واحد نساجی و پوشاک
در کشور گفت :در سه سال گذشته حدود  ۲۰۰واحد راکد در این صنعت به چرخه
فعالیت بازگشته اند و فعال سازی ۴۰۵واحد راکد باقی مانده نیز در دستور کار برنامه
امسال قرار گرفته است .وی درخصوص وضعیت صنعت نساجی و پوشاک در سال
گذشته افزود :سال گذشته تولید در صنعت نساجی و پوشاک حدود ۱۲درصد رشد
داشته و در بخش صادرات نیز این صنعت رشد  ۸درصدی را به لحاظ وزنی و رشد ۱۱
درصدی را به لحاظ ارزشی تجربه کرده است .محرابی با اشاره به مشکالتی که فعاالن
صنعتنساجیوپوشاکبهواسطهافزایشنرخارز،افزایشقیمتجهانیمواداولیه،
افزایش دستمزد و افزایش تعرفه انرژی با آن مواجه اند ،گفت :صنعت نساجی یک
صنعت اشتغال زاست و به واسطه شرایط ایجاد شده که افزایش قیمت تمام شده
تولید را رقم زده است ،برای کاهش فشار بر تولیدکننده ها ،کاهش نرخ تعرفهها و
تامین منابع مالی را از طریق سرمایه در گردش و طرح تامین مالی زنجیرهای در
دستور کار قرار داده ایم .وی همچنین به نیاز مواد اولیه وارداتی در این صنعت اشاره
کرد و افزود :در بخش مواد اولیه ،بیش از  ۵۰درصد پنبه مورد نیاز صنعت نساجی،
وارداتی است و در بخش الیاف آکریلیک نیز ،با توجه به نیاز  ۱۲۰هزار تنی این
صنعت ،حدود  ۹۹درصد وابسته به الیاف وارداتی هستیم و اگر کارخانه پلی آکریل
راه اندازی شود میتواند  ۴۵هزار تن از نیاز داخلی را تامین کند.
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نائبقهرمانالمپیکتوکیو:

سخنی با متولیان ورزش استان قم ؛

نورکماستاديومشهيدحيدريانمعضل
بزرگفوتبالیستهایقمی

ایمان  /رضاملکی
بارسنگین مسابقات فوتبال وکالسهای مدارس پایه وسانس های مربوط به تمرین
تیمهاهمهوهمهدراستادیومچمنمصنوعیشهیدحیدریانخالصهمیگردد.
ازساعت  8/5شب به بعد سانس های مربوط به کالسهای پایه وتمرین تیمها که
تاساعتیکبامدادبهطولمیکشدزیرنورمیبایستیبرگزارگردداماباسوختنتعداد
زیادی ازنورافکن های استادیوم بازیکنان بادید اندکی مواجه هستند و حتی دروازه
بانانازگرفتنتوپهایشلیکشدهبهدروازهشانباتوجهبهدیدبسیارپایینیکهدارند
عاجزهستند.
نگارنده نیزخود تجربه حضوردر مستطیل سبزاستادیوم شهید حیدریان را داشته
وعینا این معضل بزرگ راحس کرده ام جمعه شب هنگام برگزاری دیدار دوستانه
کهن کسوتان بسیاری ازاین عزیزان ازمن خواستند تا درد دلشان رابنویسم شاید
گوش شنوای باشد وترتیبی به این امر مهم داده شود .
هیئت فوتبال که عمال هیچگونه دخل وتصرفی نسبت به زمین ندارد وعزیزانی
هم که زمین دراجاره سالیانه آنها می باشد شکوه دارند ازتعویض المپهای استادیوم
بدلیل هزینه گزافی که به آنها تحمیل خواهد شد وبیچاره فوتبالیستهای قمی
ونوگالن مانده اند که درد خود را به چه بگویند.
بنابر تعهد و رسالت رسانه ای موضوع فوق رانوشتم تاشاید حرکتی ازجانب
مسؤالن ورزش قم دراین خصوص انجام پذیرد این حرف دل بسیاری ازمربیان
وفوتبالیستهای قمی است که باتوجه به دید بسیار پایین بهره الزم را ازتمرین و بازی
خود نمی بیند وباید هزینه سانس را هم بپردازد اما بهره ای ازکار خود نبینند .

حشمتمهاجرانی:

تصمیماتاسکوچیچقابلهضمنیست

سرمربی سالهای دور تیم ملی میگوید اسکوچیچ به راحتی صندلی تیم ملی را
رهانمیکندوتصمیماتیگرفتهکهغیرقابلهضماست.
حشمت مهاجرانی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد:اکنون
فدراسیون فوتبال از اعضای فوتبالی برخوردار است و توقع بیشتری داریم .با وجود
آقای ماجدی ،استیلی و اصولی میتوانستیم برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.
مربی ما هم که آرزویش این سمت بود به هدفش رسیده و دارد نگاه میکند .به
راحتیاینصندلیرارهانمیکندودراینمدتکوتاهتصمیماتیگرفتهکهغیرقابل
هضم است .بازیکنان را امروز محروم میکنند و فردا میبخشند .مهاجرانی اضافه
کرد:قدرتتصمیمگیریمشخصنیستدستمربییافدراسیوناست.درآستانه
جام جهانی قطر باید انتقاد کنم و بگویم تشکیالت درستی برای تیم ملی نداریم و
کاسه چهکنمدستمانگرفتیم.حتیصدایفوتبالیستهاهمبه طورغیرمستقیم
در آمده است .همیشه انتقاد خوب است اما هدایت کننده بودن این انتقاد کمک
میکند .او در پایان عنوان کرد :به طور کلی این برنامه ریزی درست نیست .اردوهای
کوتاه مدت و مداوم در فیفادی برای تیم ملی الزم است تا بتوانند هماهنگی الزم را
پیدا کنند .اردو و بازی دوستانه از نان شب برای تیم ملی واجب تر است اما به هر حال
بایدصبرکنیموببینیمچهتصمیمیبرایآیندهفوتبالگرفتهمیشود.مننهبدبین
و نه خوش بین هستم .باید درباره واقعیتها صحبت کرد و اکنون این واقعیتها را
داریم لمس میکنیم .با همه تفاسیر برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم.
عضوهیاتمدیرهاستقالل:

سرمربیاستقاللتاپایانهفته
معرفیخواهدشد

عضو هیات مدیره باشگاه استقالل گفت :همه محمد مومنی را به خوبی
میشناسند و میدانند او اگر بخواهد حرفی را بر زبان بیاورد بدون واهمه و رک
خواهد گفت و ترسی ندارد که بخواند نقل قولی از او منتشر کنند.
«محمد مومنی» با اشاره به انتخاب سرمربی استقالل اظهار داشت :استقالل به
دنبال این است تا تیمی را برای فصل آینده تدارک ببیند که مدعی قهرمانی بوده و
بتواند از عنوان قهرماین خود در لیگ برتر دفاع کند.
وی افزود :باشگاه استقالل به دنبال انتخاب بهترین جانشین برای فرهاد مجیدی
استومیکوشدبهترینتصمیمرادربارهنیمکتاستقاللبگیرد.
مومنی خاطرنشان کرد :گزینههای داخای و خارجی مد نظر باشگاه استقالل
هستند و با بررسی تمامی جوانب گزینه نهایی و مورد نظر معرفی میشود.
عضوهیاتمدیرهباشگاهاستقاللتصریحکرد:اگراتفاقخاصیرخندهدتاپایان
هفته جاری سرمربی استقالل انتخاب خواهد شد تا کار خود را برای فصل آینده
شروع کنیم .وی تاکید کرد :متاسفانه برخیها دست به بی اخالقی زده و نقل قولی
را از بنده منتشر کردند که با واقعیت فرسنگها فاصله داشت ،آنها رفتا ی را انجام
دادندکهازنظراخالقیدرستنبودوحتماپیگیرآنخواهمبود.همهمحمدمومنی
را به خوبی میشناسند و میدانند او اگر بخواهد حرفی را بر زبان بیاورد بدون واهمه و
رک خواهد گفت و ترسی ندارد که بخواند نقل قولی از او منتشر کنند.
بازیکن اسبق استقالل اعالم کمرد :استقالل همیشه استقالل است و هواداران
این اطمینان را داشته باشند تیم محبوبشان در فصل آینده نیز مدعی اصلی و جدی
قهرمانی خواهد بود .مومنی در پایان گفت :با بازیکنان خوبی مذاکره کردهایم که به
زودی و پس از انتخاب سرمربی معرفی خواهند شد.
بابرگزاریمجمعانتخاباتی؛

رئیس هیات ورزش های زورخانهای و
کشتیپهلوانیقمانتخابشد

رئیس هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان قم روز یکشنبه با
برگزاریمجمعانتخاباتیانتخابشد.
براساس این گزارش ،این مجمع با حضور مهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون
ورزشهای زورخانه ای و ابراهیم سانی خانی مدیرکل ورزش و جوانان قم در سالن
جلسات این اداره کل برگزار شد و در نهایت امیر فردی برای چهار سال به عنوان
رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان قم برگزیده شد.
فردی تنها نامزد کسب ریاست هیات بود که توانست  ۱۸رای را از مجموع  ۱۹رای
اعضایمجمعانتخاباتیدریافتکند.
در این مجمع همچنین اعضای هیأت رئیسه نیز با رای اعضای مجمع انتخاباتی
هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان قم انتخاب شدند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در این مجمع گفت :بعد از  ۲سال که بدلیل
شیوع کرونا شورای ورزش استان برگزار نشده بود امروز شاهد برگزاری این شورا
بودیم و تصمیمات خوبی در آن برای ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی گرفته
شد.
ابراهیم سانی خانی افزود :راه اندازی ورزشخانه پهلوانی در شهرستان های
استان قم یکی از مهم ترین تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز بود.

یک هفته قبل از المپیک صبحانه نداشتیم

نائب قهرمان المپیک توکیو با اشاره به مشکالت اردوی تیم ملی وزنهبرداری و
ترک اردو از سوی ملیپوشان گفت :یک هفته قبل از المپیک هیچ چیزی برای
خوردن در صبحانه نداشتیم و «علی مرادی» رئیس فدراسیون نیز ۲۰روز زودتر از
من به توکیو رفته بود و در جریان مشکالت نبود.
علی داودی درباره مناظره با علی مرادی رئیس فدراسیون وزنهبرداری ،اظهار
داشت:رئیسفدراسیوندربرنامهتلویزیونیصحبتهاییکردوهمهماشنیدیم.
تنها دلیل حل نشدن مشکالت تیم ملی وزنهبرداری این است که او نمیخواهد
کاری انجام دهد و نمیدانم دلیل آن چیست .وی به راحتی میگوید که بودجه
نداریم .وقتی ورزشکاری نیست ،دلیل تشکیل شدن فدراسیون وزنهبرداری
چیست؟ در اوج بی امکاناتی هستیم و امیدوارم بستری برای این امکانات فراهم
شود.
وی با اشاره به اینکه در برنامه تلویزیونی به نمایندگی از  ۳۰وزنهبردار سخن
گفتم ،یادآور شد :همه چیزهایی که گفتم ،حرف دل وزنهبرداران بود .تا زمانی
که علی مرادی این وضعیت را درست نکند ،به اردوی تیم ملی برنمیگردیم.
همچنین اگر قرار بود تیم جوانان را راهی یونان کنند ،چرا فقط یک نفر را به این
مسابقاتاعزامکردند؟
قهرمان جوانان جهان خاطرنشان کرد :محمدحسین برخواه سرمربی سابق
تیم ملی نیز طرف حق را گرفت و مرادی خوشش نیامد .ما مشکلی با او نداشتیم
و برنامهها هماهنگ شده بود .متاسفانه مرادی هیچ کاری نکرد تا این مشکل
برطرف شود .حتی سابقه نداشت تا او یک بار از اردوی تیم ملی ،رستوران و
خوابگاهملیپوشانسرکشیکند.شایدهممرادیبهاردویتیمملیآمدهباشد؛
اما ما نبودیم.

وی ادامه داد :کسانی از اردوی تیم ملی بازدید میکنند که جرات ندارند تا به
مرادی بگویند که مشکلی در امکانات و اردوی تیم ملی وجود دارد .آنان پس از
سرکشی نزد رئیس فدراسیون وزنهبرداری میروند و برای آنکه وی آزرده خاطر
نشود ،میگویند که همه امکانات عالی است و دست شما درد نکند.

رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی:

داودی در پاسخ به این پرسش که چرا در نشست خبری ایرنا اجازه انتشار
گالیههای خود درباره علی مرادی را ندادید ،گفت :بحث شخصی فرق میکند و
دنیال حاشیه نیستم .علی مرادی به لحاظ شخصی خیلی به من کم لطفی کرد.
سهمیه بورسیه را به من نداد و به شخص دیگری داد و باعث شد تا ناراحت شوم.
رئیس فدراسیون حتی کمتر به من پاداش داد و اعتراض کردم .او گفت همین
که هست و اگر نمیخواهید روی یک وزنهبردار دیگر سرمایهگذاری میکنم.
نمیدانیم این ادبیات درست است؟ این موضوعات را رسانهای نکردم و دوست
داشتم در خفا تمرین کن و بیحاشیه باشم .اگر این موضوع رسانهای میشد
حتما مرادی جبران میکرد .اعتراض به این رویه سبب میشود تا به جز مرادی
همه مسئوالن هم در جریان مشکالت قرار گیرند و کمک کنند.
وی در واکنش به سخنان رئیس فدراسیون که عنوان کرده بود ملیپوشان چرا
از خوردن ماهیچه در اردو سخن نمیگویند ،تاکید کرد :مرادی همواره میگوید
کهمنابعمحدوداست.غذایتیمملیوزنهبرداریافتضاحبود.وظیفهفدراسیون
استتابهترینتغذیهرادراختیارورزشکاربگذارد.یکسالاستکهتغذیهماخوب
نیست .یک هفته قبل از المپیک هیچ چیزی برای خوردن برای وعده صبحانه
نداشتیم و مرادی ۲۰روز زودتر از من به توکیو رفته بود و در جریان مشکالت نبود.
نائب قهرمان المپیک اضافه کرد :وقتی علی مرادی درباره ماهیچه صحبت
میکند درباره وضعیت صبحانه هم بگوید .یکی از مسئوالن فدراسیون به
خزانهدار اعتراض کرده بود و گفت که فدراسیون روزانه یک میلیون صرف غذای
ورزشکاران میکند و حاال صبحانه نخورند ،اتفاقی نمیافتد .وقتی فردی درک
ورزشی ندارد عمق فاجعه را متوجه نمیشود .ما یک هفته قبل از المپیک
صبحانهنداشتیم.

با حکم رییس فدراسیون وزنهبرداری؛

«علیحسینی»سرمربیتیمملیوزنهبرداریشد

ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی درقم توسعه یابد

رییس فدراسیون وزنهبرداری در حکمی نایب
قهرمان وزنهبرداری جهان را به عنوان سرمربی تیم
ملیبزرگساالنمنصوبکرد.
«علی مرادی» رئیس فدراسیون وزنهبرداری
در حکمی «سعید علیحسینی» دارنده مدال
نقره وزنهبرداری جهان در دسته فوقسنگین
را به عنوان سرمربی تیم ملی مردان منصوب
کرد .علیحسینی پیش از این سرمربی تیمهای
وزنهبرداری در ردههای سنی پایه بود« .حمید
محمدی» به عنوان مربی در کنار تیم ملی
بزرگساالنخواهدبود.
قرار است اردو تیم ملی وزنهبرداری مردان ایران به زودی زیر نظر این مربی جوان آغاز شود .البته هنوز حضور شماری از
ملیپوشان که به خاطر اعتراض اردو تیم را ترک کرده بودند در اردوها مشخص نشده است.
پیش از علی حسینی ،محمدحسین برخواه نفر نخست کادر فنی تیم وزنهبرداری مردان در رده سنی بزرگساالن بود.
برخواه چند روز پیش از سوی مرادی از این سمت کنار گذاشته شد.
سعید علیحسینی که یکی از نوابغ وزنهبرداری ایران بود نتوانست به حق خود در این رشته برسد .وی مدتی با محرومیت
طوالنی دست به گریبان بود و در بازگشت موفق با کسب مدال نقره قهرمانی جهان در سال  ۲۰۱۷شد .علیحسینی
عناوینی مانند مدال نقره بازیهای آسیایی ۲۰۱۸جاکارتا را در کارنامه دارد.
علیرضا یوسفی یکی از شاگردان سعید علیحسینی چندی پیش در رقابت های قهرمانی جوانان جهان موفق به کسب
مدال طال با رکورد شکنی شد .همچنین این مربی استعدادی را به نام طاها نعمتی به وزنهبرداری نوجوانان کشور معرفی
کرده که از وی با عنوان تاالخادزه ایران یاد میشود.

رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی
پهلوانی گفت :این فدراسیون امسال با حمایت دولت
به خوبی تامین اعتبار شد و در سال  ۱۴۰۱جزو پنج
فدراسیونبرتردرتامیناعتبارهستیم.
مهرعلیبارانچشمهروزیکشنبهدرمجمعانتخابات
هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان
قم گفت :دولت آیتالله رئیسی ،وزارت ورزش و
جوانان و کمیته ملی المپیک کمک میکنند که این
ورزش توسعه پیدا کند و بودجه ما سال گذشته  ۶برابر
شد .وی اظهار داشت :امروز در شورای عالی ورزش
استان قم مصوبات خوبی در حوزه ورزش زورخانه ای
و کشتی پهلوانی داشتیم و پیشنهادات مورد تصویب قرار گرفت و به زودی به نهادهای متولی ابالغ خواهد شد.
وی افزود :در دیدار با استاندار قم نیز برای ترویج ورزش پهلوانی تصمیمات خوبی گرفته شد و استاندار برای ایجاد زورخانه در
شهرستان هایی که زورخانه ندارند قول مساعد داد .باران چشمه تاکید کرد :توجه به ورزش زورخانه ای اقدام به جایی است
چرا که توسعه این ورزش در راستای تحققمنویات رهبرمعظم انقالب است .وی گفت :آموزش و پرورش استان قم در شورای
عالی ورزش استان پیشنهادات خوبی داد و دانشگاه ها  ،نیروهای مسلح و بسیج باید کمک کنند که این ورزشملی و باستانی
به جایگاه واقعی خود برسد .رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی افزود :نگاه خوبی در قم نسبت به
این ورزش ملی و آیینی وجود دارد و در استان قم نگاه اجماعی ایناست که ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی توسعه یابد.
ن می داند.
وی عنوان کرد :هر زورخانه ای که در کشور احداث شود فدراسیون خود را موظف به تجهیز آ 
باران چشمه افزود :ورزش زورخانه ای ورزشیفرهنگی است که نقش تربیتی در مرامپهلوانی و جوانمردی دارد و امثال
پوریای ولی و جهان پهلوان تختی را در خود دیده است.

پیشکسوتتیمفوتبالاستقالل:

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل با بیان اینکه تکرار آمار
فرهاد مجیدی در استقالل ممکن است  ۱۰۰سال طول
بکشد ،گفت :به نظرم حضور مربی خارجی روی نیمکت
استقاللبهتراست.
رسول غنی زاده اظهار داشت :قبل از هر چیز قهرمانی
استقالل را به همه هواداران و پیشکسوتان این تیم تبریک
گفته و آرزو میکنم این قهرمانی تداوم داشته باشد؛ که البته
این کاری دشوار است و مجموعه باشگاه برای رسیدن به این
هدفبایدتالشیمضاعفداشتهباشند.
غنی زاده در خصوص وضعیت کنونی این باشگاه بیان
داشت:بعدازجداییفرهادمجیدی،انتخابسرمربیجدید
بسیار دشوار است و آمارهایی که فرهاد ثبت کرد این انتخاب
را به مراتب مشکل تر هم میکند .مربی بعدی میداند کار
بسیار سختی دارد تا بتواند در کوتاه مدت جای مجیدی را پر
ً
کند .چه بخواهیم چه نخواهیم حتما مربی بعدی با مجیدی
مقایسه میشود و این کار را سختتر میکند.
وی افزود :شاید مربی بعدی هرکس باشد بتواند تیم را
ً
قهرمان کند که این اصال بعید نیست ،اما تکرار آمارهای

مربی خارجی برای استقالل بهتر است

این مقطع و جایگزین مجیدی شدن نیست.
هافبکپیشینباشگاهاستقاللدرمقایسهمربیخارجیو
داخلی برای این تیم گفت :اگر به طور کلی مقایسه کنم باید

مجیدی بسیار دشوار است و شاید هر  ۱۰۰سال یک بار
اینطور اتفاق بیفتد که تیمی بدون شکست قهرمان شود.
برای همین شاید هر مربی هم حاضر به قبول مسئولیت در

بگویم مربی خارجی به چند دلیل بهتر است که مهمترین آن
شرایط پذیرش او از سوی هواداران است .تجربه نشان داده
که هوادار استقالل به مربی خارجی فرصت بیشتری داده و
همین میتواند عامل مهمی برای باال بردن ضریب موفقیت
وی شود .اما همین مربی خارجی باید دارای شرایطی باشد
که مهمترین آن آشنایی کامل با فوتبال منطقه و به خصوص
فوتبالایراناست.بهجزآنمربیخارجیبایدبداندامکانات
سخت افزاری و مالی در فوتبال ایران مثل اروپا و حتی
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیست و آنها باید این
شرایط را بپذیرند و با آن کنار بیایند.
غنی زاده در خصوص نقل و انتقاالت این تیم برای فصل
ً
بعد گفت :انصافا استقالل در فصل گذشته تیم کاملی بود
و نیاز به بازیکنان زیادی برای فصل بعد ندارد .از نظر من
اگر سیلوا جدا شود باید در پست دفاع وسط بازیکنان واجد
شرایط و باهوش جذب شوند و به جز آن تیم یک هافبک
طراح رو به جلو و یک مهاجم چهارچوب شناس الزم دارد تا با
رهبری یک مربی واجد شرایط خیلی زود و با قدرت در مسیر
تکرارقهرمانیقرارگیرد.

بازیکنتیمفوتبالامید:

کسینبایدانتظارنتیجهداشتهباشد

هافبک تیم امید ایران در مورد قهرمانی زیر  ۲۳سال آسیا در ازبکستان گفت :در مجموع چهار اردوی طی مدت یک ماه داشتیم که
در طول اردوها هم مدام شاهد تغییر بازیکنان بودیم .فکر نمیکنم کسی با یک ماه تمرین ،از ما انتظار نتیجه خوبی در رقابتهای ملی را
داشتهباشد.
امیر نوری درباره دالیل ناکامی تیم امید اظهار داشت :متاسفانه بدون وقفه از لیگ داخلی به مسابقات ملی رفتیم و فشار زیادی روی
بازیکنان بود .فدراسیون برای بازیهای دوستانه برنامهریزی خوبی نداشت و تیم نتوانست هماهنگی الزم را پیدا کند .در مجموع چهار
اردوی کوتاه مدت داشتیم که در کنار هم به یک ماه هم نمیرسید و در طول اردوها هم مدام شاهد تغییر بازیکنان بودیم .فکر نمیکنم
کسی با یک ماه تمرین ،از ما انتظار نتیجه خوبی در رقابتهای ملی را داشته باشد.
وی افزود :حمایت فدراسیون بسیار ناامید کننده بود؛ حتی لباسهایی که در اردو به ما دادند را در انتها پس گرفتند .کمیته جوانان باید
ب حریفان تدارکاتی و بازیکنان را تسریع کند تا زمان کافی برای هماهنگی وجود داشته باشد.
رسیدگی جدیتری داشته باشد و روند انتخا 
بازیکن تیم امید ایران در خصوص مهدی مهدویکیا ،سرمربی این تیم ،بیان کرد :او مربی بسیار خوب ،با تجربه و با کادرفنی توانمندی

است ،اما نمیشود تنها با سه بازی روندش را قضاوت کرد .برای مسابقات مقدماتی المپیک حدود یک سال و نیم زمان داریم و مسئولین
باید به گونهای برنامهریزی کنند که تا آن زمان دیدارهای تدارکاتی مناسبی داشته باشیم.
وی برای ادامه کار تیم امید پیشنهاد کرد :تیمهای اروپایی گزینههای مناسبی هستند اما با وجود محدودیتهای کشور در انتخاب
ی الزم برای رقابت با کره و ژاپن انجام شود هم میتواند بسیار برای ما مفید باشد.
حریفان اگر هماهنگ 
تیم فوتبال امید کشورمان در آخرین بازی خود از مرحله گروهی رقابتهای زیر  ۲۳سال قهرمانی آسیا به مصاف ازبکستان ،میزبان
مسابقات رفت که در نهایت این مسابقه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت .در این بازی دروازه کشورمان در دقیقه  ۲۲باز شد و در ادامه آریا
یوسفی در دقیقه ۶۲موفق به جبران نتیجه شد.
شاگردان مهدویکیا که در بازی اول به تساوی یک بر یک برابر قطر رضایت داده و در دیدار دوم شکستی ناباورانه مقابل ترکمنستان را
تجربه کرده بودند ( ۲بر یک) ،در شرایطی به مصاف میزبان این رقابتها رفتند که فقط در صورت خلق یک شگفتی ،فرصت حضور در
مرحله بعدی را پیدا میکردند که در نهایت از دور پیکارها حذف شدند.

شاگرد و رفیق اسکوچیچ با سابقه کار در لیگ برتر ایران؛

چهرهناشناختهاردویتیمملیفوتبالرابشناسید

کرونوسالو رندولیچ در  ۲مقطه شاگرد اسکوچیچ بوده و در تیم فوالد خوزستان
هم به عنوان دستیار در کنار سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فعالیت داشته است.
براساساینگزارش،درحاشیهآخرینتمرینتیمملیفوتبالایرانپیشازدیدار
دوستانه با الجزایر شاهد حضور یک چهره و تازه ویژه در بین مربیان بودیم .جایی
که کرونوسالو رندولیچ ،در قامت مربی جدید به کادرفنی اضافه شد تا دستیاران
خارجی اسکوچیچ به عدد سه افزایش پیدا کند.
رندولیچ  ۴۸ساله با وجود اینکه فقط پنج سال از اسکوچیچ کوچکتر است؛
 ۲فصل در تیمهای ریکای کرواسی و اینتربلوک اسلوونی شاگرد اسکو بوده و
در تیم فوالد خوزستان هم به عنوان دستیار در اسکو فعالیت داشته تا تیم ملی
ایران چهارمین جایی باشد که این  ۲رفیق قدیمی با یکدیگر در یک پروژه همکار
میشوند.
این مربی ترکهای و این مدافع سابق ،در دوران بازیگریاش که  ۲۲سال به طول
انجامید بارها تیم عوض کرد و در  ۱۳تیم مختلف به میدان رفت .او به جز  ۲سالی
که در اسلوونی بازی کرد الباقی دوران بازیگریاش را در کرواسی سپری نمود و با

 ۳۶۸بازی ،جزو پنج فوتبالیست برتری رکوردداری است که در لیگ کرواسی به
میدان رفته است.
او در دوران بازیگری چهار جام را کسب کرد که یک لیگ و یک جام حذفی در
کرواسی و یک جام حذفی و یک سوپرجام در اسلوونی به ارمغان آمد ۲ .جام
تصاحب شده در اسلوونی به همراه اسکوچیچ به دست آمد.
رندولیچ مربیگریاش را با اسکوچیچ آغاز کرد و  ۲سال در فوالد شاگرد او بود.
اتفاق عجیب این است که رندولیچ در آن سال با عنوان بدنساز در تیم فوالد حضور
داشت .این مربی در ادامه به قطر رفت تا در تیم العربی دستیار لوکا بوناچیچ شود.
سپس نوبت به سرمربیگری رسید .او در ایسترا ناکام بود و مجبور شد به سطوح
پایینتر برود و هدایت ِشبینک را به دست بگیرد .توانست این تیم را در لیگ  ۲به
قهرمانی برساند و راهی لیگ حرفهای کرواسی کند.
آخرین تجربه سرمربیگری کرونوسالو در تیم گوریکا بود .او در سال ۲۰۲۱به این
تیم پیوست و تا سال  ۲۰۲۴با آنها قرارداد داشت اما حاال این همکاری به اتمام
رسیده و او در اولین تجربه ملی به اسکوچیچ پیوسته است .جالب است بدانید او

سرمربی یونس دلفی بود و سابقه کار کردن با بازیکنان ایران در خارج از
در گوریکا
ِ
کشور را دارد.
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آیت الله اعرافی درگزارشی از سفر خود به واتیکان بیان کرد:

حوزه در برنامه های خود باید نگاه جهانی داشته باشد

مدیر حوزه های علمیه ،ذات حوزه را ذاتی بین المللی و فرا زمانی و مکانی خواند
و بیان کرد :هسته حوزه در هر کجا که باشد بین المللی است ،چرا که محتوا و
مضمون آن محتوای اسالم و اهل بیت (ع) است و اختصاص به گروه ،زمان و
مقطع خاصی ندارد و ذات حوزه این اقتضا را دارد که مخاطب جهانی را هدف
گیری کند و همه بخش های حوزه باید نگاه و رویکرد جهانی و بین المللی داشته
باشد.
آیت الله علیرضا اعرافی روزیکشنبه در جلسه شورای معاونین مرکز مدیریت
حوزه های علمیه ،با ارائه گزارشی از سفر خود به واتیکان ،ضمن تبریک دهه
کرامت ،هویت حوزه را دارای ذاتی بین المللی دانست و بیان کرد :اسالم یک
حقیقت تابناک مبتنی بر واقعیات عالم بوده و مخاطب آن همه بشریت است و
معارف اسالم و اهل بیت (ع) گنجی برای همه بشریت می باشد که حوزه نیز از
همیناندیشهونظریهبنیادینبرخاستهاست.
مدیر حوزه های علمیه ،ذات حوزه را ذاتی بین المللی و فرا زمانی و مکانی خواند
و بیان کرد :هسته حوزه در هر کجا که باشد بین المللی است ،چرا که محتوا و
مضمون آن محتوای اسالم و اهل بیت (ع) است و اختصاص به گروه ،زمان و
مقطع خاصی ندارد و ذات حوزه این اقتضا را دارد که مخاطب جهانی را هدف
گیری کند و همه بخش های حوزه باید نگاه و رویکرد جهانی و بین المللی داشته
باشد.
وی بیان کرد :در عصر ما پدیده انقالب اسالمی ،از اندیشه اسالم و نهاد تاریخی
حوزه رقم خورده است ،به همین دلیل یک نهضت جهانی بوده و پیام فراکشوری
و جغرافیایی دارد.
یکی از رسالت های حوزه ،گفت و گو و تعامل با ادیان و مذاهب است
عضو شورای عالی حوزه های علمیه ،خاطرنشان کرد :حضور در عرصه بین
الملل ،گفتگو و تعامل با ادیان و مذاهب ،ارتباط با مراکز علمی دنیا و نقش آفرینی
در آنها جزو رسالت های حوزه است ،لکن ما در این حیطه ضعف بوده و موانعی
در نقش آفرینی وجود دارد.
وی تصریح کرد :از منظر انقالب اسالمی و رسالت تاریخی حوزه ،نسبت به
رویکرد جهانی و بین المللی وظیفه مند هستیم و تولیدات و برنامه ریزها بایستی
معطوف به یک افق جهانی باشد و این به معنای دست کم گرفتن اولویت های
ایراننیست.
آیت الله اعرافی در توضیح ابعاد سفر خود به همراه هیئتی به واتیکان ،ایتالیا،
سوئیس ،آلمان و هلند در ۱۰روز ،بیان کردند ۳۰:برنامه در طول سفر انجام شد.
وی مالقات یک ساعته با آقای پاپ را مالقاتی بسیار صمیمی برشمرد و در
توضیح تمهیدات سفر ،بیان کردند :اقدامات خوبی در انعکاس اخبار واقع شد
و قبل از سفر ضمن دیدار با  ۴مرجع و حدود  ۳۰نفر از شخصیت های حوزوی
و نهادهای مرتبط و گفت و گو با آنها ،نقطه نظرات جمع آوری شد و مهمتر
هماهنگی با مقام معظم رهبری بود که ایشان ضمن تایید سفر ،نکاتی را خطاب
به آقای پاپ مکتوب کردند.
عضو فقهای شورای نگهبان در توضیح محور اول دیدار با آقای پاپ ،گفت :در
مقدمه به ایشان گفتم که اسالم هراسی در واتیکان بود و برخی پاپ های قبل به

آن دامن می زدند لکن در دوره شما ،این مسئله را حل کردید و در اقدامات واتیکان
این قابل تکریم است؛ شما از آمریکای التین هستید و رهبری هم بر این مطلب
تأکید داشتند و این برای ما قابل احترام است که پاپ از منطقه ای است که جزو
جهان سوم به شمار می آید و در حال مبارزه با مستکبران عالم است و اقدامات
شما در برخی از مسائل در دفاع از مظلومین قابل تحسین است.
وی افزود :به ایشان اشاره کردم که بنده در  ۲۲سالگی به واتیکان سفر داشتم و
در طول این سفرها از مراکز دینی واتیکان و کاتولیک ها ،بازدید داشته و با مسائل
مسیحیت آشنایی داشته ام و به عنوان (نماینده) حوزه معتقدم که مشترکاتی در
ادیان هست که باید به آنها بپردازیم.
تبیین ما از معارف اهل بیت (ع) به معنای تفرق در جهان اسالم نیست
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد :در دیدار با آقای پاپ ۲ ،مطلب را
بصورت ویژه مورد تاکید قرار دادم ،اول« :ما گرچه به عنوان نهاد حوزه و نماینده
مذهب مهم با شما صحبت می کنیم ،ولی امت اسالم را امت واحده می دانیم و
مشترکات مذاهب اسالم بسیار زیاد است و تبیین ما از معارف اهل بیت (ع) به
معنای تفرق در جهان اسالم نیست»؛ دوم« :گفت و گو و مالقات شما با آیت الله
سیستانیراتحسینمیکنیم».
وی یادآور شد :در این دیدار بصورت ضمنی تاکید شد که «گفتگوی صورت
گرفته اولین گفت و گوی یک مقام رسمی نهاد حوزه با واتیکان است» و در نهایت
بخش مقدماتی ،سالم رهبری و مراجع ابالغ شد.
ویژگی های حوزه های شیعه از بیان آیت الله اعرافی در دیدار با پاپ فرانسیس
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،محور دوم دیدار با آقای پاپ را محوری
اساسی بر شمرد و در توضیح آن بیان کرد :گفتیم« :مذهب اهل بیت (ع) و
معارف آنها و حوزه های شیعه ضمن اینکه در منظومه کالن اسالم قرار می گیرند،
ازویژگیهاییبرخوردارند:اول:تأکیدبربنیهوزیرساختعقلی،فلسفیونظری
حوزه است؛ حوزه های علمیه سازنده مکاتب مهم فکری و فلسفی بودند و دنیای
امروز به این تفکر نیاز دارد و وقتی می توان این تفکر را عرضه کرد که پایه های
عقلی آن استحکام داشته باشد و این استحکام از ممیزاتی است که در حوزه های
شیعه از برجستگی ویژه برخوردار است؛ و حتی در حوزه کالم از یک کالم عقلی
برخورداریم که بن مایه های فلسفی دارد و این یکی از حلقه های اتصال انسان ها
و ادیان با یکدیگر است».
وی ادامه داد :ویژگی دوم :در حوزه فقه بود؛ اینکه فقه ما با سابقه دیرین از یک
عمق و غنای فوق العاده ای برخوردار است و در دوره جدید تنوع و تکثر بیشتر و
افزون پیدا کرده و به سمت قلمرو های تخصصی حرکت کرده؛ نگاه ما در فقه نگاه
عمیق و جامعی است و در توسعه قلمروهای فقه ،تطبیق میان فقه و حقوق و میان
مذاهب و ادیان مد نظر بوده است.
آیت الله اعرافی ،ویژگی سوم حوزه شیعه را قلمرو اخالقی و عرفانی آن دانست
و بیان کرد :محور چهارم بسط حوزه ها در قلمرو های تخصصی به سمت علوم
اجتماعی و انسانی است؛ و در ادامه دیدار گفته شد که با این دستمایه های
فلسفیوفقهیومعارفی،حوزههایشیعهسازندهنظریاتیدرمباحثاجتماعی،
اقتصادی و سیاسی است ،از جمله آنها ،نظریه نظام اسالمی و انقالب اسالمی که

بر آمده از این تفکر است.
 ۱۰چالش مهم جهان و انسان معاصر
وی محور سوم سخنان خود در دیدار با آقای پاپ را  ۱۰چالش مهم جهان و
انسان معاصر برشمرد و یادآور شد :به ایشان گفتم که از میان مسائل مهمی
که بشر امروز با آن مواجه است  ۱۰مسئله را مهم می دانم و ادیان باید به آنها
توجه کنند :اول :ضعف پایه های فکری و معرفتی نسبت به عالم غیب و خدا و
خداناباوری موجود در جهان؛ دوم :افت معنوی که بشر با آن مواجه است؛ سوم:
نقش دین و معنویت کاهش یافته است.
مدیر حوزه های علمیه ادامه داد :چهارم :بحث فقر و گرسنگی و فاصله شمال
و جنوب؛ پنجم :تخریب محیط زیست بویژه توسط قدرت های جهانی؛ ششم:
بحث خانواده و زن و فروپاشی ارزشهای آن؛ هفتم :اشاره به اشغال تاریخی
فلسطین کردم و اینکه رهبری پیام دادند که از شما انتظار می رود در قصه
فلسطین و یمن نقش موثر تری ایفا کنید و نظریه ما هم همان تئوری و دکترین
رهبری است و آن انتخاب میان فلسطینیان اصیل است؛ هشتم :تحریم ها و
فشارهای اقتصادی از سوی غرب است؛ نهم :افراطی گرایی های مذهبی است؛
دهم :توسعه سالح های کشتار جمعی؛ یازدهم :تعرض به مقدسات ادیان الهی
است.
وی محور چهارم در دیدار با آقای پاپ را پیشنهاداتی برای تعامل میان اسالم و
مسیحیت ،بویژه تشیع و کاتولیک و حوزه های علمیه و دستگاه واتیکان خواند و
تصریح کرد :آمادگی خود را در چند مورد بیان کردیم ،اول :حوزه های مطالعاتی
مهمی موجود است که به تعمیق و گسترش نیاز دارد و این آمادگی را داریم که
در قلمرو های مختلف میان اسالم و مسیحیت برنامه ریزی جامعتری انجام داده
و همراهی داشته باشیم؛ دوم :در حل معضالت بشر ،به نقاط مشترک رسیده و
مواضع مشترک داشته باشیم؛ سوم :در مقابله با توهین مقدسات ادیان ،می توان
به مواضع مشترک رسید و دنبال کنیم که دنیا حریم ها را پاس دارد؛ چهارم :به
یکسندمشترکبرسیم.
آیت الله اعرافی به نقل از پاپ فرانسیس :برای ایران احترام قائلم
عضو فقهای شورای نگهبان در توضیح سخنان آقای پاپ ،بیان کرد :آقای
پاپ در محور اول بیان کرد که سالم من را به رهبری و مراجع و بزرگانتان ابالغ
بفرمایید و نکاتی که از سوی رهبری بیان شده را قبول دارم؛ در محور دوم بیان
کرد« :برای ایران از  ۳جهت احترام قائلم؛ اول اینکه تاریخ و گذشته ادوار پیشین
شما را خوانده و به پیشینه غنی شما باور دارم و برای آن احترام قائلم؛ دوم :گرچه
با مشکالت و سختی های زیادی مواجه است ،ولی تنها مکان در عالم هستید که
نظام دینی دارید.
وی افزود :سوم :من به عنوان یک آمریکایی التین ،شجاعت ،دلیری،
نترسیدن شما در مباحث مختلف جهانی را می پسندم»؛ آقای پاپ ادامه داد «به
نمایندگانمان در ایران گفته ایم که بطور خاص در ایران به دنبال تبشیر و تنصیر
نیستیم- ،در نامه ای این مطلب را خطاب به رهبری نوشته اند -و کسانی که به
دنبالتبشیروتنصیرهستند،جریانهایوابستهبهقدرتهایجهانیهستندو
به همین دلیل انتظار داریم خواسته های مسیحیان ایران مورد توجه قرار بگیرد».
و در پایان بیان کرد که من باب این گفت و گو و تعامل را باز می بینم و برای تداوم
آن به بخش های ذی ربط توصیه می کنم.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد :در پایان جلسه ،یک دوره از
احادیث جمع آوری شده حضرت عیسی (ع) در منابع شیعه تالیف آیت الله ری
شهری (ره) را به ایشان هدیه دادیم و ایشان چند جلد از کتابهایش را اهداء کرد.
گفت و گویی با وزیر خارجه واتیکان/سفر به چند کشور اروپایی
وی در توضیح دیگر برنامه های سفر خود به چند کشور اروپایی تصریح کرد:
گفت و گویی با وزیر خارجه واتیکان و آقای ساندری در شورای کلیساهای شرقی
صورت گرفت؛ از بخش های مختلف واتیکان ،موسسه مطالعاتی اسالم و عرب،
موسسه دکترین ایمان ،آکادمی علوم واتیکان ،کتابخانه و موزه واتیکان بازدید شد
و سفیر ما در واتیکان برای تداوم باید تالش کند؛ و یکی از پروژه هایی که آیت
الله سبحانی بر آن تأکید داشتند ،تالیف دایرة المعارف اسالم و مسیحیت بود که
چند جا طرح شد.
مدیر حوزه های علمیه با اشاره به اینکه سفر در ایام سالگرد رحلت حضرت امام
(ره) محقق شد ،بیان کرد :در مراکز اسالمی و سفارتخانه های چهار کشور رم،
سوئیس ،هامبورگ و هلند به مناسب سالگرد رحلت امام سخنرانی ها و جلساتی
برگزار شد؛ جلسه ای با  ۶۰نفر از فارغ التحصیالن قم و جامعة المصطفی در
هامبورگ واقع شد؛ بازدید و گفت و گویی مهم در ژنو با شورای جهانی کلیساها
واقع شد که بیشتر ارتودوکس و پروتستان هستند و رئیس آن شورا قبال به قم آمده
و مالقاتی با بنده داشتند و پس از هامبورگ ،هیات همراه در هلند چند برنامه
داشتند.

ریشه یابی خودسرها از نگاه عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز؛

تحرکاتتندروها،سازماندهیشدهاست

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز « ،سازماندهی»
بودن این تحرکات را مورد تاکید قرار می دهد و معتقد است ،
خودسرها با تحرکات خود « ،با آبروی نظام بازی می کنند» .او
سکوت رسانه ها و پرهیز آنها از نقد تندروها را  ،از دالیل ادامه
تحرکاتتندروهامیداند.
اصال چرا از کم کاری نهادهای امنیتی می گویید چرا از رسانه
نمی گویید؟ فردای ۱۴خرداد ،کدام روزنامه ای آمد و اخالل در
مراسم را بررسی کرد و گفت آقایان نکنید ،این مایه شرمندگی
برای باعث و بانی و ذاکر است ؟
چند باری است که جریانی تندرو با سر و صدا و شهارهای
تند  ،قصد بر هم زدن سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم
سالروز ارتحال امام (ره) را دارند ،امسال نیز از این قاعده
مستثنی نبود و هنگام سخنرانی یادگار امام (ره)  ،آنان اقدام

به تنش زایی کردند که با واکنش انتقادی و تذکر انتقادی
صریح رهبری مواجه شدند  « :شنیدم ،به من خبر دادند که
امروزدراثنایسخنرانیجنابآقایحاجحسنآقایخمینی،
کسانی سروصدا کردند.با این کار بنده مخالفم؛ با این نوع
تخریبکردنها و سروصدا کردنها بنده موافق نیستم ،من
مخالفم ،این را بدانند همه».
سال  ۸۹نیز اخالل گری تندروها در مراسم سالروز ارتحال
امام (ره) با واکنش مشابه رهبری مواجه شد و ایشان پس از
خاتم هسخنانسیدحسنخمینی،باورودبهجایگاهسخنرانی
ضمنن احوالپرسی با وی  ،صورت یادگار امام را بوسیدند تا
بدین وسیله عدم رضایت خود را از اینگونه بیحرمتیها اعالم
کردهباشند.
سیاههتحرکاتغیرقاونیوگاهیخشونتآمیزخودسرها،برهم
زدن نظم عمومی و توهین و حتی حمله فیزیکی آنان به شخصیت
های نظام و انقالب  ،طوالنی است و سوال افکار عمومی این است
که چرا آنان شناسایی و برخورد قانونی نمی شوند؟
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز « ،سازماندهی»
بودن این تحرکات را مورد تاکید قرار می دهد و معتقد است ،
خودسرها با تحرکات خود « ،با آبروی نظام بازی می کنند» .او
سکوت رسانه ها و پرهیز آنها از نقد تندروها را  ،از دالیل ادامه
تحرکاتتندروهامیداند.
گفت و گوی خبر آنالین با سید رضا اکرمی را بخوانید:
هنگام سخنرانی سید حسن خمینی در سالروز ارتحال
امام (ره) عده ای که معموال از آنان به عنوان خودسر و

تندرو یاد می شود  ،با سرو صدا سعی در بر هم زدن مراسم
داشتند که مورد انتقاد رهبری هم قرار گرفتند .این اتفاق
برای اولین بار نیست که می افتد  .خودسرها چه کسانی و
دار و دسته کدام جریان سیاسی هستند؟
سازمان دهی بودن این قضایا را نفی نمی کنم ولی بدانید
ما در طول تاریخ اسالم از زمان شخص پیامبر اکرم (ص) و
امیرالمومنین  ،تاکنون ،گروهی این چنینی داشته ایم ،حتی
پیغمبر در مورد آنان فرمودند  :یا نادانند و بعنوان عبادت این
کار را انجام می دهند یا دانا هستند که در این صورت  ،این کار ،
رعایت نکردن حریم هاست .مشابه افراد را در طول تاریخ داشته
ایم و به امروز اختصاص ندارد  .گروهی که در سالگرد ارتحال
امام (ره)این کار را کردند  ،یک مشت آدم هایی هستند که با
هم هماهنگی دارند .این ها  ،آدم هایی هستند که عقل شان
در چشم شان است و نه فقط آینده نگر نیستند بلکه ظاهرنگر و
کاسه داغ تر از آش هستند .
بله هماهنگ هستند ولی سوال اینجاست که کانون
هماهنگی خودسرها کجاست و چه کسانی تندروها را از
«اتاق فرمان»  ،را هماهنگ می کنند؟
در این رابطه بحثی ندارم  ،زیرا شناسایی هماهنگ کنندگان ،
نیازمندکاراطالعاتیاست.
درست می گویید  .چرا نهادهای امنیتی  ،تاکنون  ،گزارشی
درباره شناسایی خودسرها و برخورد با آنان منتشر نکرده اند ؟
مابایدحتمابهافکارعمومیبهادهیم،میگویندهزاردوست
کم است و یک دشمن زیاد  .اصال چرا از کم کاری نهادهای

امنیتی می گویید چرا از رسانه نمی گویید؟ فردای  ۱۴خرداد،
کدام روزنامه ای آمد و اخالل در مراسم را بررسی کرد و گفت
آقایان نکنید ،این مایه شرمندگی برای باعث و بانی و ذاکر است
؟ اگر حرف حساب دارید  ،بیایید در فالن رسانه بنشینید و
بگویید حرف حساب تان چیست ؟از سید حسن آقا چه انتظار
دارید  .باید همه ما بیت امام را مکرم بداریم .آنجا بیت امام است
و امام برای نظام است و جلسه آنروز برای نظام بود و سخنران آن
رهبری شخص اول مملکت بودند .شمااگر دلسوز و خیر خواه
هستید باید به این ضرب المثل توجه کنید.
راهکار رهاندن جامعه و فضای سیاسی کشور از تحرکات
غیرقانونیوتنشزایتندروهاچیست؟
راهکار موثر این است که کار فرهنگی کنیم و به آنها آگاهی
دهیم ،بگوییم آقایان  ،هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
.ما نمی گوییم جلوی فهم ،فکر و زبان خود را بگیرید اما طبق
گفته امیر المونین علی (ع) باید زمان شناس باشید .به آنها
بگوییم بعد از دو سال که بواسطه کرونا نتوانستیم برای امام
مراسمی برگزار کنیم چرا امسال در حضور مهمانان خارجی و
داخلی ،میزبان را هو کردید ؟ این کاربسیار غلط است .باالخره
سید حسن آقا میزیان است و مقام معظم رهبری میهمان و این
جلسه،جلسهنظاماستوجلسهخانوادگینیست،مراسمهم
برای بزرگداشت ارتحال امام راحل است .شما باید زمان شناس
باشید  ،اگر درباره سید حسن  ،حرف و حدیثی دارید  ،وقت
بگیرید و بروید با خودش صحبت کنید .درست نیست نزد
میهمان و بیگانه  ،بی ادبی کنید و حرف های ناروا بزنید.

جواد امام :

بانیانوضعموجودکسانیهستندکهنگذاشتندبرجاماحیاشود

مدیرعامل بنیاد باران گفت . :آقایانی که باعث و بانی عدم تصویب لوایح FATF
هستند ،مذاکرات احیای برجام را برهم زدند و نگذاشتند در دوره آقای روحانی
مجددا احیا شوند ،مانع پیشرفت دولت شدند و مردم را زیربار مشکالت اسیر کردند
و سیاستهای آنها هم در این چند ماهه اخیر مشخص شده که بانیان وضع موجود
چهکسانیهستند
جواد امام مدیرعامل بنیاد باران در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این سوال که روزنامه
ایران صبح روز یکشنبه با انتشار خبری با تیتر دیدار بانیان وضع موجود و انتشار
عکسی مدعی دیدار جمعه شب حجت االسالم خاتمی ،حجت االسالم حسن
روحانی ،حجتاالسالم ناطق نوری و حجتاالسالم حسن روحانی شد ،آیا این

دیدار انجام شده است ،گفت :این جلسات مسبوق به سابقه است و موضوع جدیدی
نیست .در این جلسه آقای ناطق نوری حضور نداشتند .جلسه دید و بازدیدی است که
از قبل ،حین و بعد از دولت آقای روحانی به صورت دورهای انجام میشود و هیچ ربطی
هم به مسائل سیاسی و مشکالت امروز ندارد.
وی افزود  :آنها که خودشان بانیان وضع موجود هستند ،آدرس اشتباه میدهند.
آقایانی که باعث و بانی عدم تصویب لوایح  FATFهستند ،مذاکرات احیای برجام را
برهم زدند و نگذاشتند در دوره آقای روحانی مجددا احیا شوند ،مانع پیشرفت دولت
شدند و مردم را زیربار مشکالت اسیر کردند و سیاستهای آنها هم در این چند ماهه
اخیر مشخص شده که بانیان وضع موجود چه کسانی هستند .برخی فکر میکنند

با این فرافکنیها و عملیات روانی میتوانند آدرس غلط بدهند و انگشت اشاره خود
را به جای دیگری نشانه میروند .اما مردم آگاه بوده و جریانات سیاسی هم باهوش
هستند .جواد امام تصریح کرد :آقایان امروز حداقل برایشان روشن شده است که
مشکالت امروز را دیگر نمیتوانند فقط گردن دولت قبل بیندازند .این افراد مانع
حرکتهای دولت قبل در تمام حوزهها بودند که دولت میتوانست توفیقی پیدا کند تا
بنبسترابشکندامامتاسفانهبرخینگذاشتنداینتوفیقهاحاصلشود.
وی گفت :آقایان امروز به منافع مردم و کشور توجه بیشتری داشته باشند و به جای
رفتن به سمت راه پراشتباه ،از تجربهها و شعارهای چهار دهه استفاده کنند تا کشور را
از این وضعیت خارج کنند.

انصاریفعالسیاسیاصالحطلب:

راه خروج از بحرانهای موجود
«بازگشت به ملت» است

یک فعال سیاسی اصالحطلب ،گفت :دولت رئیسی در صورتی میتواند از
بحرانهای فعلی نجات پیدا کند که بازگشت به ملت و استفاده از ظرفیتهای
بالقوه سرمایههای اجتماعی درون کشور را داشته باشد
غالمرضا انصاری در گفتوگو با ایلنا در خصوص گمانههای صورت گرفته
در مورد تغییرات کابینه و اینکه آیا مشکالت موجود با این کار حل خواهد شد،
گفت :متاسفانه امروز با دولتی روبرو هستیم که برای مساله معیشت مردم و
چنین تصمیم بزرگ و حیاتی هم دچار چندصدایی است و هرکس ساز خودش
را میزند.
این فعال سیاسی اصالحطلب در ادامه عنوان کرد :اقتصاد یک علم است،
اداره امور اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بدون داشتن علم و تجربه
یک سراب است .وقتی با شعار انقالبیگری افراد غیرمتخصص و شعارپیشه که
در طول حیات سیاسیشان فقط نق زدن را یاد گرفتهاند روی کار بیایند ،انتظار
معجزه از چنین کارگزارانی درست نیست .برخی افراد این دولت عصاره فضائل
جریانی هستند که همیشه متکی به شعار بوده است.
وی با اشاره به اینکه دولتها عادت کردهاند مشکالت را محصول عملکرد
پیشینیان معرفی کنند ،ادامه داد :به هر حال  ۴۰سال از عمر انقالب گذشته،
متاسفانه در دولتهای گذشته خصوصا در سه دهه گذشته ،کارگزاران ضعیف
عادت کردهاند که اشکاالت را به دولتهای ماقبل خودشان ارجاع میدهند.
گرانیها دارد به بحران و آسیبهای اجتماعی تبدیل میشود .خب در
دولتهای گذشته چه کسانی سر کار بودند ،آیا دوستانی که امروز قدرت را در
دست دارند در گذشته از شخص رئیسجمهور تا به اصطالح پایینترین سطوح
مدیریتیایفاینقشنکردند،قطعادرمسئولیتهاحضورداشتهاندودرکارنامه
موفق و یا ناموفق گذشته نقش بایستهای را ایفا کردهاند.
دولت در بخش اقتصادی باید برنامههای خود را منتشر کنند
انصاری اظهار داشت :قطعا شعارهایی که آقای رئیسجمهور دادهاند،
من حاشیهنشین باید بدهم و نقد
شعارهای قابل قبولی است ،ولی شعار را ِ
اقدامات اجرایی حال حاضر را آزادانه انجام دهم ،نه مدیرانی که در مصدر کارند
و باید با تدبیر و برنامه نارساییها را سامان بخشند.
وی اضافه کرد :کسی که در رأس کار قرار گرفته باید تدبیر اجرایی داشته باشد،
آقایرئیسجمهوربایدمشخصکنندکهطرحوبرنامهشانبرایخروجازبحران
فعلی و گرانیهای سرسامآوری که درد را به استخوان مردم رسانده و سفره مردم
را مورد تهاجم قرار داده ،چیست؟
این فعال سیاسی گفت :آقای رئیسی در ابتدای کار و در دوران تبلیغات،
شعار برنامه هفت هزار صفحهای را برای خروج از بحرانها داد ،حداقل در
بخش اقتصادی باید برنامههای اقتصادی خودشان را منتشر کنند و در
معرض نقد افکار عمومی و رسانهها قرار دهند .نکته دوم این است که چنانچه
برنامهای وجود داشته باشد و ارائه بدهند ،علیرغم اینکه کابینه یکدست و
یکصدا از نظر سیاسی است ولی از نظر عملیاتی و اجرایی صداهای مختلف،
ناموزون و غیرکارشناسی از کابینه دولت به گوش میرسد .اگر قرار به انجام
اقدام مثبتی است ،حداقل در بخش اقتصادی باید یک سیاست واحد و
همصدایی کامل وجود داشته باشد که با اعالم برنامه و استراتژیهای اجرایی
برای خروج از بحران فعلی ارائه شود تا توسط صاحبنظران قابلیت نقد و
اصالح را داشته باشد.
وی تصریح کرد :آقای رئیسی و دولتشان باید باور کنند که دوران انتخابات
تمام شده و شعارهای تبلیغاتی را کنار بگذارند .امروز روز عمل است و با عملکرد
خودشان نقش مثبتی را انجام دهند .اگر در دولت روحانی صداهای مخالف و
موانع در مقابل دولت در عرصه سیاست خارجی و داخلی بود ،امروز خیلی از
این جریانها همصدا ،همنوا و حضور علنی در این دولت دارند ،نباید در این
دوران انتظار تخریب مناسبات بینالمللی را داشت .اما میبینیم در همایشی
که در استادیوم آزادی برگزار شد ،شعارهای بسیار تندی علیه عربستان سعودی
داده شد ،خوب در شرایطی که وزیر خارجه اعالم میکند که به زودی نشست
مشترکیباعربستانسعودیخواهیمداشتومنافعملیهمایجابمیکندکه
ما بحرانهای خودمان را در عرصه بینالمللی ،خصوصا در کشورهای همجوار
و همسایه به حداقل برسانیم و دست دوستی را به سمت آنها دراز کنیم ،چنین
شعارهاییچقدرمیتواندمفیدباشد؟
انصاری افزود :در شرایطی که حدود ۱۲۰میلیارد دالر ذخایر ارزی ما در سطح
دنیا درگیر تحریم همهجانبه است ،در شرایطی که روزانه میلیونها دالر خسارت
تحریم را در رابطه با محاسبه اقتصادی که برای کشور اعمال شده است ،تحمل
میکنیم .در شرایطی که میلیونها بشکه نفت ما در دریاهای بینالمللی
سرگردان است و روزانه هزینه نگهداری از این نفت و دموراژ آن را به کشتیها و
شرکتهای حملکننده پرداخت میکنیم ،عدم نتیجهگیری در برجام ،صدور
قطعنامه و عدم حل «اف.ای.تی.اف» چه پیامی میتواند داشته باشد؟ اکنون
که دیگر به تعبیر برخی از آقایان دولت لیبرالی روی کار نیست که ناتوان در عمل
باشد.
عدم همراهی مردم بهترین سیاستها را هم با شکست مواجه میکند
این فعال سیاسی در ادامه خاطرنشان کرد :متاسفانه تا حدودی زمان را از
دست دادهایم .اکنون سوال این است چیزی که امروز جایگزین برجام میشود
چه ویژگیهایی خواهد داشت .از همه مهمتر در این میان اقناع مردم است
چراکه عدم همراهی مردم قطعا بهترین سیاستها را هم به شکست منجر
میکند.
وی یادآور شد :راه رهایی کشور ،ملت و نظام از شرایط فعلی این است که دولت
به سمت مردم بازگشت داشته باشد و آزادیهای تصریح شده در قانون اساسی را
محترم شمرده و بستر اعتماد و همکاری ملت را مهیا کند.
انصاری ادامه داد :باید امکان نقد منصفانه را به نقادان و صاحبنظران داده
و در مقابل ملت سر تعظیم فرود بیاوریم ،در چنین شرایطی است که همراهی
مردم و دولت ،میتواند کشور را در مقابل بحران فعلی و بحرانهای سختتر به
سر منزل مقصود برساند و مشکل جامعه و کشور را حل کند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا بحث ترمیم کابینه را توسط دولت جدی
میبینید؟» ،خاطرنشان کرد :حتی اگر ترمیم کابینه هم انجام شود ،اگر با
تفکر بسته این کار انجام شود ،حاصلی ندارد .ترمیم در صورتی میتواند موثر
باشدکهدستنیازبهسویمتخصصان،کارشناسانوافرادباتجربهدرازکنند.
کشور ما مملوء از ظرفیتهای بالقوه در بخشهای مختلف است و در بخش
نیرو و سرمایه انسانی ،اعتقاد جدی دارم که سر هر چهارراهی که بایستیم،
دهها مدیر توانمند را میتوانیم شناسایی کنیم ،امروز با حضور متخصصان و
صاحبنظران متعدد در بخشهای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی که کارنامه
بسیار مثبت و درخشانی از خودشان داشتهاند و سالمت اخالقی و سیاسی
آنها در طول سالیان گذشته هم برای مردم و هم برای دولت قابل سنجش
است و در بخشهای مختلف حضور دارند ،قادر خواهیم بود از مشکالت
کنونیعبورکنیم.
انصاری در پایان عنوان کرد :دولت رئیسی در صورتی میتواند از بحرانهای
فعلی نجات پیدا کند که بازگشت به ملت و استفاده از ظرفیتهای بالقوه
سرمایههایاجتماعیدرونکشورراداشتهباشدامیدوارمکهدولتبهاینسمت
برود و از ظرفیتهای موجود را برای حل مشکالت کشور استفاده کند.
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 سبک زندگی الکچری معضلی در فضایمجازی
مدیر منطقه 6شهرداری قم :

نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد
روابط عمومی دیوان عالی کشور ،پیرو انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر نقض حکم محکومیت اکبر طبری،
روابط عمومی دیوان عالی کشور اطالعیهای در این خصوص صادر کرد .روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب
خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعالم کرد «:نخست اینکه ،نقض رأی محکومیت اکبر طبری
صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین
اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود ،اجازه
رسیدگی مجدد را داده است .بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده  ۴۸۰قانون آئین دادرسی کیفری
در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ،میتواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر
نماید.الزم به ذکر است که طبق ماده ۴۷۴قانون مذکور اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا
ارائه مستندات جدید صورت میگیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است».

سه بوستان جدید در منطقه ۶قم
احداثمیشود

مدیر منطقه  6شهرداری قم با اشاره به کم بودن سرانه فضای سبز این منطقه
گفت :مقرر شده در بافت فرسوده برخی ملکهای قدیمی که برای ایجاد فضای
سبز مناسب بوده را تملک کنیم که در این راستا سه ملک انتخابشده و در حال
طی روند اداری است.
 ،احمد ترکمن با اشاره به اینکه منطقه  ۶یکی از کم سرانهترین مناطق ازلحاظ
سرانه فضای سبز است اظهار کرد :بافت این منطقه قدیمی است و ساختوسازها
در آن انجامشده ولی برنامه ویژهای برای افزایش سرانه فضای سبز آن نبوده است.
وی با بیان اینکه منطقه  ۶در محدوده قدیمی و بافت فرسوده قرار دارد و توسعه
مناسبی در آن صورت نگرفته است ،گفت :خیابان امامزاده ابراهیم(ع) تا ابتدای
کشاورز و قلعه کامکار در بافت قدیمی و فرسوده قرار دارند که متأسفانه در سنوات
قبل هیچگونه سرانه فضای سبز برای بافت قدیمی در نظر گرفته نشده است.
مدیر منطقه  ۶شهرداری قم با تأکید بر اینکه از سال گذشته رایزنی و جلسات
مختلفی با مسئوالن شهرداری و اعضای شورای شهر برای رسیدگی به وضعیت
این منطقه برگزارشده است ،ابراز کرد :مقرر شد در بافت فرسوده برخی ملکهای
قدیمی که برای ایجاد فضای سبز مناسب بوده را تملک کنیم که در این راستا سه
ملک انتخابشده و در حال طی روند اداری است.
ترکمن ادامه داد :در طرح تفصیلی این منطقه زمین برای فضای سبز قرار داده
نشده و این موضوع کار را مشکلتر میکند که ابتدا باید جانمایی صورت گیرد و
سپسدرکمیسیونمادهپنجتغییرکاربریانجامشودودرادامهاگرمالکینتوافق
کنند که کار انجام میشود ،واال این روند طوالنیتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :سرانه فضای سبز در منطقه  ۶به میزان یک و  ۶دهم سرانه
شهری است که این سرانه کمی بشمار میآید و به همین دلیل منطقه  ۶یکی
از فقیرترین مناطق از نظر فضای سبز در قم و حتی در سطح کشور است؛ ولی
در چند سال گذشته اقداماتی در جهت ایجاد فضای سبز آغازشده است که در
همین راستا با برنامههای شهرداری و پیگیریهای شورای شهر به دنبال ایجاد
بوستانهایجدیددراینمنطقههستیم.

آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در ۲۴ساعت گذشته کسی از شهروندان قمی بر اثر کرونا فوت نکرد و نتیجه
هیچ تستی مثبت اعالم نشده است.مهدی مصری در گفتگویی ،در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم
اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به بیست و دوم خرداد ماه  ،۱۴۰۱تعداد  ۱۱بیمار با عالئم کرونا مثبت در قم پذیرش
سرپایی شدند.وی با بیان اینکه در این مدت تعداد ۴بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری کرونا بستری شدند ،عنوان کرد:
در  ۲۴ساعت گذشته کسی از شهروندان قمی بر اثر کرونا فوت نکرد و حال یک بیمار وخیم است و در مجموع تعداد ۲۳
بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۲۵تست انجام گرفته که
نتیجه هیچ تستی مثبت اعالم شده است ،افزود :تاکنون تعداد یک میلیون و  ۸۷۱هزار و ُ ۸۳۹دز واکسن کرونا در استان
قم تزریق شده است.

طرح :سجاد جعفری

معاون امور زایرین استاندار قم خبر داد:

 ۱۶۲درصد افزایش ورودی مسافران در پیکهای مناسبتی
وی افزود :بیش از  ۷۵درصد واحدهای اقامتی
استان در ایام دهه کرامت به زایران غیرایرانی از
جمله کشورهای عراق ،پاکستان ،جمهوری
آذربایجان ،افغانستان و حوزه خلیج فارس
اختصاص پیدا کرد و آمار میزبانی زایران با توجه
به پایان دوران کرونا به صورت چشمگیری
افزایشیافتهاست.
معاونامورزایریناستاندارقمخاطرنشانکرد:
با بازگشایی مرزهای زمینی و تبادل بینمرزی با
کشورهای مجاور این آمار به صورت تصاعدی
افزوده خواهد شد.
وی گفت :در پیک های مسافرتی به ویژه در
نیمه شعبان ،روزهای  ۱۴و  ۱۵خردادماه و عید
نوروز؛ روزانه ورود بیش از  ۱۵۵هزار وسیله نقیله
به استان قم را تجربه کردیم که این آمار با توجه به
وضعیتپارکینگهایموجودبسیارنگرانکننده
است.
وی با اشاره به مصادف بودن دهه کرامت
امسال با ایام ۱۴و ۱۵خرداد افزود :برای میزبانی
ازخیلعاشقاناهلبیت(ع)،تمهیداتیویژهای
از جمله استفاده از بقاع متبرکه امامزادگان(ع)،
مسجدها ،حسینیه ها و مدرسه ها برای اسکان
مسافران اندیشیده شد و میزبانی ویژه ای را از
سوی حرم مطهر بانوی کرامت و مسجد مقدس

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد:

افزایشظرفیتپارکینگضلعشرقی
حرممطهر

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم از افزوده شدن ظرفیت
پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر با تغییرات در ایستگاه اتوبوس این پارکینگ خبر
داد.
نزاده با اشاره به اصالح مسیر حرکتی و حذف ایستگاه اتوبوس از
حسین شعبا 
پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر اظهار داشت :این اقدام بهمنظور بهرهبرداری از
حداکثر ظرفیت و فضای در اختیار پارکینگ صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد :کاهش آمار ابتال به کرونا و افزایش سفرها بخصوص به
مقصد شهرهای زیارتی قبل و بعد از عید نوروز و در مناسبتهای مختلف کمبود
فضای پارکینگی و توقف گاههای موقت را تا حدودی مشخص کرده است.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد :ازاینرو با توجه
به نبود فضای مناسب جهت احداث پارکینگهای جدید و همچنین پیگیری
راهبرد هدایت ترافیک به سایر نقاط شهر و ضرورت پاسخگویی به نیاز زائرین و
شهرونداندراینخصوص،طرحافزایشظرفیتپارکینگضلعشرقیحرممطهر
در دستور کار قرار گرفت .وی با بیان اینکه از پارکینگهای اطراف حرم مطهر تنها
پارکینگ ضلع شرقی قابلیت ایجاد تغییرات و افزایش ظرفیت را داشت ،افزود:
سرانی ،ایستگاه حرم مطهر
به همین منظور ضمن هماهنگی با سازمان اتوبو 
ً
به مسجد جمکران که قبال در پارکینگ شرقی دارای ایستگاه مبدأ و مقصد بود
به پایانه بلوار شهید محمد منتظری واقع در مجاورت پل حجتیه منتقل و فضای
پارکینگ با تغییر در مسیر حرکتی و افزوده شدن فضای تردد سابق اتوبوسها ،
میزبانخودروهایسواریبیشتریشد.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم :

غرفهدائمیدریافتپسماند
در سطح منطقه فعال است

مدیر منطقه پنج شهرداری قم از هزینه کرد  18میلیارد ریالی برای جمعآوری
پسماند و رفتوروب سطح معابر منطقه خبر داد.
زینالعابدین قراچورلوی با اشاره به اهمیت تنظیف معابر سطح شهر اظهار
داشت :نخستین خدمتی که شهروندان از شهرداری توقع دارند ،ایجاد محیط
تمیز برای زندگی است و تالش شده در این امر با تالش شبانهروزی رضایتمندی
نسبی را در منطقه پنج به دست بیاوریم.
وی با بیان اینکه پنج غرفه دائمی دریافت پسماند در سطح منطقه فعال است،
تصریحکرد :درصدتفکیکپسمانددرسطحمنطقهحدود ۵درصداستکهسعی
شده با فرهنگسازی تفکیک پسماند با همکاری معتمدین محل ،ائمه جماعات
مساجد و شهروندان رونق بهتری به این موضوع بدهیم.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم هزینههای باالی جمعآوری پسماند را موردتوجه
قرارداد و افزود :در منطقه پنج حدود  ۱۲۹میلیون تومان در ماه هزینه جمعآوری
و مبلغی حدود ۸۰میلیون تومان نیز هزینه خرید پسماند از مردم صرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه  ۳۷نفر در حوزه جمعآوری پسماند منطقه در حال فعالیت
هستند ،ابراز کرد :در موضوع رفتوروب معابر منطقه پنج نیز بالغبر یک میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان در ماه هزینه میشود و  ۱۳۰نفر نیروی شرکتی در این بخش
مشغول فعالیت هستند .قراچورلوی وسعت باالی منطقه و حجم نظافت برای هر
نفر را مورد اشاره قرارداد و گفت :ارتقاء بهرهوری و عملکرد کارکنان نیازمند فعالیت
و نظارت بیشتری دارد تا محیطی خوب ،با نظم و شایسته را برای شهروندان مهیا
کنیم.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم خبرداد:

اختصاص ۹میلیاردتومان
برای توسعه خانه موزهها

سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم گفت :در بودجه
سال جاری شهرداری قم 9 ،میلیارد تومان اعتبار برای احداث چند خانه موزه
جدید شهدا اعتبار در نظر گرفتهشده است.
حجتاالسالم سیداحمد طباطبایی نژاد در جلسه کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای اسالمی شهر قم که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
برگزارشد،اظهارداشت:برایبرنامههایکنگرهشهدا،تورهایگردشگریوترویج
فرهنگ کتابخوانی در حوزه فرهنگ ایثار و شهدا ۶۰۰ ،میلیون تومان اعتبار در
نظرگرفتهشدهاست.
تبدیلشدنخانهموزهشهیدانزینالدینبهقطبگردشگری
وی با اشاره به ساماندهی بیت تاریخی امام راحل طی چند سال گذشته ،گفت:
این ظرفیت تاریخی که تا چند سال گذشته با اقبال اندک مخاطبان همراه بود،
با اصالحات در محوطهسازی و برپایی نمایشگاه دائمی و سایر طراحیهای
انجامشده ،هماکنون به یکی از مراکز گردشگری مذهبی و تاریخی شهر قم
تبدیلشدهاست.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم با بیان اینکه خانه
موزه شهیدان زینالدین به یکی از مراکز مهم گردشگری مذهبی و دینی شهر قم
تبدیل است ،ادامه داد :به خاطر رغبت زیاد مردم و بهخصوص نسل جدید از این
خانهموزه،امراحداثخانهموزهشهیدمحسنفخریزادهازشهدایهستهاینیز
در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قم قرار دارد.
طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد :اولین فیلم داستانی حوزه ایثار و شهادت با
عنوانآخررفاقت،درخصوصزندگینامهشهیداحمدکریمیبهابتکاراینسازمان
طیسالهایاخیرانجامگرفتهاست.

معاون امور زایرین استاندار قم گفت :امسال
در مقایسه با سال گذشته ،بیش از  ۱۶۲درصد
افزایشورودیمسافرانرادرپیکهایمناسبتی
نسبت به سال پیش داشتهایم و در پایان هفتهها
نزدیک به  ۸۰درصد ورودی به استان قم را شاهد
هستیم.
ابوالقاسم مقیمی اظهار داشت :در مقایسه با
آمار قبل از ایام کرونا ،حدود  ۴۰درصد افزایش
زایر و مسافر را در شهر قم شاهد هستیم که میزان
ماندگاری این مسافران به همین تناسب افزایش
پیدا کرده و میزان ماندگاری زایران تا  ۱۲ساعت
افزایشیافتهاست.

جمکران در پذیرایی از زایران گرامی صورت
پذیرفت .معاون امور زایرین استاندار قم تاکید
کرد :در این ایام همچنین کارگروه های متعددی
همچون کارگروه تنظیم بازار ،اسکان ،بهداشت و
درمان ،نظارت ،امداد و نجات و ترافیک تشکیل
شد.
وی افزود :زایران در کنار زیارت بارگاه ملکوتی
کریمهاهلبیت(ع)وحضوردرمسجدجمکران؛
در این مدت از مرکزهای فرهنگی و تفریحی
دیگری مانند موزه فاطمی (حرم مطهر حضرت
معصومه(س)) ،بیت امام خمینی(ره) در میدان
روح الله ،خانهموزه شهیدان زین الدین ،باغ
پرندگان ،تلهستیژ ،شهربازی و مراکز تفریحی
بوستانهابهرمندشدند.
وی تصریح کرد :تالش کردیم تا فضای
مناسبی را در این ایام برای زایران حرم مطهر
کریمه اهل بیت(ع) فراهم سازیم و ضمن ارایه
خدمات مطلوب به زایران ،خاطره خوبی برای
ایشان از شهر قم به یادگار بماند.
مقیمی بیان کرد :با توجه به پایان دوره کرونا؛
از نیمه شعبان ،خیل مشتاقان زیارت حرم
مطهر حضرت معصومه(س) و سایر بقاع متبرکه
امامزادگان(ع) و حضور در مسجد جمکران را
شاهدهستیم.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم خبرداد:

اختصاص 30میلیاردتومانتسهیالتبرایمشاغلخانگی

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت  :امسال  ۳۰میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال خانگی با اشتغال  ۱۰۸۱نفر در رشتههای مختلف پرداخت شده
است.
وحید وزیری در جلسه شورای اشتغال استان قم با بیان اینکه مشاغل خانگی
یکی از سیاستهای مهم اشتغال زایی در کشور محسوب میشود گفت :تسهیالت
اختصاص یافته استان قم نسبت به پارسال ۲۰میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با بین اینکه پارسال  ۱۲۲۷نفر توانستند این تسهیالت را دریافت کنند و در
بخش مشاغل خانگی فعال شوند افزود :بیشتر این مشاغل در بخش صنایع چوب،
سنگ،صنایعدستی،انگشتروخیاطیایجادشدهاست.ویاضافهکرد:تسهیالت
مشاغل خانگی اختصاص یافته به استان قم نسبت به  ۲سال گذشته  ۹و نیم برابر
شده است که میتواند گامی موثر در اشتغال زایی پایدار در استان باشد.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبلغ تسهیالت ارزان قیمت خانگی را از ۵۰

میلیون تا ۲میلیارد تومان عنوان کرد گفت :این تسهیالت ۷ساله و با ۲سال تنفس و
بازپرداخت تسهیالت ۵ساله و با سود ۴درصد تعیین شده است.
استاندار نیز در این جلسه گفت :رشد اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار در استان
به ورود جهادی ،تالش ،رفع موانع و پیگیری دستگاهها و مدیران استانی دارد
شاهچرغیتمرکزبرمشاغلکوچکوخانگیوتوجهبهروستاهارانیازمندحمایت
بیشتر عنوان کرد و از نظام بانکی خواست تا تسهیالت بانکی این بخش را با سرعت
بیشتری پرداخت کنند .وی ادامه داد :مشاغل خانگی با خیز و استقبال مردمی
مواجهشدهاستوبایدهمکاریدستگاههایحمایتیمانندکمیتهامدادوبهزیستی
اشتغال زایی در بخش خانگی بیشتر تقویت شود.
وی ورود عملیاتی ،رصد و پیگیری مشکالت و مطالبات مردم را مورد تاکید قرار داد
و گفت :مدیران دستگاههای اجرایی به دور از کاغذ بازیهای اداری باید اشتغال زایی
سرعت ببخشند تا با کاهش فرایندها بتوانیم اشتغال زایی را در استان افزایش دهیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم مطرح کرد :

انتقادازبالتکلیفیپهنهتاریخیقم

دغدغه شهرداری برای حفظ آثار تاریخی کمتر از
میراثفرهنگینیست
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تأکید
بر اینکه دغدغه شهرداری برای حفظ آثار تاریخی
کمتر از میراث فرهنگی نیست گفت :اگر بخواهیم
یک پهنه وسیعی که بافت فرسوده بوده را بهعنوان
بافت تاریخی بر مردم و شهر تحمیل کنیم این مورد
قابلقبولنیست.
مجید متین فر با اشاره به ایجاد مشکالت فراوان در
هسته مرکزی شهر قم بهواسطه پهنهبندی تاریخی

ً
اظهار داشت :این حجم از بافت تاریخی عمال
بسیاری از اقدامات عمرانی ،نوسازی ،خدماتی و…
را در شهر با مشکل روبرو کرده است .وی با بیان اینکه
دغدغه شهرداری برای حفظ آثار تاریخی شهر کمتر
از میراث فرهنگی نیست ،ابراز کرد :اگر در نقطهای
ً
آثار تاریخی و ارزشمندی وجود داشته باشد قطعا
شهرداری از آن حفظ و حراست خواهد کرد.
معاونشهرسازیومعماریشهرداریقمباتأکیدبر
اینکه حفظ آثار تاریخی نیاز به تأکید دستگاه یا ارگان
خاصی ندارد ،ادامه داد :این مهم را وظیفه ذاتی

خودمان میدانیم اما اگر بخواهیم یک پهنه وسیعی
که بافت فرسوده بوده را بهعنوان بافت تاریخی بر
مردموشهرتحمیلکنیماینموردقابلقبولنیست.
متین فر خاطرنشان کرد :پهنه تعریفشده فعلی
مشکالت زیادی برای اهالی ایجاد کرده و بافت
جمعیتی هم به علت مشکالت و محدودیتهای
موجود در سالهای گذشته تغییر کرده است .وی
یادآور شد :اگر قرار است حریمی برای آثار تاریخی و
میراثیقائلشویم،بهایناعتقادداریمکهدرمحدوده
تعریفشده مناسبی این کار باید انجام شود.

مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانقم:

ایجادشهرکعقیقمبتنیبرتولید،دانشبنیانواشتغالآفرینیاست

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم گفت :ایجاد
شهرکعقیققممبتنیبرتولید،دانشبنیانواشتغالآفرینیاست.
علیرضا ارجمندی در اولین جلسه کارگروه اقتصادی ،اشتغال و
سرمایهگذاری استان قم که در سالن کرامت استانداری و به ریاست
سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم برگزار شد ،با اشاره به هفته
صنایعدستی اظهار کرد« :بازار شمسه که برخی از مغازههای آن در تملک
بانک شهر است به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه
(س) ،موقعیت باالیی دارد تا به بازار اختصاصی شهر انگشتر ایران تبدیل
ن که
شود ».مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم با بیان ای 
حدود  ۳۰۰هنرمند انگشترساز برای استقرار در بازار شمسه اعالم آمادگی
کردهاند ،ادامه داد« :عدم احداث پله برقی ،تنها مانع حضور هنرمندان در

این واحدها است و از شهرداری درخواست کردهایم تا سرویس پله برقی بازار
شمسه را نصب و راهاندازی و به تعهدات خود در این زمینه اقدام کند».
ارجمندی با اشاره به این که قم شهر ملی انگشتر است ،افزود« :حدود هزار
کارگاه تولید زیورآالت و سنگتراشی است و ۱۲۰۰هنرمند شاغل در این هنر
صنعت مشغول به فعالیت هستند که زمینی حدود  ۲۰هکتار در اتوبان قم
تهران با عنوان شهرک عقیق ،مخصوص صنف انگشترساز قم در نظر گرفته
شده است ».او با بیان اینکه شهرک عقیق قم ،مبتنی بر تولید ،دانشبنیان و
اشتغالآفرینیطراحیشدهاست،تصریحکرد«:ایجادآزمایشگاهتخصصی
سنگشناسی ،ایجاد هنرستان فنی و حرفهای و همچنین ایجاد دانشگاه
علمی و کاربردی زیورآالت ،تاسیس کتابخانه تخصصی صنایعدستی و
ساخت مراکز کارگاهی از بخشهای مختلف شهر عقیق قم خواهد بود».

رئیس بازرسان سازمان جهادکشاورزی استان قم خبرداد:

تشدیدنظارتبرنانواییهایقم

رئیس بازرسان سازمان جهادکشاورزی استان قم
گفت:ازروزشنبه ۱۰گروهازسازمانجهادکشاورزی
برای نظارت ویژه بر نانواییها مامور شدند.
بگجانی اظهارداشت  ۲۰ :نفر از بازرسان سازمان
جهادکشاورزی به فعالیت نانواییهای قم نظارت
خواهندکرد.

بگجانی با بیان اینکه کم فروشی ،گران فروشی
وتعطیلی خودسرانه از جمله تخلفات برخی
واحدهای نانوایی است خاطرنشان کرد :باتوجه به
این که هرکیسه آرد با نرخ دولتی ونیمه دولتی بین
 ۳۸تا  ۶۸هزار تومان و هرکیسه آرد غیردولتی بیش
از  ۶۸۰هزار تومان فروخته میشود زمینه تخلف

برای عدهای فراهم شده که باید نظارتها تقویت
شود.
وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده
هرگونه تخلف با شماره تلفن  ۳۶۷۰۱۸۲۰سازمان
جهاد کشاورزی و یا شماره ۱۲۴سامانه گزارشهای
مردمیسازمانصمتتماسبگیرند.

 رییس پلیس راهور :خودروی ملی نداریم؛ مونتاژ میکنیم
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی با انتقاد از کیفیت خودروهای تولید داخل بر ضرورت افزایش ایمنی و کیفیت
خودروهای تولید داخل ،تاکید کردو گفت :هرچند که باید بگویم ما خودروی ملی نداریم و اگر فردی بگوید خودروی
ملی داریم ،حرف نامربوطی زده است .ما در کشورمان کار مونتاژ را انجام میدهیم و قطعات خودروها را مونثاژ میکنیم.
هادیانفر افزود  :ببینید اگر همین حاال تولید یک خودروی نا ایمن متوقف شود ،ما طی  ۲۰تا  ۳۰سال درگیر آن خواهیم
بود .کمااینکه هنوز با پیکان درگیریم .در مورد پراید و پژو ۴۰۵هم همینطور است و ما تا سالها و ۳۰- ۲۰سال آینده درگیر
آن و تصادفات ناشی از آن خواهیم بود.
پورابراهیمیرئیسکمیسیوناقتصادیماند
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در اجالسیه سوم دوره یازدهم مجلس عصر روز
یکشنبه ( ۲۲خرداد) برگزار و ترکیب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مشخص شد.بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی به
عنوان رئیس ،شهباز حسن پور بیگلری نایب رئیس اول و محمد باقری به عنوان نایب رئیس دوم این کمیسیون انتخاب
شدند.همچنین سیدغنی نظری به عنوان دبیر اول و انور حبیب زاده بوکانی به عنوان دبیر دوم و مهدی طغیانی به عنوان
سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیانتخابشدند.
 فعال از کاالبرگ خبری نیست!
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت :زیرساختهای بانک مرکزی برای ارائه
خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کاال برگ فراهم نیست فعال پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا میکند ،احتماال بعد از
شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن میشود .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :براساس قانون
بودجه دولت باید قیمتها را بر اساس سهمی که تعیین میکند قیمت شهریور  ۱۴۰۰باشد و مابهالتفاوت آن را هم بر
اساس کاالبرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است.
تکذیب خبر خروج واگن باری مشهد  -سرخس
مدیر پایانه ریلی سرخس گفت :مصاحبهای که از زبان فرماندار و خروج واگن باری در شبکههای مختلف منتشر شده
را تکذیب و تاکید کرد اصال چنین اتفاقی نیفتاده است.حمید قادری گفت :از چهارشنبه هفته گذشته ،قسمتی از خط
ریلی را اورهال کردیم و به همین دلیل قطار مسافری با محدودیت روبرو شد .از روز دوشنبه قطار مسافری به روند عادی
برخواهدگشت.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم:

موردی از ابتال به بیماری تب کریمه کنگو
گزارش نشده است

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم گفت :در چند سال گذشته مورد مثبتی از ابتال
به بیماری خونریزی دهنده تب کریمه کنگو در این استان گزارش نشده است .محمد نیک پور افزود :با توجه به
اینکه استان قم بهعنوان چهارراه ارتباطی دام در سطح کشور محسوب میشود ،شهروندان باید با رعایت اصول
بهداشتی نسبت به جلوگیری از ابتال به این بیماری اقدام های الزم را انجام دهند تا از ابتال جلوگیری شود .وی اضافه
کرد :بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در سال ۱۹۴۵در منطقه کریمه اوکراین و منطقه کنگو در قاره آفریقا
شناسایی و تقریبا در تمام کشورهای جهان شایع شد .وی ادامه داد :عامل این بیماری ویروس است که در مقابل
حرارت و حالت اسیدی مقاومت کمی دارد و حتی در خون انسان هم به مدت نهایتا ۱۰روز میتواند زنده بماند .وی
با بیان اینکه این بیماری از طریق گزش کنه آلوده و یا تماس مستقیم با مخاط دام آلوده منتقل میشود ،گفت:
مصرف گوشت و بهویژه جگر خام و نیمپز از دیگر راههای انتقال است و بالفاصله باعث انتقال ویروس به فرد و بیماری
درویمیشود.ویبااشارهبهاینکهممکناستکنههایآلودهتوسطپرندگانمهاجرنیزمنتقلشوند،خاطرنشان
کرد :برخی قصابها پس از ذبح دام چاقو را در بین دندان میگذارند که این مساله نیز بهسرعت باعث انتقال ویروس
میشود .وی با بیان اینکه پس از ورود ویروس به بدن  ۳تا  ۱۲روز طول میکشد تا عالئم بیماری در فرد بروز کند،
افزود :ورود ویروس تب کریمه کنگو به بدن عالئمی شبیه آنفلوانزا مانند تب ،بدندرد ،درد عضالنی ،گلودرد ،لرز،
درد شکم ،اسهال ،استفراغ ،تهوع و پرخونی مخاط چشم در فرد ایجاد میکند .به گفته وی ،اسهال ،افت پالکت،
خونریزی ارگانهای حیاتی و نارسایی ریه از جمله دالیل مرگ در افراد مبتال به ویروس تب کریمه کنگو میباشد .وی
با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی ،بیان کرد :گوشت قرمز باید به مدت  ۲۴ساعت در دمای فریزر نگهداری شود،
هنگام قطعهقطعه کردن گوشت از عینک و دستکش استفاده شود و نسبت به گزش کنه مراقبت کنیم.
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم خبرداد:

واگذاریکاملخدماتتاکسیرانیبهدفاترپیشخواندولت
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت :با توجه به واگذاری کامل ارائه خدمات
تاکسیرانی قم به دفاتر پیشخوان دولت ،ارائه خدمات منوط به داشتن کارت واکسن است.
علی نیک با اشاره به اهمیت برونسپاری ارائه خدمات در حوزه تاکسیرانی بهمنظور دسترسی بهتر ،آسانتر
و خلوتتر اظهار داشت :در این زمینه  ۱۰۰درصد خدمات تاکسیرانی به دفاتر پیشخوان دولت واگذارشده
است .وی این خدمات را موردتوجه قرار داد و یادآور شد :صدور پروانه تاکسیرانی ،تعویض و تمدید پروانهها،
نقلوانتقال تاکسی و سایر استعالمات به دفاتر پیشخوان دولت واگذارشده است .سرپرست سازمان مدیریت
و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم ادامه داد :انجام این خدمات فقط منوط به ارائه کارت واکسن بوده و در
صورت عدم واکسیناسیون توسط رانندگان ،هیچگونه خدماتی به آنان ارائه نمیشود .وی خاطرنشان کرد:
همچنین عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی رانندگان هنگام سرویسدهی به شهروندان و مسافرین
بهویژه در عدم استفاده از ماسک ،توسط بازرسین سازمان و شرکتهای تابعه با برخورد الزم همراه خواهد بود.
مدیر منطقه سه شهرداری قم خبرداد:

صدوراخطاریهبرایمالکانساختمانهایناایمن

مدیر منطقه سه شهرداری قم از اجرای طرح شناسایی ساختمانهای ناایمن در سطح این منطقه خبر داد و
گفت :حدود 38مورد ساختمان ناایمن در منطقه سه قم شناساییشده است.
مهرداد روحانی وزیری از آغاز طرح شناسایی ساختمانهای ناایمن در سطح منطقه سه خبر داد و اظهار
کرد :این طرح با هدف جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار و ایجاد خسارات جانی و مالی برای همشهریان اجرایی
شده است .وی ادامه داد :حدود  ۳۸مورد ساختمان ناایمن در منطقه سه قم توسط نیروهای خدمات شهری
شناساییشده و کاربردی آن اعم از تجاری ،مسکونی و یا متروکه بودن آن نیز مشخصشده است.
مدیر منطقه سه شهرداری قم با اشاره به اینکه برای مالکین این ساختمانها اخطاریه با موضوع لزوم
ایمنسازی امالکشان صادرشده است ،خاطرنشان کرد :امیدواریم مالکین این ساختمانها هر چه سریعتر
اقدام به رفع نواقص و موارد ناایمن ابالغشده کنند تا با مشکالتی مانند متروپل آبادان مواجه نشویم.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

قاچاق آرد یارانه ای سنگک با پراید

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف  400کیلوگرم آرد قاچاق با توقیف یک دستگاه پراید در این
استان خبر داد سردار بهادر اسماعیلی اظهارداشت :مأموران یگان تکاوری استان در راستای انجام وظایف
ذاتی خود ،یک دستگاه پراید را در محور قدیم "قم-تهران" به ظن حمل بار قاچاق توقیف کردند .وی افزود :در
ادامه طی بازرسی از خودرو موصوف10گونی آرد گندم یارانه ای سنگک40کیلویی در مجموع400کیلوگرم
فاقد مجوز و قاچاق کشف کردند .جانشین فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد :در این رابطه متهم
دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد .سردار
اسماعیلی اضافه کرد :پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه
کرده و شهروندان می توانند اخبار و اطالعات خود را در این زمینه با شماره تلفن 110به پلیس گزارش دهند.

