رئیس مجلس شورای اسالمی :

اداره جامعه جز با حکمرانی
درست امکانپذیر نیست

روزنامه
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رئیــس مجلــس شــورای
اســامی با بیــان اینکه ثابت
کــردن کارآمــدی دیــن در
اداره جامعــه جز با حکمرانی
درســت امکانپذیر نیســت،
گفــت :در کشــور تمــام
ظرفیتهای حل مشــکالت
را داریم اما حکمرانی درست
نداریــم .محمدباقر قالیباف

شهردار قم :

مدیرمسئولروزنامهاطالعات:

نمی توان ایران را تک حزبی
و تک صدایی مدیریت کرد

مدیرمسئول روزنامه اطالعات با
تأکید بر اینکه جامعه ایران قطبی
نیستوطیفیاست،گفت:امکان
ندارد بتوانید با یک طیف حکومت
و اقتدار فرهنگی ایجاد کرد .حکم
رهبــر انقالب می تواند ســرفصل
یــک نگاه عمیــق بــه حکمرانی و
رسانه داری باشد که در چهارچوب
نظام ،انقالب ،منافــع ملی ،ادب،

اهداف فرهنگی نظام تنها با شعار
و لفظ ،تحقق نمییابد
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شــهردار قــم از اجــرای طرحی
در قــم با عنــوان توســعه تبلیغ و
ترویج فرهنگ عفــاف و حجاب از
چهاردهم تیر در استان خبر دادو
گفــت :اهداف فرهنگی نظام تنها
با شــعار و لفظ ،تحقــق نمییابد و
انتظار از مراکز پژوهشی و حوزوی
این است که با دقت و سرعت عمل
بیشــتر در امور فرهنگــی برنامه

22

رئیسکمیسیونعمرانوحملونقلشورایاسالمیشهرقم؛

طراحی خطوط ریلی قم
تناسبی با نیازهای روز ندارد
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر
قم با بیان اینکه طراحی خطوط ریلی شهر قم برای نیازهای
روز شهر مناسب نیست گفت :با توجه به اینکه کلید خطوط
ریلی شهر قم از دهه  ۸۰زده شد ،طراحی آن متناسب با
شرایط امروز نمیباشد .سید محمد حسین دهناد در

رئیس شورای اسالمی استان قم :

مرکزنشینانشناختدرستی
از شرایط بومی شهرها ندارند

برخی مناطق داخل شهر قم هنوز به محدوده شهر الحاق نشده اند
شهرداری ها اختیارات الزم برای مدیریت شهر را ندارند

جلسه کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر
قم که در محل کارگاه دپو مترو قم برگزار شد افزود :در مورد
خط  Aمترو قم محدودیت تامین ناوگان داریم و مراحل
اجرایی مرحله دوم خط  Aنیز در دستور کار است .وی ادامه
داد :در قسمتهایی که امکانش بوده باید مترو را بهصورت
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رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور :

قم در سوادآموزی جز ۱۰استان برتر کشور است
4

آیتالله حسینی بوشهری در دیدار مسئوالن اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم:

همافزاییدستگاههایمتولی
کار فرهنگی در قم ضروری است

حسینی بوشهری روز دوشنبه در دیدار مسئوالن اداره
کل تبلیغات اسالمی استان قم ضمن تمجید از برنامههای
تحولی مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی ،خطاب به

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :همافزایی
دستگاههای متولی فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در قم
یک کار اساسی است که باید انجام شود .آیتالله سیدهاشم
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مدیرعاملباشگاهفردوسقم:

تیم فوتسال فردوس قم در لیگ برتر حضور خواهد داشت
6
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مدیر منطقه هفت شهرداری قم خواستار شد ؛

فرماندار قم:

لزوم ورود دستگاههای استان به ایمنسازی پاساژها

اطالعرسانی برای شیوه جدید فروش نان ضروری است

فرماندار قم با تاکید بر اینکه در طرح هوشمندسازی یارانه نان قرار
نیست قیمت نان تغییر کند ،گفت :نانوایان از زمان آغاز این طرح ،آرد را به
قیمت تمامشده خریداری میکنند ،مردم نان را به قیمت قبلی میخرند و
مابهالتفاوت نرخ نان ،توسط دولت به حساب صاحبان نانواییها واریز میشود.
عباس ذاکریان روز دوشنبه در آیین تجلیل از  ۱۰واحد نانوایی و یک
کارخانه تولید آرد برتر در قم در سالن امام رضا(ع) فرمانداری ،با بیان اینکه
با اجرای «طرح هوشمندسازی یارانه نان» سهمیه نانوایی ها واقعی می شود،
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مدیر منطقه هفت شهرداری قم گفت :در حال حاضر مهمترین دغدغه در منطقه
هفت موضوع بافتهای فرسوده و اماکن ناایمن است.محمد رمضانی با اشاره به
جایگاه منطقه هفت در هسته مرکزی شهر بهواسطه وجود حرم مطهر حضرت
معصومه(س) اظهار داشت :این منطقه کامل در بافت فرسوده و بافت تاریخی قرار
دارد.به گفته وی ،این منطقه از لحاظ وسعت کوچکترین منطقه و ازنظر اهمیت
مهمترین منطقه بهواسطه حرم مطهر و بافتهای تاریخی ،بیوت مراجع علما و
بازار به شمار میرود.مدیر منطقه هفت شهرداری قم ،مهمترین دغدغه در این
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آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای (نوبت اول)

سلبریتیاصالحگر
ِ
سلبریتیسوداگر

با اطمینان میتوان گفت که رویکرد کلی مطالعات
مختلف علوم اجتماعی به پدیده «سلبریتی» منفی
است.
نقد متفکران و پژوهشگران دربرگیرنده دو نکته است :سلبریتیها فرهنگ مصرفی
جامعه را دستکاری میکنند و به طور مشخص ،فرهنگ مصرفگرایی را اشاعه
میدهند که ولع و نمایش مصرف؛ ویژگی بارز آن است .دوم آنکه سلبریتیها حواس
مردم را از مسائل مهم جامعه پرت میکنند .در واقع آنها به حفظ وضع موجود
کمک میکنند و باعث میشوند تا توده مردم به ضعفهای وضع موجود پی نبرند.
در اینجا«مصرفگرایی» و «پرت کردن حواس» دو نقش اساسی سلبریتیها فرض
میشود .البته در نقدها و تفسیرها ،این دو به شکلی ،با یکدیگر ارتباط دارند .درگیر
کردن توده مردم با مصرف ،بریز و بپاش ،و زندگی تجملی ،یکی از راههایی است که
ً
از آن طریق حواسپرتی رخ میدهد .باید توجه داشت که این نقدها معموال بر اساس
نفس وجود آنها در جامعه .سلبریتیها؛ هستند و
عملکرد سلبریتیهاست و نه ِ
وجود دارند .مهم آن است که چه نقشی در جامعه ایفا میکنند.
با بررسیهای مختلف میتوان به این نتیجه رسید که تلقی بخشهایی از جامعه
نسبت به سلبریتی تحقیرآمیز است .توضیح بیشتر آنکه ،این پیشفرض وجود دارد
ً
ً
که هر کس ،سلبریتی است حتما خوب نیست و هر کس خوب است حتما سلبریتی
نیست.گوییایندوهمزماننمیتواننددرمجاورتهمقرارگیرند.خوبوسلبریتی
با هم ناسازگارند .من نگاه کلی تحقیرآمیز به سلبریتیها را نادرست میدانم .برای
مثال ،عادل فردوسیپور را یک سلبریتی میدانم ولی اطالق سلبریتی به ایشان،
سلبریتی
جایگاه او را تضعیف نمیکند .عادل فردوسیپور(تا این لحظه) یک
ِ
سلبریتیسوداگر)است.
اصالحگر(درمقابل
ِ
در مطالعات مربوط به سلبریتی ،دو اصطالح بسیار اهمیت دارد :نخست اصطالح
ً
«مدیریتشهرت»ودیگری«،مدیریتاثرگذاری»است.معموالدرجهانتوسعهیافته،
یا خودسلبریتیها،و یا آژانسهای حامی ازشهرتو اثرگذاری آنان مراقبت میکنند.
ً
به همین دلیل است که معموال میگوییم سلبریتی ساخته میشود و سلبریتی،
امری ذاتی نیست .سلبریتیها میتوانند تصمیم بگیرند ،تأکید میکنم ،میتوانند
تصمیم بگیرند که چه چهرهای از آنان در جامعه شکل بگیرد .البته همانطور که نیک
میدانیم مدیریت شهرت ،مانند سایر اقسام مدیریت ،همیشه آنطور که سلبریتیها
یا آژانسهای طرف مشورتشان پیشبینی میکنند پیش نمیرود .عملکرد یا رفتار
یکسلبریتیریسکپذیراستومیتواندزمینهزوالیانابودیاورارقمزند.مثالاخیر
برای این ادعا ،مصاحبه ابراهیم حامدی(ابی) درباره اجرا نکردن ترانه خلیج فارس در
کشورهای حاشیه خلیج فارس و واکنشهای جامعه نسبت به او در ماههای اخیر
است .مدیریت شهرت و مدیریت اثرگذاری ،امری بسیار مهم برای سلبریتیهاست.
در ماههای اخیر اخبار مختلفی درباره فعالیتهای علی دایی در رسانههای جمعی
و شبکههای اجتماعی منتشر شده است .من ،به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی
عالقهمند به موضوع سلبریتی ،اخبار ایشان و سایر چهرههای مشهور ایرانی داخل
و خارج از کشور را دنبال میکنم .علی دایی ،به خوبی(تا این لحظه) از شهرت خود
مراقبت کرده است .من فکر میکنم که او(و یا شاید مشاورانش) میداند شهرت
چیست و در کجا باید از آن استفاده کرد .بررسیهای پراکندهام بیانگر آن است که افکار
عمومی هم نسبت به عملکرد او نگاه مثبتی دارد .من علی دایی را نیز یک سلبریتی
میدانم ولی یک سلبریتی که با وسواس از شهرت ،محبوبیت و اثرگذاری خود مراقبت
میکند .علی دایی هم(تا اینجا) یک سلبریتی اصالحگر و سازنده بوده است.
در طول قرن بیستم ،کم نبودند سلبریتیهایی که برای تغییرات مثبت اجتماعی
گامهایی شایستۀتوجه برداشتند .آنان تالش کردند با تکیه بر جایگاه خود به عنوان
سلبریتی ،نگاه اهانتآمیز جامعه نسبت به کسانی که ایدز داشتند ،نگاه جامعه
نسبت به حیوانات و محیط زیست ،نگاه جامعه نسبت به جنگ ویتنام را تغییر دهند.
سلبریتی بودن ،فی نفسه به جایگاه یا منزلتی واال/پست در جامعه اشاره ندارد .ما
نیازمند آن هستیم تا به عملکرد سلبریتیها توجه کنیم و بر پایه عملکرد ،آنان را به
مخرب/سازنده،اصالحگر/سوداگرتقسیمنماییم.
پایان سخن آنکه ،در رسانه های برخی از کشورها ،هر سال سلبریتیها بر اساس
خدمت به جامعه ،تحقق مسئولیت اجتماعی ،و انعکاس دردها و رنجهای مردم
ارزیابیمیشونداین،ایدهبدینیست.
* عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه گیالن
فردینعلیخواه*

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

آیتاللهحسینیبوشهریدردیدارمسئوالنادارهکلتبلیغاتاسالمیاستانقم:

در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام
نماید.
-1موضوعمناقصه:اجرایدستمزدیتأسیساتبرقیبلوکهای B1و B2و B3و B4پروژهزیتون 14وبلوک
های B1و B2و B3و B4پروژهزیتون 15طرحمسکناقدامملیباتأمینبخشیازمصالحتوسطپیمانکار
-2صالحیتموردنیازشاملرتبه/پایهورشته
-2-1شخصحقوقیدارایگواهیصالحیتمعتبرپیمانکاریصادرهازسازمانبرنامهوبودجهحداقلرتبه
5رشتهتأسیساتوتجهیزات
-3نحوهومهلتدریافتوتحویلاسناد

 -4هزینه خرید اسناد :مبلغ  500/000ریال می باشد که به حساب شماره  1536076200بانک
تجارت شعبة صفاشهر بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم واریز گردد.
 -5مدت اعتبار پیشنهادها  :یک ماه
-6نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:طبقآییننامهتضمینمعامالتدولتی1/660/000/000:
ی مشروح ه زیر ،همراه
ی از صورتها 
ریال (یک میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال) استك ه باید ب ه یك 
ف )) ب ه دستگا ه مناقص ه گزار تسلیمشود:
ت (( ال 
با اسناد مناقص ه در پاك 
ی ب ه نف ع كارفرما.
ت نام ه بانك 
الف) ضمان 
ب) اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره  1536076200بانک تجارت شعبه صفاشهر بنام بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان قم
ق یک ما ه بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ  1401/05/09معتبر باشد و
ن فو 
ت اعتبار تضمی 
مد 
ی یک ما ه دیگر نیز قابلتمدید باشد.
برا 
 -7نام و نشانی مناقصه گزار :قم ،انتهای بلوار امین ،ابتدای بلوار غدیر ،کوچه شماره ، 11بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان قم
تلفن های تماس  02532856612-15:بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم -معاونت مسکن شهری
شناسهآگهی1332824:

همافزاییدستگاههایمتولیکارفرهنگی
در قم ضروری است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :همافزایی دستگاههای متولی فعالیتهای
فرهنگی و تبلیغی در قم یک کار اساسی است که باید انجام شود.
آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری روز دوشنبه در دیدار مسئوالن اداره کل تبلیغات
اسالمی استان قم ضمن تمجید از برنامههای تحولی مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی،
نزاده گفت :آنچه که به عنوان نقشه راه سازمان
خطاب به حجتاالسالم والمسلمین شعبا 
تبلیغات اسالمی مطرح کردهاید را کمتر دیدهام .دستگاههایی که در حوزه فرهنگ فعالیت
میکنند دارای اعتباراتی هستند اما چون نقشه راه ندارند ،بودجه را به گونهای هزینه
میکنند که آثار خارجی آن مشخص نیست ،بنابراین هم افزایی دستگاههای متولی کار
فرهنگی در قم ضروری است.
وی افزود :اولین کار شما برای اجرای نقشه راه این باشد که بین دستگاههای مختلف
همراهیایجادکنیدتامجموعههابهصورتمنسجموباشرحوظایفمشخصفعالیتکنند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به کافی نبودن بودجه اداره کل تبلیغات
اسالمی استان برای اجرای برنامههای تحولی ،بیان داشت :هر اقدامی که انجام میدهید
ممکن است موانعی داشته باشد که شما باید پیش بینیهای الزم را برای برطرف کردن این
موانع داشته باشید .تهیه محتوای غنی برای ائمه جماعات ،بازسازی مجموعه با همراهی
نیروهای جوان و باتجربه ،توجه جدی به مسائل فرهنگی قم و تربیت کادر برای نقشآفرینی
در سایر استانها و خارج کشور و جهتدهی فعالیتهای پژوهشی به سمت نیازهای
اقشار تاثیرگذار از دیگر توصیههای آیتالله حسینی بوشهری بود .در ابتدای این دیدار
نزاده مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم گزارشی
حجتاالسالم والمسلمین مرتضیشعبا 
از فعالیتهای انجام شده در راستای برنامههای تحولی و اقدامات پیشرو را ارائه کرد.
فرماندارقم:

حجم آب انتقالی از سدکوچری به قم
کفاف استان را نمیدهد

فرماندار قم با اشاره به کاهش نزوالت آسمانی در کشور گفت :همین امر موجب شده تا
میزان آب انتقالی از سدکوچری به قم نیز کاهش یابد که البته این حجم از آب ورودی کفاف
استان را نمیدهد.
عباس ذاکریان ظهر دوشنبه پس از بازدید از سدکوچری در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
در سالهای گذشته زحمات بسیاری کشیده شد تا آب از فاصله  ۳۰۰کیلومتری به شهر
قمبرسد.
فرماندار قم عنوان داشت :به مردم قم اطمینان میدهیم آب آشامیدنی در اختیار آنان از
جهتبهداشتیوکیفیتاستاندارهایخوبیدارد.
وی با اشاره به کاهش نزوالت آسمانی در کشور بیان داشت :همین امر موجب شده تا
میزان آب انتقالی از سدکوچری به قم نیز کاهش یابد و البته این حجم از آب ورودی کفاف
استان را نمیدهد و همین امر موجب شده تا برای جبران کمبود آب ،چاههای استان نیز
وارد مدار شوند .ذاکریان ادامه داد :به جهت اینکه آب چاههای داخل استان به مدار مصرف
اضافه شدند؛ آبی که در شبکه وجود دارد کیفیت پایینتری داشته و شور است هر چند که از
نظرسالمتبهداشتیمشکلیندارد.
وی عنوان داشت :اگر شهروندان در جریان فرآیند پیچیده تأمین ،تصفیه و انتقال آب به قم
قرار گیرند این امر موجب خواهد شد تا در مصرف دقت الزم را داشته باشند که در این زمینه
نیاز است کار رسانهای صورت گیرد و مستندی با این موضوع ساخته شود.
فرماندار قم افزود :از شهروندان قمی در خواست میشود با توجه به شرایط استان و کمبود
آب؛ در مصرف بهینه آب صرفه جویی کنند تا شاهد قطعی نباشیم و افراد بیشتری از نعمت
آب آشامیدنی بهره مند شوند.
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رئیس قوه قضائیه ؛

آمارهایجدیدکرونا
چند هشدار و پرسش
محمدرضارئیسی*

پنجشنبه  ۱۲خرداد ماه نقطه عطفی پدیدار شد و پس از  ۲۴ماه و  ۱۰روز ،آمار
فوتیهای کرونا در کشور به عدد صفر رسید؛ از این رو وزیر بهداشت در توئیتی اعالم
کرد« :این موفقیت را به رهبر انقالب و ملت ایران تبریک میگویم و بر ارواح بلند شهدای
مدافعسالمتدرودمیفرستم».
این آمار اگرچه ثابت نماند اما در روزهای بعد از عدد  ۱۰نیز فراتر نرفت اما نسبت به
تابستان سیاه گذشته که مرگهای کرونایی کشور ،سه رقمی شد و موجی از نگرانی و
بیم از بیواکسنی بر کشور سایه انداخته بود ،موفقیت بزرگی است و جا دارد ثبت آن را
بیش از هرچیز ،مدیون ایثارگری مدافعان سالمت کشور بدانیم و در مقابل عزم و اراده
فداکارانه آنان سر تعظیم فرود آوریم.
این رویه گرچه با آزمون و خطاهای بسیار و تلفات انسانی و مرگ رسمی نزدیک به
 ۱۵۰هزار هموطن حاصل شده اما حاوی هشدارها و عبرتهای درسآموزی است که
بیان آنها خالی از فایده نیست.
اینآمارهاقطعینیستند
نخستین هشداری که باید مطرح کرد این است که بر اساس اعالم چندباره مسئوالن
ستاد ملی مقابله با کرونا و دیگر متخصصان ،آمارهایی که به صورت روزانه از سوی روابط
عمومی وزارت بهداشت یا مراجع ذیصالح اعالم میشود ،هیچکدام قطعی نیستند و
به طور معمول همه موارد لحاظ نمیشود زیرا آمار اعالمی «بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی»درمراکزبهداشتیکشورحاصلشدهوممکناستموردیامواردیازمرگ
یا ابتال در نقطهای روی دهد که در شمار آمارها لحاظ نشده باشد؛ از جمله در مرگها
وابتالهایخانگی.
بناربراین چنین ارقامی به همان اندازه که جای خرسندی دارند ،جای احتیاط و
مراقبت داشته و باید در محاسبههای مردم و مسئوالن به صورت تقریبی لحاظ شوند.
بستریهای «مراقبت ویژه» هنوز زیاد است
هشدار دومی که همواره باید در نظر باشد ،آمار همچنان باالی بستریها در بخش
مراقبتهای ویژه است؛ در همان روزی که اعالم شد آمار «رسمی» مرگ ناشی از کرونا
به عدد صفر رسید(پنجشنبه گذشته) ،وزارت بهداشت هشدار داد بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۱۷۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی و  ۳۴نفر از
آنهابستریشدندونیز ۴۹۴نفرازبیمارانمبتالبهکووید ۱۹دربخشهایمراقبتهای
ویژهبیمارستانهاتحتمراقبتقراردارند.
اشغال این تعداد تخت در بخش مراقبتهای ویژه از آن رو اهمیت دارد که بدانیم
بخشهایآیسییودربیمارستانهاهموارهبامحدودیتمواجهاندومجهزترینمراکز
درمانی نیز ،گاه از کمبود تختها در این زمینه اظهار تاسف میکنند .بد نیست بدانیم
تعداد تختهای مراقبت ویژه در شبکه بهداشت کشور همواره کمتر از نیاز است و بر
ی امیر سوادکوهی» رئیس انجمن مراقبتهای ویژه
اساس اعالم سال « ۱۳۹۸عل 
ایران« ،هزینه راهاندازی هر تخت آیسییو بین ۱.۵تا ۲میلیارد تومان است»!
ُ
هنوز ۱۴میلیون ایرانی حتی یک دز واکسن نزدهاند!
شاید باورش سخت باشد اما حقیقت دارد که هنوز ۱۴میلیون نفر از واجدان شرایط،
حتی یک ُدز واکسن کرونا را هم تزریق نکردهاند؛ این آمار نه مربوط به چند ماه پیش
بلکه مربوط به  ۱۴خرداد است که از سوی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم
شد.
«عباسشیراوژن»درگفتوگویتلویزیونیبااعالماینکهتکمیلچرخهواکسیناسیون
نقش مهمی در کاهش مرگومیرهای کرونایی دارد از هموطنان خواست برای دریافت
واکسن خود اقدام کنند و افزود« :حدود  ۱۴میلیون نفر از هموطنان حتی یک نوبت
واکسن کرونا را هم دریافت نکردهاند»!
در همان برنامه «حمید عمادی» متخصص بیماریهای عفونی نیز با هشدار درباره
اینکه تک رقمی شدن تعداد فوتیها به معنای پایان کرونا نیست ،از هموطنان خواست
عالوهبرتکمیلچرخهواکسیناسیون،شیوهنامههایبهداشتیراهمرعایتکنند.
با توجه به اینکه هنوز هیچ مرجع رسمی داخلی و جهانی اعالم نکرده است که ایمنی
کامل یا نسبی از کووید ۱۹حاصل شده و با نظرداشت اینکه  ۱۴میلیون نفری که هیچ
واکسنینزدهاند،درسطحکشورپراکندهاند،احتمالابتالیاینافرادهمچنانباالست
و باید مراقبتهای الزم را از جمله فاصلهگذاری و زدن ماسک را مهم پنداشت.
به عنوان آخرین نکته در بخش هشدارها ،شاید بد نباشد پژوهشگران عرصههای
مختلف اجتماعی ،پزشکی و روانشناسی ،مطالعه علمی این موضوع را در اسرع وقت
در اولویت بگذارند که «چه علل و عواملی باعث شده است این جمعیت میلیونی ،از
تزریق واکسن امتناع کنند»؟! آنهم در شرایطی که همه مراجع علمی ،مذهبی،
حاکمیتی و مردمی بر تزریق سه ُدز واکسن تاکید کرده و خاطره مرگهای سه رقمی
روزانه هنوز در ذهن و ضمیر ما زنده است.
عبرتهایکروناییوچندپرسشمقدماتی
نگاهی به آثار و عوامل رویدادهای مربوط به کرونا و درسآموزی از  ۲۸ماه گذشته،
نیازمند یک بررسی جامع و چندبعدی است که از حوصله این نوشتار خارج است؛
از رویدادهای اقتصادی و معیشتی ناشی از همهگیری کرونا تا پیامدهای روانی،
اجتماعی،بهداشتیومرگومیرهایآن.
بر اساس آخرین آمارها ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشورمان به حدود  ۷میلیون و
 ۲۳۳هزار؛ مجموع جانباختگان این بیماری به بیش از ۱۴۱هزار و ۳۳۰نفر و بیماران
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده نیز به  ۷میلیون و  ۵۶هزار و  ۲۰۶نفر
رسیده است؛ ضمن آنکه بیش از  ۵۲میلیون و  ۳۶۷هزار و  ۲۵۰آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده و نزدیک به  ۵۰۰نفر هنوز در بخش مراقبتهای
ویژه بستری هستند .البته تعداد قطعی فوتیها و مبتالیان (اعم از بهبودیافتگان یا
بستریهای پیشین) بیشتر از آمار کنونی است و همین موضوع لزوم عبرتآموزی از
رفتارهای مردم و مسئوالن را بیشتر میکند .با این تفاصیل پرسشهایی در ذهن هر
انسان مسئول و متعهدی مطرح است که حتی مرور آنها نیز آموزنده بوده؛ از جمله
پرسشهای زیر که انشاالله در فرصتی مجزا ،پاسخی درخور بیابند:
 .۱در  ۹ماه گذشته (از آغاز به کار دولت سبزدهم) چه اتقاقی افتاد که واکسیناسیون
شتابی گسترده گرفت و نوعی ایمنی جمعی (اگرچه به صورت نسبی) ایجاد کرد؟
.۲بهجزواکسن،مسئوالنکنونیچهتدبیریاندیشیدندکهمرگهایکروناییبهزیر
 ۱۰نفر رسیده است و چرا مدیران پیشین از انجام آن عاجز بودند؟
 .۳نقش ما مردم در رعایت شیوهنامههای بهداشتی تا چه حد موثر بود و آیا اگر از ابتدا
هرشهروندی،مسئوالنهبهوظایفملی،میهنی،شرعیواجتماعیخودعملمیکرد،
مرزهایاینبیماریچنینگستردهمیشد؟
 .۴نقش رسانهها در آموزش و ترغیب مردم و مسئوالن برای مهار کرونا چه بود و چه
کاستیهاوغفلتهاییداشتند؟
 .۵مرگ رسمی نزدیک به ۱۵۰هزار ایرانی ،چه پیامدهای فردی و اجتماعی دارد و چه
میزان از آن قابل اجتناب بود؟
 .۶بار مالی وارد آمده بر نظام بهداشتی کشور تا چه میزان برآورد میشود و چگونه
میتوانبرایهمهگیریهایاحتمالیبعدی،آمادگیداشت؟
 .۷پیامدهای روانی ماههای سیاه خانهنشینی از سوی کدام مرجع برآورد شده و برای
مقابله با آثار سوء آن چه باید کرد؟
 .۸برای خانوادههایی که سرپرستان خود را به دلیل کووید ۱۹از دست دادهاند ،چه
فکری شده است؟
و دهها پرسش دیگر که خارج از تعارفهای معمول رسانهای ،باید به دنبال پاسخ آنها
بود.
روانشناسواستاددانشگاه

مقصران متروپل سریعا دادگاهی شوند

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی ،دستورات مهمی را در باره
برخی پرونده های قضائی از جمله متروپل و حادثه ریلی اخیر صادر کرد.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای روز دوشنبه  ۲۳خرداد
در نشست شورای عالی قوه قضاییه ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
گرانقدرانقالباسالمیبهویژهآیتاللهسعیدیوشهیدانبخارایی،صفارهرندی،
نیکنژاد و امانی ،به در پیش بودن هفته قوه قضاییه اشاره کرد و خطاب به همه
مدیران قضایی و رؤسای کل دادگستریها تاکید کرد که نسبت به بررسی و تجزیه
و تحلیل عملکرد و برنامههای یک سال اخیر خود و تبیین آنها برای افکار عمومی،
اقداماتمقتضیراترتیبدهند.
اجرای حکم پرونده قاتل دو طلبه در حرم رضوی با نظر شورای تأمین
رئیس دستگاه قضا با اشاره به چند پرونده قضایی روز و ضرورت دقت و
جامعنگری در رسیدگی و اجرای حکم آنها ،اظهار داشت :پرونده قاتل دو طلبه
بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم
ناظر بر آن صادر شد؛ این حکم ،نه توسط خود محکومعلیه بلکه توسط وکیل او
مورد اعتراض قرار گرفت بنابراین برای احتیاط در قضیه ،پرونده در دیوان عالی
کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر بود پرونده روز گذشته برای اجرا به مشهد
ارسال شود؛ تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده
مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی انجام
شود.
تعرض به پلیس مغایر منطق و قانون است
محسنیاژهای با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز گفت:
نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور ،نقص گرفته شد و پس از رفع نقص ،روز
ً
یکشنبه مجددا به دیوان ارجاع داده شد؛ ضروری است رئیس دیوان عالی کشور
نیزترتیبیاتخاذکندتابهاینپروندهبااحتیاطالزم،هرچهسریعتررسیدگیشود.
محسنیاژهای افزود :تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرضکننده و به
طور کلی عموم مردم است زیرا پلیس تضمینکننده آرامش و امنیت آحاد جامعه
استبنابرایندادستانهایمامکلفهستنددقتبیشتریدررسیدگیبهپرونده
افرادی که به پلیس تعرض میکنند ،داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار
پلیس نیز باید توأم با موازین اسالمی ،انسانی و حرفهای باشد.
دستوررسیدگی سریعپرونده مقصرانحادثه متروپلآبادان
رئیس قوه قضاییه به مسئوالن قضایی ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده
مقصران حادثه متروپل آبادان ،رسیدگی سریع ،قانونی و بدون مالحظه را انجام
دهند.
محسنیاژهای در این رابطه به مسئوالن امر تاکید کرد چنانچه تقصیر فرد یا
افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها
ً
وجود دارد ،موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتما نیازی نیست که
پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود.
دستور رسیدگی بدون مالحظه و سریع به پرونده حادثه قطار مشهد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حادثه قطار مشهد – یزد به دادستان کل کشور
دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و
رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند ،نسبت به
رسیدگی قانونی ،بدون مالحظه و سریع به پرونده آنها ،اقدامات مقتضی صورت
گیرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد :تسریع در رسیدگی به این قبیل پروندهها میتواند
تسکینی بر آالم حادثهدیدگان و خانوادههای آنها باشد.
تشکیل کارگروه بررسی ابعاد پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
محسنی اژهای با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در
تهران بر بررسی همهجانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از
نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات الزم و شبانهروزی در
رسیدگی به این پرونده ،گفت :در این موضوع از یک سو ،عدهای مالباخته شدند؛
از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانتداری بانک لطمه
واردمیشودوجنبههایبدآموزیاینقضیهنیزبایدموردتوجهقرارگیرد؛بنابراین
قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی ،نهایت دقت را در مستند بودن
رسیدگیهاداشتهباشند.

محسنیاژهای با اشاره به جلسهای که روزیکشنبه در خصوص بررسی ابعاد
سرقت مذکور به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد ،اظهار داشت :مقرر شد
ابعاد این سرقت از لحاظ حقوقی به صورت همهجانبه مورد بررسی و دقت نظر
قرارگیرد.
رئیس دستگاه قضا با یادآوری این نکته که همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته
در پروندههایی نظیر سرقت از صندوق امانات بانک ملی ،در یک سطح نیستند؛
تصریح کرد :ممکن است برخی از این افر ِاد در مظان اتهام قرار گرفته ،مباشر یا
معاون جرم باشند؛ ممکن است برخی افراد نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن
متهم یا متهمان نقش داشتهاند؛ همچنین امکان دارد عدهای نسبت به خرید یا
نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند؛ در هر صورت اینطور نیست که همه
افرادی که در این پرونده دستگیر شدهاند و در مظان اتهام قرار گرفتهاند مستقیم
در سرقت از صندوق امانات بانک حضور داشتهاند.
رئیس عدلیه با اشاره به سابقهدار بودن دو متهم پرونده مزبور به دادستان
انتظامی قضات دستور داد تا نسبت به بررسی همهجانبه و دقیق پرونده قبلی این
دو متهم ،اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
محسنیاژهای در این رابطه گفت :برای دو متهم پرونده سرقت از صندوق
امانات بانک ملی ،پیشتر به اتهام سرقت ،در یکی از استانها پرونده تشکیل
شدهبودوآنهاسابقهداربودند؛بنابرایندادستانانتظامیقضاتبایداینموضوع
ی و قصوری از ناحیه
را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده ،کوتاه 
مرجع رسیدگی کننده صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این دو متهم پرونده فعلی
در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهرهمند شدهاند یا خیر؟
وی تاکید کرد :در رسیدگی به این قبیل پروندهها باید بررسی شود که آیا ما به
عنوان قوه قضاییه ،ضعفی داشتهایم یا نه .سپس به بخشهای دیگر بپردازیم و
بررسی کنیم که آیا بانک و قسمتهای دیگر در وقوع این قبیل سرقتها ضعف
دارند یا نه .ما باید اول از خودمان شروع کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از
صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده ،به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور داد
تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که چطور اعضای یک خانواده به صورت
گروهیمرتکبجرمیمیشوندوچطوراگرازاینخانوادهافرادیپیشترمحکوم
ً
شدهاند ،مجددا آن افراد به ارتکاب جرم ادامه میدهند و بقیه افراد خانواده نیز با
آنها همکاری میکنند .محسنی اژهای با اشاره به ضرورت توجه مسئوالن ذیربط
به بررسی دقیق ،عملیاتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از شعب
بانکملی،اظهارداشت:اینکهافرادیچندینساعتدربانکبودندوتعدادقابل
توجهی از صندوقها را با وسایل مخصوص شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از
بانک خارج کردند ،سپس بعد ساعتها مشخص شد سرقتی رخ داده ،موضوعی
است که از جهات و جنبههای گوناگون بهویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک،
قابل تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد.
وی افزود :در اذهان عدهای این سؤاالت وجود دارد که چنین سرقتی نمیتواند
ً
کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعا این سرقت نیاز به برنامهریزی ،طراحی و
حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است؛ بنابراین برای پیشگیری از رخ دادن
اتفاقات مشابه باید اقدامات همه جانبه و عاجلی صورت گیرد.

دستوررئیسجمهوربهمسئوالناجرایی:

در نظام حکمرانی از نخبگان استفاده شود

جمعی از رؤسای دانشگاههای کشور و تعدادی از
مسئوالن اجرایی در نشستی به ریاست آیتالله «سید
ابراهیم رئیسی» ،راهکارهای بهرهگیری حداکثری از
ظرفیت نخبگان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این نشست مقرر شد کارگروهی با محوریت مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شود
تا با مشارکت دانشگاهیان و مقامات اجرایی ،روشهای
مناسب عملی و سریعالوصول اجرایی برای بهرهمندی
بهتر از توان علمی و تحقیقاتی دانشگاهها در دولت را
ارائه و تحقق آنها را پیگیری کنند.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت جذب
و بهرهگیری از توان کارشناسی و علمی نخبگان و
دانشگاهیان در نظام حکمرانی ،طراحی سازوکارهایی

برای تسهیل و تحکیم ارتباط دولت با شبکه نخبگانی
کشور را ضروری خواند و گفت :این مهم است که
سازوکارهای کارآمدی برای شکلگیری یک رابطه
موثر میان دولت و نهاد علم فراهم شود تا بتوانیم کامال
کاربردی و مسئلهمحور از توان علمی و پژوهشی مراکز
دانشگاهی و نخبگانی بهره ببریم .رئیسی با تاکید بر
ضرورت تکریم جایگاه نخبگان و دانشگاهیان و توجه
به دغدغههای آنها خصوصا در حوزه معیشت ،افزود:
چنانچه ضعف و کاستی قانونی در مسیر برطرف کردن
دغدغههای نخبگان کشور وجود دارد باید از طریق
تدوین الیحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسالمی
پیگیری شود .رئیسی همچنین با تاکید بر اهمیت
حفظ منزلت و کرامت نخبگان و دانشگاهیان و لزوم

توجه به معیشت آنان اظهار داشت :بخشهای اجرایی
مرتبط حتما باید در این زمینه بکوشند و در راستای
حفظ و تقویت جایگاه و منزلت و کرامت نخبگان گام
بردارند .رئیس جمهور گفت :نخبگان ،فرهیختگان و
اعضایهیاتعلمیبایدبدوندغدعهمعیشتوتامین
زندگی ،به ایفای نقش مهم خود در امر آموزش و تربیت
نیروهایمتخصصومتعهدوکارآمدبپردازند.
در این جلسه شماری از روسای دانشگاهها ضمن
طرح دغدغهها ،نگرانیها و چالشهای موجود در
استفاده و بکارگیری ظرفیتهای مراکز علمی ،آمادگی
دانشگاهها و اعضای هیاتهای علمی را برای مشارکت
در حل مسائل و کمک به تامین نیازهای کشور در
عرصههای علمی و پژوهشی و فناوری اعالم کردند.

رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس مطرح کرد :

احتمالتغییررویکردمجلسدرقبالاستیضاحها

رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس گفت :غیرعلنی شدن جلسه روز یکشنبه
مجلس به این خاطر بود که افراد جدیدی به منتقدان دولت اضافه شدهاند .اینها کسانی
هستندکهازطرفدارانشدیددولتبودندوبرایدعوتبهکاندیداتوریآقایرئیسجمهور
امضاءجمعمیکردند.
غالمرضا نوری نماینده مردم بستانآباد در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با ایلنا،
در پاسخ به سوالی در رابطه با جلسه غیرعلنی روزیکشنبه مجلس ،گفت :همانطور که
در بخش علنی جلسه مشاهده کردید تعدادی از نمایندگان به این مساله انتقاد داشتند
و معتقد بودند که جلسه صبح میتوانست علنی باشد تا مردم در جریان تالشها و
نگرانیهاینمایندگاندرخصوصموضوعمهممعیشتقرارگیرند.
وی ادامه داد :اعتقاد نمایندگان منتقد بر این بود که اجازه دهید مردم هم در جریان امور
قرار بگیرند و درست هم میگفتند .شاید خیلی موضوعات و مباحث طرح شده در این
جلسههمآنچنانمحرمانهیادرخورجلسهغیرعلنینبود،مباحثعمدتااشکاالتیبودکه
اکنون در سیستم اجرایی کشور وجود دارد و انتقاداتی بود که از سوی نمایندگان دولت به
عملکردمسئوالناجراییواردمیشد.

رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس یازدهم افزود :منتها احساس من این است که
غیرعلنی شدن جلسه به این خاطر بود که افراد جدیدی به منتقدان دولت اضافه شدند.
اینهاکسانیهستندکهازطرفدارانشدیددولتبودند،برایدعوتبهکاندیداتوریآقای
رئیسجمهور امضاء جمع میکردند .لذا برداشت من این است که اینها نخواستند مردم
به صورت علنی ببینند که بعد از چند ماه خیلی زود تبدیل به منتقد دولت شدهاند و دارند
از سیاستها و کارهای دولت انتقاد میکنند .وی افزود :من فکر میکنم که این انگیزه،
عامل غیرعلنی شدن جلسه بود وگرنه اکثر موضوعات مطرح شده همین مباحث روز
ث قیمتها و تامین نهادهها بود در واقع همین موضوعات عمومی که مردم
جامعه در بح 
بهتر از ما در جریان آن هستند .اما شکل طرح این موضوع و اینکه یک سری از افرادی که
منتاکنونندیدهبودمازدولتانتقادکنند،اکنونمنتقدش دهاند،احتماالباعثایناتفاق
شد .وی افزود :به این علت که انتقادات خیلی شدید بود و طیف منتقدان وسیع شده
است ،من احتمال میدهم که یک تغییر رویکردی هم در مجلس رقم بخورد.
ت ما در قبال
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس ابراز داشت :البته اینها نافی مسئولی 
کارهایی که انجام دادیم نیست اما شاید برخی بخواهند یک نوعی جبران کنند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

شهردار قم :

اهداف فرهنگی نظام تنها با شعار و لفظ
تحققنمییابد

شهردار قم از اجرای طرحی در قم با عنوان توسعه تبلیغ و ترویج فرهنگ عفاف و
حجاب از چهاردهم تیر در استان خبر دادو گفت :اهداف فرهنگی نظام تنها با شعار و
لفظ ،تحقق نمییابد و انتظار از مراکز پژوهشی و حوزوی این است که با دقت و سرعت
عمل بیشتر در امور فرهنگی برنامه ریزی کنند و نگذارند دشمن در جنگ فرهنگی
پیشرویکند.
سیدمرتضی سقائیاننژاد ،روز دوشنبه در جلسه قرارگاه  ۱۹دی ،گفت :در اولین
مرحله از اجرای طرح توسعه تبلیغ و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از چاردهم تیر با
مشارکت همه دستگ اهها و نهادها ۲۰۶ ،برنامه فرهنگی با رویکرد عفاف و حجاب اجرا
میشود .وی از تمامی دستگاهها و نهادهای فرهنگی و حوزوی خواست ،شهرداری را
در اجرای این طرح یاری کنند تا گام موثری در تحقق اهداف قرارگاه  ۱۹دی و توسعه
فرهنگ عفاف و حجاب برداشته شود.

تحویل۱۰۰هزارواحدمسکونیتاپایانشهریورماه
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص  ۴۰هزار
میلیارد تومان منابع برای اعطای تسهیالت اجارهبهای
مسکن به دهکهای پایین ،از تحویل ۱۰۰هزار واحد
مسکونی تا پایانشهریورماه خبرداد.
به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا ،رستم قاسمی در حاشیه
نشستکمیسیوناصلنودمقانوناساسیدرمجلسدر
جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره
بهایمسکنبرایمستأجران،گفت:خوشبختانهمجلس
یک طرح دو فوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد
که اگر در صحن تصویب شود ،مجوزهای الزم در اختیار
وزارتخانه قرار میگیرد تا بتواند با استفاده از این ابزارها
کنترلهای الزم را انجام دهد.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص اقدام وزارتخانه در
این خصوص تصریح کرد :حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان

منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به
مستأجرهای دهکهای پایین در نظر گرفتیم که در
تهران این رقم تسهیالت به  ۱۰۰میلیون تومان ،در مراکز
استانها  ۷۰میلیون تومان و سایر شهرها به  ۴۰میلیون
تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و
حدود  ۱۰۰هزار نفر در سامانه ثبت نام کردهاند و مسیر
اجرایی آن در حال انجام است.
قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز
گفت :روند افزایش بها باید به گونهای باشد که در واقع
 ۲۵درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستانها
حدود  ۲۰درصد و  ۱۵درصد در سایر شهرهای کوچک
باشد اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمانهای
مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در
این خصوص میتواند کمک شایانی به کنترل قیمتها

داشتهباشد.
وی همچنین درباره طرح نهضت ملی مسکن
خاطرنشان کرد :براساس آخرین آمار دریافتی از سامانه
مسکن ،باید حدود  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار واحد مسکونی
شهری و  ۸۰۰هزار واحد مسکونی روستایی بسازیم که
تاکنون  ۱۶۰هزار واحد مسکونی روستایی براساس نام و
کد ملی افراد شروع به کار کرده و یک میلیون و  ۳۵۰هزار
واحد در سطح کشور در دست اجرا داریم که از عملیات
خاکبرداری تا نازک کاری قرار دارند.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد :امیدواریم تا پایان
شهریورماه حدود  ۱۰۰هزار واحد را با اتمام نازک کاری
به مردم تحویل دهیم همچنین بارها اشاره کردهام که در
نهایت بنا داریم در دو بخش  ۲میلیونی ،این تعهد دولت
راعملیاتیکنیم.

مدیرمسئولروزنامهاطالعات:

نمی توان ایران را تک حزبی و تک صدایی
مدیریتکرد

مدیرمسئول روزنامه اطالعات با تأکید بر اینکه جامعه ایران قطبی نیست و طیفی
است ،گفت :امکان ندارد بتوانید با یک طیف حکومت و اقتدار فرهنگی ایجاد کرد.
حکم رهبر انقالب می تواند سرفصل یک نگاه عمیق به حکمرانی و رسانه داری باشد
که در چهارچوب نظام ،انقالب ،منافع ملی ،ادب ،منطق و اخالق می توان حرف های
متفاوت زد و با یک سلیقه و در پوشش یک سلیقه حرکت نکرد.
سید عباس صالحی پیش از ظهر روز دوشنبه در مراسم نکوداشت خدمات حجت
االسالم و المسلمین سید محمود دعایی و معارفه خودافزود :آقای دعایی را از قبل
شناخت داشتم اما در هشت سالی که معاون فرهنگی و بعد وزیر ارشاد بودم بشتر
شناختم .ایشان در این هشت سال با سماجت پیگیر گره گشایی از کار مردم بود .او به
جای گره زدن گره ها را می گشود .برای من سخن گفتن سخت است چون در مؤسسه
ای می آیم که با نام دعایی عجین است و پا گذاشتن در جای پای دعایی کار آسانی
نیست .اما امیدوارم با مدد همکاران بتوانیم راه دعایی را ادامه دهیم.
وی اظهار داشت :در فضایی که جهان به دوره جدیدی نزدیک می شود ،بنگاه بزرگ
اطالعات و رسانه های ایران در کجا قرار می گیرد؟ در فرصتی مناسب این امر را بررسی
خواهیم کرد .اما خوشبختانه رهبر معظم انقالب در حکم خود افق گشایی و ممشای
مرحوم دعایی را تنفیذ کردند .برخی تصور می کردند چون آقای دعایی منصوب امام
است در این مسئولیت باقی مانده و برخی تصور می کردند رابطه عاطفی برقرار است.
اما این حکم نشان داد که این ممشایی است که رهبر انقالب به آن اعتقاد دارند.
صالحی با اشاره به اینکه ایران ویژگی هایی دارد که نمی توان آن را تک حزبی و تک
صدایی مدیریت کرد ،افزود :ایران رنگین کمانی است که با یک صدا نمی توان از
آن سخن گفت .تنوع قومیت ها به ضرورت چندصدایی ،اما همگرا ،نیاز دارد .حزب
رستاخیز و یک سلیقه رسانه ای نمی تواند ایران را اداره کند .هر مقداری که رسانه
رسمی را تک صدا کنیم ،رسانه های غیر رسمی را رسمی تر می کنیم .در حالی که
رسانههای غیر رسمی مرکز نفاق هستند و سونامی درست می کنند.
مقام معظم رهبری مشی مرحوم دعایی را تأیید کرد
وی با تأکید بر اینکه جامعه ایران قطبی نیست و طیفی است ،گفت :امکان ندارد
بتوانید با یک طیف حکومت و اقتدار فرهنگی ایجاد کرد .حکم رهبر انقالب می تواند
سرفصل یک نگاه عمیق به حکمرانی و رسانه داری باشد که در چهارچوب نظام،
انقالب ،منافع ملی ،ادب ،منطق و اخالق می توان حرف های متفاوت زد و با یک
سلیقه و در پوشش یک سلیقه حرکت نکرد.
مدیر مسئول روزنامه اطالعات افزود :مقام معظم رهبری این مشی مرحوم دعایی
را تأیید کرده است .کسانی می گفتند دعایی در فضای مناسبات رهبری قرار دارد
ولی اکنون می فهمیم که در فضای مناسبات استراتژیک قرار دارد و حرکت دعایی و
دعایی ها می تواند در این مناسبات استراتژیک معنا پیدا کند .ان شاء الله با کمک
همه عزیزانی که در فضای فرهنگ ،رسانه ،هنر ،ادبیات و همه حوزه هایی که به نحوی
با این مقوالت ارتباط دارند بتوانیم راه این سید جلیل القدر ،محبوب الخصایل و کم
نظیر را ادامه بدهیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی :

اداره جامعه جز با حکمرانی
درستامکانپذیرنیست

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ثابت کردن کارآمدی دین در اداره جامعه
جز با حکمرانی درست امکانپذیر نیست ،گفت :در کشور تمام ظرفیتهای حل
مشکالت را داریم اما حکمرانی درست نداریم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه ( ۲۲خرداد) در دیدار
اعضای شورای راهبردی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران ،با بیان اینکه معتقدم
اصلی ترین بحران انقالب اسالمی و نظام اسالمی ،در حکمرانی است ،افزود :بخش
مهمی از مشکالت کشور مربوط به حوزه مدیریت و حکمرانی است و بنابراین چاره ای
نداریم جز این که با اصالح شیوه مملکت داری و اداره جامعه و در یک حکمرانی نو،
تحول و پیشرفت را برای کشور و مردم عزیزمان در عمل محقق کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ثابت کردن کارآمدی دین در اداره جامعه
جز با حکمرانی درست امکانپذیر نیست و در این مسیر باید شاهد حکمرانی نو باشیم،
گفت :ما در کشور تمام ظرفیت های حل مشکالت را داریم اما حکمرانی درست نداریم
در حالی که می توانیم در تدوین برنامه توسعه هفتم به گونه ای عمل کنیم تا در کوتاه
مدت و حتی بعد از یک سال از اجرای این برنامه ،رضایتمندی مردم از نظام افزایش
یابد.
وی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم توسعه مسئله محور عمل کنیم افزود :باید چند
مسئله اساسی با شاخص هایی که وجود دارد را انتخاب کرده و به آنها بپردازیم چرا
که ما نمی توانیم مشکالت بیشماری را حل کنیم بنابراین باید مسئله محور باشیم و به
حل این مسائل متمرکز شویم و این کار انشاءالله رضایمتندی مردم را به همراه خواهد
داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید روی موضوعات اصلی کشور
تمرکز کرده و با حل مسائل مبتالبه آن ،تحول ایجاد کنیم افزود :به عنوان نمونه در
اقتصاد باید همه ظرفیت مردم را پای کار بیاوریم و تصدی گری دولت در امور مختلف
که توسط مردم بهتر اداره می شود ،به مرور کمتر شود.
سخنگویشوراینگهبان:

«طرح شفافیت»بهمجلسبرگرداندهشد

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه،
دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» به مجلس برگردانده شد.
هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با موضوع نتیجه بررسی «طرح دو
فوریتی شفافیت قوای سهگانه ،دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» گفت :این طرح،
در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس این بررسیها نسبت به
برخی مواد آن اشکاالت و ابهاماتی وجود داشت و جهت اصالح به مجلس شورای
اسالمی بازگردانده میشود .البته این ایرادات در جهت مشمولین و سازوکار اجرایی
آن است نه اصل شفافیت.
وی در تشریح اشکاالت طرح گفت :در ماده  ۱که در مورد مشمولین طرح است
چند اشکال یا ابهام وجود دارد که یکی از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تکرار
مشمولین به نامهای مختلف است .در بند  ۱-۲این ماده نیز اسامی برخی صندوقها
دقیق ذکر نشده ،مثال صندوق عشایری نداریم.
خط قرمزمان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد :در ماده  ۲که در مورد شفافیت دستگاهها
صحبت شده نیز ابهاماتی داشتیم .همچنین در ماده ۱برخی مشمولین دستگاههای
خصوصیهستندکهالزامشرکتهایخصوصیبهشفافیتمغایرقانوناساسیاست.
در شورای نگهبان خط قرمزمان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد.
طحان نظیف بیان کرد :نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاههای انقالب که در این
طرحشفافشدهاستبحثیدرشوراینگهبانداشتیمکهانتشاربعضیرایهاممکن
است منافی عفت باشد و افکار عمومی را جریحهدار کند به همین دلیل ایرادی گرفته
شد.
وزیربهداشت:

تامین داروهای مورد نیاز مردم
در اولویت است

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تامین داروهای مورد نیاز مردم در
اولویت است از تداوم روند تامین دارو با ارز  ۴۲۰۰تومانی خبر داد.
بهرام عیناللهی بعد از حضور در نشست روز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران ،گفت :امروز برای پاسخگویی به سواالت
نمایندگاندرکمیسیونحاضرشدموسواالتدرموردکمبودها،نیازهاومشکالتیبود
که در مناطق مختلف داشتند و قرار شد آنها را پیگیری کنیم.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مورد آخرین وضعیت تامین داروهای مورد
نیاز مردم تصریح کرد :در مورد این موضوع امروز با ستاد تنظیم بازار جلسه داشتیم
و برنامه داریم داروهای مورد نیاز مردم را تامین کنیم و همچنین بیمهها پوشش را به
سمتی ببرند که مشکل مردم را حل کنند و بار اضافه ای برای مردم به همراه نداشته
باشد .عین اللهی از ادامه روند تامین دارو با ارز  ۴۲۰۰تومانی خبر داد و گفت :در این
رابطه بر اساس روال سابق عمل خواهیم کرد.
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اگرپولیپکولونداشتهباشیدچهاتفاقیمیافتد؟

پولیپ روده و آنچه باید در مورد آن بدانید

پولیپ روده تودهی کوچکی از سلولهاست که در رودهی بزرگ یا رکتوم
تشکیلمیشود.پولیپهامیتوانندبرجستهیامسطحباشند.پولیپهاانواع
میکروسکوپیک نیز دارند که برای تشخیص آنها به میکروسکوپ نیاز است.
پولیپهای آدنوما یا پولیپهای بیپایه و لبهدار میتوانند به مرور زمان رشد
کرده و سرطانی شوند .غربالگریهای منظم سرطان و برداشتن پولیپها
میتواند ریسک ایجاد سرطان کولورکتال را کاهش دهد.
ممکناستهیچعالمتینداشتهباشید،بنابراینالزماستبرایپیشگیری
ازتبدیلپولیپبهسرطانکولورکتالغربالگریمنظمانجامدهید.روشهای
غربالگری شامل کولونوسکوپی ،سیگموئیدوسکوپی ،تست مدفوع یا
سیتیاسکنمیشود.
علت پولیپ روده چیست و چه افرادی به آن دچار میشوند؟
تقریبا  ۳۰درصد از جمعیت بزرگسال باالی  ۴۵تا  ۵۰سال به پولیپ روده
دچار میشوند .مردان و زنان از هر نژادی ممکن است به پولیپ روده و
سرطانکولونمبتالشوند.
پولیپ حاصل تغییرات ژنتیکی در سلولهای دیوارهی داخلی روده
بزرگ است که بر سیکل نرمال زندگی سلول اثر میگذارد .خیلی از عوامل
میتوانند ریسک این تغییرات را افزایش دهند .این فاکتورها به رژیم غذایی،
سبک زندگی ،سن باالتر ،جنسیت و ژنتیک شما مربوط هستند.

مهمترین عوامل ابتالی کودک به دیابت؛

کودکان چگونه از دیابت در امان بمانند؟

دکترای حرفهای تغذیه گفت :اولین قدم برای جلوگیری از ابتالء کودکان به
دیابت نوع  ،2سبک صحیح تغذیه است.اضافه وزن و چاقی از دالیل اصلی
گرفتاری کودکان به دیابت نوع 2است.
الدن گیاهی دکترای حرفهای تغذیه درباره دیابت در کودکان و راههای پیشگیری
از این بیماری گفت :برای پیشگیری از دیابت باید تغذیه صحیح را از دوره جنینی
آغاز کرد .تغذیه مادر از نظر ترکیب ،زمان و مقدار مواد غذایی که دریافت میکند اثر
مستقیم بر روی جنین و زندگی او در آینده دارد.
وی با اشاره به اینکه خطر ابتالء به دیابت نوع 2در کودکانی که از شیر مادر تغذیه
کردهاند بسیار کمتر از دیگر کودکان است اظهار داشت :بیماری دیابت نوع 2یک
بیماری بسیار همه گیر و پرهزینه و از طرفی قابل پیشگیری با اصالح سبک زندگی
است.
دکترای حرفهای تغذیه کشورمان تصریح کرد :آنچه در سالهای اخیر شاهد آن
هستیم افزایش وزن بسیار شدید در کودکان کم سن است .به طوریکه کودک 4
ساله وزن  50کیلویی و کودک  10ساله وزن  100کیلویی دارد که پیش از این در
بزرگساالنمیدیدیموتعجبمیکردیم.
وی تاکید کرد :چاقی و اضافه وزن ،مهمترین عامل حرکت به سوی دیابت است.
همه والدین میدانند قند و شکر به ویژه قند و شکرهای مخفی که در کیک  ،سس،
نوشابه و ...وجود دارد فرزندان ما را چاق میکند .اگرچه شاید برخی مواقع حس
نکنیمشکرزیادیدریافتمیکنیم.
دکتر گیاهی مهمترین نکته برای جلوگیری از دیابت نوع  2را محدودکردن
قندهای ساده ،استفاده از سبزیجات و میوه جات و روش درست استفاده از چربی
عنوان کرد و اظهار داشت :بی نظمی در غذا خوردن و بینظمی در خواب میتواند
در ترشح هورمونها اختالل ایجاد کند .همچنین خوردن مواد غذایی در دفعات
زیاد و بیتحرکی کودکان هم می تواند احتمال شیوع دیابت را در بچهها افزایش
دهد .در حال حاضر سن شیوع دیابت در دنیا بسیار پایین آمده است.
وی با تایید این جمله که«الغر شوید و فعال بمانید» تا به دیابت نوع  2مبتال
نشوید گفت :وقتی وزن باال میرود با افزایش سلولهای چربی ،ترشح انسولین
هم افزایش می یابد تا سطح قند در خون ثابت بماند.
گیاهی درباره عوارض دیابت نوع  2در کودکان گفت :ممکن است دیابت نوع
 2بر خالف دیابت نوع  1در کودکان که با عالئم جدی همراه است ،برای ماهها
بدونعالمتباشدووالدینمتوجهبیماریفرزندخودنشوندبههمیندلیلتوصیه
میشود والدین نسبت به آزمایش قند فرزندانی که اضافه وزن دارند و ژن دیابت در
خانواده هایشان وجود دارد حتی از 5سالگی اقدام نمایند.
وی در پایان این گفت و گو تاکید کرد :منحنیهای رشد به ما می گوید آیا وزن
و قد کودکان با سن آنها تناسب دارد یا خیر؟ .اگر صدک این منحنی بیش از 75
باشد کودک به سمت اضافه وزن حرکت کرده و باید برای کاهش وزن او اقدام شود.

بعضی از فاکتورهای مهم سبک زندگی میتوانند فرد را در معرض
پولیپهایکولورکتالقراردهند؛مانند:
.سیگارکشیدن
 .مصرف الکل
 .ورزش نکردن
 .داشتن اضافه وزن
 .خوردن زیاد غذاهای فرآوری شده و گوشت قرمز (به جای غذاهای گیاهی
و دارای فیبر)
.سابقهیپولیپکولورکتالیاسرطانکولورکتال
 .سابقهی خود فرد در بیماریهای التهابی روده (بیماری کرون یا کولیت
زخمی روده) یا کالنژیت اسکلروزان اولیه ()PSC
 .دیابت نوع دوم کنترل نشده
عالئمپولیپرودهچیست؟
بیشتر پولیپهای روده و سرطانهای قابل درمان کولورکتال که زود
تشخیص داده میشوند هیچ عالمتی ندارند و به همین دلیل است که
غربالگری منظم توصیه میشود .اما وقتی عالئم ظاهر شوند به صورت زیر
خواهندبود:
 .خونریزی از مقعد که میتواند با چشم دیده شود یا از طریق تست مدفوع

یا تست خون مخفی در مدفوع دیده شود.
 .کاهش وزن یا کمبود آهن که دلیلی برایش پیدا نمیشود.
ن آهن کافی ندارد چون
 .خستگی و تنگی نفس که نشان میدهد بد 
پولیپهاخونریزیمیکنند.
 .تغییر در الگوی معمول دفع
 .شکمدرد (نادر)
عالئم گفته شده باید بررسی شوند تا مطمئن شوید پولیپ یا سرطان
کولورکتالوجودندارد.
پولیپکولونچگونهتشخیصدادهمیشود؟
پزشک میتواند از روشهای گوناگونی پولیپهای روده را شناسایی کند:
 .کولونوسکوپی :روشی که در آن یک لولهی بلند و باریک و انعطافپذیر از
راهمقعدواردرودهبزرگمیشود.اینلولهمجهزبهدوربینیاستکهتصاویری
را روی اسکرین نشان داده و امکان برداشتن پولیپها را فراهم میکند.
 .سیگموئیدوسکوپی :لولهای نازک و انعطافپذیر از مقعد وارد میشود تا
یکسوم انتهایی روده بزرگ را نشان دهد.
 .سیتیاسکن :یک تست رادیولوژی که از پرتو برای تصویر گرفتن از روده
بزرگاستفادهمیکند.
 .تست مدفوع :نمونهی مدفوع از جهت وجود خون یا تغییرات ژنتیکی
مبنی بر وجود پولیپ یا سرطان بررسی میشود .اگر جواب تست مثبت باشد
بایدکولونوسکوپیانجامشود.
اگر نتیجهی هر یک از این آزمایشها غیرعادی باشد ،باید کولونوسکوپی
انجام شود تا پولیپها بررسی شده و برداشته شوند.
اگر پولیپکولون داشته باشید چه اتفاقی میافتد؟
اگر پولیپی در کولون پیدا شود ،پزشک آن را برمیدارد و به آزمایشگاه
میفرستد تا نوع آن شناسایی شود .پزشک شما بر اساس تعداد ،اندازه و
تحلیل میکروسکوپیک پولیپها و دیگر ریسک فاکتورها تشخیص میدهد
چه زمانی باید تست غربالگری را تکرار کنید.
آیاپولیپکولونوسرطانکولورکتالقابلپیشگیریاند؟
با راهکارهای زیر میتوانید ریسک ایجاد پولیپ را کاهش دهید:
 .الکل و تنباکو مصرف نکنید.
 .وزن اضافی خود را کاهش دهید تا شاخص توده بدنیتان در حد نرمال
باشد.
 .ورزش کنید (دست کم  ۱۵۰دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط و دو
جلسهتمریناتقدرتیدرهفته).
 .هر روز حداقل سه تا پنج وعده میوه و سبزی مصرف کنید.
 .از خوردن زیاد غذاهای چرب و فرآوری شده و گوشت قرمز بپرهیزید.
 .معلوم شده مصرف روزانه آسپیرین با دوز پایین میتواند احتمال پولیپ
روده و سرطان کولورکتال را کاهش دهد .البته آسپیرین میتواند عوارضی
هم داشته باشد ،بنابراین در مورد مصرف آن حتما با پزشک مشورت کنید.
 .در مورد اینکه آیا مصرف مکمل کلسیم و ویتامین  Dبرایتان مناسب است
یا نه با پزشک مشورت کنید .برخی مطالعات نشان میدهند این مکملها
ممکن است بتوانند احتمال سرطان کولون را کاهش دهند.

راههای نجات از آفتابسوختگی و گرمازدگی

به هیچ وجه ناهار و شام خود را
دیرنخورید!

تحقیقات نشان میدهد افرادی که بیشتر کالری خود را در عصر و شب دریافت
میکنند ،تا پنج برابر بیشتر از افرادی که بیشتر کالری خود را در ساعات اولیه روز
دریافتمیکنند،درمعرضچاقیهستند.
به گزارش بهداشت نیوز ،به تازگی گروهی از محققان اسپانیایی مطالعات
متعددی را انجام داده و درباره تاثیر زمان خوردن صبحانه ،ناهار و شام و افزایش یا
کاهش وزن نکات مهمی را مطرح کردهاند.
صبحانه،اصالحذفشنکنید
بیشتر مطالعات درباره حذف صبحانه و عوارض آن است؛ اما مطالعات در زمینه
ساعت خوردن صبحانه بسیار محدود است ،شاید از این نظر که برای بسیاری از
افراد شاغل ،زمان خوردن صبحانه بسیار محدود است و در بیشتر اوقات بحث دیر
یا زود بودن مطرح نیست .اما درباره تاثیر حذف صبحانه بر وزن چه میدانیم؟
مطالعات متعدد تایید میکند که حذف صبحانه یکی از بدترین تصمیمها برای
افرادی است که به سالمت خود فکر میکنند .این کار با اضافه وزن ،افزایش اندازه
دور شکم ،میزان باالتر انسولین به وقت ناشتا بودن و البته افزایش کلسترول بد
خون ارتباط دارد .یکی از مهمترین تبیینهایی که در این زمینه وجود دارد آن
است که افرادی که صبحانه را حذف میکنند ،در طول روز بیشتر سراغ غذاهایی
با چربی باال ،کالری و کلسترول باالتر میروند و احتمال صرف غذاهای سالم در
آنهاکاهشمییابد.
ناهار ،دیر بخورید چاق میشوید
اولین مطالعات درباره تاثیر زمان خوردن ناهار بر افزایش وزن روی موشها انجام
شد که نشان میدهد خوردن یک ناهار پرکالری دیرهنگام میتواند به افزایش وزن
بیشتری منجر شود .اما در خصوص انسانها وضعیت به چه صورت است؟
در مطالعهای در اسپانیا از  ۴۲۰فرد دارای اضافه وزن در این زمینه دعوت به
یوبههمه افرادبرنامه غذایی مشابهی ازنظر میزان کالری دادهشد .اما این
همکار 
افراد به دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی که ناهار خود را پیش از ساعت ۳بعد از ظهر
صرف میکردند و افرادی که ناهار را بعد از این ساعت میخوردند .از نظر بسیاری
از ویژگیهای دیگر ،چون سن ،میزان خواب ،وضعیت هورمونهای دخیل در
چاقی و ...دو گروه مشابه هم بودند .بررسی وضعیت این دو گروه طی بیست هفته
نشان داد که در طول زمان ،افرادی که ناهار خود را پیش از ساعت  ۳میخوردند،
موفقیتبیشتریدرکاهشوزنداشتند.
گروه دیگری که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،افرادی هستند که برای
کاهش وزن تحت عمل جراحی (به منظور کاهش اندازه معده) قرار گرفتهاند.
کاهش وزن در افرادی که تحت چنین عملهایی قرار میگیرند به یک میزان
موفقیتآمیز نیست .نتایج مطالعات انجام شده بین این افراد در دانشگاه بارسلونا
نشان داد افرادی که عادت به صرف ناهار دیرهنگام دارند در کاهش وزن موفقیت
چندانی کسب نمیکنند .اما چرا چنین وضعیتی روی میدهد؟ برخی مطالعات
از تغییرات در قند خون و مقاومت انسولینی در صورت خوردن ناهار دیرهنگام در
کنار فاصله گرفتن تغییر در وضعیت دمای بدن از حالت طبیعی خبر میدهند.
البته در کنار این عوامل تا به امروز محققان روی تاثیر این ناهار خوردن دیرهنگام بر
میزانباکتریهایدهانینیزمطالعاتیانجامدادهاند.
شام،نقطهمقابلصبحانه
مطالعات متعددی تا به امروز تایید کردهاند که خوردن شام دیرهنگام با افزایش
وزن ارتباط دارد .البته اگر این دیرهنگام شام خوردن با برخی عوامل دیگر ترکیب
شود ،تاثیرش افزایش خواهد یافت .به عنوان مثال افرادی که صبحانه را سبک و
شام دیرهنگام و پرکالری مصرف میکنند افزایش وزن بیشتر از افرادی خواهند
داشت که صبحانه پرکالری و شام دیرهنگام ،اما کمکالری میخورند .این در
وضعیتیاستکهمیزانکالریدریافتیهردوگروهدربازهزمانی ۲۴ساعتهمشابه
هم بوده است .از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد افرادی که بیشتر کالری خود
را در عصر و شب دریافت میکنند ،تا پنج برابر بیشتر از افرادی که بیشتر کالری
خود را در ساعات اولیه روز دریافت میکنند ،در معرض چاقی هستند .جدای از
معیار ساعت روی دیوار ما که تایید میکند شام بعد از ساعت  ۱۰در هر حالی دیر
است ،اما اگر بخواهیم به صورت دقیقتر شام دیروقت را تعریف کنیم ،باید این کار
را به صورت فرد به فرد انجام دهیم .چرا که مطالعات جدید نشان میدهد افراد
از نظر چرخه ساعت درونی مانند هم نیستند .برخی به عنوان شببیدار یا جغد
معروفاند که به صورت معمول شبها دیرتر میخوابند و بررسیها نشان میدهد
که ترشح مالتونین (هورمون فعال در چرخه خواب) حدود ساعت  ۱نیمه شب در
بدن آنها آغاز میشود .در مقابل افراد صبحبیدار معروف به چکاوک آغاز ترشح
ً
مالتونین در بدنشان حدود ۷شب است .بر این اساس امروزه محققان غالبا زمان
مناسب خوردن شام را نه بر مبنای ساعت که بر مبنای فاصله آن تا زمان خواب
تعیین میکنند .توصیه متخصصان صرف شام با فاصله حداقل دو تا سه ساعت با
زمان خواب است .اگر شما بتوانید چنین فاصلهای را رعایت کنید به احتمال زیاد
میتوانید خود را از عوارض خوردن شام دیرهنگام مصون دارید.
محققانپیبردند؛

افزایش خطر ابتال به سرطان پوست
با زیاده روی در مصرف ماهی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد دوستداران ماهی ممکن است تا حدی با
افزایش خطر ابتال به مالنوم (نوعی سرطان پوست) مواجه باشند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت ،محققان بیش از  ۴۹۰هزار
آمریکایی مسن را زیر نظر گرفتند و دریافتند ۲۰درصد با بیشترین مصرف ماهی،
ً
تقریبا یک چهارم بیشتر در معرض خطر ابتالء به این بیماری در طی  ۱۵سال
بودند ،در مقابل ۲۰درصدی که کمترین مصرف ماهی را داشتند.
با این حال ،کارشناسان تاکید کردند که یافتهها فقط یک رابطه را نشان میدهند
ً
و نمیتوانند مستقیما غذاهای دریایی را عامل این موضوع دانست.
«یونیونگ چو» ،محقق اصلی از دانشگاه براون رودایلند ،گفت« :دلیل این رابطه
مشخص نیست .اما یک فرضیه این است که ماهی عامل بروز سرطان پوست
نیست ،بلکه وجود آالیندههایی مانند جیوه و  PCBها که میتوانند در سطوح
ً
نسبتا باالیی در برخی از ماهیها وجود داشته باشند ،عامل این ارتباط هستند».
چو خاطرنشان کرد« :تحقیقات گذشته قرار گرفتن در معرض جیوه را با خطرات
باالتر مالنوم و سایر سرطانهای پوست مرتبط دانسته است».
ً
با این حال ،او گفت« :نظریه آالیندهها دقیقا همین است .این اولین مطالعهای
است که این ارتباط را نشان میدهد .ما به تحقیقات بیشتری برای تکرار این
یافتهها نیاز داریم تا بتوانیم هر گونه توصیه غذایی را ارائه دهیم».
این یافتهها ،بر اساس بررسی  ۴۹۱۰۰۰آمریکایی  ۵۰تا  ۷۱ساله است که به
مدت  ۱۵سال تحت نظر بودند .در ابتدا ،آنها پرسشنامههایی را در مورد رژیم
غذایی ،ورزش و عادات سیگار و نوشیدنی تکمیل کردند.
در طول دوره مطالعه ،فقط بیش از  ۵۰۰۰شرکتکننده مبتال به مالنوم بدخیم
ً
تشخیص داده شدند ،در حالی که تقریبا ۳۳۰۰نفر به مالنوم خفیف مبتال شدند،
حالتی که سلولهای مالنوم "پیش سرطانی" در الیه باالیی پوست هستند اما
به الیههای عمیقتر نفوذ نکردهاند .تیم تحقیق دریافت افرادی که در  ۲۰درصد
اول بیشترین میزان مصرف ماهی قرار داشتند ،در مقایسه با شرکتکنندگانی
که کمترین میزان ماهی را مصرف میکردند ۲۲ ،درصد بیشتر در معرض خطر
مالنوم بدخیم و ۲۸درصد بیشتر در معرض خطر مالنوم خفیف قرار داشتند .گروه
ً
با بیشترین میزان مصرف ،معموال روزانه ۴۳گرم ماهی مصرف میکردند.
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چه زمانی بیحوصلگی نیاز به درمان دارد؟

معاوناستاندارقم:

سبک زندگی دینی ،مردم را از دخانیات
دورمیکند

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم گفت :تجربه کسانی که زندگی دینی
داشتهاند نشان میدهد که زندگی موفق و دوری از دخانیات از دستاوردهای این مدل
سبک زندگی است.
ابوالقاسم مقیمی یکشنبه شب در همایش تاثیر دین در کاهش اعتیاد در مدرسه
علمیه معصومه گفت :این سبک زندگی غربی است که باعث می شود انسان ها به
مصرف افیون کشیده شوند و ما را از زندگی سالم دور کند و متاسفانه در فضای رسانه
ای ما این مدل بیشتر ترویج شده است .وی اضافه کرد :در بیماری کرونا پژوهشی انجام
شد و نتیجه این بود که کسانی که کمتر با سبک زندگی جدید مانوس هستند ،درگیری
کمتری به این ویروس داشتند .معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم با تاکید
بر تاثیر سبک زندگی دینی در کاهش مصرف دخانیات افزود :بحث دیگر در عوامل
موثر بر مصرف مواد مخدر ،زندگی غیر دینی و متعاقبا اعتیاد والدین است؛ دور بودن
خانواده از مدل های سبک زندگی اسالمی از دیگر عوامل است .مقیمی ادامه داد:
امروز در داخل و خارج از خانواده ها تعارضاتی وجود دارد؛ مثال ممکن است ببینیم
فرد در بیرون از خانواده چهره متدین دارد ،اما فرزند او خالف دین عمل کند؛ این بدین
معنی است که احتماال در درون خانواده والدین بر خالف آنچه در اجتماع ظاهر می
شوند ،رفتار می کنند .وی تصریح کرد :نکته ای که به ما مسوولین بازمی گردد ،عدم
سیاستگذاری و برنامه ریزی های الزم از منظر دینی برای پیشگیری از اعتیاد است؛
وقتی که تصمیمات ما با سبک زندگی دینی و عرف جامعه تناقض داشته باشد ،نمی
توانیم توقع داشته باشیم مردم با ما همراه بوده و دچار تعارضات خانوادگی و فردی
نشویم .معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم یادآور شد :افراد ناهنجار از خالء ما
درتصمیمگیریهایفرهنگیدربوستانهاودیگربخشهااستفادهکردهوبهاهداف
منحرفانه خود می رسند که این برمی گردد به سیاستگذاری های غلط مسووالن که به
آلودگی فضا دامن می زند .مقیمی در ادامه با اشاره به مضرات استفاده از تلفن همراه
برای کودکان و نوجوانان اضافه کرد :گوشی های هوشمندی که در دسترس این گروه
های سنی است ،می تواند آن ها را به فردگرایی و گرایش به مصرف مواد مخدر بکشد.
وی خاطرنشان کرد :هر نقطه ای از فعالیت های اجتماعی که با ورود جدی طالب و
حوزه های علمیه همراه بوده ،کمترین آسیب و هزینه در حوزه حل مسائل اجتماعی را
به دنبال داشته و در عرصه هایی مانند طالق ،مشاوره ،حاشیه نشینان و غیره می توان
این خدمات را مشاهده کرد.
استاندارقم:

توانمندسازیکارکناندردستورکار
مدیراناستانباشد

استاندار قم با اشاره به این که جانشین پروری از ویژگی های مدیران موفق است،
تاکید کرد :توانمندسازی کارکنان ادارات دولتی در دستور کار مدیران استان قرار گیرد.
سید محمد تقی شاهچراغی در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان قم،
استفاده از ظرفیت های درونی برای توسعهی کشور را امری ضروری دانست.
وی با بیان اینکه عناوین پژوهشی باید خروجی میدانی داشته باشند افزود :خالءها
و ایرادها مشخص هستند و گاهی با یک اصالح فرایند و بدون نیاز به کار پژوهشی
قابل بهبود است .استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود جانشین پروری را از
ویژگی های مدیران دولتی موفق دانست و خاطرنشان کرد :کمیتهی نیروی انسانی،
در سلسله مراتب مدیریتی باید برای توانمندسازی پرسنل ادارات برنامه ریزی داشته
باشد .وی بیان داشت :یکی از مشکالت اساسی سیستم اداری ،رویه ها و فرایندها
هستند و اصالح آن ها امری مهم و ضروری است .شاهچراغی همچنین با تاکید بر
بهره گیری از ظرفیت ها در مسیر ارتقاء خدمت رسانی به مردم تصریح کرد :در این
راستا ،برگزاری نشست های تخصصی و دوره های آموزشی حائز اهمیت ویژه است.
وی ادامه داد :در حوزهی نیروی انسانی نیز با توجه به تاسیس شهرستان های جدید،
باید از ظرفیت های موجود برای تامین کادر اداری مورد نیاز و پاسخگویی به مردم در
بخشهااستفادهکنیم.
فرماندارقم:

عملیات جمع آوری ریلهای متروکه قم
مجدد آغاز شد

فرماندار قم با اشاره به عدم اجرای تعهدات راه آهن برای جمع آوری ریلهای متروکه
سطح شهر قم گفت :از  ۳روز پیش عملیات برش و جمع آوری ریلها مجدد توسط
شهرداری قم آغاز شده است.
عباس ذاکریان با اشاره به اینکه یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به قم جمع آوری
ریلهای متروکه داخل شهر بود ،اظهار کرد :این موضوع یکی از خواستههای دیرینه
مردم قم است و مدتها اجرای آن متوقف مانده بود .وی ادامه داد :بخشی از ریلهای
متروکه به موازات بلوار امام رضا (ع) به صورت کامل جمع آوری شده ،برای جمع آوری
بخش دوم ریلها از یک ماه پیش هماهنگیها انجام و کار توسط شهرداری آغاز شد
ولی متأسفانه مجموعه راه آهن همکاری و هماهنگی الزم را نداشتند و راه آهن کشور با
واسطه توسط استاندار قم درخواست کردند که ۱۰روز فرصت دهید تا خودمان ریلها
را جمع آوری کنیم .فرماندار قم افزود :به همین دلیل کار جمع آوری ریلهای متروکه
ً
متوقف شد و متأسفانه راه آهن به تعهدش عمل نکرد و مجددا جلسات برگزار و از  ۳روز
پیش شهرداری برش ریلها را انجام و جمع آوری آن را آغاز کرد.
ذاکریان با بیان اینکه پس از این مرحله خاکبرداری و همسطح سازی انجام میشود،
ابراز کرد :با توجه به اینکه حجم خاکبرداری قابل توجه بوده شهرداری مصمم است
طی چند روز آینده پیمانکار واجد شرایط را جذب و کار را با قوت انجام دهد.
مدیرکل گمرکات استان قم خبرداد:

رشد  110درصدی صادرات استان قم

مدیرکل گمرکات استان قم گفت :آمار صادرات انجام شده از طریق گمرکات استان
طی فروردین و اردیبهشتماه امسال فراتر از  ۵۰میلیون دالر به ثبت رسیدهاست که
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود  ۱۱۰درصد رشد را نشان میدهد.
اسفندیار دریکوندی اظهارداشت :بر اساس آمار طی مدت یاد شده  ۶۴هزار و ۱۴۳
ُ
تن کاال در قالب یکهزار و  ۱۸۳اظهارنامه به ارزش  ۵۰میلیون و  ۵۳۱هزار و  ۸۲۴دالر
از طریق گمرکات استان قم به کشورهای مورد نظر صادر شدهاست.
ُ
مدیرکل گمرکات قم افزود  :همچنین در همین مدت هفت هزار تن کاال در قالب
 ۴۴۶اظهارنامه و به وزن  ۳۵میلیون و  ۳۱۹هزار و  ۶۷۸دالر از طریق گمرکات استان
قم وارد کشور شدهاست که بیشترین حجم آن را مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در
واحدهایصنعتیوتولیدیتشکیلمیدهد.
دریکوندیگفت:گمرکاتقمدرزمینهترانزیتکاالباسایرگمرکاتکشورنیزفعالیت
خوبی دارد و در همین ارتباط طی دوماه یاد شده تعداد  ۵۵۸قلم کاال به وزن  ۱۴هزار
ُ
ُ
و  ۵۵۰تن به گمرکات قم وارد و  ۴۰قلم کاال به وزن  ۵۳۵تن از آن خارج شدهاست.
مدیرکل گمرکات قم با اشاره به جایگاه ویژه این دستگاه در توسعه اقتصادی استان
می گوید :درآمد کل گمرکات قم در مدت یاد شده  ۵۲۰میلیارد ریال بودهاست که
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از  ۸۲درصد رشد درآمدی را نشان میدهد.
دریکوندی همچنین با بیان فعالیتهای گمرکات قم در بخش مقابله با قاچاق کاال،
گفت :در همین رابطه طی فروردین و اردیبهشتماه امسال تعداد ۸۱پرونده مظنون به
قاچاق به ارزش ۴۳میلیارد ریال در گمرکات استان تشکیل شدهاست.
سه شنبه  31خرداد ماه ؛

اجتماع «سالم فرمانده» در مسجد
مقدسجمکرانبرگزارمیشود

سرود سالم فرمانده با حضور ابوذر روحی در مسجد مقدس جمکران توسط
خانوادههایقمیاجرامیشود.
براساس این گزارش ،اجتماع خانوادگی یاوران حضرت مهدی(عج) با شعار با تو
عهد میبندیم و محوریت اجرای گروه سرود سالم فرمانده در مسجد مقدس جمکران
برگزار میشود .این مراسم سه شنبه 31خردادماه ساعت 18:30دقیقه با حضور ابوذر
روحی برگزار میشود.

زنگ خطری برای بیانگیزگی در جوانان ایرانی

«بیحوصلگی جمعی» درد این روزهای جامعه ایران است .وضعیت معیشت،
شیوع پی در پی پیک های کرونا در دو سال گذشته و بسیاری از اتفاقات دیگر که
زنجیروار در حال رخ دادن است ،ما را درگیر بیحوصلگی و کسالت کرده است
و از آن بدتر بی انگیزه بودن کرده است .مطالعهای که در سال  ۲۰۱۹منتشر
شد ،نشان داد که بین  ۳۰تا  ۹۰درصد بزرگساالن در مقطعی از زندگی روزمره
خود ،بیحوصلگی و کسالت را تجربه میکنند .در بررسیهای دیگر ،در طول
سالها تشخیص دادهشده است که مردان بیش از زنان بیحوصله میشوند.
بیحوصلگی اگرچه پدیدهای شایع و تا حدی طبیعی در بین مردم است اما این
حالت در برخی مواقع میتواند سالمت افراد را به خطر بیندازد .ازاینرو با دکتر
اعظم کریمی ،روانشناس بالینی ،رواندرمانگر و مدرس دانشگاه به گفتوگو
پرداختیم و راهکارهای حل این مسئله را جویا شدیم.
خطرجدیبیحوصلگیطوالنیمدت
بیحوصلگی میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد ،اما رایجترین آن گیر
افتادن در یک تجربه تکراری یا یکنواخت است .دکتر اعظم کریمی میگوید:
«اینکهگاهی مادچاربیحوصلگی میشویمودر یکزمان خاصعالقه به انجام
یککاریارابطهبادیگراننداشتهباشیم،طبیعیاستامااگراینموضوعبیشاز
دو هفته طول بکشد و به نحوی باشد که باعث شود کارکردهای فرد دچار اختالل
شود و ما در فرد نوعی ناسازگاری و بیقراری ببینیم ،اینجاست که بیحوصلگی
مشکلسازمیشودومیتواندمنجربهناامیدیواحساسفرسودگیشود».این
روانشناسبالینیمعتقداست«:بیحوصلگیطوالنیمدتممکناستمنجر
به فرسودگی و افزایش خطر ابتال به بیماری های جسمی و روانی گردد».
عواملتأثیرگذاردربروزبیحوصلگی
به گفته کریمی احتمال بیحوصلگی در برخی افراد بیش از دیگران است:
«بیحوصلگی در همه افراد ممکن است اتفاق بیفتد اما شدت و طول مدت
بیحوصلگی در افراد ممکن است متفاوت باشد .برخی عوامل میتواند در
میزان و شدت بیحوصلگی تأثیرگذار باشند .بهعنوانمثال ،سن ،یکی از عوامل
ً
ی انگیزه شدن است .افراد معموال در سنین کودکی و نوجوانی
اثرگذار در بروز ب 
بیحوصلگی را زیاد تجربه میکنند و اغلب بیحوصلگیشان را با جمالتی مثل
«حوصلهام سر رفته»« ،حالندارم»« ،کسلم» و ...نشان میدهند».
کریمی ادامه میدهد« :خلقوخو و عواطف فرد ،میزان انرژی و هیجان،
میل به کنجکاوی و سبک زندگی فرد شامل؛ خواب ،مدیریت استرس ،تغذیه
و ...از عوامل دیگری هستند که تأثیرات زیادی در بروز بیحوصلگی افراد
خواهند داشت .همچنین بر طبق مطالعات ،استفاده زیاد افراد از وسایل
الکترونیکیدربروزیکنواختیوبیحوصلگیفردنقشدارد،ازطرفیمشکالت
مختلفی که ممکن است فرد در محیط اطراف خود با آنها درگیر باشد مانند،
سختگیریهایی که فرد در محیط زندگی و محل کار با آنها مواجه میشود نیز
میتواند در بروز و تشدید بیحوصلگی تأثیرگذار باشد».
کودکانهممثلبزرگساالنبیحوصلهمیشوند
کریمی نداشتن تفریحات و فعالیت های مناسب و متنوع ،سختگیری والدین
و بیماریهای مختلف مثل افسردگی در کودکان را عوامل بروز بیحوصلگی در
کودکان میداند و میگوید« :کودکان دنبال این هستند که با بازی وقتشان را
پر کنند؛ ازاینرو ،بازی کردن و حضور در محیطهای پرتحرک بهترین فعالیت
مفیدی است که میتواند به تخلیه انرژی و پر کردن وقت کودکان کمک کند.
محیطهای کسلکننده و کم تحرک آرام آرام منجر به ایجاد بیحوصلگی
یا رفتارهای پرخاشگرانه برای به دست آوردن توجه و نیاز به بازی در کودک
میشود».

به گفته کریمی ،نوجوانان هم اغلب به دلیل تغییرات فیزیکی سن بلوغ دچار
کسالت ،بیانگیزگی و بیحوصلگی میشوند و این مسئله تا حدی طبیعی
است ،منتها والدین باید دقت کنند که اگر بیحوصلگی در حدی باشد که
نوجوان دیگر از هیچ فعالیتی لذت نبرد ،گوشهگیر شود ،ارتباطاتش محدود
شود و وقت زیادی را صرف استفاده از وسایل الکترونیکی کند ،این پدیده دیگر
ً
طبیعی نیست و حتما باید به متخصص مراجعه شود تا با توجه بهشدت عالئم و
تشخیص دقیق به او کمک شود تا از این حالت خارج شود.
بیحوصلگیمیتواندنشانهافسردگیباشد
بیحوصلگی وبیانگیزهبودنهممثلبسیاریازپدیدههایروانشناسیتک
علیتی نیست که ما یک علت را برای ایجاد آن بیان کنیم بلکه عوامل مختلفی
ممکن است در ایجاد بیحوصلگی نقش داشته باشد .به عقیده کریمی ،یکی
از علتهای بیحوصلگی و کسالت ممکن است افسردگی باشد .بنابراین ،یکی
از ویژگیهای افراد افسرده این است که حوصله و انگیزه برای انجام کاری و
ارتباط با کسی را ندارند که اغلب تحت عنوان حوصله نداشتن یا بیحوصلگی
از آن یاد میکنند .این رواندرمانگر ادامه می دهد« :بیحوصلگی و افسردگی
تأثیر متقابلی بر رویهم دارند یعنی ممکن است فردی افسرده و دارای ویژگی
بیحوصلگی باشد یا ممکن است بیحوصلگی آرامآرام خلق فرد را کاهش دهد
و او را دچار افسردگی کند».
چه زمانی بیحوصلگی نیاز به درمان دارد؟
کریمی در پاسخ به این سؤال میگوید« :بستگی به مدتزمان و شدت
بیحوصلگی دارد .اگر فردی گهگاه و مدتزمان کوتاهی دچار این حالت
میشود و شدت آن هم زیاد نباشد یعنی ب ه راحتی بتواند به کارکردهای قبل
برگردد مشکلی ندارد و فرد با توجه به راهکارهایی که توضیح خواهیم داد
میتواند بیحوصلگیاش را برطرف کند ،اما زمانی که فرد در ارتباطات
خانوادگی ،اجتماعی و کاری دچار مشکل شود و یکنواختی ،عدم لذت بردن
ً
و بیانگیزگی در فرد تداوم داشته باشد ،حتما باید برای درمان اقدامات الزم را
انجامدهد».
راهکارهایی برای خارج شدن از حالت بیحوصلگی
به گفته کریمی ،قدم اول برای اینکه بتوانیم راهکارهای خوب و مفیدی به کار
بگیریم که ما را به هدف اصلیمان یعنی خارج شدن از بیحوصلگی برساند،
این است که علتهای مختلفی که ممکن است منجر به بیحوصلگی فرد شود
را بررسی کنیم ،به این دلیل که تشخیص و آگاهی صحیح از علت ایجاد بی
حوصلگی در فرد منجر به درمان موفقیت آمیز خواهد شد .توصیه ما به افراد این
است که در مرحله اول بررسی های پزشکی انجام دهید تا توسط پزشک مشکل
کمخونی ،اختالالت هورمونی و غدد ،کمبود ویتامینها و ...بررسی شود چراکه
گاهی وجود این مشکالت در بدن میتواند منجر به بیحوصلگی شود.
اما گاهی بدون وجود مشکل پزشکی ممکن است هر از گاهی احساس
بیحوصلگی کنیم؛ کریمی میگوید« :در چنین مواردی بهمنظور رفع
بیحوصلگی ،راهکارهایی مثل افزایش فعالیتهای بدنی و پیاده روی ،تنظیم
خواب و اشتها ،گذاشتن اهداف واقعبینانه و متناسب با نیاز و استعدادها ،توجه
بهخلقوخو،مدیریتاسترسوتمریناتمدیتیشن،آموزشوتمرینمهارتهای
درون فردی و برون فردی برای مقابله سازنده با مشکالت ،انعطافپذیری و
بازسازی افکار که شامل جلوگیری از بروز رفتارهای خودشکن و خود گوییهای
منفی است را تمرین کنید و چنانچه بی حوصلگی و کسالت فرد در حدی باشد
که انگیزه انجام راهکارهای ارائه شده را نداشته باشد ،توصیه ما این است که
این اقدامات را به صورت تخصصی در کنار یک روان درمانگر به انجام برساند».

الیک بیشتر برای آنها؛ روان آشفتهتر برای ما؛

سواد رسانهای را دست کم نگیریم
اخبار بد یکی دو تا نیست؛ از کتک خوردن پیرمرد
سالمندی از مسئوالن یکی از خانههای سالمندان تا برخورد
بد یک معلم با دانشآموزش .از دعواهای کاربران فضای
مجازی به دفاع یا تخریب از یک شخصیت تا دست به دست
شدن فیلم نوزاد رها شده در سطل زباله .همین چند مورد
که حتی به تعداد کل انگشتان یک دست هم نمیرسد
کافی است که بتواند به اندازه کافی ،ذهن و روحمان را دچار
تنش کند و اجازه ندهد که زندگی عادیمان را داشته باشیم.
اتفاقاتیکهدرقالبخبرهایتلخودلسوزانهمنتشرمیشوند
و الیکخور بیشتری دارند .پس حواستان باشد که روحتان
فدای الیک بیشتر نشود چرا که شما فقط یک معلم بد رفتار را
میبینیداماکسیبرایشماازصدهامعلمفداکارروستاهای
دورافتادهچیزیتعریفنمیکند!
دنیا را در مشت خودت بگیر
دنیا همین است .سینوسیترین روال ممکن را در پیش
میگیرد و حرکت می کند؛ گاهی باال و گاهی پایین .گاهی
تلخ و گاهی شیرین .خوبیاش این است که میدانیم خدا
خودش وعده داده است که بعد از هر سختی و تلخی،
شیرینیهایی است که میتواند قبلیها را بشورد و با خود
ببرد .اما گاهی خودمان این روال سینوسی را دستخوش
تغییر میکنیم .یعنی خودمان با خواست و اراده ،خودمان
را به قعر این دامنه سینوسی میاندازیم و غرقش میشویم.
انگار که هیچوقت قرار نیست به اوج برگردیم .این وضعیتی
است که در روزها و هفتههای اخیر برای خودمان ساختهایم.
مدام به دنبال اخبار و تصاویری بودهایم که حالمان را
بد کرده است ،اشکمان را در آورده و احساساتمان را
جریحهدار کرده است .اتفاقاتی تلخ که واقعی بوده است اما
ما هم تالشی برای رهایی از آن نکردیم و انگار نمیدانیم که
این تنشها و و تشویشها ،چطور میتواند امید و انگیزه را از
ما بگیرد؛ همانچیزی که نداشتن و کم داشتنش ،میتواند
شوق زندگی را از ما بگیرد .اما واقعا چطور ممکن است اجازه
بدهیم کسی یا چیزی ،این تنها دارایی ارزشمندمان ،یعنی
انگیزه و امید به زندگی را از دستانمان بگیرد و ما هم در
برابرشهیچمقاومتینکنیم؟
سواد رسانهای را دست کم نگیریم
«ما که از سنگ نیستیم!» این را میگوید از شغل و
حیطهاشبرایمانراتعریفمیکند؛ازاینکهبایداخبارلحظه
به لحظه را در کانال یکی از خبرگزاریهای معروف بارگذاری
کند و خب خواندن و دیدن و شنیدن این حجم از خبر که
قریب به اتفاق آنها باب میلش نیست ،طبیعتا میتواند

روحش را خسته و افسرده کند «:یعنی شاید خودم متوجه
نشوم ولی غرق شدن در این حجم از اخبار ،به مرور رویم تاثیر
میگذارد و دیگر آن خوشحالی عمیق سابق را ندارم ».اما
او خبرنگار است و در ورطه اجبار قرار گرفته است! اما مگر
همه ما خبرنگاریم؟ این را مهری موسوی ،روانشناس و مشاور
خانواده میگوید که معتقد است که اگر کاری از دستمان
برنمیآید و ضرورتی ندارد ،باید بیشتر از خودمان مراقبت
کنیم«:از اخبار تلویزیون بگیر تا تلفنهای همراهی که انگار
هیچوقت قرار نیست خبر خوش و اتفاق دلانگیزی را به ما
برسانند .اغراق نیست اگر بگوییم شبکههای اجتماعی ما
را به این نقطه رساندهاند؛ به جایی که کوچکترین اختیاری
در برابر محتواهایی که به چشم و گوشمان میرسد نداریم
و نمیتوانیم از آنها مراقبت کنیم ».اما واقعا در شرایط
روزگار امروز ،برای محافظت از روانی که تا همین حاال هم
دستخوش آسیبهای زیادی شده است چه باید کرد؟ این
سوالی است که کارشناسان و روانشناسان بسیاری به آن
پاسخ دادهاند اما اینکه چقدر از آنها را در زندگی روزمرهمان
به کار ببریم ،خودش هنری است که هرکسی آن را ندارد؛ هنر
محافظت از سالمت روح و روانمان و این موضوع با باال بردن
سواد رسانه ای امکان پذیر می شود.
اینهمهیواقعیتنیست
اجازه بدهید کمی با همدیگر روراست باشیم .خاصیت
رسانهایناستکهآنچیزیرابهمخاطبشبدهدکهخودش
میپسندند؛ آنچیزی که میتواند مخاطب را کنجکاو کند و
بازدید خبر را باال ببرد .رسانه دلش میخواهد خودش را در
ذهن مخاطب جا بیندازد و ماندگار شود؛ حتی به واسطه
انتشاریکخبرکمیاغراقآمیز.درواقعکمتررسانهایوجود
دارد که خیر و صالح مخاطبش را از صفر تا صد در نظر بگیرد
و بعد دست به انتشار خبر بزند .برای همین است که شاید
بهتر است هنگام ورود به دنیای رسانه ،کمی بدبینانه وارد
شویم و هرچیزی را باور نکنیم؛ حتی اگر همه شواهد دلیلی
برای درست بودنش داشته باشد ،چرا که ممکن است خبر
صحتداشتهباشدامااحتماالنحوهبیانخبرباآنچیزیکه
واقعیت دارد ،متفاوت است و همین تفاوت است که میتواند
روح ما را مخدوش کند.
دنیارازیباترببین
دیدهاید کسانی که در یک مهمانی یا دورهمی ،فقط
درباره آنچه که به خودشان ،زندگیشان و اطرافیانشان
مربوط است صحبت میکنند؟ نه غر و شکایتی از وضعیت
مملکت میکنند و نه سری به نشانه تاسف برای فالن اتفاق

تلخ پیشآمده تکان میدهند .آنها در دنیای خودشان
غرق شدهاند و پله پله به آنچه که میخواهند نزدیک
میشوند«:طبیعتا منظورمان این نیست که نسبت به همه
اتفاقاتپیرامونمانبیخیالباشیمبلکهفقطمنتقلکننده
اخبار و شکایتکننده اوضاع نباشیم؛ در حداقلترین حالت
ممکن قدمی برای حلش برداریم ولی اگر نمیتوانیم ،وارد
بازی چه کسی از همه غمگینتر است نشویم ».مهری
موسوی این را میگوید و معتقد است کسی باید اخبار را به
طور جدی پیگیری کند که توانایی این را دارد که شال و کاله
کند و به فالن منطقه آسیبدیده برود و باری از روی دوش
کسی بردارد «:چرا که صرف پیگیری لحظه به لحظه و تاسف
خوردن ،نهتنها هیچ تاثیر مثبتی برای حادثه پیشآمده ندارد
بلکه موجب میشود زندگی خود فرد هم آسیب ببیند».
در واقع اگر از نظرتان همهچیز برهم ریخته و آشفته است،
قدمی برای سر و سامان دادنش بردارید؛ اما اگر نمیتوانید
از آن عبور کنید .این بهترین و البته مفیدترین کاری است که
میتوانیدانجامبدهید.
لطفاحبابنسازید
تا بوده ،همین بوده است .دنیا پر از اخبار خوشایند و
ناخوشایندی است که گاهی بر وفق مراد است و گاهی
هم نه! پس سعی کنید تنها در حد شنونده معمولی بمانید
و خیلی رویش تمرکز نکنید .البته که قرار نیست انسان
بیخبر و از دنیا جاماندهای باشیم که حباب خودش را
دورش کشیده و کاری به کسی ندارد اما پیگیری لحظه به
لحظه و وقف کردن تمام ساعات شبانهروز به چنین اخباری
ن را از بین
هم میتواند هم چیزی باشد که ذره ذره زندگیتا 
میبرد .آنقدر که هیچ فرد عاقلی که زندگیاش را دوست
دارد ،خودش را به چنین اوضاع و احوالی نمیرساند.
دکترموسوی ،روانشناس و مشاور خانواده تاکید دارد که به
نتایج رفتارتان از جمله چک کردن مداوم اخبار و حرف زدن
درباره آن با دیگران فکر کنید «:هرکاری که میکنید ،به
عواقب و نتایجش فکر کنید .اگر فکر و خیال اخبار غمانگیز
که به صورت ناگزیر با آن روبرو هستیم ،انگیزه و انرژیتان
برای ادامه مسیر را از شما میگیرد ،بدون لحظهای درنگ،
آن را از دنیایتان حذف و یا حداقل کمرنگ کنید .خودتان را
آنقدر غرق در اهداف زندگی خودتان بکنید که فرصتی برای
پیگیری موضوع دیگری که تاثیر خوبی رویتان ندارد نکنید.
مثال اینکه الزم نیست همه چیز را ببینیم .دیدن تصاویر و
ویدئوهای دلخراش ،حتی به بهبود اوضاعی که توانش را
داریدهمکمکینمیکند».

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمخبرداد:

انجام  ۱۰هزار عمل جراحی توسط
پزشکان قمی در دفاع مقدس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در دوران دفاع مقدس بیش از  ۱۰هزار
عمل جراحی زیر آتش دشمن توسط پزشکان قمی انجام شد که در نوع خود بسیار
ارزشمنداست.
دکتر مهدی مصری با اشاره به اقدامات مؤثر بهداری رزم استان قم در دوران دفاع
مقدس ،گفت :بیش از ۱۰هزار عمل جراحی در آن دوران و زیر آتش دشمن توسط
پزشکان قمی انجام شد که در نوع خود بسیار ارزشمند است و نشاندهنده ایثار و
مقاومت این عزیزان است.
وی به فعالیت با غ موزه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت :باید فضایی برای اقدامات
بهداری رزم و شهدای سالمت در این با غ موزه در نظر گرفته شود و از سوی دیگر
چاپ آثار و خدمات این عزیزان را داشته باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اهمیت ترویج سیره شهدا گفت:
اساتید در دانشگاهها باید به این امر توجه داشته و ما نیز در دانشگاه علوم پزشکی
قم در راستای ترویج سیره شهدا تأکید داریم.
دکتر مصری قم نیز در این جلسه گفت ۳۰۲:دانشجو خانواده ایثارگر در دانشگاه
علوم پزشکی قم مشغول تحصیل هستند که باید همواره در راستای تکریم از این
عزیزانتالشکنیم.
وی بیان داشت :بهمنظور پاسداشت از این شهدای واالمقام ،بزرگترین مجتمع
پردیسدانشگاهیعلومپزشکیقمبهنامشهیدواالمقامشهیدسیدمرتضیقاضی
از شهدای حوزه بهداشت و درمان دوران دفاع مقدس و کلینیک بیمارستان شهید
بهشتی نیز به نام شهیده اسماعیلی از شهدای مدافع سالمت نامگذاری شد.
یزاده ،معاون استاندار قم هم در این جلسه ،گفت :باید
احمد حاج 
برنامهریزیهای مدونی در راستای معرفی سیره و روش شهدای گرانقدر انجام
دهیموباتوجهبهفضایعلمیودانشجوییدانشگاهعلومپزشکیقم،انتظاراست
که دانشگاه اقدامات اساسیتری را انجام دهد.
ویبااشارهبهاهمیتکاربرایمعرفیشهدا،گفت:امروزجامعهتشنهبهرهگیری
از معارف شهدا است و شهدا نیز برکت را به کار میدهند.
معاون استاندار قم ادامه داد :سبک زندگی و روش و منش شهیدان باید در میان
مدیران ما گسترش یابد که نتیجه آن نیز بر روی کارمندان و جامعه خواهد بود.
معاون استاندار قم با طرح این سوال که دانشجویان حوزه پزشکی ،چند شهید
حوزه سالمت را میشناسند؟ ،گفت :باید بر روی این مسائل کارکرد و تا جایی که
میتوان آنها را با سیره این شهدای واالمقام آشنا کنیم.
یزاده به دوران کرونا اشاره کرد و گفت :در همین دوران کرونا شاهد بودیم که
حاج 
چگونه مدافعان سالمت در عرصه مبارزه با کرونا جنگیدن و با ایثار و مقاومت از مردم
دفاع کردند و این نمونهای از فداکاری جوانان این مرز و بوم است.
وی بابیان اینکه اولین پیام شهدا حفظ نظام است ،گفت :شهدای بهداشت و
درمان نماد مقاومت و ایثار و فداکاری بودند و در زیر رگبار گلوله دشمن ،بیمارستان
و بهداری دایر کرده تا خدماترسانی کنند.
مدیرکلدامپزشکیاستانقم:

 ۲۷کارخانه خوراک دام و طیور
در قم فعال است

مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت :در حال حاضر  ۲۷کارخانه خوراک دام و
طیور در این استان فعال است که از این تعداد  ۲۱،کارخانه دارای پروانه بهداشتی و
 ۶کارخانه نیز در حال طی مراحل اخذ پروانه بهداشتی هستند.
مهدی رفیعی محمدی افزود :خوراک نقش مهمی در تامین بهداشت و سالمت
دام و طیور دارد و با توجه به نقش خوراک در قالب گوشت و شیر ،بهطور غیرمستقیم
در سالمت انسان نیز نقش دارد .وی اضافه کرد :اگر بهداشت خوراک دام و طیور
تامین نشود ،از نظر آلودگیهای میکروبی و قارچی میتواند در سالمت انسان اثر
مخربی داشته باشد .وی خاطرنشان کرد :طبق قانون دامپزشکی کشور ،همه
کارخانههای خوراک دام و طیور باید پروانه بهداشتی اخذ نمایند و برای تکتک
محصوالتی که تولید میکنند پروانه ساخت بگیرند .رفیعی ادامه داد :در پروانه
بهداشتیاستانداردهایبهداشتیکهدرساختمانکارخانهلحاظمیشودازجمله
ورودی ،سالن تولید و بارگیری ،تاسیسات ،جایگاه و نظارت بهداشتی در نظر گرفته
میشود .به گفته وی ،همچنین کارخانههای خوراک دام و طیور برای هر محصولی
کهتولیدمیکنندبایدفرمولتولیدیرااعالمنمایندکهپسازبازدید ،نمونهبرداری،
آزمایش و کنترل فاکتورهای مختلف بهداشتی ،پروانه ساخت توسط کارشناسان
دامپزشکی صادر میشود .وی بیان کرد :در حال حاضر  ۲۱کارخانه خوراک دام
در استان پروانه بهداشتی از دامپزشکی دارند که در زمینه خوراک دام و طیور و
همچنین کنسانتره فعالیت دارند و زیر نظر مسووالن فنی و بهداشتی هستند.
مدیرکل دامپزشکی قم افزود ۶:کارخانه دیگر در حال اخذ پروانه بهداشتی هستند
و تاسیس  ۸کارخانه تولید خوراک دام و طیور نیز در دست اقدام است .وی با بیان
اینکه در حال حاضر  ۱۷دامپزشک و  ۶دستیار فنی در این کارخانهها فعالیت و
نظارت میکنند ،تاکید کرد :دامداران خوراک دام را از واحدهای معتبر خریداری
نمایند.
مسئول امور خانواده حرم مطهر حضرت معصومه (س) اعالم کرد؛

آغاز زندگی مشترک  ۵۵زوج جوان
در دهه کرامت در حرم مطهر

مسئول امور خانواده حرم مطهر حضرت معصومه (س) از آغاز زندگی مشترک
 ۵۵زوج جوان در دهه کرامت سال جاری در حرم حضرت معصومه(س) خبر داد.
نزاده اظهار داشت :در ایام دهه کرامت سال جاری
حجتاالسالم مهدی حسی 
 ۵۵زوج جوان در محل اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه (س) زندگی مشترک
خود را آغاز کردند .مسئول امور خانواده حرم مطهر حضرت معصومه (س) ،بیان
داشت :در روزهای دهه کرامت و همچنین در سایر مناسبتهای به غیر از روزهای
عزاداری اهلبیت (ع) دو اتاق عقد در حرم حضرت معصومه (س) از ساعت ۱۱
صبح تا  ۶عصر میزبان زوجهای جوان است .وی با اشاره به نحوه درخواست
زوجهای جوان جهت استفاده از اتاق عقد حرم بانوی کرامت بیان داشت:
متقاضیان میتوانندبا مراجعه به پرتابل جامع آستان مقدسفاطمه معصومه (س)
در بخش پرتابلها بر روی گزینه پیوند آسمانی کلیک کرده و مراحل ثبت نام اتاق
نزاده به مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
عقد را انجام دهند .حجتاالسالم حسی 
استفادهازاتاقعقدحرمگفت:برایثبتناماتاقعقدحرممدارکیهمچونتصویر
برگه جواب آزمایشگاه ،تصویر فرم تکمیل شده در سایت ثبت نام ،تصویر صفحه
دوم شناسنامه زوجین و تصویر طالق نامه یا گواهی فوت همسر در صورت ازدواج
دوم عروس نیاز است .مسئول امور خانواده حرم مطهر حضرت معصومه (س) ،با
بیان اینکه اگر ظرفیت اتاق عقد خالی باشد امکان رزرو نوبت تا  ۱۰روز آینده وجود
خواهد داشت افزود :پس از تکمیل اطالعات در سامانه ثبت نام اتاق عقد ،پیامکی
از شماره  ۳۰۰۰۱۱۲۲مبنی بر ثبت و رزرو زمان عقد برای متقاضی ارسال خواهد
شد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور :

قم در سوادآموزی جز  ۱۰استان برتر
کشوراست

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت :استان قم در سوادآموزی گروه
سنی  ۱۰تا  ۴۹سال در جمع  ۱۰استان برتر کشور قرار دارد.
علیرضا عبدی ،معاون وزیر آموزش و پرورش در حاشیه سفر به قم در گفت و گویی
اظهار داشت  :قم جزو  ۱۰استان کشور است که باالترین درصد باسوادی را دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تشریح برنامههای نهضت سوادآموزی در سال جاری
افزود :استفاده از ظرفیت جریانهای مردمی برای باال بردن سطح سواد در جامعه
در اولویت برنامهها قرار دارد.

اقتصادی5

 شماره 5518ت وپنجم 
سهشنبه 24-خرداد ماه  -1401سال بیس 

یککارشناساقتصادیتشریحکرد:

عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز
مسئوالنی که ادعای دالر ۵هزار تومانی را داشتند ،کجا هستند؟

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت :در سه ماه اخیر قیمت دالر 7هزار تومان افزایش
یافت ه است و از 25هزار تومان به بیش از 32هزار تومان رسیده و مفهوم این است که در سه
ماه آینده شاهد افزایش دوباره قیمتها خواهیم بود و شوک دیگر قیمتی خواهیم داشت.
این در حالی است که جامعه تحمل همین گرانیها را ندارد و حقوق و دستمزدها با اقالم
ضروریهمخوانیندارند.
وحید شقاقی شهری درباره روند افزایش نرخ دالر و دالیل آن اظهار داشت :براساس
سیاستهای کلی نظام ،رهبری و مسئوالن تمام دولتها نسبت به حفظ ارزش پول
حساس بودند و مکررا در این باره صحبت شده و وعدههایی دادهاند اما نتوانستند ارزش
پول ملی را حفظ یا تقویت کنند.
وی با بیان اینکه مکررا قیمت دالر به عنوان شاخص ارز خارجی در ایران همواره
روند صعودی داشته ،ادامه داد :علیرغم تالشهایی که بانک مرکزی و دیگر نهادهای
اقتصادی انجام دادند اما در تمام دولتها شاهد تضعیف ارزش پول ملی و افزایش قیمت
دالر بودیم .این کارشناس اقتصادی درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر غنی
بودن منابع و ذخایر ارزی گفت :روسای بانک مرکزی تمام دولتها این جمله مشابه را
گفتهاند که وضعیت ذخایر ارزی بهتر شده یا مناسب بوده است و موضوع جدیدی نیست.
شقاقی شهری ادامه داد :در ایران وقتی درباره ارزهای خارجی صحبت میکنیم مفهوم
ذهنی همان دالر است چراکه مردم به سایر ارزهای خارجی توجهی ندارند و توجهها
معطوف به دالر است ،چون خرید و فروش و ارز حاکم در کشورما دالر است و باید یک
منطق علمی در بحث دالر رعایت کنیم که متاسفانه رعایت نمیشود.
وی تاکید کرد :برخی از مسئوالن همین دولت در گذشته اظهاراتی درباره کنترل بازار
داشتند و مدام در فضای مجازی شاهد این مطالبه مردم هستیم که مسئوالنی که گفته
بودند با تزریق دالر میتوانیم حتی دالر را به  5هزار تومان برسانیم با مبلغ  5میلیارد دالر
میتوانیم قیمت دالر را به  4هزار تومان برسانیم ،االن کجا هستند؟ سوال جامعه این
است ،این افرادی که در گذشته مدعی بودند و االن مسئولیتی دارند ،کجا هستند؟ این
نشان میدهد که رفتار علمی در رفتار این افراد وجود نداشته است.
تا تورم اقتصادی مهار نشود ،همچنان قیمت دالر افزایشی خواهد بود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم قیمت دالر تابع عوامل اقتصادی و
سیاسی است اگر عوامل بهبود پیدا نکند شرایط همین خواهد بود و ممکن است بدتر
هم شود ،گفت :اولین عامل ،تورم اقتصادی ایران است و تا زمانی که تورم اقتصادی کشور
مهار نشود ،همچنان قیمت دالر افزایشی و فزاینده خواهد بود و براوردها نشان میدهد که
نرخ تورم کشور در حالت بدبینانه حتی عددهای باالتراز 50درصد را ثبت کند.
شقاقی شهری افزود :میانگین تورم شرکای اقتصادی ایران مانند چین ،ترکیه ،امارات،
هند ،کره جنوبی و آلمان که شرکای اقتصادی اصلی هستند 5 ،درصد است .بنابراین
فاصله تورم اقتصادی ایران با تورم شرکای اقتصادی بیش از  45درصد است و این به این
مفهوم است که به میزان 45درصد به قیمت دالر پایان سال 1400اضافه شود .پایان سال
گذشته قیمت دالر حدود 25هزار تا 26هزار تومان بود که اگر به این عدد 45درصد اضافه
شود ،قیمت دالر تا  10هزار تومان باال میرود .فقط عامل شکاف تورمی ایران و با شرکای
تجاری ایران به تنهایی به بازار ارز فشار میآورد و به تنهایی میتواند توجیه کننده افزایش
 10هزار تومانی دالر باشد .یعنی تنها این تک عامل باید پایان سال  1401باعث رسیدن
قیمت دالر به  35هزار تومان میشود.
وی در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد :اما تنها این تک عامل ،دخیل نیست و عوامل دیگری
هم منجر به رشد قیمت دالر خواهد شد که در محاسبات نرخ دالر باید در نظر گرفته شوند.

عامل دوم بحث انتظار تورمی ،نااطمینانیها و ریسکهای سیاسی و اقتصادی ایران
است که این انتظارات تورمی ملتهب کننده بازار ارز است که از جنس عامل سیاسی و
اقتصادی تلقی میشود .عامل سوم در تعیین قیمت دالر تراز تجاری کشور و تراز ارزی
کشور محسوب میشود که تراز تجاری و تراز ارزی کشور هم در قیمت دالر اثرگذار هستند.
این کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری عامل تراز تجاری اظهار داشت :تراز تجاری
یعنی صادرات غیر نفتی و واردات که همواره با کسری تراز تجاری غیرنفتی مواجه بودیم و
با صادرات نفت در سالهای گذشته این کسریهای تجاری غیر نفتی را پوشش میدادیم
اما از آنجایی که به واسطه تحریمها صادرات نفت هم با مشکالتی مواجه شده این کسری
ترازهای غیر نفتی خودش را عیان کرده است .شقاقی شهری با بیان اینکه در کنار کسری
تراز تجاری غیر نفتی با بحث ناترازیهای ارزی هم مواجه هستیم ،ادامه داد :برخی از
صادرکنندگان همچنان ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نمیکنند یا اینکه عمال در
صادرات و واردات خود کم ارزشگذاری یا بیش ارزشگذاری میکنند .برای اینکه ارز
خود را به نحوی در سامانه نیما وارد نکنند کماظهاری میکنند در حالی که همین افراد
پیش از تحریمها برای استفاده از تشویقها و جوایز صادراتی این رقم را بیشارزشگذاری
میکردند .وی تاکید کرد :از موضوعات مهم دیگر ،بحث واردات قاچاق است .طبق گفته
آقای همتی ،در دوران ریاست در بانک مرکزی وی مهمان یکی از وزرای کره جنوبی بود و
در این دیدار به میزبان اعالم کرد که اگر پولهای بلوک ه شده ایران را آزاد نکنید دیگر اجازه
واردات از کره جنوبی را نمیدهد و انتظار داشت که این مقام مسئول نسبت به حرفایش
حساسیت پیدا کند .وقتی به ایران برگشت با بررسی مقدماتی متوجه شد که بخش
عمدهای از کاالهای کره جنوبی به ایران قاچاق میشود و به همین دلیل برای آن مسئول
واردات رسمی اهمیت زیادی نداشت.
بازار ارز آزاد سایر بازارها را ملتهب میکند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان قاچاق در کشور اظهار داشت :حجم قاچاق
بین  15تا  25میلیارد دالر است و بین محدوده دو عدد براورد قاچاق میشود و ارز مورد
نیاز واردات غیر رسمی از بازار غیر رسمی تامین میشود که بر روی بازار رسمی ارز اثرگذار
خواهد بود و بازار ارز آزاد هم سایر بازارها را ملتهب میکند .بنابراین مجموعهای از عوامل

کنار یکدیگر هستند که بر روی قیمت دالر به عنوان شاخص ارزهای خارجی در ایران اثر
میگذارندوتازمانیکهاینعواملرابهصورتعلمیوعقالنیبهبودنبخشیمنمیتوانیم
انتظار کنترل نرخ ارز و دالر را داشته باشیم.
وی تاکید کرد :جمله درمانی و شعار و روشهای غیرعلمی اصال پاسخگو نیستند و هر
میزان دالر پاشی شود بازار همه آن دالر را میبلعد .چراکه حجم نقدینگی بسیار باالیی در
اختیار مردم قرار دارد و به دلیل انتظارات تورمی رو به باال هر میزان دالری هم وارد بازار
شود ،بازار تمام آن را میبلعد و بیفاید ه است.
شقاقی شهری گفت :ارزپاشی شاید یک دوره کوتاه مدت نهایت دو هفتهای بازار را
به صورت موقتی تسکین دهد اما این هم سیاست اشتباهی است که اگر به این سمت
حرکت کنیم منابع ارزی را هم از دست میدهیم و این یک اقدام بیفایدهای است .هر چه
که به بازار تزریق شود ،یا وارد صندوق امانات بانکها میشود یا در خانهها ذخیره میشوند
چراکه مردم از آینده اقتصاد کشور مطمئن نیستند و وقتی نااطمینانی از آینده اقتصادی
زیاد باشد مردم هم به این سمت میروند که قدرت خرید خود را حفظ کنند و برای آن
دست به خرید دارایی میزنند که راحتترین دارایی دالر و طال هستند و در مرحله بعد
مسکن و خودرو و در پایان هم بازار سرمایه قرار دارند .وی با بیان اینکه اگر رفتار ما بازار
ارز غیر علمی و غیر منطقی باشد ،نتیجهای نخواهیم گرفت ،تاکید کرد :در سه ماه اخیر
قیمت دالر  7هزار تومان افزایش یافت ه است و از  25هزار تومان به بیش از  32هزار تومان
رسیده و مفهوم این است که در سه ماه آینده به واسطه این افزایش  7هزار تومانی قیمت
دالر شاهد افزایش دوباره قیمتها خواهیم بود و شوک دیگر قیمتی به واسطه افزایش
قیمت دالر خواهیم داشت این در حالی است که جامعه تحمل همین گرانیها را ندارد و
حقوق و دستمزدها با اقالم ضروری همخوانی ندارند.
دولت باید تنها بر روی مساله تورم تمرکز کند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید تنها بر روی مساله تورم تمرکز کند،
گفت :بارها به مسئوالن گفتهایم که دولت باید بر روی کنترل نرخ تورم متمرکز شود و
توصیهای به تمام مسئوالن با عنوان کنترل تورم و دیگر هیچ؛ داشتهام .اگر تورم کنترل
شود بسیاری از حوزههای اقتصادی درمان خواهد شد .در شرایط تورمی هر سیاست
یارانهای و رفاهی حمایتی یا هر سیاست تولیدی به شکست میانجامد.
شقاقی شهری افزود :در شرایط تورمی ،تولید رشد نمیکند و اتفاقا بازار غیر مولد رشد
خواهد کرد و مردم برای انتفاع راحت به سمت سوداگری حرکت میکنند.
وی با اشاره به سیاستهای دولت سیزدهم برای کنترل تورم اظهار داشت :دولت
در  9ماه گذشته سیاستهایی که اتخاذ کرده که سیاستهای کنترل تورمی نبود اما
شنیدهها حاکی از این است که در جلسه اخیر هیات دولت بحث کنترل تورم مطرح شده
و مسئولیت آن به بخشی از اعضای تیم اقتصادی دولت واگذار شد ه است اما دولت باید
از 9ماه گذشته سیاستها را بر روی کنترل تورم متمرکز میکرد و در این شرایط کار دولت
ش گرفتهاند که حذف آنها
سخت خواهد بود چراکه یکسری سیاستهای تورمی در پی 
سخت خواهد بود.
وی تاکید کرد :در  4سال گذشته تورمهای باالیی را تجربه کردیم به طوریکه میانگین
تورم در چهار سال گذشته  35درصد بوده در حالی که میانگین تورم بلندمدت ایران 20
درصد است یعنی در این چهار سال میانگین تورم حدود دو برابر تورم بلند مدت اقتصاد
ایران است .وقتی در چند سال پی در پی با تورم نرخ باال مواجه هستیم توان مردم از بین
میرود چراکه پس اندازهای مردم تمام میشود و مردم دارایی خود را می فروشند و مصرف
میکنند و آن هم به انتها میرسد و دستشان خالی میشود.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق
قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
 -1رأی شماره 140160330002000207مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002360مربوط به تقاضای آقای مهدی
الف خانی فرزند قیه حسن درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60/40مترمربع پالک شماره
فرعی از  1877/476اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  364دفتر 320
(م الف)13574
 -2رأی شماره  140160330002000484مربوط به پرونده کالسه  1400114430002001490مربوط به تقاضای آقای ایوب
عبدی فرزند عباسعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت110مترمربع پالک شماره  2فرعی
از 2302اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 477دفتر( 337م الف)13577
 -3رأی شماره  140060330002019203مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001168مربوط به تقاضای آقای علی
کاشی فرزند عنایت اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 95/90مترمربع پالک شماره فرعی
از 1934/75اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 1398/2/25-100705
دفترخانه  41قم (م الف)13645
 -4رأی شماره 140060330002019399مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002779مربوط به تقاضای آقای عباس
عبداله زاده فرزند احمد درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 53/90مترمربع پالک شماره فرعی
از  1876اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از کاظم شاطر کاظمی (م
الف)13677
 -5رأی شماره 140060330002017050مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002793مربوط به تقاضای آقای مهدی
عینی فرزند رضا درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  238/40مترمربع پالک شماره فرعی از
 2593اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفتر الکترونیکی(1399-6142م
الف)13678
 -6رأی شماره 140160330002002303مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002068مربوط به تقاضای آقای سعید
چپش لو فرزند محرم درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  135/47مترمربع پالک شماره فرعی
از 2172اصلی واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از محرم چپش لو صفحه  264و 297دفتر 531و 555
(م الف)13747
 -7رأی شماره  140160330002001590مربوط به پرونده کالسه  1400114430002000071مربوط به تقاضای آقای علی
علی عسگری فرزند عباس درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 157مترمربع پالک شماره فرعی
از  2593اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از حسین کریمی صفحه 47
دفتر( 382م الف)13748
 -8رأی شماره  140160330002001870مربوط به پرونده کالسه  1400114430002001991مربوط به تقاضای آقای سید

مجتبیرضویمقدمفرزندسیداسماعیلدرقسمتیازششدانگقطعهزمین کهدرآناحداثبناشدهبهمساحت 1008/94مترمربع
پالک شماره فرعی از 2276اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از سید اسماعیل رضوی مقدم صفحه
 290دفتر ( 381م الف)13749
 -9رأی شماره  140160330002002231مربوط به پرونده کالسه  1400114430002002047مربوط به تقاضای آقای
سیدمهدی فاطمی پناه فرزند سیدمرتضی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 52مترمربع پالک
شماره  101فرعی از  2638اصلی واقع در قم بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فاطمه
الیاسی صفحه 293دفتر ( 88م الف)13750
 -10رأی شماره  140160330002002260مربوط به پرونده کالسه  1400114430002000647مربوط به تقاضای آقای
داود یاری فرزند ولی اله درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  76مترمربع پالک شماره فرعی از
 2302/6/668اصلی واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از غالمرضا خرقانی
صفحه  387دفتر ( 478م الف)13751
-11رأی شماره 140160330002001844مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001177مربوط به تقاضای خانم اکرم
نامی آالنق فرزند محمد درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 70مترمربع پالک
شماره فرعی از  1952اصلی واقع در قم بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از کریم ورحیم
وحسن وفاطمه شهرت همگی داودی وماه سلطان قاجار(رحیم وحسن وکریم هرکدام  2سهم وفاطمه وماه سلطان هرکدام  1سهم)
(م الف)13752
 -12رأی شماره  140160330002001843مربوط به پرونده کالسه  1400114430002001176مربوط به تقاضای آقای
فیروز رستمیان پورآالنق فرزند اکبر درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 70
مترمربع پالک شماره فرعی از 1952اصلی واقع در قم بخش2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
کریمورحیموحسنوفاطمهشهرتهمگیداودیوماهسلطانقاجار(رحیموحسنوکریمهرکدام 2سهموفاطمهوماهسلطانهرکدام
 1سهم)(م الف)13753
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به
عدمدسترسیبهمالکینمشاعیمراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیتاچنانچهاشخاصذینفعاعتراضیداشتهباشندظرفمدت
 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از
تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم
به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و سایه)
نوبت اول1401/03/09 :
نوبت دوم1401/03/24 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

هیأتحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکمنطقهیکقمتصرفاتمالکانهمفروزیمتقاضیانپروندهتشکیلیطبق
قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره 140160330001000370مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001430مربوط به تقاضای آقای
نورعلی نورائی فرزند غالمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134مترمربع پالک شماره 7فرعی از 10936اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از نعمت اله صالح سند مالکیت مشاعی صادره
در دفتر  270صفحه  321وبه موجب سند رسمی شماره  12169مورخ 1356/09/07دفترخانه  11قم (م الف )13573
 -2رای شماره 140060330001012836مربوط به پرونده کالسه 1399114430001002232مربوط به تقاضای آقای
محمد هاشم آقائی فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 485/57مترمربع پالک شماره 11291اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حاجی حسن مال آقاجانی خریداری به
موحب سند رسمی شماره  60690مورخ  1367/12/28دفترخانه  6قم (م الف )13575
 -3رای شماره 140060330001009793مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000424مربوط به تقاضای آقای
محسن قربانیان فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60مترمربع پالک شماره 11042اصلی واقع در قم
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از وراث محمد تقی زاهدی به موجب سند  20216مورخ
 47/1/15دفتر  2قم (م الف )13576
-4رای شماره 140160330001000456مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001497مربوط به تقاضای آقای
امیر وفائی فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  72مترمربع پالک شماره  11568اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد فرهادی احدی از ورثه حسین فرهادی (م الف)13578
 -5رای شماره 140160330001000077مربوط به پرونده کالسه1400114430001000837مربوط به تقاضای آقای
مهدیرمضانیفرزندعبدالهدرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 111/45مترمربعپالکشماره 11238اصلیواقعدر
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از غالمعلی ولی خریداری به موجب سند رسمی شماره
 12307مورخ  1324/07/12دفترخانه  8قم (م الف )13644
 -6رای شماره 140160330001000431مربوط به پرونده کالسه1400114430001001821مربوط به تقاضای آقای
یاسر بخشی نیا فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  179/50مترمربع پالک شماره  9462اصلی واقع در
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد رسمی شماره های  68340و  68341مورخ  1400/04/23دفترخانه 23
قم (م الف )13646

 -7رای شماره 140160330001000978مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001670مربوط به تقاضای آقای
محمد سلطانی فرید فرزند شاکر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198/82مترمربع پالک شماره 9455اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره  35021مورخ 1400/10/21دفترخانه  40قم (م الف
)13674
 -8رای شماره 140060330001010002مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001934مربوط به تقاضای آقای
ناصر ریاحی زاده فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  18/36مترمربع پالک شماره  299فرعی از11578
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد حسن ادیبی گرکانی احدی از
ورثه مرحوم محمدتقی ادیبی گرکانی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 188صفحه( 203م الف)13675
 -9رای شماره 140060330001010934مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001936مربوط به تقاضای آقای
ناصر ریاحی زاده فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 69/30مترمربع شماره 299فرعی از 11578اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد حسن ادیبی گرکانی احدی از ورثه
مرحوم محمدتقی ادیبی گرکانی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 188صفحه( 203م الف)13676
 -10رای شماره 140160330001000999مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001499مربوط به تقاضای
آقای محمدعلی مال احمدی نظری فرزند اسماعیل در ششدانگ کوره اجر پزی به مساحت  3200مترمربع پالک شماره
 10494اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 135350مورخ1380/05/24دفترخانه
 20قم (م الف )13679
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ
و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به
این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و سایه)
نوبت اول1401/03/09 :
نوبت دوم1401/03/24 :
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم

سخنگوی اجرای قانون جدید چک مطرح کرد:

الزام بانکها به ثبت و تایید چکهای
تضمینیدرسامانهصیاد

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت :استفاده از چک تضمین شده در
ً
مواردی است که مبادله در حال شکل گرفتن است و افراد میخواهند وجه را نقدا
پرداختکنند.
آمنهنادعلیزادهدرخصوصروندصدورچکتضمینشدهدربانکافزودمتقاضی
چک تضمین شده با مراجعه به بانک و درخواست چک تضمین شده میتواند یک
فقره چک بر اساس مبلغ درخواستی تحویل بگیرد.
وی ادامه داد :بانک صادر کننده موظف است در حین تحویل چک تضمین شده،
اطالعات چک شامل تاریخ ،هویت صادر کننده ،مبلغ چک و هویت گیرنده را در
سامانه صیاد ثبت و تایید کند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه داد :ثبت و تایید این چک توسط خود
بانک انجام میشود ،اما گیرنده بهتر است حتما چک را از مسیرهای استعالمی
بررسی کند و مطمئن شود که این چک با مبلغ و تاریخ صادر شده به نفع او ثبت
شده است.
نادعلی زاده تصریح کرد :چکهای تضمین شده قابل انتقال به غیر نیست.
ً
وی افزود:چک تضمین شده با چک عادی متفاوت است و چکهای عادی عمدتا
برای پرداخت دیونی که به آینده موکول میشود مورد استفاده قرار میگیرد ،اما
استفاده از چک تضمین شده در مواردی است که مبادله در حال شکل گرفتن است
ً
و افراد میخواهند وجه این مبادله را نقدا پرداخت کنند و قرار نیست پرداخت به آینده
موکولشود.
سخنگویاجرایقانونجدیدچکدرخصوصجعلچکتضمینشدهگفت:در
گذشته چک تضمین شده توسط خود بانکها صادر میشد و فاقد شناسه صیادی
بود بنابراین اگر متقاضی چک تضمین شده این چک را جعل میکرد برای دریافت
کننده چک به راحتی قابل احراز نبود و جهت کسب اطمینان باید به بانک صادر
کنندهمراجعهمیکرد.
نادعلیزادهافزود:درخصوصتخلفاتبانکیصورتگرفتهمربوطبهچکتضمین
شده آمار دقیقی در اختیار نداریم ،زیرا در مواردی که جعل چک رخ میدهد افراد به
پلیسومراجعقضاییمراجعهمیکنندواینآماربهبانکمرکزیمنعکسنمیشود.
وی در پایان تصریح کرد :از تاریخ  ۱۷خرداد و با صیادی شدن چکهای تضمین
شده،افرادمیتوانندبامراجعهبهروشهایاعالمی،اصالتچکهایتضمینشده
را کنترل و از صحت آن اطمینان حاصل کنند.
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن:

شناسایی ۷هزار هکتار از اراضی مازاد
دستگاههایدولتی

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به شناسایی ۷هزار هکتار از
اراضی مازاد در اختیار سایر دستگاههای دولتی گفت :درخواست خود را برای انتقال
سند این اراضی مطرح کردهایم ،اما فقط  ۴درصد از این زمینها برای طرح نهضت
ملی مسکن واگذار شده است.
مالکی درباره استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تامین زمین نهضت ملی مسکن
افزود :بر اساس ماده  ۱۰قانون جهش ملی مسکن ،دستگاههای دولتی مکلف به
در اختیار قرار دادن زمینهای مازاد خود برای طرح نهضت ملی مسکن شدهاند که
البته با مقاومت دستگاهها در این موضوع مواجه شدهایم.
وی افزود :تاکنون حدود  ۷هزار هکتار از اراضی مازاد برای سایر دستگاههای
دولتی را شناسایی و درخواست خود را برای انتقال سند این زمینها به منظور
اختصاص آنها به طرح ملی مسکن مطرح کرده ایم ،اما با مقاومت دستگاهها
مواجه شدهایم.
مالکی خاطر نشان کرد :از  ۷هزار هکتار زمین شناسایی شده که در اختیار
دستگاهها هستند ،فقط  ۴درصد تحویل شده که این ،عدد بسیار کمی است ،در
حالی که این اراضی عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و
هزینهها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است.
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره الزام قانونی دستگاههای
دولتی به واگذاری زمین گفت :قانونگذار بر اساس ماده  ۱۰قانون جهش مسکن
دو ماه به دستگاهها و یک ماه هم به اداره ثبت اسناد کشور مهلت داده تا اسناد این
زمینها را در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دهند.
وی همچنین به ظرفیتهای دیگر قانون جهش تولید از جمله شهرکسازی اشاره
کرد و افزود ۵۰:هزار هکتار از اراضی دولتی که عمدتا متعلق به منابع طبیعی و وزارت
جهاد کشاورزی است ،برای موضوع شهرکسازی مکان یابی شده و باید مطالعات
مورد نیاز در خصوص آنها انجام شود.
مالکی تاکید کرد :در صورت نهایی شدن و تصویب این طرح ،شهرکها میتوانند
ظرفیت بزرگی برای تامین زمین بخشی از متقاضیان مسکن را فراهم آورند.
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن  ،ظرفیت دیگر در شهرهای فاقد
زمین ملی و دولتی را توافق با مالکین بخش خصوصی اعالم کردوگفت :این ظرفیت
شامل مالکین نهادهای عمومی غیر دولتی مثل بنیاد مستضعفان و زمینهای
اوقافیوهمچنینمالکانبخشخصوصیمیشود.
وی تصریح كرد :توافقاتی در حال انجام است تا اراضی آنها به محدوده شهرها
الحاق شود که بر این اساس درصدی به مالکین داده شده و درصدی نیز در اختیار
طرحنهضتملیمسکنقرارمیگیرد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

اختصاصبستههایویژهحمایتیبرای
بازنشستگانتامیناجتماعی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در توئیتی از اختصاص بستههای ویژه حمایتی
به بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به دستور رئیس جمهور نسبت به دغدغه
آنها خبر داد.
حجت الله عبدالملکی روز یکشنبه در این توییت نوشت« :با توجه به دستور
رئیسجمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی،
مقرر شد بستههای ویژه در قالبهای مختلف که جزئیات آن به اطالع میرسد برای
آنها در نظر گرفته شود؛ معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آنها
حداقل است از اولویتهای دولت مردمی است».
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز شب گذشته(شنبه) در توئیتی از دستور
رئیسجمهور به معاون اول برای بررسی و ارائه پیشنهادهای حمایتی درباره وضعیت
دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی
خبر داده بود .وی در این توئیت خاطرنشان کرد« :در پی درخواستهای گروههایی
از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس
جمهور ،آیتالله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان
بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه
نمایند».
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مدیرعامل باشگاه فردوس قم :.

تیم فوتسال فردوس قم در لیگ برتر حضور خواهد داشت

ناصرابراهیمی:

بازی با الجزایر واقعیت فوتبال ایران
را نشان داد

سرمربی اسبق تیم ملی درباره دیدار مقابل الجزایر گفت :شکست در بازیهای
دوستانه هیچ ایرادی ندارد اما به اعتقاد من دیدار مقابل الجزایر واقعیت فوتبال ایران
را به نمایش گذاشت.
ناصر ابراهیمی در گفتوگویی با انتقاد از تصمیمگیریهای فدراسیون فوتبال،
اظهار داشت :مدیرانی داشتیم که برنامههای خوبی هم داشتند اما مدام به دالیل
مختلف دستخوش تغییر شدند .همه این مشکالت به این علت است که شناخت
خوبی از ورزش نداریم و نمیگذاریم آرامش و ثبات در فدراسیون باشد.
پیشکسوت تیم ملی ایران با اشاره به رفتن فرهاد مجیدی از استقالل بیان کرد:
ورزشکاران و مربیان برای کسب درآمد بیشتر به خارج از کشور میروند و وقتی انگیزه
آنها کاهش یافته ،برمیگردند .مربی بعدی استقالل ممکن است که نتواند مثل
پرسپولیس قهرمانیهای متوالی کسب کند اما مشکل ما هستیم که نمیتوانیم
افراد را نگ ه داریم و از تجرب ه آنها استفاده کنیم.
ابراهیمیدرخصوصبازیهایدوستانهتیمملیگفت:درفدراسیونفوتبالهیچ
فرد با تجربهایی مشاوره نمیدهد .برای انتخاب حریف تدارکاتی مالکهایی وجود
دارد که ما هیچ کدام از آنها را رعایت نمی کنیم و بدون هدف با تیم ها بازی می کنیم.
وی افزود :به یاد دارم زمانی که سرمربی تیم ملی بودم برای برخی بازی ها حتی
مسئول تدارکات و کمک مربی را هم با خودم نمی بردیم اما حاال میشنویم قصد
دارند  ۸۰نفر را برای یک بازی ببرند .اینها نشان از وضعیت فدراسیون فوتبال ایران
دارد.
اسکوچیچ تمرکز خود را از دست داده است
سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران نتیجه در جام جهانی  ۲۰۲۲را نیز اینطور
پیشبینی کرد :بازی با الجزایر نشان داد وضعیت ما اصال خوب نیست اما در زمان
حضور در جام جهانی ممکن است شرایط متفاوت شود و اتفاقات باعث موفقیت ما
شود که البته این موضوع احتمال کمی دارد.
ابراهیمی تاکید کرد :شکست در دیدار دوستانه ایرادی ندارد و این بازیها برای
برطرف کردننقاط ضعف درنظر گرفته میشود اماشرایط ما کمی متفاوت است .به
نظر میرسد از روی نداشتن حریف مجبور به دیدار با الجزایر میشویم .همچنین در
صحبتهای ملیپوشان متوجه میشویم شرایط اردو قطر اصال خوب نیست و همه
این مسایل نشان از واقعیت فوتبال ایران دارد.
سرمربیاسبقتیمملیفوتبالایراناظهارداشت:واقعیتفوتبالایرانبسیارتلخ
است و هیچکس دلش برای تیم ملی و حضور این تیم در جام جهانی نمیسوزد.
برخی در هیات رییسه فقط به دنبال مطرح کردن نام خود بودند و برخی هم در
فدراسیون فوتبال فقط به دنبال منافع شخصی هستند .همه این مسایل دست به
دست هم دادند تا امروز شاهد بدترین آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی باشیم.
وی در خصوص دیدار ایران و الجزایر گفت :نمیدانم چرا اسکوچیچ در این دیدار
از بیرانوند استفاده نکرد یا از نورافکن که بهترین دفاع چپ فوتبال ایران است در
دفاع وسط استفاده کرد .به نظر می رسد اسکوچیچ تمرکز خود را از دست داده و
نمیتواند از بازی های دوستانه به خوبی استفاده کند.

روی قول حمایت مسئوالن استان حساب ویژه کرده ایم

مدیرعامل باشگاه فردوس قم گفت :خوشبختانه با حمایت رسانهای و مطالبه
گری که ایجاد شد اتفاقات خوبی رقم خورد و با حمایت استاندار قم و مدیرکل
ورزش و جوانان استان قم تصمیم گرفتیم در لیگ برتر فوتسال کشوربمانیم و
تیم را احیا کنیم.
علی رادپور در گفت و گویی بابیان اینکه بیانیه رسول قلی زاده به عنوان مالک
تیم یک درد دل ورزشی بود و جنبه فشار برای مسئولین را داشت اظهارداشت
 :درست است که بیان شده بعد از قرعه کشی مسابقات ،امکان فروش امتیاز
تیمها وجود ندارد اما با توجه به اینکه چند تیم ازجمله زندی بتن کالردشت و
سیمان سپاهان انصراف دادهاند ممکن است با استفاده از تبصرهای امکان
جابجایی تیمها را فراهم کنند .رادپور با اشاره به اینکه وضعیت به گونهای نبوده
است که مسئولین استانی به طور کلی همکاری نکرده باشند ،اظهار کرد :در
برنامه تلویزیونی که با حضور دکتر باقری برگزار شد نیز بیان کردم که من این تیم
را منحل شده میدانم و برای احیای آن باید همتی در مسئولین استانی ایجاد
شود .وی ضمن تشکر از رضا جعفری ،دکتر ملکی ،عباسی ،جانقلی و ...برای
حمایت رسانهای از تیم فردوس قم بیان کرد :خوشبختانه با بحث رسانهای و

رییسهئیتکشتیاستانقمخبرداد:

دارنده مدال طالی پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی سال  ۱۹۹۳تورنتو کانادا با
اشاره به غیبت ستارگان کشتی کشور در جام تختی گفت :شکل انتخابیهای تیم
ملی و دور کردن بزرگان کشتی در مسابقات داخلی موجب بیاعتبار شدن تورنمنت
بینالمللیجامتختیشدهاست.
اکبر فالح اظهار داشت :اگر در جام تختی ملیپوشان مطرح حاضر میشدند
به طور حتم سطح مسابقات باال میرفت .به طور قطع با حضور حسن یزدانی،
کامران قاسمپور و امیرحسین زارع و برخی دیگر از نفرات مطرح تیم ملی در این جام
میتوان این تورنمنت را در سطح جهانی مطرح کرد .با حضور نیافتن ملیپوشان
برتر در این تورنمنت ،جام تختی به پایینترین سطح خود رسیده است چرا که برای
آن ارزش قائل نشدیم.
وی افزود :به لحاظ داخلی کشتیگیران خوب و با انگیزهای در این رقابتها
حضور داشتند که با این وجود نمیتوانند جای بزرگان را ُپر کنند .به نظر من سطح
داخلی باال بود ولی در سطح بینالمللی جام تختی قابل مقایسه با جام تختی که در
دهههایگذشتهبرگزارمیشد،نبود.
سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران یکی از علل دیگر حضور نیافتن
برخی کشتیگیران مطرح دنیا در جام تختی را تعامل نداشتن کشتی کشورمان
با این کشورها دانست و گفت :زمانی که به مسابقاتی دعوت میشویم و در آن
رویداد شرکت نمیکنیم به طبع ،کشورهای دیگر نیز در جام تختی شرکت نخواهند
کرد .برخی حاشیهها و درگیریهایی که کشتیگیران کشورمان در جام تختی با
نمایندگان ارمنستان در خالل مسابقات داشتند ،باعث میشود سال آینده همین
تعداد کشور هم در جام تختی حضور پیدا نکنند.
فالح بیان کرد :باید چرخه تیم ملی شفافتر باشد .قطعا جام تختی مرحلهای از
قهرمانی کشور برای کشتیگیران محسوب شده و با حضور نیافتن بزرگان کشتی،
آنان خودشان را از این چرخه جدا کردهاند.
وی با اشاره به درگیریهای و اتفاقات فینال وزن  ۱۲۵کیلوگرم جام جهان پهلوان
تختی بین سیدمهدی هاشمی و امیررضا معصومی یادآور شد :در گذشته کشتی،
ورزشی پهلوانی بود اما اکنون با توجه به بیاخالقیها در کشتی انتقادهایی به
این ورزش وجود دارد .شاید برخی کشتیگیران قهرمانی را باالتر از پهلوانی تصور
میکنند .با این رویه اخالق در این ورزش کم رنگ میشود .پیشکسوتان باید منش
و رفتار ،جهان پهلوان تختی را بیشتر برای جوانان بازگو کنند ،که یادشان باشد به هر
قیمتیقهرماننشوند.
دارنده مدال نقره رقابتهای جهانی ۱۹۹۵آتالنتا آمریکا در خصوص انتقادهایی
که در گذشته پیشکسوتان به شیوه مدیریت رسول خادم و اکنون به علیرضا دبیر
دارند ،تصریح کرد :این شیوه انتقاد را جایز نمیدانم .به طور قطع در زمان خادم در
همه ردهها رتبههای خوبی را کسب کردیم و باید قدردان کارهای خوب وی باشیم.
اگر ضعفهایی وجود دارد باید انتقاد کرد و تحمل و صبر را باید داشته باشند .در این
دوره کم کم کشتی ،مسیر خودش را پیدا کرده و نماینده کشورمان نیز مدالهای
خوبی را نیز کسب میکنند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که از کشتی دفاع کنیم خاطر نشان کرد:
در دوره کنونی و مدیریت علیرضا دبیر ،کشتی  ۸۰درصد راهش را به خوبی سپری
کرده و اگر انتقادی از سوی پیشکسوتی صورت میگیرد ،باید تحمل آن را نیز داشته
باشند.
این مربی سازنده تهرانی ادامه داد :با توجه به ساخت و سازها و بازسازی خانههای
کشتی توسط علیرضا دبیر ،تاکنون نمره قبولی را او گرفته است .البته ضعفهایی
نیز وجود دارد و امیدوارم این موارد را ببیند و در جهت اصالح آن اقدام کنند.
فالح اضافه کرد :زمانی که انتقاد میکنیم باید دقت نیز داشته باشیم .برخی
پیشکسوتان در زمان انتقاد آدرس خود را میدهند .شاید با دبیر رفاقتی نداشته
باشم ولی اگر سوال کارشناسی از من شود وظیفه دارم برای بهتر شدن شرایط
کشتی ،پاسخ او را بدهم و بهترین نظر کارشناسی را برای او داشته باشم.

رئیس هیأت بوکس استان قم :

کسب سه طال و نقره توسط فرنگی کاران قمی

رییس هئیت کشتی استان قم گفت :فرنگیکاران قم موفق
به کسب سه مدال طال و نقره در مسابقات بینالمللی ساساری
ایتالیا شدند .هادی علیایی در گفت و گو با ایمان اظهارداشت
 :سه فرنگی کار قم در قالب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان
کشور راهی ایتالیا و جام ساساری شدند که در نهایت و با هدایت
مهدی علیزاده پورنیا موفق به کسب سه مدال طال و نقره
شدند .وی افزود :مهدی جواهری در وزن  ۵۵کیلوگرم صاحب
گردنآویز طال شد و امیر عبدی با قهرمانی در وزن ۷۲کیلوگرم
مدال طال را از آن خود کرد و شاهرخ میکائیلی کشتیگیر ۱۳۰کیلوگرم استان قم مدال نقره این رقابتها را تصاحب کرد.

بوکسور قمی به اردوی تیم ملی بوکس نونهاالن دعوت شد

رئیس هیأت بوکس استان قم گفت :بوکسور نونهال استان قم به اردوی آماده
سازی تیمملی نونهاالن بوکس ایران دعوت شد.
مجید عباس زاده اظهار داشت :اردوی آماده سازی تیمملی ایران از ۲۸خردادماه
سالجاریبهمیزبانیشهرساریبرگزارخواهدشد.رئیسهیأتبوکساستانقم
افزود :ابوالفضل علی بوکسور نونهال استان قم به همراه  ۲۴بوکسور از سایر نقاط
کشور در اردوی تیم ملی حاضر میشود .وی ادامه داد :این بوکسور نونهال قمی
برای سومین بار درسال جاری به اردوی نونهاالن بوکس ایران دعوت شده است.
عباس زاده با بیان این که اردوی تیم ملی تا هشتم تیرماه امسال ادامه خواهد
داشت گفت :ملی پوشان نونهال خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی امارات آماده میکنند.

نگاهی تحلیلی به لیگ برتر فوتبال قم ؛

فالح :جام تختی را بیاعتبار کردهاند

یتیمملیکشتیآزاد
چرخهانتخاب 
شفاف نیست

مطالبه گری که ایجاد شد اتفاقات خوبی رقم خورد و با حمایت استاندار قم و
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصمیم گرفتیم در لیگ بمانیم و تیم را احیا
کنیم .رادپور اضافه کرد :حمایتهای انجام شده تاکنون به صورت وعده بوده
است اما با توجه به اعتبار و اعتمادی که نسبت مدیرکل ورزش و جوانان قم و
استاندار قم داریم قدم اول را بزرگ برداشتیم و جلوی خروج تیم از استان را
گرفتیم و در قرعه کشی شرکت کردیم اما انتظار داریم آنها نیز قدم اول را بزرگ
بردارند .وی با اشاره به اینکه اگر تا آخر هفته وعدهای بیان شده به صورت
مکتوب ارائه نشود تیم را منحل میکنیم ،تصریح کرد :درست است که تیم در
قرعه کشی شرکت کرده است و از استان خارج نمیشود اما دو گزینه با قدرت
ادامه داد و انحالل تیم و سقوط به دسته دو را داریم .مدیرعامل باشگاه فردوس
قم بابیان اینکه حداقل هزینههای این تیم سه و نیم تا چهار میلیارد تومان است
و بیان کردیم که نیمی از هزینهها را به عهده بگیرند و نیم دیگر را خودمان تأمین
میکنیم ،گفت :این تیم برای شخص نیست و سرمایه استان محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم به سرنوشت شیمیدر دچار نشویم ،اظهار کرد:
مدیرعامل شیمیدر دغدغه مالی نداشت و به تقدیر و تشکر و حمایت معنوی از

سویمسئولینراضیبود.
مدیرعاملشیمیدرپیشنهادواگذاری تیمفوتسالفردوسرانپذیرفت
رادپور ادامه داد :پیشنهاد واگذاری به شیمیدر را مطرح کردیم اما با توجه به
سختیهایی که در استان متحمل شده بودند موافقت نکردند و بیان کردند که
تصمیم دارند که از استان خارج شوند.
وی با تأکید بر اینکه ورزش اول کشور فوتبال و ورزش اول استان قم فوتسال
است ،گفت :فوتسال ایران باالترین سطح فوتسال است آسیا است و استان قم
مهدفوتسالاست.
رادپور با اشاره به اینکه سه نماینده در لیگ برتر ردههای پایهای داریم ،تصریح
کرد :قم قیصر فوتسال آسیا است و همانند آن نداریم.
وی یادآور شد :طاها نعمتی ،اصغر حسن زاده ،رضا وفایی و ...که از بزرگان
فوتسال ایران هستند از قم معرفی شدند اما به دلیل اینکه ظرفیتی نبود که در قم
بازی کنند بعد چهره شدن از قم خارج شدند.
مدیرعامل باشگاه فردوس قم افزود :مسعود عباسی نیز که به عنوان پدیده
فوتسال معرفی شد همانند این افراد است اما به دلیل تعصبی که به این شهر
و تیم فردوس دارد با وجود پیشنهادهای متعددی که دریافت کرده پای این تیم
مانده است و میجنگد.
وضعیت کادر فنی ،بازیکنان و اسپانسر تیم بزودی مشخص می شود
وی اظهار کرد :برای اسم تیم با دو شرکت به توافق رسیدهایم و در چند روز آینده
رونمایی میشود و اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و برای اسپانسر پیراهن
نیز مذاکراتی انجام شده است.
رادپور در خصوص بازیکنها و کادر فنی نیز بیان کرد :برگهای برنده مان را رو
نمیکنیم ولی تاکنون مذاکراتی انجام و قراردادهای داخلی امضا شده است که
در روزهای آینده معرفی میشوند.
میخواهیمباشگاهراتبدیلهولدینگکنیم
وی با اشاره به اینکه برنامههای متعددی داریم و اگر گردنه سخت امسال را رد
کنیمبرایسالآیندهبرنامههایخوببرایسالآیندهداریم،عنوانکرد:درست
است که به عنوان یک تیم حرفهای فعالیت میکنیم اما عالوه بر جایگاه حرفهای
که داریم باید فعالیتهای حرفهای نیز داشته باشیم.
مدیرعامل باشگاه فردوس قم ادامه داد :یکی از ایدههایی که داریم معرفی
مدیر رسانهای و راهاندازی کانال و پلهای ارتباطی هواداری است تا بتوانیم با
هواداران تبادل داشته باشیم همچنین میخواهیم باشگاه را تبدیل هولدینگ
کنیم که هم هواداران بتوانند سهام آن را خریداری کنند و هم صنعتگران استان
سرمایهگذاری کنند و بتوانند درامد زایی داشته باشند.

گزارش  /رضا ملکی
استادیوم شهید حیدریان در روزهای داغ پایان هفته شاهد
جدال تیمهای لیگ برتری با یکدیگر بود.
گرمای باالی  45درجه درساعت  4بعدازظهر روزهای
پنجشنبه وجمعه امان تیمها را بریده بود با این اوصاف
بازیکنان تیمهای حاضر درلیگ برتر سختی گرمای جانسوز
را به تن می خرند تا شاهد باشند که هیات فوتبالی که زمین
اختصاصی به نام خود نداشته باشد مجبور باشد بازیهای
فوتبال را دراین شرایط سخت برگزار کند.
پیام با مدیریت شایسته ابراهیم خودکار ومربیان خوب خود
شوکت و قربانی درمقابل تیم بی ادعای افشید که با هدایت
حمید نریمان مربی شایسته خود رهبری میشد به تساوی 2
بر  2راضی شدند.
جدال دیدنی تیم خوب ومقتدر نونیو با تیم هما اندک
تماشاگر حاضر در استادیوم شهید حیدریان را به وجد آورد.
دوگل آغازین بچه های دوست داشتنی هما با مربی خوب

هفتهچهارمباتساویمدعیانپایانیافت

خود مسعود خسروی باعث گردید تا نونیو در منگنه قرار
گیرد اما شاگردان با تجربه حسین گنجیانی مربی ارزشمند

آگهیمزایدهاتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودوری پژو -3TU206-به شماره شهربانی  619ق
 62ایران  16مربوط به پرونده کالسه 140104030011000514
بموجب پرونده اجرایی کالسه (140104030011000514با شماره
بایگانی ،)140100540متعهد:حمیدرضا معصومی-متعهد له:سمیرا
شیخعلی،سند ازدواج:شماره سند،6502:تاریخ سند،1389/05/29:دفترخانه
صادر کننده:دفترخانه ازدواج شماره 3وطالق شماره  13شهر قم استان قم،یک
دستگاه خودوری پژو -3TU206-به شماره شهربانی  619ق  62ایران 16با
مشخصات ذیل متعلق به آقای حمیدرضا معصومی واقع در پارکینگ خلیج فارس
بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
یک دستگاه خودوری پژو -3TU206-به شماره شهربانی  619ق  62ایران 16
مدل -1394رنگ سفید -شماره شاسی 219445FJ2EE03NAAP:شمارهموتور0029452A165:
خصوصیاتبدنه:
کارکرد  101658کیلومتر-قیمت پایه برمبنای اینکه خودرو از ناحیه درب جلو
وعقب وگلگیر عقب سمت چپ تورفتگی جزئی دارد وگلگیر عقب راست وگلگیر
جلو چپ خوردگی دارد،بنظر میرسد گلگیر جلو سمت چپ دارای رنگ باشد،دارای
چهار حلقه الستیک دارای حدود  70درصد آج میباشد.دارای بیمه نامه شخص
ثالث تاریخ 1401/11/05می باشد.
کارشناس رسمی دادگستری آقای ابراهیم رسولی خودروی مذکور را به
مبلغ1/900/000/000ریال(یکمیلیاردونهصدمیلیونریالیکصدونودمیلیون
تومان) ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز چهارشنبه
1401/04/08در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع درخیابان ساحلی(لواسانی)
نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم -اداره اجرای
اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه به مبلغ1/900/000/000ریال (یک میلیاردو
نهصد میلیون ریال یکصدو نود میلیون تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی
به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با
شناسه واریز  965108576100000002171323512006می باشد و حضور
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب

واخالق ندار این تیم که درکادر فنی خود از دو مهره شایسته
به نامهای قهرمانی والله وردی محمدی مدد می جست

صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت
مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی
باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد.ودر این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار
ساقط و مزایده تجدید می گردد.در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به
عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت
به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .حقوق دولتی وحق مزایده
طبق مقررات وصول خواهد شد( .م الف )15356
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیکآگهیمزایده1401/03/24:
-------------------------------------------------------آگهیمزایدهاتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودوری سواری پژو روآ به شماره انتظامی  824ط 34
ایران  16مربوط به پرونده کالسه 140004030011004493
بموجب پرونده اجرایی کالسه (140004030011004493با
شماره بایگانی ،)14004748متعهد:محمد حسین توحیدی اقدم-
متعهد له:معصومه خلیلی شهانقی،سند ازدواج:شماره سند،417:تاریخ
سند،1388/12/08:دفترخانه صادر کننده:دفترخانه ازدواج  53شهر قم استان
قم،یک دستگاه خودوری سواری پژو روآ به شماره انتظامی  824ط  34ایران 16با
مشخصات ذیل واقع در پارکینگ بهران،متعلق به آقای محمد حسین توحیدی
بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصات فنی خودرو براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
سواری پژو  1600ROAدوگانه دستی-رنگ نقره ای متالیک-مدل -1387
شمارهشاسی 020393H49AA21NAAB:شمارهموتور11687031964:
توضیحاتموردمزایدهتوسطکارشناسرسمیدادگستری:
با احترام اینجانب به عنوان کارشناس منتخب مورخه 1401/02/21درپارکینگ
بهران حاضر شدم و از وسیله نقلیه موضوع پرونده بازدید که نتیجه بدین شرح
میباشد:
-1بدنه خودرو از ناحیه سقف،دربهای جلو وعقب چپ وراست ،گلگیرهای
جلو(تعویضی) وعقب چپ،گلگیر های جلو وعقب راست،رکاب زیر دربها راست
وچپ،درب عقب راست،درب صندوق عقب(نیاز به تعویض دارد،کاپوت جلو(نیاز به
تعویضدارد)وبهعبارتیخودرونیازبهنقاشی کاملدارد.شیشهجلوخودروشکسته
ونیاز به تعویض دارد.کف صندوق عقب زنگ زدگی دارد.تودوزی خودرو مستعمل

توانست باخت  2برصفر را با تساوی  2بر  2عوض نماید تا به
تنهائی در صدر جدول قرار گیرد.
بازی خوب و روان دوتیم عقاب وذوالفقار نیز دیدنیهای
بسیاری را در طول 90دقیقه در مستطیل سبز داشت.
قریشی مدیر ومربی وهمه کاره تیم عقاب که یک تنه بار
مالی تیمهای خود را در سه رده فوتبال قم بدوش میکشد
در مصاف باتیم خوب ذوالفقار تا آستانه شکست پیش
رفت.
یک نیمه بد از بازی بازیکنان عقاب با تغییر تاکتیکی این
تیم درنیمه دوم همراه بود تا عقاب ضمن جبران دوگل خورده
درنیمه اول بتواند تا آستانه پیروزی دراین بازی پیش رود واین
درحالی بود که دروازه بان ذوالفقار روز خوبی را پشت سر
گذاشت درپایان هفته چهارم نونیو وهما هرکدام با  8امتیاز
مکانهای اول تا دوم را دراختیار دارند ذوالفقار وعقاب نیز با 7
و 4امتیاز سوم وچهارم هستند.
تالش برگزار کنندگان این مسابقات جای تقدیر وخسته
نباشیددارد.

ونیاز به تعویض دارد.سرشاسی جلو خوردگی ونیاز به تعویض دارد.
-2خودرو روشن نشده ولکن به لحاظ ظاهری به نظر میرسد موتور خودرو تازه
تعمیروفاقدمشکلباشد.
 -3خودرو دارای بیمه شخص ثالث معتبر(اعتبار تا تاریخ )1401/11/30نزد
شرکتبیمهسینامیباشد.
-4هر چهار حلقه الستیک خودرو مستعمل و دارای آج 30درصد میباشد.
-5خودرو فاقد زاپاس وجک وآچار چرخ ودارای رادیو ضبط می باشد.
کارشناس رسمی دادگستری آقای جواد یوسفی خودروی مذکور را به
مبلغ380/000/000ریال (معادل سی وهشت میلیون تومان) ارزیابی نموده
است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز سه شنبه
1401/04/07در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع درخیابان ساحلی(لواسانی)
نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم -اداره اجرای
اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه 380/000/000ریال (معادل سی وهشت
میلیون تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده
ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز
 965108576100000002171323512006می باشد و حضور خریدار
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق
ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی
باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد.ودر این صورت عملیات فروش از درجه
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده
برنده مزایده خواهد بود.در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد
به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و
نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد و حقوق دولتی
وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد .الزم به ذکر است که فیش واریزی می
بایست بنام شرکت کننده درمزایده باشد( .م الف)15357
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیکآگهیمزایده1401/03/24:
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سخنگوی وزارت امورخارجه :

پاسخ به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام قاطع و متناسب بود

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت :نمیتوانستیم قطعنامه سیاسی و غیرفنی
آژانس را بدون پاسخ بگذاریم لذا اقدامات خود را انجام دادیم و اقدامات قاطع
و متناسب بود .
سعید خطیبزاده روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در پاسخ
به سوال خبرنگاری در مورد اینکه تصویب قطعنامه آژانس چه تاثیری در روند
گفتگوهای وین خواهد داشت ،گفت :ما با یک کنشگر یاغی و با یک رژیم یاغی
در این منطقه رو به رو هستیم که بیشترین رفتار های یاغی گرایانه ،تروریستی،
مداخلهجویانه ،جنگ طلبانه و قانون گریزی را در نظام بین الملل به منصه از
ظهورگذاشتهاست.رژیمجعلیصهیونیستیازهیچتالشیفروگذارنکردهاست
که ساختارهای حقوق بین الملل را به سخره بگیرد و سازمانهای بینالمللی را
ابزار کند همه این کارها با حمایت ها و چک سفید امضای برخی کشورها انجام
شده است .وی در پاسخ به سوال دیگری درمورد سفر گروسی به سرزمین های
اشغالی اظهار داشت :جای تاسف است که مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به عنوان کارگزار سازمان انرژی اتمی این ساختار را در اختیار چنین رژیم
قانونگریزی قرار داده است و توسط کارگزاران خود این ساختار را به سخره گرفته
و به چالش کشیده است.
خطیب زاده ادامه داد :این اقدامات دستاوردهای سازمانهای بین المللی را
بیاعتبارکردهاست،پیاماینسفرمثلهراقدامدیپلماتیکدیگریروشناست
و مدیرکل آژانس موظف است در پی استقالل این سازمان و بیطرفی آن باشد،
طبق اساسنامه سازمان بین المللی انرژی هسته ای ،مدیرکل وظیفه قطعی در
این خصوص داشته است و در زمان غلط در جای غلط حضور پیدا کرده و افراد
غلط را مالقات کرده است و به اعتبار آژانس ضربه بدی وارد کرده است.رژیم
صهیونیستیهیچمعاهدهمنعاشاعهایرانپذیرفتهاست.
وی قطعنامه آژانس را کامال سیاسی و طراحی شده خواند و گفت :این قطعنامه
در مسیری بین ایران و آژانس ایجاد شده بود و توافق شده بود ،خلل ایجاد کرده
است ،اقدام به تغییر لحن ،تغییر گفتگو ،تغییر واژه ها که به ناگاه در بیان مدیرکل
به پارلمان اروپا رخ داد ،نشان میدهد که دستور پذیری از یک مرکز انجام شده
است .سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :نمیتوانستیم اقدام سیاسی و
غیرفنی آژانس را بدون پاسخ بگذاریم لذا اقدامات خود را انجام دادیم و اقدامات
قاطع و متناسب بود هر چقدر آنها بگویند که قطعنامه شکلی و توصیهای بوده
است اما اگر ضرورتی بر ارائه قطعنامه نبود .
خطیب زاده تاکید کرد :تمامی دوربینهای پادمانی سر جایش است .اقدامات
ایران هیچ نگرانی اشاعهای ندارد و ایران جزو پادمان است.
ایران با رویکرد منطقهای دنبال حل پدیده گرد و غبار است
وی درخصوص اظهارات یکی از مقامات ترکیه پیرامون منشاء ریزگردها و عدم
حضور ایران در کنوانسیونی درباره ریزگردها در ساحل عاج ،گفت :ایران یکی
از بنیانگذاران کارگروه مبارزه با پدیده ریزگرد هاست .چه در جلساتی که طی
سالهای گذشته برگزار و چه در جلساتی که در فائو در کمیته مرتبط برگزار شده
ایران حاضر بوده است .جمهوری اسالمی ایران تالش کرده با رویکرد منطقهای
این موضوع را حل کند .خطیب زاده افزود :پیوستگی محیط زیست در کل
منطقه وجود دارد .مدیریت اشتباه آبها و سدسازیها در رودهای باالدستی
وجود داشته است .قطعا جواب مشترک الزم دارد و باید در فضای غیرسیاسی

آن را دنبال کرد.
توافق در دسترس استاگر آمریکا از توهم اهرم سازی عبور کند
خطیبزاده در مورد کاهش تعهدات برجام یایران گفت :آنچه که جمهوری
اسالمی ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انجام داده است ،در پاسخ
به اقدامات طرف مقابل بوده است .اگر فردا در وین توافق انجام شود ،تمامی
اقدامات ایران برگشت پذیر است.اما فشارهایی که بر مردم ایران تحمیل کردند،
برگشت ناپذیر است .وی تصریح کرد :بهتر است غرب تمرکز خود را بر به نتیجه
رسیدن توافق بگذارد .توافق در دسترس است اگر آمریکا از توهم اهرم سازی
عبورکند.
پیشنهاد چین و روسیه هم فاصله گرفتن از دالر است
وی در مورد اظهارات صفری ،معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
در مورد پیشنهاد پول جدید برای جایگزینی دالر گفت :اینکه مبادالت خودمان را
به غیر از دالر انجام دهیم همواره در دستور کار ایران بوده است و تالش میکنیم
از دالر فاصله بگیریم و تنها پیشنهاد ایران نیست بلکه پیشنهاد چین و روسیه هم
بوده است ولی اصل ایده در دستور کار ما بوده است.
مقاومتپاسخدرستبهرژیمصهیونیستیاست
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه
گفت:ملت سوریه و ملتهای دیگر منطقه میدانند که جواب متجاوز سیلی
است .قطعا سوریه نمیتواند حیاط خلوتی برای تجاوزات رژیم صهیونیستی
باشد ،مقاومت پاسخ درست به رژیم صهیونیستی است.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،کابوس یاغیان ،متجاوزان به کشورهای
منطقهاست
خطیب زاده در واکنش به به جایزه  ۱۵میلیون دالری آمریکا در ازای دریافت
اطالعات درباره سپاه گفت :اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،کابوس
یاغیان ،متجاوزان به کشورهای منطقه باشد ،باعث افتخار جمهوری اسالمی
است و قطعا سپاه پاسداران به دلیل برقراری امنیت در منطقه ،مورد خشم و نفرت
یاغیان قرار میگیرد .خطیب زاده در پاسخ به سوالی در مورد احتمال دیدرا وزرای
خارجی ایران و عربستان افزود :تمرکز جمهوری اسالمی ایران بر حج است تا
حج خوبی برگزار شود و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند حج آرامی را
داشتهباشیم.
عملیات اخیر در اربیل عراق علیه عناصر یک رژیم یاغی ،جراحی
کوچکیبود
سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله پهپادی اخیر در اربیل و خبرها درباره
کشتهشدن  ۲نفر از اعضای موساد گفت :در این باره پاسخی ندارم .پاسخ
اسرائیل را در جای خودش میدهیم و در کشورهای ثالث نمیدهیم.
وی ادامه داد :عملیات اخیر در اربیل عراق علیه عناصر یک رژیم یاغی،
جراحی کوچکی بود که بهطور دقیق به هدف اصابت کرد.
خطیب زاده در مورد سفر وزیر خارجه روسیه گفت :زمان سفر الوروف به
ایران اطالع رسانی خواهد شد .وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سفر
کمیسیونر عالی حقوق بشر به چین گفت :از سفر کمیسیونر عالی حقوق بشر
به چین هم استقبال میکنیم .برخی طرفها موضوع حقوق بشر را به یک ابزار
سیاسیتبدیلکردهاند.

اسدی دیپلمات ایران بدون قید شرط باید آزاد شود
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد آخرین وضعیت آقای اسدی گفت:
دستگیری اقای اسدی دیپلمات ایران در بلژیک نقض فاحش قرارداد وین
در سال  ۱۹۶۱است .وی ادامه دارد :با دستور رئیس جمهور شکایت حقوقی
برای آزادی آقای اسدی در مجامع بینالمللی انجام شد.دولت بلژیک نقض
عهد و بدعت خطرناکی را انجام دادند و بدون قید و شرط باید آقای اسدی آزاد و
درخصوص دستگیری وی اعاده حیثیت شود.
توضیحات خطیبزاده در مورد مراسم سفارت روسیه
خطیبزادهدرموردعکسهایمنتشرشدهازسفارتروسیهگفت:نگاهدقیق
نیازمند است ،اگر به عکسهای سفارت ایران در روسیه نگاه کنید ،میبینید که
مقامات نظامی ،امنیتی و وزرای روسیه در صف میایستند تا به سفیر ایران دست
بدهند و بعد از جلسه بنده عکسهایی در این زمینه به شما نشان خواهم داد،
کار دیپلمات همین است نباید دچار خود تحقیری شویم .وی ادامه داد :شما
منتقد هر سیاستی که هستید ،باشید هر نگاهی که به سیاست خارجی دارید،
ً
داشته باشید ،اساسا جمهوری اسالمی ایران و ملت ایران زیبایی هایشان در این
تفاوت سلیقهها است.ما در منطقه جز کشورهایی هستیم که هر نوع گفتمان را
میتوانیم داشته باشیم و بشنویم در مورد ایاالت متحده ،روسیه ،چین ،ترکیه و
پاکستان .سخنگوی وزارت امورخارجه اظهار داشت :سیاست آن چیزی است
که از این تریبون ،تلفن رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اعالم میشود آنچه که
مردم و رسانهها و نخبگان میگویند مورد احترام است .وی با تاکید بر اینکه نباید
دچار خودتحقیری نشوید ،گفت :گفتمان جمهوری اسالمی ایران «نه شرقی نه
غربی» «استقالل آزادی جمهوری اسالمی» و توانمندسازی ملت ایران و غرور
ایران است .سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت :فراموش نکنید که وزیر
امور خارجه در مسکو گفت« ما نه اقمار کسی می شویم و نه برای خودمان قمری
میخواهیم»،برخیاظهاراتشبههافکنیاست.
هیچهواپیمایایرانیتوقیفنشدهاست
سخنگویوزارت امور خارجهگفت:هیچهواپیمایی از جمهوری اسالمی ایران
که متعلق به شرکت های ایرانی باشد توقیف نشده است.
وی درخصوص آینده برجام ،اظهار داشت :آنچه ایران در کاهش تعهدات
برجامیخودانجامدادهدرپاسخبهاقداماتطرفمقابلبودهاست.سالهاست
که برجام برای ایران کار نکرده و توافق منافع اقتصادی برای مردم ایران نداشته
است .یک مقدار طرف های مقابل این روزها را تحمل کنند که برخی ابعاد فنی
آن کاهش یابد و آنها ببیند کاهش تعهدات یعنی چه .تمام اقدامات ایران برگشت
پذیر است .اگر توافق فردا در وین نهایی شود تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی
برگشت پذیر است .آنچه برگشت ناپذیر است تروریسم اقتصادی آمریکا و آنهایی
است که همراهی با آمریکا کردند .دردی که بر مردم ایران اعمال کردند برگشت
ناپذیر است .باید برای به نتیجه رسیدن توافق تمرکز کنند.
اقتصاد ایران و ونزوئال در بسیاری از ابعاد با هم مکمل هستند
سخنگوی وزارت امورخارجه گفت :توافق در دسترس و ممکن است اگر آمریکا
دو کار کند؛ اول اینکه از این توهم اهرم سازی عبور کند .توهم اهرم سازی یک
طرفه وجود ندارد ،از آن عبور کنند و دوم اینکه بپذیرند به تعهدات خود ذیل
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱برگردند( ،در این صورت) همین فردا میتوانیم به وین

برویم و توافق را نهایی کنیم .وی در مورد نقشه راه بیست ساله بین ایران و ونزوئال
گفت:درسفرقبلیکهبهایرانانجامشد،امیرعبداللهیاناینموضوعراپیشنهاد
داد و بالفاصله توسط مقامات ارشد دو کشور مورد توافق قرار گرفت .در واقع نقشه
راه بلندمدت بین کشورها برای این است که حوزههای همکاری را مشخص کرد.
اقتصاد ایران و ونزوئال در بسیاری از ابعاد با هم مکمل هستند.
وی افزود :دو کشور همواره همکاریهای نزدیکی را داشته و در حال حاضر
نیز در حوزههای اقتصادی مراودات خوب دارند .همچنین فروش نفت ایران به
ونزوئال و همه اینها در این سفر تبدیل به این نقشه راه بلندمدت ۲۰ساله شد.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی در مورد حمله پهپادی اخیر و کشته شدن دو
نفر از اعضای موساد گفت :در این باره پاسخی ندارم .پاسخ رژیم صهیونیستی در
جای خودش داده میشود و در کشورهای ثالث نمیدهیم.
وی در مورد اظهارات روز یکشنبه فواد حسین وزیر خارجه عراق در مورد حمله
چندی پیش ایران به اربیل گفت  :بیش از آنچه که الزم بود به آن ها اطالعات داده
شد .یک جراحی کوچک بود که به هدف هم دقیق اصابت کرد.
رژیمصهیونیستیبهدنبالعملیاتروانیاست
وی همچنین در مورد برگزاری مانور مشترک رژیم صهیونیستی با قبرس و
ادعای این رژیم علیه جمهوری اسالمی ایران گفت :این گونه اخبار نادرست
نشان میدهد که رژیم صهیونسیتی و برخی طرفها چه پازلهایی را برای
جنگ روانی ایجاد کردند  .این ادعای رژیم صهیونیستی از اساس غلط است .در
دعوت سفیر قبرس در تهران ،این موضوع به آنها گفته شد و ایشان تأکید کردند
که چنین حرفی از اساس غلط است و کذب محض است و روابط ایران و قبرس
ممتاز است و اجازه نمیدهیم طرفهای ثالث اقدامی را صورت دهند.
خطیب زاده تاکید کرد :سفیر قبرس در تهران به صورت کامل این اخبار را رد
کرد و این گونه اخبار در راستای عملیات روانی دانست.
مراودات ایران و آژانس در چارچوب فنی ادامه دارد
وی در مورد سفر گروسی به تهران گفت :مراودات ایران و آژانس در چارچوب
فنی ادامه دارد و هر تحولی دستورکاری دارد .اگر میخواهد در چارچوب مدیرکل
بیاید دستورکاری میخواهد ،ولی اگر بخواهد به عنوان توریست بیاید میتواند
بیاید.

فالحتپیشهتحلیلگرسیاسی:

تجربه نشان داده  ،قطعنامه شورای حکام «،ورق پاره» نیست

حشمتاللهفالحتپیشهسیاستمدار،تحلیلگرسیاسی،روزنامهنگار،استاددانشگاهعالمهطباطباییونماینده
دورههای هفتم ،هشتم و دهم مجلس و از سال ۹۷تا ۹۸رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی در دوره دهم بودهاست .او در باره برجام معتقد است که هر دو کشور ایران و آمریکا و دیگر ذی
نفعان ،اولویت شان  ،دیگر ،حفظ و احیای برجام نیست .او قطعنامه اخیر شورای حکام را زنگ هشداری برای
بازگشت تحریم های جهانی ضدایرانی می داند و تاکید دارد برای احیای برجام باید ذینفعان میز مذاکره یعنی
روسیه ،چین ،و اروپا باید به حاشیه رانده شوند و ایران و امریکا  ،مذاکرات دو جانبه و بی واسطه برجامی را آغاز کنند.
گفت و گوی فالحت پیشه با خبرآنالین را بخوانید :
پیش بینی شما از فرجام تالش ها برای احیای برجام  ،بعد از ۴ماه تعلیق چیست؟
نکته کلیدی  ،این است که برجام نه برای ایران و نه برای آمریکا و نه برای سایر طرف ها ،دیگر  ،اولویت اصلی
نیست .ایران تالش کرده سیاست اقتصادی بدون برجام را ادامه بدهد ،به همین دلیل سامان اقتصادی در کشور،
اقتصاد توسعه ای نیست ،بلکه اقتصاد معیشتی است .از این رو ،دولت تالش می کند با سیاست های ریاضتی و
راهکارهای حمایتی حداقلی ،اقتصاد معیشت محور را در دستور کار قرار بدهد .
مدیریت اقتصادی کشورها در سه محور صورت می گیرد :در قالب معیشت یا امور اجرایی -۲ .در قالب عمران و
امور زیرساختی -۳درقالب توسعه و امور مربوط به تولید و اشتغال .
سیاست های توسعه ای در کشور تا حد زیادی متوقف شده است .دولت تسهیالتی قابل توجه به این حوزه
اختصاص نمی دهد .در حوزه عمران هم با شرایط حداقلی برای پیشبرد طرح ها مواجه ایم ،از این رو آنچه بر
اساس اقتصاد بدون برجام تعریف می شود ،اقتصاد معیشتی است .وقتی کشور به دلیل تحریم ها بهره الزم
را از اقتصاد بین الملل نمی برد ،توسعه ،عمران  ،تولید و اشتغال و  ...هم خواسته و ناخواسته  ،از دستور کار
سیاستگزاریواجراییفاصلهمیگیرد.
آمریکا هم سیاست احیای برجام جای خود را به سیاست مهار ایران  ،تغییر ریل داده است .هرچند  ،سیاست
های اعالمی از سوی دولت احیای برجام بود ولی ضربه اول به برجام را دولت بایدن وارد و تالش کرد با سیاست
فشار حداکثری ترامپ کار خود را آغاز کند .همین رویکرد باعث شد فرصت طالیی ابتدای استقرار بایدن از میان
برود .البته آمریکایی ها در ادامه کوشیدند  ،سیاست های تشویقی را از طریق تعدیل سیاست های سختگیرانه
ترامپ در دستور کار خود قرار بدهند ،اما دیگر ،فرصت ها از دست رفته بود .بنابراین  ،کاخ سفید ،دوباره  ،از هدف
گذاری احیای برجام به مسیر مهار ایران بازگشت .همین تحول ،زمینه سازتقویت البی های ضد ایرانی در منطقه
تقویت شد و آنان نیز برای خود منافع برجامی تعریف کردند  .من قبال مطرح کرده ام که ورود همه طرف های
برجامی به غیر از آمریکا ،حاصل سیاست ایران است .ابتدا طرف های دیگر به عنوان میانجی آمدند ،ولی در عمل
منافع برجامی برای خودشان تعریف کردند .در راس این کشورها روسیه است .آقای اولیانوف که اکنون بابت تاخیر
در نهایی شدن توافق برجام  ،ابراز نگرانی می کنند ،حتما به یاد می آورند که اولین مانع و سرعت گیر را خود روسیه
در برابر برجام قرار داد .درواقع  ،ایران و روسیه توافق نانوشته ای برای عدم توافق کردند و همچون گذشته ،ایران
تحت تاثیر مسکو قرار گرفت .
با تحوالت ماه های گذشته  ،روس ها برنده اصلی تعلیق برجام شده اند .زیرا پس از جنگ اوکراین  ،ایران
می توانست با قدرت وارد بازار انرژی شود و حتی بخشی از بازارهای صادراتی انرژی روسیه را بدست آورد اما
تهران مبادرت به این کار نکرد و در روندی معکوس ،روس ها  ،یکی از کشورهایی بودند که جایگزین انرژی

صادراتی ایران در بازارهای جهانی شدند .با این تحوالت  ،روسیه برنده اصلی تعلیق برجام است ،ایران بازنده
اصلی و بازنده دوم آمریکا است و در رتبه های بعدی ،کشورهایی هستند که تالش می کنند برای خود منافعی
راتعریفکنند.
عکس العمل ایران به قطعنامه اخیر شورای حکام قطعنامه  ،را چگونه ارزیابی می کنید .تاثیر این
قطعنامه بر تحوالت آینده مذاکرات احیای برجام چیست ؟
تجربه نشان داد این دست از قطعنامه ها نه تنها کاغذپاره نیستند و می تواند ایران را به سمت انزوا سوق دهد .
همه کسانی که تحریم ها را کاغذپاره نامیدند ،بعدها اقرار کردند مواضع شان بسیار شعاری بوده است .اکنون هم
پرونده ایران در درگاه یا لبه پرتگاه بازگشت به فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته است .و اگر زمانی شورای
حکام تصمیم بگیرد  ،قطعنامه ای با ضمانت اجرا صادر کند ،این می تواند پرونده ایران را دوباره در شورای امنیت
سازمان ملل متحد باز کند ،مشابه سال  ۲۰۰۶میالدی ،که بعد از آن قطعنامه های تحریمی علیه ایران شکل
گرفت .اگر چنین تحولی رخ دهد ،ایران به نقطه اول باز می گردد و بسیاری از دستاوردهایی که با برجام به دست
آمده بود از میان می رود و در نهایت اجماع جدیدی علیه ایران شکل می گیرد .تجربه نشان داد ایران می توانست
سرنوشت خودش را به عنوان طرف اصلی میزمذاکره برجام مشخص کند ،اما سرنوشتش را به البی های قدرت ها
یعنی چین و روسیه سپرد و تا آن ها با دیگر کشورهای اروپایی در البی ها بر سر صدور یا عدم صدور قطعنامه شورای
امنیت علیه ایران به امتیازات الزم برسند.
اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود موضع روسیه و چین چه خواهد بود؟
ببینید  ،روسیه و چین قادرند  ،هژمونی بین المللی ایجاد کنند اما رقابت آنان با دیگر کشورهای غربی در سطح

کالن نظم دهی به فضای جهانی است و بارها با چنین رویکردی با امتیازاتی که گرفتند  ،علیه ایران در شورای
امنیت رای موافق داده اند .از این منظر ،رفتار روسیه و چین قابل پیش بینی نیست .اگر ایران به سوی تولید بمب
برود روسیه و چین از حاال دو بازی را به ضرر ایران انجام می دهند .در بازی نخست  ،زمانی که دبیرکل آژانس با
اسرائیل مذاکره و اسناد ادعایی آژانس را علیه ایران مطرح می کند به این معنی است که اوضاع به شدت ناعادالنه
تر و ظالمانه تر از هر زمان دیگری است .از این منظر ،روس ها و چینی ها با کسب امتیاز از غرب و آمریکا تالش می
کنند ،مانع اقدام احتمالی ایران در ساخت بمب اتمی شوند .ثانیا زمانی که روسیه هم به باشگاه کشورهای تحریم
شده وارد شد ،انتظار این بود روسیه خود در راس کشورهای تحریمی بلوک تحریمی ها را شکل دهد .ولی مشاهده
کردیم روسیه به عنوان قلدر باشگاه تحریمی ها عمل کرد ،تخفیف های بیشتری را برای فروش محصوالت نفتی
اش اختصاص داد ،و بازار کشورهایی مثل ایران را ربود و هزینه تحریم را برای ایران افزایش داد .تا جایی که تا قبل از
ورود روسیه به بازار تحریم ها  ،ایران روزانه حداقل  ۱۰۰۰میلیارد تومان تکرار می کنم روزانه حداقل  ۱۰۰۰میلیارد
تومان به نرخ دالر آزاد برای فروش محصوالتش تخفیف تحریمی می داد .با ورود روسیه به بازار تحریم ها حتما نرخ
رسمی این تخفیف ها بیشتر شده است .در صورتی که ایران و روسیه می توانستند در راس بلوک تحریم قرار بگیرند
و به طور همزمان مقاومت اساسی را شکل بدهند.
در شرایط کنونی ،چه راه حلی برای برون رفت از بن بست برجام متصور هستید؟
اگر سازوکار سیاسی برای احیای برجام فراهم بشود باید این سازوکار منتهی به مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا
بشود زیرا ایران و آمریکا نمایندگان کنونی شرایط برجامی هستند .احیای برجام از طریق واسطه ها ممکن نیست
چونهمهواسطههاازتعلیقبرجامسودمیبرند.ضمناینکهدرمتناصلییعنیتعهداتایرانوتعهداتآمریکا
در عمل دو طرف بر سر مسایل کلیدی به توافق رسیده بودند ،دلیلی ندارد که این توافق به خاطر منافع کشورهای
دیگر از بین برود .بنابراین من معتقدم در چنین شرایطی ایران و آمریکا باید برجام را به بخشی از اختالفات دو جانبه
تبدیل کنند .و سازوکاری دوجانبه برای احیای برجام شکل بگیرد.
چشم انداز آینده از نظر شما چیست؟
تا تبدیل شدن موضوع هسته ای ایران به یک جنگ سرد هسته ای فاصله زیادی نداریم .علت آن ورود یک عامل
آشوب ساز به نام اسرائیل است .از زمانی که اسرائیلی ها وارد چالش هسته ای شده اند و از هر امکانی برای ضربه
زدن به برنامه هسته ای ایران و منافع منطقه ای آن استفاده می کنند ،ایران روز به روز جنگ سرد با اسرائیل را بیشتر
تجربه می کند .بنابراین طرفداران تولید بمب هسته ای در ایران روز به روز موضع شان در حال تقویت است به نحوی
که حتی نوعی حقانیت القایی هم پشت مواضع تل آویو در حال شکل گیری است  .بایدن تالش کرد از زمان حمله
صهیونیست ها به یکی از سایت های ایران در کرج از آسیب زایی بیشتر اسرائیل ،جلوگیری کند .چون بعد از این
حمله ،بالفاصله ایران سوخت  ۶۰درصد را تولید کرد .اگر اسراییل آتش بازی جدیدی را صورت بدهد ،قطعا ایران
وارد مرحله تولید سوخت  ۹۰درصد می شود که این حرکت  ،فارغ از هرگونه موضع گیری جهانی ،همراهی و
پشتوانهداخلینیرومندیخواهدداشت
باتوجه به این نکات  ،تاکید دارم  ،فقط یک راه برای احیای برجام وجود دارد و آن هم این است که دوروبر این میز
شلوغ خلوت بشود .چه بازیگران آسیب سازی مانند رژیم صهیونیستی و چه بازیگران منفعت طلبی مانند روسیه و
کشورهای اروپایی باید از میز مذاکره دور بشوند و ایران و آمریکا بخشی از اختالفات خودشان را حل و برجام را احیا
کنند  ،وگرنه  ،شاید ما به زودی شاهد نابودی برجام برجام و جنگ سرد جدیدی خواهیم بود.

ابوالفتحکارشناسمسائلبینالملل:

کارشناس مسائل بینالملل گفت :راه تفاهم با آژانس از وین میگذرد نه
بالعکس .یعنی اگر ما در وین به تفاهم برسیم ،با آژانس هم به تفاهم خواهیم
رسید .در غیر این صورت ایران هر کاری انجام دهد رضایت آژانس را فراهم
نمیکند.
امیرعلی ابوالفتح گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این سوال که با توجه به صدور
قطعنامه شورای حکام علیه ما ایران برای آنکه قطعنامه دیگری علیه ما صادر
نشود چه کاری باید انجام دهد تا قطعنامههای احتمالی بعدی به شورای امنیت
نرود ،گفت :اگر قرار باشد قطعنامهای صادر نشود ،ایران باید هر آن چیزی که
آژانس میخواهد را انجام دهد .قبل از هر چیزی ایران دیگر نباید در این زمینه
اقداماتی انجام دهد .سپس  ۲۶دوربینی که غیرفعال شده را فعال کند ،برای
سایتهایی که ادعا میشود در آن اثرات رادیو اکتیو پیدا شده به آژانس دسترسی
دهد و هاردهایی که آژانس به آنها هیچ دسترسی ندارد نیز به وضعیت سابق
برگرداندهشود.
وی افزود :این موارد در گزارشهای آژانس و مصاحبههای رافائل گروسی،
سفرهایی که به تهران داشته بیان شده و تمام مقامات هم این موضوع را
میدانند .پس اگر این اتفاقات نیافتد ممکن است در فصل بعدی قطعنامهای
تصویب شود که لحن تندتری نسبت به قطعنامه اخیر داشته باشد.
ابوالفتحتصریحکرد:اینکهآیاایرانچنیناقداماتیراانجاممیدهدیاخیربنده

راه تفاهم با آژانس از وین میگذرد

مردد هستم .چون از دیدگاه ایران ،علیرغم حسن نیت و همراهیهایی که ایران
نشان داده آژانس به وظایف خود عمل نمیکند .سیاسیکاری کرده و زیر نفوذ
کشورهای غربی با ایران رفتار میکند .پس از دیدگاه ایران آژانس زیادهخواهی
میکند و ایران هم در مقابل ،سیاست فشار متقابل را پیش گرفته است .بنابراین
مطمئن نیستم مسیری از طرف ایران طی شود که آژانس قطعنامه دیگری صادر
نکندمگرآنکهمسئوالنارشدکشورتصمیمدیگریاتخاذکنند.
ابوالفتح در پاسخ به این سوال که ما در دورههای گذشته باعث انزوای آمریکا
در صدور قطعنامه علیه خودمان شده بودیم امروز چگونه میتوانیم چنین
موقعیتهایی را از دست ندهیم ،گفت :تصمیمی که آژانس گرفته است ،به
جهت تحت فشار قرار دادن ایران به منظور نرمش در پای میز مذاکره است.
آمریکاییها از ایران میخواهند که به برجام ۲۰۱۵بازگردد ،یعنی تمام تعهداتی
را که در آن برجام داشت عین به عین اجرا کند ،اما خودشان حاضر نیستند به
برجام ۲۰۱۵بازگردند.
وی تصریح کرد :ایران هم میگوید تمام تحریمها بعد از ۲۰۱۸؛ از جمله
برداشتن نام سپاه از لیست سیاه آمریکا باید برداشته شود .آمریکاییها این
خواسته را فرابرجامی معرفی کردهاند .اما ایران میگوید که این خواسته یک
خواسته برجامی است .االن اختالف نظر وجود دارد .اگر تفاهمی بین ایران و
آمریکا در مذاکرات وین صورت بگیرد ،لحن آژانس دوستانه و مهربان شده ،از

رفتار ایران تشکر میکند و از بهانهجوییها دست برمیدارد.
این کارشناس مسائل بینالملل گفت :اما اگر نشانهای از موفقیت در مذاکرات
ویننباشد،آژانسموضوعاتجزئییاموضوعاتیرادردستورکارقرارمیدهدکه
سابقا به آنها توجه نمیکرد؛ تا ایران تحت فشار قرار بگیرد .آنها وضعیت داخل
ایرانراازجملهمسائلاقتصادیراهمرصدمیکنند.آنهامعتقدندوخیمشدن
فضای مذاکراتی فشارهای اقتصادی و اجتماعی به ایران وارد میکند و اگر یک
گزارش از سمت آژانس صادر شود ،میتواند در بازارهای داخلی ایران التهاب
ایجاد کند .در نتیجه این اتفاقها آژانس را امیدوار میکند که به زعم آمریکاییها
ایران پای میز مذاکره نرمش نشان دهد.
اجازهندهیمدومینویقطعنامههایسازمانمللتکرارشود
ابوالفتح در پاسخ به این سوال که اگر بار دیگر علیه ایران قطعنامه صادر شود
چه تبعاتی دارد و آیا ممکن است اسنپ بک فعال شود یا خیر ،گفت :فعال شدن
اسنپ بک چه با آژانس و چه بدون آن وجود دارد .این مکانیزم در درون برجام
است .اما اینکه االن اروپاییهاییها بتوانند اسنبپک را فعال کنند ،همیشه در
اختیارشان بوده و اگر تا االن این کار را انجام ندادهاند ،نگران واکنشهای ایران
هستند .گفته میشود که آقای روحانی دو یا سه سال پیش نامهای به سران۱+۴
نوشت قبل از آنکه ایران بخواهد گامهای پنجگانه را بردارد که اگر قطعنامههای
سازمان ملل دوباره بازگردد ،ایران بحث خروج از  NPTرا در دستور کار خود قرار

خواهد داد.
وی افزود :خروج از  NPTبرای فعاالن حوزه عدم اشاعه معنای خاصی دارد.
اینکهتاامروزاینمکانیزم،فعالنشدهبهدلیلآننگرانیهااست.اگرایرانمسیر
تقابل را در پیش بگیرد ،آژانس هم مسیر تقابل را در پیش خواهد گرفت .اما اگر
فشار در مقابل فشار باشد ،ممکن است به آنجا منجر شود .ولی تا آن مرحله،
زمان نیاز است .طرفین در حال سنجش یکدیگر هستند و نمیخواهند یک
اقدام رادیکال انجام دهند .هر دو میخواهند به طرف مقابل فرصت دهند تا در
مسیر خود تجدیدنظر کنند .اگر قطعنامه شدیدتری صادر شود ،ایران اقدامات
تندتری انجام میدهد و در یک حرکت دومینویی ممکن است رفتن پرونده به
شورای امنیت و بازگشت قطعنامههای سازمان ملل هم اتفاق بیافتد که نباید
بگذاریمایناتفاقبیفتد.
این کارشناس مسائل بینالملل در پاسخ به این سوال که آیا نپذیرفتن برخی
اقدامات داوطلبانه برای شفافیت بیشتر هستهای از سوی ایران باعث میشود
که روسیه و چین در طرف ما نباشند ،گفت :گمانهزنی میشود که ممکن است
این اتفاق بیافتد اما تاکنون کسی صراحتا نگفته است .اینکه قبل از برجام،
قطعنامههای شورای امنیت با رای مثبت ۵کشور تصویب میشد و حتی روسیه
و چین هم حاضر نبودند رای ممتنع بدهند ،به دلیل عدم شفافیت بود و این
نگرانی وجود داشت که ایران به سمت تولید اورانیوم با غنای باال برود.
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 برخی پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از بیمار دالر میگیرند!
معاون برنامهریزی شهرداری قم تاکید کرد ؛

مرگ ساالنه  ۱۸هزار ایرانی در تصادفات رانندگی
رییس سازمان اورژانس کشور گفت :در بحث حوادث ترافیکی ساالنه حدود  ۱۸هزار نفر که بیشتر آنان بین  ۱۵تا
 ۴۰سال هستند جان خود را در کشور از دست میدهند ضمن آنکه میزان خسارات در این بخش ساالنه حدود ۱۴
میلیارد دالر برآورد شده است .جعفر میعادفر روز دوشنبه  ۲۳خرداد در مراسم معارفه و تودیع رییس مرکز مدیریت
فوریت های پزشکی استان البرز گفت :در بحث حوادث غیر مترقبه از مجموع  ۴۱حادثه دنیا حدود  ۳۱حادثه آن در
کشور ما رخ می دهد که طوفان ،سیل  ،زلزله  ،رعد و برق و حوادث ترافیکی از مهمترین این رویدادها هستند.وی
بیان کرد :از حدود پنج میلیون خدمات امدادی اورژانس کشور حدود  ۷۰۰هزار مورد آن مربوط به حوادث ترافیکی
است.وی اضافه کرد :در بحث حوادث ترافیکی ساالنه حدود  ۱۸هزار نفر که بیشتر آنان بین  ۱۵تا  ۴۰سال هستند
جان خود را در کشور از دست میدهند ضمن آنکه میزان خسارات در این بخش ساالنه حدود  ۱۴میلیارد دالر برآورد
شده است.

ضرورتبهکارگیریصحیحنیرویانسانی

معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم از سازمان مدیریت پسماند
بازدید و در جریان اقدامات و برنامههای این سازمان قرار گرفت.
سید ابوالفضل اسماعیلی معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی و مهدی مبینی
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم ضمن بازدید از واحدهای مختلف سازمان
مدیریتپسمانددرجلسهایبهبررسیوضعیتپرسنلیسازمانپرداختند.
در این بازدید که در ساختمان جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
صورت پذیرفت مشکالت جاری و رفاهی پرسنل این سازمان بررسی شد که در
جریان این بازدید معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی ضمن مراجعه بهتمامی
بخشهای اداری سازمان و گفتوگو با پرسنل ،شرح وظایف محوله ،سطح
کیفی و تعداد نیروی انسانی شاغل در هریک از بخشهای سازمان را موردبررسی
قراردادند.
اسماعیلی در جلسه مشترک با مسئوالن سازمان ،ضرورت بهکارگیری صحیح
نیروی انسانی در شهرداری را مورد تأکید قرارداد و گفت :امروز شهرداری و
سازمانهای وابسته آن در صف اول خدماترسانی با طیف گستردهای از وظایف و
خدمات به مردم قرار دارند و ایفای مناسب این مسئولیت بزرگ ،نیازمند بهرهگیری
مناسب از توان تمامی همکاران است.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خاطرنشان کرد :در شرایط
امروز ،ضرورت بهرهوری منابع انسانی در شهرداری از طریق بهکارگیری ابزارهای
انگیزشی در اختیار ،بهرهگیری از فناوریهای بهروز ،بهرهگیری از یک رویکرد
جامع مبتنی بر آیندهنگری بهعنوان یک موضوع راهبردی باید مدنظر تمامی
مدیران در تمامی سطوح قرار گیرد.
سید عبدالله میرابراهیمی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
نیز در این جلسه به فعالیتهای سازمان در حوزههای فنی ،اجرایی و آموزش و
فرهنگسازی اشاره کرد .
مدیر منطقه هفت شهرداری قم خواستار شد ؛

لزوم ورود دستگاههای استان
به ایمنسازی پاساژها

مدیر منطقه هفت شهرداری قم گفت :در حال حاضر مهمترین دغدغه در
منطقه هفت موضوع بافتهای فرسوده و اماکن ناایمن است.
محمد رمضانی با اشاره به جایگاه منطقه هفت در هسته مرکزی شهر بهواسطه
وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) اظهار داشت :این منطقه کامل در
بافت فرسوده و بافت تاریخی قرار دارد .به گفته وی ،این منطقه از لحاظ وسعت
کوچکترین منطقه و ازنظر اهمیت مهمترین منطقه بهواسطه حرم مطهر و
بافتهای تاریخی ،بیوت مراجع علما و بازار به شمار میرود .مدیر منطقه هفت
شهرداری قم ،مهمترین دغدغه در این منطقه را موضوع بافت های فرسوده و
اماکن ناایمن دانست و ابراز کرد :با توجه به حوادثی چون پالسکو و متروپل در
آبادان ،این حوادث تلنگری است تا به وضعیت بناهای ناایمن رسیدگی کنیم .وی
با تأکید بر اینکه پس از حادثه پالسکو جلسات مختلفی در سطح استان و مدیریت
شهری برای ایمنی مراکز تجاری و عمومی برگزار شد ،تصریح کرد :اقدامات خوبی
بهخصوص در ساماندهی کنتورهای برق و بحثهای ایمنی توسط آتشنشانی
شکل گرفت تا بتوان با ایمنسازی پاساژهای قدیمی ،گام مهمی در رفع مشکالت
این مراکز برداشت .رمضانی با بیان اینکه مقاومسازی این اماکن اهمیت باالیی در
حفظ جان شهروندان دارد ،افزود :جمعیت ساکن در منطقه ۴۰هزار نفر است ،اما
جمعیتی که وارد میشود  ۶۵هزار نفر در ساعات کاری است ،چراکه بحث خرید
و حضور زائران را در مراکز خرید داریم .وی با اشاره به اینکه ایمنسازی این مراکز
ً
صرفا بر عهده یک شهرداری خاص نیست و باید ارگانها و مالکین شرایطی را رقم
بزنند تا ایمنی به وجود آید ،عنوان کرد :پس از حادثه تلخ پالسکو ،شهرداری قم
بهطورجدیواردموضوعایمنیمجتمعهایتجاری،اقامتیوخانهمسافرهاشدو
درحالحاضریکیازالزاماتبرایصدورمجوزتجاریواقامتیهاومسافرخانهها،
اخذ تائیدیه آتشنشانی بوده تا حوادث تلخ را به حداقل برسانیم.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم :

عوارض نوسازی به عمران شهری
اختصاصدارد

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت :عوارض نوسازی به
عمران شهری اختصاص داشته و شهروندان با پرداخت آن به شهرداری برای
خدمترسانیهرچهبهتردرشهرکمکمیکنند.
محمد وحیدنیا در جشن بزرگ شهر یاران که در میدان آستانه برگزار شد ،با اشاره
به اینکه عوارض نوسازی و عمران شهری که شهرداری دریافت میکند صرف
خدمات شهری ،فضای سبز ،احداث پارکها و شوارع هزینه میشود ،اظهار
کرد :این عوارض به عمران شهری اختصاص داشته و شهروندان با پرداخت آن به
شهرداری برای خدمترسانی هرچه بهتر در شهر کمک میکنند.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری در قانون وظایفی داشته که بیش از  ۳۷۰مورد
است ،گفت :شاخص این وظایف ایجاد و نگهداری فضای سبز ،احداث معابر و
پلها و… است که داشتن شهری زیبا ،پاکیزه و مطلوب حاصل زحمات همکاران
در مجموعه مدیریت شهری است .مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم
خاطرنشان کرد :اطالعرسانی به مردم در خصوص نحوه هزینه کرد این عوارض
ً
قطعا در افزایش مشارکت مردم اثرگذار است و ما اگر به دنبال رشد و توسعه متوازن
شهر هستیم ،باید بدانیم در صورتی حاصل میشود که مشارکت و همدلی
شهروندان در پرداخت عوارض بیشتر باشد.
به همت شهرداری قم صورت گرفت ؛

برگزاری جشن بزرگ شهر یاران

همزمان با ایام فرخنده والدت امام رضا(ع) ،جشن بزرگ شهر یاران و قرعهکشی
پرداختکنندگانعوارضشهریبرگزارشد.
به گزارش شهرنیوز ،به همت شهرداری قم ،جشن بزرگ شهر یاوران و قرعهکشی
اهداء جوایز خوشحسابی به پرداختکنندگان عوارض سالیانه نوسازی و
عمران شهری با حضور مدیران شهری قم برگزار شد .جشنواره هدایای نقدی
ویژه پرداختکنندگان عوارض نوسازی و عمران شهری در سال  ۱۴۰۰با هدف
ایجاد زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در عمران و آبادانی شهر قم برگزار شد و
بهقیدقرعهشهروندانومالکینیکهعوارضمربوطبهامالکخودراپرداختکرده
بودند ،هدایایی به ارزش  ۲۱۰۰میلیون ریال را دریافت خواهند کرد .این هدایا
شامل  ۱۴کمکهزینه سفر زیارتی کربالی معلی به مبلغ هر سفر  ۵۰میلیون
ریال ۱۲ ،کمکهزینه سفر زیارتی مشهد مقدس به مبلغ هر سفر  ۲۵میلیون
ریال و  ۱۱۰کارت هدیه به مبلغ  ۱۰میلیون ریال بود .لیست نفرات انتخابشده
در این قرعهکشی که در جشن بزرگ شهر یاوران برگزار شد ،در پرتال ،شبکههای
اجتماعی و فضای مجازی شهرداری قم و سایر رسانهها منتشر خواهد شد.

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 آمار
بیماران کرونایی بستری در قم به صفر رسید.مهدی مصری در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار
داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به بیست و سوم خرداد ماه  ،۱۴۰۱تعداد  ۶بیمار با عالئم کرونا مثبت در قم پذیرش
سرپایی شدند.وی با بیان اینکه در این مدت هیچ بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری کرونا بستری شدند ،عنوان کرد:
در  ۲۴ساعت گذشته کسی از شهروندان قمی بر اثر کرونا فوت نکرد و در مجموع تعداد  ۱۶بیمار مشکوک به کرونا
بستری هستند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۳۹تست انجام گرفته نتیجه ۶تست مثبت
اعالم شده است ،افزود :تاکنون تعداد یک میلیون و  ۸۷۲هزار و ُ ۲۶۰دز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

طرح:محمدعلیرجبی

فرماندارقم:

اطالعرسانی برای شیوه جدید فروش نان ضروری است

فرماندار قم با تاکید بر اینکه در طرح
هوشمندسازی یارانه نان قرار نیست قیمت نان تغییر
کند ،گفت :نانوایان از زمان آغاز این طرح ،آرد را به
قیمت تمامشده خریداری میکنند ،مردم نان را به
قیمت قبلی میخرند و مابهالتفاوت نرخ نان ،توسط
دولت به حساب صاحبان نانواییها واریز میشود.
عباس ذاکریان روز دوشنبه در آیین تجلیل از ۱۰
واحد نانوایی و یک کارخانه تولید آرد برتر در قم در
سالن امام رضا(ع) فرمانداری ،با بیان اینکه با اجرای
«طرح هوشمندسازی یارانه نان» سهمیه نانوایی
ها واقعی می شود ،خاطرنشان کرد :پس از شروع
اجرای این طرح ،محدودیتی در سهمیه نانوایی ها
نخواهیمداشت.
وی با اشاره به اینکه بانک عامل اجرای این طرح
بانک سپه است ،بیان کرد :مقدمات اجرای طرح
مذکور و تحویل دستگاههای کارتخوان جدید به
نانواییها آغاز شده است.
ذاکریان ،اطالعرسانی و آموزش را در اجرای طرح
هوشمندسازی یارانه نان ضروری دانست و گفت:
بنابراین است که یارانهای که در ابتدای زنجیره به
خرید گندم داده میشود ،برداشته و به واحدهای
نانوایی داده شود.
وی با اشاره به تقدیر از  ۱۰واحد نانوایی برتر قم
گفت :با همان شدتی که بر واحدهای نانوایی نظارت
داریم و با متخلفان برابر قانون برخورد می کنیم ،الزم
است تا کسانی که صادقانه و خالصانه در این صنف
مشغولخدمتهستند،موردتقدیرقراربگیرند.
وی با بیان اینکه آغازگر «طرح هوشمندسازی یارانه
نان» شهرهای زنجان و قزوین بودند ،اظهار داشت:
برای اجرای هر چه بهتر طرح مذکور ،در این زمینه از
شهرهای نام برده شده بازدید داشتیم.
فرماندار قم خاطرنشان کرد :در برخی از مناطق
تازه شکل گرفته شهر قم با کمبود نانوایی مواجه
هستیم.
وی با اشاره به اهمیت تولید نان با کیفیت گفت:
در حفظ ُحرمت نان در آموزه های دینی ما نیز بدان

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم ؛

طراحی خطوط ریلی قم تناسبی با نیازهای روز ندارد

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه طراحی
خطوط ریلی شهر قم برای نیازهای روز شهر مناسب نیست گفت :با توجه به اینکه
کلید خطوط ریلی شهر قم از دهه  ۸۰زده شد ،طراحی آن متناسب با شرایط امروز
نمیباشد.
سیدمحمدحسیندهناددرجلسهکمیسیونعمرانوحملونقلشورایاسالمی
شهر قم که در محل کارگاه دپو مترو قم برگزار شد افزود :در مورد خط  Aمترو قم
محدودیت تامین ناوگان داریم و مراحل اجرایی مرحله دوم خط  Aنیز در دستور کار
است.
وی ادامه داد :در قسمتهایی که امکانش بوده باید مترو را بهصورت رو سطحی
اجرا کنیم و با توجه به اینکه هزینه تمامشده آن یک پنجم خواهد بود ،باید به آن
بهصورت جدی پرداخته شود.
وی مشکل تامین ناوگان منوریل به علت محدودیت در تولید واگن آن در کل دنیا
را نیز مطرح کرد و یادآور شد :یکی دیگر از موارد مورد بررسی در موضوع مترو ،بحث
تالقیآنباقطارسریعالسیراصفهان-قم-تهرانمیباشد.
دهناد به لزوم حمایتهای دولت برای اجرا و توسعه حملونقل ریلی تاکید کرد و
گفت :حملونقل ریلی هزینه باالیی دارد و درصورتیکه یارانه بنزین پرداختی توسط
دولت به توسعه حملونقل ریلی اختصاص داده شود ،بازدهی بیشتری خواهد
داشت.
عملیات اجرایی احداث خط  Aمترو قم در نیمه دوم سال  ۸۸با اعتباری بالغ بر
 ۱۱هزار میلیارد ریال توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء آغاز شد ،راه اندازی خط
مترو قم به ۲مرحله تقسیم بندی شده است که در مرحله نخست مسیر قلعه کامکار
تا میدان مطهری و در مرحله دوم مسیر میدان مطهری تا ایستگاه مسجد مقدس
جمکران راه اندازی میشود.
محدودیتهای طرح متروی قم مورد توجه قرار گیرد
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم نیز مشکلهای اجرای طرح مترو از

شهردارمنطقهپنجشهرداریقمخبرداد:

آغاز پروژه احداث نهر منطقه شهر
قائم برای هدایت آبهای سطحی

شهردارمنطقه پنج شهرداری قم گفت :برای دفع آبهای سطحی منطقه شهر
ی شود.
قائم ،پروژه احداث نهر با اعتبار 9میلیارد ریالی اجرا م 
زین العابدین قراچولو اظهارداشت :یکی از مشکالت و گالیههای شهروندان
منطقه شهر قائم ،موضوع آبهای سطحی بوده که شهرداری منطقه پنج برای
رفع آن آستین همت را باال زده است .وی افزود :در این راستا شهرداری برای دفع
آبهای سطحی ،پروژه احداث نهر در خیابان بیگدلی شهر قائم را آغاز کرده است.
شهردارمنطقه پنج شهرداری قم اضافه کرد :این نهر به متراژ  ۷۵۰متر طول با
هزینهای بالغبر  ۹میلیارد ریال به اجرا میرسد تا با اجرای آن آبهای سطحی
منطقه دفع و مشکالت شهروندان در این زمینه رفع شود.

تاکید شده است ،از این رو همه باید تالش کنیم تا
چرخه فرایند تولید نان به بهترین شکل عمل کند تا
میزان اسراف و «دور ریز» نان کاهش یابد.
وی با بیان اینکه آمارها متفاوت است ،افزود :بین
 ۱۵تا  ۳۰درصد بحث اسراف« ،دور ریز» و غیره نان را
داریم که علت آن هم این است که برای برخی مقرون
به صرفه است تا از نانی که با این مشقت تهیه می
شود ،به عنوان خوراک دام استفاده کنند.
فرماندارقمادامهداد:همچنینقیمتهایاطراف
کشور ما این انگیزه را ایجاد می کند که آرد قاچاق
شود ،به همین علت اجرای طرح جدید فروش نان
در حال انجام است.
 ۲۵نانوایی استان قم در تولید نان کامل فعال
هستند
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم نیز در این
جلسه ،با بیان اینکه نانوایی ها در خط مقدم تولید
نان سالم برای سفره مردم هستند ،اظهار داشت:
اینجلسه،دومینجلسهتقدیرازنانواییهاوکارخانه
تولید آرد برتر استان قم است.
سعید محمدی با بیان اینکه در استان قم نانوایی
های خوب زیاد هستند ،خاطرنشان کرد :امروز از۱۰
واحد نانوایی برتر استان به نمایندگی از  ۸۴۲واحد
نانواییهایزحمتکشاستانقمتقدیرمیکنیم.
وی یکی از هدف های این اداره کل را تولید «نان

کامل» برشمرد و گفت :قرارگاهی با عنوان «نان
کامل» در استان قم تشکیل و تاکنون سه جلسه
در این رابطه برگزار شده و نتایج خوبی نیز به همراه
داشتهاست.
وی با اشاره به اینکه «سبوس» در سالمت مردم
تاثیر بسزایی دارد ،ادامه داد :در حال حاضر ۲۵واحد
نانوایی در تولید «نان کامل» در سطح استان فعال
هستند و انشاءالله همه نانواییهای استان در این
عرصه گام بردارند.
ضرورت آموزش مداوم نانوایان
همچنین مدیرکل استاندارد قم ،با اشاره به ارزش
غذایی و اهمیت نان اظهار داشت :تولید نان خوب
و سالم دارای یک چرخه از جمله تولید آرد مناسب
است.
مجید آوریفرد با بیان اینکه بیشتر نانوایی های
استان قم توانسته اند ،رضایت مردم را فراهم کنند؛
بر آموزش مستمر و دایمی نانوایان در زمینه تولید نان
تاکیدکرد.
 ۵۰۰دستگاهکارتخوانجدیدتحویل
نانواییهایقمشد
رییس اتاق اصناف قم نیز در این جلسه خاطرنشان
کرد :تاکنون حدود ۵۰۰دستگاه کارتخوان (دستگاه
پوز) جدید تحویل نانواییهای استان شده است.
حمید خرمی با بیان اینکه استفاده از این دستگاه
های جدید کارتخوان برای نانوایی ها بسیار ساده
و آسان است ،اعالم کرد :پس از توزیع کامل این
دستگاه های کارتخوان ،کارگاه آموزشی برای همه
نانوایان استان در این زمینه برگزار می شود.
یکیازصاحباننانوایینیزدراینجلسهدرخواست
کرد :برای اجرای این طرح به بهترین شکل در سطح
استان ،ضروری است که اطالع رسانی الزم برای
عموم مردم صورت بگیرد و نیز در رابطه با استفاده از
این کارتخوان ها به نانوایان و مردم آموزش داده شود.
در پایان این جلسه با حضور فرماندار قم ،از ۱۰
واحد نانوایی و یک کارخانه تولید آرد برتر در استان قم
تقدیروتجلیلشد.

سال  ۹۸را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت :باید به محدودیتهایی که تا قبل از
سال  ۹۸در طرح مترو بوده از قبیل مشکلهای قراردادی که با پیمانکار داشتیم و
شروعهمهگیریکروناتوجهداشتهباشیم.
منصور درویشی از پیشرفت  ۹۵درصدی ایستگاه شهید مطهری خبر داد و افزود:
ایستگاه میدان کشاورز با توجه به مشکلهای تملکی ،حدود  ۸۷درصد پیشرفت
دارد ،قرار بود سال گذشته آزمایش گرم مترو با یک خط ریلی انجام شود و در حال
حاضر دو خط ریلی مسیر آماد ه شده است.
مدیرعامل قطار شهری قم تصریح کرد :مرحله نخست خط  Aکه  ۸.۱۴کیلومتر
بوده حدود ۲کیلومتر تونل تکمیلنشده دارد و مرحله اول تعداد ۶ایستگاه داریم که
 ۲ایستگاه مسافرگیر بوده و امیدواریم بحث پلهبرقی و آسانسور نیز زودتر حل شود.
وی تاکید کرد :مرحله دوم خط  Aنیز از سال گذشته ،بازنگری طرح آن را شروع
کردیم و تالش داریم مشکلهای اجرایی و طراحی مرحله اول را در مرحله دوم
برطرف کرده و باید بدانیم یکی از مشکلهای کلی مترو در سطح کشور کپیبرداری
شهرهاازهمدیگراست.
درویشی در ادامه هزینه ساخت هر ایستگاه مترو را حدود چهار هزار میلیارد ریال
اعالم و خاطرنشان کرد :برای تامین هزینههای ساخت و نگهداری ایستگاهها ،طرح
احداث ایستگاهها را بهصورت مجتمع ایستگاهی در دستور کار داده و سعی در
استفاده از ظرفیتهای شهر قم داریم.
وی یادآور شد :برغم حل نشدن مشکلهای قراردادی ،مرحله یک با دو خط ریلی
بهعالوه ریل سوم یا ریل برقرسان در صورت برطرف شدن مشکل ناوگان آماده
آزمایش گرم بوده و در مورد خط  Bمترو نیز بیش از  ۵۰درصد مطالعهها انجا م شده
است .مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم ادامه داد :در مورد منوریل که
 ۷.۴کیلومتر طول مسیر آن است ،در سفر ریاست جمهوری به شهر قم  ۶ماه به
وزارت کشور جهت تعیین تکلیف آن فرصت داده شد و ما هم در حال پیگیری تامین
ناوگانآنهستیم.

رئیس شورای اسالمی استان قم :

مرکزنشینانشناختدرستیازشرایطبومیشهرهاندارند

رئیس شورای اسالمی استان قم گفت :اختیارات
الزمبرایمدیریتشهربهمدیرانشهریواگذارنشده
و اولین نگاهها در وقوع حوادث به شهرداری معطوف
میشود و این در حالی است که بسیاری از اتفاقاتی
که رخ میدهد شهرداری در آن نقشی ندارد.
ماشالله سعادتمند با بیان اینکه متأسفانه قوانین
فعلی موجود در شهرداری پاسخگو نیازهای
شهروندان نیست و در عرصه مدیریت شهری
میتوان از برخی کشورهای دیگر الگوبرداری کرد،
اظهار داشت :اختیارات الزم برای مدیریت شهر به

مدیران شهری واگذار نشده و اولین نگاهها در وقوع
حوادث به شهرداری معطوف میشود و این در
حالی است که بسیاری از اتفاقاتی که رخ میدهد
شهرداری در آن نقشی ندارد.
برخی مناطق داخل شهر قم هنوز به محدوده
شهرالحاقنشدند
وی با تأکید بر اینکه انتظارات شهروندان گاهی
فراتر از اختیارات قانونی شهرداریها است ابراز کرد:
قانون مدیریت یکپارچه شهری قانون مهمی بوده که
متأسفانهاجرایینشدهاست.

رئیس شورای اسالمی استان قم ادامه داد:
شهرداری یک متر زمین در شهر نمیتواند به
محدوده شهری الحاق کند و این امر به نهادهای
باالدستی واگذارشده که ممکن است شناخت
درستی از شرایط بومی شهر نداشته باشند.
سعادتمندافزود:هماکنونحفرههایخالیزیادی
در شهر قم وجود دارد که هنوز به قم الحاق نشده
است و این در شرایطی است که هزینههای باالیی
برای تأمین آب و برق در مناطق تازه الحاق شده برای
ساختوسازهابایدپرداختشود.

 ثبت بیش از  ۵۶۸هزار ازدواج در سال گذشته
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در توئیتی از ثبت  ۵۶۸هزار و  ۹۳۰ازدواج در سال  ۱۴۰۰خبر داد .وحید
یامینپور در توئیتی نوشت« :بعد از سال ها نرخ منفی ازدواج ،آمار ازدواج برای دومین سال متوالی مثبت شد .تعداد
 ۵۶۸۹۳۰ازدواج در سال  ۱۴۰۰ثبت شده که رشد  ۲.۲درصدی را نسبت به سال  ۹۹نشان می دهد».وی همچنین
اضافه کرد« :کاهش تشریفات ازدواج در دوران کرونا و افزایش ۸تا ۱۰برابری مبلغ وام ازدواج(طی ۴سال) تاثیر مثبتی
در این رشد داشته».
واکنش آذری جهرمی به یک مصوبه عجیب
محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ،در واکنش به مصوبه اخیر هیات عالی جذب اعضای
هیاتعلمیمبنیبرامتیازبندیتأهلوفرزندداشتنوهمینطورتقدممتاهلینبرمجردهادرصورتبرابریامتیازات،
نوشت:هیئت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی (راسا یا به دستور رییس جمهور) ،معتقد است داشتن همسر
و فرزند باعث صالحیت باالتر افراد در کسب کرسی استادی دانشگاه است .با این مدل تصمیمها حضرت عیسی و
حضرت یحیی علیهم السالم -که ازدواج نکردند -از صالحیت عمومی پایینتری نسبت به دیگران برخوردار خواهند
بود».
دو اتهام اکبر طبری دوباره رسیدگی میشود
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور رای به نقض حکم آقای طبری نداده است ،گفت :در
پرونده آقای طبری  ۸عنوان اتهامی وجود دارد و پس از بررسی مستنداتی که او ارائه داده ،دیوان عالی کشور اجازه
رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.حجتاالسالم والمسلمین مرتضویمقدم
ادامه داد :تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست بلکه اجازهای است که به دادگاه داده میشود تا مستندات
ارائه داده شده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.
درگیری لفظی جلیلی و الریجانی برسربرجام
کانال تلگرامی عماریون که از هواداران دولت و سعید جلیلی است در این خصوص نوشت :جلسه فوقالعاده مجمع
تشخیص مصلحت نظام بسیار مهم و حائز اهمیت بود و سیاستگذاری جدید و تصمیمات مهمی پس از این جلسه
اتخاذ خواهد شد.در این جلسه سعید جلیلی طرح خروج ایران از  NPTرا به صورت مفصل مطرح کرد که با مخالفت
آملی الریجانی ،علی الریجانی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روبهرو شد .تا جایی که این بحث به
درگیری لفظی بین جلیلی و علی الریجانی هم ختم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

کشف یک محموله ظروف بلور و شیشه قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به یک کشف یک محموله ظروف بلور و شیشه قاچاق گفت:
متهم به پرداخت رقمی بالغ بر ۳۱میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال جریمه محکوم شد.
مهدی ریاضی همچنین افزود :ماموران کاشف در حین اجرای طرح ایست و بازرسی در موقعیت عوارضی
گرمسار به قم به یک دستگاه خودروی تریلر مظنون که پس از توقیف و بازرسی از این خودرو ،انواع ظروف بلور و
شیشه به ارزش ۱۵میلیارد و ۲۰۱میلیون و ۵۳۰هزار و ۵۴۳ریال به ظن قاچاق که به طرز ماهرانهای جاسازی
شده بود کشف و سپس مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفهای قاچاق کاال و
ارز تعزیرات حکومتی قم ،ضمن احضار متهم ،به دلیل ارائه نکردن مدارک مثبته گمرکی ،اتهام قاچاق را محرز
و مسلم دانسته ،متهم را عالوه بر ضبط محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت ،با احتساب جزای نقدی بدل از
ضبط خودرو ،در مجموع به پرداخت مبلغ  ۳۱میلیارد و  ۲۰۲میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم
کرد .وی همچنین خاطرنشان کرد :پس از قطعی شدن دادنامه مربوطه ،پرونده به اداره اجرای احکام ارسال و
به وصول جزای نقدی در حق صندوق دولت اقدام و پرونده مختومه شد
معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستانقم خبرداد:

توقیف یک دستگاه خودرو پژو پارس مسروقه

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم از توقیف یک دستگاه خودرو پژو پارس مسروقه با بهره گیری از
تجهیزات پلیسی در محور "قم-تهران" خبر داد.
ولی ترابی در گفتوگویی خبری اظهارداشت :مأموران یگان تکاوری استان در اجرای دستور سلسله مراتب
فرماندهیوباهماهنگیمقامقضائیاستان،طرحتورایستبازرسیدرمحلعوارضی"قم-تهران"اجراویک
دستگاهخودرومسروقهراشناساییکردند.
وی افزود :راننده با پالک دستکاری شده طی مواجهه با دستور توقف از سوی پلیس ،ابتدا اقدام به تهاجم
عمدی با خودرو به مأموران و سپس از محل متواری شده که بالفاصله مأموران جهت توقیف پژو وارد عمل می
شوند.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم گفت :در این تعقیب و گریز نفس گیر هر  4چرخ خودرو با
تجهیزات پلیسی پنچر اما راننده همچنان با همان وضعیت به مسیر ادامه داده که سرانجام خودرو توقیف و
متهم دستگیر می شود .ترابی با بیان اینکه از راننده مقادیری مواد مخدر هروئین و شیشه کشف شده است،
تصریح کرد :در نهایت با انتقال متهم به یگان ،نامبرده به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی
تحویلمرجعقضائیاستانشد.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

کشف 23دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال

فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف  ۲۳دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش بیش از
پنج میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ امیر مختاری در تشریح این خبر اظهار داشت :در راستای اجرای طرح جمع آوری دستگاههای
استخراج رمز ارز دیجیتال غیر مجاز ،ماموران کالنتری ۱۷شهید بهشتی قم ،با اشراف اطالعاتی منزلی را که
در این امر فعالیت می کرد ،شناسایی کردند.
وی افزود :ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی از یک باب منزل بازدید و ۲۳دستگاه ماینر استخراج ارز
دیجیتال به همراه جعبه تهویه هوا و لوازم و امکانات جانبی آنها کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قم با ذکر این نکته که کارشناسان ارزش ریالی دستگاههای قاچاق کشف شده
را بالغ بر پنج میلیارد ریال برآورد کردند گفت :در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع
ذیصالح تحویل داده شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه پلیس ،دستگیری مجرمان و برخورد با هنجارشکنان را همواره در دستور کار
خود قرار داده تاکید کرد :شهروندان برای کمک به اقتصاد ،آرامش و خصوصا امنیت جامعه ،در صورت اطالع
از این گونه موارد بالفاصله مراتب را از طریق تماس با شماره  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف  10تن آرد قاچاق

ُ
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف  10تن آرد قاچاق طی بازرسی از یک دستگاه کامیون در قم
خبر داد
سردار بهادر اسماعیلی اظهار داشت:ماموران یگان تکاوری استان قم حین كنترل تردد خودروهای عبوری
در جاده قدیم "قم-تهران" به یک دستگاه کامیون به ظن حمل کاالی قاچاق مشكوک و آن را متوقف كردند.
ُ
وی افزود :در ادامه طی بازرسی از خودروی توقیفی  10تن آرد فاقد مجوز و قاچاق کشف و کامیون با
هماهنگی مقام قضائی استان توقیف ،متهم نیز پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی استان شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم از شهروندان خواست ،هرگونه اخبار و اطالعات مربوط به قاچاق را به
مرکز فوریت های پلیسی 110استان اعالم کنند.

