آیتالله سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم مطرح کرد:

راهحل مشکالت کشور عملیاتی
نمودن رهنمودهای رهبر انقالب

روزنامه

شنبه  28خرداد 18 1401ذیقعده 18 1443ژوئن 2022شماره 5520سال بیستو پنجم  3000تومان

آیتاللهنوریهمدانیدردیداررئیسقوهقضائیه:

تبعیض و بی عدالتی
از جامعه ریشه کن شود
انتقاد از دریافت جریمه دیرکرد تسهیالت از سوی بانکها

آیت الله نوری همدانی ،پشتیبانی از قضات را بسیار کرد مشکالت مردم با جدیت حل و فصل شود تا در جامعه
ضروری دانسته و یکی از راه های اجرای عدالت در جامعه تبعیض و بی عدالتی ریشه کن شود .آیت الله حسین
را وجود قضات آگاه و دلسوز بیان نمود و گفت  :باید تالش نوری همدانی صبح جمعه در دیدار با رئیس قوه قضائیه
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مدیرعامل شرکت راه آهن خبرداد؛

امام جمعه موقت قم با اشاره
به ابعاد آرمانها ،شــخصیت و
خط امام راحــل گفت :راهحل
مشــکلهای کشــور پیــروی
از خــط امــام ،والیــت فقیه و
عملیاتی نمودن رهنمودهای
رهبــر معظــم انقالب اســت.
آیتالله ســید محمد سعیدی
در خطبههای ایــن هفته نماز
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حسینکنعانیمقدم:

رئیس جمهور در اجتماع مردمی هستههای جهاد و پیشرفت ؛

آمریکا برای توافق پیغام میفرستد
و از سوی دیگر تحریم میکند

س جمهور گفت :آمریکاییها
رئی 
از یکســو بــرای توافــق پیغــام
میفرستند و از سوی دیگر تحریم
میکنند؛ دنیا بــه ما حق بدهد که
به اینها بیاعتماد باشیم .آیتالله
«سید ابراهیم رئیسی» در مراسم
اجتماع مردمی هستههای جهاد
و پیشرفت در حســینیه جماران
همزمانباسالروزصدورفرمانامام

دولت فقط با حل مسائل اقتصادی
می تواند مردم را امیدوار نگهدارد

2

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت:
دولت فقــط میتواند از طریق حل
مســائل اقتصادی مردم را نسبت
به اقدامات خود امیدوار نگهدارد.
حسینکنعانیمقدمفعالسیاسی
اصولگــرا در پاســخ به این ســوال
که حجتاللــه عبدالملکی اعالم
کرد که به دلیل افزایش هماهنگی
میــان ارکان دولــت تصمیــم بــه

72

گزارش«ایمان»ازسفررییس قوه قضاییه و مسئوالن عالی قضایی به قم؛

دستوراتقاضیالقضات
برای رفع مشکالت قضایی قم

نسبت به برخی ناهنجاریهای اجتماعی درقم مراقبت بیشتری شود
مسووالن باید نسبت به تحقق شعارهای داده اهتمام داشته باشند
اختصاص ۱۱۰میلیارد تومان برای رفع مشکالت مراکز قضایی قم
صدوردستوربرایتعیینتکلیفاموالتملیکیمنطقهسلفچگان
از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با جدیت جلوگیری می شود
تحریم و ضعف مدیریت عامل مشکالت امروز است
دست متجاوزان به حقوق مردم باید کوتاه شود

افتتاحراهآهنسریعالسیرتهران-قم-اصفهانتاپاياندولت
2

رئیس شورای عالی استانها سروری درجلسه هماندیشی شورهای اسالمی استان قم:

قم،می تواند پایلوت طرح مدیریت
یکپارچهشهریشود

یکییکی مسئولیتها به شهرداری واگذار شود تا نقاط
ضعف را برطرف کنیم .پرویز سروری در جلسه هماندیشی
شورهای اسالمی استان قم که در فرمانداری قم برگزار شد،
مسئولیت سنگین شوراها را یادآور شد و اظهار داشت :ما
باید مهمترین دغدغه حضرت امام خمینی(ره) که مردمی

رئیس شورای عالی استانها به توانمندی شهرداری
قم در پذیرش مسئولیت مدیریت یکپارچه شهری اشاره
کرد و گفت :شهر قم با دارا بودن تیم مدیریت شهری
قوی و زیرساختهای مناسب میتواند پایلوت مدیریت
یکپارچه شهری در کشور شده و باید بدون عجله و
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یادداشتیبهقلمرضاملکی؛

فوتسال قم حمایت شورای شهررا می طلبد
6

8

شهردار قم در دیدار با رئیس شورای عالی استانها :

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم خبرداد:

ساختار درستی در حوزه تعامل دولت و شهرداریها وجود ندارد

ورود شهرداری به  ۲۰۶فعالیت با موضوع حجاب و عفاف

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم از اجرای طرح "شهربانو"
با هدف توسعه تبلیغ و ترویج فرهنگ و عفاف در شهر قم خبر داد .مهدی
کالنترزاده در نشست قرارگاه فرهنگی اجتماعی  ۱۹دی که به میزبانی
شهرداری قم برگزار شد ،گفت ۲۰۶ :فعالیت با موضوع عفاف و حجاب در
مجموعهها و مأموریتهای مرتبط با شهرداری قم شناسایی شده و امیدواریم
با همافزایی با سایر متولیان بتوانیم از ظرفیتهای موجود برای رفع دغدغهها
و پیشبرد اهداف مورد نظر در حوزه حجاب و عفاف استفاده شود .وی از
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شهردار قم با تأکید بر اینکه ظرفیت و توانمندی شهرداریها در مدیریت یکپارچه
شهری مهم است ،گفت :در حال حاضر ساختار درستی در حوزه تعامل دولت و
شهرداریها وجود ندارد .دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد روز چهارشنبه در دیدار
با رئیس شورای عالی استانها ،با اشاره به اهمیت تحقق مدیریت یکپارچه شهری
اظهار داشت :بیش از  ۱۳۰۰شهرداری در کشور وجود داشته ولی بهندرت
ظرفیت تحقق مدیریت یکپارچه شهری به علتهای مختلف دارند .وی با تأکید
بر اینکه ظرفیت و توانمندی شهرداریها در مدیریت یکپارچه شهری مهم است،

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( نوبت دوم )

آگهیعمومیمزایده

سازمان میادین شهرداری قم

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

در نظر دارد پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط

درنظرداردنسبتبهواگذاریموردزیرازطریقاجارهبهصورتمزایدهعمومیاقدام

-موضوع  ،مبلغ برآورد اولیه  ،مدت زمان اجراء  ،مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و مبلغ خرید اسناد مطابق جدول زیر

نماید.

واگذارنماید.
میباشد:

شرایط:
نوع تضمین شرکت در مزایده  :به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان (با حداقل اعتبار 3ماه) یا واریز وجه نقد بهحساب بانک ملی شعبه میدان تره بار به شماره 0115427089004بنام سازمان میادین میوه و تره بار ارائه و رسید آن به
ضمیم هپیشنهادتسلیمشود.

-1متقاضیانمحترممیتوانندبادردستداشتنآگهیجهتدریافتاسنادمزایده

-مبلغخریداسنادمناقصهمیبایستبهشمارهحساب 0113127588001بانکملیبهنامسازمانمیادینشهرداری

به واحد درآمد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم واقع در خیابان آیتالله

 -هر گونه کپی برداری از اسناد ممنوع بوده و فقط اشخاصی مجاز به ارائه پیشنهاد میباشند که اسناد را به نام خود

طالقانی،بوستانشهدایآذرمراجعهواسنادمربوطهرادریافتنمایند.

قم واریز گردد ( .هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد می باشد)
خریداریکردهباشند.
محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها  :قم -جاده قدیم قم تهران -روبروی بهشت معصومه( س )  -بلوار شهید
رجایی میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی -ساختمان اداری سازمان میادین -امور قراردادها جهت دریافت اسناد
مراجعه نمایند  /همچنین جهت تسلیم پیشنهادها به آدرس فوق دفتر حراست سازمان مراجعه شود .
 طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد ،پروژه فوق دارای تعدیل و پیش پرداخت می باشد.تذکر :داشتن رتبه  5ابنیه و ساختمان و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از سازمان برنامه و بودجه کشور جهت شرکت
در مناقصه الزامی می باشد.
 فروش اسناد از مورخ  1401/03/25لغایت  1401/04/07می باشد.پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط  ،امضا کرده و به پیشنهادخود ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه می گردد.

 -3سایر شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است.
 -4متقاضیان مکلفاند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه برگه پیشنهاد
قیمتارائهنمایند.امضاءاسنادومدارکبهمنزلهقبولتمامیشرایطمیباشد.
ن 025–37711224واحد
-5جهتپاسخگوییبهسواالتتخصصیباشمارهتلف 
اموردرآمدسازمانتماسحاصلفرمائید.
 -6محل تسلیم پیشنهادها :قم ،خیابان آیتالله طالقانی ،بوستان شهدای آذر،
حراستسازمانپارکها

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن )025( 36644313تماس حاصل فرمایید.

-7سازماندرردیاقبولپیشنهاداتمختاراست.

مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات :تا پایان وقت اداری 1401/04/08می باشد .

-8هزینهدرجآگهیوکارشناسیبهعهدهبرندهمزایدهمیباشد.

سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود می باشد.روابطعمومیسازمانمیادینشهرداریقم

-2مهلتدریافتوارائهپیشنهادبهمدت20روزکاری،ازتاریخانتشارآگهیمیباشد.

شناسهآگهی1335021:

روابطعمومیسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریقم

شناسهآگهی1335023:
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اخبار

 شماره 5520ت وپنجم 
شنبه 28-خرداد ماه  -1401سال بیس 

آیت الله نوری همدانی در دیدار رئیس قوه قضائیه:

تبعیض و بی عدالتی از جامعه ریشه کن شود

حرکت ایران بر لبه تیغ
در بحران جهانی

شرایط کنونی جهان مبین این مساله است که
جهان امروز در یک شرایط عادی قرار ندارد و به
سمت یک بی نظمی در حال حرکت است ،از یک سو بحران اوکراین قیمت و
عرضه سوخت و انرژی و گندم و غالت را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده ،از
سوی دیگر این بی نظمی به اقصی نقاط جهان در حال تسری است و همسایه
ایران یعنی ترکیه نیز با یک تورم هفتاد درصد مواجه شده است .بدیهی است که
رکود اقتصاد ترکیه بر اقتصاد ایران نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت .عالوه بر این
ممکن است معدود نقاط عطف همگرایی بین دو کشور را نیز به سمت واگرایی
میل بدهد و رقابت های منطقه ای و حتی احتمال درگیری بین ایران و ترکیه را
افزایشبدهد.
از سوی دیگر باال رفتن قیمت نفت هرچند از یک جهت به نفع ایران است ،اما
این مساله رقبای منطقه ای ایران یعنی عربستان سعودی و قطر را نیز از لحاظ
اقتصادی قوی تر خواهد کرد .موضوع دیگراین است که افزایش قیمت جهانی
انرژی که از ثمرات جنگ اوکراین است و تحریم روسیه منجر به این مساله خواهد
شد که رقابت بین ایران و روسیه در بازارهای نفت افزایش یابد .با توجه به اینکه
ایران و روسیه هر دو در تحریم به سر می برند و از مبادی غیر رسمی اقدام به
فروش نفت و انرژی می کنند در نتیجه در نهایت یک واگرایی بین ایران و روسیه
پدید خواهد آمد.
موضوع بعدی این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که جو بایدن ،رئیس
جمهوری فعلی آمریکا دو سال بعد بر مسند قدرت تکیه بدهد .حتی تا کنون نیز
در دولت بایدن که دارای تفاوت های زیادی با دولت های جمهوری خواه است
نیز برجام به نتیجه ای نرسیده است.
از بعد داخلی نیز تورم منجر به افزایش قیمت ها شده و دوران یک سال اخیر
ریاست جمهوری آقای رئیسی نیز این مساله را اثبات کرده که برخالف ادعای
بخشی از جریان های سیاسی ریشه مشکالت اقتصادی ایران بطور کامل از
داخل نبوده است و منشا جهانی نیز می تواند داشته باشد .در نتیجه ایران باید
در پازل جهانی حضور فعال داشته و نقش خود را ایفا کند.
حال با توجه به شرایط فعلی جهان ایران دارای گزینه های مختلفی است از
جمله اینکه وابستگی اقتصاد ایران به چین را رفته رفته افزایش بدهد و برای
جلوگیری از تسخیر بازارهای چین به تخفیف های بیشتر از  35درصد که
روسیه به خریداران غیر رسمی اعطا می کند روی آورد و همچنین واگرایی خود
با همسایگانش را افزایش بدهد .نتیجه این مساله ادامه وضع موجود و افزایش
افسار گسیخته قیمت ها و فروپاشی اقتصاد ایران و مهاجرت نخبگان و جمعیت
و پیری جمعیت ایران است.
اما در صورتی که به گوهر گم شده سیاست ایران یعنی دیپلماسی رو آورد با
توجه به جدی شدن مساله تحریم های روسیه مشکالت خود را با جهان غرب
حل کند و جای روسیه را در بازارهای اروپا بگیرد ،در این صورت ایران نیازی به
عرضه نقت خود با 25درصد تخفیف فعلی نخواهد داشت و مهمتر از این مساله
این است که در صورت روی کار آمدن یک دولت جمهوری خواه عمال اقتصاد و
امنیت ایران با اقتصاد و امنیت اروپا گره خواهد خورد.
مساله تحریم ایران برای آمریکا آسان نخواهد بود ،اما در صورت اهمال در این
مساله بالفاصله کشورهای شمال آفریقا و دریای مدیترانه و قفقاز و قطر تا اندازه
ای بازارهای اروپا را اشغال خواهند کرد .عالوه بر این اتحادیه اروپا را به این سمت
سوق خواهد داد که برای تامین بقیه انرژی مورد نیازش از روسیه از آمریکا معافیت
تحریمی بگیرد .عالوه بر این حل مشکالت ایران با جهان غرب و حتی بهبود روابط
ایران بطور موازی با چین و جهان غرب به مفهوم حل مشکالت ایران با اکثر رقبای
منطقه ای خودش از جمله عربستان و کشورهای حاشیه خیلج فارس است زیرا
این کشورها عمال صادر کننده انرژی به چین و غرب و وارد کننده کاال و اسلحه از
غرب و چین هستند .بهبود روابط با غرب و حتی چین منجر به این مساله خواهد
شد که این کشورها به عنوان یک عامل سوم در روابط بین ایران و کشورهای منطقه
یک نقش مثبت را ایفا کنند .در این صورت تنها موجودیت منطقه که ممکن است
بطور سر خود دست به اقداماتی علیه ایران بزند "رژیم صهیونیستی" است ،که
باید افزود در صورتی که حواس ایران از عربستان و بقیه رقبای منطقه ای به سمت
اقدامات این رژیم جلب شود خنثی سازی اقدامات رژیم صهیونیستی کار دشواری
نخواهد بود .در موضوع آخر و در نتیجه گیری نیز باید به این موضوع اشاره کنیم که
قدرت اقتصاد به اندازه ای باالست که عالوه بر حل مشکالت داخلی می تواند اکثر
مشکالت خارجی و منطقه ای ایران را نیز حل کند .در صورتی که ایران و سوریه از
یک اقتصاد پویا برخوردار بودند و سطح مبادالت آنها با ترکیه به اندازه ای بود که در
یک در هم تنیدگی اقتصادی عمیق بین این کشورها پدید آمده بود ،هم اکنون
معضلی بنام سد سازی و ریزگرد می توانست وجود نداشته باشد؛ اما چون سطح
مبادالت بین کشورها به اندازه ای پایین است که از نظریه های وابستگی تبعیت
نمی کند ،در نتیجه یک منطقه گرایی اقتصادی شکل نمی گیرد در نتیجه کشورها
از هر ابزاری حتی بستن آب برای رقابت های منطقه ای خود استفاده می کنند.
توسعه اقتصادی زمانی رخ خواهد داد که مشکالت ایران با جهان حل شود و با
پول نفت و گاز ایران صنعتی شود .در نتیجه ایران نباید در مخاصمه بین غرب و
روسیه در پازل هیچ یک از طرفین بازی کند و همانند عربستان سعودی که هم با
چین و هم با غرب رابطه دارد ،بازی خودش را داشته باشد و منافع ملی خودش را
تامین کند .حال با عطف تیتر این نوشتار به این پاراگراف باید افزود که ایران هم
اکنون در سطح جهان بر لبه یک تیغ در حال حرکت است و این حرکت می تواند با
تداوم وضعیت فعلی در اقتصاد و سیاست فعلی منجر به آسیب دیدن بیشتر ایران
شود و یا ایران را به سمت رشد و ارتقای اقتصادی سوق بدهد .برای عبور از وضعیت
فعلی و رسیدن ایران به بازارهای نفت و گاز اروپا در درجه اول دستگاه دیپلماسی
باید مشکل امضای "برجام" را حل کند و در درجه دوم برای عبور خط لوله ایران به
سمت اروپا مشکالت ایران با ترکیه حل بشود .بدیهی است که مسیر کشور سوریه
به دلیل همسایگی با رژیم صهیونیستی چندان مسیر مناسبی برای عبور خط
لولههایایراننیست.
کارشناسیارشدمطالعاتخاورمیانه
رامینفخاری*

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانقم:

طرحهایزیستمحیطیشهری
مورد حمایت قرار میگیرد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :طرحهای زیست محیطی
ارائه شده از سوی دستگاههای اجرایی استان ،مورد حمایت جدی صندوق ملی
محیط زیست قرار خواهد گرفت.
بهگزارشروزچهارشنبهازروابطعمومیادارهکلحفاظتمحیطزیستاستان
قم،سیدرضاموسویمشکینیبااشارهبهجلسهمشترکمدیرعاملصندوقملی
محیطزیستبامدیرانشهرداریقمدرسخنانیاظهارداشت:رویکردشهرداری
قم نسبت به مسائل زیست محیطی مثبت و رو به جلو است ،اما همچنان برای
رسیدن به سطح مطلوب راه طوالنی در پیش داریم .وی با بیان اینکه صندوق ملی
محیط زیست ،طرح های زیست محیطی در شهر قم از جمله ساختمان های
سبز ،مدیریت پسماند و فاضالب و توسعه انرژی های تجدیدپذیر را مورد حمایت
جدی قرار می دهد ،خاطرنشان کرد :حمایت شهرداری قم از ساختمان های
سازگار با محیط زیست و تالش برای به حداقل رساندن دفن مستقیم پسماند
قابل تقدیر بوده و باید با جدیت ادامه پیدا کند .مدیرکل حفاظت محیط زیست
استان قم بر ضرورت ارائه طرح های زیست محیطی از سوی شهرداری و دیگر
دستگاههای مرتبط با استفاده از مشاوران مجرب تأکید کرد و گفت :این طرحها
بر اساس اولویت ها ،نیازهای استان و شرایط و مقتضیات توسط این اداره کل
تأیید و برای دریافت تسهیالت و کمک های اعتباری به صندوق ملی محیط
زیست ارائه می شود .وی در پایان نسبت به بهبود شرایط و ارتقاء شاخص های
زیست محیطی در شهر مقدس قم با همدلی و مشارکت همه مردم و مسؤوالن
اظهار امیدواری کرد و گفت :مردم باید از طرح های زیست محیطی همچون
ساختمانهایسبزوتفکیکازمبداءپسماندهاهمکاریالزمراداشتهباشندتابا
استفاده از همه ظرفیت ها به شهری پاک و سالم دست پیدا کنیم.

آیت الله نوری همدانی ،پشتیبانی از قضات را بسیار ضروری دانسته و یکی از
راه های اجرای عدالت در جامعه را وجود قضات آگاه و دلسوز بیان نمود و گفت :
باید تالش کرد مشکالت مردم با جدیت حل و فصل شود تا در جامعه تبعیض و بی
عدالتی ریشه کن شود.
آیت الله حسین نوری همدانی صبح جمعه در دیدار با رئیس قوه قضائیه در
سخنانی اظهار داشت :امیرالمومنین (ع) در توصیه به مالک اشتر در خصوص
انتخاب قاضی فرمودند که قضات باید از میان اشخاص و افراد فاضل انتخاب شوند
و میبایست از آنان پشتیبانی و حمایت نیز صورت گیرد.
این مرجع تقلید بیان داشت :امیرالمومنین (ع) همواره نسبت به حمایت از مردم
و مظلومان تاکید داشتند و میفرمودند مردم ستون دین و سپر در برابر دشمنان
هستند .وی با تاکید بر اینکه حمایت و پشتیبانی از مردم ضرورت دارد افزود:
دستگاه قضائی و شخص رئیس قوه قضائیه در طول مدتی که این مسئولیت را
پذیرفتهاند در مسیر احقاق حق مردم گامهای خوبی برداشتهاند .آیت الله نوری
همدانی تاکید کرد :اجرای عدالت از امور بسیار مهمی است که مسئولیت آن امروز
بر عهده شماست و بحمدالله تاکنون در این مسیر موفق بودهاید و ما نیز برای ادامه
مسیربرایشمادعامیکنیم.ویبابیاناینکهقاطعیتدستگاهقضابسیارتأثیرگذار
است افزود :در این مدت کارهای خوبی در دستگاه قضائی انجام شده تا بتوانند
خدمت بهتری به مردم ارائه کنند.
مرجع تقلید شیعیان ،در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دریافت جریمه
دیرکرد تسهیالت از سوی بانکها بیان داشت :موضوع ربا و همچنین ذلت در برابر
دشمنان از جمله گناهانی است که بر اساس آیات الهی تأثیرگذاری آنها از سایر

گناهانبیشتراست.
اژهای :کارگروه رسیدگی ویژه به مشکالت مردم قم تشکیل شد
رییس قوه قضاییه گفت :در جریان سفر به استان قم کارگروهی جهت رسیدگی
ویژه به مسائل و مشکالت مطرحشده از جانب مالقاتکنندگان و بررسی نامههای
مردمی تشکیل شد .حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای روز جمعه در دیدار
با آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید ،با اشاره به اهداف سفر هیات عالی قضایی
به استان قم و اقدامات و برنامهها و مصوبات صورت گرفته در جریان این سفر اظهار
کرد :مدیران ارشد دستگاه قضایی در جریان سفر به استان قم با حدود  ۳۳۰تن از
مردمبهصورتحضوریدیدارکردندوبهبررسیورسیدگیمسائلحقوقیوقضایی
آنها پرداختند .رییس دستگاه افزود :برخی از موضوعات مطرحشده از جانب
مالقاتکنندگان با مسئوالن عالی قضایی در جریان سفر به استان قم ،اختصاص به
دستگاه قضایی نداشت؛ با این حال ما نسبت به این قبیل درخواستها نیز در حد
توان پیگیریهای الزم را به عمل خواهیم آورد.
وی خاطرنشان کرد :نمایندگانی از دستگاه قضایی به نقاط مختلف استان
قم بهمنظور سرکشی از مراکز قضایی و رسیدگی به مشکالت مردم اعزام شدند و
گزارشهای خود را برای ترتیب اثر دادن ارائه کردند.
وی همجنین با اشاره به اقدامات قوه قضاییه طی ماههای اخیر جهت ساماندهی
انبارهای اموال تملیکی بیان داشت :در جریان سفر به استان قم موضوع تعیین
تکلیف انبارهای اموال تملیکی استان مورد توجه ویژه قرار گرفت.
دیدار رئیس دستگاه قضا با آیت الله سبحانی
رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به شهر مقدس قم با آیتالله سبحانی از مراجع
عظام تقلید دیدار کرد .حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای در جریان این
دیداربهارائهگزارشیدرخصوصعملکرددستگاهقضا،سفرهیئتعالیقضاییبه
استان قم و دستاوردها و مصوبات این سفر پرداخت .آیتالله سبحانی در این دیدار
با قدردانی از اقدامات مجدانه رئیس دستگاه قضا به بیان مطالب و توصیههایی
پیرامون موضوعات مهم و کالن کشور و قوه قضاییه پرداخت.
دیدار رئیس قوه قضائیه با آیت الله مکارم شیرازی
رئیس دستگاه قضا در جریان سفر به شهر مقدس قم با آیتالله مکارم شیرازی از
مراجع عظام تقلید دیدار کرد.
حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای در این دیدار به ارائه گزارشی پیرامون
عملکرد دستگاه قضا و دستاوردها و مصوبات سفر هیئت عالی قضایی به استان قم
پرداخت.
آیتالله مکارم شیرازی در این دیدار از برخی اقدامات رئیس قوه قضاییه قدردانی
کرد و توصیههایی را در خصوص برخی موضوعات و مشکالت مهم قضایی ایراد کرد.

رئیس جمهور در اجتماع مردمی هستههای جهاد و پیشرفت ؛

آمریکا برای توافق پیغام میفرستد و از سوی دیگر تحریم میکند

س جمهور گفت :آمریکاییها از یکسو برای توافق
رئی 
پیغام میفرستند و از سوی دیگر تحریم میکنند؛ دنیا به
ما حق بدهد که به اینها بیاعتماد باشیم.
آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» در مراسم اجتماع
مردمی هستههای جهاد و پیشرفت در حسینیه جماران
همزمان با سالروز صدور فرمان امام راحل در تشکیل
جهادسازندگیوبایادهمهشهدایجهادگرافزود:جهاد
سازندگی نقش مهمی در دوران دفاع مقدس ،ایجاد امید
در دل مستضعفان و محرومان ،ناامید کردن دشمنان و
خالقیت ،نوآوری و ابتکار عمل در شهر و روستا داشت.
رئیس جمهور از جهاد سازندگی به عنوان شجره طیبه
امام راحل یاد کرد و گفت :دولت از گروههای جهادی
حمایتهای مالی و حقوقی میکند و ما به همین منظور
شورای جهاد سازندگی را بنیاد نهادیم.
رئیسی تصریح کرد :هر زمان به سخنان پیر جماران و
جانشین برحق ایشان عمل کردیم در آن حوزهها موفق
بودیم و هر جا برخی به نسخه دیگران عمل کردند آن جا
موفقیتیحاصلنشد.
رئیس جمهور گفت :بهره گیری از آموختهها و
اندوختههای دیگران کار بسیار درستی است ،ولی باید
نسبت به نسخه دیگران درست عمل کنیم به همین
منظور نیروهای افتخارآمیز ما در دانشگاهها باید این
موارد را رصد کنند.
رئیسی با اشاره به بازدید خود از شرکت هواپیماسازی
در اصفهان افزود :با کار شبانه روزی عدهای جهادگر
ما ظرفیت تولید هواپیمایی با  ۷۲سرنشین را در کشور
را داریم که هم امکان استفاده در داخل و هم امکان
صادرات آن وجود دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تحول شناختی،
تحول در ساختارها و تحول در فرآیندها گفت :بعضی
فرآیندها مردم را ناامید میکند به عنوان مثال و به اعتقاد

برخی کارشناسان اکنون به میزان  ۵۰سال طرح نیمه
تمام در کشور داریم که باید با یک نگاه جهادی این گرهها
باز شود.
رئیسی با بیان این که امروز در همه عرصهها دست
برتر از آن جبهه اسالمی است ،افزود :وقتی آمریکاییها
رسما اعالم میکنند که فشار حداکثری مفتضاحانه
شکست خورده است ،معنای این حرف آن است که
انقالب اسالمی راه پیروزی و پیشرفت را دارد طی
میکند و آمریکاییها در حال افول و ضعف هستند.
رئیس جمهور با اشاره به این که تحریمها تاکنون
نتوانسته است ما را محدود کند ،گفت :ما با حرکت
جهادی توانستیم راه برون رفت از تحریمها را دنبال
کنیم.
رئیسی با تاکید بر این که باید تحریمها را خنثی کرد،
افزود :من از آمریکاییها متعجبم از یک طرف پیغام
میفرستند که ما برای مذاکره و توافق آماده ایم و از طرف
دیگربرلیستتحریمهامیافزایند.
رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد مقامات کاخ سفید
گفت :دنیا باید به ما حق بدهد که نباید به آمریکاییها
اعتمادکنیم،زیراآنانمیثاقشکنند.
گروههای جهادی برای تولید بسیج شود
رئیسیباتاکیدبراینکهمحوربرایحرکتکشورتولید
است ،افزود :گروههای جهادی در رونق تولید حرکت
ماندگاری انجام دهند تا با فعال شدن اقتصاد روستا،
روستاییدرروستابماند.
رئیس جمهور گفت:گروههای جهادی برای تولید با
تکیه بر علم و فناوری پایه بسیج شود.
آقای رئیسی با تاکید بر ضرورت اشتغال زایی برای
فارغ التحصیالن دانشگاهی و جلوگیری از خروج کشور
آنها ،افزود :باید به حدی در کشور در حوزههای فناوری
جاذبه ایجاد کنیم که فارغ التحصیالن دانشگاهی نه

تنها از کشور خارج نشوند بلکه آنها که به خارج رفته
اندبازگردند.
رئیس جمهور گفت :در حوزه کشاورزی و تامین
مواد غذایی نیازمند استقالل هستیم و این نیازمند کار
جهادیاست.
رئیسی با اشاره به ضرورت اشتغال زایی برای حداقل
یک میلیون نفر ساالنه در کشور افزود :باید با یک کار
جهادی به ویژه در روستاها اشتغال خانگی و صنایع
دستی را رونق دهیم.
باید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور
تولیدشود
رئیس جمهوربا تاکیدبر این کهبایدساالنه یک میلیون
واحد مسکونی در کشور تولید شود ،گفت :در این حوزه
هم نیازمند یک حرکت جهادی هستیم و از همه کسانی
کهتجربهمسکنسازیدارنداستقبالمیکنیم.
رئیسیکاهشچشمگیرتلفاتناشیازویروسکرونارا
نتیجه کار جهادی دانست و افزود :ما در عرصههای دیگر
هم حتما میتوانیم موفق شویم ،زیرا ما از پیروان مکتب
مامیتوانیمشهیدسلیمانیهستیم.
رئیس جمهور استعدادیابی را هم یکی از کارهای
جهادی دانست و با تاکید بر ضرورت پیوند دانشگاه با
روستا ،صنعت و کشاورزی و تولید گفت :پایان نامههای
دانشگاهی باید وارد زندگی مردم شود و دانش و توانایی
ضمیمهکارهایاجراییباشد.
آقای رئیسی مناطق آزاد و گردشگری را از دیگر
ظرفیتها برای فعالیت گروههای جهادی برشمرد و
افزود :نیروهای جهادی بسیجی و طلبه با جهاد تبیین
بایدروشنگریکنند.
رئیس جمهور گفت :امروز برخی به دنبال تطهیر رژیم
ستمشاهی هستند ،رژیمی که به مردم ظلم کرد و پای
آمریکا و رژیم صهیونیستی را به این کشور رساند.

آیتالله سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم مطرح کرد:

راهحلمشکالتکشورعملیاتینمودنرهنمودهایرهبرانقالب

امام جمعه موقت قم با اشاره به ابعاد آرمانها ،شخصیت و خط امام راحل
گفت :راهحل مشکلهای کشور پیروی از خط امام ،والیت فقیه و عملیاتی نمودن
رهنمودهایرهبرمعظمانقالباست.
آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم در مصالی
قدس این شهر اظهار داشت :امام راحل احیاگر اسالم ناب محمدی (ص) بر پایه
مکتب اهل بیت در دوران معاصر است.
وی افزود :در حافظه ملت ایران امام جاودانه و ماندگار است ،احیای خط و
ارزشهای امام که برگرفته از تعالیم رسول خدا و فقه آل محمد است ،امروز بر همه
دغدغهمندان به اسالم و ایران و آرمانهای انقالب اسالمی واجب شرعی است ،نباید
در این زمینه کوتاهی کرد.
عضومجلسخبرگانرهبریخاطرنشانکرد:ازرهبرمعظمانقالبدرسبیاموزیم
که  ۳۳سال است در  ۱۴خرداد و سالگرد امام ابعاد شخصیت ،آرمانها و خط امام را
عالمانه ،حکیمانه و عاشقانه تبیین و هر بار نیز سخنی نو و متناسب با شرایط زمان و
اقتضائاتانقالببیانمیکنند.
سعیدی اضافه کرد :بنابر این راهحل مشکلهای کشور پیروی از خط امام ،والیت
فقیهوعملیاتیکردنرهنمودهایرهبرمعظمانقالباست.
تولیت حرم حضرت معصومه بیان داشت :نیروهای مومن ،انقالبی و حاضر
در صحنه نباید اجازه بدهند یک عده قلیل با جنجال و نمایش رسانهای و ایجاد
دلسردی ،واقعیت مردم مومن و مقاوم ایران را وارونه نشان دهند.
وی تاکید کرد :ملت مومن و انقالبی ایران همچنان وفادار به اسالم و مکتب اهل
بیت و نظاماسالمی و آرمانهای امام و شهیدان است ،اگر مشکلهایی در مسائل
اقتصادی مردم عزیز ما را رنج میدهد ،و یا اگر از مدیری به دلیل ناکارآمدی انتقاد

میکنند ،در حقیقت به خاطر دلبستگی به ایران و اسالم و حل مشکلها و تقویت
کارآمدینظاممیباشد.
وی یادآور شد :برخی با انفعال و تاثیرپذیری از فضای رسانهای ،تقابل بین مردم
و آرمانهای اسالم و شهیدان را دامن میزنند ،به هوش باشید و بدانید که پیروان
شیطان و مفسدان و غارتگران سرانجام در گرداب و منجالب جاهلیت جدید و ارتجاع
سیاست و سبک زندگی غربی غرق خواهند شد و به یاری خدا انقالب اسالمی با
اقتدار تا ظهور امام زمان تداوم پیدا خواهد کرد.
خطیب نماز جمعه قم با بیان این که خائنان به مکتب اهل بیت و ایران به مثابه
مزدوران و دنبالههای آمریکا و صهیونیسم که در رسانهها لجن پراکنی و دروغ پردازی
میکنند ،هویتشان برای ملت ایران آشکار شده و مردم دشمن خود را میشناسند
گفت :ملت ایران از دیرباز پیوند عمیق خود را به اسالم و اهل بیت بهویژه امام زمان و
همچنین عشقشان را به این مرز و بوم چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن بارها
ثابت کردند و شعله این عشق به کوری چشم دشمنان فروزانتر میشود.
سعیدی گفت :نمونه این عشق را در سرود سالم فرمانده مالحظه می کنیم ،در این
سرود هم عشق به اسالم و امام زمان و هم اعالم وفاداری و ایثار در راه اسالم و تحقق
حکومت جهانی مهدی آل محمد مشاهده می شود.
وی تصریح کرد :عشق و ارادت به ایران نیز در جوان و نوجوان موج میزند ،مردم
والیتمدار ما هرگز به چند فرومایه سقوط کرده در دامن شیطانها اجازه نمیدهند
که در مقابله با اسالم و ایران ،همسو با دشمنان از آرمانهای ملت ایران هویتزدایی
کنند .امام جمعه قم در پایان از اقدام سریع و قاطع عوامل نیروی انتظامی در
شناسایی و دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی قدردانی و بیان کرد :این
عملیات اعتماد مردم را افزایش میدهد.

مدیرعامل شرکت راه آهن خبرداد؛

افتتاح راه آهن سریعالسیر تهران  -قم  -اصفهان تا پايان دولت

مدیرعامل شرکت راه آهن بر لزوم توجه ویژه دولت برای
تکمیل راه آهن سریعالسیر تهران  -قم  -اصفهان تاکید
کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،
مدیرعامل شرکت راه آهن در جریان بازدید وزیر راه و
شهرسازی و هیئت همراه از طرح ملی قطار سریع السیر
تهران  -قم  -اصفهان ،بر لزوم توجه ویژه دولت به این
پروژه تاکید کرد.
میعاد صالحی گفت :شرکتهای دانشبنیان

میتوانند در تکمیل بخشی از این پروژه کمک کنند و ما
با دو تیم در این مورد صحبت کردهایم.
وی افزود :اگر ما بتوانیم این خط سریع السیر را اجرا و
را ه اندازی کنیم ،میتوانیم در سایر خطوط هم راه آهن
پرسرعت را اجرا کنیم و اگر خدای نکرده به توقف برسیم،
ً
طبیعتا بنبستی ایجاد خواهد شد؛ اما انشاءالله شاهد
افتتاح این خط پرسرعت ریلی در دولت سیزدهم باشیم.
یادآوری میشود ۲۵۴ ،مورد از مجموع ۳۱۲مورد
معارض تاسیساتی در محدوده قم  -اصفهان رفع و

همچنین معارض ملکی در  ۸۵درصد از مسیر قم -
اصفهاننیزمرتفعشد.
تکمیل تونل کیلومتر  ۲۹به طول  ۲۵۰متر ،تکمیل
و تقویت  ۱۸۰آبروی موجود در مسیر قم  -اصفهان،
شروع عملیات اجرایی ایستگاههای فنی و تعمیراتی
مورچه خورت ،میمه و نطنز و راهاندازی شش کارگاه در
طول محور به استعداد  ۱۷۰۰نفر نیروی انسانی و ۸۰۰
دستگاه ماشین آالت ،از مهمترین اقدامات انجام شده
در محدوده قم  -اصفهان بوده است.

عضوهیاترئیسهمجلسمطرحکرد؛

کمبودساختمانمناسبونیرویانسانی
کافی در دستگاه قضایی قم

نماینده قم در مجلس شورای اسالمی از مشکالت دستگاه قضا در استان قم را نبود
ساختمان مناسب و کمبود نیروی انسانی برای ارائه خدمات به مردم برشمرد.
احمد امیرآبادی فراهانی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که
با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد در سخنانی با اشاره به تعامل خوب قوه قضائیه
و مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :خوشبختانه در این دوره مجلس ،دولت و قوه
قضائیه همکاری خوبی برای حل مشکالت مردم دارند.
وی بیان داشت :تعامالت خوبی در بین قوای سه گانه بر قرار است و سفر استانی رئیس
قوه قضائیه نیز امر مبارکی برای شناسایی مشکالت در استانها و تالش برای رفع آنان
است.
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی ابراز داشت :دستگاه قضا در استان قم با
مشکالتی از جمله کمبود نیرو و عدم در اختیار داشتن ساختمان مناسب برای ارائه
خدمات به مردم مواجه است.
امیرآبادی فراهانی ادامه داد :به منظور احداث ساختمان دادگستری و همچنین
سازمانهای تابعه قوه قضائیه در استان قم اقدامات اولیه صورت گرفته اما برای تکمیل
این پروژهها نیازمند اعتبارات ملی از سوی قوه قضائیه هستیم.
دربرخی جرایم تناسبی بین جرم و جزا وجود ندارد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی نیز دراین جلسه گفت :امروز بخش زیادی
از جرایم در فضای مجازی اتفاق می افتد ولی توسعه الزم در این حوزه هنوز اتفاق نیفتاده
است؛ مجلس شورای اسالمی آماده همراهی با قوه قضاییه در این عرصه است.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری بیان کرد :فلسفه وجودی قوه قضاییه اجرای عدالت
است و باید این قوه در مسیری حرکت کند که تمام صاحبان حق از عملکرد نهاد قضا
احساسعدالتکنند.
وی ادامه داد :با افزایش مشکالت معیشتی و سایر آسیبها بار مشکالت قوه قضاییه
افزایش یافتهاست؛ در گذشته دولتها و مجالس انگیزهای برای تقویت قوه قضاییه
نداشتهاند؛ چرا که از نظر برخی مسووالن قوه قضاییه ای که یقه مفسدان را بگیرد ،نهاد
مطلوبینبود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی یادآور شد :بی بندوباری ،فساد و فحشاء
از مباحثی است که شاهد برخورد جدی با آنها نیستیم؛ قانون حمایت از ضابطین امر به
معروف و نهی از منکر باید با قدرت اجرا شود.
ذوالنوری با تاکید بر ضرورت اصالح قوانین گفت :هم اکنون در برخی از جرایم تناسبی
بین جرم و جزا وجود ندارد و قوانین فاقد بازدارندگی است و جرم انگاری ها بدرستی تدوین
نشدهاست.
رییسمرکزارتباطاتمردمیقوهقضاییهخبرداد:

رسیدگیبهپروندههایکثیرالشاکی
ی قضایی به قم
در جریان سفر هیات عال 

رییس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت :رسیدگی جامع معاون اول قوه قضاییه
به پروندههای کثیرالشاکی «گوهرناز» و «رضوان» که به  ۷هزار نفر از مردم قم ارتباط دارد
از بخشهای قابل توجه دیدارهای مردمی در جریان سفر استانی هیات عالیرتبه قضایی
به استان قم بود.
علی اصغر رفاهی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای قضایی قم که با حضور رییس قوه
قضاییه برگزار شد ،اضافه کرد :برای حل مشکل پرونده های کثیرالشاکی قم همچنین
دیدارهای جداگانه ای نیز برگزار شد.
رییس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با بیان اینکه قریب به  ۴۰۰نفر از مردم استان
قم همزمان با حضور هیات عالیرتبه دستگاه قضایی در این استان ،با معاون اول قوه
قضاییه ،رئیس دیوان عالی کشور و سخنگوی دستگاه قضا دیدار کرده و مشکالت و
مسائل خود را با این مقامات قضایی به صورت چهره به چهره در میان گذاشتند ،گفت :در
جریان این دیدارها برای بیش از  ۸۰درصد از درخواستهای مردمی ،دستورات قضایی
الزم صادر شد.
وی با اشاره به دریافت هزار و ۷۰۰نامه و درخواست مردمی از قم ،خلجستان ،جعفرآباد،
سلفچگان و کهک در جریان سفر یک روزه هیات عالی قضایی به استان قم ،گفت :تمامی
این درخواستها در روز پنجشنبه  ۲۶خرداد در داخل استان قم ثبت و اسکن شده و
پیامکهای دریافت درخواستها و نامهها نیز در همان روز برای متقاضیان ارسال گردید.
رفاهی،بااشارهبهیکاقدامبدیعکهدرنتیجهسفراستانیهیاتعالیقضاییبهاستان
قم انجام خواهد شد ،گفت :در جریان سفر رییس قوه قضاییه و هیات همراه به استان
قم ،برای نخستین بار ترتیبی اتخاذ شد تا ۲۰نفر از مراجعهکنندگان مردمی استان قم ،در
تهران با اعضای شورای عالی قوه قضاییه مالقات داشته باشند و مساله و موضوع مدنظر
خود را بدون واسطه و به صورت چهره به چهره با مقام قضایی مورد نظر در میان بگذارند؛
این مالقاتها از هفته آینده شروع خواهد شد.
با حضور خانواده های معظم شهدا ؛

دومین یادواره ۵۶۵شهید ارتش
استان قم برگزار شد

دومین یادواره  ۵۶۵شهید ارتش استان قم پنجشنبه شب با حضور جمعی از مسؤوالن
نظامیوفرماندهاننیرویهواییارتشوخانوادههایمعظمشهدادرسالنهمایشهای
شهرداری قم برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در این مراسم با اشاره به ایستادگی ملت غیور کشورمان در هشت سال جنگ
تحمیلی ،خاطرنشان کرد :دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی با مؤلفه های ایثار و جهاد
و شهادت است که امروز با تکیه بر همین شاخص ها و مؤلفه ها ایران اسالمی جزیره ای
امن است .امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا رودباری با بیان اینکه عزت ،اقتدار و امنیت
امروز کشورمان را مدیون خون پاک شهیدان و صبر و مقاومت خانواده های معظم شهدا
هستیم ،اظهار داشت :رزمندگان اسالم از همه اقشار و اقوام ،از جان خود گذشتند تا یک
وجب از خاک وطن را به دشمن ندهند ،اما متأسفانه امروزه برخی در فضای مجازی می
خواهند جلوه ای نامناسب از دفاع مقدس ارائه دهند.
وی با اشاره به نقش و جایگاه ارتش جمهوری اسالمی ایران در دفاع از اسالم و انقالب،
بیعت همافران با حضرت امام خمینی(ره) در سال ۵۷را مورد توجه قرار داد و گفت :ارتش
در دوران دفاع مقدس ،عملیات های پیچیده ای برای شکست رژیم بعثی عراق به کار
گرفت و ما امروز نباید بگذاریم نام و یاد شهدا و رشادت های رزمندگان اسالم فراموش شود.
وی در پایان با بیان اینکه مردم کشورمان در هر شرایطی حامی و مدافع نظام اسالمی
و والیت فقیه بوده و خواهند بود ،تصریح کرد :ارتش همواره در کنار مردم بوده و صداقت
خود را ثابت کرده و از این پس نیز در کنار دیگر نیروهای نظامی ،برای حفظ و حراست از
جمهوری اسالمی ایران تالش و مجاهدت خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

اقداماتمناسبیبرای تأمیناقالماساسی
صورتگرفت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :اقدامات مناسبی برای تأمین اقالم
اساسی در قم صورت گرفته و به منظور برخورد با تخلفات احتمالی نیز نظارتها در بازار
تشدید شده است.
محمدرضا حاجی رضا در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم که به مناسبت
هفته جهاد کشاورزی ایراد شد اظهار داشت :جهاد سازندگی در  ۲۷خرداد  ۱۳۵۸به
دستور امام راحل تأسیس شد و هدف آن در حقیقت محرومیتزدایی و آبادانی روستاها و
مناطق محروم کشور بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی در استان
قم بیان داشت :در حال حاضر ۶۴هزار هکتار زمین کشاورزی در استان قم وجود دارد که
ساالنه ۸۰۰هزار تن محصوالت مختلف کشاورزی تولید میکند.
وی با بیان اینکه آب و خاک از جمله سرمایههای مهم کشور به شمار میروند افزود :برای
برقراری امنیت غذایی در کشور نیازمند آن است که از آب و خاک کشورمان صیانت کنیم.
حاجیرضا،ابرازداشت:متأسفانهتغییرکاربریهایکههماکنوندرکشوررخمیدهد
عاملی برای تهدید امنیت غذایی است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان
داشت :تأمین و نظارت بر بازار نیز از جمله مسئولیتهای جهاد کشاورزی است که در
زمینه تأمین اقالم اساسی اقدامات مناسبی در استان صورت گرفته و به منظور برخورد با
تخلفات احتمالی نیز نظارتها در بازار تشدید شده است.

سالمت 3
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آیا میتوان از باال رفتن آنزیمهای کبد پیشگیری کرد؟

باال رفتن آنزیمهای کبد؛ دالیل و توصیهها

باال بودن آنزیمهای کبد ممکن است طی یک آزمایش خون روتین کشف شود .در
بیشتر موارد ،سطح آنزیمهای کبد فقط کمی باال میرود و موقتی است و اغلب هم
نشاندهندهی مشکلی مزمن یا جدی در کبد نمیباشد؛ اما باالبودن طوالنیمدت
آن نشانهی برخی بیماریها و مشکالت است که در این مطلب به آن اشاره کردهایم.
باال بودن آنزیمهای کبد معموال نشاندهندهی التهاب یا آسیب سلولهای کبد
است .سلولهای ملتهب یا آسیبدیدهی کبد ،بیشتر از حد نرمال مواد شیمیایی
ترشح میکنند که شامل آنزیمهای کبد شده و در آزمایش خون نشان داده میشود.
آنزیمهای کبد که معموال باال میروند:
 .آالنین ترانس آمیناز ( . )ALTآسپارتات ترانس آمیناز ( . )ASTآلکالین فسفاتاز
( . )ALPگاما گلوتامیل ترانس پپتیداز ()GGT
باال بودن آنزیمهای کبد ممکن است طی یک آزمایش خون روتین کشف شود .در
بیشتر موارد ،سطح آنزیمهای کبد فقط کمی باال میرود و موقتی است و اغلب هم
نشاندهندهیمشکلیمزمنیاجدیدرکبدنمیباشد.
علتهای باال بودن آنزیمهای کبد
خیلی از بیماریها و عوارض میتوانند موجب باال رفتن آنزیمهای کبد شوند.
پزشک شما با بررسی داروهایی که مصرف میکنید و عالئمی که دارید و گاهی دیگر
آزمایشها ،علت باال بودن آنزیمها را تشخیص میدهد.
معمولترین علتهایی که آنزیمهای کبد را باال میبرند شامل موارد زیر میشوند:
.داروهایمسکنرایجخصوصااستامینوفن
 .برخی از داروهای تجویزی مانند استاتینها که برای کنترل کلسترول استفاده
میشوند
 .نوشیدن الکل  .نارسایی قلبی  .هپاتیت  A، Bو C
تحقیقاتنشانمیدهدمیکروبیومرودهبرمتابولیسملیپیدکبداثرگذاشتهوتعادل
میان سلولهای پیشالتهابی و ضدالتهابی در کبد را دچار اختالل میکند .این
تئوری وجود دارد که پروبیوتیکها میتوانند میکروبیوم روده را نرمال کرده و سطح
آنزیمهای کبد را بهبود دهند و از التهاب بکاهند

کدام رژیم غذایی به جلوگیری از بروز
آلزایمرکمکمیکند؟

افراد مبتال به آلزایمر ،فراموشی و از دست دادن حافظه را تجربه کرده و ممکن
است تغییرات شخصیتی و اختالل در تفکر داشته باشند؛ بسیاری از افراد مبتال به
آلزایمر رژیم غذایی خاصی را دنبال نمیکنند ،با این حال برخی تحقیقات وجود
دارد که نشان میدهد برخی الگوهای غذایی میتوانند در جلوگیری یا به تأخیر
انداختن زوال عقل نقش داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،کاهش وزن امری رایج است و با بدتر شدن زوال عقل و آلزایمر،
شدیدتر میشود .عالوه بر فراموش کردن صرف غذا ،دالیل دیگری نیز ممکن
است بر تغذیه این افراد اثرگذار باشد:
_ محرکهای اشتها در مغز ممکن است به طور طبیعی کار نکنند یا داروها روی
میل به غذا خوردن تأثیر بگذارند.
_ غذا ممکن است به دلیل تغییر حس بویایی و چشایی طعم خوبی نداشته
باشد.
_ مشکل در تمرکز ممکن است باعث شود فرد وقت کمتری را به غذا خوردن
اختصاص دهد و بنابراین کالری کمتری مصرف کند.
_ مهارتهای هماهنگی ممکن است کاهش یابد که استفاده از ظروف برای غذا
خوردن برای فرد مشکل شود.
_آلزایمرمیتواندمشکالتجویدنوبلعبرایفردایجادکند.برایبعضیازافراد
ممکناسترژیمهایغذایی حاویغذاهاینرمتریبرایبلعآسانترتجویزشود.
_بازوالعقلشدید،افرادهمچنینممکناستتواناییتشخیصموادغذاییاز
مواد غیر غذایی را از دست دهند .این ممکن است منجر به جایگزینی دریافت غذا
با مواردی شود که هضم نمیشوند یا حتی ممکن است سمی باشند.
تغذیه سالم برای افراد مبتال به زوال عقل
اگرچه اینترنت مملو از اطالعاتی در مورد تاثیر ویتامینها و مواد معدنی مختلف
در پیشگیری یا حتی معکوس کردن زوال عقل است ،اما در حال حاضر تحقیقات
محدود است .با این حال ،اگر فردی کمبود ویتامین یا مواد معدنی دارد ممکن
است مصرف مکمل به او توصیه شود .برخی از کمبودهای ویتامین با مشکالت
حافظه در ارتباط هستند که پس از تشخیص و درمان بهبود مییابند.
تحقیقات در مورد غذاهای خاص و الگوی خوردن برای معکوس کردن زوال
عقل محدود است .با این حال برخی تحقیقات وجود دارد که نشان میدهد
برخیالگوهایغذاییمیتواننددرجلوگیرییابهتأخیرانداختنزوالعقلنقش
داشته باشند .رژیم غذایی مدیترانهای و رژیم غذایی  DASHبه دلیل نقش آن
در پیشگیری از زوال عقل با نتایج امیدوار کننده مطرح هستند اما در این زمان،
تحقیقات بیشتری برای درک اثرات پیشگیرانه این رژیمها الزم است.
هدف بیشتر افراد مبتال به زوال عقل خوردن غذاهای متنوع مورد نیاز برای
وضعیت خوب تغذیهای است .با بدتر شدن زوال عقل ،برخی از افراد به دلیل
افزایش فعالیت ممکن است کالری بیشتری نیاز داشته باشند .مکملهای
خوراکی اغلب برای کمک به دریافت کالری و مواد مغذی مورد نیاز برای حفظ وزن
توصیهمیشوند.
با افزایش سن ،احساس تشنگی کاهش مییابد .این را باید به چالشهای دیگر
زوال عقل اضافه کرد که افراد ممکن است در معرض خطر کمبود آب بدن باشند.
تشویق در مصرف مایعات و تأمین غذاهای غنی از آب مانند میوهها و سبزیجات
نیزمیتواندکمککند.
فرد مبتال
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به زوال عقل به اندازه کافی غذا میخورد .سرووعدههای غذایی در آشپزخانه یا میز
ناهارخوریمیتواندبهآنهاکمککندتارویغذاخوردنتمرکزکنند.افرادمبتالبه
زوال عقل به راحتی حواسشان پرت میشود؛ بنابراین از استفاده از بشقابهای
طرح دار ،داشتن وسایل زیاد روی میز و روشن بودن تلویزیون هنگام وعدههای
غذایی خودداری کنید .غذا خوردن با دیگران در یک محیط خانوادگی ممکن
است به آنها کمک کند تا روی غذا خوردن تمرکز کرده و مقدار غذا را افزایش دهند.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغدیه جامعه وزارت بهداشت  ،با بدتر شدن از دست
دادن حافظه ،مراقبین ممکن است برای تشویق افراد به غذا خوردن نیاز به ارائه
راهنماییهای کالمی داشته باشند .غذاهای انگشتی به اندازه لقمه ممکن است
فرد را به غذا خوردن ترغیب کند ،زیرا به ظروف نیاز ندارند .بافتهای غذایی اصالح
شده نیز معموال تجویز میشوند ،زیرا جویدن و بلعیدن آنها آسانتر است.

 .بیماری کبد چرب غیرالکلی  .چاقی  .هپاتیت الکلی (التهاب شدید کبد در اثر
مصرف زیاد الکل)  .هپاتیت خودایمنی  .بیماری سلیاک  .عفونت سیتومگالوویروس
( . )CMVویروس اپشتین بار  .هموکروماتوز (ذخیره آهن زیاد در بدن)  .سرطان کبد
 .مونونوکلئوز عفونی  .پلیمیوزیت (بیماری التهابی که موجب ضعف عضالت
میشود)  .سپسیس (یک عفونت و التهاب خطرناک خونی که در اثر واکنش بیش از
حد سیستم ایمنی نسبت به عفونت ایجاد شده و تمام بدن را فرا میگیرد)
 .اختالالت تیروئید  .هپاتیت سمی (التهاب کبد در اثر داروها یا سموم)
 .بیماری ویلسون (ذخیره زیاد مس در بدن)
 .مکملهای گیاهی و مکملهای ویتامین مانند مکمل چاپارال ،چای کامفری،
آهن و ویتامین  . Aسندرم متابولیک  .دیابت عالئم باال بودن آنزیمهای کبد بیشتر
افرادی که آنزیمهای کبدشان باالست عالمتی ندارند.
اگر آسیب کبد علت باال بودن آنزیمهای کبد باشد ،ممکن است عالئم زیر وجود
داشته باشند . :شکم درد  .ادرار تیره  .خستگی  .خارش  .یرقان (زرد شدن پوست یا
چشم)  .رنگ روشن مدفوع  .از دست دادن اشتها  .تهوع و استفراغ
درمان باال بودن آنزیمهای کبد چیست؟
حدود یکسوم افرادی که آنزیم کبدشان باالست بعد از دو تا چهار هفته به حالت
نرمال برمیگردند؛ اما اگر آنزیمهای کبد همچنان باال بمانند ،پزشک آزمایشهای
خون بیشتر یا تستهای تصویری مانند سونوگرافی ،سیتیاسکن و یا امآرآی تجویز
میکند .درمان باال بودن آنزیم کبد ،بستگی به علت آن دارد.
چرا پزشک آنزیمهای کبد را چک میکند؟
پزشک شما ممکن است با یک تست عملکرد کبد ( )LFTیا پنل کبد ،سطح
آنزیمهای کبدتان را چک کند .تست عملکرد کبد نوعی آزمایش خون است .در
صورتی که ریسک آسیب کبد یا بیماری خاصی را داشته باشید یا عالئمی از آسیب
کبد نشان دهید ،پزشک طی چکاپهای منظم ،دستور تست عملکرد کبد خواهد
داد.
آیا میتوان از باال رفتن آنزیمهای کبد پیشگیری کرد؟

برخی از بیماریهایی که آنزیمهای کبد را باال میبرند قابل پیشگیری نیستند؛ اما
برای کمک به سالمت کبد خود میتوانید کارهایی انجام دهید:
 .از مصرف الکل خودداری کنید.
 .از سوزنها یا وسایلی که آلوده به خون هستند استفاده نکنید.
 .رژیم غذایی سالمی داشته باشید.
 .واکسن هپاتیت  Aو  Bبزنید.
 .اگر دیابت دارید ،قند خونتان را کنترل کنید.
 .پزشکتان را در جریان هر دارو یا مکملی که مصرف میکنید بگذارید.
 .مراقب باشید دچار اضافه وزن نشوید.
 .به طور منظم ورزش کنید.
چند توصیه تغذیهای برای پایین آوردن آنزیمهای کبد
تحقیقات نشان میدهد مصرف روغن زیتون و اسیدهای چرب امگا  ۳که هر دو
از پایههای ثابت رژیم غذایی مدیترانهای هستند میتوانند برای سالمت کبد مفید
باشند.
کاهشمصرفچربیدریافتیواستفادهیبیشترازچربیهایتکغیراشباع(مثال
روغن زیتون) یا چربیهای چندغیراشباع (مثال ماهیهای چرب) میتواند منجر به
کاهش چربی کبد شده و آنزیمهای کبد را پایین بیاورد.
پروبیوتیکها
تحقیقاتنشانمیدهدمیکروبیومرودهبرمتابولیسملیپیدکبداثرگذاشتهوتعادل
میان سلولهای پیشالتهابی و ضدالتهابی در کبد را دچار اختالل میکند .این
تئوری وجود دارد که پروبیوتیکها میتوانند میکروبیوم روده را نرمال کرده و سطح
آنزیمهای کبد را بهبود دهند و از التهاب بکاهند.
قهوه
قهوه یکی از معروفترین و پرطرفدارترین نوشیدنیها در تمام دنیاست .قهوه یک
ترکیب پلیفنول میباشد که کافئین دارد و چه قهوهی خالص و چه ترکیبات خاص
دیگر آن میتوانند سنتز اسیدهای چرب را کاهش دهند و از التهاب کبد کم کنند.
ضمناقهوهیکآنتیاکسیدانعالیاست.
فولیکاسید
کمبود فولیک اسید میتواند ریسک آسیب کبد را باال برده و این پتانسیل را دارد که
موجب سرطان کبد شود .مصرف مکمل فولیک اسید میتواند سطح ALTرا کاهش
دهد.
دوری از انواع سموم
پایین نگه داشتن سطح آنزیمهای کبد به معنی محافظت از کبد در برابر سموم
ناشی از مصرف الکل ،سموم محیطی و سیگار است .آب تصفیه شده یا آب معدنی
بنوشید ،در معرض دود دست دوم سیگار نباشید ،الکل مصرف نکنید ،وقتی با مواد
شیمیایی کار میکنید احتیاطهای الزم را به عمل آورید ،گوشت ذغالی نخورید و از
مصرف داروهای غیرضروری بپرهیزید .این کارها کمک میکنند کبدتان بهتر بتواند
سموم را از بدنتان دفع کند.
زردچوبه
کورکومین (زردچوبه) گیاهی بسیار ُپرمصرف است که میتواند از کبد محافظت
کرده و استرس اکسیداتیو را در پایینترین سطح خود نگه دارد .استرس اکسیداتیو
یکی از عوامل بیماری کبد است .زردچوبه به کبد در تجزیه چربی کمک میکند.
اگر اجازه دهید سطح آنزیمهای کبدتان باال بماند ،ریسک آسیب بیشتر کبد و
سرطانکبدراافزایشمیدهید.پسبهتراستنکاتیرابرایپاییننگهداشتنسطح
آنزیمهای کبدتان رعایت کنید تا اثر آن را در سالمتتان در بلندمدت ببینید.

ن بیاختیاری ادرار
 10راهکار برای کنترل و درما 

عینکافتابیمناسبانتخابکنید

استفاده از عینک آفتابی بسیار ضروری است ،اما باید عینک درستی انتخاب کنید
تا به چشمهای شما آسیب وارد نشود.
به گزارش بهداشت نیوز؛ ¬¬عینکهای آفتابی دارای شیشههایی به رنگهای
متفاوت بوده و هر شخص بسته به سلیقه و میزان حساسیت به نور از نوع خاصی
از آنها استفاده میکند ،اما باید دانست که تیرگی شیشه فقط از میزان نور مرئی
که وارد چشم میشود ،میکاهد و عمال نه تنها از میزان ورود اشعه ماوری بنفش به
داخل چشم نمیکاهد بلکه به دلیل باز شدن مردمک در اثر کاهش نور مرئی مقدار
بیشتری از آن وارد چشم میشود.
در شیشههای عینک برای محافظت از اشعه ماورای بنفش از مولکولهایی به نام
کرموفور استفاده میشود .این مولکولها تاثیر چندانی در رنگ شیشه ندارند ،اما
باعث جذب و فیلتر کردن اشعه ماورای بنفش میشوند ،بنابراین اگر در عینکهای
بارنگشیشهتیرهازمولکولهایکرموفوراستفادهنشدهباشد،تاثیریدرجلوگیری
از اشعه ماورای بنفش ندارند.
اکنون عینکهای آفتابی با رنگهای خاکستری و قهوهای و سبز و زرد در بازار
وجود دارند .شیشههای خاکستری و قهوهای معموال باعث تغییر رنگهای طبیعی
نمیشوند ،اما شیشههای سبز رنگهای طبیعی را تغییر و باعث اختالل در دید
رنگهامیشود.
شیشههای زرد باعث جذب رنگ آبی میشود که بیشترین تفرق نور را در چشم
ایجاد میکند به همین دلیل ورزشکاران و کوهنوردان استفاده از این نوع شیشه را به
دلیل دید خوب در آفتاب ترجیح میدهند.
شیشههای پالریزه نیز به علت از بین بردن درخشندگی و خیرگی (( Glareمورد
استفاده دریانوردان و کسانی است که ساعاتی از روز را در سطح آب یا در ساحل
میگذرانند.
شیشههای فتوکرومیک که در مجاورت اشعه ماورای بنفش تیره میشوند در
حداکثر تیرگی خود درصد بسیار باالیی از اشعه ماوراء بنفش تابیده شده بر چشم
را جذب میکنند.
باید دانست که عینک آفتابی ایده آل باید خاصیت جذب تقریبا کامل اشعه ماورای
بنفش را داشته باشد .رنگ شیشه یا طلق آن مانع دید طبیعی رنگها نشود (ترجیحا
خاکستری)؛ این مورد در تشخیص عالئم رانندگی اهمیت دارد .همچنین تیرگی
رنگ آن مناسب باشد و مانع دید طبیعی نشود .از سوی دیگر مانع ورود آفتاب از
اطراف چشم نشود .همچنین نباید مانع ایجاد خیرگی Glareدر چشم شود .شیشه
یاطلقعینکآفتابینبایدقدرت(شماره)ناخواستهداشتهباشد.همچنینشیشهیا
طلق آن نباید خراش داشته باشد .سبک و راحت هم باید باشد.
تمام خصوصیات فوق میتواند در یک عینک آفتابی با قیمت مناسب وجود داشته
باشد و برعکس ممکن است تمام خصوصیات مذکور در یک عینک گران قیمت
وجودنداشتهباشد.
استاد چشم پزشکی ؛

«دوبینی»نشانهچیست؟

استاد چشم پزشکی گفت :دو بینی حالتی است که فرد بگوید اجسام را دو تا
میبیند که باید بررسی شود این دوبینی تک چشمی است یا دو چشمی.
محمد مهدی صدوقی ،استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درباره «دوبینی»،بیان داشت :فرد ممکن است بگویید اجسام را دو تا میبینم که
اولین کاری که میکنیم فرد معاینه میشود؛ به طوری که بررسی میشود این دو
بینی تک چشمی است یا دو چشمی؛ یعنی به فرد میگوییم یک چشم خود را با
دست بگیرید ،اگر دو بینی برطرف شد این نشان میدهد دو بینی فرد مربوط به دو
چشماست.
وی اضافه کرد :اما اگر یک چشم خود را بست و گفت همچنان با یک چشم هم
دو تا میبینم تشخیص این دو حالت با هم فرق میکند .فردی که یک چشم خود را
میبنددوبایکچشمدوبینیداردممکناستآبمرواریدداشتهومشکالتشبیکه
وجود داشته باشد که با معاینه مشخص میشود.
این استاد چشم پزشکی افزود:مهمترین مسئله این است که شما وقتی دوچشم
تان باز است دو بینی دارید که نیاز به بررسی دارد؛ البته بیشتر مسائل عصبی است؛
یعنی اعصابی که در عضالت چشم کارهای عضالنی را انجام میدهند اختاللی در
مغز پیش آمده و باعث شده کارکرد اعصاب و عضله چشم مختل شود.
صدوقی تصریح کرد :برخی اوقات عضالت چشم دچار مشکالتی شده که ممکن
است انحراف خفیفی ایجاد شود و متوجه میشویم یک عضله دچار ضعف شده
که این ضعف مربوط به خود عضله بوده یا مربوط به عصبی است که به آن عضله
میرسد.
وی ابراز کرد :خیلی موارد این حالتها با معاینه از سوی متخصص چشم پزشکی
حل میشود و در برخی اوقات نیز باید با متخصص مغز و اعصاب صحبت کرده و ام
آر آی و سی تی اسکن بگیریم و بررسی کنیم؛پس از بررسی توسط متخصص مغز و
اعصاب یا متخصص چشم ،این حالت درمان میشود.
این استاد چشم پزشکی متذکر شد  :یکی از مشکالت و مهمترین علت که در دو
بینی وجود دارد در افرادی است که مبتال به دیابت هستند.دیابت به همه جای بدن
اثرات منفی میگذارد؛ از جمله در عروق و عصبهایی که عضالتی به چشم میرسد
و دچار اختالل کاری می شود و ممکن است باعث دو بینی شود.
صدوقی یادآور شد:خوشبختانه در دیابت دو بینی که وجود دارد گذراست و ظرف
دو سه ماه برطرف میشود و نیاز به اقدام خاصی ندارد.
مطالعاتنشانمیدهد؛

نوشابههایگازدارشیریناحتمال
سرطان کبد را در زنان افزایش می دهد

تحقیقات جدید نشان می دهد که نوشابه ها و سایر نوشیدنی های شیرین شده با
قند ممکن است احتمال ابتالی زنان به سرطان کبد را افزایش دهند.
به نقل از هلث دی نیوز ،مطالعه روی بیش از  ۹۰هزار زن یائسه نشان داد کسانی
کهحداقلیکنوشیدنیشیرینشدهباقنددرروزمینوشنددرمقایسهباکسانیکه
کمتر از سه نوشیدنی در ماه مینوشند ۷۸،درصد بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
دکتر «شیوهانگ ژانگ» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد ،گفت:
«یافتههای ما نشان میدهد که نوشیدنیهای شیرین شده با قند یک عامل خطر
بالقوهبرایسرطانکبدهستند».
او گفت« :اگر یافتههای ما تأیید شود ،کاهش مصرف نوشیدنیهای شیرین گازدار
ممکن است به عنوان یک شیوه بهداشت عمومی برای کاهش بار سرطان کبد
باشد».
برای این مطالعه ،محققان دادههای مربوط به ۹۰۵۰۴زن یائسه بین رده سنی۵۰
تا  ۷۹سال را جمعآوری کرد .شرکت کنندگان پرسشنامهها را در اواسط دهه ۱۹۹۰
تکمیل کردند و به طور متوسط به مدت ۱۸سال تحت نظر بودند.
در مجموع ۲۰۵،زن در طول پیگیری به سرطان کبد مبتال شدند.
این مطالعه نشان داد زنانی که حداقل یک نوشابه در روز مینوشیدند ،در مقایسه
با زنانی که هرگز این نوشیدنیها را مصرف نمیکردند یا کمتر از سه نوشابه در ماه
مینوشیدند ۷۳،درصد بیشتر در معرض خطر بودند.
محققانخاطرنشانکردندکهنوشیدنیهایشیرینشدهباقندممکناستمنجر
به افزایش خطر ابتالء به چاقی و دیابت نوع  ۲شود که هر دو از عوامل خطر سرطان
کبد هستند .این نوشیدنیها همچنین در اختالل در پاسخ به انسولین و تجمع
چربی در کبد نقش دارند.
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رئیس شورای عالی استانها سروری درجلسه هماندیشی شورهای اسالمی استان قم:

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم خبرداد:

ورود شهرداری به ۲۰۶فعالیت
با موضوع حجاب و عفاف

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم از اجرای طرح "شهربانو" با هدف
توسعه تبلیغ و ترویج فرهنگ و عفاف در شهر قم خبر داد.
مهدی کالنترزاده در نشست قرارگاه فرهنگی اجتماعی  ۱۹دی که به میزبانی
شهرداری قم برگزار شد ،گفت ۲۰۶ :فعالیت با موضوع عفاف و حجاب در مجموعهها
و مأموریتهای مرتبط با شهرداری قم شناسایی شده و امیدواریم با همافزایی با سایر
متولیان بتوانیم از ظرفیتهای موجود برای رفع دغدغهها و پیشبرد اهداف مورد نظر در
حوزه حجاب و عفاف استفاده شود.
وی از برنامهریزی شهرداری قم برای نقشآفرینی در حوزه حجاب و عفاف با انجام۲۰۶
فعالیت مختلف خبر داد و گفت :اجرای طرح شهربانو بهعنوان یکی از برنامههای اصلی
شهرداری بهمنظور معرفی الگوهای برتر در عرصههای مختلف با مشارکت دستگاهها و
مجموعههایمردمیدنبالخواهدشد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم اضافه کرد :بر اساس وظایفی که
مصوبشورایعالیانقالبفرهنگیاست ۱۰،وظیفهاصلیبرایشهرداریقمدر حوزه
حجاب و عفاف آورده شده است که سازمانها و مناطق شهرداری قم در این رسالتها
موردتوجهقرارگرفتهاند.
وی ارائه خدمات مجموعههای مختلف شهرداری قم به مردم را از ظرفیتهای قابل
برای ترویج عفاف و حجاب دانست و تصریح کرد :به عنوان مثال در  ۷۰درصد زائران
عرب زبان از طریق پایانهی مرکزی مسافربری شهرداری وارد شهر می شوند و می توان
با استفاده از ظرفیت سازمان پایانهها نسبت به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و آشنایی
عرب زبانان با فرهنگ قم اقدام کرد که در این راستا برپایی نمایشگاه ،تذکر به مسافران و
تدوین شیوه نامه مسافر به همت سازمان پایانهها دنبال شده است.
کالنترزادهدرادامهظرفیتهایمجموعهمعاونتخدماتشهریبا ۶سازمانودواداره
کل را یادآور شد و گفت :بررسی بهسازی بوستانهای ویژه بانوان درحال دنبال شدن
است و همچنین مباحث مربوط به طرح بوستان تراز انقالب اسالمی بهصورت پایلوت در
شهر قم مراحل مطالعاتی خود را طی میکند که با توجه به اینکه قم در سرانه فضای سبز
شهری رتبه سوم کشور را دارد ،باید دستگاهها نیز کمک و مشارکت داشته باشند تا الگوی
مناسبی در این زمینه در سطح کشور باشیم.
وی ادامه داد :در سازمان زیباسازی نیز به دنبال مردمی شدن ترویج نمادهای حجاب و
عفاف هستیم و دراین راستا موضوع المانها ،دیوارنگارها ،نورپردازیها و دیوارنگاشتهها
در جشنواره شهرنگار در دورههای ساالنه دنبال می شود که هنرمندان سراسر کشور
طرح و ایده ارائه کرده و برنامهریزی الزم بهمنظور اجرا و نمایش آن انجام میپذیرد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم گفت :در حوزه معماری و شهرسازی،
وزارت راه و شهرسازی برای تدوین قوانین رسالت مهمی دارد و ما نیز در این راستا تالش
می کنیم تا از چهره دینی شهر صیانت کنیم .وی ادامه داد :پژوهشکده شهرداری
حمایت از پایان نامههای مرتبط با حجاب و عفاف را دنبال میکند و در این راستا مرکز
آموزش علمی کاربردی شهرداری و شورای شهر نیز مشارکت دارند.
کالنترزاده گفت :با همکاری سازمان فناوری اطالعات شهرداری قم نیز صفحهای
در پرتابل جامع شهرداری ایجاد شده تا الگوهای برتر در حوزه حجاب و عفاف را در این
صفحهبهنمایشبگذاریم.
وی از اجرای طرح نشان شهربانو با استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف خبرداد و
گفت :در مجموعههای مختلف برترینها را در شهر قم به عنوان شهربانو معرفی کنیم تا
بتوانیم الگوهای حجاب و عفاف را در جامعه ترویج دهیم.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم:

باتخلیهغیرمجازپسماندهایصنعتی
برخوردمیشود

معاونمحیطزیستانسانیادارهکلحفاظتمحیطزیستاستانقمگفت:براساس
هماهنگیهایبعملآمدهوتوجیهرانندگانتانکرها،باهرگونهتخلفدرزمینهجابجایی
و تخلیه غیرمجاز پسماندهای صنعتی در استان به شدت برخورد می شود.
سید احمد شفیعی با اشاره به بروز برخی تخلفات در زمینه جابجایی غیرمجاز و تخلیه
پسماندهای صنعتی در حاشیه جاده ها و اراضی طبیعی ،ساماندهی تانکرهای حمل و
نقل پسماندهای ویژه و صنعتی را مورد توجه قرار داد و افزود :تانکر متخلفی که اقدام به
حمل و تخلیه غیرمجاز پسماند در اطراف شهرک شکوهیه کرده بود ،در دادگاه بدوی به
پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
وی خاطرنشان کرد :این متخلف زیست محیطی در دادگاه بدوی به ۴۲میلیون تومان
جزای نقدی بابت خسارت وارده به محیط زیست محکوم شده است و این نشان از اراده
جدی دولت و دستگاه قضا در برخورد با تخلفات زیست محیطی دارد.
شفیعی در ادامه با اشاره به برنامه ها و اقدام های این اداره کل در راستای ساماندهی
و مدیریت پسماندهای صنعتی در قم گفت :با راه اندازی سامانه جامع محیط زیست
()iranemp.irوضعیتپسماندهایویژهوصنعتیدرسطحکشور،ازمرحلهتولیدتادفع
نهایی آن کامال تحت نظارت و پایش قرار دارد.
وی با بیان اینکه در استان قم از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا کنون ۳۴۰ ،مورد جابجایی
پسماندهای صنعتی جهت امحاء و دفع آنها به ثبت رسیده است ،اظهار داشت :با افتتاح
سایت پسماند ویژه و صنعتی استان ،این واحد به عنوان یکی از معدود مراکز دریافت
کننده پسماند در کشور مطرح شده و قابلیت دریافت چنین پسماندهایی در ابعاد
مختلف را دارد.
معاون انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به معضالت زیست
محیطی سایت  ۱۸هکتاری ،از عدم پذیرش پسماندهای ویژه و صنعتی در این سایت
خبر داد و گفت :تمامی واحدهای صنعتی باید نوع ،میزان و نحوه دفع پسماندهای
صنعتی خود را در سامانه جامع محیط زیست اظهار کرده و پس از مشخص کردن مبداء،
مقصد ،تاریخ و دیگر اطالعات درخواستی ،اقدام به جابجایی آنها کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم :

ساماندهیگلزارهایشهدا
با سرعت بیشتری صورت گیرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته
برای ساماندهی گلزارهای شهیدان استان گفت :این ساماندهی در سال جاری باید با
جدیت و سرعت بیشتری صورت گیرد.
ابراهیم معتمدی در جلس ه کارگروه ساماندهی گلزارها و یادمان شهیدان استان که
در سالن بقیهالله استانداری برگزار شد اظهار داشت :برای اجرای طرحهای بهسازی
و ساماندهی گلزارهای شهیدان برنامهریزیهای الزم انجام گرفته است و در قالب
مصوبههای کارگروه پیگیری و اجرایی خواهد شد .معاون استاندار قم با اشاره به اهمیت
حفظ حرمت شهیدان و ایثارگران بیان کرد :ادارهکل اوقاف استان باید کار مناسبی را
برای خاکسپاری خانوادههای معظم شهیدان و ایثارگران در نظر بگیرد.
معتمدی با اشاره به طرح ساماندهی گلزار شیخان تصریح کرد :با توجه به وجود مزار
بیش از ۶۰۰شهید دفاع مقدس و علما در قبرستان شیخان ،ضرورت دارد که ساماندهی
این مکان ،با سرعت بیشتری انجام شود .وی همکاری ادارهها و دستگاههای دولتی
در زمینه بهسازی آرامستانهای قم را ضروری خواند و گفت :امیدواریم با ساماندهی
مناسب و شایسته گلزارهای شهیدان ،گام موثری را در جهت تکریم مقام شهیدان و ارج
نهادن به ارزشها برداریم.
مدیرمنطقهچهارشهرداریقمخبرداد:

احداثنمازخانهباغپرندگان
با اعتباری بالغبر ۷میلیارد ریال

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از احداث نمازخانه باغ پرندگان با اعتباری بالغبر 7
میلیارد ریال خبر داد.
علیرضا اقبالیان با اعالم این خبر اظهار داشت :با توجه به استقبال شهروندان و
مسافرین گرامی از مجموعه باغ پرندگان ،برنامهریزیهایی مبنی بر ایجاد بسترهای
رفاهی در دستور کار منطقه قرار گرفته است.
به گفته مدیر منطقه چهار شهرداری قم ،در این راستا نمازخانه باغ پرندگان با بهترین
و با کیفیتترین مصالح و امکانات در  ۵۰مترمربع و با هزینه  ۷میلیارد ریال احداث و به
بهرهبرداری رسید .وی تصریح کرد :اقدامات قابلتوجه دیگری نیز ،ازجمله نصب توری
بر روی برکه اصلی مجموعه در حال رقم خوردن بوده و تالشمان بر آن است که بتوانیم
محیطی امن ،آرام و فضایی دلنشین را برای شهروندان و مسافرین گرامی فراهم آوریم .

قم،می تواند پایلوت طرح مدیریت یکپارچه شهری شود

رئیس شورای عالی استانها به توانمندی شهرداری قم در پذیرش مسئولیت
مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد و گفت :شهر قم با دارا بودن تیم مدیریت
شهری قوی و زیرساختهای مناسب میتواند پایلوت مدیریت یکپارچه شهری
در کشور شده و باید بدون عجله و یکییکی مسئولیتها به شهرداری واگذار
شود تا نقاط ضعف را برطرف کنیم.
پرویز سروری در جلسه هماندیشی شورهای اسالمی استان قم که در
فرمانداری قم برگزار شد ،مسئولیت سنگین شوراها را یادآور شد و اظهار داشت:
ما باید مهمترین دغدغه حضرت امام خمینی(ره) که مردمی سازی انقالب
اسالمی بوده را محقق کنیم.
وی یادآور شد :امام خمینی(ره) از روز اول تأکید داشتند که برای از بین
رفتن خوی استبداد ،باید مردم در سرنوشت خود دخیل باشند و  ۱۲۶هزار نفر
در شوراها برای تحقق این امر کنار هم جمع شدهاند و مردم بوده که انتخاب
میکنند قدرت و ثروت کشور را در اختیار چه کسانی قرار دهند تا به مردم
خدمت کرده و زندگی درشان آنها ایجاد کنند.
رئیس شورای عالی استانها ،برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را یادآور شد
و گفت :باوجوداین همه انتخابات که نشان حضور مردم در کشور ایران است،
اما پررنگترین جلوه مردمساالری در انتخابات شوراها تجلی پیداکرده و شوراها
تمام سطوح جامعه را دربر گرفته و این مردم هستند که سرنوشت خود را به دست
نمایندگانمیسپارند.
وی جلب اعتماد مردم برای حل مشکالت جامعه را مهم خواند و خاطرنشان
کرد :باید سازوکار شوراها بهگونهای باشد که مردم اعتماد داشته باشند
که نمایندگان در جهت رفع مشکالت گام برمیدارند و اگر این اقدامات و
سازوکارها ناکارآمد باشد و تولید معضل کند ،مردم از شوراها رویگردان شده و
از صندوقهای رأی قهر خواهند کرد و این سرمایه مردمی از دست نظام خارج
خواهدشد.
سروری مهمترین گام در حل مشکالت مردم را درک جایگاه واقعی اعضای
شورا بهعنوان تصمیمگیرندگان دانست و ابراز کرد :اعضای شوراها زندگی
مردم را از گهواره تا گور تصمیمگیری کرده و این مسئولیت سنگینی دارد ،اما
متأسفانه امروز جامعه شورایی ناکارآمد متولدشده و شاهد تالش بدون بازدهی
کافیهستیم.
وی ادامه داد :بخشهای مختلف شوراها بهاندازه کافی مرتبط نیستند و
اعضای شوراها آموزشهای کافی نسبت به مسئولیت خود ندیدهاند و اشراف
کافی به تکالیف و وظایف خود ندارند و این مشکل بزرگی است که باید حل شود
تا تصمیمات غلطی گرفته نشده و نیاز به طرح جامع آموزشی داریم.
تخلفات اداری نظام شوراها کمتر از چهار دهم درصد بوده است
رئیس شورای عالی استانها به سازوکارهای کشورهای پیشرفته در حوزه
مدیریت شهری اشاره کرد و گفت :در کشورهای پیشرفته احزاب این مشکل را
حل کرده و مسئولیت آموزش نیروها را برعهدهگرفته و کادر سازی میکنند اما
در کشور ما که انتخاب محور بوده و احزاب در جهت کادرسازی حرکت نکردهاند
این مشکل وجود دارد.
وی نظام شورای کشور را با  ۱۲۶هزار عضو با کمترین تخلفات اداری معرفی
کرد و گفت :تخلفات اداری نظام شوراها کمتر از چهار دهم درصد بوده و این
نشاندهنده سالمت شوراها دارد اما بازتاب خوبی در جامعه نداشته و مردم از
آن بیخبر هستند که باید این مقدار نیز کاهش پیدا کند زیرا هر تخلف از نظام
هزینه شده و اعتماد عمومی خدشهدار میشود.
سروریبیشترینتخلفاتراعدماطالعاتازحوزهوظایفاعالموتصریحکرد:
آموزش این مقدار تخلفات را نیز از بین برده و این اتفاق باید در کشور رقم بخورد
و به دنبال مدلی هستیم که بدون تأیید شورای عالی استانها نمایندهای وارد
شوراها نشود و نیاز به کمک وزارت کشور داشته تا موج آموزشی ایجاد کرده و
آزمونهایجدیبرگزارکنیم.
وی سپس ابراز کرد :هیچ کجای قانون شورا ،شهرداری بیاننشده بلکه لفظ
شورای شهر عنوانشده اما همه میدانیم که امروز شورای شهرها به شورای
شهرداریها تنزل کرده و نمیتوانند در امور شهر دخالتی کنند و تصمیمگیری
کافی ندارند ،برای حل این مشکل باید مدیریت یکپارچه شهری اجرا شود.
شوراهای که توانمندی دارند مدیریت واحد شهری به آنها واگذار شود
رئیس شورای عالی استانها یکی از دالیل اجرایی نشدن مدیریت یکپارچه
شهری را عدم قابلیت شهرداریها دانست و افزود :متأسفانه در خیلی از شهرها،
شهرداریها قابلیت و توانمندی الزم را کسب نکرده و شوراها نیز کارآمدی الزم را
ندارند تا همه امور به دست آنها سپرده شود.

وی تأکید کرد :بنده حق را به دولت داده و نمیتوانیم این اختیار را به شوراها و
شهرداری بدهیم ،زیرا این توانمندی را نمیبینم و باعث شده این قانون در زمان
خود اجرا نشود ،در شورای عالی استانها یک مطالعه جدی روی تمام مدلهای
یکپارچه شهری در دنیا در حال انجام است و متأسفانه در ایران نمیتوانیم
یکباره مدیریت یکپارچه را اجرا کنیم و باید پلکانیان گام برداریم.
سروری تشکیل کارگروه مشترک بین دولت و شوراها را پیشنهاد داد و گفت:
باید توانمندی شورها در کشور سنجیده شده و هر شورایی که توانمندی الزم
و زیرساختهای کافی برای مدیریت یکپارچه شهری را دارد مسئولیتها به
آن واگذار شود و دولت با آن موافقت کرده است و نمایندگان مجلس نیز با این
پیشنهادموافقهستند.
وی تأکید و تأیید استاندار قم از توانمندی شورای شهر و شهرداری قم را مثبت
ارزیابی کرد و اظهار داشت :شهر قم با دارا بودن تیم مدیریت شهری قوی و
زیرساختهای مناسب میتواند پایلوت مدیریت یکپارچهشهری در کشورشده
وبایدبدونعجلهویکییکیمسئولیتهابهشهرداریواگذارشودتانقاطضعف
را برطرف کنیم.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد :اگر این امکان در شهر قم اجرا شود
شهرداری قوت گرفته و بسیاری مشکالت مردم حل خواهد شد ،تصمیمات را
باید بر اساس واقعیتها بگیریم و واقعبینانه توانمندیهای خود را تقویت کنیم،
ما روزهای جدی در پیش داریم و باید ساختار معیوب تشکیالتی را اصالح کنیم.
موانع ایجاد درآمدهای پایدار شهرهای اقماری رفع شود
رئیس شورای اسالمی استان قم نیز در این نشست با تأکید بر اجرای مدیریت
یکپارچه شهری در کشور گفت :باید برای توانمندسازی شهرداریهای کوچک
و ایجاد منابع مالی پایدار ،موانع قانونی برطرف شود.
ماشاالله سعادتمند ،اهمیت و جایگاه شورای عالی استانها در کشور اشاره
کرد و اظهار داشت :این شورا بهعنوان یکی از نهادهای فرادست و عالی در کشور
وظایفی در قانون دارد که میتوانیم از آن در پیشبرد اهداف شوراها استفاده
کنیم.
وی فضای دوره ششم شوراها را مثبت ارزیابی کرد و افزود :با هماهنگی که در
سران سه قوه وجود دارد و شورای عالی استانها توانسته ارتباط خوبی با دولت،
قوه قضاییه و مجلس شورای اسالمی برقرار کند که میتوانیم اهداف شورا را در
کشورمحققکنیم.
رئیس شورای اسالمی استان قم مشکالت شوراها را بسیار دانست و ابراز
کرد :برای حل این مشکالت نیاز به همفکری و اندیشی در کشور بوده و باید
راهکارهایی عملی و اجرایی برای آن پیدا کنیم تا کار مردم انجامشده که در این
مسیر بزرگترین مشکل اعضای شوراها در شهرهای اقماری و کوچک است.
وی مشکل شهرهای کوچک را نبود منابع مالی و درآمدهای پایدار عنوان کرد و
گفت :امروز شرایط خوبی برای فعالیت شهرداریها در شهرهای کوچک وجود
نداشته و نقدینگی کافی برای کارهای عمرانی و کارهای روزمره وجود ندارد
و باید برای آن راهکاری پیدا کنیم تا اداره امور دهداریها آسان شده و موانع
قانونی برطرف شود .سعادتمند تصریح کرد :یکی دیگر از مشکالت شوراها
عدم امکان تصمیمگیری در شهرهای کوچک با هماهنگی شوراها بوده و ما
شاهد تصمیماتی هستیم که در جای دیگری گرفته میشود و دهداریها و
شهرداریها مجری این تصمیمات میشوند و دستگاههای دیگر تصمیم گیر
هستند و به مدیریت شهری ضربه وارد میکند.
وی به مدیریت یکپارچه شهری اشاره و یادآور شد :مدیریت یکپارچه شهری
میتواند بخشی از این مشکل را حل کرده و خوشبختانه برای تحقق این امر در
کشور ارادهای واحد وجود داشته و ازنظر قانونی کارها در حال پیگیری است.

رییس کل دادگستری استان قم مطرح کرد:

کاهش چشمگیر جرایم در قم
رییس کل دادگستری استان قم گفت :طی سالهای
گذشته با اجرای ویژه و جدی احکام ،شاهد کاهش چشمگیر
جرایم در این استان هستیم.
حجت االسالم والمسلمین علی مظفری روز پنجشنبه در
دیدار کارکنان قضایی و حقوقی دادگستری قم با رییس قوه
قضاییه ،افزود :احکام کیفری در این استان بصورت ویژه اجرا
میشود و امروز هیچ جرم کیفری به خصوص از احکام خشن
در قم بدون اجرا نمانده است و هیچ عاملی برای پیشگیری از
جرایم اجرای به موقع و خوب احکام وجود ندارد.
وی با بیان اینکه با انقالب اسالمی زمینه تحقق و اجرایی
کردن احکام دین فراهم شدهاست ،افزود :طی دو سال گذشته
شرایط ویروس همهگیر کرونا سبب محدودیتهایی در برگزاری
حضوری جلسات شده بود.
وی اظهار داشت :یکی از اقدامات دادگستری درقم استفاده
از ظرفیت حوزه علمیه قم برای بهرهگیری از متون دینی برای
رفع نیازهای نظام اسالمی در مسائل مستحدثه و روز در حوزه
احکام و قوانین است.
مظفری یادآور شد :تعریف و تبیین سیاست جنایی اسالم،
احکام خانواده ،بانکداری اسالمی ،ثبات مالکیت مادی و
معنوی و اموری از این دست از مسائلی است که با تعامل حوزه
های علمیه در حال نقد و بررسی است.
وی با بیان اینکه درحوزه قضایی شاهد همدلی مطلوبی در
قم هستیم ،ادامه داد :قم در بخش قضایی ،اداری و تجهیزات
یکی از استانهای کم برخوردار محسوب میشود؛ این استان
در بخش نیروی انسانی با کمبود  ۴۰درصدی نیرو روبه رو است
که این مساله سبب انباشته شدن پروندههای ورودی میشود.
مظفری اظهار داشت :بدلیل کمبود نیروی قضایی ،چند
شعبه قضایی استان صرفا توسط یک قاضی اداره میشود؛

طی سالهای گذشته شاهد رشد  ۶۰درصدی عملکرد
قوه قضاییه درقم در بخش های مختلف از نظر بروزرسانی
پروندههایورودیهستیم.
رییس کل دادگستری قم ادامه داد :نهاد قوه قضاییه طی
سالهای گذشته  ۵مرتبه رتبه نخست عملکرد کشوری را
بدست آورده که نشان از ظرفیت باالی قضات و مجریان نهاد
عدلیه در این استان می باشد.
مدیرکلبازرسیاستانقم:
شاهدکمبودشدیدنیرویانسانیهستیم
مدیرکل بازرسی استان قم نیز دراین جلسه گفت :هم اکنون
در ادارات کل ثبت اسناد و امالک ،بازرسی و تعزیزات استان
شاهد کمبود شدید نیروی انسانی هستیم و این مساله سبب
کاهشکارآییدستگاهقضاییشدهاست.
حجتاالسالممحمودطالبیافزود :فعالیتکارکنانقضایی
قم به دلیل جایگاه ویژه این شهر و حضور پرتعداد مسئوالن
کشوری و میهمانان خارجی و موقعیت مواصالتی و اموری
ازاین دست دارای سختی و دشواری دوچندان است.
وی اظهار داشت  :قرارگیری قم در مسیر محور مواصالتی
 ۱۷استان و حضور میلیونی مسافران در مناسبتهای ملی و
مذهبی سبب شده تا تعداد سوانح راهنمایی و رانندگی و اموری
از این بیشتر شود که کاهش آن نیازمند همراهی مسئوالن
ملی است .وی خاطرنشان کرد :هم اکنون در ادارات کل ثبت
اسناد و امالک ،بازرسی و تعزیزات استان شاهد کمبود شدید
نیرویانسانیهستیمواینمسالهسببکاهشکارآییدستگاه
قضاییشدهاست.
طالبی ادامه داد :بدلیل کمبود نیرو در اداره کل تعزیرات
حکومتی عالوه بر حجم باالی پروندههای ورودی ،روند
ترخیص و ورود کاالهای مکشوفه به بازار نیز با تاخیر و دشواری

صورتمیگیرد.
فعالیت ۶۲مرکز حل اختالف درقم
نماینده شوراهای حل اختالف استان قم نیز در این دیدار
تصریح کرد ۶۲ :مرکز حل اختالف در شهر قم وجود دارد که
هیچکدام از آنها در مالکیت شورای حل اختالف نیست و این
شورا عمال جلسات خود را در ساختمانهای متروکه و غیرثابت
انجام می دهد که سبب سردرگمی مردم شده است.
حجت االسالم جعفر برنسی ادامه داد :وضعیت معیشتی
حاکم بر جامعه سبب شده تا حقوق حداقلی کارکنان شوراهای
حل اختالف پاسخگوی نیازهای خانواده این افراد نباشد.
وی عنوان کرد :کارکنان شوراهای حل اختالف قم انتظار
دارند تا مانند سایر کارکنان نهاد قضایی از مزایای قانونی و
رفاهیبرخوردارشوند.
حجت االسالم علی کیانی نماینده قضات قم نیز در ادامه این
جلسه ،گفت :یکی از عوامل مهم در دعاوی حقوقی بخصوص
در بخش ثبت اسناد ،دخالت مشاوران امالک در این حوزه
است که کامال مخالف قوانین ثبتی و حقوقی است.
وی ابراز داشت :حجم باالیی از تشکیل پرونده ها و طرح
دعاوی در قوه قضاییه بدلیل عدم توجه به تشریفات قانونی
است .وی عنوان کرد :کارکنان شوراهای حل اختالف قم
انتظار دارند تا مانند سایر کارکنان نهاد قضایی از مزایای قانونی
و رفاهی برخوردار شوند .حجت االسالم علی کیانی نماینده
قضات قم نیز در ادامه این جلسه ،گفت :یکی از عوامل مهم
در دعاوی حقوقی بخصوص در بخش ثبت اسناد ،دخالت
مشاوران امالک در این حوزه است که کامال مخالف قوانین
ثبتی و حقوقی است .وی ابراز داشت :حجم باالیی از تشکیل
پرونده ها و طرح دعاوی در قوه قضاییه بدلیل عدم توجه به
تشریفاتقانونیاست.

استاندارقمخواستارشد:

نگاه ویژه دستگاه قضایی نسبت به رفع موانع سرمایهگذاری خارجی

استاندار قم گفت :باید کارگروهی اختصاصی مشتمل از مسووالن استانی و
ملی برای بررسی و حل مشکالت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و تهاجمات
فرهنگیتشکیلشود.
سید محمدتقی شاهچراغی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم
کهباحضوررییسقوهقضاییه،برگزارشد،طیسخنانیافزود:دشمنبرایتغییر
ذائقه فرهنگی و دینی مردم قم برنامه ریزی و تالش گسترده ای را آغاز کرده است.
وی تصریح کرد :تقویت نیروی انتظامی از منظر دستگاه قضایی نیز از نیازهای
مهم استان قم در مسیر بهبود خدمات رسانی اجتماعی به مردم است.
وی با اشاره به تقاضای سرمایهگذاری خارجی در قم ،بیان کرد :از دستگاه
قضایی درخواست می شود نسبت به رفع موانع سرمایهگذاری خارجی در قم
نگاه ویژه ای داشته باشد.
شاهچراغیخاطرنشانکرد:ظرفیتنیرویانسانییکیازمزیتهایبیبدیل
و کم نظیر در استان قم است و به همین دلیل مساله مهاجرت از داخل و خارج از

کشور به این استان یکی از مسائل اساسی است.
استاندارقمادامهداد:بهدلیلویژگیمهاجرپذیریشهرقمطیسالهایاخیر
شاهد افزایش قیمتهای منطقهای به خصوص در بازار مسکن بودهایم.
شاهچراغی اضافه کرد :از آنجایی که قم قبل از انقالب اسالمی مغضوب رژیم
بود این استان با مشکالتی در برخی شاخصه های اجتماعی مانند حاشیه
نشینی و محالت کم برخوردار است.
استاندار قم با اشاره به سکونت  ۲۵۰هزار اتباع در قم اظهار کرد :حدود ۲۰۰
هزار نفر از این اتباع مجوزات قانونی سکونت در قم را دارا می باشند؛ نخبگان اتباع
یکی از ویژگی ها و مزیت های قم است که شایسته است زمینه برای نقش آفرینی
آنها در مسیر پیشرفت و توسعه قم فراهم گردد.
شاهچراغی با اشاره به مدفون بودن ۵۰۰شهید مدافع حرم اتباع در قم ،تصریح
کرد :همچنین وجود موسسات علمی و فرهنگی ،حوزه علمیه و معیشت طالب
نیز از مباحث مهم پیش روی استان قم است.

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانقم:

 ۱۰۵هکتارازمساحتاستان
کانون تولید ریزگرد است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با بیان اینکه  ۱۰۵هکتار از مساحت
قم به عنوان کانون تولید ریزگرد شناسایی شده است گفت :متاسفانه برخی از عوامل
انسانی نیز موجب تشدید وضعیت بیابانی قم شدند و ما در عرصه مقابله با بیابان زایی
نیازمندمشارکتهمگانیهستیم.
محمد شعاعی روز چهارشنبه درحاشیه بازدید جمعی از اصحاب رسان ه استان قم از
نزایی در شهرستان جعفرآباد این استان ،اظهار داشت :قم به
طرحهای مقابله با بیابا 
سمت بیابان شدن پیش میرود و عوامل انسانی موجب تشدید این روند شده ،بنابراین
الزم است هرچه سریعتر برای مقابله با این پدیده اقدامهای عملی مورد نیاز همچون
افزایش سطح زیر کشت گیاهان مقاوم در مناطق مستعد بیابان شدن  ،انجام شود.
وی با اشاره به این که  ۱۰۵هزار هکتار از مساحت قم به عنوان کانون تولید گرد و
خاک شناسایی شدهاست ،افزود :یکی از چهار کانون شناسایی شده تولید گرد و خاک
در استان ،منطقه کوه نمک است که از سال  ۷۶عملیات نهالکاری و حفظ پوشش
گیاهی در این منطقه برای جلوگیری از نفوذ گرد و خاک در دستور کار اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان قرار گرفته و این روند طی سالهای اخیر با اهتمام بیشتری
از سوی این دستگاه پیگیری میشود .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
ادامه داد :ذکر این نکته ضروری است که اصالح وضعیت کانونهای تولید گرد و خاک
در استان قم تنها با اکتفا به بودجههای دولتی و فعالیت یک دستگاه مشخص به نتیجه
دلخواه نمیرسد و برای سرعت بخشیدن به این کار الزم است تا از توان و ظرفیت سایر
دستگاههای اجرایی ،تشکلهای مردم نهاد و خیران عالقهمند به فعالیتهای محیط
زیستی نیز استفاده شود .همچنین معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم
در این حاشیه نیز گفت :طرحهای مدیریت هرزآب با تشکیل هاللی نگهداری آب در
بیابانها و بذرکاری در کانونهای تولید گرد و خاک قم در دست اجراست که در نتیجه آن
سطحقابلتوجهیازبیابانهایمستعدتولیدگردوخاکدرقم،باکاشتگیاهانمقاوم
پوشیدهشدهاست.داودیافزود:همچنینطیسالهایگذشتهسطحقابلتوجهیاز
مناطقبیابانیاستانباگیاهانمقاومپوشیدهشدهاستکهعملیاتمراقبتونگهداری
از آنها توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم دنبال میشود.
وی ادامه داد :با مدیریت هرزآبها ،امکان جمعآوری آب و کشت گیاهان مقاوم در
مناطق بیابانی مورد نظر ایجاد میشود به نحوی که اکنون بیش از ۹۰درصد نهالهایی
که در بخشی از عرصه بیابانی کوه نمک کشت شدهاند ،سبز هستند.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم با اشاره به این که عملیات نهال
کاری در بیشاز پنجهزار هکتار از مناطق بیابانی محدوده کوه نمک انجام شدهاست،
نزایی
گفت :گونههای گیاهی همچون اسفناج وحشی ،قره داغ و تاغ برای مقابله با بیا 
در مناطق مستعد تولید گرد و خاک در استان قم کشت میشود.
ت شده در مناطق
داودی با بیان این که عملیات حفظ و نگهداری از نهالهای کش 
بیابانی استان کاری زمانبر و پرهزینهاست ،افزود :نحوه کشت گونههای گیاهی مقاوم
در مناطق مورد نظر به نحوی است که رشد آنها در طول سالیان طوالنی ادامه یابد و
بتوانند به طور میانگین در طول چند دهه سبز بوده و مانع از خیزش گرد و خاک شوند.
آیتاللهحسینیبوشهریرئیسشورایعالیاستانها:

ظرفیتنهادشورابهدرستی
بهکار گرفته نشده است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :از ظرفیت شوراهای اسالمی شهر و
ً
روستا در مسائل و جایگاههای مهم و حساس کشور استفاده درستی نشده است و صرفا
این نهاد در حوزه طرحهای شهری محصورشده است.
آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری روزچهارشنبه دردیدار رئیس شورای عالی
استانهای کشور اظهار داشت :تکیه بر عنایت و توجهات الهی و حضور مردم در
صحنههای مختلف زندگی اجتماعی از شروط اساسی برای ساختن جامعه اسالمی
است .رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد :نظام اسالمی ایران در مقایسه با
سایر نظامهای رایج در دنیا دارای مجریان صالح به معنای عام آن ،قوانین مترقی برگرفته
از قرآن و آموزههای دینی و مردم همراه در بحرانهای بزرگ اجتماعی است .وی با اشاره
فعالیت نهاد شورا طی نزدیک به سه دهه گذشته ،بیان کرد :در این مدت شوراهای
اسالمی شهر و روستا اقدامات مثبتی داشته اما الزم است تا نقاط ضعف و مثبت بهدرستی
شناسایی و موردتوجه قرار بگیرد .عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شوراهای
اسالمی شهر و روستا یک ظرفیت عظیم در کشور است ،گفت :بهرغم ظرفیت باالی
این نهاد اما فعالیت این شوراها در حدود پروژههای شهری و عمرانی محدوده شده و این
نهاد در برخی بزنگاههای مهم سیاسی و اجتماعی حضور کمرنگی دارد .وی ادامه داد:
از ظرفیت شوراهای اسالمی شهر و روستا در مسائل و جایگاههای مهم و حساس کشور
ً
استفاده درستی نشده است و صرفا این نهاد در حوزه طرحهای شهری محصورشده
است .امامجمعه قم با بیان اینکه اقدامات شوراها و شهرداری در حوزه مبلمان شهری،
فضای سبز ،ترافیک و غیره قابلتقدیر و قدردانی است ،اضافه کرد :ازآنجاییکه دشمنان
همت خود را برای نابودی انقالب اسالمی بهکار گرفته باید از ظرفیت نهاد بزرگ شورا برای
ایجاد اجماع عمومی و ایستادگی در برابر دشمنان بهره بیشتری برده شود .حسینی
بوشهری اظهار داشت ۱۲۶ :هزار عضو شوراهای اسالمی شهر و روستا از دل مردم و با
رأی مردم بر خواسته اند و این افراد میتوانند در جهت اهداف رهبری و نظام در عرصههای
مهمکشور،تأثیریداشتهباشند کهسایرنهادهافاقدقابلیتآنهستند.
شهردار قم در دیدار با رئیس شورای عالی استانها :

ساختار درستی در حوزه تعامل
دولت و شهرداریها وجود ندارد

شهردار قم با تأکید بر اینکه ظرفیت و توانمندی شهرداریها در مدیریت یکپارچه
شهری مهم است ،گفت :در حال حاضر ساختار درستی در حوزه تعامل دولت و
شهرداریها وجود ندارد.
دکترسیدمرتضیسقائیاننژادروزچهارشنبهدردیداربارئیسشورایعالیاستانها،
با اشاره به اهمیت تحقق مدیریت یکپارچه شهری اظهار داشت :بیش از ۱۳۰۰
شهرداری در کشور وجود داشته ولی بهندرت ظرفیت تحقق مدیریت یکپارچه شهری
به علتهای مختلف دارند .وی با تأکید بر اینکه ظرفیت و توانمندی شهرداریها در
مدیریت یکپارچه شهری مهم است ،ادامه داد :در حال حاضر ساختار درستی در حوزه
تعاملدولتوشهرداریهاوجودندارد.شهردارقمباانتقادازبرخیتصمیماتسلیقهای
در نظام مسائل مدیریت شهری در کشور تصریح کرد :بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور
در شهرها و ۹۴درصد جمعیت استان در شهر قم ساکن هستند که این موضوع با توجه
به پیچیدگیهای شهری بر اهمیت اختیارات شهرداریها میافزاید .وی با بیان اینکه
تیمهای کارشناسی توانمندی در بخشهای مهم تصمیم سازی در شهرداریها وجود
دارد ،عنوان کرد :ظرفیت وجود حدود نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که
سابقه مدیریت شهری داشته فرصتی برای تصمیمگیری اساسی در حوزه مدیریت
یکپارچهشهریاست.دکترسقائیاننژادخاطرنشانکرد:بایدازظرفیتهمراهیدولت
و مجلس برای تدوین و تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری بهره برد.
وی با اشاره به وجود  ۳۷۲وظیفه در شهرداریها ،یادآور شد :با این حجم باالی کارها
متأسفانه همواره ضعفها برجستهسازی شده و چالشهایی را به وجود میآورد که در
بسیاری از موارد سبب نارضایتی خدمتگزاران به مردم میشود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم :

 ۵مسجد در بلوار پیامبر اعظم
احداثمیشود

(ص)

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم با اشاره به اهمیت مسجد در معماری و شهرسازی
اسالمی گفت 5 :نقطه در بلوار پیامبر اعظم(ص) برای احداث مساجد بزرگ و محوری
جانماییشدهاست.
محسن محرری در دیدار رئیس شورای عالی استانها با تولیت مسجد مقدس
جمکران ،اظهار داشت :هماکنون چند نقطه مهم در بلوار پیامبر اعظم(ص) در حال
واگذاری برای احداث مسجد به نهادهای علمی ،فرهنگی و خیرین است.
وی با اشاره به اهمیت مسجد در معماری و شهرسازی اسالمی ابراز کرد ۵ :نقطه در
بلوار پیامبر اعظم(ص) برای احداث مساجد بزرگ و محوری جانمایی شده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم خاطرنشان کرد :مجموعه مدیریت شهری قم
آماده واگذاری زمین جهت احداث مسجد در فضاهای خالی بوستانهای شهری و در
محالتیبودهکهفاقدمسجدهستند.

اقتصادی5
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یک کارشناس اقتصادی :

دولت ابزاری برای اصالح وضعیت ارزی ندارد

یککارشناساقتصادیگفت:سیاستبانکمرکزیتمایلصادرکنندگان
برای اینکه ارز خود را به بازار عرضه کنند افزایش میدهد اما باید چند نکته را
در نظر گرفت و آن هم اینکه در حال حاضر تقاضا در بازار ارز باال است.
کامران ندریبا بیان اینکه طرح جدید بانک مرکزی سیاست درستی به نظر
میآید اظهارداشت  :در واقع این موضوع که اجازه دادند صرافی ها ارز
صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند به این معنا است که تحمیلی
را به صرافی ها و و صادرکنندگان برای اینکه ارز را با یک نرخ معینی معامله
کنند ندارند و این موضوع می تواند انگیزهای برای صادرکننده ایجاد کند تا
ارز خود را بفروشد و عرضه کند و به نظر بنده سیاست درستی است اما در
این خصوص که تا چه اندازه میتواند بر بازار اثرگذار باشد ابهام وجود دارد.
ندری با اشاره به این موضوع که این سیاست عرضه ارز را در بازار افزایش
میدهد؛ گفت :این سیاست تمایل صادرکنندگان برای اینکه ارز خود را به

بازار عرضه کنند افزایش میدهد اما باید چند نکته را در نظر گرفت و آن هم
اینکه در حال حاضر تقاضا در بازار ارز باال است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا تقاضا در بازار ارز افزایش یافته
است؛ گفت :چراکه انتظارات تورمی در اقتصاد وجود دارد و اخبار منفی که
هر روز در خصوص اقتصاد منتشر میشود و شوکهای تورمی که سیاست
های دولت به اقتصاد وارد کرده است باعث شده است که تقاضا برای ارز
در بازار باال رود و از طرف دیگر نرخ بهره بانکی نیز پایین است و افراد زمانی
که دارایی ریالی دارند و بهره قابل قبولی به آن تعلق نمیگیرد و تصور آن ها
این است که روند افزایش قیمتها در آینده وجود دارد که اصطالحا به آن
باال بودن انتظارات تورمی میگویند همه دنبال دارایی مناسبی می گردند و
احتماال به سمت ارز و سکه میروند ،دارایی های نقدی که هر موقع بخواهند
میتوانندبالفاصلهآنهارابفروشندوبازارعمیقیدارد.ندریدرادامهدرپاسخ

به این پرسش که چرا صادرکنندگان ارز خود را به بازار عرضه نمیکنند؛ گفت:
این شرایط باعث میشود حتی خود عرضه کننده نیز ارز خود را به بازار عرضه
نکند چراکه بر این باور است که قیمتها در حال باال رفتن است در نتیجه چرا
در حال حاضر من ارز خود را بفروشم و اینگونه میشود که تقاضا در بازار باال
خواهد ماند و عرضه نیز پایین است و این وضعیت باعث می شود قیمت ارز
در بازار افزایش پیدا کند .این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت :سیاست
جدید بانک مرکزی نادرست نیست اما در شرایطی که گفته شد نمیتواند
خیلی اثرگذار باشد اما خیلی بهتر از این است که نرخ دستوری تعیین کنند
و صادرکننده را مجاب کنند تا با این نرخ ارز خود را بفروشد .شرایط را بدتر
نکردهاند اما در حال حاضر بازار ارز در وضعیت مناسبی نیست و دولت ابزاری
برای اصالح این وضعیت ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت خود شوکهای تورمی را به اقتصاد
وارد کرده است؛ گفت :راه برگشتی از این شوکهای تورمی نیست و حذف
ارز  4200تومانی ،افزایش دوبرابری دستمزد کارگران و مالیاتهای نجومی
تورمزا هستند که خود دولت ایجاد کرده است و اخبار برجامی نیز مثبت
نیست و نرخ بهره نیز انگیزه کافی را برای اینکه مردم بخواهند پسانداز ریالی
داشته باشند را ایجاد نمی کند و تمام این شرایط باعث میشود که تقاضا
برای ارز و سکه و طال در اقتصاد ما باال رود و عرضه کنندگان نیز به همین دلیل
ارز عرضه نمیکنند چراکه انتظار دارند قیمتها باال رود.
بانک مرکزی کارکرد خود را از دست داده است؟
کامران ندری در ادامه در پاسخ به سئوال که قدرت مداخله بانک رمکزی
چقدر است؟گفت :از طرفی بانک مرکزی خود دست و بال خود را بسته است
و با طرز فکر حاکم بر کل دولت و به طور خاص بانک مرکزی خیلی قدرت
مداخله وجود ندارد و بانک مرکزی کار خاصی نمیتواند انجام دهد.
وی در ادامه افزود :بانک مرکزی ارز چندانی در اختیار ندارد که بخواهد
آن را به بازار تزریق کند اگرچه هفته پیش اعالم کرد که به صورت نامحدود
اجازه گرفتهاند که در بازار مداخله کنند و نرخ دالر را به زیر  29هزار تومان
برسانند اما این چند روزی که گذشت نشان داد که آن ادعا نیز خیلی
درست نیست و بانک مرکزی توان مداخله موثر در بازار را ندارد و در رابطه
با نرخ بهره نیز دست و بالش بسته است و ابزاری برای کنترل و مدیریت
انتظارات تورمی ندارد و در نتیجه خیلی نمیشود از این بانک مرکزی
انتظار معجره داشت.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده
اند.
 -1رای شماره140160330001000787مربوط به پرونده کالسه1400114430001001109مربوط به تقاضای
خانممریمباباخانیقمیفرزندمحمددرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 79/35مترمربعپالکشماره10821
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از ابوالفضل خواهان سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر 20صفحه 337خریداری به موجب سند رسمی شماره 21291مورخ1348/10/07دفترخانه
 2قم (م الف )13860
 -2رای شماره140160330001000975مربوط به پرونده کالسه1400114430001001659مربوط به تقاضای
خانم معصومه فائزی فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  85/90مترمربع پالک شماره 5950
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره  152508مورخ  1400/11/10دفترخانه
 7قم (م الف )13861
 -3رای شماره140160330001000793مربوط به پرونده کالسه1401114430001000001مربوط به تقاضای
آقای جواد محرابی شاتوری فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  237/12مترمربع پالک شماره
 11161اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی
 140020330001014332خریداری به موجب سند رسمی شماره  37522مورخ  11400/06/01دفترخانه 44
قم (م الف )13863
-4رای شماره140160330001001510مربوط به پرونده کالسه1400114430001001502مربوط به تقاضای
آقای سید هشام کریمیان فرزند سید عبدالصاحب در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  63/30مترمربع پالک
شماره 2فرعی از  11039اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
 305صفحه 500خریداری به موجب سند رسمی شماره 4319مورخ 1386/06/15دفترخانه 52قم (م الف)13866
 -5رای شماره  140160330001001080مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001649مربوط به
تقاضای اداره آموزش وپرورش در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  1771/20مترمربع پالک شماره باقیمانده
 18فرعی از  10250اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 152
صفحه  497و به موجب سند رسمی شماره  88990مورخ 1374/4/17دفترخانه  20قم (م الف )13867
 -6رای شماره  140160330001001513مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001525مربوط به
تقاضای آقای محسن خلج فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156/80مترمربع پالک شماره
 10980اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 22611مورخ 1398/04/04
دفترخانه  87قم (م الف )13871
 -7رای شماره 140160330001001508مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001039مربوط به
تقاضای آقای حسن اکبری مجومرد فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت47/60مترمربع پالک شماره
 10316/58و  10317/1/10اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه
از عیسی حاج مرتضائی  -1سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  263صفحه  288پالک ثبتی  10317/1/10اصلی
 -2سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  263صفحه  291پالک ثبتی  10316/58اصلی (م الف )13872

 -8رای شماره140160330001000478مربوط به پرونده کالسه1400114430001001530مربوط به تقاضای
آقای داود عابدی فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  51/82مترمربع پالک شماره 11002
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از جواد ولی احد از ورثه غالمعلی
ولی (م الف )13891
 -9رای شماره140160330001001250مربوط به پرونده کالسه1400114430001001431مربوط به تقاضای
آقای محمدرضا محمدی ثابت فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200مترمربع شماره 177فرعی
از 11203اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از غالمعلی عباسی به
موجب تقسیم نامه شماره  37518مورخ  1355/11/09دفترخانه  6قم(م الف )13905
 -10رای شماره 140160330001001995مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000123مربوط به
تقاضای آقای حمیدرضا تازه کار فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 40/60مترمربع پالک شماره
 11فرعی از  8751اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 608
صفحه ( 3م الف )13906
 -11رای شماره 140160330001001674مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000898مربوط به
تقاضای خانم سیده هاجرعلوی فرزند سید احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  69/90مترمربع پالک
شماره  10425اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از غالمعلی
ومعصومه عباسیورثه مرحوم مصطفی عباسی(م الف)13907
 -12رای شماره 140160330001000836مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001015مربوط به
تقاضایآقایمحمدحسینصالحیفرزندعلیمحمددرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 80142/95مترمربع
پالک شماره  4فرعی از  26اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از
نرجس وفائی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر یک صفحه(32م الف)13908
 -13رای شماره 140160330001001215مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000050مربوط به
تقاضای آقای رحمت اله دین پرور فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  160/42مترمربع پالک
شماره باقیمانده  10828اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره  5301مورخ
 1397/10/01دفترخانه  76قم (م الف )13911
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 شروع)
نوبت اول1401/03/28 :
نوبت دوم1401/04/12 :
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم

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  140160330002001967مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002002028مربوط به تقاضای آقای مهدی پایمزد فرزند
رضاقلی درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 36/28مترمربع پالک شماره  37فرعی از  1911اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از
فاطمه جعفری صفحه 167دفتر( 271م الف)13862
 -2رأی شماره  140160330002002309مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001863مربوط به تقاضای آقای بهرامعلی میرزائی
فرد فرزند بهرام درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت120مترمربع پالک شماره فرعی از 2306اصلی واقع در قم بخش
 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از وراث
غریب رضا زند (م الف)13864
 -3رأی شماره  140160330002002223مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001864مربوط به تقاضای آقای بهرامعلی میرزائی
فرد فرزند بهرام درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت  160مترمربع پالک شماره فرعی از 2283اصلی واقع در قم
بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه
از عباس نیما بیگدلی ومریم بیگدلی فرزند حسین وپریوش دیبا صفحه 564
و 567دفتر (88م الف)13865
 -4رأی شماره  140160330002002162مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001726مربوط به تقاضای آقای مصطفی شعبانی
رشید فرزند غالمعلی درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده به مساحت 94/70مترمربع پالک شماره فرعی از  2484اصلی واقع
در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع
الواسطه از محمدرضا فالحیان صفحه 204دفتر( 445م الف)13868

 -5رأی شماره  140160330002001577مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000375مربوطبهتقاضایآقایعلیاکبرجامهبزرگی
فرزند احمد درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت  80مترمربع پالک شماره فرعی از  1741اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع
الواسطه از علی اسالمیان(م الف)13869
 -6رأی شماره  140160330002001578مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000420مربوط به تقاضای خانم مرضیه دوسی فرزند
محمد صادق درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت  80مترمربع پالک شماره فرعی از 1741اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع
الواسطه از علی اسالمیان (م الف)13870
 -7رأی شماره  140160330002002248مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002002416مربوط به تقاضای آقای سیدجواد شماعی
فرزند سید ابوالحسن درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده به مساحت  120مترمربع پالک شماره فرعی از  1765اصلی واقع
در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع
الواسطه از پروانه و زهرا وحسینعلی شهرت همگی برقعی(بالسویه) صفحه
 292دفتر( 72م الف)13872
 -8رأی شماره  140160330002001976مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000324مربوط به تقاضای خانم رقیه حلیمی مفرد
فرزندمحمدایوبدرقسمتیازششدانگقطعهزمینکهدرآناحداثبناشده
به مساحت  69مترمربع پالک شماره فرعی از  2266/56اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از
احمد زنگی صفحه  406دفتر ( 530م الف)13890
 -9رأی شماره  140160330002001930مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001126مربوط به تقاضای طاهره سلمانی فرزند
محمدحسن درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت 61مترمربع پالک شماره فرعی از 2190اصلی واقع در قم بخش

حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی
اکبر عطارد صفحه  547دفتر ( 18م الف)13892
 -10رأی شماره  140160330002002700مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000043مربوط به تقاضای آقای صفرعلی
محمدی فرزند قشم درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده به مساحت  71/75مترمربع پالک شماره فرعی از  1852اصلی
واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی
سند قطعی شماره  18217مورخ  1401/1/17دفترخانه  110قم (م
الف)13909
-11رأی شماره  140160330002003042مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002337مربوط به تقاضای آقای احمد قلی زاده مقدم
فرزند علی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  99/80مترمربع پالک شماره فرعی از  2272/2/10اصلی واقع
در قم بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری
مع الواسطه از عباس معارفوند طی سند قطعی شماره  165108مورخ
 1388/12/22دفترخانه  20قم (م الف)13910
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
ذینفعاعتراضیداشتهباشندظرفمدت 2ماهازتاریخانتشارآگهینوبتاول
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 شروع)
نوبت اول1401/03/28 :
نوبت دوم1401/04/12 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام خواستار شد؛

دولت در بازارنهادها دخالت نکند

عضوهیاتمدیرهاتحادیهواردکنندگاننهادههایداموطیورایرانگفت:تثبیت
و ابالغ قیمتهای دستوری پس از اجرای اصالح نظام یارانه ای بزرگترین تهدید
برای موفقیت این طرح ملی محسوب می شود.
محمد مهدی نهاوندی در گفتوگویی اظهار کرد :با وجود تاکیدات مقام معظم
رهبری و رییس جمهور و قوانین متعدد ،دولت باید دست از تجربه شکست خورده
دخالت در بازار و برخورد قهری با اقتصاد بردارد.
وی ادامه داد :اینکه جریان اقتصاد کشور در عمل بر همان ریلهای گذشته باشد
و مسئوالن شعار تغییر بدهند فقط باعث بی اعتمادی خواهد شد.
این مسئول صنفی ادامه داد :بعد از آزادسازی نرخ ارز که خواست همه
کارشناسان اقتصادی بود ،متاسفانه به برخی از الزامات این تصمیم مهم توجه
نشد .به عنوان مثال از روز اجرای این طرح ،خود دولت انواع و اقسام هزینهها
و عوارض سنگین را بر واردات نهادهها اعمال کرده که ناشی از تغییر نرخ پایه
محاسباتی گمرک بوده و همچنین  ۱۰۰۰تومان قیمت پایه ارز نیمایی افزایش
داشته اما قیمت ذرت همان ۱۱هزار و ۳۰۰تومان ثابت باقی مانده است.
نهاوندیتصریحکرد:کاهشورودکاالیاساسیبهکشورنتیجهچنیناقداماتی
است که با اهداف آزادسازی قیمتها و حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در تضاد است.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان
کرد :متاسفانه از زمان آزادسازی قیمتها تا این تاریخ حتی آنالیز و نحوه محاسبه
این قیمتها هم در هیچ کجا به بخش خصوصی اعالم نشده است؛ در صورتی که
سازمان حمایت یک ساز وکار کامال مشخص برای تعیین قیمت کاالهای وارداتی
دارد.
نهاوندی گفت :با توجه به افزایش مستمر قیمتهای جهانی ،هزینه های داخلی
و نرخ ارز نیمایی ،قطعا وضعیت موجود غیر موجه و غیر قانونی است زیرا دولت بر
اساس ماده  ۹۰اصل  ۴۴قانون اساسی توسط قانونگذار مکلف شده که خسارت
بنگاههای اقتصادی از محل اعمال قیمتهای دستوری را از محل بودجه تامین
کند .
وی یادآور شد :حداقل انتظار ما از رئیس جمهور مردمی ،رعایت حقوق قانونی
مردم و اجرای قانون است.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با اشاره به
جلسات تامین کنندگاننهادههای دامیباوزیر جهادکشاورزیو معاون اول رئیس
جمهوری افزود :در این جلسات مقرر شد که اصالح قیمت نهاده های دامی تا
پایان خرداد ماه سالجاری انجام شود.
نهاوندی با تاکید بر ضرورت اجرای ماده  ۹۰اصل  ۴۴قانون اساسی به منظور
پیشگیری از ورشکستگی فعاالن اقتصادی این صنعت یادآور شد :امیدواریم با
اصالح قیمت نهاده های دامی برمبنای زمان بندی ،وعده داده شده از سوی
مسئوالناعمالشود.
این فعال صنفی گفت :نگران این مسأله هستیم که اصالح قیمتها به موقع
صورت نگیرد و همین امر در روند تامین نهاده های دامی خلل ایجاد کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم تاکید کرد؛

لزومتشکیلکمیتهجذباعتبارات
در دستگاههای اجرایی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم در دومین جلسه ذیحسابان و مدیران
امور مالی دستگاههای اجرایی استان ،با اشاره به مهلت کوتاه دستگاهها تا
پایان تیرماه برای جذب اعتبارات عمرانی ،بر تشکیل کمیته جذب اعتبارات در
دستگاههایاستان،تاکیدکرد.
مهدی فراهانی با اشاره به لزوم احساس مسئولیت اجتماعی در ذیحسابان و
مدیران ،تاکید کرد با تشکیل کمیته جذب و گزارشهای منظم از مانده اعتبارات،
دستگاهها از موکول کردن جذب اعتبار به روزهای پایانی ،خودداری و با صورت
وضعیتهایواقعی نسبت بهجذباعتبارات اقدام کنند.
ویبااشارهبهمصوباتسفرریاستجمهورینیزگفت:پیگیریجذباعتبارات
مصوب ،مهم تر از تصویب اعتبارات است و اگر اعتبار تخصیصی یک دستگاه به
دلیلعدمجذب،رسوبکند،ضمناینکهسایرمراحلتخصیصاعتباراتراتحت
الشعاع قرار میدهد از حساب دستگاه مربوطه خارج و به پروژههای دیگر تزریق
میشود.
وی گفت :خوشبختانه دغدغهمندی برای پیشرفت و توسعه استان ،در مدیران
و ذیحسابان دستگاهها به وضوح مشهود است و انتظار میرود با تالشی مضاعف
برای جذب اعتبارات عمرانی ،بتوانیم سهمی در پیشرفت و عمران استانداشته
باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت :مجددانه از دستگاههای استان ،تعامل
و هم افزایی در مولدسازی اموال منقول و غیر منقول را خواستاریم ،چرا که در
صورتتعامل،دستگاهمتقاضیوداوطلبمیتوانندساختمانیاوسایلمصرفی
مازاد را با کمترین هزینه برای بیت المال ،با هماهنگی اقتصاد و دارایی برای حل
مشکالت دستگاهها ،جا به جا و به کار بگیرند.
در این جلسه ،از آقای محمد حامد صفا که بیش از شش سال ،دبیری جلسات
ذیحسابان را بر عهده داشت با اهدای لوحسپاس تقدیر شد.
همچنین در این جلسه ،از همه همکاران اداره تلفیق حسابها و امور
بدهیها ،به دلیل تالش مضاعف و کار تیمی برای تهیه گزارشات بهنگام و ارسال
به موقع به وزارت متبوع ،تقدیر و تشکر صورت گرفت و به دلیل محدودیت زمان
جلسه ،به نمایندگی از همکاران اداره تلفیق به خانم سمانه قاسمی ،لوح سپاس
اهدا شد.
دومین جلسه ذیحسابان استان ،با پیگیری دستور جلسه ادامه یافت و تشریح
چگونگیافتتاححسابتنخواهعاملینذیحسابوکارپردازانتوسطکارشناس
بانک ملی یکی از مهمترین مباحث مطروحه در این جلسه بود.
اهتمام دستگاهها به بند (د) تبصره  6قانون بودجه سال جاری که بر اساس
آن سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با
شخصیتحقیقییاحقوقیرابهادارهکلامورمالیاتیاستانمحلاستقرارارسال
نماید و مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران
پروژههای واقع در قم به حساب استان واریز میشود ،از مواردی بود که در این
جلسه از دستگاههای اجرایی استان خواسته شد که نسبت به تحقق و مراقبت از
این بند قانونی اهتمام ویژه داشته باشند.
درخواست وزیر راه و شهرسازی ازرئیس جمهوری ؛

پشتیبانی ویژه از تکمیل پروژه قطار
سریعالسیر تهران  -قم  -اصفهان

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد :از رئیس جمهوری برای پشتیبانی از تکمیل
پروژه قطار سریعالسیر تهران  -قم  -اصفهان ،درخواست توجه و پشتیبانی و
حمایت ویژه داریم.
رستم قاسمی در سفر به اصفهان سفر  ،در جریان بازدید از پروژه قطار سریع
السیر تهران  -قم  -اصفهان ،از تعیین تکلیف پارهای مسائل فنی مربوط به این
پروژه ظرف چند هفته آینده خبر داد.
وی گفت :آن دسته از مسائلی هم که به خارج از وزارتخانه برمیگردد مثل
ً
سازمان مدیریت و برنامهریزی ،بانک مرکزی ،پیگیری کردهایم .اخیرا مکاتبهای با
روسای این دو سازمان داشتهایم و تالشمان این است که با حضور رئیس جمهوری
دراستان،یکحمایتوپشتیبانیجدیازناحیهایشاننسبتبهاینپروژهداشته
باشیم.
قاسمی افزود :از معاون اول رئیس جمهور هم درخواست خواهیم کرد تا
جلسهای را با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف دستاندرکار برای پیگیری
جدی این پروژه ترتیب دهند و ما به یک تصمیم واحد در این رابطه برسیم.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :اقدامات مفصلی تاکنون در این پروژه انجام
شده و کار هم در نوع خودش جدید است و فکر نمیکنم مخالفتی با ادامه جدی
پروژه تا بهرهبرداری کامل از آن وجود داشته باشد.
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مدیرعاملباشگاهپرسپولیس:

داستان پرحرف وحدیث تیم فوتسال فردوس قم؛

فوتسالقمحمایت
شورای شهررا می طلبد

لحظات پراضطرابی درماههای گذشته برفوتسال
قم گذشت ،تنها نماینده شایسته فوتسال والیت
درلیگ برتر فوتسال چون طفل یتیمی دیده میشد
که هیچگونه دست محبتی برسرش کشیده نمی
شد واین داستان پرحرف وحدیثی بود که در ماههای
گذشته برای فوتسال قم کلید خورد تا در آخرین
لحظاتی که حضور تیم در قرعه کشی سال جدید
رضاملکی*
لیگ برتر فوتسال در هاله ای ازابهام بود و امیدی برای
شرکت این تیم وجود نداشت بارقه امیدی پیدا شده تاموقتا حضور در قرعه کشی
به نیابت از قمیها توسط نماینده فوتسال اصفهان رقم خورد تا نفس حبس شده
دوستداران واقعی این تیم نسیم فرح بخشی را حس نماید .
با وجود مسئوالن محترم قمی خصوصا شخص استاندار گرانقدر و معاون سیاسی
و امنیتی استانداری احمد حاجی زاده که از چهره های ورزشی قم محسوب میشود
این انتظار می رفت که این تیم بدون دغدغه بتواند با حمایت مالی اسپانسرها
حضوری شکوهمند درلیگ برتر فوتسال داشته باشد اما شرایط سخت اقتصادی
کنونیکشورومشکالتبسیارناشیازآنباعثشدتامسئوالنبلندمرتبهقمدغدغه
ای فراتر از ورزش داشته باشند هر چند که مطمئن هستیم که دلشان برای اعتالی
ورزش استان می تپد و از هیچ تالشی برای رسیدن به سکوهای افتخار فروگذار
نخواهندکرد.
اما داستان تیم فوتسال فردوس با پیچ وخمی طوالنی روبرو شد ،تالشهای
دلسوزانه و پدرانه مهندس رادپور مدیر عامل کوشای این تیم درطول 2ماه گذشته
و سپری کردن هر روزخود با جلسات متعدد با اسپانسرها جهت حمایت از این تیم
قابل دفاع وتقدیر بود .
دل نوشته های دلسوزانه مهندس قلی زاده مالک این تیم که پیام خداحافظی این
تیم و سقوط به دسته دوم فوتسال کشور را در صفحات مجازی منتشر نمود حکایت
از غم عمیق واشکی جانکاه بر گونه های او داشت اما با همت استاندار محترم ودیگر
مسئوالن خدوم استانی شرایط طوری رقم خورد تا مسیر ابتدایی شرکت این تیم در
لیگ فراهم آید اما از اینجای کار می بایستی مسیر بعدی را با درایت و بلند اندیشی
دنبال نمود  .حضوری مقتدرانه در لیگ می تواند دل هزاران هوادارعاشق این تیم را
در طول برگزاری مسابقات شاد سازد و این چیزی است که استاندار محترم و مسئول
ورزش قم بدنبال آن هستند .نشاط عمومی و جاری شدن لبخند بر لبان عاشقان
واقعی ورزش و فوتسال،شرایط حضور این تیم مبلغی حدود 3تا 4میلیاردتومان را
طلب میکند در حال حاضر وعده پرداخت یک میلیاردی محقق شده و مسئوالن
این تیم با شتاب در حال مذاکره با مربیان و بازیکنان هستند.
اما حرف ما با مسئوالن محترم استانی این است که این تیم را رها نسازید و با
معرفی حامی مالی مطمئن این تیم را تا پایان فصل همراهی نمائید ،امید داریم با
کوششی که در این زمینه انجام خواهد شد شاهد حضوری مقتدرانه این تیم در
لیگ برتر فوتسال باشیم .
هر چند که تیم های پولدار که تمرینات خود را از ماههای قبل آغاز کرده اند
باخیالیآسودهپابهاینرقابتهاخواهندنهاداماغیرتوشجاعتقمیهاهموارهمثال
زدنی بوده است و حرف آخر اینکه مجدانه تقاضا داریم مسئوالن شورای شهر در
جهت حمایت این تیم ورود کنند در جای جای میهن اسالمی شهرداریها حرف اول
ورزش استانشان را میزنند اما درقم تا کنون شاهد این حمایت نبوده ایم .
پس آقایان گوش به زنگ باشید این تیم به حمایت نیاز دارد در میانه راه این طفل
تازه متولد شده را رها نسازید تا غیور مردان فوتسال قمی بتوانند در استادیوم
2000نفری شهید حیدریان با پیروزی مقابل حریفان سرود فتح سردهند .
تحلیلگرمسائلورزشقم

مسابقات مرداد ماه درشهر قونیه ترکیه برگزار میشود؛

کاراته کای قمی مسافر بازیهای
کشورهایاسالمی

کاراته کای قم ،مسافر بازیهای
کشورهایاسالمیشد.
براساس این گزارش ،مرتضی
نعمتی کاراته کای قمی وزن ۶۷
کیلوگرم در رقابتهای مرحله نهایی
تیم ملی با کسب چهار پیروزی و یک
تساوی و ایستادن در جایگاه نخست
این وزن ،جواز حضور در تیم ملی را
بدست آورد.
نعمتی به همراه تیم ملی در
بازیهای کشورهای اسالمی که
مردادماه امسال به میزبانی شهر

قونیهترکیهبرگزارمیشودشرکتمیکند.
مسابقاتانتخابیتیمملیدرسالنشهیدکبکانیانتهرانبرگزارشد.

آگهیتحدیدحدودالصاقی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بپالک ثبتی 16/131اصلی
واقع در بخش 3ثبت جعفر آباد اراضی روستای حیدر آباد که بنام آقای ماشاءا ...صحت
فرزند حسین میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم رعایت قوانین مورد تائید
نمی باشد از طرفی مطابق ماده 15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضای
کتبی نامبرده باستناد ماده  8آئین نامه از قانون الحاقی موادی به قانون ساماندهی
وحمایت از تولید وعرضه مسکن(صدور اسناد مالکیت واقع در محدوده روستاهای
باالی  20خانوار وشهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت) تحدید حدود پالک مذکور در
روز چهار شنبه مورخ  1401/4/29ساعت  9/30صبح در محل وقوع ملک انجام می
گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها
اعالم میدارد که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت
قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات
ً
مجاورین طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا طبق تبصره
ماده واحده مصوب  73/2/25معترض ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به
اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این
اداره ارائه نمایند( /.م الف )15368
تاریخ انتشار آگهی :شنبه1401/03/28
محمدرضاخدایاری
رئیس اداره ثبت اسناد جعفرآباد
----------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاص
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بپالک
 1715فرعی از  31فرعی از  55اصلی واقع در بخش  2ثبت جعفرآباد اراضی شهرستان
جعفرآباد که خانم نرگس غریب فرزند محمد میباشد ،درجریان ثبت است که بعلت فوت
مالک رسمی اولیه بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل
نمود ،لذا بنابه تقاضای کتبی نامبرده به وارده شماره  1401-176مورخ 1401/3/25
تحدید حدود پالک مذکور در روز پنج شنبه مورخ  1401/04/30ساعت  9/5صبح در
ً
محل وقوع ملک انجام میگردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و
یا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم
رسانند .مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضات
ً
مجاورین طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا تبصره ماده
واحده مصوب  73/2/25معترض ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض باداره ثبت
می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه
نماید.ق (م الف )15371
محمدرضاخدایاری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جعفریه

قرارداد گل محمدی حدود 40میلیارد تومان است

مدیرعاملباشگاهپرسپولیسگفت:برخیبازیکنانیکهپرسپولیسجذبکردرا
تیم های دیگر با اختالف 10میلیاردی می خواستند.
رضا درویش در خصوص فعالیت باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقاالت اظهار
داشت :طبق لیستی که یحیی گلمحمدی ارائه و اعالم کرد به این بازیکنان
احتیاج دارم ،کارمان را انجام دادیم اما همیشه اینطور نیست که با بازیکن مدنظر
کادر فنی انعقاد قرارداد شود .در این راه ما با تیمهای مختلف به خصوص صنعتی
روبهرو هستیم که رقم پیشنهادی آنها با ما قابل قیاس نیست.
وی افزود :به هر حال با بازیکنان وارد مذاکره شدیم .علیرضا بیرانوند عالقه مند و
با محبت پیگیر بود .وقتی به او اعالم کردیم کامال آماده بود که در خدمتش باشیم.
پورعلیگنجی و اسماعیلیفر هم همینطور ،احمدی را به خدمت گرفتیم .خیلی
از این بازیکنان را تیمهای دیگر با اختالفی حدود  10میلیارد میخواستند اما این
بازیکنان به خاطر پرسپولیس و هواداران آمدند .با مبلغی کمتر از مقدار اقدام به
جذب آنها کردیم .رقم دالری که بیرانوند از آن چشم پوشی کرد ،حدود یک میلیون
دالر بود .جای تشکر دارد.
درویش تصریح کرد :روی اسامی که گلمحمدی داده باز هم در حال پیگیری
هستیم اما در ادوار پرسپولیس تا امروز اینطور نبوده که حدود 60-70درصد لیست
محققشود.
*خوب است که هواداران از پرسپولیس فقط قهرمانی می خواهند
مدیرعامل پرسپولیس در خصوص اینکه در پایان فصل نقدهایی پیرامون گل
محمدی صورت گرفت اما از او حمایت کرد ،گفت :این خوب است که هواداران
به جز قهرمانی برای پرسپولیس مقام دیگری را تصور نمی کنند .امروز شاید خیلی
از تیم ها آرزویشان باشد که نایب قهرمان لیگ برتر شوند اما هوادار پرسپولیس این
را نمی پذیرد .می گوید چون  5سال مداوم قهرمان بودیم فقط قهرمانی را دوست
داریم .این در ذهن هوادار جا افتاده و او فقط قهرمانی را می بیند .معضالت و
مشکالت زیاد برای آن ها مهم نیست و می گویند حتی با این شرایط باید قهرمان
شویم.
*در دربی پیروز می شدیم ،قهرمانی دور از دسترس نبود
وی افزود :با وجود اینکه بازیکن آسیب دیده داشتیم و همچنین نتوانستند
بازیکنی را بگیرند که نقطه ضعف ها را بپوشاند ،بازهم نایب قهرمانی شدیم که
بهترین خط حمله لیگ را داشتیم .شاید از نظر خط دفاعی هم دوم بودیم .در چند
هفته آخر امیری را نداشتیم .نعمتی و آل کثیر و چند بازیکن آسیب دیده دیگر را
نداشتیم و به تناوب نبودند .گل محمدی 5-6بازی را روی نیمکت نبود .شرایط الزم
را نداشتیم .ضمن اینکه اگر در دربی به نتیجه ای که حقمان بود می رسیدیم شاید
قهرمانی دور از دسترس نبود.
درویش در مورد اینکه آیا ادامه همکاری با گل محمدی به رقم قرارداد او که گفته
می شود حدود40میلیارد است ربطی دارد ،عنوان کرد :شاید مقداری کمتر باشد
اما ربطی ندارد .او اعالم کرد حاضرم بدون اینکه وجهی از باشگاه بگیرم بروم.
*دایی تمایلی برای حضور در پرسپولیس و تیم ملی ندارد
مدیرعامل پرسپولیس در مورد اینکه شایعاتی در خصوص مالقاتش با علی دایی
در یک رستوران به وجود آمد ،اظهار داشت  :گاهی اوقات این مسأله در جامعه بد
جا میافتد که اگر علی دایی که دوست صمیمی من است هر تیمی دوست دارد
شخصی مانند علی دایی را داشته باشد متأسفانه جامعه ما طوری است که قدر
ً
ً
ارزشها را نمیداند ولی اصال بحثی نشد او اصال تمایلی برای حضور در فوتبال چه
پرسپولیس و چه تیم ملی نداشته و ندارد.
*دایی قصد برگشتن به مستطیل سبز را ندارد
وی در مورد اینکه پیشبینی میشود در چرخه لیگ امسال علی دایی حضور
داشته باشد،گفت :قبل از اینکه به پرسپولیس بیایم هم خبرش را داشتم که

تیمهای مختلف به او پیشنهاد کردند اما قصد برگشتن به مستطیل سبز را ندارد
این بد است که اگر من روزی با علی دایی یا مایلیکهن یا پروین بنشینم حرفهایی
درست شود اینها شجره پرسپولیس هستند .چند روز پیش توفیق داشتم خدمت
طاوسی و وطنخواه باشم .حاجرحیمپور که نزدیک به  40سال است از ایران رفته
آنها آنقدر عرق به پرسپولیس داشتند که وقتی آمدند انگار به خانه خودشان آمدند
البته آنها صاحبخانه بودند و ما مستأجر هستیم و میرویم منزل آنها است .این بد
است که هر رفاقتی را به عنوان مذاکره در نظر بگیرند.
*برای خط حمله در حال بررسی چند گزینه خارجی و داخلی هستیم
مدیرعامل پرسپولیس در مورد نگرانی هواداران بابت خط حمله تیم عنوان کرد:
در حالبررسی چند گزینه هستیم یکی دو گزینه خارجیو یکی دو گزینه هم ایرانی
هستند .متأسفانه فوتبال ایران با ضعف خط حمله مواجه است .همین االن آمار
بگیرید سه بازیکن مثمر ثمر درجه یک نداریم .متأسفانه فوتبال ما با این ضعف
مواجه است .شاخصهایی داریم اما در ایران نیست.
*پروندهبازیکنبرزیلیهمچنانبازاست
درویش در مورد اینکه آیا پرونده بازیکن برزیلی به خاطر درخواست باال بسته
شده،گفت  :نه ،هنوز قابل مذاکره است اما با یکی دو گزینه دیگر هم در حال
صحبت هستیم ضمن اینکه چند گزینه ایرانی را هم مدنظر داریم.
*دیاباتهمدنظرپرسپولیسنیست
وی در مورد اینکه آیا دیاباته مدنظر باشگاه پرسپولیس است،گفـت :نه ،به دنبال
چندبازیکنجوانوباآتیههستیم،اگرموفقبهجذبآنهاشویمتلفیقیازبازیکنان
جوان و با تجربه را خواهیم داشت.
* بازیکنانی را می توانیم جذب کنیم که آزاد باشند
درویش در مورد اینکه آیا مثل بیرانوند با بازیکنان ایرانی که خارج از کشور بازی
میکنند مانند نوراللهی یا بازیکن دیگری که سابقه پرسپولیس داشته باشد در
حال مذاکره هستند،عنوان کرد :بازیکنانی را میتوانیم بگیریم که آزاد باشند االن
بازیکنانایرانیراهمپیشنهادمیکنندکهبیاوریم.
* مبلغ فسخ قرارداد نورافکن خیلی باال است
مدیرعاملپرسپولیسدرمورداینکهنورافکنهمدرلیستپرسپولیسبودهگفت:
نه ،گفتند اگر بازیکنی مانند نورافکن آزاد باشد را جذب کنیم .مبلغ فسخ او خیلی
باال است .به تبع تیمی که او را دارد نمیخواهد از دستش بدهد.
*حرفه ای نیست با بازیکنی که قرارداد دارد مذاکره کنیم
درویش در خصوص اینکه آیا سپاهان برای معاوضه نورافکن سه بازیکن را
درخواست کرده اظهار داشت :با ما تا به حال هیچ مذاکرهای برای این ماجرا
نشده اما بازیکنانی هستند که مدنظر کادر فنی باشند اما وقتی بازیکن قرارداد دارد
مذاکره با او حرفهای نیست به همین خاطر مجبوریم در بازیکنان جوان و با آتیه
جستوجو کنیم تا نقاط ضعفمان را با آنها بپوشانیم.
*در لیست گل محمدی یک مهاجم برای تقویت خط حمله وجود دارد
مدیرعامل پرسپولیس در مورد اینکه آیا ممکن است امروز با فردا بازیکنی معرفی
شود که هواداران را خوشحال کند ،گفت :نه ،ولی مذاکراتی انجام دادیم و 70 ،60
درصدپیشرفتیمبهترایناستکهعملیاتیشدبگوییمچونوقتیبهتوافقنهایی
نرسیم درست نیست اسمش سر زبانها بیفتد .در لیست گلمحمدی یک مهاجم
برای تقویت خط حمله وجود دارد.
*گاهی به صورت تصادفی مدیر برنامه 5بازیکن یکی می شود!
درویش در مورد شایعاتی که پیرامون نقل و انتقاالت پرسپولیس وجود دارد و
گفته میشود از  16مورد  14تا از یک کانال مشخص صورت گرفته و این فصل
چنیناتفاقینیفتاده،گفت:منمتوجهنشدمبابازیکنیکهصحبتمیکنممدیر
برنامهاش چه کسی است؟ بازیکنانی را خواستیم و شاید او گفته مدیر برنامه من هم

ً
هست .من واقعا چنین چیزی را متوجه نشدم حرف و شایعه همیشه وجود دارد.
مانند همین که با علی دایی در رستوران بودیم اگر قرار باشد روزی با علی دایی در
رستوران بنشینیم به رستوران خودش میرویم نه رستوران غریبه! آیا کسی را سراغ
دارید که دوست نداشته باشد در رستوران با علی دایی بنشیند؟ در مورد آن موضوع
ً
تصادفا هم اینطور

هم بیشترش جنبه شایعه دارد ولی گاهی اوقات میبینید
ً
ً
مثال 5بازیکن تصادفا مدیر برنامههایشان یکی میشود .بعید میدانم به
میشود .
این شکل نقشه و کار از قبل پیشبینی شده باشد.
*سید جالل حسینی به کادرفنی پرسپولیس اضافه می شود
مدیرعاملپرسپولیسدرموردآخرینوضعیتسیدجاللحسینیاظهارداشت:
اوکاپیتانپرسپولیساستیکیازپرتالشترینبازیکنانپرسپولیس استدوست
داریم قداست او هم محفوظ باشد .بر اساس آخرین صحبتها اعالم کرد هر جا
بتواند مثمر ثمر باشد در خدمت پرسپولیس و تیم است به همین خاطر قرار است
در این هفته جلسهای با حضورش برگزار کنیم فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد به
کادرفنیپرسپولیساضافهشود.
*گل محمدی از توان جوان ها حداکثر بهره را می برد
وی در مورد اینکه اگر پرسپولیس دفاع چپ ،مهاجم و یک هافبک دفاعی جذب
نکندنقلوانتقاالتموفقیرانداشته،گفت :دردفاعچپاحمدیراگرفتیمبازیکن
تیم ملی امید است انشاءالله وحید امیری را هم داریم که به احتمال خیلی زیاد در
هفته اول یا دوم لیگ به ترکیب تیم برگردد .او خیلی مصمم است تمریناتش را هر
روز به خوبی انجام میدهد .دکتر پیگیر است تا او را به شرایط آمادگی برساند .اگر
قرار باشد در همه پستها بازیکن شاخص بگیریم پس بازیکنانی که در تیم حضور
دارند و سالها تیم را قهرمان کردند چه میشوند؟ ضمن اینکه بازیکنان جوان و
ً
آیندهداری هم داریم.یقینا گلمحمدی این را در ذهنش دارد که از توان جوانها
حداکثر بهره را ببرد تا به ترکیبی که در ذهنش است برسد.
*دفاع چپ پرسپولیس با حضور دو بازیکن
وی در مورد اینکه مطرح شدن نام امید نورافکن و میالد ذکیپور نشان میدهد
سرمربیپرسپولیسدرپستدفاعچپاحساسنیازمیکند ،عنوانکرد:صحبتی
که با او داشتم در نظرش هست که امسال بیشتر از وحید امیری در پست دفاع چپ
استفاده کند ضمن اینکه احمدی هم بازیکن آیندهدار و مثمر ثمری است.
*از پورعلی گنجی در ایفمارک تست پزشکی گرفته شد
مدیرعامل پرسپولیس در مورد وضعیت پورعلیگنجی با وجود مصدومیتی که از
قبل داشته ،عنوان کرد  :او چند ماهی است که تمریناتش را در زمین انجام میدهد
ضمن اینکه در ایفمارک هم از او تست پزشکی گرفته میشود .یقینا وقتی به طور
کامل مورد تأیید قرار گرفت از او استفاده میشود .دکترها هم اعالم کردند مشکلی
برای استفاده از او و رسیدن به آمادگیاش وجود ندارد.
*برای برگزاری اردوی تیم منتظر اعالم زمان شروع لیگ هستیم
درویش در مورد برنامههای برگزاری اردوی پیشفصل گفت  :چند درخواست
از کشورهای مختلف داریم که آنجا اردو برگزار کنیم و چند بازی دوستانه انجام
بدهیم .سوای هزینهای که میدهند شاید درآمدی برای باشگاه داشته باشد اما
ً
گلمحمدیگفتفعالصبرکنیموببنیملیگچهزمانیشروعمیشودتابراساس
آنشروعتمریناتتیمرابرنامهریزیکنیم.منتظربرنامههستیمتابرایبرگزاریاردو
در داخل یا خارج از کشور تصمیمگیری کنیم.
* جدایی فنایی و رحیم پور خواسته خودشان بود
درویش در مورد دستیاران گلمحمدی و اینکه به نظر میرسد نظر سرمربی
تیم 100درصد روی جدایی رحیمپور و فنایی نبوده اظهار داشت :من در یکی از
مصاحبههاگفتمکههنوزمطلعنیستمقراراستبروند.اینخواستهخوددستیاران
بود که قصد جدایی داشتند من از آنها تشکر کردم و به آنها گفتم اینجا خانهشان
است .من اهل فضای مجازی نیستم و از برخی مسائل مطلع نیستم (در مورد
پستی که در فضای مجازی منتشر شد) ،آنها سالها برای پرسپولیس زحمت
کشیدند و قدردانشان هستیم .اساس خلقت این است که آدم به دنیا بیاید و از
دنیا برود! هیچ چیزی دائمی نیست هر کسی جایی میرود یک روز جدا میشود
اما از زحماتشان تشکر میکنم دیروز هم به تک تک آنها زنگ زدم برایشان آرزوی
موفقیتدارم.
*مقدار کمی از  350میلیارد تومان بورس را برای هزینه کردن به
پرسپولیسدادند
مدیرعاملپرسپولیسدرمورددرآمد 350میلیاردیبابتافزایشسرمایهوورودبه
فرابورس برای نقل و انتقاالت مورد استفاده قرار میگیرد،گفت :کارگروهی از وزارت
ورزش و مدیرعامل باشگاه درست شده که در مورد هزین ه کردن از پولی که از بورس
میآید تصمیمگیری میکند .مقدار خیلی کمی از آن را به ما دادند تا هزینه کنیم
فکر میکنم حدود  30میلیارد بود بقیه را باید طی فرآیندی مجوز استفادهاش را
بگیریم.بیشتربایدجنبهسرمایهگذاریداشتهباشدتابتوانیمازآندرآمدیراکسب
کنیم تا هزینههایمان را بپردازیم .نمیتوانیم پول نقل و انتقاالت و بدهیها را از آن
بدهیمیکسریبدهیهایگذشتهراشایدبتوانیمبدهیم.
*پروینشجرهطیبهپرسپولیساست
درویش در مورد جامهای پرسپولیس که در خانه علی پروین است و آیا این جامها
به باشگاه برمیگردنند گفت:بله ،جا دارد از زحمات پروین تشکر کنیم او شجره
طیبه پرسپولیس است بارها خودش گفته ،باشگاه در حال درست کردن محلی
برای موزه باشگاه است تا این جامها آنجا قرار بگیرند .وقتی این کار انجام شد
خودش هم اعالم کرده جامها را میفرستم.

جوادمنافی:

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت :با این برنامه
ریزی توسط فدراسیون و هدایت اسکوچیچ ،تیم ملی در جام
جهانیبهجایینمیرسد.
جواد منافی درباره نگرانیها نسبت به وضعیت آماده سازی
تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از جام جهانی  2022قطر،
اظهار داشت :با وضعیت فعلی همه نگران هستیم .برنامه ای
برای برگزاری بازی تدارکاتی با تیمهای خوب یا حتی متوسط
نداریم .پس از لغو دیدار با کانادا ،اردوی خیلی معمولی در قطر
داشتیم که بازیکنان از وضعیت این اردو شاکی و ناراحت بودند.
یک بازی نه چندان جالب هم مقابل الجزایر انجام دادیم که از
لحاظ فنی هیچ سودی برای ما نداشت.
وی افزود :همه میدانند کار تیم ملی بسیار سخت است.
همه تیمهای دنیا و مربیانشان چهار سال صبر میکنند
که مهمترین تورنمنت فوتبال جهان یعنی جام جهانی بازی
کنند .برای این کار هم از مدتها قبل طراحی هدف و برنامه
ریزی میکنند .از یک تا دو سال قبل از شروع جام بازیهای
ی آنها مشخص است و میخواهند با تمام
تدارکاتی و اردوها 
وجود این تورنمنت بزرگ را پشت سر بگذارند .برعکس ما
همیشه در زمینه برگزاری بازیهای تدارکاتی و اردوها از کل
دنیا عقب هستیم .همه فقط حرف میزنند و شعار میدهند
ولی هیچ برنامه خاصی نداریم.
* درمورد تیم ملی باید گفت آنچه عیان است چه
حاجت به بیان است
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد:
همه فقط دنبال توجیه کردن هستند ،اما آنچه عیان است چه
حاجت به بیان است .با شرایطی که تیم ملی پیش میرود،
هیچ کاری نمیتوانیم در جام جهانی انجام بدهیم .هر کسی
هم میگوید میتوانیم آمریکا یا ولز را شکست بدهیم اشتباه
میکند .مطمئن باشد چنین اتفاقی نمیافتد زیرا این بازیها
خیلی سخت است و هر دو تیم با برنامهریزی مدونی به مصاف
ایران میآیند .زمان زیادی هم تا جام جهانی نمانده و نمیدانم

تیم ملی با این وضعیت به جایی نمیرسد

دیگر چگونه میتوان برنامهریزی کرد .دستکم امیدوارم زمان
باقیمانده را از دست ندهیم.
*اسکوچیچدیسیپلینندارد
منافی در مورد انتقادات مطرح شده نسبت به دراگان
اسکوچیچ پس از بازی با الجزایر گفت :اسکوچیچ زحمت
خودش را کشیده و نتایجش هم خوب بوده است .از او خیلی
ممنونهستیمکهتوانستتیمرا بهجامجهانیببرد،امابرخی
اتفاقات و مشکالت همه را اذیت میکند .او دیسیپلین خاص
یک سرمربی که تیمش باید در جام جهانی شرکت کند را
ندارد .به عنوان سرمربی باید برنامهریزی کاملی را از فدراسیون
بخواهد و اصرار کند بازیهای تدارکاتی مناسبی برگزار شود،
اما نمیتواند چنین انجام بدهد .کاری به کارلوس کیروش و
رفتارهایش ندارم ،اما او با مدیریت و توانمندی خودش خیلی از
مسائل را پیش میبرد .در شرایطی که سرمربی فعلی تیم ملی
ماچنینویژگیهاییندارد.
* زشت است سرمربی ما نمیداند از کدام بازیکن در
چهپستیاستفادهکند
وی خاطرنشان کرد :جدا از مدیریت و توانایی نداشتن،

اسکوچیچ بازیکنان را در پستهایی قرار میدهد که هیچ
تخصصی در آن ندارند .این موضوع فقط مربوط با بازی با
الجزایر نیست و پیش از این هم سابقه داشته است .در حال
حاضرفقط یک تادوبازیکن ترکیب اصلی ما درلیگ ایرانبازی
میکنند .همه نفراتمان در قطر ،اروپا و سایر کشورها لژیونر
هستند ،دست و بال اسکوچیچ از لحاظ در اختیار داشتن
نیروهای کارآمد باز است اما برای تیم ملی ما خیلی زشت است
که سرمربی آن هنوز نمیداند از چه بازیکنی در چه پستی
استفادهکند.
*اسکوچیچوقتیتصمیممیگیردبایدرویحرفشبماند
پیشکسوت فوتبال کشورمان تصریح کرد :مهارتی که
کیروش در برقراری نظم در اردو داشت ،اسکوچیچ ندارد.
نمونهاش هم ماجرای خط خوردن بازیکنان استقالل قبل از
اعزام تیم به قطر بود .وی بازیکنان این تیم را خط زد اما دو روز
بعد ،پس ازبرگزاری جلس ه کدخدامنشانه آجورلوو ماجدی آنها
را به تیم دعوت کرد و به تمرینات بازگرداند .وقتی اسکوچیچ
به عنوان رأس کادر فنی تیم ملی ایران مینشیند و تصمیمی
میگیرد باید روی آن فکر کرده باشد .وقتی میگوید فالن

بازیکن نباشد باید تا آخر روی تصمیم خود بماند .هر چند من
اعتقاد دارم خط زدن بازیکنان استقالل درست نبود ،اما برای
سرمربی تیم ملی خوب نیست که مدام تصمیم خود را تغییر
بدهد.
منافی افزود :کیروش در بدترین شرایط تیم ملی مهدی
رحمتی و هادی عقیلی را کنار گذاشت ،اما روی حرف خود
ایستاد و دیگر هیچ وقت آنها را به تیم دعوت نکرد .اسکوچیچ
هم قبل از آنکه کاری را انجام بدهد باید درست روی آن فکر
کند،زیرا تغییر تصمیمشنشان میدهد مدیریتودیسیپلین
ندارد .اگر بازیکنان بدانند سرمربی تیم ملی استقالل رای و
تصمیم ندارد ،شان او را در نظر نخواهند گرفت .کلی صحبت
میکنم زیرا نفرات استقالل بازیکنان خوبی هستند که این
تیم را به قهرمانی لیگ رساندند اما اسکوچیچ وقتی تصمیم
میگیرد ،باید روی حرفش بایستد تا شأن خود را حفظ کند.
* عیار تیم اسکوچیچ در بازی با کره جنوبی و تیم نصفه
و نیمه الجزایر مشخص شد
وی ادامه داد :مشکالت تیم ملی را فقط با برگزاری
بازیهای تدارکاتی خوب میتوان برطرف کرد ،تیم ما در
ساختار تدافعی خیلی مشکل دارد ،هر چند در فاز هجومی
نفرات خوب و تاثیرگذاری در اختیار داریم .هر وقت تیم ملی
با هدایت اسکوچیچ مقابل تیم بزرگی قرار گرفت ،به دردسر
افتاد .عیارش در بازیهای رفت و برگشت مقابل کره جنوبی
و همین دیدار با تیم نصفه و نیمه الجزایر مشخص شد .باید
سراغ برگزاری بازیهای خوب برویم .باخت در بازی دوستانه
ایرادی ندارد زیرا نقاط ضعف و قوت مان مشخص خواهد
شد .باید در هر ثانیه و دقیقه بازی خود در جام جهانی برنامه
داشته باشیم به صورت مثال باید بدانیم در  15دقیقه ابتدایی
یاانتهاییهرنیمهمیخواهیمچهکاریانجامبدهیم.همهاین
مسائل نیاز به برنامهریزی دارد اما با شرایط فعلی تیم ملی همه
نگران هستند و در این وضعیت به هیچ جایی در جام جهانی
نمیرسیم.
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تاجیککارشناسمسائلبینالملل:

تالش کنیم تا در دو جبهه آژانس و برجام نجنگیم
کارشناس مسائل بینالملل گفت :ما باید تالش و کمک کنیم که آژانس در
چهارچوب روابط تخصصی خود باقی بماند .در این صورت اگر کار سیاسی کرد
میتوانیم مشروعیت آن را زیر سوال ببریم و بهتر است با آژانس تعامل تخصصی،
فنی و تکنیکی داشته باشیم و با توجه به آن حقوقی که در چهارچوب کاهش
تعهدات داشتیم ،به آژانس بقبوالنیم که با توجه به آن تعهدات داوطلبانه و
فراپادمانی سعی کنیم امتیازاتی به آژانس بدهیم که آنها مطمئن شوند .این
امتیازاتبهمفهومامتیازمجانیویکطرفهدادنبهآژانسنیست.نوعاینامتیازات
باید در بحثهای تخصصی بازبینی شود.
نصرتالله تاجیک در گفتوگو ایلنااظهارداشت :ما خیلی نمیتوانیم الگوی
متفاوتی از گذشته را دنبال کنیم .زیرا بر عکس آن عوامل کمککننده داخلی
و خارجی اآلن ما با مشکالت زیادی مواجه هستیم .اول آن نشاط اجتماعی
وجود ندارد .دوم مسائل و مشکالت اقتصادی مردم روزبه روز بیشتر میشود.
سوم اینکه جراحی اقتصادی دولت وقتی انجام شده است که شرایط ،امکانات،
توانمندیها ،ظرفیتها و زمینههای الزم برای این کار را ،چه از نظر بسیج
امکانات ،چه از نظر بسیج نیروها و چه استفاده از نخبگان و چه از نظر طبقه
متوسط که قشر پیشروی توسعه هستند را نداریم و این در تامین اهداف ما در
سیاست خارجی تاثیرات منفی خواهد داشت .یکی از نکات تاثیرگذار در این
مساله اختالف دیدگاه دو دولت پیشین و کنونی در این است که دولت قبل
اعتقاد به همگرایی و تعامل بین المللی برای تامین منافع ملی حداکثری داشت.
ولی دولت کنونی چنین اعتقادی ندارد و چنین میپندارد که با مسائل دوجانبه و
ارتقای روابط با همسایگان که ضروری و الزم هم هست اما کافی نیست میتواند
مشکالت بینالمللی ایران را نیز حل کند .مطلب دیگر اتفاقاتی در محیط
پیرامونی ما و خاورمیانه و خلیج فارس است که بر حوزه امنیت ملی ما تاثیرگذار
هستند .این دو موضوع کار دست اندرکاران سیاست خارجی را سختتر میکند.
در مسائل آژانس راهی جز همکاری نداریم
وی تصریح کرد :مجموعه این مسائل شرایطی را به وجود آورده است که فکر
میکنمهیچراهینداریمجزآنکه،همچنانرویکردتعاملیدرصحنهبینالمللی
داشته باشیم و با استراتژی تنش صفر حرکت کنیم .در روابط خارجی ،منطقهای
و غیره راهی نداریم جز اینکه تالش کنیم سازه برجام را سرپا نگه داریم .حتی اگر
میخواهیمروابطباهمسایگانراتوسعهدهیمبدونبرجامچندانعملینیست.
گرچه این روزها هم ما کمی سخت گرفتیم و هم دولت بایدن سرگرم مسائل
دیگر است و هم فعالیتهای ضدبرجامی رقبا و مخالفان ما و مخصوصا" البی
صهیونیستی و تالشهای ائتالف عبری عربی زیاد شده و امیدها به رسیدن به
توافق کمشده است و یک کورسویی بیشتر نمانده ،ولی به عقیده بنده برجام این
ظرفیت را دارد که برپا باقی بماند .این ظرفیت وجود دارد که دو طرف در برگشت
به برجام و حذف خواستههای غیربرجامی خود ،هر چه زودتر به مذاکرات برجام
یک سمت و سویی بدهند و آن را تقویت کنند و دوم آنکه ما در مسائل آژانس راهی
جزهمکارینداریم.
نصرت الله تاجیک در پاسخ به این سوال که با توجه به صدور قطعنامه علیه ایران
توسطشورایحکام ونظربهاینکهبارهارهبریتاکیدبرحلمسالمتآمیزمسائل
بینالمللی دارند ،ایران باید چه رفتاری در پیش بگیرد تا قطعنامه دیگری علیه
کشورمان صادر نشود ،گفت :با توجه به صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران
باید گفت که سخنان رهبری هر چند در مقطع دیگری بوده اما کامال درست و بجا
است و باید مسائل خود را به صورت مسالمتآمیز حل کنیم .اما باید این نکته را
در نظر داشته باشیم که اگر روال از دست خارج شود ،هیچ تضمینی وجود ندارد
که دشمنان ،مخالفان و رقبای منطقهای ما خیلی خوشخیاالنه بگذارند تا همه
چیز مسالمتآمیز باشد .یعنی هر جرقهای به بشکه پر باروت منطقه میتواند یک
بحرانایجادکند.
ویتصریحکرد:رهبریبهصراحتدرابتدایدولتسیزدهمگفتهبودندیکیاز
شرایط مذاکرات باید این باشد که طوالنی نشود .به عقیده بنده این یک اشتباهی
ازسمتتیممذاکرهکنندهبود.مننمیگویمطرفمقابلهیچاشتباهینداشت،
چرا داشت .اما وقتی ما طراحی میکنیم که طوالنی نباشد باید در کمترین زمان
مذاکرات را به نتیجه میرساندیم .متاسفانه تیم جدید مذاکره کننده به خاطر
اینکه نشان دهد متفاوت از تی م قبلی است ،ابعاد ،خواستهها و مطالبی را به
مذاکره افزودند که نتیجهاش جایی است که االن به آن رسیدهایم.
این کارشناس مسائل بینالملل در ادامه گفت :با اینکه گفته میشد ۹۵درصد
مسائل حل و فصل شده ،اما با قرار گرفتن موضوع بیرون آمدن سپاه از لیست
سیاه ،همان پنج در صد باقیمانده به رکود مذاکرات منجر شد .اگرچه این یک
امر حقی است و معنا ندارد نیروی نظامی و رسمی کشور در چنین وضعیتی باشد
اما نحوه طرح و بیان موضوع ،زمان طرح یا چگونگی و چهارچوب مطرح شدن
آن مهم است .آیا واقعا در زمانی باید مطرح میشد که ما یک برجام شکننده و در
حال احتضار داریم؟ یا با یک روش و الگوی دیگری باید بیان و دنبال میشد؟
واقعا نمیدانم به اندازه کافی در این زمینه سناریوسازی انجام دادند یا خیر،
ولی آنچیزی که بعدها وزیر امور خارجه مطرح کرد نشان داد که به اندازه کافی
مطالعه و سناریونویسی و ابعاد مختلف آن بررسی نشده است که ما بیخود وارد
یک فضایی شدیم که باعث خوشحالی و پیروزی رقبایمان ،ائتالف عبری عربی و
غیرهشد.بهعقیدهبندهاگرمامیخواهیمقطعنامهدیگریصادرنشودبایدرفتار
دیگری را اتخاذ کنیم.
تاجیک در ادامه گفت :الزم است توضیحدهم که این قطعنامهای الزامآور
نبود و خواهان همکاری ایران با آژانس شد .خیلی خشن نبود و بعضی رسانهها

با هدف خاص و تخریب زمینههای همکاری بین ایران و آزانس به آن دمیدند.
اگر ما اقدامی کردیم یا تعدادی دوربین را که در تعهدات فراپادمانی بود ،خاموش
کردیم یک اقدام عکسالعملی بود .باید از این فضا خارج شویم .نباید در اقدامات
عکسالعملی یا حالت دهنکجی قرار بگیریم .اگر قرار بود اقدام فراپادمانی خود
را به هر نحوی متوقف کنیم ،باید قبل از صدور قطعنامه این کار را میکردیم تا از
خاصیت بازدارندگی آن هم استفاده کنیم .نباید وقتی قطعنامه صادر شد این کار
را میکردیم .میتوانستیم از قبل اعالم کنیم که اگر قطعنامه صادر شود ما نیز این
کار را خواهیم کرد .آن طرف مقابل باید ارزیابی میکرد که ایران جدی است یا
خیر و یا اینکه چه تبعاتی دارد؟ متاسفانه ما با تاخیر و تعلل چنین اقدامی کردیم
که به عقیده بنده از خاصیت بازدارندگی آن استفاده نکردیم و اقدامی متقابل در
صدور این قطعنامه بود که شاید ارزش و کارایی بیشتری ندارد و فقط یک چهره
تقابلگرا از ما نشان میدهد .در حالی که میتوانستیم امتیازات و کارکرد بیشتری
از آن بدست بیاوریم.
وی تصریح کرد :اگر میخواهیم از این به بعد با توجه به تحوالتی که
در منطقه صورت میگیرد ،مانند ائتالفها و نزدیک شدن کشورها و
همکاریهایی که صورت میگیرد ،مخصوصا با محوریت رژیم صهیونیستی
و با توجه به حساسیتهایی که ما داریم و گذشته از مسئله حق و ناحق بودن
آن ،با توجه به اوضاع داخلی و مسائل اقتصادی ،گسلها ،شکنندگیها و
تمام چالشهایی که این دولت فرا روی خودش دارد ،باید سعی کنیم هر چه
زودتر و قبل از آنکه تحوالت داخلی و خارجی ما را به دنبال خود بکشاند سازه
برجام را برپا بکنیم .به مذاکرات قوت و جان و رونق بدهیم و برجام را یک سرو
سامانیبرسانیم.
تاجیک در ادامه افزود :در این قسمت الگوهای متفاوتی وجود دارد .بعضی از
ق موقت را مطرح میکنند .بعضیها میگویند خود برجام به عنوان یک
افراد تواف 
پایلوت این ظرفیت را دارد .در واقع میخواهند ما برگردیم به آنجایی که ترامپ از
آن خارج شده است و مردم از فواید برجام استفاده کنند .حاال این دولت اسم آن را
توافق خوب ،پایدار یا هر چیز بگذارد .اینها فقط نامگذاری است .ما به هر صورت
یک توافق بینالمللی داریم .ترامپ نابخردی کرد و خارج شد .آمریکا و ترامپ خود
ضرر کردند و همین از عوامل باخت او در دور دوم بود و نتوانست کشورهای دوست
خود را پشت سر خودش ببرد و این برای آمریکا یک سرشکستگی بود.
این کارشناس مسائل بینالملل افزود :از نظر سیاسی ایران و آمریکا قصد برهم
زدن برجام را ندارند و هر دو طرف قائل به این هستند که برجام اگر نواقصی
دارد ،اگر نقاط منفی برای هر دو طرف ممکن است وجود داشته باشد ،اما نکات
مثبت آن برای اینکه پایلوت یا یک پایگاه یا مبنایی برای همکاری ایران با جامعه
بینالمللی باشد ،هنوز این ظرفیت را دارد .پس ما باید به سمت و سوی پایدار
کردن این سازه برویم.
وی افزود :نکته دوم ادامه همکاری با آژانس است .به هر صورت ،ترامپ از برجام
خارج شد ،ما در چهارچوب برجام یک حقوقی داشتیم ،حداقل در چهار مرحله
کاهش تعهدات هیچ اختالف نظری نیست که ما از حقمان استفاده کردیم .اگر
اختالف نظری وجود دارد در مرحله پنجم است .آمریکا از برجام خارج شده است
و تحریمهایی به مردم ایران تحمیل کرده و االن باید ما به ازایی بدهد .به نظر بنده
تهاتر این زیان ملت ایران با افزایش توانمندیهای هستهای ایران روش مطلوبی
است .ما االن یک داشتهای داریم و نباید خیلی روی این داشتهای که در حقیقت
توسعه علمی و تحقیقاتی دانشمندانمان است ،خودمان را درگیر کنیم .آژانس و
آمریکا باید در مذاکره این واقعیت را بپذیرند و راه حلی برای آن پیدا کنند.
نصرت الله تاجیک در پاسخ به این سوال که اگر بار دیگر قطعنامه علیه ما صادر
شود میتواند چه تبعاتی برای ما داشته باشد ،گفت :قطعنامههای نهادهای
بینالمللی ،حتی بیخاصیتترین آنها نیز در شرایط کنونی نظام ناعادالنه

احمدحکیمیپور:

فعالیتدائمیجبهههاباعثتضعیفاحزابمیشود

دبیرکلحزبارادهملتگفت:کمیتهتوانمندسازیوآموزشحزببرایبررسیافرادیکهقابلیتوتوانمندیکاندیداتوری
برای مجلس را دارند فعال شده و با آموزش برای حضور در انتخابات آماده خواهند شد.
احمد حکیمیپور درباره آخرین خبرهای این حزب گفت :حزب اراده ملت کار جاری خود را انجام میدهد ،با توجه به
اینکه کنگره ما برگزار شده است ،منتظر آن هستیم که کنگره به تایید کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور برسد .در کنار
آن فعالیتهای جاری خودمان را داریم .نشریه ارگان حزب به طور مرتب و هفتگی منتشر میشود و کمیتهها فعال هستند.
دبیرکل حزب اراده ملت در پاسخ به این سوال که آیا حزب درباره انتخابات مجلس برنامهای ترتیب داده است یا خیر گفت:
ما برای همه انتخاباتها به ویژه مجلس هم برنامه داریم .در همین رابطه کمیته توانمندسازی و آموزش در حزب روی افرادی
که قابلیت و توانمندی کاندیداتوری برای مجلس را از طرف حزب دارند ،کار میکند .کمیته این افراد را شناسایی کرده و در
جهت تسلط آنها به وظایفی که در آینده خواهند داشت به آنها آموزش میدهد تا با آمادگی بیشتری خود را در معرض رای
مردم قرار بدهند .ما این اهداف را پیش خواهیم برد و طبیعتا وقتی به انتخابات نزدیکتر شویم ،فعالیتهای بیشتری صورت
میپذیرد.
حکیمیپوردرپاسخبهاینسوالکهدرکمیتهتوانمندسازیچهرههاییانتخابشدهاندیاخیرگفت:فرایندبهاینگونهاست
که ابتدا به اعضا در شهرستانها و استانها اعالم میکنند .آنهایی که آمادگی دارند و داوطلب هستند شناسائی میشوند.
بنابراین گزینشها و برنامهریزیها صورت میپذیرد .ما اقدامات را انجام دادهایم و فراخوان در حزب داده شده است تا در بین
اعضای عالقهمند آنهایی که واجد شرایط هستند ،انتخاب شوند و برای آموزش دادن به آنها کار شود.
حکیمیپوردرگفتوگوباایلنادرپاسخبهاینسوالکهآیاحزبارادهملتبرنامهایبرایبازگشتبهشورایهماهنگیجبهه
اصالحات دارد یا خیر ،گفت :ما در زمانی که از شورای هماهنگی خارج شدیم ،دالیل آن را گفتیم و اعالم کردیم اگر قرار باشد
که کار جبههای مادام ادامه داشته باشد احزاب تنبل شده و از کارهای حزبی خود دور میشوند و فعالیت آنان تحت الشعاع
قرار میگیرد .اصوال کار جبههای طوالنی مدت را قبول نداریم و معتقد هستیم که باید روی موضوع و برنامه مشخص کار کنیم
ن ائتالف هم در مباحثی مانند انتخابات یا در خصوص مشکل و معضلی است که در کشور به
و با احزاب همسو ائتالف کنیم .ای 
وجود میآید .در این صورت احزب میتوانند به راهحل مشخصی برسند و اراده واحدی داشته باشند.
وی افزود :اگر یک جبهه بخواهد دائمی باشد باعث تضعیف فعالیت حزبی و احزاب خواهد شد .اما در زمانی که نیاز وجود
داشتهباشداحزابهمسوراحمایتکردهوباهمدیگرائتالفخواهیمکرد.امااگربخواهیمدائمادرشورایهماهنگیبمانیم
و حرفهای تکراری و بیحاصل بشنویم ،نتیجهای نخواهد داشت .ائتالف در تمام دنیا مقطعی است ،روی برنامه و با موضوع
خاص شکل میگیرد .احزاب در این مواقع با درنظر گرفتن حداکثر اشتراکات با هم ائتالف میکنند و کار را جلو میبرند .در
غیر این مواقع احزاب باید کار خودشان را انجام دهند.
حکیمیپور تصریح کرد :ما در بیانیه خود هم گفتیم ،ما حزب اصالح طلب هستیم ،آرمانهای اصالحطلبانه را ترغیب
میکنیم و در هر زمان که الزم باشد ،توانمان را با احزاب همسوی اصالحطلب به اشترک میگذاریم .در این صورت توان حزب
برای موفقیت مجموعه به کار گرفته خواهد شد.

بینالمللیبرایکشورهاتبعاتحقوقی،سیاسی،روانیوتبلیغاتیدارد.خیلیاز
کشورهابهوسیلههمینقطعنامههابهخاکسیاهنشستهاند.بنابراینبایدتالش
کنیم و به سمت و سویی با آژانس برویم تا در دو جبهه نجنگیم .این برای ایران
خیلی بد است که هم در جبهه برجام بجنگد و برجام راکد باشد و هم با آژانس
بجنگد و به هر دلیلی نخواهد به سواالت آژانس پاسخ بدهد .مگر آنکه مصلحت
سیاسی و یا دغدغه تکنیکی خاصی وجود داشته باشد که علیرغم سابقه خوب
رابطه ،حاضر به همکاری با آژانس نباشد .طی پنچ مرحله کاهش همکاری
برجامی ایران با آژانس یک شرایط جدیدی به وجود آمده است .این را باید در
روابط بین آژانس و ایران بگذاریم .مهم این است که در این زمینه تالش کنیم
آژانس را به عنوان یک ارگان تخصصی نگاه کنیم و در همین بستر نگهش داریم.
اجازه ندهیم آژانس ماهیت سیاسی پیدا کند
وی تصریح کرد :آژانس از جهت آبروی بینالمللی خویش عالقهمند نیست
که از یک ارگان تخصصی به یک ارگان سیاسی تلقی شود .این را نمیگویم که
ممکن نیست آژانس مورد سوءاستفاده آمریکا و اروپا قرار گیرد .خیر .سازمانهای
بینالمللی مانند کارد هستند هم به درد میوه خوردن میخورند و هم ممکنه
دست انسان را ببرند .اما باالخره آژانس یک آبرویی دارد و تالش میکند تا ارگان
تخصصی باقی بماند .ما هم باید تالش کنیم هر زمینهای را از بین ببریم که آژانس
خواسته یا ناخواسته ماهیت سیاسی پیدا کند .یعنی اجازه ندهیم شرایطی
پیش بیاید که آژانس بهانهای برای داشتن ماهیت سیاسی پیدا کند و بعد بگوییم
آژانس ماهیت سیاسی پیدا کرده است .بهترین حالت تعامل چهارچوبدار
متخصصین ایرانی با تکنیسینهای آژانس است و فکر میکنم ایرانیها به اندازه
کافی هوشمند هستند که بتوانند موضوع را مدیریت کنند که تخصصی بماند و
سیاسینشود.
تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا امکان فعال شدن اسنپ بک وجود دارد یا
خیر ،گفت :بله دو مسیر وجود دارد .شورای حکام در قطعنامههای بعدی ممکن
است پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد و هم در مکانیزم برجام  ،کشورهای
اروپایی بیایند و اسنپ بک را فعال بکنند .ما هنوز آمریکا را برای آنکه عضو برجام
باشد به رسمیت نشناختیم .ما باید تحقیق کنیم که چگونه میتوانیم از اشتباه
آمریکا یا ترامپ که آمریکا را در انزوا قرار داد استفاده بیشتری کنیم .اینکه آمریکا
برود در اتاق دیگر و رابطین که کشورهای دیگر یا نماینده اتحادیه اروپا هستند
نقطه نظرات را منعکس کنند خیلی کمککننده در این شرایط دیگر نیست.
حتی اگر در مقطعی در ابتدای شروع مذاکرات این کار ضروری بود اما امروز
خاصیت خود را از دست داده است .ما باید سعی در سناریو سازی داشته باشیم
تا بتوانیم در ازای این اشتباه آمریکا امتیاز بگیریم تا مذاکرات طوالنی نشود و یا از
تضمینهایآمریکااستفادهوبهرهبرداریکنیم.
پشتیبانیروسهاازایران پشتیبانیدائمینیست
تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا نپذیرفتن برخی اقدامات داوطلبانه برای
شفافیتبیشترفعالیتهستهایایرانامکاناینراداردکهروسیهوچیندرطرف
ما نباشند ،گفت :موضوع روسیه و چین موضوعی مهمی است .این یک واقعیت
است که هر پدیدهای در سیاست داخلی و خارجی یک زمان و برد محدودی
دارد .دائم نمیتواند وجود داشته باشد .اولویت کشورها عوض میشود ،مسائل
و مشکالت آنها عوض میشود .ممکن است با طرفهای مقابل ما وارد زد و بند
بشوند .به روسیه و چین بدبین نیستم اما میگویم کشورها دنبال منافع خودشان
ت آنها حل مشکالت خودشان است.
هستند .اولوی 
وی افزود :حاال اگر در صحنه جهانی یک زمانی امریکا و روسیه مصالحه کنند،
مثال بعد از ماجرای اوکراین ،ما باید دقت کنیم که پشتیبانی روسها پشتیبانی
دائمی نیست .نه میتوانیم بگوییم که همیشه پشتیبانی میکنند و نه میتوانیم
بگوییمکهدرهمهموضوعاتاینحمایتصورتمیگیرد.یکزمانیممکناست
اگر یک اشتباه انجام دهیم زمینه برای پشتیبانی روسها و چینیها نباشد .قبال
هر دو به عالوه اروپاییها گفتهاند تا یک مراحلی با ما هستند .به همین دلیل
آمریکا در انزوا ماند .بنابراین اگر ما نتوانیم مسئله برجام را به سر و سامان برسانیم،
ممکن است نتوانند بیش از این وقت ،منابع ،انرژی یا هر چیزی را که الزم است
برایبهنتجیهرسیدنبرجامتخصیصبدهند.
نصرت الله تاجیک در پاسخ به این سوال که برخی طرح خروج ایران از
 NPTرا مطرح میکنند که روند درستی نیست و برخالف منافع ملی ما است
چه راهکاری درباره این موضوع وجود دارد که این طرح عملیاتی نشود ،گفت:
خروج از ان.پی.تی اگر به عنوان اهرم بازدارنده بخواهد مطرح شود ،مشروط بر
اینکه پشتوانه اجرایی داشته باشد ،یک بحث است ،اما االن ظرفیتش نیست .اما
یک موقع است که بی دلیل و برای کم نیاوردن در مقابل طرفهای مقابل گفته
میشودکهحرفمطلوبینیست.
تاجیک افزود :اما امروز و در این شرایط ،وقتی اقدامات فراپادمانی خود را به
غلطبعد ازصدور قطعنامه قطع میکنیم ،حتینمیشود توجیه درستی در افکار
عمومی داخل یا بینالمللی کنیم ،چگونه میخواهیم با سوءظنی که دنیا درباره
ما پیدا کرده است حاال چه به خاطر شعارهای نادرست و یا اقدامات ما و چه به
خاطر فعالیت مخالفان و معاندان و  ..به هر صورت شرایط ما در صحنه بینالمللی
در این موضوع نیاز به شفاف سازی بیشتر و همکاری با نهادهای بینالمللی دارد.
نباید فکر کنیم اگر چنین مسائلی را مطرح کنیم طرف مقابل میترسد و میآید
به ما امتیاز میدهد .این یک اضافه برآورد یا یک عدم برآورد صحیح از وزن ما و
معضالت و مشکالت داخلی و خارجی ما هست .در ایجاد توازن برای رسیدن
به اهدافمان در سیاست خارجی باید به عوامل و پارامترها وزن درست بدهیم.
یک فعال سیاسی اصالحطلب :

فقطرنگینکمانیازسلیقههایسیاسیمیتواندکشوررانجاتدهد
یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :جریانهای مختلف سیاسی باور کنند فقط رنگین کمانی از سلیقههای مختلف
سیاسی میتواند کشور را نجات دهد.
توگو با ایلنا ،در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز موضوع گفتوگوی
مرتضی الویری فعال سیاسی اصالحطلب در گف 
ملی به نتیجه نرسیده است ،گفت :مهمترین دلیل متوقف شدن طرح گفتوگوی ملی روی کار آمدن آقای احمدی نژاد به
عنوان رئیس جمهور و شرایطی است که در آن هشت سال بر کشور ما گذشت .بسیاری از یافتههای آقای خاتمی که قرار
بود به نتیجه برسد ،در آن هشت سال پنبه شد ،خشونتهای کالمی ترویج شد و بسیاری از افراد صادق خدمتگزار انقالب
در طول آن  ۸سال به ویژه در سال  ۸۸به بعد مورد حمله یا انزوا قرار گرفتند .مجموعه این شرایط به این ختم شد که درون
قدرت منادی جدی برای تز گفتوگوی ملی وجود نداشته باشد.
الویری در پاسخ به این سوال که امروز چه راهکارهایی وجود دارد تا این طرح به نتیجه برسد ،گفت :راهش این است
که جریانهای مختلف سیاسی باور کنند فقط رنگین کمانی از سلیقههای مختلف سیاسی میتواند کشور را نجات دهد.
این ذهنیت که دیدگاه و تفکر خاص و ویژهای بخواهد همه امور مملکت را در دست بگیرد و تصور کند که قدرت یکدست
میتواند جوابگوی نیازهای متکثر مردم باشد سرابی بیش نیست .تجربه همین مدت کوتاه از یکدستی قوا این باور را
محکمترکردکهیکصداییقدرتآسیبهایاجتنابناپذیریدارد.اینفعالسیاسیاصالحطلبدرپاسخبهاینسوالکه
چرا جناح اصالحطلبان با مردم گفتوگو نمیکنند؟ گفت :واقعیت این است که به دلیل شکافهای موجود مردم احساس
میکنند مسئوالن صدای آنها را نمیشنود و پاسخ درستی به نیازهای آنها نمیدهند .در ضمن مردم احساس میکنند
اصالحطلبان برای باقی ماندن در درون قدرت حاضر نیستند در کنار مردم قرار بگیرند و حرف دل مردم را بزنند ،از این رو
بیاعتمادی مردم به برخی مسئوالن ،به اصالحطلبان هم سرایت کرده است.
اصالحطلبان باید دندان طمع حضور در قدرت را بکشند
مرتضی الویری در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه مسیری وجود دارد که اصالحطلبان بتوانند با مردم گفتوگو کنند،
گفت :راهی که به نظر بنده میرسد این است که اصالحطلبان دندان طمع حضور داشتن در قدرت را بکشند و بیایند به
مشکالت و گرههای زندگی مردم توجه کنند.
الویری در پاسخ به این سوال که چه کسانی میتوانند گفتوگوی ملی را رهبری کنند ،گفت :اگر کسی بتواند صدای
مردم را به درستی منعکس کند ،بخودی خود رهبری این موضوع را به دست گرفته است .اما به طور کلی ما باید مدافع
چندصدایی در سپهر سیاسی کشور باشیم .باید باور داشته باشیم که این به نفع منافع ملی و پشتوانه محکمی برای مقابله با
تهدیدهای خارجی است .اگر این نگاه درون قدرت وجود داشته باشد ،در سطوح پایینتر ،مردم راحت در کنار یکدیگر قرار
میگیرندومیتوانندباهمتعاملکنند.اگربخواهیمسلیقهودیگاهخاصیرابرجامعهتحمیلکنیم،اینبهردههایپایینتر
سرایت میکند .امیدواریم که این واقعیت را مسئولین به صورت جدی مورد توجه قرار دهند .در چنین حالتی مسئوالن
موجود خودشان منادی گفتوگوی ملی میشوند .دیگر خودی و غیرخودی نخواهیم داشت .هر کس که ایران را دوست
دارد خودی است .با این نگاه همه خود را در رفع مشکالت سهیم خواهند دانست.

محمودمیرلوحی:

رئیسی با روسای قوای بعد از انقالب
جلسه بگذارد

یکفعال سیاسی اصالحطلب گفت :بسیار جای تعجب است هنگامی که آقای
رئیسیتااینحدبرایکاندیداهایایندورهاهمیتقائلهستندچگونهباروسای
قوای بعد از انقالب چنین جلسهای را نمیگذارند؟
محمودمیرلوحیدربارهگزارشمهمانیهفتهگذشتهسیدحسنخمینی،سید
محمد خاتمی و حسن روحانی و معرفی کردن آنان به عنوان بانیان وضع موجود
گفت :این کار یک اقدام بسیار سطحی بود که در گذشته هم سابقه داشته این
حضرات و آقای خاتمی نشست و برخاست داشته باشند .به طور مثال شاهدیم
استانداران دورههای مختلف باهم جلسه دارند و تجاربشان را با یکدیگر تبادل
نظر میکنند .وزرا هم چنین کاری میکنند و نشستهایی را با برخی از وزرا که
تجربه دارند و سرشناسان برگزار میکنند .به خاطر دارم یکی از وزرای دولت کنونی
هم این کار را انجام داد و از وزرای قبل دعوت کرد .شخص آقای رئیسی هم بعد از
انتخاباتباکاندیداهایریاستجمهوریجلسهداشتند.
وی یادآور شد :بسیار جای تعجب است هنگامی که آقای رئیسی تا این حد
برای کاندیداهای این دوره اهمیت قائل هستند چگونه با روسای قوای بعد از
انقالب چنین جلسهای را نمیگذارند؟ این اشکالی است که میتوان به ایشان
وارد دانست.
برخی از دورهمی و احوالپرسی مقامهای قبلی ،نگران میشوند
میرلوحیبیانکرد:اینکهبیایندبهروشهایبسیارسطحیجلسهایرارسانهای
کنند ،بعد تصویر جلسهای که مرحوم هاشمی در آن زنده بودند را فتوشاپ و به
عنوان تصویر جلسه منتشر کنند و خودشان هم موضوع و دستور تعیین کنند و
نتیجه هم بگیرند به نظر من باید گفت وقاحت است که اگر آقای رئیسی در ابن
خصوص نهیب نزند و توبیخ نکند جای سوال دارد.
وی در گفتوگو با ایلنا ،عنوان کرد :واقعا چه طور میشود این قدر دغدغه داشته
باشند از این که مقامات کشور باهم یک عصرانه ،شام و چای بخورند! متاسفانه
برخی از افراد درگیر تخیالت و توهمات خودشان هستند .چرا برخیها ترسان و
نگران هستند از اینکه مقامات قبلی دور هم بنشینند ،با هم گفتوگو کنند و حال
و احوال بپرسند.
اینفعالسیاسیبابیاناینکهقدیمیهامیگفتندتفرقهبیندازوحکومتکن،
اینها هم میگویند به یکدیگر نزدیک نشوید ،جلسه نگذارید ،چرا که احساس
میکنند به زیانشان است ،گفت :برای همین است که تنگنظرانه و فاقد
ابتداییترین آداب کار سیاسی و رسانهای قلم به دست میشوند .از سوی دیگر
هم باید گفت فضا متاسفانه فضای غیراستانداری است که اینگونه افراد نقش و
جایگاهپیدامیکنند.
وی تاکید کرد :در گذشته تا جایی که من به خاطر دارم چنین چیزی نبود یک
حداقلهای رعایت میشد .این مدل کار کردن نوبرانه است.
حسینکنعانیمقدم:

دولت فقط با حل مسائل اقتصادی
میتواند مردم را امیدوار نگهدارد

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت :دولت فقط میتواند از طریق حل مسائل
اقتصادی مردم را نسبت به اقدامات خود امیدوار نگهدارد.
حسین کنعانیمقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با ایلنا ،در پاسخ به این
سوال که حجتالله عبدالملکی اعالم کرد که به دلیل افزایش هماهنگی میان
ارکان دولت تصمیم به استعفا گرفته ،رئیس دولت باید چه کارهایی انجام دهد تا
هماهنگی و انسجام میان نیروهای دولت افزایش پیدا کند ،گفت :این یک اشکال
ساختاری است و اکثر وزرا به دلیل آنکه کار تیمی با یکدیگر انجام ندادهاند در زمان
تشکیل دولتفراخوانده شده و از مجلس رای اعتماد گرفتند و این عدمهماهنگی
و اختالف سلیقهها خواه یا ناخواه خود را بعد از مدتی در مسائل اجرایی و کار
عملیاتی نشان میدهد .دولت برای هماهنگی بیشتر بعد از یک سال ارزیابی را
انجام میدهد ،آنهایی که ضعیف یا با سیاستهای کلی هماهنگ نیستند را
کنار گذاشته ،استعفا میدهند یا توسط مجلس استیضاح میشوند .این موضوع
نشاندهنده آن است که قابلیت اصالح در داخل دولت وجود دارد و ناکارآمدها باید
کنار رفته و کارآمدها سر کار بروند.
وی افزود ،:اما به نظر میرسد به دلیل آنکه وزیری بر سر کار میآید و یک
سال تالش میکند مهرهها را تغییر دهد ،سیاستهای مختلف را عوض کند و
آزمون و خطاهایی را انجام دهد ،بعد از یک سال تمام هزینههایی را که برای این
تغییرات انجام داده به دوش مردم افتاده و آنها باید تقاص انتخاب غلط را بدهند
درصورتیکهنبایداینطورباشد.
کنعانیمقدم در پاسخ به این سوال که چه مسائل دیگری باید دخیل باشد تا
هماهنگی و انسجام به همراه برنامه بیشتر باشد ،گفت :وزارت کار یک وزارت
کلیدی است که همه وزرا با تصمیمات این وزارتخانه در ارتباط هستند .وزیر کار
بایدیکفردبسیارقویباشد.زیراطیفوسیعیازبازنشستگان،کارگران،کارکنان،
کارمندان ،قوانین کار و خیلی از مسائل دیگر شامل این وزارتخانه میشود .به
نظر میرسد برای این وزارتخانه باید تیم قدرتمندی که به مسائل اقتصادی،
اجتماعی ،کارگری ،اشتغالآفرینی آشنایی و هماهنگی کامل دارد به آنجا برود
وگرنه این مشکل با رفتن یک وزیر و آمدن یک وزیر حل نمیشود.
کنعانی مقدم در خصوص لزوم تغییرات بعدی در کابینه و ارتباط آن با معطل
ماندن مسائل معیشتی مردم گفت :وقتی وزیری یک وزارتخانه مهم را در اختیار
میگیرد و بعد از یک سال استیضاح یا استعفا میدهد ،آن وزارتخانه و تمام
مرتبطین آن با مسائل اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیرند .عدم ثبات در مدیریت
قطعا ضربهاش را به معیشت و اقتصاد مردم و سیاست کالن میزند.
ویتصریحکرد:رئیسجمهوربایدبازبینیجدیدروزارتخانههایکلیدیخود
به ویژه در بخش اقتصادی داشته باشد .زیرا در حال حاضر پاشنه آشیل دولت،
مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است .اگر دولت نتواند این مشکالت را حل
کند،بااینشعارهاییکهدرمسائلمختلفمیدهدمحبوبیتخودرادربینمردم
از دست میدهد؛ بنابراین دولت فقط میتواند از طریق حل مسائل اقتصادی
مردم را نسبت به اقدامات خود امیدوار نگهدارد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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گزارش«ایمان»از سفررییس قوه قضاییه و مسئوالن عالی قضایی به قم؛

دستورات قاضی القضات برای رفع مشکالت قضایی قم
ایمان  /روح اله کرمانی
رئیس قوه قضائیه و مسئوالن عالی قضایی کشور روز پنجشنبه درسفری به قم مسائل و مشکالت بخش
قضایی استان را بررسی و دستورات و راهکارهای الزم برای رفع مشکالت صادر کردند.
به گزارش روزنامه ایمان حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای ،در جریان هفتمین سفر
رسمی استانی خود ،صبح روز پنجشنبه در صدر هیات عالی قضایی وارد استان قم شد و در حرم مطهر
حضرتفاطمهمعصومه(س)مورداستقبالآیتاللهسعیدیتولیتحرممطهرحضرتفاطمهمعصومه(س)
و نماینده ولیفقیه در استان و همچنین سایر مقام های استانی قرار گرفت .در بدو ورود حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای به استان قم ،فرزند شهید مدافع حرم «ابراهیم عشریه» از شهدای مدافع حرم با
اهداء گل ورود رئیس دستگاه قضا به این استان را خیرمقدم گفت .رییس دستگاه قضا در بدو ورود به استان
قم ضمن زیارت مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س) ،بر سر قبور علمای اعالم مدفون در جوار این
مضجع مطهر حضور یافت و ضمن قرائت فاتحه ،علو درجات آنان را از درگاه خداوند متعال مسالت کرد.
نسبتبهبرخی ناهنجاریهایاجتماعیدرقممراقبتبیشتریشود
رئیس قوه قضائیه در اولین برنامه خود صبح روز پنجشنبه پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س)
در دیدار با آیت الله سیدمحمد سعیدی تولیت حرم مطهر بابیان اینکه برخی مکانها به دلیل جایگاهشان
احترام بیشتری دارند گفت :نسبت به برخی از مسائل و ناهنجاریهای اجتماعی در قم باید بیشتر توجه و
مراقبت شود و این یک امر عقالیی و دینی است و اختصاص به اسالم ندارد.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای اظهار کرد :توفیقی حاصل شده که ضمن زیارت
حضرت معصومه (س) امروز و فردا کارهایی که در استان قم جریان دارد را تا جایی که مقدور است از نزدیک
بررسی کنیم .وی با بیان اینکه مسئولیت داریم که در شهرستان ها حضور پیدا کنیم و با مردم از نزدیک در
ارتباط باشیم ،افزود :قم با توجه به ویژگی هایی که دارد باید مسائلش هم در تراز این شهر مقدس دیده شود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه امروز برخی از مردم به خاطر مشکالتی ممکن است تحت فشار باشند و
ناراحتیهاییداشتهباشندافزود:مسئوالنبایدتوجهکنندکهاگرجاییکسیحرفیزدبرایشانغیرمنتظره
نباشد و با صبر و تحمل مشکالت مردم را بررسی و رفع کنند.
رونقوجهشتولیدبدونهمراهیهمهدستگاههایمتولیامکانپذیرنیست
رییسدستگاهقضا همچنیندیدارباشماریازتولیدکنندگانکارآفرینانوشرکتهایدانشبنیاناستان
قم ،گفت :قوه قضاییه در کمک به تسهیل فرآیند واردات و صادرات کاال ،نقدینگی ،بانک مرکزی و گمرک
جدی است.
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژهای با بیان اینکه تولید مساله مهم کشور است ،افزود:
اولویت رونق و جهش تولید در کشور بیشتر از سایر مسائل است و معضالت این بخش بدون همراهی همه
دستگاههای متولی امکانپذیر نیست .وی ادامه داد :مشکالت تولید در کشور صرفا زمانی حل می شود که
دولت ،قوه قضاییه و بخش خصوصی در کنار یک دیگر نسبت به تدبیر امور همدلی و همکاری کنند.
مسووالن باید نسبت به تحقق شعارهای داده اهتمام داشته باشند
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسووالن باید نسبت به تحقق شعارهای داده اهتمام داشته باشند؛
گفت :باید کار کنیم تا شعور از شعار سبقت بگیرد چرا که رجزخوانی خالی کاری به پیش نمی برد و در کنار
رجز باید در میدان عمل نیز گام های عملیاتی برداشته شود.
محسنی اژه ای تصریح کرد :یکی از ابزارهای مورد نیاز جهت تحقق اهداف تعیین شده ،قوی ترکردن
اراده فردی ،تدبیر امور و احصای مشکالت گذشته و پیش بینی معضالت و چالش های حال و آینده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید هدایت گر ،سیاست گذار و تنظیم کننده امور باشد و کار در دست بخش
خصوصی قرار بگیرد ،ادامه داد :برخی از افراد در مقام سخن این مطالب را بیان می کنند ولی در عرصه عمل
اهتمام چندانی به آن ندارند؛ وقتی قرار است کار به دست مردم سپرده شود نباید عرصه های اثرگذاری آنها
قفل و محدود شود .وی اضافه کرد :سازمان بازرسی کشور باید نسبت به حسن اجرای قانون در حمایت از
بخش خصوصی نظارت جدی داشته باشد و موارد تخطی را گزارش دهد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به انتقاد تولیدکنندگان از پیچیدگی های کار اداری در قوه قضاییه ،گفت :فرآیند
واردات و صادرات کاال ،نقدینگی ،بانک مرکزی و گمرک از مباحثی است که قوه قضاییه برای تسهیل روند
اداری در راستای بهبود فضای تولید در آن ورود جدی کرده است.
تحریم و ضعف مدیریت عامل مشکالت امروز است
محسنی اژه ای با بیان اینکه مشکالت کنونی حاکم بر کشور که بخشی از آن ناشی از تحریم و بخشی نیز
بخاطر ضعف در مدیریت ها نشات گرفته است ،گفت :مسووالن عالی نظام آمادگی ذهنی الزم را جهت ایجاد
تحول در عرصه های مختلف دارند و در برخی از بخش ها مقدمات اقدامات تحولی نیز آغاز شده است.
وی در ادامه با قدردانی از بازدیدهای میدانی استاندار قم از واحدهای تولیدی و صنعتی ،تصریح کرد :برکت
این قبیل کارها بسیار زیاد است و موجب جلب رضایت الهی و حل مشکالت مردم می شود؛ از استاندار قم
درخواست می شود این روال پسندیده را ادامه دهد.
رییس قوه قضاییه اضافه کرد :مسووالن قضایی در سطح ملی و استان قم در کنار پیگیری مسائل کالن
تولید،نسبتبهحلمعضالتومسائلجزئیتولیدکنندگاننیزاهتمامداشتهباشند.
دست متجاوزان به حقوق مردم باید کوتاه شود
رییس قوه قضاییه همچنین در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه های قضایی استان قم گفت :امروز همه
ما در هر نهاد و منصبی یک وظیفه الهی برای قطع کردن دست متجاوزان به حقوق مردم داریم و باید دست
این افراد را از هر گونه سوء استفادهای کوتاه کنیم.
حجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنیاژهایاظهارداشت:مسووالنوکارکنانقضاییبرغمتمام
مشکالت ،فعالیت پرفشاری را دنبال می کنند و امروز امید مردم به قوه قضاییه بیش از گذشته شده است.
وی با تاکید بر کمبود نیروی انسانی در بخش های مختلف قضایی ،تصریح کرد :راه حل اساسی رفع
مشکالت قضایی در سطح کشور؛ کاهش ورودی پرونده های قضایی است.
وی با بیان اینکه بیکاری ،فقر و معضالتی از این قبیل از عوامل مهم در افزایش پرونده های ورودی به قوه
قضاییه است ،ادامه داد :در این حوزه باید دستگاه های متولی به دنبال کاهش این مشکالت و بهبود وضع
عمومی باشند .محسنی اژه ای با اشاره به مشکالت اقتصادی کارکنان و قضات کشور اظهار داشت :در
طول ۴دهه گذشته هیچ وقت مانند دوران کنونی برای رفع مشکالت معیشتی کارکنان قضایی کشور تالش
نشده است و در هیج زمانی برای حل مشکالت قضات و کارکنان قضایی همکاری و تعامل دوجانبه با مجلس
شورای اسالمی شکل نگرفته بود.
مسووالن قضایی اصل سعه صدر را در دستور کار خود قرار دهند
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :قم چندسال گذشته بدلیل موقعیت مواصالتی خود بارانداز
موادمخدر در کشور بود که با تالش های مسووالن قضایی و برخوردهای قاطعانه این استان هم اکنون
این وضعیت مدیریت شده است .رییس قوه قضاییه بیان کرد :برخی مسائل و مباحثی در قم وجود دارد
که شایسته این استان نیست و الزم است تا این مباحث با همت ،تعامل و همراهی دستگاه های متولی به
سرانجام برسد .محسنی اژه ای افزود :تکریم ارباب و رجوع و همچنین تکریم کارکنان نهاد قضایی در استان
قم مورد توجه مسووالن نهاد قضا باشد .محسنی اژه ای با اشاره به مشکالت معیشتی حاکم بر جامعه گفت:
بدلیل شرایط معیشتی و کم تحملی برخی افراد مسووالن قضایی اصل سعه صدر ،صبر و تحمل را در دستور
کار خود قرار دهند و از طرفی به نحوی تدبیر کنند تا دایره پرونده های ورودی کمتر و تا حد امکان مشکالت
و معضالت ایجاد شده به نحو شایسته ای مدیریت و تدبیر شود.
ناهنجاریهای اجتماعی در قم کمتراز چیزی است که دشمنان القا می کند
رییس قوه قضاییه همچنین روز پنجشنبه در دیدار اقشار مختلف مردم قم ،گفت :در بیان ناهنجاریها و
مفاسد اخالقی و اجتماعی نباید دچار اغراق شویم و تصور کنیم که کار از دست رفته است ،یکی از نقشههای
دشمنانالقاغلبهفساداخالقیوناهنجاریهایاجتماعیدرایرانوبهخصوصقمبرایزمینهسازیذهنی
در بین مردم است .حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ایبا بیان اینکه برای ایجاد همفکری
و ادارک مسایل و مشکالت باید جنبه همفکری و هم اندیشی بین عموم اقشار پررنگ تر شود ،ادامه داد:
مسائلی که امروز در دیدار اقشار مختلف مردم مطرح شد قابل تامل و توجه بود و بنده بصورت شخصی
مباحثی که قابلیت الزم را داشته باشد تبدیل به دستورالعمل خواهم کرد.
محسنی اژه ای گفت :علوم انسانی مبتنی بر آموزههای دینی و اسالمی یکی از مباحث اولویت دار است،
رسیدن به دستگاه قضایی در تراز انقالب نیازمند تربیت زیرساختها به خصوص در حوزه نیروی انسانی
است .وی تاکید کرد :اگر نیروی انسانی بکار گرفته شده در قوه قضاییه در هر کدام از ویژگیهای مورد نیاز
مانند عدالت ،علم و اخالق حرفهای و اسالمی ،صبر و حوصله و غیره دچار نقصان باشد سبب ایجاد مشکل
در فرایند صدور حکم خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :از  ۱۰ماه گذشته افزون بر  ۲۵۰نفر از طالب حوزه
علمیه بعنوان قاضی در حال جذب به قوه قضاییه هستند و بزودی دوره کارآموزی خود را آغاز خواهند کرد.
محسنی اژه ای یادآور شد :قوه قضاییه برای حل مشکالت و ارائه راهحل در مشکالت و معضالت موجود
دست استمداد به سمت دانشگاهها ،نخبگان ،افراد صاحب ایده و حوزه های علمیه دراز میکند.
طالق ،نفقه،حضانت از محورهای پرتعداد تشکیلپروندهقضایی است
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه ناهنجاریهای اجتماعی دغدغه همیشگی دینداران است ،یادآور شد:
دعاوی خانوادگی چون طالق ،نفقه ،حضانت و غیره یکی از محورهای پرتعداد تشکیل پرونده قضایی است
که امکان بررسی سریع آنها با ظرفیت کنونی قوه قضاییه وجود ندارد و به همین دلیل از تمام اقشار و نهادها
درخواست میشود در راستای اصل سازش و رفع اختالف برنامه و طرح های خود را تقدیم قوه قضاییه کنند.
وی با بیان اینکه به هر مقدار که فساد و نارسائی در زمینه فساد در جامعه وجود داشته باشد زیاد و غیر قابل

قبول است ،گفت :در حوزه مباحث فرهنگی همچنان فعالیتهای موازی و جزیرهای زیاد است که برخی از
آنها عمال یک دیگر را بی اثر میکند .فعالیت در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند یک نگاه جامع
در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،حقوقی ،آموزش و اطالعاتی است .وی ادامه داد :در مساله ناهنجاریهای
اخالقیدربرخیمسائلممکناستباندهایفسادسیستماتیکوجودداشتهباشدکهدراینعرصههاالزم
است تا نهادهای اطالعاتی نسبت به شناسایی و برخورد با آنها اقدام کنند .وی تصریح کرد :ناهنجاریهای
موجود در قم بسیار کمتر از چیزی است که دشمنان القا می کند اما این حجم از ناهنجاری ها نیز در این
شهرقابلقبولنیست.
از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با جدیت جلوگیری می شود
رییس قوه قضاییه همچنین عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به معضل تغییر
کاربری اراضی کشاورزی گفت :قوه قضاییه برای جلوگیری از تغییر کاربری به خصوص زمینهای مستعد
مزروعی به ویال و ساختمانهای مسکونی جدیت دارد.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای اظهارداشت  :شورای اسالمی شهر ،دهیاری ها،
منابع طبیعی و دستگاه هایی از این دست در صدور مجوز تغییرکاربری اراضی کشاورزی دخیل هستند و قوه
قضاییه فقط در مرحله آخر زنجیره میتواند نسبت به تخریب ویال یا خانه مسکونی اقدام نماید.
وی گفت :با تجهیزات بروز و پیشرفته که در کشور وجود دارد سازمان امور اراضی کشور بصورت آنالین می
تواندنسبتبهتغییرکاربریاراضیدرهرمنطقهایبهصورتلحظهایاطالعیابد؛دراینزمینهبایداهتمام
واقعی در دستگاه های متولی وجود داشته باشد .وی با اشاره به برخی اختالف نظرها در خصوص حد و
مرز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مزروعی عنوان کرد :در خصوص تعیین تغییرکاربری اراضی کشاورزی
مرجع نهایی تشخیص وزارت جهاد کشاورزی است .رییس دستگاه قضا گفت :مردم در رابطه با مجموعه
مدیریت شهری و به خصوص در امر ساخت و ساز نسبت به عملکرد شهرداری انتقاد دارند و آنان انتظار دارند
تا کارشان در نهایت سرعت ،احترام ،کرامت و عزتمداری انجام بگیرد .محسنی اژه ای ،یادآور شد :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی باید در مسیر افزایش آگاهی های عمومی مردم در راستای کاهش جرایم و مراجعه به
نهادهای قضایی بسترسازی کند .وی با بیان اینکه بودجه قوه قضاییه تناسبی با حجم وظایف و رسالت های
تعریف شده ندارد ،گفت :بودجه یک ماه برخی از نهادهای دولتی بیشتر از بودجه ساالنه قوه قضاییه است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه ساالنه میلیون ها زائر به شهر قم سفر می کنند ،تصریح کرد :خدمت به زائران
و گردشگران مذهبی در این استان توفیق بزرگی است که نصیب مسووالن قم شدهاست.
دستوررییسقوهقضاییهبرایتعیینتکلیفاموالتملیکیمنطقهسلفچگان
رئیس دستگاه قضا همچنین در جلسه شورای قضایی استان قم با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی
کل کشور در خصوص راکد ماندن چندین ساله یک محموله بزرگ پارچه به ارزش تقریبی  ۲۰میلیارد تومان
از سال ۱۳۹۹در انبار سازمان اموال تملیکی سلفچگان گفت :الزم است که هر چه سریعتر نسبت به تعیین
تکلیف این محموله پارچه اقدامات مقتضی صورت بگیرد .وی افزود :طبق گزارش رئیس سازمان بازرسی،
برخی اموال و کاالها از سال  ۱۳۷۸تا امروز یعنی  ۲۳سال در انبارهای سلفچگان باقی ماندهاند؛ ماندن این
ً
کاالها در انبار مشکل ایجاد میکند؛ فورا و پس از آنکه مشخص شد این کاالها متعلق به اشخاص هستند یا
دولت ،باید نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا از رئیس کل دادگستری استان قم خواست که با کمک بازرسی و
استانداری قم ،جهت تعیین تکلیف هرچه سریعتر کاالهای راکد موجود در انبارهای منطقه ویژه اقتصادی
سلفچگان،هیئتیرابهاینمنطقهاعزا مکند.
رئیس قوه قضائیه در نشست خبری سفر استانی به قم خبرداد؛
اختصاص ۱۱۰میلیارد تومان برای رفع مشکالت مراکز قضایی قم
رئیسقوهقضائیههمچنینپنجشنبهشبدرنشستخبریسفرهیئتعالیقضاییبهاستانقم،ضمن
قدردانی از مهماننوازی مردم متدین  ،انقالبی و شهید پرور این استان ،اظهار کرد :در حدود  ۱۱۰میلیارد
تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکالت مراکز قضایی استان قم از جمله دادگستری استان ،زندانها،
پزشکی قانونی ،سازمان قضایی نیروهای مسلح استان و اداره ثبت اسناد  ،تخصیص داده شد تا با همکاری
استانداری ظرف مدت  ۲سال مسائل و مشکالت این بخشهای مورد اشاره با لحاظ اولویتها رفع گردد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مالقاتهای مردمی مسئوالن ارشد دستگاه قضایی در جریان سفر استانی به
قم ،گفت  :مسئوالن عالی دستگاه قضا در جریان سفر به استان قم با حدود  ۳۳۰تن از مردم بصورت چهره
به چهره دیدار کردند و نسبت به جمعآوری نامههای مردم اقدام شد؛ تاکید کردهایم با تشکیل کارگروهی در
راستای ترتیب اثر دادن به مسائل و مشکالت مطرح شده از جانب مردم در این دیدارها و همچنین موضوعات
طرح شده از جانب آنها در نامههای ارسالی ،اقدامات الزم صورت گیرد.
وی تصریح کرد :برخی مسائل و موضوعات مطرح شده از جانب مردم در دیدارهایی که امروز با مسئوالن
قضایی داشتندناظربر پروندههای کثیرالشاکیبود که ضرورت دارد در خصوص آنها تصمیماتعاجل اتخاذ
شود .رئیس دستگاه قضا با اشاره به حضور نمایندگان قوه قضاییه در نقاط مختلف استان قم مانند کهک،
جعفرآباد ،سلفچگان و خلجستان در راستای رسیدگی به مسائل و مشکالت حقوقی و قضایی مردم این
استان گفت :در جریان جلسهای که بعدازظهر امروز برگزار شد ،گزارش نمایندگان اعزامی ما در خصوص
وضعیت مراکز قضایی استان قم ،مورد بررسی قرار گرفت و در راستای رفع مسائل و مشکالت مراکز مورد
اشاره،تصمیماتمقتضیاتخاذشد.
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهایهمچنین به دیدارهای خودبا اقشار مختلف مردمی ،روحانیون
و تولیدکنندگان و صنعتگران قمی اشاره کرد و تاکید داشت :در حد توان در راستای رفع مسائل و مشکالت
مطرح شده از جانب اقشار مختلف مردم قم تالش خواهیم کرد.
رییس دستگاه قضا در جمع اعضای جامعه مدرسین تاکید کرد؛
تالشهای دستگاه قضائی برای ارتقا امیدمردم به تحقق عدالت در جامعه
رییس قوه قضاییه همچنین در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر تالشهای دستگاه
قضائی برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و ارتقا امید مردم به تحقق عدالت در جامعه تاکید کرد.
حجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنیاژهایبااشارهبهگذشتبیشازچهاردههازاستقرارنظام
جمهوری اسالمی ،اظهار کرد :نهایت توقع از ما میرود که بتوانیم ثابت کنیم نظام اسالمی و نظام والیی،
پاسخگوی دنیا و آخرت مردم است و میتواند دنیا و آخرت را توأمان برای مردم به ارمغان آورد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به توطئههای دشمنان برای ایجاد تنش در کشور با بکارگیری ابزار تحریم و
سایر دسیسهها ،بیان داشت :دشمن تالش دارد تا با ابزار مختلف ،ذائقه مردم بویژه نسل جدید و الگوی
زندگی آنها را تغییر دهد؛ از سویی دیگر ،تمرکز دشمن بر مخدوش کردن وجهه مراکز و مراجعی است که
مأوایمردمهستند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به تالشهای دستگاه قضائی برای افزایش سرمایه
اجتماعی نظام و ارتقا امید مردم به تحقق عدالت در جامعه ،بیان داشت :تالش داریم در دوره جدید قوه
قضائیه از ظرفیتهای نخبگان حوزه و نخبگان بخشهای مختلف جامعه برای پیشبرد امور استفاده کنیم و
درمدیریتدستگاهقضائیتحولایجادکنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی باید مأمن و ملجأ همگان باشد ،تصریح کرد :هر فردی که
این تصور را دارد به او ظلم شده ،باید بتواند برای احقاق و استیفای حق خود به مراجع قضائی مراجعه کند؛
البته مجرمین باید خوف داشته باشند و ظالمین و متعدیان باید این احساس را کنند که در برابر آنها قدرتی
برخوردکنندهوجوددارد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تعامالتی و هماندیشیهای بیسابقهای که قوه قضائیه طی حدود یک
سال اخیر با دولتمردان و نمایندگان مجلس داشته است ،اظهار داشت :عالوه بر اعضای دولت و نمایندگان
مجلس ،طی یک سال اخیر با افراد طیفهای مختلف جامعه ارتباط برقرار کردهایم؛ از سویی دیگر ارتباط
وثیق و هدفمند با متن مردم را در دستور کار داریم.
شایان ذکر است در جریان این نشست  ۱۲تن از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان
دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف قضائی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادیپرداختند.

