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ایران از مذاکره منطقی و مبتنی بر
نتیجه همواره استقبال می کند
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وزیر امور خارجه کشورمان در
گفتگو با جوزف بورل ،مسئول
سیاســت خارجــی اتحادیــه
اروپــا گفــت  :ایــران از مذاکره
منطقــی و مبتنــی بــر نتیجه
همــواره اســتقبال میکنــد.
حســین امیرعبداللهیــان
وزیر امــور خارجه کشــورمان
و جــوزپ بــورل ،مســؤول

سرپرستادارهکلاتباعومهاجرینخارجیاستانداریقم خبرداد:

مهاجرت  ۳۰هزار تبعه
جدید افغانستانی به قم
سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
قم از مهاجرت  ۳۰هزار تبعه جدید افغانستانی به استان
خبر داد .علی اکبر زارعی روز شنبه در کارگاه توانمندسازی
آموزشیاران نهضت سواد آموزی از مهاجرت  ۳۰هزار تبعه
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ظریفیانفعالسیاسیاصالحطلب:

رئیس جمهور در جمع مردم پیشوا ،قرچک و ورامین:

مردم به اجرای عدالت و مبارزه با
فقر و فساد و تبعیض رأی دادند

رئیــس جمهور بــا مــرور معانی
ضمنی و داللتهای انتخاب مردم
در انتخابــات ریاســت جمهــوری
ســال گذشــته ،این انتخابــات را
تأکیــد مجــدد مــردم بــه اجرای
آرمانهــای اصیل انقالب در حوزه
عدالتگســتری و مبــارزه با فقر،
فســاد و تبعیض دانست .آیتالله
دکتر ســید ابراهیم رئیسی پیش

کشور در شرایطی نیست که برنامه
توهمی یا فرضی داشته باشیم

2

یک فعال سیاســی اصالحطلب
گفت دولت باید با تجربه هشــت،
نه ماههای که به دست آورد هرچه
زودتربازبینیدرعملکرداقتصادی
مدیــران خــود داشــته باشــد و با
استفاده از توانمندی و تجربه افراد
و نیروهــای هماهنگ تغییراتی را
ایجادکند.غالمرضاظریفیانفعال
سیاســی اصالحطلب در پاسخ به

72

معاون سازمان قطار شهری قم دربازدید خبرنگاران مطرح کرد:

بهرهبرداری از فاز نخست مترو قم در انتظار تأمین واگن

جدید افغانستانی به قم خبر داد و گفت :این اتباع با تغییر
دولت افغانستان و بروز برخی ناآرامیها در این کشور به
قم مهاجرت کرده اند .زارعی با اشاره به اجرای طرح ویژه
سوادآموزی اتباع افغانستانی در قم گفت :به زودی مرکز

در دیدار اعضای بعثه مقام معظم رهبری مطرح شد ؛

توصیههایمهمآیتاللهوحیدخراسانیبهحجاج
8

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

تخصیص ۲۵۰میلیارد ریال اعتبار
برای ساماندهی چهل اختران

یافته است .روح الله امرالهی با اشاره به جلسه اخیر اعضای
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم
با نماینده تام االختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
قم و اعضای هیات امنای حرم امامزادگان موسی مبرقع و

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی
شهر قم با اشاره به نیاز طرح ساماندهی بقاع متبرک
امامزادگان چهل اختران قم به اعتبارات دولتی گفت۲۵۰ :
میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت برای این طرح اختصاص
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سرپرستسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریقمخبرداد:

ارائهتسهیالتیکمیلیاردریالیبراینوسازیتاکسیها
8
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مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم خبرداد:

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم خبرداد:

صادرات یک میلیون و  ۱۵۰هزار دالری زیورآالت سنتی

عابرین پیاده بیشترین قربانیان تصادف دراستان قم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه
عابران پیاده باید در بحث رعایت قوانین توجه بیشتری داشته باشند گفت:
سال گذشته ۴۳درصد تصادفات منجر به فوت مربوط به عابرین پیاده بود که
بیشتر این عابرین باالی ۶۰سال سن داشته اند .سرهنگ غالمرضا صدفی
با اشاره به اینکه بر اساس آمار ،عدم توجه به جلو ،علت  ۳۵درصد تصادفات
است افزود :استفاده از تلفن همراه متاسفانه به یک موضوع همهگیر تبدیل
شده است که حوادث بسیاری را درپی دارد .وی با اشاره به کاهش آمار

4

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم ازصادرات یک
میلیون و  ۱۵۰هزار دالری زیورآالت سنتی در سال گذشته خبر دادو گفت :به
مناسبت هفته صنایعدستی کارگاه تولید زنده صنایعدستی در رشتههای منبت
بر روی چوب و تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی در محل استانداری قم برپا
شد .علیرضا ارجمندی اظهارداشت :هنر منبتکاری از جمله صنایعدستی است
که در قم سابقه دیرینهای دارد و یکی از مراکز عمده منبتکاری کشوری است که
کارگاههای فراوانی از این هنر اصیل را در خود جای داده است .ارجمندی افزود
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معاون سازمان قطار شهری قم دربازدید خبرنگاران مطرح کرد:

بهرهبرداری از فاز نخست مترو قم در انتظار تأمین واگن

تبعات و چشم انداز
استعفایجریانصدر

در تبیین دلیل این استعفا جریان صدرباید گفت؛ در
پارلمان جدید ،ائتالف سهجانبه صدر موسوم به «نجات
وطن» شامل جریان صدر ،حزب سنی «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی ،حزب دمکرات
به رهبری مسعود بارزانی ،قصد داشت برای اولین بار پس از سقوط صدام حسین ،دولت
اکثریت تشکیل دهد .در مقابل ائتالف چارچوب هماهنگی ،شامل «دولت قانون» به
رهبری نوری المالکی نخستوزیر سابق و «اتحادیه میهنی کردستان» ،خواهان حکومت
توافقی همانند عرف سیاسی موجود پس از سال  2003هستند .اگرچه حزب مقتدی
صدر بیشترین کرسی را در انتخابات به دست آورد ،اما نتوانست دو سوم اکثریت مورد نیاز
برای انتخاب رئیسجمهوری جدید عراق را به دست آورد تا گامی ضروری و پیش از انتخاب
نخستوزیروتشکیلکابینهآیندهباشد.درنتیجهبهدرخواستصدر،نمایندگانفراکسیون
او ،استعفاهای خود را به محمد الحلبوسی ،رئیس پارلمان تحویل دادند و الحلبوسی نیز با
استعفایآنهاموافقتکرد.
دالیل متعددی می توان برای اقدام مقتدی صدر بر شمرد:
 ناتوانی در تشکیل دولت اکثریت و حفظ آبروی خود از طریق کوتاه نیامدن برای تشکیلدولتتوافقی؛
 انتظار برای درخواست مصرانه از سوی سایر جناحها ،بهویژه چارچوب هماهنگی برایدعوت از صدر برای حضور در دولت توافقی؛
احتمال برگزاری انتخابات جدید و امیدواری به کسب موفقیت بیشتر در انتخابات آتی؛در کنار این دالیل ذکر شده باید به وضعیت آینده پارلمان فعلی عراق نیز توجه داشت.
ممکن است که پارلمان فعلی منحل شود و یا اینکه با راهیابی نامزدهایی که در انتخابات
پارلمانی  ،2021رأیهای بیشتر بعدی را آوردهاند ،پارلمان فعلی تداوم یابد .مجموع دالیل
یاد شده و سناریوهای پیش رو ،سبب پیچیدگی بیشتر وضعیت سیاسی در عراق میشود.
اول اینکه هیچ گروهی بهتنهایی ،توان تشکیل دولت جدید را ندارد ،دوم اینکه انتخاب
رئیسجمهوری جدید عراق نیز نیازمند حضور دو سوم از اعضای پارلمان است .سوم
اینکه در صورت انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات جدید ،بعید به نظر میرسد که نتایج
حاصله متفاوت از نتایج انتخابات اکتبر  2021باشد .چهارم اینکه اختالفات و شکافهای
میان اعضای ائتالفهای کنونی عراق نیز افزایش خواهد یافت .برای مثال درحالیکه به
نظر میرسد ائتالف السیاده به ریاست «محمد الحلبوسی» و حزب دموکرات کردستان
به رهبری «مسعود بارزانی» ،در تبعیت از نمایندگان جریان صدر ،قصد استعفا ندارند،
وضعیت آینده ائتالف نجات وطنی صدر مبهم و نامشخص است .در مثالی دیگر میتوان به
افزایش اختالف میان اعضای فراکسیون نمایندگان مستقل عراق با پیوستن اعضای آن به
ائتالفهای مطرح و قدیمی در پارلمان عراق اشاره کرد.
ممکن است که صدر در کنش بعدی خود ،همانند سابق ،این بار نیز طرفداران خود را
به اعتراضات خیابانی فراخواند .اما آنچه مهمتر است ،این است که تداوم این بنبستها،
و همزمان شدن آن با بحران کمبود برق که هر ساله در فصل تابستان مردم را به خیابانها
میکشاند ،در کنار بحران امنیت غذایی ناشی از بحران اوکراین ،زمینهساز اعتراضات
گستردهتری از سوی مردم عراق میشود.
ً
با توجه به میزان مشارکت نسبتا پایین ( 41درصدی) در انتخابات اکتبر  2021عراق و
وجود نزدیک به  700هزار رأی باطله ،اعتراض به نتایج انتخابات ،و استعفای هر کدام از
گروهها در نهایت ضعف انسجام داخلی و ناامیدی و دلسردی درصد بیشتری از واجدین
شرایط رأی در عراق را به همراه خواهد داشت .تشدید و تداوم نارضایتی¬ها موجب شده
که اعتماد مردم به یکدیگر ،به احزاب و ائتالفها و به دولت کم شود که از مهمترین نتایج آن
بروز احساسات در قالب خشم و اعتراضات خیابانی باشد .عواملی که در نهایت میتواند به
بیثبات شدن ،ناآرامی و ناامنی در عراق منتهی شود و فرصتی را برای ابراز وجود گروههای
تروریستی فراهم آورد .در زمانی که نخبگان سیاسی عراق ،درگیر رقابت برای کسب قدرت
هستند ،واکنشهای اعتراضی مردم عراق میتواند مرحله به مرحله تشدید شود؛
مرحله اول :با مرور واکنشهای مردم به رویدادها و تحوالتی که در عراق پس از صدام
حسین اتفاق افتاده است و با توجه به خصوصیات شخصیتی و روانشناسی آنها که به نظر
میرسد زود هیجانی و عصبانی شده و خشم خود را بروز میدهند و از صبر اجتماعی و
سیاسی کمتری برخوردارند ،ابتدا به اعتراضات خیابانی میپردازند و در صورت سرکوب این
اعتراضات ،در مرحله دوم به قهر سیاسی-اجتماعی با حکومت و دولت خود بپردازند و به
نافرمانیهایاجتماعیوسیاسیمیپردازند.
وضعیت بیثباتی و تشدید تنشها در عراق زمینهساز فعالیت دوباره گروههای رادیکال
مذهبی ،جریانهای وابسته به حزب بعث ،گسترش حرکتهای گریز از مرکز در سطح
داخلی عراق می شود .در سطح منطقهای نیز دولتهای مختلف را به مداخله در امور داخلی
عراق تحریک و تشویق میکند .این وضعیت به طور کلی میتواند امنیت همسایگان عراق
و کلیت منطقه خاورمیانه را متأثر سازد .زیرا نوک پیکان ناآرامیها و شورشهای داخل عراق
میتواند بهسوی کشورهای همسایهای باشد ،که برای عراق «یک دوست» بودهاند.
کارشناسمسائلغربآسیا

باحضورتولیدکنندگانفرشدستبافکشور:

چالش های پیش روی فرش دستباف
در قم بررسی شد

نجیمه پوراسمعیلی*

اصحاب رسانه و خبرنگاران قمی ضمن بازدید از پروژه قطار شهری ،در جریان آخرین
وضعیت و پیشرفت فیزیکی این طرح مهم قم قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ،خبرنگاران و اصحاب رسانه روزشنبه با حضور
در ایستگاه شهید مطهری مترو قم ،از نزدیک با آخرین اقدامات عمرانی و تجهیز پروژه
قطار شهری قم آشنا شدند.
طی این بازدید مسئوالن سازمان قطار شهری قم از پیشرفت  ۹۵درصدی ایستگاه
شهید مطهری و  ۸۶درصدی شهدای قلعه کامکار و آمادهسازی  ۴ایستگاه عبوری در
فاز نخست خط یک متروی قم خبر دادند.
به گفته مسئوالن سازمان قطار شهری ،فاز نخست خط یک مترو قم از چند ماه
گذشته آماده انجام تست گرم و سرد است و تمام تجهیزات برای بهرهبرداری نهایی شده
و هماکنون تأمین قطار و ناوگان مشکل و معضل اساسی افتتاح این پروژه مهم شهری
است.
پروژه خط یک مترو قم به طول  ۱۴.۸کیلومتر از قلعه کامکار تا مسجد مقدس
جمکران در  ۱۴ایستگاه در حال اجراست که در صورت تأمین قطار و واگن در کمتر از
 ۴ماه شاهد بهرهبرداری و مسافرگیری از فاز نخست خط یک متروی قم در حدفاصل
میدان کشاورز تا میدان مطهری خواهیم بود.
بهرهبرداری از فاز نخست مترو قم در انتظار تأمین واگن
معاون بهرهبرداری سازمان قطار شهری قم دراین بازدید گفت :فاز نخست خط یک
مترو قم از دو ماه گذشته آماده انجام تست گرم و سرد است و تمام تجهیزات بهرهبرداری
نهاییشدهوهماکنونتأمینقطاروناوگانمشکلومعضلاساسیافتتاحقطارشهری
است.
سید امید خداشناس اظهار داشت :پروژه خط یک مترو قم به طول ۱۴.۸کیلومتر از
مسجدمقدسجمکرانتاانتهایخیابانشاهابراهیمدر ۱۴ایستگاهدرحالاجراست.
به گفته وی ،تأمین ناوگان و واگنهای قطار شهری در کل کشور بر عهده دولت است
که به دلیل مباحث مربوط به تحریم و انتقال ارز و مسائلی ازایندست شاهد کندی در
تأمینناوگانهستیم.
معاونبهرهبرداریسازمانقطارشهریقمبابیاناینکهوزارتکشورمتولیپروژههای
قطار شهری در ایران است ،گفت :بازرسان وزارت کشور در بازدید هفته گذشته خود
از پروژه قطار شهری قم رضایت  ۹۵درصدی از عملکرد شهرداری قم داشتند که
امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری شاهد بهرهبرداری نهایی از متروی قم باشیم.
وی یادآور شد :در صورت تأمین قطار و واگن در کمتر از ۴ماه آینده شاهد بهرهبرداری
و مسافرگیری از فاز نخست خط یک متروی قم در حدفاصل میدان کشاورز تا میدان
مطهریخواهیمبود.

وی با تأکید بر اینکه برای مدیریت بهتر این طرح ،پروژه در دو فاز تقسیمبندی شده
است اضافه کرد :فاز نخست به طول  ۶کیلومتر از محله قلعه کامکار تا میدان شهید
مطهری در مراحل نهایی خود قرار دارد و در طول این مسیر ریلگذاری و کابلکشی
بهصورتکاملانجامگرفتهاست.
خداشناس افزود :در طول این  ۶کیلومتر از فاز نخست خط یک مترو قم ۶ ،ایستگاه
در نظر گرفتهشده که ازاینبین ایستگاه ابتدایی در میدان کشاورز و ایستگاه پایانی در
میدان مطهری پیشرفت فیزیکی باالی  ۹۰درصدی دارد و  ۴ایستگاه عبوری دیگر نیز
بالغبر ۸۰درصد پیشرفت دارد.
وی با بیان اینکه در فاز نخست خط یک قطار شهری دو ایستگاه میدان کشاورز و
شهیدمطهریجهتمسافرگیریموردبهرهبرداریقرارخواهدگرفت،اظهارداشت۴:
ایستگاه عبوری نیز بهموازات آن وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
معاون بهرهبرداری سازمان قطار شهری قم خاطرنشان کرد :در فاز دوم پروژه خط
یک مترو قم از میدان شهید مطهری تا مسجد مقدس جمکران ریلگذاری و حفر تونل
بهصورت کامل انجامیافته است و در مرحله اول پیشبینیشده تا دو ایستگاه با تراکم
مسافر باال بعد از بهرهبرداری از فاز یک قطار شهری ،مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
خداشناس ابراز داشت :در طول حدود  ۱۵کیلومتر از قطار شهری قم  ۱۴ایستگاه
پیشبینیشدهکهازاینبین ۶ایستگاهاحداثشدهاست.
روایتیازبومیسازیغرورانگیزتجهیزاتقطارشهریقم
رئیسادارهطراحیومهندسیسازمانقطارشهریقم نیزدراینبازدیدازبومیسازی
بسیاری از تجهیزات پروژه مترو قم مانند کراس آور ،پدهای ارتجاعی ،تجهیزات انرژی
و ...خبر داد.
محمدجواد جعفری ا اشاره به بومیسازی بسیاری از تجهیزات متروی قم ،اظهار
داشت :در مرحله نخست ،بومیسازی تجهیزات قطار شهری با تمرکز بر شرکتهای
دانشبنیان ،با حذف فرش لرزهگیر ،پابندها و الیههای فوق ارتجاعی ،این محصوالت
برای اولین بار توسط یکی از شرکتهای بومی تولید و تأمین کرد.
رئیس اداره طراحی و مهندسی سازمان قطار شهری قم ادامه داد :همچنین
پک کامل سوزن ” کراس آور” نیز برای تغییر جابهجایی قطار شهری توسط یکی از
شرکتهای دانشبنیان در کشور ساخته و برای اولین بار در خط متروی قم نصب و
تست گرم و سرد آن انجامگرفته است؛ پیشازاین فقط کشور فرانسه از فناوری ساخت
این سوزنها برخوردار بود.
وی یادآور شد :در خصوص تجهیزات انرژی و تهویه نیز که پیشازاین ،از کشورهای
سوئیس و سایر کشورهای اروپایی غربی وارد میشود هماکنون از طراحی ،ساخت و
نصب بهصورت ۱۰۰درصد در داخل کشور بومیسازی میشود.

روز شنبه در جلسه ای با حضور تولیدکنندگان فرش دستباف کشوردر اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی قم  ،مهمترین موانع پیش روی صنعت فرش بحث و بررسی شد.
رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف قم در این جلسه تعامل دولت با بخش خصوصی
و تشکلهای فرش دستباف را ضروری دانست و گفت :اگر دولت با بخش خصوصی تعامل
نداشته باشد ،افرادی که تخصصی ندارند ،قوانینی مشخص میکنند که باعث توقف
پیشرفتهایمانمیشود.
ابوالفضل صادقی اظهار داشت :قوانین دست و پاگیری که سر راه فرش دستباف قرار
گرفته ،تولید و صادرات آن را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه اطالعات صحیحی از صادرات این محصول وجود ندارد افزود :معیار
سنجش دولت نیز اعداد و ارقام صادرات است ،از این رو تسهیالت الزم را به تولیدکنندگان
نمیدهد .صادقی ادامه داد :از سویی دیگر ،قیمت مواد اولیه و همچنین دستمزدها باال
میرود ،و با توجه به حمایت نکردن دولت ،مشکلهای زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد
میشود.
رئیس بافندگان فرش دستباف قم تصریح کرد :در صورتی که دولت با تولیدکنندگان
تعامل نداشته باشد ،افرادی که کارشناس نیستند و تخصصی ندارند برای ما قوانینی تعیین
میکنندکهنهتنهاپیشرفتنمیکنیم،بلکهفعالیتهایماننیزمتوقفخواهدشد.
صادقی با اشاره به اهمیت فرش دستباف در بحث اشتغال خاطرنشان کرد :دولت
نرخ تهیه مواد اولیه و تهیه ابریشم را از  ۲۰به  ۲۶درصد افزایش داده ،و مصوبهای که برای
بازگرداندن این نرخ به  ۲۰درصد بود را نیز لحاظ نکرده است.
ویگفت:افرادیکهتخصصیدرامورابریشمندارند،برایمنافعخودوگرفتنامتیازهایی
از دولت بحث نوقانداری و تولید داخل را مطرح میکنند ،ما نیز اعالم میکنیم ،ابریشم
تولید داخل کفایت نمیکند ،خودمان ابریشم  ۱۰۰درصد را تولید خواهیم کرد ،نخ و مواد
اولیه را نیز داریم.
دولت بر استاندارد فرشهای ماشینی نظارت ندارد
رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف استان بیان داشت :نمیتوانیم کیفیت را فدای
این بکنیم که برخیها در داخل ابریشم تولید میکنند ،فرش جایگاه فرهنگی ،تاریخی و
اجتماعی دارد باید مسئوالن بهای بیشتری بدهند ،ما بنگاههای خصوصی یا تشکلهای
فرش زورمان به دولت نمیرسد دولت گاها از افرادی حمایت میکند که به فرش ضربه
یزنند.
م 
وی یادآور شد :در بحث فرشهای ماشینی که به جای دستباف عرضه میشود،
جلسههای متعددی داشتیم ،شکایت کرده و وکیل گرفتیم و حتی در جلسههای استاندارد
فرش دستباف که در کرج برگزار شد نیز شرکت کردیم.
صادقی ادامه داد :دولت بر استاندارد فرشهای ماشینی نظارت ندارد ،برای حمایت از
حقوق مصرف کننده که در همه دنیا مساله مهمی است ،فرشهای ماشینی باید دارای لوگو
لزایی داشته باشیم،
باشند .وی گفت :برای اینکه بتوانیم در زمینه فرش صادرات و اشتغا 
و این هنر صنعت ملی را به جایگاهی برسانیم که ارزآوری خوبی داشته باشد ،باید از جانب
دولت حمایتهای جدیتری صورت گیرد.
بازرس اتحادیه صادرکنندگان فرش نیز گفت :در شرایطی که مصرف روزانه ابریشم فرش
ُ
ُ
َ
دستباف کشور ۸۵۰تن است ،تنها ۱۵۰تن تولید داریم و با ۷۰۰تن کسری مواجه هستیم.
جواد الیاسی افزود :آیا به خاطر  ۱۵هزار نوغاندار باید یک میلیون بافنده ضرر بدهند؟،
ُ
ما با پیمانکار و حتی با رئیس جمهور نیز مکاتبههایی داشتیم ،و درخواست کردیم ۸۵۰،تن
ظرف پنج سال تامین شود ولی ابریشم تولیدی واقعا داخلی باشد.
نمایشگاهدائمیفرشقمهمچنانمحققنشدهاست
مدیرعامل تعاونیهای فرش دستباف روستایی قم نیز با تاکید بر اینکه شبیهسازی فرش
دستباف ایران ،ضربه شدیدی به این کاالی تولیدی میزند گفت :اتحادیه صادرکنندگان
فرش ،این موضوع حقوقی را با گرفتن وکیل پیگیری میکند.
مجید اخوان همچنین با ذکر این نکته که نمایشگاه دائمی فرش استان همچنان محقق
نشده گفت :هزینهای برای تکمیل آن الزم است ،ضمنا واگذاری آن نیز به عنوان یک ملک
دولتیتلقیشدهاست.
رئیس انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش قم نیز خاطرنشان کرد :قبال در تشکلی
که در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز ملی فرش مدیریت میشد ،امکان ثبت
طرحهای فرش وجود داشت و در  ۲خاستگاه مالکیت معنوی و صنعتی این قابلیت را
داشتیم.
علی اصغر خوشگفتار مقدم ادامه داد :ولی از اواخر سال گذشته ،اداره مالکیت معنوی و
صنعتی زیر بار این موضوع نمیرود ،از این رو فرشهای تقلبی میتواند وجود داشته باشد.
وی نگاه مجدانه دولت به این موضوع را خواستار شد و بیان کرد :اگر این موضوع حل
نشود ،همه داشتههای فرش کشور از بین خواهد رفت.

2

اخبار

 شماره 5521ت وپنجم 
یکشنبه 29-خرداد ماه  -1401سال بیس 

رئیس جمهور در جمع مردم پیشوا ،قرچک و ورامین:

مردم به اجرای عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض رأی دادند

تالش برای غرق نشدن
در مرداب گرانی!

این روزها تقریبا هر مستاجری را میبینید از
صاحبخانهاش و افزایش عجیب و غریب کرایه خانه
گالیه دارد .خیلی از مستاجرها به ویژه در تهران به این نتیجه رسیدهاند که حاشیه
نشینی را انتخاب کنند یا راهی شهرهای کوچکتر شوند.
طرز تفکر صاحبخانه ،برگرفته از شرایط جامعه است .آنها با خود میگویند در
این شرایط مگر کسی به ما رحم میکند که ما هم به دیگران رحم کنیم؟ شرایط
اقتصادی؛ انسانها را تبدیل به گرگهایی میکند که تنها به فکر حیات خود
هستند و به دیگران و هم قبلیهایهای خود کاری ندارند.
معموال در این شرایط قشر ضعیف که مستاجرها در آن قرار میگیرند ،مجبورند
برای رسیدن به آرامش به یک جای امن بروند و زندگی را انتخاب کنند که هزینهای
کمتر دارد و البته ای کاش درد فقط اجاره بود.
خیلی از والدین مجبور هستند برای تامین کاالهای اساسی زندگیشان ،چشم
خود را به خواستههای خانواده ببندند و آنها را توجیه کنند که فعال پولشان به خرید
لباس ،اسباب بازی ،سفر و  ...نمیرسد.
نگارنده این متن ،دو ماه یک بار حداقل  3کتاب میخرید اما حاال چند ماهی
است که زورش به خرید کتاب نمیرسد .وقتی شرایط اقتصادی به مرحله ،جان
کندن مردم برای به دست آوردن پول و مدیریت آن میرسد ،آدمها مجبور هستند
از نیازهای فرهنگی و اجتماعی خود بگذرند تا به تامین نیازهای اساسی زندگی
برسند .قیمت میوه به جایی رسیده است که واقعا بخشی از مردم نمیتوانند در ماه
یک کیلو میوه بخرند .بارها در بازار روز مشاهد ه کردهام ،برخیها از میان میوههای
لک دار چند عدد بر میدارند تا هم ارزانتر باشد و هم بچههایشان در ماه میوه
بخورند.
از زمانی که آفتاب طلوع میکند ،مشکالت و فکرهای مختلف به سر آدم آوار
میشود تا زمانی که عزم غروب کند .هنگام خواب هم فکر کردن به فردا و فرداها
دست از سر آدم بر نمیدارد .این که فردا چه خواهد شد؟ پول صاحبخانه را چه
کنیم؟ شهریه دانشگاه را چگونه پرداخت کنیم؟ گوشت ،مرغ و برنج را چگونه
بخریم؟ همه اینها را به نگرانی در مورد سال آینده و وضعیت کرونا اضافه کنید تا
ببیند چه شتر ،گاو پلنگی است وضعیت ما ! تازه این احوال افرادی است که سر
ماه حقوق میگیرند .بیچاره آنهایی که چند ماه بی حقوق ،روز و شب خود را سپری
میکنند و از این و آن قرض میگیرند ،به امید آنکه با حقوقهای عقب افتاده هم
قرضها را بدهند هم زندگی کنند .بله ،زندگی سخت شده است و در این میان
اولین قربانی ،وجدان ،انصاف و همدردی است .همه میخواهند زنده بمانند و
تالش میکنند در مرداب گرانی غرق نشوند.
مصطفیداننده*

امیرآبادینمایندهمردمقم:

مشکالت مردم اولویت و دغدغه اصلی
مجلس و دولت است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی  ،رسیدگی به مشکالت مردم را اولویت
و دغدغه اصلی مجلس و دولت فعلی دانست و گفت :البته دشمنان نظام ،با القای
ناامیدی و یاس بدنبال کمرنگ کردن خدمات نظام به مردم هستند.
احمد امیرآبادی فراهانی در جمع ساکنین ساکنین محله  ۶پردیسانبا موضوع
بررسی مسائل و مشکالت ساکنان آنها افزود :امروز یکی از وظایف مهم مسئوالن
این است که با خدمت گذاری مخلصانه ،تقویت روح امید در جامعه و تبیین
دستاوردهای انقالب ،دشمنان را در اهداف شومشان ناکام بگذارند .عضو هیات
رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :دشمنان همواره در رسانههای خود
القا میکنند که نظام جمهوری اسالمی هیچ کاری نکرده است و در این راه برخی
مشکالت صنایع ایران ازجمله خودرو سازی را برجسته میکنند.
وی افزود :البته صنعت خودروسازی از فرصتی که در این مدت طوالنی به آنها
داده شد؛ باید نهایت استفاده را میکرد ،اما نتوانست رضایت مردم را کسب کند و
دشمنانهمهمینرامدامجارمیزنند.نمایندهمردمقمدرمجلسشورایاسالمی
ادامه داد :در صنعت ساخت لوازم خانگی هم پیشرفتهای خوب و ارزندهای
داشتیم ،اما افزایش قیمتهای بی رویه در آن مورد انتقاد است که انتظار میرود این
قیمتها کنترل شود تا همچنان شاهد حمایت از این صنعت باشیم .وی به برنامه
دولت برای حل مشکالت اقتصادی کشور و سیاستها در ارتباط با همسایگان
اشاره کرد و گفت :امروز ایران ارتباط موثر و خوبی با همسایگانش ازجمله عراق،
قطر و دیگر کشورها دارد که نتیجه آن افزایش صادرات است .وی افزود :مطمئن
باشید با برنامه ریزیهای انجام شده ،امروز بیشترین ذخایر ارز نقدی را داریم که در
اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و کنترل بازار ارز بسیار مهم است.
مدیرکل برنامه ریزی پذیرش اعزام عتبات سازمان حج:

راه زمینی کربال بدون اخذ ویزا باز شد

مدیرکلبرنامهریزیپذیرشاعزامعتباتعالیاتسازمانحجوزیارتازبازگشایی
راه زمینی کربال بدون اخذ ویزای سفر به روی زائران ایرانی خبر داد.
حمیدرضا محمدی با تاکید بر اینکه سفر به عتبات عالیات در حال حاضر فقط از
طریق ثبت نام در دفاتر زیارتی دارای مجوز سازمان حج و زیارت امکان پذیر است،
اظهار داشت :با توجه به تصمیمات اتخاذ شده زائران عاشق خاندان عصمت و
طهارت برای سفر به کربال می بایست در یکی از دفاتر زیارتی پس از نام نویسی در
قالب کاروان اعزام شوند و از سفر به صورت انفرادی خودداری نمایند زیرا اجازه تردد
به آنها داده نخواهد شد .وی با تاکید بر مجوزهای اخذ شده مبنی بر اعزام ۲۵۰۰
نفر به صورت روزانه برای سفر به عراق افزود :با توجه به امکانات و زیرساخت های
موجود در حال حاضر تردد زائران عتبات عالیات از طریق دو مرز شلمچه و مهران
امکان پذیر است .محمدی با بیان اینکه  ۷۵درصد اعزام ها از طریق مرز مهران و
 ۲۵درصد از طریق مرز شلمچه انجام خواهد شد ،اظهار داشت :بر اساس برنامه
ریزیهای انجام گرفته مدت اقامت زائران اعزامی کاروان ها ۶و ۷شب طراحی شده
است .مدیر کل برنامه ریزی پذیرش اعزام عتبات عالیات ادامه داد :بنا به نوع ارائه
خدمات و درجه بندی محل اقامت زائران هزینه پیش بینی شده از چهار میلیون
و  ۴۰۰تا پنج میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تعیین شده است .وی گفت :زائران سفر
به عتبات عالیات باید حتما قبل از سفر به عراق  ۲دز واکسن کرونا را دریافت کرده
و کارت آن را به همراه داشته باشند .راه زمینی سفر به عتبات عالیات از دو سال
گذشته تاکنون به دلیل جلوگیری از گسترش بیماری کووید  ۱۹در دو کشور ایران
و عراق بسته شده بود.
سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم خبرداد:

مهاجرت ۳۰هزار تبعه جدید
افغانستانیبهقم

سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم از مهاجرت  ۳۰هزار
تبعهجدیدافغانستانیبهاستانخبرداد.
علی اکبر زارعی روز شنبه در کارگاه توانمندسازی آموزشیاران نهضت سواد آموزی
از مهاجرت ۳۰هزار تبعه جدید افغانستانی به قم خبر داد و گفت :این اتباع با تغییر
دولت افغانستان و بروز برخی ناآرامیها در این کشور به قم مهاجرت کرده اند.
زارعی با اشاره به اجرای طرح ویژه سوادآموزی اتباع افغانستانی در قم گفت :به
زودی مرکز سالمت و روانشناختی نیز به منظور حل و رفع مشکالت روحی ،روانی و
رفتاری برخی از این مهاجرین راه اندازی خواهد شد.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان هم در این کارگاه گفت۹۰۰:
نفر از اتباع افغانستانی مقیم قم امسال در طرح ویژه سوادآموزی شرکت میکنند.
حجت االسالم محمد رضا قاسمی نیا افزود :در سال جاری یکی از طرحهای
خاص نهضت سوادآموزی ،طرح کمیساریای سازمان ملل است که در قالب آن
 ۹۰۰نفر از اتباع توسط ۶۰نفر آموزش دهنده تعلیم میبینند.
وی با بیان این که اتباع بین  ۱۰تا  ۶۰ساله در این طرح شرکت میکنند افزود:
شناسایی اتباع توسط نهضت سوادآموزی از دهم خرداد ماه آغاز شده و تا اواسط
تیرماه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است در طرح ویژه سوادآموزی اتباع ،نیازی به مراجعه به مرکز یا نهاد
خاصی وجود ندارد و اتباع توسط نهضت سوادآموزی شناسایی و انتخاب میشوند.

رئیس جمهور با مرور معانی ضمنی و داللتهای انتخاب مردم در انتخابات
ریاست جمهوری سال گذشته ،این انتخابات را تأکید مجدد مردم به اجرای
آرمانهای اصیل انقالب در حوزه عدالتگستری و مبارزه با فقر ،فساد و تبعیض
دانست.
آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهرروز شنبه مصادف با  ۲۸خرداد،
سالروز انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۴۰۰در حضور جمعی از مردم شهرستان
پیشوا،قرچکوورامینکهدرورزشگاهجهانپهلوانتختیاینشهرستانگردهم
آمده بودند ،گفت :مردم قرچک ،پیشوا و ورامین نه تنها در آغاز نهضت اسالمی،
بلکه در ادامه جریان مبارزات منتهی به انقالب اسالمی در سال  ،۵۷در دوران
دفاع مقدس و پس از آن در فتنه سال  ۸۸با بصیرت و هوشیاری به میدان آمده
ً
و حقیقتا همواره در دفاع از ارزشها ،انقالب و نظام اسالمی خوش درخشیدند.
حضور در میان مردم را به جلسات نمادین ترجیح میدهم
دکتر رئیسی اظهار داشت :از همینرو بنده تصمیم گرفتم که امروز و در اولین
سالروزانتخابدولتمردمیبهجایحضوردرجلساتنمادینبهمیانمردمبیایم
وپیگیرتکمیلپروژههاینیمهتمامباشم.برایبندهبهعنواننمایندهمردمحضور
در میان این مردم و رسیدگی به آنچه مایه نگرانی و دغدغه آنان است ،دلنشینتر از
دیدارها و جلسات نمادین است.
دکتر رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور مردم در پای صندوقهای
رأی به رغم شرایط سخت کرونایی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد
 ،۱۴۰۰گفت :در کنار شرایط سخت کرونایی دشمن نیز تالش میکرد مردم را
از حضور در پای صندوقهای رأی منصرف کند ،اما بصیرت و هوشیاری مردم
دشمن را ناکام گذاشت .رئیس جمهور افزود :امروز به لطف خدا وضعیت متفاوت
شده و آمار تلفات کرونا از روزانه حدود  ۷۰۰قربانی ،تک رقمی شده و در برخی
روزها صفر میشود که این با لطف خدا ،مجاهدتهای کادر بهداشت و درمان و
همراهی مردم حاصل شده است.
آیتالله رئیسی به مشکالت مالی و بودجهای دولت مردمی در آغاز بکار خود
اشاره کرد و اظهار داشت :خیلیها به ما میگفتند چگونه میخواهید مشکل
کسری بودجه  ۴۸۰هزار میلیارد تومانی را رفع کنید .این در حالی بود که دولت
در ماه ابتدایی فعالیت خود با مشکل پرداخت حقوق کارکنان مواجه بود ،اما به
لطف خدا و آگاهی مردم توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول
کهمیتوانستباعثایجادمشکالتجدیدشود،ازاینمرحلهسختعبورکنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در ماههای اول آغاز بکار دولت در مورد تأمین
کاالهای اساسی نیز نگرانیهایی داشتیم ،ادامه داد :دولت در وهله اول توانست
با واکسیناسیون گسترده موانع موجود بر سر راه بازگشایی کسبوکارها و فعالیت
مراکز علمی و آموزشی را برطرف کند.
به دولت آمدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رأی مردم در ۲۸
خرداد  ۱۴۰۰رأی به اجرای عدالت بود ،تصریح کرد :آنچه مردم از ما خواستند،
مبارزه با فقر ،فساد و تبعیض بود و به این عهد خود با مردم وفادار هستیم و انشاء
ق الوعد خواهیم بود.
الله با عمل به آنچه وعده کردهایم در میدان عمل دولتی صاد 
رئیس جمهور خاطر نشان کرد :ساخت  ۴میلیون واحد مسکونی در طول ۴
سال وعده دولت ،نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل کنیم که اگر
این اتفاق نیفتد مثل گذشته عقبماندگیها در حوزه مسکن بر روی هم انباشته
خواهندشد.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه در مدت سپری شده از فعالیت دولت مردمی
گامهای خوبی در عرصههای آموزش ،مسکن و سالمت برداشته شده است،
گفت :در این مدت  ۵میلیون خانواده نیازمند بدون پرداخت هیچ وجهی تحت
پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند و این روند ادامه خواهد داشت همچنین در
زمینه عدالت آموزشی ،جذب ،ارتقا و استفاده عادالنه از نیروی انسانی قدمهای

خوبی برداشته شده است.
رئیس جمهور یکی از برنامهها و اهداف اصلی دولت مردمی اصالح ساختارهای
فسادزا عنوان کرد و افزود :بنده در قوه قضائیه با مفاسد برخورد میکردم و به اینجا
آمدم تا با بسترهای فسادزا مبارزه کنم؛ وعده دادهایم ساختارهای فسادزا و آنچه
مولد نابرابری است را اصالح کنیم و این کار را خواهیم کرد.
هدف گذاری رشداقتصادی  ۸درصدی در کشور
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آنچه در عرصه
اقتصادی دنبال میکنیم ،این است که مردم ،بازار و فعاالن اقتصادی شاهد
آرامش و رشد اقتصادی باشند ،افزود :دولت برای سال  ۱۴۰۱رشد  ۸درصدی
را هدفگذاری کرده است .در حالی که در آغاز فعالیت دولت مردمی نرخ رشد
اقتصادی یک چهارم درصد بود ،سال  ۱۴۰۰را با رشد اقتصادی نزدیک به ۵
درصد به پایان رساندیم.
دکتر رئیسی اظهار داشت :کاری که مردم سال گذشته پای صندوقهای رأی
شروع کردند در  ۲۸خرداد پایان نیافت ،بلکه این  ۲۸خرداد روز آغاز کار مردم
در دولت مردمی است .کار با حضور مردم شروع شده است و رشد اقتصادی و
پیشرفت و اقتدار بازدارنده با مشارکت و حضور مردم حاصل خواهد شد.
رئیس جمهور تصریح کرد :کار برای رفع همه تهدیدها و کسب قوت و اقتدار در
دنیا برای دفاع مقتدرانه از آزادی ،استقالل و جمهوری اسالمی آغاز شده است.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه راهی طوالنی پیش رو داریم ،خاطر نشان کرد :به
رغم همه تحریمها و تهدیدها آینده را بسیار روشن میبینم و یقین دارم که دشمن
همانگونه که تاکنون در برابر جمهوری اسالمی راه به جایی نبرده ،پس از این نیز
نمیتواند ما را متوقف کرده یا به عقب براند؛ فقط یک راه پیش رو داریم و آن راه
حرکت به سمت پیشرفت و اجرای عدالت است.
دولتگرفتارحاشیههانمیشود
رئیس جمهور گفت :دشمنان و بدخواهان جمهوری اسالمی ایران در ماههای
گذشته سعی کردند برای دولت حاشیهسازی کنند ،اما به همه دولتمردان تأکید
کردم که مانند برخی از دورهها که مسئوالن گرفتار حاشیه شدند و زیان آن متوجه
مردم و کشور شد ،مراقب باشند که گرفتار حاشیه نشوند.
دکتر رئیسی از همه صاحبان قلم و تریبون و جایگاه اجتماعی ،فرهنگی و
رسانهای خواست برای حل مشکالت ،دست به دست هم دهند.
رئیس جمهور اظهار داشت :ما مکتبی را میپسندیم که باور ما میتوانیم را
به تبعیت از امام راحل و مقام معظم رهبری به جامعه القاء کند .ما پیرو مقتدای
بصیرتآفرینی هستیم که تأکید کرد با همراهی مردم هیچ مشکل حل ناشدنی
درکشورنداریم؛بههمهتأکیدمیکنمکهدچارحاشیهنشوندوبدانندکهموفقیت
در خدمت به مردم ،خدمت به مردم و خدمت به مردم برای خداست و این تنها راه
رفع مشکالت کشور است.

معاون اول رئیس جمهور :

دولت مصمم به اجرای مهندسی فرهنگی کشور است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مهندسی
فرهنگیمهمتریناولویتهایامروزکشوراست،گفت:
دولت سیزدهم با جدیت عملیاتی سازی و اجرای نقشه
مهندسیفرهنگیکشورراپیگیریمیکند.
محمد مخبر روز شنبه در یازدهمین جلسه ستاد
هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشوراجرای نقشه
مهندسیفرهنگیکشورراازموضوعاتموردتاکیدمقام
معظم رهبری برشمرد و گفت :دولت سیزدهم با جدیت
عملیاتی سازی و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور
راپیگیریمیکند.
در این جلسه پس از ارائه گزارش در خصوص بودجه
مورد نیاز برای تکمیل برشهای استانی ،اصل این
گزارش به تصویب رسید و مقرر شد محل تامین این
منابع و جزئیات آن در قالب گزارش تکمیلی به معاون
اول رئیس جمهور ارائه شود.
ً
معاوناولرئیسجمهوربابیاناینکهمعموالرویدادها،
حوادث و ضرورتهای جامعه میتوانند اولویتهای
کشور را در مقاطع مختلف تغییر دهند ،توجه به مسائل

فرهنگی را از مهمترین اولویتهای امروز کشور دانست
و افزود :تا زمانی که به مسائل فرهنگی به عنوان یک
اولویتجدیتوجهنشود،شاهدرفعمشکالتاینحوزه
نظیر اصالح سبک زندگی و برطرف شدن آسیبهای
اجتماعینخواهیمبود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در
خصوص عملکرد کارگروه مرکز رصد فرهنگی کشور،
بر لزوم تسریع در تعیین شاخصهای فرهنگی کشور
تاکید کرد و تجمیع دادهها و گزارشات مربوط به مسائل
فرهنگی کشور را گامی موثر و مطلوب در شناسایی
اولویتهایفرهنگیکشوردانست.
آقای مخبر افزود :مرکز رصد فرهنگی کشور با استفاده
از گزارش ها ،نظرسنجیها و پایشهای مختلف
فرهنگی که توسط دستگاهها و نهادهای دیگر انجام
شده است ،میتواند عملکرد مطلوب تری در شناسایی
اولویتهایفرهنگیداشتهباشد.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی،
آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،ورزش و

جوانان ،معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده،
رئیس نهاد نمایندگی ،ولی فقیه در دانشگاهها و رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی نیز حضور داشتند ،حجت االسالم
عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گزارشی از
جدول محاسبه میزان بودجه مورد نیاز برای اجرای
برشهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه
کرد.
براساس این گزارش در  ۵استان کشور کار به اتمام
رسید و برشهای استانی  ۷استان کشور در مراحل
نهایی است و در  ۱۹استان باقیمانده برشهای استانی
در مسیر تدوین قرار دارد.
در ادامه این جلسه گزارشی از عملکرد کارگروه و
مرکز رصد فرهنگی کشور ارائه و اعالم شد که این مرکز
به دنبال تجمیع و پاالیش دادهها و گزارشهایی است
که در دستگاه ها ،مجموعهها و موسسات مختلف تهیه
میشود تا ضمن استاندارد سازی و یکپارچه کردن این
اطالعاتزمینهتصمیمگیریهرچهبهترسیاستگذاران
فرهنگی کشور را فراهم کند.

ّ
فرهنگسازیقرضالحسنهبامبلغانحوزهعلمیهاست
آیت الله اعرافی:

مدیر حوزه های علمیه با اشاره به اینکه فرهنگسازی قرضالحسنه با مبلغان
حوزه علمیه است ،افزود :فرهنگ قرضالحسنه امروزه نیاز به یک بازتعریف و معرفی
به همگان دارد ،چرا که متأسفانه هنوز آنگونه که شایسته است ،این فرهنگ اصیل
اسالمیمعرفینشدهاست.
آیت الله اعرافی در دیدار با دکتر سید سعید شمسینژاد مدیرعامل بانک
قرضالحسنه مهر ایران و هیأت همراه در سخنانی به تبیین اهمیت و جایگاه
قرضالحسنه در اسالم پرداخت و گفت :قرآن کریم درباره قرضالحسنه میفرماید
َ َ َّ
ْ ُ ّ َ ً
«م ْن ذا ال ِذ ْی ُیق ِرض الل َه ق ْرضا َح َس ًنا» که این تعبیر اوج تعبیراتی است که خدای
متعال به خودش نسبت میدهد.
درتوسعهفرهنگقرضالحسنههمراهبانکخواهیمبود
آیتالله اعرافی به تمجید از فعالیتها و برنامههای بانک قرضالحسنه مهر ایران
پرداخت و گفت :حرکت این بانک در مسیر بسط و توسعه سنت الهی قرضالحسنه
است و اینکه بانکی بهصورت کامل در حوزه قرضالحسنه فعالیت میکند ،شایسته
تقدیراست.
امام جمعه قم با اشاره به اینکه فرهنگسازی داخلی قرضالحسنه با مبلغان حوزه
علمیه است ،افزود :فرهنگ قرضالحسنه امروزه نیاز به یک بازتعریف و معرفی به

همگان دارد ،چرا که متأسفانه هنوز آنگونه که شایسته است ،این فرهنگ اصیل
اسالمی معرفی نشده است .مدیر حوزههای علمیه ،برخورداری پیوست بینالمللی
برای فعالیت بانکهای قرضالحسنه را خواستار شد و خاطرنشان ساخت :فرهنگ
قرضالحسنه در دنیای امروز ب ه نوعی ناشناخته است و الزم است شما نیز در
فعالیتهایتانپیوستبینالمللیبرایکارهایتانداشتهباشید.
آیتالله اعرافی افزود :انتظارات از انقالب اسالمی امروز زیاد است و بانک
قرضالحسنه مهر ایران میتواند الگوی موفق قرضالحسنه را به دنیا معرفی کند و
با کشورهای اسالمی تعامل کرده و با شبکهسازی درست و منطقی با این کشورها
فعالیتهایزیادیانجامدهد.
ُ
تسهیالتقرضالحسنهگرهگشایکسبوکارهایخرد
امام جمعه قم با اشاره به اینکه تسهیالت قرضالحسنه برکات فراوانی دارد،
ُ
تأکید کرد :با افزایش و سوق دادن منابع بانکی به سمت کسبوکارهای خرد باب
اشتغالزایی فراوانی باز میشود .وی در پایان با تأکید بر اینکه در معرفی و تبلیغ
فرهنگ قرضالحسنه و حمایت از پیوستهای بینالمللی همراه بانک خواهیم بود،
افزود :از امور آشکار و ّبین دین ما ارزش و سفارش مسئله قرضالحسنه و نقشی است
که در گرهگشایی از مشکالت مردم ایفا میکند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی :

آژانس در جریان کامل اقدامات ایران در مجتمع نطنز است

نیویورک تایمز امروز در گزارشی مدعی شد که ایران در
حال حفر شبکه گستردهای از تونلها در جنوب سایت
هستهای نطنز است و سعی کرد فعالیتهای عمرانی
در نطنز را اقدامی مخفیانه و تهدیدآمیز جلوه دهد؛
موضوعی که با واکنش سخنگوی سازمان انرژی اتمی
ایران مواجه شد.
بهروز کمالوندی در این خصوص به «نورنیوز» گفت:
با وجود اینکه ایران تعهدی در ارائه اطالعات فراپادمانی
ندارد اما از آغاز اقدامات عمرانی برای جابجایی
فعالیتهای کارخانه تسای کرج به اطراف سایت نطنز،
آژانس را در جریان قرار داد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود :این جابجایی

با هدف افزایش ضریب حفاظت از تاسیسات صلحآمیز
هستهای کشورمان صورت گرفته و با اطالع آژانس
بینالمللیانرژیاتمیانجاممیشود.
ویخاطرنشانکرد:باتوجهبهشفافیتکاملاقدامات
کشورمان،تردیدینیستکهفضاسازیهایرسانههای
وابسته به جریان صهیونیستی برای ایجاد ابهام و سوء
استفادههای سیاسی راه به جایی نخواهد برد.
کمالوندی گفت :بهدنبال عملیات تروریستی سال
گذشته علیه مجتمع تولید سانتریفیوژ در کارخانه
تسای کرج ،تصمیم گرفته شد تدابیر امنیتی بهویژه در
خصوص تاسیسات حساس تشدید شود و به همین
دلیل اماکن تولید سانتریفیوژ با هدف افزایش ضریب

حفاظتیوامنیتیآنهاافزایشیافتهاست.
به گفته وی ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی در اجرای
وظایف صیانتی خود کوتاهی داشته است؛ بهطوری
که حتی در حد محکوم کردن اقدامات تروریستی علیه
تاسیساتکشورماننیزاقدامیانجامنداد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پایان گفت:
ی که هیچگونه تعهد پادمانی برای اعالم
ایران در حال 
فعالیتهایی که با هدف افزایش قابلیتهای پدافند
غیرعامل تاسیسات هستهای و ایجاد کارگاههای زیر
زمینیبهمنظورانتقالبخشیازفعالیتهابهمکانهای
جدید ندارد ،اما همه این اقدامات را که همچنان ادامه
دارد به اطالع آژانس رسانده است.

در دیدار وزیر نیرو با قالیباف مطرح شد؛

تاکیدرئیسمجلسبرتدوینسند
حکمرانیآب

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحران آب و مدیریت منابع آبی کشور گفت:
الزم است با همکاری دستگاههای مسئول و مرتبط ،سند حکمرانی آب تدوین شده و
مبنایعملکردبخشهایمختلفباشد.
محمدباقر قالیباف در دیدار وزیر نیرو با بیان اینکه بحران آب و مدیریت منابع آبی یکی
از مشکالت اساسی کشور و جزو مسائلی است که باید در برنامه توسعه هفتم مورد توجه
قرار گیرد ،گفت :الزم است با همکاری دستگاههای مسئول و مرتبط ،سند حکمرانی آب
تدوین شده و مبنای عملکرد بخشهای مختلف در این باره باشد.
اتاق تصمیم گیری درباره آب نباید تاریک باشد
وی تاکید کرد :ما در مجلس آمادگی داریم تا در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توسعه
به وزارت نیرو کمک کنیم تا تصمیمات اصولی درباره کاهش اشکاالت در مدیریت منابع
آبیگرفتهشودوهمچنینکمیسیونهایتخصصیمجلسآمادهانددرفرایندتدوینیک
سند برای چگونگی حکمرانی در موضوع آب به دولت کمک کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه اتاق تصمیم گیری درباره آب نباید
تاریک باشد ،گفت :معتقدم برای حل بحران کنونی و پیش رو درباره آب باید در سه سطح
اقدامات اساسی انجام دهیم؛ نخست اینکه باید با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده و
قرارگاههای جهادی به صورت ضربتی مشکل آب روستاها و مناطقی که دچار تنش آبی
شدهاند حل شود ،همچنین الزم است به پروژههای منتخب این حوزه توسط وزارت نیرو
نیز توجه ویژه شود تا در زمان مقرر به بهره برداری برسد و مردم از منافع آن بهره مند شوند
ً
و سوم اینکه باید حتما سند حکمرانی آب را در یک زمان منطقی تدوین و نهایی و برای
اجرای آن برنامه ریزی و اقدام کنیم.
تشکر وزیر نیرو از مجلس برای توجه به حوزه آب و برق در قانون بودجه
در این نشست علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز با بیان اینکه در مسئله آب ،نحوه اعمال
حاکمیت و مدیریت منابع آب ،اتمام طرحهای نیمه تمام و استفاده از ظرفیت خیرین باید
مورد توجه واقع شود تا مشکالت حوزه آب برطرف شود ،گفت :وزارت نیرو برای اتمام
پروژههای نیمه تمام آبی ۳۵۲،طرح را در کشور انتخاب کرده و میزان بودجه مورد نیاز این
پروژههانیزبرآورد شده است.وی همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات اینوزارتخانه
جهت مدیریت منابع تولید برق و مدیریت مصرف آن ارائه و تاکید کرد که در دولت سیزدهم
از نخستین روزها ،برنامه ریزی برای افزایش تولید و مدیریت مصرف انجام شده است تا
مردمآرامشبیشتریداشتهباشند.وزیرنیروضمنتشکرازمجلسبراینگاهویژهبهحوزه
تأمین نیازهای صنایع آب و برق در بودجه  ،۱۴۰۱خاطرنشان کرد :تداوم هماهنگیها
میان دولت و مجلس میتواند مانع پراکنده کاری شده و گامی برای تخصیص اعتبارات
بودجهسنواتیباشد.
امیرعبداللهیاندرگفتگوتلفنیباجوزفبورل:

ایران از مذاکره منطقی و مبتنی بر نتیجه
هموارهاستقبالمیکند

وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با جوزف بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا گفت  :ایران از مذاکره منطقی و مبتنی بر نتیجه همواره استقبال می کند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و جوزپ بورل ،مسؤول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا روز (شنبه) در مورد آخرین تحوالت گفتگو برای رفع تحریمها تلفنی
گفتگوکردند.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از تالشهای بورل برای رسیدن به توافق و
انتقاد از اقدامات غیر سازنده و شتابزده آمریکا در صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس
بین المللی انرژی اتمی و در پاسخ به درخواست تداوم مذاکرات اظهار داشت :ایراد از
مذاکره منطقی و مبتنی بر نتیجه همواره استقبال کرده است اما برای رسیدن به توافق
خوب و پایدار ،ضروری است طرف مقابل رفتارهای دوگانه و متناقض خود را کنار بگذارد.
امیرعبداللهیان افزود :ما بعد از صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس ،نشان دادیم که
از حقوق ملت عقب نشینی نمیکنیم و اگر آمریکا بخواهد رفتار غیرسازنده خود را ادامه
دهد ،با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد :ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی بهترین
و مناسب ترین مسیر و راه حل است .امیرعبداللهیان اضافه کرد :ایران هیچگاه از میز
مذاکره فاصله نگرفته است .به همین دلیل همواره در گفتگوها  ،ابتکارات مهمی را برای
رسیدن به توافق مطلوب ارائه کرده ایم .اما باید مذاکره نتیجه بخش باشد .جوزپ بورل
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی با ابراز تمایل برای تداوم
ایفای نقش مثبت در رسیدن به توافق نهایی اظهار داشت :راه برون رفت از شرایط کنونی،
پیگیری دیپلماسی و اجتناب از اقدامات غیر سازنده است.
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اذعان به اراده سازنده ایران برای دستیابی
به توافق خوب و پایدار ،اظهار داشت :تا رسیدن به توافق در وین فاصله زیادی نداریم و
ً
اکنون نیز زمان آن است که گفتگوها مجددا و با سرعت از سر گرفته شود و تالش شود تا
از افزایش تنش جلوگیری شود .بورل افزود :آماده ام تا در اسرع وقت مساعی الزم را برای
نیل به نتیجه مورد توافق طرفها صورت دهم.
امیرسرتیپآشتیانیوزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلح:

ساختهواپیمایمسافربری
در اولویت سازمان صنایع هوایی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی خطاب به امیر خواجه فرد مدیر عامل
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع ،پیگیر مطالبه جدی رئیس جمهور مبنی بر ساخت
هواپیمایمسافربریشد.
ان(هسا) در اصفهان و دستور
در پی بازدید رئیس جمهور از شرکت هواپیماسازی ایر ِ
وی مبنی بر طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری وزیر دفاع طی نامهای به مدیر عامل
سازمان صنایع هوایی دستور پیگیری اوامر وی را صادر کرد.
درپیامامیرسرتیپمحمدرضاآشتیانیآمدهاست:باصلواتبرمحمدوآلمحمد(ص)
ضمن ابراز مسرت و قدردانی آحاد کارکنان خدوم وزارت دفاع از تشریف فرمایی و حضور
ان(هسا) از شرکت های تابعه
پر برکت رئیس جمهور در مجموعه شرکت هواپیماسازی ایر ِ
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و صدور اوامر وی مبنی بر ساخت و تولید هواپیمای
مسافربری و تاکید مجدد این مطالبه توسط ایشان در حسینیه جماران ،بی درنگ در یک
حرکت جهادی و پرشتاب طرح ها و برنامه های اجرایی جهت تحقق عوامل راهبردی را
تدویننمایید.
این پیام می افزاید :انتظار میرود با توکل بر خداوند متعال و استعانت از ساحت مقدس
و نورانی قطب عالم امکان حضرت ولی عصر (عج) و با همکاری نزدیک و هم افزایی کلیه
ظرفیتهای ملی و فرا دستگاهی ،شرکت های دانش بنیان ،ارکان ستادی و صنعتی
وزارت دفاع و همچنین توسعه همکاری های کشوری و لشکری و به ویژه اجرایی نمودن
ً
توافق نامه هایی که اخیرا نهایی شده است در اسرع وقت و با در نظر داشتن همه الزامات
ایمنی مبادی مربوطه ،اقدام بایسته معمول و گزارش پیشرفت آن
و استانداردهای فنی و
ِ
جهت استحضار رئیس جمهور و ملت شریف ایران ارائه گردد.
امیر آشتیانی در این پیام تاکید کرد :رجاء واثق دارم با اخالص و توسل به ائمه
اطهار(ع) تحت منویات داهیانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای و
استمداد از شهدای عزیز و طلب دعای خیر از خانواده معزز آنان و ملت عظیمالشأن
و سرافراز ایران اسالمی ،گام های محکم و موثری را بردارید انشاالله در این امر خطیر
موفقباشید.
رئیساتحادیهصادرکنندگانفرشدستباف:

مشکالتفعاالنفرشدستباففقط
از طریق دولت رفع میشود
رئیساتحادیهتولیدوصادرکنندگانفرشدستبافکشوربااشارهبهمشکلهاوموانعی
که در مسیر تولید و صادرات فرش دستباف قرار دارد گفت :رفع موانع موجود بر سر راه
هنر صنعت کشور تنها در اختیار دولتمردان میباشد ،و هیچکس به غیر از دولت توانایی
برطرف کردن مشکالت فعاالن فرش را ندارد.
احمد کریمی اصفهانی روز شنبه در اجالسیه مجمع تشکلهای فرش دستباف ایران
در سالن جلسههای اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی قم اظهار داشت :مساله
اصلی فرش صادرات است و تولید این محصول زمانی شکل میگیرد که از بازار مصرف
پررونقیبرخوردارباشد.
ویبابیاناینکهجامعهفرشدستبافازضعیفترینقشرهابهشمارمیآیندافزود:اگر
دل سوز فرش دستباف هستیم ،باید به مساله صادرات توجه کنیم.

سالمت 3

 شماره 5521ت وپنجم 
یکشنبه 29-خرداد ماه  -1401سال بیس 

اینخستگیرادستکمنگیرید!

خستگی گرمایی و راهکارهای مقابله با آن

بدن شما حین فعالیت بدنی از طریق عرق مایعات از دست میدهد .اگر این
مایعات را با نوشیدن آب و دیگر مایعات جایگزین نکنید ،بدنتان دهیدراته خواهد
شد .دهیدراته شدن بدن میتواند شما در معرض خستگی گرمایی قرار بدهد .عالئم
خستگی گرمایی شامل سرگیجه ،سردرد ،تهوع ،گرفتگی عضالنی و  ...میشود.
خستگی گرمایی زمانی روی میدهد که بدن بیش از حد گرم میشود و نمیتواند
خودش را خنک کند .بدن شما میتواند حین ورزش و هرگونه فعالیت بدنی داغ شود،
ً
خصوصا در هوای گرم و مرطوب.
خستگیگرماییچقدرشایعاست؟
خستگی گرمایی و دیگر انواع ناخوشیهای مربوط به گرما خیلی بیشتر از آنچه
فکرش را بکنید شایعاند .خستگی گرمایی ناشی از ورزش ،اغلب در روزهای بسیار
گرموشرجیرخمیدهد.عواملیکهمیتوانندموجبخستگیگرماییشوندشامل
مواردزیرند:
 .سن :افراد سنین باالتر و بچههای کوچک بیشتر احتمال دارد به خستگی گرمایی
دچار شوند .افراد باالی  ۶۵سال و کودکان زیر  ۴سال نمیتوانند دمای بدن خود را
ب هراحتی تنظیم کنند .همچنین بدن این افراد بیشتر ممکن است دهیدراته شود
(بدن مایعات کافی نداشته باشد) . .سبک زندگی :فعالیت بدنی در محیط بسیار گرم
وشرجی،بدنرابیشترمستعدگرمازدگیمیکندواگرلباسضخیمیاسنگینتنتان
باشد این احتمال بیشتر هم خواهد شد .کسانی که عادت به فعالیت در هوا یا محیط
خیلیگرمندارندبیشتراحتمالدارددچارخستگیگرماییشوند.
 .داروها :عوارض جانبی برخی از داروهای تجویزی شامل اسهال و استفراغ و
کمآبی بدن میشود که میتواند احتمال خستگی گرمایی را افزایش دهد .داروهای
ادرارآور که برای درمان نارسایی قلبی تجویز میشوند میتوانند میزان مایعات بدن را
کاهش دهند و بدن را دهیدراته کنند .داروهای شیمیدرمانی که برای درمان سرطان
به کار میروند و همچنین مهارکنندههای بتا که برای کاهش فشارخون و پایین آوردن
ضربان قلب به کار میروند نیز میتوانند ریسک گرمازدگی و خستگی گرمایی را باال
ببرند . .وزن بدن و وضعیت سالمت عمومی :افرادی که اضافهوزن دارند بیشتر ممکن
است به خستگی گرمایی دچار شوند .چاقی و برخی از عوارض مانند دیابت و بیماری
قلبیاحتمالخستگیگرماییرابیشترمیکنند.
عالئمخستگیگرماییچیست؟

سن طالیی ابتال به سرطان پروستات؛

سرطان پروستات در مراحل اولیه
بیعالمتاست
سرطان شناس کشورمان با اشاره به اینکه سرطان پروستات در سنین باال بسیار
شایع است گفت :این بیماری در مراحل اولیه بی عالمت است و اگر زود تشخیص
داده شود درمانی بسیار آسان خواهد داشت.
حسن کامران زاده فوق تخصص خون و سرطان شناس درباره سرطان پروستات
و دالیل ایجاد گفت :سرطان در قدیم ،بیماری شناخته شده ای نبود و انسانها
انقدر عمر نمی کردند که سرطان در آنها بروز کند.
وی افزود :سرطان پروستات به عنوان شایع ترین سرطان آقایان در سنین باال
بسیار شایع است .به طوریکه بیشتر افراد باالی  ۹۰سال درجه ای از سرطان
پروستات را دارند .خوشبختانه سرطان پروستات علیرغم شیوع باال به راحتی
توسط یک آزمایش ساده خون قابل تشخیص است حتی اگر بدون عالمت باشد
 .در کنار آزمایش ،معاینات معمول توسط پزشک هم میتواند به تشخیص این
بیماری کمک کند .سرطان پروستات در مراحل اولیه بیعالمت است در بسیاری
موارد با تشخیص زودهنگام به راحتی قابل درمان است اما اگر دیر تشخیص داده
شود؛ میتواند ارگانهای دیگر بدن مثل استخوان و کبد را درگیر کند که نیاز به
درمانهایپیشرفتهخواهدداشت.
سرطان شناس کشورمان با اشاره به اینکه  ۴۰سالگی ،سنی خاص و بحرانی در
آقایان و خانم ها است .بررسی اکثر سرطان ها در این سن آغاز می شود .نیازی
نیست این آزمایش ها به تعداد باال انجام شود بلکه اغلب این بررسی های دوره
ای به صورت سالیانه انجام می شود .از  ۴۰یا  ۵۰سال به باال باید برای آزمایش
پروستات باید اقدام شود .آزمایش مثبت قطعا به معنای ابتالء به بیماری نیست
بلکه احتمال بیماری را نشان می دهد  .در این شرایط مداخالت دیگری نیاز است
تا ثابت شود فرد به بیماری سرطان پروستات مبتال شده یا خیر .نکته ای که باید به
آن توجه کرد این است که آزمایش بدون معاینه پزشک ارزشی ندارد.
وی درباره راه های پیشگیری از سرطان پروستات اظهار داشت :دارو یا مکملی
وجود ندارد که تجویز آن بتواند به طور کلی از بروز سرطان پروستات جلوگیری کند
اما برای جلوگیری از تمام بیماریها به ویژه سرطانها ،سبک زندگی سالم(تغذیه
مناسب ،ورزش و داشتن فعالیتهای فیزیکی ،نداشتن اضافه وزن و آرامش روان)
توصیهمیشود.
کامران زاده با تاکید بر اینکه سالمتی فقط سالمت جسم نیست بلکه سالمتی
روان میتواند به سالمتی جسم کمک کند گفت :برای درمان بیماری جسمی،
مهمترین عامل روحیه مناسب بیمار است .بیماری که روحیه قوی نداشته باشد
ممکن است روند درمان را مختل کند و نتیجه درمان مناسبی نداشته باشد.
فوق تخصص خون کشورمان تصریح کرد :برای درمان سرطان پروستات در
مراحل اولیه درمانهای هورمونی وجود دارد و اگر بیماری محدود به پروستات
باشد با جراحی و رادیوتراپی کامال ریشه کن میشود  .در مراحل پیشرفته تر به
درمانهای هورمونی و در نهایت شیمیدرمانی نیاز دارد تا منجر به طول عمر
بیشتربرایبیمارشود.

ً
عالئم خستگی گرمایی میتواند تدریجا یا ناگهانی ظاهر شود .پیش از اینکه
عالئم خستگی گرمایی بروز کند ،ممکن است کهیر قرمز بزنید یا عضلهتان بگیرد.
ً
این گرفتگیهای دردناک عضالنی میتوانند در هر عضلهای ایجاد شوند اما معموال
عضالت دست یا پا میگیرند .عالئم خستگی گرمایی شامل موارد زیر میشود:
 .سرگیجه ،احساس ُ
سبکی در سر ،تاری دید و سردرد  .تب باالی  ۳۷.۷درجه
سانتیگراد  .خستگی ،ضعف یا بیحالی (سنکوپ)  .تهوع و استفراغ  .تنفس تند و
سطحی  .تعریق زیاد و شدید و مورمور شدن پوست  .تورم قوزک پا یا تورم کف دست و
پا ِ(ادم گرمایی)  .ضربان قلب تند و ضعیف و کاهش فشارخون وقتی که میایستید
علتهایخستگیگرمایی
ً
معموال عرق شما پوستتان را خنک میکند و در واقع عملکردی مشابه یک فن برای
ً
تمام بدنتان دارد .وقتی فعالیتی انجام میدهید (خصوصا در هوای گرم) ،بدنتان
بهسختیکارمیکندتادمایمرکزیاشراتنظیمنماید.خستگیگرماییزمانیروی
میدهد که دمای بدنتان خیلی باال میرود و بدن نمیتواند خودش را خنک کند.
بدن شما حین فعالیت بدنی ،مایعات و الکترولیتهایی از طریق عرق از دست
ً
میدهد .الکترولیتها مواد معدنی (مثال سدیم و پتاسیم) هستند که به بدن کمک
میکنند عملکرد بهتری داشته باشد .اگر بدن شما مایعات و سدیم زیادی از دست
بدهد و آنها را جایگزین نکنید ،دهیدراته خواهید شد و دهیدراته شدن بدن هم
میتواندموجبخستگیگرماییشود.
پزشکانخستگیگرماییراچگونهتشخیصمیدهند؟
ً
ٔ
معاینه فیزیکی تشخیص میدهند.
معموال پزشکان خستگی گرمایی را با یک
پزشکمعاینهتانمیکند،دمایبدنتانرااندازهمیگیردوازشمادرموردفعالیتهای
اخیرتان سؤال میکند .اگر پزشک تشخیص بدهد که ممکن است گرمازده شدهاید
ممکن است دستور آزمایش خون و ادرار بدهد.
اگرفکرمیکنیددچارخستگیگرماییشدهایدچهبایدبکنید؟
اگر شما یا کسی که میشناسید عالئم خستگی گرمایی را دارید ،باید اقدام فوری
انجامدهید،یعنیباید:
 .محیط را خنک کنید :هر چه سریعتر بهجای خنکی بروید ،سایهای پیدا کنید،
دوش آب سرد بگیرید یا مقابل کولر بنشینید .همچنین میتوانید دستمال خیس
روی پیشانی و گردن و پشتتان بگذارید.

ً
.مایعاتبنوشید:جرعهجرعهآبیانوشیدنیورزشیالکترولیتداربنوشید.تقریبا
یک ساعت آب بنوشید ،اما نه زیاد و تندوتند .نوشیدنی کافئیندار مصرف نکنید.
 .استراحت کنید :هیچگونه فعالیت بدنی انجام ندهید .بنشینید یا دراز بکشید تا
بدنتاناستراحتکند.
 .در صورت نیاز به اورژانس زنگ بزنید :اگر عالئمتان بعد از یک ساعت استراحت
و نوشیدن مایعات بهتر نشد ،به اورژانس زنگ بزنید.
چگونهازخستگیگرماییپیشگیریکنید؟
 .اجازه ندهید بدنتان خیلی گرم شود :اگر در هوای گرم ورزش میکنید یا
ً
فعالیتیانجاممیدهید،لباسخنکوآزادبپوشیدکهپوستتاننفسبکشد.مکررادر
سایه یا جایی خنک استراحت کنید .وقتی در یک روز گرم بیرون میروید ،کاله لبهدار
سرتان بگذارید تا از آفتاب در امان باشید.
 .مایعات بنوشید :جرعهجرعه و هر  ۳۰دقیقه آب یا نوشیدنی ورزشی بنوشید و
منتظر نمانید تا تشنه شوید .اگر بدنتان بهاندازه مورد نیازش مایعات داشته باشد،
احتمالخستگیگرماییبسیارکمخواهدشد.
 .ریسک فاکتورهای مربوط به خودتان را بدانید :اگر داروی ادرارآور یا دارویی
مصرفمیکنیدکهمیتوانندبدنراکمآبکنند،ازپزشکتانبپرسیدبرایپیشگیری
ٔ
سابقه گرمازدگی را داشته
از گرمازدگی و خستگی گرمایی چه میتوانید بکنید .اگر
باشید،بیشتراحتمالداردبهخستگیگرماییدچارشوید.
 .اجازه ندهید داخل اتومبیلتان خیلی گرم شود :دمای داخل اتومبیل میتواند
ً
فورا و به میزان خطرناکی زیاد بشود .هرگز بچهها را داخل اتومبیلی که پارک کر دهاید
رها نکنید ،حتی اگر پنجرهها را باز بگذارید ،چون نشستن داخل اتومبیل در یک روز
ً
ُ
خیلی گرم واقعا میتواند کشنده باشد .همچنین سعی کنید همیشه اتومبیل را در
سایهپارککنید.
 .زمان مناسبی را برای ورزش و فعالیت در نظر بگیرید :در روزهای خیلی گرم
بهتر است صبح زود یا عصر ورزش کنید که دمای هوا پایینتر باشد.
 .غذای ُ
سبک بخورید :خوردن غذاهای ُ
سبکتر در روزهای خیلی گرم باعث
میشودمتابولیسمبدنتانخیلیباالنرودواحساسخستگینکنید.تابستانزمانی
ً
است که بهتر است غذاهای ُ
سبکتر با محتوای آب زیاد بخورید ،مثال انواع ساالد و
میوههایتازهوآبدار.هرچهغذایسنگینتریبخورید،بدنتانمجبوراستسختتر
کار کند تا از شر کالریهای اضافی که گرفتهاید خالص شود و این میتواند در روزهای
خیلی گرم ،فشار بسیار زیادی به بدنتان وارد نماید.
اگر دچار خستگی گرمایی شوید چه خطراتی ممکن است تهدیدتان کند؟
ً
معموال عالئم خستگی گرمایی بعد از استراحت و خنککردن محیط و نوشیدن
مایعات برطرف میشوند .خیلی مهم است که هر چه سریعتر محیط را خنک کنید و
مایعات ازدسترفته بدن را جبران نمایید تا دچار عوارض بعدی نشوید .اگر خستگی
گرمایی کنترل و برطرف نشود میتواند منجر به گرمازدگی شود که عارضهای بسیار
خطرناک است .گرمازدگی میتواند به مغز آسیبزده و با نارساییهایی که در اعضا
ایجاد میکند موجب مرگ شود.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟
اگر عالئم خستگی گرمایی بعد از یک ساعت استراحت و نوشیدن مایعات برطرف
ً
نشدند باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
ً
در شرایط زیر حتما اورژانس خبر کنید . :نمیتوانید آب بنوشید یا معدهتان مایعات
را تحمل نمیکند . .تبتان باالی  ۳۹.۴است . .نمیتوانید خوب حرف بزنید ،از
جایتان بلند شوید یا راه بروید . .خیلی عرق میکنید . .پریشانید و هشیاریتان را از
دست دادهاید.

رایجترین دالیل باال بودن آنزیمهای کبدی

5ریسکفاکتوردربارداریهای ُپرخطر؛

عوارضی که بر بارداری اثر میگذارند

شنیدن این خبر که باردارید میتواند بسیار هیجانزدهتان کند؛ اما قطعا در
دلتاناحساساضطرابنیزخواهیدکرد.یکیازترسهایرایجخیلیازخانمها،
داشتن یک بارداری ُپرخطر است ،یعنی وقتی که مادر یا جنین ریسکفاکتورها
یا عوارضی حین بارداری دارند .تحقیقات نشان میدهد  ۸درصد از بارداریها با
خطرهمراهمیشوند.
الزم است بدانید بیشتر خانمها بارداریهای موفقی دارند .هر چند ممکن
است در این مسیر  ۹ماهه چالشهایی بهوجود بیاید که نیازمند ارزیابیها و
پیگیریهای بیشتر باشد ،اما حتی مادرهایی که دچار پیچیدهترین مشکالت
میشوند هم اغلب بارداری موفق و کودکی سالم دارند.
عوارض زیر مشکالت شایعی هستند که اغلب ریسکفاکتوری در بارداریهای
ُپرخطرمحسوبمیشوند.
دیابت
تقریبا یک تا دو درصد از زنان باردار دیابت نوع اول یا دیابت نوع دوم دارند.
همچنین ،تقریبا  ۶تا  ۹درصد از زنان باردار به دیابت بارداری دچار میشوند که
طی بارداری ظاهر شده و معموال بعد از زایمان برطرف میشود.
باال بودن قند خون طی بارداری میتواند احتمال ابتال به دیابت نوع دوم یا
چاقی را در مادر و همچنین ریسک تولد نوزاد با سزارین را افزایش دهد .عالوه
بر این ،احتمال نقصهای مادرزادی ،زایمان زودرسُ ،مرد هزایی و ماکروزومیا
(عارضهای که در آن نوزاد بزرگتر از حد معمول به دنیا میآید) بیشتر میشود.
چه باید کرد؟
برای کمک به کنترل دیابت در بارداری الزم است به محض اینکه تصمیم به
بارداریگرفتیدباپزشکتانمشورتکنید.
پزشک شما میتواند کمکتان کند سطح قندخونتان را کنترل کنید و تغییرات
الزم را در داورهایتان ایجاد میکند .همچنین پزشک میتواند از جهت دیگر
عوارض ناشی از دیابت که بر بارداری اثر میگذارند ،مانند بیماری چشم ،قلب و یا
کلیه نیز وضعیت شما را بررسی کند.
شما هم پیش از بارداری کارهایی که میتوانید بکنید این است که رژیم غذایی
سالمی داشته باشید ،ورزش کنید و انسولین را طبق نظر پزشک مصرف کنید.
چاقی
زنانی که چاق هستند و باردار میشوند معموال وضعحمل سختتری دارند و
پزشکشان طی زایمان به راحتی نمیتواند وضعیت جنین را زیر نظر بگیرد .در
نتیجهاحتمالسزارینبیشترخواهدشد.
چاق بودن طی بارداری میتواند مشکالت دیگری هم ایجاد کند ،از جمله
دیابت بارداری ،پرهاکالمپسی و آپنه خواب .ضمنا فرزندان زنان بارداری که اضافه
وزن دارند در معرض نقصهای مادرزادی ،ماکروزومیا ،تولد زودرس و مرده به دنیا
آمدنهستند.
چه باید کرد؟
پزشکان توصیه میکنند پیش از باردار شدن ،اضافه وزن خود را کم کنید تا
احتمال مشکالت ناشی از چاقی کمتر شود .با ورزش منظم و در پیش گرفتن
رژیم غذایی کنترل شده میتوانید وضعیت سالمت عمومی خود را بهتر کرده و
راهی را که برای بارداری در پیش دارید سادهتر و کمخطرتر کنید.
فشارخونباال
مشکل فشارخون باال در بارداری مسئلهای تقریبا شایع است .اصلیترین و
معمولترین مشکلی که فشارخون باال در بارداری ایجاد میکند متوجه رشد
جنین یا محدودیت رشد جنین در داخل رحم است که میتواند ریسک ُمرد هزایی
را افزایش دهد.
ضمنازنانیکهسابقهیفشارخونباالدارندبیشتراحتمالداردبهپرهاکالمپسی
دچار شوند که عارضهای خطرناک بوده و میتواند عوارضی هم برای مادر و هم
برای جنین داشته باشد .مطالعات نشان میدهند پرهاکالمپسی در تقریبا یک
بیستوپنجمبارداریهارخمیدهد.اکثرخانمهاییکهدرمعرضپرهاکالمپسی
هستند ،دچار مشکل خیلی حادی نمیشوند ،اما قابل پیشبینی نبودن و ترس
از اینکه چه اتفاقی ممکن است بیفتد ،شرایط را سخت و پیچیده میکند.
چه باید کرد؟
اگر باردار هستید و فشارخونتان باالست ،تیم مراقبتی شما وضعیت عمومی
سالمتتان را به دقت مرور و بررسی میکند تا اثرات این عارضه بهتر کنترل شود ،از
جمله سابقهی فشارخون باال ،داروها و دیگر عوارض.
افزایشسن
بارداری که در سنین باال رخ میدهد میتواند بر سالمت کودک اثر بگذارد،
مثال رشد ناکامل کودک و مشکالت ژنتیکی که شایعترین آن سندرم داون
میباشد.
با باالرفتن سن یک خانم ،تخمکهایی که با آنها متولد شده نیز پیر میشوند و
با گذشت هر سال ،احتمال ابتالی جنین به مشکل ژنتیکی کمی بیشتر خواهد
شد؛ اما راههایی برای کمک به ارزیابی این ریسک وجود دارد ،مثال مشاوره ژنتیک
پیش از برنامهریزی برای بارداری.
در خانمهای باالی  ۳۵سال احتمال دیگر مشکالت بارداری بیشتر است،
مانند دیابت بارداری و فشارخون باال یا پرهاکالمپسی .برای خانمهای زیر ۳۵
سال نیز احتمال یک بارداری ُپرخطر میتواند وجود داشته باشد؛ اما بستگی به
ریسکفاکتورهایشخصیهرزنیدارد.
چه باید کرد؟
حتی اگر مادر هیچ مشکلی نداشته باشد ،باز هم احتمال کمی وجود دارد که
کودک با مشکلی ژنتیکی به دنیا بیاید یا یک مشکل ساختاری داشته باشد؛ اما
امروزه با توجه به خدمات مراقبتهای پیش از زایمان ،غربالگری ژنتیک و مشاوره
ژنتیک و برنامهریزی برای بارداری ،اکثر خانمهای باردار در هر سن و سالی دچار
مشکلی در بارداری خود نخواهند شد.
صرع
یک باور اشتباه در گذشته وجود داشت که زنانی که صرع دارند نمیتوانند
بارداری سالمی داشته باشند زیرا خیلی خطرناک است؛ اما این باور امروزه دیگر
درست نیست .طبق آمار انجمن صرع ،بیش از  ۹۰درصد زنانی که صرع دارند
میتوانند باردار شوند و فرزندانی سالم به دنیا بیاورند.
یک نگرانی دیگر در مورد خانمهایی که صرع دارند ،مدیریت این بیماری طی
بارداری است که میتواند ریسکهایی برای جنین داشته باشد ،مثال ترومای
بالنت (ترومای غیرنافذ) ،هایپوکسمیا (کاهش اکسیژن در بافت بدن) ،آسیب
ُ
کشنده ،تولد زودرس و احتمال سقط؛ اما تحقیقات جدید نشان میدهد اگر
مراقبتهای پیش از زایمان برای خانمی که صرع دارد به خوبی انجام شود،
احتمال بروز مشکل در بارداری زیاد نخواهد بود.
چه باید کرد؟
به توصیههای پزشک عمل کنید چون او میتواند با راهنماییها و داروهایی
که تجویز میکند ،تغییرات هورمونی و متابولیسمی بدنتان را کنترل کرده و
از بروز مشکل در بارداری پیشگیری نماید .امروزه پیشرفتهای علمی زیادی
صورت گرفته و زنانی که صرع دارند با قرار گرفتن در شرایطی بهتر و ایمنتر
میتوانندبارداریهایسالمترونرمالتریداشتهباشندوفرزندانیسالمبهدنیا
بیاورند.
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مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم کریمه اهلبیت(س) اعالم کرد :

مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت
در هفته جاری

مدیرروابطعمومیوتبلیغاتحرمکریمهاهلبیت(س)گفت:مراسممعارفیشبهای
حرم مطهر ،از شنبه تا جمعه به ترتیب با سخنرانی حجج اسالم والمسلمین رفیعی،
فرحزاد ،هدایت ،پناهیان ،مؤمنی ،جوادی و همتی برگزار میشود.
حجتاالسالم علی قاسمی با اشاره به اعالم برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر
بانوی کرامت از  ۲۸خرداد تا  ۳تیرماه اظهار کرد :مراسم حرم مطهر هر روز شامل نیایش
صبحگاهی همراه با سخنرانی ،مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر ،قرائت زیارت نامه
حضرت معصومه(س) بعد از نماز عصر ،مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم
سخنرانی بعد از نماز عشا خواهد بود.
وی اضافه کرد :سخنرانان مراسم قبل از ظهر از شنبه تا دوشنبه حجت االسالم
والمسلمین سیدمحسن پنجتنیان ،از سه شنبه تا پنجشنبه حجت االسالم والمسلمین
سیدمجتبیحیدریوجمعهحجتاالسالموالمسلمینعلیحیدریخواهدبود.
مدیر روابط عمومی حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) با اشاره به اینکه مراسم قبل از
مغرب نیز از شنبه تا دوشنبه با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین حسین شهامت
دنبال میشود ،افزود :سه شنبه و چهارشنبه با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین
ابوالفضل صابری اراکی ،پنجشنبه در قالب محفل انس با قرآن با قرائت جواد فروغی
و علم خواه و سخنرانی حجت االسالم مشرف و جمعه در قالب برنامه زمزم مهدویت با
سخنرانیحجتاالسالموالمسلمیناباذریبرگزارخواهدشد.
قاسمی ادامه داد :مراسم شبهای حرم مطهر بانوی کرامت نیز از شنبه تا جمعه به
ترتیب با سخنرانی حجج اسالم والمسلمین رفیعی ،فرحزاد ،هدایت ،پناهیان ،مؤمنی،
جوادی و همتی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در هفته پیش رو سه شنبه شب دعای توسل با حضور مداحان هیأت
جانبازان استان قم قرائت میشود ،عنوان کرد :پنجشنبه بعد از نماز صبح قرائت زیارت
عاشورا با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی سیدعلی
حسینی نژاد ،پنجشنبه شب قرائت دعای کمیل با صدای حجت االسالم خورشیدی
و قرائت زیارت جامعه کبیره با صدای حجت االسالم شهیدی و جمعه صبح مراسم
صبحگاهیباسخنرانیحجتاالسالموالمسلمینعصاریوقرائتدعایندبهبامداحی
سیدجوادمیرجعفریبرگزارخواهدشد.
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانقم خبرداد:

صادرات یک میلیون و  ۱۵۰هزار دالری
زیورآالتسنتی

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم ازصادرات یک میلیون
و  ۱۵۰هزار دالری زیورآالت سنتی در سال گذشته خبر دادو گفت :به مناسبت هفته
صنایعدستی کارگاه تولید زنده صنایعدستی در رشتههای منبت بر روی چوب و تراش
سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی در محل استانداری قم برپا شد.علیرضا ارجمندی
اظهارداشت :هنر منبتکاری از جمله صنایعدستی است که در قم سابقه دیرینهای دارد
و یکی از مراکز عمده منبتکاری کشوری است که کارگاههای فراوانی از این هنر اصیل
را در خود جای داده است.
ارجمندی افزود ۱۱۰۰:هنرمند مبنتکار در استان قم فعالیت میکنند که میتوان
گفت بعد از هنرمندان انگشترساز بیشترین تعداد هنرمندان صنایعدستی استان را
شامل میشوند .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم در ادامه تراش
سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی را مورد توجه قرار داد و گفت :با توجه به ثبت شهر قم
به عنوان شهر ملی انگشتر ،ایجاد بازار مخصوص انگشتر و زیورآالت سنتی در اولویت
برنامههایکمیتهسیاستگذاریشهرملیانگشتراست.
ارجمندی در ادامه از صادرات یک میلیون و  ۱۵۰هزار دالری زیورآالت سنتی در سال
گذشته خبر داد و گفت :ایجاد بازار دائمی صنایعدستی ،ارائه تسهیالت به هنرمندان و
سازندگان انگشتر و زیورآالت سنتی نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص
ملی دارد .او می گوید :اجرای تولید زنده هنرمندان صنایعدستی گامی موثر در جهت
معرفی ملموس هنر صنایعدستی استان خواهد بودو برپایی کارگاههای زنده حمایت
مادی و معنوی از هنرمندان صنایعدستی است.
 ۵۹۱۲هنرمند صنایعدستی در ۵۳رشته مختلف صنایعدستی در استان قم مشغول
فعالیتهستند.
رئیس اداره خدمات اماکن حرم مطهر بانوی کرامت خبر داد؛

کاشت ۱۱۰اصله نهال برای طراوت بخشی
(س)
به حرم حضرت معصومه

رئیس اداره خدمات اماکن حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه بالغ بر  ۴۰نوع گل در
حرم مورد استفاده قرار گرفته است ،گفت ۱۱۰:اصله نهال در محدوده حرم مطهر کاشته
شده که  ۷۰اصله آن مثمر است.
سعید اسدی اظهار کرد :یکی از وظایف مهم ما در حرم کریمه اهل بیت (س) فراهم
کردن محیطی زیبا ،آرامش بخش و دلنشین برای زائران است و از این رو تالش کردیم با
انواع گل و گیاه طراوت و شادابی حرم بانوی کرامت را زینت کنیم.
وی با اشاره به اینکه در صحنهای مختلف حرم مطهر درختهای مثمر و غیرمثمر،
فضای سبز و گلدانهای متعدد کار شده است ،گفت :در حال حاضر انواع گل محمدی،
یاس ،شیشه شور ،اقاقیا و ارغوان در فضای سبز حرم مطهر کاشته شده و نگهداری
میشود .رئیس اداره خدمات اماکن حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه بالغ بر ۴۰نوع
گل در حرم مورد استفاده قرار گرفته است ،گفت ۱۱۰ :اصله نهال کاشته شده که ۷۰
اصله آن مثمر و از انواع زیتون تلخ و شیرین ،انار ،انجیر ،توت ،انگور ،زردآلو ،شلیل ،سیب
و دیگر درختان مثمر و دیگر نهالهای مثمر میباشد .اسدی از کاشت  ۴۰اصله درخت
غیرمثمر از انواع نارون ،کاج و سرو نیز خبر داد و خاطرنشان کرد :به منظور ایجاد فضایی
شادات و با طراوت بالغ بر ۴۰۰گلدان گل در صحنهای حرم مطهر نیز قرار داده شده که
امیدواریم رضایت زائران حرم حضرت معصومه (س) را فراهم کرده باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم خبرداد:

عابرینپیادهبیشترینقربانیانتصادف
در استان قم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه عابران پیاده
باید در بحث رعایت قوانین توجه بیشتری داشته باشند گفت :سال گذشته ۴۳درصد
تصادفات منجر به فوت مربوط به عابرین پیاده بود که بیشتر این عابرین باالی ۶۰سال
سن داشته اند.
سرهنگ غالمرضا صدفی با اشاره به اینکه بر اساس آمار ،عدم توجه به جلو ،علت ۳۵
درصد تصادفات است افزود :استفاده از تلفن همراه متاسفانه به یک موضوع همهگیر
تبدیل شده است که حوادث بسیاری را درپی دارد .وی با اشاره به کاهش آمار تصادفات
منجر به فوت راکبان موتور سیکلت گفت :با تالشهای انجام شده پس از  ۶سال
متوالی که آمار تصادفات منجر به فوت راکبان موتور سیکلت صعودی بود؛ سال گذشته
این آمار  ۱۹درصد کاهش یافت .سرهنگ صدفی با بیان اینکه در بحث اطالعرسانی،
فرهنگسازی و کنترل فرزندان توسط خانوادهها نیازمند اقدامات جدیتری هستیم
گفت :در این راستا نیازمند کمک و همراهی اصحاب رسانه هستیم تا حساسیت
خانوادهها بیش از پیش شود .سرهنگ صدفی با بیان اینکه تالش میکنیم همه
چراغهایراهنماییدرسطحشهرقمهوشمندشوندافزود:میدانجانبازانگرهترافیکی
زیادی ایجاد کرده است که نیازمند برنامه ریزی الزم در این زمینه هستیم.
مدیرکل انتقال خون استان قم خبرداد:

صدرنشینیقمدراهدایخون

مدیر کل انتقال خون استان قم گفت :میانگین اهدای خون در قم باالتر از میانگین
کشوری و حتی جهانی است.
مرتضی نوریان  ،ذخایر خونی استان را مطلوب خواند و اظهارداشت :نیاز بیمارستانها
در این زمینه به طور کامل برطرف میشود .نوریان با بیان اینکه در سال گذشته  ۳۷هزار
نفر در قم خون خود را اهدا کردند افزود :از این تعداد  ۲۲هزار نفر ،اهداکننده مستمر
خون هستند .وی گفت :از هر هزار نفر در قم ۲۸ ،نفر ،اهداکننده خون هستند که این
آمار از میانگین کشوری و حتی جهانی باالتر است .به گفته کارشناسان ،از هر سه نفر در
جهان ،یک نفر در طول زندگی به دریافت خون نیازمند است .مردان چهار بار و زنان سه
بار در سال میتوانند خون خود را اهدا کنند.

از روزی که ازدواج کردیم کمتر همدیگر را میبینیم!

در سال هایی نه چندان دور وام ازدواج حکم پشتوانه ای برای شروع یک زندگی
جمع و جورو ساده را داشت .می شد روی آن حساب باز کرد و در حساب و کتاب
های خرید وسایل ضروری خانه و اجاره بها هزینه های گل درشت را به عهده آن
گذاشت اما شما که غریبه نیستید .زوج های جوان امروزی با وجود قانع بودن
هم دیگر چندان نمی توانند به این وام دلخوش باشند .تازه عروس و داماد ها
می گویند نازل ترین قیمت یکی از ضروی ترین وسایل برقی آشپزخانه یک
چهارم کل وام ازدواج شان است .با این حساب پیداست که دیگر وام ازدواج۱۲۰
میلیونی هم نمی تواند کفاف شروع یک زندگی ساده را بدهد .ازدواج و فرزند
آوری یکی از مهم ترین دغدغه های دولت است و به نظر می رسد برای تحقق
این امر مسئوالن باید بیش از پیش تسهیالتی برای تشویق جوانان به ازدواج و
فرزندآوریدرنظربگیرند.
وام  ۱۲۰میلیونی هم کفاف شروع یک زندگی ساده را نمیدهد
«یک یخچال ایرانی ۳۰،میلیون تومان! شما خودت تا آخر مجموع این مخارج
رابخوان».اینراحنانه،دخترجوانیمیگویدکهقرارشانبرایسرخانهوزندگی
رفتن چهار ماه دیگر است و این روزها حسابی مشغول خرید جهیزیه است«:
اصال هم فکر نکنید که به دنبال بهترین مارک و برند هستم چون به شرایط امروز
کامال آگاه هستم ولی حتی معمولیترین اجناس هم قیمتهایی دارند که ما را
در خرید آن دو دل میکنند ».میگوید فکر میکردم اگر ازدواج کنیم ،بیشتر از
روزهایی که همکالسی دانشگاه بودیم با هم خواهیم بود و روزهای زندگیمان
را با هم میگذرانیم ،اما همهچیز آنطور که فکر میکرده پیش نرفته است« :از
روزی که عقد کردهایم ،کمترهمدیگر را میبینیم!هر دو زمان کاریمان رابیشتر
کردهایم تا بتوانیم حداقلهای زندگیمان را شروع کنیم».
تامین حداقل هایی برای شروع
حتی وام ازدواج  ۱۲۰میلیون تومانی هم نمیتواند مرهم دل جوانهایی
ک شان را شروع کنند؛ زندگیهایی که اگر
باشد که میخواهند زندگی مشتر 
بخواهد در خانههای چهل و پنجاه متری هم شروع شود ،باز هم نیاز به مبلغ
بیشتری برای رهن آن دارد«:وقتی زوج جوانی به سراغ ما که در یک منطقه
معمولی هستیم می آیند و می گویند صد میلیون دارند و می خواهند یک
خانه با متراژ پایین اجاره کنیم مجبوریم آن ها را به همکاران دیگرمان حواله
بدهیم؛ دیگر خانه معقولی که یک عروس و داماد بتوانند در آن زندگی کنند با
این قیمتها وجود ندارد .ودیعه رهن یک خانه  ۵۰متری در مرکز شهر بیش از
 ۲۳۰میلیون تومان است ».این را مشاور امالکی درمرکز و شرق تهران میگوید
کهنرخقیمتهاییکهصاحبخانهها،برایخانههایشانگذاشتهاندراروبرویمان
میگذارد تا حرفهایش را باور کنیم .راست هم میگوید؛ مبلغ رهنی کمتر از
صد میلیون تومان و اجارهای کمتر از ۴میلیون تومان به چشم نمیخورد «:فکر
هم نکنید با صد تومن پول پیش و ماهی چهار میلیون خانه مناسبی برای عروس
و دامادها پیدا میشود؛ نهایتا یک خانه قدیمی و با متراژ کم .آن هم طبقه چهارم
بدونآسانسور».
یک شادی جمع و جور
اغراق نیست که بگوییم سایه کرونا از سر جامعه کم شده است و دوباره بساط
دورهمیها راه افتاده است .دوباره مهمانیها برپا شده است و دختر و پسرها هم
دوباره شور جشن عروسی در سرشان دارند؛ شوری که از کودکی در دلشان
بوده است و حاال هم به همین سادگیها نمیشود آن را از سرشان انداخت.
«جوانه» یکی از همان عروسهایی است که با وجود آگاهی به قیمتها ،هرچه
فکر میکند ،نمیتواند از خیر عروسی بگذرد« :میتوانم بگویم تعداد مهمانها
را کم کنیم ،میتوانم به تنوع غذا اهمیت ندهم ،میتوانم بگویم لباس عروسم را
با هزینه به صرفهای بخرم ولی راستش را بخواهید ،هم من و هم همسرم ،هردو
واقعا جشن عروسی را دوست داریم و هرچه فکر میکنیم ،نمیتوانیم از خیر آن
بگذریم ».حق دارند .خیلی جوان هستند و دلشان مرسومترین جشن ممکن
برای ازدواجشان را میخواهد« .جوانه»با لبخند این ها را می گوید ،اما به همان
اندازه هم ته دلش غم دارد« :اما میدانید ،این روزها اجاره سادهترین سالن و

تاالر و باغ هم ورودیهای عجیب و غریبی دارند که ته دل آدم خالی میشود.
یعنی واقعا یک جشن ساده انقدر باید سخت و پر چالش باشد؟»
کمتر کسی جرات ضامن شدن دارد
ظاهرش آسان است؛ اینکه در قدم اول ،زوجهای جوان ،برای دریافت وام
ازدواج ،در سایت ثبتنام میکنند و بعد از مشخص کردن بانک ،به شعبه مورد
نظر مراجعه و تقاضای وام میکنند .وامی  ۱۲۰میلیون تومانی که در برای
پسرهای زیر  ۲۵سال و دخترهای زیر  ۲۳سال ۱۵۰ ،میلیون تومان است .قرار
هم بر این است که همه بانکها ،در سهلترین شرایط ممکن ،این مبلغ را به
زوجهای جوان پرداخت کنند .اما واقعا چنین اتفاقی میافتد؟ انصاف نیست
اگر بگوییم چنین نیست اما اینطور که از خبرها به گوش میرسد ،در معدود
مواردی هم موانعی پیش پای عروس و دامادها قرار گرفته است که معتقدند
شرایط دریافت وام را برایشان سخت کرده است؛ از جمله ضامن که به قول
آنها ،سختترین مرحله وام ازدواج است و هرکسی نمیتواند ضامنی باب
میل شرایط بانک فراهم کند .یک ضامن کارمند و رسمی که مبلغ حقوقش هم
با مبلغ وام ،همخوانی داشته باشد .البته طبق قول و قرارهایی که بین وزارت
ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد گذاشته شده است ،قرار است دریافت این وام
برای جوانها آسان شود؛ آنقدر که از روز اول دغدغه ضامن رسمی و تعداد باال را
نداشته باشند؛ اما اینکه چقدر این وعده در بانکها محقق میشود و هر بانک
طبق دستورالعمل ابالغشده عمل میکند ،جای بحث و سوال دارد؛ اما انگار در
میان هر چند بانکی که سعی میکنند روی خوش به تازه عروس و دامادها نشان
بدهند،هستندبانکهاییکههمچنانموانعوامازدواجرابهطورجدیبرایاین
جوانها اجرایی میکنند .آن هم وامی که معلوم نیست می تواند تامین کننده
کدام هزینه برای شروع یک زندگی مشترک شود!
شروع برای آن هایی که گذشت می کنند هم ساده نیست
اگر بخواهیم روراست باشیم ،نمیتوانیم از همه دختر و پسرهای جوان و پر از
امید و آرزو ،انتظار سنتشکنی داشته باشیم؛ انتظار اینکه شرایط را درک کنند و
قید بسیاری از خواستههایی که همیشه در ذهنشان داشتهاند را بزنند .واقعیت
این است که برخی از آنها میتوانند و برخی دیگر هم نه! هستند عروس و
دامادهایی که خودشان را با واقعیت جامعه تطبیق میدهند ،مراسم عروسی را
ضرورینمیدانندوشادیآغاززندگیمشترکشانرابهانواعواقسامتشریفات،
گره نمی زنند اما همهاش همین است؟ آنها قرار نیست خانهای برای خودشان
داشتهباشند؟قرارنیستبتوانندضروریترینوسایلبرایزندگیراتهیهکنند؟
اغراق نیست اگر بگوییم تهیه هم حداقلیها هم میتواند برای آنها سخت و
دردسرآفرین باشد.زندگی زوج های جوان امروزی با وام ها و اقساط سنگین و
اجاره خانه های نجومی آغاز می شود .اگر مسئوالن ما جوانی جمعیت را به
عنوان دغدغه ای جدی معرفی می کنند پیش از تشویق برای فرزند آوری می
بایست این چالش ها و هفت خوان سخت را از پیش پای جوانان مان بردارند.
ساده کردن امر مبارک ازدواج به خودی خودی تشویقی برای فرزند آوری به
حساب می آید و تحقق آن در جامعه مان را باور پذیرتر میکند.

گ های ابراز نشده؛ از کرونا تا متروپل؛
معضل سو 

هشدار درباره «سوگهای تاخیری»
حس و حال جامعه نشان میدهد اوضاع سالمت روان مردم
خوب نیست؛ این را در چهره و رفتار بسیاری از شهروندان
میتوان دید .موضوع در چندسال اخیربغرنجترشدهوبسیاری
از کارشناسان ،این وضعیت را نتیجه سالهای سخت و طوالنی
تحریم (به ویژه از ابتدای دهه  )۹۰و مصیبت همهگیری کرونا
میدانند.
در این اوضاع و در شرایطی که بسیاری از متخصصان درباره
آثار سوگهای ابراز نشده در دوران کرونا هشدار میدادند،
حادثه تلخ دیگری رخ داد و آوار ریزش ساختمان متروپل در
آبادان ،بر روان جامعه نشست و داغ تازهای بر جان زخمی
اجتماع نشاند اما این بار مساله دیگری هم مزید بر علت شد
و آن نقش رسانههای آنالین ،در بازتاب گسترده صحنههای
دردناک بود؛ تصاویری که عالوه بر جریحهدار کردن احساسات
عمومی ،پرسش تازهای را پدیدآورد که آیا این رسانهها در
تخفیف درد داغدیدگان موثرند یا به نوعی درد و رنج را دامن
یزنند؟
م 
با توجه به اهمیت سوگواری و تخلیهبار بزرگ هیجانهای
منفی بازماندگان ،موضوع را از دو منظر روانشناختی و
جامعهشناختی بررسی کردیم؛ آنچه میخوانید بخش نخست
گفتوگو با یک متخصص روانشناسی است که بار دیگر
اهمیت و ضرورت ابراز سوگ و اجرای مناسک عزاداری را تحلیل
میکند و هشدار میدهد «سوگ تاخیری» ،بازماندگان کرونا و
متروپل را در معرض خطر «فرسودگی کامل» قرار میدهد و با
گذشت زمان ،به مشکالت جدی سالمت روان منجر میشود.
دکترفرشتهحیدریعالوهبردکترایتخصصیروانشناسی،
کارشناس ارشد سنجش روان است و سالها در حوزه تشخیص
و درمان تجربه دارد .او از روانشناسانی است که به دلیل حضور
چند ساله در مراکز مشاوره دانشگاههای تهران ،اشراف کاملی
به موضوعهای اجتماعی و مسائل روز جامعه دارد.
ابتدا از تعریف دقیق سوگ در روانشناسی آغاز کنیم؟
سوگ در متون علمی واکنشی در انسان را شامل میشود
که هنگام بروز وقایع تلخ و دردناک برای فرد بروز میکند .این
وقایع می-تواند شامل فوت یک عزیز ،بیماری یکی از عزیزان،
از دستدادن و بههمخوردن یک رابطه عاطفی و یا هر از دست
دادن یا فقدان دیگری باشد .حتی برخی از فقدانهای کوچک
هم میتواند بههمین صورت ،سوگ را در ما ایجاد کند.
سوگ فقط درباره مرگ نیست
مانندچهفقدانهایی؟
فقدانهایی مانند عوضکردن محل زندگی یا شغل ،پایان
دورهتحصیلویاحتیورشکستگی،همگیمیتوانندمنجربه
سوگ شود .پس سوگ فقط درباره مرگ نزدیکان نیست.
از طرفی این سوگ در جنبههای مختلف وجود انسان بروز
پیدا میکند و پیامدهای گوناگونی دارد؛ در بخش جسمانی
با پیامدهایی مثل مشکالت ¬گوارشی ،فشار در قفسه سینه و
ضربان قلب باال همراه است .در بخش هیجانی ،هیجانهایی
مانند غم ،خشم ،اضطراب و پریشانی را احساس خواهیم کرد.
سوگ در جنبههای مختلف وجود انسان بروز پیدا میکند و
پیامدهای گوناگونی دارد؛ در بخش جسمی با پیامدهایی مثل
مشکالت -گوارشی ،فشار در قفسه سینه و ضربان قلب باال و
در بخش هیجانی ،هیجانهایی مانند غم ،خشم ،اضطراب و
پریشانی را احساس خواهیم کرد.
از جنبه رفتاری نیز شاهد تحریکپذیری زیاد ،گریه و ناتوانی
در انجام امور روزانه هستیم و در بخش شناختی ،گیجی،
کاهش تمرکز ،توهم شنیداری (بهصورت شنیدن صدای فرد
متوفی) و  ...را داریم .اما اگر سوگ ابراز نشود و فرد نیازمند
سوگواری ،به هر دلیلی موفق به انجام آن نشود ،با مشکالت
جدیدیمواجهمیشود.

مدیرکل دامپزشکی استان قم:

 ۱۳۷۸تن خوراک دام و طیور از قم
به سایر استانها صادر شد

مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت :از سال گذشته تاکنون ،یک هزار و ۳۷۸تن انواع
خوراک دام و طیور از  ۲۷کارخانه در این استان به سایر استانها صادر شده است.
مهدی رفیعی محمدی افزود :این مقدار شامل  ۷۹۲تن کنسانتره و  ۵۸۶تن خوراک
لزایی
دام و طیور است که در کارخانهها قم تولید و به خارج از استان صادر شد ه و اشتغا 
خوبی نیز در این بخش داشتهاست.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه تامین مواد اولیه دچار نوساناتی است ،آمار دقیقی از
میزان تولید ساالنه کارخانههای خوراک دام و طیور در استان نداریم؛ ولی اگر نهادهها
تامینشود،آمارواقعیاستحصالمیشود.
وی افزود :کارخانههای خوراک دام و طیور ظرفیت خوبی برای تولید دارند و نهتنها نیاز
استان را پوشش میدهند ،بلکه بخشی از این تولیدات نیز به استانهای همجوار صادر
میشود .به گفته رفیعی ،در حال حاضر  ۲۷کارخانه خوراک دام و طیور در این استان
فعال است که از این تعداد  ۲۱ ،کارخانه دارای پروانه بهداشتی و  ۶کارخانه نیز در حال
طی مراحل اخذ پروانه بهداشتی هستند؛ تاسیس  ۸کارخانه تولید خوراک دام و طیور
نیز در دست اقدام است.
 ۸تن مواد اولیه غیربهداشتی معدوم شد
وی بیان کرد :از ابتدای سالجاری تاکنون ۸ ،تن و سال گذشته نیز  ۹تن مواد اولیه
غیربهداشتی در کارخانههای خوراک دام و طیور این استان ضبط و معدومسازی شد.
وی اضافه کرد :سال گذشته  ۲۸۸مورد بازدید از این کارخانهها انجام شد که در این
بازدیدها ۵۲،مورد نمونهبرداری و ۳۲۰آزمایش انجام شده ،امسال نیز ۹۳مورد بازدید و
 ۳۱۹مورد انواع آزمایشهای مختلف صورت گرفتهاست.
مدیرکل دامپزشکی قم تاکید کرد :با توجه به تاثیر سالمت خوراک دام و طیور بر
سالمت انسان ،دامپزشکی نظارت ویژهای بر تهیه خوراک دام و طیور در کارخانهها دارد.
بهگفتهوی،خودروهایحملخوراکدامنیزبایدپروانهبهداشتیومحمولههانیزباید
گواهیحملدامپزشکیداشتهباشند.
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر دامپزشکی برای  ۶۲خودروی حمل خوراک دام
و طیور پروانه بهداشتی صادر میکند و این خودروها ملزم هستند ضوابط بهداشتی را
رعایتکنندومحمولههاییکهحملمیکنندگواهیحملداشتهباشد.
رفیعی بیان کرد :تمام محصوالتی که در کارخانهها تولید میشود ،دارای پروانه
بهداشتی است و در گونیها و پاکتهایی با شماره پروانه بهداشتی ،آرم دامپزشکی و
تاریخ تولید بستهبندی میشود؛ دامداران به هیچ عنوان محصوالت خوراکی که فاقد
این سه مورد است را خریداری نکنند.
رئیس اداره راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم :

طرحبهسازیمحورروستاییعنایتبیگ
عملیاتیشد

رئیس اداره راههای روستایی استان قم گفت:با اعتباری افزون بر9میلیارد ریال ،طرح
بهسازی محورروستایی عنایت بیگ در بخش سلفچگان به طول800متر اجرایی شد.
محمد معارف وند بابیان اینکه پروسه صیانت وارتقا سطح سرویس راههای روستایی
استان ازاولویتهای اداره کل متبوع است اظهار داشت :طی دوسال گذشته روند
بهسازی وارتقا سطح سرویس راههای روستایی درقالب طرحهایی مانند ابرار( اقدام
ملی برای راههای روستایی) ،طرح راه بخشنده و  ...درسطح راههای روستایی کشوراجرا
و تمامی روستاهای باالی بیست خانوار جمعیت دراستان قم از راه آسفالتی بهره مند
شده اند.
وی درادامه به اجرای طرح بهسازی محورروستایی عنایت بیگ ( واقع بخش
سلفچگان) اشاره و گفت :با توجه به مطالبات مردمی و وضعیت نامناسب راه دسترسی
روستای عنایت بیگ  ،پس از مطالعات صورت گرفته نسبت به بهسازی این مسیر اقدام
شد
معارف وند درخصوص مشخصات فنی طرح بهسازی راه مسیر روستای عنایت بیگ
عنوان کرد :طول مسیر اجرایی پروژه  800متر ،عرض متوسط  5متر و ضخامت روکش
اجرایی 5سانتی متر است.
وی ازویژگیهای این طرح به اجرای عملیات ترکیبی متناسب با موقعیت محور اشاره
و اظهار داشت :درقالب عملیات بهسازی این مسیر مهم روستایی که به دلیل تجانب با
شهرسلفچگانازترددچشمگیریبرخورداراست،نسبتبهاجرایعملیاتدرزگیریبا
قیر پلیمری و روکش آسفالت اقدام خواهدشد.
رئیس اداره راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم میزان
اعتبار تخصیصی طرح بهسازی محورروستایی عنایت بیگ را افزون بر  9میلیارد ریال
اعالم و افزود :هزینه های اجرایی این پروژه از محل اعتبارات ملی -استانی تامین شده
است .
محمد معارف وند درخصوص بازه زمانی اجرا ،تکمیل و بهره برداری از طرح بهسازی
محورروستاییعنایتبیگاعالمکرد:باتوجهبهپیگیریهایبهعملآمدهمسئوالنامر
وهمتجهادیمجموعهعواملاجرایی،انشاللهاینپروژهتاپایانخردادماهجاریاجرا
و مورد بهره برداری قرار خواهدگرفت.
وی درخاتمه ضمن تاکید بررعایت جوانب ایمنی توسط مترددین این محورروستایی
خواستار همراهی و تعامل اهالی و دیگر کاربران گرامی با مجریان طرح شد .
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم :

پیش از ورود به این بحث ،شاید الزم است مراحل یا روند ابراز
سوگ و آنچه را در روان انسان اتفاق میافتد ،بررسی کنیم.
مراحل ابراز سوگ از نگاه «الیزابت کوبلر راس» عنوان شده؛
ٔ
برجسته
او روانپزشکی مشهور و از پیشگامان و صاحبنظران
مراقبتهای تسکینی و پژوهشهای مرتبط با آن بود .وی پنج
مرحله ابراز سوگ را برمیشمارد که مرحله اول انکار است .در
این مرحله فرد داغدیده فکر میکند که متوفی زنده است و
بزودی برمیگردد؛ در واقع از دست دادن او را منکر میشود.
مرحله دوم ،خشم را شامل میشود .در این مرحله فرد به این
موضوعها فکر میکند که چرا خدا با من این کار را کرد؟ چرا
من بهتر از او نگهداری نکردم؟ چرا این زمان اتفاق افتاد و ...؛
حتیگاهیخشمفردمتوجهمتوفیمیگرددکهچراویراترک
کرده است.
مرحله سوم ،چانهزنی است که در آن اشتغال ذهنی فرد به
متوفی ،در یادآوری خاطراتش است .این فکر در ذهن فرد
پررنگ میشود که اگر زنده بود ،بهتر از او مراقبت میکردم و
 ...بعد از این مرحله ،شخص وارد مرحله افسردگی میشود که
این افسردگی البته اختالل با مفهوم بالینی آن نیست و طبعا
نیازی به درمان مثال با دارو ندارد و اگر شخص سوگوار ،اقدام به
درمان با دارو کند ،در واقع روند سوگ را مختل کرده است زیرا
نشانههای افسردگی در این مرحله موقتی است.
مرحله آخر ،پذیرش نام دارد که به مفهوم پذیرفتن و قبول
رویداد تلخ است و باعث بازگشت فرد سوگوار به عملکرد طبیعی
درحیطههایمختلفزندگیمیشود.
به این ترتیب چند ده هزار خانواری که در دوران کرونا
عزیزان¬شانراازدستدادندوبهدلیلمحدودیتهانتوانستند
مراسم برگزار کنند ،ممکن است با پیامدهای نگذراندن مراحل
باال روبرو شوند؟
بله؛ ابراز نشدن اصولی سوگ و یا ابراز خارج از حالت طبیعی
آن ،به تغییر مسیر و ایجاد «سوگ تاخیری» منجر میشود .در
سوگ تاخیریعدم تخلیه کاملهیجانها راشاهدیمو این عدم
تخلیههیجانیمیتواندبهتغییرمسیراینهیجانهاواستفاده
از روشهای غیراصولی در تخلیه آنها منجر شود.
باید توجه داشت آنچه در سوگهای تاخیری به صورت بسیار
پررنگ مشاهده میشود احساس گناه است .در زمان کرونا به
ویژه این احساس گناه ،بسیار پررنگ مشهود بود و بازماندگان
رد پای کوتاهی و قصور خود را در این مساله بسیار پررنگ
میدیدند.
در حادثه متروپل چطور؟
در حادثه متروپل ،ردپای وجود کوتاهی در انجام وظایف
سازندگان و دستاندرکاران پروژه پررنگ بود و به افزایش خشم
در بازماندگان منجر شده .به این ترتیب در صورت ابراز نشدن
درست سوگ ،با مشکالت مضاعف مواجه خواهیم بود.
آنچه که در سوگواریها اتفاق میافتد از جمله دیدن متوفی و

وداع با او ،برگزاری مراسم تشییع ،تدفین ،انجام مراسم مختلف
و  ...است که در حادثه متروپل بهصورت کامل و در زمان خود
محقق نشد .حتی در اوایل کرونا نیز این سوگواریهای ناقص
را داشتیم و این موارد ،همگی به سوگ تاخیری در بازماندگان
منجرشد.
نقشمنفیومثبترسانههایاجتماعی
در ماجرای آبادان ،رسانهها از سازوکارهایی مانند فرافکنی،
دلیلتراشی،توجیهو...استفادهمیکردندکهفقطمیتوانست
اضطراب را بهصورت مقطعی کاهش دهد اما متاسفانه بسیار
ناکارآمد بود.ایرنا:در حادثه آبادان جدا از کوتاهی سازندگان و
صاحبانامضا،
نظرتاندربارهنقشمثبتیامنفیرسانههایاجتماعی
چیست؟
یکی از نقشهای منفی رسانههای اجتماعی ،ابراز نظرهای
شخصی و افتادن در تله سازوکارهای (مکانیسمهای) دفاعی
بود .سازوکار دفاعی عبارت است از واکنش ناخودآگاه فرد به
منظور کاهش اضطراب از طریق تغییر در ادراک واقعیت .در
واقع مکانیسمهای دفاعی ،شیوههایی هستند که افراد بهطور
ناخودآگاه در برابر رخدادهای اضطرابآور به کار میبرند ،تا از
خود در برابر آسیبهای روانی محافظت کنند.
در ماجرای آبادان ،رسانهها از سازوکارهایی مانند فرافکنی،
دلیلتراشی،توجیهو...استفادهمیکردندکهفقطمیتوانست
اضطراب را بهصورت مقطعی کاهش دهد اما متاسفانه بسیار
ناکارآمدبود.
اما نقش مثبت رسانههای اجتماعی ،پرداختن به ریشهها
و کاستیها و علل این حادثه بود .این نقش بیشتر در حیطه
مدیریت عدم بروز چنین حوادثی در آینده و لزوم بررسی علمی
این اتفاق و پیشگیری از اتفاقهای ناگوار بعدی بود.
پرسشی که بسیاری از متخصصان با آن روبرو هستند این
است که در هنگامه ظهور فناوریهای جدید رسانهای ،چگونه
میتوان از ابزارهایی مانند شبکههای اجتماعی بهگونهای
استفاده کرد که در بحرانهایی مانند آبادان ،داغ خانوادهها
تسکین یابد؟ یا اینکه از آن¬ها برای ابراز سالم سوگ بهره برد؟
استفاده درست و اصولی از ابزارهای جدید رسانهای یکی از
امکانات مفید موجود است که به طور مثال میتواند در جهت
اطالعرسانی درست باشد .یکی از اقدامات مناسبی که در
حادثه متروپل مشاهده کردم ،حضور تقریبا شبانهروزی چند
نفر در کنار امدادرسانان و برقراری ارتباط زنده در بیشتر ساعات
شبانهروزبود.
اقدام این گروه و اطالعرسانی مداوم اقدامات امدادرسانان از
طریق رسانهها و ابراز همدردی مداوم با بازماندگان توسط برگزار
کنندگان ،ضبط زنده مرلسم و همچنین تشویق مخاطبان به
دعا برای آمرزش درگذشتگان و آرامش بازماندگان ،گام موثری
در این بحران بود.

صد درصد مطالبات کلزاکاران استان
پرداختشد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم گفت  :با توجه به پیگیریهای صورت گرفته
برای سرعت بخشیدن به فرآیند خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در قم ،صد درصد
مطالبات کشاورزان کلزاکار استان در حال حاضر پرداخت شدهاست.
سعیدمحمدیدرگفتوگوییاظهارداشت:همچنین۶۵درصدمطالباتگندمکاران
استان نیز که محصول خود را در قالب خرید تضمینی به اداره کل غله و خدمات بازرگانی
قم تحویل دادهاند پراخت شدهاست.
وی با تاکید بر این که در قم مرکز سیلوی ملکی برای تحویل محمولههای گندم
کشاورزان استان آماده است ،افزود :تالش برای پرداخت کامل مطالبات گندمکاران
استان به صورت مستمر ادامه دارد تا هرچه سریعتر مبلغ فروش محصول در حساب
کشاورزانباشد.
وی اضافه کرد :سطح زیرکشت کلزا امسال در استان  ،بیش از یکهزار هکتار بود که در
جریان خرید تضمینی این محصول توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم ،یکهزار
ُ
و ۲۰۰تن محصول از کشاورزان تحویل گرفتهشد.
محمدی گفت :همچنین سطح زیر کشت گندم استان نیز بر اساس آمار ارائه شده از
سوی سازمان جهاد کشاورزی قم ۶ ،هزار و  ۲۱۴هکتار است و برآورد میشود  ۱۷هزار
ُ
تن گندم در قالب خرید تضمینی ،تحویل مراکز خرید این محصول در استان شود که
ُ
تاکنون عملیات خرید  ۱۱هزار و  ۵۰۰تن آن انجام شدهاست.
وی افزود :قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا از کشاورزان  ۱۵هزار تومان بود
و قیمت هرکیلوگرم گندم با مشوق درنظرگرفتهشده  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان تعیین
شدهاست که با ایجاد بسترهای الزم همچون ایجاد باجه بانکی هیچگونه مشکلی در
پرداختاینمبلغبهگندمکارانوجودنداردوفرآیندخریدتضمینیبرایاینمحصولتا
پایانشهریورماهادامهخواهدیافت.
در حرم مطهر حضرت معصومه(س):

هشتمینگردهماییقرآن،عترتو
سالمتجامعهپزشکیبرگزارشد
هشتمین گردهمایی و وبینار قرآن ،عترت و سالمت جامعه پزشکی کشور با موضوع
تأثیر نماز در سالمت معنوی انسان در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.
هشتمین گردهمایی و وبینار قرآن ،عترت و سالمت جامعه پزشکی با موضوع و
محوریت جایگاه نماز در ارتقا سالمت معنوی جامعه پزشکی شب گذشته در شبستان
حضرت زهرا سالم الله علیها حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.
مهدی مصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم در این همایش با بیان اینکه
یک دهه است که فعالیتهای قرآنی در جامعه پزشکی ساماندهی شده است ،گفت:
عالوه بر اینکه تأمل در آیات قرآن و استفاده از قرآن در زندگی فردی و اجتماعی تأثیرات
معنوی و مادی بر زندگی انسان دارد قرائت و انس با قرآن کریم نیز در ارتقا سالمت معنوی
نقش بسزایی دارد.

اقتصادی5
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یک فعال اقتصادی مطرح کرد:

افزایش بهرهمندی مردم از یارانه کاالهای اساسی با پرداخت مستقیم

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه انتقال یارانه به انتهای زنجیره
روش معقولتری نسبت به ارز ترجیحی است ،گفت :در روش ارز ترجیحی،
مردم از منافع یارانه بهره نمیبرند اما در روش جدید تمامی دهکها بهصورت
مساوی از آن بهرهمند میشوند و میزان اصابت یارانه به جامعهی هدف بسیار
باال میرود.
ً
براساس این گزارش ،تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی متفقالقول
هستند که ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی بستری برای رانت و فساد بود و
نمیتوانست ادامه پیدا کند .به نظر میرسد دولت قبلی به دالیلی همچون
هراس از شوکی که حذف ارز ترجیحی میتوانست در بازار به بار بیاورد به
حذف آن مبادرت نکرد.
واقعیت این است که ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی به قاچاق معکوس کاالها از
کشور انجامید ،افزایش واردات کاالهای اساسی و ضربه به تولید ملی را در پی
داشت ،بستری برای رانت و فساد بود ،افزایش استفاده از کاالهای اساسی
را به دنبال داشت ،منابع ارزی کشور را هدر داد و مشکالت اینچنینی برای
کشور به دنبال داشت.
با وجود آگاهی همگان از ضرورت حذف ارز ترجیحی ،برخی کارشناسان،
فعاالن اقتصادی و مردم نگران هستند که برای مزایای حاصل از حذف ارز
ً
ترجیحی مجددا در بودجه هزینهتراشی شود و مزایای آن در اختیار مردم قرار
نگیرد .از طرف دیگر ،کارشناسان بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید
دارند تا بتوانیم در آیندهای نزدیک نتایج مثبت این اقدام را شاهد باشیم.

سیاست ارز ترجیحی در هیچ جای دنیا وجود ندارد
«آرش علوی» عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگویی ضمن تایید مضرات
ارز ترجیحی اظهار کرد :با عنوان ارز ترجیحی موافق نیستم و آن را رانت
میدانم .چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که پولی را که برای
خرید کاال یا خدمات خارجی استفاده میشود ،با قیمت ارزانتر در اختیار
واردکننده قرار دهید ،با این فرض که درنهایت کاال با قیمت مناسب به دست
مصرفکنندهبرسد.
وی افزود :این عجیبترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم .اگر
موضوع ارزشافزوده به این سادگیها بود ،کارشناسان اقتصادی میگفتند
یک ارزشافزوده بدهید و تمام؛ اما از آنجایی که هزاران اتفاق در طول
زنجیرهی تأمین و توزیع میافتد ،هر فعال اقتصادی ارزشافزوده را پرداخت
میکند و مابهالتفاوتش را در طول زنجیره دریافت میکند.
ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد
این فعال اقتصادی ادامه داد :ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی یک اشتباه بزرگ
بود و متأسفانه اولین بار هم نبود که در کشور آن را تجربه کردیم .حداقل از
زمان انقالب تا اآلن این چهارمین بار بود که این سیاست غلط را به اجرا
گذاشتیم .ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد.
به گفتهی این عضو اتاق بازرگانی تهران ،هر کاال و یا خدمتی که دو نرخی
باشد ،ایجاد فساد و رانت میکند؛ زیرا برای کسانی که به آن دسترسی دارند،
امتیازی ایجاد میکند .وقتی قیمت دستوری و بازار واقعی با یکدیگر تفاوت

سخنگویصنعتبرق:

امسال طرحهای تشویقی برق ۱۰برابر شده است

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت :امسال طرحهای تشویقی برق ۱۰برابر سال گذشته شده است.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت :از اتفاقهای خوب امسال در صنعت برق ،تدوین طرحهای تشویقی بسیار خوب در
بخش خانگی است که بر اساس آن میتوان گفت امسال طرحهای تشویقی ۱۰برابر سال گذشته است.
وی ادامه داد :بر این اساس به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف  ۵۰۰تومان پاداش به مشترکان تخصیص داده
میشود .سخنگوی صنعت برق گفت :اگر شهروندی در مناطق عادی کشور مانند تهران و شیراز که منطقه عادی محسوب
میشود ۳۰۰ ،کیلووات ساعتی که میزان مصرف آن مشخص شده را به  ۲۵۰کیلووات ساعت کاهش دهد قبض برق رایگان
دریافت خواهد کرد و با بیش از این میزان صرفهجویی تا ۵۰۰هزار تومان پاداش به این مشترک تعلق میگیرد.
رجبی مشهدی ادامه داد :شرایط تامین برق امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست .بر همین اساس با اجرای برنامههای
مدیریت مصرف برق در همه بخشها ،تابستان امسال را با کمترین محدودیت پشت سر خواهیم گذاشت که همکاری مردم در
آن نقش بسزایی دارد .وی افزود :بعد از تابستان سال  ۱۴۰۰وزارت نیرو برنامه مفصلی را برای احداث و تعمیرات نیروگاهی
ً
تدوین کرد و بر اساس این برنامهها توانستیم تعمیرات نیروگاهی و تعمیرات شبکههای برق ،که معموال به صورت متعارف تا
پایان خرداد به طول میانجامید را پایان اردیبهشت ماه به اتمام برسانیم و رکوردی را در این زمینه ثبت کنیم.
سخنگوی صنعت برق درباره وضعیت تامین برق صنایع در تابستان امسال هم گفت :امسال توافق خوبی با وزارت صمت
داشتیم که بر اساس آن قرار شد صنایع بزرگ تعطیالت خود را به تابستان و روزهای اوج مصرف موکول کنند تا از این طریق
به ما در امر برق رسانی به سایر مشترکان یاری رسانند .رجبی مشهدی ادامه داد :طرح مدیریت مصرف صنایع شامل ۹۲
درصد صنایع نمیشود و وضعیت شهرکهای صنعتی بسیار متفاوت است به طوری که محدودیت شرکتهای صنعتی تنها
یک روز در هفته آن هم با اعالم قبلی است ،در صورتی که در سال گذشته محدودیت شرکتهای صنعتی روزانه انجام میشد.
وی افزود :در واقع امسال برنامههایی تدوین شده تا واحدهای صنعتی با کمترین محدودیت به فعالیت خود ادامه دهند.
سخنگوی صنعت برق گفت :این هفته روزهای گرمی را تجربه خواهیم کرد به طوری که دمای هوا در خوزستان به باال ۵۰
درجه خواهد رسید ،الزم است هموطنان با ادامه همکاری خوبی که تا کنون با صنعت برق داشتهاند ،با خاموشی حتی یک
چراغ اضافه و عدم استفاده از وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف ( ۱۳تا  )۱۷در تامین برق پایدار همه مشترکان به
خصوصمشترکانمناطقگرمسیربهمایاریرسانند.

داشته باشند ،نتیجهاش چیزی جز رانت و فساد نخواهد بود .این اختالف
باعث امضای طالیی و رانت میشود.
علویگفت:بادونرخیبودنارز،تخصیصبهصورتبهینهاتفاقنمیافتد.
به این معنا که در سال  ۹۷دولت به اشتباه  ۳۰الی  ۴۰میلیارد دالر از منابع
ارزی کشور را صرف واردات کاالهایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند.
نکتهی دوم اینکه ،ارز ترجیحی باعث میشود قیمت تعادلی بازار داخل با
قیمت کاالها در کشورهای همسایه به هم بخورد و انگیزهی قاچاق در افراد به
وجود بیاید .ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را به
دولت سیزدهم منتقل کرد؛ بههرحال دولت قبلی ارادهی الزم را برای حذف
ارز ترجیحی نداشتسال  ۹۷باوجود ارز ترجیحی ،مردم با کارت ملی گوشت
میخریدند وی اضافه کرد :بهطورکلی ارز ترجیحی نتوانست مشکلی را از
مردم و جامعه حل کند .بهطور مثال ،در سال  ۹۷باوجود اینکه ارز ترجیحی
میدادیم مردم باید با کارت ملی برای خرید گوشت اقدام میکردند .این
نشان میدهد که در سیاست ارز ترجیحی تخصیص بهینهی منابع را نداریم.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد :اگر بخواهیم با انصاف صحبت کنیم
باید بگوییم که ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آن
را به دولت سیزدهم منتقل کرد .بههرحال دولت قبلی عزم و ارادهی الزم را
برای حذف ارز ترجیحی نداشت .افزایش تحریمها قیمت دالر را باال برد و
با افزایش اختالف بین ارز دولتی و آزاد ،مشکالت بیشازپیش شدت پیدا
کرد .به همین خاطر ،دولت سیزدهم چارهای نداشت جز اینکه به حذف ارز
ترجیحیرویبیاورد.
تمامیدهکهاباتوزیععادالنهیارانههابهصورتمساویبهرهمندمیشوند
علوی در ادامه گفت :سیاست جدید هدفمندی یارانهها و انتقال یارانه به
انتهای زنجیره روش معقولتری نسبت به ارز ترجیحی است .در روش ارز
ترجیحی ،درواقع همهی مردم هزینهی یارانهها را پرداخت میکنند ،اما از
منافع آن بهره نمیبرند و عدهای خاص از آن بهرهمند میشوند؛ اما در روش
جدید هدفمندی یارانهها تمامی دهکها بهصورت مساوی از آن بهرهمند
میشوند و میزان اصابت یارانه به جامعهی هدف بسیار باال میرود.
وی خاطرنشان کرد :وقتی میگوییم ارز ترجیحی فساد انگیز است به این
دلیل میگوییم که یارانه درنهایت به دست مردم نمیرسد و چند نرخی بودن
ً
ارز را داریم .کاالبرگ هم دقیقا همین مشکل را دارد .در سیستم قبلی ارز چند
نرخی بود و حاال میخواهیم کاالها را با چند نرخ عرضه کنیم .این روش هم
ً
فساد انگیز و کارساز نخواهد بود .در طول زنجیرهی توزیع کاالبرگ احتماال
امضاهای طالیی و رانتی ایجاد میشود که مشکلساز خواهد بود.
این فعال اقتصادی ادامه داد :از طرف دیگر ،خانوادههایی که تحتفشار
باشند از فروش کاالبرگ ،بیمی نخواهند داشت .در این شرایط احتمال به
وجود آمدن بازار سیاه وجود خواهد داشت .شاید بتوانیم بسترهای الزم را
برای کاالبرگ الکترونیک فراهم کنیم ،اما اصل این روش ایراداتی دارد .باید
یارانه بهصورت مستقیم به اقشار مختلف پرداخت شود و به مردم این آزادی را
بدهیم که هر طور صالح میدانند یارانهی دریافتی را صرف کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور :

مالیاتاصنافتعدیلنشده؛فقطفرآیندبازنگریتسهیلشدهاست

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت :بررسی امکان بازنگری یا تعدیل مالیات تعیین شده برای اصناف و کسبه به
ممیزان ادارات کل امور مالیاتی واگذار شد.
داوود منظور درباره مالیات اصناف و کسبه گفت :مالیات اصناف تعدیل نشده است بلکه تمهیدات تسهیل گری را ایجاد
ً
کرده ایم و با توجه به اینکه مالیات تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم عمال یک مالیات مقطوعی است که سازمان
امور مالیاتی اعالم میکند ،لذا ما به ادارات کل مان اختیار داده ایم که اگر مالیات مقطوعی که اعالم شده ،مورد رضایت
ً
مؤدیاننیستوهمچنینمؤدیانهمعالقهمندهستندحتماازتبصرهمادهقانونمالیاتهایمستقیماستفادهکنندچون
مؤدیان کوچکی هستند که نمیخواهند اظهارنامه بدهند و عالقه مند به استفاده از تسهیالت تبصره ماده  ۱۰۰قانون
مالیاتهای مستقیم هستند ،لذا این مالیاتهایی که به صورت سیستمی محاسبه شده ،بتوانند با مستنداتی که دریافت
کرده و صحت سنجی ای که انجام میشود ،ادارت کل امور مالیاتی استانها بتوانند ارقام آن را تعدیل کنند.
وی افزود :این فرآیند (امکان بررسی مجدد مالیاتهای تعیین شده برای مؤدیان مالیاتی) را تا پیش از در موضوع
اظهارنامههای مالیاتی و کسانی که از تبصره ماده  ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمیکردند ،داشته ایم اما در
بحث تبصره ماده  ۱۰۰این قانون چنین فرآیندی تعریف نشده بود و برای اولین بار است که اجرا میشود و این فرآیند به
پروندههایمالیاتیذیلتبصره ۱۰۰قانونمالیاتهایمستقیمافزودهشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد :امیدواریم مؤدیانی که نسبت به مالیاتهای مقطوع گالیه مندی دارند اعم از
ً
اینکهمعتقدندمبالغواریزیبهکارتخوانآنهالزوما درآمدنبودهیااینکهنسبتبه ضرایبفعالیتیکهمبنایمحاسبهمالیات
قرار گرفته معترض هستند یا هر گونه اعتراض دیگری دارند ،به ممیزان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی مراجعه کرده تا
رسیدگیشود.
منظور تأکید کرد :به ادارات کل امور مالیاتی استانها دسترسی داده ایم که تعدیلهای الزم را روی ارقام مالیاتی ذیل
تبصرهماده ۱۰۰قانونمالیاتهایمستقیمبرایجلبرضایتبیشترمؤدیان،اعمالکنند
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا سقف خاصی برای ارقام مورد اعتراض کسبه در نظر گرفته شده؟ اظهار کرد :مبنا
همانی است که سامانه امور مالیاتی نشان میدهد؛ تعدیلها و تغییرات به نظر خبرگی که در ادارات کل امور مالیاتی در نظر
گرفتهمیشود،برمیگردد.

یک کارشناس بازار کار:

دستمزد را نمیتوان در جایی غیر از شورای عالی کار تغییر داد

یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران
گفت :دستمزدی که بنا به دالیل قانونی و چارچوبهای
حقوقی مصوب شده ،هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در
نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.
این خبری بود که روی خروجی رسانهها رفت« :دولت
حق مسکن کارگران را  ۵۵۰هزار تومان تعیین کرد ».این در

شرایطی است که پیش از این شورایعالی کار ،حق مسکن
کارگران را در سال  ۱۴۰۱بهمبلغ  ۶۵۰هزار تومان تصویب
کرده بود .این مصوبه ،پیشنهاد شورایعالی کار بود که برای
اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران میرسید .البته
سال گذشته این رقم  ۴۵۰هزار تومان بود.
از نظر دولت با ابالغ افزایش حق مسکن کارگری شاید
پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱بسته شده تلقی شود ،اما
کارگران اینطور فکر نمیکنند .کاهش این بخش از مزایای
مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر
شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی ،عضو هیات
مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور ،از احتمال
طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.
در همین رابطه حمید حاجاسماعیلی ،کارشناس بازار کار
گفت :تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از  ۶۵۰هزار تومان
به ۵۵۰هزار تومان کامال غیرقانونی است .این اتفاقات جدید
است و در کشور شاهد آن هستیم.
وی افزود :به نظر من دولت به لحاظ بیتجربگی و فقدان

تصمیماتکارشناسیدچارسردرگمیاستوبههمیندلیل،
شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد :اتفاقاتی هم که در هیات
دولت و در بین وزرا رخ داد ،حاکی از همین دالیل و مسایل
است .بههرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به
وزارت کار رسیده بود ،همین مشکالت را برای بازار کار کشور
ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت
بود.
حاجاسماعیلی متذکر شد :وزیری که خود تاییدکننده
مصوبه شورای عالی کار بود ،ولی در دفاع از آن در دولت دچار
تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از
طریق رسانهها زیر سوال ببرد.
وی عنوان کرد :من فکر میکنم تغییر مصوبه شورای
عالی کار یک ساختارشکنی ،سنتشکنی و بدعت محسوب
میشود .شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است
که دستمزد کارگران در آنجا براساس ماده  ۴۱قانون کار
و مولفههای این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است،

تعیین میشود .مگر ما میتوانیم در جای دیگری دستمزد را
تغییردهیم.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت :دستمزدی که بنا به
دالیلقانونیوچارچوبهایحقوقیمصوبشده،هیچکس
حق تغییر آن را ندارد .در نهایت دولت میتوانست مصوبه را
به شورای عالی برگرداند .این که دولت مصوبه را تغییر دهد،
کامال غیرقانونی و غیرحقوقی است .ما سابقه چنین کاری را
نداشتیم.
حاجاسماعیلی افزود :من فکر میکنم که این  ۱۰۰هزار
تومان در کاهش حق مسکن کارگران ،توجیهی بود که دولت
در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای
بازنشستگانتامیناجتماعیمرتکبشد.
وی تصریح کرد :اینگونه اقدامات موجب سلب اعتماد
کارگران و بازنشستگان به دولت شده است .این در حالی
است که دولت باید در اجرای قانون ،پیشگام و پیشقدم باشد.
دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور
است.

رئیسانجمنصنایعشوینده،آرایشیوبهداشتیخبرداد:

موافقت با افزایش ۱۵درصدی قیمت مواد شوینده

رئیس انجمن صنایع شوینده ،آرایشی و بهداشتی گفت :در این موضوع
تصمیم گیرنده نهایی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است
که براساس تصمیم آنها اقالم شوینده تا  15درصد افزایش قیمت را داشته که از
سه روز گذشته اعمال شده است.
براساس این گزارش ،در روزهالی اخیر شاهد نابسمانی و اخبار ضد و نقیض
در مورد نحوه و میزان افزایش قیمت مواد شوینده بودیم بطوریکه رئیس اتحادیه
عمده فروشان مواد شوینده و پاک کنندگان روز پنجشنبه به ایلنا گفت که انجمن
صنایع شویندگان با توجه به باال رفتن هزینههای سربار ،نرخ ارز و مشکالت در
تامین مواد اولیه تقاضای افزایش 30تا 80درصدی نرخ مواد شوینده را کردند اما

سازمانحمایتبااینتقاضاموافقتنکرد.تقاضایاینانجمنبرایافزایشنرخ
مواد شوینده به این شرح است؛ افزایش  70درصدی نرخ مواد شوینده دستی،
افزایش 65درصدی نرخ مواد شوینده ماشینی ،افزایش 60درصدی نرخ مایعات
دستشویی و ظرفشویی ،افزایش  50درصدی نرخ شامپو و سایر محصوالت
شوینده ،افزایش 80درصدی نرخ صابون و خمیر دندان.
از همین روی بختیار علم بیگی ،رئیس انجمن صنایع شوینده ،آرایشی و
بهداشتی ،در گفتوگو با ایلنا در مورد میزان افزایش قیمت اقالم شوینده گفت:
در این موضوع تصمیم گیرنده نهایی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان است که براساس تصمیم آنها اقالم شوینده تا 15درصد افزایش قیمت

را داشته که از دو روز گذشته اعمال شده است.
وی افزود :البته قرار شد که بررسی نهایی صورت بگیرد و االن تولیدکنندگان در
حال مذاکره با دولت هستند تا قیمت مواد اولیه تعدیل شود.

نائبرییسکمیسیونصنایعمجلس:

بازار فوالد بهشت سرمایهگذاری است

نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :بازار فوالد
بهشت سرمایه گذاری است که می توان سرمایههای سرگردان جامعه را به این
سمت و سو سوق داد.
حجت االسالم و المسلمین "سید جواد حسینی کیا" روز شنبه در مراسم عقد
قرارداد احداث واحد احیا مستقیم فوالد اقلید به ظرفیت یک میلیون و  ۲۰۰هزار
تن در سال اظهارداشت :امروز نقدینگی سرگردان در جامعه به بیش از پنج هزار
هزار میلیارد تومان رسیده و یکی از جاهایی که میتواند به تولید و اشتغال منجر
شود نقش فوالد است و در حقیقت آینده از آن این صنعت است .وی گفت :سالیانه
حدود ۳۰میلیون تن فوالد در کشور تولید می شود که بین ۱۴تا ۱۹میلیون تن آن
در کشور مصرف و بقیه صادر می شود .حسینی کیا با اشاره به برنامهریزی برای
تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در افق  ۱۴۰۴ادامه داد :سهم فوالد ایران از گردش
مالی باالی  ۶۰۰میلیارد دالری فوالد در جهان اندک و ناچیز است ،امروز متوسط
استخراج معادن کشور در عمق  ۵۰۰متری است و باید برای انجام اکتشافات
عمقی و رفتن به عنوان حداقل یکهزار متری برنامه ریزی کنیم؛ زیرا معادن ما در
حال تحلیل است و در غیر این صورت ناگزیر از واردات میشویم .وی با اشاره به ۶
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز این پروژه و اشتغال زایی مستقیم۵۰۰
نفری ،خاطرنشان کرد :این مهم نشان می دهد کار بسیار بزرگی در منطقه اقلید
در حال اجرا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

تدوینبستهتشویقیجدیدبرایشتاب
گرفتننوسازیبافتفرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی از تدوین بستههای تشویقی جدید برای جلب
مشارکت مردم ،سرمایهگذاران ،توسعهگران و سازندگان خبر داد.
محمد آئینی گفت :سازندگان و توسعهگرانی که نسبت به نوسازی محلهای و
یا از روش تجمیع پالکها استفاده میکنند ،از امتیازات و مشوقهای بیشتری
از جمله اضافه تراکم ،کسر پارکینگ ،کاهش زمان صدور پروانه ،تخفیفات نظام
مهندسی و عوارض شهرداری و سرعت در اخذ مجوزهای مربوط به دستگاههای
خدمات رسان همچون آب ،برق ،گاز بهرهمند میشوند .مدیر عامل شرکت
بازآفرینی شهری افزود :مالکان واحدهای مسکونی در محالت هدف بازآفرینی
در طول زمان نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی خود میتوانند از تسهیالت
ودیعه مسکن برای اسکان موقت استفاده کنند .آئینی با تاکید بر استفاده از
متخصصان ،نخبگان و اندیشمندان دانشگاهی در حوزه بازآفرینی شهری گفت:
به دنبال این هستیم تا از ظرفیت جوانان و گروههای جهادی متخصص در
محالت کمبرخورداردرراستایتحققسندتحولمردمیدولتسیزدهماستفاده
کنیم .معاون وزیر راه با بیان اینکه دفاتر نوسازی و تسهیل گری در محالت هدف
بازآفرینی شهری میتوانند سهم زیادی در مشارکت مردمی و تجمیع بافتهای
فرسودهداشتهباشند،گفت:تسهیلگرانوگروههایجهادیتخصصیمیتوانند
با ارائه مشورتهای تخصصی و آموزشهای الزم به شهروندان آنها را به نوسازی
بافتهایفرسودهتشویقکنند.
مدیر عامل شرکت راهآهن خبرداد:

ورود ۲۰لکوموتیو جدید به ناوگان ریلی

مدیر عامل شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران از ورود  ۲۰دستگاه لکوموتیو
جدید به ناوگان ریلی با امضای تفاهمنامه میان راهآهن و فوالد مبارکه خبر داد.
سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راهآهن در صفحه شخصی خود جزییات
تفاهمنامه با فوالد مبارکه میان راهآهن جمهوری اسالمی ایران و فوالد مبارکه را را
اعالم کرد .صالحی نوشت :همزمان با سفر رییس جمهور محترم به اصفهان،
تفاهمنامه با مدلی جدید بین راه_آهن و فوالد مبارکه شامل تامین  ۲۰لکوموتیو
نو داخلی به ارزش  ۱۰۰۰میلیارد تومان و تامین اعتبار برای تعمیر برخی
الکوموتیوهای متوقف توسط فوالدمبارکه و افزایش حمل بارهای این شرکت از
سنگان وچادرملو توسط راهآهن امضا کردیم .به گزارش روابط عمومی راه آهن
جمهوری اسالمی ایران تامین  ۲۰لکوموتیو جدید ساخت داخل به ارزش یک
هزارمیلیاردتومانوتامیناعتباربرایتعمیرتعدادیازلکوموتیوهایمتوقفشده
راه آهن توسط فوالد مبارکه از مفاد این تفاهم است.
افزایش ظرفیت حمل مواد اولیه فوالد مبارکه از معادن سنگان و چادرملو نیز از
تعهدات راه آهن در این تفاهمنامه است.

آگهیتحدیدحدودالصاقی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده
است بپالک ثبتی  /28/62اصلی واقع در بخش  3ثبت جعفر آباد اراضی
علی آباد نظرخانی که بنام آقای مصطفی رستمی فرزند محمد میباشد
در جریان ثبت است که به علت فوت مالک اولیه بعمل نیامده 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
اعتراضازتاریختنظیمصورتمجلسبمدتیکماهخواهدبودواعتراضات
ً
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 )15376
تاریخانتشارآگهی:یکشنبه1401/03/29
محمدرضاخدایاری
رئیس اداره ثبت اسناد جعفرآباد
-----------------------------------------آگهیمفقودی
سند برگ سبز وسیله نقلیه خودروی وانت پیکان -تیپ -1600 :به رنگ
:سفید روغنی -مدل  1377به شماره موتور- 11517707240 :شماره
شاسی  – 077907673IN:پالک967ط  19ایران  16متعلق به احسان
حاجی محمد رضائی فرزند محمدعلی به شماره ملی0079978207:
شماره شناسنامه30096:مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
-----------------------------------------آگهیمفقودی
برگ سبز موتور سیکلت،سیستم:لیفان،تیپ- 200CGX:مدل 1395
تعدادسیلندر،1:تعدادچرخ،2:بهرنگ:قرمز،بهشمارهموتور5077950:
،NC0200تنه،5NC***9516384K200:شمارهانتظامی:ایران-139
 516384RX9513IRAGZ:VIN، 69394متعلق به آقای سید مجید
حسینی به شماره ملی  4190265438مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطاست.
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شجاعی :یکی از سختترین جامهای جهانی را پیش رو داریم

هادیبادیفوتبالیستخوشاستیلوتکنیکیبود؛

کهن کسوت دیگری آسمانی شد

ایمان  /رضا ملکی
در دهه  60درتیم خوب فوتبال
هنگ شکوفا شد.جثه ریز اندام او و
تکنیک ناب اش همگان را شیفته
فوتبال زیبای وی ساخته بود.
چهره زیبا با آن موهای لخت
واندامی مناسب از او یک هافبک
مقتدر درمیانه میدان فوتبال قم نشان
میداد.
هادی بادی از جمله بازیکنان
مستعد وخالقی بود که خیلی زود
درفوتبال آموزشگاهها چهره شد وبا
نگاهدرستاستادابوالفضلرسولیمربیزحمتکشهنگبهاینتیمخوبپیوست
تا قدیمیهای فوتبالی قم خاطرات بازیهای باشکوه وی را در دهه  60و 70به یاد
داشتهباشند.
هادی عضو تیم منتخب فوتبال قم نیز بود وبازیهای زیبا ودرخشان وی هنوز در
اذهان دوستداران فوتبالی باقی است.
هادی بعد از تحمل یک بیماری سخت وجانکاه تسلیم رضای پروردگار متعال شد
ورخت سفر به آسمان زیبا بست تا عروجی ملکوتی به دیار بهشت داشته باشد.
هادیبادی از جمله مربیان خوشنام آموزشگاههابود کهسالهابعنوان معلمورزش
به آموزش وپرورش این شهر خدمت نمود ودر دو رشته ژیمناستیک ودومیدانی هم
حرفهای زیادی برای گفتن داشت.
پایان باشکوه رفتن اش که در آرامستان بهشت معصومه تحقق یافت وتشیع
باشکوهی که دوستانش از او کردند یادآور این نکته بود که هادی درقلبها جاداشت
وباور رفتنش برای اهالی فهیم فوتبالی بسیار سخت بود.
تحریریه سرویس ورزشی روزنامه ایمان تسلیت صمیمانه خود را خدمت
همسر،فرزندان برومند وخاندان معزز بادی تقدیم می نماید.
روحش شاد و یادش همواره گرامی.

رئیسهیئتشمشیربازیاستانقم؛

قمظرفیتقهرمانیدرشمشیربازیرادارد

رئیس هیئت شمشیربازی استان قم با اشاره به ظرفیت باالی استان در این رشته
ورزشی ،گفت :استعدادیابی را در دانشگاهها و مدارس قم پیگیری میکنیم.
علی قنبری در گفت وگویی اظهارداشت  :هیئت شمشیربازی مجموعه تازه
تاسیس و نوپایی است که حدود  ۲سال از عمر آن در قم میگذرد متاسفانه سال
اول تاسیس هیئت ،فعالیتهای ما همزمان شد با ایام کرونا و نتوانستیم برنامههای
مدنظر خود را اجرا کنیم ،اما در سال جاری برنامههای متفاوت با محوریت آموزشی و
استعدادیابیرادنبالخواهیمکرد.
وی ادامه داد :در برنامهای که ابتدای انتصابم به عنوان رئیس هیئت شمشیربازی
تحویل فدارسیون و ادارهکل ورزش و جوانان استان دادم ۴هدف اصلی را برای دوره
 ۴ساله برگزیدم ،هدف اول من مباحث مربوط به فراهم کردن زیر ساختها میباشد
که در حال پیگیری است و اقدامات مثبتی هم در این زمینه انجام شده است،
مبحث دوم ما مرتبط به آموزش است که در حال حاضر تیمهایی در بخش آقایان و
بانواندرسالنورزشیخانهشمشیربازیمشغولفعالیتهستند.
قنبری افزود :هدف سوم ما در هیئت شمشیربازی بحث استعدادیابی است که
منتاکیدبسیاریدراینموضوعدارم.بادانشگاههایمختلفاستانماننددانشگاه
قم ،علوم پزشکی ،طلوع مهر و چند دانشگاه دیگر بحث آموزشی و استعدادیابی را
دنبال کردهایم .در سال تحصیلی جدید در مدارس نیز برنامههایی داریم و در حال
حاضر مشغول رایزنی و مکاتبه با آموزش و پرورش استان قم هستیم.
وی افزود :در آموزش و پروش ابتدا برای معلمین ورزش مدارس کالسهای
آموزشی برگزار خواهیم کرد که آشنایی الزم در خصوص این رشته ورزشی را داشته
باشند تا از طریق این عزیزان بتوانیم استعدادهای توانمند قمی را کشف کنیم.
قنبری در خصوص برنامههای سال دوم هیئت شمشیربازی تصریح کرد :در سال
دوم عالوه بر آموزش به ورزشکاران بحث کالسهای مربیگری و داوری در ۳اسلحه
اپه ،سابر و فلوره را برای عالقهمندان به این ورزش برگزار خواهیم کرد.
رئیس هیئت شمشیربازی استان قم عنوان کرد :در سال گذشته با توجه به اینکه
اولین سال فعالیت هیئت ورزشی شمشیربازی در قم به شمار میرفت یک دوره
مسابقات در بخش آقایان و یک دوره در بخش بانوان در اسلحه فلوره را در تقویم
ورزشی داشتیم .وی ادامه داد :در سال گذشته یک تیم در بخش نوجوانان و جوانان
راراهیمسابقاتکشوریکردیمباتوجهبهاینکهورزشکارانتجربهمسابقاتکشوری
را نداشتند اما توقعات ما را برآورده کردند و از نظر بسیاری از کارشناسان نتیجه قابل
قبولی را گرفتند و توانستند چند برد در مرحله مقدماتی کسب کنند که این نشان
داد تیم شمشیربازی قم زنگ تفریحی برای دیگر استانها محسوب نمیشود.
باشکستلئوناردشاهینشهر؛

شیمیدرقمبااقتدارقهرمان
بسكتبال زنان ایران شد

تیم بسکتبال بانوان شیمیدر قم با کسب برتری در مجموع دیدارهای فینال فصل
 ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱لیگ دسته دوم زنان باشگاههای ایران ،با اقتدار بر سکوی نخست
ایستاد.
به گزارش خبرنگار ما ،شاگردان زهرا گلی بعد از پیروزی  ۵۴بر  ۳۱برابر لئونارد
شاهینشهر در بازی نخست فینال و دومین مسابقه این مرحله که نتیجه ۶۱بر۵۸
بهنفع حریفشد،عصرشنبه ۲۸خرداددرسومین مسابقهبا ارائه یکنمایشبسیار
خوب و بازی حساب شده  ۵۶بر  ۴۷برابر حریف به برتری رسیده و با شایستگی
جشنقهرمانیگرفتند.
این گزارش می افزاید ،این موفقیت در حالی به دست آمد که پیش از این شاگردان
شایستهمتشرعیدرتیملیگبرتریشیمیدر،عنوانقهرمانیفصل۱۴۰۰-۱۴۰۱
لیگ برتر بسكتبال بانوان کشور را به دست آورده بودند.
رئیس هیات کشتی استان قم خبرداد:

دعوت سه کشتی گیر قمی به اردوی
تیم ملی کشتی فرنگی

رئیس هیات کشتی استان قم گفت :سه کشتی گیر و یک مربی قمی به اردوی
آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران دعوت شدند.
هادی علیایی اظهارداشت :مهدی جواهری در وزن  ۵۵کیلوگرم ،امیرعبدی در
وزن  ۷۲کیلوگرم و شاهرخ میکائیلی در وزن  ۱۳۰کیلوگرم به اردو دعوت شده اند.
وی افزود :مهدی علیزاده پورنیا مربی قمی نیز در کنار سه فرنگی کار استان در
اردو حاضر می شود.
علیایی ادامه داد :هفتمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای
آماده سازی حضور در مسابقات آسیایی و جهانی ۲۹ ،خرداد در محل خانه کشتی
فدراسیون در تهران برگزار میشود.

درصورت تغییر سرمربی ،کی روش بهترین گزینه است

ملی پوش باسابقه فوتبال کشورمان گفت :برای اسکوچیچ احترام قائل هستم،
اما تیم ملی برای حضور قدرتمند در جام جهانی خیلی کار دارد.
مسعود شجاعی ،ملی پوش باسابقه فوتبال کشورمان پس از بازگشت از اروپا به
ایران در سالهای اخیر عملکرد موفقی با تیمهای تراکتور و نساجی داشته و در سه
سال اخیر ،دو بار با تیمهای خود عنوان قهرمانی جام حذفی را کسب کرده است.
این بازیکن در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ،درباره آخرین
شرایط تیم ملی قبل از جام جهانی ،احتمال بازگشت دراگان اسکوچیچ ،دالیل
خود برای قبول نکردن سرمربیگری نساجی و  ...صحبت کرده که مشروح این
گفت و گو را در ادامه میخوانید.
امسال وضعیت برگزاری لیگ برتر و جام حذفی چگونه بود؟
همهمیدانندمسئوالنبرایبرگزاریبازیهایمنظملیگچقدرتالشمیکنند
اما متاسفانه وقفههایی که به دلیل روزهای فیفا و برخی اردوهای تیم ملی در جریان
مسابقات میافتد ،به کیفیت لیگ ضربه میزند .هرچند ما به این موضوع عادت
نداشتیم اما جام حذفی استاندارد برگزار شد و بازیها پشت سر هم انجام شد.
برخالف خیلی از سالها فینال این مسابقات قبل از اتمام لیگ برتر ،برگزار شد.
در این مورد پیشرفت داشتیم .هرچند کم و کاستیهایی وجود داشت اما از تالش
همه زحمتکشان که سعی کردند بازیها به بهترین شکل انجام شود ،ممنون
هستم .فقط مشکلی در زمینه ورود تماشاگران به استادیومها وجود دارد که باید
برنامه منظم و مدونی برای آن در نظر بگیرند .نباید اینگونه باشد که هواداران یک
بازی به ورزشگاه بیایند و یک بازی نیایند .این اتفاق در لیگ خیلی افتاد و اگر مثل
همه دنیا حل شود ،بازیها با کیفیت خیلی بیشتری انجام میشود.
قهرمانی نساجی در جام حذفی چقدر برایت اهمیت دارد؟
خیلی برای من اهمیت دارد که توانستم در سه سال با 2تیم تراکتور و نساجی جام
حذفیراکسبکنم.ایناتفاقخیلیبرایمنبزرگاست.قهرمانیبانساجیبرای
من ارزشمند بود ،همانگونه که قهرمانی با تراکتور ارزشمند بود .همیشه اول فصل
به بچههای تیم میگفتم ششم یا دوازدهم شدن در لیگ برتر هیچ فرقی ندارد .زیرا
نتوانستهایم کار مهمی انجام بدهیم .در لیگ برتر به آنچه استحقاقش را داشتیم
نرسیدیم اما خیلی دوست داشتم اتفاق خوبی برای تیم مان در جام حذفی بیفتد.
خدا را شکر تیم قهرمان شد .از این بابت خیلی خوشحالم و فکر میکنم با تالش و

تمرکزبیشتربهراحتیمیتوانستیمدرلیگهمبهموفقیتبرسیم.
چرا پیشنهاد سرمربیگری موقت نساجی را پس از جدایی ساکت الهامی
را قبول نکردید؟
برای خودم دالیلی داشتم .اولین دلیل این بود که بعد از رفتن آقای الهامی دوست
نداشتم این مسئولیت را قبول کنم زیرا برای او ارزش و احترام خیلی زیادی قائل
هستم .الهامی سرمربی ما بود و دوست نداشتم برای هیچکس شائبه ایجاد شود.
دومین دلیل هم این است که جدایی او ناگهانی بود و اصال دوست نداشتم این
شائبه ایجاد شود که هر مربی برود ،جای او میروم و هدایت تیم را قبول میکنم.
برنامه بلندمدتی برای مربیگری دارم و دوست دارم این اتفاق از اول فصل بیفتد تا
تیم را خودم ببندم و به قول معروف تیم مدنظر من باشد .ضمن اینکه تمرینات را با
فلسفه خودم شروع کنم .البته هنوز مدرک مربیگریام را کامل نگرفتهام .هرچند
این موضوع در اولویت تصمیم گیریام نبود اما یکی از دالیلی بود که سرمربیگری
را نساجی قبول نکردم .مسئوالن نساجی و شخص حدادیان و سیفالله پور خیلی
به من لطف داشتند که چنین پیشنهادی دادند اما دالیل خود را برای آنها بازگو
کردم و متقاعد شدند.
یمیخواهیبازیکنید؟آیاپسازاتمامبازیگریبهفکرمربیگری
تاچهزمان 
همهستید؟
همیشهگفتهامتازمانیکهاحساسکنممیتوانمبرایتیمممفیدباشم،تصمیم
دارم بازی کنم .مطمئنا به فکر سرمربیگری هم هستم و هر سالی که برای من
میگذرد ،یک کالس درس میدانم .آموزش خوبی است زیرا میتوانم ایدههای
بهتری بگیرم و ذهن من بازتر میشود تا اگر روزی سرمربی شدم ،از آنها استفاده
کنم.
وضعیت فدراسیون فوتبال چطور است؟
همه شاهد بودیم در سالی که گذشت ،وضعیت فدراسیون خیلی آشفته بود و
ب ها بدون پیشبینی ،بدون هماهنگی و بدون برنامه
متاسفانه اتفاقات ،عزل و نص 
ریزی بود .این موضوع خیلی به فوتبال ملی ضربه زد و روی وضعیت باشگاهها هم
خیلیتاثیرداشت.
از نظر شما بهترین فرد برای ریاست فدراسیون چه کسی است؟
اجازه بدهید اسم کسی را نبرم اما من در دوره محمد دادکان ،عضو تیم ملی بودم

و همیشه گفتهام امیدوارم فردی مثل او در فدراسیون باشد زیرا به قول معروف،
دادکان نماد مدیر خوب است .افراد دلسوزی که ذاتا مدیر باشند ،با توجه به علم
خود خیلی میتوانند به ورزش و فوتبال ما کمک کنند .اکنون هم باید مسئوالن و
اعضایمجمعباعلموآگاهیچنین فاکتورهاییرادرنظربگیرندوفردیراانتخاب
کنند .در این حالت فوتبال ما به موفقیت های بیشتری میرسد.
 8شهریور روز انتخابات فدراسیون فوتبال است .فکر می کنید چه کسی
رئیسفدراسیونشود؟
با توجه به اتفاقاتی که رخ داده مشخص نیست چه فردی کاندید شود .این هم
مثل خیلی از کارهای دیگرمان است که هیچ حسابی نمیتوان روی آن کرد و هیچ
پیشبینیازاینقضیهندارم.
وضعیت تیم ملی برای حضور در جام جهانی چطور است؟ به نظر شما
دراگان اسکوچیچ گزینه خوبی برای هدایت تیم ملی در این رقابتها است؟
وضعیت تیم ملی در بازیهای گذشته از لحاظ کسب نتیجه بد نبوده اما از لحاظ
کیفیتتیمیوکارگروهی،هنوزخیلیکارداریم.برایشخصیتاسکوچیچخیلی
احترام قائل هستم و بینهایت به او احترام میگذارم زیرا تمام زحمتش را میکشد
و بهترین خودش را ارائه میدهد ولی برای حضور قدرتمند در جام جهانی خیلی
کار داریم .مثل خیلی از دوستان نمیگویم باید از گروه صعود کنیم زیرا فوتبال ما
خیلی از استاندارد روز دنیا عقب است اما برای حضور آبرومند در جام جهانی ،حتما
باید بیشتر کار کنیم .هرچند وقتی نمانده و فیفادیهای زیادی را از دست دادیم.
متاسفانه این اتفاق میتواند در بازیها ضربه بزرگی به ما بزند.
خط زدن بازیکنان استقالل را قبل از اعزام تیم به قطر و بازگشت آنها را
چگونهمیبینید؟
نمیخواهم موضوع را شخصی کرده و نظر بدهم اما اطمینان دارم فردی که
اکنون در راس کادرفنی است و مشاوران و دستیاران او باید بهترین تصمیم را بگیرند
و امیدوارم این کار را انجام بدهند.
وضعیت گروه ایران در جام جهانی  2022قطر را چگونه ارزیابی میکنید.
آیا میتوانیم از این گروه صعود کنیم؟
یکی از سخت ترین جام های جهانی را پیش رو داریم .هرچند طبق نظر
کارشناسان در دوره قبلی گروه ما گروه مرگ و سختترین بود .همیشه گفتهام
برخی تیمها هستند که مقابل آنها به مشکل میخوریم یا به زبان عامیانه اگر بگویم
فوتبال شان به فوتبال ما نمیخورد .اگر در قاره آسیا نگاه کنید حتی اگر مقابل
تیمهایی مثل عمان و بحرین برنده شویم ،همیشه به سختی آنها را میبریم .االن
هم به این دلیل که بسیاری از بازیکنان ولز و آمریکا در لیگ برتر انگلیس بازی
میکنند ،ناخودآگاه شیوه بازی و فلسفه این دو تیم شبیه انگلیس است .با توجه
ن تیمها به مشکل میخوریم .ولز تیمی بسیار قوی است و بازی
به نوع بازی ای 
کردن مقابل این تیم اصال آسان نیست .ولز در حد مراکش است که دوره قبلی با
آن بازی کردیم .هرچند مراکش را یک بر صفر بردیم اما خیلی ما را اذیت کردند.
البته وضعیت تیم ملی در جام جهانی قبل از لحاظ هماهنگی و کار تیمی خیلی
بهتر از االن بود.
اگر بخواهید یک تصمیم برای اصالح وضعیت فوتبال کشور بگیرید،
چیست؟
من در جایگاهی نیستم که بخواهم در این مورد نظر بدهم اما اگر یک روز بخواهم
پیشنهاد یا نظر شخصی بدهم یا روزی برسد که مسئولیتی داشته باشم ،قطعا با
مشورت دلسوزان فوتبال ،افرادی که برای ورزش زحمت کشیده یا علم دارند،
تغییرات کلی انجام خواهم داد.
این روزها بحث بازگشت کارلوس کیروش به تیم ملی جدی شده است.
به عنوان بازیکنی که سال ها با او کار کرده اید چه نظری در این مورد دارید؟
من هم خبرهایی شنیدم و نظر من روی بازگشت کی روش مثبت است .این نظر
شخصی من است و امیدوارم جور دیگری تلقی نشود یا کسی به خودش نگیرد.
اطمینان دارم با توجه به زمان کمی که تا جام جهانی مانده و شناختی که او از
فوتبال ما دارد ،اگر قرار است تغییری ایجاد شود و بنابر این موضوع است ،کی روش
بهترینگزینهاست.

علیرضااکبرپور:

مهاجماسبقاستقاللگفت:اگرسرمربیقبلیبهکارخودش
ادامه میداد قهرمانی در سال بعد ،انتظار به حقی بود.
ت وگویی در خصوص شرایط خاص
علیرضا اکبرپور در گف 
باشگاه استقالل برای انتخاب سرمربی جدید اظهار داشت:
واقعیت این است که باید سریعتر تکلیف سرمربی مشخص شود
اما از طرفی انتخاب یک گزینه خوب زمان زیادی میخواهد
و نمیتوان به سرعت یک نفر را روی نیمکت تیم قرار داد .کار
مدیریت در این شرایط سخت است چون باید انتخاب خوبی
داشته باشد تا در فصل جدید هم بهترین نتیجه را بگیرند .از
طرفی هواداران هم حق دارند نگران باشند چون باید تکلیف
سرمربی برای بستن و تقویت تیم سریعتر مشخص شود.
جدایی مجیدی برای استقالل دردسر ساز شد
وی در مورد اینکه هواداران نگران اتالف وقت برای آمادهسازی
تیم هستند ،گفت :ما نمیدانیم در باشگاه چه میگذرد.
نمیدانیم آیا گزینهای بوده که از آن صرف نظر کردند و وقت را
ً
کشتند یا واقعا به دنبال بهترین انتخاب هستند اما به هر حال
مسئوالن برای اینکه انتخاب خوبی داشته باشند به زمان نیاز
دارند .طوالنی شدن ماجرا به خاطر این است گزینه ایدهآل و
خوبی انتخاب شود .اکبرپور در خصوص اینکه بسیاری معتقدند
این شرایط به خاطر جدایی فرهاد مجیدی به وجود آمده و بهتر
بود او به کار خودش با تیمی که قهرمان شده ادامه میداد،
عنوان کرد :اگر این اتفاق میافتاد و تیم مربی داشت ،مسئوالن
باشگاه هم به دنبال جذب بازیکن و تقویت تیم میرفتند اما
جدایی او مشکلساز شده و باشگاه االن زمانی ندارد .اگر از قبل
میدانستند میتوانستند زودتر دست به کار شوند .اما االن به
دنبالمربیجایگزینهستندچونایناتفاقناگهانیبود.

مجیدی میماند تکرار قهرمانی انتظار به حقی بود

نبایدازسرمربیجدیدانتظارقهرمانیداشت
وی در مورد اینکه انتظارات از سرمربی جدید به خاطر قهرمانی
با رکوردهای خوب باال است و به همین خاطر هر کسی حاضر
نیستبافشارهایموجود،روینیمکتاستقاللبنشیند،اظهار
ًَ
داشت :طبیعتا هرکسی بخواهد به تیمی که قهرمان شده و
مربیاش رفته بیاید ،کار سختی دارد .تکرار قهرمانی کار بسیار
سختی است .شرایط به گونهای است که سرمربی جدید تحت
فشار قرار میگیرد .االن هواداران عالوه بر اینکه قهرمانی دوباره
لیگ را میخواهند ،انتظار قهرمانی آسیا را هم دارند اما باید به
مربی جدید زمان و فرصت کار داد.
پیشکسوت استقالل تصریح کرد :اینطور نیست که چون
ً
استقالل سال قبل قهرمان شده امسال هم حتما قهرمان
میشود .اگر سرمربی قبلی به کار خودش ادامه میداد بله ،این

انتظار به حقی بود اما وقتی مربی عوض میشود تا نفر جدید
بخواهد تفکرات خودش را پیاده کند زمان میبرد .حتی شاید
سرانجامش هم به قهرمانی نرسد .باید قبول کنیم در شرایط
بحرانی هستیم .مربی جدید باید دوباره تیم را بسازد .با اینحال
استقالل نام بزرگی دارد .این تیم همیشه جزو مدعیان قهرمانی
بوده و چه شرایط خوبی داشته باشد چه نداشته باشد ،همه از آن
انتظارقهرمانیدارند.
بایدبهمدیرعاملحقانتخاببدهیم
اکبرپور در مورد اینکه هواداران در این شرایط خواستار حضور
یک مربی خارجی هستند ،عنوان کرد :نظرم این است که
در داخل هم مربیان خوبی داریم .اگر به آنها مانند نفرات
قبلی فرصت داده شود میتوانند نتایج خوبی بگیرند .یعنی
میتوانیم روی آنها هم حساب باز کنیم .البته شاید در مقابل

این حرفهای من جبهه بگیرند .به هرحال من هم به احترام
هواداران میگویم بهتر است مربی خارجی بیاید .در حقیقت این
تیم برای هواداران است و آنها باید راضی باشند اما به هر حال
ً
اینطور نیست که حتما و صددرصد خواسته آنها برآورده شود.
بعضی مواقع شرایط مهیا نیست اما در کل دوست دارم خواسته
هواداران و چیزی که آنها دوست دارند ،انجام شود.
وی در خصوص اینکه باتوجه به درخواست یک میلیون دالری
الکساندر نوری به نظر میرسد برخی به خاطر شرایط پرفشار
باشگاه استقالل ممکن است پیشنهادات باالیی را مطرح
کنند ،گفت :چنین اتفاقی طبیعی است .هواداران باید این
را در نظر بگیرند که توان مالی باشگاه چقدر است .به هر حال
محدودیتهایی برای جذب مربی و بازیکن وجود دارد.
اکیرپور تصریح کرد  :من از نوری شناختی ندارم و مثل بقیه
ً
شنیدهام که بیرون از ایران کار کرده است .طبیعتا ممکن است
وقتی فردی ببیند همه او را قبول دارند ،باشگاه روی او تمرکز کرده
و از طرفی روی باشگاه هجمه وجود دارد ،رقمی را درخواست کند
که شاید در توان باشگاه نباشد .این سوء استفاده است .شاید
ً
خیلیها اصال نمیدانند او کجا کار کرده ،فقط چون خارج بوده
گفتند او را بیاورید!
گلزن اسبق استقالل گفت :ما مدیریت آجرلو را دیدیم .در آن
شرایط تیم را تحویل گرفت ،درآمدزایی خوبی داشت و تیم را هم
به قهرمانی رساند .او نقش به سزایی در این قهرمانی داشت .باید
این حق را به مدیرعامل بدهیم فردی را انتخاب کند که از نظر فنی
و مالی با شرایط باشگاه همخوانی داشته باشد .شاید با مبلغی
که نوری میخواست حتی بتوان مربیان خارجی بهتری را جذب
کرد.

حسین کعبی :

برنامههایفدراسیونفوتبال،دشمنتیمملیاست

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت :نفرات و تیم خوبی داریم اما برنامههای
فدراسیون اکنون به دشمن تیم ملی ایران تبدیل شده است.
حسین کعبی در گفتوگویی درباره شکست تیم ملی ایران مقابل الجزایر ،اظهار
داشت :صادقانه میگویم که بازیکنان تیم ملی ما از هر لحاظ فوق العاده هستند
اما دغدغه و مشکالت ما ،پشتیبانی و برنامهریزی فدراسیون است که تیم ملی را
زمین میزند .هر ستاره در تیم ملی ما به تنهایی خودش یک تیم است و اینقدر
بازیکنان توانمند داریم که نمیتوان این تعداد را در یک تیم جمع کرد.
وی با اشاره به نتیجه تیم امید ایران در رقابتهای آسیایی بیان کرد :امیدهای ما
بدون برتری برگشتند و من حق را به مهدی مهدویکیا میدهم که بدون تدارکات
پا به این مسابقات گذاشت و فقط برای باال بردن تجربه بازیکنانش برای حضور در
المپیک تن به این بازیها داد .مدیران ما به طور کل متوجه نیستند که برای فوتبال
کشور باید چه کنند .وقتی اردوی تیم امید را در عراق برگزار کردند و بدون بازی
تدارکاتیبهرقابتهایآسیاییفرستادند،تعجبینداردتیمملیرابرایاردوبهقطر
ی دوستانهای با الجزایر که هیچ شباهتی به
با گرمای حدود ۴۰درجه بفرستند و باز 
رقیبهایایرانندارد،تدارکببینند.
کعبی در مورد استفاده کردن بازیکنان در پستهای غیرتخصصی در تیم ملی
گفت :هیچکس نمیتواند تصمیم سرمربی را تغییر دهد .اینکه امید نورافکن را

به عنوان دفاع وسط به کار بگیرند یا امیر عابدزاده در ترکیب اصلی باشد ،همه به
نظرات کادرفنی و مربی برمیگردد و ما در جریان نیستیم و نمیتوانیم بدون دیدن

تمرینات از نظر فنی نظر بدهیم .بهتر است این موضوعات را به عهده مربیان
بگذاریم و اجازه آزمون و خطا در بازیهای دوستانه را به آنها بدهیم.
مدافع اسبق تیم ملی فوتبال افزود :واقعا نگرانم که روبروی انگلیس به چه شکل
میخواهیمبازیکنیموچهنتیجهایحاصلمیشودزیرابااینبازیهایتدارکاتی
به جایی نمیرسیم .ببینید تیمهای آسیایی دیگر مثل کرهجنوبی و ژاپن برای
بازیهای دوستانه ،با کدام تیمها بازی میکنند و در طرف دیگر ما چه تیمهایی
را انتخاب کردیم .وی با اشاره به روند مسئوالن فدراسیون فوتبال در قبال تیم ملی
اظهار نگرانی کرد و گفت :به عنوان کارشناس به افرادی که در فدراسیون هستند
میگویم که قطعا امکان برگزاری بازی تدارکاتی با حریفهای مناسب وجود دارد
اما هر کسی یک پاسخی میدهد و حتی هنوز دلیل واقعی عدم برگزاری بازی با
کانادا نیز مشخص نیست .چرا باید زمانی که فوتبال ملی و فدراسیون به دغدغه
همه مردم کشور تبدیل شده ،تنها به وعدههای پوچ و بی اساس تکیه کنند و حرف
راست را به مردم نگویند؟
کعبی ادامه داد :ما شاهدیم که هر دفعه برخی مسئوالن و مدیران ورزش کشور
را به زمین میزنند و بعد از مدتی افراد دیگری از خودشان ،در جایگاههایی مثل
برنامههای تلویزیونی به انتقاد و اعتراض مینشینند و با وعدههای جدید روی کار
میآیند .آنها درواقع به دنبال منافع مالی خودشان هستند.
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ظریفیانفعالسیاسیاصالحطلب:

کشور در شرایطی نیست که برنامه توهمی یا فرضی داشته باشیم
دولت باید برنامه مشخص و روشنی برای اقتصاد و معیشت داشته باشد

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت دولت باید با تجربه هشت ،نه ماههای که به
دست آورد هرچه زودتر بازبینی در عملکرد اقتصادی مدیران خود داشته باشد و با
استفاده از توانمندی و تجربه افراد و نیروهای هماهنگ تغییراتی را ایجاد کند.
غالمرضا ظریفیان فعال سیاسی اصالحطلب در گفتوگو باایلنا ،در پاسخ به این
سوال که هفته گذشته وزیر کار به دلیل آنچه هماهنگی بیشتر میان ارکان دولت
از آن نام برد از سمت خود استعفا داد از نظر شما رئیس دولت باید چه کاری انجام
دهد تا هماهنگی میان نیروهای دولت بیشتر شود ،گفت :قبل از استعفای آقای
عبدالملکی ،چند ماهی بود که بسیاری از کارشناسان عرصه اقتصاد و اقتصاد
سیاسی دلسوزانه بر این تاکید کردند مهمترین مسئلهای که امروز جامعه ما با آن روبرو
است مسائل معیشتی و اقتصادی است .اگر از صد در صد جامعه هم بپرسیم ۶۰ ،تا
 ۹۰درصد آنها مسائل اقتصادی و معیشتی را مطرح میکنند.
وی افزود :اقتصاددانان دلسوزانه به این نکته اشاره میکردند که مهمترین مسئله
اقتصاد و معیشت است ،دولت باید در این عرصه یک برنامه روشن و مشخص داشته
باشد ،نیروهای توانمند را در این عرصه به کار بگیرد و در عین حال باید این نیروها
از یک تفاهم حداکثری برخوردار باشند تا بتوانند این مسئله مهم را مدیریت کنند.
متاسفانهبههردلیلیدولتدراینعرصهازنیروهایتوانمندوهماهنگبهرهنگرفتو

آقایعبدالملکیدرنامهاستعفایخودبهنکتههماهنگیمیاننیروهایدولتیاشاره
کرد که مجبور به استعفا شد.
امروز کشور فرصت استیضاح و استعفا را ندارد
ظریفیان گفت :امروز کشور فرصت استیضاح و استعفا و مسائلی از این دست را
ندارد .فکر میکنم دولت با تجربهای که در این مدت نه ماهه کسب کرده باید به شکل
ضروری به اولویتهای اقتصادی کشور که ما آن را در شکلهای مختلف اعتراضی
جامعه میبینیم توجه کرده و هرچه زودتر بازبینی در عملکرد اقتصادی مدیران خود
داشته باشد و هر تغییری که الزم است را با استفاده از توانمندی و تجربه افراد بدهد،
نیروهای جدید را بدون شعارها و حرفهای توهمی به کار بگیرد و نکته دوم آنکه از
افراد هماهنگ در سیستم اقتصادی خود استفاده کند .اگر دولت در این دور کار را
انجام دهد ،با حاشیه امنیت بیشتری مسائل را دنبال خواهد کرد و نگران این مسئله
نخواهد بود که مجلس هر روز در مورد وزیر یا مسائل اقتصادی اعتراض و تهدید به
استیضاح کند .این فعال سیاسی گفت :دولت باید خود زودتر اقدام کرده و با توجه
به نیازهای کشور مشکالت را برطرف کند در این عرصه هرچقدر دیرتر اقدام شود،
تبعات زیادی برای کل کشور به همراه خواهد داشت .ظریفیان در پاسخ به این سوال
که به غیر از داشتن برنامه ،به چه نکات دیگری میتوان اشاره کرد که نیروهای دولت

آقاییفعالسیاسیاصالحطلب:

حفظوضعموجودنیازمندخانهتکانیبیشتریدردولتاست

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :جریان اصولگرایی سهمیهای برای خودش قائل شده است و مهرههایش را در این
چارچوب جابهجا میکنند نه در چارچوب مصلحت مردم و توجه نمیکند چه کسی واقعا توانایی دارد.
هدایت آقایی در گفتوگو با ایلنا ،درباره تغییر و تحول در دولت و پذیرفتن استعفای وزیر کار از طرف رئیسجمهور و اینکه آیا
این تغییر و تحوالت در دولت ادامه خواهد داشت آن هم با توجه به اینکه در یکسالی که دولت روی کار آمده نتوانسته در مسائل
اقتصادیچندانموفقظاهرشود،گفت:معتقدمدولتآقایرئیسیدراصلنقطهاتصالتماماصولگرایاناست.فکرمیکنم
مجموعه دولت سیزدهم هم به لحاظ توانایی شخصی آقای رئیسی و هم از نظر افرادی که در مجموعه قرار دارند وزنشان کمتر
از تمام دولتهای قبلی بوده است و به لحاظ توانایی مدیریتی ،دانش روز و تجربه کاری و بسیاری از شاخصهایی که امروز
مدنظر است ،در رتبه پایینتری قرار دارد.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :امروز چهل و چند سال از مبدا نظام گذشته و باید پختگی الزم بین مسئوالن
وجود داشته باشد اما برخی رفتارها خیلی با این پختگی سازگاری ندارد .از طرفی شرایط محیطی هم دست به دست هم
داده و وضعیت را سختتر کرده است ،از یک طرف تحریمهای آمریکا و از سوی دیگر احتمال اینکه پرونده به طور اتوماتیک
وارد تحریمهای بینالمللی شود موجب نگرانی شده است .آقایی بیان کرد :بحث تغییر یک وزیر میتواند یک نماد باشد ،بر
کسی پوشیده نیست دستگاه اجرایی با مشکالت زیادی مواجه است و اگر بخواهد حتی همین شرایط را حفظ کنند باید یک
خانهتکانی بیشتری در دولت انجام شود و مجموعه دولت باید در یک کالس و ابعاد دیگری تعریف شود.
وی درباره اینکه امروز برای جانشینی وزیر کار اسامی مختلفی مطرح میشود از جمله علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت:
افرادی که برای مسئولیتهای مختلف مطرح هستند ،مجموعهای از یک شاخصه و خط فکری در جریان اصولگرایی هستند
و اینها در قالب سهمیهای است که برخی برای خودشان از سفرهای که پهن شده است ،تعریف کردهاند.
آقایی با بیان اینکه جریان اصولگرایی سهمیهای برای خودش قائل شده است و مهرههایش را در این چارچوب جابهجا
میکند نه در چارچوب مصلحت مردم و توجه نمیکند چه کسی واقعا توانایی دارد ،گفت :آقای زاکانی یک پزشک است که نه
به درد وزارت کار میخورد ،نه شهرداری.
امروزمیبینیمکهحتینظافتکهیکیازوظایفعادیشهرداریاستباکیفیتپایینانجاممیشود.ناوگانحملونقلهم
مشکالت زیادی دارد بنابراین معتقدم این جابهجاییها تا زمانی که تغییری نگرشی نسبت به قوه مجریه وجود نداشته باشد و
شرایطمحیطیتغییرنکندمشکلیراحلنخواهدکرد.

بایکدیگربتوانندبیشتروبهترهماهنگشوند،گفت:مانمیتوانیماولبرنامهبدهیم
و بعد در آزمون خطا ببینیم چه میشود .کشور در شرایطی نیست که برنامه توهمی یا
فرضی داشته باشیم .به طور مثال به اتفاقی که در ارتباط با حذف ارز ترجیحی افتاد
نگاه کنید ،همه اقتصاددانان کشور هم نظر بودند که باید در مسئله ارز تصمیمات
اساسی و بنیادی بگیریم اما وقتی میخواهیم این تصمیمات را بگیریم باید به تمام
جوانب این تصمیم توجه داشته باشیم ،اقدامات الزم را تدارک ببینیم تا بعد از آن کار با
اتفاقاتی مانند باال رفتن تورم رو به رو نشویم.
وی افزود :فکر میکنم خود برنامه نیازمند اجماع نظر نسبی است .در حال حاضر
ما بیانیه اقتصاددانان را دیدیم .به نظر میرسد با توجه به اینکه امروز با مشکالت ملی
روبهرو هستیم و همه جریانات نگران این شرایط هستند ،دولت باید یک بار دیگر
برنامههای خود را مرور کرده و در هر برنامهای که به اجماع نظر رسید ،با توجه به
اولویتهایی که وجود دارد بعد از سنجیدن همه جوانب ،کار را با هماهنگی بیشتری
جلو ببرد .ظریفیان گفت :امروز هماهنگی خیلی مهم است .اگر هماهنگی الزم در
عملیاتی کردن برنامه از لحاظ توانایی سیستمی و درک نظری وجود نداشته باشد،
یک طرح خوب به دلیل بد عمل شدن آسیب میبینید و در ادامه تبعات بیشتری برای
کشور ایجاد خواهد کرد .بنابراین ما نیازمند استراتژی روشن و اجماع نظر نسبی و در
عینحالنیروهایتوانمندازلحاظنظریوعملیهستیمتاپروژههایدولتراتبیین
و به خوبی محقق کنند.
بایدبراساساستراتژیهاوبرنامههاکارگزارانتغییرکنند
ظریفیاندرپاسخبهاینسوالکهبعدازاستعفایآقایعبدالملکیگزینههاییمانند
آقایان حاجی بابایی ،فروزان مهر ،زاهدی وفا و حتی بذرپاش مطرح میشوند .نظر
شما درباره اسامی مطرح شده چیست و آیا گزینه کارسازی هستند یا خیر گفت :آقای
عبدالملکی نشان داد که کارنامه او به دلیل تصورات و توهمات و نوع کنشی که در خود
وزارتخانه داشت و نسبتی که با قوای دیگر برقرار میکرد ،تجربه خوبی نبود .اما واقعیت
این است ،قبل از آنکه به تغییر کارگزاران فکر کنیم باید به استراتژیها و برنامههای
درست فکر کنیم و متناسب با آن برنامهها و استراتژیهای مشخصی که داریم ،نیروی
متناسب را به کار بگیریم .وی تصریح کرد :خیلی از وقتها افراد همسو را انتخاب
میکنیم و ممکن است این افراد در زمینههایی تواناییهای خوبی هم داشته باشند.
اما نکته مهم این است با توجه به شرایط موجود ،اهمیت و حساسیت مسئله اقتصاد،
مسئله مقبولیت برای اینکه او در مصدر یک فعالیت اقتصادی بزرگ قرار بگیرد هم
مهم است .اگر دیگران او را خوب نشناسند و از مقبولیت الزم هم برخوردار نباشد ،اگر
توانمند هم باشد باید مدتها تالش کند تا مقبولیت خود را اثبات کند که این موضوع
وقت بسیار زیادی خواهد گرفت که در شرایط امروز فرصت چندانی نداریم .ظریفیان
گفت :بنابراین فرد انتخابی باید از تجربه خوب و مقبولیت مناسبی در نظام اقتصادی
بهرهمند باشد ،در شرایط مشخص فهم درستی از عمل مشخص داشته باشد و این
توانایی را داشته باشد که با بخشهای دیگر اقتصاد ارتباط سازنده برقرار کند.

استاددانشگاهآالبامایجنوبی:

پاسخ تهران به قطعنامه شورای حکام مناسب و قابل درک بود

استاد ممتاز علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آالبامای جنوبی گفت :ایران نمیتوانست گزارش مدیرکل آژانس و
قطعنامه شورای حکام را نادیده بگیرد .به نظر من جواب ایران مناسب و قابل درک بود .با این جواب ایران تعهدات پادمانی
خود را زیر پا نگذاشته است و تمام فعالیتها و صنایع هستهای ایران هنوز زیر نظر آژانس هستند و ایران تعهدات پادمانی
خود را اجرا میکند.
توگو با خبرنگار ایلنا ،در پاسخ به این سوال که پس از ارائه گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
نادر انتصار در گف 
اتمیومتعاقبآنقطعنامهشورایحکامعلیهایران،تهراندرواکنشیاقدامبهقطعفعالیتدوربینهایفراپادمانیآژانس
کرد؛ در پی این تحوالت مجددا برخی زمزمه خروج از  NPTرا مطرح میکنند ،باال بردن سطح تنش در برهه کنونی چه
مخاطراتی را پیش روی کشور قرار خواهد داد ،گفت :البته در ایران همواره نظرات مختلفی در مورد عضویت ایران در "ان
پی تی" وجود داشته و خواهد داشت ولی آنچه مهم است تصمیمات و نظرات نظام است؛ نه نظام و نه هیچ یک از صاحب
منصبان رسمی در ایران خروج از این پیمان را در مقطع کنونی مطرح نکردهاند و این تصمیم نظام نیست.
وی ادامه داد :شاید در آینده الزم شود که بحث در این مورد در سطح عمومی و کشوری مطرح شود و تصمیمات الزم گرفته
شود ولی باال بردن تنش در برهه کنونی به نفع ایران نخواهد بود .این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که بطور مشخص
واکنش تهران به گزارش مدیرکل آژانس و قطعنامه شورای حکام را چگونه ارزیابی میکنید ،آیا چنین واکنشی میتواند
منجربهتغییررویهآژانسشودوافقپیشرویهمکاریایرانباایننهادچیست،گفت:ایراننمیتوانستگزارشمدیرکل
آژانس و قطعنامه شورای حکام را نادیده بگیرد .به نظر من جواب ایران مناسب و قابل درک بود .با این جواب ایران تعهدات
پادمانی خود را زیر پا نگذاشته است و تمام فعالیتها و صنایع هستهای ایران هنوز زیر نظر آژانس هستند و ایران تعهدات
پادمانی خود را اجرا میکند .وی افزود :افق پیش روی همکاری ایران با آژانس بستگی به رفتار این نهاد فنی بینالمللی
دارد که متاسفانه سیاسی شده است .انتصار همچنین در پاسخ به این سوال که موضوع پرونده پادمانی و برجام هرچند
بصورت غیر رسمی اما دارای رابطه مستقیمی با یکدیگر هستند ،تا چه میزان بسته شدن این پرونده را وابسته به حصول
توافق در وین میدانید و با گذشت بیش از سه ماه از توقف مذاکرات در ۲۰اسفندماه آیا بازگشت به وین میسر است ،گفت:
متاسفانه متن برجام طوری نوشته شده که آژانس را به شمشیر داموکلس به دست غربیها تبدیل کرده است .بندی در
کمیته مشترک برجام است که میگوید اگر آژانس نگرانیهایی در مورد برنامه هستهای ایران داشته باشد ،اعضای برجام با
رایاکثریتمیتوانندتعلیقیالغوتحریمهایبرجامیرانادیدهبگیرند.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس:

مجلس در پی تصویب طرح جلوگیری
از افزایش رسمی قیمت هاست

افزایش قیمت های اخیر و تنگنای معیشتی مردم  ،موضوع روز و مشترک مقامات
دولتی و غیردولتی  ،فعاالن سیاسی و افکارعمومی است  .تالش های مقامات و
مسئوالت برای کاستن از فشار گرانی ها  ،به عنوان نیاز روز ادامه دارد و هر یک  ،بنوبه
خود  ،درصددند ترمز افزایش قیمت ها را بکشند.
محمدحسن آصفری  ،نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و نماینده
اراک در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرآنالین درباره وضعیت موجود و
کوشش های نمایندگان قوه مقننه جهت مهار قیمت ها سخن گفته است :
آیا جراحی اقتصادی که در حال اجراست همان چیزی است که مجلس به
تصویبرساندهاست؟
هر دو قوه مقننه و مجریه معتقدند جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی باید
انجام شود ،ولی مجلس نظرش بر این است که جراحی مذکور با افزایش قیمت ها
فشار زیادی به مردم وارد کرده است .در حالی که طبق مذاکرات قرار بود این فشار
قابل تحمل باشد .اما متاسفانه فشار اقتصادی روی مردم خیلی زیاد شده  ،علیرغم
آن که رئیس جمهوری بارها در سخنرانی ها و موضعگیری های خود چه قبل و چه
بعد از انتخابات تاکید کرده اند که باید به وضعیت مردم توجه شود ،ولی متاسفانه
تصمیماتی که بعدا گرفته شده ،دنبال کردن چندین کار با هم ،و تعجیل در اجرا،
چنین مشکالت بزرگی را ایجاد کرده است.
تعجیل مذکور و دنبال کردن چندین موضوع با هم با غفلت از چه مسایلی
صورت گرفته است؟
متاسفانه در گذشته تصمیمات با توجه به تحقق بسترهای ضروری از جمله
زیرساخت ها و ساختارهای اجرایی اتخاذ نشده است .همچنین در اجرا ،به ضربه
گیر فشار به طبقه محروم از طریق در نظر گرفتن بسته های اقتصادی توجهی نشده
است تا از این طریق دهک های محروم مورد حمایت واقع شوند.
اخیرابهافزایشمیزاننارضایتیمردماشارهکردهاید،مردمدرحوزهانتخابیه
شما،منتقدچهمسایلیهستند؟
در حوزه انتخابیه بنده ،مهمترین موضوع از نظر مردم گرانی کاالها است.
ریشه این گرانی ها کجاست ؟
در گرانی کاالها فقط دولت مقصر نیست بلکه بخشی از تقصیرات هم برعهده
مجلس است .از جمله افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی در بودجه یا افزایش
سود گمرکی کاالهای وارداتی به منظور کمک به پروژه های عمرانی  ،باعث افزایش
قیمت ها و فشار روی مردم در خریداری ارزاق عمومی شده است.
مجلس و دولت برای برداشتن فشار از روی مردم چه طرحی دارند؟
مجلس و دولت به طور مشترک به دنبال کاهش فشار روی مردم هستند .به نظر می
رسد برای این منظور به ویژه باید از ریخت و پاش هایی که از قبل بوده و کماکان در
برخی حوزه های دولتی وجود دارد آغاز کنیم.
اجرای طرح «کاالبرگ الکترونیک» به عنوان الزام و شرط مجلس برای
موافقت با حذف ارز ترجیحی کجا انجامید؟
مجلس به دولت اعالم کرد قبل از حذف ارزترجیحی باید به گونه ای عمل کند
تا کمترین فشار بر مردم وارد شود .برای این منظور ،دولت باید به سامان دادن
زیرساخت ها و ساختارهای اجرایی جراحی اقتصادی از جمله افزایش تولید کاال و
توزیع گسترده آن در بازار،اقدام می کرد .برای مثال اگر بنااست کاالبرگی به مردم
داده شود ،باید مشخص شود شامل چه کاالهایی باشد .در ابتدا قرار بود فقط  ۴قلم
کاال گران شود ،اکنون این تعداد تا  ۳۰۰قلم رسیده است .بنابراین کامال آشکار شد
که حذف ارز ترجیحی نه فقط روی  ۴قلم کاال بلکه روی بسیاری از کاال موثر بوده و
آن ها را دچار افزایش قیمت کرده است .در اقدامات بعدی نباید اجازه بدهیم چنین
اشتباهمحاسباتیصورتبگیرد.
دولت باید با افزایش دهندگان نرخ کاالهایی که در داخل از نظر مواد اولیه و
تولید وابسته به واردات نیستند ،برخورد جدی بکند .زیرا شاهدیم نرخ این دست از
کاالها نیز به محض افزایش قیمت ارز افزایش می یابد .همچنین باید مشخص شود
کدامیک از تصمیمات مجلس یا دولت عامل گرانی هستند ،تا در ارائه راه حل های
جدید ،مردم بیش از این دچار گرفتاری ناشی از افزایش قیمت ها نشوند.
توزیع کاال برگ الکترونیک چه زمانی تحقق می یابد؟ و محدود به کدام
دهک ها می شود؟
اعالم زمان اجرای کاالبرگ با توجه به درنظر گرفتن تمهیدات الزم ساختاری و
دراختیار داشتن اطالعات الزم برعهده دولت است .ضمن این که دولت باید تصمیم
بگیردکاالبرگیاپولنقدبپردازد،منتهامامعتقدیمباحذفارزترجیحی،همهدهک
های جامعه باید از یارانه  ۳۰۰یا  ۴۰۰هزارتومانی یا کاالبرگ الکترونیکی استفاده
ببرند .حال اگر دولت می خواهد به دهک های کمتر برخوردار بیشتر کمک کند
موضوع دیگری است.
اشاره ای داشتید به گرانی تا  ۳۰۰قلم کاال  ،آیا دولت و مجلس  ،تالش
مشترکی برای کنترل جهش قیمت ها دارند؟
مجلس آماده است اکر دولت بخواهد برای کنترل جهش قیمت ها  ،الیحه
پیشنهادی به مجلس ارائه کند ،آن را در اولویت بررسی خود قرار دهد و خارج از نوبت
 ،رسیدگی کند  .عالوه براین  ،مجلس پیگیر طرحی است تا با تصویب آن از هر گونه
اقدام و تصمیمی که منجر به افزایش رسمی قیمت ها شود  ،جلوگیری کند.

اراده واقعی برای حل و فصل مسائل در چهارچوب برجام وجود ندارد؛

حرکت اروپا و آمریکا به سوی بازی باخت ـ باخت

سه کشور اروپایی عضو برجام طی روزهای اخیر با چراغ سبز
آمریکا در راستای منافع مخالفان جهانی برجام یعنی رژیم
صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه ،قطعنامه ای را در شورای
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران تصویب کردند که
به نظر میآید با تحوالت بعد از آن ،شاهد آغاز یک بازی "باخت ـ
باخت"دربحثبرجاموتالشهایدیپلماتیکبرایحلمسالمت
آمیزمسالههستهایباشند.
به گزارش ایسنا ،شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
 ۱۸خرداد قطعنامه ارائه شده علیه ایران توسط آلمان ،فرانسه،
انگلیس و آمریکا را با ۳۰رای موافق ۲،رای مخالف (چین و روسیه)
و ۳رای ممتنع (هند ،لیبی و پاکستان) تصویب کرد.
این قطعنامه از ایران میخواهد به سؤاالت باقیمانده آژانس
درباره ذرات اورانیوم پیدا شده در سه مکان هستهای مورد بحث
توضیحدهد.
این قطعنامه در حالی به گفته حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه کشورمان "شتاب زده" صادر شد که مذاکرات فنی
و پادمانی ایران و آژانس همچنان در جریان است و موضوع یک
مکان مورد سوال نیز بررسی و حل و فصل شده است.
بر اساس نامه توضیحی ایران در ارتباط با گزارش اخیر آژانس
در خصوص سه مکان مورد بحث باقی مانده؛ در راستای همکاری
بیشترباآژانس،ایرانموافقتکردتادردونوبتبیانیههایمشترک
 ۲۶اوت  ۲۰۲۰و  ۵مارس  ۲۰۲۲را منعقد کند که مفاد آنها به
طور کامل توسط جمهوری اسالمی ایران اجرا شده است.
بر اساس این نامه ،ایران تاکید کرده است که تمامی مواد و
فعالیتهای هستهای ایران به طور کامل به آژانس اعالم شده
است و نظام راستیآزمایی بسیار قوی را پشت سر گذاشته
است .الزم به ذکر است که در طول  ۲۰سال گذشته بیشترین
بازرسیهای گسترده آژانس در ایران انجام شده است که گزارش
اجرای پادمان آژانس در سال  ۲۰۲۱مؤید این موضوع است به
طوری که بیان میدارد  ۲۲درصد از بازرسیهای سراسر جهان
در ایران انجام شده است در حالی که ایران تنها  ۳درصد از کل
مؤسسات هستهای تحت پوشش آژانس در سراسر جهان را
داراست .جمهوری اسالمی ایران به طور قوی انتظار دارد تا آژانس

گزارش خود را در مورد فعالیتهای راستیآزمایی در جمهوری
اسالمی ایران به شیوهای حرفهای و بیطرفانه بدون فشارهای
سیاسیخارجیارائهکند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که "آژانس با استناد
به اطالعات نامعتبر فوق ،همه همکاریهای ایران با آژانس و
فعالیتهای شفاف صلحآمیز هستهای ایران را به طور ناعادالنه
تحتالشعاع قرار داده است .این رویکرد با همکاری گستردهای
که ایران با آژانس در اجرای قویترین نظام راستیآزمایی توسط
آژانس در ایران اعمال میکند مطابقت ندارد .جمهوری اسالمی
ایرانبهطورجدیدرموردتأثیراتمنفیچنینرویکردیبرمحیط
سازنده کلی موجود در همکاریها با آژانس هشدار می دهد.
بزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرده بود
سعید خطی 
خ میدهد.
که ایران متناسب با اقدام و اتفاقی که بیفتد پاس 
وی گفته بود که "ایران این اقدام را برخالف دیپلماسی می داند
و تصویب قطعنامه را سازنده نمیداند و معتقدیم که این اقدامات
هم در مسیر کل همکاریهای ما با آژانس و هم مذاکرات اثرات
منفیخواهدداشتوبانیاناینقطعنامهبایدبدانندهرچقدرهم
این قطعنامه را شکلی معرفی کنند ،از نظر ما اقدامی مردود است.
ایران در واکنش به این اقدام کشورهای اروپایی و آمریکا ،دوربین
های فراپادمانی آژانس در چارچوب برجام و همکاری های
داوطلبانه ایران را قطع کرد و به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته
سرعت داد.
حسین امیرعبداللهیان در موضع گیریاش اقدام آمریکا و
کشورهای اروپایی را با هدف اعمال فشار به ایران برای گرفتن
امتیازاتبیشتردرمیزمذاکرهغیرمستقیمعنوانکرد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :با وجود تبادل پیامها بین
ایران و آمریکا و پیشرفت گفتوگوها به یک باره طرف آمریکایی
برای اعمال فشار علیه ایران و اخذ امتیازات بیشتر در میز مذاکره
غیرمستقیم قطعنامهای را ارائه کرد .ما طرف آمریکایی را از این
کار برحذر داشتیم اما با این حال آنها این قطعنامه را ارایه و صادر
کردند.
به گزارش ایسنا ،مذاکرات مستقیم میان ایران و  ۴+۱در اسفند
ماه  ۱۴۰۰قطع شد با این حال مذاکرات و رایزنی ها به طور تلفنی

و رد و بدل پیام ها میان طرف های برجامی و ایران و آمریکا به طور
غیرمستقیم در این سه ماه ادامه داشته است .عمده موانع بر سر
راه هرگونه توافق و بازگشت به برجام میان ایران و آمریکاست .ایران
آمریکا را به انفعال و بی عملی و نداشتن تصمیم سیاسی محکم
برای بازگشت به برجام متهم می کند و از آن طرف آمریکایی ها
سعی دارند با برخی از فشارهای سیاسی و اقتصادی همچنان
از پذیرش تعهداتشان در چارچوب برجام و توافقات احیای این
توافقشانهخالیکنند.
در این بین با شروع جنگ اوکراین و درگیری ها میان مسکو ـ
کیف در عمل اروپا و آمریکا را وارد جنگی تمام عیار با روسیه کرد
که بازتاب این رویداد را در مذاکرات هسته ای در وین شاهد بودیم.
استمرار این بحران و بروز بحران های بعدی از جمله انرژی و غذا در
سطح اروپا و آمریکا این کشورها را با چالش مواجه کرد به نحوی که
آنها هم تالش کرده و دارند که از قبل مذاکرات وین و برجام برای
خود و مشکالت پیش رو کالهی ببافند.
برخی کارشناسان در این رابطه معتقدند ،اروپا بدش نمیآید
در شرایط فعلی که با بحران غذا و انرژی رو به رو است و بحران
اوکراین و روسیه هم طوالنی شده است ،بازار انرژی ایران را با
احیای برجام فعال کند تا فشارها را از خود بکاهند .این در حالی
است که اروپاییها و نیز آمریکا حاضر به پرداخت هزینه این کار به
ایران نیستند .به عبارتی میخواهند از آب بپرند اما پایشان خیس
نشود!
آنهاایرانرابهدرخواستهایفرابرجامیمتهممیکننددرحالی
که برخی از تحریم های آمریکا علیه ایران به ویژه آنهایی که در زمان
ترامپ به بهانه و اسامی مختلف غیر از هسته ای تصویب و اعمال
شده است در عمل اجازه انتفاع ایران از لغو تحریمها در چارچوب
برجام را نمی دهد .مقامات ایران ،به ویژه دولت جدید تاکید دارند
که احیای برجام نباید صرفا اسمی باشد بلکه باید انتقاع سیاسی و
اقتصادی از این توافق برای ایران نیز کامل و قابل دسترس باشد نه
آنکه آمریکا روی کاغذ بگوید لغو کردم اما در عمل اتفاقی نیفتد .در
خوشبینانهترین حالت باید گفت که اروپاییها بر این تصور بودند،
با ارایه و تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام ولو با محتوای
ضعیف موجب حرکت دوباره ایران و آمریکا به سمت تعامل و توافق

و بازگشت مستقیم به مذاکرات و در نهایت می شوند اما به نظر آن
ها انتظار واکنش قاطع ایران در قطع برق دوربین های فراپادمانی
و سرعت دادن به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را نداشتند و با
رایزنیها و پیغام و پسغام سعی کردند مانع ایران از این اقدامات
شوند .در حالی که از نظر ایران پاسخ "های ،هوی" است .برخی
کارشناسان ایرانی بر این نظرند ،سه کشور اروپایی و آمریکا با این
اقدام در عمل زنگ اول بن بست کشاندن مذاکرات احیای برجام را
به صدا درآوردند .در مذاکرات فنی و سیاسی بارها و بارها پیش آمده
است که دو طرف ننوانستند به راه حلی برای مسایل شان دست
یابند و مذاکرات طوالنی شده است اما اقدامی که بر هم زننده میز
مذاکرات و بسته شدن پنجره دیپلماسی باشد انجام ندادهاند اما
آنچه در ارتباط با تصویب قطعنامه در شورای حکام از سوی آمریکا
و نیز اروپا شاهد بودیم ،به طور مشخص نشان می دهد که این
کشورها نه تنها ابتکار و پیشنهادی برای حل و فصل مسایل ندارند
یا ارایه نمی دهند ،که کمر به مرگ برجام بستهاند .پیش انداختن

آژانس در این چارچوب برای اعمال فشار به ایران ،تکرار بازی قبال
باخته از سوی اروپاییها و آمریکاست .نه ایران ،ایران  ۲۰۰۵است
و نه این کشورها از قدرت و دربرگیرندگی گذشته برخوردارند .ایران
در سطح فنی و حقوقی دستاوردهای بزرگی داشته است و یک
بازیگر تعیین کننده در این عرصه است .در مقابل ایران ،سه کشور
اروپایی هنوز وابسته و مطیع آمریکا و تحت سیاست و نفود رژیم
اسراییل قرار دارند .کشورهای اروپایی که از  ۲۰۱۸با تالش های
زیاد دیپلماتیک برجام را از تعرض و خطرات ترامپ برحذر داشتند
امروز با دست خودشان تیشه به ریشه آن می زنند .اروپایی ها از یک
طرف علیه ایران قطعنامه صادر می کنند و از طرف دیگر نماینده
شان در مذاکرات برجامی را برای اینکه نخ نازک ارتباط میان ایران
و  ۴+۱و ایران و آمریکا پاره نشود ،جلو می اندازند اما این اقدامات
تا وقتی اراده واقعی برای حل و فصل مساله نیست و این کشورها
چشم شان را بر روی واقعیتی به نام " انتفاع ایران از برجام" بسته
اند ،راه به جایی نخواهد برد.
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 تاثیر فضایمجازی بر روابط اعضای خانواده!
مدیر منطقه هشت شهرداری قم :

نماینده مجلس :کنکور تا سه سال آینده حذف خواهد شد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از حذف کنکور تا سه سال آینده خبر داد و گفت :مافیای کنکور
باعث شده است برخی افراد هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند .حجتاالسالم علیرضا سلیمی ،عضو هیات
رئیسه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این که مجلس چه برنامهای برای کنکور دارد و آیا حذف میشود ،اظهار
داشت :در این بازه زمانی مشخص شده است که کنکور باید حذف شود .وی افزود :مافیای کنکور باعث شده است
برخی افراد هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند .به همین دلیل در مجلس یک بازه زمانی مشخص شده است تا
زیرساختها و مقدمات برای حذف کنکور پیگیری و فراهم شود .عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه با اجرای این طرح مافیای کنکور حذف میشود ،تصریح کرد :مسئوالن مربوطه قول دادهاند تا سه سال آینده
کنکور حذف شود .البته هر ساله نسبت معدل نسبت به سال قبل افزایش پیدا میکند ،اما علیرغم این تصمیمات
نگرانیهایینیزوجوددارد،چونبرخیازدانشآموزانمستعدتواناییهایمالیندارندوبیعدالتیهارخمیدهد.

سرانه فضای سبز در پردیسان
 25.6درصد است

مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت :در حال حاضر سرانه فضای سبز در
پردیسان 25.6 ،درصد برای هر نفر است.
محمدحسین علیاکبری با تشریح حوزه جغرافیایی منطقه  ۸و اقدامات
انجامشده در این منطقه با تأکید بر اینکه در این منطقه ،بوستان غدیر با مساحت
 ۱۳۰هکتار و بهصورت فرا منطقهای وجود دارد ،افزود :در این بوستان قسمتهای
مختلفی مانند شهربازی ،پروژه مشارکتی کهکشان ،مجموعه تفریحی ورزشی
آبوتاب ،کمپینهای اقامتی و دیگر ظرفیتهای خدمات وجود دارد که پروژهها فاز
به فاز با نظارت شهرداری در حال تکمیل است.
وی خاطرنشان کرد :در سفر اخیر ریاست جمهوری ،تکمیل برخی از پروژههای
منطقه به معاونت عمرانی استانداری ابالغ شد که یکی از پروژهها شامل کانال
حوزوی در راستای دفع آبهای سطحی پیشبینیشده و راه و شهرسازی باید آن
را به انجام برساند.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت :چند پروژه نیمهکاره نیز به عهده راه و
شهرسازی در دست اقدام است که از آن جمله بلوار امام صادق(ع) حدفاصل میدان
آیتالله بهجت(ره) و شهدای فردو بوده که تعطیلشده بود و پیگیری الزم برای ادامه
این پروژه در حال انجام است.
مجموعهفرهنگیورزشیپردیسانامسالبهبهرهبرداریمیرسد
وی آخرین وضعیت مجموعه فرهنگی ورزشی منطقه هشت را موردتوجه قرار داد
و یادآور شد :این مجموعه به مساحت  ۲۵۰۰مترمربع بوده که کارهای عمرانی آن
سالقبلانجامشدهودرحالتکمیلتأسیساتونازککاریقرارداشتهکهامیدواریم
تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
علیاکبری در مورد سرانه فضای سبز پردیسان عنوان کرد :این منطقه تنها
منطقهای بوده که از میانگین نسبی فضای سبز در مدیریت شهری باالتر است و
فضای سبز آن با توجه به جمعیت  ۲۰۰هزار نفری  ۳۳۸هکتار بوده که از این میزان
 ۱۳۰هکتار متعلق به بوستان غدیر است.
وی با بیان اینکه  ۲۸بوستان در پردیسان احداثشده و سرانه نفر هکتار نیز ۲۵.۶
درصد برای هر نفر است ،اظهار داشت :این در حالی بوده که چنین سرانهای در افق
 ۱۴۰۴برایکلقمدیدهشدهاست،ضمناینکه ۴هکتارفضایسبزامسالبهدلیل
احداثبوستانترنجافزایشمییابد.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم تصریح کرد :هرچند شهرداری متولی احداث
فضای ورزشی نیست ،اما در این زمینه پیگیری الزم شده و یک مجموعه نیمهکاره
که چندین سال راکد بوده توسط معاونت عمرانی استانداری در حال پیگیری است و
اینمجموعهفرهنگیوورزشیشهردارینیزامسالبهبهرهبرداریمیرسدکهبااین
اقدام سرانه فضای سبز و ورزشی پردیسان در سال جاری افزایش مییابد.

آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در  ۲۴ساعت گذشته فردی از شهروندان قمی بر اثر کرونا فوت
نکرد و تعداد  ۲۷بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.مهدی مصری در گفتگویی ،در مورد آخرین وضعیت
بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به بیست و هشتم خرداد ماه  ،۱۴۰۱تعداد ۷
بیمار با عالئم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.وی با بیان اینکه در این مدت  ۲بیمار جدید با عالئم
قطعی بیماری کرونا بستری شد ،عنوان کرد :در  ۲۴ساعت گذشته کسی از شهروندان قمی بر اثر کرونا فوت
نکردودرمجموعتعداد ۲۷بیمارمشکوکبهکرونابستریهستندوبیماربدحالندارم.سرپرستدانشگاهعلوم
پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد  ۳۱تست انجام گرفته نتیجه  ۳تست مثبت اعالم شده است ،افزود :تاکنون
تعداد یک میلیون و  ۸۷۳هزار و ُ ۵۳۳دز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

طرح:سجادجعفری

آیتالله مکارم شیرازی در دیدار رییس قوه قضاییه:

قوه قضائیه با شجاعت به جنگ مشکالت کشور برود

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریقم خبرداد:

تداوم آموزش و توزیع مخازن
ذخیرهسازیپسماندبهشهروندان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از تداوم آموزش بخشهای
مختلف شهر و توزیع مخازن ذخیرهسازی پسماند در سال جاری خبر داد.
سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه مدیریت پسماند
اظهار داشت :فرهنگسازی و آموزش صحیح مدیریت پسماند در تمام گروههای
جامعه ضروری است و در این راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداری ،برنامههای
فرهنگی و آموزش شهروندی در سال جاری شامل آموزش مدون را در ادارات،
مجتمعها،مدارسدنبالمیکند.
به گفته وی آموزشها در فضاهای عمومی و بوستانها همراه با اجرای نمایش
و مسابقه و به مناسبتهای مختلف ،ازجمله برنامههای سازمان از گذشته و
سال آتی خواهد بود .مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت:
کودکان و نوجوانان تأثیرپذیرترین افراد جامعه محسوب میشوند و اثرات اینگونه
فرهنگسازیها عالوه بر اینکه موجب ایجاد انگیزه در بین این قشر میشود ،سبب
انتقالباورهایزیستمحیطیبهخانوادههانیزشدهودرحقیقتکودکانونوجوانان
سفیران آموزشی مدیریت پسماند در خانوادهها خواهند شد .وی با بیان اینکه اثرات
اینگونه فرهنگسازیها عالوه بر اینکه از هدر رفت سرمایههای ملی جلوگیری
میکند سبب ارتقاء شاخصهای زیستمحیطی و سالمت شهروندان خواهد شد،
افزود :بهمنظور ایجاد بستر مشارکت برای شهروندان ،مخازن ذخیرهسازی پسماند
میان فعاالن و همیاران بازیافت توزیع میشود.
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم خبرداد:

ارائهتسهیالتیکمیلیاردریالی
برای نوسازی تاکسیها

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت :از ابتدای
سال جاری تاکنون  48دستگاه تاکسی فرسوده که مشمول تبدیل به احسن
بودهاند ،از رده خارج و تاکسیهای جدید جایگزین آن شده و به چرخه ناوگان
حملونقل عمومی وارد شده است.
علی نیک با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون  ۴۸دستگاه تاکسی
فرسوده که مشمول تبدیل به احسن بودهاند ،از رده خارج و تاکسیهای جدید
جایگزین آن شده و به چرخه ناوگان حملونقل عمومی وارد شده است اظهار کرد:
تبدیلبه احسن این تاکسیهابهصورت پرداختنقدیبوده که توسط مالکین آنها
صورت گرفته و خودروی سمند و پژو جایگزین شده است.
وی ادامه داد :همچنین بر اساس تفاهم صورت گرفته با بانک قرضالحسنه
رسالت ،تاکنون ۲۵نفر از مالکین تاکسیهای فرسوده جهت اخذ وام قرضالحسنه
ً
به مبلغ یکصد میلیون تومان بدون سود و صرفا با کارمزد ۲درصد به بانک معرفی و وام
را دریافت و بهحساب ایرانخودرو واریز کردهاند و در نوبت تحویل تاکسی قرار دارند.
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به اینکه
این وام از محل سپرده سازمان تاکسیرانی در بانک رسالت بوده و این روند ادامه
خواهد داشت ،افزود :نحوه پرداخت این وام ،بر اساس فراخوان عمومی و دعوت از
مالکینتاکسیهایفرسودهبراساسپایینترینمدلتاکسیمیباشد.
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر متأسفانه سایت نوسازی کشور از سوی
شرکتهای خودروساز بستهشده و روند نوسازی متوقفشده است.
مدیر منطقه سه شهرداری قم خبرداد:

انجام یکمیلیون و ۳۰۰هزار
مترمربعچمنزنی
مدیر منطقه سه شهرداری قم از رفتوروب  117میلیون مترمربع سطح این
منطقه در یک ماه خبر داد.
به گزارش ندای قم به نقل ار روابط عمومی شهرداری قم ،مهرداد روحانی وزیری
با اشاره به اینکه واحد خدمات شهری ۳۸۰فعالیت را فقط در اردیبهشت سال جاری
شامل چندین سرفصل انجام داده است ،اظهار کرد :این اقدامات شامل اجرای
طرحهای عمرانی ،پیراستگی محیط ،مدیریت آبهای سطحی و زیرسطحی،
کنترل و نظارت ،کنترل ساختمان ،رفع معبر ،آسفالت ،آهنگری ،موتوری مکانیکی
و فضای سبز بوده است .وی به برخی از این فعالیتها اشاره کرد و یادآور شد :بالغبر
 ۸هزار متر ریسه پرچم در اردیبهشتماه نصب و  ۲۳۰مترمربع بنر در سطح منطقه
نصبشده است .مدیر منطقه سه شهرداری قم ادامه داد ۱۱۷ :میلیون مترمربع
رفتوروب ،دو میلیون و  ۵۷۰تن جمعآوری و انتقال پسماند ۶۵ ،هزار مترمربع
الیروبی آبرو بلوار زائر ۱۰۰۰،مترمکعب الیروبی انهار روبسته و ۶۰۰هزار متر الیروبی
انهار روباز انجامشده است .وی با تأکید بر اینکه  ۲۵نقطه رفع آبگرفتگی صورت
گرفته است ،گفت ۹۰۰ :عدد رفع خاموشی سرچراغی توسط واحد برق صورت
گرفته و  ۱۴۷هزار تن آسفالت در آسفالت و ترمیم روکش معابر و خیابانهای سطح
منطقه استفادهشده است .روحانی وزیری خاطرنشان کرد :در موضوع فضای سبز
نیز بالغبر یکمیلیون و  ۳۰۰هزار مترمربع چمنزنی صورت گرفته و بیش از دو
میلیون و  ۴۰۰هزار مترمربع آبیاری تحتفشار چمنها و حدود یکمیلیون و ۱۰۰
مترمربعآبیاریدستیانجامشدهاست.

آیتالله ناصر مکارم شیرازی خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت :شما با داشتن
سوابق و تجربههای زیاد در دستگاه قضایی باید با شجاعت به جنگ مشکلها
بروید و از مخالفت این و آن هراسی نداشته باشید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی این مرجع تقلید ،وی روز جمعه در دیدار
حجتاالسال م و المسلمین غالمحسین محسنی اژهای با اشاره به برخی از
کمبودها و کاستیهای موجود در دستگاه قضایی ،برخی از قوانین دست و پاگیر
را عامل تاخیر در رسیدگی به پروندهها دانست و افزود :گاهی به دلیل همین
قانونهای دست و پاگیر ،رسیدگی به یک پرونده چند ماه عقب میافتد باید کاری
کرد که این بهانهها برچیده شود و سرعت عمل پیدا بیشتر شود ،این اتفاق سبب
خواهد شد که افراد بیشتری به حق شان برسند.
وی بر لزوم همکاری سایر دستگاهها با قوه قضائیه در راستای کاهش پروندهها و
جرائم تاکید و با اشاره به نقش مهم مسائل اقتصادی و گرانیها در پیدایش برخی
ناهنجاریهاتصریحکرد:برخیازاینمسائلبهطورمستقیماثرمنفیاشمتوجه
دستگاه قضایی میشود و برای کاهش آن چارهای جز همکاری با قوه قضائیه
نیست.

نفوذ افراد نااهل در بین دستگاهها از مشکالت کشور است
این مرجع تقلید نفوذ افراد نااهل در بین دستگاهها را از دیگر مشکلهای
موجود دانست و تاکید کرد :این موضوع از جمله مسائل پیچیدهای است که افراد
نفوذی در دستگاهها دارند آن را انجام میدهند مسائل پیچیده اقتصادی از جمله
سرقتهای اقتصادی ،رانت خواری ،رشوه خواری که باید برای اینها تدبیر و فکر
کرد.
وی افزود :در زمان قبل از مسئولیت شما در جرائد منتشر شد که فالن تشکیالت
چند هزار خودرو به صورت غیرقانونی وارد کرده است ،قطعا یک نفر به تنهایی
نمیتواند این کار را بکند و قطعا با نفوذ در دستگاههای دیگری دست به این کار
زده است.
برای کاهش زمان دادرسی باید قوانین دست و پاگیر حذف شود
آیتالله مکارم اطاله دادرسی را از مشکلهای همیشگی ذکر و تصریح کرد :برای
کاهش هرچه بیشتر دوران دادرسی باید قوانین دست و پاگیر حذف شود ،ممکن
است بعد از اینکه حکم هم صادر شد باز هم در پیچ و خم قانون بیفتد و اعتراض
کنند که قانون یا حکم ایراد داشته است.
وی قاطعیت دستگاه قضایی را در کاهش مشکلها بسیار موثر خواند و تاکید
کرد :اگر قوه قضائیه اقتدار داشته باشد بسیاری از مشکلها برطرف خواهد شد.
آیتاللهناصرمکارمشیرازیهمچنینخاطرنشانکرد:متاسفانهدرمیانقضات
نیز افراد خاطی است ،اینها را باید اصالح کرد تا مشکل قاضی نداشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت :حوزه علمیه در کنار دستگاه
قضایی قرار دارد ،اینکه بتواند از این ظرفیت و به ویژه بهرهگیری از فضال و نخبگان
آن استفاده کند بسیار مهم است.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی در ادامه خطاب رئیس قوه قضائیه گفت :شما
با داشتن سوابق و تجربههای زیاد در دستگاه قضایی باید با شجاعت به جنگ
مشکلها بروید و از مخالفت این و آن هراسی نداشته باشید.
وی در پایان ضمن دعا برای حل مشکلهای کشور و آرزوی توفیق دست
اندرکاران و مسئوالن قوه قضائیه ،آمادگی خود را برای هرگونه کمک در این مسیر
اعالم کرد.

توصیه های مهم آیت الله وحید خراسانی به حجاج

آیتالله حسین وحید خراسانی خطاب به
مسئوالن و دستاندرکاران حج ابراهیمی گفت:
سعی کنید با حوصله و دقت پاسخ مردم را بدهید،
از پاسخ و حل مشکلهای حجاج خسته نشوید که
کار شما همین است.
به گزارش مرکز خبر حوزه ،این مرجع تقلید در
دیدار اعضای بعثه طی سخنانی اظهار داشت :این
سفر یک سفر عادی نیست ،سفر به خان ه خدا است
و زائران و مسافران این سفر ،میهمانان خدا هستند.
وی در ادامه با تاکید بر دقت درراهنمایی حجاج و
بیان احکام حج افزود :سعی کنید با حوصله و دقت

بزرگواران به زائران مدینه خاطرنشان کرد :با پای
برهنه به زیارت بقیع بروید که آنجا عرش خداست،
مالئک ه آسمان بالهایشان را فرش قدمهایتان
میکنند .این مرجع تقلید همچنین هم ه حجاج را
به کثرت دعا برای سالمتی و فرج امام زمان (عج)
و رفع گرفتاری از تمامی مردم توصیه و گفت :به
حجاج بگویید در این سفر ،چه در مدینه ،چه در
خان ه خدا و چه در صحرای عرفات ،برای فرج و
سالمتی امام زمان زیاد دعا کنند ،شما و حجاج
دیگر با دعای مستجاب و حج مقبول در صحت و
سالمتبرمیگردید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

تخصیص ۲۵۰میلیاردریالاعتباربرایساماندهیچهلاختران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم با اشاره به نیاز
طرح ساماندهی بقاع متبرک امامزادگان چهل اختران قم به اعتبارات دولتی
گفت ۲۵۰ :میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت برای این طرح اختصاص یافته
است.
روح الله امرالهی با اشاره به جلسه اخیر اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری
شورای اسالمی شهر قم با نماینده تام االختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
قم و اعضای هیات امنای حرم امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران (ع) ابراز
داشت :در این جلسه پیشنهادهای خوبی از سوی طرفین ارائه و توافق هایی با
اوقاف انجام شد در حالی که برخی پیشنهادات هیات امنای امامزادگان بیشتر از
موضوعات مورد توافق بود.
وی در ادامه با اشاره به این که برای اجرای طرح سه طرف همکاری وجود دارد
توضیح داد :احداث پارکینگ با مدیریت شهری و اجرای صحن با اداره کل راه و
شهرسازی استان قم و احداث شبستان ها نیز با هیات امنای امامزادگان چهل
اختران و اوقاف استان است.
وی با بیان این که برای تملک اراضی و منازل موجود در جوار بقاع امامزادگان
چهل اختران ،اعتبارهای دولتی درنظر گرفته شده است گفت :طبق آخرین
تصمیم برای احداث شبستان ها اوقاف استان با اداره کل راه و شهرسازی توافق

کرده که زمین الزم برای احداث شبستان ها را تحویل بدهد.
امرالهی افزود :احداث صحن امامزادگان از اعتبارات ملی و توسط اداره کل راه و
شهرسازی استان قم انجام خواهد شد.
وی بیان کرد :منبع مالی برای تملک منازل شخصی در حوزه صحن و شبستان
ها با اعتبارات ملی است و در حوزه پارکینگ هم شهرداری قرار شد تملک الزم را
انجام دهد و در حقیقت هر دستگاهی در مسیر موظف شده خود کار تملک را به
سرانجامبرساند.
امرالهی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا در این زمینه که برخی اهالی منطقه
گفته اند ارزش گذاری امالک آن ها به ازای متری سه هزار تومان انجام شده است
گفت :بر اساس تعریف «قیمت منطقه ای» امالک منطقه متری سه هزار تومان
قیمت منطقه ای دارند اما مردم نگران نباشند چرا که هیات سه نفره ای از دارایی،
دادگستری و شورای شهر امالک را تعیین قیمت می کند که فعال در مورد حدود
قیمت آن نمی توانیم صحبت کنیم .وی اظهار داشت :آخرین پالک ها که در مورد
صحن بوده با ردیف بودجه دولتی در حال تملک است.
وی هم چنین در مورد قرار گرفتن خانه تاریخی توکلی در محدوده طرح
گفت :مدیریت شهری در این زمینه در حال مذاکره با اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان قم است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم :

کانون به پاتوق هنرمندان حوزه تئاتر تبدیل می شود

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان قم گفت :کانون این استان با توجه به
ظرفیتهای زیرساختی بسیار خوب آن ،قابلیت
تاسیس خانه نمایش ثابت کودک و نوجوان را دارد.
محمد غفاری اظهار داشت :کار ویژهای در کانون
قم تعریف شده که کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانانبهپاتوقهنرمندانحوزهتئاترتبدیلشودودر
زیرساختها به خصوص در مرکز پردیسان و سایر مراکز
قابلیت های خوبی در این زمینه داریم.
وی بیان کرد :باید به صورت مستمر به خصوص

در حوزه نمایش عروسکی کودک و هم چنین در
موضوعات مختلف بتوانیم کارهای نمایشی را در کانون
داشته باشیم .وی ابراز داشت :یکی از نقاط مثبت هنر
تئاتر درقم آن است که به عنوان یک هنر برجسته در
بسیاری اتفاقات فرهنگی در کشور تاثیرگذار است و
اساتید شاخصی از قم در این هنر فعالیت میکنند.
غفاری افزود :اتفاق ویژه تئاتر قم که در حوزه کودک
و نوجوان رقم خورده آن است که بیشتر اساتید قمی
شناختهشدهدرحوزهکودکونوجوانفعالیتمیکنند
و متاسفانه آن طور که در شهرهای دیگر شناخته شده

صداوسیما :سریال «کلیله و دمنه» مجوز انتشار ندارد
یک مقام صداوسیما اعالم کرد با پخش سریال «کلیله و دمنه» به دلیل «مالحظات جدی محتوایی» موافقت
نشده است .محمود حسین زاده ،مدیرکل صدور پروانه انتشار محتوای سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر
فراگیر وابسته به صداوسیما در نامهای خطاب به فیلم نت ،نوشت :با اینکه قسمتهای اولیه سریال کلیله و
دمنه دیرهنگام در ساترا ثبت شد ،در راستای مساعدت ارزیابی صورت گرفت ،اما با توجه به مالحظات جدی
محتوایی صدور پروانه انتشار مورد موافقت شورا قرار نگرفت.
حسن روحانی از سلطانی فر عیادت کرد
رئیس دولت تدبیر و امید از وزیر سابق ورزش و جوانان عیادت کرد .مسعود سلطانی فر وزیر سابق ورزش و
جوانان روز چهارشنبه تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و این عمل با موفقیت به پایان رسید.دکتر حسن
روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم صبح روزشنبه با حضور در بیمارستان ضمن عیادت از وزیر سابق ورزش
و جوانان در جریان روند درمانی مسعود سلطانی فر قرار گرفت.
ایرانیها  ۷۳۶خانه در ترکیه خریدند
آمارهای رسمی نشان داد که فروش امالک مسکونی ترکیه در ماه می بیش از دو برابر شد ،زیرا تعداد خریداران
جهش یافت و روسها برای دومین ماه متوالی در صدر خریداران قرار گرفتند .شهروندان روسیه در ماه می با ۱۲۷۵
خانه در صدر فهرست قرار گرفتند .پس از آنان ایرانیان و عراقیها به ترتیب با ۷۳۶و ۶۱۷خرید خانه در ردههای بعدی
قرار گرفتند .بر اساس دادهها ،روسها و اوکراینیها بیش از ۲۵درصد از فروش به خارجیها را تشکیل میدهند.
تکذیب دستور رئیسی برای ساخت هواپیمای مسافربری
مدیرکل روابط عمومی دفتر رییس جمهور دستور رییس جمهور برای ساخت ۸هواپیما را تکذیب کرد.متن
توییت محمدمهدی رحیمی به شرح زیر است:رئیسی با اشراف بر توان متخصصان «هسا» ساخت هواپیمای
مسافربریراطلبکردوقولحمایتداد.نمایندهمحترمکهبافاصلهایستادهبوداحتماالآرزویشبرای«ساخت
 ۸هواپیما تا سفر بعدی» را از قول رئیس جمهور مطرح کرده! خود تحقیرها هم فرصت را برای تخریب رئیس
جمهوروتحقیرتوانملتمغتنمشمردند.

جانشینفرماندهانتظامیاستانقم خبرداد:

در دیدار اعضای بعثه مقام معظم رهبری مطرح شد ؛
پاسخ مردم را بدهید ،از پاسخ و حل مشکلهای
حجاج خسته نشوید که کار شما همین است.
وی با اشاره به خطبه حضرت علی(ع) در
نهجالبالغه که میفرمایند ،خداوند سبحان از میان
انسانها ،شنوندگانی را برگزید که دعوت او را برای
حج اجابت کنند و کلماتش را تصدیق کنند بیان
داشت :شما به این سفر دعوت شدهاید ،به حجاج
بگویید همت کنند و ثواب حجشان را به یکی از اهل
بیت هدیه کنند ،این اکسیر احمر است.
آیت الله وحید خراسانی در ادامه با اشاره به غربت
امامان مدفون در بقیع ،ضرورت شناساندن آن

ترکیه به هواپیمایی «معراج» اجازه سوختگیری نداد
پرواز شرکت هواپیمایی معراج در مسیر استانبول  -تهران ،بعد از ۸ساعت تاخیر ،برای سوختگیری در تبریز
فرود اضطراری داشته است .به گفته مسافران این پرواز ،هواپیمای شرکت معراج قرار بود در ساعت  ۹صبح به
تهران پرواز داشته باشد ،اما به علت نقص فنی و عدم سوختگیری در استانبول ،بعد از  ۸ساعت اجازه پرواز
گرفت و بعد از گذشت یک ساعت ،مجبور شد در فرودگاه شهید مدنی تبریز فرود اضطراری برای سوختگیری
داشتهباشد.بهگفتهمسافراناینپرواز،ترکیهاجازهسوختگیریبهاینشرکتهواپیماییرانمیداد.روزجمعه
هم پرواز یکی از شرکتهای هواپیمایی در مسیر مشهد  -استانبول ،بعد از گذشت  ۹ساعت تاخیر ،اجازه پرواز
به استانبول را دریافت کرده بود.

هستند در قم شناخته نمیشوند .وی گفت :یکی از
اقدامهای فوری که باید در زمینه تئاتر کودک و نوجوان
اقدام کنیم این است که تئاترهایی که در این سال ها
تولید شده را به خوبی معرفی کنیم .سرپرست کانون
پرورش فکری قم افزود :بسیاری از برنامههای پخش
شده از شبکه پویا سیمای جمهوری اسالمی و بسیاری
از عروسکهای تولیدی برای برنامههای آن شبکه کار
اعضای کانون پرورش فکری قم است و یکی از اقدام
های مهم باید آن باشد که از ظرفیت موجود استفاده
کنیم و اساتید فعال را با کانون پیوند بزنیم.

کشف قاچاق  17تن و  500کیلو انبه

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف 17تن و 500کیلوگرم انبه در پی توقیف یک دستگاه تریلی در
محور آزاد راه "قم-گرمسار" خبر داد.
سردار بهادر اسماعیلی اظهارداشت :تیم گشت پاسگاه پلیس راه "قم – گرمسار" در کیلومتر  20محور این
آزاد راه در حال گشت زنی و برخورد با تخلفات خودروهای عبوری بودند که به یک دستگاه کامیون کشنده داف
مظنون و با استعالم پالک خودرو مشخص شد پالک نصب شده بر روی وسیله نقلیه مربوط به یک دستگاه
کامیون کشنده اسکانیا است ،بنابراین توقیف خودرو در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
وی افزود :در ادامه راننده طی مواجهه با دستور ایست پلیس قصد متواری شدن داشته که پس از طی
مسافت  5کیلومتر خودرو سرانجام متوقف و در بررسی محموله آن مشخص شد تریلی حامل بار میوه (انبه
خارجی) قاچاق به میزان  17تن و  500کیلوگرم است.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمگفت:کارشناسانارزشمحمولهقاچاقراحدود 10میلیاردریالاعالم
کردند .سردار اسماعیلی تصریح کرد :با توقیف خودرو مذکور ،متهم نیز به همراه پرونده تشکیل شده برای
انجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشد.
اعتراف سارق سیم و کابل برق به  15فقره سرقت
جانشین فرمانده انتظامی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستگیری یک سارق سیم و
کابل برق در قم ،از اعتراف نامبرده به  15فقره سرقت در این رابطه خبر داد.
سردار اسماعیلی بیان داشت  :در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل های برق در قم ،موضوع به
صورت ویژه در دستور كار پلیس استان قرار گرفت .
وی افزود :در ادامه تحقیقات مشخص شد سرقت ها توسط راننده یک دستگاه خودرو پراید انجام شده
است ،بنابراین متهم با تالش مأموران انتظامی کالنتری 16شناسایی و دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه از وی آالت و ادوات سرقت سیم و کابل برق و کشف شده
است ،تصریح کرد :نامبرده طی تحقیقات پلیس به 15فقره سرقت سیم و کابل برق در قم اعتراف کرد.
سرداراسماعیلیگفت:درنهایتمتهمبههمراهپروندهتشکیلشدهبرایانجاممراحلقانونیتحویلمرجع
قضائیاستانشد.
دستگیری سارق کیف قاپ و و موبایل قاپ حرفه
جانشین فرمانده انتظامی استان در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری یک سارق کیف قاپ و
موبایل قاپ حرفه ای در استان خبر داد.
سردار اسماعیلی اظهارداشت :در پی وقوع چندین فقره سرقت کیف قاپی و موبایل قاپی در برخی نقاط
شهر قم ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
وی افزود :در ادامه کارآگاهان با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات پلیسی نسبت به گشت زنی
نامحسوس اقدام و سارق حرفه ای را که بوسیله یک دستگاه موتورسیکلت اموال مردم را سرقت می کرد
شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه آن را دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به دستگیری مالخر اموال مسروقه ،گفت :تاکنون  7تن از
مالباختگانشناساییوتالشبرایشناساییدیگرمالباختگاناحتمالیهمچنانادامهدارد.
سردار اسماعیلی نقش نیروی متخصص و سامانه های هوشمند پلیس را در کشف جرم بسیار حائز اهمیت
دانست و تصریح کرد :شهروندان می توانند گزارشات خود از طریق شماره تماس  110به مرکز فوریت های
پلیسی استان اعالم و یا با مراجعه حضوری به دفتر نظارت همگانی واقع در خیابان امام خمینی (ره) جنب
کالنتری 17شهید بهشتی با پلیس در ارتباط باشند.
قاچاقمحمولهدوربینهایمداربستهباسمند
جانشین فرمانده انتظامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از کشف محموله دوربین های
مداربسته در پی توقیف یک دستگاه خودرو سمند در محور "اراک-قم" خبر داد.
سرداربهادر اسماعیلی اظهارداشت :در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق ،مأموران یگان امداد در محور "
اراک-قم "  ،یک دستگاه خودرو سمند را به ظن حمل کاالی قاچاق توقیف کردند.
وی افزود :در ادامه مأموران طی بازرسی از خودرو مذکور 126،دستگاه دوربین مدار بسته  19،عدد مهتابی
 ،یک هزار و  830عدد خمیر دندان و  12دستگاه رشته ساز فاقد مجوز و قاچاق کشف کردند.
سردار اسماعیلی گفت :یک نفر در این رابطه دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل
قانونیتحویلمرجعقضائیاستانشد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم در پایان با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی در محورهای مواصالتی،
تاکید کرد :پلیس قم در راستای برخورد با قاچاقچیان کاال با رصد دقیق و لحظه به لحظه محورهای مواصالتی
و تالش های شبانه روزی ،اجازه فعالیت سودجویانه را نخواهد داد.

