دبیرکلحزبموتلفهاسالمی:

فرماندهکلسپاه:

دولت در زمینه کاهش قیمتها و
ساخت مسکن موفق عمل نکرد

روزنامه
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مسعودپزشکیان:

اجازه نمیدهیم دست دشمن
به حریم امنیت ما برسد

فرمانده کل ســپاه پاسداران
انقالب اســامی با بیان اینکه
دشــمن بــر طبــل تحریــک
اذهان مــردم میکوبد ،گفت:
بــا خدمت بــه مــردم ،روحیه
فــداکاری و گذشــت اجــازه
نمیدهیم که دست دشمن به
حریم امنیت ما برسد .سردار
سرلشــکر حســین ســامی

دبیــرکل حزب موتلفه اســامی
گفــت :دولــت در زمینــه افزایش
قیمتها ،گرانی روز افزون و تهیه
مسکن عملکرد موفقی نداشت و
باید هرچه سریعتر از وزیری مقتدر
و بــا برنامه بــرای حل مشــکالت
موجود اســتفاده کند .اســدالله
بادامچیان در پاســخ به این سوال
با توجه به آنکه یک سال از انتخاب

مشکل جوانان بیکاری ،فقر
و بی اعتمادی به آینده است

2

نماینده تبریز در مجلس با اشاره
به سخنان نماینده اصفهان مبنی
بر ادختــران ایرانــی ،گفت:درهر
ازدواج بیــن اللملــی شــرایطی
چنین ادبیاتی قابل قبول نیســت
باالخــره فــردی کــه در شــورای
عالی انقالب فرهنگی نشســته و
نمایندهمجلساستنبایدباچنین
ادبیاتی صحبت کند .با ابراز چنین

22

رییسکمیسیونحملونقلوترافیکشورایاسالمیشهرقممطرحکرد:

انتقادازوضعیتمیدانمطهری

و ضلع شرقی حرممطهر

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم :

اطلسجامعسرمایهگذاری
استان قم تدوین میشود

باید این دو پروژه اولویت داربصورت عملی ساماندهی شود

رییس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی
شهر قم با بیان اینکه وضعیت میدان مطهری و ضلع شرقی
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) زیبنده قم نیست،
گفت :مجموعه مدیریت شهری قم باید بصورت دو پروژه

8

اولویتدار نسبت به ساماندهی این دو طرح اقدام کند.
محمدحسین دهناد با اشاره به مشکالت برخی محالت
مرکزیشهر،بیانکرد:سیماومنظرنازیبایشهری،ترافیک
و آشفتگی از ویژگیهای بارز پیرامون میدان مطهری و بست

معاون بهرهبرداری سازمان قطار شهری قم :

تأمینقطارمتروقمبرعهدهدولتاست
8

شرکتکنندگان برای رفتن به جمکران از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکنند؛

آمادهباشناوگانحملونقلعمومیبرای
خدماترسانیبهاجتماعبزرگیاورانمهدی

(عج)

شهرداری قم در اطالعیهای از شهروندان و خانوادههایی
که قصد شرکت در اجتماع بزرگ یاوران حضرت مهدی(عج)
در مسجد مقدس جمکران را دارند ،خواست تا بهمنظور
کاهش بار ترافیکی در محدوده مسجد مقدس جمکران،

4

فرماندار قم :

شهردار قم :

با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در این تجمع
حضور بهم رسانند .به گزارش شهرنیوز؛ شهرداری قم در
اطالعیهای از شهروندان و خانوادههایی که قصد شرکت در
اجتماع بزرگ یاوران حضرت مهدی(عج) در مسجد مقدس

جبران عقب ماندگی های قم نیازمند کار جهادی است

جمعآوری پل بلوار امین نیازمند مطالعات کارشناسی است
شهردار قم با اشاره به وضعیت پل میدان جانبازان قم نیز عنوان کرد:
جمعآوری و تخریب این پل باید بهصورت دقیق کارشناسی شود و هنوز هیچ
اقدام کارشناسی در خصوص ضرورت یا عدم نیاز پل بلوار امین انجام نگرفته
است .دکتر سیدمرتضی سقائیاننژاد روزدوشنبه در چهل و ششمین جلسه
رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید
باکری ،با اشاره به اخذ مجوز ردیف بودجه جهت جمعآوری ریلهای متروکه
به همراه خاکبرداری و جدولگذاری ،اظهار داشت :مجموعه مدیریت استان

1

رییسپلیسفتافرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد:

هک اکانت شاد معلمان و مديران مدارس توسط دانشآموز قمی
8

فرماندار قم گفت :طرحهای عقب مانده بسیاری در شهرستان ها و استان قم
وجود دارد که در این راستا نیازمند کار جهادی از سوی مدیران هستیم .عباس
ذاکریان در جلسه شورای اداری شهرستان قم اظهارداشت :مدیران باید در
خصوص اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری و سفرهای استاندار به بخشهای
استان و محالت قم اهتمام ویژه داشته باشند .وی افزود  :در صورتی که مصوبهای
در این سفرها مقرر شد اما امکان اجرای آن به دلیل مغایرت قانونی فراهم نبود؛
این موضوع به صورت شفاف میبایست به مردم گزارش شود .ذاکریان ادامه داد:

1
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شهردار قم :

جمعآوریپلبلوارامیننیازمندمطالعاتکارشناسیاست

نخدومشرکتتوزیعبرققم؛
خداقوت بهکارکنا 

تالشخستگیناپذیربرای
جلوگیریازخاموشی

عباس جعفری*

شنبه  ۲۸خرداد  ۱۴۰۱فرصتی فراه م شد تا به همراه
جمعی از دوستان ،بازدید از مرکز کنترل ،پایش ،مانیتورینگ و سیستم مدیریت انرژی یکپارچه
برق منطقهای استان قم داشته باشیم .مشاهده از نزدیک تالش و همت مسئولین و کارکنان
شرکت توزیع برق با علم به همه کمبودها و کاستی ها درست در زمان ورود به فصل گرم سال و
پیک مصرف برق کشور واقعا لذت بخش بود.
ثبت بروز اطالعات پایه نیروگاه ،پست ها ،واحدها ،خطوط و تجهیزات شبکه و امکان مقایسه با
داده های سیستم اطالعات دیسپاچینگ ملی ( )SCCISثبت اطالعات کمیته ای اندازه گیری
شدهورویدادهایمهمشبکهمانندتغییراتوضعیتخطوطوتجهیزاتشبکه،بارترانسفورماتور
ها ،اطالعات الزم از وضعیت شبکه در پیک بار شبکه و نیز پیک منطقه ای ،اطالعات خاموشی
های اعمال شده در محدوده تحت پوشش به نحو مطلوبی صورت گرفته بود و نمودارهای
وضعیت تعدادی از آنها ارائه شد .حقیقتا یک دستمریزاد جانانه باید به پرسنل شریف شرکت
توزیع برق منطقه ای قم عرض کرد که در کل زمان حضور در جمع آنها ،اشتیاق به خدمت ،عدم
بهانهجویی،وجودتفکرحلمسالهواعتقادبهپیشرفتوبهینهسازیدرکالموعملکردآنهانمود
بارزیبرایماداشت.مرکزدیسپاچینگبهعنوانقلبسیستمهایپیوستهشبکهتولیدوانتقال
برق مطرح هست و نقش بسیار مهمی در بهره برداری ایمن ،پایدار و اقتصادی آن بعهده دارد.
در کل زمان حضور هیچ صحبتی از تحریم ها و پاس دادن ضعفها به آن سمت و یا اینکه تحریم
ها نعمت بوده اند و از این دست مباحث کلیشه ای نشد .حضور در جمعی که احاطه کاملی بر
مسئولیت خود داشته و مهمتر اینکه تسلط مقبولی بر علوم محیط زیستی و آمایش سرزمین
داشتند ،انسان را به وجد می آورد .طرحهای حمایتی جامعی برای استفاده و بهره برداری از
انرژی خورشیدی ارائه شد و گزارشهای ارائه شده در این بازدید نشان داد که در چند سال اخیر
گام های بسیار خوبی برداشته شده بود .نکته دیگر این بود که اصالح الگوی مصرف را ابتدا از
مجموعه خودشان شروع کرده بودند ،در مورد استفاده از المپ های  LEDبخصوص در معابر
شهری تجربه های موفقی در قم ارائه شد و پیگیر ادامه این روند هم بودند .انتقاد و نقدهایی در
ذهنم بود اما وقتی دیدم خود مجموعه بدون دستاویز کردن کم و کاستی ها به دنبال گشودن
درهایخدمتوپیشرفتبرایجامعههستترجیحدادمبیشترشنوندهباشم.قدردانهمکاری
های صاحبان صنایع بودند و مشخص بود تمام فکر و ذهن خود را معطوف کرده اند که کمترین
آسیب در پیک مصرف برق به آنها وارد شود ،حتی خاطرات تلخ خود را از قطعی های اجباری
و تماس های مردمی بخصوص در دوران شیوع کرونا بیان کردند .بی معرفتی بود که این همه
زیبایی در خدمت جهادی را انسان ببیند اما قلم به تبیین و تحسین بر ندارد.
کنشگراجتماعیوفعالمحیطزیست

رئیس پلیس راهور استان قم اعالم کرد:

توصیههایترافیکیدرخصوصاجتماع
بزرگ سالم فرمانده

رئیس پلیس راهور استان قم با اشاره به در پيش بودن اجتماع بزرگ سالم فرمانده در مسجد
مقدسجمکرانتوصیههایترافیکیرااعالمنمودند.سرهنگغالمرضاصدفیاظهارداشت:
با توجه به پیش بینی حضور حداکثری شهروندان قمی در این مراسم ،کلیه رانندگان از پارک
خودروهای خود در اطراف و رینگ مسجد مقدس جمکران اجتناب نمایند .وی افزود :با
توجه به در دسترس بودن پارکینگ های اطراف مسجد ،شهروندان خودروهای خود را در این
پارکینگ ها قرار دادهو از رهانمودند آن در خیابانهایهمجوار جدا خودداری نمایند .سرهنگ
صدفی ضمن تشکر از شهروندان قمی بابت همکاری همیشگی با پلیس راهور در مراسمات
ملی و مذهبی ،یکبار دیگر از کلیه حاضران در این مراسم خواست ،همکاری الزم با ماموران
راهور جهت تسهیل در آمد و شد و روان سازی ترافیک داشته باشند.
عضو شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

اثر منفی ردیف بودجههای جدید
در حفظ توازن بودجهای

عضوشورایاسالمیشهرقمگفت:تعریفردیفبودجههایجدیدسبببرهمخوردنتوازن
بودجه شهرداری در هر دو بخش درآمد و هزینههای پیشبینیشده میشود .مجید اخوان
روزدوشنبه در چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،اخذ مجوز ایجاد
ردیف بودجه به مبلغ شصت میلیارد ریال بهمنظور احداث ساحتمان سروش نیروی انتظامی را
مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت :تعریف این قبیل از ردیف بودجهها یک اقدام اصولی نیست.

شهردار قم با اشاره به وضعیت پل میدان جانبازان
قم نیز عنوان کرد :جمعآوری و تخریب این پل باید
بهصورت دقیق کارشناسی شود و هنوز هیچ اقدام
کارشناسی در خصوص ضرورت یا عدم نیاز پل بلوار
امینانجامنگرفتهاست.
دکتر سیدمرتضی سقائیاننژاد روزدوشنبه در
چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید
باکری ،با اشاره به اخذ مجوز ردیف بودجه جهت
جمعآوری ریلهای متروکه به همراه خاکبرداری
و جدولگذاری ،اظهار داشت :مجموعه مدیریت

استان با توجه به مصوبات سفر رئیسجمهوری به
قم ،نسبت به جمعآوری ریلهای متروکه اصرار دارد.
افزایشادعاهایمالکیتهمزمانبا
جمعآوریریلهایمتروکه
وی برخی چالشهای پیش رو در جمعآوری
ریلهای متروکه را موردتوجه قرار داد و تصریح کرد:
وضعیتمالکیتهایپیرامونریلهایمتروکههنوز
بهدرستیمشخصنیست.
شهردار قم ادامه داد :از همین حاال برخی از
نهادها نسبت به مالکیت اراضی پیرامون ریلهای
متروکه مدعی بوده و درصدد نصب نیوجرسی

هستند که شهرداری با قدرت در برابر آنها
ایستادگیخواهدکرد.
وی با اشاره به وضعیت پل بلوار امین قم نیز عنوان
کرد :جمعآوری و تخریب این پل باید بهصورت
دقیق کارشناسی شود و هنوز هیچ اقدام کارشناسی
در خصوص ضرورت یا عدم نیاز پل بلوار امین انجام
نگرفتهاست.
دکتر سقائیان نژاد تأکید کرد :شهرداری قم در
خصوص انجام مطالعات کارشناسی در رابطه با
تخریب این پل اصرار دارد و از عواقب ،مزایا یا نقاط
ضعف آن اطمینان حاصل نکرده است.

شرکتکنندگانبرایرفتنبهجمکرانازوسیلهنقلیهشخصیاستفادهنکنند؛

آمادهباش ناوگان حملونقل عمومی برای خدماترسانی به اجتماع بزرگ یاوران مهدی
شهرداری قم در اطالعیهای از شهروندان و خانوادههایی که قصد شرکت در اجتماع
بزرگ یاوران حضرت مهدی(عج) در مسجد مقدس جمکران را دارند ،خواست تا
بهمنظور کاهش بار ترافیکی در محدوده مسجد مقدس جمکران ،با استفاده از ناوگان
حملونقلعمومیدراینتجمع حضوربهمرسانند.
به گزارش شهرنیوز؛ شهرداری قم در اطالعیهای از شهروندان و خانوادههایی که
قصد شرکت در اجتماع بزرگ یاوران حضرت مهدی(عج) در مسجد مقدس جمکران
را دارند ،خواست تا بهمنظور کاهش بار ترافیکی در محدوده مسجد مقدس جمکران،
با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در این تجمع حضور بهم رسانند .بر اساس این
اطالعیه با برنامهریزیهای انجام شده و اتخاذ تدابیر ترافیکی الزم بهمنظور تسهیل در
رفتوآمد شهروندان به مسجد مقدس جمکران برای حضور در اجتماع یاوران مهدوی و
همخوانی سرود سالم فرمانده و همزمانی آن با شب چهارشنبه و حضور نمازگزاران در

(عج)

یرانی شهر قم نیز در مسیرهای رفت و برگشت با
این مسجد ،ناوگان اتوبوسرانی و تاکس 
افزایشظرفیتسرویسدهیویژهخواهندداشت.
سرانی فردا از ساعت  ۱۴از
در این اطالعیه تصریح شده است که ناوگان اتوبو 
ایستگاه بلوار شهید منتظری بهصورت مستقیم به درب شماره  ۲مسجد مقدس
جمکران سرویسدهی خواهد داشت و در صورت ایجاد محدودیتهای ترافیکی تداوم
این سرویسدهی در مسیر بلوار پیامبراعظم(ص) انجام خواهد پذیرفت .همچنین
یرانی قم نیز در مسیرها و خطوط رفتوبرگشت منتهی به مسجد مقدس
ناوگان تاکس 
جمکران سرویسدهی ویژهای را برای شرکتکنندگان در این مراسم در دستور کار
خواهندداشت.آمادهسازیپارکینگهایاطرافمسجدمقدسجمکرانوساماندهی
پارک خودروها در این پارکینگها نیز از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده برای تسهیل
نمازگزاران مسجد مقدس جمکران و شرکتکنندگان در مراسم خواهد بود.

معاون بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان قم خبر داد:

برنامهریزی گسترده وزارت نیرو برای تأمین برق کشور

معاون بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان قم
از برنامهریزی گسترده وزارت نیرو برای تأمین برق کشور
در سال جاری خبر داد.
مهندس سید محمد ارجمند زاده در بازدید هیئت
اندیشهورز استانداری قم از مرکز دیسپاچینگ و کنترل
شبکه توزیع برق قم در سخنانی اظهار داشت :راهبری
و هدایت شبکه 20کیلوولت به صورت کامل از این مرکز
انجاممیشود.
وی با بیان اینکه تمام پستهای برق از این مرکز
قابلیت قرائت را دارند ،گفت :رصد ،مانیتور و قطع و
وصل برخی از نقاط حساس شبکه نیز از طریق این

مرکزامکانپذیرشدهاست.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق استان قم سهولت در کنترل از راه دور نقاط
دوردست شبکه را از مزیتهای این مرکز برشمرد و ابراز
داشت :این قابلیت باعث شده زمان خاموشیهایی که
به واسطه ایجاد مشکل در این نقاط به وجود میآمد به
میزانقابلتوجهیکاهشیابد.
وی در ادامه با اشاره به کمبود برق در تابستان ،یادآور
شد :امسال برنامهریزی گستردهای در کشور به منظور
جلوگیری از خاموشیها انجام شده است از جمله آن
میتوان به اورهال کردن نیروگاهها اشاره کرد.

ارجمند زاده با بیان اینکه امسال برای تمام بخشها
از جمله صنعت ،کشاورزی ،اداری ،خانگی و ...برنامه
مدیریت مصرف داریم ،خاطرنشان کرد :از سال گذشته
اقدام به نصب کنتورهای هوشمند باقابلیت قطع از
راه دور برای مشترکین پرمصرف خانگی کردیم .وی با
اشاره به قطع برق برخی از مشترکین پرمصرف خانگی
در روزهای گذشته اظهار داشت :تالش دولت در سال
جاری این است که در حوزه خانگی خاموشیهای
ناشی از کمبود برق اعمال نشود در همین راستا
مشوقهایی هم برای مشترکینی که نسبت به کاهش و
مدیریت مصرف اقدام کنند در نظر گرفته شده است.

آگهیمناقصه

این شرکت در نظر دارد عملیات ساخت حمل و نصب اسکلت فلزی پروژه خودر ا با وزن
تقریبی اسکلت حدود۲۰۰۰تن ،واقع در شهر مقدس قم را از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکارواجدشرایطواگذارنماید.
لذا متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه تا تاریخ
 1401/04/06با شماره تلفن 0513101داخلی 1446تماس حاصل فرمایند.

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم:

امسال قم  ۳۱روز آلوده را پشت سر
گذاشتهاست

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :از ابتدای امسال تا کنون  ۳۱روز با
آلودگی هوا در قم ثبت شده است .سیدرضا موسویمشکینی اظهارداشت :با توجه به
شرقی بودن جهت باد کانونهای شرقی استان از جمله دشتهای مسیله ،حسین آباد
میش مست و اطراف سراجه عامل آلودگی هوای امروز و چند روز پیشرو به شمار میرود.
وی با بیان اینکه مجموع شاخصها و گزارشهای سامانه سنجش آلودگی هوا بیانگر قرار
گرفتن هوای قم در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس میباشد ،افزود :باتوجه به پیش
بینی هواشناسی و ادامه جریان باد وضعیت گرد و غبار تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
مرکز بهداشت استان هم در اطالعیهای با اشاره به آلودگی هوای قم از افراد مبتال به
بیماریهای قلبی و ریوی ،سالمندان ،زنان باردار ،و کودکان خواسته از هرگونه فعالیت
فیزیکیخارجازمنزلاجتنابکنند.
مدیرمنطقههشتشهرداریقمخبرداد:

پیشرفت ۹۰درصدی پروژه سرمایهگذاری
کهکشانغدیر

مدیر منطقه هشت شهرداری قم از پیشرفت 90درصدی پروژه سرمایهگذاری کهکشان
غدیر در بوستان غدیر خبر داد .محمدحسین علیاکبری با اشاره به اهمیت بحث
سرمایهگذاری در توسعه و پیشرفت شهر اظهار داشت :پروژههای سرمایهگذاری مانند پروژه
کهکشان غدیر باعث رونق و توسعه شهر میشوند و شهرداری قم همواره با مشوقهای
مختلفازسرمایهگذارانحمایتمیکند.

2

اخبار

 شماره 5523ت وپنجم 
سهشنبه 31-خرداد ماه  -1401سال بیس 

دستوراژهایبهمعاونتحقوقیقوهقضاییه؛

همه تدابیر و اقدامات الزم برای کاهش هزینههای دادرسی اتخاذ شود

استعفایوزیر،تیغدولبه
برای دولت و مجلس

خبر استعفای وزیر تعاون ،کار و امور اجتماعی
(تکرا) ،ناگهانی بود و همه را در برابر عمل انجام شده
قرار داد .این قبیل کارها البته در دولت های گذشته سابقه دارد .دولت احمدی
نژاد مستبدانه وزیر خارجه اش را در حین مأموریت خارجی عزل کرد و حتی اجازه
نداد تا به وطن برگردد و سپس او را برکنار کند .تازه بعدش هم توضیحی در این باره
نداد .در دولت روحانی هم چنین اتفاقی افتاد هنگامی که اختالس بانک سرمایه
در جریان بود ناگهان وزیر آموزش و پرورش استعفا داد .در همین دولت در مورد
معرفی وزیر آموزش و پرورش هم خطاهایی صورت گرفت و افراد ضعیفی برای این
وزارتخانه مهم معرفی شد که در دولتهای گذشته هم سابقه داشته است.
دو وزارتخانه مهم یکی آموزش و پرورش و یکی وزات تکرا است که یکی در آموزش
و دیگری در کار و اشتغال و سرمایه نقش آفرین اند و نباید افراد ناکارآمد آنها را اداره
کنند.
تیغ دو لبه از این جهت که بعضی ها این استعفا و پذیرش استعفا را امری مثبت ،و
آن را نشان از بی تعارف بودن دولت سیزدهم و نیز صراحت و شهامت وزیر مستعفی
می دانند .شاید هم در این مورد حق داشته باشند.
اما روی دیگر قضیه این است که چرا قبل از پایان یکسال این وزیر باید استعفا
دهد؟ آیا در اول کار انتخاب درست نبود و مجلس هم به وظیفه خود عمل نکرد،
یا تشخیصش درست نبود؟ اگر از اول انتخاب درستی نبوده آیا فشارهای پشت
پرده از جانب مجلس و دولت ،یا سهم خواهی های مصطلح سبب شد تا وی به
عنوان وزیر پیشنهاد شود؟ و حال که استعفا می دهد باز نوعی دیگر از فشار در
کار بوده است؟
سؤال دیگر اینکه اگر وزیر ناکار آمدی بود چرا مجلس در سؤالی که از وی کرد به
او رأی مثبت داد؟
چرا در برنامه روز کارگر در خدمت رهبری حضور یافت و یا در برنامه صف اول
برنامه های خود را تشریح کرد و نظری منفی در باره او نبود؟ و چه بسا مورد
استقبال بود؟ آیا در هیئت دولت مخالفانی داشته و او به اصطالح فدای خواست
عده ای شده است؟
به هر حال مجلسیان سخنان این وزیر را شنیده و به او رأی داده و حق دارند
نسبت به این استعفا معترض باشند؟ مگر آنکه آنها با اموری غیر منتظره مواجه
شده باشند که باید مردم هم آن را بدانند .و اگر چنین است چرا او را استیضاح
نکردند تا پشت پرده های مسئله برای مردم روشن شود و این وزیر مستعفی از خود
و برنامه هایش دفاع کند؟
آیا با فرد بعدی برنامه های او به هم می ریزد و او کارها را از نو شروع می کند؟ و
ً
اگر این باشد نقض غرض است .آیا معرفی وزرای دیگر یا احیانا بعدی هم چنین
خواهدبود؟
در هرحال ابهاماتی وجود دارد و به نظر می رسد ناگفته هایی در این باره هست
که با توجه به شعار شفافیت درامور الزم است پشت پرده ها روشن شود.
ضایع شدن یا ضایع کردن فردی و شخصی او را هم نباید نادیده گرفت .من برنامه
های میدان و سخنان او را می شنیدم و او را فردی دلسوز می یافتم.
به نظر می رسد که این استعفا کار نادرستی بود که هنوز یکسال از خدمت وزیری
نگذشته ،بدون توضیح او کنار برود؟ بنابراین دولت یا نباید او را پیشنهاد و مجلس
نباید او را انتخاب می کرد یا باید از او حمایت می شد.
در هر حال پیشنهاد این است که اگر قرار است در سالگرد شروع کار دولت
تغییراتی صورت گیرد با دقت و درایت افرادی را انتخاب کنند تا بتوانند تا پایان این
دولت بمانند و اال کارها ضربه می خورد و زمان به سرعت سپری می شود .مجلس
و دولت باید در این امر بدون رو دربایستی مصالح کالن و دراز مدت کشور را مد نظر
ً
قراردهندوسریعاتصمیمبگیرند.
غالمرضافدایی*

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور :

بایدگلوگاههاوبسترهایفسادزامسدودشود

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور مسئله محوری را رویکرد جدید این سازمان
دانست و گفت ۷۲۲ :برنامه نظارت با موضوع مسئله محوری در سازمان بازرسی
کل کشور طراحی شده است که در آن ها دنبال این هستیم آن مسئله و مشکل
اصلی را رفع یا کاهش دهیم.
رحمانیان ،قائم در جلسه تکریم و معارفه بازرس کل استان گیالن که صبح
روزدوشنبه با حضور رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی و اداری
استان گیالن در محل بازرسی کل استان برگزار شد ،خاطرنشان کرد :با قاطعیت
می گویم که فساد در کشور سیستمی و سازمانی نیست؛ افرادی که مبانی نظام
جمهوری اسالمی ایران را مطالعه کرده اند به خوبی مطلع هستند که فساد
سیستمی و سازمانی در این نظام شکل نخواهد گرفت.
وی افزود :ممکن است مدیری مرتکب فساد شود ولی مهم این است که اراده
برخورد با مدیر فاسد وجود داشته باشد و بنده که در رده های مختلف دستگاه
قضایی مسئولیت داشته ام قاطعانه می گویم که در دستگاه قضایی این اراده
وجود دارد که شاهد مثال آن ،پرونده های متعددی است که به آن ها بدون توجه به
مقام و مسئولیت ،رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است.
رحمانیان با تاکید بر اینکه نظارت باید مقتدرانه و بازدارنده باشد ،تصریح کرد:
تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه و پیشگیری از فساد تکلیف را بر
همه مدیران و خدمتگزاران جمهوری اسالمی تمام کرده است و وظیفه شرعی،
دینی و قانونی ما است که در این راستا قدم های جدی برداریم.
وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای سازمان بازرسی کل کشور در دوره جدید
پیشگیری از فساد است ،افزود :تمرکز در بحث فساد باید روی پیشگیری از فساد
باشد؛ اما پیشگیری نیز باید واقعی باشد ،نه فقط در حد سخنرانی باقی بماند.
رحمانیان تصریح کرد :متاسفانه در مبارزه با فساد کمتر به گلوگاه ها و بسترهای
فسادزا توجه شده است .اگر مسیر فساد را مسدود نکنیم آن فساد پابرجا بوده و
پیوستهبرایدستگاهقضا پرونده تولید می کند.
وی با اشاره به گزارشهای هشداری سازمان بازرسی در راستای پیشگیری از
فساد گفت :اگر مدیران به گزارش های هشداری سازمان توجه نکنند و مرتکب
جرم و سوء جریان شوند ،نه تنها مدیر تحت تعقیب قرار می گیرد ،بلکه از آن مدیر
خسارت آن کار نیز مطالبه می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

دولتو مجلس پیگیر مجازات عامالن
شهادت«سردار»

یکعضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورای
اسالمی با تاکید بر اینکه باید عامالن و آمران شهادت سردار سلیمانی محاکمه
شوند گفت که دولت و مجلس پیگیر مجازات عامالن شهادت سردار سلیمانی
است.
یعقوب رضازاده با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه سابق آمریکا مبنی بر اینکه
ترور ژنرال سلیمانی برای حفاظت از خودمان بود گفت :سردار سلیمانی پرچمدار
مبارزه با استکبار جهانی در تمام عرصه های بی المللی بود که توسط پهپادهای
آمریکایی در یک عملیات ناجوانمردانه در داخل خاک عراق به شهادت رسید.
وی ادامه داد :از همان ابتدای وقوع حادثه تروریستی ،دولت و وزیرخارجه سابق،
مجلس و فرماندهی کل سپاه ،شورای امنیت ،شورای امنیت ،ستاد کل نیروهای
مسلح و  ...تاکید داشتند که باید مسببان ترور سردار سلیمانی شناسایی شده و
چهره و ماهیت آنها در مجامع بین المللی افشا شود .همچنین محاکمه شده و به
اشدمجازاتمحکومشوند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه قطعا وزیر خارجه ،رییس جمهوری و مجلس به دنبال
مجازات عامالن شهادت سردار سلیمانی هستند گفت که از همان ابتدا مشخص
بود که پشت صحنه ترور شهادت ناجوانمردانه شهید سلیمانی آمریکا و رژیم
صهیونیستی بودند که اکنون هم خودشان اذعان می کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم باال است به
معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا همه تدابیر و اقدامات الزم را برای کاهش
هزینههایدادرسیاتخاذکند.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین
محسنی اژهای ،روز دوشنبه  ۳۰خرداد در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن
تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت سالگرد شهادت آیتالله دکتر
بهشتی ،اظهار داشت :شهید بهشتی انسانی با تقوا ،اندیشمند ،خردورز ،مدیر،
مدیرپرور ،عالم و عالمپرور بودند؛ بنابراین وجود ایشان برای دشمنان کینهتوز و قسم
خورده انقالب و کشور ما قابل تحمل نبود.
رئیس عدلیه با بیان اینکه شهید بهشتی نه تنها برای اداره دستگاه قضا که برای
اداره حکومت دارای طرح و ایده بود به اقدامات تخریبی دشمن برای ترور شخصیت
ی اشاره کرد و گفت :دشمن با ابزار و جنودش ،دروغها و
وی قبل از ترور فیزیک 
نسبتهای ناروایی را در مورد شهید بهشتی مطرح کرد و فضاسازیهایی را علیه او
ترتیب داد اما از آنجا که خداوند حامی انسانهای باایمان و دارای عمل صالح است،
عزت و یاد شهید بهشتی جاودانه شد و او برای همیشه در تاریخ ماند.
رئیسدستگاهقضاضمنگرامیداشتسالگردشهادتدکترمصطفیچمران،وی
را انسانی متقی ،وارسته و الگویی مطلوب برای مدیران نظام دانست.
محسنی اژهای با بیان اینکه از وضع موجود در مورد هزینههای دادرسی رضایت
ندارد ،به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز مأموریت داد با استفاده از
ظرفیت نخبگان جامعه و جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس
یازدهم ،اقدامات عاجلتری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پروندههای
قضایی و کاستن از هزینههای مادی و معنوی دادرسی برای مردم ،در دستور کار
قرار دهند .رئیس دستگاه قضا با برشمردن موارد و مصادیقی از باال بودن هزینههای
ً
دادرسی ،مشخصا به مسئوالن ذیربط قضایی دستور داد تا همه مساعدتهای الزم
را در قبال افراد زیاندیده که اموال آنها به سرقت رفته و یا به اشکال مختلف به آنها از
ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده ،انجام دهند.
قاضیالقضات در همین رابطه عالوه بر نقش مسئوالن قضایی به مسئولیت
ضابطان و مأموران انتظامی و امنیتی نیز در کمک و مساعدت به افراد زیاندیده و
بزهدیده در راستای شناسایی بزهکاران اشاره کرد و گفت :بسیاری از افراد زیاندیده
و بزهدیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را
ندارند؛ همچنین ممکن است آنها توانایی معرفی وکیل و یا دفاع از خود در محکمه
را نداشته باشند بنابراین مسئوالن و دستاندرکاران قضایی ،انتظامی و امنیتی به
عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت بزهدیدگان بشتابند تا فرایندهای
مربوطه در امر شناسایی و دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد زیاندیده طی
شود .رئیس قوه قضاییه با تاکید بر مقوله مطالبهگری مقامات و مسئوالن قضایی
از خود و زیرمجموعهشان و ضرورت اهتمام ویژه آنها به رفع ایرادهایی که خود و
مجموعهشان دارند ،تصریح کرد :ما باید مطالبهگر باشیم اما قبل از هر چیز و هر
کس باید از خودمان مطالبه داشته باشییم زیرا اگر از غافل شویم ،تبعات نامطلوبی
دامنگیر ما خواهد شد و در ایفای وظایف و مسئولیتهای خود در راستای احقاق
حق ،ابطال باطل ،صیانت از بیتالمال و مبارزه با فساد با مشکل مواجه میشویم.
ضرورت پرهیز ازبازداشت و زندانی کردن غیرضرورافراد و متهمان
رئیسعدلیهبااشارهبهبرخیمحدودیتهاومعذوریتهایقانونیکهممکناست
در مقوله ارائه مجوز دسترسی به اطالعات از ناحیه برخی دستگاهها نظیر سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور وجود داشته باشد به ضرورت رفع تعارضات قانونی در امر
هوشمندسازی امور و فرایندهای اداره کشور و تحقق کامل بانک جامع اطالعاتی در

کشور و اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجلتر توسط هر سه قوه در این راستا تاکید کرد.
محسنی اژهای با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه و ضرورت اطالعرسانی
و تبیین برنامهها و اقدامات صورت گرفته طی یک سال اخیر از ناحیه مسئوالن
بخشهای مختلف دستگاه قضا ،به همه آنها تکلیف کرد که با توجه به شرایط
کشور از انجام امور و برنامههای نمایشی و تبلیغاتی صرف و پرهزینه برای معرفی
دستاوردهای خود به جد اجتناب و پرهیز کنند .وی با اشاره به ضرورت پرهیز از
بازداشت و زندانی کردن غیرضرور افراد و متهمان و اتخاذ تدابیری برای حبسزدایی و
ً
کاهش جمعیت کیفری در عین حال به مسئوالن ذیربط قضایی موکدا تاکید کرد که
نسبت به تعقیب ،محاکمه و اجرای به موقع احکام افراد شرور ،سارق و مخل امنیت و
آرامش مردم تمامی تالش و مساعی خود را به کار گیرند.
ن برایارتقاء جایگاه
تقهرمانا 
ضرورتبهرهمندیازظرفی 
صلح و سازش در جامعه
رئیس قوه قضاییه همچنین عصر روز دوشنبه طی سخنانی در همایش صلح،
داوری ،ورزش در مجموعه  ۱۲هزار نفری آزادی تهران با اشاره به افتخارآفرینی
ورزشکاران ایرانی در میادین بینالمللی گفت :بسیاری از ورزشکاران ما در رشتههای
مختلفبامدالآوریهاوقهرمانیهایخوددرعرصههایبینالمللیموجباتعزت
و اقتدار ملی و نشاط اجتماعی را فراهم میآورند و همزمان در عرصههای جهانی به
گغنیاسالمیوایرانیمیدرخشند.
عنوانمبلغانفرهن 
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به نقش ورزش قهرمانی در
تزریق امید و اعتماد به نفس در مردم به ویژه جوانان اظهارداشت  :ورزشکاری که در
رشتههای گوناگون کسب مدال و قهرمانی میکند ،امید و نشاط و اعتماد به نفس
را به جامعه تزریق میکند؛ از سویی دیگر وقتی یکی از ورزشکاران جانباز یا معلول ما
موفق به افتخارآفرینی در عرصههای بینالمللی ورزش میشود این پیام را به دیگر
یشوند .رئیس
انسانهامنتقلمیکندکهنبایدتسلیمضعفهاوحوادثناگوارزندگ 
قوه قضاییه با اشاره به ایجاد نهاد داوری و صلح و سازش در میان ورزشکاران تصریح
کرد :عالوه بر اینکه ورزشکاران و قهرمانان میتوانند به امر توسعه صلح و سازش
در میان خود و همصنفانشان یاری رسانند این قابلیت را دارند تا از ظرفیتهای
باالی اجتماعی خود در امر به صلح و سازش کشاندن پروندههای غیرورزشی نیز
بهره بگیرند و به عنوان منادیان صلح و سازش در جامعه شناخته شوند .وی در
پایان تصریح کرد :قوه قضائیه برای مساعدت و رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی
ورزشکاران ،فدراسیونها و باشگاههای ورزشی اعالم آمادگی میکند.

وزیرکشور:

اصالحات اقتصادی تنها راه نجات اقتصاد کشور است

وزیر کشور گفت :دشمنان در خارج و بخشی هم در
داخل تالش وافری دارند با تبلیغات منفی نشان دهند
سیاستهای اقتصادی دولت به نفع مردم نیست در
حالی که در بلند مدت معلوم میشود این برنامهها به نفع
مردم و راه نجات اقتصاد کشور است.
«احمد وحیدی» روز دوشنبه در حاشیه همایش
«حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» در
گفتوگوباخبرنگاراناظهارداشت:نگاهاشتباهیاست
کهبخواهیمتوانمندیهایخودراازغرببخواهیمواین
کار نشانگر درماندگی و واماندگی است.
وی خاطرنشان کرد :غرب و آمریکا هیچ وقت صالح
مملکت ما را نخواستهاند و همواره تالش کردهاند جلوی
پیشرفتهایعلمیمارابگیرند.
وزیر کشور ادامه داد :آنها حتی ترور دانشمندان ما
را محکوم نکردهاند و مشخص است که با توسعه علم
و دانش در کشورمان مخالفند ولی ما راه خود را پیدا
کردهایم و بار اصلی حرکت در مسیر پیشرفت بر دوش
دانشمندانعزیزماناست.
وحیدیدربارهتبلیغاتمنفیدشمندربارهبرنامههای
اقتصادی دولت هم گفت :جریاناتی در خارج و بخشی

هم در داخل تالش وافری دارند که نشان دهند
سیاستهای اقتصادی دولت به نفع مردم نیست در
حالی که در بلندمدت معلوم میشود این برنامهها به نفع
مردم و راه نجات اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید از بنبستهای
ایجاد شده نجات یابد ،در تبیین برنامههای اقتصادی
دولت برای اصالحات در این حوزه توضیح داد :دولت در
ابتدافرصتکافیبرایتبیینسیاستهایخودنداشت
اما مردم به مرور و پیوسته با سیاستهای دولت آشنا و
نسبت به آن اقناع میشوند و هر چه جلوتر میرویم
اعتمادعمومیهمبیشترمیشودومردمتوجهبیشتری
به این سیاستها خواهند کرد.
حذف ارز ترجیحی برای توسعه اقتصادی کشور
ضروری بود
احمد وحیدی همچنین در نشست عنوان جلسه
بررسی مسائل و مشکالت مربوط به تنطیم بازار که با
حضور استانداران سراسر کشور و چند تن از وزرا در
وزارت کشور برگزار شد حذف ارز ترجیحی را برای توسعه
اقتصادی کشور ضروری دانست و افزود :با هماهنگی
همه دستگاه ها ،این اقدام به شکل مناسبی انجام شد.

همچنین با برنامه ریزی صحیح و به موقع ،تبعات خاص
امنیتی در فرایند اجرای طرح مردمی سازی و توزیع
عادالنه یارانه ها ایجاد نشد.
وزیر کشور افزود :اقناع افکار عمومی نسبت به ضرورت
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها
همچنان ضرورت دارد و باید هر چه بیشتر ابعاد این طرح
بزرگ اصالح اقتصادی ،روشن و تبیین شود.
نظارت مردمی برای کنترل دقیق بازار
ضروری است
وحیدی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری کشور
برای کنترل قیمت ها و تامین اقالم مورد نیاز مردم
از استانداران سراسر کشور خواست با نظارت دقیق
میدانی ،مدیریت الزم را در کنترل قیمت ها داشته
باشند .وی با تاکید بر کنترل قیمت کاال ها و اجاره بها
خاطرنشان کرد :نباید خارج از عرف که  ۲۵درصد در
کالن شهر و  ۲۰درصد در سایر شهرهاست ،اجاره بها
افزایش یابد .وزیر کشور نظارت مردمی برای کنترل
دقیق بازار را ضروری دانست و تصریح کرد :همه دفتر
امالک موظف هستند بر این اساس عمل کنند و با
متخلفانبرخوردمیشود.

فرماندهکلسپاه:

اجازه نمیدهیم دست دشمن به حریم امنیت ما برسد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه دشمن بر طبل تحریک
اذهان مردم میکوبد ،گفت :با خدمت به مردم ،روحیه فداکاری و گذشت اجازه
نمیدهیم که دست دشمن به حریم امنیت ما برسد.
سردارسرلشکرحسینسالمیدرآیینگرامیداشتسیامینسالگردصدورفرمان
تاسیس قرارگاه ثارالله تهران از سوی فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای
و تجلیل از خانوادههای معظم شهدای این قرارگاه با اشاره به اینکه در دنیا یک
نقطه مرکزی تدبیر ،الهام ،آگاهی ،حرکت و راهبرد وجود دارد که با دنیای کفر ستیز
میکند،گفت:دشمنایننقطهراشناساییکردهومیداندکهتحمیلشکستهای
پی در پی آنها به ویژه در بالد اسالمی از این نقطه است.
وی افزود :دشمنان دریافتهاند که شیب شتاب دار نزول قدرت آنها از این نقطه
سرچشمه میگیرد و به همین جهت این نقطه ،نقطه تقابل تمام دشمنیها و
همگراییهای شیاطین عالم و نقطهای است که در آن همه توطئهها خنثی میشود
و آن شهر تهران است.
سرلشکر سالمی از تهران به عنوان لنگرگاه آرامش و ثبات انقالب و جامعه نام
برد و تصریح کرد :تهران شهری با دامنههای بینالمللی و تاثیرات جهانی و نیز با
مردمانی آگاه و بصیر است که سختیها را با قدرت آگاهی و ایمان و تحمل پشت

سرگذاشتهاند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مردم ایران میدانند که آنچه در ذهن رهبر معظم
انقالب میگذرد جز سعادت ،پیشرفت ،امنیت ،استقالل ،آزادی و حرمت این جامعه
نیست ،تصریح کرد :قدرت فیزیکی یک نظام خوب است اما اگر حکمت رهبری
پشت آن نباشد آن قدرت بر عکس خود تبدیل می شود مانند آمریکا که فاقد یک
رهبر با روحیه کاریزما بوده و از قدرت حکمت برخوردار نیست و همین امر باعث
فرسایش روح جامعه می شود .سردار سالمی با اشاره به اینکه باید تولید امنیت کنیم
نه اینکه مانع ناامنی بشویم ،افزود :تولید امنیت به این معنا است که امنیت آن قدر
بزرگ وریشهدار باشد که هیچ چیز قادر به برهم زدن آن نشود ،در حالی که جلوگیری
از ناامنی آخرین مرحله از تالش است و ما به بهترین روش می اندیشیم و آن روش
تولید امنیت است .فرمانده قرارگاه ثارالله تهران با بیان اینکه دشمن بر طبل تحریک
اذهان مردم میکوبد ،گفت :همه دستگاهها باید تالش خود را برای تولید امنیت
انجام دهند تا مردم تالش ها را در میدان ببینند.
سرلشکر سالمی از مردم به عنوان کلید واژه قدرت نام برد و گفت :با خدمت به
مردم ،روحیه فداکاری و گذشت اجازه نمیدهیم که دست دشمن به حریم امنیت ما
برسد و امنیت را مردمی میکنیم.

وزیر اطالعات :

هدف دولت ،فراهم کردن رفاه بهتر و رفع گرفتاری مردم است
وزیر اطالعات تاکید کرد :هدف جهادی دولت ،فراهم
کردن رفاه بهتر و رفع گرفتاری مردم است.
حجتاالسالم والمسلمین سید اسماعیل خطیب روز
دوشنبه در سفر به استان البرز و در دیدار با امام جمعه
کرج با اشاره به اجرای طرح دولت در عادالنه کردن
یارانهها ،گفت :با وجود همه سختیها ،این طرح اجرا و
جلوی بسیاری از رانتها و فسادها در کشور ،گرفته شد.
ویبابیاناینکهوظیفهجهادیمسئوالن،رفعگرفتاری
مردم است ،اظهار داشت :دلسوزان نظام وظیفه دارند با
وحدت و همبستگی و با حرکت جهادی و ارزشی ،خدمت
فوق العادهای به مردم ارائه کنند.
وزیر اطالعات با اشاره به رویکرد دولت رئیسی ،تصریح
کرد :تمام همت و تالش دولتمردان این است که خدمات
مؤثری را به مردم ارائه بدهند و همه اقشار جامعه رایحه
خدمت صادقانه را دریافت کنند و تالش بر این است که
وضعیتمعیشتمردم،هرچهزودتربهبودیابد.

خطیب ادامه داد :گسترش امنیت اجتماعی جامعه
وظیفه دولتمردان و مسئوالن با همراهی مردم است که
امکانات و ظرفیتهای موجود را بسیج کنند و علما و
نخبگان هم میتوانند با روشنگری و "بصیرت افزایی"،
نقش موثری در مصون سازی جامعه ایفا کنند .وی به
نقش ائمه جمعه و ایجاد همدلی بین مردم و مسووالن و
امید آفرینی در جامعه نیز اشاره و بر تداوم آن ،تاکید کرد.
امام جمعه کرج با بیان اینکه سربازان گمنام امام عصر
عجلالله تعالی فرجه الشریف با شناخت کامل و دقیق
از اهداف استکباری و رصد دقیق اطالعاتی ،تحرکات
دشمنان را زیر نظر دارند ،ابراز داشت :دشمن هیچ گاه
دست از دشمنی با انقالب اسالمی برنمیدارد و از همه
توطئهها برای آسیب به ایران اسالمی استفاده میکند.
وزیر اطالعات سپس با حضور در شورای تامین استان
به تالشهای دشمنان برای نفوذ و ایجاد تفرقه در
کشور اشاره و بیان کرد :بودجه سرویسهای جاسوسی

دشمنان از کل بودجه کشور بیشتر است.
وی به فشارها ،تحریم ها ،برخوردها و فضاسازیهای
مطبوعاتی ،رسانهای و جنگ نرم دشمن اشاره کرد و
یادآور شد :اقتدار و عزت  ۴۳ساله در حالی به وجود آمده
که از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون دشمنان با فتنه
انگیزی ،جنگ تحمیلی ،ترورهای ناجوانمردانه و جنگ
اقتصادی تالش کردهاند که مانع پیشرفت و توسعه ایران
و ایرانی شوند که به حول و قوه الهی و با رهنمودهای
حکیمانهمقاممعظمرهبریوفداکارینیروهاینظامی،
انتظامی ،امنیتی و حضور هوشمندانه مردم در صحنه،
ناکام ماندهاند و شکستهای پی در پی متحمل شدهاند.
خطیب به خواستهها ،اعتراضات و مطالبات مردم نیز
اشاره و بیان کرد :در خیلی موارد ،مطالبات مردم به حق
و مورد قبول مسووالن است و دولت نیز خود را به عنوان
خدمتگزار ،موظف میداند شرایط تحقق مطالبات را
متناسب با شان ،منزلت و حرمت مردم ،فراهم کند.

مسعودپزشکیان:

مشکل جوانان بیکاری ،فقر و بی اعتمادی
به آینده است

نماینده تبریز در مجلس با اشاره به سخنان نماینده اصفهان مبنی بر ادختران ایرانی،
گفت:درهرازدواجبیناللملیشرایطیچنینادبیاتیقابلقبولنیستباالخرهفردیکه
در شورای عالی انقالب فرهنگی نشسته و نماینده مجلس است نباید با چنین ادبیاتی
صحبت کند .با ابراز چنین سخنانی باید برگردیم ببینیم چه سیاست گذاریهای در حوزه
فرهنگ انجام دادیم که چنین وضعیتی شده است.
مسعود پزشکیان با بیان این مطلب گفت :میگویند زنان و مردان از نظر جمعیت برابر
هستند چطور میگویند زنان با مردان خارجی ازدواج کنند پس برای مردان چه راه حلی
دارند اگر قرار است راه حل دهیم راه حلی باشد که عزت ،سربلندی و جایگاه مملکت
و زنان مان حفظ شود نه اینکه به گونهای صحبت کنیم که جایگاه آنها تخریب شود.
وی ادامه داد :چرا به فکر درست کردن فرهنگ جامعه خودمان نیستیم که باعث شده
است طالق اینگونه افزایش یابد و مسائل و مشکالت اخالقی بوجود آید؟ این مسائل را
درست کنیم بعد راهکار ازدواج بین المللی بدهیم .قطعا این سخنان قابل دفاع نیست و
معلوم نیست از کجا این حرفها را میزند.
پزشکیان در پاسخ به این سوال که چنین سخنانی در حالی در مورد زنان ایرانی مطرح
میشود که از آن طرف اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند و چنین سخنانی رفتارهای ضد زن
را در جامعه بیشتر نمیکند ،گفت :اگر کسانی که چنین دیدگاههای دارند درست عمل
میکردند به اینجا نمیرسیدیم .چطور االن در نماز جمعه خانمها و آقایان باهم هستند یا
وقتی مراسم مذهبی دارند هم خانمها و هم آقایان حضور دارند چرا ما اجازه نمیدهیم در
مراسمی که فکر میکنیم خوب نیست مرد و زن باهم نباشند ،ولی جایی که فکر میکنیم
خوب است باید باشند.
وی افزود :این نگاه جای اشکال دارد ما باید کاری از نظر فرهنگی انجام میدادیم که
به همان دلیلی که زنان میتوانستند در آن مکانها و مراسمها حضور داشته باشند در
ورزشگاههاهمحضورداشتهباشند.
وی تاکید کرد :مشکل جوانان ما ازدواج کردن نیست بلکه بیکاری ،فقر ،نبودن مسکن
مناسب و عدم اطمینان به آینده است .تا پول نداشته باشی چطور میخواهی یک نفر را
بیاوری همراه خودت کنی؟ وقتی نمیتوانی خانه کرایه کنی و چهارتا پوشک برای بچه
ات بخری چطور میخواهی بچه دار شوی؟ اینها بحثهای الینحلی است که ما جوابی
برای آنها نداریم بعد اینجا تشویق میگذاریم که اگر اینگونه شد ما فالن چیز را میدهیم
این راه حلی نیست که مشکل ما را حل کند.
عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسخاطرنشانکرد:مهمترینمسئلهایکهباید
به عنوان راه حل داشته باشیم این است که برای جوانانی که االن در سن کار هستند
شغل با درآمد مناسب ایجاد کنیم که بتواند زندگی و ازدواج کنند بعد بگویم بچه دار شوند.
قالیباف:

آمریکامانعبهنتیجهرسیدن
مذاکرات وین می شود

رئیس مجلس با اشاره به روند مذاکرات وین که آمریکاییها با تضادی که در حرف و عمل
خود دارند ،مانع به نتیجه رسیدن آن میشوند.
زالتکو حسن بگوویچ رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران ،صبح روز دوشنبه،
 ۳۰خرداد ماه با حضور در بهارستان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
دیدار و گفت و گو کرد.
قالیباف در این دیدار با ابراز امیدواری از اینکه این سفر در گسترش روابط سیاسی،
ُ
اقتصادیوفرهنگیمؤثرباشد،گفت:سیامینسالگردبرقراریارتباطرسمیمیانایران
و کرواسی را تبریک میگویم و امیدواریم ارتباط پارلمانی میان دو کشور با تحرک بیشتری
پیشبرود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه دو کشور ایران و کرواسی ،دوستان
خود را در روزهای سخت شناختهاند ،یادآور شد :روزهای سخت جنگ بالکان ،ما را به
هم نزدیک کرد ،روابط را پایدار نگاه داشت و آن را در یاد دولتها و ملتها ماندگار کرد.
وی در ادامه با اشاره به روند مذاکرات وین که آمریکاییها با تضادی که در حرف و عمل
خود دارند ،مانع به نتیجه رسیدن آن میشوند ،عنوان کرد :در شرایطی که تحریمهای
ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران اعمال میشود ،مهم است که کدام کشورها در شرایط
سختکناریکدیگرمیایستند.
قالیباف با تاکید بر ایجاد مسیری پایدار و ماندگار برای ارتباطات دو کشور گفت :بهترین
مسیر را برای ارتباطات پایدار ،دولتها و پارلمانها تعیین میکنند و در این زمینه ارتقای
روابط گروههای دوستی پارلمانی ضرورت دارد.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر ضرورت تسهیل روابط میان تجار و فراهم کردن ارتباط بخش
خصوصی میان دو کشور ،اظهار کرد :اطمینان داریم برقراری این مناسبات میتواند
ظرف یک سال ،روابط اقتصادی دو کشور را چندین برابر افزایش دهد.
وی در همین زمینه تاکید کرد :الزم است گروههای دوستی پارلمانی دو کشور با افزایش
تعامل برای رفع موانع همکاریها اقدام و پیوندهای بخش تجاری دو کشور را برقرار کنند.
سردارجاللی:

مصونسازیالیههایزیرساختی
نیازمند دانش بومی است

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه با راهبری این سازمان ،سامانه
دفاعی کنترل حمالت دیداس به صورت یک سامانه بومی طراحی و تولید شده است،
گفت :برای مصونسازی در الیههای زیرساختی باید صاحب دانش بومی بشویم.
سردار غالمرضا جاللی در پنجمین جشنواره علمی سلمان فارسی (خندق) که صبح
روزدوشنبهدرسازمانپدافندغیرعاملکشورباحضورمسئولینلشکریوکشوریبرگزار
شدباخیرمقدمبههمهاساتید،کارشناسانومیهمانانحاضردرپنجمینجشنوارهعلمی
سلمان فارسی (خندق) یاد و خاطره شهید مصطفی چمران را گرامی داشت و تقارن
برگزاری این مراسم با سالگرد گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگ را که هم در عرصه
علمی و هم در عرصه جهاد نقشی ممتاز داشت به فال نیک گرفت.
وی با بیان اینکه در تقسیم بندی تهدیدات با دو دسته تهدیدات انسان ساخت و
تهدیدات طبیعی روبه رو هستیم ،گفت :تهدیدات طبیعی ثابت و فاقد خصومت است اما
تهدیدات انسان ساخت سیال ،پویاست و میتواند ناشی از خصومت و مبتنی بر راهبرد
باشد .سردار جاللی با بیان اینکه به موازات رشد تکنولوژی که سبب رفاه بیشتر بشر شده
است حوزه تهدیدات نیز دستخوش تحول شده است ،گفت :ما اکنون با نوع جدیدی
از تهدیدات مبتنی بر دانش و فناوری روبه رو هستیم و با توجه به سیال بودن رشد علم
و تغییرات مداوم آن مهمترین وظیفه پدافند غیرعامل رصد و براورد به روز تهدیدات است
که کار بسیار دشواری است .به گفته وی فناوری و دانش جدید روز به روز در حال نو شدن
و ترکیب شدن با سایر فناوریهاست که همین ترکیب فناوریها با تهدیدات و ترکیب
فناوری و راهبردها ،تهدیدات را پیچیدهتر میکند .رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور
تصریح کرد :امروز هم رهبر معظم انقالب و هم اساتید و متخصصان از یک تهاجم ترکیبی
و پیچیده همه جانبه علیه کشور ما سخن میگویند که استراتژی آن در مراکز علمی،
اتاقهای فکر و مراکز پژوهشی غرب تولید میشود.
سرلشکرموسویمطرحکرد؛

ارتقایتوانجنگالکترونیک
در پهپادهای ارتش

فرمانده کل ارتش ضمن قدردانی از کارکنان یگانهای «جنگال» در ارتقای توان
پهپادها در حوزه جنگ الکترونیک گفت :جنگال به تنهایی یک توانمندی و عملیات
است.
امیر سرلشکر موسوی با حضور سرزده در گروه  ۴۰۲جنگهای الکترونیک نیروی
زمینی ارتش ،از بخشهای مختلف این یگان بازدید کرد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ،فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در
بازدید سرزده از گروه  ۴۰۲جنگال شهید رضا ولیخانی نیروی زمینی ارتش در جمع
کارکنان این یگان با تأکید بر اهمیت و جایگاه یگان جنگهای الکترونیک در ارتش
گفت :این یگان با در اختیار داشتن نیروهای انسانی مستعد ،ماهر و مبتکر ،توانایی
انجام کارهای بزرگ را داشته و توانسته است به جایگاهی تأثیرگذار در شأن ارتش و در
راستای ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح دست یابد .فرمانده کل ارتش ضمن قدردانی از
افسران ،درجهداران و کارمندان یگانهای جنگال در ارتقای توان پهپادها در حوزه جنگ
الکترونیک افزود :اهمیت جنگال از این بابت است که عالوه بر اینکه در همه آرایهها نقش
تعیینکننده دارد خود به تنهایی یک آرایه دفاعی و هجومی است.
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چه داروهایی برای درمان مقاومت به انسولین به کار میروند؟

مقاومت به انسولین چیست و چرا باید آن را جدی بگیرید؟

اگرهمیشهاحساسگرسنگیمیکنیدیامدامخستههستیدیابااینکهفعالیت
بدنی دارید ،برای کاهش وزن دائم در تالش و جدالید؛ شاید علتش مقاومت به
انسولین باشد .اما آیا میدانید مقاومت به انسولین چیست؟ در این مطلب با ما
باشید تا از عالئم مقاومت به انسولین و علتهای آن مطلع شوید.
انسولین هورمونی است که توسط لوزالمعده تولید شده و کمک میکند گلوکز
از جریان خون حرکت کرده و وارد سلولها شود تا در آنجا بهعنوان انرژی مصرف
ً
شود .انسولین زمانی تولید میشود که سطح گلوکز خون باال میرود ،مثال بعد
از خوردن غذا .ترشح انسولین کمک میکند سطح قند خون پایین بیاید و در
حدی نرمال و سالم حفظ شود .مقاومت به انسولین زمانی روی میدهد که
عضله و چربی و سلولهای کبد دیگر به انسولین پاسخ مناسبی ندهند و در نتیجه
بدن بهسختی بتواند گلوکز را جذب کند .وقتی چنین اتفاقی میافتد لوزالمعده
انسولین بیشتری تولید میکند تا این شرایط را جبران نماید .اگر لوزالمعده بتواند
همچنان به تولید انسولین کافی ادامه دهد تا واکنش ضعیف سلولها را جبران
کند ،سطح گلوکز خون میتواند در حد نرمال بماند ،اما اگر نتواند چه؟
ً
تقریبا یکسوم افراد بزرگسال به پیش دیابت دچارند
پیش دیابت میتواند در افرادی ایجاد شود که مقاومت به انسولین دارند و
نمیتوانند انسولین کافی برای کنترل سطح قند خون تولید کنند .این عارضه در
صورت عدم درمان باعث میشود سطح قند خون بهمرور زمان از طیف نرمال
ً
خارج شده و منجر به دیابت شود .داشتن چربی اضافی خصوصا در ناحیه شکم
یکی از علتهای اصلی مقاومت به انسولین است .پس اگر سایز دور کمرتان
یکمتخصصتغذیه:

بدتریننوشیدنیبرایسالمتکبدچیست؟

یک متخصص تغذیه گفت :کبد بدن را سمزدایی میکند و در نتیجه یک عضو
ضروری و مهم برای بدن محسوب میشود و باید آن را سالم نگه داشت.
بهناز مالوردی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :تحقیقات جدید نشان میدهد
نوشیدنیهایی هستند که به کبد آسیب وارد میکنند و هیچ محدودیت سنی هم
برای آنها در نظر نگرفتهاند.
وی نوشابه را سمی مهلک برای کبد دانست و افزود :مطالعهای در این رابطه
انجامشدوتأثیرانتخابهایمختلفدرسبکزندگیعمومیمردمرارویسالمت
و طول عمرشان بررسی کرد و به نتایج جالبی دست یافت.
مالوردی ادامه داد :نتایج تحقیقات نشان داد شرکت کنندگانی که به دفعات
نوشیدنی حاوی شکر مانند نوشابه استفاده میکنند ،بیشتر به بیماری کبد چرب
دچار شده و چربی بیشتری داخل کبد آنها ذخیره میشود ،البته آنها اظهار
کردهاند که کبد چرب حاصل مواد غیر الکلی بوده و مشکالت جدی به وجود نمی
آورد اما ممکن است باعث بزرگ شدن کبد و حتی درد زیاد شود.
این متخصص تغذیه در رابطه با تأثیر نوشیدنی حاوی شکر بر روی کبد ،عنوان
کرد :طبق مطالعات موجود ،اگر این افراد از مصرف نوشیدنیهای حاوی شکر
خودداری میکردند ،به بیماری کبد چرب دچار نمیشدند ،حتی کسانی هم
که یک بار در ماه یا حتی کمتر از این نوشیدنیها استفاده میکردند ،کبدشان
ً
چربتر از کسانی بود که اصال استفاده نمیکردند ،پس میتوان نتیجه گرفت که
تأثیرمنفیایننوشیدنیهابسیارباالست.
وی تصریح کرد :مطالعات نشان دادهاند مصرف بیشاز حد قند توسط انسان
میتواند فشار مضاعفی بر کبد وارد کرده و قند اضافه به صورت چربی در کبد
ذخیرهشود،اینرونددرنهایتمیتواندباعثابتالبهبیماریکبدچربغیرالکلی
شود.
مالوردی با اشاره به اینکه نوشابه نه تنها حاوی قند فراوان است ،بلکه میتواند
حاوی میزان زیاد از شربت ذرت با فروکتوز باال باشد که مشخص شده این ماده
آثار منفی بر کبد دارد ،عنوان کرد :مطالعهای در سال  ۲۰۲۰روی موشها
نشان داد آنهایی که در بلند مدت با شربت ذرت با فروکتوز باال تغذیه شده بودند
دارای نشانههای تخریب در سد دیواره روده و کبد ملتهب بودند که این میتواند
به استئاتوهپاتیت غیرالکلی منجر شود که میتواند در نهایت باعث ایجاد بافت
زخمی در کبد ،سرطان کبد و نارسایی کبدی شود.
این متخصص تغذیه بیان کرد :روشهای بسیاری وجود دارند که نوشیدن
بیشاز حد نوشابه میتواند به بروز سیروز کبدی منجر شود که به واسطه آن بافت
زخمی در کبد شکل میگیرد.
وی ادامه داد :به طور خاص ،سیروز زمانی رخ میدهد که کبد انسان آسیب
دیده باشد و در تالش برای ترمیم خود باشد ،با تداوم آسیب ،بافت زخمی بیشتری
شکل می گیرد و شرایط را برای کبد به منظور ارائه عملکرد درست خود دشوار
میکند و این شرایط به طور کلی در مرحلهای خاص دیگر برگشت نمیپذیرد.

بیشتر از اندازهای است که باید باشد ،بیشتر در معرض مقاومت به انسولین
هستید .چربی شکم ،هورمونها و موادی تولید میکند که میتوانند موجب
التهاب در بدن شوند و التهاب هم میتواند مقاومت به انسولین ایجاد کند
علتاصلیمقاومتبهانسولینچیست؟
از کجا باید بدانید به مقاومت به انسولین دچارید؟ عوامل رایجی که میتوانند
منجربهمقاومتبهانسولینشوند:
 .چاقی یا اضافهوزن
 .سن باالتر از  ۴۵سال
 .داشتن خواهر ،برادر ،پدر و یا مادری که مقاومت به انسولین دارد
.نداشتنفعالیتبدنی
 .کلسترول باال یا فشارخون باال
ٔ
سابقهبیماریقلبی
.
برخی از داروها ،اختالالت هورمونی و مشکالت خواب مانند آپنه خواب نیز
ممکناستمنجربهمقاومتبهانسولینشوند.
از کجا باید بدانید مقاومت به انسولین دارید؟
سختی ماجرا همین جاست؛ مقاومت به انسولین تنها چند عالمت قابل
تشخیص دارد .گفته میشود عارضهای به نام آکانتوزیس نیگریکانس در افرادی
که مقاومت به انسولین دارند شایعتر است که خود را بهصورت نواحی تیره و
مخملی در چین و چروکهای گردن و کشاله ران و زیربغل و پشت گردن نشان
ٔ
نتیجه تجمعانسولیندرسلولهایپوستیاست.پزشکانمیتوانند
میدهدکه

ٔ
با یک آزمایش خون ساده طی یک ٔ
مقایسه نتایج ،وضعیت فرد
دوره دو سهماهه و
را از جهت مقاومت به انسولین بررسی کنند.
کسانی که پیشدیابت دارند پنجاهدرصد بیشتر در معرض مقاومت به انسولین
طی  ۵تا  ۱۰سال بعد هستند .اما اگر مقاومت به انسولین پیشرفت کرده و به
پیشدیابت برسد ،عالئم عدم تعادل در گلوکز خون میتواند مشابه عالئم دیابت
ظاهر شود :تشنگی مفرط ،گرسنه بودن بعد از غذا ،تکرر ادرار ،تاری دید ،سردرد،
ُ
کند ترمیم شدن زخم ،احساس خستگی بیش از حد معمول و عفونتهای مکرر.
تفاوت مقاومت به انسولین و دیابت چیست؟
ً
هرکسی ممکن است موقتا یا به طور مزمن به مقاومت به انسولین دچار شود.
مقاومت به انسولین مزمن درصورتیکه مداوا نشود بهمرور میتواند موجب پیش
دیابت و سپس دیابت نوع دوم شود .پیش دیابت زمانی است که سطح قند خون
باالترازحدنرمالاستاماهنوزبهاندازهایباالنیستکهدیابتمحسوبشود.پیش
ً
دیابت معموال در افرادی روی میدهد که در حال حاضر مقاومت به انسولین دارند.
چه داروهایی برای درمان مقاومت به انسولین به کار میروند؟
هرچند هنوز دارویی برای درمان مقاومت به انسولین ساخته نشده اما پزشک
ممکناستداروهاییبرایتانتجویزکند:
 .داروی فشارخون
.متفورمینبرایدیابت
 .استاتینها برای کاهش کلسترولLDL
آیا مقاومت به انسولین درمان دارد؟
متأسفانه شما نمیتوانید ژنتیک یا سنتان را تغییر دهید اما در مورد علتهایی
کهبهسبکزندگیمربوطمیشوند،راهکارهایسادهایوجوددارندکهمیتوانند
تفاوتهایبزرگیایجادکنند:
فعالیتبدنیتانرابیشترکنید
فعالیت بدنی منظم به بدن کمک میکند تعادل سطح گلوکز خون را بهتر حفظ
کند.پژوهشهانشاندادهاندتمریناتتناوبی ُپرشدتیکیازمؤثرترینفعالیتها
برایدرمانمقاومتبهانسولیناند.
کاهش وزن اضافی
ً
داشتن چربی اضافی خصوصا در ناحیه شکم یکی از علتهای اصلی مقاومت
به انسولین است .پس اگر سایز دور کمرتان بیشتر از اندازهای است که باید باشد،
بیشتر در معرض مقاومت به انسولین هستید .چربی شکم ،هورمونها و موادی
تولید میکند که میتوانند موجب التهاب در بدن شوند و التهاب هم میتواند
مقاومتبهانسولینایجادکند.
رژیمغذاییتانمتعادلباشد
چیزیبهنامرژیمغذاییمخصوصمقاومتبهانسولینوجودندارد.شماباید
تابع اصول اصلی تغذیه سالم و متعادل باشید .یعنی بیشتر غذاهای گیاهی
مثل میوه و سبزی و مغزها و دانهها و غالت کامل بخورید ،چربیهای سالم
مثل روغن زیتون ،ماهی و دانهها مصرف کنید ،پروتئینهای کمچرب بخورید
و از لبنیات کمچرب یا جایگزین لبنیات استفاده نمایید .کربوهیدراتهایی
که مصرف میکنید اثر زیادی روی سطح قند خونتان دارند .بدن شما
ً
کربوهیدراتها را به قندها و اساسا گلوکز تجزیه میکند .سپس انسولین به
بدن در استفاده و ذخیره آن به صورت انرژی کمک میکند .به همین دلیل
توصیه میشود بهجای غالت فرآوری شده و کربوهیدراتهای تصفیه شده
غالتکاملمصرفکنید.

همهچیزهاییکهدربارهخارپاشنهبایدبدانید

استاد طب فیزیکی و توانبخشی :

درماندیسککمرچیست؟

استادطبفیزیکیوتوانبخشیمهمترینمواردمربوطبهبیماریدیسکدرناحیه
گردن ،کمر و علل بروز و روش درمان آن را تشریح کرد.
سید منصور رایگانی ،در پاسخ به این پرسش که «دیسک کمر و گردن چه بیماری
است؟» ،بیان داشت:قاعدتا همه افراد دیسک را در این مناطق دارند؛ یعنی فضای
ژالتینی بین دو مهره چه در کمر و چه در گردن و پشت؛ یعنی بین دو مهره که
استخوانی بوده و بافت قابل انعطاف ژالتینی وجود دارد که از قسمت حلقه خارجی
دیسک و قسمت درونی دیسک تشکیل شده است.
وی ادامه داد:کار این فضای ژالتینی این است که مهرهها را روی هم نگه میدارد و
به خاطر انعطافپذیری که دارد باعث میشود حرکات ستون فقرات صورت گیرد که
باید این حرکات به صورت خیلی مالیم و نرم باشد و اجازه دهد دیسک کمر ،گردن یا
پشت خم و راست شود که در مجموع این را دیسک گویند.
استاد طب فیزیکی و توانبخشی خاطرنشان کرد:به صورت مصطلح شایع است
دردهایی که منشأ دردها  ،دیسک است را بیماری دیسک کمر یا گردن میگویند؛
یعنی همان بیماری دیسک کمر و گردن است.
رایگانی ادامه داد :این بیماری در مراحل،سنین و انواع مختلف متفاوت است؛به
طوری که برخی اوقات این ژالتین بین مه رهای به علت ضربه و تصادف به صورت
پشت خروج پیدا میکند و این خارج شدن باعث میشود روی ریشههای عصب
که عصب گردن،کمر و نخاع است مشکالتی به وجود آورد که تحت عنوان عالئم
بیرونزدگی دیسک کمر و گردن آن را مینامیم.
وی ابراز کرد :در نتیجه بیماری دیسک کمر و گردن به علت مختلف از جمله ضایعه
حرکتی ،تصادف،ضربه،کارسنگین،نشستنطوالنیمدتوعفونتهابیرونزدگی
ایجاد کرده و التهاب ایجاد میکند و باعث میشود عصب تحت فشار قرار گرفته و
درد ایجاد کند.
استاد طب فیزیکی و توانبخشی افزود:مشخصه دردهایی که به علت بیماری
دیسک گردن هستند این است که درد غیر از گردن و کمر به اندامها نیز سرایت و
اصابت میکند؛ یعنی دیسک گردن اگر دچار بیماری شود به غیر از دیسک گردن در
ناحیه کتف ،بین شانهها و بازو ،ساعد و انگشتان این درد حالت انتشاری پیدا میکند
که همراه با گزگز ،کرختی و مورمور شدن است.
رایگانی تصریح کرد :اگر درد دیسک در ناحیه کمر باشد درد به لگن ،باسن ،مچ
پا ،روی ران ،رو و پشت پا و انگشت سرایت میکند که همراه با درد ،گزگز و مورمور
شدن است.
وی درباره «چگونگی درمان دیسک کمر» ،گفت :اولین اقدام این است که نوع آن
مشخص شود؛ به طوری که 90درصد بیرونزدگی دیسک احتیاج به جراحی ندارد و
با استراحت،تجویز دارو و فیزیوتراپی و توانبخشی قابل درمان است.
استاد طب فیزیکی و توانبخشی ابراز کرد :البته اگر به این موارد جواب ندهد با
روشهای مداخلهای قابل درمان است؛ اگر به این روشها نیز جواب ندهد جراحی
صورت گرفته و بعد از آن اقدامات توانبخشی صورت میگیرد.
یککارشناسگیاهپزشکی:

گل همیشه بهار چه خواصی دارد؟

یک کارشناس گیاهپزشکی گفت :گل همیشه بهار دارای خواص بیشماری مانند
بهبود عملکرد دستگاه گوارش ،محافظت از بدن در برابر سرطان ،پاکسازی کبد و
درمان زخم و سوختگی است.
سارا علیزاده با اشاره به اینکه گل همیشه بهار ،گیاهی یک ساله ،علفی و زیبا است
که ارتفاع ساقه آن به حدود نیم متر نیز میرسد ،اظهار کرد :گلهای این گیاه به
ً
رنگ نارنجی یا زرد بوده و ریشه آن نیز مخروطی شکل است .وی ادامه داد :معموال
گلبرگهای این گیاه را بعد از چیدن خشک کرده و برای مصارف دارویی گوناگون
نو
بکار میبرند .علیزاده با اشاره به اینکه گل همیشه بهار سرشار از آنتی اکسیدا 
روغنهای فرار است ،عنوان کرد :دمنوش گل همیشه بهار برای تسکین عالئم
بیماریهای روده التهابی یا کولیت بسیار مفید است .این کارشناس گیاهپزشکی
افزود :همچنین این گیاه برای درمان ورم معده ،رفالکس معده ،زخم معده ،کاهش
معده درد و دردهای قاعدگی نیز بکار میرود؛ بنابراین ،به افرادی که از اختالالت
گوارشی رنج میبرند توصیه میشود که از دمنوش این گیاه به صورت روزانه استفاده
کنند .وی با اشاره به اینکه دمنوش گل همیشه بهار سرشار از ویتامینها و مواد
معدنی بوده و یکی از نوشیدنیهای بسیار مفید محسوب میشود ،عنوان کرد:
آنتی اکسیدانهای موجود در این گیاه ،تأثیر رادیکالهای آزاد تولید شده در بدن
را خنثی کرده و از بروز بیماریهای مزمن مانند سرطان و دیابت جلوگیری میکند.
علیزاده تصریح کرد :عالوه بر این بتاکاروتن موجود در گل همیشه بهار ،خطر ابتال
به التهابات استخوان و آرتریت روماتوئید را به طور چشمگیری کاهش میدهد .این
کارشناس گیاهپزشکی عنوان کرد :گل همیشه بهار به پاکسازی مؤثر کبد از مواد زائد
کمککرده،همچنیناینگیاهصفرایتولیدشدهدرکبدراتقویتمیکند؛بنابراین
افراد میتوانند به منظور تقویت عملکرد کبد از دمنوش این گیاه استفاده کنند .وی
با اشاره به اینکه یکیاز پرکاربردترین موارد استفاده از این گیاه ،استعمال آن روی
پوست تحریک شده و آسیب دیده است ،افزود :از این گیاه برای کاهش خارش،
قرمزی التهاب ،خشکی و ورم استفاده میشود .علیزاده با اشاره به اینکه نتایج
تحقیقات نشان داده گل همیشه بهار به رشد بافتهای جدید و سالم کمک کرده و
گردش خون را در ناحیه آسیب دیده افزایش میدهد ،تصریح کرد :عالوهبراین تولید
کالژن را تقویت میکند که این کار باعث تقویت بافت پوست ،آبرسانی به پوستهای
ی میشود.
خشک و افزایش سرعت ترمیم پوست آسیب دیده و جای زخم جراح 
استاد چشم پزشکی :

خطر دیابت بر چشم را جدی بگیرید!

استاد چشم پزشکی گفت:افرادی که به دیابت نوع دو در بزرگسالی مبتال میشوند
بهمحضآنکهدیابتآنهاتشخیصدادهشدبایدبهلحاظچشموشبکیهتحتمعاینه
قرار گیرند که بسیار مهم است.
احد صداقت ،استاد چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره
اینکه «دیابت چه اثراتی بر چشم دارد؟» ،اظهار داشت :شایعترین بیماری چشمی
در زمینه شبکیه در ایران و شاید در تمام دنیا دیابت است و اثرات دیابت بر چشم به
دو عامل بستگی دارد .وی افزود :عامل اول به طول زمانی است که فرد مبتال به
دیابت است و عامل دوم میزان قند خونی است که فرد مبتال به دیابت دارد؛ به طوری
که خیلی اوقات ما نمیتوانیم طول زمان را کم کنیم؛ چرا که فرد متبال به دیابت
بوده و بعد از  10تا  15سال اثرات دیابت به چشم مشخص میشود اما تنها عاملی
که در اختیار فرد است و میتواند کنترل کند ،میزان قند خون است .استاد چشم
پزشکی خاطرنشان کرد :هرچقدر قند خون ناشتا و قند خون سه ماهه فرد پایینتر
باشد زمانی که این فرد مبتال به دیابت است و عالئم آن در چشم دیده میشود ،دیرتر
است .وی متذکر شد :افرادی که دیابت نوع یک دارند؛ یعنی افرادی که در سنین
پایین مبتال به دیابت میشوند حدود  3تا  5سال بعد از ابتال دیابت و حداقل ساالنه
باید به چشمپزشک مراجعه کنند .صداقت ابراز کرد :افرادی که به دیابت نوع دو در
بزرگسالی مبتال میشوند به محض آنکه دیابت آنها تشخیص داده شد باید به لحاظ
چشم و شبیکه تحت معاینه قرار گیرند که بسیار مهم است ؛ چراکه بسیاری وقتها
فرد دید خوبی دارد و دیدش کم نشده ،اما عالئم دیابتی و خونریزی انتهای چشم
را دارد .استاد چشم پزشکی یادآور شد :به همین خاطر توصیه میکنیم هر بیمار
دیابتی باید شبکیهاش را تحت معاینه قرار دهد تا اگر خونریزیهایی وجود داشت،
قبل از اینکه عالئم غیرقابل برگشت به وجود آید و امکان درمان وجود نداشته باشد
رسیدگیشود.
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چه زمانی به مشاور مراجعه کنیم؟!

معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان قم :

دربخشسلفچگانپسماندبهمعضل
اجتماعیتبدیلشدهاست

معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست قم با بیان اینکه پنج درصد زباله
تولیدی در این استان برای بخشهاست گفت :در برخی بخشها ،مانند سلفچگان،
پسماندبهمعضلاجتماعیتبدیلشدهاست.
سید احمد شفیعی روز دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قم در
تاالر امام رضا (ع) فرمانداری با تاکید بر سودمند بودن پسماند افزود :برخیها پسماند
را زباله و بیاهمیت میبینند ،همه موادی که مصرف میکنیم در نهایت با یک فاصله
زمانی تبدیل به پسماند میشود و چیزی از بین نمیرود.
ُ
وی یادآور شد :تنها در حوزه مصالح ساختمانی کشور بالغ بر  ۱۲۰میلیون تن زباله
تولید و با یک بازه زمانی به نخال ه تبدیل میشود.
شفیعی افزود :زبالههای خانگی ،صنعتی ،ویژه و بیمارستانی نیز میتوانند فرایند
خاص خود را داشته باشند .معاون محیط زیست استان با اشاره به اینکه در سفر اخیر
رئیس جمهور در حوزه محیط زیست دو مصوبه داشتیم ،که در خصوص گرد و غبار
و پسماند بود بیان داشت :در برخی بخشها ،مانند سلفچگان ،پسماند به معضل
اجتماعی تبدیل شده است .وی افزود :چهار یا پنج درصد کل پسماندی که در استان
تولید میشود ،متعلق به بخشها و شهرستانها است ،طبیعتا این پسماندها میتواند
انبارش شود ،تفکیک شده و حجمش کاهش یابد ،و پس از ِپرس شدن به سایت زباله
انتقال پیدا کند که این شیوه مدیریت مصرف ،منافع اقتصادی بسیاری دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم نیز در این جلسه با ارائه آماری از
جمعآوری زباله در برخی مناطق استان گفت :طی دو ماه سال جاری ،شهرداری
ُ
سلفچگان به صورت میانگین ۳۰تن زباله را جمعآوری کرده ،و این حجم در قمرود۱۷
ُ
ُ
ُ
تن ،لنگرود  ۷۷تن و مبارکآباد  ۸۳تن است.
عبدالله میرابراهیمی با تاکید بر آموزش تفکیک از مبدا زباله به دهیاریها گفت :در
َ
صورتیکهدهیاریهاپسماندهایتررامدیریتکنند،کارمدیریتزبالههایخشکنیز
به آسانی صورت میگیرد ،چراکه فقط یک درصد زبالهها قابلیت تفکیک ندارد.
وی گفت :ما کرم ورمی را برای تهیه کود کمپوست از زبالههای تر در اختیار دهیاریها
قرار میدهیم ،و با توجه به وجود کود دامی در روستاها ،مخلوط کود کمپوست و کود
دامی ،کود بسیار مرغوبی را تولید میکند ،که از نظر اقتصادی منافع قابل توجهی را
متوجه روستائیان میکند .بخشدار مرکزی قم نیز با بیان اینکه این بخش دارای دو
دهستان قنوات و قمرود است گفت :در قنوات زبالهها هفتهای سه بار و در قمرود نیز
هفتهای دوبار جمعآوری و به سایت دفع زباله تحویل میشود .محمد ملکیان ثابت
نراهی موجود در جاده قم  -تهران نیز به غیر از
افزود :پسماند تمام مجتمعهای بی 
یک مورد توسط پیمانکار جمعآوری میشود .عباس گراوند بخشدار سلفچگان نیز این
بخش را متشکل از  ۴۳روستا با  ۲۵دهیاری و شورا عنوان کرد و گفت :این بخش از دو
دهستان راهجرد شرقی و نیزار تشکیل شده است که پسماند و آلودگی هوا معضلهای
زیست محیطی و اجتماعی آن به شمار میآید.
رئیس اداره راههای روستایی استان قم خبرداد:

اجرای طرح بهسازی محور روستایی
چاهکبخشقاهان

رئیس اداره راههای روستایی استان قم گفت :با اعتباری افزون بر12میلیارد ریال،
طرح بهسازی محورروستایی چاهک بخش قاهان  ،به طول یک کیلومتر اجرا یی شد.
محمد معارف وند اعالم این خبر اظهار داشت :با توجه به سیاستهای ابالغی دولت
خدمتگزار درراستای توسعهو ارتقا زیرساختهای جامعه روستایی ،طرحبهسازیو ارتقا
سطح سرویس راههای روستایی استان دراولویت برنامه های عمران جادهای این اداره
کل قرار دارد.
وی درادامه به اجرای طرح بهسازی محورروستایی چاهک ( واقع در بخش قاهان)
اشاره کرد و گفت :نظربه مطالبات مردمی و وضعیت نامناسب سطح آسفالتی این
محورروستایی که عامل ارتباط روستاهای چاهک ،مهرزمین ،آبدانک ،ابره در و ...با
مرکز بخش است ،نسبت به بهسازی این مسیر اقدام شد.
معارف وند درخصوص مشخصههای فنی طرح بهسازی مسیر روستای چاهک
عنوان کرد :طول مسیر اجرایی پروژه یک کیلو متر ،عرض متوسط 5/5متر و ضخامت
روکش اجرایی 5سانتی متر است.
وی میزان اعتبار تخصیصی طرح بهسازی محورروستایی چاهک را افزون بر 12
میلیارد ریال اعالم و افزود :هزینههای اجرایی این پروژه از محل اعتبارات استانی
تامین شده است  .محمد معارف وند درخصوص بازه زمانی اجرا ،تکمیل و بهره برداری
از طرح بهسازی محورروستایی چاهک اعالم کرد :باتوجه به پیگیریهای به عمل
آمده مسئوالن امر و همت جهادی مجموعه عوامل اجرایی ،ان شالله این پروژه تاپایان
خردادماه مورد بهره برداری قرار خواهدگرفت.
وی در پایان گفت  :با توجه به آنکه بخش خلجستان و قاهان از ییالقات مهم استان
می باشند ،محورهای دسترسی به روستاهای این دوبخش از تردد چشمگیری
بخصوص درایام مناسبتی و پایانی هفته برخوردارند ،لذا ازتمامی مترددین گرامی
درخواست می گردد ضمن رعایت نکات ایمنی ،تعامل الزم با مجریان طرحهای
عمرانیرالحاظفرمایند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبرداد:

آغازعملیاتاجراییآسفالتمحورقمجعفریه

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :عملیات اجرایی آسفالت محور قم -جعفریه
به طول 5/10کیلومتر و با اعتباری بیش از 60میلیارد تومان آغاز شد.
محمد صادقی اظهار داشت :با توجه به اهمیت محور بزرگراهی قم-جعفریه در راه
دسترسی به استانهای همجوار و کریدور ارتباطی به استانهای غربی و شمال غربی،
بهسازی مسیر از اهمیت اساسی برخوردار است.
وی افزود :همچنین با توجه به ارتقای شهر جعفریه به شهرستان و لزوم راه ایمن و
قابل دسترس و سیاست افزایش جمعیت در این بخش بر اساس اسناد باالدستی طی
سالهای آتی ،موضوع تامین راه و جاده بزرگراهی از مهمترین برنامه های این اداره
کل است.
صادقی توضیح داد :آخرین اقدام این اداره کل در این محور آغاز عملیات اجرایی
آسفالت محور قم -جعفریه از مجاور کاروانسرای سنگی به سمت قم به طول
5/10کیلومتر است که عملیات بهسازی به روش تثبیت با سیمان و با اجرای دو الیه
روکش آسفالت اجرا می شود.
وی مدت اجرای این پروژه را طبق قرارداد پنج ماه اعالم کرد و افزود :امیدواریم طی
مدت سه ماه این عملیات اجرا و تکمیل شود.
صادقی گفت :اعتبار تخصیص یافته برای این اجرای این پروژه بیش از  60میلیارد
تومان است .مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان خاطر نشان کرد :این اداره کل
از سال  ۱۳۹۰تا کنون به مدت ده سال نسبت به ارتقا کل مسیر به طول  ۳۶کیلومتر
از حالت جاده دو طرفه به جاده چهار خطه بزرگراهی اقدام کرده است اما با توجه به
کاهش مسافت و کیفیت قابل قبول سطح عبور و مرور ،منجر به عبور خودروهای
سنگین و تریلی شده که همین موضوع باعث خرابی های پیش از موعد در سطح
آسفالت گردیده است .گفتنی است به مدت  ۶۰ماه کیفیت اجرای این پروژه توسط
پیمانکارتضمینشدهاست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم :

اطلسجامعسرمایهگذاریاستانقم
تدوینمیشود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت :اداره کل امور اقتصادی و دارایی
به عنوان متولی جذب سرمایهگذاری خارجی در استان ،تدوین اطلس جامع
سرمایهگذاری را دستور کار دارد.
مهدی فراهانی اظهارداشت  :از آنجا که مبنای فنی و اصولی سرمایهگذاری ،اطلس
سرمایهگذاری است ،با همکاری مسئوالن فنی و اساتید تدوین اطلس ،سعی شده
استبهروزتریناطالعاتازظرفیتها،محدویتها وپهنههایمستعدمشخصشودتا
در یک بستر نرمافزاری ،مورد استفاده سرمایهگذاران قرار گیرد.
وی با تاکید بر مزیتهای تدوین اطلس سرمایهگذاری گفت :اطلس سرمایهگذاری
یک پایگاه داده مکانی از طرحهای موجود و پهنههای تخصیص یافته است که به ارائه
نظاممند سیمای طبیعی ،محیطزیستی و زیربنایی استان میپردازد و در عین حال،
مناطقمستعدسرمایهگذاریراهمراهبارتبهبندیطرحهابراساسنیازاستان،معرفی
میکند.

مشاوره پیش از ازدواج سنگاندازی نیست!

ازدواج در هر سنو موقعیتی که صورتبگیرد انتخابسختی است .این
که شریکی که برای ادامه زندگیات انتخاب میکنی واقعا همانی باشد
که نشان میدهد و میگوید ،تردیدی است که شاید در دل هر فرد در
ی از ما حتی شخصیت و نقطههای
شرف ازدواجی بیفتد .از طرفی بعض 
ت خودمان را به خوبی نشناختهایم چه برسد به شخصیت فرد
ضعف و قو 
مقابلمان! زندگی مشترک فقط روزهای خوش نیست ،در طول زندگی
چالشهایی بین ما و شریک زندگیمان به وجود خواهد آمد که الزم
است توانایی مدیریت آن را داشته باشیم .متاسفانه به هر دلیلی مشاوره
پیش از ازدواج در بین برخی خانوادهها نادیده گرفته میشود و در طول
زمان باعث بروز مشکالتی در زندگی مشترک زوجین میشود .با دکتر
سجادکریمان مجد روانشناس و متخصص خانواده در رابطه با اهمیت
مشاوره پیش از ازدواج گفتوگو کردیم.
شریک عمرت را بشناس!
قرار است بزرگترین سرمایهتان که عمر است را با کسی که برای ادامه
زندگیتان انتخاب میکنید شریک شوید .سرمایهای که شاید بزرگترین
دارایی هر فرد به حساب میآید .معاملهی سختی است از آن سختتر
شریکی است که انتخاب میکنید .پس بهتر است همه ابعاد شخصیتی
طرف مقابلتان را بشناسید تا زندگی خوبی در کنارش داشته باشید و
سرمایهتان را به باد ندهید! مشاور قبل از ازدواج یکی از راههای شناخت
افراد است که شاید اهمیت آن برای همه هنوز مشخص نشده.
دکتر کریمان مجد در رابطه با اهمیت مشاوره پیش از ازدواج
میگوید«:برای داشتن یک انتخاب درست و تشکیل یک زندگی با
نگرانی کمتر و احتمال موفقیت بیشتر هر چقدر آشنایی بیشتری با فرد
مقابل به دست بیاوریم .احتمال خوشبختی ما در زندگی بیشتر خواهد
شد .در فرآیند شناخت نمیتوانیم یک انسان را صد در صد بشناسیم
همانطور که شناخت از خودمان صد در صد نیست .اما باید تمامی مسیر
هایی که میتواند ما را به شناخت بیشتر راهنمایی کند  ،طی کنیم.
به عنوان نمونه وقتی فردی میخواهد در یک موضوع مالی با کسی
شریک بشود .مثال چند میلیارد از سرمایهاش را در اختیار کسی بگذارد.
اگر این احتمال را بدهد که میتواند شناخت بیشتری از این فرد بدست
بیاورد حتما این کار را انجام میدهد .شوخی که نیست چندمیلیارد
سرمایه است! زوجین هم در فرآیند ازدواج قرار است عمر ،زندگی،
فرزندآینده و حتی موفقیت و شکستشان را با هم شریک شوند که بسیار
با ارزشتر از مبلغی است که گفته شد .پس بسیار حائز اهمیت است
که برای شناخت بهتر فرد مقابل تمام راههای موجود را بررسی کنند و
خودشان را محدود به گفتگو و تحقیق نکنند .درواقع هر چقدر بیشتر
مسیرهای آشنایی وجود داشته باشد .احتمال شناخت بیشتر میشود
و احتمال موفقیت در چگونگی برنامهریزی در زندگی آینده بهتر خواهد
شد».
مشاور پیش از ازدواج سنگاندازی نیست!
معموال یکی از دالیل عدم مراجعه زوجین به مرکز مشاوره ،ترس از این
است که مشاور مانع ازدواجشان بشود و بگوید نمیتوانید با هم ازدواج
کنید .دلبستگی زوجین به هم و نگرانی از نظر نهایی مشاور باعث
میشود اهمیت این کار را نادیده بگیرند .اما سوال اینجاست که مشاور
در مراحل پیش از ازدواج تعیین کننده است یا راهنما؟
این مشاور خانواده میگوید«:منظور از مشاوره پیش از ازدواج این
نیست که زوجین مراجعه بکنند و به آنها گفته بشود با این فرد ازدواج بکن
یا نه! منظور این است که مشاور به ما بگوید درصورتی که با این فرد ازدواج
کنیم چه احتماالتی در جریان زندگی وجود خواهد داشت که زندگی ما

تحت شعاع آن آسیب ببیند .چه احتماالتی میتواند ما را به خطر جدایی
نزدیک کند و انتخاب ما در آینده در فرآیند زندگیمان چه مشکالتی به
وجود میآورد.
قرار نیست در مشاوره پیش از ازدواج به پاسخ قطعی در رابطه با زندگی
یا عدم زندگی با یک فرد بپردازیم .هدف این است زوجین با آگاهی بیشتر
و با اطالعاتی که از طریق مشاوره به دست آوردند واقعبینانهتر تصمیم
بگیرند .مشاور به ما خواهد گفت در صورت زندگی با این فرد در کجا با
چه مشکالتی مواجه خواهیم شد .این مشکالت چهقدر اهمیت دارند و
چه راهکارهایی برای آنها وجود دارد .در نتیجه مشاور نقش راهنما را دارد.
افراد وقتی میخواهند باهم ازدواج کنند در فرآیند انتخاب ،میل و
کششی به همدیگر پیدا میکنند و دوست دارند کنارهم قرار بگیرند.
متاسفانه بعضی از افراد تصور میکنند مراجعه به مشاور سنگاندازی در
این میل و کشش است و باعث میشود خوشبختی و حال خوبشان را
در کنار آن فرد از دست بدهند .در صورتی که مشاور همان میل و عالقه را
در فرآیند تحلیل در نظر میگیرد چرا که بخشی از مشکالتی که در آینده
وجود خواهد داشت به واسطه همان عالقه برطرف خواهد شد».
ما که اختالف نظر نداریم برای چه برویم مشاوره؟!
قبل از این گفتگو با چند فرد در شرف ازدواج صحبت کردیم و وقتی
از آنها خواستیم نظرشان را راجع به مشاوره پیش از ازدواج بیان کنند.
اغلبشان این پاسخ را دادند که از نظر آنها نیازی به مشاوره ندارند چون
در فرآیند گفتگو با مشکلی مواجه نشدند و اختالف نظر جدی نداشتند.
خودشان میتوانند با گفتگو ،شناخت الزم را از هم کسب کنند و هزینهی
اضافی بابت مشاوره صرف نمیکنند .اما آیا مشاوره فقط برای افرادی
است که اختالفنظر دارند یا هر فردی که تصمیم به ازدواج دارد نیاز دارد
بهمشاورمراجعهکند؟!
سجاد کریمان در پاسخ به این پرسش میگوید «:تحقیق ،رفتوآمد
و گفتگو در فرآیند ازدواج مهم و الزم است اما شناخت ویژگیهای
شخصیتی افراد که بسیار اهمیت دارد توسط مشاور انجام میشود.
گاهی اوقات افراد ،تناسب خانوادگی ،فکری و اعتقادی را بررسی
میکنند و در نگاه خودشان احساس میکند کفایت میکند و اقدام به
شروع زندگی میکنند.اما آن چیزی که میتواند یک زندگی را ضمانت
کند که دچار مشکل نشود تناسب شخصیتی،جنسی و سالمت روان
افراد است .این سه عنصر با گفتگوهایی که در جلسه مشاوره پیش از
ازدواج رقم میخورد قابل درک است .از طرفی بعضی از اختالالت روانی
در جریان زندگی نمود پیدا میکند .تشخیص این اختالالت توسط
مشاور امکانپذیر است و افرادی که تخصص ندارند نمیتواند متوجهآن
بشوند چرا که این اختالالت در شخصیت فرد پنهان است .مثال فردی که
دچار اختالل دو قطبی است .ممکن است زمانی که در مراحل آشنایی
هستید در فاز شیدایی باشد و شما آن را خیلی گرم و پر انرژی و فعال
ببیند ولی همان فرد در 6ماه دیگر که در فاز افسردگی است حتی توانایی
مدیریت یک زندگ حداقلی را ندارد».
چه زمانی به مشاور مراجعه کنیم؟!
گاهی بعضی از زوجین خیلی دیر اقدام به مشاوره میکنند .دقیقا
همان وقتی که میرسند به اختالفنظرهای جدی و یک مشکل کوچک
تبدیل میشود به یک بحران بزرگ در زندگی مشترکشان.
دکتر کریمان مجد با اشاره به این موضوع بیان میکند«:پس از اینکه
سوجواززندگیفردمقابلشکل
جلساتگفتگوانجامشد.تحقیقاتوپر 
گرفت و چند جلسه معاشرت و رفت و آمد صورت گرفت بهترین زمان برای
مراجعه به مشاوره است .چه اختالف نظر بین زوجین باشد و چه نباشد».

به بهانه اکران"بدون قرار قبلی"؛

سیدمحمدمهدیموسوی

دعوتی هنرمندانه برای بازگشت به اصالت ها

چند روزی است که فیلم"بدون قرار قبلی" به
کارگردانی بهروز شعیبی ،نوشته فرهاد توحیدی و
مهدی تراب بیگی در سینماهای سراسر کشور به روی
پرده رفته است.
در این فیلم که بازیگران مطرحی همچون پگاه
آهنگرانی ،مصطفی زمانی ،الهام کردا و صابر ابر در
کنار چهره های کمتر شناخته شده ای چون امین
میری ،محمد کیانی ،عارفان ابراهیمی و رضا صابری
به ایفای نقش پرداخته اند ،موضوع مهمی چون
بازگشت به هویت و اصالت با رویکرد و نگاه انسانی و
دینی مورد توجه سازندگان قرار گرفته است.
فیلمی که به تعبیر زیبا و ظریف مجید مجیدی،
"بدون هرگونه انتظاری با مخاطب خود سه قرار مهم
می گذارد .قرار اول مواجه شدن با کرامت واالی
امام رضا(ع) است ،دیگری جلوهگری هنر سینما در
پرداخت به قرار اول و قرار سوم نیز ،تماشای تنیده
شدن این دو قرار زیبا ،بر روی پرده نقرهای است".
درشرایطیکهفیلمیکثیفوضدایرانیوضددینی
با عنوان" عنکبوت مقدس" از سوی غرب و غرب
پرستان و شیطان صفتان مورد توجه قرار گرفته و بر
روی آن مانور رسانه ای گسترده می دهند ،اکران فیلم
شریف و انسانی "بدون قرار قبلی" حرکت هوشمندانه
ای است برای پاسخ به رذالت عده ای به ظاهر هنرمند
که کمپانی های قدرتمند تولید فیلم از آن ها حمایت
میکنند.
این فیلم البته در چهلمین جشنواره فیلم فجر،
کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین در رشته بهترین
صدابرداری ،صداگذاری ،فیلمبرداری ،فیلمنامه و
بهترین کارگردانی بود که البته توانست سیمرغ جایزه
بهترینصداگذاریوسیمرغزرینبهترینفیلمازنگاه

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران :

تدابیرترافیکیویژهبرایبرگزاریمراسم
سالم فرمانده اتخاذ شود

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران با اشاره به برگزاری اجتماع سالم
فرمانده در این مکان مقدس گفت :از همشهریان قمی تقاضا داریم برای سهولت در
تردد و جلوگیری از ازدحام از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده و مسئوالن نیز برای
کنترلترافیکمسیرهایمنتهیبهمسجدبرنامهریزیکنند.
ابراهیم صدوقی با اشاره به برگزاری مراسم سالم فرمانده در مسجد مقدس جمکران،
اظهار کرد :با توجه به تالقی این برنامه با مراسم سه شنبه مسجد مقدس جمکران و
حضور زائران از شهرهای مختلف در این مکان مقدس ،دستگاه های مرتبط با ترافیک و
حمل و نقل می بایست برنامه ریزی دقیقی برای کنترل ترافیک در مسیرهای منتهی به
مسجدمقدسجمکرانداشتهباشند.
وی ادامه داد :از همشهریان قمی تقاضا داریم برای سهولت در تردد به مسجد و
جلوگیری از ازدحام خودروهای شخصی در منطقه جمکران با وسائل حمل و نقل
عمومی به این مکان مقدس مشرف شوند.
معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران با اشاره به گرمای هوا و مخاطبان کم
سن و سال این برنامه ،ابراز کرد :در حد توان تالش کردیم آب خنک مورد نیاز زائران را
تهیه و در چایخانه های مسجد مقدس جمکران توزیع کنیم؛ ولی با توجه به گرمای هوا
و حجم باالی جمعیت توصیه می کنیم خانواده ها نیز همراه خود آب خنک و همچنین
زیرانداز داشته باشند .صدوقی با تاکید به اینکه این مراسم باشکوه از ساعت  19در
صحن جامع مهدوی برگزار می شود ،گفت :برای جلوگیری از تراکم جمعیت در صحن
جامع ،صحن های مجاور و پارکینگ شماره یک مسجد برای استقرار خانواده ها در نظر
گرفته شده و تلویزیون های شهری نیز برای استفاده زائران در این اماکن مستقر می
شود.
وی به وضعیت پارکینگ های اطراف مسجد اشاره کرد و گفت :پارکینگ های شماره
دو(میدان انتظار) ،سه (جنب پمپ بنزین) ،چهار (پشت بازارچه نیمه شعبان) برای
استفاده خودروهایشخصیو پارکینگشماره پنج (جنبورودیباب المعصومه(س))
برای پارک موتورسیکلت در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد مناسبت های ویژه مسجد مقدس جمکران افزود :با هماهنگی صورت
گرفته با برخی مجموعه های مردمی چندین موکب در ورودی های مسجد برپا می شود
که از زائران پذیرایی خواهند کرد.
صدوقی از هماهنگی صورت گرفته با مجموعه های امدادی و درمانی استان از جمله
هالل احمر ،اورژانس ،بسیج جامعه پزشکی ،آتش نشانی و مرکز بهداشت استان قم
برای بهره گیری از ظرفیت های آنان در خدمات دهی به شرکت کنندگان در مراسم سالم
فرمانده خبر داد و خاطرنشان کرد :از زائران و مجاوران تقاضا داریم از همراه آوردن وسایل
اضافه به این مکان مقدس خودداری کنند تا بتوانیم در کمال نظم و امنیت این مراسم
باشکوهرابرگزارکنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

سرمایهگذاریدرزمینهایجادصنایع
تبدیلی وغذایی سود آور است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت:در زمینه تولید بسیاری از کاالهای
کشاورزی بهویژه محصوالت دامی دارای جایگاه برتر در کشور هستیم که با ایجاد صنایع
تبدیلی و غذایی و فرآوری محصوالت در داخل استان ،سودآوری فعالیتهای کشاورزی
در قم را می توان افزایش دهیم.
محمد رضا حاجی رضا اظهارداشت  :این که محصوالت کشاورزی و دامی در قم تولید
شود ،اما مراحل فرآوری آنها در خارج از استان صورت گیرد و سود حاصل از این کار
برای کشاورزی قم نباشد ،روند صحیحی نیست و باید با ایجاد پر تعداد واحدهای صنایع
تبدیلی و غذایی در استان ،این مساله به سرعت اصالح شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :در همین رابطه و برای افزایش ارزش
افزوده انجام فعالیتهای کشاورزی در استان از عالقهمندان به سرمایهگذاری در حوزه
صنایع تبدیلی و غذایی استقبال میکنیم تا سود حاصل از فرآوری محصوالت خام
کشاورزی برای خود استان باشد و زمینه ایجاد فرصتهای شغلی متعدد در این بخش
فراهم شود .او گفت :سرمایهگذاری در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و غذایی در قم که
دارای موقعیت خاص جغرافیایی در مرکز کشور بوده و به عمده بازارهای مصرف نزدیک
است،گزینهمناسبیبرایعالقهمندانبهفعالیتدراینبخشسودآوراقتصادیخواهد
بود .حاجی رضا با تاکید بر این که کشاورزی قم بسیار پویا و فعال بوده و در راستای تامین
امنیتغذاییجایگاهمناسبیدرسطح کشوردارد،گفت:قمدر تولید محصوالتدامی
پیشگام است و عالوه بر تامین نیاز استان ،حجم قابل توجهی از آن را برای مصرف به
سایراستانهایکشورارسالمیکندکهدرهمینراستامیتوانباایجادصنایعتبدیلی
و غذایی ،ارزشافزوده خوبی را برای بخش کشاورزی استان به ارمغان آورد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به این که بخش کشاورزی قم
وضعیت خوبی در موضوع تولید محصوالت غذایی مورد نیاز مردم استان دارد ،گفت:
افتخار قم وجود کشاورزان باتجربه و نخبه است که با دانش خود توانستهاند با وجود
سختی کار کشاورزی در این استان ،در تولید بسیاری از محصوالت سرآمد باشند.
یک مقام مسئول در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم خبرداد:

برگزاری  11رویداد ایده پردازی
درخانه خالق و نوآوری اشراق

معاونآموزشوفناوریخانهخالقونوآوریاشراقدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیه
قم گفت ۱۱ :رویداد ایده پردازی برای ادبیات سازی و ایده پردازی نسل چهارم فناوری
توسط این خانه در بین طالب علوم دینی طی یک سال و نیم گذشته برگزار شده است.
حجت االسالم محمد جواد محمد صادق روز دوشنبه در نشست خبری که در مرکز
همایش های دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار شد اظهار داشت ۱۱:رویداد
برگزار شده در حوزه هایی چون سبک زندگی اسالمی ،محصوالت قرآنی و مهدوی بود و
بیش از یک هزار نفر در آن شرکت کردند.
وی عنوان کرد :خانه خالق و نوآوری اشراق کار خود را در یکسال و نی م گذشته با هدف
جا انداختن ادبیات صنایع خالق در فناوری های نوین آغاز کرد.
وی با اشاره به این که فعالیت های این خانه تاکنون در بخش های مختلفی خالصه
شدهاستاظهارداشت:یکیازارکانفعالیتماتاسیسمدرسهفناوریفانوسدرقالب
اپلیکیشن بود که اکنون نزدیک به یک هزار نفر آن را نصب کرده اند.
محمد صادق افزود :یکی دیگر از ارکان فعالیت خانه خالق و نوآوری اشراق ایجاد
شتاب دهنده سدان بود که با تشکیل آن از ایده های  ۷۵تیم در یکسال و نیمگذشته
میزبانی و داوری شد .وی تشکیل تیم چهارسوق را دیگر فعالیت های این خانه ذکر کرد
و افزود :تیم های ایده پرداز ایده های خود را در آن ارائه می دهند و اکنون خانه خالق
و نوآوری اشراق به عنوان یکی از  ۱۶شرکت خالق برای اعتبار بخشی به معاونت علمی
ریاست جمهوری معرفی شده است .وی یادآور شد :خانه اشراق امروز یکی از موفق ترین
خانه های خالق در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری شناخته شده است.
معاون فنی و عمرانی فرمانداری قم :

 ۴۷درصد مصوبات استاندار به بخشها
اجراییشد

ملی را دریافت نماید ،ضمن آن که چندی بعد نیز،
برگزیدهجایزهققنوسسینمایانقالبشد.
به تعبیر بسیاری از کارشناسان و منتقدین ،فیلم
"بدون قرار قبلی" با وجود برخی ضعف های جزیی
به خصوص در امر تدوین و ریتم کلی اثر ،ضمن پرهیز
از هرگونه شعارزدگی ،مأموریت انتقال حال خوب به
مخاطب را در هنر هفتم وطنی به درستی انجام داده و
از این حیث فیلمی به شمار می رود که به طور کلی هم
در ُبعد فرم و هم به خصوص ُبعد محتوا توانسته نمره
قابل قبول و خوبی را دریافت نماید.
بهروز شعیبی در گفتوگویی درباره مضمون اصلی
این فیلم بیان داشته است" :این فیلم با مضمون
بازگشت به ریشهها ،بازگشت به روابط انسانی و
خویشتن و تامل در زندگی است .در واقع این فیلم

میخواهد بگوید که گاهی باید بدون قرار قبلی کمی
توقف کرده و با خود خلوت کرد" .
کار خوب و شایسته ای که در همین روزهای پس
از اکران این اثر تماشایی صورت گرفته و می تواند به
تجربه ای شیرین در گستره هنر هفتم تبدیل شود،
ایجاد کمپینهای مردمی برای دیده شدن بهتر این
فیلم در جامعه است ،به خصوص این که این مهم
با چاشنی فعالیت اثرگذار در بستر فضای مجازی و
شبکههایاجتماعینیزهمراهشدهوانشاءاللههمه
این عوامل ،زمینه ای شود تا خانواده ها در فضای
نه چندان امیدوارکننده سینمای وطنی بتوانند به
تماشای اثری ارزشمند و بامحتوای مناسب بنشینند
که رویکرد آن دعوت به خویشتن و تأکید بر بازگشت به
اصالت های ایرانی و اسالمی است.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری قم با اشاره به اجرایی شدن  ۴۷درصد مصوبههای
سفر استاندار به بخشهای مختلف استان گفت :از  ۱۲۴مصوبه سفر استاندار به
بخشها ۶۰ ،مورد اجرا ۵۰ ،مورد در دست اقدام ،و  ۱۴مورد نیز اجرا نشده است.
علی طالبی با بیان اینکه تعداد زیادی از این مصوبهها به صورت مجوزی است
خاطرنشان کرد :دستگاهها باید خودشان ،جلسهای را بگذارند و تعیین تکلیف کنند
و مجوز بدهند .معاون فرماندار قم ادامه داد :درخواست ما این است که با پیگیری
دستگاهها،شاهداجرایمصوبههاییکهمجوزیاست،باشیم.
طالبی با ذکر اینکه در تعدادی مصوبهها ،اعتبار نیز پیشبینی شده است یادآور شد:
اگر از طریق اعتبارهای داخلی و یا ملی پیگیری شود ،خیلی خوب است ،مصوبههای
سفر در اولویت باشد ،دستگاهها نیز اولویت پیشنهادی خود را برای  ۱۴۰۱ارائه بدهند
کهازمحلاعتبارهاپیشبینیشود.ویبایادآوریاینکهمسئولیتپیگیریمصوبههای
سفرهای استاندار با فرمانداری است خاطرنشان کرد :مکاتبههای متعددی را با
دستگاهها میکنیم ،این مصوبهها خیلی با تاخیر واصل میشود ،به عنوان نمونه ،در
خصوص تاسیسات زیربنایی اراضی الحاقی بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار بود،
شرکتهای خدماتی صریحا برآورد اعتباری را به فرمانداری اعالم کنند.

اقتصادی5
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عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک:

تعیین دستوری سقف اجارهبها سیاستی شکست خورد ه است

عضوهیاتمدیرهاتحادیهمشاورانامالکاظهارداشت:راهکارارایهوامودیعه
مسکن هم به دلیل باال بودن نرخ سود بانکی و محدودیت منابع بیاثر است.
این وام بیش از آنکه حافظ منافع اجارهنشینها باشد در جهت منافع سیستم
بانکی است و استفبال صورت گرفته برای دریافت این وام هم از سر استیصال
اجارهنشینهااست.
سعید لطفی در گفتوگویی درباره بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی
برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره اظهار داشت :محتوای بسته پیشنهادی
دولت برای کنترل بازار اجاره به هیچ وجه در بردارنده راهکاری اثربخش برای
کنترل این بازار در کوتاه مدت نیست .اصوال مشکالت بازار اجاره یک شبه به
وجود نیامدهاند که با یک نسخه دستوری و ضرباالجلی بتوان این مشکالت
فعلی را حل کرد.
وی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار اجاره در شرایط فعلی که به باالترین حد آن
رسیده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این حوزه در دولتهای گذشته
است گفت :هر چند نمیتوان تمام آشفتگی بازار اجاره را متوجه این دولت کرد،

وی ادامه داد :هرچند که در سالهای گذشته دولتها با سیاستهایی مانند
مسکن مهر ،اقدام ملی مسکن و در حال حاضر نهضت ملی مسکن به تصور
خودشان درصدد تعادل بین الگوی عرضه و تقاضای مسکن برآمدهاند اما در
عمل این سیاستها فقط به صورت محدود ،مشکل مسکن را حل کردهاند و
در نقش تسکین دهنده بودهاند و نتوانستهاند درمانگر درد بزرگ بازار مسکن
باشند.
لطفی با بیان اینکه با وضعیت امروز بازار مسکن ،زخمهای کهنه این بازار
سر باز کردهاست ،گفت :دولت وعده داده که در قالب این بسته میخواهد با
عرضه خانههای خالی از سکنه و سیاستهای مالیاتی بازار اجاره را کنترل کند
درحالی که این سیاست هم محکوم به شکست است چراکه تجربه سالهای
گذشته نشان داده که واحدهای خالی از سکنه مربوط به مناطق برخوردار
شهری است که عرضه آنها به هیچ وجه نمیتواند کمکی به مستاجران
کمبرخودارکند.
عضو اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد :همچنین تجربه نشان داده که
سیاستهای تنبیهی برای روانه کردن خانههای درآمد مالیاتی چندانی برای
دولت نداشته و همه این شرایط نشان میدهد که این سیاست حتی در حد
تسکین دهنده بازار هم کارامد نیست .از سوی دیگر دولت وعده داده که از
طریق افزایش تولید قصد کنترل بازار اجاره را دارد در حالی که با توجه به افزایش
قیمت نهادههای تولید مسکن و شرایط اقتصادی کشور ،اصوال عرضه مسکن
وارد مشکالت عدیده شده است .دولت باید به صورت شفاف و دقیق اعالم
کند چند واحد طی چه بازه زمانی و در چه مناطقی میخواهد بسازد و اثر این
ساخت و سازها مشخصا برای مستاجران چه خواهد بود.
ی است
وام ودیعه به نفع سیستم بانک 
وی تاکید کرد :بسته حمایتی دولت در حوزه اجاره فقط به لحاظ شکلی و
اسمی حمایتگر مستاجران است و در عمل نه تنها حمایتی برای مستاجران
ندارند بلکه آسیبهای روانی ناشی از مشکالت زندگی اجارهنشینی را برای آنها
تشدید خواهد کرد چرا که از یک طرف دولتمردان بسته حمایتی خود را در بوق
و کرنا میکنند ،اما از طرف دیگر مستاجران خانه به دوش در عمل میبییند
هیچ تغییری در وضعیت شرایط آنها حاصل نشده و این بسته نمک پاشیدن به
زخممستاجراناست.
لطفیگفت:راهکارارایهوامودیعهمسکنهمبهدلیلباالبودننرخسودبانکی
و محدودیت منابع بیاثر است .این وام بیش از آنکه حافظ منافع اجارهنشینها
باشد در جهت منافع سیستم بانکی است و استفبال صورت گرفته برای دریافت
این وام هم از سر استیصال اجاره نشینها است.

اما از بابت راهکارهای اتخاذ شده برای کنترل بازار اجاره به دولت نقد وارد است.
نرخ اجاره ناشی ازشرایط کالن اقتصادی و تورم عمومی است
لطفی با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجارهبها سیاستی شکست خورده
است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده است گفت :بازار اجاره
بازاری نیست که با اتکا به روشهای دستوری بتوان آن را کنترل کرد چراکه نرخ
اجاره ناشی از متوسط قیمت مسکن و شرایط کالن اقتصادی و تورم عمومی
است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک افزود :در سالهای اخیر قیمت
مسکن به شدت افزایش یافته و با توجه به این مساله ،نرخ اجاره هم افزایش
پیدا کرده است .وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا میکند و تورم در جامعه هم
به باالترین حد ممکن میرسد ،بازار اجاره هم خود به خود تحت تاثیر مولفههای
اقتصادی افزایش پیدا میکند .در چنین شرایطی ممکن است درصدی از
افزایشنرخاجارهبهانشاتگرفتهازرفتارمالکانباشد،امانمیتواناینموضوع
را عمومیت داد چراکه فرمول تعیین بازار اجاره کامال مشخص است.

وزیر راه و شهرسازی:

قرارداد مستاجران به طور خودکار تمدید میشود

وزیر راه و شهرسازی گفت :بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید میشود و سقف نرخ
افزایش در تهران و کالنشهرها  ۲۵درصد و در سایر شهرها  ۲۰درصد خواهد بود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ،ضمن اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تامین مسکن گفت :امسال به دالیل متعدد
نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مسئله بسته پیشنهادی را برای حل مسئله به سران قوا و
هیات دولت ارائه کردیم.
وزیر راه و شهرسازی در بیان شاهکلید بسته پیشنهادی وزارت راه گفت :بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران
به طور اتوماتیک تمدید میشود و سقف نرخ افزایش در تهران و کالنشهرها ۲۵درصد و در سایر شهرها ۲۰درصد خواهد بود.
وی ادامه داد :هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمیکند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد.
قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است ،گفت :از موجرانی که پیش از مصوبه دولت
نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعالم شده اقدام کردند تشکر میکنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر
موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند.
ً
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است ،مثال اگر موجری بخواهد فرزند
تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختالف این مسائل رفع خواهد شد.
قاسمی در پایان گفت :ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانهای
خواهدشد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور هشدار داد؛

خطرورشکستگیدرکمینصنعتدامپروری

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت :با ادامه روند فعلی و قطع یارانه ها ،تا چند سال دیگر صنعت دامپروری ورشکست
خواهدشد.
مجتبی عالی با بیان اینکه پس از آزادسازی نرخ ارز ،نهادههای دامی با  ۵تا  ۶برابر قیمت قبل به دست دامداران میرسد،
افزود :افزایش هزینههای دستمزد کارگری ،بیمه ،مالیات و هزینههای انرژی هم بر باال رفتن قیمت تمام شده گوشت تاثیر
مستقیم دارد .او گفت :هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت گوساله زنده  ۱۲۰هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت
گوسفند زنده ۱۴۰هزار تومان برای دامدار تمام میشود که با این حساب باید در بازار حدود ۲۴۰هزار تومان به دست مصرف
کننده برسد .عالی گفت :دامداران به دلیل مقرون به صرفه نبودن دامپروری ،دامهای خود را کیلویی ۶۵تا ۷۰هزار تومان به
فروش میرسانند که ادامه این وضعیت ممکن است به صنعت دامپروری لطمه سنگینی وارد کند و دیگر کسی به این شغل
ادامه ندهد .مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور افزود :تنها راه برون رفت از این مشکل خرید تضمینی تولیدات دامداران
توسط دولت حتی به قیمت تمام شده است .وی وجود واسطهها و دالالن در بازار گوشت را یکی دیگر از معضالت این صنعت
برشمرد و گفت :هم اکنون بیشترین سود در این صنعت به جیب دالالن میرود و دامداران بهره کمی از دسترنج خود دارند.
او با اشاره به کیفیت ممتاز گوشت دامهای ایرانی نسبت به گوشتهای وارداتی از برزیل ،گفت :مراتع داخل کشور تنها ۵۰
درصد از نیاز دامهای کشور را تامین میکند و مابقی باید از طریق نهادههایی مانند جو و سویا و با ارز آزاد تهیه و تامین شود.
مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور علت ارزانتر بودن گوشتهای وارداتی را اختصاص یارانه به دامداران آن کشورها از سوی
دولتشانبیانکرد.

وزیراقتصاد؛

کلونیهایمنفعتدربرابرحذفارزترجیحیمقاومتمیکردند

وزیر اقتصاد گفت :کلونیهای منفعت در برابر حذف ارز ترجیحی مقاومت
میکردند.
سید احسان خاندوزی در همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و
جمهوریت» که صبح روز دوشنبه ۳۰خرداد در دانشگاه تهران برگزار شد ،با تأکید
بر اینکه نظامی از اقتصاد برای ما مطلوب است که این فرصت را فراهم کند تا
اقتصاد مردمی شود ،خاطرنشان کرد :در پایان دهه  ۹۰به موقعیتی از اقتصاد
رسیده بودیم که بسیاری از نهادها امکان نقش آفرینی نداشتند .بخشهای به
ظاهر و یا به واقع غیردولتی هم متأثر از کلونیهای منفعت طلبانه انحصاری بودند

و راه فراری به سمت اقتصادی که از بن بست بیرون بیاید نداشتند.
خاندوزی گفت :دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که بتواند نوع نگاه را
به بیرون از کلونیهای منفعت تبدیل کند و باز تولید کننده چرخه معیوب پیشین
نباشد .این مسیر نیازمند شکل جدیدی بود که پیراسته از منفعت فردی باشد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اگر قرار بر تکرار سبک و سیاق قبلی بود با اقتصاد
نفتی آسیب پذیر غیر مقاوم مواجه بودیم ،بیان کرد :در شش ماهه نخست سال
نیازمند ایجاد ثبات در اقتصاد کالن بودیم تا بی ثباتیها و تورم کنترل شود که
این اتفاق رخ داد؛ تا پایان اسفند سال گذشته ،ایجاد ثبات اقتصادی در دستور
کار بود.
خاندوزی به حذف ارز ترجیحی در آغاز سال جدید اشاره و تصریح کرد :این
اقدام در راستای حذف همان تصور پیشین از مناسبات بود که تغییر دادیم.
برخی از افرادی که در سالهای ارز ترجیحی فربه شده بودند به یکی از وزرا گفته
بودند محال است بتوانید ارز ترجیحی را بردارید .حتی اگر عمل هم بکنید موفق
ً
نمیشوید و مجددا به روش قبلی بر میگردید.
وی افزود :برای ما مهم نیست که این جریان که نظام منافع آنها با حذف ارز
ترجیحی به خطر افتاده ،مقاومت کند بلکه مهم این است که فضای نخبگانی
با آن همراه شود .من قبول دارم که در اجرای این طرح اشکاالت مدیریتی و هم

ً
کاستیهای رسانهای در تبیین آن داریم ،اما اصل طرح که تغییر است و اتفاقا
اکثریت جامعه که مخالف انحصارهای دولتی و خصوصی هستند ،با آن همراهی
میکنند.
به گفته وزیر اقتصاد حذف ارز ترجیحی با اقدامات پسینی و پیشینی ادامه
مییابد و نه تنها وارد کننده انحصاری نخواهیم داشت بلکه شرکت دولتی وارد
کننده کاالهای اساسی هم باید نقش دیگری ایفا کند.
خاندوزی گفت :در برخی از جلسات ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد افزایش
سرمایه در گردش بیشتر برای واردات کاالهای اساسی دریافت میکنیم .به وزرا
ً
میگوئیم این روش را اجرا کردیم تا اساسا شرکت دولتی انحصاری وارد کننده
کاالهای اساسی نداشته باشیم و هر فردی با قیمت پایینتر بتواند کا الی اساسی
وارد کند ،این کار را انجام دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که دنبال چه الگویی از اقتصاد
در دولت سیزدهم هستید؟ گفت :الگوی ما مجموعه مدون به نام سند تحول
است که با نظارت شخص رئیس جمهور تهیه شده و مانند گذشته کشکولی از
پیشنهادات ناهمگون فعاالن اقتصادی نیست .سبک و سیاق ما در این دولت
ً
حرکت به سمت کاهش یا حذف آسیب پذیری هاست .در بودجه مثال دولت
آسیب پذیر بود که به سمت حذف بودجه نفتی حرکت کردیم.

وزیر صمت اعالم کرد:

تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی از اروپا و چین

وزیر صمت گفت :خودروهای وارداتی تنها خودروها چینی نیستند و خودروهای
اقتصادی اروپایی زیر ۱۰هزار دالر نیز وجود دارد و گفتوگوهایی نیز برای انجام این
کار آغازشده است.
"سیدرضا فاطمیامین" با هدف گفتوگوی مستقیم با مردم در برنامه گفتوگوی
ویژه خبری شبکه خبر به نام «صف اول» حضور یافت و افزود :مسائل صنعت خودرو
کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید بیش از پنجاه سال است که این مسائل
وجود دارد ،اما این موارد یک بار برای همیشه باید حلوفصل شوند.
وی عنوان کرد :بنده از سال  ۱۳۸۶مجری طرح خودروهای فرسوده بودم،
بنابراین بهطور مستقیم با صنعت خودرو ارتباط داشتم و در آن زمان برای نخستین
بار طرح فروش خودروهای فرسوده بهطور جدی و عملیاتی اجرا شد و در طول
یک سال بیش از  ۲۲۵هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد درحالیکه تا آن زمان
تنها  ۴۵هزار خودرو فرسوده از رده خارجشده بود .وزیر صمت یادآور شد :صنعت
خودرو نه آنقدر کوچک و بیاهمیت است که آن را پنهان کرده و صورتمسئله آن را
پاککنیم ،نه آنقدر اکنون بالنده است که بتوان از آن دفاع کرد؛ بلکه اکنون باید با
نگاه طبیبانه به این صنعت نگاه کرده و مسائل مربوط به آن را حل کرده و راهحلها را
نهایی و در یک دوره زمانی اجر کنیم که ما این دوره زمانی را دو سال در نظر گرفتهایم
و برای اجرایی کردن این مهم برنامه الزم تهیهشده است.
بازه زمانی  ۱۴۰۲تا  ۱۴۰۴نقطه عطف صنعت خودرو خواهد بود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :این برنامه دوساله تا اواخر سال  ۱۴۰۴ادامه
دارد ،یعنی از سال  ۱۴۰۲این موضوع تغییر پیدا خواهد کرد و درواقع نقطه عطف
همین بازه زمانی است.
فاطمی امین با اشاره به بازدید رئیسجمهوری از شرکتهای خودروسازی در

اواخر اسفندماه سال گذشته ،توضیح داد :رئیسجمهوری در این بازدید در هشت
محوردستوراتیراابالغکردندکهتمامیآندستوراتیامقطعیبودهکهاعمالشده
یا برای اجرا نیازمند زمان بوده است .برای مثال یکی از دستورات ایشان افزایش
گارانتی خود و از دو سال به سه سال بوده است که این مهم ابالغ و اجرایی شده
است .وی دیگر دستور رئیسجمهوری را افزایش  ۵۰درصدی تولید خودرو نسبت
به سال گذشته بوده اعالم و بیان کرد :سال گذشته کمتر از ۹۰۰هزار دستگاه تولید
ٰ
شد اما امسال برای تولید حداقل ۱میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی
کردیم و طبق این برنامه جلو می رویم.
وزیر صمت بابیان اینکه شاخصی به نام عبور مستقیم خودرو وجود دارد ،تصریح
کرد :از خودروهایی که وارد خط میشوند ،چند مورد بهطور کامل از خط خارجشده
و چند مورد بهعنوان خودروی ناقص وارد پارکینگ میشوند؛ امروز هم ایرانخودرو
و هم سایپا هر دو صد درصد عبور مستقیم خودرودارند ،یعنی خودرو در خط کامل
بیرون آمده و وارد پارکینگ نمیشود درحالیکه دریک زمانی این رقم به  ۱۸درصد
کل تولیدات هم رسیده بود؛ البته بهطور دقیق میانگین تولید خودروی کامل سایپا
باالی  ۹۰درصد و ایرانخودرو از اوایل خردادماه به باالی  ۹۵درصد رسیده است.
فاطمی امین گفت :در چند سال گذشته خودروسازان بزرگ دنیا با نزدیک به ۲۰
میلیون کاهش تولید روبهرو شدند یا بسیاری از کشورهایی که در صنعت خودرو
پیشرفته هستند در فواصل طوالنی اقدام به فروش خودرو میکنند.
بر واردات خودروهای اقتصادی زیر  ۱۰هزار دالر تأکید داریم
فاطمی امین در خصوص مشخصات خودروهای وارداتی گفت :ما بر واردات
خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودروهایی که زیر ده هزار دالر باشند؛ زیرا
میخواهیم پژو ،سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:

محدودیتمالیشهرداریها
در پروژههای عمرانی به حداقل برسد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت :در راستای افزایش ظرفیت طرف
تقاضابرایاجرایپروژههایعمرانیبایداتفاقاتیرارقمبزنیمکهمحدودیتناشی
از منابع مالی به حداقل رسانده شود.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در
تشریحنشستمشترکروزدوشنبهکمیسیوناقتصادیباشهردارانکالنشهرها،
گفت :موضوع اصلی نشست امروز در راستای افزایش ظرفیت طرف تقاضا برای
اجرای پروژههای عمرانی بود ،عمدتا ماموریتهای شهرداریها در زمینه اجرای
پروژههایعمرانیشبیهمجموعهتعهداتدولتاست.درراستایافزایشظرفیت
طرفتقاضابرایاجرایپروژههایعمرانیبایداتفاقاتیرارقمبزنیمکهمحدودیت
ناشی از منابع مالی به حداقل رسانده شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :مقرر شد
موضوعات مربوط به نحوه مواجه بانک مرکزی با بحث تسهیالت و ضریب نقد
شوندگی در ارتباط با این موضوع با طرح در شورای پول و اعتبار به روشی اقدام
شود که بتواند از این ظرفیت بانک شهر و یا سایر بانکها که به شهرداریها و
کالنشهرها تسهیالت اعطا میکنند شبیه مطالبات بانکها از دولت و یا ضریبی
از مطالبات بانکها از دولت مدنظر قرار بگیرد .به زودی مکاتبات و پیشنهادات
مربوطه به شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی ارائه میشود.
وی ادامه داد :موضوع تسویه تعهدات شهرداریها دیگر دستورکار نشست
امروز بود که مقرر شد کارگروه مشترکی در کمیسیون اقتصادی با محوریت این
کمیسیون تشکیل شود تا رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه
در کنار دبیرخانه شهرداری کالنشهرها مطالبات را احصاء و روش تهاتر آن را ارائه
کنند.
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس،گفت:نتیجهنهایینشستامروزکمیسیون
این بود که بتوانیم به ظرفیت شهرداریها برای اجرای پروژههای عمرانی در کشور
کمککنیم.
رئیسسازمانخصوصیسازی:

نماد استقالل در فرابورس هفته آینده
باز میشود

رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :شاید در هفته آینده نماد استقالل را در
فرابورس ببینیم تا مردم بتوانند آن را خرید و فروش کنند.
نزاده در گفتوگویی تلویزیونی در خصوص باز شدن نماد ۲باشگاه
حسین قربا 
استقالل و پرسپولیس اظهار داشت :نماد استقالل به زودی باز میشود چرا که
کارهای آن زودتر انجام شده است .صورتهای مالی  ۶ماهه از طرف سازمان
حسابرسی انجام شده و فکر میکنم در هفته آینده نماد استقالل را در فرابورس
ببینیم تا مردم بتوانند خرید و فروش کنند.
وی ادامه داد :نماد پرسپولیس نیز با یک فاصله باز خواهد شد .چرا که برخی
از مستندات و رفت و برگشت بین حسابرس و مدیران مالی شرکت وجود داشته،
عقب افتاده اما آن هم باید در هفتههای آتی ببینیم .این اتفاقات باید در سه هفته
آینده رخ دهد .این تأخیر به دلیل این است که بازار سرمایه در شرایط مناسبی
نیست .این اتفاق باید زمانی رخ میداد که سهامدار خرد هم از این نظر متضرر
نشود .رئیس سازمان خصوصیسازی افزود ۷۱۰ :میلیارد برای دو باشگاه وجود
داشت ۳۵۹ .میلیارد باشگاه استقالل و  ۳۵۰میلیارد هم باشگاه پرسپولیس در
اختیاردوباشگاههست.مصارفاینمنابعبایدتوسطیککمیتهایکهبهتأییددو
وزارتخانه اقتصاد و ورزش رسیده ،استفاده شود .نکته این است که  ۲امکان وجود
دارد تا از مصرف بیرویه این سرمایه جلوگیری شود.
یک ،شفافیت و دو همین کمیته مصارف که به مصارف نظارت دارد .استفاده
ً
ً
از این منابع حتما باید به ترتیبی مهیا شود که صرف سرمایهگذاری شود .حتما
رویکرد این سرمایهگذاری ورزشی است .این سرمایهگذاری باید کوتاهمدت و سود
ده باشد و امکان نقد شدن  ،۲سوم آن وجود داشته باشد ۶۵ .درصد از منبع مالی
حاصل از پذیرهنویسی سرخابیها باید صرف سرمایهگذاری ۲۵ ،درصد صرف
پرداخت بدهی و  ۱۰درصد صرف بازارگردانی شود.
معاونصندوقضمانتسرمایهگذاریصنایعکوچکخبرداد:

اختصاص وام ۵میلیاردی بدون وثیقه
برای واحدهای تولیدی
معاون صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت :واحدهای دارای
وضعیت اعتباری مناسب ،برای دریافت تسهیالت پنج میلیارد تومانی ،نیاز به ارائه
وثایقملکینخواهندداشت.
محمدصادق محمدیاری در مورد پرداخت تسهیالت تا سقف  ۵میلیارد تومان
بدون ارائه وثیقه ،با بیان اینکه انواع وثیقه شامل ملک ،محل اجرای طرح ،سپرده
بلند مدت ،چک ،سفته ،اوراق مشارکت ،سهام و … میشود ،اظهار کرد :واحدها
بر اساس نمره اعتباری که از صندوق دریافت میکنند ،اعتبارسنجی میشوند.
واحدهای دارای وضعیت اعتباری مناسب ،برای دریافت تسهیالت پنج میلیارد
تومانی ،نیاز به ارائه وثایق ملکی نخواهند داشت.
معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزود:
همچنین واحدهایی که نمره اعتبارسنجی آنها در گروه  Aیا  Bقرار میگیرد
میتوانند با ارائه چک و سفته با امضا مدیران ،از صندوق ضمانتنامه تا سقف ۵
میلیارد تومان دریافت کنند .واحدهایی هم که در گروه Cبه بعد قرار میگیرند باید
ترکیبی از وثایق مورد پذیرش را برای دریافت ضمانتنامه به صندوق ارائه کنند.
ویادامهداد:درواقعنمرهاعتباریمتقاضیان،تعیینکنندهمیزانونوعوثایقی
استکهبرایدریافتضمانتنامهاخذوجهتمعرفیبهمنظوردریافتتسهیالت
لحاظمیشودکهمهمترینشاخصهادراعتبارسنجی،وضعیتبازاروتقاضابرای
محصول ،دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده ،رتبه اعتباری دریافتی از
مؤسسه اعتبارسنجی ایرانیان همچنین وضعیت فروش و سود حاصل از آن است
از طرفی بدهی معوق متقاضی به بانکها نیز در نتیجه اعتبارسنجی تأثیر گذار
ً
خواهد بود .به گفته محمدیاری ،این تسهیالت صرفا در قالب سرمایه در گردش و
خریدماشینآالتجدیدجهتتوسعهفعالیتقابلپرداختاستکهبهواحدهای
دارای پروانه بهره برداری تعلق میگیرد.
نمایندهمجلس:

سرعت اصالحات در خودروسازان
بیش از تحمل مردم باشد

که قیمتهای باالتری نسبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم ،پس
الزم است برای قشری از جامعه که خودروهایی ارزانتر میخواهند محصول داشته
باشیم ،بنابراین در این آییننامه تمرکز ویژه کردیم که خودروهای اقتصادی ارزانتر
وارد شود تا هم نیاز مردم را پوشش دهند و هم بهتدریج به سمت ساخت داخل
برویم و نقص ترکیب محصوالت داخلی را با از رده خارج کردن خودروهایی باقیمت
پایین اما بیکیفیت و جایگزین کردن یک خودروی اقتصادی باکیفیت ،برطرف
کرده و سبد محصوالت را کامل کنیم .وی افزود :خودروهای وارداتی تنها خودروها
چینی نیستند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیر  ۱۰هزار دالر نیز وجود دارد و
گفتوگوهایی نیز برای انجام این کار آغازشده است .وزیر صمت ادامه داد :پس از
تحریمهایی که بر روسیه اعمال شد ،جلساتی با شرکتهای روسی برگزار شد و آنان
بهشدت عالقهمند به واردات قطعه از ایران هستند و گفتوگوها بین شرکتهای
ایرانی و روسی در حال انجام بوده و نقش وزارت صمت در آن تسهیلگری است.

نماینده تهران ،رس ،شمیرانات و اسالمشهر در مجلس با بیان اینکه صبر و
تحمل آحاد جامعه از صنعت خودروسازی کم شده ،خواستار آن شد که سرعت
اصالحات در خودروسازان بیش از تحمل مردم باشد.
«محسن پیرهادی» روزدوشنبه در مراسم رونمایی از کامیون کشنده جدید
شرکت ایران خودرو دیزل اظهار داشت :صنعت خودرو برنامه مدون برای مردم و
کل کشور ندارد که ناشی از سیاستهای کوتاهمدت حاکم است.
این نماینده مجلس تاکید کرد :نقشه راه مدون صنعت خودرو در برنامه هفتم
توسعه گنجانده شود و از کار لحظهای و کوتاهمدت در این صنعت پرهیز شود.
وی با تاکید بر اینکه همه باید تعصب تولیدات داخلی را داشته باشند و استفاده
از کاالها و محصوالت ایرانی را در اولویت قرار دهند ،تصریحکرد :صبر و تحمل
مردم از صنعت خودروسازی کم شده است و نیاز است تا سرعت اصالحات در
خودروسازان بیش از تحمل مردم باشد؛ زیرا پیشرفتهای روز خودروسازی جهان
را نظارهگر هستند و از صنعتگران داخلی توقع دارند.
پیرهادی همچنین تاکید کرد :شوراهای اسالمی شهرها و مدیریتهای شهری
باید به این سمت و سو بروند که از خودروسازان داخلی خرید کنند ،نه اینکه به
دنبال خرید از خارج و بدتر از آن خودروهای کارکرده و دست دوم باشند.
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سردار آزمون:

قنبری حامی مالی تیم فوتبال بانوان استان قم خبر داد:

حضوبانوانفوتبالیستقمیدرمسابقات
لیگ دسته دوم کشور

ایمان  /رضا ملکی
برای اولین بار در طول حیات فوتبال بانوان عزیزان دختر قمی می توانند در لیگ
دستهدومفوتبالایرانحضوریآبرومندداشتهباشند.اخبارارسالیپیرامونتشکیل
این تیم و تالشهای 3ماهه برای حضوری مقتدرانه در این مسابقات بسیار امید وار
کننده و پیام آور شادی نزد اهالی دوست داشتنی فوتبال بانوان والیت بود.
مهندس قنبری که به همراه همسراش که عاشق ورزش خصوصا فوتبال است
حمایت مالی این تیم را به عهده گرفته اند صحبتهای جالبی را در خصوص فرایند
تشکیل این تیم به ما داد .
قنبری که خود از فوتبالیستهای خوب تیم پرسپولیس در دهه70بوده دراین مورد
می گویند از طریق همسرم معصومه سادات یوسفی که عاشق فوتبال بود اطالع
پیدا کردم که جواز حضور شرکت یک تیم به قم در مسابقات لیگ2فوتبال ایران داده
شده است و به همین منظور آستینها را باال زدیم و با کمک مسئوالن خدوم هیئت
فوتبال و جلسات متعدد قرارشد حمایت های تیم به عهده من باشد .
باوربفرمایید وقتی جوش و خروش این عزیزان را دیدم و خوشحالی زائدالوصفی
که در حضور از این مسابقات به آنان داده شد را مشاهده کردم احساس کردم
که دختران خودم را شاد ساخته ام .با توجه به شرایط فرهنگی مجبورشدیم تمام
تمرینات تیم را در استادیوم 72تن در ساعت 12ظهر در گرمای باالی 40درجه با
پوششیسختفوتبالبانوانبرگزارنماییم.
نرگس دهکردی از مربیان خوشنام قمی کار هدایت این تیم را به عهده گرفته و
همسر بنده نیز بعنوان مدیر مسائل این تیم را پیگیری می نماید .وقتی بچه ها برای
اولین بار توانستند در زمین چمن یادگار امام (ره) تمرین کنند انگار دنیا را به آنها
داده بودیم و در این خصوص از مسئوالن هیئت فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان
سپاس گذاری می نمایم.
حضور اسطوره فراموش نشدنی فوتبال قم استاد احمد بیگدلی در پایان تمرین
این تیم و صحبتهای دلنشینی که برای این عزیزان داشت موجی از امیدواری برای
آنان را به وجود آورد و قول مساعدی که ایشان در خصوص حمایت مالی از این تیم
داشتند ما را امیدوار کرد.
تهران یا سنندج قراراست میزبانی متمرکز این بازیها را به عهده بگیرند و من
امیدوارمکهبانمرهقبولیازاینمسابقاتسرافرازانهبهقمبازگردیماماحمایتبیشتر
مسئوالن را طلب می کنیم .
به بهانه راه اندازی آکادمی تخصصی هیئت فوتبال قم؛

گامیجهتشناساییومعرفی
فوتبالیستهایبااستعداد

ایمان  /رضا ملکی
درخبرها آمد که هیئت فوتبال استان قم قصد دارد با تاسیس آکادمی تخصصی
فوتبال پایه مسیرجدیدی را در ارتقا و رشد فنی و کیفی در سطح نو گالن برداشته
و با انجام این کار بتواند دورنمای 5ساله و مثبتی را از حرکت درست در مستطیل
سبز ترسیم سازد .
با کنکاش صورت گرفته در این خصوص مشخص شد که گروهی از افراد با تجربه
و اخالق مدار فوتبال قم با تاسیس شرکت تعاونی ورزش قصد دارند با نگاه حرفه
ای آکادمی تخصصی فوتبال پایه را درقم راه اندازی کنند و مدیریت فنی این کار به
عهده مربی خوشنام و شایسته فوتبال قم مهدی رضایی سپرده شده است .
تا اینجای کار همه چیز خوب ومرتب است و امید میرود از حرف و تئوری به عمل
تبدیل شود .
چمن طبیعی سبز استادیوم هالل احمر و استفاده از مربیان ارزشی و با دانش در
دستور کار قرار گرفته و ثبت نام در این زمینه آغاز گردیده است.شروع این فعالیت
شایسته را به فال نیک می گیریم و امید داریم با نگاه درست و اصولی که در سطح
آموزش نوگالن و جوانان شایسته تا16سال در این کالسها صورت می پذیرد بتوانیم
در سطح فوتبال ایران حرفی برای گفتن داشته باشیم .
سالها میگذرد و خروجی این همه کالس مدارس فوتبال در معرفی به سطوح باالتر
فوتبال ایران بسیار کم رنگ بوده و بار فنی مثبتی از این کالسها به جوانان ترزیق
نگردیده است .
استاد عباس جهان بین از مدیران شایسته ورزش قم و از تحصیل کرده های مورد
وثوق فوتبال به همراه قهرمانی جوان و جویای نام و مهدی رضائی شایسته در کنار
نام دو بزرگ فوتبال قم حسین وزیری و احمد غالمی می روند تا این اتفاق مبارکی
را رقم بزنند .
امید داریم هیئت فوتبال و شخص دکتر باقری که از دل سوختگان واقعی فوتبال
استان میباشد آستین های همت را باال زده ودر شروع این کار ارزنده همه گونه
امکاناتی را در اختیار این آکادمی بگذارد .
رئیس هیات کشتی استان قم:

آزادکاران قمی در مسابقات کشوری
کشتینایبقهرمانشدند

رئیس هیات کشتی استان قم گفت :آزادکاران قمی تیم باشگاه شهید زین الدین
قم در مسابقات کشوری یادواره مرحوم پرویز سیروس پور نایب قهرمان شدند.
هادی علیایی اظهارداشت  :تیم باشگاه شهید زین الدین قم در این مسابقات که
دیشب خاتمه یافت با کسب هفت مدال به کار خود پایان داد.
وی با اشاره به این که این مسابقات در رده خردساالن برگزار شد گفت :نمایندگان
قم در این مسابقات موفق به کسب سه مدال طال ۲،مدال نقره و ۲مدال برنز شدند.
وی گفت :علی اصغر جعفری در وزن  ۴۲کیلوگرم ،علی اکبر زاده در وزن ۴۵
کیلوگرم و محمد ساالر عباسی در وزن ۲۷کیلوگرم در این مسابقات طالیی شدند.
علیایی ادامه داد :سبحان رضوانی در وزن ۳۰کیلوگرم و امیر حسین محمدپور در
وزن ۲۴کیلوگرم مدال های نقره و در وزن ۳۵کیلو گرم بنیامین بابا و علی حسن زاده
در ۵۱کلیوگرم مدال های برنز مسابقات را کسب کردند.
وی افزود :این مسابقات با حضور نمایندگان هفت استان کشور به مدت یک روز به
میزبانیباشگاهکارگرانتهرانبرگزارشد.

بازی با آمریکا و انگلیس سیاسی نیست

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه بعد از پایان دوران بازیگری قصد
ندارد مربی یا مدیر بشود ،درباره جدایی از تیم زنیت و حمله نظامی روسیه به
اوکراین هم صحبت کرد.
سردار آزمون بعد از چند فصل حضور در فوتبال روسیه ،سرانجام در نقل و
انتقاالت زمستانی فصل قبل از تیم زنیت سنت پترزبورگ راهی بایرلورکوزن
آلمان شد و کارش را در این تیم شروع کرد .آزمون پیش از حمله نظامی روسیه
به اوکراین ،زنیت را ترک کرد و در تازهترین مصاحبه خود میگوید که هرگز فکر
نمی کرده است چنین اتفاقی رخ بدهد.
آزمون همچنین با تاکید بر عالقه اش بر اسب سواری و فعالیت در این حوزه
میگوید بعد از پایان دوران بازیگری اش در فوتبال قصد ندارد مدیر یا مربی
بشود و مشغول اسبهایش خواهد شد.
بخشی از گزارش و گفتگوی سایت باشگاه بایر لورکوزن با سردار آزمون در
ادامهمیآید:
اسم اسبهایم را فراموش میکنم
سردار آزمون عاشق رقابت است اما بزرگترین سرگرمی این جوان  ۲۷ساله،
 ۵۲اسب مسابقه اوست .او اولین اسب خود را  ۱۰سال پیش خرید« :آنقدر
اسبهایم زیاد هستند که گاهی فراموش میکنم اسمشان چیست .قبل از
بازی ،منهمیشهویدئوهای اسبهایم را تماشا میکنم .اگر دوستان یا اعضای
ً
خانواده ام فراموش کنند برایم فیلم بفرستند ،واقعا عصبانی میشوم .من آنها
را دوست دارم و بعد از دوران بازیگری زمان بیشتری برای آنها خواهم داشت».
اسبها در اوایل زندگی سردار آزمون نقش مهمی ایفا کردند؛ مدتها قبل از
اینکه او برای اولین بار به عنوان یک کودک ۹ساله در تعطیالت در ترکمنستان،
زادگاه پدر و مادرش ،به توپ ضربه بزند .او که کمی رویایی می خندد میگوید:
«بعد از اینکه به دنیا آمدم اول مادر و پدرم و بعد اسبهایمان را دیدم .پدر و مادرم
مزرعه بزرگی داشتند که اسبهای پدرم ،عمویم و پدربزرگم در آنجا بودند .حتی
در کودکی در مسابقات شرکت میکردم .اسبها اشتیاق بزرگ من هستند .من
چیزهای زیادی در مورد آنها می دانم و اولین اسبم را در  ۱۷سالگی خریدم».
بعد از فوتبال مربی یا مدیر نمیشوم
پدر و مادر ،خواهر ،پسر عموها ،برادرزاده و همچنین بهترین دوست او
اسبهایی به عنوان هدیه دریافت کردند .این خانواده در حال حاضر جایزهای
تا سقف  ۲۵هزار یورو را در مسابقات داخلی برده است .در ایران پول زیاد
است ،اما در مسابقات استرالیا پول هنگفتی در انتظار است .اگر فوتبال در
یک مقطعی تمام شود ،آزمون میخواهد بیشتر  Down Underرا شروع کند
و در آنجا هم در مسابقات قهرمان شود« :پس از آنکه فوتبال را کنار بگذارم،
نمیخواهممربییامدیربشوم».
ً
یکی دیگر از سنتهای شگفت انگیز خانوادگی که تقریبا کل خانواده را به

هم متصل میکند .مادر ،دایی و پسر عمو :ملی پوشان سابق والیبال؛ پدرش:
قهرمان آسیا و «برای مدت طوالنی بهترین بازیکن والیبال آسیا» .اینکه سردار
باالخره تصمیم گرفت فوتبال بازی کند و به این ترتیب دست از پیروی کردن
از پدر و مادرش برداشت ،هیچ عواقبی برای آرامش خانواده اش نداشت:
ً
«من واقعا والیبالیست خوبی بودم ،اما همه به من توصیه کردند که فوتبال را
انتخاب کنم .زمانی که در یک تورنمنت بین المللی بهترین گلزن شدم و از
روسیه پیشنهاد دریافت کردم ،مسیر روشن بود .از آن زمان ،والیبال را فقط در
تعطیالت خانوادگی در ساحل بازی کردهام».
واکنش به ترک روسیه پیش از حمله به اوکراین
سردار آزمون اواخر ژانویه از زنیت سنت پترزبورگ به لورکوزن رفت .این واقعیت
که او در زمستان به  Werkselfمنتقل شد و نه در تابستان  ۲۰۲۲همانطور که
در ابتدا برنامه ریزی شده بود ،با وجود برخی مشکالت اولیه ،ضربه مستقیمی
برای هر دو طرف بود .آزمون اولین گل خود برای بایر را بعد از رهایی از
مصدومیت مقابل گریتر فورث به ثمر رساند و نقش خود را در سوم شدن بایر در
پایان فصل ایفا کرد« .بعد از بازی مقابل کلن خیلی ناامید بودم .متوجه شدم
این بازی برای باشگاه و هواداران چه معنایی دارد .تمام تالشم را میکنم تا
فصل بعد در این مسابقه پیروز شویم .اینجا به خوبی از من استقبال کردند .ما
ً
در تیم سرگرمی زیادی داریم ،از جمله اخیرا سفر به مکزیک(.اشاره به سفر بایر
به مکزیک در پایان فصل گذشته بوندس لیگا) میخواهم به تیم کمک کنم .در
دفاع ،در حمله؛ من باید در همه جا کنار همه باشم .سال آینده میتوانم خیلی
بهتر بازی کنم .امیدوارم فصل را خیلی خوب شروع کنم».
این واقعیت که او قبل از شروع فصل جدید باشگاه ،لیگ و هم تیمیهایش
را میشناسد ،مزیت بزرگی است .مزیت دیگر ترک روسیه پیش از شروع جنگ
با اوکراین بود .اتفاقات اوکراین این جوان  ۲۷ساله را افسرده میکند« :من
همیشه در روسیه احساس راحتی میکردم و مردم همیشه با من خوب بودند.
هرگز فکر نمیکردم چنین چیزی امکان پذیر باشد اما من یک سیاستمدار
نیستم؛ بنابراین نمیخواهم زیاد در مورد جنگ صحبت کنم .به عنوان یک
انسان می گویم در این دنیا نباید جنگ شود».
بازی با آمریکا و انگلیس سیاسی نیست
آزمون دومین کاپیتان ایران و سومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی است :او
یک فوق ستاره در فوتبال ایران است .بیش از  ۴.۶میلیون دنبال کننده او در
اینستاگرام که عکسهای بازیها و اسبهای خود را برای آنها منتشر میکند،
گواه این موضوع است .او همچنین امید بزرگ جام جهانی امسال است.
ایران  -با وحید هاشمیان ،بازیکن سابق بوندسلیگا و دستیار سرمربی فعلی در
تیم ایران  -با آمریکا ،انگلیس و برنده پلی آف ولز در برابر برنده دوئل اوکراین و
اسکاتلند دیدار میکند .یک گروه جالب ،اما از نظر سیاسی نیز در حد انفجار.

(این مصاحبه پیش از مشخص شدن صعود ولز به جام جهانی گرفته شده
است)
این جوان  ۲۷ساله این موضوع را پنهان میکند« :ما به همه بازیکنان،
صرفنظر از اینکه از کجا آمدهاند ،احترام میگذاریم .هیچ مشکلی بین ما وجود
ندارد ،اول میخواهیم فوتبال بازی کنیم .ما باید سیاست را به سیاستمداران
بسپاریم .همه ما با هدف صعود و رؤیای قهرمانی در جام جهانی متحد
هستیم».
بهایرانیبودنمافتخارمیکنم
این واقعیت که پدر و مادرش زمانی از ترکمنستان به ایران آمدهاند ،رابطه او
را با کشور تغییر نمیدهد  -ایران کشور مادری اوست« :ترکمنهای زیادی
در شمال شرق ایران زندگی میکنند .رابطه بین ما عالی است ،ما ترکمن تبار
هستیم،امابهایرانیبودنمانافتخارمیکنیم».
آزمون را تنها در ایران و روسیه نمیشناسند .بسیاری از مهاجران ایرانی در
ً
سراسر جهان تضمین میکنند که او تقریبا در همه نقاط جهان  -از جمله در
راینلند ( -منطقهای در دو طرف رود راین) شناخته میشود« :ایرانیها عاشق
فوتبال و بسیار پرشور هستند .من در هر بازی خانگی تعداد زیادی پرچم ایران
را می بینم و مردم اغلب در اینجا و در اطراف لورکوزن با من صحبت میکنند.
این باعث خوشحالی من است و همه همیشه بسیار دوستانه برخورد میکنند.
فقط زمانی که به کشور خود سفر میکنم ،گاهی اوقات میخواهم فقط برای
خانواده و اسبهایم وقت داشته باشم».
منایرانیهستم،نمیترسم
در اوایل ژانویه  ۲۰۱۳و در هجدهمین سالگرد تولدش ،خداحافظی آزمون با
خانواده و اسبهایش برای او چندان آسان نبود؛ کسی که به عنوان جوانترین
بازیکن ایرانی تاریخ شد که به خارج از کشور رفته است .او نه سال و نیم بعد با
یادآوری چند ماه اول پس از ورود به زندگی جدیدش میگوید« :افسرده بودم.
خیلی سخت بود چون پدر و مادرم ،دوستانم و همچنین اسبهایم خیلی
دور بودند .من تنها بودم ».اما او به خانوادهاش ،مسئوالن باشگاه و مهمتر از
همه ،به خودش ثابت کرد که نه تنها یک ورزشکار با استعدادهای ویژه ،بلکه با
جاهطلبیهای فراوان است .آزمون مبارزه کرد.
او آن زمان و در شرایط سخت با خود میگفت« :من ایرانی هستم ،نمی
ترسم» .باور به خود ،به سرعت نتیجه داد .او به یک ستاره تبدیل شد  -بسیار
فراتر از مرزهای ملی میهن قدیمی و جدید خود .و سریعتر از حد انتظار :او
اولین بازی حرفهای خود را برای روبین کازان در نیمه دوم سال  ۲۰۱۳انجام
داد .در سال  ۲۰۱۵او به تیم روستوف نقل مکان کرد و سفری را که در جوانی
آغاز کرده بود تکمیل کرد :از زمین خاکی تا لیگ برتر  -چشمان آزمون وقتی به
اولین حضور خود در لیگ قهرمانان اروپا فکر میکند روشن میشود .با وجود
چهار عنوان قهرمانی ،دو قهرمانی در جام حذفی ،کسب بهترین گلزن برتر
لیگ روسیه ( )۲۰۲۰و انتخاب شدن به عنوان بهترین فوتبالیست سال روسیه
( ،)۲۰۲۱لحظات عالی در کالس برتر از جمله خاطرات مورد عالقه دوران
حرفهای او تاکنون بوده است.
با این بازیکنان جوان و با استعداد ،هر چیزی ممکن است
در اولین فصل خود در لیگ قهرمانان اروپا در سال  ،۱۷/۲۰۱۶او در نتیجه
 ۱-۲مقابل اتلتیکو مادرید و در پیروزی  ۲-۳مقابل بایرن مونیخ گلزنی کرد.
در بازگشت به مسابقات در سال  ،۲۰۱۹او با تیم زنیت مقابل لئون ( )۱-۱و
بنفیکا ( )۱-۳گلزنی خود را ادامه داد .فصل گذشته او یک گل مقابل یوونتوس
( )۲:۴و یک گل مقابل چلسی ( )۳:۳به ثمر رساند .او با شش گل در لیگ
قهرمانان موفق ترین گلزن تاریخ ایران است .حاال او به رقابت مورد عالقه اش
(لیگ قهرمانان اروپا) بازگشته است« :لیگ قهرمانان بهترین رقابت است .ما
ً
واقعامیخواستیمبهمرحلهمقدماتیلیگقهرمانانبرسیمودرهوفنهایمآماده
بودیم تا برای یک فصل قدرتمند به خودمان پاداش دهیم ».آزمون به خودش،
کادر مربیگری و بایر اعتقاد اساسی دارد.
چه سوار بر اسب ،چه در کارت بازی و چه در لیگ قهرمانان برای او ،یک
رقابت همیشه شامل شانس برنده شدن است« :من همیشه رؤیای بزرگی دارم.
با این بازیکنان جوان و با استعداد (در لورکوزن) همه چیز ممکن است .فوتبال
همین است ،من آن را بارها و بارها تجربه کردم :با روستوف بایرن را شکست
ً
دادیم .ویارئال اخیرا به نیمه نهایی رسیده است .پس چرا ما نرسیم؟ به خصوص
که لورکوزن  ۲۰سال پیش به خود نشان داد که چه چیزی میتواند به دست
آورد و این باشگاه چه تواناییهایی دارد».

در مورد چند بازیکن پرسپولیس؛

هرچندباشگاهپرسپولیستاکنونعملکردموفقیدرفصل
نقل و انتقاالت داشته است اما هنوز تکلیف چند بازیکن برای
فصل آینده مشخص نیست و گلمحمدی هم روش جدیدی
را برای خروجیها در پیش گرفته است.
براساس این گزارش ،باشگاه پرسپولیس پس از عدم تحقق
درمسیرکسبششمینجاممتوالیلیگبرترفوتبالتصمیم
به ایجاد تغییرات اساسی در کادر فنی و بازیکنان خود گرفت.
رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قبل از اتمام
بازیهای فصل گذشته لیگ برتر که منجر به قهرمانی
استقالل تهران شد آب پاکی را روی دست یحیی گل محمدی
ریخت تا عالوه بر انجام مذاکره مستقیم با گزینههای مد نظر
سرمربی از او بخواهد دستیارانش را تغییر دهد.
شروع با مربیان
مصدومیتهایمتوالیتعدادزیادیازبازیکنانواشتباهات
تکراری دروازهبانهای پرسپولیس باعث شد تا هیأت مدیره
باشگاه پرسپولیس خواستار جابجایی اعضای کادر فنی
شوند .درخواستی که در نیم فصل بازیهای سال گذشته
مطرح شد اما گل محمدی به آن تن نداد اما ادامه روند پر
اشتباه و تزلزل بازیکنان سبب شد تا رضا درویش بی چون و
چرا خواهان تغییر کمکهای گل محمدی شود.
از این رو مظاهر رحیم پور مربی بدنساز و داود فنایی مربی
دروازهبانان پرسپولیس از جمع دستیاران گل محمدی خارج
شدند تا مربیان خارجی جانشین این دو چهره شوند.
بی میل نسبت به دستیار یک!
درویش نسبت به ادامه همکاری حمید مطهری با
پرسپولیسنیزبیمیلنشانداد.اودرمقابلشایعاتجدایی
دستیاراولگلمحمدیاینقدرخنثیظاهرشدکهاینمربی
چارهای جز مذاکره با تیمهای دیگر لیگ برتری را پیدا نکرد
تا در ادامه بتواند مدیران نساجی را مجاب به نشستن روی
نیمکت فصل آینده آنها کند .مربیان پرسپولیس یکی پس
از دیگری از پرسپولیس جدا شدند تا گل محمدی تنها کریم
باقری را به همراه پیشنهاد مربیگری به سید جالل حسینی
در کنار خود داشته باشد.
همسو با هواداران برای مازادها
جدایی مربیان پرسپولیس نه تنها با انتقاد هواداران بلکه با
حمایت آنها همراه شد .مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای
موافقت با درخواست فسخ قرارداد برخی بازیکنان با یحیی
گل محمدی هماهنگ میکرد تا رضایت امثال حامد لک را
در کمترین فرصت زمانی ممکن صادر کند.
تمدید با اصلیها غیر از یک مورد!
مدیرعاملباشگاهپرسپولیسقبلازپایانرقابتهایفصل

شیوهجدیدگلمحمدیبرایبازیکنانمازاد!

گذشته از گل محمدی خواست تا بازیکنان دلخواه تیمش را
برای تمدید قرارداد اعالم کند .او نیز در مرحله اول خواستار
حفظ میالد سرلک ،مهدی ترابی ،سیامک نعمتی و احسان
پهلوان شد .پروژه تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس یکی
پس از دیگری انجام شد اما زیاده خواهیهای یک واسطه در
پروژه حفظ احسان پهلوان سبب شد تا این بازیکن خیلی زود
از چشم مدیر عامل پرسپولیس بیفتد و از تیم کنار گذاشته
شود.
پروژهکامبککلیدخورد
علیرضا بیرانوند نخستین بازیکنی بود که به قفس توری
پرسپولیس بازگشت .دروازهبان تیم ملی ایران که سالهای
درخشان فوتبال خود را با این تیم پشت سر گذاشته بود پس
از دو فصل ناموفق در فوتبال رویال آنتورپ بلژیک و بواویشتا
پرتغال به ایران بازگشت تا بار دیگر پیراهن پرسپولیس را در
سال برگزاری جام جهانی بر تن کند.
او که جایگاه خود به عنوان شماره یک تیم ملی را متزلزل
میدید نه تنها با بازگشت به این تیم میخواهد آن را پس
بگیرد بلکه خواسته تکرار قهرمانی در لیگ برتر را برای
هواداران هموار کند.
سروش رفیعی دومین بازگشتی پرسپولیس از نسل طالیی
دوران سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ بود که به این تیم

بازگشت.
رفیعی پس از حضور موفق در سپاهان اصفهان بار دیگر به
جمع سرخپوشان پایتخت بازگشت تا بتواند تکنیک خود در
میانه میدان را به رخ بکشد و دراگان اسکوچیچ را مجاب به
ماندن در جمع ملیپوشان برای مهمترین تورنمنت فوتبالی
ملی در سال  ۲۰۲۲کند.
جانشینیبرایکاپیتان
مرتضی پور علی گنجی در روزهایی که اخبار جدایی رامین
رضائیان در گوش هواداران پرسپولیس میپیچید به این تیم
پیوستتانهتنهارضائیانبلکهخداحافظیقریبالوقوعسید
جالل حسینی نیز برای هواداران بی اهمیت شود.
مدافع پیشین تیم ملی ایران که به واسطه مصدومیتهای
متوالی جایگاه خود را از دست داده بود پس از سالها لژیونر
بودن به ایران بازگشت تا به گفته خودش در تیم محبوب دوران
کودکیاش بازی کند.
گزینههمیشگیباالخرهجذبشد
دانیال اسماعیلی فر چه در دوران مربیگری برانکو و چه
در زمان فعلی که هدایت پرسپولیس را یحیی گل محمدی
بر عهده دارد همواره یکی از گزینههای خرید بود .او پس از
سالها حضور در فوتبال سپاهان با پیراهن ذوب آهن و سپس
سپاهان تصمیم به قبول پیشنهاد پرسپولیس کرد تا تبدیل به

یکیازمهمترینخریدهایتابستانیلیگبرترشود.
هت تریک از سپاهان با یک خارجی
سروشرفیعیودانیالاسماعیلیفربازیکنانفصلگذشته
سپاهان اصفهان بودند که به پرسپولیس آمدند اما پروژه
جذب از دیار زاینده رود در ذهن درویش ادامه داشت تا اینکه
آنها با جذب گئورگی گولسیانی هت تریک خود به سپاهان را
تکمیلکردند.
مدافع گرجستانی خارجی فوتبال ایران که عملکرد قابل
قبولی در این تیم داشت به پرسپولیس آمد تا سفت پر سرعت
پرسپولیسازمدعیانقهرمانیدرهمینروزهایابتدایینقل
وانتقاالتتابستانیانجامشود.
ویراژ در بن بست!
پرسپولیس در حالی یکی پس از دیگری از خریدهای خود
رونمایی میکند که همچنان به دلیل عدم پرداخت طلب۸۶
هزار دالری آنتونی استوکس به همراه سود پنج درصد سالیانه
آن با محرومیت از ثبت قرارداد بازیکنان خود در نقل و انتقاالت
تابستانیهمراهاست.
درویش نه تنها به هواداران پرسپولیس اطمینان داده
است این مبلغ را تا دهم تیرماه به استوکس پرداخت میکند
بلکه همچنان تالش خود را برای گزینههای جذاب دیگری
همچون سعید صادقی از گل گهر سیرجان که بهترین پاسور
فصل گذشته لیگ برتر بوده است ادامه میدهد.
شیوه جدید گل محمدی برای لیست خروج
سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسکهتاکنونخریدهایخوبی
رادرتیمشمیبیند،برایآنکهتکلیفخروجیهارامشخص
کند روش جدیدی را در نظر گرفته و به جای این که فهرست
مازاد را به باشگاه بدهد به آنها اعالم کرده بازیکنانی که برای
تعیین تکلیف به باشگاه مراجعه می کنند را با او هماهنگ
کنند تا بگوید در فهرست مازاد قرار دارد یا قراردادش را تمدید
کنند.
ابهاماتیدرموردبازیکنانجدید
در فهرست پرسپولیس برای فصل آینده هنوز ابهامات
زیادی وجود دارد .این تیم می تواند سه بازیکن لیگ برتری
جدید بگیرد .ضمن این که اگر تکلیف سه بازیکن خارجی
این تیم مشخص شود ،آن وقت گل محمدی می تواند برای
جذب بازیکن جدید اقدام کند اما اگر تمیروف ،صفروف و
هنانووفبمانند،باپیوستنگولسیانیبهپرسپولیس،اینتیم
نمی تواند بازیکن خارجی دیگری جذب کند.
ضمناینکههنوزتکلیفتعدادیازبازیکنانفصلگذشته
این تیم به طور قطعی مشخص نشده تا معلوم شود لیست
سرخپوشان برای جذب بازیکن جدید خالی می شود یا نه.
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

برای یک توافق خوب و پایدار و موثر آماده هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران همچنان در مسیر دیپلماسی
حرکت میکند این قطار از ریل خود خارج نشده است ،گفت :طرف آمریکایی باید
هر چه زودتر به مسیر امضای توافق برگردد ،برای یک توافق خوب و پایدار و موثر
آمادههستیم.
سعید خطیب زاده روز دوشنبه درنشست خبری هفتگی در پاسخ به سوالی
درخصوص تحریم های تازه آمریکا؛گفت :سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن
سالهاست برای همه روشن شده است؛ از یک طرف اظهارات مقامات آمریکایی را
میشنویدکهمیگویندمیخواهنداشتباهاتدولتترامپراجبرانکنند،حقوق
بین الملل را رعایت کنند و کنشگر مسئولی در نظام بین الملل باشند و از طرف
دیگر رفتارهای قانون گریزانه و ادامه همان سیاست های شکست خورده دولت
ترامپ را شاهد هستید .تنها چیزی که می توان گفت همین ضرب المثل فارسی
است که قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟
وی افزود :این رفتار ایاالت متحده به هزاران دلیل که هر روز هم به آنها اضافه
می شود ،باعث بی اعتمادی جامعه جهانی شده و ما هم به خاطر همه دالیل باید
مراقب منافع و حقوق مردم بزرگ ایران باشیم.
قطار دیپلماسی از ریل خود خارج نشده است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درخصوص آخرین وضعیت مذاکرات وین؛گفت:
ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می کنیم .به رغم تمامی بدعهدیهای
آمریکا و ادامه مسیر ترامپ ،این قطار هنوز از ریل خود خارج نشده است .ما االن
در این نقطه قرار داریم به خاطر اینکه آمریکا در سال  ۲۰۱۸به صورت یک طرفه و
غیرقانونی از برجام خارج شد و فشار حداکثری را اعالم کرد که به تعبیر خودشان به
یکشکستمفتضحانهمنجرشد.
وی افزود :ما برای یک توافق خوب ،پایدار و موثر آمادگی داریم و همه زمینه ها را
نیز برای رسیدن به آن آماده می دانیم.
ابتکار ایران از طریق بورل به گوش طرف مقابل رسانده شد
خطیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی ایرنا در مورد پیشنهادات
ایران به آمریکا قبل از صدور قطعنامه در شورای حکام گفت :همانطور که آقای امیر
عبداللهیان گفتند ایران قبل از صدور از قطعنامه تمام تالشش این بود که مسیر
ً
توافق را هموار کند .قبل از اجالس شورای حکام و صدور قطعنامه ،ایران مجددا
تالش کرد مسیر توافق را هموار کند .تالش کردیم بهرغم کارشکنیهای آمریکا ،با
ابتکارات خود مسیر مذاکرات را جلو ببریم .قبل از اجالس شورای حکام ،ابتکاری را
ارایه کردیم که مورد استقبال آقای بورل نیز قرار گرفت.
وی تاکید کرد:حتی برای اولینبار از طریق دو وزیر خارجه دیگر این ابتکار و
پیشنهاد ایران منتقل شد و یک بازه زمانی طراحی و نقشه راهی داده شد ولی
ً
آمریکا مجددا تصمیم گرفت تطویل ایجاد کرده و توافق را عقب بیندازد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :آمریکا با این برداشت غلط و توهم که
اهرمسازی میکند ،به شورای حکام رفت که البته پاسخ ایران قاطع و متناسب بود.
االن مسیر همان مسیر دیپلماسی است .یک برههای مسیر اشتباهی را رفتند و
سوءمحاسبه داشتند و پاسخ آنها داده شد .مسیر توافق را از طریق بورل دنبال
میکنیم.
خطیب زاده همچنین گفت :اگر آمریکا تعهداتش ذیل برجام را انجام بدهد و
تحریم ها علیه ملت ایران را لغو کند ،براساس ابتکار ایران میتوانیم توافق را نهایی
کنیم.
حجم روابط تجاری ایران با همسایگان در برخی حوزه ها  ۴برابر شده است
وی در مورد عملکرد یکساله وزارت امورخارجه گفت :معطل نکردن وظایف وزارت
خارجه به مذاکرات هسته ای در قالب خنثی سازی تحریم ها را پیگیری کردیم
،مهمترین اولویت وزارت خارجه همسایه محوری بود ،بیشترین رفت و آمدها را با

همسایگان داشتیم.حجم روابط تجاری ایران با همسایگان در برخی حوزه ها ۴
برابر شده است .خطیب زاده گفت :در حوزه کنسولی بعد از چندین سال شورای
عالی ایرانیان به ریاست جمهور برگزار شد و کار ایرانیان نظم گرفت.
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد تحوالت سوریه اظهار
داشت :موضع ما در خصوص تحوالت سوریه کامال روشن است و روابط ما با ترکیه
خوب است و اتفاقا در نشستی که در آستانه بود گفت و گوهایی خوبی بین ایران و
ترکیه بود و تالش کردیم حاکمیت سوریه حفظ شود.
وی در خصوص پایبندی ایران به تعهدات هستهای؛گفت :موضع جمهوری
اسالمی ایران در خصوص سالح هسته ای کامال روشن است .جمهوری اسالمی
ً
ایران جز بانیان اصلی ابتکار خاورمیانه بدون سالح هستهای بوده و اتفاقا رژیم
اشغالگر قدس و ایاالت متحده این ابتکارات را مسدود کرده اند و مانع آن شدهاند
که این ابتکارات جلو برود .موضع ما چه از نظر شرعی براساس فتوایی که از سوی
مقام معظم رهبری صادر شده است و به عنوان سند در سازمان ملل قرار دارد و چه
در ابتکاراتی که انجام داده ایم و چه به عنوان یکی از اعضای امضا کننده اصلی
 nptروشن است .خطیب زاده تاکید کرد :اتفاقا آنهایی که دارایی سالح هستهای
ً
هستند و دائما سالح های خود را گسترش می دهند و برخی طرفها مانند رژیم
اشغالگر قدس که به طور فعاالنه از رژیم های پادمانی فرار میکنند و به گسترش
اینتسلیحاتمبادرتورزیدبایدبهانجامتعهداتمتعهدبشوندواینموضعقطعی
جمهوری اسالمی ایران بوده و خواهد بود.
امیدوارمدرعملشاهدآزادیمحمولهتوقیفشدهایرانازسوییونانباشیم
خطیب زاده در مورد آخرین وضعیت کشتی های یونانی توقیف شده در ایران
گفت :این کشتیها ،مراحل قضایی خود را در محل طی میکنند و دولت یونان
تالش کرده است تا مستندات خود را ارائه کند که فرایند آزادسازی انجام شود.
امیدوارم در عمل شاهد آزادی محموله توقیف شده ایران از سوی یونان باشیم.
مهمترین اولویت وزارت امور خارجه همسایه محوری بود
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد عملکرد یکساله وزارت امور خارجه گفت:
وظایف وزارت امور خارجه را برای مذاکرات هستهای معطل نکردیم و کار خود را در
قالبخنثیسازیتحریمهاپیگیریکردیم.
خطیب زاده ادامه داد :مهمترین اولویت وزارت خارجه همسایه محوری بود،
بیشترین رفت و آمدها را با همسایگان داشتیم.حجم روابط تجاری ایران با
همسایگان در برخی حوزهها ۴برابر گسترده شده است .در حوزه کنسولی نیز بعد
از چندین سال شورای عالی ایرانیان به ریاست جمهور برگزار شد و کار ایرانیان نظم
گرفت.
الوروف آخر این هفته به تهران میآید
وی گفت :پایان هفته جاری میزبان آقای الوروف وزیر امور خارجه روسیه خواهیم
بود و به دنبال افزایش همکاری ها در حوزه اوراسیا و قفقاز هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران نیز
گفت :هدف ما رسیدن به روابط اقتصادی ۳میلیارد دالری با قزاقستان است.
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شایعه استعفای باقری کنی
وی در مورد استعفای آقای باقری گفت :اجازه بدهید در حد شایعات باقی بماند،
کلیه اقدامات در وزارت خارجه انجام میشود و مذاکره کنندگان ما بی توجه به
برخی از شایعات که با هدف ساخته می شود کار خود را میکنند .درباره شایعات
موضع رسمی گرفتن کمال بی انصافی است.
بدهی وزارت برق عراق به وزارت نیرو وصول شد
خطیب زاده درباره پرداخت بدهی عراق به ایران ،گفت :بدهی وزارت برق عراق به
وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک TBIوصول شد و کم و کیف آن
را بانک مرکزی توضیح دهد و از دولت عراق در این زمینه تالش میکنم.

آقای گروسی باید در چارچوب وظایف فنی خود اظهارنظر کند
سخنگویوزارتامورخارجهدرمورداظهاراتگروسیتاکیدکرد:توصیههمیشه
ما به آقای گروسی این بوده که در چارچوب وظایف فنی خود اظهارنظر کند .آنچه
بین ایران و آژانس به عنوان بیانیه مشترک در پنجم مارس توافق شد ،پیگیری شد و
مکتوب شد .اگر آژانس همچنان سؤال داشته باشد مسیر ،آن رفت و برگشتهاست
و نه اقدامات رسانهای.
وی تاکید کرد :مسیر وین در این مدت طی شده و این مسیری است که در
این مدت کار خود را طی کرده است و قطار دیپلماسی دارد کار خودش را انجام
میدهد.
هنوز اقدامی از سوی دولت جدید کره جنوبی ندیدهایم
خطیب زاده در مورد پرداخت بدهیهای کره جنوبی به ایران افزود :دولت
جدیدی در کره بر سر کار آمده است؛ وعدههایی داد ه اما هنوز هیچ حرکتی از آنها
ندیدیم و منتظریم تفاوت دولت جدید و دولت عهدشکن چیست .به دولت جدید
کره وقت میدهیم تا نشان دهد که مثل دوستانمان در منطقه چه اقدامی در
پرداخت بدهیها به ایران انجام میدهد.
سخنگوی وزارت امورخارجه در مورد سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه اظهار
داشت :رژیم جعلی قدس تالش میکند که از هر چیزی برای اهداف و نیات شوم
ضد ثبات ،ضد امنیت و ضد صلح خود در این منطقه و علیه جمهوری اسالمی
استفاده کند .البته مقامات واشنگتن و برخی کشورهای منطقه باید توجه کنند در
ادامه مسیری که این رژیم طراحی میکند قرار نگیرند .فعال منتظر میمانیم که
ببینیم در آینده چه خواهد شد.
دیپلماسیفرهنگیبخشیازدیپلماسیجامعیاستکهایرانپیگیریمیکند
وی همچنین در خصوص دیپلماسی فرهنگی ایران در منطقه ادامه داد:
دیپلماسیفرهنگیبخشیازدیپلماسیجامعیاستکهجمهوریاسالمیایران
پیگیری می کند و هماهنگی های آن در مرکز دیپلماسی عمومی پیگیری می
شود .بخشی از روابط ما با عراق ،روابط مردمی و فرهنگی است که بین دو کشور
وجود دارد.در حوزه تمدنی ،معماری ،هنر و بسیاری از ابعاد دیگر دارای وجوه
مشترکفراوانیهستیم.
تمرکز ما این است که امنیت و آرامش برای حجاج فراهم شود
خطیب زاده در مورد برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با عربستان ،گفت :االن
بسیار زود است که در خصوص مرحله پایانی برقراری روابط دیپلماتیک اعالم نظر
کنیم .االن تمرکز ما بر اعزام حجاج است .از مساعدتها و همکاریهای مراجع
ذیربط در عربستان تشکر میکنم .تمرکز ما بر این است که امنیت و آرامش و حج
مقبول برای حجاج فراهم شود .حجاج ما وارد عربستان شدند و تمامی گزارشها
امیدوارکننده است .مطمئنا میزبانی موثر از حجاج ایرانی زمینهساز ابعاد دیگر
توافقاتاست.
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پیگیری پرونده شهید سلیمانی
تاکید کرد :آنچه در خاک عراق رخ داد ،جنایتی آشکار بود و عامالن ،مباشران در
حال تعقیب هستند .دوستان در عراق با همکاریهای اطالعاتی و نزدیک قوه
قضاییهپیگیریهایالزمراانجاممیدهند.
یکی از اولویت های وزارت امور خارجه کمک به تیم ملی فوتبال است
خطیب زاده در خصوص اقدامات دیپلماسی ورزشی در آستانه جام جهانی،
گفت :دولت و رییس جمهور به طور ویژه در خصوص جام جهانی متمرکز به وزارت
ورزش و فدراسیون فوتبال کمک میکنند .جلسات متعددی به ریاست معاون
اول ریاست جمهوری تشکیل و ستاد و کارگروهی برگزار شده است.وزارت خانه
ها مسئولیت پیدا کردهاند تا وزارت خارجه و فدراسیون فوتبال در این مسیر تنها
نباشند .یکی از اولویت های وزارت امور خارجه هم همین کمک است .با سرپرست
فدراسیونفوتبالوتیمملیچندینباربهصورتحضوریوتلفنیتماسوصحبت
داشتم.
وی تاکید کرد :حریفان تمرینی و بازی های دوستانه را با هم مرور کردیم .تالش
کردیم هیچ درخواستی از آن طرف نباشد که از این طرف پاسخ داده نشود .البته
میدانمرسانههاتوقعدرستیدارند.بهفدراسیونفوتبالهمگفتیمدرمسیرتالش
جدی که میکنند ،کنارشان هستیم .امیدوارم آماده سازی خوبی داشته باشند.
یکی از مهمترین پروندههایی که در منطقه داریم همکاریها با ترکیه است
خطیب زاده در مورد سفر امیرعبداللهیان به ترکیه؛ گفت :یکی از مهمترین
پروندههایی که در منطقه داریم همکاریها با ترکیه است .طی سالهای گذشته
یکی از باثباتترین و رو به گسترشترین روابط را با ترکیه داشتیم .دو طرف در تالش
هستند تاریخ مناسبی را پیدا کنند که به صورت محتوایی و کامال اجرایی مالقات
های خوبی را داشته باشیم .فکر میکنم بزودی این سفر انجام خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص وفاق داخلی و صدای واحد ایران در حوزه
سیاستخارجی،گفت:جمهوریاسالمیایراندرحوزهسیاستخارجیهمواره
یک صدای واحد داشته است و با یک صدا صحبت کرده است و این از قدرت های
جمهوری اسالمی ایران بوده است که به رغم تکثرهایی که در داخل حوزه های
تصمیمسازی ما وجود دارد در حوزه عمل ،اقدام و اعالم یک صدای واحد داشته
و همان صدایی است که از از این تریبون و تریبونهای رسمی جمهوری اسالمی
ً
ایرانمیشنوید.قطعادیپلماسیرفعتحریمهامسیریاستکهجمهوریاسالمی
ایران تالش میکند تا انتها و تا رسیدن به یک توافق پایدار آن را پیگیری کند.

دبیرکلحزبموتلفهاسالمی:

دولت در زمینه کاهش قیمتها و ساخت مسکن موفق عمل نکرد

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت :دولت در زمینه
افزایش قیمتها ،گرانی روز افزون و تهیه مسکن عملکرد
موفقی نداشت و باید هرچه سریعتر از وزیری مقتدر و با
برنامه برای حل مشکالت موجود استفاده کند.
اسدالله بادامچیان در پاسخ به این سوال با توجه به آنکه
یک سال از انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت
سیزدهم میگذرد ،چقدر توانسته به وعدهها و شعارهایی
که در زمان انتخابات داده عمل کند و اگر به بعضی از
وعدهها عمل نکرده علت آن چیست ،گفت :دولتهایی
که با انتخاب اکثریت مردم و با تنفیذ والیت فقیه و موارد
قانونی به صحنه میآیند ،دولت منتخب مردم بوده و در
نظام هم مسئولیت دارند و زمانی که از هر سلیقهای بر
سر کار میآیند میخواهند در کارشان موفق و به مردم
خدمت کرده و رضایت آنان را به دست بیاورند.
وی افزود :ما در کشور با چندین مسئله گوناگون مواجه
هسیتم که یکی از آنها حرکت نظام به طرف تثبیت آن
بود که از دولت مهندس بازرگان تا به امروز که دولت آقای
رئیسی بر سر کار است ،ادامه دارد .تثبیت نظام از نظر
حاکمیت و دولت برقرار مانده و هر دولتی به غیر از دوره
شهیدان رجایی و باهنر که به مقام شهادت رسیدند طبق
نظم و قانون دورههای خود را با سالیق مختلف گذارندند
و ازنظرنظامی دربرابر استکبار ،آمریکاو کشورهای دیگر،
به اقتدار سیاسی در جهان و اقتدار در مسائل به فرهنگی
رسیده است .تمام دولتها هم در رسیدن به این اقتدار
ولو اجرشان را به باد داده باشند ،باز هم سهم مهمی
دارند.
بادامچیان تصریح کرد :دولت آقای رئیسی در این یک
سال توانسته چارچوب نظام را با قدرت در اختیار داشته
باشد و اداره کند و به تدریج برای حل مشکالت سنگینی
که از دورههای قبل مانده بود کارش را آغاز کرد .مسئله
کرونا ،واکسن و همچنین عادی کردن و معالجه کردن

این بیماری ،از مهمترین کارهای موفقیتآمیز دوره
ایشان بود .مثل همیشه برخی میخواهند این مسائل را
بیارزش کنند در حالی که در دنیا این مسئله همچنان
پابرجاست اما ایران توانست با دانش خود ماسک و
واکسن تولید کرده و با توزیع آن میان مردم موفقیتی بزرگ
به دست بیاورد.
استعفای فاطمیامین ،به نفع دنیا و آخرتش است
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت :نوع حکومت و
دیدگاه آقای رئیسی را قبول دارم .او انسانی متدین ،پرکار،
سالم ،خستگیناپذیر و دلسوز است و به صورت جدی
میخواهد کار کند و همه این را قبول دارند و هیچ کس
نیست که خالف آن را بگوید .از نظر ذهنی او در خط
اصلی انقالب است که چپ و راست نیست ،غربزدا و
غربگرا نیست و عضو گروه افراطیها هم نیست .وی از
تشریفات خودداری کرده و با مردم همراه بوده و همواره با
آنان صحبت میکند و اینها از نکات مثبت دولت ایشان
است.
بادامچیان در گفتوگو با ایلنا ،مطرح کرد :از نظر کاری
در دولت ،ایشان در مسائل زیربنایی اقتصادی از نظر
صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی مانند گاز ،نفت موفق
بوده ،حضور در صحنههای بینالمللی مانند پیمان
شانگهایهمنقطهمثبتیاست.
وی افزود :اما در مسئله قیمتها دولت ایشان موفق
نبود .متاسفانه به علت آنکه دو وزیر ایشان یکی آقای
عبدالملکی که در وزارت کار عملکرد مثبتی نداشت و
احساس کرد که نمیتواند کار کند و باید فرد دیگری
به جای او بیاید ،استعفا داد و دوم عملکرد منفی آقای
فاطمی امین در وزارت صمت است که نتوانست از باال
رفتنقیمتها،تنظیمبازاروگرانیروزافزونوبیبرنامگی
که امروز مردم دچار مشکالت اقتصادی و گرانی هستند
جلوگیری کند .هرچه زودتر آقای فاطمی امین استعفا

دهند به نفع دنیا آخرتش خواهد بود .البته از تصمیم
استعفایآقایعبدالملکیهمتقدیرمیکنیم.
بادامچیان در ادامه تصریح کرد :دولت نتوانست در
مسئله مسکن کار مثبتی انجام دهد .علت آن به سه
دلیل برمیگردد؛ دلیل اول آن است که گرانیهایی که در
دولت قبل ایجاد شد ،به این زودی به قیمت سابق خود
برنمیگردد .گرانی بیجهت مصالح ساختمانی که وزیر
در این مسئله ناکاربلدی و کوتاهی کرده است .دلیل دوم،
مربوطبهحاشیهنشینیبیخوداستکهقبالاینمواردرا
سامانمیدادندامااینکارانجامنشدهاست.نکتهبعدی
مربوط به شبکه سودجوها است که آنها به دنبال منافع
شخصیخودهستندونمیگذارندقیمتهاپایینبیاید.
به همین دلیل در این موضوع نیازمند یک وزیر مقتدر
هستیم تا بتواند با سیاستهای دقیق این شبکهها را
تضعیف کرده و نگذارد قیمتها افزایش یابد.
وی مطرح کرد :برخی از وزارتخانهها مانند وزارت امور
خارجه خوب کار کردند و آقای امیرعبداللهیان توانسته
مواضع دولت و جمهوری اسالمی را محکم حفظ و از آن
دفاع کند .او ارتباطات خوبی با کشورهای مختلف برقرار
کرده و رفت و آمدهای بسیاری داشته که نقطه مثبتی در
کارنامه او ثبت شده است .بنابراین اگر دولت بتواند در
زمینههایی که ضعف وجود داردر ،فکر جدی داشته باشد
و سعی کند گرانی را حل و درآمد و هزینه مردم را جور کند،
میتواند یک دولت موفق و قوی نامیده شود.
اسداللهبادامچیاندربارهنحوهتعاملدولتومجلسدر
طول یک سال گذشته و اینکه اگر این تعامل کافی نیست
چه راهکارهایی برای بهبود آن وجود دارد ،گفت :این
سوالرابایدنمایندگانمجلسجوابدهندونمیخواهم
خیلی وارد این موضوع شوم .بنده معتقدم که باید این
روابط تقویت شود و اعتقاد دارم که مجلس نیاز به تحول
دارد تا ذهنیتهای گروههایی که در آن وجود دارد،

تغییر کند تا بتوانند یک کار قوی و با برنامه را پیگیری
کنند .در مجموع عملکرد مجلس خوب است نه اینکه
بگوییم مجلس مفیدی برای نظام نیست نه! اما امیدواریم
نمایندگان در مدت دو سال باقی مانده بتوانند یک کار
جدی انجام دهند .بادامچیان در پاسخ به این سوال
که نمره شما به عملکرد کابینه آقای رئیسی چند است،
گفت :اهل نمره دادن نیستم و این کار را مفید نمیدانم.
چون هر وزیر دولت یک سبکی دارد و بخشهای گوناگون
آن با هم فرق دارد و نمیتوان نمره داد.
برخی حاضر نیستند غیر از دوستان خود از
نظریاتدیگران،استفادهکنند
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به این سوال
که راهکار شما برای آنکه عملکرد دولت در سالهای
آینده نسبت به امروز بهتر شود چیست ،گفت :دولت
باید از نظریات صاحبنظران ،کارشناسان تجربه آموخته
و مدیران کارآمد استفاده کند که در صورت استفاده از
آنان میتواند مشکالت را حل کند .بنابراین مشکل در
اینجاست .در گذشته ،شاه سلطان حسین هم وضعیت
کشور را به هم ریخت و نادرشاه توانست ایران را با همان
موقعیت و وضعیتی که وجود داشت ،به صورت یک
قدرت عظیم در بیاورد.
وی افزود :اگر ما وزیر قوی نگذاریم ،وضعیت به همین
شکل خواهد ماند .به همین دلیل اگر از وزیر مقتدر،
بابرنامهوخستگیناپذیراستفادهکنندقطعاموثرخواهد
بود و کارها پیش خواهد رفت .اما متاسفانه برخی از
دوستان حاضر نیستند غیر از دوستان خود از نظریات
دیگرانی که تجربه کامل دارند ،استفاده کنند .به همین
دلیل افراد شایستهای که به دنبال مقام و جایگاه نیستند،
طبیعتاازاینجایگاههامحروممیمانند.بنابراینمیشود
با همفکری ،همدلی و دست در دست همدیگر ،این
مسائل و مشکالت را حل کرد.

زرگرتحلیلگرمسائلمنطقه:

بنت برای تاخیر در سقوط کابینه
در حال فرافکنی منطقهای است

تحلیلگر مسائل منطقه گفت :نخستوزیر اسرائیل برای فرار از بحران داخلی و
سقوط کابینه به فرافکنی در حوزه سیاست خارجی روی آورده اما در این میان
توافق ابراهیم برای آنها مهمترین محور به حساب میآید.
علیاصغر زرگر با اشاره به تعمیق اختالف احزاب در اسرائیل و احتمال سقوط
کابینه ائتالفی تحت رهبری نفتالی بنت در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد :هرگونه
تحلیل در مورد سیاست داخلی یا خارجی اسراییل باید بر پایه دو اصل باشد.
ٔ
نخستبحثرابطهرژیمصهیونیستیبافلسطیناستودوممسالهامنیتداخلی
اسراییل به حساب میآید که این دو محور را باید اصل و اساس سیاست داخلی و
خارجی رژیم صهیونیستی بدانیم .بر این اساس حاال نفوذ احزاب در کنست و روند
تشکیل دولت مطرح میشود که به نوعی برخی اوقات نظرات متضاد هم به وجود
میآید و نظرات مخالف حاال به دلیل تعدد احزاب به وضوح شنیده میشود .در
ساختار داخلی اسراییل اینکه یک حزب اکثریت را بدست بیاورد و دولت تشکیل
بدهد ،بسیار ضعیف بوده؛ چراکه تکثر احزاب در این بین مطرح است .این در
حالی است که بحث و نحوه برخورد با پرونده فلسطین و مسائل مربوط به امنیت
ملی بزرگترین چالش دولتهای رژیم صهیونیستی بوده و خواهد بود.
ً
وی ادامه داد :مثال نحوه برخورد با جریانهای فلسطینی و سازش با تشکیالت
خودگردان فلسطین هم در این میان از مهمترین مسایلی است که به امنیت
داخلی اسراییل گره خورده است و سپس بحث امنیت پیرامونی و امنیت خارجی
مطرح میشود .لذا هر دولتی که در تلآویو روی کار بیاید خواه ناخواه نگاهش
به این دو مساله مهم خواهد بود و سعی خواهد کرد نظراتش را بر همین مسائل
معطوف کند .این در حالی است که در کابینه نفتالی بنت هم بحث هماهنگی با
ٔ
آمریکایی بیشتر از گذشته شده است و از سوی دیگر مساله اعراب و پیوند اسرائیل
به آنها در اولویت قرار گرفته است .از سوی دیگر در داخل هم اختالفها بر سر
مسایل زیادی به چشم میخورد و به همین دلیل حاال فرافکنیهای خارجی طرح
شده که بحث ایرانهراسی و تهدید امنیت منطقهای از سوی اسراییل روز به روز
بیشترمطرحمیشود.
تکاپوی نتانیاهو نشان از شکننده بودن دولت ائتالفی دارد
این استاد دانشگاه تصریح کرد :امروزه مسایل و مشکالت داخلی نسبت به
مسایل و مشکالت خارجی برای اسراییلیها در اولویت دوم قرار دارد و به همین
دلیل باید متوجه بود که بنت در حال فرافکنی است .متاسفانه تحلیلهایی که
ارائه میشود به دلیل فقدان مستندات ،چندان درست و صحیح نیست و به همین
علت معتقدم که اوضاع به گونهای پیش میرود که بنت و تیم او در حال چسباندن
مسایل امنیت ملی به مسایل داخلی و همچنین پرونده فلسطین هستند .در
این میان گفته میشود که نتانیاهو هم طرحی را در دست دارد تا بتواند کنست
ً
را منحل کرده و مجددا انتخابات برگزار کند اما به نظرم تفاوت چشمگیری میان
سیاستهاینتانیاهوونفتالیبنتوجودنداردوبههمیندلیلنبایدمنتظراتفاق
ً
جدیدی در این مسیر بود .اینکه نتانیاهو به دنبال روی کار آمدن است ،اصوال
شکننده بودن دولت ائتالفی فعلی را به رخ میکشد و نشان میدهد که تضادها در
داخل تلآویو افزایش پیدا کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :باید بدانیم که اصل قضیه در شرایط فعلی مسایل
مربوط به توافق ابراهیم است؛ چراکه آنها میخواهند مساله فلسطین را به
فراموشی بسپارند و آن را یک موضوع داخلی به دنیا معرفی کنند .هدف اسراییل از
ادامه توافق ابراهیم و صلح با اعراب این است که بگویند مساله فلسطین در نهایت
مربوط به جهان اسالم نیست و اگر هم مربوط به جهان اسالم و اعراب باشد تلآویو
با کشورهای عربی وارد صلح شده و اوضاع را به نفع خود رقم خواهد زد .به همین
جهت رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که فلسطین را یک مساله داخلی جلوه
دهد و تمامی این مسائل به عالوه درگیریهای داخلی میان احزاب ،در خالل
سناریوهای موجود در سیاست خارجی اسراییل پیش میرود.
میرابیانکارشناسمسائلخاورمیانه:

ریاضبهدنبالهماهنگیکشورها
برای نوعی از تقابل با ایران است

یککارشناسمسائلخاورمیانهگفت:طبیعتاایرانیکیازمسائلمهمودستور
کار سفر ولیعهد عربستان به کشورهای منطقه است؛ ریاض در تالش است تا
کشورهای منطقه را با موضع خود در قبال تهران هماهنگ کند .سعودیها در
واقع میخواهند افکار عمومی و مواضع کشورها را علیه کشورمان بسیج کنند.
رضامیرابیاندرگفتوگوباایلنا،درتحلیلاهدافسفرولیعهدعربستانبهمصر،
اردن و ترکیه و همچنین در پاسخ به این سوال که ایران چه جایگاهی در محورهای
مورد گفتوگوی بن سلمان با سران این سه کشور خواهد داشت ،گفت :محمد
بن سلمان به دلیل موضوع قتل «جمال خاشقچی» در یک انزوای منطقهای و
بینالمللی به سر میبرد و بسیاری از سفرها را عمال انجام نداد و کسی از وی دعوت
نکرد ،تا اینکه اخیرا شاهد بودید رئیسجمهور ترکیه به دلیل مشکالت شدید
اقتصادی ،تورم و کاهش ارزش لیر به ریاض سفر کرد و عمال پرونده خاشقچی
مختومه اعالم شد؛ در نتیجه سفر ولیعهد عربستان به ترکیه ،دیگر از موضع ضعف
نیست و از موضعی برابر انجام میشود.
وی ادامه داد :بنابراین این سفر به ترکیه و سایر کشورها در همین راستا و برای
شکست انزوای منطقهای و آماده کردن بن سلیمان برای پادشاهی آینده است.
وقتی از ایشان در شأن رئیس دولت استقبال میکنند ،به این معنا است که وی را به
عنوان پادشاه پذیرفتهاند .مجموعا سفر ایشان و پذیرش از مهمانان خارجی برای
خروج از انزوای داخلی و خارجی و آماده شدن برای پادشاهی است.
وی افزود :طبیعتا ایران یکی از مسائل مهم و دستور کار سفر ولیعهد عربستان
به کشورهای منطقه است؛ ریاض در تالش است تا کشورهای منطقه را با موضع
خود در قبال تهران هماهنگ کند .سعودیها در واقع میخواهند افکار عمومی و
مواضع کشورها را علیه کشورمان بسیج کنند .علیرغم اینکه مذاکرات دوجانبه نیز
با تهران آغاز شده اما عربستان همچنان در گفتوگو با سایر کشورها ،بر مواضع
خود در قبال ایران تاکید دارد.
این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که در جریان سفر رئیسجمهور
آمریکا به عربستان قرار است اجالسی با حضور کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس به عالوه مصر ،اردن و عراق در ریاض تشکیل شود ،هدف عربستان
از تشکیل این نشست چیست ،گفت :این سفر بیشتر نیاز واشنگتن است تا نیاز
ریاض و بارها موضوع سفر مطرح شده است .دلیلی که موجب شد این سفر
قطعی شود بحث بحران انرژی است و شاهد بودید آمریکا بارها از راههای محتلف
از سعودیها خواسته بودند که تولید نفت را باال ببرند اما عربستان نپذیرفته بود
لذا هدف آمریکا در وهله اول شکست بنبست تولید نفت است که بحران اروپا و
آمریکا را کاهش دهند؛ چراکه االن یک گالن بنزین در آمریکا از  ۳دالر به  ۹دالر
رسیدهاست.
وی ادامه داد :مطلب دوم بحث هماهنگ ساختن کشورها برای نوعی از تقابل
با جمهوری اسالمی ایران است .این اجالس قرار است با حضور اعضای شورای
همکاری خلیج فارس و مصر ،اردن و عراق برگزار شود .بحثی نیز پیشتر با عنوان
«ناتوی عربی» مطرح شده بود که در این نشست نیز به احتمال زیاد در دستور کار
قرار خواهد داشت.
میرابیان در پاسخ به این سوال که در زمانی که چشمانداز برای حصول توافق
در وین وجود داشت و آمریکا هم از زمان آغاز به کار جو بایدن بر سر موضوع قتل
جمال خاشقچی با عربستان اختالف پیدا کرده بود ،ریاض برای کاهش تنش
با ایران تمایل نشان داد ،حال که تحوالت به نحو دیگری رقم خورده آیا همچنان
میتوان به ادامه روند گفتوگوهای ایران و عربستان امیدوار بود ،گفت :در ارتباط
با بحث مذاکرات دوجانبه؛ جمهوری اسالمی همواره پیش قدم این نشستها
بود اما این سعودیها بودند که همواره با نشست دوجانبه مخالفت میکردند،
تا زمانی که سعودیها در موضع ضعف قرار گرفت و باید بدانیم ریاض از موضع
ضعف در این گفتوگوها حضور پیدا کرد .امروز هم عربستان منتظر است تا
ببیند در اجالس ریاض چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد تا بعد در خصوص تداوم
گفتوگوها با تهران یا دیدار وزرای خارجه دو کشور تصمیمگیری کند.
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 جراحی کوچک رژیم یاغی!
معاون بهرهبرداری سازمان قطار شهری قم :

ابطال مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد .ولی
اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در گفتوگویی درخصوص اعالم نظر هیات
تطبیقمصوباتمجلسپیرامونمصوبهدولتدررابطهباافزایشحقوقبازنشستگان،گفت:هفتهگذشتهطی
نامهای مستندات خود را درخصوص مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان و نظر کمیسیون
اجتماعی مبنی بر مغایرت این مصوبه با ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی به هیات تطبیق مصوبات مجلس
اعالم کردیم.وی ادامه داد :البته این مساله از سوی هیات به صورت رسمی اطالعرسانی خواهد شد اما
براساسگزارشاتیکهبندهدریافتکردم،الحمدللهنظرکمیسیوناجتماعیموردتاییدهیئتتطبیقمصوبات
قرار گرفته است و بر اساس اصل  ۱۳۸قانون اساسی این مصوبه برای تجدیدنظر به دولت ارسال خواهد شد.

تأمینقطارمتروقمبرعهده
دولت است

معاون بهرهبرداری سازمان قطار شهری قم با بیان اینکه خط یک متروی قم هماکنون
آماده تست گرم است؛ گفت :در حال حاضر بزرگترین چالش متروی قم ،بحث تأمین
قطار است که این موضوع در حیطه وظایف دولت است.
سیدامید خداشناس پیرامون زمان بهرهبرداری و راهاندازی اولین خط متروی قم
اظهار داشت :در این خصوص نمیتوان وعده قطعی داد ،چراکه مردم توقع دارند
هنگامیکه برای افتتاح و بهرهبرداری از یک پروژه زمان تعیین میشود ،این وعده در
موعد مقرر خود تحقق یابد.
وی احداث عملیات ساختمانی خطها ،ایستگاهها و تأمین تجهیزات آن را ازجمله
وظایف اصلی سازمان قطاری شهری قم عنوان کرد و دراینباره گفت :شش کیلومتر
مسیر خط یک کامل ریلگذاری شده ،ریل سوم و کابلکشیها نیز کشیده شده است
و برق مترو نیز آماده وصل شدن است.
معاون بهرهبرداری سازمان قطار شهری قم با بیان اینکه خط یک متروی قم هماکنون
آماده تست گرم است ،تصریح کرد :در حال حاضر بزرگترین چالش متروی قم ،بحث
تأمین قطار است که این موضوع در حیطه وظایف ما نبوده و دولت موظف است قطار
شهری را تأمین کند.
وی با اشاره به مشکالت پیش روی بهرهبرداری از خط یک متروی قم یادآور شد :در
شرایط تحریمی که در سالهای اخیر شدت گرفته و تورمی که بارها در یک سال اتفاق
میافتد ،با تدبیرهای اتخاذشده موفق شدیم اقالم مورد نیاز متروی قم را تأمین و نصب
کنیم.
خداشناس افزود :امیدواریم دولت نیز هرچه سریعتر قطار پروژه متروی قم را تأمین
کند تا ما بتوانیم با راهاندازی خط متروی قم ،یک گام دیگر به عملیاتی شدن کل
پروژه نزدیک شویم ،چراکه پس تست نیز حداقل یک بازه زمانی چهار-پنج ماهه طول
میکشد تا نواقص خطوط برطرف شود.
معاون بهرهبرداری سازمان قطار شهری قم همچنین در تشریح عوامل عدم تأمین
قطار شهری توسط دولت گفت :دلیل اصلی عدم تأمین قطار ،بحث تحریمها و در
مرحله بعد قیمت و بحث بودجه است.
وی با بیان اینکه حجم باالیی از قطارهایی متروی کشور از چین تأمین میشوند،
اضافه کرد :قطارهای اروپایی برای ما گرانتر خواهد بود و البته بحث تحریمها نیز مانع
خرید قطار مترو از کشورهای اروپایی است ،چراکه اگر بخواهیم از کشورهای اروپایی
قطارتأمینکنیماینامربهصورتمستقیممیسرنخواهدبودوبایدازکشورهایواسطه
ً
صورت گیرد که قطعا گرانتر خواهد بود.
خداشناس همچنین در خصوص آخرین وضعیت تست گرم متروی قم و وعدههای
دادهشده دراینباره گفت :رایزنیها برای تأمین قطار از متروی تهران در حال انجام است
و اگرچه خط یک مترو آماده تست است ولی بااینحال تالش عوامل و کارشناسان مترو
بر این است تا با تکمیل بهتر این خط ،مشکالت هنگام تست را به حداقل ممکن
برسانند.

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 در مجموع تعداد  ۱۶بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.مهدی مصری در مورد آخرین وضعیت
بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به سی ام خرداد ماه  ،۱۴۰۱تعداد  ۸بیمار با
عالئم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.وی با بیان اینکه در این مدت  ۵بیمار جدید با عالئم قطعی
بیماری کرونا بستری شد ،عنوان کرد :در  ۲۴ساعت گذشته کسی از شهروندان قمی بر اثر کرونا فوت نکرد
و در مجموع تعداد  ۱۶بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و بیمار بدحال نداریم.سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد  ۲۸تست انجام گرفته نتیجه  ۳تست مثبت اعالم شده است ،افزود :تاکنون
تعداد یک میلیون و  ۸۷۴هزار و ُ ۲۷۲دز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

طرح:محمد علی رجبی

رییس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

انتقاد ازوضعیت میدان مطهری و ضلع شرقی حرم مطهر

ازخرید ۱۶پلهبرقیبرایراهاندازیمتروتاپیشنهادخواهرخواندگیقمبایزد؛

درچهل و ششمین جلسه رسمی و علنی
شورای اسالمی شهر قم چه گذشت؟

خرید  16پلهبرقی برای راهاندازی متروی قم ،پیشنهاد عضو شورای شهر یزد برای
امضای خواهرخواندگی با قم و تعریف ردیف بودجه جهت جمعآوری ریلهای متروکه،
مهمترین مصوبات چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم بود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ،چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر قم روز دوشنبه با حضور سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار و با ریاست
حسین اسالمی رئیس شورا و با حضور معاونان شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
در بخشی از این جلسه اخذ مجوز ایجاد ردیف بودجه به مبلغ شصت میلیارد ریال
بهمنظور احداث ساحتمان سروش نیروی انتظامی موردبررسی اعضا قرار گرفت و در
نهایت مقرر شد تا نظر کمیسیون تخصصی در این زمینه مورد تأیید و تصویب شورای
شهرقراربگیرد.
در ادامه اخذ مجوز خرید ،نصب و نگهداری  ۱۶پلهبرقی برای خط یک متروی قم
پسازبیانتوضیحاترئیسکمیسیونتخصصیباموافقتاکثریتاعضاتصویبشد.
همچنین اخذ مجوز اعمال مساعدت به یک مرکز تعویض پالک جهت تأمین و
تجهیزات دوربینهای نظارتی نیز پس از ارائه توضیحات و دفاعیات مدافعان طرح
مصوبشد.
در بخش دیگری از این جلسه نیز اخذ مجوز ردیف بودجه جهت جمعآوری ریلهای
متروکه به همراه خاکبرداری و جدولگذاری به طول تقریبی ۱۵کیلومتر مورد تصویب
اعضای شورای شهر قم قرار گرفت.
حجتاالسالم ناصر حیدری نائب رئیس و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی شهر یزد میهمان ویژه جلسه چهل و ششم شورای شهر قم بود که
طی آن ضمن بررسی زمینههای همکاری مشترک ،پیشنهاد امضای تفاهمنامه
خواهرخواندگی با قم توسط این عضو شورای شهر یزد ،ارائه شد.
در بخش دیگری از این جلسه رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی
شهر قم ،با اشاره به اخذ مجوز ردیف بودجه جهت جمعآوری ریلهای متروکه به همراه
خاکبرداری و جدولگذاری ،اظهار داشت :جمعآوری پل بلوار امین کمک زیادی به
ترافیک آن محدوده خواهد کرد.
روحالله امراللهی ادامه داد :جمعآوری این پل در بهبود و تسریع پروژههای پیرامونی
تأثیربسزاییخواهدداشت.
رئیس شورای اسالمی شهر قم :

جمعآوریریلهایمتروکه
از مطالبات اساسی مردم بود

رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به افت کیفیت آب در قم گفت :هماکنون
کیفیت آب در برخی محالت و مناطق قم غیرقابلتحمل شده است و وضعیت کنونی
آب در قم قابلمقایسه با سالهای گذشته نیست.
حسیناسالمی روزدوشنبهدرچهلوششمینجلسهرسمیوعلنیشورایاسالمی
شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری ،با اشاره به کاهش تخصیص آب
سرشاخههای رود دز به قم نسبت به سالهای گذشته ،اظهار داشت :عدم جابهجایی
چاههایبیکیفیتآبوعدمتواناییدرجذبکاملسهمیهآبقمازسرشاخههایرود
دز ،انتقادات و سؤاالت شورای شهر قم از مسئوالن آبفای استان است.
وی در ادامه با اشاره به اخذ مجوز ردیف بودجه جهت جمعآوری ریلهای متروکه به
همراهخاکبرداریوجدولگذاری،گفت:جمعآوریریلهایمتروکهیکیازمطالبات
اساسی مردم قم است .رئیس شورای اسالمی شهر قم واگذاری یک قطعه زمین به
موسسه مکتب القرآن با کاربری آموزشی با مالکیت شهرداری قم را موردتوجه قرار داد
و تأکید کرد :این قطعه زمین باید با شروط و تعهدات الزم به موسسه واگذار شود تا در
صورت عدم تحقق برآوردهای اولیه ،زمین باز پس گرفته شود.
وی با اشاره به  ۳۱خردادماه و شهادت دکتر مصطفی چمران ،ابراز کرد :این استاد
شهید به معنای دقیق کلمه استادی در تراز انقالب بود و در وجود خود تضادهای
دروغین علم و ایمان ،سنت و تجدد و اموری ازایندست را بیمعنا کرده بود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم:

 ۱۵کیلومتر ریل متروکه در قم
جمعآوریمیشود

معاونفنیوعمرانیشهرداریقمبااشارهبهمصوبهسفررئیسجمهوریدرخصوص
جمعآوری ریلهای متروکه در حریم شهری قم ،گفت :در مجموع حدود  15کیلومتر
ریل آهن در قالب این طرح در حال جمعآوری است.
عباس حلوایی زاده روزدوشنبه در چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری ،اخذ مجوز ردیف بودجه
جهت جمعآوری ریلهای متروکه به همراه خاکبرداری و جدولگذاری را موردتوجه
قرار داد و اظهار داشت :در مجموع حدود ۱۵کیلومتر از ریلهای متروکه قم جمعآوری
خواهد شد که حداقل در فاز نخست آن باید ۳۰میلیارد تومان هزینه شود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم ادامه داد :طبق آخرین نظر شورای برنامهریزی
استان ،پل بلوار امین در قالب این طرح جمعآوری و تخریب خواهد شد.
وی اظهار داشت :با اجرای این طرح پیشبینی میشود تا ترافیک بلوار امین تشدید
شود که الزم است تا تدابیر الزم جهت مدیریت بهتر ترافیک از هماکنون انجام بگیرد.

رییسکمیسیونحملونقلوترافیکشورایاسالمی
شهر قم با بیان اینکه وضعیت میدان مطهری و ضلع
شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) زیبنده
قم نیست ،گفت :مجموعه مدیریت شهری قم باید
بصورت دو پروژه اولویتدار نسبت به ساماندهی این دو
طرح اقدام کند.
محمدحسین دهناد با اشاره به مشکالت برخی
محالت مرکزی شهر ،بیان کرد :سیما و منظر نازیبای

شهری ،ترافیک و آشفتگی از ویژگیهای بارز پیرامون
میدانمطهریوبستشرقیحرممطهرحضرتفاطمه
معصومه(س)است.
وی خاطرنشان کرد :آشفتگی اطراف میدان مطهری
و بست شرقی حرم مطهر سبب ایجاد نگاه و تصور منفی
در بین زائران و گردشگران ورودی به شهر قم می شود
و تمام اقدامات گذشته را زیر سوال می برد .دهناد با
اشاره به برنامه های شهرداری قم جهت ساماندهی

این دو محله هسته مرکزی شهر ،اضافه کرد :هم اکنون
این دو پروژه از حیث عمرانی جزو طرح های اولویت دار
است و الزم است بصورت عملی وضعیت این پروژه ها
ساماندهیشود.رییسکمیسیونحملونقلوترافیک
شورای شهر قم با بیان اینکه محصول این پروژه ها می
تواند منبع مالی اجرای این طرح ها باشد ،یادآور شد:
مشکالت مالی و بودجه ای مانع اجرای این پروژه ها در
شهر قم نیست و اجرای آنها برای سرمایه گذاران مقرون
به صرفه است .دهناد خاطرنشان کرد :میدان مطهری
در طراحی های انجام شده بعنوان یک میدان پیشرفته
شهری پیش بینی شده است؛ در بست شرقی حرم
مطهر نیز پایانه اتوبوس و تاکسی رانی به همراه پارکینگ
و فضای مطلوب اجتماعات شهری در نظر گرفته شده
است .عضو شورای اسالمی شهر قم تصریح کرد :باید
یک طرح تجاری واقعگرایانه در پیرامون ضلع شرقی
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) پیش بینی
شود تا توقعات سرمایه گذاران برآورده شود .وی اظهار
داشت :در میدان مطهری نیز اتصال خیابان امام
موسی صدر به خیابان امیرکبیر از طریق زیرگذر انجام
خواهدگرفتوفضایمیدانمطهریبهیکمعبرانسان
محور و مدرن تبدیل خواهد شد .دهناد در پایان عنوان
کرد :طی سالهای گذشته مباحث زیادی در خصوص
ساماندهی این دو طرح شهری قم انجام گرفته اما در
مرحله عمل موفقیت چندانی نداشته و الزم است تا
مجموعه مدیریت شهری قم بصورت عملی وارد فاز
ساماندهی و طراحی این دو معضل کنونی شود.

روایت مادورو از آشنایی نزدیکش با سردار سلیمانی
نیکالس مادورو رئیسجمهور ونزوئال ،در جریان سفر اخیر خود به ایران با بخش اسپانیایی رسانه
 KHAMENEI.IRگفتوگویی اختصاصی داشته است وی در این گفت و گو در خصوص آشنایی اش با
سردار سلیمانی گفت:من در ماه مارس و آوریل  ۲۰۱۹از نزدیک با سردار سلیمانی آشنا شدم .او زمانی به
ونزوئال آمد که ما از حمالت سایبری علیه تأسیسات برق رنج میبردیم؛ حمالتی که از داخل خاک ایاالت
ً
متحده آمریکا انجام میشد .من واقعا نمیدانستم که او چقدر عالی است ،اما صحبتی که با او داشتم بسیار
دلنشین بود؛ گفتوگویی بود که در آن همه موضوعات را مرور کردیم و بالفاصله او پیشنهاد کمک توسط
کارشناسان ایرانی را داد .دو یا سه روز بعد از این پیشنهاد ،کارشناسان ایرانی برای تعمیر خدمات و تأسیسات
برق به ونزوئال آمدند.
دعوت بوکسور قمی به تیم ملی
بوکسور قمی به اردوی تیم ملی بزرگساالن کشورمان دعوت شد.براساس این گزارش ،کادر فنی تیم ملی
بوکس کشورمان اسامی ورزشکاران دعوت شده به تمرینات آماده سازی را اعالم کرد که بر اساس آن حسین
جدی ،بوکسور قمی وزن  ۶۷کیلوگرم از نفرات دعوت شده به این اردو است.جدی ،ابتدای ماه جاری در
مسابقات قهرمانی کشور عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و با پیروزی در رقابت درون اردویی به عضویت تیم
ملی در آمد.اردوی آماده سازی تیم ملی بوکس تا ششم تیر در تهران پیگیری میشود.
«برادران لیال» رسما توقیف شد
سازمان سینمایی اعالم کرد :پروانه نمایش فیلم سینمایی "برادران لیال" به دلیل تخلفات و سرپیچی
از مقررات از سوی تهیهکننده و کارگردان آن صادر نمیشود .به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان
سینمایی ،ادارهنظارتبرعرضهونمایشفیلمسازمانسینماییباصدور اطالعیهای اعالم کرد :پروانهنمایش
فیلم سینمایی"برادران لیال" به دلیل تخلفات و سرپیچی از مقررات صادر نمیشود.
تکذیب ادعای تغییر واحد پول ملی
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی ،ادعای مطرح شده درمورد تغییر واحد پول ملی را تکذیب
کرد.مصطفی قمری دوشنبه شب در این توئیت نوشت« :اخیرا کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که در
آن ادعا شده است بانک مرکزی قصد دارد واحد پول ملی را به زر تغییر دهد! ضمن تکذیب صریح این شایعه
ساختگی ،تاکید میشود بانک مرکزی هیچ برنامهای برای تغییر واحد پول ملی در دستور کار ندارد».
بیش از ۶میلیون فلسطینی آواره هستند
به گزارش خبرگزاری فلسطینی صفا ،دستگاه مرکزی آمارگیری فلسطین در گزارشی به مناسبت روز جهانی
آوارگان اعالم کرد :بیش از ۶.۴میلیون فلسطینی آواره هستند و در اردوگاهها زندگی میکنند ۲۸.۴.درصد از
آوارگان فلسطینی در ۵۸اردوگاه رسمی آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی"آنروا" زندگی میکنند.
ضارب روحانیون در مشهد اعدام شد
رییس شورای قضایی خراسان رضوی گفت :حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه ،صبح
روزدوشنبه یعنی۳٠خردادماه  ۱۴٠۱در حضور جمعی از شهروندان و مسوالن از طریق چوبه دار در محل
زندان وکیل آباد مشهد به مرحله اجرا در آمد.

مدیرعامل مرکز نوآوری و خالقیت اشراق دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم :

موضوع فناوری خالق در کنار دانش بنیانها در کشور مورد توجه قرار گیرد

مدیرعامل مرکز نوآوری و خالقیت اشراق دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
قم گفت :موضوع فناوری خالق یا نرم باید در کنار پرداختن به شرکتهای دانش
بنیان در کشور مورد توجه قرار گیرد.
حجت االسالم محمد قطبی روز دوشنبه در نشست خبری در مرکز همایش
های دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم افزود  :امروز وارد نسل چهارم فناوری
شدهایم که در آن دانش بنیانها معنا پیدا میکنند و دانش بنیانها در بستر
تاریخیپیشرفتعلممعناپیداکردهاند.
وی با اشاره به این که نسل چهارم فناوری ،فناوریهای پیچیده در اختیار بشر
قرار میدهد ابراز داشت :در فرآیند نسل چهارم فناوری باید درک بهتری نسبت
به این نسل پیدا کنیم ،این درحالیست که در نسل سوم فناوری ،اینترنت ابزار
کمکی برای بشر بود و در انقالب دیجیتال ابزاری برای همه اضالع زندگی به
شمارمیرفتامادرنسلچهارماینترنتقدرتمدیریتبشررابرعهدهمیگیرد.
مدیرعاملمرکزنوآوریوخالقیتاشراقدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم
افزود :در نسل چهارم فناوری ،دانشبنیانها معنا پیدا میکنند و در این نسل از
فناوری دانشی که به دست میآوریم در میدانهای دانشگاهی باید به سیستم
تبدیل شود .وی ادامه داد :در این بین ،صرفا دانش علوم کفایت نمیکند بلکه
دانش باید به الگوها ،سیستمها و نظام وارهها تبدیل تا به قدرت عاقله برای
مدیریتجامعهتبدیلشود.
توازن بین صنایع خالق و شرکت های دانش بنیان باید برقرار شود
مدیرعامل مرکز اشراق دفتر تبلیغات اسالمی گفت :شرکت ها و صنایع خالق،
فناوری نرم نسل چهارم هستند اما در کشور نیازمند آن هستیم که توازن بین
تعداد صنایع خالق و دانش بنیان ها ایجاد شود.

قطبی افزود :از ابتدای دهه  ۸۰رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند که
امور کشور باید دانش بنیان شود از این رو دانش بنیان شدن نیاز و اقتضای روز
است و اگر چنین کاری را انجام ندهیم از رشد و توسعه دنیا عقب میافتیم.
وی تصریح کرد :بیتوجهی به دانش بنیانها بدان معناست که خود را به
هالکت انداخته و از قطار توسعه بشری بیرون میرویم از این رو رهبر معظم
انقالب اسالمی با درایت خود سال  ۱۴۰۱را بر مزین به دانش بنیان کردند و
دستورات و سخنرانیهای معظم له تاکید بر این دارد که کار آفرینی و مسائل
مختلف باید به سمت دانش بنیان شدن پیش برود .مدیرعامل مرکز نوآوری و
خالقیت اشراق دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم افزود :عنوان جدیدی در
کشور با عنوان «قانون زیست بوم شرکت های خالق» شکل گرفتهاست که برای
آشنایی با آن باید با نسبت بین صنایع خالق و صنایع دانش بنیان آشنا شویم.
وی افزود :تعریف دانش بنیان در عرف امروز آن چیزی است که به سمت فنی،
مهندسی و تولید و تکنولوژیهای سخت در پزشکی ،ارتباطات ،کشاورزی و
صنعت پیش می رود و ادبیات رایج جامعه فعال در این زمینه است .وی ادامه داد:
اگر دانش بنیان را در حوزه استفاده از علم در حوزه فناوریهای سخت بپذیریم
صنایع خالق در حوزه فناوریهای نرم فرهنگی ،هنر ،رسانه ،ادبیات ،اقتصاد و
اجتماعی در حوزه علوم انسانی و جامعه شناسی تعریف میشود .قطبی ادامه
داد :زمانی که محصول فناوری سخت تولید شد نیاز به فناوری نرم برای تبلیغ،
بازاریابی و فروش دارد و در واقع فناوری نرم پیشران اصلی فناوری سخت است.
وی تاکید کرد که قم طرفیت این که میداندار فناوریهای نرم باشد را دارد و
گفت:قمدارایحوزههایعلمیهودانشگاههایمرتبطباعلوماسالمیوانسانی
و بزرگترین شبکه دانشگاهی بین المللی در قم با امثال جامعه المصطفی است.

مدیرکل گمرگ استان قم خبرداد:

کاهش پروندههای قاچاق کاال در استان قم

مدیرکل گمرگ استان قم گفت :در  ۳ماهه نخست
امسال تعداد پروندههای قاچاق کشف شده در قم از نظر
میزان پرونده  ۲درصد و از نظر ارزش ریالی  ۶۹درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
به گزارش ندای قم ،اسفندیار دریکوندی روز دوشنبه
در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال ،گفت :در  ۳ماهه
اخیر  ۱۹۳پرونده کاالی قاچاق به ارزش  ۲۱میلیارد و
 ۷۰۰میلیون تومان در استان قم کشف شده شده است.
وی اضافه کرد :لوازم خانگی ،پارچه و البسه ،دخانیات،
ماینر ،لوازم آرایش ،خودرو و موتور سیکلت و سوخت و
مواد سوختی از مهمترین کاالهای کشف شده در استان
قم است.

وی ادامه داد :دلیل کاهش ارزش کاالهای قاچاق
در استان قم به دلیل نبود کشفیات سوخت به دلیل
افزایش صادرات این کاال است .احمد حاجی زاده،
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم نیز با اشاره به
اینکه ورود کاالی قاچاق به کشورمان اشتغال و تولیدات
داخلی را متاثر کرده است ،گفت :در جنگ اقتصادی این
پدیده شوم یکی از ابزارهای دشمن محسوب میشود و
کسانی که در داخل به هر دلیلی قاچاق را انجام میدهند
نمیدانند که چه ضربهای به اقتصاد کشور میزنند .وی
رشد آمار قاچاق در این سالها را خطرناک عنوان کرد
و گفت :باید کارگروههای این کمیسیون با تمرکز بر امر
پیشگیری مراقبت بیشتری از فضای اقتصادی استان و

جلوگیری از قاچاق انجام دهند.
وی سامان دهی زیر ساختهای شهرک دامشهر قم
را یکی از مسائل جدی استان در زمینه ورود و خروج و
کنترل وضعیت دام عنوان کرد و افزود :گزارشهای
خوبی در خصوص این شهرک وجود ندارد و باید بر
مدیریت بهینه این شهرک تمرکز بیشتری صورت گیرد.
عباس ذاکریان ،فرماندار قم نیز با تاکید بر برخورد فروش
خارج از شبکه آرد توسط دالالن ،گفت :در این زمینه ۲
نانوایی متخلف در یک هفته اخیر پلمب شده اند و برای
تشدید نظارتها برای کشف و برخورد با این دسته از
متخلفان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان
صمت و تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار دارد.

فرماندار قم :

جبران عقب ماندگی های قم نیازمند کار جهادی است

فرماندار قم گفت :طرحهای عقب مانده بسیاری در شهرستان ها و استان قم وجود
دارد که در این راستا نیازمند کار جهادی از سوی مدیران هستیم.
عباس ذاکریان در جلسه شورای اداری شهرستان قم اظهارداشت :مدیران باید
در خصوص اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری و سفرهای استاندار به بخشهای
استان و محالت قم اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود  :در صورتی که مصوبهای در این سفرها مقرر شد اما امکان اجرای آن به
دلیل مغایرت قانونی فراهم نبود؛ این موضوع به صورت شفاف میبایست به مردم
گزارش شود .ذاکریان ادامه داد :طرحهای عقب مانده بسیاری در شهرستانها و
استان قم وجود دارد که در این راستا نیازمند کار جهادی از سوی مدیران هستیم.
وی تصریح کرد :مشکالت و مسائل روستاهای استان قم مشخص شده و اقدامات

الزم در راستای حل مسائل روستا در حال انجام است .فرماندار قم گفت :مدیران
میبایست در بین مردم حضور داشته باشند و اینکه پشت درهای بسته و میز خود قرار
بگیریم مشکلی از مردم حل نخواهد شد .او می گوید :مدیرانی که در بین مردم حضور
دارند و مشکالت آنها را از نزدیک لمس میکنند بهتر میتواند نسبت به حل مشکالت
تصمیمگیریواقدامکنند.ذاکریانبابیاناینکهبااجرای طرحپرداختعادالنهیارانه
وضعیت اقتصادی مردم متالطم شد گفت :همه مسئوالن باید با هماهنگی نسبت
مدیریت امور ،امید مردم را افزایش دهند .فرماندار قم گفت :قیمت آرد یارانهای در
مقایسه با قیمت تمام شده اختالف زیادی دارد و همین امر موجب میشد تا آرد به
خارج از کشور قاچاق شده و در حقیقت یارانه این بخش در کشورهای همسایه هزینه
میشد که با اجرای طرح پرداخت عادالنه یارانه این مشکل برطرف خواهد شد.

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم خبرداد:

هک اکانت شاد معلمان و مديران مدارس
توسط دانشآموز قمی

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری هکر  ۱۵ساله که در فضای شاد اقدام به
کالهبرداری از معلمان و مدیران مدارس می کرد ،خبر داد.
سرهنگ علی موالی با اعالم این خبر افزود :در پی مراجعه تعدادی از معلمان و مدیران مدارس به پلیس
فتا استان مبنی بر اینکه پیام هایی از شماره های ناشناس با عناوین «شاد مدیران مدارس» « ،اینترنت دانش
آموزی» و «اهدای ۱۲گیگ اینترنت رایگان» برای آنها ارسال و در ادامه با استفاده از ترفندهای متقلبانه منجر
به هک شدن حساب کاربری شبکه شاد آن ها شده است ،بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران این پلیس
قرارگرفت.
وی افزود :پس از بررسی صورت گرفته مشخص شد بدافزار یکسان بر روی گوشی افراد نصب شده و متهم از
این طریق به پیامک ها دسترسی پیدا کرده است.
رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم گفت :با اقدامات تخصصی کارشناسان مشخصات یک
محصل  ۱۵ساله به دست آمد و طی تعامل با حراست آموزش و پرورش و هماهنگی با مقام قضائی استان
نامبرده همراه پدرش در پلیس فتا استان قم حاضر و اظهارات وی اخذ شد.
وی ادامه داد :متهم به اسم پشتیبانی شاد ،فایل بدافزار را با متن "این فایل از طرف تیم فنی پشتیبان شاد
ً
برای مدیران زحمتکش فراهم گردیده است لطفا شاد را بروزرسانی کنید" را ارسال کرده و سپس با دسترسی
به پیامک های قربانیان اقدام به الگین به اکانت شاد آنها نموده و در ادامه مدیریت کانال های اطالع رسانی
مدارس را در دست گرفته و اقدام به تغییر نام و محتوای کانال به کانال های موزیک و فان کرده که در نهایت
کانال را در قبال شارژ همراه اول بفروش میرسانده است.
موالی افزود :سپس همدست  ۱۶ساله وی نیز در این پلیس حاضر شده و طی تحقیقات عنوان داشت
خطوط مدیران مدارس را از طریق جستجو در بین گروه های آموزشی بدست آورده و در اختیار دوست خود
قرار میداده است.
وی از ارسال این پرونده به مرجع قضائی استان خبر داد و گفت :با همکاری فاوا استان و هماهنگی معاون
دادستان شهرستان قم ،از طریق پیامک به خطوط بدست آمده اطالعرسانی شد تا در صورت تمایل نسبت
به طرح شکایت اقدام نمایند.
یک مقام مسئول در پلیس فتا اعالم کرد؛

انهدام ۲۶فقره باند کالهبرداری رایانهای

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا فراجا گفت :طی یک ماه اخیر تعداد ۲۶فقره پرونده
مربوط به مجرمان حرفه ای فعال در زمینه کالهبرداری رایانهای ،شناسایی و منهدم شدند.
سرهنگ مصطفی نوروزی اظهار داشت :با وصول پروندههای متعددی به پلیس فتا در یکی از استانهای
شمالی کشور با موضوع کالهبرداری در قالب درج آگهیهای جعلی در سایتهای آگهی محور ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی گفت :متهم پرونده با درج و انتشار آگهیهای جعلی در قالب کار در منزل ،بسته بندی ،محصوالت
آرایشی و بهداشتی ،فروش امالک و غیره اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کرده است.
سرهنگ نوروزی ادامه داد :با بررسیهای تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس
فتا در نهایت متهمین اصلی پرونده در یکی از استانهای شمال شرق کشور شناسایی و پس از اخذ مجوزهای
قضائیدستگیرشدند.
وی گفت :متهمین دستگیر شده در بازجوییهای صورت گرفته به کالهبرداری با شیوه ذکر شده اعتراف
کردند و در بررسی مخفیگاهشان ،ادله مرتبط با پرونده شامل  ۱۴عدد سیم کارت مجرمانه ۶۳ ،عدد کارت
بانکی و  ۳دستگاه تلفن همراه هوشمند کشف و ضبط شد و در بررسی تجهیزات رایانهای و هوشمند ایشان
تعداد قریب به ۵۰۰فقره سابقه تماس شهروندان استخراج گردید.
این مسئول سایبری با بیان اینکه تعداد پروندههای متشکله در این خصوص تاکنون  ۱۸۰فقره با
ارزش ریالی بالغ بر  ۲۰میلیارد ریال بوده است ،افزود :برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از
سوی واحدهای پلیس فتا استانها ،طی یک ماه اخیر تعداد  ۲۶فقره باند و مجرم حرفهای فعال در زمینه
کالهبرداری رایانهای در بستر بازارهای آنالین و شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای خارجی با ارزش ریالی
بیش از  ۶۰۷میلیارد ریال شناسایی و منهدم شده اند که در این رابطه  ۴۴نفر دستگیر و به مراجع قضائی
معرفی گردیده اند.

