وزیراقتصاد:

برای رسیدن به توسعه ،باید از
اقتصاد سیاسی فاصله بگیریم

روزنامه
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وزیر اقتصاد گفت :در تدوین
برنامههــای توســعه محــور
مواردی گنجانده شــده است
که منجر به تشــدید ناترازیها
در نظامهــای اقتصــادی
میشــود؛ قطعا با ناترازیهای
موجود ،امکان تحقق رشــد ۸
درصــدی وجود ندارد .ســید
احسان خاندوزی ،روزدوشنبه

رئیسقوهقضائیه:

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت:
تروریستهایی که در داخل ایران
جنایتهای بی حدی را انجام داده
اند ،امروز متاسفانه بر موضع خود
هستندودردامنکشورهایغربی
پنــاه گرفتــه اند .حجتاالســام
والمســلمین محســنی اژهای ،در
نشست شورای عالی قوه قضاییه،
با گرامیداشت روز خانواده و تکریم

معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیقم:

وضعیتکرونایی قم
قرمزمیشود

مدعیان دروغین حقوق بشر با تبرئه
نوری ،اشتباه خود را جبران کنند

2

رئیس مجلس شورای اسالمی :

انقالبی کسی است که کارآمدی
دین در اداره جامعه را اثبات کند

رئیس مجلس شــورای اســامی
در نگاهــی آســیب شناســانه بــه
برخــی اقدامات فرهنگــی با نفی
این موضوع کــه کار فرهنگی نیاز
به بودجههای پیوســته دارد تأکید
کــرد :امــروز هرکســی کارآمــدی
دین را در جامعه به اثبات برساند،
انقالبــی اســت؛ یعنی بــه جوان
امروز که نشــان دهد نظریه اسالم
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با حضور مدیران شهری و استانی قم صورت گرفت؛

بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۳پروژه شهری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به وضعیت قرمز کرونایی شود ،و جز نخستین استانهایی
وضعیت نارنجی کرونایی در استان گفت :برابر اطالعات هستیم که این شرایط را تجربه میکنیم .سیامک محبی در
موجود ،به نظر میرسد که استان طی هفتههای آینده وارد سی و سومین جلسه قرارگاه عملیاتی طرح شهید سلیمانی

4

فرماندار قم تاکید کرد:

ضرورت استفاده از ماسک در اماکن عمومی و زیارتی
8

مدیرعامل شرکت گاز استان قم خبرداد:

اجرای 188کیلومترشبکهتغذیهوتوزیع
گازدراستانقم
مدیرعاملشرکتگازاستانقمازاجرای 188کیلومترشبکه
تغذیه و توزیع گاز در سال  1400در این استان خبر داد.
علیرضا نصیری روز چهارشنبه یکم مردادماه در حاشیه

1

مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در سالن جلسات
شهیدباهنرساختمانمرکزیشرکتملیگازایرانبرگزارشد،
با بیان این مطلب ،اظهار داشت :مهمترین تعهدات گازرسانی

4

درهفتهسوملیگبرترفوتسالکشورصورتگرفت؛

پیروزی پر گل فردوس قم برابر فرش آرا مشهد
6

مدیرکل بهزیستی استان قم مطرح کرد:

فرمانده انتظامی شهرستان قم خبرداد:

دستگیری باند سارقان نوجوان موتورسیکلت

فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف و دستگیری باند سارقان نوجوان
موتورسیکلت و کشف  30فقره سرقت در این خصوص خبر داد  .سرهنگ
امیر مختاری اظهارداشت:در پی وقوع سرقت های متعدد موتورسیکلت از
ً
محدوده اطراف حرم مطهر  ،سه راه خورشید و خیابان اراک که تقریبا همه
روزه بوقوع می پیوست و موجب ایجاد نارضایتی عمومی شده بود،موضوع
بصورت ویژه در دستور کار کالنتری  13شهید سعیدی قرار گرفت .فرمانده
انتظامی شهرستان قم ادامه داد :با طرح ریزی عملیات و اجرای آن در نهایت

مراکز بهزیستی بهترین مکان برای توزیع نذورات مردمی

8

مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار
داشت :مراکز بهزیستی بهترین مکان برای توزیع نذورات مردمی در ماه محرم
در سطح استان هستند .مهدی پهلوانی در گفتوگویی با اشاره به فرارسیدن ماه
محرم اظهار داشت :خیرین ،نیکوکاران ،دفاتر مراجع عظام تقلید ،اماکن و بقاع
متبرکه ،صاحبان صنوف و صنایع و مدیران استان همیشه و در تمام مناسبتها
همراه بهزیستی و حامی جامعه هدف ما بودهاند بهطوریکه در ۴ماهه اول سال
 ۱۴۰۱بیش از  ۸۰میلیارد ریال به مراکز بهزیستی کمک و مشارکت مردمی
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با حضور مدیران شهری و استانی قم صورت گرفت؛

بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۳پروژه شهری
آیینافتتاح،بهرهبرداریوآغازعملیاتاجرایی 13پروژهشهریبااعتباری
بالغبر هزار و 300میلیارد ریال با حضور استاندار و شهردار قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ،آیین افتتاح ،بهرهبرداری و آغاز
عملیات اجرایی ۱۳پروژه شهری بااعتباری بالغبر هزار و ۳۰۰میلیارد ریال
عصر روز یکشنبه با حضور سید محمدتقی شاهچراغی استاندار قم ،سید
مرتضی سقائیاننژاد شهردار قم ،برخی از اعضای شورای اسالمی شهر
قم و جمعی از مدیران شهری و در زمینههای فرهنگی ،ورزشی ،عمرانی،
حملونقل و فضای سبز برگزار شد.
شهردارقم:
افتتاح پروژههای شهری تا پایان سال ادامه خواهد داشت
شهردار قم نیز دراین مراسم از اجرای پرقدرت پروژههای شهری در قم خبر
داد و گفت :مجموعه مدیریت شهری با تمام توان اجرای پروژههای شهری
و به ثمر رساندن آنها را در دستور کار دارد.
سید مرتضی سقائیاننژاد افزود :روند افتتاح پروژههای شهری قم تا پایان
سال ادامه خواهد داشت.
شهردار قم سیاست اصلی شهرداری قم در سال جاری را بر اساس برنامه
دوم عملیاتی شهر قم ۱۴۰۴پرداختن بیشتر به مباحث نرمافزاری دانست
و تصریح کرد :مباحث مرتبط با آرامسازی محیط شهری بهخصوص در
محدودههستهمرکزشهرازجملهبرنامههایاجراییاست.
دکتر سقائیاننژاد مشکالت گسترده و چندین ساله هسته مرکزی شهر
را موردتوجه قرار داد و گفت :واگذاری اراضی  ۴۸و  ۳۲هکتاری پردیسان
طی سالهای اخیر متوقفشده بود که در قالب مصوبات سفر سال گذشته
رئیسجمهور و قطعی شدن واگذاری این اراضی ،فرصت و بستر برای دنبال
کردن پروژههای هسته مرکزی شهر ایجادشده است.
 ۱۰هکتار به مساحت فضای سبز قم افزوده میشود
ویبابیاناینکهطرحجمعآوری ۱۵کیلومترریلمتروکهدرحالاجراست
ودرمحدودهخیابانرسالتتنهاحدودیککیلومترازآنباقیمانده،گفت:
با جمعآوری ریلهای متروکه  ۱۰هکتار به فضای سبز قم افزوده میشود و
عالوهبراینوضعیتحملونقلینیزبهبودمییابد.
بهگفتهشهردارقم،هشتپروژهمهمدرهستهمرکزیشهرتعریفشدهکه
ساماندهی پارکینگ ضلع شرقی مهمترین آنهاست و طی روزهای آینده
فراخوان جذب سرمایهگذار برای اجرای پروژه برگزار خواهد شد که افزایش
هزار و  ۶۰۰سلول پارکینگ خودرو ازجمله اهداف این پروژه است.
وی با اشاره به پروژه ساماندهی قبرستان نو ،بیان کرد :برای ساماندهی
 ۱۳۲مغازهپیرامونیاینقبرستان ۳۵۰میلیاردتوماندربودجهسالجاری
اعتبار دیدهشده است و بخشی از منابع حاصل از اراضی  ۴۸هکتاری

پردیسان برای ساماندهی این بخش از هسته مرکزی شهر هزینه میشود.
دکتر سقائیاننژاد با اشاره به  ۵۴ساله شدن پروژه عمار یاسر گفت۸۰ :
پالک این پروژه هنوز تملک نشده است ۴۰۰ ،میلیارد تومان برای تملک
آن موردنیاز است که  ۱۰۰میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری به این
منظور در نظر گرفتهشده است.
پیشرفتفیزیکی80درصدیتقاطعغیرهمسطحنماز
وی تقاطع غیرهمسطح نماز با  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی و بااعتباری
افزون بر  ۱۰۰میلیارد تومان را ازجمله پروژههای در حال اجرای شهرداری
قم دانست که تا پایان فصل پاییز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
شهردار قم ضمن بیان برخی دیگر از پروژههای بزرگ در حال اجرای
شهرداری قم ،ادامه بلوار جمهوری اسالمی و تونل زیرگذر این بلوار در
محدوده میدان امام حسین (ع) تا یادگار امام با پیشرفت  ۹۴درصدی و
بااعتباری بالغبر  ۲۴۰میلیارد تومان را از پروژههایی عنوان کرد که بهزودی
بهمرحلهبهرهبرداریمیرسد.
تکمیل پروژه ادامه تونل غدیر تا خیابان ممتاز ،تکمیل ساختمان جدید
شورای اسالمی شهر ،راهاندازی مسیر اتوبوس تندرو در بلوار آیتالله
بروجردی برای تسریع در دسترسی پردیسان به مرکز شهر ،احداث آخرین
دسترسی تقاطع مدافعان سالمت به بلوار آیتالله بروجردی ،احداث
شهربازی معارفی ،تکمیل خروجی غربی تونل غدیر ،احداث مجموعه
فرهنگی ورزشی منطقه هشت و هفت ،زیرسازی محله ۹پردیسان ،تکمیل
بوستانهای زائر ،خضر نبی (ع) و کوثر ،راهاندازی فاز نخست خط یک مترو
و ساماندهی میدان شهید مطهری از دیگر مهمترین پروژههایی است که به

گفته شهردار قم در سال ۱۴۰۱جز اولویتهای اجرایی مجموعه شهرداری
قم در سال جاری هستند.
دکتر سقائیاننژاد یادآور شد :بهزودی در قالب جلساتی با محوریت
مدیریت استان و پیگیریهایی در سطح ملی وضعیت فرودگاه ،مترو و
مونوریل بررسی خواهد شد.افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان
شاطری و بازگشایی پروژه بهسازی ورودی شهر قم از اتوبان امیرکبیر در
محور شهید بادیان به بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از پروژههای
منطقه سه شهرداری قم بود که در این مراسم به بهرهبرداری رسید.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم:
کاهشتصادفاتشهرینیازمنداصالحرفتارترافیکیاست
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم نیز دراین مراسم گفت :سوانح و
تصادفات موتورسیکلتها در قم وضعیت مطلوبی ندارد و میبایست اصل
ایمنی را از طریق اصالح رفتار ترافیکی شهروندان دنبال کنیم.
مسعود طبیبی اظهارداشت  :توسعه تقاطعهای چراغدار در جهت
آرامسازی ترافیک یکی از اولویتهای مهم مجموعه مدیریت شهری است.
وی با اشاره به دستورالعملهای ابالغی در جهت توسعه تقاطعهای
هوشمند ،ادامه داد :آرامسازی ترافیک و کنترل ترافیک عبوری دو قاعده
مهم و اساسی در توسعه این قبیل تقاطعهاست که هماکنون در برخی
مناطق شهری در حال انجام است.
طبیبی گفت :افزایش ظرفیت زیرساختها مانند پارکینگ در کنار
افزایش طول عمر زیرساختهای موجود مانند خطکشیهای طولی و
عرضی سطح معابر در این عرصه موردتوجه مدیریت شهری قم قرار داشته و

برنامههای اجرایی بر این اساس تعریف میشوند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به باال بودن آمار سوانح
راهنماییورانندگیبهخصوصدربینموتورسیکلتها،تصریحکرد:سوانح
وتصادفاتموتورسیکلتهادرقموضعیتمطلوبینداردومیبایستاصل
ایمنی را از طریق اصالح رفتار ترافیکی شهروندان دنبال کنیم.
وی عنوان کرد :شهر محل زندگی است و نه صرف تردد پرسرعت
خودروها ،بنابراین اصل آرامسازی و مناسبسازی عبور و مرور عابران پیاده
باید در سطح شهر توسعه یابد.
پلهایعابرغیرمکانیزهفاقدجذابیتجهتاستفادهعمومیاست
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با تأکید بر اینکه پلهای عابر
غیرمکانیزه فاقد جذابیت جهت استفاده عمومی است ،گفت :افزایش
تعداد پلهای عابر پیاده در کنار تجهیز آن به آسانسور و پلهبرقی جزو
اولویتهای مدیریت شهری است .طبیبی در ادامه با اشاره بهضرورت
نوسازی ناوگان تاکسی در شهر قم ،از برنامههای مجموعه شهرداری برای
ایجاد زمینه اهداء تسهیالت بانکی نوسازی ۴۰۰دستگاه تاکسی خبر داد
و افزود :در مرحله نخست این طرح ۴۴دستگاه تاکسی با وام ۱۰۰میلیون
تومانی قرضالحسنه نوسازی و وارد ناوگان حملونقل عمومی شهر قم
میشوند.
الزم به ذکر است دراین مراسم بوستان خانواده حضرت مریم(س) در
منطقه یک و مجموعه فرهنگی ورزشی شاطریان در منطقه هشت به همراه
چندین طرح حوزه حملونقل و ترافیک نیز در مناطق مختلف شهری در
قالب افتتاح پروژههای جدید مجموعه مدیریت شهری قم به بهرهبرداری
رسید.
عملیات اجرایی پروژه بزرگ هدایت آبهای سطحی در بلوار آیتالله
بافقی که اثربخشی ویژهای در کنترل روانآبها را در مناطق دو ،سه و شش
بهدنبالخواهدداشتوفازاولبهسازیبلوارشهیدخداکرمشاملعملیات
زیرسازی ،اصالح و روکش آسفالت در منطقه سه نیز در این مرحله آغاز شد.
پروژههای حوزه حملونقل و ترافیک نظیر بهرهبرداری از پلهای عابر
پیاده ،هوشمندسازی تقاطعهای شهری ،احداث پارکینگ خودرو و
موتورسیکلت ،رونمایی از خودروهای برقی جدید حمل زائران و اجرای
عملیات خطکشی معابر بارنگ نانو نیز در قالب پروژههای جدید مجموعه
مدیریت شهری قم در این مرحله به بهرهبرداری رسید.
ورود ۴۴دستگاه تاکسی نوسازی شده به ناوگان حملونقل عمومی شهر
قم نیز از دیگر پروژههایی بود که در این مرحله شاهد آن بودیم.
در حاشیه این آیین از مادر شهیدان حسین و محمدتقی شاطری از
شهدای دوران دفاع مقدس با اهدای لوحی تقدیر به عمل آمد.
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اخبار

 شماره 5546ت وپنجم 
سهشنبه 4-مرداد ماه  -1401سال بیس 

رئیسقوهقضائیه:

مدعیان دروغین حقوق بشر با تبرئه نوری ،اشتباه خود را جبران کنند

چراعربستانبهدنبالحل
مشکالت با ایران است؟

پس از شانزده ماه مذاکره نفسگیر و چالشی بین
ایران و عربستان در بغداد در حوزه مسائل امنیتی و
نظامی ،قرار است که مذاکرات بین ایران و عربستان در سطح سیاسی برگزار شود به
نظر میرسد بعد از انجام مذاکرات سیاسی در ششمین دوره مذاکره بین دو کشور،
وزیران امور خارجه ایران و عربستان با یکدیگر در بغداد دیدار کنند.
تمایل دو کشور برای انجام مذاکرات در سطح سیاسی ،نشان می دهد که دو کشور
در بحث رایزنی ها در حوزه مسائل امنیتی و نظامی به نقطه پایداری رسیدهاند،
خاطر نشان کرد :یکی از مسائل مهم در این زمینه تجاوز ائتالف سعودی به یمن
بوده است.
تالش های ایران جهت ایجاد آتشبس در یمن و موافقت سعودی ،این تحوالت
نشان میدهد که عربستان به دنبال پایان دادن مشکالت خود با ایران است.
محمدبنسلماندرآستانهرسیدنبهسمتپادشاهیعربستاناستوتحققاین
موضوع نیازمند انجام مقدماتی است.در همین چارچوب محمد بن سلمان تالش
دارد مقدمات الزم را برای رسیدن به مقام پادشاهی عربستان فراهم کند و در همین
راستا ،می خواهد برخی از چالشهای عمده خود در منطقه از جمله مشکالتی که
با ایران دارد را حل و فصل کند.
موضوع مقاومت ،تالش اسرائیل برای نفوذ در منطقه ،عدم دخالت کشورها در
مسائلداخلییکدیگر،احترامبهتمامیتارضیوهمچنینتالشبرایحلمسائل
منطقه از طریق مکانیسم های درون منطقه ای احتماال از جمله مسائل سیاسی
مطرح بین دو کشور است.
پیش بینی می شود که در آینده نزدیک دیدار وزیران امور خارجه ایران و عربستان
در بغداد برگزار شود و در جریان این دیدار بیانیه ای سیاسی به امضای وزیران امور
خارجه دو کشور رسیده و در همین چارچوب دو کشور روابط دیپلماتیک خود را آغاز
و سفارتخانههای ایران و عربستان بار دیگر در تهران و ریاض بازگشایی شود.
کارشناسمسائلغربآسیا
حسن هانی زاده *

ضرورت استفاده از
فرصتهایدیپلماتیک

نباید ایران را با دو سال پیش مقایسه کنیم؛ دو سال
پیش جنگی میان روسیه و اوکراین نبود و آمریکا در انزوا
بود و خیلی از کشورهای اروپایی مثل ژاپن ،استرالیا و نیوزیلند ترامپ را برای خروج
از برجام تشویق نمیکردند ،اما االن آمریکا در انزوا نیست و اختالف بین اوکراین و
روسیه خیلی از تعامالت را به هم زده است و متاسفانه در حالی که همه معتقدند
ایران می توانست از بحران اوکراین و روسیه امتیاز بگیرد ،اما تعلل کرد و از این فرصت
استفاده نکرد ،از این رو معتقدم و تکرار می کنم که پنجره دیپلماسی با توجه به
فشارهای اقتصادی و سیاسی که بر روابط سیاسی و دیپلماتیک طبیعتا تاثیر می
گذارد در حال بسته شدن است و در این شرایط آن که بهره می برد اسراییل و آمریکا
وعربستانخواهندبود.
اقدامات اسراییل در دنیا که جامعه جهانی در برابر آن سکوت می کند،االن
مگر جامعه جهانی اسراییل را به خاطر اقداماتش در ایران در رابطه با خرابکاری و
اقدامات تروریستی و امنیتی تنبیه می کند ،نه تنها کاری با او ندارند که تاییدش هم
میکنند و اخیرا دیدیم که گفته می شود نیروهای منسوب به اسراییل در خاک ایران
تحرکاتی میکنند .مسووالن باید دراینباره واکنش نشان دهند و جامعه جهانی هم
باید واکنش نشان دهد .این اقدامات خالف مقررات بینالمللی است.وقتی جامعه
جهانی تصمیم بگیرد ،فشار را زیاد کند خطرناک است و خطرناکتر این است که
نانوشته اسراییل علیه ایران وارد کار شود.
دستگاه دیپلماسی به افراد شجاع نیاز دارد .بنده با آقای امیرعبداللهیان آشنایی
ندارم ولی او را آدم مثبتی میبینم ،همه تالشش را دارد میکند که از ظرفیت
دیپلماسی برای حل مساله برجام استفاده کند و متوسل به چیزهای دیگر نشده و
این مهم است .او سعی کرده برای بازگشت به برجام تالش کند و این نشاندهنده
دلسوزی اوست اما همه در دستگاه دیپلماسی این رویکرد را ندارند یا حداقل من این
طور از بیرون میبینم .در تیم مذاکرهکننده یا حتی در بین معاونان وی این رویکرد
و تالش دیده نمیشود .نه اینکه بگویم امیرعبداللهیان فرشته است اما دست تنها
نمیتواند این راه را طی کند.
با تشدید فشارها از سوی آمریکا و اروپا به ایران برای اتخاذ تصمیم در رابطه با
مذاکرات هسته ای و برجام ،پنجره دیپلماسی بسته نمیشود ،اما فرصت های
دیپلماتیک ایران دارد کم میشود .ما شاهد هستیم که طرف مقابل درحال
تشدید فضا علیه ایران است و آرام آرام دارند با هم متحد می شوندپذیرش قطعنامه
(598قطعنامهپایانجنگتحمیلی)توسطشجاعانیمثلمرحومامام(ره)وآقایان
والیتی ،ظریف و هاشمی رفسنجانی امضا شد .آنها تصمیم تاریخی برای ملت ایران
گرفتند و قهرمان ملی ایران امام (ره) است که گفت جام زهر می نوشم و به این
قطعنامهنظرمثبتنشانداد.
کارشناسمسایلبینالملل
مهدیذاکران*

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نگاه ایجابی در حوزه عفاف و حجاب داریم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به جلسه با مسئوالن رسانه ملی با محوریت
شبکه نمایش خانگی گفت :به دنبال حل و فصل مسائل مرتبط با شبکه نمایش
خانگی هستیم و وزارت فرهنگ در خصوص نتایج این جلسات کامال تابع قانون
است .محمدمهدی اسماعیلی در نشست صمیمی با دانشجویان با اشاره به
برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص وضعیت شبکه نمایش
خانگی ،گفت :اینکه با صداوسیما در خصوص وضعیت شبکه نمایش خانگی
دچار اختالف نظرهایی باشیم موضوعی طبیعی است اما این اختالف نظر ها به
این معنی نیست که بخش نظارت نمایش خانگی رها شده باشد ،بلکه این نظارت
همچنان توسط «ساترا» صورت میگیرد .وی با تاکید بر برپایی جلسات متعدد
مشترکمیانمسئوالنوزارتفرهنگبامدیرانرسانهملیبرایحلاختالفنظرها
درخصوصشبکهنمایشخانگیابرازکرد:درحالحاضرباهمیاریرئیسسازمان
صداوسیما به عنوان برادر ،دوست و همکار سابق در رسانه ملی به دنبال حل و فصل
مسائلمرتبطباشبکهنمایشخانگیهستیمووزارتفرهنگدرخصوصنتایجاین
جلسات کامال تابع قوانین است .عضو شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین در
حوزه عفاف و حجاب تصریح کرد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از جمله نهادهای
مسئول در این حوزه به حساب می آید و این مسئولیت کامال بصورت ایجابی صورت
می گیرد و برپایی نمایشگاه مد و لباس در محل نمایشگاه بینالمللی تهران از سوی
کارگروه مد و لباس ،برپایی جشنواره مد و لباس فجر با توجه به پوشش های اصیل
و بومی و ابالغ آیین نامه تولید لباس پس از  ۱۰سال وقفه تنها بخشی از فعالیت
ها و اقدامات اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه عفاف و حجاب است.
اسماعیلیدربخشدیگریازسخنانخودبهشرایطسختآغازبکاروزارتفرهنگ
در دولت مردمی پرداخت و اظهار کرد :در حوزه فرهنگ و هنر بخاطر شرایط کرونایی
تقریبا همه فعالیت ها با تعطیلی یا محدودیت شدید مواجه شدند و بر همین اساس
اهالی فرهنگ و هنر بدترین شرایط ممکن را سپری کرد .رییس شورای هنر کشور
اظهار داشت :در روزهای پایانی دولت دوزادهم با انبوهی از مجوزهای صادر شده در
حوزه های نشر و سینما مواجه بودیم که این مسئله برای دولت مردمی چالش های
مختلفی را در پی داشت و هنوز هم درگیر سر و سامان دادن این چالش ها هستیم.
معاونفرهنگیستادبازسازیعتباتعالیاتقمخبرداد:

ثبت نام مجازی خدمت افتخاری
در ستاد بازسازی عتبات عالیات

معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات از مجازی شدن مراحل ثبت نام
خدمت افتخاری در ستاد بازسازی عتبات عالیات ،خبر داد.
حجتاالسالم یعقوب کریمی ،اظهارکرد :افرادی که عالقه مند به خدمت
افتخاری در ستاد بازسازی عتبات عالیات هستند ،می توانند از طریق تکمیل فرم
ثبت نام به جمع خادمین افتخاری ستاد بازسازی بپیوندند .وی افزود :عالقه مندان
می توانند پس از مراجعه به سایت اصلی ستاد بازسازی عتبات عالیات ،روی لینک
فرم ثبت نام خادم افتخاری کلیک و فرم مربوطه را تکمیل کنند.

رئیسقوهقضائیهگفت:تروریستهاییکهدرداخلایرانجنایتهایبیحدی
را انجام داده اند ،امروز متاسفانه بر موضع خود هستند و در دامن کشورهای غربی
پناهگرفتهاند.
حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهای،درنشستشورایعالیقوهقضاییه،
با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ،گفت :هر میزان تالش در جهت
تحکیم بنیان خانواده و ایجاد ّ
مودت و همدلی در نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر
چهبیشترجامعهکمکمیکند.
وی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :نسبت به نظارت بر اجرای
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به طور کلی تمام قوانین مربوط
به تعالی نهاد خانواده ،تسهیل امر ازدواج و مسکن ،اهتمام داشته باشد و نحوه
اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به مرکز توسعه حل اختالف و دادگاههای خانواده
نیز دستور داد که نسبت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژهتری داشته باشند
و در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه ،مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و
صدور حکم کنند که خروجی این فرآیند منجر به استحکام خانوادهها و اجتناب و
جلوگیری از گسست آنها شود.
وی به موضوع نحوه دستگیری و محاکمه ناعادالنه حمید نوری تبعه ایرانی در
کشور سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض
عدالت قضایی در این فقره اشاره کرد و ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری،
محاکمه و اتهاماتی که از قول عدهای تروریست ،آدمکش ،فاجر و فاسق به یک
شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادالنه نسبت داده شد ،گفت :اگر مختصر
عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد ،در
مرحله بعدی ،حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دسترفتهشان
را احیاء کنند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به ایرادات و اشکاالت مبرهن
و آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد از جمله قاضی نامیدن یک کارمند
سابق و نقض اصول حقوق بشر از سوی مدعیان و داعیهداران دروغین حقوق
انسانها در این مقوله ،گفت :تروریستها و آدمکشهایی که در دهههای مختلف
بویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت
شدند ،امروز در دامن کشورهای غربی پناه گرفتهاند و سردمداران کشورهای مزبور
این تروریستها را مورد حمایت قرار میدهند و از آنها به عنوان شاهد در یک دادگاه
ناعادالنهونمایشیبهرهمیگیرند.
وی با اشاره به اهمیت تکریم مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی خطاب به
تمامی مسئوالن و کارکنان قوه قضاییه تاکید کرد که علیرغم حجم باال و سختی
نهایت حوصله و تحمل و بردباری با مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی اعم
کار ،در ِ
از شاکی ،مشتکیعنه و متهم مواجهه داشته باشید و بدانید که رفتار ما با مردم
و مراجعهکنندگان و نحوه رسیدگی به پرونده آنها چنانچه تأثیر بیشتری از اصل
رسیدگینداشتهباشد،دارایتأثیرکمترینیزنیست.
ضرورت متقن بودن امور ،دستورات ،احکام و آرای صادره قضایی
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت متقن بودن امور ،دستورات ،احکام و آرای صادره
از ناحیه مسئوالن قضایی اشاره و تصریح کرد  :وجه اصلی این اتقان انطباق این
احکام و آراء با موازین و اصول قانونی است و اگر تالش کنیم به صورت کامل و
همهجانبه در احکام و آراء و دستورات خود ّ
مر قانون را رعایت کنیم ،تحقق عدالت و
استیفایحقمظلومبهتروبیشتر ّ
میسرخواهدبود.
وی با اشاره به جلسه روز یکشنبه خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به
مقولههایینظیرتغییرکاربریهاوتعدیبهاراضیطبیعیوتخریبمحیطزیست
اشاره کرد و گفت :در این قبیل پروندهها تاکید ما این است که مراجع تشخیص
تغییر کاربریها و یا تخریب محیط زیست به موجب قانون مشخص هستند؛
چنانچه این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلف میکنند بحث و موضوع
دیگری است اما بر اساس قانون ،قاضی ما بر مبنای تشخیص این مراجع و شکایت
آنها ،باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیریهای الزم را انجام دهد .به هر ترتیب
تاکید ما این است که در همه مسائل عدلیه باید در احکام ،آراء  ،دستورات و اجرا،
متقن و مستند به قانون عمل کنیم و بدانیم که قانون مصوب ،الزماالجرا است.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مقوله مالکیت معنوی و
ثبت اختراعات ،بر بررسی اصالح قانون و تدوین سازوکاری طبقهبندی شده در این
مقوله در صورت نیاز اشاره کرد و دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد
و امالک صادر کرد.
وي با اشاره به پیچیدگیها و فرآیندهای ناظر بر اختراعات و ابداعات بشری و
انطباق آنها با زندگی انسانها گفت :متاسفانه این یک واقعیت است که گاهي
اطالعات ناظر بر اختراع و ابداع صورت گرفته لو میرود و یا در فرآیندهای پیچیده

اداری ناظر بر ثبت اختراعات ،اطالعات مرتبط با اختراع صورت گرفته به سرقت
برده میشود؛ لذا ضروری است که سازمان ثبت اسناد و امالک برای این موضوع
که ممکن است نمونههای فراوانی داشته باشد فکر عاجلی کند؛ به هر ترتیب ما
باید برای رفع این نگرانی راهکاری پیدا کنیم و تضمین دهیم که اطالعات ناظر بر
اختراع یا ابداع او افشا نمیشود و لو نمیرود.
رئيس قوه قضائيه ادامه داد :سازمان ثبت اسناد و امالک با همکاری
دستگاههای ذیربط ،سازوکاری طبقهبندی شده را پیشبینی و تدوین کند که
سرقت اطالعات مرتبط با اختراعات صورت گرفته یا منصرف شدن مخترعان از
ثبت اختراعات خود ،به حداقل ممکن برسد.
رئیس قوه قضاییه همچنین در بیست و پنجمین گردهمایی سراسری ائمه
جمعه کشور گفت :چنانچه مراکز و مراجع قضایی دارای اشکال و ایراد هستند
نباید از چشم نمایندگان مردم و ائمه جمعه پنهان بماند.
ایراد مراجع قضایی از چشم نمایندگان مردم و ائمه جمعه پنهان نماند
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای با اشاره به اهمیت
جایگاهوپایگاهنمازجمعه،گفت:نمازجمعهپایگاهبصیرتافزایی،وحدتآفرینی
و آگاهیبخشی است؛نماز جمعه یکنمازسیاسی،عبادی،فرهنگیو اجتماعی
و جایگاهی است که یکی از بیشترین تاثیرها را بین مردم و مسئوالن ایفا میکند.
رئیس دستگاه قضا افزود :نماز جمعه جایگاه و پایگاهی است که میتواند در
ایجاد آرامش و امیدآفرینی بیشتر و باال بردن آگاهیهای مردم و همچنین ایجاد
وحدت بین آحاد مردم نقشآفرینی و اثرگذاری داشته باشد .همچنین نماز جمعه
در تبیین برنامههای کشور و نظام به عنوان یک حلقه واسط فوقالعاده عمل
میکند.حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهایبابیاناینکهآنگونهکهشایسته
است از جایگاه و پایگاه نماز جمعه حمایتهای الزم صورت نگرفته است ،ادامه
داد :نماز جمعه از جهات مختلف ظرفیتی عظیم محسوب میشود اما متأسفانه
نتوانستهایم از این ظرفیت عظیم به نحو مطلوب بهره بگیریم بنابراین همه باید در
راستای ارتقای جایگاه و پایگاه نماز جمعه تالش کنیم.
وی با اشاره به اهمیت امر قضا و خطیر بودن جایگاه قضاوت ،گفت :اگر قوه
قضاییه مقتدر ،مستقل و صحیحالعمل باشد ،از بسیاری از کجیها و نارساییها
و وقوع جرمها جلوگیری و پیشگیری میشود و چنانچه قوه قضاییه در تراز قضای
اسالمی باشد میتواند حق هر مظلومی را از ظالم بستاند و دست هر متجاوزی به
جان و مال و عرض مردم و ارزشهای الهی را قطع کند و به مجازات خیانتکاران
و متجاوزان بپردازد.
مردمازگسترشناهنجاریهایاجتماعیرنجمیبرند
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای یادآور شد :امروز مردم از گسترش
ابتذال و ناهنجاریهای اجتماعی رنج میبرند و از برخی تبعیضها و مفاسد و
ناکارآمدیهای ما مسئوالن در ردههای مختلف گالیه دارند؛ امروز مردم نسبت به
برخی رانتها و فسادها که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و مخدوش شدن عدالت
اجتماعی میشود ،گالیهمندند؛ مردم از اینکه زندگی مسئولین با سایر طبقات
جامعه متفاوت باشد ناراحت میشوند؛ مردم ناخرسند میشوند اگر در این شرایط
مامسئولینازتشریفاتنابجاوغیرضروربهرهبگیریم.
رئیس قوه قضاییه این پیشنهاد را به مسئوالن شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
و امامان جمعه سراسر کشور ،مطرح کرد که با تشکیل کارگروههایی در هر شهر با
مشارکت و حضور مسئوالن قضایی و سایر مسئوالن مربوطه نسبت به رسیدگی
به مشکالت مخصوص آن شهر و مردم آن شهر با ترسیم اولویتها ،اتخاذ تصمیم
کنند.

رئیس مجلس شورای اسالمی :

انقالبی کسی است که کارآمدی دین در اداره جامعه را اثبات کند
رئیس مجلس شورای اسالمی در نگاهی آسیب
شناسانه به برخی اقدامات فرهنگی با نفی این موضوع
کهکارفرهنگینیازبهبودجههایپیوستهداردتأکیدکرد:
امروز هرکسی کارآمدی دین را در جامعه به اثبات برساند،
انقالبی است؛ یعنی به جوان امروز که نشان دهد نظریه
اسالم سیاسی امام خمینی (ره) میتواند زندگی مردم را
هم در بعد معنوی و هم مادی اداره کند؛ چنین رفتاری
بیانگر انقالبی بودن است و هر کسی غیر از این رفتار کند
ضدانقالب بوده و در مسیر انقالب حرکت نکرده است.
دکترمحمدباقرقالیبافصبحروزدوشنبه۳،مردادماهدر
دهمین اجالس رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
بااشارهبهاینکهامروزهبرخیتصورمیکنندکارفرهنگی،
ً
کار رانتی است و دولت باید مرتبا بودجه بدهد تا این نوع
اقدامات ادامه یابد ،گفت :بنده البته خالف این نظر را
دارم و معتقدم امروزه انجام فعالیت فرهنگی در کشور ،از
جهتاقتصادیجزومجموعههاییاستکهمیتوانروی
آن سرمایهگذاری کرد ،مانند همه فعالیتهای اقتصادی
دیگر و حتی از آن انتفاع اقتصادی داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه من
نمیخواهم شما را از زاویه دیپلماسی فرهنگی نگاه کنم
بلکه شما باید یک مجاهد و مهاجر فیسبیلالله و نمادی
از جعفر طیار باشید گفت :انقالب اسالمی نعمت بزرگی
به نام امام (ره) به ما داد و ما را با او آشنا کرد؛ در این میان ما
با بزرگانی همچون شهید هاشمینژاد و مجاهدان بزرگی

همچون حضرت آقا آشنا شدیم و اگر امروز اندیشمندان
خارجی متوجه شدند که فرهنگ مقوله مهمی است،
ً
باید اذعان کرد انقالب اسالمی فلسفه وجودیاش ذاتا
ً
مبنی بر فرهنگ بوده و اصال انقالب اسالمی یک انقالب
فرهنگی است .وی در همین زمینه افزود :امروز گفته
میشود اقتصاد اولویت است ،اما باید عنوان کرد که در
این حوزه نیز نیازمند فرهنگ هستیم و اگر مشکالت
اقتصادی حل نمیشود به این دلیل است که در اقتصاد
فهمفرهنگینداریم.
شهید سلیمانی بحث امنیت و دفاع را با نگاه
فرهنگی اداره کرد
رئیس قوه مقننه با اشاره به اظهارات یکی از رایزنان
فرهنگی در خصوص شهید سلیمانی مبنی بر اینکه او
ً
شهید جبهه فرهنگ بود ،گفت :اتفاقا شهید سلیمانی
مرد میدان بود که میجنگید و در حقیقت رزمنده بود
و کار امنیتی میکرد و با گلوله سروکار داشت و به حد
ضرورتکارسیاسیانجاممیداد،امانکتهمهماینجاست
که اندیشه وی برخاسته از اندیشه امامین انقالب بود
و اعتقاد داشت اگر قرار باشد به مقوله کار نظامی خود
با رویکرد امنیتمحور نگاه کند ،انقالب اسالمی پیش
نخواهد رفت ،بنابراین برای مقابله با جنگی که تحمیل
شده و ظلمی که برای مسلمین و انسانها رخ داده باید
به جای رویکرد تهدیدمحور ،به مردم نگاه کند و رویکرد
جامعهمحور داشته باشد .وی تأکید کرد :در واقع شهید

سلیمانی از جمهوری اسالمی درخواست تیپ و لشکر
نکرد ،زیرا وی نگاهش به کسانی بود که طبق فرموده
امام (ره) تا آخر پای انقالب خواهند ایستاد و آن افراد
کسانی جز مستضعفان و محرومان نبودند که طعم فقر
را چشیدهاند .رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه
افزود :امروزه اگر در اطراف تهران سری به رزمندگان
زینبیون و فاطمیون بزنید مشاهده میکنید که افرادی
جانباز هستند که حتی برای معیشتشان مشکالت
دارند ،اما در جبهه مقاومت حضور داشتند؛ در واقع بر
اساس این مهم باید اذعان کرد شهید سلیمانی بحث
امنیت و دفاع را با نگاه فرهنگی اداره کرد و پای آمریکا را
از منطقه برید و نیروهای داعش را از بین برد ،بنابراین با
نگاه فرهنگی میتوان به مقوله اقتصاد نیز نگاه کرد و به
کارفرهنگینیزبایدبااینرویکردتوجهکرد.دکترقالیباف
ً
با بیان اینکه انقالب ما اساسا انقالبی فرهنگی است،
گفت :انقالب یعنی فرهنگ ،تحول درونی ،شجاعت
و در واقع به این معناست که ما ساختار گذشته را قبول
نداریم .خاطرم هست در شهریور سال  ۱۳۵۹و قبل از
وقوع جنگ تحمیلی همه بچههای انقالب در بسیج
متمرکزبرفعالیتهایفرهنگی،آموزشی،تربیتیوکمک
به معیشت و زندگی مردم بودند و میخواستند اقدام
فرهنگی در تراز انقالب اسالمی انجام دهند و این روند از
هستههای فرهنگی مساجد تا عرصههای فراتر بهصورت
سازماندهیشدهصورتمیگرفت.

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد:

اراده جدی دولت برای حمایت و تقویت معیشت بازنشستگان کشور
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای
کارشناسی قرار دارد ،بخشهای مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریعتر
تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان ،در مسیر ابالغ و
اجرا قرار گیرد.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی ،رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت که یکشنبه شب برگزار شد ،ضمن گرامیداشت روز تکریم بازنشستگان ،از اراده
جدی دولت برای حمایت و تقویت معیشت بازنشستگان کشور خبر داد.
رییس جمهور با بیان اینکه دولت با رعایت عقالنیت در تصمیمگیریها خود را
مکلف به اجرای عدالت میداند ،گفت :چنانکه پیش از این هم بارها اعالم شده،
دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از
جمله بازنشستگان قرار دارد و توجه به این مسئله حیاتی و تالش برای بهبود آن،
لحظهای از اولویتهای اینجانب خارج نشده است.
رئیسی با تاکید بر اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای
کارشناسی قرار دارد ،بخشهای مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریعتر

تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان ،در مسیر ابالغ و
اجرا قرار گیرد.
در این جلسه عالوه بر بررسی موضوع حقوق بازنشستگان ،تصمیماتی نیز درباره
الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده اتخاذ شد.
بر این اساس وزارت صنعت ،معدن و تجارت ضمن ارائه گزارشی از وضع تولید
خودرو ،موتورسیکلت و کامیون در کشور ،پیشنهاد خود در زمینه حل مشکالت
موجود در اجرای طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را مطرح کرد.
اعضا پس از بحث و بررسی در اینباره مقرر کردند دولت در راستای اجرای قانون
جدید ساماندهی صنعت خودرو ،الزامات اجرا ،راهکارهای رفع موانع و مشکالت و
نیز تعیین تکلیف این طرح را در قالب الیحهای دو فوریتی به مجلس شورای اسالمی
ارائه کند تا هر چه سریعتر زمینه اجرای قانون مذکور فراهم شود.
در پایان جلسه نیز گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تکالیف
مندرج در قانون مصوب بودجه کل کشور در راستای اجرای هر چه سریعتر قانون
واگذاری سهام براساس اولویتهای گوناگون تعیین شده ،مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی :

دوربینهافراپادمانیفعالروشننمیشوند

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :دوربینهای برجامی برای رفع آن اتهامات بود و اگر
قرار است اتهامات پابرجا بماند دیگر دلیلی برای وجود دوربینهای برجامی نیست.
محمد اسالمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه همافزایی مدیریت ایران و در جمع
خبرنگاران درباره تاثیر این نمایشگاه در افزایش کیفیت مدیریت کشور ،گفت :اساس
انقالباسالمیبرپایهاحساسمسئولیتمردمبودومسئوالنفقطدرسیستمسیاسی
نیست و هرکس در تعیین سرنوشت خود مسئول و میتواند تاثیرگذار باشد.
اسالمی با بیان اینکه هرزمان مردم را در امور دخالت دادیم ،موفق بودیم ،گفت :برای
توسعه مردممحور کشور باید این نوع همافزاییها وجود داشته باشد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :یکی از معضالت کشور ایجاد صورت
مطالبهگریبرایدولتاستکهباتوجهبهبودجهوامکاناتمحدوددولتاینمطالبهگری
بعدا منجر به سرخوردگی میشود اما وقتی مردم مسائل را احصا و راهحلها را خود خلق
کنند ،مشکالت بهتر حل میشود چون جامعه ایران ،جامعه قدرتمندی است و با افزایش
این همافزاییها ظرفیت کشور برای عبور از چالشها بیشتر میشود .رئیس سازمان
انرژی اتمی درباره تازهترین خبرهای همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
هم گفت :بسیار مهم است که مردم و مسئوالن ،حافظه تاریخی خود را به هنگام کنند،
بیست سال است که غرب به جمهوری اسالمی اتهام ساخت بمب اتم را میدهد و هر
روز آدرس جدیدی از محل ساخت آن .پرونده ایران مدام به شورای امنیت رفته و علیه
جمهوریاسالمیقطعنامهصادرشدهاست.اسالمیافزود:نتیجهمذاکراتایرانتاکنون
به سند برجام رسیده است اما غرب همچنان اتهاماتی را بر مبنای اسناد ربایش شده و
موارد ادعایی متوجه ایران میکند .اساس پذیرش برجام از سوی جمهوری اسالمی
رفع اتهام و اعتمادسازی بود .ایران پذیرفت که ظرفیت فعالیتهای خود را محدود کند
تا اعتمادسازی اتفاق بیافتد ،با این همه آنها به تعهدات خود پایبند نبودند .وی تصریح
کرد :دوربینهای برجامی برای رفع آن اتهامات بود و اگر قرار است اتهامات پابرجا بماند
دیگر دلیلی برای وجود دوربینهای برجامی نیست .دوربینها به دست خود آژانس جمع
شده ،پلمپ شده و در تأسیسات نگهداری میشود تا روزی که به این سند برگردند .رئیس
سازمان انرژی اتمی با اظهار تاسف از لفاظیهای صورت گرفته علیه برنامه هستهای
ایران ،گفت :جمهوری اسالمی هرگز فعالیتهای پنهان و غنیسازی خارج از چارچوب
و بدون هماهنگی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نداشتیم .ایجاد ظرفیت آب سنگین یا
دیگرزیرساختهایصنایعاتمیایران،باهماهنگیآژانسبودهواکنونهمتحتنظارت
آژانس است .اسالمی تصریح کرد :کسی این تصور اشتباه را نداشته باشد که آژانس بر
فعالیتهای هستهای ایران در حال حاضر نظارتی ندارد ،آژانس هماکنون هم مطابق
ضوابط پادمانی مستقر است و نظارت خود را انجام میدهد .وی افزود :این دوربینهای
فراپادمانی بوده و به توافق نامه برجام مربوط است که در صورت بازگشت به این سند و
اطمینانایرانازعدمشیطنتغرب،جمهوریاسالمیبرایآنهاتصمیمخواهدگرفت.
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:

رتبهبندیمعلمانهرچهسریعتراجراییشود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به همراه استاندار کرمان و اعضای مجمع
نمایندگان استان با وزیر آموزش و پرورش نشست داشت ،گفت :در این نشست بر
اجرای هر چه سریعتر رتبه بندی معلمان و تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی تأکید
شد .محمدرضا پورابراهیمی در این نشست که به همراه استاندار کرمان و اعضای
مجمع نمایندگان استان با وزیر آموزش و پرورش و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش
و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار شد ،با اشاره به تعیین تکلیف معلمان حق
التدریسی اظهار کرد :با توجه به درخواستهای مکرر معلمان حق التدریسی باید هر
چه سریعتر این موضوع در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا شاهد تعیین
تکلیف این قشر زحمتکش باشیم .وی با اشاره به قانون رتبه بندی معلمان ،افزود:
با توجه به مصوبه مجلس طرح رتبه بندی معلمان باید در موعد مقرر اجرایی میشد
که تا کنون اجرایی نشده است درخواست ما از وزیر آموزش و پرورش این است که با
تسریع زمانی این مصوبه را اجرایی کند .وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز جهت احداث
اردوگاه شهید سلیمانی در کرمان ،بیان کرد :در سفری که وزیر آموزش و پرورش به
کرمان داشت ،کلنگ احداث این اردوگاه در زمینی به مساحت ۳۰هکتار زده شد که در
خواست ما از وزیر آموزش و پرورش این است با تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه ،شاهد
تکمیلایناردوگاهدرآیندهنزدیکباشیم.پورابراهیمیدرادامهبااشارهبهکمبودسرانه
ً
آموزشی در کرمان ،افزود :متأسفانه وضعیت سرانه فضای آموزشی در شهر کرمان اصال
قابل قبول نیست ،لذا باید عملیات ساخت و ساز مدارس هر چه زودتر در دستور کار قرار
بگیرد تا سرانه شهر کرمان به متوسط سرانه کشور و استان برسد.
رئیسکمیتهامنیتی،اجتماعیوانتظامیستادملیمدیریتکرونا:

مراسمماهمحرمبارعایتاصولبهداشتی
برگزارمیشود

رئیس کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا با اشاره به
شیوع سویه جدید ویروس کرونا در کشور ،گفت :الزم است با رعایت کامل توصیه های
بهداشتی در ایام پیش روی ماه محرم مانع از شیوع این ویروس در کشور شویم.
سید مجید میراحمدی در یکصدمین نشست کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ستاد ملی مدیریت کرونا که با حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت کشور برگزار
شد؛ گفت :با توجه به خطر شیوع سویه جدید ویروس کرونا ،نحوه برگزاری مراسم
عزاداری در ماه محرم مورد بحث و گفت وگوی اعضای کمیته قرار گرفت و در نهایت مقرر
شد این مراسم با رعایت اصول بهداشتی نظیر استفاده از ماسک ،پرهیز از تراکم بیش
ازحدجمعیت،چرخشوتهویههوادرمحیطسربسته،پرهیزحضوربیمارانزمینهای
و سالمندان در فضای سربسته و عدم حضور بیماران دارای عالئم کرونا برگزار شود.
وی از شهروندان عزیز کشور خواست برای حفظ سالمتی خود و سایرین حتما از
ماسک استفاده نمایند و خطر شیوع ویروس را جدی بگیرند .برگزاری قطعی کالس
ت حضوری از دیگر دستور
های مدارس ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به صور 
کارهای نشست امروز کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا بود و در این
خصوص میراحمدی گفت :با توجه به اهمیت مسائل علمی و جبران عقب ماندگی
ناشی از دو سال تعطیلی در شرایط کرونایی برابر مصوبه ستاد ملی کرونا تمام تاکیدات
بر برگزاری حضوری کامل کالس های درس است و برای همین باید دانشگاه ها و
مدارس از هم اکنون کلیه اقدامات و برنامه ریزی خود را بر روی این مهم متمرکز نمایند.
وزیرکشور:

معتادانمتجاهرازسطحشهرها
جمع آوری شوند

وزیر کشور از استانداران سراسر کشور خواست به فوریت و با برنامهریزی جامع و
عملیاتی،هرچهسریعتربهجمعآوریمعتادانمتجاهرازسطحشهرهااقدامکنند.
احمد وحیدی روز دوشنبه در نشست مشترک با استانداران سراسر کشور ،این مطلب
را مورد تاکید قرار داد .وی افزود :در شرایط کنونی یکی از چالشهای مهم مدیریت
شهری مساله معتادان متجاهر است که اثر نامطلوب بر چهره عمومی شهر دارد .رییس
شورای امنیت کشور تصریح کرد :باید با تمام ظرفیتهای ملی و استانی مساله حضور
معتادان متجاهر در سطح شهر مدیریت شود و در این خصوص استانداران باید ورود
جدی داشته باشند .وحیدی یادآور شد :واقعیت این است که معتادان متجاهر امنیت
عمومی شهرها را به خطر میاندازند و برای همین الزم است با رویکرد جهادی این
مساله هر چه سریعتر برطرف شود.
رئیسستادمرکزیاربعینحسینی:

سفر انفرادی زائران به عتبات
در ماه محرم ادامه می یابد

رئیسستادمرکزیاربعینحسینیگفت:براساستوافقبادولتعراق،زائرانعتبات
عالیات میتوانند در ایام ماه محرم نیز به دو شکل انفرادی و گروهی عازم شهرهای
مقدس نجف و کربال شوند .سید مجید میر احمدی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و
عالقه دلدادگان حسینی (ع) به زیارت عتبات عالیات افزود :در پی توافق با وزارت کشور
عراق ،در ایام محرم نیز زائران ایرانی میتوانند همچون گذشته بدون هیچ محدودیتی
از مرزهای زمینی مهران و شلمچه به صورت انفرادی یا کاروانی عازم شهرهای مقدس
نجف و کربال شوند .وی ادامه داد :طبق هماهنگیها بین مقامات ایران و عراق ،روند
ورود زوار عتبات عالیات به عراق که از زمان برگزاری مراسم عرفه به صورت انفرادی و
گروهی در جریان بود ،در ایام ماه محرم نیز ادامه خواهد داشت.
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گرفتگی عضالت روده بزرگ؛

عالئم اسپاسم روده بزرگ و چگونگی تسکین آن

اسپاسم روده بزرگ به گرفتگیهای عضله در کولون یا روده بزرگ گفته میشود.
اسپاسم ،یک انقباض ناگهانی و غیرارادی در عضله است.
روده بزرگ شما لولهای بلند و مارپیچ است که در آن و در پایان فرایند گوارش،
غذا به آرامی به صورت مدفوع به هم فشرده میشود .روده بزرگ با کمک
عضالتی دیگر ،مدفوع را پیش برده و دفع میکند .اگر این عضالت بگیرند و
دچار اسپاسم شوند ،در حرکات طبیعی روده اختالل ایجاد میشود.
اسپاسم روده بزرگ چه عالئمی دارد؟
ممکن است در شکمتان ناگهان احساس گرفتگی کنید ،خصوصا در قسمت
پایین و سمت چپ .عالئم زیر نیز ممکن است وجود داشته باشند:
 .شکم درد .اسپاسمها میتوانند دردناک باشند ،خصوصا اگر شدید باشند.
 .یبوست .اسپاسمها ممکن است باعث شوند روده بزرگ شما به جای اینکه
مدفوع را به جلو برانند ،آن را نگه دارند.
 .نفخ شکم .نفخ میتواند نتیجهی یبوست یا گاز معده و یا عالمتی موازی و
مرتبطباهمانعلتاسپاسمهاباشد.
 .احساس نیاز ناگهانی به دفع .گاهی اسپاسمها به جای اینکه باعث نگه
داشتن مدفوع شوند ،آن را به جلو میرانند و نیاز به دفع ناگهانی ایجاد کرده و
احساسبیاختیاری مدفوعبهفرد میدهند.
 .اسهال .اگر پیش از اینکه روده بزرگ بتواند مدفوع را متراکم کند ،اسپاسمها
ُ
فرد را وادار به مدفوع کردن کنند ،مدفوع شل خواهد شد.
 .دفع بلغم در مدفوع .این عالمتی شایع در افرادی است که اسپاسم کولون
دارند.ایناتفاقمیتوانددفاعیدربرابراسهالمزمنیایکعالمتموازیباشد.
داشتنکولوناسپاستیکبهچهمعناست؟
اسپاسمهای کولون یک عالمتاند .این اسپاسمها ممکن است واکنشی
موقتی به چیزی که خوردهاید باشند یا مرتبط با یک بیماری گوارش مزمنتر.
اسپاسمهای روده بزرگ ،عالمتی بسیار شایع از سندرم روده تحریکپذیر ()IBS

معاون امور بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی مطرح کرد:

خودمراقبتی؛اساسیترینراهپیشگیری
از ابتال بـه بیماریها

معاوناموربهداشتیدانشگاهشهیدبهشتیگفت:خودمراقبتیاساسیترین
راه برای پیشگیری از ابتال بـه بیماریها بـه ویژه بیماریهای مزمن است.
دکتر محمدرضا سهرابی ضمن گرامیداشت روزجهانی خودمراقبتی گفت:
خودمراقبتی شامل اقداماتی آموختنی ،آگاهانه و هدفمند است فرد برای سالم
ماندن خود ،خانواده دیگران انجام میدهد.
وی افزود :خودمراقبتی در واقع به معنی مراقبت از خود است یعنی کارهای
روزمره هرچند کوچکی که انجام میدهیم تا زندگی بهتر و سالمتری داشته
باشیم.
وی ادامه داد :در میان عوامل تعیین کننده سالمت ،اقدامات خودمراقبتی
اساسیترین راه برای پیشگیری از ابتال به بیماری به ویژه بیماری های مزمن
شناختهشدهاست.
دکتر سهرابی خودمراقبتی را دربرگیرنده حیطه وسیعی از فعالیتها مشتمل
برارتقایسالمت،پیشگیریودرمانبیماریهاوتوانبخشیبیماریهایمزمن
برشمرد.
وی افزود :فراگرفتن فعالیتهای خودمراقبتی میتواند فرد را به سمت حفظ
سالمتی و احساس خوب بودن سوق دهد .سازگاری فرد با بیماری افزایش یابد و
توان مراقبت از خود در افراد بیشتر شود .همچنین میزان ناتوانی و از کارافتادگی
بیمارانوهزینههایدرمانیکاهشیابد.
دکتر سهرابی تأکید کرد :به رفتارهای خودمراقبتی باید به عنوان یک راهبرد
اصلی توجه ویژه داشته باشیم که منجر به حفظ و ارتقای سالمت ،کیفیت
زندگی ،افزایش رضایت بیماران ،منطقی شدن استفاده از خدمات و کاهش
هزینههایسالمتمیشود.
ویمهمترینرفتارهایخودمراقبتیارتقادهندهسـالمترارفتارهایتغذیهای
سـالم ،فعالیتهای جسمانی ،مدیریت اسـترس ،ارتباطات بین فردی ،رشد
معنوی و مسئولیت پذیری در قبال وضعیت سالمتی عنوان کرد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی افزود :با تقویت رویکرد
خودمراقبتی مردم قادر خواهند بود رفتارهای بهداشتی را به طور مناسب
انتخاب و اجرا کنند و برای سالمت خود تصمیمهای صحیح بگیرند؛ بنابراین
آموزش اقدامات خودمراقبتی و ترویج آن به وضوح موجب افزایش کارآیی و
مهارت های فردی مردم میشود.
دکتر سهرابی گفت :برنامه ملی خودمراقبتی به عنوان پنجمین برنامه ملی
تحولنظامسالمتدرحوزهبهداشتطراحیوبستهخودمراقبتیازمهر۱۳۹۴
برای اجرا به معاونتهای بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ شده است.
گفتنی است ،روز جهانی خودمراقبتی با شعار «امسال برای خودمراقبتی چه
قولی به خودت میدهی؟» مردم را تشویق میکند تا یک تعهد شخصی و یک
اقدام خاص خودمراقبتی را بپذیرند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند.

هستند .هرچند هرکسی که به این سندرم دچار است لزوما اسپاسم روده بزرگ
ندارد اما این عالمت آن قدر شایع است که اصطالح «کولون اسپاستیک» تبدیل
به نام اختصاری برای سندرم روده تحریکپذیر شده است .همهی ناراحتیهایی
که در باال گفتیم مکررا همراه با اسپاسمهای کولون رخ میدهند و خیلی از
افرادی که سندرم روده تحریکپذیر دارند از آن شاکیاند.
شایعتریندالیلاسپاسمهایکولون
 .سندرم روده تحریکپذیر .این اختالل اغلب شامل اسپاسمهای کولون
میشود که علت آن ناشناخته است .در سندرم روده تحریکپذیر هیچ التهابی
وجود ندارد ،بلکه به نظر میرسد رودهها نسبت به محرکهای معمولی
حساسترند.
 .سندرم التهابی روده ( .)IBDبیماریهای مزمنی مانند کولیت زخمی روده
و بیماری کرون سبب التهاب مزمن در رودهها میشوند که میتوانند اسپاسم
کولونایجادکنند.
 .آلرژیهای غذایی یا عدم تحمل غذایی .اسپاسمهای کولون میتوانند
واکنش بدن نسبت به غذایی باشند که گوارش رابطه خوبی با آن ندارد.
آلرژیهای غذایی سبب یک واکنش ایمنی میشوند که شامل التهاب میشود.
عدم تحمل یک ماده غذایی سبب ناراحتی گوارشی میشود که میتواند باعث
اسپاسم روده حساس شود.
 .عفونت موضعی .ویروسها ،انگلها یا باکتریها میتوانند باعث عفونت و
التهاب کولون یا کیستهایی در دیواره روده بزرگ شوند.
 .اندومتریوز .این عارضه باعث میشود اندومتریوم یا دیوارهی رحم ،در جاهای
دیگری خارج از رحم رشد کنند که این قسمتها گاهی میتواند رودهها باشد.
این اتفاق سبب درد و خونریزی و التهاب در ناحیه مورد نظر میشود که میتواند
اسپاسمهاییدرکولونایجادکند.
 .عوامل روحی و هیجانی .گوارش از طریق سیستم عصبی ارتباط تنگاتنگی با

پرخوری عصبی؛ چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم ؛

مغز ما دارد و این یعنی استرسها و حساسیتهای روحی و هیجانی ما میتوانند
باعث شوند چیزی در رودههای ما اشتباه دریافت شود و رودهها با اسپاسم نسبت
به آن واکنش بیش از حد نشان بدهند.
چگونه از اسپاسمهای کولون خالص شویم؟
برخی از بیمارانی که اسپاسم مزمن کولون دارند ممکن است بتوانند با دارو
عالئم را تسکین دهند؛ اما مصرف دارو اغلب عوارض جانبی نامطلوبی دارد و
علت اصلی عالئم را برطرف نمیکند .به همین دلیل ،پزشکان ترجیح میدهند
درمان را با تغییراتی در سبک زندگی و استفاده از راهکارهای خانگی شروع
کنند:
 .استراحت دادن به رودهها .مثال روزه متناوب که شامل نخوردن صبحانه یا
شب زودتر شام خوردن میشود و به سیستم گوارشتان فرصتی برای آرام گرفتن
و بازسازی میدهد.
 .رژیم غذایی حذفی .یک دوره رژیم غذایی حذفی میتواند به شما کمک کند
غذاهایی را که باعث اسپاسم رودهتان میشوند شناسایی کنید.
 .ورزش .ورزش منظم و در حد متعادل میتواند حرکات روده و گوارش را تنظیم
کند .ورزش با ترشح اندورفینها ،استرس و درد را تسکین داده و هماهنگی بین
رودهها و سیستم عصبی را تقویت میکند.
 .مدیریت استرس .پنجاه درصد افرادی که دچار اسپاسمهای کولون یا سندرم
روده تحریکپذیر هستند ،حساسیت خیلی زیادی نسبت به درد دارند .چه
استرس شما عامل اسپاسمهای رودهتان باشد یا اسپاسم روده دلیل استرستان
و یا هر دو ،به هر صورت مدیریت و کنترل استرس بخش مهمی از آرام کرده
رودههایتاناست.
 .فیبر و پروبیوتیکها .باکتریهای مفید روده میتوانند به گوارش و
حساسیتهای غذایی و تعادل باکتریها که سبب التهاب در گوارش میشوند
کمک کنند .فیبر ،باکتریهای خوب را تغذیه میکند و به مدفوع حجم میدهد
تا بهتر دفع شود.
 .نعنا فلفلی .چای نعنا فلفلی یا کپسول عصاره نعنا فلفلی میتواند به تسکین
اسپاسمهای کولون کمک کند .نعنا فلفلی یک آنتیاسپاسم طبیعی است که
میتواندجلویانقباضاتعضالترابگیرد.
اگر این درمانها و راهکارها نتیجهای نداشته باشند ،پزشک ممکن است
داروهاییبرایعالئمتانتجویزکند:
 .آنتیاسپاسمودیکها :این داروها جلوی اسپاسمهای عضالنی غیراردای را
میگیرند.
 .آنتیکولینرژیکها :این داروها ،ماده شیمیایی به نام استیل کولین را مهار
میکنند که مسئول انتقال پیامهای عصبی و عامل حرکات غیرارادی عضالت
است.
 .ضداسهالها :این داروها تجویزی یا بدون نسخهاند.
 .آنتیبیوتیکها :ممکن است برای درمان یک عفونت یا رشد زیاد باکتری به
آنتیبیوتیکنیازداشتهباشید.
چه زمانی باید بابت اسپاسمهای کولون به پزشک مراجعه کنید؟
اگر اغلب دچار اسپاسم کولون میشوید باید برای تشخیص به پزشک مراجعه
کنید .شناسایی علت مشکل ،اولین قدم در جهت درمان و تسکین است.
آزمایشات پزشکی میتوانند به تائید و تشخیص پزشک کمک کرده و در صورت
نیاز ،درمان عفونت یا شناسایی آلرژی غذایی در پیش گرفته شود .ممکن است
بیماری دیگری داشته باشید که نیاز به بررسی و درمان دارد یا اینکه فقط الزم
باشدتغییراتیدرسبکزندگیتانایجادکنید.

 چرا ایستاده غذا خوردن بد است؟

تفاوتپرخوریعصبیباگرسنگیچیست؟

آیا وقتی کسل یا ناراحت هستید میل به خوردن خوراکی ندارید یا خودتان را کنار
چند شیرینی پیدا نمی کنید؟ پیدا کردن غذا برای آرامش امری شایع است و با نام
پرخوری عصبی یا احساسی شناخته می شود.
گروه ایرنا زندگی -افرادی که به پرخوری عصبی مبتال هستند چندین بار در هفته
برای از بین بردن احساسات منفی به سراغ غذا می روند .شاید این افراد بعد از
خوردن غذا احساس گناه و شرمندگی کنند اما به علت وجود این احساسات دوباره
و دوباره به سراغ غذا می روند و وزن شان افزایش پیدا می کند و چاق می شوند.
جالب اینجاست که پرخوری احساسی فقط در هنگام ناراحتی نیست و گاهی به
دلیلخوشحالینیزاتفاقمیافتد.
پرخوریعصبیچیست؟
هر اتفاقی ،از استرس کار گرفته تا نگرانی های مالی ،مشکالت سالمتی و حتی
درگیری در رابطه ممکن است سبب پرخوری عصبی باشد .این مشکلی است که
هم مردان و هم زنان با آن درگیر هستند اما بر اساس تحقیقات مختلف ،غذا خوردن
احساسی در زنان کمی بیشتر از مردان است.
پرخوری عصبی؛ چرا غذا؟
احساسات منفی سبب احساس پوچی یا خالء احساسی در فرد می شوند و در
این میان غذا نقش پر کردن این خالء دارد و فرد به طور موقت احساس ُپری می
کند .دیگر شاخص های این مشکل عبارتند از :تاثیرات اجتماعی یعنی در زمان
هایی که از نظر احساسی به کمک دیگران نیاز دارید .درگیر نشدن در فعالیت هایی
که سبب کاهش ناراحتی و استرس شوند .درک نکردن تفاوت بین گرسنگی فیزیکی
و احساسی به کار بردن الفاظ منفی در صحبت کردن با خود که یکی از عوامل شروع
رفتن به سمت غذا است .این مورد چرخه ای از غذا خوردن عصبی را ایجاد می کند.
تغییر سطح کورتیزول در پاسخ به استرس سبب غذا خوردن عصبی می شود.
پرخوریعصبیدرمقابلگرسنگیواقعی
انسان ها برای زنده ماندن باید غذا بخورند .بنابراین باید یاد بگیرید چگونه غذا
خوردن احساسی را از گرسنگی واقعی تشخیص دهید .بر اساس تحقیقات تفاوت
های زیادی وجود دارند که نشان می دهند آنچه تجربه می کنید گرسنگی واقعی
است یا احساسی .گرسنگی فیزیکی گرسنگی احساسی به مرور و پس از گذشت
مدتی شکل می گیرد ناگهانی به سراغتان می آید هوس گروه های مختلف غذایی
را می کنید تمایل به خوردن غذای خاصی دارید احساس سیری می کنید و آن را
به عنوان سرنخی برای توقف غذا خوردن می دانید ممکن است در خوردن یک غذا
پرخوری کنید و کنترلی بر غذاخوردن ندارید هیچ احساس منفی درباره غذا خوردن
ندارید به خاطر غذا خوردن احساس گناه و شرم می کنید.
چگونهجلویپرخوریعصبیرابگیریم؟
پرخوری عصبی به سادگی با غذا خوردن تمام نمی شود .شاید غذاخوردن در
همان لحظه آرام تان کند اما بعد از مدتی سبب می شود غمگین تر از قبل باشید.
این چرخه تا زمانی که فرد احساسات خود را ریشه یابی نکند ،متوقف نمی شود.
پرخوری عصبی؛ ۹راهکار برای مقابله با استرس
غذا خوردن راهی مناسب برای کاهش استرس است اما باید روش های دیگری
مانند نوشتن یک دفترچه خاطرات ،خواندن کتاب و یا چند دقیقه وقت گذاشتن
برای ریلکس کردن برای مقابله با استرس انجام دهید.
 -۱ورزش کنید برخی افراد با انجام ورزش روزانه احساس آرامش می کنند .پیاده
روی ،دویدن آهسته و یا انجام روتین حرکات یوگا برای مقابله با احساس پرخوری
مناسب است .در یک تحقیق به داوطلبان گفته شد به مدت هشت هفته یک روتین
یوگا را دنبال کنند .سپس محققان به ارزیابی آرامش ذهنی و درک در این افراد یعنی
درک شخص از خود و شرایطی اطرافش پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که
انجام یوگا به خنثی کردن احساساتی نظیر اضطراب و افسردگی کمک می کند.
 -۲مدیتیشن را امتحان کنید برخی نیز ادعا می کنند مدیتیشن به از بین بردن
چنیناحساسیکمکمیکند.تحقیقاتبسیارینشاندادندکهتمرینمدیتیشن
برای آرامش دهی به ذهن راه مناسبی برای درمان اختالل پرخوری و همچنین غذا
خوردن احساسی است .نفس عمیق کشیدن خود به سادگی یک نوع مدیتیشن
است .در جایی آرام بنشینید و روی تنفستان تمرکز کنید .هوا را به آرامی داخل و
خارج بینی خود هدایت کنید.
 -۳یک دفترچه غذایی برای خود درست کنید دفترچه یادداشت برای ثبت اینکه
هر غذایی را در چه زمان و در چه حالتی خوردید کمک می کند تحریک کننده
های خوردن عصبی را شناسایی کنید .با اینکه کمی چالش برانگیز است اما سعی
کنید تمام چیزهایی که می خورید را در آن دفترچه یادداشت کنید (چه وعده ای
بزرگ و چه کوچک) همچنین احساسی که در آن لحظه داشتید را نیز بنویسید .اگر
خواستید برای مشاوره به پزشک مراجعه کنید این دفترچه بسیار مفید است.
-۴یکرژیمغذاییسالمرامورداستفادهقراردهیدمطمئنشویدموادمغذیسالم
و کافی به بدنتان می رسانید چون این مورد نیز بسیار مهم است .تفاوت قائل شدن
بین گرسنگی فیزیکی و احساسی بسیار دشوار است اما وقتی رژیم غذایی سالمی
داشته باشید به راحتی زمان هایی که از روی ناراحتی و کسلی غذا می خورید قابل
شناسایی است -۵ .مظنونین همیشگی را از سبد غذایی خود حذف کنید سعی
کنید غذاهایی که هنگام عذا خوردن های عصبی به سراغشان می روید را از سبد
خرید حذف کنید و آنهایی را هم که دارید دور بیندازید .غذاهایی را برای حذف از این
لیست مانند چیپس ،شکالت و بستنی در نظر بگیرید که چربی باال دارند ،شیرین و
یا سرشار از کالری هستند .همچنین در هنگام ناراحتی به خرید نروید .غذاهایی که
در زمان ناراحتی ،استرس و کسلی هوس می کنید را خارج از دسترس قرار دهید که
این کار به شکستن چرخه غذا خوردن عصبی کمک بسیاری می کند.
 -۶به حجم غذایتان توجه کنید در برابر خوردن یک بسته کامل چیپس یا دیگر
غذاها در حجم باال مقاومت کنید .وعده های خود را اندازه بگیرید و بشقاب های
کوچک را انتخاب کنید تا به کنترل وعده ها کمک کند .همین که یک وعده را تمام
کردیدابتداکمیبهخودفرصتدهیدوبالفاصلهبرایبشقابدوماقدامنکنید.چند
نفسعمیقبکشیدوتمرکزکنیدتاببینیدآیاواقعاهنوزگرسنههستیدیاخیر؟
 -۷به دنبال حمایت باشید اگر احساس تنهایی و افسردگی می کنید در برابر تنها
بودن مقاومت کنید .حتی یک تماس تلفنی کوتاه با یک دوست یا یکی از اعضای
خانواده برای خلق و خویتان معجزه می کند .در رژیم غذایی به اندام این امکان برای
شما وجود دارد که با مشاور خود تماس بگیرید و اوضاع را کنترل کنید.
-۸چیزهاییکهموردحواسپرتیمیشوندراحذفکنیدشایددرمقابلتلویزیون،
کامپیوتر یا موارد دیگری که سبب پرت شدن حواستان می شوند غذا بخورید .سعی
کنید دفعه بعدی خود را در این شرایط قرار ندهید .با تمرکز روی غذا ،لقمه هایی که
می جوید و سطح گرسنگی متوجه خواهید شد که آیا غذا خوردتان عصبی است یا
خیر .بعضی نیز ۱۰تا ۳۰بار جویدن غذا را قبل از بلعیدن توصیه می کنند و معتقدند
این کار باعث تمرکز می شود .انجام این کارها به مغزتان زمان می دهد تا پیام سیری
از معده را دریافت کند -۹ .روی مثبت صحبت کردن با خود کار کنید احساس گناه
و پشیمانی با خوردن عصبی ارتباط دارد .اگر با غذاخوردن احساس ناراحتی دارید
هرگز خود را ناامید نکنید و از تجربه ای که داشتید استفاده کنید تا به نوان فرصتی
جهت برنامه ریزی برای آینده استفاده کنید.
پرخوری عصبی؛ چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم
کار دشواری است اما به پرخوری عصبی به عنوان یک فرصت نگاه کنید تا بیشتر
با خود و احساساتتان رابطه برقرار کنید .دنبال کردن روز به روز این فرآیند سبب درک
بهتر از خود و همچنین گسترش دامنه سالم غذا خوردن می شود .توجه نکردن به غذا
خوردن عصبی و ریشه یابی نکردن آن ممکن است به مشکل بزرگتری تحت عنوان
اختالل پرخوری یا دیگر اختالالت تغذیه ای تبدیل شود .اگر متوجه شدید الگوهای
غذا خوردنتان از کنترل خارج است بهتر است با پزشک صحبت کنید .پزشک ممکن
است شما را به یک مشاور یا متخصص تغذیه ارجاع دهد تا علت را بیابید.
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برای هم کادو بخرید ،قیمتش مهم نیست!

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم :

وضعیت کرونایی قم قرمزمی شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به وضعیت نارنجی کرونایی در
استان گفت :برابر اطالعات موجود ،به نظر میرسد که استان طی هفتههای آینده وارد
وضعیت قرمز کرونایی شود ،و جز نخستین استانهایی هستیم که این شرایط را تجربه
میکنیم.
سیامک محبی در سی و سومین جلسه قرارگاه عملیاتی طرح شهید سلیمانی و
کارگروه نظارت بر پروتکلهای بهداشتی در تاالر امام رضا (ع) فرمانداری قم افزود :طبق
تجربهایی که از پیکهای قبلی کرونا داریم ،ستاد ملی مبارزه با کرونا پس از درگیر شدن
استان ،اقدام به مصوب کردن برخی محدودیتها و ممنوعیتها میکند.
وی گفت :ما تاکنون همه چالشها را تجربه کردیم ،و با تجربهای که داریم ،باید با
استفاده از اختیارهای استانی ،اعمال نظرهایی را داشته باشیم و سفت و سخت نیز
مطالبه کنیم .معاون علوم پزشکی قم در ادامه با ذکر این نکته که اسم این کار را به
هیچ وجه محدودیت و ممنوعیت نمیگذاریم ،بلکه سیاستگذاری برای تامین سالمت
عزاداران حسینی است گفت :ما یک سری پروتکلهای بهداشتی که ضمانت اجرایی
داشتهباشد،رامیخواهیم.
تزریق واکسن فقط منجر به کمتر شدن بیماری میشود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز طی سخنانی با اشاره به تاثیر واکسیناسیون کرونا
در کاهش شدت بیماری و مرگ و میر گفت :هنوز هیچ واکسنی که جلوی ابتال به کرونا
را بگیرد ،ساخته نشده است.
مهدی مصری با تاکید بر اینکه تزریق واکسن فقط منجر به کمتر شدن بیماری میشود
گفت :بزرگترین هدف کنترل کرونا نیز این است که مرگ و میر کم شود.
رئیسعلومپزشکیقمبابیاناینکههمهدستگاههاکمککنند کهازاینموجتازهعبور
کنیم گفت :با توجه به عزاداریهای ماههای محرم و صفر اگر موج هفتم تا پاییز ادامه
پیدا کند ،ممکن است با موج هشتم یکی شود که در این فاصله مسئولیت سنگینی برای
مدیریتکروناداریم.
وی بیان کرد :دستگاهها یکی از وظایف خود را مدیریت کرونا بدانند ،و تصور نکنند که
فقط وظیفه علوم پزشکی است ،ما نیروی انسانی به اندازه کافی نداریم ،چون حفظ جان
مسلمین واجب است ،تالش ما نیز باید بیشتر باشد.
آشپزخانههای طبخ غذای زائران خارجی نیازمند نظارت دقیق است
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی قم نیز در این
جلسه گفت :آشپزخانههایی که در خیابانهای آبشار و چهارمردان قم ،اقدام به طبخ
غذا برای زائران خارجی میکنند ،باید نظارتهای بهداشتی دقیقی بر آنها صورت گیرد.
بمهدینصرروزدوشنبهدرسیوسومینجلسهقرارگاهعملیاتیطرحشهیدسلیمانی
و کارگروه نظارت بر پروتکلهای بهداشتی در تاالر امام رضا (ع) فرمانداری قم اظهار
داشت :در خیابانهای آبشار و چهارمردان خانههایی هستند که در زیرزمینها آنها برای
زائرانخارجیبخصوصپاکستانیغذاطبخمیشود.
وی تاکید کرد :مرکز بهداشت باید بر این آشپزخانهها نظارت داشته باشد.
معاون میراث فرهنگی قم همچنین با اشاره به وجود  ۱۴هزار تخت اقامتی در این
استان گفت :با توجه به افزایش پذیرش دانشجویان خارجی باید به فکر زیرساخت ها
و ایجاد امکان و فضای اسکان بیشتر باشیم .مدیر بازرسی اتاق اصناف قم نیز تصریح
کرد :پیرو مصوبههایی ابالغ شده ،راجع به تشدید و هوشمندسازی بازرسیهای صنفی،
نظارتهای ما ادامه دارد ،و اولویت کارمان نیز بررسی وضعیت پروتکلهای بهداشتی در
قهوهخانهها ،تاالرهای پذیرایی و فسفودها است ،و با حساسیت کار را پیگیری میکنیم.
عباس جعفری همچنین با اشاره به کاهش استفاده از ماسک در میان کسبه و اصناف
گفت :به طور کلی مردم به این مساله اهمیتی نمیدهند ،و طبیعتا کسبه نیز جزیی از
جامعهمحسوبمیشوند.
نظارت بر مسائل بهداشتی در مجالس و هیات های عزاداری ضروری است
مدیرگروه بهداشت محیط و سالمت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
استان نیز با اشاره به اهمیت توجه به رعایت مسائل بهداشتی در برپایی مجالس و
هیاتهای عزاداری ماه محرم و صفر گفت :ساعت و زمان دقیق برگزاری مراسمهای
عزاداری باید مشخص شود.
نرگس جعفری یادآور شد :عزاداریها به طور معمول زمان مشخصی ندارند و تا
نیمههای شب ادامه پیدا میکنند ،و برخی افراد نیز در چند مراسم حضور مییابند،
که این موضوع ،باالرفتن احتمال سرایت بیماری و گسترش ویروس را افزایش میدهد.
وی تاکید کرد :در صورتی که زمان معینی را برای عزاداریها داشته باشیم ،هم از نظر
امنیتی و هم کنترل و نظارت ،عملکرد بهتری را خواهیم داشت.
مدیرگروهبهداشتعلومپزشکیقمهمچنینیادآورشد:سالهایقبلدردههنخست
ماه محرم به صورت روزانه جلسهای در ادارهکل تبلیغات اسالمی تشکیل ،و گزارش
نظارتهای صورت گرفته بر هیاتهای مذهبی ارائه میشد ،که این اقدام امسال نیز باید
در دستور کار قرار بگیرد.
مدیرکلبهزیستیاستانقممطرحکرد:

مراکزبهزیستیبهترینمکانبرای
توزیع نذورات مردمی در ماه محرم

مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت:
مراکز بهزیستی بهترین مکان برای توزیع نذورات مردمی در ماه محرم در سطح استان
هستند.
مهدی پهلوانی در گفتوگویی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت :خیرین،
نیکوکاران ،دفاتر مراجع عظام تقلید ،اماکن و بقاع متبرکه ،صاحبان صنوف و صنایع و
مدیران استان همیشه و در تمام مناسبتها همراه بهزیستی و حامی جامعه هدف ما
بودهاند بهطوریکه در۴ماهه اول سال ۱۴۰۱بیش از ۸۰میلیارد ریال به مراکز بهزیستی
کمک و مشارکت مردمی صورتگرفته است که بیش از  ۹۰درصد این رقم کمکهای
غیرنقدیراشاملمیشود.
وی با اشاره به نزدیکی ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)
و عرض تسلیت پیشاپیش این ایام خاطرنشان کرد شیعیان و محبان سرور و ساالر
شهیدان در این ایام در کنار عرض ارادت به محضر اهلبیت (س) با نذورات و اطعام
و قربانی و توزیع سبدهای غذایی و خواروبار به یاری نیازمندان میشتابند که بهترین
محل برای انجام این امور خیر و سنت حسنه مراکز شبانهروزی و روزانه بهزیستی
استان اعم از خانههای سالمندان ،آسایشگاههای معلولین ،مراکز نگهداری بیماران
روانی مزمن ،شیرخوارگاه و خانههای نگهداری فرزندان بهزیستی ،کمپهای درمان
معتادان و ...است و بهزیستی قم بهعنوان واسطه خیر بین نیکوکاران و نیازمندان
واقعی آماده هدایت خیرین به این مراکز است.
ً
پهلوانی با اشاره به سیره معصومین خصوصا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در
یاری و کمک به نیازمندان و ایتام و ...خاطرنشان کرد یکی از برکات توزیع مناسب
و سازمانیافته نذورات مردمی در ماه محرم گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فقر
و آالم دردمندان است و شاید بهجای توزیع معمول نذورات با توزیع هدفمند از طرف
مؤمنین معزز ،هیات ،مساجد و حسینیهها بتوانیم در جهت رفع مشکالت گروهی از
همشهریان خود گامی مؤثر برداریم.
مدیرکل بهزیستی قم ضمن قدردانی از ائمه جماعات مساجد ،مداحان و ذاکرین
اهلبیت ،وعاظ و خطبا و صاحبان منبر و تریبون در این ایام ،دعوت کرد این عزیزان
با مراجعه به مراکز بهزیستی در سطح استان ضمن مشاهده خدمات و فعالیتهای
بهزیستی و حجم نیازها و کمبودها با رویکرد گسترش خیر جمعی همگان را به مشارکت
در امور بهزیستی و انجام وظایف اجتماعی خود متذکر شوند و بانیان و خیرین محالت
و مناطق شهر را در تأمین جهیزیه دختران نیازمند ،تعمیر مسکن معلولین و مددجویان،
تهیه لوازم سرمایشی ،رفع مشکالت معیشتی زنان سرپرست خانوار و مددجویان از
کارافتاده و خانواده معتادان در حال درمان هدایت کنند.
الزم به ذکر است :مردم نوعدوست استان میتوانند با تماس با شماره همراه
 ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۰۵کمکهای و نذورات خود را به دست نیازمندان برسانند همچنین
برای پرداخت درگاه  *۷۲۴*۹۰۹۰#در نظر گرفته شده است.
با حضور آیت الله کریمی جهرمی ؛

کتاب «اصول العقائد و جامع الفوائد»
در قم رونمایی شد

آئینرونماییازکتاب«اصولالعقائدوجامعالفوائد»تألیفحجتاالسالموالمسلمین
علی موسوی درچه ای با حضور آیت الله کریمی جهرمی در مدرسه علمیه المهدی (عج)
قم برگزار شد.
آیت الله علی کریمی جهرمی در آئین رونمایی از کتاب «اصول العقائد و جامع الفوائد»
ضمن بیان جایگاه علما و نقش ایشان در جهت تبیین معارف دین تصریح کرد :در روز
قیامت خطاب میشود یک عالم دلسوز و ناصح و خیرخواه بایستد و شفاعت بکند و آنچه
که در این جمله شاخص است عبارت است از اینکه به عالم اذن شفاعت داده خواهد
شد و آن عالم با این مزیت میتواند از گناه کاران شفاعت کند و این عالم باید دارای
شاخصههای مهمی همچون نگهبان دین و معتقدات مردم باشد .گفتنی است ،کتاب
«اصول العقائد و جامع الفوائد» که در موضوع خود کم نظیر است در اثبات حقانیت
و امامت و خالفت بالفصل سیدالموحدین آقا امیر المومنین و ائمه معصومین (ع) به
همت حجت االسالم والمسلمین علی موسوی درچه ای نگاشته شده است.

چطور قدردان همسرمان باشیم

خسته و کوفته پایم را که از درب خانه داخل
ُ ُ
گذاشتم ،غرغرش را دوباره شروع کرد« .چقدر دیر
کردی  ،حوصله ام سررفت ،بچه ها خیلی اذیتم
کردند ،چه بویی می دی ،سریع برو حموم ،وای
میبینی خونه چه وضعیتی داره؟» طبق معمول
میخواستم سکوت اختیار کنم و چیزی نگویم اما
این بار دلم میخواست بگویم« :یه کم قدردان باش،
من از صبح تا االن سرکارم و خسته ام! اجازه بده یک
ُ
دقیقه استراحت کنم ،بعد شروع کن به غر زدن!»
اما سکوت کردم  ،بعد از چند لحظه با یک چای
آمدنشست کنارم و من من کنان به خاطر رفتارش
عذرخواهی کرد .بعد هم شروع به صحبت کرد که
از صبح چه اتفاقاتی افتاده و بچهها چقدر خستهاش
کردهاند .با لبخند جوابش را دادم و از او به خاطر همه
فداکاریها و تالشهایش برای نگهداری بچهها و
کارهای دیگر منزل تشکر کردم ،بعد هم او لبش به
خنده باز شد و گفت که من هم از تو تشکر میکنم و
قدردان کارهایت هستم ،با کمی صبوری و یک تشکر
و کمی قدردانی یک جنجال را ختم به خیر کردم.
«قدردانی» کلید اعتماد به نفس مردان و حس
رضایت زنان است .در واقع یک نیاز مهم برای زنان و
مردان محسوب میشود ،بنابراین به هر شکل و فرمی
که باشد ،در زندگی مشترک بهتر است آن را انجام
دهیم و نشان دهیم از زندگی که با همسرمان داریم
 ،از زحماتی که برای نگهداری بچه ها می کشد ،از
وقتی که صرف میکند و از هر چه که هست و وجود
دارد ،قدردان و قدرشناس هستیم .
طبق تحقیقات ،خیلی از مردم دنیا از اینکه به
قول خودشان «کسی قدر آنها را نمی داند» در رنج
و ناراحتی هستند ،چه بزرگ ترهایی که از این قضیه
ضربه خوردهاند ،چه زن و شوهرهایی که با همین
پیش فرض ذهنی قدرنشناسی از هم گلهها دارند.
حتما دیده اید در خیلی از مسابقات ،جشنوارههای
مهم برنده ها وقتی روی سن می روند ،از افراد
صمیمی زندگی شان قدردانی می کنند .روز خانواده
فرصت مناسبی برای بررسی این موضوع است.
*ضرورت قدردانی روزانه همسران از هم
«مریم محمدزاده»؛ مشاور خانواده درباره اهمیت
قدردانی و قدرشناسی در بین اعضای خانواده به
ویژه همسران ،میگوید« :از نشانههای مهم روابط
اجتماعی سالم ،روحیه سپاسگزاری و قدردانی
متقابل است .طبق تحقیقات روانشناسی کسانی که
قدردانی را بلد هستند ،روابط سالم و گرم تری هم در
جامعه و هم در بین اعضای خانواده دارند» .
افرادی که قدرشناس نیستند ،عموما متوقع و
طلبکارهممیشوندچراکهیادنگرفتندبرایکارهایی
کهدیگرانبرایشانانجاممیدهند،سپاسگزارباشند.
بنابراینهمیشهحسمیکنندچیزیازدیگرانطلب
دارند .این افراد موفقیت کمی هم در ارتباط با دیگران

دارند ،عموما بقیه را از خود دور میکنند و دوستان
کمتری هم دارند.
طبق تحقیقات روانشناسی زوجهای خوشبخت
کسانی هستند که حداقل هر روز 5بار از هم قدردانی
میکنند و محبت صادقانه بینشان رد و بدل میشود.
مریم محمدزاده عنوان میکند« :همین کارهای
به ظاهر ساده در روابط زوجین خیلی اثرگذار است.
صحبت های بین روز زن و شوهرها با هم  ،قدردانی
از تالشهای هم مثل گفتن خسته نباشید برای نگه
داری بچهها ،برای رتق و فتق امورات زندگی ،برای کار
کردن در شرایط سخت بیرون از منزل و  ...همه به طرز
شگفتانگیزی در روابط زوجین اثرگذار است».
*روشهای کلیدی قدردانی از همسر
بین مردان و زنان به لحاظ احساس نیاز به شنیدن
و دیده شدن تفاوت زیاد وجود دارد مثال اینکه زنان
ارتباط کالمی برایشان خیلی مهم است و آن را عامل
ً
صمیمیت میدانند ،مثال اگر همسرشان شب هنگام
که به منزل میآید و از او بابت فعالیتهایش در منزل
قدردانی و تشکر می کند ،همه خستگیها و بار روانی
استرس بچهداری و مسائل دیگر از دوششان برداشته
میشود.
اما از سوی دیگر مردان عالقه به حاشیه و جزئیات
ندارند ،بنابراین قطعا درددل کمتری با همسرشان
خواهند کرد و بیشتر برای اطالعات و خبرپردازی
صحبت میکنند.حال چه کلیدهایی برای قدردانی
از همسر مناسب است.
محمدزاده در این باره میگوید-1« :برای قدردانی
زمان مناسبی را انتخاب کنید .گاه پیش میآید
که شما قصدتان از صحبت کردن مثبت است و
میخواهید از همسرتان تشکر کنید اما لحنتان یا
زمانی که انتخاب میکنید ،مناسب نیست و باعث
سوءتفاهم میشود .بهتر است برای صحبت کردن با
همسر زمان مناسب استراحت و حال خوب را انتخاب
کنید که طرف مقابل هم حوصله شنیدن داشته
باشد .مثال زمانی مکالمه دو نفره ترتیب بدهید و در آن
ازفرزندانصحبتنکنید.
-2قدردانیتان را با گله و شکایت و سرزنش
آغاز نکنید .اگر قرار است در ارتباط با موضوعی با
همسرتان صحبت کنید ،به غیر از زمان خستگی
که نیاز به سکوت و آرامش دارد ،با گله و شکایت
صحبت نکنید تا کمتر دچار ناراحتی بشود ،کمتر غر
بزنید و بیشتر از او تعریف کنید و در نهایت خواسته یا
صحبتتانرامطرحکنید.
-3با لحنی آرام و رویی گشاده شروع به صحبت
کنید.اگرقراراستصحبتجدیباهمسرتانداشته
باشید ،آن را با لحن و بیان شیرین شروع کنید  ،از او
بابت زحمتهایش تشکر کنید ،حتی اگر قرار است
نقدی بر او داشته باشید ،لحنتان شیرین باشد و پس
از صحبت از نقاط مثبتش ،درباره مشکلتان صحبت

کنید.
 -4شنونده خوبی باشید و یادداشت محبتآمیز
بنویسید .حتی اگر همسرتان شنونده خوبی هم
برایتان هست ،از او قدردانی کنید .اگر به حرف
هایتان گوش میدهد از او تشکر کنید .مثال بگویید:
«ممنونم که با وجود خستگی برایم وقت میگذاری».
یا اینکه بگویید « :از اینکه به حرفهایم گوش
میدهی ،احساس آرامش میکنم و این کار باعث
ایجاد انگیزه برایم میشود» .اگر هم قادر به گفتن
زبانی نیستید ،گاهی الزم است برایش بنویسید
که چقدر دوستش دارید و با بودنش حال خود و
زندگیتانخوبمیشود.
-5در برابر بچهها از همسرتان تشکر کنید .اینکه
جلوی اعضای خانواده بتوانید از همسر قدردانی
کنیدخیلیبااهمیتاستوحسخوبوارزشمندی
بههمسرتانمیدهد.
*عبارت «وظیف ه اش است»
را از ذهنتان پاک کنید
وقتی خیلی از زن و شوهرهایی که روابط معمولیتر
و غیر عاشقانهای با هم دارند را مورد بررسی قرار
میدهیم یا اینکه با آنها صحبت میکنیم و میگوییم
چرا از هم قدردانی نمیکنید ،یک عبارت همیشه در
ذهنشان است و گاهی هم به زبان میآورند و آن هم
ً
این است که «وظیفشه»  ،این عبارت «وظیفشه مثال
خانه را تمیز کند» یا «وظیفشه بره سرکار و پول دربیاره
حتی اگه سخت باشه ،شق القمر نکرده» را باید دور
بریزیم ،بلکه بابت تک تک کارهایی که برایمان انجام
میشود ،تشکر و قدردانی کنیم .این را در ذهن داشته
باشیم که ما قرار است قدردان و قدرشناس باشیم.
*برای هم کادو بخرید ،قیمتش مهم نیست!
خیلیها تصورشان از قدردانی کادوهای آنچنانی
و گران قیمت در سالگردهای مختلف و ماه گرد و
مناسبتهای دیگر است ،در حالیکه یک شاخه گل
هم میتواند نشان دهنده قدردانی از همسر باشد.
محمدزادهمیگوید«:گاهییکعکسیادگاری،یک
خیابان گردی دست در دست هم و خیلی چیزهای
کوچک دیگر در مناسبتهای متعدد که شاید به
چشم هم نیاید اما ما را خوشحال میکند و در دوام
رابطهصمیمیوعاشقانه اثرگزار است».
*زبان عشق هم را یاد بگیرید
شاید خیلی رمانتیک به نظر برسد ،اما زبان عشق
از فردی به فرد دیگر متفاوت است .یک نفر با کالم
و یک نفر با هدیه و یک نفر هم تشکر و قدردانی را
طور دیگری تعبیر میکند ،مثال اینکه برایش یک
قرمه سبزی خوشمزه بپزید یا اجازه دهید آخر هفته
فوتبالش را با تخمه خوردن تماشا کند و به او غر نزنید.
اینها همه زبان عشق است شاید اگر عجیب و غریب
هم به نظر بیایند .قدیمیترها با یک چای حال هم را
میپرسیدند و به هم ابراز عالقه میکردند.
جان گاتمن ،روانشناس و پژوهشگر در یک پژوهش
موفقیت آمیز درباره پیش بینی عوامل خوشبختی و
طالق زوجین ،مشخص کرد که همسرانی که به جای
گالیه و و انتقاد از همسر ،از هم قدردانی و همدیگر
را تأیید میکنند ،حس خوشبختی بیشتری دارند و
کمتر کارشان به طالق کشیده میشود .این پژوهش
براساس بررسی صدها زوج انجام شد و از آنها برای
این آزمون خواسته شد که مدتی در یک آپارتمان با
امکاناتکاملزندگیکنند.بنابراینیکیازکلیدهای
رضایت از زندگی و همسر این است که روزانه چندین
بار از هم قدردانی و محبت داشته باشیم ،حال چه
زبانی و چه از طریق هدیه یا هر چیز دیگری که
محبتمان را به هم نشان بدهد .اگر این قدردانیها
 5روز در هفته و  5دقیقه هر روز اتفاق بیفتد ،زمان
زیادی در روز از ما نمیگیرد و این رمز خوشبختی در
زندگی مشترک است .شما برای ارتقای روابط خود
در زندگی مشترکتان چه می کنید؟

در گفت وگو با یک کارشناس و مشاور خانواده مطرح شد؛

پنج اشتباه والدین که نوجوانشان راپنهانکار میکند
نه می توانید دستهایش را ببندید و نه می توانید
پاهایش را به زنجیر بکشید .همه وجودش را شوق
پرواز فرا گرفته است .می خواهد بپرد .اتاق برایش
کوچک است ،خانه شان کوچک تر ،شهرش کوچک
تر ،اصال دنیا برایش کوچک است .به هیچ وجه ،زیر
بار محدودیت و کنترل نمی رود« .نوجوان ها» را
میگویم .معموال بسیاری از نوجوان ها با خانواده
هایشان سر سازش ندارند و برخی از والدین هم نمی
دانند صحیح ترین واکنش در برابر تغییرات روحیات
و اخالق نوجوانان شان چیست و باید چه کار کنند؟
برای آشنایی با این دوره زندگی ،به سراغ
«عبدالحسین ترابیان» کارشناس و مشاور خانواده
رفتیم تا با رایج ترین اشتباهات والدین در رفتار با
نوجوانانشان بیشتر آشنا شویم .او درباره این موضوع
معتقداستنوجوانیتولدیدوبارهاستوهمهآسیب
ها هم در تولدهاست .اگر در زمان تولد اول ،مادر
کوتاهی کند ،فرزند در آینده با یک سری مشکالت
جدی و شاید رفع نشدنی مواجه می شود .در این تولد
دوم هم فرزند از کودکی جدا می شود تا به نوجوانی
برسد ،اگر والدین نوجوان در این دوره کوتاهی کنند،
شاید هیچ گاه نتوانند آن را برطرف کنند.
نداشتنشناختکافیازخصوصیاتدورهنوجوانی
دلیل بیش تر مشکالت خانواده ها در رفتار با
فرزندان نوجوان شان ،این است که با خصوصیات و
ویژگی های دوره نوجوانی آشنا نیستند .همین آشنا
نبودن ،منجر می شود تا باور نکنند که فرزندشان
با ورود به دوره نوجوانی احساس می کند ،بزرگ
شده است و می تواند برای خودش تصمیم بگیرد.
اگر والدین بپذیرند که یک سری از رفتارهای جدید
نوجوان شان ،اقتضای سن آن هاست ،واکنش
هایشان به این رفتارهای جدید ،واکنش منطقی و
صمیمانه خواهد بود .مثال اگر والدینی ببینند که
نوجوان شان چرت می زند و به این درک برسند
که او به جز کم خوابی هیچ مشکلی ندارد برای این
موضوع با او به جر و بحث نمی پردازند که آرامش
خود و نوجوان شان را به هم بزنند .اما معموال بسیاری
از والدین در این دوران با فرزندان شان بسیار سخت

گیرانه برخورد می کنند که همین رفتار باعث می شود
ارتباطبینوالدینبافرزندقطعشود.پیامبراکرم(ص)
هم این دوره زندگی را دوره وزارت و مشاورت می نامند
که جمله بسیار دقیقی است و نشان از اهمیت حفظ
عزت نفس نوجوانان دارد.
نبود ارتباط صمیمانه بین والدین و نوجوان
اگر والدین می خواهند نوجوان شان را هدایت
کنند ،اولین قدم این است که بدانند به هیچ وجه
نباید ارتباط آن ها با فرزندشان قطع شود .اگر والدین
بتوانند یک رابطه همدالنه و صمیمانه با فرزندان شان
برقرار کنند نه تنها به شخصیت فرزندان شان بر نمی
خورد بلکه آن ها احساس ارزشمندی هم می کنند.
اگر نوجوان احساس کند شما به او اهمیت می دهید،
در همه مشکالتش با شما مشورت می کند و شما
به راحتی می توانید بر رفتارهای او کنترل بیش تری
داشته باشید .زمانی که یک نوجوان می گوید پدر و
مادرم مرا درک نمی کنند ،یعنی رابطه بین والدین
و نوجوان قطع شده است .وقتی ارتباط بین والدین
و فرزندان قطع شود ،فرزند اگر فعالیت یا رفتارهای
اشتباهی داشته باشد ،آن ها را زیرزمینی خواهد کرد.
این زیرزمینی شدن فعالیت های فرزند باعث می شود
تا رفتارهای پر خطر او برای والدین آشکار نشود.
اعمالنظارتهایمستقیم
در دوره نوجوانی نظارت مستقیم جواب نمی دهد.
نظارت مستقیم برای  ۲دوره  ۶ساله اول زندگی
کودک ،نه تنها بسیار خوب است بلکه الزم هم هست.
در این  ۲دوره فرزندان هم به نظارت مستقیم والدین
هیچ واکنشی نشان نمی دهند .اما زمانی که فرزندان
وارد دوره نوجوانی (بین  ۱۲تا  ۲۰سال) می شوند
اگر نظارت والدین مستقیم باشد ،معموال فرزند آن را
تحمل نمی کند و ممکن است در برابر آن واکنش های
بسیار تندی هم داشته باشد .این که فرزندان نتوانند
در دوره نوجوانی نظارت مستقیم را تحمل کنند ،ایراد
از والدین آن هاست که او را مورد نظارت مستقیم قرار
می دهند .نوجوان وقتی خودش را تحت نظارت
مستقیم والدین می بیند احساس می کند به حریم
شخصیاشتجاوزشدهاست،بنابراینبسیارطبیعی

است که واکنش منفی نشان دهد.
نداشتن اطالعات از فناوریهای روز
بعضی خانواده ها پیشرفته ترین فناوری های روز
را برای نوجوانان شان تهیه می کنند در حالی که
کمتریناطالعاتیازامکاناتوآسیبهاییکهممکن
است این فناوری برای نوجوان شان ایجاد کند،
ندارند.براینمونهبرخیازوالدینپیشرفتهترینتلفن
همراه را برای فرزندان شان تهیه می کنند اما نمی
دانند که در تلفن همراه نوجوان شان چه می گذرد.
یعنی والدین با دست خودشان دارند یک آسیب جدی
و جدیدی برای نوجوان شان ایجاد می کنند .این پدر
و مادرها باید برای فرزندان شان تلفن همراهی تهیه
کنند که حداقل نحوه استفاده از آن را بدانند .این
والدین معموال پس از مدتی مجبور می شوند نوجوان
شان را در استفاده از تلفن همراه محروم کنند که
همین موضوع ،تنش جدیدی ایجاد می کند و اشتباه
بعدی والدین است.
هماهنگنبودنوالدیندرنحوهرفتاربانوجوان
در بعضی خانواده ها ،والدین در تربیت نوجوان شان
یک صدا نیستند .یعنی رفتار پدر و مادر با نوجوان
شان شبیه هم نیست .در این خانواده ها نوجوان راه
خودش را می رود و پدر و مادر هم به فکر مشکالت
خودشانهستند.
در این حالت والدین و فرزندان فقط یک « هم خانه
بودن » را در کنار یکدیگر تجربه می کنند .در این
خانواده ها به جای این که والدین در رفتار با نوجوان
شان وحدت رویه داشته باشند ،خود نوجوان موضوع
اختالف می شود .مثال مادر می گوید فرزندش اصال
این کار را انجام ندهد و پدر اصرار می کند که نوجوان
حتما باید این کار را انجام دهد و نوجوان هم کاری را
که دوست دارد ،انجام می دهد .این موارد دست به
دست هم می دهد تا نوجوان احساس آرامش نکند و
به دوستان نامناسب پناه ببرد .اگر در یک خانواده بین
اعضای خانواده ،احترام متقابل برقرار باشد ،نوجوان
کمترینخطررااحساسمیکندودرنتیجهرفتارهای
پر خطر او هم به کمترین میزان ممکن کاهش می
یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم خبرداد:

اجرای 188کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع
گازدراستانقم

مدیرعامل شرکت گاز استان قم از اجرای  188کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در
سال  1400در این استان خبر داد.
علیرضانصیریروزچهارشنبهیکممردادماه درحاشیهمجمععمومیعادیسالیانه
این شرکت که در سالن جلسات شهید باهنر ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران
برگزار شد ،با بیان این مطلب ،اظهار داشت :مهمترین تعهدات گازرسانی شامل اجرای
شبکه ،نصب انشعاب ،جذب مشترک ،تعداد روستاهای گازدار و حجم گاز جایگزین
شده در صنایع است که به حول و قوه الهی در تمامی این شاخص ها ،عملکردی قابل
قبول برای تقدیم به مردم شریف استان داشتهایم.
وی ادامه داد :در بخش عملکرد نصب انشعابات گاز در سال گذشته ،تعداد 2211
عدد انشعاب در استان نصب شد و در بخش شبکهگذاری 43 ،کیلومتر گازرسانی به
روستاها و 108کیلومتر گازرسانی به صنایع تحقق یافت.
نصیری ضمن ارائه عملکرد گازرسانی در استان ،تصریح کرد :همه  6شهر استان و
تمام روستاهایی که قابلیت گازرسانی دارند از نعمت گاز طبیعی برخورداند و تا پایان
سال  1400ضریب نفوذ گازرسانی در شهرها  99.5درصد و در روستاها  99.3درصد
بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم در خصوص گازرسانی به صنایع در راستای حمایت از
تولید،پشتیبانیهاومان عزادییهاکهشعارسال 1400بود،گفت:نظربهسیاستهای
کالن کشوری در راستای حمایت از تولید و به منظور گازرسانی به صنایع و واحدهای
تولیدی 108،کیلومتر عملیات شبکه گذاری در سال گذشته انجام شده است.
وی ادامه داد :در بخش گازرسانی به صنایع قریب به  46494مترمکعب گاز طبیعی
جایگزین سوخت مایع شده که این موضوع ،نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و
کاهشآالیندگیهایزیستمحیطیدارد.
نصیری درخصوص پروژههای مهم انجامشده در سال  ،1400گفت :با احداث
شهرک صنعتی الغدیر در مجاورت محور قدیم قم -تهران ،پروژهای در سال 1400اجرا
و خط تغذیه گاز تا ورودی شهرک اجرا و گازدار شد .همچنین بر اساس مصوبه شورای
اقتصاد در خصوص گازرسانی به صنایع مصرف کننده سوخت مایع (بند ق) 5 ،پروژه
گازرسانی توسط شرکت گاز استان قم در حال اجراست.
وی تصریح کرد :گازرسانی به صنایع در مناطق مختلف جاده قم  -تهران از جمله
اهداف گازرسانی این شرکت میباشد.
تأکید بر استفاده از شرکتهای دانش بنیان و اشتغالآفرین
مدیرعامل شرکت گاز استان قم در خصوص اهداف شرکت گاز استان قم برای سال
 1401ضمن اشاره به ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت همراه با استمرار جریان گاز در
جهت رضایتمندی حداکثری ذینفعان به عنوان یکی از اهداف ،افزود :مدیریت انرژی
و رعایت اصول ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و فعالیتهای عامالمنفعه در عملیات
گازرسانی در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی؛ نگهداری ،مقاوم سازی ،نوسازی
و بازسازی زیرساختها در جهت خلق چشم انداز تأمین پایدار و ایمن انرژی پاک؛ و
دستیابیبهحداکثرپوششگازرسانیوسهمگازطبیعیدرسبدانرژیاستان،باتأکید
بر حمایت و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و اشتغالآفرین از دیگر اهداف
این شرکت است.
نصیری در ادامه در خصوص برنامههای شرکت گاز استان قم در سال  1401با تأکید
بر استفاده از شرکتهای دانش بنیان و اشتغالآفرین ،بیان کرد :بهرهمندی حداکثری
از فناوریهای نوین و ICTدر عرصه خدمات و تکمیل و توسعه سیستم اطالعات مکانی
شبکه  GISبه عنوان یک ابزار توانمند دانش مهندسی در نگهداری فناورانه تأسیسات
و زیرساختها؛ مدیریت بهینه موجودی کاال و کمینهسازی اقالم فاقد گردش انبار به
کمک سامانههای دانشی ،از برنامههای مهم و اجرایی این شرکت است.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم در پایان ،گفت :افزایش خدمات الکترونیک و
بهروزرسانی روشهای ارائه خدمات به ذینفعان؛ استفاده از روشهای جدید برای
نگهداری شبکه گازرسانی و نوسازی ناوگان ارائه خدمات از دیگر برنامههای این شرکت
در سال  1401عنوان کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم تبیین کرد:

احیای دین در سایه امر به معروف و نهی از منکر
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفت :ستاد احیای امر به معروف و
نهیازمنکر،تالشمیکندباسهعنصرفرهنگسازی،الگوسازی،رفتارسازی،روحیه
مسئولیتپذیری اجتماعی را در مردم ارتقا و تقویت کند.
حجت االسالم والمسلمین گرجی در جلسه بررسی برگزاری برنامه ها دهه امر به
معروف و نهی از منکر ضمن گرامیداشت روز مباهله این روز را روز عظمت اسالم در
مقابل مسیحیت دانست و عنوان کرد :این روز جایگاه ویژه اهل بیت(ع) را ثابت می
کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم ،ضمن تقدیر از عملکرد اعضای
ستاد ،آسیب شناسی را یکی از راهکارها ی مطلوب برای موثر تر شدن برنامه ها ستاد
دانست و اظهار داشت :ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ،تالش میکند با سه
عنصر فرهنگ سازی ،الگوسازی ،رفتارسازی ،روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی را در
مردم ارتقا و تقویت کند؛ به این ترتیب که اگر کسی در جامعه کار خیری انجام داد؛
باید از او تقدیر و تشکر شود تا زمینهای برای ترویج خوبیها در جامعه گردد و بالعکس
اگر منکری از کسی سر بزند افراد جامعه در خود احساس مسئولیت کرده و نهی از
منکرکنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان افزود :امر به معروف و نهی از منکر
جایگاه و اهمیت بسیار زیادی در دین مبین اسالم دارد زیرا اگر جهاد شکل میگیرد،
نماز اقامه میشود و سایر واجبات و مسائل دینی در جامعه انجام میگیرد همه در سایه
امر به معروف و نهی از منکر است.
حجت االسالم والمسلمین گرجی تصریح کرد  :هدف آمران به معروف و ناهیان از
منکر ایجاد تنش ،التهاب و نگرانی نیست بلکه هدف واالی آنان ایجاد امنیت در سطح
جامعه است و باید اخالق و پایبندی به آن را قوت بخشید و همچنین توجه داشت که
امر به معروف و نهی از منکر شامل دستگاهها و مردم است و متوجه قشر خاصی نیست.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفت :برنامههای کلی ستاد در دهه
ط مشیهای اساسی جهت ترویج معروف و مبارزه با منکر و
احیای این فریضه تدوین خ 
پرداختن به رفع علل و ریشههای مشکل ،تبیین موارد معروف که الزم است در ترویج آن
فعالیتهای الزم صورت پذیرد ،تبیین موارد منکر و علل آن که الزم است جامعه را از آن
بر حذر داشت ،بررسی قوانین و برنامههای اقتصادی ،فرهنگی از نظر تأثیر بر وضعیت
جامعه ،از جمله برنامههای ما است.
حجت االسالم والمسلمین گرجی افزود :عالوه بر موارد ذکر شده ،ترویج معروف و
محدود شدن منکر و ارائه پیشنهاد به مراجع مربوطه ،استفاده از کلیه امکانات دولتی ـ
مردمیوتشکیالترسمیکشوردراجرایطرحهاوپروژههایمربوطه،تهیهاستاندارد
و الگوهای رفتاری برای کارکنان و مسئولین نظام و ایجاد انگیزه الزم در کلیه سطوح
جامعه ،اعم از سازمانهای دولتی و غیردولتی ،مؤسسات اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و خانوادهها در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از طریق تمهیدات
مقتضی نیز از دیگر برنامههای در دست اقدام ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر
است.
در جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گرفت ؛

اصالح مصوبه واگذاری زمین شهرک فناوری
اطالعات در سفر رئیس جمهور به قم

در جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات با حضور دکتر امیرآبادی
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ،مقرر شد مصوبه واگذاری زمین شهرک
فناوری اطالعات به پارک علم و فناوری در سفر رئیس جمهور به قم اصالح شود.
بر اساس این گزارش ،در حالیکه موضوع شهرک فناوری اطالعات پس از  ۱۵سال
و با تالش ها و پیگیری های سازمانها و تشکلهای صنفی و تخصصی حوزه فناوری
اطالعات استان در حال حل شدن بود ،ناگهان در سفر استانی رئیس جمهور به قم
مصوب شد تا این زمین به پارک علم و فناوری واگذار شود.
این امر موجب اعتراض تالشگران و فعاالن عرصه فناوری اطالعات استان قم شد و
این موضوع در دستور کار کارگروه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات قرار گرفت
و در جلسه کارگروه که با دکتر امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای
اسالمی ،مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان و رئیس نظام صنفی رایانهای
قم برگزار شد ،تصمیم بر اصالح این مصوبه گرفته شد.با اصالح این مصوبه ،عالوه بر
شرکت های دانش بنیان حاضر در پارک علم و فناوری ،شرکت های عضو سازمان نظام
صنفی رایانه استان قم هم می توانند در شهرک فناوری اطالعات مستقر شوند.

اقتصادی5

 شماره 5546ت وپنجم 
سهشنبه 4-مرداد ماه  -1401سال بیس 

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد:

ضرورت اصالحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم توسعه
رییس کل بانک مرکزی گفت :ضرورت اصالحات اساسی
نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت :برای اصالح
روابط متقابل دولت ،بانک مرکزی ،بانکها و مشتریان نیازمند
همکاریبخشهایمختلفدرقوایسهگانههستیم.
علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در همایش برنامه
دوم گام انقالب؛ ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در
تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت :با توجه به محورهای
مهم که انتظار میرود در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود،
به مقوله تامین مالی ،اصالح نظام بانکی ،استانداردهای
بانکی در سطح دنیا و رسیدن بانکهای ما به آن ،اصالح
کفایت سرمایه و اصالح رابطه بانکها با دولت و بانک مرکزی
با یکدیگر اشاره کرد.وی گفت :در برنامههای قبلی شاهد
انحرافاتی بودیم که درواقع بین آنچه محقق شده و در برنامه
بوده تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین به نظر میرسد
ضرورت دارد آسیب شناسی از برنامههای قبلی داشته باشیم
که چرا به اهداف نرسیدیم ،نمیتوان در برنامه آرمان و آرزوها را
بنویسم اما الزامات آن را به درستی مد نظر قرار ندهیم چراکه
اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.رییس کل بانک مرکزی
تاکید کرد :به نظر میرسد مرکزپژوهشهای مجلس که در این

امور پیشگام است باید آسیبشناسی دقیقی در برنامههای
قبلی داشته باشد ،باید اهدافی که پیشبینی میشود و

الزامات رسیدن به آنها هم در برنامههای توسعه تدوین شود و
روی کاغذ بیاید.

برنامههفتمتوسعهبایدواقعبینانه
ودستیافتنیباشد
صالح آبادی همچنین با اشاره به خطای مهمی که در برنامه
توسعه وجود دارد ،اظهار کرد :برخی دستگاههای ما خالهای
قانونی دارند که متاسفانه میگویند این موارد را در یکی از
بندهای برنام ه توسعه بیاوریم تا آن خالء قانونی حل شود که
چنین نگاه و رویکردی درست نیست.
وی ادامهداد :در تدوین برنامه توسعه هم ب ه بایدها و هم به
نبایدها باید نگاه کنیم .همچنین محدودیت منابع مالی هم از
نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متاسفانه
ک پایه است.
در تامین مالی ،نگاهها بان 
وی با بیان اینکه نیازمند اصالحات اساسی نظام بانکی در
تدوین برنامه هفتم هستیم ،تاکید کرد :یک سری روابط نیاز به
اصالح دارد که شامل روابط بانکها بامشتریان ،روابط بانکها
با بانک مرکزی و روابط دولت با بانک مرکزی و بانکها میشود.
در این مورد به عزم جدی بخشهای مختلف اعم از قوای سه
گانه کشور نیازمندیم.صالح آبادی همچنین تدوین استراتژی
توسعه کسب و کار را از الزاماتی دانست که در تحقق کامل
برنامههفتمموثراست.

دهند و برخی از واردکنندگان نتوانستند گواهی اسقاط را ارایه دهند.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور گفت :براساس قانون
امکان حذف ناوگان فرسوده در قبال واردات کامیون وجود ندارد و برای رفع این
مشکل تا کمیسیون عمران ورود کرده و پیشنهاد این است که قبل از هر گونه
ثبت سفارش برای واردات ،ناوگان فرسوده به ازای واردات ناوگان نو معرفی شود.
کریمی درباره دلیل عدم ارایه گواهی اسقاط برای تحقق شروط ترخیص
کامیونهای وارداتی اظهار داشت :شروطی برای ترخیص در قانون ذکر شده و
معتقدم اساسا از ابتدا سازمان راهداری به اشتباه وارد اقدام شد .در حال حاضر
تعداد زیادی کامیون در گمرک رسوب کردهاند یا ترخیص شدهاند و در اختیار
خریدار قرار دارند اما عمال از حیض انتفاع خارج هستند .واردات کامیون هنر
نیست در واقع در انجام این طرح ،به سرانجام رسیدن نوسازی ناوگان اهمیت
دارد نه اینکه تعداد زیادی کامیون وارد شود اما به کاهش سن ناوگان کمکی
نکند .قرار براین بود که دولت دارندگان ناوگان فرسوده را ترغیب به نوسازی کند

برای رسیدن به توسعه ،باید از اقتصاد سیاسی فاصله بگیریم

وزیر اقتصاد گفت :در تدوین برنامههای توسعه محور مواردی گنجانده شده است که منجر به تشدید ناترازیها در نظامهای
اقتصادی میشود؛ قطعا با ناترازیهای موجود ،امکان تحقق رشد ۸درصدی وجود ندارد.
سید احسان خاندوزی ،روزدوشنبه درهمایش برنامه دوم گام انقالب ،با توجه به ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور
در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت :در جامعهای که تصمیمات فوریتی گرفته میشود ،تدوین برنامه غنیمتی است؛ بنابراین
ً
حتما برای سیاستگذاران وقت گذاشتن برای تدوین برنامه فرصتی مغتنم است .از این زاویه به شکل ویژهتری باید برنامه
هفتم را مورد توجه قرار داد.
وی در ادامه افزود :وقتی درباره برنامه صحبت میکنیم اولین گام این است که ساختار آن بر اساس سیاستهای کلی
رقم میخورد .به نظر میرسد یکی از آسیبها نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است .در تفاوت رویکردی که باید
جایگزین شود پیشنهاد این است که برنامه پنج ساله ،جای تعیین تکلیف اولویتها است که اگر تعیین تکلیف انجام شود،
میتوان امیدوار بود که سیاست فعلی را از انتخابهای مهم راهبردی عبور دهیم و با توجه به کمبودهایی که داریم انرژیهای
سیاستهای کشور را در جای الزم تمرکز دهیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد :نکته دوم این است که چه مسائلی را باید در صدر بنشانیم ،سیاستگذاران وقتی انتخابی انجام
میدهند که خود به آن ملتزم نمیمانند ،ناترازیهای دولت را تشدید میکند .بعد توقع نرخ رشد هشت درصد داریم که
ً
حتمامحققنخواهدشد.
خاندوزی گفت :نکته سوم این است که دستگاه دیوانساالری خود نیازمند اصالحات است وگرنه از این نظام تقسیم کار
انتظارات برآورده نخواهد شد .اگر متعهدانه بخواهیم درباره قانون برنامه هفتم صحبت کنیم و از گذشته درس بیاموزم ،این
سه نکته از موارد راهبردی است که با توجه به آن میتوان تحول ایجاد کرد.
وی افزود :در مقام تدوین سیاست هم درجهای از انسجام باید وجود داشته باشد و ما را از موقعیت پیشرفت دهد.
دستگاههای دیوان ساالری که تحقق بخش اهداف است خود نیازمند اصالح و تقویت است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از اقتصاد سیاسی فاصله بگیریم تا بتوانیم روی ریلها حرکت کنیم و به اهداف مورد نظر
برنامهها برسیم ،گفت :متأسفانه اقتصاد سیاسی همواره نگذاشته تا با ابزارهای مورد نیاز به هدفها نزدیک شویم.
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی )
آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی شماره  44/878اصلی بخش چهار قم(هشتصدو
هفتاد وهشت فرعی از چهل وچهار اصلی بخش چهار قم)مربوط به کالسه
140004030011002699
بموجب پرونده اجرائی کالسه 140004030011002699با شماره بایگانی
،140002830له:سرپرستی بانک صادرات استان قم،علیه:شرکت بهپروران سعادت
پایتخت(وام گیرنده) و رحمت اله سعادت رهائی(راهن)ششدانگ پالک ثبتی شماره
 44/878اصلی بخش چهار قم(هشتصدو هفتاد وهشت فرعی از چهل وچهار اصلی
بخشچهارقم)واقعدر:قمقنواتخیابانولیعصر-خشهیدباهنرکوچهفاطمیه 11پالک
 4کد پستی 3731744886متعلق به رحمت اله سعادت رهائی از طریق مزایده به فروش
میرسد:
حدود و مشخصات ششدانگ پالک ثبتی 878فرعی از 44اصلی واقع در بخش 04قم به
مساحت 230/80متر مربع به حدود:
شماال :بطولهای سه متر وپنج سانتیمتر،وسه متر وچهل و پنج سانتیمتر درب ودیوار به
شارع
شرقا :بطول سی متر ونود سانتیمتر دیوار به پالک 889فرعی.
جنوبا:بطول نه متر به پالک 889فرعی.
غربا:بطول های هفتاد سانتیمتر،وهشت متر ونیم،و پانزده متر ونود سانتیمتر،وپنج متر
وهشتاد سانتیمتر دیوار به پالک های 874و 877فرعی.
مشخصاتمالکیت:
مالکیت رحمت اله سعادت رهائی فرزند اقا رضا شماره شناسنامه  29تاریخ تولد-دارای
شماره ملی  0385343752با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه
واعیان با شماره مستند مالکیت  3477تاریخ  1383/07/30موضوع سند مالکیت
اصلی بشماره چاپی  738668سری سال که در صفحه  243دفتر امالک جلد  59ذیل
شماره  99501ثبت گردیده است.باشماره مستند مالکیت  4099تاریخ 1392/11/06
دفترخانه اسناد رسمی شماره 80شهر قم استان قم،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره
چاپی  738668سری سال که در صفحه  243دفتر امالک جلد  59ذیل شماره 99501
ثبت گردیده است.
محدودیت:
چهار مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره  139304930011001814مورخ
 1393/07/16صادره از اجرای ثبت قم به نفع اجرای ثبت قم برای مالکیت رحمت اله
سعادترهائی.بازداشتمیباشد.بموجبدستورشماره1393049300110018165
مورخ 1393/07/28صادره از اجرای ثبت قم به نفع اجرای ثبت قم برای مالکیت رحمت
اله سعادت رهائی.بازداشت می باشد.بموجب دستور شماره /93ج 1551/2مورخ
 1394/06/12صادره از شعبه دوم اجرای احکام مدنی قم به مبلغ 249872945به نفع
اجرایاحکاممدنیقمبرایمالکیترحمتالهسعادترهائی.بازداشتمیباشد.بموجب
دستور شماره1397002000804995مورخ 1397/12/04صادره از شعبه اول اجرای
احکام مدنی دادگستری شهرستان قم/قدیم به مبلغ  2087091240به نفع آقای میثم
قاسمی زرقانی برای مالکیت رحمت اله سعادت رهائی.بازداشت می باشد.
محدودیتدفترامالک:
رهنی شماره  4099مورخ  1392/11/06دفترخانه اسناد رسمی شماره  80شهر قم
استان قم که بنفع بانک صادرات قم به مبلغ  1/200/000/000ريال به مدت  3ماه ثبت

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسشورایاسالمیدربارهطرحانتقالبورس
کاال از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به وزارت صمت گفت :فکر نمیکنم مجلس با
این طرح موافقت کند ،چراکه انتقال این طرح مشکالت جدی ایجاد میکند و
به صالح کشور نیست.
جعفر قادری در مورد طرح تنظیم بازار مجلس وانتقال بورس کاال از زیرمجموعه
وزارت اقتصاد به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،اظهار کرد :انواع و اقسام بورس
جز ساختارهای بازار سرمایه هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد فعالیت
میکنند .ممکن است بخشی از این بازارها با وزارت صمت و بخشی با وزارت
کشاورزی در ارتباط باشند ،اما این دلیل نمیشود که زیر مجموعه این وزارتخانهها
قرار گیرند؛ چراکه طبق قانون زیر مجموعه وزارت اقتصاد باید باشند.
این نماینده مجلس گفت :شاید در برخی موارد نیاز باشد مجموعه بورس کاال با
دستگاههایدیگرهماهنگباشد،ولیساختارشبایدزیرمجموعهوزارتاقتصاد
باشد و انتقال آن به سایر وزارتخانهها غیرکارشناسی و غیرقانونی است .وی تاکید
کرد :مجموعه بازار سرمایه به وزارت اقتصاد ربط دارد؛ همانگونه که بانک مرکزی و
بازار پول ،بیمه و گمرک باید زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشند ،اما اینکه بخواهیم
هر کدام از این مجموعهها را از وزارت اقتصاد جدا کنیم توجیه منطقی ندارد .اتفاقا
ساختار وزارت اقتصاد خوب و دقیق است و نیاز به تغییر ندارد .نماینده مردم شیراز
در مجلس گفت :اگر طرحی در مورد بازار سرمایه در مجلس مطرح میشود ،باید
در کمیسیوناقتصادیبهعنوان کمیسیوناختصاصیموردبررسیقرارگیرد.

پرداختدیرهنگامسودبرخیشرکتها
و لزوم اصالح قانون

قیمت کامیونهای وارداتی قبل از ترخیص دو برابر شد

وزیراقتصاد:

انتقال طرح بورس کاال به وزارت صمت
به صالح نیست

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور:

دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور اظهار داشت :با توجه به
افزایش قیمتها در بازار و افزایش تورم ،قیمت همین تعداد کامیونی که واردات
شده قبل از ترخیص و ورود به بازار افزایش پیدا کرده و نزدیک به دو برابر شده
است.
احمد کریمی درباره روند نوسازی ناوگان فرسوده باری اظهار داشت :طبق بند
«س » ماده  30قانون برنامه دائمی کشور ،دارندگان ناوگان فرسوده میتوانند با
استفاده از واردات کامیونهای با عمر سه سال اروپایی و اسقاط ،کامیونهای
خود را نوسازی کنند اما به دلیل عدم ارایه مشوق و تسهیالت ،مالکان ناوگان
فرسوده نتوانستند نسبت به نوسازی کامیونهای فرسوده اقدام کنند.
وی با اشاره به روال ترخیص کامیونهای وارداتی ادامه داد :در حال حاضر هر
کامیون وارداتی که تایید سازمان استاندارد ،محیط زیست و تایید کد ساتا برای
تایید منشا خارجی ارز اختصاص یافته را دریافت کند ،امکان ترخیص را دارد اما
مشکل این است که خریداران برای ترخیص کامیون باید گواهی اسقاط ارایه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

بنابراین باید برای تحقق آن باید امکان و شرایطی برای دارندگان ناوگان فرسوده
ایجاد میشد که بتوانند با استفاده از تسهیالت دولتی کامیون فرسوده خود را
از رده خارج و نسبت به خردی کامیون نو اقدام کنند اما خروجی بیبرنامگیها
همین وضع موجود است.
معاونوزیراقتصادخبرداد:

پرداخت ۲۳هزارمیلیاردتومانتسهیالتتولیدواشتغال

معاون وزیر اقتصاد از پرداخت ۲۳هزار میلیارد تومان تسهیالت تولید و اشتغال طی دولت سیزدهم خبر داد.
سید محمد هادی سبحانیان روز دوشنبه در نشست خبری تشریح اقدامات انجام شده برای اجرای تبصره ۱۸قانون بودجه
سال گذشته و سال جاری گفت :تا زمانی که کیک اقتصادی بزرگ نشود ،رفاه مردم بیشتر نخواهد شد .در یک دهه گذشته
رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و رشد سرمایه گذاری خالص منفی  ۰.۶درصد بوده است.
وی افزود :افزایش تولید در کشور اقدامات و الزاماتی دارد که برخی باید در گذشته تدوین میشد مانند آمایش سرزمین و اگر
این اسناد نباشد ،ممکن است حمایت از تولید اثربخش نباشد.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت :برای رونق تولید
باید پیش بینی پذیری اقتصادی ،ثبات اقتصادی و شناسایی موانع تولید انجام شود .در همین راستا از آغاز دولت سیزدهم با
شناسایی موانع روی کارآمدن فعاالن اقتصادی به رشد اقتصادی و تشدید فعالیت آنها کمک کرده ایم.سبحانیان تصریح کرد:
به همین منظور شرایط مبهم و پیچیده ورود به کسب و کار و امضاهای طالیی از اصلی ترین موانع پیش روی فعاالن اقتصادی
بود که در دولت سیزدهم تمام تالش خود را کرده ایم تا این موانع برداشته شود.وی خاطرنشان کرد :در چهار ماهه نخست
امسال  ۴۱هزار مجوز ثبت محور و  ۱۲هزار مجوز تأیید محور داده شده است .رئیس جمهور هیچ خط قرمزی در زمینه رفع
امضاهای طالییوجودندارد.معاوناقتصادیوزیراقتصادگفت:ازدیگراولویتهایجدیدولتسیزدهم،کنترلتورماست
که اقدامات خوبی انجام شده و ثمرات آن در ماههای آینده قابل مشاهده است .تورم ریشه تاریخی و چند دههای دارد که برخی
از علل آن به تعلل برخی مدیران سالهای گذشته باز میگردد که این مشکالت روی هم تلنبار شده است.
اعطایتسهیالتتبصره ۱۸قانونبودجه
معاون وزیر اقتصاد در خصوص اعطای تسهیالت از محل تبصره  ۱۸قانون بودجه  ۱۴۰۰گفت :دولت سیزدهم تالش خود
را به کار بسته تا هم به بخش تولید و هم به خانوارها به صورت عادالنه تسهیالت داده شود .ضمن اینکه دنبال افزایش ۱۰
درصدی مردم به تسهیالت خرد هستیم تا مردم با داراییهای معمولی خود بتوانند تسهیالت دریافت کنند.
وی با بیان اینکه تسهیالت تبصره  ۱۸قانون بودجه  ۱۴۰۰ظرفیت خوبی برای اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی به بنگاه
هاست ،گفت :در شش ماهه سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود اما طی نیمه دوم  ۱۴۰۰تبصره ۱۸
قانونبودجهعملیاتیشد.

شده
بیمه:ندارد
حقوقارتفاعی:ندارد
مشخصاتموردمزایده:
اعیانی ملک شامل دیوارکشی اطراف با اجر فشاری ودرب آهنی ماشین رو و  85مترمربع
سقف ایرانیت می باشد.ملک در زمان بازدید تخلیه وبال استفاده و درتصرف مالک بوده
است.
کارشناس رسمی دادگستری باتوجه به موقعیت مساحت عرصه و اعیان ابعاد
وکیفیت بنا ودیگر عوامل تاثیر گذار ارزش ششدانگ عرصه واعیانی را به مبلغ
6/762/000/000ريال(شش میلیاردو هفتصد وشصت ودو میلیون ريال) ارزیابی نموده
است.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور ازساعت  9صبح الی  12ظهر روز چهارشنبه مورخه
 1401/5/19در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش
کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی
قم انجام می شود.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه  6/762/000/000ريال(شش
میلیاردو هفتصد وشصت ودو میلیون ريال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته
خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب
سپرده ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز
 965108576100000002171323512006می باشد (حتی بستانکار پرونده هم
اگر قصد شرکت ورقابت در مزایده را دارد می بایست 10درصد را پرداخت نمائید).و حضور
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت
به شماره شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به
حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز
خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت وجود مبلغ
مازاد بر طلب بستانکار،وفق ماده 125آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به
خریدارخواهدبودوهمچنینچنانچهبستانکاربرندهمزایدهباشدوفقماده 125آئیننامه
اجرا اقدام میگردد در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار
براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول
خواهد شد.ضمنا تنظیم سند انتقال اجرائی منوط به مفاصا حساب دارائی و شهرداری و
عنداللزوممراجعذیصالحدیگرمیباشد.درضمنفیشواریزیمیبایستتوسطشخص
شرکت کننده در مزایده واریز شده باشد (.م الف )15513
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیک1401/05/04:
-------------------------------------------------------------------آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی )
آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی شماره  44/879اصلی بخش چهار
قم(هشتصدو هفتاد ونه فرعی از چهل وچهار اصلی بخش چهار قم)مربوط به کالسه
140004030011002699

بموجب پرونده اجرائی کالسه 140004030011002699با شماره بایگانی
،140002830له:سرپرستی بانک صادرات استان قم،علیه:شرکت بهپروران سعادت
پایتخت(وام گیرنده) و رحمت اله سعادت رهائی(راهن)ششدانگ پالک ثبتی شماره
 44/879اصلی بخش چهار قم(هشتصدو هفتاد ونه فرعی از چهل وچهار اصلی بخش
چهار قم) واقع در:قم قنوات خیابان ولیعصر-خیابان شهید باهنر کوچه فاطمیه 11پالک
 6متعلق به رحمت اله سعادت رهائی از طریق مزایده به فروش میرسد:
حدود و مشخصات ششدانگ به پالک ثبتی  879فرعی از  44اصلی بخش  04قم به
مساحت 304/23متر مربع
متن ملک شماره هشتصد و هفتاد ونه فرعی از چهل وچهار اصلی واقع در ناحیه چهار قم
بخش چهار قم حوزه ثبتی ثبت منطقه یک قم استان قم به مساحت( )304/23سیصد
وچهارمتروبیستوسهدسیمترمربعبهحدود:
شماال:درب ودیوار بطول ()10/40ده متر وچهل سانتیمتر به شارع
شرقا :درچهار قسمت که قسمت سوم آن جنوبی است.اول بطول( )20/65بیست متر
وشصت وپنج سانتیمتر به شماره نهصد وهشتاد فرعی،دوم بطول()4/90چهار متر ونود
سانتیمتر به شماره هشتصد وهشتاد ویک فرعی،سوم بطول()0/90نود سانتیمتر به
شماره هشتصد وهشتاد ویک فرعی،چهارم بطول()6/20شش متر وبیست سانتیمتر به
شمارههشتصدوهشتادویکفرعی
جنوبا  :دیواریست بطول()8/20هشت متر وبیست سانتیمتر به شماره هشتصد وهفتاد
وسهفرعی
غربا:بطول()30/90سیمترونودسانتیمتربهشمارههشتصدوهفتادوهشتفرعی
مشخصاتمالکیت:
مالکیت رحمت اله سعادت رهائی فرزند اقا رضا شماره شناسنامه  29تاریخ تولد-دارای
شماره ملی  0385343752با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه
واعیان با شماره مستند مالکیت  3478تاریخ  1383/07/30موضوع سند مالکیت
المثنی بشماره چاپی  650872سری الف سال  89که در صفحه  246دفتر امالک جلد
 59ذیل شماره  99502ثبت گردیده است.
محدودیت:
چهار مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره  139304930011001815مورخ
 1393/07/16صادره از اجرای ثبت قم به نفع اجرای ثبت قم برای مالکیت رحمت
اله سعادت رهائی.بازداشت می باشد.بموجب دستور شماره /516ج 5/94مورخ
 1394/05/28صادره از شعبه پنجم اجرای احکام مدنی قم درتاریخ 1394/05/28
به مبلغ  575400000به نفع شعبه پنجم اجرای احکام مدنی قم برای مالکیت رحمت
اله سعادت رهائی.بازداشت می باشد.بموجب دستور شماره /93ج 1551/2مورخ
 1394/06/12صادره از شعبه دوم اجرای احکام مدنی قم به نفع اجرای احکام مدنی
قم برای مالکیت رحمت اله سعادت رهائی.بازداشت می باشد .بموجب دستور شماره
 1397002000779190مورخ  1397/11/17صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی
دادگستری شهرستان قم/قدیم به نفع دادگستری شهرستان قم(به سود میثم قاسمی)
برای مالکیت رحمت اله سعادت رهائی.بازداشت می باشد.
محدودیتدفترامالک:
رهنی شماره  4099مورخ  1392/11/06دفترخانه اسناد رسمی شماره  80شهر قم
استان قم که بنفع بانک صادرات قم به مبلغ  1/200/000/000ريال به مدت  3ماه ثبت
شده.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :مشکل پرداخت دیرهنگام سود نقدی برخی
شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار با تغییرات در کلیات قانون تجارت و همچنین
اصالحات قانون بازار سرمایهقابل حل است .همایون دارابی پیرامون پرداخت
دیرهنگام سود برخی از شرکتهای بورسی  ،به ضرورت اصالح قوانین در این باره
اشاره کرد و گفت:به نظر می رسد درباره کلیات قانون تجارت می بایست یک
اصالح کلی انجام بشود و همچنین در نحوه حسابرسی و تعیین صورتهای مالی
حسابرسی شرکتها هم یک سری موانع و مشکالتی هست که آنها هم باید برطرف
شود تا آن مهلت چهار ماهه اول برای تشکیل مجمع سالیانه پس از سال مالی،
کمتر شود .دارابی همچنین به اصالح قانون بازار سرمایهاشاره کرد و گفت :در
اصالح قانون بازار سرمایه که قرار است در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی مطرح بشود مهلت هشت ماهه شرکتها برای پرداخت سود،به سه ماه
کاهش پیدا کرده است که خودش به هر حال گام خوبی است .دارابی دالیل تاخیر
چند ماهه در پرداخت سود برخی شرکتهای بورسیرا قوانین قدیمی دانست و
افزود  :قانون تجارت ما یک قانون قدیمی است و در آن مقرر شده شرکت ها چهار
ماه پس از پایان سال مالی می توانند مجمع سالیانه خودشان را برگزار کنند و بعد
از آن هم هشت ماه فرصت دارند سود نقدی را پرداخت کنند ،اکثر شرکتها پرداخت
سود را به انتهای این دوره محول می کنند و با توجه به تورمی که ما در اقتصاد داریم
ارزش سود نقدی سهامداران به میزان قابل مالحظه ای کاسته می شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران :

صادرات تخم مرغ متوقف شد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به کاهش شدید
مصرف تخم مرغ و افت قیمت این محصول گفت :حدود یکماه است که صادرات
تخم مرغ انجام نمی شود.
ناصر نبی پوربا اشاره به افت قیمت تخم مرغ گفت :میانگین قیمت هر کیلوگرم
تخم مرغ درب مرغداری به  ۳۲هزار تومان رسیده و نسبت به هفته گذشته حدود
 ۵هزار تومان ارزان شده است .وی با اشاره به مازاد تولید و کاهش قدرت خرید
مردم توضیح داد :وقتی که قیمت یک شانه تخم مرغ درب مرغداری حدود ۷۰
هزار تومان است ،در مغازهها نرخ آن به حدود  ۹۰تا  ۱۰۰هزار تومان میرسد که
با توجه به این مساله ،قدرت خرید مردم کاهش یافته و بسیاری توان خرید تخم
مرغ را مانند گذشته ندارند .این فعال صنفی درباره اینکه میزان مصرف تخم مرغ
نسبت به سال گذشته چقدر کاهش یافته است؟ ،گفت :هنوز برآوردی در این
زمینه نداریم اما وضعیت بازار گویای این مساله است که مصرف تخم مرغ کاهش
یافته ضمن اینکه صادرات این محصول در یکماه اخیر متوقف شده است .نبی پور
دلیل این مساله را قیمت باالی تولید عنوان کرد و افزود :وقتی قیمت تخم مرغ
در مرز باالی  ۳۰هزار تومان باشد ،صادرات آن صرفه اقتصادی ندارد ،پیش از این
برخی تولیدکنندگان به دلیل تولید مازاد ،حاضر بودند حتی با زیان نیز صادرات را
انجام دهند چرا که محصول روی دست آنان مانده بود..
بیمه:ندارد
حقوقارتفاعی:ندارد
مشخصاتموردمزایده:
ملک دارای اسکلت فلزی-با سقف تیرآهن-مصالح کف:سرامیک-مصالح نما:سرامیک
طرح آجر-دریک طبقه وزیربنا  120مترمربع با کیفیت معماری متوسط وقدمت بنا 17
سال دارای انشعابات اب وبرق وگاز با ابعاد  10/40بر و  30/9متر عمق درکوچه  4متری
وجنوبیسازمیباشد.سرمایش:کولرگازی-گرمایش:بخاریگازی.
قسمتی از انتهای عرصه(باتوجه به حدود تعریف شده در سند مالکیت)دیوار کشیده شده
وخارج از بنای احداثی می باشد.
کارشناسرسمیدادگستریباتوجهبهمواردفوقکلعرصهرابهمبلغ5/173/610/000
ريال وکل اعیانی را  4/200/000/000ريال وارزش ششدانگ عرصه واعیانی
9/373/610/000ريال(نه میلیاردو سیصد وهفتاد وسه میلیون ريال وششصدو ده هزار
ريال) ارزیابی نموده است.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور ازساعت  9صبح الی  12ظهر روز چهارشنبه مورخه
 1401/5/19در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش
کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی
قم انجام می شود.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه 9/373/610/000ريال(نه میلیاردو
سیصد وهفتاد وسه میلیون وششصدو ده هزار ريال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به
حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه
واریز  965108576100000002171323512006می باشد (حتی بستانکار
پرونده هم اگر قصد شرکت ورقابت در مزایده را دارد می بایست  10درصد را پرداخت
نمائید).و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به
حساب صندوق ثبت به شماره شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت
مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی
باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار
ساقط و مزایده تجدید می گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده
خواهد بود.درضمن بدهی های ملک اعم از مالیات وعوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد
بود.و در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار،وفق ماده  125آئین نامه اجرای
مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار
برنده مزایده باشد وفق ماده  125آئین نامه اجرا اقدام میگردد در صورت توافق بر واریز
غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد.
و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.ضمنا تنظیم سند انتقال
اجرائی منوط به مفاصا حساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می
باشد .در ضمن فیش واریزی می بایست توسط شخص شرکت کننده در مزایده واریز
شده باشد (.م الف )15514
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیک1401/05/04:
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ُ
انتخابات فدراسیون فوتبال پرچالش خواهد بود
واعظآشتیانی:

لیگ برتر ازروز سیزدهم شهریور ماه آغاز میشود؛

حضور تیم انقالب قم در لیگ برتر بدمینتون

تیم انقالب به عنوان نماینده قم در دوره جدید پیکارهای لیگ برتر بدمینتون
باشگاههای کشور برای کسب مقام قهرمانی به مصاف حریفان میرود.
براساس این گزارش ،فصل جدید پیکارهای لیگ برتر بدمینتون مردان
باشگاههای کشور طبق برنامهریزی فدراسیون این رشته از روز سوم شهریور
ماه رسما آغاز میشود و هفت تیم به شکل دورهای و در قالب دیدارهای رفت و
برگشت برای کسب مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
بدمینتون قم که در دو دوره قبلی این بازیها با تیم رعد پدافند هوایی قم
یک عنوان قهرمانی در سال  1399و یک مقام نایبقهرمانی در سال  1400را
در کارنامه دارد ،بعد از پایان همکاری با رعد پدافند هوایی قرار است در فصل
 1401رقابتهای لیگ برتر با نام انقالب برابر حریفان صفآرایی کند.
کسب دو عنوان ارزشمند در دو فصل اخیر رقابتها با همت و تالش مجموعه
موفق هیات بدمینتون قم که در راس آن محمدحسن حسینزاده داور
بینالمللیقموهمچنینبرادرانعلیومهدیفرجیحضوردارندوچهرههایی
ّ
همانند خرم و کمالی در کنار سایر تالشگران توسعه و رشد بدمینتون قم حضور
داشتهاند ،حاال انتظارات را از این رشته و تیم انقالب باال برده است.
تیم بدمینتون انقالب قم در فصل 1401رقابتهای لیگ برتر باید با تیمهای
آکادمی بدمینتون کرمان ،چادرملو اردکان ،توسمسیر مشهد ،رعد پدافند
ت کند ،لیگی که
هوایی زاهدان ،هدف سمنان و ورنا بتن عباسآباد رقاب 
دیدارهای دور رفت آن از روز سیزدهم شهریور ماه آغاز میشود و انقالب قم باید
در خانه به مصاف تیم توسمسیر مشهد برود.
در هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور صورت گرفت؛

پیروزی پر گل فردوس قم
برابر فرش آرا مشهد

مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل ،گفت :حواشی زیاد برخی افراد و بازیهای
زرد رسانهایی باعث شده تا انتخابات فدراسیون فوتبال خیلی زودتر از انتظار ،پر
چالش شود.
امیر واعظآشتیانی در خصوص تائید صالحیت برخی کاندیدای فدراسیون
فوتبال اظهار داشت :بحث تائید صالحیتها به نظر من جدی نیست و این
بیشتر شبیه یک بازی هست تا نظرات مجمع را مطلع شوند .تا زمانی که رسما
فدراسیون فوتبال یا سخنگوی کمیته بدوی اظهار نظر نکنند به اعتقاد من نباید
به این بازیها توجه کرد.
وی تصریح کرد :روزیکشنبه نصرالله فغانپور (رئیس سابق دپارتمان حقوقی

فدراسیون) صحبتهایی را در تلویزیون مطرح کرد که روزبه وثوق احمدی (رئیس
سابق کمیته تعیین وضعیت فدراسیون) به بهترین شکل ممکن پاسخ صحبتها
را داد .صحبتهای دیروز دوستان هم نشان میدهد که همه این رفتارها بازی
است و ما اگر بخواهیم تصمیم درستی بگیریم نباید وارد این بازی شویم.
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل در خصوص اینکه آیا نباید کمیته بدوی
در خصوص برخی مسایل استعالم بگیرد ،گفت :جایی که برای کمیته بدوی
فدراسیون فوتبال یا هر فدراسیون دیگری ابهام دارد باید از فدراسیون بینالمللی
فوتبال (فیفا) استعالم بگیرند و این هیچ ایرادی ندارد.
وی تاکید کرد :همچنین  ۲نفر از اعضای کمیته بدوی به دلیل داشتن شغل

برگزاریانتخاباتمجمعکهنکسوتاناستانقم؛

فردوس قم در هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور در یک بازی مهیج در حضور
پرشور هواداران خود  ۴بر  ۲از سد فرش آرا مشهد گذشت.
براساس این گزارش  ،در ادامه بازی های هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور
عصر روزدوشنبه فردوس قم در ورزشگاه شهید حیدریان و در حضور پرشور
طرفداران خود  ۴بر  ۲فرش آرا را شکست داد و عملکرد موفق خود در دو هفته
ابتدایی لیگ را تثبیت کرد.
در این دیدار جذاب که با حضور وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال
برگزار شد ،بازیکنان با انگیزه فردوس با ارائه یک بازی زیبا و پا به توپ سه امتیاز
حساس بازی را خانه حفظ کردند .اخراج قدرت بهادری مربی بازیکن فرش آرا
مشهد به دلیل اعتراض به داور از اتفاقات مهم این دیدار بود.
فردوس قم هم اکنون از سه بازی گذشته خود با یک برد و دو تساوی و ۵امتیاز
در رده ششم جدول چهارده تیمی لیگ برتر قرار گرفته است.
نماینده قم در هفته چهارم لیگ برتر  ۹مردادماه جاری میهمان فوالد زرند
ایرانیانخواهدبود.
رئیسفدراسیونوالیبال:

دنیا از عملکرد تیم ملی والیبال
شگفتزده شد

رئیس فدراسیون والیبال گفت :نسل جدید والیبال ایران به دنیا معرفی شده و
دنیا از عملکرد تیم ملی شگفتزده شد.
محمدرضا داورزنی در حاشیه بازگشت تیم ملی والیبال به کشور اظهار
داشت :تیم ملی والیبال مسیر سختی در لیگ ملتها داشت؛ اما با عملکرد
فوقالعادهاش به فینال این رقابتها صعود کرد .وی افزود :تیم ملی روند رو
به رشدی دارد و ما به آینده این تیم امیدوارتر از گذشته شدیم .نسل جدید
والیبال ایران به دنیا معرفی شده و دنیا از عملکرد تیم ملی شگفتزده شد.
رئیس فدراسیون والیبال گفت :حتی مسئوالن فدراسیون جهانی هم تعجب
کرده بودند و میگفتند تا االن این بازیکنان کجا بودند .خوشبختانه مردم هم از
عملکرد تیم ملی راضی بودند .داورزنی ادامه داد :فراموش نکنیم تیم ملی همه
بازیکنانش را در اختیار نداشت و حتی با شصت درصد توان خود به مصاف ژاپن
که با ترکیب کاملش آمده بود رفت.
وی در پایان خاطرنشان داد :قطعا از تیم ملی و کادرفنی این تیم حمایت
خواهیم کرد .در حال حاضر بهترین تیم والیبال ایران را در زدن سرویس در
اختیار داریم و این مسئله چیز کمی نیست .هدف نهایی ما حضور جمع چهار
تیم برتر دنیا است و این اتفاق رخ خواهد داد.

نگاهی به انتخاب رضا کشوری فرد بعنوان سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران ؛

استخوان خورد کرده های ورزش درمسیری جدید

ایمان  /رضا ملکی
موسپیدان این عاشقان واقعی به ورزش که عمر خود را صرف
خدمت به جوانان والیت درطول بیش از60سال کرده اند این
بارآمده بودند تا بعد از گذشت  13سال از فعالیت عاشقانه خود
باردیگرمسیرجدیدی را برای خود درادامه فعالیت موثرشان
درورزش استان قم رقم زنند.براساس این گزارش ،تالوت کالم
جاودانه قرآن کریم با صوت زیبای استاد محمد خوش زبان فضای
دلنشینی را درسالن جلسات اداره کل ورزش وجوانان حاکم
ساخت .براساس این گزارش ،سپس رضا ملکی هدف از نشست کهن کسوتان وسین برنامه انتخابات را برای حاضرین بازگو نمود.
پهلوان استاد محمد حسین جمال بزرگ ورزش قم که در  13سال گذشته بعنوان نماد پیشکسوتان حضوری چشمگیردرفعالیت آنان
داشته با خیرمقدم به حاضرین وبیان اینکه کرونا باعث گردید تا عمال برنامه های انجمن کهن کسوتان حالت رکود به خود گیرد عزم
جدی بزرگان ورزش قم را دراحیا مجدد انجمن واهداف پیش رو خواستارشد.
رای گیری انجام گرفت و نفرات جدید را به حاضرین معرفی نمود استاد محمد حسین جمال بعنوان اولین فرد حاضراکثریت آرا
شد.محسن حلوائی بزرگمرد کشتی قم ورئیس موفق گذشته هیئت کشتی بعنوان دومین فرد رای کهن کسوتان را به خود اختصاص
داد.جواد حسینی نژاد مدیرعامل کوشا وخستگی ناپذیر گذشته انجمن واسطوره والیبال قم نیز به عنوان نفر بعدی به حاضرین معرفی
گردید .استادشجاع فرد از اسطوره های ورزش وزنه برداری نیز بعنوان نفر چهارم انتخاب و معرفی شد .استاد رضا خانی با کوله باری
از افتخارات بی نظیر درگذشته ورزش قم درایران نیز حائز رتبه پنجم شد.رضا ملکی فعال رسانه وکهن کسوت ورزش قم واستاد سعید
محبوبی نژاد از مردان پرافتخار کاراته استان نیز زتبه بعدی را بدست آوردند ضمن اینکه استاد ابوالفضل صولتی بزرگمرد فوتبال قم نیز
بعنوان بازرس حائز اکثریت آرا گردید ،همچنین آقای اسحاقی نیز بعنوان بازرس الی البدل انتخاب شد .درحاشیه این جلسه حضور
پررنگ دکتر سانی خانی مدیر کل ورزش وجوانان استان قم وسخنان وی که درخصوص ارج نهادن به مقام شانح کهن کسوتان درعرصه
ورزش ودید مثبت اداره ورزش به آنان درآینده معطوف گردیده بود از جمله نکات مثبت این مجمع انتخاباتی بود.قرار است نفرات جدید
با بهره گیری از کلیه ظرفیتهای استخوان خورد کرده های ورزش راهی جدید برای خود را درآینده ترسیم سازنند.

افتخاری دیگر برای قمی ها

ایمان  /رضا ملکی
وقتی نام شهر مقدس قم به زبان می
آید وخاک پاکی که درآن زندگی می
نمائیم می تواند بهترین امتیاز را برای ما
درمیان دیگر استانهای ایران در برداشته
باشد را درک نمائی ،آن وقت به قمی
بودن خود افتخار میکنی شهر کریمه
اهل بیت (س) با بودن نام بزرگی چون
خانم فاطمه معصومه(س)ومکان مقدس وپاکی چون مسجد مقدس جمکران که حضور شایسته حضرت ولی
عصر (ع) را حس می نماید امتیازی است که ما قمیها از آن بهره مند هستیم.
درکنارآنوجودمدیرانشایستهدربدنهاجراییکشورازقمکههرکدامسرآمدوشایستههستندنامقمراهمواره
در اذهان برجسته ونمایان ساخته است.
اگردرجایجایمیهناسالمیودرامورمختلفمناصبدولتی،فرهنگیوورزشیکشورنگاهکنیمدرخواهیم
یافت که قمیها بعنوان مدیران حاذق،با اخالقی واال وشایستگان معنوی ،همواره سرآمد بوده اند وما افتخار می
کنیم که قمیها همواره پرچم قم را سرافرازانه درکشور باال نگاه داشته اند.
درانتصاب جدید فدراسیون فوتبال نام رضا کشوری فرد مدیر شایسته وفوتبالیست ارزنده گذشته فوتبال قم
دیده شد که حکم سرپرستی سازمان لیگ فوتبال ایران به نام او خورده شده است.
بسیار خرسند ومسرور شدیم از اینکه یکی از فرزندان برومند خاک مقدس قم یکی از بزرگترین مناصب
فوتبالی کشور را تصاحب کرده واین شایستگی ولیاقت این مرد ارزشی وبا اخالق را می رساند که بعد از سالها
تالش در بدنه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران بتواند این عنوان بزرگ را کسب نماید.
برای وی که درجایگاه جدید آرزوی بهروزی وتوفیق داریم وامید می رود فوتبال قم درسایه حمایتهای کشوری
فرد بتواند درایران صاحب کرسی وجایگاه گردد وروزهای خوب را برای فوتبال استان شاهد باشیم.

عنایتی:دلسوزانهتربهآبروییکمملکتنگاهکنیم

وارد بازیهای عجیب شدن زیبنده بازیکن تیم ملی نیست

تداومغیبتمشکوکمجیدی؛

پین همه کاره تیم اماراتی شد!

سرمربی سابق استقالل برای پنجمین روز متوالی از اردوی اروپایی اتحاد
کلباءغایببود.
براساس این گزارش 6 ،روز پیش تیم اتحاد کلباء امارات به اتریش سفر کرد تا
اردوی تدارکاتی پیش از فصل خود را در این کشور اروپایی برپا کند.
از همان ابتدای ورود کاروان تیم اماراتی به اتریش حضوری از فرهاد مجیدی و
دستیارش صالح مصطفوی در کاروان تیم نبود.
تصاویر منتشر شده از سوی باشگاه اتحاد کلباء در صفحات مجازی نشان
می دهد همچنان فرهاد مجیدی و صالح مصطفوی با گذشت  5روز از اردوی
اروپایی در کنار تیم حضور ندارند .غیبت مشکوک و ادامه دار مجیدی در اردوی
اروپایی در کنار تیمش می تواند یک دلیل داشته باشد .مجیدی این روزها به
شدت به دنبال جذب مهدی قائدی ستاره ایرانی شباب االهلی است به همین
خاطر به احتمال زیاد در دبی مانده تا کارهای انتقال این بازیکن را نهایی کند.
در 5روز گذشته کار تمرینات تیم اتحاد کلباء بر دوش گابریل پین مربی فصل
گذشته استقالل بود .مجیدی فصل گذشته موفق شد استقالل را با رکوردی
تاریخی و بدون شکست قهرمان لیگ ایران کند اما بعد از این افتخار تیم را ترک
کرد و هدایت اتحاد کلباء امارات را به دست گرفت.

دولتی و یک نفر هم به خاطر بعضی صحبتها که تضاد منافع ایجاد کرد به نظر
من نمیتوانند در کمیته بدوی اظهار نظر کنند و در این رابطه به صورت رسمی
به کمیته اخالق شکایت کردم.
قائم مقام اسبق سازمان تربیت بدنی وقت با اشاره به اظهارات حجتاالسالم
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس گفت :باید از اظهارات صریح و
روشن وی تقدیر کرد .او رئیس کمیسیون اصل  ۹۰هست و پروندههای مختلفی
در خصوص تمامی موارد به این کمیسیون ارجاع داده میشود .متاسفانه یکی
از نمایندگان ورزشی به اظهارات او واکنش نشان داده که اصال موافق این رفتارها
نیستم .این دوستان باید بدانمد نمایندگان مردم میتوانند نظرات خود را آزادانه
بیان کنند و قرار نیست برای هر اظهار نظر اجازه بگیرند.
واعظ آشتیانی گفت :از اعضا مجمع فدراسیون فوتبال میخواهم از گذشته
درس بگیرند و براساس اطالعات و شناخت دقیق تصمیمگیری کنند .باید
تصمیمی گرفته شود تا در آینده برای جبران آن نیاز به تالش بیشتر نداشته
باشیم .وی در خصوص اینکه گفته میشود امضاهای او برای حضور در انتخابات
کامل نیست ،اظهار داشت :من مشکلی ندارم و هر زمانی که کمیته بدوی
بخواهد در خدمت هستم تا نواقص پرونده خود را کامل کنم .اینکه میگویند
باید امضاها همزمان با بسته شدن سامانه داده میشد اصال صحیح نیست و
پرونده من ناقص بود و تعریف آن مشخص است.
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل گفت :وقتی شما میروید روی سایت مدارک
خود را بارگذاری میکنید و فدراسیون ساعت  ۱۷:۳۰دقیقه تائیدیه ثبت نام شما
را میدهد باید سایت باز باشد تا مابقی مدارک پیوست شود اما وقتی سایت بسته
میشود یعنی شما تائیدیه ثبت نام دارد و باید به شما سه روز زمان دهند تا ناقصی
خود را برطرف کنید.
وی تاکید کرد :فدراسیون فوتبال باید سامانه خود را اصالح کند و ما نباید تاوان
این بیتدبیری را بدهیم.
واعظ آشتیانی در خصوص حواشی زیاد انتخابات فدراسیون فوتبال ،گفت:
انتخابات پر چالشی را داریم و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بازیهای رسانهایی زرد
توسط برخیها شروع شده است که این اصال خوب نیست و باید بررسی شود که
چه کسانی این بازیها را شروع میکنند.

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت :از همه مسئوالن خواهش میکنم
مقداری دلسوزانهتر به تیم ملی نگاه کنند زیرا بحث آبروی یک مملکت است.
غالمرضا عنایتی در گفت و گویی ،درمورد لزوم ایجاد اتحاد و همدلی در تیم ملی
فوتبالکشورماندرآستانهرقابتهایجامجهانی 2022قطراظهارداشت:متاسفانه
شرایط برای تیم ملی در چند وقت اخیر ،خیلی پرالتهاب جلو رفت .تدارکاتی که باید
برایحضوردرتورنمنتبزرگیمثلجامجهانیداشتهباشیمدراختیارنداشتیموزمان
را از دست دادیم .برای خودمان مشکل ایجاد کردیم اما اکنون عزم بزرگی میخواهد تا
همه همدل شویم و دیگر زمان محدود پیشرو را از دست ندهیم.
وی افزود :در دور قبلی مقدماتی جام جهانی هم چنین اتفاقی برای ما افتاد و در

روزهای فوقالعاده حساس این تجربه برای ما رقم خورد .نمیدانم ناگهان به چه
دلیل همه چیز برای ما به هم میریزد اما از همه مسئوالن خواهش میکنم مقداری
دلسوزانهتر به تیم ملی نگاه کنند زیرا بحث آبروی یک مملکت مطرح است .امیدوارم در
یک مسیر پیش برویم و در فضایی همدالنه ،آنهایی که میتوانند کارهای بزرگی انجام
بدهند دست به دست هم داده و شرایطی فراهم کنند که در جام جهانی برای تیم ملی
اتفاقاتمثبتیبیفتد.
سرمربی سابق تیم هوادار درخصوص راهکار بازگشت اتحاد بین برخی بازیکنان و
کادرفنیتیمملی،گفت:هرچنداگرچنیناتفاقیدریکتیمبیفتد،کارخیلیسخت
میشود اما باید بدانیم بحث تیم ملی با باشگاه متفاوت است .تیم باشگاهی تعداد

محدودی هوادار دارد و تیم ملی متعلق به تمام مردم است و آنها با حساسیت به مسائل
تیم ملی نگاه میکنند .هر کسی به عنوان سرمربی روی نیمکت این تیم مینشیند،
همه باید از وی حرفشنوی داشته باشند و تاکتیکهایش را پیاده کنند .وارد بازیهای
عجیب و غریب شدن و به قول معروف نظر دادن برای خود ،زیبنده بازیکن تیم ملی
نیست .همه باید در خدمت این تیم باشیم.
عنایتی اضافه کرد :هرچند این شکاف برای تیم ما خیلی بد است اما تیم ملی
اکنون بازیکنان باکیفیتی دارد که در لیگهای حرفهای و معتبر بازی کرده و کامال
شرایط و حساسیت موضوع را درک می کنند .اطمینان دارم آنها که حس خوبی به
مردم و کشورشان دارند ،با همدلی خوبی جلو خواهند رفت و بار دیگر میتوانند برای
کشورمانافتخارکسبکنند.
وی درخصوص شرایط فنی فعلی تیم ملی ،توضیح داد :تدارکات الزم را برای حضور
در جام جهانی که همه تیمهای باکیفیت در آن شرکت میکنند ،نداشتهایم .کیفیت
اردوها و بازیهای تدارکاتی ما برای رفتن به این سمت که بتوانیم در جام جهانی
موفقیت بزرگی را به دست آوریم ،تاکنون خوب نبوده است اما همیشه ایرانیها نشان
دادهاند در شرایط سخت بهتر کار میکنند .اگر یادتان باشد در مرحله اول مقدماتی
در بد مخمصهای گیر کرده بودیم و همه نگران بودند حتی نتوانیم به مرحله نهایی
مقدماتی صعود کنیم چه برسد به اینکه بخواهیم به جام جهانی برویم اما دیدید
بازیکنان تیم ملی با کیفیت و غیرتی که داشتند ،تمام توان خود را گذاشتند و دل یک
ملت را شاد کردند.
بازیکن اسبق تیم ملی اضافه کرد :اکنون نیز اگر مقداری همدلیمان بیشتر بشود
و بیشتر به هواداران و مملکتمان فکر کنیم ،این شرایط تغییر خواهد کرد و با داشتن
چنین بازیکنانی ،اتفاقات بزرگی را رقم خواهیم زد.
عنایتی در خصوص اینکه حضور در جام جهانی نیاز به عزمی ملی دارد ،گفت :دیگر
صحبت کردن بس است .به عنوان یک عضو کوچک فوتبال و هوادار تیم ملی خواهش
میکنم تمام دست اندرکاران پای کار بیایند و به این صحبتها عمل کنند .زمان به
سرعت از دست میرود و باید حساستر باشیم .عاجزانه استدعا میکنم دیگر اجازه
ندهند این فیفادی را از دست بدهیم .از وزیر ورزش و سایر مسئوالنی که میتوانند
کمک کنند بیشتر پای کار بیایند تا اتفاقات خوبی برای ما بیفتد.

آخرینوضعیتوحیدامیری؛

وینگرچپتیمملیتمرینات
خود را آغاز کرد

ملی پوش فوتبال کشورمان و بازیکن پرسپولیس تمرینات خود را آغاز کرد.
براساس این گزارش ،وحید امیری که از ناحیه کمر آسیب دیده بود پس از
سپری کردن دوره نقاهت جراحی ،تمرینات خود را از سر گرفت.
علیرضاشهابفیزیوتراپتیمملیفوتبالبااشارهبهشرایطکنونیاینبازیکن
گفت :او از دو هفته پیش کارهای درمانی ،فیزیوتراپی و تمرینات ثبات مرکزی
تنه خود را زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی آغاز کرده است .وی اضافه کرد :با
تالش کادر پزشکی ،وضعیت این ملی پوش فوتبال کشورمان رو به بهبودی
است و امروز توانست در زمین چمن نرم دوی داشته باشد .شرایط این بازیکن را
روز به روز بررسی می کنیم تا انشاءالله شاهد مراحل پیشرفتی امیری در روزهای
آینده باشیم و بتواند تمرینات خودش را از سر بگیرد.

بهناممحمودی:

والیبال برای پیشرفت نیاز به اتحاد ،کار تخصصی و کارشناسی دارد
بهنام محمودی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم ملی
ایران در لیگ ملتهای والیبال بیان کرد :والیبال برای
پیشرفتنیازبههمدلی،اتحاد،کارتخصصیوکارشناسی
دارد .دیگر نیاز به سیاسیکاری نداریم بلکه به این نیاز
است که جوانان و کارشناسان متخصص کار را در دست
بگیرند.
بهنام محمودی در گفتوگویی عملکرد تیم ملی در
مسابقات اشاره و بیان کرد :تیم ملی ما به جز هفته اول
عملکرد خوبی داشت و روز به روز بهتر شد .اعتماد به نفس
و توانایی بازیکنان بروز کرد و عملکرد خوبی داشتند .مربی

ایرانی هم باعث افتخار بود .چند سال است که میگویم
باید به مربیان ایرانی اهمیت بدهیم .عطایی ،طلوعکیان و
جزیده به نمایندگی از مربیان خوب ایرانی انتخاب شدند و
خوشبختانهعملکردخوبیهمداشتند.
او افزود :برخی چهرهها مثل اسماعیلنژاد که تجربه
حضور در لیگ ملتها را نداشتند ،بسیار خوب کار کردند
و فوقالعاده ظاهر شدند .این نشان میدهد اگر اطالعات
کافی از بازیکنان داشته باشیم و توان فنی آنها را در
لیگ رصد کنیم ،میتوانیم روی این بازیکنان حساب و
در تورنمنتهای مختلف از آنان استفاده کنیم و دیگر به

صورت فرسایشی بازیکنان بزرگ را به کار نگیریم که اذیت
شوند.
محمودی در ادامه بیان کرد :با یک برنامه ریزی دقیق،
کارشناسی و حرفهای میتوانیم جایگاه خود را بین هشت
تیم المپیک ۲۰۲۴تثبیت کنیم و در ۲۰۲۸با برنامهریزی،
تجزیه و تحلیل ،پشتوانهسازی و آموزش مربیان جزو چهار
تیم قرار بگیریم .این نیاز به همدلی ،اتحاد ،کار تخصصی
و کارشناسی دارد .دیگر نیاز به سیاسیکاری نداریم بلکه
به این نیاز است که جوانان و کارشناسان متخصص کار را
در دست بگیرند.

او نقطه قوت تیم ایران در لیگ ملتها را انگیزه بازیکنان
و کادر فنی تیم دانست و گفت :همه بازیکنان ما خوب کار
کردند و عملکرد خوبی داشتند .مردم هم از نتایج رضایت
دارند.
این کارشناس والیبال در پایان گفت :از بازیکنان تیم
ملی تشکر میکنم که جنگیدند و مردم راضی هستند.
نیاز است که بیشتر به هم کمک کنیم و اتحاد بیشتر شود
چون مردم از والیبال توقع دارند و باید کمک کنیم که این
رشته جلو برود .خانواده والیبال به این بلوغ رسیده است
که درون خود به جمعبندی برسد و به والیبال کمک کند.
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سخنگویوزارتامورخارجه:

گفتگوی رئیسی -مکرون تحول دیپلماتیک قابل توجهی بود

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه گفتوگوی دو ساعته بین روسای
جمهورایرانوفرانسهتحولدیپلماتیکقابلتوجهیبودهاست،گفت:موضعایران
در مورد جنگ اوکراین تغییر نکرده است.
ناصر کنعانی پیش از ظهر روز دوشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه احیای شتابزده برجام آن هم به رغم ادامه سیاست فشار و تحریمها از
جانبآمریکاچقدربامنافعملیسازگاریدارد،گفت:موضوعموضوعبسیارمهمی
است و همواره محل توجه است و ما باید در این زمینه تبیین درست و دقیق داشته
باشیم .در هر حال سیاست اصولی دولت سیزدهم مبنی بر این است که اقتصاد و
معیشت مردم را به روند مذاکرات رفع تحریم گره نزنیم.
منافع اساسی کشور را قربانی روند شتابزدگی در مذاکرات نخواهیم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :رویکرد دیگر این است که جمهوری اسالمی
به روند مذاکره به عنوان یک انتخاب جدی ملتزم و پایبند است و این مسیر را تا زمان
دستیابی به یک توافق خوب و قوی و پایدار ادامه خواهد داد .جمهوری اسالمی
در همین راستا میز مذاکرات را ترک نکرده است .روند مذاکرات در وین چند ماه
ادامه پیدا کرد .گام دیگری از مذاکرات بعد از یک دوره وقفه در دوحه قطر انجام
شد واقعیت این است که فارغ از مواضع رسانهای که به ویژه مقامات دولت آمریکا
اتخاذ میکنند درخصوص روند مذاکرات ،فشارهای روانی که انتظارات و توقعات
یکجانبهای که از دولت جمهوری اسالمی ایران مطالبه میکند مبنی بر اینکه
ایران باید سریعا به تصمیم برسد و یا تاکید میکنند زمان محدود است و باید ایران در
کوتاهترین مدت جواب دهد .اما واقعیت این است که ایران در این زمینه احساسی
و شتابزده عمل نمیکند و منافع اساسی کشور و ملت را قربانی روند شتابزدگی
نخواهدکرد.
ت و گوها از طریق کانالهای ارتباطی
سخنگوی وزارت خارجه افزود :روند گف 
ادامه دارد ،مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران با آقای مورا گفتوگو ها و
تماس ها و تبادل پیام دارد ،در سطح وزیر امور خارجه نیز با آقای بورل گفتوگو و
تبادل پیامها در جریان است  .پیشنهادات مختلفی تا االن رد و بدل شده است و
برخی کشورهای دیگر هم در سطوح مختلف از جمله وزرای امور خارجه کشورها با
نگاه دوستانه مبتنی بر مساعی جمیله ورود کردهاند و دیدگاه هایی و پیشنهاداتی را
مطرح کردهاند برای نزدیک کردن دیدگاه ها به یکدیگر ابتکاراتی مطرح می شود.
نزدیکبودنیادوربودنبهتوافقمرتبطباتصمیمسیاسیدولتآمریکااست
کنعانی بیان کرد :در منطقه ما هم وزرای خارجه برخی از کشورهای دوست از
جمله عمان و قطر و عراق تالشهایی را در این زمینه انجام داده اند و می دهند،
کشورهای دوردست دیگری هم در این زمینه در حوزه اروپا ورود کردهاند به طور
مشخص ایتالیا و فرانسه در این زمینه تالش هایی را مبتنی بر حسن نیت برای
ایجاد نوعی نزدیکی بین دیدگاه ها را مطرح کردهاند .هرکدام به سهم خودشان
تالشهایی را انجام میدهند .واقعیت امر این است که ما در رسیدن به یک توافق
جدی هستیم وخواستار توافق خوب و قوی و پایدار و متضمن منافع دولت و ملت
جمهوریاسالمیایرانهستیم.
وی تصریح کرد :ایران انعطاف زیادی در مذاکرات داشته است ،تاکنون ابتکارات
سازنده مختلفی را ارائه دادهایم و فکر میکنیم اگر طرف آمریکایی هم به عنوان
طرف اصلی در تعیین روند مذاکرات و گفتوگوهای رفع تحریم به اندازه جمهوری
اسالمی سازنده و با حسن نیت عمل کند و ابتکارات مثبت جمهوری اسالمی ایران
واکنش مثبت نشان دهد ،به توافق نزدیک هستیم.
وی تصریح کرد :نزدیک بودن یا دور بودن به توافق مرتبط با تصمیم سیاسی دولت
آمریکا است .جمهوری اسالمی حتما توافق به فکر میکند و عالقهمند است توافق
در آینده نزدیک انجام شود و شکل بگیرد اما احساسی عمل نخواهیم کرد و منافع
اساسی جمهوری اسالمی و ملت را مدنظر قرار خواهیم داد.
کنعانی در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه وزارت خارجه برای کمک به
جلوگیری از شیوع کرونا گفت :مرجع ذیصالح درخصوص پروتکلهای بهداشتی
وزارت بهداشت است .و ستاد کرونا و وزارت خارجه مبتنی بر دستورالعملهایی که
صادر و ابالغ میشود عمل میکنند .تا این لحظه اطالعی ندارم که آیا ابالغیه و
دستورالعملی صادر شده است یا خیر.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضع وزارت امور خارجه درخصوص تحوالت
سریالنکا گفت  :تحوالت سریالنکا موضوع مهمی است ما رابطه خیلی خوب و
دوستانهای با کشور سریالنکا داشته و داریم.تحوالت سیاسی و اجتماعی این کشور
را با نگرانی و حساسیت دنبال کردیم و تالش کردیم آخرین وضعیت را در میدان و در
داخل این کشور بدانیم.
کنعانیبیانکرد:درروندتحوالتسیاسیخوشبختانهماشاهدبازگشتتدریجی
و نسبی ثبات و آرامش در این کشور هستیم،در آخرین تحوالتی که در این کشور رخ
داده شاهد هستیم که پارلمان این کشور رئیس جمهور موقت را بر مبنای همین
اقدام انتخاب کرده است و نخست وزیر هم تعیین شده و کابینه تشکیل شده است.
از روند مثبت تحوالت سیاسی در این کشور و بازگشت آرامش و ثبات ابراز خرسندی
میکنیم و به رئیس جمهور این کشور که توسط پارلمان انتخاب شد و به اعضای
کابینه تبریک میگوییم .امیدواریم هستیم روند سیاسی در این کشور به سمت
آرامش و ثبات و تامین دیدگاهها و منویات مردم این کشور پیش برود.
وی ادامه داد :خوشبختانه روابط ما با این کشور از گذشته روابط مثبت بوده
همکاریهایخوبیداشتهایموبایدامیدوارباشیمکهدرروندبازگشتثباتوآرامش
به این کشور روابط ما بیش از پیش توسعه و گسترش پیدا کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به منصوب
شدن  ۸سفیر آیا محمدرضا غایبی نماینده ایران در سازمانهای بینالملل در وین
به کار خود ادامه میدهد ،گفت :انتخابها و انتصابها و تعیین سفرای جدید و
روسای جدید نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران یک روند منطقی و حرفهای
در وزارت امور خارجه است و انتصابهای جدید هم به عبارتی تغییر و تحول دورهای
درریاستنمایندگیهایجمهوریاسالمیایراناستوبرهمینمبناانتخابهای
جدید صورت گرفته است.
کنعانی افزود :خوشبختانه موافقتها حاصل شده است دیدار با رئیس جمهور
هم صورت گرفته و انشاالله طبق برنامهریزی در محل نمایندگیهای مورد ماموریت
مستقر خواهند شد و کار خود را ادامه خواهند داد .ماموریت وین هم به طور طبیعی
جزو ماموریتهای مهم بین المللی است در آنجا هم رییس نمایندگی انتخاب شده
است و انشاالله شروع به کار خواهند کرد آقای غائبی هم از دیپلماتهای خوب
ما هستند و حتما از ظرفیتهای ایشان در آنجا و چه در پستهای دیگر استفاده
خواهدشد.
به سمت تشکیل بلوکها و قطبهای قدرت و تقابل حرکت نمیکنیم
وی در پاسخ سیاست همسایه محوری جمهوری اسالمی ایران گفت :جمهوری

اسالمی بر مبنای سیاست منطقهگرایی و شرقمحور و آسیا محور گسترش همه
جانبه مناسبات را با کشورهای همسایه اعم از همسایگان مرزی و همسایگان
منطقهای مدنظر دارد و در همین مسیر عمل میکند .تاکید جمهوری اسالمی
ایران بر سیاست خارجی متوازن و پویا است ما به سمت بلوکبندیهای جدید
حرکت نمیکنیم به سمت تشکیل بلوکهای سیاسی که ایجاد تقابل یا ایجاد
رقابت غیرسازنده کند حرکت نمیکنیم .سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد:
مناسبات جمهوری اسالمی ایران با روسیه مناسبات بسیار متنوع متکثری است ما
در حوزههای مختلف روابطمان را گسترش میدهیم ما موافقتنامه همکاریهای
بلند مدت بر مبنای تحوالت جدید و نیازهای جدید با روسیه داشتیم پیش نویس
همکاریهای بلند مدت را تبادل کردیم و روی پیشنویس در حال مذاکره هستیم و
با نهایی شدن پیش نویس انشالله این سند جامع امضا میشود.
کنعانی تصریح کرد :با کشور چین سند همکاریهای جامع ۲۵ساله امضا کردیم
ً
و به عنوان نقشه راه همکاریها در این مسیر در حال حرکت هستیم با ترکیه اخیرا
در جریان سفر آقای اردوغان تفاهمنامه همکاریهای جامع و بلند مدت را امضا
کردیم با همه کشورهای موثر آمادگی داریم که چنین رویکردی را داشته باشیم و
همکاریهایمانراگسترشدهیم.
وی ادامه داد :خارج از منطقه و حتی نسبت به اروپا نگاه ما مبتنی بر توسعه روابط
است ما به سمت بلوک بندی و تشکیل بلوکها و قطبهای قدرت و تقابل حرکت
نمیکنیم .مبنای روابط و حرکت جمهوری اسالمی ایران روابط سازنده و متوازن
و پویا است و با هر کشوری که آمادگی داشته باشد در چهارچوب منافع و مصالح
ً
مشترک با ما همکاری کنند حتما اقدام خواهیم کرد و همکاریهایمان را گسترش
میدهیم.
هیچ برنامهای برای کاهش سطح روابط با سوئد نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال دیگری درباره فراخواندن سفیر
جمهوری اسالمی ایران در سوئد به تهران در ارتباط با دادگاه حمید نوری گفت :ما
هیچ برنامهای برای کاهش سطح روابط نداریم .با توجه به اهمیت موضوع سرنوشت
شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد آقای حمید نوری و حکم غیراصولی و
غیرسازندهای که صادر شده است ما سفیرمان را به تهران برای پارهای از مشورتها
فرا خواندهایم و فعال هیچ برنامهای برای کاهش روابط سیاسی نداریم.
کنعانی افزود :نگاه ما این است که این مشکل را باید در سایه گفتوگوی دوجانبه
با مقامات کشور سوئد حل و فصل کنیم .دیدگاههایمان را به صراحت منتقل کردیم
گفتوگوهای ما در سطوح مختلف سیاسی ادامه دارد .مواضع و دیدگاه ما روشن
است تاکید کردهایم که دیدگاه یک سازمان بدنام و از منظر هویت یک سازمان کامال
مشخص و تروریستی نباید مبنای بازداشت و برخورد قضایی با یک شهروند بیگناه
ایرانی قرار گیرد و صالحیت دادگاه را از نظر قضایی به رسمیت نشناختیم.
وی خاطرنشان کرد :بنابراین اتفاقی که افتاد از نظر ما یک اتفاق ناخوشایند
در روابط دو جانبه است تاکید میکنیم که ما تالش میکنیم مقامات سوئد را
متقاعد کنیم که این روند نادرست را اصالح کنند اما برنامهای برای کاهش سطح
روابط نداریم هر چند از همه امکانات و توانمان متناسب با نیاز شرایط برای آزادی
شهروندمان استفادهخواهیمکرد.
مکانیزم منطقهای باید به بازگشت ثبات و امنیت در افغانستانکمککند
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این سوال که جمهوری اسالمی برنامهای
برای به رسمت شناختن طالبان گفت :موضوع افغانستان جزو موضوعات مهم ما
در منطقه است .ما تقریبا حدود  ۹۰۰کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داریم و هر
تحولی در این کشور رخ بدهد برای جمهوری اسالمی ایران حائز اهمیت است.
کنعانی بیان کرد :ایران نسبت به تحوالت افغانستان و نسبت به امنیت و ثبات
در این کشور حساس است ،متاسفانه آن چیزی که در افغانستان رخ داد عالوه
بر سالیان طوالنی اشغال خاک این کشور توسط دولت آمریکا و اشغال نظامی ۲۰
ساله ،خروج غیرمسئوالنه دولت آمریکا از افغانستان بود که به میزان که اشغال این
کشور خسارت بار بود و میتوانست خسارتهایی برای افغانستان داشته باشد.
وی ادامه داد :تالش جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهمترین همسایه
افغانستان و کشور مهم و اثرگذار منطقهای این است که در چارچوب تعامل سازنده با
هیات حاکمه موقت افغانستان در چارچوب تعامل و همکاری سازنده با همسایگان
افغانستان و کشورهای منطقه به بازگشت ثبات و آرامش به این کشور کمک کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :ما گمان میکنیم تا االن در این
زمینه موفقیتهای خوب و ملموسی را به دست آوردهایم مهمترین چارچوبی که
درخصوص کمک به بازگشت صلح و ثبات و استقرار سیاسی در این کشور شکل
گرفته اجالس یا فرمت وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان است.
کنعانی گفت :اطالع دارید که سه نشست هم برگزار شده یک نشست در
پاکستان ،نشست دیگر در جمهوری اسالمی ایران و یک نشست هم در چین برگزار

شده است .نشست دیگری هم روز آینده یعنی سه شنبه در تاشکند ازبکستان برگزار
میشود که البته در چهارچوب نشست وزرای خارجه همسایه نیست اما ایران به
عنوان مهمترین کشور همسایه افغانستان در دو رویکرد در حال کمک به ثبات در
افغانستاناست.
وی عنوان کرد :تعامل سازنده با هیات حاکمه موقت افغانستان به این جهت که
اکنون مسئولیت افغانستان را در اختیار دارند ،وجود دارد .تالش میکنیم مباحث
دوجانبه با افغانستان را سازماندهی و مدیریت کنیم ،امنیت مرزها ،مدیریت آب،
بحث مسائل تجاری ،اقتصادی و بهداشت و ترانزیت ایجاب میکند با طرفی
که مسئولیت رسمی در افغانستان دارد تعامل و گفتوگو کنیم .کمک به مردم
افغانستان از این مجرا انجام میشود در حوزه دیگر هم گمان میکنیم که مکانیزم
منطقهای باید به بازگشت ثبات و امنیت در افغانستان کمک کند ،ایران از چارچوبی
که کمک به این فرایند کند خود را خارج نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آموزش زنان در افغانستان گفت :ارزشهای
حقوقی و انسانی به ویژه در بحث حقوق زنان معتقد وجود دارد که هم در حوزه دینی
و هم اسالمی ما به آن تاکید شده ،افغانستان هم کشور اسالمی است ،عالوه بر این
حقوق زنان جزو ارزشهای جهان شمول محسوب شود موضع جمهوری اسالمی
ایران در این ارتباط روشن است.
ایران به شگردهای نخنمای دولت آمریکا اهمیت نخواهند داد
کنعانیدرپاسخبهسوالیدربارهبیانیهوزارتدفاعآمریکادربارهموضوعپهپادهای
ایران گفت :اساس طرح موضوعاتی از این دست را انحرافی میدانیم معتقدیم که
دولت آمریکا با طرح موضوع انحرافی و ایجاد نوعی دوگانه سازیهای جعلی به
دنبال استفاده سیاسی از فضا سازیها است معتقد هستیم که این فضاسازیها
کمکی به صلح و ثبات و امنیت در منطقه نمیکند.
وی عنوان کرد :از شگردهای دائمی دولت آمریکا ،دامن زدن به بیثباتی ،تمسک
بهسیاستایرانهراسی،ایجادتنشوبحراندرمنطقه،تالشبرایبلوکبندیهای
غیرضروری در منطقه و بازارسازی برای کمپانیهای اسلحه سازی آمریکا است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :معتقدیم این رویکرد و شگرد آمریکا شگرد
کهنه و نخنمایی است و در این زمینه به عنوان کشوری که با همسایگانمان در امنیت
شریک هستیم معتقدیم که اساس روندی که میتواند به تامین امنیت مشترک
کمک کند ،همکاریهای دسته جمعی و گفتوگوهای دو یا چند جانبه است.
وی ادامه داد :جمهوری اسالمی در دولت سیزدهم بر سیاست همسایگی تاکید
داردودرارتباطباهمسایگانخلیجفارسهمباحسننیتبهدنبالرفعسوءتفاهمها
وگسترشمناسباتاست.بنابراینتوصیهمیکنیمدولتآمریکابهدوگانهسازیهای
جعلی ادامه ندهد و کشورهای ما در منطقه به این سیاستها و شگردهای نخنمای
دولتآمریکااهمیتنخواهندداد.
فعالیتهایغیرقانونیهستهایرژیمصهیونیستیتهدیدیبرایصلح،
ثبات و امنیت منطق ه است
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع جمهوری اسالمی ایران درباره دفن
زبالههای هستهای و رادیو اکتیو رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن گفت:
جمهوری اسالمی ایران همواره نسبت به تهدید فعالیتهای غیرقانونی هستهای
رژیم صهیونیستی برای صلح ،ثبات و امنیت منطقهای هشدار داده است به عبارتی
شمشیردردستیکدیوانهزنجیریاستکهمتاسفانهتحتحمایتبرخیکشورها
از جمله دولت آمریکا است که دست این رژیم غاصب را در منطقه باز گذاشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :ما بر ضرورت مسئولیت جامعه بینالمللی و
مسئولیت آژانس بینالمللی انرژی هستهای به عنوان نهادی که باید فعالیتهای
هستهای غیرقانونی این رژیم را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد تاکید میکنیم و
اینکهاینیکمسئولیتبینالمللیاست.
کنعانی خاطرنشان کرد :در خصوص بحث تهدیدات فعالیتهای هستهای
رژیم صهیونیستی فعالیتهای به دور از نظارت بینالمللی در موضوع محیط
زیست ،بهداشت و سالمت شهروندان فلسطینی و شهروندان کشورهای منطقهای
گزارشهای عدیدهای وجود دارد .از چندین سال پیش از زمانی که در حوزه
کشورهای عربی مأموریت داشتهام این موضوع از سوی محققان و کارشناسان به
طور جدی بیان میشد که عالوه بر تهدید زرادخانه هستهای رژیمصهیونیستی،
موضوعات پادمانی و تاثیراتی که تشعشعات هستهای میگذارد ،دفن غیر اصولی
زبالههای هستهای رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین در کرانه باختری و در
اراضی برخی از کشورهای منطقهای تهدیدی جدی است.
وی ادامه داد :این گزارشی است که وجود دارد متاسفانه هم در حوزه سازمانهای
بینالمللی این اهتمام و جدیت وجود ندارد که به این موضوع به عنوان تهدید نگاه
کنند .در حوزه منطقهای شاهد غفلت از سوی کشورهای منطقه هستیم هر دو بعد
قضیه هم زرادخانه هستهای رژیم صهیونیستی و عدم عضویت این رژیم در معاهده

پادمانوهمبحثزبالههایهستهای یک تهدیدمشترکمنطقهایاستومعتقدیم
جامعه جهانی باید به آن نگاه ویژه داشته باشد و آن را مدیریت کند.
هیچ تغییری در موضع ایران در جنگ اوکراین اتفاق نیافته است
کنعانی در پاسخ به سؤالی درباره موضع ایران در خصوص جنگ اوکراین گفت:
موضع ایران در این زمینه کامال روشن است و توسط مقامات ایران از جمله وزیر
خارجه بیان شده است .ایران با هرگونه راهکار نظامی و جنگی درباره هر کشوری در
منطقهمخالفاست.الزماستاختالفاتازطریقسیاسیحلوفصلشود.معتقد
به ضرورت ورود به راهکار سیاسی بین روسیه و اوکراین هستیم و هیچ تغییری در
موضع عملی و سیاسی ایران اتفاق نیفتاده و در حال مشورتهای مستمر با طرفین
است .راهکار ایران راهکار سیاسی است و ایران در کنار یک طرف علیه طرف دیگر
قرار نخواهد گرفت .ایران خواهان جنگ و درگیری در هیچ کشوری نیست.
نشست بعدی ایران و عربستان در سطح رسمی و سیاسی برگزار می شود
کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد ادامه مذاکرات ایران و عربستان گفت :پنج دور
مذاکرات بین ایران و عربستان انجام شد که با میزبانی دولت عراق در بغداد بود و
نتایج بسیار خوب و دلگرم کننده ای داشته است،بعد از اجالس جده فواد حسین
وزیر خارجه عراق با امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان تماس تلفنی داشت و
ایشان را در جریان برخی مسائل مرتبط با اجالس جده قرار داد .سخنگوی دستگاه
دیپلماسی افزود :در این گفتوگو وزیر خارجه عراق به این نکته اشاره کرد که
محمد بن سلمان در حاشیه گفتوگو در جده اظهار تمایل و آمادگی کرده است که
گفتوگویرسمیوعلنیسیاسیایرانوعربستاندرنشستبعدیانجامشود.این
یکنشانهمثبتاستوگمانمیکنیمباتوجهبهارادهمثبتطرفینبرایگامعملی
به سمت جلو این زمینه فراهم است که نشست بعدی را در سطح رسمی و سیاسی
در بغداد داشته باشیم و گام ملموس و بزرگ در جهت ارتقا و از سرگیری مناسبات
دو کشور برداشته شود .سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد
شیوع آبله میمونی به برخی از کشورهای منطقه گفت :مرجع ذیصالح در خصوص
پروتکلهای بهداشتی وزرات بهداشت و ستاد کرونا است و وزارت امور خارجه نیز بر
اساس تصمیمات و ابالغیهها عمل خواهد کرد.
اجالس تهران بسیار موفق بود
کنعانی همچنین گفت که اجالس تهران بسیار موفق بود و افزود :الگوی موفقی
بود که همکاریهای چندجانبه میتواند الگوی موثر برای حل و فصل اختالفات
منطقه باشد .مشکالت در مرز مشترک سوریه و ترکیه کمی پیچیده است و بخشی
از این امر ناشی از سیاستهای دولت آمریکا و حمایت پیدا و پنهان از برخی گروهها
در آنجا صورت میگیرد .وی ادامه داد :هم در نشست تهران و هم در گفتوگوهای
دوجانبه با مقامات ترکیه تاکید شد ،ضروری است اختالف نظر در شمال سوریه در
سایه همکاری مشترک دولت سوریه و ترکیه ،مبتنی بر توافقاتی که در گذشته بین
دو کشور وجود داشت،حل و فصل شود .اجالس تهران موفق بود و تاثیرات ایجابی
خود را بر جای گذاشت.
اسدی بیگناه است/باید بی قید و شرط آزاد شود
وی در پاسخ به سوالی در مورد حکم دادگاه بلژیک درباره اسدالله اسدی گفت:
گفتوگوهای ما با دولت بلژیک برقرار است و موضع ما همان موضع گذشته بوده
و تغییر نکرده است .ما معتقد به بیگناهی دیپلمات ایرانی و ضرورت آزادی بی قید
و شرط ایشان هستیم .سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه بر ضرورت آزادی
دیپلمات ایرانی تاکید میکنیم ،ادامه داد :ما همواره بر ضرورت رعایت مقررات
کنوانسیونژنوتأکیدداشتهوامیدوارهستیمدرپرتواینگفتوگوهاورویکردمنطقی
دولت بلژیک شاهد آزادی این دیپلمات ایرانی باشیم.
امنیت عراق را امنیت خودمان می دانیم
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره عراق خاطرنشان کرد :امنیت عراق برای ما
بسیار حائز اهمیت است برای مبارزه با تروریسم و وحدت سرزمینی عراق و حفظ
تمامیت ارضی عراق در کنار برادران عراقی با تمام وجود هستیم .امنیت عراق را
امنیت خودمان تلقی میکنیم و در کمک به برادران عراقی برای تثبیت امنیت هیچ
کوتاهی نخواهیم کرد .ارتباط نزدیک با برادران در عراق و در اقلیم برقرار است.
کنعانی ادامه داد :تحوالت اقلیم کردستان عراق متاسفانه قدری پیچیده شده
است .تروریسم خطر مشترک برای ما دولت عراق و دولت ترکیه است .از آنچه رخ
داده متاسفیم و همدردی خود را دولت عراق و خانوادهها اعالم و باید راهکاری در
این زمینه پیدا شود و در پرتو گفتوگوهای مشترک شاهد روندی باشیم که شاهد
بروز چنین اتفاقاتی در اراضی عراق نباشیم .وی در مورد لغو روادید بین ایران و کشور
های منطقه گفت :جمهوری قزاقستان رسما اعالکرد که شهروندان ایرانی می
توانند بدون روادید به این کشور سفر کنندف این امر می تواند به توسعه روابط تجرای
ایرانباکشورهایهمسایهکمککند.
فرانسه مایل است نقش کمک کنندهای در مذاکرات ایفا کند
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گفت و گوی  ۱۲۰دقیقهای آیتالله رئیسی
با مکرون گفت :گفتوگوی دو ساعته بین روسای جمهور ایران و فرانسه تحول
دیپلماتیک قابل توجهی بوده است .اخیرا گفتوگوی تلفنی را میان وزیر امور
خارجه کشورمان و همتای فرانسوی خود داشتیم .در این گفت و گوی تلفنی
همتای فرانسوی این نکته را به دکتر امیرعبداللهیان منتقل کرده بودند که آقای
مکرون دیدگاههایی درخصوص روند مذاکرات دارند که میتواند برای نزدیک کردن
دیدگاههای دو طرف اصلی بر روند مذاکرات رفع تحریمها کمک کننده باشد.
کنعانی بیان کرد :به همراه انتقال این پیام خود وزیر خارجه فرانسه هم نقطه
نظرات و دیدگاههای تکمیلی خود را در این ارتباط ارائه کرد .گفتوگوی تلفنی دو
رئیس جمهور که حدود دو ساعت طول کشید مکمل گفتوگوی تلفنی دو وزیر امور
خارجه در ارتباط با روند مذاکرات رفع تحریمها بود .وی خاطرنشان کرد :همانطور
که عنوان کردم کشورهای مختلفی در منطقه و خارج از منطقه عالقمند هستند که
با ارائه ابتکاراتی به نزدیک کردن دیدگاههای طرفین کمک کند تا مذاکرات بتواند به
نتیجهمطلوبوعملیبرسد.برداشتماایناستکهدرکنارفرانسهوگفتوگوهایی
که از طریق مذاکره کننده اروپایی با مذاکرهکننده ارشد ما صورت میگیرد در کنار
تماسها و تبادل پیامهایی که بین وزیر خارجه ما با مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا وجود دارد اینگونه اقدامات و ابتکارات توأم با حسن نیت هم میتواند به
نزدیک کردن دیدگاههای کمک کننده باشد .سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح
کرد :برداشت ما این است که در شرایط کنونی فرانسه مایل این است در کنار سایر
تالشهایی که از حوزههای مختلف و از سوی کشورهای مختلف و طرفها مختلف
برای نزدیک کردن دیدگاهها انجام می شود ،نقش کمک کنندهای ایفا کند و ما به
طور طبیعی از هر طرفی که آمادگی داشته باشد و عالقه مند باشد که نقش سازنده
ایفا کند استقبال میکنیم و این گفتوگوها هم در این چارچوب صورت گرفته و
امیدواریمکمککنندهونتیجهبخشباشد.

در گفت و گو با یک تحلیلگر ارشد روابط بینالملل بررسی شد؛

چشمانداز آینده برجام و سناریوهای پیش رو
یک تحلیلگر ارشد روابط بینالملل گفت :ظاهرا قصد
آمریکا از این پس این است که مدعی اتحاد ایران با روسیه
در جنگ اوکراین شده و تبلیغات خود را بر این محور قرار
دهد .ایران تاکنون کوشیده است که با توجه به حمله روسیه
به اوکراین و تشخیص این حمله به عنوان تجاوز در مجمع
عمومی سازمان ملل با رای مثبت  ۱۴۱عضو این سازمان،
موضع بی طرفی را حفظ کند و رای ممتنع ایران در رای
گیری مذکور گویای این امر بود.
کوروش احمدی در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این
سوال که چشمانداز آینده برجام را چگونه تصویر میکنید
و سناریوهای پیش رو چیست ،گفت :واقعیت این است
که نیل به توافق بسیار دشوار شده است؛ به نظر میرسد
که برجام موجود از نظر مسئوالن تامینکننده منافع کشور
نیست .تاکید کلی آنها بر «انتفاع اقتصادی کامل از برجام»
رمزی است که گویای نظرات موجود در میان مسئوالن

است .این نظر از یک جهت درست است و آن اینکه تمرکز
برجام صرفا بر مذاکره راجع به تحریمهای مرتبط با برنامه
هستهای ایران بود و دیگر موضوعات ادعایی آمریکا مانند
تروریسم و حقوق بشر و موشک و مانند اینها قرار نبود مورد
مذاکره قرار گیرد.
وی ادامه داد :البته بخش مهم تحریمها مانند تحریم بانک
مرکزی و تحریم نفت و دیگر تحریمهای بخشی نیز مربوط
به برنامه هستهای بود اما شبکهای از دیگر تحریمهای اولیه
و ثانویه ،از جمله تحریمها علیه سپاه که باقی ماند ،موجب
تردید اکثر شرکتها و بانکهای بزرگ بینالمللی برای کار
با ایران شد .این تردید با توجه به خروج ترامپ از برجام
در عمل و ادامه تنش سیاسی بین ایران و آمریکا و ایران و
اسرائیل و صحبتهای گاه و بیگاه از جنگ افزایش یافت.
تصور مقامات ظاهرا این است که حاال که تضمینی برای
انتفاع کامل اقتصادی وجود ندارد و دولت بعدی آمریکا هم

ممکن است از برجام خارج شود ،بازگشت به برجام ممکن
است مفید نباشد.
وی افزود :مشکل این است که عدم انتفاع کامل به این
معنی امر جدیدی نیست و از همان سال  ۹۴مشخص بود
که به رغم برجام برخی تحریمها باقی خواهد ماند و روشن
بود که تحریمهای باقی مانده میتوانند موجب تردید برخی
فعاالن اقتصادی خارجی برای کار با ایران باشد .مسئله این
است که مسئوالن دو مشکل فوقالذکر را مطرح میکنند،
اما راهحلشان معلوم نیست .اگر نظر این است که تا ژانویه
 ۲۰۲۵و دولت بعدی آمریکا منتظر بمانیم ،قطعا اشتباه
است .دولت بعدی اگر جمهوریخواه باشد ،قطعا حاضر به
دادن امتیازی بیشتر از دموکراتها نخواهد بود .ضمن اینکه
بعید است دولت بعدی حاضر شود بدون مذاکره ،دیگر
تحریمهای اولیه و ثانویه که در برجام رفع نشدهاند ،را رفع
کند .به عالوه ،با توجه به بندهای غروب برجام ،اساسا در

 ۲۰۲۵بازگشت به برجام دیگر موضوعیت نخواهد داشت.
در نتیجه سناریوی موجود ادامه ابهام و بالتکلیفی ،از جمله
بالتکلیفی در کارهای اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور
است.
احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که نشست فصلی
شورای حکام در ماه سپتامبر پیش روی ما قرار دارد و اگر در
این نشست نیز شاهد صدور قطعنامه علیه ایران باشیم این
نگرانی وجود دارد که غرب فضا را به سمت بازگشت پرونده
ایران به شورای امنیت بکشاند نظر شما چیست؟ گفت:
احتمالی که شما مطرح کردید وجود دارد اما این احتمال
هم وجود دارد که همه چیز همچنان تحت تاثیر جنگ
اوکراین قرار داشته باشد .اولویت آمریکا اکنون اوکراین و به
شکست کشاندن حمله روسیه است .در چنین شرایطی
ممکن است آمریکا تصمیم بگیرد که بگذارد مسئله برجام
در حال سکون و بالتکلیفی فعلی باقی بماند و از اقدامی که

موجب افزایش تنش شود ،اجتناب کند.
وی افزود :به عبارت دیگر ،در صورت ادامه بنبست
کنونی ،آمریکا دو انتخاب خواهد داشت؛ یکی ادامه سکون
و ادامه بالتکلیفی کنونی و دیگری تالش برای ارجاع مسئله
به شورای امنیت در نشست سپتامبر شورای حکام آژانس.
اینکه نهایتا آمریکا چه راهی را برخواهد گزید بستگی به چند
عامل خواهد داشت یکی تحوالت جنگ اوکراین و سیر آن
و نحوی برخورد ایران با این جنگ ،دیگری تحوالت مسئله
برجام در این فاصله و سوم نحوه تعامل با متحدان و نحوه
واکنش اعضای شورای حکام و چهارم جو بین المللی و نحوه
پیشرفت بازی مقصر یابی .این را هم باید اضافه کرد که در
صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت ،فعال شدن
«مکانیسم ماشه» و احیای تحریمهای قبلی شورا علیه ایران
بدون رای گیری ممکن خواهد بود و کاری از دست روسیه و
چین بر نخواهد آمد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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نيك بختترين مردم ،كسى است كه فضل ما را
ِ
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سنگ بزرگ جلوی پای متقاضیان وام ازدواج!
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم :

دستگیری اعضای شبکه جعل و فساد اقتصادی توسط وزارت اطالعات
با تالشهای شبانهروزی و اقدامات اطالعاتی گسترد ه سربازان گمنام امام زمان (عج) ،شبک ه بزرگ و
سازمان یافتهی جعل و فساد اقتصادی ،شناسایی و تمامی اعضای آن دستگیر شدند .به گزارش ایرنا ،بنابر
اعالم وزارت اطالعات این باند  ۱۳۹نفره طی سالهای اخیر در استانهای تهران و البرز ،با سوءاستفاده از
مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بیخانمان و از راه جعل گسترده و حرفهای اسناد شخصی و دولتی،
اقدام به ثبت شرکتهای صوری میکردند و در مرحلهی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز ،اقدام
به تأسیس  ۲۶۷شرکت کاغذی کرده بودند .تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
افراددیگروفروشفاکتورهایصوریبهبرخیمؤدیان،درآمدهاینامشروعخودراپنهانمیکردند.متهمین
مورد بحث ،عالوه بر اقدامات مجرمانهی پیشگفته ،مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیارد تومانی نیز
ً
کرده بودند که بهرغم بکارگیری شیوههای کامال پیچیده ،اما با عنایات الهی و پیگیریهای هوشمندانه،
فشرده و چند ماههی اطالعاتی ،مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمعآوری
مستندات ،پرونده به همراه کلیهی متهمین در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.وزارت اطالعات اعالم کرده
ً
مشابه احتمالی
باندهای
است :قطعا شیوهها و سرنخهای کشف شده در این پرونده را در رهگیری فعالیت
ِ
ِ
مورد استفاده قرار داده و در شناسایی و برخورد با چنین باندهایی از پای نخواهد نشست و برخورد قاطع
خواهدنمود.

احیایباغاتباقیماندهشهراولویت
اصلیمدیریتشهریاست

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم گفت:احیای باغات
باقیمانده شهر قم اولویت اصلی مدیریت شهری است و در حال تهیه بستههای
تشویقی برای مالکین در این زمینه هستیم .
سیدمجتبیسبحانیثابتبااشارهبهطرحشناساییوشناسنامهدارشدنباغاتقم
اظهار داشت :این طرح در جهت صیانت از این سرمایههای طبیعی در شهرداری قم
صورت گرفته که قدم اول در حفظ باغات باقیمانده شهر است.
ادامه داد :البته کسب اطالعات باغات از سوی مالکان با دشواریهایی همراه بود
اما در نهایت ،هماکنون آمار دقیقی از وضعیت باغات باقیمانده در حریم و محدوده
شهر قم وجود دارد.
وی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:
ً
طبق ماده  ۹این قانون ،مالکان باغات که عمدا موجبات از بین رفتن درختان را فراهم
نمایند به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.
سبحانی ثابت با اشاره به حمایتهای سازمان پارکها از باغداران افزود :طی
سالهای گذشته سازمان پارکها با ارائه مشاورههای گیاهپزشکی ،هماهنگی و
پیگیری تأمین منابع آب و تهیه کود مناسب ،تالش کرده تا کمکی به حفظ این
سرمایههاداشتهباشد.
وی با تأکید بر روند رو به رشد تملک باغات باقیمانده در شهر و هزینه باالی تملک در
این بخش گفت :با وجود ضرورت حفظ منافع شهروندان ،میبایست حقوق باغداران
نیز مدنظر قرار گیرد تا روند تملک باغات با سرعت بیشتری ادامه یابد و بر همین اساس
در کمیسیون خدمات شهری در حال تهیه بستههای تشویقی برای مالکینی هستیم
که نسبت به حفظ باغ و رسیدگی به درختان اقدام میکنند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم اضافه کرد :در سال
جاری برنامه تملک باغ گلزاری در منطقه  ۱به مساحت  ۷هزار مترمربع و باغ اشراقی
در خیابان سمیه به مساحت  ۵۰۰۰مترمربع در دستور کار مدیریت شهری است و
همچنین باغ صادقی در منطقه  ۲به مساحت  ۸هزار مترمربع و باغ بهاءالدینی در
منطقه ۴به مساحت ۱۲هزار مترمربع در مراحل پایانی تملک قرار دارند که پیشبینی
میکنیم تا پایان سال نهایی و در کمترین زمان ممکن به بوستانهای زیبای شهری
تبدیلشوند

طرح:سجادجعفری

فرماندارقمتاکیدکرد:

ضرورت استفاده از ماسک در اماکن عمومی و زیارتی

عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر قم خبر داد:

نوسازی ۴۰۰دستگاهتاکسی
درونشهری تا پایان سال

عضوهیئترئیسهشورایاسالمیشهرقمنوسازی 40دستگاهتاکسیدرونشهری
را موردتوجه قرارداد و گفت :طبق برنامهریزی شهرداری قم تا پایان سال 400دستگاه
تاکسینوسازیخواهدشد.
ماشاالله سعادتمند در حاشیه افتتاح و بهرهبرداری  ۱۳پروژه شهری ،بیان کرد :در
این مرحله از افتتاحیههای شهرداری قم درمجموع  ۱۳۰۰میلیارد پروژه در اختیار
شهروندان در حوزههای مختلف عمرانی ،فرهنگی ورزشی ،حملونقل و فضای سبز
قرار خواهد گرفت.
عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر قم ادامه داد :با بهرهبرداری از طرحهای
جدید شهرداری قم در حوزه حملونقل مانند ورودی شهر قم از سمت اتوبان امیرکبیر
شاهد تسهیل در عبور و مرور شهروندان خواهیم بود.
سعادتمند با اشاره به بهرهبرداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان شاطری در
منطقه سه ،تأکید کرد :عالوه بر این فاز یک بوستان بانوان مریم نیز جزء طرحهای
شاخص مجموعه مدیریت شهری قم در این مرحله از افتتاح پروژهها بود.
رئیس شورای اسالمی استان قم نوسازی  ۴۰دستگاه تاکسی درونشهری را
موردتوجه قرارداد و گفت :طبق برنامهریزی شهرداری قم تا پایان سال  ۴۰۰دستگاه
تاکسینوسازیخواهدشد.
عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر قم یادآور شد :پروژههایی نظیر تونل
جمهوری اسالمی ،ادامه تونل غدیر ،تقاطع غیرهمسطح نماز و ادامه پروژه عمار یاسر
از پروژههای شاخص در دست انجام شهرداری قم است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبر داد:

احداث ۲بوستان بانوان در مناطق
پرجمعیتشهری

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :در مناطقی که بافت
جمعیتی باالیی دارند 2بوستان بانوان احداث خواهد شد.
پیام جوادیان در حاشیه بهرهبرداری از بوستان حضرت مریم بهعنوان هشتمین
بوستان بانوان شهر قم ،بیان داشت :عالوه بر این بوستان ،بوستان ارغوان در منطقه
سه ،بوستان نرگس در منطقه  ،۴بوستان بصیرت در منطقه  ،۵بوستانهای لبخند و
اردیبهشتدرمنطقه،۶بوستاننجمهدرمنطقههفتوبوستانپروانهدرمنطقههشت
نیز در اختیار بانوان قرارگرفته است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :بوستان بانوان بصیرت
در منطقه  ۵در حال آمادهسازی است و دسترسیهای مطلوبی برای آن دیدهشده
است .جوادیان خاطرنشان کرد :در منطقه دو شهرداری قم نیز تملک اراضی در
دونقطه در حال انجام است که پس از اتمام تملکات عملیات عمرانی آن آغاز خواهد
شد و بهاینترتیب تمام مناطق قم دارای بوستان بانوان خواهند شد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در پایان تأکید کرد :در
مناطقی که بافت جمعیتی باالیی دارند ۲بوستان بانوان احداث خواهد شد.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قم:

مجموعهفرهنگیورزشیشهیدان
شاطری،استانداردودقیقاست

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قم گفت :سالن مجموعه
فرهنگی ورزشی شهیدان شاطری به خاطر استفاده از تجربههای گذشته در احداث
مجموعههای فرهنگی ورزشی یک سالن نمونه ،دقیق و استاندارد برای استفاده
شهرونداناست.
حجتاالسال مسیداحمدطباطبایینژاددرحاشیهبهرهبرداریازمجموعهفرهنگی
ورزشی شهیدان شاطری در منطقه سه شهرداری قم ،بیان کرد :با بهرهبرداری از این
مجموعه فرهنگی ورزشی شاهد افتتاح ششمین سالن ورزشی از بین  ۸مجموعه
فرهنگی ورزشی در ۸منطقه مورد تعهد شهرداری هستیم.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قم ادامه داد :سالن
مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان شاطری به خاطر استفاده از تجربههای گذشته
در احداث مجموعههای فرهنگی ورزشی یک سالن نمونه ،دقیق و استاندارد برای
استفادهشهرونداناست.
طباطبایینژادبابیاناینکهدوسالندیگرنیزدرحالادامهعملیاتعمرانیوتکمیل
هستند ،یادآور شد :سالن مناطق هشت و هفت شهری نیز هماکنون در حال احداث
استکهازاینبینپیشرفتفیزیکیمنطقههشتامیدوارکنندهتراست.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قم گفت :پیشبینی
میشود سالن ورزشی منطقه هشت شهرداری قم در پردیسان تا سه ماه آینده تکمیل
و آماده بهرهبرداری شود.
مدیر منطقه یک شهرداری قم خبر داد:

اجرای ۲۱۳میلیارد تومان پروژه عمرانی

مدیر منطقه یک شهرداری قم گفت :هماکنون تملکات فاز دوم و سوم پروژه بوستان
خانواده و بانوان حضرت مریم(س) در حال انجام است و با تملکات فاز شمالی و شرقی
بوستان مریم مساحت نهایی آن به بیش از 10هزار مترمربع خواهد رسید.
مجید محمدرضاخانی در حاشیه بهرهبرداری از بوستان خانواده و بانوان حضرت
مریم(س) در منطقه یک شهرداری قم ،بیان کرد :این بوستان بهعنوان تنها بوستان
بانوان منطقه در سه فاز تکمیل خواهد شد.
وی ادامه داد :فاز اول این بوستان در  ۳۰۸۰متر بااعتباری بالغبر  ۹میلیارد تومان
تکمیل و در اختیار شهروندان قرارگرفته است.
مدیر منطقه یک شهرداری قم اضافه کرد :هماکنون تملکات فاز دوم و سوم این پروژه
در حال انجام است؛ با تملکات فاز شمالی و شرقی بوستان حضرت مریم مساحت
نهایی آن به بیش از ۱۰هزار مترمربع خواهد رسید.

فرماندار قم با تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک در اماکن عمومی و زیارتی
با توجه به شرایط نارنجی و پرخطر کرونایی در این استان ،تاکید کرد که
خادمان حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران باید از ماسک استفاده
کنند.
عباس ذاکریان روز دوشنبه در سی و سومین جلسه قرارگاه عملیاتی طرح
شهیدسلیمانیوکارگروهنظارتبرپروتکلهایبهداشتیدرتاالرامامرضا(ع)
فرمانداری گفت :خادمان حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران باید
از ماسک استفاده کنند تا زائران نیز به الزام زدن ماسک را بیشتر رعایت کنند.
فرماندار قم اظهار داشت :اگر خادمان ماسک داشته باشند ،زائران و کسانی
که وارد این اماکن مقدس میشوند نیز مسائل بهداشتی را جدی تر میگیرند.
وی با تاکید بر توجیه و اقناعسازی خادمان حرم و جمکران مبنی بر ضرورت
استفاده از ماسک گفت :نظارتها بر رعایت پروتکلهای بهداشتی باید
تشدید شود و خادمان سالمت که کارهای زائران را رتق و فتق میکنند نیز به

استفاده از ماسک تذکر دهند.
فرماندار قم در ادامه کمک دستگاههایی مانند هالل احمر را مورد تاکید و
قرار داد و یادآور شد :در بحث مراسمهای آیینی بیشترین قشری که مقررات
بهداشتیرارعایتکردند،هیاتهایمذهبیبودند.
ذاکریان خاطرنشان کرد :اهتمام مسووالن به استفاده از ماسک ،رعایت
پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برای پایبندی بقیه افراد به
اینمسائلضروریمیباشد.
وی همچنین با اشاره به شیوع بیمار التور در استانهای غربی کشور
خاطرنشان کرد :بیماری وبا نیز جدی است ،از این رو میطلبد که در
هیاتهای مذهبی و ایستگاههای صلواتی با جدیت به این موضوع پرداخته
شود ،عمده بحث نیز این است که آموزش گذاشته شود.
مسووالنهیاتهایمذهبیرعایتپروتکلهاراجدیبگیرند
فرماندار قم اضافه کرد :در جلسههای توجیهی که برای هیاتهای مذهبی
گذاشته میشود ،مرکز بهداشت هم حضور داشته باشد و مسئوالن هیاتها را
آگاه کنند ،چون تمامی مسئولیت این موارد به عهده مسئوالن هیاتها است
و آنها باید رعایت پروتکل ها را در هیات های خود جدی بگیرند.
ذاکریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فرآیند صدور مجوز
برای برپایی موکبها و ایستگاههای پذیرایی از عزاداران حسینی باید تسهیل
شود بیان داشت :گام اول این است که با رعایت حداقل دستورالعملها،
موکبها را مجوزدار کنیم و همچنین با آموزش الزم ،اقناع کافی انجام دهیم.
وی بیان کرد :سامانهای که در شهرداری برای صدور مجوز برپایی
ایستگاههای صلواتی ایجاد شده ،به لحاظ زیرساختهای فنآوری اطالعات
روان نیست ،و کسی که متقاضی است باید زمان زیادی را برای این کار صرف
کند.

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریقم:

 80ساختمان ناایمن در قم شناساییشده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با
اشارهبهتشکیلکمیتهمشترکشهرداری،سازمان
آتشنشانی شهرداری و سازمان نظاممهندسی
در حوزه ایمنی ساختمانها گفت :حدود 80
ساختمانناایمندرقمشناساییشدهاست.
ابراهیم معتمدی در حاشیه جلسهای که پیرامون
ساختمانهای ناایمن در سالن جلسات معاونت
هماهنگی امور استانداری برگزار شد ،اظهار
داشت :در جلسهای که در خصوص ساختمانهای
ناایمن برگزار شد ،مجموعههای مرتبط حضور
داشتند و موارد مختلفی در این زمینه مورد بررسی
قرارگرفت.
وی با بیان اینکه از سوی وزارت کشور تکالیفی
برای مجموعههای مسئول در این حوزه
مشخصشده است ،ابراز کرد :با توجه به اتفاقاتی
که در چند سال گذشته پس از حادثه پالسکو
رخ داد ،با همکاری مجموعههای شهرداری،

آتشنشانی و سازمان نظاممهندسی حدود 80
ساختمانناایمندرقمشناساییشدهاست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم
تأکید کرد :در این جلسه بخشنامهها بهصورت
دقیق مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیتهای
متشکلازشهرداری،سازمانآتشنشانیوسازمان
نظاممهندسیتشکیلشودکهدبیرخانهاینکمیته
بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است.
به گفته وی ،این  80نقطه ناایمن که در فاز
نخست شناساییشده بود ،با توجه بخشنامهها
و چکلیستها مقرر شد که وضعیت آنها در دو
هفته تعیین تکلیف و در سامانه مربوط به وزارت
کشور بارگذاری شود .معتمدی با اشاره به برگزاری
جلسات مستمر این کمیته با حضور مالکان و
متولیان خاطرنشان کرد :تا تکمیل مباحث ایمنی
اینجلساتبرگزارمیشود.
وی با تأکید بر اینکه در این حوزه شهرداری،

سازمانهایآتشنشانیشهرداریونظاممهندسی
متولی هستند اضافه کرد :و موضوع توسط اداره
راه و شهرسازی رصد و پیگیری میشود و مجموعه
استانداری هم هماهنگیهای الزم را انجام خواهد
داد .معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
قم مطرح کرد :در جلسه بعدی مقرر شد که از
دستگاههای قضایی هم حضور داشته باشند تا ما
بتوانیمازظرفیتحوزهقضائیهماستفادهکنیم.
وی یادآور شد :در ادامه این جلسه در خصوص
ساختمانهایناایمندولتیهممقررشدکهظرف
دو هفته آینده جلساتی با دستگاهها برگزار شود تا
کارهای فنی و تأمین منابع پیگیری شود.
معتمدی اظهار داشت :امیدواریم شاهد ارتقای
ایمنی مجموعههایی که در حال خدماترسانی
به مردم مانند مجموعههای تجاری ،دستگاههای
دولتیومجتمعهایمسکونیبزرگهستند،باشیم
و به نقطهای مشترک برسیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم :

تغییرنگاهبهحوزهاقتصادپیشنیازبهبودفضایکسبوکاراست

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریقمگفت:تغییرنگاهبهحوزهاقتصاد،
پذیرفتن مخاطرات و ریسکپذیری،توجه به اقتضائات زیستبوم و داشتن مدل
کاربردی تولید و اشتغال از مولفه های مهم و پیشنیاز بهبود فضای کسبوکار
است.
محسنامیدیاندرآییناختتامیه"نخستینرویدادملیهجرتاشتغالآفرینی"،
بیان کرد :مولفه اولدر تغییر رویکرد اقتصادی کشور تغییرنگاههای گذشته است،
صف استخدام در نهادهای دولتی توسط فارغالتحصیالن دانشگاهی یکی از
آسیبهاینظامآموزشیکنونیاست.
امیدیان ادامه داد:برای حرکت صحیح و موفقیتآمیز در اشتغا لزایی باید
اقتضائات متناسب با زیست و فضای کسبوکاری را بهدرستی شناخته و بر اساس
آن حرکت کنیم.
وی بیان داشت :تعریف یک مدل خاص و پذیرفتن مخاطرات و ریسکپذیری از
مولفه های مهم و اساسی در مسیر اشتغا لزایی با اتکا به شرکتهای دانشبنیان
است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تاکید کرد :برای دستیابی به
رونق اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار و اشتغا لزایی برگزاری چنین دورههای
الزم و اثرگذار است.
امیدیان با اشاره به رویداد ملی هجرت اشتغالآفرینی آن را دارای طراحی مناسب
دانست و ابراز امیدواری کرد این رویداد باعث ایجاد رویکرد جدید در تولید اشتغال
در جامعه شود.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی عالوه بر مسائل نظامی در سایر عرصههای
علمی و دانشی هم بهموازات کشورهای پیشرفته درحرکت است ،گفت :طی
سالهای گذشته نسبت به اصل مساله اشتغال و تولید ثروت کمتوجهی صورت
گرفته و الزم است تا این عقبماندگیها در قم جبران شود.
"نخستین رویداد ملی هجرت اشتغال آفرینی" به همت دانشگاه قم و وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طی یک هفته و با حضور  ۲۰استاد کارآفرینی و ۴۰۰
نفر از فارغالتحصیالن دانشگاهی و طالب در دانشگاه قم برگزار شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم مطرح کرد:

فرهنگسازی برای استقبال گسترده از عرضه نان کامل

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم گفت :
 ۲۵واحد نانوایی در قم ،نان کامل با درصد سبوس
باال پخت میکنند و یکی از کارخانههای تولید آرد
استان نیز به صورت نمونه آرد مورد نیاز پخت نان
کامل را عرضه میکند.
به گزارش ندای قم به نقل از ایرنا سعید محمدی
در گفتوگویی  ،اظهار داشت :مصرف نان کامل
به دلیل داشتن درصد سبوس باال برای سالمت
مردم بسیار خوب است و در همین رابطه گسترش
واحدهای عرضهکننده این نوع نان را در قم دنبال
میکنیم .وی با اشاره به این که ترویج استفاده از نان
کامل در رسانهها به ارتقای سطح سالمت عمومی

کمک میکند ،افزود :به همین دلیل ما در استان قم
بهدنبالآنهستیمکهدرهمهمناطقومحلههامردم
به این نوع نان دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد :با تالشهای انجام شده برای آشنا
ساختن هرچه بیشتر مردم با خواص نان کامل،
مصرف این نوع نان در قم رو به افزایش است و اکنون
تعداد قابل توجهی از شهروندان برای مصرف روزانه
خود از این نوع نان استفاده میکنند.
محمدی گفت :در همین راستا برای مردم تبیین
شد که رنگ تیرهتر نانهای کامل نسبت به سایر
نانها به دلیل کیفیت پایینتر آن نیست بلکه اتفاقا
این رنگ نشان از کیفیت مطلوب نان به دلیل سبوس

باالی موجود در آن است.
وی ادامه داد :فرهنگسازی برای استقبال
گسترده از عرضه نان کامل در قم همچنان ادامه
مییابد و در این رابطه ما از اصحاب رسانه استان
میخواهیم به ما کمک کنند تا خواص استفاده از
این نوع نان برای مردم بیان شود.
مدیرکل غله قم همچنین با تاکید بر تالش نانوایان
فعال در این استان برای عرضه نان مطلوب به مردم،
گفت:نانوایاندرزمینهاستفادهازسهمیهآردنانوایی
خود که در اصل مال مردم است ،نهایت دقت خود
را به کار میگیرند تا نان به خوبی و با کیفیت الزم به
دست مردم برسد.

آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت :طی شبانه روز گذشته نتیجه  ۲۲۵تست کرونا در قم مثبت
اعالم شده و حال  ۱۹بیمار کرونایی نیز وخیم است.مهدی مصری در گفتگویی در مورد آخرین وضعیت
بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی به سوم مرداد تعداد  ۴۸بیمار با عالئم کرونا
مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.وی با بیان اینکه در این مدت  ۷۳بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری
کرونا بستری شدند ،عنوان کرد :طی شبانه روز گذشته  ۱شهروند قمی در اثر کرونا جان باخت و در مجموع
تعداد  ۱۳۳بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال  ۱۹بیمار نیز وخیم است.رئیس دانشگاه علوم
پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد  ۳۹۶تست انجام گرفته نتیجه  ۲۲۵تست مثبت اعالم شده است ،افزود:
تاکنون تعداد یک میلیون و  ۹۰۴هزار و ُ ۶۹۱دز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.
ظریف یکی از بیبدیلترین دیپلماتهای خاورمیانه است
رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارج مجلس از بیمهریهایی که نسبت به
شخص محمد جواد ظریف از سوی عدهای صورت گرفته انتقاد کرد و یادآور شد :ما از ابتدای انقالب مانند
یک خانواده بزرگ بودیم که دست به دست هم دادیم و یک حکومتی که ایدهآل مردم و دین ما نبود و به سمت
دیکتاتوری رفته بود را سرنگون کردیم ،اما به مرور زمان اعضای این خانواده به دلیل اشتباهات در داخل و
تنگ نظریها و شیطنتهای دشمن روبروی هم قرار گرفتند و بخشهای زیادی از این نیروها به حاشیه رانده
شدند کسی که تا دیروز  ۲۰میلیون رأی آورد و منتخب شورای نگهبان بوده و سالیان سال به کشور خدمت
کرده امروز در تریبونها مورد هجوم و بیحرمتی قرار گرفته است ،نه تنها ظریف بلکه روسای جمهور ،وزرا،
نمایندگان مجلس سابق و حتی کسانی که عضو این خانواده هستند .عملکرد هر انسانی را میتوان نقد
کرد؛اماشخصمحمدجوادظریفیکیازبیبدیلتریندیپلماتهایخاورمیانهوحتییکیازسرمایههای
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما است.
فرمول محاسبه کمیسیون مشاوران امالک کشور تغییر کرد
فرمول حق الزحمه مشاوران امالک از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد که براساس آن تعیین
کمیسیون بنگاههای امالک بر مبنای درصدی از قیمت معامالتی که سبب ذینفع شدن بنگاهها از گرانی
مسکن میشد ،لغو شد .تهران در این کمیسیون به ۱۰۰بلوک تقسیم شده و متوسط قیمت امالک هر بلوک
بر اساس شاخصهای مختلف برای یک سال تعیین میشود
آیتالله سیستانی در سالمت کامل هستند
آیت الله سیدعلی سیستانی از سالمتی کامل این مرجع تقلید خبر داد .یکی از
یکی از مسووالن دفتر 
مسووالن دفتر این مرجع تقلید بامداد دوشنبه در گفت وگو با ایرنا ،افزود :در پی انتشار برخی اخبار جعلی
درباره سالمت آیت الله سیستانی ،به اطالع می رساند مرجع عالیقدر شیعیان در صحت و سالمت کامل می
باشند.گفتنی است روزگذشته شایعات در مورد سالمتی آیت الله سیستانی در برخی رسانهها منتشرشده
بود .

فرماندهانتظامیشهرستانقم خبرداد:

دستگیریباندسارقاننوجوانموتورسیکلت

فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف و دستگیری باند سارقان نوجوان موتورسیکلت و کشف  30فقره
سرقت در این خصوص خبر داد  .سرهنگ امیر مختاری اظهارداشت:در پی وقوع سرقت های متعدد
ً
موتورسیکلت از محدوده اطراف حرم مطهر  ،سه راه خورشید و خیابان اراک که تقریبا همه روزه بوقوع می
پیوست و موجب ایجاد نارضایتی عمومی شده بود،موضوع بصورت ویژه در دستور کار کالنتری  13شهید
سعیدی قرار گرفت .فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد :با طرح ریزی عملیات و اجرای آن در نهایت
 ،تحرکات چند نوجوان که همگی تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند ،مورد توجه و رصد عوامل گشت
و تخصصی کالنتری  13شهید سعیدی قرار گرفت  .وی تصریح کرد :با تالش بی دریغ عوامل کالنتری 13
یکی از سارقان که  14ساله و از اتباع است،دستگیر و به کالنتری داللت داده شد و ضمن اعتراف به سرقت
موتورسیکلت،به همکاری چند نفر دیگر از هم سن و ساالن خود در انجام سرقت ها اقرار و اعتراف کرد.
سرهنگ مختاری ابراز داشت:با همکاری مطلوب دستگاه قضائی ،تعداد 13نفر از همدستان وی که در قالب
باندهای  3و  4نفره سازماندهی شده بودند و مخفیگاه و پاتوق حضور آنان شناسایی  ،در  4عملیات جداگانه
در حال پرسه زنی در اطراف حرم مطهر  ،دستگیر شدند .وی خاطر نشان کرد :افراد دستگیر شده همگی 12
تا 19ساله بوده که با کمین کردن در هسته ی مرکزی شهر علی الخصوص اطراف حرم مطهر ،موتورهای فاقد
ایمنی را شناسایی و با استفاده از غفلت مالکان ،موتور سیکلت را سرقت و سپس با خودروی نیسان به حسن
آباد تهران برده و هر موتور را به مبلغ خیلی ناچیز می فروختند .فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت:تاکنون
حدود 30فقره سرقت کشف و تحقیقات برای کشف سایر سرقت های احتمالی ،همچنان ادامه دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم خبرداد:

کشف و توقیف 35دستگاه ماینر غیر مجاز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف و توقیف 35دستگاه ماینرغیر مجاز به
ارزش8میلیاردریالدرایناستانخبرداد سرهنگحسینبرزگراظهارداشت:درراستایمقابلهباپدیدهشوم
قاچاق و جمع آوری دستگاه های ارز رمز دیجیتال غیر مجاز در سطح استان ،با اقدامات پلیسی صورت گرفته
تعداد35دستگاه ماینر فعال از یک واحد مسکونی کشف و جمع آوری شد .وی افزود:برابر اعالم کارشناسان،
ارزش تقریبی دستگاه های مکشوفه بیش از  8میلیارد ریال براورد شده است .رئیس پلیس امنیت اقتصادی
فرماندهیانتظامیاستانقمتصریحکرد:یکنفرمتهمدراینرابطهدستگیروپسازتشکیلپروندهبهمرجع
قضائی معرفی شد .سرهنگ برزگر در خاتمه با قدردانی از همكاري آگاهانه شهروندان با پليس ،يادآور شد:
از شهروندان مي خواهيم چنانچه اطالعي از نگهداری کاالهای قاچاق توسط افراد دارند موضوع را از طريق
شماره تلفن 110اطالع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پيگيري و برخورد قانوني با متخلفان اقدام شود.
جانشینفرماندهانتظامیاستان خبرداد:

کشف  61کیلو تریاک از خودروی پژو

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف 61کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک در قم خبر داد .
سردار بهادر اسماعیلی اظهارداشت:در پیگیری و رصد اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی
انتظامی استان قم بر روی عناصر تهیه و توزیع مواد مخدر ،مشخص شد فردی به هویت معلوم،مقادیری مواد
مخدر را به منزلی واقع در شهرک فاطمیه قم منتقل کرده است .وی افزود :بالفاصله با هماهنگی قضائی متهم
دستگیر و بهمراه وی به منزل موصوف عزیمت و در بازرسی از منزل مقدار  61کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک
کشف شد .جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد :یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵نیز که در امر نقل
و انتقال مواد مخدر استفاده شده بود ،توقیف شد .سردار اسماعیلی در خاتمه با اشاره به مبارزه بي امان و
خستگي ناپذير پليس با قاچاقچيان مواد افيوني که سالمت جامعه را هدف گرفته اند از شهروندان خواست در
صورت اطالع از فعاليت هاي قاچاقچيان مواد مخدر  ،پليس را از طريق سامانه  110در جريان قرار دهند تا در
كمترينزمانممكنرسيدگيشود.
رئیسپلیسراهنماییورانندگیفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد:

بخشودگيجرايمديرکردبيمهشخصثالثوسايل
نقليهفاقدبيمه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان از بخشودگي جرايم دير کرد بيمه شخص ثالث
وسايل نقليه فاقد بيمه خبر داد  .سرهنگ غالمرضا صدفی اظهارداشت :برابر اعالم بیمه مرکزی ،به مناسبت
عید سعید غدیر خم ،جريمه دير کرد بيمه شخص ثالث وسايل نقليه فاقد بيمه در صورت انجام بیمه از تاریخ
 27تیر  1401تا  15مرداد 1401به مدت  20روز مورد بخشودگی قرار گرفته است .رئیس پلیس راهور استان
قم افزود :در صورت انجام بیمه وسیله نقلیه فاقد بیمه در بازه زمانی مذکور ،جریمه دیرکرد اعمال نخواهد شد و
ً
پس از انقضاء این مدت و بیمه نکردن وسیله نقلیه ،جریمه دیرکرد مجددا اعمال خواهد شد.

