رئیسجمهور:

مذاکرات برای رفع تحریمها
را طرف غربی با مشکل مواجه کرد
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رئیــس جمهــور آئین سیاســی
عبادی نماز جمعــه را از مهمترین
تریبونهــای تبییــن مواضــع
اصولــی نظام اســامی خواند و بر
نقشآفرینــی جــدی ائمــه جمعه
در تحکیــم ارتباط میــان دولت و
ملت ،تاکیــد کــرد .آیتالله دکتر
ســیدابراهیم رئیســی صبح روز
سهشــنبه در بیســتوپنجمین

رئیسقوهقضاییه:
رسیدگی به جرم سرقت و مجازات
قانونی سارقان تحکیم شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

وزارتخانهها نباید در زمان
«جراحی اقتصادی» تفکیک شوند

عضــو کمیســیون برنامــه و
بودجهمجلسشورایاسالمی
گفــت :در زمــان جراحــی
اقتصادی هســتیم و اینکه در
چنین شــرایطی وقت دولت،
مجلسووزارتخانههاراصرف
تفکیکوزارتخانههاکنیماصال
به صــاح نیســت .محســن
زنگنــه دررابطــه بــا تفکیک

2

رئیــس قوه قضاییه در نشســت
شورایعالی پیشــگیری از وقوع
جــرم مصــوب کــرد ،کارگــروه
پیشــگیری از ســرقت دبیرخانه
شورای مزبور ،نســبت به تدوین
ســازوکاری بــرای هماهنگــی،
همافزایــی و جلوگیــری از
موازیکاری دستگاههای ذیربط
در راستای پیشگیری از سرقت،
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رئیسکلدادگستریاستانقم:

قم باید الگوی موفق
مدیریت اسالمی شود
عقبماندگیهای قم به نام انقالب تمام میشود

رئیسکل دادگستری استان قم گفت :شهر قم باید اسالمی معرفی شود .حجتاالسالموالمسلمین علی
بهقدری پیشرفته و توسعه یابد که در بین سایر شهرها مظفری درجلسهای با اعضای شورای اسالمی شهر قم
و حتی کشورهای دیگر بهعنوان الگوی مدیریت موفق اظهار داشت :قم با عقبماندگیهای زیادی دستوپنجه
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رئیس مرکز بهداشت استان خبر داد؛

قم درمیان  ۵استان اول بستری بیماران کرونایی

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبرداد:

آغازعملیاتاجراییساماندهی
(ع)
بافت اطراف امامزاده موسی مبرقع
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معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

برنامهریزیجامعبرایبرگزاریباشکوه
آیینهای ماه محرم و صفر

مقدم در جلسه هماهنگی و برنامهریزی ماه محرم شهرداری
قم اظهار داشت :فضاسازی و تبلیغات محیطی شهر از روز
چهارشنبههفتهجاریبهصورترسمیکلیدخواهدخورد.

معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم از
آمادگی و برنامهریزی جامع شهرداری قم برای برگزاری باشکوه
آیینهای باشکوه ماه محرم و صفر خبر داد .مهدی اصفهانیان
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رئیسدانشگاهعلومپزشکیاستانقم:

 ۱۵۴بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند
8

پایان ۱۱سال چشم انتظاری اهالی چهل اختران
8

فرمانده سپاه استان قم:

مدیرکل انتقال خون استان قم :

کاهش ذخائر خونی استان قم نگران کننده است

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت :اکنون با کاهش اهدای خون در استان
مواجه هستیم و ذخائر خونی استان قم مورد تهدید قرار گرفته است .مرتضی
نوریان بیدگلی در گفت و گویی اظهار داشت:از اول تیرماه امسال با کاهش
اهدای خون در استان قم مواجه شدیم و تا قبل از این تاریخ وضعیت اهدای
خون خوب بود اما از ابتدای تیر تاکنون با کاهش اهدای خون مواجه شده ایم.
وی ادامه داد :گرچه ذخائر خون استان قم مورد تهدید قرار گرفته اما این
طور نیست که شرایط خوب نباشد و پاسخگوی مراکز درمانی استان هستیم

کنگره شهدا درس ازخودگذشتگی را منتقل میکند
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فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) قم ،گفت :برگزاری یادواره شهدا طی
سالهای بعد از دفاع مقدس با جدیت دنبال شده تا درس ازخودگذشتگی شهدا
به نسل جوان منتقل شود .سردار محمدرضا موحد در نشست هماندیشی
مسئوالن کنگره شهدای استان قم با مدیران رسانه که در خانه معلم ،بابیان اینکه
حماسه هشت سال دفاع مقدس پیمودن راه عزت و سربلندی ایران در برابر
زورگویان و مستکبران جهان بود ،اظهار کرد :مهمترین دلیل افتخار نظام اسالمی
این است که در سایه هدایت والیتفقیه و خون سرخ شهیدان توانسته است به

1

فرماندهسپاهقم:

کنگرهشهدادرسازخودگذشتگیرامنتقلمیکند

اروپا از برجام چه نفعی میبرد؟

حفظمنافعنفتیازمسیر
یک توافق برد-برد

علی اصغر زرگر*

شکی نیست که ما در حال حاضر تحت تحریم سخت
امریکا قرار داریم ،سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز ما مشکل دارد ،هیچ شرکتی از جمله
اروپاییها حاضر نیستند در میادین نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کنند و هر گونه همکاری با
ایران مستلزم جرایمی میشود 6،سال پیش زمانی که برجام را امضا کردیم فورا سرمایهگذاران
اروپایی و هیاتهای مختلف اقتصادی از جمله شرکت فرانسوی توتال وارد ایران شدند اما به
محض خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریمها و بخصوص در حوزه انرژی که گفته شد در نظر
دارند صادرات انرژی را به صفر برسانند از ایران خارج شدند.
در این شکی نیست که اگر شرکتهای اروپا و امریکایی بخواهند در صنایع نفت و گاز ایران
سرمایهگذاری کنند ابتدا باید برجام امضا و تحریمهای بانکی رفع شود .باید این سد شکسته
شودواکنونموقعیتخاصیاست،هنوزطرفینمتوسلبهدیپلماسیهستند،امریکامیگوید
همه چیز برای امضای برجام آماده است و وزیر خارجه ایران هم اعالم کرده  95درصد قضیه
آماده است ،فقط امریکا باید تضمینهایی بدهد اگر دولت در این کشور تغییر کرد کسی زیر
میز برجام نزند ،در این شرایط اگر اروپا؛ امریکا را تحت فشار قرار دهد امضای برجام غیرممکن
نیست زیرا ایران اعالم کرده میز مذاکره را ترک نکردیم وفقط بنا داریم یک قرارداد مطمئن داشته
باشیم.
کشورهای اروپایی هم اگر بر اساس برجام بخواهند در ایران سرمایهگذاری کنند باید مطمئن
باشند تحریمها برنمیگردد و قرارداد پایدار خواهد بود .در هر حال در شرایط امروز با توجه به
شرایط روسیه و اوکراین نقش اروپایی که به منابع نفت و انرژی نیاز مبرم دارد بسیار پررنگ خواهد
بود و میتواند فشار الزم را بر امریکا داشته باشند حتی بنظر میرسد شرایط به گونهای است که
اگر امریکا از برجام خارج شود اروپا به هیچوجه پیروی نخواهد کرد و به راه خود ادامه خواهد داد
این تضمین خاصی است که اگر اروپا به ایران بدهد موجب میشود کشورهای طرف برجام؛ آن
را امضا کنند ،از طرف دیگر روسها هم باتوجه به جنگ اوکراین در انزوا قرار گرفته و بنا دارند40
میلیارد دالر در منابع انرژی ایران سرمایهگذاری کنند و در صورت توافق در برجام شرایط برای
حضور آنها هم تسهیل خواهد شد.
ما در سیاست خارجی سیاست نه غربی و نه شرقی را دنبال کرده و مستقل هستیم ،از نظر
اقتصادی هم مصلحت ملی کشور را در نظر میگیریم ،اکنون مصلحت ملی این است که هم با
روسها در ارتباط باشیم و هم اینکه سرمایههای اروپا و امریکا را در کنار خودمان داشته باشیم تا
بتوانیم استقالل سیاسی و اقتصادی کشور را حفظ کنیم ،این بستگی به دیپلماسی فعال و در
نظر گرفتن منافع ملی دارد که به امریکا فشار وارد کنیم تا وادار به ارائه تضمین شده ،برجام به
سرانجام برسد و راه برای سرمایهگذاری باز شود.
به نظر بنده اروپا تمایل دارد موضوع برجام حل شود تا نه تنها بتوانند در ایران سرمایهگذاری
کنند بلکه از منابع نفت و گاز ایران بهرهبرداری و اتکای خود را به روسیه کم کنند ،آنها اکنون
فهمیدهاند که اتکا به یک قدرت و منبع خطا است و باید منابع انرژی خود را به نحوی مدیریت
کنند که از نظر سیاسی و اقتصادی استقالل داشته باشد .در این شکی نیست که اگر قرارداد
خوب که منافع ملی ما را حفظ کند و تداوم داشته باشد نه تنها ایران بلکه اروپا هم سود خواهد
برد بنابراین یک سیاست برد-برد خواهد بود ،اگر تحریمها رفع شود حتی روسها هم راحتتر
میتواننند از نظر بانکی و اقتصادی با ایران تعامل کنند ،اکنون دست روسها هم در تعامل با
ایران بسته است ،بنابراین امریکا ،اروپا و روسیه هم به اندازه ایران از این سیاست برد-برد سود
میبرند ،زیرا عالوه بر منافع اقتصادی بخصوص در حوزه انرژی منجر به کاهش تنشها خواهد
شد و چراغ سبزی در حوزه خلیجفارس برای افزایش تعامل با ایران است.
کارشناسحوزهبینالمللانرژی

حسینپوردرتذکرشفاهی:

سفره مردم تحملگرانی دارو را ندارد

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس گفت :سفره مردم تحمل افزایش قیمت دارو را ندارد،
مجلس با افزایش قیمت دارو به شدت مخالف است و ضروری است وزیر بهداشت و درمان هر
چه سریعتر به این موضوع ورود کند.
کمال حسینپور نماینده مردم پیرانشهر با گالیه از موضوع گرانی دارو بیان کرد :مگر رئیس
جمهور در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود تأکید نکرد که نان ،دارو و بنزین گران نخواهد شد؟ چرا
وزارت بهداشت به صورت ناگهانی اقدام به اجرای طرحی به نام دارویار کرده و باعث افزایش
سرسامآور قیمت دارو شده است .چرا یک سازمانی که خود دچار تعارض منافع است و سابقه
عدم حمایت از شرکتهای داخلی در موضوع مهم تولید واکسن کرونا را در کارنامه خود دارد
مجری طرح دارویار در کشور باشد .سفره مردم تاب و تحمل افزایش قیمت دارو را ندارد .مجلس
انقالبی با افزایش قیمت دارو به شدت مخالف است ،به وزیر بهداشت و درمان تذکر میدهم هر
چه سریعتر به این موضوع ورود کند.

فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) قم ،گفت :برگزاری یادواره شهدا طی
سالهای بعد از دفاع مقدس با جدیت دنبال شده تا درس ازخودگذشتگی شهدا
به نسل جوان منتقل شود.
به گزارش روز سهشنبه سپاه استان قم ،سردار محمدرضا موحد در نشست
هماندیشی مسئوالن کنگره شهدای استان قم با مدیران رسانه که در خانه معلم،
بابیان اینکه حماسه هشت سال دفاع مقدس پیمودن راه عزت و سربلندی ایران
در برابر زورگویان و مستکبران جهان بود ،اظهار کرد :مهمترین دلیل افتخار نظام
اسالمی این است که در سایه هدایت والیتفقیه و خون سرخ شهیدان توانسته
است به پیروزی و موفقیت برسد .وی اضافه کرد :ایران اسالمی تنها کشوری است
که میتواند با استکبار و آمریکا روبرو شود و آنها حتی نمیتوانند تالفی کنند که

این ،دستاورد جانفشانی ،ایثار و مقاومت ملت ایران است .فرمانده سپاه استان
قم خاطرنشان کرد :زنده نگهداشتن یاد و خاطر ایثارگران ،شهدا و مجاهدان
هشت سال دفاع مقدس عالوه بر عزت ،اقتدار و سربلندی نظام اسالمی ،در
حقیقت الگوسازی برای نسل جوان و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه
استکبارستیزی است .وی با تاکید بر اینکه امروز جبهه قدرتمند مقاومت در
منطقه شکلگرفته است ،عنوان کرد :اگر شهادت هنرمردان خداست زنده
نگهداشتن یاد شهدا نیز هنر مردان بیادعاست ،طی این سالهای بعد از دفاع
مقدس یادوارههای شهدا با جدیت دنبال شده است تا درس ازخودگذشتگی
شهدا به نسل جوان منتقل شود .موحد از حماسهآفرینی شهدا در طول ۴۳سال
اخیر یادکرد و گفت :کنگره شهدای استان قم در سال  ۱۳۷۳بهعنوان نخستین
کنگره کار خود را آغاز کرد و بعد از تایید رهبری قرار شد که این کنگره هرچند سال
یکبار در هر استان دنبال شود.
کنگرههای شهدا عملیاتی مهم و سرنوشتساز برای تاریخ اسالم است
وی ادامه داد :در اوج کرونا تنها دیدارهای رهبر معظم مانقالب که تعطیل
نشد دیدار معظم له با اعضای ستاد کنگره شهدای استانها بود که این نشان
از اهمیت کنگرهها دارد .موحد عنوان کرد :کنگرههای شهدا عملیاتی مهم و
سرنوشتساز برای تاریخ اسالم است و امیدواریم با برگزاری مطلوب این کنگرهها
بتوانیم در مأموریت مهم انتقال پیام شهدا و تداوم راه آنها موفق باشیم.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) تصریح کرد :امسال مردم قم دومین
کنگره ملی شهدای استان را در دستور کار قرار دادهاند تا بتوانند خواستههای
موردنظر رهبر انقالب را محقق کنند ،این کنگره قرار بود سال  ۹۸برگزار شود اما
به علت اینکه بسترهای موردنیاز فراهم نبود به سال  ۱۳۹۹تعویق افتاد و به علت
شیوع کرونا به  ۲۷آبانماه سال جاری موکول شد.

آگهی مجامع عمومی فوق العاده وعادی،انجمن صنفی کارفرمایان

ماشینی استان
اداره کلکفش
شهرسازیقماستان قم
راه و

بدینوسیله به اطالع اعضاء تحت پوشش انجمن صنفی کارفرمایان کفش ماشینی استان قم می رساند،مجامع
عمومی فوق العاده وعادی این انجمن در روز شنبه  1401/05/29از ساعت  17الی  19در محل اتاق بازرگانی
صنایع ومعادن استان،قم واقع در بلوار  15خرداد برگزار می گردد،لذا حضور کلیه اعضاء تحت پوشش یا نماینده
قانونی ایشان در مجامع فوق الذکر الزامی می باشد.ضمنا عالقمندان به کاندیداتوری در هیئت مدیره وبازرسین(با
رعایت شرایط مندرج در اساسنامه انجمن)مراتب داوطلبی خود را حداکثر تا تاریخ 1401/05/20به دفتر انجمن
اعالمنمایند.
دستور جلسات مجامع عمومی فوق العاده وعادی مذکور به شرح ذیل می باشد
الف)تشکیل مجمع عمومیفوقالعادهبا دستورکار:
**اصالح وتصویب بندهای الف و ب ماده 7اساسنامه انجمن صنفی مذکور
**تغییر واصالح بند 9ماده 32اساسنامه انجمن صنفی مذکور
**تغییر واصالح بند اول ماده 30اساسنامه انجمن صنفی مذکور
ب)تشکیل مجمع عمومی عادی با دستور کار:
**برگزاری انتخابات تکمیلی یک نفر عضو اصلی و دونفر علی البدل هیئت مدیره.
**برگزاریمجددهشتمیندورهانتخاباتبازرسین
مدارکالزمجهتکاندیداتوری:کپیشناسنامهیاکارتملی،درخواستکتبی 1،قطعهعکسومجوزفعالیت
هیئتمدیرهانجمنصنفیکارفرمایانکفشماشینیاستانقم

مدیرکل انتقال خون استان قم :

کاهش ذخائر خونی استان قم
نگران کننده است

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت :اکنون با کاهش اهدای خون در استان مواجه
هستیم و ذخائر خونی استان قم مورد تهدید قرار گرفته است.
مرتضی نوریان بیدگلی در گفت و گویی اظهار داشت:از اول تیرماه امسال با کاهش اهدای
خون در استان قم مواجه شدیم و تا قبل از این تاریخ وضعیت اهدای خون خوب بود اما از
ابتدای تیر تاکنون با کاهش اهدای خون مواجه شده ایم.
وی ادامه داد :گرچه ذخائر خون استان قم مورد تهدید قرار گرفته اما این طور نیست که
شرایط خوب نباشد و پاسخگوی مراکز درمانی استان هستیم اما باید به ذخائر خونی کشور
کمک کنیم و از این رو نیازمند به اهدای خون هستیم.
وی عنوان کرد :قم جزو استان هایی است که نیاز به اهدای خون دارد و از اهدا کنندگان
می خواهیم به مراکز اهدا در سطح استان مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان قم افزود :در فصل گرما تا نیم سال دوم کاهش اهدای خون را
داریم که می تواند روی ذخائر خون مطلوب تاثیر بگذارد از این رو از کسانی که شرایط اهدای
خون را دارند می خواهیم به مرور به مراکز اهدا مراجعه کنند تا مدیریت بهتری روی مصرف
ذخائر خونی داشته باشیم .وی با اشاره به مهم ترین علت کاهش اهدای خون اظهار داشت:
شیوع بیماری کرونا بیشتر شده است و این موضوع می تواند از علت های مهم باشد در حالی
کهمحیطمراکزانتقالخوندرمانینیستومرکزخدماتیبهداشتیدرمانیاستواحتمال
آلودگی به کرونا در آن بسیار کمتر است .نوریان بیدگلی افزود :کسانی که برای اهدای خون
مراجعه می کنند احساس سالمتی دارند اما اگر عالئمی از بیماری حتی سرماخوردگی
معمولیدارندنباید به مراکز اهدا مراجعه کنند.
وی تاکید کرد :متاسفانه این باور غلط وجود دارد که اهداکننده بعد از اهدای خون ضعیف
شده و بیماری های دیگر می گیرد ولی این چنین اتفاقی برای فرد اهدا کننده ایجاد نمی
شود و با نوشیدن مایعات و رژیم غذایی مناسب حجم خون اهدایی جبران می شود
رییس پارک علم و فناوری استان قم :

بایدفناوریسنگراصلیمهارتآموزی
دانشجویانباشد

رییس پارک علم و فناوری استان قم بابیان اینکه ۱۹۲دانشجو از ۹دانشگاه طرف تفاهم با
پارک در نخستین دوره طرح دستیار فناوری ثبتنام کردند ،گفت :با ارزیابی شورای پذیرش
دستیار فناوری پارک  ۲۹نفر در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرفته و به شرکتهای فناور
متقاضیمعرفیشدند.
سید حسین اخوان علوی در جلسه کمیته ارزیابی نخستین دوره طرح دستیاری فناوری
بیان کرد :در این طرح  ۹دانشجو در مقطع کاردانی ۱۱۷ ،دانشجو در مقطع کارشناسی،
 ۴۹دانشجودرمقطعکارشناسیارشدو ۱۷دانشجویمقطعدکتراثبتنامکردندودرنهایت
با ارزیابی شورای پذیرش ۲۹نفر بر اساس نیازهای شرکتهای فناور پذیرفته شدند.
با همکاری روسای دانشگاههای طرف تفاهم و همراهی اعضای کمیته ارزیابی که
نمایندگان آن دانشگاهها هستند اطالعرسانی جامع و گستردهای صورت گرفت و آمار قابل
قبولیازدانشجویانثبتنامکردند.
رییسپارکعلموفناوریاستانقمطرحدستیارفناوریرابرنامهایمهموارزشمندارزیابی
کرد و افزود :این طرح بهعنوان نخستین تجربه مهارتآموزی فناوری ،باوجود اشکاالتی که
داشت نتایج و ثمرات خوبی را رقم زد که ارزشهای آن در آینده بهتر و بیشتر ملموس خواهد
شد .اخوان علوی بابیان اینکه باید فناوری سنگر اصلی مهارتآموزی دانشجویان باشد
گفت :دانشجویان نتوانستهاند با این سنگر که آیندهشان را رقم میزند ارتباط بگیرند و طرح
دستیار فناوری این فرایند مهم را فراهم میکند .در ادامه این نشست که با حضور نمایندگان
دانشگاههای استان برگزار شد ،هریک از اعضا به بررسی و آسیبشناسی دوره پرداخته و
مسائلیمانندتغییرزمانبرگزاریدورهازتابستانبهابتدایسالتحصیلی،عدمتناسبورود
برخی از رشتههای تحصیلی ثبتنامی در طرح با نیازهای شرکتهای فناور و درخواست
الکترونیکی شدن فرمهای  ۴امضای ثبتنام و پذیرش دانشجویان متقاضی در دوره و لزوم
انسجامدرتصمیمگیریهایکالنرامطرحکردهکهقرارشدنکاتطرحشدهبامدیرانارشد
مربوطه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطرح شود.
شایانذکر است ،نخستین دوره طرح دستیار فناوری با مدیریت و همت پارک علم و
فناوری استان قم و با تفاهمنامه همکاری  ۹دانشگاه استان قم ،از خردادماه سال جاری
آغاز به کارکرد .در این طرح پذیرفتهشدگان دانشگاهی از مردادماه تا دیماه ۱۴۰۱طی دوره
۶ماهه دستیار فناوری شرکتهای فناوری متقاضی عضو پارک شده و عالوه بر مهارتآموزی
فناورانه ،از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری حقوق ماهیانه بر اساس مقطع تحصیلی
دریافتمیکنند.
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رئیسجمهور:

مذاکرات برای رفع تحریمها را طرف غربی با مشکل مواجه کرد

نگاه جهان عرب
به سمت واقعیتها

روند کاهش تنش میان تهران و اعضای شورای
همکاری خلیج فارس و در پاسخ به این سوال که با توجه
به اعالم آمادگی ریاض مبنی بر ارتقای گفتوگوها با تهران به سطح سیاسی آیا این بار
اراده الزم برای از سرگیری روابط ایران و سعودی وجود دارد ،گفت:
در پی یک سری تحوالت عمیقی که در منطقه صورت گرفت و منجر به این شد
که توطئههای آمریکایی -صهیونیستی برای تجزیه در منطقه شکست بخورد به
خصوص در جنگهای نیابتی که مثلث شوم آن را به راه انداخته و تروریستهای
تکفیری صهیونیستی را به جان منطقه انداخته بود تا منطقه را به آتش بکشانند و با
توجه به پیروزی محور مقاومت در این عرصه و همچنین انصارالله در یمن که باعث
شد با مقاومت سرسختانه عربستان و امارات در برابر اراده مردم یمن زانو بزنند ،یک
واقعیتهاییدرمنطقهپدیدآمدهبهنامپیروزیجبههمقاومتدربرابرشرارتهاییکه
جبهه کفر و استکبار در منطقه نماینده آن بود.
در این راه خونهای پاک و مطهری داده شد تا شر تروریستهای تکفیری و
آتشافروز کم شود و به جای آن صلح ،ثبات و امنیت در منطقه حاکم شود و فرشته این
صلحوثباتهمشهیدحاجقاسمسلیمانیوهمرزمشابومهدیالمهندسبود.امروز
با توجه به همه این ایثار و مقاومت صلح و ثبات و امنیت در منطقه برقرار شده است
و جبهه کفر به این نتیجه رسیده که جبهه مقاومت و جمهوری اسالمی ایران ضامن
تداوماینثباتهستند.
از طرف دیگر با توجه به شکست پی در پی آمریکا در منطقه و فرار مفتضحانه
از افغانستان و کاهش بسط و نفوذ خودشان در عراق و سوریه و پنهان شدن در
پادگانهای نظامی و همچنین با توجه به اینکه آمریکا دیگر خاورمیانه را اولویت خود
نمیداند؛ منطقه دچار یک خالء توازن استرتژیک شده که با توجه به وزنه باثباتی که
ایران در منطقه دارد میتواند یک گفتوگوی سازنده و خوبی بین ایران و کشورهای
عربی منطقه صورت بگیرد که این خالء حضور هژمون را به حضور سازنده و مثبت
تبدیل کند .در این چنین قابی ایران و عربستان مذاکرات خود را شروع کردند و حاال
بعد از پنج دور قرار است به سطح سیاسی ارتقا پیدا کند .ایران همواره استقبال کرده
که با کشورهای منطقه به خصوص همسایگان جنوبی رابطه خوب و سازندهای داشته
باشد.
اقدام امارات و کویت برای اعزام سفیر به تهران نیازی به چراغ سبز ندارد و یک
ضرورتی است که برادران عرب ما نسبت به ایران احساس میکنند تا بتوانند در ثبات
منطقه گام بردارند .این سیگنالهای مثبت را بعد از مدت ها مصر و اردن هم دادند.
جهان عرب نگاه جدیدی را به سمت واقعیتها باز کرده که در این واقعیت ،ایران
جایگاه ویژهای خواهد داشت .بعد از سال ها که تالش داشتند سوریه را از جهان عرب
بیرون کنند امروز این کشور با آغوش باز از جهان عرب استقبال میشود .این توجه در
کل جهان عرب شکل گرفته است.
سفیر پیشین ایران در لبنان
احمددستمالچیان*

اگر منطقی و عقالنی رفتار کنند ،نتیجه دور از دسترس نیست
رئیس جمهور آئین سیاسی عبادی نماز جمعه را از مهمترین تریبونهای تبیین
مواضع اصولی نظام اسالمی خواند و بر نقشآفرینی جدی ائمه جمعه در تحکیم
ارتباط میان دولت و ملت ،تاکید کرد.
آیتالله دکتر سیدابراهیم رئیسی صبح روز سهشنبه در بیستوپنجمین
گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور ،در تبیین جایگاه و اهمیت واالی آئین
عبادی سیاسی نماز جمعه در کشور گفت :امروز تریبون نماز جمعه محلی برای
تبیین مسائل کشور و کانون ایجاد امید و بیان دغدغههای مردم است .ائمه جمعه
حلقهواسطمیانمردمومسئوالنبهشمارمیآیندوبرهمیناساسمیتوانگفت
که این علمای بزرگوار نقش بسیار حائز اهمیتی در کارآمدی نظام حکمرانی دارند
و در توفیقات دولت سهیم هستند .رئیس جمهور با تاکید بر نقش مهم ائمه جمعه
در شکلگیری ارتباط موثر و مفید و میان دولت و ملت ،افزود :ائمه محترم جمعه
از فرماندهان جهاد تبیین در اقصینقاط کشور هستند و به دلیل ارتباط وثیقی که
با بدنه جامعه دارند ،زبان گویای مردم به شمار میآیند لذا نقش مهمی را انتقال
مطالبات مردم به مسئوالن ایفا میکنند .از این منظر ،نقش ائمه جمعه در ساختار
نظام حکمرانی کامال مبنایی و راهبردی است.
آیتالله رئیسی در دومین بخش از سخنرانی خود ،به تبیین عملکرد دولت در اساس چه در قانون بودجه سالیانه و چه در تدوین برنامه هفتم توسعه ،تالش داریم
عرصههای مختلف در یک سال گذشته پرداخت و با اشاره به توفیقات بدست آمده به سمت تحقق عدالت و مردم محوری حرکت کنیم.
در حوزه دیپلماسی ،اذعان داشت :از ابتدای استقرار دولت اعالم کردیم که تقویت
رئیس جمهور با اشاره به برخی مطالب مطرح شده از سوی ائمه جمعه ،مبنای
سیاست همسایگی ،اصل مبنایی دولت در حوزه دیپلماسی است و در همین انتصابات در دولت را جذب نیروهای کارآمد ،پرتالش و باانگیزه عنوان کرد و گفت:
راستا گام برداشتیم .خوشبختانه این تغییر ریل راهبردی ،سبب شد که تراز تجاری بارها تأکید کردهایم و دولت از نیروهای کارآمد ،جوان و انقالبی استفاده شود و
ایران با همسایگان مثبت شود و ارزش مبادالت به چندین برابر گذشته ارتقا یابد.
نیروهایبیانگیزهوناکارآمدکنارگذاشتهشوند.
رئیس جمهور برنامهریزی برای تامین امنیت غذایی و افزایش حجم تولیدات
دربحث عفاف و حجاب بر اساس سالیق شخصی عمل کرد
کشاورزی را دیگر توفیق دولت در ماههای گذشته خواند و گفت :در بخش
آیتالله رئیسی همچنین با اشاره به بحث عفاف و حجاب گفت :اجرای قانون
کشاورزی در اثر برنامهریزیهای صورت گرفته ،شاهد افزایش قابل توجهی مالک است و در این زمینه نباید بر اساس سالیق شخصی عمل کرد.
در حجم تولیدات بودهایم و تا به امروز قریب  ۷میلیون تن محصول از کشاورزان
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مذاکرات برای رفع
خریداری شده است.
تحریمها اشاره کرد و گفت :جمهوری اسالمی ایران هرگز از میز مذاکره کنار نرفت.
نگاه دولت تحقق عدالت و مردممحوری در همه عرصههاست
این غربیها بودند که در حین انجام مذاکرات با صدور قطعنامه در شورای حکام
رئیسجمهوردرادامهدرتشریحبرنامههایدولتدرحوزهجذبسرمایهگذاری ،آژانس بینالمللی انژری اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند.
گفت :رونق اقتصاد ملی و ارتقای شاخصهای اقتصادی در کشور بدون جذب
دکتر رئیسی با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات بیش از همه چیز نیازمند
سرمایهگذاری داخلی و خارجی ممکن نیست .دولت برنامههای متنوعی در این ارادهطرفمقابلاست،خاطرنشانکرد:موضوعجمهوریاسالمیایرانمنطقی
حوزه دارد و تالش میکند از طریق جذب سرمایهگذاری در راستای توسعه اشتغال و عقالنی است و بدیهی است طرف مقابل هم اگر منطقی و عقالنی رفتار کند،
پایدار ،رونق تولید و رشد اقتصادی گامهای مستحکمی بردارد.
مذاکرات میتواند منتج به نتیجه شود .رئیس جمهور امیدآفرینی در میان مردم را
دکتر رئیسی همچنین با اشاره به تالش دولت برای عدالتمحور کردن بودجه اولویت اصلی کشور خواند و گفت :امروز از هر زمان دیگری نسبت به آینده کشور
 ۱۴۰۱براساس سند آمایش سرزمینی ،اظهار داشت :جهتگیری مبنایی دولت ،امیدوارتریم و با اتکا به داشتههای خود و همچنین به پشتوانه ملت و رهبری معظم
در راستای مردمی کردن اقتصاد و عدالتمحوری در همه عرصههاست .بر همین انقالب شرایط را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.

عموییدرتوضیحنشستکمیسیونامنیتملیمجلسمطرحکرد:

تاکید سرلشکر باقری بر بهره گیری از
فرصتها در دوره گذار بین المللی

یگفت:
سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسالم 
سرلشکر باقری در نشست کمیسیون تاکید کرد که دوره گذار فعلی بین المللی به
صورت مداوم تهدیدها و فرصتهایی را به وجود آورده است و باید از فرصتها بهره
جست و تهدیدهای پیش رو کم اثر کرد.
ابوالفضل عمویی در توضیح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت :در این نشست سرلشکر محمد باقری،
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشت و مروری بر تحوالت بین المللی ارائه
کرد.
سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسافزود:فرماندهستادکل
نیروهای مسلح در این نشست تاکید کرد که دوره گذار فعلی بین المللی به صورت
مداوم تهدیدها و فرصت هایی را به وجود آورده است و باید از فرصتها بهره جست و
تهدیدهای پیش رو کم اثر کرد.
عمویی یادآور شد :در این جلسه معاونت اطالعات و عملیات ستاد کل هم گزارش
دقیقی از برنامههای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و توانمندیهای جمهوری
اسالمی ایران ارائه کرد.
وی اضافه کرد :براساس گزارش ارائه شده ،نیروهای مسلح کشورمان اشراف کاملی
برفعالیتهایدشمندارندوازتوانمندیالزمبرایخنثیسازیتهدیدهایدشمنان
برخوردارند.
عمویی تأکید کرد :در این جلسه نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی هم با ارائه
نظرات خود ،بر ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور و آمادگی مجلس برای حمایت از
فعالیتهایبخشهایمختلفنیروهایمسلحتأکیدکردند.
وی خاطرنشان کرد :همکاری کمیسیون امنیت ملی مجلس با ستاد کل نیروهای
مسلحدربررسیوتصویببخشهایمرتبطبرنامههفتمتوسعهازمحورهایموردنظر
نمایندگان در این جلسه بود.
رئیس جمعیت هالل احمر :

ناوگان امدادی تا پایان سال جاری
نوسازیمیشود

رئیس جمعیت هالل احمر گفت :اعتبارات الزم برای خرید خودروی نجات،
آمبوالنس و تجهیزات ،تخصیص داده شده است که تا پایان سال نسبت به خریداری
تجهیزات و خودرو اقدام می شود.
پیرحسین کولیونددر یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای عالی جمعیت هالل
احمر گزارشی از حضور و مشارکت فعال جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
در نشست های فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هالل احمر ارائه
داد.
رئیس جمعیت هالل احمر با تبریک دریافت باالترین نشان فدراسیون( هانری
داویسون) به تمامی مردم ایران خاطر نشان کرد :در مدت حضور در ژنو جلسات
موثری برگزار و  ۱۲تفاهمنامه با جمعیتهای ملی منعقد شد و چند تفاهمنامه دیگر
نیز در حال انعقاد است.
وی با اشاره به انتخاب عضو جمعیت هالل احمر ایران به عنوان رئیس کمیته
پیش نویس نشست مجمع عمومی در ژنو ،افزود :هدف ما حضور فعال در عرصه
های بینالملل و مشارکت فعاالنه در تصمیمگیریهای فدراسیون است .در این
زمینه رایزنی ها انجام شده و یک نفر از جمعیت هالل احمر ایران در دفتر منطقه
ای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) مستقر شد و  ۲نماینده دیگر نیز بزودی در دفتر
فدراسیون در ژنو مستقر خواهند شد.
رئیس جمعیت هالل احمر در ارائه گزارش عملیات امدادی ،درمانی جمعیت
در مراسم حج تمتع سال  ۱۴۰۱گفت :برای اولین بار در تاریخ حج تمتع ،روسای
جمعیت ملی ایران و عربستان دیدار و در خصوص همکاری های مشترک تبادل نظر
کردند.
ویبااشارهبههمکاری،تعاملوهماهنگیموثربامسئوالنعربستانیبرایخدمت
رسانی بهتر به حجاج ایرانی افزود :در حج تمتع امسال امکانات و تجهیزات خوبی در
اختیار جمعیتهالل احمر قرار گرفت.
کارشناسسیاسیعرب:

اسرائیل از دولتهای عرب سازشکار
دفاعینخواهدکرد

کارشناسی امور سیاسی عرب گفت که رژیم صهیونیستی در هرگونه جنگ
همپیمان خود دفاعی نخواهد کرد بلکه از آنها
سازشکار
احتمالی از دولت های عرب
ِ
ِ
تنها به عنوان سپری برای خود سوء استفاده خواهد کرد.
به گزارش ایرنا« ،خالد الصفوری» کارشناس عرب مسائل سیاسی آمریکا امروز سه
شنبه نتایج سفر اخیر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه را برای دولت
متبوع وی " فاجعه بار " خواند.
وی با هشدار به دولت های سازشکار عرب برای بازی در زمین رژیم صهیونیستی
عرب همپیمان
و ائتالف با این رژیم گفت :اسراییل به دفاع از هیچ یک از کشورهای ِ
خود از جمله کشورهای عرب خلیج فارس نپرداخته و نخواهد پرداخت بلکه از آنها به
عنوان پایگاه هشدار سریع و سپری برای خود بهره خواهد جست.

رئیسقوهقضاییه:

رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان تحکیم شود

رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی پیشگیری
از وقوع جرم مصوب کرد ،کارگروه پیشگیری از سرقت
دبیرخانه شورای مزبور ،نسبت به تدوین سازوکاری
برای هماهنگی ،همافزایی و جلوگیری از موازیکاری
دستگاههای ذیربط در راستای پیشگیری از سرقت،
اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
بهگزارشامرکزرسانهقوهقضاییه،نشستشورایعالی
پیشگیری از وقوع جرم صبح امروز سهشنبه چهارم
مرداد به ریاست حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین
محسنی اژهای و با سه دستور جلسه «مرور مصوبات قبلی
شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم»« ،بررسی سیمای
جرایموآسیبهایاجتماعی»و«بررسیوتصویبتقسیم
کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریتهای قوای سه
گانه در امر پیشگیری از سرقت» برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آثار سوء روحی و روانی که
جرم سرقت در جامعه و برای افراد جامعه ایجاد میکند،
گفت:بایدتمهیداتیهمهجانبهاندیشیدهشودکهآرامش
روانی جامعه و مردم از ُبعد اطمینان نسبت به رسیدگی

به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان ،تحکیم شود و
هیچگونه نگرانی از این ناحیه برای مردم وجود نداشته
باشد.اصغرجهانگیرمعاوناجتماعیوپیشگیریازوقوع
جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان
و نوع آسیبهای اجتماعی در استانهای مختلف کشور
پرداخت .همچنین سایر اعضای شورای عالی پیشگیری
از وقوع جرم نیز به تناسب موضوعات مطرح شده و دستور
کار جلسه ،پیشنهادات و نقطهنظرات خود را ارائه کردند.
در جریان جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به
ریاست حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی
اژهای ،مصوب شد کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه
شورایمزبور،نسبتبهتدوینسازوکاریبرایهماهنگی،
همافزایی و جلوگیری از موازیکاری دستگاههای
ذیربطدرراستایپیشگیریازسرقت،اقداماتمقتضی
را ترتیب دهد.
همچنیندرجریاننشستیادشده،کارگروهپیشگیری
از سرقت دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
مکلف شد اجرای مصوبات این شورایعالی از ناحیه

دستگاههای مسئول و ذیربط را پیگیری کند و بر نحوه
اجرای این مصوبات توسط آن دستگاهها نظارت داشته
باشد .در پایان این جلسه ،رئیس قوه قضاییه با اشاره به
اهمیت و ضرورت پیشبینی ،شناسایی و ارزیابی خطر
وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای از میان بردن
یا کاهش آن ،بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و
مستمر جلسات این شورا وفق قانون تاکید کرد.
در این جلسه ،معاون اول رئیسجمهور ،معاون اول قوه
قضاییه ،نایب رئیس نخست مجلس شورای اسالمی،
دادستان کل کشور ،وزیر اطالعات ،وزیر کشور ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزیر آموزش و پرورش ،رئیس
سازمان بازرسی کل کشور ،رئیس دیوان محاسبات،
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ،معاون
حقوقی رئیسجمهور ،نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰
مجلس ،رئیس سازمان امور اجتماعی و جمعی دیگر
از معاونان دستگاههای عضو شورایعالی پیشگیری از
وقوع جرم حضور داشتند.

رئیس مجلس شورای اسالمی :

اولویت مجلس بین نظارت و قانونگذاری اقدامات نظارتی است
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت اقدامات نظارتی مجلس گفت:
اولویت مجلس بین نظارت و قانونگذاری ،اقدامات نظارتی است.
محمدباقرقالیباف در بیست و پنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه رئیس
مجلس شورای اسالمی مهمترین اولویت فعلی کشور را فرهنگ و اقتصاد عنوان کرد
و گفت :اقدامات مجلس شورای اسالمی پس از وظیفه نظارتی ،در بخش رفع تحریم
و خنثی سازی تحریم بوده است
رئیس مجلس شورای اسالمی تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها از
سوی مجلس یازدهم را گامی در جهت رفع تحریم و خنثی سازی آن ذکر کرد.
قالیباف همچنین هوشمندسازی ،شفافسازی ،مردمی سازی و کارآمدسازی را از
اهداف دیگر مجلس برای نظم بخشی به امور دانست.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به موضوع محرومیتزدایی و توجه مجلس
به این امر گفت :در بودجه سال  ۱۴۰۰مبلغ  ۱۹هزار میلیارد تومان و در بودجه سال
 ۱۴۰۱مبلغ ۲۲هزار میلیارد تومان به محرومیتزدایی بویژه در روستاها از نظر تامین
اب شرب ،برق ،جاده ،خانههای بهداشت اختصاص داده شد.
ف با یادآوری این نکت ه کهبررسی های مجلس نشان داد که در سه دهک پایین
قالیبا 
جامعه بیش از  ۵میلیون نفر بودند که بیمه نداشتد ،افزود :مجلس در قانون بودجه

امسال بیش از  ۶هزار میلیارد تومان برای بیمه رایگان این قشر اعتبار تعیین کرد تا
همه آنها به صورت غیر حضوری بیمه شوند .با اجرای این قانون توسط دولت ،در
انتهای خرداد  ۵میلیون و  ۹۲هزار نفر به صورت رایگان بیمه شدند و کمتر از ۳۰۰
هزار نفر که باقی مانده اند مشکالتی داشتند که درحال پیگیری و رفع است.
رئیس مجلس شورای اسالمینیز یادآو ر شد  :برای بیماران صعبالعالج امسال در
قانون بودجه  ۵هزار میلیارد تومان اعتبار تعیین شد که براساس قانون باید برای این
بیماران ،کارت سالمت صادر شود و آنها تحت پوشش قرار بگیرند و رقم خوبی هم
برایتسهیالتقرضالحسنهبرایایناقشارتعیینشد.
ق مالکانه دولت در
قالیباف در ادام ه گفت :تا سال  ۱۴۰۰درآمد حاصل از حقو 
بخش معدن حدود  ۶هزار میلیارد تومان بود و با پیگیری های نظارتی و قاطعانه
مجلس مشخص شد میزان واقعی حقوق مالکانه دولت در بخش معادن چندین برابر
این رقم است و لذا این عدد ،در سال جاری به  ۴۲هزار میلیارد تومان رسید.
رئیسمجلسشورایاسالمیهمچنینبااشارهبهنقشمهموارزشمندائمهجمعه
در سراسر کشور در توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی و انقالبی گفت:به همت
مرکز پژوهشهای مجلس و در جهت استفاده از دیدگاههای سازنده این عزیزان
اندیشکدهای با نگاه مردمی و نخبگانی در استانها راه اندازی خواهد شد.

وزیر اطالعات :

دولت قدمهای بزرگی برای ساماندهی معیشت مردم برداشته است

وزیر اطالعات گفت :دولت قدمهای بزرگ و
ستودنی را برای ساماندهی معیشت مردم برداشته
است که انشاالله شرایط اقتصادی کشور به سمت
مطلوبیپیشخواهدرفت.
حجتاالسالم سیداسماعیل خطیب ،وزیر
اطالعات در نخستین روز بیست و پنجمین
گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور که عصر
دوشنبه سوم مردادماه در تهران برگزار شد گفت:
دولت مردمی و انقالبی حضرت آیت الله رئیسی
تصمیم جدی دارد که فرامین ،بیانات و رهنمودهای
رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی را عملیاتی کند
که این امر با یاری امامان جمعه و جماعات و صبر و
استقامت مردم امکان پذیر است.
وزیر اطالعات گفت :علیرغم سرمایهگذاری
دشمن و کارزار جنگهای همهجانبه علیه امنیت

کشور ،شرایط امنیتی کشور مطلوب است و در این
دولت مردمی و انقالبی با هم افزایی و هماهنگی و
همکاری مناسب و همه جانبه که بین دستگاههای
نظامی ،انتظامی ،قضائی و اطالعاتی به وجود
آمده است ،شاهد اقتدار امنیتی مطلوبی در کشور
هستیم.
حجتاالسالم خطیب همچنین حرکتها و
اقداماتی که رژیم صهیونیستی در راستای ایجاد
ناامنی و خرابکاری در کشور دنبال میکند را مورد
اشاره قرار داد و تصریح کرد :سربازان گمنام امام زمان
(عج) موفق شدند یکی از تیمهای عملیاتی رژیم
صهیونیستی را ،بر خالف اعالم یکی از رسانههای
داخلی ،قبل از اینکه موفق به بمبگذاری شوند
دستگیر و توطئه آنها را خنثی نمایند.
وزیر اطالعات با اشاره به اقدامات اطالعاتی

جمهوریاسالمیایرانبرایتأمینامنیتملیکشور
گفت :هر کشوری که النهای علیه امنیت کشور ما
داشته باشد بداند که از اقدام ما در امان نخواهد بود.
وی گفت :اکنون رژیم صهیونیستی هر روز یک
حادثه را تجربه میکند و این از توفیقات جبهه
مقاومت و برکاتی است که از مکتب سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی به جای مانده است.
حجتاالسالم خطیب درخصوص تعامل با
همسایگان گفت :دولت تمام توان خود را به کار
گرفته است که ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه
را گسترش دهد .وی همچنین به سفرهای استانی
دولت اشاره کرد و گفت :یکی از عواملی که مردم
همراهی خوبی با دولت دارند ،رویکردهای مردمی
این دولت است که حضور میدانی رئیس جمهور
محترم از نشانههای آن میباشد.

رییسسازمانحفاظتمحیطزیست:

وضعیتمحیطزیستباهمکاریدانشبنیانهابهبودمییابد

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :با ورود دانش بنیانها به حوزه محیط
زیست کشور به طور حتم وضعیت این حوزه در تمامی ابعاد بهبود مییابد.
علی سالجقه روز سه شنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه و رویداد
همافزایی مدیریت ایران در  ۱۴۰۱که در مصالی تهران برگزار شد در گفت و گو با
خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا به شعار امسال تحت عنوان تولید؛ دانش بنیان،
اشتغال آفرین اشاره کرد و افزود :این نامگذاری در سازمان حفاظت محیط زیست
رهاورد بسیار عالی داشته است ،چرا که به اعتقاد ما و البته بر اساس تجارب موجود در

هر بخش از حوزه زیست محیطی هرگاه علم و دانش وارد شده است ،تخریب محیط
زیست نیز کاهش یافته است.
ویخاطرنشانکرد:سازمانحفاظتمحیطزیستنیزبراساسنامگذاریامسال،
راهبرد خود را محیط زیست مردم پایه ،هوشمند و فناورانه انتخاب کرده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد :ما معتقدیم با ورود دانش بنیان
ها به حوزه محیط زیست کشور به طور حتم وضعیت این حوزه در تمامی ابعاد بهبود
مییابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

وزارتخانههانبایددرزمان
«جراحیاقتصادی»تفکیکشوند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت :در زمان جراحی
اقتصادی هستیم و اینکه در چنین شرایطی وقت دولت ،مجلس و وزارتخانهها را
صرفتفکیکوزارتخانهها کنیماصالبهصالح نیست.
محسن زنگنه دررابطه با تفکیک وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت و همچنین
شنیدههای اخیر درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی ،گفت :حتی اگر فرض کنیم
تفکیکوزارتخانههاییهمچونصمتوراهوشهرسازیفکرخوبوبهجاییباشد،به
نظر میرسد شرایط فعلی وقت مناسبی برای این اقدام نیست چراکه این تصمیم باعث
از دست رفتن زمان بسیار زیادی خواهد شد.
وی تصریح کرد :وزیر اگر وزیر باشد و در حوزه و وزارتخانه خود قدرتمند باشد میتواند
با حدود چهار یا پنج معاونت قوی ،امورات را به خوبی پیش ببرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه ساختارهای
قوی در وزارتخانهها داریم ،بیان کرد :وزارت و مدیریت یک هنر است .یک رئیسجمهور
 ۲۰وزارتخانه را در زیر مجموعه دولت مدیریت میکند؛ آیا تا به حال به این فکر
کردهایم که کار ریاست جمهوری را تقسیم کنیم و دو رئیسجمهور برای دولت انتخاب
کنیم؟ خیر! یک رئیسجمهور توانمند انتخاب میشود و وزارتخانهها و مجموعه دولت
رامدیریتمیکند.
زنگنه عنوان کرد :در رده پایینتر نیز همین موضوع صدق میکند یعنی اگر وزیر،
قوی و کارآمد باشد و مدیریت را بشناسد ،میتواند مسیر را به خوبی پیش ببرد.
وی با بیان اینکه تفکیک وزارتخانهها و بازگشت به حالت گذشته هزینه هنگفت
و زمان زیادی را به مجموعه حکمرانی تحمیل خواهد کرد ،تأکید کرد :در زمان
جراحی اقتصادی هستیم و اینکه بخواهیم در چنین شرایطی وقت دولت ،مجلس و
وزارتخانههاراصرفچنینتصمیماتومسائلیکنیمبههیچبهوجهبهصالحنیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی افزود :برخی اقدامات و
تصمیمات باید در زمان آرامش صورت بگیرد ،زمانی که تورم پایین و کنترل شده باشد،
ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و نگرانی حادی درباره اوضاع نداشته باشیم .در این
صورت میتوان برای چنین مسائلی زمان گذاشت ،فکر کرد و تصمیم گرفت؛ اما در
حال حاضر با تفکیک وزارتخانهها مخالفت دارم.
زنگنه در پاسخ به این سوال که اگر تفکیک اتفاق نیفتد« ،فاطمی امین» استیضاح
ً
ً
ً
خواهد شد؟ گفت :حتما و لزوما استیضاح چاره کار نیست؛ اما قطعا در شرایط کنونی
تفکیک وزارت صمت هم گرهی از مشکالت این حوزه باز نخواهد کرد و فقط زمان را
به هدر خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه دست زدن به ساختارهای دولت در حال حاضر تصمیم درستی
نیست ،بیان کرد :وقتی ما یک مدیر قوی نداریم ،آیا دو مدیر قوی داریم؟ وقتی یک
وزیر قوی نداریم ،آیا میتوانیم دو وزیر قوی برای دو وزارتخانهای که قرار است تفکیک
شوند،داشتهباشیم؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در واکنش به این نکته که
برخی معتقدند فعالیت کاری وزارت صمت گسترده است ،خاطرنشان کرد :اگر
موضوعحجموسنگینیکاروزارتخانههاباشد،بایدوزارتنفتهمتفکیکشود؛چراکه
وزارت نفت نسبت به سایر وزارتخانهها گردش مالی بیشتری دارد .اگر اینطور باشد،
وزارت اقتصاد هم باید به دو وزارت خانه مالیات و بورس تفکیک شود؛ اما این روش
درستینیستوتفکیککردنوزارتخانهها،انتخابمسیراشتباهاست.
زنگنه با اشاره به اینکه امروز در ساختارها مشکلی نداریم ،تصریح کرد :همیشه بر
موضوع زنجیره تولید تاکید کردهایم و امروز تمامی این زنجیره به درستی در دست یک
وزارتخانه قرار دارد چراکه باید مراحل تولید تا فروش در دست یک وزارتخانه باشد .در
مرحله قبل ،ادغام بر همین مبنا صورت گرفت و استدالل درستی هم داشت.
وی در پایان گفت :البته مجلس موضوع استیضاح وزیر صمت را ملغی نکرده است،
بلکه آن را برای مدتی عقب انداخته است.
وزیر آموزش و پرورش:

رتبهبندی معلمان از ۳۱شهریور۱۴۰۱
اجراییمیشود
وزیر آموزش و پرورش با اعالم اینکه تالش می شود آییننامه رتبهبندی معلمان در
هفته جاری نهایی شود ،از اجرای رتبهبندی از  ۳۱شهریور امسال ( )۱۴۰۱خبر داد.
یوسف نوری روز سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه «هم افزایی مدیریت ایران» در
جمع خبرنگاران درباره اجرای رتبه بندی معلمان با تاکید بر اینکه معلمان نباید نگران
باشند و این طرح اجرایی میشود ،گفت :خواسته فرهنگیان اجرای قانون رتبه بندی
معلمان است و انتظار دارند این کار زودتر انجام شود اما این امر مهمی است و مراحل
قانونی دارد که باید طی شود.
وی افزود :ایراداتی را کمیسیون تلفیق قوانین مقررات مجلس در خصوص این آیین
نامه داشتند که در چند روز گذشته به ما ارجاع دادند .در کمیسیون مربوطه ایرادها
برطرف شد و در این کمیسیون به توافق رسیدند که در اولین جلسه هیات دولت ،آیین
نامهنهاییشود.
وزیر آموزش و پرورش گفت :بنابراین سعی می کنیم این آیین نامه را که رئیس جمهور
هم اصرار دارند سریعتر اجرایی شود ،در جلسه این هفته هیات دولت نهایی کنیم.
نوری با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر اینکه چرا هنوز رتبه بندی معلمان اجرا
نشده است ،اظهار داشت :باید بگویم اول قانون است ،بعد آیین نامه و بعد شیوه نامه
اجرا است .شیوه نامه و سامانه آن را همزمان آماده کرده ایم و منتظر تصویب آیین نامه
هستیم.
سال تحصیلی آینده مدارس حضوری خواهند بود
وزیر آموزش و پرورش درباره شیوع مجدد کرونا و بازگشایی مدارس نیز گفت :بارها
گفتهامآخرینجاییکهدرزمانشیوعبیماریهاتعطیلخواهدشد،مدارسهستند.
در همه گیری های ملی و جهانی بیماری ها ،مدرسه باید آخرین جایی باشد که تعطیل
میشود و اولین جایی باشد که باز می شود .البته باید شیوه نامه ها را رعایت کنیم.
نوری تاکید کرد :در آخرین جلسه ستاد ملی کرونا مصوب شد که سال آینده مدارس
دانشگاه ها حضوری خواهند بود و با قوت هم حضوری خواهند ماند و ما تابع دستورات
ستاد ملی کرونا هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان :

قانون دورکاری همچنان برای بانوان
برقرار است

معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت :بخشنامه شده است که بانوان همچنان
میتوانند در زمان غیرکرونا و هنگامی که ادارات باز است ،از قانون دورکاری استفاده
کنند.
انسیه خزعلی بعدازظهر روز سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه رویداد همافزایی
مدیریت ایران در جمع خبرنگاران گفت :قانون دورکاری هنوز هم وجود دارد و لغو نشده
است .بخشنامه شده است که خانمها همچنان میتوانند در زمان غیرکرونا و هنگامی
که ادارات باز است ،از این قانون استفاده کنند.
وی افزود :اما این قانون بستگی به این دارد که مدیر مربوطه چقدر همکاری کند
و کاری که انجام میدهند ،قابلیت دورکاری دارد یا خیر .مسئله دورکاری ،آنگونه که
باید در ادارات ما انجام نگرفت .در بعضی از استانها مثل استان فارس ،از دورکاری
ً
به خوبی استفاده شد و دقیقا مربوط به مدیر ارشد این استان بود که به این مسئله
اعتقاد داشت.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد :امیدواریم در استانهای
دیگر هم شاهد این باشیم که همکاری الزم از طرف مدیران با کارمندان زن ،بخصوص
کارمندانی که کودک زیر ۶سال دارند یا باردار هستند ،صورت بگیرد.
خزعلی تاکید کرد :برنامه همیشه پشتیبانی ،همکاری و یاری با زنان بوده تا بتوانند
مسئولیتهای خود چه درون و چه بیرون از خانه ،را آنگونه که باید انجام بدهند.
وی همچنین به تالشها و برنامههای معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده
اشاره کرد و گفت :تالش این است که حمایت از زنان در محیط کاری انجام بگیرد،
بحثهای مرخصیها پیگیری میشود تا بیشتر عملیاتی شود ،پیگیر پرداخت حقوق
مرخصی زایمان و معوقات آن هستیم .همچنین پوشش بیمههای نازایی به صورت
وسیعیانجاممیگیرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت :الیحههای مربوط به پیشگیری
از طالق را در دست داریم .مصوبههایی مربوط به مشاورههایی که برای سالهای اول
ازدواج است در دست داشتیم .همچنین دو مصوبه در ارتباط با ساختار اداری درباره
زنان و مشاورههای زنان و زنان سرپرست خانوار در دست داریم.
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اگرپلک نزنیمچه اتفاقی میافتد؟

آیا به اندازه کافی پلک میزنید؟

ت چشمها الزم است ،چون کمک میکند چشمها
پلک زدن برای سالم 
مرطوب و اکسیژندار بمانند و ضمنا آلودگیها از چشمهایتان پاک شوند.
همهی آدمها به یک اندازه پلک نمیزنند اما میتوان گفت بیشتر افراد به طور
متوسط چند بار در دقیقه ،در ساعت یا در روز پلک میزنند.
در روز چند بار پلک میزنیم؟
بیشتر افراد به طور متوسط حدود ۱۵تا ۲۰بار در دقیقه پلک میزنند.
یعنیوقتیکهبیدارید:
 ۹۰۰ .تا  ۱۲۰۰بار در یک ساعت پلک میزنید.
 ۱۴۴۰۰ .تا  ۱۹۲۰۰بار در روز پلک میزنید.
 ۱۰۰۸۰۰ .تا  ۱۳۴۴۰۰بار در هفته پلک میزنید.
 .بین  5.2تا  7.1میلیون بار در سال پلک میزنید.
هرپلکزدنیکدهمتاچهاردهمثانیهطولمیکشد.باتوجهبهمیزانمتوسط
پلک زدن یک فرد در دقیقه ،حدودا  ۱۰درصد زمانی را که بیدارید پلک میزنید.
جنس و سن هم تاثیر قابلتوجهی بر میزان پلک زدن افراد ندارد.
چراپلکمیزنیم؟
پلک زدن برای سالمت چشمها ضروریست و در موارد زیر نقش دارد:
 .پاک کردن آلودگیها از چشم ،مثال ذرات موجود در هوا ،اشکهای خشک
شده و سلولهای مرده
 .انتقال موادمغذی و دیگر مواد الزم به چشم که کمک میکنند سالم بمانند.
 .مرطوب کردن چشم که جلوی خشکی چشم را میگیرد و ریسک مشکالت
مربوط به الیه نازک اشکی که روی چشم را پوشانده کاهش میدهد.
 .انتقال اکسیژن به چشم
همهی این اثرات پلک زدن جلوی عفونتهای چشمی را نیز میگیرند.
.همچنینپلکزدنبهمغزفرصتمیدهدتااستراحتکوتاهیبکندوبتوانید
دوبارهرویکارهایتانمتمرکزشوید.
چشم ذاتا مرطوب است و به همین دلیل مستعد این است که گرد و غبار و
آلودگیهاراجذبکند.بنابراینوقتیبهاندازهکافیپلکنمیزنید،چشمهایتان
را آنگونه که الزم است پاکسازی نمیکنید و این اتفاق به مرور زمان آسیبهایی
بهساختارهایسطحیچشمتانواردمیکند.
اشکهاییکهپلکهاازآنهابرایتمیزکردنچشمهااستفادهمیکنندبیشتر

محققانهلندیمیگویند؛

مصرف موز برای سالمت قلب زنان
مفید است

تحقیقات جدید نشان می دهد خوردن موز غنی از پتاسیم می تواند سالمت
قلبرابهبودبخشد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز ،محققان میگویند آووکادو و
ماهی قزل آال نیز از نظر پتاسیم بسیار غنی هستند و به مقابله با اثرات منفی
نمک در رژیم غذایی و کاهش فشار خون کمک میکنند .سایر غذاهای غنی از
پتاسیم شامل انواع سبزیجات ،میوه ،آجیل ،لوبیا ،لبنیات و ماهی است.
دکتر «لیفرت ووگت» ،سرپرست تیم تحقیق و استاد نفرولوژی بالینی در
دانشگاه آمستردام هلند ،گفت« :به خوبی مشخص شده است که مصرف نمک
زیاد با فشار خون باال و خطر ابتالء به سکتههای قلبی و سکته مغزی همراه
است».
ویگفت«:توصیههایبهداشتیبرمحدودکردنمیزاندریافتنمکمتمرکز
است .پتاسیم به بدن کمک میکند تا سدیم بیشتری را از طریق ادرار دفع کند.
ما دریافتیم پتاسیم رژیم غذایی با بیشترین فواید سالمت در زنان مرتبط است».
این مطالعه شامل نزدیک به  ۲۵هزار زن و مرد انگلیسی در رده سنی  ۴۰تا
 ۷۹سال است که بخشی از یک مطالعه تحقیقاتی بین سالهای  ۱۹۹۳و ۱۹۹۷
بودند .شرکت کنندگان پرسشنامههایی را در مورد عادات سبک زندگی و فشار
خون و نمونه ادرارشان تکمیل کردند.
پتاسیم و سدیم ادرار به منظور سنجش میزان مصرف اندازه گیری شد.
محققان دریافتند که با افزایش مصرف پتاسیم در زنان ،فشار خون کاهش
یافت.
به ازای افزایش هر ۱گرم پتاسیم روزانه ،فشار خون سیستولیک ۲.۴میلی متر
جیوه پایینتر برای این زنان بود .هیچ ارتباطی بین پتاسیم و فشار خون در مردان
مشاهدهنشد.
شرکت کنندگان به مدت  ۱۹.۵سال تحت پیگیری قرار گرفتند .در این مدت،
 ۵۵درصد از شرکت کنندگان به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شده
یادرگذشتند.
محققان دریافتند افرادی که دارای باالترین میزان مصرف پتاسیم هستند۱۳،
درصد با خطر کمتر مشکالت قلبی روبرو بودند.
این مطالعه نشان داد که در مردان  ٪ ۷خطر ابتالء به مشکالت قلبی و در زنان
 ٪ ۱۱کمتر بود.
نتایج حاکی از آن است که پتاسیم به حفظ سالمت قلب کمک میکند ،اما
زنان بیش از مردان از این مسئله سود میبرند.
سازمان جهانی بهداشت توصیه میکند که بزرگساالن روزانه حداقل  ۳.۵گرم
پتاسیم و کمتر از ۲گرم سدیم ( ۵گرم نمک) مصرف کنند.
موز  ۱۱۰گرمی  ۳۷۵میلی گرم پتاسیم دارد .ماهی قزل آال پخته شده ۱۵۵
گرمی دارای ۷۸۰میلی گرم پتاسیم است .سیب زمینی ۱۴۰گرمی ۵۰۰میلی
گرم و ۱فنجان شیر ۳۷۵میلی گرم پتاسیم دارد.

در پلک پایین جمع میشوند ،بنابراین برای اینکه چشمها کامال تمیز شوند الزم
است آنها را موقع پلک زدن کامال ببندید .باور کنید یا نه ،خیلی وقتها ممکن
است درست و کامل پلک نزنید.
اگرپلک نزنیمچه اتفاقی میافتد؟
اگر پلک نزنید یا به اندازه کافی پلک نزنید:
 .قرنیهتان متورم میشود .قرنیه چشم رگهای خونی ندارد ،بنابراین نیاز
دارد اکسیژن خود را از الیهی اشکی که روی چشم است تامین کند که وقتی
پلک میزنید این اتفاق میافتد .اگر کمتر پلک بزنید ،قرنیهتان باز هم میتواند
اکسیژن بگیرد اما اگر پلک نزنید ،کمبود اکسیژن میتواند موجب تورم قرنیه
شود .در واقع قرنیه چشمتان وقتی که در خواب هستید هم کمی متورم میشود
اما بعد از اینکه بیدار شدید خیلی زود به حالت نرمال خود برمیگردد.
 .چشمهایتان مواد مغذی الزم را دریافت نخواهند کرد.
 .چشمهایتان خشک میشوند زیرا الیهی اشک روی چشم تغذیه نمیشود و
این میتواند درد چشم و تاری دید ایجاد کند.
 .ریسک عفونت چشم افزایش مییابد چون آلودگیها در چش م میمانند و
اکسیژنبهچشمنمیرسد.
چه چیزی میتواند باعث شود کمتر پلک بزنید؟
یکی از دالیل معمول که باعث میشود کمتر پلک بزنید ،سندرم بینایی
کامپیوتری است .این اتفاق زمانی میافتد که برای مدت طوالنی بدون
استراحتازکامپیوتراستفادهمیکنید.
در واقع تحقیقات نشان میدهد وقتی به کامپیوتر نگاه میکنید ۶۶ ،درصد
کمتر از حد معمول پلک میزنید .اگر میبینید چشمهایتان هنگام استفاده از
کامپیوترخشکمیشوند،دلیلشایناستکهکمترپلکمیزنید.
برایغلبهبرسندرمبیناییکامپیوتری:
 .قانون  ۲۰ – ۲۰ – ۲۰را رعایت کنید :هر  ۲۰دقیقه به مدت  ۲۰ثانیه به جایی
دور که حداقل ۶متر از شما فاصله داشته باشد ( ۲۰فوت) نگاه کنید و به چشمها
استراحتدهید.
 .به خودتان یادآوری کنید که مقابل کامپیوتر بیشتر پلک بزنید.
 .از قطره اشک مصنوعی استفاده کنید.
.نورمحیطووضعیتاسکرینراتنظیمکنیدتامجبورنشویدبهآنخیرهشوید.

 .روشنی و کنتراست اسکرین را تنظیم کنید تا به چشمهایتان فشار نیاید.
 .مدت زمان استفاده از کامپیوتر را محدود کنید ،خصوصا نزدیک به زمان
خواب
همچنینممکناستبهدلیلمشکالتپلک،کمترپلکبزنید.مشکالتپلک
شامل موارد زیر میشوند:
 .فلجی یا از کارافتادگی
 .آسیب
 .بیماری چشم
 .عوارض جراحی
برخی از افرادی که بیماری پارکینسون دارند ممکن است به دلیل مشکالت
حرکتیعضالت،کمترپلکبزنند.
چه چیزی میتواند باعث شود زیاد پلک بزنید؟
زیاد پلک زدن میتواند آزاردهنده باشد اما به ندرت عالمتی از مشکلی خاص
است .برخی از دالیلی که میتوانند باعث شوند بیشتر از حد معمول پلک بزنید
شامل موارد زیر میشوند:
 .تحریک چشم به دلیل محرکهایی در هوا ،خشکی چشم ،خراشی روی
قرنیه ،التهاب پلک یا عنبیه ،وجود جسمی خارجی در چشم یا به دالیلی دیگر
 .فشار چشم ناشی از خیره شدن روی یک چیز برای مدت طوالنی ،مثال بعد از
اینکه در پایان روز کامپیوتر را خاموش میکنید.
.مشکالتبیناییمانندنزدیکبینی،دوربینییاعدمترازچشمها
 .یک اختالل حرکتی که میتواند سبب اسپاسم چشم شود.
 .اضطراب و استرس
 .عادت
.خستگی
چطوردرستپلکبزنید؟
بله پلک زدن هم روش درست خودش را دارد! همانطور که گفتیم هدف از پلک
زدن این است که رطوبت و موادمغذی به چشمها برسد و سطح آن از آلودگیها
پاکسازی شود .اما همین حرکت ساده پلک زدن باید درست اتفاق بیفتد تا از
فواید پلک زدن بهرهمند شوید.
درست و موثر پلک زدن شامل دو مولفه است :استفاده از عضالت درست
چشمی و بستن کامل چشمها برای یک لحظه کوتاه.
عضالتی که برای پلک زدن به کار میروند باالی چشمها هستند .برای اینکه
مطمئن شوید از این عضالت برای پلک زدن استفاده میکنید و نه از عضالت
صورتتان ،انگشتها را روی گوشهی چشمها روی استخوان شقیقه بگذارید،
چشمها را ببندید ،حاال اگر از عضالت چشم برای پلک زدن استفاده کنید نباید
هیچحرکتیزیرانگشتهاحسکنید.
بعد از بستن چشمها مکث کنید .این مسئله خیلی مهم است ،برای اینکه
پلک زدن واقعا موثر باشد ،چشمها باید کامال بسته شوند .برای اینکه پلک
زدنتان را چک کنید ،انگشتتان را از کنار زیر چشم و دقیقا باالی استخوان
گونه بگذارید ،وقتی چشمها را میبندید باید مژههای پلک باال با انگشتتان
تماس پیدا کنند.
خیلیازماهنگاممطالعهیامقابلمانیتورکامپیوترنادرستپلکمیزنیمواین
میتواندفشارچشموخستگیچشمایجادکند.چونچشمهاازفوایدالزمپلک
زدن سود چندانی نمیبرند .به بالهای یک پروانه فکر کنید؛ پلک زدن شما هم
بایدمثلبالهایپروانهکامالبازوبستهشود.اگرمدتیآگاهانهکاملپلکبزنید،
کمکم مغز آن را تبدیل به عادتی ناخودآگاه خواهد کرد.

 راهکارهای ساده برای مقابله با افسردگی دوران بازنشستگی

عواملیکهباعثسندرم
خشکی چشم میشود

خشکی چشم میتواند ناشی از ساعتهای طوالنی سپری کردن در مقابل
نمایشگرهاباشد،بنابرایناستراحتمنظموفاصلهگرفتنازرایانههر ۲۰دقیقهیکبار
حیاتیاست.
به گزارش بهداشت نیوز؛ابتال به خشکی چشم ،بسیار متداول است و با افزایش
سن ،به ویژه در زنان شایعتر میشود .مبتالیان به خشکی چشم عالئم دیگری
از جمله درد ،خستگی چشم ،سوزش ،و احساس خارش در چشم را نیز تجربه
میکنند .تاری دید نیز اغلب در اول صبح ها ،ممکن است رخ دهد.
عوامل موثر در افزایش احتمال سندرم خشکی چشم چیست؟
شرایطی که احتمال سندرم چشم خشک را افزایش میدهند عبارتند از:داروی
فشارخون،یائسگی،گرما،روماتیسممفصلی،تیروئیدو-سندرمشوگرن.
طبق تحقیقات ،زنان بیشتر از مردان از مشکالت چشمی رنج میبرند .نتایج یک
نظرسنجی درباره خشکی چشم ،نشان داد که بیش از نیمی از زنان ،یعنی ۵۳.۱
درصد در مقایسه با  ۴۱.۴درصد از مردان از چشم درد رنج میبرند .سوزش چشم
برای  ۳۲.۶درصد از زنان در مقایسه با  ۱۸.۴درصد از مردان شایعتر است.
از هر ۱۰زن ۶،نفر ،یعنی ۶۰.۳درصد ،از خستگی چشم رنج میبرند در حالی که
خستگی چشم در  ۴۰.۳درصد مردان دیده شده است .احساس سوزش برای ۲۰
درصد زنان در مقابل۱۴.۱۴درصد مردان ،مشهود بود.
بسیاری از زنان نمیدانند که یائسگی میتواند بر چشم هایشان تأثیر بگذارد.
نوسانات هورمونی باعث تحریک ،خشکی ،قرمزی ویا خارش چشم در بیش از ۶۰
درصد از زنان یائسه میشود .این خشکی مزمن که به عنوان خشکی چشم شناخته
میشود ،اگر درمان نشود ،میتواند بینایی و سالمت کلی چشم را به شدت تحت
تاثیر قرار دهد .خشکی چشم میتواند ناشی از ساعتهای طوالنی سپری کردن
در مقابل نمایشگرها باشد ،بنابراین استراحت منظم و فاصله گرفتن از رایانه هر ۲۰
دقیقهیکبارحیاتیاست.
مطالعاتنشانمیدهد؛

مکمل ویتامین B۶به کاهش اضطراب
کمک می کند

افزایش سطح ویتامین  B۶ممکن است به کاهش احساس اضطراب و افسردگی
کمککند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث الین ،محققان میگویند دوزهای روزانه باال
ویتامین  B۶و تا حدی ویتامین  ۱۲میتواند به کاهش اضطراب و افسردگی کمک
کند.
کارشناسانمیگویندیافتههامهمهستنداماتحقیقاتبیشتریالزماست.
در این مطالعه ،محققان اثرات مصرف دوز باالی ویتامین  B۶و  B۱۲به مدت یک
ماه را بر کاهش افسردگی و اضطراب بررسی کردند.
محققان گفتند که یافتهها نشان میدهد که ویتامین  B۶به ویژه مواد مغذی
ضروری را برای عملکرد صحیح تنظیم خلق و خو فراهم میکند.
بهگفتهمحققان،ویتامین B۶باعثکاهشاضطرابدرشرکتکنندگاندرمطالعه
وهمچنینروندکاهشافسردگیمیشود.
آنها گفتند که ویتامین  B۱۲باعث ایجاد تغییراتی در سطح اضطراب و افسردگی
میشود.
«ایمیساپوال»،گفت«:داروهای ضدبارداری خوراکیباعث کاهشویتامینهایی
مانند ریبوفالوین ،B۱۲،B۶،اسید فولیک ،ویتامین Cو مواد معدنی مانند منیزیم،
سلنیوم و روی میشوند».
به گفته ساپوال ،افراد ممکن است به دالیل زیر دچار کمبود ویتامین شوند:
• دریافت ناکافی از طریق رژیمهای غذایی (رژیمهای غذایی گیاهخواری)
• جذب ناکافی به خاطر ابتالء به بیماری های التهابی روده ،کرون ،سلیاک و
کولیتاولسراتیو
• مصرف الکل
به گفته ساپوال ،منابع گیاهی ویتامین B۶عبارتند از:
• نخود
• سیب زمینی
•اسفناج
• موز
• آجیل
• دانه آفتابگردان
•کشمش
• پیاز
•هندوانه
غالت صبحانه غنی شده نیز میتواند منابع خوبی از ویتامین B۶باشد.
به گفته ساپوال ،منابع گوشتی شامل گوشت گاو ،مرغ ،ماهی قزل آال ،ماهی تن
و بوقلمون است.

چرا باتغییرفصولمریضمیشویم؟

به نظر میرسد که مردم همیشه با تغییر فصل و حتی در فصول گرم سال دچار
سرماخوردگی یا آنفوالنزا میشوند؛ اما کارشناسان میگویند که تغییرات چشمگیر
دمادلیلمستقیماینبیماریهانیست.
 ،طبق گفتهی کارشناسان ،تغییرات چشمگیر دما دلیل مستقیم سرماخوردگی
یا آنفوالنزا نیست .تغییرات دما به گروه متفاوتی از ویروسها اجازه رشد میدهد و
این ویروسها هستند که افراد را بیمار میکنند .مطالعات زیادی نشان میدهند
که راینوویروس و کروناویروس ( rhinovirusو  )coronavirusدو عامل اصلی
ً
سرماخوردگی هستند .جالب اینجاست که این دو ویروس در هوای خنکتر ،مثال
در بهار و پاییز ،بیشتر دیده میشوند .به همین ترتیب نیز ویروس آنفوالنزا زمانی که
هوا سرد و خشک است ،تکثیر و انتشار مییابد و مردم در فصل زمستان بیشتر به
آنفوالنزامبتالمیشوند.
وقوع بیماریهای تابستانی نیز بهعلت ترکیبی از چندین فاکتور گوناگون رخ
میدهند .به طور مثال افرادی که به آلرژیهای فصلی دچارند ،عالئمی چون کیپ
شدن بینی ،آبریزش بینی و خارش چشم را در مواقعی که با گردهی گیاهان و گلها
مواجه میشوند ،نشان خواهند داد.
سیستم ایمنی این افراد ممکن است واکنشی بیشاز اندازه در برابر این آنتیژنها
از خود نشان دهد؛ در نتیجهی این واکنشهای التهابی ممکن است فرد در برابر
بسیاری از ویروسها آسیبپذیر شود .هرچند که عفونتهای تابستانی مالیمتر از
سایرفصولمیباشند.
گاهی اوقات ،افراد ممکن است آلرژی خود را با سرماخوردگی اشتباه بگیرند
به عنوان مثال گفته میشود که اصطالح «تب یونجه» به زمانی برمیگردد که
ً
کشاورزان در اواخر تابستان یونجه را جمعآوری میکردند و متعاقبا دچار تب و افزایش
یزا از مزارع
دمای بدن میشدند .اما در واقع ،آنها فقط از مواجهه شدید با مواد آلرژ 
رنج میبردند .برای جلوگیری از ابتال به بیماریهای فصلی ،بهتر است این توصیهها
را رعایت کنید:
دستان خود را بهدرستی و بادقت بشویید
سعیکنیددرطیهفتهفعالیتورزشیداشتهباشید
تغذیه سالم را فراموش نکنید و ویتامینها را در رژیم غذایی خود بگنجانید
حداقل به میزان ۶تا ۸ساعت خواب در شبانهروز داشتهباشید
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بین پدر و مادر خودتان و همسرتان فرق نگذارید ؛

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

اختصاص سهمیه برنج و شکر در ماه
محرمبرایهیاتهایمذهبی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :در آستانه فرارسیدن ماه محرم و
صفر ،سهمیه قابل توجهی از دو محصول برنج و شکر که در این ایام مصرف زیادی
دارد برای هیاتهای مذهبی قم درنظر گرفته شدهاست.
محمد رضا حاجی رضا اظهارداشت :این سازمان در ایام عزای سیدالشهدا(ع ) در
ماههایمحرموصفرتعاملخوبیباهیاتهایمذهبیاستانبهمنظورتامیناقالم
غذایی مورد نیاز ایشان خواهد داشت.
حاجی رضا افزود :بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قم سهمیه مواد غذایی
مصرفی هیاتهای مذهبی استان پیگیری میشود و در این زمینه شاهد همکاری
همه بخشها برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمهای این ایام هستیم.
وی در همین رابطه تاکید کرد :اقالمی مانند برنج و شکر به هیاتهایی که مجوز از
سازمانتبلیغاتاسالمیداشتهباشندعرضهمیشود.
وی با اشاره به نحوه توزیع این اقالم بین هیاتهای مذهبی ،افزود :با
برنامهریزیهایصورتگرفتهبهمنظورتوزیعمناسبوبهینهمقررشدهاست،توزیع
اقالمازطریقشورایهیاتمذهبیاستانقموهمچنینسازمانتبلیغاتاسالمی
صورت بگیرد و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم نیز در این خصوص گفت :یکهزار و ۳۳۸
ُ
تن سهمیه برنج خارجی و شکر بهمنظور استفاده در نذورات ماههای محرم و صفر
هیاتهای مذهبی و مجالس به استان قم اختصاص یافت.
سعید محمدی بیان کرد :با تالشهای صورت گرفته  ۸۳۶تن سهمیه برنج
ُ
خارجی و  ۵۰۲تن سهمیه شکر برای نذورات ماههای محرم و صفر هیاتهای
مذهبی و مجالس استان تامین شد.
وی ادامه داد :درصورت نیاز استان به سهمیه بیشتر برنج خارجی و شکر در این
ایام ،اقدامهای الزم برای تامین آن از سوی اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم انجام
میشود و در این ارتباط کمبودی وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه این محصوالت با قیمت مصوب در اختیار بانیان خیر
قرارخواهد گرفت ،افزود :ادارهکل غله و خدمات بازرگانی قم وظیفه تامین
سهمیههای یاد شده را برعهده دارد و توزیع آن توسط سایر نهادهای متولی صورت
میگیرد.
محمدی گفت :همچنین از ابتدای سالجاری تاپایان خردادماه ،بهمنظور تامین
ُ
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم قم ،هشتهزار و  ۳۳۷تن برنج خارجی و شکر برای
ایناستانتخصیصیافتهاست.
وی بیان داشت :میزان تخصیص برنج و شکر برای استان درسهماه نخست
سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سالقبل ،بیش از  ۱۳۹درصد رشد داشت ه که
رقم قابل توجهی است.
وجود هزار و  ۲۰۰هیات مذهبی دارای مجوز درقم
در همین رابطه مدیرکل تبلیغات اسالمی قم با اشاره به وجود هزار و  ۲۰۰هیات
مذهبی دارای مجوز در این استان گفت :در ایام ماه محرم حداقل در هزار مسجد و
حسینیه قم ،برپایی مجالس و هیاتهای عزاداری را خواهیم داشت.
حجتاالسالم مرتضی شعبان زاده افزود :در این استان  ۷۰۰مسجد فعال وجود
دارد که  ۵۶۷مسجد در شهر قم و بقیه نیز در شهرستانها است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی قم با بیان اینکه در محرم امسال  ۳۰۰هیات مهاجران
برنامه دارند گفت ۲۷۰ :هیات از مهاجران افغان و  ۳۰هیات نیز از مهاجران
پاکستانیهستند.
وی با ذکر این نکته که برنامههای ماه محرم در قالب سه نوع مختلف تبلیغ ،اعم
از حقیقی ،محیطی و مجازی انجام میشود گفت ۲۰:درصد مردم جامعه از طریق
تبلیغ محیطی فرهنگ پذیر میشوند ،از این رو قراردادی با شهرداری قم منعقد
شده که بر اساس آن ،یک هزار سازه آویز ۱۵۰ ،سازه تبلیغاتی و  ۲تلویزیون شهری
شهرداریفعالمیشود.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم:

محورقم -نیزار چهار خطه و دارای
سامانه روشنایی قطعه ای است

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم گفت :
محورقم -نیزار چهار خطه و درحدفاصل تقاطع پردیسان -روستای طایقان ،سامانه
روشنایی دردوقطعه اجرا شده است.
عباس شکوری درادامه این خبر به مطلب مندرج دریکی از پایگاههای خبری
استان که خواستار توجه به وضعیت محور قم -نیزار( حدفاصل تقاطع پردیسان-
روستای طایقان) شده بود ،اشاره و افزود :درحدفاصل تقاطع پردیسان -روستای
طایقان محور قم -نیزار ،سامانه روشنایی دردوقطعه و جمعا به طول تقریبی هفت
کیلومتراجراشدهاست.
وی جاده قم -نیزار را درزمره محورهای جاده ای چهار خطه استان دانست و
تصریح کرد :بحمدا ...طی سنوات گذشته اقدامات خوبی درراستای تعریض و ارتقا
ایمنی این محور توسط ادارات راه وشهرسازی و راهداری و حمل ونقل صورت گرفته
که احداث پل روگذر تقاطع ونارچ( به موازات پل قبلی) درزمره این اقدامات است.
شکوری اجرای گارد سه موج ،نصب انواع تجهیزات ایمنی( چراغ چشمک زن،
تابلوهای ترافیکی ،نیوجرسی ،استوانه های ایمنی و ،)...آرامسازی ،تعریض شانه
راه و ...را دیگر اقدامات اداره کل متبوع درراستای ایمن سازی این محور دانست
و گفت :ارتقا ایمنی دوربرگردانهای این محور به منظور دسترسی اهالی روستای
طایقانودیگرکاربرانجادهایمحورقم-نیزار(حدفاصلتقاطعپردیسان-روستای
طایقان) از دیگر طرحهایی است که دردستور کار این اداره کل قرار دارد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم یادآور شد:
اجرای سامانه روشنایی درزمره الزامات ایمنی جاده ای نبوده و تنها درمقاطعی
خاص وبا رعایت ضوابط ،درراههای اصلی اجرا می شود.
عباس شکوری بیان داشت :ضرورت صرفه جویی درمصرف انرژی ،هزینه باال و
...اجرایسامانهروشناییدرمحورهایفرعی-روستاییکهمیتوانبانصبواجرای
دیگر تجهیزات ایمنی( خط کشی ،نصب تابلو وعالئم و )...و همچنین توجه راننده
بهمقرراتترافیکجادهای،نسبتبهتامینایمنیآنهااقدامکردرامنتفیمیسازد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم مطرح کرد:

توصیههاییبرایپیشگیری
از کالهبرداری وجعل

رئیس پلیس آگاهی استان توصیههایی را برای پیشگیری از جعل و کالهبرداری
به شهروندان قمی ارائه کرد.
سرهنگمیکائیلقهرمانپور،درخصوصپیشگیریازجعلوکالهبرداریگفت:
در هنگام خرید یا اجاره محل سکونت یا دفتر کار ،از مالک بودن طرف مقابل
اطمینان حاصل کنید و اسناد و اوراق بهادار را در محلهایی که امکان دسترسی
دیگران وجود دارد ،نگهداری نکنید.
وی با تاکید بر اینکه مدارک شناسایی خود اعم از شناسنامه و ،کارت ملی را در
جای مطمئن نگهداری کنید ،گفت :در صورت سرقت یا فقدان این مدارک،
موضوع را سریعا به مراکز صدور این مدارک اطالع دهید.
رئيس پلیس آگاهی استان اضافه کرد :همچنین چکهای خود را فقط در شعب
بانکها نقد کرده و از دادن چک به دیگران در قبال دریافت وجه نقد ،به شدت
بپرهیزید.
سرهنگقهرمانپورادامهداد:هیچگاهبامشاهدهیکآگهیتجاریدرمطبوعات،
به صحت آن اعتماد نکنید.
ً
وی اعالم داشت :متن چک را شخصا و بایک قلم بنویسید تا در صورت دست
بردن در مندرجات چک ،جعلی بودن آن مشخص شود ،در هنگام مراجعه به
بانکها ،مراقب کسانی باشید که پیشنهاد میکنند چک شما را در قبال پرداخت
آنی مبلغ آن ،دریافت کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه برای اطمینان از اصالت یک سند ،باید از
مرجع صدور آن استعالم کنید ،گفت :همیشه به پیشنهادهای خیلی خوبی که به
شما داده میشود ،شک کنید و همواره مراقب کسانی باشید که با غصب عناوینی
نظیر مامور اداره اطالعات ،کارمند دادگستری ،وکیل ،مامور نیروی انتظامی با
اهداففریبکارانهبهشمانزدیکمیشوند.
سرهنگ قهرمانپور بیان داشت :بهتر است برای هر حساب ،از امضاء مخصوص
و متفاوت استفاده کنید و امضاءهای بانکی ،متفاوت با امضاءهای اسناد دیگر باشد
و نیز در هنگام انجام معامالت و عقد قراردادها ،مراقب افراد به ظاهر آراسته باشید و
فریب چربزبانی آنان را نخورید.

هوای پدر و مادرهای بازنشستهتان را داشته باشید

گروهزندگی-مینافرقانی:
غریبه که نیستیم! قدیمها وقتی مهمان ناخوانده
میرسید بزرگ ترها میگفتند «آب آبگوشت رو زیاد
میکنیم و دور هم میخوریم!» .حاال هم با همان راهبرد
پیش برویم  .راحت با هم رفت و آمد کنیم و زیاد به خانه
بزرگ ترها برویم .با این دست فرمان ضرر که نمیکنیم،
بهره هم میبریم .بچههای ما یاد میگیرند که میتوان
گاهی غذای کمتر و سادهتری خورد ،اما از همنشینی با
خانوادهبهخصوصپدربزرگومادربزرگبیشترلذتبرد.
تا حاال به دنیای شگفتانگیز و سحرآمیزی که
پدربزرگها و مادربزرگها با نوههایشان دارند ،دقت
کردهاید؟ ظریفی نوشته بود« :نوه موجودی است
که وسایلی را نابود میکند که اگر تو در کودکی به آنها
نزدیک میشدی ،پدر و مادرت تو را نصف میکردند!».
دلتان میآید این دنیای شیرین را با نگرانی هایی که این
روزهادامنهمهمانراگرفتهبهتلخیبکشانیم.بگذارید
والدین دستکم برای پذیرایی از فرزندان و نوههایشان
کمتر به زحمت بیفتند.میخواهیم نکاتی را بگوییم
که با رعایتشان ،ضمن حفظ روابط و رفتوآمدها به
ٔ
خانه والدین خودتان و همسرتان ،باری را نیز از دوش
آنها بردارید .در این گزارش هر جا حرف از پدر و مادر
زدیم ،منظورمان هم پدر و مادر خودتان است ،هم پدر و
ً
مادر همسرتان .اساسا اگر میخواهید شکل دلنشینی
از آرامش را در زندگی مشترک تجربه کنید ،بین پدر و
مادر خودتان و همسرتان فرق نگذارید ،مگر در حفظ
ٔ
خانواده
بیشتر حریمها و مالحظهگری بیشتر نسبت به
همسرتان.
دستخالینروید
با دست خالی به ٔ
خانه پدر و مادر نروید .گاهی
میوهای بخرید یا غذایی بپزید و با خود ببرید .اگر
از آن خانوادههایی هستید که تنقالت جزو ثابت و
حذفنشدنی دورهمیهایتان است ،گاهی اوقات ٔ
تهیه
تنقالت را شما به عهده بگیرید.ممکن است بعضی
پدر و مادرها دلخور شوند و بگویند «اینجا یه لقمه نون
پیدا میشد که دور هم بخوریم!» .ولی برای این مسأله
هم فکر کردهایم؛ یک راهکار ساده که کمی جلوتر
میگوییم .اما از این زاویه به موضوع نگاه کنید که پدر و
مادر از دیدن استقالل فرزند و اینکه او آنقدر بزرگ شده
که دست خالی جایی نمیرود ،ذوق میکنند .پس
توجهشان را به این نکته جلب کنید تا احساس بدی
نداشته باشند و از کار شما معذب نشوند.
راهکاری برای جلوگیری از دلخوری
اگر پدر و مادر ،سفت و سخت بر موضع خودشان

ایستادهاند و از اینکه شما چیزی با خودتان ببرید
دلخور میشوند ،راهکار ساده این است :صبر نکنید تا
دعوتتان کنند و برایتان تدارک ببینند تا به آنها سر بزنید.
خودتان بیخبر راه بیفتید و به خانهشان بروید .آنوقت
برای اینکه یک وعده غذا یا کمی تنقالت را همراه
ببریدٔ ،
بهانه قرص و محکمی دارید که جلوی دلخور
ً
شدنشان را میگیرد .مثال بگویید «هوس استامبولی
کرده بودم .ولی تنهایی خوش نمیگذشت .آوردم که
ً
دور هم بخوریم ».یا مثال «دلم بستنی میخواست .سر
راهگرفتم.».
البته بیخبر و سرزده رفتن ،به این معنی نیست
که بیوقت بروید .هر کسی عادات زندگی والدین
ٔ
برنامه روزمره و ساعات معمول
خود را میشناسد و از
استراحتشان خبر دارد .وقتشناس باشید و مزاحمت
ایجاد نکنید .حتی برای پدر و مادر خودتان!
هوسهایتانراکنترلکنید
اگر مادرتان از آنهایی است که بنا به هوس شما غذا
تدارک میبیند ،کمی مراعات کنید و هر چه دل تنگتان
میخواهدسفارشندهید!غذاهایپرهزینهوپرزحمت
راخودتاندرخانهبپزید.حتیمیتوانیدبیشتربپزیدوبه
ٔ
خانه آنها ببرید تا کنار هم صرف کنید .اگر نمیتوانید در
مقابلتمایالتشکمیخودمقاومتکنیدومیخواهید
به مادرتان سفارش پخت غذا بدهید ،دستکم مواد الزم
برای ٔ
تهیه غذای پرخرجی را که هوس کردهاید ،خودتان
ٔ
بخرید و زودتر به خانه پدرتان برسانید! اگر در پختنش
هم کمک کنید ،راه دوری نمیرود.
بچههایتانراتوجیهکنید
عشق پدربزرگها و مادربزرگها به نوهها را خودشان
هم نمیتوانند توصیف کنند .بارها از پدربزرگها و
مادربزرگها در این باره پرسیدهام .همگی نقل به
ً
مضمون گفتهاند «یک جور خاصی است! اصال شبیه
عشق به فرزند نیست .نمیتوان گفت بیشتر است یا
کمتر .عمیقتر است انگار و از یک جنس دیگر .خودت
که نوهدار شدی میفهمی .».به هر حال عشق خیلی
کارها دست آدم میدهد .چه برسد به چنین عشق
عجیبوغریبی!
بچههایتان را توجیه کنید که از این عشق
سوءاستفاده نکنند و مطالباتشان از شما را از پدر و
ً
مادرتان وصول نکنند .پدربزرگ و مادربزرگ معموال
یک حقوق بازنشستگی مختصر دارند و یک دنیا
هزینه در این روزگار پرتورم .پس مراقب درگوشیها و
خلوتهای نوهها با پدربزرگ و مادربزرگشان باشید که
با درخواستها و سفارشهایشان ،جیب بندگان خدا
را خالی نکنند.

یکلشکرمنسجمومنعطفباشید
خدا ٔ
همه پدر و مادرها را حفظ کند که تا وقتی
چراغ خانهشان روشن است ،مقر اصلی خانواده
محسوب میشود .با خواهر و برادرهایتان قرار بگذارید
و دستهجمعی به ٔ
خانه پدر و مادرتان بروید .لشکر
شکستخورده نباشید .دستهجمعی بیشتر خوش
ً
میگذرد و پدر و مادرتان هم احتماال حس بهتری
خواهند داشت .شاید فرصت نکنید جداگانه و زود
به زود به ٔ
خانه خواهر و برادرها بروید .در منزل پدری
همدیگر را میبینید و از حال هم باخبر میشوید.
زحمت پخت و پز و پذیرایی و سفره انداختن هم یک بار
ً
بشود ،بهتر است .اصال یکهو چند نفری هوس نیمرو
یانانوپنیروسبزیکنید!چهاشکالیدارد؟همیشهکه
قرار نیست پلو و چلو بخوریم.
ٔ
گوشه کار را
در آن شلوغی هر کدامتان یک
بگیرید .خودتان بپزید ،بخورید ،جمع کنید و بروید
دنبال کارتان .طوری که وقتی متفرق میشوید و به
خانههایتان میروید ،انگار نه خانی آمده باشه ،نه خانی
رفته باشد.اگر هم چیزی کم و کسر بود ،تا جایی که از
دستتان برمیآید خودتان بخرید و جایش را پر کنید.
اصل ،دیدار و معاشرت است
هدف از رفتوآمد شکمچرانی و خورد و خوراک
نیست .اصل ،دیدار است و معاشرت و احوالپرسی.
کنار هم بودن آنقدر ارزشمند و مهم است و روحیهمان را
ً
تقویت میکند که واقعا مهم نیست آن لحظه خودمان را
با چه غذایی سیر میکنیم .غذا فرع است در این ماجرا.
لبخند و خوشحالی خانواده و عزیزانتان را ببینید و حظ
ببرید .به بازی پدر و مادرتان با فرزندتان چشم بدوزید و
کیف کنید .حتی بیاموزید .از پدر و مادرتان تا جایی که
میتوانیدیادبگیرید.
کلیدراهگشا،قناعتاست
قناعت و دوری از تجمل برای همه ضروری است.
هم ما بچهها ،هم پدر و مادرهایمان .غریبه که نیستیم!
قدیمها وقتی مهمان ناخوانده میرسید بزرگترها
میگفتند «آب آبگوشت رو زیاد میکنیم و دور هم
میخوریم!» .حاال هم با همان راهبرد پیش برویم ،ضرر
که نمیکنیم ،بهره هم میبریم .بچههای ما و نسل
بعدی ،همدلی و از خودگذشتگی را با دیدن همین
کارها میآموزند .بچهها یاد میگیرند که میتوان گاهی
غذای کمتر و سادهتری خورد ،اما از همنشینی با
خانواده و بستگان لذت برد .میآموزند که شکم ،اصل
نیست .از میان همین جمعهای خانوادگی است که
گاهیبهمشکلعزیزیپیمیبریمودستهجمعیبرای
حل و فصلش تالش میکنیم .بچهها باید بیاموزند که
معنای زندگی در خانواده است؛ همین کنار هم بودنها
ومحبتهاودستگیریها.
خودتانرامهماننبینید
در ٔ
خانه پدری نه میتوان گفت مهمان باشید ،نه
میتوان گفت صاحبخانهاید! راحت باشید ،اما با
مالحظهگری یک مهمان .گذشته از بحث رعایت جیب
ٔ
خانواده پدری خودتان و همسرتان ،پذیرایی و
و اقتصاد
انجام امور مهمانداری هم جزو موارد مهم هر دورهمی
ً
ً
است .پدر و مادرها واقعا دلتنگ فرزندان و خصوصا
نوههایشان میشوند .ولی شاید مثل قبلترها بنیهٔ
جسمی پذیرایی و مهمانداری را نداشته باشند .پس
ً
ٔ
مالحظه جیب پدر و مادر را میکنید،
لطفا ضمن اینکه
خودتان را مهمان فرض نکنید .بلند شوید تکانی به
ً
خودتان بدهید و کمکی کنید! اصال کمک یعنی چه؟
خودتاندورهمیرابگردانیدوازحاضرانپذیراییکنید.
مگر نه اینکه زمانی آنجا ٔ
خانه خودتان بوده و این کارها
وظیفهتان؟ حاال هم همانطور است ،با کمی تفاوت.

مدیر حوزههای علمیه اعالم کرد:

نگارش بیش از 50پایاننامه
با موضوع هوش مصنوعی

مدیر حوزههای علمیه از نگارش بیش از  50پایاننامه با موضوع هوش مصنوعی در
حوزههای علمیه خبرداد و گفت :طالب باید به عرصههای نخبگانی ورود جدی داشته و به
دنبال بهرهمندی از فناوریهای روز برای پاسخگویی به نیازهای دینی جامعه باشند.
آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار مدیر شبکه قرآن و معارف که ظهر روزسه شنبه در سالن
جلسات ساختمان مرکز مدیریت حوزههای علمیه در بلوار جمهوری قم انجام شد ،با بیان
اینکه حوز ه به نیازهای روز توجهی ویژه دارد ،اظهار کرد :رسانه ابزاری است که حوزه به وسیله
آن میتواند معارف اهلبیت(ع) را در سراسر جهان منتشر کند.
وی از ایجاد گفتمانهای علمی در حوزههای علمیه یاد کرد و گفت :تشکیل ستادهای
راهبردی حوزههای علمیه در راستای جریانسازی گفتمان انقالب اسالمی در جامعه
دستاوردی مهم است که نمایندگان نهادهای مختلف در این ستادها به ایفای نقش
میپردازند.
مدیر حوزههای علمیه از نگارش بیش از  50پایاننامه با موضوع هوش مصنوعی در
حوزههای علمیه خبرداد و گفت :طالب باید به عرصههای نخبگانی ورود جدی داشته و به
دنبال بهرهمندی از فناوریهای روز برای پاسخگویی به نیازهای دینی جامعه باشند.
وی بر لزوم توجه رسانهها به  ۱۰۰سالگی بازتاسیس حوزه علمیه قم تاکید کرد و گفت:
حوزه طی 100سال گذشته به دستاوردهای فراوانی رسیده است که این دستاوردها باید در
صدا و سیما برای مردم تببین شود.
امام جمعه قم با تاکید بر ارائه تفسیر قرآن کریم با استفاده از ابزار هنر تصریح کرد:
صداوسیما در تولید برنامههای تفسیر باید پای کار باشد چرا که نقش این نهاد اطالع رسانی
در نشر و تبیین معارف الهی چشمگیر است.
وی لزوم همکاری بیشتر صداوسیما با حوزههای علمیه در راستای نشر معارف اهل بیت
(ع) را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد :صداوسیمای تمدنی در تراز انقالبی نیازمند
است در راستای نشر معارف اهل بیت (ع) حضور پررنگی داشته باشد و در تولید برنامههای
دینیدرتبیینمعارفالهیدینیواهلبیتی(ع)نبایداشکالوصورتهایظاهریرالحاظ
کند.
شبکه قرآن به قم نگاهی ویژه دارد
محمد حسین کشکولی مدیر شبکه قرآن نیز در این دیدار با بیان اینکه شبکه قرآن در
پیشبرد اهداف خود به ظرفیتهای قم توجهی ویژه دارد ،عنوان کرد :شبکه قرآن در تبیین
گفتمان انقالب و حوزه علمیه دو برنامه تولید کرده است که یکی از آن برنامه «طاقچه» است
و در این برنامه به معرفی کتب دینی و گفتمان علمی انقالب توجه شده است و برنامه «صدرا»
نیز دیگر برنامه تولیدی است که معرفی پایان نامههای طالب و دستاوردهای علمی حوزه و
نخبگان آن در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
وی همراهی حوزههای علمیه در عرصه رسانه را امری مهم خواند و اظهار کرد :دغدغه
بنده اعتالی رویکرد معارفی در شبکه قرآن و صداوسیما است که این امر مهم تنها به واسطه
همراهی نخبگان حوزه رقم می خورد و همواره سعی می شود روایت انقالب اسالمی که
اسالم آن حوزه و امتداد آن جهان اسالم است در شبکه قرآن مورد توجه قرار گیرد.
با حکم دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ؛

مهدی توکلیان سرپرست اداره کل
کتابخانه هایعمومیاستانقمشد

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ،با صدور حکمی ضمن تقدیر از
سجاد عمرانی سرپرست سابق اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم ،مهدی توکلیان را
به سرپرستی این اداره کل منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور ،متن حکم به این شرح
است:
برادر گرامی جناب آقای مهدی توکلیان
با سالم
نظر به تعهد و سوابق جنابعالی ،به موجب این ابالغ به عنوان «سر پرست اداره کل کتابخانه
های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان قم» تعیین می شوید.
الزم است از زحمات شما در مدت تصدی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل و از
جناب آقای سجاد عمرانی در مدت سرپرستی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم
تشکرنماید.
بی گمان ،رسالت دینی ،انقالبی و ملی همه مدیران فرهنگی نظام مقدس جمهوری
اسالمی ،حفظ پویایی و پایایی آرمان ها و نگهبانی هوشیارانه و عالمانه از آنهاست .انجام
این وظیفه خطیر و دلپذیر ،به ویژه در نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قامت یک واجب
فرهنگیجلوهگراست.
امید است در سایه توجهات ذات باری تعالی و بهره مندی از همکاری و همدلی با مقامات
استان ،اعضای محترم انجمن ها و همکاران گرامی در تحقق اهداف و سیاست های توسعه
کمی و کیفی کتابخانه های عمومی کشور و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی
موفق و مؤید باشید.
در آستانه ماه محرم صورت می گیرد؛

در گفت و گو بایک روانشناس و مشاور خانواده مطرح شد؛

بازی با بچه ها چه قواعدی دارد؟

روی صندلی نشسته بودم و به نحوه بازی کردن همسرم و دختر کوچکم نگاه
میکردم .دخترم خیلی ریز و آرام انگار در عوالم خودش بود ،مهره ها را روی هم
میچید اما همسرم به او تذکر میداد که باید این طور مهره ها را بگذاری تا درست
باشد و این چیزها را رعایت کنی ،او هم گوش نمیداد و کار خودش را میکرد،
در نهایت هم کالفه شد و همه مهره ها را روی زمین ریخت و به پدرش گفت« :تو
سوختی و بازی بلد نیستی» .همسرم که این صحنه را دید  ،اخم کرد و گفت تو
قوانین بازی را نمی خواهی یاد بگیری.
آرام کنارشان رفتم و به همسرم گوشزد کردم که نیازی نیست حتما همه قواعد را
بچهها یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند  ،همین که طبق آن چیزی که در ذهنشان
است ،بازی کنند و احساس خوب و برتری هم داشته باشند ،کافی است .بهتر است
ما هم به قواعد آنها در بازی تن بدهیم تا زمانی که سن و سالشان بیشتر بشود.
نوع بازی کردن با بچهها خیلی مهم است .بازی کردن یک هنر است و همبازی
خوبی برای بچه ها بودن هم خیلی مهم است  ،منتها بهتر است اطرافیان نحوه
بازی کردن با بچه ها را بدانند نه اینکه توقع داشته باشند یک بچه کوچک عین
دستورالعمل بازیکند و خیلی هم او را جدی بگیرند و ُبرد و باخت را رعایت کنند.
طبق گفته روانشناسان ،بازی کردن بهترین عامل رشد شخصیت ،رشد مغز،
خالقیت ،تمرکز بهتر ،صبر و اعتماد به نفس بیشتر  ،ارتباط برقرار کردن و کشف
دنیا توسط بچه ها است .اما این بازیها چه قواعد و قوانینی بایدداشته باشد تا هم
باعث ابراز هیجانات و احساسات بچهها شده و هم آنها را شاد کند ،بدون اینکه هیچ
استرس و اضطرابی به آنها وارد کند.
 -1کودک درونتان با بچهها بازی کنند
«دکتر سجاد کریمان مجد ،روانشناس و مشاور خانواده» در این باره به فارس
میگوید« :بازی کردن یکی از بهترین راه ها برای شاد کردن محیط خانه برای بچه
ها است .وقتی پدر و مادر با بچه ها بازی میکنند در واقع با آنها کودک میشوند و
هیجانات آنها را کشف کرده و با کودک درونشان بازی میکنند .بنابراین نخستین
نکته این است که پدر و مادر با کودک درو نشان بازی کنند ،نه با بالغ و والد درونشان!
-2فقط بازی کنید بدون دستور و قواعد خاصی
کریمان مجد تأکید میکند« :بهتر است با قواعد بچهها بازی کنید و بازی را با
آموزش تلفیق نکنید .چرا که از لذت بخشی آن برای بچه ها کاهش میدهد .صرف

بازی کردن و ابزار هیجان برای بچه ها جنبه تربیتی دارد .نیازی نیست که چیزی
آموزش هم داده شود».
اما اگر میخواهید قوانینی بگذارید ،تا وقتی که کودک با بازیاش کار خطرناکی
نکرده یا کسی را اذیت نکرده ،بهتر است که قوانین بازی را او تعیین کند .بنابراین
سخت گیری نکنید و اجازه دهید که براساس نیاز و استعدادش خود کودک قوانین
بازی را مشخص کند.
برخی والدین دچار همین خطا میشوند و تصور میکنند که باید قواعد بازی
بزرگترها برای بچهها هم وجود داشته باشد یا اینکه یک بازی را خیلی جدی
میگیرند و مدام مثال میگویند که ما برنده شدیم ،در حالیکه باید اجازه دهند اغلب
اوقاتبچههابرندهشوند.
-3به بچهها در بازی زمان بدهید
به فرزندتان زمان بدهید تا بازی اش را تمام کند ،بعد او را برای کار دیگری مثل غذا
خوردن ،خوابیدن یا بیرون رفتن آماده کنید .منتها به او اعالم کنید که مثال در این
زمان فرصت بازی تمام است و این کار را با آرامش انجام دهید تا اضطراب و استرسی
او را تهدید نکند و زمان کافی برای بازی کردن داشته باشد.
-4شماهمیشههمبازیبچههانیستید
پدر و مادر باید بدانند که همیشه نمیتوانند همبازی بچهها باشند .کمکم بچهها
یاد میگیرند که در حضور شما یا بدون حضور شما با خودشان هم بازی کنند  ،یا با
بقیه بچه ها بازی کنند و همه این مهارت ها را کسب میکنند .پس اوال تالش نکنید
که زود قواعد را در هر بازی به آنها یاد دهید  ،بعد هم مدت زمان بازی کردن بچه ها
با شما خیلی اندک است شاید چند سال این زمان به طور میانجامد و پس از آن
بچهها تمایل دارند که با همبازی های هم سن و سال خود و یا حتی تنها با خودشان
بازی کنند و بازی کردن بچه ها با والدین در یک زمان های خاصی محدود می شود.
-5مشاهدهگرخوبیباشید
کودک شما با انتخاب نوع بازی اش به شما احساسات ،حالت ها ،نگرانی ها،
توانایی و تمایالتش را نشان میدهد پس بیشتر اوقات سعی کنید که مشاهده گر
باشید و در کارهایش دخالت نکنید.
برخی پدر و مادرها تا میبینند بچه در حال بازی با خودش است ،در کار بچه
دخالت میکنند مثال خانه سازی ها را برای او روی هم قرار میدهند ،یا حلقه ها را
در سبد میاندازند یا چیزهای دیگری تا بچه ها قاعده ها را یاد بگیرند  ،درحالیکه
همه اینها در مراحل مختلفی از رشد حاصل میشود و بچه لذت میبرد از اینکه
خودش همه چیز را در این عرصه ها بیاموزد و آزمون و خطا کند.
در نهایت طبق نظر محققان فضای داخلی منزل باید برای بازی کردن بچهها مهیا
باشد ،یا اینکه هر روز یا هر دو ـ سه روز یکبار کودکان به همراه پدر و مادرشان به
پارک های بازی بروند و انرژی خود را تخلیه کنند و خالقیتشان هم بروز پیدا کند.
بازی کردن با بچهها یک مقدار حال  ،حوصله ،و انگیزه میخواهد پس تالش کنید
خودتان را سر حال نگهدارید.
بهتر است زمانی که در منزل هستید بخشی از زمانتان را به بازی کردن با بچهها
اختصاص دهید و از فعالیتهایی که میتوانید انجام دهید تا نشاط و انرژی به شما
برگرداندهشودمضایقهنکنید.
شما به عنوان پدر و مادر چقدر از وقتتان را برای بازی با بچه ها اختصاص می
دهید؟برایمانبنویسید.

اهتزازپرچممتبرکحسینیبرفرازگنبد
(س)
حرمحضرتمعصومه

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) از برافراشته شدن
پرچم متبرک حرم حسینیبرفراز گنبدبانوی کرامتدر آستانهفرا رسیدنماه محرم خبرداد.
حجت االسالم و المسلمین علی قاسمی اظهار داشت :آئین تعویض پرچم گنبد مطهر
حضرت فاطمه معصومه (س) به مناسبت آغاز ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت
اباعبدالله الحسین (ع) در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار میشود.
وی بیان داشت :این مراسم روز جمعه ساعت  ۱۹با قرائت قرآن توسط مهدی فروغی،
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی حاج عباس حیدرزاده
برگزار خواهد شد.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) افزود :این مراسم با
حضور خادمان حرم کریمه اهل بیت (ع) در صحن امام رضا (ع) برگزار شده و پس از مداحی
پرچم متبرک حسینی بر فراز گنبد حرم حضرت معصومه (س) برافراشته میشود.
حجت االسالم قاسمی ابراز داشت :آئین تعویض پرچم گنبد مطهر حضرت فاطمه
معصومه (س) از سیمای نور و شبکههای اجتماعی آستان مقدس حضرت معصومه (س)
به صورت زنده پخش خواهد شد.
وی همچنین بیان داشت :در روزهای پایانی هفته نیز صحنها ،رواقها و شبستانهای
حرممطهروهمچنینصبحروزپنجشنبهضریحمطهربانویکرامتسیاهپوشمیشوند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم خبرداد:

افزوده شدن مرکز جدید به چرخه
تست کرونا در قم

رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم از اضافه شدن مرکز خدمات جامع سالمت شهدا به
چرخه مراکز تست کرونا خبر داد.
دکتر بهاره زارع گفت :باتوجه به افزایش مراجعات به مراکز تشخیص و درمان سرپایی کرونا
و افزایش موارد مثبت تستها در روزهای اخیر و نیاز به افزایش دسترسی عمومی به این
مراکز ،مرکز شهدا واقع در خیابان انقالب که با کاهش موارد مراجعه در چندماه گذشته غیر
فعال شده بود ،مجددا فعال شد.
به گفته رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم عالوه بر مرکز شهدا ۴ ،مرکز دیگر در حال
فعالیت در سطح شهر هستند که شامل مرکز امام خمینی (ره) در بلوار شهید کریمی ،مرکز
امام حسن عسگری (ع) در شهرک امام حسن ،مرکز پردیس در پردیسان و مرکز فرقانی در
انتهای شیخ آباد است .او درخصوص ساعات کاری این مراکز گفت :فعالیت تمامی مراکز
کرونا در ساعات اداری بوده و فقط مرکز امام خمینی همه روزه از ساعت  ۸صبح تا  ۸شب و
در روزهای تعطیل تا ساعت ۱۴به ارائه خدمات خواهد پرداخت.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم از همشهریان خواست در صورت مشاهده هرگونه
عالئم مشکوک به کرونا به مراکز منتخب تشخیص و تست کرونا مراجعه کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم :

واکسیناسیون سیار در قم آغاز به کار کرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آغاز به کار مجدد واکسیناسیون سیار
در قم گفت :مراقبین سالمت مراکز و پایگاه های سالمت با انجام هماهنگی الزم با خانواده
ها در محل حضور یافته و نسبت به تزریق واکسن اقدام می نمایند.
سیامک محبی با اشاره به اهمیت تکمیل واکسیناسیون در پیشگیری از ابتالء افراد
سالمند ،دارای بیماری های زمینه ای و یا نقص سیستم ایمنی گفت :خانواده های محترم
در صورت داشتن فرد سالمند و ناتوان حرکتی که زمان تزریق واکسن آنها رسیده است
می توانند با تماس با مرکز یا پایگاه سالمت محل سکونت خود درخواست اعزام تیم سیار
واکسیناسیوننمایند.

اقتصادی5
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نگاهی به صعود شاخصهای تورمی در تیرماه؛

تورم «سبد معیشت» ترمیم دستمزد را الزامی میکند
ِ

گزارش :نسرین هزاره مقدم
اتخاذ هر نوع سیاستی در اقتصاد باید مکانیسمی نیز برای تثبیت قدرت خرید
کارگران داشته باشد .از این رو نیازمند اصالحات ساختاری در روال اقتصادی سال
جدیدهستیم
بر اساس این گزارش « ،افزایش تورم خوراکی به  ۸۶درصد» ،مهمترین شاخص
تورمی تیرماه است که اول مرداد توسط مرکز آمار ایران اعالم شد؛ با در نظر گرفتن این
حقیقت که دادههای مرکز آمار ایران ،محافظهکارانه محاسبه میشود و ضرایب وزنی
کاالها ،گاه تقارن و تناسب دقیقی با وزن واقعی در سبد معیشت دهکهای فرودست
و کارگران ندارد ،برجستگی این ۸۶درصد بیشتر هم میشود.
تحلیلشاخصهایتورمیتیرماه
بنابر گزارش اخیر مرکز آمار ایران ،نرخ تورم ساالنه در تیر ماه ١٤٠١برای خانوارهای
کشور به  ۴۰.۵درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ١.١ ،واحد درصد
افزایشنشانمیدهد.نرختورمنقطهایتیرماه ١٤٠١درمقایسهباماهقبل ۱.۵واحد
درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و
دخانیات» با افزایش ٤.٤واحد درصدی به ٨٦.٠درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی
و خدمات» با افزایش  ٠.١واحد درصدی به  ٣٦.٩درصد رسیده است.
نکتهی مهم بعدی ،تداوم تورم ماهانه یا افزایش قیمتها در طول یک ماه است،
عددی آن نیز نشانهی کم شدن قیمتها نیست بلکه با این معناست که در
کاهش
ِ
شتاب
اما
دارد
ادامه
خرداد
همان
یا
قبل
ماه
به
نسبت
ها
ت
قیم
افزایش
هنوز
تیرماه
ِ

افزایش تیر -خرداد فقط کمی کمتر از شتاب افزایش خرداد-اردیبهشت است و این
ً
قیمتیاردیبهشت،شاهدافزایشقیمتها
کامالطبیعیست؛چونباآزادسازیهای
ِ
در خردادماه بودیم .طبق گزارش مرکز آمار ،نرخ تورم ماهانه تیر  ١٤٠١به  ۴.۶درصد
رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل ٧.٦ ،واحد درصد کاهش داشته
است .تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  ٥.٧درصد و  ٣.٨درصد بوده است.
نرخ تورم ساالنه تیرماه نیز برای خانوارهای کشور به  ۴۰.۵درصد رسیده که نسبت
به همین اطالع در ماه قبل ۱.۱،واحد درصد افزایش نشان میدهد .نرخ تورم ساالنه
برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب  ٤٠درصد و  ٤٣.٢درصد است که برای
خانوارهای شهری  ١.١واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی  ١.٤واحد
درصد افزایش داشته است.
بیشتر سبد معیشت
تورم صد درصدی یا
ِ
شتاب قیمتها به خصوص در بخش خوراکیها ،فشار تورمی به سبد معیشت
خانوارهای کارگری تحمیل کرده است .فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون
عالی شوراها و از نمایندگان کارگری دستمزد) در این رابطه میگوید :گروه کارگری
ً
پیش از این هم نگرانی داشتند و تقریبا مطمئن بودند که موج گرانیها در خرداد
متوقف نمیشود؛ در جلسات شورایعالی کار نیز اعالم کردیم که تبعات حذف ارز
ی دولت دیدیم که در
دولتی ماهها ادامه خواهد داشت؛ اما علیرغم اطمینانبخش 
تیرماه شاخصهای تورمی به خصوص در بخش خوراکیها بازهم صعودی هستند.
محاسبات دقیق سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس آمارهای تورمی تیرماه،

وزیر جهاد کشاورزی :

هنوز انجام نشده است؛ اما تحمیل تورم نزدیک به  ۱۰۰درصدی به سبد معیشت
خانوارهای کارگری ،فاصلهی دستمزد و هزینهها را به میزان قابل توجهی افزایش
میدهد؛ گروه کارگری شورایعالی کار درخواست دارند که وزارت کار این شورا را برای
هدف پوشش این فاصله
بازبینی اعداد سبد معیشت و اتخاذ راهکارهای جبرانی با ِ
تشکیل دهد؛ اما آیا قبل از اینکه ضریب پوشش دستمزد به کمتر از  ۲۰یا  ۳۰درصد
برسد ،این اتفاق میافتد؟ توفیقی با بیان اینکه این تورم سنگین به خصوص در بخش
خوراکیها ،موجب سقوط طبقهی متوسط به زیر خط فقر میشود؛ ادامه میدهد:
اگر تدبیری اندیشیده نشود ،جامعه دوقطبی میشود و افزایش ضریب جینی و
قطبیسازی ،تبعات اجتماعی مخربی خواهد داشت؛ قدرت خرید دستمزد کارگران
حتی کارگران سایر سطوح و متخصص که باالتر از حداقل حقوق دریافتی دارند،
کاهش یافته و آیا زمان آن نرسیده که اصالحاتی در مدل اقتصادی صورت بگیرد؛ ما
نیازمند اصالحات ساختاری در روال اقتصادی سال جدید هستیم؛ با یارانه  ۳۰۰یا
 ۴۰۰هزار تومانی مشکل کارگران حل نمیشود؛ و بازهم به همان سوال همیشگی در
اینچندماهمیرسیم؛الزاممجلسومندرجدرقانونبودجهیامسالبرایبازگردادن
قیمتها به شهریور ۱۴۰۰کجا رفت؟!
لزوم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم
به گفته وی ،افزایش دستمزد متناسب با تورم ،راهکاریست که در کشورهایی مانند
ترکیه (به دلیل افزایش  ۸۰درصدی دستمزد) و فرانسه (چندین بار به خاطر تورم ۶
درصدی) به کار گرفته شده؛ آیا دولت به این موضوع میاندیشد که هر نوع سیاستی
به کار میبرد باید مکانیسمی برای تثبیت قدرت خرید کارگران وجود داشته باشد؛ در
بسیاری از کشورها این اصالحات به صورت خودکار اتفاق میافتد.
توفیقی تاکید میکند :گروه کارگری آماده گفتگوهایی است برای رسیدن به
راهکارهایی که هم اشتباهات چندماه در زمینهی بازار قیمتها اصالح و هم فکری
برای ترمیم دستمزد شود .برای هر جامعهای این شاخصهای تورمی (شاخصهای
ً
تیرماه) یک زنگ بحران است ،حتی اگر یک کشور ،کامال صنعتی باشد و نرخ بیکاری
نزدیک به صفر ،بازهم تورم خوراکی  ۸۶درصدی یک بحران بزرگ است که باید برای
حل کردن آن ،تدبیری عاجل اندیشید .امروز در این شرایط دیگر صحبت از سبد
معیشت  ۱۷یا  ۱۸یا  ۲۰میلیون تومانی بیفایده است؛ تا زمانیکه اقدامی صورت
نگیرد و این اعداد روی کاغذ بمانند ،هیچ سودی نخواهد داشت.
آنچهکارگران«لمس»کردهاند
پای صحبت کارگران که مینشینیم ،همه از گرانی مینالند؛ کارگرانی که شاید
شاخصهای تورمی تیرماه را جزء به جزء و با عدد و رقم ندانند اما در زندگی خود به
ایننتیجهیواقعیرسیدهاندکهقطارگرانیهادرایستگاهتیرماهمتوقفنشدهوهنوز
همه چیز گران میشود؛ یک کارگر شهرداری کوت عبدالله در این مورد میگوید:
«گرانیها در تیرماه ادامه داشت؛ بازهم همه چیز گران شد ،برنج و روغن و گوشت ،و
همهی آن کاالهایی که قرار بود قیمتشان ثابت بماند؛ زندگی کردن با حقوق کارگری
دیگر شبیه یک معجزه است».
در این شرایط ،راهکار اصلی ،بازگرداندن قطار قیمتها به شهریور ۱۴۰۰است ،در
عین حال ،ترمیم دستمزد و توجه به سبد معیشت واقعی کارگران اهمیت بسیار دارد؛
در مجموع باید به این سوال پاسخ داده شود :با توجه به قطار شتابان تورم و این مساله
که تیرماه ،ایستگاه پایانی این قطار نبود ،کارگران با کمتر از  ۷میلیون تومان چطور
ً
آور چند سر عائله باشند؟
زندگی کنند ،مخصوصا اگر عیالوار و نان ِ

کارشناسبازارسرمایهطرحکرد:

یارانهکشاورزانافزایشمییابد

وزیر جهاد کشاورزی از افزایش یارانههای پرداختی به کشاورزان در طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور خبر داد.
سیدجواد ساداتی نژاد روز سه شنبه  ۴مردادماه در حاشیه همایش آغاز سال زراعی  ۱۴۰۱_۱۴۰۲اعالم کرد یارانه در نظر
گرفته شده برای جهش تولید در دیمزارها به ۴۵۰میلیارد تومان افزایش یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور ،توسعه دیمزارها را ضروری دانست و گفت :در سومین سال اجرای
طرح جهش تولید در دیمزارها که با همت ستاد اجرایی فرمان امام انجام میشود ،برنامهها و اقدامات حمایتی از کشاورزان
در زمینه تجهیزات ،بذر ،نهادهها و  ...گستردهتر خواهد شد و یارانهها از ۴۰۰میلیارد تومان سال زراعی اخیر به ۴۵۰میلیارد
توماندرسالزراعیجدیدافزایشمییابد.ویدیمزارهارایکیازبخشهایمغفولماندهدرعرصهکشاورزیکشوردانست
و گفت :امسال  ۲۳۰هزار کشاورز به ویژه در مناطق محروم کشور مشمول این طرح میشوند و  ۴میلیون و  ۶۰۰هزار هکتار
از اراضی کشور پوشش داده میشود .وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما شیالت را یکی دیگر
از بخشهای مغفول مانده عرصه کشاورزی کشور خواند و از ستاد اجرایی فرمان امام خواست در این حوزه نیز فعال شود.
ساداتی نژاد درباره اهمیت شیالت برای اقتصاد کشور تصریح کرد :ما با داشتن بیش از  ۵هزار کیلومتر ساحل ،ظرفیت
عظیمی در بخش شیالت داریم و ثروت و اشتغالی که در این عرصه نهفته است ،کمتر از دیمزارها نیست.

لطمه بر بدنه بازارسرمایه با افزایش نرخ بهره بین بانکی

کارشناس بازارسرمایه گفت :با افزایش نرخ بهره بین بانکی به مرور شاهد افزایش رقابت بانکها به منظور جذب سرمایه در
شعبات زیرمجموعه خواهیم بود که افزون بر افزایش نرخ بهره در سطح شعب سبب زیان بازارسرمایه و شرکتهای تولیدی
نیزمیشود.
محمد خبریزاده در خصوص تاثیرات افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازارسرمایه ،اظهار کرد :بهره بین بانکی که به واسطه
نیاز به تامین نقدینگی بانکها در بازار بین بانکی تعیین میشود ،در چند روز اخیر به سبب برخی سیاستها در بازار مذکور،
روند افزایشی به خود گرفته است.
او گفت :اکنون دولت عرضه پولی خود را در بازار بین بانکی کاهش داده و بانکها به منظور جبران کسری منابع به سمت اخذ
وام از یکدیگر با نرخهای باالتر رفتهاند که چنین مسئلهای سبب افزایش نرخ در بازار بین بانکی شده است.
خبریزاد بیان کرد :وقتی نرخ سپردههای بانکی افزایش یابد p/e،که بازار در نظر داشته به دو صورت یعنی با فرض ثبات نرخ
دالر و روند نزولی قیمت جهانی برخی محصوالت با کاهش مواجه خواهد شد.
این کارشناس بازارسرمایه گفت :مطابق یکی از بندهای مندرج در مصوبه  ۱۰بندی ،بهره بین بانکی باید روند کاهشی
میگرفت ،در حالی اکنون این حالت اتفاق نیفتاده است.

سخنگوی اقتصادی دولت خبرداد:

افزایش  ۵۸۰درصدی وصول درآمد حاصل از فروش نفت

سخنگوی اقتصادی دولت گفت :وصول درآمد حاصل از
فروش نفت و میعانات و درآمد حاصل از مالیات در ۴ماهه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب
 ۵۸۰و  ۲۰۰درصد رشد داشته است.
سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست خبری
افزود ۳۱ :تیر وضعیت مالی دولت در سال  ۱۴۰۱تهیه شد
و پایان سال وضعیت مجامع و شرکت های زیادی مشخص
شد.
وی ادامه داد :مهار تورم بعد از افزایش قیمتها در
اردیبهشت و خرداد از اولویتهای جدی رییس جمهور
بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت
قرار بگیرد .عملکرد دولت در  ۴ماهه نخست امسال نشان
میدهد دولت تا حد خوبی در جبران کسری بودجه موفق
بوده است.
خاندوزی از رشد ۴۸درصدی درآمدی منابع بودجه
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش  ۱۶درصدی
هزینه ها خبر داد و گفت :دولت روی این موضوع متمرکز
بود تا بتواند درآمد پایدار بیشتری کسب کند .این یعنی
جبران کسری بودجه در دستور کار دولت بود و در  ۴ماهه
نخست امسال محقق شد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد :با توجه به
افزایش صادرات نفتی و نرخ تبدیل ارزی در قانون بودجه
سال  ،۱۴۰۱شاهد افزایش  ۵۸۰درصدی وصول درآمد
حاصل از صادرات نفت و میعانات به خزانه در  ۴ماهه
نخست امسال بودیم و این موارد از موارد ذیل تبصره ۱۴
بود و این باعث شد دولت با تنخواه کمتری وضعیت مالی
خود را سامان دهد.
 ۹۰درصد خرید نان ذیل طرح هوشمندسازی یارانه
انجام میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه توضیحاتی درباره
طرح هوشمندسازی یارانه نان ،گفت ۹۰ :درصد خرید نان
کشور ذیل این طرح انجام می شود و  ۷۰میلیارد تومان
روزانه خرید نان ثبت می شود که  ۱۰۰میلیون قرص نان
است.
وی ادامه داد :با سامانه محیا این امکان برای نخستین
بار فراهم شد تا دولت نظارت کند که هر کیسه آرد چقدر
مصرف میشود و چقدر انحراف در مسیر دارد ،چون
بسیاری از این آردها پخت نمیشد و با تکمیل این سامانه
شاهد کاهش  ۲۵تا  ۳۰درصدی مجموعه آرد توزیع شده
در خبازیها باشیم تا به مسیر اصلی خود برگردد.

خاندوزی افزود :بیش از  ۶۵هزار واحد صنفی ما تحت
پوشش این سامانه قرار دارد.
دستورکاری برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه آیا آمار
دقیقی از مصرف بنزین در کشور دارید و اینکه گمانهزنیها
برای واردات بنزین صحت دارد ،اظهار داشت :با توجه به
تولید بنزین که در کشور انجام میشود ،دقت آماری خوبی
وجود دارد و نسبت به مصرف هم آمار موجود است؛ اما
سیاست دولت با توجه به دستور رییس جمهوری مبنی
بر عدم افزایش قیمت ،تالش بر این است تا از راههای
دیگر مانند گاز سوز کردن خودروها شرایط طوری باشد که
مصرف بنزین افزایش نیابد و نیاز به واردات بنزین نداشته
باشیم.
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین و طرح آزمایشی
بنزین در جزیره کیش ،تاکید کرد :مکررا عرض می کنم
دستور کاری برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری
وجود ندارد.
خاندوزی اضافه کرد ۵ :ماه است که طرح آزمایشی
بنزین اجرا و درحال حاضر متوقف شده .قرار است این
طرح انجام شده بررسی شود و اگر نیاز به اصالحات یا
توسعه دارد صورت پذیرد ،هنوز تصمیماتی اتخاذ نشده
است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد :اگر هر تصمیمی
هم گرفته شود ،برنامهای برای افزایش قیمت بنزین در
سال جاری نداریم.

نقدینگی به سمت بازار مسکن هدایت خواهد شد
سخنگوی اقتصادی دولت بااشاره به تقاضای سوداگرانه
در بازار مسکن گفت :یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد
مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده است که
سعی داریم کم کاری گذشته درساخت مسکن را که
منجر به تقاضای سوداگرانه شده است جبران کنیم .باید
تاکید کرد که مجموع سقف تسهیالت ساخت مسکن به
کل تسهیالت تا سال قبل نزولی و منفی بود اما این رقم
دوباره مثبت شده و از روشهای دیگری از جمله تهاتر نفت
با ساخت مسکن و غیره دنبال میشود .پیشنهادی مبنی
از ابزارهای مالی مسکن در بازار سرمایه نیز مطرح شده که
اگر بتوان به خوبی از آن استفاده کرد ،میتوان نقدینگی را
به سمت بازار مسکن هدایت کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت
جاماندگان سهام عدالت گفت :دو دسته جامانده از
سهام عدالت داریم که دسته اول به گروههایی برمیگردد
که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و دسته
دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای
سیاستهای اصل  ۴۴آمده که آنها هم میتوانند مشمول
دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد این افراد در
سطح دوم بیشتر است.
سه میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند
وی ادامه داد :با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری
را هم در زمینه واگذاری سهام امسال انجام میداد اولویت
را در دولت بر این قرار دادیم که در سریعترین زمان ممکن

برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
این کار را انجام دهیم که طبق اطالعاتی که بین دستگاهها
رد و بدل شده حدود سه میلیون نفر افرادی هستند که
تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و مشمول دریافت
سهام هم هستند ابتدا در خصوص این عده با فوریت
مصوبه آماده شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم
تصویب شده و در صف بررسی هیأت دولت قرار دارد.
امیدواریم که در همین مردادماه مصوبه هیأت دولت را در
این زمینه داشته باشیم .به گفته وزیر اقتصاد در خصوص
دسته دوم الزم است اطالعات دقیقتری از این افراد کسب
شود و در مورد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بانک
ً
اطالعاتی نسبتا خوبی در دستگاهها وجود دارد اما در
خصوص جمعیت دوم تا تکمیل بانک اطالعات و اینکه
ببینیم غیر از میزانی که باید به صندوقهای بازنشستگی
کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی سهام
اختصاص دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند ،برای
دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد.
مسببان عدم تمکین برخی بانکها به مصوبه دولت
برکنارشدند
خاندوزی درباره تخلفات بانکها در پرداخت تسهیالت
خرد که شکایتهایی در این خصوص وجود دارد ،گفت:
مصوبات مجامع بانکها برای الزام مصوبه دولت در این
مورد بسیار مؤثر بود اما اخباری مبنی بر عدم تمکین برخی
بانکها و شعب در برخی شهرستان ها وجود داشت که
مسببان آن برکنار شدند.
وی افزود :ممکن است یک بانک در مقطع فعلی
امکان پرداخت تسهیالت نداشته باشد اما اگر موعد ارائه
تسهیالت خرد رسید ،حق ندارد موضوع مطالبه ضامن را
مطالبه کنند و این موضوع همچنان رصد میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین اقدامات برای
عدم افزایش قیمت اقالم ثانویه عنوان کرد :این موضوع از
مباحث هفتگی ستاد تنظیم بازار و رصد کردن تخلفات و
قیمتگذاری در دستور کار است و در برخی موارد تا توبیخ
و حتی برکناری مدیر متخلف هم پیش رفته است.
خاندوزی درباره تشکیل وزارت بازرگانی و اینکه چرا
زمانی که نماینده مجلس بود مخالف این موضوع بود و
االن موافق ،گفت :بله زمانی که نماینده مجلس بودم
مخالف بودم اما وزرا ممکن است در موضوعات مختلف
نظرات شخصی و فردی داشته باشند در نهایت ما پیگیر
جمعبندی دولت هستیم.

وزیر راه و شهر سازی :

سقفتسهیالتساختمسکن
افزایش مییابد

وزیر راه و شهر سازی گفت :جهت حل بلندمدت و اساسی بازار اجاره مسکن و
همچنین ساماندهی این بازار ،وزارت راه و شهرسازی طرح اجاره داری حرفهای و
احداث  ۳۰۰هزار واحد مسکونی اجارهای را در دستور کار قرار داده و در این راستا
مجوزهای الزم را از دولت اخذ کرده است
رستمقاسمیدربرنامهتلویزیونیجهانآراگفت:باهمکاریبانکمرکزیسقف
تسهیالتساختواحدهایطرحنهضتملیافزایشمییابد.
وی با اعالم این خبر افزود :این کار برای کاهش فشار به متقاضیان طرح نهضت
ملی مسکن ،بدون افزایش سهم آورده متقاضیان صورت خواهد پذیرفت.
آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در
کشور گفت :هم اکنون عملیات اجرایی ۹۲۸هزار واحد مسکونی آغاز شده است
که حدود  ۵۷۶هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن،
 ۲۰۳هزار واحد مسکونی مربوط به خودمالکین و ۱۵۸هزار واحد مسکونی مربوط
به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی است.
وزیر راه و شهرسازی گفت :تا پایان امسال همه واحدهای مسکن مهر نیمهتمام و
در دست اجرا که فاقد مشکل حقوقی و معارض باشند تکمیل میشوند.
قاسمی ادامه داد :رویکرد اساسی طرح نهضت ملی مسکن این است که با
لحاظ فرهنگ حاکم بر سکونت خانوار در شهرهای مختلف کشور به خصوص
شهرهای کوچک ،در صورت وجود زمین کافی ،زمینهای تامین شده به دو یا
سه خانوار واگذار شود و در این رابطه دستورالعمل واگذاری زمین نیز در دست
تغییراستتاامکانواگذاریزمینبهتعدادخانوارکمتربرایمتولیاناجرایطرح
نهضتملیمسکنایجادشود.
برنامه ریزی برای حل بلندمدت و اساسی بازار اجاره مسکن
وی اضافه کرد :جهت حل بلندمدت و اساسی بازار اجاره مسکن و همچنین
ساماندهی این بازار ،وزارت راه و شهرسازی طرح اجاره داری حرفهای و احداث
 ۳۰۰هزار واحد مسکونی اجارهای را در دستور کار قرار داده و در این راستا
مجوزهای الزم را از دولت اخذ کرده است .با اجرای این طرحها ضمن ایجاد امکان
ساماندهی بازار اجاره و کمک به موجرین و مستاجرین ،عرضه مسکن استیجاری
نیز با افزایش مواجه میشود.
انتقال سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور به وزارت راه و
شهرسازیتاپایانتیر
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که سامانه کد رهگیری از وزارت
صمت به وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بیشتر بر قراردادها منتقل شده و قرار
است از طریق این سامانه بر کل قراردادها نظارت داشته باشید .این سامانه در
چه مرحلهای است؟ ،گفت :حسب قانون جهش تولید مسکن سامانه صدور کد
رهگیری (سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور) میبایست از وزارت
صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود ،ولی با توجه به گستردگی سامانه و
اتصال بالغ بر ۱۷۰هزار بنگاه مشاور امالک به این سامانه ،برای انتقال این سامانه
میبایست با هماهنگی وزارت صمت ،بسترهای مورد نیاز شناسائی و تامین
میشد.حسبآخریناقداماتوهماهنگیهایصورتپذیرفته،درصورتایجاد
بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز ،این سامانه تا پایان تیرماه به وزارت
راه و شهرسازی منتقل میشود.
رئیس سازمان بورس:

نرخ بهره بین بانکی مدیریت میشود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :با مدیریت بانک مرکزی نرخ بهره بین
بانکی مدیریت و روند صعودی آن متوقف میشود.
مجید عشقی روز سه شنبه در نشست مشترک با رئیس بانک مرکزی ،با ارائه
تحلیلیازوضعیتفعلیبازارسرمایهوعواملمتعدداثرگذاربرروندشاخصبورس
طی ماهها و روزهای اخیر ،از اهتمام رئیس کل بانک مرکزی به منظور رسیدگی به
دغدغه فعاالن بورس قدردانی کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کنترل
نرخ سود بین بانکی ،یکی از این دغدغهها برطرف خواهد شد.
عشقی تصریح کرد :متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی کاالها و یا برخی
تصمیماتازجملهنرخگذاریدستوریکاالهانیزبروضعیتدرآمدیشرکتهای
بورسی و کاهش پیش بینی پذیری و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار است که
امیدواریم برای حل این موضوعات نیز تدابیر الزم اتخاذ و اطمینان فعاالن بازار
سرمایه به این بازار تقویت شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به برخی راهکارها به منظور
تقویت هم افزایی بازار پول و سرمایه ،از جمله رفع برخی محدودیتها در تراکنش
متقاضیانسرمایهگذاریدرصندوقهایسرمایهگذاری،اصالحمقرراتدرحوزه
نهادهای مالی وابسته به بانکها ،تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرکتها
و نهادهای فعال در بازار سرمایه اشاره کرد که با استقبال رئیس کل بانک مرکزی
مواجهومقررشدتدابیرپیشنهادیدرکمیتهمشترکبانکمرکزیوسازمانبورس
مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.
عشقیهمچنیندربارهافرادیکهسهامعدالتدارندودرسالهایگذشتهفوت
شدند ،گفت :باید این داراییها به وراث این افراد منتقل شود ،در این خصوص یک
تعاملیباقوهقضاییهداشتیمچراکهاینکاربایدبهصورتالکترونیکیانجامشود.
وی افزود :براساس برنامهریزی که انجام شده امیدواریم تا پایان شهریورماه بستر
این امر کامال آماده شود و بتوانیم انتقالها را انجام دهیم.
عشقی درباره جاماندگان سهام عدالت هم گفت :براساس قانون مجلس،
سازمان خصوصی سازی در حال رایزنی با دستگاههای مربوطه است که این افراد
را شناسایی کنند و طبق قانون ،سهام عدالت به آنها اختصاص دهند.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد :سازمان بورس درباره تخصیص سهام جدید
به جاماندگان مسئولیتی ندارد و هر زمان که سازمان خصوصی اعالم کند و افراد
جدید را معرفی کند ،سهام آنها در سامانههای بورس ثبت میشود و مانند دیگر
سهامداران سود به آنها تخصیص داده میشود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور خبرداد:

فعالیت دو هزار و ۵۰۰واحد صنعتی
در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور گفت :هم اکنون ۵۰۰هزار نفر در
منطقه آزادوویژه اقتصادی کشورفعالیت میکنند.
سعید محمد در نشست با تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور افزود :به طور منظم
جلساتی با کارآفرینان و تولید کنندگان برگزار میشود و مشکالت و موانع سرمایه
گذاری آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد و حل و
فصلمیشود.
به گفته محمد؛ ما در مناطق آزاد به صورت خودگردان عمل میکنیم که مدل
بسیار خوب و موفقی از اقتصاد بدون نفت و بدون ردیف بودجهای در دولت است
که در حال فعالیت هستیم .دبیر شورای عالی مناطق اقتصاد کشور افزود :بخش
خصوصی در زمینه توسعه کشور در مناطق آزاد هم نقش مؤثری دارد و به خوبی با
بدنه دولتی شکل گرفته است.
صدور ۷۹مجوز منطقه ویژه اقتصادی
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور ،از صدور  ۷۹مجوز منطقه ویژه
اقتصادی خبر داد و گفت :از این تعداد  ۳۳مجوز فعال شده است.
سعید محمد افزود ۵ :هزار و  ۴۰۰منطقه آزاد و ویژه در دنیا وجود دارد که ۷۵
درصد آنها موفق بودند؛ ضمن اینکه کشور چین با  ۲هزار و  ۵۰۰منطقه آزاد و
ویژه ۷۵ ،درصد تجارت خود را از این مناطق انجام میدهد.
به گفته دبیر شورای عالی مناطق اقتصادی کشور ،در کشورهای اطراف رقابت
سنگینی برای جذب سرمایهگذاران در مناطق آزاد در جریان است و معافیتهای
مالیاتی و مشوقهایی در نظر گرفته شده است.
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مهدی طارمی :آرزویم بازی در انگلیس است

سرمربی تیم فوتسال فردوس قم :

ازعملکردبازیکنانمراضیهستم

سرمربی تیم فوتسال فردوس قم با اشاره به حضور پرشور هوادارن قمی در
ورزشگاه گفت :از هوادارن با معرفت قمی تشکر میکنم که این هفته هم تیم را
تنها نگذاشتند ،این 3امتیاز را به هوادارن هدیه میکنم.
سید وحید غیاثی دوشنبه شب در پایان بازی هفته سوم فردوس قم و فرشآرا
مشهد در گفتوگو با خبرنگاران اظهارداشت :همانطور که روز یکشنبه در
مصاحبهام گفتم تیم فرشآرا بازی راحتی در مقابل ما نخواهد داشت ،قبل
از بازی با بازیکنان و کادر فنی متحد شدیم تا برای پیروزی و شاد کردن دل
هوادارن قمی در مسابقه حاضر شویم.
وی ادامه داد :به نظرم هر دو تیم نمایش خوبی را از خود برجای گذاشتند و
من از عملکرد بازیکنانم راضی هستم ،میتوانستیم بیشتر از  ۴گل بزنیم اما
خب با بدشانسی رو به رو شدیم .از هوادارن با معرفت قمی تشکر میکنم که
این هفته هم تیم را تنها نگذاشتند ،این  ۳امتیاز را به هوادارن عزیز خودمان
هدیهمیکنم.
سرمربی تیم فوتسال فردوس قم در خصوص عملکرد داوری افزود :به نظرم
داور توانست بازی را با این همه حواشی به خوبی مدیریت کند ،در صحنهای
هم که نیمکت فرشآرا معترض بود انصافا اتفاق خاصی رخ نداد و من تصمیم
داور را تحسین میکنم.
وی با اشاره به حضور وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال به عنوان
مهمان ویژه این دیدار خاطر نشان کرد :در گذشته حضور «وحید شمسایی»
در قم باعث خیر و برکت برای فوتسال قم شده بود ،اینبار هم حضور وی در قم
برای ما منشأ خیر و برکت بود.
مشکالتحریفغیرتبازیکنانفردوسنخواهدشد
محمد هاتف بازیکن خوشتکنیک قمی که زننده گل سوم فردوس بود نیز
در پایان بازی گفت :در تمرینات این بازی با همتیمیهایم هم قسم شدیم تا با
تمام توان برای شاد کردن دل هواداران قمی بازی کنیم و این موضوع باعث شد
انگیزه هم ه ما دو برابر شود و در پایان به لطف خدا توانستیم در هفته سوم اولین
پیروزی را بدست آوریم.
وی افزود :تصمیم گرفتیم مشکالتی که در بحث مدیریتی و مالی وجود دارد
تاثیری بر روند تالشمان نگذارد و همانطور که هواداران در هر بازی شعار «بچه
قمی باغیرت» سر میدهند خواستیم این موضوع را اثبات کنیم که مشکالت
حریف غیرتبازیکنانفردوسنخواهدشد.
هاتف تصریح کرد :یکی از مشکالتی که باید درباره آن صحبت کنم وضعیت
تهویه و گرمای ورزشگاه شهید حیدریان است ،گرمای هوا باعث میشود هم
برای بازیکنان کار را سخت کند و هواداری که از یک ساعت قبل بازی در
سالن حاضر شده با مشکالت مختلفی رو به رو شود ،از مسئولین و کسانی که
میتواننداینمشکلرا حل کنند تقاضامیکنم کمکحالفردوسباشند تادر
بازیخانگیبعدیشاهداینوضعیتنباشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم خبرداد:

افزایشسرعتتکمیلورزشگاه
 ۴۵۰۰نفری پردیسان

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت :بعد از بازدید استاندار قم و
پیگیریهای مستقیم وی از وزیر ورزش و جوانان مصوباتی برای ورزشگاه
 ۴۵۰۰نفری پردیسان قم گرفته شد که روند تکمیل آن را سرعت می بخشد.
ابراهیم سانی خانی ابراز داشت :بعد از پیگیری هایی که صورت گرفت و
بازدید حدود  ۲هفته پیش استاندار قم از طرح احداث سالن  ۴۵۰۰نفری
پردیسان قم مقرر شد سرعت کار در طرح باال رفته و تیم های کاری بیشتر شود.
وی بیان کرد :در همان بازدید مقرر شد در رابطه با نحوه تعامل و اقداماتی که
می توان انجام داد اقدام شود تا به روند انجام کار سرعت بدهیم و تکمیل طرح
زودتر به نتیجه برسد .وی افزود :بتازگی با حضور سید محمدتقی شاهچراغی
استاندار قم در وزارت ورزش و دیدار او با وزیر ورزش و جوانان دستورهای ویژه
برای کار شبانه روزی در طرح احداث سالن  ۴۵۰۰نفری پردیسان قم داده شد
و این مصوبه را داشتیم که سرعت احداث طرح باالتر برود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم اظهار داشت :هم چنین تیمی از شرکت
توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور به قم آمد و در محل طرح حاضر شد و
نکاتی که باعث کند شدن تکمیل طرح بود مورد بررسی قرار گرفت.
وی ابراز داشت :یکی از مشکالت موجود برای تکمیل سقف ورزشگاه مساله
باد است که برای اتمام سقف مقرر شد زمان هایی که هواشناسی اجازه می
دهد تیم های کاری زیاد شود و پیمانکار اهتمام داشته باشد.
وی با اشاره به این که مناقصه های بعدی بعد از اتمام سقف انجام می شود
گفت :از پیمانکار تعهد گرفته شد که سقف را تا پایان شهریور امسال تحویل
بدهد و سپس کارهای درون مجموعه به مناقصه بین پیمانکاران گذاشته شود
این در حالیست که پیمانکاران قوی در قم داریم که بتوانند در مناقصه شرکت
کنند و برنده شوند تا هم چنان برای تکمیل طرح سرعت کار را شاهد باشیم.
سانی خانی یادآور شد :دو هفته یکبار با پیمانکار طرح جلسه و بازدید داریم و
ارتباطاتتنگاتنگیبینپیمانکارسالن ۴۵۰۰نفریپردیسانوادارهکلورزش
و جوانان ایجاد شده است که طرح در وقت مناسب تمام شود .مدیرکل ورزش و
جوانان استان قم پیشتر در اواخر خردادامسال گفته بود که طرح سالن۴۵۰۰
نفری پردیسان قم نیمه اول سال آینده به اتمام می رسد .طرح احداث ورزشگاه
 ۴۵۰۰نفری امام رضا(ع) واقع در شهرک پردیسان ،طی دومین سفر استانی
دولت نهم به استان قم مصوب و در سال  ۱۳۸۸کلنگ آن زده شد.
مدیریتپرسپولیسرویآزموناصلیتمرکزکند؛

لیست یحیی چه زمانی کامل میشود؟

مدیران باشگاه پرسپولیس در تکمیل لیست سرمربی خود ناکام بودند و باید
هر چه سریعتر این چالش مهم را با موفقیت پشت سر بگذارند.
براساس این گزارش ،مسووالن باشگاه پرسپولیس روزهایی سختی را سپری
میکنند و به نوعی عیار واقعی مدیریت «رضا درویش» در این باشگاه ،در این
روزهاسنجیدهمیشود.
پرسپولیس اولین تیمی بود که نقل و انتقاالت را آغاز کرد و در همان ابتدا هفت
ستاره فوتبال ایران را جذب کرد تا به نوعی برنده نقل و انتقاالت لقب بگیرد اما از
طرفی هنوز چند بازیکن از فهرست یحیی گلمحمدی جذب نشدهاند.
حدود یک ماهی است که تمرینات پرسپولیس برای فصل جدید آغاز شده
است .سرمربی پرسپولیس همان ابتدا خواستار این بود که تیمش تکمیل
شود و سپس تمرینات برای فصل جدید استارت بخورد اما این اتفاق رخ نداد و
سرمربی مجبور به شروع تمرینات با تیم نیمهکاره خود شد.
در همین راستا در شرایطی که کمتر از  ۲۰روز دیگر به شروع بیست و دومین
دوره لیگ برتر فوتبال باقی مانده هنوز لیست نفرات پرسپولیس تکمیل نشده
و این تیم به  ۲بازیکن در پست هافبک دفاعی و مهاجم نیاز دارد .این مشکل
تا جایی پیش رفت که گلمحمدی مجبور شد دو بازیکن مازادش یعنی شیرزاد
تمیروف و رضا اسدی را به لیست بازگرداند .با این حال باشگاه در تمدید قرارداد
بازیکن لیست مازاد خود یعنی رضا اسدی هم ناکام بود .از طرفی تمیروف هم
که در یک نیم فصل تنها یک گل برای سرخپوشان زد ،به پرسپولیس بازگشته تا
این تیم در خط حمله با کمبود بازیکن مواجه نشود.

جای پورتو بودم «طارمی» را میفروختم

مهاجم ایران با بیان اینکه به جای قبول پیشنهاد  ۲.۵میلیون دالری الدحیل با
 ۲۰۰هزار دالر به پرتغال رفت ،خاطره خنده داری از سرمربی پورتو تعریف کرد و
گفت :پیراهن رونالدو باالخره به دستم رسید.
مهدی طارمی در زمان سرمربیگری علی دایی در پرسپولیس به سطح اول
فوتبال ایران رسید و سپس با درخشش در پرسپولیس و تیم ملی ،به یکی از
ستارههای فوتبال ایران تبدیل شد.
این بازیکن بعد از جدایی از پرسپولیس ابتدا به الغرافه قطر رفت .او میگوید
مبلغ قراردادش با الغرافه برای یک فصل و نیم  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار دالر بوده و
سپس پیشنهادی  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار دالری از الدحیل قطر داشته که به آن
پاسخ منفی داده و با  ۲۰۰هزار دالر راهی ریوآوه پرتغال شده است.
طارمی سپس به فراز و نشیبش در تیم پورتو و رابطهاش با «سرجیو کونسیسائو»
سرمربی این تیم اشاره و تاکید میکند اگر جای مدیران باشگاه بود« ،طارمی»
را میفروخت .او آرزوی بازی در لیگ برتر انگلیس را دارد و شاید این «رویای
کودکانه» اش محقق شود.
اینها بخشهایی از گفتگوی طارمی با برنامه «فوتبال  »۳۶۰بود که نکات
جدیدی را در زندگی فوتبال این مهاجم بر مال کرد .مشروح این مصاحبه
خواندنی در ادامه میآید:
دایی گفته بود من بازیکن بزرگی میشوم
طارمی در خصوص نحوه حضورش در پرسپولیس گفت :بعد از سربازی یک
سال ایرانجوان بودم و در لیگ دسته اول ۱۲ ،گل زدم .شخصی به نام صمد
ابراهیمی به علی دایی نزدیک بود .او سی .دی بازیهای مرا که پسرعمویم
درست کرده بود به دایی نشان داد .دایی گفت او را بیاورید .همه چیز یکهویی
شد .دایی سی .دی را در محل کارش گذاشت و مرا همانجا دید .این چیزی
است که ابراهیمی گفت .بعد به تهران رفتیم و در باشگاه صحبتی کردیم و قرارداد
بستیم .سپس به تمرینات رفتیم.
وی در خصوص سبک عجیب دویدنش افزود :روز اول تمرین محمد دایی
گفت این (طارمی) کمرو است و بازیکن نمیشود .علی آقا (دایی) گفته بود این
بازیکن بزرگی میشود و مطمئنم و به او اعتقاد دارم .اگر آن اتفاق نمیافتاد من
دیده نمیشدم .از بازی سوم دایی مرا فیکس گذاشت .چیزی که از دایی کشف
کردم این بود که اسامی برایش مهم نیست و هرکسی خوب تمرین کند را بازی
میدهد.
نقطه مشترک برانکو و کی روش
مهاجم تیم ملی ایران درباره نقش برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس
در پیشرفتش تاکید کرد :برانکو صد درصد در رشد من نقش داشت .او نقش
عمدهای داشت چون سه سال و نیم اتفاقات خوبی را برای پرسپولیس رقم زدیم.
من چیزهای خیلی بیشتری یاد گرفتم.
طارمی تصریح کرد :آن زمان نقطه مشترک برانکو و کی روش این بود که میشد
از هرکدام متفاوت یکسری چیزها را یاد گرفت چون دو سبک متفاوت اما در یک
دیدگاه بودند.
خودم از گل نکردن بعضی از توپها خنده ام میگرفت
وی درباره اینکه زمان حضورش در پرسپولیس حاشیه داشت و بعضی اوقات
توپهایی را گل نمیکرد که هیچکس تصورش را نمیکرد ،گفت :حاشیههایی
که در استقالل و پرسپولیس وجود دارد آنقدر زیاد است که بازیکنان هیچ وقت

آگهیمزایدهاتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری سایپا-SE131-مدل
1396به شماره شهربانی  358و  22ایران  16مربوط به پرونده کالسه
140104030011001040
بموجب پرونده اجرایی کالسه(140104030011001040/1با شماره
بایگانی ،)140101115متعهد:مهدی عابدینی-متعهد له:فائزه شهبازی با موضوع
الزم االجرای تعداد یکصد وچهارده( )114عدد سکه تمام بهار ازادی عندالمطالبه به
استناد سند ازدواج:شماره سند،2271:تاریخ سند،1401/01/08:دفترخانه صادر
کننده:دفترخانه ازدواج  45قم یک دستگاه خودروی سواری سایپا-SE131-مدل
1396به شماره شهربانی  358و  22ایران  16با مشخصات ذیل واقع در پارکینگ
سعدی متعلق به آقای مهدی عابدینی بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می
رسد:
مشخصاتفنیخودروبراساسگزارشکارشناسرسمیدادگستری:
-1396شماره
سایپا-SE131-مدل
سواری
خودروی
شاسی 3599963H411100NAS:شمارهموتور135838024M:
مشخصاتبدنهبراساسگزارشکارشناسمحترمدادگستری:
خودرو از ناحیه گلگیر جلو چپ ودرب عقب چپ صافکاری بدون رنگ واز ناحیه گلگیر
عقبچپ،گلگیرجلوراست،گلگیرعقبراستودربهایسمتراستراستفرورفتگی
دارد ودست پائین دارای خط وخش می باشد.
دارای دو حلقه الستیک جلو دارای آج  40درصد والستیک عقب چپ درحد نو
والستیک عقب راست  60درصد آج می باشد.
فاقد آنتن سقف،خطر عقب چپ شکسته ودارای جک وآچار وزاپاس می باشد.وکارکرد
کیلومتر 110705میباشد.
خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ 1401/01/02نزد شرکت بیمه آسیا بوده
است.
کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور را به مبلغ600/000/000ریال
(ششصدمیلیونريالمعادلشصتمیلیونتومان)ارزیابینمودهاست.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز یکشنبه 1401/05/23
درخیابان ساحلی(لواسانی)نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک
بخش یک قم -اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه مبلغ600/000/000ریال (ششصد میلیون ريال
معادل شصت میلیون تومان)شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد
شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب

صد درصد نیستند .من هم خودم قبول دارم .خیلی وقتها توپهایی را گل
نمیکردم که وقتی خودم میدیدم خنده ام میگرفت .این از چند روز قبل بازی
نشات میگیرد و به روز بازی میرسد.
طارمی در خصوص باند دوستانی که در پرسپولیس داشت ،اظهار کرد :آن
یکی دو سال میتوانستم خیلی بهتر باشم ولی طبیعی است .در یک گروه ۳۰
نفره نمیتوانید با همه ارتباط برقرار کنید .خودم خیلی رعایت میکردم ولی
اشتباه بود .میتوانست خیلی بهتر باشد.
بعد از محرومیت باید یک تیم به من روحیه میداد!
مهاجم سابق پرسپولیس در خصوص محرومیتش از سوی فیفا به خاطر
ً
ماجرای جدایی از باشگاه ریزه اسپور و اینکه بعدا در مصاحبهای از کلمه
«خیریت» استفاده کرده بود ،گفت :شاید اگر هم من بودم این اتفاقات میافتاد
(نتایج بد پرسپولیس) چون تیم بد بود .مقصر آن اتفاقات من نبودم .قول و
قرارهایی که طاهری (مدیرعامل سابق پرسپولیس) داد را انجام دادم و او باید
ً
گردن میگرفت .کلمه خیریت را هم من نگفتم .اول پندار خمارلو گفت که حتما
خیریت داشته است .حتی آن کلمه را من نگفتم .من همان را تکرار کردم.
طارمی ادامه داد :در آن زمان که محروم شدم ،به زور مرا سر تمرین بردند.
آنقدر عصبانی و ناراحت بودم که به چیزی فکر نمیکردم .در این شرایط شما
حتی نمیتوانید صحبت کنید .چهار کلمه هم آنها گفتند .مرا آوردند که به تیم
روحیه بدهم در حالی که یک تیم باید به خودم روحیه میداد .دو روز قبل از بازی
فهمیدم چهار ماه محروم شدم.
پرسپولیس به خاطر دروغ به فیفا محروم شد
این مهاجم ایران در خصوص جدایی یکباره اش از تیم ریزه اسپور ترکیه یادآور
شد خوشبختانه در هتلی در استانبول بودیم که همان روز کودتا شد .بندی در
قراردادها هست که فیفا اجازه میدهد در صورت کودتا ،قراردادتان را یکطرفه
فسخ کنید .همان زمان طاهری به من گفت میتوانی به پرسپولیس بیایی.
یکسری چیزهای دیگر هم گفت که مشکلی پیش نمیآید.
طارمی تصریح کرد :برگشتم و یک سال تمام هفتهای یکبار میگفتم "حاجی
خبری نشد" .طاهری میگفت "همه چیز اوکی است و اتفاقی نمیافتد" .رای
دادگاه کاس هم به من مربوط نبود .پرسپولیس محروم شد چون به فیفا دروغ
گفتهبودند.
خاطره خنده دار از پنالتی «چیپ» در پورتو
وی در بخشی از مصاحبه خود در خصوص پنالتیهای «چیپ» و ریسکی در
دوران حضورش در پرسپولیس اظهار کرد :آن موقع ریسک پذیر بودم .وقتی
جوانتر باشید دوست دارید کار خارق العاده تری انجام بدهید .ضربه چیپ و
ً
اینها چیزهایی است که یکباره اتفاق میافتد .اکثرا سر کری خوانی با تیم حریف
است .نمیتوانید از قبل برنامه ریزی کنید .هرکسی این کار را کند به تیمش
َ َ
خیانت میکند .اکثر چیپ هایی که زدم به خاطر «کل کل» بود .مثل بازی با
النصر عربستان چون آنجا سه بر صفر باختیم و یکسری حرفها زدند.
طارمی در پاسخ به این سئوال که آیا سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو به او
اجازه چیپ زدن پنالتیها را میدهد؟ گفت :در تمرینات هم چند سال است
چیپ نزدهام .نمی دانم اگر پنالتی چیپ بزنم کونسیسائو شاکی میشود یا نه.
یکبار در تمرین پیش فصل سال گذشته پنالتی چیپ زدم .داشتیم با تاکتیک
 - ۱۱صفر تمرین میکردیم و کار ترکیبی داشتیم .به یک مانع خوردم و افتادم.

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 حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت
مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی
باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد.ودر این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار
ساقط و مزایده تجدید می گردد.در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به
عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به
مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .حقوق دولتی وحق مزایده طبق
مقررات وصول خواهد شد( .م الف )15525
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیکآگهیمزایده1401/05/05:
--------------------------------------------------------------آگهیمزایدهاتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری سایپا - 131SX-به شماره شهربانی239
و  28ایران  16مربوط به پرونده کالسه 140004030011004140
بموجب پرونده اجرایی کالسه ( 140004030011004140با شماره
بایگانی ،)140004367متعهد:سید محمد مهدی موسویان-متعهد له:ملیکا
جلیلیان،سندازدواج:شمارهسند،6193:تاریخسند،1399/09/30:دفترخانهصادر
کننده:دفترخانه ازدواج شماره  24و طالق شماره  15شهر قم استان قم یک دستگاه
سواری سایپا - 131SX-به شماره شهربانی  239و  28ایران 16با مشخصات ذیل
متعلق به آقای سید محمد مهدی موسویان واقع در پارکینگ امین بازداشت گردیده و از
طریق مزایده به فروش می رسد:
مشخصاتفنیخودروبراساسگزارشکارشناسرسمیدادگستری:
یک دستگاه خودروی سواری سایپا - 131SX-به شماره شهربانی  239و 28
ایران  16مدل -1391رنگ سفید-شماره شاسی 3412291433149S:شماره
موتور4580655:
خصوصیاتبدنه:
خودرو بنزین سوز است که بصورت دستی دوگانه سوز گردیده،بدنه خودرو سالم

کونسیسائو گفت "مهدی پنالتی بزن" .توپ را برداشتم و چیپ زدم که او هم
خندید!
افشای مبلغ قرارداد با الغرافه و پیشنهاد  ۲.۵میلیون دالری الدحیل
مهاجم ایران در خصوص انتقالش به تیم الغرافه قطر و مبلغ قراردادش در این
تیم گفت :همیشه کمتر از همه پول گرفتم .در الغرافه یکسال و نیم  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزار دالر گرفتم .سپس از الدحیل پیشنهاد داشتم که سالی  ۲میلیون و
 ۵۰۰هزاردالر میدادند .ریوآوه  ۲۰۰هزار دالر به من پول میداد.
طارمی در خصوص رقم قرارداد بازیکنان فعلی در لیگ ایران که ۲۰-۱۵
میلیارد معادل  ۵۰۰هزار دالر برآورد میشود ،اظهار کرد :نمی دانم این پول
چطور شده است .وقتی می پرسم میگویند فالن بازیکن فالن قدر پول گرفته
است که می گویم نمیشود! با این رقمهایی که می شنوم می گویم چه کاری
است؛ برگردم ایران بازی کنم (با خنده)
توصیه به بازیکنان ایران؛ به پرتغال بیایید
مهاجم تیم فوتبال پورتو به مشاورههایی که به بازیکنان ایرانی میدهد هم اشاره
کرد .طارمی گفت :چند پیشنهاد به بعضی از بازیکنان دادم .آنها بعضی وقتیها
با من صحبت میکنند .در کشور پرتغال ،راه باز شده است و بازیکن ایرانی را به
عنوان کسی میبینندن که میتواند یک حرکتی برای آن تیم انجام بدهد .االن
که راه باز شده است پولش  ۱۰۰هزار یا  ۲۰۰هزار دالر است.
وی افزود :در پرتغال بیشتر از  ۲۰۰هزار دالر نمیدهند .آنجا یک پنجره دارد
که میتوانی یک سال بازی کنی و تو را بفروشند و بروی .االن که این داستان
هاست چرا  -بازیکنان ایران -نیایند؟ بیایید و خودتان را نشان بدهید .در ادامه
پول خودش میآید .اگر موفق بشوی شاید  ۵پله باالتر بروی.
هیس نشان دادن به اسپورتینگ لیسبون در دو ثانیه اتفاق افتاد
طارمی در بخش دیگری از این مصاحبه ،آنالیزی که از پنالتیهایش در
برنامه «نود» شده بود را بهترین آنالیز دانست .وی گفت :نمی دانم شاید مردم
حرف شما را بد متوجه شدند .آنچه که شما گفتی را من کامل متوجه شدم ولی
بعضیها بد متوجه شدند .وقتی تعداد آمار پنالتیها باال میرود ،یک چیزهایی
هست که این اتفاق میافتد .شما آنرا خوب تحلیل کردید.
وی در خصوص بیانیه باشگاه اسپورتینگ لیسبون و «هیس نشان دادن» بعد
از گلزنی به عنوان شادی گل اظهار کرد :این هیس نشان دادن در دو ثانیه اتفاق
افتاد .گل را که زدم در دو ثانیه به ذهنم رسید و خودش ماند .از قبل برنامهای
برای این داستان نداشتم.
با سرمربی پورتو دعوا نداشتم اما گاهی حتی هافبک بودم نه مهاجم
مهاجم ایرانی پورتو معتقد است میتوانست عملکرد بهتری در این تیم داشته
باشد .طارمی گفت :میتوانستم در پورتو عملکرد بهتری داشته باشم .در یک
ً
مقطع یکی از سه هافبک وسط بودم و گاهی عمال هافبک دفاعی بازی کردم.
این باعث میشود دورتر از دروازه بشوم .شاید اگر سر جای خودم بازی میکردم
بیشتر گل میزدم.
وی تاکید کرد که مشکلی با کونسیسائو سرمربی پورتو ندارد .طارمی اظهار
کرد :طرز «کوچینگ» کونسیسائو اینطوری است .هیچ بحث و دعوایی
نداشتیم .او یکسری عقاید دارد که خاص خودش است و باید به آن احترام
گذاشت و نمیشود کاری کرد.
اگر مدیرعامل پورتو بودم «طارمی» را میفروختم
«آیا در پورتو ماندنی هستی؟» طارمی در پاسخ به این سئوال گفت :تصمیم با
ً
باشگاه است .باید دید اولویتها چیست .در اروپا و کال در همه جای دنیا تصمیم
نهایی با باشگاه است.
وی درباره اینکه تمایل خودش به ماندن در پورتو است یا جدایی؟ خاطرنشان
کرد :اگر مدیرعامل باشگاه بودم و بازیکنی با این شرایط که دارد  ۳۰سالش
میشود… من در آینده نمیتوانم دستاورد زیادی برای پورتو داشته باشم.
ً
از نظر مالی حساب کنید میتوانند بازیکنان جوان خود را نگه دارند و بعدا با
قیمت باالتر بفروشند ولی شرایط من طوری نیست که مرا نگه دارند و دو سال
دیگر بفروشند« .دوست داری در کدام کشور و کدام تیم بازی کنی؟» طارمی
ً
در پاسخ به این سئوال هم گفت :قطعا همه بازیکنان ،لیگ انگلیس را دوست
ً
دارند .کسانی که میگویند لیگ انگلیس را دوست نداریم احتماال طرفدار یک
ً
تیم دیگر در یک کشور دیگر هستند و به آن تعصب دارند .طبیعتا لیگ انگلیس
خیلی جذابتر است.
گل «المال» خاصتر بود
در ادامه ،طارمی درباره گل قیچی برگردان که در لیگ قهرمانان اروپا به چلسی
زد ،صحبت کرد و دلیل اینکه چرا شادی خاصی انجام نداد .این مهاجم گفت:
پنج دقیقه هم در فوتبال پنج دقیقه است .امکان دارد یک گل زده بشود .گفتم
اگر خوشحالی کنم یک دقیقه از زمان تلف میشود .در آن زمان به این فکر بودم
که شاید گل دوم را بزنیم اما نشد.
«گل تو کاندیدای بهترین گل سال جهان هم شد .فکر میکنی گل تو بهتر
بود یا اریک المال؟» مهاجم پورتو در پاسخ به این سئوال گفت :به دوستانم هم
گفتم گل المال خاصتر بود ولی گل من چون از یک زاویه به زاویه دیگر میرفت،
میتوانستقشنگترباشد.
طارمی همچنین با اشاره به شکست سنگین پورتو مقابل لیورپول در لیگ
قهرمانان اروپا تاکید کرد که حق پورتو این نبوده است که با نتیجه  ۱ - ۵شکست
بخورد.

میباشد.خط وخش جزئی برروی گلگیر عقب وگلگیر جلو سمت راست وجود دارد.
الستیک های جلو دارای آج حدودا  50درصد والستیک های عقب دارای آج حدودا
 70درصد می باشد.وضعیت ظاهری وداخل اتاق مناسب میباشد.روکش صندلیها
مستعمل وسالم.شیشه ها وآینه ها جانبی وچراغهای جلو عقب سالم میباشد.باتوجه
به اینکه خودرو چندماه درپارکینگ متوقف میباشد شارژ باطری به اتمام رسیده وروشن
نشد،لذابازدیدبصورتموتورخاموشانجامشدوبرابراظهاراتمالککارکرد110/000
کیلومترمیباشدودرحالحاضرفاقدبیمهنامهشخصثالثمیباشد.
کارشناس رسمی دادگستری آقایان حمزه باقری ومهران علیزاده وستار طاهری
خودروی مذکور را به مبلغ1/050/000/000ریال (یک میلیاردو پنجاه میلیون ريال
معادلیکصدوپنجمیلیونتومان)ارزیابینمودهاست.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز سه شنبه 1401/05/25
در 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 خودرو مذکور از مبلغ پایه مبلغ1/050/000/000ریال (یک میلیاردو پنجاه
میلیون ريال معادل یکصد وپنج میلیون تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به
حساب سپرده ثبت به شماره شبا IR 980100004076013207895693با شناسه
واریز  965108576100000002171323512006می باشد (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 حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف
مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد
نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد.ودر این صورت عملیات فروش از درجه
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و
نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .حقوق دولتی وحق
مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد( .م الف )15526
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیکآگهیمزایده1401/05/05:
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جهانبخشمحبینیا:

مجلس زیر سایه سنگین حمایت از دولت قرار گرفته است

نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت :توان خدمت به دولت از مجلس
گرفته شد و امروز مجلس زیر سایه سنگین حمایت از دولت قرار گرفته و به عنوان
ابزاری برای بسترسازی حرکت مجلس در اذهان متجلی شده و نمیتوان توقع
چندانی از مجلس برای کمک به دولت داشت.
جهانبخش محبینیا در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این سوال با توجه به اینکه
صحبتازترمیمکابینهسیزدهممطرحمیشود،مجلسشورایاسالمیتاچهمیزان
میتواند در ارتباط با تغییرات کابینه به دولت کمک کند ،گفت :در حال حاضر توان
خدمت به دولت از مجلس گرفته شده است .چون امروز مجلس زیر سایه سنگین
حمایت از دولت قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای بسترسازی حرکت مجلس در اذهان
متجلی شده است ،بنابراین نباید توقع آنچنانی از این مجلس داشت .در همین حد
کهبرخی ازنمایندگانبهشکل انفرادی گفتمان تغییر ،ترمیمو تقویت کابینه را مطرح
میکنند،اینخودبیشترینفرآوریایندستگاههایحقوقسیاسیمیتواندباشد.
محبینیا مطرح کرد :صحن مجلس ،کمیسیونها و هیئت رئیسه مجلس بابت
کمکعالمانهوواقعیبهدولتبازماندهومتوقفشدندوبهطورکلیزیرسلسلهمراتب
اداریقرارگرفتند.باوضعیتموجودسوالپارلمانچهکمکیمیتواندبهدولتانجام
دهد از موضوعیت ساقط است و شاید از منظر واقعبینی قابل دفاع نباشد.

ایننمایندهادوارمجلسدرپاسخبهاینسوالکهآیامجلسبادولتبرسراستیضاح
وزرا تعاملی دارد یا خیر ،گفت :خیر .به طور کلی دیگر تعامل ،نظارت ،هیبت ،شاکله و
پیکربندی پارلمان با گفتمان افراطی برای تقویت دولت گم شده و بر همین اساس از
مجلس توقع و تقاضای نظارت موثر برای کمک به دولت تا ریل خود را پیدا کند و تحت
عنواناصالحاتاقتصادیکشورراباانفجارقیمتهامواجهنکند،ساختهنیست.
منورهای نظارتی باید از روز اول تا روز آخر دولتها کار کند
محبینیا در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت یکسال از عمر دولت آیا
فکر میکنید مجلس زمان کافی به دولت برای استیضاح داده یا باید زمان بیشتری
به دولت بدهد ،گفت :استیضاح یعنی محدود و محبوس کردن .اینکه بازه زمانی
استیضاح زود یا دیر شده اصال خالف منطق است.
وی مطرح کرد :استیضاح فرآیندی است که از روز اول باید به عنوان نیروی بازدارنده
تخلف ،فساد و تشویق به کارهای درست فعال شده و تا آخرین روز دولت هم باید همراه
باشد .چه بسا دولتهایی که در آخرین هفتههای منتهی به اتمام دوره چهارساله خود
مرتکب بزرگترین تخلفها و فساد باشند و تحت عنوان مصلحتسنجی غیرواقعی که
دیر شده ابزار نهاد نظارتی را متوقف کنیم یا دولت در هفتههای اول خدمت خود است
چه بسا بزرگترین انحرافها آن زمان به وجود بیاید و ما ابزارهای نظارتی را تحت عنوان

آنکه هنوز زود است ،از کارایی بیندازیم.
محبینیا افزود :این نوع توسلها ،توسلهایی است که کارایی و کارآمدی را از
یک جامعه میگیرد .بنابراین ابزارهای نظارتی باید از روز اول تا پایان روز آخر دولت،
منورهایشان کار کند ،واقعیتها را ببیند و نسبت به هر نوع انحراف ،فساد ،کمکاری و
برخیمواقعگندهگوییهابرخوردکند.
محبینیا در پاسخ به این سوال که راهکار برای حل مشکل چیست تا مجلس بتواند
نظارت بیشتری بر عملکرد دولت داشته باشد ،گفت :باید نهادهای مستقلی مانند
مجلس ،قوهقضائیهودولتدرگفتمانهایسلیقهایغرقنشوند.گاهیمامتاسفانه
بر اساس مصالح جناحی و گروهی وظایف دستگاههای قوا را مصادره به مطلوب
میکنیم ،برای آنها فراتر از قانون اساسی نقش تعریف میکنیم یا نقشهای آنها
را کمرنگ میکنیم .اگر اجازه دهیم هر نهادی کار خود را مطابق با وظیفهای که دارد
انجام دهد و نسبت به افکار عمومی جوابگو باشد ،بسیاری از نواقص از بین میرود.
وی تصریح کرد :هیچ دولتی مقدس نیست و هیچ دولتی هم از سر تا پا فاسد نیست.
نحوهنظارتنهادهاینظارتیوجوابگوییبهافکارعمومیومصالحملیجامعهبیانگر
سالمت یک دولت و یا نهاد رسمی است.
محبینیا در پاسخ به این سوال که وزرای دولت آقای رئیسی بعد از معرفی به مجلس
با رای اعتماد باالیی وارد هیئت دولت شدند ،در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که
برخی از وزرا ،زیر تیغ انتقادات شدید مجلس قرار گرفتند .آیا مجلس نمیتوانست در
آن زمان تحقیق و بررسی بیشتری در مورد برنامه وزرای پیشنهادی انجام دهد تا این
اتفاقات رخ ندهد ،گفت :وقتی گفتمان حمایت از هر دولتی رنگ افراطی ،جناحی و
غیرمنطقیبهخودبگیرد،نهادهایدیگرهمحاتمبخشیمیکنند.
پارلمان در رای اعتماد به وزرا حاتم بخشی و گشاده دستی کرد
وی تصریح کرد :پارلمان در رای اعتماد به وزرای دولت رئیسی حاتم بخشی و
گشاده دستی کرد و به صورت افراطی و کریمانه برخورد کرد که نتیجه آن رفتار این
شد که برخی از افرادی که به سطح وزارت رسیدند نه شایستگی این کار را داشتند،
نه جنم آن ،نه جوابگوی نیازهای مردم ،انقالب و جمهوری اسالمی میتوانند باشند.
امروز نزدیک به پنچ تا شش نفر از اعضای کابینه به جز سرباز فاید ه دیگری به دولت
نمیرسانند و میتوانند کل دولت را به مرافعه و موقعیت نامناسبی بکشانند و وارد
چالش کنند .محبینیا در پاسخ به این سوال که آیا در ادامه بین دولت و مجلس روابط
مثل قبل خواهد بود یا دچار چالش میشوند ،گفت :جرائت از مجلس گرفته شده و
مجلس نمیتواند با دولت مجادله داشته باشد و افکار عمومی این وظیفه را بر عهده
میگیرد و در انتخابات آتی پارلمان نارضایتی خود را نشان خواهد داد.
وی تصریح کرد :ما باید حواسمان باشد که معیارهای انقالب ،جمهوری اسالمی،
تمامیت ارضی جزو منافع و آوردگاههایی است که نارضایتی از یک دولت و نهاد
نباید دلیلی برای عدم توجه به این حوزهها شود .ما بدون شک در حوزه اقتصاد،
تعلیم و تربیت ،صنعت و همچنین علوم و فناوری نیاز به ترمیم داریم .البته هم باید
از رئیسجمهور بابت قبول استعفای وزیر کار و رفاه اجتماعی تشکر و قدردانی کرد.

هانیزاده کارشناس مسائل غرب آسیا:

سیاست همسایگی دولت سیزدهم ،به نفع کشورهای غرب آسیا است

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت :سیاست همسایگی
دولت سیزدهم تاثیر مثبت خود را بر همگرایی منطقهای
گذاشته است که به نفع کشورهای غرب آسیا هم است.
حسن هانیزاده در گفتوگوبا ایرنا در مورد نشست آستانه
و سیاست همسایگی دولت سیزدهم گفت :سفر والدیمیر
پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس
جمهوری ترکیه به تهران و نشست مشترک آنها با آیتالله
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران از جایگاه
راهبردی و استراتژیک ایران برای حل بحرانهای منطقهای
حکایت دارد.
تحلیلگر مسائل بینالملل افزود :از آنجایی که در طول
ماههای اخیر روسای جمهوری تاجیکستان ،قرقیزستان،
ترکمنستان ،امیر قطر و نخست وزیر عراق به ایران آمده و
شاهد ترافیک دیپلماتیک بودیم ،این رفتوآمدها نشان
میدهد که منطقه غرب آسیا و آسیای میانه در حال ورود به
یک مرحلهای از ثبات و آرامش است.
هانیزاده بیان کرد :سیاست دولت سیزدهم گسترش
مناسبات با کشورهای حاشیه جنوب خلیجفارس ،آسیای
میانه ،روسیه و چین است که طی یک سال اخیر این
سیاست تاثیر مثبت خود را بر همگرایی منطقهای گذاشته
است که به نفع کشورهای غرب آسیا است.
وی ادامه داد :در سفر روسای جمهوری روسیه و ترکیه به

تهران چند پرونده مهم مورد بحث قرار گرفت و راهکارهایی
برای حل برخی بحرانهای منطقهای از جمله بحران
سوریه ارائه شد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا گفت :دولت سوریه
اخیرا به گروههای مسلح هشدار داده بود که باید سریعا
سالحهای خود را به دولت تحویل دهند اما گردانهای
موسوم به مدافعان خلق کرد سوریه تحویل سالحهای خود
به دولت بشار اسد را منوط به خروج ارتش ترکیه از خاک
ادلب ارتباط دانستند.
هانیزاده عنوان کرد :ارتش ترکیه از سال  ۲۰۱۶میالدی
ُ
به بهانه وجود گروههای مسلح کرد سوریه در اطراف استان
ادلب در شمالغرب سوریه و در مرز مشترک با ترکیه بخش
مهمی از این استان را اشغال کردند.
وی تصریح کرد :طبیعی است حضور غیرقانونی نیروهای
ترکیه در خاک سوریه حساسیتهایی برای دو هم پیمان
سوریه یعنی روسیه و ایران برانگیخته واین موضوع بارها در
نشستهای آستانه و سوچی به نمایندگان ترکیه گوشزد
شد اما به نظر میرسد دولت رجب طیب اردوغان اهدافی
فراتر از تامین امنیت مرزهای خود در سوریه دارد.
تحلیلگر مسائل بینالملل اضافه کرد :در نشست
تهران ،جمهوری اسالمی طرحی برای حل مشکل حضور
نیروهای ترکیه در ادلب ارائه داد که قرار است این طرح

عملیاتی شود .هانیزاده یادآور شد :به موجب این طرح
در مقابل خروج بیقید وشرط نیروهای ارتش ترکیه یک
کمیته مشترک نظامی امنیتی با شرکت سوریه و ترکیه برای
حفاظت از مرزهای مشترک دو کشور تشکیل شود و دولت
سوریه ضمن خلع سالح همه گروهها تضمین الزم را برای
تامین مرزهای مشترک به ترکیه بدهد.
وی گفت :موضوع دیگری که در نشست  ۳جانبه روسای
جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه در مدار بحث قرار داشت
بحران اوکراین بود که ایران آمادگی خود را برای میانجگری
میان کییف و مسکو اعالم کرد و در این خصوص طرحی
متضمن گفتوگوی مستقیم بین روسای جمهوری روسیه
و اوکراین بدون دخالت دیگران ارائه شد.
کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان کرد :در این
نشست موضوع تشکیل یک بلوک اقتصادی قدرتمند با
شرکت ایران ،روسیه ،چین ،هند ،ترکیه و کشورهای آسیای
میانه و اورآسیا مورد توجه سران  ۳کشور قرار گرفت.
هانیزاده ادامه داد :اگر این بلوک تشکیل شود طبیعتا
یک ارز بومی برای تعامالت کشورهای عضو این بلوک
اقتصادی که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند
ظهور خواهد کرد و به این ترتیب سلطه دالر از تعامالت
شرق به تدریج کمرنگتر میشود.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه  ۳کشور ایران ،روسیه و

چین همواره مورد تحریم آمریکا و غرب قرار دارند لذا
رویکرد این  ۳کشور به طور جدی در پی عملیاتی کردن این
بلوک اقتصادی است که طی آن با احیاء و بازسازی جاده
ابریشم و کریدور شمال – جنوب ،ایران به محوریترین
کشور حلقه اتصال شمال – جنوب تبدیل میشود.
تحلیلگر مسائل بینالملل یادآور شد :از این رو خروجی
نشست روسای جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه درآینده
نزدیک به تغییر موازنههای غرب و شرق به سود ملتهای
منطقه و کاهش اثرات مخرب تحریمهای آمریکا و غرب
علیه ایران ،چین و روسیه منجر میشود.

نمیشوند ،گفت :دوران حضور آمریکاییها در منطقه به پایان رسیده است و به رغم
هزینهای که آنها در خاورمیانه انجام دادند ،نتوانستند به منافع الزم برسند .بر همین
اساس در محاسبه سود و زیان ،آمریکاییها خاورمیانه را رها کردند و این موضوع سبب
ایجاد ترس و ناامنی بین متحدان آمریکا شده است.
وی با بیان اینکه حوادث افغانستان درسهای تلخی به متحدان آمریکا داد ،عنوان
کرد :این موضوع سبب شده آمریکاییها برای اثبات خود تالش کنند ولی کشورهای
منطقه عالقهای برای این اثبات آنها ندارند و عدم اعتماد را در رفتار خود به طرف
آمریکایینشانمیدهند.
آمریکاییهانگرانقدرتموشکی ،هواییوپهبادیایرانهستند
این نماینده مجلس درباره توان پهپادی جمهوری اسالمی ایران گفت :کشورهای
منطقه نیاز داشتند که رو پای خود بایستند و این موضوع سبب رشد قابل توجهی
از سوی آنها در صنایع دفاعی شد .از طرفی در جنگ روسیه و اوکراین شاهد حضور
پهپادهای ترکیه علیه روسیه هستیم و طبیعی است که روسیه به رغم اینکه در جهان
ابرقدرت است و توان نظامی زیادی دارد ،نیم نگاهی به توانایی نظامی جمهوری
اسالمی ایران داشته باشد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران حوزه دفاعی و مرزهای امنیتی خود
را درخاورمیانه به خوبی گسترش داده است  ،خاطرنشان کرد :ایران در نبردهای
هوایی و جنگ های پهپادی ،ضربات سنگینی به آمریکایی وارد کردند .البته بسیار
از کشورهای منطقه به نگرانی آمریکاییها در برابر قدرت موشکی  ،هوایی و پهپادی
جمهوری اسالمی ایران پی بردند.

محمدحسنآصفری،عضوکمیسیونامورداخلیمجلس:

مجلس کمترین اطالعات را از روند مذاکرات دارد؛ این قابل قبول نیست

نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد:
تعلل طرفهای غربی در اجرای تعهدات خود ،برجام را به
بنبست کشیده و این به نفع طرفهای غربی است که تا دیر
نشده پای میز مذاکره بازگردند .محمدحسن آصفری ،نماینده
مجلس با اشاره به روند مذاکرات هسته ای ،بیان کرد :به جرأت
میتوان گفت مجلس شورای اسالمی کمترین اطالعات را از
روند مذاکرات دارد و در جریان نیست که چه اقداماتی در روند
مذاکرات صورت گرفته است؟ که این قابل قبول نیست .ما این
گالیه را از تیم مذاکره کننده داشته و انتظار داریم که مجلس را در
جریان روند مذاکرات قرار دهند.

چرا برجام به بن بست رسید؟
به گزارش ایسنا ،نایب رئیس کمیسیون امور داخلی در ادامه
اظهار کرد :جمهوری اسالمی گامهایی را که باید ،در مسیر
مذاکرات برداشته است و امروز نوبت طرفهای غربی است که به
تعهدات برجامی خود عمل کنند .عمل نکردن طرفهای غربی
به تعهدات خود سبب شده تا برجام به بن بست کشیده شود.
از نظر بنده علت ایجاد این بن بست در مسیر مذاکرات عملکرد
خوش بینانه تیم مذاکره کننده قبلی است .اگر مقداری به نظر
منتقدینهمتوجهمیشدشایدامروزفرجامبرجامبنبستنبود.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد:

مطمئنا این مجلس و دولت اجازه نخواهد داد که مذاکرات در
بن بست باقی بماند و طرف مقابل ،هم ما را در مذاکرات متوقف
کرده و هم به تعهدات خود عمل نکند .مجلس شورای اسالمی
مصوباتی مانند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را بر
روی میز دارد و در زمان الزم آن را ارائه خواهد کرد .بهتر است
طرفهای غربی و آمریکاییها دست از شیطنت بردارند و به
تعهداتخودعملکنند.
فردا دیر است
آصفری در پایان تاکید کرد :اینکه گفته میشود سپاه مانع به
نتیجه نرسیدن مذاکرات است ،یک دروغ است .این دروغی

نماینده تبریز در مجلس گفت :در حوزههای دیگر مدیریتهای بیرونی بد بود،
مدیریت مذهبی و دینی ما چرا اینگونه شده است؟ جوابش زدن و گرفتن و برخورد
کردن است؟ که بدتر جماعت را نسبت به دین بدبین کنند؟ بهتر است آن روی
دیگر سکه را که منطق ،عقل و خیر و برکت جامعه است ،به مردم منتقل کنیم.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به سوالی
درخصوص سختگیریهای اخیر در حوزه حجاب ،موضوعاتی که مطرح میشود
یا تصاویری که از برخوردهای گشت ارشاد منتشر میشود ،گفت :به نظر من
آقایانی که مینشینند و چنین دستورهایی صادر میکنند بهجای اینکه به مردم
فشار بیاورند ،به خودشان فشار بیاورند که چه کار کردند که بچهای که ما تربیت
کردیم االن که جوان شده حرف ما را نمیپذیرد ،حکومتی که  ۴۰سال دست
خودشان بوده ،صداوسیما ،مدرسه ،رادیو و منبرها را چگونه تربیت کردیم که
جوانانمان اینطور شدند؟ ما میخواهیم تاوان ناتوانی و سوءمدیریت خودمان را
از بچههایی بگیریم که در این جامعه و در ممکلتی که ما انقالب کردهایم به دنیا
آمدند!
وی افزود :کسانی که چنین تفکری دارند آدمهایی هستند که فقط منطق زور را
میفهمند.مردمکهبدنیستند،حجابکهبدنیست؛توچگونهمنتقلکردیکهاو
بیزار شده از گفتن تو؟ بروند جواب این سوال را پیدا کنند.
نماینده تبریز ادامه داد :در حوزههای دیگر مدیریتهای بیرونی بد بود ،مدیریت
مذهبی و دینی ما چرا اینگونه شده است؟ جوابش زدن و گرفتن و برخورد کردن
است؟ که بدتر جماعت را نسبت به دین بدبین کنند؟ هر اندازه که ما زور بگوییم
مردم از ما بیزارتر می شوند ،بهتر است آن روی دیگر سکه را که منطق ،عقل و خیر
و برکت جامعه است ،به مردم منتقل کنیم.
پزشکیان در ادامه عنوان کرد :این روند ،روند درستی نیست .ما خیلی از اصول
اعتقادیمان را اجرا نکردیم و کاری به کارش نداریم؛ بعد آمدیم به بچههایی که
خودمان تربیتشان کردیم ،در مدرسه به آنها آموزش دادیم ،صبح و شام برایشان
آیه و حدیث خواندیم با همه این کارها اینگونه شدهاند ،حاال باید آنها را کتک
بزنیم یا من را که مسئول تربیتشان بودم و نتوانستم وظیفه تربیت کردن را به
خوبی انجام دهم باید مورد بازخواست قرار دهیم؟
با زدن و گرفتن و برخورد کردن مردم را نسبت به دین بدبین میکنیم
وی خاطرنشان کرد :اگر از من میپرسید ،مقصر ما هستیم ،مقصر
آنها(جوانان) نیستند ،اگر این سبک زندگی خوب است ما بلد نبودیم به آنها
بگوییمخوبزندگیکنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم در ادامه اظهار داشت :نکته مهم این است
که با زور هیچکس نمیتواند حتی فرزند خودش را وادار کند که کاری را انجام
دهد .من اگر بخواهم فرزندم کاری را انجام دهد ،گاهی تشویق میکنم ،گاهی
کوتاه میآید یا اینکه گاهی صحبت میکنم؛ باالخره با نرمش و زبان خوش سعی
میکنم به آن کار جذبش کنم.
وی خاطرنشان کرد :با این کارهایی که اینها دارند انجام میدهند نهتنها
نتیجه مثبت نخواهند گرفت بلکه به صورت عکس برخی را نسبت به باورها و
اعتقاداتمانبدبینخواهندکرد.

هیچکسمرگبرجامرااعالمنخواهدکرد

منطقهخواستارتعاملسیاسیباایراناست

عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسالمیبابیاناینکه
بایدن در سفر به عربستان نتوانست اهداف مورد نظر را تامین کند ،گفت:عربستان به
خواستهآمریکاییهادرتامینانرژیعملنمیکند.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با ایرنا ،درباره سفر جو بایدن رییس جمهور
آمریکا به عربستان سعودی و سرزمینهای اشغالی گفت :بایدن از سفر به منطقه دو
هدف را دنبال میکرد .با توجه به جنگ روسیه و اوکراین ،بازگردان عربستان به تامین
انرژی جهان نخستین هدف وی بود و دومین هدفش ،کاهش فشار روانی علیه آمریکا
به دلیل شکست در مذاکرات برجام بود.

نبایدتاوانناتوانیوسوءمدیریت
خودمان را از جوانان بگیریم

ابوالفتحکارشناسمسایلبینالملل:

عضوکمیسیونامنیتملیمجلس:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود :تصور آمریکا بر این
بود با توجه به فشاری که بر جمهوری اسالمی به دلیل تحریمها وارد کرده است،
هر خواسته طرف غربی از سوی ما پذیرفته خواهد شد .اما به زمین سخت ایرانیها
برخورد کرد و با توجه به شرایطی که اکنون دچار آن شدند برای افکار داخلی و بین
المللی در خصوص خروج آمریکا از برجام و مذاکرات دوباره پاسخی ندارند.
عربستاندیگربههرخواستهآمریکاییهاعملنمیکند
نماینده مردم تربت جام و باخرز ادامه داد :رابطه آمریکا و عربستان هم تیره شده بود
و آمریکا برای تامین انرژی مورد نیاز خود مجبور به دلجویی شد تا رژیم صهیونیستی
و عربستان را در کنار خود قرار دهد .اما بایدن در سفر به عربستان نتوانست اهداف
مورد نظر را تامین کند .از طرفی این سفر سبب فشار بر جمهوری اسالمی ایران برای
کوتاه آمدن در مذاکرات هم نشد .چرا که دیگر عربستان به هر خواسته آمریکاییها در
تامینانرژیعملنمیکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه قدرت
آمریکا رو به افول است ،گفت :آمریکای امروز آمریکایی است که افغانستان را در مقابل
طالبان رها کرد و متحدی به مانند عراق را به دلیل ناامنیها تنها گذاشت و عربستان
با درک بی مهری و بی وفایی آمریکا و قدرت جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه ،به
سمت تعامل سیاسی با کشورهای منطقه سوق پیدا کرده است.
وی تصریح کرد :این واقعیتها سبب شده عربستان عاقالنهتر و دقیقتر مسائل را
دنبال کرده و بر اساس حقیقتها تصمیم گیری کند.
رحیمی جهانآبادی درباره اینکه چرا متحدان آمریکا در منطقه علیه ایران همراه

مسعودپزشکیان:

است که از سوی طرف آمریکایی مطرح میشود .اصال چنین
موضوعی مطرح نیست ،این طرفهای مقابل هستند که
بهانههایی را روی میز آورده که مذاکرات را با مشکل مواجه کرده
است .طرف غربی فکر میکند توانمندی که ما  ۶سال پیش در
زمینه غنی سازی اورانیوم داشتیم ،امروز دیگر وجود ندارد ،ولی
باید متوجه باشند که این توانمندی روز به روز در حال تقویت است
و فردا دیگر بازگشت ایران پای میز مذاکره به سادگی امکان پذیر
نخواهد بود و قطعا ما امتیازات بیشتری را خواهیم خواست .به
نفع غربیها است که تا دیر نشده پای میز مذاکرات بازگردند و
نسبتبهتعهداتخودعملکنند.

یک کارشناس مسایل بینالملل گفت :معتقدم هیچ یک از طرفها ،حاضر به
اعالم پایان برجام یا بینتیجه بودن مذاکرات نیستند چرا که هیچ کس برنامهای
برای بعد از آن ندارند.
امیرعلی ابوالفتح در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تشدید فشار آمریکا و کشورهای
اروپایی برای اتخاذ تصمیم از سوی ایران در بحث برجام اظهار کرد :تصور نمیکنم
اتفاق خاصی افتاده باشد؛ سفر بایدن را به منطقه داشتیم ،طبیعی است یکی از
مسایل بحث برجام باشد .همچنین نشست امنیتی سازمان غیردولتی «اسپن»
در آمریکا را داشتیم که اظهارات مقامات آمریکایی و انگلیسی در این نشست را
نشانه تغییری در روندی که تاکنون بوده است ،نمیدانم .فشارهای حداکثری و
تحریمهای آمریکا سر جای خودش است اینکه تهدید کنند و بگویند اگر ایران
تصمیمنگیردفشارهارابیشترمیکنیمیعنیدیگرچهکارمیخواهندکنند؟
وی با بیان اینکه پیشبینی من از چند ماه گذشته تا شش ماه آینده این است
که هیچ یک از طرفها مرگ برجام را اعالم نمی کنند ،گفت :حتی اگر مذاکرات
احیای برجام به نتیجهای هم نرسد باز هم کسی حاضر نیست پایان برجام را اعالم
کند چرا که مرگ برجام یعنی باید برنامه "ب" داشته باشند و معتقدم هیچ یک از
طرفها این برنامه را ندارند .پس برای اینکه به مرحله بن بست نرسند کج دار و
مریزطیمیکنند.
این کارشناس مسایل آمریکا اظهار کرد :آمریکا و کشورهای اروپایی از اواخر
 ۲۰۲۱میگفتند زمان در حال اتمام است اما این رویه دیگر برداشته شده است.
معتقدم مذاکرات ادامه دار خواهد بود چون فاصله مطالبات ایران و آمریکا زیاد
است و انگیزه ایران هم برای توافق خیلی کم شده است .اگر ایران بتواند نفتاش
را بفروشد و روسیه کمک کند ،دلیلی ندارد ایران خودش را در استیصال قرار دهد.
از سویی در آمریکا هم دنبال توافق نیستند و همه دموکرات و جمهوریخواه
میگویند توافق نکنید .جمهوری خواهان گفتهاند روزی که وارد کاخ سفید شوند
همه چیز را بر میگردانند که اگر بازگشتی به برجام انجام شود حتما آن را دوباره
بر هم می زنند .از سویی دموکراتها هم چندان دولت بایدن را به سمت اجرای
برجام سوق نمی دهند .به طور کلی در امریکا هم دنبال توافق نیستند ،اما کسی
همنمیگویدتوافقنکنیم.
ابوالفتح درباره تالش آمریکا برای مقصر نشان دادن ایران و انحراف افکار عمومی
درباره عامل ایجاد شرایط فعلی اظهار کرد :این که ایران را مقصر معرفی کنند که
چهار سال است دارند این کار را انجام می دهند .جامعه جهانی  ۲۰۱۴با االن
خیلی فرق کرده است .همکاری روسیه و آمریکا در سال  2014زیاد بود .ایران
به هر دلیلی روسیه و چین را نمیتوانست قانع کند تا با او همراه شوند اما االن که
دیگر روسیه و امریکا شاخ به شاخ هم هستند ،روسیه کنار ایران است.
وی افزود :اگر میتوانستند مساله را با اسنپ بک و بازگرداندن تحریمهای
ل حل میکردند اما آنها میدانند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل
سازمان مل 
در شرایطی که تحریمهای آمریکا بزرگتر و جدیتر از آنهاست ،بیفایده است.
موسویکاندیدایحقوقدانشوراینگهبان:

شورای نگهبان باید از حقوق مردم
و مشارکت حمایت کند

حقوقدان معرفی شده قوه قضاییه به مجلس شورای اسالمی گفت  :شورای
نگهبان باید از حقوق مردم نسبت به مشارکت در همه صحنهها دفاع کند.
فضلالله موسوی کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان در جلسه علنی روز
سهشنبه  ۴مرداد ماه -مجلس شورای اسالمی در تشریح برنامههای خود ضمندرود به روح پرفتوح امام خمینی (ره) و آرزوی طول عمر باعزت برای رهبر معظم
انقالب با طرح این سوال که اهمیت نهاد شورای نگهبان در چیست؟ گفت:
شورای نگهبان بعد از جایگاه مقام معظم رهبری ،یکی از مهمترین نهادهای
ارزشمند و حیاتی نظام جمهوری اسالمی است .وی بیان داشت :هدف از ایجاد
شورای نگهبان دو موضوع اساسی و مهم است؛ اول نگهبانی و پاسداری از شرع
مقدس اسالم ،قوانین ،مقررات و احکام آن ،از طریق تطبیق مصوبات با شرع
مقدس ،و دوم نگهبانی و پاسداری از یک سند مهم و بنیادین مهم کشور یعنی
قانون اساسی .بنابراین جایگاه مهم نهاد شورای نگهبان از این دو هدف مذکور
روشن میشود .موسوی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از شرع مقدس اسالم با
همه ابعاد عبادی ،سیاسی ،اقتصادی ،انقالبی و  ...آن محافظت و پاسداری کند،
افزود :از سوی دیگر شورای نگهبان باید از قانون اساسی که اصول مهم آن حمایت
از حقوق مردم و مشارکت آنان در همه صحنهها است و حقوق و تکالیف ارکان نظام
در آن متجلی شده است را حمایت و پاسداری کند.
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همه مردم غم نان دارند!
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

چرا مجری برنامه «سمت خدا» تغییر کرد؟
محمدحسینکشکولیدبیرشورایمعارفسیمادربارهکنارهگیرینجمالدینشریعتیازبرنامهسمتخدادر
آستانهایاممحرمعنوانکرد:ازظرفیتنجمالدینشریعتیدردیگرفضاهایشبکهاستفادهمیکنیمولیمسأله
کنارهگیریایشانازقبلازماهمحرمبودهاست.خودشاننکاتمختلفیداشتندومیگفتندتنوعیایجادشود
و از مجریهای دیگر هم بهره گرفته باشد .سمت خدا تا اینجا با اجرای خوب او بوده است و از این پس هم ادامه
پیدا میکند ،مگر ما چند نفر مجری معارفی خوب داریم؟ کشکولی درباره برخی گافهای مداحان و سخنرانان
در این ایام و اینکه توضیحی از طرف صداوسیما درباره آنها داده نمیشود هم تصریح کرد :عمده مداحان ما از
اینکه حرفی بزنند که منافی وحدت و… باشد بری هستند .با این حجم زیاد از پوشش رسانهای گاهی اتفاقاتی
هم رخ میدهد .هماهنگیهایی شکل گرفته است اما همانطور که گفتیم عمده آنها بری هستند .در جایی
ممکن است توضیحی درباره گاف رخ ندهد ،اما جایی هم بوده است که عوامل توبیخ شده و تذکر گرفتهاند و
یا آقای جلیلی در بخش خبری درباره آن توضیح داده است .ما این هماهنگی را انجام دادهایم .ما در استفاده
از کارشناس دینی طراحی و هماهنگی با نظارت رسمی حوزه انجام دادهایم تا در خدمت نسل جدید ،پخته و
حتیجوانباشیم.

برنامهریزیجامعبرایبرگزاری
باشکوه آیینهای ماه محرم و صفر

معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم از آمادگی و برنامهریزی جامع
شهرداری قم برای برگزاری باشکوه آیینهای باشکوه ماه محرم و صفر خبر داد.
مهدی اصفهانیان مقدم در جلسه هماهنگی و برنامهریزی ماه محرم شهرداری
قم اظهار داشت :فضاسازی و تبلیغات محیطی شهر از روز چهارشنبه هفته جاری
بهصورت رسمی کلید خواهد خورد.
وی ادامه داد :ارتقای کمی و کیفی خدماترسانی به زائران و شهروندان به همراه
رعایتپروتکلهایبهداشتیوافزایشضریبایمنیوایستگاههایصلواتیموکبها
جزواولویتهایمجموعهمدیریتشهریاست.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به برگزاری آیین
سیاهپوشانی ماه محرم ،تصریح کرد :آیین اهتزاز پرچم صبح روز چهارشنبه در مقابل
ً
شهرداری مرکز با حضور نیروها و ماشینآالت سازمانهای تابعه رسما آغاز خواهد شد.
وی بابیان اینکه همزمان با ماه محرم  ۱۱سردیس جدید شهدا به همت سازمان
زیباسازیرونماییخواهدشد،اذعانکرد:خدماترسانیوآمادگیمجموعهمدیریت
شهری برای خدمت به هیئات ،تکایا ،ایستگاههای صلواتی و زائران امسال برای
نخستین بار از مقابل شهرداری مرکز کلید خواهد خورد.
اصفهانیان مقدم خاطرنشان کرد :شهرداری قم با مشارکت سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی ،آمادگی جهت بازدیدهای ایمنی از حسینیهها و تکایا و همچنین پر
کردن کپسولهای گاز و یا واگذاری امانی آنها به هیئات را دارد.
تأکید بر آمادهسازی ورودیهای قم متناسب با ماه محرم
وی اضافه کرد :انتقال پسماندهای شهری از مساجد ،حسینیهها ،ایستگاههای
صلواتی و هیئات مذهبی نیز بهصورت مستمر در دستور کار است و برنامهریزیشده
تا با توزیع پالستیکهای ویژه جمع زباله آوری نحوه مدیریت و نظافت شهری بهتر
از گذشته انجام بگیرد .اصفهانیان مقدم بابیان اینکه نظافت و پاکسازی مقابل
حسینیهها ،مساجد و هیئات مذهبی از صبح چهارشنبه هفته جاری آغاز خواهد
شد ،اضافه کرد :پرچم مرتفع محرم از صبح روز چهارشنبه از مقابل شهرداری مرکز و
سایر نواحی به اهتزاز درخواهد آمد .معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری
قم با تأکید بر اینکه فضاسازی محیطی حرم مطهر ویژه محرم سال جاری بهصورت
مطلوبی در حال انجام است ،یادآور شد :حجم فعالیتهای انجامشده در مقایسه با
دو سال گذشته بسیار پررنگتر شده است .وی اظهار کرد :شهرداری قم همزمان با
اربعین حسینی(ع) عالوه بر مشارکت گسترده در پیادهروی مردمی از حرم مطهر تا
مسجد مقدس جمکران ،اقدامات پررنگی نیز در مرز مهران و همچنین کربالی معلی
ارائهخواهدکرد.اصفهانیانمقدمباتأکیدبرآمادهسازیورودیهایقممتناسبباماه
محرم ،ابراز کرد :الزم است نسبت به فعالیت ایستگاههای صلواتی در تمامی مناطق
دقت نظر صورت بگیرد.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی در قم
اداره کل هواشناسی استان نسبت به وزش باد شدید ،خیزش گرد و خاک و بارش رگباری باران و رعد و برق از
عصر روز چهارشنبه تا روز جمعه هشدار داد ،.اداره کل هواشناسی با صدور هشدار نارنجی که به معنای اقدام
ضروری و احتمال باالی خسارت گسترده است ،نسبت به وقوع وزش باد شدید ،خیزش گرد و خاک و بارش
رگباری باران و رعد و برق از عصر روز چهارشنبه تا روز جمعه هشدار داد.در این اطالعیه مخاطرات این وضعیت
آب و هوایی؛ گرد و خاک ،کاهش کیفیت هوا ،کاهش شعاع دید ،آسیب به صنایع حساس به گرد و خاک،
احتمال خسارت به صنایع کشاورزی ،آسیب به سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی ،سقوط اشیا و گلخانهها
اعالم شده و از شهروندان خواسته شده از صعود به ارتفاعات و تردد در مسیر رودخانهها و مسیل سیالب و توقف
در کنار سازههای ناپایدار و پارک خودرو کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره اجتناب کنند.

طرح:طاهرشعبانی

استاندارقم:

اولویت توسعه قم با گردشگری زیارت است

سرپرستسازمانزیباسازیشهرداریقم:

 11سردیس جدید شهدای گرانقدر
دفاع مقدس رونمایی می شود

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم با اشاره به رونمایی از  11سردیس جدید
شهدای گرانقدر دفاع مقدس و نصب در خیابانها ،گفت :این سردیسهای جدید
همزمانباآیینسیاهپوشانیشهررونماییخواهدشد.
پیام جوادیان در جلسه هماهنگی و برنامهریزی ماه محرم شهرداری قم اظهار
داشت ۱۰ :سازه قدیمی بیرق در میدان آستانه تعویض و بهزودی  ۲۰بیرق جدید
بهجایآننصبخواهدشد.ویبابیاناینکهاینبیرقهاعالوهبرفضاسازیمحیطی،
در هدایت مسیر دستهجات عزاداری نیز مؤثر است ،گفت ۱۷۵:المان نوری در سطح
شهر نصبشده که همزمان با ماه محرم فعالیت این المانها متناسب با ماه محرم
تغییر خواهد یافت .سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم خاطرنشان کرد۱۲ :
المان زنجیری به همراه کاسه سقا ،پس از رنگآمیزی و آمادهسازی بهزودی در مناطق
مختلف شهری نصب میشود .وی با تأکید بر اینکه در تمام طول مسیر بلوار پیامبر
اعظم(ص) پرچم و المانهای نوری به رنگ محرم تغییر رنگ خواهد داد و فضای این
ً
بلوار معنوی کامال متناسب با محرم خواهد بود ،تصریح کرد :توزیع امانی اسپیس و
پرچم در بین هیئات مذهبی از دیگر اقدامات این سازمان همزمان با ماه محرم است.
جوادیان با اشاره به رونمایی از  ۱۱سردیس جدید شهدای گرانقدر دفاع مقدس و
نصب در خیابانها ،عنوان کرد :این سردیسهای جدید همزمان با آیین سیاهپوشانی
شهر رونمایی خواهد شد .وی ادامه داد :سردیس مرتفع  ۳متر و  ۲۰سانتیمتری
شهید سردار حاج قاسم پس از رونمایی در بلوار شهید سلیمانی جانمایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم:

رویکرد مردمی در برپایی محافل
گ تر شود
عزاداری پررن 

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم گفت :در خصوص برپایی
محافل عزاداری و ایستگاههای صلواتی باید رویکرد مردمی پررنگتر شود و مجموعه
مدیریت شهری وظیفه بسترسازی و هدایتگری را دنبال کند.
سیدمجتبیسبحانیثابتدرجلسههماهنگیوبرنامهریزیماهمحرمشهرداریقم
اظهار داشت :فضاسازی متناسب با ماه محرم مساله مهم در فضاسازیهای محیطی
است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم ابراز کرد :در خصوص
برپایی محافل عزاداری و ایستگاههای صلواتی باید رویکرد مردمی پررنگتر شود و
مجموعهمدیریتشهریوظیفهبسترسازیوهدایتگریرادنبالنماید.
وی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از ایستگاههای صلواتی ،یادآور شد :در خصوص
برپایی ایستگاههای صلواتی الزم است تا ضوابط ایمنی بهصورت کامل مورد توجه
قرار بگیرد .سبحانی ثابت اهمیت استقبال و تکریم از زائران ورودی به قم را مورد توجه
قرار داد و تصریح کرد :در چنین شرایطی الزم است تا ایستگاههای صلواتی و عالئم
راهنمایمسیربهدرستیدرسطحمناطقمختلفشهریتوزیعشود.
مدیرادارهاجتماعیسازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریخبرداد:

آمادگیبرپاییمحافلعزاداری
در بوستانهای شهر قم

مدیر اداره اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری از برپایی
نمایشگاه عطر تربت در بوستان حضرت نجمه(س) خبر داد.
مجتبی بستان در جلسه هماهنگی و برنامهریزی ماه محرم شهرداری قم اظهار
داشت :نمایش عطر تربت در بوستان نجمه بهصورت رسمی افتتاح میشود.
به گفته وی ،نمایش عطر تربت تا اولین روز ماه محرم در قالب برگزاری آیینهای
مختلفسنتیمانند تعزیهخوانیونوحهخوانیادامهخواهدداشت.
مدیر اداره اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری ابراز کرد:
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم همزمان با ماه محرم برنامههای
زیادی با مشارکت هیئات مذهبی ،مساجد و تکایا پیشبینی کرده است.
بستان خاطرنشان کرد :سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم در صورت
ابالغ مصوبات استانی آماده مشارکت با هیئت مذهبی برای برپایی محافل عزا در
بوستانهای شهری است .وی یادآور شد :از فرصت ماه محرم میتوان برای ارتقای
فرهنگ شهروندی در قالب همکاری با مساجد و ظرفیتهای مردمی بهره برد.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم؛

از پیر غالمان حسینی توسط
شهرداری قم تجلیل شد

همزمان با فرارسیدن ماه محرم ،شماری از پیر غالمان حسینی توسط مجموعه
مدیریتشهریقمتجلیلشدند.
به گزارش شهرنیوز ،با نزدیکی به دو ماه سوگواری در رثای سید و ساالر و شهیدان،
 ۸نفر از پیر غالمان حسینی به همت شهرداری قم و مشارکت شورای هیئات مذهبی
استانتجلیلشدند.
در قالب این برنامه ضمن تقدیر از پیر غالمان حسینی(ع) ،لوح تقدیر و هدیهای از
جانب دکتر سقائیاننژاد شهردار کالنشهر قم به این افراد اهدا شد.
به همین مناسبت چندین سازه پایه پرچم دیواری نیز به پیشنهاد شورای هیئات
مذهبی استان در سطح محالت مختلف نصب میشود.

استاندارقم با تأکید بر اینکه اولویت توسعه قم با گردشگری زیارت است گفت :بسیاری از
زائران و مسافران ورودی به قم ازنظر اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و الزم
است در این شرایط زائرسراهای ارزانقیمت احداث و در اختیار عموم زائران بدون دخل و
تصرفدستگاههایحاکمیتیقراردادهشود.
سید محمدتقی شاهچراغی در جلسهای با اعضای شورای اسالمی شهر قم ،بابیان اینکه
مجموعهمدیریتاستانازتمامظرفیتهایقانونیموجودبرایپیشبرداهدافوبرنامههای
شهرداریقمحمایتمیکند،اظهارداشت:جهتگیریمدیریتاستانبرتعاملوهمراهی
است .استاندار قم ادامه داد :مدیران دولتی حامی اقدامات و برنامههای مجموعه مدیریت
شهری در حوزههای عمرانی ،فرهنگی ،فرهنگ شهروندی و سایر مباحث اجتماعی است.
وی کمیسیون ماده  ۵را یکی از جلوههای مهم اشتراک کاری مجموعه مدیریت شهری
و استانداری دانست و خاطرنشان کرد :در خصوص این مادهقانونی ،مدیریت استان در
چهارچوبقانونومقرراتهمراهشهرداریاست.شاهچراغیاهمیتوگسترهباالیوظایف
شهرداری را موردتوجه قرار داد و یادآور شد ۵۰ :درصد از انتظارات و مطالبات بسیاری از
گروههای مردمی و شهروندان در حوزه مدیریت شهری است .وی بابیان اینکه بخش زیادی از
مصوباتسفررئیسجمهوریبهقمدرحوزهمدیریتشهریاست،اضافهکرد:تعیینتکلیف
اراضی ۴۸هکتاری پردیسان ،مترو ،مونوریل و غیره ارتباط مستقیمی با شهرداری دارد.

بررسی پهنههای خالی شهر قم برای احداث مسکن
استاندار قم یادآور شد :بهبود وضعیت مناطق محروم و ساماندهی بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شهری به همراه تسریع در احداث و صدور مجوزهای مسکن از مهمترین مطالبات
شهروندان است؛ استفاده از پهنههای خالی موجود در حریم شهری برای احداث مسکن
یکی از موضوعات در دست بررسی مدیریت استان است .وی بابیان اینکه قم یک جهان
شهر دینی و مذهبی در سطح جهان شناختهشده است ،اذعان کرد :زیرساختهایشهر قم
در حوزه حملونقل و ترافیک ،سیما و منظر ،مبلمان ،پسماند ،مباحث فرهنگی و غیره باید
متناسب با ویژگی جهان شهری آن تعریف و اجرا شود و در این زمینه شهرداری نقش بسیار
پررنگی را ایفاء میکند .شاهچراغی اظهار داشت :بودجههای کنونی کالنشهر شهرداری
قم در مقایسه زیرساختهای الزم برای توسعه و رشد تناسب ندارد ،ولی بااینوجود مدیریت
استان آمادگی دارد در حد توان به کمک شهرداری و شورای اسالمی شهر بیاید .وی با
تأکید بر اینکه اولویت توسعه قم با گردشگری زیارت است ،یادآور شد :بسیاری از زائران و
مسافران ورودی به قم ازنظر اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و الزم است در
این شرایط زائرسراهای ارزانقیمت احداث و در اختیار عموم زائران بدون دخل و تصرف
دستگاههای حاکمیتی قرار داده شود .استاندار قم با ابراز تمجید از عملکرد شهر مشهد در
احداثزائرسراهایارزانقیمت،ابرازکرد:تمامدستگاههایمسئولدرساختاینزائرسراها
بیشترین تعامل و همراهی را داشتهاند و از برخی حقوق خود برای رونق گردشگری زیارت و
مسئولیت اجتماعی عبور کردهاند .وی با بیان اینکه حجم بسیار باالیی اتباع ثبتشده در قم
ساکن هستند ،ادامه داد :باوجود مشکل و کمبود مدارس در برخی مناطق ،تالش شده تا
هیچکدام از فرزندان این افراد از حق تحصیل محروم نشود و برای جبران کمبود مدرسه در قم
نیز الزم است دستگاههای متولی همراه هم باشند.
لزوم ورود دستگاهها برای احداث زائرسرای ارزانقیمت
شاهچراغی با تأکید بر آمادگی مجموعه مدیریت استان بر توسعه فضای سبز شهری،
گفت :دوران کنونی بهترین زمان برای بازکرده گرههای کور سابق است .وی بابیان اینکه در
حال مذاکره و رایزنی با برخی شرکتهای خارجی جهت تکمیل فرودگاه ،احداث زائرسراها
و برخی پروژههای مرتبط با اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستیم ،اضافه کرد :نقشه راه
عمرانی و طراحی معماری بلوار پیامبر اعظم(ص) از مباحثی است که باید با دقت موردتوجه
قرار بگیرد .وی در پایان بر توسعه و ایجاد ارزشافزوده در برخی مزیتهای نسبی استان قم
مانند صنعت انگشتر ،سوغات زائر ،فرش دستباف و غیره تأکید کرد.

دادستان قم :

ورود شهرداری به مباحث فرهنگی اثرگذار است

دادستان قم گفت :در حوزه عمرانی ،نظافت و
غیره شاهد افزایش رضایتمندی شهروندان هستیم
و از حجم نارضایتیها کاسته شده است.
حجتاالسالموالمسلمین حسن غریب در
جلسهای با اعضای شورای اسالمی شهر قم ،با
تأکید بر لزوم داشتن نگاه حداکثری در مباحث
تفریحی و عمرانی ،اظهار داشت :پیوست نگاری
فرهنگی در اجرای پروژههای عمرانی از مصادیق
نگاه حداکثری در اجرای پروژههای مختلف است.
وی با اشاره به برخی آسیبهای مراکز تفریحی
شاخص شهر قم ،گفت :بسیاری از آسیبهای
گذشتهباارادهمسئوالناستانیحلشدهوهماکنون

بسیاری از مردم از اقدامات اخیر قدردان مدیریت
استان هستند .دادستان قم بابیان اینکه برخی
آسیبها و ناهنجاریهای دیگر در محیطهای
تجاری ،ورزشی و غیره نیز بااراده مسئوالن قابل
مدیریت است ،اضافه کرد :برای بهبود وضعیت
فرهنگی شهر مانند بوستانهای شاخص جنگلی،
الزم است تا زیرساختهای الزم برای اجرای فعالیت
و برنامههای فرهنگی فراهم شود .وی با تأکید بر
اینکه کشور در وضعیت جنگ ترکیبی دشمنان قرار
دارد ،افزود :اگر در مباحث فرهنگی یکقدم عقب
برویم دشمن یکقدم پیش روی میکند که شایسته
است در بخش مباحث فرهنگی نیز حجم اقدامات

بهتدریج سبب افزایش رضایتمندی عمومی مردم
شود.
غریب با ابراز تمجید از اقدامات شهرداری در
آرامسازی ترافیک و جمعآوری دستفروشان ،اضافه
کرد :ورود شهرداری قم به مباحث فرهنگی میتواند
وضعیتعمومیشهررابهترکند.
وی خاطرنشان کرد :در حوزه عمرانی ،نظافت و
غیره شاهد افزایش رضایتمندی شهروندان هستیم
و از حجم نارضایتیها کاسته شده و چیزی که امروز
بیشترموردتوجهودغدغهمردمبودهمسائلفرهنگی
و ضوابط حاکم است که شهرداری نقش مهمی در
این حوزهها دارد.

رئیسکل دادگستری استان قم :

به این نقطه فاصله زیادی باقیمانده است .وی با اشاره به همدلی و همراهی بین
مسئوالن استانی و مجموعه مدیریت شهری ،گفت :نباید اجازه بدهیم تا این
فرصت همدلی و مشارکت در مسیر پیشرفت شهر مقدس قم از بین برود .مظفری
عنوان کرد :یکی از خصوصیات مهم و مثالزدنی رئیس شورای اسالمی شهر قم،
تفسیر قوانین و مقررات به نفع مردم است که دستگاه قضایی استان همواره از این
روش شورا حمایت کرده است .رئیسکل دادگستری قم اضافه کرد :شایسته است
مجموعه مدیران استانی و شهری قم در مسیری حرکت کنند که بهمحض ورود
مسافران و زائران به این شهر مدیریت موفق اسالمی نمایان و مشخص باشد.

رئیس مرکز بهداشت استان خبر داد؛

قم در میان ۵استان اول بستری بیماران کرونایی

رئيس مرکز بهداشت استان قم با بیان اینکه موارد ابتال
به سویه  ba۴و  ba۵حدود  ۷۴درصد افزایش یافته است،
گفت :در ۳هفته گذشته قم جز ۵استان اول بستری کرونا
در کشور قرار گرفته است .دکتر سیامک محبی درگفت
وگویی اظهارداشت :در موج جدید کرونا سویه ba۰۴
و  ba۰۵اومیکرون در استان قم گسترش یافته است و
در سه هفته گذشته در استان قم موارد زیادی از ابتال به
این سویه شناسایی شده است .وی با بیان اینکه این

سویهها در مقایسه با سایر سویهها از قدرت سرایت پذیری
بیشتری برخوردار هستند ،افزود :عموما ابتالها به صورت
خانوادگی است و با ابتال یک نفر رد خانواده سایر اعضای
خانواده را نیز مبتال میکند .رئیس مرکز بهداشت قم با
اشاره به اینکه در هفتههای گذشته استان قم در رتبههای
 ۲۷و ۲۸بستری کرونا در کشور قرار داشت ،گفت :در حال
حاضر بر اساس آمارها در  ۳هفته گذشته قم جز  ۵استان
اول بستری کرونا در کشور قرار گرفته که این دوباره زنگ
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبرداد:

خطری برای زیر ساختهای بهداشت و درمان استان
محسوب میشود .دکتر محبی با تاکید بر لزوم تزریق دوز
یادآور واکسن کرونا در گروههای سنی مختلف در استان
قم ،گفت :با تزریق دوز یادآور واکسن تا  ۹۰درصد در برابر
سویه جدید اومیکرون در بدن افراد ایمنی زایی ایجاد
میشود .وی افزود :در حال حاضر حدود  ۲۰۰مرکز و
پایگاه بهداشت و سالمت در سطح استان فعال هستند که
خدمات مرتبت با کرونا و تزریق واکسن را انجام میدهند.

آغازعملیاتاجراییساماندهیبافتاطرافامامزادهموسیمبرقع

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :عملیات اجرایی ساماندهی بافت
اطراف حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) قم در محله چهل اختران این شهر پس
از وقفه  ۱۱ساله آغاز شد.
محمد صادقی در گفتوگویی اظهارداشت :طرح ساماندهی محالت بافت
مرکزی و محالت واجد ارزش تاریخی که در گذر زمان مطلوبیت کاربری خود را از
دست دادهاند؛ بخشی از وظایف و ماموریت های این اداره کل است که در قالب
طرح بازآفرینی شهری قم در دست اجرا و پیگیری است.
وی افزود :یکی از این محالت ،محله چهل اختران قم است که ساماندهی بافت
اطراف حرم امامزاده موسی مبرقع ،در طول سالیان گذشته به دلیل مشکلهای
متعددبهتأخیرافتادهاست .صادقیتوضیحداد:عدمتعاملدستگاههادرداخل
استان و به ویژه فقدان اعتبارات مورد نیاز برای عملیات اجرایی از مهمترین این

ابتالی وزیر ورزش و جوانان به کرونا
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که به دلیل ابتالی وزیر ورزش به کرونا ،طرح سوال از وزیر
به جلسه دیگری موکول شد .احمد نادری در گفت و گو با ایسنا درباره علت عدم حضور وزیر ورزش در جلسه
امروز مجلس برای پاسخگویی به سوال راستینه نماینده شهرکرد گفت :نامه رسمی از وزارت ورزش و جوانان
درباره ابتالی آقای سجادی به کرونا به مجلس آمده است لذا به همین دلیل روزسه شنبه آقای سجادی برای
پاسخ به سوال در مجلس حاضر نشدند و این موضوع به جلسه دیگری موکول شد که درباره زمان آن هیات رییسه
تصمیمگیریمیکند.
خواننده معروف عصر جدید سفیر ارتباطات مردمی شد
رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری علی طوالبی را به عنوان نخستین سفیر حوزه ارتباطات مردمی
در حوزه دانش آموزی کشور معرفی کرد.حجت االسالم والمسلمین احمد صالحی در آیین بزرگداشت و تکریم
خانواده از خواننده علی طوالبی نوجوان عصر جدید تجلیل و او را به عنوان نخستین سفیر ارتباطات مردمی در
حوزه دانش آموزی معرفی کرد.
مرگ ساالنه  ۵۴هزار نفر بهدلیل وقوع حوادث
حمید سوری رئیس مرکز ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها گفت  :ساالنه چیزی حدود  ۵۴هزار نفر
بهدلیل سوانح و حوادث جان خود را از دست میدهند ،سوانح ترافیکی ،سقوط از ارتفاع ،مرگومیر ناشی از
مسمومیتها و غرق شدن از عمدهترین علل مرگومیر ناشی از سوانح هستند.

سرپرست بازرسی سازمان صمت استان قم خبرداد :

انجام سه هزار بازرسی علیه قاچاق کاال

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم گفت :از ابتدای سالجاری تا پایان
تیرماه ،سههزار و  ۲۷مورد بازرسی برای جلوگیری از تخلف عرضه ،نگهدای و فروش کاالی قاچاق در این
استانانجامشدهاست.
سیاوش فوالدی وند درگفت وگویی اظهارداشت :از این تعداد بازرسی ۳۱ ،مورد منجر به تشکیل پرونده
تخلف ،به ارزش ۱۸۶میلیارد و ۷۶۴میلیون ریال شد و ۲۲مورد آن برای رسیدگی ،به تعزیرات حکومتی استان
معرفی گردید ،همچنین  ۹مورد آن شامل ماده  ۲۱قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (پرونده زیر  ۵۰میلیون
ریال) بود که بر اساس قانون با متخلفان برخورد شد .وی افزود :آمار بازرسیها نسبت به مدت مشابه سال
قبل حدود  ۳۳.۲درصد ،تعداد پروند هها  ۲۴درصد و ارزش ریالی کشفیات  ۴۳۹افزایش داشتهاست .وی
ادامه داد :در همین رابطه کاالهایی نظیر سیگار ،لوازمخانگی ،لوازم یدکی و باطری خودرو ،لوازم پزشکی،
مواد غذایی ،نهاده دام و طیور ،وسایل الکترونیکی (باکس دوربین مدار بسته) ،آرایشی و بهداشتی ،نفت گاز
و خمیرکاغذ کشف و ضبط گردیدهاست .سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
قم گفت :همچنین بازرسان این سازمان تعداد  ۶۲۸مورد تذکر و اخطار کتبی به واحدهای خرده فروش داده
و ۱۵۵گشت مشترک با دستگا ههای نظارتی استان برگزار کردهاند .وی تاکید کرد :بیشتر گشتهای مشترک
با دستگا ههایی از قبیل تعزیرات حکومتی ،پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی ،معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی ،جهاد کشاورزی و اطالعات بسیج بودهاست.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 10میلیاردی انواع لوازم خانگی قاچاق

قم باید الگوی موفق مدیریت اسالمی شود

رئیسکل دادگستری استان قم گفت :شهر قم باید بهقدری پیشرفته و توسعه
یابد که در بین سایر شهرها و حتی کشورهای دیگر بهعنوان الگوی مدیریت موفق
اسالمیمعرفیشود.
حجتاالسالموالمسلمین علی مظفری در جلسهای با اعضای شورای اسالمی
شهر قم اظهار داشت :قم با عقبماندگیهای زیادی دستوپنجه نرم میکند که
این عقبماندگیها درنهایت به نام انقالب تمام میشود .رئیسکل دادگستری قم
یادآورشد:شهرقمبایدبهقدریپیشرفتهوتوسعهیابدکهدربینسایرشهرهاوحتی
کشورهای دیگر بهعنوان الگوی مدیریت موفق اسالمی معرفی شود که تا رسیدن

سه عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی سه عضو حقوقدانان شورای نگهبان را تعیین کردند.به گزارش
ایرنا ،در نشست علنی روز -سه شنبه  ۴مرداد ماه -مجلس شورای اسالمی انتخاب سه ¬نفر عضو
حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت.
در نامه رییس قوه قضاییه به قالیباف بر اساس بند  ۲اصل  ۹۱قانون اساسی آقایان علی احمدی
فر ،سیامک ره پیک ،خیرالله پروین ،عباسعلی کدخدایی ،عبدالحمید مرتضوی بریجانی و فضل الله
موسوی به مجلس معرفی شدند.نمایندگان بعد از استماع دیدگاههای افراد معرفی شده ،عباسعلی
کدخدایی با  ۱۸۲رای ،خیرالله پروین با  ۱۴۹رای ،سیامک رهپیک با  ۱۱۶رای را به عنوان حقوقدان
شورای نگهبان انتخاب کردند.

(ع)

مشکلها بودهاست .وی با اشاره به این که میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای
این پروژه  ۳۰میلیارد تومان است ،گفت :براساس مصوبه سفر رییس جمهور به
استان قم ،عملیات اجرایی طرح توسعه حرم موسی مبرقع(ع) از محل اعتبارات
دولتی و به میزان یک سوم سهم اعتبارات ملی توسط مسکن و شهرسازی ،یک
سوم از محل اعتبارات استانی توسط استانداری و یک سوم هم سهم شهرداری
تملک و اجرای طرح انجام میپذیرد .وی با بیان این که مساحت کل طرح ،هشت
هزار و ۵۰۰متر مربع است ،ادامه داد :هفت هزار مترمربع در قالب ساخت صحن
و رواق و  ۱۵۰۰مترمربع آن محور دسترسی خواهد بود .مدیرکل راه و شهرسازی
استان قم مدت زمان عملیات اجرایی را هشت ماه اعالم کرد و افزود :در مرحله
نخست طرح احداث فضای صحن شهری ،رواقهای اطراف ،تاسیسات شهری و
اجرای گذر تاریخی در دستور کار است.

جانشینفرماندهانتظامیاستانازکشف 10میلیاردریالیانواعلوازمخانگیقاچاقازیکدستگاهکامیون
خبر داد.
سردار بهادر اسماعیلی اظهارداشت :با تالش ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان
يک دستگاه "کامیون مخصوص حمل لبنیات" حامل بار لوازم خانگی قاچاق در محورهای مواصالتی
استان،شناسایی و توقیف و برای بررسی به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل شد.
وی افزود :در بازرسی از داخل کامیون مذکور ،لوازم خانگی شامل تلویزیون و قهوه ساز قاچاق کشف که
برابر اعالم کارشناسان ارزش محموله 10میلیارد ریال برآورد شده است .جانشین فرمانده انتظامی استان قم
گفت :در نهایت متهم به همراه پرونده متشکله به مرجع قضائی استان تحویل و پس از صدور قرار روانه زندان
شد .سردار اسماعیلی در پایان با تشكر 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 110
اطالع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پيگيري و برخورد قانوني با متخلفان اقدام شود.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

کشف بیش از 20هزار نخ سیگار قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان از کشف بیش از  20هزار نخ سیگار قاچاق طی بازرسی از یک باب مغازه
دخانیات خبر داد .سرهنگ امیر مختاری اظهارداشت :در پی اعالم مرکز پیام مبنی بر وجود یک باب مغازه
دخانیات در محله ای در هسته مرکزی شهر ،بالفاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت .وی افزود :در ادامه
با حضور مأموران در محل ،طی بازرسی از مغازه موصوف  20هزار و  120نخ سیگار و  1434بسته تنباکو فاقد
مجوزوقاچاقکشفومتهمدستگیرشد.فرماندهانتظامیشهرستانقمگفت:درادامهمتهمبههمراهپرونده
تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد .سرهنگ مختاری از شهروندان
خواست ،موارد مشکوک را از طریق شماره تماس 110به مرکز فوریت های پلیسی اعالم تا مأموران در کمترین
زمان ممکن نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیاستانقم:

 ۱۵۴بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت :هم اکنون تعداد  ۱۵۴بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری
هستند و حال ۲۱بیمار نیز وخیم است.
مهدی مصری در گفتگویی ،در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت :در ۲۴ساعت
منتهی چهارم مرداد تعداد ۵۳بیمار با عالئم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.
وی با بیان اینکه در این مدت  ۸۰بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری کرونا بستری شدند ،عنوان کرد :طی
شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع تعداد ۱۵۴بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند
و حال ۲۱بیمار نیز وخیم است .رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۳۵۱تست انجام گرفته
نتیجه  ۱۴۲تست مثبت اعالم شده است ،افزود :تاکنون تعداد یک میلیون و  ۹۰۶هزار و ُ ۴دز واکسن کرونا
در استان قم تزریق شده است.

