رئیس جمهور :

آیتاللهسعیدیدرخطبههاینمازجمعهقم:

با گذشت  43سال ازانقالب دیگر
فرصت آزمون و خطا نداریم

روزنامه
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رئیسقوهقضائیه:

وعاظ و مداحان سبک زندگی
حسینی و زینبی را تبیین کنند

رئیــس جمهور بر جلــب رضایت
عموم مردم تاکید کــرد و گفت :با
گذشت چهل و سه سال از پیروزی
انقــاب اســامی دیگــر فرصت
آزمون و خطا نداریم .آیت الله سید
ابراهیــم رئیســی روز پنجشــنبه
در جلســه شــورای اداری استان
همــدان و در جمع مســئوالن این
استان مســئولیتپذیری را امری

فضا برای فعالیت و اثرگذاری
بخش خصوصی مهیا شود

امام جمعه قم عنوان کرد :وعاظ
محتــرم و مداحان اهــل بیت در
ماه تبلیغ محرم ،ســبک زندگی
حســینی و زینبی را بــرای مردم
تبیین کنند و با اســتفاده از قرآن
و حدیــث ،مردم را با ســیره ائمه
اطهار آشــنا کنند .آیت الله سید
محمدسعیدیدرخطبههاینماز
عبادی سیاســی جمعه قم که در
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دربیانیهایبهمناسبتفرارسیدنماهمحرممطرحشد؛
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توصیههایجامعهمدرسین

22

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانقم:

اولویت سرمایه گذاری درقم
با صنایع پاک وکم آب براست

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم گفت:
اولویــت ســرمایه گذاری در قــم با صنایع پــاک و کم آب بر
و زودبــازده اســت .روحاللــه ابراهیمی پیــش از ظهر روز
پنجشــنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به بزرگداشت روز
ملی حمایت از صنایع کوچک و متوســط در  21مرداد ماه
سالجاریباتشریحبرنامههاوعملکرداینمجموعهاظهار
داشــت :رهبر انقالب اســامی در یک دهه اخیر ،بیانات
زیادی در خصوص موضوعات اقتصادی مطرح کرده اند و در
این عرصه مهم ،قطعا شهرک ها و نواحی صنعتی پیشران
جبهه اقتصادی و مخاطبین این شعارها به شمار میروند.

به خطیبان و مداحان
ضرورت امیدآفرینی و مبارزه با شبهه افکنی ها

8

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای به مناسبت مسائل معیشتی و اقتصاد ،بر ضرورت امیدآفرینی و مبارزه
فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین(ع) ،به با شبهه افکنی ها توجه داشته باشند .در این بیانیه که
خطیبان مجالس عزاداری توصیه کرده است ضمن بیان روزجمعه در پایگاه اطالع رسانی جامعه مدرسین منتشر
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

ت باالی درتولید انواع
قم ظرفی 
محصوالت کشاورزی دارد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :عملکرد
بهرهبرداران نمونه بخش کشاورزی استان نشان میدهد،
قم با وجود مواجه بودن با شرایط آب و هوایی گرم و خشک
و محدودیت دسترســی به منابع آبی ،یکی از اســتانهای
موفق در حوزه تامین امنیت غذایی اســت و ظرفیت قابل
توجهــی در تولید انواع محصوالت مورد نیــاز مردم دارد.
محمد رضــا حاجــی رضــا درگفتوگویی اظهارداشــت:
کشــاورزان و دامداران نمونه اســتان با مهارت باالی خود
نشــان دادند میتــوان در شــرایط خــاص آب و هوایی قم
نیز به باالترین میزان تولید محصول رســید و برای ســایر

بیرقهای عزا درمساجد ،تکایا و خیابان های شهرقم برافراشته شد؛

برنامه هیئتهای مذهبی قم در دهه اول محرم
4

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

آمادگیکاملپلیسبرایتأمین
نظم و امنیت عزاداری ها
فرماندهانتظامیاستانازبرنامهریزیمنسجموآمادگی100
درصدی پلیس در تامین نظم و امنیت مراسم های عزاداری
در ایام محرم خبر داد  .سردار سید محمود میرفیضی ضمن

رئیــس قــوه قضائیه بــا تاکید بر
ضرورت بــاز کردن بیشــتر فضا
برای فعالیــت و اثرگذاری بخش
خصوصــی گفــت :متأســفانه با
ســخنان ،تصمیمــات و قوانیــن
متناقض در مورد ســپردن کارها
به بخــش خصوصــی مواجهیم.
حجــت االســام و المســلمین
محســنی اژهای در ادامــه
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گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام ماه محرم الحرام،
بیان داشت :هرساله عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
همنوا با كاروان كربال ،شورو شعور حسینی را احیا میكنند و
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درگفت وگوی«ایمان» با رئیس هیئت فوتبال استان قم بررسی شد؛

معاونفنیوعمرانیشهرداریقمخبرداد:

اقدامات،چالش ها وفرصت های پیش روی فوتبال قم

افتتاح تونل جمهوری اسالمی تا یک ماه آینده

1
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امیرآبادینمایندهمردمقمخبرداد:

تصویب کلیات طرح بهسازی
اطراف حرم ها

نماینده مردم قم در مجلس شــورای اســامی از تصویب
کلیات طرح بهســازی اطراف حرم های اهل بیت علیهم
الســام خبر داد .احمد امیر آبادی با بیان اینکه بر اساس
این طرح ،صندوقی با اعتبارات ملی برای بهســازی حرم
امام رضا علیه السالم ،حرم کریمه اهل بیت ،حرم حضرات
شاه چراغ و عبدالعظیم حسنی طراحی شده است افزود:
ریاســت این صندوق با وزیر راه و شهرسازی و تولیت های
حــرم های اهل بیــت (ع) اســت .وی گفــت :امیداوریم با
تصویــب جزئیات این طرح ،بهســازی اطــراف حرم ها با
سرعت اجرایی شــود .امیرآبادی همچنین ،ضمن حضور1

آیتاللهسعیدیدرخطبههاینمازجمعهقم:

وعاظ و مداحان سبک زندگی حسینی و زینبی را تبیین کنند

به مناسبت آغاز ماه محرم ؛

جانمحسینجانانمحسین

سین جانسوز است… انگار
ح 
چقدر حروف مقطعه 
میخواست با تکهتکه وجودش "قل هو الله" بخواند…
انگار میخواست حد و مرز "ثم استقاموا" را یادمان بدهد… انگار میخواست غایت
َ ً
"کدحا" را معنا ببخشد… انگار میخواست "من یتقالله" را تفسیر کند تا راه سعادت
َ
َ
َ
ّ
در َ"ی َ
جعل له َم َ
خرجا" خوب روشن شود…انگار میخواست ِ"عند َرب ِهم ُیرزقون"
"است ُ
عمهون" شأن به رخ بکشد… انگار میخواست َ
را مقابل "فی ُطغیانهم َی َ
عینوا
ِ
ٌ
ِ ّ
جال َصدقوا ما َ
الصبر َو َّ
ب َّ
عاهدوا الله
الصلوه" را تجلی بخشد ،انگار میخواست ِ"ر
ِ
َ
ُ
علیه" و "رجال ال تلهیهم…" را از اشباه رجال دنیاپرست و دنیاخوار به ما بشناساند…
و انگار میخواست بهای بهشت را به باالترین قیمت خود برساند… قیمت جان،
قیمت جوان ،قیمت حنجر بریده ،قیمت گلوی نو رسیده ،قیمت برادر ،قیمت سر
که سرنگون شده… و از همه سختتر قصه پرغصه معجر و گوشواره و گوشپاره…
حسین هرچه داشت خرج ما کرد و ُمحرممان را نو نوار… انگار آرام آرام به گوش ُمحرم
چیزهائی خواند و در دلش ودیعههائی نهاد… گفت که ُمحرم مواظبمان باشد و
هوایمان را داشته باشد… ما را به ُمحرم سپرد و او را به خدا...
حاال قرنهاست حسین و وفاداران کویش با هالل محرم ،نسیم جانافزا
میبخشندمان ،حالمان را تازه میکنند ،روح به ما میبخشند ،تیمارداریمان
میکنند ،به درد دلمان گوش میدهندَ ،محرم اسرارمان اند ،از ما خسته نمیشوند،
هر چقدر بد باشیم و از خانهدل فرار کنیم ،باز میآیند دنبالمان ،نازمان را میکشند
و َب ِرمانمیگردانند...
خیمه محرم چهارطاق باز است ،بزرگ و کوچک نمیشناسد ،مرد و زن نداردِ ،کهتر
و ِمهتر بیمعناست ،با همه رفیق است ،آخر حسین ما را به محرم سپرده است و نیک
میدانیم یک سال است و یک محرم…؛
طرفه آنکه همان حسین که اسوه جانبازی در راه حقیقت است ،به وقت جنگاوری
مقابل طاغوت و باطل ،همه چیز خود و اهلش را با دست و دلبازی تمام فدا میکند و
ذرهای ّ
مردد نیست اما… اما… در کنار یاران و دوستداران ،بسان َ"ع ٌ
زیز َعلیه ما َع ِن ُّتم" آن
چنان هوایشان را دارد که ذرهای آسیب و خطر به آنها نرسد… سپر است برایشان…
دستگیر است به جانشان… روح و ریحان است برایشان… بیشتر از خودشان ،برایشان
حرص و جوش میزند ،آرام ندارد اگر آرام نباشند… برایشان پدری میکند و برادری…
ً
اصال حسین را به همین نشانی به ما نشان دادهاند :غمخوار ،مشفقَ ،مرهم… روح
ً
و روان ،آر ِام جان… به همین نشانی برویم دقیقا به کوی حسین و محله حسینیان
اهالی"ر َح ُ
ُ
ماء َب َین ُهم"اند…میخواهیمحسینیباشیمهمینراهرابرویم:
میرسیمکه
مراعهدیستباجانانکهتاجاندربدندارمهوادارانکویشراچوجانخویشتندارم
ُمحرم ماه عشقبازی ماست ،هر چقدر ببینیمش ،هر چقدر بشنویمش و هر چقدر
ببوئیمش باز تمام نمیشود ،تشنهتر میشویم و عطشمان بیشتر… رسوائیمان
ً
عالمگیر شده… شوریدهسری و آشفتهحالی ،ما را انگشتنما کرده… اصال تا
میگویند واله و شیدا ،همه نشانی محله ما را میدهند… خیلی قبل از تر اینکه
بیاید ،دلمان را برایش چراغانی میکنیم ،سرازپا نمیشناسیم ،شمارش معکوس
میگذاریم… از ِکی؟ از بعد تمام شدنش… منتظریم آخر...
عاشورای محرم هم دارد میآید…امسالمان همه چیزش فرق داشت ،محرمش
هم طور دیگر بود…عزیزتر شد برای مان…محرم برای امروزمان درسهای تازه
دارد…انگار هرسال نه محرم تکراری میشود ،نه حسین ،نه درسش و نه مشقش…
باز هم آمده معلم مان باشد…تازه امسال حسین زهرا ،بیشتر از همیشه جوشمان
را میزند"..حریص علیکم"اند این طایفه…"بالمومنین رئوف رحیم"اند این قافله…
اگر مهمانشان باشی ،دیگر ببین برائت چه میکنند… از همه چیزشان میزنند که
تو را اکرام کنند آن هم باالتمام…نمیگذارند خم به ابروئی بیفتد…راضی نمیشوند
دوستدارشان،درمعرضناخوشاحوالیقراربگیرد…راضینمیشوندخاریبهپائی
رود… آخر ،حسین هم قبل رفتن خارهای بیابان را جمع کرد..پس امسال بیشتر از
ً
همیشه ،هوای هوادارانش راداشته باشیم…اصال حسین خود را شایسته نهایت بال و
ابتالء کرد تا ما را مرهون رزق شفاعتش کند یوم الورود…از این کرم و اکرام باالتر! …
همین است که روضه حسین خودش به تنهایی پر"شور" است… فقط راه عشقبازی
را باید بلد باشیم تا درخور حسین شویم… بدانیم حسین پر از واقعه است ،پس "اذا
َ
ُّ ٌ
َوق َع ِت الواقعه" برای هروقتمان روضهای دارد مکشوفه و سرباز… هم "ثلة ِم َن االولین"
َ ٌ َ َ
دارد و هم "قلیل ِمن االخرین"… هم قاسم بن الحسن علوی دارد ،هم قاسم ابن
الحسن سلیمانی… همین است که حسین برایمان حسین شده ....آخر یک سال
است و یک محرم....یک دنیاست و یک حسین...
پژوهشگرحوزهدین
مصباحالهدیباقری*

امام جمعه قم عنوان کرد :وعاظ محترم و مداحان اهل بیت در ماه تبلیغ محرم ،سبک
زندگی حسینی و زینبی را برای مردم تبیین کنند و با استفاده از قرآن و حدیث ،مردم را با
سیرهائمهاطهارآشناکنند.
آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه قم که در مصلی
قدس برگزار شد ،با بیان اینکه ماه محرم آغاز عزای آلالله است ،گفت :در این ماه خطبا،
وعاظ و مداحان اهل بیت و مردم عزیز به اقامه عزا و شرکت در مجالس حسینی میپردازند.
وی بیان کرد :وعاظ محترم و مداحان در این ماه تبلیغ ،از سبک زندگی حسینی و زینبی

برای مردم بیان کنند و با استفاده از قرآن و حدیث ،مردم را با سیره اهل بیت آشنا کنند.
خطیب جمعه قم اظهار کرد :آغاز ماه محرم ،آغاز دهه احیای امر به معروف و نهی از منکر
ن دو واجب الهی اگر در جامعه درست و تحت ضوابط و هدایتهای رهبر
نیز است که ای 
حکیم انقالب قرار بگیرد ،بدون شک مورد رضایت امام زمان خواهد بود.
وی با اشاره به بیست و پنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه در تهران ،افزود :رهبر
معظم انقالب در این جلسه خطاب به ائمه جمعه گفتند که خطیب جمعه باید بتواند در
برابرشبههپراکنیهایدائمیدشمنانمقابلهکند.
آیتالله سعیدی افزود :رهبری در پاسخ به سوال «ریشه ورود غربیها به حجاب زنان
ایرانی چیست» گفتند :زن باشرف بااستعداد ایرانی ،یکی از بزرگترین ضربهها را بر تمدن
غرب زده است؛ چراکه غربیها  ۲۰۰سال است که مدعیاند زن اگر چنانچه از قیود و
اخالقیات شرعی رها نشود ،نمیتواند پیشرفت کند و اما زنان ایرانی در برابر این هجمه
دشمن ،ثابت کردند که با رعایت حجاب اسالمی در همه میدانها همچون مراکز علمی و
مسابقاتورزشیمیتوانندظاهرموفقشوند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سالم الله علیها تصریح کرد :زنان ایرانی با رعایت
ت کسب کردهاند که این
حجاب و عفاف اسالمی در باالترین سطوح قرار گرفتهاند و موفقی 
بسیار مهم است؛ این موضوع باطلکننده زحمت و تالش  ۲۰۰ساله غرب است و چون
برایشان قابل تحمل نیست ،بر مسئله حجاب پافشاری کرده و شبهه وارد میکنند.
ویباتاکیدبراینکهاکثریتجامعهمعتقدوملتزمبهرعایتحجابهستند،گفت:گشت
ارشاد فقط برای کسانی است که قصد هنجارشکنی دارند و باید دانست که حجاب هیچ
محدودیتیبرایفعالیتهایاجتماعیبانوانماایجادنمیکند.

در بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن ماه محرم مطرح شد؛

توصیه های جامعه مدرسین به خطیبان و مداحان

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای به مناسبت
فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین(ع) ،به
خطیبان مجالس عزاداری توصیه کرده است ضمن بیان
مسائل معیشتی و اقتصاد ،بر ضرورت امیدآفرینی و مبارزه
با شبهه افکنی ها توجه داشته باشند.
در این بیانیه که روز جمعه در پایگاه اطالع رسانی جامعه
مدرسین منتشر شده ،آمده است :محرم ماه پیروزی خون بر
شمشیر  ،ماه شهادت ،ایثار ،شجاعت ،عزت و مبارزه با ظلم
است و اسالم با محرم زنده است و این تصویر و تفسیر اصلی
حقیقت «أنا من حسین» است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن ارج نهادن به
مجاهدت عظیم مؤمنین و متقین در تعظیم شعائر و برگزاری
مجالسسوگواری،خاضعانهبه بیانتوصیههاییمیپردازد:
 -۱انقالب اسالمی ما یک هویت عاشورایی و ظلمستیز
دارد که برگرفته از معارف نهضت حسینی است .امروز
شرح مظلومیت ملتهای مسلمان و افشاء ماهیت استکبار
جهانی،سلوکدرراهعدالتخواهیومنکرستیزیحضرت
سیدالشهداست و نباید در افشای خباثتهای آمریکا و
مزدورانش غفلت و کوتاهی کرد.
 -۲دشمنان نظام اسالمی اهمیت محرم و صفر و
مجالس حسینی را در بقای اسالم و نهضت ما دریافتهاند و

در توطئهها و هجمههای فکری و سیاسی سعی دارند این
عنصر حیاتبخش را از طریق شبهات مخدوش کنند.توجه
دادن مؤمنین به معارف نهضت حسینی ،پاسخ به شبهات ،
مبارزه با حمله و هجمه دشمن به ابعاد سیاسی قیام حضرت
سیدالشهدا ،و مبارزه با سکوالریسم و نفی اندیشه جدایی
دین از سیاست  ،حقیقت و هویت قیام حضرت سیدالشهدا
را روشنتر خواهد کرد.
 -۳مراس م مذهبی و مجالس سوگواری ،فرصتی مناسب
برای تحکیم ارزشها و تقویت بنیه دینی مردم است.
انگیزههای دینی و توجه به ارزشهای انقالب اسالمی
به برکت این هیئتها و مجالس مذهبی به نسل امروز
منتقلشده است و انشاءالله خطبای محترم با تشریح
سبک زندگی حسینی ،زمینه توجه بیشتر به احکام دینی
،حجاب،اخالق اجتماعی و ظلمستیزی و والیتمداری را
فراهمکنند.
 -۴بررسی موشکافانه برخی رفتارها در مجالس عزاداری،
این نتیجه را به همراه داشته که عدم رعایت برخی از مسائل
شرعی توسط عزاداران محترم ،موجبات وهن مجالس
حسینی شده است .تشریح احکام دینی و بیان توصیههای
فقهی و اخالقی رهبر معظم انقالب و مراجع معظم تقلید
(دامت برکاتهم) در مورد آداب عزاداریها ،زمینه هرچه بهتر

برگزار شدن شعائر در این مجالس را فراهم خواهد کرد.
 -۵این روزها شاهد تالشهای شبانهروزی دولت در
خدمتگزاری به مردم هستیم ،اما شرایط خاص جهانی و
برخی اصالحات ناگزیر اقتصادی ،مشکالتی را در معیشت
مردم ایجاد کرده است .خطبا و مادحین آگاه  ،در بیان دردها
و ضعفها و شرح حقوق مردم در مساله معیشت و اقتصاد ،بر
ضرورت امیدآفرینی و مبارزه با شبهه افکنی ها توجه داشته
باشند .تالش برای امیدآفرینی و کمک به تحقق آرمانهای
انقالب اسالمی ،حرکت در خط امام حسین(ع) است.
َ
ّ
 -۶انشاءالله علمای اعالم و روحانیون محترم و مبلغین،
بتوانند در جهاد تبیین نهضت حسینی ،همه ملت،
بهخصوصجوانانپرشوروباایمانرادرشناختخصوصیات
دین ّ
مقدساسالم،ومعارفمکتباهلبیت(علیهمالسالم)
به رشد معنوی برسانند و در معرض نسیم مبارک عاشورا و
کسب بصیرت از درسها و عبرتهای واقعه کربال قرار دهند
 .در پایان این بیانیه آمده است :از خداوند متعال میخواهیم
توفیق هر چه بیشتر خدمت به مجالس پرشور مذهبی و
فرصت کسب فیض از منابر و مراثی را برای ملت حسینی
عنایت فرموده و دعای حضرت ولیعصر(عج) در حق محبین
اهلبیت (علیهمالسالم) را برای همه مؤمنین به اجابت
برساند و ما را در زمره آنان محشور نماید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبرداد:

بهره برداری ازتقاطع غیرهمسطح قم به ورجان اوایل سال آینده

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم از بهره برداری تقاطع غیرهمسطح قم به ورجان تا
اوایل سال آینده خبر داد.
محمد صادقی پیش از ظهر جمعه در بازدید استاندار قم از طرحهای عمرانی
شهرستان کهک ،آخرین وضعیت احداث واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن
در استان را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت :اجرای پروژههای طرح اقدام ملی مسکن
در استان طبق زمانبندی انجامشده در حال اجراست و بهزودی نخستین واحدهای
این طرح به مردم واگذار میشود.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزیها ،احداث تکواحدی از نقشههای اجرایی اراضی

 ۵۶۰هکتاری حذفشده است ،تصریح کرد :قیمت تمامشده این واحدهای مسکونی
بهزودی مشخص و اطالعرسانی میشود .مدیرکل راه و شهرسازی استان قم احداث
واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در شهر کهک را مورد توجه قرار داد و افزود:
 ۳۰هکتار برای احداث این واحدها اختصاص یافته است و کهک تنها شهرستانی بوده
که ثبتنام آن در سامانه باز شده است و میتوانیم تا احداث  ۱۰۰۰واحد در کهک
ثبتنام داشته باشیم .وی با تأکید بر اینکه سامانه ثبتنام برای شهر کهک تا زمانی که
تکمیل ظرفیت شود ،باز خواهد بود ،عنوان کرد :پاالیش افراد تحت پوشش نهادهای
حمایتی نیز آغاز و در حال تزریق اراضی برای احداث واحدها برای آنان هستیم.

استاندارقم:

پاسخگوییاداراتبهمردمقابلقبولنیست

استاندار قم گفت :عملکرد دستگاههای استان ،حتی استانداری در پاسخگویی به مردم
مطلوب و قابل قبول نیست .سید محمد تقی شاهچراغی روزپنجشنبه در جلسه انعقاد تفاهم
نامه همکاری سامانه َ
سامد با دستگاههای اجرایی استان ،تقویت ارتباط دولت و مردم را
یکی از سیاستهای دولت سیزدهم خواند و گفت :سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی دولت
میتواند تاثیر بسزایی در سرعت دهی به درخواستهای مردمی داشته باشد .سید محمد
تقی شاهچراغی با بیان اینکه درحال حاضر عملکرد دستگاههای استان ،حتی استانداری در
پاسخگوییبهمردممطلوبوقابلقبولنیست؛خواستاراهتمامجدیدستگاههایمختلفدر
بررسیورفعمشکالتمردمیشد.مدیرکلمدیریتعملکرد،بازرسیوامورحقوقیاستانداری
هم گفت :سامانه َ
سامد به عنوان یک سامانه نظارتی و مدیریتی برای تسهیل ارتباط بی واسطه
و مستقیم مردم با دولت راه اندازی شده است .ابوالفضل بهرامیان با بیان اینکه نحوه رسیدگی
به مشکالت مردم از طریق سامانه سامد بررسی و نظارت میشود از مسئوالن دستگاههای
مختلف خواست؛ گزارشهای رسیدگی به مشکالت مردمی را به طور دقیق ارائه کنند .در پایان
این جلسه تفاهم نامه همکاری مابین مرکز سامد و ۳۵دستگاه اجرایی استان به امضاء رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم :

منابعمالیکارخانهچادرمشکیقم
تأمین شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت :با پیگیریهای استاندار قم و برگزاری
جلسهای در نهاد ریاست جمهوری ،منابع مالی کارخانه چادر مشکی تأمین شد .محسن
امیدیان در جلسه بررسی موضوعات کارخانه چادر مشکی ،با اشاره به اینکه در این جلسه
تصمیماتی در راستای تأمین اعتبارات گرفتهشده است ،اظهار کرد :اعتبارات این کارخانه به
دو بخش ریالی و ارزی تقسیم میشوند که بخش ریالی آن بالغبر هزار و  200میلیارد تومان
تعهد ستاد اجرایی فرمان امام است .وی با بیان اینکه علیرغم افزایش منابع ،ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) این اعتبار را تأمین میکند ،عنوان کرد :همچنین اعتبار ارزی آن نیز به مبلغ
 32میلیون و  500هزار دالر است که مقرر شد صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین آن اقدامات
الزم را انجام دهد .معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم با اشاره به اینکه صندوق توسعه
ملی امروز به بانک مرکزی اعالم کرد که اعتبار به کارخانه تعلق بگیرد ،گفت :خوشبختانه پس
از برگزاری این جلسه ساخت و راهاندازی کارخانه چادر مشکی سرعت مضاعف خواهد گرفت.
رئیس حوزه هنری استان قم:

قم ،دومین قطب ادبیات
کودک و نوجوان کشور است

رئیس حوزه هنری استان قم گفت :استان قم ،قطب دوم ادبیات کودک و نوجوان کشور
است .دکتر محمدعلی روزبهانی طی سخنانی در دیدار فعاالن ادبیات کودک و نوجوان قم با
اشاره به مطلب فوق اظهار داشت :با توجه به ظرفیت باالی قم در عرصه ادبیات کودک و نوجوان
این مهم می طلبد که ما جلسات هفتگی و ماهانه ادبیات کودک و نوجوان را به شکل مستمر
برگزاری کنیم و در این خصوص نیز البته حوزه هنری حمایت خود را از اعالم می دارد .در ادامه
این جلسه تنی چند از نویسندگان و شاعران ادبیات کودک و نوجوان به بیان دیدگاههای خود
و ظرفیتهای ادبیات کودک و نوجوان شهر قم پرداختند .الزم به ذکر است که در این دیدار،
محمود پوروهاب ،شاعر و مدیر مسئول نشریات کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسالمی ،علی
باباجانی ،نویسنده و سردبیر مجله کودک سنجاقک ،سمیه سلطانپور ،کارگزار ادبی ،معصومه
میرابوطالبی ،نویسنده و مدرس ادبیات کودک و نوجوان ،زهرا عبدی نویسنده و فعال عرصه
کتاب کودک ،اکرم الف خانی ،شاعر و مسئول بخش ادبی کانون پرورش فکری ،مرضیه تاجری
و سعید عسکری هر دو از فعاالن شناختهشدهی ادبیات کودک و نوجوان ،حضور داشتند.
امیرآبادینمایندهمردمقمخبرداد:

تصویبکلیاتطرحبهسازیاطرافحرمها

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی از تصویب کلیات طرح بهسازی اطراف حرم های
اهل بیت علیهم السالم خبر داد .احمد امیر آبادی با بیان اینکه بر اساس این طرح ،صندوقی با
اعتبارات ملی برای بهسازی حرم امام رضا علیه السالم ،حرم کریمه اهل بیت ،حرم حضرات شاه
چراغ و عبدالعظیم حسنی طراحی شده است افزود :ریاست این صندوق با وزیر راه و شهرسازی
و تولیت های حرم های اهل بیت (ع) است .وی گفت :امیداوریم با تصویب جزئیات این طرح،
بهسازی اطراف حرم ها با سرعت اجرایی شود .امیرآبادی همچنین ،ضمن حضور در جلسه
بررسی مشکالت شهرستان کهک ،در خصوص پیگیری این مشکالت قول مساعد داد.
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رئیس جمهور :

با گذشت  43سال از انقالب دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم

حجاب زنان و پیوند دینی
مردم ایران

روز چهارشنبه گذشته رهبری معظم انقالب
اسالمی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور سخنان
بسیار مهمی در رابطه با جایگاه نماز جمعه و الزامات رفتار و منش ائمه جمعه و
محتوایخطبههایآنهابیانفرمودند.
حضرت آیت الله خامنه ای در بیانات خود به حضور میلیونی مردم در جشن
غدیر تهران اشاره کردند و فرمودند :در این جشن غدیر که خیلی چیز عجیبی
بود در تهران ،دیدید در این جشن میلیونی همه جور آدمی شرکت کردند ،اینها
طرفدار دین اند ،دوست دارند دین را ،معتقدند به دین.
مبحث پیوند دینی مردم ایران ،سابقه ای دیرینه دارد و یکی از دالیلی که
امیرالمؤمنین علی (ع) مرکز خالفت را از مدینه به کوفه آورد برای این بود که دیدند
مردم تازه مسلمان ایران عالقمند تشیع و اهل بیت (ع) هستند ،شهر مدائن مرکز
حکومت ساسانیان با کوفه فاصله چندانی نداشت و خالصه مقر حکومت علوی
در کنار مرزهای ایرانیان شکل گرفت و حتی در همان هنگام هم محله ای از کوفه
اختصاص به فارس ها و ایرانیان داشت.
حمایت ایرانیان از قیام مختار در انتقام از خون شهدای کربالء و حضرت امام
حسین (ع) نیز ریشه در عشق آنان به امیرالمؤمنین و خاندان مطهر پیامبر اکرم
(ص) داشت و پس از آن نیز تمام سرزمین پهناور ایران مأمن علویون و شیعیان بود
و حتی در مناطقی سادات و ذریه پیامبر با کمک ها و حمایت های مردم موفق می
شدند حکومت هایی در طبرستان  ،خراسان و یا قم تشکیل دهند و هجرت امام
رضا (ع) به ایران و درخواست مأمون عباسی برای پذیرش والیتعهدی وی به دلیل
شناخت از نفوذ عمیق اهل بیت در جامعه ایرانی بود و عباسیان می خواستند
خود را ّ
محب خاندان پیامبر نشان دهند تا حکومتشان دوام بیاورد.
استقبال های عظیم و با شکوه مردم ایران آن روز از اهواز تا خراسان از امام رضا
(ع) و حضور آن حضرت در اجتماع میلیونی مردم در نیشابور آن زمان که بزرگترین
شهرخراسانبود،بخوبینمایشگرپیونددینیمردمایرانوعشقزایدالوصفشان
به اهل بیت (ع) بوده است.
اگر تاریخ را مرور کنیم این عشق و دلدادگی ملت ایران با امیرالمؤمنین علی (ع)
و فرزندان پاک و مطهر ایشان در تمام قرنها در پهنه ایران ساری و جاری بوده است
و نمادهای زیادی داشته است که فرصت پردازش آن نیست و مطلب به درازا می
کشد.
برنامه غربی ها و انگلیسی ها برای دین زدایی از جوامع اسالمی
ً
ّاما آنچه که مهم است دشمنان اسالم مخصوصا غربی ها و در رأس آنها
حکومت استعمارگر انگلیس از دویست سال پیش در پی دین زدایی از جوامع
اسالمی بر آمدند .آنها که غالب ممالک اسالمی را در سیطره خود داشتند ،دیدند
ایمان مردمی همواره یکی از موانع اصلی حاکمیت آنهاست و هرگاه تصمیمی
استعماری برای ملت ها و کشورهای اسالمی گرفتند با مقاومت مردم مسلمان
روبرو می شدند ،لذا برنامه دیرینه آنها سعی و تالش بر دین زدایی از جوامع
اسالمیشد.
انگلیسی ها بارها تأثیرات و قدرت دین در جامعه را دیده اند و از زمان رضا خان
قلدر برنامه ریزی کردند تا همزمان در ایران و ترکیه به اسم تجدد و پیشرفت به
جنگ دین بروند .آنها با روی کار آوردن آتاتورک در ترکیه تا توانستند اسالم زدایی
کردند و آثار آن تا اآلن هم هنوز باقی است بطوری که یک امام جماعت در آن
کشور حق ندارد با لباس روحانیت خود در جامعه ظاهر شود ! آن امام جماعت
مسجد هر گاه وارد مسجد شد لباس هایش را عوض می کند و لباس روحانیت
می پوشد و نماز را می خواند و هنگام خروج از مسجد دوباره با کت و شلوار و
کراوات از مسجد خارج می شود ،این یک نمونه ای است که حتی ظواهر اسالمی
را هم بر نمی تابند.
اما در ایران ،رضا خان در ابتدای به سلطنت رسیدن برای اینکه خود را در دل
مردم جا کند شب های عاشورا شمع به دست در جلوی دستجات عزاداری حرکت
می کرد ولی بالفاصله با استقرار در حکومت ،دستورات ضد دینی انگلیسی ها را
یک به یک و مو به مو اجراء می کرد.
دشمنی رضا خان با حجاب زنان و ممنوعیت شدید چادر بر سر زنان ایرانی
دستور انگلیس به رضا خان بود و او هم در اجرای فرمان آنها خیلی جدی و
سختگیر بود .مادر بزرگم مرحومه «عصمت آغا» کدبانویی از سادات و بسیار
متدین و حافظ قرآن بود برایم نقل کرد که در آن زمان به مدت  ۶سال از خانه
بیرون نیامد چون اگر پاسبان ها خانمی را در کوچه و خیابان با چادر می دیدند
چادر از سر او بر می داشتند و شاید میلیونها نفر از زنان ایران بخاطر حفظ حجاب
سالها از خانه بیرون نیامدند تا این ممنوعیت برداشته شد!
دشمنیرضاخانبامراسمعزاداریساالرشهیدانحضرتاباعبداللهالحسین
(ع) و شهدای دشت کربال و ممنوعیت هرگونه مراسم سوگواری حتی در خانه ها
باز از دستورات انگلیسی ها به رضا خان برای دین زدایی از جامعه ایرانی بود ّاما
آنها پس از  ۱۶سال خفقان شدید رضا خانی و کشتارهای وحشیانه او که فقط
در یک روز در مسجد گوهرشاد مشهد هزاران نفر از مردمی که به دعوت علماء
برای مخالفت با کشف حجاب رضا خانی تجمع کرده بودند را وحشیانه به گلوله
بستند و کشتند و شبانه اجساد آنها را با دهها کامیون به بیابان بیرون مشهد بردند
و دست جمعی دفن کردند! باالخره با مشاهده نفرت عمومی از رضاخان و برای
دوام سلطنت جای او را با فرزندش عوض کردند.
شرح جنایات رضا خان در کشور ما کتاب قطوری است که متأسفانه از بس
بازگویی نشده است عده ای ناآگاه برای ابراز مخالفت خود به روح این بزرگترین
ظالم و ستمگر پادشاهان ایرانی درود می فرستند!
لزوم مقابله با جنگ نرم دشمنان اسالم
رهبری معظم انقالب بارها اشاره به جنگ نرم دشمنان داشته اند و لیکن
متأسفانه بسیاری از مذهبیون و خودی ها این هشدارها را جدی نمی گیرند و به
مصاف جنگ نرم دشمن نمی روند و نتیجه این می شود که دشمن تمام سرمایه
گذاری رسانه ای خود را بکار می بندد تا بلکه چند نفر دختر بی حجاب به خیابانها
بیایند و وانمود کنند که دوره دینداری تمام شده است!
ّاما خدا را شاکریم که هر از چند گاهی با حضور میلیونی مردم مانند تشیع
جنازه دهها میلیونی مردم از شهید قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف ایران و
ً
عراق و اخیرا حضور میلیونی مردم در جشن غدیر ده کیلومتری در تهران نشان
ً
داد ،مردم ایران عموما به دین عالقمند هستند و تالش دشمنان الحمدلله کارگر
نیفتادهاست.
ّاما هجمه یکپارچه و سراسری دشمنان به مسئله حجاب نشان داد که آنان
همچنان ایمان مردم را نشانه گرفته اند و پیوسته با تمام توان در پی زدودن ایمان
و مظاهر اسالمی از جامعه و مردم مسلمان ایران هستند ،بنابراین در چنین
شرایطی سکوت جایز نیست و همانطور که رهبری معظم فرمودند باید با متانت
و منطق قوی به شبهاتی که آنان در فضای مجازی و جنگ نرم منتشر می کنند
پاسخ داد و این وظیفه مختص ائمه جمعه و روحانیون نیست بلکه همه دینداران و
دوستداران انقالب اسالمی را شامل می شود.
لزوم بازگشت ارزش پول ملی
به هر حال پیوند دینی مردم ایران در طول تاریخ حتی در سخت ترین شرایط
مانند دوره رضا خان برقرار بوده و انشاء الله تا ظهور موالیمان حضرت حجت (عج)
ادامه خواهد داشت و لیکن این دلدادگی موجب تأیید مسئوالنی که خطا کارند
نمی شود! ملت ایران کاهش ارزش پول ملی خود را بر نمی تابد! سوء استفاده از
اعتقادات دینی مردم و عشق آنان به اهل بیت (ع) و سکوت نجیبانه آنان صحیح
نیست ،منشأ گرانی ها کاهش ارزش پول ملی است و تمامی مسئوالن باید تالش
خود را متمرکز بر تقویت ارزش پول مان کنند.
ارزش پول ملی ما باید به دهه شصت و هفتاد برگردد که در آن زمان بنده با یکصد
هزار تومان به سفر حج مشرف شدم ،سفری هوایی و یک ماه در هتلهای مکه و
ً
مدینه اقامت داشتم و با پذیرایی کامل و نقل و انتقاالت روزانه جمعا یکصد هزار
تومان بود که تازه ما می گفتیم گران شده است ّاما اآلن بعد از گذشت  ۳۰سال
با یکصد هزار تومان یک شانه تخم مرغ و یا یک ساندویچ می دهند ! مسئول این
کاهش ارزش پول ملی مسئوالن بی کفایتی هستند که در تمامی دولتها دخیل
بودند و مدیون مردم هستند هر چند آنان نجابت کنند .حفظ حجاب مربوط به
دین استّ ،اما بی کفایتی و سوء استفاده مسئوالن ربطی به دین ندارد و ما نباید
برای دفاع از مسئوالن خاطی و بی کفایت از دین هزینه کنیم!
مرتضینجفیقدسی*

رئیس جمهور بر جلب رضایت عموم مردم تاکید کرد و گفت :با گذشت چهل و سه
سال از پیروزی انقالب اسالمی دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم.
آیت اله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان و
در جمع مسئوالن این استان مسئولیتپذیری را امری مهم برای دولتمردان دانست و
گفت :هشت هزار شهید استان همدان مسئولیت جدی برای همه مدیران این استان
ایجاد میکند که شرایط را آنچنان که شایسته مردم است ،رقم بزنند.
ُ
رئیس جمهور در در سی امین سفر استانی به همدان با بیان اینکه در نظام اسالمی
باید همه اجزا بر مدار عدالت حرکت کنند ،تصریح کرد :قانون در مجلس باید عادالنه
تصویب شود ،در قوه مجریه به صورت عادالنه اجرا شود و در داوری و قضاوت باید امر
دعاوی مردم عادالنه قضاوت شود.
دکتر رئیسی بر جلب رضایت عموم مردم از سوی مدیران تأکید کرد و گفت :با گذشت
چهل و سه سال از پیروزی انقالب اسالمی دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم و مدیران
با معدل تجربه مدیریتی  ۲تا  ۳دهه میتوانند کارهای بزرگی را به ثمر برسانند .رئیس
جمهور با اشاره به روحیه جهادی و خستگیناپذیر رزمندگان و شهیدان دوران دفاع
مقدس که با کمبود امکانات و تجهیزات دستاوردهای بزرگی داشتند ،گفت :مدیران
پیرو فرهنگ «ما میتوانیم» باشند و در میدان عمل برای پیشرفت کشور تالش کنند.
رئیسی در ادامه بر اقتضائات گام دوم انقالب از جمله استقالل ،عزت ،سبک زندگی
ایرانی – اسالمی ،توسعه فناورانه و اجرای عدالت تأکید کرد و گفت :خواسته من
از مدیران دولت در سطوح مختلف این است که در مسیر تحقق این مسایل مهم که
دغدغه و تاکید رهبر انقالب است ،حرکت کنند.
باید دربسترعدالت و به دوراز هرگونه روابط ناسالم صورت گیرد
رئیس جمهور با بیان اینکه گزینش ،استخدام و ارتقای رتبه در سازمان اداری باید در
بستر عدالت و به دور از هرگونه روابط ناسالم صورت گیرد ،افزود :امروز انتظار مردم از
ما یک سازمان اداری کارآمد با مدیران تحولخواه و انقالبی است و در این زمینه باید
به استفاده از نیروهای کارآمد و تحولخواه توجه شود و نیروهای بیانگیزه که مانع کار
هستند به حاشیه رانده شوند .دکتر رئیسی  ۱۷سال عقبماندگی در حل مسئله آب
استان همدان را ناشی از بیانگیزگی و نبود اراده جدی برخی مدیران در دورههای
گذشته عنوان کرد و گفت :خوشبختانه با تالشهای صورت گرفته در مدت یکساله به
اندازه  ۱۵سال کار شده و در این سفر از آقای استاندار و مسئولین مربوطه خواستهام
که ظرف مدت  ۲ماه مشکل آب مردم این استان را سامان دهند .رئیس جمهور در
ادامه با اشاره به بازدید از پایگاه شهید نوژه و اقدامات بزرگ و ارزشمند صورت گرفته
در بخشهای نظامی استان ،گفت :نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تحریم و
تهدید را به فرصت تبدیل کردند و پیشرفتهای بزرگی را رقم زدند که این نگاه باید به
سایر بخشهای کشور گسترش یابد .رئیسی همچنین با تاکید بر تحقق شعار سال و
اینکه موظف به رونق تولید در کشور هستیم ،گفت :آقای استاندار از بازگشت ۸۰واحد

بهچرخهتولیدخبردادکهبسیارارزشمندوشایستهقدردانیاستوبایدبقیهواحدهای
تولیدی راکد یا نیمه تعطیل را نیز هر چه سریعتر فعال کنیم.
پیچیدگی نظام اداری موجب کندی کارها میشود
رئیس جمهور با بیان اینکه برغم وجود ظرفیتها و زیرساختهای بزرگ در حوزه
کشاورزی و گردشگری نباید دغدغه مردم مشکل بیکاری باشد ،افزود :خواستهام از
مدیران استان این است که موضوع اشتغال را بسیار جدی پیگیری کنند و در این مسیر
نگاهشان به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص نباشد .دکتر رئیسی در بخش دیگری از
سخنان خود بر تحول در نظام اداری تأکید کرد و گفت :پیچیدگی نظام اداری موجب
کندی کارها میشود و باید بسیاری از فرآیندهای پیچیده و بروکراسیهای اداری تغییر
کندکهپیشنیازآنتغییردرنگرشونگاهمسألهمحوربهمشکالتاست.رئیسجمهور
از اقدامات صورت گرفته در زمینه آسیبشناسی مسائل استان همدان قدردانی کرد و
گفت :امروز نوبت آسیبزدایی است و دولت مصمم است مبتنی بر آسیبشناسیهای
صورت گرفته از مسایل استان آسیبزدایی کند .رئیسی در ادامه بر نظارت جدی
مدیران استان بر عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ،حفظ هویت تاریخی و اصیل
همدان و فعال کردن گردشگری دیجیتال با استفاده از نیروهای تحصیلکرده و
دانشآموخته استان تأکید کرد و گفت :دیروز شهدا و خانواده معظمشان در آزمون و
امتحان الهی سربلند شدند و امروز نوبت خدمتگزاران مردم است که برای موفقیت در
آزمون بزرگ خود یعنی خدمت به مردم و رفع دغدغهها و مشکالت آنها بهویژه در حوزه
اشتغال و مسکن تالش کنند.

رئیسقوهقضائیه:

فضا برای فعالیت و اثرگذاری بخش خصوصی مهیا شود

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت باز کردن بیشتر
فضا برای فعالیت و اثرگذاری بخش خصوصی گفت:
متأسفانه با سخنان ،تصمیمات و قوانین متناقض در
مورد سپردن کارها به بخش خصوصی مواجهیم.
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژهای در ادامه
برنامههای سفر خود به استان بوشهر ،طی سخنانی
در جمع فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان این استان،
ضمناشارهبهمشکالتتسهیالتگیرندگانازبانکها،
اظهار کرد :ما با یک سری مسائل چندوجهی مواجهیم
که یکی از آن مسائل ،بانکها و مقوله تسهیالت
هستند؛اینکهآیاهرتسهیالتگیرندهایاینتسهیالت
را در جای خود صرف میکند؟ آیا توانایی بازگرداندن
این تسهیالت را دارد؟ متأسفانه افرادی با زد و بند
تسهیالت را از بانکها دریافت میکنند و آن تسهیالت
را در جای دیگری صرف میکنند و وقتی میخواهد
با آنها برخورد قانونی صورت گیرد ،ادعا میکنند که
قصد ضربه زدن به تولیدش وجود دارد .رئیس قوه
قضائیه گفت :مثال فردی در حال حاضر بیش از ۵
هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و بخشی از این
مبلغ را به عنوان تسهیالت برای ورود به حوزه تولید ،از
بانک دریافت کرده است؛ اما او با این تسهیالت ،زمین
خریده است و اکنون ارزش آن زمین بالغ بر  ۱۰برابر
شده است؛ این فرد وقتی تحت تعقیب قرار میگیرد

و قصد برخورد قانونی با او وجود دارد ،میگوید که
من تولیدکننده هستم و چند هزار کارگر دارم .رئیس
دستگاه قضا در ادامه به اهمیت مقوله استحکام و اتقان
قراردادها از ناحیه تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی
ً
اشاره کرد و گفت :بعضا مشاهده میشود قراردادهایی
که در بخشهای تولیدی و اقتصادی منعقد میشود
از استحکام و اتقان الزم برخوردار نیست؛ پس از وقوع
اختالف میان طرفین قرارداد ،دستگاه قضایی مالک
و معیار قضاوت را ،آن قرارداد منعقد شده قرار میدهد
و در این شرایط فردی که متضرر شده و معتقد است با
رأی دادگاه به تولیدش لطمه وارد شده باید عنایت کند
که در موعد تنظیم قرارداد اهتمام الزم را نداشته و به ابعاد
و جوانب این امر توجه نکرده است؛ لذا ضروری است
کهفعاالن اقتصادیو تولیدکنندگانبه استحکامو اتقان
قراردادهایی که منعقد میکنند ،توجه ویژه و مبسوطی
داشتهباشند.
همیشه باید به افراد و مدیران کارآمد میدان داد
اژهای با اشاره به اهمیت میدان دادن به مدیران
کارآمد ،اظهار داشت :باور دارم که همیشه و بخصوص
در شرایط فعلی باید به افراد و مدیران کارآمد میدان داد
و برای این افراد و مدیران که بهرهوری و کیفیت تولید
را افزایش میدهند و به تزریق انگیزه به نیروهایشان
میپردازند ،امتیازات بیشتری در مقایسه با سایر افراد و

مدیران قائل شد.
رئیس قوه قضائیه افزود :وقتی میخواهیم یک مدیر
را مورد ارزیابی قرار دهیم باید به شاخصهها و مؤلفههای
مختلفی توجه داشته باشیم و بدانیم که یک مدیر در
چه شرایط زمانی و با چه محدودیتها و مشکالتی،
مبادرت به اتخاذ یک تصمیم یا انجام یک عمل میکند؛
چنانچه این شاخصهها و مؤلفهها را مدنظر قرار ندهیم،
ارزیابی ما غلط از کار درخواهد آمد و از مدار عدالت
خارج میشویم؛ بخشهای نظارتی ما نیز باید به این
مهم توجه کنند و شرایط زمانی و محدودیتهای موجود
را در ارزیابی مدیران مدنظر قرار دهند .وی در ادامه به
موضوع ضرورت باز کردن بیشتر فضا برای فعالیت و
اثرگذاری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت :متأسفانه
ً
گاها با سخنان ،تصمیمات و قوانین متناقضی در مورد
سپردن کارها به بخش خصوصی مواجهیم .حجت
االسالموالمسلمینمحسنیاژهایبیانداشت:بخش
خصوصی و اتحادیهها باید ورود بیشتر و برجستهتری به
میدان مسائل و مشکالت داشته باشند و ضروری است
معضالت و آسیبها را تبیین کنند و نظرات کارشناسی
ارائه دهند؛ احساس میکنم بخش خصوصی به صورت
قوی و آنگونه که شایسته است در میدان حضور ندارد و
برای تبیین و تثبیت نظرات کاشناسی خودش به میدان
نمیآید.

امیر عبداللهیان در نشست مدیران وزارت امور خارجه:

ما میخواهیم به یک توافق خوب ،قوی و پایدار دست یابیم
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :ما در دستگاه دیپلماسی مذاکرات را دنبال
خواهیم کرد اما میخواهیم به یک توافق خوب ،قوی و پایدار دست یابیم.
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در آخرین روز همایش خود
باپذیرشدعوتحسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجه،جلسهاختتامیهخودرا
در جمع مشترک با مدیران وزارت امور خارجه برگزار کردند.
درایننشستصمیمیکهحجتاالسالموالمسلمینایمانیپوررئیسسازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی،معاونان این سازمان و تعدادی از معاونین و مدیران
ارشد وزارت امور خارجه حضور داشتند ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
طیسخنانیتاکیدکرد:سیاست،اقتصاد،امنیتوفرهنگحلقههایبهپیوسته
ای هستند که می توانند اهداف نظام را در خارج از کشور محقق سازند.
وزیر امور خارجه کشورمان ،تحول فرهنگی ،ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر
نهادهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در امور فرهنگی و رعایت
مقررات کشور محل مأموریت را سه اصل مهم پیشبرد اهداف فرهنگی در خارج
از کشور دانست.

امیرعبداللهیان در ادامه با اشاره به ظرفیت و توان باالی جامعه ایرانیان خارج
از کشور ،توجه به ایرانیان خارج از کشور ،تسهیل هر چه بیشتر امور کنسولی،
فرهنگی ،اجتماعی و گسترش زبان تمدنی فارسی را از کار ویژه های مشترک
وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی عنوان کرد.
وزیر امور خارجه تأکید کرد :آیتالله رئیسی و تمرکز کنونی دولت بر تدوین قانون
جامع ایرانیان خارج از کشور یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است.
امیرعبداللهیان توجه ویژه وزارت امور خارجه در ده ماه گذشته بر دیپلماسی
اقتصادی را ،یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در دستور کار دستگاه سیاست
خارجیعنوانکرد.رئیسدستگاهدیپلماسیکشورماندرادامهباتشریحآخرین
تحوالت مربوطبهگفتگوهایرفع تحریمافزود :مادردستگاهدیپلماسیمذاکرات
را دنبال خواهیم کرد اما میخواهیم به یک توافق خوب ،قوی و پایدار دست یابیم.
وزیر امور خارجه کشورمان توجه هر چه بیشتر به جایگاه زبان فارسی که در شکل
گیری هویت ایرانیان خارج از کشور سهم ویژه ای دارد را جز اولویت های وزارت
امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی دانست.

عضوهیئترئیسهمجلس:

اصالح قانون انتخابات شوراها در اولویت مجلس است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینکه قانون انتخابات شوراها فساد خیز است،گفت:
اولویت مجلس رسیدگی به اصالح این قانون است.
احمد نادری  ،در رابطه با ضرورت اصالح قانون
انتخابات و رسیدگی به تناقضات و ابهامات این حوزه،
گفت :اصالح قانون انتخابات مجلس ،قانون انتخابات
ریاست جمهوری و مهمتر از آنها قانون انتخابات
شوراها در دستور کار مجلس بود؛ در آغاز انتخابات
ریاستجمهوری را شروع کردیم و کلیات آن را در صحن
آوردیم .با توجه به نکاتی که وجود داشت من در مخالفت
با کلیات صحبت کردم و به کمیسیون بازگشت و متوقف
شد؛چراکهبندهاییازقانونانتخاباتریاستجمهوری
نیازمند اصالح نبود ،اما اصالح آنها در کلیات آورده

شده بود .وی تصریح کرد :کلیات انتخابات شوراها را
هم به صحن مجلس آوردیم ،اما برای بررسی بیشتر به
کمیسیون رفت و متوقف شد .با همه اینها هنوز کلیات
انتخاباتمجلسرابهصحننیاوردهایم.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد :من معتقد
هستم اصالح قانون انتخابات در کشور موضوعی
بسیار مهم است و باید به آن رسیدگی شود ،اما در میان
موضوعات مختلفی که داریم ،قانون انتخابات شوراها
مهمتر است .نادری در پاسخ به این سوال که آیا از
انتخابات شوراها از مجلس شورای اسالمی هم مهمتر
است؟ عنوان کرد :بله! مهمتر از قانون انتخابات مجلس
است و باید در دستور کار قرار گیرد .به عنوان کسی که
در تجربه زیستی خود درگیر قانون انتخابات مجلس

بودهام ،به عنوان کسی که مسئولیت استان تهران را
از شمال فیروزکوه تا انتهای شهریار بر عهده داشتهام و
به عنوان کسی که در حال حاضر درگیر مجلس هستم
میگویم اولویت ما رسیدگی به قانون انتخابات شوراها
است .وی با اشاره به اینکه قانون انتخابات شوراها به
شدت فسادخیز است ،بیان کرد :در شورای گذشته
یعنی شورای پنجم شاهد حجم وسیع برخوردهای
امنیتی ،قضائی و اطالعاتی بودیم و این نشان میدهد
که ضعف جدی در ساختار شوراها وجود دارد .تعدادی
از مسئوالن امنیتی میگفتند اگر آن میزان انرژی که
نهادهای امنیتی روی دستگیریها و کنترل شورای
پنجم گذاشت ،برای مسائل دیگر کشور صرف میشد
بسیاری از مسائل حل میشد و وضع بهتری داشتیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

دولت برای حمایت از طرحهای فرهنگی و هنری محدودیتی ندارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :دولت هیچ گونه محدودیتی برای حمایت از
طرحهای فرهنگی و هنری ندارد و وزارت فرهنگ توجه ویژه نسبت به بهره مندی از
ظرفیتهای مهم فرهنگی کشور در دستور کار دارد.
«محمد مهدی اسماعیلی» در حاشیه سفر استانی رئیس جمهور به همدان با حضور
در شورای اداری شهرستان کبودرآهنگ اظهار داشت :بخش مهمی از مطالبات حوزه
فرهنگ و هنر را در مصوبات این سفر استانی قرار دادهایم و هیچ محدودیتی برای انجام
حمایتها نداریم .وی به تالش مجاهدانه شخص رییس جمهور برای حل مشکالت
مردم اشاره کرد و افزود :رییس جمهور مکتبی ،مجاهدانه و شبانه روزی تالش میکند
تا مشکالت و مسایل مردم را رفع کند .وزیر فرهنگ و ارشاد به توجه دولت مردمی به

انجام سفرهای استانی پرداخت و ادامه داد :اشتغالزایی و بهبود شرایط معیشتی دغدغه
نخست رییس جمهور انقالبی و دولت مردمی به شمار میرود و بدون تردید دولت مردمی
با همه توان و بدون وقفه در راستای این دغدغهها تالش خواهد کرد .وی با تاکید بر توجه
به ظرفیتهای فرهنگی عظیم این شهرستان گفت :محدودیتی برای حمایتها نداریم.
اسماعیلی به شناخت کامل آیت الله رئیسی از ظرفیتهای استان همدان اشاره کرد و
افزود :آیت الله رییسی به واسطه حضور در مسند دادستانی استان همدان در اوایل دهه
 ۶۰شناخت خوبی از ظرفیتهای این استان دارد و خودش را جدا از مردم استان همدان
نمیداند .وی اظهار داشت :با توجه به اشراف رییس جمهور از مسائل استان همدان ،وی
دستورات روشنی را برای حل مسائل شهرستان کبودرآهنگ ابالغ کرده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور :

ایران دارای کمترین جرایم نیروهای
مسلح در دنیا است

رئیسسازمانقضایینیروهایمسلحکلکشورگفت:ایرانکمترینجرایممربوطبه
نیروهای مسلح را در بین کشورهای دنیا دارد.
حجت االسالم و المسلمین احمدرضا پورخاقان با اشاره به اینکه امروز موضوع بی
حجابی در جامعه توطئه دشمن است و هر روز به ابعادی از آن میپردازد ،افزود :تاریخ
ملت ایران پوشیدگی را به اثبات رسانده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور ادامه داد :سازمان قضایی نیروهای
مسلح یکی از مراجع بسیار مهم و حساس در امر قضایی کشور است ،تا جایی که مقام
معظم رهبری در خصوص جایگاه این سازمان میفرمایند سازمان قضایی نیروهای
مسلح دستگاه حساس و مهم است و اهمیتش از دستگاه غیرنظامی بیشتر است،
اگر چه دستگاه قضایی حساس است ،اما سازمان قضایی خیلی مهم است ،نصیحت
خوب است ،اما کافی نیست در کنار نصیحت باید نیرویی مقتدر مصیطری باشد که
کار انجام دهد و آن سازمان قضایی است .وی با اشاره به اینکه مخاطب این سازمان،
نیروهای مسلح هستند که مسئولیت سنگینی بر دوش دارند ،گفت :هر چند به لحاظ
آماری پروندههای زیادی در این سازمان نیست و البته هم نباید باشد ،اما وجود یک
پرونده نیز زیاد است ،چرا که نیروی نظامی ،انتظامی ،اطالعاتی و امنیتی خود حافظ
جان ،مال و ناموس کشور هستند و مردم هم به این نیروها پناه میبرند و در زمان
مشکالت و گرفتاریها پناهگاه آنها این نیروها بوده و هستند و نیروی مسلح پشتیبان
امنملتمحسوبمیشوند.حجتاالسالموالمسلمینپورخاقانبابیاناینکهنیروی
انتظامی در هر کجا ،هر زمان و هر مناسبتی همیشه در صحنه حضور دارند ،افزود:
ماموریتنیرویانتظامینسبتبهسایرنیروهای مسلحبیشتردردیدگاهمردمقراردارد
و البته نتیجه این حضور کاهش آمار تصادفات و سایر جرایم است .وی ادامه داد :آمار
کم جرایم در بین نیروهای مسلح حکایت از سالمت آنها دارد و باید تمام تالش خود
را به کار گیریم تا این نیروها سالم بمانند و به عبارتی دیگر باید حافظ سالمت نیروهای
مسلح باشیم .رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با اشاره به بند پنجم
اصل  ۱۵۶قانون اساسی مبنی بر اینکه پیشگیری از جرم یکی از وظایف قوه قضاییه
است ،گفت :سازمان قضایی نیروهای مسلح هم جزوی از این قوه است و هر چه در
آموزش عرق بیشتری ریخته شود در میدان جنگ خون کمتری ریخته میشود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد:

تمهیداتضدکروناییبرایبرگزاری
عزاداریهای ماه محرم

سخنگویستادملیمقابلهباکروناتمهیداتضدکروناییبرایبرگزاریعزاداریهای
ماه محرم را تشریح و بر لزوم تزریق دز یادآور واکسن کرونا تاکید کرد.
عباس شیراوژن درباره تمهیدات ضد کرونایی برای ایام محرم ،گفت :مجموعه
هیاتهای مذهبی همکاری خوبی در مناسبتهای مختلف برای مقابله با کرونا
داشتهاند .برنامههایی که برای محرم در زمینه مقابله با کرونا اتخاذ شده است،
تصمیماتی هستند که از قبل برای مناسبتهای قبلی گرفته شده است و همچنان
همان روند را ادامه میدهیم .وی افزود :یکی از موارد درباره ظرفیت اماکن و برنامههایی
است که در ماه محرم برگزار میشود .اگر این برنامهها در فضای باز باشد ،مشکلی از نظر
ظرفیت ندارد در عین حال توصیه میشود که مراسمها در اماکن باز برگزار شوند تا هوا
ب هراحتی رفتوآمد داشته باشد .سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه رنگبندی
شهرها در ظرفیت برگزاری مراسمها اثرگذار است ،ادامه داد :در شهرهای قرمز ۳۰
درصد از فضا برای برگزاری مراسم استفاده میشود .این میزان در مناطق نارنجی ۴۰
درصد است و در شهر زرد رنگ هم مراسم با  ۷۰با درصد ظرفیت میتواند برگزار شود
در شهرهای آبی نیز محدودیتی وجود ندارد .وی با تکذیب شایعه ممنوعیت برگزاری
مراسم محرم در مکانهای مسقف ،گفت :اگر مراسم در یک مکان مسقف برگزار شود،
حتما باید تهویه مناسب داشته باشد ،فاصلهگذاری رعایت شود و استفاده از ماسک نیز
ضروری است همچنین مردم باید تزریق واکسن یادآور را انجام دهند تا سطح ایمنی
جامعهافزایشپیداکند.
وزیراطالعات:

اطالعات مردم پایه و امنیت مردم محور،
راهبرد وزارت اطالعات است

وزیر اطالعات در سفر به استان کردستان با بیان اینکه اطالعات مردم پایه و امنیت
مردم محور ،راهبرد وزارت اطالعات است ،گفت :نگاه به کردستان امنیتی نیست و
تالش دولت افزایش رضایتمندی مردم و حل مشکالت معیشتی آنان است.
حجت االسالم والمسلمین سیداسماعیل خطیب روز پنجشنبه در جلسه شورای
تامین استان با بیان اینکه ایجاد امنیت مردم محور و اطالعات مردم پایه از راهبردهای
سند تحول وزارت اطالعات به شمار می رود افزود :همه تالشهای دولت مردمی و
انقالبی دکتر رییسی بر رفع مشکالت و ارتقای معیشت مردم متمرکز شده است.
وی در ادامه جنگ کنونی علیه نظام اسالمی ایران را جنگ ترکیبی خواند و گفت:
آمریکابااستفادهازجنگنرموتحریمهایظالمانهبهدنبالاحیایسلطهتضعیفشده
خود در منطقه است که با شکست مواجه شده است .وزیر اطالعات با اشاره به تحرکات
گروهکهای ضدانقالب ،به کشورهایی که زمینه و بستر اقدام علیه جمهوری اسالمی
ایران را فراهم میکنند هشدار داد و افزود :کشورهایی که به دشمنان ملت ایران کمک
کنند منتظر تالفی باشند .وی با اشاره به مزدوری گروهکها برای رژیم صهیونیستی
هم گفت :گروهک کومله به عنوان مزدور رژیم صهیونیستی عمل میکند.
حجت االسالم والمسلمین خطیب استفاده از ظرفیت رسانه ملی و شخصیتهای
فرهنگی و فضای مجازی را برای افشای جنایات گروهکهای ضد انقالب و تشریح
خدمات و موفقیتهای کشور در قالب جهاد تبیین را ضروری دانست.
وزیر اطالعات تاکید کرد :نیروهای امنیتی و اطالعاتی از هرگونه تحرکات دشمن به
خوبی آگاهند و اقدامات تهاجمی و آفندی در دستور کار جامعه اطالعاتی است.
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسخبرداد:

اعطای سهام عدالت به ۴میلیون بازمانده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در گام نخست به  ۴میلیون نفر از
خانوادههایتحتپوششکمیتهامدادوسازمانبهزیستیتاپایانشهریورامسال،این
سهاماعطامیشود.
محمدرضاپورابراهیمیاظهارداشت:براساسقانونبودجه ۱۴۰۱جاماندگانسهام
عدالت از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند
که تا کنون  ۴میلیون نفر شناسایی شده اند که باید سهام عدالت در فاز اول شناسایی
بازماندگان،بهآنهااختصاصپیداکند.
وی گفت :بخش دوم از بازماندگان کسانی از دهکهای بعدی تا دهک ششم
درآمدی هستند که سهام عدالت به آنها اختصاص پیدا نکرده است و همین طور بر
اساس اولویت این طرح به جلو میرود .نماینده کرمان در مجلس گفت :محاسبات
برای شناسایی افراد جامانده سهام عدالت انجام شده و قرار است طبق تکلیف قانون
بودجه تا پایان تابستان امسال ،سهام عدالت به جاماندگان اختصاص پیدا کند در
مرحله بعدی هم باید کسانی که از سهام عدالت جا ماندهاند ،به آنها اختصاص یابد.
رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور خبر داد:

طالقهای صوری برای کمک گرفتن
از ستاد دیه

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور گفت :در برخی استانها شاهد بودیم که بین
زوجین توافقاتی صورت میگرفت تا به صورت صوری طالق بگیرند و از ستاد دیه
تقاضایکمککنند.
سید اسدالله جوالیی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا روند کاهش تعداد زندانیان
مهریه که پیشتر اعالم شده بود رکورد زده است ،ادامه دارد یا خیر گفت :مدتی بود
دربرخی استانها شاهد بودیم که توافقهایی بین برخی زوجین برای طالق انجام
میشد تا از ستاد دیه کمک بگیرند ،اما با تحقیقاتی که ستاد دیه انجام داد مشخص شد
که این توافقها صوری و برای کالهبرداری است.
وی افزود :در قانون مجلس هم آمده که  ۵۰۰میلیارد تومان با اولویت زندانیان زن و
زندانیان مهریه اختصاص یابد اما مقرر شده که برای زندانیان مهریه پس از تحقیقات و
صحتسنجی ،وام به این افراد تعلق گیرد.
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چه غذاهایی را نباید به کودکان بدهید؟

عوامل تغذیهای و غیرتغذیهای موثر بر رشد قدی کودکان

سهم ژنتیک در تعیین قد افراد  ۸۰درصد است ،اما با توجه به مطالعات،
فاکتورهای محیطی مانند تغذیه و سبک زندگی نیز میتوانند بر رشد قد افراد
طی سنین رشد اثر بگذارند .خوردن غذاهایی که به رشد قد بچهها کمک
میکنندمطمئنابیاثرنیست.
هرچندمادرموردژنهایمانکارخاصینمیتوانیمانجامدهیمامامیتوانیم
با تغذیهی درست ،به رشد قد کمک کنیم .مواد غذایی که به شما توصیه
میکنیم ،تولید هورمون رشد را افزایش داده و برای رشد استخوانها مفیدند.
قد و رژیم غذایی چگونه با هم مرتبط هستند؟
قد چیزی است که نمیتوانیم تغییرش دهیم و قد یک کودک را اساسا قد
والدینش تعیین میکند .اگر پدر و مادر هر دو بلند قد باشند ،کودک نیز به
احتمال بسیار زیاد بلند قد خواهد شد.
قد بچهها در مراحل گوناگونی رشد جهشی دارد و بین  ۶تا  ۸سالگی رشد
قد کمی افزایش مییابد .تقریبا  ۲۵درصد از رشد قد در بلوغ رخ میدهد .دو
هورمون دخیل در رشد قد ،هورمون رشد انسانی ( )HGHو فاکتور رشد شبه
انسولین،)1-IGF( ۱تعیینکنندهیرشدطولیاستخوانمیباشند.بنابراین
مصرفغذاهاییکهافزایشدهندهیاینهورمونهاهستندمطمئنابرایرشد
استخوانمفیداست.
تخممرغ
تخممرغ منبع بینظیری از پروتئین ،ریبوفالوین ،بیوتین و آهن است.
پروتئین به رشد سلولها کمک میکند .در مطالعهای بچههایی که تغذیهی
درستی نداشتند ،تحت برنامهی غذایی ُپرپروتئین قرار گرفتند و نتیجه این شد
که در مقایسه با افرادی که پروتئین در حد معمول مصرف میکردند ،رشد قد
بیشتریداشتند.
سفیده تخممرغ منبع عالی پروتئین است .تخممرغ را در رژیم غذایی
روزانه کودک بگنجانید .تخممرغ آبپز و املت برای صبحانه راه بسیار خوبی
برای شروع صبح هستند که پروتئین کافی نیز به بدن در حال رشد کودک
میرسانند.
محصوالتلبنی
شیر دارای کلسیم و پروتئین است که به رشد استخوانها و همچنین قویتر
شدن آنها کمک میکند .محصوالت لبنی مانند پنیر ،ماست ،کشک و دوغ
سرشار از کلسیم و ویتامینهایی هستند که امالح کافی به استخوانهای
کودک میرسانند .فرزند شما باید هر روز شیر بنوشد و از محصوالت لبنی
استفادهکند.
نکته :اگر کودکتان عدم تحمل الکتوز دارد ،با مشورت و نظر پزشک به جای
شیر گاو به او شیرهای گیاهی بدهید.
سویا
دانههای سویا سرشار از پروتئیناند .مکانیسم عمل سویا در سالمت
استخوانها هنوز مشخص نیست اما گفته میشود برای رشد استخوان مفید
است .میتوانید غذاهای خوشمزهای با سویا درست کنید.
مرغ
گوشت مرغ و بوقلمون منبع خوبی از پروتئین و ویتامینهای گروه  Bاست.
پروتئینحیوانیبرایتسریعرشدبدنضروریست.
سبزیجاتبرگدار
سبزیجات برگدار نه تنها بدن کودک را قویتر میکنند بلکه مقدار خوبی
کلسیم نیز دارند .کلسیم موجود در سبزیجات برگدار مانند بروکلی ،بازجذب
استخوان(تخریببافتاستخوانبرایآزادکردنموادمعدنی)واستخوانسازی

 5ماده غذایی که باید
هر هفته مصرف کنید!

کسانی که بخش عمده رژیم غذاییشان از انواع محصوالت فراوریشده و شیرین
تشکیل میشود ،قطعا مشکالتی مثل خستگی مزمن ،کمبود انرژیو ...را احساس
کردهاند.
درست است که خواب شبانه 8-7ساعته و داشتن فعالیتهای بدنی در طول روز به
ارتقایسالمتعمومی،تقویتخلقوخووکاهشخطرابتالبهبیماریهایمختلف
کمک میکند ،اما هیچ کدام از ما بدون دریافت مجموعه باکیفیتی از مواد مغذی
نمیتوانیم عملکرد خوبی در طول روز داشته باشیم.
کسانی که بخش عمده رژیم غذاییشان از انواع محصوالت فراوریشده و شیرین
تشکیل میشود ،قطعا مشکالتی مثل خستگی مزمن ،کمبود انرژیو ...را احساس
کردهاند .بنابراین ،اگر میخواهید رژیم غذایی سالم و باکیفیتی داشته باشید ،مواد
غذایی زیر باید هر هفته در رژیم غذایی تان جای بگیرند.
.1لوبیا
انواع لوبیا جزو منابع غذایی خوب برای دریافت پروتئین و فیبر هستند ،درحالی که
ویتامینها و مواد معدنی مهمی مانند آهن ،پتاسیم و فوالت هم دارند .شما میتوانید
از انواع لوبیا در تهیه برگرهای گیاهی  ،خورشها ،خوراکها و ...استفاده کنید .در
اولیندورههایاضافهکردنلوبیابهرژیمغذاییهفتگیشایددچارنفخنسبتازیادی
شوید اما این مشکل بهمرور زمان کاهش پیدا می کند .در ضمن ،مصرف لوبیا به
تقویتسالمترودههاکمکمیکند.
.2تخممرغ
تخممرغ نهتنها پروتئین دارد بلکه یکی از معدود منابع غذایی حاوی ویتامین D
است.دوکاروتنوئیدمهمبانامهایلوتئینوزیگزانتینهمدرتخممرغیافتمیشوند
که برای سالمت مغز و چشمها مهم هستند .شما میتوانید از تخممرغ بهصورت
آبپز استفاده کنید یا آن را به املتها و برگرها اضافه کنید .در ضمن ،هرروز میتوانید
یکعددتخممرغبخورید.
.3سیبزمینیشیرین
رنگ نسبتا نارنجی سیبزمینی شیرین از ماده بتاکاروتن میآید که پیشساز
ویتامین  Aمحسوب میشود .به همین دلیل هم یک عدد سیبزمینی شیرین
متوسط میتواند  600درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین  Aرا تامین کند .ویتامین
 Aبرای سالمت چشمها ،تکامل استخوانها و حفظ سالمتی سیستم ایمنی
مهم است .عالوه بر اینها ،سیبزمینی شیرین یکی از منابع سالم برای دریافت
کربوهیدراتهای پیچیده محسوب میشود و درنتیجه مصرف منظم آن هم شما را
سیر نگه میدارد و هم مانع از افزایش قند خون میشود.
 .4ماست
هنگام انتخاب ماست حتما انواع یونانی یا گزینههای مشابه با آن را انتخاب کنید
زیرا این ماستها پروتئین و کلسیم بیشتری دارند .ماستهای پروبیوتیک هم
باکتریهایسالمرابهرودههامیرسانندکهبرایبهبودگوارشوکمکبهکنترلوزن
مفید هستند .البته همیشه از خریدن ماستهای میوهای خودداری کنید زیرا این
محصوالت معموال حاوی قندهای افزوده و کالری اضافی هستند .اگر اصرار دارید،
خودتان میتوانید میوههای تازه یا مغزهای خام و تازه را به ماست ساده اضافه کنید.
.5سبزیجاتبرگدار
انواع سبزیجات برگدار و تیره جزو بهترین گزینههای غذایی برای ارتقای سالمت
عمومی هستند که به داشتن پوست شاداب و سالم هم کمک میکنند .سبزیجات
برگدار بهعنوان بهترین منابع برای دریافت ویتامین  Cشناخته میشوند که نقش
مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد و به کالژنسازی هم کمک میکند .شما
میتوانید انواع سبزیجات برگدار را به ساالدها ،اسموتیها یا خوراکها اضافه کنید.

را که در سنین مختلف نوسان دارد تعدیل میکند .در کودکان و نوجوانان،
استخوانسازی بیشتر از بازجذب استخوان صورت میگیرد که ضامن رشد
استخواناست.
اسفناج سرشار از آهن است و یک فنجان ( 180گرم) از آن  ۶.۴۳میلیگرم
آهن دارد که میتواند  ۳۶درصد از نیاز روزانه بدن کودک به آهن را تامین کند.
میتوانید سبزیجات برگدار را به انواع سوپ و ساالد و اسموتی اضافه کنید.
هویج
هویج بتاکاروتن زیادی دارد و بدن آن را به ویتامین  Aتبدیل میکند .افزودن
هویج خام به رژیم غذایی به بدن کمک میکند کلسیم را بهتر جذب کند .به
بچهها آب هویج تازه زیاد بدهید.
میوهها
میوههاسرشارازویتامینهاوامالحاندکهریزمغذیهاییبرایتقویتسیستم
ایمنی و افزایش رشد و تکامل بدن میباشند .به بچهها عادت دهید روزانه یکی
دو وعده میوه بخورند .میوهها را میتوانید به انواع غذاهای کودک اضافه کنید.
غالتکامل
غالت کامل غنی از ویتامین  ،Bمنیزیم ،سلنیوم ،زینک و آهن بوده و
دارای مقدار کمی کلسیم میباشند .همهی این امالح برای رشد استخوان
ضروریاند .میتوانید برای کودک از پاستا و نان سبوسدار استفاده کنید.
ماست
ماست منبع خوبی از پروتئین ،کلسیم ،ویتامین  Dو زینک (روی) است.
مطالعهای نشان داده مصرف پروبیوتیک به رشد بچهها کمک میکند .اگر
کودکتان ماست دوست ندارد میتوانید به او پنیر بدهید که سرشار از پروتئین و

کلسیم و ویتامین Dاست.
مغزها
مغزها منابع قدرتمندی از موادمغذی و ویتامینها و امالح و چربیهای سالم
و پروتئیناند .اسیدهای چرب امگا ۳موجود در مغزها برای رشد و سالمت
استخوانهامفیدند.انواعمغزهارادرمیانوعدههایکودکبگنجانید.
بنشنوحبوبات
بنشن و حبوبات منابع عالی پروتئیناند اما مقدار محدودی آمینواسید نیز
دارند .اگر بنشن و حبوبات با غالت ترکیب شوند به گوارش و رشد بدن کمک
میکنند.
چه غذاهایی را نباید به کودکان بدهید؟
همانطور که میبینید تغذیه مناسب برای رشد کودک بینهایت مهم است.
اما غذاهایی هم وجود دارند که میتوانند اثرات منفی بر سالمت و رشد کودک
بگذارند .مصرف شکالت ،چیپس ،کیک و کلوچههای صنعتی ،سیبزمینی
سرخکرده و فستفودها را برای کودک محدود کنید .این مواد غذایی ُپر از قند
و چربیهای ترانس و کربوهیدراتهای تصفیه شدهاند که بر سالمت کودک
اثر میگذارند .مصرف زیاد غذاهای فرآوری شده ،جلوی جذب موادمغذی را
میگیرد.
چندتوصیه
.ورزشهایکششیمانندشناوفعالیتهایپرشیمیتوانندستونفقراترا
بکشند و به رشد قد کمک کنند .کودک را تشویق کنید بسکتبال و والیبال بازی
کند .دویدنهای مکرر در این ورزشها ،قسمتی از مغز را که ترشحکنندهی
هورمون رشد است تحریک میکند .بازی و فعالیت کودک طی روز کمک
میکند بدن نور خورشید جذب کند که برای رشد استخوان مفید است.
 .خواب زود و کافی شبانه برای تحریک هورمون رشد بسیار الزم و مهم است.
مطالعات نشان دادهاند شبها طوالنیتر خوابیدن به ترشح هورمون رشد
کمک میکند .برنامهای منظم برای خواب و بیداری کودک در نظر بگیرید تا به
رشد فیزیکی او کمک کنید . .خیلی مهم است که وضعیت بدنی کودک درست
باشد .قوزکردن میتواند موجب گردندرد و کمردرد شده و بر قد کودک اثر
بگذارد .وضعیت نشستن و ایستادن و خوابیدن کودک را بررسی کنید.
 .با پزشک متخصص کودک مشورت کنید که آیا فرزند شما برای رشد نیاز به
مکمل دارد یا خیر.
قد اساسا به ژنها مربوط میشود؛ اما تغذیه و سبک زندگی نیز در رشد
مناسب کودک نقش دارند .تغذیهی درست بچهها به رشدشان کمک میکند.
پاسخ به چند پرسش مکرر
آیا در  ۱۸سالگی هم امکان رشد قد وجود دارد؟
انسان بین ۱۸تا ۲۰سالگی به نهایت رشد قدی خود میرسد و بعد از آن رشد
قد متوقف میشود .در انتهای استخوانهای بلند بدن ،صفحات رشد وجود
دارند که تکثیر میشوند تا شما قد بکشید .این صفحات رشد معموال بعد از۱۸
سالگیدیگررشدنمیکنند.
چه عواملی بر قد اثر میگذارند؟
ژنتیک ،تغییرات هورمونی ،عوارض و بیماریها ،رژیم غذایی و فعالیت بدنی
بر قد اثرگذارند.
آیا نوشیدن شیر به رشد قد کمک میکند؟
شیر دارای مواد مغذی مانند پروتئین و کلسیم است که کمک میکنند
استخوانها خوب رشد کنند اما فقط در مورد کودکان و نوجوانان این قضیه
صدقمیکند.

 نوشیدنیهای خوب و بد برای سیستم ایمنی

یکمتخصصژنتیکمطرحکرد:

ی برای داشتن
آزمایشهای ژنتیک راه حل 
یک زندگی سالم

یکمتخصصژنتیکباتاکیدبراینکهسبکزندگیمطابقباژنهاکامالپایهعلمی
داشته و سالمت روح و جسم انسان را تضمین میکند ،گفت :آزمایشهای ژنتیک
ی برای داشتن یک زندگی سالم ،مطمئن و به دور از دغدغ ه در اختیار
می تواند راه حل 
انسان قرار دهد.
حنیفه میرطاووسی افزود :میزان تاثیر ژنتیک و محیط کامال متفاوت است ،اگر
بتوانیم سبک زندگی را بر اساس ژنتیک خود انتخاب کنیم ،از بسیاری از مشکالت،
بیماریها و خطرات احتمالی در امان خواهیم ماند.
وی درباره اهمیت درمان ژنتیکی بر کاهش وزن و داشتن وزن ایدهآل افزود:
 DNAیکی از مهمترین مولکولهای طبیعت است که حیات موجودات زندهی
کره زمین به آن وابسته است و مانند یک زبان برنامهنویسی عمل میکند که از چهار
حرف (واحد سازنده) تشکیل شده است .هر تغییر در حروف DNAباعث بروز نتایج
متفاوت میشود .این تغییرات گاهی به شکل بیماری بروز پیدا کرده و گاهی در قالب
تفاوتهایظاهریبینافرادمختلفدیدهمیشوند.
وی اظهار داشت :مثال برخی میگویند که یک نفر آب هم میخورد چاق میشود
ولی یک نفر دیگر شبانه روز غذا میخورد تا شاید نیم کیلو وزن اضافه کند! یکی از
دالیل اصلی وجود الگوهایی از این دست ،متفاوت بودن ژنتیک افراد است.
وی ادامه داد :مثال فردی که همیشه اضافه وزن دارد ،احتماال ژنهای مستعد
کننده این عارضه در او فعال هستند .پس اگر مدت زمان زیادی است که برای کاهش
وزن یا افزایش وزن تالش میکنید و رژیمهای مختلف را امتحان کرده و جواب
نگرفتهاید ،احتماال رژیم شما با ژنتیک تان سازگار نبوده است.
این پزشک ادامه داد :درباره انجام حرکات ورزشی مختلف نیز این موضوع صادق
است.ظرفیتریه،تواناییعضلهسازی،قدرتدست،احتمالآسیبرباطوبسیاری
موارد دیگر ،ژنتیکی هستند .اگر شما ظرفیتهای ژنتیکی بدن خود را بشناسید،
میتوانید ورزشی که منحصر به ژنتیک و ساختار بدنتان است را پیدا کنید .بدین
ترتیب میتوانید بیشترین بازده را از انجام حرکات ورزشی به دست بیاورید.
میرطاووسی در پاسخ به این پرسش که بین ژنتیک و محیط ،کدام یک آینده زندگی
بشر را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهند ،تصریح کرد :برای مثال ویژگی توانایی رهبری
و مدیریت تا  ۲۸درصد ژنتیکی است در حالی که میزان عصبانیت تا  ۶۰درصد
میتواند ژنتیکی باشد .همه ویژگیهای انسان تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکی قرار
دارد .به همین دلیل توجه به هر دو مورد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد :ایدهآلترین حالت این است که فاکتورهای محیط را بر اساس
ژنتیکمانبرنامهریزیکنیمتابهتریناثرممکنرادریافتکنیم.
به گفته میرطاووسی ،سبک زندگی مطابق با ژنها کامال پایه علمی داشته و
ی برای
سالمت روح و جسم شما را نیز تضمین میکند .آزمایشهای ژنتیک راه حل 
داشتن یک زندگی سالم ،مطمئن و به دور از دغدغ ه در اختیارتان قرار میدهد.

مردان باالی  ۴۰سال برای کنترل فشار
خونسرکهبخورند!

پژوهشگران با مطالعه ای بر غذاهای ژاپنی دریافتند مصرف مداوم و منظم سرکه
به مردان باالی  ۴۰سال کمک می کند تا فشارخون خود را کنترل کرده و خود را
سالمت نگه دارند.
به گزارش سالمت نیوز ؛ تحقیقات مشاهدهای جدید بر غذاهای ژاپنی نشان می
دهدسرکهبرایسالمتمردانازاهمیتباالییبرخورداراست.دانشمنداندانشگاه
اوزاکا گزارش داده اند که مصرف منظم سونومونو یکی از غذاهای ژاپنی که بر پایه
سرکه تهیه می شود ،در میان مردان باالی چهل سال با کاهش فشار خون مرتبط
است.
تحقیقات پیشین نشان می داد :افرادی که روزانه  ۳۰میلی لیتر سرکه می نوشند،
سطح فشار خون پایین تری دارند .با این حال ،افراد مورد مطالعه در پروژه تحقیقاتی
پیشین وزن قابل توجهی را نیز از دست دادند ،که ممکن است فشار خون پایین ذکر
شده را توضیح دهد.
فواید سرکه در یک رژیم غذایی سالم به خوبی شناخته شده است اما می تواند به
فواید بیشتر آن نیز پی برد .محققان در این پروژه تحقیقاتی جدید از شرکت کنندگان
نخواستندچیزیراتغییردهند.
محققان اعالم کردند :مطالعه غذای ژاپنی سونومونو فرصتی منحصر به فرد برای
انجام یک پروژه مشاهده ای برای ارزیابی اینکه آیا مصرف سرکه در چارچوب یک
رژیمغذایی معمولیبانوساناتفشار خون مرتبط است یا خیر،فراهم کرد.سونومونو
ً
یک غذای بسیار رایج در ژاپن است که معموال توسط نسل های قدیمی تر مصرف
تهایژاپنی،طیفگسترد هایازبستهبندهایآمادهسونومونو
میشود.سوپرمارک 
را ارائه میکنند.
ً
در این پروژه تحقیقاتی ،محققان  ۱۴۹۸مرد و زن باالی  ۴۰سال را که قبال برای
فشار خون باال یا سایر مسائل سالمتی رد صالحیتکننده غربالگری شده بودند،
انتخاب کردند .در این گروه ۷۴۶ ،نفر تحت آزمایش فشار خون قرار گرفتند و طبق
دستورالعمل های انجمن ژاپنی فشار خون باال طبقه بندی شدند .همان شرکت
کنندگان سپس یک نظرسنجی رژیمی را تکمیل کردند که به شدت بر مصرف
غذاهایمبتنیبرسرکهمانندسونومونومتمرکزبود.
به طور کلی سرکه در رژیم های غذایی مختلف کم استفاده می شود و معموال افراد
از خوردن آن به تنهایی نیز خودداری می کنند .اما غذای ژاپنی سونومونو که سرکه
بخش اصلی آن است می تواند به مردان کمک کند تا فشار خون خود را کنترل کنند.
همانطورکهمحققانتمامدادههایجمعآوریشدهراارزیابیکردند،متوجهوجود
الگوییشدند.پروفسورهیراکوکانوشی()HiroakiKanouchiخاطرنشانمیکند:
«مردانی که به طور معمول سونومونو نمی خورند ،به طور قابل توجهی فشار خون
باالتری داشتند ،حتی اگر وزن و شاخص توده بدنیشان ( )BMIبا آنهایی که این
غذارامصرفمیکردندیکسانبود.مامعتقدیمکهسرکهمیتواندرشدمیکروبیوتای
خوب روده را افزایش دهد اما برای تایید این موضوع به مطالعات بیشتری نیاز داریم.
مصرف سونومونو حداقل یک بار در ماه با میانگین فشار خون پایین در میان افراد
مرد مرتبط است .این امر حتی پس از اینکه پژوهشگران عوامل متعدد دیگری از
جمله شاخص توده بدنی ،سن ،سابقه مصرف سیگار و عادات مصرف سدیم/
پتاسیم/الکل را در نظر گرفتند ،صادق بود.
پروفسور کانوشی تاکید کرد ما مطمئن نیستیم که چگونه سرکه باعث این کاهش
فشار خون و سالمتی می شود .عالوه بر این ،افزایش مصرف سرکه منجر به بهبود
بیشتر فشار خون نمی شود .همه می دانیم که رژیم غذایی یکی از ساده ترین
روشها برای ایجاد تغییر به حساب می آید .من می خواهم همه بدانند که حتی
خوردن گاه به گاه سونومونو می تواند در فشار خون تفاوت ایجاد کند.
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بیرقهای عزا درمساجد ،تکایا و خیابان های شهرقم برافراشته شد؛

پرچم عزای حسینی در قم به اهتزاز درآمد؛

آغاز طرح “علمداران خدمت”
همزمان با ماه محرم

همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز طرح "علمداران خدمت" توسط شهرداری قم،
پرچم عزای حسینی در مقابل شهرداری مرکز به اهتزاز درآمد.
براساس این گزارش ،آیین آغاز برنامههای شهرداری قم برای ماه محرم و صفر با عنوان
علمداران خدمت پیش از ظهرروزچهارشنبه پنجم مرداد با حضور شماری از نیروهای
ستادیوعملیاتیشهرداری،مدیرانشهریومسئوالناستانیدرمقابلشهرداریمرکز
برگزار و نسبت به بسیج تمام امکانات جهت تعظیم شعائر دینی تأکید شد.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم :
بسیجامکاناتشهرداریقمبرایتعظیمشعائرحسینی(ع)
معاونمحیطزیستوخدماتشهریشهرداریقمدراینمراسم باتأکیدبربسیجهمه
امکانات برای خدماترسانی به زائران و مجاوران شهر قم همزمان با ماه محرم ،گفت :در
بین نیروها و مدیران شهری شاهد همافزایی بسیار مطلوبی جهت خدمتگزاری و تعظیم
شعائردینیهستیم.
مهدیاصفهانیانمقدماظهارداشت:بازدیدوبررسیهایمیدانیسازمانآتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری قم از مواکب و محافل عزاداری در حال انجام است و
دستورالعملهاو ضوابط ایمنیبه مسئوالنبرپایی مجالسسوگواری ابالغشده است.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد :نظافت و پاکسازی
مسیرهای منتهی به مساجد ،حسینیهها ،تکایا و مواکب نیز توسط نیروهای خدمات
شهریشهرداریقمانجامگرفتهاست.
وی با تأکید بر برگزاری آیین سیاهپوشانی شهر قم ،ابراز کرد :در مساله مدیریت پسماند
نیز پیشبینی و تعامالت سازنده با هیئات مذهبی برای توزیع کارتن پالست و پالستیک
جمعآوریزبالهانجامیافتهاست.
اصفهانیانمقدم با تأکید بر بسیج همه امکانات برای خدماترسانی به زائران و مجاوران
شهر قم ،گفت :در بین نیروها و مدیران شهری شاهد همافزایی بسیار مطلوبی جهت
خدمتگزاریوتعظیمشعائردینیهستیم.
تداوم اجرای طرح “علمداران خدمت” تا پایان اربعین
مهدی اصفهانیان مقدم تصریح کرد:شهرداری قم با بسیج تمام امکانات و ظرفیتها
تالش میکند تا خدمات مطلوب و قابل قبولی به عزاداران و مجاوران کریمه اهلبیت
سالماللهعلیهاارائهنماید.
وی با اشاره به بازدید عوامل سازمان آتششانی قم از مواکب ،حسینیهها ،هیئات
مذهبی و مساجد ،بیان داشت :در قالب این بازدیدها دستورالعملهای ایمنی ابالغ و
نسبت به موارد ضد ایمنی هشدار دادهشده است.
اصفهانیان مقدم با تأکید بر آغاز سیاهپوشانی و فضاسازی مناطق هشتگانه شهری
تصریح کرد :عالوه بر آمادهباش عوامل خدمات شهری ،ماشینآالت سازمان آتششانی و
مدیریتپسماندنیزبیوقفهمشغولخدماترسانیبهعزادارانخواهندبود.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری قم گفت :طرح” علمداران خدمت”
همزمان با فرارسیدن ماه محرم در قم آغاز و تا پایان اربعین حسینی(ع) ادامه خواهد
داشت.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم اعالم کرد :
ثبت درخواست برپایی مواکب در سامانه” قمیار”
رئیس کمیسیون خدماتشهریشورای اسالمیشهرقمگفت:با اشارهبه آمادهسازی
بستر الزم جهت درخواست و ثبت برپایی موکب و ایستگاه صلواتی در نرمافزار "قمیار"،
گفت :برای تهیه ظروف یکبارمصرف باقیمت مناسب نیز هماهنگیهای الزم با یکی از
شرکتهایتولیدکنندهومعرفیهیئتمذهبیبهآنهاانجامیافتهاست.
سیدمجتبیسبحانیثابتدرحاشیهآغازطرحعلمدارانخدمتهمزمانبافرارسیدن
ماه محرم توسط شهرداری قم ،اظهار داشت :شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری قم
از سه ماه پیش برای استقبال و ورود به ماه محرم برنامهریزی داشته است.
به گفته وی ،برای برگزاری باشکوه آیینهای دینی و خدماترسانی بهتر به مردم و
زائران ،جلسات متعددی با مدیران شهری و مناطق مختلف برگزارشده است .رئیس
کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم ادامه داد :طی هماهنگیهای
انجامشده روند مطلوبی درزمینه تبلیغات شهری و فضاسازیهای محیطی ،آمادهسازی
فضای شهر برای عزاداری و ارتقای ایمنی محافل عزاداری و مواکب انجامگرفته است.
هماهنگیبرایتهیهظروفیکبارمصرفهیئاتمذهبیباقیمتمناسب
وی با اشاره به آمادهسازی بستر الزم جهت درخواست و ثبت برپایی موکب و ایستگاه
صلواتی در نرمافزار “قمیار” ،گفت :همچنین برای تهیه ظروف یکبارمصرف باقیمت
مناسبنیزهماهنگیهایالزمبایکیازشرکتهایتولیدکنندهومعرفیهیئاتمذهبی
به آنها انجامیافته است .سبحانی ثابت خاطرنشان کرد :مجموعه مدیریت شهری
قم همچنین آماده برگزاری محافل عزاداری در بوستانها و سایر فضاهای روباز است.
وی نظافت شهری را از وظایف مهم شهرداری قم در برپایی محافل عزاداری دانست و
خاطرنشان کرد :شهرداری قم با تمام توان پایکار برگزاری باشکوه تعظیم شعائر دینی
است.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم :
ارائهخدماتهیئتهایمذهبیبانمایشگاه“عطرتربت”
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم نیز دراین مراسم بابیان
اینکه در قالب نمایشگاه "عطر تربت" ،خدمات قابلارائه به هیئات مذهبی و تسهیالت
و ظرفیتهای دولتی برای برپایی محافل عزاداری در معرض دید عموم قرار میگیرد،
گفت :این نمایشگاه هماکنون در بوستان نجمه در حال برگزاری است.
حجتاالسالم سید احمد طباطبایی نژاد اظهار داشت :نخستین اقدام سازمان
فرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریقمهمزمانباآغازماهمحرم،بابرپایینمایشگاه”
عطرتربت”کلیدخوردهاست.سرپرستسازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداری
قم بابیان اینکه برپایی نمایشگاه عطر تربت به خاطر شیوع بیماری کرونا به مدت دو سال
ف شده بود ،ادامه داد :این نمایشگاه امسال با همکاری شورای هیئات مذهبی
متوق 
ً
مجددا فعالیت خود را از سر گرفته است .وی بابیان اینکه در قالب این نمایشگاه خدمات
قابلارائهبههیئاتمذهبیوتسهیالتوظرفیتهایدولتیبرایبرپاییمحافلعزاداری
در معرض دید عموم قرار میگیرد ،گفت :این نمایشگاه هماکنون در بوستان نجمه در
حال برگزاری است .طباطبایی نژاد سیاهپوشانی شهر را موردتوجه قرار داد و خاطرنشان
کرد :پیشبینیهای خوبی برای فضاسازیهای محیطی و آمادهسازی شهر برای ورود به
ماه محرم صورت گرفته است .وی با اشاره به درخواستهای هیئتهای مذهبی برای
برگزاری باشکوهتر مراسمات ،اذعان کرد :بررسی و پیگیری این درخواستها در حال
انجاماست.سرپرستسازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریقمفضاسازیهای
محیطی در مراکز فرهنگی شهر را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد :با توجه به وضعیت
بیماری کرونا ،سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم آماده بسترسازی این
فضاها برای برگزاری محافل عزاداری است .برگزاری مراسم زیارت عاشورا و اقامه عزای
حسینی از بخشهای دیگر این آیین در مقابل شهرداری مرکز بود.

در آستانه فرارسیدن ماه محرم :

سردیس10شهید در قم رونمایی شد

در آستانه فرارسیدن ماه محرم و سوگواری سید و ساالر شهیدان ،از سردیس  10شهید
انقالب و دفاع مقدس و سردیس مرتفع سردار حاج قاسم سلیمانی رونمایی به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم  ،صبح روزچهارشنبه در آستانه ورود به ماه
محرم و همزمان با برگزاری آیین سیاهپوشانی شهر مقدس قم ،از  ۱۱سردیس جدید
شهدا به همت سازمان زیباسازی شهرداری قم رونمایی به عمل آمد .شهیدان آیتالله
محمد صدوقی ،امیر محمد فراشاهی ،حسین مولوی ،علی بیطرفان ،مهدی گلزار،
علیرضاهماییفصیح،علیعطاران،علیاکبرنظریثابت،جوادعابدیومحمدحسین
فهمیدهوسردارقاسمسلیمانیشهداییهستندکهسردیسآنهادرنقاطمختلفشهر
نصب خواهد شد .مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم گفت :این سردیسها با
هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و به هنرمندی ده تن از هنرمندان طراز اول کشور در
استانهای مختلف ساخته طراحی و ساخته شده است .پیام جوادیان با اشاره به اینکه
ساخت سردیسها با همکاری بنیاد شهید انقالب اسالمی و ستاد ملی کنگره شهدا
صورت گرفته افزود :سردیسها همزمان با اول محرم در سطح شهر ،معابر و خیابانهایی
که مزین به نام همین شهداست نصب میشود .وی تصریح کرد :در همین راستا بیش از
 ۵۰دیوار نگاره مزین به تصویر شهدا در سطح شهر طراحی و نصب شده است.

برنامه هیئتهای مذهبی قم در دهه اول محرم

در آستانه ماه محرم ،بیرقهای عزای سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدالله
الحسین (علیه السالم) و یاران باوفایش در مساجد و تکایای استان برافراشته شد و این
اماکن مقدس به همت شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم) به ویژه
جوانان سیاه پوش شد.
حرم مطهر حضرت معصومه (س) در روز چهارشنبه طی مراسمی با حضور خادمان
آستان کریمه اهل بیت (س) سیاهپوش شد و میدان آستانه و خیابانها و معابر اطراف
حرم مطهر نیز برای ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) آماده شدند.
جمعه شب پرچم مشکی عزای امام حسین (ع) نیز در شب اول ماه محرم بر فراز
گنبدهای مطهر کریمه اهل بیت (ع) و مسجد مقدس جمکران برافراشته شد تا اقامه
عزای شهید دشت کربال به صورت رسمی در شهر مقدس قم آغاز شود.
هر ساله پرچم بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) به مناسبت آغاز ایام
عزاداری ساالر شهیدان ،با پرچم سیاهی که از عتبه حسینی به آستان مقدس قم
هدیهشده،تعویضمیشود.
هیئتهای مذهبی شهر قم نیز از روزهای گذشته برنامههای خود را برای برپایی
مراسم عزاداری باشکوه دهه اول محرم اعالم و از عموم مردم شهر برای حضور در این
مراسمهادعوتکردند.
بر اساس این گزارش برنامه عزاداری تعدادی از هیئتهای شاخص و بزرگ قم در
دهه اول ماه محرم بدین شرح است.
هیئترزمندگاناسالم
هیئت رزمندگان اسالم قم برنامه عزاداری دهه اول محرم خود را همانند سالهای
گذشته در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) واقع در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)
برگزار میکند که این مراسم هر ساله با استقبال گسترده عزاداران سیدالشهدا (ع)
مواجهمیشود.حجتاالسالموالمسلمینمحمدمیرزامحمدیازخطبایمشهورقم
سخنرانیمیکندوحاجسیدمهدیمیردامادنیزدرمصیبتاباعبداللهالحسین(ع)و
اهل بیت گرامی ایشان به مداحی و نوحهخوانی میپردازد.
برنامههای این هیئت نیز همانند سالهای گذشته بهصورت مستقیم از رادیوی قم و
به صورت تولیدی از شبکه سوم سیما پخش میشود.
دسته عزاداری هیئت رزمندگان اسالم قم در روز عاشورا نیز ساعت  ۱۱و  ۳۰دقیقه
صبح از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه
(س) حرکت میکند که یکی از بزرگترین دستههای عزاداری در روز عاشورا در قم به
شمارمیرود.
هیئت خادم الرضا (ع)
برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم هیئت خادم الرضا (ع) نیز همانند سال
گذشته در فضای باز مجموعه ورزشی شهید حیدریان ،با سخنرانی حجت االسالم
هادی الیاسی و مداحی حسن عطایی از ساعت  ۲۱و  ۳۰دقیقه هر شب دهه اول
برگزارمیشود.
مراسم عزاداری این هیئت مورد استقبال گسترده جوانان قرار میگیرد و در طول

الیاسی و مداحی سید حسن علوینژاد ،سید مصطفی میرداماد و محتشم سعیدی
هرروز ساعت ۱۴در محل بنیاد ،خیابان شهید کریمی ،نبش کوی ،۸حسینیه فاطمه
الزهرا (س) برگزار میشود.
برنامههای حرم مطهربانوی کرامت در ایام محرم و صفر
معاون فرهنگی آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) گفت :برنامههای حرم
مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در ایام محرم و صفر با سیاه پوش کردن ضریح
مطهر و تعویض پرچم آغازشد.
حجت االسالم مهدی احمدی در گفتگویی از سیاه پوش شدن ضریح بانوی کرامت
در روز پنج شنبه ساعت  ۱۰صبح خبر داد.
حجت االسالم مهدی احمدی ،با اشاره به تعویض پرچم بارگاه ملکوی دخت امام
موسی بن جعفر (ع) گفت :پرچم گنبد ،جمعه ۷مرداد ساعت ۱۹تعویض شد.
وی افزود :مراسم دهه اول ،هر شب بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت االسالم
میرباقری و مداحی آقای شالبافان برگزار میشود.
معاون فرهنگی آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) سخنرانی و مداحی
بعد از نماز عصر و قبل از نماز ظهر را از دیگر برنامههای این دهه دانست.
حجتاالسالماحمدیاجرایبرنامههایمداحیبهپنجزبانعربی،انگلیسی،اردو،
فرانسوی و تایی را از ویژه برنامههای حرم مطهر در دهه محرم خواند.
وی مقتل خوانی بعد از نماز ظهر عاشورا ،برنامه شیر خوارگان در روز جمعه ۱۴مرداد،
پردهخوانیکودکانهومراسمدخترانبهشتیراازدیگربرنامههایبارگاهملکوتیبانوی
کرامت دانست .پویش کتابخوانی با معرفی کتاب «خادم ارباب کیست؟» یکی از
برنامههای سبک ساز در این ایام است.
مشتاقان به کتاب میتوانند بعد از معرفی کتاب «خادم ارباب کیست؟» از مسیر
تارنمای بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) در مسابقه مرتبط با این کتاب که
بعد از دهه محرم برگزار میشود شرکت کنند.
برنامههای مسجد مقدس جمکران در دهه اول محرم
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران برنامه های این مکان مقدس در دهه اول
ماه محرم را تشریح کرد.
حجت االسالم مهدی حسین آبادی با اشاره به برنامه های مسجد مقدس جمکران
در ایام دهه اول ماه محرم اظهار داشت :آئین تعویض پرچم گنبد مسجد مقدس
جمکران و برافراشتن پرچم عزای سید و ساالر شهیدان ،همزمان با نخستین شب ماه
محرم از ساعت  ۲۰روز جمعه  ۷مردادماه در صحن جامع امام مهدی(عج) برگزار می
شود.
وی بیان داشت :در دهه اول محرم صبح ها از ساعت  ۷:۲۰صبح ،مراسم قرآئت
زیارت عاشورا و مراسم عزاداری بعد از نماز عصر در مسجد امام علی(ع) برگزار می شود.
وی ابراز داشت :مسجد مقدس جمکران در ایام دهه اول محرم همانند سالهای
گذشته میزبان برخی از هیئت های مذهبی خواهد بود و این امر رویکرد مسجد در
حمایت از تشکل ها و مجموعه های دینی ،انقالبی و فرهنگی است.

مدت  ۱۱شب نیز مسئوالن کشور و استان در جمع عزاداران این هیئت حضور
مییابند.
هیئتثارالله
هیئت ثارالله قم نیز طبق سالهای گذشته مراسم عزاداری خود را در مدرسه علمیه
فیضیه قم برگزار میکند که در این مراسم حجت االسالم سید محمدمهدی میرباقری
از اساتید حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری سخنرانی میکند و مراسم
نوحهخوانی نیز توسط حاج عباس حیدرزاده اجرا میشود.
مراسم عزاداری هیئت ثارالله (ع) ،از شب اول ماه محرم به مدت  ۱۲شب و از ساعت
 ۲۱:۳۰هر شب در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار میشود.
هیئتفاطمیون
هیئت فاطمیون قم نیز برنامههای دهه اول محرم خود را در صحن امام مهدی (عج)
مسجد مقدس جمکران برگزار میکند .این برنامه از روز اول محرم بعد از اقامه نماز
مغرب و عشاء با سخنرانی حجت االسالم مهدی مهدوی ارفع آغاز و در ادامه نیز حاج
مهدیسلحشوربهمداحیخواهندپرداخت.
هیئت محبین اهل بیت (ع)
هیئت محبین اهل بیت (ع) نیز مراسم دهه اول محرم خود را در شبستان بزرگ
کربالی مسجد مقدس جمکران و با سخنرانی حجت االسالم احمد پناهیان و مداحی
مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در ساعت  ۱۶:۳۰هر روز دهه اول برگزار
میکند.
هیئتکفالعباس
هیئت کف العباس (ع) نیز برنامههای عزاداری خود در مصلی بزرگ قدس قم و با
سخنرانی حجت االسالم محمد میرزا محمدی و مداحی تعدادی از مداحان اهل بیت
(ع) بعد از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار میکند.
جلسات این هیئت در سالهای گذشته نیز مورد استقبال گسترده جوانان و
نوجوانان قرار گرفته که ورود خواهران نیز بالمانع است.
هیئت یا زینب (س)
هیئت یا زینب (س) قم نیز مراسم دهه اول ماه محرم خود را با سخنرانی حجت
االسالم سید بهاالدین ضیایی و مداحی هادی خادم الحسینی از ساعت  ۱۶و ۳۰
دقیقه هر روز در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم برگزار میکند.
غمخانهبیبیشهربانو
این هیئت مذهبی نیز مراسم دهه اول ماه محرم را با سخنرانی حجتاالسالم
بندانی نیشابوری و مداحی جمعی از ذاکرین اهل بیت (ع) هرشب از ساعت  ۲۴در
حسینیهای واقع در بلوار پیامبر اعظم ،جنب میدان آل یاسین برگزار میکند.
محفلشاهعلقمه
مراسم عزاداری این محفل نیز با سخنرانی حجت االسالم صادقی واعظ و مداحی
حامد اسماعیلی هرشب از ساعت  ۲۳:۴۵در چهارراه بازار ،مسجد امام حسن
عسکری (ع) برگزار میشود.
هیئتاباعبداللهالحسین(ع)
مراسم عزاداری هیئت اباعبدالله الحسین (ع) قم در دهه اول ماه محرم بعد از نماز
ظهر و عصر در حسینیه موج الحسین (ع) واقع در کوچه ۳۷بلوار ۵۵متری عمار یاسر
با سخنرانی حجت االسالم الیاسی و مداحی مهدی سلحشور ،محمد کریمی ،سید
رضا تحویلدار ،سید جواد منتظری و علی اکبر سلحشور برگزار میشود.
هیئتقتیلالعبرات
این هیئت مذهبی نیز مراسمات دهه اول محرم را با سخنران حجت االسالم هادی

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه داد :بر همین اساس عصر ها از
ساعت ۱۶:۳۰مراسم عزاداری هیئت محبین اهل بیت(ع) در شبستان بزرگ کربال با
سخنرانی و مداحی حجت االسالم والمسلمین احمد پناهیان برگزار می شود.
حجت االسالم حسین آبادی ادامه داد :مراسم عزاداری هیئت فاطمیون قم نیز در
شب های دهه اول محرم بعد از اقامه نماز عشاء در صحن جامع مهدوی با سخنرانی
حجت االسالم و المسلمین مهدوی ارفع و مداحی حاج مهدی سلحشور برگزار می
شود .وی عنوان داشت :در اولین جمعه ماه محرم همزمان با قرآئت دعای ندبه ،ویژه
مراسم شیرخوارگان حسینی در شبستان کربالی مسجد مقدس جمکران برگزار می
شود و در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز این مسجد میزبان دسته های عزاداری خواهد
بود و در روز عاشورای حسینی نیز زیارت ناحیه مقدسه دو ساعت مانده به اذان مغرب
زمزمه می شود .معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران افزود :مرکز مشاوره مسجد
مقدس جمکران و راویان انتظار نیز هر روز از ساعت  ۱۷الی  ۲۳:۳۰برنامه های
متنوعی برای کودکان و نوجوانان در دهه اول تدارک دیده است.
آمادگی همهجانبه قم برای برگزاری مراسمات ایام محرم
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم نیز گفت 1000 :مسجد و حسینیه1000 ،
محفل خانگی 1200 ،هیات فارسیزبان ،به همراه  300هیات غیربومی به همراه 2
هزار مبلغ آماده برگزاری و تعظیم شعائر دینی هستند.
نزاده صبح روزچهارشنبه در آیین سیاهپوشانی شهر
حجتاالسالم مرتضی شعبا 
مقدس قم توسط شهرداری قم در مجتمع امام خمینی(ره) اظهار داشت۱۰۰۰ :
مسجد و حسینیه ۱۰۰۰ ،محفل خانگی ۱۲۰۰ ،هیات فارسیزبان ،به همراه ۳۰۰
هیات غیربومی به همراه ۲هزار مبلغ آماده برگزاری و تعظیم شعائر دینی هستند.
وی با اشاره به اهمیت تبلیغات محیطی و آمادهسازی شهر و قدردانی از اقدامات
شهرداری برای ورود به ماه محرم ،یادآور شد :طبق ارزیابیهای انجامشده ۲۰ ،درصد
ازمردمبهصورتمستقیمازتبلیغاتمحیطیتأثیرمیپذیرند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی قم با بیان اینکه در سطح استان قم ۱۲۰۰نقطه تأثیرگذار
نراهی یکی از نقاط تأثیرگذار در
وجود دارد ،ادامه داد :بیلبوردهای شهری و بی 
فضاسازیهایمحیطیوتبلیغاتشهریبرایانتقالمفاهیمدینیاست.
وی تصریح کرد :با همکاری و مشارکت شهرداری قم و برخی نهادهای دیگر،
همزمان با هشتم محرم امسال اطالعات و خاطرات شهدای هیئات مذهبی ثبت و در
معرضتوجهمخاطبانقرارخواهدگرفت.
رییسمرکزفقهیائمهاطهار:
روشنگری تحریفات عاشورا مورد توجه هیات های مذهبی است
رییس مرکز فقهی ائمه اطهارنیز با اشاره بر اهمیت تعظیم شعائر دینی و برگزاری
باشکوه سوگواری سید و ساالر شهیدان بر روشنگری در برابر تحریفات عاشورا تاکید
کرد .آیتالله محمد جواد فاصل لنکرانی چهارشنبه شب در دیدار شماری از علمای
تهران و البرز به مناسبت فرارسیدن ماه محرم ،طی سخنانی بیان کرد :دشمنان از
گذشته در خصوص محرم و امام حسین(ع) دست به شبه افکنی و اختالف زده اند.
وی ادامه داد :علما و روحانیون باید از فرصت ماه محرم و صفر برای روشنگری
و پاسخگویی به شبهات و تحریفات عاشورایی استفاده کنند و معارف حسینی را
بدرستیدربینمردمتبییننمایند.
در ابتداء این دیدار حجت االسالم والمسلمین رستگاری به نمایندگی علماء و
روحانیت تهران و کرج در گزارشی از اقدامات و برنامهریزی های انجام شده جهت
برپایی باشکوه سوگواری ماه محرم ایراد کرد.
آئین روضه خوانی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم تاکید کرد:

ضرورت رعایت سرانه مصرف
برای تامین آب مورد نیاز قم
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم گفت :رعایت سران ه مصرف توسط همه بخشها برای
تامین پایدار آب در قم امری ضروری و این موضوع نیازمند همکاری هم ه نهادها و اقشار در
استفاده صحیح از آب است.
علی اصغری درگفتوگویی اظهارداشت :قم در انتهای حوزه آبریز واقع شده و به همین
دلیل تامین آب برای آن در شرایط عادی نیز کاری سخت بهشمار میآید حال آنکه در شرایط
فعلیبهدلیلخشکسالیهایاخیراینروندبامحدودیتهایدیگرینیزمواجهشدهاست.
وی افزود  :همچنین حجم مخازن سدهای کوچری و ۱۵خرداد که بخشی از منابع تامین
ل گذشته کاهش یافت ه و به همین
کننده آب مورد نیاز قم به شمار میآیند نیز نسبت به سا 
دلیل اهمیت رعایت سرانه مصرف برای پایداری تامین آب در این استان بیشتر شدهاست.
وی با اشاره به این که با همراهی مردم و صرفهجویی هرچه بیشتر در مصرف میتوانیم این
دوره آبی را نیز بدون مشکل تا پایان تابستان سپری کنیم ،ادامه داد :برای مدیریت مصرف
آب دربخشهای کشاورزی ،صنعت و شرب استان طرحهای متنوعی در حال اجراست که
امیدواریم نتایج خوبی در موضوع کاهش مصرف آب در قم به دنبال داشته باشد.
اصغری در ادامه سخنان خود به حجم مخازن سدهای ۱۵خرداد و کوچری نیز اشاره کرد و
گفت :بر اساس رصد صورت گرفته از وضعیت این سدها تا اول مردادماه جاری حجم مخزن
سد کوچری  ۱۱۴.۱۱۲میلیونمتر مکعب برآورد شده در حالی که حجم مخزن این سد در
مدتمشابهسالقبل ۱۳۰.۵۳۹میلیونمترمکعببودهاست.
وی بیان داشت :همچنین حجم سد  ۱۵خرداد در مدت زمان مورد نظر  ۶۲.۹۹۹میلیون
متر مکعب برآورده شد  ،این درحالی است که حجم مخزن این سد در مدت زمان مشابه سال
قبل ۹۴.۷۱۱میلیونمترمکعببودهاست.
وی با اشاره به اینکه تامین پایدار آب مورد نیاز مردم درقم همواره مورد تاکید مسئوالن
استان است ،ادامه داد :در همین ارتباط شرکت آب منطقهای قم نیز با استفاده از همه
ظرفیتها به میدان آمدهاست و امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم این مساله را در هر زمان و
موقعیتیبهخوبیمدیریتکنیم.
مدیرکلگمرکاتاستانقم:

کاالهای صادراتی استان قم
دارای کیفیت باالیی است

مدیرکل گمرکات استان قم گفت :صادرات این استان از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه
ل قبل
از نظر ارزش به  ۱۱۴میلیون و  ۷۸هزار و  ۳۳۹دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سا 
 ۱۰۱درصد رشد را نشان میدهد.
اسفندیاردریکوندیدرگفتوگوییاظهارداشت:اینمیزانصادراتدرقالبتعداد  ۲هزار
ُ
و  ۶۴۰اظهارنامه و به وزن  ۱۳۸هزار و  ۷۸۰تن صورت گرفتهاست که عالوه بر افزایش ارزش
ل قبل حدود ۱۲۰درصد رشد دارد.
دالری صادرات ،از نظر وزنی نیز نسبت به مدت مشابه سا 
وی با اشاره به ارتباط گسترده گمرکات قم با سایر گمرکات کشور ،افزود :همچنین در این
ُ
مدت تعداد یکهزار و  ۱۷۱مورد کاالی ترانزیت به وزن  ۲۸هزار و  ۷۲۶تن از سایر گمرکات
کشور به گمرکات استان قم وارد شد که این میزان از نظر تعداد و وزن نسبت به مدت مشابه
سال قبل رشد داشتهاست.
وی بیان داشت  :کاالهای صادراتی استان قم دارای کیفیت باالیی است و به همین دلیل
در بازار کشورهای هدف صادراتی جایگاه مناسبی دارد؛ در همین ارتباط اداره کل گمرکات
قم نیز تالش دارد تا با تسهیل فرآیندها به فعاالن اقتصادی استان کمک کند تا هرچه بیشتر
در بازارهای خارجی حضور داشته باشند.
دریکوندی تاکید کرد :گسترش حجم صادرات کاالهای تولید شده در قم موجب توسعه
اقتصادی استان ،ارتقای کمی و کیفی ظرفیتهای تولیدی و افزایش فرصتهای شغلی
ی سالهای اخیر تالش شده تا امور گمرکی در قم با استفاده از
میشود و به همین دلیل ط 
سامانههایالکترونیکیودرکوتاهترینزمانممکنانجامشود.
وی با اشاره به ظرفیت باالی گمرکات قم در طول سال برای صادرات و واردات کاالهای
مورد نظر فعاالن اقتصادی استان ،ادامه داد :همچنین درآمد کل گمرکات استان قم نیز در
این مدت با ۱۳۸درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به رقم ۱۵۶میلیارد تومان
رسید.
استاد حوزه علمیه قم :

هنوز بسیاری شهدای استان قم
در بین مردم ناشناختهاند

استاد حوزه علمیه قم گفت :قم متفاوت از شهرهای دیگر است و بایدشان این شهر و
مردم آن حفظ شود؛ هنوز بسیاری شهدا این استان در بین مردم ناشناختهاند و مردم و حتی
مسئوالن اطالعی از این گوهرهای تابان ندارند.
حجتاالسالموالمسلمین سید حسین مؤمنی در آیین سیاهپوشانی شهر مقدس قم
توسط شهرداری قم در مجتمع امام خمینی(ره) اظهار داشت :در روایات و متون دینی
ً
توصیه و توجهات بسیار زیادی درباره شهر قم شده و امام صادق علیه السالم صراحتا از قم
بهعنوان شهر اهلبیت(ع) و شیعیان یاد کرده است.
وی با اشاره به تفاوت شهر قم با سایر شهرها ،ادامه داد :بر اساس روایات دینی در دوران
آخرالزمان ،جمعی از قم بر خواسته و زمینهساز ظهور منجی عالم بشریت میشوند.
استاد حوزه علمیه قم یادآور شد :قم متفاوت از شهرهای دیگر است و باید شان این شهر و
مردم آن حفظ شود؛ هنوز بسیاری از شهدای این استان در بین مردم ناشناختهاند و مردم و
حتی مسئوالن اطالعی از این گوهرهای تابان ندارند.
مؤمنیبابیاناینکهمسئوالنبایددرکنارهنجارشکنیهایفرهنگیبهخصوصدرنزدیکی
حرم مطهر حساسیت داشته باشند ،عنوان کرد :پخش موسیقی و برگزاری کارناوالهای
عروسیدرخیابانهایهمجوارحرممطهرنوعیهنجارشکنیاست.
وی تصریح کرد :دشمنان به میزان هزینهای که برای تغییر فرهنگ ایران کرده به همان
اندازه فقط برای قم بودجه کنار گذاشته تا چهره مذهبی آن را تغییر داده و در ادامه مسیر
شعائر دینی و بهخصوص محرم و صفر را از مردم بگیرد .استاد حوزه علمیه قم گفت :تا زمانی
که بیرق و علم امام حسین(ع) در این کشور بلند است و روضههای حسینی در جایجای
شهر برپاست دشمن نمیتواند انقالب و محرم و صفر را از ایران بگیرد.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم مطرح کرد:

اقدامات پررنگ شهرداری قم
در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم گفت :ساخت و اکران سردیس  28شهید
استانی و ملی ،اجرای 10پروژه نقش برجسته شهدا ،اجرای 50دیوارنگاره با موضوع شهدا،
احداث بوستان یادمان شهدا و غرس  6هزار و  90درخت قرآنی بخشی از اقدامات سازمان
زیباسازی قم در راستای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.
پیامجوادیانصبحروزچهارشنبهدرآیینسیاهپوشانیشهرتوسطشهرداریقمدرمجتمع
امام خمینی(ره) ،با اشاره به رونمایی از سردیس شهدای استان و سردیس مرتفع شهید حاج
قاسم سلیمانی اظهار داشت :تا پیشازاین نیز  ۲۸سردیس شهدا توسط سازمان زیباسازی
شهرداری قم طراحی و نصبشده بود .وی با اشاره به اقدامات سازمان زیباسازی در حوزه
ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت ،خاطرنشان کرد :رونمایی از سردیسهای شهدا در
کنار تعداد باالی پروژههای نقش برجسته ،دیوارنگاره و غیره در قالب ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت در حال انجام است .سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم ادامه داد :آیتالله
محمد صدوقی ،امیر محمدفراشاهی ،حسین مولوی ،علی بیطرفان ،مهدی گلزار ،علیرضا
همایی فصیح ،علی عطاران ،علیاکبر نظری ثابت ،جواد عابدی و محمدحسین فهمیده
شهدایی هستند که سردیس آنها بعد از رونمایی در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد.
وی بیان کرد :ساخت و اکران سردیس  ۲۸شهید استانی و ملی ،اجرای  ۱۰پروژه نقش
برجستهشهدا،اجرای ۵۰دیوارنگارهباموضوعشهدا،طراحیومعماریکوچههایآسمانی
و مزین شدن کوچهها به اسامی شهدا ،توسعه ساخت و نصب  ۱۴اثر حجمی در باغموزه
انقالب و دفاع مقدس ،اکران بنر و تبلیغات محیطی ،احداث بوستان یادمان شهدا و غرس
۶هزار و ۹۰درخت قرآنی ،بخشی از اقدامات سازمان زیباسازی قم در راستای ترویج و توسعه
فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.
مدیرکل نوسازی ،تجهیز و توسعه مدارس استان قم خبرداد:

افزایشسهبرابریاعتبارتجهیزهنرستانها

مدیرکلنوسازی،تجهیزوتوسعهمدارساستانقمگفت:اعتبارتخصیصدادهشدهبرای
تجهیز هنرستانهای قم سه برابر شده است.
احمدرضا اجتهادی در حاشیه ارسال تجهیزات آموزشی به هنرستانهای کار و دانش و
فنی حرفهای ،از اختصاص  ۳۱میلیارد تومان از محل اعتبارات مالی سال  ۱۴۰۰برای
تجهیز مدارس و هنرستانها برای سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت :این اعتبار که ۳برابر
اعتبارات سال قبل میباشد از منابع مختلف استانی ،ملی و وزارت نفت تامین شده است.
وی افزود :امروز ۱۴میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مربوط به رشتههای
مختلفخیاطی،طراحیدوخت،کامپیوترو.بههنرستانهایمختلفاستانارسالشد.
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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم:

اولویت سرمایه گذاری در قم با صنایع پاک وکم آب براست

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم گفت :اولویت سرمایه گذاری
در قم با صنایع پاک و کم آب بر و زودبازده است.
روحالله ابراهیمی پیش از ظهر روز پنجشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به
بزرگداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک و متوسط در  21مرداد ماه سال
جاری با تشریح برنامه ها و عملکرد این مجموعه اظهار داشت :رهبر انقالب
اسالمی در یک دهه اخیر ،بیانات زیادی در خصوص موضوعات اقتصادی مطرح
کرده اند و در این عرصه مهم ،قطعا شهرک ها و نواحی صنعتی پیشران جبهه
اقتصادی و مخاطبین این شعارها به شمار میروند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم افزود :رهبر انقالب پیرامون
بیانیه گام دوم انقالب به عنوان یکی از اسناد مهم عباراتی در خصوص اقتصاد
بیان داشته اند و آن را مسالهای مهم در نفوذناپذیری کشور در مقابل دشمن
دانسته اند.
وی تصریح کرد:در این میان یکی از اضالع مهم اقتصادی ،صنعت است و
صنایع کوچک نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی دارند و باید به طور
جدی در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی مورد حمایت قرار بگیرند.
ابراهیمی در مورد جایگاه صنایع کوچک بیان کرد:در دنیا این صنایع کوچک
دارای تعاریف زیادی است و از نظر تعداد کارکنان و میزان سرمایه گذاری و
ظرفیت های تولیدی و فروش ارزیابی میشوند اما در ایران مهم ترین شاخص
تعداد کارکنان بوده که شامل بنگاههای خرد زیر ده نفر نیرو و بنگاههای کوچک
 10تا  50نفر و متوسط  50تا  150نفر است.
وی خاطرنشان کرد :در قم ،کارخانه های بسیار بزرگ صنعتی زیادی نداریم و
در شهرکهای صنعتی عمده واحدها در زمره صنایع کوچک به شمار می روند و

از این رو حمایت از این ظرفیت ها دارای اهمیت زیادی در حفظ اشتغال و رشد
اقتصادی است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم گفت :رشد ناخالص ملی در
دنیا بیشتر معطوف به صنایع کوچک و متوسط است و در دنیا  60درصد را شامل
می شود ،در حالی که در کشور ما حدود  15درصد است و باید سیاست ها به
این سمت برود که این میزان افزایش یابد و پیش بینی ما استفاده حداقل ۵۵
درصدی پساب بدون تصفیه ثانویه است.
وی افزود :سازمان صنایع کوچک در سال  47و در سال  62شهرک های
صنعتی ایران تاسیس شد و سال  83این دو با هم ادغام شدند و سازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی شکل گرفت ،قبل از  80به عنوان شرکت های
تامین زیرساخت بودیم که با ادغام باب جدیدی در فعالیت ها ایجاد شد.
ابراهیمی عنوان کرد :در شهرک های صنعتی دو محور سخت افزاری و نرم
افزاری در فعالیتها مورد توجه است،در این راستا تا سال  83موضوع سخت
افزاری در ایجاد زیرساختها بسیار پررنگ بود و در حال حاضر از نظر نرم افزاری
نیز حمایت های الزم را در صیانت از ظرفیت های اقتصادی داریم.
وی تصریح کرد :امروز نیز ایجاد زیرساختها و آماده سازی شهرک ها برای
استقرار واحدها دنبال می شود و پروژه های مهمی در سال جاری به بهره برداری
خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم اظهار داشت :تامین آب یکی
از نیازهای مهم به شمار می رود و واحد صنعتی کم آب مورد توجه است ،در تامین
آب نیز گزینه های زیادی را پیگیری کردیم.
وی خاطرنشان کرد :انشعابات داخلی استان با اولویت آب شرب است،

بنابراین به دنبال آب پایدار برای صنایع هستیم و مهم ترین راه ،استفاده از آب
خاکستری و پسآب است ،در این خصوص از فاز نخست از تصفیه خانه فاضالب
شهری آب قم ،ده هزار متر مکعب در شبانه روز تخصیص گرفته ایم.
ابراهیمی بیان کرد:همچنین مطالعاتی انجام شد و در صدد بردن آب برای
نواحی و شهرکهای صنعتی و توسعه فضای سبز هستیم؛ در این خصوص 30
درصد آبی که در شهرک ها وارد می شود برای توسعه فضای سبز و  55درصد از
این آب در صنایع قابل استفاده است.
وی گفت :ما طرح کالنی داریم که تصفیه خانه قم را در مجاورت تصفیه خانه
فاضالب شهری قم با اعتباری بالغ بر  150میلیارد تومان احداث کنیم و این
طرح جزء پروژه های اولویت دار ماست و در نیمه دوم سال اجرایی می شود تا
بتوانیم پساب را نیز تصفیه کرده و آب را به سمت شهرک ببریم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم افزود :مهم ترین پروژه در این
حوزه انتقال خط انتقال پسآب از محل تصفیه خانه تا شهرک های صنعتی و خط
انتقال تا  20کیلومتر است که اعتبار حط انتقال آب  44میلیارد تومان است و
بیش از 30درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی تصریح کرد :تامین برق نیز یکی از دغدغه هاست و در حوزه تامین برق
مشکالت و قطعی هایی داریم و امیدواریم بتوانیم با ایجاد واحدهای کم مصرف
و به روزرسانی تجهیزات در این زمینه نیز تحوالت خوبی در کاهش میزان مصرف
داشتهباشیم.
ابراهیمی بیان کرد :سال قبل  400میلیارد تومان در زمینه توسعه شهرک های
صنعتی هزینه کرده ایم و امسال هدف گذاری ما  1000میلیارد تومان است،
قطعا شرکت شهرک های صنعتی محل رجوع سرمایه گذاران و اولویت سرمایه
گذاری در قم با صنایع پاک و کم مصرف و زودبازده است.
وی عنوان کرد :سند آمایش استان باید از نظر صنعتی مورد بازنگری قرار بگیرد
و صنایعی پذیرش شود که از نظر آب و برق کم مصرف بوده و امکانات الزم را برای
توسعه زیرساختها داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم اظهار داشت :در واگذاری
زمین در  4ماهه  1400تعداد  28قرار داد شامل 15.3دهم هکتار منعقد شد و
امسال  48قرار داد در  21.3دهم هکتار است که رشد خوبی را نشان می دهد و
پیش بینی می شود تا شهریور ماه رشد صد در صدی را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در قم  7شهرک و  4نواحی صنعتی شامل  2800واحد و
 35هزار نفر اشتغال فعال است افزود :در سال جاری در جهت صدور مجوزها و
اشتغال زایی 12هزار نفر هدف گذاری شده که  6هزار نفر در صنعت هستند و در
این باره برنامه های خوبی داریم.
ابراهیمی عنوان کرد :در کشور قم داری مقام نخست در تولید کفش و دمپایی
است و  70درصد تولیدات در این استان انجام می شود و در طول سال نیز120
میلیون جفت کفش و دمپایی صادرات در کشور داریم همچنین در صنایع
شیمیایی و نساجی و فلزی و صنایع فرهنگی نیز حرفی برای گفتن وجود دارد.
وی در خصوص ارتقای سطح ایمنی شهرک های صنعتی تصریح کرد :در
شهرک های صنعتی ایجاد ایستگاههای آتش نشانی براساس خطرپذیری
صنایع است و در حال حاضر دو ایستگاه آتش نشانی در شهرک شکوهیه فعال
بوده و کلنگ احداث سومین ایستگاه نیز بر زمین زده شد و سال آینده به بهره
برداری می رسد ،همچنین  3دستگاه ماشین آتش نشانی خریداری شده و در
حال تجهیز است.

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی:

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :با تشکیل کمیته
تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران،تخلفات مالی این نهاد مورد بررسی قرار گرفته و مطابق
مدارک هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد.
«مجتبی رضاخواه» عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس
از اتاق بازرگانی در گفت و گویی با اشاره به تشکیل کمیته
تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ،اظهار داشت:
این کمیته برای رسیدگی به ابهاماتی در خصوص درآمدها و
هزینه هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفته ،تشکیل شده
است.

تخلفاتمتعدداتاقبازرگانیمحرزاست

وی با بیان اشاره به اینکه در درآمدهای استانی اتاق های
بازرگانی ابهام وجود دارد ،خاطرنشان کرد :مستنداتی
داریم که اتاق های استانی بازرگانی برای کمتر نشان دادن
درآمدها ،تخلف کرده اند که بر اساس مدارک به دست آمده
این ابهامات در اتاق اصفهان بسیار زیاد است.
رضاخواه با بیان اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی متعلق به
تمام تجار است و باید صرف موضوعات مشخص شده در
قانون شود ،تاکید کرد :تخلفات در این بخش باید به مراجع
ذی صالح ارجاع و برخورد شود.
پول اتاق صرف دخالت در برخی انتخابات شده است

وی تصریح کرد :از سوی دیگر نحوه هزینه کرد در آمدهای
وصول شده ابهامات متعددی دارد و درحالی که بخشی
از درآمدهایی که برای توسعه صادرات هزینه شود ،صرف
دخالت در انتخابات خاصی شده است تا نتیجه را مطابق
خواست عده ای تغییر دهد که با آن برخورد جدی خواهیم
کرد .نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه کمیته تشکیل
شده  ،تخلفات را بررسی و اعالم خواهد کرد ،گفت :درآمدی
که در اتاق بازرگانی وصول می شود ،مطابق قانون تصویب
شده در مجلس باید صرف موارد مشخصی از جمله توسعه
صادرات شود اما این اتفاق رخ نداده و به جای آن مبلغ هزار

میلیاردتوماندربانکسپردهشدهتاسودآنرادریافتکنند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسالمی سوءاستفاده از
قوانین را تحمل نخواهد کرد ،گفت :موارد متعددی برای این
تخلفات گسترده وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود زیرا
بر اقتصاد کشور از جمله بودجه تاثیرگذار است.
رضاخواه با بیان اینکه موارد بررسی شده و مستندات هنوز
بهدستگاهقضاارجاعنشدهاست،تاکیدکرد:مطابقمدارک
هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد و به دلیل
صرف بودجه عمومی انتخابات ابطال و انتخابات دیگری
برگزار خواهد شد.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات
مالکانهمفروزیمتقاضیانپروندههایتشکیلیطبققانونمذکوررابراساسگزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
 -1رأی شماره  140160330002003576مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001799مربوط به تقاضای آقای حسینعلی صادقی فرزند
حسین درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت102
مترمربع پالک شماره فرعی از  2306اصلی واقع در قم بخش 2حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از حسین زرین اقبال صفحه 196
دفتر( 88م الف)14287
 -2رأی شماره  140160330002003944مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000044مربوط به تقاضای آقای علیرضا حمیدی
فرزند کرمعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 75/51مترمربع پالک شماره  2/222فرعی از 2279اصلی واقع در قم
بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 37
دفتر ( 201م الف)14288
 -3رأی شماره  140160330002004954مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002002007مربوط به تقاضای خانم ایران دیناری فرزند جادر
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 46مترمربع
پالک شماره فرعی از 1862اصلی واقع در قم بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از حسین محمدی صفحه 28دفتر(269م
الف)14331
 -4رأی شماره  140160330002005299مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000109مربوط به تقاضای آقای اصغر عزیزی فرزند لطف اله
درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 80مترمربع
پالک شماره  54فرعی از  1945اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از محمدرضا منادی صفحه 251دفتر169
(م الف)14332
 -5رأی شماره  140160330002004939مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002002420مربوط به تقاضای خانم ربابه رحمانی منش فرزند
مراد درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده

به مساحت  168مترمربع پالک شماره  534فرعی از  1953اصلی واقع در قم بخش
 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از علی همتی
ورجبعلی بزرگ کرمی صفحه 538دفتر(195م الف)14334
 -6رأی شماره  140160330002004940مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002002423مربوط به تقاضای آقای روح اله عابدینی فرزند قدرت
اله درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  168مترمربع پالک شماره  534فرعی از  1953اصلی واقع در قم بخش 2
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از علی همتی
ورجبعلی بزرگ کرمی صفحه 538دفتر(195م الف)14334
 -7رأی شماره  140160330002005265مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000018مربوط به تقاضای آقای مصطفی عزیزی فرزند
محمود درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 158/86مترمربع پالک شماره فرعی از  1978اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از معصومه عادلی صفحه
 203دفتر( 544م الف)14335
 -8رأی شماره  140160330002005294مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000217مربوط به تقاضای آقای احمد کرمی فرزند نقی
درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 50/34
مترمربع پالک شماره فرعی از  1969اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  162229مورخ 1394/5/22
دفترخانه  12قم (م الف)14336
 -9رأی شماره  140160330002004553مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001824مربوط به تقاضای آقای احمد جامه بزرگی فرزند
محمد اکبر درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 200/60مترمربع پالک شماره 718فرعی از  1956اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از یداله اسکندری
طی سند قطعی شماره 20355مورخ 1351/12/5دفترخانه 6قم (م الف)14337
 -10رأی شماره  140160330002005284مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000147مربوط به تقاضای خانم معصومه عجبی فرزند علی
حسین درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا

شده به مساحت  128مترمربع پالک شماره فرعی از  1956/306اصلی واقع در
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از
اسماعیل بهروز طی سند قطعی شماره 22383مورخ 1352/3/19دفترخانه 6قم
(م الف)14338
 -11رأی شماره  140160330002005283مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000146مربوط به تقاضای آقای محمدرحیم قربان نژاد فرزند
حمزه درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت  128مترمربع پالک شماره فرعی از  1956/306اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از اسماعیل بهروز
طی سند قطعی شماره  22383مورخ  1352/3/19دفترخانه  6قم (م الف)14339
-12رأی شماره  140160330002004229مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000211مربوط به تقاضای خانم مرضیه دادبین فرزند ذبیح
اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 79/83
مترمربع پالک شماره  13فرعی از  2409اصلی واقع در قم بخش 2حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از خانم بسی عطاری و یونس
گائینی صفحه  22دفتر  73وصفحه  577دفتر  52وطبق نامه شماره  5384مورخ
 1367/4/14دادسرای عمومی قم درقبال دومیلیون وپانصد هزار ریال بازداشت می
باشد (م الف)14340
مورد تأییدقرارگرفتهوازآنجائیکهمقررگردیدهاستپسازنشرآگهیوانقضاءموعد
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی
مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به
اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن
را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و جهان صنعت)
نوبت اول1401/05/08 :
نوبت دوم1401/05/23 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده
اند:
 -1رأی اصالحی شماره  140160330001002371مربوط به پرونده
کالسه  1400114430001000847مربوط به تقاضای خانم سمیه فاطمی
پناه فرزند مراد درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  90/45مترمربع

پالک شماره  10437اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک
قممبایعهنامهعادیمعالواسطهازاسماعیلفاطمیپناهبهموجبسندرسمی
شماره  106761مورخ  1391/10/30دفترخانه  16قم(م الف )12868
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به
مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و
ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست
خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم
به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد مردم)
مهدی زارع شحنه  -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

تئوریهای اقتصادی باید با تجربه
اجراتلفیقشود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت تلفیق دانش اقتصادی با تجربیات
حوزه اجرا ،گفت :افراد حاضر در دوره کارورزی مدرسه تابستانه سیاستگذاری
اقتصادی میتوانند در جلسات کارشناسی معاونتهای وزارت اقتصاد حضور یابند.
سید احسان خاندوزی در مراسم اختتامیه دوره مدرسه تابستانه سیاستگذاری
اقتصادی که توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار
شد ،اظهارداشت :یکی از شیرینترین خاطرات من بعد از 25سال ،به اولین نشست
سیاستگذاری پولی باز میگردد که از طرف بانک مرکزی برگزار و ساعات طوالنی
به جزئیات سیاستگذاری پولی پرداخته شد .وی افزود :بعد از آن به این نتیجه
رسیدم که آنچه که میخواهیم انجام دهیم و یا مطالعه و تحقیق کنیم اگر به معطوف
به حل مساله برای کشور باشد ،ارزشمند خواهد بود و کاری حائز اهمیت است که به
جامعهای که در آن زندگی میکنیم خیر برساند .وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح
کرد :نباید نام این مراسم را اختتامیه میگذاشتیم زیرا کمتر از نیمی از راه طی شده
و تا چند روز آینده دوره دوهفتهای کارورزی شروع خواهد شد و من از مسئوالن
برگزاری این دوره میخواهم که این دوهفته به سه هفته افزایش یابد .خاندوزی با
بیان اینکه یکی از مشکالت کشور ناشی از عدم اتصال و ارتباط بین دانش و پژوهش
و حوزه اجراست ،گفت :گاهی اوقات افرادی در حوزههایی اظهارنظر میکنند که
نسبت به حوزه اجرا اشراف کافی ندارد با توجه به اینکه در حوزه علوم انسانی ،امکان
آزمایش موضوعات در محیط آزمایشگاهی نیست ،نمیتوان از نظرات این افراد
استفاده کرد .وی ادامه داد :وقتی با کسانی که در حوزه اجرا سالها تجربه داشتهاند
تعامل میکنید میتوانید تئوریها را با تجربیات اقتصادی تفلیق کنید و این اتفاق
موجب میشود ،دانش آموختگان حوزه اقتصاد با تجربیات و فرایندها در محیط
واقعی آشنا شوند .خاندوزی با اشاره به تجربه خود در مرکز پژوهشهای مجلس
تصریح کرد :در زمانی که مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس بودم ،هرگاه
که موضوع مناطق آزاد مطرح میشد ،ما در مرکز پژوهشها اعالم میکردیم که این
اقدام منفعتی ندارد و بارها گزارشهای کارشناسی در این باره منتشر میکردیم و در
کمیسیونهای مجلس ارائه میدادیم .وی افزود :باوجود نتایج مطالعات و ارائه آن،
باز هم قانونگذار برای توسعه مناطق آزاد تالش میکرد و به همین دلیل ،در مرکز این
موضوع را آسیبشناسی کردیم .یکی از افراد جوان و خوشفکر به ما گفت به جای
اینکه فقط در رد افزایش مناطق آزاد گزارش دهیم ،به این موضوع بپردازیم که منطقه
آزاد باید چه ویژگیهایی داشته باشد تا به نفع کشور تمام شود.
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

کسب سود بیشتر با خرید
اوراق سپرده عام بانکی

یک کارشناس بازار سرمایه ،گفت :اوراق گواهی سپرده عام بانکی سود بیشتری
نسبتبهسپردههایبانکیدارند.
کوروش آسایش افزود :اوراق سپرده عام بانکی معموال قابل انتقال هستند و به
صورت عام و خاص منتشر میشوند ،بانک مرکزی و شورای عالی بورس اخیرا برای
کمک به نظام بانکی کشور ،انتشار گواهی سپرده عام را در بازار سرمایه به تصویب
رسانده اند .این کارشناس بازار سرمایه ،اوراق سپرده عام بانکی را اوراق بهاداری
دانست که توسط بانکها منتشر میشوند ،دارای سر رسید مشخص و معموال
دارای سر رسید  ۱تا  ۵ساله هستند .وی ادامه داد :دارنده این اوراق میتواند در
دورههای مختلف یک ماهه یا سه ماهه سود خود را دریافت کند و از خصوصیات
دیگرایناوراققابلیتتغییرقیمتآندربازارثانویهاست.آسایشهمچنینگفت:
این اوراق میتوانند با تغییرات سود بانکی و نرخ اوراق ثابت با تغییرات قیمتی در
بازار ثانویه روبرو شوند .این کارشناس بازار سرمایه مهمترین مزیتهای ورود این
اوراق به بازار ثانویه را بحث نقد شوندگی و شفافیت باالی آن دانست و افزود :با ورود
این اوراق به بازار ثانویه و معامالتی که روی آن صورت میگیرد ،این اوراق به سمت
تخصصیتر حرکت میکند و نیاز به تحلیل و تحلیلگری دارد ،بنابراین بازار سرمایه
تخصصیتر میشودو عمق ،پویاییو تنوع بیشتری پیدا میکند.

آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسی سعادت توان صادق
به شناسه ملی  10860993161و به شماره ثبت  4524به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  30/03/1401تصمیمات
ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ  5.000.000.000ریال به مبلغ
 20.000.000.000ریال منقسم به  40.000سهم بانام 500.000
ریالی از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام
جدید افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید:
سرمایه شرکت  :مبلغ20.000.000.000ریال منقسم به 40.000سهم
ً
بانام 500.000ریالیتماماپرداختشدهمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریقم()1357762
---------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسی سعادت توان صادق به
شناسه ملی 10860993161و به شماره ثبت 4524به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ  18/03/1401تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1
آقایان سیدحسین حداد به شماره ملی  0371294940به سمت بازرس
اصلی  ،سعید عسکری به شماره ملی  0075994879به سمت بازرس
علیالبدلبرایمدتیکسالانتخابگردیدند-2روزنامهکثیراالنتشارایمان
جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریقم()1357764
---------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بنیان سازه توکل سوله به شناسه ملی
 10590028113و به شماره ثبت  10940به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  23/04/1401تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  -1خانمها مریم توکلی به شماره ملی  ، 0386188696کبری ملک
گودرزی به شماره ملی  4170085574وآقای رضا توکلی به شماره ملی
 4172727263به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند-2.خانمهامرضیهواشقانیفراهانیبهشمارهملی 0386082529به
سمت بازرس اصلی و زهره واشقانی فراهانی به شماره ملی0384982956
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند  -3روزنامه
کثیراالنتشارایمانجهتنشرآگهیهایشرکتتعیینگردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریقم()1357769
---------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بنیان سازه توکل سوله به شناسه ملی
 10590028113و به شماره ثبت  10940به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  23/04/1401تصمیمات ذیل اتخاذ شد .آقای رضا توکلی
به شماره ملی  4172727263به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ،
خانمها کبری ملک گودرزی به شماره ملی  4170085574به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره  ،مریم توکلی به شماره ملی  0386188696به سمت
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت
با امضاء مدیر عامل آقای رضا توکلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریقم()1357774
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درگفت وگوی«ایمان» با رئیس هیئت فوتبال استان قم بررسی شد؛

امیرحسینپیروانی:

دیگر ستارهای در فوتبال ایران
ظهور نخواهد کرد

سرمربی اسبق تیم فوتبال جوانان گفت :تیمهای باشگاهی تبدیل به
بهرهبردار شدهاند و فدراسیون برای تیمهای ملی در حال تولید بازیکن است؛ با
این روند تیمهای پایه هیچ بازیکنی نمیسازند و دیگر ستارهای در فوتبال ایران
ظهورنخواهدکرد.
امیرحسین پیروانی درباره وضعیت کلی تیمهای پایه در کشور اظهار داشت:
در دوره کرونا بازیها و تمرینات مخصوصا در رده پایه با مشکل رو به رو شد
و از آنجایی که سن تیمهای پایه نیازمند یادگیری بیشتر نسبت به تیمهای
بزرگسال است ،کمی کارمان را سختتر شد .اما با بهتر شدن شرایط ،دوباره
کار آموزش را آغاز کردیم تا نوجوانان و جوانان دائم در حال تمرین و تکرار بیشتر
باشند تا مهارت الزم را کسب کنند.
وی اظهار داشت :اقدام خوبی را فدراسیون از یک سال پیش انجام داد که
از بین حدود یک هزار نفر استعدادیابی کردند و  ۲۰۰نفر انتخاب شدند و در
اختیارتیمهایپایهقرارگرفتند.امامتاسفانهعملکردهامانندیکقیفبرعکس
شده است.
وی افزود :در حال حاضر فدراسیون برای تیمهای ملی بازیکن میسازد و
تیمهای باشگاهی آنها را استفاده میکنند اما در واقع تیم ملی تولید کننده
بازیکننیستوبایدبهرهبردارباشدوآکادمیهارونددرستیراپیشبگیرند.من
ثابت کردم میتوان بازیکنانی را در پایهها آموزش داد که در آینده بهترینهای
لیگ شوند؛ عارف آقایی ،عارف غالمی ،امید نورافکن و خیلی بازیکنان دیگر را
خودم آموزش دادم و به لیگ برتر و تیمهای ملی راهی کردم.
پیشکسوت مربیگری ایران با اشاره به بیتوجهی تیمها و باشگاهها نسبت به
تیمهایپای هعنوانکرد:متاسفانهبهجزچندتیم،اهمیتکافیبهتیمهایپایه
داده نمیشود و باشگاههای بزرگ همه به فکر تیم بزرگساالن هستند .درصدی
از درآمد و سرمایه تیمها باید خرج پایهها شود تا بتوان از آنها نتیجه خوبی
گرفت .بدترین شرایط را برای تیمهای پایه و مسابقاتشان پیش میگیرند و فقط
ت ندارند .به علت همین دلیل
انتظار دارند مسابقات انجام شود و کاری با کیفی 
است که دیگر ستارهای در فوتبال کشور ظهور نمیکند.
رئیس هیات ورزشهای زورخانهای استان قم خبرداد:

اصفهانقهرمانمسابقاتکشوری
ورزشهایزورخانهاینونهاالن

رئیس هیات ورزشهای زورخانهای استان قم گفت :مسابقات قهرمانی
کشوری ورزشهای زورخانهای در رده سنی نونهاالن امروز با قهرمانی تیم
اصفهان در سالن ورزشی پیامبر اعظم قم پایان یافت.
امیر فردی اظهار داشت :این مسابقات با حضور تیمهایی از کل استانهای
کشور برگزار شد و تیم خراسان رضوی به مقام دوم دست یافت.
وی ادامه داد :تیمهای کرمان و قم نیز به صورت مشترک عنوان سومی
مسابقات را از آن خود کردند.
وی بیان کرد :مسابقات در  ۲بخش تیمی زورخانهای و هنرهای فردی شامل
سنگ ،کباده ،چرخ تیز ،چرخ چمنی و میل بازی ترتیب یافت ه بود و نفرات برتر
هنرهای فردی نیز با دریافت حکم قهرمانی و جوایز نقدی تجلیل شدند.
فردی گفت:حدود  ۲۵۰ورزشکار ،عوامل برگزاری و داور در مسابقات
ورزشهای زورخانهای نونهاالن کشور که از روز گذشته درقم آغاز شده بود،
حضورداشتند.
رییس هیات انجمنهای وزشهای رزمی استان قم خبرداد:

کسب چهار مدال توسط بانوان کیک
بوکسینگقمازمسابقاتکشور

رییسهیاتانجمنهایوزشهایرزمیاستانقمگفت:کیکبوکسورهای
بانویقمدرمسابقاتقهرمانیکیکبوکسینگقهرمانیکشورموفقبهکسب
یک مدال طال ،یک نقره و دو برنز شدند.
علی یزدی در گفت و گویی اظهارداشت :در این مسابقات تیم قم با چهار
نماینده حضور پیداکرده بود که هر چهار ورزشکار موفق به کسب مدال شدند.
رییس هیات انجمنهای وزشهای رزمی قم ادامه داد :این دوره از مسابقات
شامگاه روز گذشته پنجم مردادماه جاری به میزبانی استان تهران و با حضور
 ۳۰۰شرکتکنندهبرگزارشد.
وی بیان کرد :در قالب این رقابتها یگانه نجفی در وزن منفی ۵۰کیلوگرم رده
سنی نوجوانان مدال برنز مسابقات را از آن خود کرد.
یزدی اضافه کرد :در رده سنی جوانان نیز ملیکا شیرزادی در منفی ۴۵
کیلوگرم ،مدال نقره و آیدا طاهری در منفی  ۷۵کیلوگرم گردنآویز طال را
تصاحبکردند.
وی افزود :در وزن منفی  ۶۵کیلوگرم بزرگساالن نیز فاطمه شاقی مدال برنز
مسابقات را به گردن آویخت.
هیئت گلف استان قم اعالم کرد:

کسب چهار کرسی از قم
در فدراسیون گلف

استان قم ،صاحب چهار کرسی در فدراسیون گلف کشور شد.
به گزارش هیئت گلف استان قم ،استان قم ۴ ،کرسی در کمیسیون های
مربیان ،داوران و بازیکنان فدراسیون گلف کشور تصاحب کرد.
علی منفرد در کمیسیون بازیکنان ،حمید منصوری در کمیسیون مربیان،
اعظم خودکار و بهروز صادقی در کمیسیون داوران به عضویت در آمدند.
گفتنی است؛ پیش از این نیز دکتر فاطمه ضرغام مربی بدنساز تیم ملی،
سید محمد علویون دبیر کل تیم های ملی ،بهروز صادقی و اعظم خودکار نیز به
عنوان اعضای انجمن وودبال ،نمایندگان استان قم در فدراسیون گلف بودند.

اقدامات،چالش ها وفرصت های پیش روی فوتبال قم

ایمان  /گفت و گو /رضا ملکی
اشاره :
 19مرداد ماه  1401درست یکسال میشود که دکتر باقری سکان هدایت فوتبال
قمرادردستگرفتهوفوتبالکهباالترینمخاطبینورزشیاستانرابهخوداختصاص
داده و عشق اول ورزش قمی هاست در پیچ و خم مشکالت و معضالت فراوانی که
پیش روی خود قرار دارد میرود تا با تدبیر و نگرشی اصولی به بدنهی خود با نگاه
مسئوالن این رشته جانی تازه گرفته تا لبخند شادی را بر لبان مردم فهیم فوتبال
دوست والیت جاری شد.
درخصوص عملکرد دکتر قدرت اله باقری به عنوان فرمانده فوتبال قم در طول یک
سال از گذشت مسئولیت وی قضاوتهای متعددی شد.
عدهای ازکارشناسان و پیشکسوتان بر این باورند که دریکسال گذشته هیچ اقدام
قابل توجهی جهت پیشرفت و حرکت رو به جلو در فوتبال قم ندیده ایم.عدهای بر
این عقیده بودند که شعارهای انتخاباتی رنگ واقعیت به خود نگرفته و عدهای هم
که جانب انصاف را رعایت میکردند بر این باور بودند که یک سال زمان کمی برای
قضاوت در خصوص عملکرد هئیت فوتبال قم است و باید به تیم مستقر در هیئت
فرصت داد تا برنامه های خود را عملیاتی نمایند وپس از حداقل دوسال عملکرد
ها را به بوته نقد گذاشت و بررسی کرد که آیا هیئت فوتبال قم توانسته است برای
رشد و پیشرفت این رشته گام های بردارد یا نه .برای اینکه جانب انصاف و عدالت را
رعایت کرده باشیم بر این باور بودیم که میبایستی پای صحبت مرد اول فوتبال استان
نشست و حرف ها و نا گفتههایش را شنید و آنها را منتشر کرد تا واقعیتها مشخص
شود و قضاوتها مسیرکارشناسی  ،اخالق و معرفت و صداقت صورت گیرد .این بود
که در یک نشست خبری ساده با حضور چند تن از پیشکسوتان عرصهی رسانه در یک
ازظهرداغتابستانیدردفترهیئتفوتبالپایصحبتدکترقدرتاله باقرینشستیم
تا واقعیتها را بگوید و ما هم آنها را ثبت و منتشر نماییم.
ناگفتههایازوضعیتهیئتفوتبالقمدرروزهایآغازینقبولمسئولیت
دکتر باقری ضمن تشکر از اصحاب رسانه بویژه روزنامه ایمان که مسیرانعکاس
واقعیتها را دنبال میکنند به کنار وایت برد دفتر هیئت فوتبال رفت و با ترسیم این
که در شروع چه داشتیم و چگونه موقعیت جدید را آنالیز کرده و نگاه توسعه محور به
فوتبال را چگونه برای آینده ترسیم نمائیم وبازخوردی که در مدت شروع ابتدائی کار
هیئت فوتبال در جامعه فوتبالی خواهیم داشت را چگونه مدیریت نمائیم آغاز سخن
نمود.
وی گفت در اولین روز کاری در دفتر هیئت فوتبال ،تلویزیون و خیلی از وسائل
دیگری که وجود داشت ناپدید شده بود خط تلفنی نداشتیم از لحاظ تجهیزات 5
دستگاه کامپیوتر در هیئت فوتبال وجود داشت .
 300میلیون بدهی روی دست ما مانده بود و طلبکاران مرتب فشا ر می آوردند و
تقاضای طلب خود را داشتند ضمن اینکه مبلغ  440میلیون تومان پول واریزی
فدراسیون فوتبال به هیئت قم در رابطه با برگزاری استعدادیابی نونهاالن که با حضور
مدرسین برجستهی فدراسیون فوتبال در شهریور  98انجام پذیرفتهشده بود 330
میلیون آن سند داشت و بقیه پول واریزی در هالهای از ابهام بود.
آبروی قم در خطر بود چون مدرسین فوتسالی فدراسیون از هیئت قم طلب داشتند
و پولی به آنها پرداخت نشده بود 27.نفر از کل مدرسین و اعضا فوتبالی مرتبط به
جریان استعدادیابی از ما طلب داشتند که وضعیت هیئت فوتبال قم در کشور را در
موقعیت بسیار بدی قرار داده بود.
در  5اسفند ماه  98برگزاری کالس  Dآسیا در قم  50میلیون واریزی جانب شرکت
کنندگان به حساب هیئت فوتبال آن زمان داشت که با شیوع کروناو تعطیلی کالس
این پول معلوم نشد چه شد و از وضعیت آن هیچ گونه خبری نیست ضمن اینکه با
برنامه طنز تلویزیونی برنامه  90در خصوص فوتبال و فوتسال قم آبروی فوتبال قم در
محافل کشور و خارج کشور به سخره گرفته شد هرچند که پیگیری بعدی و رفع اتهام
هیچگونه مرحمی بر آبروی از دست رفته نداشت.
اقدامات و فعالیت های انجام شده
با تالش و پیگیریهای بسیار و محبت فدراسیون فوتبال توانستیم  300میلیون
بدهی به جا مانده ازهیئت قبلی راتسویه نمائیم.تمامی اتاقهای مربوط به هیئت
دارای تجهیزات کامپیوتری شدند 8،خط تلفن جدید برای هیئت راه اندازی
نمودیم،اینترنت پرسرعت و تعویض دربهای اتاقهای فرسوده و رنگ رفته و تعویض
کابینت های آشپزخانه که به آشغال دانی تبدیل شده بود و رنگ کاری و اقدامات
دیگر در دستور کار ما قرار گرفته شد البته زحمات هیئت قبلی را زیر سوال نمیبرم اما

آگهیافراز
خواهانافراز:آقایمهدیحیدری
نشانی:قم شهرک قدس قدوسی یک(خیابان 16آذر)پالک 58واحد9
خواندگانافراز:آقایرضاحیدرییساولی
نشانی:مجهولالمکان
خواسته:افراز پالک شماره 271/2686اصلی بخش 5قم
نظریه(تصمیم) اداری
نظر به اینکه خواهان افراز طبق درخواست وارده شماره-3140
1401/3/29درخواست افراز سهمی مشاعی خود از پالک فوق را نموده
طبق صورتمجلس افراز  1401/4/30-4511نقشه پیوست آن ونامه
شهرداری  1401/4/6-4/10/123266منطقه  4قم که با افراز سهم
مشاعینامبردگانفوقموافقتنمودهلذاباتوجهبهنامههایمذکورونقشه
پیوست آن وگزارشات مندرج در پرونده بنابراین طبق ماده 5آییننامه قانون
افراز وفروش امالک مشاع با افراز پالک مذکور موافقت میشود و این رای
برابر ماده  2افراز مصوب سال  57از تاریخ ابالغ به مدت  10روز از طرف هر
یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک قابل اعتراض می باشد.
امور اداری:رونوشت:این تصمیم وصورت مجلس ونقشه به کلیه شرکاء
ومتقاضی ابالغ می گردد(.م الف)15533
مهدی زارع -سرپرست ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
صورتمجلسافراز
صورتمجلس افراز پالک ثبتی 2686فرعی از 271اصلی بخش
 5ثبت قم
در اجرای دستور وارده شماره  3140/1مورخ  29/03/1401مبنی بر
افراز شش دانگ پالک ثبتی  2686فرعی از  271اصلی بخش  5حوزه
ثبت ملک اداره یک قم استان قم .اینجانبان سید محسن رزضوی اصل
به عنوان نماینده ثبت علی آقازیارتی به عنوان نقشه بردار ثبت در معیت
مالکازمحلوقوعملکواقعدرقم،شهرکقدس،خیابانولیعصر۰عج)،
کوچه  ،100پالک  41بازدید و نقشه ترسیمی شهرداری با وضعیت محل
تطبیق داده شد و عدم تعارض ،تجاوز ،جابجایی لغزندگی و عدم مغایرت
با مجاورین احراز گردید .ضمنا مراتب علیه افراز برای روز مقرر به متقاضی
و شریک وی اخطاریه های شماره  3563/1مورخ  06/04/1401و
ابالغ قانونی در روزنامه اسکناس شماره  1320-12/04/1401صحیحا
اخطار گردید .همچنین مراتب افراز طی نامه شماره  3140/1مورخ
 29/03/1401از شهرداری منطقهخه  4قم استعالم گردید که آن مرجع
طی گواهی افراز شماره  123266/10/064/04/1401موافقت خود
با افراز را اعالم نموده است .لذا نحوه مالکیت و میزان مالکیت مالکین و
حدودو و مشخصات قطعات افرازی به شرح ذیل اعالم میگردد .همچنین
از طرف بایگانی جهت قطعه مورد افراز شماره  10285فرعی و برای قطعه
باقی مانده شماره  10286فرعی منظور شده است .لذا با توجه به ماده
 154قانون ثبت و ماده  101قانون شهرداری ها و سایر بخشنامه ها و
دستورالعمل های صادره سازمان ،نحوه و میزان مالکیت مالکین و حدود

میشد وضعیت مطلوبتری را در دفتر هیئت فوتبال فراهم کرد.تا امروز نزدیک به یک
میلیاردتومانبههیئتفوتبالتزریقکردهایم.
بحث آموزش،دانش فنی مربیان و نداشتن زمین
در بحث آموزش بسیار ضعیف هستیم ،مربیان بسیاری داریم که هر کدام کارت
مربیگری درجههای مختلف را دارند اما در سطح آموزش و انتقال نکات فنی بسیار
ضعیف هستیم .در طول مدت یک سال سعی کردهام کالسهای دانش افزایی را
برای مربیان برگزارنمایم 90درصد این کالسها با تدریس خودم همراه بوده که ریالی
بابت آن نگرفتهام و امید داریم همچنان در مسیر دانش افزایی مربیان فعال باشیم.
نبود زمین هم مشکل اصلی هیئت فوتبال است زمین فوتبال مجموعه ورزشی
شهید حیدریان در اختیاربخش خصوصی است زمین تختی در اختیار هیئت قرار
گرفت که چهل میلیون تومان برای برای ایجاد امکانات درآنجا هزینه کردیم تا مهیای
برگزاری مسابقات باشد ،حاال هم که این مجموعه ورزشی را گرفتهاند تا در اختیار
بانوان قرار گیرد  .تعداد بسیاری از بازیهای سنین پایه وکالسهای در این استادیوم
برگزار میشد که با تعطیلی آن مشکل بزرگ دیگری به مشکالت ما اضافه شد.
برگزاری بیش از  1000مسابقه در یک سال
عدد 1000شایدبرایتانتعجبانگیزباشدامابرگزاریمسابقاتسنین15-14-13
نوجوانان،جوانانلیگ،لیگبرترومسابقاتهمهردههایسنیفوتسالعددبرگزاری
 1000مسابقه را نشان میدهد که در نوع خود بینظیر است.
عواملبرگزاریمسابقات،اورژانس،نیرویانتظامی،کمیتهداوراننفراتیهستندکه
درگیراین مسابقات بودند و الحمدالله90درصد کار مسابقات را به پایان بردهایم ضمن
اینکه زمین مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر که چمن آن مثل آسفالت میباشد
نیزدر اختیار پیشکسوتان است که از این بابت خوشحالم که حداقل کمکی به این
عزیزان در تمرینات خود داشتهایم.
نبودسرویسبهداشتیمناسبدراستادیومها
دکتر اشارهای تاسفانگیز به موضوعی دارد که میتواند با خنده از کنار آن عبور کرد.
وی میگوید سری به وضعیت سرویسهای بهداشتی استادیوم حیدریان بزنید در
دو رختکن وضعیت بسیار نامطلوبی وجود دارد تیمهایی که برای برگزاری مسابقات
کشوری به قم میآیند همواره از این مورد ناالن و خاطرهی بسیار بدی را با خود همراه
بردهاند.وضعیتبستهبودنامکاناتبهداشتیاستادیومتختینیزجایخودداردکه
واقعا از این بابت متاسفم همه فکر میکنند که هیئت فوتبال مقصر این مورد میباشد
در حالی که ما هیچگونه دخالتی در آن نداریم.
نورضعیفوغیراستانداردنورافکنهایاستادیومها
اگردر در تایم شب به دو استادیوم شهید حیدریان و تختی مراجعه نمائید از دیدن نور
بسیارکمنورافکنهاتعجبمیکنید.
بخش خصوصی میگوید آقا میبایستی واحد فنی مهندسی برای رفع این مشکل
اقدام نماید و این میشود که میبایستی ساعت چهار بعدازظهر و در گرمای بیش از
چهل درجه بازیها را برگزار نمائیم تا نوک پیکان انتقادات متوجه هیئت بیچاره گردد
در حالی که ما هیچ گونه دخل و تصرفی در این خصوص نداریم.

و مشخصات قطعات افرازی بشرح ذیل اعالم می گردد.
مالکینعرصهاولیه
مالکیترضا/حیدرییساولیفرزندصفرعلیشمارهشناسنامه 11تاریخ
تولد  15/04/1346صادره از اراک دارای شماره ملی 0531605612
با استناد انتقال قطعی شماره  40240تاریخ  28/04/1390توسط
دفترخانه اسناد رسمی شماره  26شهر قم استان قم بعنوان مالک سه
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان ،موضوع سند
مالکیت داصلی بشماره چاپی  140354سری ب سال  97که در دفتر
امالک الکترونیکی به شماره  139820330001002451ثبت گردیده
است.
مالکیت مهدی /حیدری فرزند مقصود به شماره  1796تاریخ تولد
 01/01/1360صادره از قم دارای شماره ملی  0384726100با استناد
انتقال قطعی شماره  09/12/1397 54106توسط دفترخانه اسناد
رسمی شماره 56شهر قم استان قم بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش
دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره
چاپی  118366سری ب سال  97که در دفتر امالک الکترونیکی به
شماره  889 139820330001000889ثبت گردیده است.
زمیناولیه
 -1عرصه مشاعی طلق به شماره دو هزار و ششصد و هشتاد و شش فرعی
از دویست و هفتاد و یک اصلی واقع در بخش  5حوزه ثبت ملک اداره یک
قم استان قم به مساحت ( )300سیصد متر مربع به حدود :شماال :پی به
پی بطول ( )00/25بیست و پنج متر به شماره دو هزار و ششصد و هشتاد
و چهار فرعی شرقا :پی به پی بطول ( )00/12دوازده متر به شماره دوهزار
و ششصد و هشتاد و هفت فرعی جنوبا :به پی بطول ( )00/25بیست و
پنج متر به شماره دو هزار و ششصد و هشتاد و هشت فرعی غربا:پی است
بطول ( )00/12دوازده متر به شارع به عرض ده متر حقوق ارتفاقی :ندارد.
مشخصاتقطعاتافرازی
 -1ششدانگ ساختمان ،قطعه یک افرازی به شماره ده هزار و دویست و
هشتاد و پنج فرعی از 271اصلی ذمفروز و مجزی شده از دو هزار و ششصد
و هشتاد و شش فرعی از اصلی مذکور به مساحت ( )150صد و پنجاه متر
مربع ،با حدود اربعه :شماال دیواریست بطول ( )00/25بیست و پنج متر
به شماره دو هزار و ششصد و هشتاد و چهار فرعی از دویست و هفتاد و
یک اصلی شرقا دیواریست بطول ( )00/6شش متر به شماره هو هزار و
ششصد و هشتاد و شش فرعی از دویست و هفتاد و یک اصلی غربا درب و
دیوار است بوطل ( )00/6شش متر به کوچه به عرض 10متر که این قطعه
در سهم اختصاصی آقای مهدی حیدری قرار دارد .حقوق ارتفاقی :ندارد.
 -2شش دانگ زمین ،قطعه دو افرازی به شماره دده هزار و دویست و
هشتاد و شش فرعی از  271اصلی مفروز و مجزی شده از دو هزار و
ششصد و هشتاد و شش فرعی از اصلی مذکور به مساحت ( )150صد
و پنجاه متر مربع .باحدود اربعه :شماال به دیوار بطول ( )00/25بیست و
پنج متر به قطعه یک افرازی شماره ده هزار و دویست و هشتاد و پنج فرعی

نظارت جدی به فعالیت مدارس فوتبال
دکتر آه بلندی میکشد و از فضائی که بر مدارس فوتبال حاکم است دل پر دردی
دارد او میگوید اولین مورد برای من که در تدریس و آموزش بودهام مسائل اخالقی
است اگر فرهنگ اخالقی در مدارس فوتبال ما حاکم نگردد برگزاری این کالسها
هیچ سود و عایدی به فوتبال ما نخواهد داشت.
با ورود ما فضای وحشتناکی بر مدارس فوتبال حاکم بود اما با تالش و زحمات
همکارانم توانستیم در حال حاضر 22مدرسهی قانونی با مربیان واجد شرایط داشته
باشیم و این در حالی است که میدانم بیش از پنجاه مدرسه فوتبال غیرقانونی در حال
فعالیت هستند با کمک هیئت بازرسی اداره کل ورزش و جوانان در حال شناسایی و
تعطیلیآنانهستیممطمئنباشیدتاسالدیگرهمهکالسهایپایهیمابایدقانونی
عملکند.
شرط حمایت از تیم خوشه طالیی
من صراحتا اعالم میکنم اگر خوشهی طالیی با نام خوشه طالیی قم حاضر شد به
مسابقات خود درلیگ ادامه دهد هیئت فوتبال همهگونه همکاری را با این تیم خواهد
داشت اگر به غیر از این باشد با هماهنگی فدراسیون فوتبال اجازه بازی به این تیم
را نخواهیم داد امکانات قم میبایستی در جهت منافع شهر و بچههای فوتبالی قم
مصروف گردد و اگر هیچ عایدی این تیم برای فوتبال ما نداشته باشد خیلی جدی
و بدون هیچ رودربایستی از برگزاری مسابقات این تیم جدا جلوگیری خواهیم نمود
و این در حالی است که هنوز این تیم به جهت برگزاری مسابقات به ما بدهکار است.
وضعیت نابسامان تیم فوتسال فردوس و وعدهای بی عمل!
وضعیت بغرنج تیم فوتسال فردوس چهار ماه است که بیشتروقت ما را در بر گرفته
یزاده اشاره کنم که از همه اعتبار خود
است .در اینجا میخواهم به نام جناب حاج 
برای این تیم خرج کرد تا فردوس بتواند در قم ماندنی گردد تا روز آخر هیچ نتیجهای
حاصل نشدتا این که مسائل مالی و اداری این تیم به اداره کل ورزش و جوانان و
استانداری سپرده شد و از هیئت خواسته شد تا جریان اداری تیم را در طول مسابقات
تحت کنترل داشته باشد .متاسفانه تا اینجای کار پولی به بدنه تزریق نشده است و
رفتن این تیم به آمل با هزینه شخصی انجام پذیرفت و با اینکه فردوس ساعت یک
بامداد به آمل رسید اما با تساوی نتیجهی آبرومند گرفت و روز سه شنبه هفته گذشته
نیز توانتست در قم با نتجه  4بر  2از سد فرش آرا مشهد عبور نماید ولی با ادامه این
روند و عدم حمایت مالی در ادامه راه دچارمشکالت عدیده ای خواهیم شد.
بنده اعالم کرده ام تنها در مسیر اداری این تیم را کمک خواهیم نمود و منابع مالی
در اختیار نداریم تا برای این تیم هزینه کنیم میبایستی دوستان به وعدههای خود
عمل کنند تا آبروی فوتسال شهرمان در میادین حفظ گردد.
نگاهحمایتیهیئتفوتبالبهتیمهایپایه
بیش از  300جفت کفش و  120توپ آل اسپورت به تیمهای پایه کمک کردیم.
اغلب هزینه خرید آنها از پول شخصی بود و از این بابت پروردگار یگانه را سپاس
میگویم که وظیفهی خدمتگزاری را به من عطا کرد.
شرایطزمینبرایبرگزاریمسابقاتمهیانیست
درجلسهباادارهکلورزشقمخواستاردادنزمینشهیدحیدریانبههیئتفوتبال
شدیم.با توجه به شش ماه فرصت دیگری به بخش خصوصی داده شد تا جبران ضرر
کند ما گفتیم که نورافکنها را درست کنید و از ساعت شش عصر به بعد زمین را در
این مدت شش ماه در اختیار هیئت بگذارید تا هیئت تمامی بازیها را بتواند در تایم
خنک و زیر نور برگزار کند اما تا این لحظه هیچ پاسخی دریافت نکردهایم .نور استادیوم
به حال خود رها شده و با این وجود صراحتا اعالم میکنم که فوتبال قم میبایستی به
خواب خرگوشی یک ساله رفته تا شرایط زمین برای هیئت فوتبال مهیا گردد.
افزایش 40درصد اجاره بهای زمینهای ورزشی!
متاسفانه خبردار شدیم که براساس تصمیم سازمان صنعت،معدن،تجارت و ابالغ
آن به دستگاههای دولتی اماکن ورزشی تحت پوشش  40درصد در خصوص اجاره
بها میبایست پرداختی داشته باشند که با شنیدن این موضوع به حال ورزش و
ورزشکاران تاسف خوردم برای اینکه بیاییم امکان ورزشی را با نازلترین قیمت در
خدمت ورزشکاران قرار دهیم چهلدرصد هم به بهای آن میافزائیم که این حرکت رو
به رشد ورزش را حتما کند خواهد نمود.
دکتر باقری از بیست و پنج عوامل دوست داشتنی و همکار خدوم و تالشگر خود که
در بدنهی هیئت فوتبال مشغول به کار هستند و با کمترین دستمزد به عشق فوتبال
کار این رشته را به جلو میبرند تشکر ویژه نمود و عنوان کرد که تاجایی که که در توان
داشته باشم و بتوانم خدمت کنم در خدمت اهالی فهیم فوتبال خواهم بود.

از دویست و هفتاد و یک اصلی شرقا جا پی است بطول ( )00/6شش متر
به شماره دوهزاروششصد وهشتادوهفت فرعی از دویست و هفتاد و یک
اصلی جنوبا به دیوار بطول ( )00/25بیست و پنج متر به شماره دو هزار و
ششصد و هشتاد و هشت فرعی از دویست و هفتاد و یک اصلی غربا جا پی
است بطول ( )00/6شش متر به کوچه به عرض ده متر که این قطعه در
سهم اختصاصی آقای رضا حیدری یساولی قرار دارد.
 -3حقوق ارتفاقی :ندارد
 -4صدور سند دوم منوط به توافق شهرداری می باشد.
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مطهرنیاتحلیلگرمسائلبینالمللتشریحکرد:

آخرین وضعیت روند احیای برجام و سناریوهای پیش رو

یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت :آنچه که گروسی تکرار میکند با مکمل
سخنان جوزپ بوررل و تحوالت تلآویو و تغییر دکترین بایدن در قبال خاورمیانه
همگی بصورت همگن پیش میروند و نماینده این ادعا هستند که اکنون افکار
عمومی آماده پذیرش بازگشت تحریمها علیه ایران ،بازگشت پرونده ایران به شورای
امنیت و حتی قرار گرفتن این پرونده ذیل فصل هفتم منشور است.
مهدی مطهرنیا در گفتوگو با ایلنا ،در تحلیل آخرین وضعیت روند احیای برجام
و در پاسخ به این سوال که با توجه به سخنان روز سهشنبه مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن یک پیشنهاد روی میز برای تهران و واشنگتن و ذکر
این مطلب که چنانچه توافق مورد قبول واقع نشود «یک بحران هستهای خطرناک»
در انتظار خواهد بود ،سناریوهای پیش روی توافق هستهای سال ۲۰۱۵چه خواهد
بود ،گفت :پرونده هستهای ایران متوجه یک بحران بینالمللی است؛ بحرانها
مرحله تولد ،شکوفایی ،فروکش و پیامد دارند .هر بحرانی در مسیر حرکت خود از
شکلمعنادار،محتواییتعریفپذیر،فرازونشیبهاییسختوپیامدهایمتمایزی
برخوردار است و به تبع بازیگران دخیل در همان بحران ،به واسطه جایگاهی که از
منظر قدرت در پس مدیریت آن بحران دارند ،با یکدیگر در تعارض قرار میگیرند و
تالش میکنند که به نفع منافع تعریف شده خود از آن بحران ،آن بحران را رهبری،

مدیریت و اجرای سیاست اعمالی خود را فراسازند .لذا از این منظر ،باید بگویم که
بحران موسوم به پرونده هستهای ایران که مشهور به برجام شده ،از شکل معناداری
برخوردار است به این معنا که این بحران متوجه ایجاد یک فضای برخورد با تهران در
چهارچوب نگرش انقالبی است .پس از انقالب اسالمی ،ایران تالش کرد به عنوان
یک بازیگر چالشگر در برابر نظم بینالمللی ایفای نقش کند .نظامات حاکم بر نظم
بینالمللی را استعماری و امپریالیستی دانست و در برابر آن صف آرایی کرد و به این
ترتیب رویکرد مقاومت در برابر نظام بینالملل را در ایران و سپس در منطقه ایجاد
کرد.
وی ادامهداد :پروندههستهای ازنظر آرایششکلی متوجه ایجادفضای اصطکاک
بیشتر با تهران بود و این اصطکاک در دو دهه ادامه یافت و از نظر محتوایی موجب
تحریمهای فلجکننده علیه تهران شد .لذا محتوای آن محدود کردن نظام جمهوری
اسالمی ایران با رویکردی است که چالشگر است .این بحران بعد از جنگ خلیج
فارس و به موازات برخورد با صدام حسین صورت پذیرفت و تالش کرد نوعی توازن
منطقهای را در منطقه خاورمیانه حفظ کند و تولد آن ناشی از همین رویکرد است.
وی افزود :پرونده هستهای اکنون با گذار از مرز برجام یعنی برنامه جامع اقدام
مشترک با تعریف موسع و گسترده ای که غرب از آن از منظر محتوایی داشت به

این معنا که غرب اساسا برجام را یک اقدام برای بازگرداندن ایران به عنوان یک
بازیگر عادی برای نظام بینالملل تعریف کرد و تنها محدود به پرونده هستهای نبود،
این پرونده را در مرکز توجه قرار داد .لذا بعد از آنکه برجام در یک تعریف محدود از
نظر محتوایی اما از نظر دستاوردها بسیار گسترده تعریف شد ،تنشها میان ایران و
ایاالت متحده آمریکا از نو آغاز شد .ایران عملکرد خود را محدود به پرونده هستهای
میداند اما خواستار لغو همه تحریمها و رودرروییهای آمریکا و همپیمانانش است
و امروز این بحران در اوج شکوفایی قرار دارد .پرونده هستهای ایران در سالهای
گذشته فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است و اکنون دیگر به ایستگاههای
نهایی وارد شده است .امروز به ادعای غرب ایران در مرز دستیابی به گریز هستهای
قرار داشته و از سوی دیگر ایاالت متحده در پی ایجاد حرکت بر ضد ایران با کمک
ائتالف عربی ،عبری و غربی است.
این تحلیلگر روابط بینالملل گفت :پیمان موسوم به اورشلیم به عنوان مکمل
پیمان ابراهیم و حرکت در جهت تحریمهای بیشتر و محاصره منطقهای علیه ایران
به نحوی پیش میرود که وزیر جنگ اسرائیل اعالم جنگ را علنا در فضای رسانهای
مطرح میکند که همگی نشان از پایان مسیر برجام دارد اما هیچ کدام از طرفین
حاضر به قبول ننگ اعالم مرگ برجام نیستند چرا که این موضوع برای هرکدام
هزینه در بر دارد و این اتحادیه اروپاست که اعالم خطر میکند .این بار باید جوزپ
بوررلسنجیدهسخنبگویدو پیامدسخنانش را محاسبه کند.
این استاد آینده پژوهی گفت :آینده برجام را میتوان در چهار سناریوی کیش و
مات ،قیصر ،لبه مقاومت و آفتاب زمستانی مورد بررسی قرار داد که پیشتر هرکدام را
توضیح دادهام .و لذا اگر بخواهیم این چهار سناریو را در هم ادغام کرده و دو سناریو
را بررسی کنیم اکنون فرمان مقاومت شکل گرفته است و از طرف دیگر باید بپذیریم
که از یک طرف ایران درگیر مسائل مربوط به اقتصاد است و آمریکا نیز نمیتواند
تضمین های بین المللی به ایران بدهد و از کدام از بازیگران بر سر مواضع خودشان
اصرار دارند و هر دو فرمان مقاومت گفتمانی خود را نادیده نمیگیرند .به نظر میآید
در این وضعیت هر دو باید به پلن دوم بیش از گذشته بیندیشند.
مطهرنیا در پاسخ به این سوال که با توجه به هشدارهای چند روز گذشته مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین به نوعی اتمام حجت هماهنگ کننده
برجام آیا میتوان انتظار داشت که نشست ماه سپتامبر شورای حکام با صدور
قطعنامه علیه ایران همراه بوده و زمینه ساز بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت
باشد،گفت:آنچهکهنشانگانبهنمایشمیگذاردنوعیضمیمهرسانهایدرحرکت
علیه نظام جمهوری اسالمی در پرونده هستهای دیده میشود؛ آنچه که گروسی
تکرار میکند با مکمل سخنان جوزپ بوررل و تحوالت تلآویو و تغییر دکترین بایدن
در قبال خاورمیانه همگی بصورت همگن پیش میروند و نماینده این ادعا هستند
که اکنون افکار عمومی آماده پذیرش بازگشت تحریمها علیه ایران ،بازگشت پرونده
ایران به شورای امنیت و حتی قرار گرفتن این پرونده ذیل فصل هفتم منشور است و
روی این مساله کار میکنند.

ناصرایمانی:

«آقا»ها نباید از آقازاده های خطاکار خود حمایت کنند

آقازاده ها باید تحت نظر و رصد نهادهای مسئول باشند
«آقازاده» ،واژه ای است که از دیرباز در ایران رایج بوده
و برداشت مثبتی را در ذهن مخاطب ایجاد می کرد اما
چندسالی است که «آقازاده»  ،بار معنایی منفی پیدا کرده
و حتی برای اتهام و کنایه زدن به دیگران  ،مورد استفاده
قرار می گیرد.
علت چنین تحولی  ،ورود گروهی از فرزندان مقامات و
انقالبیون به حوزه روابط ناسالم اقتصادی است که ثروت
های زیاد و گاه  ،افسانه ای را نصیب آنان کرده است .آقازاده
ها از نفوذ و اعتبار پدران خویش هم در مرحله دستیابی
به رانت ها و هم در گریز از مجازات های سنگین قانونی
سوءاستفاده می کنند و برخی از آنان با راه انداختن زندگی
الکچری به سبک غربی و نمایش اموال و خوشگذرانی
های عجیب و عریب خود در شبکه های اجتماعی  ،روان
جمعی و فردی ایرانیان اسیر تامین معیشت روزانه را زخمی
می کنند.
دراین میان  ،برخی معتقدند  ،همه آقازاده ها آلوده
نیستند و خطای آلوده هارا نباید به پای پدران شان و نظام
نوشت اما حتی اینان نیز از گسترش تعداد و عمق فعالیت
آقازادگان رانت خوار  ،نگرانند و خطرات این پدیده برای
حاکمیت و کشور را جدی می دانند.
خبر آنالین در گفت و گو با ناصر ایمانی فعال سیاسی
اصولگرا پدیده آقازادگی و راه های مقابله با آن را بررسی
کرده که باهم می خوانیم :
پدیده آقازاده ها در اغلب کشورهای دنیا وجود دارد
و کشور ما هم مستثتی از این قاعده نیست،اساسا
تعریف شما از آقازاده چیست؟
مسئله پدیده آقازاده ها  ،موضوع بسیار مهمی است،
آقازاده یعنی فردی بخاطر انتساب پدر و یا قوم و خویش
های درجه اول خود ،بدون اینکه استحقاق داشته باشد
یه منافع قدرت یا ثروت غیر عادی و خارج از روال قانونی
می رسد  .یعنی استفاده از رانت اینکه پدر در قدرت است
و فرزند با استفاده از رانت پدر در مناصب حکومتی می
تواند به قدرت  ،اطالعات ارزشمند محرمانه،ثروت و یا یک
مسئولیتی خارج از روال برسد.

این تعریف از این جهت است که برخی از بحث های
احساساتی نسبت به مسئله آقازادگی از بین برود.یعنی
این درست نیست که در جامعه فضایی ایجاد شود که هر
کسی که فرزند یک مسئول است به هیچ وجه نباید هیچ
شغل و مسئولیتی داشته باشد و در هیچ سازمانی حتی
در بخش خصوصی فعالیت نکند .چرا چون اگر باشد می
گویند بخاطر انتصاب پدرش است .این حرف منطقی
نیست چرا که ممکن است فردی فرزند یک مقام مسئول
باشد و خودش بخاطر صالحیت ها و استعداد هایش
مراحل عادی فرد دیگر جامعه را طی کند و به مسئولیت
و امکانات مالی برسد.اینها را نباید با هم قاطی کرد ،هر
فردی که فرزند مسئولی است و به مناصبی می رسد به این
معنا نیست که جتما از رانت پدر استفاده کرده است .اینها
را باید از هم تفکیک کرد ،معموال اینها در جامعه تفکیک
نمی شوند.هر آقازاده ای آقازاده نیست.اینطور نیست که
بگوییم هرکسی که فرزند مسئولی است آن چیزی که به
دست آورده را بخاطر آقازادگی به دست آورده باشد ،باید
این موضوع کشف شود.

یعنی معتقدید برخی آقازاده ها با اتکا به قابلیت های
فردی و شخصی شان به قدرت و ثروت می رسند ؟
بله قابلت های خودشان هم هست ،ما نمی توانیم یک
حکم کلی صادر کنیم و بگوییم همه فرزندان مسئوالن باید
تا آخر عمر حتی معلم ساده مدرسه هم نباشند.بنابراین
تاکید می کنم که این موضوع باید از هم تفکیک شود،نباید
در افکار عمومی فضایی را ایجاد کنیم که هر کسی که فرزند
مسئولی است به انگ رانت یک نان هم نتواند برای خانه
اش بخرد.این مسئله آقازاده ها مختص به ایران نیست
،حتی در کشورهای پیشرفته هم وجود دارد البته با نسبت
کمتر .
راه های مقابله با این پدیده چیست؟
ما نباید فضای جامعه را یک فضای احساسی کنیم
،ما باید در افکار عمومی یک تفکیک منطقی برای این
موضوع از طریق رسانه ها و فضای مجازی به وجود بیاورم
که صرفا فرزند مسئول بودن آقازادگی محسوب نمی شود.
مسئله دوم اینکه به لحاظ قانونی باید دقت بیشتری روی
رفتار کسانی که فرزندان افراد ذی نفوذ هستند انجام شود

،بطوری که اصال مانع کارشان نشود و فقط مطالعه بیشتر
صورت بگیرد که خدا نکرده از امکانات بیت المال و اموال
عمومی ،استفاده رانتی و غیرقانونی نکنند و اگر هم می
کنند قبل از اینکه بخواهد به مراحل حادتر برسد با تذکر
موضوع حل شود  .نکته بعد اینکه فرهنگ سازی کنیم ،
پدرانی که مسئولیتی دارند و فرزند آنها از رانت استفاده
کرده به محض ازاطالع  ،از کار فرزند تبری جویند در نقطه
مقابل  ،متاسفانه شاهدیم آقازادگانی از رانت پدران شان
استفاده کرده اند و بعد از اینکه با آنان برخورد می شود،
پدران معموال می آیند و از فرزندشان دفاع می کنند.
در اغلب کشورهای جهان فرزندان مقامات تحت نظر و
رصد نهادهای مسئول هستند تا از قانون شکنی های آنان
علیه منافع ملی یا شکار دشمن شدن با اهداف امنیتی
پیشگیری کنند بله ،همانطور که گفتم اینها باید تحت رصد
و مراقبت باشند البته نه طوری که مانع زندگی آنها شوند.
فقط باید توسط نهادهای ذیربط روی اینها مقداری بررسی
شود تا اگر خدای ناکرده مواردی پیش آمد بطور خیلی
محرمانه تذکر داده شود ،به نحوی که فرد بتواند زندگی
عادی خود را کند.
برنامه سیستم پدافند غیر عامل در مورد حفاظت
از اطالعات طبقه بندی شده مسئولین چیست ،آیا
آموزش های الزم را به اینها می دهند ؟
من تاکنون چنین چیزی نشنیده ام ،اگر اینطور نیست
آموزش هم می تواند در دستور قرار گیرد که به همه افرادی
به نوعی مسئولیت دارند تذکر داده شود .اعم از اینکه در
پایتخت باشند یا در سایر شهر ها .باید به آن مقام مسئول
تذکر داده شود که به خانواده شان از نظر نوع رفتار ها
و سلوک توجه داشته باشند که بخاطر امتیاز اینها سو
استفاده نکنند .می شود اینها را آموزش داد و فرهنگ
سازی کرد .در نهایت باید این موضوع هم فرهنگ سازی
شود که اگر در مراجع ذیربط ثابت شد که یک فرزندی از
رانت استفاده کرده است پدر دفاع نکند و تبری بجوید
و بگوید من موافق نیستم و جلوی ایشان را می گیرم و
مخالفت کند«.آقا»ها نباید از آقازاده های خطاکار خود
حمایتکنند.

یک کارشناس ارشد مسائل بینالملل مطرح کرد :

چرافرانسهدیگرنمیتواندمیانجینزدیکی
دیدگاههای ایران و آمریکا باشد؟
یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل گفت :سه کشور اروپایی عضو برجام
( انگلیس ،فرانسه و آلمان) طی ماههای اخیر آن قدر به آمریکا نزدیک شده و
مواضعشان مشابه مواضع آمریکا است که دیگر مشکل می توانند در مقام میانجی
ظاهرشوندوکمکیبهنزدیککردنمواضعدوکشورایرانوآمریکابهیکدیگربکنند.
کوروش احمدی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که در اوایل هفته
جاری روسای جمهور ایران و فرانسه حدود  ۱۲۰دقیقه به صورت تلفنی با یکدیگر
در مورد توافق و احیای برجام گفتوگو کردند ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
هم در نشست خبری خود اعالم کرد هدف از این گفتوگوی تلفنی کمک فرانسه
برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و آمریکا جهت حصول توافق است،تحلیل شما
از این گفتوگوی تلفنی که بعد از مدت ها انجام شده است چیست؟ گفت :اطالعات
چندانی نه از جانب ایرانی و نه از جانب فرانسوی در مورد محتوای این تماس نسبتا
طوالنی تلفنی منتشر نشده است .در بیانههایی که توسط الیزه و نیز نهاد ریاست
جمهوری ایران منتشر شده ،هر یک بر نظراتی که خود ابراز کرده اند متمرکز بوده
و به اموری که مورد اختالف یا اتفاق نظر بوده ،نپرداخته اند .وی ادامه داد :در بیانیه
طرف ایرانی به طرح برخی از شرایط ایران برای احیای برجام مانند ارائه تضمین در
مورد انتفاع کامل اقتصادی ایران از برجام و حل کامل موضوعات مربوط به پادمان در
آژانس و انتقاد ایران از قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس و مسائلی مانند اینها اشاره
شده است .مطابق بیانیه طرف فرانسوی ،مکرون از سرخوردگی فرانسه به خاطر عدم
پیشرفت در کار احیای برجام و لزوم "انتخاب روشن" توسط ایران در این مورد و اینکه
برجام هنوز قابل احیا است و این کار باید هر چه زودتر انجام شود ،گفته و خواستار
آزادی اتباع فرانسوی زندانی در ایران شده است .این کارشناس ارشد مسائل بین
الملل با بیان این که ظاهرا هدف ماکرون از این تماس تلفنی رسیدن به برآوردی از
این که آیا تحولی در مواضع ایران ایجاد شده و می تواند امیدی به آینده برجام داشته
باشدیاخیرواینکهآیاشرایطبهگونهایهستکهفرانسهبتوانددستبهابتکاریبرای
نزدیک کردن مواضع ایران وآمریکا به هم بزند یا خیر؟ بوده است ،خاطرنشان کرد :اگر
این بیانه ها را کم و بیش حاوی کل تمام آن چیزی بدانیم که در این مکالمه مطرح
شده ،باید نتیجه بگیریم که عمال کار به تکرار مواضع ختم شده و تحولی در نتیجه این
مکالمه حاصل نشده است .احمدی همچنین افزود :اما این بیانیه ها ممکن است
حاوی تمام گفتوگوها نباشد .ممکن است هدف اصلی ماکرون از اشاره به ضرورت
"انتخاب روشن" در واقع تاکید بر فوریت کار و لزوم تصمیم گیری فوری بوده باشد.
همزمانی تقریبی این تماس تلفنی با مقاله جوزپ بورل در فایننانشال تایمز مبنی بر
اینکه هر کاری که باید می شد ،شده است و اکنون زمان تصمیم گیری است ،این
احتمال را تقویت می کند .این کارشناس ارشد مسائل بینالملل در پاسخ به این
سوال که فرانسه چه کمکی می تواند به نزدیک کردن دیدگاههای ایران و آمریکا کند؟
اظهار کرد :واقعیت این است که سه کشور اروپایی به شمول فرانسه طی ماههای اخیر
آنقدر به آمریکا نزدیک شده و مواضعشان مشابه مواضع آمریکا بیانیههای مشترک
متعددی که این چهار کشور منتشر کرده اند (از جمله بیانیه  ۳۰اکتبر  )۲۰۲۱و
بیانیه های سفرای آنها در شورای امنیت و مهمتر از همه پیش نویس قطعنامه اخیر
در شورای حکام حکایت از درجه نزدیکی مواضع آنها است .این در حالی است که
در زمان ترامپ تفاوت مواضع فرانسه با دولت ترامپ واضح بود و فرانسه به عنوان یکی
از متحدان آمریکا تالش های دامنه داری را برای نزدیک کردن ایران و آمریکا به هم
و از جمله تعدیل مواضع ترامپ انجام داد؛ ضمن اینکه خواسته های زیاده خواهانه
نیز از ایران مطرح می کرد به امید اینکه بتواند نظر ترامپ را برای نوعی تعامل جلب
کند .مشکل دیگر در راه ایفای نقشی توسط فرانسه این است که در شرایط کنونی
عمدتا دایره سیاست خارجی اتحادیه اروپا عهده دار ایفای نقش برای نزدیک کردن
دیدگاه های ایران و آمریکا به هم است .این هم دلیلی است مزید بر دلیل نخست
که ممکن است به فرانسه برای ایفای نقشی موازی کمک نکند .وی در پاسخ به این
سوالکه منافعحاصلازاحیایبرجامدرعرصهسیاسیبرایفرانسهچیست؟اظهار
کرد  :به طور کلی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به خاطر اینکه به منطقه خاورمیانه
نزدیک تر هستند ،نگرانی بیشتری از بابت خارج شدن تنش بین ایران و آمریکا و ایران
و اسرائیل از کنترل دارند .از نظر آنها تشدید تنش و شکلی گیری نوعی تقابل می
تواند مشکالت و مخاطرات بزرگی برای اروپا ،از جمله مسئله مهاجرت و مسائل زیست
محیطی و مسائل ناشی از وقفه در انتقال انرژی و افزایش قیمت آن ایجاد کند .این در
حالی است که سرزمین اصلی آمریکا از منطقه بسیار دور است و وابستگی نفتی نیز
به این منطقه ندارد .همچنین ،طی ۵ماه گذشته یعنی بعد از شروع جنگ اوکراین به
شدت بر حساسیت اوضاع به ویژه از نظر انرژی برای اروپا افزوده شده و اروپا مایل است
که با تثبیت اوضاع در منطقه خلیج فارس و احیای برجام موجبات افزایش موجودی
نفت و گاز در بازار را فراهم کند یا حداقل مانع تشدید تنش در منطقه و افزایش بهای
انرژی شود .لذا اروپا منافعی عمده در احیای برجام در این مقطع زمانی دارد.
احمدی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که فرانسه در مراحلی از مذاکرات
نقش پلیس منفی را بازی کرده است و یا در این زمینه مانع تراشی هایی داشته است
به چه میزان به می توان به نقش این کشور در این زمینه اعتماد کرد؟ گفت :فرانسه
در مقطعی در اواخر مذاکرات برجام در  ۹۴سیاستی منفی داشت .اما طبعا سیاست
کشورها و تاکتیک های آنها همیشه ثابت نیست .در آن دوره فرانسه ظاهرا تحت تاثیر
برخیازکشورهایمنطقهوبرمبنایقرارومدارهاییباآنهانقشیمنفیبازیکرد.اما
این نقش منفی سریعا تعدیل شد و فرانسه به یکی از کشورهای طرف مشارکت با ایران
بعد از اجرای برجام تبدیل شد .ماکرون نیز خود از تابستان ۲۰۱۸مواضعی داشت که
برایایرانناخوشایندبود،ازجملهاینکهاوخواستارتعمیممذاکراتبهبرنامهموشکی
و سیاست منطقهای ایران میشد .این دیپلمات پیشین کشورمان در ادامه گفت:
در پاسخ به سوال شما باید بگویم که به طور کلی به هیچ میزان نمی توان به نقش
هیچکشوریاعتمادکرد.اعتماداساساجاییدرروابطبینالمللندارد.اعتمادشاید
تنها نام دیگری است برای اشتراک منافع بین دو یا چند کشور در یک دوره زمانی
بخصوص .تنها در این صورت است که کشورها می توانند بر مبنای اشتراک منافع
با هم کار کنند و مترصد باشند که در صورت تغییر شرایط هر کشوری در پی تامین
منافع خود راه خویش را در پیش خواهد گرفت .این یک امری بدیهی و پذیرفته شده
در روابط بین الملل است .همین آمریکا و اروپا که همیشه متحد و دوست هم بودند در
زمان ترامپ با هم سرشاخ شدند و مثالهای متعدد دیگری در این رابطه می توان زد.

مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای:

سیدمحمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای گفت:
آمریکاهنوزحاضربهدادنتضمینهایکافینیست،بدینخاطر
است که تمایل ندارند به تعهدات خود عمل کند .وگرنه دیپلمات
های اروپایی در محافل خصوصی بارها گفته اند اگر انجام توافق
مورد نظر ایران دست اروپایی ها بود ،آن را فورا امضا می کردند.
اظهارنظرها درباره روند مذاکرات هسته ای با ایران هر روز شکل
تازه ای به خود می گیرد .یک روز جوزپ بورل از آماده بودن توافق
می گوید و روز دیگر رافائل گروسی هشدار می دهد که توافق
بهتری در کار نیست .کلیدواژه آنها اما تقریبا یکسان است! چرا که
همگی از عبارت«توافق خوب و آماده روی میز» سخن می گویند.
در همین رابطه ،مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای معتقد
است؛ «به محض امضای توافق ،تعهداتی برای ما به وجود می آید
و اگر از همان ابتدا از انجام تعهدات طرف مقابل مطمئن نباشیم،
خسارت بزرگی را متحمل خواهیم شد .ما اگر به تعهدات خود
عمل کنیم و طرف مقابل این کار را انجام ندهد ،وضعیتی مشابه
برجام  ۲۰۱۵رقم خواهد خورد».
سید محمد مرندی در گفت وگو با جماران ،ابتدا در پاسخ به
سوالی درباره تهدیدهای نظامی اخیر رژیم صهیونیستی ،گفت:
مسلما هر گونه تهدید نظامی کار احمقانه ای است .آمریکایی ها
هم سال ها ایران را تهدید کرده اند ،ولی به این نتیجه رسیدند که
عواقبچنینکاریبرایاقتصادآمریکابسیارزیانآورخواهدبود.
وی افزود :کارشناسان و تحلیلگران غرب به درستی می دانند که
هر تعرض و درگیری آمریکا با ایران ،منجر به پیروزی آمریکا نمی

آمریکا هنوز حاضر به دادن تضمین های کافی نیست

شود و عواقب جبران ناپذیری برای آن کشور خواهد داشت .با
همین نگاه ،اگر بخواهیم وضعیت قدرت اسرائیل را در برابر ایران
ارزیابی کنیم ،باید گفت که رژیم صهیونیستی از آمریکا بسیار
ضعیف تر است و نباید فراموش کنیم که قدرت پاسخ ایران نیز در
این سال ها بسیار افزایش یافته است.
هر تنش در منطقه باعث می شود که قیمت نفت و گاز ایران باال
رود
این استاد دانشگاه ادامه داد :اساسا هرگونه تنش در منطقه
ما ،قیمت نفت و گاز در دنیا را به شدت افزایش خواهد داد و این
مسأله به ضرر اسرائیل و امنیتش خواهد بود .فارغ از واکنش
نظامی ایران ،هر تنشی در منطقه باعث می شود که قیمت نفت
و گاز ایران باال رود و اقتصاد طرف مقابل آسیب ببیند .بنابراین،
هیچ تهدید نظامی وجود ندارد که در آن اسرائیل از نظر سیاسی،
اقتصادیونظامیبازنده میداننباشد.
مرندی با بیان اینکه تهدیدهای صورت گرفته تاکنون از موضع
ضعف بوده اند ،گفت :برخی مقامات اروپایی درباره مذاکرات در
اظهار نظرهای اخیر خود معترفند که فشارهای ایران تا این لحظه
توانستهموجبتغییرموضعطرفآمریکاییشود.ولیمسألهایران
فراتر از این تغییرات است؛ زیرا به محض امضای توافق ،تعهداتی
برای ما به وجود می آید و اگر از همان ابتدا از انجام تعهدات طرف
مقابل مطمئن نباشیم ،خسارت بزرگی را متحمل خواهیم شد.
ما اگر به تعهدات خود عمل کنیم و طرف مقابل این کار را انجام
ندهد ،وضعیتی مشابه برجام ۲۰۱۵رقم خواهد خورد.

به دروغ مدعی می شوند که ایران خواسته ای
«فرابرجامی»دارد
او بیان کرد :باید مطمئن شویم که از هر توافقی ،منفعت
اقتصادی خواهیم برد و آمریکایی ها نمی توانند از متن آن
سوءاستفاده کنند .ایران مصمم است نقص هایی که در
اجرای برجام وجود داشت ،برطرف کند و دایره تحریم ها
را محدود کند و چون غربی ها هم می دانند حرف ایران
منطقی است ،به دروغ مدعی می شوند که ایران خواسته ای
«فرابرجامی» دارد یا آنکه می خواهد از دولت بعدی آمریکا
تضمین بگیرد؛ در حالی که چنین چیزی نیست .چارچوب
مذاکرات بر اساس برجام و اختیارات رئیس جمهور فعلی
آمریکا است .هدف از چنین ادعایی این است که افکار
عمومی جهان را با خود متحد کنند .از سوی دیگر می گویند
خروج سپاه از لیست تحریم ها ،پیش شرط ایران است ،در
حالی که چنین نبوده و نیست؛ این گونه تبلیغ می کنند
برای آنکه کسی متوجه طفره رفتن آنها از دادن تضمین های
الزم نشود.
وی بیان کرد :اگر توافقی بدون تضمین های کافی را قبول
کنیم،دستآخرمامیمانیموعملبهتعهداتیدوجانبهبهعنوان
یکی از طرفین؛ در حالی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل
نمی کند .در این شرایط ،چند ماه بعد همان کسانی که ما را به
امضایفورییکتوافقتشویقمیکردند،اولینکسانیخواهند
بودند که معترض می شوند.

مواضعبورلجنبهتبلیغاتیدارد
مرندی همچنین درباره اظهارات اخیر جوزپ بورل که گفته
است متن توافق آماده است و توافق بهتری وجود نخواهد داشت،
گفت :آقای بورل از روز اول مذاکرات وین همین را گفته است.
ولی ظرف سه ماه در وین تغییرات زیادی روی مواضع آنها صورت
گرفت .این نوع موضع گیری ها در مالءعام بیشتر جنبه تبلیغاتی
دارد و غرب در این زمینه از ما قدرت مندتر است .او افزود :اگر
توافقی روی میز نباشد که ایران بتواند با خیال آسوده به تعهدات
خود عمل کند و مطمئن نباشد که طرف مقابل چنین خواهد
کرد ،آن متن مانع اجرای برجام خواهد بود .بی تردید اگر توافق
احتمالی ما ناقص باشد ،آمریکایی ها از همان روز اول از نواقص
آن سوءاستفاده خواهند کرد .این یک تصور باطل است که فکر
کنیم آمریکا به دنبال اجرای برجام است .این کشور از سال۲۰۱۵
نشان داد که نمی خواهد این کار را کند .لذا تنها کاری که می
توانیم انجام دهیم این است که به یک توافقی برسیم که آمریکا
نتواند برجام را مانند گذشته محدود و محدودتر کند.
اروپایی ها به ایران نیاز دارند
وی درباره مسأله میانجی گری فرانسه در پرونده هسته ای ایران
نیز اظهار کرد :ناتو در اوکراین مرتکب اشتباه فاحشی شد و با
حمایت از نازی های اوکراین و کشتار روس تبارهای این کشور،
موجبواکنششدیدروسیهشدند.بنابراین،امروزبحرانجدیدی
برای غرب ایجاد شده است ،زیرا روسیه را نمی توان با کشورهایی
نظیر ونزوئال ،لیبی ،افغانستان و عراق اشتباه گرفت .آنها این بار

با کشوری طرف شده اند که توان باالیی برای مقابله با ناتو دارد.
مرندی تصریح کرد :در این وضعیت ،اروپایی ها به ایران نیاز دارند و
درخواست های متعددی از ایران دارند تا نفت و گاز خود را برای شان
ارسال کند .بنابراین شرایط کشورهای اروپایی بسیار دشوار است.
بایدتاکیدکنیمکهتوافقمنطقی،منصفانهوعادالنهباشد
مرندی ادامه داد :در چنین شرایطی ،رییس جمهور فرانسه
مکالمه ای دوساعته با رییس جمهور ایران دارد .مکالمه دوساعته
مکرون با ایران ،نتیجه بحران اروپا ،سفر آقای پوتین و اردوغان
به ایران و تقویت رابطه ایران با کشورهای غیر غربی و منطقه ای
است .از این رو ،غربی ها خوب می دانند که نیازمند رابطه بهتری
با ما هستند ،چرا که ما قدرتمندتر شده ایم و آنها بیش از پیش
تضعیف شده اند .اما علیرغم تغییر این معادالت ،ایران خواسته
جدیدی را مطرح نکرده است .ایران می گوید باید دغدغه هایش
نسبت به اجرای کامل برجام ،با توجه به عهدشکنی های قبلی
غربی ها ،برطرف شود .اگر تعهدها پس از برجام به خوبی اجرا
نشوند ما اهرم های خود را تحویل می دهیم و دیگر نمی توانیم
از آنها برای گرفتن حقمان استفاده کنیم .بنابراین ما باید تاکید
کنیم که توافق منطقی ،منصفانه و عادالنه باشد .وی در پایان
گفت :همین که آمریکا هنوز حاضر به دادن تضمین های کافی
نیست ،بدین خاطر است که تمایل ندارند به تعهدات خود عمل
کند .وگرنه دیپلمات های اروپایی در محافل خصوصی بارها گفته
اند اگر انجام توافق مورد نظر ایران دست اروپایی ها بود ،آن را فورا
امضا می کردند.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی

عضوانجمنمدیرانروزنامههایغیردولتی،آئیننامهاخالقحرفهای،قابلمشاهدهدرسایت

تلفن 32906160 - 32903209 :صندوق پستی37185/4495 :
نشانی:قم-بلوارشهیدصدوقی،کوچه21ممیزیکپالک47

eimannews@yahoo.com

بر كسى چون حسین باید كه گریندگان بگریند؛ زیرا
كه گریستن بر او گناهان بزرگ را مىزداید......چون
ماه ّ
محرم مىرسید كسى پدرم علیهالسالم را خندان
نمىدید .غم و اندوه بر او چیره بود تا آن كه ده روز
مىگذشت.

لیتوگرافیوچاپ
شاخهسبز

صاحبامتیاز:حیدرضیغمی
مدیرمسئولوسردبیر:حسینعبداللهی

امام رضا علیه السالم:

وسائل الشیعة ج  ٨ص  ١٠ح ٣٩٤

www.emandaily.ir

اذان صبح 04/16:طلوع آفتاب 05/58:اذان ظهر 13/11:اذان مغرب20/43:

شنبه  8-مرداد ماه - 1401سال بیستوپنجم -شماره5548

چی به خورد کودکانمان میدهیم!
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم مطرح کرد:

آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت :طی شبانه روز گذشته نتیجه ۱۰۷تست کرونا در قم مثبت اعالم شده
و در مجموع تعداد  ۱۷۹بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.مهدی مصری در گفتگویی در مورد آخرین وضعیت
بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی هفتم مرداد تعداد  ۳۲بیمار با عالئم کرونا مثبت در قم
پذیرش سرپایی شدند.وی با بیان اینکه در این مدت ۷۹بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری کرونا بستری شدند ،عنوان
کرد :طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع تعداد ۱۷۹بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند
و حال  ۲۱بیمار نیز وخیم است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد  ۲۱۹تست انجام گرفته نتیجه
 ۱۰۷تست مثبت اعالم شده است ،افزود :تاکنون تعداد یک میلیون و  ۹۰۹هزار و ُ ۶۳۰دز واکسن کرونا در استان قم
تزریق شده است.

عدمتناسببینهزینهکسر
و احداث پارکینگ

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :سال  ۹۹درآمد شهرداری از هزینه
حذفپارکینگ ۴۶میلیاردتومانوازمحلکسرپارکینگنیز ۲۰میلیاردتومانبودهکه
ً
با این رقم نهایتا  ۲۵۰جای پارک میتوان احداث کرد.
مسعود طبیبی در گفتوگویی با اشاره به اهمیت احداث پارکینگ در سطح شهر
اظهار داشت :سال  ،۱۴۰۰درآمد حذف و کسر پارکینگ شهرداری قم  ۱۰۰میلیارد
تومان بوده که با این رقم فقط  ۴۰۰جای پارک میتوان احداث کرد.
به گفته وی ،پرداخت الکترونیکی و یکسانسازی شیوه پرداخت برای مدیریت
بهتر زمان و کاهش تخلفات جزئی جزو تعهدات کاری معاونت حملونقل و ترافیک
شهرداری قم است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم عنوان کرد :تسریع احداث پارکینگ در
اراضی تملک شده مانند پروژه پارکینگ محدوده میدان امام برای ایجاد  ۳۸۰سلول
پارک و سایر نقاط شهری در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قم قرار دارد.
طبیبیبابیاناینکهبرایافزایشظرفیتپارکینگدرقمتعامالتمطلوبیباآموزش
وپرورشبرایایجادپارکینگهایموقتانجامگرفتهاست،گفت:طبقپیشبینیهای
انجامشده تا پایان سال جاری عملیات اجرایی دو پارکینگ در قم آغاز شود.

ضارب روحانی کرجی و تحویل مراجع قضایی شد
رئیس کل دادگستری استان البرز از دستگیری ضارب روحانی سخنران در امامزاده محمد (ع) کرج خبر داد.حسین
فاضلی هریکندی در خصوص حمله با چاقو به یک روحانی در آستان امام زاده محمد (ع) کرج گفت :پنجشنبه شب
گذشته حدود ساعت  ،۱۹:۳۰روحانی و سخنران امامزاده محمد (ع) کرج در محل این امامزاده در حال سخنرانی بود
که فردی با چاقو به وی حمله و او را مورد ضرب و جرح قرار داد که در همان هنگام حاضران در جمع به دنبال ضارب رفته
و وی را دستگیر و به پلیس تحویل دادند.به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز ،در زمان دستگیری ضارب توسط
مردم ،وی دچار جراحاتی شد که پس از ورود پلیس به صحنه به درمانگاه منتقل شده و تحت نظر قرار گرفت.وی افزود:
روحانی مضروب نیز با آمبوالنس به اورژانس بیمارستان منتقل شده و هم اکنون شرایط مساعدی دارد ،اما به علت ضربه
وارد شده نیاز به جراحی دارد که پزشکان در حال پیگیری مراحل درمانی وی هستند.

مدیر عامل سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهرداری قم مطرح کرد:

برگزاری روزبازارها منوط به رعایت
کاملپروتکلهایبهداشتی

مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار وساماندهی مشاغل شهرداری قم
گفت:جهت جلوگیری و مقابله با همهگیری سویه جدید ویروس کرونا ،تمامی
روزبازارهایتحتنظارتسازمانمیادین،بااجرایدقیقتمهیداتپیشگیریورعایت
پروتکلهایبهداشتیبرگزارخواهندشد.
علیرضا مظفری در گفت وگویی اظهار داشت:استفاده از ماسک ،رعایت فاصله
اجتماعی ،ممانعت و جلوگیری از عرضه و فروش مواد فله و فاسدشدنی و همچنین
عدم دریافت وجوه نقد و استفاده از دستگاه کارتخوان ،از مواردی است که بایستی
در زمان برگزاری روزبازارها اجرایی و در واقع برگزاری روزبازارها در ایام مختلف هفته در
گرویاجرایکاملپروتکلهایبهداشتیاست.
وی افزود:سالمت آحاد جامعه از مهمترین اولویتها و سیاستهای کاری سازمان
میادین شهرداری قم بوده و نگرانیهایی از اینکه این بازارها به یکی از مکانهای انتقال
سویه جدید ویروس کرونا تبدیل شود ،وجود دارد.
مظفری اضافه کرد :شکلگیری روزبازارها با هدف تسهیل دسترسی شهروندان
به خرید و تأمین نیازهای هفتگی ،در ایام مختلف هفته و با نظارت سازمان میادین و
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم به شرح ذیل برگزار میشود.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم خبرداد:

اجرای لولهگذاری آب خام فضای سبز
بلوارامامتپردیسان

مدیر منطقه هشت شهرداری قم از اجرای لولهگذاری آب خام در فضای سبز بلوار
امامت در پردیسان خبر داد.
محمدحسین علیاکبری با اشاره به اهمیت صرفهجویی هرچه بیشتر در مصرف
آب در آبیاری فضای سبز ابراز داشت :مدیریت شهری اهتمام ویژهای در راستای
صرفهجویی در مصرف آب از طریق انتقال آبیاری با تانکر به آبیاری قطرهای دارد.
وی در ادامه به مشخصات پروژه اجرای لولهگذاری آب خام در فضای سبز بلوار
امامت را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد :این پروژه فضای سبز با هزینهای بالغبر
۶میلیارد ریال و در راستای حذف آبدهی با تانکر و حذف آبیاری از شبکه آب شرب
شهری صورت گرفته است.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم تصریح کرد :در سالهای گذشته با توجه به
حجم باالی فضای سبز جنگلی و محلهای در منطقه هشت ،تالش شده تا آبیاری با
آب شهری به حداقل برسد و در حال حاضر بخش قابلتوجهی از آبیاری فضای سبز
منطقه بهوسیله آب خام و غیرشرب آبیاری میشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبرداد:

افتتاحتونلجمهوریاسالمی
تا یک ماه آینده

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت :طرح تونل جمهوری اسالمی از بزرگترین
طرحهای مدیریت شهری قم به شمار میرود که هم اکنون با بیش از  ۹۰درصد
پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.
عباس حلوایی زاده اظهارداشت :این تونل که از میدان امام حسین علیه السالم
در منطقه  ۲آغاز میشود و تا بلوار یادگار امام ادامه دارد ،تا یک ماه آینده به بهره
برداری میرسد .به گفته حلوایی زاده برای تکمیل این طرح یکصد میلیارد تومان
اعتبار تخصیص یافته است .او می گوید :وجود تاسیسات فراوان در این مسیر ،امالک
معارض و گران شدن قیمت میلگرد و قیر از مهمترین عوامل کندی پیشرفت طرح
بوده است.
حلوایی زاده گفت :با اجرای این طرح راههای دسترسی به بلوار جمهوری اسالمی و
و شهرکهای مسکونی منطقه ۲و به ویژه بلوار یادگار امام تسهیل میشود.
مدیرعاملسازمانحملونقلوترافیکشهرداریقم:

آغازطرحخطکشیترافیکی
 ۵هزار متر از معابر شهری

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :طرح جدید در معابر
فاقد خطکشی ترافیکی یا نیازمند تجدید خطکشی با اولویت معابر اصلی در مناطق
شهری ،انجام خواهد شد.
نزاده با اعالم آمادهبهکار بودن ماشین مخصوص خطکشی ترافیکی و
حسین شعبا 
تأمین رنگ ،اظهار داشت :بخشی از نیاز نقوش افقی ترافیکی شامل خطوط منقطع
و خطوط طولی ،با رنگ دوجزئی اسکرید که دارای ضخامت رنگی بیشتر و ماندگاری
طوالنیتری بین  ۳تا  ۵سال خواهد بود ،اجرا میگردد.
وی ،اجرای این طرح را در مناطق یک ،سه ،چهار و هفت شهری خواند و گفت:
ً
خطکشی ترافیکی با توجه به ایجاد محدودیت و خلل در تردد وسایل نقلیه ،معموال
در نیمهشب اجرا میگردد تا کمترین مزاحمتی را برای شهروندان در پی داشته باشد.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم اجرای خطکشی بلوار شهید
عابدی ،بلوار سمیه ،بلوار نیایش ،بلوار معلم ،بلوار شهید منتظری و بلوار الغدیر را در
دستور کار عنوان کرد و افزود :در این مرحله بیش از  ۵هزار متر طول با اعتباری بالغبر
هفت میلیارد ریال و توسط اکیپ سازمان ترافیک عملیاتی خواهد شد.
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریقم:

تصویبقانونحمایتازسرمایهگذاری
درحوزهمدیریتپسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :قانون حمایت از
سرمایهگذاری در حوزه مدیریت پسماندهای عادی سال گذشته تصویب شد و در حال
حاضر تدوین دستورالعملها ،آییننامهها ،نحوه محاسبات ،نحوه وصول و تخصیص
در حال انجام است.
سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت پسماند در گذشته با
نام سازمان بازیافت و تبدیل مواد فعالیت میکرد اظهار کرد :بر اساس قانون ،کلیه
فعالیتهای حوزه مدیریت پسماند از مرحله تولید تا گام نهایی دفع و مراقبتهای
پسازآن جز وظایف و مسئولیتهای این سازمان است .مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری قم ادامه داد :موضوع استفاده مجدد از کاال در چند حوزه تعریف
میشود که در ابتدا این موضوع مطرح است که خود کاال از نظر مواد تشکیلدهنده
بهگونهای باشد که امکان استفاده مجدد را داشته باشد و برای این امر ضروری است
ظرفیت متناسب در صنایع کشور ایجاد شود .به گفته وی ،از ظرفیت یاد شده استفاده
و اخذ ۱۰۰میلیارد ریال تسهیالت از صندوق محیطزیست کارسازی شد تا بتوانیم
ظرفیتها و زیرساختهای بیشتری در حوزه بازچرخش مواد و کاالها ایجاد کنیم.

طرح:آنجلبولیگان
مدیرحوزههایعلمیه:

هیئت مذهبی به دنبال عاشورای جریان ساز و انقالبی باشد

مدیر حوزههای علمیه با تاکید بر ظرفیتهای عاشورا در سطح بینالمللی گفت :هیات
هایمذهبیبایدبهدنبالعاشورایجریانساز،انقالبی،پاسدارخونشهداوتمدنیباشند.
آیتالله علیرضا اعرافی روز چهارشنبه در دیدار مسئولین و جمعی از اعضای هیأت
کرد :در بحث عاشورا آیاتی تطبیق و تأویل برده شده که یکی
مذهبی خادم الرضا(ع) اضافه
ً
ً
از مشهورترین آنها آیه مبارکه « یا َأ َّی ُت َها َّ
الن ْف ُس ْال ُم ْط َمئ َّن ُة ْارجعی إل  َ ّ
اض َیة َم ْر ِض َّیة »
ِ
ی ر ِب ِ
ِ
کر ِ
ِ ِ
است.
وی افزود :معنای اطمینان و آرامش در این آیه یک حالت خاصی است که با آرامش
مطرحشدهای که در روانشناسی مطرح میشود تفاوت دارد؛ حقیقت آرامش آنجایی است
که ناخدای کشتی توفانزده در شرایط توفانی خودش و هدفش را گم نمیکند.

مدیر حوزههای علمیه ادامه داد :تأمین نیازهای ظاهری اطمینان متعارف است و مدیریت
در بحرانها آرامش حقیقی است.
وی خاطرنشان کرد :نوع دیگری از تقسیمبندی آرامش ،شامل اطمینان دنیوی و اخروی و
معنوی است؛ کسی که به آرامش معنوی رسیده باشد حتی در زمان مرگ نیز آرام خواهد بود.
اعرافی اوج آرامش را واقعه عاشورا دانست و گفت :این آرامش با منطقی فرا مادی و ملکوتی
در عالیترین درجه و در توفانیترین شرایط در عاشورا مشهود است.
وی عاشورا را همچون خورشید روشنیبخش عالم بشریت برشمرد و تصریح کرد :کاری
مقدستر از این نیست که بهصورت خودجوش و بدون هیچ پاداش مادی در بزرگداشت این
واقعه و یاد شهدای عاشورا مشارکت داشته باشیم؛ این کار ،مقدس و بسیار ارزشمند است.
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به سطوح مختلف برگزاری مراسم عزاداری در ایام ماه محرم
افزود:اینامردردوسطحفرهنگسازیشعائردینیوهمچنیندرزمینهترویجسبکزندگی
اسالمی و برگرفته از آموزههای مکتب اهلبیت قابلبررسی و پیگیری است.
وی بیان داشت :یکی از اصلیترین خدماتی که هیأت های مذهبی میتوانند به مردم
شهرها و محالت خود ارائه دهند فقرزدایی و گام برداشتن در مسیر کاهش فاصله طبقاتی
است.
اعرافی گفت :ازنظر من اگر در شهری یکشب حتی یک نفر گرسنه سر به بالین بگذارد،
همه افراد آن شهر در این فقر شریک هستند.
مدیر حوزههای علمیه با تاکید بر ظرفیتهای عاشورا در سطح بینالمللی عنوان داشت:
هرچه در این عرصه فعالیت کنیم فضا فراهم است و مشتاقان بسیاری در سراسر دنیا تشنه
فراگرفتنمعارفاهلبیت(ع)هستند.
ویباتقدیرازفعالیتهایهیئتخادمالرضا(ع)گفت:معرفیهیاتالگویکیازمهمترین
رسالتهایی است که هیآتی همچون خادم الرضا(ع) باید دنبال کنند.

استاندارقمتاکیدکرد:

استفاده از ظرفیت همه دستگاها برای حل مشکل کمبود مدرسه

استاندار قم با اشاره به مشکل کمبود مدرسه در
استان گفت :حل کردن مشکالت مجموعههایی
مانندسازمانآبباشهرداریوظیفه ّ
خیرمدرسهساز
نیست ،بلکه اینها باید میان مدیران حل شود و
نیازمند یک کار جهادی است.
سیدمحمدتقی شاهچراغی صبح روزچهارشنبه
جلسه هماندیشی مجمع خیرین مدرسهساز استان
قم با فرهیختگان فعال در حوزه مدرسهسازی که
در سالن جلسات ادارهکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس قم برگزار شد.اظهار کرد :مسئله کمبود
مدرسه در استان قم یکی از مشکالت اساسی است
که با آن درگیر هستیم ،ابتداییترین نیاز ما در بحث
مدرسهسازی زمین است که باید از طریق راههای
مختلف آن را تامین کنیم.
وی ادامه داد :مشکل بعدی که وجود دارد تامین
انشعاب آب ،برق ،گاز است که این روزها خیرین
مدرسهساز با آن درگیر هستند ،بحث مدرسهسازی
یک مشکل شخصی نیست بلکه به نفع عموم مردم
است .به همین خاطر مدیران ما نباید ابتدا دنبال

پول و مسائل مالی باشند .برای حل مسئله کمبود
مدارس باید از ظرفیتهای تمام دستگاههای
مربوطهاستفادهشود.
مدیران استان خیرین را درساخت مدرسه
یاری و همراهی کنند
شاهچراغی تصریح کرد :حل کردن مشکالت
مجموعههایی مانند سازمان آب با شهرداری وظیفه
ّ
خیرمدرسهسازنیست،بلکهاینهابایدمیانمدیران
حل شود و نیازمند یک کار جهادی است .شهرداری
بایددرسریعترینزمانممکنمجوزیمانندحفاری
برای لولهکشی را صادر کند و سازمان آب نیز در
قبالش باید ظرف یک هفته کار عملیاتی را شروع
کند.
وی عنوان کرد :مجمع خیرین مدرسهساز
لیستی شامل کلیه پروژههای در حال ساخت و
پیشبینیشد ه که قرار است تا پایان سال جاری
انجام شود را تدوین و به شهرداری ارسال کنند،
شهرداری قم نیز موظف است این اطالعات را به
شهرداران مناطق۸گانه ابالغ کند تا تعامل با خیرین

مدرسهسازافزایشپیداکند.
شاهچراغی خاطرنشان کرد :یکی دیگر از
تعامالتیکهخیرینمدرسهسازباشهرداریمیتواند
داشته باشد؛ بحث تجاری کردن بخشی از مدرسه
است که میتوان طرحهای مختلفی برای این کار در
ت پارکهای بزرگ
نظر گرفت ،عالوه بر این از ظرفی 
هم میتوان برای ساخت مدرسه استفاده کرد.
استاندار قم در پایان گفت :مشکالت و مسائلی
که در این جلسه مطرح شد واقعا در حدی نیست
که کار مهم مدرسهسازی که نیاز دانشآموزان قمی
است عقب بیفتد ،حاال که مردم با همت خود پای
کار آمدهاند باید مدیران نیز خیرین را یاری و همراهی
کنند.
الزم به ذکر است  ۳۶پروژه جاری توسط خیرین
مدرسهساز در قم در حال اجرا است که  ۲۹مدرسه،
۳کارگاه ،یک نمازخانه و  ۳سالن ورزشی و یک مورد
واحد درمانی استثنایی است .در  ۳سال اخیر ۲۱
مدرسه توسط خیرین مدرسهساز در قم ساخته شده
است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

ت باالی درتولید انواع محصوالت کشاورزی دارد
قم ظرفی 

رییسسازمانجهادکشاورزیاستانقمگفت:عملکردبهرهبرداراننمونهبخش
کشاورزی استان نشان میدهد  ،قم با وجود مواجه بودن با شرایط آب و هوایی گرم
و خشک و محدودیت دسترسی به منابع آبی ،یکی از استانهای موفق در حوزه
تامین امنیت غذایی است و ظرفیت قابل توجهی در تولید انواع محصوالت مورد
نیاز مردم دارد.
محمد رضا حاجی رضا درگفتوگویی اظهارداشت :کشاورزان و دامداران نمونه
استان با مهارت باالی خود نشان دادند میتوان در شرایط خاص آب و هوایی قم
نیز به باالترین میزان تولید محصول رسید و برای سایر بهرهبرداران این بخش مهم
اقتصادی ب ه عنوان یک الگوی موفق مطرح شد.
وی افزود :بهرهبرداران نمونه بخش کشاورزی استان توانستهاند چند برابر حالت
عادی در زمینه تولید انواع محصوالت غذایی مورد نیاز مردم موفق باشند ،بنابراین
انتقال تجربه موفق آنها در زمینه تولید محصوالت به سایر کشاورزان قمی عامل
مهمی برای رونق یافتن هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان است.

وی ادامه داد :در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی قم با انجام پایشهای
مستمر نسبت به شناسایی بهرهبرداران نمونه این بخش اقدام میکند تا عالوه بر
تجلیل  ،موفقیتهای آنان را برای سایر بهرهبرداران تبیین و بهره برداران را نیز به
حرکت در این مسیر افتخار آمیز تشویق نماید.
حاجی رضا گفت :نکته قابل توجه در این موضوع این است که بهرهبرداران
نمونه بخش کشاورزی قم عالوه بر موفقیت در داخل استان  ،توانستهاند با سایر
بهرهبرداراننمونه کشورنیزدرزمینههایمختلفرقابتکنندوتعدادقابلتوجهی
از آنان طیسالهای اخیر به عنوان بهرهبرداران نمونه کشوری انتخاب شدهاند که
این موفقیتی بزرگ برای بخش کشاورزی استان است.
وی با اشاره به برگزاری ساالنه همایشهای تجلیل از بهره برداران نمونه بخش
کشاورزی استان با حضور مسئوالن ملی و استان ،بیان داشت :به طور حتم از
تجرب ه بهرهبرداران نمونه برای ارتقا کمی و کیفی فعالیتهای تولید محور در بخش
کشاورزی استان قم استفاده خواهیم کرد.

رئیس اداره ایمنی راههای استان قم خبرداد:

تکمیل طرح جایگزینی نیوجرسیهای مفصلی با گاردریلهای آزادراه قم  -تهران

رئیس اداره ایمنی راهها و حریم اداره کل راهداری و
حمل ونقل جادهای استان قم گفت :با اعتباری بالغ
بر ۸۹۰میلیارد ریال  ۱۱،هزار و ۸۶۰قطعه نیوجرسی
مفصلی ،جایگزین ۳۴هزار شاخه گاردریل رفوژ آزادراه
قم -تهران شد.
سیدحسنخلیلینیاافزود:باتوجهبهضرورتایمن
سازی حداکثری آزادراه قم  -تهران که سومین محور
ترافیکیکشوراست،طرحجایگزینینیوجرسیهای
مفصلی با گاردریلهای رفوژ آزادراه قم -تهران ،از سال
 ۹۵و در  ۴فاز عملیاتی شد.
وی بایادآوری این مطلب که طول حوزه مسئولیتی
استان قم در آزادراه قم -تهران ۶۵ ،کیلومتر می
باشد ،تصریح کرد :در فاز نخست از اجرای پروژه ۲ ،
هزار و  ۳۴۰قطعه نیوجرسی مفصلی( ۴تا  ۶متری)
در  ۱۳کیلومتر از رفوژ آزادراه قم -تهران جایگزین
گاردریلهایموجودشد.
خلیلی نیا افزود :همچنین در طول  ۱۳کیلومتر از

اجرای فاز نخست ۶ ،هزار و  ۸۱۲شاخه گاردریل در
دوطرف رفوژ آزادراه قم -تهران جمع آوری شد.
وی طول فاز دوم از طرح جایگزینی نیوجرسیهای
مفصلی با گاردریلهای رفوژ آزادراه قم -تهران را ۱۴
کیلومتر عنوان کرد و گفت :طی فاز دوم طرح ۲ ،هزار
و  ۵۲۰قطعه نیوجرسی مفصلی جایگزین هفت هزار
و  ۳۳۶شاخه گاردریل دردوطرف رفوژ این آزادراه مهم
کشورشد.
وی به مشخصات فنی – اجرایی فاز سوم از طرح
جایگزینی نیوجرسیهای مفصلی با گاردریلهای
رفوژ آزادراه قم -تهران اشاره کرد و افزود :طی سومین
مرحله از اجرای طرح که طول آن  ۱۳کیلومتر است،
۶هزار و  ۸۱۲شاخه گاردریل جای خودرا به  ۲هزار و
 ۵۰۰قطعه نیوجرسی مفصلی ۳تا ۶متری داد.
وی تعداد نیوجرسیهای مفصلی جایگزین شده در
فاز چهارم را چهار هزار و ۵۰۰قطعه ۴تا ۶متری عنوان
کرد و گفت :در طول مسیر اجرایی فاز چهارم ۱۳،هزار

شاخه گاردریل ازدوطرف رفوژ آزادراه قم -تهران جمع
آوری شده است.
خلیلی نیا اعتبار تخصیصی پروژه جایگزینی
نیوجرسیهای مفصلی با گاردریلهای رفوژ آزادراه
قم -تهران را درمجموع بالغ بر ۸۹۰میلیارد ریال اعالم
کرد و گفت :درتمامی مسیر اجرایی پروژه در رفوژ
آزادراه قم -تهران ،نسبت به پاکسازی و ایجاد بستر
بتنی جهت استقرار نیوجرسیهای مفصلی اقدام به
عملآمد.
وی تامین ایمنی سفرهای برونشهری و کاهش
حداکثری سوانح جادهای را ماموریت اصلی سازمان
متبوع دانست و تاکید کرد :بی شک تجهیزات ایمنی
از ملزومات تامین سفری ایمن است اما باید توجه
داشت عامل اصلی بسیاری از سوانح جادهای خطای
انسانی و کم توجهی کاربر به مقررات است ،لذا از
تمامی مردم درخواست می شود نسبت به رعایت
جوانب ایمنی ساعی تر از گذشته ظاهر شوند

فوت و مفقودی  ۵۷نفر در سیالبهای اخیر
رییس سازمان امداد و نجات هالل احمر از فوت  ۳۲نفر و مفقودی  ۲۵نفر در سیالبهای اخیر در کشور خبر داد.
مهدی ولی پور با اعالم این خبر افزود :تا ساعت  ۱۲هفتم مرداد ۵۷ ،نفر از هموطنان در  ۱۸استان کشور بر اثر سیل
و آبگرفتگی ،فوت یا مفقود شدند.وی افزود :استان های سیستان و بلوچستان ،فارس ،کرمان ،تهران ،هرمزگان،
قم ،سمنان ،آذربایجان شرقی ،مازندران ،یزد ،خراسان جنوبی ،گلستان ،اصفهان ،بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد،
چهارمحال و بختیاری ،مرکزی و قزوین دچار سیالب شده اند.ولی پور در ادامه از امدادرسانی به بیش از  ۱۵هزار نفر و
انتقال هزار و  ۲۲۹نفر به اماکن امن خبر داد و گفت :همچنین  ۲هزار و  ۶۵۳نفر اسکان اضطراری شدند ۱۸ .استان
کشور درگیر سیل شده است و طبق پیش بینی هواشناسی هموطنان تا دهم مردادماه باید از قرار گرفتن در حریم
رودخانههاونقاطکوهستانیخودداریکنند.
هشدار ایران به طالبان درباره حقابه هیرمند
پی دستور رئیس جمهور در خصوص پیگیری مساله حقابه جمهوری اسالمی ایران ،حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه کشورمان با مالمتقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان مکالمه تلفنی داشت.امیرعبداللهیان با اشاره به
بارندگیهای اخیر و جاری شدن آب در رودخانه هیرمند اظهار امیدواری کرد که موانع مصنوعی جهت رسیدن آب
به جمهوری اسالمی ایران و تامین حقابه ایران وجود نداشته باشد.وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت :تحویل
حقابه ایران شاخص مهمی برای سنجش تعهدات هیات حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات بین المللی
در قبال ایران است.
نماینده جدید ایران در سازمان ملل تعیین شد
«محسن نذیری اصل» به عنوان سفیر جدید و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در
وینوهمچنیننمایندهجمهوریاسالمیایراندرآژانسبینالمللیانرژیاتمیتعیینشد.نذیریاصلدانشآموخته
دکترای حقوق بینالملل است و عالوه بر عنوان سفیر و نماینده دائم اسبق جمهوری اسالمی ایران نزد مقر اروپایی
سازمان ملل متحد در ژنو ،سابقه حضور در چندین ماموریت در حوزه سازمانهای بینالمللی را در پرونده کاری خود
دارد.
استقالل یکی از  ۵باشگاه محبوب جهان
باشگاه استقالل در میان پنج باشگاه محبوب جهان قرار دارد.بر اساس آمار و اطالعات شرکت  ،Metaصفحه رسمی
باشگاه استقالل در کنار باشگاههای رئال مادرید اسپانیا ،فالمینگو برزیل ،االهلی مصر و ملبورن ویکتوری استرالیا،
پنج باشگاه برتر جهان در هر قاره را از لحاظ محبوبیت اینستاگرام در شش ماه نخست سال  ۲۰۲۲میالدی تشکیل
میدهنددر این آمار باشگاه استقالل در جایگاه نخست آسیا ایستاده است.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

آمادگیکاملپلیسبرایتأمیننظموامنیتعزاداریها

فرمانده انتظامی استان از برنامهریزی منسجم و آمادگی  100درصدی پلیس در تامین نظم و امنیت مراسم
های عزاداری در ایام محرم خبر داد .
سردار سید محمود میرفیضی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام ماه محرم الحرام ،بیان
داشت :هرساله عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) همنوا با كاروان كربال ،شور و شعور حسینی را احیا
میكنند و عشق به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسالم را در دلها زنده نگه میدارند.
ت های کارکنان پلیس در برقراری نظم و امنیت
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینكه در این ایام ماموری 
مراسم عزاداری شهروندان افزایش پیدا می کند ،اضافه کرد :آمادگی الزم برای انجام هر چه بهتر و مطلوبتر
امنیت عزاداران حسینی ،تکلیفی است که پلیس با برنامهریزی های منسجم و با جدیت آن را دنبال می کند.
وی ،روان سازی ترافیک و امنیت عزاداران حسینی و برنامه های عملیاتی در پیشگیری از جرایم را از مهمترین
اولویت های پلیس در این ایام عنوان کرد و گفت :پلیس همگام با عزاداران حسینی و با بسیج امکانات در راستای
تأمین نظم و امنیت مردم با مشارکت و همراهی عموم عزاداران انجام وظیفه میكند.
فرمانده انتظامی استان قم در پایان خاطرنشان کرد :پلیس در جای جای استان قم همگام و همراه با عزاداران
حسینی در برگزاری این مراسم سهیم خواهد بود و امیدواریم عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) طبق سنوات
گذشته با پلیس برای ایجاد نظم و امنیت و ارتقاء انضباط اجتماعی همکاری داشته باشند.
معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستانقمخبرداد:

کشف 900میلیون ریالی لوازم آشپزخانه قاچاق

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان از کشف  900میلیون ریالی لوازم آشپزخانه قاچاق از یک دستگاه
خودروی "وانت اریسان" خبر داد
سرهنگ ولی ترابی اظهارداشت :با تالش ماموران یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان یک دستگاه "وانت
اریسان" حامل بار لوازم آشپزخانه قاچاق در کمربندی امام علی (ع) ،شناسایی و توقیف و برای بررسی دقیق تر
به پلیس امنیت اقتصادی استان انتقال شد .وی افزود :در بازرسی از داخل وانت مذکور ،لوازم آشپزخانه شامل
 39کارتن انواع ظروف و لیوان قاچاق کشف شد .سرهنگ ترابی اضافه کرد :برابر اعالم کارشناسان استان ارزش
کل محموله 900میلیون ریال برآورد شده است.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم گفت :در نهایت متهم به همراه پرونده متشکله به مرجع قضائی
استان تحویل و پس از صدور قرار روانه زندان شد.
کشف 8هزار نخ سیگار قاچاق
معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستان درادامهازکشف 8هزارنخسیگارقاچاقطیبازرسیازیکبابمغازه
دخانیاتخبرداد.سرهنگترابی افزود:درپیاعالممرکزپیاممبنیبروجودیکبابمغازهدخانیاتدرمحلهایدر
هستهمرکزیشهر،بالفاصلهموضوعدردستورکارمأمورانادارهاماکنپلیساطالعاتوامنیتعمومیفرماندهی
انتظامی استان قرار گرفت .وی افزود :در ادامه با حضور مأموران در محل ،طی بازرسی از مغازه موصوف 8هزار نخ
سیگارفاقدمجوزوقاچاقکشفومتهمدستگیرشد.معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستانقمگفت:درادامه
متهمبههمراهپروندهتشکیلشدهبرایانجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشد.
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