پیام رهبر انقالب در پی حادثه سیل در نقاط زیادی از کشور:

رئیسجمهور:

مسئوالن تدابیر الزم را برای ترمیم
آسیبهای سیل بکار ببندند

روزنامه

2

یکشنبه  9مرداد 2 1401محرم 31 1444جوالی 2022شماره 5549سال بیستو پنجم  3000تومان

با صدور پیامی صورت گرفت؛

دولت در امر به معروف و نهی از
منکرات اقتصادی مصمم است

رئیسجمهــور گفــت :دولــت
مصمم بــه امر به معروف و نهی از
منکراتبویژهدرمسائلاقتصادی
و اجتماعی اســت و در این زمینه
وظیفهدولتازهمهنهادهابیشتر
اســت .آیتالله «ســید ابراهیم
رئیسی » صبح روز شنبه در دیدار
اعضایستاداحیایامربهمعروف
و نهــی از منکــر ،بــه همزمانــی

رهبــر انقــاب اســامی در پی
حادثهخسارتبارسیلدربسیاری
از نقــاط کشــور در پیامــی ضمن
تســلیت بــه مصیبتدیــدگان ،از
حضور ســریع مســئوالن و تالش
گروههــای امدادی بــرای کمک به
سیلزدگان تشــکر کردند و ادامه
این اقدامات و تالشها را خواستار
شــدند .متــن پیام رهبــر انقالب

توصیه های آیت اهلل مکارم به
خطبا ،مداحان و عزاداران

2

آیتاللهمکارمشیرازیازمراجع
تقلید به مناســبت فرا رســیدن
ماه محرم با صدور پیامی ،توصیه
های به خطبا ،مداحان و عزاداران
حسینی بیان کرد .آیت الله ناصر
مکارم شــیرازی از مراجع تقلید
در پیامــی کــه بــه مناســبت فرا
رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری
ســید و ســاالر شــهیدان صادر

82

استاندارقمطیبخشنامهایابالغکرد؛

 ۸دستورمهم به ادارات

آیت الله سید حسن خمینی:

جهتمقابلهباموججدیدکرونا

استاندار قم با صدور بخشنامهای خواستار اجرای
برنامههای ترویجی و فرهنگی در راستای نهادینه کردن
استفاده از ماسک ،رعایت دستورالعملهای رجوع و
کاهش نیاز به خدمات حضوری در استان شد .سید
محمد تقی شاهچراغی با صدور بخشنامهای خطاب به

جامعه وقتی خوب میشود
که تکتک ما خوب شویم

مدیران دستگاههای اجرایی و روسای سازمانهای دولتی
و موسسات عمومی استان قم هشت دستور در خصوص
رعایت شیوهنامههای بهداشتی با توجه به شیوع موج
جدید کرونا ،ابالغ کرد .در این بخشنامه آمدهاست :باتوجه
به تداوم شیوع بیماری کرونا و خسارت مادی و معنوی

اگرمیخواهیم حسینی(ع) باشیم ،باید خودمان را به جای بقیه بگذاریم

8

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم:

وام ساخت مسکن روستایی  ۲۰۰میلیون تومان شد
8

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم خبرداد:

اجرای طرح اطعام و احسان حسینی
در ماه محرم

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم
از اجرای طرح اطعام و احسان حسینی در ماه محرم امسال
با هدف تأمین سبد معیشتی و غذای گرم برای نیازمندان و
بیماران صعب العالج خبر داد .عباس جوشقانیان ،با اشاره

2

به اینکه در حال حاضر هزار و  350بیمار صعب العالج
تحت حمایت کمیته امداد استان قم هستند گفت :طرح
اطعام و احسان حسینی در ماه محرم امسال با هدف تأمین
سبد معیشتی و غذای گرم برای افرادی است که امکان

4

مدیرکلراهداریوحملونقلجاد هایاستانقمخبرداد:

تخریب  20دوربین ثبت تخلف توسط قاچاقچیان

لیگ برترفوتبال استان قم درایستگاه پایانی

نوینو قهرمان،عقاب نایب قهرمان شد

1

1

آیتاللهسیدمحمدغروی:

ش است
هدف نهضت حسینی جلوگیری از تبدیل ارزشها به ضد ارز 

سیل و سوالی
از مدیران کشور

آیا کشور ما یعنی ایران بزرگ با این قدمت و این سابقه
دانش در هیدرولوژی و هیدرولیک در ایران باستان که هنوز
زبان زد دنیا است ،در وقایع سیل باید دچار این تعداد کشته و مفقودی و خسارات مالی
بشود؟
حقیقتا این سوال مهم است و پاسخ آن مهمتر؛ چرا در مقابل یک سیل که هم فصل و
موسم آن را می دانیم ،هم سابقه و محل رخداد آنها را می دانیم ،هم هواشناسی قابل قبولی
داریم ،هم پهنه های سیلخیزمان را خوب می شناسیم ،هم آمار دقیق از شرایط خاک و
رطوبت و دیگر عوامل مطرح را داریم ،ناگهان مدیران کشور را غافلگیر می کند و این چنان
ناتوان و ضعیف تسلیم می شوند؟! این نوع مسائل ابتدایی اگر در کشور حل نشود ما تا ابد
گرفتارخواهیمبود!
جمله ای در میان کارشناسان ارشد سازمان ملل وجود دارد که می گویند کشورهایی که
با سوانح طبیعی خود کنار نیایند ،همواره با یک سانحه بعدی به جای اول خود برخواهند
گشت و توسعه برای آنها عمال رخ نخواهد داد!
اینکه ما بگویم موشک داریم فوق العاده است ولی اینکه در برابر ابتدایی ترین مسایل کشور
گرفتار باشیم! بی نهایت بد و توهین آمیز است! وقتی هم رخ می دهد ،همواره دنبال قاتالن
و مسببان و عامالن کوتاهی می گردیم و اخیرا هم که مد شده چند نفر را به عنوان خبره تحت
عنوان کمیته حقیقت یاب حکم و سپس اصال نتیجه را نه از کمیته دریافت و نه در صورت
دریافت بها می دهیم !
کمیته سیل های گذشته گزارش مختصری که داد در حد کالس اول دبستان هم نبود ؟
کمیته های پالسکو ،به عنوان یک فرد سازه ای عرض می کنم نیم ریال ارزش فنی نداشت؟
گزارشات متروپل از نظر فنی در حد یک سمینار دانشجویی لیسانس و از نظر بررسی قوانین
و خالف های اجرایی ،بیان مکررات بود الغیر ! چرا یک مرتبه مسایل را حل نمی کنیم تا
دیگر نیازی به ورود ریاست جمهور ،مجلس ،قوه قضاییه به یک موضوع ساده مثل یک سیل
نباشیم ؟ انرژی کشور کجا مصروف می شود با اینهمه مشکالت جدی و مهمی که باید مد
نظر داشته باشیم !
یادم می آید سال ها پیش در یک سمینار بحران و مدیریت بحران ها که توسط یونسکو
در ژاپن تشکیل شده بود ،کشورهای فقیر و سیل خیز دنیا سیستم های ساده ،کم هزینه و
خالقانهخودرامعرفیمیکردندکهبسیارجالببود.دقیقیادمنمیآیدفلیپینیابنگالدش
بود که با نصب زنگوله هایی در سطوح مختلف در مسیل ها امکان هشدار سریع را به مردمش
می داد! باور بفرمایید حل خیلی از چیزها قرن ها و سال ها پیش در دنیا انجام شده و به
نتیجه رسیده است .والله دلم می سوزد و خفت است که ما با این همه داشته از پس یک
سیلبرنیایم!
برایم خیلی عجیب است ،سال گذشته اردیبهشت  ١٤٠٠قبل از شروع بارندگی های
فصلی سال قبل ،این یادداشت را نوشتم :هشدار سیل به مردم نمی رسد!
یک سال و چند ماه از زمان آن مقاله تا امروز گذشته است! می شد این مشکل را به فرصت
تبدیل کرد ،هر دقیقه به تلفات و خسارات مالی وحشتناک افزوده می شود ! یعنی ما به این
حد تنزل کرده ایم ؟ پنجاه سال پیش یادم می آید کنار مسیل ها در زمان تهدید سیل ،تانک
ها را بترتیب پشت سرهم دو طرف پارک می کردند تا سیل به مردم زیان وارد نکند ،یعنی این
موارد را هم فراموش کرده ایم! چه سود که امروز بعد از حادثه امام زاده داود و بقیه موارد مشابه
وزیر کشور ،استاندار و شهردار جلسه بحران داشتند ! مدیریت این بحران سال گذشته باید
صورت می گرفت ! این جلسه امداد و نجات است!
بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران
فریبرزناطقیالهی*

وزیر کشور :

روابطعمومیهااسیرعملیاتروانی
دشمننشوند

وزیر کشور گفت :روابط عمومیها باید به عملیات روانی آگاه باشند و اسیر عملیات روانی
دشمننشوند
احمد وحیدی در همایش مدیرکلهای روابط عمومی و اطالع رسانی استانداریهای
سراسر کشور اظهار داشت :روابط عمومی باید ارتباط را با عموم مردم برقرار کند .گاهی
از طریق کالم؛ گاهی با تصویر؛ گاهی تعامل حضوری و گاهی با توجیه و تبیین ،که همه
اینها حوزه گستردهای است .وی افزود :ما اهداف و سیاستهایی داریم که باید از طریق
روابط عمومیها محقق شود و این عرصه ابعاد مختلفی دارد .وی تصریح کرد :استانداران،
فرمانداران و بخشداران شبانه روز در تالش هستند و مردم باید بدانند اینها در خدمت مردم
هستند و ساختار این سیما هدف مهمی است.

عضوجامعهمدرسینحوزهعلمیهبابیاناینکههدفنهضتحسینیجلوگیریازتبدیل
ارزشها به ضد ارزشها در جامعه است گفت :امر به معروف و نهی از منکر و بی تفاوت
نبودن نسبت به جامعه اسالمی ،سبب شد تا حضرت (ع) جامعه اسالمی را به قیام دعوت
کند.
آیت الله سید محمد غروی روزشنبه در مراسم عزاداری که به مناسبت روز اول محرم
در سالن جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه برگزار شد ،به تشریح هدف قیام حسینی
پرداخت و اظهار داشت :جریان نفاق و کفر در آن زمان تا اندازهای بر جامعه اسالمی
چیره شده بود که ارزشها را به ضد ارزشها و ضد ارزشها را به ارزشها بدل کرده بود.
به گونهای که اگر امام حسین (ع) تقیه را به کار میبستند ،چیزی از اسالم به جز نام آن،
باقی نمیماند .وی با اشاره به تأثیرات قیام عاشورا در تمام مذاهب و مکاتب اسالمی افزود:
ً
نهضت حسینی صرفا مختص شیعه نیست و اگر امروزه باور به برخی حقایق در سایر
مذاهب و مکاتب اسالمی وجود دارد ،به برکت همین نهضت و قیام است؛ البته نهضت
حسینی همواره زنده است و هیچ گاه متوقف نشده است و زمینهای است برای بیداری
ملتها تا در برابر ظلم و انحراف ایستادگی کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،هدف نهضت حسینی را جلو گیری از تبدیل
ً
ارزشها به ضد ارزشها در جامعه ،عنوان کرد و گفت :هدف امام حسین (ع) صرفا دست
یابی به قدرت نبود؛ بلکه امر به معروف و نهی از منکر و بی تفاوت نبودن نسبت به جامعه
اسالمی ،سبب شد تا حضرت (ع) جامعه اسالمی را به قیام دعوت کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد :هدف امام حسین (ع) جنگ با یزید نبود و در
موارد مختلفی نیز نشان دادند که در مقام جنگ با حکومت وقت نیستند ،در جریان ّ
حر
بعد از کشمکشهای لفظی به وجود آمده ،اصحاب اجازه بر خورد نظامی خواستند؛ اما
حضرت (ع) چنین اجازهای ندادند حتی در روز عاشورا هم این لشکر دشمن بود که آغاز
ً
کننده جنگ بود و حضرت صرفا در مقام دفاع برآمدند.

مدیرکلتامیناجتماعیاستانقم:

بیمهشدگاناجباریهدیهازدواجدریافتمیکنند
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت :بیمهشدگان
اجباری از تأمیناجتماعی هدیه ازدواج دریافت کرده و برای
دریافت این هدیه ،نیاز به مراجعه حضوری به شعب تامین
اجتماعیرانخواهدداشت.
محمد عاشوری با اعالم این خبر افزود :بیمهشدگان
تأمیناجتماعیدرصورتداشتندوسالسابقهبیمهپردازی
در هنگام ازدواج اول ،هدیه نقدی ازدواج معادل یک ماه
حقوق مبنای کسر حق بیمه را دریافت کرده و اگر زن و شوهر
هر دو بیمهشده تأمیناجتماعی باشند ،این هدیه بالعوض
به هر دو نفر پرداخت میشود.
وی ادامه داد :طبق ماده  ۸۵قانون تأمیناجتماعی،
کمک هزینه ازدواج به عنوان یکی از تعهدات سازمان تأمین
اجتماعی به عنوان هدیه به بیمهشدگان اجباری واجد
شرایط که برای بار اول تشکیل خانواده میدهند ،پرداخت
میشود.
مدیرکل تامین اجتماعی قم با بیان این که بیمهشدگان

برای دریافت کمک هزینه ازدواج الزم است شرایطی داشته
باشند تصریح کرد :یکی از شرایط مهم برای دریافت این
کمک هزینه ،وجود سابقه الزم است به نحوی که بیمهشده
ظرف  ۵سال قبل از تاریخ ازدواج ،حداقل به مدت ۷۲۰
روز سابقه کار داشته و حقبیمه این مدت از سوی کارفرما
پرداخت شده باشد.
وی خاطرنشان کرد :از دیگر شرایط الزم برای دریافت
کمک هزینه ازدواج سازمان تأمیناجتماعی این است که
در تاریخ ازدواج ،رابطه استخدامی بیمهشده با کارفرما قطع
نشده باشد و ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت
شدهباشد.
عاشوری در خصوص میزان کمک هزینه ازدواج گفت
که این کمک هزینه برابر است با مجموع حقوق و مزایای
مشمول کسر حق بیمه ظرف  ۲سال قبل از تاریخ ازدواج
تقسیم بر  ۲۴همچنین در صورتی که مبلغ محاسبه شده
کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد ،مبلغ قابل

پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش مییابد.
وی افزود :در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه شده
سازمان تامین اجتماعی و واجد شرایط باشند ،پرداخت
کمک هزینه ازدواج به هر دو نفر انجام میشود .همچنین
بیمهشدگان تامیناجتماعی که سالهای قبل ازدواج کرده
و در زمان ازدواج شرایط نامبرده را داشتهاند و کمک هزینه
مذکور را دریافت نکردهاند ،میتوانند برای دریافت آن اقدام
کنند .مدیرکل تامین اجتماعی قم با اعالم این که برای ارائه
درخواست دریافت کمک هزینه ازدواج ،نیازی به مراجعه
حضوریبهشعبتأمیناجتماعینیستگفت:اینخدمت
در سامانه غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی موجود
و بیمهشدگان متقاضی میتوانند با ورود به این سامانه
به آدرس es.tamin.ir :و مراجعه به منوی بیمهشدگان/
حمایتهای کوتاه مدت /درخواست کمک هزینه ازدواج،
ً
صرفا با ورود اطالعات تاریخ عقد و کد ملی همسر،
درخواست خود را برای دریافت این کمک هزینه ثبت کنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم خبر داد؛

افزایش ۲.۵برابری شرکت کنندگان در جشنواره کتابخوانی رضوی
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گفت :در شهر مقدس قم ما
از آمار  ۱۰هزار نفر شرکت کننده در سال  ،۱۳۹۹به  ۲۶هزار نفر در سال ۱۴۰۰
رسیده ایم و این افتخار بزرگی برای مردم کتابدوست قم به شمار می رود.
مهدی توکلیان قم در آیین تکریم و تقدیر از خادمان و مشارکت کنندگان برگزاری
یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با مشارکت آستان مقدس حضرت فاطمه
معصومه(س)گفت:نهادکتابخانههایعمومیکشوروسیعترینشبکهفرهنگی
کشور است که مورد تاکید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی است؛ چرا که بیش
از  ۳۶۰۰کتابخانه عمومی در جای جای ایران اسالمی در حال فرهنگ سازی
و خدمات فرهنگی هستند .وی اضافه کرد :همکاران خدوم و فعال فرهنگی
نهاد کتابخانه های عمومی کشور یک خانواده  ۷۵۰۰نفری را شکل می دهند
که در حال راهبری و هدایت شبکه وسیع فرهنگی هستند .سرپرست اداره کل
کتابخانه های عمومی استان قم همچنین اظهار داشت :نهاد کتابخانه های
عمومی کشور براساس استاندارد های جهانی و در سال های اخیر ،تالش کرده
است تا کتابخانه های عمومی را از مکانی صرفا جهت امانت کتاب ،به باشگاه های
فرهنگی ،اجتماعیو آموزشی سوق دهد.و در همین راستا ،کتابخانه های مرکزی

در سال های اخیر در نقاط مختلف کشور از جمله مشهد ،کردستان ،یزد و ...با
بیش از ۴۰نوع خدمت متفاوت تاسیس شده اند .توکلیان در ادامه تصریح کرد :در
کتابخانههایمرکزیخدماتخاصیهمچونبخشنابینایان،ناشنوایان،بخش
کودک ،و اتاق علم نوجوان و  ...ارائه می شود که این نوع خدمات کمتر در شبکه
فرهنگی کشور ارائه می شوند و خدمات عمومی آنها به همه مردم ایران بدون هیچ
قید و شرط و ضابطه خاصی ارائه می شود .وی ادامه داد :یازدهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور و همراهی نهاد ها
و دستگاه های فرهنگی سال گذشته برگزار شد و براساس اطالعات ثبت شده از
شرکت کنندگان در سامانه سماک ،در استان قم نسبت به سال ،۹۹در حدود۲.۵
برابرافزایششرکتکنندهداشتهاست.سرپرستادارهکلکتابخانههایعمومی
استان با اشاره به نقش دیگر دستگاه ها و نهاد های فرهنگی در پیشبرد اهداف
فرهنگیکشورگفت:اگراتفاقمبارکیهمچونجشنوارهملیکتابخوانیرضوی
شکل میگیرد ،نتیجه همراهی ،همیاری ،همکاری و همدلی نهاد ها و دستگاه
های فرهنگی است که همسو با نهاد کتابخانه های عمومی در جهت توسعه و
ترویج کتاب و کتابخوانی فعالیت می کنند میسر می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد های استان قم خبرداد:

تخریب 20دوربین ثبت تخلف
توسطقاچاقچیان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاد های استان قم با بیان اینکه  70دوربین ثبت تخلف
در استان وجود دارد که  11دستگاه از آنها استفاده میکنند ،گفت :بیش از  20دوربین
توسط قاچاقچیان از کار افتاده است که بیشتردرمسیرهای اصلی قاچاق قرار داشتند که
برای تعمیر یا جایگزینی هر کدام از آنها باید هزینه سنگینی را بپردازیم.
حسین زنجیرانی فراهانی ظهر روز شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز که
در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد ،با اشاره به اینکه در کمیسیون ماده  12با
بارنامههای صوری برخورد میکنیم ،اظهار کرد :در حوزه بارنامههای صوری با دو نوع تخلف
مواجههستیم.
وی با بیان اینکه در نوع اول راننده پیش از  12ساعت به مقصد رسیده و بارنامه را باطل
میکند ،عنوان کرد :دومین تخلف نیز این است که بارنامه چاپ شده با بارنامه الکترونیک
متفاوتاست.
سرپرست ادارهکل راهداری و حمل و نقل جاد های استان قم ادامه داد :راهکاری مناسب
برای مقابله با این تخلفات این است که با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
سیستم سوخت گیری با سیستم بارگیری هماهنگ شده و مطابق مسیر سوخت گیری،
تخلف شناسایی و کشف شود.
وی با اشاره به اینکه چند راهکار مقابلهای دیگر نیز وجود دارد که جزو پروژههای زمانبر
هستند ،مطرح کرد :تمام فرآیند اعالم بار در استان درحال مجازی شدن است.
زنجیرانی فراهانی افزود :متاسفانه برخی از صاحبان سرمایه به دلیل شفافیت اطالعات
حاصل از مجازی شدن این فرآیند ،در این راستا مقاومت میکنند.
ورود  569پرونده طی  4ماه اخیر به تعزیرات قم
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم نیز دراین جلسه از ورود  569پرونده در چهار
ماهه نخست سال جاری به این ادارهکل خبرداد و گفت :در مجموع احکام  95درصد
از این پروندهها صادر و  76میلیارد تومان جزای نقدی برای آنها درنظر گرفته شده
است.
مهدی ریاضی با بیان اینکه در راستای اجرای احکام با مشکالتی مواجه هستیم ،عنوان
کرد :یکی از این مشکالت به عدم همکاری الزم برخی از بانکهای خصوصی مرتبط
میشود.
وی ادامه داد :متاسفانه این بانکهای خصوصی به جهت مشتری مداری ،اجرای
مکاتبات انجام شده در خصوص مسدودسازی حساب متهمین را با تاخیر انجام میدهند و
گاها ابتدا به متهم اطالعرسانی میکنند که منجر به تخلیه حساب میشود.
شکیل  285مورد پرونده قاچاق کاال طی  4ماه
مدیرکل گمرکات استان قم نیز دراین جلسه از تشکیل  285مورد پرونده قاچاق با ارزش
 62میلیارد تومان طی 4ماه نخست سال جاری خبرداد و گفت :بیشتر پروندههای تشکیل
شده برای دستگاههای ماینر ،سیگار و تنباکو ،خودرو و موتور و پارچه بوده است.
اسفندیار دریکوندیبا بیان اینکه این آمار از نظر تعداد  25درصد و از نظر ارزش  70درصد
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ،مطرح کرد :یکی از دالیل کاهش این آمار،
کاهش پروندههای سوختی در گمرک است.
مدیرکلگمرکاتاستانقمادامهداد:بیشترپروندههایتشکیلشدهدرموضوعدستگاه
ماینر ،سیگار و تنباکو ،خودرو و موتور ،پارچه و  ...بوده است.
ورود خودروهای شوتی به قم کاهش یافته است
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندی انتظامی استان قم نیز دراین جلسه با اشاره به
افزایش کشفیات کاالهای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،مطرح کرد :همچنین
با اجرای طرحهای مختلف ،در حوزه خودروهای شوتی شاهد کاهش تعداد ورود این
خودروهابهاستانهستیم.
حسین برزگر با اشاره به اینکه بارهای کشف شده احشام با ارائه ضمانت تحویل خود افراد
میشود ،اظهار کرد :بیشتر حجم قاچاق دام از استان قم به سمت جنوب و غرب کشور
است که خوشبختانه میزان آن کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه احشامی که به سمت تهران ،همدان و قزوین میروند برای کوچ یا
کشتارگاه هستند ،عنوان کرد :در این خصوص هماهنگیهای الزم انجام شده است تا
مشکلیبرایحملدامهانباشد.
ورود و خروج دام توسط عشایر قمی قاچاق نیست
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :ورود و خروج دام توسط عشایری که
مرتعدار هستند نباید به عنوان کاالی قاچاق اعالم شود.
محمدرضا حاجی رضا با اشاره به اینکه ورود و خروج دام توسط عشایری که مرتعدار
هستند نباید به عنوان کاالی قاچاق اعالم شود ،مطرح کرد :خوشبختانه در این راستا
همکاریمطلوبیبانیرویانتظامیشکلگرفتهاستتاانتقالوجابجاییآنهابامالحظات
خاصی انجام شود.
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آیتاللهسیدحسنخمینی:

جامعه وقتی خوب میشود که تکتک ما خوب شویم

روابط ایران و مصر
در مسیر تفاهم و تعامل

اجالس اخیر جده که آمریکا قصد داشت با مشارکت
رژیم صهیونیستی بواسطه آن نوعی همپیمانی دفاعی
علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند ،با مخالفت صریح کشورهای عربی از جمله
مصر شکست خورد و این موضوع باردیگر ثابت کرد که اصول حاکم در روابط تهران با
قاهره بیش از صورت مسئلهای است که تصویر و ترسیم میشود.
با این مقدمه ،ظرفیتها و فرصتهای موجود در مصر بویژه اقتصادی و تجاری با
وجود جمعیتی بیش از ۱۰۳میلیون ،بازار مهمی است که میتواند برای سیاستهای
اقتصادی دولت سیزدهم اهمیت و بهرهوری زیادی داشته باشد .مضاف بر اینکه مصر
به عنوان دروازه ورود به آفریقا و عضویت در کومسا نقش مهمی میتواند همانند دهه
هفتادایفاکند.
بر همین اساس ترکیه و قطر به سرعت توانستهاند بخشی از این بازار را به خود
اختصاص دهند و با برقراری خطوط پروازی متعدد حجم تبادالت تجاری و گردشگری
را افزایش دهند .در حال حاضر آنچه جمهوری اسالمی ایران در سایه تبادل پیامها
و رایزنیهای دور و نزدیک برای آن برنامهریزی کرده عبارت است از اعالم آمادگی دو
شرکت بزرگ خودروسازی کشورمان برای سرمایهگذاری در بازار خودرو از جمله ساخت
کارخانه تولید خودروی محلی و همچنین آمادگی شرکت سرمایهگذاریهای خارجی
برای فعال کردن سرمایههای مشترک از جمله بانک مشترک مصر و ایران (میدبنک)
شرکت مشترک نساجی  -میراتکس  -و شرکت مشترک کشتیرانی و تجارت فرش که به
سهولتمیتوانندعملیاتیشوند.برخیخطوطهواپیمایینیزبرنامهایبرایبرقراری
خط مستقیم ،عبور از آسمان مصر به مقصد آفریقا و ترانزیت مسافر از برخی کشورهای
منطقه به مصر را مطرح کردهاند.
تبادل دانشجو ،انتقال تکنولوژی و خدمات مهندسی ،تورهای جهانگردی با حجم
یک میلیون مسافر در سال ،شرکتهای دانش بنیان و همکاریهای نفتی و گازی از
جمله برنامههای اقتصادی و ارزی است که برای آنها برنامهریزی شده است.
بیتردید چهار دهه قطع رابطه شکاف زیادی در روابط دو کشور ایجاد کرده است و
تحوالت منطقه و قطببندیهای جدید ایجاب میکند که همانند آنچه ترکیه و قطر در
اعاده روابط با مصر انجام دادند ،قاهره و تهران روابط خود را از سطح دفاتر حافظ منافع
بهسطحمطلوبسیاسیارتقادهند.
روابط دوستانه و در حال گسترش مصر با عراق و سوریه زمینه دیگری برای
همکاریهای منطقهای دو کشور محسوب میشود و همانگونه دکتر خرازی اخیرا
اعالم کردند ،مصر ،ایران ،ترکیه ،عربستان و قطر میتوانند از طریق گفت و گوهای
منطقهای بسیاری از مشکالت و تنشهای منطقه را حل و فصل کنند.
اراده سیاسی برای ارتقا روابط بیش از هر زمان دیگری در حال نضج گرفتن است و
بسترهای شکل گرفته در منطقه بویژه در سایه جنگ روسیه با اوکراین ضرورت تثبیت
این اراده را دوچندان کرده است .دو کشور از طریق کشورهای دوست از جمله عراق نیز
برای گذار از مرحله فعلی اقداماتی را انجام دادهاند و بنظر میرسد ارتقا روابط در سایه
فضای تعاملی و تبادلی منطقه و بویژه تحرکات اخیر در روابط ایرانی و عربی بیش از هر
زمان دیگر به فعلیت برسد.
رئیس جدید دفتر حفاظت منافع ایران در مصر
محمدحسینسلطانیفر*

پیام رهبر انقالب در پی حادثه سیل در نقاط زیادی از کشور:

مسئوالن تدابیر الزم را برای ترمیم
آسیبهایسیلبکارببندند

رهبر انقالب اسالمی در پی حادثه
خسارتبار سیل در بسیاری از نقاط
کشور در پیامی ضمن تسلیت به
مصیبتدیدگان ،از حضور سریع
مسئوالن و تالش گروههای امدادی
برای کمک به سیلزدگان تشکر کردند و
ادامه این اقدامات و تالشها را خواستار
شدند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این
شرح است:حادث ه مهیب و خسارت بار
سیل در بسیاری از نقاط کشور ،جمعی از مردم عزیزمان را دچار آسیب های جانی و
مالی و عاطفی کرده است.
اینجانب به هم ه مصیبتدیدگان این حادثه تسلیت عرض می کنم و از مسئوالن
محترم کشور تدابیر الزم رابرای ترمیم آسیبها مطالبه مینمایم.الزم می دانم از حضور
سریع مسئوالن در مناطق سیلزده و نیز از تالش گروه های امدادی مردمی یا موظف
برای کمک به سیلزدگان تشکر کنم.
ادام ه این اقدامات خداپسند و تالش مستمر برای کاهش آثار این حوادث دردناک
وظیف ه همه ی ماست .توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سید علی خامنه ای
 ۸مرداد ۱۴۰۱
سردارحاجیزاده:

در حوزه فضایی به سرعت در حال
پیشرفتهستیم

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :در حوزه فضایی با اقدامات مطلوبی که صورت
گرفته ،دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده و کار روی ریل افتاده است به گونهای که
در این حوزه به سرعت در حال پیشرفت و نویدبخش آینده روشن و امیدآفرین هستیم.
سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در دیدار
با دانشجویان دفتر تحکیم وحدت که در پایان بازدید آنان از پارک علم و فناوری این
نیرو انجام شد ،از جهاد تبیین به عنوان یکی از مهم ترین تاکیدات رهبر معظم انقالب
اسالمی (مدظله العالی) یاد کرد و با بیان این که محور و اساس انقالب و نظام اسالمی
ما مردم هستند گفت :در شرایطی که دشمنان قسم خورده ایران اسالمی باور و اعتقاد
مردم را هدف قرارداده و با بهره گیری از رسانه های پر تعداد به بمباران اذهان می
پردازند؛ جهاد تبیین با هدف بیان واقعیات موجود ،ایجاد وحدت رویه و تحلیل مشترک
نسبت به موضوعات مختلف به ویژه از سوی جامعه نخبگان از اهیمت باالیی برخوردار
است.سردار حاجی زاده علت دشمنیهای بیش از چهار دهه استکبار جهانی با
انقالبونظامجمهوریاسالمیراناشیازخویاستکباریواستعماریآنانتوصیفو
بابیاناینکهتغییررفتارماتغییریدرماهیتپلیدوراهبردخصمانهدشمنایجادنمی
کند ،اظهار کرد :عالوه بر تجربیات روشن تاریخی از گذشته تا امروز که در آن به صورت
کامال واضح و روشن ماهیت استکباری آمریکا علیه کشورهای مختلف نمایان است ،با
توجه به اهمیت ژئوپلتیکی ایران و برخورداری از منابع و ذخایر عظیم خدادادی ،اگر
وقوعانقالبومواضعحکیمانهودوراندیشانهامامراحلومقاممعظمرهبریوپیگیری
مسیر عزت ،استقالل و خود کفایی نبود ،ایران اسالمی نیز امروز از چنین جایگاهی
برخوردار نبود و درگیر چالش ها و مخاطرات زیادی می شد.
معاونفرهنگی،اجتماعیسازمانتأمیناجتماعیاعالمکرد؛

پرداختتسهیالتبهمستمریبگیران
تامیناجتماعی

معاون فرهنگی ،اجتماعی و امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی گفت:
طبق برنامهریزیهای صورت گرفته ،تا پایان سال ۳۶۵ ،هزار نفر از بازنشستگان و
مستمریبگیراناینسازمانتسهیالتدریافتخواهندکرد.
احمد اسفندیاری با بیان اینکه بیش از  ۶۰درصد بازنشستگان و مستمریبگیران
کشور ،تحت پوشش خدمات و حمایتهای سازمان تأمیناجتماعی هستند ،افزود:
صیانت و تکریم از بازنشستگان و مستمریبگیران همراه با ارائه خدمات متنوع و
مطلوب ،از برنامههای مهم و اولویتدار این سازمان است و از آغاز اجرای طرح پرداخت
تسهیالت ضروری  -از ابتدای سال  - ۹۹تاکنون بیش از  ۶۵۰هزار فقره تسهیالت
به بازنشستگان پرداخت شده است.وی با اشاره به اینکه تسهیالت ضروری ویژه
بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری در ۶مرحله پرداخت خواهد شد ،افزود:
سازمان تامیناجتماعی در سال ۱۴۰۱با افزایش  ۷۰درصدی مبلغ وام نسبت به سال
گذشته ،رقم ریالی این تسهیالت را از ۷میلیون به ۱۲میلیون تومان رسانده و تاکنون در
مرحله نخست این طرح در سال جاری ۵۰هزار و ۷۳۰فقره تسهیالت به بازنشستگان و
مستمریبگیرانواجدشرایط،پرداختشدهاست.

اگرمیخواهیمحسینی(ع)باشیم،بایدخودمانرابهجایبقیهبگذاریم

یادگار امام با تأکید بر اینکه امام حسین(ع) و یارانش عزیزترین دارایی خود را دادند
تا مردم از گمراهی نجات پیدا کنند و از جهل بیرون بیایند ،گفت :اگر می خواهیم
حسینی باشیم ،باید خودمان را به جای بقیه بگذاریم .حکومت با مردم ،مردم با مردم،
رئیس با کارمند ،باید این قاعده را رعایت کنند .در آن صورت اگر کاری را می خواستی
انجام دهی و دوست داشتی فرد دیگری هم با تو این کار را کند ،آن را انجام بده.
آیت الله سید حسن خمینی ظهرروزشنبه در مراسم عزاداری روز اول ماه محرم
حسینیه جماران ،با تسلیت حلول ماه عزای ساالر شهیدان ،گفت :برای درگذشتگان
در حادثه سیل اخیر که دچار این بالی طبیعی شدند ،از خداوند متعال علو درجات،
رحمت و غفران و همچنین برای آسیب دیدگان و بازماندگانشان صبر و اجر مسألت می
کنم.
یادگارامامسپسدرخصوصمسائلمربوطبهعاشورا،اظهارداشت:شایدمهمترین
مسأله ای که در بحث پیرامون عاشورا ،محرم و قیام ساالر شهیدان(ع) مطرح است،
پیگیری و بررسی چرایی این اتفاق باشد .این چرایی از چند جهت قابل بررسی است.
یکی اینکه چه شد این اتفاق واقع شد؟! از رحلت پیامبر(ص)  50سال گذشته بود که
ایناتفاقافتاد؛یعنیبازهزمانیطوالنیاینگذشتهبود،اماانحرافیبعدازپیامبر(ص)
واقع شد که اوج آن در دولت اموی به صورت فاجعه آمیز رخ نمود و در شخصیت یزید
جلوه گر شد.
وی با بیان اینکه تلخ ترین اتفاقی که در این دوره ممکن بود واقع شود داستان کربال
است ،تأکید کرد :حادثه کربال مسأله کمی نیست؛ بعضا آنقدر آن را تکرار کرده ایم که
در ذائقه ما آن تلخی الزم ندارد .این در حالی است که فارغ از مباحث دینی ،تمام عزت
عرب از پیامبر(ص) است و همه کسانی که به جنگ سیدالشهدا(ع) آمدند همان ظهر
نمازی را خوانده بودند که مطابق سنت در تشهد «صلوات خدا بر پیامبر(ص) و آل او»
گفته اند .در عین حال ،در همان زمان یک نفر نماینده «آل پیامبر(ص)» است و آن هم
حسین بن علی(ع) است که آنان مقابل او ایستادند و او را کشتند؛ بعد هم با آن وضع با
خانواده و پیکرش برخورد کردند.
سید حسن خمینی با اشاره به اینکه ُبعد دوم بررسی واقعه عاشورا این است که «چرا
حسین بن علی(ع) قیام کرد و ایستاد» ،گفت :در این رابطه دو نگاه در طول تاریخ
بوده است؛ یکی اینکه این یک وظیفه شخصی برای او بود و هیچ کس نباید از این کار
تبعیتکندوالگوبگیرد.مثلاتفاقیکهدرمسیحیتبرایعیسی(ع)افتادهومعتقدند
عیسی(ع) کسی است که به دار رفته؛ یا مثل داستان ابراهیم(ع) که کس دیگری حق
ندارد مانند او سر فرزندش را ببرد و ماجرا فقط منحصر به ابراهیم(ع) و اسماعیل است.
وی یادآور شد :در دوره صفویه برخی گفتند سیدالشهدا(ع) همان نقشی را دارد که
عیسی(ع) دارد؛ یعنی همانگونه که عیسی(ع) در دنیا آمد و زجر کشید تا هرکسی گناه
می کند را بتواند در آخرت از پل صراط عبور بدهد ،سیدالشهدا(ع) نیز چنین نقشی
دارد؛ او آمده که هرکس بر او گریه کرد ،بخشیده شود؛ صفویان این برداشت را پررنگ
کردند تا ثابت کنند خون حسین(ع) فدیه ای بود که قرار بود گناه امت را بشوید .بعد
هم از آن نتیجه گرفتند که هر کاری می خواهی بکن ،سپس یک «یا حسین(ع)» بگو
و اینگونه مشکل حل است! بر اساس این برداشت از عاشورا ،هیچ کسی از آن واقعه
امکان الگو برداری ،اتخاذ وظیفه و درس آموزی نخواهد داشت.
یادگار امام تأکید کرد :اما وقتی سیر تاریخی قضیه عاشورا را که نگاه می کنیم ،می
بینیم که این گونه نیست .یعنی نه ائمه ما نگاهشان به عاشورا آنگونه بوده ،نه بزرگان ما
چنین اعتقادی داشته اند و نه دین ما اصال چنین تصویری از شهادت یک نفر را می
دهد و اساسا فدیه شدن برای دیگران را قبول ندارد .همانگونه که امام سجاد(ع) یک روز
می گریست و می فرمود ،خدای سبحان گفته آتش برای آدم های بد است؛ ولو سرور
قریش باشد؛ و بهشت برای آدم های خوب است ولو عبد حبشی باشد.
وی یادآور شد :امام خمینی(س) به صراحت می گویند مانند همه انبیاء و اولیاء؛
هدف ،آرمان ،علت و غایت قیام سیدالشهدا(ع) «دعوت به سوی خدا» و «دعوت به
توحید» بود .این دو با هم فرق دارد .خیلی وقت ها ممکن است خدا را قبول کنید
ولی موحد نباشید؛ یعنی شما قبول دارید خدا هست اما معتقدید خدایان دیگری هم
هستند .فرق مشرک و کافر این است که کافر اصال خدا را قبول ندارد ،اما مشرک برای
خدا شریک قائل است.
سید حسن خمینی گفت :امام می فرمایند زمانی این دعوت به توحید در زندگی
انسان منشأ اثر می شود که برای «برپایی یک حکومت عادالنه» و «نفی ظلم و ستم»

باشد .امام صادق(ع) در زیارت اربعین وقتی می خواهد سیدالشهدا(ع) را معرفی می
کند می فرماید ،او عزیزترین دارایی اش را داد تا مردم از گمراهی نجات پیدا کنند و از
جهلبیرونبیایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود «عدل» را مصداق توحید دانست و تصریح کرد:
در رابطه با عدل تعریفهای متفاوتی مطرح است و اساسا این مفهوم از گنگ ترین و پر
مشکل ترین مفاهیم بشری است .بعضی ها عدالت را به معنای «تساوی» گرفته اند و
بعضی ها تعریف ارسطویی دارند و می گویند ،عدالت یعنی «هر چیزی را همان جایی
بگذارید که باید بگذارید» .اما آخرین تعریفی که بشر از عدالت ارائه می دهد و فکر می
کنند تعریف جدیدی است« ،عدالت به مثابه انصاف» است .یعنی اگر می خواهی
ببینی چه چیزی عدالت است و چه چیزی عدالت نیست به این دو قانون گوش کن:
«هرچه برای خودت دوست داری برای بقیه هم دوست بدار و هرچه برای خودت نمی
پسندیبرایبقیههمنپسند».
یادگار امام اظهار داشت :در عهدنامه مالک آن جایی که امیرالمؤمنین(ع) به مالک
خطاب می کند که «حاکم اسالمی باید با مردم چگونه برخورد کند» ،ایشان دقیقا می
فرماید« ،انصاف ،عدل و عدم آن ظلم است» .در واقع ،انصاف همان عدالت است.
عدالت این است که ببینم اگر تو جای من بودی و من جای تو بودم همین کار را می
کردم که االن انجام می دهم؟! هرکس باید این را قاعده نصب العین خودش قرار بدهد.
انسان برای رسیدن به این درک بیش از هر چیز نیازمند ّ
«تخیل» است؛ انسان باید
قدرت خیال قوی داشته باشد تا بتواند خودش را جای دیگری بگذارد.
وی تأکید کرد :باید بعضی وقت ها از جامه ای که دوخته اید بیرون بیایید و جای طرف
مقابلبنشینید.تعبیرمعروفیبهنام«کفشهایداستایوفسکی»راانگلیسیهادارندو
می گویند هر وقت خواستی در مورد راه رفتن کسی حرف بزنی یک مدت با کفش او راه
برو؛ این انصاف است .آن وقت اگر انصاف بود ،همه نسبت به هم با رحمانیت بیشتری
رفتار و بهتر نقد می کنند.
سیدحسنخمینیدرپایانگفت:اگرمیخواهیمحسینی(ع)باشیم،بایدخودمان
را به جای بقیه بگذاریم؛ حکومت با مردم ،مردم با مردم ،رئیس با کارمند ،باید این قاعده
را رعایت کنند .در آن صورت اگر کاری را می خواستی انجام دهی و دوست داشتی فرد
دیگری هم با تو این کار را کند ،آن را انجام بده .اگر این گونه بودیم یک گام به سمت
عدالت برداشته ایم .جامعه وقتی خوب می شود که تک تک ما خوب شویم .لذا اگر شما
یک گام به سمت خوب شدن برداشتید ،یک گام به سمت خوب شدن جامعه برداشته
شده است؛ اما اگر منتظر هستید کسی از پشت کوه ها برسد و اینجا را درست کند ،و
شما همان بدی که هستید باشید ،راهتان غلط است.

رئیسجمهور:

دولت در امر به معروف و نهی از منکرات اقتصادی مصمم است

رئیسجمهور گفت :دولت مصمم به امر به معروف و
نهی از منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی
است و در این زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر
است.
آیتالله «سید ابراهیم رئیسی » صبح روز شنبه در
دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر،
به همزمانی برگزاری این نشست با آغاز ایام سوگواری
محرم اشاره کرد و امام حسین(ع) را پرچمدار این
فریضه مهم دینی خواند و گفت :حرکت عظیم حضرت
گواه
اباعبداللهالحسین(ع)وشهادتمظلومانهایشانِ ،
اهمیت باالی امر به معروف و نهی از منکر در دین اسالم
است.
رئیس جمهور پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر
را وظیفه همه آحاد امت اسالمی دانست و تصریح کرد:
جامعهای که نسبت به این فریضه بسیار مهم دینی
حساس نباشد ،جامعه زندهای نیست .برای داشتن
جامعه تراز انقالب اسالمی نباید امر به معروف و نهی از
منکر در جامعه سست شود.
آیت الله رئیسی به وظیفه قانونی دولت و دستگاههای
اجرایی در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر
اشاره کرد و گفت :همه دولتمردان و دستگاههای در
این رابطه مسئولیت دارند و باید با دقت و جدیت وظایف
خود را انجام دهند.
رئیس جمهور در ادامه توجه به ظرفیت عظیم مردمی
در کشور و سازمانهای مردمنهاد را در راستای احیای
فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار داد
و تصریح کرد :هر جا به مردم میدان داده شد ،موفقیت

ً
حاصل شده است .اساسا هنر امام خمینی(ره) و
رهبری آوردن مردم به میدان بود بنابراین نباید از این
ظرفیتبزرگغفلتشود.
رئیس جمهور در ادامه بر لزوم بیتوجهی به
فضاسازیهای باطل در مسیر امر به معروف و نهی
از منکر تاکید کرد و افزود :متأسفانه گاهی مشاهده
میشود برخی افراد تحت تأثیر جوسازیها ،از وظایف
قطعی و قانونی خود سر باز میزنند که این امری
خطرناک است چرا که دشمن از همین اهرم استفاده
کرده و برای عقیم ماندن بسیاری از مسائل مهم کشور،
با ایجاد جوسازی برخی مدیران را منفعل میکند.
ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی در زمینه
معروفهاومنکرات
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود
بر ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی در زمینه
معروفها و منکرات تأکید کرد و از صاحبان نفوذ کالم
خواست تا برای مردم تمایز میان حق شخصی با حقوق
جامعهرابهروشنی تبیین کنند.
رئیس جمهور گفت :اگر امنیت اجتماعی ،اقتصادی
و اخالقی در جامعه نباشد ،همه ضرر میکنند ،باید
همهدرمسیرتأمینامنیتاقتصادیواخالقیباشندتا
جامعه از ناهنجاریها دور باشد.
آیت الله رئیسی تصریح کرد که دولت مصمم به امر
به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسایل اقتصادی
و اجتماعی است و در این زمینه وظیفه دولت از همه
نهادها بیشتر است و قدردان ستاد احیای امر به معروف
و نهی از منکر هستیم که در راستای اجرای این فریضه

مهم دینی به دولت کمک میکند.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود ضمن
تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه سیل در نقاط
مختلف کشور از زحمات و اقدامات امدادی و جهادی
دستگاههای مختلف در کمکرسانی به سیلزدگان
قدردانیکرد.
پیش از سخنان رئیس جمهور حجتاالسالم
والمسلمین کاظم صدیقی رئیس و هاشمی
گلپایگانی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از
منکر و همچنین سردار احمد وحیدی وزیر کشور،
محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد ،سردار حسین
اشتری فرمانده کل انتظامی کشور و آیتالله کعبی
عضومجلسخبرگانرهبریبهعنواناعضایاینستاد
ضمنارایهگزارشیازعملکردواقداماتمجموعهتحت
مدیریت خود در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به
بیاننظرات،دیدگاههاوپیشنهادهایخودپرداختند.
نحوه تعامل دولت با ستاد احیای امر به معروف و
نهی از منکر ،تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از
منکر در دستگاههای دولتی ،اجرای قانون حمایت از
آمران به معروف و ناهیان از منکر ،مقابله با آسیبهای
فضای مجازی و ناهنجاریهای سازمانیافته در حوزه
فرهنگ ،پرهیز از ایجاد دو قطبی در جامعه در زمینه
امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نیاز به پیوست
فرهنگی برای تمامی فعالیتها در این حوزه و تقویت
تشکلهای مردمی در احیای این فریضه مهم دینی از
مهمترین مسائل مطرح شده از سوی سخنرانان قبل از
رئیس جمهور در این جلسه بود.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در قم مطرح کرد:

امضای قرارداد با روسیه و چین نشان دهنده قدرت ایران در آسیا
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت :جمهوری اسالمی ایران با
روسیه قرارداد ۲۰ساله و با چین قراردادی ۲۵ساله امضا کرده که این مسئله نشان
دهنده بروز و ظهور قدرت ایران در آسیا و جهان اسالم است.
سرلشکررحیم صفوی در دیدار با کارکنان و پاسداران سپاه امام علی بن ابیطالب
(ع) اظهارداشت :اقتصاد و فرهنگ در دنیای کنونی بسیار تعیین کننده است و
قدرت در حال حرکت به سمت شرق عالم است.
رحیم صفوی با بیان اینکه چین ،روسیه ،هند و ایران اسالمی در حال چیرگی و
غلبه بر دنیا هستند افزود :با لشکر کشی و تجاوز رژیم آمریکا به منطقه غرب آسیا و
صرف میلیاردها دالر در این جنگ ها ،عمال زوال رژیم آمریکا آغاز شد.
وی ایران اسالمی را الهام بخش مسلمانان جهان دانست و گفت :جمهوری
اسالمی ایران با روسیه قرارداد  ۲۰ساله و با چین قراردادی  ۲۵ساله امضا کرده که
نشان دهنده بروز و ظهور قدرت ایران در آسیا و جهان اسالم است.
فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه قدرت به آرامی
از غرب به شرق عالم در حال حرکت است خاطرنشان کرد :جنگها در حال
حاضر ماهیت ترکیبی پیدا کرده اند و شامل ابعاد مختلفی همچون بعد رسانهای،
اقتصادی و فرهنگی میشوند و پاسداران انقالب اسالمی نیز باید در تمامی
عرصههاورودکنند.
سردار صفوی به فعالیت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در تمام مناطق کشور
اشاره کرد و گفت :این قرارگاه فارغ از دولتها برای کمک به محرومان وارد میدان

شده و خدمات بزرگی نیز ارائه کرده است.
دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا همچنین در جمع راویان و پیشکسوتان
دفاع مقدس استان قم حاضر شد.
سردار سرلشکر صفوی در این مراسم از تدوین منشور خاطره گویی دوران دفاع
مقدس خبر داد و گفت :منشور خاطره گویی دوران دفاع مقدس مجموعهای
منسجم است که در پژوهشگاه سردار قاسم سلیمانی تدوین شده است و به بایدها
و نبایدهای روایتگری دفاع مقدس میپردازد.
وی افزود :هدف ما آشنا کردن نسل جوان با معارف دفاع مقدس و فرهنگ ایثار
و شهادت است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت :دفاع مقدس و باز شدن راه
کربال ،حاصل کار امام و شهدا و عامل باز شدن راه مسجد االقصی محور مقاومت
خواهدبود.
در پایان این مراسم نیز سردار سرلشگر رحیم صفوی از تعدادی از روایان دفاع
مقدس تجلیل و قدردانی کرد.
دستیارومشاورعالیفرماندهمعظمکلقواهمچنینباحضوردرمنزلشهیدان
مهدی و مجید زین الدین از خانواده معظم این شهدا تجلیل کرد.
سردار سرلشکر رحیم صفوی در این دیدار ضمن ابالغ سالم رهبر معظم انقالب
اسالمی به خانواده این شهدا دو حلقه انگشتر نیز به عنوان تبرک از طرف حضرت
آیتالله خامنهای به این خانواده اهدا کرد.

آیتاللهآملیالریجانی:

برایکاهشآسیب بالیایطبیعی باید
پیشبینیهایالزمصورتگیرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت به بازماندگان قربانیان سیالبهای
مرگبار اخیر در کشور ،بر لزوم پیشبینیهای الزم برای کاهش آسیبها و تلفات بالیای
طبیعیتاکیدکرد.
آیتالله صادق آملی الریجانی در ابتدای جلسه رو شنبه ز مجمع تشخیص مصلحت
نظام با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السالم،
ماه محرم را ماه حزن اهل بیت علیهم السالم و شیعیان و بلکه اهل اسالم و همه اهل
سماوات دانست و تصریح کرد :همه شیعیان و آزادگان جهان در این ماه ،حزین و
غمگینندوبرمصائباهلبیتمیگریند.
آیتالله آملی الریجانی افزود :حقیقت این حادثه عظیم ،هم در طول تاریخ
الهامبخش انسانهای آزاده بوده و احرار جوامع را به طریق سعادت رهنمون ساخته
و هم در بواطن عالم اثرگذار بوده است؛ چنانکه در فرازی از زیارت عاشورا میخوانیم
«وعظمت مصیبتک فی السموات» یعنی این حادثه برای همه اهالی سماوات نیز
مصیبتیعظیمبودهاست.
وی با بیان اینکه باطن حادثه کربال برای ما شناختنی نیست اما واجد نوری است که
در عوالم مختلف راهنمای همه انسانها و روشنگر آسمانهاست ،بر لزوم پاسداشت
ماه محرم و اقامه عزای حسینی به احسن وجه تاکید کرد و یادآور شد :توسل به ساحت
اباعبدالله الحسین (ع) ،طریق معرفت بزرگان و اولیاءالله بوده است .تعبیر ذیل روایت
مذکور از امام رضا (ع) نیز مؤید این امر است که یکی از راههای مهم اولیای الهی در
وصول به ساحت حق تعالی ،توسل به ساحت اباعبدالله بوده است .در این مسیر
مداومت بر قرائت و تدبر در زیارت عاشورا نیز واجد اهمیت باالیی است ،زیرا عمده تعابیر
بهکاررفته در این زیارتنامه ،مناجات با حقتعالی است؛ چنانکه منبعث از آیه شریفه
َُ
در فرازی میفرماید «اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحمة
ومغفره».
آیتالله آملی الریجانی اظهار کرد :امیدواریم همه شیعیان و محبین اهل بیت (ع)
با همراهی و همدردی در حزن اهل بیت علیهمالسالم به مقامات باالی معنوی دست
یابند و همگی از آثار این ایام بهرهمند شویم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر لزوم برپایی هر چه باشکوهتر
مراسمعزاداریاباعبداللهالحسین(ع)بارعایتشیوهنامههایبهداشتیتاکیدکرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه تلخ سیالبهای مرگبار اخیر
در کشور ،وقوع این حوادث در آستانه ماه محرم را موجب مضاعفشدن حزن و اندوه
هموطنان دانست و خاطرنشان کرد :به همه بازماندگان درگذشتگان حوادث اخیر
تسلیت میگوئیم و برای روح این عزیزان از دسترفته طلب مغفرت و علو درجات از
درگاهحضرتحقتعالیداریم.
رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامبابیاناینکهبالیاوسوانحطبیعیدرهمهنقاط
جهان وجود دارد ،در عین حال تاکید کرد :مسئوالن امر باید در حد وسع و توان خود،
پیشبینیهای الزم را در مورد این بالیا داشته باشند تا شاهد کاهش آسیبها باشیم و
تلفات نداشته باشیم و از داغدار شدن مردم عزیزمان جلوگیری کنیم.
آیتالله آملی الریجانی همچنین بر لزوم بکارگیری تالش حداکثری مسئوالن برای
رفعمشکالتسیلزدگانتاکیدنمود.
در ادامه جلسه که با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه ،دبیر و اکثریت اعضای مجمع
برگزار شد ،اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی سیاستهای کلی
برنامه هفتم توسعه و پس از بحث درباره برخی از الزامات رشد اقتصادی  ۸درصدی در
این برنامه ،بر «افزایش خالص موجودی سرمایه با رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری
(داخلی و خارجی) و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور مگر برای اهداف اقتصادی»
تاکیدکردند.
وزیراطالعات:

تعدادی عملیات موفق علیه رژیم
صهیونیستیانجامدادهایم

وزیراطالعاتگفت:درماههایاخیرتعدادیعملیاتموفقعلیهرژیمصهیونیستی
انجام دادیم که نشان دهنده قدرت امنیتی جمهوری اسالمی و سربازان گمنام امام
زمان (عج) است.
حجت االسالم و المسلمین سید اسماعیل خطیب در نشست جمعی از مدیران
حقوقیوزارتاطالعاتبارییسمجلسشورایاسالمی،درسخنانیبااشارهبهتوطئه
ها و اقدامات دشمنان به خصوص رژیم صهونیستی و گروهک های تروریستی علیه
امنیت جمهوری اسالمی از موفقیت های چشمگیر سربازان گمنام امام زمان (عج) در
برهم زدن و خنثی کردن این توطئه ها گزارشی ارائه کرد.
حجت االسالم و المسلمین سید اسماعیل خطیب با اشاره به تالش ها و اقدامات
وزارت اطالعات برای پیگیری مطالبات و خواسته های به حق مردم برای حل مشکالت
گفت :اگر امروز شاهدیم که دشمن با همه اقداماتی که انجام می دهد نمی تواند از
مطالبات مردم برای ضربه زدن به امنیت کشور استفاده کند ،یکی از دالیلش رویکرد
مردمی وزارت اطالعات و دولت است که در تعامل با مردم امنیت پایدار در کشور
وجود دارد .وزیر اطالعات دیگر وظیفه مهم این وزارت را مبارزه با تروریسم ،رژیم
صهیونسیتی و اقدامات خرابکارانه علیه کشور دانست و تاکید کرد :در ماه های اخیر
موفقشدهایمبهجزمقابلهباتوطئههایرژیمصهیونیستیتعدادیعملیاتموفقنیز
علیه این رژیم انجام دهیم که نشان دهنده قدرت امنیتی جمهوری اسالمی و سربازان
گمنام امام زمان (عج) است.
وزارت اطالعات نقش موثری در امنیت کشور دارد
در ادامه محمدباقر قالیباف با بیان این که وزارت اطالعات نقش موثری در امنیت
کشور دارد ضمن تقدیر از اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) در مقابله با توطئه
ها و اقدامات دشمنان ،گفت :اگر خدای نکرده امنیت به هر شکلی خدشه دار شود
زندگی مردم هم در بعد معنوی و هم مادی دچار اختالل می شود به خصوص امنیت
پایدار در منطقه ای که کانون بحران هاست.
وی با اشاره به اقدامات امنیتی و نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و علیه
جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد :برخالف ادعاهای برخی انقالبی های پشیمان
شده ،واقعیت این است که منطق انقالب ما فرهنگی بود و اساسا برگ برنده ما این بود
کههیچ مسئلهامنیتینداشتهباشیماماطراحیدشمنبهنحویبود کهازهمانابتدا،
انقالب اسالمی را در عرصه های مختلف امنیتی و نظامی درگیر کرد.
یکعضوکمیسیونعمرانمجلس:

اعتماد عمومی برای تزریق واکسن کرونا
جلبشود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد :هر فرد باید در سطح
جامعه باتوجه به مسئولیت همگانی که بر عهده دارد پروتکل های بهداشتی و استفاده
از ماسک را رعایت کرده و دولت نیز باید در مسیر جلب اعتماد عمومی برای انجام
واکسیناسیونعمومیگامبردارد.
علی آذری در گفت و گو با ایسنا ،با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی،
بیان کرد :از آنجا که اخیرا شاهد تغییراتی در زیرسویه بیماری کرونا بوده و مجددا آمار
فوتی ها بر اثر این بیماری افزایش یافته است ،این احتمال می رود که دوباره درگیر سویه
جدیدی از این بیماری و موج جدید آن شویم که بهترین راهکار برای پیشگیری از شیوع
گسترده این بیماری ،رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک می باشد.
وی در ادامه اظهار کرد :مردم ما با وجود شرایط خاصی که این بیماری به کشور
تحمیل کرد ،در مقایسه با سایر کشورها به خوبی در رعایت پروتکل های بهداشتی
همراهی داشتند ،امروز نیز الزم است که هر فرد مسئولیت فردی خود را نسبت به
خانواده و جامعه ایفا کرده و پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک را با جدیت
دنبالکند.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :از آنجا که ما ایام عاشورا
و تاسوعای حسینی را نیز در پیش داریم ،برنامه ریزی برای این ایام نیز ضروری است.
هم در سیره پیامبران و امامان و هم در قرآن بر رعایت بهداشت و سالمت و تاثیر آن
بر زندگی اخروی و دنیوی تاکید شده است .رعایت پروتکل های بهداشتی و توجه به
مصالح عمومی نظام اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .هر فرد با توجه به
مسئولیت همگانی که بر عهده دارد باید در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی گام
بردارد.
آذری تاکید کرد :وزارت بهداشت و دولت نیز بایستی در زمینه واکسیناسیون عمومی
گام برداشته و در زمینه صحبت هایی که در خصوص خوب یا بد بودن واکسن می شود،
اعتماد عمومی را برای تزریق واکسن جلب کنند.
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چگونهازابتالبههپاتیتپیشگیریکنید؟

هر آنچه الزم است در مورد هپاتیت بدانید

چند عامل میتوانند سبب هپاتیت شوند ،از جمله میکروبها ،مواد مضر و
بیماریها .شایعترین نوع هپاتیت ،هپاتیت ویروسی است که ناشی از ویروسهای
هپاتیت  Bو هپاتیت  Cمیباشند .دیگر علتهای هپاتیت شامل مواد سمی (مثال
الکل یا مواد مخدر) و بیماریهای خود ایمنی میشوند.
هرچندویروسهایهپاتیتشایعترینعلتهایهپاتیتاندامابرخیازبیماریها
و داروها نیز میتوانند منجر به هپاتیت شوند.
هپایتهایویروسی
هپاتیتهای ویروسی رایجترین نوع هپاتیتاند که اساسا ناشی از پنج ویروس
میباشند؛ هپاتیتهای  A، B، C، Dو  .Eهمهی این ویروسها میتوانند بر کبد اثر
بگذارندامابرخیخطرناکترندومیتوانندازراههایمتفاوتیمنتشرشوند.
ویروس هپاتیتA
ویروس هپاتیت  Aاز طریق غذا یا آب آلوده به این ویروس یا از طریق برخی از انواع
رابطه جنسی به افراد منتقل میشود .هر چند بعضی از موارد هپاتیت  Aمیتوانند
جدی باشند اما بیشتر موارد خود به خود از بین میروند.
ویروس هپاتیتB
ویروس هپاتیت  Bاز طریق مایعات بدنی مانند خون و ترشحات جنسی منتشر
میشود .در نتیجه ،بیشتر این نوع عفونتها به دلیل تماس جنسی یا استفاده از
سوزنهای مشترک منتقل میشوند .البته مادر هم میتواند طی وضع حمل این
ویروس را به نوازد انتقال دهد .افرادی که هپاتیت  Bدارند همیشه هم عالمتدار
نیستندوبرخیممکناستدچارعفونتهاییشوندکهعوارضجدیبرایسالمتی
ایجادمیکنند،مانندسرطانکبد.عفونتهایمزمندرنوزادانشایعترند.تقریبا۹۰
درصد از نوزادانی که ویروس هپاتیت  Bدارند به عفونتهای مزمن دچار میشوند ،و
این عدد در مورد افراد بزرگسال فقط  ۵درصد است.
ویروس هپاتیتC
هرچند برخی از عفونتهای هپاتیت  Cموقتی هستند (حاداند) ،اما اکثر ( ۷۵تا
 ۸۵درصد) افرادی که به هپاتیت حاد Cمبتال میشوند ،دچار هپاتیت مزمن خواهند
شد .این نوع ویروس نیز مانند نوع  Bو  Aاز طریق سوزنهای آلوده که افراد معتاد
استفاده میکنند یا از طریق عفونتهای بیمارستانی و یا از مادر به نوزاد هنگام وضع
حمل و به ندرت از راه تماس جنسی منتقل میشود.
ویروس هپاتیتD
ویروسهپاتیت Dکهمعموالبهآنهپاتیتدلتامیگوینداز طریقتماسبا خونفرد
آلوده یا دیگر مایعات بدنی منتقل میشود .در صورتی که به ویروس هپاتیت  Bآلوده
باشید،میتوانیدبههپاتیت Dهممبتالشوید.
ویروس هپاتیتE
ویروس هپاتیت  Eمشابه ویروس هپاتیت  Aاز طریق آب و غذای آلوده منتقل
میشود (یا به دلیل عدم ضدعفونی) .این نوع ویروس هپاتیت در کشورهای در حال
توسعه که دسترسی به آب تمیز محدود است شایعتر میباشد .کارشناسان تصور
میکردند هپاتیت  Eدر ایاالت متحده بسیار نادر است اما آمار اخیر نشان داد ۲۰
درصد از جمعیت این کشور هپاتیت Eدارند.
بعضی از محققان عقیده دارند دیگر ویروسها نیز ممکن است منجر به هپاتیت
شوند ،اما تاکنون هیچ میکروبی پیدا نشده که آشکارا با این عارضه مرتبط باشد.
هپاتیتسمی
هپاتیت سمی زمانی است که مواد سمی به کبد آسیب زده و باعث التهاب آن
میشوند .اصلیترین علت هپاتیت سمی شامل الکل ،مواد شیمیایی و برخی از
داروهامیشود.
الکل

نشانههاییکهبهشمامیگویدپنیرنخورید

ظرفیت گوارشی حدود  ۶۵درصد از مردم برای هضم الکتوز پس از پایان دوران
نوزادی ضعیف میشود ،حتی اگر به الکتوز حساسیت نداشته باشید ،باز هم
دالیل دیگری هستند که میتوانند هضم پنیر را دچار مشکل کنند.
به گزارش سالمت نیوز ،نشانههایی¬ معموال به شما میگویند که باید درباره
توقف استفاده از بعضی پنیرها یا بهطور کلی همه پنیرها با متخصصان تغذیه
مشورتکنید.
 .۱دهان شما متورم میشود و گزگز میکند :اگرچه آلرژی به شیر گاو در کودکان
خردسال شایعتر است ،اما همچنان بهعنوان یکی از شایعترین آلرژیها غذایی
در بزرگساالن هم شناخته میشود .پس اگر بهخاطر مصرف پنیر با خارش ،گزگز
یا تورم در اطراف زبان ،گلو یا لبها مواجه شدید ،احتماال نسبت به شیر گاو آلرژی
دارید .عالئم شدیدتر این آلرژی هم عبارتند از خسخس سینه ،کهیر و اختالل
درتنفس.
این عالئم میتوانند جان شما را به خطر بیندازند و بنابراین به مداخله پزشکی
فوری نیاز دارند .پزشکان معموال از تجویز آنتیهیستامین برای تسکین عالئم این
واکنشهایآلرژیککمکمیگیرند.
 .۲دچار نفخ شدید میشوید :اگر پس از مصرف یک وعده غذایی سرشار از پنیر
دچار مشکالت گوارشی مانند نفخ شدید یا اسهال شدید ،احتماال با مشکل عدم
تحمل الکتوز یا حساسیت نسبت به این ماده مواجه هستید .این عالئم معموال
حدود ۳۰دقیقهتا ۲ساعتپسازمصرفپنیرنمایانمیشوند.گرفتگیعضالت
شکم هم معموال در این موارد با اسهال همراه است.
 .۳پوستتان جوش میزند :همانطور که قبال هم مشخص شده است ،مصرف
خوراکیهایی مثل پیتزا و دیگر غذاهای پنیردار میتواند باعث ایجاد جوشهای
پوستی شود .بهگفته متخصصان تغذیه ،هورمونهای موجود در شیر میتوانند
ترشحات سبوم را افزایش دهند و باعث مشکالتی مثل چربتر شدن پوست،
انسداد روزنههای پوستی و آکنه شوند.
البته اگر مشکالت پوستی کسی واقعا به مصرف پنیر مرتبط باشد ،مدتی بعد
از قطع مصرف پنیر باید این مشکالت پوستی هم برطرف شوند .بعضی از افراد
مبتال به اگزما هم با مصرف پنیر دچار تشدید عالئم این بیماری پوستی میشوند و
درنتیجه باید از مصرف پنیر خودداری کنند.
 .۴مشکل یبوست پیدا میکنید :مصرف انواع لبنیات مانند پنیر میتواند
یکی از دالیل ابتال به یبوست باشد .یکی از مطالعات مجله  Nutrientsدر سال
 ۲۰۱۳نشان میدهد که کودکان مبتال به یبوست مزمن پس از جایگزین کردن
شیر سویا با شیر گاو دیگر با عالئم یبوست مواجه نمیشوند .البته پنیر بهطور کلی
تحرکات روده را ضعیف و آهستهتر میکند ،زیرا چربی زیادی دارد ،درحالی که فیبر
غذاییاش کم است.
 .۵دچار سوءهاضمه میشوید :اگر با مشکل ریفالکس اسید یا عدم تحمل
الکتوز مواجه هستید ،عجیب نیست که پس از خوردن پنیر هم دچار درجاتی از
سوءهاضمهشوید،مخصوصااگرحجمپنیرمصرفیزیادباشد.
یکی از دالیل این مشکل به باال بودن میزان چربی پنیر برمیگردد ،درحالی که
ُ
انواع لبنیات بهطور کلی عضله اسفنکتر مری را شل میکنند و باعث عبور اسید از
معده به سمت باال میشوند .پس اگر شما هم با چنین مشکلی مواجه میشوید،
بهتر است حجم پنیر مصرفی تان را کاهش بدهید.

آسیبهای الکل به کبد کامال اثبات شده است و هپاتیت تنها یکی از عوارض
خطرناکیاستکهنتیجهینوشیدنزیادوطوالنیمدتالکلهستند.
موادشیمیایی
استفادهی زیاد از مواد شیمیایی یا زیاد در معرض آنها بودن (مانند حاللها یا دیگر
مواد شیمیایی) میتواند منجر به هپاتیت سمی شود ،چه این مواد خورده شوند ،چه
لمس شوند و یا تنفس شوند.
داروها
بعضی از داروهای تجویزی و غیرتجویزی که میتوانند سبب هپاتیت سمی شوند:
 .آمیودارون
 .آموکسی سیلین – کوآموکسی کالو
.استروئیدهایآنابولیک
 .داروهای ضدبارداری
.کلروپرومازین
.اریترومایسین
.هالوتان
.ایزونیازید
 .متیل دوپا
.متوترکسات
.داروهایضدالتهابغیراستروئیدی
.استاتینها
.سولفانومیدها
.تتراسایکلینها
 .بعضی از داروهای ضدتشنج
در برخی موارد ،استفاده از داروهای باال (خصوصا در دوزهای زیاد) میتواند در
افرادی که در حال حاضر مستعد هپاتیتاند ،این عارضه را ایجاد نماید ،مثال کسانی
که به ویروس هپاتیت آلودهاند یا افرادی که بیماریهای خودایمنی بر کبدشان اثر
گذاشتهاست.
هپاتیتخودایمنی
هپاتیت خودایمنی زمانی است که سیستم ایمنی بدنتان به کبد حملهور شده و
سبب التهاب آن شده و به آن آسیب میزند .علت هپاتیت خودایمنی هنوز کامال

مشخص نیست اما محققان فکر میکنند هم ژنتیک و هم عوامل محیطی (مثال
داروها یا ویروسها) میتوانند در این بیماری نقش داشته باشند .تقریبا  ۷۰درصد
از افرادی که هپاتیت خودایمنی دارند زنان  ۱۵تا  ۴۰سالهاند .بسیاری از کسانی که
این بیماری را دارند به یک بیماری خودایمنی دیگر نیز دچارند ،مانند دیابت نوع اول،
التهابتیروئید،کولیتزخمی،ویتیلیگویاسندرمشوگرن.
ریسکفاکتورهایمربوطبهسبکزندگی
برخی عوامل در سبک زندگی میتوانند احتمال ایجاد هپاتیت را افزایش دهند،
مثالبعضیازفاکتورهایمحیطی،رفتارهایابیماریها.
ریسکفاکتورهایمحیطی
دالیل زیادی در پیرامون افراد وجود دارد که میتوانند سبب هپاتیت شوند ،بنابراین
به مرور زمان خیلی از این عوامل میتوانند افراد را مستعد ابتال به هپاتیت کنند.
ریسکفاکتورهایمحیطیمرتبطباهپاتیتشاملمواردزیرمیشوند:
 .آب ناسالم برای نوشیدن یا شستن میوه و سبزی
.کمبودوسایلضدعفونیکنندهمانندحمامودستشویی
 .تماس با سوزن و سرنگ استفاده شده ،یا دیگر وسایلی که ممکن است آلوده به
خونویروسیباشند
ریسکفاکتورهایرفتاری
بعضی از فعالیتها و رفتارها میتوانند شما را بیشتر در معرض ویروسها ،مواد
شیمیایی سمی یا موادی که باعث هپاتیت میشوند قرار دهند:
 .استفاده از سوزنهای مشترک یا دیگر وسایلی که ممکن است آلوده به ویروس
هپاتیت باشند  .روابط جنسی محافظت نشده مثال استفاده نکردن از کاندوم یا
داشتنشرکایمتعددجنسی
 .سرو کار داشتن با موادشیمیایی سمی مثال شغلهایی که به طور مرتب فرد را در
معرض مواد شیمیایی قرار میدهند  .مصرف آب و غذای آلوده که خوب و سالم تهیه
نشده (مثال میوه شسته نشده)  .مصرف الکل
 .مصرف داروهایی که گفته میشود با هپاتیت مرتبطاند
ریسکفاکتورهایمربوطبهوضعیتسالمتی
سابقهی سالمتی فرد هم ممکن است بر احتمال ابتالی او به هپاتیت اثر بگذارد:
 .واکسینه نشدن در برابر هپاتیت ویروسی ،خصوصا هپاتیت AوB
 .ابتال به عفونت حاد یا مزمن در اثر یک یا چند ویروس هپاتیت
 .داشتن یک بیماری خودایمنی مانند اختالل خودایمنی در چند غده اندوكرین
همراه با عفونت قارچی و دیستروفی اکتودرم
 .متولد شدن از مادری که مبتال به ویروس هپاتیت است ،خصوصا هپاتیتB
سوالهایرایج
هپاتیتچگونهدرمانمیشود؟
درمان هپاتیت بستگی به نوع آن متفاوت است .هپاتیت  Aمعموال با استراحت و
نوشیدن مایعات فراوان خودش برطرف میشود .هپاتیت  Bبا داروهای ضدویروسی
قابل درمان است که معموال الزم است فرد تا آخر عمر این داروها را مصرف کند.
هپاتیت Cنیز با داروهای ضدویروس درمان میشود اما بیشتر از ۹۰درصد موارد به۸
تا  ۱۲هفته دوره درمان نیاز دارند.
چگونهازابتالبههپاتیتپیشگیریکنید؟
واکسیناسیون برای پیشگیری از هپاتیت  Aو  Bوجود دارد (برای هپاتیت C
واکسن وجود ندارد) .با رعایت بهداشت و شستن مکرر دستها میتوانید از هپاتیت
 Aپیشگیری کنید .برای پیشگیری از هپاتیت  Bو  ،Cدر فعالیت جنسی از کاندوم
استفاده کنید ،تاتو زدن و پیرسینگ باید در شرایطی کامال بهداشتی انجام شود ،و از
سوزنهایمشترکهرگزاستفادهنکنید.

 راهکارهای ساده برای مقابله با افسردگی دوران بازنشستگی

تغذیه بیماران کرونایی که تب دارند

تب نشاندهنده وجود یک نوع عفونت در بدن است و عفونتها هم منجر به
افزایش متابولیسم بدن ،تجمع مواد سمی ،اختالل در تعادل آب بدن ،اختالل
گوارشی و از بین رفتن پروتئینهای نسوج و دفع ازت از بدن میشود.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،باید توجه کرد که با باال رفتن
یک درجه سانتیگراد حرارت بدن ۱۳ ،در صد متابولیسم بدن افزایش مییابد؛
بنابراین مصرف آب و مایعات و غذا در حجم کم و دفعات بیشتر توصیه میشود.
در مرحله حاد بیماری و هنگام تب ممکن است سدیم و پتاسیم به مقدار زیادی و به
صورت عرق از بدن دفع شود؛ بنابراین مصرف سوپ حاوی نمک برای جبران سدیم
ضروری است .رژیم غذائی حاوی میوه اعم از موز ،آلو ،زردآلو ،طالبی ،کیوی ،پرتقال،
سبزیهاییماننداسفناج،جعفری،لوبیا،سبوسگندم،هویج،کدوحلوایی،گوجه
فرنگی و سیب زمینی ،شیر و ماست و دوغ برای تامین پتاسیم توصیه میشود.
همچنین در یک فرد بیمار میزان نیاز به پروتئین افزایش مییابد؛ بنابراین تامین
پروتئین روزانه به ویژه از منابع حیوانی مانند انواع گوشتها اعم از گوشت قرمز ،مرغ،
ماهی ،طیور ،انواع لبنیات پاستوریزه شامل پنیر ،شیر ،ماست ،کشک و دوغ و تخم
مرغ توصیه میشود .در عین حال نوشیدن آب آشامیدنی سالم و سایر مایعات مانند
شیر و دوغ به عنوان بهترین نوشیدنی توصیه میشود تا بخشی از انرژی ،پروتئین،
بعضی ویتامینها و مواد معدنی الزم را تامین کند .نوشیدن مایعات به اندازه کافی و
فراوان کمک به دفع سموم و حفظ ایمنی مناسب بدن میکند.
ویتامین  :Aکمبود این ویتامین منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود.
ویتامین  Aبه جذب ،هضم و ذخیره آهن در بدن کمک میکند و کمبود آن منجر
به کمخونی ناشی از فقر ویتامین  Aمیشود که باید از طریق منابع غذایی حاوی
آن تامین شود .منابع غذایی آن به دو شکل منابع غذایی حیوانی و گیاهی است
و منابع غذایی حیوانی از قابلیت جذب بهتری نسبت به منابع گیاهی برخوردار
هستند .منابع حیوانی به فرم فعال ویتامین  Aعمدتا در جگر ،قلوه ،زرده تخم مرغ،
شیر و لبنیات پرچرب و کره وجود دارد .منابع گیاهی به فرم کاروتنوئیدها و به ویژه
بتاکاروتن است؛ بتاکاروتن هم یک آنتیاکسیدان قوی است که به تقویت سیستم
ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به انواع بیماریهای غیرواگیر کمک میکند و عمدتا
در میوههای رنگی و سبزیهای زرد و سبز نظیر اسفناج ،کاهو ،هویج ،کدو حلوایی،
زرد آلو ،طالبی ،موز ،انگور ،خربزه ،خرمالو و انواع مرکبات است.
ویتامین  :Eعالوه بر داشتن فعالیت آنتیاکسیدانی ،به عملکرد سیستم ایمنی
بدن نیز کمک میکند .این ویتامین در روغن برخی از گیاهان یافت میشود .روغن
جوانه گندم ،روغن فندق ،روغن کانوال ،روغن گلرنگ ،روغن بادام ،روغن هسته انگور
و روغن آفتابگردان از اصلیترین منابع این ویتامین به شمار میآیند .انواع آجیل
(فندق ،بادام ،گردو) ،اسفناج ،کلم پیچ ،سویا و سیبزمینی نیز دارای مقادیری از
اینویتامینهستند.
ویتامین  :Dدریافت مناسب از منابع غذایی ماهیهای چرب ،لبنیات و زرده تخم
مرغ و قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب به صورت روزانه ،در افزایش سطح ایمنی بدن
کمکمیکند.
ویتامین :Cعالوه بر اینکه به عنوان یک آنتی اکسیدان است ،مصرف این ویتامین
باعث جذب بهتر آهن در بدن میشود .نگهداری طوالنی مدت در یخچال ،پختن،
گرمای هوا ،نور و دخانیات باعث از بین رفتن این ویتامین میشوند .منابع این
ویتامین عبارتند از انواع فلفل ،سبزیهای برگ سبز مانند اسفناج و سبزی خوردن،
توت فرنگی ،گریپ فروت ،گوجه فرنگی ،انبه ،لیمو ،انواع کلم ،سیب زمینی،
هندوانه ،مرکبات ،کیوی و دیگر میوهها و سبزیها .اما شواهدی مبنی بر مصرف
مکمل آن در درمان بیماری ویروس کرونا وجود ندارد.
ویتامینهای گروه  :Bدر تب نیاز بدن به انرژی افزایش مییابد و برای متابولیسم
و سوخت و ساز نیاز به ویتامینهای گروه Bافزایش مییابد که باید از منابع غذایی از
جمله مصرف کافی سبزیها به ویژه برگ سبز و میوهها ،شیر و لبنیات ،گوشت ،دل و
جگر ،زرده تخم مرغ ،غالت سبوسدار ،حبوبات و مغزها تامین شود.
ویتامین  :۱۲ Bکمبود این ویتامین باعث پیشرفت سریع عفونتهای ویروسی
میشود .توصیه به تامین این ویتامین از طریق منابع غذایی آن مانند پروتئینهای
حیوانی از جمله گوشت قرمز ،ماهی و ماکیان ،تخم مرغ و لبنیات است.
آهن :کمبود آهن باعث آسیب و تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود .آهن در
منابع گیاهی و منابع حیوانی یافت میشود .منابع حیوانی شامل گوشت قرمز،
مرغ و ماهی حاوی آهن «هم» است و منابع گیاهی مانند انواع سبزی ها ،حبوبات،
میوههای تازه و خشک شده و غالت کامل آهن «غیر هم» دارند .اگرچه تخم مرغ نیز
منابع حیوانی آهن است ،اما آهن آن «غیر هم» است .اگر منابع غذایی آهن به همراه
غذاهای حاوی ویتامین cمصرف شوند ،جذب آهن افزایش مییابد.
روی ( :)Znاز نشانههای کمبود روی اختالالت ایمنی است و غذاهای غنی از روی
شامل گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی ،غالت کامل ،حبوبات و تخم مرغ است.
سیر ،زنجبیل و سایر مواد غذایی توصیه شده اگر چه به دلیل ترکیبات خاصی
که دارند میتوانند در مقابله با عفونتهای باکتریایی و ویروسی مفید باشند ،اما
شواهدی مبنی بر مصرف آن در درمان بیماری ویروس کرونا وجود ندارد.

کدام نوشیدنی آب رسان بهتری
برای بدن است؟

موقع تشنگی چه چیزی از یک لیوان آب گوارا ،بهتر و در دسترستر است؟ اگر از
شما بپرسند از بین انواع فراوان نوشیدنی ،کدامشان آب بیشتری به بدن میرساند،
بهاحتمال زیاد بدون فکر کردن جواب میدهید «آب» ،اما در مطالعهای که از سوی
دانشگاه«سنتاندروز»اسکاتلندانجامشده،میزانهیدراتاسیونچندیننوشیدنی
مختلف اندازهگیری شد ه است و خبر تازه آنکه ،آب بهترین آب رسان نیست.
شیر مانند اسفنج آب را در بدن نگه میدارد،محققان دریافتند که آب -چه ساده و
چه گازدار -در آب رسانی سریع به بدن بسیار خوب عمل میکند اما نوشیدنیهای
حاوی کمی قند ،چربی و پروتئین در حفظ آب بدن برای مدت طوالنیتر عملکرد
بهتری دارند .بهگفته «رونالد موگان» ،استاد دانشکده پزشکی «سنت اندروز» و
نویسنده این مطالعه ،دلیل این موضوع به نحوه واکنش بدن ما به نوشیدنیها و
ل قبولش در آب رسانی به بدن،
ترکیب آنها مربوط میشود .آب ،بهرغم توانایی قاب 
سریع دفع میشود در حالیکه شیر ،بهدلیل آنکه حاوی الکتوز ،پروتئین و چربی
است –موادی که به کند شدن تخلیه مایع از معده کمک میکنند -آب را برای مدت
بیشتریدربدنحفظمیکند.شیرهمچنیندارایسدیماستکهمانندیکاسفنج
عمل میکند؛ یعنی آب را در بدن نگه میدارد و باعث تولید ادرار کمتر میشود .به
ت رفته بدن،
همین دلیل است که پزشکان در درمان اسهال برای جبران آب از دس 
بهجای توصیه به نوشیدن آب  ،پودرهای نوشیدنی حاوی قند ،سدیمو پتاسیم را برای
بیمارانتجویزمیکنند.
هر نوشیدنی دارای قند به حفظ آب بدن کمک نمیکند
از آنچه تاکنون گفتیم ،شاید به این نتیجه برسید که نوشیدنیهای دارای قند مثل
ن طور
انواع آبمیوه بازاری و نوشابه گزینه خوبی برای حفظ آب بدن هستند اما ای 
نیست .نوشیدنیهای دارای قند باال،آب رسان نیستند .ممکن است زمان بیشتری
را در معده بگذرانند و در مقایسه با آب معمولی کندتر تخلیه شوند اما هنگامی که وارد
روده کوچک میشوند ،غلظت باالی قند آنها طی یک فرایند فیزیولوژیکی بهنام
«اسمز»رقیقمیشود.
این فرایند درواقع آب را از بدن به روده کوچک میکشد تا قندهای موجود در این
نوشیدنیها رقیق شود و هر چیزی در داخل روده باشد ،خارج از بدن محسوب
میشود .بنابراین اگر برای رفع تشنگی بین نوشابه و آب مردد هستید ،انتخاب
کالری ضرر رسان به بدن ندارد؛ کلیهها و کبد برای از بین
درست ،آب است که قند و
ِ
بردن سموم بدن به آب نیاز دارند و نقش مهمی در خاصیت ارتجاعی و لطافت پوست
دارد؛ارزانترینکرممرطوبکننده!
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چرا سربازی بر جوانان امروزی سخت میگذرد ؟

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان قم:

دانش،پشتوانهطرحملیتوسعه
مشاغل خانگی بوده است

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان قم گفت :پشتوان ه طرح ملی
توسعهمشاغلخانگیدانشبودبههمینخاطرتوانستبرایاستانقموکشورموفقیت
به ارمغان بیاورد.
یاسر شریفی ،در گفتوگویی در رابطه با طرح ملی توسعه مشاغل خانگی اظهار
داشت :این طرح دستاوردهای بسیار خوبی برای قم داشت و سعی شد در کنار مشاغل
خرد و خانگی و کسب و کارهای نوپا برای متقاضیان و پیشرانان نوآوری نیز داشته باشیم
تا با نوآوری در کارشان فروش بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد :پشتوان ه این طرح دانش بود به همین خاطر توانست برای استان قم و
کشورموفقیتبهارمغانبیاورد.
وی با بیان اینکه این طرح در سه فاز اجرایی شد ،اظهار کرد :در فاز اول بر روی
مزیتهایشغلیاستانآمایشمنطقهایصورتگرفتوباکمکخبرگاناستانی،سند
آمایش استان ،چشمانداز استان و فهرست مشاغل خانگی کشور ،مشاغلی که امکان
تولید آن در منزل وجود داشت و از بازار فروش مناسبی هم برخوردار بودند انتخاب شدند
و ۱۵رسته شغلی ایجاد شد.
شریفی اضافه کرد :در مرحله دوم فراخوانی اعالم شد و متقاضیان بر اساس
شاخصهای موجود استعدادیابی شدند و بر اساس میزان مهارتی که داشتند سطح
بندیشدندودرزمینههایمختلفیمانندتأمینمالی،تسهیالت،اخذمجوزهایکسب
و کار ،بیمه ،مالیات ،توسعه کسب و کار ،برند سازی ،شبکه سازی فروش و بازاریابی
مشاورههایتخصصیدریافتکردند.
مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان قم با اشاره به اینکه متقاضیان در
سه سطح مهارتی ،عمومی و تخصصی آموزش دریافت کردند ،بیان کرد :برای متقاضیان
دورههای گوناگونی برگزار شد تا بتوانند عالوه بر توسعه مهارتهای فردی در بخش
فروش هم مهارت کسب کنند.
وی اضافه کرد :در کنار آموزشهای ارائه شده ،شرایط را برای حضور در نمایشگاههای
مختلف هم فراهم کردیم و نمایشگاه های مختلفی نیز در سطح محلهای و استانی برگزار
شد همچنین محصوالت برخی از پیشرانان در نمایشگاه بینالمللی جشنواره فروش
نجف اشرف نیز عرضه شد.
شریفی ادامه داد :نمایشگاه اقتصاد مقاومتی که به همت بسیج سازندگی برگزار شد
آخرین نمایشگاهی بود که پیشرانان طراح ملی مشاغل خانگی قم در آن حضور داشتند
که در آن مرکز مشاوره شغلی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی قم نیز به ارائه مشاوره رایگان به
غرفه داران پرداخت که بازخورد مثبتی به همراه داشت.
وی با اشاره به اینکه برخی از محصوالت که به کیفیت مطلوب رسیده و برند سازی
شده بودند برای ورود به عرصه بینالملل آماده شدند ،بیان کرد :در این طرح اقدامات
متعددی انجام شد برای مثال بسیاری از واحدهای تولیدی که مجوز نداشتند به سمت
اخذ مجوزهای کسب و کار خانگی سوق داده شدند و برخی نیز شرکت های تعاونی ایجاد
کردند.
مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان قم با بیان اینکه در فاز سوم ۱۰
شبکه در حوزه کسبوکارهای خانگی شکل گرفت و ۱۵۰۰نفر به بازار اتصال پیدا کردند،
تصریح کرد :در این فاز شبکهای از مواد اولیه تا بازاریابی شکل گرفت همچنین برای
برخی از پیشرانان نیز از طریق اتصال به پلتفرمهای فروش و راه اندازی فضای مجازی
بازار فروش خوبی رقم خورد.
وی با اشاره به اینکه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به کارفرمایی وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی و با اجرای جهاد دانشگاهی در کشور اجرا شد ،عنوان کرد :این طرح در
استان قم خاتمه پیدا کرده است و با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که در حوزه اشتغال قم
ایجاد شده قرار است طرح جدیدی در حوزه ایجاد اشتغال و توسعه پایدار شروع کنیم تا
برکات دیگری برای قم به ارمغان آورد.
مدیرکلمحیطزیستاستانقم:

تاالبهای خشک قم آبگیری شدند

راهکارهای عبور از سختیهای دوره سربازی

گزارش :هدیسادات پاکنهاد

دکتر موسوی چلک ،رئیس انجمن مددکاران اجتماعی میگوید «:بر اساس آمار
ً
اعالمشده از سوی وزارت بهداشت 30 ،درصد جمعیت تقریبا  15تا  65سال دچار
مشکالت روحی و روانی هستند و سرباز بخشی از همین جامعه است اما آنچه از
وضعیت مشکالت روحی دوران سربازی گفته میشود بستگی به ویژگی و مهارتهای
افراد ،تجربیات ،نوع حمایتها ،محیط و نوع خدمت سربازی دارد».
 خدمت سربازی یکی از دورههای اجباری برای پسران است که قدمت تاریخیدارد .از اوایل دوره قاجار سربازگیری بهصورت مستمر وجود داشته است .در آن زمان از
هر  10نفر ،یک نفر به خدمت اعزام میشد اما در سال  1294قانون جدیدی تصویب
شد که با تغییرات مختصری تا پایان دوره قاجار اجرا میشد .سرانجام در سال 1304
قانون خدمت نظام اجباری در مجلس تصویب و یک سال بعد اجرا شد .نخستین بار
متولدان سالهای 1284و 1285شمسی به خدمت فراخوانده شدند.
در روزگاری که وعدههای غذایی مردم بهسختی تأمین میشد ،سرباز بودن چندان
بد نبود؛ این دوران باوجود چالشها و سختیهای فراوانی که داشت برای بسیاری از
افراد شیرین بود .اکثر پدران و افراد خانواده یا فامیل که به سربازی رفتهاند ،از آن دوران
علیرغم سختیهایش به شیرینی یاد میکنند اما جوانان امروزی سربازی را مثل یک
کابوسی میدانند که دو سال از عمرشان را تلف میکند؛ البته برخی هم ادعا میکنند
که سربازی مشکالت روحی و روانی زیادی را برای جوانان در پی دارد.
چرا سربازی بر جوانان امروزی سخت میگذرد؟
دکتر سید حسن موسوی چلک ،رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفتوگو با
ایرنا می گوید «:نوع نگاه افراد در مقاطع زمانی مختلف متفاوت است .درگذشته،
ً
سربازی مرحلهای برای آغاز زندگی جدید بود چون معموال خیلیها قبل ،بعد یا حین
سربازی ازدواج میکردند که همین مسئله سربازی را برای جوانان جذاب میکرد اما
امروزه اینگونه نیست .همچنین درگذشته سربازی را وقت تلف کردن نمیدانستند
چون روابط اجتماعی ،اطالعات ،نوع مراودات و ارتباطات محدود بود؛ به همین دلیل،
جوانان سربازی را فرصتی میدانستند تا پختهتر شده و مسئولیتهای جدیدی را
بپذیرند».
او ادامه میدهد« :درگذشته بعد از اتمام سربازی ،امکان اشتغال وجود داشت
و ازاینجهت نوع نگاه جوانان و خانوادهها نسبت به سربازی مرحلهای برای رشد
اجتماعی به شمار میآمد اما امروزه با تغییر سبک زندگی و افزایش اطالعات و
ارتباطات جوانان نوع نگاه به سربازی تغییر کرده است».
موسوی با اشاره به کارکردهای سربازی درگذشته میگوید« :کارکردهایی ازجمله
پذیرش مسئولیت ،استقالل در زندگی ،گسترش روابط اجتماعی و ...که سربازی
درگذشته برای جوانان داشت ،امروزه وجود ندارد .جوان امروز سربازی را نهتنها وقت
تلف کردن میداند بلکه مانعی برای پیشرفتش میداند و همین نوع نگاه تحمل
سربازی را برای جوانان سخت میکند».
سربازیمسببمشکالتروحی-روانینیست
موسوی میگوید نمیتوان گفت سربازی مشکالت روحی و روانی ایجاد میکند:
ً
«بر اساس آمار اعالمشده از سوی وزارت بهداشت 30 ،درصد جمعیت تقریبا  15تا
 65سال دچار مشکالت روحی و روانی هستند و سرباز بخشی از همین جامعه است
اما آنچه از وضعیت مشکالت روحی دوران سربازی گفته میشود بستگی به ویژگی و
ً
مهارتهایافراد،تجربیات،نوعحمایتها،محیطونوعخدمتسربازیدارد؛طبیعتا
روان سربازی که عمده وقتش را در دریا و خشکی و محیطهای مرزی سخت
سالمت ِ
میگذراند با سربازی که مثل کارمند دوران سربازی را سپری میکنند ،قابلمقایسه
نیست».
به گفته موسوی ،محیطهای اجتماعی میتوانند بر روی سالمت روانی -اجتماعی
آثار مثبت و منفی داشته باشند .پادگان هم بخشی از این محیطهای اجتماعی است
اما بهطورکلی اینکه بگوییم سربازی منجر به مشکالت روحی و روانی میشود ،من
با آن موافق نیستم؛ مگر اینکه سرباز خودش زمینه مشکالت روحی داشته باشد یا
ً
نگرانیهایی خارج از محیط سربازی داشته باشد مثال نانآور خانواده باشد اما باوجود
قوانینموجودمشمولمعافیتنشدهونگرانوالدینشباشد؛گاهیمواقعهممحیط،
نوع خدمت و برخوردهایی که با سربازها صورت میگیرد ممکن است تأثیرات منفی بر
روی سرباز بگذارد.
این مددکار اجتماعی ادامه میدهد« :حضور در سربازی و آشنایی با دوستان جدید
نیزازتأثیراتمثبتومنفیدیگرخدمتسربازیاست.مثلخیلیازمحیطهاکهافراد
ازهمتأثیرمیپذیرنددرسربازینیزجوانانممکناستباتأثیرپذیریازدوستانشانبه
سیگار ،مواد مخدر و الکل گرایش پیدا کنند اما اینگونه نیست که بگوییم محیطهای

سربازیآسیبپذیریهایبیشتریدارد».
استرس ورود به سربازی طبیعی است
ِ
موسویمعتقداستاسترسواضطراببرایورودبهسربازیمسئلهنگرانکنندهای
ً
نیست« :هرکدامازمادرمواجههبامحیطجدیدونقشیکهقبالتجربهآنرانداشتهایم
نگران میشویم؛ حال فرض کنید یک سرباز نمیداند قرار است به کدام شهر و کدام
یگان اعزام شود لذا این نگرانیها طبیعی است اما اگر این اضطرابها در محیطهای
سربازی استمرار پیدا کند ،در این صورت نگرانکننده است و نیاز به مداخالتی دارد
زیرا تشدید اختالالت روانی میتواند عوارضی همچون خودکشی را در پی داشته
باشد؛ بنابراین ،چنانچه مشکالت روحی و روانی جوان در دوران سربازی درمان نشود
میتواند پیامدهای طوالنیمدتی را در پی داشته باشد و این پیامدها و آثار ماندگار
میتواند بر روی خیلی از شاخصهای کیفی زندگی افراد تأثیر منفی بگذارد».
لزوم راه اندازی واحدهای مددکاری مشاوره در محیطهای نظامی
موسوی بهترین اقدام برای پیشگیری و درمان مشکالت روحی و روانی در دوران
سربازی را راهاندازی واحدهای مددکاری اجتماعی و مشاوره میداند و توضیح
میدهد« :این مسئله در ارزیابی سالمت روانی جوانان قبل از ورود به سربازی ،تدوین
برنامه برای افزایش مهارتهای اجتماعی بهمنظور مقابله با مشکالت روحی و روانی،
ارتقای سواد سالمت روان اجتماعی ،شناسایی افرادی که به هر دلیلی ممکن است
مشکالتی داشته باشند و بعد اتخاذ تمهیدات الزم برای ارائه خدمات به این افراد
میتواند کمککننده باشد .عالوه بر این ،حضور واحد مددکاری مشاور در محیطهای
نظامی برای کارکنان هم میتواند این کارکردها را داشته باشد».
راهی برای آرامش روانی بیشتر در خدمت سربازی
بههرحال خدمت سربازی در کشور ما اجباری است و جوانها هم چارهای جز رفتن
به سربازی ندارند اما باوجود همه سختیها و مشکالتی که ممکن است سربازی دربی
داشته باشد ،جوانها میتوانند با راهکارهایی از قبل خودشان را آماده کنند و دو سال
خدمت را بدون مشکالت روحی-روانی سپری کنند .موسوی یکی از مهمترین این
راهکارها را برخورد منطقی خانوادهها میداند« :متأسفانه برخی از خانوادهها بهجای
برخوردمنطقیبابروزبیشترنگرانیخود،مشکالتروحیمضاعفیرابرایفرزندشان
ایجاد میکنند ».عالوه بر این مسئله ،جوانان باید سعی کنند به سربازی بادید
مثبتی نگاه کنند و از این فرصت بهعنوان فرصتی برای خودسازی ،کسب استقالل،
مسئولیتپذیریو...استفادهکنند.
قوانین سربازی نیاز به بازنگری دارد
موسوی میگوید« :محیط سربازی باید به یک محیط کارآمد برای جوانان تبدیل
ً
شود و نباید بهگونهای باشد که جوانان صرفا برای اجرای قانون به سربازی بروند .دو
سال فرصت کمی برای ارتقای مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای زندگی ،حتی
کارهایداوطلبانهمثلآموزشکمکهایاولیه،تشکیلتیمبرایمواقعبحرانیوبالی
طبیعینیست.همچنینباتقویتبرنامههایفرهنگیمتناسبباهویتقومی-دینی
وملی ،فضای سربازی را باید به فضایی شاد برای جوانان تبدیل کرد».
این مددکار اجتماعی تأکید میکند« :سختگیریهای بیشازحد میتواند برای
جوان امروز آزاردهنده باشد؛ بنابراین ،بازنگری در بخشی از قانون و مقرراتی که هیچ
ضرورتی ندارد و اگر نباشد هم هیچ آسیبی به مقررات نمیزند ،میتواند کمک کند؛
بهشرط آنکه مسئولین و فرماندهان سازمان نظاموظیفه هم نگاه اینگونه را داشته
باشند».

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

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :بر اثر جاری شدن سیالبهای اخیر،
تاالبهای خشک قم بار دیگر آبگیری کردند.
سید رضا موسوی مشکینی در گفت و گویی افزود :سیالب های ویرانگر یکی از آثار و
پیامدهای تخریب طبیعت و محیط زیست ،تغییر اقلیم و از میان رفتن جنگلها ،مراتع و
حریم رودها و رودخانه ها است که در سال های گذشته نسبت به این مسأله بی توجهی
شده است.
وی ضمن اظهار تأسف از آسیب های جانی و مالی به برخی از هموطنان در جریان
سیالب های اخیر ،خاطرنشان کرد :روی دیگر این سیالب ها ،افزایش حجم سدها،
جریان دوباره آب در رودخانه های خشک و آبگیری مجدد تاالب ها است که تا حدودی
امیدوارکنندهاست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه در چند روز اخیر تاالب های
شکار ممنوع مره و حوض سلطان و به دنبال آنها دریاچه نمک تا حدودی آبگیری شده
است ،تصریح کرد :خشک شدن این تاالب ها و اراضی پیرامون آنها ،یکی از عوامل اصلی
تشدید گرد و غبار در شهر قم است.
وی در ادامه افزود :متأسفانه با قطع حقابه های زیست محیطی تاالب ها و رودخانه
های استان قم ،بارش باران و سیالب های مقطعی ،از مهمترین منابع آبی تاالب های
استان هستند که در سال های خشک و کم باران ،این زیستگاههای ارزشمند با بحران
های جدی مواجه میشوند.
موسوی در پایان بر ضرورت تعهد و دغدغه مندی مردم و مسؤوالن نسبت به مسائل
زیست محیطی تأکید کرد و گفت :نابودی و تخریب محیط زیست ،خواسته باشد یا
ناخواسته ،تبعات و پیامدهای بسیار سخت و سنگینی به دنبال دارد که می تواند همه
انسانها را با مخاطرات جدی مواجه کند.
استان قم دارای  ۶تاالب فصلی و دائمی شامل «حوض سلطان»« ،مره»« ،بهشت
معصومه»« ،کوه نمک»« ،غدیر» و «دریاچه نمک» است که در مجموع با وسعت حدود
 ۱۰۰هزار هکتار ،حدود ۱۰درصد از وسعت جغرافیایی استان را تشکیل داده و بر همین
اساس ،قم یکی از تاالبی ترین استان های کشور و دارای ظرفیت های عظیم زیست
محیطیاست.

ُ
هشتهزار تن پسته امسال در قم
تولید میشود
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

معاونبهبودتولیداتگیاهیسازمانجهادکشاورزیقمگفت:براساسپیشبینیهای
ُ
انجام شده ،امسال هشتهزار تن پسته از باغهای استان برداشت خواهد شد.
محمد علی سالمی در گفتوگویی ،اظهار داشت ۱۴ :هزار هکتار از باغهای استان
زیر کشت پسته است که از این میان هفت هزار هکتار باردار میباشد و حاصل تالش
ن به ثمر خواهد نشست.
کشاورزان در آ 
وی افزود :پیش بینیها بیانگر آن است که امسال محصول پسته قم به دلیل مواجه
نشدن با تنشهای سخت محیطی ،با کیفیت مناسب و در حجم قابل قبول ،بیش از
ُ
ت هزار تن تولید و در بازارهای داخلی و بینالمللی عرضه خواهد شد.
هش 
وی ادامه داد :بیشتر باغهای پسته استان در بخش مرکزی مناطق قمرود و قنوات و
همچنین اطراف جاده قم  -تهران و قم  -کاشان واقع شدهاند و حدود یکهزار و ۵۰۰نفر
از کشاورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی استان در زمینه تولید این محصول و فرآوری
آنفعالیتمیکنند.
سالمی با اشاره به این که برداشت محصول پسته درقم از اواخر شهریور تا اواخر مهرماه
انجام میشود ،گفت :پسته تولید شده در قم بسیار باکیفیت است و در بازار جایگاه
مناسبی دارد و همین مساله در کنار مزایای دیگر ،موجب تشویق کشاورزان به کشت این
محصول در استان شدهاست.
گفتنی است ارقام مختلف پسته همچون احمد آقایی  ،اکبری ،فندقی و کله قوچی
ی سالهای اخیر در زمینه تولید پسته با
در قم تولید میشود و کشاورزان این استان ط 
بهترینکیفیت،عملکردقابلقبولیداشتهاند.
بیش از  ۱۴هزار بهرهبردار در زمینه تولید محصوالت کشاورزی در قم فعال هستند،
ٔ
زمینه
همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال ۸۵۰هزار تن در
محصوالت زراعی  ،باغی  ،دامی ،شیالت و گلخانهای است.

چگونه قبل از ازدواج امکان طالق را به حداقل برسانیم؟

به عقیده بسیاری از روانشناسان و مشاوران ازدواج،
حداقلنیمیازخوشبختیافرادبهانتخابهمسربستگی
دارد .اگر فرد انتخاب درستی داشته باشد لحظهبهلحظه
زندگیاش شاد خواهد بود و اگر انتخاب اشتباهی داشته
باشد آینده ،سالمت روان خود و خانوادهاش را به خطر
میاندازد وزندگی برایش جهنم خواهد شد اما انتخاب
درست تا حدی زیادی به شناخت درست قبل از ازدواج
بستگی دارد؛ بنابراین ،اینکه بدانید شناخت در چه
مرحلهای ،چطور و در چه زمینههایی باید حاصل شود،
از موارد بسیار مهمی است که دکتر سجاد کریمانمجد
روانشناس و مشاور تخصصی خانواده و ازدواج در گفتوگو
با ایرنا درباره آنها توضیح میدهد.
ل از ازدواج را جدی بگیرید
شناخت قب 
دکترکریمانمجدمیگوید«:هرتصمیممهمیکهانسان
ً
در زندگی خود میگیرد حتما نیاز به آگاهی و شناخت
درباره آن موضوع دارد .اگر قرار باشد فردی چند میلیارد
ً
تومان پول را با کسی شریک شود ،حتما برای آنکه بتواند
آن فرد را بشناسد پیگیری کرده و صورتحساب شریک
مالیاش را بررسی میکند زیرا قرار است مبلغ قابلتوجهی
را با آن فرد شریک شود؛ ازدواج بهمراتب مسئله مهمتر و
سرنوشتسازتری خواهد بود .برای آنکه ما زندگی ،روح و
روان ،آینده و حتی خانواده خودمان را با یک فردی شریک
ً
شویم ،یقینا به شناخت نیاز داریم».
شناختهایالزمبرایتشکیلزندگیمشترک
وقتی دو نفر میخواهند با یکدیگر زندگی کنند و زیر
یک سقف بروند باید از همدیگر شناخت پیدا کنند اما
شناخت تنها به شناخت عالیق و سلیقههای یکدیگر
محدود نمیشود بلکه منظور از شناخت به گفته کریمان
مجد ،شناخت از سالمت روان ،تناسب شخصیت و تناسب
و ارزیابی جنسی طرف مقابل است .ما باید بتوانیم کفویت،
پختگی و بلوغهای الزم برای ازدواج را موردبررسی قرار
دهیم .همچنین توجه به اهداف ،نگرشها و باورهای
عمومی طرف مقابل از مسائل مهمی دیگری است که باید
به آنها توجه کرد.
مهمترین موردی که در شناخت قبل از ازدواج نباید از آن
غافل شد ،مسئله سالمت روان و تناسب شخصیت است:
«مامعتقدیماگردوفردباهمتناسبشخصیتداشتهباشند
و روان هر دو فرد به لحاظ سالمت نرمال باشد ،احتمال
موفقیت در زندگی باال است البته بهشرط آنکه مهارتهای
زندگی را هم آموزش ببینند و چارچوب اولیه یک مهارت
الزم برای زندگی را داشته باشند».
روشهایشناختطرفمقابل
کریمان مجد چهار روش برای مسئله شناخت در ازدواج را
مطرح میکند« :گفتوگو ،جستوجو و بررسی و تحقیق،
رفتوآمد و معاشرت و درنهایت مشاوره پیش از ازدواج».
او میگوید« :روشهای اول ،دوم و سوم میتوانند بهطور
همزمان باهم انجام شوند و بهتر این است که روش چهارم
(مشاوره پیش از ازدواج) بعد از اتمام روشهای اول تا سوم
اتفاقبیفتد».
در ازدواج هیچگاه شناخت کامل حاصل نمیشود
مجد معتقد است« :شناخت از افراد کار آسانی نیست
که در مدتزمان کوتاه محقق شود؛ مرحله شناخت
بهمرورزمان اتفاق میافتد .اگر چهار روش شناخت قبل
از ازدواج با رعایت تمام جوانب بهدرستی انجام شود؛

بهعبارتیدیگر اگر جلسات گفتوگوی کارآمد و کاربردی
داشته باشید ،بهدرستی تحقیق کنید ،روشهای درست
رفتوآمد و معاشرت را بهدرستی انجام دهید و قبل از ازدواج
ً
به بهترین مشاوره ازدواج مراجعه کنید نهایتا  50الی 60
درصد شناخت حاصل میشود لذا تازمان یکه با فردی زیر
یک سقف زندگی نکنید ،نمیتوانید شناخت کامل پیدا
کنید».
این مشاوره خانواده ادامه میدهد« :افرادی که بدون
طی کردن این مراحل اقدام به ازدواج میکنند ،با این کار
سالمت روان خود و خانوادهشان را با یک ریسک باال و بدون
بررسیهایچهارگانهبهخطرمیاندازند».
مجد میگوید مرحله شناخت تنها به دوران خواستگاری
محدود نمیشود« :ادامه شناخت زوجین ،بعد از محرمیت
و عقد اتفاق میافتد .برای شناخت بیشتر در دوران عقد نیز
بهزماننیازاستکهبهتناسبوضعیتفرهنگیافراد،مدت
عقدمیتواندمتغیرباشد».
به گفته کریمان مجد 30-20 ،درصد دیگر شناخت در
دروان عقد اتفاق میافتد و بازهم تا زمانی که دو نفر زیر
یک سقف زندگی نکنند ،ما نمیتوانیم به شناخت جامع و
مورداطمینانیدستپیداکنیم.
مدتزمان الزم برای شناخت طرفین
این مشاور ازدواج معتقد است که حداقل دو تا سه ماه
زمان برای شناخت قبل از ازدواج الزم است؛ البته این
مدتزمان میتواند طوالنیتر هم باشد اما  10 -9ماه زمان
زیادی برای شناخت است که ممکن است به دلیل ایجاد
وابستگیعاطفیآسیبزاباشد.
نشانههای خطرناک در دوران نامزدی
گاهی برخی افراد در دوران خواستگاری با تمرکز بر روی
مسائل مهم بهمنظور شناخت دقیق و درست ،از برخی
مسائل جزئی غافل میشوند .این در حالی است که برخی
نشانهها در این دوران خطرناک بوده و در صورت مشاهده
آنها باید به خواستگاری پایان داد .کریمان مجد درباره
این نشانههای خطرناک توضیح میدهد« :در دوران
خواستگاری برخورد کردن با مواردی مثل تقاضای رابطه
جنسی یا رابطه عاطفی بیشتر ،نگرانکننده است زیرا
امکان دارد که فرایند الزم برای شکلگیری پختگی قبل
از ازدواج رقم نخورده باشد و نیتی که پشت خواستگاری
پنهانشده،نیتصحیحینبودهباشد».
کریمان مجد یکی دیگر از نشانههای خطرناک را
دعواهای زیاد و عصبانیت طرف مقابل میداند و میگوید:
«اگر ما در فرایند خواستگاری و آشنایی متوجه دعواهای
زیادی شدیم ،بهگونهای که سر مسائلی که با گفتوگو
قابلحل است ،فرد مقابل عصبی میشود و به خودش
اجازه توهین میدهد و بالفاصله عذرخواهی و محبت
میکند ،این مورد یکی دیگر از موارد نگرانکنندهای است
که در صورت مشاهده چنین مسئلهای خواستگاری را باید
متوقف کرد ».این مشاور ازدواج ادامه میدهد« :پرسیدن
و استفاده مکرر طرف مقابل از جمالتی مثلاینکه "منو
دوست داری؟!"" ،من برات مهم هستم؟!" و ...میتواند
نشاندهنده وجود آسیبهای عاطفی در فرد باشد که در
اینجاهمبایدخواستگاریرامتوقفکنیم».
او میگوید باید بررسی کنید که فرد چقدر از ویژگیهای
منفی پدر و مادرتان را دارد« :ببینید در چه مواردی با پدر
ً
و مادرتان مشکل داشتید؛ مثال اگر پدرتان همیشه دیر به

خانه میآمده و شما را تنها میگذاشته یا حامی خوبی
برایتاننبوده،بایدبررسیکنیدکهطرفمقابلتانرفتارهای
اینچنینیدرتقسیمبندیزمانهایزندگینداشتهباشد.
این خصیصه ،یک ویژگی مشترک منفی است و اگر چنین
ویژگیهای مشترکی را در دوران خواستگاری و آشنایی پیدا
کردید ،باید فضای خواستگاری را به اتمام برسانید».
کریمان مجد میگوید در طول فرایند خواستگاری
دلنشینی طرف مقابل باید اتفاق بیفتد« :دلنشینی با
زیبا بودن چهره فرد متفاوت است؛ یک نفر ممکن است
چهره زیبایی نداشته باشد اما دلنشین باشد که این
دلنشین بودن باید رقم بخورد .در جلسات اول یا دوم
کمی زیادهخواهی است که ما اطمینان از دلنشین بودن
یک فرد داشته باشیم؛ باید جلسات بیشتری بگذرد تا
دلنشینی فرصت ایجاد پیدا کند .چنانچه از جلسات سوم
به بعد احساس کردید دلنشینی اتفاق نیفتاده ،بهتر است
فکر ازدواج با این فرد را از ذهنتان دور کنید».
اینروانشناسبااشارهبهیکیدیگرازنشانههایخطرناک
خواستگاری افزود« :اگر طرف مقابل خط قرمزهای ما را رد
کرده و به آنها پایبندی ندارد یا متوجه هرگونه اعتیادی در
فرد شدیم ،اینها هم مسائلی خطرناکی است که در آینده
میتواندبه جریانزندگیآسیببزندلذادرصورت مشاهده
این موارد هم باید ادامه روند خواستگاری را متوقف کرد».
اهمیت مشاوره قبل از ازدواج
به گفته کریمان مجد ،زمانی که ما سه مرحله ابتدایی
شناخت (گفتوگو ،بررسی و تحقیق و رفتوآمد) را انجام
میدهیم ،به اطالعاتی دسترسی پیدا میکنیم که آن
اطالعات میتواند صالحیت فرد را بهطور نسبی برای ما
روشن سازد .اینکه میگویم بهصورت نسبی به این دلیل
است که اطالعاتی که از طرف ذهن ما موردبررسی قرار
میگیرد ،میتواند جامعیت کامل برای تصمیمگیری را
نداشته باشد زیرا ازیکطرف ،ذهن ما به لحاظ عاطفی
درگیر شده و از طرف دیگر ،ما توانمند در متوجه شدن تمام
ً
آنمواردمهمبررسیبرایازدواجنیستم؛مثالسالمتروان،
تناسب شخصیت ،تناسب جنسی فرد مواردی هستند که
خود فرد قادر به تشخیص آنها نیست بلکه تشخیص این
موارد بهطور تخصصی نیاز به مشاوره پیش از ازدواج دارد.
این روانشناس در پایان تأکید میکند« :انتخاب همسر
از روی ظاهر میتواند زندگی شما را به خطر بیندازد .اگر
شما با مشاهده ویژگیهای اخالقی مثبت مثل شاد و
پرانرژی بودن ،دستودل بازی ،احساساتی بودن و...
پروسه انتخاب را جلو ببرید ،این به ضرر شما تمام خواهد
شد زیرا احتمال اختالالتی مثل اختالل شخصیت روانی یا
اختالل دوقطبی وجود دارد .شما از کجا میدانید شاید فرد
در طول دوران خواستگاری در فاز مانیک اختالل دوقطبی
قرار داشته باشد و به همین دلیل هم رفتارهایی از خود
نشان داده که توجه شما را جلب کرده است .چنین فردی
دو -سه ماه بعد ممکن است در فاز افسردگی قرار بگیرد
و شما احساس درویی و دروغ کنید درحالیکه فاز فرد به
دلیل اختالل دوقطبی تغییر کرده است؛ بنابراین ،خیلی
ً
مهم است که ما در مشاوره پیش از ازدواج اوال از زاویه یک
فرد آگاه مسائلی که خودمان دریافت کردیم را با مشاور
ً
به مشورت بگذاریم ثانیا مسائلی مثل تناسب شخصیت،
سالمت روان و تناسب جنسی را بررسی کنیم و ببینیم آیا
مسائل و مشکالت آسیبزایی وجود دارد یا خیر».

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در اطالعیه ای اعالم کرد:

دستورالعملهایایمنیماهمحرم
برای هیئتها و تکایا

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در اطالعیهای ،دستورالعملهای
ایمنی ماه محرم را اعالم کرد.
بهگزارشروابطعمومیشهرداریقم ،دردستورالعملسازمانآتشنشانیقمازمسئوالن
هیات مذهبی و تکایا برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی خواستار توجه به این
توصیههاشدهاست.
 -۱استقرار بناهای تجمعی در همه موارد باید به نحوی باشد که درهای اصلی ورود و
کراه همگانی بهطور مستقیم باز شود.
خروج آنها دستکم به ی 
ً
 -۲برای محل تجمع عزاداران حتما باید معبر خروج اضطراری عالوه بر حدودی اصلی
پیشبینیشود.
ً
 -۳برای افراد سالخورده و اطفال و بانوان حتما باید مکانی در نزدیکترین نقطه به خروج
بیخطرپیشبینیشود.
 -۴راههای خروج باید دارای ظرفیت کافی برای تخلیه همزمان کلیه متصرفان باشد.
 -۵در فضاهای تجمعی پرتراکم مانند زیارتگاهها مساجد حسینیهها نمازخانهها به ازای
 ۵۰تا  ۳۰۰نفر تو خروج دور از هم از  ۳۰۱تا هزار نفر خروجی و بیشتر از هزار نفر چهار
خروجیپیشبینیشود.
 -۶رعایت فاصله مناسب سیم برق اتصاالت و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتغال
مانند پرده فرش تابلو و غیره الزامی است.
 -۷فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویتشده و غیراستاندارد جدا
خودداری شود و اخذ انشعابات متعدد از یک پریز برق ممنوع میباشد.
 -۸استفاده از المپهای برق ولتاژ باال و بدون حباب و حفاظ ممنوع است.
 -۹قبل از استفاده از وسایل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.
 -۱۰در صورت استفاده از بخاریهای نفتی بایستی قبل از پر کردن منبع سوخت اقدام
به خاموش کردن آنها نمود.
 -۱۱از بخاریهای کارگاهی بدون دودکش هیزم سوز شعله دوریان و بدون حفاظ و غیره
در داخل تکایا استفاده نشود.
ً
 -۱۲در اخذ انشعابات از لولهکشی حتما از شیلنگهای فشارقوی گاز مخصوص در
دست مناسب استفاده شود و عبور دادن دودکش بخاریها از سقف که از برزنت یا مواد قابل
اشتعال میباشد که در آن خودداری شود.
 -۱۳رعایت حداقل یک متر فاصله بین وسایل گرمازا و لوازم مقابلش مانند پشتی فرش
ً
پرچم و غیر الزامی است و در قسمت تلخ و حتما باید معابر و خروج سریع تدارک دیده شود.
 -۱۴از ورود کودکان به قسمت طبخ غذا جلوگیری شود در صورت نیاز به نگهداری مواد
نفتی و سیلندرهای گاز مکان مناسب خارج از قسمت فضای عمومی در نظر گرفته شود.
 -۱۵از نگهداری مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال در داخل سالن و محل تبلیغ غذا
خودداری شود.
ً
 -۱۶درصورتیکه از هیزم برای پختوپز استفاده میشود حتما باید آب کافی و حداقل
یک شیلنگ برای اطفاء آتشسوزیهای احتمالی پیشبینی شود و از نگهداری مواد نفتی و
مایعات قابل اشتعال در داخل سالن و محل غذا خودداری شود.
 -۱۷قبل از برگزاری مراسم شبکه برق و لوازم الکتریکی و وسایل گرمازا موردبررسی
قرار بگیرد و ایجاد شبکه آبرسانی و آتشنشانی در مساجد و حسینیهها ضروری است باید
به نحوی طراحی و نصب شود که امکان پوشش دهی الزم را به کلیه نقاط داشته و ظرفیت
مخازن آن با توجه به فاصله ایستگاه آتشنشانی محل تعیین و حداقل برای مدتزمان ۱۵
دقیقه در نظر گرفته شود.
 -۱۸قبل از بهرهبرداری دستگاه حرارت زمان مانند بخاریها سیستم حرارت مرکزی و
غیره دودکش را نظافت و از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل شود دودکش در ناحیه
منطقهفضایسبزبایدمجهزبهکالهکباشندتاازافتادناجسامداخلدودکشوهمچنین
کوه همچنین کوران هوا در زمان ورزش تندبادها مصون بماند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم مطرح کرد:

ثبتناممتقاضیانایستگاههایصلواتی
از طریق “قمیار”

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم گفت :تاکنون برای بیش از
 50ایستگاه صلواتی مجوز صادرشده و از سایر ایستگاهها نیز درخواست میشود از درگاه
الکترونیکی " قمیار" برای کسب مجوز اقدام کنند ،چراکه از برپایی ایستگاههای فاقد مجوز
جلوگیری به عمل خواهد آمد.
سید محسن میرهادی با اشاره به آغاز برنامههای مجموعه مدیریت شهری همزمان با ایام
ماه محرم اظهار داشت :برای خدماترسانی مطلوب به هیئتهای مذهبی و برگزاری بهتر
آیینهای سوگواری ماه محرم ،هماهنگیهای خوبی از ماههای گذشته در سطح مناطق و
نواحیشهرداریانجامگرفتهاست.
وی ادامه داد :سیاهپوشانی شهر قم با محوریت حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران
انجامگرفته و در چند نقطه از شهر پرچمهای مرتع ویژه ماه محرم به اهتزاز درآمده است.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم سیاهپوشانی ساختمانهای
مدیریت شهری را مورداشاره قرار داد و تصریح کرد :نظافت و شستشوی مسیرهای منتهی
به مساجد و حسینیهها نیز انجامشده و بخشی از نیروهای خدماتی شهرداری در این ایام
آمادهسازی شهر برای ماه محرم را انجام خواهند داد.
وی ابالغ دستورالعمل و ضوابط ایمنی به هیئتهای مذهبی را مورداشاره قرار داد و
یادآور شد :نیروهای آتشنشانی قم بهصورت مداوم در حال بازدید از ایمنی مساجد،
حسینیهها و تکایا هستند .میرهادی جمعآوری متکدیان و دستفروشان را موردتوجه قرار
داد و خاطرنشان کرد :تاکنون برای بیش از  ۵۰ایستگاه صلواتی مجوز صادرشده و از سایر
ایستگاهها نیز درخواست میشود از درگاه الکترونیکی ” قمیار” برای کسب مجوز اقدام
کنند ،چراکه از برپایی ایستگاههای فاقد مجوز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم اضافه کرد :با هماهنگی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم پیشبینی و تمهیدات خوبی برای ارائه خدمات
مطلوبدرایستگاههایصلواتی،مساجدوحسینیههاانجامگرفتهاست.
معاونتوسعهمشارکتهایمردمیکمیتهامداداستانقمخبرداد:

اجرای طرح اطعام و احسان حسینی
در ماه محرم

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم از اجرای طرح اطعام و احسان
حسینی در ماه محرم امسال با هدف تأمین سبد معیشتی و غذای گرم برای نیازمندان و
بیماران صعب العالج خبر داد.
عباس جوشقانیان ،معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم با اشاره
به اینکه در حال حاضر هزار و  350بیمار صعب العالج تحت حمایت کمیته امداد استان
قم هستند گفت :طرح اطعام و احسان حسینی در ماه محرم امسال با هدف تأمین سبد
معیشتی و غذای گرم برای افرادی است که امکان حضور در مراسم عزاداری حسینی ندارند.
وی با بیان اینکه در این نذورات و سبد کاالی اهدایی مردم نیکوکار در اسرع وقت به دست
محرومان می رسد تصریح کرد :هیئت های مذهبی هم می توانند از غذای تبرکی هیئت،
سهم مشخصی برای توزیع بین افراد بی بضاعت به کمیته امداد استان تحویل دهند.
جوشقانیان روشهای پرداخت تبرکی و نذورات به طرح اطعام و احسان حسینی را یادآور
شد و افزود :مردم و نمایندگان هیئت های مذهبی عالوه بر مراجعه به مراکز نیکوکاری و دفاتر
کمیته امداد می توانند از روشهای واریز الکترونیکی برای وجوه نقد استفاده کنند.
وی ادامه داد :نیکوکاران گرامی می توانند از شماره کارت ، 6037997950166018
کد دستوری  *8877*025*1#و کد کیوآر پیش بینی شده برای این کار خداپسندانه و واریز
وجوهات نقدی خود اقدام کنند .معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم از
هیئت های مذهبی و اعضای فعال آن خواست تا حامی ایتام و فرزندان محسنین در طرح
اکرام ایتام و محسنین شوند و با پرداخت ماهانه  50هزار تومان به حسابشان ،آنها را یاری
کنند .وی با معرفی شماره ثابت  02536622422گفت :امدادگران این نهاد در ساعات
اداری ،آماده پاسخگویی به مردم و خیران هستند.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم اعالم کرد:

اجرایبرنامههایمتنوعفرهنگی
و مذهبی درماه محرم

سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم گفت :همزمان با آغاز ماه
محرم برنامههای متنوعی در بین مراکز فرهنگی و ورزشی شهرداری قم برگزار خواهد شد.
حجتاالسالمسیداحمدطباطبایینژادبابیاناینکهدرطولماهمحرممراسمقرائتزیارت
عاشورا هر روز صبح در بوستان شهرداری مرکز برپا خواهد شد ،اظهار داشت :همچنین در
مراکز فرهنگی و ورزشی نیز عالوه بر فضاسازیهای انجامشده ،برنامههای متنوعی نیز در
نظرگرفتهشدهاست.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم با اشاره به برپایی نمایشگاه
“عطرتربت”تصریحکرد:درقالبایننمایشگاهخدماتیقابلارائهبههیئاتمذهبیمعرفی
شد.

اقتصادی5

 شماره 5549ت وپنجم 
یکشنبه 9-مرداد ماه  -1401سال بیس 

معاون وزیر کشاورزی خبر داد:

افزایش  ۲برابری صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه

رییس سازمان حفظ نباتات کشور از  2برابر شدن صادرات ایران به روسیه در 4
ماه نخست سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد
شاپور عالییمقدم در گفتوگو با یلنا ،میزان صادارت ایران به روسیه با منشا
گیاهی در سنوات گذشته را حدود  400تا  500هزار تن دانست و افزود:
گسترش مناسبات سیاسی ایران و روسیه زمینهها را برای یکسانسازی

پروتکلهای بهداشتی و قرنطینهای و رعایت استانداردهای آفتکش در دو کشور
را فراهم کرده است.
وی از انعقاد  3تفاهمنامههای همکاری بین ایران با سرویس فدرال حمایت
از مصرفکنندگان و سازمان حفظ نباتات روسیه خبر داد و تصریح کرد:
ارتباطاتهای سازمان حفظ نباتات بهصورت آنالین با تمام گمرکات و

قرنطینههای گیاهی روسیه برقرار است.
عالییمقدم ادامه داد :این اقدامات باعث شد عالوه بر افزایش کیفیت
محصوالت گیاهی در ایران تولیدکنندگان و کشاورزان منطبق با استانداردهای
روسیه و اوراسیا تولید کنند .در سال گذشته واردات ایران از روسیه با منشا
گیاهی در حدود  6.5میلیون تن بود این در حالیست که ما حدود  500هزار تن
محصول به این کشور صادر کردیم.
این مقام مسئول از  2برابر شدن صادرات ایران به روسیه در  4ماه نخست
سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و افزود :کشاورزان ایرانی
استانداردها را در بحث تغذیه و مبارزه با آفت رعایت میکنند؛ همچنین
معاونتهای تخصصی پای کار آمدند تا اطالعات بسترهای تولید را در اختیار
تولیدکنندگان قرار بدهند همچنین ملزم به استخدام مدیر کنترل کیفی از طرف
نظام مهندسی کشاورزی شدهاند.
رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه تقویت دیپلماسی غذایی جزو
سیاستهای اصلی دولت سیزدهم است ،افزود :سازمان حفظ نباتات به عنوان
مرکز اصلی رصد و پایش محصوالت کشاورزی با منشا گیاهی موظف شده است
سالمت را در بستر سامانه سماک و سامانه توزیع محصوالت سالم ببرد که جهش
خوبی برای صادرات و ارزآوری برای ما به همراه داشته است.
معاون وزیر کشاورزی در پاسخ به این پرسش که مدتها واردات یونجه از
روسیه منع شده بود آیا زمینهها برای واردات یونجه از این کشور فراهم شده
است؟ گفت :واردات یونجه تابع رعایت یکسری پروتکلهای قرنطینهای است.
یونجه بعد از ورود هر کشور اگر سالمت آن تایید نشود امکان ورود انواع آفت و
بیماریها را با خود به همراه میآورد .یکی از وظایف اصلی سازمان حفظ نباتات
بهعنوان مرزبان ایجاد مانع برای ورود انواع آفت و بیماریهای قرنطینهای است.
اما واردکنندگان اصرار داشتند که یونجه از روسیه بدون تیمار شدن وارد کشور
شود این در حالیست که تیمار با کورههای خشک و مواد آفت زدایی مهم است و
اگر روسها تیمار کوره خشک بر اساس استانداردهای ما انجام بدهد هیچگونه
ممنوعیتی برای واردات یونجه از روسیه وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی:

رئیس کل بانک مرکزی گفت :مجموعه اقداماتی که در
حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی
ناترازی بانکهاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث
آرامش در نظام پولی و در نهایت کنترل متغیرهای کالن
اقتصادیشود.
«علی صالح آبادی» درباره نرخ سپرده قانونی بانکها
اظهارداشت :بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در
گذشته حداکثر بین  ۱۰تا  ۱۳درصد بود که در حال حاضر
از  ۱۳درصد به  ۱۵درصد درباره بانکها و موسسههای مالی
که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانکها را
رعایتنمیکنند،افزایشیافتهاست.
وی ادامه داد :بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای
هر بانک در چارچوب سیاستهای پولی خودش ،کنترل
مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که
ترازنامه هر بانک ،متناسب با اهداف کالن اقتصادی چه
مقدار باید رشد کند.
صالح آبادی تصریح کرد :بانکهایی که این نسبت رشد را
رعایت نکنند ،مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد .بر
همین اساساین مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک
میکند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد
شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری
ترازنامه به بانکها ابالغ میکند ،مد نظر قرار گیرد و رعایت
کنند که اگر رعایت نکنند ،این اضافه سپرده قانونی به

آرامش در نظام پولی برقرار میشود

صورت خودکار اعمال خواهد شد.
انضباطبخشیوساماندهیناترازیبانکها
پیگیریمیشود
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی

ک مرکزی گفت :یکی از سازوکارهایی که بانک
بانکها به بان 
مرکزی دارد ،تقویت بازار بین بانکی است؛ بازاری که کمک
میکند بانکها نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند در آن
تامینکنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور خبرداد:

تخصیص بودجه ۵۰میلیارد تومانی برای ایجاد مناطق آزاد جدید

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور ،از تخصیص بودجه ۵۰میلیارد تومانی برای ایجاد مناطق آزاد اقتصادی جدید خبر داد.
سعید محمد ؛ در تشریح بودجه در نظر گرفته شده برای تاسیس مناطق آزاد اقتصادی جدید گفت :بودجه دولتی به ما تخصیص داده
نشده با اینکه در الیحه بودجه ،پیشنهاداتی برای تخصیص بودجه دولتی به مناطق آزاد ارائه شده بود که مجلس شورای اسالمی آن را حذف
کرد.
وی افزود :بنابراین بر آن شدیم برای توسعه و راه اندازی مناطق جدید بتوانیم از مناطق موجود برای تاسیس مناطق جدید هزینه کنیم که
در تاریخ  ۶تیر  ۱۴۰۱مجلس شورای اسالمی نامهای را خطاب به رئیس جمهور ارسال و ما را از این کار منع کرد ضمن اینکه در حال رایزنی
برای حل این مشکل با نمایندگان مجلس هستیم و این موضوع در حال حل شدن است.
وی درباره میزان بودجه برای راه اندازی مناطق آزاد تجاری افزود :فعال در حد تهیه طرح جامع و یکسری زیرساختهای اولیه و فیزیکی
برای آنها مجوز محدود ۵۰میلیارد تومانی را گرفته ایم.
برابر شدن صادرات و واردات مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور در ادامه گفت :برای نخستین بار در سال گذشته میزان صادرات و واردات مناطق آزاد برابر
شد.
وی ادامه داد :برابر شدن میزان صادرات و واردات در مناطق اقتصادی ،بیانگر این است که مناطق آزاد در ریلی قرار گرفته که بیشتر به
سمتصادراتحرکتمیکند.
به گفته آقای محمد بر اساس رصد شورای عالی مناطق اقتصادی کشور در سه ماهه نخست , ۱۴۰۱رشد صادرات وجود داشته است.
وی درباره واردات کاالهای تولید مشابه از مبادی مناطق آزاد گفت :همکاران ما بحث واردات در مناطق آزاد را به جد کنترل میکنند تا
ُ
کاالهای مشابه تولید داخل از مناطق آزاد وارد نشود که نمونه آن درباره کاالهای لوازم خانگی کرهای بود که مناطق آزاد را نیز مشمول قانون
ممنوعیت واردات این نوع کاالها کردیم تا از تولید داخل حمایت شود.

وی تصریح کرد :در واقع بانکها میتوانند در این بازار با
استفاده از اوراق دولتی که در اختیار میگیرند ،این اوراق را
مورد معامله قراردهند و به نهادهای دیگر بفروشند و از طریق
آن تامین مالی انجام دهند.
صالح آبادی ادامه داد :همچنین ساماندهی بانکها و
ی جدی است که در بانک
اصالح نظام بانکی یکی از محورها 
مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانکها در چارچوب
کنترل ترازنامهای که اتفاق میافتد برنامه مشخصی وجود
دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی
ک مرکزی پیگیری
باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بان 
و دنبالمیشود.
رئیس کل بانکمرکزی تاکید کرد :مجموعه اقداماتی که
در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی
ناترازی بانکهاست که امیدواریم بتواند تداوم داشته باشد و
باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای
کالناقتصادیداشتهباشیم.
معامله روزانه دو میلیون روبل
وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مذاکرات با
کشورهای مختلف در راستای برقراری تفاهمات پولی خبر
داد و گفت :نماد روبل_ریال اخیرا رونمایی شد و در یک
هفته که از معامالت این ابزار میگذرد ،به طور میانگین دو
میلیون روبل در روز معامله داشتیم که در روزهای آتی افزایش
مییابد.

وزیر راه و شهرسازی :تا پایان شهریورماه

 ١٠٠هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل میشود

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :طبق گزارش رسمی دیوان که در سایت این نهاد هم بارگزاری شده ،میزان
پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت قبل حدود ٨.٨درصد بوده و همان پروژه را در دولت سیزدهم ادامه دادیم
و امروز به مرحله تحویل رسیده است.
رستمی قاسمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان شهریورماه  ١٠٠هزار واحد نهضت ملی مسکن
تحویل میشود ،گفت :در پروژه مسکن نهضت ملی مسکن تعدادی از واحدها پیشرفت فیزیکی  ٩٨تا ٩٩
درصد دارند و بسیاری از واحدها تنها منتظر انشعابات هستند و از شهریورماه هر ماه افتتاح و تحویل مسکن
نهضتملیخواهیمداشت.
وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه گفته میشود این واحدها همان واحدهای نهضت ملی مسکن دولت
قبل هستند که قرار است تحویل متقاضیان شوند ،گفت :طبق گزارش رسمی دیوان که در سایت این نهاد
هم بارگزاری شده ،میزان پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت قبل حدود  ٨.٨درصد بوده و همان پروژه را در
دولت سیزدهم ادامه دادیم و امروز به مرحله تحویل رسیده است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه میزان منابع صندوق ملی مسکن در حال حاضر
چقدر است ،گفت :فعال هیچ پولی وارد این صندوق نشد ه است اما به زودی منابع جدید تزریق خواهد شد و
پولی در این صندوق نداریم.
قاسمی درباره محل تامین منابع اظهار داشت ٣٠ :هزار میلیارد تومان در بودجه امسال برای صندوق ملی
مسکن دیده شده که باید ارایه شود و همچنین  ۵٠هزار میلیارد تومان هم خط اعتباری مسکن مهر یعنی
برگشت اقساط است که وارد صندوق میشود .همچنین تمام مالیات حوزه مسکن باید وارد صندوق ملی
مسکنشوند.

وزیر جهاد کشاورزی خبرداد:

خسارت ۶هزار میلیارد تومانی سیل اخیر در حوز ه کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت :بیش از ۶هزار میلیارد تومان خسارت سیل اخیر در
حوزههای مختلف کشاورزی بر اساس برآورد اولیه بوده است.
سید جواد ساداتی نژاد درجلسه مدیریت ستاد بحران وزارت جهاد کشاورزی
در خصوص سیل اظهارداشت :در فاز اول بیش از  ۶هزار میلیارد تومان خسارت
سیل اخیر در حوزههای مختلف کشاورزی اعم از دام ،طیور ،عشایر ،قنوات،
زنبورعسل ،باغات و شبکههای آبیاری برآورد شده است.
ً
وی بابیان اینکه احتماال با برآورد نهایی خسارات افزایش خواهد یافت ،افزود:
باید ارزش کار آبخیزداری بهخوبی مشخص شود و بیشتر در این زمینه برای
جلوگیری از این مهم هزینه شود.
وزیر جهاد کشاورزی از روسای جهاد کشاورزی استانها خواست تا در کنار
دامداران و کشاورزان آسیبدیده باشند و مسائل و مشکالت آنان را موردبررسی
قراردهند.
ساداتی نژاد همچنین خواستار استفاده از ظرفیت بسیج سازمانهای جهاد
کشاورزی استانها در این امر شد و گفت :بسیج جهاد کشاورزی نیروی واکنش
سریع و حافظ منافع دامدار و کشاورز بوده و احیاکننده بسیج سازندگی است.
وزیر جهاد کشاورزی از استانها خواست خسارت دقیق در خصوص حوزه
کشاورزی و دامداری در سیلهای اخیر را اعالم کنند تا در این زمینه برنامههای
الزم برای حمایت از آنان و تأمین موردنیاز محصوالت آسیبدیده کشاورزی برای
مصرفکنندگاندرکشورانجامشود.
خرید مرغ و گوشت مناطق سیل زده در اولویت جهاد کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی محصوالت در مناطق سیلزده

با روش تشکلها و اتحادیه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ،تصریح کرد:
خرید مرغ و گوشت نیز در اولویت قرار دارد و شرکت پشتیبانی امور دام کشور
در این زمینه فعالیتهای الزم را انجام خواهد داد تا دامدار ما متحمل خسارت

بیشترینشود.
وی همچنین از سازمان دامپزشکی کشور خواست تا مانند کانونهای بحرانی
بهخصوص در حوزه دام و طیور با این موضوع برخورد شود تا دچار بیماری در این
زمینهنشویم.
توزیع نهادههای دامی در مناطق سیلزده بهخصوص در حوزه عشایری
به گفته وزیر جهاد کشاورزی ،توزیع نهادههای دامی در مناطق سیلزده
بهخصوص حوزه عشایری نیز انجام خواهد شد.
وی همچنین از اختصاص سهمیه آرد به مناطق موردنیاز خبر داد و گفت:
صندوق بیمه نیز باید با سرعت خسارتها را برآورد کرده و پرداخت در این زمینه
تسریعشود.
امهال وام کشاورزان بانک کشاورزی و ارائه تسهیالت کمبهره
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد :معاونت باغبانی نیز با در نظر گرفتن نهال و یا
فعالیتهای الزم در این حوزه به باغداران کمک کند؛ همچنین معاونت آبوخاک
نیز احیا و بازسازی کانالهای آبرسانی و قنوات را نیز در دستور کار قرار دهد.
ساداتی نژاد همچنین خواستار امهال وام کشاورزان توسط بانک کشاورزی و
ارائه تسهیالت کمبهره به کشاورزان مناطق آسیبدیده شد.
وزیر جهاد کشاورزی به موسسه جهاد نصر که طراحی و اجرای کلیه پروژههای
عمرانی و زیر بنایی با اولویت بخش کشاورزی را بر عهده دارد دستور داد تا برای
بازسازی مناطق کشاورزی آسیبدیده وارد عمل شده تا کلیه باغات از بین نرود.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان از تفکیک خسارت استانی و حوزههای مختلف
کشاورزی مانند باغبانی ،زراعت ،دام ،طیور و شیالت برای ارائه به دولت خبر داد.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران مطرح کرد:

اهمیتعرضههایاولیه
در تامین مالی بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران ،یکی از اهداف مهم بازار سرمایه را تأمین مالی
دانست و گفت :توقف عرضههای اولیه به معنای حذف بخشی از تأمین مالی بازار
سرمایهخواهدبود.
میثم فدایی درباره برخی انتقادات از روند عرضه اولیه در فرابورس گفت :تیر
سال  ۹۹با مصوبه سازمان بورس مسئولیت پذیرش شرکتها به بورسها واگذار
شد که این تصمیم ظرفیت پذیرشها را دو برابر کرد ،در این دوران با توجه به روند
سودآوری بازار ،درخواستهای پذیرش متعددی برای عرضه اولیه به صورت روزانه
روانه هیات پذیرش فرابورس شد.
وی با اشاره به فرآیند سه مرحلهای پذیرش ،درج نماد و عرضه برای ورود یک
بنگاه به بازار سرمایه ،تصریح کرد :بعد از پذیرش ،ناشر شش ماه فرصت برای درج
و چهار ماه فرصت برای تکمیل پروسههای اداری دارد .پس از آن در دورهای حدود
دو تا شش ماه باید عرضه سهام انجام شود ،اما در دوره کرونا این مهلت توسط
سازمان بورس دو ماه هم افزایش پیداکرد.
فدایی با تأکید بر اینکه اگر تا پیش از اتمام همه این مهلتها ،عرضه اولیه سهام
انجام نشود ،پذیرش شرکت لغو میشود ،گفت :این لغو پذیرش ،ساعتها زمان و
زحمت را برای حضور یک بنگاه اقتصادی در بازار سرمایه از بین میبرد ،به گونهای
ناشر باید دوباره از ابتدا این فرایند را طی کند.
وی افزود :بر همین اساس ،فرابورس شرکتهای پذیرششده در سال ۱۳۹۹
و اوایل سال  ۱۴۰۰را برای جلوگیری از لغو پذیرش پیش از اتمام همه مهلتهای
قانونی ،در بازار عرضه اولیه کرد.
فدایی به شرایط صعودی و مثبت بازار در دوماهه ابتدایی سال هم اشاره کرد و
گفت :با توجه به پیشبینیهای صورتگرفته در خصوص روند مثبت بازار ،تالش
کردیم عرضههای اولیه در دوران خوب بازار انجام شود.
مدیر عامل فرابروس ایران با اشاره به اینکه برای بهبود شرایط عرضههای اولیه،
فرابورس موضوع تقویم عرضههای اولیه ( )IPO Calendarرا مطرح کرد ،گفت:
مطابق این طرح برای آمادهتر شدن بازار در مشارکت و خرید سهام ،عرضههای
اولیه یک ماه پیش از موعد اعالم میشد.
فدایی تجربهعرضههایاولیهبا اطالعرسانیهای قبلی را موفقدانستوگفت:
بازار واکنش بهتری نسبت به عرضههایی که مطابق این طرح انجام شد ،نسبت به
عرضههای پیش از آن مثل ipoهای شهریور  ،۱۴۰۰داشت .البته با این طرح از
سرعت عرضههای اولیه هم کاسته شد .تا جایی که پیشازاین در شهریور ۱۴۰۰
فرابورس شش عرضه و چهار گشایش نماد و بورس سه عرضه اولیه داشت.
وی با تأکید بر اینکه بازار سرمایه همیشه مخالف قیمتگذاری دستوری است،
گفت :بر همین اساس در عمل هم باید این مخالفت را در ارزشگذاریهای
صحیح و کشف قیمتهای شفاف نشان دهیم.
بهگفتهمدیرعاملفرابورسوقتییکسهمعرضهاولیه ۲۰۰درصدرشدمیکند
نشاندهنده این موضوع است که قیمتگذاری اولیه یا منصفانه نبوده یا نحوه
مشارکت خریداران درست نبوده است.

تورم در استانهایایران چقدر است؟

طبق آمار ،در تیرماه سال جاری کهگیلویه و بویراحمد از بیشترین تورم ساالنه با
نرخ ۴۷.۶درصد بین استانهای کشور برخوردار بود.
در اعالم اخیر مرکز آمار ایران از تورم تیرماه ،تورم نقطه به نقطه به  ۵۴درصد
و تورم ساالنه به  ۴۰.۵درصد افزایش یافته و تورم ماهانه با کاهش به  ۴.۶درصد
رسیدهاست.
در تازه ترین گزارش منتشر شده درباره وضعیت تورم استانها در تیر ماه،١٤٠١
بیشتریننرختورمماهانهخانوارهایکشورمربوطبهاستان¬همدانبا ۷.۱درصد
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان¬¬¬ گیالن با ۳.۳درصد است.
همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت ماه مشابه
سال قبل) متعلق به استان آذربایجان غربی با ٦٣.٩درصد و کمترین آن مربوط به
استان خوزستان با ۴۷.۳درصد است.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ
 ٤٧.٦درصد و کمترین آن متعلق به استان¬ سیستان و بلوچستان با نرخ ٣٥.٤
درصداست.بررسیتغییراتقیمتدراستانهانشانمیدهدکهباالترینافزایش
هزینه در "خوارکیها ،آشامیدنیها و دخانیات" مربوط به قزوین با متوسط ۹۸.۳
درصد و البرز با  ۹۷.۹درصد بوده است .بوشهر با  ۷۰.۵درصد و خراسان جنوبی با
 ۷۰.۷درصد کمترین افزایش هزینه را داشتهاند.

آگهیابالغاجرائیهکالسه140104001112000333/2:
بدینوسیله به ورثه مرحوم ذبیح الله محمودی،نام پدر:محمد تاریخ
تولد 1329/10/12:شمارهملی 5939622364:شمارهشناسنامه19:
-1منیژه محمودی ،نام پدر:محمد تاریخ تولد1343/01/01 :شماره
ملی 0490381049:شماره شناسنامه470:
-2جهانبخشمحمودینامپدر:محمدتاریختولد 1342/03/25:شماره
ملی4219402640:شمارهشناسنامه97:
 -3سهراب محمودی نام پدر:محمد تاریخ تولد 1335/05/17:شماره
ملی 4219350098:شماره شناسنامه97:
-4فالمرز محمودی نام پدر:محمد تاریخ تولد 1342/03/25:شماره
ملی4219402632:شمارهشناسنامه96:
سند ازدواج:شماره سند،24753:تاریخ سند، 1393/10/15:دفترخانه
صادرکننده:دفترخانه ازدواج شماره  24وطالق شماره  8شهر ری استان
تهران ابالغ می گردد که خانم فاطمه حقانی نام پدر:جمشید تاریخ
تولد 1355/05/10:شماره ملی 0382428668:شماره شناسنامه720:
باستناد وصول مهریه تعداد  5عدد سکه ی طالی یک بهار آزادی
عندالمطالبه و پرونده تحت کالسه (140104001112000333با شماره
بایگانی )140100981درشعبه اجرای ثبت قم در جریان است چون نشانی
شما مندرج در سند مزبور شناخته نشده است وبستانکار نیز نتوانسته شما
را معرفی نماید.لذا حسب تقاضای بستانکار و طبق ماده  18آئین نامه اجرا
مفاد اسناد رسمی اجرائیه فوق الذکر در روزنامه منتشر میگردد لذا الزم است
ظرفمدت 10روزازانتشاراینآگهی(کهبهمنزلهابالغاجرائیهاست)نسبت
به پرداخت بدهی اقدام و در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب خواهد
شد.این آگهی فقط درهمین یک نوبت منتشر وآگهی دیگری جز مزایده
(درصورتبازداشتاموال)منتشرنخواهدشد/.
الزم به ذکر است که طبق ماده  18اصالحی آیین نامه اجرا ابالغ شونده
می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید وکلیه ابالغها از
طریق آن سامانه انجام خواهد شد ومسئولیت عدم ثبت نام وعدم ابالغ اوراق
واخطاریه ها برعهده شما خواهد بود( .م الف)15540
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
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لیگبرترفوتبالاستانقمدرایستگاهپایانی،

نوینو قهرمان،عقاب نایب قهرمان شد

رئیس هیات والیبال استان قم خبر داد:

همراهی مربی قمی با تیم ملی والیبال زنان

رئیسهیاتوالیبالاستانقمگفت:مهساآراستهمربیسازندهوالیبالاستان
قم مربی تیم ملی زنان ایران در مسابقات بازیهای همبستگی کشورهای
اسالمی خواهد بود.
محمد مهدی حلوایی در گفت و گویی ابراز داشت :تیم ملی والیبال زنان ایران
با حضور مهسا آراسته از قم دهم مرداد عازم کشور ترکیه خواهد شد.
وی بیان کرد :تیم ملی والیبال زنان ایران پس از پنج روز تمرین و حضور
در  ۲دیدار تدارکاتی ،راهی شهر قونیه محل برگزاری بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی می شود.
وی یادآور شد :مهسا آراسته مربی والیبال استان قم به عنوان مربی در کنار
ملی پوشان والیبال ایران در تمامی اردوهای گذشته این تیم در بلغارستان و
ایران حضور داشته است.
پنجمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی از ۱۸تا ۲۷مرداد ماه
در شهر قونیه کشور ترکیه برگزار میشود.
درمسابقاتوالیبالزنانبازیهایهمبستگیکشورهایاسالمی،شاگردان
الساندرا کمپدلی سرمربی تیم ملی زنان ایران در گروه "الف" با ازبکستان،
اندونزیوترکیههمگروههستند.
اینمسابقاتدرسبکنیوفایتبرگزارشد؛

نایب قهرمانی دختران رزمی کار قمی
درمسابقاتکشوری

دختران کیک بوکسور استان قم موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی
مسابقاتکشوریسبکنیوفایتشدند.
بر اساس این گزارش،پس از کسب نتایج درخشان دختران کیک بوکسور قم
در مسابقات مختلف کیک بوکسینگ کشوری این بار دختران کیک بوکسور
هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی استان قم عنوان نائب قهرمانی مسابقات
کشوری سبک نیوفایت در استان گیالن را به نام خود ثبت کردند.
این دوره از مسابقات که روز پنج شنبه مورخ  ۶مردادماه  ۱۴۰۱به میزبانی
استان گیالن و با حضور حدود  ۳۶۰شرکت کننده برگزار شد،گیالن به مقام
قهرمانی رسید ،استان قم نائب قهرمان شد و خراسان رضوی هم بر سکوی
سومایستاد.
در این پیکارها ثنامردان خانی در وزن  _۲۸و فاطمه زهرا اسالمیان در وزن
 _۲۶دختران کیک بوکسور هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی استان قم در
رده سنی نونهاالن موفق به دریافت نشان ارزشمند طال شدند.
در رده سنی نوجوانان هم بهاره عربی نژاد در وزن  _۵۰به طال رسید و زهرا
نبی مهر هم در وزن  _۵۵مدال نقره کسب کرد.
در رده سنی جوانان کوثر احمدی در وزن  _۵۱و فائزه بوجویی در وزن _۶۵
صاحب گردن آویز طال شدند و زهرا باقری در وزن  _۴۸به مدال نقره رسید و
نگار مطیع هم در وزن _۴۵مدال برنز را از آن خود کرد.
در رده سنی بزرگساالن هم فاطمه سادات هاشمی در وزن  _۷۰به نشان
ارزشمند طال رسید و صاحب کمربند طالیی شد.نازنین محمدی هم در وزن
 _۶۰بزرگساالن به مدال نقره رسید؛ زهره شعبانی در وزن  _۵۴و زهرا ملکی
هم در وزن _۵۱به مدال برنز بسنده کردند.
مربیگری و سرپرستی تیم اعزامی دختران استان قم را را استاد سمیه داودی
بر عهده داشت.

ایمان  /گزارش  /رضا ملکی
6ماه تالش ستودنی بازیکنان تیمهای حاضر در رقابتهای لیگ برتر فوتبال قم در
حالی به نقطه پایان خود رسید که تیم خوب و هماهنگ نوینو با قهرمانی خود را در
قلهی این دوره از مسابقات دید .
براساس این گزارش،مرحلهی برگشت این رقابتها که با تابستان داغ قم همراه بود
و گرمای بیداد کنندهی امان بازیکنان تیمها را ربوده بود باعث گردید تا کیفیت فنی
اینمسابقاتپایینآید.
دمای پنجاه درجه در ساعت چهار بعد از ظهر عرقهای جاری شده بر چهره
بازیکنان تاولهای برآمده زیر کف پا و هزاران مشکل دیگر که با بازیکنان آن را تحمل
کرد و در نهایت به پایان راه رسید و تیم خوب و منظم و با انگیزهی نونیو توانست با
قهرمانی در این رقابتها خود را برای مسابقات سوپر گروه دستهی سوم کشور آماده
نماید.
حسین گنجیان ،شهاب قهرمانی،الل ه وردی محمدی و مصطفی عبدی مربیان
کارآمد و فهیم این تیم در کنارمهدی رضایی مدیرفنی  ،کادر مدیریتی فعال و

خوشنام به نام وحید نائینی توانست با بازی خوب بازیکنان و فنی خود با بیست و یک
امتیاز و تفاضل گل +16بر بام فوتبال قم بایستد.
عقاب دیگر تیم خوب حاضر در این رقابتها که به عنوان جدیترین رقیب نوینو
در این مسابقات نام برده میشد با زحمات بسیار قریشی که یک تنه بارمالی و فنی
این تیم را به دوش کشید توانست با نوزده امتیاز و تفاضل گل  +9به مقام دوم این
رقابتهابرسد.
برای این تیم زحمات مجید کمیجانی،یوسفی وصادق شمس در کنار بازیکنان
سخت کوش و تالشگر این تیم ستودنی بود ذوالفقار دیگر تیم خوب قمی نیز توانست
با هفده امتیاز بر سکوی سوم این رقابتها قرار گیرد.
بازی خوب بازیکنان این تیم در رقابت با سایر رقبا جلوهای خاص داشت .هما دیگر
تیمخوبحاضردراینرقابتهادربعضیبازیهاعالیبودودربعضیبازیهاضعیف
دلیل آن پنهان بود و این تفاوت آشکار در بازیهای این تیم شایسته را میبایست مورد
کنکاش قرار دهد چهارده امتیاز نهایتا حاصل کار بازیکنان این تیم به رهبری مسعود
خسروی مربی شایسته هما شد تا هما در رده چهارم این رقابتها قرار گیرد .

مدیرکل ورزش و جوانان قم:

تیم پیام در حالی مقام پنجمی را کسب کرد که همگان مقام باالتری برای این تیم را
در جدول برای این تیم تصور میکردند اما ناباورانه با چند شکست متوالی از گردونه
رقابتها خارج شد تا زحمات خستگیناپذیر حاج ابراهیم خودکار از خادمان واقعی
فوتبال قم برای این تیم به هدر رود و نهایتا افشید نیز سکوی ششمی این رقابتها را به
دست آورد تا ماراتن شش ماه این بازیها پایانی دلپذیر در تابستان داغ داشته باشد.
اما آنچه در پایان بازیها به چشم آمد تدارک عالی و آبرومندانهی تیم خوب نونیو
با مدیریت شایسته شهاب قهرمانی بود که با برپایی جشنی باشکوه در پایان بازیها
توانست نگاهها را به خود جلب نماید.
مراسم اهدای مدال و کاپ قهرمانی و بانگ شادی در حالی که استاد حسین
گنجیان مربی توانمند خود را به سبک غربیها به آسمان پرتاب میکردند لحظات
نشاط آوری را بر فضای ورزشگاه شهید حیدریان حاکم ساخته بود.
زحمات هیئت فوتبال قم،کادربرگزار کننده مسابقات،اورژانس نیروی
انتظامی،کمیته داوران در راه برگزاری این بازیها ستودنی بود که جای یک خسته
نباشید به این عزیزان میرود.

رییس هیات کاراته استان قم خبر داد:

ورزشگاه تختی قم به بانوان اختصاص می یابد

مدیرکلورزشوجواناناستانقمگفت:اتفاقخوبیدردریافت
منابع سفر رییس جمهور به قم در بخش ورزش رخ داد و یکی از آن
ها تبدیل ورزشگاه تختی قم به ورزشگاه تخصصی بانوان است.
ابراهیم سانی خانی در گفت و گویی اظهار داشت :مبالغ خوبی
برای ورزشگاه تختی از محل سفر رییس جمهور تخصیص داده
شده که  ۲۰میلیارد تومان است و وزارت نفت پنج میلیارد تومان
برای چمن ورزشگاه اختصاص داده و بقیه بودجه از نهاد ریاست
جمهوری جذب شده است.
وی با اشاره به این که برای بهسازی مجموعه ورزشی تختی
موضوع مناقصه انجام  ،منابع جذب و پیمانکار مشخص شد ابراز
داشت :برخی ورزشکاران منتقد بودند که چرا بهسازی ورزشگاه باید در تابستان انجام شود و در پاسخ عنوان کردیم که به خاطر موضوع
سال مالی و جذب اعتبار ،تعهد پیمانکار این شد که فاز اول را تا پایان مهرماه انجام دهد و اگر در همین فصل تابستان طرح را اجرا نمی
کردیم ،این پول برگشت می خورد و جذب نمی شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم افزود :تابستان بهترین زمان برای کار عمرانی است و سال های سال بود زیبایی مجموعه ورزشی
تختی آرزوی مردم قم بود که در  ۲ماه اخیر این امر محقق شد.
وی ابراز داشت :با وجود انجام عملیات عمرانی در ورزشگاه تختی  ،هیات ها به کار خود ادامه دادند و تعطیلی نداشتیم البته در مورد
فوتبال ناچار به انتقال فعالیت ها به سمت مجموعه های ورزشی حیدریان و هفتم تیرشدیم.
سانی خانی با اشاره به مراحل عملیات عمرانی در ورزشگاه تختی اظهار داشت :در فاز اول چمن ورزشگاه بهسازی ،سپس پیست
تارتان ایجاد و دیوارها آذین بندی و فضا سازی می شود و ورزشگاه دارای بخش وی آی پی و ساختمان اداری خواهد شد که تا پایان سال
به نوعی در اختیار بانوان قرار گیرد .وی بیان کرد :در فازهای بعدی سالن ها و اماکنی که در ورزشگاه وجود دارد بهسازی می شود که
بانوان قمی بتوانند در کمال امنیت و آسایش به فعالیت ورزشی بپردازند.

کسب سه مدال طال و برنز توسط کاراتهکاهای قمی

رییس هیات کاراته استان قم گفت :کاراتهکاهای قمی موفق به کسب یک طال و  ۲برنز از مسابقات قهرمانی
کاراته کشور و انتخابی تیم ملی در گنبدکاووس شدند.
مهدی بیرانوند در گفتوگویی ،افزود :مسابقات قهرمانی کاراته کشور انتخابی تیم ردههای سنی پایه طی2
ی شهرستان گنبدکاووس استان گلستان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در
روز از  ۶مردادماه به میزبان 
ازبکستان برگزار شد که دراینبین کاراته کاهای قمی با کسب ۳مدال رنگارنگ خوش درخشیدند.
وی اضافه کرد :محمود نعمتی کاراته کای مستعد و جویای نام قمی از باشگاه استقالل به مربیگری استاد
سید علی خلیلی توانست در وزن مثبت  ۸۴کیلوگرم رده سنی زیر  ۲۱سال با شکست تمامی رقبای خود
صاحب نشان طال و قهرمان ایران شود .رییس هیات کاراته قم یادآور شد :مبین خاکدامن منفرد کاراته کای
خوش قامت باشگاه شهید خبیر به مربیگری استاد اصغر رحمتی در وزن منهای ۵۵کیلوگرم رده سنی جوانان
با مبارزاتی فنی مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی را بر گردن انداخت .بیرانوند ادامه داد:
در بخش کاتا نیز متین محمدی یکتا از باشگاه کارن به مربیگری استاد محمد سلطانی در رده سنی جوانان
با نمایشی زیبا به مدال برنز کاتای جوانان قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی دستیافت .وی بیان داشت:
همچنین در وزن منهای  ۷۵کیلوگرم رده سنی زیر  ۲۱سال بهزاد سلطانزاده کاراته کای فنی باشگاه کاراته
انقالب به مربیگری استاد غالمرضا دباغیان با نمایش مبارزات فنی نظر کادر فنی را به خود جلب و به اردوی تیم
ملیدعوتشد.رییسهیاتکاراتهقمگفت:اینرقابتهامبنایانتخابیمسابقاتآسیاییازبکستانراداشت
وبرترینها انتخابشده و پس از شرکت در مسابقات انتخابی نهایی تیم ملی برای اعزام به مسابقات قهرمانی
آسیا معرفی خواهند شد .مسابقات کاراته پسران در رده سنی نوجوانان ،جوانان و زیر  ۲۱سال قهرمانی کشور
انتخابی تیم ملی با حضور بیش از هزار ورزشکار از صبح پنجشنبه ۶مرداد در ۱۵وزن و ۲بخش مبارزه (کومیته)
و کاتا(حرکات نمایشی) در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان گنبدکاووس آغاز شد و روز گذشته به
کار خود پایان داد .در پایان روز اول مسابقات ابوالفضل جانقربان نماینده داوری کاراته استان قم از سوی کمیته
داوران بهعنوان داور برتر مسابقات انتخاب شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

رییس هیات شطرنج استان قم:

برترینهایمسابقاتشطرنجقهرمانیقم
مشخصشدند

رییس هیات شطرنج قم از پایان مسابقات قهرمانی استان با معرفی
شطرنجبازان برتر خبر داد و گفت  :قم از استانهای فعال در شطرنج است.
حسین رحمتی در گفتوگویی اظهارداشت :مسابقات شطرنج قهرمانی
قم اول مردادماه آغاز و روزجمعه با انتخاب برترینهای این رشته ورزشی پایان
یافت.
وی ادامه داد :در این رقابتها  ۲۷شطرنجباز در یک جدول سوییسی ۷
دوری به مدیریت حسین رحمتی رییس هیات شطرنج استان و سر داوری داور
بینالمللیمحمدرضاالجوردیزادهبهرقابتپرداختند.
رییس هیات شطرنج قم اضافه کرد :در این پیکارها مجید بزرو نژاد تاج
قهرمانی را بر سر نهاد و صادق بوژندمقام دوم و جواد جهان بیگی نیز مقام
سوم رقابتها را کسب کرد .وی بابیان اینکه حسن مهدوی ،علیرضا ملکی و
محمدجواد بالغی نیز موفق به کسب مقامهای چهارم تا ششم شدند.
رییس هیات شطرنج قم خاطرنشان کرد :برترینهای این دوره از مسابقات
جایزه نقدی و لوح قهرمانی دریافت کردند.
وی در پایان تاکید کرد :قم از استانهای فعال در ورزش شطرنج کشور است و
هرروز به عالقهمندان به این رشته فکری  -ورزشی اضافه میشود.
رئیس هیات تنیس استان قم :

تنیسورقمیراهیدیویسکاپآسیامیشود

رئیس هیات تنیس استان قم گفت :یکی از تنیسورهای این استان با حضور
در تیم ملی تنیس ایران راهی دیویس کاپ آسیا می شود.
ساره حسنی در گفت و گویی اظهار داشت :امیرحسین بادی از تنیسورهای
قم به همراه تیم ملی ایران به دیویس کاپ آسیا اعزام خواهد شد.
وی افزود :در پایان دور اول اردوی تیم ملی کشورمان امیرحسین بادی
تنیسوراستانقمبههمراهچهاربازیکندیگرواردمرحلهدوماردویآمادهسازی
تیم ملی شدند .وی بیان کرد :این اردو روز جمعه هفتم مردادماه در باشگاه آرشا
کالب تهران آغازشد و تا زمان اعزام به ویتنام ادامه خواهد داشت.
حسنی یادآور شد :رقابتهای دیویسکاپ در گروه سه آسیا و اقیانوسیه
 ۲۰۲۲از  ۱۹تا  ۲۱مرداد در کشور ویتنام برگزار میشود.
سرپرستتیمفوتسالدلسوختگاناهلبیتقم:

هدف اصلی ما صعود به لیگ دسته اول است

سرپرست تیم فوتسال دلسوختگاناهلبیتقم گفت :از همان اول هم هدف
اصلی تیم ما صعود به لیگ دسته اول فوتسال کشور بوده و کماکان برای
رسیدن به آن تالش خواهیم کرد.
سیدمرتضیتکیهای در گفتوگویی اظهارداشت :بازیکنان و تمام عوامل تیم
فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم از آغاز فصل جاری لیگ دسته دوم فوتسال
باشگاههای کشور یکدل و هم قسم شدهاند تا تمام تالش خود را برای صعود
به لیگ دسته اول انجام دهند و خداراشکر تا کنون با تالش و از خودگذشتگی
بازیکنان و کادر فنی به این هدف بزرگ نزدیک شدهایم.

علیرضاحیدری:

تک ستارهها عصای دست کشتی ایران هستند
بدون روسیه ،ایران شانس اول قهرمانی در بلگراد است

دارنده  ۶مدال جهان و المپیک با اشاره به مسابقات
جهانی کشتی قهرمانی جهان در بلگراد گفت :در ترکیب
تیم ملی کشتی آزاد ستارههای خوبی حضور دارند که
میتوانند در غیاب روسها ایران را به عنوان قهرمانی جهان
برسانند.
«علیرضا حیدری» یکی از کشتیگیران بزرگ ایران به
شمار میرود که  ۶مدال رنگارنگ جهان و المپیک را در
کارنامهدارد.دوستدارانکشتینامحیدریراباکشتیهای
سخت در مقابل قهرمان پرآوازه گرجستانیها را به خاطر
دارند .حیدری که در  ۲کارزار جهانی  ۲۰۰۲تهران و
 ۲۰۰۳نیویورک مدال طال را به الدار کورتانیدزه باخته بود
در المپیک  ۲۰۰۴آتن انتقام سختی از این حریف نامدار
گرفت و در نهایت موفق شد تا مدال برنز المپیک به آلبوم
افتخاراتخوداضافهکند.
قهرمان بالمنازع قارهکهن سرانجام در  ۱۳۹۲در
مسابقات قهرمانی کشور در شهر کرمانشاه بعد از نزدیک به
 ۲دهه از تشک کشتی خداحافظی کرد.

متنکاملگفتوگویایرناباحیدریرادرزیرمیخوانید:
نفرات تیم ملی برای مسابقات جهانی کشتی بلگراد
مشخص شده است ،ارزیابی شما از چرخه انتخابی و
نتایج آزادکاران در بلگراد چیست؟
با توجه به اینکه مدتی از کشتی دور هستم ،اطالعات
دقیقی از چرخه و توانایی نفرات در مقابل حریفان اصلی
آنان ندارم ولی حضور ستارهها در ترکیب تیم ملی همیشه
بیشترین شانس را برای کسب موفقیت در پی داشته
است .باید اذعان کنم حضور حسن یزدانی در آوردگاه
جهانی متفاوت از سایر ملیپوشان خواهد بود .یزدانی به
دنبال کسب مدال طالی جهانی است تا بتواند توانایی
و قدرت فنی خود را در عرصه جهانی به نمایش بگذارد.
البته یزدانی در بلگراد ممکن است برای چندین بار با دیوید
تیلور آمریکایی روبه رو شود و این حضور وی را در مسابقات
جهانیحساسترخواهدکرد.
آیا غیبت روسیه ،کار را برای تیم ملی ایران آسانتر
نمیکند؟
غیبت تیم ملی کشتی آزاد روسیه در آوردگاه جهانی
میتواند به نفع ایران باشد چرا که همیشه رقابت میان
روسهاجذابیتاینمسابقاترادوچندانمیکند.باتوجه
به حضور آمریکا در این رقابتها به طور حتم رقابت بر سر
قهرمانی جهان بین  ۲تیم ایران و آمریکا خواهد بود و البته
قهرمانی ملیپوشان در جهانی بلگراد دور از ذهن نیست
و تیم ملی میتواند با نفراتی که دارد یک بار دیگر قهرمان
جهانشود.
برخی به رفتار دبیر در مجمع فدراسیون کشتی

انتقاد دارند شما نظرتان در این رابطه و بودجه کشتی
چیست؟
علیرضا دبیر زحمات زیادی برای فدراسیون کشتی
میکشد ،با توجه به هوش و پیگیریهای او فکر میکنم
در این مدت عملکرد خوبی داشت ه است .با توجه به برخی
تغییرات و مشکالت سختافزاری و از سوی دیگر با کسری
بودجهای که فدراسیون کشتی دارد ،باعث شده تا شاهد
چنین رفتارهایی از سوی رئیس فدارسیون باشیم .رقم
و سهم بودجه ورزش قهرمانی بسیار کم است و از سوی
دیگر هزینههای باالی کشتی ،کار جدیتری را میطلبد.
باید بگویم این رفتارهای دبیر که با ادبیات خودش مطرح
میشود برگرفته از نبود بودجه کافی و فشارها برای کسب
مدال در این ورزش است.
به طور قطع دبیر با همت عالی و کمکهای مختلف و
همچنین با برنامهریزی به دنبال به حرکت درآوردن چرخ
کشتی است و به علت کمبود بودجه با این گونه رفتارهای
هیجانی ،در صدد است تا فشارها را از کشتی دور کند .باید
بگویم چرا آدم باید به چنین نقطهای برسد که این موضوع
جای سوال دارد؟ با این وجود امیدوارم با حمایت بیشتر
مسووالن ورزش مشکالت بودجه فدراسیون کاهش یابد.
اختصاص بودجه اندک به بخش ورزش قهرمانی باعث
شده تا سایر رشتهها نیز از این موضوع گالیهمند باشند.
بودجه ورزش قهرمانی موضوعی جدید و قطعا
کمبود
ِ
مربوط به امروز نیست ،بلکه از گذشته گریبانگیر ورزش
قهرمانیبودهاستوبهعلتنبودچارچوبهمیشهمشکل
مالی پاشنه آشیل بسیاری از رشتههای ورزشی کشور به

حسابمیآید.
مصاف یزدانی با تیلور یادآور کشتی حیدری با
قهرمان گرجستانی بود ،آیا تمرکز زیاد شما بر روی
برد برابر کورتانیذه موجب از دست رفتن مدال طال در
المپیکآتننشد؟
یکی از جذابیتهای کشتی را میتوان توجه و حواس
جمعی ورزشکار به رقابت خود دانست که در صورت غفلت
نتیجه متفاوت میشود .اگر تجربه آن روز را امروز داشتم
به اشتباه داوری به گونه دیگری واکنش نشان میدادم تا
تمرکزم را از دست ندهم و به طور قطع نتیجه در نیمه نهایی
به گونهای دیگر رقم میخورد.
در المپیک  ۲۰۰۴کورتانیدزه را حریف اصلی خود
میدیدم و این موضوع باعث شد تا در نیمهنهایی برابر
ماگومدابراگیموفکشتیگیرروستبارتیمملیازبکستان
شکست بخورم ،چرا که او را دست کم گرفته و روی آن هیچ
حسابی باز نکرده بودم.
دوستدران کشتی نسل علیرضا حیدری را با فنون
زیبا در تشک به یاد دارند چرا کشتیگیران امروز کمتر
به فکر اجرای فنون زیبا و اصیل ایرانی هستند؟
قوانین سختی که امروزه در کشتی اعمال شده باعث
شد تا دیگر شاهد جذابیت و اجرای فنون زیبا در کشتی
نباشیم .این موضوع دست کشتیگیران را بسته است
که دیگر نتوانند ریسک و خطر کنند .با توجه به رد و بدل
شدن امتیاز کشتیگیران در حال حاضر با مدیریت بیشتر
به دنبال کسب امتیاز هستند تا مبارزه جذابی را از خود به
نمایشبگذارند.

سردار آزمون:

مهاجم ایرانی تیم فوتبال بایر لوکوزن گفت :باشگاهی
حرفهایتر از لورکوزن ندیدهام.
نشریه «بیلد» آلمان در گزارشی به معرفی سردار آزمون
مهاجم ایرانی تیم بایر لورکوزن پرداخت .در این گزارش آمده
است که لورکوزن با این مهاجم میخواهد به بایرن حمله کند
چون او این کار را خوب بلد است.
در بخش ابتدایی این مطلب آمده است« :در آلمان ،بسیاری
از هواداران فوتبال اکنون نام او را میشناسند؛ در سرزمین
مادری او ،توضیح اضافه ای الزم نیست .سردار آزمون (۲۷
ساله) فوق ستاره مخفی بوندسلیگا است .در ایران او یک

لورکوزن بهترین باشگاهی است که در آن بازی کردهام

قهرمان مردمی است .او با  ۴.۸میلیون دنبال کننده در
اینستاگرام ،جلوتر از متس هوملز ( ۴.۱/۳۳میلیون) است و
این تنها بخشی از چیزی است که باید در مورد او بدانید…»
در این گزارش به  ۵۲اسب مسابقهای که آزمون دارد ،اشاره
شده است .سردار در این خصوص گفت :اسبهایم در ایران و
استرالیا هستند .اولین اسبم را در ۱۷سالگی خریدم.
وی گفت :وقتی کوچک بودم ،پدر ،پدربزرگ و عمویم در
مزرعه بزرگشان اسب داشتند .اسبها همیشه نقش زیادی
در خانواده ما داشتهاند .با کمک پدرم در سه سالگی توانستم
اسب سواری کنم .این آغاز عشق من به این حیوانات بود.

آزمون اطمینان میدهد که نام تمام  ۵۲اسبش را میداند.
ً
او مخصوصا به سرکان نریان عالقه ویژه ای دارد« :من همه
اسبهایم را دوست دارم ،اما سرکان و پدرش مورد عالقه
من هستند .سرکان یک ساله است ،او در دو سالگی مسابقه
میدهد ».مهاجم تیم ملی ایران همچنین درباره اینکه چه
کسی از اسبهایش در ایران مراقبت میکند ،گفت :من
یک مزرعه بزرگ اسب و یک مدیر برای اداره آن در ایران
دارم .مربیان و سوارکارانی برای تمرین و سوارکارانی هم برای
مسابقات دارم.
آزمون از حضورش در تیم لورکوزن رضایت کاملی دارد .او

تاکید کرد :لورکوزن بهترین تیم باشگاهی است که تا به حال
در آن بازی کردهام .من هرگز ندیدهام که باشگاهی با این حد از
احترام به یکدیگر به این اندازه حرفهای کار کند .وقتی بازیکن
ً
جدیدی میآید ،هیچ وقت احساس غریبی نمیکند .شخصا
بالفاصله احساس کردم که در خانه هستم.
نشریه بیلد در پایان مطلب خود اعالم کرده است که آزمون
با تیم ملی ایران در جام جهانی قطر مقابل انگلیس ،آمریکا
و ولز بازی میکند و در صورتی که موفق به صعود به مرحله
یک هشتم نهایی بشود ،حداقل او دیگر یک ستاره مخفی در
بوندسلیگانخواهدبود.
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خوشچشمتحلیگرمسائلبینالملل:

ایران در مذاکرات به دنبال انتفاع اقتصادی مردم است

تحلیلگر مسائل بینالملل گفت :جمهوری اسالمی براساس انتفاع اقتصادی
مردم بهدنبال احیای توافق است و اگر این منافع چشمگیر نباشد با توجه به
جابجایی قدرت در جهان ،ادامه جنگ و بحران اوکراین و تضعیف بازارها در غرب
به نظر میرسد زمان به نفع ایران کار میکند.
مصطفی خوشچشم با اشاره به افزایش رایزنیهای دیپلماتیک برای مذاکره لغو
تحریمها گفت :اتحادیه اروپا بنابر وضعیت وخیم در حوزه انرژی و با نزدیک شدن
پیش خرید نفت برای پاییز که موجب افزایش میزان تقاضا و در نتیجه قیمتهای
نفت میشود و تاثیر بسیاری بر بازارهای دیگر در نیمکره غربی میگذارد بهدنبال
این است که نفت ایران را برای زمستان و پاییز وارد بازار کند تا در ماههای آینده با
وضعیت هولناکی روبرو نشود ،بنابراین سعی کردهاند اقدامات دیپلماتیک را ادامه
دهند.
تحلیلگر مسائل بینالملل با اشاره به توییت باقریکنی و صحبتهای دیگر
طرفها در برجام افزود :طرف اروپایی بیان میکند تا اندازهای تغییر به وجود آورده
اما در عین حال باید منتظر بمانیم و ببینیم طرف آمریکایی هم این تغییرات را قبول
میکندیاخیر.
خوشچشمخاطرنشانکرد:جوزفبورلدرارتباطباهمینتغییراترسمااعالم
کرده که حاضر به انجام تغییرات بزرگتری نیست و آقای باقری هم عنوان کرده
علیرغم اینکه گفتوگو مثبت است و این نشان میدهد هنوز جای گفتو گو وجود
دارد و ایران و طرفهای غربی هنوز عالقه به ادامه مذاکرات دارند اما ما ایدهها و
مالحظاتیداریم.
وی تصریح کرد :این موضوع نشاندهنده این است که تغییراتی که آقای بورل و
اتحادیهاروپادرپیشنویسیکهعنوانمیکننددردستداشتهوبهطرفآمریکایی
ارائه کردهاند ،تغییرات عمدهای نبوده است لذا مسئله هنوز به قوت خود باقی
است .ایران نمیتواند از خواستههای خود عقبنشینی کند زیرا  ۵۰درصد منافع
برجامی ایران در صورت احیای برجام در گروی سرمایهگذاری خارجی و برداشته
شدن تحریمها از روی صدها شرکت فرد و نهادی است که بازیگران اصلی حوزه
تجارتخارجیهستند.
این تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتوگو با ایرنا ادامه داد :اگر طرف آمریکایی
ضمانت اقتصادی ارائه نکند ،هیچ سرمایهگذار خارجی همانطور که شرکتهای
اروپاییها و آسیاییها بیان کردهاند برای سرمایهگذاری به بازارهای ایران نمیآیند.
خوشچشم خاطرنشان کرد :اگر تحریمهای موجود در لیست قرمز برداشته

نشود حوزه تسهیل روابط و تجارت خارجی که از اصلیترین حوزههای منافع
برجامی برای ایران است حاصل نمیشود چراکه تحریم روی کاغذ برداشته
میشود امابازیگرانی کهباید این تجارت را انجام دهند همچنان در تحریم میمانند
و خواستههای معقولی که طرف ایرانی دارد نیز همچنان به قوت خود باقی است.
به نظر میرسد پیشنویس آقای بورل بیشتر سعی کرده با تغییرات جزئی نظر
طرف ایرانی را جلب کند اما همین میزان از تغییرات جزئی هم هنوز باید به طرف
آمریکایی ارائه شود و آنها اعالم نظر کنند.
اتحادیه اروپا واقع گرایانهتر از طرف آمریکایی عمل میکند
وی گفت :شاید نکته مثبت این است که اتحادیه اروپا کمی واقع گرایانهتر از طرف
آمریکایی عمل میکند و با محاسبه وضعیت قیمتهای انرژی در ماههای آینده به
تالشهای دیپلماتیک خود ادامه میدهد اگرچه تا زمانی که این دو شرط ایران
پذیرفته نشود جمهوری اسالمی ُمصرانه بهدنبال احقاق حقوق خود خواهد بود و
بر روی این دو شرط میایستد .تحلیلگر مسائل بینالملل با اشاره به اعالم آمادگی
ایران برای توافق خوب و پایدار گفت :منظور از توافق خوب و پایدار ،توافقی است
کهبرایایرانمنافعاقتصادیبههمراهداشتهباشد.منافعایراندرمذاکرهبهمنظور
انتفاع اقتصادی مردم ایران است.
خوشچشم یادآور شد :بهبود اقتصادی در چهار حوزه میسر است .اول اینکه
حوزه سرمایهگذاری خارجی که وابسته به ارائه تضامین اقتصادی طرف آمریکایی
است تاکنون ارائه نشده است.
 ۴میلیونبشکهتولیدنفتایران
وی با اشاره به حوزه افزایش تولید و صادرات نفت گفت :افزایش تولید با توجه به
طوالنی شدن مذاکرات از سوی خود ایران انجام شد .در حال حاضر براساس اعالم
خجستهمهر رئیس شرکت ملی نفت ،میزان تولید نفت ایران در سطح پسابرجام و
قبل از ترامپ ،یعنی نزدیک به  ۴میلیون بشکه است لذا هدف بدون برجام حاصل
شده است.
تحلیلگر مسائل بینالملل با اشاره به حوزه صادرات نفت تاکید کرد :ایران
هماکنون یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت صادرات دارد و در صورتی که توافقی
حاصل شود حداکثر یک و نیم میلیون بشکه صادرات بیشتر میشود .این امتیاز
ملموس اما محدودی است زیرا با افزایش یک و نیم میلیونی صادرات نفت،
مشکالت عدیدهای حل نخواهد شد اما در عین حال کمک خوبی به درآمدهای
دولتمیکند.

خوشچشم ادامه داد :با توجه به ادامه جنگ اوکراین و نزدیک شدن فصل سرما
حتیاگرتوافقیدرکارنباشدصادراتنفتایراناندکاندکازسطحکنونیبیشتر
میشود لذا طرف آمریکایی و اروپایی نیازمند بازگشت نفت بیشتر ایران به سمت
بازارهای غربی است.
تسهیل روابط بانکی در سایه توافق
وی خاطرنشان کرد :حوزه دیگر تسهیل روابط بانکی در خارج از کشور است.
در صورت توافق ،روابط بانکی ایران تسهیل میشود اما فقط محدود به دسترسی
آسانتر با هزینه کمتر در حسابهای خارج از کشور است و وضعیت همچنان مانند
دوران پسابرجام و دورانی که آقای زنگنه اعالم میکرد نفت میفروشیم اما پول آن
را نمیتوانیم به داخل بیاوریم امتیازی ملموس اما محدود خواهد بود چراکه ارتباط
بانکی بیرون با داخل کشور بهشکل راحت و گسترده اجرا نمیشود.
شرکتها و نهادها از لیست SDNاز تحریمها خارج نشوند نفعی از برجام
حاصلنمیشود
خوشچشم بیان کرد :افزایش و تسهیل تجارت خارجی مانند حوزه اول
سرمایهگذاری ،موثرترین حوزه است .اگر شرکتها و نهادها و افرادی که در بخش
قرمز لیست  SDNقرار دارند از تحریمها خارج نشوند نفت برجامی هم حاصل
نمیشود .بنابراین همچنان بیش از  ۵۰درصد منافع برجامی جمهوری اسالمی
ایران در گروی دو شرط برداشته شدن تحریمها از روی صدها شرکت ،فرد و نهاد و
ارائه تضامین اقتصادی از سوی دولت آمریکا است.
وی تاکید کرد :هر امتیاز کمتر نسبت به دو شرط درخواست شده از سوی ایران
موجب میشود وضعیت تغییر چندانی نکند زیرا ما در حال حاضر هم در حال
فروش نفت هستیم و با حصول توافق فقط اندکی افزایش فروش نفت و تسهیل
دسترسیبهحسابهایخارجیحاصلمیشود.
این تحلیلگر مسائل بینالملل اضافه کرد :جمهوری اسالمی براساس انتفاع
اقتصادیمردمبهدنبالاحیایتوافقاستواگراینمنافعچشمگیرنباشدباتوجه
به جابجایی قدرت در جهان ،ادامه جنگ و بحران اوکراین و تضعیف بازارها در غرب
به نظر میرسد زمان به نفع ایران کار میکند و در ماههای آینده وضعیت و موضع
طرف غربی نسبت به هم اکنون ضعیفتر میشود.
آمریکا ضمانتهای الزم را به شرکتهای سرمایهگذار خارجی ارائه کند
وی با اشاره به اعالم آمادگی ایران برای توافق پایدار و خوب گفت :منظور ایران از
توافق پایدار این است که با توجه به اینکه آمریکا یکبار با بیقانونی کامل نقض تعهد
کرده و اکنون خواستار بازگشت با همان توافق است و باتوجه به اینکه در ماههای
ت مجالس آمریکا به احتمال زیاد با اکثریت جمهوریخواه
آینده اکثریت دموکرا 
مخالف برجام جایگزین میشود ،نیاز است که طرف آمریکایی ضمانتهای الزم
را نه فقط به ایران بلکه به شرکتهای سرمایهگذار خارجی که قصد کار با ایران را
دارند ارائه کند.
تحلیلگر مسائل بینالملل افزود :در هر دو مورد تضمین و تحریمها این طرف
آمریکایی است که باید تصمیم بگیرد .ایراد اصلی آنجاست که طرف آمریکایی به
دنبال حل اختالف نبوده و نیست بلکه بهدنبال مهار قدرت ایران است در صورتی
که طرف ایرانی همواره بهدنبال حل اختالف بوده است.
خوشچشم تاکید کرد :طرف آمریکایی اکنون با فشارهای موجود در بازارهای
انرژی و تغییرات ژئوپلیتیک در صحنه جهانی باید به واقعگرایی روی بیاورد اگرچه
این اتفاق هم نیفتد در ماههای آتی اندک اندک تاثیرات آن را بر طرف غربی بهویژه
اروپاییباافزایشقیمتهایانرژیمیبینیم.
خواستههای ایران در پیشنویس بورل عنوان نشده است
وی ادامه داد :ایران همچنان برای پذیرش شرایط خود برای ایجاد یک توافق
خوب که دارای بهرههای اقتصادی برای مردم و ضمانتهای الزم باشد تا بتواند
پایدار بماند فارغ از اینکه چه کسی در مجالس آمریکا اکثریت را به دست دارد و
بتوان حداقل برای دوره باقی مانده از دولت آقای بایدن روی چنین توافقی حساب
باز کرد منتظر میماند تا ببیند طرف آمریکایی شرایط را میپذیرد یا خیر .اگرچه در
پیشنویس ارائه شده از سوی آقای بورل هنوز خواستههای ایران را تمام و کمال
به همراه ندارد.

اشرف بروجردی فعال سیاسی اصالحطلب :

سوپرانقالبیهاهمانتندروهاییهستندکهتربیتدینینشدهاند

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت  :سوپر انقالبیها
همانتندروهایاصولگراهستندکهبهباورمنتربیتدینی
نشدهاند .از حرمت شکنی اشخاص ،تا اتهام زنی ،تا ایجاد
بی آبرویی بدون ارائه دلیل موثق  ،در حالی که حرمت آبروی
مؤمن از حرمت کعبه باالتر است  ،...از روشهای برخی
مدعیانانقالبیگریوتندروهاست.
اشرف بروجردی فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ
به این سؤال که آقای قالیباف در روزهای اخیر علیه
سوپرانقالبیها صحبت کرده ،مقصود وی چیست ،گفت:
فکرکنمخوباستیکباردیگرواژهانقالبیوسوپرانقالبی
تعریف شود .شاید بتوان گفت زیر و رو شدن یک مجموعه،
بهم ریختگی و تغییراتی که منتهی به دگرگون شدن نظام
ً
شود را بتوان انقالب نامید ،طبعا این تغییر در یک برهۀ
زمانی روی میدهد و سپس ثبات و آرامش به وجود میآید.
چون اگر جامعهای همواره در حال تغییر باشد و ثبات پیدا
نکند ،نمیتواند به سازندگی و توسعه برسد .مثل انقالب
اسالمی که در سال ۱۳۵۷روی داد اما پس از آن برای اینکه
بتواند اقتدار پیدا کند ،سعی شد تا هرچیز در جای خودش
قرار گیرد تا بتواند به اقتدار برسد و نشانی از یک حاکمیت
توسعهیافته را به نمایش گذارد .متأسفانه در این مقطع
زمانی و این برهه از تاریخ بعضی فکر میکنند همچنان
باید انقالبی باشند و این یعنی هیچ چیز در جای خودش
نباشد .وی افزود :آقای قالیباف به این موضوع توجه کرده
ً
و مدعیان انقالبیگری را مورد نقد قرار داده .قاعدتا مراد او
این است که مفاهیم معانی خود را از دست داده و مصادره
به مطلوب شدهاند .تا جایی که عدهای به هم ریختگی و
بیثباتی را جایگزین برخورداری از روحیه پایبندیبه اصول

اولیه انقالب میدانند و برای رسیدن به خواستههای خود
واژۀ انقالبی بودن را با خود حمل میکنند .البته بیان این
ً
مسئله توسط آقای قالیباف عمدتا ناظر به این موضوع
است که خود او یکی از کسانی است که مورد هجمۀ
همین سوپرانقالبیها قرار گرفته رویدادهایی که امروز در
ً
شهرداری رخ داده و تقریبا اکثر کسانی که توسط آقای
قالیباف گماشته شدند ،معزول شدهاند نشان از همین
موضوع دارد اگرچه تخلفاتی که در دورۀ شهرداری ایشان
روی داد کم نبوده و از موضوعات قابل تأمل است.
وی افزود :اعتراض ایشان به رفتارهایی که به نام
ً
انقالبی بودن مطرح میشود عمدتا به این دلیل در بیان
ایشان عنوان میشود که خودش را از رفتارهایی که سوپر
انقالبیهای امروز از خود نشان میدهند ،مبری کند.
بهتر است بگویم بیان ایشان بیشتر کاربرد رسانهای دارد.
به ویژه اینکه انتخابات مجلس نزدیک است و رأی مردم
مورد نیاز است .البته ناگفته نماند که آقای قالیباف از
کسانی است که توسط همین سوپرانقالبیها مورد تهاجم
است و اعتراض او به رفتار آنها میتواند معنای اعتراض به
اتهاماتی باشد که همین سوپرانقالبیها بر او وارد کردهاند.
به هرحال موضعگیری ایشان مثبت است به هر دلیل و
علتی که باشد .اشرف بروجردی در پاسخ به این سوال
ً
که سوپرانقالبیها چه کسانی هستند؟ گفت :قطعا
سوپرانقالبیهاهمانتندروهایجریاناصولگراهستندکه
بهباورمنتربیتدینینشدهاند.ازحرمتشکنیاشخاص،
تا اتهام زنی ،تا ایجاد بی آبرویی بدون ارائه دلیل موثق در
حالی که حرمت آبروی مؤمن از حرمت کعبه باالتر است،
از روشهای برخی مدعیان انقالبیگری و تندروها است.

ً
طبعا هر کسی که در این انقالب و امروز در جمهوری
اسالمی برای حفظ و ثبات و پایداری جامعه همه هستی
خود را در طبق اخالص گذاشته معترض خواهد بود .امروز
بسیاری از صاحبان اصلی انقالب عزلتنشین شدهاند
و حتی از توان و تجربه آنها استفاده نمیشود که مملکت
بتواند از سرمایه انسانی خود که برای آن هزینه کرده بهره
ببرد و متأسفانه همین مدعیان انقالبیگری یکهتاز میدان
ً
شدهاند و تقریبا در تمامی نهادها و دستگاههای دولتی به
ً
قلع و قمع نیروهای اصیل پرداخته و تقریبا ریشه انقالب را
دچار آسیب کردهاند.
اشرف بروجردی در پاسخ به این سوال که این گزاره چقدر
به موضوع گشت ارشاد از سوی قالیباف میتواند اشاره
ً
داشته باشد ،گفت :طبعا یکی از روشهای غلط همین
گشت ارشاد است که نسل امروز را دینگریز کرده و از این
دست اقدامات مثل بر هم زدن کنسرتها و سخنرانی
سخنرانانی که مورد نقد آنها هستند و اظهارنظرهای بی
مایهای که تصویر مخدوشی از دین عرضه میکند و دهها
رفتار غیرمنطقی و مخرب که موجب آزار جامعه است و
حتیمتدینیننسبتبهآنهامعترضهستند.
اشرف بروجردی در پاسخ به این سؤال که با توجه به
مدت زمان باقی مانده تا انتخابات ،مجلس شورای اسالمی
انجام چه کارهایی را باید در اولویت خود قرار دهد ،گفت:
مجلس تا امروز اقدام اثرگذاری برای پیشرفت جامعه انجام
نداده بلکه برعکس رفتارهایی داشته که آسیب آن متوجه
ً
سیاستهای نظام و نهایتا مردم شده است .وقتی مجلس
رأی به عدم تصویب برجام و انجام توافق میدهد زیانش
را چه کسی متحمل میشود .آیا جز این است که آثار

کارشناس مسائل خاورمیانه  ،با اشاره به اینکه بهانه و یا مانعی برای ایجاد روابط
کامل بین تهران و ریاض وجود ندارد بر لزوم جلوگیری از اقدامات تنش آمیز مانند
حملهبهسفارتعربستانتاکیدکرد.
تهران و ریاض آمادهاند تا گفتگوهای خود را با یکدیگر ،وارد فاز سیاسی کنند .روابط
ایران و عربستان از سال ۱۳۹۵تاکنون قطع شده است و حاال یک سالی می شود که
دو طرف در بغداد گفتگوهایی بر سر ایجاد دوباره روابط دارند .این گفتگوها تا امروز
با حضور مقامات امنیتی دو طرف شکل گرفته .اما حاال ریاض درخواست داده تا
مذاکرات از سوی دیپلمات های دو کشور و در سطح وزرای خارجه دنبال شود .عراق
هم مایل است تا هرچه زودتر تهران و ریاض به نتیجه ای مثبت برسند و الکاظمی
بتواند مهر میانجی را بر پیشانی خود بزند.
مشروح گفت و گوی خبرآنالین صباح زنگنه کارشناس مسائل خاورمیانه درادامه
میخوانید:
در حال حاضر طرف سعودی مایل است تا گفتگوها در بغداد به مرحله ای
برسد که وزرای خارجه بر سر میز مذاکره بنشینند .به نظر شما آیا ما به این
مرحله نزدیک شده ایم یا موانعی وجود دارد؟
شرایط و مراحلی که گذرانده شده نشان می دهد که زمینه ورود به گفتگوهایی در
سطحدیپلماتیکفراهمشدهوبهاینمرحلهرسیدهایم.اینموضوعهممورددرخواست
ایران و هم عربستان است و مورد تاکید و پیگیری عراق هم قرار گرفته .به همین دلیل
رسیدنبهاینمرحلهدرگفتگوهایبغداد،قابلدسترسبهنظرمیرسد.
مشکالت باقی مانده بین دو کشور کدام ها هستند و چه چیزی باعث شده
در هفت سال گذشته ،اتفاق ویژه ای بین تهران و ریاض نیفتد؟
مشکل دوجانبه ای بین ایران و عربستان وجود ندارد که بنیادی و اساسی و غیر
قابل حل باشد .اغلب بحث ها مربوط به نوع حضور ایران در کشورهای مختلف
است که آن هم تا به حال در موردش بارها بحث شده و به نظر نمی رسد که مانعی
در پیشبرد گفتگوها باشد .در روابط دوجانبه مهم است که ببینیم آیا دو کشور نسبت
به تمامیت ارضی یکدیگر احترام می گذارند یا خیر؟ آیا نظام و حاکمیت فعلی در
کشورمقابلرابهرسمیتمیشناسندیاخیر؟مسائلمهماینهاست.مشکالتمرزی
و سرزمینی بین دو کشور وجود ندارد و حمله ای انجام نگرفته .بنابراین هیچ بهانه ای
برای نداشتن روابط کامل وجود ندارد.
ما شاهد سفر بایدن به ریاض بودیم .این سفر آنطور که سعودی ها پیشبینی
می کردند پیش نرفت .آیا میل ریاض به پیشبرد گفتگوها با تهران ،ناشی از
سرخوردگی است که از سوی ایاالت متحده برای آنها ایجاد شده؟
قبلازاینگفتگوهاهمعربستانخیلیاظهاراتموافقیبادرخواستهایامریکا
نداشت .بایدن مستقیم به مقامات عربستان تلفن کرده بود که تولید نفت خود را
بیشتر کنند که سعودی ها نپذیرفتند .خواهان کاهش قیمت نفت شدند اما باز هم
سعودی ها این را قبول نکردند .عربستان نفتش را به چین می فروشد و در برابرش
دالر نمی گیرد بلکه حاضر شد در مقابل یوان چین نفت بفروشد .این برای امریکا
خیلی مثبت نبود و موافق این کار نبودند .بنابراین این نوع اختالف ها و اعتراضات
بین دو طرف وجود داشت .در سفر بایدن هم همین خواسته ها مجددا مطرح شد.
عربستان و بقیه اعضای اوپک حاضر نشدند روابط با روسیه را منتفی کنند .این
شرایط وجود داشته و عموما در دوران دموکرات ها روابط عربستان با آمریکا خیلی
شیرین نیست و دچار تنش و عدم تفاهم می شوند و طبیعی است که بخواهند روابط
منطقه ای خود را گسترش دهند.
به نظر شما گفتگوهایی که در بغداد انجام می گیرد ،می تواند منجر به روابط
دوستانه بین ایران و عربستان شود یا ممکن است فقط شاهد حداقل هایی در
برقراریروابطباشیم؟
همین که روابط شروع شود ،زمینه برای بازگشت کامل روابط به وجود می آید .مهم
این است که در کشور ما اجازه داده نشود که به سفارت یا کنسولگری عربستان حمله
شود .اگر اعتراضی باشد باید از طریق رسمی و دیپلماتیک بیان کرد .امیدواریم دو
طرفاقداماتیعلیهدیگرینداشتهباشند.
پیشبینی شما در کوتاه مدت ،یعنی یک سال پیش در مورد روابط ایران و
عربستانچیست؟
تا انتخابات امریکا پیش نیامده ،به نظر می آید این روابط می تواند برقرار و آغاز شود.
اما انتخابات جدید این کشور ،ممکن است کشور را به سمت قدرت بیشتر جمهوری
خواهان ببرد و ممکن است سیاست های عربستان هم تغییر کند .در حال حاضر
به راحتی می شود این کار را انجام داد .البته بهتر است بهبود روابط قبل از این به
سرانجام برسد که عربستان به روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ملحق
شود .در حال حاضر زمینه ها مساعد است و نباید اجازه داد که صهیونیست ها و
تندروهایامریکاییاخاللایجادکنند.اینگفتگوهایفعلینبایدمتوقفشود.

کاری نکنیم که نسل جوان رفتارهای تند
را به پای اسالم بنویسد

ً
اقتصادی و تحریمها بر مردم بیشتر میشود؟ اصوال اکثر
نمایندگان مجلس دانش دیپلماسی ندارند .گویی عدهای
افراد احساسی و بدون فهم درست سیاسی اقداماتی انجام
دادند که شأن نظام را زیر سؤال بردهاند .وی در پاسخ به
این سؤال که رفتار مجلس با دولت باید به چه شکلی باشد،
ً
گفت :اوال نمایندگانی که صاحب نظر هستند به تعداد
انگشتان دو دست بیشتر نیستند بنابراین نمایندگان این
دوره کاردان نیستند که بخواهند بقاء خودشان را تضمین
ً
کنند .ثانیا مجلس بهتر است به وظیفه اصلی خودش که
نظارت بر عملکرد دولت و تصویب قوانین کارآمد است،
بپردازد .استیضاح کردن جز اتالف وقت اثر دیگری ندارد.
بهتر است برای وضع قوانین اثربخش در سرنوشت مردم
تالشکنند.

فرانسه دنبال احیای جایگاه اروپا در مذاکرات است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
فرانسه در تالش است نقش و جایگاه اروپا را در مذاکرات احیا کند ،گفت :احیای روابط با
کشورهایحاشیهمدیترانه،خاورمیانهوخلیجفارس،بخشیازسیاستفرانسویهااست.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با ایرنا در مورد اعالم آمادگی فرانسه برای میانجی
گری مذاکرات هسته ای ایران گفت :فرانسه درصدد است تا روند مذاکرات هسته ای احیا
شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به گفت و گوی تلفنی
امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه با آیت الله رییسی تصریح کرد :فرانسه موضع دوگانه
ای را در مذاکرات هسته ای بازی می کند از طرفی دوست ندارد که نقش آمریکایی ها در
این مذاکرات معادل همه اروپا باشد و در تالش است نقش و جایگاه اروپا را در این مذاکرات
احیا کند این سیاست کلی فرانسویان است .نماینده مردم تربت جام بیان با بیان اینکه
فرانسه سیاست جدیدی را در منطقه در پیش گرفته است گفت :آنها در تالشند تا خالء
وجود آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا را به نحوی پر کنند و احیای روابط با کشورهای
حاشیه مدیترانه ،خاورمیانه و خلیج فارس ،بخشی از سیاست فرانسوی ها است.
رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه فرانسه عالقمند است در این مذاکرات نقش خود را پر
رنگ تر از بقیه کشورهای اروپایی ایفا کند ،اظهار داشت :تالش های از سوی دولت فرانسه
برای تقویت همکاری ها صورت گرفته و گفت و گوی مفصلی بین رییس جمهور ایران و

باید مانع تکرار حوادثی چون حمله
به سفارت عربستان شویم

محمدهاشمی:

عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

فرانسه انجام شده است دیدگاه ایران به این کشور منتقل شده و آنها هم دیدگاه آمریکایی
ها را منتقل کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد :االن که سیاست
و مصلحت کشور در این است که با آمریکایی ها به صورت مستقیم گفت و گو نکنیم
فرانسویان می توانند این نقش را برای انتقال پیام ایفا کنند و میانجی گری کنند.
رحیمی جهان آبادی تاکید کرد :چون ایران خواهان حل مساله مذاکرات است از هر
کشوری که بخواهد در این زمینه میانجی گری کند استقبال می کنیم.
نماینده مردم تربت جام گفت :با وجود تحریم های اعمال شده از سوی غرب ایران در
موضع ضعف نیست ،البته در اینکه به زیر ساخت ها و اقتصاد آسیب های وارد شده است
شکی نیست ،اما طرف غربی هم خود را فریب می دهد و از زمانی که برجام را امضا کرد و
بعدازبرجامخارجشددستاوردینداشتهاستآیاوضعیتافزایشسانتریفیوژایرانکاهش
پیدا کرده؟ و یا غنی سازی کمتر شده؟ برعکس نفوذ ایران در خاورمیانه بیشتر شده و
قدرتپهپادیایرانهمارتقاپیداکردهاستجایگاهایرانوآمریکادرخاورمیانهقابلمقایسه
نیست.
عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسیادآورشد:زمانیکهبرجامباایران
امضاشدآمریکاییهادرافغانستانوعراقحضورداشتندامااکنونازمنطقهخارجشدهاند
این نشان می دهد غرب در موضع ضعف قرار گرفته است.

صباحزنگنهکارشناسمسائلخاورمیانه

ایران پای هر توافقی را امضا نخواهد کرد
وی با اشاره به سفر جوبایدن به خاورمیانه اظهار داشت :تالش رییس جمهور آمریکا
برای احیای جایگاه عربستان در بازار انرژی به شکست منجر شد این نشان می دهد که
خاورمیانهدیگرخاورمیانهگذشتهنیستوتصور آمریکاییهانسبتبهایراننادرستاست.
نماینده مردم تربت جام اظهار داشت :اگرغربیهافکر میکنند ایرانبا داشتن مشکالت
اقتصادی هر خواسته ای را می پذیرد و پای هر موافقتنامه ای را امضا می کند ،بزرگترین
اشتباهغربیهاست.ملتایرانهرگزدربرابرخواستهنظامسلطهتسلیمنخواهندشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اعالم آمادگی فرانسه
برای میانجی گری مذاکرات هستهای ایران و آمریکا گفت :ایران کشورهای قطر ،عمان
و عراق را برای میانجی گری ترجیح می دهد چون پیوندهای عمیق تری با این کشورها
داریم و درک بهتری از مسائل منطقه ما دارند البته هر کشوری که بخواهد مساعی جمیله و
میانجی گری کند ایران استقبال می کند.
رحیمی جهان آبادی بیان داشت:خاورمیانه زمانی زیر سیطره آمریکایی ها بود اما در
شرایط فعلی اجالس اخیر عربستان نشان داد که متحدان آمریکایی ها هم معتقدند که
نمی شود با طناب آمریکا به چاه رفت و در سفر اخیر بایدن به عربستان هم رفتار سردی با
وی صورت گرفت وکشورهای منطقه پی بردند که مشکالت منطقهای را باید خود کشورها
حل کنند و امیدی به آمریکایی ها نیست.

یک فعال سیاسی گفت :بدرفتاری با مردم و هتک حیثیتشان گناهی بزرگ و
آثار منفی روی ارزشهای اسالمی میگذارد ،بخصوص بر نسل جوانی که آگاهی
آنچنانی ندارند ممکن است برخی این را به اشتباه به پای اسالم تلقی کنند.
محمد هاشمی در گفتوگو با ایلنا ،درباره اینکه این روزها عدهای تندرو و افراطی
با اسم انقالب و انقالبگری برخوردهایی را با مردم دارند که بیشتر باعث دوری آنان
از نظام میشود ،گفت :انقالب ما بر خالف دیگر انقالبهای جهانی مانند انقالب
فرانسه و انقالب سوسیالیستی روسیه یک انقالب ارزشی و اسالمی بود.
این فعال سیاسی یادآور شد :مکتب اسالم خودش بر پایه اخالق است؛ هنگامی
که حضرت رسول میخواستند رسالت خودشان را تبیین کنند و بگویند برای چه
رسول شدهاند میگویند من برای اعتال و کیان دین اخالق مبعوث شدم بنابراین زیر
بنای انقالب ما خدا ،اخالق و توحید است .برای یک مسلمان جایز نیست شرک
بورزد و کسی را شریک خدا کند و نمیتواند بر خالف اخالق اسالمی حرف بزند؛
اخالق هم که تعریفش مشخص شده است.
وی ادامه داد :از اوایل انقالب دچار چنین مشکالتی در جامعه بودیم عدهای به
نام اسالم و دین در رفتار و عمل بر خالف اندیشههای اسالمی حرکت میکردند
مثال تهمت میزدند و دروغ میگفتند و حیثیت افراد را میبردند ،در صورتی که یکی
از مسائل مورد تاکید اسالم این است که آبرو و حیثیت مومن ارزشش از خانه کعبه
هم بیشتر است .یعنی اگر آبروی مومنی را ببریم ،گناهش از توهین به خانه کعبه
هم بیشتر است .با این مبنایی که ما داریم چارچوب فکری ما عمدتا بر محور عدل
و عدالت استوار است و اینها همه در اسالم تعریف شده است .در اسالم تعریف
شده عدالت و عدل ،وظیفه حاکم ،مدیر و مردم در برپایی عدالت چیست .منتها در
دورههای مختلف عدهای بودند به خاطر مقاصد خاص؛ حال کجفهمی و یا بدفهمی
رفتارهایی داشتند که نه تنها اسالمی نبود بلکه مغایر با رفتارهای اسالمی در جامعه
بود و آنها را به عنوان اسالم معرفی میکردند.
هاشمی ادامه داد :االن هم در مورد مسائلی مانند حجاب که مطرح میشود ،در
جامعه یک تکلیف اسالمی وجود دارد اما تکلیف را صاحب تکلیف میتواند رعایت
کند ،میتواند نکند .من در منزل خودم میتوانم روزهام را بخورم و یک تکلیف عبادی
را انجام ندهم اما نباید در منظر جامعه روزهخواری انجام دهم .روزهخواری علنی
کردنش مجاز نیست اما در خلوت انسان هرکاری میتواند انجام دهد .حجاب هم
مصداق همین تکلیف است حال اگر کسی هم انجام نداد ،از ناحیه امر به معروف
و نهی از منکر مراحلش مشخص شده است که چگونه باید انجام و برخورد شود تا
در جامعه هرج و مرج و اختالف به وجود نیاید .اینکه هر کسی به نام اسالم و امر به
معروف بخواهد اقداماتی را انجام دهد غلط است ،زیرا این نوع مسائل در جامعه ما
وجود دارد و کم و بیش شاهدیم اما مهم این است که به شیوه درست به ارزشهایی
که اسالم تعیین کرده ،عمل کنیم .وی درباره اینکه یکسری رفتارها را در مسئله
حجاب مشاهده میکنیم که حواشی ایجاد کرده درحالیکه هم رهبری درباره
رفتارهای ضابطان تذکراتی دادند هم رئیس قوه قضائیه ،بیان کرد :از امام راحل نقل
میکنم ایشان میفرمودند در جامعه اسالمی عبور از چراغ راهنمایی هم گناه است
زیرا مالک در جمهوری اسالمی قانون است و اقدام خالف آن گناه است.
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صادره امالک گران ،در صورت عدم پرداخت مالیات
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم:

یک تبعه کشور سوئد به اتهام جاسوسی بازداشت شد
وزارت اطالعات در اطالعیهای اعالم کرد که سربازان گمنام امام زمان (عج) یک تبع ه کشور پادشاهی سوئد را به
اتهام جاسوسی ،شناسایی و بازداشت کردند.در این اطالعیه آمده است :متهم سوئدی که در سفرهای چندگانهی
پیشین به ایران ،بهدلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک ،در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطالعات
قرار گرفته بود ،همیشه از لحظهی ورود به کشور ،کلیه تحرکات ،ارتباطات ،سفرهایش به شهرهای مختلف کشور (که
ً
ً
کال خارج از مقاصد و رویههای گردشگری انجام میشدند) تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران ،دقیقا
تحت نظر مأمورین زبدهی ضدجاسوسی این وزارتخانه قرار میگرفت.وزارت اطالعات عنوان کرد :یافتههای ساختار
ضدجاسوسی وزارت این بود که متهم سوئدی در همه سفرهای قبلی ،با رعایت اصول حرفهای ارتباطی ،حفاظتی و
پنهانکاری ،با تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند؛ ارتباط برقرار میکرد.
در اطالعیه وزارت اطالعات خاطرنشان شده است :متهم مورد بحث ،چند ماه پیش و درپی دستگیری یک جاسوس
دیگر اروپایی ،با مأموریت کسب اطالع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان اطالعاتی که به تور
ً
اطالعاتی این وزارتخانه افتاده بود ،مجددا وارد کشور شد .اینبار نیز و درکل مدت مأموریت آخر ،تماسهای وی با
مرتبطیناشارهشده،تحتکنترلمستمرسربازانگمنامامامزمان(عجلاللهتعالیفرجهالشریف)قرارداشتوباالخره
ِ
با تکمیل مستندات؛ در هنگام خروج از کشور با حکم مرجع قضایی بازداشت شد.وزارت اطالعات تصریح کرد :متهم
مذکور دارای سابقه سفر به اراضی اشغالی رژیم غاصب صهیونیستی پیش از عزیمت به ایران میباشد.

افزایش بوستان های ویژه بانوان
دراولویت قرار دارد

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم بابیان اینکه هماکنون هشت
بوستان بانوان در اختیار بانوان قمی قرار دارد ،گفت :توسعه و افزایش بوستان
بانوان بهخصوص در مناطق پرجمعیت شهری جزو اولویتهای شورای اسالمی
شهر قم است.
نرجس نیازمند در گفتوگویی افتتاح  ۱۳پروژه شهری قم بااعتباری افزون بر
 ۱۳۰۰میلیارد ریال را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت :بهرهبرداری از فاز نخست
بوستان حضرت مریم برای افزایش سرانههای تفریحی بانوان شهر و بسترسازی
جهت گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای مهم منطقه یک شهر است.
وی ادامه داد :فاز اول بوستان حضرت مریم در مساحتی افزون بر  ۳هزار
مترمربع در اختیار شهروندان قرار گرفت و با تملک و احداث فازهای دوم و سوم
ً
آن ،مساحت این بوستان ویژه بانوان به حدودا به  ۱۰هزار مترمربع میرسد که
شرایط مطلوبتری جهت حضور و فعالیت بانوان شهر ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم بابیان اینکه هماکنون هشت
بوستان بانوان در اختیار بانوان قمی قرار دارد ،گفت :توسعه و افزایش بوستان
بانوان بهخصوص در مناطق پرجمعیت شهری جزو اولویتهای شورای اسالمی
شهر قم است.
وی با اشاره به برنامههای مجموعه مدیریت شهری جهت احداث بوستان در
منطقه دو نیز تصریح کرد :برای احداث بوستان بانوان در این بافت پرجمعیت
و متراکم شهری نیز تملک اراضی در منطقه دو با اعتبار  ۱۸۰میلیارد ریال انجام
و در یک منطقه دیگر نیز در حال انجام بوده که بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز
خواهدشد.
نیازمند ،آرامش روانی را از کارکردهای مهم بوستان بانوان دانست و گفت:
احداث پارکهای موضوعی و مخصوص در شهر قم باعث افزایش مشارکت
اجتماعی و نشاط در بین بانوان شهر خواهیم بود.
رئیس کمیته بانوان شورای اسالمی شهر قم بابیان اینکه یکی از الزامات مهم
در احداث بوستان بانوان در قم تجهیز و تأمین زیرساختهای جذاب ورزشی،
تفریحی و فرهنگی برای حضور دختران و زنان شهر است ،افزود :انتظار میرود
با توجه به نیاز بانوان شهر بوستانی با وسعت بسیار بیشتر بهعنوان بوستان مادر
که در برگیرنده فضاهای ورزشی ،فرهنگی و اجتماعی و همچنین فضای مناسب
مادر و کودک باشد ،ایجاد گردد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبر داد:

آغازمقابله باآفتکپکخاکستری
گلهای رز و نسترن

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از آغاز مقابله با آفت کپک
خاکستری رز و نسترن در فضای سبز شهر خبر داد.
پیام جوادیان با اشاره به شیوع بیماری قارچی گلهای سفید نسترن و رزها
اظهار کرد :این بیماری یک نوع بیماری قارچی است که به نام کپک خاکستری
معروف بوده و چند سالی است که وارد فضای سبز شهر قم شده و به گونههای
حساستر چون نسترن و رزها خسارت میزند.
ً
وی با بیان اینکه اینگونه قارچی معموال به گیاهانی که در شروع فصل گرما
همراه با رطوبت هستند به آنها حمله کرده و موجب خسارت به غنچه و گلها
میشود افزود :اگر با این بیماری مقابله نشود ،میتواند در اواخر تابستان و اوایل
ً
پاییز مجددا به گیاهان لطمه وارد کند.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :برای مقابله با این
بیماری دورههای آموزشی برای کارشناسان گیاهپزشکی سازمان برگزار شده تا
اقدامات مقابلهای در این زمینه صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه برای مقابله با این بیماری باید تمام غنچهها و گلهای
آلوده از سطح باغچهها حذف شود ابراز کرد :باید یک نوبت هم سمپاشی برای
این گیاهان و باغچهها صورت گیرد و در این زمینه از قارچکشهای جدیدی که
اثربخشیبیشتریدارنداستفادهمیشود.
جوادیانخاطرنشانکرد:اینباغچههابهعنوانکانونآلودگیشناساییشدهو
در انتهای فصل پاییز که زمان هرس این باغچهها است ،در این زمان هرس ویژه
صورت گرفته و بوتههای با تراکم باال هم جابجا میشوند تا بیماری کنترل شود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم اضافه کرد :دستورالعمل
این کار توسط کلینیک فنی سازمان تهیه و به بخشهای مختلف و پیمانکار برای
اجرا ارسالشده است.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبر داد:

اجراینخستینپیادهروپیوسته
در خیابان شهدا

مدیرعاملسازمانحملونقلوترافیکشهرداریقمازاجراینخستینپیادهرو
پیوسته در خیابان شهدا خبر داد.
حسین شعبان زاده با اشاره به اجرای پیادهرو پیوسته در آینده نزدیک در شهر
قم ،هدف از اجرای این طرح را احترام به عابرین پیاده ،افزایش ایمنی تردد و
احیای سرزندگی شهری عنوان کرد و افزود :بر اساس سیاستهای معاونت
حملونقل و ترافیک شهرداری قم ،شهروندمداری و توجه به توسعه پایدار شهری
بهعنوان اهداف اجرای طرحهای ترافیکی مورد توجه بوده و طرحهای مختلفی
در این خصوص در دستور اجرا قرار گرفته است.
به گفته وی ،در این راستا میتوان به اجرای گذر عابر پیاده همسطح در بلوار
شهید عابدی و بلوار شهدای  ۱۵خرداد ،ایجاد و محصورسازی پارکینگهای
موتورسیکلت حاشیه معابر ،کاهش سرعت در معابر شهری و همچنین اجرای
تقاطعهایچراغدارهوشمنداشارهکرد.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم تصریح کرد :در همین
راستا ،اجرای پیادهروهای پیوسته برای نخستین بار در قم در خیابان شهدا
(صفائیه)کوچهشهیدبیگدلیاجراخواهدشد.
وی در بیان اهداف این طرح عنوان کرد :اجرای پیادهرو پیوسته ضمن توجه به
مسائل ترافیکی و ایجاد معبر ایمن جهت تردد عابرین پیاده ،به مسائل اجتماعی
و فرهنگی ،رشد اقتصاد شهری ،حفظ ساختار و هویت شهری و ادراک محیط
شهری توجه داشته و از ایجاد اخالل در تردد خودروهای سواری جلوگیری
خواهدکرد.
نزاده منظور از ادراک محیط شهری را بهرهگیری از ارزشهای بصری،
شعبا 
ً
فرهنگی و اجتماعی دانست که معموال در معابر بهواسطه حرکت خودروها
مخدوش شده و چهره واقعی شهر پشت چهره ماشینی آن پنهان میگردد.
ویخاطرنشانکرد:باگسترشپیادهروهایپیوسته،مشکلانفصالپیادهروها
مرتفع و ارتباط بین آنها بهصورت پیوسته برقرار خواهد شد و این کریدور در
مسیرهایی اجرا خواهد شد که فاقد پیادهروهای مناسب است.
مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاستانقم:

وامساختمسکنروستایی
 ۲۰۰میلیون تومان شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم گفت:با دستور رئیس جمهورو
مساعدت سازمان برنامه و بودجه ،وام ساخت مسکن روستایی از  ۱۰۰میلیون به
 ۲۰۰میلیونافزایشیافت.
داریوش بلدی :اظهارداشت :رئیسجمهور در روزهای اخیر ،طی نامهای در
چهاربندخطاببهرئیسسازمانبرنامهوبودجه،خواستارمساعدتاینسازمان
با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی شد.
بلدی افزود :سازمان بودجه نیز موافقت کرد که سقف تسهیالت مسکن
روستایی با نرخ سود  ۵درصد از  ۱۰۰به  ۲۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کند.
وی گفت :متقاضیان دریافت وام مسکن روستایی از روز هشتم مرداد میتوانند
برایدریافتمعرفینامهبانکبهدفاتربنیادمسکندرسراسرکشورمراجعهکنند.

طرح:محمدعلیرجبی

با صدور پیامی صورت گرفت؛

توصیه های آیت اهلل مکارم به خطبا ،مداحان و عزاداران

آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم با صدور
پیامی ،توصیه های به خطبا ،مداحان و عزاداران حسینی بیان کرد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پیامی که به مناسبت فرا رسیدن
ماه محرم و ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان صادر کرد توصیههای مهمی به
خطبا ،مداحان و عزاداران بیان داشت.
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:ماه محرم ،ماه عزاداری سرور و ساالر
شهیدانیکیازسرمایههایعظیمجهان ّ
تشیعبلکهجهاناسالماست.ماهیکه
ّ
باید مسلمانان با الهام از عاشورای حسینی و در ظل عنایات آن حضرت ،راه نجات
از یوغ ستمگران را پیدا کنند و با شعار «هیهات منا الذلة» ،راه و رسم تقوا ،آزادگی،
جوانمردی ،شجاعت و عدالت را بیاموزند.
اکنون و در آستانهی این ماه غمبار و جانسوز الزم است نکاتی چند را خدمت
همهی عزیزان یادآور شوم:
نخست :ضروری است ضمن رعایت مسائل بهداشتی ،مراسم عزاداری حضرت
اباعبداللهالحسینعلیهالسالمباشکوهترازهرسالوباشوروشعورحسینیبرگزار
گردد و هر یک از عاشقان آن حضرت به قدر توان خود در اقامهی فرهنگ عاشورایی
خدمتنماید.
دوم :سزاوار است خطبای محترم تنها به توصیف واقعهی تاریخی عاشورا بسنده
نکنند بلکه با بیان ریشهها ،انگیزهها ،رویدادها و پیامدهای نهضت امام حسین
ً
علیه السالم مخصوصا جوانان را با اهداف عالی و مقدس این حادثه بزرگ که همان
مبارزه حق در برابر باطل بود ،آشنا سازند.
سوم :به مداحان محترم و مخلص نیز توصیه میکنم ضمن بیان حماسهها و
رشادتهای ساالر شهیدان و دیگر شهدای مظلوم کربال و توسل به امام زمان ّ
عجل
الله تعالی فرجه الشریف ،بر آگاهی مردم بیفزایند و از اشعار موهن یا ّ
غلوآمیز و یا
سبکهاینامناسببپرهیزندوجلویانحرافاتاحتمالیرابگیرند.
چهارم:عزادارانمحترموعاشقاناباعبداللهالحسینعلیهالسالمشایستهاست
ً
ازکارهاییکهموجبوهنمذهبمیگردد،جداخوددارینمایندتابهانهبهدست
مغرضانودشمناناهلبیتعلیهمالسالمندهند.
پنجم :متولیان هیئات مذهبی ضمن پرهیز از اسراف با برگزاری ساده مجالس و
مراسمپرخیروبرکتعزایحسینی،خلوص ّنیترابرهرچیزترجیحدهند،اوقات
ّ
نماز را محترم بشمارند تا مشمول تفضالت الهی و عنایات خاصهی آن حضرت
گردند.
ششم :بیشک یکی از آموزههای مهم قیام امام حسین علیه السالم احیای دو

فریضهی فراموششدهی امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تعلیم و تربیت
اسالمی است که حضرت در راه رسیدن به آن ،خون پاک خویش و یارانش را نثار
کرد .اگر این ارزشها با رعایت ادب اسالمی و بدون هرگونه توهین در سطح جامعه
به صورت فرهنگ عمومی درآید ،بسیاری از مفاسد اخالقی و اجتماعی همچون
بدحجابی و امثال آن چارهجویی خواهد شد ،و البته یکی از وظایف مجالس
عزاداری خنثی سازی نقشههای شوم و سمپاشیهای دشمنان در ایجاد همین
معضالتاخالقیاست.
هفتم :اگرچه نابسامانیهای اقتصادی و گرانیهای افسارگسیخته به شدت
ً
مردم را رنج میدهد و همانطور که مکررا متذکر شدهایم ،الزم است متولیان امر
نسبت به بهبود اوضاع معیشت مردم و مهار گرانی و تورم تالش مضاعف کنند ،ولی
این مسائل نباید شور عزاداریهای حسینی را تحت الشعاع قرار داده ،از حرارت
آن بکاهد .توصیه میکنم که همگان دست به دست هم داده ،بر شکوه و عظمت
اینمراسمبیفزایند.
در پایان از همه عزاداران و ارادتمندان سید و ساالر شهیدان میخواهم که
برای سالمتی و تعجیل در فرج بقیة الله االعظم ارواحنا له الفداء و همچنین حل
گرفتاریها و مشکالت جوامع اسالمی دست به دعا بردارند و همگان از خداوند
بخواهیم که به برکت عزاداری و اشک بر مصائب سید الشهدا و شهدای کربال
علیهم السالم ،خیر و برکت و توفیقات ّ
خاصه خویش را برای امت اسالمی و به ویژه
مردم شریف و مؤمن ایران عنایت فرماید.

احیای فریضه امر به معروف از اهداف بلند عاشوراست
عظیم به جای مانده است تمامی ندارد و از این
گنجینه الهی اموری استخراج شده که تا قیامت
ادامه خواهد داشت.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم
تأکید کرد :این حماسه عظیم نه مرز جغرافیایی و نه
زمان خاصی دارد بلکه تمام عصر ها و تمام نسل ها
و سرزمین ها را پشت سر گذاشته و منحصر به سال
 ۶۱هجری نیست.
َ
آیت الله سعیدی در ادامه گفت :طبق آیه «أ ْن
َ ُ ُ َّ
وموا ِلل ِه» باید تمام فعایت ها در مسئله امر به
تق
معروف و نهی از منکر هم خدایی و هم برای خدا
باشدو قیام ،حرکتو احیاء اینفریضه الهی منطبق
با فطرت ،عقل و شرع باشد.
وی افزود :خدایی بودن در این فریضه الهی باید
نمود و جلوه داشته باشد و معروفات و منکرات باید از
نظر خداوند معروف و منکر باشد.
آیت الله سعیدی تاکید کرد :امر به معروف و نهی
از منکر یک قانون و یک ضابطه جهانی است اما
نسبت به مکاتب و ادیان و قوانین مختلف کشورها
متفاوت است به همین خاطر امر به معروف و نهی از
منکرمنحصربهجوامعاسالمینیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد :باید در
فریضه امر به معروف و نهی از منکر کار فقط برای
خداومخلصانهباشدکهاگراینگونهشودخداوندنیز
برکات آن را مضاعف خواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد :الزم است اعضای ستاد
امر به معروف فرمایشات مقام معظم رهبری در
دیدار با ائمه جمعه در مقوله حجاب را مورد بررسی
قراربدهند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم نیز
درابتدای این دیدار با اشاره به اینکه رتبه این استان
( از نظر عملکرد )در میان دیگر ستادهای امر به
معروف کشور ۱۸میباشد گفت :تالش داریم تا این
رتبه را تا پایان امسال به کمتر از ۱۰برسانیم.
حجتاالسالم علی اصغر گرجی همچنین با
اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و دهه امر به معروف
و نهی از منکر افزود :برای این دهه همایشهایی
پیشبینیشدهاست.
وی بیان کرد :ستاد امر به معروف استان در این
دهه درهنگام برگزاری نمازهای جمعه و همچنین
فضای مجازی برنامههایی را تدارک دیدهاست ،که
اجرایی خواهد شد.

استاندارقم طی بخشنامه ای ابالغ کرد؛

 ۸دستور مهم به ادارات جهت مقابله با موج جدید کرونا

استاندار قم با صدور بخشنامهای خواستار اجرای برنامههای ترویجی و فرهنگی
در راستای نهادینه کردن استفاده از ماسک ،رعایت دستورالعملهای رجوع و
کاهش نیاز به خدمات حضوری در استان شد.
سیدمحمدتقیشاهچراغیباصدوربخشنامهایخطاببهمدیراندستگاههای
اجرایی و روسای سازمانهای دولتی و موسسات عمومی استان قم هشت دستور
در خصوص رعایت شیوهنامههای بهداشتی با توجه به شیوع موج جدید کرونا،
ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمدهاست :باتوجه به تداوم شیوع بیماری کرونا و خسارت مادی
و معنوی ناشی از بیماری مذکور در سالهای گذشته تطویل روند ،مدیریت بحران
در کشورهای مختلف دنیا و با امعان نظر به شیوع انواع جهش یافته ویروس و ابالغ
دستورالعملهایتخصصیمتعدددرراستایپیشگیری،کنترلومقابلهبابیماری
کرونا ،ضرورت دارد ابعاد روانشناختی مدیریت بحران در زمینه تقویت روحیه
مجریان و تداوم اهتمام جدی برای اجرای تکالیف در سطح دستگاههای اجرایی
و همچنین عزم عمومی برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی در سطح افکار
عمومی جامعه مورد توجه جدی قرار گرفته و تمهیدات الزم در خصوص جلوگیری
از عادی انگاری وضعیت و تداوم جریان هشدار و آمادگی به مورد اجرا گذاشته شود.
بخشنامه حاکیست :لذا ترتیبی اتخاذ نمائید تا شخصا بر اجرای موارد زیر در
سطح آن دستگاه یا سازمان نظارت گردیده و تا اطالع ثانوی آمادگی الزم برای
مقابلهبابیماریکرونامتناسبباابالغیههایستادمدیریتبحراناستاندردستور

مسعود دهنمکی به کرونا مبتال شد
سریال«آزادیمشروط»بهتهیهکنندگیوکارگردانیمسعوددهنمکیبهدلیلابتالیبرخیعواملوبازیگرانبهصورت
موقت تعطیل شد.در پی ابتالی کارگردان و تعدادی از عوامل و بازیگران سریال «آزادی مشروط» به کرونا ،تولید این
پروژه تلویزیونی به صورت موقت تعطیل شد.سریال جدید مسعود دهنمکی که موضوع آن درباره کروناست ،در لوکیشن
بیمارستاندرحالتولیدبودکهبهدلیلاوجگیریکرونادرروزهایگذشتهوفعالیتمستمرگروهدرلوکیشنبیمارستان،
تعدادیازعواملوبازیگرانسریالازجملهمسعوددهنمکیتهیهکنندهوکارگردانمجموعه،بهویروسکرونامبتالشدند
و هماکنون تحت درمان هستند.
پایان عملیات بازگشت حجاج به کشور
مسئولعملیاتحجشرکتفرودگاههاوناوبریهواییایرانبااعالمبازگشت۲۸هزارو ۳۵۶زائربهکشورازپایانعملیات
بازگشت حجاج به۱۷فرودگاه کشور به جز فرودگاه امام خبرداد .غالمرضا رستمیان درباره آخرین وضعیت پروازها برگشت
حجاج به فرودگاههای کشور گفت :عملیات برگشت حجاج از ۱۷فرودگاه مشهد ،اصفهان ،اهواز ،یزد ،گرگان ،تبریز،
ساری ،همدان ،شیراز ،ارومیه ،بیرجند ،بندرعباس ،زنجان ،بوشهر ،اردبیل ،کرمان ،یزد به پایان رسید.مسئول عملیات
حج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران افزود  :در  ۱۶روز عملیات بازگشت  ۷۷پرواز از مدینه به ایران و  ۶۸پرواز از جده
برای بازگشت حجاج برقرار شد و در مجموع حجاج با ۱۱۵پرواز ازطریق ۱۷فرودگاه بین المللی به کشور مراجعت کردند.

آیتالله سعیدی دردیدار اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم:

تولیت حرم بانوی کرامت گفت :احیای فریضه
امر به معروف و نهی از منکر یکی از اهداف بلند و
مهم عاشورا و حماسه کربالست به همین خاطر
باید الزامات ماه محرم به درستی برای جامعه تبیین
شود.
آیت الله سید محمد سعیدی دردیدار با اعضای
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم که
ظهرروزشنبه در حرم بانوی کرامت برگزار شد ،اظهار
داشت :الزم است حق ماه محرم به درستی ادا شود
و گرامیداشت این ماه عزیز در حد اعال باشد.
وی افزود :احیای فریضه امر به معروف و نهی از
منکر یکی از اهداف بلند و مهم عاشورا و حماسه
کربالست به همین خاطر باید الزامات این ماه به
درستیتبیینشود.
تولیت حرم بانوی کرامت خاطر نشان کرد :حادثه
کربال و روز عاشورا در کمتر از یک روز اتفاق افتاد و
همه کسانی که در این قیام الهی حضور داشتند
تا عصر روز عاشورا به همراه رهبر این نهضت به
شهادت رسیدند اما این قیام مقدمات و موخراتی
داشت که باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
امام جمعه قم یادآور شد :آنچه که از این حماسه

شمار قربانیان سیل در کشور به  ۶۱نفر رسید
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از افزایش شمار جانباختگان سیل در کشور به  ۶۱تن خبر داد.
مهدی ولی پور گفت :با کشف چند جسد دیگر که درپی سیل روزهای اخیر دچار حادثه شده بودند ،شمار فوت شدگان
سیل در کشور از ابتدای مرداد تاکنون به  ۶۱نفر رسید.وی درباره افراد ناپدیدشده نیز گفت :با جمعبندی تازهترین
گزارشهای مفقودی در سراسر کشور هم اکنون  ۳۲نفر مفقود هستند که عوامل سازمان امدادونجات جمعیت هالل
احمر در تالش برای یافتن آنها هستند.رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان اینکه طبق هشدار
هواشناسیآمادهباشهاللاحمرتاروزدوشنبهادامهدارد،گفت:امدادرسانیهمچناندربرخیازمناطقمتاثرازسیل
و آبگرفتگی از جمله فیروزکوه ادامه دارد ،همچنین با توجه به احتمال بارشهای دوباره الزم است که شهروندان از حضور
در ارتفاعات و همچنین حاشیه رودها و مسیلها پرهیز کنند.

کار قرار گرفته و گزارش اقدامها بهصورت منظم به دبیرخانه ستاد ارائه شود.
بخشنامه ادامه یافتهاست :بر همین اساس اجرای دقیق مفاد مصوبات ابالغی
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ،قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ستاد
مدیریت بحران استان در سطح آن دستگاه و واحدهای تابعه ،اتخاذ تمهیدات برای
حفظآمادگیمتناسبباوضعیتهشداروخروجازعادیانگاریشرایط،همکاری
جدی با بازرسان ستاد مدیریت بحران استان و بازرسان مرکز بهداشت و اقدام
فوری در زمینه اجرایی نمودن توصیهها و تذکرها و رفع ایرادها در کوتاهترین زمان
ممکن ،اتخاذ تدابیر الزم به منظور ارتقای روحیه کارکنان و مجریان دستورالعملها
و مصوبات مرتبط با مدیریت بحران کرونا ،مورد تاکید است.
در این بخشنامه آمدهاست :همچنین برنامهریزی برای رعایت فاصله گذاری
اجتماعی متناسب با وضعیتهای اعالمی و انجام واکسیناسیون کلیه کارکنان،
اجرای برنامههای ترویجی و فرهنگی در راستای نهادینه کردن استفاده از ماسک،
رعایتدستورالعملهایرجوعوکاهشنیازبهخدماتحضوری،برنامهریزیبرای
بهره برداری حداکثری از امکانات دولت الکترونیک به منظور ارایه خدمات مطلوب
به ارباب رجوع و کاهش نیاز به خدمات حضوری و جلب مشارکت و همکاری
تشکلهایمردمنهاد،خیرینوداوطلباندرپیشبردبرنامههایپیشگیریومقابله
با بیماری کرونا و بهرهبرداری حداکثری از مسئولیتهای اجتماعی اقشار مختلف
مردم برای همراهی و همکاری در اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیتهای
کرونا ،در دستور کار قرار گیرد.

شهادت  ۲مرزبان در آذربایجانغربی
 ۲سرباز هنگ مرزی شهرستان سلماس آذربایجانغربی حین گشت زنی و کنترل مرزهای این شهرستان به فیض
شهادت نائل شدند.به گزارش ایرنا ،بر اساس اعالم روابط عمومی فرماندهی مرزبانی آذربایجانغربی این سربازان حین
گشت زنی و کنترل و رصد نوار مرزی به شهادت رسیدند.
رئیس سازمان محیط زیست صفحهای در شبکههای اجتماعی ندارد
روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد :اخیرا در فضای مجازی و برخی از شبکههای
اجتماعیمشاهدهشده،صفحاتیبهاسمعلیسالجقه-معاونرئیسجمهوریورئیسسازمانحفاظتمحیطزیست
 بارگذاری شده است که هیچ کدام از این صفحات واقعی نیست و جعلی هستند و آقای سالجقه هیچ گونه صفحهایدر فضای مجازی ندارد.

رئیسپلیسپیشگیریفرماندهیانتظامیاستانقممطرحکرد:

توصیههایپیرامونپیشگیریازسرقتاتومبیل

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان توصیه هایی پیرامون پیشگیری از سرقت اتومبیل به
شهروندان ارائه کرد.
سرهنگ مرادحسین جعفریاندر تشریح این خبر اظهار داشت :اتومبیل خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر،
سوئیچ مخفی ،قفل فرمان  ،قفل پدال ،قفل سوئیچی و سایر وسائل تأخیری و بازدارنده مجهز کنید.
وی افزود :همواره دقت کنید سوئیچ اتومبیل خود را بر روی در جای نگذارید ،هنگام ترك اتومبیل از بسته بودن
درب ها و شیشه ها اطمینان حاصل کنید.
سرهنگ جعفریان ادامه داد :از پارك کردن اتومبیل خود در نقاط خلوت و تاریك خودداری و در حین گردش و
تفریح اتومبیل خود را در مكانی امن و حتی المقدور در پاركینگ های مطمئن پارك کنید.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان افزود :در زمان خروج از پاركنیگ ابتدا خودرو را خاموش
کرده ،سوئیچ را برداشته و سپس اقدام به بستن درپاركینگ کنید.
ً
وی اضافه کرد :چنانچه اتومبیل خود را در پاركنیگ یا حیاط منزل پارك می كنید ،حتما تمامی درب های آن را
ً
قفل کرده و از گذاشتن سوئیچ بر روی آن جدا بپرهیزید.
سرهنگ جعفریان تاکید کرد :به هنگام مشاهده تصادف یا نزاع هائی كه احتمال ساختگی بودن آنها وجود
دارد ،مراقب باشید و اتومبیل خود را رها نكنید  .رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد:
هنگام ترك اتومبیل از بجای گذاشتن سنـد ،كارت و سایر اوراق شناسایی ،سوئیچ و دسته كلید در داخل آن
خودداری کنید ،سعی كنید از رادیو پخش های كشوئی یا پنل دار برای اتومبیل خود استفاده کرده و هنگام ترك
اتومبیل آنرا بردارید .وی بیان داشت :از انتقال مسافرین مشكوك به خارج از مسیرهای اصلی واماكن متروكه
ً
جدا خودداری و اتومبیل خود را در حضور مسافر حتی برای لحظه ای ترك نکنید .سرهنگ جعفریان ابراز
داشت :شب ها و صبح زود از انتقال مسافران مشكوكی كه كرایه باالتری پیشنهاد می كنند ،خودداری و از
پذیرفتن هر نوع خوراكی و آشامیدنی از مسافران ناشناس امتناع ورزید ،چرا كه ممكن است قصد مسموم کردن
شما را داشته باشند.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد :سارقان گاهی تحت پوشش
خانوادگی ،رانندگان را به مناطق خلوت كشانده و اقدام به اخاذی یا سرقت اتومبیل می کنند که در این رابطه
رانندگانبایستیهموارهمراقبباشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

کشف و توقیف محموله سیگار قاچاق به شیوه جاساز

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانقمازکشفوتوقیفمحمولهسیگارقاچاقبهشیوهجاسازدرایناستانخبرداد.
مهدی ریاضی درگفت وگویی درخصوص جزییات این خبراظهارداشت  :در پی کسب خبر واصله در خصوص
حمل و جابجایی مقادیر قابل توجهی سیگار قاچاق توسط یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو تحت پوشش بار
پیاز ،مامورین کاشف به موقعیت اتوبان کاشان ـ قم اعزام که پس از شناسایی و توقیف خودروی موردنظر ،راننده
خودرو اظهار داشت که بار پیاز دارد لکن در بازرسی از این خودرو مشاهده گردید که به طرز ماهرانه ای مقادیر
قابل توجهی انواع سیگار قاچاق به ارزش  5,306,653,122ریال زیر بار پیاز جاسازی شده است فلذا مراتب
جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید.
وی افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم ،ضمن
احضارمتهم،بهدلیلعدمارائهمدارکمثبتهگمرکی،اتهامقاچاقرامحرزومسلمدانسته؛متهمراعالوهبرضبط
ً
محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت ،با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودرو ،جمعا به پرداخت مبلغ 10
میلیارد و  706میلیون و  653هزار و  122ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.
مکشوفهقاچاقتوسطمرجعکاشف،تحویل
ویهمچنیندرادامهخاطرنشانکرد:براساسقانون،محموله
ِ
اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گردید.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم :

کرونادرقمچهارقربانیگرفت

رییسدانشگاهعلومپزشکیقمگفت:طیبیستوچهارساعتگذشتهمتاسفانهچهارنفردرایناستانجان
خود را به دلیل ابتال به کرونا از دست دادند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم  ،مهدی مصری در گفتوگویی بیان داشت :در بیست و
چهار ساعت منتهی به هشتم مردادماه جاری ۴۴،نفر با عالئم ابتال به بیماری کرونا در مراکز درمانی قم پذیرش
شدند.
وی با اشاره به وخامت حال ۲۵بیمار مبتال به کرونا بستری در مراکز درمانی قم ،افزود :در حال حاضر ۹۹بیمار
کرونا مثبت و همچنین ۱۶۱بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند.
وی ادامه داد :طی بیست و چهار ساعت گذشته  ۱۹۷مورد تست کرونا در قم گرفته شدهاست که از این میان
نتیجه  ۸۸مورد مثبت بودهاست .مصری تاکید کرد :از ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون کرونا در قم تاکنون
یکمیلیون و  ۹۰۹هزار و ُ ۷۷۱دز واکسن به گروههای هدف تزریق شدهاست.

