یک فعال سیاسی اصالحطلب :

آزادیهای مردم در چارچوب
قانون باید محترم شمرده شود

روزنامه
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یک فعال سیاســی اصالحطلب
گفت :هنگامی که یک قانون برای
همه یکنواخت اجرا نمیشود و در
زمانهای مختلــف به یک صورت
متفاوت اســت ،مــردم برایشــان
سوال اســت که چرا؟ مردم این را
یکاتفاقوهمینطورینمیدانند
و دوســت ندارند مهندســی شده
بــا آنهــا برخــورد شــود .محمد

در جمع مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی مطرح شد؛

ضرب االجل رئیس جمهور
برای واگذاری اراضی دولتی

رئیــس جمهــور بــه همــه
وزارتخانههــا و دســتگاههای
اجرایــی دســتور داد بــه موجب
قانون تا پایان شهریور تمام اراضی
مناســب اعالم شده را به نهضت
ملیمسکناختصاصدهند.آیت
الله ســیدابراهیم رئیسی رئیس
جمهــور صبــح روز یکشــنبه به
وزارتخانه راه و شهرســازی رفت

2

فرماندهکلسپاه:

مساحت سیاسی آمریکا در حال
عقبرفت و شکست است

سرلشکر ســامی با بیان اینکه
مساحت سیاسی آمریکا در حال
عقبرفــت و شکســت اســت،
گفت :دشــمنان ما امــروز حتی
نمیتواننــد بــه یکدیگــر کمک
کنند؛ آنها از هم گسسته و جدا
شدهاند .سردار سرلشکر پاسدار
حســین ســامی در ســیامین
همایش هادیان و مدیران سیاسی

22

معاوناجتماعیوزیرکشوردرقم:

خطرآسیبهایاجتماعی

جدیگرفتهنشدهاست

رییس کل دادگستری استان قم خبرداد:

آزاد سازی بیش از ۱۶هکتار
از اراضی ملی استان قم

ارائه برخی آمارها به مردم جز نگرانی ،رفع مشکل نمی کند

معاون اجتماعی وزیر کشور با تاکید بر اینکه هنوز برخی
خطر آسیبهای اجتماعی را جدی نگرفتهاند ،گفت:
برخی نهادها آمارهای مرتبط با آسیبهای اجتماعی را
کتمان میکنند درحالیکه این آمارها باید برای مسئوالن

جلوگیری ازتغییر کاربری  ۲۱.۵هکتار از اراضی زراعی

مطرح شود تا با نگاه جامع بتوانند برای کاهش و رفع
آسیبها برنامهریزی کنند .محمد عباسی ظهرروزیکشنبه
در کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی ،سالمت ،زنان و
خانواده استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار

8

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

خسارت 32میلیاردتومانی طوفان به بخش کشاورزی قم
8

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم :

ساالنه برای ۱۱هزار عنوان کتاب
مجوزانتشارصادرمیشود

تخصصی اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده،
با ارائه گزارشی از ظرفیتهای فرهنگی در قم ،افزود۳۰ :
درصد کاغذی که در کشور مصرف میشود ،در استان قم
تهیه و توزیع میشود و ظرفیت چشمگیری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت :در حال
حاضر یک هزار و  ۴۴۲ناشر در این استان فعال هستند
و ساالنه برای انتشار  ۱۱هزار عنوان کتاب مجوز صادر
میشود .امیرعلی عموزاده روز یکشنبه درجلسه کارگروه

8

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانقم:

آب مشترکین بدمصرف در قم قطع میشود
8

8

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم :

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم مطرح کرد:

نصب بنر و برپایی ایستگاه صلواتی با مجوز شهرداری

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم با اشاره به تسهیالت
مجموعه مدیریت شهری برای ارائه خدمات بهتر مواکب به سوگواران
حسینی ،گفت :نصب بنر و برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهر نیازمند
صدور مجوز از شهرداری قم است .مهدی کالنترزاده در گفتوگویی  ،با اشاره
به برنامهریزی مدیریت شهری برای ارائه خدمات بهتر به عزاداران حسینی
اظهار داشت :نصب بنر در هر اندازه و ابعاد در سطح شهر برای در نظر
گرفته شدن ایمنی و جلوگیری از بروز احتمالی خطر ،نیازمند صدور مجوز از

نباید به مراکز مصرف دخانیات مجوز داده شود

8

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه نباید به مراکز مصرف دخانیات در
شهر قم مجوز داده شود ،گفت :باید با افرادی که مقررات را رعایت نمیکنند و به
زیر 18سالهادخانیاتمیفروشند،برخوردشود.مهدیمصریظهرروزیکشنبه
درکارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده که با حضور
معاون اجتماعی وزیر کشور در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد ،با اشاره
به اینکه در حوزه سالمت و امنیت غذایی جلسات متعددی در سطح دانشگاه
و استانداری قم برگزار شده است ،اظهار کرد :در این راستا نیازمند توجه بیشتر
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در جمع مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی مطرح شد؛

ضرب االجل رئیس جمهور برای واگذاری اراضی دولتی

آب گلآلود سیل و
مردمفریبیمسئوالن!

جهان سیاست با تغییر سلیقه های تنوع طلب مردم
در دوران های مختلف تاریخ روش های بدیع و خاصی را
دیکته می کند .مثال ممکن است هم زمان با بوش پسر که در آمریکا با گویش خاصی
صحبت میکند در جای دیگر جهان رئیس دولتی نگران ممه ای باشد که لولو برده و
عوام هم بخندند و دنبال خودرو او بدوند تا تراول بگیرند یا سیب زمینی رایگان بگیرند
و رای بدهند.
اما به همراه تحوالت دانش بشری سلیقه ها هم تغییر می کند و ممکن است ۱۵سال
بعدچنینروشهاییپاسخگونباشدونتیجهمعکوسبهباربیاورد.
یکی از مشکالتی که گریبانگیر مملکت ما است اختالط منافع ملی با منافع جناحی
است که باعث می شود قدرتمندان برای حفظ سمت خود دست به هرکاری بزنند و در
اینمرحلهپوپولیسمدیکتهمیشود.
سیل اخیر وحشتناک بود و چه بسا ادامه خطرناک تری هم داشته باشد .شهرداران
تمام شهرهای آسیب دیده در برابر مرگ هموطنان مسئول اند و باید پاسخگو باشند.
برخورد با حوادث غیر مترقبه این نیست که با هشدار هواشناسی رفتگران فقط به تمیز
کردن جوی های خیابان ها بپردازند.
آقای شهر دار موظف است در طول سال و زمان مکفی به جای شرکت در مراسم و
جشن و زدن بنر های مربوط یا نامربوط و واگذاری قطار متروی یک شهر به شهر دیگر
و به هم ریختن عکس های مردگان بی حجاب و ....محتاطانه ترین سناریوهای ریزش
نزوالت جوی و زلزله و سایر حوادث را بررسی کند و برای آنها چنان چاره اندیشی کند که
در زمان بروز حادثه حتی یک خراش بر وجود یک شهروند وارد نیاید .نه این که بعد از
حادثه برای عکس گرفتن میان گل و الی برود و اگر کسی او را شماتت کند بگوید فالن
منطقه از نقاط شهری نبوده و روستایی است .طبعا اگر از مناطق محدوده شهرداری
خارج باشد کارغلطی کرده که برای نمایش به محدوده خارج از مسئولیت خود رفته و
با عکس یادگاری برگشته است واگر در محدوده مسئولیت او اتفاقی افتاده باید مردانه
پاسخگوباشد.
شهرداران تمام شهرهایی که سیل در آن شهر ها موجب کشتار هموطنان شده و
وزارت راه و شهرسازی در برابر مرگ ده ها هموطن کشته شده باید احساس مسئولیت
کنند و پاسخگوی شهروندان باشند .شوراهای اسالمی این شهرها در اولین اقدام اگر
از پشتوانه رای مردمی برخوردارند باید شهردار را عزل کنند .اگر پزشکی قصد خدمت
دارد درمان بیماران اجری کم تر از شهردارشدن ندارد.
دولت نیز باید تکلیف وزیر راه را یک سره کند این که نمیشود شعار بدهند و بعد با
یک باران جاده ها بند بیاید و افرادی جان خود را از دست بدهند .آقای وزیر کشور
سر از شهر جهانی یزد در آورده .آقای محترم نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی.
اگرتوان اداره شهر جهانی را ندارید چرا شهر را به ثبت جهانی می رسانید ؟ االن چه
کسی پاسخگوی بافت سنتی ویران شده است؟یعنی فکر میکنید از قبل آمادگی برای
چنینبارشیممکننبود؟
رئیس دیوان محاسبات که در مورد ترک فعل صحبت می کند و زورش به هواشناسی
رسیده ،توجه داشته باشد که مشکل اصلی به عهده وزارت کشور و شهرداریها و وزارت
راه است والغیر؛
آقای رئیس جمهور هم یادش باشد دوره پوپولیسم گذشته و سیاست ها و روش های
 ۱۵سال قبل در زمان حاضر نه تنها کارایی ندارد بلکه روز به روز نتیجه عکس می دهد.
کاش همه مسئولین بنرساز و بنرنویس مملکت نیز این جمله را بر تابلویی بنویسند و
در اتاق کار خود نصب کنند « :پوپولیسم و مردم فریبی ممنوع .خدمت صادقانه الزم»
میرزاعلیآیتاللهی*

مدیریت پس از بحران یا مدیریت پیشگیری از بحران؟!

لزوم تهیه سند جامع تاب آوری برای مقابله
باپدیدههایطبیعی
محمودهوشیارفرد*

کوهها ،دشتها ،آبراههها و تمام پستی و بلندیهای زمین طی هزاران و بلکه
میلیونها سال به این شکل به وجود آمده است .حوادث اقلیمی نظیر سیل و یا سایر
حوادث طبیعی مانند زلزله وقایع طبیعی هستند که قبل از خلق انسان بوده و در آینده
نیز خواهد بود .سیالب از مهمترین مخاطراتی است که عوامل انسانی و محیطی
فراوانی موجب بروز آن میشود .واقعیت این است که پدیدههایی همانند سیل و
خشکسالی از اثر بشر بر اقلیم نشأت گرفته یا حداقل به وسیله آن تشدید شده است.
به عنوان مثال در سیلهای اخیر عالوه بر آب ،حجم زیادی از رسوبات نیز وارد شهرها
ً
شدند که قطعا دلیلی بر تغییر کاربری و حریم منابع مهم آبی (بستر و حریم منابع آبی
ساکن و جاری) و ضعف فعالیتهای آبخیزداری باالدست است.
وقتی خبر رئیس هالل احمر مبنی بر درگیری  ۱۸استان کشور با سیل را شنیدم
با خودم اندیشیدیم چرا ما که از خشکسالی فریاد می زنیم فکری برای ترسالی نکرده
ایم؟! بسیاری از عواملی که منجر به تشدید آثار سیلهای اخیر شده همان عواملی
هستندکهدرسالهایگذشتهباعثبروزتنشآبی،افتشدیدسطحایستابیآبهای
زیرزمینی ،فرونشست زمین ،ناپایداری و فرسایش خاک و …شده اند.
به عبارتی تا زمانی که رویکرد حفاظتی ،محور مدیریت عرصههای طبیعی کشور
نباشد پدیده سیالب گل آلود پدیده همگانی و همیشگی در این کشور خواهد بود.
یکی از خروجیهای تغییر اقلیم افزایش وقوع و شدت سیالب و غیرقابل پیش بینی
بودن این پدیده است ولی مهم نحوه سازگاری با این آن است؛ اعمال مدیریت حفاظتی
در رویشگاههای طبیعی در راستای حفظ پوشش طبیعی و نه خرج بودجه در کارهای
سازهای در عمق درهها ،و دوم مدیریت حفاظتی در دیمزارهای کشور که متأسفانه در
ً
کنار مراتع فقیر و تخریب شده ،دیمزارها مرکز فرسایش آبی خاک است دقیقا این گل
و الی از همین مزارع است.
در این ارتباط میتوان به کم توجهی (یا بی توجهی) به سیستم طبیعی هیدرولوژی
در حوضهها و زیر حوضههای آبریز اشاره کرد .متأسفانه به دلیل تفکر مهندسی و
سازهای حاکم در وزارت نیرو موضوع الیروبی رودخانه به از بین بردن اکوسیستمهای
ماندآبی در حریم رودخانهها و آبراههها و از بین بردن پوشش گیاهی تبدیل شده
ً
است .در حالی که این پوششها اوال سرعت سیل را کنترل میکنند و دوم گل و الی
ً
در حریم رودخانه را تثبیت میکنند .جمع بندی کلی آن است که اوال اهمیت حفظ
اکوسیستم و فعالیتهای همسو با طبیعت در مقابله با خطر وقوع سیل اهمیت بسیار
ً
زیادی دارند .ثانیا در نقش مهم سدها در کنترل و مدیریت سیل بخصوص در مناطق
پایین دست حوزههای آبخیز تردیدی وجود ندارد .اما نکته حائز اهمیت اینکه در حال
حاضر نباید سیلهای اخیر و وقوع فقط یک ترسالی بهانهای برای تأسیس و ساخت
سدهای بزرگ بیشتر شود ،چرا که تحت شرایط خشکسالیهای اخیر هیچگاه مخازن
سدهای موجود کشور حتی تا نصف نیز پر نشده و پر نخواهند شد .همچنین اجرای
قانون رهاسازی حق آبه رودخانهها در پایین دست سدها که منجر به کاهش ذخیره
سدهاوحفظطبیعیشرایطاکولوژیکی-مورفولوژیکیرودخانههاشده،سیستمهای
هشدار سیل ،اقدامات حفاظتی مناسب و قابل اطمینان پایین دست و اقدامات
آبخیزداری برای کنترل سیل و رسوب در سرشاخهها ،از حداقلهای قابل انتظار در
مهار و کنترل سیالبهای اخیر و کاهش خسارات سیل هستند .بر اساس تجربیات
ملیوبینالمللیشایدمهمتریناقدامآمادهسازیسندجامعتابآوریفعال-تعاملی
وفرابخشیمنجربهبرنامهعملراهبردیمقابلهباپدیدههاییمانندسیلباشد.
*پژوهشگروعضوهیئتعلمیمرکزتحقیقاتکشاورزیگیالن

رئیس هیئت مذاکره کننده ایران خبرداد:

ارائه ایدههای پیشنهادی ایران برای
تسهیلجمعبندیمذاکرات

رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در صفحه شخصی خود نوشت :ایدههای
پیشنهادی شکلی و محتوایی خود را بهمنظور هموار ساختن مسیر برای جمعبندی
سریع مذاکرات وین ارائه کردیم .علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه در
حساب کاربری خود در توئیتر ،نوشت :ما ایدههای پیشنهادی شکلی و محتوایی خود
رابهمنظورهموارساختنمسیربرایجمعبندیسریعمذاکراتوینکهباهدفاصالح
یک شرایط پیچیده خسارتبار ناشی از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا آغار شده،
به طرفهای مقابل ارائه دادیم .وی با بیان اینکهما بهصورت نزدیک با شرکای برجامی
خود ،بهویژه هماهنگکننده ،بهمنظور ارائه فرصتی دیگر به آمریکا برای نشاندادن
حسن نیت و مسئولیتپذیری خود کار میکنیم ،اعالم کرد :ایران آماده جمعبندی
مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است ،اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.

رئیس جمهور به همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دستور داد به موجب
قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعالم شده را به نهضت ملی مسکن
اختصاصدهند.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح روز یکشنبه به وزارتخانه راه و
شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد ،طرحها و پروژههای مهم این
وزارتخانه ،خصوصا در زمینه احداث مسکن قرار گرفت .در این جلسه استانداران
کشورنیزبهصورتویدئوکنفرانسیحضورداشتند.
احداث مسکن و تنظیمگری در بازار مسکن مهمترین محور سخنان رئیس
جمهور در این جلسه بود.
رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت  ۴میلیون مسکن در
کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود ،خاطرنشان کرد :پیشنیاز
اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی
مسئولیتمهمیبهعهدهداردوبایدباشناساییزمینهایمناسبوتشکیلبانک
مسکن ،زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
رئیس جمهور در ادامه به همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دستور داد به
موجبقانونتاپایانشهریورتماماراضیمناسباعالمشدهرابرایاحداثمسکن
اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی ،به متقاضیان
واگذار شود ،در غیر این صورت تمامی این زمینها به نام دولت جمهوری اسالمی
ایران سند خواهد خورد .رئیسی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داد،
عالوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا
در فرآیند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرآیند تخصیص زمین و احداث مسکن
را مورد تاکید قرار داد و گفت :دستگاههای مسئول باید با رصد و نظارت دقیق،

مراقبت کنند که در جریان این طرح شاهد واسطهگری یا سوداگری نباشیم و
زمینها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود.
رئیس جمهور به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویتهای مهم خود را
موضوع مسکن قرار دهند و برنامههای کالن دولت و وزارت راه و شهرسازی در این
زمینه را با جدیت ،سرعت و دقت دنبال کنند.
تاکید به نقش نظارتی و تنظیمگری وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن
رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد باالدستی در ساخت مسکن انبوه را مورد
تاکید قرار داد و افزود :در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعملهای قانونی
در حوزه معماری از اهمیت باالیی برخوردار است .ترجیح دولت توسعه افقی
شهرها به جای بلندمرتبهسازی است ،اما الزمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی
به زیرساختهای مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته
میشود.
اطالعرسانی شفاف در خصوص همه طرحهای در دست اجرا در حوزه مسکن،
اعمال نظارت جدی در فرآیند اجرای طرح جهش تولید مسکن ،تفویض اختیارات
الزم به استانداران از طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان
با واگذاری زمین به مردم ،دیگر دستورات صریح رئیس جمهور به دستگاههای
مسئول ،در حوزه تولید مسکن بود.
رئیس جمهور در دومین بخش از سخنان خود ،نظارت بر بازار مسکن و
تنظیمگری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و بیان داشت:
این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه ،بازار را به تعادل برساند.
رئیسی با تاکید بر سهم مسکن از سبد خانوار ،اقدامات نظارتی و مدیریتی در
این بازار را یکی از اولویتهای مهم کشور دانست و گفت :ساماندهی این بازار
میتواند کمک بزرگی به معیشت خانوادهها نموده و بسیاری از مشکالت آنها را
مرتفعنماید.
برایتمامپروژههایعمرانیبایدزمانبندیشفافتعیینشود
رئیس جمهور در این جلسه همچنین پس از استماع گزارش وزیر راه و شهرسازی
و معاونان این وزارتخانه در حوزههای مختلف ،ضمن قدردانی از اقدامات این
وزارتخانه در رشد ترانزیت ،بسیج امکانات برای اعزام و بازگشت حجاج بیتالله
الحرام ،پیگیری مصوبات سفرهای استانی و راهاندازی سامانههوشمند در حیطه
کاری وزارت راه و شهرسازی ،این اقدامات را زمینهساز تحقق برنامههای کالن
دولت مردمی دانست و گفت :خصوصا در حوزه کریدورهای ترانزیتی ،مسئولیت
مهمی بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که میتواند پیشران فرایند توسعه و
پیشرفت در کشور باشد .الزم است طرحهای توسعهای در این حوزه در زمان مقرر
تکمیل شود در غیر اینصورت ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد.
رئیسی به وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و استانداران دستور
داد برای تمامی پروژهها زمانبندی دقیق تعیین کنند و حتما در فرایند اجرا به
زمابندییادشدهمقیدباشند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اطالعرسانی شفاف زمانبندی پروژهها به افکار
عمومی گفت :با اطالعرسانی شفاف زمابندی باید امکان نظارت افکار عمومی و
مردم و رسانهها به تکمیل طرحها در زمان معین فراهم شود.
در ابتدای این جلسه وزیر راه و شهرسازی و شماری از معاونان ،طرحهای در
دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند اجرای آنها توضیحاتی را ارائه
دادند.

فرماندهکلسپاه:

مساحت سیاسی آمریکا در حال عقبرفت و شکست است

سرلشکرسالمیبابیاناینکهمساحتسیاسیآمریکا
در حال عقبرفت و شکست است ،گفت :دشمنان ما
امروز حتی نمیتوانند به یکدیگر کمک کنند؛ آنها از
هم گسسته و جدا شدهاند.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در سیامین
همایش هادیان و مدیران سیاسی سپاه گفت:
بیرقداران علم و آگاهی باید حقیقت دشمن را به خوبی
بیان کنند ،دشمن قادر به رویارویی شفاف ،صریح و
صادقانه در میدان مبارزه با شما نیست ،به گونهای
آن آراستهاند که در آن همه چیز مبهم و تردیدپذیر
دیده میشود.سرلشکر سالمی افزود :دشمن سعی
میکرد جهان را در یک تراکم بردگی نگه دارد .یعنی
میخواست با مظاهر دنیا مردم را در یک جهالت عمیق
محبوس کند .اما با طلوع افق ذهن امام (ره) این
جهلها کنار زده شد و نهضتی در علم و آگاهی طلوع
کرد.نهضتیکهباتمامسختیها،تحریمها،جدالهای
روانی دشمن و فشارهای سنگین سیاسی تا کنون رو به
رشد بوده است و عرصه تقابل را به سود اسالم کشانده
است .به گونهای که توانسته مدیریت و کنترل را به
دست خود بگیرد.
وی افزود :این پیشروی انقالبی هم در بعد ذهن بود
هم در ابعاد جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادی که تاثیرش
در دنیا قابل قضاوت است.
سرلشکر سالمی انقالب اسالمی را مولد آگاهی و
پیشتاز مبارزه با جهالت مدرن قلمداد و با تاکید بر اینکه
ایمان مبتنی بر آگاهی ریشهدار و مستحکم است ،کار
هادیان سیاسی سپاه را یک رسالت تاریخی و تعیین
کننده در فضای تقابل بین استکبار و اسالم دانست.
فرمانده کل سپاه با اشاره به شکست آمریکاییها در
پیگیری راهبرد تحریم و فشار حداکثری خاطرنشان
کرد:وقتیدرجنگاقتصادیهستیم،اماهیاتوشکل
یک کشور شکست خورده را نداریم این نشانه پیروزی و
بیانگر این حقیقت است که مردم باور دارند کشور در
مسائل نظامی ،سیاسی و پیشرفتهای فرهنگی به

سمتاقتدار،پیشرفتوبرانگیختگیمیرود.
فرماندهکلسپاهفضایموهومدشمنرافضایتکثیر
ناامیدی و قلب حقیقت توصیف کرد و افزود :بدون
تردید اگر این فضای موهوم را در جهاد تبیین ،واضح و
روشن بیان نکنیم در جدال تبیین موفق نخواهیم بود.
وی گفت :اینکه دشمن از خطوط مقدم خود که در
اعماق ذهن و جغرافیای بشری ایجاد کرده بود در حال
عقب نشینی است ،یک حقیقت است .باید باور کنیم
که بین ما و دشمنان ما یک حالت جزر و مد است.
هر گاه که ما مد میکنیم ،دشمن به حالت جزر عقب
نشینیمیکند.اینمسالهدائمیوهمیشگیبودهودر
همه عرصههای انقالب جاری است.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه مساحت سیاسی
آمریکا در حال عقب رفت و شکست است ،خاطرنشان
کرد :دولت سازیهای متداول آمریکا را که به صورت
دومینو در حال شکست است؛ خوب نگاه کنید .به فرار
آنها از افغانستان توجه کنید .به شکستهای آنان در
سوریه و مصر نظر کنید .به برنامهها و طرحهای کالنی
که در رژیم صهیونیستی به پا کرده بودند ،ولی به حاشیه
کشیده شد دقت کنید .این موارد نشانههایی هستند
که از یک اتفاق بزرگ خبر میدهند و آن شکست
آمریکا است .سرلشکر سالمی تاکید کرد :دشمنان ما
امروز حتی نمیتوانند به یکدیگر کمک کنند آنها از
هم گسسته و جدا شدهاند ،چرا که صیغه اخوت آنها
را شیطان رجیم خوانده است و عناصر و عواملی که که
آنها را بهم متصل میکند از بین رفته است.
وی با تاکید بر اینکه امروز نه عربستان میتواند برای
آمریکا کاری کند ،نه آمریکا برای عربستان گفت:
عربستانیکهباپولبهکمکآمریکامیرسیدامروزبرای
حل مشکالت اقتصادی خود کم توان شده است.
سرلشکر سالمی به هادیان سیاسی تصریح کرد:
واقعیاترابهمردمبگویید.کشورخودتانراباکشورهای
که قدرت بیسابقهای در فیلم و سریال و ادراک سازی
و مدیریت دارند ،مقایسه کنید .با دقت تفاوتها را

احصا کنید .آن وقت روشن میشود کدام کشور غرق
در سختیها و مشکالت است .مطمنا خواهید دید که
مشکالتدشمنانمابسیاربیشترازمشکالتمااست.
نیازمندتربیتافرادیمومن،متعهد،منسجمو
بصیرهستیم
وی در تبیین وضعیت امروز ملت ایران و دشمنان نظام
وانقالبگفت:شماامروزمیتوانیددرسواحلمدیترانه
قدم بزنید و قدرت اسالم را ببینید .کالفگی دشمن به
وضوح دیده میشود .دشمن برای شکست ما تمام
مسیرها را رفته است .هیچ قدرتی نیست که اعمال
نکرده باشد .هر آنچه که بوده انجام داده است ،اما به
نتیجهنرسیدهاست.
فرمانده کل سپاه با اشاره به سرود «سالم فرمانده»
خاطرنشان کرد :این یک ندای آسمانی ،یک بیان
لطیف الهی است که ژرفای عمیق انسانی را نشان
میدهد .نوجوانان و جوانان برای امام زمان (عج) اشک
میریزند .درحالیکه دشمنان تصور میکردند دیگر
کسی رغبتی برای این حرکات الهی نداشته باشد ،اما
به یکباره همه چیز بر خالف رویا و تصور دشمن شد.
پدیدهای ساده ،اما شگفتانگیزی شکل گرفت که تا
عمق وجود افراد نشست .چقدر دشمن برای تسخیر
ذهنها ،قلبها قدم برداشته بود ،اما به یکباره با یک
تالش خداخواهانه تمام نقشههای آنها از بین رفت.
سرلشکر سالمی در پایان اظهار داشت :امروز فراوانی
جمعیت ،قویترین رکن قدرت ما است .ما نیازمند
تربیت افرادی مومن ،متعهد ،منسجم و بصیر هستیم.
انقالب ما از طریق همین مردم به پیروزی رسیده است.
نصر و فتح و ظفر الهی که هر سه برای غلبه بر دشمن
کفایت میکند همراه ما است .دشمن میخواهد با
وارونه سازی تاریخ ،مهرههای طواغیت را قهرمان نشان
دهد .دشمن میخواهد این انقالب را که خانهشان را
خانه عنکبوت کرده است از میان بردارد ،اما شما ناامید
نشوید و به نصر و فتح و ظفر الهی امیدوار باشید که
پیروزیحتمیاست.

معاون وزیر امور خارجه در گفت و گو با شبکه فونیکس چین:

رویکردمتوازانایراندرسیاستخارجی تغییرناپذیراست
معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد رویکرد و
سیاست ایران در روابط خارجی ،یک رویکرد متوازن است و حتی درصورت تحقق توافق
برجام و رفع موانع در روابط ایران و غرب ،جمهوری اسالمی ایران هرگز دوستان خود از
جمله چین ،روسیه یا هند را فراموش نخواهد کرد.
مهدی صفری در بخشی از گفت وگو با شبکه خبری فونیکس چین(که پیش از تماس
تلفنی اخیر روسای جمهوری اسالمی ایران و چین انجام شد) تاکیدکرد سیاست اصولی
جمهوری اسالمی ایران ،مبتنی بر توازن در روابط خارجی است.
صفری در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه برخی چینی ها نگران هستند که اگر رابطه
میان ایران و غرب در چارچوب برجام شکل بگیرد ،روابط تهران و پکن ممکن است
تحت الشعاع قرار بگیرد ،این موضوع را به صراحت مردود دانست و با اشاره به اراده دولت
سیزدهم در پیش گرفتن رویکرد متوازن در سیاست خارجی ،تاکید کرد :جایی برای
نگرانی نیست .رئیس جمهوری اسالمی ایران بارها تاکید کرده است که رویکرد اصولی
دولت در حوزه سیاست خارجی ،رویکرد متوازن است و اگر روابط ایران و غرب درصورت
تحقق توافق برجام به حالت عادی بازگردد ،محال است دوستان خود از جمله چین را
فراموش کند و این سیاست اصولی جمهوری ایران مبنی بر توازن درروابط خارجی تغییر
نخواهدکرد.
پول واحد اقتصاد منطقه ای را تقویت می کند
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص همکاری های
اقتصادی با کشورهای شریک تجاری گفت :عالقه مند گسترش همکاری های بویژه در
بخش اقتصادی با کشور ها هستیم و حتی درخصوص همکاری اقتصادی با کشورهای
منطقه ،جمهوری اسالمی پیشنهاد پول واحد را هم مطرح کرده است تا از این طریق
بتوان یک اتحادیه اقتصادی با کشورهای حوزه مشترک المنافع در آسیای مرکزی،

روسیه ،چین  ،هند و پاکستان شکل گیرد.
صفری درباره ایده پول واحد توضیح داد :معتقدیم اگر اعضای سازمان همکاری
شانگهای یک واحد پول مشترک داشته باشند ،می توانیم آن را به کشورهای حوزه اکو
همگسترشبدهیم.حتیاینپولمشترکمیتواندبهبریکسهمتعمیمیابدزیراچین،
روسیه و هند سه عضو اصلی از اعضای پنج گانه این تشکل مهم جهانی هستند که از
این طریق ،می توان پول واحد حوزه سازمان همکاری شانگهای را به حوزه بریکس هم
گسترش داد و این ابتکار ،همکاری اقتصادی کشورها را باهم نزدیک تر می سازد.
وی درباره طرح یک کمربند -یک جاده و اتصال چین از این طریق به اروپا وچالش های
وفرصت هایی که این طرح می تواند برای ایران داشته باشد ،گفت :به صراحت می گویم
که ما هیچ مشکلی با این موضوع نداریم ،چین باید عالقه صریح خود را نشان بدهد و در
حوزه زیرساخت ها همکاری کند .صفری درباره سند همکاری  25ساله ایران و چین
هم گفت :در چارچوب این قرارداد ،فرصت های بسیاری وجود دارد که بتوانیم روابط
دو کشور را توسعه دهیم .نباید اجازه داد که این فرصت از دست برود .ما سابقه خوبی در
زمینه همکاری ها با چین داشته ایم واین روند باید احیا شود.
سفر پوتین به تهران دستاوردهای بسیار خوبی داشت
این مقام جمهوری اسالمی ایران در تشریح دستاوردهای سفر اخیر والدیمیر پوتین به
تهران نیز گفت :این سفر در بخش های گوناگون ازجمله ترانزیت و انرژی و به خصوص در
حوزه توسعه سرمایه گذاری درحوزه انرژی یک فعالیت بسیار مهم ،بلندمدت و راهبردی
است ،دستاوردهای بسیار خوبی داشت .صفری در خصوص اهمیت استفاده ایران و
روسیه از پول های ملی برای فعالیت های تجاری و همچنین همکاری های دو کشور در
حوزه انرژی و نفت گفت :موضوع حذف دالر از تبادالت تجاری ،یعنی همان کاری که
چین و روسیه با هم انجام داده اند ،ما هم همین کار را با روسیه انجام دادیم.

وزیر فرهنگوارشاد اسالمی :

دولتبهشبک هنمایشخانگی
نگاه حمایتی دارد

وزیر فرهنگوارشاد اسالمی با بیان اینکه دولت به شبک ه نمایش خانگی نگاه
فرصتمحور و حمایتی دارد ،گفت :ما تابع قانون هستیم و برای حل مشکالت این
حوزه در نهادهای باالدستی در حال مذاکره هستیم.
محمدمهدی اسماعیلی درباره فعالیت شبکه نمایش خانگی اظهار داشت :دولت به
شبک ه نمایش خانگی نگاه فرصتمحور و حمایتی دارد ،البته این مجموعهها هم مانند
سایر حوزهها ممکن است ،اشکاالتی داشته باشند ،ما هم قبول داریم ،اما برطرف
خواهد شد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد :با دوستان در صدا و سیما به
دنبال حل مشکالت هستیم ،در نهادهای باالدستی مذاکره کردیم ،مشکالت در حال
حل شدن است .ما تابع قانون هستیم ،امیدواریم هر آنچه که اتفاق میافتد به نفع
رونق بیشتر فعالیتهای اصحاب فرهنگ و هنر باشد و فناوریهای نوین هم در جامعه
فرصت توسعه و ارتقاء را داشته باشند.
دولت به اندازه اقتصاد به حوزه فرهنگ و هنر توجه دارد
اسماعیلی درباره اختصاص  ۲درصد بودجه هزینهای دستگاه برای فعالیت های
فرهنگی گفت :در جلسه هیات دولت بند ز تبصره  ۹که امکان جدیدی را برای ارتقا
فعالیتهای فرهنگی ،هنری ،دینی ،قرآنی و گردشگری در جامعه ایجاد میکند،
بررسی و با اجماع به تصویب رسید تکلیف قانونی بود که آییننامه آن از سوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت مطرح شد و آقای رئیسجمهوری مانند همیشه از
حوزهفرهنگوهنرپشتیبانیکاملکردندوکهتحققمرجعیتبخشیبهحوزهفرهنگ
در دولت است ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :دولت به رغم آنکه دچار مشکالت
اقتصادی است و بر مدیریت این حوزه برای عبور از پیچ اقتصادی تمرکز دارد ،به همان
اندازه به حوزه فرهنگ و هنر هم توجه دارد .از آقای رئیسجمهوری و هیات دولت تشکر
میکنم و امیدوارم این مصوبه به خوبی اجرا شود تا گشایشهای مهمی در اعتبارات
حوزه فعالیتهای فرهنگی ،هنری و دینی ایجاد شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی:

نمایندگانمیخواهندسندجامعانرژی
هستهای«قانون»شود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :نمایندگان مجلس معتقدند باید سند جامع توسعه
انرژی هستهای به گونهای به قانون تبدیل شود تا تغییر دولتها به روند توسعه هستهای
کشور آسیب نزند .محمد اسالمی پس از نشست با كميسيون انرژی مجلس گفت:
سازمان انرژی اتمی در زمینه برق هستهای ،توسعه کاربرد پرتوها ،رادیوداروها ،حفاظت
در برابر اشعه و همچنین توسعه زیرساختها و شتاب بخشی به آنها را در برنامه دارد.
این سازمان میخواهد تأثیر فناوری هست های بیشتر از گذشته در زندگی مردم به صورت
ملموس پدیدار شود .سازمان انرژی اتمی بیستم فروردین ماه امسال سند جامع راهبردی
انرژی هستهای را رونمایی کرد .آقای اسالمی در مراسم رونمایی از این سند ،اعالم کرد
این سازمان پارسال حدود  ۷۷دستاورد جدید به دستاوردهایش اضافه کرده که ۲۹
دستاوردش به حوزه سوخت اتمی ۱۵،دستاورد به تأمین انرژی و ۱۴مورد به کاربرد پرتوها
ارتباط دارد .در میان دستاوردهایی که محمد اسالمی فروردین ماه از آن نام برد ،تولید
رادیودارو برای از بین بردن موضعی سلولهای سرطانی ،طراحی و ساخت سامانه برای
ساخت چشمه لیزری برای ساخت قطعات ریز
کاهش درد بیماران سرطانی و طراحی و
ِ
با دقت بسیار باال دیده میشود .مجلس همچنین در جریان تدوین قانون بودجه،۱۴۰۱
سازمان انرژی اتمی را مأمور کرد تا سند جامع و نقشه راه توسعه صنعت هستهای کشور را
در افق  ۵۰ساله تدوین کند و دولت هم آن را حداکثر تا پایان امسال به تصویب برساند .بر
اساس قانون بودجه امسال ،محتوای این سند که با همکاری چند وزارتخانه نیرو ،صمت،
بهداشت و علوم تدوین خواهد شد ،در تمام حوزههای صنعت هستهای مانند انرژی
هستهای و کاربرد پرتوها ،پزشکی و کشاورزی هستهای باید کاربرد داشته باشد.
محمدرضاعارف:

در زمان وقوع بحران ،از مچ گیری و
تسویهحسابپرهیزکنید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به مناسبت وقوع سیل های اخیر
کشور ،بر توجه به سند آمایش سرزمین و رعایت مفاد آن در برنامه ریزی ها ،حرکت در
چارچوب وظایف سازمانی و پرهیز از تداخل وظایف نهادهای درگیر در موضوع مربوط
بهسیلوپرهیزجدیازمچگیریوتسویهحسابهایگروهیدرزمانوقوعبحرانتاکید
کرد .متنپیاماینستاگرامیمحمدرضاعارفبهشرحزیراست:سیلمهیبوویرانگری
که طی روزهای گذشته بخش های وسیعی از کشور را دربرگرفته است باعث از دست
دادن تعدادی از هموطنان عزیزمان شد که هم خانواده های آنان و هم ملت ایران را
داغدار کرد ،ضمن تسلیت به بازماندگان محترم و مردم کشور عزیزم برای مصدومان
این حادثه نیز آرزوی شفای عاجل از درگاه خداوند متعال دارم  .این پیام می افزاید :این
سیل عظیم که ناشی از تغییرات اقلیمی در کشور است ،بار دیگر لزوم توجه به سند
آمایش سرزمین و رعایت مفاد آن در برنامه ریزی ها را گوشزد کرد.همچنین قانونمداری
و رعایت آن در ساخت و سازها در کل کشور بخصوص در مجاورت با رودخانه ها
موضوعی است که هم مردم فهیم ایران باید نسبت به آن توجه جدی داشته باشند و
هم مسئوالن مربوطه مراقبت های الزم را به عمل آورند .درپایان این پیام آمده است
:در همین راستا توجه به علم و یافته های علمی جدید در اجرای پروژه های عمرانی
برای پیشگیری از وقوع خسارت های احتمالی ناشی از حوادث طبیعی به مانند سیل
میتواند مورد توجه قرار گیرد.ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تالشهای نهادهای
مسئول در سیل اخیر ضرورت حرکت در چارچوب وظایف سازمانی و پرهیز از تداخل
وظایف نهادهای درگیر در موضوع مربوط به سیل و نیز عمل صادقانه و از روی خلوص
نیت و همراهی همگان با مسئوالن درگیر با بحران و پرهیز جدی از مچ گیری و تسویه
حسابهای گروهی در زمان وقوع بحران باید مورد توجه قرار گیرد.
نمایندهرامیانوآزادشهر:

تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس گفت :دولت در بحث ترمیم کابینه خود به
ویژه در حوزه اقتصادی باید به طور جدی عمل کند.
غالمعلی کوهساری در جلسه علنی روز یکشنبه ۹مرداد ماه مجلس شورای اسالمی
طی تذکر شفاهی ،گفت :پرداخت پول گندم به کشاورزان هنوز کامل نشده است.
وی بیان کرد :همچنین پول دانههای روغنی به ویژه کلزا و دانه روغنی کاملیا علیرغم
گذشت بیش از  ۷۰روز پرداخت نشده است.
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :دولت در
اجرای قانون رتبهبندی فرهنگیان قانون گریزی میکند .سوال ما این است که چرا این
مصوبهمجلسکهدراسفندماهبهتصویبرسیده،هنوزاجرایینشدهاست؟ویاظهار
داشت :بارندگیهای اخیر یک بار دیگر ثابت کرد که در حوزه مدیریت بحران چقدر
آسیبپذیر و با بحران مواجه هستیم .دولت در حل این مشکل باید چارهاندیشی کند.
کوهساریتاکیدکرد:تبدیلوضعیتنیروهایوزارتبهداشتبهویژهنیروهایطرحی
و شرکتی ،معلمان حقالتدریس ،خرید خدمات ،غیرانتفاعی ،نهضتی و حل مشکل
مربوط به بازنشستگان ضرورت دارد .نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :دولت در بحث ترمیم کابینه خود به ویژه در حوزه اقتصادی باید به
طور جدی عمل کند تا مشکالت اقتصادی مردم حل شود.
دستیار وزیر امور خارجه :

اشتباهساختدیوارامنیتیپشت
مرزبینالمللیباافغانستانبرطرفشود

دستیار وزیر امور خارجه کشورمان درگیری مرزی امروز میان مرزبانی ایران و نیروهای
طالبان را ناشی از عدم درک طرف مقابل از تفاوت دیوار امنیتی با مرز بین المللی
دانست.
سید رسول موسوی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به درگیری
مرزی امروز میان مرزبانی ایران با نیروهای طالبان نوشت« :سر چشمه شاید گرفتن به
بیل /چو پر شد نشاید گذشتن به پیل» امروز باید اشتباه مدیریتی و محاسباتی انجام
شده در ساخت دیوار امنیتی در پشت مرز بین المللی با افغانستان را برطرف کرد .فردا
دیر است .وی افزود :آنچه در مرز اتفاق افتاده ناشی از عدم درک طرف مقابل از تفاوت
دیوار امنیتی با مرز بین المللی است.
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سالمت روان و دلتنگی برای وطن؛

عوارض دلتنگی و غمغربت و چگونگی تسکین آن

دلتنگی برای وطن و شهر و دیار خود ،احساس ناراحتی است که وقتی از
خانهی خود دور هستید و در محیطی ناآشنا و جدید به سر میبرید دچارش
میشوید.
دلتنگی برای وطن یا  homesicknessافرادی را درگیر میکند که موقتا یا برای
همیشهخانهوشهرخودراترکمیکنند،ماننددانشجوها،مهاجرها،پناهندهها،
سربازان و آنهایی که در ارتش خدمت میکنند .تخمین زده شده  ۵۰تا ۷۵
درصد از افراد زمانی در زندگی خود دلتنگی برای وطن را تجربه میکنند.
علتدلتنگیبرایوطنچیست؟
تقریبا همهی افراد وقتی از شهر و دیار و خانهی خود دور میشوند ،دلشان
برای چیزهایی تنگ میشود .اما بعضی از افراد ممکن است بیشتر و شدیدتر از
دیگران احساس دلتنگی و ناراحتی کنند .برخی از علتهای دلتنگی برای خانه
شامل موارد زیر میشود:
 .به هم خوردن سبک زندگی :از خانه دور شدن به این معنی است که روتین
و سبک زندگی شما دیگر مثل قبل نیست و از جهاتی به هم میریزد که میتواند
اضطرابوبیقراریایجادکند.عادتهایمعمولشمادرمحیطوشرایطجدید
زندگیممکناستدیگرراحتوبیدردسرنباشند،خصوصااگرمحیطجدیداز
نظر فرهنگی با جایی که به آن عادت داشتید متفاوت باشد.
دلتنگی برای وطن میتواند باعث عالئم فیزیکی نیز شود ،مانند از

محققانچینیهشدارمیدهند؛

رژیم غذایی مملو از موادغذایی فوق
فرآوری شده به مغز آسیب می رساند

طبق مطالعه جدیدی که توسط محققان چینی انجام شده است ،خوردن مقدار
زیادیغذاهایفوقفرآوریشدهممکناستبهطورچشمگیریخطرابتالبهزوال
عقلراافزایشدهد.
به نقل از هلث دی نیوز ،غذاهای فوق فرآوری شده سرشار از قند ،چربی و نمک
هستند،اماپروتئینوفیبرکمیدارند.نوشابهها،تنقالتودسرهاینمکیوشیرین،
بستنی،سوسیس،مرغسرخشده،ماستطعمدار،سسکچاپ،سسمایونز،نان
بستهبندیشدهوغالتطعمدارهمگینمونههاییازموادغذاییفوقفرآوریشده
هستند.
این مطالعه نشان داد که جایگزینی این غذاها با مواد غذایی سالم تر ممکن است
احتمال ابتال به زوال عقل را تا ۱۹درصد کاهش دهد.
برای این مطالعه ،محققان دادههای بیش از  ۷۲۰۰۰نفر را جمعآوری کردند .در
ابتدامطالعه،شرکتکنندگان ۵۵سالوباالتربودندوهیچکدامزوالعقلنداشتند.
به طور متوسط طی ۱۰سال ۵۱۸،نفر به زوالعقل مبتالشدند.
محققان ۱۸۰۰۰نفر را که رژیم غذایی آنها حاوی مقدار کمی غذای فرآوری شده
بود را با تعداد مشابهی که مقدار زیادی غذاهای فرآوری شده مصرف می کردند،
مقایسهکردند.
در میان شرکتکنندگانی که کمترین مقدار غذاهای فرآوری شده را میخوردند
(حدود  ۲۲۶گرم در روز) ۱۰۰ ،نفر به زوال عقل مبتال شدند ،در حالی که  ۱۵۰نفر
از آنهایی که بیشترین مصرف این نوع غذاها را داشتند (حدود  ۸۲۲گرم در روز)
مبتال به زوال عقل شدند .این مطالعه اندازه یک وعده پیتزا را کمی بیش از ۱۴۰گرم
درنظرگرفت.
نوشیدنی ها ،محصوالت قندی و لبنیات فوق فرآوری شده سهم اصلی در مصرف
مواد غذایی فوق فرآوری شده دارند.
محققان تخمین زدند که جایگزینی  ۱۰درصد از غذاهای فوق فرآوری شده با
غذاهای فرآوری نشده یا حداقل فرآوری شده مانند میوه های تازه ،سبزیجات،
حبوبات ،شیر و گوشت ،می تواند خطر زوال عقل (نه آلزایمر) را تا ۱۹درصد کاهش
دهد.
«هیوپینگ لی» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پزشکی تیانجین چین ،می
گوید«:تغییراتکوچکوقابلکنترلدررژیمغذایی،مانندافزایشمصرفغذاهای
فرآورینشدهیاحداقلفرآوریشدهتنهابهمیزان ۵۶گرمدرروز[حدودنصفسیب،
یک وعده ذرت ،یا یک کاسه غالت سبوسدار] ،و به طور همزمان کاهش مصرف
مواد غذایی فوق فراوریشده به میزان ۵۶گرم در روز (حدود یک تکه شکالت یا یک
وعدهبیکن)ممکناستبا ۳درصدکاهشخطرزوالعقلهمراهباشد».
بهگفتهمحققان،کیفیتپایینموادمغذیغذاهایفوقفرآوریشدهکهسرشاراز
نمک،قندوچربیاشباعشدهومیزانکمفیبرهستند،دستورالعملیبرایسالمتی
ضعیفهمازنظرجسمیوهمازنظرذهنیاست.

دست دادن اشتها ،مشکالت گوارشی ،کمبود خواب ،سردرد و خستگی
.تفاوتفرهنگی:محققاندریافتهاندهرچهفاصلهیفرهنگهاوارزشهای
فرهنگی بزرگتر باشد ،انطباقپذیری سختتر خواهد بود که باعث احساس
دلتنگی برای وطن میشود .بنابراین ممکن است فرد به محیط جدید عالقهای
نداشتهباشد.
 .به سختی سازگار شدن :یک موقعیت جدید نیاز به سازگاری و تطبیق دارد
اما این کار برای همه آسان نیست .در مطالعهای روی افرادی که به تازگی وارد
ارتش شده بودند ،آنهایی که دلشان برای خانه و دیارشان تنگ شده بود ،کسانی
بودند که جدیتر و غیرقابل انعطافتر در رفتارهای خود بودند .آنها همچنان
عادتهای گذشته را داشتند و از موقعیتهایی که وادارشان میکرد خود را
تطبیقبدهنددوریمیکردند.
 .احساس عدم تعلق :در مطالعهای روی افرادی که از کشورهای دیگر به هلند
آمده بودند معلوم شد دلتنگی برای وطن در میان آنهایی که  ۳۰تا  ۳۹ساله
بودند و  ۶تا  ۸سال از اقامتشان در این کشور میگذشت ،بیشتر بوده است.
یک علت ممکن این است که این افراد با اینکه چند سال از اقامتشان در هلند
میگذشت اما هنوز احساس یک خارجی را داشتند .همچنین برخی از آنها
گیج و آشفته بودند که خودشان و فرزندانشان به کجا تعلق دارند؛ آیا به کشوری
که االن در آن زندگی میکنند متعلقاند یا کشوری که اصل و نسبشان آنجاست؟

اثرات دلتنگی برای وطن
افسردگی
افسردگی که یک اختالل روحی و روانی است شامل احساس مداوم اندوه و
از دست دادن عالقه میشود .پزشکان میگویند دلتنگی برای وطن میتواند
عالئمی مشابه افسردگی داشته باشد ،مثال گریههای مکرر ،مشکالت خواب،
مشکل در تمرکز و کنارهگیری از اجتماع .در برخی موارد دلتنگی برای وطن
حتی میتواند به خود ِ افسردگی منجر شود.
اندوه
هرچند پناهندهها و مهاجرها به امید شغل و زندگی بهتر ،ترک خانه و وطن
میکنند اما به دلیل از دست دادن احساس راحتی که در خانه و دیار خود
داشتند دچار اندوه میشوند ،یعنی جایی که به آن احساس تعلق میکنند.
اثر منفی بر کارآیی
احساس پریشانکنندهی بودن در یک محیط جدید و دور از آشنایان بودن
میتواند منجر به مشکالتی در عملکردهای شغلی و تحصیلی شود .احساس
دلتنگی شدید میتواند باعث شود فرد نتواند تمرکز داشته باشد.
اثرات منفی بر جسم
دلتنگی برای وطن میتواند باعث عالئم فیزیکی نیز شود ،مانند از دست دادن
اشتها ،مشکالت گوارشی ،کمبود خواب ،سردرد و خستگی.
با احساس دلتنگی برای شهر و دیار چه کنیم؟
بدانیدکهطبیعیاست
بودن در جایی جدید و دلتنگ شدن برای خانه و خانواده و دوستان و ،...
کامال طبیعی است و به این معناست که شما احساس سالم و درستی نسبت به
عزیزانتان دارید .مدتی باید بگذرد تا با محیط جدید وفق پیدا کنید.
با افراد جدید آشنا شوید
آشنا شدن و دیدار با افراد جدید با شرکت در رویدادها و کالسهای آموزشی
و  ...کمک میکند اطالعات بهتری در مورد مکان جدید به دست بیاورید و
ارتباطاتدوستانهبرقرارکنید.
فعالباشید
شرکتدرگروههایورزشیمیتواندکمکتانکندفکرتانراازاحساسدلتنگیتان
دور کرده و حالتان را بهتر کنید .ورزشهای تیمی و گروهی به شما کمک میکنند
ارتباطات اجتماعی جدیدی برقرار کرده و حامیانی برای خود پیدا کنید.
یک مکان جدید و مورد عالقه پیدا کنید
این مکان جدید و دوست داشتنی میتواند یک کافهی بخصوص ،یک میز
بخصوص در یک کتابخانه یا یک درخت سایهدار برای اینکه زیرش بنشینید
باشد .در این مکانها فضایی آشنا برایتان ایجاد خواهد شد که کمکم احساس
میکنیددرخانهخودتانهستید.
با عزیرانی که از آنها دورید مدام در تماس باشید
به خانواده و دوستانتان مرتبا نامه بنویسید ،ایمیل بدهید یا تماس تلفی و
تصویری برقرار کنید تا کمتر احساس دلتنگی کنید .اما هر روز تماس داشتن
میتواند احساس دلتنگیتان را بیشتر کند ،بنابراین این ارتباط در حد یک یا دو
باردرهفتهکافیست.
بنویسید
نوشتن دربارهی احساس دلتنگی و بیقراری کمک زیادی به شما میکند .هر
شب سعی کنید در مورد چیزهایی که بابت آنها سپاسگزارید و چیزهایی که روز
بعدموردهدفتانهستندبنویسید.

 سقوط از ارتفاع و کمکهای اولیه

سرپرست دفتر برنامهریزی ،جذب و نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال کشور :

زنان و مردان ساالنه چند بار میتوانند
خون اهدا کنند؟

سرپرست دفتر برنامهریزی ،جذب و نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال
کشور ،ضمن اشاره به اهدای خون زنان و مردان ،گفت :اهدای کننده مستمر به
کسی گفته می شود که در  ۱۲ماه حداقل  ۲بار خون اهدا کرده باشند و این افراد
در تامین خون سالم و کافی نقش موثری دارند.
مژده نخلستانی  ،با اشاره به  ۹مرداد سالروز گرامی داشت تاسیس سازمان
انتقال خون کشور و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین(ع) ،اظهار
کرد :سازمان انتقال خون ایران در اهدای خون صد درصد داوطلبانه در کشورهای
منطقه پیشرو است ،که این موفقیت مرهون فرهنگ ایثار در بین اهداکنندگان و
تالش همکاران سازمان انتقال خون در سراسر کشور است.
سرپرست دفتر برنامهریزی ،جذب و نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال
کشور با ابراز خرسندی از حس انسان دوستانه ایرانیان در امر اهدای خون ،گفت:
خوشبختانه ایرانیان در همه نوع اقشاری داوطلب اهدای خون هستند و در این
امر مشارکت بسیار خوبی دارند .اهدا کنندگان مرد در این راستا پیشگام هستند و
امید است تا بانوان نیز در این امر مشارکت بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به دانشجویان به عنوان یکی از اقشار مهم در اهدای خون ،عنوان
کرد :دانشجویان مثل همیشه در ایام پاندمی ویروس کرونا با اهدای خون و
برگزاری پویشهای دانشجویی برای حفظ ذخائر خونی گام مهمی برداشتند.
همچنین آنها نقش بهسزایی در امر فرهنگ سازی برای ترویج اهدا خون آگاهانه
برای تامین خون سالم برای بیماران یارای سازمان انتقال خون بودهاند.
نخلستانی در ادمه در خصوص استقبال و خرسندی از استقبال دانشجویان در
امر اهدا خون تصریح کرد :با توجه به افزایش سن اهداکنندگان مستمر خون،
اهداکنندگاندانشجوکهنمایندهقشرجوانایننسلهستند؛میتوانندبهعنوان
اهداکنندگان خون ،سالیان سال در چرخه اهدا خون به عنوان اهداکنندگان
مستمربمانند.
وی همچنین با تشکر از سازمان دانشجویان جهاد دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی که روز گذشته  ۸ -مرداد در مزکر انتقال خون تهران حضور پیدا کردند،
گفت :دانشجویان با اهدای خون و حضور خود جهت قدردانی از پرسنل اداره
کل باعث دلگرمی همکاران ما شدند.
سرپرست دفتر برنامه ریزی ،جذب و نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال
کشور در ادامه با اشاره به اینکه اهدای کننده مستمر به کسی گفته می شود
که در دوازده ماه حداقل  ۲بار خون اهدا کرده باشد ،یادآور شد :چراکه آنها در
تامین خون سالم و کافی نقش موثری دارند .فاکتورهای سالمت این افراد به طور
مرتب بررسی میشود .آنها بایدها و نبایدهای رفتاری را به خوبی میدانند ،که
چه رفتاری برای سالمت خونشان مضرر است و  ...همچنین با آموزشهای قبل
از اهدا و نیز مراقبتهای بعد از اهدا آشنایی دارند و این خود کمک بسیاری به
سازمانانتقالخونمیکند.
وی خاطرنشان کرد :بانوان تا  ۳بار و آقایان تا  ۴بار در سال مجاز به اهدای خون
هستند.
نخلستانی با یادآوری اینکه افراد  ۱۶تا  ۱۸سال حتما باید با رضایت سرپرست
قانونی و نیز با کارت شناسایی عکس دار جهت اهدای خون مراجعه کنند ،تصریح
کرد :افراد بعد از حضور در پایگاه انتقال خون توسط پزشک معاینه شده و در
صورت تایید پزشک اهدای خون انجام میشود.
وی در ادامه افزود :افراد  ۱۸تا  ۶۵سال با داشتن کارت ملی و پس از ویزیت
پزشکمیتوانندخوناهداکنند.
نخلستانی با اشاره به روشهای جدید جراحی ،سالمندی جمعیت و نداشتن
هیچ جایگزینی برای خون خاطرشان کرد :نیاز به خون همیشگی است و اهدا
خون نماد با شکوه ایثار است.
محققانچینیمیگویند؛

کارهای روزمره و معاشرت خطر
زوال عقل را کاهش می دهد
به گفته محققان ،پیادهروی روزانه ،تمیز کردن خانه و معاشرت و صرف ناهار با
دوستان میتواند کلیدهای پیشگیریاززوالعقلباشد.
به نقل از مدیسن نت ،محققان در چین دادههای بیش از نیم میلیون بریتانیایی
را بررسی کردند و دریافتند که انجام کارهای خانه ،مالقاتهای اجتماعی و ورزش
همگی با کاهش خطر ابتالء به انواع مختلف زوال عقل مرتبط هستند.
این مطالعه شرکت کنندگان را به طور متوسط  ۱۱سال دنبال کرد .در پایان
پیگیری ۵۱۸۵،شرکتکننده به زوال عقل مبتال شده بودند.
دکتر «هوان سونگ» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه سیچوان در چین،
میگوید« :ما نمیتوانیم فقط به این مطالعه نگاه کنیم و بگوییم ،اگر ورزش کنید،
ً
خطر ابتالء به آلزایمر کاهش مییابد .اما یافتهها نشان میدهد که ورزش واقعا
برای مغز مفید است».
شرکتکنندگان در این مطالعه ،اطالعاتی در مورد انجام کارهای خانه،
فعالیتهای مرتبط با شغل و استفاده از وسایل الکترونیکی ،و همچنین دفعات
مالقات با دوستان و خانواده یا رفتن به اماکن اجتماعی یا گروههای مذهبی ارائه
کردند .آنها همچنین سابقه خانوادگی زوال عقل را گزارش کردند که به محققان در
ارزیابیخطرژنتیکیآلزایمرکمککرد.
محققان دریافتند چه سابقه خانوادگی زوال عقل وجود داشته باشد یا نه ،همه
شرکتکنندگانازاثرمحافظتیفعالیتهایفیزیکیوذهنیبهرهمندشدند.
به طور خاص ،این خطر در میان ورزشکاران دائمی ۳۵درصد کمتر بود .در میان
کسانی که کارهای خانه را انجام میدادند  ۲۱درصد ،و در میان افرادی که روزانه با
خانواده و دوستان مالقات میکردند ،تا  ۱۵درصد کاهش داشت.
سونگ گفت« :کارهای روزمره میتوانند مفید باشند زیرا نوعی ورزش محسوب
میشوند .افرادی که مشغول نظافت ،آشپزی و باغبانی هستند نیز ممکن است
سبکزندگیفعالتریداشتهباشند».
به گفته محققان ،گاهی اوقات افراد با ورود به دوران بازنشستگی منزوی
میشوند .انزوای اجتماعی یک عامل خطر برای زوال عقل است.
محققان تاکید میکنند صرف نظر از سن و شرایط زندگی ،ما باید راهی برای
فعالماندنازنظرفیزیکی،ذهنیواجتماعیبهعنوانبخشیازرویکردکلیبرای
حفظ ذهن خود پیدا کنیم .مطالعات دیگر نیز نشان داده است که فعالیت بدنی،
ذهنی و اجتماعی منظم برای سالمت مغز مفید است.
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آیتاللهسعیدی:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم :

نبایدبهمراکزمصرفدخانیات
مجوز داده شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه نباید به مراکز مصرف دخانیات در شهر
قم مجوز داده شود ،گفت :باید با افرادی که مقررات را رعایت نمیکنند و به زیر 18
سالهادخانیاتمیفروشند،برخوردشود.
مهدی مصری ظهرروزیکشنبه درکارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی ،سالمت،
زنان و خانواده که با حضور معاون اجتماعی وزیر کشور در سالن کرامت استانداری
قم برگزار شد ،با اشاره به اینکه در حوزه سالمت و امنیت غذایی جلسات متعددی در
سطح دانشگاه و استانداری قم برگزار شده است ،اظهار کرد :در این راستا نیازمند توجه
بیشتر بر اسناد باال دستی در بحث اقتصاد مقاومتی و امنیت غدا و دارو در سطح کشور
هستیم.
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در برنامهریزی و سیاستگذاری ابعاد مختلف سبد
غذایی ،عنوان کرد :احیا ،توسعه ،آموزش و مصرف ،غذا و نانهای بومی ازجمله
مواردی است که باید در این بازنگری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه در حوزه دور ریز مواد غذایی و سالمت
آرد و نان نیز نیازمند برنامهریزی بیشتر هستیم ،مطرح کرد :مدیریت صحیح زنجیره
امنیتغذاییازتولیدتامصرفیکموضوعمهمدرحوزهفرهنگسازیوآموزشاست
که باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به محصوالت وارداتی که مسموم هستند ،خاطرنشان کرد :با برگزاری
جلسات متعدد با دادستان قم مقرر شد بارهای ارسالی این محصوالت به مبدا
بازگرداندهشوند.
مصری ادامه داد :در تالش هستیم طرح پایلوتی در قم اجرا شود که از مزرعه تا سفره
در حوزه میوهجات و سیفیجات الگوهای ارگانیک رعایت شود.
وی با بیان اینکه دسترسی اقتصادی ،حمایت از بخش کشاورزی و پیشرفت دانش
آن از جمله برنامههای دانشگاه علوم پزشکی است ،تصریح کرد :شهر قم باید به عنوان
شهر بدون دخانیات معرفی شود و در این خصوص الزم است برنامهریزی مناسب انجام
شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه نیازمند همکاری بیشتر با انجمن
کنترل دخانیات در استان هستیم ،یادآور شد :با تالش بیشتر در حوزه تدوین
شاخصها ،تفکیک وظایف ارگانها و تشکیل کارگروه استانی میتوانیم اتفاقات
مطلوبی را در حوزه فرهنگسازی رقم بزنیم.
نیازمندبازنگریقوانیندرحوزهمالیاتبردخانیاتهستیم
وی با بیان اینکه نباید به مراکز مصرف دخانیات در شهر قم مجوز داده شود ،ابراز کرد:
باید با افرادی که مقررات را رعایت نمیکنند و به زیر  18سالها دخانیات میفروشند،
برخوردشود.
مصری اضافه کرد :برگزاری مسابقات در بوستانهای شهر ،برگزاری وبینارهای
آموزشی ویژه هیئتهای علمی ،مکاتبه با ادارات مختلف ،سازمانها و تشریح وظایف
آنها ،برخوردهای حقوقی و قانونی با مراکز عرضه قلیان ،مکاتبه با نمایندگان مجلس
در خصوص افزایش مالیات دخانیات و  ...ازجمله اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در
این راستا است.
وی با اشاره به اینکه نیازمند بازنگری در قوانین در حوزه مالیات بر دخانیات هستیم،
بیان کرد :اگر این اتفاق رقم بخورد شاهد تاثیر بسیار باالی آن در جامعه خواهیم بود.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمافزود:عدمهمکاریسازمانها،عدموجوددبیرخانه
منسجم ،تاسیس کارخانجات جدید بدون هماهنگی با معاونت بهداشت ،تعارضات
قانونی ،بازدارنده نبودن جرائم مربوط به دخانیات در حوزه پیشگیری ،قاچاق و عرضه و
همچنینعدموجود آزمایشگاه مرجع ازجمله اصلیترینچالشهایقمدر اینعرصه
است.
وی با بیان اینکه امیدواریم برنامه پزشک خانواده در مراکز جامع سالمت بتواند به
نتایجمطلوبیبرسد،اظهارداشت 40:مرکزبهداشتدراستانقماستیجاریاستکه
نیازمند بازنگری در این حوزه هستیم و امیدواریم با حمایت مسئولین استانی و خیرین
این مشکل نیز برطرف شود.
مدیرعامل سازمان مدیریتپسماند شهرداریقم خبرداد:

اخذتسهیالتازصندوقمحیطزیست
کشوربرایمدیریتپسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :اخذ ۱۰۰میلیارد ریال
تسهیالت از صندوق محیطزیست کارسازی شد تا بتوانیم ظرفیتها و زیرساختهای
بیشتری در حوزه بازچرخش مواد و کاالها ایجاد کنیم.
سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت پسماند در گذشته با
نام سازمان بازیافت و تبدیل مواد فعالیت میکرد ،اظهار کرد :بر اساس قانون ،کلیه
فعالیتهای حوزه مدیریت پسماند از مرحله تولید تا گام نهایی دفع و مراقبتهای
پسازآن جز وظایف و مسئولیتهای این سازمان است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم ادامه داد :موضوع استفاده مجدد
از کاال در چند حوزه تعریف میشود که در ابتدا این موضوع مطرح است که خود کاال از
نظر مواد تشکیلدهنده بهگونهای باشد که امکان استفاده مجدد را داشته باشد و برای
این امر ضروری است ظرفیت متناسب در صنایع کشور ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای قانونی در ارتباط با مدیریت پسماند اصالح و ایجاد
میشود ،یادآور شد :قانونی سال گذشته در راستای حمایت از سرمایهگذاری بخش
خصوصی در حوزه مدیریت پسماندهای عادی تعریف شد که بر اساس آن صنایع
تولیدکنندهوواردکنندهیکدهمدرصدازارزشکاالرابهعنوانهزینهزیستمحیطیبه
صندوقمحیطزیستپرداختمیکنندودرصورتیکهامکانبازگشتیافرایندپسماند
را ایجاد نمایند این مبلغ عودت داده میشود و در غیر این صورت این هزینه به صنایع و
فعالیتهایاینحوزهبهعنوانتسهیالتدرنظرگرفتهمیشود.
میرابراهیمی تصریح کرد :این قانون سال گذشته تصویب شد و درحال حاضر تدوین
دستورالعملها ،آییننامهها ،نحوه محاسبات ،نحوه وصول و تخصیص در حال انجام
است.
به گفته وی ،از ظرفیت یاد شده استفاده و اخذ۱۰۰میلیارد ریال تسهیالت از صندوق
محیطزیست کارسازی شد تا بتوانیم ظرفیتها و زیرساختهای بیشتری در حوزه
بازچرخش مواد و کاالها ایجاد کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم اضافه کرد :پس از تهیه و تصویب
طرح و اخذ تأییدیههای قانونی از سازمان محیطزیست و بازدید کارشناسان سازمان
محیطزیست از سایت البرز اخذ این تسهیالت در دستور کار قرار گرفت.
رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان قم مطرح کرد :

تالش برای ایجاد مراکز فرآوری
محصوالتمعدنی

رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان قم گفت ۱۹۵ :پروانه بهرهبرداری
معدن در استان موجود است که در این میان  ۱۰۸معدن فعال است و یکهزار و ۲۸۸
نفر به صورت مستقیم در این بخش مشغول کار هستند.
اکبر ابدالی در گفتوگویی اظهارداشت :از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه ،چهار
پروانه بهرهبرداری از معادن در قم به مساحت ۲کیلومتر مربع ،با ایجاد اشتغال برای۱۵
نفر و سرمایهگذاری ۵۱هزار میلیون ریال صادر شدهاست.
وی افزود :از جمله اقدامهای قابل توجه سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم در حوزه
معادن،پیگیریمطالباتحقوقدولتیبودهاستکهدرهمینارتباططیچهارماهیاد
شده با احتساب مجوزهای برداشت  ۱۶۳میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان
وصولشدهاست.
وی ادامه داد :از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه ۷۳ ،مورد بازدید نظارتی از معادن
غیر فعال استان با حضور بهرهبردار بهمنظور رسیدگی به مشکلهای ایشان انجام شد،
همچنین سهجلسه کمیته کارشناسی نیز با حضور دستگاههای مرتبط و بهرهبرداران
تشکیل شد ،برگزاری یک جلسه شورای معادن ،سه جلسه تعیین قیمت پایه مواد
معدنی و پنج جلسه کمیته مشورتی بخش معدن و صنایع معدنی نیز از دیگر اقدامهای
صورت گرفته برای رصد و پایش نحوه فعالیت معادن استان در سالجاری است.
ابدالی تاکید کرد :تحلیل آماری یکی از ابزارهای مهم در نگاه تخصصی به وضعیت
کنونی معادن استان است ،اما در کنار آن ،تقویت سطح کیفی و عمق دادن به مسائل
این حوزه را با جدیت دنبال میکنیم.
وی افزود :تالش میکنیم تا همراه با گسترش میزان استخراج مواد معدنی از معادن
قم ،شرایط مورد نیاز برای فرآوری این محصوالت را نیز در داخل استان فراهم آوریم تا
عالوه بر درآمدزایی بیشتر ،فرصتهای شغلی در این بخش را افزایش دهیم.

حضور کودکان در مجالس عزاداری تقویت شود

تولیت حرم بانوی کرامت گفت :الزم است در هیئات مذهبی تواضع ،فروتنی و نظم
جلوه خاصی داشته باشد و حضور کودکان در این مجالس تقویت شود.
الله سید محمد سعیدیدر دیدار با اعضای هیئت «حسنبنعلی» استان قم گفت:
اقامه عزا باید به گونه ای باشد که مورد رضایت اهل بیت(ع) باشد چرا که تمامی اعمال
و کارهای ما در منظر و محضر اهل بیت(ع) است به همین خاطر باید صد در صد
منطبقبارضایتحضراتمعصومینباشد.
تولیت حرم بانوی کرامت اضافه کرد :حادثه کربال ثمره غدیر است اما با اینکه در واقعه
غدیر هم از حیث ساختاری و هم از نظر محتوایی ابالغ کامل از سوی خداوند و نبی
خدا صورت گرفته بود توسط مردم کوتاهی صورت گرفت و در اذهان جوامع اسالمی به
فراموشی سپرده شد اما واقعه عاشورا روز به روز گسترده تر می شود.
امام جمعه قم خاطر نشان کرد :طبق فرموده خداوند در قرآن کریم واقعه غدیر چهار
ویژگی مهم اکمال دین ،اتمام نعمت ،مایوس شدن دشمنان و رضایت خداوند به دین
اسالم را داشت اما مردم مهم ترین بخش دین که والیت بود را فراموش کردند.
آیت الله سعیدی یادآور شد :داستان عاشورا به یک مسئله مردمی تبدیل شده و از
فراموشی آن جلوگیری شده است به همین خاطر باید در اقامه عزای سید الشهدا از
کودکان غافل نشویم و بچه ها را برای ادامه این مکتب تربیت کنیم.
وی تاکید کرد :در مجالس اهل بیت باید قرآن و اهل بیت با همدیگر مورد توجه واقع
شود و کارهای هیئت نیز کامال مخلصانه و خدایی باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت :الزم است در هیئات مذهبی تواضع،
فروتنی و نظم جلوه خاصی داشته باشد و حضور کودکان در این مجالس تقویت شود.
خاطرنشان می شود در ابتدای دیدار ،مسئول هیئت «حسن بن علی» ضمن ارائه

گزارشی از روند برپایی اقامه عزا در دهه اول محرم در دبیرستان امام صادق علیه السالم
گفت :حسینیه اختصاصی کودکان برای اولین بار در کشور با حضور مربیان مجرب
جهت حضور بیشتر کودکان به همراه خانواده ها در دهه اول برپا شده است و خانواده
ها می توانند با آرامش خاطر در مراسم حضور پیدا کنند.
برپایی میز کتاب و ارائه کتاب رایگان و امانی ،اطعام حسینی ،ایجاد سقاخانه و تالوت
آیات قرآن توسط قاری بین المللی با موضوعات خاص از دیگر فعالیت این هیئت در
دهه اول محرم می باشد.
مواسات و همدلی مردم ایران مثالزدنی است
آیت الله سعیدی همچنین در دیدار با اعضای ستاد مردمی قرارگاه اربعین استان
قم اظهار داشت :بر اساس روایات هر کسی برای خدا کار کند ،خداوند نیز همراه آن
شخص خواهد بود و این مقام معیت خداوند یک مقام بسیار ارزشمند بوده به همین
خاطر الزم است بخش ادراکی معیت خداوند توسط انسان به درستی درک شود.
وی افزود :عدهای به خاطر غفلت از معیت خداوند در خلوت دچار فراموشی تقوا
می شوند در حالی که درک معیت خداوند هم باید در خلوت و هم در میان منظر مردم
باشد.
تولیت حرم بانوی کرامت خاطر نشان کرد :درک و فهم معنای همراهی خداوند برای
انسان خود مراقبتی و حیا را به ارمغان میآورد.
امام جمعه قم یادآور شد :خداوند به کثرت اعمال کار ندارد بلکه کیفیت و نیت
خالصانه اعمال مهم است چرا که حماسه کربال در کمتر از یکروز روی داد اما تا ابد
ماندگارشد.
وی تاکید کرد :سیدالشهدا واسطه گشوده شدن باب رحمت الهی هستند به همین
خاطر هر کسی از «بابالحسین» وارد شود خداوند پذیرای آن شخص خواهد بود.
آیت الله سعیدی در ادامه گفت :حماسه کربال تلفیقی از مظلومیت ،مصائب عظیم،
شجاعت،ایثار،عزت،تقواوعبودیتخالصانهاستکههردووجهبایدبهدرستیتبیین
شود.
وی افزود :کاری که مردم شریف و متدین عراق در ایام اربعین نسبت به زوار
سیدالشهدا انجام میدهند یک کار بسیار عجیب است به همین خاطر ماندگاری
اصالت اربعین از جلوه های مهم این حماسه است.
آیت الله سعیدی تاکید کرد :ستاد اربعین باید نماد ارزشهای اسالمی و احیا کننده
جلوههای حماسه حادثه کربال باشد و در فعالیت های خود شعارهای اصلی کربال را
برای زوار تبیین کند.
وی خاطر نشان کرد :تبیین عفاف و حجاب زینبی و الگوگیری از روش دینداری
بانوان کربالیی برای زوار بسیار مهم است و الزم است ستاد اربعین به صورت مکتوب
شعارها و اهداف اصلی حماسه کربال را در اماکن اسکان زوار نصب نماید.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد :مواسات مردم ایران در تمامی حوادث مثل
کرونا ،سیل و زلزله مثالزدنی است و باید از ظرفیت همدلی مردم بیش از پیش برای
خدمت به زوار اربعین حسینی بهرهمند شد.

سخنرانحرمبانویکرامت:

حفظ حجاب سالمت روانی جامعه را به دنبال دارد

سخنران حرم بانوی کرامت گفت :حفظ حجاب تاثیر
مهمی در سالمت روانی جامعه دارد و اگر این مسئله به
درستی تبیین شود بسیاری از مخالفان نظرشان تغییر
خواهدکرد.
حجتاالسالم والمسلمین سید حسین مومنی
در دومین روز از ماه محرم بعد از نماز ظهر و عصر در
شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت گفت:
حضرتسیدالشهدا(ع)درصددایجاددگرگونیفکری
و فرهنگی درمیان مردم زمانه خودشان بودند.
وی افزود :مردی از اهل کوفه به حضرت نامه نوشتند
و مطالبه نسخه خیر دنیا و آخرت را کردند که حضرت در
جواب میفرمایند ،اگر انسان در دنیا به دنبال رضایت
خداوند باشد او را کفایت می کند ،اما اگر به دنبال
رضایت غیرخداوند باشد خداوند نیز آن را به همان غیر

واگذار خواهد کرد.
استاد حوزه علمیه خاطر نشان کرد :طبق وعده
خداوند جلب رضایت الهی ،حمایت خداوند را در
پی دارد در حالیکه در ابتالئات و گرفتاریها ،شیطان
با قدرت وارد می شود تا انسان را به سمت رضایت
غیرخدا وارد کند .سخنران حرم بانوی کرامت یادآور
شد :دستورات معصومین صرفا جهت آبادانی آخرت
نیست بلکه نسخهها و دستورات شریعت برای سعادت
آبادانی دنیا و آخرت است.
وی افزود :اصرار و تأکید شریعت به حفظ حجاب نه
فقط به خاطر ثواب اخروی است بلکه دالیل دیگری نیز
دارد که ایجاد آرامش روانی در متن جامعه یکی از همین
دالیل است.
حجتاالسالم والمسلمین مومنی تاکید کرد :حفظ

حجاب تاثیر مهمی در سالمت روانی جامعه دارد و اگر
این مسئله به درستی تبیین شود بسیاری از مخالفان
نظرشانتغییرخواهدکرد.
وی خاطر نشان کرد :روان جامعه به واسطه بی
حجابی دچار خدشه می شود و امنیت و آرامش روحی و
روانی جوانان را از بین می برد در حالیکه حفظ حجاب،
سالمت روانی جامعه را به ارمغان به دنبال دارد.
استاد حوزه علمیه در پایان گفت :طبق روایت،
رسیدن به دنیا سخت و رسیدن به آخرت هم سخت
است اما انسان عاقل به دنبال چیزی است که ماندگار
باشد به همین خاطرجلب رضایت خداوند باید در رأس
امور باشد چون نمی شود ،رضایت همه انسانها را
جلب نمود ،اما اگر رضایت خداوند حاصل شود رضایت
و قلوب تمامی انسانها جلب خواهد شد.

همزمان با9مرداد روز ملی اهدای خون صورت گرفت:

اهدای دسته جمعی خون توسط خبرنگاران قمی

روز یکشنبه همزمان با9مرداد روز ملی اهدای خون وهفته خبرنگار،بیش از
50خبرنگار قمی برای هجدهمین سال متوالی اقدام به اهدای خون دسته جمعی
نمودند.
براساس این گزارش ،همزمان با۹مرداد روز ملی اهدای خون وهفته خبرنگار،بیش
از۵۰خبرنگار ایثار گر قمی برای هجدهمین سال متوالی اقدام به اهدای خون دسته
جمعی نمودند .در این برنامه که باحضور پرشور اصحاب رسانه همراه بود،دکتر نوریان
،مدیر کل اهدای خون استان قم با تشکر از حضور پرشور اصحاب رسانه در این رویداد
مهماظهارداشت:اصحابرسانهزبانگویایمردمومورداعتمادآنانهستند،وحضور
آنان در پایگاه های اهدای خون میتوانند در فرهنگ سازی عمومی در جهت اهدای
خون،تاثیر بسزایی داشته باشد .وی افزود:مدتی در معرض کمبود خون قرار گرفتیم
ولی باعث نشد که مراکز درمانی پاسخگو نباشیم ولی اگر کاهش اهدای خون ادامه
داشته باشد قطعا به این هم خواهیم رسید .فلذا از طریق سازمان انتقال خون ایران
اعالم شد که وضعیت استان قم قرمز است وعلت آن هم این بود که پیشگیری کنیم از

اتفاقی که در آینده ممکن است بیفتد ولی در حال حاضر ذخایر اصلی ما خوب است
و می توانیم پاسخگوی مراکز درمانی باشیم .وی خاطر نشان کرد:ما در سال حدودا
 ۵۵تا ۵۶هزار واحد فرآورده های خونی ،مراکز درمانی ما نیاز دارند .در سال ۱۴۰۰به
ازای هر  ۹٫۲دقیقه یکی از فرآوردههای ما در مراکز درمانی استان توزیع شده است
و این نشان دهنده این است که واقعا چقدر ضرورت و نیاز به فرآوردههای خونی در
مراکز درمانی داریم .وی افزود:کل مراجعات استان قم ۴۵هزار نفر می باشد که از این
 ۴۵هزار نفر  ،حدود  ۳۸هزار نفر موفق به اهدای خون شدند .در سال  ۱۴۰۱با توجه
به بررسی و تخمین هایی که زدیم نیاز استان به اهدای خون تا حدود ۴۲هزار نفر می
باشد و این نیازمان را باید مرتفع کنیم ولی اهدا کنندگان ما باید به صورت مستمر
مراجعه کنند و اهدای خون خود را به مناسبت های خاص موکول نکنند ولی اگر این
مراجعات در طول سال باشد بهتر است .
ذخائر خونی قم در گروه های  Oو  Bمنفی شرایط خوبی ندارد
مدیرکل انتقال خون استان قم دربخش دیگری از سخنان خود گفت :اکنون ذخائر
خونی قم در گروه های  Oو  Bمنفی شرایط خوبی ندارد و از افراد  ۱۸تا  ۶۵سال که
از سالمت جسمی برخوردارند و این دو گروه خونی را دارند دعوت می شود نسبت به
اهدای خون خود اقدام کنند .دکتر نوریان افزود:ما االن ماه محرم را در پیش داریم
،با پویش ایثار حسینی ،اهدای خون آگاهانه ،هموطنان می توانند برای اهدای خون
مراجعه کنند .همچنین ما یک پویش دیگری هم داریم ،نذر خون حسینی که از
تاسوعا شروع می شود و تا اربعین حسینی ادامه دارد که اگر مردم نذری دارند می
توانند بیایند و خون اهدا کنند وی خاطر نشان کرد:کسانی که سنشان ۱۸سال تا۶۵
سال هستند در هر جنسیتی ( آقایان و خانم ها ) می توانند برای اهدای خون به مراکز
انتقال خون استان مراجعه کنند .وی گفت:ضرورت اهدای خون این است که خون
جایگزین مصنوعی ندارند ،لذا تنها منبعی که می تواند تامین کند خود انسان است
که می تواند به همنوع خودش کمک کند دکتر نوریان در پایان اظهار داشت:بیماران
تاالسمی هفته ای سه بار خون نیاز دارند .ما  ۱۸۰بیمار تاالسمی در استان داریم که
باید خون آنها تامین شود.

استاندارقمخبرداد:

اجراییشدن80درصدمصوباتسفربهبخشجعفرآباد

در بازدید روز یکشنبه استاندار قم از شهرستان
جعفرآباد و در حاشیه گفتو گوی چهره به چهره با مردم
اجرایی شدن  ۸۰درصد مصوبات سفرهای قبلی سید
محمدتقیشاهچراغیاعالمشد.
سیدمحمدتقیشاهچراغیضمنبازدیدازشهرستان
جعفرآباد ،با حضور در مسجد و حسینیه این شهر ،با

ت و گو کرد.
مردم دیدار و گف 
وی در بازدید از روستای پاجیان و بازدید از پایگاه
آتشنشانی این روستا نیز طی تماسی با معاونت عمرانی
وزیر کشور ،تکمیل تجهیزات این پایگاه را پیگیری کرد.
استاندار قم همچنین ضمن هماهنگی با مخابرات
بهمنظور راهاندازی  ۱۲۵برای این منطقه ،مطرح کرد:

فرمانداری جعفریه نیز اعتبار  ۲۰۰میلیون تومانی را
برای تجهیز امداد و نجات به پایگاه آتشنشانی پاجیان
اختصاص داده است و هاللاحمر نیز در حد توان
کمکهایی به این پایگاه داشتهباشد.
وی در ادامه و در بازدید از روستای جعفرآباد ،تأکید
کرد :بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بحث کمک
عمرانی به روستا و کوچ زمینها با اعتبار  ۵۰۰میلیون
تومانی ورود پیدا کند.
گفتنی است ،پیگیری موضوع خرید دام زنده در
جعفریه از رئیس سازمان جهاد کشاورزی و پیگیری
مشکل کمبود آب این منطقه از مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب قم از دیگر اقدامات استاندار قم در این سفر
بود.
الزم به ذکر است ،استاندار قم تاکنون  ۷سفر به
شهرستان جعفریه داشته است که بیش از  ۸۰درصد
مصوبات این سفرها ،تاکنون اجرایی شده است که
ازجمله مهمترین آنها میتوان به بهسازی آسفالت
مسیر دسترسی به شهر جعفریه اشاره کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از استان قم :

ستاد امر به معروفقم باید بین پنج استان
اولکشورباشد

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از استان قم گفت :اینستاد در سال  ۱۴۰۰رتبه ۲۴
کشور در بین  ۳۱استان را دارا بود اما امسال بواسطه تالش های صورت گرفته ،قم در
سه ماهه اول  ۱۴۰۱به رتبه هجدهم رسیده است.
علی اصغر گرجی روز یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
در برخی از مالک های ارزیابی ستاد مرکزی برای استان ها ،ستاد قم رتبه اول را کسب
کرده است.
وی بیان کرد :جایگاه و رتبه شایسته ستاد امر به معروف و نهی از منکرقم باید بین
پنج استان اول کشور باشد و هدف گذاری کرده ایم در پایان  ،۱۴۰۱جزو  ۱ ۰استان
اول کشور باشیم.
وی با اشاره به این که امامحسین(ع) بزرگترین آمر به معروف و ناهی از منکر بودند
اظهار داشت :اگر امر به معروف و نهی از منکر باشد فساد و رشوه خواری از بین میرود
و آن امام رفتن به کربال را تکلیفی برای خود برای امر به معروف و نهی از منکر می
دانستند.
گرجی با اشاره به قرار داشتن در دهه امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد :این
دهه امسال به عنوان "رسانه معروف گستری و منکر زدایی" نامگذاری شده است و
رسانه در زمان ما عامل شناخته یا ناشناخته بودن مطالب نزد مردم است.
وی گفت :رسانه های ما می توانند معروف گستری و منکر زدایی کنند و رسالت
عظیم اهل قلم بر این مبناست.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم افزود :از زمانبعثت پیامبر اسالم (ص)
قلم ارزش خود را داشته و هر چه جلوتر میرویم اهمیت آن بیشتر آشکار می شود.
گرجی با اشاره به گزارش عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم بازسازی
زیر ساخت ها ،تعامل حداکثری با مسووالن ،نخبگان ،علما و رسانه ها ،دیدار با علما
و بزرگان ،ارتباط با  ۵۰تن از نخبگان حوزه و دانشگاه و دیدار با مجموعه های جهادی
را از مهم ترین اقدام های سالجاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ذکر کرد.
فعال سازی ستادهای شهرستانی در کهک و جعفرآباد ،تشکیل  ۵۰شورای امر به
معروف ادارات و نهادهای حاکمیتی ،صدور مجوز برای  ۲۰تشکل مردمی ،تشکیل
شوراهای امر ب ه معروف و نهی از منکر محالت و مساجد ،حمایت از آمران به معروف
و ناهیان از منکر در عرصه های مختلف و پیگیری گزارش های مردمی دیگر مواردی
از گزارش عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم بود که گرجی به آنها
اشاره کرد.
وی ابراز داشت :بیش از  ۱۰۰گزارش مردمی امسال در مورد تخلفات صنفی،
حجاب و عفاف و مربوط به ماه مبارک رمضان به دست ما رسیده است و گزارش های
ما به مراجع ذیربط قضایی ،انتظامی و صنفی ارجاع داده شده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم افزود :مجموعا  ۵۵تشکل امر به معروف
داریم در استان داریم و همه متقاضیان که حداقل پنج نفر در تشکل خود داشته باشند
می توانند به سایت ستاد امر ب ه معروف و نهی از منکر رجوع کنند و مجوز الزم برای آن
هاودر فرآیند کمتر از یکماه صادر می شود.
وی اظهار داشت :بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم امسال نسبت
به سال گذشته افزایش  ۱۵تا  ۲۵درصدی داشته است به طوری که در سال قبل
متوسط واریزی ماهیانه  ۳۰تا  ۳۵میلیون تومان بود که شامل بودجه جاری ،حقوق
کارکنان ،بودجه همایش ها و تبلیغات محیطی می شد و امسال متوسط بودجه ۴۰
تا ۴۵میلیون تومان است.
رئیس اداره ایمنی راههاو حریم استان قم خبرداد:

اجرای طرح خط کشی درسطح
راههای استان قم

رئیس اداره ایمنی را ه ها و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای قم گفت:
طرح خط کشی محورهای جادهای استان با اعتباری افزون بر  ۱۰۰میلیارد ریال و به
طول یکهزار و ۲۰۰کیلومتر عملیاتی شد.
سیدحسنخلیلینیااظهارداشت:ازملزوماتمهمایمنیجادهایکهنقشیارزنده
در کاهش حوادث و تسهیل سفرهای برون شهری دارد اجرای خط کشی و نقوش
ترافیکیاست.
وی افزود :با توجه به نقش خطوط ترافیکی در ارتقا ایمنی راهها ،اداره کل راهداری
قم به طور مستمر و در قالب طرحهای پیمانی -امانی نسبت به اجرا و احیا خطوط
امحا شده درسطح راههای استان اقدام می کند.
خلیلی نیا ادامه داد :از آنجا که طی یکسال گذشته شاهد اجرای عملیات بهسازی
و روکش آسفالت از سویی و امحا بسیاری از خطوط در سطح راههای استان از سویی
دیگر بودیم ،نسبت به انعقاد قراردادی جهت اجرای یکهزار و ۲۰۰کیلومتر خط کشی
اقدام شد.
وی بابیان این مطلب که طرح خط کشی محورهای برون شهری با اولویت
راههای بهسازی شده استان طی یکسال گذشته اجرا می شود ،تصریح کرد :این
محورها شامل جاده پردیسان -ورجان ،محور قم -جعفریه ،جاده قدیم قم -تهران،
محور چهارخطه قدیم سلفچگان -ساوه ،جاده قدیم قم -کاشان و بزرگراه راهجرد-
سلفچگاناست.
رئیس اداره ایمنی راهها وحریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم از
دیگر محورهایی که به دلیل اجرای طرح بهسازی در اولویت اجرای طرح خط کشی
قرار دارند به محورهای روستایی کهندان ،وسف ،عنایت بیگ و چشمه شور اشاره کرد
و افزود :درقالب این طرح که به صورت خط سرد اجرا می شود ،نسبت به احیا خطوط
امحا شده درسطح راههای استان قم نیز اقدام می شود.
خلیلی نیا اجرای نقوش ترافیکی درسطح راههای استان را از دیگر برنامههای لحاظ
شده دراین طرح برشمرد و گفت :افزون بر ۳۰۰متر مربع نقوش ترافیکی که در انتقال
پیامهای اطالعاتی -هشداری به طور بصری به کاربران و رانندگان نقشی مهم دارند،
درمقاطعی از محورهای استان اجرا می شود.
وی درخصوص میزان اعتبار تخصیصی این طرح بیان داشت :بیش از یکصد
میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای برای اجرای
طرح خط کشی محورهای استان طی امسال تخصیص یافته است.
خلیلی نیا ابراز داشت :همچنین بالغ بر  ۵.۳میلیارد ریال رنگ ترافیکی جهت
اجرای امانی خط کشی درسطح راههای استان قم تهیه و دراختیار اکیپ خط کش
اداره کل متبوع قرار داده شده است.
وی با یادآوری این موضوع که عملیات خط کشی راههای استان از اول مردادماه
شروع شده است عنوان کرد :طی چند روز گذشته نسبت به خط کشی محور
پردیسان -ورجان و همچنین قسمتهایی از محور قم -جعفریه اقدام شد که اگر به
دلیلوقوعبارشهایاخیرعملیاتخطکشیمتوقفنشدهبودنسبتبهاجرایخط
کشی به صورت گسترده تری درسطح راههای استان اقدام می شد.
رئیس اداره ایمنی راهها و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم
ضمن تاکید بر رعایت کامل جوانب ایمنی توسط رانندگان اظهار داشت :بی تردید
ازعوامل اصلی دراجرای مناسب و مانایی خطوط و نقوش ترافیکی ،عدم عبور وسائط
نقلیه ازروی خطوط بخصوص در ساعات اولیه بعد اجرا می باشد ،لذا رانندگان باید
نسبت به رعایت این مهم عنایت داشته و دربین خطوط حرکت کنند.
فرماندارقم:

خودروهای حامل آرد بدون بارنامه
توقیفمیشوند

فرماندار قم با اشاره به اینکه تعطیلی و پلمب نانواییها بزرگترین ابزار نظارتی است،
گفت :متاسفانه تخلفها در برخی از نانواییها افزایش یافته و درپی آن شاهد افزایش
شکایتهایمردمینیزبودهایم.
عباس ذاکریان در این خصوص با تاکید بر اینکه رسیدگی به شکایتهای مردمی
منجر به پلمب و جریمه واحد متخلف میشود ،خاطرنشان کرد :یکی از دالیل افزایش
این تخلفها اختالف قیمت آرد یارانهای و آرد آزاد است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نیروهای بسیج در کارخانههای آرد استان
مستقر شدهاند ،اظهار کرد :همچنین مقرر گردید تمامی مقادیر خروج آرد از قم
با مجوز انجام شود .وی با بیان اینکه خودروهای حامل آرد که بارنامه نداشته باشند
توقیف خواهند شد ،عنوان کرد :خوشبختانه هیچگونه خروجی آردی از شبکه تا
نانوایی را نداریم .فرماندار قم افزود :پس از رسیدن آرد به نانواییها ،توسط سازمان
بازرسی ،جهاد کشاورزی ،صنعت و معدن و اتاق اصناف پیگیریهای الزم و فرآیند
قانونیبرخوردباتخلفاتانجاممیشود.

اقتصادی5
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مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه:

حیله های ربوی باید در طرح بانکداری حل شود

عضو شورای بانکی حوزوی گفت :اگر حیله های ربوی حل نشود مشکالت
اصلی نیز حل نمی شود .این حیله ها بر اساس نظر فقهی مراجع از جمله امام
و رهبری حرام قطعی است و باید در قانون به صراحت بیاید.
حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی مسئول مرکز راهبری اقتصاد
مقاومتی حوزه های علمیه روزیکشنبه در نشست خبری که در خبرگزاری حوزه
برگزار شد ،به طرح بانکداری اسالمی که در حال بررسی در مجلس شورای
اسالمی است پرداخت و گفت :شورای بانکی حوزوی با تالش همه فعاالن
حوزوی و دانشگاهی که دارای دغدغه اقتصاد اسالمی هستند چهار بار جلوی
طرح بانکداری مجلس را گرفته است  ،زیرا این طرحها مشکالت مردم را در
ارتباط با بانک ها حل نمی کرد.
وی افزود :حتی دو بار کلیات طرح در مجلس به تصویب رسید ،ولی
استدالالتی که داشتیم و کمک هایی که برخی نمایندگان مجلس از جمله
نمایندگان قم داشتند ،از این طرح جلوگیری شد.
عضو شورای بانکی حوزوی بیان کرد :در بهار  ۱۴۰۰آیت الله اعرافی مدیر
حوزه های علمیه ،طی یادداشتی دستور داد که مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی
باید به اصالح قوانین نظام بانکی اقدام کند و در این زمینه شورایی با حضور
دغدغه مندان اساتید دانشگاه و حوزه و برخی از مراکز و نهادهایی که در این
زمینه تحقیقات و ورود خوبی داشتند ،به ویژه از مرکز تحقیقات مجلس شورای
اسالمی استفاده کرد و پیش نویس اصالح قانون بانک مرکزی را انجام داد.
وی یادآورشد :نظر ما این بود که کل قوانین نظام بانکی را اصالح کنیم ،ولی از
آنجا که کلیات قانون بانک مرکزی در صحن علنی به تصویب رسیده بود ،اصالح
قوانین بانک مرکزی را در اولویت خود قراردادیم و در طول  ۹ماه با تالش شبانه

روزی پیش نویس اصالح قانون بانک مرکزی را ارایه کردیم.
حجت االسالم والمسلمین یوسفی بیان کرد :پس از آنکه این کار انجام شد،
آیت الله اعرافی نامه ای به برخی از مراجع و رئیسمجلس و رئیسجمهور نوشت
و در خواست کرد که پیش نویس اصالح بانک مرکزی در مسیر تصویب خواهی
مجلس قرار گیرد .دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در این زمینه
یادداشتی به دکتر پور ابراهیمی و حجت االسالم والمسلمین بحرینی( رئیس
کمیته پولی و بانکی مجلس) نوشت و از آنها خواست که نظرات شورای حوزوی
را در اصالح قانون مورد مالحظه قرار دهند.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه یادآورشد :بانک ها
از دو طریق خلق پول می کنند .نخست از طریق جمع آوری سپرده های مردم
در بانک ها است .یعنی بانک ها چند ماهه در یک فرایند اقتصادی می توانند
 ۱۰۰میلیون سپرده مردم را به  ۵۰۰میلیون مبدل کنند و از این منبع به مردم وام
پرداخت کنند و از منابع آن بهرهمند شوند .راه دوم ،خلق پول از «هیچ» است.
بانک ها می توانند حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را هزاران میلیارد تومان
شارژ کنند و این پول به عنوان دارایی و ملک بانک ها به حساب می آید .در واقع
بانک ها بدون هیچ فعالیت اقتصادی موثر می توانند هزاران میلیارد تومان به
عنوان خلق پول ،صاحب ملک و دارایی شوند.
خلق پول ،فعالیت های ربوی و بنگاهداری سه خط قرمز
حجت االسالم والمسلمین یوسفی تصریح کرد :رهبری معظم انقالب نیز در
این زمینه فرمود ،باید جلوی خلق پول توسط بانک ها که کار غلط و اشتباهی
است گرفته شود .نمیشود قانونی پس از چهل سال در این کشور مصوب شود،
ولی تکلیف خلق پول مشخص نشود .آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول

یککارشناساقتصادی:

را حرام ،اکل مال به باطل ،قمار و اضرار اعالم کردند.
وی افزود :جلوگیری از خلق پول توسط بانک های غیردولتی و انحصار خلق
پول در بانک مرکزی بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد ،عدم اضرار به ثروت
مردم ،توزیع منافع خلق پول در راستای منافع مردم باید باشد.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت :حجت االسالم
والمسلمین بحرینی در آن جلسه ای که با ایشان داشتیم ،تعریفی از بانک بر
اساس مبانی نظام سرمایه داری ارایه دادند که ما بر اساس مبانی نظام اقتصادی
اسالمی آن را قبول نداریم .وی بیان می کند که بانک ،همزاد خلق پول است
که ما بر این تعریف نقد کامل داریم .بانک بر اساس نظام سرمایه داری همزاد
رباخواری و خلق پول است .ما تعریف خود را بر اساس مبانی اسالمی داریم
و بر اساس آن ،مدل ارایه دادیم و قانوآن را نیز نوشتیم .ما می گوییم بانک
نهادی است که وظیفهاش ارایه خدمات پولی و تجهیز منابع پولی و مالی مردم
و تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد است .این تعریف با رباخواری و خلق پول
همزادنیست.
وی افزود :اگر پس از چهل سال بخواهیم اصالح قوانین بانکی را بدون تحول
اساسی در این حوزه داشته باشیم ،قطعا به نتیجه نمیرسیم .در زمینه بنگاه
داری باید گفت که بانک ها از منابعی که از طریق خلق پول و از مردم جمع می
کنند زمین ،سکه ،ارز و ملک می خرند و می فروشند و باعث گرانی همه عرصه
ها می شوند .حتی اگر بانک ها از خلق پول و منابع در اختیار نیز بخواهند برای
بخش واقعی اقتصاد استفاده کنند و به تولید واقعی بپردازند باز جایز نیست ،زیرا
بانک ها با منابعی که از خلق پول و از طریق مردم تجهیز میکنند باعث تمرکز
ثروت و دارایی می شوند و همه چیز را به انحصار خود در می آورند و باعث شکاف
درآمدی می شوند .اگر این دو یعنی شکاف درآمدی و انحصار دارایی صورت
گیرد ،فقر در جامعه نهادینه می شود و امکان رفع فقر وجود نخواهد داشت.
مقام معظم رهبری تاکیدات مهم بر دوری بانک ها از بنگاهداری دارند ،ولی
متاسفانه توجهی به این مسئله نمی شود .آیت الله العظمی جوادی آملی بیان
کردند که ثروت جامعه باید چون خون در رگ های کل جامعه جاری شود و نباید
پول ،ثروت و دارایی جامعه محل جوالن بانکها شود.
حجت االسالم والمسلمین یوسفی اظهارکرد :سومین خط قرمز ،جلوگیری از
حیله های ربا است .در این قانون بحث صوری سازی آمده است ،ولی تصریحی
روی پرهیز از حیله های ربوی نکرده اند .اگر حیله های ربوی در بانکداری از
بین نرود ،مشکالت اصلی نیز حل نمی شود .این حیله ها بر اساس نظر فقهی
مراجع از جمله امام و رهبری حرام قطعی است و باید در قانون به آن تصریح
شود .وی گفت :همین روزها قرار است این طرح در مجلس مطرح شود .از
نمایندگان مجلس می خواهیم از این فرصت تاریخی پس از چهل سال فراز و
فرود استفاده کنند و اگر قرار است نظام بانکی اصالح شود باید سه خط قرمز
بیان شده حتما مراعات گردد.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی بیان کرد :امروز لبیک
گفتن به امام حسین(ع) اصالح قوانین بر اساس موازین اسالمی است و انتظار
جدی داریم که هر سه مورد را در طرح مجلس بیاورند و از رسانه ها نیز تقاضا
داریم به این امر بپردازند .اگر این سه مورد اصالح نشود باید مطالبهگری جدی
از نمایندگان در سراسر کشور در دهه محرم صورت گیرد و تاسوعا و عاشورای
امسال باید به میدان مبارزه با کسانی باشد که با کوتاهی خود باعث میشوند تا
رباخواری و جنگ با خدا در کشور ادامه پیدا کند.

رئیس شورای تامین دام کشور اعالم کرد:

وجود  ۴میلیون راس دام سبک مازاد در کشور
رئیس شورای تامین دام کشور گفت :هم اکنون  ۴میلیون
راس دام سبک در معرض اضطرار ویژه قرار دارد که باید ۲
میلیون راس آن به دلیل ناتوانی دامداران در نگهداری از
چرخه تولید خارج شود.
منصور پویان با بیان اینکه از ابتدای امسال در  ۱۰استان
به دلیل خشکسالی وضعیت اضطرار اعالم شد ،گفت:
خشکسالی ،فقر مراتع در برخی استان ها ،کم آبی و ناتوانی
دامداران در تهیه نهادههای دامی ،باعث رکود در صنعت
دامپروری شده است.
او افزود :با توجه به شرایط موجود ،امسال پرواربندی به
دلیل مقرون به صرفه نبودن انجام نشد که بهترین راهکار
برای خروج از شرایط موجود خرید تضمینی دولت و
صادرات مستمر بخشی از دام مازاد است .بخشی از دامهای

استانهای در شرایط اضطرار مانند خوزستان ،ایالم و ...
که دام آنها ضریب گوشتی پایینی دارد باید صادر شود.
صادرات تنها راه حمایت از پرواربندی و افزایش ضریب
گوشت داخل و شکوفایی صنعت دامپروری است.
پویان گفت :بر اساس گزارشها اکثر زایشها به دلیل
کاهش جیره غذایی و نهادههای دامی ،ناقص یا مرده انجام
میشود .او افزود :باالی  ۴میلیون راس دام مازاد در کشور
وجود دارد که در فصل خود کشتار نشده اند.
ورود نقدینگی و شکوفایی دامداری در سایه صادرات
مستمر
رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه با صادرات یک
راس دام ،امکان تولید و پرورش  ۱۰تا  ۱۵راس دام وجود
دارد ،گفت :صادرات باعث ورود نقدینگی به موقع و توسعه

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول(اسنادذمه)
آگهی مزایده تمامی  1/1123دانگ مشاع ازششدانگ پالک -2476/65اصلی واقع در بخش دو قم
مربوط به پرونده کالسه 139904030011000633
بموجبپروندهاجرائیکالسه(139904030011000633باشمارهبایگانی،)9900679متعهد:داودسلطانی
شایانترابی،متعهدله:اکرمشریکیسندازدواج:شمارهسند،8781:تاریخسند،1386/10/22:دفترخانهصادر
کننده:دفترخانه ازدواج شماره12وطالق 2شهر قم تمامی1/1123دانگ مشاع ازششدانگ پالک-2476/65
اصلی واقع در بخش دو قم(شصت وپنج فرعی از دوهزار وچهارصد وهفتاد وشش اصلی)واقع درناحیه بخش دو
قم -به مساحت ششدانگ 134/4مترمربع به آدرس 45 :متری مدرس 24،متری میثم جنوبی،مابین کوی 31
و،33قنادی سی گل،پالک  215متعلق به آقای داود سلطانی شایان ترابی که در قبال طلب خانم اکرم شریکی
بازداشت شده است و از طریق مزایده به فروش میرسد:
حدود و مشخصات ،ششدانگ پالک -2476/65اصلی واقع در بخش دو قم:
شماال :دیوار به دیوار بطول( )22/00بیست ودومتر به ساختمان احداثی درپالک شماره شصت فرعی از دوهزار
وچهارصدوهفتادوششاصلی
شرقا :درب و دیواراست بطول( )5/92پنج مترو نود و دو سانتیمتر به شارع به عرض بیست وچهار متر
جنوبا  :در سه قسمت اول دیوار به دیوار بطول( )12/00دوازده متر به ساختمان احداثی در قسمتی از پالک
شماره یک فرعی از دوهزار وچهارصد وهفتاد وشش اصلی دوم دیوار به دیوار بطول( )8/00هشت متر به ساختمان
احداثی در قسمتی از پالک شماره یک فرعی از دوهزار وچهارصد وهفتاد وشش اصلی سوم دیوار به دیوار
بطول( )0/40چهل سانتیمتر به ساختمان احداثی در قسمتی از پالک شماره یک فرعی از دوهزار وچهارصد
وهفتادوششاصلی
غربا:دیواربهدیواربطول()6/90ششمترونودسانتیمتربهساختماناحداثیدرقسمتیازپالکشمارهشانزده
فرعی از دوهزار وچهارصد وهفتاد وشش اصلی
مشخصات مورد مزایده :تمامی  1/1123دانگ مشاع ازششدانگ پالک -2476/65اصلی واقع دربخش دو
قم:
ملکمزبورساختمانتجاریومسکونیوجنوبیسازبودهواعیانیآندر 5طبقهشامل:زیرزمین،همکف،طبقات
اول تا سوم احداث گردیده است وملک مورد نظر دارای کد نوسازی به شماره  3303/101/25صادره از شهرداری
منطقه  3قم و کل طبقات در سال  1394احداث گردیده است .طبقه همکف بجز قسمت راه پله بصورت
تجاری(مغازه)بعنوان قنادی سی گل مورد استفاده قرار دارد وتنها راه دسترسی زیرزمین از انتهای واحد تجاری
طبقههمکفمیباشد.
مطابق نامه شماره  00/303/2/58583مورخ  1400/11/11شهرداری منطقه  3پالک یاد شده دارای
گزارش مهندس ناظر ساختمان به شماره  1398/10/05-145220مبنی بر تایید بنای احداثی درمرحله پایان
اسکلت بوده وبا توجه به رای تجدید نظر کمیسیون ماده  100به شماره  1398/11/06-2612065مبنی بر
تعطیل وتبدیل وتغییر کاربری کاربری درطبقات وهمچنین جریمه مازاد تراکم وکسر پارکینگ می باشد.براساس
گواهی عدم خالف شهرداری منطقه  3با شماره  1398/09/03-06/10 .046852این ملک در حال حاضر
وبراساس وضع موجود به شرح ذیل میباشد.
زیرزمین با کاربری تجاری  134/4متر مربع،همکف  103/4متر مربع،مساحت راه پله همکف  31متر مربع
ومساحت طبقات اول ودوم وسوم(هرکدام  116متر مربع به انضمام مقدار  6مترمربع درهریک از طبقات اول تا
سوم)ودرمجموع،مساحت کل اعیانی ملک  616/8مترمربع می باشد.پوشش کف ودیوار مغازه که در طبقه
همکف میباشد سرامیک ونوع سقف آن کاذب پنلی است ودرب ورودی سکویت می باشد.کف وبدنه حیاط سنگ
شده است.
زیرزمین که دسترسی آن از انتهای طبقه همکف می باشد وبه صورت کارگاه قنادی مورد استفاده قرار دارد.کف آن
سنگ وبدنه سرامیک شده است.پوشش کف سرویس پله سنگ شده وفاقد نرده می باشد.فضای آسانسور احداث

رشد و تولید بیشتر گوشت میشود .قبال ساالنه یک میلیون
راس دام به کشورهای منطقه صادر میشد که باعث رونق و
توسعه شغل دامداری شده بود .او افزود :همیشه در نیمه
نخست سال افزایش تولید دام و مصرف داشتیم که امسال
تولید گوشت زیاد ،باعث جلوگیری از افزایش غیرمعقول
قیمت گوشت در بازار شده است .وی گفت :هم اکنون کل
جمعیت کنونی دام کشور  ۷۳میلیون راس است که به دلیل
نداشتن مرتع کافی ۵۰میلیون راس کافی است.
بهترین راهکار ،صادرات بدون محدودیت با اولویت
خروج دامهای ضعیف
پویان از ارمنستان به عنوان رقیب اصلی ایران در صادرات
دام به کشورهای حوزه خلیج فارس نام برد و گفت :سومالی،
سودان و سوریه دیگر رقبای ایران در این زمینه هستند.

وی گفت :توان رقابت پذیری دام ایرانی با آزادسازی
صادرات در منطقه همیشه بوده است و بهترین راهکار،
صادرات بدون محدودیت به همه کشورها با اولویت خروج
دامهای ضعیف بدون دخالت سازمانهای دولتی مثل
سازمان تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام است.
او با بیان اینکه توان تولید  ۲میلیون تن گوشت در کشور
وجود دارد ،گفت :نیاز ساالنه گوشت برای مصرف داخلی
حدود یک میلیون و  ۳۵۰هزار تن است در حالیکه تولید
ساالنه یک میلیون و ۲۰۰هزار تن تولید میشود.
رئیس شورای تامین دام کشور گفت :مشکل امروز
دامداریها دام ضعیف است .کشورهای حوزه خلیج فارس
دام زنده را بیشتر از گوشت میخرند و به دلیل ضعیف شدن
دام ،صادرات آن برای دامداران مقرون به صرفهتر است.

گردیده لیکن بصورت کامل اجرا نشده وکابین آسانسور نیز نصب نشده است.
طبقاتاولتاسومهرکدامبصورتیکواحدمسکونیمیباشندکهاعیانیهرکدامشامل:پذیراییودواتاقخواب
وآشپزخانه وسرویس بهداشتی می باشد.پوشش کف پذیرایی واتاق خوابها هریک از طبقات سنگ بدنه 1/1متر
سرامیک مابقی وسقف سفید شده است.کف آشپزخانه ها سنگ دیوار ها کاشی وکابینت ام دی اف می باشد.
پوشش کف سرویس بهداشتی سرامیک وبدنه از کاشی می باشد وکف ودیوارهای حیاط سنگ شده است.
نوع سازه ساختمان:اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن است.سیستم گرمایش ساختمان پکیج
ورادیاتور ونوع سرمایش کولر گازی است.درمجموع ملک مورد نظر دارای 5انشعاب آب،و 5انشعاب برق و 4انشعاب
گاز است.هرطبقه نیز دارای انشعابات آب وبرق وگاز مجزا می باشد.پوشش کف پشت بام سنگ ودارای دورچینی
می باشد.نمای ساختمان نیز سنگ(نما رومی)می باشد.طبق اظهارات بدهکار پرونده آقای داود سلطانی شایان
ترابی طبقه دوم فروخته شده لیکن هیچ گونه مدارک ومستنداتی از جانب ایشان دراین خصوص ارائه نگردیده
است ولذا کارشناسی درخصوص مبلغ کل ملک صورت پذیرفته است.طبق مبایعه نامه ارائه شده با کد رهگیری
 1395/01/19-1181011585884طبقه دوم از آقای داود سلطانی شایان ترابی به آقای غالمرضا دادوند
فروخته و واگذار شده است.همچنین براساس اجاره نامه ارائه شده بصورت دستی تنظیم گردیده است واحد
مسکونی واقع در طبقه دوم نیز از آقای غالمرضا دادوند به مستاجر آقای ابوالفضل سلطانی شایان ترابی 1401
اجاره داده شده است.ملک مورد نظر دارای پروانه تجدید بنا به شماره 1394/08/07-3/10/60629میباشد.
ب:نظریهکارشناسی:
با عنایت به قدمت بنا،نوع مصالح بکار رفته موقعیت ملک ونهایتا درنظر گرفتن کمیت وکیفیت ان وکلیه عوامل
موثر در ارزیابی ملک درصورت صحت مدارک ابزاری واصالت سند بالمعارض بودن ونداشتن هرگونه منع قانونی
وشرعی برای نقل وانتقال مالکیت وبدون درنظر دیون وتعهدات به نظر ابنجانبان ارزش ملک مزبور به شرح ذیل
اعالم می گردد:
-1ارزش عرصه به مساحت  134/4متر مربع هر متر مربع160/000/000ريال...........جمعا به مبلغ
21/504/000/000ريال
 -2ارزش اعیانی زیرزمین ها به مساحت 134/4متر مربع هر متر 55/000/000ريال...........جمعا به مبلغ
7/392/000/000ريال
-3ارزش اعیانی همکف به مساحت  134/4متر مربع هر متر مربع65/000/000ريال...........جمعا به مبلغ
8/736/000/000ريال
 -4ارزش اعیانی طبقه اول:به مساحت کل  116متر مربع هر متر مربع60/000/000ريال...........جمعا
6/960/000/000ريال
 -5ارزش اعیانی طبقه دوم:به مساحت کل  116متر مربع هر متر مربع60/000/000ريال...........جمعا
6/960/000/000ريال
 -6ارزش اعیانی طبقه سوم:به مساحت کل  116متر مربع هر متر مربع60/000/000ريال...........جمعا
6/960/000/000ريال
-7مجموع کل ارزش تجاری(زیرزمین) :به مساحت  134/4مترمربع،هرمتر مربع مبلغ
250/000/000ريال..........جمعامبلغ16/800/000/000ريال
-8مجموع کل ارزش تجاری(همکف) :به مساحت  103/4مترمربع،هرمتر مربع مبلغ
270/000/000ريال..........جمعامبلغ27/918/000/000ريال
-6حیاطسازیسرپلهوانشعابات............................:جمعابهمبلغ600/000/000ريال
ارزش میزان تمامی ششدانگ پالک -2476/65اصلی واقع دربخش دو قم به مبلغ
103/830/000/000ريال(یکصدو سه میلیارد وهشتصد وسی میلیون ريال و (مورد مزایده) تمامی 1/1123
دانگ مشاع ازششدانگ پالک -2476/65اصلی واقع در بخش دو قم به مبلغ 19/248/900/000ريال(نوزده
میلیاردو دویست وچهل وهشت میلیون و نهصد هزار ريال معادل یک میلیاردو نهصدو بیست وچهار میلیون
وهشتصد ونود هزار تومان) ارزیابی گردیده است.

در صورت شکست مذاکرات
انتظار شرایط تورمی باال میرود

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت :رییس جمهوری وعده تحقق رشد
اقتصادی  8درصدی را داده بود اما نرخ رشد اقتصادی امروز  3درصد است .از
دیگر وعدههای رییس جمهوری این بود که نرخ تورم باید نصف شود اما امروز
شاهد آن هستیم که نرخ تورم 2برابر شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است.
علی قنبری در گفتوگویی درباره تبعات لغو برجام یا ادامه پروسه طوالنی
مذکرات برجام بر اقتصاد کشورمان اظهارداشت :به طور قطع احیای برجام در
ثبات سیاسی و اقتصادی کشورمان تاثیر مثبت خواهد داشت و میتواند نسبت به
کنترلتورم،بهبودشرایطاقتصادی،ثباتوضعیتسیاسیوآرامششاخصهای
اقتصادی و بهبود آنها تاثیر داشته باشد.
وی با بیان اینکه احیای برجام به نفع مصالح کشور است ،گفت :برای برخی
از رقبای ایران در منطقه مانند روسیه احیای برجام خوشایند نیست چراکه در
اثر پذیرش برجام وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران به ثبات میرسد و منجر به
رعایتمنافع جمهوریاسالمیایرانخواهدشد.بههمیندلیلرقبای منطقهای
دست به اقدامات و عملیاتی میزنند که برجام سرانجام نگیرد چراکه منافع این
کشورها که در تقابل با منافع ایران است به نحوی اقدام میکنند که این توافق
صورتنگیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره ادامه افزایش نرخ تورم با لغو برجام یا طوالنی
شدن روند مذاکرات اظهارداشت :هر چه به جلو پیش میرویم شرایط اقتصادی
کشورمان سختتر میشود و متاسفانه از آنجایی که توافق برجام بعید به
نظرمیرسد وضعیت اقتصادی سختتر هم میشود و در این شرایط انتظار تورمی
باالمیرودودرنتیجهشاخصهایاقتصادیجنبهمنفیپیدامیکنند.
قنبری درباره عدم تحقق وعدههای اقتصادی رییس جمهوری گفت :در حال
حاضر نرخ رشد اقتصادی بسیار پایینتر از آنچه است که رییس جمهوری وعده
آن را داده بود .رییس جمهوری وعده تحقق رشد اقتصادی  8درصدی را داده بود
اما نرخ رشد اقتصادی امروز  3درصد است .از دیگر وعدههای رییس جمهوری
این بود که نرخ تورم باید نصف شود اما امروز شاهد آن هستیم که نرخ تورم  2برابر
شده است و نرخ بیکاری افزایش یافته و ضریب جینی که ضریب عدالت محسوب
میشود ،وضعیت بدتری پیداکرده و حجم صادرات و واردات از لحاظ توازن
منطقهایبهبودپیدانکردهاست.
وی با تاکید بر اینکه اتفاقا معیشت مردم به برجام گره خورده است ،ادامه داد:
از آنجایی که مردم پیشبینی دقیقی از آینده اقتصادی کشور ندارند و امیدی به
آینده نیست ،تولید و افزایش درآمد حاصل از تولید هم شکل نمیگیرد و وقتی
که درآمد کاهش پیدا کند ،سفره مردم کوچکتر میشود در نتیجه این وضعیت،
توسعه اقتصادی به حالت تعلیق در میآید .علی رغم آنچه که گفته شده مبنی
بر اینکه سفره و معیشت مردم به برجام گره نمیخورد ،امروز به شدت معیشت
مردم به برجام وابسته است اگر دولت تصمیم بگیرد از موضع استقالل کشور و از
موضع منافع و مصالح کشور و برای بهبود معیشت مردم و توسعه اقتصادی برجام
را بپذیرد ،این اقدام به نفع کشور و مردم است.
این کارشناس اقتصادی درباره توافق با کشورهای منطقهای برای جایگزین
کردن توافق برجام گفت :کشورهای منطقهای مانند روسیه با هزاران مشکل
مواجهاند و پای روسیه در جنگ با اوکراین لنگ است و با مشالت اقتصادی
متعددیمواجهاست.
وی افزود :باید توجه داشته باشیم که روسیه از گذشتههای دور با ایران همراه
نبوده و هیچ گاه منافع ایران را در نظر نگرفته است و همواره به دنبال مصالح و
منافع ملی خود بود .به طور قطع اگر بخواهیم شعار نه شرقی و نه غربی را رعایت
کنیم و یک کشور مستقل باشیم باید برجام را بپذیرم و رابطه با روسیه هم باید از
موضع استقالل و منافع کشور باشد.

مزایده تمامی 1/1123دانگ مشاع ازششدانگ پالک-2476/65اصلی واقع در بخش دو قم از ساعت 9صبح
الی  12ظهر روز شنبه  1401/05/29در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش
کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده مذکوراز مبلغ19/248/900/000ريال(نوزده میلیاردو دویست وچهل وهشت میلیون و نهصد هزار ريال
معادل یک میلیاردو نهصدو بیست وچهار میلیون وهشتصد ونود هزار تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره
شبا IR980100004076013207895693باشناسهواریز965108576100000002171323512006
می باشد (حتی بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت ورقابت در مزایده را دارد می بایست  10درصد را پرداخت
نمائید).و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت
مبلغ فروش را ظرف مدت 5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره شبای مذکور تودیع نماید
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نمی
باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می
گردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود.در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات
و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده
خواهد بود.و در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار،وفق ماده 125آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل
پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده  125آئین نامه اجرا اقدام
میگردد در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد
شد .و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.ضمنا تنظیم سند انتقال اجرائی منوط به مفاصا
حساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می باشد.الزم به ذکر است که فیش واریزی می بایست
بنام شرکت کننده در مزایده باشد.
((-1پنج مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 139905830011000976مورخ 1399/03/17
صادره از اداره اجرای اسناد رسمی قم به مبلغ  7679000000به نفع اداره اجرای اسناد رسمی قم برای
مالکیت داود سلطانی شایان ترابی.بازداشت می باشد بموجب دستور شماره 140105830011001245
مورخ  1401/03/30صادره از واحد اداره اجرای اسناد رسمی قم به نفع واحد اجرای اسناد رسمی قم برای
مالکیت داود سلطانی شایان ترابی.بازداشت می باشد .بموجب دستور شماره140102990002136749
مورخ  1401/03/31صادره از شعبه یازدهم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم به نفع شعبه یازدهم
اداره اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم برای مالکیت داود سلطانی شایان ترابی.بازداشت می باشد
بموجب دستور شماره  140102990002724001مورخ  1401/04/22صادره از شعبه  7دادگاه عمومی
حقوقیشهرستانقمبهنفعشعبه 7دادگاهعمومیحقوقیشهرستانقمبرایمالکیتداودسلطانیشایانترابی.
بازداشت می باشد .بموجب دستور شماره  140102990002724102مورخ  1401/04/22صادره از شعبه
 7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم به نفع شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم برای مالکیت داود
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رضا ملکی کارشناس ورزشی :

چراغپورکارشناسفوتبال:

مسیر درست نیست که برخی جرات
میکنندکاندیداشوند

کارشناس فوتبال کشورمان گفت :باید یک قدم به عقب برداریم و ببینیم
مسیر رایها از کجا میآید .اگر این مسیر درست شود ،دیگر آدمی که امتحان
پس داده جرات نمیکند برای انتخابات کاندیدا شود.
جالل چراغپور کارشناس و مدرس فوتبال معتقد است که دادن میدان دوباره
به افرادی که امتحان پس دادهاند ،خیانت است اما منفعت برخی در این است
که دوباره افرادی خاص روی کار بیایند.
در روزهایی که انتقادات از حضور برخی افراد در انتخابات فدراسیون به اوج
خود رسیده ،چراغپور عقیده دارد بیشتر از این افراد ،کسانی مقصر هستند
که او را انتخاب میکنند .وی درباره دلیل حضور این افراد در انتخابات اظهار
داشت :مشکل این است که در فوتبال قحطالرجال است و چون الزم نیست
برنامه خاصی وجود داشته باشد ،همه میتوانند کاندید شوند .نباید امثال
افرادی را که قبال امتحان پس دادهاند را مورد مماشات قرار بدهیم .آنها آرزوی
ریاستدارندوفکرمیکنندشایدسیلیخوردهوعوضشدهاند،پسمیتوانند
اوضاع را درست کنند .هرچند که نمیشود.
مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه داد :به نظرم یک قدم به عقب برویم.
کسانی که به این افراد رای میدهند ،مشکل اصلی هستند .چه میشود که
روسای هیاتهای برخی از استانها که سالیان است در آن مسند نشستهاند،
قرار است به چنین افرادی رای بدهند ؟ این افراد چه منفعتی میبرند و به
دنبال چه خواستههایی هستند؟ چرا این بیکفایتیهایی که ما میبینیم،
آنها نمیبینند؟ آن دوستانی که  ۱۹سالو  ۲۰سال رییس هیات هستند ،چرا
به چنین افرادی رای میدهند تا تایید صالحیت شوند؟ افرادی هستند که از
جوانی رییس هیات میشوند و حاال با عصا در جلسات شرکت میکنند .هر
وقت که شما به آن استان میرفتید ،این دوستان آنجا بودند .باید یک قدم به
عقب برداریم و ببینیم مسیر رایها از کجا میآید .اگر این مسیر درست شود،
دیگر آدمی که امتحان پس داده جرات نمیکند برای انتخابات کاندید شود .اما
متاسفانه آدمی که قبال اینجا بوده ،راه رای جمع کردن را بیشتر بلد است .چون
یک بار این کار را انجام داده و دو بار مجمع برگزار کرده است .این آدم امتحان
پس داده که میداند از میان پیشکسوتها ،بازیکنان تیم ملی ،نماینده وزارت
ورزش و… چه کسی را با خود همسو کند که رای بیاورد .پس ابزارهای البی این
فرد از خودش خطرناکتر هستند.
وی افزود :برخی از کاندیدا حاال مدعی این هستند که می خواهند فوتبال
ایران را نجات دهند اما در طول این مدت هرکاری کردند تا اتفاقات داخل
مطلوب خودشان پیش برود .نمونه آن را در میان مدرسین کمیته آموزش
میتوانیدببینید.
چراغپور با یک حکایت ،صحبتهایش را به پایان برد :روزی چشمهای بود که
از باال دست آن آب زالل میآمد و در طرف دیگر آن آب گل آلود جاری بود .مردی
در طرف زالل رود نشست .از او پرسیدند چرا اینجا نشستهای؟ گفت انقدر اینجا
مینشینم که آب گل آلود ،پاک شود .به او گفتند که مشخص شد که این آب
گل آلود هم کار خودت است .اگر میخواهی آب پاک شود ،چرا نمیروی منشا
آن را پیدا و آن را پاک کنی؟ حاال این داستان کسانی است که میخواهند برای
اصالحات به فدراسیون بیایند .آنها خودشان مسبب این اتفاقات هستند ،اما
طوری رفتار میکنند که انگار میخواهند همه چیز را درست کنند.
رسانهایتالیاییخبرداد؛

میالنو«مالدینی»همچنان
پیگیرخریدطارمی
یک رسانه ایتالیایی مدعی شد باشگاه آث میالن همچنان پیگیر جذب
مهدیطارمیمهاجمایرانیاستواینموضوعزیرنظر«پائولومالدینی»انجام
میشود.
نشریه«کالچومرکاتو»ایتالیاامروزدرگزارشیبرعالقهباشگاهمیالنبهمهدی
طارمی و ادامه پروژه خرید مهاجم ایرانی پورتو از سوی «روسونری» تاکید کرد
و نوشت« :مهدی طارمی یکی از بهترین مهاجمان جهان است .میالن به
بازیکن ایرانی که قراردادش با پورتو در ژوئن  ۲۰۲۴به پایان میرسد بسیار
احتراممیگذارد».
این نشریه با اشاره به حضور «اوریگی» و «ابراهیموویچ» در میالن اعالم کرد
که این باشگاه همچنان به فکر جذب یک مهاجم جدید است« :به گفته برخی
منابع مالدینی و ماسارا همچنان به فکر خرید یک مهاجم دیگر هستند .این
بازیکن به طور خاص ،مهدی طارمی ،بازیکن  ۳۰ساله ایرانی در پورتو و تنبیه
کننده یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا و همچنین تیم التزیو در لیگ اروپا
است».
به نوشته کالچو مرکاتو که در تاریخ  ۱آوریل هم از عالقه میالن به طارمی خبر
داده بود ،موضوع جذب این مهاجم ایران با رضایت مالدینی و ماسارا است.
این نشریه در پایان از مبلغ باالی مدنظر باشگاه پورتو به عنوان عامل اصلی
عدم توافق برای جذب طارمی یاد کرده است« :درخواستهای پورتو ۲۰ ،تا
ً
 ۲۵میلیون یورو ،جلوی باشگاه روسونری را گرفته است و مطمئنا حتی االن
هم مانع خواهند شد».
مهدی طارمی چندی پیش در مصاحبهای از تمایلش برای جدایی از پورتو
صحبت کرد که این اظهارات واکنشهای منفی زیادی بین هواداران پورتو
ایجاد کرد .طارمی سپس با انتشار بیانیهای ،از هواداران پورتو دلجویی کرد و
در نخستین بازی این فصل که شب گذشته برگزار شد ،توانست در سوپرجام
پرتغال دو گل به ثمر برساند و نشان بدهد انگیزه زیادی دارد.
نکته جالب توجه اینجاست که «سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو در
نشست خبری بعد از بازی تاکید کرد که از رئیس باشگاه خواسته اجازه جدایی
به بازیکنان پورتو را ندهد .او در واکنش به تمایل طارمی برای جدایی از پورتو هم
گفت :من جوابی ندارم .هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد.
حسن روشن ؛

عیار«ساپینتو»درلیگمشخصمیشود
کارشناس و پیشکسوت فوتبال با بیان اینکه زود است در مورد استقالل
و سرمربیاش صحبت کنیم گفت :ساپینتو را باید با شروع بازیهای لیگ
بشناسیم چون عیار او آنجا مشخص میشود.
حسن روشن در گفتگویی در خصوص وضعیت استقالل برای شروع لیگ
بیست و دوم گفت :استقالل و ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم را باید با شروع
لیگ شناخت .آنها مدتی در تهران تمرین کردند سپس یک اردوی  ۱۲روزه را
در ترکیه برگزار کردهاند .باید به ساپینتو فرصت دهیم تا همچنان روند تمرینات
خود را تا شروع لیگ ادامه بدهیم .عیار ساپینتو در بازیها مشخص میشود و
آن زمان میتوانیم از لحاظ فنی او را مورد ارزیابی قرار دهیم.
پیشکسوت استقالل در مورد دیدار اول آبی پوشان در هفته اول لیگ برتر
برابر سپاهان تاکید کرد :سپاهان همیشه برای استقالل یک حریف قدر بوده
است .دیدار این دو تیم همیشه جذاب ،پربرخورد و گاهی هم پرگل شده است.
استقالل اگر میخواهد با قدرت لیگ را آغاز و با قهرمانی کارش را تمام کند،
باید حریفش را شکست دهد؛ اگر چه دو تیم شناخت خوبی از هم ندارند اما
جدال دو مربی پرتغالی در هفته اول لیگ دیدنی خواهد بود.
تیم ملی نیاز به آرامش دارد
روشن همچنین در خصوص وضعیت این روزهای تیم ملی با اسکوچیچ
تاکید کرد :اسکوچیچ رزومه قابل قبولی ندارد .عدهای از کارشناسان
میگویند اسکوچیچ نمیتواند سرمربی خوبی برای تیم ملی باشد اما
در حال حاضر باید به او اعتماد کنیم .تیم ملی نیاز به آرامش دارد .گرچه
اتفاقات ناخوشایندی برای تیم رخ داد .اختالف بین بازیکنان ،رو در رو شدن
برخی از بازیکنان با سرمربی .همه اینها به تیم ملی ضربه میزند اما باید این
اختالفات را کنار بگذریم.

نظم خوبی بر والیبال قم حاکم شده است

کارشناس ورزشی اشاره به اینکه در حال حاضر نظم خوبی بر والیبال قم حاکم
شده است ،گفت :تالش گستردهای شد ه است تا والیبال استان قم شکل خوبی
بگیرد و با اجرایی شدن برنامههای چهار سالهای که مشخص شده است شاهد
شکوفاییوالیبالاستانقمخواهیمبود.
رضا ملکی درگفت و گویی اظهارداشت  :در گذشته استان قم در رشته والیبال
نمایندگانی در لیگها داشت؛ اما مشکالتی که اغلب مالی هم بودند سبب شد
این مسیر قطع شود و دچار رکود در والیبال شویم.
وی ادامه داد :بعد از اینکه مهدی حلوایی سکوی هدایت والیبال را به عهده
گرفت شرایط والیبال مساعدتر شد و برنامه ریزی مدونی در رابطه با استعدادیابی
و معرفی چهرههای جدید در ردههای نونهاالن و نوجوانان طراحی شد تا بتوانند
در بدنه تیم ملی بدرخشند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نظم خوبی بر والیبال قم حاکم شده است،
اظهار کرد :تالش گستردهای شد ه است تا والیبال استان قم شکل خوبی بگیرد و
با اجرایی شدن برنامههای چهار سالهای که مشخص شده است شاهد شکوفایی
والیبال استان قم خواهیم بود.
وی سالن پیامبر اعظم (ص) را که در اختیار هیئت والیبال استان قم است یکی
از بهترین امتیازهای والیبال قم دانست و بیان کرد :سالن پیامبر اعظم (ص) جز
سالن های خوب کشور محسوب میشود که استانداردهای الزم را دارد و همه
برنامه اخیر هیئت والیبال قم از جمله برنامه استعدادیابی نیز در همین سالن
برگزار شده است.
کارشناس ورزشی با بیان اینکه در بخش والیبال بانوان نیز جرقه هایی از امید
زده شده است ،اضافه کرد :اگر این توجه خاص به نوجوانان و استعدادهای جدید
ادامه داشته باشد والیبال استان قم میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
وی ادامه داد :نزدیکی استان قم به پایتخت یک مزیت خوب است که میتوانیم
ارتباط خوبیبرقرار کنیم تا مربیان استان از دانش خوبیبرخوردارشوند تابتوانیم

در سطح پایهها نیروهای خوبی را معرفی کنیم.
این خبرنگار برجسته ورزشی کشور در رابطه با مشکالت مالی تیمهای استان
ن ها
قم عنوان کرد :مشکالت مالی تیمها فقط برای استان قم نیست و سایر استا 
نیز با آن مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان منابع محدودی دارد که هزینه
اعزام دو تیم هم نمیشود ،ادامه داد :این منابع بر اساس تالش ،برنامه ریزی و
قهرمانیهاییکههیئتهاکسبمیکنندبینآنهاتقسیممیشود.
این کارشناس ورزشی با اشاره به نقش روسای هیئت ها در رفع مشکالت مالی
تیمها بیان کرد :اغلب روسای هیئتها قبل از انتخابات وعده جذب اسپانسر
و ورود منابع مالی را میدهند و با این شیوه افکار را به سمت خودشان جلب
میکنند اما بعد انتخابات کاری انجام نمیدهند و چشم به اداره کل ورزش و
جواناندارند.
شهرداری و شورای شهر قم چیزی به اسم ورزش نمیشناسند
این خبرنگار برجسته ورزشی کشور با تاکید بر اینکه مشکل وعده وعیدها باید
بر طرف شود ،اضافه کرد :در قم از شهرکهای صنعتی نام برده میشود اما
متاسفانه قدمی برای حضور آنها در ورزش بر داشته نشده است و عده کمی در
برخی رشتهها ورود کردهاند.
ملکی با بیان اینکه بخشی از این مشکل به دست مسئوالن بلند پایه استان حل
میشود ،اظهار کرد :در سطح کشور بیشتر تیمهای شرکت کننده در مسابقات به
نام شهرداریها شرکت میکنند و منابع مالی عظیمی به تیم ها تزریق میشود؛
اما متاسفانه شهرداری و شورای شهر استان قم در خواب خرگوشی هستند و
چیزی به اسم ورزش نمیشناسند.
ی است که سقائیان ،شهردار قم ،زمانی که شهردار
وی بیان کرد :این در حال 
اصفهان بوده خدمات شایانی را به ورزش اصفهان کرده است به همین خاطر
متعجب هستم چرا در قم این تفکر و خدمات برایشان بسته شده است.
این کارشناس ورزشی با بیان اینکه باید فکری اساسی شود؛ زیرا یکی از منابعی
که میتوانیم ایجاد کنیم ظرفیت شهرداریها است ،یادآور شد :شورای اسالمی
نیز در این خصوص کاری انجام نداده است و به همین خاطر در اغلب رشته ها در
حالعقبگردهستیم.

مهدی جلوه :

نباید نسلفعلیتیمملیوالیبال با نسلقبلیمقایسهشود

ملیپوش والیبال ایران که عملکرد خوبی در لیگ
ملتها داشت گفت :نباید نسل فعلی تیم ملی با نسل
قبلی مقایسه شود .بازیکنانی که االن در تیم ملی حضور
دارند خیلی سختی کشیدند تا به این مرحله برسند.
تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای لیگ ملتها
توانست فراتر از انتظار ظاهر شود و بر خالف پیشبینیها
به مرحله نهایی این رقابتها صعود کند .در این تیم
بازیکنانیحضورداشتندکهازکمترینتجربهبینالمللی
برخودار بودند؛ اما همین بازیکنان آنقدر خوش
درخشیدند که باعث تحسین بزرگان والیبال دنیا شدند.
یکی از این بازیکنان ،مهدی جلوه است .بازیکنی که برای
اولین بار لیگ ملتها را تجربه میکرد؛ اما عملکردش
باعث تحسین همگان شد .با این بازیکن خوشآتیه در
ایرنا ،گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
قبل از اینکه راهی لیگ ملتها شوید چه تصوری از
اینرقابتهاداشتی؟
پیش از آغاز لیگ ملتها هم هیجان داشتم و هم
استرس .چون تا به حال در این رقابتها شرکت نکرده
بودم؛ اما جو تیم ملی باعث شد بتوانم خیلی زود خودم
را با شرایط لیگ ملتها وفق بدهم .تیم ملی برای من
مثل خانوادهام است و به همین خاطر هر چه از رقابتها
گذشت اضطرابم کمتر و کمتر شد .از اواسط لیگ
ملتها آنقدر راحت بازی میکردم که انگار در لیگ بازی
میکردم.
به لحاظ ذهنی خودت را برای این رقابتها آماده
کرده بودی؟
من برای لیگ ملتها خیلی تمرینات ذهنی انجام
داده بودم و واقعا آمادگی ذهنی داشتم .چندین سال
است که پیش از هر رقابتی ،تیمهای حریف را در ذهنم
تصویرسازی میکنم تا بتوانم در زمان مسابقات با تمرکز
باال بازی کنم.
حریفان ایران را در لیگ ملتها چطور ارزیابی کردی؟
یکی از مهمترین درسهایی که لیگ ملتها برای

من داشت این بود که تیمها را نباید با شرایطی که سال
گذشته داشتند مقایسه کرد .در همین دوره مقابل
تیمهایی شکست خوردیم که روی کاغذ برتر از آنها بودیم؛
اما نسبت به گذشته عملکرد بسیار بهتری از خود نشان
دادند.
کار کردن با بهروز عطایی چطور بود؟
من سالها در تیم جوانان با آقای عطایی کار کردم و واقعا
با حضور این مربی در تیم ملی احساس آرامش داشتم.
ضمن اینکه با تفکرات فنی او و تیم فنیاش کامال آشنا
هستم .این مربی به لحاظ فنی به رشد من خیلی کمک
کرد و واقعا تاثیر زیادی بر عملکردم داشت.
در پایان هفته اول لیگ ملتها با وجود اینکه تیم ملی به
لحاظ نتیجه عملکرد بدی نداشت ،اما هجمههای زیادی
علیه شما شکل گرفت و برخی نسل پیشین تیم ملی را
موفق تر از شما قلمداد میکردند .این هجمهها چقدر در

عملکرد شما در لیگ ملتها تاثیر داشت؟
ما از طریق فضای مجازی شاهد برخی انتقادها بودیم.
به نظرم اصال نباید نسل فعلی تیم ملی با نسل قبلی
مقایسه شود .بازیکنانی که االن در تیم ملی حضور دارند
خیلی سختی کشیدند تا به این مرحله برسند .ضمن
اینکه چرا باید ما با نسل قبلی تیم ملی که حداقل ۱۰
سال کنار هم بودند مقایسه شویم؟ انتقادهایی که از ما
میشد کارمان را در لیگ ملتها سختتر هم کرد ،اما
باعث شد برای موفقیت در این رقابتها انگیزه بیشتری
پیدا کنیم.البته ما از انتقادها نباید ناراحت شویم .چون
مردم والیبال را دوست دارند .اگر هم انتقاد تندی انجام
دادند به خاطر عرق ملی بوده است.
در مرحله نهایی یک بار دیگر مقابل لهستان قرار
گرفتیم و این بار شکست خوردیم .فکر نمیکنی
چون در مرحله مقدماتی لهستان را شکست داده

بودیم به انداز کافی برای پیروزی مقابل این تیم انگیزه
نداشتیم؟
اینگونه نبود و همه تالشمان را کردیم تا یکبار دیگر
لهستان را شکست دهیم .درست است که دوری از
خانواده برای بچهها خیلی سخت شده بود؛ اما دوست
داشتیم بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم تا این دوری
از خانواده به بهترین شکل ممکن جبران شود.همه
بازیکنان از جان و دل مایه گذاشتند و حتی با وجود
مصدومیتهای مختلف هم با تمام وجود بازی کردند.
با دعوت از سید محمد موسوی و علی اصغر مجرد
به تیم ملی ،کار تو برای بازی در ترکیب ثابت تیم ملی
سختترشدهاست.اینمسئلهنگرانتنمیکند؟
قبول دارم که کار برای حضور در ترکیب اصلی سختتر
شده و ای مسئله یک آزمون سخت برای من خواهد بود؛
اما رقابت زیبایی شکل خواهد گرفت .مهمترین نکته این
استکههمهمابهدنبالموفقیتتیمملیهستیم.ضمن
اینکه از آقای موسوی چیزهای زیادی یاد خواهم گرفت.
واکنش سایر تیمها به عملکرد تیم ملی والیبال در
لیگملتهاچگونهبود؟
بعدازهربازی کهدرلیگ ملتهاانجام میدادیممربیان
وبازیکنان تیم حریف از عملکرد ما ابراز شگفتی میکردند
و درباره تیم ایران با احترام صحبت میکردند و واقعا شوکه
شده بودند .البته ما هنوز در ابتدای راه هستیم و جای
پیشرفتزیادیداریم.
بهدنباللژیونرشدننیستی؟
قطعا لژیونر شدن یکی از مهمترین اهداف من است.
دوست دارم در لیگهای معتبر اروپایی مثل لیگ ایتالیا یا
لهستانبازی کنم .البته این موضوعهنوزقطعینیست.
لژیونرشدنسختیهایزیادیمثلدوریازخانواده
دارد .فکر میکنی بتوانی از پس از سختیها بربیایی؟
برای به دست آوردن موفقیت ،پیشرفت و به دست آوردن
آرامش و رفاه خودم و خانوادهام انتخاب کردم که چشمم را
رویخیلیچیزهاببندم.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده
اند:
 -1رأی شماره  140160330002002690مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001993مربوط به تقاضای آقای جعفر قدسیان امین آباد
فرزند سیف اله درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  85مترمربع پالک شماره  167فرعی از  1941اصلی واقع در قم بخش2
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از محمدرضا
آهن جان صفحه  548دفتر( 522م الف)14181
 -2رأی شماره  140160330002003618مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000844مربوط به تقاضای آقای داود افشارلو فرزند محمود
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت78/10
مترمربع پالک شماره فرعی از 1935اصلی واقع در قم بخش  2حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  108150مورخ
 1399/4/30دفترخانه  41قم(م الف)14182
 -3رأی شماره  140160330002003809مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000148مربوط به تقاضای آقای شکراله امیری فرزند
صحبت اله درقسمتی از/ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  63مترمربع پالک شماره فرعی از 1969اصلی واقع در قم بخش 2حوزه

ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از علی شریف
زاده(م الف)14184
 -4رأی شماره  140060330002017720مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002549مربوط به تقاضای آقای مجید دمرچلی
فرزند قربان درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 52/65مترمربع پالک شماره فرعی از  2159/1/164اصلی واقع در
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از
اسماعیل صفری صفحه 415دفتر( 581م الف)14187
 -5رأی شماره  140160330002004653مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000984مربوط به تقاضای خانم زهرا احمدی
فرزند قاسم درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت198مترمربع پالک شماره فرعی از  2167/3/79اصلی واقع در قم
بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از
حسین صفری طی سند قطعی شماره  62265مورخ  1345/12/25دفترخانه
 8قم (م الف)14188
 -6رأی شماره  140160330002002686مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001251مربوطبهتقاضایخانممریمرضائیفرزندخداداد
درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت49/81
مترمربع پالک شماره فرعی از  2268اصلی واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از فرشته شاطریان محمدی

باستثناء ثمنیه اعیانی طی سند قطعی شماره  19925مورخ 1356/4/9
دفترخانه  17قم (م الف)14240
 -7رأی شماره  140060330002010370مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002000828مربوط به تقاضای آقای محمد عباس پور
فرزند اصغر درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 59/22مترمربع پالک شماره فرعی از  2625/202اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 292
دفتر ( 74م الف)14243
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع
قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور
سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اقتصاد سرآمد)
نوبت اول1401/04/26 :
نوبت دوم1401/05/10 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره140160330001002576مربوط به پرونده کالسه1400114430001001631مربوط به تقاضای آقای
سیدباقرابوالفتحیقمیفرزندسیدعلیدرششدانگیکبابمغازهبهمساحت 15/46مترمربعپالکشماره 11671اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 44945مورخ 1380/04/25دفترخانه  14قم (م الف
)14183
 -2رای شماره140160330001001675مربوط به پرونده کالسه1400114430001000999مربوط به تقاضای آقای
حسین بهادری پور فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  122/80مترمربع پالک شماره  10453اصلی
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 25218مورخ 1400/12/15دفترخانه  77قم (م الف
)14185
-3رایشماره140160330001002826مربوطبهپروندهکالسه1401114430001000038مربوطبهتقاضایخانم
صغری عباسی قمی فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120مترمربع پالک شماره10467اصلی واقع در
قمبخشیکحوزهثبتملکادارهیکقممبایعهنامهعادیمعالواسطهازرضاعسگریخریداریبهموجبسندرسمیشماره
 9345مورخ  1341/10/09دفترخانه  7قم (م الف )14186
 -4رای شماره 140160330001002692مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001773مربوط به تقاضای
آقای رسول خلیلی فرزند ابوالفضل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 153/75

مترمربع پالک شماره  10986اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر
الکترونیکی( 140020330001031281م الف)14241
 -5رای شماره140160330001002693مربوط به پرونده کالسه1400114430001001774مربوط به تقاضای آقای
آزادعلینوروزیفرزندمختاردرسهدانگمشاعازششدانگیکبابساختمانبهمساحتششدانگ 153/75مترمربعپالک
شماره  10986اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی
( 140020330001031283م الف )14242
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را
اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی
آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
بود.
(ایمان و اقتصاد سرآمد)
نوبت اول1401/04/26 :
نوبت دوم1401/05/10 :
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم

سیاسی7

 شماره 5550ت وپنجم 
دوشنبه 10-مرداد ماه  -1401سال بیس 

ظهرهوندکارشناسمسائلبینالملل:

اروپا فاقد توان برنامهریزی بدون موافقت آمریکا است

کارشناس مسائل بینالملل گفت :آمریکاییها مسئله برجام را نه به عنوان یک
مسئله بلکه به عنوان مسیر و ابزار کنترلی برای ادامه فشارهای تحریمی و رسیدن به
سایرظرفیتهایایراننگاهمیکنند.
ابوالفضل ظهرهوند درباره طرح جدید اروپا برای توافق میان ایران و آمریکا گفت:
آمریکاییها در این  ۱۱ماه ،که  ۸ماه مذاکره انجام شد و بیشتر از  ۳ماه است که
مذاکرات متوقف شده است ،ثابت کردند که ارادهای برای اینکه بخواهند مسئله
خود را با ایران حل کنند ،ندارند.
این کارشناس مسائل بینالملل افزود :آمریکاییها به برجام نه به عنوان یک
مسئله بلکه به عنوان مسیر و ابزار کنترلی برای ادامه فشارهای تحریمی و رسیدن به
سایرظرفیتهایایراننگاهمیکنند.
ظهرهوند بیان کرد :آمریکا به فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران نه بهعنوان
فعالیت قانونی و حقوقی از سوی ایران و اینکه عضو ان پی تی و آژانس هستیم بلکه
ع سالح نگاه میکنند .در حوزه موشک هم به همین شکل
آن را از زاویه مسئله خل 
است .وقتی موضوعی در چارچوب خلعسالح پیش میرود یعنی طرف مقابل
نباید دارای این ظرفیت باشد و در نهایت باید خلع سالح شود.
وی عنوان کرد :در گذشته هم در ژنو فعالیتهای موشکی و هستهای را در کمیته
خلع سالح بررسی میکردند و این برای قدرتها و آمریکاییها قاعده است و
سازمانهایی از جمله آژانس را هم که در اختیار دارند نه برای کمک به کشورها که به
این ظرفیت در مسیر صلحآمیز دست پیدا کنند بلکه اساسا برای خود به موضوعی
بهعنوانصلحآمیزوغیرصلحآمیزقائلنیستند.
ظهرهوند افزود :به هر حال برجام توافقی بوده که صورت گرفته و جمهوری
اسالمی ایران همواره اعالم کرده که به توافقات بینالمللی پایبند است و این نکته
مهمی است به این معنا که اگر جمهوری اسالمی ایران مذاکره میکند نه به این
دلیل که از انگیزهها و نیات آمریکاییها اطالعی ندارد بلکه به این دلیل است که
دولت قبل توافق را امضا کرده است.
وی تصریح کرد :خوشبختانه ما فرصت خوبی پیدا کردیم زیرا خود آمریکاییها

که شکل دهنده قطعنامه ۲۲۳۱و مسئله برجام بودند ،برجام را توسط ترامپ نقض
کردند .بنابراین اکنون همه تالش آمریکاییها این است که به برجام برگردند اما با
حفظ همان نظام تحریمی که سالها برای آن مهندسی کرد ه و کمیته کارشناسی
قوی را در خزانهداری آمریکا برای این منظور تشکیل دادهاند.
سفیر اسبق ایران در افغانستان در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد :بنابراین اگر قرار
است برجام با اختصاص مختصر امتیازی امضا شود به این معنا نیست که ایران
به عنوان یک کشور عادی میتواند در چارچوب برجام فعالیت داشته باشد بلکه
برجام پروژه کنترلی و خلع سالحی است وقتی از این منظر به مساله نگاه میکنیم
ً
میبینیم که برجام ذاتا خسارت محض بوده و برخالف منافع ملی امضا و اجرا شده
است و ما این فرصت را در اختیار داشتیم.
ظهرهوند ادامه داد :نکته دیگر در این مسئله که ند پرایس هم در این خصوص
موضع گیری و اعالم کرد این بود که آنچه را که آقای بورل به عنوان یک پیشنهاد
برای توافق تنظیم کرده است را قبول داریم .البته جزئیات این پیشنهاد را اعالم
نکردهاند اما مشخص است که مانور تبلیغاتی است که در افکار عمومی ما ،این
موضوع را شکل بدهند که آمریکاییها آماد ه امتیازدهی هستند و ایران است که زیر
میز میزند و به همین دلیل عنوان میکنند که تصمیم با تهران است.
آمریکاییها باید حسننیت خود را نشان داده و تصمیم نهایی بگیرند
وی بیان کرد :در صورتی که اینگونه نیست و تصمیم با آمریکاییها است و اگر
میخواهند مسئله غرب و آمریکا با ایران را پایان یافته ببینند باید مسئله تحریمها را
کنار بگذارند و عنوان کنند که با امضای برجام مسائل خودمان را به صورت عادی
درمیآوریم قطعا جمهوری اسالمی ایران هم این را میپذیرد.
کارشناس مسائل بینالملل عنوان کرد :اما اگر قرار است فشار تحریمی را بر ما
حفظ کنند و بازی برجام را با بازگشت آمریکاییها در زمین برجام دوباره ادامه دهند
قطعا ایران این کار را انجام نمیدهد و به صالح ایران هم نیست .ضمن اینکه شرایط
ً
زمانی و بینالمللی هم کامال تغییر کرده است و نه ما ایران  ۲۰۱۵هستیم و نه آنها
آمریکا  ۲۰۱۵هستند و معادالت فرق کرده است و دیگر زمینهای برای برنامهای که

بهدنبال آن هستند وجود ندارد و این کلیت کار است.
ظهرهوند تصریح کرد :لذا معتقدم که این بازی جدیدی است که با هماهنگی
جوزف بورل و اتحادیه اروپا شکل میگیرد اما حاضر نیستند دریابند که اروپا هم
اروپای دیروز نیست و تا ۴-۳ماه آینده مشکالت درون اتحادیهای اروپا آغاز میشود
بنابراین اگر میخواهند مسئله خود را حل کنند باید مسائل خود را با ایران به شکل
ریشهایحلکنند.
سفیر اسبق کشورمان در ایتالیا اظهار کرد :مسئله اوکراین فرصت خوبی بود و
ذات آمریکاییها را نشان داد که چگونه با توهم و برنامه برای روسیه و منطقه ما و
جهان ،ملت اوکراین را نابود کردند .ما این نابودی را فقط در عراق و لیبی شاهد
نبودیم بلکه در اوکراین هم این فاجعه را آفریدند لذا ما با کشور فاجعهآفرین مواجه
هستیم .ادبیات قدرت بهترین ابزار است ضمن اینکه ایران همواره آمادگی خود را
برای مذاکره اعالم کرده است و مذاکره هدف و مسیر برای بیان همین موارد است.
ظهرهوند خاطرنشان کرد :هر چقدر آنها میخواهند در مذاکرات غیرشفاف
حرکت کنند اما تیم مذاکرهکننده ما باید بهطور شفاف به مردم اعالم کند که آنها
اکنون چه پیشنهادی را مطرح میکنند و ما برای چه موضوعی میرویم و مذاکره
میکنیم .این شفافیت به نفع حکومت و دولت است و موجب میشود بدنه
اجتماعی پشت سر تیم مذاکره کننده و دولت قرار گیرد تا نتوانند موضوعاتی از
جمله اینکه توپ در زمین ایران است و ایران زیر میز مذاکرهزده را مطرح کنند.
آمریکا از برجام به عنوان ابزار تحریمی استفاده میکند
وی درباره نتیجه مذاکرات لغو تحریمها گفت :مذاکرات میتواند سالها ادامه
پیدا کند ما باید ببینیم که منافع ملی ما در فرجام برجام چگونه است .آمریکاییها
اگر نتوانند به مذاکرات جامع ،نابود کردن ظرفیتها و کنترل ما برسند ،برجام صرفا
هستهای آنها را قانع نمیکند و موضوعی را هم که به عنوان غروب هستهای مطرح
میکنند کفایت نمیکند آنچه که در برجام است نقض حاکمیت و اراده ملی است
یعنی ما تنها نیروگاه اراک ،سانتریفیوژها IR۸ , IR۶ ،را از دست نمیدهیم بلکه
اراده ما را هم میگیرند.
کارشناس مسائل بینالملل افزود :این مساله بدتر از عهدنامه گلستان و
ترکمانچای است زیرا ما در عهدنامه ترکمانچای بخشی از سرزمینمان را واگذار
کردیم اما در باقی مانده آن اراده استراتژیک خود را حفظ کردیم .عقیده اینها این
است که ایران از  ۲۰۲۵نباید بتواند غنیسازی و یا حرکتی داشته باشد و این نقض
حاکمیت و اراده ملی است و برجام با چنین ماهیتی خطر امنیت ملی است.
ظهرهوند ادامه داد :مگر ممکن است از بیرون برای کشوری ترسیم کنند که
چگونه میتواند باشد ،ادامه دهد و بقا داشته باشد .این موضوع پدیده بسیار
خطرناکی است و متاسفانه در گذشته دولت قبل آن را پذیرفت و این دولت به هیچ
عنوان نباید اجازه بدهد که برای بعد از ۲۰۲۵هم برای ما خط مشی تعیین کنند که
به عنوان مثال نمیتوانید بازفرآوری هستهای داشته باشید و به سمت غنیسازی
 ۶۰درصد بروید زیرا تحوالت تکنولوژیک زمانی اقتضا میکند که برای داشتن یک
ساعت اتمی ،غنیسازی در حد ۷۰درصد داشته باشیم.
وی یادآور شد :آنها نمیتوانند برای کشوری تعیین کنند که نمیتواند در فالن
سطح و حوزه علمی حرکت داشته باشد و این یعنی نقض حاکمیت و اراده ملی که
بدترازعهدنامهترکمنچایوگلستاناست.
اروپاییها فاقد اراده و توان برنامهریزی بدون موافقت آمریکاییها هستند
کارشناس مسائل بینالملل بیان کرد :اروپاییها فاقد اراده و توان برنامهریزی
بدون موافقت آمریکاییها هستند زیرا ما در اینستکس هم این موضوع را دیدیم و
آزمونپسدادههستند.درموضوعاوکراینهممشاهدهمیکنیمکهاروپاییهابعد
از مردم اوکراین قربانی و تباه میشوند.
ظهرهوند تصریح کرد :آنچه را که اروپاییها بیان میکنند در واقع همان بحث
آمریکاییها و البته با کمی چرخش قلم است .معتقدم اتفاق ویژهای نیفتاده است.
در نهایت عنوان کنند ما آماده هستیم که پول خریدهایی را که در حوزه سوخت
انجاممیدهیمبیرونازمحدودیتآمریکابهایرانبازگردانیموچنینامتیازاتیکهاز
نظر آنها امتیاز است اما شرایط ایران با گذشته بسیار تفاوت کرده و نیازی به دریافت
چنینامتیازهاییندارد.

علیبیگدلیتحلیلگرمسائلبینالملل:

موضوع احیای برجام هیچگاه مانند امروز پیچیده نشده بود

یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت :در آینده و در
سپتامبر اگر وضعیت برجام به همین نحو باشد ،قابل پیش
بینیخواهدبودکهقطعنامهتنبیهیعلیهایرانصادرشودو
پرونده ایران به شورای امنیت برود و در این صورت بدون نظر
چین و روسیه تحریمها مجددا برمیگردد و حتی ممکن
است پرونده به ذیل فصل هفتم منشور برود اما معتقدم
غرب نمیخواهد از این آخرین حربه حداقل در مقطع
فعلیاستفادهکند.
علی بیگدلی در ارزیابی پاسخ احتمالی ایران و ایاالت
متحدهبهپیشنویسپیشنهادیمسئولسیاستخارجی
اتحادیه اروپا برای احیای برجام و در پاسخ به این سوال که
آیا اروپا با علم بر اینکه پاسخ تهران به این پیشنهاد مثبت
نخواهد بود در تالش است تا به بازی مقصرنمایی خود
سرعت ببخشد ،گفت :معتقدم پیشنهادهای آقای جوزپ
بوررل نمیتواند تغییرات اساسی در انتظارات ایران بدهد.
سطح انتظارات ایران از مجموعه برجام باالتر است و
همین امر باعث میشود تا عدم پذیرش پیشنهاد از سوی
ایران قابل پیشبینی باشد .در این فضا آمریکاییها ناچار
هستند تا حدود زیادی در برابر خواستههای ایران از خود
نرمش نشان دهند .با این حال اگر تقاضای اصلی ایران این
باشد که سپاه از زیر بار تحریمها رها شود امر محالی برای
جو بایدن خواهد بود چراکه رئیسجمهور آمریکا هم زیر بار

فشار حزب خودش است و هم فشار جمهوری خواهان و
اجازه چنین کاری را به بایدن نمیدهند اما گویا ایران مصر
است که به این خواسته خود جامه عمل بپوشاند.
روسها مساله برجام را در برابر آمریکا گروگان
گرفتهاند
ی ادامه داد :تیم مذاکره کننده فعلی ایران که پیش از این
مذاکرات هم دل خوشی از برجام نداشت ،حاال برای اینکه
برخی مخالفان داخلی برجام را همراه کند ،خواهان حذف
تحریمهای سپاه است .در این برهه البته ایران از امتیازات
باالیی در خصوص غنیسازی برخوردار شده است و
همچنین امروز غرب نیاز باالیی به انرژی ایران دارد که در
صورت توافق میتوانیم ساالنه ۵میلیارد دالر صادرات نفت
به غرب داشته باشیم .وی افزود :نباید نقش روسیه را در این
مساله نادیده گرفت؛ چراکه روسها مساله برجام را در برابر
آمریکا گروگان گرفتهاند و این نمایش قدرتی برای مسکو
است که برجام بدون اراده آنها احیا نخواهد شد .موضوع
احیای برجام هیچگاه مانند امروز پیچیده نشده بود.
این استاد دانشگاه در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این
سوالکهآیادرصورتعدمموافقتایرانباپیشنهادمسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،به مرحله اعالم پایان برجام
خواهیم رسید ،گفت :از منظر حقوق بینالملل معموال
هیچ یک از طرفین ،پایان توافق را اعالم نمیکنند؛ چراکه

مسئولیت حقوقی دارد و البته نمیخواهند روزنههای
مذاکره را مسدود کنند .برای مثال کره شمالی و جنوبی از
سال  ۱۹۵۳آتش بس اعالم کردند و همچنان در آتش بس
هستندوبرجامهممیتواندبههمینشکلباقیبماند.هر
دو طرف در تالش هستند دیگری اعالم کند که از مذاکرات
خارج شده است اما معموال چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
غرب نمیخواهد در این مقطع از آخرین حربه خود
استفادهکند
بیگدلی در پاسخ به این سوال که ماه سپتامبر شاهد
برگزاری نشست فصلی شورای حکام خواهیم بود و این در
حالی است که نشست پیشین این نهاد با صدور قطعنامه
علیه ایران همراه بود که واکنش تهران را هم به همراه
داشت ،آیا در صورت تداوم این روند در نشست بعدی
نیز شاهد صدور قطعنامه خواهیم بود و آیا این به منزله
بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل خواهد
بود ،گفت :در شورای حکام دو نوع قطعنامه داریم که یکی
اخطاری و دیگری تنبیهی است که قطعنامه پیشین یک
قطعنامه اخطاری بود و ایران هم دست به واکنش عجیبی
زد .در آینده و در سپتامبر اگر وضعیت برجام به همین نحو
باشد ،قابل پیشبینی خواهد بود که قطعنامه تنبیهی
علیه ایران صادر شود و پرونده ایران به شورای امنیت برود
و در این صورت بدون نظر چین و روسیه تحریمها مجددا

برمیگردد و حتی ممکن است پرونده ذیل فصل هفتم
منشور برود .وی ادامه داد :البته غربیها نمیخواهند
آخرین حربه خود را امروز مورد استفاده قرار دهند .اینکه
بخواهند پرونده را به شورای امنیت بکشانند ،این پروسه در
همان مقطع متوقف نخواهد شد و با استفاده از مکانیسم
ماشه تحریمهای پیش از سال  ۲۰۱۵برمیگردد اما
معتقدم غرب نمیخواهد از این آخرین حربه حداقل در
مقطعفعلیاستفادهکند.

یک فعال سیاسی اصالحطلب :

آزادیهای مردم در چارچوب قانون باید محترم شمرده شود

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :هنگامی که یک قانون برای همه یکنواخت اجرا
نمیشود و در زمانهای مختلف به یک صورت متفاوت است ،مردم برایشان سوال است
که چرا؟ مردم این را یک اتفاق و همین طوری نمیدانند و دوست ندارند مهندسی شده
با آنها برخورد شود.
محمد حسین مقیمی درباره اینکه شاهد تحرکات بیشتر یکسری از تندروها در کشور
هستیم این نوع رفتارها در این شرایط چه اثری روی مردم میگذارد ،گفت :آنچه که در واقع
به آن اعتقاد داریم و فکر میکنیم باید صورت گیرد ،خودداری از هر نوع افراط و تفریط
ط گری مشکالت را حل میکند و نه تفریط ،باید به آنچه که اسالم و قانون
است .نه افرا 
اساسی گفته است ،عمل کنیم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :قانون اساسی ما تکلیف را
مشخص کرده است .قوانینی که تصویب میشوند نباید مخالف شرع و قانون اساسی
باشند .این قوانین برای همه مردم و همه زمانها باید هم اجرا شود .یعنی در طول سال
یک روال عادی و معمولی داشته باشیم این گونه نشود که در یک روزهایی از سال بعضی
برخوردها تشدید شود و در بعضی از روزها تشویق شود.

وی با بیان این که قانون را باید آنگونه که هست اجرا کنیم ،عنوان کرد :آزادیها مردم
در چارچوب قانون باید محترم شمرده شوند و نباید آنها را سلب کنیم .با کسانی که قانون
را رعایت نمیکنند ،برخورد کنیم به خصصوص کسانی که به اسم قانون آزادیهای مردم
سلبمیکنند،بایدپاسخگوباشند.
مقیمی گفت :اگر کمی به عمکلردها طی سالهای گذشته نگاه کنیم خواهیم دید با هر
پدیدهای که برخورد تند داشتهایم و از حدود قانون خارج شدهایم و با دید افراطی به آن نگاه
کردهایم ،در یک مدت زمان کمی به صورت خیلی شدیدتر خودش را در جامعه نشان داده
است ،مثالهای زیادی هم در این مورد داریم درصورتی که اگر با بسیاری از پدیدهها قانونی،
عادالنه و با میانهروی برخود میکردیم ،هیچ اتفاقی رخ نمیداد.
وی خاطرنشان کرد :معتقدم این افراد نظرات شخصی خودشان را اعمال میکنند در
صورتی که در جامعه مراج ع هستند و هر زمان الزم باشد تذکر میدهند ،مردم به تذاکرات
مراجع اهمیت میدهند اما هنگامی که این دسته وارد می شوند ،جور دیگری میشود.
مردم دوست ندارند مهندسی شده با آنها رفتار شود
این فعال سیاسی یادآور شد :نزدیک برخی رویدادها شما مشاهده کنید نوع پوششها
هرگونه باشد از آنها گزارش تهیه میشود و با این افراد مصاحبه میکنند ،اگر این اشکال
دارد چرا در این مقاطع ایرادی ندارد؟ معتقدم هنگامی که قانون برای همه و در همه زمانها
یکنواخت اجرا نمیشود ،برای مردم سوال است که چرا؟ مردم این را یک اتفاق همین طوری
نمیدانند بلکه اینها را برنامهریزیشده میدانند و دوست ندارند مهندسی شده با آنها
برخورد شود .وی افزود :اگر شرایط را به گونهای فراهم کنیم که مردم پای صندوق رأی
بیایند ،آنها به انقالبشان و صندوق رأی اعتماد دارند ،اما اگر متوجه شوند کسی را که
میخواهند انتخاب کنند در میان افراد تایید شده نیست ،این را محدودیت تلقی میکنند
لذا اگر ما به دنبال حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده هستیم ،باید نوع دیگری رفتار

کنیم .مقیمی در گفتوگو باایلنا ،عنوان کرد :به هیچ عنوان اینگونه نیست که ما فکر
کنیم چیز دیگری را میتوانیم جایگزین سرمایه اجتماعیمان کنیم ،زیرا مهمترین سرمایه
اجتماعی ما مردم و حضورشان است و باید رفتارها و عمکلردها به عنوان سه قوه چه در
مصوبات مجلس ،چه در عملکرد قوه قضائیه که ملجا و پناهگاه مردم است و چه در دولت به
گونهای باشد که به مشکالت اساسی برسیم.
وی ادامه داد :در انتخابات این همه شعار داده شد ،چه اتفاقیافتاد؟ در سالهای قبل
اگر کوچکترین مشکلی پیش میآمد چقدر در برابر دولت و عملکردش را صحبت میشد
و مطلب گفته میشد؟ کوچکترین مسئله را صدا و سیما بزرگنمایی میکرد .امروز همه
این موارد را مشاهده میکنیم اما هیچ خبری نیست از گرانی بگیرید تا مشکالتی که وجود
دارد .به طور مثال پروژهای که  ۱۴سال است اجرایی نشده را ظرف  ۲الی  ۳ماه اجرایی
نمیتوانکرد.
باید با مردم واقعی صحبت کرد چون حساب و کتاب میکنند
این فعال سیاسی اصالحطلب اظهار داشت :باید حرفهای ما به گونهای باشد که
عملکرد گذشتگان را آن گونه که بوده نقل شود اگر به گونهای عمل کنیم که مردم برداشت
دیگری کنند خیلی از این حرفها و صحبتها را سیاسی قلمداد میکنند و این تاثیرش را
پای صندوق رای میگذارد .زیرا آن برخوردها در ذهنشان است و میگویند چرا این چیزها
در گذشته بد بوده و همه چیز این روزها خوب شده است.
وی گفت :فروش نفت چقدر بوده است و امروز چقدر است جنگ اوکراین در فروش نفت
موثر بوده است .اینها را مردم متوجه میشوند درست که ما نمیگوییم و در صداو سیما
گفته نمیشود و در اخبار بیان نمیشود اما مردم اهل حساب و کتاب هستند ،میبیننند
گرانیهای لجام گسیخته باالتر میرود باید با مردم واقعی صحبت کرد چون حساب و کتاب
میکنند.

غالمرضاظریفیان:

بابحراناعتماداجتماعینسبت
بهمسئوالنمواجههستیم

غالمرضا ظریفیان ،استاد دانشگاه و تحلیل گر سیاسی اصالح طلب گفت :حضور و
عدم حضور مسئوالن و مدیران در حوادث طبیعی هر دو میتواند در جامعه سوژه باشند.
علت آن هم عدم حکمرانی خوب در اداره امور مختلف است .بنابراین ما با بحران اعتماد
اجتماعینسبتبهمسئوالنومدیرانمواجههستیم.
انتشار عکس هایی از لباس های گلی وزیر کشور ،شهردار و استاندار تهران و جمعی از
نمایندگان مجلس سبب شگل گیری موجی از واکنش ها در شبکه های اجتماعی شد،
عمده کاربران رفتار مدیران را به رفتا ریاکارانه و پوپولیستی تعبیر و اعالم کردند که مدیران
حاضر در صحنه به دنبال «شوآف» و نمایش حضور بوده اند تا باز کردن گره مشکالت
پیش آمده .درنقطه مقابل  ،اصولگرایان هم می گویند مسئوالن با هدف تسریع در
امدادرسانی وارد میدان شده اند و به حای سرزنش باید از آنان قدردانی شد.
ماجرا جیست ؟ چرا در این ورد و موارد مشابه بسیار  ،اختالف و حتی تضادنظر میان
ایرانیان بروز می کند و وارد حدل های دامنه دار محازی می شوند ؟ چرا چنین پدیده ای
میان ایرانیان رایج شده و برخالف دیگر کشورها عمل می کنند؟
خبرآنالیندرگفتوگوباغالمرضاظریفیان،استاددانشگاهوتحلیلگرسیاسیاصالح
طلب به بررسی این سواالت و کالبدشکافی این پدیده پرداخته که با هم می خوانیم :
حضور برخی مدیران و مسئوالن در مناطق سیل زده و عکسهایی که از آن ها در
حینسرکشیمنتشرشدهبهسوژهشبکههایاجتماعیبدلشدهوبعضاباطعنه
و تمسخر همراه بوده و رفتار آنان را پوپولیستی دانسته اند.چگونه می توان رفتار
پوپولیستی یک مدیر را از مدیریت مسئوالنه اش از هم تشخیص داد؟
مساله امروز کشور پوپولیسم و عکس گرفتن در حوادث و سیالبها که این روزها مورد
نقدگرفتهاست،نیست.مشکلاساسیجامعهماحکمرانیخوباست.طبیعیاستکه
در حوادث طبیعی که بخش از مردم را درگیر میکند ،جامعه انتظار دارد که مسئوالن عالی
رتبه کشور در آن حوادث حضور داشته باشند .اگر هم حضور پیدا نکنند معموال به شدت
به خصوص در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مورد نقد جدی قرار میگیرند که چرا
در چنین مواقعی که مصیبت اجتماعی رخ داده ،مسئوالن و مدیران حضور پیدا نکرده
اند .بنابراین حضور و عدم حضور هر دو میتواند در جامعه سوژه باشند .علت آن هم عدم
حکمرانی خوب در اداره امور مختلف است .بنابراین ما با بحران اعتماد اجتماعی نسبت
به مسئوالن و مدیران مواجه هستیم.
یعنیآناعتمادالزمجامعهواینکهکاربراساسیکمنطقدرستانجاممیشود،سلب
ب ها یک پدیده خلق الساعه نیست .چرا که
شده است.در حالی که همین پدیده سیال 
اگر ما تاریخچه رخداد سیالب ها در ایران را بررسی کنیم حداقل در  ۱۰سال اخیر
پیوسته با مساله سیالب ها در مناطق مختلف مواجه بوده ایم .بنابراین باز با پدید ه ای
مواجه ایم که رخ خواهد داد و خساراتی هم بر جای خواهد گذاشت .آن چیزی که
جامعه انتظار دارد این است که نمایندگان مجلس ،شهرداری ها وزارتخانه های مرتبط
مسالهسیالبهارابهعنوانیکمسالهمستمرخودشانرصدکنندومتعاقبآنجلوی
خسارت های بیشتر و احتمالی را بگیرند .درواقع انتظار دارند با پیشبینی ها جلوی
فاجعه را بگیرند تا شاهد این رخدادهای این چنینی نباشیم .مدیریت بحران درواقع
خواسته مردم است تا این حوادث به عنوان یک فرصت استفاده شود .در همین مساله
سیالب ها که مورد نقد جدی این روزها قرار گرفته است می توان با یک حکمرانی خوب
آب را به گونهای هدایت کرد که نه جامعه آسیب ببیند و نه باعث هدر رفتن آن باشیم
تا امروز شاهد کشته و مفقودشدن بسیاری از هموطنان خود در این فاجعه طبیعی
نباشیم.
اعتماد عمومی طی سال های گذشته خدشه دار شده  ،جلب و احیای اعتماد
عمومی چگونه و از چه راهی امکان پذیر است؟ نمی شود مدیریت را براساس
نقدهای مطرح شده در شبکه های اجتماعی پیش برد از آن سو هم نمی توان
نسبت به افکار عمومی بی تفاوت بود .در چنین وضعیتی راهکار چیست و چگونه
می توان بین رفتار مسئوالنه با رفتار پوپولیستی مرز قائل شد؟
تا زانو در گل فرورفتن در گل والی نمایندگان و مسئوالن و عکس گرفتن آن ها و حضور
و عدم حضور آنها مشکل جامعه ایران نیست .مشکل اصلی اینجاست که چون جامعه
با پدیده حکمرانی خوب روبه رو نیست؛ آمدن و یا نیامدن مسئوالن به محل حوادث ،
خودش تبدیل به یک سوژه می شود .همان اتفاقی که در حادثه متروپل آبادان نیز شاهد
آن بودیم .در چنین فضایی مسئوالن اگر حضور پیدا نکنند به یک طریق مورد نقد قرار
می گیرند و اگر حضور داشته باشند به گونه ای دیگر مورد طنز و تمسخر قرار می گیرند.
اگرجامعه اطمینان پیدا کند که دستگاه های ذی ربط در ارتباط با پدیده های اجتماعی
و حوادث ،استراتژی داشته و متکی بر پروتکل و برنامه مشخص حرکت کنند ،دیگر درگیر
این حواشی و سوژه ها نمیشود .درواقع جامعه به اعتبار آن اعتماد جدی که به حکمرانی
خوب دارد خودش نیز در صحنه حضور مفید خواهد داشت و اگر ببیند یک آسیبی از
حد نرمال بیشتر رخ داده آن را به یک پدیده اجتماعی تبدیل می کند و علل آن را بررسی
میکند.
متاسفانه در جامعه ما چون حکمرانی متکی بر پیوندهای جناحی است و هر جناح و
جریانی که روی کار می آیند تصورش این است که جناح قبلی همه مدیریت ها و برنامه
ریزی هایش با نگاه وابستگی و اشتباهی بوده ،پس همه آنها را کنار می گذارد و یک مدیر
جدید جایگزین او می کند .در چنین شرایطی مدیر جدید هم زمان نیاز دارد تا با فضا
مدیریتی خودش آشنا شود اینجاست که آسیب ها منتظر این نوع مدیریت اقتضائی نمی
ماند که فاجعه ایجاد نکند .بنابراین بحران اساسی در حکمرانی خوب وهمه این حضور
داشتن ها وعدم حضور مدیران و عکس گرفتن ها می تواند هم سوژه ای تراژدیک باشد
هم سوژه ای طنز .مساله را باید در جای دیگری حل کرد .وگرنه ما همچنان با این پدیده
های زیست محیطی روبه رو خواهیم بود.
بنا به گزارشات موجود ،بیشترین تلفات و مفقودیها در فاجعه سیل اخیر کشور مربوط
بهاستانتهرانبهعنوانپایتختایران؛یعنیمهمترینجایگاهمدیریتکشوراست.وقتی
ما در این بخش مهم مدیریتی ،یک مدیریت اقتضائی را اعمال می کنیم طبیعی است
که در مناطق دیگر همچنان باید منتظر آسیب های جدی بیشتری باشیم .مساله را باید
در استمرار مدیریت عملی برخورد کردن با پدیده ها جستجو کرد .چرا که در غیاب یک
حکمرانی خوب در جامعه ،ما با پدیده پوپولیستی ،طنز و تراژدی در شبکه های اجتماعی
روبه رو خواهیم بود.
گاهی نقدهایی در شبکه های اجتماعی بیان می شود که با منافع و مصالح
عمومی فاصله دارد  ،این امر چه تاثیری در افکار عمومی و به تبع آن اعتماد عمومی
خواهدداشت؟
تجربه تاریخی بسیاری از کشورهایی که امروز در این عرصه حکمرانی خوب توانسته اند
به طور نسبی موفق باشند حکایت از این دارد که اساسا با دو پدیده همراه با هم توانستند
اینوضعیتراایجادکنند؛پدیدهاولبحثدولتتوانمندومقتدراست،دولتیکهتوانایی
دارد تا امورات خودش را هم به لحاظ نظری و هم نیروی اجرایی خوب انجام دهد .اساسا
ما در از ابتدای شکل گیری دولت مدرن تا کنون به دالیل عدیده ای که خودش یک بحث
مفصلی را می طلبد ،با پدیده دولت قوی روبه رو نبودیم .دولت ها در ایران آن توانایی الزم
برا انجام وظایف خودشان را نداشتند.
نکته دوم بحث جامعه مدنی قوی است .جامعه به میزانی که توانمند می شود ،می
تواند در تعیین سرنوشت خودش حضور داشته باشد .در این شرایط هر اندازه کنشگران
سیاسی،اجتماعی،فرهنگیواقتصادیرشدداشتهوازتوانمندیوقابلیتالزمبرخوردار
باشند،میتوانندبهتوسعهجامعهکمککنند.
درواقع  ،جامعه مدنی قوی در مقابل دولت ها قرار نمی گیرند بلکه نوعی هم افزایی
رخ می دهد و در عین حال نقش انتقادی برای اصالح و رفع ضعف های دولت را ایفا می
کنند .متاسفانه در ایران تصور اینگونه است که دولت قوی در تقابل با یک جامعه مدنی
قوی است و یک جامعه مدنی قوی نیز در تقابل با یک دولت قوی است .بنابراین دولتها
همیشه یک نگاه منفی به رشد افکار عمومی ،احزاب  ،سندیکاها و کنشکران اجتماعی
دارند .در حالی که این دولت توانمند و جامعه مدنی قوی است که می توانند در کنار
یکدیگر جامعه را به سمت توسعه پایدار سوق دهند .باید توجه داشت که هرکدام از این دو
اگر ضعیف باشد در بستر  ۲۰۰ساله دنیای مدرن  ،عقب خواهیم ماند .همواره هر زمان
دولتی ضعیف بوده و جامعه ضعیف در مقابل آن وجود داشته با پدیده شورش مواجه
بودیم .همچنین هر گاه دولتی قوی در مقابل جامعه مدنی ضعیف وجود داشته ،با پدیده
استبداد روبه رو شدیم و دولت خودش را بر جامعه تحمیل کرده است .هر گاه نیز جامعه
مدنی قوی و دولت ضعیف وجود داشته با پدیده انقالب مواجه بودیم .درواقع حکمرانی
خوب برایند کنشگری قوی و جامعه مدنی قوی در عین حال دولت قوی است .این دو با
همدیگربتوانندرشدکنند.
نقش کنشگران سیاسی و اجتماعی در قوام دادن به اعتماد عمومی را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
کنشگران اجتماعی ما باید به این نکته کلیدی اشاره کنند که ما در پی تضعیف دولت
نیستیم بلکه به دنبال توانمند کردن آن هستیم و از سوی دیگر این دولت ها هستند که
باید این درک مدرن و پیشرفته را پیدا کنند که بدون اتکا بر کنشگران ،احزاب ،سندیکاها
و افکار عمومی امکان اینکه بتوانند یک ماموریت متکی بر حکمرانی خوب را انجام دادن،
نخواهندداشت.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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از تاج تا تاراج !!!
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم مطرح کرد:

آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم
رئیسدانشگاهعلومپزشکیاستانقمگفت:طیشبانهروزگذشته ۳شهروندقمیبهدلیلابتالبهبیماری
کرونا جان باختند و حال  ۳۷بیمار نیز وخیم است.مهدی مصری در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در
استانقماظهارداشت:در ۲۴ساعتمنتهینهممردادماهتعداد ۳۷بیمارباعالئمکرونامثبتدرقمپذیرش
سرپایی شدند.وی با بیان اینکه در این مدت  ۱۰۶بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری کرونا بستری شدند،
عنوان کرد :طی شبانه روز گذشته  ۳شهروند قمی به دلیل ابتالء به بیماری کرونا جان باختند و در مجموع
تعداد  ۱۲۴بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال  ۳۷بیمار نیز وخیم است.رئیس دانشگاه علوم
پزشکیقمبابیاناینکهازتعداد ۸۸تستانجامگرفتهنتیجه ۳۶تستمثبتاعالمشدهاست،افزود:تاکنون
تعداد یک میلیون و  ۹۱۰هزار و ُ ۸۴۳دز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

نصببنروبرپاییایستگاهصلواتی
با مجوز شهرداری

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم با اشاره به تسهیالت مجموعه
مدیریت شهری برای ارائه خدمات بهتر مواکب به سوگواران حسینی ،گفت :نصب بنر
و برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهر نیازمند صدور مجوز از شهرداری قم است.
مهدی کالنترزاده در گفتوگویی  ،با اشاره به برنامهریزی مدیریت شهری برای ارائه
خدمات بهتر به عزاداران حسینی اظهار داشت :نصب بنر در هر اندازه و ابعاد در سطح
شهر برای در نظر گرفته شدن ایمنی و جلوگیری از بروز احتمالی خطر ،نیازمند صدور
مجوز از شهرداری قم برای تعیین ضوابط ایمنی است.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم ادامه داد :همچنین برپایی
ایستگاههای صلواتی نیز نیازمند صدور مجوز است و همانطور که بارها تأکید شده،
افرادبامراجعهبهسامانهالکترونیکی”قمیار”میتوانندب هراحتیدرخواستواطالعات
خود را ثبت کنند.
وی فضاسازی شهری را یکی از کار ویژههای اصلی مجموعه مدیریت شهری در ایام
محرم یاد کرد و گفت :به دلیل برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان در  ۲۷آبان
سال جاری ،فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی با هماهنگی و تعامالت صورت با
دبیرخانه کنگره ،سازمان تبلیغات اسالمی با شعار واحد” نجات اهل عالم با حسین
است” به همراه پیامهای حاوی وصیتنامه شهدا در مورد محرم ،امام حسین(ع) و امام
زمان(عج)شکلگرفتهاست.
کالنترزاده با اشاره به همکاری شهرداری قم در نصب پرچمهای عزا در سر درب
منازل شهروندان ،خاطرنشان کرد :عالوه بر این  ۴۰۰پایه دیواری نیز برای فضاسازی
شهرینصبشدهاست.
مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم خبر داد:

تالش برای تملک غرف میدان
میوه و ترهبار شهید مطهری

مدیرعاملسازمانمیادینشهرداریقمازپیگیری ّ
قبامتصرفین
جدیتملکوتواف 
غرف واقع در میدان میوه و ترهبار شهید مطهری خبر داد.
علیرضا مظفری با اشاره به اهمیت ساماندهی میدان شهید مطهری برای مدیریت
شهری اظهار داشت :پروژه تملک پالکهای باقیمانده میدان میوه و ترهبار شهید
مطهری و پرداخت منافع متصرفین این مجموعه بزرگ ،در راستای بهسازی معابر ،رفع
دغدغههایزیستمحیطی،روانسازیترددعمومیشهروندان،کاهشبارترافیکیو
مرتفع شدن مشکالت چندین ساله این میدان با ّ
جدیت دنبال میشود.
وی به اراده مجموعه مدیریت شهری جهت تعیین و تکلیف غرف باقیمانده میدان
میوه و ترهبار شهید مطهری اشاره و ابراز کرد :اهتمام ویژهای برای رفع مشکالت این
میدان وجود دارد و از مالکان و متصرفان درخواست داریم در جهت تسریع فرآیند
آزادسازی و واگذاری فضای تصرفشده با مجموعه سازمان میادین همکاری نمایند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم
تصریح کرد :وضعیت بصری نامناسب میدان شهید مطهری و بافت فرسوده و ناایمن
آن ،نیازمند تعامل بیشتر و سرعت بخشیدن به فرآیند آزادسازی غرف باقیمانده بوده
ً
که نهایتا اجرای پروژههایی ازایندست ،سبب استفاده بهینه از فضای موجود و تبدیل
آن به اماکن مطلوب و موردنیاز شهروندان خواهد شد.
مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربریشهرداریقمخبرداد:

تجهیز پایانه شهدای ۷۲تن
به دوربینهای ثابت نظارتی

مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربریشهرداریقمازتجهیزپایانهشهدای 72تن
به دوربین ثبت تخلف و نظارتی خبر داد.
سید رضا حسینی اظهار داشت :باتوجه بهضرورت نظارت بر پایانه و میدان شهدای
 ۷۲تن؛ رفع مشکالت ترافیکی و برخورد با رانندگان متخلف ،این پایانه به دوربینهای
نظارتیمجهزشد.
به گفته وی ،باتوجه به ساماندهی پایانه شهدای  ۷۲تن و نظارت بر پیاده و سوار
نمودن اتوبوسهای عبوری در این میدان مقرر شد که در اطراف میدان شهدای ۷۲
تن رانندگان اتوبوس از هرگونه توقف جهت مسافرگیری خودداری کرده و در صورت
عدم رعایت توسط دوربینهای ثبت تخلف اعمال قانون میشوند.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم ادامه داد :شش شرکت
حملونقلی در پایانه شهدای ۷۲تن مستقر و مشغول خدماترسانی برای جابهجایی
مسافرین هستند و واحد گشت و بازرسی سازمان همگام با پلیس راهور در پایانه
شهدای ۷۲تن در رفع مشکالت ترافیکی خدماترسانی مینمایند.
مدیرمنطقه شش شهرداری قم :

پارکینگطبقاتیدرخیابانامامزاده
ابراهیم (ع) احداث میشود

مدیرمنطقه شش شهرداری قم گفت :بهمنظور جبران کمبود پارکینگ در محدوده
این منطقه و برای تسهیل در تردد شهروندان و زائرین ،زمینهای تملک شده مجاور
ایستگاه مترو چهارراه معصومیه با کاربری پارکینگ به این امر اختصاص داده شد.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ،احمد ترکمن با اشاره
به توجه ویژه شهرداری به زیرساختهای حملونقل عمومی و بافت فرسوده که در
بازدید معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم نیز از منطقه مطرح شد اظهار کرد:
در راستای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و هماهنگی با معاونت حملونقل و
ترافیک ،بحث احداث پارکینگ طبقاتی در صورت کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :در همین راستا ،الزم است توقفگاهها و پارکینگهای مناسب
در فاصلهای مشخص راهاندازی شود تا در رفتوآمد شهروندان مشکلی پیش نیاید.
مدیر منطقه شش شهرداری قم ادامه داد :با تدابیر الزم در خصوص احداث
پارکینگها با ارائه خدمات ویژه بهمنظور تشویق مالکان و سرمایهگذاران انجامشده
و با پیگیریهای بهعملآمده ،دو قطعه زمین متعلق به سازمان قطار شهری که
برای احداث ایستگاه مترو توسط منطقه تملک گردیده با کاربری پارکینگ در نظر
گرفتهشدهاست.
برایرعایتپروتکلهایبهداشتیصورتگرفت؛

تشدید نظارت و بازرسی از ناوگان
تاکسیرانیقم

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با توجه به آغاز پیک جدید کرونا
در کشور و استان قم ،نظارت و بازرسیها از ناوگان تاکسیرانی را تشدید کرده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم  ،با توجه به تغییر وضعیت شهر قم و آمار رو
به افزایش مبتالیان به کرونا؛ نظارت بر عملکرد رانندگان تاکسی مبنی بر استفاده از
ماسک هنگام سرویسدهی ،رعایت فاصلهگذاری در داخل تاکسیها و همچنین
ضدعفونیکردنفضایداخلیتاکسیهاازسویبازرسینسازمانوشرکتهایتابعه
بهصورت ویژه انجام خواهد شد.
ت موارد فوق از سوی رانندگان تاکسی ،توسط
در همین زمینه در صورت عدم رعای 
بازرسین پروانه آنان اخذ و به هیئت انضباطی سازمان ارجاع داده میشوند.
گفتنیاستدستگاهکارتخواندراکثرتاکسیهایدرونشهریقمنصبشدهکه
روند نصب این دستگاه در حال انجام بوده که با این اقدام دریافت پول نقد تا حدود
زیادی حذف میشود.
مدیرمنطقههشتشهرداریقمخبرداد:

اتمامعملیاتروکشآسفالتخیابان
استقاللدرپردیسان

مدیر منطقه هشت شهرداری قم از اتمام عملیات عمرانی روکش آسفالت خیابان
استقالل در پردیسان با هزینه 13میلیارد ریالی خبر داد.
محمدحسین علیاکبری با اشاره به برنامهریزی برای بهسازی و اجرای روکش
آسفالت در سطح پردیسان در سال جاری اظهار داشت :پروژههای بهسازی معابر در
راستای تسهیل در عبور مرور شهروندان انجام میشود که یکی از این پروژهها انجام
روکشآسفالتخیاباناستقاللبود.

آزادی  ۸۵۱زندانی جرایم غیرعمد با حمایت «محسن چاوشی»
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند گفت :در  ۲سال اخیر تعداد
 ۸۵۱زندانی غیربزهکار تحت حمایت ستاد دیه کشور با رقم اهدایی هفت میلیارد و  ۴۵۰میلیون تومانی
عالقمندان و دنبالکنندگان صفحه اجتماعی محسن چاوشی از بند حبس رهایی یافتهاند .علی شمسبا
اشاره به همکاری اخیر چاوشی در حوزه آزادی دردمندان گرفتار بند اظهار داشت :هشت مرداد و در زادروز
تولد این هنرمند فرهیخته به مانند سالهای قبل ،وی هدیه سالروز میالد خود را در قالب طرحی در جهت
آزادی  ۴۳زندانی خرمشهری مطرح کرد که با این فراخوان اعالم شده هواداران وی در مدت کوتاهی با واریز
مبلغی معادل ۲۰۰میلیون تومان به حساب ستاد مردمی دیه استان خوزستان ،زمینه آزادی همه محبوسان
معرفی شد ه را فراهم کردند تا به این مناسبت ،بسیاری از مردان عائلهمند و سرپرستان خانواده در زادگاه
محسن چاوشی از بند رهایی یافته و در قالب یک هدیه تولد به این ستاد مردمی به آغوش گرم جامعه بازگردند.

طرح:محمدعلیرجبی

معاوناجتماعیوزیرکشوردرقم:

خطر آسیبهای اجتماعی جدی گرفته نشده است

معاون اجتماعی وزیر کشور با تاکید بر اینکه هنوز برخی خطر آسیبهای
اجتماعی را جدی نگرفتهاند ،گفت :برخی نهادها آمارهای مرتبط با آسیبهای
اجتماعی را کتمان میکنند درحالیکه این آمارها باید برای مسئوالن مطرح
شود تا با نگاه جامع بتوانند برای کاهش و رفع آسیبها برنامهریزی کنند.
محمد عباسی ظهرروزیکشنبه در کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی،
سالمت ،زنان و خانواده استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار
شد ،ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام محرم ،اظهار کرد :تکلیف و شرح
وظایف تمام دستگاههای حاکمیتی روشن است و در این جلسات پرداختن به
گزارشعملکرد،ضرورتیندارد.
وی با اشاره به اینکه این جلسات به منظور طرح مباحث فوریتی برگزار
میشود ،عنوان کرد :هدف ما این است که مدیران دستگاهها را جمع کرده و
اولویتها مطرح شود تا تقسیم وظایف در راستای آنها انجام شود.
معاون اجتماعی وزیر کشور با بیان اینکه دشمن از ابتدای پیروزی انقالب برای

رسیدن به اهداف خود توطئههای متعددی داشته است ،مطرح کرد :نخستین
توطئه دشمن جنگ تحمیلی بود که با ایستادگی و همدلی همه جانبه ملت،
شکستخورد.
وی افزود :در ادامه دشمن مطابق روز ،شرایط و ویژگیهای افراد عمل کرد و
در چندسال اخیر نیز شاهد اتفاقات خطرناک در حوزه آسیبهای فرهنگی در
کشورهستیم.
آسیبهایاجتماعیبهسرعتدرحالتکثیرهستند
عباسی با اشاره به اینکه متاسفانه این آسیبها به سرعت درحال افزایش
هستند ،خاطرنشان کرد :علتهای مختلفی ازجمله اینترنت ،فضای مجازی،
شبکههای اجتماعی ،روحیات روانی ،شخصیت انسانها و عارضههای
اجتماعی مانند بیکاری و فقر را میتوان برای این آسیبهای اجتماعی متذکر
شد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از آسیبهای اجتماعی به عنوان
بزرگترینخطروتهدیدنظامیادکردهاست،تصریحکرد:ایشانبهعنوانراهکار
فرمودهاند که در این حوزه نیازمند کار تحولی ،جهادی ،فوق العاده ،همه جانبه
وتالشمضاعفهستیم.
ارائه برخی آمارها به مردم جز نگرانی ،رفع مشکل نمی کند
معاوناجتماعیوزیرکشوربااشارهبهاینکهممکناستهنوزاینخطرتوسط
برخی جدی گرفته نشده باشد ،یادآور شد :آسیبهای اجتماعی کسالت ایجاد
میکنند و توسط نهادهای حکومتی نیز بسیاری از آمارها کتمان میشود.
ویافزود:اینآمارهابایددرمیانمسئولینمطرحشودتابتوانبرایجلوگیری
از آنها برنامهریزی صورت گیرد اما دانستن آنها توسط مردم جز ایجاد نگرانی
نتیجهاینخواهدداشت.
عباسی با بیان اینکه در این جلسات باید برنامه مناسب در راستای مقابله با
این آسیبها ارائه شود ،اظهار داشت :آسیبهای اجتماعی باید در ابتدا به طور
دقیقعلتیابیشدهوسپس راهدرمان آن مشخصو تقسیموظایف انجامشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم :

ساالنه برای  ۱۱هزار عنوان کتاب مجوزانتشار صادر میشود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت:
در حال حاضر یک هزار و  ۴۴۲ناشر در این استان
فعال هستند و ساالنه برای انتشار  ۱۱هزار عنوان
کتاب مجوز صادر میشود.
امیرعلی عموزاده روز یکشنبه در جلسه کارگروه
تخصصی اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و
خانواده ،با ارائه گزارشی از ظرفیتهای فرهنگی در
قم ،افزود ۳۰ :درصد کاغذی که در کشور مصرف
میشود ،در استان قم تهیه و توزیع میشود و
ظرفیتچشمگیریاست.
وی اضافه کرد :قم نخستین استانی است که
دارای شهرک چاپ و نشر است و بعد از تهران
بیشترین محصوالت را در حوزه نشر عرضه میکند.
وی بیان کرد ۵۰۰ :موسسه تک منظوره و
چندمنظوره توانمندی خاصی را به مجموعههای
فرهنگیقماضافهکردهاستو ۶۰۰کانونفرهنگی
وهنریمساجدکهدرسطحاستانپراکندههستند،
فعالیتهایبسیاریانجاممیدهند.
عموزاده ادامه داد ۱۱:انجمن هنری ۲۰۰،کانون
تبلیغاتی ۵۰ ،موسسه فیلمسازی ۴۰ ،آموزشگاه
آزاد هنری ،وجود موسسات قرآنی بینالمللی و
فاخر استانی از جمله موسسه عالمه طباطبایی

و آیتالله جوادی آملی از جمله ظرفیتهای این
استان در حوزه فرهنگی و هنری است .به گفته وی،
حضور اتباع و مهمانان خارجی در استان قم رسالت
فرهنگی ما را ده چندان میکند و ظرفیتها و
فرصتهای خوبی را ایجاد میکند؛ برای استفاده از
اینفرصتهابایدمنابعیراتامینکنیم.ویتصریح
کرد :همگرایی ،هم سویی و همدلی بین استاندار،
معاوناناستاندار،نمایندگانودستگاههایفرهنگی
و هنری بزرگترین نقطه قوت استان قم است.
سهم اتباع خارجی در جمعیت قم
 ۱۲درصد است
معاون آمار و اطالعات سازمان برنامهوبودجه قم
گفت :ساختار جمعیت در حوزه اشتغال و بیکاری
قم به نحوی است که  ۶۷درصد فارغالتحصیالن
در حوزه علوم انسانی هستند و نوع اشتغالی که
مطالبه میکنند ،متفاوت است .محمدجواد شاکر
آرانی افزود :این تعداد فارغالتحصیل در رشته علوم
انسانی در حالی است که ۶۲درصد ساختار اقتصاد
استانبرمبنایخدماتاست؛اینمسالهباعثشد
در دوران شیوع کرونا بخش خدمات استان به دلیل
غالب بودن بیشترین آسیب را متحمل شود.
به گفته وی ،بهطور میانگین  ۵۰درصد

فارغالتحصیالن در سطح کشور در رشتههای علوم
انسانی تحصیل میکنند و ۴۲درصد اقتصاد کشور
بر محور خدمات است .وی با بیان اینکه سهم اتباع
در جمعیت قم  ۱۲درصد و در کشور  ۲.۵درصد
است ،گفت :اتباع در بخش معیشت ،مسکن،
درمان و آموزش استان قم حضور دارند ،اما منابع
اختصاص یافته به استان قم به اندازه جمعیت
ایرانی در نظر گرفته میشود .به گفته شاکر آرانی،
 ۹۵درصد جمعیت استان قم در شهر حضور دارد،
درحالیکهقدرتمانوردستگاههایاجراییاستان
در شهر محدود است.
شناسایی هفت مساله در حوزه بانوان قم
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم نیز
گفت :هفت مساله در حوزه بانوان شناسایی شده
و بر همین اساس هفت کارگروه تشکیل شده است.
زینب عبداللهی جمعیت ،کسبوکار پایدار برای
زنان خانهدار ،تحکیم بنیان خانواده ،الگوی سوم
زن مسلمان از جمله مسائل در حوزه بانوان برشمرد
که شناسایی شده است .وی افزود :نقشه راهبردی
برای مباحث جمعیتی تدوین شده و در این راستا
ستاد جمعیت که متشکل از  ۲۵دستگاه میباشد،
تشکیلشدهاست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:

آب مشترکین بدمصرف در قم قطع میشود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم از صدور  ۷۵اخطار برای مشترکین
بدمصرف آب خبر داد و گفت :آب مشترکین بدمصرفی که به اخطارها توجه
نمیکنندقطعمیشود.
حسن بختیاری با اشاره به کمبود آب در استان و لزوم حفظ و حراست از منابع
در دسترس ،از تشکیل پلیس آب از اواسط تیرماه در قم خبر داد و گفت :وظیفه
اصلی پلیس آب هشدار به هدر رفت آب در بخشهای مختلف و تذکر به مشترکین
پرمصرف به منظور رعایت الگوی مصرف است .وی با بیان اینکه نیروهایی که در
قالب پلیس آب ساماندهی شدهاند روزانه بازدیدهایی از اماکن بدمصرف خانگی و
غیرخانگی دارند ،اظهار داشت :در بازدیدهایی مختلفی که تاکنون صورت گرفته
است ضمن تذکر به مشترکین پرمصرف ۷۵،اخطار برای این مشترکین صادر شده

است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم یادآور شد :از این تعداد اخطار،
 ۲۵مورد مربوط به مشترکین خانگی ۲۰ ،مورد مربوط به فضاهای سبز ۲۳ ،مورد
مربوط به اماکن غیرخانگی و  ۷مورد نیز مربوط به اماکن رایگان بوده است .وی با
بیان اینکه قطع آب مشترکین بدمصرفی که به اخطارها توجه نمیکنند در دستور
کار قرار دارد ،خاطرنشان کرد :از هفته جاری اقدام الزم در این خصوص انجام
خواهد شد و اولویت نیز با اماکن غیرخانگی و اداری خواهد بود .بختیاری در ادامه
با اشاره به کمبود منابع آبی ،بر صرفهجویی در استفاده از آب و جلوگیری از هدر
رفت این مایع حیاتی تأکید کرد و گفت :با همراهی همه مردم و صرفهجویی ۱۰
درصدی که از ابتدای فصل تابستان بر آن تأکید شده است ،میتوانیم از تنش آبی
که در آن قرار داریم بدون مشکل عبور کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

خسارت32میلیاردتومانیطوفانبهبخشکشاورزیقم

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت :بر اثر باد،
طوفانوبارشهایاخیرمبلغبیشاز ۳۲میلیاردتومان
به بخش کشاورزی استان خسارت وارد شدهاست.
محمد رضا حاجی رضا با اشاره به اینکه میانگین
بارندگی قم در این مدت به میزان  ۳۱.۶میلی متر
ثبت شدهاست ،بیان داشت :برآورد اولیه خسارت باد
و طوفان و بارش رگباری موسوم به پدیده مونسون در
سطح استان قم در مردادماه  ۱۴۰۱بیش از ۳۲۰
میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان وارد شدهاست.
وی افزود :میزان خسارت وارد شده به بخش
کشاورزی به تفکیک در تولیدات گیاهی  ۹۶هزار و
 ۳۰۰میلیون ریال ،دام و طیور و آبزیان  ۱۰هزار و ۸۳۰

میلیون ریال و زیرساختهای کشاورزی (آب و خاک،
ساختمان ،تاسیسات ،ادوات کشاورزی و ۲۲۰ ) ...
هزار و  ۵۰میلیون ریال است و همچنین بررسیهای
بیشتر همچنان ادامه دارد .حاجی رضا گفت:
اقدامهای انجام گرفته و در حال انجام در این مدت
برگزاریجلساتمدیریتبحراندرسازمانوهماهنگی
با مدیریت بحران استانداری ،اعزام کارشناس پهنه به
مناطق آسیب دیده برای احصا و برآورد اولیه خسارت،
تامین اقالم مورد نیاز و مواد غذایی در مناطق عشایر،
پیگیری تامین ماشین آالت برای انجام اقدامهای
اولیه بازسازی و بازتوانی ،پیگیری اقدامهای الزم برای
تامین آب مزارع و جمع بندی و ارسال گزارشهای

اولیه خسارت به مدیریت بحران استانداری و مدیریت
بحران و پدافند غیر عامل وزارت متبوع است .رئیس
سازمان جهاد کشاورزی قم در پایان افزود :راستای
جبران بخشی از خسارتهای وارده به کشاورزان
بخش ،پیشنهادهایی از قبیل تامین اعتبارت هزینهای
برای کمک به کشاورزان خسارت دیده ،تامین اعتبارات
تملکیبهمنظوربازسازیزیرساختهایخسارتدیده
از جمله ادوات و کانالها و لوله گذاری و بندها و دیگر
موارد ،امهال تسهیالت بانکی خسارت دیدگان به
استناد بند خ ماده ۳۳برنامه ششم و پرداخت تسهیالت
ارزان قیمت به خسارت دیدگان با مدت بازپرداخت
حداقل سه سال داده شدهاست.

شناسایی و تایید هویت پیکر مطهر  ۵شهید خان طومان
روابطعمومیکلسپاهپاسداراندراطالعیهایازشناساییوتاییدهویتپیکرهایمطهرپنجشهیدمدافع
حرم محور خان طومان از استانهای مازندران ،فارس و البرز در عملیات تفحص خبر داد .روابط عمومی کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای اعالم کرد :با عرض تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم و
ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السالم ،به آگاهی ملت شهید پرور و
عاشورایی ایران اسالمی میرساند؛ در راستای پیگیری دستور سردار سرافراز سپاه اسالم ،شهید حاج قاسم
سلیمانیمبنیبرپیگیریویژهمفقودینمحورخانطومان،باعنایاتالهیوتالشهایمستمروشبانهروزی
گروه تفحص ،هویت پیکر مطهر پنج شهید مدافع حرم از استانهای مازندران ،البرز و فارس با نامهای سردار
شهید "عبدالله اسکندری" ،سردار شهید "رحیم کابلی" ،شهید واالمقام "مصطفی تاش موسی" ،شهید
واالمقام "محمد امین کریمیان" و شهید واالمقام "عباس آسمیه" ،از طریق تطبیق نمونه  DNAدر مرکز
ژنتیک سپاه شناسایی و تایید شد و پیکرهای مطهر این شهدای واالمقام به میهن اسالمی بازگشت.
تکذیب ادعای یک محافظ در مورد ترور و شهادت امام خمینی
به دنبال سخنان حمید نقاشیان محافظ سابق امام خمینی که ادعا کرده درگذشت امام به دلیل ترور و
مصرف داروی اشتباه انتقالی از یک داروخانه لندن بوده؛ سایت جماران آن را تکذیب کرد.این سایت
نوشت:اخیرا ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن ،فردی که خود را محافظ امام خوانده است،
ادعاهایی را در خصوص بیماری و رحلت رهبر کبیر انقالب اسالمی بیان کرده است؛ شایان ذکر است که
این فرد جز دوره کوتاهی در ابتدای ورود امام به ایران در سال  ،۵۷در بیت امام و حفاظت از ایشان نقشی
نداشته است و ادعاهایی که مطرح شده نیز به هر انگیزه و علت که بیان شده ،سراسر کذب و بی پایه است.
استیضاحضرغامیکلیدخورد
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی از کلید خوردن استیضاح ضرغامی خبر داد.مقتدایی ،نایب رئیس
کمیسیون امنیت ملی در فضای مجازی نوشت :آقای رئیس جمهور عزیز و پرتحرک ،ما برای کمک به شما
و اینکه کارنامه بهتری در میراث_فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی پیدا کنید استیضاح وزیر محترم را
به جریان انداختیم ،حاال وزیرتان بیشتر دل به کار خواهد داد و مردم اخبار بیشتری از تحرک وزیر خواهند
شنید؛اینیعنیقدرتتحرکآفرینیاستیضاح!
استودیوی ضبط «خندوانه» به مزایده گذاشته شد؟
ً
خداحافظی احساسی «رامبد جوان» با «جناب خان» ظاهرا چندان هم نمایشی نبوده و به نظر میرسد
«پایان خندوانه» فرا رسیده است.این موضوع زمانی جدی تر به نظر میرسد که شنیده ها حاکی از به مزایده
گذاشتن استودیوی ضبط خندوانه است.در چنین شرایطی ،مدیران صداوسیما و خندوانه هنوز موضع
رسمی و جدی ای درباره آینده این برنامه نداشته اند.

رییس کل دادگستری استان قم خبرداد:

آزاد سازی بیش از  ۱۶هکتار از اراضی ملی استان قم

رئیس کل دادگستری استان قم گفت :از تیرماه سال گذشته تاکنون ۱۶.۳هکتار از اراضی ملی و حریم
رودخانههای استان قم رفع تصرف و آزاد سازی شده است.
حجت االسالم والمسلمین مظفری ،در تشریح اقدامات دادگستری استان قم در رابطه با آزاد سازی اراضی
ملی ،با تاکید بر لزوم صیانت از بیت المال و جلوگیری و مقابله با تصرفات اراضی ملی ،اظهارکرد :از تیرماه سال
گذشته تاکنون ۱۶.۳هکتار از اراضی ملی و حریم رودخانههای استان قم رفع تصرف و آزادسازی شده است.
وی با بیان اینکه برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز نیز یکی از اقدامات پیشگیرانه در حوزه صیانت از
بیت المال است افزود :بر همین اساس در یکسال گذشته با اجرای احکام قضایی صادره دادگستری استان قم
 ۲۵مورد بنا و مستحدثات غیرقانونی دستگاههای حاکمیتی ،دولتی و انتظامی قلع و قمع شده است.
جلوگیری ازتغییر کاربری  ۲۱.۵هکتار از اراضی زراعی
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای صیانت و حفاظت از حقوق بیت
المال کامال جدی است ،اضافه کرد :در همین بازه زمانی با صدور دستور اکید مبنی بر مقابله با هرگونه تغییر
کاربری ساخت و ساز غیرمجاز به ادار ه کل جهاد کشاورزی استان از تغییر کاربری  ۲۱.۵هکتار از اراضی زراعی
نیز جلوگیری شد ..حجت االسالم والمسلمین مظفری همچنین تاکیدکرد :نگاه دستگاه قضایی در این حوزه
پیشگیرانه است و هشدارهای الزم را به متعرضان و متصرفان به بیت المال و متخلفان این حوزه داده است و در
این خصوص با هیچکس تعارف ندارد و با متصرفان و متعرضان به بیت المال بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

توقیف خودروی سرقتی پس از تیراندازی پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :یک دستگاه خودرو تیبا ۲سرقتی با تالش مأموران انتظامی در محور قم
به تهران پس از تعقیب و گریز توقیف و سارق دستگیر شد.
سرهنگ امیر مختاری اظهار داشت :شب گذشته در پی اعالم مرکز پیام مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو
تیبا ۲سرقتی در محور قم به تهران ،بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کوشک نصرت فرماندهی
انتظامیشهرستانقمقرارگرفت.
وی افزود :در ادامه مأموران به قصد توقیف خودرو وارد عمل شدند اما راننده با امتناع از دستور ایست ،با سه نفر
سرنشین و حداکثر سرعت قصد متواری شدن داشت که در نهایت پس از طی مسافتی با تیراندازی به الستیک،
خودرو متوقف و راننده دستگیر شد.
مختاری با بیان اینکه یک قبضه سالح سرد از متهم کشف شده است ،گفت :پس از بررسی مشخص شد سه
نفر سرنشین تیبا مسافران بین راهی این مسیر بودند که خوشبختانه در تعقیب و گریز صورت گرفته آسیبی به
آن ها وارد نشده است.
فرمانده انتظامی شهرستان قم از شهروندان خواست ،به منظور پیشگیری از سرقت خودرو همواره به توصیه
های پلیس توجه داشته و اگر خودرویی از آن ها به سرقت رفت ،بالفاصله اعالم کنند تا موضوع در سامانه های
پلیس ثبت و اقدامات الزم انجام شود ،همچنین حتی المقدور برای تردد بین شهری از وسایل نقلیه عمومی
استفاده کرده و از سوار شدن بر خودروهای شخصی بین راهی خودداری کنند.
توسط خدام حرم حضرت معصومه(س) صورت گرفت ؛

توزیع ۶۰۰پرسغذایگرمبینسیلزدگاناستانقم

خادمان حرم مطهر حضرت معصومه (س) با حضور در روستاهای سیلزده بخش مرکزی قم ۶۰۰پرس غذای
تبرکی حرم را میان خانوادهها توزیع کردند.
براساس این گزارش  ،جمعی از خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور در روستاهای
سیل زده علی آباد ،مشک آباد ،صید آباد ،باقر آباد و جعفرآباد از بخش مرکزی استان قم اقدام به توزیع غذای
گرمکردند.
زائرسرای حرم حضرت معصومه (س) با اطالع از وضعیت سیل زدگان به طبخ  ۶۰۰پرس غذای گرم و توزیع
آنها اقدام کرده است.
شامگاه ششم مردادماه به دلیل شدت بارشها برخی از مناطق و ورستاهای بخش مرکزی شهرستان قم دچار
سیالبوآبگرفتگیشدند.
این سیالب خسارتهای جانی در پی نداشته است و دیوار برخی از خانههای ساکنین این روستاها تخریب و
تعدادی از تیرهای برق دچار سقوط شدند.

