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رئیــس جمهور گفت :سیاســت
و تــاش دولــت کنتــرل تــورم و
جلوگیــری از اقدامات تورمزا بوده
و در ایــن زمینــه حتــی مــواردی
درخواســت اصالح قانــون نیز به
مجلس شــورای اسالمی ارائه شد
که اثر تورمی نداشــته باشد .آیت
الله ســید ابراهیم رئیســی صبح
روز دوشــنبه در دیــدار بــا مجمع

مدیرکلامورشهریوشوراهایاستانداریقمخبرداد:

اختصاص ۱۳هزار و ۲۳۵میلیارد

امیرعبداللهیان:

سخنگوی وزارت امور خارجه :

ایران تحوالت عراق را با دقت و
حساسیت دنبال میکند

سخنگوی وزارت امور خارجه در
مورد موضع جمهوری اســامی
ایران دربــاره تحوالت اخیر عراق
گفت :عراق کشــور بزرگ و مهم
همسایه ما است .ایران به صورت
طبیعی تحوالت جاری این کشور
را بــا دقت و با حساســیت دنبال
میکند و همواره بر ثبات و اهمیت
استقرار و امنیت این کشور مهم

توافق به شرط رفتار واقع بینانه
آمریکا دست یافتنی است
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وزیــر امــور خارجــه کشــورمان
گفــت :اگر طــرف آمریکایــی در
مذاکــرات احتمالــی پیشــرو
واقعبینانه برخورد کند و انعطاف
الزم را داشته باشد ،دست یافتن
به توافق دور از دسترس نخواهد
بــود .حســین امیرعبداللهیان
در حاشیه نشســت روزدوشنبه
کمیسیوناصلنودقانوناساسی

12

انتخابات ساالنه شورای اسالمی شهر قم برگزارشد؛

«اسالمی»رییسماند«،امراللهی»سخنگوشد

تومانتسهیالتبهاستانقم

هیئت دولت به قم ۱۳ ،هزار و  ۲۳۵میلیارد تومان تسهیالت
به استان اختصاص داده شده است ،اظهار داشت :از این
مبلغ  ۱۱هزار و  ۶۹۶میلیارد تومان در قالب  ۵هزار و ۷۵۲
میلیارد تسهیالت ثابت و  ۵هزار و  ۹۳۷میلیارد تسهیالت

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم از اختصاص
 ۱۳هزار و  ۲۳۵میلیارد تومان تسهیالت به استان قم در
سفر رئیسجمهور و هیئت دولت خبر داد .ابراهیم ملکی
در گفتگو با خبرنگاران ،با بیان اینکه در سفر رئیسجمهور و
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مدیرگروه ارتقا سالمت مرکز بهداشت قم مطرح کرد:

توصیه های به مسووالن هیاتهای عزاداری
4

آیتالله سعیدی در دیدار معاون وزیر کشور تاکید کرد؛

لزوم پرهیز از موازیکاری
درعرصهکاهشآسیبهایاجتماعی

(س) ،آیت الله سید محمد سعیدی ظهر روز یکشنبه در
دیدار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی
که در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد،
طی سخنانی اظهار کرد :کارهای این معاونت باید منطبق

امام جمعه قم با تاکید بر پرهیز از کارهای بدون خروجی
گفت :در مقابله با آسیبهای اجتماعی باید از موازیکاری و
پرداختن به امور حاشیهای جلوگیری شود .به گزارش ندای
قم به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه
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جانشهرونداندرخطراست؛شایدفردادیرباشد!

سگ های ولگرد داخل شهرجمع آوری شوند
1

سیاستمدارانگلآلود

آبگلآلوداست،سیلدرسرزمین
اینبارمعرکهواقعاهمان ِ
ما خروشیده و جانهای عزیزی از دست رفته و کاشانههایی
آوار شده و غم ،سایه گسترانده است.
نویدلطیفی*
فردای این سیالبها و زلزلهها ،روزهای درد است ،روزهای
رنج آنهم برای مردمانی که نه فقط آن فردا که فرداهای بسیار ناگزیرند با میراث خرابیها بسازند
و سالها غم از دسترفتگانشان را بر دوش بکشند و به قول سعدی به طاقتی که ندارند کدام
بارکشند؟
فردای فاجعه ،روز امداد و همدردی است و شاید هیچ چیز نکوهیدهتر از آن نباشد که فردای
سیالب ،آن زمان که آب گلآلود است و تا زانو باال آمده ،رنج مردمان ،فرصت و معابر گلگرفته،
صحنهی نمایش پنداشته شود .به معرکه شتافتن و لباس به ِگل آراستن و دوربینها را به خط
کردن ،نه تیمارداری سانحهدیدگان است و نه غمخواری مصیبزدگان که در محترمانهترین
توصیف ،ماهی از آب گلآلود گرفتن است و به مسؤولیت شناسی تظاهر کردن.
نه اینکه هر که در ِگل شد ،متظاهر است و فریبکار ،هرگز؛ چه انسانهای شریف و چه
مسندنشینان معتبری که به وقت حادثه پیش از دوربین ،چکمه بر میدارند و پیش از آنکه چند
نفره لودرسواری کنند ،تجهیزات امداد به میدان گسیل میکنند؛ مسؤوالن شرافتمندی که
بیش از عطش دیده شدن و وسوسهی به اشتراک گذاشته شدن ،دغدغهی یاریرسانی دارند.
صحبتبهیکچوبراندنهرحضوردرصحنهنیست،صحبتقضاوتبدبینانهینابلدیهای
ِ
استی نمایش به
چند نماینده و نیتخوانی چند مسؤول نامرتبط هم نیست ،صحبت از نار ِ
وقت فاجعه ،زشتی زل زدن به دوربین و عکس دسته جمعی در میانهی حادثه و خودخواهی
مهندسیافکاربهنگامگرفتاریعواماست.
همانقدر که قسمت بزرگ «تدبیر» و «مسؤولیتپذیری» در پیشبینیها و آمادگیهای پیش
از سانحه است ،نمایش و پوپولیسم هم پس از سانحه بروز مییابد .ای کاش چهرههای در
ِگل ایستادهی این یکی دو روز ،پیش از حادثه و همزمان با اخطار در محل حاضر میشدند
و بر آمادگیها نظارت میکردند و یا در اتاق فرماندهی حضور مییافتند و برای تأمین نیازهای
فرماندهی بحران اقدام میکردند؛ بعید است حضور پس از حادثهی پیشبینی شده ،نشانهی
تاموتماممسؤولیتپذیریتفسیرشود.
شایدسیاستعرصهیهدایتافکارعمومیوتصویرساختنوروایتبافتنهمباشداماهنوز
و همچنان اعتبار سیاستمدار به تدبیر است و نه نمایش ،حتی در این دوران فرمانروایی بیچون
و چرای شبکههای اجتماعی و برآمدنها و برافتادنهای یک شبه .سیاستمدار را گریزی از
کارنامه نیست و صفحات کارنامه الزاما با صفحات رسانههای اجتماعیاش یکی نخواهد بود.
آنچه قضاوت را در میانمدت و طوالنیمدت شکل خواهد داد نه نمایش که کارنامه است و یقینا
آراستن صفحات کارنامه دشوارتر از انباشتن تصاویر در صفحات اجتماعی است.
در شرایطی که به سبب یکدستی قدرت و قوا ،دیگر تاختن بر دولت مستقر مستحب نیست
و اعتراض به وضعیت معیشت هم مکروه است و گاه ذنب الیغفر (حتی اگر اوضاع به مراتب از
گذشته خرابتر شده باشد) و در زمانهای که دیگر نمیشود بسان یکی دو سال پیش ،با نطق
داغ از فیلترشکن گذشته ،توجه خرید و وایرال شد ،مجالی
آتشین پیش از دستور و توییتهای ِ
نمیماند جز در ِگل شدن که برای ائتالفی که به قول رئیس کنونی مجلس برای «خیزش» آمده
بودند،سرنوشتمبارکیبهحسابنمیآید.

امیرعبداللهیان:

توافق به شرط رفتار واقع بینانه آمریکا
دستیافتنیاست

وزیر امور خارجه کشورمان گفت :اگر طرف آمریکایی در مذاکرات احتمالی پیشرو واقعبینانه
برخورد کند و انعطاف الزم را داشته باشد ،دست یافتن به توافق دور از دسترس نخواهد بود.
حسین امیرعبداللهیان در حاشیه نشست روزدوشنبه کمیسیون اصل نود قانون اساسی
مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد :در این جلسه
اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در جریان آخرین وضعیت گفتگوها برای رفع تحریمها قرار
گرفتند .وی افزود :نمایندگان دغدغههای بسیار جدی دارند و برداشت برخی این است که در
مذاکرات طرفهای غربی و آمریکا حسن نیت ندارند و در انجام تعهدات شان در قبال توافق
سال ۲۰۱۵اقدام عملی نداشته و نخواهد داشت.
وزیر امور خارجه گفت :به نمایندگان اطمینان داریم که ما در وزارت امور خارجه به عنوان
ً
مسئول مذاکرات؛ حتما با حساسیت و دقت نظر ،احقاق حقوق ملت ایران را در مذاکرات دنبال
خواهیم کرد .امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد :برای ما بسیار مهم است که خطوط قرمز ما در
توافقی که پیش رو خواهد بود به طور کامل مورد توجه قرار گیرد .وی گفت :بار دیگر تاکید
میکنم؛ ما برای رسیدن به یک توافق خوب ،قوی و پایدار جدی هستیم و اگر مشخصا طرف
آمریکایی واقعبینانه برخورد کند و انعطاف الزم را در مذاکرات احتمالی پیشرو داشته باشد،
دست یافتن به توافق دور از دسترس نخواهد بود.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

رئیس سازمان حج و زیارت خبرداد:

ادامه پیش ثبت نام زائران اربعین تا پایان روزعاشورا

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به مدت  ۴۰روزه پیش ثبت نام از زائران
اربعین گفت :پیش ثبتنام از متقاضیان زیارت اربعین تا پایان روز عاشورا
( ۱۷مرداد) ادامه دارد .سید صادق حسینی در حاشیه جلسه ستاد اربعین
که ظهرروز دوشنبه با حضور رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری
برگزار شد ،گفت :ثبت نام قطعی زائران اربعین بعد از عاشورا آغاز میشود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی در مرحله پیش ثبت نام ،ارزیابی و تحلیل درباره
میزان متقاضیان و درصد مطالبات آنها است ،افزود :مجموع ثبت نامهایی که

بهره برداری از جاده شهرک سینمایی نور تا پایان دی
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مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :جاده دسترسی به شهرک سینمایی
نور(لوکیشین فیلم سینمایی محمد رسولالله) با پیشرفت فیزیکی  ۶۰درصد تا
پنج ماه آینده به بهره برداری میرسد .محمد صادقی در این زمینه افزود :شهرک
سینمایی نور واقع در کیلومتر  ۶۰محور آزادراه قم -تهران که در سالهای گذشته
احداث شده ،فاقد راه دسترسی مناسب است که به همین منظور احداث راه
دسترسی  ۶کیلومتری با مشارکت دستگاههای مربوطه در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد :این پروژه درسال گذشته کلید خورد که هماکنون  ۶۰درصد
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جانشهرونداندرخطراست؛شایدفردادیرباشد!

سگهایولگردداخلشهرجمعآوریشوند

ایمان.محسنَعبداللهی
روز به روز تعداد سگهای ولگرد در منطقه انسجام بیشتر میشود و شهرداری اقدامی برای
جمعآوریآنهانمیکند.
چند هفته پیش بود که سگها به سید مرتضی پسر ۹ساله حمله کردن و ران پای این پسر
خرد سال را دریدند ،اگر کمک کاسبان خیابان انسجام نبودند معلوم نبود چه بالیی سر سید
مرتضی میآمد .با مادر سید مرتضی که صبحت کردم هنوز ترس و ناراحتی در چهرهاش
مشخص بود .عکسهای پای پسرش را که دیدم و ...میگفت هنوز درمان پسرش تمام
نشده همان روز اول آمپول کزاز و هاری زده بود.
خیلی نگران بود میگفت به مردم بگین خیلی مراقب باشن این سگها خیلی بیرحم و
وحشیهستنداصالفکرنمیکردمبهپسرمحملهکنند.سیدمرتضیبرایبازیازخانهبیرون
رفته بود که این اتفاق برایش افتاد.
ساکنین خیابان شهید رفعت هم نگران حضور سگهای ولگرد در کنار محل زندگی خود
هستند.
خانم واثوق گفت چند بار با  ۱۳۷تماس گرفته ولی اقدامی از شهرداری برای جمعآوری
سگها صورت نگرفته .گفت وقتی ماشین را بیرون از مجتمع پارک میکنم سگها کنار
ماشینممیخوابند.
خانم افشار یکی دیگر از ساکنان خیابان رفعت گفت هر روز صبح برای رفتن به باشگاه
از مسیر خاکی که به بلوار شهید کریمی وصل میشود پیاده تردد میکنم چند بار از حمله
سگها جان سالم به در بردم و اگر کمک کارگران ساختمانی نبود معلوم نبود چه بالیی سرم
میآمد .گفت دیگر پیاده از این مسیر تردد نمیکنم چون روز به روز تعداد سگها زیاد میشود.
خانم احمد پور گفت یک شب برای گذاشتن زباله از خانه بیرون آمدن و چند سگ کنار
زباله پرسه میزدند یکی از سگها با سرعت به طرفم آمد که فرار کردم .خانم احمدپور گفت
از شهرداری خواهش میکنیم تا اتفاق ناگواری رخ نداده برای جمعآوری سگها اقدامی
بکند.
نکته جالب داستان اینجاست که خبرنگار روزنامه ایمان هم ساکن همین خیابان هست و
ظهرروز دوشنبه هنگامی که میخواست سوار ماشین شود سگها به او حمله کردن و اگر
فرار نکرده بود معلوم نبود چه بالیی سرش میآمد.
عبداللهی گفت چند بار با ۱۳۷تماس گرفتم ولی اقدامی صورت نگرفته است .
از مسئولین شهرداری قم تقاضا داریم هر چه زودتر برای جمعآوری سگهای ولگرد
انسجام ،شهرک قدس ،پردیسان و ....اقدام کنند.

انتخابات ساالنه شورای اسالمی شهر قم برگزارشد؛

«اسالمی»رییسماند«،امراللهی»سخنگوشد

انتخابات ساالنه شورای اسالمی شهر قم در جلسه علنی این شورا برگزار و اعضای هیئت
رئیسهمشخصشدند.
براساس این گزارش  ،در جلسه علنی روز دوشنبه شورای اسالمی شهر قم انتخابات ساالنه
این شورا برگزا ر و اعضای هیئت رئیسه شورا مشخص شدند.
در این انتخابات اعضای شورای اسالمی شهر قم بار دیگر حسین اسالمی را به عنوان
رئیس شورای اسالمی شهر قم انتخاب کردند.
محمودمسگریدرپستنایبرئیسیشوراباقیماندونرجسنیازمندنیزدرسمتمنشی
شورا به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
همچنین معصومه آمره به عنوان منشی دوم جدید و روح الله امراللهی نیز به عنوان
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم انتخاب شدند.
هیئت رئیسه جدید به مدت یکسال به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
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اخبار

 شماره 5551ت وپنجم 
سهشنبه 11-مرداد ماه  -1401سال بیس 

دانشبنیان هاودیپلماسیاقتصادی
امیرخدادادهمدانی*

محصوالت دانش بنیان براساس ارزش افزوده و پیچیدگیهای حقوق مالکیت
فکری از انحصار برخوردارند تاجاییکه با توجه به تکنولوژیهای پیشرفتهای که در
اینمحصوالتبهکارگرفتهشده،کشورهااهمیتخاصیرابرایاقتصاددانشبنیان
قائلهستند.دراینبینباتوجهبهاینکهکاالهایدانشبنیاندارایریسکسرمایه
گذاری دربهره وری و همچنین مستعد وجه فراملی هستند ،از این رو تعامالت بین
المللیوطراحییکدیپلماسیمتناسببااینمحصوالتضروریاست.
در این یادداشت به ابعادی از دوگانه اقتصاد دانش بنیان و گسترش مراودات
منطقهایوجهانیپرداختهشدهاست:
الف-گامیدرتجاریسازیدانشبنیانها؛باتوجهبهاینکهدرفناوریهاینوینی
همچوناستارتآپها،کارخانههاینوآوری،پارکهایعلموفناوری،مراکزرشدو…
مفاهیم جدیدی وجود دارد تاجاییکه ،جوزف نای ،سیاستمدار برجسته آمریکایی
در سال ۲۰۰۴از جمله مهمترین کارکردهای دیپلماسی علمی را حل چالشهای
جهانی مرتبط با افزایش جمعیت ،مسائل زیست محیطی ،غذا ،انرژی ،منابع و
فقر عنوان کرد که نیازمند همکاریهای بینالمللی هستند .در این بین در رویکرد
تکنیکال ،کاربردی و مسائل مرتبط با دانش بنیانها ،بازار و تجاریسازی از ابتدای
تعریف کارکردهای دیپلماسی مد نظر بوده و فعاالن بخش خصوصی و بنگاههای
فناورانهنقشکلیدیراایفامیکنند.
به عنوان نمونه داروهای بیولوژیکی ،نازکترین و قویترین گوشیهای موبایل و
ریزترینذراتکاتالیستینانوتوسطشرکتهایچندملیتیوباهدففتحبازارهای
دیگرکشورهاتولیدمیشودواقتصاددانشبنیانبادیپلماسیاقتصادیآنکشورها
رابطهایتنگاتنگدارد.
ب-دیپلماسی عملیات محور؛ در حالیکه یکی از راههای برون رفت از فشارهای
تحریم،توسعهصادراتغیرنفتیاست،دراینمیانازاصلیترینراهبردهایکالن،
ورود شرکتهای فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار و چه در حوزه
خدمات فنی و مهندسی به بازارها ،تعامالت مناسب منطقهای و بین المللی است.
البته از لحظه شروع مقدمات یک صادرات تا عملیاتی شدن آن ممکن است چند
سال طول بکشد و نیاز به پایداری روابط سیاسی و بین المللی دارد و خوشبختانه
بسترهایحقوقیاینمهمفراهماستودرماده ۹قانونبهبودمستمرمحیطکسب
و کار تاکید شده که" :وزارت امور خارجه موظف است ظرفیتهای روابط خارجی
و نمایندگیهای سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و
سرمایهگذاراندرایرانوبهویژهصادرکنندگانکاالهاوخدماتقراردهد".
براساسایندومقدمهپرواضحاستکههمزمانباگسترشفرآیندجهانیشدنو
وابستگیمتقابلبینکشورها،اقتصادتبدیلبهعنصریتأثیرگذاردرروابطکشورها
با یکدیگر شد و دیپلماسی اقتصادی را که منبعث از همکاریهای اقتصادی به
خصوصدرزمینهفناوریهاینوظهورمیانکشورهاست،دیپلماسیقرنبیستو
یکمقلمدادمیکنند.
اکنونباتاکیدبراینمحورها،پیشنهادهاییبرایافزایشاقتدارملیوفتحبازارهای
کشورهایدیگربرایمحصوالتدانشبنیانوطنیمطرحمیشود؛
 -۱سامانههای آنالین صادرات فناوری؛ برای توسعه مبادالت جهانی و در اولویت
آنها ،بازار کشورهای همسایه که ظرفیت توسعه تجاری سازی زیستبوم فناوری
و نوآوری کشور را فراهم میکنند ،سامانه آنالین صادرات محصوالت دانشبنیان
میتواند این روند را تسهیل کرده و انگیزه بخش خصوصی را هم برای مشارکت
در جهانی سازی محصوالت دانش بنیان ایرانی دو چندان کند .البته معاونت
علمیوفناوریریاستجمهوری،اقداماتیرادرهمینرابطه،دردستانجامداردوبه
نظرتسریعدراینمهم،بیشازپیشموردانتظاراست.
-۲تعاملپایداراقتصادوسیاستخارجی؛دستگاهسیاستخارجیومتصدیان
شرکتهایدانشبنیاندرجهانیکهتکنولوژیهایاطالعاتیارتباطاتیازعوامل
توسعهوگسترشنوآوری،خالقیت،کارآفرینیوتیزهوشیدرسطحاقتصادیوبازار
ذکرشدهوبیشازگذشتهمنابعحکمرانیخوبوتوانمندیهایاجتماعی،سیاسی
واقتصادیکشورمحسوبمیشوند،ازجملهملزوماتتوسعهصادراتفناوریهای
ایرانی هستند که روابط مناسب و همکاریهای ثمربخش این دو نهاد برای کشور
حائز اهمیت است -۳ .آموزش پذیر بودن دیپلماتها؛ دستگاه دیپلماسی اگر
بتواند در کنار توجه به قدرت نفوذ منطقهای و بین المللی ،از نقش متخصصان،
دانشمندانوکارآفریناندرتنظیمروابطدیپلماتیک،برایدستیابیبیشتروبهتربه
شبکههایاجتماعی،کمکبهگسترشانقالباطالعاتوارتباطاتوبهرهگیریاز
انواع بازیگران غیردولتی نظیر شرکتهای خصوصی و دانش بنیان بهره مند شود،
دردیپلماسیاقتصادینهادسیاستخارجیکشور،نقشآفرینیمناسبیداشته
است -۴ .پیوستن به معاهدات و موافقت نامههای منطقهای؛ به منظور تسهیل
و ساده سازی مقررات و فرآیندهای تجارت فرامرزی در حوزه صادرات محصوالت
دانش بنیان ،پیوستن به اسناد بین المللی یکی از راهکارهاست که البته به طور
نمونه ایران بهعنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) ،موافقتنامه منطقهای تسهیل تجارت بدون
کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را امضا کرد و بهعنوان پنجمین کشور بعد
از ارمنستان ،بنگالدش ،کامبوج و چین ،به این موافقتنامه پیوست و از ثمرات آن
میتوان به شکلگیری چارچوبهای قانونی و فنی مؤثر و مبتنی بر استانداردهای
نسازی
بینالمللیروزدنیادرسیستمتجارتالکترونیکیکشوروایجادزمینهیکسا 
مقرراتتجاریدرسطحبینالمللیاشارهکرد.سرانجاماینکهایراناسالمیدرسال
«تولید؛دانشبنیان،اشتغالآفرین»،براساساعالممدیرتوسعهاکوسیستمصندوق
ً
شبنیان،تقریبا۴۰۰
نوآوریوشکوفاییتوانستهازنزدیکبه ۶هزارو ۷۰۰شرکتدان 
شرکتراواردحوزهصادراتودرشاخههایمختلفازداروگرفتهتافناوریاطالعات،
شرکتهایاروپاییوآمریکاییرامتعجبودارایرقیبجدیکند،امابرایچندبرابر
شدن صادرات محصوالت دانش بنیان تالش دو محور دانش بنیانها و دیپلماتها
الزمبهنظرمیرسد.
*مدرسدانشگاهوحقوقدانفناوریهاینوین

وزیر آموزش و پرورش:

اشکاالتمصوب هرتبهبندیمعلمان
رفع شده است

وزیرآموزشوپرورشگفت:اشکاالتمصوب هرتبهبندیمعلمانرفعشدهاست.
یوسف نوری روز دوشنبه در نشست شورای معاونین آموزش و پرورش استان ایالم
اظهارکرد:برایپیشبرداهدافآموزشوپرورشدرقالبسندتحولبنیادینبایدبه
سمتمردمیسازیپیشرفتهوزمینهحضورمردمومشارکتآنانرافراهمکنیم.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مصوبه رتبه بندی معلمان رفع اشکال شده
است ،افزود :تالش ما این است این الیحه به نحو مطلوب اجرایی گردد و دغدغه
همکارانمرتفعشود.نوریتاکیدکرد:رفعکمبودهایآموزشوپرورشمستلزموجود
مدیریتمیدانیاست،باحضورمستمردربینجامعههدفمشکالتاحصاوتصمیم
گیریالزمومقتضیدرمحلانجامگیرد.نوری،خواستاربهرهگیریازظرفیتخیرین
مدرسهسازومسئولیتاجتماعیشرکتهایبزرگاستفادهشدوافزود:بایدبهسمت
مردمی سازی در آموزش و پرورش پیش برویم .وی با اشاره به طرحهای اجرا شده در
استان ،از مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش خواست نسبت به پیگیری و طراحی
پروژههایعمرانیدرآموزشوپرورشاهتمامالزمراداشتهباشندوبابتعاملبرایحل
مشکالتدستگاهتعلیموتربیتباتمامدستگاههایاجراییرابازنگهدارند.
کوثرینمایندهتهران:

مقتدیصدربایدوضعیتخودراروشنکند

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در واکنش به ناآرامیهای اخیر در عراق
گفت که باید آقای مقتدی صدر وضعیت خود را تعیین تکلیف کند؛ مردم عراق از
اینبرخوردهاخیلیراضینیستند .محمداسماعیلکوثریدرگفتوگوباایسنادر
واکنش به تحصن حامیان صدر در پارلمان عراق اظهار کرد :آقای مقتدی صدر باید
وضعیت خود را تعیین تکلیف کند که یک روز با عربستان سعودی و یک روز با این و
یک روز با آن است.

اژه ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه مطرح کرد؛

تکلیف کاالهای موجود در انبار بنادر و گمرکات را مشخص کنید
رئیس قوه قضائیه گفت :دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها با
سرکشیهای مداوم به انبارهای بنادر ،گمرکات و سازمان اموال تملیکی ،موضوع
تعیینتکلیفکاالهایموجوددراینانبارهاراپیگیریکنند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای ،روز دوشنبه  ۱۰مرداد در جریان
نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم ،این
ماه را پایگاه مهمی برای نشر حقایق و تبیین معارف الهی دانست و اظهار کرد :دهه
نخست ماه محرم ،دهه امر به معروف و نهی از منکر است؛ لذا از خداوند متعال
استمداد میطلبیم تا بتوانیم در ابتدا ،خود عامل به معروف و برحذر از منکرات
باشیم و به دنبال آن ،دیگران را نیز دعوت و امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به حادث ه تأثرانگیز سیل مخرب در برخی نقاط کشور
کهبهدرگذشتومجروحیتتعدادیازمردمعزیزوداغدارشدنخانوادههاانجامید،
اشاره کرد و ضمن عرض تسلیت به خانوادههای داغدار و طلب شفای عاجل برای
مصدومان ،گفت :این بارانهای شدید و سیلآسا در این مقطع از سال پدیدهای
کمنظیر است که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر در برخی نقاط
کشور ،مردم و مسئوالن  ،بویژه مسئوالن دولتی همدالنه و فعاالنه وارد میدان شدند
و به بسیج امکانات پرداختند که باید از آنها تقدیر کنم .وی افزود :باید تدابیری
اندیشیده شود که از وقوع این قبیل حوادث پیشگیری به عمل آید و یا از هزینههای
آن کاسته شود .رئیس عدلیه در ادامه با گرامیداشت روز حقوق بشر اسالمی ،تصریح
کرد :با کمال تأسف ،نظام سلطه و استکبار غربی بر مبنای منافع مادی و مطامعی
که دارد ،تعریف خود از انسان و حقوق بشر را به دیگران و جوامع مختلف تحمیل
میکند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخست ،به تعریف انسان و حقوق او بپردازیم.
وی ادامه داد :تاکنون علیرغم تالشهایی که در سنوات گذشته صورت گرفته،
نتوانستهایم آنگونه که شایسته است به تبیین و تشریح حقوق بشر اسالمی و افشای
ابعاد مختلف جنایتهای نظام سلطه و استکبار غربی و صهیونیستی علیه حقوق
انسانها که فقط نمونههایی از آن را در فلسطین و یمن مشاهده میکنیم ،بپردازیم؛
لذا باید در این راستا گامهای بیشتری برداشته شود و میتوان از فرصت و پایگاه
محرم در این جهت بهره برد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای ،تمدید عضویت سه تن از فقهای
شورای نگهبان از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی را به این فقها تبریک گفت و برای
ً
آنهادرپیشبرداینمسئولیتآرزویتوفیقکردومشخصابهتجلیلازجایگاهوروحیه
وعملکردانقالبیووالیتمدارانهآیتاللهجنتیپرداخت.
وی همچنین با اشاره به رأی مطلوب نمایندگان مجلس به سه تن از حقوقدانان
معرفی شده از جانب رئیس دستگاه قضا برای تصدی مسئولیت عضویت در شورای
نگهبان ،برای این سه حقوقدانان در این مسئولیت خطیر نیز آرزوی موفقیت کرد و از
افراد دیگری هم که در همین زمینه کاندیدا شده بودند تشکر کرد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای ،به در دستور کار قرار گرفتن رویکرد
مسئلهمحور ،آسیبشناسانه و تخصصگرایانه در دوره تحول و تعالی قضایی اشاره
کرد و پیشبرد و پیگیری این رویکرد ،بخصوص در مقولههای مرتبط با صیانت از
بیتالمال و حقوق مردم را تا حصول نتیجه نهایی ،مورد تاکید قرار داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و انسداد بسترها
ً
و گلوگاه های فساد ،مشخصا در این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشور و
عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و گفت :وضعیت اموال و کاالهای موجود در
انبارهای بنادر ،گمرکات و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این

مقوله داشتیم ،بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه
قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها با سرکشیهای مداوم به انبارهای
بنادر ،گمرکات و سازمان اموال تملیکی ،موضوع تعیین تکلیف کاالهای موجود در
اینانبارهاراپیگیریکنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از
انبارهای بندر ،گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان ،به آسیبشناسی فرآیند
ورود کاال به کشور از طریق دریا و معضالت و اشکاالتی که در خالل این فرآیند وجود
دارد ،اشاره کرد و بیان داشت :یکی از آسیبها و اشکاالتی که در این فرآیند وجود
ُ
دارد ،زمانبر و کند بودن تخلیه کاالها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر ،این
کاالها وقتی در بندر تخلیه میشوند ،زمان زیادی صرف میشود تا وضعیت آنها به
گمرک اعالم شود .وی افزود :آسیب و اشکال دیگر ،آن است که این کاالها پس از
تحویل به گمرک ،علیرغم گذشت چند سال و با وجود متروکه شدن آنها ،به دالیل
مختلف ،به سازمان اموال تملیکی برای جمعآوری ،اظهار نمیشوند؛ یا اینکه با
تأخیر اعالم میشوند و در سازمان مزبور نیز مشکالتی وجود دارد که بخش اعظم
این مشکالت ناشی از کامل نبودن سامانههاست .قاضیالقضات ادامه داد :هنوز
برخی از این کاالها به لحاظ اینکه قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک نشدهاند؛
ً
مسلماتصمیمگیریدرقبالکاالیقاچاقباتصمیمیکهدرقبالکاالیمتروکهباید
اخذ شود ،متفاوت است؛ لذا تکلیف این قبیل کاالها باید مشخص گردد.
رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها
دستور داد تا با سرکشیهای مداوم به انبارهای بنادر ،گمرکات و سازمان اموال
تملیکی ،موضوع تعیین تکلیف کاالهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و
کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند ،چرا که این موضوع
مرتبط با حقوق مردم و بیتالمال و نیازهای کشور است.
هنوز تفکیک درستی بین کاالی قاچاق و متروکه نیست
رئیس دستگاه قضا همچنین بر تعیین تکلیف سریع کاالهای قاچاق توقیف و
ضبط شده نیز تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور
مطرح کرد و گفت :چه کاالهای متروکه و چه کاالهای قاچاق توقیف و ضبط شده
باید تعیین تکلیف شوند و دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری ها پیگیری
این مقوله را رها نکنند.

رئیس جمهور :

مزاست
سیاست دولت کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تور 

رئیسجمهورگفت:سیاستوتالشدولتکنترلتورم
و جلوگیری از اقدامات تور مزا بوده و در این زمینه حتی
مواردی درخواست اصالح قانون نیز به مجلس شورای
اسالمی ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح روز دوشنبه در دیدار
بامجمعنمایندگاناستانهایخراسانشمالی،خراسان
رضوی و خراسان جنوبی ،ضمن ابراز خرسندی از دیدار
با نمایندگان سه استان بزرگ کشور ،گفت :هماهنگی،
همکاری و همراهی نمایندگانی که دغدغه مردم و توسعه
شهرستانهای کشور را دارند با دولت در تصمیمسازی و
تصمیمگیریهامثمرثمرخواهدبود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده
از سوی نمایندگان درباره بودجه و تخصیص اعتبارات به
طرحهای استانی،گفت :دولت بودجه  ۱۴۰۱را بر محور
عدالت تنظیم کرده و سند مورد توجه ما در این زمینه
آمایشسرزمینیبودهاست.
رئیسی با تأکید بر اینکه تالش دولت رفع محرومیت،
جبران کاستیها و توسعه مناطق کمبرخوردار کشور
است ،افزود :در مصوبات سفرهای استانی ضمن توجه
به این موارد مسایل اولویتدار استانها نیز مورد توجه
دولت بوده و ناظر به اهمیت موضوع و طرحهای استانی
تخصیصاعتبارصورتگرفتهاست.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع رتبهبندی معلمان،
افزود :دولت مدافع حقوق معلمان بوده و با تامین منابع،
آییننامه رتبهبندی معلمان مبتنی بر قانون مصوب
مجلس تأیید ،تصویب و برای اجرا به آموزش و پرورش
ابالغ شده و در اجرای آن تأخیری صورت نگرفته چرا که
بنای دولت اجرای دقیق این قانون است.
رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع تقویت نیروگاهها و
زیرساختهای استانها که از سوی برخی نمایندگان
مطرح شده بود ،تصریح کرد :برنامهریزی دولت در این

زمینه از جمله برای تولید  ۳۵هزار مگاوات برق آغاز و
در شرف اجراست .خوشبختانه زمستان سال گذشته و
تابستان امسال با برنامهریزی و مدیریت دولت قطعی گاز
وبرقدرشبکهخانگینداشتیموبرایواحدهایصنعتی
نیزبرنامهریزیشد.
رئیس جمهور تصریح کرد :سیاست و تالش دولت
کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تور مزا بوده و در این
زمینه حتی مواردی درخواست اصالح قانون نیز به
مجلس ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد ،زیرا برخی از
موارد قانونی از دارای بار تورمی است .همچنین ضروری
است اصالحات اقتصادی که با همکاری دولت و مجلس
دنبال میشود نیز با تبیین از سوی نمایندگان همراه
باشد.
مسأله انتقال آب دریای عمان به استانهای کمآب،
مهار آبهای مرزی و همچنین تأکید بر سهولت و تسریع
در ارائه تسهیالت ازدواج از سوی بانکها از دیگر نکاتی
بود که رئیس جمهور به آنها اشاره کرد.
اربعینکانونجبههمقاومتبینالمللیدرمنطقه
و جهان است
رئیسی همچنین در دیدار اعضای ستاد مرکزی
اربعین حسینی ضمن قدردانی و تشکر از اقدامات همه
دستگاهها ،سازمانها و وزارتخانهها برای برگزاری هر چه
باشکوهتر این مراسم ،اربعین را ضامن بقای عاشورا و
عاشورا را مظهر همه تحوالت در عالم بشریت عنوان کرد و
گفت:حرکتامامزینالعابدین(ع)دربنیانگذاریحرکت
اربعین باعث شد هدف قیام حضرت ابا عبدالله الحسین
(ع) و شخصیت جامع ایشان برای بشریت تبیین و منشأ
تحول برای همه انسانها شود.
وی راهپیمایی باشکوه اربعین را کانون جبهه مقاومت
بینالمللی در منطقه و جهان عنوان کرد و گفت :همه
موظف به تالش برای برگزاری منظم و به دور از هرگونه

عیب و نقص این مراسم به عنوان حرکت عظیمی از سوی
مسلمانانهمهکشورها،هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه کسانی که تحمل برگزاری
یک سرود در میان اقشار مختلف مردم یا برگزاری جشن
غدیرراندارند،تالشخواهندکردکهمراسماربعینشکل
نگیرد ،افزود :بیتردید با لطف خدا و عنایت حضرت ابا
عبدالله (ع) ،همچنین عزم و اراده دلدادگان خاندان اهل
بیت (ع) و تسهیلگری همه دستگاهها ،این مراسم هر
چه باشکوهتر برگزار خواهد شد.
رئیسی در ادامه تأمین حمل و نقل ،اسکان ،تغذیه و
سالمت زائران حسینی را مورد تأکید قرار داد و گفت:
سفر ارزان و دسترسی آسان به وسایل نقلیه در مراسم
اربعین بسیار مهم است و این توقع از ما وجود دارد که چه
در زمینه حمل و نقل و چه اسکان تالش کنیم این سفر
برای زائران پرهزینه نباشد .وی بر ضرورت برنامهریزی
و مدیریت سفر از سوی زائران برای خدماتدهی بهتر
ً
تأکید کرد و گفت :قطعا دولت و مسئولین وظیفه دارند
شرایط را به بهترین وجه برای زائران حسینی فراهم آورند،
اما مردمی نگه داشتن این مراسم و استفاده از ظرفیت
مردم ،هیئات و تشکلهای مردمی در این زمینه بسیار
مهم است .رئیس جمهور استفاده از تجربیات سنوات
گذشته در پیشبینی و پیشگیری از برخی مشکالت به
وجود آمده در برگزاری مراسم اربعین را مورد تأکید قرار داد
و گفت :کار خوب صدا و سیما در راهاندازی رادیو محرم و
رادیو اربعین باید توسعه یابد ،به نحوی که ارتباط با زائران
از این طریق برای انتقال پیامها و هشدارهای بهداشتی
در طول مراسم اربعین قطع نشود.
ً
رئیسیافزود:قطعابرگزاریهرچهباشکوهتراینمراسم
هم آثار بسیار مثبتی برای کشور اسالمی خواهد داشت
و هم دوستان انقالب اسالمی را امیدوارتر و دشمنان را
مأیوس خواهد کرد.

آیت الله سروش محالتی:

برخی میخواهند منکر را با منکر برطرف کنند
استاد دروس خارج حوزه علمیه گفت :گاهی روش امر به معروف و نهی از منکر اشتباه سبب
ارتداد یک فرد می شود و مسئولیت این ارتداد با فرد امر و نهی کننده است .منکر از جنبههای
مختلف در جامعه ما شیوع دارد .اما جنبه دیگر این است که اقداماتی که برای جلوگیری از
منکرات در میان ما وجود دارد ،خود نوعی منکر است و گویا برخی میخواهند منکر را با منکر
برطرفکنند.
به گزارش جماران؛ به نقل از شفقنا ،آیت الله محمد سروش محالتی با تاکید بر لزوم توجه به
عواقب روشهای امر به معروف و نهی از منکر رایج در جامعه امروز تصریح کرد :گاهی روش
امر به معروف و نهی از منکر اشتباه سبب ارتداد یک فرد می شود و مسئولیت این ارتداد با فرد
امر و نهی کننده است.
این استاد دروس خارج حوزه علمیه در دومین جلسه سخنرانی خود با عنوان «جامعه منکر
َ
زده» و منکر افزایی  ،بنام منکر ُزدایی! گفت :منکر از جنبههای مختلف در جامعه ما شیوع
دارد .اما جنبه دیگر این است که اقداماتی که برای جلوگیری از منکرات در میان ما وجود دارد،
خود نوعی منکر است و گویا برخی میخواهند منکر را با منکر برطرف کنند.
وی افزود :چرا آنچه را ما به عنوان نهی از منکر میشناسیم در صحنه عمل از موفقیت
چندانی برخوردار نیست و نهی از منکراهایی که ما میبینیم مصداق منکر است؟ ما در نهی
از منکر موظف هستیم که به آثار اقدامات خود توجه و شیوهای را انتخاب کنیم که سبب
افزایش منکر نباشد؛ بلکه سبب کاهش آن شود .نباید برای رفع منکر ،روش منکرزا را انتخاب
و منکرهای جدیدی را ایجاد کرد.
سروش محالتی گفت :انسانها از نظر ایمان و عمل صالح و رعایت موازین مختلف هستند.
ً
برخیرعایتحداکثریدارندیعنیکامالبرعملبههمهمسائلاخالقیوشرعیتوجهدارند.
ما این افراد را با عنوان عادل میشناسیم .اینها ممکن است گاهی لغزش داشته باشند اما
توبه کرده و بر میگردند .اما گروهی هستند که ایمان آنها کمتر است و به همان تناسب
گناهان آنها بیشتر شده و نهایت به کسانی میرسیم که هیچ ایمانی ندارند .یعنی در یک
طیف با نقطه 100و در سر دیگر آن با نقطه صفر روبرو هستیم .وی ادامه داد :در امر به معروف
و نهی از منکر تالش میشود که افرادی که در میانه طیف قرار دارند ،نقصشان کم شود و
کمالشان افزایش یابد .قید تاثیرگذاری که در شروط امر به معروف آمدهبه همین موضوع اشاره
دارد .امر به معروف و نهی از منکر موفق عیب و ایراد کار را کاهش میدهد و به کمال و رشد

فرد میانجامد .اما گاهی برخی از امر به معروفها و نهی از منکرها به دلیل روش غلط تأثیر
معکوس دارد .کسی که در درجه پنجاه قرار دارد باید از پنجاه به  60برسد ،اما با رفتار غلط به
 40میرسد .رفتار اشتباه سبب ضرر به ایمان این فرد است .گاهی این ثبوت آنچنان شدید و
ً
قوی است که اساسا شخص به نقطه صفر ساقط میشود؛ یعنی تمام باورهای دینی خود را از
دست میدهد .سروش محالتی تصریح کرد :شیوهها و روشهای امر به معروف و نهی از منکر
در طول زمان تغییر یافته است .در گذشته تنبیه در محیط خانه و در مدرسه یک امر پذیرفته
ً
شده بود .اما امروز مسأله سختگیری و تنبیه بدنی کامال تأثیر معکوس دارد .درک جامعه و
انسانها تغییر یافته است .نمیتوانیم این تغییرات فرهنگی و اجتماعی را نادیده گرفته و بر
ً
روشهای گذشته تأکید کنیم .اگر آن روشها در شرایط خودش ،جواب میداد ،امروز مطمئنا
تأثیرمثبتنداردبلکهتأثیرمنفیدارد.
این استاد حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد :انتخاب روش غلط امر به معروف و نهی از منکر،
میتواند فرد را به سمت ارتداد بکشاند .به ظاهر ممکن است افراد را وادار به استفاده از پوششی
کنیم ،اما آیا وظیفه ما همین کنترل کردن در ظاهر است یا باید پیامدهای این اقدام خود را
بپذیریم؟ ما در طول زمان با استفاده از این شیوهها از کجا به کجا رسیدهایم؟ وی با اشاره به
سخنان امام خمینی درباره امر به معروف و نهی از منکر گفت :بر اساس نظر ایشان یکی از
امور مهم در این فریضه الهی ،رفق و مدارا است .میفرمایند ممکن است اگر انسان با شدت از
ترک واجبی جلوگیری کند ،کار فرد از معصیت کوچک به معصیت بزرگ و یا کفر منتهی شود.
یعنی برای اصالح ابرو ،چشم را کور کردهایم .مسلمان را به کافر دارای بغض تبدیل کردهایم.
مسئولیت این کفر با فردی است که شدت به کار بسته است .امام برای این سخن استدالل
میآوردند که امر و نهی در ذائقه انسان ناگوار است و سبب تحریک غضب میشود و باید این
تلخی را با شیرینی بیان و رفق جبران کرد .سروش محالتی گفت :ممکن است فردی بگوید
فقهاء گفتهاند در برخی از جاها نیاز به ضرب و جرح است .ضرب و جرح برای موقعیت دارای
ً
نیاز فوری است .مثال فردی دارد دیگری را به قتل میرساند ،باید سریع مانع او شد .کسی
که متعرض دیگران شده را باید فوری باز داشت .اما تربیت باید در فضای دیگری انجام شود.
وی تصریح کرد :نباید آمار را یکجانبه دید که ما آمدیم و آمار اعتکاف را باال بردیم .باید آمارهای
دیگر را دید .باید جاهایی که بر اثر تعبیرها و برخوردهای غلط به ایمان افراد آسیب رسیده را
نیزدید.

رئیس سازمان حج و زیارت خبرداد:

ادامه پیش ثبت نام زائران اربعین
تا پایان روز عاشورا

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به مدت  ۴۰روزه پیش ثبت نام از زائران اربعین
گفت :پیش ثبتنام از متقاضیان زیارت اربعین تا پایان روز عاشورا ( ۱۷مرداد) ادامه دارد.
سید صادق حسینی در حاشیه جلسه ستاد اربعین که ظهرروز دوشنبه با حضور رئیس
جمهوردرمحلنهادریاستجمهوریبرگزارشد،گفت:ثبتنامقطعیزائراناربعینبعد
از عاشورا آغاز میشود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی در مرحله پیش ثبت نام ،ارزیابی و تحلیل درباره میزان
متقاضیان و درصد مطالبات آنها است ،افزود :مجموع ثبت نامهایی که تا امروز انجام
شده  ۸۹۰هزار نفر است که  ۶۰درصد آن را آقایان و  ۴۰درصد را خانمها تشکیل
میدهند.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ۶۲درصد از متقاضیانی که پیش ثبت نام کرده
اند متقاضی سفر از مرز مهران ۲۳ ،درصد از مرز شلمچه ۸ ،درصد از مرز چزابه و یک
درصد از سایر مرزها هستند ،افزود :بنابراین توجه به مرز مهران باید بهطور ویژه باشد و با
تاکیدرئیسجمهورامکاناتمرزهامتناسببامطالباتمردمافزایشمییابد.
وی همچنین افزود ۶ :درصد از کسانی که ثبت نام کرده اند متقاضی سفر هوایی
هستند .حسینی با بیان اینکه؛ پیش بینی میشود حدود  ۴میلیون زائر داشته باشیم
گفت :زائرین عزیز هنگام ثبت نام میتوانند خودرو و مرز مورد نظر برای سفر خود را در
سامانه مشخص کنند و ما هم با دسترسی به این اطالعات میتوانیم وضعیت و امکانات
خود را تنظیم کنیم .رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه برای سفر اربعین نیازی
به ویزا نیست ،گفت :زائران حتما باید گذرنامه با اعتبار بیش از  ۶ماه و کارت تزریق ُ ۲دز
واکسن کرونا را همراه داشته باشند .وی درخصوص صدور برگ تردد بجای گذرنامه گفت:
مکاتباتی با طرف عراقی شده ،ولی تا این لحظه هنوز پاسخ نداده اند ،بنابراین هر کسی
ً
ثبت نام می کند ،حتما به فکر تمدید گذرنامه شخصی خود باشد.
حسینی ،تصریح کرد :برای این سفر ،فقط ۳۰هزار تومان به عنوان بیمه از مسافر اخذ
میشود و رفت و برگشت مسیر این سفر زیارتی بهطور رایگان است.
وزیراقتصاد:

صدورکارتناندردستورکاردولتنیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به طور قطع افزایش قیمت نان نخواهیم
داشت و این موضوع خط قرمز دولت است ،گفت :در دولت تصمیمی مبنی بر صدور
کارت نان برای خرید این کاال وجود ندارد.
«احسان خاندوزی» در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی اظهار کرد :مقرر شده تا خریدهای مردم با کارت بانکی موجود و عادی انجام
شود و برای یارانه کارت جدید صادر نخواهد شد.
وی تصریح کرد :در برنامهریزیهای انجام شده ،مطرح است که پرداخت یارانه،
اختصاصی به سرپرست خانوار نداشته باشد ،بلکه تمام خانواده به شکل یکسان از
برداشت یارانه بهره ببرند .وزیر اقتصاد تاکید کرد :هدفگذاری و خط قرمز دولت برای
نان این است که شاهد افزایش قیمت نباشیم و تغییرات در آرد و گندم به نحوی باشد
که کمترین آسیب را داشته باشد ،اما به طور قطع افزایش قیمت نان را نخواهیم داشت.
خاندوزی گفت :موضوع یکسان سازی نرخ نان صنعتی و سنتی را در جلسه آینده ستاد
اقتصادی دولت مطرح میکنیم و تالش داریم دولت تصمیمی بگیرد که خواسته فعاالن
اقتصادی باشد .وی در خصوص حذف ارز ترجیحی تاکید کرد :این اقدام یک اصالح
ساختاری بود و بنای دولت بر این است تا انحصار شرکتها در واردات و ذخیرهسازی از
بین برود .وزیر اقتصاد تصریح کرد :تصمیم داریم سال آینده بخش اعظم تولید ،تجارت و
ذخیرهسازی به بخش خصوصی واگذاری شود و با وجود بررسیهای دولت از اطمینان بر
رونداینشاخصها،عاملیتغیردولتیشود.
جواد آرینمنش :

شعارفراجناحیبودندولتبههیچوجه
محققنشد

یک فعال و تحلیلگر سیاسی ،گفت« :دولت جهتگیریهای مثبتی در کارنامهاش
داشته است؛ از جمله جسارتی که در مواجهه با مسائل اقتصادی و مشخصا حذف ارز
ترجیحی داشت که کار بزرگ و خطیری بود ،اما در ادامه کار متأسفانه دولت نتوانست
بازار را کنترل کند و قیمتها روزبهروز افزایش یافت که نتیجهاش افزایش شدید بر طبقات
ضعیف شد .در مجموع وقتی به کارنامه اقتصادی دولت نگاه میکنیم ،میتوانیم بگوییم
کهدریکسالگذشتهدولتنتوانستشعارهایشرامحققکند.البتهوضعیتاقتصادی
به بالتکلیفی وضعیت برجام هم ارتباط داشت و دولت نتوانست در این شرایط به آنچه
میخواستدرساماندهیاوضاعاقتصادیبرسد».جوادآرینمنشاظهارداشت:گرچه
در موضوع برجام مجموعه حاکمیت تصمیمگیرنده است ،اما دولت میتوانست نقش
بهتری ایفا کند .تیم مذاکرهکننده اساسا به برجام باور نداشتند و خب طبیعی بود که این
تیم با چنین نگاهی نتوانند چندان مؤثر باشند .امروز هم آنقدر امید به احیای برجام کم
است که شاید بتوانیم بگوییم که برجام به پایان کار خود رسیده است .این فعال سیاسی
درباره تحقق یا عدم تحقق شعار فراجناحیبودن دولت بیان کرد :دولت به هیچوجه
فراجناحی نیست و این موضوع صرفا شعاری بود که در ابتدای راه از سوی آقای رئیسی
مطرح شد و به هیچوجه محقق نشد .نهتنها دولت فراجناحی نیست بلکه حتی از دایره
وسیع اصولگرایی هم در دولت استفاده نشد و همین موضوع باعث شد که دولت نتواند از
بدنهای قوی و کارآمد بهرهمند شود» .آرینمنش در پایان گفت :در آخر باز هم باید گفت
که مهمترین مسئلهای که در سال گذشته تجربه کردیم ،تورم افسارگسیخته بود که حتی
از درون جریان اصولگرایی هم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت نقدهایی شنیده شد
و اگر قرار باشد وضعیت به همین شکل ادامه یابد ،باتوجه به اعتراضهایی که در سال
گذشته دیدیم ،آقای رئیسی در میان اقشار مختلف مردم اعم از کارگران ،حقوقبگیران،
بازنشستگان ،معلمان و ...طرفداران خود را از دست میدهد.
عضوهیاتموسسسازماندیدهبانشفافیت:

رییس جمهور ملزم به ابالغ مصوبات
شورای عالی انقالب فرهنگی است

عضو هیئت موسس سازمان دیده بان شفافیت با بیان اینکه رییس جمهور با توجه
به جایگاه حقوقیاش نمی توانست مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی را
ابالغ نکند،گفت :طبق قانون رییس جمهور ملزم به ابالغ مصوبات شورای عالی انقالب
فرهنگی است .احمد امیرآبادی در واکنش به نامه رییس دیده بان شفافیت به آیت الله
رئیسی و انتقاد از ابالغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی از سوی رییس
جمهور اظهار داشت :رییس جمهور با توجه به جایگاه حقوقیاش نمی توانست مصوبه
کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی را ابالغ نکند،طبق قانون رییس جمهور ملزم به
ابالغمصوباتشورایعالیانقالبفرهنگیاست.عضوهیئتموسسسازماندیدهبان
شفافیت ادامه داد :دولت به واسطه حضور وزرای علوم ،آموزش و پرورش ،ارشاد و معاون
علمی و فناوری و شخص رییس جمهور در شورای عالی انقالب فرهنگی ،تعدادی از آرای
شورا را در اختیار دارد و به همین نسبت با این مصوبه در جلسات شورا مخالفت کرده
است و پس از تصویب این موضوع در شورای عالی انقالب فرهنگی  ،ابالغ آن را به تاخیر
انداخت .عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس با مصوبه
کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی مخالف هستند ،اظهار داشت :رییس جمهور در
خصوص این مصوبه جلسه با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داشت ،در
این جلسه مقرر شد کمیسیون آموزش جلسه ای با شورای عالی انقالب فرهنگی برای
بررسیبیشتراینمصوبهداشتهباشد.
هشداروزیرکشوربهمرزبانانافغانستانی؛

تکراراین رخدادها به صالح نیست

وزیر کشور در خصوص تیراندازی و درگیری روزیکشنبه مرزبانان افغانستانی با مرزبانان
ایرانی گفت :تکرار این رخدادها به صالح افغانستان نیست.
احمدوحیدیروزدوشنبهدرحاشیهنشستستاداربعیندرگفتگوییدربارهتیراندازی
و درگیری روزیکشنبه مرزبانان افغانستانی با مرزبانان ایرانی ،گفت :متأسفانه مرزبانان
افغانستانی نسبت به مسائل مرزی توجیه نیستند .روز گذشته هم به همین دلیل در
منطقهای که مردم عزیز ما در آنجا در حال فعالیت بودند به حساب اینکه افغانستانی
هستند،برایشانمزاحمتایجادکردندکهمرزبانانفراجاوآجامستقردرمنطقهمجبوربه
تذکرشدند.ویافزود:بروزچنینحوادثیکهمسبوقبهسابقهنیزهستبهنفعمسئوالن
افغانستان نیست ،لذا به آنها توصیه میکنیم که با توجیه مرزبانان خود از وقوع هرگونه
درگیری ،پیشگیری کنند .وزیر کشور اظهار کرد :خوشبختانه این درگیری تلفات جانی
نداشتهاست.
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ل آنها
شایعترین مشکالت شیردهی و راه ح 

شیردهی تجربهای ُپرفراز و نشیب است و خصوصا روزها و هفتههای اول
شیردهی سختیهای بیشتری دارد اما با تمرین و تالش راحتتر خواهد شد.
مشکالت شیردهی طبیعیاند؛ اما اگر بدانید انتظار چه چیزی را باید داشته
باشید و چه زمانی به کمک نیاز دارید میتوانید از پس مشکل بربیایید.
شیر مادر بهترین غذا برای کودک است زیرا فقط شکم او را سیر نمیکند ،بلکه
حاویآنتیبادیهایتقویتکنندهیسیستمایمنیکودکنیزهست.همچنین
وقتی مادر به کودک شیر میدهد ،پیوند عاطفی عمیقی بین آنها برقرار
میشود .طبق گفته سازمان بهداشت جهانی ،کودکانی که با شیر مادر تغذیه
میشوند ،باهوشتر و سالمتر هستند .عالوه بر این ،احتمال اضافه وزن ،چاقی
ً
و احتمال ابتال به دیابت در آنها نسبتا کمتر از افرادی است که اینگونه نیستند.
شیردهی تجربهای ُپرفراز و نشیب است و خصوصا روزها و هفتههای اول
شیردهی سختیهای بیشتری دارد اما با تمرین و تالش راحتتر خواهد شد.
مشکالت شیردهی طبیعیاند؛ اما اگر بدانید انتظار چه چیزی را باید داشته
باشید و چه زمانی به کمک نیاز دارید میتوانید از پس مشکل بربیایید.
شعار امسال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر «گام به گام برای تغذیه با شیر مادر:
آموزش و حمایت» است .هر مادر و کودکی متفاوت است و چالشهای شیردهی
هممیتوانندبسیارمتفاوتباشند.دراینمطلبسعیداریمبراساستجربیات
مادرهابهشایعترینمشکالتشیردهیبپردازیم.
ترکخوردگی و درد نوک سینهها
دردی تیرکشنده در نوک سینهها یکی از عوارض شایع و طبیعی شیردهی
است که اشتباهاتی در شیردادن به نوزاد و بستن سوتین میتواند آن را بسیار
دردناکترهمبکند.ترکنوکسینهباعثخشکیوحتیخونریزیهممیشود.
چه باید کرد؟
کرمها را با شویندهها و پمادهای النولیندار که
و
قوی
شوینده
صابونهای
ِ
فرموالسیونی مناسب پوستهای حساس دارند جایگزین کنید .شیر مادر
خاصیت ضدالتهابی دارد ،اجازه دهید شیر روی نوک سینههایتان خشک شود
تا از احساس درد و ناراحتیتان کم کند.

دردسرهایتنوعانسولینقلمیبرای
بیماراندیابتی
ممنوعیت واردات فوریتی انسولین و حمایت از تولید داخل همراه با پرهیز از تنوع
بیش از حد انسولین قلمی ،جزو مهم ترین دغدغه های صاحب نظران حوزه دیابت
است.
یکیازمهمتریندغدغههایبیماراندیابتی،تأمینانسولینونوارتستقندخون
است.
این موضوع در برهههای زمانی که کشور با کمبودهایی مواجه شده است جزو
مهمتریندغدغههاونگرانیهایخانوادهبیماراندیابتیشدهاست.امانکتهبسیار
مهمدراینمیان،رویکردواستراتژیوزارتبهداشتوسازمانهایبیمهگراست.
سازمان غذا و دارو به عنوان متولی دارو و تجهیزات پزشکی کشور باید در این رابطه
سیاستهایبلندمدتوپایداریرادنبالکندکهدرنهایتمنجربهدردسترسبودن
انسولین و نوارهای تست قند خون برای کلیه بیماران باشد .البته موضوع کیفیت
آنها،مقولهایاستکهباهیچچیزقابلمعاملهنیستوبهعنوانخطقرمزشناخته
میشود.
در کنار تأمین انسولین ،بحث دیگر مربوط به پوشش بیمهای نوارهای تست قند
خون است که فقدان آن سبب شده برخی بیماران دیابتی نتوانند به میزان مناسب
تست روزانه داشته باشند و به همین جهت هم در تنظیم قند خون ناتوان و عاجز
شوند.
علیرضا استقامتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،چندی پیش
در نشست خبری با اشاره به نیازهای اساسی بیماران دیابتی ،گفت :تأمین به موقع
انسولین ،یکی از مهمترین نیازهای بیماران دیابتی نوع یک است و حتی در لیست
داروهای سازمان بهداشت جهانی نیز این موضوع درج شده است و تأمین آن باید
نظمونظامدرستیداشتهباشد.
وی ادامه داد :یک زمانی ما از کمبود انسولین رنج میبردیم و نگرانیهای زیادی
بابتتأمینبهموقعانسولینموردنیازبیمارانداشتیمولیاالنازتنوعانسولینهای
ً
قلمی رنج میبریم چرا که وقتی برای بیمار نسخه مینویسیم ،اصال نمیدانیم که
کدامانسولیندراختیاربیمارقرارمیگیرد.
ً
به گفته استقامتی ،این حجم از تنوع انسولین قلمی در بازار دارویی کشور اصال
خوب نیست و باعث آشفتگی سطح عرضه میشود .بیمار و پزشک در میان این
تنوع انسولین ،رنج میبرند .ضمن اینکه داروخانه و نظام بیمه نیز متحمل بار کاری
غیرضروریمیشوند.
وی ادامه داد :از سوی دیگر ،بحث واردات انسولین به صورت فوریتی است که آن
هم باعث این اغتشاش در تأمین انسولین میشود و ما با آن مخالف هستیم و این
موضوع را به سازما غذا و دارو هم انتقال داده ایم.
به گفته استقامتی ،سیاستها باید به گونهای باشد که اقدامات بر اساس نیازها
انجام شود و از آشفتگی و بی نظمی در بازار باید خودداری شود .سیاستگذار در این
حوزه باید بر روی یکی دو مورد برند مشخص انسولین که با کیفیت و قابل اعتماد
هستند،تمرکزکنندوبازارداروییکشورراازاینحجمبینظمیرهاییبدهد.
ویتصریحکرد:البتهتولیدانسولینداخلینبایددچاراخاللومشکلشودواین
وظیفهایاستکهسیاستگذاربایدبهآنتوجهداشتهباشدتاتولیدکنندهداخلیکه
انسولین با کیفیت تولید میکند ،مشکالتش در حوزه مختلف و به خصوص بحث
ارزیبرطرفشود.
استقامتی افزود :به طور کلی ما پزشکان خواستار نظم در تأمین اقالم درمانی
موردنیازبیماراندیابتیهستیموآنرایکضرورتمیدانیم.همانسولینوهمنوار
تستقندخونبرایبیماراندیابتینوعیک،ضرورتغیرقابلانکاراستکهفرآیند
درمانی بیمار به آن وابسته است و باید مبتنی بر یک برنامه منسجم و آینده نگرانه در
دسترسبیمارقرارگیرد.
وی در خصوص دستگاه تست قند خون ادامه داد :باید تالش کرد که عالوه بر
انسولین ،نوار تست قند خون نیز به موقع و با قیمت مناسب در دسترس بیماران
دیابتی قرار گیرد .در این خصوص حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شرط آنکه
کاالی باکیفیت تولید کنند ،ضروری است .در کنار این مقوله ،باید پوشش بیمهای
نوارهایتستقندخوننیزهرچهزودتربرقرارشود.
استقامتی افزود :خوشبختانه رئیس سازمان غذا و دارو در جریان مشکالت این
ً
حوزه قرار دارد و واقعا تالش خودش را میکند ،ما نیز به عنوان اطالع رسانی وظایف
خاص خودمان را داریم.

احتقانسینه
تولید شیر در سینههای شما فورا بعد از به دنیا آمدن نوزادتان افزایش مییابد
و باعث میشود سینهها بزرگتر و سنگینتر شوند .به این عارضه احتقان سینه
( )breast engorgementمیگویند.
چه باید کرد؟
درد و ناراحتی ناشی از احتقان سینه را میتوانید با کمپرسهای گرم و سرد و
شیردهی منظم تسکین دهید .اگر سینههایتان بیشتر از مصرف کودکتان شیر
دارند،میتوانیدسینههارابدوشید.
تولیدکمشیر
کم شیر بودن سینهها میتواند هر مادری را نگران و مضطرب کند که مبادا شیر
کافی برای فرزندش نداشته باشد.
چه باید کرد؟
مطمئن شوید که نوزادتان طی روز سینههایتان را کامال خالی میکند .اگر
کودک هر چه شیر در سینههای شماست را مصرف نکند ،بدنتان شیر اضافی
تولید نخواهد کرد .از هر دو سینه به یک اندازه و همزمان به فرزندتان شیر بدهید
و بگذارید هر چقدر که میخواهد سینهتان را تا آخرین قطره شیر بمکد .گاهی
ممکن است تمایل کودک به شیر شما کمتر بشود ،در نتیجه بدنتان شیر کمتری
تولیدخواهدکرد.درچنینشرایطیمیتوانیدشیرتانرابدوشیدوباشیشهشیر
بهفرزندتانبدهید.
نشت شیر از سینه
میتوانید انتظار داشته باشید از سه ماهه سوم بارداریتان تا بعد از اینکه
کودکتان دیگر از شیر شما تغذیه نمیکند ،از نوک سینههایتان شیر تراوش کند.
نشت شیر ممکن است به دلیل رفلکس خروج شیر از سینه روی بدهد که تولید
شیر را در مجاورت و تماس با کودک افزایش میدهد .همچنین اگر سینههایتان
زیاد شیر داشته باشند ممکن است این اتفاق بیفتد .لطفا فراموش نکنید که
همهی خانمهای باردار ،طی بارداری ،تراوش شیر را تجربه نمیکنند.
چه باید کرد؟

در صورتی که ماده شیرآور زیاد مصرف نکنید ،تراوش شیر از سینههایتان کمتر
خواهد شد .میتوانید نشت شیر را با قراردادن کف دستتان (به صورت نماد
توقف)رویهالهسینه متوقف کنید.
انسدادمجاریشیر
انسداد مجاری شیر میتواند باعث انباشت و تورم مجراهای شیر شود .این
اتفاق زمانی میافتد که بدنتان شیر زیادی تولید کند و بافت سینه ملتهب شود.
درنتیجه به مجراهای شیر فشار وارد شده و انسداد ایجاد میکند.
چه باید کرد؟
ماساژ و کمپرس گرم میتواند به تسکین درد و تورم ناشی از انسداد مجرای شیر
کمک کند .به کودکتان شیر دهید تا نیروی مکیدن او ،انسداد مجرا را باز کند.
ماستیتسینه
ماستیت مشکلی در شیردهی است که مادران طی چهار هفته بعد از زایمان
آنراتجربهمیکنند.ماستیتیکنوععفونتسینهومشابهانسدادمجرایشیر
میباشد که با تب یا عالئمی شبیه آنفلوانزا همراه است .ممکن است احساس
کنید سینههایتان داغ شده است و عضالت سینهتان دردناکاند .شیری که در
سینهتانگیرافتادهمیتواندعفونیشود.
چه باید کرد؟
کمپرس گرم روی مجرای مسدود شده بگذارید یا زیر دوش آب گرم سینه را
ماساژ بدهید و هر چقدر الزم است به کودکتان شیر بدهید .برای پیشگیری از
تورم مجرای شیر ،بعد از هر شیردهی سینه را تخلیه کنید .اگر عالئم در عرض
 ۲۴تا ۴۸ساعت برطرف نشدند ،برای معاینه و درمان به پزشکتان مراجعه کنید.
عفونتقارچیسینه
اگر نوک سینههایتان صورتی شده ،تاول زده یا پوسته پوسته شده ،احتمال
اینکهبهعفونتقارچیدچارشدهباشیدبسیارزیاداست.هرچندهنوزمشخص
نیست که آیا امکان دارد عفونت قارچی را به کودکتان انتقال دهید یا نه ،اما یکی
از اولین عالئم قارچ یا برفک این است که داخل دهان کودکتان را خوب بررسی
کنید تا ببینید تکههای زرد یا سفید روی لثهها یا سقف دهانش وجود دارد یا نه.
چه باید کرد؟
اگر احساس میکنید عفونت قارچی دارید باید زودتر به پزشک مراجعه کنید.
پزشک برای عفونت ،پماد یا ژل ضدقارچ تجویز میکند .پیش از شیردادن به
کودک ،پماد را به طور کامل از روی سینه پاک کنید .همچنین میتوانید از
داروهای ضدقارچ حین شیردهی استفاده کنید تا برفک دهان کودک درمان
شود.
سوالهای ُپرتکرار
چگونهمیتوانممشکالتشیردهیرابرطرفکنم؟
با هر سینه حداقل  ۱۰دقیقه شیر بدهید و هر کاری میتوانید بکنید تا کودک
تشویق به خوب مکیدن شود .بعد از هر بار شیردهی حتما سینهها را کامال خالی
کنید تا شیر بیشتری تولید شود .خوب غذا بخورید ،زیاد استراحت کنید و زیاد
آببنوشید.
از کجا بدانید سینهتان خالی است؟
هیچ راهی وجود ندارد که از خالی بودن سینههایتان مطمئن شوید .اما اگر به
آرامی سینهها را تکان دهید و احساس کنید نرم است و سنگینی شیر را ندارد،
پساحتماالسینههایتانخالیاست.
چه غذاهایی به ُپرشیر شدن سینهها از شیر کمک میکنند؟
مرغ ،تخم مرغ ،کنجد ،غذاهای دریایی ،اسفناج ،رازیانه ،خرما ،انگور و
شنبلیله.

 اهدای خون چه کمکی به شما میکند؟

میوهوسبزیجاتبیشتریبخورید
تا کلیههای سالم داشته باشید

محققان برای حفظ سالمت کلیه ها ،مصرف رنگین کمانی از میوه ها و
سبزیجاتراتوصیهمیکنند.
به نقل از هلث الین ،دکتر «شیرین پورافشار» ،متخصص تغذیه در دانشگاه
ویرجینیا ،می گوید« :مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات به شدت با سالمت
مرتبط است .زمانی که می بینیم بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه کمتر میوه و
سبزیجات مصرف می کنند ،نگران اثرات کلی سالمتی شان هستیم .هنگام ارائه
توصیه های تغذیه ای به بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه ،مانند توصیه هایی
برای کاهش مصرف پتاسیم ،باید مراقب باشیم که بی جهت از مصرف میوه و
سبزیجاتسالمجلوگیرینکنیم».
برای این مطالعه ،محققان دادههای مربوط به الگوهای تغذیه را از
نظرسنجیهای سالمت و تغذیه که بین سالهای  ۱۹۸۸و  ۲۰۱۸انجام شد،
تجزیهوتحلیلکردند.
محققاندریافتندکهبینسالهای ۱۹۸۸تا ۵۲،۱۹۹۴درصدازپاسخدهندگان
مبتال به بیماری مزمن کلیه ،مصرف میوه و سبزیجات شان کم بود.
بین سالهای  ۲۰۰۳و  ۴۶ ،۲۰۱۰درصد از پاسخدهندگان مبتال به بیماری
مزمن کلیه ،در مقایسه با ۴۱درصد از افراد دیگر ،مصرف کمی از میوه و سبزیجات
داشتند.
و بین سالهای  ۲۰۱۱تا  ۴۸ ،۲۰۱۸درصد از پاسخدهندگان مبتال به بیماری
مزمنکلیه،الگویمصرفکمیداشتند.
به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده ،بیماری مزمن
کلیوی زمانی اتفاق می افتد که کلیه ها قادر به دفع مواد زائد از خون فرد نیستند.
این وضعیت می تواند منجر به فشار خون باال ،بیماری قلبی و سکته شود.
گاهی اوقات به بیمارانی که به بیماری مزمن کلیه مبتال هستند گفته می شود
ً
که مصرف پتاسیم را کاهش دهند ،ماده معدنی که معموال در میوه ها و سبزیجات
یافت می شود.
به گفته نویسندگان این مطالعه ،مطالعات بیشتری برای تعیین اینکه آیا مصرف
کم میوهوسبزیجاتعلتیا نتیجهبیماری مزمن کلیه است یاعوامل دیگریدر آن
دخیل هستند ،مورد نیاز است.
عالوهبراین،محققانگفتندکهمطالعاتبیشتریبرایدرکارتباطبینمصرف
میوه و سبزیجات و بیماری مزمن کلیه مورد نیاز است.
محققان امیدوارند از طریق این مطالعه و مطالعات مشابه ،بتوانند افراد سالم
و بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیوی را تشویق کنند تا در مصرف میوه ها و
سبزیجاتباگنجاندنانواعومقادیربیشترمیوههاوسبزیجاتفرآورینشدهیاکم
فرآوری شده در زندگی روزمره خود تجدید نظر کنند.
محققانپیبردند؛

از بین رفتن سریع حس بویایی
عالمت اولیه بیماری آلزایمر
یک مطالعه جدید نشان می دهد که کاهش در حس بویایی افراد می تواند از
دست دادن عملکرد ذهنی آنها را پیش بینی کند و هشداری در مورد تغییرات
ساختاری در مغز که در بیماری آلزایمر مهم هستند باشد.
به نقل از مدیسن نت ،دکتر «جایانت پینتو» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه
شیکاگو ،میگوید« :این مطالعه نشان میدهد که کاهش سریع حس بویایی
نشاندهنده بسیار خوبی از آنچه در نهایت بهطور ساختاری در مناطق خاصی از
مغز رخ میدهد ،است».
اینکه بین حس بویایی و زوال عقل ارتباط وجود دارد ،یافته جدیدی نیست.
نویسندگانمطالعهخاطرنشانکردندکهپالکهاوگرههاییکهدربیماریآلزایمر
اتفاق میافتند ،قبل از اینکه در سایر قسمتهای مغز ظاهر شوند ،اغلب در
نواحی مرتبط با بویایی و حافظه مغز ظاهر میشوند.
برای این مطالعه ،محققان تالش کردند تا ببینند آیا میتوان تغییراتی را در مغز
شناسایی کرد که با از دست دادن بویایی و عملکرد ذهنی یا شناختی در طول
زمان مرتبط است یا خیر.
به گفته محققان ،افرادی که حس بویایی شأن به سرعت در حال کاهش است در
طول زمان در شرایط بدتری قرار دارند و بیشتر احتمال دارد که مشکالت مغزی و
حتیآلزایمرداشتهباشند.
تیم تحقیقاتی از دادههای مربوط به  ۵۱۵سالمند از پروژه حافظه و پیری
دانشگاهراششیکاگواستفادهکرد.
محققان ساالنه داوطلبان را از نظر توانایی در شناسایی بوهای خاص ،عملکرد
ذهنی و عالئم زوال عقل آزمایش کردند .برخی از شرکت کنندگان نیز اسکنMRI
دریافتکردند.
تیم مطالعه دریافتند که کاهش سریع حس بویایی در طول دوره عادی ،حجم
ماده خاکستری کمتری را در نواحی مغز مرتبط با بویایی و حافظه پیشبینی
میکند .همچنین عملکرد ذهنی بدتر و خطر ابتالء به زوال عقل را در این افراد
مسنپیشبینیکرد.
این تیم توضیح داد که این خطر مشابه وجود ژن  APOE-e۴بود که در حال
حاضر یک عامل خطر ژنتیکی شناخته شده برای ابتالء به آلزایمر است.
محققانهمچنیندریافتندکهاینتغییراتبیشتردرنواحیبویاییاولیهازجمله
آمیگدال و قشر آنتورینال قابل توجه است .این ناحیه ورودی اصلی به هیپوکامپ
است که مکان مهمی در بیماری آلزایمر است.
پینتو گفت« :ما توانستیم نشان دهیم که حجم و شکل ماده خاکستری در
نواحی بویایی و مرتبط با حافظه مغز افرادی که دچار کاهش سریع حس بویایی
هستند ،در مقایسه با افرادی که کاهش بویایی شأن شدید نبود ،کمتر است».
پینتو در ادامه افزود« :ما باید مطالعه خود را در چارچوب همه عوامل خطری که
در مورد آلزایمر میدانیم ،از جمله تأثیرات رژیم غذایی و ورزش انجام دهیم .حس
بویایی و تغییر در حس بویایی باید یکی از مؤلفههای مهم در زمینه مجموعهای از
عوامل باشد که به اعتقاد ما بر مغز در سالمت و پیری تأثیر میگذارد».
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در گفت و گو با یک کارشناس ارشد جامعه شناسی مطرح شد؛

معاونجمعیتهاللاحمراستانقم:

 ۱۸۵خانواراستان قم درحادثه
سیلاخیرآسیبدیدند

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قم با اشاره به اینکه در جریان سیل
و آبگرفتگی اخیر در هشت روستای بخش مرکزی استان  ۱۸۵خانوار آسیب دیدند
گفت ۱۷۰ :بسته  ۷۲ساعته غذایی ۸۵۵ ،کنسر و برنج ۸۴ ،تخته پتو و  ۵۷۰بسته
خرمای یک کیلوگرمی بین آسیب دیدگان توزیع شد و  ۲۵مورد تخلیه آب نیز صورت
گرفت.
امیر حسین علیمردانی روز دوشنبه در حاشیه بازدید تعدادی از خبرنگاران استان
قم از محل حادثه سیل در روستای جعفرآباد دشت مسیله قم داشت :بهدنبال دریافت
هشدار سطح نارنجی آبوهوایی از سوی ادارهکل هواشناسی ،اقدامهای الزم برای
مقابله با بحران در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به وقوع وزش باد شدید و بارشهای رگباری باران و رعد و برق در ساعت
 ۲۳:۳۶پنجم مردادماه جاری در بخش مرکزی قم گفت ۲۳:روستا با جمعیتی بالغ بر
َ
َ
یک هزار و  ۲۱۳تن تحت تاثیر این حادثه قرار گرفتند ،که به  ۶۴۶تن امداد رسانی شد.
معاون هالل احمر قم تصریح کرد :روستاهای جعفرآباد ،علی آباد ،مشک آباد،
صیدآباد ،باقرآباد ،قنوات ،مبارکآباد و جنتآباد هشت روستایی بودند که طی تماس
تلفنی مردمی با سامانه  ۱۱۲مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر
استان عملیات امداد در آنها انجام شد.
وی ادامه داد :بر اساس بررسی و گزارش تیم ارزیاب تجهیزات و نیروهای عملیاتی
شامل ۱۷پمپ لجن کش به منطقه اعزام و از ۲۰منزل مسکونی و پنج معبر ،آب تخلیه
شد.
َ
علیمردانی اسکان  ۱۷۲تن را مورد توجه قرار داد و گفت ۲ :دستگاه آمبوالنس۲ ،
ست نجات ،هشت کمکدار سبک ،سه کمکدار سنگین و یک دستگاه اتوبوس از ۱۶
ناوگان لجستیکی و تجهیزات بهکارگیری شده در این حادثه بود.
وی بیان داشت ۱۹۳ :نیروی امدادی شامل  ۶۴تیم عملیاتی سه نفره ۱۵۳ ،نفر روز
نیروی عملیاتی و همچنین ۴۰نفر روز پرسنل نیز به خدمت گرفته شدند.
بخشدار بخش مرکزی نیز با ذکر این نکته که ۲روستای جعفرآباد و صیدآباد بیشترین
بارش و طوفان شدید را در این حادثه داشتند گفت :در میان روستاهای آسیب دیده،
جعفرآباد بیش از همه متحمل خسارت شد.
محمد ملکیان ثابت با بیان امدادرسانی بهموقع و سریع و توزیع پتو و اقالم مورد نیاز
خاطرنشان کرد :پس از اسکان مردم و اهالی منطقه در مسجد ،شرکت گاز نیز وارد عمل
شد ،و مقداری از لولههایی که شکسته بود و فوران میکرد را به سرعت بست.
وی تخریب کامل  ۴۰تیر و ترانس برق را یادآور شد و با اشاره به نصب مجدد همه این
تجهیزات در اسرع زمان ممکن بیان کرد :کمتر از  ۴۸ساعت مشکل قطعی آب نیز
برطرف ،و دیوارهایی که فروریخته بود هم با آوردن شن و ماسه توسط نیروهای جهادی
بازسازی شد و ه م اکنون هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.
مدیر نظارت و ارزیابی ستاد مردمی قرارگاه اربعین استان قم مطرح کرد؛

بسیج سه هزار نیروی افتخاری
برای اکرام زوار اربعین

مدیر نظارت و ارزیابی ستاد مردمی قرارگاه اربعین استان قم گفت :پیش بینی می
شود امسال تعداد زوار اربعین به بیش از ۵میلیون زائر برسد و سهم استان قم نیز افزایش
خواهد داشت به همین خاطر در قرارگاه مردمی اربعین استان سه هزار نیروی افتخاری
بسیج میشوند تا به زائران خدمت کنند.
جواد جهانگیر زاده در دیدار با آیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم ،گفت:
فعالیت این ستاد از سال  ۹۵آغاز شده اما در دو سال گذشته به علت گسترش ویروس
کرونا فعالیت این ستاد تعطیل بود که به حول و قوه الهی امسال مجددا فعالیت خود
را آغاز نموده است.
جهانگیر زاده افزود :در سال  ۹۸بیش از  ۲۵۰هزار زائر به قم مشرف شدند که بیش
از  ۱۵۰هزار نفر توسط این ستاد اسکان ،پذیرایی و خدمات متنوع دریافت نمودند که
از این تعداد بیش از  ۹۰هزار نفر از کشورهای خارجی بودند که قصد زیارت اعتاب
مقدس را داشتند.
وی خاطر نشان کرد ۳ :هزار خادم افتخاری در این مجموعه فعالیت دارند و پیش
بینی می شود امسال تعداد زوار اربعین به بیش از  ۵میلیون زائر برسد و سهم استان
قم نیز افزایش خواهد داشت به همین خاطر استان قم به عنوان استان زائرپذیر کشور
تعیینشدهاست.
جهانگیر زاده تاکید کرد :تمام هماهنگی ها با استانداری و دیگر ارگان های مربوطه
با تشکیل کمیته هفدهگانه برای ارتقاء خدمت رسانی به صورت مستمر در حال انجام
است.
مدیر نظارت و ارزیابی ستاد مردمی قرارگاه اربعین استان قم یادآور شد :طبق برنامه
ریزیها  ،به خاطر وجود فضای بیشتر و همچنین حضور مضاعف زوار ایرانی و خارجی،
امسال موکب مرکزی در جمکران مستقر خواهد شد.
وی در ادامه گفت :در کنار موکب مرکزی که در جمکران برپا میشود ،مساجد،
حسینیهها و بقاع متبرکه و منازل شخصی نیز مورد استفاده زوار قرار خواهد گرفت.
جهانگیرزاده خاطرنشان کرد :بیشتر زائران ایرانی و خارجی که قصد دارند به زیارت
کربال مشرف شوند هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت به قم مشرف می شوند
به همین خاطر پیش بینی می شود هر زائر از یک روز تا پنج روز در قم حضور داشته
باشد به همین خاطر باید تمامی امکانات برای خدمت گزاری زوار اربعین بسیج شود.
مدیرکلبهزیستیاستانقم:

دشمنریشههاینظامراهدفگرفتهاست

مدیرکل بهزیستی استان قم گفت :امروز هدف دشمن ریشههای نظام است و ما
نیز موظفیم آمادگی خود را در مقابل این حملههای همه جانبه دشمن افزایش دهیم.
مهدی پهلوانی ستوده شامگاه نهم مردادماه در کارگروه 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 کارگروه کنترل آسیبهای اجتماعی
در سال گذشته 5 ،جلسه و  20مصوبه داشته است ،اظهار کرد :خوشبختانه با
فعالیتهایانجامشدهازنظرنظامیوامنیتیبهدرجاتمطلوبیدرجامعهرسیدهایم.
وی ادامه داد :در مباحث اقتصادی نیز با جراحیهای اقتصادی که صورت گرفته
است اگرچه به مردم فشارهایی وارد شد اما دشمن دیگر نمیتواند نگاه براندازی داشته
باشد.
مدیرکل بهزیستی استان قم با تاکید بر اینکه امروز تهدید دشمن در حوزه فرهنگی
است،عنوانکرد:باتوجهبهمشکالتموجوددرجامعهامروزنیازمندمعاونتاجتماعی
درکابینهریاستجمهوریهستیم.
وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسالمی باید آمادگی خود را به منظور مقابله با
حملههای همه جانبه دشمن افزایش دهد ،خاطرنشان کرد :بسیاری از گروههای
فعال مانند آتئیستها و  ...به طور مستقیم ریشههای نظام را در فضای مجازی هدف
گرفتهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

بهره برداری از جاده شهرک سینمایی نور
تا پایان دی

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :جاده دسترسی به شهرک سینمایی
نور(لوکیشینفیلمسینماییمحمدرسولالله)باپیشرفتفیزیکی ۶۰درصدتاپنجماه
آینده به بهره برداری میرسد.
محمد صادقی در این زمینه افزود :شهرک سینمایی نور واقع در کیلومتر  ۶۰محور
آزادراه قم -تهران که در سالهای گذشته احداث شده ،فاقد راه دسترسی مناسب است
که به همین منظور احداث راه دسترسی ۶کیلومتری با مشارکت دستگاههای مربوطه
در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد :این پروژه درسال گذشته کلید خورد که هماکنون ۶۰درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و امیدواریم تا پایان دیماه به بهره برداری برسد.
وی درخصوص اعتبار مورد نیاز این پروژه ،توضیح داد :کل اعتبار مورد نیاز برای
تکمیل این پروژه  ۷۸میلیارد تومان است که تاکنون  ۳۸میلیارد از آن تخصیص
شدهاست.
صادقی خاطرنشان کرد :تکمیل محور  ۶کیلومتری شهرک سینمایی نور و ایجاد
محور ایمن و قابل دسترس ،توسعه گردشگری فرهنگی در این بخش از استان را به
همراه خواهد داشت.

مهاجرت؛ عاملی مهم در تشدید آسیبهای اجتماعی

عوامل مختلفی در شکل گیری و پیدایش آسیبهای اجتماعی دخیل هستند
که از میان عوامل گوناگون ،نقش مهاجرت در گسترش و بوجود آوردن شکافها و
آسیبهای اجتماعی پررنگ تر به نظر میرسد .آسیبهای اجتماعی نه تنها جامعه
را به زوال و ضعف میکشاند ،بلکه زمینه را برای پیدایش شکل گیری رفتار مجرمانه
که در نهایت منجر به عمل مجرمانه میگردد نیز فراهم مینماید.
معین دادخواه ،سرپرست مرکز افکار سنجی ایسپا در قم ،در معرفی مرکز تسهیل
گری استان قم بیان کرد :در مجموع  ۲۵۰مرکز تسهیل گری در کل کشور است
که  ۳میلیون نفر از مناطق حاشیه نشین را تحت پوشش قرار دادند ،لذا دو دفتر از
مجموع این دفاتر در قم است یکی دفتر شهر قائم در منطقه ۵و دیگری در امین آباد
در منطقه دو قم.
وی افزود :یک قسم از فعالیتهای مرکز تسهیل گری با دفتر شهر قائم بود که خود
محله شهر قائم هم حاشیه نشین است و  ۳۸درصد جمعیت آن را مهاجر افغانی
تشکیل میدهد و مابقی آذری زبان هستند .از طرفی قسم دیگر فعالیت ما در
اسماعیل آباد بود که خود این محل حاشیه شهر قائم به حساب میآید و به نوعی
حاشیهبرحاشیهنشینیاست.
کارشناس دفتر تسهیل گری استان قم ،از همکاری این مجموعه با ستاد اجرای
فرمان امام در بحث مقدمات و فعالیتهایی که برای جمع آوری حلبی آباد بود
خبر داد که آقای احدی معاون اجتماعی این ستاد بود و درخصوص فعالیتهای
شخصیخودتشریحکرد:بندهدرحوزهآسیبهایاجتماعیازسالیکهدانشجوی
جامعه شناسی بودم عضو انجمن جامعه شناسی شدم و چون دانشجوی دانشگاه
ً
بوعلی بودم ،فعالیتهای اجتماعی نیز در شهر همدان داشتم ،لذا خصوصا بحث
آسیبهای اجتماعی و حاشیه نشینی را مورد بررسی قرار دادم ،درحال حاضر نیز
سرپرست مرکز افکار سنجی ایسپا در قم هستم.
وی ادامه داد :به دلیل نوع جنس و فعالیتی که انجام میدهیم تعامالت ما با
ساکنین این مناطق باال است و چیزی حدود ماهی  ۲۸۰ساعت این ارتباط برقرار
است.
این متخصص توسعه و فقر اجتماعی خاطرنشان کرد :جنس آسیبهای
اجتماعی که در مناطق حاشیه نشین قم وجود دارد ،ناشی از حضور تعداد زیاد اتباع
و بحث مهاجرین و پدیده مهاجرت است که عامل مهمی در تشدید آسیبها به شمار
میآید .به این منظور ،هرساله در روز پناهنده که  ۳۰خرداد است نیز سعی شده در
اینخصوصصحبتکنم.
بزا در فضای اجتماعی قم را بحث مهاجرت برشمرد و اظهار
وی یکی از عوامل آسی 
کرد :طبق آمار رسمی ،مهاجران رقم باالیی را به خود اختصاص دادهاند و این آمار
گیری قبل از شکل گیری طالبان بوده و اکنون رقمی بیشتر را دربر میگیرد و قریب
به  ۲۱۶هزار نفر مهاجر وارد خاک ایران شدند که قطعا رقم کنونی از این رقم خیلی
فاصله گرفته و طبق روزنامه جمهوری و اطالعات که ۱۷فروردین امسال روزی قریب
به  ۱۰هزار نفر افغانی وارد خاک ایران میشود.
دادخواه افزود :طی  ۴ماه نزدیک به حدود  ۶۰۰خانوار را شناسایی کردیم که از
افغانستان مستقیم وارد قم شدند که سهم شهر قائم چیزی حدود  ۲۰۰خانوار بود و
تعداد هر خانوار در جمعیت افغان را در نظر بگیریم ،هر خانواده چیزی حدود  ۵نفر
جمعیت دارد که نشان میدهد هزاران نفر مهاجرت کردند.
این جامعه شناس مهاجرت اتباع را برای کسب رفاه ندانست ،بلکه مهاجرت
اجباری و همراه با ناکامیها شکل گرفته و توضیح داد :این مهاجرت برای کامیابی یا
پیشرفت نبوده و فقط به جهت اینکه زنده بمانند وارد ایران شدند.
بزا در محالت حاشیه نشین قم را مهاجرت افغانها
وی مهمترین عوامل آسی 
عنوان کرد و گفت :اگر ما به روستاها نیز توجه کنیم ،در مییابیم که حدود ۵۱درصد
از روستاها را مهاجرین تشکیل میدهند ،لذا این امر نشان میدهد که استان قم
بعنوان یکی از مقاصد مهم مهاجرین افغانستانی است و حال بخاطر شرایطی که
کشور ما دارد این مهاجرین صرف اینکه وارد شهر شوند وارد اجتماع شدند.
دادخواه ادامه داد :ایران برخالف کشورهای دیگر جهان ،کمپ ندارد که مهاجر به
محض وارد شدن به خاک ایران وارد آن شود و با زبان فرهنگ و رسوم ما آشنا شود،
به همین خاطر همین که وارد کشور شد میتواند در هر مکانی که مایل بود سکونت
کند .لذا این مهاجر به محض ورود با انواع آسیبها میآید و با انواع آسیبها نیز
آمیختهمیشود.
وی به تاثیر به سزای این آسیبها در فساد فضای اجتماعی شهر اشاره کرد و
گفت :آسیبهای متعددی در این مناطق برخالف مناطق مرکز شهر رخ میدهد
و کماکان آسیب اعتیاد شرایط وخیمی دارد .براساس آمار تمام شماری که دفتر
تسهیل گری سال  ۹۸انجام داد نرخ خوداظهاری افراد در مصرف مواد مخدر در
شهر قائم دو و نیم برابر بیشتر از شهر قم بودهاست .بحث آسیبهای مواد مخدر و
آسیبهای دیگر که پیرامون آن شکل میگیرد نیز در مناطق حاشیه نشین به شدت
مشهوداست.
این فعال اجتماعی آسیب دیگری که در پی مهاجرت رخ میدهد را ازدیاد طالق
برشمرد و اظهار کرد :وقتی از مهاجرت سخن میگوییم ،پدیدههایی که پیرامون
مهاجرتشکلمیگیردنیزقابلتوجهاست،لذامنوقتیبادفترآقایمحققکابلی
که از علمای برجسته مهاجرین بودند صحبت داشتم ،یکی از آسیبهای مهم بین
خانواده مهاجرین باتوجه به اینکه خانواده سنتی هم هستند و به شدت بعد از ورود
به ایران رشد کرده بحث طالق را عنوان کردم که این مورد سومین آسیب اجتماعی
در این مناطق است که این اتفاق چیزی حدود  ۵برابر رشد داشته ،به عبارتی در
ازای  ۴ازدواج در یک روز یک طالق هم رخ داده که امروز این آمار به روزی  ۵طالق
هم رسیده است.
وی افزود :این عوامل وقتی کنار هم قرار گیرد آسیبهای خاص خود را تشدید
میکند و این چنین میشود که وقتی ما در این محلهها خدمات مشاوره و حقوقی
میدهیم بسیار مشاهده میکنیم که خانوم مهاجری که طالق گرفته و با هر وضعیت
زندگی که دارد وارد زندگی یک خانواده ایرانی شدهاست ،چنانکه این مسئله برای
خود من به وضوح ثابت شده و پیش آمده که با خود خانوم و خانواده آن و خانواده
آن مرد ایرانی که صحبت میکردم در مییافتم که هم خانواده ایرانی لطمه زیادی
خوردند و هم خانواده مهاجر رها شده.
دادخواه صرف مهاجرت را مشکل اصلی قلمداد نکرد و از دیدگاه ناسیونالیستی
و فاشیستی فاصله گرفت و افزود :مشکل از خود ما است که نمیدانیم با پدیده
مهاجرت چگونه برخورد کنیم و هنوز یک برنامه اجتماعی مدون برای ورود مهاجرین
نداریم ،صرف اینکه هرکسی وارد خاک ایران شود میتواند در هرجای خاک ایران
مستقر شود .درصورت که باید برنامه خاصی لحاظ کرد که اگر مهاجر با آسیب وارد
شد چه کنیم.
وی ادامه داد :وجود تناقضات و آسیبها در یک جامعه الزامی است ،حال این
مهاجر که وارد این جامعه میشود و با این آسیبها روبه رو میشود چه اقدامی
باید انجام داد لذا وقتی با جوانان مهاجر صحبت میکنیم ،از بین رفتن هویت و
اضمحالل هویت در بین این افراد خیلی پررنگ است .به همین خاطر این موارد را
بایستیجامعهایکهمهاجرمیپذیردبرنامهریزیکند.
دادخواه توضیح داد :جامعه ایرانی که روزی  ۱۰هزار مهاجر میپذیرد باید برنامه
ریزی کند که چه اتفاقی رقم بخورد تا این اضمحالل هویتی رخ ندهد چرا که مادامی
که این هویت وجود داشته باشد فرد از خیلی از آسیبها دوری میکند اما همین که
خود باختگی فرهنگی و هویتی رخ میدهد ،در بین مهاجرین این آسیبها پررنگ
شده و کج روی اولیه به کج روی ثانویه منجر میشود.
به گزارش ایسنا ،وی خاطر نشان کرد :ما معتقدیم صرف حضور مهاجر کج

روی است ،لذا کج روز اولیه رخ داد کافی است که عاملی به اسم خود باختگی و
اضمحالل هویتی رخ دهد تا کج روی ثانویه نیز در این بین نمود پیدا کند و فرد یک
فرد ضد اجتماعی در جامعه شود ۹۰.درصد مشکل این آسیب ،عدم آگاهی و برنامه
ریزی خود ما است که نمیدانیم با پدیده مهاجرت چه کنیم ،لذا قوانین مهاجرت در
جمهوری اسالمی ایران مربوط به سال  ۱۳۱۴است و قوانین ما به روز نشده و چون
درکی از رویایی با پدیده مهاجرت نداریم ،هم مهاجر به این دلیل که حقوق اولیه مثل
سیمکارت کارت بانکی و گواهینامه ندارد ناراضی است ،هم جامعه ضرر میکند و
همآسیبهایاجتماعیشکلمیگیرد.
دادخواه ادامه داد :من وقتی سال  ۹۸با خانوادهای در شهر قائم مصاحبه کردم،
متوجه شدم که خانوم متولد سال  ۸۰بود و سه سال از طالق آن میگذشت و این
یعنی سن ازدواج پایین و آمار طالق باال و همه این آسیبها در کنار هم آسیبهای
جدی تری را رقم میزند.
وی آسیب بعدی که زیربنای همه این مسائل است را بحث آگاهی قلمداد کرد و
گفت :نرخ باسوادی در محله شهر قائم  ۱۵درصد از شهر قم عقب است که عامل
بسیار مهم آن مهاجرین افغانستانی هستند که سواد ندارند و عدم آگاهی نیز در
بحث اعتیاد و طالق بشدت نقش ایفا میکند ،برای مثال ما قبل از ازدواج وقتی
با افراد گفت و گو میکنیم و تیمهای جهادی بیشماری هم در این مناطق فعالیت
دارند ،حتی وقتی با تیمهای پزشکی هم صحبت میکنیم و میپرسیم که شما چه
چیزی در این محله دیدید ،پزشک متخصص زنان بعد از معاینه مردم این مناطق
ناآگاهی این افراد را دلیل اصلی مشکالت آنها بیان میکند که خانومها در این
محله سواالتی را میپرسند که در روستای دور افتاده نیز حتی در این موارد آگاهی
دارند ،لذا این افراد دسترسی به هیچ منبع اطالعاتی ندارند.
دادخواه بیان کرد :این عوامل در کنار هم ،آن چرخه آسیب و فساد را شکل
میدهد ،درنتیجه اگر کودکی در این مناطق متولد شود و با آن محله روبه رو شود اگر
برای آن برنامهای نداشته باشیم درگیر این چرخه خواهد شد که یک سمت آن بی
سوادی و سمت دیگر اعتیاد و دیگری معاشرت با افرادی است که درگیر آسیبهای
اجتماعیهستند.
وی در حل مشکالت بحث مهاجرین که از عوامل مهم رشد آسیب در شهر قم
هستند ،همه نهادها را مسئول دانست و اظهار کرد :جامعهای مثل جامعه ترکیه
نزدیک به  ۸۰درصد از هزینههایی که برای مهاجرین خرج میکند را از سازمان ملل
میگیرد و جامعهای مثل ایران براساس آمار فقط کمتر از ۸درصد را میگیرد ،لذا یک
مهاجری که وارد ایران شود ،پدیده بینالمللی مهاجرت رخ میدهد و سازمانهای
بینالمللیدرمقابلشمسئولهستندکهبایدبرایاینمهاجرینهزینهکنند.
دادخواه ادامه داد :سازمانهای بین المللی به خصوص کمیسیونهای عالی
پناهندگان سیاستی را از چند دهه قبل دنبال میکنند که جلوی مهاجرت ثانویه را
بگیرند یعنی زمانی که فردی از کشور خود مهاجرت کند به کشور دیگر تا جایی که
میشوداینمهاجرتهمینجامتوقفمیشودیعنییادرخاککشورمیزبانبماند
یا به کشور خود بازگردد و در پی این هستند که تحت هیچ شرایطی از کشور دوم به
کشور سوم مهاجرت ثانویه نداشته باشند چون این امر هزینه گزافی دارد.
وی با اشاره به سیاست کشور ترکیه در برخورد با سازمانهای بینالمللی اظهار
کرد :کشور ترکیه با تهدید اروپا بر این امر که اگر هزینه ساخت مرز من با کشورهای
شرقی را ندهید من مرز را باز میکنم به راحتی هزینهای که برای ساخت و استحکام
مرزخودنیازداشتراازسازمانهایبینالمللیگرفت.بههمینخاطرضعفعمده
ما بخصوص در امر مهاجرت بعنوان عامل مهم در تشدید وضعیت آسیبهای استان
قم این است که ما هنوز در سطح کالن تکلیف خود را با پدیده مهاجرت مشخص
نکردیم که آیا این پدیده را به رسمیت میشناسیم یا نه ،از طرفی هم ما میتوانیم
هزینههایی که برای امر مهاجرت داریم را از سازمانهای بینالمللی بگیریم.
دادخواه افزود :براساس آمار رسمی ،در شکل گیری دولت طالبان قریب به
 ۴میلیون نفر مهاجر افغانی داشتیم اما آماری که اعالم کردیم حدود  ۷۵۰هزار
نفر بود لذا نگاه سیاستگذاران به این امر کامال نگاه امنیتی است و آمار را اعالم
نمیکنند ،لذا وقتی آمار غلط دهند سیاست گذاری غلط است و مبنای سیاست
گذاری اطالعات ،داده است .وقتی داده مناسبی نباشد سیاست گذاری درستی
هم نمیتوان داشت.
وی با اشاره به مخارج گزافی که یک مهاجر بر حقوق دیگر شهروندان تحمیل
میکند اشاره کرد :ما برنامهای برای مهاجر نداریم ،حال این مهاجر باید نانی که
برای مردم ایران با یارانه دولتی مشخص شدهاست را با همان هزینهای که یک
ایرانی میکند بپردازد یا سوختی که یارانه دولتی به آن تعلق دارد را با هزینه مساوی
با شهروندان ایرانی بخرد و یا عوارض شهرداری و مالیات و دیگر هزینهها که عین
بیعدالتی و بی فکری سیاستمداران ایرانی است.
دادخواه ادامه داد :سال گذشته  ۵میلیارد تومان هزینه برای اتفاقاتی که برای
مهاجرین در حوزه درمان افتاده بدهی به دستگاه خدمات درمانی داشتند که این
آمار بسیار باالیی است و نشان میدهد مهاجرین از خدمات استفاده میکنند ولی
هزینه آن را نه سازمانهای بینالمللی میدهد و نه میتوان از خود آنها گرفت.
این کارشناس ارشد جامعه شناسی درخصوص سیاست مناسب مقابل مهاجرین
ً
توضیح داد :مشخصا باید کار اصولی کرد ،لذا در دنیا مسائل آسیبهای اجتماعی
و حاشیه نشینی گفتوگو شده و راه و روشهای مختلفی نیز داشتهاست .آقای
رابینتون در کتاب خود  ۷راهی که جهان برای حل مسائل اجتماعی بیان شده را
براساس سیر تاریخی لیست کردهاست .وقتی کشورهای مشابه کشور ما مسائل
اجتماعی و حاشیه نشینی خود را حل کردند بدین معناست که این راهها ارزش
اینکه ما هم امتحان کنیم را دارد.
ویافزود:بایدکاریکردکهمبتنیبرنظامفکریدرستیباشدنهاینکهکارجهادی
باشد چراکه این گونه کارها اندیشهای در پس خود ندارند البته نه آنکه همه این کارها
نادرست و غیر اصولی باشند ،لذا ما در حوزه اجتماعی کارهایی مبتنی بر اندیشه را
شاهد نیستیم .اینکه یک تیمهای جهادی درست کنیم و برای ساخت منازل این
محلهها یا خدمات پزشکی بفرستیم نادرست است و این یک توسعه کاریکاتوری
است که خود بومی آن منطقه فقط میایستد و فعالیت دیگران را مشاهده میکند
لذا با این کار مطالبه گری اجتماعی در بین آن محل از بین میرود چراکه بدون فهم
فرهنگ این مناطق به کمک آنها میشتابند .لذا بایستی فعالیتهای خود را برای
یک لیست علمی و نظری جلو ببریم.
دادخواه به سابقه فعالیتهای علمی در مرکز تسهیل گری اشاره کرد و گفت:
فعالیتهادراینمرکزبراساسنظریاتنظریومنطقیعلمیپیشرویداشتندوبه
چیزی ختم میشد که با این فرآیند امکان پذیر بود .به همین خاطر لذا اگر برنامهای
برای رسیدن به یک هدف در این فعالیتها نباشد امکان ندارد به توسعه برسد و موفق
شود .ما راه و روش مناسبی برای حل آسیبهای اجتماعی نداریم آنچنان که دیگر
کشورها نیز با بحث فقر دست و پنجه نرم کردند و به خوبی فقر را ریشه کن کردند لذا
اعتیاد یا طالق چیزی نیست که فقط مختص جامعه ایران باشد ،همه این آسیبها
بخصوص مسئله حاشیه نشینی در دیگر کشورهای جهان تجربه شده و رفع شده و با
برنامه ریزی مناسب جلوی بحرانی شدن این مسائل را گرفتند.
وی افزود :نکته دیگر که باید توجه داشت این است که دست از طرحهای تخیلی
کههیچبارعلمینداردبرداشتهمانندطرح ۲۰۲۰که ۲۰۲۰منطقهحاشیهنشین
جمهوری اسالمی را کشف کردند و  ۴نهاد را نیز مسئول رسیدگی به هر قسم از این
طرحها گماشتند که سهم استان قم ۳۲طرح شده و بنا شده که ۴نهاد اصلی ستاد
اجرایی فرمان امام ،بهزیستی ،کمیته امداد و هالل احمر بعنوان چهار نهاد اصلی و
سپاه و بسیج ،اوقاف و دو نهاد دیگر مربوط به این بحث مسئله حاشیه نشینی را رفع
و رجوع کنند .درحالی که اساسا این امر امکان پذیر نیست و این نهادها ظرفیت
این موارد را ندارند و برای این نهادها چنین موردی تعریف نشده و جزو اهداف آنها
نیست ،لذا جنس مسئله حاشیه نشینی درک نشده و راه و روش مناسبی نیز برای
آن در نظر ندارند.
دادخواه متحمل شدن هزینههای گزاف برای این امر را خاطرنشان کرد و گفت :ما
عادت به پرداخت هزینههای گزاف بدون هیچ ثمری داریم ،برای مثال سال ۹۸جمع
آوری و ساماندهی سکونت اسماعیل آباد که در حاشیه شهر قائم است با چیزی
حدود هزار و دویست جمعیت که یک سکونتگاه غیر رسمی است که نه سوخت و نه
آسفالت دارد ،چیزی قریب به ۳میلیارد تومان بود که سال ۱۴۰۰برآورد آن حدود۵۰
میلیاردتومانشدهاست.درصورتیکهسازمانتبغیاتمیگویدمنبرایاینمنطقه
 ۲میلیارد تومان هزینه کردم ،لذا حداقل اگر قرار بود کار مفیدی در این منطقه نشود،
بااینپولنصفاسماعیلآبادسازماندهیمیشد،ساماندهیکهنشدهیچبدترهم
شد ،چراکه نمیدانیم برای حل این مسائل چه باید کرد و بودجه را چگونه استفاده
کنیم و با عقبه فکری فرهنگی و علمی نظری این بحث بیگانه هستیم و این نهادها
نیز درکی از این مسائل ندارند.

مدیرگروه ارتقا سالمت مرکز بهداشت قم مطرح کرد:

توصیه های به مسووالن
هیاتهای عزاداری

مدیرگروه آموزش و ارتقا سالمت مرکز بهداشت قم گفت :هیاتهای مذهبی باید
ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی ،حتیالمقدور آیینهای عزاداری را در فضای باز
برگزارکنند.
محمدتقی سلطانی در گفتوگویی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و برگزاری
آیینهای عزاداری ،افزود :در صورتی که برگزاری مراسم عزاداری در فضای باز ممکن
نباشد ،باید رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی و الزام استفاده از ماسک توسط
مسووالنهیاتهانظارتشود.
وی با بیان اینکه دستورالعملهای بهداشتی تفاوتی با سالهای گذشته ندارد،
اضافه کرد :با توجه به اینکه قم در شرایط نارنجی کرونایی است ،باید رعایت فاصله
فیزیکی یک و نیم تا ۲متر از چهار جهت در تجمعها و تکمیل واکسیناسیون برای تمام
شهروندانالزامیاست.
وی ادامه داد :تهویه مناسب ،باز بودن درب و پنجرهها ،استفاده از وسایل شخصی از
جمله کتاب دعا و سجاده و توزیع نذورات بهصورت بستهبندی از دیگر نکاتی است که
مانع انتقال ویروس کرونا در هیات های عزاداری خواهد شد.
سلطانی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون در کنترل بیماری کرونا نقش مهمی ایفا
میکند  ،تصریح کرد :موج قبلی شیوع کرونا نیز با کمک واکسیناسیون کنترل شد و
وضعیتجامعهبهبودیافت.
وی از شهروندان درخواست کرد :در صورت دارا بودن هر کدام از عالیم از جمله تب،
بدن درد و سرفه از حضور در تجمعات خودداری کنند و از منزل خارج نشوند تا مانع
انتقالبیماریبههمشهریاندیگرشوند.
وی با اشاره به اینکه جلسههای برنامهریزی برای نظارت بر هیات های مذهبی از
مدتها قبل آغاز شده است ،گفت :تیمهای نظارتی مرکز بهداشت همچنان با قوت
پای کار هستند و طرح تشدید نظارتهای بهداشتی به کارشناسان محیط ابالغ شده
است.
مدیرگروه ارتقا سالمت مرکز بهداشت قم افزود :کارشناسان با حضور در مساجد،
تکایا و هیات های مذهبی شیوهنامههای بهداشتی را ابالغ میکنند؛ در صورتی که
هیات یا مسجدی رعایت نکند در مرحله نخست تذکر ،سپس اخطار و در نهایت با
هماهنگیسازمانهایمرتبطبامتخلفانبرخوردمیشود.
وی با اشاره به اینکه سالمندان و افرادی که دارای بیماری زمینهای هستند
آسیبپذیرمیباشند،تاکیدکرد:همشهریانبایدبارعایتپروتکلهایبهداشتیجان
خود و این افراد را از خطر ابتال به کرونا و آسیبهای آن حفظ نمایند.
قم از هفدهم تیرماه در فهرست مناطق زرد و نسبتا پرخطر و از ۳۱تیرماه در فهرست
مناطق نارنجی و پرخطر کرونایی کشور قرار گرفت.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم خبرداد:

اختصاص ۱۳هزار و ۲۳۵میلیارد تومان
تسهیالتبهاستانقم

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم از اختصاص  ۱۳هزار و  ۲۳۵میلیارد
تومان تسهیالت به استان قم در سفر رئیسجمهور و هیئت دولت خبر داد.
ابراهیم ملکی در گفتگو با خبرنگاران ،با بیان اینکه در سفر رئیسجمهور و هیئت
دولت به قم ۱۳ ،هزار و  ۲۳۵میلیارد تومان تسهیالت به استان اختصاص داده شده
است ،اظهار داشت :از این مبلغ  ۱۱هزار و  ۶۹۶میلیارد تومان در قالب  ۵هزار و ۷۵۲
میلیارد تسهیالت ثابت و  ۵هزار و  ۹۳۷میلیارد تسهیالت در گردش بوده که از سال
 ۱۴۰۰تا ۱۴۰۳اختصاص مییابد.
به گفته وی ،مصوبات سفر رئیسجمهور به استان قم در ۲۰حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی ،صنعت و معدن ،توسعه و خدمات شهری ،روستایی و عشایری ،منابع آب،
امنیت شهرها ،اداره امور غذایی ،انرژی ،حملونقل ،کاهش آلودگی و محیطزیست،
آب و فاضالب ،بهداشت و درمان ،دین و مذهب ،ورزش و تفریحات ،فرهنگ و هنر،
میراث فرهنگی و صنایع دستی ،رسانه ،آموزش و پرورش ،آموزش فنی و حرفهای و
مهارت و آموزش عالی و حمایتی و توانبخشی استان بوده است.
ویطرحهایپیشنهادیبرایاینتسهیالترا ۱۳۲طرحدارایتوجیهاتاقتصادی
و فنی توسط استان دانست و افزود :تسهیالت طرحهای پیشنهادی با اولویت برای
رونق تولید ،اشتغال و مشاغل خانگی توسط  ۱۱بانک عامل پرداخت خواهد شد که
تاکنون دو هزار و ۱۸میلیارد تومان توسط این ۱۱بانک عامل پرداختشده است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم ادامه داد ۹۹۳ :میلیارد تومان نیز
برای تسهیالت وام ازدواج پیشبینیشده که توسط ۲۲بانک عامل باید پرداخت شود
و تاکنون ۲۵۵میلیارد تومان پرداختشده است.
وی تصریح کرد ۵۲۵ :میلیارد تومان باید توسط وزارت کشور ،کمیته امداد ،بنیاد
مستضعفان،صندوقتوسعهملیوصندوقکارآفرینیپرداختشودکهبخشیازآنها
پرداختشده و این ارقام ماحصل سفر رئیسجمهور به قم است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم:

بیشترمشاغلدرقمخدماتیهستند

معاون اطالعات و آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم گفت :بیش از 65
درصد فارغ التحصیالن قمی در رشته علوم انسانی بوده و مشاغل قم بیشتر خدمات
محورهستند.
محمدجواد شاکر آرانی در کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی ،سالمت ،زنان و
خانواده که با حضور معاون اجتماعی وزیر کشور در سالن کرامت استانداری قم برگزار
شد ،اظهار کرد :ساختار جمعیت در حوزه اشتغال قم به نحوی است که بیش از 65
درصد فارغ التحصیالن این استان در رشته علوم انسانی هستند.
وی با اشاره به اینکه به همین دلیل نوع اشتغال مطالبه شده در قم متفاوت است و در
بررسی ساختار آن ،مشاغل قم بر مبنای خدمات هستند ،عنوان کرد :همین موضوع
موجب شد بیشترین آسیب اقتصادی در دوران کرونا به قم اختصاص یابد.
معاون اطالعات و آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با بیان اینکه اتباع
 12درصد جمعیت استان قم را شامل میشوند ،مطرح کرد :میانگین این جمعیت
در سطح کشور 2.5درصد است ولی متاسفانه در منابع و اعتبارات درنظر گرفته شده
برای قم این جمعیت اتباع دیده نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه  95درصد جمعیت استان قم در شهر
ساکنهستند،وبیشتراعتباراتاستانیدستگاههابرایروستاهااست،دراینراستا
نیزنیازمندبازنگریهستیم.
معاون خدمات زائرین مسجد جمکران عنوان کرد؛

تالشخادمانبرایرعایتشیوهنامههای
بهداشتی توسطعزادارانحسینی

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران گفت :خادمان مسجد جمکران در
قالب طرح خادمان سالمت در ایام محرم تذکرات بهداشتی را به عزادارن ارائه داده و
توزیع ماسک را در میان زائران انجام میدهند.
ابراهیم صدوقی ضمن عرض تسلیت ایام محرم حسینی با اشاره به برگزاری مراسم
مختلف عزاداری در مسجد مقدس جمکران ،اظهار کرد :با توجه به حضور پرشور
زائران و عزاداران حسینی از اقصی نقاط کشور در مسجد مقدس جمکران برای عرض
تسلیت به ساحت مقدس امام زمان (عج) و شرکت در برنامههای عزاداری این مکان
مقدسوهمچنینافزایشآمارمبتالیانبهکرونا،تاکیدمیکنیمکهزائرانشیوهنامهها
ً
و فاصله گذاری بهداشتی را رعایت کرده و حتما هنگام تشرف به این مکان مقدس از
ماسکاستفادهکنند.
وی ادامه داد :با توجه به گرمای هوا مسئولین مسجد مقدس جمکران سعی دارند
در حد توان سرمایش مسجد و شبستانها و آب آشامیدنی خنک را تأمین کنند ،لیکن
درخواست داریم که خانوادههایی که برای شرکت در مراسمها به این مکان مقدس
مشرف میشوند ،آب آشامیدنی خنکهمراه داشتهباشند.
معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران تاکید کرد :خادمان ستاد امر به
معروف مسجد مقدس جمکران در قالب طرح خادمان سالمت در ایام محرم تذکرات
بهداشتی را ارائه داده و در حد توان توزیع ماسک را در میان زائران انجام میدهند.
صدوقی خاطرنشان کرد :کمیته امداد و درمان ستاد تسهیالت زائرین استان نیز با
برگزاریجلساتمتعدد،متناظربامأموریتهایمحولهتقسیموظایفنمودهوحضور
فعالی را دارند.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد؛

مجلس به دنبال تصویب قوانین بازدارنده برای مقابله با تخلفات بورسی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت :اکنون بهمنظور مقابله
با تخلفات مخربی نظیر سیگنال فروشی ،معامالت پنهانی در حال بررسی
طرح اصالح قانون بازار سرمایه برای استقالل سازمان بورس و تصویب قوانین
بازدارندههستیم.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگویی به بررسی طرح اصالح قانون بازار سرمایه
در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود :جزییات این طرح در کمیته
تخصصی کمیسیون بررسی و تدوین شده است و اکنون در حال بررسی در

صحن کمیسیون و جمعبندی مباحث با متخصصان و کانونهای تخصصی بازار
سرمایه هستیم که تا پایان تابستان به صحن علنی مجلس میآید .وی «تقویت
شفافیت در بازار سرمایه» را یکی از محورهای اصلی این طرح خواند و گفت :برای
جلوگیری از بروز تخلفات و ایجاد مشکالت برای آحاد مردم به دلیل عدم تناسب
رفتار حرفهای و شرایط تخصصی ،بازار سرمایه نیازمند تقویت شفافیت است.
افزایشسوادمالییکیازضرورتهایفعالیتمردمدربازارسرمایهاست
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :تقویت جایگاه شورایعالی

بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ جایگاه تخصصی و
استقالل خود از دولت نیز یکی از محورهای مهم این طرح است؛ باید منافع
مردم در راستای ماموریتهای کالن بازار سرمایه کشور تحقق یابد.
پورابراهیمی ،افزایش سواد مالی در کشور را یکی از ضرورتهای فعالیت
مردم در بازار سرمایه دانست و گفت :اکنون به شدت نیازمند تقویت این بخش
هستیم؛ افزایش سواد مالی و رفتار حرفهای و تخصصی در آحاد مردم از مراکز
آموزش عالی گرفته تا مجموعه آموزش و پرورش ،حوزههای علمیه و خیلی از
مراکز تخصصی دیگر باید در دستور کار قرار گیرد.
وی تشدید مبارزه با جرایم را یکی از محورهای اساسی طرح اصالح قانون بازار
سرمایه خواند و تاکید کرد :امروز شاهد شرایط خاصی در این بازار سهام هستیم
ً
که عمال به دلیل نبود قوانین بازدارنده در این حوزه امکان تامین منافع مردم
دچار مشکل شده است؛ یکی از موضوعات بسیار مهم ما در اصالح این قانون
ایجاد شفافیت در فعالیتهاست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فضای مجازی میتواند به
تقویت بازار سرمایه و ایجاد فضای تخصصی کمک کند ،گفت :در همین فضا
تخلفاتی نظیر ارائه اطالعات غلط ،سیگنال فروشی و یا اتفاقاتی از این دست به
دلیل عدم مدیریت فعالیت کانالهای تخصصی در فضای مجازی رخ میدهد
که تاثیر مخربی بر بازار سرمایه میگذارد و انتفاع عمومی مردم را خدشهدار
میکند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد :مدیریت فعالیتهای تخصصی بورسی در
فضای مجازی به طور حتم در حین تصویب این طرح در مجلس مدنظر قرار
میگیرد تا تصمیمات اساسی برای مقابله با این تخلفات اتخاذ شود.
وی بیان داشت« :تقویت بورس کاال» نیز به عنوان یکی از ظرفیتهای بسیار
مهم بازار سرمایه مد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس است؛ تقویت سهامداران
خرد و ایجاد تشکلهای مربوط به آنها به عنوان تشکیالت کانون سهامداران
حقیقی برای دفاع از جایگاه خودشان در بازار سرمایه از محورهای مهم این
طرح است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :امیدواریم این طرح بهزودی در
کمیسیون اقتصادی نهایی و راهی صحن علنی مجلس شود تا ضمن اصالح
برخی روندها ،خالء وجود برخی قوانین بازدارنده را پر کرده و از شکلگیری
فعالیتهای مخرب نظیر سیگنال فروشی ،معامالت پنهانی و ...در بورس
جلوگیریکند.

رییس سازمان بورس تشریح کرد:

دالیل ریزش شاخص در دو ماه گذشته

رییس سازمان بورس اظهار داشت :موارد اثرگذار دیگری
مانند تصمیمات درباره خودرو و خودروسازان ،قیمت
گذاری دستوری در سایر صنایع را هم پیگیری میکنیم،
هر چند پیگیری فقط نباید از طریق سازمان بورس انجام
شود .مسئولیت اصلی در قیمتگذاریهای دستوری
شرکتها هستند و مدیران شرکتها باید توجه داشتند که
نسبت به مراقبت از اموال مردم مسئولیت دارند و باید منافع
سهامدارانراحفظکنند.
براساس این گزارش  ،در حالی که در دو ماه ابتدای سال
بازدهی شاخص کل تا  17درصد و بازدهی شاخص هم وزن
هم تا  30درصد افزایش پیدا کرد اما در دو ماه دوم سال با
ریزشهای پی درپی شاخص کل به بازدهی  7.5درصد و
شاخص هم وزن به کمتر از  15درصد رسید و کاهش پیدا
کرد از این رو تحلیل برخی از کارشناسان بازار سرمایه این
است که تصمیمگیران در بازار سرمایه برای جلوگیری از تکرار
رشد شتابان بازار سرمایه در ابتدای سال  ،99با تصمیماتی
مانع از ورود نقدینگی به بازار سرمایه شدند.
مجید عشقی ،رییس سازمان بورس در گفتوگویی درباره
دالیل ریزش شاخص دردو ماه گذشته اظهار داشت :در

روند بازار متغیرهای مختلفی تاثیرگذار بودند که یکی از آنها
تغییر قیمتهای جهانی بود .محاسبه کنید فقط از ابتدای
خردادماه تا به امروز قیمت جهانی کاالهای اساسی به چه
اندازهای تغییر کرد ه است .باید توجه داشته باشیم که بازار
سرمایه،بازارانتظاراتاست.
وی افزود :درست است که در  3ماه ابتدای سال
گزارشهای بسیار خوبی را از بازار و شرکتها داشتیم اما با
توجه به کاهش قیمتهای جهانی بازار دقیقا هوشمندانه
عمل کرد و اثری که کاهش قیمتهای جهانی بر روی بازار
سرمایهگذاشت اثر کمی نبود .در برخی از کاالها با کاهش
محسوس قیمتها مواجه شدیم که بر بازار سرمایه اثر قابل
توجهیداشت.
رییس سازمان بورس ادامه داد :در همین مدت قیمت
محصوالت فوالدی ،مس و پتروشیمی در بورس کاال کاهش
محسوسی را تجربه کرد البته هر چند که قیمت برخی این
محصوالت هنوز از قیمتهای سال  1400باالتر است اما
روند کاهشی داشتند و نمیتوان اثر کاهش قیمتهای
جهانی برخی از کاال را بر بازار سرمایه انکار کرد.
عشقی با بیان اینکه دولت هرگز چنین انگیزهای را ندارد که

جذابیت مناطق آزاد با اعمال مالیات بر ارزش افزوده از بین میرود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :تکلیف به دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ،با زایل
کردن جذابیتها و امتیازات این مناطق ،وضعیت را نامناسب و فعاالن اقتصادی را ناراضی کرده است.
«سیداحسانخاندوزی»درنشستبااعضایفراکسیونمناطقآزادتجاریصنعتیوویژهاقتصادی،مجلسشورایاسالمیتأکیدکرد:
ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیتهای مناطق آزاد کاهش پیدا کند؛ آن هم در حالی که همه دنیا دارند به این سمت میروند
که مناطق آزاد را جذابتر کنند.
وی با اشاره به مکلف شدن دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قانون بودجه
سال  ۱۴۰۱کل کشور ،گفت :نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر ارزش
ً
افزوده باشند ،چرا که اساسا مهمترین امتیاز منطقه آزاد ،معافیت مالیاتی این مناطق است.
ً
وزیر اقتصاد یادآور شد :عمال تبصره ( )۱و ( )۳ماده  ۱۷قانون بودجه سال جاری ،به نحوی نگارش یافته که فعاالن اقتصادی مناطق
ً
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ،عمال باید دو بار مالیات بر ارزشافزوده بدهند .خاندوزی بیان کرد :برای تخفیف این مشکل ،ما
آییننامهای را در هیات دولت تصویب کردیم تا اصالحیهای بر ماده ۱۷که تبدیل به یک گرفتاری بزرگ در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه
اقتصادی شده است ،اعمال شود .وی ادامه داد :در این قانون ،صادرات کاال از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز به مواردی
چون"محصوربودن""،داشتنترازتجاریمثبت"ونیزاینکهمنطقهمزبور"مرکزجمعیتی"نباشد،مشروطشدهاست،درحالیکهبراساس
ً
استعالم ما ،عمال هیچکدام از مناطق آزاد کشور ،حائز هر سه شرط به طور همزمان نیستند .وزیر اقتصاد گفت :همچنین ،نهتنها در هیچ
جایی از این قانون ،به خرید و فروش کاال در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ،معافیت داده نشده ،بلکه در ماده  ۲آن ،حتی
همین معامالت را نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرده است .خاندوزی در بخش دیگری از این جلسه ،در پاسخ به درخواستی مبنی بر
اختصاص عوارض آالیندگی صنایع به خود استانها و شهرستانهای میزبان نیز ،گفت :این جزو دغدغههای جدی ما است که چرا مردم
یک شهر سختی و آلودگی را تحمل کنند ،اما عوارض آالیندگی آن ،در جای دیگری مصرف شود.
وی بیان کرد :در این خصوص در سازمان امور مالیاتی ،یک تیم کاری مستقر شده که به طور مشخص ،وظیفه آن بازگرداندن عوارض
دریافتی صنایع آالینده به شهر محل استقرار است.
وزیر اقتصاد اعالم کرد :به کمک این گروه کاری ،تمام پروندههای مذکور را بررسی کردیم و باالی  ۹۵درصد عوارض آالیندگی دریافتی را
بهخوداستانهابرگرداندیم.

تناظر یک به یک ندارند و نباید یک متغیر را در نظر گرفت .به
طور قطع در میان مدت و بلندمدت بین این دو هماهنگی
ایجاد میشود اما تناظر یک به یک و همزمانی مطلق بین
آنها وجود ندارد .وی افزود  :افزایش نرخ ارز قطعا اثر خود را
در صورتهای مالی میگذارد و در روندی که تا پایان سال
طی میشود اثر خود را نشان میدهد.

وزیرنفت:

اجرایپروژههایپاالیشیوپتروپاالیشیتحریمهارابیاثرمیکند

وزیر نفت با اشاره به چالشهای بسیار برای فروش نفت و میعانات گازی در زمان تحریم ،گفت :اجرای
پتروپاالیشگاه«شهیدقاسمسلیمانی»وپاالیشگاه«مرواریدمکران»تحریمهارابیاثرمیکند.
«جواد اوجی» در آیین امضای مشارکتنامه تأمین مالی و احداث پتروپاالیشگاه «شهید قاسم سلیمانی»
و پاالیشگاه «مروارید مکران» که صبح امروز (دوشنبه ،دهم مردادماه) در محل ساختمان ریاستجمهوری
انجام شد ،با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) افزود :ظرفیت پاالیشی کشور هماکنون نزدیک به
 ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه در روز است و با توجه به روند مصرف بنزین و نفتگاز در کشور بهویژه با افزایش
مسافرتها درپی کاهش شیوع کرونا ،در بسیاری از روزها مصرف از تولید پیشی گرفته است که اگر این چنین
پیش رود امنیت انرژی کشور دچار چالش میشود.
وی با اشاره به اینکه مدت زیادی روی این پروژهها کار شده بود ،گفت :مهمترین چالش این پروژهها تأمین
منابع مالی بود که با ابتکار معاون اول رئیسجمهور ،هلدینگهای بزرگ اقتصادی و بانکها در این زمینه
مشارکت داده شدند و مطمئن باشید که در چهار تا پنج سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وزیر نفت با بیان اینکه فروش نفت و میعانات هم خامفروشی است و هم چالشهای بسیاری با توجه به
تحریمها برای فروش آن وجود دارد ،خاطرنشانکرد :این پروژهها که به تولید برسند ،هیچ مشکلی در فروش
محصوالت و فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی نخواهیم داشت و این اقدام تحریمها را بیاثر میکند.
اوجی تاکید کرد :از همه مهمتر در اجرای این پروژهها این است که سرمایه و نقدینگی که در جامعه وجود
دارد وارد تولید شده و افزون بر جلوگیری از خام فروشی ،ارزش افزوده باالیی ایجاد خواهد شد .جدا از تأمین
سوخت،خوراکپاییندستیپتروشیمیهاهمتأمینخواهدشد.
وی به افزوده شدن  ۶۰۰هزار بشکه به ظرفیت پاالیش کشور با اجرای این پروژهها اشاره و اظهار کرد :هشت
پروژه دیگر نیز در این زمینه داریم و مطمئن هستیم که این ۶۰۰هزار بشکه با مشارکت این سهامداران توانمند
بهنتیجهمطلوبخواهدرسید.
وزیر نفت ادامهداد :با برنامهریزی ،پروژه پاالیشگاه مروارید مکران با توجه به پیشرفت  ۱۰درصدی کنونی تا
چهار سال و نیم آینده و پتروپاالیشگاه شهید قاسم سلیمانی نیز تا پنج سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.

مالیات بر عایدی مسکن از ایجاد رانت زمین برای افراد خاص جلوگیری میکند

محسوب میشود ،طال و سکه هم جزئی از این داراییها هستند که مشمول رانت
کمیابیمیشوند.
رشد قیمت زمین به دلیل رانت کمیابی است نه بهره وری آن
وی با تأکید بر اینکه زمین مرغوب و قابل بارگذاری مسکونی یا سایر کاربریها

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت گفت :طرح درج قیمت
تولیدکننده در کنار مصرف کننده تا زمان رسیدن به اهدافی چون شفاف سازی و
کاهش قیمت ها و ایجاد رقابت با جدیت در دستور کار قرار دارد.
محسنحسینلوییدرگفتوگوییدرموردپروژهدرجقیمتتولیدکنندهدرکنار
مصرف کننده ،اظهار کرد :پروژه درج قیمت تولید کننده در کنار مصرف کننده
رویکرد اصلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و دولت برای شفاف سازی قیمت بوده
و منطبق با قوانین و مقررات مربوطه باید صورت پذیرد و در خصوص پروژه اطالع
رسانی قیمت از طریق سامانه جامع تجارت و سامانه ۱۲۴که یک پروژه مستقل از
پروژه درج قیمت تولیدکننده است اقدامات به صورت مرحلهای صورت میگیرد.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی ،شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود :در مرحله اول ،شناسه کاال به
همراه قیمت تولیدکننده به صورت فیلدهای غیرالزامی بوده و در مرحله بعد ثبت
شناسه کاال و قیمت تولیدکننده در سامانه مذکور نیز الزامی است.
وی ادامه داد :پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده و
مصرف کننده باعث شد که بسیاری از کاالها که هیچ گونه قیمتی روی آنها درج
نمیشد از قبیل لوازم خانگی ،لوازم یدکی ،کاالهای وارداتی و … اطالع رسانی
قیمت را به طور مناسب انجام دهند.
حسینلویی تصریح کرد :همچنین این پروژه اهدافی از قبیل شفاف سازی
قیمتها ،ایجاد رقابت و کاهش قیمت ،سهولت در مقایسه و انتخاب کاال و
خدمات برای خریدار ،ارتقای اعتماد عمومی ،جلوگیری از سوءاستفاده و اجحاف
به مصرفکنندگان ،امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقههای
تأمین و توزیع ،جلوگیری از انباشت و احتکار کاال و … داشته که تا تحقق کامل این
اهداف ،پروژه مذکور با جدیت در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

تحقق ۱۵۷درصدی مالیات بخش درآمد
امالک اجاری

کارشناساقتصادمسکن:

محمود اوالد کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص تأثیر مالیات بر عایدی
سرمایهبربازارمسکناظهارکرد:درادبیاتاقتصادیموضوعیبهنامابزارکنترل
قیمت نیست بلکه ابزارهایی برای توزیع بهینه و تخصیص عادالنه منابع داریم که
 CGTیکی از آنهاست.
وی افزود :مالیات بر عایدی سرمایه از دو محل میتواند وصول شود که یکی از
آنها،ازمحلمالیاتباسرجمعدرآمداست.ازآنجاییکهافراددرآمدهایمختلفی
از منابع متعددی دارند لذا مالیاتی که گرفته میشود تا دولت بتواند خدمات
عمومی بهتری بدهد ،باید به شکلی باشد تا بهره مندی از خدمات عمومی دولت
به صورت عادالنه باشد که مالیات بر مجموع درآمدها از جمله درآمدی که از محل
افزایش عایدی سرمایه برای افراد ایجاد میشود ،یکی از ابزارهای وصول مالیات
از افراد با درآمدهای باال و توزیع عادالنه منابع میان طبقات مختلف جامعه خواهد
بود
کارشناس اقتصادی یادآور شد :منبع دیگری که میتواند به عنوان مالیات
بر عایدی مطرح شود« ،رانت کمیابی» است به این معنا که برخی سرمایهها به
خودی خود ایجاد درآمد نمیکنند بلکه به دلیل کمیاب و ارزشمند بودن آنهاست
ً
که به رانتهای خاص برای دارندگان این سرمایهها منجر میشود؛ مثال زمین
یکی از ابزارهای ایجاد کننده رانت کمیابی است که سرمایهای محدود و پایان پذیر

اجرایطرحدرجقیمتتولیدکننده
متوقفنشدهاست

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد؛

جلوی رشد بازار سرمایه را بگیرد و مانع از رشد شاخص شود،
اظهار داشت :بازار براساس متغیرهای موثر رفتار میکند.
البته قبول دارم یک سری تصمیمات مانند افزایش نرخ بهره
بانکی در بازار سرمایه اثرگذار بود از این رو به رییس بانک
مرکزی گفتم که وقتی در ستاد اقتصادی دولت تصمیمی
مبنی بر تعیین نرخ بهره بین بانکی گرفته شده ،عبور از این
عدد باعث بیاعتمادی میشود از این رو درخواست کردیم
نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهند و پایبند به تصمیمات
اقتصادی باشند .وی با اشاره به سایر مولفههای تاثیر گذار
در بازار سرمایه گفت :موارد اثرگذار دیگری مانند تصمیمات
درباره خودرو و خودروسازان ،قیمت گذاری دستوری در
سایر صنایع را هم پیگیری میکنیم ،هر چند پیگیری فقط
نباید از طریق سازمان بورس انجام شود .مسئولیت اصلی
در قیمتگذاریهای دستوری شرکتها هستند و مدیران
شرکتها باید توجه داشتند که نسبت به مراقبت از اموال
مردم مسئولیت دارند و باید منافع سهامداران را حفظ کنند.
رییس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا مانند
سالهای گذشته قیمتها در بازار سرمایه و شاخص همراه
با افزایش نرخ دالر باال نرفت ،گفت :این دو نسبت به یکدیگر

وزیر امور اقتصادی و دارایی :

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت :

محدود است گفت :در این موارد بحث بهره وری سرمایه مطرح نیست بلکه
رشد قیمتی که برای این داراییها ایجاد میشود ،از محل کمیاب بودن شأن
است لذا این رانت باید کنترل شود که یکی از راههای آن ،ابزار مالیاتی CGT
است.
اوالد ادامه داد :از سوی دیگر باید در هنگام محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه،
باید مشخص شود که کدام بخش از افزایش ارزش داراییهایی چون امالک و
زمین به دلیل تغییرات اقتصاد کالن و تورم عمومی بوده و چه میزان از این رشد
ً
ارزش و قیمت دارایی به خاطر سوداگری بوده است .مثال اگر در  ۳سال قبل
ً
ملکی ۲میلیارد تومان خریداری شد ولی االن به ۵میلیارد تومان رسیده ،مطمئنا
همه این افزایش قیمت ناشی از رانت کمیابی نیست.
وی خاطرنشان کرد :بخشی از این رشد ناشی از تورم است بنابراین باید نرخ
واقعی این سرمایه محاسبه و سپس از مازاد آن مالیات گرفته شود .حتی ممکن
است در برخی سالها با کسر تورم عمومی ،تورم مسکن و نرخ بازدهی و سرمایه
گذاریدربخشمسکن،منفیباشد.درسیستممالیاتیکشورگفتهمیشودباید
از درآمد یا سود ساالنه مالیات اخذ شود اما گفته نمیشود که اگر به دلیل تورم رشد
فروش رخ داده است ،آیا این رشد فروش هم مشمول مالیات میشود یا خیر؟
شاید حتی در مجموع ،آن فعال اقتصادی زیان ده هم باشد.

رئیسکلسازمانامورمالیاتیکشورازتحقق ۱۵۷درصدیمالیاتبخشدرآمد
امالک اجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت :این میزان تحقق ،حاصل
اجرای برنامههای هوشمندسازی نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در یک سال
گذشتهاست.
دکتر داود منظور با بیان اینکه مالیات ابرازی صاحبان درآمد امالک اجاری بابت
عملکرد سال  ،۱۴۰۰حدود  ۱۵۷درصد تحقق نسبت به سال گذشته داشته
است ،گفت :مجموع مالیات ابرازی صاحبان درآمد امالک اجاری در تیرماه
امسال ،رقمی معادل  ۱۳هزار و  ۸۲۴میلیارد ریال بوده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد :تعداد اظهارنامه ارایه شده از سوی صاحبان
درآمد امالک اجاری در تیرماه امسال (بابت عملکرد سال  )۱۴۰۰حدود ۴۳۱
هزار اظهارنامه بوده که به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال شده و مربوط به
 ۸۸۵هزار ملک در سراسر کشور بوده است.
دکتر منظور تصریح کرد :در سال گذشته بابت عملکرد سال  ،۱۳۹۹رقمی
معادل  ۸هزار و  ۷۹۰میلیارد ریال مالیات از بابت درآمد امالک اجاری وصول شده
بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص طرحها و برنامههای این
سازمان بر کنترل سوداگری در بخش مسکن نیز گفت :نظام مالیاتی در تالش
است تا با اجرای دو پایه مالیاتی در سال جاری ،شامل مالیات بر خانههای خالی
و مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت ،تا حد امکان از سوداگری در بازار
مسکن کاسته و ثبات و وضعیت پایدار را برای حوزه مسکن به ارمغان بیاورد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای خبرداد:

جابجایی بیش از ۹۰درصد بار و مسافر
از طریق حمل و نقل جادهای

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت :جابجایی بیش از ۹۰
درصد بار و مسافر در کشور ر به عهده حمل و نقل جادهای است که با محدودیت
بودجه مواجه است.
داریوش امانی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی افزود :سال گذشته با تدابیر اتخاذ شده و مساعدت نمایندگان مجلس به
ویژه کمیسیون عمران و افزایش بخشی از درآمدهای سازمان ،امکان ادامه فعالیت
پروژه های کالن و ملی این سازمان فراهم شد.
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری هم در این نشست از سهم ۹درصدی بخش
حمل و نقل در تولید ناخالص ملی خبر داد.
محمدتیموریگفت:نگهداری ۲۲۱کیلومترراه ۳۶۴،هزاردستگاهپل۱۰۵۹،
راهدارخانه و ۵۲۰۰کیلومتر روشنایی راه ها ۴۰۰۰،قرارداد بزرگ و ۲۰۰۰۰نیروی
فعال ،بخشی از توانمندیهای صنعت حمل و نقل جادهای کشور است.
معاون راهداری سازمان راهداری گفت :وجود نیروی کارشناسی توانمند و
دادههای اطالعاتی قابل اعتماد برای برنامهریزی فعالیتهای راهداری و حضور
تیمهای عملیاتی در تمام نقاط کشور از نقاط قوت حوزه راهداری کشور است.
رضا اکبری با اشاره به برخی از مشکالت سازمان راهداری گفت :افزایش
اضمحالل و کاهش کیفیت رویه آسفالتی راهها ،استهالک و فرسودگی
ماشینآالت راهداری ،مشکالت معیشتی و استخدامی نیروی انسانی راهداری
کشور و کمبود اعتبارات از مهمترین مشکالت این بخش است.
با حضور رئیسجمهور ،تفاهمنامه ساخت دو پاالیشگاه امضا شد

احداثدومجتمعپاالیشگاهیعظیم
در بندرعباس و جاسک

تفاهمنامهمشارکتوتامینمالیساختپتروپاالیشگاه«شهیدقاسمسلیمانی»
با ظرفیت پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار بشک ه نفت خام سنگین و پاالیشگاه «مروارید
مکران» با ظرفیت پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق سنگین
باحضوررئیسجمهورامضاشد.
به گزارش اطالعرسانی ریاست جمهوری ،با حضور آیتالله دکتر سید
ابراهیم رئیسی ،پیش از ظهرروز دوشنبه ،مشارکتنامه تامین مالی برای احداث
پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی به عنوان بزرگترین مجتمع پتروپاالیشی کشور و
به ظرفیت تولید  ۳۰۰هزار بشکه در روز فیمابین بانکهای ملی ،تجارت و رفاه
کارگران ،گروه توسعه تدبیر انرژی ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،شرکت
سرمایهگذاری اهداف و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با
مجموع سرمایهگذاری ۱۱.۱میلیارد دالر و مشارکتنامه تامین مالی برای احداث
پاالیشگاه نفت خام سنگین و فوقسنگین مروارید مکران به ظرفیت تولید روزانه
 ۳۰۰هزار بشکه ،فیمابین گروه اقتصاد مفید و بانکهای ملت ،تجارت و پارسیان
با مجموع سرمایهگذاری ۶.۷میلیارد دالر به امضا رسید.
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کاسه صبر مهدوی کیا لبریز شد؛

به این تیم هم ،امیدی نیست

رئیس هیئت فوتبال استان قم هشدارداد؛

خطر تعطیلی فوتبال برای ۱۵هزار نفر
از ورزشکاران قمی

رئیس هیئت فوتبال استان قم به دلیل آن چه که در اختیار نداشتن زمین چمن
بازی عنوان کرد از خطر تعطیلی فوتبال قم برای  ۱۵هزار نفر از ورزشکاران این
رشته خبر داد .قدرت الله باقری پیش از ظهر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :اگر مسابقات فوتبال در قم برگزار نشود در نتیجه  ۱۵هزار فوتبالیست قمی
از فعالیت ورزشی سالم محروم میشوند .رئیس هیئت فوتبال قم گفت :طبق برنامه
مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم ،اواخر مرداد و اوایل شهریور برای
شروع لیگ برتر قم برنامهریزی شده است .وی ادامه داد :این برنامه ریزی به شرطی
است که زمین برای بازی داشته باشیم که هم اکنون ما هیچ زمینی برای برگزاری
مسابقات نداریم و ورزشگاه حیدریان و یادگار امام (ره) در اختیار هیئت فوتبال قم
نیست .باقری افزود :به شرطی میتوانیم مسابقه برگزار کنیم که به صورت کامل
ورزشگاه شهید حیدریان و به صورت مقطعی ورزشگاه یادگار امام (ره) در اختیار
هیئت فوتبال قم باشد .وی اضافه کرد :حدود  ۱۰۰تیم داریم که برگزاری مسابقات
ً
آن حدود هزار بازی میشود و ممکن است اگر زمین نداشته باشیم ،اصطالحا کرکره
فوتبال پایین کشیده شود و هیچ مسابقهای برگزار نشود .وی ابراز داشت :در صورت
برگزار نشدن مسابقات فوتبال در قم حدود  ۱۵هزار نفر فوتبالیست از فعالیتهای
مفرح و سالم ورزشی محروم میشوند.
رئیس هیئت اسکواش استان قم خبر داد؛

قممیزبانمسابقاتاسکواشپسرانایران

رئیس هیئت اسکواش استان قم از میزبان شدن این هیات برای برگزاری مسابقات
اسکواش پسران ایران خبر داد.
سعید معارف وند اظهار داشت :مسابقات اسکواش پسران زیر  ۱۹سال و زیر ۱۷
سال کشور توسط فدراسیون اسکواش به استان قم واگذار شده است .رئیس هیئت
اسکواش استان قم ابراز داشت :با اعالم فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی
ایران ،این مسابقات نیمه دوم مرداد ماه در قم برگزار میشود .وی بیان کرد :مسابقات
اسکواش پسران کشور در مجموعه ورزشی شهدای  ۷تیر قم و سالن اسکواش این
مجموعه برگزار میشود .معارف وند زمان دقیق برگزاری رقابتها را روزهای نوزدهم
لغایت بیست و یکم مردادماه جاری عنوان کرد .رئیس هیئت اسکواش استان قم
گفت :مسابقات به صورت انفرادی برگزار میشود و از هر یک از استانهای کشور ۲
ورزشکار میتواند در مسابقات شرکت کند .وی با اشاره به این که پیش بینی میشود
 ۶۰ورزشکار در مسابقات اسکواش قهرمانی کشور پسران جوان شرکت کنند گفت:
از استان قم نیز  ۲ورزشکار در رده سنی زیر  ۱۷سال در مسابقات حضور مییابند.
معارف وند ابراز داشت :محمد منتظری و فرزاد حاتمی  ۲اسکواش باز قمی هستند
که نماینده این استان در مسابقات قهرمانی کشور خواهند بود .رئیس هیئت
اسکواش استان قم یادآور شد :قم با دارا بودن یک مجموعه ورزشی اختصاصی
اسکواش ظرفیت بسیار باالیی برای میزبانی از اردوها و مسابقات ملی دارد.
رئیس هیات کشتی استان قم :

فرنگی کار جوان قمی مسافر
رقابتهای جهانی شد

رئیس هیات کشتی استان قم گفت :یک مربی و یک کشتی گیر این استان همراه
با تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور به مسابقات جهانی اعزام میشوند.
هادی علیایی درگفت و گویی اظهار داشت :نهمین و آخرین مرحله از اردوی تیم
ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابتهای جهانی بلغارستان ،روزهای
دهم تا بیست و پنجم مرداد جاری در خانه کشتی کمپ تیم های ملی کشتی تهران
با حضور  ۲نماینده از استان قم برگزار میشود .وی بیان کرد :امیر عبدی فرنگی
کار جوان قمی است که در اردوی تیم ملی در وزن  ۷۲کیلوگرم خود را برای حضور
در مسابقات جهانی آماده میکند .وی افزود :مهدی علیزاده پورنیا نیز که از مربیان
سازنده کشتی فرنگی قم است به عنوان مربی تیم ملی ایران را همراهی میکند.
علیایی یادآور شد :رقابتهای کشتی جوانان قهرمانی جهان در آزاد و فرنگی روزهای
 ۲۴تا ۳۰مردادماه سال جاری در شهر صوفیه کشور بلغارستان برگزار میشود.
برترینهابهمسابقاتکشوریاعزاممیشوند؛

معرفی افراد برتر مسابقات رزم آوران قم

برترینهای مسابقات استانی انجمن رزم آوران استان قم ،معرفی شدند.
براساس این گزارش ،امیر عباس نظری ،امیر محمد رسولی ،علیرضا محمد
صالحی ،رضا خیر آبادی و علی اکبر بخشی در رده سنی خردساالن عنوانهای برتر
وزنهای مختلف مسابقات استانی رزم آوران قم را از آن خود کردند.
درردهسنینونهاالنمحمدسجادکردی،مجتبیزارعی،سیدمحمدتقینصیری،
محمدمحمدصالحی،محمدمیثمجوشقانیان،علیاصغرقاسمیوعلیمصباحی
بر سکوی نخست ایستادند .مهدی مرادی نسب ،زهیر مرادی نسب ،یمین حاج
خضر ،طاها برار پور ،محسن حسن یزدی ،محمدجواد محمد صالحی ،علیرضا
سینایی هم در نوجوانان عناوین قهرمانی را از آن خود کردند؛ و در رده سنی جوانان
محمدرضا رفیعی ،عرفان شهیدی نیا ،یاسین زاهدی ،محمد صادق نصرالهی ،سید
علیرضا رضوی و سید ابوالفضل موسوی قهرمان شدند .برترینهای این رقابتها
نیمه اول شهریور به مسابقات کشوری در مازندران اعزام میشوند.
ازهفتهچهارملیگبرترفوتسالکشوررقمخورد؛

شکست سنگین فردوس قم
برابر فوالد زرند ایرانیان

فردوسنخستینشکستخارجازخانهخودرامقابلفوالدزرندایرانیانتجربهکرد.
براساس این گزارش ،تیم فوتسال فردوس قم عصرروزیکشنبه در دیداری از هفته
چهارم لیگ برتر باشگاههای کشور میهمان فوالد زرند ایرانیان بود که با نتیجه  ۵بر
صفربازیبرابرمیزبانکرمانیخودمتحملشکستیسنگینشد.
نماینده قم با این شکست  ۵امتیازی باقی ماند و با دو پله سقوط به رده هشتم
جدول رده بندی رفت و فوالد زرند ایرانیان ۶امتیازی شد و در رتبه ششم جای فردوس
را گرفت.
فوتسالیستهای قمی جمعه پیش رو در چارچوب بازیهای هفته پنجم ،میزبان
کراپ الوند خواهند بود.
آگهیفقدانسندمالکیت
آقای محمد حسن محقق طی وکالت 147017مورخ 1401/4/30دفتر15
قم از براتعلی اسدی با ارائه دوبرگ استشهادیه شهود مصدق در دفترخانه 70
قم اعالم داشته که سند مالکیت مربوط به یک سوم  33/5سهم مشاع از 240
سهم ششدانگ پالک  1941/168اصلی واقع در بخش دو ثبت قم در دفتر
 280صفحه  324به نام وی ثبت و سند صادره مفقود گردیده وتقاضای صدور
سند مالکیت المثنی را نموده اند.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده
 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه
ً
با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم
و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس از
انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام
خواهدشد/.
نام خانوادگی مالک از اسدی به امیدی تغییر یافته که در سند مفقودی
همچناناسدیمیباشد.
(م الف )15542
رونوشت:به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
عباس پور حسنی-رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

تیم امید ایران این روزها شرایط بدی را پشت سر میگذارد.
براساس این گزارش؛ همه چیز از حدود یک سال قبل شروع شد ،زمانی که
مهدی مهدوی کیا با دریافت حکم خود از شهابالدین عزیزی خادم رییس وقت
فدراسیون فوتبال سرمربی تیم ملی امیدهای ایران شد .امیدهای ایران که ۵۰
سال یک کشور را چشم انتظار موفقیت خود نگه داشتهاند یکی از عجیب ترین
دوران خود را پشت سر میگذارد که ادامه این روند انتظار برای موفقیت تیم را
بیشتر از نیم قرن خواهد کرد .با هم نگاهی به دوران آشفتهی حضور مهدوی کیا
و شرایط تیم ملی امید در یک سال اخیر میپردازیم؛
دریافتحکم
در تاریخ  ۹شهریور  ۱۴۰۰مهدی مهدوی کیا پس از انتخاب شدنش به عنوان
سرمربی تیم ملی امید ،با ورود به ایران در محل فدراسیون فوتبال حاضر شد و
با شهابالدین عزیزی خادم ،رئیس وقت فدراسیون دیدار کرد و طی این دیدار
مهدوی کیا حکم سرمربیگری تیم ملی امید را از عزیزی خادم دریافت کرد.
ضمن آن که مقرر شد مهدی مهدوی کیا به عنوان مشاور فنی فدراسیون فوتبال
در امور فعالیت کند.
شروعطوفانی،اولینمشکل
مهدوی کیا و دستیاران خارجی او اواخر شهریور تا اوایل آبان سال گذشته به تیم
ملیزیر ۲۳سالایرانملحقشدندوتوانستندباکسبسهپیروزیمتوالیمقابل
تاجیکستان،لبنانونپال،سهمیهحضوردرجامملتهایزیر ۲۳سالآسیارابه
دست آورند اما با توجه به بروز برخی مشکالت و منعقد نشدن قرارداد کادرفنی ،از
برگزاری اردوی این تیم در بهمن ماه خودداری کردند .این اولین مشکل مهدوی
کیا با فدراسیون پس از هدایت تیم امید بود.
عزل خادم و بقای مهدوی کیا
اسفند ماه سال گذشته پس از عزل ناگهانی شهاب الدین عزیزی خادم،
آیندهی مهدوی کیا در ابهام قرار گرفت .اما با اعالم حسن کامرانی فر دبیرکل
فدراسیون فوتبال ،مهدی مهدوی کیا به فعالیت خود به عنوان سرمربی تیم ملی
امید ادامه داد و در این سمت باقی ماند.
برنامه ریزی برای آینده
با حل مشکالت کادرفنی ،تیم ملی در نخستین فیفا دی در نوروز  ،۱۴۰۱به
تهران آمدند و اردوی خود را برگزار کردند .قرار بر این شد که تیم مهدوی کیا با انگیزه

باال خودش را برای حضور در جام ملت های آسیا در خرداد و همینطور بازیهای
آسیایی در شهریور  ۱۴۰۱آماده کند البته هدف نهایی مهدویکیا و شاگردانش،
موفقیت در جام ملت های زیر ۲۳سال آسیا در دی ۱۴۰۳و کسب سهمیه المپیک
اعالم شد که حدود  ۵۰سال است ایران هیچ نماینده ای در فوتبال المپیک ندارد.
اولین چالش؛ فاجعهی جام ملت های آسیا
شاگردان مهدویکیا در بازی اول به تساوی یک بر یک برابر قطر رضایت دادند
و در دیدار دوم شکستی ناباورانه دو بر یک مقابل ترکمنستان را تجربه کردند ،تیم
امید در شرایطی به مصاف میزبان این رقابتها رفت که فقط در صورت خلق
یک شگفتی ،فرصت حضور در مرحله بعدی را پیدا میکردند که در نهایت با
توقف برابر ازبکستان وداعی تلخ و زودهنگام با رقابتهای فوتبال زیر  ۲۳سال
آسیاداشتند.
علت ناکامی؛ بی تجربه بودن یا ضعف بدنی؟
پس از این ناکامی مهدویکیا مشکل تیم را «گل نزدن» و «ضعف بدنی»
بازیکنان عنوان کرد اما اشاره نکرد که این مشکالت را چه کسی باید حل میکرد!
دراینخصوصالبتهنبایدمهدویکیارامقصردانستبلکهمقصراصلیکسانی
هستند که مهدویکیا را بهعنوان سرمربی تیم ملی امید انتخاب کردند .در این
میان اعضای کمیته فنی فدراسیون باید بیش از سایرین پاسخگو باشد که بر
اساس چه معیارهایی به مهدویکیای جوان حکم سرمربیگری تیم ملی امید
را دادند؟ ما هم مهدویکیا را به خاطر بازیهای ماندگارش ،گلش به آمریکا و
 ...دوست داریم اما آیا او از تجربه و کارنامه الزم برای تصدی این پست برخوردار
بود؟ حاال اعضای کمیته فنی فدراسیون (میرشاد ماجدی ،مرتضی محصص،
ابراهیم قاسمپور ،پرویز مظلومی ،حمید استیلی ،نادر عزتاللهی و علیاصغر
مدیرروستا) بررسی بفرمایند ،سرمربی تیم ملی امید از چه فرمول ،ضابطه یا
رابطهای انتخاب شده است که امیدهای ما به این زودی از گردونه رقابتهای
آسیایی حذف میشوند؟! شاید بهتر بود آقای محصص که چندین سال است
در چنین تصمیماتی حرف اول و آخر را میزنند ،بفرمایند آیا اینکه مهدویکیا
مسئول یا حتی سرمربی «آکادمی کیا» بوده برای تصدی این پست مهم کفایت
میکرد؟! آیا اینکه مهدویکیا در تیم جوانان هامبورگ دوران آموزش مربیگری
خود را گذرانده ،باید به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شود و امیدهای
مردم را ناامید کند؟

شایعاتبرکناریکیا
پس از حذف تیم امید از مسابقات جام ملت های آسیا شایعاتی مبنی بر اخراج
مهدوی کیا به گوش میرسید که حسن کامرانی فر ،دبیرکل فدراسیون فوتبال
این شایعات را تکذیب کرد و گفت :تا این لحظه مهدوی کیا در تیم ملی امید
حضور دارد و کمیته فنی هم عملکرد تیم ملی امید را بررسی و نظرش را اعالم
میکند .به همین ترتیب بار دیگر مهدوی کیا با نظر کمیته فنی در سمتش باقی
ماند.
بازی های کشورهای اسالمی؛ دستیار من را ندیدهاید؟
از هفته گذشته اردوی تیم امید برای حضور در بازیهای کشورهای اسالمی آغاز
شد اما طی اتفاقی عجیب خبری از دستیار هلندی کیا نبود! جان المرز ،دستیار
هلندی مهدی مهدوی کیا که از زمان حضور در کادرفنی تیم امید ،تنها سه ماه
از حقوق ماهیانه حدود  ۶هزار یورویی خود را دریافت کرده بود ،قرارداد خود را با
فدراسیونفوتبالفسخکردهوباشکایتبهفیفاخواستاردریافتکلمبلغقراردادش
شده است .گفته میشد به جز مهران شدیدی پور ،خود مهدوی کیا حقوق ماهیانه
المرز و ماریو میلتنر ،دو دستیار خارجی اش را پرداخت کرده است .با این تفاسیر
اردوی تیم امید بدون حضور مربی هلندی آغاز شد و خبری از جانشینی برای المرز
نبود .از طرفی امید در شرایطی عازم قونیه می شود که به دلیل صادر نشدن مجوز
حضور بیش از هفت نفر از کادر تیم در دهکده بازیهای همبستگی کشورهای
اسالمی ،تاکنون هفت نفر از اعضای این تیم شامل پزشک ،مدیر رسانه ای ،نفر
دوم تدارکات ۲ ،ماساژور و مدیر اجرایی نمیتوانتد به ترکیه بروند .ملی پوشان امید
کشورمان در مرحله گروهی مسابقات باید با امید مراکش ،امید عربستان و امید
آذربایجان روبرو شوند و قرار شد که روز  ۱۲مرداد کاروان ایران عازم قونیه شود.
تیمناقصامید؛بمبساعتیکیاترکید
تیم ملی فوتبال امید روز گذشته با  ۱۶بازیکن در دیدار تدارکاتی با پرسپولیس
به میدان رفت و با نتیجه  ۴بر  ۲شکست خورد .غیبت تعداد زیادی از بازیکنان
اصلی در این تیم مشهود بود .با توجه به همکاری نکردن برخی باشگاهها با تیم
ملی امید جهت حضور در رقابتهای همبستگی کشورهای اسالمی ،مهدی
مهدویکیا به دلیل در اختیار داشتن حدود  ۱۵-۱۶بازیکن تصمیم به انصراف
تیمش از حضور در این رقابتها گرفت .چیا فوادی ،مدیر رسانهای تیم امید با
تایید این خبر اعالم کرد غالمرضا جباری ،سرپرست کمیته جوانان فدراسیون
فوتبال این تصمیم را به اطالع میرشاد ماجدی رسانده و اکنون تصمیم گیری
نهاییبرعهدهکمیتهملیالمپیکاست.
ما با این تیم به فرودگاه مهرآباد هم نمیرسیم ،چه برسد به پاریس!
مهدی مهدویکیا در حاشیه بازی دوستانه تیم ملی فوتبال امید با پرسپولیس
اظهار داشت :ما دو سه روز تمرین کرده بودیم و تیمی نصفه و نیمه در اختیار
داشتیم.درهرصورتنتیجهمهمنبودوازنوعفوتبالیکهبازیکردیمهمرضایت
ندارم .در کل روندمان تاکنون راضی کننده نبود .من بعد از آمدن از ازبکستان
جملهای را گفتم و اگر قرار باشد با همین شرایط پیش برویم ما تا فرودگاه مهرآباد
ً
هم نمیتوانیم برویم ،چه برسد به پاریس! این اعتقاد و نظر من است .اصال از
شرایط راضی نیستم و با این تیم نصفه و نیمه هیچ کاری نمیتوان کرد.
چیزی که کامال مشخص است این است که با همکاری نکردن باشگاه ها و
حضور نداشتن بازیکنان اصلی در تیم مهدوی کیا ،این سرمربی را مجبور به
انصراف از حضور در مسابقات کشورهای اسالمی کرده است و کیا حضور
نداشتن را به ناکامی بدخیم ترجیح داده است .خیلی از کارشناسان این نسل
را یکی از بهترین نسل های جدید فوتبال ایران میدانند اما فقط نسل خوب
داشتن مهم نیست ،نبود امکانات و فراهم نکردن شرایط برای جوانان حسرت
را به باالی نیم قرن خواهد رساند .در دوره های قبل که شرایط فدراسیون و تیم
خیلی بهتر از حال حاضر بوده تیم نتوانست نتیجه بگیرد و  ۵۰سال است که به
المپیک نرفته ایم ،چه برسد به وضعیت بحرانی کنونی .با این شرایط بهتر است
از مهدوی کیا بازی هایش در آلمان و گل خاطره انگیزش در جام جهانی به یاد
بیاوریم نه سرمربی تیم امید بودنش را ،فعال از این تیم انتظاری نداشته باشید!

نیکبخت:تکلیفاسکوچیچرامشخصکنید

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال گفت :هنوز نمیدانیم
«دراگان اسکوچیچ» در تیم ملی ماندگار هست یا نه؛
اگر تائید شده ،فدراسیون با تمام قدرت حمایت الزم را از
تیم ملی داشته باشد و درگیریها و حاشیههای انتخابات
فدراسیونفوتبالراکناربگذارند.
علیرضا واحدی نیکبخت در گفتوگویی در مورد
وضعیت فعلی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت:
داشتن دیدارهای تدارکاتی کمترین حق تیم ملی است
و ملیپوشان به طور حتم پیش از آغاز جام جهانی به
دیدارهای تدارکاتی نیاز دارند .دیگر تیمهای حاضر در
جامجهانی،باهمهتوانوامکاناتدرقطرحضورخواهند
داشت و به طور قطع حریفان سادهای نخواهیم داشت.
گروه سختی داریم و همه در حال تالش هستند و به طور
حتم حریفان خیلی بیشتر از ما در حال آنالیز تیم ملی
هستند.پیشبینینتیجهخیلیناممکناست،مخصوصا
مقابل انگلیس که از مدعیان قهرمانی جهان است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون
فوتبال در هشتم شهریور ،گفت :اکنون به جای آنکه به
دنبال تقویت تیم ملی و برگزاری اردوهای خوب باشیم،
همه درگیر انتخابات هستند و تیم ملی را رها کردند و با
این روند ضرب ه شدیدی خواهیم خورد .خواهش میکنم
غیر فوتبالیها با شهامت کنارهگیری کنند تا فوتبالیها
بمانند و با دلسوزی ،تالش بکنند .امیدوارم یک نفر به
فدارسیون بیاید که مثل محمد دادکان خدمات خوبی

فوتبال ایران به مدیری همچون دادکان نیاز دارد

ارای دهد و در آخر هم بدون بدهی فدراسیون را تحویل
دهد.
وی در خصوص سرمربی تیم ملی فوتبال هم توضیح
داد :باید خوشبین باشیم؛ اسکوچیچ توانست تیمی را
که ما از آن ناامید بودیم ،به سادگی به جامجهانی ببرد و
در ادامه هم بهتر است به او فرصت بدهیم .تغییر سرمربی

تیم ملی نمیتواند هیچ کمکی کند زیرا مربی جدید تا
بتواند شناخت کافی پیدا کند ،جامجهانی را از دست
دادهایم .اگر بنا به تغییر سرمربی باشد ،باید برنامه بلند
مدت  ۵-۴ساله برای بعد از جامجهانی داشته باشیم تا
تیم جدیدی را برای دوره بعدی آماده کنیم .در این دوره
تیم ملی بازیکنان خوبی دارد و به نظرم این بهترین تیم

بعد از سال  ۹۸است که لیاقت صعود به دور بعد را دارد.
نیکبخت درباره برنامههای تیم ملی ایران عنوان کرد :ما
هنوز نمیدانیم چه کسی رئیس میشود و با این حساب
که این نسل طالیی ما شاید آخرین دورهاش باشد ،نباید
اجازه دهیم که فرصتشان بسوزد و از دست برود .یا اینکه
هنوز نمیدانیم اسکوچیچ تائید شده و ماندگار است یا نه.
اگر تائید شده پس مثل همه تیمها تمام قدرت را پای تیم
ملی بگذارند و از درگیریهای ریاست فدراسیون فاصله
بگیرند.ویافزود:بعدازجامجهانیزمانبرایجایگزینی
و تغییرات داریم و باید بازیکن سازی را به شدت جدی
بگیریم .اگر مانند ژاپن یا قطر برنامه بلند مدت و درستی
نداشته باشیم ،شاید برای رقابتهای بعدی بازیکنانی
در سطح بازیکنان فعلی تیم ملی نداشته باشیم .همیشه
اختالف نظر و سلیقه در تیمملی وجود داشته و نمیتوان
اسم  ۲دستگی به آن داد اما اکنون به علت وجود فضای
مجازی ،متاسفانه این موارد در تیم ملی بیشتر به چشم
میخورد و حساسیتها روی آن بیشتر شده است.
بازیکن سابق سرخابیها همچنین گفت :بهتر است
فعال جلوی برگزاری کالسهای مربیگری را بگیرند تا
مربیان زیادی که با مدارک خوب بالتکلیف هستند،
بتوانند جایگاهشان را پیدا کنند .حس میکنم دورههای
جدیدی که برنام ه برگزاری آنها از قبل طراحی شده،
برای افرادی است که بدون مدرک در لیگ برتر به مربیگری
مشغولهستند،باشد.

داور او را از تحقیر بیشتر نجات داد؛

نمایشعجیبوتمسخرآمیزسجادغریبیدرمبارزهبارقیب
قزاقستانیاش انتقادات زیادی را همراه داشته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میرور ،هالک ایرانی کمتر
از  2دقیقه در اولین بازی خود در بوکس دوام آورد و توسط
رقیب سنگین وزن قزاق خود ناک اوت شد .این دو ،مدتها
خواستار مبارزه با یکدیگر بودند و سرانجام ماه گذشته با
امضای قراردادی این مسابقه نهایی شد.
این مسابقه برای شش راند دو دقیقهای برنامهریزی شده
بود ،ولی در همان راند اول هالک بادکنکی ایرانی شکست
خورد و نتوانست به مبارزه ادامه دهد.

بازتابجهانینمایشتمسخرآمیز«هالکدروغینایرانی»

هیچکدام از این افراد جرأت نداشتند لباسهای خود را برای
این مبارزه درآورند .مدتها شایعاتی وجود داشت مبنی بر
اینکه عکسهای سجاد غریبی در شبکههای اجتماعی که
ماهیچههای باورنکردنی را نشان میداد ویرایش شد ه است،
به همین دلیل او شب گذشته تیشرت را از تنش خارج نکرد.
در این مبارزه از همان دور اول مشخص بود که تیتان  -با نام
واقعی جومانوف آلمات باخیتوویچ  -بسیار آمادهتر از غریبی
است .غریبی تنها یک مشت توانست به سمت حریفش بزند
و در واقع به طور مداوم پشت خود را به حریفش کرده بود و در
همان دقیقه اول ناک اوت شد.

او به بازی برگشت ولی ضربه بعدی او را ناک داون کرد و
نتوانستدیگرادامهدهد.
سایت  asianmmaنیز نوشت :هالک ایرانی شب گذشته
اولین بازی خود را در بوکس انجام داد .به طرز عجیبی او
برای مبارزه با رقیب اینستاگرامی تایتان قزاقستان از درآوردن
پیراهنخودامتناعکرد!
برای مردی که شهرت خود را با انتشار عکسهای برهنه
برای به نمایش گذاشتن ،هیکل چشمگیر خود به دست
آورد ،به نظر میرسد که شرایط بدنی او با آنچه در عکسها به
نمایش گذاشت فرق دارد .او اصرار داشت که برای این مبارزه

تیشرت بپوشد که در راند ابتدایی نیز مبارزه به پایان رسید.
خیلی زود مشخص شد که سجاد غریبی هیچ ایدهای برای
بوکس کردن ندارد .داور مسابقه را لغو کرد و او را از تحقیر
بیشتر نجات داد .این یک نمایش شرم آور از مردی بود که به
نظر می رسد چندان اهل بدنسازی نیست ،چه برسد به یک
بوکسور.
سجاد غریبی هنوز نزدیک به یک میلیون فالوور اینستاگرام
ً
دارد و احتماال برای این مبارزه پول قابل توجهی به دست
آورده است ،اما این پول نقد به قیمت نشان دادن تصویر
واقعی او به دست آمد.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
 -1رای شماره140160330001000836مربوط به پرونده کالسه1400114430001001015مربوط به تقاضای آقای
محمدحسین صالحی فرزند علی محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  80142/95مترمربع پالک شماره 4
فرعی از 26اصلی واقع در قم بخش چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از نرجس وفائی به موجب
سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر یک صفحه(32م الف)13908
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 شروع)
مهدی زارع شحنه  -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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سخنگوی وزارت امور خارجه :

ایران تحوالت عراق را با دقت و حساسیت دنبال میکند

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد موضع جمهوری اسالمی ایران درباره
تحوالت اخیر عراق گفت :عراق کشور بزرگ و مهم همسایه ما است .ایران به صورت
طبیعی تحوالت جاری این کشور را با دقت و با حساسیت دنبال میکند و همواره بر
ثبات و اهمیت استقرار و امنیت این کشور مهم همسایه دوست و برادر تاکید دارد.
ناصر کنعانی روز دوشنبه در ابتدای نشست خبری با خبرنگاران از مسوالن و
امدادگرانی که در این ایام سخت در میدان برای امدادرسانی و نجات مصدومان و
گرفتاران در سیالب حضور یافتند ،قدردانی کرد.
کنعانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد موضع جمهوری اسالمی ایران درباره
تحوالت اخیر عراق گفت :عراق کشور بزرگ و مهم همسایه ما است .ایران به صورت
طبیعی تحوالت جاری این کشور را با دقت و با حساسیت دنبال میکند و همواره بر
ثبات و اهمیت استقرار و امنیت این کشور مهم همسایه دوست و برادر تاکید دارد.
وی ادامه داد :تحوالت جاری که به نظر میرسد ناشی از اختالفات سیاسی داخل
است همواره جزو امور داخلی عراق بوده و معتقدیم جریانات و احزاب و تشکلهای
سیاسی عراق میتوانند در چارچوب قانون اساسی و سازوکارهای قانونی این کشور و
ش مسالمت آمیز و توام با احترام متقابل از وضعیت جاری عبور کنند و با تشکیل
به رو 
دولت مردمی به توسعه و پیشرفت روزافزون عراق کمک کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :جمهوری اسالمی ایران همواره به انتخاب
مردم عراق احترام گذاشته و میگذارد و تاکید میکند که گفتوگو بهترین روش برای
حل مشکالت داخلی این کشور است و ما هم این اطمینان را داریم که ملت عراق با
بلوغی که دارند و درایت و تدبیری که در رهبران عراق سراغ داریم ،میتوانند از این
مرحله هم به خوبی عبور کنند و ما شاهد ثبات و آرامش روز افزون در عراق باشیم.
تاکیدرئیسجمهوربرپیگیریحقآبههیرمند
وی در پاسخ به سوالی در مورد هیرمند گفت :در ارتباط با حقآبه که اشاره کردید،
ً
موضوعبسیارمهمیاست.آقایرئیسجمهوراخیراتاکیدمضاعفیبربحثضرورت
پیگیری حقآبه جمهوری اسالمی ایران داشتند که در بحث رود هیرمند مشخصا این
موضوع بسیار مهمی برای ما است.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد :ما مسئله حقآبه را مبتنی بر قراردادهای
قبلی میان ایران و افغانستان موضوع بسیار مهمی میدانیم و تاکید داریم که التزام
سرپرستی موقت افغانستان به مفاد قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان
درخصوص حقآبه یک محک و یک بستر آزمونی مبنی بر میزان تعهد مقامات این
کشور به اجرای توافقات مشترک و رعایت حقوق همسایگان است.
کنعانی خاطرنشان کرد :در این ارتباط در وزارت امور خارجه هم در بخش سیاسی
و هم در بخش حقوقی ،موضوع با جدیت و تمام توان دنبال میشود .همچنین وزیر
امورخارجهبعدازتاکیدودستوررئیسجمهورگفتوگوییباسرپرستوزارتخارجه
افغانستان در این ارتباط داشتند و بر ضرورت رعایت حقآبه جمهوری اسالمی ایران
تاکیدکردند.
وی گفت :با توجه به نزوالت آسمانی اخیر و اینکه میزان بیشتری از آب در بستر
رودخانه جاری است انتظار میرود سرپرستی موقت دولت افغانستان به تعهدات
خود بر مبنای قرارداد موجود میان دو کشور عمل کند و موانع مصنوعی احتمالی
موجود در مسیر رودخانه را مرتفع کند و کمک کند که حق به جمهوری اسالمی ایران
به داخل سرزمین ما برسد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :ایران اعالم آمادگی کرده که چنانچه
موانع فنی وجود دارد آماده است که هیات فنی خود را اعزام کند تا با همکاری با
طرفهایذیربطافغانستانبتوانندمشکالتوموانعاحتمالیفنیرابرطرفکنند.
کنعانی افزود :همچنین اعالم آمادگی کردیم تا وزیر نیرو به افغانستان سفر کند و با
مقامات ذیربط این کشور گفتوگو کنند و زمینه اجرایی کردن کامل توافق آبی میان
دو کشور را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد :آنچه که مهم است تحقق این امر با همکاری صادقانه
طرفهای در کشور دوست و برادر افغانستان بستگی دارد و ما این را به عنوان یک
نشان حسننیت میدانیم مبنی بر اینکه دوستان و برادران ما در افغانستان یک
همکاری مبتنی بر تعامل سازنده را با جمهوری اسالمی ایران شکل دهند.بنابراین
ما تالشهایمان را در این ارتباط با جدیت ادامه میدهیم و امیدوار هستیم انشالله به
نتیجهالزمبرسیم.
ما هنوز شاهد تحقق انتظارات ایران از برادرانمان در افغانستان نیستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :آخرین جمله در مورد این موضوع،حقیقت امر
این است که ما هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسالمی ایران از برادرانمان در
افغانستان نیستیم و میزان آبی که وارد جمهوری اسالمی ایران میشود بسیار ناچیز
است و انتظار داریم برادران افغانستانی ما به تعهدات و مسئولیت خود در این ارتباط
عملکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات با  ۴+۱گفت:
جمهوری اسالمی ایران همواره مبدع بوده و در مسیر مذاکره حضور داشته است .ما
روند مذاکره را منطقی و معقول و برای رسیدن به توافق جامع و تضمین کننده منافع
ایران در چارچوب برجام به ویژه منافع اقتصادی ایران میدانیم.
وی افزود :در طی روزهای اخیر پیامهایی رد و بدل شد و آقای بورل متنی را
پیشنهاد داد مبتنی بر اینکه مذاکرات گذشته و طرفها این را دریافت کردند و ایران
هماینپیشنهاداترادریافتکردهاست.همچنینگفتوگویمفصلرئیسجمهور
فرانسه با رئیس جمهور کشورمان بخشی از مسائل ناشی از این قضیه بود.

ک کردن دیدگاهها
ف فرانسوی برای نزدی 
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه طر 
تالشهاییانجامانجاممیدهد،گفت:مقاماتدیگرکشورهاازجملهوزرایخارجه
تالشهای انجام دادند و در تماسهای مختلف تلفنی با وزیر خارجه کشورمان
ابتکاراتی را برای نزدیک کردن دیدگاه ها به یکدیگر مطرح کردند .ما به عنوان
جمهوری اسالمی ایران از هر ابتکاری که کمک کننده باشد برای دستیابی به توافق
استقبال میکنیم و همواره واکنش مثبت نشان دادهایم در این زمینه تاکید میکنم
ما همواره مبدع و منعطف بودهایم و در میز مذاکره حضور داشتیم.
وی افزود :این احتمال دارد در آینده نزدیک در خصوص زمان مذاکرات به نتیجه
برسیم.مابهعنوانجمهوریاسالمیایرانازهرابتکاریکهبهدستیابیتوافقکمک
کند،استقبالمیکنیم.
از هر ابتکاری که به دستیابی توافق کمک کند ،استقبال میکنیم
کنعانی خاطرنشان کرد :اما باید تاکید کنم که این موضوع بستگی کامل به اراده
طرف مقابل هم دارد ،مشخصا طرف آمریکایی که واقعا برای دستیابی به توافق
منطقی ،معقول و پایدار آمادگی خود را نشان بدهد و از طرح مباحث انحرافی
خودداری کند .این آن چیزی است که میتوانم از وضعیت فعلی تبادل پیامها و
گفتوگوها در ارتباط با موضوع هستهای خدمتتان عرض کنم .خوشبین باقی
میمانیم که روند مذاکرات ما را به نتایج منطقی و معقول برساند.
وی گفت :تاکید مجدد می کنم جمهوری اسالمی ایران دستیابی به توافق را یک
راهبرد جدی میداند و به آن تاکتیکی نگاه نمیکند چرا که دستیابی به توافق هم
میتواند منافع ما و هم منافع طرفهای توافق را تامین کند.
کنعانی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد بحث فروش نفت ایران و مطرح شدن
این موضوع در مذاکرات گفت :به گمانهزنیها ورود نکنیم .چارچوب کلی همان
است که عرض کردم .وی گفت :احتمال دارد در آینده نزدیک در خصوص زمان
مذاکرات به نتیجه برسیم و ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران از هر ابتکاری که به
دستیابیتوافقکمککند،استقبالمیکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد رایزنیهای قطر و عمان در مذاکرات میان
ایران و آمریکا گفت :برخی کشورهای منطقه در مورد موضوع هستهای انگیزههای
مثبتی دارند و در این زمینه همواره نقش آفرینی میکنند لذا قطر و عمان عالقه
داشتند تا نقش مثبتی در مسائل ایفا کنند و ارتباط خوب و گسترده ای نیز با این
دو کشور داریم.
ایران آمادگی تأمین سوخت لبنان را دارد
وی در پاسخ به سوالی در مورد تامین سوخت لبنان توسط جمهوری اسالمی ایران
گفت :در جریان شرایط سخت مردم لبنان هستیم که ناشی از سیاستهای غلطی
است که برخی دولتها در ارتباط با این کشور در پیش گرفتهاند.
کنعانی افزود :ما از این وضعیت متاثر و ناراحت هستیم و اگر امکان و توانی داشته
باشیم به ملت و دولت لبنان در چارچوب مناسبات دوستانه و برادرانه کمک کنیم.
به عنوان کشور دوست عالقه مند هستیم تا برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور
نقش سازنده ای ایفا کنیم و چنانچه درخواست رسمی از سوی دولت لبنان به ایران
ارائه شود ،ایران آمادگی دارد در مورد تامین سوخت با مقامات لبنان گفتوگو کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص تمهیدات وزارت امور
خارجه در خصوص تسهیل تردد زائران عتبات عالیات گفت :سالیان گذشته با توجه
به وضعیت خاص اربعین حسینی و میزان اقبال گسترده عاشقان سیدالشهدا در
کشور خودمان و در کشورهای همجوار مثل افغانستان ،پاکستان و حوزه قفقاز مانند
آذربایجان ،ستادی به نام ستاد مرکزی اربعین برای عزیمت به زیارت عتبات عالیات

در عراق شکل گرفته است که مسئولیت آن با وزارت کشور است .وزارت امور خارجه
نیز از اعضای ستاد مرکزی اربعین است و در آنجا موضوعات را مدیریت برنامهریزی
میکند.
کنعانی ادامه داد :اطالعات تا این لحظه بر این اساس است که توافقات به طور
مشترک با مقامات ذیربط عراق انجام شده و تسهیالت خوبی در خصوص تسهیالت
روادیدی و حتی نظام بدون روادید در نظر گرفته شده است و در حوزه مرز نیز امکانات
فراهم شده است.
همکاری با آژانس برای ایران مهم است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تاثیر انتخاب
نماینده جدید ایران در آژانس برای حل اختالفات است ،گفت :آقای نظیری اصل
به عنوان سفیر جدید ما نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در وین انتخاب شدهاند و
همچنانبهعنواننمایندهجمهوریاسالمیایراننزدآژانسبینالمللیانرژیاتمی
انتخاب شده اند .این یک نقل و انتقال طبیعی است که باید بعد از بازگشت سفیر و
نمایندهقبلیماانجاممیشد.
کنعانی تصریح کرد :سفیر جدید فرد مجرب و دیپلمات با تجربه و متخصص در
این حوزه انتخاب شده است و عازم مسئولیت جدید خود شدهاند و کار خود را آغاز
کردهاند با وجود دیپلماتی در این تراز موضوعات مرتبط ما در همکاری با آژانس با
دقت و اهتمام بیشتری دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد :در مجموع همکاری با آژانس برای ما بسیار حائز اهمیت است
جمهوری اسالمی ایران کشور مسئولیت پذیری در چارچوب آژانس است همواره به
مسئولیتهای خود عمل کرده و انتظار دارد هم آژانس و مدیرکل آژانس در ارتباط با
موضوعات مرتبط با جمهوری اسالمی ایران به طور حرفهای و منصفانه و به دور از
شائبههای سیاسی عمل کنند و بتوانند نقش تسهیلگر را در روند گفتوگوهای رفع
تحریمهاایفاکنند.
از تداوم آتشبس در یمن حمایت میکنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص آتش بس در یمن گفت :موضع ما درباره
جنگ ظالمانه علیه یمن روشن بود و معتقد هستیم این جنگ نباید شکل میگرفت
و راهکار آن سیاسی است نه نظامی.
کنعانی ادامه داد :همواره حامی آتش بس بودیم با این نگاه که زمینه برای شکل
گیری روند سیاسی ایجاد شود .از آتش بس حمایت کردیم و معتقدیم آتش بس
ضرورت اساسی است که روند سیاسی آغاز شود .آتش بس باید ادامه یابد در عین
حال آتش بس به تنهایی برای حل و فصل بحران یمن کافی نیست.
وی تصریح کرد :اقدامات تکمیلی دیگر به ویژه رفع محاصره ظالمانه یمن باید در
سریعترین زمان ممکن شکل بگیرد .اجازه فعالیت بنادر آبی و فرودگاهی یمن صادر
شود و امکان رسیدن کمکهای اولیه و انسانی و مایحتاج اساسی برای یمن فراهم
شود و روند گفتوگوی یمنی – یمنی و دولتی ملی به انتخاب مردم شکل بگیرد .از
ادامه آتش بس حمایت میکنیم.
رشد تجارت ایران و چین با اجرایی شدن برنامه همکاری ۲۵ساله
سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص روابط با چین اظهار کرد :اراده مشترک
در عالیترین سطح برای گسترش روابط با چین وجود دارد .بخش قابل توجهی از
گفت وگوی اخیر روسای جمهور دو کشور ناظر بر بعد دوجانبه همکاریها و فعال
سازی برنامه جامع همکاریهای  ۲۵ساله دو کشور بوده است و وارد فاز اجرایی این
توافقشدیم.
کنعانی خاطرنشان کرد :درسفرسال گذشتهوزیر خارجهبه چینو دیدارباهمتای
خود عمال به صورت مشترک اجرایی شدن این توافق را رسما اعالم کردیم و از آن
زمان تا االن جهش خوبی را در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور شاهد بودیم که
این جهش در سایه تحریمهای آمریکا جهش قابل توجهی است .رشد  ۴۳درصدی
تجارت خارجی ایران و چین را شاهد بودیم .رشد حدودا  ۵۸درصدی صادرات
به چین را شاهد بودیم و این تنوع همکاریهای اقتصادی و تجاری در حوزههای
مختلفبودهاست.
ویافزود:درسایهداشتنیکسندجامع،وجودارادهسیاسیمشترکدرعالیترین
سطح بین دو کشور و سیاست ایران مبنی بر گسترش مناسبات با همسایگان و
سیاستآسیامحورخوشبینهستیمکهاتفاقاتمثبتیدرروندروبهرشدمناسبات
ایران با چین شکل بگیرد و این مبتنی بر منافع و مصالح دو کشور است.
زمانمرحلهجدیدگفتوگوهاباعربستانتعییننشدهاست
کنعانی در پاسخ به این سوال که آیا تحول جدیدی در حوزه گفتوگوهای با
عربستان رخ داده است ،گفت :اراده مثبت در دو طرف دیده میشود که ما فاز
جدیدی از گفتوگوها را بین دو کشور با نقش مثبت برادران در عراق آغاز کنیم .زمان
دقیقی برای مرحله جدید گفتوگوها تعیین نشده است .امیدواریم شرایط در عراق
به صورت مثبت پیش برود و دوستان در عراق نقش سازنده قبلی را در این چارچوب
ایفاکنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است ازسرگیری
روابط میان ایران و امارات هم صورت بگیرد ،گفت :ما چیزی به عنوان ازسرگیری
روابط دیپلماتیک با امارات نداریم و ارتباطات در سطوح مختلف ادامه دارد .مقامات
دولت امارات مواضع مثبتی جدیدی را اعالم کردهاند و اخیرا هم اعالم کردهاند که
میخواهندسفیراعزامکنند.پیشبینیمیکنیمدرسایهفضایمثبتیکهدرمنطقه
وجود دارد شاهد ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با امارات باشیم.

جوادی حصار فعال سیاسی اصالح طلب:

چالش مهم دولت سیزدهم شکاف میان دولت و ملت است

فعالسیاسیاصالحطلبگفت:یکیازمشکالتدولت
قبلعدمهماهنگیدرتصمیمسازیهایکالنبود.بهطور
مثال در حوزه برجام نتوانستند به توافق کلی برسند و در
نهایت نمیدانستند باید چه کاری انجام دهند تا برجام به
سامان برسد که منافع ملی ایران را تامین کند و به همین
علت دولت قبل گفت چون بین قوا اختالف نظر وجود
داشتبهجمعبندینرسیدند.
محمدصادق جوادیحصار در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ
به این سوال که با توجه به فرارسیدن سالگرد تنفیذ حکم
حجت االسالم ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت
سیزدهم با توجه به وعدههایی که او در ایام انتخابات مطرح
کرد،عملکردیکسالهاوراچهطورارزیابیمیکنید،گفت:
آنگونه که آمار و ارقام ،واکنشهای اجتماعی ،داوری داوران
بی طرف و سکوت معنادار طرفداران آقای رئیسی نشان
میدهد ،دولت آقای رئیسی در تحقق وعدههای انتخاباتی
ممکن است در بخشهایی توفیقی به دست آورده باشد اما
در بخشهای مختلف نیز ناکام بوده است.
ویافزود:بهطورمثالزمانیکهآقایرئیسیبهساختمان
بورس رفت در آنجا گفت که دولت باید دست خود را جیب
بورس بیرون کشیده و بورس را تقویت کند اما متاسفانه در
یک سال گذشته بیشترین دخالت دولتی در سازمان بورس
اتفاق افتاده است .یا در جایی گفتند باید تورم مهار شود
اما این اتفاق نیفتاده و شاهد افزایش افسار گسیختهای
هستیم .مورد دیگر درباره افزایش قیمتها و قول ساخت
یکمیلیونمسکندرسالبودکهتابهامروزعملیاتینشده
است .در مسئله سیاست خارجی گفتند ما مسئله برجام را
به معیشت مردم گره نمیزنیم اما امروز برجام با تنفس مردم
گره خورده و به حدی شرایط سخت شده که صدای برخی
دولتیها هم درآمده است.
جوادیحصار تصریح کرد :در برخی موارد نیز
موفقیتهایی دیده شده است و اینکه گشایشهایی بین
اقمار روسیه و ایران اتفاق افتاده که امروز در مرحله امضای

پروتکل است .در بعضی قسمتها گشایشهای سیاسی و
اقتصادی بین ایران با کشورهای ترکمنستان ،قزاقستان و
تاجیکستاناتفاقافتادهوگامبلندیبرایافزایشصادرات
و واردات ایجاده شده است.
جوادیحصار در پاسخ به این سوال که برخی از
رسانههای حامی دولت میزان رضایت اجتماعی از دولت
سیزدهم را باال قلمداد کردند دولت تا چه میزان توانسته در
طول یک سال گذشته سرمایه اجتماعی تولید کند ،گفت:
اگربخواهیمسرمایهاجتماعیرااطمینان،رضایت،آرامش
اجتماعی ،خشنودی شهروندان در حوزههای مختلف
رفاهی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در نظر
بگیریم به دلیل نبود آمار ،نمیتوانیم به آن استناد کنیم.
وی تصریح کرد :به طور مثال وقتی میزان مهاجرت
نخبگان در این یک سال افزایش یافته یعنی گالیه عمومی،
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارد .آمار خروج
سرمایه از کشور نیز کم نشده است به طوری که در طول
یک سال گذشته حدود  ۹میلیارد دالر سرمایه از کشور
خارج شده و امکان سرمایهگذاری جدید و مطلوب در
کشور وجود ندارد و از طرف دیگر نارضایتی و دو قطبی
سازی جای روابط گذشته را گرفته است .تخلفات در برخی
دستگاهها ،به صورت آشکار عادی تلقی شده و وقتی این
تخلفات کنار هم قرار بگیرند حکایت از این دارد که دولت در
تحقق وعدههای خود خیلی موفق نبوده است.
جوادی حصار در پاسخ به این سوال که چالشهای دولت
در سالهای باقی مانده چه خواهد بود و چه راهکاری برای
حل این چالشها وجود دارد ،گفت :یکی از مهمترین
چالشهای دولت ،شکاف دولت و ملت است .قبال هم
شکاف دولت و مردم بوده اما این روزها فاصله بیشتر و به
تظاهرکشیدهشدهاست.
وی افزود :اقداماتی که دولت و مجلس برای
محدودسازیهای اجتماعی در عرصه فرهنگی ،هنری و
به ویژه فضای مجازی انجام میدهند ،همه حکایت از این

دارد که دولت به این جمعبندی رسیده که اعتماد اکثریت
را از دست داده و جز کنترل و بازدارندگی چارهای ندارد.
یکی از مشکالت دولت قبل عدم هماهنگی در
تصمیمسازیهایکالنبود
جوادیحصار در پاسخ به این سوال که دولت سیزدهم
وقتی بر سر کارآمد مشکالتی که بر سر کار بود را به دولت
قبل ارجاع میداد از نظر شما چقدر از مشکالت دولت
قبل در فعالیت دولت فعلی تاثیرگذار بوده است ،گفت:
نمیتوانیمبگوییممشکالتتاثیرنداشتهاست.اگرمشکل
بوده قطعا به دولت قبل منتقل شده مگر آنکه دولت بعدی
بتواند آن مشکالت را حل کند .یکی از مشکالت دولت قبل
عدم هماهنگی در تصمیمسازیهای کالن بود .به طور
مثال در حوزه برجام نتوانستند به توافق کلی برسند و در
نهایت نمیدانستند باید چه کاری انجام دهند تا برجام به
سامان برسد که منافع ملی ایران را تامین کند و به همین
علت دولت قبل گفت چون بین قوا اختالف نظر وجود
ینرسیدند.
داشتبهجمعبند 
وی تصریح کرد :امروز که هر سه قوه یکدست هستند
باز مشاهده میشود که برجام به نتیجه نمیرسد .بنابراین
معلوم میشود که عدم هماهنگی به قوت خود باقی مانده
و ایندولتنتوانستهعلیرغم یکدستسازی گستردهای که
انجام داده عدم هماهنگی را از بین ببرد و آن را به نتیجه
برساند .باالخره برخی مراکز قدرت در کشور به شکلی
تاثیرگذارند که اجازه ندهند تا دولت بر سر منافع ملی به
تصمیم واحد برسد .یا به معنای دیگر یکی از مشکالتی
که از دولت قبل به این دولت ارث رسیده این است که
توقع میرفت که با تغییر صورت وضعیت ،تغییر وضعیت
هم حاصل شود یعنی اختالف نظر بین سه قوه که باعث
ناهماهنگی در تصمیمگیری بود با یکدست کردن آن قوا
این ناهماهنگی از بین برود .وقتی این ناهماهنگی به قوت
خود باقی است یعنی آن اختالفات نیز به قوت خود باقی
است.

ممکناستتغییراتیدرسیاستهاوراهبردهای
وزارتخارجهاتفاقبیافتد
جوادیحصار در پاسخ به این سوال که از کابینه دولت
سیزدهم وزیر کار استعفا داده و مجلس نیز چندین وزیر را
در نوبت استیضاح و سوال قرار داده است با این وضعیت
چقدر امکان دارد حداقل تا سال آینده ترکیب کابینه شاهد
تغییرات باشد ،گفت :انجام تغییرات بعید نیست و در عالم
سیاست هیچ چیز غیرممکنی وجود ندارد و همه چیز
ممکن است رخ دهد .اما اینکه کدام وزیر در معرض تغییر
قرار گیرد با توجه به شرایط و اخطارهایی که تا به حال داده
شده است ،وزرای صمت ،کشاورزی و آموزش و پرورش
میتواننددر این جایگاهقراربگیرند.
وی در ادامه افزود :همچنین اگر در حوزه مسائل برجامی
و مناقشات منطقهای اتفاق تعیینکنندهای رخ ندهد،
مشکالت حل نشود شاهد تغییرات در وزارت خارجه
خواهیم بود که اگر این تغییر به شخص وزیر منتهی نشود
ممکن است تغییراتی در سیاستها و راهبردهای وزارت
خارجهاتفاقبیافتد.

فرجیرادتحلیلگرمسائلبینالملل:

«توافق موقت» میتواند به عنوان
«پلنبی» مورد مذاکره قرار بگیرد

یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت :پیشنهاد ایران در ادامه مذاکرات میتواند
شامل امضای یک «توافق موقت» شود که طی یک الی دو سال کمی بازار نفت ایران
آزاد شود و در عین حال در توافقهایی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای مثال
دوربینهای برجامی هم روشن شود که من احتمال گفتوگو پیرامون این «پلن بی»
را باال میدانم.
یراد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،در ارزیابی پاسخ احتمالی ایران و
عبدالرضا فرج 
ایاالت متحده به پیشنویس پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای
احیای برجام و در پاسخ به این سوال که با توجه به پیش رو بودن اجالس شورای
حکام در ماه سپتامبر و احتمال باالی صدور مجدد قطعنامه علیه ایران ،موضوع
احیای برجام تا چه زمانی قابلیت تعلیق دارد ،گفت :تصور نمیکنم که ایران بخواهد
پاسخ مثبتی به این پیشنهاد بدهد چرا که تهران بر خواستههایش مصر است و
معتقد است که هم موضوع تضمین و هم آزاد شدن اقتصاد ایران که خروج سپاه
از لیست تحریمها را نیز شامل می شود باید محقق شود .بنابراین تصور نمیکنم که
این پیشنویس راه به جایی ببرد اما باید صبر کرد و دید که پس از پاسخ رسمی ایران،
غربمیخواهدچهتصمیمیبگیرد؟
وی ادامه داد :باید به این نکته توجه داشته باشیم که امروز شاهد بحران اوکراین
که لفاظیهای دو طرف غرب و روسیه بیشتر شده که کمتر نشده است و همچنین
بحران جدید تایوان که هر روز بر ابعاد آن افزوده میشود  ،هستیم؛ آیا غرب میخواهد
با توجه به روابطی که با چین و روسیه دارد ،شورای حکام مجددا علیه ایران قطعنامه
صادر کند و در نهایت پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود؟ سخت است که
بگوییمغربآمادهچنینعملیاست.
غرب نمیخواهد بحران شکست مذاکرات به بحرانهای امروز اضافه شود
وی افزود :سناریوی بعدی این است که آقای باقری در سفر به وین پیشنهادی به
همراه داشته باشد که این پیشنهاد میتواند شامل امضای یک «توافق موقت» شود
که طی یک الی دو سال کمی بازار نفت ایران آزاد شود و در عین حال در توافقهایی
با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای مثال دوربینهای برجامی هم روشن شود که
من احتمال گفتوگو پیرامون این «پلن بی» را باال میدانم چرا که بعید میدانم غرب
بخواهد بحران جدیدی را به بحرانهای پیشین خود و همچنین بحرانهای موجود
خاورمیانه اضافه کند .مطمئن هستم اروپا به دنبال این موضوع نیست اما مشخص
نیست آیا آمریکا تحت تاثیر فشارهای اسرائیل قرار خواهد گرفت یا خیر.
این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که در ماههای گذشته اینطور به نظر
میرسیدکهموضوع«توافقموقت»خطقرمزتهراناست،آیامعتقدیداینخطقرمز
امروز وجود ندارد ،گفت :شرایط امروز بسیار با پیش از جنگ اوکراین متفاوت است.
ایران در آن مقطع خواستههایی داشت که بخشی برآورده شده بود و بخش دیگر مورد
مذاکرهقرارداشتامابعدازبحراناوکراینمسائلژئوپلیتیکیمنطقهمنطقهوجهان
متفاوت شد و غرب اشتباه کرد که مذاکرات را به درازا کشاند .آقای بایدن با توجه به
تبلیغاتی که در زمان آقای ترامپ انجام میداد ،باید در همان هفته اول با یک دستور
اجرایبرجامراازسرمیگیرفت.آمریکاییهااماگویاخواستندزرنگیکنندوامتیازی
بگیرند و این روند طوالنی شد تا جایی که هم دولت در ایران تغییر کرد و هم موضوع
بحران اوکراین فضا را پیچیده کرد و حاال شاهد این فضا هستیم.
سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

«رفع تحریمها» و «ارائه تضمین»
رویکرد اساسی در مذاکرات آتی است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :در توافق باید
تحریمهایی که مانع بهرهمندی کشورمان از مزایای برجام میشود ،رفع شود .یعنی
رفع تحریمها به جهت عادیسازی تجارت خارجی کشورمان باید صورت گیرد .این
مطالبه در مذاکرات قبلی مطرح شده و امیدواریم که در دور آتی مذاکرات با پذیرش
این اصول خواستههای جمهوری اسالمی شاهد کسب منافع ملی در مذاکرات
باشیم.
ابوالفضل عمویی درباره پاسخ جمهوری اسالمی ایران به پیشنویس پیشنهادی
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت :هماهنگکننده سیاست خارجی
اتحادیهاروپاپیشنهادهاییرابرایحلموضوعاتباقیماندهارائهکردندمقاماتکشور
ً
ما و تیم مذاکرهکننده آن را بررسی کرده و پاسخهایی را آماده کردهاند .این که نهایتا
این منجر به توافق میشود یا خیر مربوط به این است که اصول مطالبات ایران در آن
دیده شده است یا خیر .اصل اساسی برای پذیرش یک پیشنهاد انتفاع اقتصادی
مردم ایران است.
وی ادامه داد :اگر این پیشنهاد منجر به این میشود که انتفاع اقتصادی مردم
کشورمان از احیای توافق برجام تقویت شود ،حتما جمهوری اسالمی آن را با دقت
مورد بررسی قرار میدهد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد :ما چند
خواسته دیگر داریم که آنها باید مدنظر قرار گیرد .یکی بحث تقویت تضمین برای
حفظ توافق است ،شکلگیری یک توافق ناپایدار خواسته جمهوری اسالمی
نیست .توافق باید پایدار باشد و برای پایداری آن الزم است که تضمینهایی شکل
گیرد که براساس آن تضمینها طرف مقابل مجددا خطایی که در سال ۲۰۱۸انجام
داده و خالف قوانین بین المللی از توافق خارج شده را تکرار نکند .این تضمین
به پایداری توافق کمک میکند .نماینده مردم تهران در مجلس در گفتوگو باایلنا
ادامه داد :موضوع دیگری که وجود دارد این است که در توافق باید تحریمهایی که
مانع بهرهمندی کشورمان از مزایای برجام میشود ،رفع شود .یعنی رفع تحریمها
به جهت عادیسازی تجارت خارجی کشورمان باید صورت گیرد .این مطالبه در
مذاکرات قبلی مطرح شده و امیدواریم که در دور آتی مذاکرات با پذیرش این اصول
خواستههایجمهوریاسالمیشاهدکسبمنافعملیدرمذاکراتباشیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که
«پافشاری ایران بر موضع به حق بیاعتمادی به طرف مقابل ،آیا در ادامه مسیر
همکاری و تجارت با کشورهای دوست مانند روسیه و چین را با مشکل مواجه
نخواهد کرد؟» ،گفت :خواستههای ایران در توافق از یک منطق برخوردار است و
خواسته ناشدنیای را مطالبه نمیکنیم ،بلکه این خواستهها شدنی و مبتنی بر
حقوق بینالملل است .وی ادامه داد :در عین حال ما امروز برای توسعه همکاریها
با کشورهای دوست راهکارهای دیگری را هم دنبال میکنیم .به عنوان مثال برای
چینپیگیریتوافق ۲۵سالهبینجمهوریاسالمیوچینیکیازرویکردهاست،در
توسعه همکاریها با کشور روسیه بحث اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک هدفگذاری
اساسی است و از این جهت تا االن هم زمان نشان داده است که همکاریهای ما با
این کشورها رو به رشد بوده است.
عمویی خاطرنشان کرد :معتقدیم که برای پیگیری این مباحث باید مسیر
گفتوگوهای دوجانبه و منطقهای را دنبال کرد .همچنین در عین حال «رفع
تحریمها» به عنوان یک رویکرد اساسی در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم پیگیری
میشود .در این مسیر مطالبه ما برداشته شدن تحریمهایی است که مانع انتفاع
اقتصادی مردم ما و توسعه تجارت خارجی کشورمان است.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی
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گرانیها معیشت مردم را تلخ کرده است!
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم مطرح کرد:

آخرین وضعیت بیماری کرونا دراستان قم
رئیسدانشگاهعلومپزشکیاستانقمگفت:طیشبانهروزگذشته ۲شهروندقمیبهدلیلابتالءبهبیماری
کرونا جان باختند و نتیجه  ۱۴۱تست دیگر نیز مثبت اعالم شد.مهدی مصری در گفتگویی در مورد آخرین
وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت :در ۲۴ساعت منتهی دهم مردادماه تعداد ۴۵بیمار با عالئم
کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.وی با بیان اینکه در این مدت ۹۵بیمار جدید با عالئم قطعی بیماری
کرونا بستری شدند ،عنوان کرد :طی شبانه روز گذشته  ۲شهروند قمی به دلیل ابتالء به بیماری کرونا جان
باختند و در مجموع تعداد ۱۳۹بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۳۷بیمار نیز وخیم است.رئیس
دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد  ۲۳۱تست انجام گرفته نتیجه  ۱۴۱تست مثبت اعالم شده
است ،افزود :تاکنون تعداد یک میلیون و  ۹۱۱هزار و ُ ۴۴۳دز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

تدابیرشهرداریبرایمدیریتبهتر
پارکینگزائر

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :افزایش ظرفیت ورودی خودرو در
کنار جداسازی مسیر خودروهای ورودی به پارکینگ زائر در دستور کار شهرداری قرار
دارد.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم،مسعود طبیبی با اشاره
به محدودیت ترافیکی در بلوار شهید سلیمانی و ورودی پارکینگ زائر ،اظهار داشت:
افزایش ظرفیت ورودی خودرو در کنار جداسازی مسیر خودروهای ورودی به پارکینگ
زائر در دستور کار شهرداری قرار دارد.
وی با بیان اینکه استفاده از توان آسانسوری جهت مدیریت خودرویهای ورودی به
پارکینگ زائر با هدف احداث پارکینگ مکانیزه بدون دخالت انسانی راهکار ریشهای
حل معضل پارکینگ زائر است ،افزود :در قالب این طرح ورودی خودروها به پارکینگ
زائر از بلوار شهید منتظری بهصورت هوشمند انجام و هر خودرو در یکی از سلولها
قرارمیگیرد.
پارکینگمعلمتعیینتکلیفمیشود
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با تأکید بر اینکه برای تکمیل پارکینگ
هوشمند و طبقاتی میدان معلم در حال رایزنی با سرمایهگذاران فنی بخش خصوصی
هستیم،اضافهکرد:پارکینگمعلمیکیازنخستینپارکینگهایهوشمندکشوربود
که به خاطر عدم توانایی فنی در نگهداری آن دچار معضل شده است و به همین منظور
خرید خدمت و استفاده از توان فنی بخش خصوصی در دستور کار معاونت حملونقل
و ترافیک قرار دارد.
وی عنوان کرد :برای ایجاد ارزشافزوده و توجیه اقتصادی پارکینگ معلم ،اجازه
پارک حاشیهای در محدوده آن نباید داده شود که برای رفع این مشکل الزم است تا
نهادهایمتولیباهماهنگیوهمدلیدرکناریکدیگرقراربگیرند.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد:

کاشتگونههایپرچینیوگلهای
فصلیجدید

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه هرسهایی که
زمستان سال گذشته بر روی درختان صورت گرفت فنی بود گفت :با این کار به دنبال
ایجاد تاج سایهانداز برای گیاهان بودیم و در شرایط فعلی شاهدیم برعکس سالهای
گذشتهدرختان،سایهاندازخوبیدارند.
پیام جوادیان با اشاره به تغییر گونههای پرچینی در شهر قم اظهار کرد :اقالمی در
گذشته در فضای سبز شهر بهعنوان پرچین استفاده میشد که آببر بودند و طی
سالهای اخیر خرید این اقالم حذفشده و گونههای پرچینی جایگزینی چون گل
محمدی ،آتریپلکس ،پامپاس گراس و… مورد استفاده قرار میگیرد.
وی همچنین از کاشت گونههای مثمر در سطح فضای سبز شهر خبر داد و ابراز کرد:
خرید عمدهای در این زمینه صورت گرفته و در سطح شهر در حال کاشت هستند ولی
باردهی این گیاهان در شهر قم به دلیل شرایط اقلیمی و آبیاری اقتصادی نیست ،اما
بهعنوانگیاهمثمرشناختهمیشوند.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه هرسهایی که
زمستان سال گذشته بر روی درختان صورت گرفت ،فنی بود افزود :با این کار به دنبال
ایجاد تاج سایهانداز برای گیاهان بودیم و در شرایط فعلی شاهدیم ،برعکس سالهای
گذشتهدرختان،سایهاندازخوبیدارند.
وی با اشاره به استفاده از گلهای فصلی جدید در سطح فضای سبز شهر قم گفت:
سال گذشته مغربی سفید را مورد استفاده قرار دادیم و مغربی صورتی نیز وارد شهر
شده و هشت هزار گلدان خریداری و کاشته شد که امسال از این گلدانها  ۴۰هزار
گلدان تولید و کاشت شده است.
جوادیان ادامه داد :مغربی سفید برای اولین بار در کشور در شهر قم کاشته شده و
تولید بومی آن نیز در مرکز تولیدات سازمان صورت میگیرد.
مدیر منطقه هفت شهرداری قم تاکید کرد:

تتخلیهمیشود
پیادهراهارمازموتورسیکل 

در مالقات مردمی مدیر منطقه هفت شهرداری قم ،ضمن بررسی نحوه مدیریت
بافت فرسوده و پروژههای عمرانی منطقه ،نسبت به تخلیه پارک موتورسیکلت در پیاده
راه ارم با دستور مقام قضایی استان تأکید شد.
محمد رمضانی در ادامه سلسله دیدارهای مردمی ،با حضور در مسجد رضویه باجک
ضمن بیان آخرین اقدامات و طرحهای در دست اقدام مجموعه مدیریت شهری در
سطح منطقه ،پای درد دل ،پیشنهادات و انتقادات شهروندان قرار گرفت.
نحوه مدیریت و تصمیمگیری در خصوص بافت فرسوده ،پروانههای صادرشده و
اجرای پیاده راه میدان جهاد تا استاد فقیهی از مهمترین مباحث مطرحشده در این
مالقات مردمی بود.
عبور و مرور موتورسیکلتها به حریم پیاد هراههای شهری مانند ارم ،چهارراه انقالب
و آیتالله مرعشی(ره) یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این مالقات بود که مدیر
منطقه هفتدر این خصوص تأکید کرد که با دستور مقامات قضایی استان ،راهور و
نیرویانتظامیباهماهنگییکدیگربهزودینسبتبهتخلیهموتورسیکلتهایداخل
پیاده راه ارم ورود پیدا خواهند کرد.
همزمان شهرداری نیز باید با افزایش ظرفیت پارکینگ در پیرامون حرم مطهر و نصب
دوربینهای نظارتی بستر الزم را برای جلب اطمینان شهروندان جهت استفاده از این
پارکینگهایموتورسیکلتفراهمنماید.
همچنیندراینمالقاتمقررشدتادرخواستهایمردمیبهصورتهفتگیتوسط
روابط عمومی منطقه از مساجد منطقه جمعآوری و بهصورت هفتگی مورد رسیدگی
قراربگیرد.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم مطرح کرد:

ایجادمکانثابتبرایعرضهتوانمندیهای
مددجویاننهادهایحمایتی

سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم گفت :با همکاری بین
شهرداریوبهزیستیاستانتالشمیشودتامکانمشخصیجهتعرضهتوانمندی
و محصوالت مددجویان نهادهای حمایتی دایر شود.
حجتاالسال م سیداحمد طباطبایینژاد با اشاره به اقدامات انجامگرفته سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم در قالب برپایی نمایشگاههای مختلف از
ابتدای سال جاری ،اظهار داشت :رویکرد اجتماعی شهرداری قم از ابتدای امسال
پررنگتر شده و تاکنون در قالب چندین نمایشگاه مختلف ،بخشی از توانمندیهای
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی فرصت ارائه محصوالت خود را به دست آوردهاند.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم اضافه کرد :در مراکز
فرهنگی در سطح محالت نیز زمینه الزم جهت عرضه توانمندی و تولیدات افراد تحت
پوشش نهادهای حمایتی بیش از گذشته پررنگتر شده است.
وی با اشاره به برگزاری دو نمایشگاه در خصوص عرضه محصوالت و توانمندی
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ،تصریح کرد :در سطح محالت همچنین
هماهنگیهای الزم با مساجد نیز جهت ایجاد بستر الزم برای عرضه محصوالت و
توانمندیهایاینافرادانجامگرفتهاست.طباطبایینژادخاطرنشانکرد:باهمکاری
بین شهرداری و بهزیستی استان تالش میشود تا مکان مشخصی جهت عرضه
توانمندیومحصوالتمددجویاننهادهایحمایتیدایرشود.

مجمعاصولگرایانقممجوزفعالیتگرفتند
دبیر کمیسیون ماده  ۱۰احزاب از تصویب  ۴مصوبه در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون با حضور اعضای
دارای حق رای خبر داد .مدیر کل دفتر امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ١٠احزاب اظهار کرد :اولین مصوبه
مربوط به صدور پروانه فعالیت انجمن اسالمی پزشکان ایران است .گزارش برگزاری مجمع عمومی این حزب
در جلسه کمیسیون مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و صدور پروانه فعالیت ،با اصالح اساسنامه و مرامنامه
موافقت شد .وی تصریح کرد :دومین مصوبه نیز مربوط تقاضای پروانه فعالیت برای حزب مجمع اصولگرایان
قم است که پروانه فعالیت برای این حزب صادر شد و با فعالیت این حزب موافقت شد .اسالمی با بیان اینکه
سومین مصوبه مربوط به خانه احزاب است ،گفت :با توجه به اینکه اظهارات مصطفی کواکبیان مغایر تصمیم
خانهاحزابایراندرخصوصبرگزاریمجمععمومیخانهاحزابایرانبودهاست،لذاخانهاحزاببایدموضع
خود را رسما اعالم کند.

طرح:سجادجعفری

آیتالله سعیدی در دیدار معاون وزیر کشور تاکید کرد؛

لزوم پرهیز از موازیکاری در عرصه کاهش آسیبهای اجتماعی

امام جمعه قم با تاکید بر پرهیز از کارهای بدون خروجی گفت :در مقابله با
آسیبهای اجتماعی باید از موازیکاری و پرداختن به امور حاشیهای جلوگیری
شود.
به گزارش ندای قم به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه (س)،
آیت الله سید محمد سعیدی ظهر روز یکشنبه در دیدار معاون وزیر کشور و رئیس
سازمان امور اجتماعی که در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد ،طی
سخنانی اظهار کرد :کارهای این معاونت باید منطبق و متناسب با تشکیالت نظام
باشد و از موازی کاری و امور حاشیهای پرهیز شود.
وی افزود :سالمت کار ،نظم و هماهنگی بین ارگان های مربوطه از اصول بسیار
مهم در امور اجتماعی است که غفلت از این اصول می تواند آسیب های جدی به
اصل کار وارد کند .تولیت حرم بانوی کرامت خاطر نشان کرد :نقش مدیران باتجربه،

استاندار قم :

عقب ماندگی در حوزه دانش بنیان با اقدامات جهادی جبران شود

استاندار قم با بیان اینکه نسبت به دستور مقام
معظم رهبری در حوزه دانش بنیان دچار عقب
ماندگی هستیم ،گفت :در استان قم با توجه به
جایگاهی که دارد باید زودتر این عقب ماندگی را رفع
کردودراینراستانیازمنداقداماتجهادیهستیم.
سیدمحمدتقی شاهچراغی در جلسه ستاد
توسعه اقتصاد دانش بنیان استان قم که در سالن
جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد ،با
اشاره به اینکه میزان اثرگذاری شرکتهای دانش
بنیان در جامعه باید سنجش شود ،اظهار کرد :باید
بررسیهای الزم انجام شود تا بدانیم شرکتهای
دانش بنیان ،شتاب دهندهها و نوآوران تا حدی در
جامعهاثرگذارهستند.
وی با بیان اینکه خالءهای موجود در این حوزه
باید احصا و برطرف شود ،مطرح کرد :در این راستا
باید یک جمع نخبه و افرادی که در این حوزه دارای
سابقهفعالیتهستند،گردهمآیند.
استاندار قم با اشاره به اینکه در کنار تشکیل
ستادهای مختلف باید شاهد اتفاقات عملیاتی
باشیم ،خاطرنشان کرد :نسبت به دستور مقام
معظم رهبری در حوزه دانش بنیان دچار عقب
ماندگی هستیم و برای پیشرفت و جبران این عقب
ماندگی نباید خودمان را درگیر برگزاری جلسات

نوسازی ناوگان تاکسی فرسوده حملونقل درونشهری قم با اعتباری بالغبر
 ۴۰۰میلیارد ریال در قالب آورده  ۵۰درصدی شهرداری قم و  ۵۰درصدی بانک
قرضالحسنه رسالت در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم،نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی درونشهری
قم با استفاده از اعتبارات شهرداری بر اساس پیشنهاد شهردار قم و مصوبه شورای
اسالمی شهر مبنی بر تأمین اعتبار ،مبلغ  ۲۰۰میلیارد ریال جهت سپردهگذاری در
بانک بهمنظور ارائه تسهیالت قرضالحسنه هر دستگاه یک میلیارد ریال در راستای
ایجاد شرایط مناسب برای مالکین تاکسیهای فرسوده با اولویت پایینترین مدل
عملیاتیشدهاست.

کنیم بلکه باید بیشتر در عرصههای عملیاتی گام
برداریم .وی با بیان اینکه برای جهش در این عرصه
نیازمند اقدامات جهادی هستیم ،تصریح کرد:
مراکز علمی و دانشگاهی مبدا شروع فعالیت در
این حوزههستند.شاهچراغیبا اشاره به اینکهبرای
پیشرفت در این حوزه از توسل و توکل نیز نباید غافل
شویم ،یادآور شد :پس از پیروزی انقالب اسالمی
در حوزههای مختلفی آثار توسل و توکل را دیدهایم.
وی با بیان اینکه از تالش ،همت و همافزایی در
این عرصه نیز نباید غفلت کنیم ،ابراز کرد :اگر نیت
خالص ما باز کردن گره از مشکالت مردم باشد،
قطعا خداوند نیز به ما عنایت خواهد کرد.
استاندارقمبااشارهبهاینکهموانعموجوددرمسیر
شرکتهایفعالدرحوزهدانشبنیانبایدرفعشود،
بیان کرد :میتوان از پارکهای موفقی که در کشور
سابقههای درخشانی دارند بازدید کرده و با استفاده
از تجربیات آنها ،اتفاقات مطلوبی را رقم زد .وی با
بیان اینکه استان قم در حوزه صنایع فرهنگی دارای
یک ضرورت ویژه است ،اظهار داشت :باتوجه به
اثربخشی قم در عرصههای فرهنگی باید به حوزه
صنایعفرهنگیتوجهبیشتریشود.
شاهچراغی با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات
مشروط به اثربخشی اقدامات است ،عنوان کرد:

همراهی و همدلی میان دستگاههای دولتی
میتواندنتایجمطلوبیبههمراهداشتهباشد.
بایدازظرفیتشهرستانهایجدیدقم
استفادهشود
وی با بیان اینکه استان قم در حوزه صنعت دارای
ظرفیتهای خوبی است ،مطرح کرد :باید به
گونهای عمل کنیم که شرکتها بتوانند بیشترین
استفاده را از این ظرفیتها داشته باشند.
استاندار قم با اشاره به اینکه برخی از مشکالت
از گذشته بوده و آینده را نیز تهدید خواهند بود،
خاطرنشان کرد :از جمله این مشکالت میتوان به
موضوع آب اشاره کرد و باید شرکتهای دانش بنیان
را به فعالیت در راستای رفع مشکالت این چنینی
سوقدهیم.
وی با بیان اینکه نخبگان بستر فعالیت در حوزه
دانش بنیان هستند ،تصریح کرد :منشا تمام
تحوالت در حوزههای مختلف عنصر انسانی است و
باید با استفاده از ظرفیت نخبگانی استان در عرصه
دانشبنیاناقدامکنیم.
شاهچراغی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت
شهرستانهای جدید قم نیز استفاده شود ،یادآور
شد :استان قم از نظر ظرفیت نیروی انسانی یکی
از استانهای بینظیر در کشور است.

سرپرستدفترهماهنگیاموراقتصادیاستانداریقمخبرداد:

جذب 15هزار میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از پیگیری جذب کامل
تسهیالت رونق تولید سهمیه استان در سال گذشته به میزان حدود  ۱۵هزار میلیارد
ریال خبر داد.
عباس شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگاران ،با اشاره به اقدامات عملکردی دفتر
هماهنگی اقتصادی استانداری در سه ماه نخست سال جاری اظهار داشت :در
راستای اتخاذ تدابیر الزم بهمنظور حفظ و صیانت از بنگاههای اقتصادی ،پیگیری
جذب کامل تسهیالت رونق تولید سهمیه استان در سال گذشته به میزان حدود
 ۱۵هزار میلیارد ریال انجامشده است .وی افزود :تسهیالت و بخشودگی در زمینه
مالیات بر عملکرد و ارزشافزوده بنگاههای تولیدی و همچنین تقسیط بدهیهای
واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید در تأمین اجتماعی و بانکها از دیگر
اقدامات انجامشده است .سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم
یادآور شد :در حوزه سرمایهگذاری خارجی ،پیگیریهای الزم جهت جذب و نظارت بر
طرحهای سرمایهگذاری خارجی از طریق برگزاری جلسات و مذاکرات با سرمایهگذاران

روابطعمومیشهرداریقماعالمکرد:

اعطای وام ۱۰۰میلیونی با سود
 ۲درصد به تاکسیداران

جا افتاده ،مدبر و هماهنگ کننده در پیشرفت و انسجام کارها بسیار مهم است .امام
جمعه قم یادآور شد :خروجی کارها از اساسیترین و بنیادیترین مسائل در امور
اجتماعی است به همین خاطر باید از همان ابتدا روی خروجی کار تفکر و تامل شود.
معاون وزیر کشور:
بیشترینطالقهابهقشرثروتمنداختصاصدارد
معاون وزیر کشور نیز دراین دیدار گفت :متاسفانه آسیب های اجتماعی درحال
رشد است و عده ای بدون در نظر گرفتن ریشه ها و علل اصلی این آسیب ها آن ها را
با فقر و بیکاری مرتبط می دانند اما 65درصد معتادین غیرمتجاهر از شاغلین بوده و
بیشترین طالق ها نیز در میان قشر ثروتمند است.
محمدعباسیضمنارائهگزارشازروندفعالیتهایمعاونتاموراجتماعیوزارت
کشور اظهار کرد :با توجه به بررسی آسیب های اجتماعی ،پنج آسیب بسیار مهم
اعتیاد ،طالق ،مفاسد اخالقی ،کودکان کار و حاشیه نشینی از بیشترین مواردی
است که سالمت روانی جامعه را تهدید می کند.
وی تصریح کرد :رویکرد دولت فعلی به مسائل فرهنگی بسیار گسترده است و مرکز
رصد اجتماعی با همکاری دیگر ارگان های و سازمان های مختلف تشکیل شده و
سنجشهاوپاالیشهایاجتماعیاینمراکزبهبخشمرکزیرصداجتماعیمنتقل
و موردتحلیل قرار می گیرد.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد :متاسفانه آسیب های اجتماعی درحال رشد
است و عده ای بدون در نظر گرفتن ریشه ها و علل اصلی این آسیب ها آن ها را با
فقر و بیکاری مرتبط می دانند اما  ۶۵درصد معتادین غیرمتجاهر از شاغلین بوده و
بیشترین طالق ها نیز در میان قشر ثروتمند است.
رئیس سازمان امور اجتماعی تاکید کرد :ریشه یابی دالیل اصلی آسیب های مهم
اجتماعی به صورت متمرکز در حال رصد است و امیدواریم تمامی توجهات به سمت
آسیب های اجتماعی جلب شود و با کار جهادی و شبانه روزی نسبت به کاهش این
آسیبهااقدامنماییم.

و نمایندگان آنها انجامشده و مشکالت و مباحث این افراد در جلسات مختلف
بررسیشده است .وی رفع مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی را مورد توجه قرار داد و
گفت :واحدهای با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و واحدهای راکد احصا و مشکالت آنها
شناساییشده است و مسائل بانکی ،قضائی و دیگر مسائل آنان در حال پیگیری است.
شیرمحمدی خاطرنشان کرد :بهمنظور تالش در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی،
شناسایی واحدهای با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آنها برای رسیدن به
حداکثرتوانتولیدوهمچنینشناساییواحدهایتولیدیراکدوفعالسازیواحدهای
با قابلیت احیای مجدد از کارهایی بوده که دنبال شده است.
وی با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی راکد که قابلیت احیا ندارند ،برای استفاده از
ظرفیت آنها در اجرای طرحهای سرمایهگذاری جدید شناسایی شدهاند ابراز کرد:
تمهیدات الزم برای احیای بنگاههای اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و
جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات اندیشیده شده
است.

رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان قم :

کاالهای اساسی هیئت های مذهبی در حال توزیع است

رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان قم گفت:
کاالهای اساسی ویژه هیئت های مذهبی قم با
هماهنگیهایصورتگرفتهباسازمانجهادکشاورزی
استان در حال توزیع است.
جواداشعریبااشارهبهبرنامههایهیئتهایمذهبی
قم در ماه محرم اظهار داشت :با هماهنگیهای صورت
گرفته با سازمان جهاد کشاورزی کاالهای اساسی
همچون برنج ،قند ،شکر و گوشت ویژه هیئتهای
مذهبی در حال توزیع است .رئیس شورای هیئتهای
مذهبی قم بیان داشت :امسال بیمه مسئولیت و

حوادث هیأتهای مذهبی جدیتر از سالهای گذشته
مورد پیگیری قرار گرفت و شعبهای از بیمه در محل
شورایهیأتهایمذهبیاستانقممستقرشدهاست.
اشعری افزود :هماهنگیهای الزم جهت ارائه خدمات
نهادهایی همچون هالل احمر ،نیروی انتظامی و مرکز
بهداشت به هیأتهای مذهبی و عزاداران حسینی
در استان قم انجام شده است .وی با اشاره به برگزاری
نمایشگاه عطر تربت ویژه هیئتهای مذهبی به مدت
 ۵روز در بوستان نجمه افزود :همایش «اذن عزاداری»
با حضور مسئوالن هیئتهای مذهبی استان قم نیز

در شبستان حضرت زهرا (س) حرم حضرت معصومه
(س) برگزار شد .اشعری ادامه داد :برگزاری نشست
«هیئتها؛ کانون جهاد تبیین» به منظور توجهدادن
هیئتهای مذهبی به مسأله جهاد تبیین با سخنرانی
آیتالله اراکی از جمله برنامههای برگزار شده از سوی
شورای هیأتهای مذهبی قم بوده است .رئیس شورای
هیئتهایمذهبیقمهمچنینعنوانداشت:رابطین
امنیتی ،امداد و نجات و بهداشت هیئتهای مذهبی
استان قم در قالب نشسته و جلسات آموزشی جداگانه
آموزشهای الزم را دیدند.

نگه داشتن مدارک بازیکنان تیم امید برای تسویه هتل!
مدارک بازیکنان تیم فوتبال امید کشورمان برای تسویه حساب هتل محل اقامت این تیم ،در گروی هتل
است تا هزینه اقامت آنها پرداخت شود .اردوی تیم ملی فوتبال زیر  23سال کشورمان برای اعزام به قونیه و
حضور در بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی در هتل استقالل تهران آغاز شده بود .با این حال تکمیل
نشدن بازیکنان و انصراف امیدها از حضور در بازیهای قونیه ،پایان زودهنگام این اردو را به دنبال داشت.
مسئله جالب اینکه اردوی تیم زیر  23سال در تهران قرار بود دو روز دیگر ،یعنی  12مرداد به پایان برسد و تیم
سپس راهی ترکیه شود ،اما عدم اعزام به این مسابقات و پایان ناگهانی اردو ،دردسری جدیدی ایجاد کرد.
فدراسیون فوتبال هنوز هزینه حضور تیم در هتل استقالل را پرداخت نکرده و پایان ناگهانی اردو تخلیه اتاقها
باعث شد که تأمین اعتبار برای تسویه آن با مشکل مواجه شود.
دستگیری  ۸۰۰متقلب در کنکور ۱۴۰۱
پورعباس ،رئیس سازمان سنجش گفت :وقتی از کنکور و امتحان صحبت میکنیم تقلب یک موضوع
اجتناب ناپذیر است ،نمیشود تقلب را به شکل صددرصد از امتحان جدا کرد.وی افزود  :نمایندگان مجلس
به مسئله تقلب در کنکور ۱۴۰۰ورود نکردند بلکه کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسالمی به موضوع ورود
کرد و مبنای این ورود هم پیگیری شکایات مردمی بود.برای حفاظت از آزمون و مقابله با تکنولوژیهای تقلب،
چند الیه تعریف کردیم .شرکتهای دانش بنیان را به کار گرفتیم و دستگاههای نظارتی به ما کمک کردند که
آزمون را برگزار کنیم.پورعباس تصریح کرد :کنکور در سال  ۱۴۰۲دوبار در سال و در ماههای دی  ۱۴۰۱و تیر
 ۱۴۰۲برگزار میشود .این آزمونها در نیمه اول تیرماه و در نیمه دوم دی ماه برگزار خواهند شد .ثبت نام دو بار
انجام میشود اما پذیرش یک بار انجام میشود .یک نمره سوابق تحصیلی با باالترین نمره دریافت میشود.
زیرگروهها در کنکور  ۱۴۰۲حذف شده و ضرایب جدید در شورای سنجش و پذیرش تصویب میشود.
 دستگیری اعضای هسته مرکزی حزب جاسوسان بهاییت
وزارت اطالعات ،شماری از اعضای هسته مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کرد.به گزارش روابط
ً
عمومی وزارت اطالعات،در اطالعیه ای اعالم کرد متهمان بازداشت شده که مستقیما با کانون صهیونیستی
ماموریت راهبردی احیای
ارتباط تشکیالتی بودند،
موسوم به بیتالعدل ،مستقر در فلسطین اشغالی در
ِ
ِ
تشکیالت فرقه ضاله بهاییت در ایران را تحت عنوان «خط تبلیغ تهاجمی» و جمعآوری هدفمند اطالعاتی
را بر عهده داشتند .این گروه همچنین مأموریتهای تبلیغ گسترده آموزههای استعمار ساخته بهاییت و نفوذ
در محیطهای آموزشی در سطوح مختلف و بهطور خاص ،مهدکودکهای سراسر کشور را بر عهده داشتند.
وزیر آموزش و پرورش از هوش رفت
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ظهر دوشنبه در حین سخنرانی در مراسم خاکسپاری عادل آذر در دهلران
به علت گرمای بیش از حد هوا از هوش رفت.گفتنی است ایشان با حضور نیروهای امدادی و اورژانس ۱۱۵
به مرکز درمانی انتقال داده شده است.وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده رئیس جمهوری برای شرکت
در مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم دکتر عادل آذر ،ظهر روز دوشنبه وارد ایالم شد و سپس به دهلران سفر
کرده است.

همزمان با فرارسیدن ماه محرم صورت گرفت؛

دیدارفرماندهانپدافندهواییارتش
با خانواده ۱۶شهید قمی

فرماندهان ارشد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی همزمان با فرارسیدن ماه محرم ضمن دیدار با
خانواده ۱۶شهید ارتش در استان قم از مقام شهدا و صبر و مجاهدت خانوادههای آنان تجلیل کردند.
به گزارش دبیرخانه کنگره ملی شهدای استان قم ،در این دیدارها با اهدای قاب عکسی از این شهدای دوران
دفاع مقدس از خانوادههای معظم شهیدان غالمحسین شیخ ربیعی ،حسن دهپروری ،تقی خسروبیگی،
یزاده ،علی سعیدنیا ،محمدرضا
غالمعلی رحیمی بیدهندی ،عباس اسحاقی ،علی پایبرسنگ ،مقصود ول 
فوالدی ،علی ابنالدین حمیدی ،سید مهدی برقعی ،محمد قاسم سعادت اطهر ،کاظم آقاجانی قاهانه ،عباس
قلیچی ،محمد حیدری آبیازی ،محمد محمد حسینی که از شهدای کادر و وظیفه نزاجا بودند ،تجلیل به عمل
آمد.
امیر سرتیپ دوم جواد سلطانیان رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نپاجا ،امیر سرتیپ دوم فردین نسائی معاون
نیروی انسانی نپاجا ،امیر سرتیپ دوم فریبرز خاکپور رئیس فناوری اطالعات و ارتباطات نپاجا و امیر سرتیپ دوم
حسن کوشا فرماندهی گروه جنگال نپاجا در این دیدارها حضور داشتند.
این دیدارها با همراهی نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس ارتش در قم صورت گرفته است.
دومین کنگره ملی شهدای استان قم ۲۷آبانماه جاری برگزار خواهد شد.
رییس مرکز اورژانس  ۱۱۵قم:

چهار نفر در حوادث رانندگی قم جان باختند

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت :از ابتدای مردادماه جاری تا صبح امروز ،چهار نفر
در حوادث رانندگی که در محورهای مواصالتی این استان رخ داده ،جان خود را از دست دادند.
علی بیگدلی روز دوشنبه در گفتوگویی افزود :از ابتدای مردادماه تاکنون ۱۳ ،هزار و  ۷۸تماس با مرکز
اورژانس  ۱۱۵قم برقرار و منجر به انجام  ۲هزار و  ۸۵۵ماموریت شد.
وی اضافه کرد :در این مدت  ۵۱۱حادثه رانندگی رخ داد که  ۴۰۴شهری و  ۱۰۷مورد جادهای بودهاست.
وی ادامه داد :در حوادث فوق  ۶۷۶نفر مصدوم شدند که  ۲۴۷نفر در محل حادثه درمان و  ۴۲۹نفر به دلیل
شدت جراحات وارد شده به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گفته بیگدلی ،تعداد تصادفات و مصدومان مرتبط با موتورسیکلت نیز به ترتیب  ۲۸۳مورد و  ۳۵۲نفر
بودهاست.
وی خاطرنشان کرد :از ابتدای مردادماه جاری تاکنون ،سه هزار و  ۶۰نفر از اورژانس  ۱۱۵قم خدمات دریافت
کردهاند.

