به دلیل ادبیاتسازی درحوزه حقوق بشر اسالمی صورت گرفت؛

تکریم جایزه حقوق بشر اسالمی از
آیت اهلل جوادی آملی

روزنامه
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در هفتمیــن دوره اعطای جایزه
حقوق بشــر اســامی از حضرت
آیتاللــه جوادیآملــی ،بــه دلیل
ادبیاتســازی در حــوزه حقــوق
بشر اسالمی ،تکریم به عمل آمد.
به گــزارش خبرگزاری حــوزه ،در
هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق
بشر اســامی با حضور رئیس قوه
قضاییــه و وزیر امــور خارجــه و با

امیرعبداللهیان:

با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

عملکرد دستگاههای متولی در سیل
اخیر ارزیابی میشود

رئیــس ســازمان بازرســی کل
کشــور به معاونان و بازرسان کل
اســتانهایی که درگیر ســیالب
شدند ،دســتور داد با قید فوریت
تکالیــف دســتگاهها را بــا توجه
به هشــدارها و پیــش بینیهای
دســتگاههای متولــی و احتمال
وقوع ســیل بررسی کنند .ذبیح
الله خداییان در جلســه شــورای

گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل
جدید پاسخ به اقدام آمریکا بود

2

وزیــر امور خارجــه در واکنش به
تحریمهــای اخیر آمریــکا گفت:
آمریکاییهــا تصور نکننــد با این
اقداماتشــان میتواننــد در
میــز مذاکره امتیــاز بگیرند ،باید
زیادهخواهیهــا را کنار بگذارند و
اگر بخواهند به این مســیر ادامه
دهند،هرگزدستبستهنخواهیم
بود .حسین امیر عبداللهیان در
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ثبتقیمتغیرقابلباورجدیددرمزایدهاماکنورزشیدرقم؛

بدعت جدید در ورزشقم
درسکوتمتولی!
اماکن ورزشی جایی برای توسعه وترویج ورزش یا سودجویی!

جای تاسف دارد که اماکن ورزشی که با هدف توسعه شده وهمچنان با همان روش های غلط در حال اجراست
وترویج ورزش از جیب مردم وبیت المال هزینه واحداث  .اجرای این سیاست نادرست واشتباه بدون هیچگونه
گردیده با اجرای سیاست های غلطی که از گذشته شروع بازنگری وآسیب شناسی نه تنها کمکی به توسعه ورزش و

1

معاون بهرهبرداری آبفای استان قم خبر داد:

افزایش  170درصدی برداشت آب از منابع زیرزمینی
8

معاون استاندار قم مطرح کرد:

انتقادازبدحسابیبرخیسرمایهگذاران
دربازپرداختتسهیالت
باید در ارائه تسهیالت به این افراد تجدیدنظر کلی شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با انتقاد
از عدم پایبندی برخی از سرمایهگذاران در بازپرداخت
تسهیالت دولتی گفت :در خصوص نحوه همکاری و تعامل

8

با چنین افرادی تجدیدنظر خواهد شد .محسن امیدیان در
ششمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قم
اضافه کرد :وظیفه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمک به

مدیرکلانتقالخوناستانقمخبرداد:

برگزاری پویش نذرخون حسینی از تاسوعا تا اربعین
8

گلی به جمال بچه های آبادی؛

الگویمدیریتجهادی
در روستای نویس

ذوالنوری نماینده مردم قم خطاب به رئیس جمهور:

حرکت دولت مانند حرکت روی تردمیل است و مسافتی طی نمی شود
آیا یک چهارم اهدافی که باید طی کنید وصول شده است
نمایندگان هر روز با پرخاش مردم روبرو هستند
فساد و قاچاق کمر اقتصاد را شکسته است
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم:

رئیس شورای اسالمی شهر قم:

طرحهای هسته مرکزی اولویت عمرانی شهرداری باشد

پیمانکاران متخلف در پارکینگهای عمومی جریمه میشوند
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم گفت :در
صورت تخلف پیمانکاران پارکینگهای عمومی ،کمیته انضباطی تشکیلشده
و پیمانکار متخلف جریمه میشود .سید محمدحسین دهناد در چهل و
نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،با انتقاد از تفاوت
نرخ پارکینگها با نرخ مصوب شورای اسالمی شهر قم اظهار داشت :یکی
از دالیلی که باعث ایجاد نارضایتی مردم از نرخ باالی پارکینگها شده تفاوت
نرخ دریافتی با نرخ مصوب است .وی از تخلف پیمانکاران در پارکینگها خبر
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رئیس شورای اسالمی شهر قم خواستار تمرکز شهرداری بر پروژههای هسته
مرکزی شهر شد و گفت :شهرداری باید ورود جدیتری به پروژههای هسته
مرکزی شهر داشته باشد ،زیرا تصویر زائران و مسافران از هسته مرکزی شهر
مطلوب نیست .دکتر حسین اسالمی در چهل و نهمین جلسه علنی و رسمی
شورای اسالمی شهر قم ،ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان
امامحسینی(ع) ،با بیان اینکه نمیتوانیم هم عاشق امام حسین(ع) باشیم و هم
خطا کرده و از هوس خالی نباشیم ،اظهار داشت :عشق همیشه باغیرت همراه

8

ثبت قیمت غیرقابل باورجدید درمزایده اماکن های ورزشی درقم؛

بدعتجدیددرورزشقمدرسکوتمتولی!
سیدمهدیفاطمینویسی*

سیالبهایاخیردرگوشهکنارایرانخسارات،صدمات
و لطمات بسیاری به بار آورده است.از کشته و مصدوم شدن انسان ها تا تلف شدن دام ها
و طیور و ریشه کن شدن باغ ها و اشجار و در مجموع خارج کردن زندگی مردم و مسوولین
از مسیر عادی همه و همه تبعات حوادث اخیر بوده است.حوادثی که بعضا عیار کار برخی
مسوولین ذیربط را نمایان کرد.
در روزهایی که عکس های مسوولین کت و شلوار پوش با پاچه های خیس و گلی سوژه
رسانه های رسمی و مجازی بوده و هست در روستای تاریخی نویس واقع در شهرستان
جعفر آباد استان قم جوانانی از جنس آبادی کاری کردند کارستان که باید الگوی همتایان
شهرنشینشانشود.
اعضای شورای روستا همراه بادهیار و همکاری عالی مسوولین بخش و شهرستان و
استان در کمتر از ۲۴ساعت نه تنها مشکل آب شرب اهالی روستا را حل کردند که نهرهای
آب با سیل رفته را بازسازی و آب رفته را به جوی ها و مزارع و باغات باز گرداندند..
در خصوص روستای نویس که از قدمت و تاریخچه ای هزاران برخوردار است همین
بس که در ایام محرم پذیرای هزاران نفر از عزاداران سرور و ساالر شهیدان ابا عبدالله
الحسین(ع) بوده و تعزیه خوانی از سنت های دیرین و معروف این روستا محسوب
می شود.که برخی از سرشناس ترین تعزیه خوانان ایران همچون حاج اسماعیل
محمدی(اسماعیل شمر) ،حاج ابوالفضل احمدی و .... ،را که شهرت بین المللی نیز
یافته اند را در خود پرورش داده است.
یقینا حل مشکل آب این جمعیت چندین هزار نفری متشکل از ساکنین و میهمانان در
زمانی بسیار اندک سزاوار تقدیر و تشکر است که امیدواریم قدردانی شایسته ای از سوی
مسوولینمحترماستانیوکشوریازاینجوانانزحمتکشوخدمتگذارراشاهدباشیم.
عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست

معاوندادگستریاستانقم:

انصاف و صبر دو عنصر کلیدی
در مسئله امر به معروف هستند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم تواصی بر حق و تواصی
بر صبر را دو عنصر کلیدی و تکلیف مهم در امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرد و
گفت :اگر نگاه ما نسبت به مخاطب پدرانه و با محبت باشد هرگز از مرز اخالق و انصاف
عبورنخواهیمکرد.
حجت االسالم والمسلمین یزدی در دوره کارگاه آموزشی -توجیهی در راستای ارتقاء
سطح آگاهی فعاالن حوزه امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اهمیت احیای این
ب فراموش شده تاکید کرد :برای احیای امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ
واج 
بیتفاوت نبودن از هیچ اقدامی نباید فروگذار کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با بیان این نکته که
ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر خود امر به معروف است گفت :یکی از مؤثرترین
کسانی که میتوانند در کنار ضابطان و مسئولین امر؛ ّ
مروج امر به معروف و نهی از منکر
باشند ،آمران به معروف هستند و این مسئله نباید به فراموشی سپرده شود.
وی با بیان تفسیر سوره مبارکه عصر و با اشاره به آیات آخر این سوره ،تواصی بر حق و
تواصی بر صبر را دو عنصر کلیدی و تکلیف مهم در امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرد
و گفت :اگر نگاه ما نسبت به مخاطب پدرانه و با محبت باشد هرگز از مرز اخالق و انصاف
عبور نخواهیم کرد .ممکن است شخص گناهی مرتکب شده باشد ،ولی این نباید باعث
شود آمر به معروف به خود اجازه دهد پرده دری کند و با هتاکی و سخنان دور از انصاف
شخص خاطی را امر و نهی کند.
حجت االسالم والمسلمین یزدی با تاکید بر اهمیت صبر در امر به معروف گفت :مسلما
هیچکس نسبت به اینکه او را امر و نهی کنند حس خوشایندی ندارد ،لذا ممکن است در
بسیاری از موارد با آمر به معروف مقابله کند .اینجا اهمیت صبر مشخص میشود که اگر
آمر به معروف صبر نکند و او هم به مقابله برخیزد خود موجب بروز ناهنجاری شده و تخلف
کرده است .وی در پایان با تبیین اصل تذکر لسانی به این توصیه مقام معظم رهبری اشاره
کرد که در نهی از منکر باید از فعل ،نهی کرد نه از فاعل.

اماکن ورزشی جایی برای توسعه وترویج ورزش یا سودجویی!

جای تاسف دارد که اماکن ورزشی که با هدف توسعه وترویج ورزش از جیب مردم وبیت
المال هزینه واحداث گردیده با اجرای سیاست های غلطی که از گذشته شروع شده
وهمچنان با همان روش های غلط در حال اجراست  .اجرای این سیاست نادرست واشتباه
بدون هیچگونه بازنگری وآسیب شناسی نه تنها کمکی به توسعه ورزش و توجه به مناطق
محرومنکرد،بلکهباعثویرانیوتخریب مکانهایورزشیو محرومشدن محرومین ازورزش
وسرکوب استعدادهای ورزشی بی پول دراین نوع مناطق شد وصرفا باعث انتفاع عده ای
سودجو ومنفعت طلب گردیده است.
دسته گل جدید متولیان ورزش قم این است که تنها زمین چمن فوتبال منطقه محروم
نیروگاه که درحال حاضر قیمت پایه کارشناسی آن فقط  ۱۰میلیون تومان بوده است به
قیمت فضایی وغیر قابل باور وغیرکارشناسی با افزایش  ۴۰۰درصدی در قیمت ماهانه به
مبلغ ماهی ۴۰میلیون تومان به یک فرد غیرورزشی وغیر فوتبالی سپرده شده است  .سوال
اینجا است که این قیمت با چه مدل اقتصادی وورزشی توجبه پذیر است ،این افزایش بی
رویه و غیرمنطقی اجاره ،مستاجراز چه محل و ازجیب کدام ورزشکار وفوتبال آموز قرارهست
پرداخت و تامین گردد .
اگر چنانچه فردی آمد با قیمت غیرمنطقی و خارج از عرف معمول و غیرکارشناسی و با
هدف سودحویی قیمت ها را فراتر از نظر خبرگان ومتخصصان حوزه ورزش بنای کج
گذاشت وظیفه چه فرد  ،یا ارگان و نهادی است که از این بی قانونی جلوگیری نماید .
این بدعت جدید که اخیرا از سالن  ۲۰۰۰نفره ورزشگاه شهید حیدریان با ثبت قیمت ۳۴
میلیونی وافزایش  ۲۰۰درصدی شروع شد و صدایی از اهالی ورزش بلند نشد در کمتر از
دوماه دود آن به چشم فوتبال دوستان و مردم منطقه محروم نیروگاه رفت و در ادامه به سایر
مکان ها ورشته های ورزشی خواهد رسید .
در این خصوص متولیان ورزش قم نه تنها جلوی این کارغیرکارشناسی را نگرفتند بلکه
احتماال از افزایش بی سابقه در آمدهای خود خرسند شده اند .غافل از اینکه این کارغیر
کارشناسیوخارجازضوابطوچارچوبهایمعمولبزودیلطمهایسنگینبهپیکرهنحیف
و بیمار ورزش قم خواهد زد که سال های بعد نتایج آن مشخص خواهد شد .اینجا هست که
نقشووظیفهدستگاهایمتولیونظارتیمشخصخواهدشدکه درنگهبانیازسرمایههای
اجتماعی چه وظیفه سنگین و مهمی بر عهده دارند .
توقع جامعه ورزش و خصوصا جامعه فوتبال استان قم اوال از متولی ورزش هست که
جلوی این بدعت و بی قانونی و کار غیر کارشناسی بایستد واز تکرار آن جلوگیری نماید  ،ثانیا
در صورت کم توجهی متولیان ورزش استان قم از شخص استاندار محترم و دستگاههای
نظارتی انتظار داریم در جهت پیشگیری ازوقوع اینگونه حوادث به وظایف ذاتی وحقوقی
خود در دفاع از حقوق شهروندان و جوانان عزیز این شهر مقدس عمل نمایند .

مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر بانوی کرامت خبرداد:

ارائه روزانه بیش از  ۲هزار و  ۷۰۰خدمت
درمانی به زائران

مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر بانوی کرامت از ارائه بیش از دو هزار و  ۷۰۰خدمت
درمانی به صورت روزانه به زائران و مجاوران حرم خبر داد و گفت :مراجعات این درمانگاه
نسبت به سال گذشته ۶۰درصد افزایش داشته و با توجه به افزایش حضور زائران ایرانی و غیر
ایرانی این آمار همچنان رو به افزایش است.
سید عبدالحمید رضوی با اشاره به خدمات درمانی حرم مطهر بانوی کرامت به زائران و
مجاوران افزود :درمانگاه حرم مطهر بانوی کرامت در بخش داروخانه روزانه به  ۱۵۰۰نفر،
آزمایشگاه به ۵۰نفر ،رادیولوژی به بیش از ۱۰۰نفر ،پزشک عمومی به بیش از ۳۰۰مراجعه
کننده و دندان پزشکی روزانه به بیش از  ۳۰۰نفر خدمت می دهد.
وی اضافه کرد :خدمات سونوگرافی ،رادیوگرافی ،اورژانس ،کلینیک مامایی ،کلینیک
چشمپزشکی،کلینیکقلب،کلینیکگفتاردرمانیوکلینیکفوقتخصصیازدیگربخش
های درمانگاه حضرت معصومه سالم الله علیها است که روزانه مراجعه کنندگان زیادی را
پذیرش می کنند .رضوی ادامه داد :در حوزه بهداشت هم با توجه به گرمای هوا و افزایش
تعداد زائران ،صحن ها و رواق ها روزانه ضدعفونی می شوند و آب آشامیدنی کنترل می شود
و ضدعفونیسرویسهایبهداشتیووضوخانههانیز تشدید شده است.وی با بیان اینکه در
حوزه درمان نسبت به سال گذشته مراجعات بیش از  ۶۰درصد افزایش داشته است ،گفت:
این روند ارائه خدمت رو به افزایش است و با توجه به تعطیالت ،پیشبینی میشود که زائران
ایرانی و بین المللی بیشتری از خدمات درمانی حرم مطهر بانوی کرامت بهرهمند شوند.

2

اخبار

 شماره 5552ت وپنجم 
چهارشنبه 12-مرداد ماه  -1401سال بیس 

بازهمنابرابریآموزشی

ً
اخیرا گزارشی از نابرابری آموزشی از یکی از
کارشناسان دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی منتشر
شد که گواهی است بر دیگر مستندات نابرابری
فزادگان*
محمدحسینشری 
آموزشی در ایران .به قول داگالس نورث "اگر
میخواهید بدانید که کشوری توسعه می یابد یا نه دنبال کارخانه های آن نروید در
پیش دبستان و دبستان آن را جستجو کنید" .نابرابری آموزشی اجازه نمیدهد که
همه استعدادها و ظرفیتهای انسانی یک جامعه در معرض آموزش قرار گیرند و
بر اساس توانایی ها و ظرفیت های خود به منظور رشد انسانی و مشارکت در فرایند
توسعه جامعه ارتقا یابند .بنابراین نابرابری هم به خاطر محروم ماندن از همه ظرفیت
ها به ضرر جامعه است و هم از منظر ارتقا انسانی ستمی است به کسانی که مورد
نابرابری آموزش قرار می گیرند .از سوی دیگر بدون مشارکت عمومی برای توسعه و
آموزش همه استعدادها و ظرفیتهای انسانی نمیتوان به این اصل که "آموزش و
نظام تعلیم و تربیت نقطه عزیمت توسعه هر کشوری است" نایل آمد.
خالصه گزارش می گوید از ارزیابی یک نمونه  ۱۲هزار نفری از کسانی که رتبه
کنکور سراسری آنها زیر ۳۰۰۰بوده است:
 ۵۶درصد قبولی پزشکی داروسازی و دندانپزشکی از دهک دهم پردرآمدها بودهاست
 ۶۲درصد قبولی مهندسی کامپیوتر نیز از گروه درآمدی دهم انتخاب شده اند  ۵۵درصد از ورودی های گروه فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف نیز ازگروه درآمدی دهم قبول شده اند
  ۸۰درصد کل قبولی های زیر رتبه  ۳۰۰۰از دهک  ۸تا  ۱۰درآمدی انتخابشده اند
  ۳۲درصد قبولی های گروه ریاضی و  ۱۲درصد گروه انسانی از مناطق  ۱تا ۶تهران بوده است
 25درصد قبولی های همه رشته ها از  ۹منطقه تهران بوده استاین آمار نشان میدهد که شانس پردرآمد های جامعه برای ورود به رشته های
شاخصدانشگاهیمثلپزشکی،دندانپزشکی،داروسازی،مهندسی،روانشناسی
و حقوق به طور فاحشی بیشتر است و حاکی از آن است که به علت فقر و نابرابری
درآمدی،استعدادهایخوبومتوسطنتوانستندبابهرهمندیازمدارسغیردولتی
ً
و کالس های تقویتی گران قیمت خود را آماده رقابت در کنکور کنند و عمال کنکور
سراسری صحنه رقابت ناعادالنه ای است بین دانش آموزان خوب و متوسط دارای
درآمدکم ومتوسط با دانش آموزان خوب و متوسط پردرآمدها که نتایج آن عملکرد
فوق الذکر و جا ماندن بسیاری از ظرفیتها و استعدادهای جامعه در رقابتی غیر
منصفانه و غیر عادالنه است .ممکن است گفته شود که نتایج این وضع نخبه پروری
است و نتایج آن به نفع کشور خواهد شد .در پاسخ باید گفت که نابرابری آموزشی از
دو سوی جامعه و فرد  ،به ضرر توسعه انسانی و اجتماعی و اقتصادی کشور است
و از سویی دیگر خالف اولیه ترین حقوق شهروندی دراستفاده مساوی از آموزش
نوجوانان و جوانان ایران زمین است .میدانیم که قانون اساسی ایران به طور صریح و
روشن آموزش و پرورش را حقوق اولیه انسان ها و آن را تا دیپلم رایگان دانسته و دولت
را موظف به اجرای آن می داند.
بنابراین هر سیاستی نظیر تاسیس مدارس غیر دولتی خالف صریح قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران است حتی ممکن است این تصور ایجاد شود که
در کشورهای توسعه یافته نیز نابرابری آموزشی وجود دارد .ولی میتوان گفت که در
فرانسه بر اساس اصل برابری شعار انقالب فرانسه "تعلیم و تربیت از پیش دبستان
تا دانشگاه  ،دولتی و رایگان" است و در دیگر کشورهای اروپایی نیز اگرچه ممکن
است مدارس غیردولتی وجود داشته باشند ولی سطح کمی و کیفی مدارس دولتی
فاصله بین این مدارس با مدارس غیر دولتی را جبران می نماید .وآن ها  ،هرگز راهکار
میلتونفریدمنبرایکشورشیلیدرزمانحکومتپینوشهرابرایآموزشفرادستان
جامعه و نخبه گرایی که امروزه به عنوان" بدترین نمونه نابرابری آموزشی "در جهان
ذکر می شود انتخاب نکردند .چیزی که امروز در ایران تا حدی چنین شده است.
نابرابری آموزشی حداقل در این گزارش رابطه معنی دار فقر و نابرابری درآمدی و
اقتصادی جامعه را با نابرابری آموزشی توضیح میدهد .راهکار اساسی کاهش فقر و
نابرابری در جامعه این است که از طریق اصالح ساختار اقتصادی کشور مثل اصالح
سیاست خارجی معطوف به توسعه ملی ،اصالح حکمروایی اقتصادی و همچنین
ایجاد رشد و توسعه اقتصادی که بتوان در پرتو ایجاد ثروت در جامعه پوشش رفاه
اجتماعی ایران را بر اساس توانمندسازی نه توزیع فقر به انجام رساند.
در عین حال رشد و توسعه اقتصادی کافی نیست .میتوان رشد اقتصادی داشت
وجامعه نا برایر وغیر عادالنه باشد .بنابراین عالوه بر رشد اقتصادی ،جامعه ایران می
بایست یک "نظریه رفاه اجتماعی" داشته باشد که خود را با مناسبات اقتصاد ایران
تنظیم و سازگار سازد که به شدت فقدان آن در ایران محسوس است.
رشد و توسعه اقتصادی کاهش فقر و اجرای نظریه رفاه اجتماعی در ایران که
میتواند نابرابری درآمدی و در نهایت نابرابری آموزشی را کاهش دهد مستلزم
پذیرش الزامات و ضرورت های آن است که بدون تن دادن به آنها رشد و توسعه
اقتصادی ،کاهش نابرابری و فقر و نابرابری آموزشی تحقق پیدا نخواهد کرد.

استاندارقم:

استفاده عمومی از ماسک در قم
شیافتهاست
کاه 

استاندار قم با تاکید بر اینکه مشکل اساسی ما در قم عدم رعایت عمومی نکات
بهداشتی و استفاده از ماسک است ،گفت :عمده زائرین خارجی ارادهای برای
رعایتمواردبهداشتیمختصکروناندارند.
سید محمدتقی شاهچراغی در جلسه قرارگاه مقابله با کرونا که بهصورت
ویدئوکنفرانس در سراسر کشور برگزار شد ،اظهار داشت :برای افزایش رعایت
پروتکلهایبهداشتیباخادمینحرممطهرحضرتفاطمهمعصومه(س)ومسجد
مقدسجمکرانجلساتتوجیهیبرگزارشدهاست.
استاندار قم ادامه داد :قم در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارد و در هفته اخیر
مراجعاتبهبیمارستانهاتاحدودیکاهشیافتهاست.
وی بابیان اینکه میانگین مراجعات در استان در  ۲هفته قبل  ۷۰۰نفر بود که در
یک هفته اخیر به  ۴۰۰نفر رسیده است افزود ۷۰ :درصد تستهای انجامشده
مثبت بوده و در حال حاضر تعداد بستریها  ۱۳۹نفر است که  ۴۲نفر از این تعداد
بدحالهستند.
وی خاطرنشان کرد :در هیات ها و مساجد ماسک توزیع میشود ،اما ما نیاز به یک
کار فرهنگی گسترده داریم ،چراکه فرد ماسک را دریافت میکند ،اما از آن استفاده
نمیکند.
شاهچراغی رعایت نکات بهداشتی در هیات های بزرگ قم را موردتوجه قرار داد و
اضافه کرد :در هیات هایی هم که در فضای بسته برگزار میشود بهگونهای بوده که
مازاد جمعیت به بیرون از جلسه هدایت میشوند.
وی تصریح کرد :استفاده از ماسک در حوزه حملونقل  ۲۰درصد بوده است؛
در بخشهایی از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) هم توزیع ماسک را
داریم اما نیازمند کار فرهنگی گسترده هستیم .استاندار قم ادامه داد :از خطبا و
ائمه جماعات خواستهشده که درباره رعایت موارد بهداشتی به مردم تذکر بدهند و
امیدواریم با تدابیری که اتخاذشده از وضعیت نارنجی خارج شویم.
با پیشنهاد فرمانده کل سپاه وموافقت فرمانده کل قوا صورت گرفت؛

ارتقا درجه ۲فرمانده سپاه قم

با پیشنهاد فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و موافقت مقام معظم
رهبری دو تن از فرماندهان سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) قم ارتقا درجه یافتند.
به گزارش روابط عمومی سپاه قم ،با حکم سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی سرهنگ مهدی کبیری پور ،جانشین فرمانده سپاه امام
علی بن ابیطالب(ع) استان قم و سرهنگ حسین تناور فرمانده لشکر ۱۷امام علی
بن ابیطالب (ع) به درجه سرتیپ دومی ارتقاء یافتند .مراسم اعطای درجه سرتیپ
دومی کبیری پور روز دوشنبه توسط فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و با
حضور جمعی از فرماندهان و مدیران ارشد سپاه در محل دفتر فرماندهی کل سپاه
برگزارشد.سردارکبیریپوریکیازفرماندهانارشدسپاهقماستکهسابقهخدمت
در ردههای مختلف سپاه و بسیج را در کارنامه دارد.

رئیسدستگاهقضا:

مدعیان حقوق بشر تعریف درستی از بشر و کرامت ندارند

رئیس قوه قضاییه اظهارداشت :امروز بسیاری از مدعیان مدافع حقوق بشر نه
تعریف درستی از بشر دارند و نه از کرامت و حقوق بشر و متاسفانه میخواهند آن
حرف نادرست و ناحق خود را بر انسانهای موحد و بر همه دنیا به زور تحمیل کنند
و آن را آزادی می دانند.
حجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنیاژهایدرمراسماعطایهفتمین
جایزه حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی اظهارداشت :انسان بین آفریدههای
الهی ممتاز است و یکی از بزرگترین امتیازات او عقل و خرد اوست .انسان اگر از
عقل خدادادی خود استفاده کند از خود میپرسد من که هستم و مقصد غایی من
چیست و چه مسیری را باید طی کنم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :انسان ،کرامت انسان ،حقوق بشر از نظر اسالم و
همه ادیان توحیدی از ارزش واالیی برخوردار است و انسان با فطرت خدادادی و
قوه عاقله خود می تواند به باالترین مرتبه صعود کند و میتواند زندگی در این دنیا
را برای خود توام با عزت امنیت و کرامت و صلح و صفا به وجود آورد و اگر انسان از
مقصد غایی آفرینش منحرف شود می تواند درندهای باشد که از هر درندهای برای
همنوعان خود بدتر و خطرناکتر باشد.
محسنی اژهای با اشاره به لزوم اقدامات سلبی و ایجابی در حوزه حقوق بشر و
کرامت انسانی به طرح پرسشهایی پرداخت و گفت :آیا می توان بدون شناخت
حقوق از حقوق سخن گفت؟ معیار و مبنای ارزش حقوق بشر چیست؟ معیار
جهانیحقوقبشرچیست؟
رئیس قوه قضاییه افزود :خداوند در قرآن کریم نسبت به انسان تعابیر ویژه دارد
همچنین در آموزههای دینی و سخنان پیامبران و ائمه معصومان بر انسان و کرامت
انسانی تاکید شده است و اگر بر این مبنا بخواهیم حقوق و کرامت انسانها را
تعبیر کنیم یک نوع برداشت میشود و اگر بخواهیم براساس نظر غربیان که هدف
آفرینش انسان را به گونه دیگر تعریف میکنند ،حقوق و کرامت انسانها متفاوت
معنامیشود.
محسنی اژهای با اشاره به اندیشه اسالم نسبت به کرامت انسانی گفت :اباعبدالله
الحسین برای دفاع از کرامت ،ارزشهای انسانی و دفاع از حقوق دیگران حاضر شد
خون خود ،فرزند شش ماهه خود و بستگان و یارانش را تقدیم کند تا حق نمایان کند.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت :امروز برخی مسئوالن غربی بهویژه آمریکایی ها
با تبختر و استکبار میگویند یا با ما هستید یا بر ما و حتی یک کشور ،جریان یا فرد
مستقل را برنمیتابند و میگویند که اگر با ما نبودید باید تحت تاثیر سختترین

فشارهاقراربگیرید.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد :اسالم در مقابل دشمنی که حمله نکرده است
اجازه شروع جنگ نمیدهد و عمده جنگهای اسالم ،دفاعی است و حاضر به
جنگمسلحانهنیست.رئیسقوهقضاییهبااشارهبهتاریخمدعیانحقوقبشرغربی
در چندین قرن گذشته گفت :آنها به چه بهانههایی در گوشه و کنار دنیا مرتکب
جنایت متعدد شدند؛ در الجزایر و کشورهای آفریقایی ،هند ،فلسطین چه کردند
و در عراق و یمن هم جنایات آنها ادامه دارد .وی افزود :اتفاقات تلخی در ابوغریب
رخ داد و حیوانی که ذاتش درندگی است و اگر احساس کند شکارش ناتوان است
به آن رحم می کند اما مدعیان حقوق بشری به چه کسی رحم کردند؟ داعش را چه
کسی ایجاد کرد؟ در فلسطین چه کردند و کجا هستند مدعیان حقوق بشر که از
فلسطیندفاعکنند؟
محسنی اژه ای اظهارداشت :غاصبان ،زمین های فلسطینیان را گرفتند و آنها
را اسیر کرده و به اردوگاه بردند .رئیس قوه قضاییه اضافه کرد :چند سال است
متجاوزین به مردم مظلوم یمن را نه تنها کمک می کنند بلکه با کمک غربی ها آنها را
محاصره می کنند و حتی غذا را از مردم این کشور دریغ کردند.
وی افزود :باید تبیین کنیم و بگوییم که امروز چگونه با واژه مقدس حقوق بشر بازی
می کنند به بهانه نقض حقوق بشر به مردم یک کشور حمله میکنند یا یک کشور را
محاصره یا تحریم میکنند و بدترین جنایات را بر انسانها روا می دارند.

رییسمجلس:

حذف ارز ترجیحی دارو غلطترین حرف ممکن است

رییس مجلس شورای اسالمی به عدم قطع یارانه دارو
تاکید کرد و گفت :مجلس پیگیر هوشمند سازی نسخ
الکترونیکیاست.
محمدباقر قالیباف روز سه شنبه پس از قرائت گزارش
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار
گفت :بحث مربوط به دارو در کشور بسیار مهم و اساسی
است ،متأسفانه بحث مصطلحی در زمینه ارز ترجیحی
دارو مطرح میشود که همه جا میگویند حذف ارز
ترجیحی از دارو صورت خواهد گرفت که این غلطترین
حرف ممکنی است که زده میشود.
وی تأکید کرد :مردم عزیز باید بدانند ما در حوزه یارانه
داروویارانههابههیچعنوان،ظرفیتارزراحذفنخواهیم
کرد ،در حقیقت یارانهها به صورت مستقیم به خود افراد
پرداخت میشود به صورتی که شرکتهای بیمهگذار این
یارانه را در اختیار بیمار قرار میدهند لذا این آرامش باید
در جامعه باشد که ارز دارو به هیچ عنوان حذف نمیشود
و نه قانونگذار و نه دولت به هیچ عنوان چنین سیاستی را
ندارد و نخواهد داشت .وی تأکید کرد :اگر فردی در کشور
تحت پوشش بیمه قرار نگیرد ،نمیتواند از این امکان
استفاده کند ،پس ما نباید هیچ فرد ایرانی داشته باشیم
که تحت پوشش بیمه سالمت یا تأمین اجتماعی و بیمه

های ما نباشد .البته امسال در مجلس برای سه دهک
پایین جامعه پیشبینی کردیم که  ۵میلیون و  ۳۰۰هزار
نفر افرادی که بیمه نبودند ،پوشش بیمهای انجام گیرد،
طبق آخرین اخبار تا پایان خرداد ماه ۵میلیون و ۹۲هزار
نفربهصورتغیرحضوریتحتپوششبیمهقرارگرفتند
که امیدواریم جمعیت باقی مانده نیز که بیشتر مشکل
هویتی داشتند ،به زودی تحت پوششبیمه قرار گیرند که
در این زمینه باید از وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد.
رئیس قوه مقننه ادامه داد :پیشبینی میشود حدود
 ۵الی  ۶میلیون نفر دیگر در کشور هنوز تحت پوشش
بیمهای قرار نداشته باشند که این افراد نیز باید هر چه
سریعتر تحت پوشش قرار گرفته تا با اجرای این طرح
با مشکل افزایش قیمت دارو مواجه نشوند .صندوق
ج نیز در تکمیل کارت
حمایت از بیماران صعبالعال 
سالمت به این موضوع کمک می کند.
«دارویار» باید با هوشمندسازی اجرا شود
قالیباف با بیان اینکه اجرای طرح تحول سالمت تجربه
پیش روی ما برای اجرای هر چه بهتر طرح دارویار است،
افزود:اجرایطرحتحولسالمتتابلویتمامعیاریبرای
اجرای درست و دقیق طرح دارویار است که اجرای آن
عالوه بر نقاط مثبت قابل تقدیر با نقاط ضعفی نیز همراه

بود که اگر این ضعفها اینجا نیز تکرار شود هزینههای
اضافی به بیتالمال تحمیل میشود و منفعت آن به
مردم نخواهد رسید .وی تصریح کرد :پولی که از بیمهها
به داروخانهها منتقل میشود  ۵الی  ۶ماه زمان میبرد،
حتی در برخی موارد  ۸الی  ۹ماه این موضوع مشمول
زمان شده است .خواهش من این است سازمان برنامه
و وزارت بهداشت با تکمیل پرونده الکترونیک سالمت،
پول مربوط به بیمه دارو را صرف هزینه های دیگری که
در قانون هم پیش بینی شده ،بشود ،به تعبیر دیگر پول
مربوط به دارو باید پول رنگی باشد و دقیقا همان پول باید
بر طبق قانون به صورت برخط به داروخانهها تزریق شود.
این ارقام ماهانه معادل  ۳تا  ۵هزار میلیارد تومان تخمین
زده میشود .رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
مواد اصلی و داروهایی که به صورت ارزی وارد کشور
میکنیم و در اختیار شرکتهای تولیدی قرار میدهیم،
نیازمند نظارت دقیق بر این ارز ،میزان خرید و توزیع به
وقت آن برای تولید دارو است و در این زمینه بانک مرکزی،
وزارت بهداشت به ویژه سازمان غذا و دارو به این موضوع
توجه داشته باشند که بیماران چه در حوزه سرپایی و چه
افرادی که در بیمارستانها هستند ،در حوزه تأمین دارو با
مشکلمواجهنشوند.

امیرعبداللهیان:

گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید پاسخ به اقدام آمریکا بود
وزیر امور خارجه در واکنش به تحریمهای اخیر آمریکا گفت :آمریکاییها تصور نکنند با این
اقداماتشان میتوانند در میز مذاکره امتیاز بگیرند ،باید زیادهخواهیها را کنار بگذارند و اگر
بخواهندبهاینمسیرادامهدهند،هرگزدستبستهنخواهیمبود.
حسین امیر عبداللهیان در حاشیه اعطای جایزه حقوق بشر اسالمی و در جمع خبرنگاران
گفت :مایلم در جمع شما و در رابطه با آنچه بین ما و بوررل و طرف آمریکایی در موصوع
مذاکرات جهت لغو تحریمها رخ داد اشاره کنم .وی ادامه داد :به یاد دارید که در هفتههای
گذشتهدرحالیکهمابرایمرحلهجدیدیازمذاکراتآمادهمیشدیمبهیکبارهطرفامریکایی
با هدف امتیاز گرفتن در میز مذاکره طرح قطعنامهای را در آژانس بین اللملی انرژی اتمی
مطرح کرد و قطعنامهای را روی میز گداشت و ما متعجب شدیم از اینکه در حالیکه در همان
ً
زمان و به کرات از طرف بایدن دائما پیامهایی با واسطه دریافت میکنیم که آمریکا حسن نیت
دارد و جدی در بازگشت به توافق است پاسخ قاطع خود را به طرف آمریکایی دادیم .وی افزود:
ً
در هفته جاری نیز اخیرا بوررل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ابتکاری را ارائه داد و متنی را برای
همه طرفها ،ایران و  ۱+۴یک و آمریکا ارسال کرد و ما در پایتختها در حال بررسی این متن
و توافق برای جمع شدن دور میز مذاکره هستیم ،رو ز گذشته شاهد صدور قطعنامه جدید از
سوی آمریکا بودیم این اقدامات غیر منطقی و این جنون تحریمهای بی اثر که بایدن ،بلینکن
و راب مالی به آن اشاره کرده که تحریمهای حداکثری ترامپ شکست خورده است حتی خود
بورل در متن اخیر اشاره داشته به شکست حداکثری ترامپ و بعد ایدههای جمع بندی شده
خودش را مطرح میکند اما باز شاهد جنون اعمال تحریم هاکه البته فقط نمایش است و تأثیر

ملموسیرویزمیننداردهستیم.
امیر عبداللهیان ادامه داد :من مایلم اشاره کنم که در پاسخ به این اقدام آمریکا ،نسبت به
گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید ازدوشنبه شب گذشته بر اساس تصمیمی که گرفته
شد اقدام کردیم .وزیر خارجه خطاب به آمریکاییها گفت :آمریکاییها تصور نکنند با این
اقدامات در میز مذاکره میتواند امتیاز بگیرد و باید زیاده خواهی را کنار بگذارد .ما اهل منطق
و مذاکره هستیم و برای رسیدن به توافق قوی جدی هستیم اما اگر طرف آمریکایی بخواهد
این مسیر را ادامه بدهد هرگزدست بسته نخواهیم نشست .وی در خصوص تحوالت عراق
گفت :رهبران عراق از شایستگی و درایت الزم برای حل مشکلی که در داخل عراق به وجود
آمده برخوردار هستند و توجه به اینکه هر گونه درگیری داخل عراق خط قرمز عراق است و
نقش مرجعیت و درایت و انسجام رهبران سیاسی مهمترین عوامل برون رفت از مشکالت
داخلی عراق است.
وزیر امور خارجه در خصوص صدور حکم علیه حمید نوری گفت :در آخرین تماس تلفنی
که با وزیر خارجه سوئد داشتم ،گفتم که نباید شما بر مبنای ادعاهای بی اساس یک گروهک
تروریستی فسیل شده به نام گروهک منافقین در کشورتان اقدام کنید و این مایه شرمساری
غرب و سوئد باید باشد که مبنای ادعاهایش یک جریان تروریستی است که هفده هزار تن از
شهروندان ما را ترور کردند .وی افزود :ما در مسیر حقوقی و سیاسی به پیگیریهای جدی
خودمان برای احقاق حق این شهروند ایرانی و سایر اتباع شهروندان که در زندانهای آمریکا و
سایر زندانها هستند ،ادامه خواهیم داد.

ذوالنوری نماینده مردم قم خطاب به رئیس جمهور:

حرکت دولت مانند حرکت روی تردمیل است و مسافتی طی نمی شود

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم خطاب به رئیس
جمهور گفت :تحرک ،روحیه انقالبی و منش شما موجب
تشکر است اما امروز حرکت دولت مانند حرکت کسی
است که روی تردمیل می دود و مسافتی طی نمی شود؛
امروز نقطه ( الف ) و ( ب ) شما کجاست که ارزیابی کنیم
پیشرفتی در امور اتفاق افتاده یا خیر؟ آقای رئیس جمهور!
یک چهارم فرصت خدمت شما گذشت آیا یک چهارم
اهدافی که باید طی کنید وصول شده است و به آن رسیده
اید؟ فرصت ها مانند ابر می گذرد.
حجت اال سالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری در صحن
علنی روزسه شنبه 11 ،مردادماه مجلس شورای اسالمی
در نطق میان دستور خود با تسلیت به مناسبت ماه محرم
خطاب به رئیس و هیات رئیسه مجلس ،گفت :اگر پای
صحبت تک تک نمایندگان بنشینید جز اندکی شاید
رضایت وجدانی از حضورشان در مجلس نداشته باشند
زیرا نقشی از مجلس در حل مشکالت عمیق جامعه نمی
بییند و هر روز در حوزه انتخابیه با انتقاد و پرخاش مردم

روبرو هستند اما تاثیری در حل مشکالت آنها در کارشان
نمی بینند .ذوالنوری افزود :نمایندگان مجلس ارزشی،
انقالبی و دلسوز هستند ولی به مثابه دانه های پراکنده
یک تسبیح هستند و هیات رئیسه باید به عنوان نخ اتصال
و انسجام کارآمدی الزم را به مجلس بدهد و نقش الزم را
ایفا کند؛ امروز کدام برنامه و طرح مشترک بین مجلس و
دولت به عنوان میثاق مشترک وجود دارد که ما بر اساس
آن مطالبه گری و مشکالت مردم را پیگیری کنیم .نماینده
مردم قم در مجلس یازدهم ادامه داد :امروز می بینیم طرح
رتبه بندی معلمان نیمه کاره است و با وجود گذشت 5
ماه از سال هنوز هم تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص
نیست؛ جراحی اقتصادی و حذف ارز  4200تومانی در
نهاده های دامی جای تشکر دارد و امری ضروری است
اما مجلس نقش خودش را در کنترل دولت برای اینکه به
کمرهای خمیده مردم فشار وارد نشود ایفا نکرد؛ مجلس
چه نقشی در این رابطه ایفا کرده است؟ وی یادآور شد:
گناه تک تک نمایندگان چیست؟ آیا شرکت رئیس مجلس

در شورای عالی هماهنگی اموراقتصادی به معنای تعامل
مجلس و دولت است؛ امروز کدام برنامه ای که در این شورا
مطرح می شود با نمایندگان ملت به اشتراک گذاشته و در
مورد آنها همفکری و هماهنگی می شود و گزارش کدام
موضوعازآنجابهمجلسمیرسد؟عضوکمیسیونامنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس افزود :ما چه نقشی در حل
مشکالت مردم داریم؟ آیا این مشکالت راه برون رفت دارد
یا خیر و اگر دارد چه همفکری و هماهنگی بین مجلس و
دولت وجود دارد؟ چه کسی باید این زمینه را فراهم کند.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم تصریح کرد :امروز
کیست که نداند فساد سیستمی بانکی و قاچاق کمر
اقتصاد کشور را شکسته است؛ کدام قرارگاه شما برای
رفع این مشکالت فعال هستند؟ آقای رئیس جمهور؛
تولید را فعال و جوان افسرده را مشغول کار کنید؛ جوان
درآمد مکفی داشته باشد مشکل ازدواج و فرزندآوری و
جمعیت حل می شود .وی تمرکز بر ابرمشکالت کشور را از
ضروریات کار دولت دانست که باید به آن توجه کند.

با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

عملکرددستگاههایمتولیدرسیلاخیرارزیابیمیشود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاونان و بازرسان کل استانهایی که درگیر سیالب
شدند ،دستور داد با قید فوریت تکالیف دستگاهها را با توجه به هشدارها و پیش بینیهای
دستگاههایمتولیواحتمالوقوعسیلبررسیکنند.
ذبیح الله خداییان در جلسه شورای معاونان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حادثه
ّ
مخرب و خسارت بار سیل در برخی نقاط کشور به خانواده جانباختگان این حادثه تسلیت
گفت و برای مصدومان از درگاه خداوند متعال شفای عاجل آرزو کرد.
وی با اشاره به ماموریت رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ارزیابی ابعاد
و زوایای گوناگون موضوع به معاونان و بازرسان کل استانهایی که درگیر سیالب شدند ،دستور

دادباقیدفوریتتکالیفدستگاههاراباتوجهبههشدارهاوپیشبینیهایدستگاههایمتولی
و احتمال وقوع سیل بررسی کنند .خداییان تاکید کرد :تکالیف قانونی دستگاههای متولی
از ابعادی همچون پیشگیری ،آمادگی ،مقابله ،بازسازی ،آزادسازی حریم رودخانهها و الیروبی
مسیلها بررسی و در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی ،مراتب برای رسیدگیهای
بعدی گزارش و نسبت به معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اداری اقدامات الزم انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید میدانی از مناطق سیل زده امامزاده
داود(ع) تهران گفت :مطابق بازدید صورت گرفته ،مشاهده شد که کانال آب مسقف و تبدیل به
محوطه و مغازه شده بود و خسارتهای جانی و مالی فراوانی را در پی داشته است.

آیتاللهاعرافی:

حوزه بایدخروجیهدفمندداشته باشد

مدیر حوزههای علمیه از تدریس روحانیون در مدارس بهعنوان یکی از خروجیهای حوزه
نام برد و گفت :گفت :حوزه باید دائم خروجی داشته باشد و البته که این خروجی با اشراف،
نظارت ،ارزیابی و مراقبت ،هدفمند خواهد ماند.
ّ ّ
آیتالله علیرضا اعرافی در دیدار با حجت االسالم موسوی مسئول مرکز تربیت معلم مبلغ
حوزههای علمیه با بیان این که محور و قطب فعالیت طالب در آموزش و پرورش ،مرکز تربیت
معلم مبلغ حوزه علمیه است ،اظهار داشت :کار مرکز تربیت معلم مبلغ در حیطه تربیت
رسمی از مهمترین کارهایی است که حوزه باید انجام دهد ،این کار مبتنی بر سیاستهای
اصولی و پایه ای است که ما دنبال می کنیم.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد :از سیاست ها و طرحهای مهم ما در این
عرصه خروجی هدفمند است حوزه باید دائم خروجی داشته باشد و خروجی ما با اشراف و
نظارت خود حوزه و با ارزیابی و مراقبت این خروجی هدفمند است.
آیت الله اعرافی بیان داشت :در طرف دیگر همزمان ،طرح ماندگاری هدفمند هم داریم،
یعنی افراد قوی افرادی که می توانند به قلههای اجتهاد و صاحب نظری برسند ،اینها باید
بمانند لذا این دو مکمل هم هستند که دارند به جلو می روند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد :در میان نهادهایی که می توانند از خروجی
هایحوزهاستفادهکنند،مهمترینآنهاآموزشوپرورشاستوگلسرسبدهمکاریهست
که در ارتباط با آموزش و پرورش انجام می شود و محور و قطب این کار مرکز تربیت معلم
مبلغ حوزه است.
مدیر حوزه های علمیه با بیان این مطلب که اهمیت کار شما برآمده از سیاست کاری حوزه
است در ادامه حول محورهایی نکاتی را بیان نمود.
وی اولین محور را تقویت بعد اخالقی ،علمی و مهارتی بیان کرد و گفت :فارغ التحصیالن
مرکز باید از نظر اخالقی آماده و حد نصاب های شخصیت اخالقی درستی داشته باشند،
برای تربیت شخصیت اخالقی هم ارتباط با اساتید اخالق و صاحب نفس و هم محتوای
اخالقی مناسب و هم برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای اخالقی اهمیت دارد.
آیت الله اعرافی تقویت بعد علمی را نیز قابل اهمیت ارزیابی کرده و گفت :متعلمین شما
هم در شناخت انواع شبهه ها و مسائل و هم در پاسخ گویی باید توانمندی الزم را داشته باشند
و در بعد مهارتی نیز باید با روش ها و ابزار آن آشنا شوند و به خصوص مهارت درگیر شدن با
مسائل جدید و شیوه های پاشخ گویی به آنهاست و از مسائل مهم دیگر علمی ،آشنایی با
نظام تعلیم و تربیت کشور است .آشنایی با سند تحول ،شناخت قوت ها و ضعف های نظام
آموزشی و مسائل مرتبط با تربیت از این قبیل امور هستند.
آیت الله اعرافی محور دوم را مطالعه و پژوهش بیان کرد و افزود :شما باید دائم مطالعه و
پژوهش داشته باشید هم در تولید محتوا و هم در مطالعات میدانی و سنجش که باید به هر
دو نوع اش توجه شود.
وی محور سوم را تشکیل شبکه ارتباطی نظارتی دانسته و بیان داشت :باید ساز و کارهایی
پیدا کنیم که بتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم که در این مسیر هم تعامل و ارتباط و هم نظارت
هوشمند و قوی موثر باشد.
به دلیل ادبیاتسازی در حوزه حقوق بشر اسالمی صورت گرفت؛

تکریمجایزهحقوقبشراسالمی
از آیتالله جوادی آملی

در هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسالمی از حضرت آیتالله جوادیآملی ،به
دلیل ادبیاتسازی در حوزه حقوق بشر اسالمی ،تکریم به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاری حوزه ،در هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسالمی با حضور
رئیس قوه قضاییه و وزیر امور خارجه و با حضور میهمانان داخلی و خارجی ،که روزسه
شنبه در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد از حضرت آیتالله
جوادیآملی ،به دلیل ادبیاتسازی در حوزه حقوق بشر اسالمی ،تکریم به عمل آمد.
کاظمغریبآبادی،معاونبینالمللقوهقضائیهودبیرستادحقوقبشرجمهوریاسالمی
ایران با بیان سخنانی در این مراسم گفت :به ابتکار جمهوری اسالمی ایران سالروز تصویب
اعالمیه حقوق بشر اسالمی به نام روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی ثبت شد و
کشورهای اسالمی خود را ملزم میدانند که در این روز به برگزاری مراسمهایی بپردازند.
وی بیان داشت :در این دوره از آیتالله العظمی جوادیآملی از پیشگامان حوزه ترویج و
تبیین حقوق بشر اسالمی تجلیل و تکریم به عمل میآید.
جایزه حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی ،جایزه ای (افتخاری) است که از سوی ستاد
حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران به فعاالن حقوق بشر یا قربانیان نقض حقوق بشر
(حقیقی یا حقوقی) که در عرصه های زیر فعالیت برجسته و مؤثری دارند ،فارغ از دین ،نژاد،
رنگ ،جنسیت و ملیت ،اهدا می شود.
جایزه حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی هر ساله در مراسمی که با حضور برندگان جایزه
در  ۱۴مرداد ( ۵اوت) به مناسبت بزرگداشت روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی برگزار
میشود ،از سوی رئیس یا دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران اعطا میشود.
نماینده مردم بابل در مجلس:
اعتراض مردم از قطعی اینترنت باید پیگیری شود
نماینده مردم بابل در مجلس ضمن قدردانی از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بابت
زمینهسازی برای راهاندازی شبکه ملی مجازی ،از وی خواست تا اعتراضات مردمی پیرامون
قطعاینترنتراپیگیریکند.
مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمیروز (سه شنبه ۱۱،مردادماه)
در نشست علنی مجلس در تذکری شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد و امور دارایی ،گفت:
اعالم کردیم خط قرمز ما و رئیسجمهور عدم گرانی نان است ،نان به شدت گران شده و عدم
نظارت بر موضوع نان باعث نارضایتی مردم شده است و این موضوع باید به سرعت حل شود.
نماینده مردم بابل در مجلس در تذکر دیگری به وزیر جهاد کشاورزی ،عنوان کرد :هرچه
سریعتر نسبت به اعالم ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت اقدام شود و با کارخانجات
شالیکوبی دارانی که بین  ۳۰۰تا  ۳۵۰درصد گران کردهاند برخورد شود.
وی همچنین از وزیر صنعت ،معدن و تجارت بابت تکمیل خط تولید خودروی خزر
قدردانی کرد .سعادتی بر لزوم اجرای مصوبات رئیسجمهور و پیگیری سریع کمبود دارو در
داروخانههاتأکیدکرد.
وی ضمن قدردانی از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بابت زمینهسازی برای راهاندازی
شبکهملیمجازی،ازویخواستتااعتراضاتمردمیپیرامونقطعاینترنتراپیگیریکند.
نماینده مردم ساری در مجلس:

قیمت کاالهای اساسی باید به نرخ
شهریور ۱۴۰۰باشد

نماینده مردم ساری در مجلس گفت :در بررسی بودجه سال  ،۱۴۰۱رئیس مجلس یک
خط قرمز را اعالم کرد و آن هم این بود که قیمت کاالهای اساسی نباید بیشتر از شهریور
 ۱۴۰۰شود.
علی بابایی کارنامی در جلسه علنی روز سهشنبه  ۱۱مرداد ماه طی تذکری شفاهی،
گفت :در بررسی بودجه سال  ،۱۴۰۱رئیس مجلس یک خط قرمز را اعالم کرد و آن هم
این بود که قیمت کاالهای اساسی نباید بیشتر از شهریور  ۱۴۰۰شود .آیا االن در سراسر
کشور این گونه است؟
وی بیان کرد :گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص نحوه اجرای طرح دارویار
خوب بود اما آیا ما به آرمان خود در بودجه سال  ۱۴۰۱رسیدهایم؟ اکنون بیمارستانهای
خصوصیومراکزفراکلینیکدرشهرستانهامبالغباالییازسازمانهایبیمهگرطلبدارند
و اجرای این طرح ماهانه پنج میلیارد تومان پول الزم دارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این تذکر ،گفت :همچنان
قانون در خصوص قیمت اقالم اساسی پابرجاست و قیمت آنها باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰
باشد.کاالبرگالکترونیکینیزبایداجراییشود.
وزیر دفاع ؛

نمایشگاهبزرگدستاوردهایدفاعیایران
افتتاحمیشود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از افتتاح نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دفاعی در
آینده نزدیک خبر داد.
امیر سرتیپ محمدرضا صبح روز سهشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه قابلیتهای وزارت
دفاع در تولید و اقتصاد دانشبنیان با بیام اینکه وزارت دفاع مسئولیت تولید قدرت و ارتقاء
توانمندیهای صنعتی دفاعی جمهوری اسالمی ایران را بر عهده دارد ،اظهار داشت :در
اینمسیرازسرریزتولیداتدرحوزههایغیرنظامیبرایارتقاءسطحصنعتکشوراستفاده
خواهیمکرد.
وی افزود :دستاوردهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده شامل ۱۱۰۰
محصول در حوزههای مختلف است که در این مسیر ما به ارتقاء توانمندیها و قابلیتهای
صنعتیپرداختیم.
وزیر دفاع ادامه داد :ما بومیسازی محصوالت و عمقبخشی به دانش و فناوری و همافزایی
بین مجموعههای مختلف کشور را در دستور کار قرار دادیم و هم اکنون با بیش از ۵۰۰۰
شرکت دانشبنیان همکاری میکنیم .امیر آشتیانی در پایان از افتتاح یک نمایشگاه بزرگ از
دستاوردهای دفاعی کشور در آینده نزدیک خبر داد.
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توصیههای پزشکی برای حفاظت از خود در هوای گرم
در طول تابستان و گاهی اوقات در فصول انتقالی ،به دلیل دمای باال و رطوبت
زیاد ،خطر برای عموم افزایش مییابد.
خطر گرما زدگی یا مشکالت ناشی از دمای باال ،به ویژه زمانی که یک موج گرما
(چند روز گرم متوالی) و استرس گرمایی قابل توجهی وجود دارد (ترکیب دماهای
ً
باال با رطوبت نسبتا باال ،یا دمای هوا بسیار باال بدون رطوبت باالست) احساس
خواهدشد.
موج گرما در بیشتر مناطق جهان به صورت دمای باالی  ۳۲.۲درجه سانتی گراد
برای سه روز یا بیشتر متوالی تعریف میشود .اگر رطوبت نسبی باالتر از  ۷۰درصد
باشد ،موج گرمای شدید در دمای  ۳۰درجه سانتی گراد حاکم خواهد بود و در
دماهای باالتر زمانی که رطوبت نیز کمتر باشد ،موج گرما غالب خواهد شد.
ممکن است درجات مختلفی از آسیب گرمایی وجود داشته باشند (در ادامه
بیشتر در مورد آن توضیح خواهیم داد).
صدمات جدی عبارتند از:
گرمازدگی  -بدن قادر به خنک کردن خود در یک محیط گرم نیست ،مکانیسم
تعریق بی اثر است و دمای بدن به سرعت افزایش مییابد.
استرس گرمایی  -یک وضعیت خفیفتر از گرمازدگی است که میتواند پس از
قرار گرفتن در معرض گرما برای چند روز در غیاب مصرف آب کافی ایجاد شود.
خطر سالمتی ناشی از هوای گرم به ویژه برای افراد مسن بسیار زیاد است.
خطر بیشتری برای افراد چاق و بیماریهای مزمن و همچنین بیمارانی که
داروهای خاصی مصرف میکنند ،در صورت بیماری شدید یا کمبود مایعات (کم
آبی) وجود دارد.
توصیههاییبرایجلوگیریازآسیبهایگرمایی
بهترینمحافظتدربرابرآسیبگرماپیشگیریاست.پیشبینیهایهواشناسی
باید بر اساس آن پیگیری و آماده شوند .در دشت ساحلی و کمربند ساحلی ،نه تنها
باید به دما ،بلکه به وزن دما نیز توجه شود .معیاری که گرما و رطوبت را جمع آوری
میکند.
یکمحیطخنکایجادکنید
در ساعات اوج گرما توصیه میکنیم در مکانی با تهویه مطبوع بمانید .اگر در خانه
شماتهویههواوجودندارد،توصیهمیکنیمچندساعتدریکمکانعمومیمجهز
به تهویه مطبوع بمانید و زمان خود را در گرما کاهش دهید.
بهترین راه برای خنک کردن آپارتمان استفاده از کولر است .نیازی به روشن کردن
کولر در تمام ساعات روز نیست ،اما روشن کردن آن در ساعات اوج گرما بسیار مهم
است.
فنها میتوانند احساس گرما را کاهش دهند ،اما وقتی دمای محیط باالتر از۳۵
درجه سانتیگراد باشد ،فنها نمیتوانند بدن را خنک کنند یا از آسیب به سالمت
محافظتکنند.
در ساعات گرم توصیه میکنیم که پردهها یا کرکرهها را ببندید تا از نفوذ نور
خورشید بکاهید ،اما آپارتمان را مطبوع نگه دارید .کرکرههای بسته میتوانند نفوذ
گرما به داخل آپارتمان را تا حدود ۸۰درصد کاهش دهند .حمام کردن در آب سرد به
خنک شدن بدن کمک میکند .پوشیدن لباسهای رنگ روشن و راحت نیز توصیه
میشود.
هنگامگرمامراقبباشید
از بیرون رفتن در ساعات گرم باید خودداری کرد .توصیه میشود فعالیتهای
خارج از خانه را به ساعات اولیه صبح یا عصر محدود کنید.
در ساعات گرم استراحت مطلوب است .توصیه میکنیم در هوای گرم از فعالیت
بدنی شدید خودداری کنید .اگر باید فعالیت بدنی داشته باشید ،حتما در حین

مویز و اثرات شگفتانگیز آن

یک متخصص طب سنتی گفت :مصرف مویز خواص و فواید بسیاری را به همراه
دارد ،همچنین به درمان برخی از بیماریها ،سالمت بدن و زیبایی ،درمان کم
خونی و ریزش مو کمک زیادی میکند.
نعمتاله مرادی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه مویز یا همان انگور سیاه
خشک شده سرشار از ویتامینها و امالح معدنی مفیدی است که همه افراد
میتوانند از آن استفاده کنند ،اظهار کرد :مویز ،محبوبترین نوع انگور است که به
طور گستردهای برای طعم خوشمزهاش مصرف میشود اما در حقیقت این میوه
کوچک برای ما خاصیتهای بسیاری دارد و دارای چندین خواص دارویی است
که به ما کمک میکنند تا مراقبتهای الزم از سالمت را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه مویز یک تصفیه کننده طبیعی خون است ،عنوان کرد:
هیچ کس با پوستی بیعارضه متولد نشده و زنان برای رسیدن به این هدف،
تالش میکنند ،مویزها دارای خواص طبیعی هستند که در آن تصفیه خون مورد
توجه قرار میگیرد که کمک میکند تا از مایعات خطرناک ،سموم و آلودگیهای
ً
خطرناک سیستم خالص شویم که معموال مسئول مشکالت پوستی به ویژه آکنه،
لکهها ،چروکها و موارد دیگر است.
نرا برای کشتن
مرادی ادامه داد :وجود آنتی اکسیدان در مویز باعث میشود آ 
رادیکالهایآزادکهمنجربهآسیبهایپوستیودرنهایتپیریمیشود،مناسب
کند ،همچنین پوست را از آسیب و نور خورشید محافظت میکند که باعث ایجاد
خطوط چروک و خستگی روی صورت میشود.
این متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه سطوح خوب پتاسیم و کلسیم
درمویز از مهمترین مواد مغذی مورد نیاز برای تقویت استخوانهاست ،بیان کرد:
مصرف مویز از بیماریهایی مانند پوکی استخوان جلوگیری میکند ،در صورتی
که از این بیماری رنج میبرید ،مویز منجر به ایجاد مجدد استخوانها و درمان
بیماریمیشود.
وی با اشاره به کابرد مویز برای درمان ریزش مو ،تصریح کرد :آهن به گردش
خون در بدن و فولیکولهای مو کمک کرده و این تنظیم رشد و درمان ریزش مو را
تضمین میکند و باعث درمان مو به طور کامل می شود.
مرادی افزود :وجود آهن درمویز باعث افزایش سطح هموگلوبین در خون شده
و درمان کم خونی را به نحوی کامل انجام میدهد ،بنابراین خوردن تعداد انگشت
شماری از مویز روزانه این اطمینان را خواهد داد که نیازهای روزانه آهن بدن را
تأمینمیکنید.
این متخصصطبسنتیبااشارهبهاینکه LDLبهعنوانکلسترولبدشناخته
شده است که مویز آن را در بدن کاهش میدهد ،ادامه داد :مویز دارای ترکیبات
ضد کلسترول به شکل فیبر محلول است که کلسترول را از بدن خارج کرده و به
سالمتیلطمهنمیزند.
وی با اشاره به اینکه فشار خون باال یکیاز مسائل بسیار رایج است که منجر به
بسیاری از مشکالت جدی در بدن میشود ،افزود :سطوح پتاسیم غنی در مویز
باعث میشود صبحانه خوبی باشد و سدیم که یکی از دالیل اصلیفشار خون
باالست را در بدن کاهش دهد .مرادی ادامه داد :با افزایش سطح فیبر در مویز اگر
به عنوان صبحانه مصرف شود ،در واقع میتواند کمک کند تا مدت زمان طوالنی
احساس سیری کرده و گرسنگی را کنترل کنید و همین طور از مصرف کالری
اضافی جلوگیری کنید .این متخصص طب سنتی بیان کرد :مویز طبیعی حاوی
بسیاری از عناصر طبیعی و اسید اوالنیولیکاست که یکیاز بهترین مزایای آن
است ،کاربرد مویز در مراقبت از دندان یکیاز بهترین استفادههای آن است که
میتواند دندان را از پوسیدگی و میکروبها در امان نگه دارد ،همچنین از رشد
برخی از باکتریها که باعث پوسیدگی دندان میشود جلوگیری میکند .وی
با اشاره به اینکه مویز دارای مزایای زیادی است اما حضور فیبرهای مهم اجازه
میدهد تا این غذا در بسیاری از دستورالعملها استفاده شود ،عنوان کرد:
مویز به از بین بردن صفرا در بدن کمک کرده و همچنین کلسترول بیشاز حد را
میسوزاند .مرادی با اشاره به اینکه وجود کالری در این غذای ارگانیک نیز یکیاز
بهترینویژگیهایآناست،افزود:محتوایفیبردراینموادغذاییاجازهمیدهد
تا تعدادی از سموم مضر بدن را از بین ببرید ،همچنین میتواند در پاکسازی مسیر
گوارشی کمک کند .این متخصص طب سنتی ادامه داد :همچنین مصرف مویز
برای استخوان ،اختالل جنسی ،درمان تب ،چشم ،تأمین پروتئین روزانه ،تأمین
انرژی،پتاسیم،کمکبههضمغذا،کاهشوزن،تقویتسیستمایمنی،جلوگیری
از بوی بد تنفس و بارداری مفید است.

فعالیتبهمیزانکافیآببنوشید.
اگر باید از خانه خارج شوید:
حتما از کاله لبه پهن استفاده کنید ،عینک آفتابی بزنید ،لباسهای رنگ روشن،
سبک و راحت بپوشید و ضد آفتاب بزنید.
سعی کنید هر از گاهی در مکانی سایه دار استراحت کنید.
ماندن ویا تالش در گرما را به حداقل برسانید.
هشدار :از ماندن در وسیله نقلیه پارک شده با شیشههای بسته خودداری کنید.
نوشیدنیمناسب
شما باید مقدار زیادی آب سرد یا سایر نوشیدنیهای سبک دیگر بنوشید.
توصیهمیشودنوشیدنیهایشیرین،نوشیدنیهایکافئینداروالکلراکاهش
دهید.
مقدار مورد نیاز نوشیدن  ۱۰-۸لیوان آب در روز است ؛ حتی بدون احساس
تشنگی!
مراقب باشید که غذاهای سبک و متعادل بخورید.
هشدار :اگر پزشک به دلیل مشکالت سالمتی از شما بخواهد که میزان نوشیدنی
را محدود کنید ،باید در مورد نحوه عمل در روزهای گرم با او مشورت شود.
در موارد زیر باید با پزشک معالج مشورت کنید:
افرادی که از بیماریهای قلبی عروقی ،چاقی ،سایر بیماریهای مزمن،
بیماریهای روانی و زمانی که بیماری جدی دارند یا در معرض کم آبی هستند ،رنج
میبرند.
افرادی که با داروهایی که بر سیستم عصبی مرکزی (مغز) اثر میگذارند ،درمان
میشوند ،مانند :داروهایی برای آرامش و خواب ،برای بیماری پارکینسون و برخی
مشکالت روانپزشکی .این داروها ممکن است حساسیت به آسیب گرمایی را
افزایشدهند.

سالمندانیکهتنهازندگیمیکنند
هنگامی که یک موج گرما وجود دارد ،حداقل یک بار در روز به آنها مراجعه کنید
و به خاطر داشته باشید که آنها عالئم خستگی گرما یا گرمازدگی (همان طور که
در باال توضیح داده شد) را ندارند .بازدید میتواند توسط اعضای خانواده ،دوستان،
همسایگان یا داوطلبان انجام شود .باید اطمینان حاصل شود که مشخصات فردی
سالمند (نام ،آدرس و شماره تلفن) در دسترس خدمات رفاهی اجتماعی در منطقه
سکونتآنهاباشدتامالقاتسازماندهیشدهبرایآنهاترتیبدادهشودیادرصورت
نیازکمکدریافتشود.مهماستکهدرموردمواردآسیبگرماییبیشترمراقبباشید
و آنها را به طور مناسب درمان کنید؛ همان طور که در باال توضیح داده شد.
تاثیر گرما بر بدن انسان
درجات مختلفی از آسیب گرمایی وجود دارند .آسیبهای جدی گرمازدگی
و استرس گرمایی هستند .گرمازدگی به طور معمول هنگامی که دمای محیط
افزایش مییابد ،بدن با تعریق خود را خنک میکند و از گرم شدن بیش از حد بدن
جلوگیری میکند .اما وقتی هوا گرم است و رطوبت هوا زیاد است ،عرق به سرعت
تبخیر نمیشود و بدن نمیتواند خنک شود .در این مورد" ،گرما زدگی" جدیترین
آسیب سالمتی ناشی از گرما ممکن است ایجاد شود .زمانی اتفاق میافتد که بدن
نتواند خود را در هوای داغ خنک کند .مکانیسم تعریق بیاثر میشود و دمای بدن
به سرعت افزایش مییابد .گاهی اوقات به بیش از ۴۱درجه سانتی گراد در یک ربع
ساعت! در این حالت ممکن است آسیبی به سیستم عصبی وارد شود که با تاری
هوشیاری ،گیجی یا تشنج و همچنین لمس سایر اندامهای حیاتی بدن نشان داده
میشود .گرمازدگی در صورتی که درمان فوری به مصدوم ارائه نشود ،میتواند منجر
به مرگ یا ناتوانی دائمی شود .خطر ابتال به گرمازدگی در افراد مسن (و همچنین
در سنین  ،) ۴-۰در بیماران مبتال به بیماریهای قلبی عروقی ،در افراد چاق ،در
بیماران مبتال به سایر بیماریهای مزمن ،در افرادی که با داروهای خاص درمان
میشوند،بیشتراست.
درمان در صورت مشکوک شدن به گرمازدگی
مصدومبایدسریعابهبیمارستانمنتقلشود.
تا زمان رسیدن آمبوالنس ،مصدوم باید در یک منطقه خنک/سایه قرار گیرد و
ً
خنک شود (مثال با حوله مرطوب).
هشدار :در زمان گرمازدگی نوشاندن آب به مصدوم ممنوع است! درمان با مایعات
به صورت داخل وریدی توسط کادر پزشکی انجام میشود.
استرسگرمایی
این وضعیت خفیفتر از گرمازدگی است و میتواند پس از قرار گرفتن در معرض
گرما برای چند روز در غیاب مصرف آب کافی ایجاد شود .این خطر به ویژه در افراد
مسن ،افراد مبتال به فشار خون باال و در افرادی که در محیطهای گرم فعالیت بدنی
داشته اند زیاد است .عالئم استرس گرمایی شامل تعریق زیاد ،رنگ پریدگی،
دردهای عضالنی ،خستگی ،ضعف ،سرگیجه ،سردرد ،تهوع یا استفراغ و تمایل به
غش است .در بیشتر موارد ،پوست خنک و مرطوب ،نبض تند و ضعیف و تنفس
سریع و کم عمق است.
درماناسترسگرمایی
در یک منطقه خنک استراحت کنید و لباسهای فشرده را آزاد کنید.
ً
بدن را خنک کنید (مثال با حوله مرطوب).
محیط را خنک کنید یا به مکانی با تهویه مطبوع بروید.
آب یا نوشیدنیهای دیگر را در دوزهای کم بنوشید.
ً
پیگیری وضعیت اگر تشدید اتفاق افتاد ،مانند استفراغ ،گیجی یا گیجی فورا به
دنبالکمکپزشکیباشید.

 خوب و بدی تغذیهای در رشد قدی بچهها

 ۶گام ساده برای کنترل خونریزی بینی
درتابستان

برخی از افراد همزمان با آغاز فصل تابستان و افزایش دما ،از مشکل خونریزی
بینی رنج میبرند که کنترل و توقف آن به انجام برخی امور نیاز دارد.
خون دماغ یک بیماری جدی پزشکی است که به دالیل زیادی رخ میدهد ،اما
در طول تابستان که هوای گرم و خشک میتواند رگهای خونی ریز بینی را پاره
کند و در نتیجه خون دماغ شده و باعث وحشت افراد شود ،شایعتر است.
ً
همچنین خونریزی بینی در کودکان خردسال شایعتر است ،اما معموال جای
نگرانی نیست .اگر خونریزی بینی شما شدید ،مکرر یا طوالنی است ،به پزشک
مراجعهکنید.
نکاتیبرایکنترلخونریزیبینی
شستن بینی با آب سرد ،اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید،
استفاده از کرم ضد آفتاب و نوشیدن آب و مایعات فراوان به جلوگیری از خونریزی
بینیکمکمیکند.
در این گزارش مجموعهای از مراحل ساده برای کنترل خونریزی بینی ،در
صورت وقوع ارائه شده است.
-۱نشستن
 -۲با فشار دادن روی قسمت نرم بینی سوراخ بینی را ببندید.
 -۳بینی را به مدت  ۱۰دقیقه نگه دارید.
 -۴در حین دم و بازدم به آرامی با استفاده از دهان کمی به جلو خم شوید.
 -۵بعد از  ۱۰دقیقه دست را از روی بینی بردارید.
 -۶بررسی کنید که خونریزی قطع شده است و اگر این اتفاق نیفتاد دوباره
مراحل را تکرار کنید.
هنگام تالش برای بند آوردن خونریزی بینی به پشت نخوابید ،زیرا ممکن است
منجر به بلع و ناراحتی معده شود و همچنین توصیه میشود در صورت قطع
نشدن خونریزی به پزشک مراجعه شود.
نکاتیبرایجلوگیریازخونریزیبینی
وب سایت  medicoverhospitalsنیز مجموعهای از نکات را برای جلوگیری از
خونریزی بینی به ویژه در فصل تابستان ارائه کرده است که به شرح زیر است:
از بیرون رفتن در هوای گرم خودداری کنید.
اگر در آفتاب هستید ،باید سر و بینی خود را با یک دستمال تا شده یا پارچه نخی
بپوشانید که به جلوگیری از ورود هوای گرم کمک میکند.
قرار دادن کولر وتهویه هوا در اتاق مقداری رطوبت را در هوا نگه میدارد و از
خشکیبینیجلوگیریمیکند.
زمانی که بینی به دلیل سرماخوردگی مسدود شده است از فین کردن شدید
بینیخودداریکنید.
الکل ،سیگار و نوشیدنیهای گرم باعث افزایش سلولهای خونی در پوشش
بینی میشود،بنابراین از مصرفآنها اجتناب کنید.
تمیز کردن بینی هنگام لخته شدن خون در داخل آن ،به محض قطع خونریزی
با دستمال کاغذی مرطوب ترجیح داده میشود.
این سایت بر نیاز به کمک فوری پزشکی در موارد زیر تاکید کرد:
خونریزی بینی که بعد از ۳۰دقیقه قطع نمیشود.
خونریزی شدید از جلوی بینی.
خونریزی همراه با عالئم دیگر مانند فشار خون باال ،سرگیجه ،درد قفسه سینه
یا ضربان قلب سریع.
خونریزی که سه تا چهار بار در هفته یا بیش از یک بار در ماه رخ میدهد.

ورزشبیشترموجبافزایش
طول عمر می شود
یک مطالعه جدید بزرگ نشان می دهد که افراد میانسال می توانند تنها با بلند
شدن از روی کاناپه و پیاده روی روزانه به سال های عمر خود بیافزایند.
به نقل از هلث سایت ،محققان بیش از  ۱۰۰هزار آمریکایی را برای چندین دهه
تحتنظرداشتندودریافتندافرادیکهبهاندازهتوصیهمتخصصانسالمتورزش
میکنند،بیشترعمرمیکنند.
طبقاینتوصیهها،بزرگساالنبایدازطریقفعالیتهاییمانندپیادهرویسریع،
به مدت  ۱۵۰تا  ۳۰۰دقیقه در هفته به ورزش متوسط بپردازند .گزینه دیگر این
است که هر هفته به مدت ۷۵تا ۱۵۰دقیقه به فعالیتهای عرق آورتر مانند دویدن
یا دوچرخه سواری بپردازند.
در این مطالعه ،افراد میانسالی که به این اهداف دست یافتند ،حدود  ۲۰درصد
کمتر در معرض خطر مرگ در  ۳۰سال آینده بودند.
«دونگ هون لی» ،محقق ارشد این مطالعه از دانشگاه هاروارد ،گفت« :بیشتر
افراد ،به ویژه افرادی که به اندازه کافی فعال نیستند ،میتوانند با انجام سطوح
ورزشی توصیه شده فعلی از مزایای سالمتی چشمگیری برخوردار شوند».
محققان مشاهده کردند افرادی که مقادیر توصیه شده ورزش را انجام دادند،
در مقایسه با همساالن خود که کم تحرک بودند ،حدود  ۲۵تا  ۳۱درصد کمتر در
معرض خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی یا سکته بودند .خطر مرگ ناشی از علل
غیر قلبی عروقی نیز بین  ۱۵تا  ۲۰درصد کاهش یافت .برای ورزشکارانی که دو
تا چهار برابر بیشتر از مقادیر توصیه شده ورزش میکردند ،فواید طول عمر کمی
بیشتر بود .در میان افرادی که به مدت ۱۵۰تا ۳۰۰دقیقه در هفته به شدت ورزش
میکردند ،خطر مرگ به هر دلیلی در مقایسه با افراد کم تحرک ،حدود  ۲۲درصد
کمتر بود .افرادی که  ۳۰۰تا  ۶۰۰دقیقه در هفته ورزش میکردند ،خطر مرگ به
هر دلیلی تا ۳۱درصد کاهش یافت.
ادعایجدیدمحققان؛

مکمل های ویتامین Dدر کمک
به استخوان ها بی فایده هستند
یک مطالعه جدید بزرگ نشان میدهد سالمندانی که مکملهای ویتامین D
را برای بهبود سالمت استخوانهای خود و جلوگیری از شکستگیها مصرف
میکنند ،فقط وقت و پول خود را تلف میکنند.
به نقل از هلث دی نیوز ،دکتر «مریل لباف» ،سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان
زنان و بریگهام در بوستون ،میگوید« :ما دریافتیم که مکمل ویتامین  Dباعث
کاهششکستگیدرشرکتکنندگاننمیشود».
در این مطالعه ،بیش از ۲۵۰۰۰سالمند به طور تصادفی ۲۰۰۰واحد ویتامینD
یا دارونما مصرف کردند و سپس به طور متوسط به مدت پنج سال تحت نظر قرار
گرفتند.میانگینسنیشرکتکنندگان ۶۷سالبود.
در طول دوره مطالعه ،نزدیک به  ۲۰۰۰شکستگی استخوان در بین بیش از
 ۱۵۰۰شرکت کننده رخ داد .با این حال ،به نظر میرسد مصرف ویتامین  Dهیچ
تأثیری بر اینکه چه کسی دچار شکستگی شده و چه کسی نشده ،نداشته است.
لباف گفت« :تصور میشد ویتامین Dبه بهبود سالمت استخوان کمک میکند
زیرا برای جذب کلسیم بدن شما ضروری است».
وی در ادامه افزود« :از نظر مکانیکی ،ویتامین  Dممکن است از سالمت
استخوان حمایت کند و معدنی شدن استخوان را بهبود بخشد ،زیرا جذب کلسیم
را افزایش میدهد و ۹۹درصد کلسیم در استخوان ذخیره میشود».
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در گفت و با دوروانشناس مطرح شد؛

مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای قم خبرداد :

آزاداندیشی دانشجویان قمی در طرح
حامیم برای رفع مشکالت مردم

مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای قم با اشاره به اینکه دانشجویان دغدغهمند
میتوانند در رفع مشکالت مردم مشارکت کنند ،گفت :طرح حامیم به منظور افزایش
تعامالت دانشجویان در قالب یک اردوی سه روزه در مشهد دنبال میشود.
حجتاالسالموالمسلمیناسماعیلپوررضامسئولنهادرهبریدردانشگاههایقم
و رئیس طرح توانمندسازی دانشجویان دانشگاههای قم در نشست خبری که پیش از
ظهر روزسه شنبه در سالن جلسات نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه قم برگزار شد،
طی سخنانی اظهار کرد :مقام معظم رهبری در سالهای اخیر معتقد بوده است که
فضای گفتوگو و ارائه نظرات باید در دانشگاهها باز باشد و نهادهای امنیتی در این
زمینهدخالتینداشتهباشند.
وی ادامه داد :دانشجو و استاد باید با آزادی بیان نظرات خود را در زمینههای مختلف
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد و ترسی از این بابت نداشته باشد که با بیان
نظر خود ممکن است مشکلی برای او ایجاد شود البته تا به حال هم همین بوده است،
دانشجویان و اساتیدی که از طریق کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه صحبت
کردهاند هیچ مشکل امنیتی برای آنها ایجاد نشده است.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای قم تصریح کرد :ما معتقدم هستیم اساتید در
دانشگاهها باید دغدغه بشریت را داشته باشند چون این مسئله تاکید اسالم است و
اسالم سفارش کرده که باید به مسائل و مشکالت بشریت تفکر و به آنها رسیدگی کرد.
رئیس طرح توانمندسازی دانشجویان دانشگاههای قم عنوان کرد :یکی از کارهایی
که در دانشگاههای قم در این چند سال انجام شده این است که اساتید با هر نوع
دیدگاه سیاسی که دارند دور هم جمع شده و نظرات خود را در خصوص مشکالت
جامعه در زمینههای مختلف مطرح کنند ،باید این فرصت را برای آنها فراهم کرد که
نسبت به مشکالت مردم و دانشجویان انتقاد و پیشنهاد خود را ارائه دهند ،گاهی
اوقات صحبتهایی میان آنها مطرح میشود که واقعا چارهساز است و میتوان از آنها
استفادهکرد.
پوررضا ادامه داد :از ابتدای سال تحصیلی « ۱۳۹۶کرسیهای آزاد اندیشی
دانشجویی» را در دانشگاههای قم برگزار کردیم و نتایج بسیار مثبتی از این کرسیها
بدست آوردیم ،دانشجویان باید یاد بگیرند که یک مسئله هم منتقد دارد و هم موافق ،در
نتیجه باید به نظرات دو طرف احترام گذاشت و به صحبتهای آنها توجه کرد.
وی افزود :در سال  ۱۳۹۸توانستیم  ۵۰۹مورد کرسی آزاد اندیشی در دانشگاههای
استان قم برگزار کنیم که در این کرسیها ۱۸هزار دانشجو شرکت کردند و سعی کردیم
فضای امن و مناسبی را برای آنها فراهم کنیم ،آزادی بیان ،منطق و اخالق شعار ما در
برگزاری این کرسیها بوده که از فرمایشات رهبری الگوبرداری شده است.
پوررضا خاطرنشان کرد :جهت توانمندسازی بیشتر دانشجویان فعال فرهنگی،
سیاسی اجتماعی تصمیم گرفتهایم دورهای با عنوان «طرح حامیم» به مدت یک هفته
در ۳بخش در مشهد مقدس برگزار کنیم تا داشنجویان قمی در کنار هم و در یک فضای
دوستانهبهگفتوگوبپردازند.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای قم تصریح کرد :هدف از برگزاری این طرح این
است که دانشجویان در سال تحصیلی جدید به حل مشکالت مردم بپردازند و شرایط
مطلوب جامعه که با آن فاصله داریم دغدغه این دانشجویان باشد تا به یاد داشته باشند
نتیجه تحصیلشان این باشد که گرهای از مشکالت مردم باز کنند.
پوررضا ادامه داد :یک سری مشکالتی در جامعه وجود دارد که باید بدست مردم حل
شود و این موضوعات مربوط به حلقههای میانی است که رهبر معظم انقالب هم بر آن
تاکید دارد ،تشکلهای دانشجویی هم بخشی از این حلقهها هستند که به دلیل شیوع
ویروس کرونا در این 2سال کمتر فعالیت داشته و پراکنده بودهاند.
رئیسسازمانبسیجمستضعفیندرقم:

فرهنگ جهاد و شهادت ملت ایران
برخاسته از نهضت عاشورا است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ،فرهنگ جهاد و شهادت ملت ایران را برخوسته از
نهضتعاشورادانست.
سردارغالمرضاسلیمانیعصردوشنبهدرچهارمینیادوارهملیشهدایحرکتهای
جهادی که در سالن اجتماعات غدیر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار شد
اظهار داشت :یکی از عملی ترین اقدامات در زمینه بسترسازی و فراهم شدن شرایط
ظهور حضرت حجت (عج) تشکیل جمهوری اسالمی است و فرهنگ جهاد و شهادت
برخاسته از نهضت عاشورا در درون ملت ایران است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان داشت :پیام عاشورا از نسلی به نسل دیگر در
بین ملت بزرگ ایران انتقال یافت و به رهبری امام راحل و همراهی ملت توانستیم در
دوران معاصر ،نظام جمهوری اسالمی را تشکیل دهیم.
سردار سلیمانی افزود :هزاران نفر در در راستای پیروزی انقالب اسالمی و استقرار
جمهوری اسالمی جان خود را اهدا کردند و امروز ما در امنیت و آرامش زندگی خود
راسپریمیکنیم.
وی عنوان داشت :فرهنگ جهاد و شهادت و روحیه جهادی توانست تمدن غرب را که
با تکیه بر غارت منابع مالی و معنوی جهان اسالم شکل گیرد رو به افول بکشاند و این
فرهنگ تمدن غرب را با چالش جدی گفتمانی مواجه کرد.
تمدنغربیفاقدگفتماناست
رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان تصریح کرد :امروز غرب و تمدن غربی
فاقد گفتمان است و تشکیل جمهوری اسالمی اتفاقی بزرگ برای بشریت و گشودن
پنجرههای رستگاری برای ملت ایران و امت اسالم بود و ملت ایران همواره پیش قراول
این حرکت بود.
وی افزود :در گام دوم انقالب اسالمی فرهنگ جهادی و روحیه جهادی از جمله
اضالع چهارگانه از سوی رهبری تعیین شده است و شهدای جهادگر در جلوی این
جریان قرار دارند.
سردارسلیمانیعنوانداشت:ازتأسیسبسیجسازندگیدودههمیگذردوشاهدیم
جوانانی برای پیشرفت و سربلندی کشور و ملت در راستای تحقق آرمانهای بزرگ
انقالب اسالمی تربیت شدند و به عنوان الگویی جذاب برای مسلمین معرفی شدند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان گفت :یادوارههای شهدا که هر ساله برگزار
میشود به این دلیل است که هم مسئوالن و هم جوانان که دل در گرو پیشرفت و
عظمت ملت ایران دارند روحیهای دوباره در مسیر خدمت بدست آوردند و آرمانهای
شهدارافراموشنکنند.
روحیه جهادی نرمافزار مترقی و بی مانند و برآمده از فرهنگ عاشورا است
وی تصریح کرد :روحیه جهادی نرمافزار مترقی و بی مانند و برآمده از فرهنگ عاشورا
است که امروز نزد ملت ایران است.
سردار سلیمانی گفت :پس از دوران دفاع مقدس جهادگران در جبهههای علمی
و فرهنگی حاضر شدند و این روحیه جهادی بود که ما را به رتبههای باالی علمی در
منطقهرساند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان ادامه داد :ملت ایران در زمینههای علمی در
منطقه رتبههای ممتازی دارد و در سالهای اخیر در زمینه مقابله با کرونا نیز در منطقه
حرف نخست را میزند و جوانان ایران اسالمی با تکیه بر روحیه جهادی و انقالبی به
موفقیتهای خوبی دست یافت .سردار سلیمانی با اشاره به حضور نیروهای جهادی
در عرصه کمک رسانی به سیل زدگان گفت :این عزیزان هم اکنون در مناطق مختلف
کشور به یاری مردم سیل زده رفتند تا اندکی از اندوه و آالم آنان کاسته شود.
با تصویب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم صورت گرفت :

معرفی ۱۰۴واحد اقتصادی به بانکها برای
اخدتسهیالترونقتولید

با تصویب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ۱۰۴طرح و واحد اقتصادی در سه
بخشصنعتی،کشاورزیوگردشگریبرایدریافتتسهیالترونقتولیدبهبانکهای
عاملمعرفیشدند.
دبیر ششمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت :برای این  ۱۰۴طرح و واحد
اقتصادی مجموعا ،مبلغ  ۳۴۰۰میلیارد ریال تسهیالت در نظر گرفته شده است که
بانکها موظف به پرداخت آن هستند .عبدالرضا شاملی افزود:از میان  ۱۰۴طرح و
واحد معرفی شده  ۱۳طرح و واحد در بخش صنعت با  ۲۷۰۰میلیارد ریال ۸۹ ،طرح و
واحد در بخش کشاورزی به مبلغ  ۶۷۰میلیارد ریال و  ۲طرح گردشگری با  ۲۷میلیارد
ریال میباشند .وی با بیان اینکه تسهیالت رونق تولید در دو بخش ثابت و در گردش و با
نرخ  ۱۸درصد اعطا میشود گفت :بازپرداخت این تسهیالت  ۱تا پنج سال و با تنفس
 ۶ماهه خواهد بود.

چطور خرافه را از زندگی مان دور کنیم؟

از در و همسایه شنیده بودم که شخصی در محله سرکتاب باز می کند ،آیینه
بینی می کند،مهره می اندازد و از آینده خبر می دهد ،می گفتند با همین جادو
جنبل ها به خیلی از دخترها کمک کرده تا مثال بختشان باز شود یا کسانی که
طلسمشان کرده بودند ،طلسمشان شکسته شده  ،حتی شنیدم کسانی که چک
برگشتی دارند یا طرف دعوایشان فرار کرده بود را پیدا می کند و به دام می اندازد،
خالصه که بساطش خوب داغ بود  .آنقدر که جذب شدم و به آپارتمانی که در آن
هم کار و هم زندگی می کرد ،رفتم.
از پله ها نتوانستم باال بروم ،راه پله ها پر بود از مراجعان ساده و نادانی که نشسته
بودند نوبت شان شود و چشم به دست او دوخته بودند تا گره مشکلشان را حل کند،
با چند نفر در همان راه پله ها شروع به صحبت کردم ،یکی از آنها گفت که وقت
ازدواجش گذشته و چند رمال به او گفته اند که بختش را بسته اند ،به او گفتم چرا و
چه کسی باید اینکار را برایت بکند؟ مگر دشمن داری؟ او هم با تعجب نگاهم کرد
و گفت« :مگه نشنیدی تا حاال بخت کسی را بسته باشن؟! حتما خاطرخواه زیاد
داشتم و یکی از آنها که جواب منفی به او دادم ،بختم را بسته یا شاید هم یکی از
حسودهای فامیل باشد!» دیگر چیزی به او نگفتم .از فرد دیگری پرسیدم که شما
برای چه آمدید؟ او هم گفت که با شوهرش به مشکل خورده و آمده دعایی یا وردی،
چیزی بگیرد تا بلکه مشکلش حل شود و شوهرش او را طالق ندهد.
بماند که من در آن روز موفق نشدم که به دیدن این شخص رمال بروم و دیگر هم
آنجا پیدایم نشد چون اعتقادی به این خرافات نداشتم ،اما زیاد شنیده بودم که
افراد دیگری هم مثل او آیینه بینی می کنند ،یا فال قهوه می گیرند و از آینده خبر
می دهند ،سراغ یکی از این فال قهوه بگیرها رفتم تا ببینم دنیای آنها و مشتری
های پر و پاقرص خرافاتی شان چگونه است؟! گفتم از آینده ام بگویید! اول سکوت
کرد و قهوه را به دست من داد تا بخورم و بعد هم فنجان را برگرداند و کلی به آن نگاه
کرد .صبرم تمام شده بود ،گفتم بگو چطور شد ،چی می بینی؟ او هم بی مقدمه
گفت که قصد ازدواج داری ،اما این بخت خوبی برایت نیست .از او پرسیدم چرا؟
خانم فال گیر گفت اجازه ندارم جوابش را بگویم .بعد هم حرف های بی سروتهی
درباره درس و دانشگاه و خانواده زد و من هم از خانه اش بیرون رفتم .خالصه
اینکه من اصال قصد ازدواج نداشتم و گزینه ای هم برایم وجود نداشت ،اما او درباره
موردی صحبت می کرد که وجود خارجی نداشت .حاال حساب کنید خیلی ها
پای این حرف ها زندگی هایشان را می بازند و هزار مشکل دیگر برایشان پیش
می آید.
*شخصی که به خاطر عطسه کردن خواستگاری را بر هم می زند
روان شناسی می گفت مراجعه کننده ای داشته که به او گفته پنج سال است
به خاطر عطسه هایی که قبل از رفتن به مراسم خواستگاری ،خودش یا یکی از
اعضای خانواده می کنند ،خواستگاری را کنسل می کند.این فرد به خاطر یک
خرافه ای به نام عطسه که برخی معتقدند باید به خاطرش صبر کنند یا کاری که
قصد انجامش را دارند به تعویق بیندازند ،به خواستگاری نمی رود .از سوی دیگر
خانواده ها یا افرادی هم هستند که خرافه هایی بدتر از این را قبول دارند ،مثل
اینکه نعل اسب در خانه نگه می دارند ،به خاطر اینکه شانس می آورد ،یا هنوز به
نحسی سیزده معتقدند و به تخته می زنند تا چشم نخورند!
*خرافه و نظر اسالم درباره آن
دین اسالم می گوید ریشه خرافات در ضعف ایمان و جهل مردم است ،بنابراین
اگر فردی ایمان به خداوند در او کمرنگ شود ،میلش به خرافات هم بیشتر می
شود چرا که خرافات در واقع همان باورهای غیر منطقی و غیرعلمی است که افراد
آن را به هم منتسب می کنند و ریشه در گرایشات باطنی بشر دارد .افرادی که این
خرافات در وجودشان ریشه کند ،زندگی کردن بدون آن برایشان غیر ممکن می
شود ،مثل همین خانواده ای که پنج سال به خاطر یک عطسه ازدواج پسرشان را
بهتعویقانداختند.
*خرافات و انواع مختلف اختالالت روانی
بنا به گفته منابع علمی خرافات زیاد و اعتقاد پیدا کردن به آن باعث ریشه
دواندن وسواس های بسیار فکری و عملی در افراد شده و این یک نوع اختالل

روانی محسوب می شود چرا که دیگر فرد قادر نیست افکار و رفتار خود را تحت
کنترلش دربیاورد و این افکار خرافی هستند که او را هدایت می کنند .مثل اینکه
یک فردی برای بیرون رفتن از منزل و اینکه روز خوبی داشته باشد ،باید ده بار درب
را به هم بزند یا اینکه چندین بار قفل درب را چک کند تا خیالش راحت بشود.
سایر اختالالتی که افراد ممکن است با اعتقاد به خرافه به آن مبتال شوند اختالالت
اضطرابی و استرس ،افسردگی و خودکشی ،بدگمانی و  ...هستند .باورهای
خرافی باعث می شود افراد فکر کنند که همه چیز جبر است و هیچ تالشی در
زندگی اثرگذار نیست و فقط این عوامل ماورایی است که بر ما تنها اثر کرده و کنترل
زندگی مان را در دست دارد.
*تصمیم گیری های مهم زندگی بر پایه خرافات
شاید برخی تصور کنند که اعتقادات خرافی فقط مختص افراد کم سواد و کم
هوش است  ،اما زهی خیال باطل .تحصیل کرده های ما هم در دام این خرافات
می افتند .هر چند تحقیقات نشان می دهد که این رفتارها و اعمال خرافی بیشتر
در بین افرادی که دارای سطح هوشی و تحصیلی پایینی هستند و در خانواده های
مستبد و خشن بزرگ شدند ،دیده می شود اما باز هم تحصیلکرده ها و ثروتمندان
زیادی هستند که تا فال قهوه شان را نگیرند یا برگ تاروت نریزند از خانه بیرون نمی
روند و برهمین منوال ازدواج می کنند یا طالق می گیرند.
*فال قهوه و تاروت و احساس امنیت پوشالی
«مستوره صداقت»؛ روانشناس بالینی دراین باره می گوید« :افراد زیادی را دیدم
که مثال به تصور اینکه همسرشان با فرد دیگری در ارتباط بوده ،سراغ فال قهوه یا
خرافات دیگریمیرفتند،اینهاتصورمیکردندکهنمیتوانندطوردیگریشرایط
را به کنترل خود در بیاورند .حتی کسانی هستند که نمی خواهند با واقعیت ها
آنطور که درست است روبه رو شوند ،بنابراین رو به خرافات می آورند .اغلب افرادی
که به سمت این باورهای خرافی می روند ،کسانی اند که در زندگی موفقیت زیادی
کسب نکرده یا با شکست روبه رو شده و احساس ناامنی می کنند .بنابراین راحت
ترین راه برایشان رفتن به سمت خرافه است تا به نظر خودشان انرژی مثبت بگیرند
امااینامنیتهیچگاهبرایشانحاصلنمیشود».شایدبرخیتصورکنندکهاالن
با پیشرفت تکنولوژی و علم دیگر مردم به سمت افکار خرافی و کارهایی مثل فال
گرفتنومسائلدیگرمثلآیینهبینی،کفبینیوچیزهاییازایندستنمیروند،
در حالی که با همین رشد علم ،خرافات هم پیشرفت کرده و به شکل های جدید
مثل فال قهوه ،چای ،شمع یا چیزهای دیگر در آمده است .چه زندگی های خوبی
که با باورهای خرافی از هم پاشیده و چه جوان هایی که با چنین تفکراتی لگد به
بخت خودشان زده اند .صداقت در این باره می گوید« :گاهی هم پیش می آید
که افراد ،اعتقادی به فالگیر و رمال و این دست خرافات ها ندارند اما به باور جمعی
عمل می کنند یا اینکه فکر می کنند ناچار و مستأصل هستند ،درحالی که راهکار
جای دیگری است منتهی افراد ،راه ساده را انتخاب می کنند تا به آرامش برسند.
اینجاست که باید گفت فضای خانواده باید تربیت صحیح را به بچه ها بدهد تا واقع
گرا رشد کنند و همین طور فضای خانواده دیکتاتور و خشن نباشد».
*امان از رمال های به ظاهر درویش مسلک!
برخی از رمال ها و فالگیرها هم هستند که به ظاهر خود را خیلی مذهبی یا
درویش مسلک و مومن نشان می دهند و از همین طریق وارد زندگی افراد می
شوند ،مردم باید خیلی آگاه باشند و گول این افراد را نخورند .برای از بین بردن
این بساط خرافاتی باید تفکر صحیح را جایگزین باورهای نادرست و بی ربط کنیم.
نمونه ای از سحر و جادوهایی که فالگیرها انجام می دهند
*چطور با باورهای خرافی مبارزه کنیم؟
«سارا رحیم زاده»؛ روانشناس در ارتباط با مبارزه با خرافات می گوید« :خردورزی
بهتراستجایگزینتقلیدازجمعشود،ثانیهایاگرفکرکنیمخودمانمیفهمیم
که واقعا عطسه هیچ ربطی به کنسل کردن کارهایمان ندارد یا قند افتادن در چایی
به میهمان آمدن مرتبط نیست .واقعا چه ارتباط علت و معلولی بین این موارد وجود
دارد؟ قرآن کریم ما را به تفکر کردن و مطالعه کتاب آسمانی دعوت کرده است ،به
جای باورهای خرافی فکر کنیم».
برای حل خیلی از مشکالت مربوط به گذشته و تصمیم گیری های درست در
آینده از ازدواج گرفته تا طالق و مسائل دیگر به جای رفتن پیش فالگیر و رمالی
که زندگی خودش را نمی تواند درست مدیریت کند ،بهتر است به روانشناسانی
مراجعه کنیم که علم آن را دارند و تفکراتشان با خرافات گره نخورده است.اینکه زیر
بالشت همسرمان دعای مهر و مهربانی بگذاریم یا اینکه با سحر و جادو بخواهیم
چیز خورش کنیم ،قطعا بی تاثیر است و هیچ خانواده ای از این طریق پا برجا
نمانده است اما با این دست از خرافات خیلی از خانواده ها از هم پاشیده اند.
رحیم زاده می گوید« :حضور در جلسات روان درمانی می تواند باور ما به عقاید
خرافی را از بین ببرد .اگر این باورها را ما هم داریم می توانیم با تهیه کردن یک جعبه
هر بار که تفکر وسواسی خرافی به ما هجوم آورد ،آن را یادداشت کنیم و در جعبه
بیندازیم و دربش را ببندیم».
مثال شما یک گربه سیاه دیده اید و فکر می کنید که خبر بدی به شما خواهد
رسید ،این فکر را یادداشت کنید و در جعبه بیندازید .بعد از مدتی متوجه می شوید
که این اتفاقات هیچ ربطی به هم نداشته اند مگر اینکه سعی کنیم آنها را با هم ربط
دهیم یا در راستای برآورده شدن آنها گامی برداریم»

در گفت و گو با یک رواندرمانگر و استاد دانشگاه بررسی شد؛

چراییانجامرفتارهایپرخطردرحوادثغیرمترقبه

رواندرمانگر و استاد دانشگاه با اشاره به وقوع سیل
در روزهای اخیر و حوادث تلخی که در پی داشت،
گفت :گرفتن عکس و فیلم از حوادث غیرمترقبه بهویژه
در لحظه بحران و عدم توجه به هشدارهای عمومی به
عنوان رفتارهای پرمخاطره ،مستلزم آموزش از دوران
کودکیاست.
مهدی عسکریپور در گفت وگویی افزود :امروزه
یک اختالل تحت عنوان «اختالل سلفیتیس» در دنیا
مطرح میشود که در کتاب "دی سی" به عنوان مرجع
رسمی در زمینه اختالالت روانی به ثبت نرسیده است؛
اما تحقیقات و پژوهشهای متعددی از سال ۲۰۱۵
در این زمینه انجام گرفته و مقاالت مختلفی نیز نوشته
شده است.
وی توضیح داد :این اختالل به گروهی اشاره
میکند که به صورت افراطی اقدام به گرفتن عکس و
فیلم با هدف انتشار در شبکههای اجتماعی و فضای
مجازی کرده و عکس و فیلمها را در اختیار دیگران قرار
میدهند .از دیدگاه روانشناسان این حوزه ،این گروه

تمایل به خودنمایی و نمایش جنبههای شخصیتی
خودبهجامعهداشتهوایننمایششخصیتیبااختالل
خودشیفتگی به عنوان یک آسیب روانی هم مرتبط
است.
این رواندرمانگر اظهار داشت :در همه اجتماعات
خانوادگی ،مهمانیها و دورهمیها عمدتا عکسهای
یادگاریگرفتهمیشود،امابیمارانمبتالبهایناختالل
رفتاروسواسگونهخواهندداشت.گرفتنعکسوفیلم
را از زوایای مختلف ،مرتبا تکرار کرده و با برنامههای
متعدددرصددویراشعکسهاوتغییرافکتهاخواهند
بود.
عسکریپور ادامه داد :برخی از گروههای جمعیتی
نیز فارغ از بحث اختالالت روانی ،به دالیل مختلف از
جمله کمبود اعتماد به نفس اقدام به گرفتن عکس و
فیلم (به صورت افراطی) کرده و در حقیقت بیش از
اندازه به خود توجه میکنند .این گروه در رویدادهای
مختلف از جمله وضعیت بحران (حوادث غیرمترقبه)
نیز به دنبال گرفتن عکس ،فیلم و انتشار سلفی در

شبکههای اجتماعی بوده و گاه به هشدارها نیز توجه
نمیکنند.
وی اضافه کرد« :بهسازی محیط اطراف» یکی دیگر
از دالیل مهم این مساله است .این مولفه به گرفتن
سلفیدراماکنخاصبرایکسبعواطفواحساسات
خوشایند و همچنین "پز دادن" (تکبر و تظاهر) تعبیر
میشود.
این مدرس یادآور شد :رقابت اجتماعی به ویژه در
فضای مجازی و اصطالحا دریافت الیک بیشتر در
شبکههای اجتماعی نیز از جمله دالیل رفتارهای
پرمخاطره است .این قشر جمعیتی تشنه توجه است
و تصور میکند از طریق ارسال و انتشار عکسها و
فیلمهای پرخطر در کانون توجه قرار میگیرد.
وی افزود :این جمعیت از این طریق کسب عزت نفس
کرده و با تغییر خلق و خو اعتماد به نفس خود را تقویت
میکند .تصور میکند در گروههای اجتماعی متعدد،
دوستان و اقوام پذیرفته میشود و به طور کل به دنبال
شآنمنزلتاجتماعیاست.
راهکارچیست؟
این روانشناس عنوان کرد :اصالح این شکل از
رفتارها شخصی است و باید به صورت فردی به این
رفتارها پرداخته و درصدد اصالح بود .به عنوان مثال،
در صورت نسبت اختالل «سلفیتیس» به شخص ،باید
به دنبال معالجه و درمان بیمار بود.
عسکریپورگفت:آموزشمهارتهایزندگینیزباید
از دوران کودکی در مدارس و مراکز علمی مورد توجه
قرار گرفته و راهکار کاهش و رفع کمبود اعتماد به نفس
و عزت نفس تعلیم داده شود .در صورت ضعف آموزش
در این زمینه ،انجام رفتارهای پرمخاطره روشی جهت
جلب نظر و توجه ،فخرفروشی و تکبر ،تقویت اعتماد و
عزت نفس خواهد شد.
وی تاکید کرد :خانوادهها نیز به منظور فرزندپروری
صحیح باید آموزش داده شوند؛ بتوانند فرزندان خود
را برای شناسایی مهارتها ،شخصیت و هویت فردی
و نمایش آنها آماده کرده و به منظور معرفی شخصیت
خودنیازمندانجامرفتارهایپرمخاطرهنشوند.

دبیر ستاد امربه معروف مسجدمقدس جمکران خبر داد؛

اخذ دهها مورد رضایت از شکات در کمیته
صلح و سازش مسجد مقدس جمکران

دبیر ستاد امر به معروف مسجد مقدس جمکران گفت :کمیته صلح و سازش این
مکان مقدس توانسته دهها مورد رضایت را از شکات اخذ و پرونده های قابل توجهی
را منتج به آزادی افراد کند.
رضا پاینده در گفتگویی  ،ضمن گرامیداشت دهه امر به معروف و نهی از منکر؛
با بیان اینکه حجاب راهکاری پیشگیرانه است که رعایت آن برای مردان و زنان
امری ضروری است و عفاف نیز نوعی حجاب درونی است که انسان را از گناه باز
میدارد ،اظهار کرد :از جمله موضوعات راهبردی در حوزه فرهنگی و اجتماعی،
موضوع حجاب و عفاف است که به دلیل ساختار دینی جامعه ،از اهمیت ویژه ای
برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسجد مقدس جمکران از
محرم سال  ۱۳۹۴با تاکید تولیت این مکان مقدس راه اندازی شد ،ابراز کرد :این
ستاد وظیفه دارد در چارچوب قلمرو تعیین شده با بهره گیری از اعضا منتخب برادر و
خواهر ،با جذب خادمین افتخاری از بین طالب علوم دینی ،دانشجویان ،بسیجیان
فعال پایگاهها ،نیروهای مخلص سپاه ،جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و
ضابطان قضائی ضمن تالش در جهت نشر و گسترش فریضه امر به معروف و نهی از
منکر ،زمینهای را آماده کند تا زائران و نمازگزاران مسجد بتوانند از طریق معرفت و انس
به امام زمان (عج) ،سبک زندگی خویش را در جهت درک مراتبی از عبودیت الهی در
راستایحیاتطیبهمدیریتکنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه در پرتو
رعایت حجاب و التزام به عفاف است که آسیبهای اجتماعی به حداقل رسیده و
زمینههای رشد و تکامل زن و مرد در همه شئون زندگی فراهم میشود افزود؛ در ارتباط
با استفاده از ظرفیت روحانی مسجد مقدس جمکران از اواخر سال  ۱۳۹۹تاکنون بر
آن شدیم با راه اندازی کمیته صلح و سازش در دفتر مرکزی ستاد امر به معروف و نهی
از منکر در روزهای سه شنبه ،پنجشنبه و جمعه قدمی دیگر در ایجاد انس مردم با امام
زمانعلیهالسالمبرداریم.
پاینده افزود :این کمیته در حل و فصل دعاوی و سعی در صلح و سازش با حضور
قاضی ناظر زندان و هماهنگی دادستان توانسته دهها مورد رضایت را از شکات اخذ و
در نهایت به آزادی زندانیان ختم شود.
وی در پایان با بیان اینکه شهر مقدس قم به برکت وجود بارگاه منور حضرت فاطمه
معصومه (س) ،مسجد مقدس جمکران به عنوان میعاد منتظران حضرت ولی عصر
(عج) ،امام زادگان واجب التعظیم و حوزههای علمیه ،به عنوان پایتخت مذهبی ایران
مطرح است خاطرنشان کرد :قم محور و قطب عفاف و حجاب در سطح جهان اسالم
است که میتواند این امر فرهنگی تأثیرگذار را بهعنوان الگوی عفاف و حجاب در سطح
ملیوبینالمللیمعرفیکند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای قم خبر داد؛

رونمایی از ۲۰۰تابلو با نام و شمایل
شهدایقم

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم گفت :تابلوهای جدید
معابر و کوچهها ،مزین به نام و تصویر شهید هر کوچه پنجشنبه هفته جاری در قم
رونماییخواهدشد.
سید مجتبی سبحانی ثابت پیش از ظهر سه شنبه در گفتگویی ،با اشاره به اینکه
نامگذاری و تعریف تابلوهای شوارع و معابر با اسم و تصاویر شهدا از دو سال گذشته آغاز
شده است ،اظهار کرد :برای اجرایی شدن این طرح جلسات خوبی با پیشکسوتان
جنگ در سطح استان برگزار شد و طراحی به تصویب رسید.
وی ابراز داشت :تابلوهای جدید با کیو آر کد طراحی شده تا همشهریان اطالعاتی
درباره هر شهید کسب کنند که قسمت اول این تابلوها با حضور آیت الله اعرافی
رئیس ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ،شهردار و دیگر مسئولین استان
رونمایی و  ۱۶۰تابلو به شکل زیبایی آماده و نصب شده و در حال حاضر  ۲۰۰تابلوی
جدید مزین شده به نام و تصاویر شهدا و کیو آر کد آماده شده که در معابر و کوچهها
نصب خواهد شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شواری شهر قم با اشاره به اینکه این تابلوها در واقع
نمایشگاههاییدربارهشهدارادرسطحشهرایجادمیکنند،گفت:مقاممعظمرهبری
درباره انجام کارهای فرهنگی به ویژه فعالیتهای بصری درباره شهدا تاکید دارند و این
طرح در راستای فرمایش ایشان در قم اجرا شده است.
سبحانی ضمن تقدیر از تالشهای صورت گرفته در سازمان زیباسازی ،روابط
عمومی و دیگر مجموعههای شهرداری و همکاری شورای شهر برای اجرایی شدن این
طرح خاطرنشان کرد :این تابلوها روز پنجشنبه ساعت  ۸صبح در گلزار شهدا طی
مراسمی با حضور جمعی از مسئولین و خانوادههای معظم شهدا رونمایی خواهد شد
و به والدین شهدایی که در قید حیات هستند نیز سند هویتی درباره نامگذاری کوچه و
معبر به عنوان یادگاری اهدا میشود.
مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان قم :

 ۵۰۰تن مرغ منجمد میان هیئات مذهبی
توزیع می شود

مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان قم از ذخیرهسازی  ۵۰۰تن مرغ
منجمد و ۸۰تن گوشت قرمز به منظور توزیع میان هیئآت مذهبی خبرداد.
مسعود فرجی با اشاره به اینکه سهمیه گوشت و مرغ منجمد از تهران برای هر استان
مشخص و ارسال میشود ،اظهار کرد :به همین منظور مقدار  ۵۰۰تن مرغ منجمد و
 ۸۰تن گوشت قرمز به عنوان سهمیه به استان قم تخصیص یافت.
ویبابیاناینکهذخیرهسازیاینسهمیههاانجامشدهواکنونآمادهتوزیعهستیم،
مطرحکرد:هیئآتمذهبیمیتواننداینسهمیههارابهقیمتمصوبتهیهودراطعام
مجالسعزادارایاباعبداللهالحسین(ع)مورداستفادهقراردهند.
مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد :قیمت مصوب شده
برای هر کیلوگرم از مرغ منجمد  ۴۵هزار تومان و برای هر کیلوگرم گوشت قرمز ۱۱۰
هزار تومان است.
وی در پایان با اشاره به اینکه پیشبینیها برای مصرف و استفاده از این سهمیهها
باتوجه به آغاز ماه محرم بیشتر بوده است ،خاطرنشان کرد :ازجمله دالیل این عدم
استقبال میتوان به این موضوع اشاره کرد که کشش بازار موجب شده است تا مرغ
گرم به قیمت کمتر از مرغ منجمد توزیع شده و طبیعتا مصرفکنندگان نیز از آن
استقبالبیشتریمیکنند.
عضو اتحادیه مشاوران امالک قم :

مشاورینمسببوضعیتکنونیمسکن
درایراننیستند

عضواتحادیهمشاورانامالکقمبیانکرد:مشاورینمسببوضعیتکنونیمسکن
درایراننیستند.
امیر موسایی در گفت وگو با ایسنا با تقدیر از فعاالن بخش مسکن در قم گفت :بازار
مسکن ،بازار پرریسکی است که فعالیت در این عرصه نیازمند رعایت اصول خاص
است .خوشبختانه بسیاری از فعاالن این عرصه با رعایت این اصول در عرصه تولید
مسکن در استان فعالیت دارند.
وی در خصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران گفت :بعنوان یک کارشناس امالک که
 ۲۲سال است در این بازار معامالت بوده و مرتب شاهد نارضایتی ارباب رجوعان در
اتحادیه و شکایت بنگاه داران هستم بگویم که این دستورالعمل نیازمند بررسی های
بیشتر است زیرا به نظر می رسد که نکات بسیاری برای توجه دارد.
این کارشناس مسکن بیان کرد :نکته اول اینکه مشاوران امالک تنها عامل این تورم
نبوده و از همه مهمتر تمام فعاالن در این صنف جزء اون عوامل نبوده و نیستند .دوم
اینکه چه چیزی در این کشور ارزان شده است که حق العمل مشاوران امالک باید
مطابق یک ساختار و چارچوب باشد؟
وی تصریح کرد :نکته سوم اینکه بنظر من این راهکار تخلف را در این عرصه بیشتر
میکند که کمتر نخواهد کرد ! بنابراین بهتر است تدبیری بیاندیشیم که امنیت ،در این
رسته بیشتر شود تا شاهد سالمتی و درستی در این کسب و کار باشیم نه اینکه بواسطه
خشکی ها و بی مالحظه گی ها و دستورات نسنجیده ،دست و پای مشاوران امالک
راببندیم.

اقتصادی5
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وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

اجرای کشت قراردادی گندم در  ۲میلیون هکتار

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همه کشورهای دنیا در امنیت غذایی دچار
چالش شدند ،اما در کشور ما کاال بهاندازه وجود دارد ،گفت :سال گذشته در
 ۲۵۰هزار هکتار گندمزار کشاورزی قراردادی اجرا شد و امسال در نظر داریم
این طرح را در  ۲میلیون هکتار اجرا کنیم.
سید جواد ساداتی نژاد در مراسم رونمایی از تامین مالی زنجیرهای در بخش
کشاورزی با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی ،اظهار داشت :در بحث اجرای
طرح مردمی سازی یارانهها ،اگر حمایت بانک مرکزی نبود مشکالت بسیاری

را شاهد بودیم .وی با تاکید بر رشد بخش کشاورزی گفت :برای رسیدن به این
منظور نیازمند حکمرانی خوب هستیم و یکی از اصول این حکمرانی الگوی
کشت مناسب است.
باید الگوی کشت متناسب با وضعیت آبی داشته باشیم
ساداتی نژاد افزود :با توجه به خشکسالی حاکم در کشور و ضرورت محافظت
از آب به عنوان مایه حیات و با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش
کشاورزی است ،باید الگوی کشت متناسب با آب باشد.

وی تصریح کرد :در اجرای الگوی کشت مناسب باید ساز و کار الزم برای
حرکت در این مسیر ایجاد و قیمتگذاری مناسب انجام شود ،از سوی دیگر از
کشاورز نیز حمایت کنیم.
وزیر کشاورزی تاکید کرد :یکی از راههای حمایت از کشاورز؛ کشاورزی
قراردادی است که رشد و الگوی کشاورزی و حکمرانی خوب در این بخش را به
دنبال دارد .وی بیان کرد :کشاورزی قراردادی اقدام ملی در جهت حمایت از
خودکفایی کشور و امنیت غذایی و استقالل کشور است و از بانکها درخواست
داریم ما را در این مسیر حمایت کنند.
اجرای کشاورزی قراردادی گندم در  ۲میلیون هکتار
ساداتی نژاد با اشاره به سرعت تغییر کاربری زمین در کشور ،گفت :در شرایطی
که کشاورزی اقتصادی نباشد ،زمین تغییر کاربری میدهد و بر این اساس برای
کشاورزی اقتصادی و تجاری باید به سمت کشاورزی قراردادی حرکت کنیم که
بانک مرکزی قدم اصلی در این خصوص را برداشته است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :در بحث خودکفایی گندم در ابتدا قیمت
گندم اصالح و در گام بعدی قیمت کود اصالح شد .در کشاورزی قراردادی
در نظر داریم بذر اصالح شده ،کود و سم به کشاورز بدهیم و کشاورز و زمین را
بیمه کنیم؛ همچنین آموزشهای الزم به کشاورز ارایه دهیم و هنگام برداشت
محصول با او تسویه کنیم.
وی اظهار داشت :سال گذشته در  ۲۵۰هزار هکتار گندمزار کشاورزی
قراردادی اجرا شد و امسال در نظر داریم در  ۲میلیون هکتار اجرا کنیم که
نیازمند  ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم تا در اختیار کشاورز قرار دهیم .با
اجرای این طرح دیگر محصول بر زمین نمیماند ،زیرا شعار طرح این است که
بذری کاسته نمیشود مگر مشتری آن معلوم باشد.
خرید تضمینی گندم به  ۹میلیون تن میرسد
ساداتی نژاد تاکید کرد :با اجرای کشاورزی قراردادی سالمت محصول تامین
میشود و معیشت کشاورز نیز بهبود مییابد و محصوالت فروخته میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی پایدار گفت :در سال
گذشته همه کشورها در دنیا در بحث امنیت غذایی دچار چالش شدند ،اما در
کشور ما فراوانی کاال بهاندازه کفایت وجود داشت.
وی بیان کرد :سال گذشته  ۴.۵میلیون تن گندم از کشاورز خریداری شد و
امسال پیشبینی میکنیم به هفت میلیون تن برسد و امیدواریم با اجرای طرح
کشاورزی قراردادی این رقم به  ۹میلیون تن برسد.

یککارشناسبازارمسکن:

امالکیها با ترفند «معامالت مکرر» قیمت مسکن را افزایش میدهند

یک کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پدیده دو و سه
قولنامهای در اطراف شهر تهران که تقاضای خرید مسکن
افزایش یافته ،بیشتر است ،گفت :مشاوران امالک با انجام
معامالت مکرر و با هدف کسب سودهای غیرمتعارف ،در
افزایشقیمتمسکنتاثیرگذاریبسیاریدارند.
براساس این گزارش ،پدیده دو قولنامهای و سه قولنامهای
که این روزها بالی جان بازار مسکن شده ،روشی است که
در آن واحد مسکونی توسط مشاوران امالکی خریداری
میشود و با معامالت مکرر صوری در بین اعضای همان
ً
دفتر ،نهایتا با قیمتهای باالتر به فروش قطعی میرسد.
در این روش که به عنوان ترفند مشاوران امالک مطرح
ً
میشود ،واحد مسکونی نهایتا چند برابر ارزش آن به دست
خریدار واقعی میرسد .بنگاههای امالکی با معامالت مکرر
در ابتدا قیمت واحدها را افزایش میدهند و بعد به بازار عرضه
میکنند.
«فرشید ایالتی» کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،درباره اثرات معامالت مکرر بر
قیمت مسکن ،گفت :مشکلی که مشاوران امالکی برای باز
مسکن ایجاد میکنند ،در ظاهر بحث واسطهگری و دریافت
ً
کمسیون بیشتراست ،اما این فقط ظاهرا ماجرا است،

بلکه بالی اصلی معامالت مکرر با هدف کسب سودهای
غیرمتعارفاست.
وی توضیح داد :مشاوران امالکی در پشت صحنه

ملکهای به قیمت ،خوش قیمت و زیر قیمت را خریداری
میکنند ،طی چند مرحله معامله صوری در دور آخر به
مصرفکننده واقعی میفروشند ،اما تا زمانی که قیمت را

رئیس سازمان بورس:

چند برابر نکردند ،اجازه فروش فایل به مصرفکننده واقعی
رانمیدهند.
این کارشناس مسکن افزود :این پدیده در منطقه یک
تهران و پایین شهر که قیمت ملک در شرایط خاصی قرار
دارد ،هم بیشتر است .در منطقه یک به دلیل سرمایهای
شدن مسکن این اتفاق زیاد میافتد .در عین حال این روزها
پدیده دو قولنامهای و سه قولنامهای در اطراف تهران هم که
تقاضایخریدمسکنافزایشیافتهاست،بیشتراست.
ایالتی بیان کرد :اکنون تعداد مشاوران امالک روند
افزایشی عجیبی دارند .به ازای هر  ۱۸۰واحد مسکونی یک
مشاور امالک داریم به طوری که تعداد دفاتر رسمی امالک
که به  ۱۵۰هزار دفتر امالکی رسیده است.
به گفته این کارشناس بخش مسکن ،در  ۴۰سال گذشته
دفاتر مشاور امالکی ۴۰برابر متناسب با رشد قیمت مسکن
رشد داشتهاند .در سال  ۹۹به ازای هر دفتر امالکی یک
معامله هم ثبت نشده است ،البته این آمار منهای آمار
معامالتی است که کد رهگیری برای آنها گرفته نمیشود.
این یک معما است .سوال این است که اگر تعداد معامالت
از تعداد دفاتر امالکی کمتر است ،چرا رشد دفاتر امالکی تا
این حد زیاد است؟.

سخنگویگمرک:

دولت مانع رشد بازار سرمایه نخواهد شد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :دولت هرگز انگیزهای برای ممانعت از رشد بازار سرمایه و شاخص کل بورس ندارد.
مجید عشقی درباره دالیل ریزش شاخص در ماه گذشته و تشریح روند متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر بازار سرمایه ،افزود :یکی از
متغییرها ،تغییر قیمتهای جهانی بود .فقط از ابتدای خرداد تا به امروز ،قیمت جهانی کاالهای اساسی به چه اندازهای تغییر کرده
است.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد :در سه ماه ابتدایی امسال با توجه به گزارشهای بسیار خوب از بازار و شرکتها ،بازار سرمایه در
واکنش به کاهش قیمتهای جهانی بازار دقیقا هوشمندانه عمل کرد و اثری که کاهش قیمتهای جهانی روی بازار سرمایه گذاشت
اثر کمی نبود.
عشقی گفت :در همین مدت قیمت محصولهای فوالدی ،مس و پتروشیمی در بورس کاال کاهش محسوسی تجربه کرد ،البته
هر چند که قیمت برخی این محصولها هنوز از قیمتهای سال  ۱۴۰۰باالتر است ،اما روند کاهشی داشتند و نمیتوان اثر کاهش
قیمتهای جهانی برخی از کاال را بر بازار سرمایه انکار کرد.
وی با بیان اینکه بازار براساس متغیرهای موثر رفتار میکند ،اظهار داشت :برخی تصمیمها مانند افزایش نرخ بهره بانکی در بازار
سرمایه اثرگذار بود .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
تصمیماتاقتصادیباشند.رئیسسازمانبورسبااشارهبهسایرمولفههایتاثیرگذاردربازارسرمایهگفت:موارداثرگذاردیگریمانند
تصمیمهای درباره خودرو و خودروسازان ،قیمت گذاری دستوری در سایر صنایع را هم پیگیری میکنیم ،هر چند پیگیری فقط نباید
از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود .مسئولیت اصلی در پیگیری 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.
عشقی درباره اینکه چرا مانند سالهای گذشته قیمتها در بازار سرمایه و شاخص همراه با افزایش نرخ دالر باال نرفت ،گفت :این
دو نسبت به یکدیگر 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.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران 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.

ترانزیت خارجی با رشد ۳۱درصدی به ۵میلیون تن رسید

سخنگوی گمرک گفت :کاالهای عبوری خارجی از مسیر کشورمان طی چهار ماه نخست امسال ،به چهار
میلیون و  ۹۲۱هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه  ۳۱درصد افزایش داشته است.
سید روح اله لطیفی با بیان این که از ابتدای امسال تا پایان تیرماه شاهد تداوم رشد تراتزیت خارجی از مسیر
ایران بودیم ،افزود :گمرک منطقه ویژه شهید رجایی در استان هرمزگان ،با پذیرش ورود یک میلیون و ۷۲۷هزار
تن کاالی عبوری خارجی و رشد  ۴۴و نیم درصدی نسبت به مدت مشابه در جایگاه نخست قرار دارد .گمرک
پرویزخان در استان کرمانشاه با پذیرش ورود  ۵۸۲هزار تن کاالی خارجی برای عبور از کشورمان و رشد ۱۴۱
درصدی و گمرک باشماق در استان کردستان با ورود ۴۴۸هزار تن کاالی ترانزیتی و کاهش ۳۰درصدی نسبت
به  ۴ماه نخست سال قبل ،در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
سخنگوی گمرک در خصوص رتبههای چهارم تا هفتم ورود کاالی ترانزیتی خارجی توضیح داد :گمرک
بازرگان در استان آذربایجان غربی با پذیرش  ۴۱۰هزار تن کاالی ترانزیتی عبوری از ایران و رشد  ۹درصدی،
گمرک سرخس در استان خراسان رضوی با پذیرش  ۳۳۲هزار تن کاال و کاهش  ۴۰درصدی ،گمرک بیله
سوار در استان اردبیل با پذیرش  ۲۴۵هزار تنی و رشد  ۸۸درصدی ،گمرک جلفا در استان آذربایجان شرقی با
پذیرش ۲۱۷هزار تنی و رشد ۶۱درصدی در رتبههای چهارم تا هفتم پذیرش کاالهای عبوری خارجی از مسیر
ایران در چهار ماه نخست امسال قرار دارند.
لطیفی همچنین گفت :گمرک لطف آباد در استان خراسان رضوی با ورود و پذیرش  ۱۵۰هزار تن کاالی
ترانزیتی و رشد  ۱۱۵درصدی ،گمرک بندر لنگه با پذیرش  ۱۳۷هزار تن کاالی ترانزیتی و رشد  ۱۲۴درصدی
و گمرک میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با پذیرش و ورود  ۱۰۷هزار تن کاالی ترانزیتی خارجی برای
عبور از کشورمان و رشد  ۱۷۴درصدی نسبت به مدت مشابه ،در جایگاه هشتم تا دهم ورود کاالهای خارجی
عبوری از ایران قرار دارند.
سخنگوی گمرک در پایان ابراز امیدواری کرد :همانطور که در سال  ۱۴۰۰شاهد رشد  ۶۸درصدی تراتزیت
خارجی در کشورمان بودیم و این مسیر رشد در چهار ماهه امسال نیز با افزایش  ۳۱درصدی نسبت به مدت
مشابه همراه بوده ،سال ۱۴۰۱حدنصاب تراتزیت خارجی در تاریخ کشورمان جابجا شود.

معاون وزیر صمت:

معاونوزیرصمتبابیاناینکهلوازمخانگیگراننمیشود،گفت:قیمت
ها باید به گونه ای باشد که کاالها قابلیت صادرات پیدا کنند؛ در صورت
گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می رود.
محمدمهدی برادران در مورد تغییر قیمت لوازم خانگی ،با بیان اینکه در
حال حاضر بازار لوازم خانگی رقابتی است ،اظهار کرد :بر خالف اینکه
گاهی اوقات قیمت مواد اولیه افزایش مییابد اما تولیدکنندگان کمترین
افزایش قیمت را نسبت به سایر صنایع اعمال کرده اند .بازار رقابتی است
و فعاالن این حوزه در همین بازار در حال کار هستند و مشکل خاصی هم
وجود ندارد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود :تولید و عرضه اجناس با کمترین
ً
مشکل در حال انجام است و حتی اخیرا برخی از تولیدکنندگان بزرگ برای
فروش کاالهای خود تخفیفاتی نیز در نظر گرفته اند؛ به عنوان نمونه یکی از
تولیدکنندگان بزرگ یخچالهای ساید خود را با تخفیف و در حجم انبوه به
بازار عرضه کرده است .تولیدکنندگان دیگر هم طرح های خاص برای ارائه
کاال با تخفیف دارند تا سهم بازار را بگیرند.

لوازم خانگی گران نمی شود

ستاد تنظیم بازار به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیست
وی در مورد اینکه آیا ستاد تنظیم بازار مصوبه ای برای افزایش قیمت لوازم

خانگی دارد یا خیر ،گفت :ستاد تنظیم بازار به دنبال افزایش قیمت لوازم
خانگی نیست و مصوبه ای در این زمینه نداشته ایم.
برادران تصریح کرد :حتی در برخی موارد که ما اجازه افزایش قیمت
دادیم ،به دلیل رقابتی بودن بازار خود تولیدکنندگان تمایلی به افزاشی
قیمت نداشتند زیرا تا یک حدی می توان قیمت را باال برد و مردم نمی توانند
هزینهکنند.
افزایش قیمت به صالح نیست
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود :از سویی دیگر قیمت ها باید به
گونه ای باشد که بتوان بازار هدف صادراتی تعریف و کاالها را به کشورهای
دیگر نیز صادر کرد .در حال حاضر تالش ما بر این است که قیمت ها به گونه
ای باشد که کاال قابلیت صادرات پیدا کنند و در کشورهای منطقه حضور
فعالیداشتهباشیم.اگرقیمتهاغیرمنطقیافزایشیابدبازارداخلیراهم
از دست می دهیم چه برسد به بازارهای خارجی.
برادران تاکید کرد :روال عادی است و افزایش قیمت لوازم خانگی به صالح
نیست.

در چهار ماهه امسال؛

 ۲میلیوندستگاهموبایل،کمتربهکشور
وارد شد

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در
چهار ماهه نخست امسال حدودا دو میلیون دستگاه کمتر از سال قبل موبایل به
کشور وارد شده ،اظهار کرد :در حال حاضر حدود یک میلیون و ۸۵۰هزار دستگاه
موبایل ذخیره که هنوز خاموش هستند و در شبکه ارتباطی فعال نشدهاند ،وجود
دارد .بیشبینی میشود ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده این دستگاهها وارد شبکه
ارتباطیکشورشود.
محمدرضا عالیان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :کل واردات موبایل در چهار
ماه ابتدایی امسال حدود چهار میلیون دستگاه به ارزش ۹۷۰میلیون دالر بوده که
 ۱۵۰هزار دستگاه به ارزش حدود ۱۰۰میلیون دالر به صورت مسافری وارد کشور
شده است .همچنین به گفته وی از این این چهار میلیون دستگاهی که در سال
 ۱۴۰۱به کشور وارد شده ،حدود  ۲۴۰هزار دستگاه باالی  ۶۰۰دالر بوده است.
همچنین بیش از  ۶۵هزار دستگاه موبایل باالی  ۶۰۰دالر به صورت مسافری به
کشور وارد شده است .به گفته وی چالش مهم واردکنندگان موبایل در حال حاضر
تخصیص ارز است .واردکنندگان موبایل از  ۲۷اردیبهشت امسال هیچ تخصیص
ارزی دریافت نکردند .در سال جاری فقط  ۳۵۳شرکت موفق شدند حداقل یک
بار واردات انجام دهند .اما در جلسات مشترکی که تاکنون برگزار شده ،ذینفعان
دولتیقولدادندکهشرایطبهحالتعادیبرگرد.سخنگویانجمنموبایلافزود:
به عبارت دقیقتر ثبت سفارش موبایلهای ترخیص شده در سال جاری ،مربوط
به قبل از  ۲۷اردیبهشت بوده که به صورت قطره چکانی وارد میشود.
شرکتهایواردکنند،درشرفورشکستگی
عالیانبابیاناینکهتخصیصنیافتنارزباعثشدهبسیاریازشرکتهادرشرف
ورشکستگیباشند،تصریحکرد:تعدادزیادیازاینشرکتهاپرسنلزیادیدارند
که خطر بیکاری آنها وجود دارد ،چرا که اگر وضعیت به همین شکل پیش برود،
بخشیازاینشرکتهادرماههایآیندهوجودنخواهندداشت.سخنگویانجمن
موبایل مسئله دیگر این بخش را دپوی کاالها در گمرک عنوان کرد و گفت :بخشی
از موبایلهای وارد شده به دلیل تخصیص نیافتن ارز و تغییر تعرفهها ،حداقل دو تا
سه ماه است که در گمرک دپو شده است .به گزارش ایسنا ،اواخر اردیبهشت ماه
اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد ،اما چند روز بعد این وضعیت
به اختالل سیستمی نسبت داده شد و اعالم شد که ممنوعیتی در واردات هیچ
کدام از برندهای موبایل وجود ندارد .اما این ماجرا همین جا تمام نشد و اوایل
تیرماه انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات آیفون
قانونی است ،اما به دلیل مشکالت مربوط به تامین ارز ،شدنی نیست و در مقابل،
واردات غیرقانونی ،ممنوع ،اما شدنی است .به عبارت دقیق تر طبق اعالم این
انجمن از  ۲۴اردیبهشت ،واردات موبایلهای باالی  ۶۰۰دالر تامین ارز نشده و
واردات موبایلهای زیر  ۶۰۰دالر هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است.
در همان گفتوگو این نکته هم مطرح شده بود که قرار است تکلیف تخصیص ارز
موبایلهایباالی ۶۰۰دالرتایکهفتهبعد(یعنی ۲۱تیر)معلومشود.اماپیگیری
های ایسنا از انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی نشان می دهد که
هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات موبایلهای باالی ۶۰۰دالر نیست.
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

بسته تشویقیبرای بانکهابراساس
تأمینمالیزنجیرهای

معاون وزیر صمت گفت :در تالش هستیم بسته تشویقی برای بانکها بر اساس
تأمین مالی زنجیرهای به شورای اقتصاد ارائه شود و به طور پایلوت تا االن  ۷هزار
فاکتور با تالش سیستم بانکی استعالم شده است.
سید مهدی نیازی در آغاز آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیرهای در
بخش کشاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد ،با بیان اینکه تأمین مالی زنجیرهای
در دستور کار قرار گرفت گفت :این اقدام در حالی انجام شد که اوراق گام در
گذشته وجود داشت .معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه با  ۷بانک تحت سامانه
جامع تجارت تفاهم نامهای منعقد شد گفت :این تفاهم نامه در جهت پرداخت
تسهیالت بر اساس استعالم فاکتور به کشاورزان است که شبکه بانکی ملزم شده
سیستم پرداخت تسهیالت را اجرایی کنند .این مقام مسئول ادامه داد :در تالش
هستیم بسته تشویقی برای بانکها بر اساس تأمین مالی زنجیرهای به شورای
اقتصاد ارائه شود و به طور پایلوت تا االن  ۷هزار فاکتور به ارزش  ۱۱هزار میلیارد
تومان با تالش سیستم بانکی استعالم شده و ۱۵هزار میلیارد تومان تاکنون تأمین
مالی سازماندهی شده و مطمئن هستیم که در تأمین مالی زنجیرهای عملیاتی
شده است .نیازی خاطرنشان کرد :با توجه به دو تکلیف مهم امسال برای بخش
کشاورزی  ۷۰،درصد سرمایه در گردش هم باید از طریق استعالم فاکتور پرداخت
شود .وی اظهار کرد :از  ۵/۱سال اخیر سازماندهی تأمین مالی قراردادی
کشاورزی را انجام داده ایم و از طریق تأمین مالی انتهای زنجیره کشاورزی ،آماده
ایم حمایت کنیم یعنی یک شرکت غذایی در انتهای زنجیره بتواند بر اساس
اعتبارات حمایت شود و بانکها نیز سایر اجزای زنجیره را حمایت مالی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی:

تأمین مالی هدفمند در حال
رخ دادن است

رئیس کل بانک مرکزی گفت :از نگاه بانک مرکزی تأمین مالی هدفمند در حال
رخ دادن است .علی صالح آبادی در آغاز آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی
زنجیرهای در بخش کشاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد ،با بیان اینکه تأمین
مالی در حوزه کشاورزی جزو خصوصیترین بخشهای صنعت کشور است که
بخش خصوصی فعالی دارد گفت :از نگاه بانک مرکزی تأمین مالی هدفمند در
حال رخ دادن است .رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامهای وزارت صمت
در حوزه کشاورزی ،افزود :هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و بانکها نیازمند یک
برنامه ریزی است .از طرفی موضوع آموزش نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی پیشنهاد کرد :مرکز آموزش عالی بانکداری برای بانکها و ذی نفعان مختلف
با تولید محتوا سمعی و بصری جهت آموزش اقدام کنند .وی تصریح کرد :در حوزه
جهاد کشاورزی آموزش وجود دارد اما یکسری زیر ساخت الزم است که وزارت
جهاد کشاورزی دنبال خواهد کرد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی خبرداد:

ساماندهی بیش از  ۹۷.۵درصد از
ابزارهایپرداختبانکی

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت :با اقدامات مشترک بانک مرکزی،
شبکهپرداختوسازمانامورمالیاتی،اجرایماده ۱۱قانونپایانههایفروشگاهی
و سامانه مؤدیان به مراحل انتهایی خود نزدیک میشود .مهران محرمیان ،معاون
فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت :درحال حاضر بیش از  ۹۷.۵درصد از
ابزارهای پرداخت ،اعم از دستگاههای کارتخوان و ابزارهای پذیرش اینترنتی به
سامانه مودیان مالیات متصلشدهاندو دارای پرونده مالیاتی هستند.
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رئیسکمیتهملیالمپیک:

مجیدجاللیمطرحکرد:

چالشهایرئیسآیندهفدراسیونفوتبال

یک کارشناس فوتبال ایران میگوید رئیس آینده فدراسیون فوتبال با چالشهای
غیر قابل حلی روبهرو است.
مجید جاللی  ،درباره انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال برای تعیین رئیس
جدید ،اظهار کرد :آن چیزی که قرار است رخ دهد ،کاری تکراری است که قبال هم
رخ داده است .تجربه به ما میگوید تغییری ایجاد نخواهد شد .ما کاری به این سه
نامزد انتخابات نداریم که آیا شاخصههای خوب و یا منفی دارند یا خیر ،از نظر من
اصل موضوع این است که اساسنامه فدارسیون طوری تدوین شده که انتخابات
تاثیر مثبتی در روند کاری فدراسیون ندارد .چیزی که پیش رو داریم به لحاظ شکل
اساسنامه انتخابات نیست .چون به راحتی میتوان در این انتخابات البی کرد و در
گذشته هم هر کسی انتخاب شده این کار را کرده و از این به بعد هم خواهد بود.
گردش کار اساسنامه طوری است که هیچوقت آدمهایی در فوتبال تخصص دارند،
نمیتوانندواردچرخهتصمیمگیریشوند.
او افزود :به طور مثال ۳۳ ،عضو مجمع رئیس هیات فوتبال هستند که حق رای
دارند .میخواهم بگوییم کسانی میتوانند رای بدهند که از بدنه مدیریت و سیاسی
کشور هستند .در کنار آنها  ۱۶مدیر لیگ برتری در کنار  ۸مدیر لیگ یکی حضور
دارند .همین افراد همه از بنده سیاسی هستند .در اساسنامه به هیچ کانون صنفی
اجازه نداند وارد عرصه تصمیمگیری شود .آدمهای گزینشی در مجمع حضور دارند
و میتوانند رای بدهند .همه این افراد معموال جدید هستند و هیچوقت در فوتبال
نبودهاند .من فکر میکنم اشکال بزرگ همینجا است و اگر انتخاباتی هم برگزار شود،
تغییری حاصل نمیشود .جاللی در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که
مهمترین برنامه رئیس آینده فدراسیون فوتبال چه باید باشد هم گفت :آن کسی که
رئیس فدارسیون شود ،چند چالش خیلی بزرگ دارد .اول باید مشکل ورود خانمها به
ورزشگاه را حل کند .چون بعد از جامجهانی هم فیفا و  AFCدر این زمینه مصممتر
وارد خواهند شد .چالش دوم این است که حرفهای سازی باشگاهها پیگیری شود.
اینها مسائلی است تصمیمگر آن بدنه فوتبال نیست .مراجع باال دستی در فوتبال
وجود دارد که تصمیمگیر هستند و آنها هم نمیپذیرند .در اصل االن چالش اصلی
فوتبال اینها است و در آینده به دلیل اینکه نمیتوانیم این چالشها را برطرف کنیم،
ارتباطات ما جامعه بینالملل کم میشود .برای حل این مسائل باید فکری شود .این
کارشناسفوتبالایراندرادامهصحبتهایخوددربارهمباحثاقتصادیفدارسیون
فوتبالهمگفت:چالشبعدیمباحثاقتصادیفدراسیون فوتبالاست.ماقوانینی
داریم که تمام راههای درآمدزایی مشروع به روی فوتبال را بسته است .این قوانین
هم مربوط به فوتبال نیست و در قوانین باال دستی است .بنابراین فوتبال نمیتواند
خودش را تامین کند .االن حتی باشگاههای خصوصی هم درآمدی ندارند و سالی
چند ده میلیارد هزینه میکنند و هیچ درآمدی ندارند .وی به راههای درآمدزایی در
ت فروشی و تبلیغات از راههای
فوتبال اشاره کرد و گفت :حق پخش تلویزیونی ،بلی 
ن راهها به روی فوتبال بسته است .مثال رسمی کردن
درآمدزایی است اما همه ای 
حق پخش تلویزیونی نشدنی است چون در قانون اساسی کشور ما احداث پایگاه
تلویزیونی خصوصی ممنوع است .فقط یک پایگاه تلویزیونی دولتی داریم که آن
همم میگوید پول حق پخش را نمیدهم .شما حتی نمیتوانید حق پخش بازیها
را به شبکههای خارجی بفروشید .حدود  ۱۵سال پیش دوبی اسپرت آمد حق پخش
تلویزیونی لیگ برتر ما را بخرد اما نهادهای امنیتی اجازه ندادند .در این شرایط فقط
میتوانیم امیدوار باشیم مشکالت حل شود و شاید این امیدواری خیال پردازی باشد.
سرمربی پرتغالیتیمفوتبالسپاهان:

ساپینتوگفتهفتهاولجنگبزرگی
در پیش داریم

سرمربی جدید و پرتغالی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به دیدارش با سرمربی
استقالل گفت  :ساپینتو را دیدم .او گفت که هفته اول جنگ بزرگی در پیش داریم.
ژائو مورایس یکی از بزرگترین مربیانی است که به فوتبال ایران آمده .دستیار سابق
مورینیو امیدوار است تا بتواند سپاهان را پس از سالها به موفقیت برساند و به سلطه
تیمهای تهرانی در فوتبال ایران پایان دهد.
در همین راستا «کانال »۱۱پرتغال در این باره نوشت  :مورایس در لیگ ایران کارش
را در حالی با سپاهان آغاز خواهد کرد که با استقالل در هفته نخست بازی دارد .
این یک تقابل تمام پرتغالی است چرا که روی نیمکت تیم مقابل هم ریکاردو ساپینتو
حضور دارد .مورایس در مورد این تقابل اظهار داشت :زمانی که ترکیه بودم در یک
رستوران خیلی اتفاقی ساپینتو را دیدم که او گفت هفته نخست شاهد یک جنگ
خواهیم بود .این مربی در رابطه با حضورش در فوتبال ایران افزود :در ابتدا چندان به
کار در ایران راضی نبودم چرا که شناختی از این کشور نداشتم اما زمانی که به ایران
رفتم ،احساس خوبی داشتم .من در اصفهان هستم .شهری که قبال پایتخت ایران
بود .اصفهان بعد از تهران دومین شهر بزرگ ایران است اما با این وجود چیزی حدود
دو برابر لیسبون جمعیت دارد .ترافیک اینجا زیاد است  .اصفهان شهری سرسبز با
بناهای سنتی است که زیبایی خاصی دارد .مورایس که سابقه کار با مورینیو را در
کارنامهدارد،باابرازشگفتیازکیفیتبازیکنانتیمشتاکیدکرد:بازیکنانماکیفیت
خوبی دارند و تاکتیکها را به راحتی یاد میگیرند .آنها مشتاق به یادگیری هستند.
وی تاکید کرد :مردم ایران با فوتبال زندگی میکنند و با این ورزش زندگی میکنند.
رئیسهیئتوالیبالاستانقمخبرداد:

آغاز رقابت والیبالیست های نوجوان قمی
درمسابقاتکشوری

رئیسهیئتوالیبالاستانقمگفت:والیبالیستهاینوجوانقمیمسابقاتخود
را در رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور آغاز کردند.
محمد مهدی حلوایی در گفتگویی اظهار داشت :مسابقات والیبال قهرمانی رده
سنی نوجوانان کشور از روز یکشنبه  ۹مرداد به مدت  ۵روز در استان کردستان آغاز
شده و تیم قم نیز در این مسابقات شرکت کرده است.
رئیس هیئت والیبال استان قم با اشاره به این که مسابقات در شهر سنندج مرکز
استان کردستان برگزار میشود گفت :در این دوره از رقابتهای والیبال قهرمانی
نوجوانان کشور  ۸تیم حضور دارند .وی تیمهای اردبیل ،گیالن ،آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی ،ایالم ،کردستان ،قم و قزوین را  ۸تیم حاضر در مسابقات ذکر کرد.
وی ابراز داشت :تیمها در حالی در سالن آزادی شهر سنندج به مصاف هم میروند
که قرعه کشی مسابقات صبح دیروز برگزار شد .رئیس هیئت والیبال استان قم افزود:
پس از قرعه کشی ،تیمها در دو گروه الف و ب تقسیم شدند تا در مرحله مقدماتی
رقابتهای خود را برگزار کنند .وی گفت :در گروه الف این رقابتها تیمهای ارومیه،
قزوین ،تبریز و کردستان جای گرفته اند و تیمهای ایالم ،قم ،گیالن و اردبیل در
گروه ب با یکدیگر هم گروه هستند .حلوایی یادآور شد :این مسابقات عصر روز ۱۴
مردادماه با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان خواهد داد.
رئیس هیات کشتی استان قم خبرداد:

صدرنشینیتیمکشتیفرنگی
فوالد ارگ ماهان قم

رئیس هیات کشتی استان قم گفت :تیم کشتی فرنگی ارگ فوالد ماهان قم در
گروه چهارم رقابتهای لیگ دسته اول کشور به عنوان تیم صدر نشین به مرحله بعد
صعودکرد.
هادی علیایی اظهار داشت :نماینده قم در دور برگشت رقابتهای لیگ دسته اول
کشور در بندرکیاشهر سه مرتبه به میدان رفت که موفق به کسب  ۲پیروزی مقابل
آریوبرزن بهبهان و افالک لرستان شد و در مقابل هیات گیالن در دیداری تشریفاتی
نتیجه را واگذار کرد .وی با اشاره به این که این مسابقات شب گذشته خاتمه یافت
بیان کرد :تیم کشتی فرنگی ارگ فوالد ماهان قم با کسب پنج برد در دیدارهای
رفت و برگشت از گروه چهارم به عنوان تیم نخست صعود کرد .وی یادآور شد :ناصر
مهرآراء به عنوان سرمربی و روحالله میکائیلی و محمدعلی حیدری به عنوان مربی
کار هدایت کشتی گیران قم را در این رقابتها بر عهده داشتند .علیایی افزود :زمان
مرحله بعدی مسابقات به زودی از سوی فدراسیون کشتی اعالم می شود.

داراییهای ورزش ایران بیشتر از بانک مرکزی است

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه داراییهای ورزش ایران بیشتر از بانک
ی است و تمام شدنی نیست.
مرکزی است ،گفت :ذخایر ورزش ایران معنو 
براساس این گزارش ،مراسم رونمایی از  ۳۱عنوان کتاب تاریخ شفاهی

ورزش کشور امروز سهشنبه در سالن استاد فارسی محل آکادمی ملی المپیک
و پارالمپیک و با حضور سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و سیدرضا
صالحیامیریرئیسکمیتهملیالمپیکبرگزارشد.

مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال:

سونامی کمترین توصیف در پرونده ویلموتس است

مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه
پرونده ویلموتس فدراسیون را با بحران مواجه
کرده بود ،گفت  :با توجه به آثار مالی و خسارت
های قرارداد ویلموتس برای فدراسیون فوتبال،
سونامی کمترین توصیف برای این قرارداد و
بحرانهای ناشی از آن است.
آرش فرهادی روز سهشنبه در گفت و گویی در
خصوص موضوعات مطرح شده درباره هزینههای
پرونده مارک ویلموتس اظهار داشت :مهمترین
اثر این قرارداد در صورتهای مالی و ترازنامه
فدراسیون فوتبال است که باعث زیانده شدن
فدراسیون و بحرانی شدن شرایط مالی مجموعه

فوتبال شده است.
وی تصریح کرد :عالوه بر حکم صادره برای ویلموتس ،حکم دستیاران او نیز از سوی دادگاه حکمیت ورزش ( )CASو برگ
تشخیص مالیات  ۳۲میلیارد تومانی نیز به فدراسیون فوتبال ابالغ شده است و با وجود تالش روزبه وثوق احمدی رئیس سابق
کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال و تیم حقوقی همراه ایشان در کاهش میزان محکومیت که شایسته قدردانی است،
پرداخت مبلغی حدود چهار میلیون یورو برای فدراسیونی که ساختمانش را هم از دست داده یک فاجعه محسوب میشود.
فرهادی ادامه داد :نکاتی که مقام عالی وزارت ورزش در خصوص زیانهای ناشی از پرونده اعم از مالیات ،ساختمان و مبلغ
نقدی مطرح و از عبارت سونامی استفاده کردند به طور کامل مستند و درست است و عالوه بر این موارد ،زیانهای قابل توجه
دیگری باقی مانده که آثار آن در آینده مشخص میشود.
ش مسئوالن حقوقی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ادامه دارد و ما امیدوار به کمک
مدیر امور حقوقی فدراسیون گفت :تال 
دولت محترم هستیم تا زیانها و خسارتهای این فاجعه را برای فدراسیون کمتر کنیم .بدهی  ۳۲میلیارد تومانی مالیات قرارداد
ویلموتس ،جدای از مالیات پرداخت نشده قرارداد کارلوس کیروش سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال است که هم اکنون به طور
اقساطی به اداره دارایی پرداخت میشود.
وی در پایان عنوان کرد :فدراسیون فوتبال متاسفانه با تبعات ناشی از این پرونده مواجه است اما جا دارد از همراهی و
تالشهای سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و همکاران ایشان و معاونت حقوقی وزارت به ویژه در خصوص تعاملی که از
طریق وزارت ورزش با وزارت اقتصاد جهت همکاری با فدراسیون در حل و فصل آثار ناشی از این پرونده ایجاد شد تشکر کنیم و
امیدوارم با حمایت وزارت ورزش و دولت محترم مشکالت حاصل از این قرارداد هرچه زودتر رفع شود.

حجتالله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران ،حسن غفوری فرد
رئیسپیشینسازمانتربیتبدنیهمراهبادیگرمسئولینوپیشکسوتانورزشاز
دیگر افراد حاضر در این مراسم بودند.
در جریان این مراسم سیدرضا صالحیامیری ،رئیس کمیته ملی المپیک با
بیان اینکه امروز ورزش ایران بابت وجود پیشکسوتان چند نسل ورزش قهرمانی
و مدیران تاریخ به خود میبالد ،گفت :مجموعه داراییهای ما در ورزش ایران
بیش از ذخایر بانک مرکزی است .ذخایر بانک مرکزی مادی است و باالخره تمام
میشود اما ذخایر ورزش ایران معنوی است و تمام شدنی نیست .برنامه داریم
این پیام را به آیندگان بدهیم که اهتزاز پرچم ایران بهخاطر همین خون دلها و
تالشهاست.
وی با تاکید بر اینکه نعمت ،کرسی و سکوی امروز ورزش ایران بهخاطر همین
پیشکسوتها است ،تصریح کرد :ما جامعه فراموشکاری هستیم و شهدا و
قهرمانان را از یاد میبریم .ورزش ایران زنده و پویا است چون بزرگانش حیات
دارند .این حرکت به مثابه قطاری است که هر ماه تکرار میشود ،باید باور کنیم
این قطار در مقصد هزارم توقف میکند .امروز ۷۰جلد کتاب چاپ کردهایم و باید
به ۱۰۰۰جلد برسانیم .اگر کرونا نبود ،االن به ۲۰۰جلد رسیده بودیم.
صالحیامیری با تاکید بر تداوم روند تجلیل ادامه داد :این جریان هیچگاه
متوقفنشدهاست.میخواهیمبهآیندگانبگوییمکهورزشایراندرقرنگذشته
همیشه حیات داشته است .جوانان ما باید الگوهای خود را از میان قهرمانان
ایرانیانتخابکنندونهگزینههایخارجی.تختیرانمادموزهورزشقراردادهایم
چون قهرمان و پهلوان جهان و ماست.
رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه سالی  ۵میلیارد تومان برای ورود
ورزش به عرصه سینما برنامه خواهیم داشت گفت که باید از زنان موثر در ورزش
هم نام ببریم که ورزش بانوان را به غرور رساندهاند.

محمدبرزگر:

پرسپولیسباگلمحمدیموفقمیشود

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره
به عملکرد این تیم گفت :یحیی گلمحمدی
می تواند با ابزاری که در اختیار دارد خواسته
هواداران که همان رسیدن به عنوان قهرمانی
است را برآورده کند.
محمد برزگر با اشاره به نتایج پرسپولیس
در دیدارهای تدارکاتی پیش فصل لیگ برتر
گفت :فکر میکنم یکی از معدود تیمهای
مدعی قهرمانی که به خار از کشور نرفت
ً
پرسپولیس بود .این تیم شرایط کامال متفاوتی
نسبت به رقیبان خود دارد .وقتی یک باشگاه
نمیتواند تیمش را راهی اردوی خارجی برای
ً
تمرینات پرفشار و برگزاری چند دیدار تدارکاتی کند قطعا مشکالت مالی دارد.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس افزود :همین بی پولی با وجود جذب خریدهای گران قیمت میتواند نگران کننده
باشد .پرسپولیس همیشه در کانون توجهات فوتبالیها بوده اما کمترین کمک را دریافت کرده است .من فکر میکنم این
تیم اگر نتواند مسائل مالی خود را برطرف کند با مشکالت عمده روبرو میشود .به هر حال بازیکن در طول فصل پول
قراردادش را میخواهد و نباید دست خالی به مصاف رقیبان رفت.
وی با اشاره به عدم جذب مهاجم مورد نظر کادر فنی پرسپولیس تصریح کرد :من فکر میکنم نقل و انتقاالت پرسپولیس
خیلی خوب آغاز شد اما مشکالت در ادامه به وجود آمد .تا جاییکه از طریق رسانهها مطلع شدم هنوز مهاجم خارجی مد
نظر آقای گل محمدی به تمرینات نیامده است .یک مهاجم تمام اهداف فنی یک تیم را تبدیل به گل میکند .پرسپولیس
هر چقدر هم در خطوط مختلف موفق باشد برای بردن نیاز به گلزنی دارد و مهاجم تخصصی میتواند چنین خواستهای
را برآورده کند.
ً
برزگرادامهداد:عدمجذبمهاجمکامالبهضررپرسپولیساستامامنفکرمیکنماینتیمبامهرههاییکهداردمیتواند
به خواستههای هواداران که قهرمانی است برسد .یحیی گل محمدی دیگر به عنوان یک مربی موفق و با تجربه میداند چه
تأثیراتی در استراتژی فنی تیمش بگذارد تا کمترین آسیب به روند امتیاز گیری این تیم وارد شود.
ً
پیشکسوت پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد :هفتههای ابتدایی لیگ برتر بیشترین اهمیت را دارد .تیمها معموال
امستازات حساس را در همین بازیهای نخست از دست میدهند اما بر هیچ کس پوشیده نیست که این امتیازات میتواند
سرنوشتقهرمانرامشخصکند.

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره 140160330001001990مربوط به پرونده کالسه
1400114430001001843مربوط به تقاضای آقای جواد احمدی فرزند
حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  198مترمربع پالک شماره
 10994اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند صلح
اموال غیر منقول شماره 7686مورخ 1396/12/27دفترخانه  107قم (م الف
)14244
 -2رای شماره 140160330001002847مربوط به پرونده کالسه
1399114430001001885مربوط به تقاضای خانم نازبس دشمه فرزند
غالمرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  76/14مترمربع پالک
شماره  345و  11285/348اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مهدی و فاطمه وزهرا همگی بیگدلی ورثه
حبیب اله بیگدلی به موجب اسناد مالکیت مشاعی-1نسبت به پالک 345فرعی
از  11285اصلی در دفتر  295صفحه -2- 318نسبت به پالک  348فرعی از
 11285اصلی در دفتر  318صفحه (304م الف )14248
 -3رای شماره 140160330001001994مربوط به پرونده کالسه
1401114430001000120مربوط به تقاضای آقای سید مرتضی آقا میر
محمد علی فرزند سید محمد علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت

 150/03مترمربع پالک شماره  11454اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی
( 139820330001004361م الف )14250
 -4رای شماره 140160330001002254مربوط به پرونده کالسه
1401114430001000175مربوط به تقاضای آقای رضا فصیح نیک خوی
فرزند داود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  83مترمربع پالک شماره
 10346اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت
مشاعی صادره در دفتر  326صفحات  488و ( 491م الف )14253
 -5رای شماره 140060330001007119مربوط به پرونده کالسه
1399114430001000525مربوط به تقاضای آقای حسن بوکان فرزند
حسین در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  175/55مترمربع پالک شماره
 10429اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از عبداله دلداده صادره در دفتر  28صفحه (540م
الف )14255
 -6رای شماره 140160330001002828مربوط به پرونده کالسه
1401114430001000105مربوط به تقاضای آقای عباس اشعری فرد فرزند
حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
 122/38مترمربع پالک شماره 7039/1اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملکادارهیکقم-1سندرسمیشماره 115828مورخ1377/08/09دفترخانه
 20قم -2سند صلح خیاری شماره 115829مورخ1377/08/09دفترخانه20

قم (م الف )14256
 -7رای شماره 140160330001002829مربوط به پرونده کالسه
1401114430001000106مربوط به تقاضای آقای علی اشعری فرد فرزند
حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
 122/38مترمربع پالک شماره 7039/1اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملکادارهیکقم-1سندرسمیشماره 115828مورخ1377/08/09دفترخانه
 20قم -2سند صلح خیاری شماره 115829مورخ1377/08/09دفترخانه20
قم (م الف )14257
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع
قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که
صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و ابتکار)
نوبت اول1401/04/28 :
نوبت دوم1401/05/12 :
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم

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

هیأتحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکمنطقهدوقمتصرفاتمالکانهمفروزیمتقاضیانپروندههایتشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
 -1رأی شماره  140160330002004254مربوط به پرونده کالسه  1401114430002000050مربوط به تقاضای
خانم کلثوم پدیدار فرزند اسمعلی درقسمتی از/ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  97/50مترمربع
پالک شماره فرعی از  1854اصلی واقع در قم بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از
یوسف قشالقی صفحه 151دفتر( 112م الف)14245
 -2رأی شماره  140160330002004221مربوط به پرونده کالسه  1400114430002002306مربوط به تقاضای
خانم مریم وصالی برازنده فرزند حسینعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت75/10
مترمربع پالک شماره فرعی از 1967اصلی واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع
الواسطه از مهدی شاکری ورثه فتح اله شاکری(م الف)14246
 -3رأی شماره  140160330002004604مربوط به پرونده کالسه  1400114430002002392مربوط به تقاضای
آقای غالمرضا سعادت موید فرزند علی درقسمتی از/ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 154مترمربع
پالک شماره فرعی از 2302/5اصلی واقع در قم بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه
از مجید نادری راد صفحه  103دفتر (326م الف)14247
 -4رأی شماره  140160330002004160مربوط به پرونده کالسه  1400114430002002166مربوط به تقاضای
آقای توکل معرفی فرزند بهارعلی درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت56مترمربع پالک
شماره فرعی از  1977اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از سید
احمد فاتحی (م الف)14249
 -5رأی شماره  140160330002004732مربوط به پرونده کالسه  1400114430002001001مربوط به تقاضای
آقای مجید روشانی فرزند مقصود،ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 107/85مترمربع پالک شماره

فرعی از 2190اصلی واقع در قم بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از حسین وجواد
افتخار شریف زاده وصدیقه واحترام نصرالهی وشمسی شریف زاده (م الف)14251
 -6رأی شماره  140160330002004578مربوط به پرونده کالسه  1400114430002001904مربوط به تقاضای
آقای مصطفی وفائی فرزند تیمور درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 125/98مترمربع
پالک شماره فرعی از  2100اصلی واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از
یقینعلی ملتزمیان طی سند قطعی شماره 14274مورخ 1381/12/28دفترخانه 23قم (م الف)14252
 -7رأی شماره  140160330002004250مربوط به پرونده کالسه  1400114430002001909مربوط به تقاضای
آقای محمد فقیه طاهر پور فرزند نقدعلی درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت50/50
مترمربع پالک شماره فرعی از  1964اصلی واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع
الواسطه از عبدالحمید منصوری صفحه 234دفتر( 221م الف)14254
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 ابتکار)
نوبت اول1401/04/28 :
نوبت دوم1401/05/12 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

سیاسی7

 شماره 5552ت وپنجم 
چهارشنبه 12-مرداد ماه  -1401سال بیس 

بهادری جهرمی در نشست خبری عنوان کرد؛

تصمیم دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان

سخنگوی دولت گفت :تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر
تصمیمگیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای سازمان
تامیناجتماعیتفویضکند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری روز سهشنبه خود با
خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به خانوادههای جانباختگان و همچنین با اشاره
به بیسابقه بودن سیل اخیر گفت :الزم است از مقام معظم رهبری به خاطر پیام
ایشان در خصوص حضور به موقع مدیران اجرایی در صحنه مدیریت این بحران
تشکرویژهکنم.
دولتتماشاگرمشکالتمردمنیست
وی تصریح کرد :وظیفه مسئوالن اجرایی حضور در لحظه در میدان بحرانها و
مدیریت در صحنه مشکالت مردم و کمک به کاهش آنهاست نه اینکه مثل برخی از
ً
ادوار،دولتصرفاتماشاگرگرفتاریهایمردمیامشغولمدیریتمانیتوریباشند.
سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری جلسات نمایندگان بازنشستگان با معاون
اول رئیس جمهور ،گفت :گزارشات در جلسه اخیر هیئت دولت ارائه شد و دولت
راهکارهای پیشنهادی جمعبندی شده از سوی معاون اول و وزارت کار را بررسی
کردوتصمیمبرآنشدهیئتوزیراناختیارخودمبنیبرتصمیمگیریدرخصوص
افزایشحقوقبازنشستگانرابههیئتامنایسازمانتأمیناجتماعیتفویضکند.
رئیسجمهوردرمجمععمومیسازمانمللحاضرمیشود
بهادری جهرمی درباره حضور رئیس جمهور در اجالس ساالنه مجمع عمومی
سازمانملل،گفت:برنامهریزیهایمقدماتیبرایحضوررئیسجمهورکشورمان
در سازمان ملل انجام شده است.
وی درباره آخرین وضعیت قانون جوانی جمعیت گفت :برای اجرای این قانون ،از
ابتدای امسال تاکنون تعداد  ۲۱۷هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ بیش از  ۸۶هزار
میلیارد ریال و بیش از  ۳۲۰هزار فقره وام قرضالحسنه ازدواج به مبلغ  ۴۴۰هزار
میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد :بیش از  ۲۳۰هزار خودرو نیز در طرحهای فروش

خودروسازان به طرح جوانی جمعیت تخصیص داده شده که نزدیک به  ۱۰۰هزار
نفر تکمیل وجه داشتند و ثبت نام آنها نهایی شده است.
بهادری جهرمی درباره پرداخت وامها ،اظهار داشت :در سه ماه نخست امسال،
ُ
بیش از یک میلیون فقره تسهیالت خرد بدون ضامن به مبلغ  ۴۱۴هزار میلیارد
ریال پرداخت شده است.
میزاناموالتملیکیتعیینتکلیفشد
وی درخصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی گفت :کار جهادی و حرکت جهشی
وزارت اقتصاد برای ساماندهی گمرکات کشور و انبارهای اموال تملیکی ،با روند پر
شتاب در حال حرکت است .در  ۱۱ماهه نخست دولت سیزدهم ،حدود ۸,۵۰۰
میلیارد تومان کاال در انبارها و بنادر ،تعیین تکلیف شده که رشد  ۱۳۷درصدی
نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.
وزیر نیرو به افغانستان میرود
سخنگوی دولت همچنین پیرامون اقدامات دولت برای پیگیری حقابه ایران
از افغانستان ،گفت :طرف افغان در مذاکرات انجام شده حق ایران را مبتنی بر
موافقتنامه پذیرش و به آن اذعان دارد و اختالف در مورد میزان آب ورودی است
و نیز برخی مشکالت فنی ،که جمهوری اسالمی با جدیت این امر را پیگیری
میکند.
بهادری جهرمی اضافه کرد :در جلسه دولت هم گزارشی در این زمینه ارائه شد
و وزیر نیرو نیز به زودی سفری به افغانستان خواهد داشت که یکی از مهمترین
بخشهای آن پیگیری حقابه ایران و تحقق آن است.
وی گفت :در موضوع حقابه رود ارس هم مشابه همین گزارش در جلسه هیئت
دولت ارائه شد و در گفتگوی رؤسای دو کشور ایران و ترکیه نیز این امر مطرح شد
و طرف ترکیهای موافقت خود در زمینه برگزاری جلسه در سطح وزرا در این امر را
پذیرفته است و دولت هم بر پیگیری همین مسیر تاکید دارد.
شیب تورم نزولی شده است
سخنگوی دولت درباره نظارت و کنترل بازار ،گفت :دولت مدیریت بازار و کنترل

نرخ تورم را با جدیت دنبال میکند و شیب تورم هم در پی اصالح نظام اقتصادی
سیرنزولییافتهاست.
بهادری جهرمی پیرامون آخرین وضعیت سند ۲۵ساله ایران و چین ،گفت :سند
همکاری ایران و چین وارد فاز عملیاتی شده و یکی از محورهای اصلی گفتگوی
رئیس جمهور با همتای چینی نیز ابراز خرسندی از مسیر پیشرفت اجرای این سند
بود.
صادرات ما به چین  ۵۸درصد رشد داشت
وی تصریح کرد :سند  ۲۵ساله همکاریهای ایران و چین در حوزههای تجاری،
اقتصادی ،زیرساختی و انرژی به سرعت پیش میرود؛ بر اساس آمارهای گمرک،
در  ۴ماه نخست امسال ،ارزش صادرات به چین رشد  ۲۷درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،در سال ۱۴۰۰حجم تجارت خارجی ایران و چین ۴۳درصد و
صادرات به چین نیز  ۵۸درصد رشد و سال گذشته ،صادرات محصوالت کشاورزی
به چین نیز رشد  ۴۵درصدی داشته است.
بهادری جهرمی درباره تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارتخانه آموزش و پرورش
هم ،گفت :ساماندهی کارمندان دولت ،ارتباطی به تأمین نیروی انسانی آموزش و
پرورش ندارد .کمبود معلم از مسائل جدی آموزش و پرورش است و باید به گونهای
سعی شود که معلمان از مسیرهای خردمندانه ،حرفهای و عادالنه گزینش شوند تا
ارتقاینظامآموزشیتضمینشود.
وی اضافه کرد :دولت در تأمین نیرو در نظام تعلیم و تربیت بر اساس نقشه راه مقام
معظمرهبریعملمیکند.
سخنگوی دولت تاکید کرد :انتظار این است که مجلس هم مسیر تعیین شده از
سوی رهبر انقالب را در پیش بگیرد تا شاهد ورود نیروهای با کیفیت به آموزش و
پرورش باشیم و اگر در میان کارمندان دولت کسی شرایط معلمی را داشته باشد،
محروم از این مسیر نخواهند بود ،اما این کار نیازمند الیحه و انجام کارشناسیهای
الزم است.
بهادری جهرمی درپاسخ به این پرسش که آیا پرداخت نقدی یارانه ادامه دارد و در
صورت اختصاص کاالبرگ مبنای محاسبه قیمت آن چگونه خواهد بود؟ ،گفت:
مجلس بر اجرایی کردن کاالبرگ اصرار دارد و دولت در تالش برای فراهم کردن
زیرساختهای نهایی این موضوع است ،اما تا زمانی که زیرساختهای مناسبی
وجود نداشته و امکان جبران برای مردم از طریق کاالبرگ فراهم نباشد ،پرداخت
نقدی یارانه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در طرح مجلس فقط کاالهای محدود اساسی و مستقیم برای
اختصاص کاالبرگ مطرح است ،اظهار کرد :در صورتی که تأثیر قیمتی حذف ارز
ترجیحی برای این کاالهای اساسی و مستقیم نخواهد بود.
سخنگوی دولت اضافه کرد :از طرفی در شیوه پرداخت نقدی مردم اختیار دارند
ً
که قدرت انتخاب گستردهتری داشته باشند و دولت هم اخیرا الیحهای ارسال کرده
تا مسأله شفافتر باشد و نگاه مجلس هم روشنتر شود و این ابهام در شیوه جبران
خسارت برای مردم مشخص شود.
وزیر پیشنهادی کار در موعد قانونی معرفی میشود
بهادری جهرمی درباره معرفی وزرای کار به مجلس و تعیین وزیر بازرگانی پس از
ایجاد وزارتخانه با تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت ،گفت :از رسانهها خواهش
میکنم اخبار دولتی را از مراجع رسمی دولتی جویا شوند .دولت در حوزههای
مختلف سخنگو دارد و مقامات دولتی در دسترس هستند .اخبار دولتی که از سوی
ً
افرادغیردولتیمطرحمیشود،طبیعتاموردتأییددولتنیست.
وی تاکید کرد :وزیر پیشنهادی کار در موعد قانونی خود معرفی خواهد شد اما
برای معرفی وزیر بازرگانی هنوز وزارتخانهای تشکیل نشده است .اگر تصویب نهایی
مجلس،مبنیبرتشکیلوزارتخانهجدیدباشد،دولتوزیرمربوطهرامعرفیخواهد
کرد.

یککارشناسمسائلافغانستان:

مذاکرات برای مطالبه حقآبه هیرمند نباید از سر نیاز صورت بگیرد

یککارشناسمسائلافغانستانگفت:دراینموضوعکه
حق آبه هیرمند مطالبه ایران است شکی نیست اما برای هر
مطالبهگری نیاز به یک سری زمینههاست که توجه به این
زمینههامسیرماراتسهیلمیکند.
محسن روحیصفت در گفتوگو با ایلنا ،در تحلیل آنچه
روز یکشنبه در مرز با افغانستان رخ داد و در پاسخ به این
سوال که درگیری نظامی پیش آمده در مرز مشترک ناشی
ی است و آیا آنچه در خصوص برداشت اشتباه از
از چه عامل 
دیوارمرزیمطرحمیشودباعثوقوعچنینتشنجیشده
است ،گفت  :این برداشت اشتباهی است که آنها مدعی آن
هستندوممکناستعناصریهمپشتاینداستانباشند
و از این مساله به عنوان مستمسکی استفاده میکنند که
منجربهایجادتنشمیانایرانوافغانستانمیشودوایندر
حالی است که امنیت و ثبات در مرز برای ما بسیار مهم است
و اگر تعدی یا تجاوزی از یک کشور همسایه صورت بگیرد،
حتما با پاسخ ایران مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد :در خصوص موضوع دیوار مرزی باید
بگویم که در کشور خیلی از دستگاهها فقط به جنبههای
کار خودشان توجه میکنند و جنبههای دیگر را به حوزه
تخصصی نمیسپارند .در کشور موضوعاتی داریم که
ارتباطات یا تاثیرات خارجی دارد و به همین منظور وزرات
خارجه یک بخش حقوقی دارد که این موضوعات را
مدنظر قرار میدهد اما وقتی دستگاههای امنیتی کشور

بدون در نظر گرفتن نظرات وزارت خارجه شروع به ساخت
دیواری در چند متری مرز و داخل خاک کشور میکنند
و اعالم میکنند با این کار از ورود قاچاقچیان مواد مخدر
و مهاجرین غیرمجاز جلوگیری میکنند اما وقتی ابعاد
حقوقی برای آنها پوشیده است و به دستگاه وزارت امور
خارجه هم مراجعه نمیکنند و توصیهها را نیز نمیپذیرند،
اثرات آن دهها سال ادامه دارد .امروز هم بهترین راه حل
این است که کشور مجددا هزینه کرده و این دیوار را تخریب
کند.
این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که تا چه میزان
این احتمال وجود دارد که موضوع برداشت اشتباه تنها
بهانهای برای آتش گشودن به سمت مرزهای ایران باشد،
گفت :کسانی که قصدی برای عمل خصمانه دارند از
زمینههای موجود استفاده میکنند؛ یک راه عقالیی این
است که ما مستمسکی در اختیار آنها قرار ندهیم که این
یک بخش مهم موضوع است .تصور من بر این است که
یک بخشی از جناحهای داخل قدرت در هیات حاکمه
افغانستان عالقه به ایجاد تنش با ایران دارند و ممکن است
این تحریک همان بخشها باشد که میخواهند روابط دو
کشور را به تنش و تشنج بکشانند.
روحی صفت در پاسخ به این سوال که موضوع حق آبه
هیرمندنیزدرهفتههایگذشتهبهموضوعموردبحثمیان
وزیر امور خارجه و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان

تبدیل شده است و رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید
دارند ،آیا اساسا این اراده در کابل وجود دارد که بصورت
عملی به معاهده آبی میان دو کشور ملتزم باشد ،گفت:
اختالف در اجرای معاهده وجود دارد و مربوط به این دوره
هم نیست .در این موضوع که حق آبه هیرمند مطالبه ایران
استشکینیستامابرایهرمطالبهگرینیازبهیکسری
زمینهها است که توجه به این زمینهها مسیر ما را تسهیل
میکند .اگر از کسی طلب دارید زمانیکه جو متشنج
باشد ،ممکن است آن بدهکار در فضای لجبازی بدهی
خود را پرداخت نکند .زمینه دریافت حقآبه هم باید وجود
داشته باشد که البته یک بحث تخصصی است اما به طور
مشخصمطالبهمابایددرشرایطیباشدکهازسرنیازتعبیر
نشود و از سر حق باشد.
وی افزود :ما باید به نحوی به مدیریت منابع آبی بپردازیم
که درخواست حق آبه به عنوان نیاز نباشد و اگر طرف
مقابل بداند ما متکی به آنها نیستیم ،میتوانیم به همه
موضوعات میان دو کشور مثل آب ،انرژی ،ترانزیت و دیگر
موضوعات فیمابین بپردازیم .این کار سختی است و زمان
بر است و نیاز به برنامهریزی دارد و برخی مسئولین ما به
اجرای اقدامات سخت و چند الیه تمایل ندارند و تنها به
دنبالاقداماتسطحیهستند.
این کارشناس مسائل دوجانبه با افغانستان در پاسخ به
این سوال که امضای توافق جامع میان دو کشور تا چه

میزان ضرورت دارد و آیا الزم است که مسیری که در دولت
پیشین با سرپرستی معاون سیاسی وزیر امور خارجه آغاز
شده بود ادامه پیدا کند ،گفت :همان مسیر باید پیگیری
شود اما الزمه آن این است که ما مدیریت منابع آبی داشته
باشیم و باید با دست پر پای میز مذاکره بنشینیم .این کاری
است که زمان بندی میخواهد .برای ما فرقی نمیکند چه
کسی در افغانستان حاکم است چرا که موضوع آب در همه
دوره ها در افغانستان یکی بوده و همه آن ها بصورت مشابه
با ما برخورد کرده اند و مهم این است که ما چگونه با این
موضوعبرخوردمیکنیم.

حق شناس فعال سیاسی اصالح طلب مطرح کرد؛

چالشهای جدی دولت یکسال پس از روی کار آمدن

فعال سیاسی اصالح طلب گفت :امروز ،مجلسی که به دولت رای باالیی داد ،صدایش
درآمده و چندین تن از وزرا را در نوبت استیضاح قرار داده است اما به دلیل مالحظات
هیئت رئیسه مجلس ،این استیضاحها اعالم وصول نشده است.
محمدجواد حق شناس در گفتگوبا ایلنا ،در پاسخ به این سوال که عملکرد یک ساله
حجتاالسالمسیدابراهیمرئیسیراباتوجهبهفرارسیدنسالگردتنفیذاوبهمقامریاست
جمهوری چه طور تحلیل میکنید ،گفت :علیرغم آنکه برای اولین بار است که شاهد
تحقق آرزوی نزدیک به سه دههای جریان اصولگرا برای ایجاد هماهنگی میان دولت با
سایر قوا هستیم ،بعد از ایجاد فضای نامناسبی برای رقابت تمام عیار انتخاباتی ،آقای
رئیسیراهیساختمانپاستورشد.
وی تصریح کرد :حاال انتظار میرفت با این همه ایجاد هزینه و کاهش مشارکت حداقل
بتوانیم دستاوردهایی در زمینه کارآمدی و رضایت نسبی مردم در تحقق وعدههایی
که روی زمین مانده به دست بیاوریم .فکر کنم اگر هر منتقد منصفی بخواهد نگاهی
به عملکرد دولت و عمل به وعدهها بیاندازد ،دولت آقای رئیسی نتوانسته با پرداخت
هزینههای کالن ،رضایت عمومی جامعه را در تحقق شاخصهای مورد نظر به دست
بیاورد و حتی به نظر میرسد ،امروز بخش قابل توجهی از کسانی که بر اساس برخی از
باورهایشان به آقای رئیسی رای دادند ،از عملکرد دولت راضی نباشند.
حق شناس 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 مشکالت
جدی ما بحران اعتماد است .متاسفانه در داستان سیل اخیر مشاهده میکنید که
جامعه در این روزها به علت بیاعتمادی که به دستگاههای دولتی و عمومی پیدا کرده
خیلی عملکرد دولت را باور ندارد .این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و در این
بخش به میزانی که فاصله میان مردم ،حاکمیت و دولت ایجاد شده که نتیجه تالشهای
یکدست سازی بود که امروزه پاسخ درستی ندادیم .متاسفانه علیرغم هشدارهای جدی
که دلسوزان در آن زمان دادند که نباید وارد این مسیر شویم ،اما گوش شنوایی برای این

ماجرانبود.
وی افزود  :از طرف دیگر بحران ناکارآمدی مانند انتخاب وزیرانی که از ناتوانی ،عدم
تخصص و تجربه رنج میبرند ،خود را به شبیهترین شکل ممکن نشان میدهد .هرچند
که بعد از یک سال ،کابینه دولت رو به ترمیم است .امروز ،مجلسی که به دولت رای باالیی
داد ،صدایش درآمده و چندین تن از وزرا را در نوبت استیضاح قرار داده است اما به دلیل

مالحظات هیئت رئیسه مجلس ،این استیضاحها اعالموصول نشده است.
این فعال سیاسی تصریح کرد :یکی دیگر از چالشهای موجود ،عدم توجه به
خواستهها و اولویتهای عموم مردم در زمینه مسائل اقتصادی بوده که خیلی از وعدهها
محقق نشده است .به طور مثال دولت گفت هر سال یک میلیون مسکن میسازد حاال
که یک سال از عمر دولت گذشته باید گزارش دهند که آیا توانستند از یک میلیون مسکن
حداقل ده هزار واحد را تحویل دهند یا خیر.
وی در ادامه افزود :این موارد نشان میدهد که شعارهای داده شده دور از واقعیتهای
میدانی بوده و کسی که این شعارها را داده شناخت کافی از فضای اجرایی کشور ندارد .از
طرف دیگر دولت وعده داده بود که یک میلیون شغل ایجاد خواهد کرد یا وزیر کار سابق
اعالم کرده بود با یک میلیون تومان هم میشود شغل ایجاد کرد در حالی که امروز تعداد
بسیار زیادی بیکار به جامعه تحویل داده شده است.
این فعال سیاسی گفت  :در حوزه روابط بینالملل مشاهده میکنیم که موضوع برجام
همچنان سردرگم بوده و حتی نمایندگان مجلس هیچ اطالعی از مذاکرات ندارد .به نظر
این مواردی است که امروز تبدیل به چالشی برای دولت سیزدهم تبدیل شده و حال
عمومی کشور نیز بهتر نشده و ما شاهد گالیه عمومی ،بیاعتمادی به برخی مسئولین
هستیم که این موارد ناشی از عدم تحقق وعدههاست که عدم رضایت عمومی را کامال
نشانمیدهد.
حق شناس در پاسخ به این سوال که با توجه به آنکه یکی از وزرای دولت سیزدهم
استعفا داده و مجلس تعدادی از وزرا را به دلیل ناکارآمدی به یک قدمی استیضاح
رسانده آیا کابینه آقای رئیسی دستخوش تغییرات جدی خواهد شد یا خیر گفت :اگر
آقای رئیسی نخواهد به ضعف همکارانش در دولت توجه کند ،خیلی زودتر از آنچه که
خود انتظار دارد با بحران اعتماد و گالیه مردم مواجه خواهد شد .فکر میکنم امروز هم
برای تغییر وزرا دیر شده و این همه مماشات مجلس با دولتی که خود را سریع و انقالبی
میدانستصحیحنیست.

یک کارشناس مسائل منطقه مطرح کرد:

ناآرامیهایاخیرعراق؛عرصهتسویه
حسابهایشخصی

یک کارشناس مسائل منطقه با بیان این که تحوالت عراق ناشی از برخی تسویه
حساب شخصی و عدم تشکیل دولت است ،گفت :اگر بنا باشد خیابان تصمیم
گیرنده در کشوری باشد ،دیگر دموکراسی معنا پیدا نمی کند ،اینگونه رفتارها بر هم
زدن روند قانونی در کشور و تشکیل دولت است.
عمادآبشناسدرگفتوگوباایسنادرتحلیلخودنسبتبهتحوالتاخیروناآرامیها
درونعراقاظهارداشت:همانطورکهمشاهدهمیشودالکاظمیاحساسمیکند
احتماال فرد دیگری در عراق به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد و او برکنار می
شود ،بنابراین بدش نمی آید که اوضاع به هم بریزد و جریان صدر هم اجازه ندهند
فرد دیگری به عنوان نخست وزیر در عراق انتخاب شود.
وی با اشاره به ارتباطی که مقتدی صدر با بن سلمان و بن زاید پیدا کرده ،بیان
کرد:اگربناباشدخیابانتصمیمگیرندهدرکشوریباشد،دیگردموکراسیمعناپیدا
نمیکند ،اینگونه رفتارها بر هم زدن روند قانونی در کشور و تشکیل دولت است.
طبیعتا اگر این جریان پا بگیرد هر گروهی میتواند این کار را انجام دهد ،در واقع اگر
تسویه حساب خیابانی باشد فردا گروه های دیگری به خیابان می آیند.
آبشناس در ادامه خاطرنشان کرد :بسیاری از آنهایی که عضو جریان صدر شدند،
از این جریان به عنوان ابزار و پوششی برای خودشان استفاده می کنند برخی از آنها
بعثی های قدیمی هستند که برای به هم ریختن عراق و برگشتن به قدرت تالش می
کنند ،پیش از این در برهه ای با داعش نیز همکاری داشتند.
وی تاکید کرد :روندی را که امروز مشاهده میکنیم اگر دولت عراق اقدام مقتضی
را انجام ندهد ،می توان تصور کرد آینده تاریکی را برای عراق رقم می زند که شاهد
تشدید درگیری های خیابانی میان شیعیان عراق و گروههای دیگر که تاکنون ساکت
بودهاند،خواهیمبود.
این کارشناس مسائل بینالملل درباره این که آیا این اتفاقات داخل عراق به دنبال
مساله مربوط به تجزیه عراق است ،گفت :گروه های زیادی در این جریان دست
دارند فقط یک جریان نیست ،هم آنهایی که دنبال تجزیه عراق هستند این مساله را
پیگیری میکنند و هم عربستان ،آمریکا و صهیونیستها که عراق با ثبات و قدرتمند
را نمیخواهند و در تالش هستند تا عراق همیشه در آشوب باشد که بتوانند از آب
گلآلودماهیبگیرند.
آبشناس ادامه داد :در واقع حمایت آنها از صدر واقعی نیست  ،شرایطی پیش
آمده که میتوانند از طریق صدر اوضاع را به هم بریزند .از طرفی صدر هم متاسفانه
در حال حل و فصل مسائل و درگیریهای شخصی خود با شخصیت های عراق در
خیابان است ،این موضوع اقدام بسیار خطرناکی است که میتواند عواقب غیرقابل
پیشبینی را در عراق داشته باشد.
وی در پایان ابراز داشت :وقتی دولت پا نمیگیرد ،حکومت تشکیل نمیشود
طبیعی است که جریانات قدرت بیشتری پیدا میکنند جناحهای مختلف سیاسی
با یکدیگر دچار اختالفات شدیدی میشوند به عنوان مثال کردستان عراق دولت
خودمختار خودش را دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با :

مجلس باید از انتفاع کشور درمتن نهایی
مذاکراتمطمئنشود
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون با وزیر خارجه
گفت :تا پیش از آنکه متن مذاکرات ایران با  ۴+۱نهایی شود ،باید مجلس نسبت
به انتفاع کشورمان و همچنین سیاست قطعی کشور در گرفتن تضمین واقعی و
راستی آزمایی تعهدات کشورهای طرف مذاکره و همچنین آمریکاییها به خصوص
در موضوعات نفتی و بانکی مطمئن شود و تا پیش از این موضوع نباید نتیجهگیری
درخصوصمذاکراتداشتهباشیم.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت :با
توجه به شکایتی که در ارتباط با نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
در کمیسیون مطرح شده بود ،عصر روز گذشته آقای امیرعبداللهیان وزیر خارجه به
کمیسیون دعوت شدند و پس از طرح موضوع ،ایشان نسبت به اقدامات وزارت امور
خارجه در مورد روند مذاکرات و پیش نویس و همچنین مطالبی که تبادل میشود،
توضیحاتیارائهکرد.
وی افزود :در این موضوع سواالت جدی و فنی در کمیته سیاسی ،نظامی و امنیتی
کمیسیون اصل نود مطرح و پاسخهایی نیز از سوی وزیر امور خارجه ارائه شد،
همچنین قبال پاسخهایی از طرف وزارت خارجه به کمیسیون درباره برخی شبهات
مطروحه ارسال شده بود که آن پاسخها نیز مرور شد و اشکاالت محتوایی آنها با وزیر
مطرح شد .با توجه به اینکه تعدادی از اشکاالت وارد دانسته شد ،قرار شد وزیر خارجه
در یک فرصت زمانی کوتاه نسبت به نحوه تهیه گزارش و ارائه آن به نمایندگان ورود و
اشکاالتآنرااصالحکند.نمایندهمردمتهران،ری،شمیرانات،اسالمشهروپردیس
در مجلس تاکید کرد :از آنجایی که این پرونده با منافع ملی کشور ارتباط دارد ،الزم
است مسائل با جدیت دنبال شده و مراقبت شود تا مسائل براساس مصالح کشور
پیش رود لذا قرار بر این شد با یک تعامل مشترک بین وزارت امور خارجه و کمیسیون
اصل ۹۰موضوعات در یک کارگروه مشترک پیگیری شود.
خضریان خاطرنشان کرد :قطعا تا پیش از آنکه متن مذاکرات ایران با  ۴+۱نهایی
شود ،باید مجلس نسبت به انتفاع کشورمان و همچنین سیاست قطعی کشور در
گرفتن تضمین واقعی و راستی آزمایی تعهدات کشورهای طرف مذاکره و همچنین
آمریکاییها به خصوص در موضوعات نفتی و بانکی مطمئن شود و تا پیش از این
موضوعنبایدنتیجهگیریدرخصوصمذاکراتداشتهباشیم.
غرب درصورت ادامه تحریمها باید هزینه بپردازد؛

چراییراهاندازیسانتریفیوژهایجدید
اقدام سازمان انرژی اتمی اجرای قانون مصوبه مجلس شورای اسالمی است؛
بندی از مصوبهای که اجرای آن ایران را به لحاظ مذاکراتی در موضع قدرت قرار
داد و طرفهای غربی را وادار به بازگشت به میز مذاکره کرد ،به همین دلیل اجرای
بخشهایی از این مصوبه تکمیل پازلی با هدف نهایی رفع تحریمهاست.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا ،شب گذشته بهروز کمالوندی سخنگوی
سازمان انرژی اتمی از راهاندازی و تزریق گاز به سانتریفیوژهای جدید یا پیشرفته
خبر داد .هرچند او گفت که این اقدام در راستای مصوبه مجلس در زمینه اقدامات
راهبردی برای رفع تحریمها است اما قرابت زمانی آن به تحریمهایی که آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران اعمال کرده است کمی معنادار به نظر میرسد.
بهروز کمالوندی دوشنبه شب در گفت وگویی تلویزیونی گفت« :دستور راه اندازی
صدها ماشین جدید سانتریفیوژ عصر امروز داده شد که متشکل از انواع ماشین
پیشرفته  IR۶و  IR۱است».
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود« :این اقدام را در راستای اجرای قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ایران و رسیدن به حداقل میزان
غنیسازی  ۱۹۰هزار سو انجام شده که کف نیاز کشور است .در این رابطه با آژانس
بین المللی انرژی اتمی اطالع رسانی شده است».
همچنین روز گذشته ،وزارت خزانهداری آمریکا اعالم کرد که اسامی شرکتهای
جدیدی را به دلیل ارتباط با ایران در فهرست تحریم قرار داده است و معاون وزیر
خزانهداری آمریکا بعد از تحریمهای یکجانبه این کشور علیه ایران ،گفت :آمریکا تا
زمان بازگشت ایران به برجام ،به اعمال تحریمهای بیشتر علیه فروش نفت خام و
محصوالتپتروشیمیایرانادامهمیدهد.
در حالی که گمانه زنیها و اظهاراتی در خصوص احتمال برگزاری دور جدید
گفتوگوهای ایران با  ۴+۱در وین منتشر میشود ،به نظر میرسد آمریکاییها با
اعمال تحریمهای جدید به دنبال اهرمسازی و افزایش توان چانیزنی خود هستند،
اما واکنش و اقدام به موقع سازمان انرژی اتمی ایران ،این تالش آمریکا را خنثی کرده
و آن را به بوم رنگی تبدیل کرد که به سمت خودشان برگردد.
طرف غربی همواره ثابت کرده است که در قبال هرگونه انفعال ،زیادهخواهی را در
پیش میگیرد و به دنبال فرار از تعهدات خود است و به همین دلیل تنها راه برای وادار
کردن آنها برای بازگشت به تعهداتشان ،مقابله به مثل و اعمال فشار است.
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هالک مجازی و هالک حقیقی!
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم مطرح کرد:

آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت :طی شبانه روز گذشته  ۲شهروند قمی به دلیل ابتالء به
بیماری کرونا جان باختند و حال  ۲۶بیمار نیز وخیم است.مهدی مصری در گفتگویی ،در مورد آخرین
وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت :در  ۲۴ساعت منتهی یازدهم مردادماه تعداد  ۵۰بیمار 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  ۱۵۵بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال  ۲۶بیمار نیز وخیم
است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۲۷۷تست انجام گرفته نتیجه ۱۲۶تست مثبت
اعالم شده است ،افزود :تاکنون تعداد یک میلیون و  ۹۱۱هزار و ُ ۵۶۷دز واکسن کرونا در استان قم تزریق
شده است.

فرهنگتکریمشهداسرلوحهکار
مدیریتشهری

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم گفت :شناسایی شهدای مجموعه
شهرداری قم و معرفی شهدا بهعنوان هویت حقیقی شهر از دغدغههای کمیته ایثار و
شهادت شهرداری قم است
مهدی کالنترزاده در پنجمین کمیته ایثار و شهادت شهرداری قم ،خدمت به شهدا
را توفیقی الهی خواند و اظهار داشت :فلسفه تشکیل کمیته ایثار و شهادت عالوه
برمعرفی شهدا ،ارتقای هویت دینی و انقالبی شهر قم است.
وی برگزاری یادواره شهدای شهرداری را نخستین کار کمیته ایثار و شهادت بعد
از کرونا اعالم کرد و افزود :یکی از مهمترین دغدغههای کمیته برگزاری باشکوه
کنگره ملی شهدا در قم بوده و بسیاری از سازمانها و مدیران شهری درگیر اجرای
آن هستند.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم از شناسایی دو شهید دیگر از
مجموعه شهرداری خبر داد و بیان کرد :شهید حسین ذوالفقاری که پاکبان بوده و
شهیدمحمدمعماریانمسئولدفترشهرداروقتنیزشناساییشدهوامیدواریمبتوانیم
افراد دیگری را نیز شناسایی کنیم.
وی از دیدار با بیش از  ۳۰خانواده شهدا با همکاری شورای اسالمی شهر و کنگره
ملی شهدای استان نیز خبر داد و ابراز کرد :دیدار با خانواده شهدا در مناطق بهصورت
ماهانه و با حضور مدیر مناطق انجامشده و فرهنگ تکریم شهدا در سرلوحه کار
شهرداری قرار دارد.
کالنترزاده ،ضبط دو قسمت از برنامه دلیرستان را با نام شهید بابا احمدی و
شهید مولوی را موردتوجه قرار داد و خاطرنشان کرد :این دو برنامه بهزودی
پخششده و امیدواریم بتوانیم برای سایر شهدای شهرداری نیز برنامههایی داشته
باشیم.
وی در ادامه به اجرای طرح کوچههای آسمانی اشاره کرد و گفت :این طرح با
نامگذاری و رونمایی بیش از  ۲۰۰تابلو به نام شهدا آغازشده و در روز جمعه تابلوها در
مناطق هشتگانه و با حضور خانواده شهدا نصب خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم در پایان با تأکید بر باشکوه برگزار
شدنبرنامهکوچههایآسمانیدرگلزارشهدایادآورشد:نهضتنامگذاریمعابربهنام
شهدا ادامه داشته و امیدواریم گام بلندی در تثبیت هویت شهر به نام شهدا و شهادت
برداریم.

ساالنه چند نخ سیگار در کشور مصرف میشود؟
ت مدیره جمعیت مبارزه با دخانیات گفت :افزون بر  ۵۰میلیارد نخ سیگار در کشور ساالنه مصرف
عضو هیا 
میشود که از این تعداد  ۱۱میلیارد نخ تولید داخل و  ۴۰میلیارد نخ واردات است و  ۳۰میلیارد آن قاچاق بوده
است .وی افزود :سالیانه بیش از  ۶۰هزار نفر در ایران در اثر مصرف دخانیات در کشور میمیرند اگر روند
افزایش مصرف سیگار کنترل نشود میزان مرگ و میر در ایران در ۱۰سال آینده به ۲۰۰هزار نفر در سال خواهد
رسید .وی افزود :در روز حدود  ۵میلیارد تومان سیگار در کشور دود میشود ،حدود  ۲برابر این مبلغ را صرف
بیماری که آلوده به دود سیگار میشود ،میکنیم .عضو هیاتمدیره جمعیت مبارزه با دخانیات اظهار کرد:
حدود ۱۰میلیارد تومان ساالنه هزینه دارو و درمان ناشی از دود دخانیات در کشور میشود ۴،هزار ماده سمی
در نیکوتین سیگار بوده ۱۸،تا ۲۰نوع سرطان قطعی در سیگار است و باید این باورها به افراد منتقل شود.

طرح:محمدعلیرجبی

استاندارقم:

شبکه مردمی خیرین توسعه یابد

رئیس شورای اسالمی شهر قم:

طرحهایهستهمرکزیاولویت
عمرانیشهرداریباشد

رئیس شورای اسالمی شهر قم خواستار تمرکز شهرداری بر پروژههای هسته مرکزی
شهر شد و گفت :شهرداری باید ورود جدیتری به پروژههای هسته مرکزی شهر داشته
باشد ،زیرا تصویر زائران و مسافران از هسته مرکزی شهر مطلوب نیست.
دکتر حسین اسالمی در چهل و نهمین جلسه علنی و رسمی شورای اسالمی
شهر قم ،ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان امامحسینی(ع) ،با
بیان اینکه نمیتوانیم هم عاشق امام حسین(ع) باشیم و هم خطا کرده و از هوس
خالی نباشیم ،اظهار داشت :عشق همیشه باغیرت همراه بوده و نمیتوان ادعای
عشق امام حسین (ع) را داشت و چه زن و چه مرد به حجاب ،حیا و غیرت پایبند
نباشند.
وی سپس سه طرح بسط شرقی حرم مطهر ،ساماندهی میدان مطهری و اجرای
زیرگذر امام موسی صدر را مطرح کرد و افزود :این سه طرح بهعنوان اولویت شورا و
شهرداری مطرح بوده و شهرداری ملزم به تعیین و گزارش روش ،برنامه اجرایی و راه
تأمین مالی آن قبل از اجرا در شورا است.
رئیس شورای اسالمی شهر قم تأکید کرد :شهرداری باید تمرکز خود را بر روی هسته
مرکزی گذاشته و بار مالی آن را تأمین کند و اینیکی از سیاستهای شورا بوده و توجه
ویژهای بر آن دارد.
وی یادآور شد :هیچ تقابلی بین شورا و شهرداری نیست و تنها مسئله در جریان قرار
گرفتن شورا بوده و ما نیاز داریم گزارشی از عملکرد شهرداری از مرکز شهر داشته باشیم
و شهرداری ورود خوبی به هسته مرکزی داشته است.
اسالمی خواستار ساماندهی هسته مرکزی شهر شد و ابراز کرد :شهرداری هر چه
بودجه دارد باید به هسته مرکزی شهر آورده و دیگر در حاشیه پروژهای اجرا نشود ،زیرا
تصویر زائران و مسافران از هسته مرکزی شهر مطلوب نیست.
وی سیاست شورا را پیگیری اجرای ۱۴پروژه شاخص شهر عنوان و خاطرنشان کرد:
سه پروژه بسط شرقی حرم مطهر  ،میدان مطهری و زیرگذر امام موسی صدر باید با
جدیت دنبال شده و اتمام این سه پروژه برای شورا مهم است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم خبر داد:

قمکمتریننرخپارکینگ
در بین کالنشهرها را دارد

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم از تأمین و راهاندازی  16خودرو برقی در
هسته مرکزی شهر تا یک ماه آینده خبر داد.
مسعود طبیبی در چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،با
تأکید بر بررسی نرخ پارکینگها در ابتدای سال اظهار داشت :در هنگام نرخگذاری
پارکینگها ،شهر قم با سایر کالنشهرها مقایسه و کمترین نرخ پارکینگ تصویب
شد.
وی سیاست تعیین نرخ پارکینگ در هسته مرکزی شهر را تشریح کرد و افزود:
باید نرخ پارکینگ بهگونهای مشخص شود که زمان حضور فرد در هسته مرکزی
شهر را کاهش داده و باعث تشویق شهروندان در استفاده از خودروی شخصی
نشود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم سپس به موضوع تأمین خودروهای برقی
در پیاد هراههای هسته مرکزی اشاره کرد و گفت :شهرداری قم از دو ماه قبل پیگیر
راهاندازی خودروهای برقی در این مسیر بوده و با آستان مقدس حضرت معصومه(س)
برای تأمین نیروی انسانی آن به توافق رسیدهایم.
وی از راهاندازی  ۱۶خودروی برقی در پیاده راههای پیرامون حرم مطهر خبر داد و
ابراز کرد :از  ۱۶خودروی تأمینشده  ۳خودرو باری و  ۱۳خودرو مسافربری است که با
توجه به توافق انجامشده با حرم ،رانندگان خودروها از خادمان حرم بوده و هزینه تأمین
و نگهداری خودروها با شهرداری خواهد بود.
طبیبی اجرایی شدن طرح خودروهای برقی تا ماه آینده را مورد توجه قرار داد و تأکید
کرد :در حال عقد قرارداد هستیم و تا ماه آینده خودروها در مدار قرار خواهد گرفت و با
این طرح مشکل دونرخی بودن خودروهای برقی برطرف میشود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم:

پیمانکارانمتخلفدرپارکینگهای
عمومیجریمهمیشوند

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم گفت :در صورت
تخلف پیمانکاران پارکینگهای عمومی ،کمیته انضباطی تشکیلشده و پیمانکار
متخلفجریمهمیشود.
سید محمدحسین دهناد در چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی
شهرقم،باانتقادازتفاوتنرخپارکینگهابانرخمصوبشورایاسالمیشهرقماظهار
داشت :یکی از دالیلی که باعث ایجاد نارضایتی مردم از نرخ باالی پارکینگها شده
تفاوت نرخ دریافتی با نرخ مصوب است.
وی از تخلف پیمانکاران در پارکینگها خبر داد و گفت :نرخ دریافتی از مردم با
نرخ مصوب شورا تفاوت داشته و در یک مورد نیز یکی از پیمانکاران  ۱۰میلیون تومان
جریمهشدهاست.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم تأکید کرد :در صورت
تخلف پیمانکاران کمیته انضباطی تشکیلشده و پیمانکار متخلف جریمه و یا خلع
میشود.
وی خواستار شفافسازی نرخ پارکینگ شد و ابراز کرد :یکی از علل تفاوت نرخ
دریافتی با نرخ مصوب ،شفاف نبودن تعیین ساعت پارک بوده است ،به صورتی که
سامانهها امکان محاسبه زیر یک ساعت را ندارند.
دهناد تأکید کرد :در مصاحبه نرخ پارک باید عدد به سمت نرخ کمتر گرد شود و
بیشتر از ساعت واقعی محاسبه نشود تا مردم دچار سرگردانی و اجبار به پرداخت هزینه
باالی پارک نشوند.

استاندار قم؛ با تقدیر و سپاسگزاری از افراد نیکوکار ،بر استفاده از ظرفیتها و
توانمندیهای خیران و افراد نیکوکار و فراگیری مشارکتهای مردمی تاکید و بیان
کرد :ضرورت دارد که شبکه مردمی خیرین توسعه یابد.
سید محمدتقی شاهچراغی روز سهشنبه در جلسه شورای مشارکتهای مردمی
استان قم در اتاق جلسات استانداری اظهار داشت :مشکالت و نیازهای مورد نیاز

توسط اداره کل بهزیستی استان ِاحصا و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای آنان،
با اولویتبندی ارایه شود.
وی با تاکید بر خدمات رسانی هر چه مطلوبتر به جامعه هدف بهزیستی از جمله
معلوالن خاطرنشان کرد :خدماتی که توسط بهزیستی ارایه میشود ،برای عموم
مردم اطالعرسانی شود.
مدیرکل بهزیستی قم نیز ،با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور در  ۲۵تیر ۱۳۵۹
بنیانگذاری شده است؛ گفت :در حال حاضر جامعه هدف خاص این سازمان در
استان قم ،شامل حدود  ۲۲هزار نفر می شود.
مهدی پهلوانی افزود :عمدهترین افراد جامعه هدف خاص بهزیستی؛ معلوالن،
ایتام ،بانوان سرپرست خانوار ،آسیبدیدگان اجتماعی و بهبودیافتگان مواد مخدر
را شامل میشود.
وی اظهار داشت :سال گذشته توانستیم  ۲برابر بودجه را دریافت و بسیاری از
بدهیهایخودراتصفیهکنیم.
مدیرکل بهزیستی استان قم خاطرنشان کرد :پیشگیری در زمینه معلولیت ها و
آسیبهای اجتماعی در ارتقای سالمت اجتماعی نقش بسزایی دارد.
پهلوانی تصریح کرد :برای ارایه خدمات بهتر و مطلوب تر به مددجویان نیازمند
مشارکت و همیاری خیران و افراد نیکوکار هستیم.
همچنین در این جلسه ،تعدادی از مسئوالن و خیران استان قم؛ دیدگاه ها و
پیشنهادهای خود را درباره مسایل مطرح شده بیان کردند.

معاون استاندار قم مطرح کرد:

انتقادازبدحسابیبرخیسرمایهگذاراندربازپرداختتسهیالت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با
انتقاد از عدم پایبندی برخی از سرمایهگذاران در
بازپرداخت تسهیالت دولتی گفت :در خصوص
نحوه همکاری و تعامل با چنین افرادی تجدیدنظر
خواهدشد.
محسن امیدیان در ششمین جلسه کارگروه
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قم اضافه کرد:
وظیفه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمک به
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان است و در کنار آن
حاضر به تعامل با برخی سرمایهگذاران بدحساب
نمیباشند.
وی ادامه داد :سرمایهگذار یک واحد گردشگری
در منطقه پاسنگان قم از جمله این افراد است که از
 ۵سال گذشته منابع دولتی را دریافت ولی ذرهای به
تعهداتخودپایبندنبودهاست.
امیدیان خاطرنشان کرد :بنده بهعنوان مسئول

هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم هیچ
عالقهای و تمایلی در همکاری بیشتر با چنین
افرادی ندارم و مخالف هرگونه تسهیل بیشتر برای
آنانهستم.
وی اضافه کرد :باید در ارائه تسهیالت با چنین
افرادی تجدیدنظر کلی ایجاد شود و اهلیت
سرمایهگذارانبهدرستیسنجیدهشود.
وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت:
اعطای مجوز در خصوص واحدهای کشاورزی در
ً
حریم شهر صرفا در صورتی امکانپذیر است که
تامینآبپایدارتوسطمتقاضیانتضمینشود.
معرفی ۱۳طرح سرمایهگذاری جدید در قم
قائم سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم نیز
دراین جلسه گفت:طی حدود یک ماه گذشته ۱۳
طرح اقتصادی و سرمایهگذاری به ارزش ۲۶۹
میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی و از ۱۱

واحد صنعتی دریافتکننده تسهیالت بازدید انجام
شدهاست.
عبدالرضا شاملی بیان کرد :در قالب پرداخت
تسهیالت رونق تولید در بخش صنعت از ابتدای
سال جاری درمجموع  ۱۲۵شغل جدید ایجادشده
است .همچنین علی اصغری مدیرعامل شرکت
آب منطقهای قم در ادامه جلسه ،با اشاره به برخی
واگذاریهای انجامشده صنعتی در پهنه صنعتی
نیزار ،خاطرنشان کرد :در اینگونه موارد الزم است
تا وضعیت و مطالعات سیالب از سرشاخهها مورد
توجه قرار بگیرد و صرفا محدود به اراضی واگذارشده
نباشد .حسن بختیاری مدیرعامل آب و فاضالب قم
نیز بیان داشت :به خاطر محدودیت منابع آبی در
استان ف صدور مجوز برای واحدهای کشاورزی
در داخل حریم شهری بسیار دشوار است و آینده
مطلوبیبرایآنمتصورنیست.

معاون بهرهبرداری آبفای استان قم خبر داد:

افزایش 170درصدی برداشت آب از منابع زیرزمینی

معاون بهرهبرداری آبفای استان قم گفت :برای جبران کسری آب قم از سدکوچری
میزان آب برداشتی از سد  ۱۵خرداد  ۶۷۰درصد و میزان برداشت از منابع زیرزمینی
 ۱۷۰درصد افزایش یافت.
محمود سربند فراهانی در این رابطه بیان کرد :در چهار ماه نخست سال جاری بیش
از  ۵۴میلیون و  ۷۹۸هزار مترمکعب آب در استان تولید و توزیع شده که این میزان
بیش از یکمیلیون و ۹۱۳هزار مترمکعب نسبت چهار ماه نخست سال گذشته افزایش
داشتهاست .وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود نیمی از آب قم از
سدکوچری تأمین شده است ،اظهار داشت :این در حالی است که در مدت مشابه سال
قبل بیش از  ۷۸درصد آب قم از سدکوچری تأمین میشد که در سال جاری با کاهش
تخصیص ،مابقی آب موردنیاز قم از سد ۱۵خرداد و منابع زیرزمینی تأمین شدهاست.
معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان با بیان اینکه در این مدت
با کاهش تخصیص از سد کوچری ،میزان برداشت از سد ۱۵خرداد بیش از ۶۷۰درصد

و برداشت از چاههای داخل شهر بیش از  ۱۷۰درصد افزایش یافتهاست ،خاطرنشان
کرد :به همین علت در ماههای گذشته با کاهش کیفیت آب از نظر افزایش شوری در
شهر مواجه شدیم هرچند که از نظر سالمت و بهداشت آب شبکه دارای استانداردهای
الزم است .وی همچنین از شکستن پیک مصرف آب در قم در روز پنجشنبه ششم
مردادماه جاری خبر داد و یادآور شد :پیک مصرف در این روز به پنج هزار و  ۴۷۰لیتر در
ثانیه رسید که بیشترین میزان از ابتدای سال جاری تاکنون است.
فراهانی با اشاره به کمبود منابع آبی ،بر استفاده بهینه از منابع در اختیار تأکید کرد و
گفت :تنها با اصالح الگوی مصرف و صرفهجویی در مصرف آب میتوانیم بدون مشکل
از تابستان عبور کنیم .وی ایجاد سایبان برای کولرهای آبی ،عدم شستشوی ماشین و
حیاط و کوچه با آب شرب ،کاهش زمان حمام و غیره را از جمله راهکارهای ساده در
راستای صرفهجویی در مصرف آب عنوان و تأکید کرد :همین صرفهجوییهای به ظاهر
اندک ،میتواند کمک شایانی به پایداری آب در شبکه و افزایش کیفیت آب داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان قم خبر داد:

برگزاری پویش نذرخون حسینی از تاسوعا تا اربعین

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت :پویش نذر
خون امسال به مناسبت محرم و صفر با شعار« نذر خون
حسینی از تاسوعا تا اربعین»در قم برگزار می شود.
مرتضی نوریان در گفت وگویی ابراز داشت :در روزهای
تاسوعا و عاشورا همه مراکز خون گیری قم با حضور ۹۸
درصدی کارکنان فعال هستند و از ساعت های اولیه
صبح تا ساعت ۱۸پذیرای مردم هستیم.
وی با اشاره به علت نام گذاری شعارنذر خون حسینی
از تاسوعا تا اربعین گفت :این پویش ایجاد شد تا حجم
زیادی از مراجعه کننده صرفا در تاسوعا و عاشورا به مراکز
خون گیری وارد نشوند چرا که مردم عالقه مند به اهدای

خون در این  ۲روز زیاد هستند.
وی بیان کرد :اگر نذر خون تا اربعین ادامه یابد پویش
ایثار حسینی و اهدای خون آگاهانه را ایجاد کرده ایم که
مردم آگاه استان قم بتوانند کمک کنند تا خون کامل را
به اندازه همه نیازمندان داشته باشیم .نوریان وضعیت
مراجعه بانوان برای اهدای خون در استان را نامطلوب
ذکر کرد و گفت :در مراکز اهدای خون زنان کمتر دیده
می شوند و این تفکر وجود دارد که خانم ها شرایط
جسمانی و احساس به مبتال بودن به کم خونی دارند
که اگر خون اهدا کنند حالشان بد می شود از این رو در
کشور ما آمار تعداد اهداکنندگان زن خوب نیست .وی

اظهار داشت :امسال و تا پایان تیرماه  ۲درصد کاهش
اهدای خون داشتیم این در حالیست که نیمی از
جمعیتاستانرابانوانتشکیلمیدهندواگرمشارکت
داشته باشند بعد از معاینه این اطمینان برای آنان داده
می شود که با خیال آسوده خون خود را اهدا کنند.
مدیرکل انتقال خون استان قم افزود :سازمان بهداشت
جهانی تا سال ۲۰۲۰این هدف گذاری را کرد که اهدای
خون  ۱۰۰درصد داوطالبانه و بدون چشم داشت باشد
و  ۹۶کشور از جمله ایران به این هدف دست پیدا کرده
اند و اکنون در سراسر کشور اهدای خون  ۱۰۰درصد
داوطلبانه و بدون چشم داشت مالی است.

معاوناموراجتماعیبهزیستیاستانقمخبرداد:

پرداخت مستمری به 50خانوار دارای فرزند سه قلو

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان قم گفت :تمامی خانواده هایی که
فرزند سه قلو به باال دارند تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند.
به گزارش ندای قم،علیرضا محمدی اهمیت فرزندآوری و حمایت از خانواده
ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت  :بهزیستی از سنوات قبل خدماتی را
به خانواده های دارای فرزندان چند قلو ارائه می کرد که این خدمت به ویژه پس
از سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس و دولت نمود و
رشد بیشتری داشته است وی افزود :سازمان بهزیستی کشور به عنوان یکی
از دستگاه های اصلی حمایت کننده از خانواده های دارای فرزند چند قلو و با
هدف توسعه عدالت اجتماعی و تأمین رفاه اجتماعی این خانواده ها و تسهیل

حمایت و مساعدت چند الیه به آنها ،برنامه حمایت از خانواده های دارای فرزند
چند قلو را تدوین کرده است که امیدواریم این برنامه با همکاری سایر دستگاه
ها مسیر خود را طی کند و بتوانیم خدمات پایدارتر و کامل تری به این خانواده
ها ارائه کنیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت:در حال حاضر در استان قم
 ۱۳۰خانواده دارای دو قلو ثبت سامانه شده اند که  ۱۰۷خانواده مستمری
دریافت می کنند ۵۴ ،مورد سه قلو ثبت سامانه شده اند که  ۵۰خانوار
مستمری دریافت می کنند و  ۶خانواده دارای  ۴قلو هم از خدمات بهزیستی
بهرهمندهستند.

درگیری جدید بر سر حجاب در قطار
در قطار تهران  -یزد ،میان دو خانم بر سر حجاب درگیری فیزیکی رخ داده است .یکی از این خانم ها ،زن
چادری به نام زینب جعفری معلم در یزد است که بعد از رسیدن به یزد ،شکایت کرده است.این اتفاق شنبه
گذشته روی داده است.دادسرای یزد با صدور اطالعیه ای و ارسال به رسانه ها از تشکیل پرونده و تعقیب
متهمین توهین و درگیری در قطار تهران -یزد خبر داد.در این اطالعیه آمده است" :در پی گزارش توهین و
درگیری چند نفر نسبت به یکی از بانوان محجبه در قطار تهران -یزد و دهن کجی نامبردگان و رئیس قطار به
موضوع حجاب ،دادسرای یزد نسبت به احضار رئیس قطار و دستور شناسایی متهمان اقدام کرد".دادسری
یزد اضافه کرد" :با پیگیری صورت گرفته در حال حاضر رئیس قطار توسط راه آهن از خدمت تعلیق شد و
پرونده در حال رسیدگی است".
کنایه سنگین همتی به دولت
عبدالناصرهمتی ،رئیس اسبقبانک مرکزی ،در توئیتیبا اشارهبه افزایش صادرات عربستان ،ترکیهو عراق
ً
نوشت :در توئیتی نوشت :صادرات عربستان ،ترکیه و عراق اخیرا به ترتیب به ماهانه بیش از  ۲۰ ،۳۵و ۱۱
میلیارد دالر رسیده است.فاصله اقتصاد ایران در حال عمیق تر شدن با همسایه ها است .دولت هم درگیر کاال
برگ ،سامانه های ثبت نام ،قرعه کشی خودرو ،سرعت اینترنت و تبدیل فرش های دفتر دولت به زیلو است!
برکناری تقی آزاد ارمکی از مدیریت گروه جامعه شناسی
تقی ازاد ارمکی استاد و مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران از برکناری اش از مدیریت گروه جامعه
شناسی دانشگاه تهران خبر داد.این استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در سلسله نشست های « ضرورت
گفتگو در زمینه و زمانه ما» گفت :بر خالف داشتن رای اعضای هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه
تهران از سمت خود برکنار و حمید پارسانیا ،عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،جایگزین ایشان شده اند.
حکم دادگاه یک روحانی صادر شد
دیده بان ایران نوشت :حجت االسالم وحید هروآبادی  ،روحانی معروف که چندی پیش بازداشت شده
بود به  ۲سال حبس ،خلع لباس روحانیت و ممنو ع الخروجی محکوم شد.مریم جعفری آذرمانی نویسنده و
همسر حجت االسالم هروآبادی با اعالم این خبر نوشت :وحید به خلع دائم لباس روحانیت۲،سال حبس و
۲سال ممنوعالخروجی پس از تحمل حبس محکوم شده است.
پرداخت وام به مردها مشروط شد
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعالم کرد که براساس قانون خدمت وظیفه عمومی ،ارائه تسهیالت
بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور مشروط به استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنهاست.
رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد
روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ،با توجه به انتشار خبری با عنوان “تلگرام رفع فیلتر می شود” در
رسانههای کشور ،صراحتا به اطالع می رساند؛ این خبر صحت نداشته و تکذیب می شود.

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانقمخبرداد:

کاهشحجمتخلفاتواحدهایصنفی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت  :حجم تخلفات واحدهای صنفی در این استان کمتر شده و به ثبات
نسبی رسیده ولی همچنان تعداد تخلفات در برخی رستهها مانند نانوایی زیاد است.
مهدی ریاضی روز سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار قم افزود :دونرخی بودن قیمت آرد از عوامل اصلی بروز
چنین تخلفاتی در بین نانوایان است .وی اضافه کرد :برخی از نانواییهای استان برای بهرهمندی بیشتر از سهم
 ۱۵درصدی دولت از فروش نان ،فروش نایلون پالستیکی را بهعنوان نان در سامانه ثبت میکنند .وی ادامه داد:
گزارشهای خالف واقع در تخفیف کاال در فروشگاههای زنجیرهای نیز بخش دیگری از تخلفات پرتکرار بازار قم
است؛ فروشگاههای زنجیرهای قم طرحهای تخفیفی خود را به نحوی اجرا میکنند که در عمل به پدیده انحراف
و خالف واقع در اعمال تخفیف منجر میشود.
کوشت مرغ کمتر از قیمت مصوب تنظیم بازار توزیع میشود
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجار قم با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع گوشت
قرمز ،بیان کرد :عمده مصرف گوشت قرمز در قم گوشت گوسفندی است .امیرحسین پروان عنوان کرد :قیمت
گوشت مرغ در قم به دلیل کاهش تمایل مردم جهت خرید و مصرف ،کمتر از قیمت مصوب تنظیم بازار توزیع
میشود .وی ادامه داد :از ابتدای سالجاری  ۲۰۰هزار جوجه ریزی در سطح استان قم انجامگرفته و پیشبینی
میشوددرخصوصتأمینمرغمشکلیایجادنشود.پروانبیانکرد:بسیاریازهیاتهایمذهبیقممتقاضی
خرید برنج هندی در طول ماه محرم هستند و الزم است تا تأمین و توزیع این قلم کاال بیشتر شود .وی تصریح
ل شدهاست .پروان
کرد :از ابتدای سالجاری  ۲۵هزار مورد بازرسی انجام و  ۳هزار و  ۶۰۰پرونده متشکله تشکی 
عنوان کرد :از ابتدای طرح مردمیسازی یارانهها ۶ ،هزار و  ۴۱۵بازرسی از نانواییها استان انجام و هزار و ۲۰۶
ل شدهاست .رییس سازمان جهاد کشاورزی قم بیان اینکه هماکنون حدود ۳هزار تن مرغ منجمد
پرونده تشکی 
در استان ذخیرهسازی شدهاست ،اظهار داشت :تالش میشود مرغ باقیمت حدود  ۳۰هزار تومان بصورت
عمده در اختیار هیات های مذهبی قرار داده شود .محمدرضا حاجی رضا بابیان اینکه قیمت تمامشده گوشت
گوسفندی  ۱۲۰هزار تومان است،یادآور شد :بااینوجود قیمت تمامشده این محصول در قم  ۹۰هزار تومان
تعیینشدهاست.
عضوهیئترئیسهشورایاسالمیشهرقمتاکیدکرد:

لزومتوجهبهحقوقشهرونداندرپروژهفاز 5عماریاسر

عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر قم به لزوم توجه به حقوق شهروندان در پروژه فاز  5عمار یاسر اشاره
کرد و گفت :در کنار کسب رضایت شهروندان ،حفظ بیتالمال و رعایت حقوق عمومی نیز الزم بوده و باید به
آن نیز توجه کنیم .نرجس نیازمند در چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،با تأکید بر
حفظ حقوق شهروندان در پروژه فاز  ۵عمار یاسر اظهار داشت :اولویت نخست مدیریت شهری توافق و رضایت
شهروندان و مالکان امالک این پروژه است .وی علت توقف پروژه فاز  ۵عمار یاسر را توجه مدیریت شهری در
کسب رضایت شهروندان در تملک امالک دانست و افزود :تا جای ممکن باید با شهروندان به توافق رسید و
استفاده از ماده  ۹در آخرین مرحله اجرا شود .عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر قم تصریح کرد :در کنار
کسب رضایت شهروندان ،حفظ بیتالمال و رعایت حقوق عمومی نیز الزم بوده و باید به آن نیز توجه کنیم .رئیس
کمیته بانوان و خانواده شورای اسالمی قم سپس به مطالبات مردم در خصوص کاهش نرخ پارکینگ شرقی حرم
مطهر اشاره کرد و گفت :بیشترین مراکز فرهنگی مهم شهر در هسته مرکزی بوده و باوجود تردد طالب و مدارس
علمیهلزومبازنگرینرخپارکینگاحساسمیشود.
معاوناستاندارقم:

سامانه اعالم بار مجازی در قم راهاندازی میشود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به طرح اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان
مبنی بر راهاندازی سامانه اعالم بار مجازی،گفت :شفافسازی نرخ حمل و نقل از کارکردهای این سامانه خواهد
بود .محسن امیدیان روز سهشنبه در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار قم ،افزود :جلوگیری از تضییع حقوق
رانندگان ،نظم در ساختار حملونقل ،صدور مجوز اعالم بار بر اساس نوبت و دریافت نوبت جهت حمل بار و حذف
رانت از اهداف این طرح استانی است .وی تاکید کرد :در خصوص پیادهسازی این سامانه باید مساله پشتیبانی و
جلب رضایت مشتریان با جدیت دنبال شود .امیدیان درادامه با اشاره به چند مورد کتمان موجودی آرد توسط ۶
واحد تولیدی ،ادامه داد :تمام واحدهای صنفی و تجاری بر اساس قانون موظف به اعالم موجودی خود هستند.

