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آیتاللهسعیدی:

تالش دشمنان معطوف
به دین گریزی جوانان است
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امام جمعــه قم گفــت :دینداری
دوســتان و دشــمنانی دارد کــه
دوستان از دینداری حمایت کرده
و دشــمنان نیــز تــاش میکنند
تا جوانــان دیندار نباشــند و از آن
گریزانباشند.آیتاللهسیدمحمد
سعیدی ظهر پنجشــنبه در آئین
سوگواری احلی من العسل که در
شبســتان امام خمینی (ره) حرم

سرلشکرسالمی:

رئیس جمهور :

دولت مردمی هرگز درگیر
حاشیهها نخواهد شد

رئیسجمهورباتاکیدبرضرورت
همدلــی دولــت و مجلــس برای
حل مشکالت کشــور ،از کیفیت
روابــط دولــت مردمــی و مجلس
شورای اســامی ابراز خرسندی
کرد و گفت :همگرایی کامل همه
ارکان نظــام حکمرانــی کشــور،
نه تنها توصیه همیشــگی رهبر
معظــم انقالب اســامی اســت،

ملت ایران در امتداد عاشورا
ایستاد ه است
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فرمانــده کل ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی در مراسم وداع با
پیکر پنج شهید تازه تفحص شده
مدافع حــرم گفت :ملت ایران در
امتداد عاشــورا ایســتاد ه است.
مراســم وداع با پیکــر مطهر پنج
شهید تازه تفحص شــده مدافع
حرم عصر پنجشــنبه بــا حضور
پرشور مردم شهیدپرور در میدان
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استاندارقم خبرداد:

پایان بالتکلیفی
فرودگاه و مونوریل
این دو پروژه تکمیل و به بهره برداری می رسند

استاندار قم با تاکید بر اینکه مترو ،مونوریل و فرودگاه به از سرگرفته خواهد شد .سیدمحمدتقی شاهچراغی روز
طور حتم اجرایی خواهند شد ،گفت :با نظر قطعی دولت پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم ،بیان کرد:
سیزدهم ادامه عملیات اجرایی  ۲پروژه فرودگاه و مونوریل مشکالت سابق مترو و مونوریل قم برطرف شده و به زودی
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شهردارقم :

برپاییایستگاههایصلواتیموجبآزارواذیتمردمنشود
8

آیت الله حسینی بوشهری:

بزرگترینمطالبهگریبرایانقالب
انسجام و حفظ وحدت ملی است

دیدار جمعی از اعضای مجمع پیروان امام و رهبری قم
همچنین برخی از اعضای کانون هماندیشی تعالی و توسعه
استان قم و بنیاد قم پژوهی پس از صحبتهای تعدادی
از افراد حاضر در جلسه ضمن تسلیت ماه محرم و ایام

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه
بزرگترین مطالبهگری برای حفظ انقالب ،انسجام و حفظ
وحدت ملی است ،تأکید کرد :کدورتهای سیاسی را باید
کنار بگذاریم .آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در
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مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانقمخبرداد:

پوشش امدادی به هیاتها در تاسوعا و عاشورا
2

مدیرکل مدیریت بحران استان قم:

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم:

اخذ کپی مدارک هویتی در بانکها ممنوع است

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت :اخذ کپی مدارک هویتی
در بانکهای استان ممنوع است و هیچ بهانه جویی در این زمینه پذیرفتنی
نیست .مهدی فراهانی در حاشیه جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک
که در استانداری برگزار شد گفت :در این جلسه موضوع اخذ کپی مدارک
هویتی در برخی دستگاههای اجرایی و بانکهای استان مطرح شد که با
توجه به بخشنامههای صادر شده در خصوص ممنوعیت اخذ مدارک هویتی
از خدمات گیرندگان در بانکها و دستگاههای اجرایی ،بانکها موظفند در

سیل  ۱۰۲میلیارد تومان خسارت به قم وارد کرد
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مدیرکل مدیریت بحران استان قم گفت :سیل اخیر در قم در مجموع ۱۰۲
میلیارد تومان خسارت به باغات ،منازل روستایی و زیرساختها وارد کرد.
محسن اروجی در جلسه شورای اداری استان ،بیان کرد :بارندگیهای روزهای
گذشته در قم در  ۶روستای بخش مرکزی سبب خسارتهای به برخی منازل
و همچنین زیرساختهای مانند برق ،آب و گاز شد .وی ادامه داد :با همکاری
دستگاههای حمایتی و ورود سریع دستگاههای خدمات رسان و فعالیت
گروههای جهادی سبب شد تا وضعیت سیلزدگان قم در کمترین زمان مدیریت
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«آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای»(نوبتدوم)

درس های ازمکتب عاشورا
مهدیمقاری*

در محرم و صفر احساسات و عواطف مردم به گونه ای برانگیخته می گردد که به
واسطه آن بسیاری از مشکالت و معضالت آنان رو به فراموشی رفته و به خاموشی
می گرایند ،فقط کافی است ،این برانگیختگی در مسیری مشخص و با پایانی معلوم
و هدف دار ،متصور شده و چگونگی رسیدن به نقطه پایانش ،آشکار و معلوم باشد.
تبیین حرکت و قیام امام حسین(ع) و کاروان ایشان در موضوع عاشورا و کربال و
چگونگی روایت بی نقص و کامل این واقعه موثر تاریخی می تواند به نحو وگونه ای
بسیار هدفمند ،جامعه را در مسیری قرار دهد که مدینه فاضله ،در پایان آن راه منتظر
مردمباشد.
امام حسین(ع) قربانی و شهید احیا و زنده ماندن دین مبین و یادگار بزرگ نبی
مکرم اسالم است که در پی تحقق اسالم ناب محمدی ،خود و خاندان با عظمت
خویش را به قتلگاه کشاند تا همه برای اعصار مختلف بدانند که حرکت در مسیر دین
و دینداری هزینه می خواهد که این امام همام با تمام ظرفیت خود یعنی اهل و عیال
و خویشتن ،ثابت قدم ،استوار و حتی بدون لحظه ای درنگ و پشیمانی در این راه
پرمخاطره قدم گذارد و برای همیشه تاریخ نامی جاودان و مانا از خود بر جای نهاد و
مورد غبطه مردم همه دوران ها واقع شد.
در زمان امامت این فرزند بزرگوار پیامبر اسالم ،عده ای کج فهم ،دین را نه نفع و سود
خود تفسیر کرده و با کنار نهادن و پشت پا زدن به قضیه و اصل مهم روی داده در برکه
غدیر خم ،با داعیه رهبری امت اسالم و با زرق و برق سکه و مناصب حکومتی ،چشم
کم سوی برخی را کور کرده و اهداف پلید خود که همان تضعیف اسالم و خوراندن،
افکار نامأنوس و کثیف خود به نام مردم و بهره بردن از سادگی مردم و ساده لوحی
ایشان بود را در قالبی نو و مورد پسند کوردالن ،در جامعه رواج داده و برای هدفی
پوچ ،یارگیری کردند و نتیجه آن ،بر سرنیزه نهادن فرزند رسول خدا و تاراج خاندان
پاک ایشان بود که لکه ننگی شد برای همه دوران که باید تالش کرد تا این اتفاق تلخ
تاریخی در عصر و زمان ما تکرار نگردد ،چرا که کوفیان بدسرشت همیشه و در هر
مکانیهستند.
بهره مندی از منابر و قدرت باالی حرکات عظیم و انسان دوستانه مردم در این دو
ماه محرم و صفر فرصت مناسبی برای هم افزایی و همگرایی جامعه به سوی سعادت
و رها شدن از بند خودساخته ای است که متاسفانه به منجر به واگرایی شده که باید
قدر دانست و در این راه حرکتی ،موثر از خود به یادگار گذاشته و نقشی ماندگار و
قابل توجه به نمایش گذارد و جامعه را به سمت و سوی وحدت و اجماع گسیل نمود
و رهنمون ساخت.
این که امام خمینی(ره) طی بیاناتی فرموده اند « :محرم و صفر را زنده نگهدارید
که ما هرچه داریم از این محرم و صفر است » .سخنی در مقام و تکریم منزلت و درک
اهمیت این ایام است که برای نمونه می شود به راهپیمایی های بزرگ سال ۱۳۵۷
اشاره کرد که همگی آن ها در این دو ماه رخ داده و برگزار شدند.
نمونه دیگر آن ،خیزش عظیم مردم پیشوا و مناطق همجوار در نیمه خرداد سال
 ۱۳۴۲است که دقیقا در  ۱۲محرم همان سال و پس از برگزاری آئین سنتی و تعزیه
بنی اسد در حرم مطهر حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) و عزاداری برای امام
حسین(ع) و یارانش ،برای رهایی امام خمینی(ره) از بند اسارت رژیم پهلوی انجام
شد که با سرکوب عوامل شاهنشاهی مواجه گشت ولی در زمستان  ۱۵سال بعد
یعنی در بهمن  ۱۳۵۷منجر به پیروزی مردم ایران بر طاغوت منحوس  ۲۵۰۰ساله
شد.
عاشورا ،سراسر مدرسه است و شاگردان این مکتب ،همیشه منتظر ندا و فرمان
استاد خود هستند ،قیام امام حسین(ع) در سال ۶۱هجری ،به همه ما درس ،عبرت
و پندهایی می دهد که توکل و تسلیم بر امر خداوند متعال ،پایبندی و اهتمام بر اقامه
نماز ،انگیزه برای عمل به تکلیف الهی ،اخالص داشتن ،صالبت و اقتدار ،ایثارگر،
صابر ،شکیبا ،آزادمرد ،آمر به معروف و ناهی از منکر ،ظلم ستیز و مدافع مظلوم،
حافظ عفت و پاسدار حجاب بودن ،پرهیز از نژادپرستی ،التزام به اصول واالی انسانی
و اخالقی ،دارا بودن ادب و متانت ،توانا بودن وداشتن عزت نفس ،از جمله آموزه های
مانایی است که از مکتب امام حسین(ع) در روز عاشورا می توان به عنوان توشه دو ماه
محرم و صفر دریافت کرده و به کار گرفت.
* روزنامه نگار

شهرداری دستجرد

همزمان با سراسر کشور ؛

در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای پروژ ه استانی به شماره فراخوان  2001005124000010بامشخصات و شرایط کلی
زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irبرگزار نماید.
شرح مختصر پروژه :

شرایط:
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانهتدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
 مناقصه گران محترم میتوانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه های فوق یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های ذیل قابل ارائه میباشد:-1ضمانتنامهبانکیدروجهکارفرما(باحداقلسهماهاعتبار)
 -2ارائه اصل فیش واریز وجه نقد حساب شهرداری دستجرد به شماره  3100003527000با عنوان حساب تمرکز وجوه سپرده
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی
-3ضمانت نامه های مذکوردر بندهای(الف-ب-پ-ج-چ-ح)ماده4آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره/123402
ت50659هـ مورخ1394/9/22
 ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی میباشد. ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی میباشد. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود میباشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:مورخ 1401/05/13روز پنجشنبه میباشد. زمان و مهلت دریافت اسناد از سایت :از ساعت  10:00صبح پنجشنبه مورخ  1401/05/13تا ساعت  14:20روز شنبه مورخ1401/05/22
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از روز پنجشنبه مورخ  1400/05/13ساعت  10:00لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02ساعت14:20
 زمان بازگشائی پاکتها :روز پنجشنبه مورخ 1401/06/03ساعت 10:00صبح می باشد. مبلغ پیشنهادی میبایست از حیث مبلغ مشخص ،معین ،بدون ابهام ،بدون خط خوردگی و بدون قید و شرط باشد. طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد ،به قرارداد پروژه فوق پیش پرداخت تعلق میگیرد. طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد ،به قرارداد پروژه فوق تعدیل تعلق میگیرد. مناقصهگران میبایست یک نسخه الکترونیکی از اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دریافت و پس از چاپ ،کلیه صفحات آنرا با قیدقبولی و بدون قید و شرط مهر و امضاء کرده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند .عدم انجام این مهم از جانب هر
یک از مناقصهگران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه میگردد.
 اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه باید در موعد مقرر حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت  )13:30روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02به آدرس قم -بخش خلجستان شهر دستجرد شهرداری دستجرد پالک  35اداره امور حقوقی و پیمانها تحویل
گردد.
 جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد تجدیدمناقصه مذکور میتوانید به آدرس :قم -بخش خلجستان شهر دستجرد شهرداریدستجرد پالک 35اداره امور حقوقی و پیمانها مراجعه نموده و یا با شماره025-35223624تماس حاصل فرمائید.
شناسهاگهی1360388:

همایششیرخوارگانحسینی
در قم برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در
شهر مقدس قم برگزار شد.
براساس این گزارش ،همایش شیرخوارگان حسینی صبح روز جمعه ،همانند سنوات
گذشته و همزمان با سراسر کشور در امکان مذهبی شهر مقدس قم برگزار شد .هزاران نفر
از مادران قمی فرزندان نوزاد خود را با پوشاندن لباسهای سبز متبرک و سربندهای یا علی
اصغر (ع) به یاد شهید شش ماهه دشت کربال به همایش شیرخوارگان حسینی که در حرم
مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد آوردند تا فرزندان خود را نذر قیام حضرت
سیدالشهدا (ع) کنند و از خداوند بخواهند تا این کودکان در مکتب حسینی پرورش یابند.
شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت مملو از مادرانی بود که فرزندان شیرخوار
خود را به دست گرفته بودند و با چشمانی اشک آلود در مصیبت حضرت علی اصغر (ع) که
سند مظلومیت سیدالشهدا (ع) به شمار میرود حاضر شده بودند.
برخی از مادران نیز فرزندان بیمار خود را به این مراسم آورده بودند تا با توسل به حضرت
علی اصغر (ع) شفای آنان را از خداوند طلب کنند .همایش شیرخوارگان حسینی در مسجد
مقدس جمکران نیز برگزار شد و بسیاری از مادران به همراه نوزادانشان در این مراسم معنوی
شرکت کردند.در ابتدای برنامه نیز لباسهای سبز ویژه نوزادان به آنان هدیه شد.این مراسم
در برخی از امامزادگان استان قم نیز برگزار شد.
سقائیاننژاد در بازدید سرزده از منطقه پنج شهرداری قم :

روند فعالیت ها را بهصورت شفاف با مردم
در میان بگذارید

شهردار قم با اشاره به اهمیت تشریح روند فعالیتها برای مراجعهکنندگان یادآور شد:
شفاف موضوعات را با مردم در میان بگذارید و اطالعرسانی درستی صورت گیرد ،چراکه
بسیاری از موارد و موانع خارج از روندهای قانونی است.
دکتر سیدمرتضی سقائیاننژاد در بازدید سرزده از منطقه پنج شهرداری قم ،از بخشهای
مختلف این منطقه شهری بازدید کرد .شهردار قم در این بازدید با اشاره به مشکالت منابع
انسانی در بخشهای مختلف شهرداری ،اظهار داشت :بخشهایی مانند شهرسازی که
محل مراجعه حجم قابلتوجهی از شهروندان بوده نیاز به تقویت نیروی انسانی کارآمد و
تخصصیاست.
وی با بیان اینکه پروندههای شهرداری باید همه بهصورت الکترونیکی آرشیوسازی شده
باشد ،تصریح کرد :حجمی از پروندههای سنواتی مناطق همچنان بهصورت الکترونیکی
بایگانی و آرشیوسازی نشده است که باید در این زمینه تالشها افزایش یابد ،چراکه نبود
بایگانی الکترونیکی در روند فعالیتی مشکالتی ایجاد خواهد کرد .دکتر سقائیاننژاد
همچنین با تأکید بر لزوم حضور مدیرکل منابع انسانی شهرداری در این منطقه شهری برای
رفع مشکالت پرسنل ادامه داد :متوازنسازی کمیسیونهای ماده ۱۰۰باید با جدیت دنبال
شود .وی با اشاره به اهمیت تشریح روند فعالیتها برای مراجعهکنندگان یادآور شد :شفاف
موضوعات را با مردم در میان بگذارید و اطالعرسانی درستی صورت گیرد ،چراکه بسیاری
از موارد و موانع خارج از روندهای قانونی است .شهردار قم اضافه کرد :بسیاری از مطالبات
شهروندان حداقلی بوده و میتوان با تصمیماتی درست حجم این مراجعات را کاهش داد.
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رئیس جمهور :

دولت مردمی هرگز درگیر حاشیهها نخواهد شد

تصویبقانوندرآمدهایپایدارشهرداریهادرمجلس؛

فرصتیبرایبهبود
مدیریتشهری

حسنبختیاریزاده*

افرایش درآمدهای پایدار ،کاهش هزینه ها ،شفاف
سازی نظام درآمد و هزینه و ارتقای نظارت برآن ،از موضوعات و بایسته های مدیریت
شهری کارآمد به شمار می آیند .مجلس شورای اسالمی پس از فراز و نشیب های بسیار،
سرانجام قانون درآمدهای پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها را تصویب کرد و
این قانون ،اکنون برای اجرا ،ابالغ شده است .این یادداشت به نکات مهم قانون یاد شده
می پردازد.
-1یکیازمشکالتفزایندهشهرداریهاتنگنایمالیآنهاست.کمبودمنابعدرآمدی
پایدار و سنگینی هزینه ها ،عوامل مهم ایجاد این مشکل هستند .قانون درآمدهای پایدار
منابع درآمدی سودمندی برای شهرداری ها پیش بینی کرده است که می توان فهرست
آن را این گونه ارائه کرد:
ده درصد تعرفه صدور و تمدید گواهینامه و گذرنامه ،عوارض توقف خودرو در توقف
گاه های حاشیه خیابان ،بیست هزار ریال از بارنامه حمل بار خودرویی درون شهری
،یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم ،دو درصد از مالیات نقل و
انتقال قطعی و یک درصد از حق واگذاری امالک ،قانونگذار به عالوه ،به کاهش هزینه
شهرداریها توجه داشته است که می توان به نمونه های آن اشاره کرد:مالیات سازمان
ها و موسسات وابسته به شهرداری که برای انجام وظایف ذاتی شهرداری تشکیل شده و
همه سرمایه آن متعلق به شهرداری است ،با نرخ صفر محاسبه می شود ،شهرداریها از
پرداختهزینهروشناییمعابر،میادینوبوستانهامعافهستند.
 -۲قانون درآمدهای پایدار ،سازوکار جدیدی برای تعیین عوارض و بهای خدمات
شهرداریها پیش بینی کرده است که بر اساس آن ،شورای شهر عناوین عوارض و بهای
خدمات را برای تایید به شورای عالی استانها ارسال و سپس،وزیر کشور آن عناوین و
ترتیبات را تصویب و برای اجرا ،ابالغ می کند .این سازوکار با وجود ایجاد وحدت رویه در
سراسر کشور ،اختیارات شورای شهر را به نفع دولت محدود می کند
 -۳قانون جدید ،ماده  ۲قانون نوسازی و عمران شهری را اصالح و مقرر کرده است نرخ
عوارض نوسازی ،موضوع ماده یاد شده ،به میزان  ۵/۲درصد ارزش معامالتی آخرین
تقویمموضوعماده ۶۴قانونمالیاتهایمستقیمخواهدبود.
-۴یکی از مشکالت شهرداریها ،بدهی دستگاههای اجرایی بوده است .به ویژه
آنکه دستگاهها و مراکز آموزشی به استناد برخی قوانین منسوخ ،از پرداخت مطالبات
شهرداری ها ،استنکاف می کنند .ماده  ۹قانون موصوف ،همه دستگاههای اجرایی را
موظف کرده است عوارض و بهای خدمات شهرداریها را ،حداکثر تا پایان سال مالی
پرداخت کنند .قانون درآمدهای پایدار ،به عالوه مقرر کرده است درباره مطالبات قطعی
شهرداریها -که مبلغ آن بیش از یک میلیارد ریال باشد -طبق مقررات مربوط به اجرای
اسناد رسمی عمل شود
-۵قانونگذار ،در قانون درآمدهای پایدار ،زمان ارائه تفریغ بودجه شهرداری و تصویب
آن را به ترتیب از پایان اردیبهشت و پایان خرداد به پایان شهریور و پایان سال  ،تغییر داده
است.نکته مهم ،آن است که این تغییر،عملگرایانه است .چرا کهبسیاری ازشهرداریها،
نمیتوانستندمواعدپیشینرارعایتکنند
 -۶هرچند بعضی از شهرداریها ،اکنون برای محاسبه عوارض از قیمت منطقه ای،
موضوع ماده ۶۴قانون مالیاتهای مستقیم استفاده می کنند ،اما تغییرات قیمت منطقه
ای سبب شده است بعضی شهرداریها ،مبنای متفاوتی را برای محاسبه عوارض،
انتخاب کنند .قانون جدید مجلس ،مقرر کرده است محاسبه عوارض محلی ،بر اساس
قیمت های معامالتی موضوع ماده  ۶۴قانون مالیاتهای مستقیم ،صورت پذیرد و بدین
ترتیب ،وحدت رویه ای برای محاسبه عوارض شهرداری ها ایجاد کرده است.
به عنوان جمع بندی می توان گفت قانون جدید مجلس ،البته به شرط تصمیم گیری
سنجیده و کارشناسانه وزارت کشور و شورای عالی استانها درباره تدوین دستورالعمل
های یاد شده در این قانون ،می تواند فرصتی مناسب برای بهبود مدیریت شهری باشد.
البته به شکلی قابل پیشبینی ،اشکاالت احتمالی این قانون ،از جمله ماده ۱۷آن ،پس
از اجرا آشکار خواهد شد که انتظار می رود مراجع قانونی برای اصالح آن اقدام کنند.
تحلیلگرمسائلشهری

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

سطح گلخانههای قم به ۶۲هکتار
رسیدهاست

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ،گفت :بر اساس
آخرین پایش صورت گرفته سطح گلخانههای مستقر در مناطق مختلف استان به ۶۲
هکتار رسیدهاست و در آینده نزدیک این میزان به از ۱۰۰هکتار فراتر خواهد رفت.
محمد علی سالمی در گفت وگویی اظهارداشت  :به دلیل نقشی که استفاده از گلخانه
در افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی دارد و استقبال مناسب کشاورزان از این
ی سالهای اخیر در قم روز به روز در حال افزایش
شیوه  ،سطح زیر کشت گلخانهها ط 
است.
وی با اشاره به مزایای فراوان کشتهای گلخانهای ،ادامه داد :بهرهوری آب در
کشتهای گلخانهای تا  ۱۰برابر است و با تنظیم شرایط محیطی در آن میتوان گیاهان
کشت شده را در برابر تنشهای دمایی حفظ کرد ،بنابراین توسعه این نوع کشت در قم
که با کمآبی و شرایط خاص اقلیمی مواجهاست به عنوان یک موضوع راهبردی در قالب
سیاستهایتغییرالگویکشتاستاندنبالمیشود.
وی افزود :در حال حاضر احداث هر متر مربع گلخانه با توجه به کیفیت مواد به
کارگرفته شده در آن بین یک تا سهمیلیون هزین ه دارد  ،بنابراین الزم است محصوالتی در
گلخانههایاستانکشتشوندکهدارایمزیترقابتیبوده،ارزشاقتصادیباالییدارند
و حتی می تواند در بازارهای صادراتی عرضه شوند.
سالمی با اشاره به این که بیشاز  ۲۵۰نفر از کشاورزان قمی در زمینه کشتهای
گلخانهایفعالیتمیکنند،گفت:سازمانجهادکشاورزیقمباهمکاریسایرنهادهای
متولی تالش میکند از سرمایهگذاران عالقهمند به فعالیت در عرصه کشتهای
گلخانهایحمایتنماید.
مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانقمخبرداد:

پوشش امدادی به هیاتها
در تاسوعا و عاشورا

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم از پوشش امدادی هیاتهای مذهبی قم در
مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با مشارکت  ۱۰۰نفر
از پزشکان ،پرستاران ،امدادگران و نجاتگران در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی خبر
داد.
محمدرضا بهرامیدر گفت و گویی بیان کرد :این جمعیت طبق سالهای گذشته در
ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان در تاسوعا و عاشورای حسینی آماده ارائه خدمات
امدادی به زائرین و عزاداران سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در
مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه(س) است.
وی افزود :یکصد تن از پزشکان ،پرستاران ،امدادگران و نجاتگران در دو بخش خواهران
و برادران از ساعت هفت روز تاسوعای حسینی تا شام غریبان عاشورای حسینی با
استقراردرجایگاههایخود،بابهکارگیریچهاردستگاهآمبوالنس،یکدستگاهاتوبوس
آمبوالنس ۲ ،دستگاه موتورالنس و همچنین  ۲دستگاه خودروی نجات آماده ارائه
خدمات امدادی و درمانی به زائرین ،مجاورین و عزاداران حسینی هستند.
وی ادامه داد :هشت پایگاه امداد و نجات جادهای در محورهای مواصالتی استان نیز
به منظور اسکان اضطراری زائرین و ارائه خدمات امدادی در روزهای تاسوعا و عاشورای
حسینی به صورت آماده باش درآمدهاند .مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قم
خاطرنشان کرد :ندای امداد  ۱۱۲هالل احمر برای پاسخگویی به تماس اضطراری
شهروندان در حوادث به صورت شبانهروزی فعال است.
مدیرکل حافظت از محیط زیست استان قم تاکید کرد:

محیطزیستبایددرتصمیمگیریهای
کشورموثرباشد

مدیرکل حافظت از محیط زیست استان قم بر لزوم اثرگذاری محیط زیست بر
تصمیمگیریهایکشورتاکیدکرد.
سید رضا موسوی مشکینی در کارگاه آموزشی «محیط زیست و رسانه» که با مشارکت
ادارهکل حفاظت محیط زیست و خانه مطبوعات استان قم برگزار شد ،با اشاره به اینکه
محیط زیست به دغدغه مردم تبدیل شده است ،خوشبختانه این موضوع یک ظرفیت
ویژه برای فعالیت در عرصه محیط زیست ایجاد کرده است.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت همدلی دولت و مجلس برای حل مشکالت کشور،
از کیفیت روابط دولت مردمی و مجلس شورای اسالمی ابراز خرسندی کرد و گفت:
همگرایی کامل همه ارکان نظام حکمرانی کشور ،نه تنها توصیه همیشگی رهبر معظم
انقالب اسالمی است ،بلکه پیشنیاز غلبه بر مشکالت مزمن و ساختاری کشور به شمار
میرود.
آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح روز پنجشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان
استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان و یزد با تاکید بر اراده جدی دولت
برای دوری از حواشی سیاسی ،افزود :برخی حاشیهها در روابط دولت و مجلس در
گذشته مردم را آزرده خاطر کرد و این دولت اجازه نخواهد داد که این حاشی ه آفرینیها
تکرار شود .دولت مردمی حسرت این را که دولت و مجلس به جای پرداختن به کار مردم
گرفتار حاشیه شوند ،به دل بدخواهان خواهد گذاشت و وجه همت خود را صرف این
خواهد کرد که مردم شیرینی خدمت را بچشند.
مصوبات سفرهای استانی ناظر به توسعه متوازن و عادالنه استانها است
رئیس جمهور همراهی نمایندگان مجلس را شرط توفیق سیاستها و برنامههای بزرگ
درکشور خواند و اظهار داشت :ما انتظار داریم نمایندگان نیز به سهم خود تالشها و
دستاوردهای دولت را برای افکار عمومی تبیین کنند ،چرا که این موارد صرف دستاورد
دولت نیست و جزء توفیقات جمهوری اسالمی و تمام اجزای نظام حکمرانی به شمار
میرود.
آیتاللهرئیسیدرادامهبااشارهبهتصمیماتومصوباتدولتدرسفرهایاستانیبرای
توسعه متوازن و عادالنه استانهای کشور ،گفت :پس از پیگیری جدی تحقق مصوبات
سفرهای استانی ،در دور دوم با فراغ خاطر بیشتر به طراحی گامهای موثر برای پیشرفت
و تحول استانها خواهیم پرداخت.
رئیس جمهور به برنامه دولت برای ایجاد صندوق پیشرفت عدالت در استانها اشاره
کرد و افزود :دولت در بودجه سال  ۱۴۰۱ایجاد این صندوقهای استانی را لحاظ کرد که
متاسفانهموردموافقتمجلسقرارنگرفتامامجددادرسال ۱۴۰۲ایجاداینصندوقها
را در الیحه بودجه خواهیم گنجاند تا به تسریع روند پیشرفت استانها کمک کنند.
اراده دولت برای فعال کردن بازارچههای مرزی است
ضرورت اشتغالزایی در استانهای مرزی و تقویت معیشت مرزنشینان ،از جمله
دغدغههای مشترک رئیس جمهور و میهمانانش در این جلسه بود .آیتالله رئیسی
در توصیف برنامههای دولت در این زمینه ،از اراده دولت برای فعال کردن بازارچههای
مرزی خبر داد و افزود :دولت مردمی مرز را فرصت ارزشمندی میداند که استفاده از
ظرفیتهای آن میتواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی بیانجامد و
روابط و مناسبات همسایگی را تقویت کند.
آیتاللهرئیسیدرخصوصمشکالتمتاثرازکمآبیدرکشورهمکهازسوینمایندگان
بیان شد ،گفت :مدیریت صحیح منابع آب در کاهش تنشهای آبی در استانهای
مختلف موثر خواهد بود .این کار از سوی وزارت نیرو برای رفع کمبودها در عرصه آب و
برق آغاز شده و امسال شاهد کمترین میزان قطعی برق بودیم.
رئیس جمهور با اشاره به برخی عقبماندگیها در توسعه شبکه تولید برق در گذشته،
ادامه داد :وزارت نیرو تا به امروز با تدابیری مثل استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی و
جدا کردن برق مصرفی واحدهای صنعتی بزرگ و صنایع سنگین تالش کرده در وهله
اول مانع از تکرار خاموشیها در تابستان شود و در وهله بعد عقبماندگیها در تامین

برق را جبران کند.
دولت رفع مشکالت را معطل و وابسته هیچ بهانهای نکرده است
آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد :دولت مردمی رفع مشکالت کشور را معطل و وابسته
به هیچ عامل و بهانهای نکرده و برای رفع مشکالت کمآبی نیز طرحهای بزرگی را به طور
همزمان پیگیری میکند .مدیریت صحیح منابع آب ،تامین آب ژرف ،انتقال آب از دریا و
استیفایحقآبهکشورازهمسایگانازجملهاقداماتکوتاهوبلندمدتیاستکهبرایرفع
مشکالتکمآبیدنبالمیشود.
در ادامه این جلسه ،خسارات ناشی از سیل اخیر در چند استان کشور در گفتوگوی
رئیس جمهور با نمایندگان مورد توجه قرار گرفت .دکتر رئیسی در این زمینه تصریح کرد:
حجم خسارات وارده در دست بررسی است و دولت به زودی تسهیالت الزم برای جبران
این خسارتها را تصویب خواهد کرد تا با فوریت برای رفع آسیبهای سیل اقدام شود.
در این جلسه که دهمین نشست آیتالله رئیسی با مجامع استانی نمایندگان
مجلس شورای اسالمی بود ،غالمحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور ،سید
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ،سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی
رئیس جمهور و سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز حضور داشته و
درخواستها ،نظرات و دغدغههای نمایندگان حاضر در جلسه را ثبت کردند.
با دیدار نمایندگان استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان و یزد با رئیس
جمهور نمایندگان تمام  ۳۱استان کشور حداقل یک بار و در قالب دیدار مجامع استانی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رئیس جمهور دیدار و درباره دیدگاهها و دغدغههای
خود با وی گفتگو کردهاند.
در این جلسه که سه ساعت و نیم به طول انجامید ،پیش از سخنان رئیس جمهور
به ترتیب نمایندگان استانهای کرمان ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و یزد به طرح
دیدگاهها و نظرات خود درباره خسارات سیلهای اخیر ،اجرای مصوبات استانی،
مشکالت کمآبی ،لزوم تفویض اختیارات بیشتر به استانداران و موارد دیگر ناظر به
مشکالتحوزههایانتخابیخودپرداختند.
همچنیناستانداراناینچهاراستاننیزدرسخنانیبهتشریحبرنامههاواقداماتخود
برایتسریعروندپیشرفتاستانهایتحتحوزهانتخابیخودپرداختند.

سرلشکرسالمی:

ملت ایران در امتداد عاشورا ایستاد ه است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم
وداع با پیکر پنج شهید تازه تفحص شده مدافع حرم
گفت :ملت ایران در امتداد عاشورا ایستاد ه است.
مراسم وداع با پیکر مطهر پنج شهید تازه تفحص
شده مدافع حرم عصر پنجشنبه با حضور پرشور مردم
شهیدپرور در میدان امام حسین(ع) تهران برگزار شد.
سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم با بیان اینکه هیچ
دلیل و بهانهای برای ترک میدان جهاد در برابر مشرکان
و کافران وجود ندارد ،افزود :حتی اگر در اوج نابرابری
قدرت در برابر دشمن از نظر ظاهری باشیم ،این حجت
عاشورا در مکتب اهل بیت(ع) است.
ویبابیاناینکهفقطنامهاعوضشدهاند،تصریحکرد:
امروز هم صفبندی این واقعه پابرجاست .نایب امام زمان
(عج) و وارث حسین (ع) ایستاده است و اصحابش ،آنها

که وفادارند ،تا آخر در میدان میمانند .عاشورای امروز
برای آن است که نسبت خود را با امامان روشن کنیم که
کجایاینمعرکههستیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان
اینکه نبرد حق و باطل و نبرد عدالت و ظلم برقرار است،
افزود :ما هستیم که باید تعیین موقعیت کنیم .اگر در
سپاه امام نباشیم ،متعلق به جبهه سومی نیستیم ،اما
ِ
ملت ما در امتداد عاشورا ایستاد ه و آن را ترسیم کرد ه که
امتداد عظمتها است و نوری است که هرگز خاموش
نمیشود.
ملت ما آگاه هستند و هرگز
پیاده نظام دشمن نمیشوند
سرلشکر سالمی با اشاره به وداع مردم با شهدای «خان
طومان» گفت :این شهدا نشاندهنده صدق وعده ما
هستند که تا آخر میمانیم .ما با حاج عبدالله اسکندری

در جبهه همراه بودیم .روزی در کارون و کرخه میجنگید
و اکنون از مدیترانه آمده است .نگاه کنید که چگونه این
جوانان توانستهاند دشمنان را تا شرق مدیترانه فراری
دهند .او بعد از جهاد به آغوش خانواده خویش که ملت
ایراناستبازگشتهاست.ویبابیاناینکهصهیونیستها
میفهمند «خیبریون» چه کسانی هستند ،تصریح
کرد :کافی است رژیم صهیونیستی اشتباه کند ،یک
عملیات بیتالمقدس کافی است .در سوریه نیز دیدیم
که ابوالفضل انقالب اسالمی چگونه سفینه نجات امت
اسالم را در دستان جانباز خود گرفته است .سرلشکر
سالمی با بیان اینکه دشمن تالش میکند زنان و دختران
ما را حجاب گریز و نماز گریز کند ،گفت :آنها میخواهند
سیمای معصوم دختران ما را مانند غربیها کنند؛
نمیدانند زنان این سرزمین با وقار هستند و از گوهر
حجابخودمانندسنگردفاعمیکنند..

خطیب هیات خادم الرضا(ع) قم:

رفتار قبل و بعد از محرم هیاتیها باید متفاوت باشد
خطیب هیات خادم الرضا(ع) قم گفت :ما که در دهه محرم وقت می گذاریم و به هیات
می آییم باید هم نشینی با دستگاه امام حسین(ع) در ما اثر کرده و رفتار قبل ماه محرم ما
با رفتار بعد از ماه محرم متفاوت باشد.
حجت االسالم هادی الیاسی در هفتمین شب عزاداری هئیت خادم الرضا(ع) در
ورزشگاه شهید حیدریان قم ،به بیان اهمیت هم نشینی با دستگاه امام حسین(ع)
پرداخت و اضافه کرد :هرکسی که به سمت امام حسین(ع) حرکت کرد عاقبت بخیر شد؛
حسین بن علی(ع) بنا به قول پیامبر اکرم(ص) نور آسمان ها و زمین است.
وی افزود :پیامبر(ص) می فرمایند"حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است".
داستانهایمرتبطباانبیادرقرآنکریمجهتآموزندگیهستندوکشتینوحکهکشتی
نجات مردم مؤمن بود ،یک واقعیت تاریخی می باشد.
سخنران هیات مذهبی خادم الرضا(ع) خاطرنشان کرد :عده ای به انکار واقعیت های
تاریخی مورد تصریح قرآن کریم پرداخته و داستان حضرت نوح را در فضای مجازی
غیرواقعی معرفی می کنند؛ این درحالی است که این وقایع دارای شواهد تاریخی
هستند.
وی روایت تقابل حضرت نوح با فرزندش را که در قرآن کریم آمده است ،داستانی
برای عبرت آموزی همه انسان ها دانست و گفت :آن حضرت از ناحیه پدری فرزندش را
نصیحت کرد و به او فرمود "ارکب معنا ،التکن مع الکافرین"؛ حضرت نوح(ع) از فرزندش
خواست با او سوار کشتی شود و با کافرین نباشد ،اما فرزندش در پاسخ این رهنمود پیامبر
خدا او را مورد تمسخر قرار داد.
الیاسی ،همنشین بد را یکی از عوامل بازماندن از همراهی امام برشمرد و تصریح کرد:
باید مراقب باشیم با انسان های نااهل هم نشینی نداشته باشیم؛ اگر در جعبه ای سیب
سالم ،یک سیب ناسالم را قرار دهیم خواهیم دید که چگونه همه سیب ها را خراب می
کند.

وی با اشاره به سرگذشت برخی افرادی که به خاطر نشست و برخاست با افراد بد از
توفیقات الهی بازماندند ،افزود :یاران امام حسین(ع) به دلیل هم نشینی با انسان های
صالح عاقبت به خیر شدند.
حجت االسالم الیاسی بیان داشت :گاهی هم نشینی مانند همین هم نشینی های
روزمره است اما گاهی هم نشینی به صورت هم فکری ظاهر می شود؛ ممکن است ما
در ظاهر با کسی هم نشین نباشیم اما تحت تأثیر افکار یک شخص حتی خارج از کشور
خودمان قرار گیریم .این ها ،هم نشینی های فکری هستند.
وی یادآور شد :ما که در دهه محرم وقت می گذاریم و به هیئت می آییم باید هم
نشینی با دستگاه امام حسین(ع) در ما اثر کرده و رفتار قبل ماه محرم ما با رفتار بعد
از ماه محرم متفاوت باشد .الیاسی ،اظهار کرد :جوانی به مشهد آمد و شنید مرحوم
حاج شیخ عباس قمی هم در مشهد است .آن جوان خواستار دیدار با شیخ شد .شیخ
پس از گفت و گوهایی از او پرسید اهل کجایی؟ جوان گفت اهل نجف هستم .شیخ
سپس پرسید در نجف هستی به زیارت امیرالمؤمنین(ع) هم می روی؟ جوان گفت "بله"
هرروز می روم .شیخ دستی به محاسنش کشید و گفت عجیب است که تو هرروز به حرم
امیرالمؤمنین(ع) می روی اما من هرچه نگاه کردم رنگ و روی علی(ع) را در تو ندیدم.
وی در پایان با اشاره به نحوه به شهادت رسیدن فرزند شش ماهه حضرت
سیدالشهدا(ع) گفت :حضرت علی اصغر(ع) سند مظلومیت امام حسین(ع) است و بنا
به فرموده امام صادق(ع) هنگامی که سرش از بدن آویزان شده بود ،در حالی که روی
دست امام حسین(ع) بود آن حضرت خون گلوی او را به دیگر دستش جمع کرده و در
آسمانانداخت.
مراسم عزاداری هیات و کانون خادم الرضا(ع) از شب اول محرم به مدت ده شب از
ساعت ۲۱با مداحی کربالیی حسن عطایی و حاج سیدرضا تحویلدار و با حضور برادران
و خواهران در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

دوربینها به شرط کنار گذاشتن موارد اتهامی علیه ایران روشن میشود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :دوربینها به
شرطی فعال و روشن میشود که همه موارد ادعایی و
اتهامیعلیهایرانکنارگذاشتهشود.
محمد اسالمی در گفتوگو با ایرنا در پاسخ به اینکه
آیا با تکرار رفتار آژانس ،جمهوری اسالمی برنامهای
برای خاموش کردن سایر دوربینها دارد ،گفت:
خیر ،دوربینهایی که جمع کردهایم برجامی یا
طبق واژه حقوقی آن فرا پادمانی بود ،این دوربینها
همراه با توافقنامه برجام به این منظور نصب شد تا
محدودیت ،ظرفیت و فعالیت هستهای ایران را با آن
اندازهگیریکنند.
وی خطاب به طرفهای مقابل برجام تاکید کرد:
وقتی در برجام باقی نماندید و به تعهدات خود عمل
نکرده و از آن خارج شدهاید دلیلی وجود ندارد که ما
همچنان یک طرفه با یک قرارداد شبه منسوخ آن را
ادامه دهیم.اسالمی درباره اینکه آیا اگر در برجام به
توافق برسیم دوربینها از نو روشن و فعال میشود

گفت شرط برداشته شدن آن این است که همه موارد
ادعایی را کنار بگذارند و امروز هم اعالم میکنیم تا
وقتی که آنها به تعهدات خود بازنگردند و این موارد

ادعایی و کذب را کنار نگذارند ،دوربینی نصب
نخواهدشد.
معاون رئیسجمهور موارد ادعایی را بهانه ای
دانست که سالیان سال است با فشار حداکثری
علیه ایران دنبال می شود و تصریح کرد :موضع
ما همواره این است که موارد اتهامی کنار گذاشته
شود .وی درباره مذاکرات وین هم گفت :وقفهای
در مذاکرات روی داده بود که البته مذاکرات فقط
حضوری انجام نمیشد اما به شکل غیرحضوری در
جریان بود .اسالمی با بیان اینکه مذاکرات در حال
پیگیری است ،ابراز امیدواری کرد طرف مقابل برای
به سرانجام رسیدن آن حسن نیت و اراده کافی داشته
باشد و بدعهدی نکند .معاون رئیس جمهور افزود:
جمهوری اسالمی به دنبال توافق خوب است و
توافق خوب هم یعنی رعایت منافع ملت ایران چراکه
آنها از این طریق به منافع ایران ضربات زیادی وارد
کردند.

آیت الله حسینی بوشهری در خطبههای نماز جمعه قم :

قیامسیدالشهدا ناشی
از غیرت دینی بود
(ع)

امام جمعه قم گفت :اهداف قیام امام حسین (ع) را باید با دقت بررسی کرد که غیرت
دینی علت اصلی آن بوده است.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در مصلی
قدس این شهر برگزار شد ،با تسلیت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان اظهار داشت :از
همه هیئتهای مذهبی ،خطبا و مداحان که مجالس عزاداری برپا میکنند تشکر داریم و
باید بدانیم تا نام حسین علیه السالم را زنده نگه میداریم به کشورمان آسیبی نخواهد رسید.
وی گفت :در روز هفتم ماه محرم ،آب را بر اهل بیت سیدالشهدا علیه السالم بستند و در
روز هشتم نیز امام حسین علیه السالم برای آخرین بار با دشمن اتمام حجت کرد؛ اما این
سخنان در بین لشکر دشمن اثر نکرد ،چرا که شکم های آنان پر از حرام بوده است به همین
دلیل حرف حق در گوش آنان راه نداشت.
خیرینومسئولینفرهنگیبایدهیئتهایمذهبیراتقویتکنند
خطیب جمعه قم افزود :اهداف قیام امام حسین علیه السالم را باید با دقت بررسی کرد که
غیرت دینی علت اصلی آن بوده است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :خیرین و مسئولین فرهنگی کشور باید
هیئتهای مذهبی را تقویت کنند و اگر این فضاها فراهم نشود ،جوانان سر از جایی دیگر
در میآوردند.
وی تصریح گفت :انقالب اسالمی ایران در راستای حاکمیت دین و اقامه عدل بوده است
و نباید اجازه داد؛ دشمن به این انقالب لطمه وارد کند که فضای محرم اینگونه است که
دشمنناامیدمیشود.
مداحان باید از نعمت خدادادی در راستای جذب جوانان استفاده کنند
آیتاللهحسینیبوشهریافزود:مداحانبایدازنعمتخدادادیدرراستایجذبجوانان
استفاده کنند و امروز شاهدیم بسیاری از جوانان در مجالس عزاداری حاضر میشوند و این
مسئولیت مداحان را سنگینتر میکند که میتوانند انبوه جوانان را به سمت جلسات اهل
بیتعلیهمالسالمبکشانند.
وی با اشاره به در پیش بودن روز خبرنگار گفت :وظیفه خبرنگاران بیان حقایق است و
شهید صارمی تا پای جان در این مسیر پیش رفت.
خطیبجمعهقمعنوانداشت:رهبرمعظمانقالببیانفرمودندخبرنگارانجهادگرانندو
در راستای جهاد تبیین؛ خبرنگاران و رسانهها همانند ائمه جمعه نقش مؤثری دارند.
آیتاللهسعیدی:

تالش دشمنان معطوف به دین گریزی
جواناناست

امام جمعه قم گفت :دینداری دوستان و دشمنانی دارد که دوستان از دینداری حمایت
کرده و دشمنان نیز تالش میکنند تا جوانان دیندار نباشند و از آن گریزان باشند.
آیت الله سید محمد سعیدی ظهر پنجشنبه در آئین سوگواری احلی من العسل که در
شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (سن) برگزار شد در سخنانی اظهار
داشت:وقتیسیدالشهدا(ع)بهحضرتقاسمفرمودندمرگنزدشماچگونهاست،حضرت
قاسم فرمودند مرگ از عسل برایم شیرینتر است و این پاسخ نشان دهنده فهم باالی این
نوجوان حسینی از دین است.
وی بیان داشت :دینداری دوستان و دشمنانی دارد که دوستان از دینداری حمایت کرده و
دشمنان نیز تالش میکنند تا جوانان دیندار نباشند و از آن گریزان باشند.
تولیت حرم حضرت معصومه (س) افزود :از ابتدای خلقت تا روز قیامت عدهای با دینداری
مخالفت میکنند و در واقعه کربال نیز اینگونه بوده است که عدهای والیتمدار و عدهای نیز
مخالفدینداریبودند.
آیت الله سعیدی بیان داشت :کسانی که از مرگ هراس دارند از جبهه فرار میکنند اما
اصحاب سیدالشهدا (ع) با شجاعت در میدان رزم ایستادند و با دشمن جنگیدند و این جنگ
به انتخاب خودشان بود.
وی بیان داشت :عسل از شیرینترین غذاهای دنیا است و حضرت قاسم شهادت در راه
خدا را از عسل شیرینتر دانستند.
امام جمعه قم ابراز داشت :در انقالب اسالمی به برکت خون شهدا امروز جوانان و نوجوانان
مکتبی هستند که حضرت قاسم را الگوی خود انتخاب کردهاند.
مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانقم:

مکتبامامحسین(ع)سرشارازالگوست

دیرکل تبلیغات اسالمی استان قم جوان ها را افراد در جست و جوی الگو دانست و گفت:
مکتب امام حسین(ع) سر شار از الگوست؛ بنابراین اگر ما بتوانیم از فرصت محرم و صفر به
درستیاستفادهکنیممیتوانیمسبکزندگیجوانانخودراباسبکزندگیامامحسین(ع)
و اهل بیت(ع) هماهنگ کنیم.
حجت االسالم مرتضی شعبان زاده در گفت و گویی که در حاشیه مراسم عزاداری حسینی
در شب ششم محرم و در جمع عزاداران هیئت خادم الرضا(ع) ،برگزار شد ،هیئت منتسب
به امام حسین(ع) را کیمیا توصیف کرد و گفت :همه بزرگان و اهل سلوک می گویند
کوتاهترین،سریعترینو مطمئن ترین راه رسیدنبه خدا مجلس امام حسین(ع)،روضه امام
حسین(ع) و ارادت به امام حسین(ع) است.
وی افزود :در محرم سال  ۱۴۴۴در سطح استان قم الحمدلله بیش از  ۱۰۰۰مسجد و
حسینیه ،بیش از  ۱۵۰۰مداح ،حدود  ۲۰۰۰مبلغ و مبلغه ،حدود  ۳۰۰روضه خانگی،
حدود  ۱۲۰۰هیئت ۳۰۰ ،هیئت ویژه اتباع در بیش از  ۱۰۰مدرسه دانش آموزی و شاید ده
ها حسینیه کودک و هیئت ویژه نوجوان امسال پای کار احیای امر اهل بیت علیهم السالم
آمده اند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم خاطرنشان کرد :هیئات شاخصی همچون هیئت
خادم الرضا(ع) جوان گرا بوده و می توان گفت بزرگترین هیئت مردمی استان قم هم همین
هیئت است که با محوریت و ابتکارات جوانان اداره می شود.
وی جوان ها را افراد در جست و جوی الگو دانست و گفت :مکتب امام حسین(ع) سر
شار از الگوست؛ بنابراین اگر ما بتوانیم از فرصت محرم و صفر به درستی استفاده کنیم می
توانیم سبک زندگی جوانان خود را با سبک زندگی امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) هماهنگ
کنیم .از این رو حضور جوانان در محافل حسینی می تواند تأثیر مستقیمی در زندگی و رفتار
آنان دارد.
رئیس اداره امور بین الملل آستان مقدس حضرت معصومه (س) خبرداد:

تولید ۳۵محصول رسانهای به زبانهای
خارجیبهمناسبتمحرم

رئیس اداره امور بین الملل آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت :اداره امور بین
الملل  ۳۵محصول رسانه ای به زبان های انگلیسی ،عربی ،تایی ،اردو و فرانسوی ویژه ماه
محرم تولید کرده که در طول دهه اول محرم از شبکه های اجتماعی بین المللی آستان
مقدسفاطمیپخشمیشود.
کمال ثریا اردکانی در گفت و گویی ،اظهار کرد :به همت اداره امور بین الملل حرم مطهر
بانوی کرامت در دهه اول محرم هر روز مجالس عزاداری به زبان های عربی ،اردو و نیجریه ای
در این آستان مقدس برگزار می شود.
وی گفت :مجلس عرب زبانان هر روز از ساعت  ۱۹تا  ۲۰:۳۰با سخنرانی حجت االسالم
والمسلمین سیدثامر الحکیم و مداحی مال محمد ضیغمی در شبستان حضرت زهرا سالم
اللهعلیهابرپاخواهدبود.
رئیس اداره امور بین الملل آستان مقدس فاطمی افزود :برنامه عزاداری اردو زبان ویژه
خواهران هر روز از ساعت  ۱۷تا  ۱۸:۳۰در شبستان حضرت زهرا سالم الله علیها و عزاداری
اردوزبان ویژه برادران هر شب از ساعت ۲۱تا ۲۲:۳۰با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین
رئیسی و مداحی و شعر خوانی حجت االسالم و المسلمین سید شفیع حیدر رضوی در
صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برگزار می شود.
وی ادامه داد :مجلس عزاداران نیجریه ای نیز هر شب از ساعت ۲۱تا ۲۲:۳۰در شبستان
حضرت زهرا سالم الله علیها برگزار می شود.
ثریااردکانی خاطرنشان کرد :اداره امور بین الملل  ۳۵محصول رسانه ای به زبان های
انگلیسی ،عربی ،تایی ،اردو و فرانسوی ویژه ماه محرم تولید کرده که در طول دهه اول محرم
از شبکه های اجتماعی بین المللی آستان مقدس فاطمی پخش خواهد شد.
در جلسه کمیته امور بانوان ستاد کنگره ملی شهدای استان قم مطرح شد:

بانوان شهیده استان قم به جامعه
معرفیشود

در جلسه کمیته امور بانوان ستاد کنگره ملی شهدای استان قم که در جامعةالزهرا(س)
برگزار شد ،با اشاره به اینکه  ۱۳۹بانوی شهیده در قم مدفون هستند ،معرفی بانوان شهیده
استان مورد تأکید قرار گرفت.
جلسه کمیته امور بانوان ستاد کنگره ملی شهدای استان قم با حضور نمایندگان ۲۰نهاد
وسازمانعضواینکمیتهدرسالنجلساتمدیریتجامعةالزهراسالماللهعلیهابرگزارشد.
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آرتریت روماتوئید درمان نشده چه خطراتی دارد؟

آرتریت روماتوئید یک بیماری پیشرونده است و به همین دلیل عالئم به مرور
بدتر میشوند .این بیماری در صورتی که درمان نشود ،میتواند باعث آسیب به
مفاصل شده و مشکالت جدی برای اندامهای اصلی ایجاد کند .اما راهکارهای
درمانی متعددی وجود دارند و درمان مناسب برای کنترل پیشرفت آرتریت
روماتوئیدضررویست.
آرتریت روماتوئید باعث التهاب مفاصل و پیرامون آن خصوصا در دستها و
انگشتان میشود .عالئم آرتریت روماتوئید شامل قرمزی ،تورم ،درد مفاصل و
کاهشحرکتپذیریوانعطافپذیریمیشود.
آرتریت روماتوئید یک بیماری پیشرونده است و به همین دلیل عالئم به مرور
بدتر میشوند .این بیماری در صورتی که درمان نشود ،میتواند باعث آسیب به
مفاصل شده و مشکالت جدی برای اندامهای اصلی ایجاد کند .اما راهکارهای
درمانی متعددی وجود دارند و درمان مناسب برای کنترل پیشرفت آرتریت
روماتوئیدضررویست
علتآرتریتروماتوئیدچیست؟
آرتریت روماتوئید یک بیماری خودایمنی است .سیستم ایمنی شما قرار است
به عوامل خارجی در بدنتان حمله کند ،مانند باکتریها و ویروسها و این کار
را از طریق ایجاد التهاب انجام میدهد .در یک بیماری خودایمنی ،سیستم
ایمنی اشتباها التهاب را در بافتهای سالم بدن ایجاد میکند .سیستم ایمنی،
التهاب زیادی در مفاصل برپا میکند که سبب درد و تورمشان میشود .اگر این
التهابطوالنیشود،بهمفاصلآسیبمیزند.علتدقیقآرتریتروماتوئیدهنوز

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.

مشخص نیست اما شواهد نشان میدهند که این بیماری جنبهی ژنتیکی دارد.
اثراتبلندمدتآرتریتروماتوئید
با پیشرفت آرتریت روماتوئید ،درد و التهاب عالوه بر دستها به سایر مفاصل
بدن نیز میرسد که شامل موارد زیر میشود:
 .مچها ،آرنجها و شانهها
 .زانوها و لگن و قوزک پا
 .فضای بین مهرهای در ستون فقرات
.قفسهسینه
اگر آرتریت روماتوئید تحت درمان قرار نگیرد ،آسیب بلندمدت آن به مفاصل
میتواند قابل توجه باشد .بافت فیبروز میتواند در اطراف مفاصل تشکیل
شده و استخوانها به هم فشرده شوند .این اتفاق بدشکلی مفصل ایجاد کرده
و حرکتپذیری مفصل را از بین میبرد .البته معموال دستها تحت تاثیر قرار
میگیرند و از دست دادن حرکتپذیری مفاصل میتواند کیفیت زندگی را به
میزان زیادی کاهش دهد.
دیگرعوارض
وقتی آرتریت روماتوئید به خوبی مداوا نشود ،عوارض جدی در اندامهای اصلی
بدن مانند پوست و قلب و ریه و کلیهها ایجاد میکند.
اثرات آرتریت روماتوئید بر پوست
همان واکنش ایمنی که به مفاصل حملهور میشود به پوست نیز حمله
میکند .کهیر در موارد درمان نشدهی آرتریت روماتوئید شایع است و تاولها

و برآمدگیهای بافت التهابی در زیر پوست ایجاد میشوند که به آنها نودول
میگویند.
اثرات آرتریت روماتوئید بر قلب
آرتریت روماتوئید درمان نشده میتواند باعث شود التهاب به رگهای خونی
رسیده و آنها را تنگ و باریک کند .در نتیجه در عروق و رگهای ریزتر خونی،
لخته خون و انسداد ایجاد میشود .این انسدادها میتواند احتمال حمله قلبی
و سکته مغزی را افزایش دهند .آرتریت روماتوئید میتواند موجب پریکاردیت یا
التهاب پرده پریکارد که قلب را احاطه کرده شود.
اثرات آرتریت روماتوئید بر قلب
مشکالتریویکهنتیجهیآرتریتروماتوئیددرماننشدهاند:
 .بافت زخم که در اثر التهاب طوالنیمدت و بهمرور ایجاد میشود .این بافت
میتواندمشکالتتنفسی،سرفههایمزمنوخستگیایجادکند.
 .نودولهای روماتیسمی در ریهها ،مشابه نودولهایی که در زیر پوست ظاهر
میشوند .گاهی این نودولها پاره شده و باعث جمع شدن ریه میشوند.
 .پلورال افیوژن یا التهاب بافت اطراف ریه .ممکن است مایعات بین الیههای
پلورا تجمع کرده و منجر به مشکالت تنفسی و درد شوند.
اثراتآرتریتروماتوئیدبرکلیهها
تحقیقات نشان میدهد افرادی که آرتریت روماتوئید دارند تقریبا  ۲۵درصد
بیشتر در معرض بیماری کلیویاند .ترکیبی از اثر التهاب ،عوارض جانبی داروها
و دیگر عوامل میتواند منجر به مشکالت کلیوی شود .به همین دلیل الزم است
پزشک،عملکردکلیههارابهطورمنظمکنترلنماید.
برنامهیدرمانیآرتریتروماتوئید
وقتیپزشکتشخیصدهدکهآرتریتروماتوئیددارید،داروهایضدروماتیسم
را برایتان تجویز میکند .این داروها که شامل داروهای بیولوژیکی جدیدتر
میشوند میتوانند در کاهش روند بیماری و یا حتی متوقف کردن این روند
بینهایتموثرباشند.دیگردرمانهاییکهپزشکممکناستتوصیهکندشامل
تجویز داروهای دیگر ،مسکنهای بدون نسخه مانند ایبوپروفن و ناپروکسن ،و
ورزشمنظمیافیزیوتراپیمیشود.
پیگیریدرمان
با توجه عوارض جدی و متعددی که آرتریت روماتوئید درمان نشده خواهد
داشت،خیلیمهماستکهپیگیربرنامهیدرمانیتانباشید.اگرسوالیانگرانی
در مورد جنبههای درمانتان دارید حتما آن را با پزشک مطرح کنید.
زندگیباآرتریتروماتوئید
الزم است بیشتر اوقات فعالیت بدنی داشته باشید؛ اما گاهی وقتی عالئم
شعلهور میشوند باید فعالیتهایتان را کم کنید .به طورکلی زمانی که مفاصل
ملتهباند یا احساس خستگی میکنید ،استراحت مفید خواهد بود .در این
زمان ،حرکات مالیم ورزشی مانند تمرینات کششی انجام دهید تا مفاصلتان نرم
ومنعطفبمانند.
وقتی احساس بهتری داشتید میتوانید تمرینات هوازی با شدت کم انجام
دهید ،مثال پیادهروی و تمرینات مناسب قدرتی .این کار به سالمت عمومی شما
کمک میکند و از فشار وارد بر مفاصلتان میکاهد.
اینکه بفهمید یک بیماری مزمن دارید میتواند زندگیتان را تغییر دهد و حتی
گاهی شما را نگران و افسرده کند؛ اما خوشبختانه با توجه به یافتههای جدید
علمی و پیشرفتهایی که در درمان حاصل شده ،اگر برنامهی درمانی مناسب
را در پیش بگیرید میتوانید تدریجا به احساس بهتری برسید ،سطح انرژیتان را
باالببریدوعملکردمفاصلتانراتقویتکنید.

 آیا به اندازه کافی پلک میزنید؟

عوارض جدی جسمی و خطرات
کولر گازی و آبی

در روزهای گرم ،نشستن زیر باد کولر لذتبخش است اما این لذت بعد از بروز
سردرد ،خستگی و مشکالت تنفسی از بین می رود .باد کولر علی رغم خنک
کردن محیط عوارضی دارد که باید به هوش باشید چون سالمتتان در خطر است.
با اینکه تهویه هوا می تواند در تابستان خوب باشد ،اما اگر مراقب نباشید،
می تواند تاثیرات مضری بر سالمتی داشته باشد.در این بخش ،نگاهی به
تاثیرات منفی کولر بر سالمتی می اندازیم؛ عوارضی همانند گلو درد معمولی و
سرماخوردگی ،استفاده از تهویه هوا بیش از حد می تواند سالمتی را تحت تاثیر
قرار دهد .این عمدتا به این دلیل است که سالمتی شما برای ماندن در محیط
خشکمناسبنیست.
عوارض باد کولر آبی
.۱مشکالتتنفسی
مهم است بدانید هر تغییر جدی در دما به سیستم تنفسی آسیب می رساند.
بنابراین ،حرکت از دمای گرم به دمای سرد می تواند باعث مشکالت جدی شود.به
خاطر گردش هوا ،بیشتر در معرض عفونت های تنفسی قرار می گیرید که باعث
مشکالتی نظیر عفونت گلو یا التهاب حلق می شود .در حقیقت ،شواهدی وجود
دارد که نشان می دهد افرادی که زمان بیشتری را در محیط های دارای تهویه هوا
صرف می کنند ریسک بیشتری در ابتال به رشد عفونت گلو و بینی دارند .بنابراین،
آن ها شانس بیشتری برای توسعه ورم غشایی بینی دارند.
 .۲عفونت های ویروسی
یکی از تاثیرات بسیار معمول تهویه هوا ،گسترش عفونت ویروسی به خاطر
سیستم ایمنی ضعیف است.در محیطی که کولر است ،هوای قدیمی به طور
مداوم به چرخش در می آید ،و هوای تازه را از ورود به داخل باز می دارد.در نتیجه
جریان هوا کهنه و سرایت میکروب های سرماخوردگی و آنفالنزا و همچنین دیگر
باکتری ها از فرد به فردی دیگر منتقل می شود بنابراین ،ریسک بیشتری برای
ابتال به عفونت ویروسی در چنین محیطی وجود دارد تا در یک اتاق بدون تهویه.
 .۳خشکی بدن
افرادی که ساعت های متمادی در اتاق های کولر دار صرف می کنند ،به طور
بدیهی بیشتر در معرض خشکی بدن قرار دارند .از آنجا که کولر رطوبت زیادی را
جذب می کند ،و مردم اغلب آب کافی نمی خورند ،آب بدن کم می شود.
این امکان وجود دارد که دمای هوا خنک تر شود ،چون بدن احساس گرما نمی
کند به همین دلیل تشنه نمی شوند عالوه بر این ،بودن در محیط خنک تر به این
معنی است که بدن نیاز به حرکت کم تری دارد.
 .۴سردرد
بدون شک ،سردردها یکی از رایج ترین اثرات جانبی کولر می باشند .قطعا ،اگر از کولر
استفاده می کنید ،می توانید به راحتی دچار سردرد و یا حتی میگرن شوید؛ بدیهی
است که خطر از دست دادن آب نیز احتمال سردرد را افزایش می دهد .خشکی با وجود
اینکه محرک دیگر مشکالت سالمتی است ،اغلب نادیده گرفته می شود.
.۵خشکیچشمان
کولر می تواند موجب خشکی چشم شود که به نوبه خود منجر به درد و خارش
می شود .البته ،کولر به طور مستقیم باعث خشک شدن چشم ها نمی شود ،اما
قطعا به افرادی که این مشکل را دارند کمک نمی کند .فقط باعث می شود که
اوضاع بدتر شود .بنابراین اگر از چشمان خشک رنج می برید ،بهتر است که از
محیط های دارای تهویه خارج شوید.
 .۶کاهش تحمل هوای گرم
اگر زمان زیادی را در یک اتاق کولر دار صرف کنید ،کمتر تحمل گرما را دارید.
این امر به ویژه در طول تابستان متداول است.به یاد داشته باشید که وقتی از
مکانی سرد به مکانی گرم می روید ،بدن تان می تواند استرس زده شود .این تغییر
ناگهانیدمامیتواندتاثیرمنفیرویسالمتیداشتهباشد؛بهطورخالصه،تهویه
هوا می تواند اثرات منفی جدی روی سالمتی داشته باشد.
 .۷بیحالی از عوارض کولر
به نظر می رسد تنبلی در ارتباط با افرادی است که کولر در خانه و دفاتر خود
دارند .اگر فضای شما بیش از حد به نقطه ای نزدیک است که از سرما می لرزید،
ممکن است یکی از کسانی باشید که تقریبا سه بار در روز رخوت و سستی را تجربه
و از آن شکایت می کنید.
 .۸بدتر شدن آسم و آلرژی
ممکن است فکر کنید که دمای سرد برای شرایط پوست بهتر است اما آلرژی
و آسم حتی می تواند بدتر شود اگر در معرض جریان متناوبی قرار بگیرید که به
درستی تمیز نشده ریسک قرار گرفتن در معرض محرک ها و میکروب ها را دارد.
به طور خالصه ،ماندن در داخل خانه برای افرادی که نسبت به گرده و یا آالینده
هایهواحساسیتدارند،سودمندتراست،امایککولرگازیممکناستآسیب
بیشتریداشتهباشد.

پوکی استخوان عامل 4200مرگ
ساالنه در کشور

رئیسپژوهشکدهعلومغددومتابولیسمدانشگاهعلومپزشکیتهراناعالمکرد:
ساالنه شاهد مرگ  4200نفر در کشور بر اثر پوکی استخوان و عوارض ناشی از
آنهستیم.
افشین استوار ،رئیس پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی
ن با بیان اینکه ساالنه  170هزار مورد شکستگی بر اثر پوکی استخوان در
تهرا 
کشور رخ میدهد ،گفت :از هر دو خانم و از هر چهار مرد باالی  50سال یک نفر
شکستگی ناشی از پوکی استخوان را تجربه می کند که بیماری بسیار شدیدی
تلقی می شود .وی با بیان اینکه ساالنه شاهد مرگ  4200نفر در کشور بر اثر
پوکی استخوان و عوارض ناشی از آن هستیم ،افزود 20 :تا  50درصد موارد از
این شکستگیها مربوط به شکستگی لگن است که باعث مرگ افراد میشود و
 80درصد افرادی که لگن شان میشکند و زنده میمانند نیز به حالت اولیه بر
نمیگردند و برای راه رفتن به عصا و کمک دیگران نیاز پیدا می کنند .مدیرکل
سابق دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت با اعالم اینکه متاسفانه
 160زن و  140مرد از هر  100هزار نفر جمعیت کشور شکستگی لگن را تجربه
میکنند ،گفت :شکستگی لگن از بروز تمام سرطانهای مختص بانوان یعنی
سرطانهای رحم ،تخمدان و پستان در کشور بیشتر است .استوار افزود :این
بیماری به اندازه اهمیتی که دارد توجهها را به خود جلب نکرده؛ در حالی که بار
اقتصادی آن با سکتههای قلبی و مغری برابری میکند .بار این بیماری در ایران
ساالنه  7هزار میلیارد تومان است .رئیس پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت :پوکی استخوان در دو سوم افراد با
ریسک باال به موقع تشخیص داده نمیشود و اولین عالمت این بیماری در آنان
با شکستگی ظاهر میشود .وی تصریح کرد :درمان و داروهای این بیماری در
دسترس است ولی برای 70درصد افراد درمان شروع نمیشود .در واقع 87درصد
زنان درمان شان را ادامه نمیدهند .درمان بیماری طوالنی است و باید حداقل
سه سال زمان صرف آن کرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود .استوار با بیان اینکه
کیفیت خدمت به بیماران پوکی استخوان در کشور به دلیل ناآگاهی درمان گران
و هزینههای درمان و مراقبت چالش جدی دارد ،گفت :آگاهی کافی در جامعه
نسبت به پوکی استخوان و تبعات آن وجود ندارد و تعداد دستگاههای سنجش
تراکم استخوان در کشور کم است و 50درصد از همین تعداد نیز در تهران قرار دارد
و دو سوم مراکز استانها فاقد این دستگاه هستند.
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دوباره عطر شهید در قم پیچید:

مدیرگروهپیشگیریومبارزهبابیماریهایمرکزبهداشتقم:

 ۷۸درصد جمعیت باالی  ۱۸سال قم
واکسنکرونادریافتکردهاند

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم گفت ۷۷.۶ :درصد
جمعیت باالی  ۱۸سال این استان ُدز اول واکسن کرونا را دریافت کردهاند که نسبت به
میانگین کشوری که ۹۱.۸درصد است ،فاصله قابل توجهی دارد.
به گزارش ندای قم به نقل از ایرنا ؛محمد نیکپوردر گفتوگویی با بیان اینکه بیماری
کرونا از طریق واکسن قابل کنترل است ،افزود :میزان ایمنی که واکسن کرونا ایجاد
میکند ،بهطور متوسط حدود ۶ماه است.
وی اضافه کرد :بر همین اساس به افرادی که در گروههای پرخطر هستند از جمله
سالمندان ،زنانی که قصد بارداری دارند ،افرادی که نقص ایمنی دارند ،بیماران قلبی،
کلیوی و کبدی و یا جانبازان شیمیایی توصیه میکنیم بعد از گذشت  ۶ماه از واکسن
قبلی اقدام به تزریق واکسن یادآور نمایند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه در حال حاضر در موج هفتم کووید  ۱۹هستیم ،کل
جامعه به ویژه گروههای حساس و پرخطر واکسیناسیون یادآور را انجام دهند.
نیکپور با بیان اینکه اکثر واکسنهای مورد تایید در مراکز و پایگاههای سالمت
موجود است ،گفت :بهترین واکسنی که هر فرد میتواند تزریق کند ،در دسترسترین
واکسناست.
وی تاکید کرد :فقط در صورتیکه فرد دچار عالئم شبه کرونا بوده یا در تماس با فرد
مبتال به کووید است ،توصیه میکنیم تا ۲هفته مطمئن شود مبتال به کرونا نیست و در
صورت عالمتدار نشدن واکسن بزنند تا عوارض بیماری تشدید نشود.
وی با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون ُدز اول در قم حدود  ۷۷.۶درصد برای افراد
باالی  ۱۸سال است ،بیان کرد :متوسط کشوری  ۹۱.۸درصد است و انتظار داریم
استان قم هم این نقصان را جبران کند.
مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم با اشاره به اینکه
پوشش ُدز دوم واکسیناسیون نیز در قم ۶۶.۵درصد است ،افزود :پوشش واکسن کرونا
در محدوده سنی  ۱۲تا  ۱۸سال ۷۴ ،درصد است و قم در این زمینه جزو پایینترین
استانهایکشورمیباشد.
ویبرضرورتواکسیناسیونافرادحساسوپرخطرتاکیدکردوگفت:برایشکستن
زنجیره انتقال در بیماری کرونا بهتر است به پوشش  ۹۵درصد برسیم؛ لذا ،هرچه
پوشش واکسن کاهش پیدا کند کنترل بیماری دشوارتر میشود.
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریقمخبرداد:

اختصاص یارانه برای ظروف
یکبارمصرفهیئات

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :این سازمان با توجه به
افزایش تهیه و توزیع نذورات در سطح شهر و استفاده از ظروف یکبارمصرف ،طرح
تخصیص یارانه به هیئات مذهبی قم برای استفاده از ظروف یکبار مصرف با پایه
گیاهی را با توجه بهضرورت حذف استفاده از ظروف یکبارمصرف با پایه پالستیكی
در شهر اجرا میکند.
سید عبدالله میرابراهیمی ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله
الحسین(ع) اظهار کرد :سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم همزمان با ماه محرم و
بهمنظورحفظبهداشتعمومیشهروندان،اقدامبهتخصیصیارانهبههیئاتمذهبی
قم برای استفاده از ظروف یکبار مصرف با پایه گیاهی کرده است.
به گفته وی ،این سازمان با توجه به افزایش تهیه و توزیع نذورات در سطح شهر و
استفاده از ظروف یکبارمصرف ،طرح تخصیص یارانه به هیئات مذهبی قم برای
استفاده از ظروف یکبار مصرف با پایه گیاهی را با توجه بهضرورت حذف استفاده از
ظروف یکبارمصرف با پایه پالستیکی در شهر اجرا میکند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم یادآور شد :ظروف یکبارمصرف
با پایه پالستیکی ،از طرفی نگرانی زیستمحیطی ایجاد میکند ،چراکه بازگشت آن
به طبیعت  ۳۰۰سال به طول میانجامد و از طرفی دیگر ،مشکالت بهداشتی ایجاد
میکند و همین امر سبب شده است که سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
راهکاری برای حذف آنها از چرخه مصرف انتخاب کند.
ویباتأکیدبراینکهاینسازمانازتمامهیئاتوایستگاههایصلواتیبرایشرکتدر
این طرح دعوت میکند تا در خصوص جایگزینی ظروف با پایه گیاهی به جای پلیمری
اقدام نمایند ابراز کرد :امید است در کنار ادای نذر ،غذای سالم را در اختیار عزاداران
حسینیقرارگیرد.
میرابراهیمی تصریح کرد :یارانهای از باب حمایت و فرهنگسازی از سوی شهرداری
قم تخصیص داده شد و جلساتی با تولیدکنندگان ظروف برگزار که منجر به عقد
تفاهمنامهشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با بیان اینکه در این طرح ظرف
درب دار تک نفره در اختیار درخواستکنندگان قرار میگیرد ،عنوان کرد :مسئوالن
هیئاتبادردستداشتنمعرفینامهازهیئتبهسازمانمراجعهوپسازدریافتحواله
بهشرکتتولیدکنندهمعرفیمیشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم خبرداد:

افتتاحبخشزایمانبیمارستان
امیرالمومنین(ع)تاپایانشهریور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم از افتتاح بخش زایمان بیمارستان
امیرالمومنین(ع)تاپایانشهریورماهخبرداد.
مهدی مصری در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سالن
جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد ،با اشاره به اینکه در بحث جوانی
جمعیتنگاهماحمایتوتسهیلگریاست،اظهارکرد:کمیتهفقهسالمتوجمعیت
نیز در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه راهاندازی اندیشکده فرهنگ سالمت و جوانی جمعیت را پیگیری
میکنیم،عنوانکرد:همچنیندراینراستایکدستگاهلیزربرایمرکزدرمانناباروری
دانشگاهگرفتیم کهمرکزمارا مجهزتر میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت هنوز برخی از
کادر درمان در راستای تنظیم جمعیت فعالیت میکنند ،مطرح کرد :این مشکل به
دلیل تبلیغات گسترده گذشته است و هنوز کادر درمان در حوزه اصالح رویه جوانی
جمعیتتوجیهنشدهاند.
وی با بیان اینکه طرحهای پژوهشی جوانی جمعیت اولویتهای مطلوبی دارد که
بخشی از آن درحال انجام بوده و بخش دیگر نیز پیگیری میشوند ،خاطرنشان کرد:
پوسترهای مختلف جوانی جمعیت را نیز طراحی کردهایم که در این حوزه نیازمند
همکاری دستگاههای مختلف به منظور پمپاژ خبری و تبلیغاتی لزوم جوانی جمعیت
هستیم.
مصری با اشاره به اینکه به دنبال بهرهبرداری از بخش زایمان بیمارستان
امیرالمومنین(ع) تا پایان شهریورماه هستیم ،تصریح کرد :بحث فقه جمعیت و احکام
جمعیت نیز به عنوان دروس تحصیلی در آموزش دانشجویان قرار خواهد گرفت.
وی در پایان یادآور شد :بحث غربالگری جنین از نظر اخالقی و حقوقی زوایای
مختلفی دارد که تالش میکنیم چالشهای جوانی جمعیت در این حوزه را احصا و
رفعکنیم.
برای روزهای تاسوعا و عاشورا صورت می گیرد:

اختصاص روزانه  ۴رام قطار مسافری
فوقالعاده قم -تهران و بالعکس

مدیر کل راه آهن قم از اختصاص روزانه  ۴رام قطار مسافری فوقالعاده به مسیر
قطارهای قم -تهران و بالعکس در روزهای تاسوعا و عاشورای خبر داد.
غالمحسین دباغ طی گفت و گویی اظهارداشت :به مناسبت ایام تاسوعا
وعاشورای حسینی و ارائه هرچه بهتر خدمات به زائرین و عزاداران آن حضرت مقرر
گردید روزانه  4رام قطار در تاریخهای  14،16و 17مرداد ماه کار جابجایی عزاداران
را انجام دهند.
وی گفت:قطارهای مذکورعالوه بر 10رام قطار برنامه ای مسیر قم – تهران و بالعکس
هستند که مقرر شده تا در این ایام کار خدمات رسانی را انجام دهند.
مدیر کل راه آهن قم با اشاره به ساعات حرکت قطارهای فوق العاده قم تهران و
بالعکس افزود :ساعت حرکت قطارهای فوق العاده از تهران  ۸:۴۰و  20:00و برگشت
قطارها از قم در ساعتهای  12:40و  23:30می باشد.

رونمایی از  ۲۲۲تابلوی جدید کوچههای شهید

آیین رونمایی از  222تابلوی جدید کوچههای شهدا در ادامه طرح کوچههای
آسمانی با حضور خانواده شهدای گرانقدر انقالب اسالمی در گلزار شهدای علی
بن جعفر(ع) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ،آیین رونمایی از  ۲۲۲تابلوی جدید
کوچههای شهدا در ادامه طرح کوچههای آسمانی صبح روز پنجشنبه با حضور
سردار کبیری پور جانشین سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) ،سبحانی رئیس
کمیسیون خدمات شهری شورای شهر ،هنرمند مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان ،مالیی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی
شهر ،مدیران استانی و مدیریت شهری و جمعی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران
در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) برگزار شد.
تأثیر المانهای بصری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم در این مراسم گفت:
یکی از اهداف اصلی شهرداری قم از طراحی و نصب تابلوهای هوشمند شهدا،
مقابله با توطئههای دشمنان در حذف اسامی شهدا از سطح معابر و کوچهها در
برخیشهرهایکشوربود.
سید مجتبی سبحانی ثابت در آیین رونمایی از  ۲۲۲تابلوی جدید کوچههای
شهدا در قالب طرح کوچههای آسمانی در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) ،اظهار
داشت :طی دو سال گذشته شاهد حذف اسامی کوچهها در برخی شهرهای
کشور بودیم که این مسئله سبب شد تا شهرداری قم به فکر تدابیری جهت ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت در قالبهای جدید باشد.
وی با اشاره به ویژگیهای تابلوهای جدید کوچههای شهدا ،تصریح کرد :در این
تابلوها عالوه بر عکس شهدا ۴ ،مورد از اطاعات اولیه شهید به همراه«کی آر کد»
معرفی و جانمایی شده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم گفت :سال گذشته
 ۱۵۰تابلو هوشمند شهید در سطح معابر شهری قم نصبشده بود و امسال نیز
تابلوهای دیگری در دست طراحی و اجرا است.
وی در پایان با بیان اینکه طبق مصوبه شورای اسالمی شهر قم ،با نامگذاری
اسامی شهدا سند هویتی کوچه تقدیم والدین شهید آن کوچه میشود ،ابراز کرد:
المانهای بصری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر بهسزایی در بین مردم و
مخاطباندارد.
اجرای طرح کوچههای آسمانی در راستای هویت انقالبی
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم نیز دراین مراسم
گفت :طرح کوچههای آسمانی برنامهای در ادامه نگاه امام خمینی(ره) بوده و
بیانگر نگاه و هویت مجموعه مدیریت شهری است.
مصطفی مالیی ،راه شهدا را زنده نگهدارنده اسالم دانست و با یادآوری تأکید امام
خمینی(ره) بر زنده نگهداشتن اسالم به برکت محرم و صفر اظهار داشت :تکریم
شهدالبیکگفتنبهفرمانامامخمینی(ره)است.
وی اجرای برنامههای حوزه ایثار و شهادت را تحقق نگاه امام خمینی (ره)
دانست و افزود :طرح کوچههای آسمانی برنامهای در ادامه نگاه امام خمینی(ره)
بوده و بیانگر نگاه و هویت مجموعه مدیریت شهری است.
رئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایاسالمیشهرقمبهبرگزاریکنگره
ملی شهدا اشاره کرد و گفت :در راستای برنامههای این کنگره ،سازمان فرهنگی
اجتماعی ،سازمان زیباسازی شهرداری قم و سازمانهای مختلف برنامههایی
داشته و در کمیسیون فرهنگی شورا نیز بررسیشده است.
وی برگزاری دیدارها و آییننامهها و رونمایی نیز در راستای سیاستهای کنگره
ملی شهدا دانست و تأکید کرد :شهرداری بیشترین همکاری را برای برگزاری
کنگره شهدا داشته و امیدواریم این برنامه درشان شهدا برگزار شود.
تمام کوچههای قم به تابلوی هوشمند شهدا مزین میشود
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم نیزدراین مراسم گفت :طی فازهای
مختلف اجرایی ،تمام کوچههای شهر قم به تابلوهای هوشمند شهدا مزین و
نامگذاریخواهندشد.
پیام جوادیان اظهار داشت :تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در قالب پروژههای
مختلف زیباسازی و سیما و منظر شهری دنبال میشود.
وی دیوارنگارهها را یکی از پروژههای مهم شهرداری قم در ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت دانست و ادامه داد :طی چند سال گذشته حدود  ۴۰سردیس شهدا در
قم رونمایی و نصبشده است.
ساختسردیسمرتفعسردارحاجقاسمسلیمانی
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم اضافه کرد :تندیس مرتفع شهید
سلیمانی نیز در حال ساخت است و بهزودی در بلوار شهید سلیمانی نصب خواهد
شد.
جوادیانخاطرنشانکرد:تاگذشته ۱۴۰تابلویهوشمندشهیددرقمرونماییو
نصب شد که در فاز دوم نیز  ۲۲۲تابلو در سطح شهر نصب میشود.
وی با بیان اینکه تابلوهای جدید شهدای قم از بهترین کیفیت ممکن ساخته و
حداقل ۲۰سالکاراییدارند،افزود:طیفازهایمختلفاجرایی،تمامکوچههای
شهریقمبهتابلوهایهوشمندمزینخواهندشد.
گلزار شهدای قم متنوعترین گلزار کشور است
راوی و رزمنده دفاع مقدس نیزدراین مراسم گفت :شهرداری قم میتواند
بزرگترین و معنویترین پارک ایران را در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) احداث
کند و آن را بیش از گذشته تبدیل به یک کانون معنوی نماید.
حسن کاجی اظهار داشت :در گلزار شهدای قم از  ۱۰ملیت مختلف جهان،
شهید دفن شده و از این نظر متنوعترین گلزار شهدای کشور است.
وی با بیان اینکه  ۱۳۳۱شهید غیرایرانی در گلزار شهدای قم مدفون هستند،

خاطرنشان کرد :هنوز جایگاه اخالقی و معرفتی شهدای مدفون در گلزار شهدای
قم در بین مردم و بهخصوص نسل جوان معرفی نشده است.
روای دفاع مقدس یادآور شد :شهدا افرادی هستند که تمام زندگی ،عمر و
خوشیهای خود را تقدیم امام حسین علیه السالم کردند.
کاجی با قدردانی از ساخت تابلوهای هوشمند شهدا در قم ،ادامه داد :از
نهادهای فرهنگی استان ،درخواست میشود تا تجهیزات«کی آر کد» را در سر
مزارتمامشهدایمدفونبرایآشناییباسیرهاخالقیورفتاریشهدانصبنماید.
راویورزمندهدفاعمقدسگفت:شهرداریقممیتواندبزرگترینومعنویترین
پارک ایران را در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) احداث کند و آن را بیش از گذشته
تبدیلبهیککانونمعنوینماید.
لزوم ورود مردم و خانواده شهدا در کارهای فرهنگی و انقالبی
جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) قم نیز درحاشیه این مراسم
ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شهرداری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت:
همه دستگاهها در برابر فرهنگسازی انقالبی مسئول هستند و نباید همه کارها را
برعهدهشهرداریبگذاریم.
سردار مهدی کبیریپور با تقدیر از این اقدام شهرداری اظهار داشت :کار
شهرداری در مزین کوچه به نام شهدا کار نو و جدیدی بوده و میتواند در دل جامعه
بنشیند.
وی توطئههای دشمن برای تغییر فرهنگ انقالب را یادآور شد و افزود :باید با
گرامیداشت یاد شهدا و زنده کردن نمادها و مظاهر دینی و انقالبی در شهر با
نمادسازیغیردینیدشمنانمبارزهکنیم.
جانشینفرماندهسپاهامامعلیبنابی طالب(ع)قمتأثیرنمادهاومظاهردینی
را با استفاده از هنر و فناوریهای جدید الزم خواند و بیان کرد :با کمک جوانان و
بهره بردن از روشهای جدید و نو باید نمادها و مظاهر انقالبی را در جوانان نهادینه
کنیم.
وی تأثیر دستگاههای مختلف را در ساختن شهری انقالبی و الگو در جهان
موردتوجه قرارداد و گفت :همه دستگاهها در برابر فرهنگسازی انقالبی مسئول
هستند و نباید همه کارها را بر عهده شهرداری بگذاریم.
سردار کبیریپور ادامه داد :شهرداری تنها میداندار بوده و باید مردم و خانواده
شهدا را نیز در این حرکت فرهنگی دخیل کنیم تا بتوانیم کاری ماندگار انجام داده
و انشاالله کار برکت پیدا خواهد کرد.
معاون فرهنگی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع):
نامگذاری معابر به نام شهدا فرهنگساز است
معاون فرهنگی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) نیز درحاشیه این مراسم با تأکید
بر ادامه اجرای طرح کوچههای آسمانی گفت :اقدامات مدیریت شهری در حوزه
ایثار و شهادت قابلتقدیر بوده که همه معابر و کوچهها به نام شهدا مزین میشود.
سرهنگ هادی بادینلواظهار داشت :اتفاقات خوبی درحوزه جهاد ،ایثار و
شهادت در شهر قم به برکت کنگره شهدا رقم خورده و برنامهریزیها خوبی
انجامشدهاست.
وی یکی از برنامههای بزرگداشت فرهنگ ایثار و شهادت در قم را نامگذاری معابر
به نام شهدا دانست و افزود :مزین کردن معابر و کوچهها به نام و عکس شهدا در
جامعهبسیارتأثیرگذاراست.
معاون فرهنگی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) خواندن اطالعات شهدا برای
نسل جدید را فرهنگساز عنوان کرد و گفت :جوانان باید بدانند شهدا از نسلی
بودند که در رده سنی  ۱۵سال و باالتر بوده و به این درجه از بصیرت رسیدهاند.
وی دفاع از آرمانهای اسالمی را مهمترین پیام شهدا برشمرد و ادامه داد :این
اتفاق به کمک مجموعه شهرداری ،سازمان زیباسازی ،شورای شهر ،مجموعه
حفظ آثار ارزشهای دفاع مقدس رقم خورده که قابلتقدیر است.
بادینلو خاطرنشان کرد :کارهای زیادی تا برگزاری کنگره شهدا در  ۲۷آبان
رونمایی میشود و در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت که برنامه بعدی همه
معابر و کوچهها به نام شهدا مزین میشود که باید شهدا و خانواده آنها شناسایی
شود.
در بخشی از این مراسم سرود زنده «سالم فرمانده» و«رفیق شهیدم» توسط
نونهاالن اجرا شد و مزار شهدای گرانقدر انقالب اسالمی غبارروبی و گلافشانی
شد.
گفتنی است در این تابلوها عالوه بر عکس شهدا ۴،مورد از اطاعات اولیه شهید
به همراه«کی آرکد» معرفی کامل شهدا جانمایی شده است.

آیتاللهحسینیبوشهری:

بزرگترین مطالبه گری برای انقالب انسجام و حفظ وحدت ملی است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه
بزرگترین مطالبهگری برای حفظ انقالب ،انسجام
و حفظ وحدت ملی است ،تأکید کرد :کدورتهای
سیاسی را باید کنار بگذاریم.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار
جمعی از اعضای مجمع پیروان امام و رهبری قم
همچنین برخی از اعضای کانون هماندیشی تعالی و
توسعهاستانقموبنیادقمپژوهیپسازصحبتهای
تعدادی از افراد حاضر در جلسه ضمن تسلیت ماه
محرم و ایام سوگواری امام حسین(ع) ،گفت :با
توجه به مشکالت و پیشنهادات مطرح شده که در دو
سطح استانی و کشوری بیان شد ،در این مجال کوتاه
نمیتواندپاسخیدرخوربرایشمطرحشود.منآنچه
که از خالصه بیانات شما دریافتم میتوانم در سه
محور بدان بپردازم و امید است راهگشا باشد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد:
محور اول دغدغه همه نیروهای مخلص انقالبی و
مؤمن در زمین ماندن برخی شعارهای اصیل اولیه
انقالب است که متأسفانه بسیار رنج آور است .علیرغم
آن همه جانفشانی و خونهای پاکی که برای استقرار
نظام جمهوری اسالمی ریخته شده است مع االسف
امروز در برخی موارد شاهد دور شدن از آن اهداف
عالیه انقالب هستیم و این خیانت بزرگی به حساب
میآید .وظیفه همه ما در تمامی صنوف و اقشار
جامعه این است که آستین همت باال زده و دست در
دست هم نهاده ،کدورتها و سالیق سیاسی را کنار
بگذاریم و برای مطالبه گری اصول عالیه انقالب که
امام راحل عظیم الشأن(ره) برایمان به یادگار گذاشته
است ،اقدام کنیم.
وی افزود :رهبری بزرگوار انقالب نیز همین

مطالبهگری را توقع دارند تا مسئوالن و مردم
دوشادوش یکدیگر همافزایی نشان دهند و درخت
تنومند انقالب اسالمی را از گزند تندبادهای خانمان
برانداز مصون بدارند .امروز بزرگترین مطالبه گری
برای حفظ انقالب ،انسجام و حفظ وحدت ملی
است.
آیت الله حسینی بوشهری گفت :محور دوم
صحبتهای من خطاب به پژوهشگران عزیز در اتاق
ً
فکر استان قم است .ما نباید صرفا فقط به پژوهش و
تولید محتوا بپردازیم و از عملی نمودن آن در جامعه
غافلبمانیم.هرچهقدرکتابتولیدشودودرکتابخانه
نگهداری شود ،سودی از آن به جامعه نمیرسد .مگر
آنکه اثرات آن پژوهشها و تحقیقات بهطور عملی در
متن جامعه نمود پیدا کند و محقق شود.
وی خاطرنشان کرد :البته بنده هم موافق با برخی
شما هستم که اشاره شد نبایستی از بهکارگیری
رهنمودها و مطالعات و تحقیقات کارشناسانه اتاق
فکر استان امتناع شود .بسیار موجب تأسف است که
بجای استقبال از این راهکارها رویکردهای سیاسی
برایمان اولویت همکاری باشد .این جفا در حق کشور
و ملت است .برای هرکدام از این راهکارها ساعتها
زمان صرف شده است و رایگان در اختیار مدیران
اجرایی قرار میگیرد ولی زمین میماند و عملی
نمیشود.
قمپسرفتفرهنگیدارد
امام جمعه قم با اشاره به مشکالت کشور و قم گفت:
ً
ما باید دائما جامعه را رصد کنیم و نیازسنجی ما روزآمد
باشد تا بتوانیم نگاه درستی به مشکالت جاری استان
و کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه شهر مقدس قم از دیرباز محور

و شاخص نظام اسالمی محسوب میشده است،
گفت :متأسفانه امروزه آنچه که در سطح شهر شاهد
ً
آن هستیم نشان از پسرفت فرهنگی دارد که اصال
برازنده این شهر مقدس نیست .من یقین دارم اگر
مسئوالن دلسوزانه وقت بگذارند و در حل مسائل
گوناگون همت گمارند این مقوله نیز بهراحتی حل
خواهد شد .آیت الله حسینی بوشهری گفت:
اوایل انقالب ما شاهد اتحاد اقشار گوناگون مردم از
روحانیون گرفته تا بازاریان و سایر اقشار بودیم ولی
امروزه بیتفاوتی ،یأس و غفلت آشکاری را میان
مردم شاهدیم؛ البته این نارضایتیها و گلهمندیها
بجاست .وضعیت بد معیشتی مردم را ناراحت کرده
است و موجب سرخوردگی و ناامیدی آنها از نظام
میشود و این خسارت بزرگی است.
وی در پایان افزود :با توجه به فرارسیدن عاشورای
حسینی(ع) ،سفارش اکید بنده به همه شما آن است
که از عاشورای حضرت حسین علیهالسالم در هر
لحظه و در هرسال درسی نو بیاموزیم .اکتفا کردن به
ذکر مصائب اهل بیت علیهم السالم ما را از یادگیری
درسهای نورانی و سترگ آن بزرگواران باز میدارد.
در حقیقت ما باید شعار «کل یوم عاشورا و کل ارض
کربال» را بارها و بارها در زندگی باور داشته باشیم.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم افزود :آنچه که میتواند در این شداید و سختیها
نجات بخش ما باشد سوار شدن بر کشتی نجات
اباعبدالله الحسین(ع) است که به ما درس آزادگی
و انسانیت داد و آموخت که زندگی با ذلت پشیزی
ارزش ندارد و انسان هماره باید در راه حق و حقیقت
گام بردارد .از خداوند بزرگ توفیق همه شما دلسوزان
انقالب و نظام را خواهانم.

فرماندهسپاهاستانقم:

در پروژههای عمرانی به دنبال
محرومیتزداییهستیم

فرمانده سپاه استان قم از اجرای پروژه آبرسانی به روستاها به همت بسیج سازندگی
بازدید کرد و گفت :پروژههایی که پیمانکاران حاضر به اجرای آنها نمی شوند به بسیج
سازندگیسپردهمیشود.
سردار محمدرضا موحد در حاشیه بازدید از پروژه آبرسانی به روستاهای قم ،اظهار
کرد :در راستای توافقی که بین وزارت نیرو و سپاه در راستای آبرسانی به روستا انجام
شده است این طرح در دستور بسیج سازندگی سپاه استان قم قرار گرفته و عملیات با
سرعت قابل توجهی درحال انجام است.
وی از آبرسانی به  ۱۲روستا خبر داد و گفت :در سلفچگان روستای سنجگان و
در کهک  ۱۱روستا تعریف شده و کار در کهک شروع شده است و حضور گروههای
جهادی و ماشین آالت سپاه ،کاهش هزینهها را به دنبال داشته است.
فرمانده سپاه استان قم با بیان اینکه روستاهای دیگر نیز در این پروژه مورد حمایت
قرار میگیرند ،گفت :پروژهها به خاطر سختی و دشواری کار از یک طرف و مبلغ پایین
اجرا از طرف دیگر به بسیج سازندگی سپرده شده و رویکرد سپاه و بسیج در انجام این
پروژههاخدماترسانیومحرومیتزداییاست.
سردار موحد افزود :آبرسانی به روستاها به همت بسیج سازندگی یک پروژه سراسری
و ملی است و در استان قم  ۱۲روستا در دستور کار قرار گرفته است.
فرمانده سپاه استان قم از وجود مخزن آب در سلفچگان ،بیدهند ،ورجان ،وشنوه
و سنجگان یاد کرد و گفت :ایجاد خطوط لوله بین کرمجگون و بیدهند ،اصالح ۶
کیلومتر از شبکه آب روستای خاوه و ایجاد خطوط لوله اصلی روستای تیره از چاه تا
مخزن در دستور کار سازمان بسیج سازندگی سپاه استان قم است.
موحد با بیان اینکه در راستای اجرای پروژههای آبرسانی باید چهار دیزل ژنراتور
پرتابل خریداری شود ،تصریح کرد :در این راستا با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)،
شرکت آبفا و شرکت مهندسی آب کشور قرارداد نوشته شده و بسیج سازندگی استان به
عنوان معین استان کار را دنبال میکند.
وی خاطرنشان شد :این پروژه ها با فهرست بهای  ۱۴۰۰منعقد شده است و هیچ
پیمانکاری با مبلغ قرارداد فوق و سختی کار موجود ،حاضر به انعقاد این قرارداد
نمیشد؛ با حضور گروههای تخصصی جهادی و ماشین آالت سپاه ،کاهش هزینهها
از یک سو و سرعت پیشرفت از سوی دیگر در این پروژهها اتفاق افتاده است.
معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریقم:

سازمانهمیاریهامیتواندراهگشای
دیگردستگاههاباشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت :سازمان همیاریها دارای
ظرفیت خوبی است و این ظرفیت میتواند برای شهرداریها و سایر مجموعهها
راهگشاباشد.
ابراهیم معتمدی در جلسه انعقاد تفاهمنامه همکاری بین سازمان همیاری
شهرداریهای استان با آب منطقهای استان قم ،با اشاره به اینکه فعالیتهای ذکر
شده در این قرارداد به پروژههای شهری نظم میبخشد ،اظهار کرد :یکی از اقدامات
مطلوبی که در این قرارداد ذکر شده نیز استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف در
استاناست.
وی با بیان اینکه سازمان همیاریها دارای ظرفیت خوبی است ،عنوان کرد :این
ظرفیت به جهت ارتباط با استانداری و شهرداریهای مختلف بوده و میتواند برای
شهرداریهاوسایرمجموعههاراهگشاباشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به اینکه عقد این تفاهمنامه
انتظاراتی را در سطح استان به وجود میآورد ،مطرح کرد :راهاندازی ساختارهای
موردنیاز در سازمان دهیاریها بهمنظور عملیاتی شدن این تفاهمنامه هرچه سریعتر
باید انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه این تفاهمنامه یک فعالیت اقتصادی و خدماتی است،
خاطرنشان کرد :اگر مجموعه این اقدامات در فرآیند درستی انجام شود ،قطعا
آوردههای ارزشمندی برای استان خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان قم نیز در این جلسه با اشاره به
درخواست الیروبی رودخانهها توسط سازمان آب منطقهای ،اظهار داشت :باتوجه به
ظرفیتهایسازماندرسهموضوعمیتوانیمباسازمانآبمنطقهایهمکاریداشته
باشیم.
علی رضایی نسب از پیگیری رفع مشکالت و به ثمر رساندن پروژهها بهعنوان یکی از
اهداف این تفاهمنامه یاد کرد و گفت :تالش داریم اقدامات مغفور مانده را به سرانجام
برسانیم.
آیتاللهسعیدی:

شورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیباید
از انحرافات جلوگیری کند

تولیت حرم بانوی کرامت گفت :یکی از وظایف این شورا این است که در کارها از
بدعتها و انحرافات جلوگیری نماید و تمامی کارها را با ضابطه و انسجام خاصی انجام
بدهد.
به گزارش ندای قم به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه (س)،
آیت الله سید محمد سعیدی ظهر امروز در دیدار اعضا و نمایندگان شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی استان قم گفت :شورای هماهنگی تبلیغات باید تمام دعوت هایش
از مردم به سمت خداوند باشد به همین خاطر باید در ابتدا کشف کند چه چیزها و چه
کارهایی دعوت به سمت خداست.
تولیت حرم بانوی کرامت افزود :یکی از وظایف این شورا این است که در کارها از
بدعتها و انحرافات جلوگیری نماید و تمامی کارها را با ضابطه و انسجام خاصی انجام
بدهد.
امام جمعه قم خاطر نشان کرد :سیاست گذاریها توسط شورای هماهنگی
تبلیغات باید به درستی انجام شود و این شورا از ظرفیتهای مردمی استفاده کامل را
داشته باشد و درعین حال مالحضات استفاده از این ظرفیت را رعایت نماید.
استفاده از ظرفیت های مردمی و جوانان انقالبی
حجت االسالم و المسلمین محمد حسن ذاکری رئوف رئیس شورای هماهنگی
تبلیغات استان قم در ابتدای این دیدار گفت ۱۲ :مرداد مصادف است با چهل و
دومین سالگرد این نهاد انقالبی است که در فراز و نشیب های تاریخ انقالب وظایف
سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،راهبری و هدایت در مراسم مذهبی ،ملی و مذهبی را
بر عهده داشته است.
وی افزود :استفاده از ظرفیت های مردمی و جوانان انقالبی از سیاست های این
شورا است و تالش می کند بستر حضور نهاد های مردمی را فراهم نماید.
مدیرکل مدیریت بحران قم استان قم:

نذر ماسک و بهداشت در اولویت
هیئاتمذهبیباشد

مدیرکل مدیریت بحران استان قم با تاکید بر اهمیت رعایت جدی پروتکلهای
بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا بویژه در هیئات مذهبی و سیستم حملونقل
عمومی ،گفت :هیاتهای مذهبی دراین استان نذر ماسک در بین عزاداران را در
اولویتفعالیتهایفرهنگیخودقراردهند.
محسناوروجیروزچهارشنبهدرگفتوگوباخبرنگاران،افزود:نذرماسکوبهداشت
دراولویتهیئاتمذهبیباشدونذوراتیمانندغذادربستهبندیهایبهداشتیتوزیع
شود و این موضوعات در روزهای نزدیک عاشورا و تاسوعای حسینی ضرورت بیشتری
دارد.
وی بیان کرد :عمده مباحثی که در ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شد ،درباره رعایت
پروتکلهای بهداشتی در اماکن عمومی ،اتوبوسها ،تاکسیرانیها ،قطار و همچنین
مراسمهای آیینی و مذهبی در استان قم بود.
وی افزود :برخی از هیاتها موارد بهداشتی را بهخوبی رعایت میکنند ،اما درصد
آن نسبت به انتظارات کم است و با توجه به پیک بیماری که در آن قرار داریم ،انتظار ما
رعایت باالتر از  ۸۰درصد است که در حال حاضر کمتر از این میزان میباشد.
اوروجی گفت :توصیه ما به هیئات مذهبی این است که تا جایی که امکان دارد
در فضای باز مراسم برگزار کنند ،اگر شرایط آن فراهم نیست  ،در فضای بسته تهویه
مناسب و استفاده از ماسک ضروری است.

اقتصادی5

 شماره 5553ت وپنجم 
شنبه 15-مرداد ماه  -1401سال بیس 

معاون وزیر اقتصاد:

افزایش قیمتهای خردادماه تورم نبود ،شوک قیمتی بود

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت :همانطور که گفتم اساسا براساس مبانی
اقتصادی نمیتوان به افزایش قیمتها در خردادماه ،تورم بگوییم .آنچه که
تحت عنوان افزایش در شاخص قیمتها رخ داد ،یک جهش قیمتی بوده ،در
تورم شاهد افزایش مستمری در شاخصهای عمومی قیمتها هستیم .اما آنچه
که در خردادماه رخ داد  ،یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.
محمدهادی سبحانیان در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا با وجود
برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و تدوین نقشه راه ضد تورمی چرا به
نرخ تورم بیسابقه  12.2در خرداد ماه رسیدیم و در طول این مدت شیب تورم
صعودی بود ه است ،اظهار داشت :در این مدت سیاست مردمی سازی یارانهها
به اجرا رسید و روشن بود که وقتی یارانهای را که در ابتدای زنجیره پرداخت
میشد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت
شود ،شاهد افزایش در قیمت کاالها به ویژه اقالم خوراکی که نهادههایشان
با ارز ترجیحی تامین میشده ،خواهیم شد و کسی در این افزایش قیمتها

تردیدی نداشت.
وی ادام ه داد :نمیتوان به این افزایش قیمتها ،تورم گفت چراکه براساس
مبانی اقتصادی ،این یک جهش قیمتی بوده و نکته مهم این است که همانطور
که انتظار داشتیم در ماههای بعد این جهش قیمتی تخلیه شده و میشود کما
اینکه شاهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد ماه بودیم.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد :اتفاقا استدالل بسیاری از کارشناسان اقتصادی
این بود از آنجایی که پیش از این شیوه تامین مالی ارز  4200تومانی یک شیوه
تورمی بوده ،حذف آن به کنترل تورم کمک میکند .پیش از این دولت با
استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی ارز ترجیحی را تامین میکرد که
منجر به افزایش پایه پولی میشد .در واقع دولت ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی از
بازار تامین و با نرخ  4200تومانی به واردکننده میفروخت و مابه التفاوت آن را از
بانک مرکزی تامین میکرد که این روند منشا رشد نقدینگی ،خلق پول و افزایش
پایه پولی شده بود و به افزایش نرخ تورم دامن میزد.

سبحانیان گفت :درست است که اجرای سیاست مردمیسازی یارانه ،افزایش
قیمتها را در برداشت اما جلوی خلق نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در کشور
را میگیرد .اگر دولت بتواند ریشههای تاریخی ایجاد تورم را که در سالهای
گذشته هم تشدید شده از جمله نابه سامانی در نظام بانکی و ناترازی شدید
بودجه ،کنترل کند روند نرخ تورم نزولی خواهد شد .الیته یکی از ریشههای
ایجاد تورم که ارز  4200تومانی بود را توانستیم اصالح کنیم.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا تورم  12.2خرداد ماه را پیش بینی
کرده بودید ،اظهار داشت :همانطور که گفتم اساسا براساس مبانی اقتصادی
نمیتوان به افزایش قیمتها در خردادماه ،تورم بگوییم .آنچه که تحت عنوان
افزایش در شاخص قیمتها رخ داد ،یک جهش قیمتی بوده ،در تورم شاهد
افزایش مستمری در شاخصهای عمومی قیمتها هستیم .اما آنچه که در
خرداد ماه رخ داد  ،یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.
وی با بیان اینکه منطق این جامپ قیمتی روشن است ،افزود :پیش از این به
واسطه ارز  4200تومانی ،عمال سرکوب قیمتی ایجاد کرده بودند و امروز هم که
ارز  4200تومانی حذف شده ،افزایش قیمتها طبیعی است .اما در این میان
نکته مهم که باید به آن توجه شود این است که ارز  4200تومانی در دولت قبل
هم برای اقالم بسیاری حذف شد با این تفاوت که دولت قبل حتی یک ریال هم
بابت حذف ارز ترجیحی از مردم حمایت نکرد اما در این دولت به ازای اصالح
یارانه و مردمی سازی یارانهها ،یارانه نقدی به مردم پرداخت میشود.
مهار تورم حاصل از توافق در مذاکرات اصالت ندارد و برمیگردد
سبحانیان درباره روند تورم در ماههای آینده گفت :به دلیل مسائل تاریخی
که در سنوات گذشته تشدید شده مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه اگر
در مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانیم این موضوعات را کنترل کنیم شاهد
کنترل تورم هم نخواهیم بود اما عزم جدی دولت مهار تورم است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد :مهمترین ابزار دولت که درباره آن به اجماع
رسیدیم ،کنترل رشد ترازنامه بانکها است که قبال هم در دستور کار بانک
مرکزی بوده اما در این دوره به طور جدی دنبال میشود.
وی با اشاره به اثر برجام در کنترل تورم اظهار داشت :به هر حال انتظارات
مقولهای است که هم میتواند تورم را شدید و هم کنترل کند اما توافق عواملی
است که اثرات آنی و کوتاه مدت دارد و میتواند برای کوتاه مدت تورم را کنترل
کند اما راهکار ریشهای مهار تورم ،کنترل نقدینگی است.
سبحانیان افزود :کاهش نرخ تورم حاصل از توافق در مذاکرات ،اصالت ندارد
و اگر توافقی هم صورت بگیرد در مقطع کوتاهی با کاهش انتظارات تورمی و
کاهش نرخ تورم مواجه میشویم اما به سرعت این نرخ تورم تعدیل میشود و به
روندی که نقدینگی نرخ تورم را تحمیل میکند ،برمیگردد .بنابراین ریشههای
تورم پایدار را باید شناسایی کنیم که عمدتا از حوزه نقدینگی است و البته
نوسانات نرخ ارز هم از عوامل افزایش نرخ تورم است که تا حدودی بانک مرکزی
در این باره می تواند درکنترل نرخ تورم کمک کند.

وزیر نفت :اروپاییها به فکر زمستان باشند

وزیر نفت با بیان اینکه زمستان امسال برای اروپاییها
و برای همه جهان بسیار مهم است و باید از اکنون به فکر
باشند ،گفت :ایران ب ه عنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت و
گاز جهان آمادگی دارد در سریعترین زمان ممکن تولید نفت
خام خود را به سطح پیش از تحریمها افزایش دهد.
جواد اوجی روز پنجشنبه در حاشیه سیویکمین نشست
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش
موسوم به ائتالف اوپکپالس اظهار کرد :این نشست در
شرایطی برگزار شد که بر اساس روند تصمیمهای ماههای
پیشین ،روی کاغذ مقدار کاهش تولید کشورهای عضو
اوپکپالس در چارچوب توافق ژوئیه  ،۲۰۲۱در انتهای ماه
اوت سال  ۲۰۲۲در عمل صفر میشود.
وی با بیان اینکه اوپکپالس بهصورت ماهانه و ب ه تدریج
تصمیم به افزایش عرضه نفت خود به بازار گرفت و بر اساس
برنامهریزی در چارچوب توافق ،سطح تولید کشورهای
اوپکپالس به سطح پیش از آغاز توافق در ژوئیه سال ۲۰۲۱
بازگشته ،تصریح کرد :با این حال ،مطابق آنچه که پیشتر
تصمیمگیری شده بود ،توافق اوپکپالس تا پایان سال
 ۲۰۲۲تمدید شده و تولیدکنندگان حاضر در این توافق،
بهطور جدی خواهان ادامه همکاری برای حمایت از ثبات
بازار نفت و حفاظت از دستاوردهای این توافق هستند.
وزیر نفت گفت :آنچه که در این نشست از سوی همه
کشورهای عضو مورد تأکید قرار گرفت ،تداوم همکاری اوپک
و غیراوپک در زمینه حفظ و ارتقای ثبات بازار نفت است و
جمهوری اسالمی ایران نیز در عالیترین سطح ،بر ادامه
همکاری بین تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک تأکید دارد و از
آنحمایتمیکند.
اوپک پالس با دقت بازار را رصد میکند
اوجی تصریح کرد :با توجه به کاهش تولید بعضی از
تولیدکنندگان اوپکپالس و تحقق نیافتن سطوح تولید
تعهد شده و کاهش سطح ذخیرهسازیهای تجاری نفت

آمادگی داریم در سریعترین زمان به بازار نفت برگردیم

خام و فرآوردههای نفتی در بعضی از کشورهای بزرگ
مصرفکننده،سیویکمیننشستوزارتیاوپکوغیراوپک
ضمن حمایت دوباره از تصمیم نوزدهمین نشست وزارتی
اوپک و غیراوپک (ژوئیه  ،)۲۰۲۱بر اساس اجماع تصمیم
گرفت برای ماه سپتامبر  ۲۰۲۲مجموع تولید کشورهای
اوپک و غیراوپک به مقدار  ۱۰۰هزار بشکه در روز افزایش
یابد و اوپکپالس در قالب نشستهای کارشناسی و وزارتی
ماهانه به رصد و نظارت خود بر تحوالت بازار و انجام هرگونه
اقدام الزم برای حفظ ثبات حاکم بر بازار نفت ادامه خواهد
داد.
وی با بیان اینکه بر اساس تازهترین آمار و گزارشهای
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مزایده به فروش می رسد:
مشخصاتفنی خودروبراساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
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خصوصیاتبدنه:
خودرو مذکور از قسمت گلگیر عقب سمت راست آثار رنگ دارد ودرب جلو ودرب
عقب ورکاب سمت راست آثار فرورفتگی دارد که ناشی از تصادف می باشد ونیاز به
صافکاریوتعمیرداردکههنگامبازدیدمشاهدهشد.همچنینقسمتیازصندوق
عقب سمت راست آثار ضربه دارد وخودروی مذکور از تاریخ 1400/12/26تا تاریخ
 1401/12/26نزد شرکت بیمه دی دارای بیمه شخص ثالث میباشد.
کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور را به مبلغ960/000/000ریال
(نهصد وشصت میلیون ریال معادل نود وشش میلیون تومان) ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز سه شنبه
 1401/06/01در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی(لواسانی)
نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم -اداره اجرای
اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه به مبلغ960/000/000ریال (نهصد وشصت
میلیون ریال معادل نود وشش میلیون تومان)شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
فروختهخواهدشد.شرکتدرمزایدهمنوطبهپرداختدهدرصدازمبلغکارشناسی

منتشر شده ،پایبندی مناسب کشورهای عضو اوپکپالس
در ماه ژوئن سال  ۲۰۲۲به سطح  ۳۲۰درصد رسید ،افزود:
دلیل اصلی افزایش سطح پایبندی ،تولید نشدن به مقدار
تعهد شده از سوی بعضی از کشورها بوده است ،بازار نفت،
با وجود برخی نگرانیها از پیامدهای تنشهای ژئوپلیتیکی
برای رشد اقتصادی جهان و آسیبهای احتمالی برای
تقاضا ،در مسیر توازن و ثبات در حال حرکت است.
جهانی انرژی نیازمند افزایش عرضه نفت و گاز
طبیعی از سوی ایران است
وزیر نفت اظهار کرد :در نشست امروز باز هم تأکید شد
که کشورهای عضو ائتالف اوپکپالس به دقت شرایط بازار

به حساب سپرده ثبت به شماره شبا IR 980100004076013207895693با
شناسه واریز  965108576100000002171323512006می باشد (حتی
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را پرداخت نمائید)و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است
و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ
برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،
مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد.ودر این
صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.در ضمن
بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در
صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق
کتبی اقدام خواهد شد .حقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهد
شد( .م الف )15555
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیکآگهیمزایده1401/05/15:
----------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین به پالک شماره  2398/7اصلی
واقعدربخشدوثبتقماراضیمزدیجان(امامزادهابراهیم،خیابانهندیانکوچه3
نبش فرعی اول سمت چپ پالک )10که بنام علی احمد لو بوکالت از وراث مرحوم
عبدالرحیم یزدی و وراث زین العابدین و وراث فاطمه یزدی و وراث علی اصغر محبی
نیا فرزند علی اعظم وغیره میباشد در جریان ثبت است باید تجدید گردد از طرفی
مطابق ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا به استناد فراز ج بند 387
بخشنامه های ثبتی وبنا به تقاضای مالک به وارده 1401/05/09-2/6377
تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ 1401/06/14ساعت
 8/30الی  12/30ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع
مالکین ومجاورین یا وکیل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در
آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم

جهانی نفت و توازن عرضه و تقاضا را زیر نظر دارند و این
آمادگی وجود دارد تا به اقتضای شرایط بازار نفت ،به سرعت
تصمیمگیری و اقدامهای الزم از سوی اوپکپالس انجام
شود.
اوجی با تأکید بر اینکه اوپکپالس در باالترین سطح
ً
همکاری خود قرار دارد و فکر میکنم تقریبا همه اعضای
اوپکپالس در زمینه دستاوردهای این همکاری برای ثبات
بازار دیدگاههایی یکسان دارند ،افزود :ثبات و تداوم همکاری
اوپکپالس میتواند در شرایط بحرانی کنونی کمک زیادی
بهمصرفکنندگاندنیاکند.امیدوارمدولتهایبزرگغربی
نیزدرکیصحیحازاینحساسیتهاداشتهباشندودرمسیر
تحقق امنیت انرژی جهان ،رفتاری منطقی در پیش گیرند.
زمستان امسال برای اروپاییها و برای همه جهان بسیار مهم
است و باید از هماکنون به فکر باشند.
وی با یادآوری اینکه همانطور که بارها اعالم کردهام
سیاستزدایی از مقوله امنیت انرژی باید بهعنوان ضرورتی
جهانی مورد توجه قرار گیرد ،گفت :وضع بازار جهانی نفت
بهگونهای است که بازگشت نفت ایران به بازار میتواند
پاسخگوی بخشی از مشتریان و کمککننده به ایجاد تعادل
و آرامش در بازارهای جهانی باشد.
وزیر نفت تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره بر
این مسئله تأکید دارد که بر هم خوردن امنیت انرژی و شدت
گرفتن نوسانهای بازار یک بازی باخت  -باخت برای همه
بازیگران این عرصه است ،ما بهعنوان بزرگترین دارنده ذخایر
نفت و گاز جهان آمادگی داریم در سریعترین زمان ممکن
تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریمها افزایش
دهیم.
اوجی تأکید کرد :بازار جهانی انرژی نیازمند افزایش
عرضه نفت و گاز طبیعی از سوی ایران است ،با این حال،
استفادهازاینظرفیت،نیازمندارادهسیاسیوتصمیمگیری
کشورهایمصرفکنندهاست.

صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین ومجاورین
ً
طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا طبق تبصره ماده
واحده مصوب  73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به
اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به
این اداره ارائه نمایند/.ن
(م الف )15552
تاریخ انتشار آگهی :شنبه1401/05/15
عباس پور حسنی -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
----------------------------------------------------------آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده
به پالک شماره  2485/40اصلی واقع در بخش دو ثبت قم(آدرس خیابان
 45متری مدرس،بلوار شهیده فهمیده ،پالک )59که بنام اکرم کوه کن
مطلق فرزند رضا میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم مراجعه مالک و
مشخص نبودن حدود که در صورتمجلس تحدید قبلی قید شده بعمل نیامده
از طرفی مطابق ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا طبق تبصره
ماده  13قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا
به تقاضای مالک مذکور به وارده  1401/05/09-2/12260تحدید حدود
اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ  1401/06/15ساعت 8/30
الی  12/30صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع
مالکین ومجاورین یا وکیل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر
در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ
تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین
ً
ومجاورین طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا
تبصره ماده واحده مصوب  73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از
تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع
ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند/.ن
(م الف )15551
تاریخ انتشار آگهی :شنبه1401/05/15
عباس پور حسنی -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

اجرایطرحهایکشاورزیاشتغالزا
در روستاهای قم

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :طرحهای کشاورزی
اشتغالزا با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق روستایی
این استان اجرا خواهد شد.
حمد رضا حاجی رضا درگفتوگویی بیان داشت :سازمان جهاد کشاورزی
و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در قم با انعقاد تفاهمنامه همکاری،
گسترش هرچه بیشتر خدمترسانی به مردم مناطق روستایی استان و
محرومیت زدایی از این مناطق را در قالب یک برنامه عملیاتی در دستور کار
خود قرار دادند.
وی افزود :ایجاد شرایط مناسب و بسترهای الزم برای راه اندازی کسب و
کارهای کوچک و متوسط در حوزه کشاورزی ،دامپروری ،شیالت ،صنایع
غذایی و فرآوری محصوالت برای ارتقا درآمد ساکنان مناطق روستایی قم از
جمله هدفهایی است که سازمان جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) با همکاری یکدیگر دنبال خواهند کرد.
وی ادامه داد :هر چقدر زمینه مشارکت جمعی در بخشهای اقتصادی برای
ساکنان مناطق روستایی استان بیشتر فراهم شود ،مشکلهای اجتماعی
کاهش یافته و روند پیشرفت همه جانبه روستاها سرعت میگیرد ،بنابراین
سازمان جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در قم ،در قالب
این تفاهم نامه ،برای اجرای طرح های مورد نظر از همه ظرفیتهای موجود
استفادهمیکنند.
حاجی رضا گفت :همچنین با اجرای طرحهای کشاورزی اشتغالزا ،سطح
تولید محصوالت غذایی نیز افزایش مییابد و این مساله به تالشهای در حال
انجام برای تامین امنیت غذایی مردم کمک شایانی خواهد کرد.
وی افزود :همچنین در راستای اجرای مباحث ترویجی ،آموزش و
توانمندسازی بهرهبرداران بخش کشاورزی در مناطق روستایی قم برای
راه حفظ و گسترش کسب و کارشان و همچنین افزایش درآمدزایی بخش
کشاورزی به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی استان در قالب تفاهم
نامه یاد شده دنبال میشود.
مدیرعامل آب منطقهای استان قم :خبرداد:

آبگیری۱۸۵میلیونمترمکعبیدریاچه
نمکدربارشهایاخیر

مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم گفت :بارشهای اخیر موجب آبگیری
دریاچه نمک قم به میزان  ۱۸۵میلیون متر مکعب ،تاالب حوض سلطان ۱۴
میلیون متر مکعب و تاالب مره هفت میلیون متر مکعب شد.
علی اصغری در گفتوگویی بیان داشت :تصویر ماهوارهای از وضعیت
آبگیری تاالبها و دریاچههای استان قم در مرداد ماه جاری به خوبی بیانگر
نتایج مطلوب بارشهای اخیر است و این حجم آبگیری عالوه بر تاثیر مثبت در
وضعیت منابع آبی ،به حفظ پوشش گیاهی منطقه و جلوگیری از نفوذ گرد و
خاک در آسمان استان نیز کمک شایانی میکند.
وی افزود :به طور کلی استان قم با کمبود بارش و در نتیجه آن
محدودیتمنابع آبی مواجه است که موجب در معرض تهدید بودن حیات
تاالبها و دریاچههای آن میشود ،اما بارندگیهای اخیر توانست تا حد قابل
توجهی وضعیت آبگیری تاالبها و دریاچههای استان را بهبود بخشد.
ش خوب ،اهمیت
وی ادامه داد :با این وجود نمیتوان برمبنای یک بار 
صرفهجویی در مصرف آب را نادیده گرفت  ،چراکه قم در موقعیت خاص
جغرافیایی قرار دارد و همواره دسترسی به منابع آبی در آن با محدودیت و
دشواری و صرف هزینههای زیاد همراه است.
اصغری در ادامه سخنان خود به حجم مخازن سدهای  ۱۵خرداد و کوچری
که از جمله منابع تامین کننده آب مورد نیاز مردم قم به شمار میآیند اشاره
کرد و گفت :بر اساس آخرین رصد صورت گرفته از وضعیت این سدها تا هشتم
مردادماه جاری حجم مخزن سد کوچری ۱۱۴.۲۱۶میلیونمتر مکعب برآورد
شده در حالی که حجم مخزن این سد در مدت مشابه سالقبل ۱۲۸.۲۳۰
میلیونمترمکعببودهاست.
وی بیان داشت :همچنین حجم سد  ۱۵خرداد در مدت زمان مورد نظر
 ۶۲.۳۷۰میلیون متر مکعب برآورده شد  ،این درحالی است که حجم مخزن
این سد در مدت زمان مشابه سال قبل ۹۳.۹۰۰میلیون متر مکعب بودهاست.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم:

اخذ کپی مدارک هویتی در بانکها
ممنوعاست

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت :اخذ کپی مدارک هویتی
در بانکهای استان ممنوع است و هیچ بهانه جویی در این زمینه پذیرفتنی
نیست.
مهدی فراهانی در حاشیه جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک که در
استانداری برگزار شد گفت :در این جلسه موضوع اخذ کپی مدارک هویتی
در برخی دستگاههای اجرایی و بانکهای استان مطرح شد که با توجه
به بخشنامههای صادر شده در خصوص ممنوعیت اخذ مدارک هویتی از
خدمات گیرندگان در بانکها و دستگاههای اجرایی ،بانکها موظفند در
راستای احترام به حقوق مردم و تحقق دولت الکترونیک ،این مصوبه را جدی
بگیرند.
مهدی فراهانی افزود :بر اساس مصوبات این جلسه ،از دو هفته آینده ،اخذ
کپی و مدارک کاغذی مراجعان از بانکهای استان پذیرفتنی نیست و سامانه
ها ،شبکهها و سیستمهای ثبت مدارک در بانکها باید تقویت شود.
وی گفت :براساس بخشنامههای توسعه دولت الکترونیک ،در صورت نقض
مصوبات،بایدمدیرارشددستگاهبعنوانترکفعلبهنهادهایذیربطپاسخگو
باشد.
فراهانی با اشاره به اینکه برخی دستگاهها یا بانکها اختالل در شبکه
را بعنوان عاملی برای دریافت کپی مدارک عنوان میکنند ،گفت :اینگونه
بهانه جوییها قابل پذیرش نیست و در صورت ایراد شبکه یا هر مورد دیگر،
باید دستگاه اجرایی و بانک ،بدون دریافت هزینه ،کپی مدارک هویتی را تهیه
نمایند و مردم وظیفهای در این خصوص ندارند.
مدیرکلمدیریتبحراناستانقم:

سیل ۱۰۲میلیارد تومان خسارت به قم
وارد کرد

مدیرکل مدیریت بحران استان قم گفت :سیل اخیر در قم در مجموع ۱۰۲
میلیارد تومان خسارت به باغات ،منازل روستایی و زیرساختها وارد کرد.
محسن اروجی در جلسه شورای اداری استان ،بیان کرد :بارندگیهای
روزهای گذشته در قم در ۶روستای بخش مرکزی سبب خسارتهای به برخی
منازل و همچنین زیرساختهای مانند برق ،آب و گاز شد.
وی ادامه داد :با همکاری دستگاههای حمایتی و ورود سریع دستگاههای
خدماترسانوفعالیتگروههایجهادیسببشدتاوضعیتسیلزدگانقم
در کمترین زمان مدیریت شود.
مدیرکل مدیریت بحران قم ،عنوان کرد :سیل اخیر در قم در اوروجی ادامه
داد :به دلیل اطالعرسانی سریع و همکاری مطلوب رسانهها حوادث اخیر
سیل در قم حتی یک مصدوم نیز برجا نگذاشت.
وی بیمه نبودن کشاورزان از مشکالت اساسی قم در مدیریت حوادث
طبیعی و غیرطبیعی دانست و گفت :بسیاری از کشاورزان خسارتدیده قم
فاقدپوششبیمهایهستند.
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ُ
مدیرعاملباشگاهشیمیدرقمباانتشاربیانیهایاعالمکرد:

پایانکارشیمیدردربسکتبال

ُ
شیمیدر با انتشار متنی در فضای مجازی ،خداحافظی این
مدیر عامل باشگاه
باشگاه از رشته ورزشی بسکتبال به دلیل حواشی ایجاد شده را اعالم کرد.
در نوشته هنریک درغوکاسیان آمده است :با تصمیم هیئت مدیره مشترک
ُ
ُ
شیمیدر از اول
شیمیدر ،آریا شیمی ،پاالیش قیر ساتراپ جم و باشگاه
شرکتهای
مرداد ماه ،این باشگاه به تمامی فعالیتهای حرفهای خود در زمینه رشته ورزشی
بسکتبالخاتمهدادهاست.
در پایان این مطلب تصریح شده است :برای پرهیز از درگیر شدن با مشکالت ناشی
از تیمداری حرفهای و هزینههای نامعقول مادی و معنوی ناشی از تبلیغات منفی
و فرافکنیهای حاکم در این رشته ورزشی ،برای همیشه از عرصه بسکتبال خارج
میشویم.
ُ
شیمیدرهموارهازتیمهایمطرحوپرقدرتدرلیگبرتر
گفتنیاستتیمبسکتبال
بسکتبال بوده است و در فصل اخیر هم موفق به کسب مقام سوم شد.
ُ
شیمیدر هم دو دوره پیاپی ،قهرمان لیگ دسته دوم بسکتبال بانوان
تیم بانوان
کشورشد.
سرپرستهیاتهندبالاستانقم:

قم،ازنخبهخیزترینمناطقهندبالبانوان
کشوراست

سرپرست هیات هندبال استان قم گفت :اولویت ما ،تیم داری در بخش بانوان
است.
علی ساده  ،در پاسخ به این سوال که با نزدیک شدن به شروع لیگ برتر هندبال،
آیا استان قم نمایندهای به مسابقات اعزام خواهد کرد ،اظهار کرد :البته بنده مدت
زمان کوتاهی است که به عنوان سرپرست هیات انتخاب شدهام و زمان کمی تا شروع
لیگ باقیست ،با این حال با چند اسپانسر جلساتی را برگزار خواهیم کرد تا در فرصت
باقیمانده بتوانیم هم در بخش آقایان و هم بانوان تیمی را راهی لیگ برتر کنیم.
وی افزود :استان قم از نخبه خیزترین مناطق کشور در زمینه هندبال بانوان است
و رییس فدراسیون نیز تاکید ویژهای بر این موضوع دارد ،توسعه و گسترش این رشته
در بخش بانوان از اولویتهای ماست ،به طوریکه در بحث حضور تیم در لیگ برتر
نیز ،باتوجه به پتانسیل استان و تعدد ملی پوشان و حضور مربی تیم ملی ،اولویت ما،
تشکیل تیم در بخش بانوان است.
ساده در خصوص مشکل اصلی هیات خاطرنشان کرد :اصلی ترین مشکل ما در
حال حاضر بسته بودن حساب هیات و همچنین نبود سالنی به عنوان خانه هندبال
است.
سرپرست هیات هندبال استان ،ادامه داد :البته در خصوص اختصاص سالن
با اداره کل صحبتهایی شده و همکاری خوبی صورت گرفته است ،از سوی
فدراسیون نیز حمایتهایی شدهایم .ولی این موضوع باید مراحلی را طی کند که
نیازمندزماناست.
وی در ادامه تصریح کرد :از دیگر اهداف هیات ،ایجاد پایگاههایی در مناطق
مختلف شهر به خصوص منطقه پردیسان و همچنین امضای تفاهمنامه با آموزش
و پرورش به منظور استعدادیابی و گسترش این رشته در ردههای سنی پایه است.
ساده افزود :حضور تیم در لیگ برتر برای استان بسیار مهم و ضروری است ،چرا
که نونهاالن ،نوجوانان و جوانان ما نیاز به هدف و انگیزه برای آینده خود دارند و پس
از آموزش و تمرین باید جذب تیمهای لیگ برتری شده و برای پیشرفت به اهداف
بزرگتریبیاندیشند.
طیبی بعد از معارفه در پالما:

مشتاقبازیدراسپانیاهستم

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران بعد از برگزاری مراسم معارفه در تیم پالما گفت:
مشتاق بازی در اسپانیا هستم و هر بازیکنی دوست دارد در پالما بازی کند.
حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران بعد از دو سال حضور در تیم فوتسال
بنفیکا ،راهی پالما اسپانیا شد و دو سال آینده را در این تیم که نایب قهرمان لیگ
اسپانیا شده است ،حضور خواهد داشت.
طیبی بعد از سفر به جزیره مایورکا ،روز چهارشنبه به باشگاه پالما رفت و مراسم
معارفه او با حضور مدیر این باشگاه برگزار شد.
این بازیکن گفت :خیلی خوشحالم که اینجا هستم و برای پالما بازی میکنم.
هدفهای زیادی دارم .تیم بسیار خوبی داریم و برای پیشرفت خواهیم جنگید.
ً
او خود را به عنوان بازیکن هجومی که «دائما به دنبال گلزنی است با اولویت کمک
به پیروزی تیم» تعریف کرد و اطمینان داد که به عنوان بخشی از تیم ،همیشه سعی
میکند بهترین کار را برای تیم انجام دهد.
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرد :من مشتاق بازی در اسپانیا هستم.
اهداف زیادی دارم که امیدوارم اینجا در پالما به آنها برسم .مهمترین چیز تیم است،
من اینجا هستم تا به باشگاه کمک کنم تا به اهدافش برسد.
لیگ قهرمانان برای من خاص است
طیبی با بیان اینکه پالما آماده رقابت و جنگیدن برای تمامی رقابتها است گفت:
از اینکه میتوانم در بهترین لیگ جهان بازی کنم خوشحالم اما برای من لیگ
قهرمانان اروپا متفاوت و خاص است.
وی همچنین از حضور پالما در فینال فصل گذشته لیگ فوتسال اسپانیا و نایب
قهرمانی این تیم ابراز رضایت کرد و افزود :هر بازیکنی دوست دارد در باشگاهی مانند
پالما باشد .ما تیم فوق العاده ای داریم و مطمئنم به زودی میتوانم با هم تیمیهایم
دیدار کنم .علیرغم اینکه طیبی تنها یک روز در مایورکا بوده است ،او اذعان میکند
که در این جزیره احساس راحتی میکند ،اگرچه او همچنین میداند که زمان کافی
برای شناختن این مکان را ندارد.
برای حضور لیگ دسته اول والیبال کشور ؛

افق استارت زد؛ نوری سرمربی شد

تیم والیبال افق برتر شهر کریمان قم برای حضور در دوره جدید مسابقات لیگ
دسته اول باشگاههای کشور سرمربی جدید خود را معرفی کرد.
براساساینگزارش،امسالتیموالیبال«افقبرترشهرکریمان»نمایندهاستانقم
در مسابقات سری Aلیگ دسته اول باشگاههای ایران است ،لیگی که قرعهکشی آن
 25مرداد انجام میشود و از  11شهریور استارت میخورد.
مسووالن تیم «افق برتر شهر کریمان» قم در نخستین گام برای حضور در دوره
جدید رقابتهای لیگ داوود نوری را به عنوان سرمربی این تیم معرفی کردند ،کسی
که در سالهای گذشته برای تیمهای صنام ،سایپا و دانشگاه آزاد در لیگ برتر و برای
تیمهای نفت و گاز عسلویه ،اتکاء تهران ،الکتروفن قم و افق قم بازی کرده است.
سرمربی جدید نماینده والیبال قم دارای مدرک مربیگری بینالمللی این رشته
است و سابقه ریاست هیات جنوب غرب تهران ،عضویت در کمیته استعدادیابی
هیات تهران و سرمربیگری در تیمهای ردههای مختلف تهران را در کارنامه دارد.
تمرینات نماینده والیبال استان قم از هفته پیش روبرای حضور موفق در فصل
جدید مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور آغاز میشود.

ناصرابراهیمی:

بین نیمکت تیم ملی و نفرات اصلی تعادل برقرار نیست

پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت :به نظر میرسد بین نیمکت تیم ملی و
بازیکنان تعادل وجود ندارد و کنار گذاشته شدن مهدی طارمی برای دو بازی و
بازگشتاونشاندهندهضعفاسکوچیچاست.
ناصرایراهیمیدررابطهبااتفاقاتاخیرفوتبالبهخصوصمصوبهکمیتهفنیدر
مورد دراگان اسکوچیچ گفت :من نظر خودم را درمورد این مربی پنهان نمیکنم.
ابتدا مخالف حضور او در تیم ملی بودم اما به نظر میرسد اتفاقات در مورد برکناری
او و جذب یک مربی ایرانی یک تصمیم احساسی بود .شاید به این خاطر که تیم
ملی والیبال با مربیگری مربی ایرانی به جمع  ۸تیم برتر مسابقات راه پیدا کرده
بود .اما شما دیدید که تیم بستکبال حذف شد .این دلیلی نمیشود چون تیم
ملی والیبال با مربی ایرانی موفق شد مربی ایرانی در تیم ملی فوتبال هم نتیجه
بدهد .قیاس این دو تیم کار اشتباهی است.
وی افزود :یکی از مهمترین عوامل نابسامانیها عدم ثبات مدیریتی در
فدراسیون ،باشگاهها و سراسر فوتبال ایران است .متاسفانه عدم ثبات مدیریت
در ارکان اصلی فوتبال باعث شده برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت برای فوتبال
شکل نگیرد و با مشکالت زیادی روبرو شویم .متاسفانه تا زمانیکه فدراسیون
فوتبال کشورمان سر و سامان نگیرد ،باید در انتظار چنین ناهماهنگیها و حتی
بالتکلیفی در تیم ملی باشیم .دودسته شدن بازیکنان و ناتوانی در تصمیمگیری

در مورد سرمربی تیم ملی هم طبیعی است .درست است که اسکوچیچ با تیم
ملی نتایج خوبی کسب کرد ولی این نتایج ،فقط براساس توانایی و هنر فردی
بازیکنان حاصل شده و تاکتیک خاصی در بازیها نداشتیم .در دوره اسکوچیچ
فقطسهبازیسختداشتیمالبتههنوزهمبهصخرهسختنخوردهایمتاعیارتیم
و سرمربی را در شرایط دشوار بسنجیم.
سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان ادامه داد :به نظر بین نیمکت تیم ملی و
بازیکنان تعادل وجود نداشت و کنار گذاشته شدن و بازگرداندن مهدی طارمی
این موضوع را اثبات میکند .ما همیشه ادعا داریم سطح فوتبال ایران باال است
و لژیونرهای زیادی داریم ولی برای تیم ملی سرمربی باید در سطحی باالتر از
بازیکن باشد که متاسفانه در تیم ملی کشورمان این مسئله رعایت نشد.
ناصر ابراهیمی در ادامه گفت :من تعجب میکنم برخی در تالش بودند دوباره
هدایت تیم ملی به کارلوس کیروش محول شود .من منکر زحمات او در تیم ملی
نیستم .خیلیها میگویند او نظم و انضباط را به تیم ملی آورد .درست است و من
به همین خاطر از او تشکر میکنم .اما چرا نمیگویید او خیلی هم از فوتبال ما باج
گرفت؟ آیا تیم ملی با هدایت کارلوس کیروش قهرمان جامملتها شد؟ ما ۴۴
سال است که در جامملتها قهرمان نشدیم .او  ۸سال در تیم ملی بود اما موفق
نشد این کار را انجام دهد.

مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ فوتبال:

مسائل مالی عمده دلیل حذف استقالل و پرسپولیس از آسیا بود

مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت :بهدنبال راهحلهایی هستیم تا از طریق آن باشگاهها به استقالل
مالی برسند؛ مسائل مالی عمده دلیل حذف تیمهای استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان بود.
سهیل مهدی درحاشیه کارگاه آموزشی معاونین اجرایی و مدیران تیم های لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور
اظهار داشت :چند سالی کرونا اجازه جلسه حضوری نمیداد و حاال خوشبختانه توانستیم این جلسات مهم را برگزار
کنیم .هر فصل به علت قوانین و اتفاقات جدید جمعبندیهایی را الزم داریم که به برگزاری برمیگردد و بهترین فرصت
است برای اینکه صحبتهای دوستان را بشنویم .امیدواریم بتوانیم در این جلسات خواستههایمان را به صورت دوستانه
بیان کنیم و کیفیت مسابقات را باال ببریم.
مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ فدراسیون در رابطه با اینکه فیفا نامهای در خصوص حضور بانوان در ورزشگاهها
ارسال کرده ،گفت :اگر چنین اتفاقی رخ داده باید از مراجع باالتر ،وزارت ورزش و دستگاه نظارتی مورد بررسی قرار
بگیرد .مسئله زیرساختها است و آن برنامه زمان بندی فیفا که احیانا در آن اعالم شده است .من به شخصه اشراف کامل
نسبت به متن نامه ندارم اما فکر میکنم اگر فرآیند آن اجرایی شود ،مجری و برگزار کننده تیم من و همکارانم خواهند بود.
وی با اشاره به دغدغههای موجود در لیگ خاطرنشان کرد :موضوعات مرتبط با هماهنگی و همچنین چالشهای
موجود ،مهمترین مسائل است که در کنار انتظارات متقابل بین ما و باشگاهها ممکن است مشکلساز شود .در این
جلسات حرفهای همدیگر میشنویم و مشکالت را به حداقل میرسانیم.
مهدی وضعیت ورزشگاهها را اینگونه توضیح داد :یکی از مشکالت عمده ما بحث ورزشگاههاست حتی در تهران .به
نظرم چمن ورزشگاه آخرین قسمت ورزشگاه است که آماده خواهد شد که اگر این کار به موقع به اتمام برسد ،بازیها
برگزار میشود و اگر به زمانبندی ورزشگاهها نرسد ،پیمانکار ورزشگاه باید پاسخگو باشد و ما نمیدانیم زمان بهرهداری
و تعهدات قراردادها چقدر است .همه استانها با جدیت در تالش هستند حتی ورزشگاه آبادان که بخشی از آن تخریب
شده است.
وی در خصوص حق پخش تلویزیونی برای باشگاهها و موضوع مجوز حرفهای عنوان کرد :ما یک حرکت بستری داریم
که باید انجام شود و آن تعریف ساختار تجاری برای باشگاهها و درآمدها استاندارد است که این ساختارها را نداریم و باید
مجلس شورای اسالمی به آن رسیدگی کند و ما مجری آن خواهیم بود .ما به دنبال راهحلهایی هستیم که باشگاهها
بتوانند به استقالل مالی رسیده و به مشکل نخورند؛ استقالل و پرسپولیس که به علت مسائل مالی از رقابتهای آسیایی
حذف شدند .وقتی انضباط مالی و اداری نداریم ،نمیتوانیم کاری کنیم .در بحث مجوز حرفهای هم مدیر تحصیل کرده
و خوبی داریم برای این موضوع و بهتر است خود او به جای من در اینباره صحبت کند.
مسئول برگزاری مسابقات درباره بازیهای تدارکاتی و اردوی تیم ملی گفت :دراگان اسکوچیچ درخواست داشت تا اردو
و زمان بیشتر از فیفادی در اختیارش قرار دهیم و بدون چانهزنی این خواسته را برآورده کردیم .همه چیز را ۱۰۰درصد
مطابق برنامه زمانی او فراهم میکنیم تا تیم ملی را با آمادگی کامل به جام جهانی بفرستیم.

وی افزود :بحث صعود به جامجهانی نیست .آیا ما قبال به جامجهانی صعود
نکردیم؟ پیش از آمدن کارلوس کیروش .االن هم با اسکوچیچ به جامجهانی
صعود کردیم .هیچ وقت هم موفق به صعود به دور دوم نشدیم و این بار هم اگر
صعود نکنیم اتفاق خاصی رخ نمیدهد .به نظر من االن بهترین تصمیم ادامه
حمایت از اسکوچیچ است .طبیعی است اسکوچیچ به دنبال صعود به دور دوم
باشد چرا که اگر این اتفاق رخ دهد ،او دست به کار بزرگی زده است.
بازیکن حق تعیین تکلیف برای مربی را ندارد
مربی و سرمربی اسبق تیم ملی در خصوص حواشی ایجاد شده و دودستگی
میان بازیکنان گفت :بازیکن به هیچ وجه حق ندارد برای مربی و فدراسیون
تعیینتکلیفکند.حالاینبازیکنستارهتیمباشدیابازیکننیمکتنشین.همه
بازیکنان باید تابع کادرفنی و تصمیمات مدیریت فوتبال باشند .طارمی را دوست
دارم و فوتبالش را قبول دارم اما نه او و نه هیچ بازیکن دیگری حق ندارد در این
گونهمسائلدخالتکردهوتصمیمگیریکند.بازیکننبایدوارداینبازیهاشود.
اینکه چه کسی سرمربی تیم ملی است اصال به بازیکن ارتباطی پیدا نمیکند.
بازیکن وظیفه دارد به سرمربی تیم ملی احترام بگذارد .این یک اصل در فوتبال
حرفهای است و بازیکنی که وارد این بازیها شود ضربه میخورد و فوتبالش به
چالشکشیدهمیشود.
وی ادامه داد :فوتبال ما این طور است که همیشه به مربی خارجی بهای
بیشتریمیدهد.زمانیکهکیروشسرمربیتیمملیبودماشیناختصاصیدر
اختیار او قرار دادند .در صورتی که اگر مربی تیم ملی ایرانی انتخاب میشد یک
پیکان هم در اختیار او نمیگذاشتند .به نظر من که علی دایی تصمیم درستی
گرفت که به پیشنهاد تیم ملی «نه» گفت .اما به هر صورت امیدوارم با حمایت
فدراسیون فوتبال از تیم ملی و تالش بازیکنان ،تیم ملی در دوحه نتایج خوبی
بگیرد .البته نباید برای صعود به دور دوم ،اسکوچیچ و تیم ملی را تحت فشار قرار
دهیم .به خوبی میدانیم در دورههای قبلی هم هیچ وقت تیم ملی به مرحله
حذفیجامجهانیصعودنکرد.
اسکوچیچ باید بدون کینه و انتقام با تمام قوا کارش را ادامه دهد
وی در ادامه با اشاره به لزوم مشخص شدن تکلیف ریاست فدراسیون تصریح
کرد :امیدوارم فردی الیق و کاربلد ریاست فدراسیون فوتبال را به دست گرفته
و اصلحترین گزینه برای این مسئولیت انتخاب شود تا در سالی که تیم ملی
بازیهای مهم جام جهانی قطر و متعاقب آن جامملتهای آسیا را در پیش دارد،
ثبات و آرامش به فدراسیون و فوتبال ایران بازگردد.
وی با توصی ه به دراگان اسکوچیچ گفت :اسکوچیچ باید با تمام قوا کارش را
ادامه دهد و بدون کینه و انتقام از بازیکن یا شخص خاصی بهترین شرایط را برای
تیم رقم بزند؛ انگار نه انگار اتفاقی افتاده و به اتفاقات اخیر پایان بدهد .تیم ملی
میتواند شانس زیادی برای حضور در مرحله حذفی جام جهانی داشته باشد و
باید همه عوامل فوتبال کشورمان دست به دست هم داده و با اتحاد و همبستگی
باال کمک کنند تا صعود تاریخی برای ایران رقم بخورد.

واکنشکارشناسحقوقیبهادعایپژمانفر؛

استقاللانتخاباتفدراسیونفوتبالنبایدزیرسوالبرود

یک کارشناس حقوقی فوتبال به اظهارات
اخیررییسکمیسیوناصل ۹۰مجلسشورای
اسالمی واکنش نشان داد.
امیرساعدوکیل،درمورداینکهاگربهمسببان
قرارداد ویلموتس اجازه شرکت در انتخابات
فدراسیون فوتبال را بدهند ،کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس به سمت ابطال انتخابات پیش
خواهد رفت ،اظهار داشت :نکته اینجا است
که پژمانفر مطابق چارچوب قانونی که برای
کمیسیون اصل  ۹۰پیشبینی شده اگر
دسترسی به مدارک و اسنادی دارد ،این حق
و وظیفه را دارد که این اطالعات را در اختیار
دستگاه قضایی قرار بدهند تا این دستگاه مطابق وظیف ه درمورد هر فساد و خالف قانونی که درباره پرونده ویلموتس شده
است کارش را انجام بدهد.
وی افزود :با این وجود ،اینکه برخی مقامات از جمله نمایندگان مجلس یا نماینده قوه مجریه میآیند پیش پیش خط و
نشان میکشند که اگر انتخابات چگونه شود مورد تایید ما است یا چگونه نشود ،به سمت باطل کردنش میرویم ،مصداق
بارز دخالت شخص ثالث و دولت در روند و فرایند مستقل انتخابات فدراسیون فوتبال است .به صورت مشخص به این
استقالل در اساسنامه و آیین نامه انتخاباتی فدراسیون تصریح شده و جزو اصول بنیادینی است که در ماده  ۲آیین نامه
انتخابات مورد توجه قرار گرفته است .لذا با این اظهارات فوتبال را به استقبال تعلیق میبریم.
کارشناس حقوقی فوتبال تصریح کرد  :ای کاش مسئوالن و مقامات در موضعگیریها و اظهارنظرهایشان که حتما
با خیرخواهی و دلسوزی است از کارشناسان متخصص در حوزه حقوق ورزشی نیز استفاده کنند تا مبادا با وجود نیت
خیرخواهانه اظهاراتشان منجر به آسیب بزرگتری به کل پیکره فوتبال ما در آستانه جام جهانی شود .با توجه به گستردگی
شبکه های اجتماعی اکنون چیزی پنهان نمیماند و همه اخبار و اظهارنظرها به فیفا میرسد .شاید دوستان توجه ای به
تبعات اظهارنظرهایشان ندارند .وکیل ادامه داد :من به شخص مهدی تاج کاری ندارم اما باید قواعد بازی را رعایت کنیم.
قاعده بازی در انتخابات فدراسیون فوتبال میگوید مقامات دولتی نباید به شکلی دخالت کنند که تصمیم های شان روی
روند مستقل انتخابات تاثیر بگذارد .این نکته قابل ذکر است که انتخابات کمیته ملی المپیک هند به تازگی به دالیل همین
دخالت ها لغو شد .االن بحث یک نامزد نیست بلکه اظهارات مقامات سیاسی و دولتی ،اصل انتخابات را مورد هدف قرار
میدهد .به همین دلیل نباید فوتبال را در بحران قرار بدهیم.

پایانانتظارسرخپوشانتهرانی؛

مهاجمهلندیگزینهنهاییپرسپولیس

ایمان/احمدنائینی
لوکادیا بازیکن باشگاه بوخوم اصلی ترین گزینه برای
تقویتخطحملهپرسپولیساست.
در کمال تعجب پس از شروع طوفانی پرسپولیس در نقل
و انتقاالت در فاصله چهل روز پس از جذب شاه ماهی نقل
انتقاالتسعیدصادقیفقطسینااسدبیگیهافبکدفاعی
ذوب اهن جذب شد تا همچنان یک خال بزرگ در خط
حمله این تیم حس شود  .با توجه به جذب بازیساز های
با کیفیت در نقل و انتقاالت تابستانی پرسپولیس هواداران
معتقدند با جذب مهاجم با کیفیت پروژه نقل و انتقاالتی
پرسپولیسبهپایانمیرسدوتیمفصلبعددارایخطحمله
فوق العاده زهر داری خواهد بود ؛ تا کنون نیز بیش از ده
مهاجم به عنوان گزینه های پرسپولیس نام برده شدند  ،از
شهاب زاهدی و کریم انصاری فرد و پیمان بابایی به عنوان
گزینه های داخلی تا کاسیانو دیاز  ،گادوین منشا و شیخ

دیاباته به عنوان گزینه های خارجی  .اما با منتفی شدن
همه این گزینه ها در حال حاضر یک نام باالتر از سایر گزینه
ها قرار دارد  .یورگن لوکادیا مهاجم هلندی باشگاه بوخوم
المان  .هم اکنون نگاه مختصری به عملکرد این مهاجم با
کیفیت می اندازیم :
این مهاجم  ۲۸ساله و  ۱۸۶سانتی و راست پا با سابقه
گلزنیبهقولهایفوتبالدنیامانندبایرنمونیخ،دورتموند
 ،ارسنال و اورتون  .در  ۲۱۰بازی باشگاهی  ۵۶گل به ثمر
رسانده و در تمامی تیم های ملی پایه هلند به میدان رفته
و در  ۳۵رقابتی که برای تیم های پایه هلند انجام داده ۱۳
گل به ثمر رسانده  .اما نکته ای که میتواند مانع جذب این
بازیکن بشود قیمت باالی اوست  .در حالی که سایر گزینه
های مطرح نزدیک به ۲۰۰هزار یورو قیمت داشتند اما این
مهاجم  ۲میلیون یورویی نزدیک به ده برابر سایرین قیمت
دارد  .باید دید آیا با جذب لوکادیا مشکل پرسپولیس در خط

حمله برطرف خواهد شد یا خیر.
همچنینیوسفالعربیمهاجمفصلگذشتهالمپیاکوس
که در آستانه جدایی از تیمش قرار گرفته صفحه رسمی
یحیی گلمحمدی را فالو کرد تا به این صورت خودش را
به پرسپولیس لینک کند  .یوسف العربی در  358بازی
باشگاهی خود  185گل به ثمر رسانده و در  37رقابتی که
برای تیم ملی مراکش به میدان رفته  15گل به ثمر رسانده
 .العربی با  183سانتی متر قد از پای راست خود به خوبی
بهره میگیرد  .او سابقه بازی در تیم های آسیایی مطرحی
مانند الهالل و الدحیل را در کارنامه خودش دارد و با قیمت
 1.5mمهاجم گران قیمتی به نظر میرسد  .اما مسئله
مهمی که وجود دارد این است که این مهاجم بلند قد 35 ،
سال سن دارد و بازیکن مسنی محسوب میشود  .باید دید
آیا انتظار هواداران تیم پرسپولیس با جذب این مهاجم به
پایان میرسد یا خیر .

رئیس هیئت فوتبال استان قم :

زمین برای برگزاری مسابقات فوتبال نداریم
رئیسهیئتفوتبالاستانقمبابیاناینکهبرایبرگزاریمسابقاتبایددوزمین
یادگار امام و شهید حیدریان را در اختیار ما گذاشته شود ،گفت :در صورتی که
زمین در اختیار ما نباشد امکان برگزاری مسابقات را نداریم.
قدرت الله باقری ،در روزهای اخیر در رابطه با چالش بزرگ این هیئت یعنی
نداشتن زمین مناسب و زمانبندی برگزاری مسابقات فصل ۱۴۰۱لیگ برتر قم
عنوان کرد :طبق برنامهریزی کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم قرار است
که لیگهای فوتبال استان اواخر مرداد و اوایل شهریور آغاز شود.
ویاضافهکرد:برگزاریمسابقاتبهشرطیاستکههیئتفوتبالزمینچمن

مناسب برای برگزاری رقابتهای خود داشته باشد؛ اما در حال حاضر زمین
چمن ورزشگاههای حیدریان و یادگار امام در اختیار هیئت فوتبال نیست و به
شرطیمیتوانیممسابقهبرگزارکنیمکهبهصورتکاملورزشگاهشهیدحیدریان
و به صورت مقطعی ورزشگاه یادگار امام در اختیار ما باشد در غیر این صورت
ً
اصطالحاکرکرهفوتبالقمپایینکشیدهمیشود.
قدرت الله باقری ،رئیس هیئت فوتبال قم ،با تأکید بر اینکه برای برگزاری
مسابقات باید دو زمین یادگار امام و شهید حیدریان را در اختیار ما گذاشته شود،
عنوان کرد :در صورتی که زمین در اختیار ما نباشد امکان برگزاری مسابقات را

نداریم.
وی بابیان اینکه همه تالش مان را میکنیم که مسابقات برگزار شود و نوجوانان
و جوانان قمی ناامید نشوند ،اظهار کرد :امیدواریم در چند روز آینده خبرها و
اتفاقاتخوبیشنیدهشود.
باقری با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک هزار مسابقه برگزار کردیم و مسابقات
 ۱۴سالهها نیز رو به اتمام است ،بیان کرد :مسابقات  ۱۳سالهها نیز به دلیل
برگزاری هیئت در ورزشگاه حیدریان و عدم امکان استفاده از زمین به بعد از
عاشورا و تاسوعا موکول شده است.

سیاسی7

 شماره 5553ت وپنجم 
شنبه 15-مرداد ماه  -1401سال بیس 

ابوالفتح  :توافق نهایی در گرو پذیرش ۲مطالبه کلیدی ایران است

شوک برجامی وین  ،خوش فرجام یا نافرجام ؟

پیش بینی فرجام برجام و احتمال توافق یا عدم توافق بر سر احیای آن ،همواره
دشوار بوده و اکنون که طرف های مذاکره  ،بدون اعالم قبلی و ناگهانی  ،راهی
وین شده اند تا مذاکرات را پس از مدت ها تعلیق  ،ادامه دهند  ،این پیش بینی
دشوارتر از همیشه بنظر می رسد .دراین میان  ،اغلب کارشناسان تاکید دارند با
لحاظ استانداردها و عرف دیپلماتیک جهانی  ،می توان به چشم انداز مثبت توافق
نهایی امیدوار بود زیرا بعید است تیم های مذاکره طرفین  ،ریسک سفر به وین و
آغاز مذاکرات را بدون اطمینان از توافق در دسترس مهیا شده از سوی میانجی
اروپاییبپذیرند.
امیرعلی ابوالفتح پروهشگر حوزه آمریکا ،از جمله کارشناسانی است که برخالف
دیگران  ،به توافق بی دردسر  ،چندان خوش بین نیستند و معتقدند  ،دیوارهای
بی اعتمادی بین ایران آمریکا بسیار بلند است و در چنین شرایطی  ،نمی توان به
توافق نهایی امیدوار بود  .او تاکید دارد تامین دو خواسته ایران توسط آمریکا نیازمند
نرمشچشمگیرآمریکاست.
ابوالفتح در گفت و گوبا خبر آنالین ،دو مطالبه اصلی را شامل اطمینان از بهره
مندی از مزایای اقتصادی برجام و نیز پایداری و دوام توافق حتی در دولت جمهوری
خواهان  ،برمی شمرد و اتوافق نهایی را در گرو تحقق این دو خواست ایران می داند.
گفت و گو با این کارشناس روابط بین الملل و سیاست خارجی آمریکا را بخوانید :
دفعهقبلکهراجعبهبرجامباشماصحبتکردیم،گفتیدمذاکراتبهجایی
نمی رسد .اکنون دو طرف برجام به وین رفته اند .بورل اعالم کرده مذاکرات
وین بر اساس طرح اروپا آخرین فرصت است ،باقری هم از آمادگی ایران
برای جمع بندی مذاکرات خبر داده ،در این میان ایرنا ادعای وال استریت
درباره اینکه ایران از شرط حذف سپاه از فهرست تروریسم منصرف شده
را بالفاصله تکذیب کرد و این در حالی است که مرندی  ،مشاور تیم مذاکره
 ،طی روزهای اخیر دو بار تاکید کرده که حذف سپاه از فهرست تروریسم ،
هرگز شرط ایران نبوده  .در نبود اطالع رسانی رسمی دقیق  ،به ویژه از سوی
طرف ایران و با اتکا به معدود خبرهای کلی منتشر شده از سوی طرفین
مذاکره  ،فضای مذاکرات ناگهانی وین را چگونه ارزیابی می کنید ؟
با توجه به مواردی گفتید باید بگویم در اختالفات اصلی هنوز تحول آن چنانی
رخ نداده و مشکالت و دیوار بی اعتمادی میان ایران و آمریکا به قوت خود باقی
است .از این رو در نظر من تغییری ایجاد نشده  ،پیشنهادی را جوزف بورل داده که
قابل بررسی است ،طرف آمریکایی مدعی است متن جوزف بورل  ،همان متن ماه
مارس و آمریکا آماده امضاء آن است .آقای باقری توئیت کرده که پیشنهاد خودش را
داده و آماده است جمع بندی مذاکرات را در کوتاه ترین زمان انجام بدهد.
باز هم تاکید می کنم با توجه به این مواضع ،باید بگویم که تغییر اساسی هنوز
انجام نشده و این وضعیت ادامه پیدا می کند .بنابراین به شخصه خیلی خوشبین
نیستم که وضعیت به سمت بهبودی برود چون چیزی که ایران از آمریکا می خواهد
آمریکا یا دولت بایدن نمی تواند و یا نمی خواهد آن ها را محقق کند ،از این رو فاصله
دو طرف بیشتر از آن چیزی است که امکان یک مصالحه از طریق آن فراهم شود.
خواسته های ایران و آمریکا از یکدیگر چیست؟
آمریکا هر آنچه که می خواهد بر اساس متن پیش نویس محقق شده است.
بر اساس متن وضعیت تعداد سانتریفیوژها ،ذخایر اورانیوم ،درصد غنی سازی
اورانیوم ،کاربری فوردو و اراک ،دقیقا مشخص است .بر این اساس بازرس های
آژانس وسایل سنجشان را به ایران می آورند و در هر حوزه سنجش های الزم را
صورت می دهند .برای همین آمریکایی ها برای امضای متن اعالم آمادگی کرده
اند .زیرا نگرانی آمریکا از زمان گریزهسته ای ایران و خواهان بازرسی های دقیق
است که اگر توافق حاصل شود اجرایی خواهد شد.

اما مطالبات ایران  ،توافق را دشوار کرده است .ایران دو مطالبه اصلی دارد:
 -۱اطمینان از بهره مندی از مزایای اقتصادی برجام است .به این معنا اگر ایران
تعهداش را انجام داد انتظار دارد مشکالت تحریمی اش به صورت عملیاتی و نه
روی کاغذ رفع شود .بر این اساس ایران انتظار دارد شرکت های خارجی ترسی از
سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند .برای ایران تنها خرید و فروش کاال و تجارت
کفایت نمی کند ،ایران دنبال جذب سرمایه گذاری و بازگشت شرکت های اروپایی
چون توتال ،پژو و  ...است .به عبارت دیگر ایران می خواهد اطمینان یابد که با
بازگشت آمریکا به برجام ،از مزایای برجام به لحاظ اقتصادی منتفع شود.
 -۲خواسته دوم ایران آن است که بر روی پایداری و دوام این توافق اطمینان پیدا
بکند .به این معنا که اگر دمکرات ها تا  ۶سال آینده در قدرت باشند ،توافق ،پایدار
بماند .یا در صورت روی کارآمدن جمهوری خواهان ،مکانیزم هایی پیش بینی
بشود تا دولت بعدی به راحتی ترامپ قادر نباشد از توافق بیرون برود .این دو موضوع
برای ایران بسیار حایز اهمیت است .
بخشمهمیازاقتصادایراندراختیارقرارگاهخاتماالنبیاءاست،باالخرهآیا
رفع تحریم ها شامل سپاه و خاتم االنبیاء خواهد شد؟
صرف تحریم بودن سپاه اعم از سپاه قدس ،یا قرارگاه خاتم االنبیاء فی نفسه
اهمیتی ندارد چون فرماندهان سپاه در هر حال هیچ رغبتی برای مسافرت
به آمریکا ندارند ضمن این که به بانک چیس مانهاتان از نظر روابط مالی وابسته
نیستند .اما ایران تاکید دارد که از منافع اقتصادی برجام بهرمند شود و ارتباط با
این نهاد نظامی که در فهرست نهادهای تروریستی قرار گرفته  ،شامل شرکت های
خارجی برای عقد قرار داد نشود .زیرا عقد قرارداد شرکت های خارجی با نیروهایی
که رسما و آشکارا به سپاه نزدیک هستند ،مانند بخشی از مدیران ،و مدیران عامل
کهبسیجیبودهاند،سابقهسپاهیداشتهاند،جبههرفتهاند،یامردانیکهسربازی
شان را در سپاه گذرانده اند ،در مظان ارتباط با تروریست ها قرار می گیرند .به همین
دلیل است که ایران اصرار می کند از فواید اقتصادی برجام برخوردار بشود و به بهانه
سپاه ایران تحریم نشود .برای مثال یک شرکت هواپیمایی ایران  ،یک فروند هواپیما
را به ونزوئال اجاره داده  ،هواپیما به آرژانتین رفته و در آن جا توقیف شده است ،کادر
پرواز هم در آرژانتین مانده اند ،اعالم شده که یا جزو سپاه قدس هستند ،یا تشابه
اسمی دارند... ،آمریکا در صدد است هواپیما را مصادره کند .این گرفتاری برایشان
ایجاد شده است ،این شیوه رفتار آمریکا این پیام را به دنیا مخابره می کند که هر
کمپانی سرمایه گذار که به ایران بیاید ،باید در انتظار رفتار مشابه آمریکا باشد .ایران
خواهان آن است که رفتار آمریکا به صورت پایدار و مستمر اصالح شود.
پس بحث جمع بندی مورداشاره آقای باقری ناظر به بحث شماست؟
ایران از مدت ها قبل اعالم کرده که اگر آمریکایی ها خواسته های ایران را محقق
بکنند رسیدن به توافق خیلی سریع خواهد بود و نیاز به مذاکرات طوالنی ندارد.
این موضوع از زمان حسن روحانی اعالم شده ظرف نیم ساعت ،قابل تحقق است،
در دولت آقای رئیسی هم عنوان شده که ما آماده ایم و توافق در دسترس است.
اگر آمریکایی ها اراده داشته باشند ،ما به سرعت به توافق می رسیم .االن هم که از
واژه جمع بندی استفاده شده به این معنا است که از نظر ایران امکان جمع بندی
وجود دارد ،پیشنهادها داده شده و آمریکایی ها نمی پذیرند .من فکر نمی کنم که
جمع بندی مساله خاصی باشد ،ولی باید دید که آمریکایی ها جمع بندی ایران را
می پذیرند یا نمی پذیرند ،که تا کنون نپذیرفته اند ،جمع بندی آمریکایی ها را هم
ایرانیهانپذیرفتهاند.
بورل  ،مدام مطرح می کند که این آخرین فرصت است ،عده ای هم می
گویند احتمال این که پرونده ایران بعد از این مرحله و امتناع ایران از پذیرش
طرح اروپا ،امکان دارد به شورای امنیت برود ،آیا این گونه است؟

حدود  ۸ماه است که دائم دارند می گویند این آخرین فرصت است ،یادم است
اواخر سال  ۲۰۲۱که آذرماه ایران می شود ،می گفتند که اگر مذاکرات تا فوریه به
نتیجه نرسد ،مکانیسم ماشه فعال می شود .بعد گفتند  ۱۵فوریه ،بعد گفتند اول
مارچ ،در هر مرحله این کلید واژه «آخرین فرصت» به عنوان یک بازی با واژه ها
به کار می رود .قبل و بعد از مذاکرات دوحه هم همین را گفتند .بورل هم که این
یادداشت را نوشته است باز همین موضوع را مطرح می کند .من بعید می دانم که
شکست رسمی مذاکرات اعالم بشود ،چون قبال عرض کردم که پلن Bوجود ندارد
و هیچ کسی مایل نیست به دوران بدون برجام برگردد .حتی اگر برجام کارکردی هم
نداشته باشد ،اما فقدان برجام این خطر را ایجاد می کند که ایران بمب بسازد ،و
آمریکایی ها چاره ای نداشته باشند جز این که وارد یک جنگ نظامی با ایران بشوند
که هیچکدام از طرفین چنین سناریویی را دوست ندارند .نه ایران مایل است بمب
بسازد و نه آمریکا مایل است اقدام نظامی انجام بدهد .از این جهت این داستان کج
دار و مریز را همچنان ادامه می دهند .
ارجاع موضوع به شورای امنیت هم تصور نمی کنم انجام شود به دو دلیل :ابتدا
تحریم های کنونی آمریکا به مراتب فراگیرتر ،گسترده تر ،و قوی تر از تحریم های
سازمان ملل است .از این رو ارجاع به شورای امنیت چیزی را اضافه تر از تحریم
هایی که در جریان است مطرح نمی کند .و فشاری بیشتر از این به ایران وارد نمی
کند .تا ایران را به نحوی بترساند تا بخواهد با آمریکایی ها کنار بیاید.
همچنین ایران پیام هایی را ارسال کرده است که اگر اقدامات رادیکال صورت
بگیرد ،و موضوع به شورای امنیت ارجاع شود ،یا اگر بخواهند از طریق مکانیزم
ماشهبخواهندقطعنامههایپیشینراعلیهایرانفعالکنند،ایرانهمممکناست
از «ان پی تی» خارج شوه ،که از نظر غربی ها ،معنای این اقدام ایران حرکت به
سوی ساخت بمب اتمی است  .بنابراین اگر واقعا امریکایی ها می خواستند به
شورای امنیت مراجعه بکنند تا به حال کرده بودند .اگر تا کنون به شورای امنیت
ارجاع نداده اند ،می دانند که ممکن است عواقب وخیمی داشته باشد.
اگر آمریکا و نظام بین الملل تصیم شان این باشد که ایران را شورای امنیت یا
به زیر فصل ۷منشور ملل متحد ببرند ،فکر می کنید نظمی که در حال شکل
گیریه یعنی اروپا و آمریکا در یک طرف و ایران و روسیه و چین در طرف دیگر
قرار دارد ،اجازه می دهد ما وارد جنگی مانند افغانستان ،و یا عراق بشویم؟
این احتمال وجود دارد که سه کشور اروپایی عضو برجام به مکانیزم ماشه متوسل
بشوند .یعنی موضوع را به شورای امنیت ارجاع بدهند ،و رای گیری قطعنامه
معکوس را به اجرا بگذارند و تمام  ۶قطعنامه قبلی را بر ایران اعمال کنند که در آن
قطعنامه ها به بند  ۴۱منشور ملل متحد ذیل فصل هفتم نیز ارجاع شده است.
در آن بند کشورها برای رفع تهدیدات صلح و امنیت جهانی متوسل به تحریم
می شوند .اما این که از بند  ۴۱بخواهند به بند  ۴۲بروند که در آن جا استفاده از
اقدام نظامی علیه کشور خاطی پیش بینی کرده ،نیاز به قطعنامه جدید دارد .این
قطعنامه جدید به رای مثبت نیاز خواهد داشت .مکانیزم ماشه به گونه ای تنظیم
شده است که نیازی به رای روسیه و چین ندارد و از این طریق قدرت وتوی روسیه و
چین را سلب کرده اند .اما برای مرحله دوم به رای مثبت روسیه و چین نیاز دارند که
احتمال قریب به یقین نه روسیه و نه چین چنین رای مثبتی را به قطعنامه ای نمی
دهند تا ایران را ذیل بند  ۴۲منشور قرار بدهد.
ضمن این که آمریکایی ها شیوه جنگیدن را تغییر داده اند و با پایان جنگ عراق،
جنگ های قرن بیستمی شان را کنار گذاشته اند .از این رو حمالت نظامی شان
را از طریق جنگ های اقتصادی  ،تحریم ،جنگ های نیابتی ،آشوب و شورش از
درون انجام می دهند که در حال حاضر ما با آمریکا در این وضعیت قرار داریم.
سیاست نگاه به شرق ایران را در به هم خوردن معادالت آمریکا در منطقه
تا چه اندازه موثر می دانید ،زیرا اگر آمریکا مجال داشته باشد ،از سیاست
های ملیتاریستی بعید است کناره گیری کرده باشد که موضوع جنگ سوم
جهانی میان آمریکا و چین از آن مقوله است .فکر می کنید سیاست نگاه
به شرق بخشی از امر نظم دهنده به منطقه خاورمیانه و جهان خواهد بود؟
به هر حال دنیا در حال انتقال از دوران ابرقدرتی ایاالت متحده به سمت یک نظم
چند بلوکی است .البته بلوک شرق هنوز شکل نگرفته ،ولی بلوک غرب هم دیگر
یکه تاز تحوالت جهانی نیست .یک نمونه بارز آن قضیه اوکراین است که غرب تمام
توانش را به کار گرفته ولی در قضیه اوکراین از این مرحله بیشتر جلوتر نمی تواند
برود .در حوزه اقتصادی نیز همین گونه است .فقط بحث ایران هم نیست .االن
خیلی از متحدان آمریکا روابط گسترده ای با چین دارند .حتی اسراییل هم در
بعضی از حوزه ها همکاری هایش با چین به گونه ای است که صدای امریکایی ها
را هم درآورده است .این موضوع زمان ترامپ نه زمان بایدن رخ داده است .از این رو
کشورها منافع اقتصادی خودشان را بررسی می کنند وقتی می بینند در همکاری
باچینمنافعاقتصادیبیشتریرامیتوانندتامینبکنندخواستهیاناخواستهاین
مناسباتبرقرارمیشود.
البته با گرایش ایران ،روسیه و چین به یکدیگر ،کماکان نمی توانیم بگوییم یک
بلوک قدرتمند مانندن بلوک غرب ایجاد شده است .ولی نشانه هایی از همکاری
دارد شکل می گیرد .با به همان اندازه که ایران روابط اش را با این بلوک درحال
ظهور افزایش بدهد میزان آسیب پذیری اش در برابر غرب کاهش پیدا می کند .و
هرچه میزان تاثیرپذیری اش و یا آسیب پذیری اش از غرب کاهش پیدا بکند قدرت
مانور بیشتری خواهد داشت و کمتر حاضر می شود به فشارهای امریکا تن بدهد
 .یکی از دالیلی که ایران اآلن شاید انگیزه قوی ای برای رسیدن به مصالحه در باره
برجام در مقایسه با سال  ۲۰۱۵وجود ندارد ،این است که آمریکا تحریم هایش را به
سرحد امکان رسانده  ،اما فروپاشی اقتصادی رخ نداده است .هزینه جنگ اوکراین
هم باعث شده ایران به هر آنچیزی که آمریکایی ها می خواهند راضی نشود .انچه
مشخص است نفوذ غرب رو به کاهش است و قدرت های موازی در حال ظهور
هستند .و کشورهایی مثل ایران می توانند از این فرصت استفاده کنند.

خبازفعالسیاسیاصالحطلب

جوانانبهدلیل نگرانیازآیندهشان،حاضربهفعالیتسیاسینیستند

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :اگر ما احساس
میکنیم که جوانان ما باید نسبت به کشورشان احساس
مسئولیت کنند ،باید به آنها میدان دهیم و بدون میدان
دادن به جوانان روز به روز این رخوت ،سستی و خمودگی
جوانان ما بیشتر حاکم خواهد شد.
محمدرضا خباز در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این سوال
که این روزها چقدر الزم است تا از جوانان اصالحطلب در
بازتولید اندیشههای اصالحطلبانه استفاده شود ،گفت:
امیر المومنین علی (ع) در نهج البالغه میفرمایند یکی
از نشانههای حاکمیت و حمکرانی خوب این است که از
تجارب افراد تجربهدار ،متبحر و مجرب استفاده کنند و
همچنین در میدان عمل نیز ،از جوانان برای پیاده کردن
آن تجربیات هم استفاده کنند .یعنی از فکر و اندیشه افراد
با تجربه که عمری را سپری کردند و تجربیاتی را به دست

آوردند استفاده کنیم به همراه جوانان پر تالشی که آمادگی
این را دارند که از اندیشههای افراد با تجربه استفاده کنند.
وی افزود :معنای این حرف این نیست که در بازسازی
اندیشه اصالحطلبی ،نباید از جوانان استفاده کرد بلکه،
معنای حرف این است که میتوان از نسل جوان ،هم در
اندیشه و هم اجرا استفاده کرد .البته شرایط دیگری هم
دخالت دارد؛ نه مثل دولت فعلی که فقط صرف جوانی
و عضویت در گروه سیاسی خود بودن به آنها توجه کرده
و دیگر به تبحر ،تجربه و خرد جمعی توجه ندارد .پس
میشود از نسل جوان استفاده کرد ،مشروط بر اینکه،
جوانانی که میخواهند مسئولیتی را بر عهده بگیرند ،باید
تخصص آن را داشته باشند و در میدان عمل هم دارای
تجربیاتی باشند که این موضوع بتواند آنها را در انجام
وظیفهمحولهموفقبدارد.
خباز در پاسخ به این سوال که آیا امروز در جریان
اصالحطلب ،جوانانی وجود دارند که بتوانند جایگزین
شخصیتهای اصالحطلب با تجربه امروز شوند یا خیر
گفت :جوانان اصالحطلب وجود دارند .به طور مثال ،در
حزب اعتماد ملی اگر اولین اعضای شورای مرکزی این
حزب را با اعضای شورای مرکزی فعلی مقایسه کنید،
میبینید رنج سنی آنها بین  ۳۰تا  ۴۰سال بوده و گرایش
به جوانان فراوان است .اما اینکه این جوانان بتوانند جای
اصالحطلبان نسل اول انقالب را بگیرند ،اول به خودشان و
دومبهتصمیماتحاکمیتبستگیدارد.
این فعال سیاسی تصریح کرد :در نکته اول اینکه به
خودشان ارتباط دارد یعنی باید تالش کنند ،اندوختههای
علمی خود را باال ببرند ،مبارزات نفسانی را در درون خود

آغاز کنند و کسی که قرار است در مسئولیتهای عالی
کشور حضور داشته باشد از امروز به فکر نفس خود بوده،
مجاهدت کرده و ارتباط با خدا را بیشتر کند ،نوع دوستی و
مردم دوستی را افزایش دهد.
دستگاههایحاکمیتیمیدانرابرایفعالیت
سیاسی نسل جوان باز کنند
وی افزود :در بخش دوم آنچه به حاکمیت ارتباط دارد
این است که اجازه دهد جوانان فعالیت کرده و اظهارنظر
کنند .یعنی اجازه آزادی بیان و اندیشه را صادر کند تا آنها
بتوانند در حد توان از آن استفاده کرده و از بیان اعتقادات
و نظراتشان هراسی نداشته باشند .به طور خالصه میدان
را برای فعالیت جوانان باز کنند .اگر به دانشگاهها نگاه
کنید ،یک رخوت و سستی بر دانشگاهها حاکم است چون
جوانان حاضر به فعالیت سیاسی نیستند و از پروندهسازی
و اینکه آیندهشان به خطر بیفتد ،میترسند .بنابراین این
وظیفهحاکمیتاستکهبراساسآموزههایدینیوقانون
اساسی میدان را برای فعالیت نسل جوان و انتقاد از خود
آماده کند و جوانان نیز از نقد کردن هراسی نداشته باشند.
خباز تصریح کرد :پس از نظر فیزیکی شرایط حضور
جوانان فراهم است اما از نظر معنوی برای اینکه بتوانند
جای فعاالن سیاسی نسل اول انقالب را بگیرند به تالش و
اجازه نهادهای حاکمیتی بستگی دارد که به نظر من مورد
دوم امروز کمتر مشاهده میشود .ما انتظار داریم به نسل
جوان اجازه دهند که آنها بتوانند مسئوالن را نقد کنند.
نقد کردن به نفع مدیران ارشد کشور بوده و میتواند به
نفع کسی باشد که کار نقد را انجام میدهد .چون این کار
نوعی تمرین و ممارست برای پذیرش مسئولیتهای آینده

خواهدبود.
خباز در پاسخ به این سوال که چه راهکاری وجود دارد تا
جواناناصالحطلببتوانندفراگیرترازگذشتهفعالیتخود
راانجامدهند،گفت:بایدحاکمیت،دستگاههایامنیتیو
قوه قضاییه این موضوع را بخواهند .این نهادها باید با تمام
وجود وارد صحنه شده به جوانان اجازه نقد دهند ،آنها را
تشویق کرده و به بهترین نقد مدال بدهند .نه اینکه وقتی
کسی مسالهای را افشا کرد ،فرد متخلف در جامعه زندگی
کند و کسی که آن موضوع را افشا کرد ،به زندان محکوم
شود .در این وضعیت جوانان چه طور جرائت داشته باشند
وارد میدان شوند؟ رفتار امروز دستگاههای حاکمیتی
و نظارتی باید به شکلی باشد که میدان را برای فعالیت
سیاسی نسل جوان باز کنند.
وی افزود :شما امروز یک حالت رخوت ،سستی و بی
خبری را در دانشگاهها میبینید .یعنی برخی دانشجویان
درس میخوانند تا بعد از فارغالتحصیلی از کشور خارج
شوند یا بعد از اخذ مدرک دانشگاهی شغلی پیدا کرده،
خانوادهای تشکیل دهند و زندگی عادی و معمولی
داشته باشند .بنابراین دیگر آن مسئولیت اجتماعی که
ما قبال داشتیم که دانشگاه پرچمدار آزادیخواهی بود
و وقتی نسل جوان وارد صحنه میشدند قوت قلبی
برای میانساالن بود ،امروز دیگر چنین چیزی مشاهده
نمیشود .بنابراین اگر ما احساس میکنیم که جوانان ما
باید نسبت به کشورشان احساس مسئولیت کنند ،باید به
آنها میدان دهیم و بدون میدان دادن به جوانان روز به روز
این رخوت ،سستی و خمودگی جوانان ما بیشتر حاکم
خواهدشد.

یککارشناسمسائلبینالملل:

ریشهتروریسمدرمنطقه،حاکمیت
رژیمهایدیکتاتوریاست
یک کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به کشته شدن ایمن الظواهری
رئیس القاعده توسط آمریکاییها در افغانستان اظهار کرد  :گروه القاعده در
حالی دومین رهبر خود را از دست میدهد که در حال حاضر به دالیل متعدد
ضعیفترین دوران خود را طی میکند.
صابر گلعنبری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه کشتن ایمن الظواهری
توسط آمریکاییها در حالی رخ میدهد که باید برای بررسی آن به تحوالت یک
سال اخیر در منطقه اشاره داشت،افزود :پس از خروج آمریکا از افغانستان و
بازگشت طالبان به نظر میرسد که ظواهری مالحظات و مسائل امنیتی قبلی
را به خاطر تسلط طالبان بر کابل رعایت نمیکرده و به همین خاطر توسط
آمریکاییها نسبت به قبل راحتتر شکار شده است.
وی با بیان اینکه القاعده در حالی دومین رهبر خود را از دست میدهد که در
گستره جغرافیایی و فعالیت این گروه در جهان عرب و جهان اسالم ،این گروه
به دالیل مختلف ضعیفترین دوران خود را طی میکند ،گفت :پس از شکل
گیری داعش برخی از نیروهای القاعده به داعش پیوستند و گروه القاعده به
ویژه پس از کشته شدن اسامه بن الدن و با توجه به جایگاه کاریزماتیک آن در
میان نیروهای پراکنده این گروه به نوعی انسجام تشکیالتی قبل را از دست
داد؛ هر چند خود بن الدن نیز پس از حمله به افغانستان در سال  ۲۰۰۱به
دالیل امنیتی دیگر آن ارتباط سازمانی را چون گذشته با نیروهای القاعده
نداشت.
داعش و طالبان از لحاظ فکری و عملیاتی تفاوتهایی با یکدیگر دارند
گل عنبری با بیان اینکه القاعده و داعش هر چند هر دو جزو تندروترین
گروهها بوده و در جهان نیز به عنوان گروههای تروریستی شناخته میشوند،
اما هم از لحاظ فکری و عملیاتی تفاوتهایی با یکدیگر داشته و دارند ،اظهار
کرد :داعش دایره دشمنان و عملیاتهای خود را بسیار گسترش داده بود و
همه مخالفان و منتقدان آن حتی اعضای القاعده را هم شامل میشد و در
کاربرد روشهای خشن و خشونت هیچ حد و مرزی نداشت .اما القاعده
دایره دشمنان و اهداف و شیوههای عملیاتی خود را مثل داعش گسترش
نداده و بیشتر بر مقابله با آمریکا و دولتهایی که آنها را دست نشانده آمریکا
میدانست ،با توسل به خشونت متمرکز بود.
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به ضعف فزاینده تشکیالت القاعده
در دو طول یک دهه اخیر ،تاکید کرد که باید توجه داشت که کشتن سران
ن کردن تروریسم در منطقه نمیشود.
گروههایی چون القاعده باعث ریشهک 
گلعنبری با بیان اینکه باید برخوردهای اساسی جهت ریشهکن کردن
تروریست در منطقه انجام داد  ،در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت:
تروریسم در منطقه ما معلول چندین عامل مهم است که دلیل عمده آن حاکم
بودن رژیم های دیکاتوری در مجموعهای از کشورهای عربی و اسالمی است.
همچنین بحران  ۷۰ساله فلسطین و تداوم اشغال اراضی فلسطینی و برخی
دیگر از تحوالت رخ داده در منطقه باعث ایجاد حس سرخوردگی و تحقیر در
بین برخی از جوامع کشورهای عربی و اسالمی شده و برخی از افراد برای
تخلیهاحساساتخودوبازشناسیهویتیشاندستبهانتخاباشتباهیزده
و به سمت عضویت در این گونه گروهها رفتهاند و به خشونت متوسل شدهاند.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه فعالیت گروههای تروریستی
جدا از اینکه محصول خوانش نادرست آنها از مفاهیم اسالمی است،
محصول نبود دموکراسی ،عقبماندگی و توسعه نیافتگی و رسوخ دیکتاتوری
در منطقه است ،افزود :تا زمانی که این مسائل حل نشود ،تروریسم در منطقه
خاورمیانهریشهکننخواهدشد.
گلعنبری اظهار کرد  :ترور رهبران گروههای تروریستی گرچه ممکن است
باعث ایجاد فراز و نشیبهایی در فعالیتهای این گروههای تروریستی شود و
آنها تضعیف شوند ،ولی بعد از مدتی میبینیم که گروه تروریستی جدیدی
در منطقه ظهور پیدا میکند و فعالیت این گروه ها با افت و خیز ادامه پیدا
میکند .بنابراین باید عوامل بنیادی و اساسی را که باعث ظهور تروریسم در
منطقه میشود را از بین برد.
عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس:

ایران از مواضع هستهای خود
کوتاه نخواهد آمد

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسشورایاسالمیباتاکیدبراینکهایران
از مواضع هستهای خود در مذاکرات کوتاه نخواهد آمد ،گفت :گرفتن تضمین
از آمریکا به دلیل عهدشکنیهای مکرر ضروری است.
بهروز محبی نجمآبادی در گفت و گو با ایرنا درباره روند مذاکرات جمهوری
اسالمی ایران با  ۴+۱که در شهر وین در جریان است ،گفت :راهبرد ایاالت
متحده آمریکا همیشه باجگیری بوده و تالش میکند حداکثر امتیازات را در
مذاکرات بگیرد .در حالی که جمهوری اسالمی ایران در هیچ جایگاه ضعف
قرار ندارد و خالفی در صنعت هستهای مرتکب نشده و حرکتش کامال قانونی و
در چارچوب ان پی تی(پیمان عدم اشاعه سالحهای هستهای) است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تالش غرب ،قرار دادن
جمهوری اسالمی ایران در موضع ضعف برای کسب امتیاز است ،افزود:
ایران اسالمی هیچ عقب نشینی در مواضع اقتصادی و ملی خود در مذاکرات
نخواهد داشت و از خواستههای به حق خود هم کوتاه نخواهد آمد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس سیاست کلی جمهوری اسالمی را بهره بردن
از فوائد صلح آمیز انرژی هستهای عنوان کرد و گفت :عالقه مندی درونی
کشور استقالل در صنعت صلح آمیز هستهای است و برای این هدف شهدای
زیادی را تقدیم کرده است .البته جمهوری اسالمی ایران میتواند در انرژی
هستهای به مدل نظامی آن هم دست پیدا کند ،اما فتوای صریح رهبر معظم
انقالب اجازه ورود به این بخش را نمیدهد.
ایرانبرایصنعتهستهایخودشتعیینتکلیفمیکند
وی با بیان اینکه آمریکا و غرب باید بداند که جمهوری اسالمی کشوری
مستقل است ،عنوان کرد :ایران برای این استقالل بیش از  ۳۰۰هزار شهید
داده است .از طرفی مجلس یازدهم با  ۲۴۸رای موافق و قاطع ،قانون اقدام
راهبردیبرایلغوتحریمهاراتصویبکردکهنشاندهندهاقتدارایراناسالمی
برای تعیین تکلیف کردن مواضع هستهای خودش است.
وی با بیان اینکه رویکرد ایران رفع و در ادامه خنثی سازی تحریمهاست،
گفت :مسائل داخلی کشور با فرض بر اینکه آمریکا به برجام وفادار نیست و
تحریمهاادامهخواهدداشت،سیاستگذاریوبرنامهریزیمیشود.بهعبارتی
راهبرد جمهوری اسالمی ایران متکی به توان داخلی است.
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس تاکید کرد :غرب بداند که مسیر ایران در
انرژی هستهای ،صلح آمیز ،عاقالنه ،دقیق و مبتنی بر یافتههای دانشمندان
کشور است .البته سازمان انرژی اتمی افزایش سطح غنی سازی تا سطح۱۹۰
هزار سو را آغاز کرده است و هیچ کشوری نمیتواند مانع این حرکت شود.
محبیبابیاناینکهحرکتجمهوریاسالمیایراندرصنعتهستهایطبق
ان پی تی است ،عنوان کرد :اینکه ایران همه بندهای پروتکلهای الحاقی را
در همه این سال ها رعایت کند ولی طرف مقابل به هیچ کدام از تعهدات خود
پایبند نباشند ،قطعا از سوی مجلس و مردم ایران پذیرفتنی نیست.
دیپلماسی دولت سیزدهم به برجام و مذاکرات گره نخورده است
محبی با بیان اینکه دولت سیزدهم تمام توان و انرژی خود را در مذاکرات
خالصه نکرده است ،خاطرنشان کرد :دیپلماسی دولت سیزدهم به سمت
کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله روسیه و چین است و عضویت ایران
درپیمانهایینظیرشانگهای،بریکسوآستانهسببخواهدشداینکشورها
به مرکز ثقل اقتصادی جهان تبدیل شوند .در حالی که غرب در سراشیبی
تمدنی قرار دارند و ظلمی که بر بشریت روا داشتند در آیندهای نزدیک دامان
آنها را خواهد گرفت.
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شیرخوارگانحسینی-قم
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم :

نبش قبر مجید عبدالباقی توسط خانواده قربانیان متروپل!
قبرمجیدعبدالباقیدرساعتتقریبی ۲:۳۰دقیقهبامدادپنجشنبه ۶مردادماهتوسطیکیازاعضایخانواده
جانباختگان مترو پل نبش گردید و این فرد پس از باز کردن کفن مجید عبدالباقی وگرفتن فیلم از جسد وی
مجددا قبر را به حالت اولیه در آورد وبه آبادان بازگشت .باتوجه به تصاویر ضبط شده دوربینهای مداربسته در
اطراف آرامستان گلستان شهدا عطاآباد ،واقع در استان اصفهان،خیلی زود خودروی متهم شناسایی وتوسط
دوربینهای جاده ای تا شهرستان آبادان رصد گردید.در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شد و بادستور بازپرس
شعبهاولدادسرایعمومیوانقالبآبادانبازپرسحمیدرضاقارایی،متهمبهنبشقبردرمخفیگاهشدرآبادان
شناسایی و دستگیر شد و موضوع در دست بررسی است.پس از نبش قبر مجید عبدالباقی ،خانواده او روی
قبرش را بتن ریزی کردند .همسر و فرزندان مجید عبدالباقی بعداز مرگ او به شدت در غم و شوک فرو رفته و
برای همیشه از آبادان رفتند .احتماال هیچکدام از اعضای خانواده عبدالباقی دیگر به آبادان بازنخواهند گشت.

ساالنه 200هزار درخت مثمر
درشهرقمکاشتهمیشود

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با تأکید بر اینکه کاشت
درختان مثمر در سطح شهر در اولویت است گفت :در حال حاضر حدود  ۱میلیون
اصله درخت و درختچه مثمر در شهر قم کاشته شده و ساالنه ۲۰۰هزار درختچه مثمر
در قم نیز به این تعداد افزوده میشود.
جوادیان با بیان اینکه اولویت در طراحی و خریدها به سمت گیاهان مثمر است،
افزود :گل محمدی شاخص پرچینها و دیوارهای سبز شده ،درختان شهری را نیز به
سمت درختان بارده هدایت میشود.
 ،به گفته وی ،زیتون ،توت ،خرما ،انار ،انجیر ،عناب ،کنار و… از مهمترین گونههای
مثمری است که برای فضای سبز شهری مورداستفاده قرار گرفته است.
در این میان اما فضای سبز پوشیده شده از درختان و گیاهان مثمر چالشهایی را نیز
به همراه دارد؛ وقتی شهروندان برای چیدن میوه به حاشیه خیابانها یا وسط بلوارها
میروند مخاطراتی برای آنها به همراه دارد.
جوادیان دراینباره خاطرنشان کرد :در طراحیهای جدید مشکالت گذشته را
نداریم و این مشکالت بیشتر مربوط به گونههای کاشته شده قبلی است ،بااینوجود
در برنامه اصالح این موضوع مورد توجه است تا کاشت درختان مثمر و جانمایی آنها
بهگونهایباشدکهخطرآفریننباشد.
مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریقمهمچنینبهابتکارایجادباغات
پوشیده از درختان میوه برای استفاده شهروندان اشاره کرد و گفت :یکی از ابتکارات
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم برای استفاده از میوه درختان مثمر
فضاهای باغی در اطراف و حاشیه شهر مثل بلوار آیتالله بروجردی است.
وی با بیان اینکه  ۲۵۰هکتار باغ میوه که درختان مثمر و انواع گیاهان دارویی در
این باغ حاشیه شهر کاشته شده است تصریح کرد :به دلیل اقلیم گرم و خشک،
ً
لیست محدودی از گونههای گیاهی میتواند دوام داشته باشد که نهایتا حدود ۱۰
مورد گونه قابلکشت در قم است .این موضوع محدودیت تنوع را نیز به همراه داشته
ولی بااینوجود تالش شده با همراهی نهادهای تحقیقاتی گونههای مقاوم و مثمر
شناسایی و در فضای سبز شهر قم مورداستفاده قرار گیرد.
چالش کاشت گونههای کاج ،اکالیپتوس و خرزره موضوعی است که طی سالهای
گذشته فضای سبز شهر قم را فرا گرفته بود که امروزه به گفته جوادیان از دستور کار
شهرداری خارجشده است.
وی ادامه داد :کاج و اکالیپتوس در گذشته بدون تحقیق و پژوهش کاشت شده است
که بااینوجود از سال  ۹۴این گیاهان از دستور کار برای کشت خارجشده و در حال
حاضر ۱۰۶گونه درخت و درختچه در ۲۶میلیون مترمربع شهر قم کشتشده است.

اهدای عضو جانباز قمی به بیماران نیازمند
رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی گفت :اعضای بدن جانباز  ۶۰ساله مرحوم مغفور حاج تقی
اهل خیر که به علت سکته و خونریزی مغزی متاسفانه دچار مرگ مغزی شده بود؛ با رضایت خانواده نوعدستش
به چندین بیمار بدحال زندگی و امید دوباره بخشید.ولی الله صمدی با بیان اینکه این اهدای عضو هفتمین
اهدای عضو ماندگار سال ۱۴۰۱استان است افزود :در سال گذشته نیز از استان قم ۱۷بیمار جهت اهدای عضو
به تهران اعزام شدند و ارگانهای حیاتی این عزیزان به بیماران بدحال در لیست انتظار وزارت بهداشت ودرمان
پیوند شده است.وی تصریح کرد :ساالنه حدود سه هزار و پانصد نفر مرگ مغزی قابل اهدای عضو در کشور
داریم که به علت عدم رضایت خانوادههای آنان ،فقط اعضای حیاتی حدود هزار نفر اهداء میشود و دو هزار نفر
فوت میکنند و با ارگانهای حیاتی خود خاکسپاری میشوند.رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی
قم گفت :در حال حاضر  ۲۵هزار بیمار در لیست انتظار پیوند عضو هستند که متاسفانه به علت نرسیدن عضو
پیوندی روزانه  ۱۰الی  ۱۲نفر از آنان جان خود را از دست میدهند.
عکس  :محمدمهدی یاری

استاندار قم خبرداد:

پایان بالتکلیفی فرودگاه و مونوریل
این دو پروژه تکمیل و به بهره برداری می رسند

معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای بانک شهر خبرداد:

مشارک ۶میلیاردریالیبانکشهر
درطرح توسعه قطار شهری قم

معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای بانک شهر از مشارکت این بانک در تأمین
منابع مالی  6000میلیارد ریالی طرح توسعه قطار شهری قم در قالب انتشار و قبول
ضمانت اوراق مشارکت خبر داد.
سید عبدالله سجادی با اعالم این خبر و با تأکید بر نقش حمایتی و همکاری مؤثر
بانک شهر و شهرداریها در تأمین مالی پروژههای شهری افزود ۸۰:هزار میلیارد ریال
اوراق مشارکت شهرداریها در راستای تأمین مالی پروژههای شهری توسط بانک شهر
ً
برای ۱۹طرح در شهرهای مختلف تخصیص دادهشده که قطعا خواهد توانست نقش
مؤثری در تأمین مالی طرحهای بزرگ عامالمنفعه در سراسر کشور داشته باشد.
وی با اشاره به نقش بیبدیل بانک شهر در توسعه ،عمرانآبادانی شهرهای طی بیش
از یک دهه حضور در شبکه بانکی ،تصریح کرد :این بانک همانند سالهای گذشته با
انتشار و قبول ضمانت اوراق مشارکت پروژههای شهری همانند :توسعه خطوط قطار
شهری ،خرید اتوبوس ،احیاء بافت فرسوده و… بار دیگر به حمایت مدیریت شهرها در
تحقق اهداف خود و حل مشکالت و معضالت شهری پرداخته است.
سجادی ادامه داد :این اوراق برای اجرای طرحهای شهری  ۹کالنشهر تهران،
مشهد ،قم ،شیراز ،اصفهان ،تبریز ،کرج ،اهواز و کرمانشاه است و بانک شهر
ً
مجموعا برای  ۱۹پروژه به میزان  ۸۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش
میرساند.
معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای بانک شهر گفت :از کل  ۸۰هزار میلیارد
ریال پیشبینیشده ۵۴ ،هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای توسعه قطار
شهری هشت کالنشهر شامل شهرداری تهران  ۱۵هزار میلیارد ریال ،شهرداری
مشهد ۸۵۰۰میلیارد ریال ،شهرداری شیراز ۸۰۰۰میلیارد ریال ،شهرداری قم۶۰۰۰
میلیارد ریال ،شهرداری اصفهان  ۵۵۰۰میلیارد ریال ،شهرداری تبریز  ۵۰۰۰میلیارد
ریال ،شهرداری کرج  ۴۰۰۰میلیارد ریال و شهرداری کرمانشاه  ۲۵۰۰میلیارد ریال
تخصیصیافتهاست.
سجادی عنوان کرد ۲۰ :هزار میلیارد ریال اعتبار نیز برای طرحهای توسعه
سرانی ۹کالنشهر مذکور تخصیصیافته است تا با اجرایی شدن آن شاهد اثرات
اتوبو 
مستقیماینمهمدربهبودحملونقلعمومیشهروندانخواهیمبود.
معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای بانک شهر در پایان با تأکید بر نقش مؤثر
این اوراق در پیشبرد اهداف شهرداریها برای به سرانجام رساندن پروژههای شهری،
ً
خاطرنشان کرد :انتشار اوراق مشارکت ،قطعا خواهد توانست نقش ویژهای در توسعه
خدمات شهری و رفاه شهروندان داشته باشد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبرداد:

ساخت پارکینگ در پروژه فاز۵
عماریاسر

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از ساخت پارکینگ در کنار پروژه فاز  5عمار یاسر
خبر داد.
عباس حلوایی زده  ،با اشاره به نیاز تأمین پارکینگ در هسته مرکزی شهر اظهار
داشت :یکی از دغدغههای مدیریت شهری تأمین پارکینگ در هسته مرکزی شهر
است.
وی ورود ساالنه بیش از  ۲۰میلیون زائر به شهر قم را موردتوجه قرارداد و افزود :یکی
ازچالشهایشهرقم،تأمینپارکینگدرروزهایمناسبتیدرهستهمرکزیشهربوده
که در بودجه سال  ۱۴۰۱بهصورت ویژه به آن توجه شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از ساخت پارکینگ در پروژه فاز  ۵عمار یاسر خبر
داد و تصریح کرد :یکی از زیر طرحهای پروژه فاز  ۵عمار یاسر ساخت پارکینگ در این
مسیر برای استفاده زائران حرم مطهر و شهروندان است.
وی محل دقیق پارکینگ را  ۱۰۰متر بعد و قبل از بلوار پیامبر اعظم (ص) عنوان
کردوگفت:دراینمحلیکنیمطبقهطراحیشدهکهبهعنوانپارکینگمورداستفاده
قرارمیگیرد.
حلوایی زاده ابراز کرد :با اجرای طرح بسط شرقی حرم مطهر و ساخت ۱۶۰۰
پارکینگ در این محدوده بهزودی بخش مهمی از کمبود پارکینگ هسته مرکزی شهر
برطرف شده و امیدواریم با اجرای طرحهای جانبی بهزودی کل مشکل پارک زائران و
شهروندان نیز حل شود.
توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم صورت می گیرد؛

اجرایپویش“پاکیزگی،نذرامسالمن”

پویش "پاکیزگی ،نذر امسال من" با هدف رعایت نظافت و بهداشت محیط در ایام
محرم از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم ،هرساله با
فرارسیدن ایام محرم و برپایی نذورات ،استفاده بیرویه و بدون محدودیت از کیسههای
پالستیکی و ظروف یکبارمصرف افزایش مییابد که خسارتهای آن متوجه انسان
ومحیطزیستاست.
هر سال در ایام سوگواری محرم و صفر ،اماکن برگزاری عزاداری اعم از منازل،
تکایا و هیئات و اهدای نذورات مختلف از قبیل غذا ،آش ،شربت ،چای و… بیشتر
با ظروف یکبارمصرف پالستیکی با پایه مواد نفتی انجام میشود که ازاینرو ضروری
است عزاداران حسینی در ایام محرم و صفر در هیئتهای عزاداری ،تکایا ،مساجد
و حسینیهها هرچه بیشتر نسبت به حفظ پاکیزگی محیطزیست و سالمت عمومی
جامعهاهتمامداشتهباشند.
این پویش با هدف ضرورت مشارکت مؤثر و داوطلبانه شهروندان در نهادینه ساختن
الگوهای فرهنگی حفاظت از محیطزیست در سطح جامعه و کاهش آلودگیهای
محیطزیستیراهاندازیشد.

استاندار قم با تاکید بر اینکه مترو ،مونوریل و فرودگاه به طور حتم اجرایی خواهند
شد ،گفت :با نظر قطعی دولت سیزدهم ادامه عملیات اجرایی  ۲پروژه فرودگاه و
مونوریل از سرگرفته خواهد شد.
سیدمحمدتقی شاهچراغی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم ،بیان
کرد :مشکالت سابق مترو و مونوریل قم برطرف شده و به زودی بصورت رسمی وارد
مرحله اجرا و سپس بهره برداری قرار می گیرند .استاندار قم ادامه داد :پروژه مترو
نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد و نسبت به تامین واگن و قطار آن نیز تصمیمات
کاربردی خوبی در سطح دولت گرفته شده است .وی بیان داشت :دولت نسبت به
بهره برداری و تکمیل فرودگاه قم نگاه مثبت دارد و هم اکنون انتخاب سرمایه گذار
داخلی یا خارجی آن در دست بررسی است .استاندار قم اضافه کرد :مونوریل و
فرودگاه در گذشته در بهترین حالت به خاطر سهل انگاری ،کاهلی و بی توجهی
به پروژه های پیچیده ای تبدیل شده بود که بسیاری از مشکالت آن هیچ مبنایی
نداشت .شاهچراغی تصریح کرد :بهره برداری از مونوریل نهایی شده و در قالب تهاتر
نفت یکی از شرکت های بزرگ ملی مقدمات ادامه آن را انجام خواهد داد .وی با بیان
اینکه تالش می شود تا پروژه های سفر رییس جمهوری به قم در قالب تهاتر نفت
اجرایی شود ،گفت :نحوه بهره برداری و استفاده از منابع دریاچه نمک نیز در حال
بررسیاست.
مدیران استانی برای جذب اعتبارات ملی تالش مضاعف کنند
شاهچراغی بیان کرد :برای اینکه قم در مسیر پیشرفت و توسعه خود قرار بگیرد الزم
است تا مدیران و مسووالن دستگاه های اجرایی نسبت به جذب بودجه های ملی و
ظرفیتهایمتمرکزکشوریتالشکنند.
شاهچراغی با تاکید بر پیگیری مستمر مدیران دستگاه های اجرایی از مصوبات
سفر سال گذشته رییس جمهوری به قم ،ادامه داد :دور دوم سفرهای دولت در حال
برنامه ریزی است و اگر مصوبات سفر اول به خوبی دنبال نشود و پیش نرود در سفر
دوم دولت به قم با مشکالت و چالش هایی روبه رو می شویم.
وی با مورد خطاب قرار داد مدیران استانی گفت :مسووالن موانع اجرای مصوبات
سفر رییس جمهوری که توسط نهادهای فرااستانی ایجاد شده را سریعا به اطالع

بنده برسانند و آن را به زمان سفر دوم رییس جمهوری به قم موکول نکنند.
مخالفجوزدگیدرافتتاحیهپروژههاهستیم
استاندار قم با اشاره به نزدیکی به هفته دولت ،بیان داشت :همه دستگاه های
اجرایی و خدمات رسان استان اقدامات ،ابتکارات و برنامه های خود را در دسته بندی
و تقدیم استانداری کنند .وی با بیان اینکه مجموعه مدیریت استان قم به شدت
مخالف شعارزدگی و جوزدگی در افتتاح پروژه ها است ،گفت :هیچ دستگاهی تا
زمانی که پروژه ها به صورت صد در صد آماده نشده باشد ،حق افتتاح ندارد.
استاندار قم با بیان اینکه مسووالن و مدیران دستگاه های اجرایی باید صادقانه با
مردم صحبت کنند افزود :اگر با مردم صادقانه حرف بزنیم آنها با دولت و برنامه های
دولتمردانهمراهمیشوند.
وی ادامه داد :مقدمات شکل گیری ستاد توسعه دانش بنیان ها در ابعاد مختلف
زیست محیطی ،صنعت ،درمان ،فرهنگ و غیره در قم انجام شده و الزم است تمام
دستگاه ها برای رونق و بالندگی آن اقدام کرده و از ظرفیت آن استفاده کنند.
وی با اشاره به مولدسازی دستگاه های اجرایی برابر قوانین مصوب ملی ،تصریح
کرد :اداره کل امور اقتصادی و دارایی راسا وارد این عرصه شده و زمین مازاد و سایر
اموال را شناسایی و جهت فروش یا واگذاری معرفی نماید.
مشکلآالیندگیسلفچگانبایدحلشود
استاندار قم در ادامه با اشاره به آالیندگی برخی واحدها در منطقه ویژه اقتصادی
سلفچگان ،گفت :جان و سالمت مردم مهمتر از هر چیز دیگری است و نمی توان به
بهانه اشتغال جان مردم بومی به خطر بیفتد .شاهچراغی گفت :مشکل آالیندگی
سلفچگان باید حل شود ولو اینکه کل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تعطیل
شود؛ محیط زیست ،رسانه ها و دستگاه قضایی با قدرت نسبت به حل مشکالت
زیستمحیطیمنطقهویژهاقتصادیسلفچگانورودکنند.وییادآورشد:مجموعه
مدیریت استان هیچ تعارفی با برخی صاحبان سرمایه که پایبندی به سالمت مردم و
قوانین مصوب ملی نداشته ،ندارد و با این قبیل مسائل با جدیت برخورد خواهد کرد.
وضعیت کرونایی قم شکننده است
شاهچراغی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد :با توجه به مدیریت نسبی
بیماری کرونا پیش بینی می شود امسال شاهد حضور میلیون ها زائر در اربعین در
مسیر رفت و برگشت به کشور عراق در قم باشیم.
وی بیان کرد :وضعیت کرونایی قم بحرانی نیست اما با شرایط شکننده ای همراه
است و الزم است برای مدیریت بهتر بیماری ،شیوه نامه های بهداشتی جدی گرفته
شود.ویبااشارهبهپیشبینیتدابیریبرایبرگزاریباشکوهآیینتاسوعاوعاشورای
حسینی ،گفت :مردمی بودن از ویژگی و خصوصیات برپایی محافل عزاداری و
سوگواریدراستانقماست.استاندارقمباتاکیدبربسترسازیدستگاههایاجرایی
جهت اقامه باشکوه نماز ظهر تاسوعا و عاشورا ،تصریح کرد :عالوه بر برگزاری باشکوه
نماز ظهر تاسوعا و عاشورا باید اقامه نماز در ادارات و دستگاه های اجرایی جدی
گرفته شود .شاهچراغی عنوان کرد :بیش از ۲هزار هیات مذهبی ایرانی و غیرایرانی
در سطح استان قم فعال هستند و الزم است زمینه و بستر جهت اقامه عزا توسط آنها
در دستگاه های اجرایی انجام بگیرد .استاندار قم اهمیت امر به معروف و نهی از
منکر را مورد توجه قرار داد و یادآور شد :امر به معروف فقط به تذکر زبانی خالصه نمی
شود بلکه رفتار و برخورد هر فردی بیشترین تاثیر را بر مخاطب می تواند داشته باشد.

شهردارقم:

برپایی ایستگاههای صلواتی موجب آزار و اذیت مردم نشود

شهردارقم با تأکید بر ارزشمندی ایجاد
ایستگاههایصلواتیگفت:ایجادترافیک،تضییع
حقوق مردم و ایجاد آلودگی در خیابانها زیبنده
عزادارانحسینینیست.
سید مرتضی سقائیاننژاد روز دوازدهم مردادماه
در جلسه شورای مدیران شهرداری قم ضمن تقدیر
از مردم شریف قم ،خیران و هیئتهای مذهبی در
گرامیداشت ایام شهادت ساالر شهیدان (ع) اظهار
داشت:ایجادایستگاههایصلواتیدرایامعزاداری
حرکتی ارزشمند و نمادسازی برای گرامیداشت
شعائر محسوب میشود که باید از تمام متولیان این
امر تقدیر کرد.
وی حمایت شهرداری قم حمایت از این حرکت را
افتخار مجموعه دانست و تصریح کرد :درعینحال
حراست از حقوق عمومی شهروندان موضوعی
ضروری است و باید همگان توجه داشته باشیم که
برپایی ایستگاههای صلواتی موجب آزار و اذیت
مردمنشود.
شهردار قم با اشاره به اینکه انتقاداتی از نحوه

برپایی برخی ایستگاههای صلواتی که موجب
ترافیک و بینظمی در شهر میشوند ،مطرح است،
اظهار داشت :از هیئتهای مذهبی درخواست
میکنیم که ارائه خدمات خود را ضمن رعایت
حقوق مردم انجام دهند.
سقائیاننژاد همچنین جلوگیری از آلوده ساختن
شهر قم در جریان برپایی ایستگاههای صلواتی را
مطرح کرد و گفت :در روزهای تاسوعا و عاشورای
حسینی که انبوهی از عزاداران از نقاط مختلف
کشور به شهر قم میآیند ،وجود بینظمی و
آلودگی زیبنده شهر قم نیست .وی ضمن توصیه
به هیئتهای عزاداری برای عمل به توصیههای
پیشگیرانه بهداشتی و ایمنی گفت :سازمان
آتشنشانی و معاونت خدمات شهری شهرداری قم
اقدامات الزم در این حوزه را انجام دهند.
تأکیدبرارتباطمستقیممدیرانشهریبامردم
شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود ضمن
توصیه به مدیران شهرداری برای حضور میدانی
در میان مردم افزود :الزم است شهرداران مناطق

ساعاتی از روز را به حضور در منطقه تحت پوشش
خود و گفتوگو با مردم اختصاص دهند.
دکتر سقائیاننژاد تأکید کرد :حضور در مساجد و
انجامدیدارهایمردمیمدیراندرمناطقشهرداری
قم باید بهصورت مستمر اجرا و تقویت شود.
هفتهدولتفرصتیبرایامیدآفرینی
برنامهریزی شهرداری قم برای بزرگداشت هفته
دولت و بهرهبرداری از برخی پروژههای شهری در
این ایام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به
آن پرداخته شد.
شهردارقمهفتهدولترافرصتیبرایامیدبخشی
به جامعه دانست و ابراز داشت :طبق دستور
مقام معظم رهبری تمام دستگاهها باید نسبت به
امیدآفرینیدرجامعهاهتمامداشتهباشند.
وی ضمن تأکید بر زمینهسازی برای بیان خدمات
دولت به مردم در این هفته ادامه داد :شهرداری قم
نیز برنامهریزی کرده است تا تعدادی از پروژههای
کلیدی در هفته دولت امسال با حضور آحاد مردم
ومسئولینبهبهرهبرداریبرسد.

مدیرستاداقامهنمازاستانقم:

نماز جماعت ظهر عاشورا در قم اقامه میشود

مدیر ستاد اقامه نمازاستان قم از اقامه نماز جماعت ظهر تاسوعا و عاشورای
حسینی در نقاط مختلف شهر قم و محل برگزاری محافل عزاداری سید و ساالر
شهیدان خبر داد.
حجتاالسالم علی عربپورروز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان ،طی
سخنانی افزود :مقدمات اولیه برای اقامه نماز ظهر تاسوعا و عاشورای حسینی در
حرم مطهر ،مسجد مقدس جمکران و سایر محافل برپایی عزای حسینی انجام و
این نماز باشکوه از طریق چند شبکه سیمای ملی پوشش داده خواهد شد .مدیر
ستاد اقامه نماز قم ادامه داد :در هسته مرکزی شهر قم برای اقامه باشکوه نماز ظهر
عاشورا و تاسوعا با برخی مشکالت زیرساختی مانند آب بهداشتی جهت وضو گرفتن
روبهرو هستیم .وی اظهار داشت :باکمال تاسف باید گفت که اقامه نماز جماعت در
ادارات و دستگاههای دولتی مطلوب نیست و اقامه نماز جماعت با حضور معدود
کارکنان برپا میشود .رییس ستاد اقامه نماز استان قم یادآور شد :در سطح ادارات
و دستگاههای اجرایی قم اثر چندانی از تبلیغات محیطی جهت اقامه فریضه نماز

مشاهده نمیشود .عرب پور با اشاره به برگزاری جشنواره فجر تا فجر ،عنوان کرد:
در قالب این جشنواره کارکردهای نماز در جامعه معرفی و آثار فاخر تولید و از افراد
تأثیرگذار در امر اقامه نماز قدردانی خواهد شد.
فعالیت ۱۱۰تشکل امربهمعروف و نهی از منکر در قم
دبیر ستاد امربهمعروف و نهی از منکر قم نیز در ادامه بیان کرد :قانون حمایت از
آمران معروف و ناهیان منکر از سال  ۹۴تشکیلشده و بر مبنای این قانون ستادهای
امربهمعروف و نهی از منکر در کشورهای مختلف شکلگرفته است .حجتاالسالم
علیاصغر گرجی ادامه داد :سال گذشته رتبه استان قم در بین ستادهای
امربهمعروف و نهی از منکر بیست و چهارم بود که اصال رضایتبخش و قابلقبول
نیست .وی افزود :تا پایان سالجاری تالش میشود رتبه و عملکرد قم در بین
ستادهای امربهمعروف و ونهی از منکر جز استانهای تکرقمی باشد و از وضعیت
کنونی خارج شود .گرجی گفت :از ابتدای سال جاری ستاد امربهمعروف و نهی از
منکر از رتبه بیست و چهارم کشور با شش پله صعود در رتبه هجدهم قرارگرفته است.

آخرین وضعیت کرونا دراستان قم
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه  ۳۳بیمار بدحال کرونایی در مراکز درمانی این استان بستری
هستند ،گفت :در ۲۴ساعت منتهی به چهاردهم مردادماه جاری یک بیمار کرونایی جان خود را از دست داد .به
گزارش عصر جمعه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ،مهدی مصری بیان کرد :در شبانه روز گذشته ۲۲
نفر با عالئم اولیه کرونا در بیمارستان پذیرش شدند.وی ادامه داد :در حال حاضر ۱۰۰بیمار قطعی و ۱۰۲بیمار
مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان قم بستری هستند.مصری با اشاره به مثبت بودن  ۹۳تست از ۲۱۰
تست روزانه کرونا در شبانه روز گذشته ،گفت :تاکنون یک میلیون و ۹۱۱هزار وُ ۷۹۹دز واکسن کرونا در قم تزریق
شدهاست.قم از ۳۱تیر سال جاری در فهرست مناطق نارنجی و پرخطر کرونایی کشور قرار گرفت.
تکذیب الزام ارائه گواهی بکارت در زمان ثبت عقد دائم
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق گفت :انتشار اخباری با عنوان «الزام ارائه گواهی بکارت در زمان ثبت
عقد دائم از پزشکی قانونی» صحت ندارد .به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه ،علی مظفری درباره ادعای
برخی رسانهها مبنی بر الزام ارائه گواهی بکارت در زمان ثبت عقد دائم از پزشکی قانونی افزود :این خبر به هیچ
وجه صحت ندارد.وی اظهار داشت :هیچ دستورالعمل یا ابالغیهای برای دریافت گواهی بکارت در زمان ثبت
عقد دائم به دفاتر ثبت ازدواج ارسال نشده است.
سرقت  ۲۰هزار خودرو از ابتدای امسال
سردار مهدی حاجیان سخنگوی انتظامی کل کشور:از تاریخ اول فرودین تا امروز حدود  ۲۰هزار دستگاه
خودرو در کشور به سرقت رفته که پلیس  ۹۱درصد از این سرقتهای خودرو کشف شده است؛ یعنی حدود ۱۸
هزار خودرو کشف شده است.بیش از  ۹۰درصد از خودروهایی که به سرقت رفته ساخت داخل هستند و ۷۸
درصد خودروها مدل آنها برای قبل از سال  ۸۸و  ۲۲درصد این خودروها مدلشان برای بعد از سال  ۸۸بوده است
رونمایی از اسب  ١۵میلیاردی آزمون
ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه بایرلورکوزن اسبی  ١۵میلیارد تومانی در استرالیا دارد.سردار آزمون
ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه بایرلورکوزن آلمان عاشق اسب سواری است و به همین خاطر چندین
اسب مسابقه ای دارد.ستاره ایرانی اخیرا یک اسب خریداری کرد و در استرالیا زیرنظر میشل پین یکی از مربیان
مشهور گذاشت تا برای مسابقات بین المللی آماده شود.

معاون مرکز اورژانس ۱۱۵استان قم:

قم به  ۱۲پایگاه اورژانس جدید نیاز دارد

معاون فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت :برای رسیدن به استانداردهای
حداقلی در این استان باید  ۱۲پایگاه اورژانس  ۱۱۵احداث شود.
جلیل گودرزیفردرگفتوگویی افزود :بر اساس برنامه پنجم توسعه تاکنون هفت پایگاه شهری و پنج پایگاه
جادهای دیگر باید در این استان احداث شود .وی اضافه کرد :طبق شاخصهای تعریف شده ،به ازای هر ۵۰
هزار نفر جمعیت ،باید یک پایگاه شهری و به ازای هر  ۴۰کیلومتر نیز یک پایگاه جاده ای وجود داشته باشد.
وی در عین حال گفت :در حال حاضر شاخص پایگاههای شهری به ازای هر  ۲۰هزار نفر جمعیت است که با
امکانات،منابعانسانیواعتباراتموجودامکانرسیدنبهایناستانداردمیسرنیست.گودرزیفردرادامهاظهار
داشت :پایگاه شکوهیه پایگاهی ۲منظوره است که حوادث جادهای و حوادث احتمالی در شرکت های مختلف
را پوشش می دهد .وی افزود :با توجه به تعداد کارخانه ها ،شرکت ها و کارگرانی که در شهرک شکوهیه وجود
دارد ،در کنار پایگاه اورژانس  ،۱۱۵باید زیرساخت هایی از جمله درمانگاه نیز فعال باشد تا در مواقع حوادث
بتواند تا رسیدن آمبوالنس خدمات درمانی به بیماران و مصدومین ارائه دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

جریمهمیلیاردیمحتکر۳هزارکیلوگوشتمنجمد

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از محکومیت میلیاردی برای محتکر  ۳۰۰۰کیلوگرم گوشت منجمد
گوساله تنظیم بازار داخلی در قم ،خبر داد.
مهدی ریاضی در گفت و گویی اظهارداشت  :به دنبال گزارش مردمی طی گشت مشترک تعزیرات قم با
همراهی نمایندگان دستگاههای متولی در امر بازرسی و نظارت ،از یک واحد صنفی در سطح شهر مقدار ۳هزار
کیلوگرم گوشت منجمد گوساله تنظیم بازار داخلی به ارزش ۳میلیارد و ۴۵۰میلیون ریال به ظن احتکار کشف
شد .وی افزود :این واحد صنفی پلمب شد و مراتب آن جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی
استان قم ارجاع داده شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد :با تشکیل پرونده ،شعبه اول ویژه
رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم ،ضمن احضار متهم ،به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته،
اتهام احتکار را محرز و مسلم دانست .وی ادامه داد :شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات
حکومتی قم ،متهم را عالوه بر الزام به عرضه و توزیع کاال به نرخ مصوب ،به پرداخت مبلغ ۶میلیارد و ۹۰۰میلیون
ریال جزای نقدی در حق دولت که معادل دو برابر ارزش اعالمی کاال است ،محکوم کرد.
ریاضی در پایان خاطر نشان کرد :بر اساس قانون ،محموله کشف شده احتکار جهت عرضه در شبکه توزیع در
اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار میگیرد.
فرماندهانتظامیشهرستانقم:

زورگیر خودرو در قم دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :با تالش ماموران انتظامی استان یک دستگاه خودرو پراید که سارق با
تهدید و زورگیری از هموطنی در یکی از استانهای مرکزی کشور سرقت کرده بود ،در محور فرعی استان قم
شناسایی،توقیفومتهمدستگیرشد.
 سرهنگ امیر مختاری در این زمینه با بیان اینکه ماموران پاسگاه انتظامی لنگرود این خودرو را توقیف کردند،
افزود :از متهم  ۲عدد تیغ موکت بری ،یک قبضه سالح سرد و مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.
ویاضافهکرد:متهمبههمراهپروندهتشکیلشدهبرایانجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضاییاستانشد.
وی با تاکید بر اینکه پلیس خادم مردم است و در هر ساعت از شبانهروز در تامین امنیت آنها از هیچ تالش و
کوششی دریغ نخواهد کرد ،از مردم خواست :در راستای ارتقاء امنیت گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۱۰
به مرکز فوریتهای پلیسی استان اعالم کنند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.
فرماندارقم:

پرونده پزشکی متخلفین سقط جنین در قم باطل شود

فرماندار قم گفت :اگر پرونده پزشکی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه سقط جنین فعالیت میکنند،
باطل شود بازدارندگی بسیار باالیی خواهد داشت.
عباس ذاکریان عصر سه شنبه درجلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سالن جلسات امام
ً
جواد (ع) استانداری قم برگزار شد ،اظهار کرد :شیوههای غربالگری کامال تغییر کرده و تا زمانی که پزشک
متخصص ظن قوی به ناهنجاری نداشته باشد ،نباید این اقدام انجام شود.
وی افزود :متأسفانه این تغییر رویه در جامعه و به طور ویژه در میان کادر درمان آن طور که باید تبیین نشده
است و باید به این موضوع بیشتر پرداخته شود .فرماندار قم با اشاره به اینکه آمار سالیانه درخواستهای رسمی
و قانونی سقط جنین در قم عدد باالیی است ،عنوان کرد :اگر در حوزه ابطال پروانه پزشکی این افراد ورود کنیم
میتواندبازدارندگیبسیارباالییداشتهباشد.

