وزیرکشور:

اعزام زائران جدید از استانها
طبق سهمیه انجام میشود
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وزیر کشــور با اشــاره بــه ازدحام
زائــران در مــرز شــلمچه ،گفــت:
زائران اتباع خارجی باید به تدریج
و بــا توجه بــه هماهنگــی صورت
گرفته بــا دولت عراق بــه عتبات
اعــزام شــوند .احمــد وحیــدی
وزیر کشــور ظهر روز یکشنبه 20
شهریور در گفتوگویی تلویزیونی
درباره آخرین وضعیت مرزها اظهار

مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیخبرداد:

سخنگوی وزارت امور خارجه :

بیانیه سه کشور اروپایی غیرسازنده
و خالف حسن نیت بود

ســخنگوی وزارت امــور خارجه،
بیانیــه ســه کشــور اروپایــی را
غیرســازنده و خــاف حســن
نیــت توصیــف و به این کشــورها
توصیــه کرد بــه جــای ورود به فاز
تخریب رونــد دیپلماتیــک ،برای
ارائه راهحل جهت پایــان دادن به
اختالفنظرهایمعدودباقیمانده
نقــش فعالتری ایفا کننــد .ناصر

آغاز واریز حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی با احکام جدید
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مدیرعامــل ســازمان تامیــن
اجتماعــی از آغــاز واریــز حقــوق
بازنشســتگان تامین اجتماعی از
امــروز بــه روال هرماه خبــر داد و
گفت :از امروز حقوق غیرحداقلی
بگیرها نیز مطابق با احکام اصالح
شــده و افزایــش  ۳۸درصــدی به
عالوه مبلغ ثابت  ۵۱۵هزار تومان
پرداخــت میشــود .میرهاشــم
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رییسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستانقمخبرداد:

صدور 400هکتار
پروانه تاسیس گلخانه

صعودبانویکوهنوردقمی
به قله دماوند

راهبرد تغییر الگوی کشت یک ضرورت است

رییس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم گفت ۴۰۰ :هکتار پروانه تاسیس گلخانه در قم صادر
شد ه که نشان دهنده ضرورت استفاده از کشتهای گلخانهای در این استان است .عباس خرمی روز یکشنبه درهمایش
تخصصی گلخانهداران قم در تاالر آب آبفای اســتان بیان کرد :قم با محدودیت منابع آبی مواجه میباشد و به همین دلیل
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مدیرکل تامین اجتماعی استان قم خبرداد:

افزایشبیشاز 10درصدیمستمریبگیرانتامیناجتماعی
8

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم :

اجازه استقرار صنایع با آالیندگی باال
در شهرکهای صنعتی داده نمیشود
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم ،گفت :استقبال سرمایهگذاران برای فعالیت در شهرکهای صنعتی این
استان رو به افزایش است و همین مساله موجب شده تا در چند سال اخیر میزان متقاضی دریافت زمین در شهرکهای صنعتی
از مقداری که برای واگذاری تعیین شده ،بیشتر شود .به گزارش ندای قم به نقل از ایرنا،روحالله ابراهیمی در گفتوگویی بیان
کرد :البته برای مدیریت این حجم از تقاضا برای دریافت زمین در شهرکهای صنعتی قم و استفاده هرچه بهتر از ظرفیت بخش
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سرپرست شرکت گاز استان قم تاکید کرد:

ضرورت اجرای بازرسی فنی از خطوط لوله و تأسیسات گاز
1

1
 4مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانقم مطرحکرد:

لزوم ساخت بازارچههای
صنایعدستی با مشارکت شهرداری قم

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
قم به لزوم ســاخت بازارچههای صنایعدســتی با مشــارکت
شــهرداری تأکیــد کــرد و گفت :بازار شمســه فرصتــی برای
توانمندی صنایعدســتی در قم اســت .علیرضا ارجمندی در
گفتوگویی با تأکید بر لزوم توجه به صنایعدستی برای رونق
اقتصادی شــهر اظهار داشت :شــهر قم با دارا بودن صنایعی
مانند فرش ابریشم و صنعت انگشتر سازی میتواند در کشور
و دنیا جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهد .وی مشــارکت
نهادها مختلف در معرفی و رونق صنایعدستی در قم را مطرح
کرد و افزود :امروز حمایت الزم از صنایعدستی قم نمیشود و

 8رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکت مردم شهرداری قم مطرح کرد:

حمایت از اجرای پروژههای عمرانی
توسط بخش خصوصی

رئیس سازمان ســرمایهگذاری و مشــارکت مردم شهرداری
قم گفت :سرمایهگذارانی که در پروژههای عمرانی ،تفریحی و
تمیشوند.
گردشگریباشهرداریقممشارکتکنند،حمای 
علیرمضانیدرگفتوگوییدرخصوصحمایتهایسازمان
ســرمایهگذاری و مشــارکت مــردم شــهرداری قــم از حضور
بخش خصوصی اظهار داشت :شــهرداری از مشارکت بخش
خصوص در اجرای پروژههای عمرانی ،تفریحی و گردشــگری
حمایــت میکند .وی بــا تأکید بر جلب اعتمــاد مردم و بخش
خصوصی افزود :اگر بتوانیم پروژهها را در زمانبندی مناسبی
به بهرهبرداری برسانیم و امور در سرمایهگذاری تسهیل شود،

همکارمحترم
جناب آقای دکترعباس جعفری

بانهایت تاسف وتاثردرگذشت پدر
گرامیتان را خدمت شما وخانواده
محترم تسلیت عرض نموده برای
آن مرحوم علودرجات اخروی
وبرای شما و دیگربازماندگان
صبرواجرمسئلت دارم.
روح اله کرمانی

آیت الله جوادی آملی:

حوزه نباید نهال فروشی کند!

ضرورت اقامه دعوی
علیهآلبانی

اقدام کشور آلبانی در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری
اسالمی ایران با توجه به ماهیت دولت تیرانا ،اقدامی
غیرقابلپیشبینینبود.
پس از آن که در نوزده شهریور  ،۱۳۹۵آخرین گروه از اعضای گروه تروریستی منافقین ،
اردوگاه لیبرتی بغداد را به مقصد آلبانی ترک کردند ،ماهیت دولت تیرانا روشن شد و نادیده
گرفتن فعالیت های تروریستی این گروهک توسط آلبانی ،به عنوان اقدامی غیردوستانه
نسبت به جمهوری اسالمی ایران تلقی شد.
سوابق نشان می دهد که "با سالی بریشا" نخستوزیر سابق کشور فقیر آلبانی در سال
 ۱۳۹۲بهطمعدریافتکمکهایمالیازآمریکاپیشنهادهیالریکلینتونوزیرامورخارجه
آمریکا را پذیرفت و توافق کرد تا  ۲۰۰نفر از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق را
از کمپ لیبرتی در عراق به آلبانی منتقل کند .در سایه این توافق ،دولت آلبانی با دریافت
کمک مالی از آمریکا حاضر به پذیرش اعضای این گروهک تروریستی شد .متعاقبا سناتور
جان مک کین ،رهبر جمهوریخواهان کنگره آمریکا با سرکردگان این گروه تروریستی در ۲۸
فروردین  ۱۳۹۵در تیرانا مالقات کرد .دولت تیرانا نخست اعالم کرد فقط به شکل موقت
پذیرای تعدادی پناهجوی تروریست خواهد بود اما به دنبال دریافت کمک های مالی بیشتر
از آمریکا ،میزبان و پشتیبان این سازمان تروریستی بسیار خطرناک شد و برای اعزام اعضای
جنایتکار این گروه به کمپهای آموزشی اقدام کرد .از آن پس شواهد عدیده و از جمله
تصاویر و فیلم های های منتشره از منافقین در فضای مجازی نشان از فعالیت این گروه در
آلبانی علیه نظام ،مردم و مقدسات ایران دارد .اگرچه فعالیت های فرقه تروریستی گروهک
منافقین با اعتراض شدید ایران همراه بود؛ اما دولت آلبانی علیرغم داشتن روابط رسمی با
تهران ،دست این گروهک تروریستی را باز گذاشت .منافقین مقری به نام مقر مژگان در تیرانا
تشکیل داد و سران جنایتکار این گروهک با تدابیر شدید امنیتی و حمایت دولت  ،بازسازی
تشکیالت در حال اضمحالل خود را دنبال کردند.
از زمان انتقال منافقین از عراق به آلبانی ،پیش بینی می شد که وابستگی دولت تیرانا به
دالرهای آمریکایی و حمایت از منافقین می تواند در آینده روابط تهران با تیرانا تاثیر منفی
داشتهباشدوچهبسابهتربوددرهمانوقت،ایراندرروابطسیاسیخودباآلبانیتجدیدنظر
می کرد .امروز نیز جمهوری اسالمی ایران می تواند بر اساس قواعد بین المللی نسبت به
پناه دادن تروریست های ایرانی علیه آلبانی بطور جدی وارد عمل شده و اقامه دعوی نماید.
در عین حال باید مراتب اعتراض ایران به سازمان ملل متحد نیز اعالم و سکوت این نهاد
بین المللی علیه فعالیت یک سازمان تروریستی در آلبانی علیه یکی از اعضای سازمان ملل
متحد ،محکوم شود .گروهگ تروریستی منافقین مسئول ترور هفده هزار نفر از مقامات
رسمی و شهروندان عادی ایران از جمله دانشمندان هسته ای و همچنین هزاران عرب و
ُ
کرد عراقی در همکاری با صدام رژیم سابق عراق بوده و بر اساس قواعد بین المللی ،حمایت
از این گروهک برای هیچ کشوری قابل توجیه نیست و دولت آلبانی شریک جنایات این
گروهک است .تردیدی نیست که پذیرش تروریست های شناخته شده در آلبانی ،مغایر با
موازین و ومقررات بین المللی و کنوانسیون های مقابله با تروریسم است و وزارت امورخارجه
و مسئولین قوه قضائیه می توانند نسبت به اقدام غیرمتعارف دولت آلبانی اعتراض کرده و
مجدانه و بطور مستمر خواهان توقف فعالیت ها و اخراج این گروهک از آلبانی شوند.
رفتار دولت آلبانی و قطع روابط دیپلماتیک با ایران به دالیل واهی نیز پایه و اساس منطقی
ندارد و بر اطالعات ساختگی و غلط برخی سرویسهای امنیتی صهیونیستی بنیان شده و
اقدامی محکوم و غیر قابل قبول است .در این شرایط جمهوری اسالمی ایران می بایست از
تمامتوانسیاسیوموقعیتبینالمللیخودبرایمتنبهساختندولتتیرانااستفادهنماید.
محسنپاکآئین*

کارشناس مسئول واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم خبرداد:

اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۴ساله قمی
بهبیماراننیازمند

کارشناسمسئولواحداهدایعضودانشگاهعلومپزشکیقمگفت :اعضایمحمدصالح
سیف نوجوان ۱۴ساله که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.
ولی الله صمدی اظهار داشت :محمد صالحسیف نوجوان ۱۴سالهبر اثر تصادف در اتوبان
اراک سلفچگان قم دچار مرگ مغزی شد و تالشهای تیم پزشکی بیمارستان امام رضا (ع)
برای نجات وی نتیجهای نداشت.
کارشناس مسئول واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم افزود :تیم دانشگاه علوم
پزشکی قم مرگ مغزی این نوجوان را تأیید کردند.
وی اضافه کرد :پیکر این نوجوان به بیمارستان تهران اعزام تا بعد از تأیید علوم پزشکی
تهرانارگانهایحیاتیویبهبیماراننیازمندپیوندشود.

آیت الله جوادی آملی گفت :حوزه نباید نهال فروشی کند ،طالب خوش استعداد
که می توانند علمای برجسته بشوند نباید جذب جاهای دیگر مثل قضاوت و امثال
آن شوند ،چون اینها آیندگان حوزه هستند و این امور هدر دادن طالب و نهال
فروشیاست!
حجت االسالم و المسلمین عبدالکریم فرحانی با حضور در بیت آیت الله جوادی
آملی در دماوند با وی دیدار و گزارشی درباره همایش بینالمللی یکصدمین سال باز
تأسیس حوزه علمیه قم که قرار است برگزار شود ،ارائه داد.
آیت الله جوادی آملی در دیدار حجت االسالم و المسلمین عبدالکریم فرحانی
دبیر سیاست گذاری همایش بین المللی یکصدمین سال باز تاسیس حوزه علمیه
قم ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این همایش بینالمللی ابراز داشتند :تاریخ حوزه
را می توان به سه بخش تقسیم کرد ،دوره اول حوزه همان دوره ممنوعیت منبر و
لباس روحانیت بود .خروجی آن هم امثال مرحوم خوانساری و مرحوم اراکی و امام
راحل بود و با اینکه آن زمان ضعیف ترین دوره حوزه بود ،افراد و شخصیت های و
بزرگان زیادی از آن برخواستند.
ایشان افزودند :دوره دوم دوره زعامت آیت الله بروجردی بود که در آن دوره ایشان
ابتکاراتی از قبیل فقه مقارن و طبقات الرجال و ..را به ارمغان آوردند.

مدیرمخابراتمنطقهقممطرحکرد:

توسعهسریعوباکیفیتارتباطات
با اصالح تعرفه ها

این مرجع تقلید با اشاره به دور سوم حوزه ،گفتند :دوره سوم حوزه ،زمان انقالب
است که مدیران حوزه باید از این دوره محافظت کنند ،درست است که حوزه برای
نظام کارهای بزرگی مثل تدوین قانون اساسی را انجام داد که یک کار علمی و
ارزشمند بود ،اما نباید طالب با استعداد جذب مراکز غیر حوزوی شوند ،حوزه نباید
نهالفروشیکند،طالبخوشاستعدادکهمیتوانندعلمایبرجستهبشوندنباید
جذب جاهای دیگر مثل قضاوت و امثال آن شوند ،چون اینها آیندگان حوزه هستند
و این امور هدر دادن طالب و نهال فروشی است!

آگهی ثبت انتخابات انجمن پیشکسوتان ورزش
استان قم

بهموجبصورتجلسهمورخ1401/04/22مجمععمومیوانتخاباتهیاتمدیرهوسایرمدارکتسلیمی،اسامی
و سمت هر یک از اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم که از
تاریخ  1401/04/22به مدت  2سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
-1جنابآقایمحمدحسینجمال(رئیسهیئتمدیره)
-2جنابآقایمحسنحلوایی(مدیرعامل)
-3جناب آقای رضا خانی(نائب رئیس هیئت مدیره)
-4جناب آقای سید جواد حسینی نژاد(خزانه دار)
-5جنابآقایمحمدحسینشجاعفرد(عضوهیئتمدیره)
-6جنابآقایرضاملکی(عضوعلیالبدلهیئتمدیره)
-7جنابآقایسعیدمحبوبینژاد(عضوعلیالبدلهیئتمدیره)
-8جنابآقایابوالفضلصولتی(بازرساصلی)
-9جنابآقایحسناسحاقی(بازرسعلیالبدل)
ضمنا کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل ،ممهور به مهر انجمن
و کلیه اسناد مالی،اوراق رسمی بهادار و قرار دادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضا
مشترک رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل وخزانه دارو ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تاریخانتشار1401/06/21:

مدیرمخابرات منطقه قم گفت :توسعه سریع و با کیفیت ارتباطات استان با اصالح
تعرفههایمخابراتیتسریعمیگردد.
مهندس حاج عینی ضمن تشریح فعالیت ها وخدمات این شرکت ،اظهارداشت :
مخابرات منطقه قم پیشگام توسعه در ارزیابی های دوره ای می باشد.وی به روند توسعه
استان در بخش فیبر نوری در قالب طرح  FTTHو نگهداری شبکه ثابت اشاره کرد
وافزود  :اگر چه تالش کارکنان و متخصصین در این بخش قابل تقدیر است ولی در
صورتعدماصالح تعرفههاامکانتامینمنابعمالیبرایتوسعهبیشتروارتقاءشاخص
توسعه ارتباطات استان وجود ندارد  .مدیر مخابرات منطقه قم در ادامه افزود عدم
تعادل و عدم اصالح تعرفهای طی سالهای گذشته باعث شده که این شرکت گاها در
پرداختی های پرسنل خود هم دچار مشکل گردد .
مهندس حاج عینی در ادامه پیرامون تاثیرات اصالح تعرفه حداقل نگهداری خط
تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران گفت :تعرفههای شرکت مخابرات ایران تقریبا از سال
 ۱۳۸۲تا به امروز افزایشی نداشته است .و عدم تغییر تعرفهها طی این سالها منجر
به بروز مشکالتی در کارخانجاتی شده که تنها خریدار آنها شرکت مخابرات ایران بود و
به دنبال آن بسیاری از آنها و حتی پیمانکاران  ،متضرر و تعطیل شدند .مدیر مخابرات
منطقه قم همچنین  ،بیان کرد :از این نظر اگر اصالح تعرفه ها انجام گیرد شرکت
مخابرات ایران میتواند خدمات با کیفیت بهتر و سرعت باالتر و پایداری بیشتری به
مشترکین عزیز ارائه نماید .مهندس حاج عینی  ،توضیح داد :اصالح نظام تعرفهای
نگهداری تلفن ثابت شرکت مخابرات ،نسبت به هزینههای توسعهی بخش ارتباطات،
تغییر حداقلی در تعرفه ها محسوب میشود که امیدواریم منجر به نگهداری شبکه با
کیفیت مطلوب و متوقف نشدن توسعه شبکه شود .وی ادامه داد :در همین راستا ما
با اصالح تعرفه ای می توانیم به سایر شرکتهای  FCPسرویسهای خود را با کیفیت
بهتری ارائه دهیم و مشتریان ،بهره مندی الزم را از خدمات مخابراتی داشته باشند .
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در قم خبرداد:

 ۱۰هزار کیف و نوشتافزار ایرانی
به دانشآموزان قمی اهدا میشود

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در قم از اهدای  ۱۰هزار کیف و لوازمالتحریر
به دانشآموزان استان قم در قالب پویش «مشق احسان» خبر داد و گفت :این
نوشتافزارها که برگرفته از نمادهای دینی و ملی است بهزودی در میان دانشآموزان
توزیعمیشود.
احمد عبدی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بازگشایی سال
تحصیلی جدید مدارس اضافه کرد :بهمنظور خدماترسانی به دانشآموزان و
خانوادههای کمبضاعت ،در تهیه اقالم تحصیلی ۱۰ ،هزار کیف و نوشتافزار در
قالب پویش «مشق احسان» و با شعار «حسین سرمشق احسان» در استان قم توزیع
میشود .وی افزود :این طرح با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموز شهید ابوالفضل
مرادی کوشکی ،طلبه شهید جواد شکوریان و معلم شهید غالمرضا علی عسگری
اجرایی خواهد شد که توزیع آن در مناطق محروم استان و توسط گروههای جهادی
خواهد بود .مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام راحل گفت :یکی از اقدامات صورت
گرفته ،استفاده و معرفی نمادهای دینی و مذهبی است تا فرهنگسازی در زمینه
بهرهگیری از این الگوهای تربیتی در میان دانشآموزان نیز ایجاد شود.
درروزهای پایانی مردادماه صورت گرفت؛

صعود بانوی کوهنورد قمی به قله دماوند

یکی از کارکنان بانوی شرکت گاز استان قم ،پرچم پر افتخار جمهوری اسالمی ایران
را بر فراز بلندترین قله ایران به اهتزاز درآورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ،در راستای انجام ورزشهای گروهی
و ایجاد نشاط و شادابی در بین همکاران ،خانم زهرا حسابی کارمند رسمی شاغل در
واحد خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز استان قم با۱۷سال سابقه ،موفق به صعود به
بام ایران شد و توانست قله دماوند را با ارتفاع 5671متر از سطح دریا ،به عنوان بلندترین
قله ایران ،فتح کند.
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امیرحاتمی:

افزایش قدرت دفاعی بهترین عامل امنیت ملی است

ضرورتپایبندیبهقانون
حتی در بحران

اقداماتنهادهاییمانندشورایعالیفضایمجازی
یا هر نهاد دیگری از جمله وزرات ارتباطات یا وزارتخانه
های دیگر در مسیر محدودسازی حقوق و آزادی های فطری ،طبیعی ،مشروع و
قانونی مردم مغایر با روح قانون اساسی و آرمان های انقالب اسالمی است .حتی
مجلس شورای اسالمی در جهت تحدید حقوق ملت ،از اختیارات مطلقی برای
وضعقوانینناقضحقوقازادیهایطبیعیانسانبرخوردارنیست.
دریکنظاممردمساالریعنینظامیکهارادهوحاکمیتمردمازاصالتبرخوردار
استهیچقانونینبایدبدونرضایتوبدونتصویبنمایندگانرسمیمردممتولد
شود و از این طریق برای مردم نعیین حق یا تکلیف بکند .به ویژه از منظر حقوقی،
اصل بر این است که هیچ یک از نهاد های قدرت اجازه محدود سازی حقوق و
آزادی های مردم را ندارد .صرفا در موارد استثنا فقط مجلس یعنی نمانیدگان مردم
می توانند به صورت موقت برخی از حق ها و آزادی ها
را به تعلیق درآورند .بنابراین در نظام جمهوری ،اگر بناست به نام مصلحت و نظم
عمومی محدودیت هایی علیه حق ها و آزادی های مردم چه در فضای واقعی و
چه درفضای مجازی اعمال شود ،صرفا باید از طریق تشریفات قانونگذاری و تایید
شوراینگهبانبهعنوانپاسدارقانوناساسیانجامشود.ازاینروشوراهایعالی
مانند شورای عالی فضای مجازی ،حتی شورای عالی امنیت ملی  ،شورای عالی
انقالبفرهتگییاشورایعالیاداریودیگر
شوراهانمی توانندبدون مجوز مجلس ،محدودیتهاییرابر آزادیبیان مجازی
شهروندانواردکنند.ودرصورتاعمالمحدودیتهادرقالبمصوبهبهطورکامل
با مبانی و اصول قانون اساسی مخالف است .اصل ۲۴قانون اساسی تصریح می
کندشهروندانجمهوریاسالمیازآزادیبیانبرخوردارندوفقطوفقطدرمواردی
که آزادی ها مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد ،به تصریح و تجویز قانون
میتواناقدامبهمحدودیتآزادیهاکرد.امااینکهنهادهایغیرقانونگذاربتوانند
به صورت خودسر و با استنادات موهوم و ادله سست دست به محدود سازی آزادی
هایفردیوگروهیمردمبزنند،کامالمغایرقانوناساسیاست.
قانونگذارقانوناساسیدراصل،۷۹بهنهادهاییغیرازقاتونگذارحتیدرموارد
استثنایی و بحرانی هم ،اجازه مطلق برای تعلیق حقوق و آزادی ها نداده است.
بنابراین اینکه هر از گاهی شورایی یا نهادی مدعی محدودسازی حقوق و آزادی
شهروندان بدون طی تشریفات قانونی می شود ،به گمان ما با روح قانون اساسی
ناسازگار است .قانون اساسی در اصل  ۷۹می گوید برقراری حکومت نظامی،
ممنوع است ،در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر جنگ دولت حق دارد با
تصویب مجلس شورای اسالمی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی
مدتاینمحدودیتهانمیتواندبیشاز ۳۰روزباشد.بنابرایناوالمحدودیتباید
ضروری باشد ثانیا بیش از ۳۰روز نمی تواند ادامه داشته باشد ثالثا محدودیت وارد
کردن بر حقوق و آزادی های مردم فقط و فقط در شرایط اضطراری و حاالت جنگی
با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است و هیچ مقام دیگری مطلقا اجازه
محدود کردن حقوق و آزادی های مردم
قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با درک درست از رخدادهای
سهمگینی که ناشی از سلب مسئولیت و قدرت از نمایندگان مردم در پارلمان در
طول تاریخ ایجاد شده ،در عرصه حکمرانی مطلقا به هیچ نهادی نهادی اجازه
نداده تا به استنادات مختلف بتوانند حقوق مردم را در فضای مجازی یا فضای
واقعی تعلیق یا تحدید و یا تضعیف کنند .از همین روی اقدامات نهادهایی مانند
شورای عالی فضای مجازی یا هر نهاد دیگری از جمله وزرات ارتباطات یا وزارتخانه
های دیگر در مسیر محدودسازی حقوق و آزادی های فطری ،طبیعی ،مشروع و
قانونی مردم مغایر با روح قانون اساسی و آرمان های انقالب اسالمی است .حتی
مجلس شورای اسالمی در جهت تحدید حقوق ملت ،از اختیارات مطلقی برای
وضعقوانینناقضحقوقازادیهایطبیعیانسانبرخوردارنیست؛زیرامطابق
قانوناساسینهادیبهنامشوراینگهبانبهعنوانپاسدارقانوناساسیونگهبان
حقوقوآزادیهاتعریفشده،رسماوظیفهممانعتازتجاوزنهادقانونگذاربهقانون
اساسی و حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد.
بنابرایننظامجمهوریاسالمیاگربناستوفاداربهخونشهیدانوآرمانهای
انقالب اسالمی باشد باید تمام روال ها و قواعدی که خارج از چارچوب قانون
اساسی ایجاد شده و در نهایت به نقض حقوق و آزادی های مردم می انجامد مورد
بازنگری قرار داده و آن ها را به مسیر قانونمداری باز گرداند .البته انکار نمی کنم که
جمهوریاسالمیبهدلیلتحریمهایکمرشکنیاشیوعبیماریجهانگیرکرونادر
موقعیتهایدشوارقرارگرفتهامابنابرمصلحتکلینظام،حتیدرمواردبحرانی
نیز باید در چارچوب اصل ۷۹قانون اساسی عمل بشود و رفتارها و مدیریت ها به
گونهایسامانیابدکهشائبهنقضقانوناساسیبهوجودنیاید.
ضمن این که باید تاکید کنم قانون یا مقرره ای که پاسخگوی نیازهای مردم و
همنوا با نظر اکثریت مردم و تامین کننده مصلحت و منفعت عمومی نباشد ،این
قانونکامالناشایستهودرعملهممحکومبهشکستاست.بنابراینازنمایندگان
محترم مجلس و دیگر زمامداران پرسش نخست را مطرح می کنم که آیا اقداماتی
برای محدود سازی حق طبیعی مردم ایران برای دسترسی آزاد به فضای مجازی و
اینترنتمنطبقبانیازهایجامعهوقانونیاست؟
پرسش دوم اگر آگاهید که این دسته از قوانین و مقررات و اقدامات با خواست
اگثریت مردم منطبق نیست و نیاز های آن ها و منفعت عمومی مورد نظر آنها را
تامیننمیکند،پسدستزدنبهچنیناقداماتیچهسودیعایدنظامحکمرانی
خواهد کرد .آیا انجام چنین اقداماتی خالف مصلحت نظام نیست؟ آیا ایجاد
محدودیت در حقوق و آزادی های طبیعی مردم با مصلحت کلی استمرار نظام
سازگار است؟ آن هم در حالی که سرعت و کیفیت اینترنت درایران به ویژه در دولت
سیزدهمبهپایینترنسطحخوددرجهانرسیدهاست.
چنین اقدامی بی تردید باعث فرسایش روح شهروندان  ،مختل شدن آسایش و
امینتروانیوفضایکسبوکاراست.درچنینفضایناشفافیشهروندانامید
خودرابهآیندهازدستمیدهند.محدودشدنفضایمجازیدرروزگارکنونیکم
وبیشهمانآثارویرانگریراداردکهقطعآبدراستانهاییمانندهمدان.بنابراین
دور اندیشی ناشی از حکمرانی خوب ایجاب می کند تا راهبرد محدودسازی حق
دسترسیشهروندانبهاینترنتوفضایمجازیموردبازنگریکلیقراربگیرد.
*عضوهیاتعلمیدانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی
علیاکبرگرجیازندریانی*

مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیخبرداد:

آغازواریزحقوقبازنشستگانتامین
اجتماعیبااحکامجدید

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آغاز واریز حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعیازامروزبهروالهرماهخبردادوگفت:ازامروزحقوقغیرحداقلیبگیرها
نیز مطابق با احکام اصالح شده و افزایش  ۳۸درصدی به عالوه مبلغ ثابت ۵۱۵
هزارتومانپرداختمیشود.
میرهاشم موسوی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با جمعیت هالل احمر
ایران که با موضوع «بیمه تامین اجتماعی داوطلبان جمعیت هالل احمر» برگزار
شد ،درباره واریز حقوق بازنشستگان غیرحداقلیبگیر با احکام جدید گفت :بر
اساس قولی که قبال داده بودیم و برنامهریزی که برای نرم افزار و پیاده سازی احکام
انجام شده بود و احکام را هم بارگذاری کرده بودیم ،از امروز طبق روال هرماه که
پرداختحقوقهاازبیستمآغازمیشودوتاپایانماهادامهدارد،حقوقهابراساس
احکامجدیدواصالحشده،واریزمیشود.
وی افزود :از امروز حقوق ها با اصالح احکام و افزایش ۳۸درصدی به عالوه مبلغ
ثابت ۵۱۵هزارتومانپرداختمیشود.
مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیدرپاسخبهاینکهحداقلوحداکثردریافتی
به چقدر میرسد؟ گفت :متفاوت است و از یک تا برابر حداقل دستمزد است که
تناسب با همان افزایش اتقاق افتاده است .موسوی درباره زمان واریز معوقات
نیز گفت :در حال برنامه ریزی هستیم ،نشستهایی نیز با کانون بازنشستگان
داشتهایمتاسازوکارپرداختمعوقاتمشخصشود.

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش،
حفظ و ارتقاء قدرت دفاعی را بهترین عامل حفظ امنیت
ملی و محافظت از حدود و ثغور ایران اسالمی دانست.
با حضور امیر حاتمی مشاور فرماندهی کل نیروهای
مسلح در امور ارتش گردهمایی هیئت معارف جنگ در
دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) ارتش برگزار
شد.
مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش
گفت :ضرورت حفظ و ارتقا قدرت دفاعی برای کشورها
متفاوت است و از آنجایی که جمهوری اسالمی ایران
دارای موقعیت راهبردی ،ژئو پلیتیکی و ژئواستراتژیکی
است ،ضرورت دارد به طور مداوم و مستمر قدرت دفاعی
خود را حفظ و ارتقا دهد.
وی قدرت دفاعی را در بهترین عامل حفظ امنیت ملی
و محافظت از حدود و ثغور ایران اسالمی دانست و افزود:
متأسفانه در دو جنگ اول و دوم جهانی به دلیل ضعف و
ناتوانیقدرتملیودفاعی،کشورعزیزمان،آماجتهاجم
ناجوانمردانهمهاجمینومتجاوزینقرارگرفتوصدمات
و تلفات بی شماری به کشورمان وارد شد.
امیر حاتمی با تشریح و مقایسه دوران پر افتخار دفاع
مقدس ملت بزرگ ایران ،با اشغال خفتبار کشورمان در
جنگهای اول و دوم جهانی خاطرنشان کرد :در برهه
حساس جنگ تحمیلی ،علیرغم تحریمهای ظالمانه
در ابعاد نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و حمایتهای همه
جانبه نظام سلطه از رژیم بعث عراق ،ایران اسالمی
توانست با ایستادگی ،مقاومت و جانفشانی ملت و
نیروهای مسلح و از همه مهمتر رهبریهای پیامبرگونه و
بینظیر امام راحل عظیمالشأن در مقابل هجمه سنگین
دشمن بعثی و حامیان غربی و شرقی اش بایستد و اجازه
جدا شدن حتی یک وجب از خاک مقدس کشورمان را
ندهد.
مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح افزود :با گذشت
بیش از چهار دهه از شروع جنگ تحمیلی ،به خوبی
آموختیم که برای حفظ کیان ایران اسالمی باید قدرتمند
و توانمند شویم و این قدرت آفرینی را با تکیه بر مؤلفهها و
ظرفیتهای داخلی و بومی آغاز کردیم.
امیر حاتمی گفت :عزم و اراده قاطع برای ساخت

و تولید پیشرفتهترین تسلیحات و تجهیزات نظامی در
تمامیحوزههایدفاعینظیرموشکی،پهبادی،هوایی،
دریایی ،زمینی ،پدافندی ،راداری ،الکترونیکی و....
بزرگترین دستاورد گرانبهای هشت سال دفاع مقدس و
رهایی از زیر یوغ استعمار و استکبار است.
وی با اشاره به نمونههایی از محصوالت و دستاوردهای
شاخص دفاعی که توسط دانشمندان و متخصصین
صنعت دفاعی و نیروهای مسلح به منصه ظهور رسیده
است ،خاطرنشان کرد :ساخت و تولید سامانه پدافند
هوایی باور  ،۳۷۳جت جنگنده کوثر ،جت پیشرفته
آموزشییاسین،زیردریاییهایکالسغدیروفاتح،انواع
موشکهای برد بلند ،متوسط و کوتاه بالستیک و کروز،
انواع خودروهای زرهی ،ضد مین ،ضد انفجار ،انفرادی
و تاکتیکی ،انواع موشکهای هدایتشونده ضد زره،
سامانههای راداری ،الکترونیکی و الکترواپتیکی ،انواع
پهپادهای شناسایی ،رهگیری ،رزمی و عملیاتی و انواع
سالحهای انفرادی در حوزه رزم زمینی ،گوشههای
کوچکی از توانمندی نیروهای مسلح در دفاع از
استقالل ،تمامیت ارضی و ارزشهای الهی کشور

عزیزماناست.
امیر حاتمی با تجلیل از شهیدان واالمقام ،سرلشکر
سید موسی نامجو ،سرلشکر خلبان جواد فکوری و دکتر
مصطفی چمران و همه شهدای سرافراز انقالب اسالمی
که حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند ،خاطرنشان
کرد :شایسته است در جهاد تبیین با تشریح و تبیین
دستاوردهای گرانسنگ انقالب اسالمی در حوزههای
مختلف بویژه پیشرفتهای خیره کننده در حوزههای
نظامی و دفاعی در برابر عملیات روانی نظام سلطه با
بصیرتوهوشمندیمقابلهکنیم.
مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش
گفت :روند پیشرفت و تعالی ایران اسالمی در تمامی
حوزهها بویژه در حوزه دفاعی با هدایتهای راهبردی و
حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه
ای سال هاست با سرعت ،دقت و قاطعیت شروع شده
و انشاالله به دست جوانان پرشور و شعور کشورمان
استمرارخواهدیافت.
درپایانایننشست،جلسهپرسشوپاسخدرخصوص
توانمندیهایدفاعیباحضوردانشجویانبرگزارشد

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی :

هیچ کمبودی در سوخترسانی به زوار اربعین وجود ندارد
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با بیان این مطلب که هیچ
کمبودیدرسوخترسانیبه زوار اربعینوجودندارد ،از استقرار ۱۸جایگاهسیارسوخت
رسانی در نقاط مرزی غرب کشور و افزایش توزیع سیانجی در کشور با تمهیدات
پیشبینی شده به روزانه ۳۰تا ۳۴میلیون مترمکعب خبرداد.
جلیل ساالری در آیین رونمایی از پنج طرح ملی زیرساختهای ایجادشده همسو با
اهدافدولتالکترونیکوتکالیفقانونیابالغیبهشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
یکشنبه ۲۰،شهریورماهدرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیبرگزارشد،گفت:درگام
نخست ،آنچه که در قانون آمده است ،تبدیل خودروهای عمومی و وانتبارها بوده است
کهالبتهبهدنبالمجوزنوسازیناوگانتاکسیهایفرسودهنیزهستیم.
ظرفیت توزیع سیانجی در کشور به ۳۴میلیون متر مکعب میرسد
وی با اشاره به اینکه در قالب مصوبه شورای اقتصاد تاکنون  ۲۱۳هزار خودرو تبدیل
وضعیت شده است ،افزود :با راهاندازی سامانه تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز،
تسهیلگری در این حوزه اتفاق افتاد؛ با توجه به افزایش کارمزد جایگاههای عرضه
سیانجی ،باید از کل ظرفیت آنها استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با تاکید بر مغفول ماندن
 ۲۰درصدی ظرفیت سیانجی گفت ۲۸ :تا  ۳۰میلیون لیتر معادل بنزین ،ظرفیت
در بخش سیانجی ایجاد شده است که برای افزایش این ظرفیت ،باید جایگاههای
عرضه سیانجی فعال شود و بخشی از جایگاهها که در اختیار شماری از دستگاههای
متولیاست،باابالغیهشرکتملیپخشساماندهیوبهسرعتفعالمیشوندتابتوانیم
ظرفیت توزیع سیانجی را به روزانه  ۳۰تا  ۳۴میلیون لیتر معادل بنزین برسانیم .به

موازات این طرح ،بحث تبدیل ناوگان بوده است که بخشی از آن کارخانهای و بخشی
از آن کارگاهی است؛ اگر تبدیل کارگاهی نیز محقق شود ،جایگزینی و بحث مدیریت
مصرف انرژی در کشور باید انجام شود ،از این رو باید از روشهای جایگزین استفاده
کنیم و این هم یکی از مسائلی است که در بحث مدیریت مصرف انرژی مدنظر قرار
دادهایم.
جایگزینیخودروهایفرسودهبهتدریجانجاممیشود
ساالری درباره جایگزینی خودروهای فرسوده گفت :در برنامه دهه ۸۰با تبصره ۱۱این
طرح اجرایی شد .خودروهای فرسوده خارج و جایگزین میشدند ،در حوزه واردات نیز به
همین ترتیب بود که شرط اسقاط را مدنظر قرار داده بودند.
وی با اشاره به این که بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل در شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران نیز دنبال میشود ،گفت :در حوزه نوسازی حمل و نقل عمومی
نیز در وزارت صمت ،طرح موضوع شده است تا بتوانیم بهتدریج طرح جایگزینی را پیش
ببریم بهطوری که این طرح میتواند مقداری از مسائل محیط زیستی را حل کند و
کاهش مصرف را به دنبال داشته باشد که البته این امر منوط به این است که ما در حوزه
خودروسازی هم به سمت کاهش مصرف سوخت حرکت کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی گفت :هدف ما این است
که توسعه ناوگان سیانجی را از حوزه خودروهای سبک به سمت خودروهای دیزلی
و سنگین ببریم و این موضوع در حال پیگیری است و تفاهمنامههایی نیز با شرکتهای
دانشبنیان در این زمینه خواهیم داشت ،همچنین در حوزه مخازن کامپوزیت در حال
پیگیری طرحهایی هستیم که به بحث توسعه ناوگان سیانجی کمک خواهد کرد.

سخنگویکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلس:

دولت مکلف به ارائه الیحه بودجه به شکل جدید است

سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
گفت :بنابر مصوبه کمیسیون آیین نامه ،بودجه در دو
مرحله در قالب «احکام و ارقام» در تاریخهای اول آذر و اول
بهمنماه به مجلس ارائه خواهد شد.
محمد مهدی مفتح با اشاره به تصویب پیشنهاد اخیرش
در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص «تغییر
نحوه بررسی الیحه بودجه در قوه مقننه» ،اظهار کرد :این
پیشنهاد با آسیب شناسی که در زمان بررسی لوایح بودجه
طی سالیان گذشته انجام گرفته ،تدوین و به کمیسیون
آیین نامه مجلس ارائه شد تا با تغییر روند بررسی بودجه،
هم دقت نظر نمایندگان در تصویب احکام و جداول بودجه
افزایش یابد و هم کالم رهبر معظم انقالب در خصوص
اصالح ساختار بودجه محقق شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به سوابق چندین ساله خود در کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس ،عنوان کرد :طی این سالها
همواره با این مسئله مواجه بودیم که یکی از مهمترین
اشکاالت الیحه بودجه ،شکل ارائه بودجه از سوی دولت
است؛ به این نحو که هر ساله دولت الیحهای با حجم
یکند و وقت
باالیی از تبصر هها و جداول را به مجلس ارائه م 
یشود.
مجلسبهشکلکاملصرفبررسیهاتبصرههام 

وی تصریح کرد :این در حالیست که قانون بودجه باید
آثار مالی قوانین یک ساله در اقتصاد کشور باشد و ما باید
در قوانین بودجه جداول و ارقام را بررسی کنیم ،ولی تمام
وقت مجلس صرف بررسی تبصرهها شده و قوانین مهمی
بدون صرف زمان کارشناسی به تصویب میرسد که دقت
نظر کامل به دلیل عدم رسیدگی تخصصی به تبصرهها در
کمیسیونها وجود ندارد .مفتح با یادآوری فرمایشات رهبر
معظم انقالب مبنی بر ضرورت اصالح ساختار بودجه،
گفت:یکیازمهمتریناصالحاتساختاربودجه،میتواند
تغییر نحوه بررسی الیحه باشد ،بر همین مبنا پیشنهادی
تدوین و تقدیم کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شد
که تغییرات اساسی در نحوه رسیدگی ایجاد میکند.
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس،
اضافه کرد :بر اساس این پیشنهاد ،در زمان بررسی بودجه،
یپردازد و احکام
مجلس فقط به بررسی اعداد و ارقام م 
پیش از بررسی اعداد و ارقام باید به تصویب مجلس برسد.
وی ادامه داد :بنابر این مصوبه ،دولت موظف است طی
دو مرحله قانون بودجه را تقدیم مجلس کند به این نحو که
در مرحله نخست احکام و در مرحله بعد جداول ارائه شود.
به این ترتیب در اول آذرماه دولت باید الیحه احکام بودجه
را به مجلس تقدیم و مجلس مستقل از ارقام این احکام را

مورد رسیدگی قرار میدهد و پس از آن در اول بهمن ماه
الیحه ارقام بودجه تقدیم مجلس میشود که  ۲ماه فرصت
نیز برای بررسی ارقام بودجه وجود دارد .مفتح ادامه داد :با
این روش ،بررسی دقیقی روی اعداد و ارقام انجام میگیرد
و مشخص میشود که علت ارقام تعیین شده برای مالیات
یا حقوق چیست .این مصوبه کمیسیون آیین نامه نیاز به
دو سوم آرای نمایندگان دارد و پیش بینی میشود با توجه
به اینکه اغلب نمایندگان مشکل مذکور را درک کردند،
رأی مناسبی به این مصوبه بدهند .وی در توضیح یکی از
ایراداتشکلیبررسیالیحهبودجه،یادآورشد:براینمونه
در سالی که دولت نیاز به درآمدهای مالیاتی داشت ،پس از
تصویب و ابالغ بودجه متوجه شدیم که یک بانک تجاری
با عنوان بانک ایران-ونزوئال از مالیات معاف شده است.
این نشان میدهد کار دقیق کارشناسی روی این موضوع
صورت نگرفته بود ،موافق و مخالف صحبت نکردند و از
ً
موضوع غفلت شده است که قطعا با این مصوبه ،شکل
بررسی بودجه در صحن بهبود مییابد .این نماینده مردم
در مجلس با بیان اینکه در تالشیم این مصوبه به بودجه
 ۱۴۰۲برسد ،گفت :در صورت تصویب مصوبه در صحن
مجلس ،دولت مکلف به ارائه الیحه بودجه به شکل جدید
است.

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیست:

سیاستهای ابالغی رهبری در حوزه محیط زیست اجرایی نشده است

رییس سازمان محیط زیست گفت :اگر اجرای سیاستهای ابالغی رهبر انقالب در حوزه
محیط زیست عملی شده بود ،امروز وضعیت محیط زیست کشور به شکل فعلی نبود.
سالجقه در اولین همایش سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست گفت:
سیاستهایابالغیمقاممعظمرهبریبعدازاصل ۵۰قانوناساسیمهمترینسیاستهای
حوزه محیط زیست است اما با گذشت  ۷سال از ابالغ این سیاستها اجرای آن همچنان
مغفولماندهاست.
به گفته سالجقه این سیاستها بر اساس شرایط روز دنیا و شرایط فرهنگی و اقلیمی کشور
تبیین شده و باید به آن عمل کرد و لذا امیدواریم تمام دستگاهها در روند اجرای سیاستهای
ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست بسیج شوند.
رییس سازمان محیط زیست گفت :تمام دستگاهها مکلف به اجرای این سیاستها

هستند و سازمان محیطزیست نیز ناظر بر اجرای آنهاست .بر این اساس وضعیت اجرای این
سیاستها را در یک دوره  ٣ماهه ارزیابی خواهیم کرد .به گفته سالجقه ،دستگاهها در عمل
اجرایی شدن سیاستها را در این  ۷سال دنبال نکردند .شاید خود معتقد باشند که با اصول
 ۱۵گانه منطبق شده اند ،اما اگر اجرای این سیاستها عملی شده بود ،امروز وضعیت محیط
زیست کشور به این شکل نبود .در حال حاضر سازمان برای اجرایی شدن این سیاستها
لبیک گفته و به عنوان یک سرباز مکلف است آنها را اجرا کند .رییس سازمان حفاظت محیط
زیست گفت :ما سیاستها را به قانون تبدیل و تالش می کنیم تا با استفاده از ظرفیت تمام
دستگاههای اجرایی بندهای آن را به خوبی اجرا کنیم .به گفته سالجقه قرار است تا یک ماه
آیندهکتابچهشاخصهادرسیاستهاتهیهشودکهدرآنوظایفدستگاههامشخصمیشود
و سازمان محیطزیست بر اساس آن ،عملکردها را ارزیابی میکند.

سردار فدوی:

سپاه برای توسع ه فناوریهای راهبردی عزم جدی دارد

جانشین فرمانده کل سپاه گفت :سپاه برای کمک
به توسعه فناوریهای راهبردی در راستای حل مسائل
اصلی کشور عزم جدی دارد.
سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه ،برای
اطالع از آخرین وضعیت مطالعات و تحقیقات پروژه
مهم و راهبردی آبهای پردازشی ،از مزرعه تحقیقاتی
مرکزراهبردیآب،انرژیومحیطزیستدانشگاهجامع

امام حسین (ع) بازدید کرد.
سردار فدوی در این بازدید اظهار داشت :توجه ویژه
به افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی که همواره مورد
تاکید رهبر معظم انقالب بوده ،چند سالی است که در
دستور کار مرکز راهبردی آب ،انرژی و محیط زیست
دانشگاه جامع امام حسین (ع) قرار گرفته که در این
رابطه دستاوردهای زیادی هم از اثرات شگرف فناوری

آبهای پردازشی به ثبت رسیده است.
وی افزود :این تحقیقات عالوه بر اینکه همچنان در
ابعاد مختلف در حال انجام بوده ،هم زمان مرکز آب و
انرژی نیز در پی توسعه فناوریهای مربوطه است که
امید میرود این فناوریها بتوانند در جهت کمک به
کشاورزی و امنیت غذایی کشور در سطح وسیعی به کار
گرفتهشوند.

وزیرکشور:

اعزام زائران جدید از استانها
طبقسهمیهانجاممیشود

وزیر کشور با اشاره به ازدحام زائران در مرز شلمچه ،گفت :زائران اتباع خارجی باید به
تدریج و با توجه به هماهنگی صورت گرفته با دولت عراق به عتبات اعزام شوند.
احمدوحیدیوزیرکشورظهرروزیکشنبه 20شهریوردرگفتوگوییتلویزیونیدرباره
آخرین وضعیت مرزها اظهار داشت :با توجه به بازدیدی که از مرز تمرچین داشتیم،
شاهد بودیم که یک اتفاق خوبی در آنجا رخ داده و یک فضای معنوی بسیاری عالی در
آنجا حاکم بود و اهالی اهل سنت در حال خدمتگزاری به زائران بودند و هیچ مشکلی
هم در این مرز نداشتیم.
وی افزود :این کاری بود که برای اولین بار با همت استاندار و از آن مهمتر همکاری
اقلیم کردستان صورت گرفت و موجب شد شرایط خوبی در این مرز فراهم شود.
وزیر کشور درباره وضعیت خروج زائران از کشور خاطر نشان کرد :عزیمت به مرزها
وضعیت متفاوتی دارد؛ در مرز تمرچین این آمادگی وجود دارد که حدود چند ده هزار
زائر را به عراق راهی کنیم اما باید حساب شده و کنترل شده باشد.
وحیدی با بیان اینکه به موجب اعزام زائران از مرزها در حال حاضر روان است ،گفت:
مرز شلمچه با ازدحام مواجه است و زائران اتباع خارجی باید به تدریج و با توجه به
هماهنگی صورت گرفته با دولت عراق به عتبات اعزام شوند.
وزیر کشور درباره تعداد زائرانی که به کشور بازگشتند ،گفت :آمار نهایی آخر شب جمع
بندی می شود؛ تاکنون 2و نیم میلیون نفر به عتبات اعزام شدهاند که قریب به 700هزار
نفر از آنها به کشور بازگشتهاند.
وحیدی در تشریح اقدامات انجام شده جهت بازگشت زائران عنوان کرد :یک چهارم
عزیزانی که اعزام شده بودند ،به کشور برگشتهاند و این روند ادامه دارد؛ عزیزان ما در
وزارت راه پیشبینیهای الزم جهت بازگشت زائران را صورت داده اند.
وی گفت :در پایانههای مرزی اتوبوسها و وسایل نقلیه پیشبینی شده است و
قطارهایی هم در نظر گرفته شده است تا از خطوط ریلی زائران را به نزدیکترین شهرها
راهی کنند تا از آنجا به شهرهای دیگر توزیع شوند.
وزیر کشور در مورد پذیرش مرزهای 6گانه توضیح داد :در همه مرزها عبور و مرور برقرار
است ،اما باید کنترل شده باشد و زائران به تدریج به عتبات اعزام شوند؛ مسئله خروج
زائران باید با برنامهریزی صورت بگیرد.
وی گفت :اعزامهای جدید به تدریج و طبق سهمیه آغاز میشود ،اگر مجددا هجوم
جمعیت به مرزها صورت بگیرد قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد چرا کهظرفیتهای
عراق پاسخگو نیست ولی مردم مطمئن باشند با اطالعرسانیو طبق سهمیه اقدام
خواهیمکرد.
رئیسستادمرکزیاربعین:

2میلیون و  600هزار نفر برای زیارت
اربعین از کشور خارج شدهاند

رئیس ستاد مرکزی اربعین و معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر کشور گفت :در حال حاضر
 ۲میلیون و  ۶۰۰هزار نفر از زائران ،از کشور خارج شدهاند و  ۶۵۰هزار نفر در حال ورود
هستند؛ هماکنون ما افزایش قابل توجه بازگشت زائران به کشور را داریم که این برای
پیک بازگشت ما فوقالعاده مهم است.
سید مجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین و معاون امنیتی و انتظامی وزیر
کشور صبح روز یکشنبه ۲۰شهریورماه در گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد :برای اولین
بار یک توازن منطقی بین ورود و خروج زائران به وجود آمده که ما سابقه این را در اربعین
هایگذشتهنداشتیم.
وی افزود :در حال حاضر حدود  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار نفر از زائران ،از کشور خارج
شدند و  ۶۵۰هزار نفر در حال ورود هستند؛ هماکنون ما افزایش قابل توجه بازگشت
زائران به کشور را داریم که این برای پیک بازگشت ما فوقالعاده مهم است زیرا یکی از
نگرانیهای جدی و هرساله زائران ،شلوغی مرزها در زمان پیک بازگشت زوار اربعین به
کشوراست.
میراحمدی درباره آخرین وضعیت مرزهای ایران و عراق گفت :بحمدالله مرزهای ما
وضعیت مطلوبی دارد و خروج و ورود زائران با سهولت انجام میشود .ما در پیک اول
ورود زائران به عراق که شب جمعه هفته گذشته بود ،با در نظر گرفتن مشکالتی که در
آن سوی مرز بود ،برای پیشگیری از به وجود آمدن هر مسئلهای ،مدیریت الزم را اعمال
کردیمکهبحمداللهازوقوعکوچکترینحادثهجلوگیریشد.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه ما مانع خروج هیچ زائری نشدیم ،بیان
کرد :هماکنون در حال مدیریت پیک بعدی ورود زائران به عراق هستیم که انشاءلله با
سهولتانجامشود.
وی ادامه داد :درخواست ما از زائران همواره این است که ماندگاری در عراق را کاهش
بدهند .البته با وجود این مشکالت حماسه بزرگ اربعین حسینی انشاءلله به شکلی
که دشمنان اسالم را بهت زده میکند ،در حال شکلگیری است .دشمنان در حال
هراسافکنی درباره مشکالت در مراسم اربعین هستند ،در حالی که ما برای جلوگیری
ً
از وقوع کوچکترین مشکلی ،صرفا یک اقدام پیشگیرانه را انجام دادیم.
میراحمدی با اشاره به گرمای  ۵۰درجه هوا خاطرنشان کرد :هیچ زائری در جادهها
تشنه و گرسنه نماند و بحمدالله هیچ تلفات جانی در مرزها نیز نداشتیم و شکر خدا همه
چیز به خوبی مدیریت میشود؛ هماکنون یک مراسم اربعین استثنایی در حال رقم
خوردن است و کسی به شایعات مطرح شده توجه نکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه :

بیانیهسهکشوراروپاییغیرسازنده
و خالف حسن نیت بود

سخنگوی وزارت امور خارجه ،بیانیه سه کشور اروپایی را غیرسازنده و خالف حسن
نیت توصیف و به این کشورها توصیه کرد به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک،
برایارائهراهحلجهتپایاندادنبهاختالفنظرهایمعدودباقیماندهنقشفعالتری
ایفاکنند.
ناصر کنعانی شنبه شب در واکنش به بیانیه غیرسازنده و خالف حسن نیت سه کشور
اروپایی در مورد مذاکرات رفع تحریم ،گفت :باعث تعجب و تأسف است که در شرایطی
کهتعامالتدیپلماتیکوتبادلپیاممیانطرفهایمذاکرهوهماهنگکنندهگفتگوها
برای نهایی کردن مذاکرات جریان دارد ،سه کشور اروپایی در اقدامی انحرافی و به دور از
رویکردنتیجهبخشدرمذاکرات،اقدامبهصدورچنینبیانیهایمیکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حسن نیت و اراده جدی جمهوری اسالمی
ایران برای نهایی کردن توافق رفع تحریم و با یادآوری این موضوع که پیشرفت مذاکرات
دربسیاریازمقاطعازجملهمقطعاخیر،نتیجهابتکاراتوایدههایجمهوریاسالمی
ی طرفهای ثالثی
ایران بوده است ،به طرفهای اروپایی درباره تأثیرپذیری از فضاساز 
که از ابتدا مخالف روند مذاکرات بوده و اکنون نیز با همه توان به دنبال به شکست
کشاندنمذاکراتهستند،هشدارداد.
کنعانی افزود :باعث تاسف است که سه کشور اروپایی با این بیانیه نسنجیده ،گام در
مسیررژیمصهیونیستیمبنیبرشکستمذاکراتگذاشتهاندوبدیهیاستدرصورت
تداوم چنین رویکردی ،باید مسؤلیت نتایج آن را نیز بپذیرند.
وی با یادآوری انفعال طرفهای اروپایی در ماههای اخیر و همچنین اقدام نابجا و
سیاسی این کشورها در پایهگذاری قطعنامه در شورای حکام آژانس ،گفت :به سه کشور
اروپایی توصیه میشود به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک ،برای ارائه راهحل
جهت پایان دادن به اختالف نظرهای معدود باقیمانده نقش فعالتری ایفا کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه همکاری و تعامل سازنده جمهوری
اسالمیبهعنوانیکعضومسئولیتپذیرمعاهدهمنعاشاعهباآژانسبینالمللیانرژی
اتمی ،بار دیگر بر لزوم اجتناب از سیاسیکاری و طرح اتهامات بیپایه علیه کشورمان
تأکید کرده و گفت :مایه تأسف است که کشورهای اروپایی از یکسو به حمایت تمام قد از
رژیمی میپردازند که صدها کالهک اتمی در اختیار داشته و به هیچیک از ساز و کارهای
منعاشاعهبینالمللیپایبندنیستوازسویدیگرعلیهبرنامههستهایکامالصلحآمیز
جمهوری اسالمی ایران که در معرض گستردهترین بازرسیها قرار داشته ،به فضاسازی
میپردازند .کنعانی با توصیه اروپاییها به جبران عدم عمل به تعهدات متعدد خود در
قبال ملت ایران ،آنها را از بهکارگیری زبان تهدید برحذر داشت و تصریح کرد :شکست
حداکثری آمریکا در کارزار فشار حداکثری باید درس عبرتی برای همه طرفهایی باشد
که ناآگاهانه تصور میکنند تهدید و تحریم میتواند ملت ایران را از پیگیری حداکثری
حقوق و تامین منافع خود بازدارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :ایران همچنان برای نهایی کردن توافق ،اراده
و آمادگی داشته و بر این اعتقاد است که در صورت وجود اراده الزم و پرهیز از اثرپذیری از
فشارهای خارجی ،امکان دستیابی سریع به توافق وجود دارد.
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توصیههای تغذیهای برای حفظ سالمت در بارداری

غذاهایی که مادران باردار نباید بخورند

غذاهایی وجود دارند که خانمهای باردار باید از آنها پرهیز کنند .جنین ،مواد
مغذی مورد نیاز خود را از هر آنچه که مادر میخورد تامین میکند .جنین طی
دورانی که در رحم مادر است ،کاری جز رشد کردن و تکامل ندارد و بعضی از
غذاهایی که مادر میخورد میتواند بر فرایند رشد جنین اثر بگذارد.
بیشترین خطر در غذاهایی است که بیشتر احتمال دارد مخفیگاه
میکروارگانیسمهایی باشند که میتوانند از جفت عبور کنند و این اتفاق میتواند
منجربهمشکالتیمانندعفونتسالمونالیاعفونتلیستریوزشود.
تغذیه طی بارداری
تغذی ه جنبهی بسیار مهمی از بارداری است .بهتر است در هر وعدهی غذایی از
تمام این پنج گروه غذایی استفاده کنید:
.میوهها
.سبزیها
 .غالت
.پروتئینها
.لبنیات
سبزیجات باید نیمی از بشقاب شما را اشغال کنند .مکملهای ویتامین
مخصوص دوران بارداری نیز باید تکمیلکنندهی ویتامینهایی باشند که
میخورید .بهطورکلی ،مصرف محصوالت غذایی با قند باال باید به حداقل برسد و
همینطورغذاهایبسیارفرآوریشده.
گوشت کمچرب و چربیهای تکغیراشباع یا چندغیراشباع ،مانند روغن زیتون
باید به چربیهای دیگر ترجیح داده شوند .همچنین توصیه میشود غالت را به
صورت کامل و سبوسدار مصرف کنید چون هضم سادهتری دارند.
غذاهاییکهخانمهایباردارنبایدبخورند
همانطورکهتوصیههاییدرمورداینکهمادرباردارچهچیزهاییبهتراستبخورد
وجود دارد ،پرهیزهای غذایی نیز برای مادر باردار وجود دارد.
خیلی مهم است که هر میوه و سبزی که مصرف میکنید به طور کامل و خوب

عواملمهمکاهشدسترسیبهخودکشی
کدام است؟

دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکی گفت:محدودیت
در مصرف موادمخدر و الکل ،ایمنسازی پلها و مکانها ،بیمارستانها و زندانها
و محدودیت در دسترسی به داروهای خطرناک؛ از جمله عوامل مهم کاهش
دسترسیبهخودکشیاست.
مرجان فتحی ،عضو انجمن علمی روانپزشکی و دبیر علمی کمیته پیشگیری
از خودکشی این انجمن ،در همایش روز جهانتی پیشگیری از خودکشی که به
صورت مجازی برگزار شد با اشاره به اینکه خودکشی با اقدام به خودکشی تفاوت
دارد ،یادآور شد :خودکشی منجر به فوت است ،اما مواردی که فرد خودکشی کرده
و فوت نمیکند ،اقدام به خودکشی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه  84درصد جمعیت جهان در کشورهای با درآمد پائین زندگی
میکنند ،افزود 79 :درصد خودکشی در همین کشورها صورت میگیرد؛ ضمن
اینکه  52درصد این خودکشیها مربوط به افراد زیر  45سال است.
دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکی با بیان اینکه 90
درصد نوجوانان در کشورهای بادرآمد پایین زندگی میکند ،بیان داشت90 :
درصد خودکشی بین نوجوانان در میان همین نوجوانان در همین کشورها اتفاق
میافتد.
وی گفت :طی سالهای  2010تا  2016خودکشی در جهان  9درصد کاهش
داشتهاست.
فتحی با اشاره به اجرای برنامه ملی پیشگیری از خودکشی از سال 86در کشور،
خاطرنشان کرد :در ایران مشاهده شده  63درصد خودکشی مربوط به زنان و
 36.5درصد مربوط به آقایان بوده است؛ ضمن اینکه افراد متأهل رتبه اول و افراد
مجرد رتبه دوم خودکشی را دارا هستند.
وی با بیان اینکه بیشترین سطح تحصیالت افراد خودکشیکننده دیپلم و
زیردیپلماست،بیانداشت:شهرهاشاهدخودکشیبیشتریازروستاهاهستند؛
ضمن اینکه در ایران مشاغل آزاد بعد از آنها زنان خانهدار بیشترین خودکشی را
داراهستند.
دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکی با اشاره به عوامل
خودکشی ،اظهار داشت :عوامل زیستی ،جنسیت ،محیط ناامن ،فقر و مشکل
اقتصادی از جمله علل بروز خودکشی است؛ ضمن اینکه باید به این نکته توجه
کنیم اگر اختالالت روانپزشکی به موقع شناسایی شوند و دسترسی به درمان
تسهیلشودمیتوانیمازبروزخودکشیپیشگیریکنیم.
وی با اشاره به اینکه هر اقدام به خودکشی میتواند  8برابر با اقدام مجدد برای
خودکشی تبدیل شود ،یادآور شد :افراد باید بیاموزند که چگونه با موقعیتهای
زندگی برخورد کنند؛ ضمن اینکه مصرف الکل به عنوان تقویتکننده خودکشی
محسوبمیشود.
فتحی با تأکید بر اینکه تا زمانی که صحبت کردن از خودکشی را انگ بدانیم،
نمیتوانیم برنامه پیشگیری سودمندی داشته باشیم ،ابراز داشت :مردم باید
اطالعات الزم را داشته باشند؛ به ویژه کارکنان مراکز بهداشتی و پزشکان عمومی
باید توانمندیهای الزم برای مداخالت را آموزش ببینند.
وی با اشاره به این موضوع که باید غربالگری افراد مستعد به خودکشی در
محیطهای کار ،خانه ،مدرسه و دانشگاه صورت گیرد و این افراد هر چه زودتر به
خدماتمشاورهمراجعهکنند؛گفت:مرکزخدماتجامعسالمتمراکزیهستند
که تیمی از مراقبان سالمت شامل پزشک و روانشناس در آنها حضور دارند و
خدمات مشاورهای رایگان ارائه میدهند؛ضمن اینکه پیگیری درمان و روند بهبود
افراد اقدام به خودکشیکرده ،پس از ترخیص از بیمارستان بسیار مفید است.
دبیرکمیتهپیشگیریازخودکشیانجمنعلمیروانپزشکیبااشارهبهاقدامات
الزم در کاهش دسترسی به خودکشی توسط افراد ،بیان داشت :محدودیت در
مصرف موادمخدر و الکل ،ایمنسازی پلها و مکانها ،بیمارستانها و زندانها
و همچنین محدودیت در دسترسی به داروهای خطرناک از جمله عوامل مهم
کاهش دسترسی به خودکشی است.
وی با بیان اینکه جرمزدایی از خودکشی و اینکه نباید آن را جرم بدانیم بسیار
مهم است ،ابراز داشت :کاهش خشونتها و کودکآزاری ،افزایش آموزشهای
ارتباطی بین زوجین و مدیریت مشکالت خانوادگی ،ایجاد تلفن بحران و مراقبت
از خانوادههای بازماندگان از خودکشی از جمله برنامههایی است که در حال انجام
است.

شستهشدهباشد،زیراممکناستآلودهبهتوکسوپالسماباشند.جوانههانیزبرای
شما مناسب نیستند زیرا در خیلی از موارد حاوی باکتریهایی مانند ایکوالی و
سالمونالمیباشند.
ماهیهایی که جیوه زیادی دارند
ماهی منبع عالی پروتئین و امگا ۳است اما واقعیت این است که بعضی از
ماهیها دارای مقدار زیادی جیوه هستند و این میتواند هم برای مادر و هم برای
جنینخطرناکباشد.
ماهی که میخورید باید کامال پخته شده باشد .ماهی خام خطر انتقال لیستریا
را دارد .این باکتری میتواند اندامهای مهمی مانند مغز و نخاع یا جریان خون را
دچارعفونتکند.
گوشتیکهکاملپختهنشده
گوشتهایی که به طور کامل پخته نشدهاند میتوانند منبعی از باکتریها
باشند .همچنین انواع گوشتها دارای انگلی به نام توکسوپالسما گوندی هستند
که عامل عفونت توکسوپالسموز میباشد .گوشت مرغ هم باید به طور کامل پخته
شود.
لبنیاتغیرپاستوریزهوبعضیازپنیرها
مصرف شیر خام و مشتقات آن نیز از ممنوعههای غذایی برای مادر باردار است.
تمام فرآوردههای لبنی که مصرف میکنید باید پاستوریزه باشند ،زیرا خطر انتقال
میکروارگانیسمهایمضردراینمحصوالتبسیارباالست.
همچنین شما مجاز به مصرف پنیر نرم و پنیر آبی نیستید ،زیرا این نوع پنیرها
نسبت به پنیرهای سفت ،رطوبت و اسیدیته کمتری دارند؛ بنابراین باکتریها
خیلی راحت میتوانند در آنها ساکن شوند.
تخممرغخام
تخممرغهای خام یا عسلی خطر انتقال سالمونال را دارد .تخممرغ را به صورت
کامال پخته مصرف کنید ،یعنی زردهی آن باید کامال سفت و بسته شده باشد.
سبزی و میوهای که خوب شسته نشده

خیلی مهم است که هر میوه و سبزی که مصرف میکنید به طور کامل و خوب
شستهشدهباشد،زیراممکناستآلودهبهتوکسوپالسماباشند.جوانههانیزبرای
شما مناسب نیستند زیرا در خیلی از موارد حاوی باکتریهایی مانند ایکوالی و
سالمونالمیباشند.
شیرینیها،کربوهیدراتهایسادهوفستفودها
هرچند شیرینیها و کربوهیدراتها و فستفودها به طور کامل برای مادر باردار
ممنوعنیستند،امابهتراستازآنهاپرهیزکنید،چونمعموالدارایمقدارزیادی
قند یا چربیاند و ضمنا موجب افزایش وزن میشوند.
کافئین
کافئین هم جزو چیزهایی نیست که کامال برای مادر باردار ممنوع باشد ،اما
خیلی مهم است که بدانید چه زمانی و چه اندازه میتوانید کافئین مصرف کنید.
توصیه میشود طی سه ماه اول بارداری نوشیدنیهای کافئیندار مصرف نکنید.
بعد از این دوره میتوانید ماکسیمم ۳۰۰میلیگرم کافئین در روز مصرف کنید که
چیزی معادل یک فنجان بزرگ قهوه است.
برخیدمنوشهایگیاهی
دمنوشهای گیاهی و مکملهای گیاهی نباید طی بارداری مصرف شوند.
البته شواهدی مبنی بر مضر بودن محصوالت گیاهی در بارداری وجود ندارد اما
شواهدیهموجودنداردکهنشاندهدبرایمادرباردارمضرنیستند.بنابراینبهتر
است جانب احتیاط را گرفته و از محصوالت گیاهی استفاده نکنید.
جگر و قلوه
جگر و قلوه و هر غذایی که حاوی اینهاست برای شما ممنوع است .چون جگر و
قلوه دارای ویتامین Aزیادی است که برای جنین مضر میباشد.
نوشابههایانرژیزا
یزا دارای مقدار زیادی کافئین و دیگر موادی هستند که برای
نوشابههای انرژ 
خانمباردارمناسبنیست.
سایرموارد
غذای دیگری که مادر باردار نباید مصرف کند شامل ساندویچهای بستهبندی
میشود ،زیرا این نوع ساندویچها اغلب حاوی گوشتهای خوب پخته نشده ،پنیر
و سبزیجاتی هستند که از وضعیت شستشوی آنها خبر ندارید.
آیا مادر باردار میتواند زعفران مصرف کند؟
مصرف زعفران برای مادر باردار به مقدار محدود مشکلی ایجاد نمیکند .اما
اگر به میزان زیاد مصرف شود ،خطر مسمومیت را به دنبال دارد .مطالعات روی
موشها نشان داده مصرف زیاد زعفران میتواند سبب زایمان زودرس و سقط
جنین شود .بنابراین در مورد انسان نیز احتمال وجود چنین ارتباطی زیاد است.
بعضی از خانمهای باردار ممکن است نسبت به زعفران حساس باشند و دچار
عالئم زیر شوند:
 .تهوع
 .اضطراب
 .خشکی دهان
 .خونریزی از بینی
 .بیحسی پلکها و لبها
در نهایت این که رعایت نکات بهداشتی مناسب مانند شستشوی دستها قبل
ازغذاخوردن،تمیزنگهداشتنظروفآشپزخانهوهمچنیننگهداریصحیحغذا
و عدم ترکیب غذای خام با غذای پخته برای عدم انتقال میکروبها بسیار مهم
است.

یشماراتهدیدمیکند؟
میدونستیدخونهشلوغسالمت 

امکان ابتالی  ۳الی  ۱۰مورد از هر هزار
نوزادبهمشکالتقلبی

یک فوق تخصص قلب کودکان گفت :بهتر است مادر باردار از هیچ گونه دارویی
استفاده نکند؛ البته به غیر از مکملها و داروهایی که متخصصین زنان به فراخور
تجویزمیکنند.
محمدتقی مجنون ،فوق تخصص قلب کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی تهران گفت :اختالالت قلبی به صورت طیفی ظاهر میشوند؛
به طوری که از اختالالت بسیار خفیف تا اختالالت شدیدی که منجر به ختم
حاملگیمیشوندراشاملمیشوند.
وی گفت :از هر هزار نوزاد متولد شده  ۳الی  ۱۰نوزاد ممکن است به مشکالت
قلبیدچارباشند.
او گفت :مادر چه از قبل مبتال به دیابت باشد یا در دوران بارداری مبتال به دیابت
شده باشد؛ با درصد کمی بیش از میزان نرمال ،جنین مبتال به اختالل قلبی
خواهدداشت.
مجنون گفت :مادران بدون کنترل قند خون با احتمال بیشتری با جنینهای
دچار مشکل قلبی مواجه خواهند شد؛ بنابراین به این مادران توصیه میشود
بعد از تولد جنین ،جهت اطمینان بیشتر برای انجام اکوکاردیوگرافی نوزاد مراجعه
کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اکوی قلب جنین چیست؛ گفت :اکوی قلب
جنین بهترین روش بررسی قلب جنین است که یک روش کامال بی ضرر است و با
ی شود.
استفاده از امواج رادیویی انجام م 
این استاد بیماریهای قلبی کودکانگفت :در صورت تبحر پزشک تا ۸۰الی۹۰
درصد در تشخیص کمک کننده است.
مجنون گفت :در جنینهای (high riskبا احتمال خطر باال) اکوکاردیوگرافی
باید تا قبل از هفته  ۱۷انجام شده باشد؛ زیرا انجام اکو در این زمان از دقت
بیشتریبرخورداراست.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :انجام اکوکاردیوگرافی
قلب جنین در مادران بارداری که سقطهای قبلی داشتهاند و یا در مادرانی که در
خانواده درجه یک آن ها مشکالت مادرزادی قلبی وجود دارد؛ همچنین ابتالء
مادر به بعضی از عفونتها در دوران بارداری و مادران دچار دیابت کنترل نشده با
قند خون باال ،توصیه میشود.
فوق تخصص قلب کودکان گفت :بسیاری از عفونتها مانند سرخجه ممکن
است در جنین اختالل قلبی ایجاد کنند؛ البته در مادران باردار مبتال به کووید
این درصد زیاد نیست ،اما بررسی قلب جنین در این مادران نیز توصیه میشود.
مجنون گفت :مصرف داروها در دوران بارداری به سه دسته کم خطر ،پر خطر
و بیتاثیر تقسیم بندی میشوند؛ اما بهتر است مادر باردار از هیچ گونه دارویی
استفاده نکند .البته به غیر از مکملها و داروهایی که متخصصین زنان به فراخور
تجویزمیکنند.
ً
وی گفت :داروهای ضد افسردگی و ضد تشنج معموال داروهای پرخطری در
دوران بارداری محسوب میشوند و در صورت مصرف آن ها ،کنترل قلب جنین
ضروری است.

چند راه ساده برای جلوگیری از گرمازدگی
وآفتابسوختگی
پیاده رویهای طوالنی در هوای گرم مشکالت زیادی را برای افراد به وجود
میآورد؛ با انجام چند حرکت ساده میتوان از گرما زدگی و آفتاب سوختگی
جلوگیریکرد.
پیادهرویهایطوالنیمانندزیارتاربعیندرهوایگرم،مشکالتشایعیمانند
آفتاب سوختگی و عرق سوز شدن را به همراه دارد .خیلیها ممکن است با آن ها
مواجه شوند .برای این امر میتوان با چند توصیه ساده کمتر دچار این مشکالت
شد.
ازلباسهایلطیفباالیافطبیعیاستفادهکنید.لباسهاییکهالیافنایلونی
و مصنوعی دارند این مشکل را تشدید میکنند .نکته بعدی آن است که تا حد
امکان در سایه حرکت کنید و کمتر در آفتاب قدم بردارید .میتوانید از کالههای
لبه دار و شال استفاده کنید.
استفادهازضدآفتابنیزمیتواندبرایجلوگیریازآفتابسوختگیمهمباشدو
این درباره کودکان بسیار مهمتر است.
نکتهدیگراستفادهازکرمهاییاست کهحاویعصارهبابونهویاگیاه همیشهبهار
هستندکهتاثیرخوبیدرسوختگیهادارند.

علتاصلیسردردهایصبحگاهی

سردر د صبحگاهی مشکلی است که خیلی از افراد شاید به آن دچار باشند و برای
حل کردن آن راههای گوناگونی وجود دارند.
سردرد میتواند عوامل مختلفی داشته باشد که با پیدا کردن عامل سردرد
میتوان آن را درمان کرد.
بسیاری از سردردها دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند که یکی از آنها
زمان سردرد است؛ زمان ،مکان ،شدت و انتشار درد ،عوامل تشدید کننده و عوامل
تخفیف دهنده سردردها به این کمک میکنند که نوع سردرد را تشخیص دهیم و
متوجه شویم کدام سردرد اهمیت بیشتری دارد و خطرناک است.
سردردهای صبحگاهی از جمله سردردهای با اهمیت هستند و حتما باید مورد
توجه قرار گیرند؛ به ویژه زمانی که بیمار از خواب بیدار میشود و سردرد دارد .یعنی
فرد شب بدون سردرد خوابیده است و هنگامی که بیدار میشود ،دچار این عارضه
است.بهبعضیدالیلسردردهایصبحگاهیاشاره میکنیم:
 .۱خواب ناکافی  .۲خروپف شبانگاهی  .۳خواب بیش از اندازه  .۴افسردگی
 .۵یبوست  .۶مشکالت معده  .۷فشار خون باال

کاهش کلسترول خون با مصرف
یک نوع ماکارونی

جو اثر کاهشی بر میزان کل کلسترول بد در افراد پرخطر دارد؛ اما میتواند برای
کسانی که کلسترولباالندارندنیز مفیدباشد.
جو حاوی بتا گلوکان ،مسئول کاهش کلسترول بد و فیبر محلول است که برای
فلور روده مفید محسوب میشود و باکتریهای خوب مانند الکتوباسیلها را
افزایش و در عین حال باکتریهای بدی مانند انتروباکتریاسه را کاهش میدهد.
کلسترول غیر  HDLشامل آن دسته از لیپوپروتئینهایی است که خطر ابتال به
بیماریهای قلبی عروقی را افزایش میدهد .بررسی و تجزیه و تحلیل مطالعات
مختلف تایید میکند که جو میتواند  ۲نوع کلسترول بد را حداقل تا هفت درصد
کاهشدهد.دکتروالدیمیرووکسان،ازمحققاناینتحقیقگفت:جواثرکاهشی
بر کل کلسترول بد در افراد پرخطر دارد ،اما میتواند برای کسانی که کلسترول باال
ندارند نیز مفید باشد .در یک مطالعه متفاوت شرکتکنندگانی که ماکارونی غنی
شده با سه گرم بتا گلوکان جو مصرف کردند ،از افزایش باکتریهای خوب روده و
کاهشکلسترول LDLبهرهمندشدند.
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گوش هایی که باید برای زنگ خطر تیز باشند؛

به همت سازمان بسیج سازندگی سپاه قم کلید خورد؛

اجرای طرح جهاد روشنایی در استان قم

طرح جهاد روشنایی در استان قم با نصب نیروگاههای خورشیدی به همت سازمان
بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) استان قم در مناطق کم برخوردار با
شعار هرپشت بام یک نیروگاه کلید خورد.
محمدعلی محمدی ،مدیر اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه استان قم گفت:
امسال برای سومین سال متوالی در قالب طرح جهاد روشنایی سه هزار نیروگاه
خورشیدی پنج کیلوواتی درنقاط مختلف استان راه اندازی میشود.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح جهادی  ۳۲نقطه در شهر قم از سوی
استانداری شناسایی شده است ،ادامه داد :به طور کلی روستاهای استان و محل
سکونت اقشار کم برخوردار جامعه هدف بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابی طالب
(ع) در اجرای این طرح است.
مدیراقتصادمقاومتیبسیجسازندگیسپاهاستانقمافزود:هزینهساختنیروگاهبه
صورت وام قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت و مبلغ قسط از درآمد تولید برق نیروگاه
خورشیدیپرداختمیگردد.
محمدی خاطر نشان شد :تجهیزات نیروگاههای خورشیدی قم دارای ضمانت پنج
ساله ،خدمات پس از فروش  ۱۵ساله و سازگار با شرایط آب و هوایی کشورمان است.
ویبابیاناینکهدراینطرح،مدیریتروستاییاستانداری،شرکتتوزیعنیرویبرق،
بهزیستی ،کمیته امداد و بسیج سازندگی استان قم مشارکت دارند افزود :مجری طرح
جهادروشناییسازمانبسیجسازندگیاست.
مدیر اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه استان قم با بیان این که نصب نیروگاه
خورشیدی به همت بسیج سازندگی استان قم با شعار هر پشت بام یک نیروگاه در
مناطق کم برخورد در حال عملیاتی شدن است ،عنوان کرد:معافیت مالیاتی ،قرار داد
خرید  ۲۰سال تضمینی برق توسط وزارت نیرو و ادارات کل برق منطقهای استان قم،
ضریب تعدیل ساالنه و افزایش نرخ خرید تا  ۳۰درصد در صورت بکارگیری از دانش
فنی طراحی و ساخت داخلی و مشارکت در تامین برق محله خود و رفع مشکل کمبود
و قطعی برق از مزایای این طرح است.
محمدی در پاسخ به سوال چگونگی مراحل دریافت وام و مدارک مورد نیاز برای
ایجاد نیروگاه خورشیدی گفت :تماس با بسیج سازندگی جهت اخذ تاییدیه استحقاق
وام ،مراجعه به اداره برق جهت انعقاد قرار داد بیست ساله خرید برق و صدور پروانه
ٌ
بهره برداری و ثبت نام در سایت  www.ebsvam.irو نهایتا مراجعه به سازمان بسیج
سازندگی سپاه استان قم جهت دریافت وام را به ترتیب از مراحل ایجاد نیروگاه
خورشیدیخانگینامید.
مدیراقتصادمقاومتیبسیجسازندگیسپاهاستانقمگفت:متقاضیانواجدشرایط
میتوانند جهت کسب اطالعات بیستر با شماره تماس  ۰۲۵۳۶۶۱۸۵۱۴تماس
بگیرند.وی عنوان کرد :پیش ثبت نام با کد دستوری  ۹۹۸۸۶۶۵۵*۱*#۸انجام
میگردد.محمدی استفاده از نور خورشید به عنوان انرژی پاک به منظور حفاظت
از محیط زیست ،مقرون به صرفه بودن منبع عظیم خورشید برای تولید برق و ایجاد
اشتغال خانگی را از جمله اهداف این طرح ذکر کرد.
سرپرستسازمانفرهنگیاجتماعیشهرداریقم:

شهرداری در حوزه فرهنگ تنها رهاشده
و همه انتظار دارند
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم گفت :برای ایجاد قبح استعمال
دخانیات در فضاهای عمومی نیاز به کار فرهنگی گستردهای داریم.
حجتاالسالم سید احمد طباطبایینژاد ،با اشاره به اعتراضات خانوادهها برای
استعمال دخانیات در بوستانها اظهار داشت :با وجود تشکیل کارگروههای فرهنگی
در این حوزه دستگاههای مختلف نقشآفرینی کاملی در این حوزه ندارند.
او با تأکید بر همکاری همه دستگاهها در حوزه فرهنگ افزود :بر اساس وظایفی که
کارگروه فرهنگی قرارگاه  ۱۹دی برای شهرداری مشخص کرده ،نصب بنر و تابلوهای
ممنوعیت استعمال دخانیات در بوستانها وظیفه شهرداری بوده که اجرا شده است.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم تأکید کرد :نقش
خانواده ،نظام آموزشی و رسانه در این حوزه بسیار مهم بوده و برای اثربخشی دیگر
اقدامات به همراهی رسانهها نیاز داریم.
او رسیدن به شرایط مطلوب فرهنگی در بوستانها را مستلزم بسیاری از شرایط و
همکاریها دانست و بیان کرد :شهرداری ساخت زمینهای ورزشی در بوستانها را در
دستور کار قرار داده و در بسیاری از بوستانها امروز زمین ورزشی وجود دارد.
طباطبایینژاد نقش رسانه را در تغییر فرهنگ از همه بخشها مهمتر خواند و یادآور
شد :برای ایجاد قبح استعمال دخانیات در فضاهای عمومی و خانوادهها نیاز به کار
فرهنگی گستردهای داریم و تنها با اقدامات سلبی نمیتوانیم به نتیجه مطلوب دست
پیداکنیم.
او بر نقش رسانهها از جمله صداوسیما در فرهنگسازی تأکید دوباره کرد و گفت:
امروز بسیاری از خانوادهها در بوستانها دخانیات و قلیان استفاده میکنند و این
منحصربهجواناننیست.
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم خاطرنشان کرد:
شهرداری در حوزه فرهنگ تنها رهاشده و همه انتظار دارند کارهای بزرگی در این حوزه
انجام شود درحالیکه وظیفه شهرداری در حوزه فرهنگ مشخص و تعریفشده است.
رییسستادمرکزیاعتکاف:

آیین اعتکاف در ۸۰کشور برگزار میشود

رییس ستاد مرکزی اعتکاف کشور با اشاره به گسترش معنویت و عالقه مردم جهان
در محافل عبادی و معنوی گفت :هماکنون آیین معنوی اعتکاف در بیش از  ۸۰کشور
جهانبرگزارمیشود.
هفتمیناجالسیهمجمعجهانیاهلبیت(ع)از ۱۰تا ۱۳شهریورماهجاریباحضور
صدهانفرازاعضایمجمععمومیوشخصیتهاازکشورهایمختلفجهاندرتهران
برگزار شد .سخنرانی رییس جمهوری در افتتاحیه این مجمع و دیدار با مقام معظم
رهبری از بخشهای مهم اجالسیه هفتم بود.
همچنین در حاشیه این اجالس ،نمایشگاهی با موضوع توانمندیهای نظام
جمهوری اسالمی ایران در عرصههای مختلف برپا شد که یکی از این غرفهها متعلق به
ستاد مرکزی اعتکاف بود و به همین بهانه گفتوگویی با حجتاالسالم سیدعلی رضا
تکیهای رییس ستاد مرکزی اعتکاف در ادامه تقدیم میشود.
رئیسستادمرکزیاعتکافدرگفتگوباخبرنگارایرنا،درتشریححضورستاداعتکاف
در اجالس مجمع جهانی اهلبیت اظهار داشت :در راستای رسالت ترویج اخالق و
معنویت در گستره جامعه جهانی اسالم توفیق یافت که در هفتمین اجالس مجمع
جهانی اهلبیت حضور پیدا کند و با ایجاد غرفهای دستاوردهای علمی و عملی
اعتکاف را به میهمانان بینالمللی این اجالس را معرفی و ارائه شود.
وی ضمن قدردانی از مجمع جهانی اهلبیت(ع) برای فرصت گفتگو و هماندیشی با
نخبگان جهان اسالموشیعیان جهانبیان کرد :در مدتسه روزبرپایینمایشگاهبیش
از  ۷۰نفر از میهمانان بینالمللی از  ۵قاره جهان در غرفه ستاد مرکزی اعتکاف حضور
بهمرساندندواقداماتعلمیوفراخوانهفتمینجشنوارهبینالمللیاعتکافوتصویر
جامعی از سنت حسنه اعتکاف را به میهمانان ارائه نماییم.
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف گفت :در طول یک دهه گذشته با همکاری نهادهای
بینالمللی توفیق گسترش اعتکاف در بسیاری از کشورهای جهان فراهمشده و در
ایام اعتکاف در بیش از  ۸۰کشور این سنت حسنه برگزار میشود و همچنان در حال
گسترشاست.
رئیس شورای اسالمی بخش فردو خبرداد:

رفع تصرف اراضی ملی بخش فردو

رئیسشورایاسالمیبخشفردوگفت:اراضیملیومسیلهایآبرومنطقهفردوکه
در اختیار شخصی به صورت غیر قانونی قرار داشت ،رفع تصرف شد.
َ
محمد علی اکبری با بیان اینکه شخصی به مدت حدود شش سال از مراتع ت َج ِرغش
فردو به صورت غیر قانونی استفاده میکرد گفت :امروز با حکم دادستان شهرستان
کهک ،پیگیری فرماندار و مسئوالن این شهرستان این اراضی رفع تصرف شد.
علی اکبری با اشاره به اینکه این فرد در طول این سالها با ایجاد انحراف در مسیر
قنات و چشمههای این منطقه ،موجب کم آبی روستاهای بخش فردو شده بود افزود:
با رفع تصرفی که امروز صورت گرفت امیدواریم از این پس بخشی از مشکل کمبود آب
اینروستاهامرتفعشود.
َ
وی گفت :منطقه ت َج ِرغش فردو محلی برای چرای دامها و اشتغال روستاییان است
که متاسفانه در این سالها این منطقه دچار آسیب بسیار و خشکی شده است.

والدین ،جوانانتان را دریابید!

اپیزود اول) وقتی تالش میکرد کلمات را تبدیل به جمله کرده و با آنها
منظورش را برساند ،جانش انگاری به لبانش رسید .برای اینکه آرامش
پیدا کند ،لیوانی آب به دستش دادم ،تشکر کرد و یک ورق قرص از
کیفش در آورد و با آب خورد .چشمانش را چندین بار باز و بسته کرد،
نفس عمیق کشید تا بتواند کلمات را درست ادا کند ،انگار یک مرتبه
دایره لغاتش ته کشیده بود ،آواها به زور از گلویش بیرون می آمدند.
صحبتهایش را اینطور شروع کرد« :آخرین باری که یادم است با مامان
و بابا درگیر شدم ،به خاطر دیر به منزل آمدن و درس نخواندنم بود .کتک
مفصلی از پدرم خوردم ،به آنها گفته بودم که اگر یک بار دیگه اذیتم
کنن ،قرص می خورم و خودمو راحت میکنم ...این کار را کردم ...اما
بعد خودم ترسیدم» .به او گفتم« :از چه ترسیدی؟» .گفت« :از مرگ».
باورم نمی شد این حرف ها را کسی میزند که مثل جانم دوستش
داشتم ،خواهر کوچکترم که مدتی بود با پدر و مادرم به اختالف خورده و
نمیتوانستندهمدیگررادرککنند،انگاردنیاهایشانواقعاباهمتفاوت
میکرد .در هر حال خواهرم نوجوان بود ،مدرسه میرفت و درسخوان
بود اما سختگیری های پدر و مادرم و رفتارهای خشنشان نه تنها او را از
درس انداخته بود ،بلکه باعث لجبازی و عکس العمل های تند او شده
بود ،تا اینجا که برای تهدید والدینم دست به خودکشی زده بود .تصمیم
گرفتم او را با خود به یک روانشناس ببرم تا دیگر دست به چنین رفتار
پرخطرینزند.
پس از آن فهمیدم که قضیه بیخ بیشتری دارد و خیلی از هم
کالسیهای برای اینکه حرفشان را جلو ببرند ،پدر و مادرشان را وادار
بهرسیدنبهخواستههایشانبکنند،آزادیعملبیشتریداشتهباشند
یا خانواده را تهدید کنند ،دست به چنین رفتارهای پرخطری می زنند
و البته که درست است خیلی از این اقدام به خودکشی ها به مرگ ختم
نمی شود ،اما باعث می شود که روابط در خانواده سختتر شده و قبح
اینمسئلهبرایشانریختهشود.
*اپیزود دوم
خودش در نامههایش نوشته بود که برای توجه بیشتر پدر و مادرم آنها
را به دفعات تهدید کردم که خودم را میکشم ،اما نه تنها توجهشان
بیشتر نشد و مدام سرشان در کار و بدو بدوهای روزانه خودشان بود،
بلکه تهدیداتش را هم جدی نگرفتند و فقط می خندیدند .اما او دیگر
خسته شده بود .از رایانه و لب تاب و انواع و اقسام امکاناتش که بدون
مهر و محبت مادری و پدری بود .او پدر و مادرش را در کنار خودش
میخواست .پس تصمیم به یک کار پرخطر گرفت ،مثل اینکه قرص
بخورد و از این طریق محبت والدینش را جلب کند.
متاسفانه قرص برنج را انتخاب کرد که بازگشتی پس از ساعاتی برایش
نداشت ،هرچند که خودش ترسید و به خانواده اش اطالع داد ،اما تا
آنها خودشان را از جلساتشان بیرون برسانند و بحران را جدی بگیرند،
دیگر کار از کار گذشته بود.
بر اساس آمار رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ،دستکم  20برابر
بیش از تعداد مرگ هایی که هر سال بر اثر خودکشی می بینیم ،اقدام
به این کار بین اقشار مردم وجود دارد .به همین خاطر هم هست که
در برخی بیمارستان ها اگر قدمی بزنیم ،می بینیم افرادی که اقدام به
خودکشی کرده اند اما ترس از مرگ باعث شده که به خانواده هایشان
اطالع دهند و آنها را به مراکز درمان برسانند ،کم نیستند .بخش اعظم
این افراد میتوانند جان سالم به در ببرند ،اما خیلی های دیگر که روش
های متفاوتی برای خودکشی را در نظر گرفته اند ،نیز جای بازگشت
نخواهندداشت.
نوزدهم شهریور ماه برابر روز جهانی پیشگیری از خودکشی است،
طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی هر ساله حدود یک میلیون نفر
بر اثر خودکشی میمیرند .خودکشی می تواند مسری باشد .اگر نشانه
های آن را بشناسیم ،می توانیم از مرگ اطرافیانمان جلوگیری کنیم و
قطعا امیدبخشی می تواند در این زمینه موثر باشد.
*آیاخودکشیقابلپیشگیریاست
خیلی از افراد اعتقاد دارند که نمی توان جلوی افکار مربوط به
خودکشیراگرفت،درحالیکهروانشناسانمعتقدهستندکهاگرعوامل
فکری که باعث تفکر خودکشی در افراد می شود را بشناسیم و یا حتی
به خیلی از افراد نگاه بیمار داشته باشیم ،می توانیم باعث پیشگیری
از اقدام به خودکشی شویم .درهر حال طبق تحقیقات در طول روز
هزاران فکر ناخواسته که خیلی از آنها منفی هم هستند ،به ذهن افراد
می رسد ،خیلی ها به خاطر عدم تحمل و ظرفیت الزم و عدم توان حل
مسئله آنقدر خود را تحت فشار می بینند که تصور می کنند پاک کردن
صورت مسئله ،راحتتر از حل آن است.
«مریم رحیم زاده» ،روانشناس در گفت وگو با فارس عنوان می کند:
«فکر و اقدام به خودکشی طبق تحقیقات بین جوانان و نوجوانان شایع
است ،هر چند که ممکن است پس از آن از کارشان پشیمان شوند و یا
قبل تا بعدش تردید هم داشته باشند ،اما آنها تالش میکنند تا به رنج
و غم خود پایان بدهند که از نظر خودشان تمام نشدنی و حل ناشدنی
است».
*اطرافیان زنگ خطرها را دریابند
هر صبحت و تهدیدی مبنی بر خودکشی باید توسط اطرافیان افراد
مورد توجه قرار بگیرد  .خیلی از خانواده ها این موارد را به شوخی
برگزار کرده و فراموش می کنند ،در حالیکه صحبت درباره خودکشی
قطعا مدت ها توسط فرد در ذهنش برنامه ریزی شده است ،مخصوصا
اگر در خانواده اختالف یا فشار روانی هم وجود داشته باشد .بنابراین

اطرافیان باید نسبت به هشدارها جدی باشند ،حتی اگر در موقعیت
های غیرجدی مطرح شود .رحیم زاده دراین باره میگوید« :اگر
خانوادهایمشاهدهکردندکهفرزندشانبارهادربارهخودکشیحتیبه
شوخی صحبت می کند ،الزم است که او را نزد یک کارشناس سالمت
روان یا مشاور خانواده ببرند تا بررسی جدی شود تا خیالشان از سالمت
او راحت شود .خیلی از افراد دارای فرزند یا عضو افسرده یا دارای یک
اختالل روانی دیگر در خانه هستند که اینها نیاز به مراقبت بیشتری
دارند .طبق آمار بیش از  50درصد جامعه از بروز اختالل سالمت روان
خود مطلع نیستند  ،اینها ممکن است افسردگی یا مشکالت دیگر
رفتاری یا حتی خواب داشته باشند و سرخود دارو هم مصرف بکنند،
اما عوارض آن جای دیگری خودش را نشان بدهد».
*چرا نوجوانان به خودکشی فکر می کنند
شاید برای عده ای عجیب باشد ،نوجوانی با این همه شور و امید ،چرا
باید نوجوان به این افکار منفی هم فکر و حتی اقدام کند .رحیم زاده در
این باره می گوید که نوجوانان به خاطر غلبه هیجانات و حتی شرایط
محیط ممکن است دست به رفتارهای پرخطر مثل خودکشی بزنند از
سر کنجکاوی یا جلب توجه  ،اعتیاد یا هر بحران دیگری در زندگی شان.
البته خیلی از نوجوان ها حتی اطالعی هم از خودکشی ندارند و نمی
دانند که چیست  ،بنابراین توصیه می شود که در حضور آنها صحبتی
از خودکشی نشود ،چرا که ممکن است با یک اتفاق ساده نوجوان
دست به خودکشی بزند .هر چند بیشتر نوجوانان در این سنین تنها به
خودکشی فکر می کنند و کارشان به اقدام نمی رسد ،اما اگر نوجوانی
در حضور شما صحبت از خودکشی کرد  ،حتما نامحسوس شرایط او
را در نظر بگیرید  ،از لحاظ افسردگی  ،اضطراب یا مسائل دیگر کمک
کنید تا بحران هایش رفع شود و در صورت نیاز او را به روانشناس ارجاع
دهید.
رحیم زاده می افزاید« :والدینی که در خانه با تحقیر ،سرزنش ،مقایسه
یا رفتار بد با نوجوان و جوانشان برخورد میکنند ،دعواهای خانوادگی
سخت دارند ،ممکن است فرزندشان را به سمت رفتارهای خودجرحی
سوق دهند .بنابراین والدین باید خیلی آگاه باشند ،دست به تنبیه یا
تحقیر بچه ها نزنند ،دوستان ،تغییرات خلقی و وضعیت تحصیلی
نوجوانان را مدنظر داشته باشند و مدام به طور غیرمستقیم فرزندانشان
را تحت مراقب قرار دهند تا نسبت به این رفتارها حساس باشند».
*افسردگیکلیدیبرایرفتارهایخودجرحی
یکی از مهمترین عللی که باعث تمایل به خودکشی به ویژه در سنین
نوجوانی و جوانی می شود ،افسردگی است .نوجوانی که مدتی است
پرخاشگر شده ،ارتباط با خانواده برقرار نمیکند ،خوابش خیلی کم
یا زیاد شده ،مدام در فضای مجازی است و تمایلی به درس خواندن
نشان نمیدهد ،ممکن است افسرده شده باشد .والدین باید نسبت به
این نشانه ها حساب باشند و تنها بیرون رفتن یا نرفتن بچه ها را دلیل
برافسردگیندانند.
طبق تحقیقات انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ،شنیدن
و برجسته کردن اخبار خودکشی ،احتمال خودکشی را بین نوجوانان
باال میبرد ،علت چنین چیزی هم تقلید در دوره نوجوانی ،کنجکاوی
و عدم توجه به آینده و مرگ است .حتی در این سنین خودکشی بدون
دلیل هم دیده شده است که تنها به خاطر تقلید از دیگران صورت
گرفته است .به همین دلیل هم والدین باید نسبت به الگوگیریهای
نوجوانشاندراینسنین حساسباشند.
*واکنش نسبت به صحبت نوجوان از خودکشی چه باید باشد
رحیم زاده می گوید« :برخی از خانواده ها تصور می کنند  ،اگر
صحبت های نوجوانشان درباره خودکشی را نادیده بگیرند ،او دست
از این حرف ها برمی دارد ،یا اینکه مدام او را نصحیت کنند ،اثر مثبت
دارد ،در حالیکه اینطور نیست.والدین برای اینکه بتوانند اثر مثبت در
این زمینه داشته باشند ،نخست باید نگاهی به روابط خود بیاندازند
و خالءهای روابط خود و فرزندشان را پیدا کنند و سپس به طور
غیرمستقیم به رفتارهای نوجوان و جوانشان نظارت داشته باشند.
نوجوانی که حتی یک بار اقدام به خودکشی کرده است را نباید با افکار
منفیاشتنهاگذاشت.مراقبتازاوبایدهمیشگیباشدتابههرعلتی
دو مرتبه کارش را تکرار نکند و حتما تحت نظر یک روانپزشک و مشاور
خانواده قرار داشته باشد.
مسئله دیگر برقراری ارتباط مثبت خانواده و نوجوان است .هر
صحبتیبدونتوهینوتهدیدوهیجاناتمنفیباشد.صحبتنوجوان
درباره خودکشی را نباید شوخی گرفت و اگر والدین عالئمی در این
رابطه دیدند که به او مشکوک شدند ،مثل گوشه گیری و کناره گیری
از خانواده و پرخاشگری زیاد و یا برعکس مهربان شدن و عذرخواهی
مدام از خانواده ،سریع او را چک کنند و ابزاری که ممکن است باعث
خودجرحی او شود را از جلوی دستش خارج کنند و حتما با یک مشاور
صحبتکنند.
در نهایت با توجه به اینکه عموما خودکشی زمانی سراغ نوجوان می
آید که او احساس کند هیچ هدف و امیدی ندارد یا اینکه نمی تواند
مشکالت و بحران هایش را حل کند و یا دچار افسردگی شده باشد،
والدینخیلیبایدنسبتبهتغییراتنوجوانشانحساسومراقبباشند
و در مقابلش زمینه های امیدزا در خانه و شرایط زندگی او ایجاد کنند،
تفریح و وقت گذاشتن با او را بیشتر کرده و در نهایت هم او را به لحاظ
اینکه تفکرش نسبت به خودکشی تغییر کرده یا نه ،خود یا یک مشاور
خانواده مورد آزمون قرار دهند.

مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانقممطرحکرد:

لزومساختبازارچههایصنایعدستی
با مشارکت شهرداری قم

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم به لزوم ساخت
بازارچههای صنایعدستی با مشارکت شهرداری تأکید کرد و گفت :بازار شمسه فرصتی
برای توانمندی صنایعدستی در قم است.
علیرضا ارجمندی در گفتوگویی با تأکید بر لزوم توجه به صنایعدستی برای رونق
اقتصادی شهر اظهار داشت :شهر قم با دارا بودن صنایعی مانند فرش ابریشم و صنعت
انگشتر سازی میتواند در کشور و دنیا جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهد.
وی مشارکت نهادها مختلف در معرفی و رونق صنایعدستی در قم را مطرح کرد و افزود:
امروز حمایت الزم از صنایعدستی قم نمیشود و باید با نگاهی اقتصادی و آینده نگر به
اینموضوعتوجهکنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قم تصریح کرد :شهرداری
در حوزه گردشگری کارهای بسیار خوبی در شهر انجام داده که قابلتقدیر بوده و امروز
تعامل خوبی بین این دو ارگان شکلگرفته است.
وی به مشارکت شهرداری در حوزه صنایعدستی اشاره کرد و گفت :ما نیاز به همکاری
گستردهتر در حوزه صنایع دستی با شهرداری قم داریم .شهرداری میتواند با ایجاد
بازارچههای محلی در ایجاد اشتغال و اقتصاد استان کمک زیادی کند.
ارجمندی صنایعدستی استان قم را قابلتوجه و ارزشمند خواند و تصریح کرد :با
مذاکراتی که با سازمان زیباسازی شهرداری قم داشتهایم ،به دنبال ساخت نخستین
بازارچه صنایعدستی هستیم تا در حوزه آموزش و بازار در اطراف حرم اقداماتی انجام
شود .وی ادامه داد :صنعتگران ما آمادگی دارند در بازار شمسه فعال شوند و اگر شهرداری
بتواند از واحدهای تجاری که در اختیار دارد را به صنعتگران بدهد ،میتوانیم بازار خوبی
برای صنایعدستی در پیرامون حرم ایجاد کنیم.
وی ارائه صنایعدستی به مسافران و زائران را پیامی از فرهنگ شهر قم به جهان دانست و
تأکید کرد :شهر قم بدون تبلیغ ساالنه ۲۰میلیون زائر دارد و باید زیرساختهای الزم برای
بهره بردن از این ظرفیت بزرگ در حوزه اقتصاد ایجاد شود.
سردارموحددربازدید از قرارگاه مردمی اربعین مطرح کرد:

حفظ سالمتی و آرامش زائران
ازاولویتهایقرارگاهمردمیاربعین

فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) از روند اجرایی برنامههای قرارگاه مردمی
اربعین در مسجد مقدس جمکران بازدید کرد.
سردار محمدرضا موحد با حضور در صحن امام حسن عسکری (علیهالسالم) مسجد
مقدس جمکران از روند اجرایی برنامههای قرارگاه مردمی اربعین بازدید کرد.
ویدرحاشیهاینبازدیدطیگفتوگوییباخبرنگاراناظهارکرد:ازهمهخادمانقرارگاه
مردمیاربعینوکسانیکهبرایخدمترسانیبهزائرانسیدالشهداء(علیهالسالم)تالش
ً
میکنند به نوبه خود تشکر و قدردانی میکنم؛ قطعا ثواب زیارت اربعین شامل حال
عزیزانی که به زائران در این قرارگاه خدمترسانی میکنند ،خواهد شد.
فرمانده سپاه استان قم بیان کرد :الحمدلله خدمات شایستهای در این قرارگاه برای
زائران اباعبدالله الحسین (علیهالسالم) ارائه میشود ،اما نیاز است تا با کمک سایر
سازمانها و دستگاههای اجرایی این خدمات افزایش پیدا کرده و کاملتر شود.
سردار موحد با اشاره به جایگاه معنوی قم افزود :از آنجا که قم به صورت ویژه عالوه بر
زائرینایرانیمیزبانزواریازکشورهایمختلفاست،حفظسالمتیوآرامشاینعزیزان
از اولویتهای قرارگاه مردمی اربعین قم دانست.
خاطرنشان میشود :تاکنون قرارگاه مردمی اربعین در استان قم به  22هزار نفر از
زائرین ایرانی و غیر ایرانی خدمات ارائه داده است و زائران اربعین حسینی در هر زمانی از
شبانهروز که به قرارگاه مراجعه کنند ،پذیرش شده و خدمات ۲۴ساعته غذای گرم و چای،
خدمات پزشکی و دارویی رایگان را دریافت میکنند.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان قم خبرداد:

برگزاریمرحلهاستانیاولینرویداد
سراسریتخصصیسوادرسانهای

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان قم گفت :مرحله استانی اولین رویداد
سراسری تخصصی سواد رسانهای با موضوع جهاد تبیین توسط سازمان فضای مجازی
بسیج استان قم برگزار خواهد شد.
سید محمدحسن یزدی نژاد اظهارداشت :مرحله استانی این رویداد سراسری به همت
مرکز نهضت سواد رسانهای (نسرا) سازمان فضای مجازی بسیج استان قم برگزار خواهد
شد .یزدی نژاد با اشاره به اینکه متقاضیان باید آثار خود را تا ۱۰مهرماه به دبیرخانه رویداد
ارسال کنند ،گفت :شرکت کنندگان برای ارسال آثار میتوانند اثر خود را در پیام رسان
ایتا به آیدی @ Nasraqomارسال کنند و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه
 ۰۹۹۰۷۶۴۴۴۳۹تماسحاصلنمایند.
او اضافه کرد :متقاضیان میبایست آثار مدنظر را در محورهای تربیت رسانه ای،
جریان شناسی ،اقتصاد رسانهای و فناوریهای نوین ارتباطی و در قالبهای سخنرانی،
موشنگرافی،پوستر،اینفوگرافیوکتاببهدبیرخانهارسالنمایند.
یزدی نژاد با اشاره به مرحله کشوری این رویداد بیان کرد :رویداد سراسری سواد
رسانهای در آبان ماه امسال در همین محورها با موضوع جهاد تبیین برگزار خواهد شد.
او تاکید کرد :آثار دریافتی توسط کارشناسان سازمان فضای مجازی بسیج استان
ارزیابی خواهد شد و همچنین تولیدات برتر ضمن دریافت جوایز ارزنده به مرحله کشوری
این رویداد راه خواهند یافت.
مدیر موکب حرم حضرت معصومه (س) :

خدمت به زائران تا اربعین حسینی
بدون وقفه ادامه دارد

مدیر موکب حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به اینکه روزانه هزاران زائر در موکب
آستان خدمات مختلف رفاهی از جمله اسکان و پذیرایی را دریافت میکنند ،گفت:
نیازهای زائران اربعین در موکب حرم مطهر به شیوه مطلوب تامین شده است و روند
خدمترسانی تا اربعین حسینی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
هادی محمودنژاد با اشاره به برپایی موکب آستان مقدس در عمود  ۱۰۸۰مسیر
پیادهروی نجف به کربال اظهار کرد :زائران اربعین از کشورهای مختلف هزاران کیلومتر
را طی کرده تا به کربالی معلی آمده و در حماسه اربعین حسینی شریک شوند و در این
مسیر سختی و دشواری برای زائران معنایی ندارد چراکه موضوع عشق و ارادت به امام
حسین(ع)مطرحاست.
وی با اشاره به گرمای هوای کشور عراق عنوان کرد :در موکب آستان مقدس از
سیستمهای سرمایشی قوی استفاده شده و هوای موکب مطبوع و خنک است.
مدیر موکب آستان حضرت فاطمه معصومه(س) از وجود برخی از مشکالت زیرساختی
از جمله قطعی برق در عراق یاد کرد و گفت :موکب آستان مقدس قم از روشهای
پشتیبان و جایگزین همانند ژنراتور تولید برق استفاده کرده و مشکلی در تامین برق ،آب و
دیگر زیرساختهای مورد نیاز زائران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مواد غذایی ،آب و کاالهای اساسی مورد نیاز زائران در انبار موکب
حرم کریمه اهلبیت(س) ذخیره شده است ،تصریح کرد :به امید خداوند متعال همانند
سالهای گذشته تا روز اربعین حسینی خدمترسانی به زائران بدون هیچ وقفه و مشکلی
دنبال خواهد شد.
سرپرست شرکت گاز استان قم تاکید کرد:

ضرورت اجرای بازرسی فنی
از خطوط لوله و تأسیسات گاز

سرپرست شرکت گاز استان قم ضمن تأکید بر تسریع ،دقت و ضرورت اجرای بازرسی
فنی از خطوط لوله و تأسیسات گاز گفت :گاز طبیعی موتور محرک اقتصادی استان بوده
و این نکته بسیار مهم است که بتوانیم پروژهها را به موقع و با کیفیت باال اجرا کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ،مرتضی خوش لهجه روز شنبه به همراه
رؤسای واحدهای برنامه ریزی و بازرسی فنی در محل اجرای پروژه فاز توسعه شهرک
صنعتی شکوهیه و توسعه گازرسانی به شهرک صنعتی محمودآباد حاضر شد و گفت:
رویکرد اجرای پروژههای گازرسانی ،کمک به تسهیل اجرای طرحها با حفظ کیفیت کار
میباشد.

اقتصادی5

 شماره 5578ت وپنجم 
دوشنبه 21-شهریور ماه  -1401سال بیس 

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران :

تحریمها به دستاویزی برای فساد تبدیل شده است

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اظهار داشت :آنچه
بین ایران و آذربایجان به توافق رسیده صرفا توافقات اولیه در سطوح سیاسی و
کامال تشریفات و نمایشی بود ه است .معتقدم هیچ یک از این توافقات پشتیبانی
جدی ندارند چراکه متاثر از وابستگیهای آذربایجان به کشورهای رقیب و
متخاصم ایران بوده و خواهد بود.
بهمن صالحی جاوید در گفتوگو با ایلنا درباره توافقات انجام شده برای
مشارکت ایران در پروژههای عمرانی در آذربایجان اظهار داشت :با توجه به
پشتوانه مالی کشور آذربایجان مانند ذخایر نفت و ..و همچنین به جهت اینکه
این کشور به توسعه نیاز دارد ،کشوری جذاب برای پیمانکاران و صادرکنندگان
خدمات فنی و مهندسی محسوب میشود .از سوی دیگر این کشور مزیت
نسبی خوبی برای ایران دارد  ،عواملی مانند همسایگی آذربایجان با کشورمان
و به دنبال آن نزدیکی دو کشور و قرابت فرهنگی و زبان آذری مشترک میتواند
انگیز ه پیمانکاران برای حضور در آذربایجان را افزایش دهد.
وی ادامه داد :اما آنچه که بین دو کشور به توافق رسیده صرفا توافقات اولیه
در سطوح سیاسی و کامال تشریفات و نمایشی بود ه است .معتقدم هیچ یک از
این توافقات پشتیبانی جدی ندارند چراکه متاثر از وابستگیهای آذربایجان به
کشورهای رقیب و متخاصم ایران بوده و خواهد بود.
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران افزود :با وقوع
جنگ روسیه و اوکراین باید دید که آذربایجان در فدراسیون روسیه چه واکنشی
و چه موازنهای را دنبال میکند اگر این موازنه به سمتی باشد که خود را تابع
سیاستهای کالن روسیه ببینند باید به این موضوع توجه داشت که اخیرا
پوتین اعالم کرده در شرایط تحریمی باید روابط اقتصادی روسیه با ایران توسعه
پیدا کند و باید دید باکو تا چه حد در این موازنه بینالمللی ،همگرا با روسیه

خواهد بود .اگر این همگرایی رخ دهد ما شاهد فشارهای مثبت به سمت توسعه
روابط اقتصادی بین آذربایجان و ایران و توسعه حضور شرکتهای پیمانکار در
آذربایجان خواهیم بود .صالحی جاوید تاکید کرد :اما در توافق درباره حضور
شرکتهای کشورمان در پروژههای عمرانی آذربایجان ،موضوع صرفا تشریفاتی
و امیدی به توسعه نیست .حال اینکه اگر مسئولی در مسائل حضور پیمانکاران
ایران در پروژههای راهسازی آذربایجان خیالبافی میکند و چنین ادعاهایی
دارد؛ وقت پیمانکاران و مردم را تلف میکند چراکه این خیالبافیها جامعه
صادرکنندگان را معطل خواهد کرد و زمان از دست رفته برای هزینه فرصت
بر روی دست شرکتها که معطل اظهار نظرهای غیرکارشناسانه و سیاسی
تعارفمابانه مسئوالن دولتی هستند ،میگذارد.
وی درباره ارایه آمارهای ضد ونقیض نسبت به میزان صادرات خدمات فنی
و مهندسی اظهار داشت :موضوع این است که از هر پنجرهای به این موضوع
رسمی سازمان توسعه و
نگاه کنیم ممکن است که تصویر متفاوتی ببینیم .نهاد
ِ
تجارت آماری را درباره میزان صدور خدمات فنی و مهندسی منتشر میکند و
طبیعتا این آمار نسبت به توان صادرات خدمات قابل تحلیل است و تحلیلی ارایه
میدهد که آن هم انتظار ادامه رشد  30درصدی است که در دهه  80تا پایان
سال  90با آن مواجه بودیم و در پایان سال  90میزان صادرات خدمات فنی و
مهندسی به  5میلیارد دالر رسید و پس از آن پیش بینی میشد که به ظرفیت
صادرات به  30تا  35میلیارد دالر در سال برسد که هنوز هم به این پیش بینی
استنادمیکنند.
به توقف و پسرفت این رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ادامه داد :در کشورمان
با توجه به ظرفیت پیمانکاری و رشد دانش فنی و تجربه کار بینالمللی به یک

عدد برای افق صادرات خدمات فنی و مهندسی رسیدهاند که آن هم صادرات
 35میلیار دالری است و براین اساس حرکت رو به رشدی آغاز شد و در ادامه در
درسال  90به  5میلیارد دالر رسیدیم.
صالحی جاوید با اشاره به توقف و پسرفت این رشد  5میلیارد دالری در صادرات
خدمات فنی و مهندسی گفت :در حالی که باید رشد  30درصدی صادرات
ادامه پیدا میکرد اما روند به گونهای تغییر کرد که کشوری مانند ترکیه که بعد از
ایران صادرات را دنبال میکرد و در جایگاه بعد از ایران به عدد صادرات  5میلیارد
دالری رسید امروز ساالنه  35میلیارد دالر صادرات دارد و غالب کشورهایی که
ترکیه به آنها دست پیدا کرده ،بازارهایی بود که ایران در آن حضور داشت .به
این معنا که بدون اینکه هزینه بازاریابی بپردازند ،بازارهای ایران را سرقت کردند
و امروز ترکیه حضور پررنگ در ترکمستان ،عراق ،پاکستان و حتی سوریه دارد.
وی افزود :اگر بعد از سال  90همان رشد  30درصدی ادامه پیدا میکرد  ،به
طور قطع در پایان سال  1400به صادرات خدمات فنی و مهندسی  30میلیارد
دالر میرسیدیم .اما موضوع مهم این است که صادرات  5میلیارد دالری درسال
 99امروز به  500میلیون دالر کاهش پیدا کرد ه است .حال اگر ادعایی برای
رشد صادرات وجود دارد این رشد هنوز کمتر از رکورد سال  90است بنابراین
نسبت به سال  90رشدی نداشتیم .واقعیت درباره صادرات خدمات فنی و
مهندسی این است که ایران نه به ظرفیت برنامهریزی شده رسیده و نه از رکورد
عبور کردهاست.
طلب  ۸۰۰میلیون دالری شرکتهای ایرانی از عراقیها
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی درباره بازار سوریه گفت:
متاسفانه ایران به اندازهای که در سوریه سرمایهگذاری مالی ،مهندسی و نظامی
داشت ،در پروژههای این کشور حضور پیدا نکرد ،در حالی که سوریه یکی از
بازارهای خوب کشورمان در این حوزه مانند عراق است.
صالحی جاوید با اشاره به نقش تحریمها در عدم موفقیت ایران در بازار سوریه
و عراق ادامه داد :ضرر شرکتهای پیمانکاری ایرانی نه تنها فقط مربوط به
سوریه نمیشود بلکه این موضوع در عراق عمیقتر است به طوری که مطالبات
شرکتهای ایرانی در عراق به بیش از  800میلیون دالر میرسد البته در سوریه
هم با مطالبات معوق پیمانکاران ایرانی مواجه هستیم اما اعداد وارقام کمتر از
عراق است.
وی با اشاره به وجود فساد در عراق اظهار داشت :اساسا علت عدم حضور
شرکتهای پیمانکاری آمریکایی و اروپایی همین موضوع فساد گسترده در عراق
است اما از طریق روابط سیاسی و نظامی به سهولت میتوان جلوی این فساد
را گرفت و اگر پیمانکاری در عراق با مشکل مواجه شد این امکان وجود دارد از
مجرای روابط سیاسی موضوع پیگیری شود.
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود :هرچند بخشی
از این مشکالت و موانع به تحریمها برمیگردد اما لزوما همه این اتفاقات و
دالیل زیان شرکتهای ایرانی در عراق به دلیل تحریمها نیست .در واقع تحریم
در بسیاری از موارد به دستاویز و بهانهای تبدیل میشود تا مطالبات و حقوق
ایرانیها پرداخت نشود .برای مثال در حالی که موضوع فعالیت شرکت ایرانی
در عراق مشمول معافیت مالیاتی میشود اما وزارت نیرو به عنوان کارفرما این
معافیت را تایید میکند اما دستگاه دیگری این معافیت را قبول نمیکند که
شواهد نشان میدهد در برخی مواقع هم اینها در عراق گاوبندی میکنند تا
پیمانکار ایرانی به حقوق خود نرسد! در این میان فساد هم توسعه پیدا میکند
که این پدیده دیگر ارتباطی به تحریم ندارد بلکه موضوع تحریم یک دستاویز
است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران:

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
اظهار داشت :حضور آنها برای کمک به ما بد نیست اما
بستگی دارد که کدام گروه از چینیها قصد آمدن به کشور
را دارند؛ آنهایی که قدرتمند هستند و صاحب تکنولوژی
هستند یا آنهایی که کاالی فیک تولید میکنند و به
عقیده من ،در حال حاضر اگر ما بتوانیم گروه اول را جذب
کنیم ،بسیار مناسب است زیرا چینیها در اروپا و آمریکا
هم سرمایهگذاری دارند و باید به کارنامه آنها نگاه کرد؛
به عنوان مثال باید توجه کرد که تکنولوژی آنها با محیط
زیست ساز گار باشد.
ابراهیم جمیلی در گفت و گو با ایلنا در خصوص آخرین
وضعیت معادن کشور گفت :ایران یکی از 5کشوری است
که دارای تنوع زیاد ماده معدنی است و ما چیزی حدود
 67ماده معدنی در کشور داریم که معدن آن پیدا شده و
استخراج و فرآوری اقتصادی آن صورت میگیرد.
وی در خصوص تاثیر برجام بر وضعیت معادن کشور
گفت :اگر توافق صورت گیرد ،رقابت صورت میگیرد که
ما شاید توان رقابت نداشته باشیم .در صورت رخ دادن
این اتفاق ،راه سرمایه گذاری خارجی باز میشود که البته
وابسته به اصولی رفتار کردن ما است و رفتارهای برجام

برجام راه سرمایهگذاری در معادن را باز میکند

اول را نباید تکرار کنیم که بنوعی سردرگم بودیم .فرصت
فعال سازی معادن کشور در صورت انجام رفتار اصولی ،به
صورت صحیح در جامعه جهانی مطرح شود و باید نسبت
به جذب سرمایه گذاری خارجی ،اقدامات صحیحی
انجام دهیم زیرا این نوع سرمایه گذاری نیاز به تخصص
داشته و نباید با اصول و قوانین بین المللی و قوانین ما،
در تعارض باشد.
وی با اشاره به آسیبهای حضور سرمایه گذاران خارجی
در معادن کشور ،اذعان کرد :ما الزم است بدانیم که
سرمایه گذاران قصد معطل کردن معادن را نداشته و باید
تکنولوژی موردنظر را داشته باشند ،در تامین ماشین آالت
یاری برسانند .از سویی ما نیز باید بتوانیم در بازارهای
جهانیباقیمتجهانیمحصوالتراعرضهکنیموتوانایی
آن را داشته باشیم که سهم خود را در بازارهای جهانی احیا
کنیم که تمام اینها مزایایی است برجام میتواند به همراه
داشته باشد .از سوی دیگر با حضور شرکتهای دیگر و
شکل گرفتن رقابت ،ما باید از نظر کیفیت و قیمت تمام
شده ،توانایی رقابت با شرکتهای بزرگ را داشته باشیم
که البته این موضوع دشوار است و باید مراقب بود که
شرکتهای بزرگ نتوانند به راحتی بازارهای ما را بگیرند

و در قرارداد بستن ،باید به مسائل حقوقی و داوری اتاق
بازرگانی به عنوان حکم توجه داشت .ما نباید زیر بار این
برویم که اگر دچار اختالفی ( با طرف خارجی) شدیم،
رسیدگی به دادگاههای خارج از کشور موکول شود زیرا در
آن جا احتمال باخت ما بسیار زیاد است .ما باید در کنار
استفاده از ماشین آالت خارجی ،تکنولوژیهای خارجی
را هم بگیریم و آن هایی را که امکان ساختشان در ایران
وجود دارد را در قرارداد ذکر کنیم که این دسته ،حتما در
کشورمانساختهشود.آموزشنیرویانساندرزمینهبهره
برداری و ساخت را نیز باید در قراردادها بیاوریم.
جمیلی در خصوص حضور چینیها در معادن کشور
گفت :آن ها در تمام دنیا حضور دارند و فقط به ایران
نیامدهاند .چینیها به دنبال فعالیت جهانی بوده و برنامه
بسیار بلندمدتی دارند .حضور آنها برای کمک به ما بد
نیست اما بستگی دارد که کدام گروه از چینیها قصد
آمدن به کشور را دارند؛ آنهایی که قدرتمند هستند و
صاحب تکنولوژیهستند یا آنهایی که کاالیفیک تولید
میکنند و به عقیده من ،در حال حاضر اگر ما بتوانیم گروه
اول را جذب کنیم ،بسیار مناسب است زیرا چینیها در
اروپا و آمریکا هم سرمایهگذاری دارند و باید به کارنامه آنها

نگاه کرد؛ به عنوان مثال باید توجه کرد که تکنولوژی آنها
با محیط زیست ساز گار باشد.
وی در پایان درباره نسبت معادن خصوصی به معادن
دولتی ،اظهار کرد :معادن بزرگ ما عمدتا دولتی و شبه
دولتی هستند و معادن متوسط و کوچک به بخش
خصوصی تعلق دارند و این یکی از ایراداتی است که
در کشور ما وجود دارد و ما باید تالش کنیم که با انجام
اکتشافات صحیح ،معادن بزرگ کشف کنیم که این
موضوع نیازمند تعریف برنامه بلندمدت است زیرا در دنیا
اصوال اکتشافات را دولتها انجام میدهند و در کشور ما
به دلیل نبود بودجه کافی و حضور نداشتن این موضوع (
اکتشافمعدن)دراولویتهایدولتهانیست.اکتشافات
ما عمدتا سطحی است و این سبب کوچک ماندن معادن
ما شد و اگر توانایی اکنتشافات عمیق را داشته باشیم ،به
آینده معادن میتوانیم امیدوار شویم.کار در معدن در دنیا
آسان نبوده و از صنایع سخت و زیان آور محسوب میشود
و باید تالش کرد با تکنولوژی روز ،این دشواری را کاهش
داده و معادن را هوشمندسازی و مکانیزه کنیم .استفاده
از هوش مصنوعی و رباتها و علم ماهواره در معادن برای
اکتشاف و استخراج به بهبود وضعیت کمک میکند.

یک کارشناس حوزه آب :

کشور به سمت خشک شدن میرود
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر حتی بارش
دو برابر شود باز هم دچار کمبود آب خواهیم بود،
گفت :با این وضعیت و نوع آبیاری فعلی استعداد
کشور ما برای کار کشاورزی بیش از  6تا  7میلیون
هکتار نیست .مهدی قمشی در گفتوگویی،
درباره تغییر رویه سدسازی و احتمال غیر قابل
استفاده شدن سدها تا دهههای آینده اظهار
داشت:اینبرداشتبیشترمربوطبهکسانیاست
که از آبخیزداری به عنوان جایگزین سدها حمایت
میکنند ،آبخیزداری میتواند نفوذ آب ناشی
از باران را به آبهای زیرزمینی تقویت کند و این
اثبات شده است .در کشور ما هم به این موضوع
پرداخته و در بازههایی نیز روی این موضوع کار
شد ،اما این تصور که آبخیزداری میتواند همه
سیالبهای ناشی از آبهای سطحی را به زیر
زمین منتقل کند کامال اشتباه است ،بخصوص
برای برخی مناطقی مثل کشور ما که خشک و
نیمه خشک هستیم و بارانها حالت سیلآسا
دارد ،وضعیت حوضهها هم که مشخص است.
سدسازیهاچقدرمشکلبوجودآوردند؟
وی با بیان اینکه برای کنترل آبهای سطحی
حتما نیاز به سد داریم ،افزود :این تصور که
آبخیزاری میتواند همه آبها را به آب زیرزمینی
ملحق و آبخوانها را غنی کند اشتباه است،
بنابراین حتما نیاز به سد داریم ،البته از احداث
سد بیش از حد در کشور حمایت نمیکنیم،
احداث سد و کنترل آبهای سطحی چارچوبی

و نرمهایی دارد ،ما نباید بیش از توان سد احداث
کنیم چون در این صورت به محیط زیست و
اکوسیستم منطقه تعرض کردهایم و این مشکلی
است که کشور ما دارد .در برخی حوضهها بیش از
اندازه سد احداث کرده و بار مصرف ایجاد کرد ه و
مصرف آبهای سطحی را به شدت دامن زدهایم.
با سدسازی هم دریاچه ارومیه را خشک
کردیموهمهورالعظیم
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد:
ما با احداث سدها آبراهها را دچار مشکل کردیم و
با توجه به اینکه آبراهها توان تامین حقابه زیست
محیطی و سایر نیازهای پاییندست را نداشتهاند
تبعات آن را اکنون شاهدیم ،مثال دریاچه ارومیه
و هورالعظیم را خشک کردیم و تاالب شادگان و
پاییندست کارون را دچار اختالل و شوری کردیم.
آبخیزدارینمیتواندجایگزینهمهسدهای
موجودشود
وی تاکید کرد :درست است که آبراهها را با احداث
سدهای بیش از حد دچار مشکل کردیم ،درست که
باید به آبخیزداری هم بپردازیم ،اما قطعا آبخیزداری
نمیتواند جایگزین همه سدهای موجود شود ،ما
از نظر اقلیمی و منابع آب جزء کشورهای بسیار
ضعیفکرهزمیننیستیم،امامشکلاینکهخودمان
را با مقدار آبی که از طریق نزوالت آسمانی در
اختیارمان هست تطبیق ندادهایم ،حتی اگر میزان
بارش در کشور ما دو برابر این میزان هم بشود باز هم
مشکل منابع آب خواهیم داشت ،چون بخشهای

آبهای سطحی بیشتر و نفوذ به آبهای زیرزمینی
کمتر میشود ،بنابراین در استانهایی که متکی
به آبهای زیرزمینی هستند اختالالت بیشتری را
شاهدخواهیمبود.
وی بیان داشت :در کشور ما بسیاری استانها
خود را با مسئله خشکسالی تطبیق داده بودند،
اما استانهایی مثل همدان و یا آذربایجان غربی و
حتی خوزستان مشکل نداشتند و اخیرا با چالش
آبی مواجه شدهاند ،بنابراین باید اکنون خود را با
شرایطجدیدتطبیقدهند.
چالش منابع آبی با کشاورزی و مدیریت
قمشیگفت:درهرحالبایدمحلهایمصرف

بهره برداری از چند پروژه بزرگراهی
تا سال آینده
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بهرهبرداری از
پنج پروژه بزرگراهی اولویتدار تا پایان سال جاری و بهرهبرداری از قطعه دو آزادراه
تهران-شمال تا اوایل سال آینده خبر داد.
خیراله خادمی ،مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور،
در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،با بیان اینکه چهارخطه شدن
بزرگراهها عالوه بر کاهش تصادفات ،افزایش ظرفیت ترافیکی را به دنبال دارد ،گفت:
افزایش بزرگراهها و افزایش تعداد باندها در راستای تکمیل کریدورهای بزرگراهی
است که در کشور نیازمند این موضوع هستیم.
وی از بهرهبرداری از پنج پروژه آزادراهی تا پایان سال جاری خبر داد و اعالم کرد:
بهرهبرداری از پنج پروژه بزرگراهی را در اولویت قرار دادهایم و این پروژهها را میتوان
طی یکسال آینده با یک منابع اعتباری مشخص بهرهبرداری کرد که آزادراه شیراز
به اصفهان حدفاصل شیراز به ایزدخواست به طول  ۲۱۰کیلومتر یکی از پروژههای
مذکوراست.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه
خوشبختانهنزدیکبه ۱۵۰کیلومترازاینمسیردردوالیهآسفالتشدهاست،عنوان
کرد  :نیوجرسی  ۱۲۰کیلومتر از این مسیر انجام شده و امیدواریم تا پایان سال به
بهرهبرداری برسد و هشت کیلومتر باقی مانده نیز در منجیل رودبار قرار دارد.
خادمی افزود :آزادراه رشت به قزوین پروژه دیگر است که مردم مدتها در ساعات
پیک ترافیک در این مسیر معطل میمانند ،لذا امیدواریم تا پایان سال با بهرهبرداری
از این آزادراه که بسیار دشوار و پر تونل است ،معضل ترافیک رفع شود.
مدیرعاملشرکتساختوتوسعهزیربناهایحملونقلکشور،سومینپروژهقابل
بهرهبرداری را قطعه دو آزادراه تهران-شمال خواند و گفت :برآنیم تا پایان سال این
قطعه نیز به بهرهبرداری برسد؛ با این حال تا پایان سال به مرحله بهرهبرداری نرسد ،تا
اوایل سال ۱۴۰۲بهرهبرداری میشود ،چراکه در راستای تکمیل این محور اقدامات
خوبیصورتگرفتهاست.خادمیباتاکیدبراینکهدوپروژهنیزدرآذربایجانشرقیدر
اولویت قرار دارد،گفت :یکی از پروژهها در مراغه -هشترود است و حدود ۳۰کیلومتر
اول آن در یکسال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود :همچنین پروژه تبریز به سمت صوفیان و مرند نیز به طول  ۲۴کیلومتر
آماده بهرهبرداری خواهد شد.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و
نقل کشور ،خاطرنشان کرد :هرساله در بخش بزرگراهی متوسط سالی حدود ۷۰۰
تا  ۸۰۰کیلومتر بهرهبرداری را در دستور کار قرار میدهیم و امسال نیز برآنیم طی
یکسال آینده ۷۳۰کیلومتر بزرگراه را در شرکت ساخت و ادارات کل راه و شهرسازی به
صورتمشترکبهبهرهبرداریبرسانیم.
مدیرعاملبانکمسکن:

پرداخت بیش از ۲۹هزار میلیارد تومان به
حسابسازندگاننهضتملی

مدیرعامل بانک مسکن با اعالم اینکه  ۶۴۲هزار و  ۶۹۹نفر متقاضی طرح نهضت
ملی مسکن نزد بانک مسکن افتتاح حساب کردند مبلغ واریز شده به حساب
سازندگانراازمحلآوردهمتقاضیانوتسهیالت ۲۹هزارو ۹۵میلیاردتومانبرشمرد.
 محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن روند افتتاح حساب ،واریز وجه و پرداخت
تسهیالت به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن را اعالم کرد و گفت :آمارها حاکی
است که  ۶۴۲هزار و  ۶۹۹نفر متقاضی پذیرفته شده نهضت ملی مسکن نزد بانک
مسکنافتتاححسابکردند.
مدیرعامل بانک مسکن میزان واریزی متقاضیان به حساب خود نزد بانک برای
اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در مجموع ۲۲هزار میلیاردتومان عنوان کرد.
شایان توضیح داد :مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان
و محل تسهیالت  ۲۹هزار و  ۹۵میلیاردتومان است که از این میزان ۱۱ ،هزار و
 ۵۴۵میلیاردتومان از محل آورده متقاضیان و  ۱۷هزار و  ۵۵۰میلیارد تومان از محل
تسهیالت به حساب سازندگان واریز شده است.
وی اعالم کرد :تاکنون  ۳۳۹هزار و  ۸۹۱واحد برای دریافت تسهیالت به بانک
مسکن معرفی شده است که بانک تاکنون با  ۱۴۳هزار و  ۹۰۸واحد به مبلغ  ۴۸هزار
و ۸۳۲میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.
مدیرعاملشرکتملیگاز:

همهشهرهایکشورگازرسانیشدند

مدیرعاملشرکتملیگازتاکیدکرد:گازرسانیبههمهشهرهایکشورانجامشده
و تعداد اندکی روستا در استانها باقی مانده است که آنها نیز در خط پایانی گازرسانی
قرار دارند.
مجید چگنی در جریان بازدید از ساختمان اداری جدید شرکت گاز استان تهران
که بهمنظور خدمترسانی مطلوبتر به مشترکان در دست ساخت است ،گفت :هر
نوع خدمتی که از سوی کارکنان تالشگر شرکت ملی گاز ایران برای مردم انجام شود،
بیشک نزد خداوند متعال جایگاهی ویژه خواهد داشت.
وی درباره مقدار شبکه شهری و روستایی و مقاومسازی تأسیسات و ابنیه گاز اظهار
داشت :ما بیش از  ۴۱۷هزار کیلومتر شبکه شهری و روستایی داریم که این آمار به
نوبه خود بسیار عظیم است و در همین زمینه ،در بخش مقاومسازی شبکهها نیز،
کارهای بسیار مهمی انجام شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد :گازرسانی به همه شهرهای کشور
انجام شده و تعداد اندکی روستا در استانها باقی مانده است که آنها نیز در خط
پایانی گازرسانی قرار دارند.چگنی مقاومسازی ،هوشمندسازی و بهینهسازی را جزو
سیاستهای محوری این شرکت دانست و تصریح کرد :هوشمندسازی در شرکت
ملی گاز ایران با سرعت باالیی در حال انجام است که امیدواریم ادامهدار باشد.

آگهی استفاده از حق تقدم
شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی کریمه
استان قم (سهامی خاص)
به شماره ثبت  13312و شناسه ملی 14004738165

بارندگی دو برابر هم شود بازهم مشکل کمآبی داریم
مصرف بیش از حد را روی آبهای زیرزمینی و
سطحیتعریفکردهایم.
فقط 7میلیونهکتارامکانکشتآبیداریم
قمشی بیان داشت :ما اکنون در کشور 18
میلیون هکتار زمین قابل کشت آبی داریم که
 10میلیون هکتار را زیر کشت آبی برد ه و به منابع
آب زیرزمینی و سطحی فشار وارد کردهایم ،با این
وضعیت و نوع آبیاری فعلی استعداد کشور ما برای
کار کشاورزی بیش از 6تا 7میلیون هکتار نیست،
ولی اگر تکنولوژی پیشرفت و الگوی کشت تغییر
کند و به سمت کممصرفی برویم ،ممکن است
بتوانیم 10میلیونهکتارهمکشتداشتهباشیم.
حتی بارش دو برابر شود باز هم دچار کمبود
آب خواهیم بود
وی با بیان اینکه اگر حتی بارش دو برابر شود
باز هم دچار کمبود آب خواهیم بود ،افزود :چون
محل مصرف به اندازه بیش از حد تعریف کردهایم
و به اندازه کافی به منابع آب زیرزمینی و فسیلی
تجاوز کردهایم که حتی بارشهای بیش از حد هم
نمیتواندبهآسانیجبرانکند.
این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد :کشور
ما به سمت خشکی خواهد رفت ،اشکال عمده
اینکه تغییر اقلیم سبب شده بارشهای بصورت
برف را از دست دادهایم ،ضمن اینکه میزان بارش
هم تحتتاثیر قرار گرفته است ،در هر حال نمود
بیشتر تغییر اقلیم اینکه به سمت ریزشهای بارانی
پیشرفتهایم،درنتیجهوقتیبرفنباشداختالالت

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور :

و خصوصا بخش کشاورزی را کنترل کنیم و از
برداشتهای غیرمجاز آب شدیدا جلوگیری
کنیم ،باید الگوی کشت را جدی بگیریم و به
سمت الگوهای کممصرف آب پیش ببریم ،باید
از آبهای غیرمتعارف و تصفیه پسابها نهایت
بهره را ببریم و وابستگی صنعت را به آب شیرین
کمکنیم،چراکهدرکشورمامسئلهکمآبیواقعیت
است اما آنچه ما را بیش از حد دچار مشکل
کرده توسعه بیحد و حصر کشاورزی است که به
مصرف بیشتر دامن زده که در این بین مشکل
اصلی مدیریت منابع آب است که سالهاست با
آن چالش داریم.

به اطالع کلیه سهامداران شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر
دولتی کریمه استان قم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 13312
می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1401/05/05و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه
به هیات مدیره  ،نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ
یکصد و یک میلیارد ریال (101.000.000.000ریال) به مبلغ
دویست میلیارد ریال (200,000.000.000ریال) منقسم به
 20,000.000سهم 10.000ریالی با نام از طریق (مطالبات و
یا آورده نقدی سهامداران) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم
شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت  ۶۰روز
از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام جدید استفاده نمایند و مبلغ
اسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره 1542343326شرکت
نزد بانک تجارت شعبه ساالریه قم با کد شعبه  15420واریز و فیش
مربوطه را به دفتر شرکت واقع در قم  ،شهرک پردیسان  ،بلوار دانشگاه ،
بلوار شهید مولوی  ،پارک علم و فناوری قم  ،صندوق پژوهش و فناوری
غیر دولتی کریمه استان قم با کد پستی ، 3749113766واحد مالی
تسلیم نماید .بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر ،هیات مدیره می
تواندسهامباقیماندهرابهسایرمتقاضیانواگذارنماید.
هیاتمدیرهشرکت
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 شماره 5578ت وپنجم 
دوشنبه 21-شهریور ماه  -1401سال بیس 

دعوت بازیکن مصدوم و بازگشت نفرات محبوب؛

مدیرعاملباشگاهآناصنعتپاسارگادقمخبرداد:

رقابتآناصنعتپاسارگاد
در لیگهای پایه فوتسال ایران

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آناصنعت پاسارگاد قم گفت :استعدادهای
فوتسال قم از این پس زیر نظر این باشگاه در ترکیب تیمهای لیگ برتری نوجوانان،
جوانان و امیدها به میدان میروند.
سیدمحمدشرافتیدرگفتوگوییاظهارکرد:عالوهبرتی مبزرگساالن،اینباشگاه
حامی تیمهای نوجوانان ،جوانان و امید نیز خواهد بود و امیدواریم شاهد موفقیت
آنهادرمسابقاتلیگبرترباشگاههایکشورباشیم.
وی ادامه داد :تیم نوجوانان آنا صنعت پاسارگاد از روز دوشنبه  21شهریور ماه در
سالن شهید حیدریان قم میزبان رقبای خود در دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر
نوجوانانباشگاههایکشوراست.
شرافتی افزود :تیم امید آنا صنعت پاسارگاد نیز دیدارهای دور رفت مرحله مقدماتی
فصل 1401لیگ برتر امیدهای ایران را در رشت به انجام رساند و با کسب دو پیروزی،
یک تساوی و دو باخت هم اکنون با کسب  7امتیاز رتبه دوم جدول را در اختیار دارد.
مدیرعامل باشگاه آناصنعت پاسارگاد قم ابراز کرد :تیم امید از روز هفتم مهر ماه
دیدارهای دور برگشت را در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم
میزبانیمیکند.
وی یادآور شد :بازیهای تیم جوانان نیز در این فصل از مسابقات لیگ برتر به پایان
رسیدهوقطعابابازیکنانمستعدیکهدرترکیبتیمهایپایهعضویتدارند،پشتوانه
بسیارمطمئنیبرایتیمبزرگساالنآناصنعتپاسارگادقمخواهیمداشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم:

پیستموتورسواریدرقماحداثمیشود

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به نبود پیست موتور سواری برای
موتورهای سنگین در این استان گفت :تمهیداتی برای ایجاد پیست موتورسواری و
حل این معضل در قم اندیشیده شدهاست.
به گزارش ندای قم به نقل از ایرنا،ابراهیم سانی خانی در گفت و گویی ابراز داشت:
با توجه به این که در خصوص موضوع تمرینات موتورسواران دارای موتور سنگین در
آزادراه قم به گرمسار در استان فکری نشده بود جلسهای با استاندار قم گذاشتیم و
عنوان شد که باید منطقه ای در قم بدین منظور آماده شود.
وی بیان کرد :پیست موتور سواری قم باید هم نزدیک به شهر قم باشد و هم تردد
خودرویی نداشته باشیم تا بتوانیم به راحتی تمرین موتور سواری را در آن داشته
باشیم .وی گفت :برای این که محل تمرین فعلی موتورسواران را از جاده انتقال دهیم
چند نقطه مانند فرودگاه قم را مدنظر داریم .سانی خانی گفت :گزینه دیگر این بود
که جادهای که به صورت متروک است و از آن استفاده نمیشود را در اختیار بگیریم
اما چون قم محور مواصالتی  ۱۷استان کشور است اکثر جاده ها بار ترافیکی دارد و
کمتر جاده ای را داریم که از آن استفاده نشود .وی گفت :بزودی حتما مکانی را برای
تمرینات موتورسواران قم در نظر می گیریم و اهتمام داریم که هر چه زودتر این مورد
انجامشود .حضورپرتعدادموتورسواراندرحاشیهآزادراهقمبهگرمساردرایامتعطیل
هفته برای تمرین به معضل خطرناکی تبدیل شده که جان مسافران در حال تردد در
جاده و موتورسواران را در معرض تهدید قرار دادهاست.
هیات تکواندو استان قم اعالم کرد؛

نفراتبرترمسابقاتتکواندودخترانقم
معرفیشدند

رقابتهای قهرمانی قم در بخش کیوروگی در گروههای سنی نوجوانان و جوانان و
در رده کمربند سبز آبی _قرمز مشکی به مناسبت روز جهانی تکواندو با حضور۱۲۳
هوگوپوش دختر در خانه تکواندو شهیدان برجعلی زاده استان برگزار شد.
بهگزارشندایقم،اینرقابتهاباحضوربرترینهایتکواندویقمبامعرفینفرات
برتر به کار خود پایان داد.
در گروه سنی نوجوانان کمربند سبز آبی این مسابقات،فاطمه افضلی نیا،فاطمه
نزاده ،نرگس بهروزی،شیما کائدی نژاد ،مهدیه کلولی،زینب عیوضی،زینب
حس 
برقعی وفائزه منفرد عناوین برتر را کسب کردند.
در گروه سنی نوجوانان رده کمربند قرمز مشکی نیز نفیسه طهوری متین،فاطمه
چهرقانی ،الناز حکیمی ،فائزه واالیی صمد ،ستایش توکلی پور زهرا قنبری حدیث
داوودی و کیمیا مالتقی بر روی سکو رفتند.
همچنین در بخش کمربند سبز آبی رده سنی نوجوانان زینب زندیه ،حدیث
زندیه،زینبالساداتآلمرتضی،زینبرحیمی،سیدسمانهوحیدیوفاطمهزارعی
با غلبه بر حریفان عناوین برتر را به نام خود ثبت کردند .در کمربند قرمز و مشکی رده
سنیجواناننیززینبعلمداری،غزلحکیمی،فاطمهسهرابی،فاطمهصفایی،سارا
قدسی،عسلابراهیمیومحیامیرزاخانیبهقهرمانیدستیافتند.
در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران؛

ستاره فوتبال قم در لیگ برتر گلزنی کرد

سیدمهدی حسینی ستاره فوتبال قم با گلزنی در ششمین هفته رقابتهای لیگ
برتر باشگاههای کشور مقابل هوادار تهران پایهگذار نخستین پیروزی تیمش در جام
خلیجفارسشد.
براساس این گزارش ،سیدمهدی حسینی فوتبالیست با ارزش استان قم ،در هفته
ششم رقابتهای فصل  1401لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور یکی از ستارهها
بود و در ترکیب تیم مس رفسنجان یک بار دیگر عالوه بر بازی همیشه مثبت و
تاثیرگذار خود برای مسیها گلزنی کرد .حسینی در جدال مس رفسنجان با هوادار
تهران با شوتی دیدنی از پشت محوطه جریمه که همواره شگرد و تخصص اصلی این
بازیکن است ،در دقیقه  55دروازه هوادار را گشود تا پایهگذار برتری  2بر  1مسیها
در این بازی و اولین پیروزی نماینده رفسنجان در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشد.
ّ
حسینی که از پایههای صبای قم مسیر پیشرفت و ترقی در فوتبال حرفهای را آغاز
کرده ،در حال حاضر یکی از بهترینهای هافبکهای فوتبال ایران به شمار میرود و
حتی دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی وی را به اردو دعوت کرد و حسینی
در سفر به قطر که آخرین اردوی تیم ملی بود حضور داشت.
مربی تیم ورزشهای رزمی استان قم خبرداد:

درخششرزمیکارانقمی
در مسابقات کشوری

مربی تیم ورزشهای رزمی قم گفت :پسران رزمیکار قم در مسابقات قهرمانی
کشور صاحب مدالهای رنگارنگ شدند .علی نوازانی،در گفتوگویی اظهار
کرد :نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور ورزشهای رزمی سبک رزم طوس در
استایلهای فرم ،لوکیک ،الیت ،کنتاکت ،دفاع شخصی و هنرهای فردی و سالح در
ردههای سنی مختلف به میزبانی شهر مشهد برگزار شد .وی افزود :در این رقابتها
روز جمعه  ۱۸شهریور ماه ۲۰۰ ،ورزشکار از استانهای خراسان رضوی ،جنوبی و
شمالی ،قم ،کرمان ،طبس و یزد حضور داشتند که در نهایت تیم استان قم در سبک
دفاع شخصی به قهرمانی رسید ،همچنین در سبک لوکیک تیم استان در جایگاه
دوم کشور ایستاد و نایب قهرمان شد.

کیروش اسامی بازیکنان تیم ملی اعالم کرد

در فهرست جدید تیم ملی فوتبال نکات جالب توجهی وجود دارد.
براساس این گزارش ،با نظر کارلوس کی روش  24بازیکن حاضر در لیگ
برتر فوتبال کشورمان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
نفرات دعوت شده باید از روز چهارشنبه در اردو حاضر شده تا کادرفنی
جدید تیم ملی ،وضعیت آنها را برای حضور در اتریش بررسی کند.
در میان نفرات لیگ برتری که در اردوی قبلی تیم ملی به میزبانی دوحه قطر

حضور داشتند ،تنها سروش رفیعی و عارف غالمی در فهرست جدید حضور
ندارند .غالمی در دوره دراگان اسکوچیچ یکی از پای ثابتهای اردو بود و
حتی در دیدار مقابل کره جنوبی برای تیم ملی به زمین رفت .البته رفیعی
چنین وضعیتی نداشت با وجود دعوتهای گاه و بیگاه ،اسکوچیچ در دوران
او برای تیم ملی به بازی گرفته نشد.
مهم ترین نکته اولین فهرست کیروش پس از بازگشت به تیم ملی ،دعوت

علیرضااکبرپور:

از رامین رضاییان است که آخرین حضورش در اردویهای ملی به دوران
سرمربیگری مارک ویلموتس بازمیگردد .مرتضی پورعلی گنجی ،دیگر
بازیکن محبوب مرد پرتغالی نیز پس از رهایی از مصدومیت و درخشش در
بازیهای اخیر پرسپولیس باز هم در جمع ملی پوشان قرار گرفت.
به جز یاسین سلمانی که در دوره اسکو چند باری به تیم ملی دعوت شد،
محمد خدابندهلو و سامان فالح دو بازیکن تیم مهدویکیا هستند که برای
اولین بار با نظر کیروش در اردوی تیم ملی بزرگساالن شرکت خواهند کرد.
محمد محبی و مهدی قائدی نیز پس از حضور در فوتبال پرتغال و امارات ،با
بازگشت به ایران و نشان دادن توانایی های خود در ترکیب استقالل ،بار دیگر
شانس ملیپوش شدن را کسب کردند.
رضا اسدی نیز به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن تراکتور در فصل جدید،
کادرفنی تیم ملی را مجاب کرد او را نیز در جمع بازیکنان ملیپوش محک
بزند.
در این میان دعوت محمد کریمی که به دلیل مصدومیت در پنج بازی اخیر
سپاهان غایب بوده و شهریار مغانلو که به عنوان مهاجم اصلی تیم اصفهانی
در این فصل فقط یک گل به ثمر رسانده ،جزء نکات عجیب لیست جدید تیم
ملیاست.
طبق برنامه کی روش ،تیم ملی روزهای چهارشنبه تا شنبه آینده تمرین
میکند و سپس عازم اتریش میشود .ایران روزهای اول و پنجم مهر به مصاف
تیمهای ملی اروگوئه و سنگال میرود و سپس تمریناتش تعطیل خواهد شد.
بر اساس پیش بینیهای اولیه کی روش و فدراسیون فوتبال ،تیم ملی
ً
احتماال یک هفته قبل از اعزام به مسابقات جام جهانی در قطر ،به کشور
امارات میرود و اردوی نهایی را در شهر دبی برگزار میکند.
این در حالی است که پیش از این هم بازی با روسیه در آبان برای تیم ملی
ایران پیش بینی شده بود .طبق اعالم فدراسیون فوتبال روسیه ،قرار است
تیم ملی ایران به این کشور سفر و بازی را برگزار کند .البته این بازی در زمان
هدایت دراگان اسکوچیچ در تیم ملی در نظر گرفته شده بود و باید دید با
حضور کی روش آیا این مسابقه لغو میشود یا نه.

حمیددرخشان:

هافبکهای استقالل باید رو به جلو بازی کنند

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل میگوید این تیم برابر نساجی بازی بهتری نسبت به گذشته ارائه داده است.
علیرضا اکبرپور در گفتوگو با ایسنا ،درباره پیروزی سه بر یک استقالل برابر نساجی در هفته ششم لیگ برتر اظهار کرد :تاکنون
چنین بازیای از استقالل ندیده بودیم .قبال برای این از بازیکنان انتقاد میکردیم که مشکالت برطرف بشود .االن مشکالت حل
شدهوتیمتوانستهسهگلبزندواگرخودخواهیبرخینبود،استقاللمیتوانستگلهایبیشتریهمبزند.اودرادامهاضافهکرد:
االن استقالل به شرایط خوبش برگشته است .تیمی که با اختالف برنده میشود ،بازیکن روحیه میگیرد و هوادار امیدوار میشود.
اگر این روند ادامه داشته باشد قطعا استقالل بهتر هم کار خواهد کرد .قبال گفته بودم وقتی استقالل بازیکنان سرعتی دارد ،چرا
آنها را پشت مدافعان صاحب توپ نمیکند؟ دیروز هافبکها و مهاجمان استقالل را پشت مدافعان صاحب توپ میکردند و دید که
چقدرفرصتایجادشد.مهاجماناستقاللسرعتیهستندوبهترمیتوانندپشتمدافعانحرکتکنند.همانطورکهگفتماستقالل
با استفاده از این شیوه سه گل به ثمر رساند و اگر دقت بیشتری میکردند و یا فداکاری در کار بود قطعا شاهد گلهای بیشتری هم
بودیم .وی همچنین گفت :استقالل باید بازی به بازی بهتر شود .همانطور که مقابل نساجی از بازی قبلی بهتر بود .در بازیهای
قبلی  ۷۰درصد پاسهای هافبکها رو به عقب بود اما دیروز کمتر چنین پاسهایی از هافبکهای استقالل دیدیم .هیچ تیمی
بازیکنان خط حمله استقالل را ندارد و کادر فنی این تیم باید از این مهاجمان به خوبی استفاده کند .اگر مهاجمان در طول بازی به
خوبیتغذیهشوندوپاسهایسالمرادریافتکنند،قطعاروندگلزنیاستقاللبهترهمخواهدشد.دردیداربرابرنساجیتغییرروش
بازی را در بین هافبکهای استقالل دیدیم و درحالی قبال توپ را در اختیار میگرفتند و پاس رو به عقب میدادند ،دیروز شاهد ارسال
پاسهای رو به جلو بودیم .اکبرپور همچنین گفت :قبال گفته بودم که هافبک باید در طول بازی به کار حمله اضافه شود و دریبل کند
و پاسهای ریسکی بدهند تا مهاجمان بیشتر به توپ برسند .در بازی برابر نساجی برای اولینبار بود که میدیدیم رضاوند اصطالحا
اورلب میکند .اگر یک مهاجم به خوبی درون محوطه جریمه حریف صاحب توپ شود این نشان میدهد مربی به خوبی کار کرده و
برنامههای مشخصی برای حمله داشته است .اگر اینچنین نباشد و مهاجم فقط به دنبال توپ بدود و توپی نگیرد ،تیم هم نمیتواند
فرصت گلزنی ایجاد کند و به گل برسد .با این حال در بازی برابر نساجی شرایط استقالل نسبت به بازیهای قبلی خیلی بهتر شده
بود و فرصتهای گل خوبی خلق شد و ادامه این روند ما را به آینده امیدوار کرده است.

هافبکهایپرسپولیسبیشتربهلوکادیاتوجهکنند

پیشکسوتتیمفوتبالپرسپولیسمیگویدهافبکهایاینتیمبایدبهلوکادیابیشترتوجهکنند.
حمیددرخشاندربارهپیروزیدوبریکپرسپولیسبرابرنفتمسجدسلیماندرهفتهششملیگبرتراظهارکرد:دراتفاقات
فوتبال ممکن است تیمی گل بخورد اما مهم این است که بعد از گل خوردن به بازی برگردد و بازی باخته را با برد عوض کند.
فکر میکنم پرسپولیس بعد از گلی که خورد به بازی برگشت و سعی کرد خودش را سامان بدهد به گل تساوی برسد و بعد به
گل برتری هم برسد.
وی افزود :فکر میکنم پرسپولیس ،نفت مسجدسلیمان را دست کم گرفته بود .اگر دقت کنید در ابتدای بازی هافبکها
کمی در ارسال پاسها تعلل داشتند و گویی حریف را دست کم گرفتهاند .حتی خط دفاع پرسپولیس هم خیلی باال بازی
میکرد که این موضوع باعث شد که نفت مسجدسلمان فرصتهای خوبی به دست بیاورد .آن چیزی که مهم بود این بود که
همه بازیکنان پرسپولیس می خواستند رو به جلو حرکت کنند و گلزنی کنند که این امر کار را برای طراحی حمله از سوی نفت
ساده کرده بود .پرسپولیس بیش از اندازه رو به جلو بازی میکرد و اگر در این موقعیت گل دوم را میخورد کارش سختتر
میشد .این یک هشدار برای پرسپولیس است که هیچ تیمی را دست کم نگیرد .در دیدار برابر نفت خط هافبک پرسپولیس
نسبت به گذشته عملکرد ضعیفتری داشت چون میخواست هرچه زودتر تیم به گل برسد و با حوصله بازی نمیکرد.
او در ادامه تصریح کرد :برای بازی باید همه جوانب را در نظر بگیرید و تیم خود را به خوبی توجیه کنید .یعنی نباید اینگونه
باشد که بدون توجه به تیم حریف وارد زمین شود و به مشکل بخورد .با این حال خوشحالیم که پرسپولیس بعد از گل به خودش
آمد و توانست به بازی برگرد.
وی درباره عملکرد لوکادیا هم گفت :او یک مهاجم چارچوب شناس است که با هنر خود توانست در دیدار برابر نفت
پرسپولیس را نجات دهد .او به خوبی صاحب توپ میشود و حرکت و برای خود فرصت گلزنی ایجاد میکند اما متاسفانه
هافبکها او را به خوبی پیدا نمیکند .هافبکهای پرسپولیس در طول بازی باید توجه بیشتری به او داشته باشند و بیشتر
لوکادیاراصاحبتوپکنندتابتوانندگلزنیکند.اگرلوکادیارابیشتردرنظربگیرند،قطعاپرسپولیسبیشتربهگلمیرسد.او
به خوبی فضاها را پیدا میکند و به دنبال این است از سادهترین حرکات برای ایجاد موقعیت گل استفاده کند.

روزی که سرمربی استقالل از کوره در رفت؛

اعتراضات سرمربی استقالل در جریان بازی روزشنبه
حواشی جدیدی را به وجود آورد.
روز گذشته تیم استقالل به مصاف نساجی مازندران رفت و
در یک بازی جذاب و پرهیجان از طرف هر دو تیم ،موفق شد
با نتیجه 3بر یک برنده شود.
ریکاردو ساپینتو مانند بازیهای گذشته نتوانست
احساسات خودش را کنترل کند و البته احساسی بودن،
موردی است که خودش هم به آن اعتراف میکند.
سرمربیپرتغالیاستقاللظاهراباخونسردیبیگانهاست.
به هر سوت و تصمیم داور بالفاصله واکنش نشان میدهد
و البته بخش بیشتری از این واکنشها گفتوگوهای او با
نیمکت نشینان خودی و دستیارانش است .ساپینتو حتی
نسبت به عملکرد شاگردانش هم نمیتواند ساکت بماند.
اشتباهات فردی بازیکنان استقالل در جریان بازی به دفعات
مورد اعتراض سرمربی این تیم قرار میگیرد .ریکاردو عالوه
بر تذکراتی که به بازیکنان درون زمین میدهد ،در صحبت
با دستیارانش هم به این اشتباهات اشاره و از آنها گله
میکند! به همین خاطر این مرد پرتغالی را میتوان در دقایق
زیادی پشت به زمین و رو به نیمکت تیم آبی مشاهده کرد .او
حتی در جریان بازی نیز ارتباط خودش را با هواداران حفظ
میکند و در هرزمان که فرصت داشته باشد با شور وهیجان
زیاد از جمعیت روی سکوها ،تشویق بیشتر و پرشورتر را طلب
میکند .با اینحال اعتراضات ساپینتو به داوری بیش از هر
اتفاق دیگری در اطراف نیمکت استقالل دیده میشود .شور
و هیجان ساپینتو تنها مربوط به خودش نیست و این انرژی
را به تک تک اعضای تیمش هم منتقل کرده است .عالوه
بر ساپینتو که تاکنون در  6بازی  2کارت زرد دریافت کرده،
بیژن طاهری ،بهزاد غالمپور ،خسرو حیدری و حتی بدنساز

انگشت اشاره ساپینتو به سمت که بود؟

پرتغالی استقالل نیز کارت زرد گرفتهاند که نشان میدهد
اطرافیان ساپینتو هم کامال با او همراه هستند و به خوبی از
اوتاثیرمیگیرند.
البته تب و تاب نیمکت استقالل را نمیتوان موردی منفی
دانست .در واقع این مساله شور و هیجان ناشی از بازی و
نگرانیهای ساپینتو برای نتیجه گیری تیمش است .شاید
این اتفاقات به خوبی نشان بدهد که سرمربی استقالل در
مدت زمان کوتاه حضورش در لیگ ایران به خوبی از فشارها و
حساسیتهاآگاهشدهاست.
رفتارهای هیجانی ساپینتو در بازی روز شنبه و اعتراضات
او به داور چهارم ،کمک داور و داور وسط باعث شد نیمکت
نشینان تیم نساجی به این مضوع معترض شوند .این مساله

در بازی قبلی مقابل پیکان هم وجود داشت اما ذات آرام
مجتبی حسینی اجازه خروش به نیمکت پیکان نمیداد و
سرمربی پیکان تنها یکبار در این مورد به تیم داوری تذکر داد!
اما در بازی روز گذشته مقابل نساجی ماجرا فرق داشت.
نساجی هم یکی از تیمهای هوادار محور فوتبال ما است .به
همین خاطر شور و هیجان زیادی در اطراف این تیم وجود
دارد .البته حمید مطهری که همیشه سعی دارد آرامش
خودش را حفظ کند خیلی وارد ماجراهای بازی دیروز نشد
و حتی به شعارهای هواداران استقالل هم واکنشی نشان
نداد اما دستیاران او در جریان بازی به معنای واقعی کلمه
از اعتراضات ساپینتو کالفه شدند .این موضوع باعث شد در
اواخر نیمه اول جواد منافی شدیدا به داوری اعتراض کند و

سرمربی استقالل را عامل اصلی تنش در کنار خط بداند.
این موضوع از چشم ساپینتو دور نماند و او پس از سوت
پایان نیمه اول سریعا به سمت اعضای تیم نساجی رفت تا
سنگها را وا بکند! اما اطرافیان ساپینتو به خصوص بیژن
طاهریکهمتوجهشدندجنجالعظیمیدرحالوقوعاست
چند نفری بر سر سرمربی استقالل ریختند تا او را از رفتن
به سمت جواد منافی منع کنند .در این بین حتی روی ماتا
دستیار اول ساپینتو هم برای متوقف کردنش تالش کرد اما
واقعا حریف نشد و تقالی مرد پرتغالی باعث شد ضربهای هم
به صورت کمک مربی استقالل بخورد.
در نهایت عوامل استقالل موفق شدند سرمربی تیم را از
کادرفنی نساجی دور کنند اما او درحالیکه انگشت اشارهاش
به سمت جواد منافی بود به اعتراضات خودش با صدای بلند
ادامه میداد .به هرحال این قائله با خروج دو تیم از زمین
ختم به خیر شد .شاید در راهرو و پیش از حضور در رختکن
هم اتفاقاتی افتاده باشد که صدای هواداران استقالل روی
سکو را بلند کرد اما پیش از شروع نیمه دوم و هنگامی که
کادرفنی استقالل قصد داشت روی نیمکت مستقر شود
ساپینتو کریم اسالمی بازیکن با تجربه نساجی را وسط زمین
در آغوش گرفت تا نشان بدهد اتفاقات 15دقیقه قبل را
فراموش کرده است.
در مجموع این اتفاقات بیشتر هواداران استقالل را نگران
میکندچراکهکنترلنشدناحساساتساپینتوممکناست
در بازیهای سنگینی مانند تقابل با فوالد و پرسپولیس که
خودشان نیمکتهای پر شوری دارند حواشی بیشتری را به
وجود بیاورد .عالوه بر این میتواند محرومیتهای پی در پی
را به خاطر کارتهای داوران و احکام انضباطی برای سرمربی
آبیها به همراه داشته باشد.

سرمربیامیدهایفردوس:

برای رسیدن به پیروزی در کنار هم متحد هستیم

سرمربی تیم فوتسال امیدهای فردوس گفت :در بازی آخر تیم ما واقعا عملکرد خوبی
داشتوسواربربازیبودیم،امامتاسفانهنتواستیمازموقعیتهایزیادیکهخلقمیکردیم
نهایتاستفادهراداشتهباشیم.
سیدعلیاصغر احمدی  ،در خصوص سطح مسابقات دور رفت لیگ برتر امیدهای کشور،
طیسخنانیبیانکرد:سطحمسابقاتامسالبسیارافزایشپیداکردهبودوتیمهاعملکرد
با کیفیتی از خود ارائه دادند ،اگر بازیها را دیده باشید متوجه خواهید شد نفرات با قدرت و
تکنیک باال در سالن بازی میکنند .وی افزود :در دور رفت مسابقات بازیهای هوادارپسند
و تکنیکی را از همه تیمها دیدیم و قبل از شروع بازی نمیشد نتایج را پیشبینی کرد و تیمها
با شایستگی برابر حریفان حاضر میشدند؛ به نظرم گروهی که ما جزو آن بودیم سختترین
گروه مسابقات این فصل از رقابتها بود .سرمربی تیم امید فردوس با اشاره به باخت در
بازی آخر ،تصریح کرد :در بازی آخر تیم ما واقعا عملکرد خوبی داشت و سوار بر بازی بودیم،
اما متاسفانه نتواستیم از موقعیتهای زیادی که خلق میکردیم نهایت استفاده را داشته
باشیم و موقعیتهای ما یکی پس از دیگری هدر میرفت .احمدی ادامه داد :به دلیل
اشتباهات فردی ،عدم تمرکز کافی و خستگی بازیکنان از تیم حریف گل خوردیم و در نهایت

نتیجه بازی را واگذار کردیم ،تمرینات ما برای حضور در مسابقات کم بود و در چند جلسه
گردهم آمده و به مسابقات اعزام شدیم .وی اظهار کرد :نتایجی که بازیکنانم در دور رفت
رقم زدند نتایج قابل قبولی بود اما با برای رسیدن به هدفمان باید بیش از اینها تالش کنیم

تا در دور برگشت مسابقات که به میزبانی قم از  13مهرماه آغاز میشود ،بهترین عملکرد را
ارائه دهیم تا حرف و حدیثی باقی نماند .سرمربی تیم امید فردوس عنوان کرد :بر اساس
تصمیمی که با کادر فنی گرفتیم قرار شد تا روز سه شنبه همین هفته به بازیکنان استراحت
دهیم و بعد از آن تمرینات خود را برای حضور در دور برگشت مسابقات از سر بگیریم ،از
هواداران فوتسالدوست قمی میخواهم برای موفقیت بازیکنانم دعا کنند و حامی تیم
باشند.احمدیدرخصوصنیمکتنشینیدروازهباناولتیمدربازیآخر،خاطرنشانکرد:
دروازهبان اول و دوم تیم ما هر دو از نظر فنی بهترین هستند و در یک سطح قرار دارند ،با
توجهبهاینکهمابایدبینبازیکنانرقابتایجادکنیموهمهبازیکنانماندرشرایطمسابقهقرار
بگیرند با هماهنگی کادرفنی تصمیم گرفتیم در بازی آخر دروازهبان دوم را در ترکیب اصلی
قرار دهیم و باتوجه به اینکه باختیم ولی من از عملکرد وی راضی هستم و البته الزم است این
را بگویم دروازهبان اولمان در بازیهایی که حضور داشت عملکرد خوبی را از خود ارائه داد.
وی در پایان گفت:هربازیکنی که تالش کندوعملکردبهتریداشتهباشد ما اینفرصت رابه
ویمیدهیمتاشانسخودرامحکبزند،مدیرانتیم،کادرفنیوبازیکنانهمگییکهدف
داریم و به دور از حواشی میخواهیم به آن برسیم.

سیاسی7
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دوشنبه 21-شهریور ماه  -1401سال بیس 

گمانه زنی جدید درباره آینده سیاسی الریجانی ؛

سه پیش بینی مهم از آینده سیاسی علی الریجانی

پس از رد صالحیت علی الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری  1400توسط
شورای نگهبان ،بازار حرف و حدیث ها درباره حذف او از سپهر سیاسی ایران داغ
شد و کناره گیری او از مسئولیت پیگیری امور ایران و چین به این زمزمه ها بیشتر
دامن می زد .اما ،حکم انتصاب رئیس سابق مجلس به عنوان عضو حقیقی شورای
عالی انقالب ُمهری بر پایان این گمانه ها شد و این پالس را رساند که الریجانی حذف
شدنینیست.
گمانه ها و خبرهایی که طی مدت اخیر در گوشهو کنار محافل سیاسی درباره رئیس
سابق پارلمان ایران منتشر شده است 3،آیند ه متفاوتی را برای او ترسیم می کند.
الریجانی رقیب ابراهیم رئیسی در1404می شود؟
حضور علی الریجانی در انتخابات هیچگاه قابل پیش بینی نبوده است ،مانند
انتخابات 98کهبهیکبارهازحضوردرانتخاباتمجلسکنارهگیریکردیادرانتخابات

 1400که ناگهان در آخرین روز از ثبت نام کاندیداها به ساختمان سیاسی خیابان
فاطمی رفت تا بار دیگر شانس خود را برای رسیدن به صندلی ریاست جمهوری
بیازماید .شانسی که این بار با او یار نبود و مشاور رهبری نتوانست از گیت شورای
نگهبان بگذرد .در ماه های اخیر هم که حضور در گعده های سیاسی به همراه حسن
روحانی،سیدحسنخمینی،علیاکبرناطقنوریوسیدمحمدخاتمیحاشیهساز
بوده و شائبه تشکیل حزب جدید سیاسی را توسط این چهره ها تقویب کرده است.
هر چند که اطرافیان الریجانی مانند عزت الله یوسفیان مال ،احتمال تشکیل حزب
توسط الریجانی را به ضرس قاطع رد می کنند اما ،خودش در این باره گفته است«:
ممکن است اما االن باید نظرات مطرح شود تا نقد کنند .چون حزبی که فقط برای
قدرتباشد،دچارانشعابو…میشودونتیجهایحاصلنخواهدشد.حزبنیازمند
پیوند ایدئولوژیک و فکری است که باید پایههای آن را بپذیرند ،وگرنه تخریب میشود.

در غیر این صورت مثل خیلی از احزاب ما تبدیل به دورهمی میشود .باید افراد
سیاسی که دور هم جمع میشوند ،بگویند ما این اندیشه سیاسی را داریم».
از سوی دیگر عملکرد ابراهیم رئیسی در یکسال گذشته این تفکر را میان اهالی
سیاست ایجاد کرده است که او احتماال تنها رئیس جمهور تک دورهای ایران شود ،در
این صورت بعید نیست الریجانی بار دیگر پا به عرصه رقابت گذاشته و با کاندیداتوری
در انتخابات  1404بخواهد رقیب را از میان به در کند.
ریاست مجمع تشخیص به علی الریجانی می رسد؟
با به پایان رسیدن مجلس دهم و پایان ریاست 12ساله علی الریجانی در ساختمان
هرمی شکل بهارستان ،او با حکم رهبر انقالب به عضویت مجمع تشخیص درآمد و در
طی 2سال گذشته حضوری فعال در مجمع داشت.
همزمان با نزدیک شدن به پایان ماموریت اعضای فعلی مجمع تشخیص گمانه زنی
ها درباره تغییرات آن و رئیس آینده مجمع بیشتر شده است.
در این میان ،درحالی که افرادی چون محمدرضا باهنر از احتمال ابقای صادق
الریجانی به ریاست مجمع سخن می گویند ،در این سوی میدان نیز ،برخی برادر
او یعنی علی الریجانی را مناسب مدیریت مجمع می دانند .مانند منصور حقیقت
پور ،نماینده سابق مجلس که در گفتگو با قرن نو ،با اشاره به حضور آملی الریجانی
در جایگاه ریاست مجمع گفت «:به نظر من ،آقای آملی الریجانی ریاست مجمع را
همچنان داشته باشند .از قرائن و شواهد احساس می شود ایشان کم کم جا افتادهاند
و پخته شدهاند .البته امسالی مثل اقای علی الریجانی نیز می توانند مدیریت مجمع
را نیز داشته باشند».
الریجانی در میان سران قوا؟
گمانه زنی جدید درباره آینده سیاسی الریجانی از روز شنبه کلید خورد .روز گذشته،
برخی کانال های خبری ،از انتصاب علی الریجانی ،به ریاست هیئت عالی حل
اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه خبر دادند.
خبری که فورا با واکنش یک رسانه اصولگرا مواجه شد و ان را تکذیب کرد اما ،بنابر
آنچه که ایسنا نوشته است ،دفتر رئیس سابق مجلس این خبر را نه تایید کرده است و
ً
ً
نه تکذیب .این خبرگزاری نوشته است «:دفتر وی نفیا و اثباتا این خبر را نه تایید کرد و
نه تکذیب و انتشار آن را «شیطنت رسانهای» دانست».
با این حال ،این که مشاور رهبر انقالب به یک سمت جدید منصوب شود یا خیر
هنوز مشخص نیست اما ،نکته مهم این است که الریجانی یک مهره مهم در میان
اصولگرایان و اعتدالیون است و حذف او به سادگی امکانپذیر نیست.
ازسویدیگرطبقبندهفتاصل ۱۱۰قانوناساسی«،حلاختالفوتنظیمروابط
قوایسهگانه»ازوظایفواختیاراترهبرجمهوریاسالمیبهحسابمیآیدوحضور
الریجانی در این جایگاه نشانه ای دیگر از اعتماد رهبری انقالب به او خواهد بود.

از سفرهای دانش بنیان تا تاسیس تلویزیون ؛

کمتر کسی است که تحوالت سیاسی ایران را پیگیری کند
و خانواده «خزعلی»ها را نشناسد .آنها بارها و بارها خبرساز
بودند .از همان زمانی که آیت الله خزعلی در شورای نگهبان
بود تا همین روزها که دو دختر او ،از مهمترین چهرههای
سیاسی جریان اصولگرا هستند .کبری و انسیه به لحاظ
فکری شبیه هم هستند و هر دو هم مسئولیتهایشان در
حوزه زنانو عفافو خانواده استوبه علتهمین مسئولیت،
اظهارنظرهایبیشتریازآنهانسبتبهسایراعضایخانواده
در رسانهها دیده میشود .در این میان در سال ۸۸هم مهدی
خزعلی سوژه رسانهها شد تا کلکسیون خاندان خزعلی
را تکمیل شود و به این ترتیب آنها هر از گاه در صدر اخبار
جنجالیقراربگیرند.
به گزارش رویداد ۲۴؛این بار ماجرا از یک توییت جنجالی
شروع شد .مهدی عرفاتی دبیر شورای اطالعرسانی دولت
نوشت «اخیرا فرزند یک معاون وزیر برای ادامه تحصیل در
یک کشور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج داشت که به
محض اطالع رئیس جمهور ،دستور صادر شد که اگر فرزند
رفت ،پدر هم برود! گذشت آن دوران که افتخار مقامات عالی
دولت ،اقامت فرزندانشان در خارج از کشور باشد .مسئوالن
مراقبگشتارشادباشند.
این توییت به شدت مورد استقبال جریان اصولگرا قرار
گرفت و همه سایتها و رسانههای این جریان ،به شدت آن
را بازنشر کردند .ظاهرا این توییت مرتبط با یکی محمدمهدی
زاهدی وفا مطرح شده بود که خانوادهاش در خارج کشور
اقامت دارند گفته میشد شاید نتواند رای اعتماد نمایندگان
را به دست بیاورد ،اما ناگهان انسیه خزعلی در مقام پاسخ در
آمد و مشخص شد نه تنها معاون وزیر ،که معاون خود رئیس
جمهور هم فرزندانش را راهی «خارج» کرده است.
انسیه خزعلی معاون زنان و چهره جنجالی دولت رئیسی
در صفحه توییتر خود نوشت» :اما امروز برخی با ذوقزدگی
از مهاجرت فرزند اینجانب گفتند؛ درحالی که سفر موقت
کاری وی جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانشبنیانی
است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال
است .خوشبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و وی در
ماههای آینده به کشور باز میگردد. اگرچه ایشان متاهل
و مستقل است ،ولی هرگز قصد مهاجرت ندارند .بی شک
بسترسازی برای تقویت فعالیتهای دانش بنیان جاری در
کشور ،برخاسته از تعلق به وطن و مسئولیتپذیری است».
بعد از این خبر ،کاربران به جستجوی سوابق حمید آقازاده
انسیه خزعلی پرداختند و بعضی کاربران اینترنت ادعا کردند

همهحاشیههایخاندانخزعلی

حمید رضازاده پسر انسیه خزعلی که در کانادا به سر میبرد،
در شرکت نرمافزاری بترنت « »betternetمشغول به کار
است .جستوجوها نشان میداد شرکت  betternetدر حوزه
ویپیانوفیلترشکنفعالیتمیکند.
توضیح درباره اینکه حمید رضازاده در شرکت «بترنت»
فعالیت دارد ،در پرفایل خود او ذکر شده بود اما بعد از اینکه
مشخص شد این شرکت در کار فروش فیلترشکن است ،او
پروفایل خود را غیرفعال و رزومهاش را مخفی کرد .تصویر باال
پروفایل فرزند خزعلی قبل و بعد از تغییر را نشان میدهد.
محمد جرجندی فعال فناوری نخستین کسی بود که این
موضوع را افشا کرد .او در توئیتر خود درباره شغل آقازاده
انسیه خزعلی نوشت« :درحالی سرکار خانم انسیه خزعلی
ادعا کردند که پسرشان برای سفر کوتاه کاری به کانادا رفته
است که پسر گل ایشان در کانادا شرکت تولید ویپیان
من جرجندی بکنم ،میشوم
 VPNزده است! همین کار را ِ
جاسوس و ...و مجرم امنیتی!»
به گزارش رویداد ۲۴،عمده انتقادات از این منظر بود
لزایی شده و خود آنها به عنوان
که در این خانواده مشک 
حالل مشکالت فعالیت میکنند؛ به عبارت دیگر آنها به

دنبال فیلترینگ در ایران هستند اما از آن سو فرزندشان در
کانادا شرکت فروش فیلترشکن تاسیس کرده و در ایران آن
را میفروشد! هنوز توضیحی درباره شغل دانشبنیان فرزند
انسیه خزعلی در کانادا ارائه نشده است ،اما اگر فروش
ویپیان واقعیت داشته باشد ،اتفاق عجیبی نیست چنانچه
در دهه  ۸۰نیز که ماهواره در کشور ممنوع بود ،یکی دیگر
از خزعلیها یک شبکه تلویزیونی در خارج از ایران راهاندازی
کرده بود؛ شبکهای که رضا رشیدپور مجری آن بود و بعد از
مدتی فعالیت آن متوقف شد .مهدی خزعلی ادعا کرده بود
که برادرش این شبکه را مدیریت میکند.
حمیدرضازادهفرزندانسیهخزعلیکیست؟
حمید رضازاده متولد ۱۳۶۵است و در رشته علوم کامپیوتر
تحصیل کرده است .او در دهه نود یک شرکت در زمینه
کامپیوتر به ثبت رساند که محل آن در پارک علم و فن آوری
دانشگاه شهید بهشتی بود؛ این یعنی به محض آغاز فعالیت
شرکت ،به عنوان شرکت دانشبنیان مطرح شده است؛
اما اینکه این شرکت در بدو تاسیس چه اقدامی انجام داده
که دانشبنیان شناخته شده ،معلوم نیست؛ جالب آنکه
در فاصله زمانی کوتاهی از طریق همین شرکت به عنوان

نخبه و کارآفرین نمونه به برنامه پایش در صداوسیما برده
میشود؛ برنامهای که صفر تا صد آن با مدیریت ایدئولوژیک
اصولگرایان ساخته میشود .حمید رضازاده از این پس به
عنوان نخبه آیتی شناخته میشود و مهمترین قراردادهای
آیتی با شرکت او منعقد میشوئد؛ از جمله قرارداد سامانه
«پیچک»بانکمرکزیکهخوداوبارهادربارهآنصحبتکرده
است .برخی نیز به استناد سخنان آذری جهرمی وزیر وقت
ارتباطات در مجلس ،معتقدند رضازاده یکی از فروشندگان
ویپیان در ایران است .شهریور سال  ۱۳۹۸آذری جهرمی
در صحن علنی مجلس گفته بود «اکنون شاهد تجارت چند
صد میلیاردی در حوزه فروش فیلترشکن و ویپیان هستیم
و مشخص است پشت این قضیه چه کسانی هستند .چون
کسی که ویپیان میفروشد و حساب بانکی روشنی دارد
و با گردش مالی چند صد میلیاردی در حال فعالیت است
هیچگاه با برخوردی مواجه نمیشود؟ من هم نمیدانم چرا
برخوردنمیشود».
حمیدرضا زاده در دوره شرکت آواتک
خانواده انسیه خزعلی به سبب ازدواج نیز نفوذ خود را حفظ
کرده است .شوهر انسیه و پدر حمید ،یعنی سید محمدرضا
رضازاده در دولت اول احمدی نژاد استاندار استان فارس بود
و از چهرههای موثر جریان اصولگرا در شیراز به شمار میرود
و در حال حاضر رئیس شورای راهبردی انتقال آب از خلیج
فارس به استان فارس است.
سفرهایدانشبنیانفرزندانکبریخزعلی!
روز شنبه بسیاری منتظر استعفای انسیه خزعلی بودند.
اما سایتهای حامی جریان اصولگرا ،استعفای او را تکذیب
کردند .با این حال اتفاق جدیدی افتاد و معلوم شد نه تنها
آقازاده انسیه خزعلی به سفر دانشبنیان خارج از کشور!
رفته،بلکهفرزندانکبریخزعلیدختردیگرآیتاللهخزعلی
هم خارج از ایران زندگی میکنند .این موضوع را مهدی
خزعلیبرادرآنهاافشاکرد .مهدیخزعلی گفتهبود«:نه تنها
پسر کبری خانم؛ حتی خواهرزاده دیگرم ،یعنی دختر ایشان
نیز سالهاست که در آمریکا زندگی میکند .پسر انیسه خانم
هم که در کانادا صاحب شرکتی است که در زمینه ویپیان
فعالیت میکند ،میدانید که ثبت شرکت در کانادا هزینهای
بیش از صد میلیارد ریال دارد».
آنگونه که دایی خانواده گفته ،سفرهای دانشبنیان تنها
منحصر به حمیدرضا نیست و سایر اعضای خاندان خزعلی
همچون احسان نوحی بزنجانی نیز دستی بر آتش دارند و در
آمریکازندگیمیکنند.

معاونپارلمانیرئیسجمهور:

دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت نخواهد کرد

معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :وزیر راه و شهرسازی کارش را با دولت ادامه خواهد داد
و تمام تمرکز وی بر ساماندهی وضعیت حمل و نقل زائران اربعین است.
محمد حسینی درباره اینکه نمایندگان مجلس استیضاح سه وزیر ورزش ،صمت و راه
و شهرسازی را مطرح میکنند ،آیا در این مورد با معاون پارلمانی رئیس جمهور صحبتی
شده است یا خیر ،گفت :در حال حاضر که مجلس تعطیل است نمایندگان نظری دارند
و ممکن است تعدادی امضا هم جمع کنند اما تا زمانی که اعالم وصول در مجلس صورت
نگیرد ما اینها را جدی نمیگیریم .باید اعالم وصول شود و به ما ابالغ گردد .البته هر جا
بشنویم نمایندگانی بحث سؤال و استیضاح را مطرح میکنند با آنها صحبت میکنیم که
اگر ابهامات ،شبهات و یا اشکاالتی وجود دارد حل و فصل شود وزرا هم آمادگی دارند و
جلسه میگذارند .معاون پارلمانی رئیسجمهور تاکید کرد :خوشبختانه در سال اول ما هیچ
مسئلهای در خصوص استیضاح وزرا نداشتهایم .تعامل بسیاری خوبی بین دولت و مجلس
صورت گرفته است .مشاهده کردید ۲۸۰نماینده از اقدامات دولت و شخص رئیس جمهور
تقدیر کردند .در هفته دولت هم وزرا و معاونین رئیسجمهور هرکدام به  ۲استان سفر کردند
و مسائل را مورد بررسی قرار دادند .وی در خصوص تکفیک وزارت و راه شهرسازی بیان کرد:
تاکنون این مسئله در دولت مطرح نشده است و ما این موضوع را در بررسی قرار میدهیم.
حسینی با بیان اینکه مسکن یک مسئله بسیار مهم است ،خاطرنشان کرد :در دیداری
که دولتمردان با مقام معظم رهبری داشتند حضرت آقا فرمودند در مسئله مسکن ما
عقبماندگی داریم و باید اهتمام در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود :تکفیک وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر میتواند کار خوبی باشد .زیرا کارها در
این وزارتخانه بسیار سنگین است چرا که بحث راه و شهرسازی خودش یک مسئله است
و بحث مسکن مساله دیگری است که باید در هر دو زمینه اقدامات متناسب صورت گیرد.

منتظرهستیمکمیسیونعمرانبهنتیجهبرسدو اینتفکیکبهصورتیکطرحدرمجلس
اعالم شود و ما بعدا در دستور کار قرار دهیم.
معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره اینکه برخی نمایندگان و کارشناسان اعالم میکنند
که تفکیک و یا ادغام وزارتخانهها به هر حال هزینهبردار است و این امر در شرایطی که دولت
با مشکالتی در زمینه بودجه مواجه است بار مالی دارد ،گفت :اگر تفکیک هم صورت بگیرد
تاکید بر این است از همان امکاناتی که وجود دارد اعم از نیروی کار و ساختمانهایی که در
گذشته بوده استفاده کنند؛ بله ،بار مالی دارد اما این بار متناب ه نیست.
وی بیان کرد :اگر ضروت داشته باشد و مجلس هم به این نتیجه برسد در دولت ما هم
دربارهاش بحث میکنیم اما در حال حاضر چنین چیزی نیست.
حسینی درباره این که برخی از نمایندگان عنوان میکنند وزیر راه و شهرسازی باید به
مجلسبیایدودرخصوصعملکردمشاورشکهبنابراتهاماتیبازداشتشدهاستپاسخگو
باشد و این بیماری که مطرح میشود وی دارد ،بهانهای بیش نیست ،گفت :خیر چنین
چیزی نیست .ایشان واقعا بیمار بودند .وی تاکید کرد :نمایندگان هر سوال و ابهامی داشته
باشند ایشان پاسخ میدهند نه تنها ایشان هر وزیری در دولت الزم باشد پاسخگو هستند.
اشاره کردم این روزها مجلس تعطیل است و بعد از بازگشایی هر سوالی دارند ،میتوانند
بپرسند .معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد :دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت
نخواهد کرد .وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی
در وضعیت خاص جسمانی قرار دارد آیا دولت با توجه به شرایط وی همکاریاش را با او ادامه
خواهد داد ،عنوان کرد :بله همکاری ادامه دارد .ایشان در حال حاضر در جلسات هیات
دولت شرکت میکنند و پیگیر کارهای وزارتخانه هستند و در برنامه تلویزیونی هم توضیح
دادند .حسینی گفت :آقای قاسمی در حال حاضر تمام هم و غم خودشان را روی حمل

و نقل زائران اربعین گذاشتهاند زیرا افراد زیادی به این مراسم میروند و بحث حمل و نقل
مسئله حادی است و روی این قضیه متمرکز هستند و کارشان را انجام میدهند.
تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود گرفته نمی شود
وی در پاسخ به این سوالی در خصوص کاهش سهمیه بنزین در کارت سوخت و طرح
مجدد شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین ،گفت :به هیچ وجه قرار نیست این طرح اجرا
شود و رئیسجمهور تاکید دارد که نباید هیچ تصمیمی که منجر به افزایش تورم در کشور
میشود ،گرفته شود .این موضوع اهتمام دولت بوده و در این زمینه دقت دارد تا قیمتها
کنترل شود .قطعا اگر بنزین بخواهد با افزایش قیمت مواجه شود تبعات فراوانی در کشور
به همراه خواهد داشت .به همین دلیل با توجه به قاچاق سوختی که در کشور صورت
میگرفت ،تدابیری صورت گرفت که به وسیله کارت سوخت قاچاقی انجام نشود.
حسینی در پاسخ به این سوال که علت کاهش سهمیه بنزین در کارت سوخت به چه
منظوری بوده ،گفت :به منظور جلوگیری از قاچاق بوده که روی این موضوع هم تاکید شده
است .معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که با توجه به وعده اولیه دولت
در خصوص بازگرداندن قیمت ها به شهریور  ،۱۴۰۰برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش
قیمتها چیست ،گفت :دولت تالش میکند ،تا آنجا که مقدور است قیمتها افزایش
پیدا نکند .به طور مثال ما شاهد تورم جهانی بودیم که این موضوع بر روی اقتصاد ما هم
اثر گذاشت و در حال حاضر تورم در کشوری مانند ترکیه  ۸۶درصد شده و یا در برخی از
کشورهای اروپایی که تورمی نداشتند اکنون دچار این معضل شدند و در کشور ما هم آثار
خودش را دارد .وی تصریح کرد :بنابراین دولت خیلی دقت دارد تا قیمتها افزایش پیدا
نکند و اگر در جایی مانند دارو یا گندم با افزایش قیمت مواجه شد ،به نوعی مشکل آن را
حلکند.

مرندی در گفت و گو با شبکه المیادین:

ایران به دنبال توافقی برای دفاع
از حقوق خود است

محمد مرندی کارشناس و تحلیلگر امور مسائل سیاسی شنبه شب در گفت و گو با
شبکه المیادین گفت :ایران به دنبال توافقی است که به آن اجازه دهد از حقوق خود دفاع
کند.
مرندی به المیادین گفت :جمهوری اسالمی ایران توافق هستهای را نقض نکرده و از
آن خارج نشده است و کشورهای اروپایی سه گانه (انگلیس ،آلمان و فرانسه) دنبالهرو
سیاستهایکاخسفیدهستند.
وی افزود :ایران به خوبی میداند که بدون یک توافق مستحکم و پایان دادن به اتهامات
بیاساس غرب ،هر توافقی شکست خواهد خورد.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت :ترویکای اروپایی و آمریکا به خوبی از صلحآمیز
بودن برنامه هستهای ایران آگاهی دارند و ایران به دنبال توافقی است که برای این کشور
این امکان را فراهم سازد که از حقوق خود دفاع کند.
مرندی با اشاره به این که نمی توانیم به آمریکا و اروپاییها اعتماد کنیم ،تصریح کرد :سه
کشوراروپایی(انگلیس،فرانسهوآلمان)متحدایاالتمتحدههستند،آنهابیطرفنبوده
و نباید فریب پروپاگاندا را بخوریم.
وی همچنین گفت :رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی در صف اروپاییهاییها و
آمریکاییهاایستادهوتسلیمآنهاشدهاست.
مرندی اظهار کرد :یک مسؤول اروپایی در جریان مذاکرات اذعان کرد که خواستههای
ایران ،به حق است ،اما این آمریکاییها هستند که کار [امضای توافق] را به تأخیر
میاندازند و تعلل میکنند .وی افزود :ایران آماده امضای توافق است ،اما اروپاییها به
خاطر نیاز به گاز ،بیشتر به این توافق نیاز دارند.
این کارشناس و تحلیل گر مسائل بین المللی و هسته ای خاطرنشان کرد :ایران گاز و
نفت خود را میفروشد و میتواند منابع مالی را به دست آورد.
وی با تأکید بر اینکه هرچه توافق به تأخیر بیفتد ،با نزدیک شدن به فصل زمستان،
مشکالت اروپا نیز بیشتر میشود ،خاطر نشان کرد :بایدن ضعیف است و با مشکالت
داخلی و اقتصادی روبروست .آمریکاییها و اروپاییها باید مواضع خود را تغییر دهند.
مرندی افزود :ایران از اروپا و آمریکا انتظار دارد که مواضع خود را تغییر دهند ،اروپایی
هیچ مشکلی برای رسیدن به توافق ندارند ،بلکه مشکل بایدن است که ضعیف است.
سه کشور اروپایی انگلیس  ،فرانسه و آلمان روز شنبه با صدور بیانیه مشترکی مدعی
شدند که ایران از فرصت دیپلماتیک حساس استفاده نکرده است و در ادعایی بیپایه و
اساس اعالم کردند که ایران در عوض به گسترش برنامه هسته ای خود به نحوی فراتر از
هرگونهتوجیهغیرنظامیقابلقبولادامهمیدهد.
در پایان این بیانیه تروئیکای اروپایی ضمن مقصر جلوه دادن ایران در عدم پیشبرد روند
مذاکرات وین و عدم اشاره به ناکامی دولت بایدن در اتخاذ تصمیمی مناسب مدعی شد:
با توجه به شکست ایران در به نتیجه رساندن این توافق روی میز ،ما به همراه شرکای بین
المللی در مورد بهترین روش برای پرداختن به تشدید تنش های مستمر توسط ایران و
نبود همکاری با آژانس در ارتباط با توافق پادمان های ان پی تی این نهاد رایزنی و مشورت
میکنیم.
حمایت آمریکا از بیانیه سه کشور اروپایی
بعدازصدوراینبیانیهاروپایی،یکسخنگویوزارتامورخارجهآمریکابهصدایآمریکا
درباره این بیانه گفت :ما با سه کشور اروپایی موافقیم که نباید احیای برجام مشروط به
مختومهاعالمکردنتحقیقاتآژانسبینالمللیانرژیاتمیپیرامونکشفذراتاورانیوم
در سه سایت هستهای ایران باشد.
این سخنگو در پاسخ به این سوال صدای آمریکا در مورد اینکه آیا واشنگتن در اجالس
آتی شورای حکام آژانس ،قصد دارد پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ملی سازمان
مللارجاعدهدگفت:تحقیقاتپادمانسیاسینیستند–اینتحقیاتابزارهایچانهزنی
نیستند .زمانی که مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای حکام گزارش داد که
مسائل باقی مانده با ایران به صورت روشن حل و فصل شده است ،آن وقت ما انتظار داریم
که این پرونده ایران از دستور کار شورای حکام خارج شود ،نه قبل از آن.
قطع روابط ایران و آلبانی
مرندی در بخش دیگری از سخنانش به توطئهها گروهک تروریستی "منافقین" برای
قطع روابط دولت آلبانی با ایران اشاره کرد و افزود :یک گروه تروریستی در آلبانی هستند
که مورد حمایت آمریکا قرار دارند و آنها هستند که ایران رو مورد هجمه قرار دادهاند.
"ادی راما" نخستوزیر آلبانی سهشنبه ضمن مطرح کردن اتهام بی پایه و اساس علیه
ایران ،اعالم کرد که کشورش روابط خود را با ایران قطع کرد.
وی ادعا کرد ،این پاسخ شدید به طور کامل متناسب با شدت خطر حمله سایبری است
کهعلیهسیستمهاوتاسیساتزیربناییاین کشورتهدیدمحسوبشدند.
بعد از اخراج گروهک تروریستی منافقین از عراق ،این گروهک به دستور آمریکا و با
هماهنگیدیگراعضایناتوبهآلبانیمهاجرتکردتابتواندازآنجابهجاسوسیواقدامات
خرابکارانه علیه مردم ایران ادامه دهد.
منافقین هر ساله اجالسی را با دعوت از چهره های ضد ایرانی به تیرانا برگزار میکرد تا
اینکه اجالس امسال این سازمان بنا به دالیل امنیتی لغو شد.
مطهرنیاکارشناسمسائلبینالمللمطرحکرد؛

مذاکرات؛ در برزخ محتوایی
وبحرانتصمیمگیری

یککارشناسمسائلبینالمللبابیاناینکهمذاکراتهستهایدریکبرزخمحتوایی
و بحران تصمیم گیری قرار گرفته است ،گفت :مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و دولت
فدرال ایاالت متحده آمریکا همواره با فراز و نشیب فراوانی رو به رو بوده است؛ باید بپذیریم
در وضعیت کنونی با توجه آنچه در تهران و واشنگتن می گذرد دستیابی به یک توافق دور،
اما نزدیک است.
مهدی مطهرنیا در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی خود از روند مذاکرات هستهای اظهار
داشت :مذاکرات در واقع وضعیت کبود را از خود به نمایش می گذارد؛ به این معنا که
باید گفت از یک سو دو طرف تقاضای این را دارند که به توافق برسند ،از سوی دیگر هر
دو طرف بر مواضع خود استوار هستند .این مساله نشان دهنده نوعی اثر سناریوی پیش
روی برجام تحت عنوان سناریوی لبه شکننده مقاومت است.
این استاد دانشگاه با اشاره به چهار سناریو« کیش و مات ،قیصر ،لبه مقاومت شکننده و
آفتابشتاء»خاطرنشانکرد:درسناریویلبهمقاومتشکننده هردوپایتختهایتهران
و واشنگتن بر مدار الکتریکی مذاکرات ،مقاومت ثابت دارند .بنابراین اگر چه از خود بخش
قابل توجهی از عقب نشینی های رسانه ای را نشان می دهند اما در عمل آمریکا به هیچ
وجهحاضرنخواهدشدتحریمهایمتوجه ایرانآنگونهکهتهرانمیخواهدرامرتفعسازد
و مسائل پادمانی مربوط به پرونده ایران را نادیده بگیرد.
این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان کرد :از سوی دیگر تهران هم نمی پذیرد
آمریکا چیرگی خود را بر تهران حاکم کرده و خواهان آن شود که پرونده هسته ای در قالب
برنامهجامعاقداممشترکبهپروندههایدیگرگسترشیافتهوتسلیمخواستههایآمریکا
شوند.
وی ادامه داد :در این میان اروپا به عنوان دستگاه لبه چسبان یا در مدار التکریکی
مذاکرات،مقاومتوابستهداردبهمعنایاینکهاروپاییهاباوجودمیراثخودتحتعنوان
برجام و با وجود نیاز خود به بازار انرژی و صدور گاز و نفت از سوی ایران در بحران اوکراین
و نیز با وجود نیاز خود به قرابت با تهران در رقابت با متحد دیرینه خود یعنی آمریکا تالش
دارند برجام را حفظ کنند.
مطهرنیا همچنین اظهار کرد :باید در نظر بگیریم تالش جوزپ بورل و دیگر مسئوالن
سلف او مانند موگرینی ،سوالنا ،اشتون و  ...در این مسیر نشان دهنده مقاومت وابسته
آن ها به موضوع پرونده هسته ای ایران است که از یک سو وابسته به آینده آن ها بوده و
از سوی دیگر وابسته به نیاز ایران در رقابت با دیگر کنشگران عرصه بین المللی است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد :چین و مسکو نیز دارای مقاومت متغیر هستند و از برگ
ایران برای گرفتن امتیاز استفاده می کنند تا بازارهای ایران را برای خود پیدا کنند .لذا
همواره در سطح تحلیل کالن خود را در برابر آمریکا قرار نمی دهند و از طرفی تالش دارند
در برابر آمریکا حمایت مشروط از ایران داشته باشند.
وی افزود :در این وضعیت بالطبع اکنون آمریکا و ایران در یک بافت موقعیت واگرایانه قرا
گرفته اند .دولت آمریکا نگران انتخابات میان دوره ای و  ۲۰۲۴است حتی در انتخابات
میان دوره هم پیروز شود تضمینی برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴نیست .ضمن این که
دولتی که در ایران سر کار است بیش از همه دولت های قبل خود مورد توجه مرکز قدرت
در ایران قرار دارد و در صورت امضای یک توافق ضعیف گفتمان انقالبی خود را در خطر
و دچار ترک ایدئولوژیک میبیند.
این کارشناس مسائل بینالملل با تاکید بر این که مذاکرات در یک برزخ محتوایی در
بحران تصمیم گیری قرار گرفته است ،گفت :بهترین روش برای آمریکا این است که خود
را در برابر تهران کنار بکشد و سازمان های بین المللی را با تهران مواجه کند .از این رو است
که میبینیم آژانس در برابر تهران قرار دارد.
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ماهی ۱۰میلیونهزینهنگهداریسارقان!
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکت مردم شهرداری قم مطرح کرد:

جزئیات حادثه برخورد خودروی حامل مسافران ایرانی در عراق
معاون مرکز پزشکی هالل احمر گفت :در حادثه برخورد  ۳خودرو در شهر شوملی استان بابل عراق  ۴۱نفر
کشته و مجروح شدند«.طاهر درودی» گفت :به علت برخورد ۳خودرو در شهر شوملی استان بابل عراق ۱۱نفر
فوت و حدود  ۳۰نفر دیگر مصدوم شدند.معاون مرکز پزشکی هالل احمر افزود :بر اثر تصادف یک مینیبوس
با یک ون به علت وجود کپسول گاز در داخل ون این دو خودرو دچار انفجار میشود که در پی آن  ۱۱نفر فوت و
حدود ۳۰نفر دیگر مصدوم شدند.درودی تصریح کرد :آمبوالنسهای اورژانس عراق در حال انتقال مصدومین
به بیمارستان دیوانیه هستند .یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس را اعزام کردیم و منتظریم بیماران در بیمارستان
کارهای اولیهشان انجام شود سپس به داخل ایران منتقل و تحویل سیستم درمانی ایران شوند.معاون مرکز
پزشکیهاللاحمرادامهداد:باتوجهبهسوختگیاجسادومشخصنبودنهویتآنهاتعدادایرانیجانباخته
مشخص نیست اما تعدادی از زائرین که شرایط بهتری داشتند و امکان صحبت کردن داشتند ایرانی بودند.
درودی گفت :محل تصادف در نزدیکی پمپ بنزین بوده که در اطالعرسانیهای اولیه به اشتباه انفجار پمپ
بنزینمطرحشد.

حمایت از اجرای پروژههای عمرانی
توسطبخشخصوصی

رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکت مردم شهرداری قم گفت:
سرمایهگذارانی که در پروژههای عمرانی ،تفریحی و گردشگری با شهرداری قم
تمیشوند.
مشارکتکنند،حمای 
علی رمضانی در گفتوگویی در خصوص حمایتهای سازمان سرمایهگذاری و
مشارکت مردم شهرداری قم از حضور بخش خصوصی اظهار داشت :شهرداری
از مشارکت بخش خصوص در اجرای پروژههای عمرانی ،تفریحی و گردشگری
حمایتمیکند.
وی با تأکید بر جلب اعتماد مردم و بخش خصوصی افزود :اگر بتوانیم پروژهها
را در زمانبندی مناسبی به بهرهبرداری برسانیم و امور در سرمایهگذاری تسهیل
شود ،اعتمادسازی برای مشارکت شهروندان در اجرای پروژههای مختلف انجام
خواهدشد.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکت مردم شهرداری قم تصریح کرد :در
سال جاری پروژههای خوبی بهویژه در هفته دولت افتتاح شد که نشاندهنده
پویایی حرکت مجموعه شهرداری قم در مسیر آبادانی شهری است و این پویایی با
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ارتقا پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به تدوین سند سرمایهگذاری در شهرداری قم گفت :در این
ٔ
درزمینه سرمایهگذاری به چشمانداز
خصوص نقشه راهی را میخواستیم که
خوبیدستیابیم.
وی با تأکید دوباره بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی
گفت :در سند سرمایهگذاری به مشارکت بخش خصوصی در هم بخشها تأکید
شده و حتی مواردی مانند ساخت زیرگذرها و تعریض معابر و فضای سبز را نیز در
نظرگرفتهاست.
رمضانی در پایان خاطرنشان کرد :در سند سرمایهگذاری مشخصشده
کدامیک از پروژههای عمرانی میتواند ازلحاظ اقتصادی برای بخش خصوصی
سودآور بوده تا در آن سرمایهگذاری کند و این فرصتی برای حضور بیشتر
سرمایهگذاران در اجرای پروژهها خواهد بود.

آخرین وضعیت شیوع کرونا دراستان قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در بیست و چهار ساعت منتهی به بیستم شهریورماه جاری ،یک نفر
براثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داد.مهدی مصری در این خصوص بیان داشت :در مدت یاد شده ۲۶
نفر با عالئم بیماری ،بستری شدند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه کرد :هم اکنون  ۲۶بیمار قطعی و
 ۶۸بیمار مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی قم بستری هستند ،همچنین حال ۱۴بیمار مبتال به کرونا
در قم وخیم است.وی با بیان اینکه از  ۴۸تست روزانه کرونا  ۲مورد مثبت بوده است ،گفت :یک میلیون و ۹۳۶
هزار و ُ ۸۰۰دز واکسن تاکنون در استان قم تزریق شدهاست.استان قم که از روز جمعه  ۱۵مردادماه جاری در
وضعیت قرمز کرونایی و  ۲۱مردادماه در وضعیت نارنجی قرار گرفته بود ،با اعالم وزارت بهداشت از روز جمعه
چهارم شهریورماه به زرد تغییر رنگ داد.

طرح:محمدعلیرجبی
در دیدار سفیر برزیل با استاندار قم مطرح شد؛

ضرورت افزایش تعامالت اقتصادی در بخش کشاورزی و صادرات فرش

مدیر منطقه یک شهرداری قم خبرداد:

 ۸میلیاردتوماناعتبارتملک
برای ساخت یک بوستان

مدیر منطقه یک شهرداری قم سرانه فضای سبز منطقه یک را به ازای هر نفر
 7/2مترمربع اعالم کرد و گفت 8 :میلیارد تومان اعتبار برای تملک باغها و
ساخت بوستان در سال 1401اختصاص دادهشده است.
مجید محمد رضاخانی در گفتوگویی یکی از چالشهای منطقه یک را
کمبود فضای سبز موجود در بافت شهری دانست و اظهار داشت :امیدواریم با
برنامهریزیهایانجامشدهبتوانیمسرانهفضایتفریحیمنطقهراافزایشدهیم.
وی سرانه فضای سبز تفریحی به ازای هر شهروند را در منطقه یک عددی بالغبر
 ۷/۱مترمربع دانست و بیان کرد :سرانه فضای سبز شهری منطقه ۳/۳مترمربع
بوده که با مجموعه فضای سبز جنگلی سرانه فضای سبز هر شهروند به عددی
برابر ۲/۷مترمربعمیرسد.
مدیر منطقه یک شهرداری قم ،منطقه یک را از نظر رتبهبندی سومین منطقه
سبز عنوان کرد و گفت :در تالش هستیم با توجه به شرایط منطقه ،سرانه فضای
سبز تفریحی را به عدد سه مترمربع به ازای هر نفر برسانیم.
وی هزینه نگهداری فضای سبز منطقه را نیز ۲۲میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه
داد :بالغبر  ۲۲میلیارد تومان هزینه نگهداری فضای سبز منطقه در سال است و
تالشمیکنیمتافضایسبزمنطقهوضعیتمطلوبیداشتهباشد.
محمدرضاخانیسپسازتملکباغهایمنطقهبرایحفظونگهداریوتوسعه
فضای سبز خبر داد و مطرح کرد :بوستان اطلس ،بوستان مریم ،بوستان اثنا و
بوستان شهدای آذر ازجمله باغاتی بوده که به بوستان تبدیلشده است.
مدیر منطقه یک شهرداری قم با اشاره به اینکه برای حفظ باغات نیازمند به
همکاریهمهارگانهایشهرداریم،تأکیدکرد:امسالهشتمیلیاردتومانبرای
تملکباغهایمنطقهاعتباراختصاصدادهشدهاست.
مدیر منطقه سه شهرداری قم خبرداد:

آغازپروژهلولهگذاریخیابانآیتاللهبافقی
مدیر منطقه سه شهرداری قم از آغاز پروژه لولهگذاری خیابان آیتالله بافقی
بااعتباری بالغبر 10میلیارد تومان خبر داد.
،مهرداد روحانی وزیری در گفتوگویی پروژههای عمرانی سال  ۱۴۰۱را
موردبررسی قرارداد و اظهار داشت :امسال عددی بالغبر ۷۳میلیارد تومان بودجه
برای حوزه عمرانی در منطقه سه شهرداری قم در نظر گرفتهشده است.
وی اهداف پروژهای عمرانی سال ۱۴۰۱را تکمیل پروژههای زیرساختی منطقه
دانست و افزود :لوله گذاری خیابان آیتالله بافقی به طول یک هزار متر کلید
خورده که این پروژه آبگرفتگی منطقه را برطرف کرده و مشکالت خانههای
مسکونیراحلمیکند.
مدیر منطقه سه شهرداری قم تصریح کرد :سیالبهای جاریشده در این
خیابان از مناطق  ۲و  ۶وارد منطقه سه میشود و اجرای پروژه لولهگذاری خیابان
بافقیمیتواندمشکالتآبگرفتگیاینمنطقهرابهخوبیبرطرفکند.
وی از اجرای کامل لولهگذاری در خیابان آیتالله بافقی خبر داد و گفت:
لولههای قدیمی جوابگویی این میزان از آبگرفتگی نبوده و برای رفع مشکل
لولههای ۱۲۰۰مورداستفادهقرارگرفتهاست.
روحانی وزیری در پایان اعتبار پروژه لوله گذاری خیابان بافقی را عددی بالغبر
 ۱۰میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :پروژه در اختیار پیمانکار قرارگرفته و کار
آغازشده و امیدواریم در کمترین زمان و قبل از آغاز بارندگیهای کار به اتمام برسد.

استاندار قم با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم برای گسترش روابط اقتصادی با
کشورهای مختلف ،بر استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران و برزیل در این راستا
تاکیدشد.
سید محمد تقی شاهچراغی در دیدار با لودمار گونسالوس دی آگیارنتو سفیر
برزیل در ایران ،با اشاره به اینکه قم مرکز فکری و نرمافزاری انقالب اسالمی است،
گفت :اسالمی که در قم ترویج می شود اسالم اصیل و تفاوت های اساسی با
اسالم افراطی و سلفی دارد .وی افزود :بسیاری از بزرگان دینی در قم حضور دارند
و همواره در تالش هستند تا با اندیشمندان سایر ادیان تعامل ایجاد کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم خبرداد :

صدور 400هکتارپروانهتاسیسگلخانه

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان قم گفت ۴۰۰ :هکتار پروانه تاسیس
گلخانه در قم صادر شد ه که نشان دهنده ضرورت
استفاده از کشتهای گلخانهای در این استان
است.
عباس خرمی روز یکشنبه در همایش تخصصی
گلخانهداران قم در تاالر آب آبفای استان بیان کرد:
قمبامحدودیتمنابعآبیمواجهمیباشدوبههمین
دلیل توسعه کشتهای گلخانهای بر اساس راهبرد
تغییر الگوی کشت در آن یک ضرورت است.
وی افزود ۴۰۰ :هکتار پروانه گلخانه در این استان
صادر شده و  ۶۰هکتار گلخانه در قم به بهرهبرداری
رسیدهاست ،در همین راستا باید با بررسی وضعیت
گلخانههای موجود و رفع مشکالت بر سر راه تکمیل
گلخانههای نیمه تمام ،ظرفیت کشاورزی استان در
این بخش راهبردی را توسعه داد.
وی ادامه داد :در گلخانه میزان مصرف آب بین
 ۵۰تا  ۷۰درصد کاهش پیدا میکند و همچنین
شاهد افزایش چندبرابری برداشت محصول نسبت
بهکشتهایسنتیهستیم ،بنابرایننیازاستکهاز
این نوع کشت که مزایای قابل توجهی بسیاری دارد
در استان قم به نحو شایسته استفاده شود.
خرمی با اشاره به این که کشاورزان قمی استقبال
خوبی از کشتهای گلخانهای دارند ،گفت :افزایش
هزینهها موجب شده بسیاری از کشاورزان استان که
پروانههای تاسیس گلخانه را دریافت کردند نتوانند
طرح خود را به بهرهبرداری برسانند.
وی افزود :برای حفظ کشاورزی موجود توجه
به کشتهای گلخانهای بسیار اهمیت دارد و در

با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم؛

سوگوارهعکساربعینبرگزارمیشود

سوگواره عکس اربعین با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم و با
رویکرد به تصویر کشیدن جلوههای ناب از حضور بانوان و کودکان در مراسم بزرگ
زیارتپیادهاربعینحسینی،برگزارمیشود.
حجتاالسالم والمسلمین سیداحمد طباطبایینژاد ،سرپرست سازمان
فرهنگی،هنریوورزشیشهرداریقمدرنشستخبریبرگزاریسوگوارهعکس
اربعینبااشارهبهاینکهمراسمبزرگزیارتپیادهاربعینحسینییکزلزلهمعنوی
ً
ساالنه در جامعه شیعی است اظهار داشت :قطعا اگر این حرکت و رشد معنوی
در قالب هنر نشان داده شود ،ماندگارتر خواهد بود و تأثیرات شگرف خودش را
چندینبرابرخواهدگذاشت.
وی با اشاره به اینکه یکی از این ظرفیتهای هنری قاب عکس است اضافه
کرد :به همین دلیل و به خاطر اثرگذاری بی بدیل قالب تصویر ،سازمان فرهنگی،
هنری و ورزشی شهرداری قم برای برگزاری سوگواره عکس اربعین همکاری
میکند .وی گفت :سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم در قرارگاه
اربعین به عنوان بزرگترین موکب کشور و در روز اربعین در موضوع جاماندگان
اربعین در بلوار پیامبر اعظم(ص) حضور فرهنگی دارد ،همچنین خدماتی از
قبیل تور زیارت و اطالعرسانی به  ۴زبان را نیز به زائران خارجی اربعین در قم
ارائه میدهد .امیر حسامینژاد ،دبیر سوگواره عکس اربعین هم در این جلسه
گفت :یکی از بخشهای موکب مردمی بانوان فاطمی سوگواره بینالمللی
عکس اربعین با عنوان «پا به پای اشک» است که امسال به صورت تخصصی
با حضور کارشناسان ،صاحبنظران و داوران حوزه عکس به همت مرکز مدیریت
حوزه علمیه خواهران کشور ،سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم،
موکب مردمی بانوان فاطمی و انجمن عکس بسیج برگزار میشود .وی با بیان
جای جشنوارههای تخصصی در بین جشنوارهها خالی است ،گفت :معموال
بعد از پایان مراسم اربعین نهادها و ارگانهای مختلف سوگوارههایی را به صورت
کلی برگزار میکنند ،اما امسال به صورت تخصصی در حوزه بانوان و کودکان این
سوگواره برگزار میشود تا آثار هنرمندان عکاس در این زمینه جمعآوری شود.

استاندار قم با بیان اینکه انقالب اسالمی بر برقراری ارتباط و تعامل با سایر
کشورها تاکید دارد ،گفت :پس از انقالب اسالمی در حوزههای مختلف و به ویژه
علوم نانو و فناوری شاهد رشد و پیشرفتهای چشمگیر بودهایم.
شاهچراغی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی میتوانیم از ظرفیتهای کشور
برزیل استفاده کنیم ،تصریح کرد :در دولت سیزدهم باور ما بر این است هرچه
ارتباط ما با سایر کشورها بیشتر باشد ،منافع بیشتری نصیب هر ۲کشور میشود.
وی با بیان اینکه فرش دستباف ،سوهان و عقیق انگشتر از صنایع مشهور قم
هستند ،افزود :امیدواریم ارتباطات بین دو کشور افزایش پیدا کند و این تعامالت
میتواند در حوزههای مختلف و به ویژه در مسائل اقتصادی انجام شود.
سفیر برزیل در ایران نیز در این دیدار با تاکید بر عدم استقبال دولت برزیل از
تحریمها بدلیل آسیب زدن به مردم گفت :با وجود تحریمها ایران توانسته است
پیشرفت خوبی در حوزه فناوری نانو داشته باشد.
لودمارگونسالوسدیآگیارنتوبااشارهبهظرفیتهایاتاقبازرگانیایرانوبرزیلبر
ضرورتبیشترمعرفیتوانمندیهایایرانبهدنیاتاکیدکردوافزود:ازاینظرفیت
می توانیم برای صادرات محصوالت کشاورزی استفاده کنیم و شما هم میتوانید از
ظرفیت این اتاق برای صادرات فرش دستباف استفاده کنید.
وی افزود :سال آینده جشن ۱۲۰سالگی ارتباط ایران و برزیل را با همکاری سفیر
ایران در برزیل برگزار خواهیم کرد که ظرفیت بسیار مطلوبی برای معرفی منابع و
فرهنگ ۲کشور است.

همین راستا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی قم عالوه بر کمک به رفع مشکالت
گلخانهداران ،بحث آموزش آنان را نیز در دستور کار
قرار دادهاست ،همچنین تالش میکنیم دانش
و مهارت مدیران فنی فعال در عرضه کشتهای
گلخانهای را نیز بهروز کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای همه گلخانهداران که
پروانه تاسیس دریافت کردند دورههای آموزشی،
مهارتی و بازدیدهای علمی را برگزار خواهیم کرد،
ادامه داد :فراهم کردن زیرساختهای الزم برای
صادرات محصوالت گلخانه تولید شده در قم به
بازارهایجهانیازدیگرفعالیتهایمهمیاستکه
در این خصوص ،دنبال خواهیم کرد.
باید ساختار گلخانهها با توجه به دانش روز
اصالح شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز
دراین همایش گفت :توسعه کشتهای گلخانهای
در این استان با رویکرد ارتقا سالمت محصوالت
دنبال میشود و برای موفقیت این طرح ،مطالبه
کیفیتازسویمصرفکنندگانبسیارمهماست.
محمد رضا حاجی رضا اظهارداشت  :در حوزه
امنیت غذایی ما مسئولیت داریم هم از نظر کمی
غذای مورد نیاز مردم را تامین کنیم و هم کیفیت
این محصوالت را با هدف ارتقا سطح سالمت مردم
افزایش دهیم که در همین رابطه ارتقا سالمت
محصوالتگلخانهایرانیزباجدیتدنبالمیکنیم.
وی با اشاره به این که ظرفیت باالیی برای صادرات
محصوالت گلخانهای تولید شده در استان قم وجود
دارد ،افزود :برای موفقیت در صادرات هرچه بیشتر

محصوالت گلخانهای باید سطح سالمت و کیفیت
ن را افزایش دهیم و در این خصوص استفاده
آ
بهینه از سم و کود در گلخانهها برای تامین سالمت
محصوالتبسیارضروریاست.
وی با بیان این که اعتقاد داریم باید ساختار
گلخانههای استان با توجه به دانش روز اصالح شود،
ادامه داد :توسعه گلخانه نباید بستری برای تغییر
کاربری باشد به همین دلیل اجازه تاسیس گلخانه
زیر سه هزار متر را نمیدهیم تا اراضی کشاورزی
استانبامشکلتغییرکاربریمواجهنشود.
بایدزنجیرهتولیددرگلخانههادیدهشود
حاجی رضا گفت :برای توسعه گلخانهها درقم
 ۵۰۰هکتار زمین درمحدوده منطقه جعفرآباد
استان شناسایی شدهاست که تالش میکنیم
زیرساختهای الزم برای ایجاد گلخانههای مجهز به
فناوریهای نوین را در آنجا فراهم کنیم.
وی با تاکید بر این که باید زنجیره تولید درگلخانهها
دیده شود ،بیان کرد :هزینههای احداث و تولید
محصوالت گلخانهای سنگین میباشد ،بنابراین
توسعهگلخانههابانگاهبهامکانصادراتمحصوالت
تولید شده و همچنین تحقق کشتهای قراردادی و
تجاری امکان پذیر است.
وی با اشاره به ضرورت گسترش کشتهای
گلخانهای در قم با نگاه به راهبرد تغییر الگوی کشت
استان و مباحث مرتبط با مدیریت منابع آبی در
بخش کشاورزی  ،ادامه داد :برای توسعه کشتهای
گلخانهای در استان قم از فعاالن بخش خصوصی
که عالقهمند به سرمایهگذاری در این حوزه هستند،
حمایتمیکنیم.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانقم:

اجازه استقرار صنایع با آالیندگی باال در شهرکهای صنعتی داده نمیشود

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانقم،گفت:استقبالسرمایهگذارانبرای
فعالیت در شهرکهای صنعتی این استان رو به افزایش است و همین مساله موجب
شده تا در چند سال اخیر میزان متقاضی دریافت زمین در شهرکهای صنعتی از
مقداری که برای واگذاری تعیین شده ،بیشتر شود.
به گزارش ندای قم به نقل از ایرنا،روحالله ابراهیمی در گفتوگویی بیان کرد :البته
برای مدیریت این حجم از تقاضا برای دریافت زمین در شهرکهای صنعتی قم و
استفاده هرچه بهتر از ظرفیت بخش خصوصی برای باال بردن سطح تولید و اشتغال
استان در حوزه صنعت  ،راهکارهای خوبی مورد توجه قرار گرفت ه که از جمله آن در
ت قرار دادن طرحهای دانشبنیان ،پیشرفته ،کم آببر و دارای سازگاری بیشتر با
اولوی 
محیط زیست برای دریافت زمین است .وی با اشاره به اهمیت مباحث زیست محیطی
در تخصیص زمین به متقاضیان فعالیتهای صنعتی در قم ،افزود :درحال حاضر

بر اساس اسناد باالدستی و همچنین نظر مسئوالن استان ،اجازه استقرار صنایع با
آالیندگی باال در شهرکهای صنعتی قم داده نمیشود و به همین ترتیب تخصیص
زمین به این نوع از طرحهای اقتصادی جز برنامههای شرکت شهرکهای صنعتی
استان نیست .وی ادامه داد :تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی قم به آن تعداد
از طرحهای صنعتی که با توجه به رویکردهای یاد شده در اولویت برنامههای جذب
سرمایه گذاری استان هستند ،موجب حرکت بخش صنعت قم به سمت تولید هر چه
بیشتر محصوالت راهبردی با درآمد زایی باالتر میشود.
ابراهیمی گفت :با توجه به محدودیتهای موجود در میزان زمینهای قابل ارائه
به متقاضیان در شهرکهای صنعتی قم ،تالش میکنیم این زمینها در اختیار
سرمایهگذارانی قرار بگیرد که میتوانند در زمینه تولید و اشتغال استان با نگاه به
مولفههاییادشدهتغییرمثبتایجادکنند.

مدیرکلتامیناجتماعیاستانقمخبرداد:

افزایشبیشاز 10درصدیمستمریبگیرانتامیناجتماعی
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت :آمار
بیمهشدههایتامیناجتماعیایناستاندربخش
مستمریبگیران در یک سال گذشته  ۱۰.۳درصد
افزایشیافتهاست.
محمدعاشوریروزیکشنبهدرگفتوگوییافزود:
در حال حاضر  ۱۰۲هزار و  ۲۳۸نفر بیمه شده
اصلی و تبعی در بخش مستمریبگیران تامین
اجتماعی هستند که نسبت به سال گذشته هفت
هزار و  ۵۴۳نفر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد ۵۶ :هزار و  ۹۵۰نفر در این استان

بیمهشدهاصلیدربخشمستمریبگیرانهستند
که نسبت به سال گذشته پنج هزار و  ۲۹۷نفر
افزایشنشانمیدهد.
وی ادامه داد :سال گذشته  ۴۳هزار و  ۴۲نفر
بیمهشدگانتبعیدربخشمستمریبگیرانبودند
که امسال این تعداد به  ۴۵هزار و  ۲۸۸نفر افزایش
یافته است .عاشوری جمعیت زیرپوشش بیمه
تامین اجتماعی در استان قم را  ۸۰۵هزار و ۸۲۳
نفر عنوان کرد و گفت :از این آمار ،تعداد  ۲۴۴هزار
و  ۷۶۰نفر بیمه شده اصلی و  ۵۶۱هزار و  ۶۳نفر

بیمهشدهتبعیهستند.
وی تاکید کرد :مخاطبان تامین اجتماعی
میتوانند هرگونه مشکل خود در ارتباط با این
سازمان را با مرکز ارتباطات مردمی این سازمان
با شماره  ۱۴۲۰از ساعت هشت تا  ۲۰در میان
بگذارند و کد پیگیری دریافت کنند.
به گفته وی ،تامین اجتماعی قم با چهار شعبه
اصلی ۲ ،شعبه اقماری و پنج کارگزاری رسمی،
 ۱۸خدمت مختلف بیمهای را به مخاطبان خود
ارائهمیدهد.

حضور بازیکن قمی در اردوی تیم ملی فوتبال
سید مهدی حسینی بازیکن قمی تیم مس رفسنجان به اردوی تیم ملی فوتبال فراخوانده شد.براساس این
گزارش ،فهرست بیست و چهار بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان از سوی کارلوس کی
روش اعالم شد که براساس این فهرست سید مهدی حسینی ستاره قمی تیم مس رفنسجان از بازیکنان حاضر
در این اردو است.اردوی تیم ملی هفته آینده در اتریش برپا خواهد شد و ملی پوشان کشورمان در دو بازی
تدارکاتی به مصاف اروگوئه و سنگال میروند.حسینی در اردوی پیشین که در قطر برپا شده بود هم از سوی
اسکوچیچ در فهرست بازیکنان ملی پوش قرار گرفت.
گزارش تکاندهندهای از مهاجرت اساتید
رئیس دانشگاه تربیت مدرس میگوید :هر هفته تقریبا با یک درخواست اعضای هیات علمی روبهرو هستیم
برای اینکه از ما مرخصی بدون حقوق بگیرند و برای یک سال از کشور بروند .از هر پنج یا شش نفری که
درخواست میدهند ۶۰ ،تا  ۷۰درصدشان تازه به خارج میروند تا ببینند میتوانند بمانند یا نه .البته  ۳۰تا
 ۴۰درصد افرادی که درخواست میدهند واقعا برای انجام پروژه از کشور میروند و بعد از پایان کار ،به ایران
برمیگردند.
 ۶۰۰۰خانه سازمانی دولت فروش میرود
علیرضا فخاری مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد :با قاطعیت آن دسته از کسانیکه به هر نحو
ممکن و خارج از قاعده قانونی واحدهای مسکونی را تحت عنوان خانههای سازمانی در اختیار گرفتهاند را
تخلیه خواهیم کرد .این خانهها فروخته شده و وجوه حاصل از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد .هیچ قالبی
برای نگهداری خانههای سازمانی در کشور وجود ندارد و این خانهها همگی فروخته خواهد شد .حدود۶۰۰۰
واحد خانه سازمانی در زمان حاضر در اختیار دستگاههای دولتی است که در برنامه فروش قرار گرفته است.
نماینده مجلس :اوضاع اینترنت خراب است
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:اوضاع اینترنت در کشور خراب است و شاهد کاهش
سرعت اینترنت هستیم حتی در برخی روستاها اصال اینترنت وجود ندارد .وزیر ارتباطات باید اعالم کند علت
این موضوع مرتبط با تصمیمات شورای عالی فضای مجازیست یا از مشکالت شبکه نشات میگیرد که اگر
اینطور باشد باید برطرف شود.
انتقاد شدید میرسلیم از «سوء مدیریت ستاد اربعین»
مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت:ستاد اربعین باید جوابگوی عدم برنامهریزی
مناسب و ناهماهنگی در اجرا و سوء مدیریت خود باشد .با تعلقات معنوی مردم نباید سهل انگارانه برخورد کرد.

رییسدانشگاهعلومپزشکیاستانقم:

مگااورژانسبیمارستانشهیدبهشتی راهاندازیمیشود

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :طراحی جامع مگااورژانس بیمارستان شهید بهشتی این
استان انجام شده و بهزودی راهاندازی میشود.
مهدی مصری در گفتوگوییافزود:با توجه به اینکه ۵۰۰تخت در بیمارستان شهید بهشتی و۲۳۰
تخت در بیمارستان امیرالمومنین(ع) قم فعال است ،اورژانس کنونی جوابگوی همه نیازهای درمانی
اینمجموعهبیمارستانینیست.
وی اضافه کرد :تالش کردیم اورژانسی کامال استاندارد در ساختمان بیمارستان شهید بهشتی
راهاندازی شود تا با افزایش تخت و تجهیزات پزشکی جوابگوی این حجم از مراجعات باشد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه اورژانسی که بتواند نیازهای استان را در بخش سوانح ،حوادث،
سوختگی،تروما،حوادثشیمیاییوغیرمترقبهپاسخدهد،نداریم؛اورژانسبیمارستانشهیدبهشتی
درقالب طراحیجدید میتواندپاسخگوینیازهاباشد.
مصری با اشاره به توسعه فضای فیزیکی و استاندارد اورژانس بیمارستان شهید بهشتی ،تصریح کرد:
طراحی جامع مگااورژانس بیمارستان شهید بهشتی انجام شده است و بهزودی با حضور مسووالن
وزارت بهداشت و درمان راهاندازی میشود .وی گفت :خرید  ۲دستگاه سیتیاسکن ،پرداخت
بدهیهای دارویی ،بهبود قراردادها از لحاظ رفاهی و مطالبات کارکنان با کمک وزارتخانه و طراحی
پروژه مخزن بتنی بیمارستان شهید بهشتی در دستور کار است.
وی همچنین بیان کرد :بخش اعصاب و روان بیمارستان فرقانی بهسازی شده و فضای آزاد ویژه
خواهران و برادران برای استراحت مهیا شده است؛ فضای مناسب برای استراحت بیماران اعصاب و
روان باعث میشود دچار تنگی خلق نشوند.
وی تصریح کرد :بیمارستانهای قم در بخش اعصاب و روان و سوختگی مشکالت عدیدهای دارند که
در این راستا انجام اقدامات ویژه برای ساماندهی این بخشها در برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی
برنامه ریزی شده است تا زیرساختها فراهم شود.
مدیرکلپستاستانقم:

روزانه  ۲هزار گذرنامه در قم توزیع میشود

مدیرکل پست استان قم با اشاره به توزیع ۳۴هزار گذرنامه از ابتدای شهریورماه جاری در این استان،
گفت :روزانه بهصورت متوسط  ۲هزار گذرنامه توزیع میشود .ابوالفضل باقری منش در گفتوگویی
افزود :مردادماه امسال نیز در مجموع افزون بر  ۳۷هزار گذرنامه در قم توزیع شد درحالیکه روند توزیع
گذرنامه در شهریورماه جاری نسبت به ماه قبل بیشتر شده است .وی اضافه کرد :باوجود حجم بسیار
زیاد مرسوالت ،گذرنامهها در اولویت توزیع قرارگرفته و همه بهروز توزیعشدهاند .باقری منش یادآور
شد :جهت جلوگیری از ایجاد ازدحام و شلوغی و رفاه حال زائرین ،تمامی نیروهای پست قم بسیج
شده و با ایجاد باجههای فوقالعاده مشغول خدماترسانی به زائران اربعین هستند .مدیرکل پست قم
تصریح کرد :با توجه به تقاضای بسیار باال جهت دریافت گذرنامه ،شیفتهای کاری جدیدی بصورت
فوقالعاده در پست قم ایجاد و تعطیلی روزهای جمعه لغو شده و کلیه نیروها مشغول تحویل گذرنامه در
نواحی  ۳گانه پست استان هستند .باقری منش بیان داشت :روند توزیع مرسوالت در نواحی پستی
میدان شهید مطهری و پردیسان مانند پست مرکزی قم در حال انجام است و شهروندان با توجه به
منطقهمحلسکونتخودمیتوانندبهناحیهپستیمربوطهمراجعهکنند.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

دستگیریقاچاقچیبا 21کیلوتریاک

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :با دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر در قم 21،کیلو و840
گرم تریاک کشف و 5تن از همدستان متهم دستگیر شدند
سرهنگ امیر مختاری اظهارداشت:در پیگیری و رصد اطالعاتی مأموران انتظامی کالنتری 14بر
روی عناصر تهیه و توزیع مواد مخدر و با همکاری و تعامل بسیج ،یک قاچاقچی مواد افیونی شناسایی و
پس از هماهنگی با مقام قضائی ،دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود :در ادامه متهم حین تردد با یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵در یکی از خیابان های هسته
مرکزی شهر شناسایی ،دستگیر و در بازرسی از منزل وی 21 ،کیلو و  840گرم تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری  5تن از همدستان نامبرده خبر داد و گفت :در نهایت
افرادمذکوربههمراهپروندهتشکیلشدهبرایانجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشدند.

