آیت الله اعرافی در دیدار جمعی از اندیشمندان آمریکای التین:

راه قم و انقالب اسالمی از روش های
خشونت بار و افراطی جداست

روزنامه
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مدیر حوزه های علمیه گفت :راه
قم و انقالب اســامی از روش های
خشــونت بــار و افراطی و شــیوه
هایی که در برخی دیگر از مراکز به
اصالح دینی می باشــد جداست،
راه ما عقالنی و حکمت آمیز برای
آشــنایی بشــریت با معارف دینی
است .آیت الله اعرافی روزدوشنبه
در دیــدار جمعی از اندیشــمندان

رهبر انقالب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را ابالغ کردند؛

پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
اولویت اصلی کشور

رهبــر انقــاب اســامی
سیاســتهای کلی برنامه هفتم را
که با اولویت پیشــرفت اقتصادی
تــوأم بــا عدالــت و با پیــش بینی
متوســط رشــد اقتصادی هشت
درصد تدوین شــده اســت ،ابالغ
کردنــد .به گــزارش روز دوشــنبه
ایرنــا ،حضرت آیتاللــه خامنهای
در اجــرای بنــد یــک اصــل ۱۱۰
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ضرورتافزایشسهمناوگانعمومیدرحملونقلدرونشهری؛

قائممقام سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد:

شناسایی دستگاههایی که بیشترین
سوءجریانات را دارند

قائممقام ســازمان بازرســی کل
کشــور با اشــاره به نتایــج یک کار
پژوهشــی در ســازمان بازرســی
و شناســایی دســتگاههایی کــه
بیشترین سوءجریان را داشتهاند،
تأکیــد کرد کــه اگــر بازرســان بر
عملکرد و وظایف این دســتگاهها
متمرکــز شــوند ۵۵ ،درصــد از
مفاسد اداری رفع میشود .احمد
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خبر داد:

شهر قم نیازمند ایجاد شبکه
یکپارچه حمل و نقل عمومی

توزیع روزانه 12هزار پرس غذای گرم
در موکب امامزادگان قم در سامراء

پایداری سیستم حملونقل عمومی زمانی شکل عملیاتی به خود میگیرد که از تمام سیستمهای حملونقلی موجود از
مترو ،اتوبوس ،بی .آر .تی ،تاکســی و حتی مونوریل اســتفاده یکپارچهای شود .براساس این گزارش ،قم از کالنشهرهایی
اســت تعداد سفرهای شــهری آن به دلیل وجود اماکن متعدد زیارتی ،علمی و همچنین امور روزمره اداری و کاری فراوان
اســت و از طرف دیگر این شــهر در سال میزان حضور میلیونی زائران و مســافران از داخل و خارج از کشور است .ویژگی
زائرپذیری و حجم باالی سفرهای شهری توسعه زیرساختهای نوین حملونقلی مانند مترو و بی .آر .تی را دوچندان کرده
اســت .بر اســاس آمار و اطالعات ،سهم ناوگان عمومی از سفرهای شــهرهای از نزدیک به  ۲۰درصد در  ۶سال گذشته به
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اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم اعالم کرد:

تهیه لباس فرم جدید برای دانش آموزان الزامی نیست
1

ب منطقهای استان قم تاکید کرد:
مدیرعامل شرکت آ 

ساختوسازهایغیرمجاز
دربستررودخانهها تخریب می شود
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان قم گفت :با توجه به تجرب ه بارشهای شدید در قم که امکان وقوع سیل را فراهم میکند
باید هر چه سریعتر تمام ساختوسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانههای استان تخریب تا از خسارتهای احتمالی
ی اظهارداشت :با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و امکان وقوع بارشهای شدید،
جلوگیری شود .علی اصغری در گفتوگوی 
باید پیشبینیهای الزم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت به اشخاص و اموال در زمان وقوع سیلهای احتمالی دیده شود که

8

مدیرعامل شرکت گاز استان قم خبرداد:

پیشرفت  58درصدی پروژه گازرسانی به شهرکهای صنعتی
8

1

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

آمادگی ناوگان حملو نقل عمومی برای جابه جایی زائران اربعین

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به تشکیل
ستادهای اطالع رسانی اربعین در مناطق هشت گانه شهر قم گفت :ناوگان
حمل و نقل عمومی شهرداری قم برای جا به جایی زائران اربعین حسینی
آماده است .مهدی اصفهانیان مقدم با اشاره به ضریب ایمنی شهر برای
مراسم اربعین اظهار داشت ۲۴ :ایستگاه آتشنشانی و خدمات ایمنی در
سطح مناطق شهرداری فعال است و بازدیدهایی را از تکیهها ،مساجد8 ،

رییس مرکز بهداشت استان قم مطرح کرد:

روزهای پیش رو زمان طالیی برای واکسیناسیون دانشآموزان

رییس مرکز بهداشت استان قم گفت :روزهای پیش رو یعنی تا قبل از آغاز سال
تحصیلی ،زمان طالیی برای واکسیناسیون گروه سنی دانشآموزان علیه ویروس
کرونا است .سیامک محبی در گفتوگویی افزود :طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه
با کرونا ،گروه سنی پنج سال به باال باید نسبت به واکسیناسیون کرونا اقدام کنند.
وی اضافه کرد :حدود  ۸۰درصد جمعیت باالی  ۱۲سال استان قم واکسن دوز
اول را دریافت کردهاند ،ولی میزان واکسیناسیون در دوزهای بعدی کمتر شده 8

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خبر داد:

توزیع روزانه  12هزار پرس غذای گرم در موکب امامزادگان قم در سامراء

اربعینحسینیمنبعقدرت
هوشمندایران

مفهوم قدرت طی گذشت قرن ها از عمر بشر به شکل
های گوناگونی در جهان بین الملل عرضه شده و دیگر
معنای صرف تاریخی خود که بیشتر در زمینه سخت معنا می شد را ندارد .در گذشته
کشورها را به واسطه ابزار سخت سنجش قدرت می کردند و عموما بازیگرانی که به بیشتر
ابزارهای سخت مجهز بودند را قدرتمند می دانستند .با گذشت سال ها مفهومی موسوم
به قدرت نرم ( )Soft Powerدر ترجمان قدرت معرفی شد .این تعریف از قدرت را اولین
بار جوزف نای در سال  1990میالدی در نشریه آتالنتیک مطرح کرد .وی اعتقاد داشت
که قدرت ،مانند آب و هواست ،همه به آن مربوط هستند و درباره آن صحبت می کنند،
اما عده کمی آن را درک می کنند ،او موفقیت در سیاستهای جهانی را مستلزم استفاده
از قدرت نرم به همراه قدرت سخت می دانست (.)9 :2002 ,Nyeاما وجهی دیگری
از قدرت مطرح شد که کاستی های قدرت نرم و سخت را برطرف می کرد ،مفهومی به
عنوان قدرت هوشمند که توسط سوزان ناسل در آوریل  2004در مجله فارن پالیسی
مطرح شد .قدرت هوشمند به معنای ترکیب هوشمندانه قدرت سخت و نرم درمقابله با
تهدیدات علیه امنیت ملی نام نهاده شد( .قربی )1309 ،حال با ذکر این مقدمه سوال
این است که جمهوری اسالمی ایران توانسته به قدرت هوشمند دست پیدا کند؟ در
پاسخ باید تسریع ساخت که از آنجایی که منبع معنویت یکی از مهمترین ابزار قدرت
هوشمند است ایران توانسته به این مهم دست پیدا کند و دستیابی به این هدف با اشاعه
فرهنگ انقالبی و عاشورایی امام حسین (علیه السالم) است که هر ساله با پیاده روی
میلیونی به نمایش گذاشته می شود به بهترین وجه می تواند این نوع از قدرت را به جهان
عرضه کند .جمهوری اسالمی ایران بعد از انقالب 1357با گذشت 43سال از عمر خود
توانست به ابزارهای قدرت سخت و نرم مجهز شود و در صحنه بین الملل بر معادالت
جهانی تاثیر بگذارد .قدرت نرم و سخت جمهوری اسالمی با سیر تحوالت منطقه ای و
بین المللی و رویکرد تازه به دین و معنویت گرایی در عرصه بین الملل و احیای آن ،مجهز
به وجوهی از اقتدار هوشمند در جهان اسالم شد و به اعتقاد بسیاری یکی از مهمترین
این منابع قدرت فرهنگ معنایی عاشورا و انقالب سید الشهدا در تاریخ اسالم است .در
روز اربعین حسینی با وام گرفتن از این نوع فرهنگ ،جهان شاهد راهپیمایی میلیون
ها شهروند از سراسر جهان است .این پیاده روی جدا از یک حرکت مذهبی به آوردگاه
اقتدار و قدرت برای جمهوری اسالمی تبدیل شده است و پیام های اقتدارآمیزی را به
قدرت های تمدنی جهانی مخابره می کند .لذا با این نوع حرکت سال هاست که جریان
مخالف بین المللی مقابله می کند و به هر نحوی در روزهای منتهی به این حرکت دست
به اقداماتی برای مقابله با آن می زند .یکی از این مخالفین رژیم صهیونیستی است که
استمرار این حرکت را خطر جدی برای امنیت و حیات خود می داند لذا تالش می کند
که عراق همیشه یک شرایط ناامن را داشته باشد تا جلو این حرکت گرفته شود ،در حالی
که هر سال به حجم این مسافرین افزوده می شود .به طور کلی می توان گفت این حرکت
اآلندربحبوحهناامنیوبحرانهایسیاسیعراقوناامنیهایخاورمیانهنشانیروشن
از اقتدار هوشمند جهان اسالم به بازیگری جمهوری اسالمی ایران است.
پژوهشگرروابطبینالملل
محمدساالری*

با مصوبه ستاد اقتصادی دولت و برای جبران کمبود معلم؛

تدریسمعلمانبازنشسته
در مدارس بالمانع شد

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب کرد برای جبران کمبود معلم در مقاطع
تحصیل ابتدایی و متوسطه ،از نیروهای ّ
مجرب و حتی بازنشسته آموزش و پرورش برای
تدریس در مدارس استفاده شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت  ،در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که
به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد ،پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و
پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه استفاده از نیروهای باتجربه
و حتی بازنشسته آموزش و پرورش برای تدریس در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه
مطرح و تصویب شد  .در این جلسه سازمان توسعه تجارت با ارائه گزارشی از روند
همکاریهای تجاری با روسیه و منطقه اوراسیا ،از رشد قابل توجه تبادالت تجاری
کشورمان با روسیه در عرصههای مختلف از جمله صادرات محصوالت کشاورزی و
صنایع هایتک و مثبت شدن تراز تجاری تهران با مسکو خبر داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت :روزانه سه وعده و در مجموع 12هزار
پرس غذای گرم توسط موکب امامزادگان قم در شهر سامراء ،میان زائران حسینی
توزیعمیشود.
حجتاالسالم والمسلمین عباس اسکندری در گفتوگوی ویژه برنامه «در مسیر
بهشت» که به صورت مستقیم از شهر سامرا و موکب امامزادگان قم روی آنتن شبکه
نور رفت اظهار کرد :هزینههای موکب امامزادگان قم در سامراء ،از محل نذورات و
موقوفات همین امامزادگان بوده و نیروی انسانی حاضر در این موکب هم عوامل
اجرایی بقاع متبرکه هستند .وی افزود :هدف از برپایی موکب امامزادگان قم در
سامراء ،اقامه نام و یاد فرزندان و نوادگان ائمه اطهار(ع) مدفون در قم است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه در تالش هستیم زمینه
فعالیتهای گستردهتری را به نام نامی امامزادگان فراهم کنیم گفت :هر چند
محدودیتهایی وجود دارد ،ولی تا آنجا که در توان داشتیم ،سعی کردهایم خدمات
گوناگونی را به زائران اربعین ارائه دهیم به طوری که موکب امامزادگان قم یکی از
فعالترینموکبهاست.
وی ادامه داد :در شهر مقدس قم هم طی این روزها سه موکب برای ارائه خدمات
به زائران ایرانی و خارجی برپا شده است.
دلیل برپایی موکب امامزادگان قم در سامراء
اسکندری با بیان اینکه دلیل برپایی موکب امامزادگان قم در سامراء عنوان کرد:
بسیاری از زائران حسینی قبل و بعد از اربعین ،خود را مقید به حضور در حرم
امامین عسکریین(ع) میدانند ولی به خاطر فاصله زمانی و مکانی این شهر تا
نجف و کربال ،تصمیم بر این شده که موکبی برای خدمترسانی به زائران این شهر
برپاشود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به شیوههای دریافت کمکهای
مردمی به موکب امامزادگان قم اظهار کرد :پیش از برپایی این موکب ،بنرهایی در
سطح شهر و بقاع متبرکه قم نصب و شماره حسابهایی برای این منظور معرفی
شد همچنین صندوقهایی برای این منظور در صحن امامزادگان قرار گرفت.
وی ادامه داد :کمکهای مردمی به این موکب ،از مبالغ بسیار کم حتی یک
هزار تومان تا چند ده میلیون بوده و هنوز هم حسابهای بانکی معرفی شده فعال
هستند و در بقاع متبرکه هم محلهایی برای دریافت نذورات وجود دارد.
اسکندری خاطرنشان کرد :در گذشته خیلی دور چیزی حدود  400سال قبل،
برخی افراد امالکی را وقف زیارت ائمه اطهار(ع) کردهاند که از محل این موقوفات
هم در برپایی موکب امامزادگان قم در شهر سامراء استفاده میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه توزیع  24ساعته آب خنک
یکی از خدماتی است که در موکب امامزادگان قم ارائه میشود گفت :آنچه در این
بین اهمیت دارد ،جمع کمکهایی است که صورت گرفته و مهم نیست هر فرد
چقدر کمک کرده است.
وی تصریح کرد :پذیرایی از زائران اربعین یک بخش از خدماتی است که در موکب
امامزادگان قم ارائه میشود اما در بخشی دیگر ،خدمات فرهنگی هم در نظر گرفته
شده است.
اسکندری با اشاره به بخش نخست خدمات این موکب عنوان کرد :سه وعده
غذای گرم شامل  12هزار پرس غذا به صورت روزانه بین زائران توزیع میشود البته
سعی شده غذاها متنوع و متناسب با آب و هوای سامراء باشد؛ توزیع آب خنک به
ش برای خنک شدن زائران ،از جمله این
صورت  24ساعته و همچنین نصب مهپا 
خدماتهستند.

آگهی مزایده ( )14قطعه زمین با کاربری تجاری در پردیسان

اداره کل راه و شهر سازی استان قم

در راستای اجرای مقررات ابالغی نسبت به انتشار آگهی فروش ( )14قطعه
زمین تجاری در پردیسان از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس:
 www.setadiran.irبا جزئیات مندرج در سامانه اقدام نموده است .مهلت ارسال
پیشنهادات :از تاریخ  1401/6/15الی  1401/7/10ساعت  14:00بازگشایی
پاکات 1401/7/11:می باشد .جهت کسب اطالعات با آقای کوثری نیا کارشناس
ارزیابی(تماس 37780026-8داخلی)401تماسحاصلفرمائید.آدرس 75متری
عمار یاسر بلوار تعاون مجتمع ادارات دولتی ساختمان راه و شهرسازی .متقاضیان
شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با
شماره مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه وزارت صمت  021-41934تماس گیرند.
شناسهآگهی1379487:

دبیراجراییسخاءالحسین خبرداد:

آغازبکارخادمین«سخاءالحسین»قم
در کربالی معلی
دبیر اجرایی سخاء الحسین از آغاز به کار فعالیت خادمین افتخاری حرم مطهر امام
حسین(ع) تا اربعین حسینی در کربالی معلی خبر داد .سید احسان سرکشیکیان روز
دوشنبه در گفتوگویی،بابیان اینکه این خادمین از ۱۱ماه صفر تا روز اربعین در بخشهای
مختلفحرممطهرحسینیخدماتارائهمیدهند،تصریحکرد:خادمینسخاءالحسین(ع)
دربخشهایداخلیحرم،کفشداریها،امانات،مفقودینومضیفحرممطهرتاروزاربعین
خدمتخواهندکرد.
دبیر اجرایی سخاءالحسین با اشاره به اعزام  ۸۰۰نفر خادم افتخاری حرم مطهر در قالب
سخاءالحسین(ع)افزود:دربرنامهامسالبافراخوانیکهازسراسرکشورصورتگرفت،بیش
از  ۳۰۰خادم مسلط به زبانهای روز دنیا ( عربی ،انگلیسی ،روسی ،فرانسه ،چینی ،ترکی
استانبولیوغیره)انتخابومانندسایرخدام،پسازگذراندنمراحلگزینش،جهتتسهیل
امور زائرین در خدمت امسال مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به انبوه جمعیت در اربعین امسال ،حجم فعالیت خدام را چندین برابر
سالهای گذشته برشمرد و اظهار داشت :خادمین سخاءالحسین ،با همه توان در برگزاری
هرچه باشکوهتر این رویداد عظیم و ارزشمند در خدمت زوار سیدالشهدا علیهالسالم
خواهند بود .وی با اشاره به راهاندازی واحدهای مختلف جهت خدمترسانی بهتر به
خادمین اظهار داشت :در راستای خدمترسانی بهتر واحد روابط عمومی ،پشتیبانی،
فرهنگی و امور خادمین راهاندازی شده که خدمات مطلوبی در زمینههای مختلف به
خادمین ارائه دهند.
اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم اعالم کرد:

تهیه لباس فرم جدید برای دانش آموزان
الزامینیست

اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم اعالم کرد :مطابق دستورالعمل اجرایی لباس فرم
دانش آموزان ،تهیه لباس فرم جدید الزامی نیست.
براساس این گزارش،در پی دریافت شکایات و گزارشات متعدد اولیاء دانش آموزان مبنی
بر الزام مدیران برخی برای مدارس برای خرید لباس فرم دانش آموزان اداره کل تعزیرات
حکومتی اعالم کرد :مطابق دستورالعمل اجرایی لباس فرم دانش آموزان تهیه لباس فرم
جدید برای آن دسته از دانش آموزان که لباس فرم مناسب دارند الزامی نیست و مدیران
مدارس از تکلیف خرید مجدد به اولیاء خودداری کنند.
اداره کل تعزیرات حکومتی اعالم کرد :مطابق دستورالعمل اجرایی لباس فرم دانش
آموزان ،تهیه لباس فرم جدید الزامی نیست.
رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش قم نیز با اعالم آمادگی کامل تحویل
لباسهای فرم مدارس گفت :با وجود دو شیفته بودن جایگاههای ارائه لباس برخی از این
فضاهابامشکالتیمواجههستند.
شهسواری گفت :کیفیت و قیمت ،دغدغه اصلی والدین است که قیمت مصوب در جلسه
و کارگروههای ویژه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است.وی افزود :در صورت مناسب
بودن لباس فرمی قبلی دانش آموز ،لباس فرم جدید اجباری نیست.
مدیر کل راه آهن قم خبرداد:

بارگیریاولینمحمولهصادراتی
پودر باریت و روغن پایه
مدیر کل راه آهن قم از بارگیری اولین محموله صادراتی پودر باریت و روغن پایه خبرداد
غالمحسین دباغ ظهر روز دوشنبه طی بازدید از فرآیند بارگیری محموله صادراتی باریت
و روغن پایه از ایستگاه سواریان خاطر نشان کرد:با برنانه ریزی های صورت گرفته و طی
جلسات متعددی که با صاحبان بار استان برگزار گردید مقرر شد بخشی از بار ریل پسند
استان به شبکه ریلی انتقال پیدا کندکه در همین راستا امروز شاهد بارگیری روغن پایه و پودر
باریتدرایستگاهسواریانهستیم.
وی تاکید کرد:ایمنی باال و همچنین رصد لحظه به لحظه بار از طریق سامانه های راه آهن
کشور از جمله دالیل استقبال خوب صاحبان بار از شبکه ریلی است.
دباغ عنوان کرد:در حال حاضر و در مرحله نخست  ۱۰واگن روغن و  ۸واگن پودر
باریت بارگیری می شود .وی در پایان گفت:با هماهنگی هایی که با شرکت مذکور صورت
پذیرفته مقرر شده در طول سال تولیدات خود را از طریق شبکه ریلی به کشورهای هدف
صادر کنند.
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رهبر انقالب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را ابالغ کردند؛

پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت؛ اولویت اصلی کشور

خطاهایشناختی
را جدی بگیریم

بسیاری از دانشمندان علوم شناختی ،معتقدند
انسانهاباسهعاملتاثیرگذاربرخود،نسبتبهپدیدهها
و رویدادهای پیرامونی واکنش نشان می دهند .عمال ،این عوامل عبارتند از "افکار" ،
"احساسات" و "رفتار" ،که با یک پیوستگی دقیق می توان اینگونه برداشت کرد که در
هنگام مواجهه با یک تفکر ،احساسات ما شکل گرفته و منبعث از آن فکر و احساس،
رفتاری از ما نشات می گیرد .پس بی تردید اگر رفتاری نا شایست از ما سر می زند
محصول ،فکر یا احساس مدیریت نشده در ما خواهد بود .و این مساله بسیار در حوزه
های متنوع تعلیم تربیت ،سواد های عاطفی و رسانه ای ،پایداری دوستی ها و حتی
مدیریت های مختلف رفتاری حائز اهمیت می باشد .فلذا باید آن را خوب شناخت و
خوبتربکارگرفت.چرا،چونخطاهایشناختیافکارهایمنفیحاصلازفرضهای
غلطی است که درباره خود ،دیگران و دنیا داریم .بنابراین وقتی احساس و رفتار
غیرمنطقی داریم ،افکارمان نیز مسلما با واقعیت مناسبتی ندارد .به افکار نادرست
شخصیکهبادنیایواقعیتطابقندارند،خطاهایشناختیمیگویند.
حالبایدبررسیکنیمودریابیمتامفهومدقیقخطایشناختیچیست؟ازدیدگاه
شناخت درمانگران ،ما چه در روابط شخصی و چه در ارتباطات اجتماعی و زناشویی
خود و در رابطه با همسر نیز دارای سوگیری و خطای شناختی هستیم و همین
باعث می شود این روابط متزلزل شده و خطرات جبران ناپذیری را رقم بزند .همین
خطاهای بعضا ساده و کوچک به راحتی می توانند ما را در هنگام تجزیه و تحلیل و
بازآفرینی اثرات شناختی در رویدادهای مختلف گرفتار نموده و مانع ارزیابی دقیق و
درست ما از حوادث پیرامونی گردند.
همه ی ما در کودکی تجارب خوب و بدی را بدست می آوریم که همین تجارب
متنوع ما را در برابر پدیده های پیرامونی دچار سوگیری ،قضاوتهای شتابزده و
انحرافاتشناختیمیکندودرجامعهاینتزاحمهاباعثتشدیدخطاهایشناختی
خواهد شد .خطاهای شناختی که به صورت افکارهای منفی بروز می یابد ،به افراد
اجازه میدهد که قوانین و فرضهای غلط درباره خود ،دیگران و دنیا را با وجود
"شواهد نقض بسیار"ی که در طول زندگی با آن مواجهه میشوند ،همچنان حفظ
کنند و این پاشنه ی آشیل این ماجراست.
ما با عینکی بر چشم که از طفولیت قوانین و فرضهایی را با تجربه فراگرفتهایم در
جامعه زیست می کنیم .فرضهایی مانند :اگر موفق نباشی ،تو را دوست نخواهند
داشت ،برای آنکه خوشحال و خوشبخت باشی ،باید با کسی در ارتباط باشی ،دنیا
ً
مکانخطرناکیاست،بههیچکسینبایداعتمادکرد،اگردیگرانترکتکنند،حتما
اشکالی در کارت بوده است و...
حال زمانی که قوانین و فرضیات در فرد شکل گرفت ،برای پیشبینی وقایع
و اتفاقات بد در آینده و محافظت بیشتر از خود ،این مفروضات را تا بزرگسالی نگه
میدارد .مثال فردی که در کودکی مورد آزارجنسی قرار گرفته ،برای محافظت از
خود ،میپندارد که دنیا جای امنی نیست .بنابراین در بزرگسالی نمیتواند روابط
مناسبی با فردی که به عنوان همسر به او نزدیک میشود ،ایجاد کند.یا فردی که
باور بیاعتمادی در او شکل گرفته ،اگر در بزرگسالی با افرادی مواجه شود که بسیار
قابل اطمینان هستند ،براساس فرض و باور خود نمیتواند به آنها اعتماد کند و با
فکرهایی مانند :هنوز به من خیانت نکرده است ،اینها همه برای جلب اطمینان
من است ،معلوم نیست هدفش چیست ،باور بنیادین گذشته خود را حفظ میکند.
باید به سرعت متوجه این موضوع بود که قبل از اتخاذ تصمیمات مهم مثل ازدواج
و فرزنداوری و  ، ...با روندرمانی و آموزش این خطاهای شناختی را در فکر خود به
چالش کشیده و افکار ناشی از آنها را با افکار سالم تر به روز آوری کنیم.
برخی خطاهای شناختی موثر و بسیار متداول در روابط زناشویی را می توان به
شرح زیر خالصه کرد:
تفکر همه یا هیچ (صفر و صدی) که فرد حاضر نیست دنیای واقعی را خاکستری
ببیند و از فرع رویدادها بیشتر از اصل آنها متضرر می گردد.
تعمیمات مبالغه آمیز که بیشتر در افراد دارای فوبیا بروز و ظهور دارد و این افراد هر
نوع ترسی را در باالترین شدت تاثیر خود بر زندگی تفسیر کرده و از آنها رویگردان
میشوند.
فیلتر منفی – که اغلب افراد افسرده کوچکترین رویدادی را به عنوان تباهی
و سیاهی کل برنامه زندگی خود فرض کرده و حاضر به پذیرش نکات مثبت هیچ
شکستوپیروزینیستند.وهمینموضوعباعثمیشودکالازتوجهبهنکاتمثبت
غافلباشند.
باید اندیشی – یا همان اصرار بر این موضوع که آنچه در ذهن من هست همان است
که در بیرون هست – غافل از اینکه رویداد های بیرونی لزوما منطبق با چهارچوبهای
ذهنی و پیش یافته ی ما نیست و ما عمال انتظار داریم آنچه در ذهن ما هست در
بیرون به وقوع بپیوندد که عمال اینگونه نمی شود و مدام در حال شکست خواهیم
بود.
از دیگر خطاهای شناختی مهم  ،خود مقصر پنداری  ،بی توجهی به امور مثبت ،
برچسب زنی و بزرگ و کوچک بینی مفرط و نیز استدالالت احساسی است که هر یک
به تنهایی قدرت تخریب هر ارتباطی را خواهند داشت.
با شناخت این خطاها و جلوگیری از بروز آنها و تربیت خود در مواجهه با سوگیری
ها روابط عاطفی خود را ترمیم و استحکام ببخشیم .این سو گیری ها و خطاهای
سهمگینشناختی در حوزههای متنوع گرایش افرادبهبزه کاریو خلق جرایمبسیار
موثر بوده و از جمله راه های ملموس پیشگیری در جرایم باید به تدریس این مهارتها
درسنینکودکیوترمیمخطاهایشناختیکودکاندرمدارستوجهویژهداشت.به
یاد داشته باشیم ،با ذهن خام و کامال شفاف کودکان و نیز تاثرات ماندگاری این مقوله
های تربیتی  ،طالیی ترین دوران بازآموزی و اصالح خطاهای شناختی همان دوران
کودکی است .و با انجام عملیات "تخاطب" در خانه  ،پدران و مادران می توانند  ،ذهن
درحال شکل گیری کودک خود را در مدرسه بازآفرینی کرده و با گفتگو و تمرین این
مقوله ی حساس را در فرزند خود به بهترین شکل بیمه نمایند.
مهدیحاجمحمودعطار*

ادعای گروسی در نشست شورای حکام ؛

هیچکدام از مسائل پادمانی با ایران
حل نشده است

مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیباتکرارادعاهادربارهمسائلپادمانیهمچنین
مدعی شد که به دلیل عدم همکاری ایران با آژانس ،هیچکدام از مسائل پادمانی حل و
فصل نشده است .رافائل گروسی روز دوشنبه در ابتدای نشست شورای حکام آژانس
بینالمللیانرژیاتمیباایرادسخنانیکهیکنسخهآندرتارنمایاینسازمانمنتشر
شد ادعا کرد :علیرغم اعالم آمادگی آژانس برای تعامل بدون تاخیر با ایران برای حل
مسائل پادمانی ،ایران با آژانس تعاملی نداشته است .در نتیجه ،هیچ تحولی در این
دوره صورت نگرفته و هیچ یک از مسائل باقی مانده حل نشده است .بنابراین ،تمام
این مسائل پادمانی باقی مانده است .وی ادامه داد :تا زمانی که ایران از لحاظ فنی
توضیحات معتبری برای حضور ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در سه مکان اعالم نشده
در ایران ارائه نکند و مکان(های) فعلی مواد هسته ای و/یا تجهیزات آلوده را به آژانس
اطالع ندهد ،آژانس قادر نخواهد بود صحت و کامل بودن اظهارات ایران را تحت
موافقتنامه جامع پادمان تأیید کند .مدیرکل آژانس مدعی شد از آنجا که ایران هنوز
توضیحات معتبری را ارائه نکرده است «،آژانس در موقعیتی نیست که تضمین دهد
ً
برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز است ».وی ادامه داد :آژانس همچنان آماده
تعاملمجددباایرانبرایحلبدونتاخیراینمسائلاست.مدیرکلآژانسبینالمللی
انرژیاتمیازسهسالپیشادعاهاییرادربارهآنچهفعالیتهایهستهایاعالمنشده
در مکانهایی در ایران خواند ،مطرح کرده است .این ادعا نخستین بار از سوی نخست
وزیر وقت رژیم صهیونیستی مطرح شد و پس از آن توسط رسانهها و مذاکرهکنندگان
غربی دامن زده شد .جمهوری اسالمی ایران ضمن رد ادعاهای مطرح شده همواره
تاکید کرده است که تعهدات کشورها در حوزه پادمان نامحدود نیست .محسن نذیری
اصل سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین هفته پیش در
سخنانیتصریحکردکهموضوعاتپادمانیطیقطعنامهشورایحکامدرسال۲۰۱۵
بسته شده است .وی افزود ۳ :ادعای پادمانی غیر مهم آژانس نیز مربوط به حدود دو
دهه قبل است که با این حال ،ایران تاکنون تعامالت مناسب و سازنده ای را با آژانس و
با هدف حل و فصل این آنها به عمل آورده است.

رهبر انقالب اسالمی سیاستهای کلی برنامه
هفتم را که با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
و با پیش بینی متوسط رشد اقتصادی هشت درصد
تدوین شده است ،ابالغ کردند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا ،حضرت آیتالله
خامنهای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰قانون اساسی،
سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت
اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است ،به سران
سه قوه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند.
رهبر انقالب اسالمی با تشکر از فعالیت فشرده
اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت
فعال قوای سهگانه و سایر ارکان نظام ،تهیه و تصویب
قانونبرنامههفتمبر پایه اینسیاستها را گامی دیگر در
تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن
اجرای سیاستها تأکید کردند .سیاستهای کلی برنامه
هفتم در  ۷سرفصل «اقتصادی»« ،امور زیربنایی»،
«فرهنگی و اجتماعی»« ،علمی ،فناوری و آموزشی»،
«سیاسی و سیاست خارجی»« ،دفاعی و امنیتی»،
«اداری ،حقوقی و قضایی» و در  ۲۶بند تصویب شده
است.
متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاستهای
ابالغی برنامه پنجساله هفتم به این شرح است:
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی
«پیشرفتاقتصادیتوأمباعدالت»تعیینشدهاست،
ابالغمیگردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس ّ
مکرم مجمع تشخیص
مصلحتنظامونیزدبیرخانهیآنکهبافعالیتفشرده
و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون
ذیربط ،پیشنویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را
مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به
اینجانبارائهکردند،تقدیروتشکرمیکنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و
سایر ارکان نظام نیز شایستهی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این
سیاستها و اجرای دقیق و مسؤوالنهی آن ،گامی
دیگردرتحققاهدافنظاممقدسجمهوریاسالمی
ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی
نظارت مجمع تشخیص مصلحت ،به ُحسن اجرای
سیاستهایکلیبرنامه،کمکخواهدکرد.
شایست ه است برخی از راههای تحقق سیاستها و
الزامات مالی و شاخصهای ّ
کمی که در پیشنهادهای
مجمع است و در مجموعهی سیاستهای ابالغی
مذکور نیست ،در حد وسع و امکانات دولت در تهیهی
الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
ّ
سیدعلیخامنهای
 ۲۰شهریور ۱۴۰۱
سیاستهایکلیبرنامهپنجسالههفتم
اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت
سیاستهای کلی مصوب ،پیشرفت اقتصادی توأم
با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط  ۸درصد در

طولبرنامهتعیینمیشودباتأکیدبرافزایشبهرهوری
کل عوامل تولید (منابع انسانی ،سرمایه ،فناوری و
مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز
و تکرقمی کردن تورم طی پنجسال و جهتدهی به
نقدینگیواعتباراتبانکیبهسمتفعالیتهایمولد
وجذابیتزداییازفعالیتهایغیرمولد.
۳ـ اصالح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهیها و تعهدات عمومی
دولت و مدیریت و تأدیه بدهیها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و
اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام با
واگذاریازطریقمشارکتدادنبخشهایخصوصی
وعمومیغیردولتیدرطرحهایعمرانیانتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و
هزینههای شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در
بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل
مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت،
ایجادپایههایمالیاتیجدید،جلوگیریازفرارمالیاتی
و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد
با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
 ۵ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر
حوزههای امدادی ،حمایتی و بیمهای در سطوح پایه،
مازاد و مکمل به منظور ارائه عادالنه خدمات.
امورزیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل  ۹۰درصد
کاالهای اساسی و اقالم غذایی در داخل ،همراه
با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش
سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی.
اصالح الگوی کشت با توجه به مزیتهای منطقهای
و منابع آبی و با اولویتبخشی به تولید کاالهای
راهبردیکشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و
افزایش بهرهوری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع
زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری.
برنامهریزیبرایدستیابیبهسایرآبهاوبازچرخانی
آبهای صنعتی و پسآب.
 ۸ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی
درمیادینمشترک.
افزایشضریببازیافتدرمیادینمستقل.
افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش
صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی ،پیشران،
زیرساختی،روزآمدومبتنیبرآیندهنگری.
۱۰ـ فعالسازی مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی
و تبدیل جمهوری اسالمی ایران به مرکز مبادالت و
خدمات تجاری ،انرژی ،ارتباطات و حمل و نقل با
روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای
الزم.
۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با
توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن
موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا ،سواحل ،بنادر
و آبهای مرزی.
 -۱۲ارتقاء نظام سالمت براساس سیاستهای کلی
سالمت.
فرهنگیواجتماعی:
۱۳ـ اعتالء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک
زندگیاسالمیـایرانی،تقویتهمبستگیواعتمادبه
نفس ملی ،ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت ،کار و
تالشدرجامعهبابسیجتمامیامکاناتوظرفیتهای
کشور ،دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و
شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و
پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در
گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمی ـ ایرانی و مواجهه
مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی

دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و
شکوفاییبانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵
طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع
موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصالح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع
دستی.
۱۸ـ ارتقاء سالمت اجتماعی و پیشگیری و کاهش
آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد ،حاشیهنشینی،
طالق و فساد بر اساس شاخصهای معتبر و
بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمانبندی
متناسب.
علمی ،فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای
اسالمی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه
شبکهملیاطالعاتوتأمینمحتواوخدماتمتناسب
و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی با
تأکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و
کالن داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و
فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزههای
اطالعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و
انرژیهای نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسیوسیاستخارجی:
۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی
با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقالبی در
نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری
هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور
خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست
خارجیوروابطمنطقهایوجهانیوتقویتپیوندهای
اقتصادیبااولویتهمسایگان.
دفاعیوامنیتی:
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی
و اکتساب فناوریهای اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع
دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در
سامانهها ،تجهیزات و خدمات اولویتدار با تخصیص
حداقل ۵درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساختها و بهینهسازی ساز و
کارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و
ارتقاء تابآوری در قبال تهدیدات ،به ویژه تهدیدات
سایبری،زیستی،شیمیاییوپروتوییبااولویتپدافند
غیرعامل.
اداری ،حقوقی و قضایی:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصالح ساختار آن
مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر
هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک ،حذف
تشکیالت موازی و غیرضرور ،به روز رسانی قوانین و
مقررات ،اصالح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در
مناسباتاداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با
تأکیدبر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـهوشمندسازیفرآیندهاوبهرهگیریازفناوریهای
نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای  ۱۰۰درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری ،امنیت
اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای
مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه
عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه
قضائیه.
ـ باال بردن سطح علمی و شایستگی اخالقی
ضابطاندادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و
کاهش استفاده از مجازات زندان.

رئیسقوهقضائیهخواستارشد؛

سازماندهیهرچهبیشترممنوعالخروجیافراد
رئیس قوه قضائیه بر سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوعالخروجی افراد با کمک
بخشهای مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعاالن اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت و
تعزیت ایام اربعین و ذکر مناقب و مصائب آلالله اظهار کرد :مراسم اربعین امسال نیز همچون
سالهای گذشته و حتی بیشتر ،پرشورتر و باشکوهتر ،در حال برگزاری است؛ البته طبیعی
است که ظرفیتهای زمانی ،مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان
ً
عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین (ع) نیست و قطعا آنطور که شایسته زائران
اباعبدالله (ع) است ،پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه دستاندرکاران و مسئوالنامر
در دولت ،نیروهای مسلح و سایر بخشها از جمله دادگستریهای ما در شهرهای مرزی،
حداکثر تالش خود را برای رفاه حال زوار انجام دادند .رئیس دستگاه قضا به موضوع بازگشت
زوار اربعین نیز اشاره کرد و تاکید داشت :باید از سوی مسئوالن امر تالش مضاعفی جهت
تأمین شرایط مطلوب بازگشت زوار اربعین صورت گیرد .رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به
بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه  ۲۷تهران (امور جنایی  -ویژه قتل) و ناحیه  ۳۴تهران
(ویژه سرقت) اظهار داشت :قضات و کارکنان این دو مرجع قضائی با حجم باالیی از کار روبهرو
هستند و به پروندههای سنگین و ثقیلی رسیدگی میکنند؛ جنس این پروندهها و طرفین آنها
نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پروندههای مطروحه در این دو مرجع
قضائی ،افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کردهاند و
طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علیایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی
و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعبات این دو دادسرا ،کارمند اضافه شود و

برخی تجهیزات آن دو واحد قضائی تقویت شود.
مصمم به حمایت از تولید داخل و مساعدت دولت بیش از گذشته هستیم
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به تدوین سیاستهای کلی
برنامه هفتم توسعه ،با اشاره به محور اصلی این سیاستها که «پیشرفت اقتصادی همراه با
عدالت» است ،به زمینههای کمک و مساعدت قوه قضائیه به دولت اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از
تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد ،گفت :قوه قضائیه طی سالهای
گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق ،پرداخته است اما درصدد است
این حمایت و کمک را بیشتر ،منسجمتر و هدفمندتر دنبال کند و بر همین اساس به همه
بخشها و سازمانهای قضائی مأموریت میدهم در راستای حمایت از تولید داخل ،جهش
تولید ،رفع موانع کسبوکار ،اشتغا لزایی ،جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی و صنعتی
اقدامات مقتضی و الزم را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضائی در همین راستا گفت :اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل
حقوقی و قضائی است ،مسئوالن قضائی ذیربط باید بهگونهای تدبیر کنند که رسیدگی به
مسائل حقوقی و قضائی واحد و بنگاه مزبور ،خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛
از این پس اگر در این زمینه همکار قضائی ای ،این مقوله را رعایت نکرد ،مواجهه اداری با وی
فقطدرحدتوصیهباقینخواهدماندهمچنینبایددرمراکزقضائیمربوطهدرجهتکمکبه
بازگشاییواحدهایتولیدیتعطیلشدهاقداماتمقتضیراانجامدهیمودرتأمینتجهیزاتو
مواد اولیه کارگاهها و کارخانجات نیز مساعدتهای الزم را داشته باشیم.

معاوناولرئیسجمهور:

همه ظرفیتها برای آرامش زائران اربعین فعال شده است

معاون اول رئیسجمهور گفت :دولت برای حفظ آرامش
زائران اربعین تمام ظرفیتهای خود را فعال و بخشی از
این ظرفیتها نیز به کشور عراق ارسال شده در نتیجه این
اقدامات ،محدودیتها رفع شده است.
محمد مخبر با قدردانی از تالشهای انجام شده در
بخشهای مختلف دولت و گروههای مردمی و مواکب،
تأکید کرد :امسال با توجه به کاهش مخاطرات کرونا در
سطح کشور ،با تقاضای بی سابقهای برای سفر اربعین
مواجه بودیم که بخشی از مشکالت در دو هفته اخیر به
علت این سطح تقاضا و حضور انبوه جمعیت در مرزهای
چهارگانه و تمرکز ستاد اربعین با محوریت وزارت کشور
برای حل چالشها و مشکالت این رویداد عظیم بود .وی

همچنین با اشاره به وضعیت جوی امسال و سالهای
پیشرو که ایام اربعین با اوجگیری گرمای هوا روبهرو خواهد
ِ
بود و همچنین ناکافی بودن زیرساختهای مسیر اربعین
برای پذیرش انبوه زائران گفت :بخشی از مشکالت هفته
اخیر در مرزهای چهارگانه بهخصوص در مرز مهران ناشی
از محدودیت در پذیرش این تعداد زائر در یک مقطع زمانی
بود که با رایزنیهای فشرده و انتقال بخشی از ظرفیتهای
حمل و نقل و امکانات اولیه به خاک عراق ،این مشکل تا حد
زیادی رفع شد .معاون اول رئیسجمهور با اشاره به فراخوان
امکانات دستگاههای مختلف برای پاسخ به نیازهای زائران
چه در داخل مرز و چه در شهرهای عراق ،خاطرنشان کرد:
در حال حاضر تردد زائران در مرزها بدون مشکل در حال

انجام است و مسیرهای حمل و نقل داخل خاک عراق نیز
با تالشهایی که در روزهای اخیر صورت گرفته ،بهصورت
روان در حال جابهجایی زائران اربعین حسینی است .مخبر
افزود :امکانات اولیه مانند آب و غذا با کمک به موکبهای
مردمی بهصورت ویژه در طول مسیرهای منتهی به مرز
و در داخل خاک عراق و شهرهای نجف و کربال در بین
زائران در حال توزیع است .معاون اول رئیسجمهور تصریح
کرد :با اقدامات وزارت راه و شهرسازی ،استانداران و دیگر
دستگاهها ،ستاد اربعین تمهیدات الزم را برای بازگشت
زائرین با هماهنگی با استانهای منتهی به مرزهای
چهارگانه و ناوگان عمومی و اتوبوس بهصورت اختصاصی
برای جابهجایی زائران در نظر گرفته است.

سخنگویسپاه:

خدمترسانیبهزائراناربعین
تا بازگشت کامل زائران ادامه دارد

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر ضرورت همکاری همه جانبه
زائران اربعین حسینی با نیروهای امنیتی ،انتظامی و خدمت رسان گفت  :خدمت
رسانی به زائران تا بازگشت کامل آنان به کشور ادامه دارد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف با تشریح اقدامات و فعالیتهای سپاه در
خدمترسانیبهزائراناربعینحسینیاظهار کرد:باتوجهبه تدابیرودستوراتفرمانده
کل سپاه و پیشبینیهای به عمل آمده و برنامهریزی صورت گرفته  ،خدمترسانی به
زائران اربعین حسینی و همکاری با دستگاهها در این زمینه تا بازگشت کامل زائران عزیز
به کشورمان ادامه خواهد داشت.
وی افزود  :خدمت رسانی سپاه متناسب با نیازها و با جلب همراهی و مشارکت موکب
ها و خیرین حسینی برنامه ریزی و در ابعاد مختلف بهداشت و درمان  ،ترابری و حمل و
نقل ،تامین آب و غذا ،پارکینگ خودرو و محل نگهداری اقالم و اثاثیه موکب ها  ،احداث
زائرسرا  ،درمانگاه و بیمارستان های صحرایی مورد اقدام قرار گرفته است .
سردار شریف با اشاره به حجم انبوه زائران اربعین حسینی در مقایسه با سال های
گذشته و لزوم ارتقای ظرفیت های حمل و نقل زائران خاطرنشان کرد  :سپاه با افزودن
 ۱۰۰۰دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای حمل و نقل زائرین در مسیر های محدود
و  ۲۰۰دستگاه تریلی لبه دار به ناوگان حمل و نقل ویژه اربعین و هماهنگی خوب با
سازمان ها و مراجع ذیربط ،کمک بسزایی در رفع برخی کمبودها در این زمینه انجام
داد .
وی همچنین نقش آفرینی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ارسال
ده ها تن آب و مواد غذایی به کشور عراق با استفاده از ناوگان هوایی خود را از دیگر
اقدامات سپاه در خدمت رسانی به زائران توصیف و تصریح کرد  :کمک به آماده سازی
زیرساختها و تامین ابزار و امکانات مورد نیاز موکب ها در مرز های چندگانه و نیز مسیر
نجف به کربال از جمله آب ،غذا  ،سردخانه  ،تجهیزات سرمایشی و نیز ژنراتورهای برق و
سرویسدهی عمومی بنا به درخواست های انجام شده از دیگر اقداماتی بود که در این
عرصه مقدس دستور کار قرار گرفت.
سردار شریف راهاندازی و راهبری قرارگاه های اربعین سپاه در استان های ایالم
،خوزستان و کرمانشاه و همچنین استانهای آذربایجان غربی در مرز تمرچین و
کردستان در مرز باشماق و پشتیبانیهای الزم امنیتی و خدماتی را که تحت مدیریت
و فرماندهی سپاه های استان های مذکور صورت میگیرد را از دیگر اقدامات سپاه
قلمداد و افزود  :با توجه به هماهنگی ها و هم افزایی های صورت گرفته با مراجع و
مقامات امنیتی در کشور عراق از جمله بهرهگیری از ظرفیت ها و توانمندی های
حشدالشعبیونیزهوشمندیوهوشیاریزائرانحسینیبحمدللهدغدغهایدرزمینه
امنیتراهپیماییاربعینوجودندارد.
سخنگوی سپاه در پایان با تاکید بر اهمیت همکاری زائران اربعین در مسیر بازگشت
به میهن اسالمی با نیروهای امنیتی  ،انتظامی و خدمت رسان گفت :با توجه به حجم
انبوه زائران و پیش بینی موج بازگشت همزمان آنان برای عبور از مرز ها و ورود به کشور
 ،انشاالله هموطنان عزیز با حوصله و آرامش و رعایت نکات و مالحظات ایمنی و عدم
عجله و شتاب در مسیر ها  ،به سالمت به موطن خود عزیمت خواهند کرد.
رئیسپلیسگذرنامهکشورخبرداد:

تردد  ۳میلیون و  ۳۰۰هزار زائر
از مرزهای ششگانه

رئیس پلیس گذرنامه کشور با بیان اینکه تا کنون ۳میلیون و ۳۰۰هزار تردد از مرزهای
زمینی و هوایی در سیستمهای ما ثبت شده است ،گفت :حدود  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار
نفر آن مربوط به خروج بوده است.
سردار "علی ذوالقدری" ظهر روز  ۲۱شهریور در بازدید از مرز شلمچه گفت :با توجه به
اینکه  ۲سال بحث کرونا بود و گذرنامه برای افراد صادر نمیشد و سفر اربعین هم تقریبا
اجرا نشده بود ،امسال سیل حضور عاشقان حرم حسینی و سایر افراد که نیاز به گذرنامه
داشتند در اطالعات گذرنامه و دفاتر پلیس  +۱۰در سراسر کشور افزایش پیدا کرد به
طوری که صدور گذرنامه نسبت به پارسال  ۵برابر یعنی  ۵۰۰درصد و نسبت به  ۱۰سال
گذشته ۹۸درصد افزایش داشت.
وی افزود :با توجه به اینکه پیش بینی کرده بودیم که امسال عاشقان سفر اربعین
افزایش پیدا کنند ،اقدامات ویژهای انجام دادیم و با مقامات عراقی توافق کردیم که
گذرنامههایی که اعتبار آنها کمتر از ۶ماه و همچنین آنهایی را که فاقد اعتبار هستند،
به مدت  ۶ماه صرفا برای سفر اربعین تمدید کنیم که خوشبختانه قریب به  ۵۸۰هزار
جلد گذرنامه به این صورت تمدید شد .رئیس پلیس گذرنامه کشور ادامه داد :عالوه بر
آن پس از توافق با مسئوالن عراقی طی  ۱۰روز  ۵۴۰هزار برگ تردد ویژه اربعین برای
زائران صادر شد و تقریبا امسال چیزی حدود ۵میلیون گذرنامه صادر کردهایم.
سردار "ذوالقدری" گفت :از ابتدای صفر به صورت ویژه نیروهای کمکی ما در مرزهای
 ۶گانه زمینی مستقر شده اند و همچنین در مرزهای هوایی در  ۱۸فرودگاه کشور ما
بحث سفر به عراق و نجف داریم که خوشبختانه تا االن بیشترین تردد را داشتهایم.
این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد :در بحث صدور گذرنامه ،تمدید و یا برگ
خروج بجز در  ۲۰روز آخر که تقریبا حجم درخواستهای ما  ۹برابر شده بود و مقداری
نوبتها به تاخیر افتاد ،گفت :با تدابیر صورت گرفته از  ۱۰روز قبل از عرفه اتاق سیستم
چاپ ما به صورت شبانه روز پای کار بوده و تقریبا از اول محرم همه نیروهای ما آماده باش
و در بحث تمدید گذرنامه و برگ گذر فعال بودهاند.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد:

شناساییدستگاههاییکهبیشترین
سوءجریانات را دارند

قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج یک کار پژوهشی در سازمان
بازرسیوشناساییدستگاههاییکهبیشترینسوءجریانراداشتهاند،تأکیدکردکهاگر
بازرسان بر عملکرد و وظایف این دستگاهها متمرکز شوند ۵۵ ،درصد از مفاسد اداری
رفعمیشود.
احمد رحمانیان در جمع کارکنان بازرسی استان تهران با اشاره به دوره مدیریت
جدید سازمان بر لزوم توجه به موضوعات کالن تأکید کرد و خواستار شناسایی و رفع
گلوگاههای فساد شد .وی بر لزوم توجه و تمرکز به منظور آسیبشناسی نسبت به
دستگاههایی که بیشترین تخلفات را دارند تأکید کرد و افزود :باید به دستگاههایی که
بیشترین سوءجریان را دارند تمرکز شود و با اولویتسنجی نظارتها ،گلوگاههای فساد
این دستگاهها مشخص و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
رحمانیان با تأکید بر اینکه بازرسی هر استان باید در وهله نخست آسیبشناسی
دقیقی نسبت به عملکرد خود داشته باشد ،از بازرسان خواست نسبت به دستگاههای
تحت نظر خود آسیبشناسی جامعی از ابعاد مختلفی داشته باشند و متناسب با آن
راهکار ارائه و در کنار آن گلوگاههای فساد هم مشخص کنند.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار اشراف کامل بازرسان نسبت به قوانین
و مقررات شد و با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه بر موضوع ترک فعلها و اجرای صحیح
قوانین در دستگاهها تأکید دارد؛ به برخی از مشکالت بسیاری از استانها اشاره کرد و
افزود :یکی از مهمترین موضوعات ،تصرف عدوانی نسبت به اراضی ملی و دولتی است
که باید بهعنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

در نامهای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شد؛

دستوررئیسجمهوربرایتدوینبرنامه
هفتممبتنیبرسیاستهایابالغیرهبری
دستوررئیسجمهوربرایتدوینبرنامههفتممبتنیبرسیاستهایابالغیرهبری
رئیس جمهور ،سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد هر چه سریعتر برنامه هفتم توسعه
را متناسب با سیاستهای کلی این برنامه که امروز از سوی رهبری ابالغ شد ،تدوین
کرده و در مسیر بررسی و تصویب در هیات دولت قرار دهد.
بهگزارشایسنا،بهدنبالابالغسیاستهایبرنامههفتمتوسعهازسویرهبرانقالب،
رئیس جمهور در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه ،این سازمان را موظف کرد
باهمکاریهمهدستگاههایاجرایی،استفادهازدیدگاههایکارشناسیصاحبنظران
و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاستهای ابالغی ،برنامه هفتم توسعه اقتصادی،
ً
اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقا مبتنی بر نص و روح کلی این سیاستها و با رعایت
دقیق سرفصلها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با
عدالت ،تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارانه کند.
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چه سنی برای کشیدن دندان عقل مناسبتر است؟

چه زمانی الزم است دندان عقل کشیده شود؟

دندانهای عقل ،آخرین دندانهایی هستند که درمیآورید ،یعنی به
ن عقل میتواند
طور نرمال بین  ۱۷تا  ۲۵سالگی .در بعضی از افراد ،دندا 
مشکالت دهانی و دندانی ایجاد کند؛ مثال نامرتبی و شلوغی دندانها،
بههمفشردگیدندانهاوافزایشاحتمالعفونت.
کشیدن دندان عقل همیشه هم ضروری نیست؛ اما تقریبا نیمی از افراد
نیاز دارند دستکم یکی از دندانهای عقلشان کشیده شود تا دچار عوارض
بعدی نشوند .در این مطلب به شما میگوییم چه زمانی الزم است دندان
عقل خارج شود.
چرا دندان عقل داریم؟
محققان باور دارند دندانهای عقل برای نیاکان ما ضروری بودند ،زیرا
غذاهایی که میخوردند اغلب شامل مغزهای سفت ،برگهای ضخیم و
گوشتهای خام بود؛ اما امروزه ما بیشتر غذاهای پخته شده و نرم میخوریم
و با چاقو و چنگال غذایمان را به تکههای کوچکتر تبدیل میکنیم ،در نتیجه
نیازخاصیبهدندانهایعقلماننداریم!
وضعیت دندانهای عقل چه زمانی باید بررسی شود؟
دندانهای عقل معموال بین  ۱۷تا  ۲۵سالگی درمیآیند؛ اما ارزیابی اولیه
باید بین  ۱۵تا  ۱۹سالگی انجام شود .به طور کلی خوب است که سالی یک
بار دندانها توسط دندانپزشک چک شوند .ارزیابی به موقع دندان عقل
اهمیت زیادی دارد تا در صورت لزوم کشیده شود ،زیرا کشیدن دندان عقل

متخصص:

نشانه کم خوابی کودک دبستانی
رابشناسید

ً
متخصص روانپزشکی گفت :کودکان دبستانی معموال به  ۱۰ساعت خواب
نیاز دارند که در میزان یادگیری ،تمرکز و رفتار آنها بسیار موثر است .خواب کمتر
از  ۸ساعت در این کودکان مشکل ساز است و با عالئمی همچون بی قراری ،بد
اخالقی و بیش فعالی همراه خواهد بود.
مهدیه صالحی ،روانپزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در
ً
خصوصمشکالتخوابدرکودکاندبستانی،گفت:کودکاندبستانیمعموالبه
 ۱۰ساعت خواب نیاز دارند که در میزان یادگیری ،تمرکز و رفتار آنها بسیار موثر
است .وی ادامه داد:خواب کمتر از  ۸ساعت در این کودکان مشکل ساز است و با
عالئمی همچون بی قراری ،بد اخالقی و بیش فعالی همراه خواهد بود.
صالحی به اختالل خوابی که معموال در فصل تابستان برای کودکان ایجاد
میشود اشاره کرد و گفت :کودکانی که در فصل تابستان تا دیروقت بیدار میمانند
برای روزهای اول مدرسه با اختالل به خواب رفتن به موقع مواجه خواهند شد؛ در
این خصوص به خانوادهها توصیه کرد با نزدیک شدن به ماه مهر و شروع مدارس به
این اختالالت عادتی پایان دهید.
این روانپزشک بیان داشت:هر شب یک ربع تا نیم ساعت خواب را زودتر شروع
کنید که به تدریج ایدهآل خواب 8الی  ۱۱شب) برسید.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :منظور از بهداشت خواب
این است که خواب روند منظمی داشته باشد؛یعنی در ساعت مشخصی خواب و
در ساعت مشخصی بیداری .برای رسیدن به این نظم رعایت نکاتی مانند انجام
فعالیتهای هیجان آوری مانند ورزش و بازیهای کامپیوتری بعد از ساعت ۶بعد
از ظهر ضروری است که باید اجتناب شود.
وی ابراز کرد :همچنین از مصرف چای و نوشابههای انرژی زا در ساعت عصر
خودداری شود؛ضمن اینکه انجام تکالیف درسی کودک در ساعات عصر برای
داشتن خواب راحت و با نظم ضروری است.
این روانپزشک از دیگر مشکالت کودکان دبستانی را شب ادراری ،کابوس شبانه،
دندان قروچه و راه رفتن در خواب نام برد و گفت :راه رفتن کودک در خواب اختالل
رفتاری شایعی است و کودک در این حالت خواب است و معموال آسیبی نمیبیند.
تنها وظیفه والدین این است که در ،پنجرهها و محیط اطراف کودک را امن نگه
دارند .در این هنگام الزم نیست کودک را از خواب بیدار کنیم و فقط باید او را به
سمتبسترهدایتکنیم.
صالحی متذکر شد :داشتن خواب نیمروزی برای چنین کودکانی توصیه
میشود تا عمق خواب شبانه کمتر شود ،زیرا راه رفتن در خواب ،هنگام خواب
عمیق اتفاق میافتد .گاهی مشکالت خواب کودک از اضطراب منشاء میگیرد،
اضطراب با تغییرات عادتی نیز ایجاد میشود؛ مانند اضطراب جدایی از والدین در
روزهای ابتدایی مدرسه که یک اختالل شایع خواب در شروع روزهای اول مدرسه
محسوبمیشود.
وی تاکید کرد :یکی از مهمترین کارکردهای مغز حافظه است که با برطرف شدن
اختالل خواب در کودکان ،نقص حافظه نیز ترمیم میشود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :بهترین راه مبارزه با ناخن
جویدن پیدا کردن منبع اضطراب کودک است .با رفع منشا اضطراب ،ناخن
جویدن رفع خواهد شد .نهی از ناخن جویدن در این کودکان کارساز نخواهد بود.

در سنین باالتر سختیهایی دارد.
چه سنی برای کشیدن دندان عقل مناسبتر است؟
دندان عقل در هر سنی میتواند کشیده شود .اما بیشتر دندانپزشکها
توصیه میکنند دندانهای عقل در اواخر نوجوانی یا در اوایل دهه بیست
زندگی کشیده شوند .زیرا در این مرحله دندانهای عقل هنوز در حال شکل
گیریاند و به همین دلیل کشیدنشان راحتتر است و عوارض کمتری دارد.
دالیلی که ضرورت کشیدن دندان عقل را ایجاد میکنند
کشیدن دندان عقل یک عمل بسیار متداول است و برخی از معمولترین
دالیل آن به شرح زیر است:
 .گیرافتادن دندان عقل :یعنی وقتی که دندان عقل نمیتواند به طور
طبیعیخودشراازلثهبیرونبکشدونهفتهماندهاست.دراینحالتممکن
است زاویهدار رشد کرده یا فضای کافی برای بیرون آمدن نداشته باشد .عالئم
گیرافتادن دندان عقل شامل تورم و حساس شدن لثهها ،درد در فک ،درد
هنگام باز کردن دهان و بوی بد دهان میشود.
 .فضای ناکافی :گاهی دندان عقل فضای زیادی از دهان را اشغال
میکند که میتواند برای دندانهای دیگر مشکل ایجاد کند .اگر درآمدن
دندان عقلتان باعث شلوغی و به هم فشردگی دندانها در دهان شود ،درد
و ناراحتی ایجاد میکند و ممکن است متوجه شوید بعضی از دندانهایتان
آسیب دیدهاند یا بدشکل شدهاند.

یکروانشناس:

 .درد مداوم :بیرون آمدن دندان عقلتان میتواند باعث درد شود .در
برخی موارد این درد متناوب است؛ اما اگر درد مداوم داشته باشید باید به
دندانپزشک مراجعه کنید تا با عکسبرداری و معاینه وضعیت دندان بررسی
شود .همیشه هم کشیدن دندان عقل الزم نیست ،زیرا گاهی درد ممکن
است به طور طبیعی برطرف شود.
 .عفونت :تمیز کردن دندانهای عقل سخت است و همین باعث میشود
بیشتر مستعد عفونت باشند .در موارد شدیدتر ممکن است کشیدن دندان
عقل الزم باشد .خیلی مهم است که بهداشت دهان و دندان را خوب رعایت
کنید تا احتمال عفونت به حداقل برسد.
این پنج عالمت نیز نشان میدهند الزم است دندان عقل کشیده شود:
 .درد و حساسیت در ته دهان
 .التهاب لثه
 .بدبوشدن دهان یا مزهای ناخوشایند در دهان
 .گرفتگی فک یا درد مداوم
 .مشکالت سینوسی مانند درد ،سردرد ،گرفتگی و فشار سینوسها
چه زمانی کشیدن دندان عقل الزم نیست؟
همانطورکهگفتیمکشیدندندانعقلهمیشههمضرورینیست،چون:
 .دندان عقل سالم است.
 .دندان عقل کامال درآمده است.
 .دندان عقل در جای درست خود قرار دارد و همراستا با دیگر دندانهاست
بدون اینکه بر جویدن اثر بگذارد.
 .با مسواک و نخ دندان قابل دسترسی است و میتوان آن را خوب تمیز کرد.
آیا کشیدن دندان عقل دردناک است؟
کشیدن دندان عقل معموال عمل سختی نیست ،اما بسته به وضعیت
دندان عقل در فک و لثه ممکن است کمی چالشبرانگیز باشد .در این عمل
از بیحسی موضعی استفاده میشود تا درد به حداقل ممکن برسد.
بعد از کشیدن دندان عقل انتظار چه چیزهایی را باید داشته باشید؟
بعد از کشیدن دندان عقل احتماال درد و ناراحتی خفیفی همراه با کمی
خونریزی و تورم خواهید داشت .پزشک جراح دستورات الزم برای کنترل
عوارض را به شما میدهد.
مراقبتهای بعد از عمل کشیدن دندان عقل
 .یکی دو روز اول هر چقدر میتوانید استراحت کنید.
 ۴۸.تا ۷۲ساعت بعد از عمل ،فعالیتهای سنگین انجام ندهید.
 .برای کاهش درد و تورم از کمپرس سرد یا یخ کمک بگیرید.
 .محکم غرغره نکنید چون لختههای خون از جای خود کنده میشوند و
حفرههایخشکایجادمیکنند.
 .دندانهای دیگر را مثل معمول مسواک بزنید.
 .هر دارویی را که پزشک تجویز کرده طبق دستور مصرف کنید؛ آنتی
بیوتیک و مسکنها . .تا چند روز فقط غذاهای نرم بخورید :برنج نرم ،پوره
سیب زمینی ،ماست و تخم مرغ .همچنین غذاهای سرد مثل بستنی کمک
میکنندناحیهعملتسکینبیابد.
 .نوشیدنیها را با نی ننوشید چون عمل مکیدن باعث از جا کنده شدن
لخته خونی میشود که برای التیام زخم الزم است.

مصرف میوه در مبتالیان دیابت

نشانههایافسردگیچیست؟

روانشناس گفت:افسردگی اغلب با کندی روانی حرکتی ،سستی و بیحالی
همراه است؛ گرچه گاهی عالئم رفتاری افراد افسرده با پرخاشگری و پر فعالیتی
خود را نشان میدهد.
بهمن بهمنی ،روانشناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم بهزیستی و
توانبخشی در برنامه حال خوب شبکه سالمت در پاسخ به این سوال که چه موقع
احساس غم،یاس،افسردگی ودلمردگی به انسان دست میدهد؟،گفت :این
دسته از هیجانات که بار ارزشی منفی به آنها نمیدهیم ،زمانی رخ میدهد که
ناکام ،آزرده و رنجیده میشویم.
وی گفت:غم یک تجربه عاطفی احساسی است و در مواردی که با از دست
دادن شخص مهم یا چیز مهمی همراه است،برای ما رخ میدهد .درجات غم از
ارزشیابی ما نسبت به آن به دست میآید .در مواجهه با از دست دادن یک فرد یا
از دست دادن یک چیز ،احساسات ما خیلی شخصی است .ما هیچ وقت دقیقا
ً
احساس کس دیگری را تجربه نمیکنیم و تنها شبیه سازی میکنیم ،اما قطعا این
احساس طرف مقابل نخواهد بود.
بهمنی تاکید کرد :شخصی بودن و بی نظیر بودن تجربه احساسی انسانها از
ارزشخاصیبرخورداراست.وقتیتصورمیکنیمیاپنداشتمیکنیمدررسیدن
به هدفی که برای ما مهم است ناتوانیم یا مسیر را ناممکن میبینیم یا خودمان را
در طی این مسیر ناتوان احساس میکنیم؛ احساسی از جنس یاس ،کم حالی و
کمی نیرویی و افت به ما دست داده است.
این روانشناس یادآور شد :هرچه این موضوع ارزشمند تر باشد احتمال یاس هم
مارانگرانترمیکند.وقتیفکرمیکنیمهدفدردسترسنیستیامسیریکهدر
جهت هدف است موجود نیست یا اینکه هر دو هست ولی من قدرت ندارم ،درگیر
پدیدهای به نام ناامیدی شدهایم.
وی متذکر شد :طریقه مواجه شدن با هر کدام از این احساسها با یکدیگر فرق
میکند .آدم خوش بین شخصی است که بدون هیچ منطقی فکر میکند همه
کارها رو به راه هستند و به خوبی انجام میشوند .خوش بینی کارآمدی میآفریند،
اما بیش از حد خوش بین باشیم ،ناکارآمدی به بار میآورد؛ مثل دانشجویی که
بدون درس خواندن خوش بینی قبولی در امتحانات را دارد
بهمنی افزود :افرادی که بدبین و منفی باف هستند بدون دلیل و منطق موجهی
معتقدند که نمیشود؛ این افراد نا کار آمدند و قبل از این که شکست بیاید،
شکستخوردهاند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت :انسان امیدوار
گرچه خوشبین است اما سه مؤلفه دارد؛ خود را خوب میشناسد ،مسیر را بلد
است و ابزار طی مسیر را میشناسد و یا تهیه میکند.همچنین به توانایی خود
اعتماد دارد؛ این انسان فعال و تالشگر است،ادامه میدهد و به هدفش میرسد؛
او انسان با نشاطی است.
وی گفت :ناامید کسی است که فکر میکند این هدف ارزشمند را نمی تواند به
دست آورد ،این انسان آماده افسرده شدن است.
بهمنی ابراز کرد :افسردگی مجموعهای از عالئم است که وقتی کنار هم قرار
بگیرند معنا پیدا میکنند .افسردگی اغلب با کندی روانی حرکتی ،سستی و
بیحالی همراه است؛ گرچه گاهی عالئم رفتاری افراد افسرده با پرخاشگری و پر
فعالیتی خود را نشان میدهد.
این روانشناس متذکر شد :گاهی افسردگی به حدی جدی است که فرد
میگوید :چیزی ارزش ندارد که من آن را تغییر دهم .مؤلفه شناختی افسردگی
سه وجه اصلی دارد؛ گذشته خیلی خراب است و آینده هم تکرار گذشته است،
نمیتوانم آینده را تغییر دهم،آینده هم ارزش تغییر را ندارد.
ویگفت:اگرفردایمثبتیمیخواهمبایداالنمثبتزندگیکنم.فردایمثبت
به لحظات مکرر امروز زندگی من بستگی دارد .زمان حال واسطه بین گذشته و
آینده است .ما میتوانیم از طریق نگاه منفی به آن ،آیندههای ناکارآمد ،مستاصل
و درمانده به دست آوریم.
بهمنی افزود :وقتی چیز خوبی علیرغم انتظارمان به ما برسد ،قدر آن را
نمیدانیم و به خوبی از آن استفاده نمیکنیم.
این روانشناس تصریح کرد :در احساس دلمردگی به حدی وزن نگاه منفی به
خود ،دیگران و جهان زیاد است که فرد حال زیستن و فعالیت ندارد ،تعبیر حالی
بسیار بد است ،در این افراد ناامیدی تنها در یک زمینه نیست؛ البته بروز این حالت
در افراد کم است .نقش اطرافیان در حمایت و پیدا کردن راهی برای اقدامات
درمانی این افراد بسیار اهمیت دارد ،فرد دل مرده ممکن است تصمیمات بسیار
اشتباهی در رابطه با از بین بردن خود بگیرد.
کارشناس برنامه با بیان اینکه در افسردگیهای شدید ،مصرف دارو همراه با روان
درمانی برای این بیماران ضروری است،تاکید کرد :احساسات ما محصول افکار
مثبت یا منفی ماست .حتی وقتی هیچگونه امکاناتی وجود ندارد با مدلی از فکر
کردن و احساس کردن میتوان بر روی شرایط تاثیر گذاشت و حس خوبی در خود
ایجادکرد.
یافتهمحققانفرانسوی؛

شیرینکنندههایمصنوعی
سالمت قلب را به خطر می اندازند

شیرین کننده های مصنوعی روشی محبوب برای الغری هستند ،اما محققان
فرانسوی عنوان می کنند که ممکن است خطر حمله قلبی یا سکته را نیز افزایش
دهند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت ،این یافتهها حاصل پیگیری
سالمت قلب در بین بیش از  ۱۰۳هزار مرد و زن در فرانسه برای حدود یک دهه
است.
«ماتیلد توویر» ،نویسنده این مطالعه از دانشگاه سوربن فرانسه ،گفت« :ما
مشاهده کردیم که مصرف بیشتر شیرین کنندههای مصنوعی با افزایش خطر
بیماریهایقلبیعروقیمرتبطاست».
ً
در ابتدای مطالعه ،تقریبا چهار نفر از  ۱۰شرکت کننده گزارش دادند که به طور
مرتبازشیرینکنندههایمصنوعیاستفادهمیکردند.
سالمت قلب شرکت کنندگان پس از آن به طور متوسط  ۹سال ردیابی و مقایسه
شد .در این مدت ،بیش از  ۱۵۰۰مشکل قلبی از جمله حمالت قلبی ،سکته
مغزی ،سفتی یا درد شدید قفسه سینه و نیاز به عمل جراحی برای بازکردن
شریانهایمسدودشده(آنژیوپالستی)ثبتشد.
محققان پس از بررسی تأثیر مصرف شیرین کننده مصنوعی بر مشکالت قلبی،
نتیجه گرفتند که این دو باهم در ارتباط هستند.
محققان تأکید کردند که کار آنها به طور قطعی ثابت نمیکند که شیرین کننده
ها به طور مستقیم سالمت قلب را تضعیف میکنند ،فقط نشان میدهد که بین
این دو ارتباط وجود دارد.
با این حال محققان معتقدند یک دلیل احتمالی میتواند تعامل شیرین
کنندههای مصنوعی با گیرندههای طعم شیرین روده باشد که میتواند بر میزان
انسولین و جذب قند تأثیر بگذارد.
شیرینکنندههایمصنوعیهمچنینممکناستآرایشمیکروبهایموجود
در روده را تغییر دهند ،التهاب را افزایش داده و باعث نقص عروقی شود.
اما محققان خاطرنشان میکنند که این فرضیهها باید از طریق مطالعات تجربی
تأییدشوند.
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در گفت و گو بایک روان شناس کودک مطرح شد؛

معاونهماهنگیامورزائریناستانداریقمخبرداد:

ثبت نام ۱۱۶هزار شهروند قمی
در سامانه «سماح»
معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم از ثبتنام  ۱۱۶هزار و  ۴۰نفر در
این استان در سامانه سماح برای عزیمت به عراق و شرکت در راهپیمایی اربعین
حسینیخبرداد.
ابوالقاسم مقیمی در سومین جلسه ستاد اربعین قم در تاالر امام جواد (ع)
استانداری افزود :تعداد ثبتنام انجام شده در این سامانه در کشور نیز  ۲میلیون
َ
و  ۷۰۰هزار تن است.
وی همچنین تعداد وسایل نقلیه وارد شده به استان بر اساس تردد شماره وزارت
راه و شهرسازی را طی روزهای هفتم تا نوزدهم شهریورماه را  ۲میلیون و ۲۸۷
هزار وسیله نقلیه ذکر کرد و گفت :خروج  ۲میلیون و  ۴۰۰وسیله نقلیه نیز ثبت
شدهاست.
س و مینیبوس اعزامی از قم به مرزها که توسط
مقیمی تعداد سرویسهای اتوبو 
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای ثبت شده را نیز یکهزار و  ۱۲۱سرویس
ُ
دانست و گفت :طبق اعالم ادارهکل گمرک قم  ۲هزار و  ۳۵۶تن انواع محصولها
از این استان برای موکبها جمع بندی و ارسال شده ،و  ۲۹۹اظهار نامه گمرکی
نیزداشتیم.
معاون استاندار قم با اشاره به مجموع زائران اربعین اسکان یافته در قم گفت:
برای اسکان در حرم حضرت معصومه(س) ،قرارگاه مردمی ،اسکان شناسنامهای
در مسجد جمکران ،همچنین اسکان در موکبها ،خیریهها و مساجد تقریبا آمار
َ
 ۱۲۳هزار و  ۲۲۸تن به ثبت رسید ه است.
وی همچنین با اشاره به نصب  ۶۰بنر اطالع رسانی در محدوده شهری قم
خاطرنشان کرد :در محدوده حرم مطهر و جمکران و بلوار زائر ،تعداد زیادی از
زائران را داریم که اطالع رسانی خوبی برای آنها صورت نگرفتهاست.
مقیمیبابیاناینکه ۹۳۹زائرپاکستانیدرمسجدجمکراناقامتپیداکردهاند،
گفت:تعداد پاکستانیهایواردشده به استان بهدلیل محدودیت مرزهاو یا سیلی
که در این کشور آمده ،خیلی کمتر از تعداد قابل پیش بینی شده بود به همین
دلیل برخی مصوبهها مانند هدایت اتوبوسهای این زائران عملیاتی نشده ،اما۹۸
درصدمصوبههایستاداربعیناستانعملیاتیشدهاست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با اشاره به دریافت کاغذهای یارانهای از
وزارت ارشاد گفت :خیلی از افراد تقاضای انتشار عکسها و پیامهایی را داشتند،
که با توافقی که با چاپخانههای متعدد داشتیم ،با تخفیف ویژه انجام شدهاست.
امیرعلی عموزاده با اشاره به سفارش  ۱۰۰هزار جزوه با موضوع اربعین گفت:
چند کتابچه نیز توسط استانداری برای زائران پاکستانی سفارش داده شده ،که تا
زمان برگشت این زائران آماده خواهد شد.
پذیرش  ۲۸هزار زائر در قرارگاه مردمی اربعین قم
مسئول قرارگاه مردمی اربعین قم نیز با اشاره به پذیرش بیش از  ۲۸هزار زائر
َ
توسط این قرارگاه گفت ۱۷ :هزار و  ۱۳۹تن از این زائران را مردان و  ۱۱هزار و ۱۲۶
َ
تن دیگر را بانوان تشکیل میدهند.
َ
َ
مهدی قربان کرم گفت ۲۷ :هزار و  ۲۰تن از زائران ایرانی و هزار و  ۲۴۵تن نیز
غیرایرانی هستند ،که بر خالف سال  ۹۸تعداد زائران ایرانی کمتر از غیرایرانی
است .وی گفت :در قرارگاه مردمی اربعین هرساعت از شبانهروز زائر بیاید،
پذیرش میشود و از امکانات مختلفی مانند سه وعده غذایی ،ایستگاه صلواتی و
برنامههایفرهنگیوتبلیغیبهرهمندمیشود.
ضرورت اتحاذ تمهیدات الزم برای برپایی راهپیمایی بزرگ اربعین
فرماندار قم نیز با اشاره به اینکه امسال نیز شاهد برگزاری راهپیمایی بزرگ
اربعین در عصر روز اربعین خواهیم بود گفت :در این خصوص انجام اقدامهای
خدماتی و ترافیکی ضروری است ،از این رو کمیته حملونقل و ترافیک ستاد
اربعین باید جلسهای داشته باشند و برای ِاعمال محدودیت در مسیر رفت بلوار
پیامبر اعظم (س) تصمیمگیری کنند .عباس ذاکریان گفت :انتهای بلوار سمیه
و رفوژ وسط بلوار پیامبر اعظم نیاز به اصالح هندسی داشت که توسط شهرداری
انجام و ِگره ترافیکی رفع شد ،اما کماکان در مسیر رفت بلوار پیامبر اعظم برای
خودروها محدودیت خواهیم داشت .فرماندار قم با تاکید بر اتخاذ تدابیر جهت
تامین پارکینگ الزم برای اطراف بلوار پیامبر اعظم ،مسجد جمکران و حرم مطهر
گفت :پیشبینی اتوبوس و تاکسی برای ۲پیک تردد قبل و بعد از نماز مغربوعشا
و همچنین بحثهای اورژانسی و امدادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ذاکریان با اشاره به اینکه سرویسهای بهداشتی در حال آماده شدن است
گفت:ایجادایستگاههایصلواتینیزیکنکتهبسیارمهماست،باتوجهبهتشرف
موکبداران قم به کربال ،ادارهها باید پای کار بیایند ،قرارگاه مردمی نیز موکبها را
بسیج کنند که استقرار موکبها را در طول مسیر راهپیمایی داشته باشیم.
دبیربخشرسانههایخبریدومینسوگوارهبینالمللیملتامامحسین(ع)خبرداد:

ششم مهرماه ،آخرین مهلت ارسال آثار
به دبیرخانه سوگواره

دبیر بخش رسانههای خبری دومین سوگواره بینالمللی ملت امام حسین (ع)
گفت:کلیهروزنامهنگارانوفعاالنرسانهایدارایمجوز،تاششممهرماهسالجاری
برای ارسال آثار خود به دبیرخانه مرکزی این سوگواره فرصت دارند.
نزاده روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت :این
محمدرضا قربا 
دوره از سوگواره ملت امام حسین در چهار رشته خبر ،مصاحبه ،گزارش و تیتر
برگزار میشود ،و فعاالن رسانهای میتوانند آثاری که از  ۲۸مردادماه سال ۱۴۰۰
با موضوع قیام عاشورا و نهضت حسینی تولید کردهاند ،را جهت مشارکت در این
سوگواره ارائه دهند.
وی شناسایی ظرفیتهای مطبوعات در عرصه معرفی نهضت حسینی و تالش
در راستای معرفی هر چه بهتر آن ،قدردانی از خبرنگاران روزنامهنگاران و فعاالن
برتر در حوزه معرفی نهضت عاشورا را از هدفهای این سوگواره ذکر کرد و گفت:
شبکهسازی پدید آورندگان آثار رسانهای عاشورایی و کمک به تاسیس و توسعه
مطبوعاتعاشوراییدرفضایرسانهایکشوروبرجستهسازیمسائلوسوژههای
عاشورایی قابل حضور در ساحت رسانه نیز از اهداف دیگر است.
نزادهادامهداد:کمکبهارتقایکمیوکیفیتولیدهایرسانهایعاشورایی،
قربا 
تقویت فضای رقابتی برای تولید محصولهای رسانهای عاشورایی همچنین
تقویت تعامل میان خبرنگاران و فعاالن عاشورایی عرصه مطبوعات و رسانه با
نهادهای دینی ،فرهنگی و رسانه ای را نیز از دیگر اهداف خواند و گفت :ترغیب
خبرنگاران و فعاالن رسانه به مطالعه ،تحقیق و پژوهش در موضوعهای عاشورایی و
تولید محتوی نیز از اهدافی است که در بخش رسانههای خبری دنبال میکنیم.
دبیر رسانههای خبری سوگواره ملت امام حسین(ع) خاطرنشان کرد :در این
سوگواره از تمام رسانههای دارای مجوز امکان پذیرش داریم ،و همه فعاالن و
روزنامهنگاران رسانهای شاغل و آزاد میتوانند شرکت کنند.
وی یادآور شد :در نخستین دوره این سوگواره ،تعداد کل آثار قابل ارائه ،سه اثر
بود که این دوره به پنج اثر افزایش دادهایم .وی اضافه کرد :اولویتهای موضوعی
اینسوگوارهشاملمسئولیتاجتماعیوهمدلیحسینی،هیاتخانگیوتربیت
حسینی و هنر تبیین و غیرت دینی است .دبیر اجرایی دومین سوگواره ملت امام
حسین(ع )نیزدرایننشستبابیاناینکهدبیرخانهمرکزیاینسوگوارهدرمعاونت
فضایمجازی،هنرورسانهدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقماستگفت:این
دوره از سوگواره ملت امام حسین(ع) مشتمل بر  ۶بخش اصلی است که مرتبط
با تولیدهای فضای مجازی میباشد .حجتاالسالم جواد رحیمی ادامه داد:
متون ادبی ،تولیدهای گرافیکی ،رسانههای تصویری ،صوت و رادیو ،کنشگری و
رسانههای خبری بخشهای تشکیل دهنده این سوگواره به شمار میآید.
وی با یادآوری اینکه در دوره گذشته این سوگواره ۱۱ ،هزار و  ۴۵۸اثر از ایران
و هفت کشور دیگر ارسال شد گفت :چهار هزار و  ۱۲اثر مربوط به بخش پویش
ل نیز برگزار شده و برخی
مردمی بود ،حدود  ۵۰۰کارگاه برگزار شد ،که البته امسا 
هم در دهه پایانی ماه صفر برگزار خواهد شد.
رحیمی در پاسخ به سئوالی در خصوص برگزاری آیین پایانی این سوگواره بیان
کرد:اینآییندراوایلاسفندماهامسالوهمزمانباسومشعبانسالروزمیالدامام
حسین (ع) با حضور وزیر فرهنگوارشاد اسالمی در تهران برگزار میشود.

کودکان چطور در دعواها از خود دفاع کنند؟

با چند تا از همسایهها روی صندلی پارک نشسته بودیم مشغول صحبت  .یک
نفس راحتی کشیدم و رو به خانمهای همسایه گفتم باالخره فرصتی شد تا بچهها
ن بیرون بیاوریم تا مشغول بازیهای پر تحرکتری شوند.هنوز جمله
را از آپارتما 
ام تمام نشده بودکه یک مرتبه دخترم با چشمان گریان به سمتم آمد ،در حالیکه
سر زانوهایش زخمی شده و عروسکش هم خاکی بود .ترسیدم .از او پرسیدم چی
شده؟ با آب و تاب شروع به تعریف کرد که یکی از دوستانش او را کتک زده و
عروسکش را هم زیر پا لبه کرده است.
از اینکه دخترم را در این موقعیت میدیدم خیلی عصبانی شده بودم اما از
طرفی هم دوستانش کسانی بودند که مادرهایشان در حال صحبت با من بودند،
آنها هم ناراحت شدند و گفتند که االن بچه هایشان را کتک می زنند .کمی مکث
کردم ،دستی روی سر مائده کشیدم تا به اعصابم مسلط شوم ،از آن خانم ها هم
خواستم که آرامششان را حفظ کنند ،بعد هم دست دخترم را گرفتم و به او گفتم
که اشک هایش را پاک کند و پیش دوستانش برویم تا ببینیم که چه شده؟ وقتی
به زمین بازی رسیدیم  ،بچهها هر کدام مشغول بازی بودند .به مائده گفتم« :بگو
کدام یک از دوستانت تو را کتک زده؟» او هم به یک نفر اشاره کرد .بسمت این پسر
رفتم و کار اشتباهش را به او متذکر شدم  ،بعد هم گفتم که حق ندارد دست روی
هیچ بچهای بلند کند و در نهایت هم از مائده باید عذرخواهی کند.
آن پسر به جای عذرخواهی گفت« :حقش بوده ،چرا عروسکش را به من
نداد؟» مائده که با حضور من جرأت گرفته بود ،گفت« :عروسک خودم است ،
دلم نمی خواد عروسکم رو به کسی بدم ».من هم به او گفتم« :وسیله هر کسی
برای خودش است و اگر دوست داشته باشد برای بازی به دیگران می دهد ،و
دیگران حق ندارند که بچه های دیگر را کتک بزنند ».پس از آن مادرهای آن بچه
ها هم به جمع ما وارد شدند  ،مادر این پسر که عصبانی هم شده بود ،شروع به
هتاکی به فرزندش کرد و گفت« :این جیگر سوخته به کسی رحم نمیکنه ،همه
رو کتک می زنه ،نمیدونم از دستش چیکار کنم؟» ،بعد هم گوش پسرش را تاباند
تا صدایش در آمد.
*وظیفه والدین در آموزش دفاع کودکان از خود چیست؟
والدین از زمان نوزادی مراقبان بچه هایشان محسوب می شوند ،به ویژه تا
سه سالگی که بچه ها قدرت دفاع از خود را ندارند و نمی توانند خوب و بد
یا درست و غلط را از هم تشخیص دهند« .فرزانه محرری» روان شناس کودک
در این باره میگوید« :کودکان کمتر از سه سال را والدینشان باید مورد مراقبت
دائم قرار دهند ،تا اگر کتک خوردند یا هر مشکلی برایشان در جایی پیش آمد،
زیرنظر والدین باشند اما نحوه رفتار والدین در این زمینه میتواند الگوی مناسب یا
نامناسبی برای بچه هایشان باشد .به طور مثال اگر کسی فرزند شما را هول داده
و او به زمین خورده و شما هم در مقابل همین رفتار را پیاده کنید و با خشونت با
آن بچه رفتار کنید ،این رفتار الگوی فرزند شما قرار میگیرد که برای گرفتن حق
خودش در هر جایی مقابله به مثل کند.
اما رفتار مناسب این است که شما با طرف دعوای فرزندتان که حق او را خورده
صحبت کنید و به او بگویید که کارش درست نبوده و نباید سایر بچه ها را هول
دهد یا کتک بزند یا به آنها فحاشی کند  ،وگرنه بچه شما با او بازی نمیکند و اگر
تغییر رفتاری حاصل نشد ،بالفاصله فرزندتان را از آنجا دور کنید و به او بگویید که
ما نباید به دیگران آسیب بزنیم اما می توانیم در موقعیت بازی با آنها قرار نگیریم.
مسئله مهم این است که شما نباید با هیچکسی در این زمینه رودربایستی کنید و
حق فرزندان را تمام و کمال باید بگیرید ،البته همانطور که مطرح شد با خشونت
و مقابله به مثال نباید باشد.
بنابراین برای کودک شما که قدرت گرفتن حقش را ندارد ،باید شما در هر لحظه
در کنارش باشید و اجازه ندهید که کسی آرامش او را خراب کند و باعث ناراحتی
یا پرخاشگری و کتک زدنش بشود .در مقابل خودتان هم باید آرامشتان را حفظ
کنید».
*احقاق حق پس از سه سالگی را به فرزندتان آموزش دهید
محرری می گوید« :پس از سه سالگی شما وظیفه دارید که احقاق حق را به
عهده خود فرزندتان بگذارید و زمانی که مشکلی پیش بیاید ،به خودش آموزش
دهید که از حقش درست دفاع کند .به طور مثال در دفعات اول که برایش در
جایی مشکلی پیش می آید ،با او صحبت کنید و درباره حس و حال و سپس نحوه
واکنشش بپرسید ،سپس به او بگویید که نباید خشن باشد و بچه دیگری را کتک
بزند ،بلکه تنها از خود دفاع کند ،مثل دست طرف مقابل را بگیرد و اجازه ندهد او
کتکش بزند .اما در دفعات اول بهتر است او را همراهی کنید تا احساس اعتماد به
نفس داشته باشد و راه درست را یاد بگیرد.
مثال در برابر فردی که کودک شما را کتک زده  ،قرار بگیرید وبه او بگویید که
خودش از حق خودش دفاع کند مثال بگویید« :تو وقتی من را زدی ،خیلی دردم
گرفت ،پام خون اومد ،ناراحت شدم و دوست ندارم با من اینطوری رفتار کنی و در
نهایت اجازه نمی دم که منو کتک بزنی» اگر باز هم کسی به او تعرضی کرد ،دست
بچهمقابلرابگیریدوبهفرزندتانآموزشدهیدکهنبایداوهمکتکبزند،بلکهباید
بگوید زدن کار درستی نیست و من با تو بازی نمیکنم .فقط از خودش دفاع کند».
بنابراین نکته کلیدی این است که فرزند شما یاد بگیرد نباید کسی او را کتک
بزند و به او دست درازی کند ،خودتان مستقیم وارد نشوید اما اگر جایی احساس
کردید که او کتک می خورد و چیزی نمیگوید ،واردعمل شوید و با او صحبت کنید
تا اجازه ندهد کسی به او آسیبی برساند .مثال به او بگویید که به دوستش بگویید
اجازه ندارد ،دیگران را کتک بزند یا به کسی آسیب برساند .حتی گاهی الزم است
این چیزها را زمانی که در موقعیت هم قرار نگرفته به او آموزش دهید تا زمانی که
شما نیستید هم بداند چطور باید از خود دفاع کند.
*اگر زد  ،تو هم بزن!
برخی والدین با دامن زدن به پرخاشگری فرزندشان با جمالتی مثل «اگه زد ،تو
هم بزن» آسیب زدن به دیگران ،خشم ،انتقام و کینه ورزی را آموزش میدهند
 ،در حالیکه بچهها باید مهربانی و گذشت و دفاع از حقوق از روش صحیح را
آموزش ببینند .سیره اهل بیت(ع) در این زمینه باید الگوی ما باشد ،پیامبری که
با مهربانی جواب هر چیزی را میداد ،یادآوری مرام اهل بیت(ع) در این راستا می
تواندراهگشایماباشد.
«سپیده بشول» ،روانشناس کودک در این زمینه می گوید« :بچه ها باید دفاع

از خود را بدون خشونت یاد بگیرند .به هرحال بین بچه ها هم مثل بزرگترها تنش
و دعوا امری طبیعی است که گاهی اتفاق میافتد ،بچهها با کتک زدن و اهانت
به دیگران ،آنها را مورد آزار و اذیت قرار میدهند حال ما نباید چنین روشی را برای
مقابله به مثل به بچههای خودمان هم یاد دهیم .به جای روشهایی برای مقابله
به مثل به بچه هایتان یاد دهید مثل «قیافه مغرور گرفتن در برابر اینطور بچهها
که به دیگران اهانت میکنند»« ،فرار از دست بی ادبها یا قلدرها»« ،گفتن به
مربی مهد یا مدرسه»« ،پاسخ هایی چون خودت اینطوری ،اینطوری فک کن یا
آینه» برای افزایش اعتماد به نفس بچهها مناسب است و در نهایت هم به بچهها
یاد دهیم که با کسانی دوست شوند که به آنها آسیب نمیرسانند یا به آنها توهین
نمیکنند.
نقش بازی کردن برای دفاع از خود میتواند روش مناسبی برای آموزش بچهها
باشد .به این صورت که مثال من میخواهم تو را اذیت کنم ،تو هم باید از خودت
دفاع کنی یا به بزرگترها اطالع بدی ،در این زمینه کشتی گرفتن خیلی مناسب
است  ،خشونت را کاهش میدهد  ،در نهایت اجازه دهید بچهها شکستتان
بدهند اما در حین بازی به بچهها تذکر دهید که توهین ،گاز گرفتن ،پرتاب اشیا
ممنوع است .بنابراین با این کشتی گرفتن بدون خشونت به بچهها اعتماد به
نفس و شجاعت را آموزش می دهید تا کسی جرأت اینکه بخواهد آنها را اذیت
کند ،نداشته باشد چرا که افراد قلدر عموما بچههای ضعیف و خجالتی را قربانی
خودمیکنند».
طبق تحقیقات روانشناسی کودکانی که الگوهای خشن در منزل دارند ،مثل
پدرومادریافیلمهای خشونتآمیز،عمومابیشتردستبهرفتارهایپرخاشگرانه
در برابر دیگران می زنند .الزم هم نیست حتما والدین با خود کودک پرخاش کنند
تا او یاد بگیرد ،همین که چنین رفتاری را بچه ها با چشمان خود مشاهده کنند،
الگوی خود قرار می دهند.
*تعاملمناسبهمساالنباهم
نکته دیگر آموزشی این است که والدین باید به بچه هایشان یاد دهند با همسن
و سال های خود بازی کنند ،چرا که بازی بچهها با سنین بزرگتر از خود باعث
میشود که برخی اوقات آنها به خاطر ضعفی که در برابر دیگران دارند ،قربانی
اهانت یا کتک خوردن از آنها شوند و به تدریج اعتماد به نفسشان کاهش پیدا کند
و به تدریج حتی با هم سن و سال های خودش هم نتواند ارتباط برقرار کند چرا که
حس میکند نمیتواند از خودش دفاع کند.
بشولهمچنینمیگوید«:مادرهابایدبدانندکهبچههایشانزیادبهآنهاوابسته
نباشند و از دو ـ سه سالگی استقالل را به آنها آموزش دهند تا بتوانند از خودشان
دفاع کنند .این هم با ارتباط و تعامل بچهها با هم فراهم میشود .برخی آموزش
های غلط به بچهها مثل اینکه «ولش کن با بچه ها بازی نکن»« ،بیا خودم باهات
بازی میکنم ،کنار خودم باش» و عبارت هایی از این دست باعث کاهش اعتماد
به نفس بچه ها در تعامل با دیگران میشود .والدین تنها زمانی که احساس کردند
ارتباط یک بچه خاص با فرزندشان نادرست است و باعث آزارش می شود ،نباید
اجازه دهند این فرد در تعامل با فرزندشان قرار بگیرد.
سایر روش های آموزشی شامل آموزش کنترل احساسات در زمان های بحرانی
به بچه ها ،افزایش عزت نفس در تعامل با سایرین ،تشکیل گروه همساالن
با یکدیگر برای مقابله با گروه های قلدری در مدرسه  ،پارک یا هر جای دیگر،
افزایش سرسختی در برابر زورگویی دیگران ،وقت گذراندن والدین با بچه ها و
تعامل مناسب با همدیگر ،آموزش مهارت نه گفتن در برخی موقعیت ها و آموزش
قاطع بودن و صدای رسانه و محکم داشتن بدون پرخاشگری است اگر با همه
اینها احساس می کنید فرزندتان نمی تواند از خودش به طور مناسب دفاع کند،
فرستادن او به کالس های آموزش دفاع شخصی می تواند اثر مثبت داشته باشد
هم اعتماد به نفسش را باال می برد و روش های صحیح دفاع از خود را آموزش
میبینید».
آن روز که دخترم از پسر همسایه کتک خورد در مسیر بازگشت به خانه فکر
میکردم که بچهها در حین بازی ممکن است رفتارهای خشن از خود نشان
دهند ،همدیگر را کتک بزنند ،گاز بگیرند یا هول دهند ،اما رفتار والدین در این
میان خیلی مهم است که آنها دفاع از خود را چطور آموزش ببینند ،به روش
صحیح یا روش مقابله به مثل! به عقیده من اگر والدینی به بچههایشان آموزش
دهند که دیگران را برای دفاع از خود کتک بزنند ،بچهها هم یاد میگیرند و این
کتک زدن را حق مسلم خود میدانند ،در حالیکه چنین چیزی جزو حقوق هیچ
فردی محسوب نمیشود و این رفتار تا بزرگسالی با افراد باقی خواهد ماند .بعدها
این بچه ممکن است به زیر دستان خود هم زور بگوید و رفتار مناسبی با همسر
خود نداشته باشد .طبق گفته روان شناسان ،روشهای زیادی وجود دارد که
کمک میکند بچهها بتوانند در برابر تحقیر ،طعنه ،زورگویی یا مقابله ،حق خود
را مطالبه کنند که والدین باید به بچههایشان آموزش دهند تا بچهها آمادگی انجام
آن را در زمان لزوم داشته باشند.

ضرورت افزایش سهم ناوگان عمومی درحمل ونقل درونشهری ؛

شهر قم نیازمند ایجاد شبکه یکپارچه حمل و نقل عمومی

پایداری سیستم حملونقل عمومی زمانی شکل
عملیاتی به خود میگیرد که از تمام سیستمهای
حملونقلی موجود از مترو ،اتوبوس ،بی .آر .تی ،تاکسی
وحتیمونوریلاستفادهیکپارچهایشود.
براساس این گزارش ،قم از کالنشهرهایی است تعداد
سفرهای شهری آن به دلیل وجود اماکن متعدد زیارتی،
علمی و همچنین امور روزمره اداری و کاری فراوان
است و از طرف دیگر این شهر در سال میزان حضور
میلیونی زائران و مسافران از داخل و خارج از کشور است.
ویژگی زائرپذیری و حجم باالی سفرهای شهری توسعه
زیرساختهای نوین حملونقلی مانند مترو و بی .آر
.تی را دوچندان کرده است .بر اساس آمار و اطالعات،
سهم ناوگان عمومی از سفرهای شهرهای از نزدیک به
 ۲۰درصد در  ۶سال گذشته به حدود  ۸درصد در سال
 ۱۴۰۰رسیده که نشان از رغبت بیشتر برای استفاده
از خودروهای شخصی است .این در حالی است که در
چشمانداز برنامه هفتم توسعه سهم زیادی برای ناوگان
عمومی در حملونقل شهری دیدهشده که تناسبی با
وضعیتکلیکالنشهرهاندارد.
هرکدامازسیستمهایحملونقلیکارکردوویژگیهای
منحصر به خود را داشته و بهنوعی به یکی از نیازهای
مخاطبان جواب میدهد و بعبارت دیگر حملونقل

یک تفکر ترکیبی از تمام ظرفیتهاست اما سیستمی
که با سرعت بیشتر بتواند در وقت و زمان شهروندان
صرفهجویی کند جذابیت بهتری دارد و تجربه شهرهای
دیگر نیز نشان از رغبت و عالقه باالتر مردم جهت استفاده
از این ناوگانی چون مترو و خطوط بی .آر .تی است.
هم ناوگان عمومی از سفرهای شهری ،حجم ترافیک
عبوری خیابان و معابر شهری بشدت افزایش داشته و
بهتبعآنوضعیتآلودگیزیستمحیطیوسایرمعضالت
استفاده از خودروهای شخصی بر وضعیت شکننده
شهر ،چنبره زده است.
به باور مدیران شهری پایداری سیستم حملونقل
عمومی زمانی شکل عملیاتی به خود میگیرد از تمام
سیستمهای حملونقلی موجود از مترو ،اتوبوس ،بی .آر
.تی ،تاکسی و حتی مونوریل استفاده یکپارچهای شود.
پیشبینیهای مدیریت شهری حاکی از بهرهبرداری
قریبالوقوع از قطار شهری و خطوط جدید بی .آر .تی
است و عالوه بر این مونوریل نیز با نظر مساعد دولت
وارد فاز اجرا خواهد شد؛ استفاده از این ناوگان جذاب
در کنار تقویت سیستمهای کنونی تاکسی و اتوبوس به
معنای ورود عملیاتی شهرداری قم به استفاده پکپارچه
حملونقلی و درنتیجه پایداری سیستم است که نتیجه
آن را میتوان در افزایش سهم ناوگان عمومی در سفرهای

شهری ،کاهش ترافیک عبوری ،جلوگیری از هدررفت
بیمورد انرژی ،کمک به قانون هوای پاک و اموری
ازایندستجستجوکرد.
بهرهبرداری از «بی آر تی» بلوار آیتالله بروجردی
تا سه ماه آینده
در کنار تالش شهرداری قم برای بهرهبرداری از قطار
شهری و مونوریل ،خط  ۹کیلومتری بی .آر .تی از
پردیسانتامیدانمرجعیتنیزعملیاتعمرانیواجرایی
خود را آغاز کرده و امید میرود تا آغاز فصل زمستان
جاری مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
این طرح از پردیسان تا میدان مرجعیت در عرض
داخلی حدود  ۱۴مترمربع مسیر ویژه بی آر تی
پیشبینیشده است .این اولین طرح روسازی بی آر
تی در شهر قم است که در قالب آن صرفهجویی ویژهای
در کاهش مصالح ،متریال و روسازی تثبیتشده بتنی
عملیاتیشدهاست.
این نوع روسازیهای تثبیتشده بتنی در مسیرهای
کوهستانی مانند محور آیتالله بروجردی سبب میشود
تا هیچگونه انحرافی در تردد خودروهای عبوری ایجاد
نشود و شیار افتادگی در آسفالت انجام نشود .بعد از
اتمام روسازی بتنی این محور ،توزیع روکش آسفالت ۴
سانتیمتری بر روی این خط بی آر تی انجام خواهد شد.

آیت الله اعرافی در دیدار جمعی از اندیشمندان آمریکای التین:

راه قم و انقالب اسالمی از روش های
خشونت بار و افراطی جداست

مدیر حوزه های علمیه گفت :راه قم و انقالب اسالمی از روش های خشونت
بار و افراطی و شیوه هایی که در برخی دیگر از مراکز به اصالح دینی می باشد
جداست ،راه ما عقالنی و حکمت آمیز برای آشنایی بشریت با معارف دینی است.
به گزاش خبرگزاری حوزه ،آیت الله اعرافی روزدوشنبه در دیدار جمعی از
اندیشمندان آمریکای التین که در دفتر مدیر حوزه های علمیه در قم برگزار شد،
در سخنانی به تبیین اهمیت و جایگاه حوزه علمیه قم و نقش بی بدیل آن در
گسترش معارف اهل بیت(ع) در سرتاسر عالم پرداخت.
وی گفت :از بازتأسیس حوزه علمیه قم در دوران جدید یکصد سال می گذرد
و امسال ما یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم را داریم که منشأ
خدمات و برکات زیادی برای عالم اسالم شد.
مدیر حوزه های علمیه ابراز داشت :گرچه قم از صدر اسالم و از قرن دوم همواره
پایگاه معارف دینی و الهی بوده است ،اما فراز و فرودهایی داشته و در زمان معاصر
با حضور با برکت مرحوم آیت الله حائری یزدی(ره) شرایط ویژه ای پیدا کرده است
و از نکات مهم تاسیس حوزه علمیه قم این بوده است که در سخت ترین شرایط
منطقه از لحاظ دینی و در زمانی که سیاست های بین المللی و حکام داخلی و
منطقه بر ضد دین و خفقان بوده است پایه های این حوزه گذاشته می شود که
این مطلب خود درس بزرگی است که در شرایط دشوار بنای حوزه ای نهاده می
شود که از دل آن بعدها انقالب اسالمی می جوشد.
امام جمعه قم تأکید کرد:گرچه حوزه های علمیه همگی یک نهاد تاریخی بهم
پیوسته می باشند ،اما قم بر اساس تاریخ گذشته خود به قله بلندی رسیده است.
آیت الله اعرافی در تبیین برخی دستاوردهای حوزه علمیه قم در دوران جدید و
معاصر گفت :در این دوران معاصر مرزهای علوم اسالمی در قلمروهای مختلفی
همچون فقه ،اصول ،قرآن و حدبث و سایر عرصه های علوم اسالمی و اجتماعی
توسعه زیادی پیدا کرده است و این گسترش امروزه در قلمروهای جدید نیز ایجاد
شده است.
وی افزود :بنده از سایر مذاهب و مکاتب فکری و دینی بی اطالع نیستم ،اما می
توان ادعا کرد که ذخیره علمی و دامنه وسیع علوم اسالمی در قم نسبت به سایر
مراکز دینی و علمی دنیا کم نظیر است.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه ،گفت :تولید تئوری و اندیشه نظام دینی
و اسالمی و حکومت دینی از ویژگی های دیگر و مهم حوزه علمیه قم در دوران
جدید است ،امام راحل(ره) در همین قم و بعد از آن در تبعید در نجف پایه های
یک تفکر جدید را ریختند و در این تفکر اسالمی که دارای یک اندیشه جامع و
تمدنی است می توان به همه نیازهای بشر پاسخ مناسب دهد.
مدیر حوزه های علمیه ابراز داشت :در حوزه علمیه قم دریچه های فکری
علمای دینی و علوم اسالمی به روی مباحث تبلیغی و مقارن میان فرهنگهای
مختلف و ادیان و مذاهب گوناگون گشوده شده است.
آیت الله اعرافی با اشاره به توجه کامل حوزه علمیه قم به مکاتب فلسفی غرب
خاطرنشان ساخت :همه نحله ها و مکاتب فلسفی غرب در قم مورد توجه قرار
دارد و مباحث جدید در حوزه الهیات و کالم و فلسفه که در غرب هست به صورت
کامل در حوزه علمیه قم مورد توجه می باشد .امام جمعه قم تأکید کرد :امروزه از
همه ملل عالم در قم وجود دارند و مشغول تحصیل علوم و معارف دینی می باشند
که قم در این عرصه نیز در نوع خود بی نظیر یا کم نظیر است.
وی با اشاره به توجه حوزه علمیه قم به بانوان و تولیدات فکری و معرفتی آنان
خاطرنشان ساخت :همواره در طول تاریخ در میان بانوان علما و دانشمندان
متفکر زیادی بوده است ،اما به صورت خاص در حوزه علمیه قم و در دوران انقالب
اسالمیبهتولیداتوتوسعهعلوماسالمیدرمیانبانواناندیشمندومتفکرتوجه
خوبی شده است و امروزه تقریبا نیمی از حوزویان ما در داخل و خارج از کشور از
میان بانوان هستند .آیت الله اعرافی با اشاره به لزوم اهمیت توجه به قرآن کریم
در میان طالب و فضالی حوزه و مبلغین معارف الهی گفت :من کسانی را سراغ
دارم که برای تبیین یک موضوع خاص همه قرآن را مطالعه می کنند و من بنده
نیز شخصا برای صدها موضوع مختلف قرآن را مطالعه کرده ام و الزم می دانم که
تأکید کنم که کار علمی را همه باید مهم بشماریم؛ مبلغ دین باید ذوب در آرمان
های الهی باشد و از خود عبور کرده باشد و بتواند همه خواسته های نفسانی و
مطامع دنیایی را زیر پا بگذارد.
ویگفت:تهذیبنفسواصالحنفسفرایندینیستکهتنهایکبارمحققشود
بلکه یک عالم دینی باید در سطح عالمان دین و فراتر از مردم معمولی به تهذیب
نفس و اصالح خویش بپردازد.
بشر امروز نیازمند یک جبهه مشترک الهی ،قدسی و توحیدی است
مدیر حوزه های علمیه گفت :ما در کار تبلیغ وظیفه اصلی این است که معارف
اهل بیت و دین را به دیگران معرفی کنیم اما سایر مسائل به انتخاب خود فرد و
جامعه است ،راه قم و انقالب اسالمی از روش های خشونت بار و افراطی و شیوه
هایی که در برخی دیگر از مراکز به اصالح دینی می باشد جداست ،راه ما عقالنی
و حکمت آمیز برای آشنایی بشریت با معارف دینی است.
آیت الله اعرافی گفت :ما برای تبیین معارف اهل بیت(ع) و اسالم ناب باید یک
نگاه جامع و بلندی داشته باشیم به این معنا که برخی برای تبیین معارف دین
تنها به مختصات تکیه می کنند و مشترکات را نمی بینند و برخی دیگر نیز تنها
به مشترکات می پردازند و مختصات را نمی بینند ولی راه ما هیچکدام از این دوتا
نیست بلکه جداست .امام جمعه قم خاطرنشان ساخت :کار ما و شما دو بخش
است بخش اول اینکه ممیزات مکتب اهل بیت(ع) را به درستی بشناسید و تبیین
کنید کهبایدبادقتودرستیانجامشودوبخشدیگراینکهبهمشترکاتخودمان
که با سایر مذاهب اسالمی زیاد است و با ادیان توحیدی دیگر نیز توجه کنیم،
بشر امروز نیازمند یک جبهه مشترک الهی ،قدسی و توحیدی است و در برخی از
آرمان های الهی همه ادیان الهی و مذاهب اسالمی می توانند تشریک مساعی
داشته باشند .وی افزود :در دیدار با پاپ نیز گفتم که بشر امروز نیازهایی دارند که
همه ادیان الهی باید به آن پاسخ مناسب دهند و ما در اینجا باید راجع به آن گفت و
گو کنیم ،در ایام کرونا و کریسمس برای متفکران و داشمندان مختلف نامه نگاری
کردم و این ایده را طرح کردم که مورد استقبال قرار گرفت.
مدیر حوزه های علمیه تاکید کرد :دین همانطور که می تواند بشر را در فضای
معنوی قرار دهد همانطور هم می تواند بسیاری از مشکالت دنیای بشریت را حل
کند و نهاد دین و روحانیت باید این نگاه جامع را دنبال کند.
آیت الله اعرافی گفت :پیام قم و حوزه از یک سو مقاومت در مقابل ستم و
مستکبرین عالم است و از سوی دیگر ،صلح و آرامش در میان مذاهب و مکاتب
و فرهنگ های مختلف است؛ حامالن پیام دین باید از یک سو همه توده های
مردم را مورد توجه قرار دهد و از یک سو برای نخبگان و متفکرین برجسته نیز یک
برنامه جامع و خاصی داشته باشد .وی در پایان با بیان اینکه مکتب تشیع مکتب
امید به آینده است و عالی ترین جلوه امید به آینده در عاشورا و کربال و در نگاه
زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) تجلی کرده است تاکید کرد :غروب عاشورا در
ظاهر تفکر مادی به آخر خط رسیده بود و جریان اموی پیروزی مطلق به دست
آورده بود ،اما هرگز حضرت زینب(س) و قافله اسرا ،تسلیم این شکست نشدند و
حضرت زینبی که یک شکست ظاهری را دیده بود ،اما لبریز از امید به آینده بود و
در مجلس دشمن با اینکه زینب(س) یک اسیر و شکست خورده بود ،اما در واقع
با روحیه و استقامت خود دشمن را به اسارت گرفته بود.
به همت مرکز خدمات جامع سالمت سلفچگان صورت گرفت ؛

راهاندازیموکب درمانیاربعیندرشهرسلفچگان

درراستایخدماترسانیبهزائراناربعینحسینی،موکبدرمانیبههمتمرکز
خدمات جامع سالمت سلفچگان قم در ایستگاه سالمت این شهر دایر شد.
براساساینگزارش،درراستایخدماترسانیبهزائراناربعینحسینی،موکب
درمانی به همت مرکز خدمات جامع سالمت سلفچگان در ایستگاه سالمت این
شهر دایر شد .بر اساس این گزارش :این موکب در جاده اراک و مسیر زائران
اربعینی است که خدمات بهداشتی درمانی از جمله ویزیت پزشک و خدمات
پرستاری ارائه می دهند .موکب درمانی تا بعد از اربعین حسینی و زمان بازگشت
زائران نیز فعال خواهد بود.
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رئیس اتحادیه طال و جواهر:

تأمین زیرساختها برای فروش اینترنتی طال الزامی است

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت :فروش طال در فضای مجازی نیاز
به زیرساخت های دقیقی دارد از جمله اینکه فرد فروشنده حتما یک فضای
فیزیکی هم برای فروش داشته باشد.
ابراهیم محمدولی در گفت و گویی در مورد خرید اینترنتی طال اظهار کرد:
نمیتوان گفت نباید کسی در فضای مجازی فعالیت کند زیرا امروزه در همه
کشورها به راحتی در فضای مجازی داد و ستد انجام میشود و هیچ کسی
نمیتواند این فضا را محدود و ممنوع کند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود :اما اینکه ما عنوان کردیم و هنوز هم
میگوئیم که ورود طال به فضای مجازی حساس است از این جهت است که

در فضای مجازی عکسی را میگذارند و ممکن است جنس در آن عکس با آن
چیزی که واقعیت دارد متفاوت باشد .بنابراین تا زمانی که زمینه و بستر ورود طال
به فضای مجازی مهیا نشده به گونهای که مردم ضرر و زیان نکنند ،برای طال
نیازی به فضای مجازی نداریم.
وی ادامه داد :پیشنهاداتی در مورد ورود رسمی طال به فضای مجاری به
سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف ایران دادیم .آنها هم به دنبال این ماجرا
هستند تا خرید اینترنتی طال با هماهنگی اتحادیه مربوطه و برنامه ریزی باشد.
تأمین زیرساختها برای فروش اینترنتی طال الزامی است
محمدولی اضافه کرد :در واقع اگر کسی فضایی را در بستر اینترنت برای

فروش طال ایجاد کرد ،باید سازمان در جریان باشد و یک فضای فیزیکی هم
داشته باشد که اگر در این فضای مجازی ایراد و اشکال پیدا شد ،بالفاصله به
سراغ این فرد رفت که این جنس فروخته شده ،ایراد و اشکال دارد و باید رضایت
مشتری را جلب کرد.
وی افزود :بنابراین با توجه به اینکه هنوز این زیرساختها فراهم نشده ،فضای
مجازی برای خرید و فروش طال موقعیت خوبی نیست .اما اگر زیرساختها
ً
آماده شود ،قطعا فروش طال در فضای مجازی بسیار مفید خواهد زیرا
هزینههای کمتری را در پی خواهد داشت.
محمدولی با تاکید بر اینکه به اعتقاد ما باید اتحادیه در جریان مجوز دادن به
فروش طال در فضای مجازی باشد ،گفت :از جمله شروط عرضه طال در فضای
مجازی این است که فروشنده باید یک فضای فیزیکی هم داشته باشد؛ در واقع
میگویند که آقای ایکس واحد صنفی دارد ،مغازه دارد ،پروانه کسب دارد و در
واحد صنفی مشغول است ،سرمایه اش هم در ویترین است و االن میخواهد
برای فروش طال در فضای مجازی مجوز بگیرد .در این صورت میتوان مجوز
داد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران اضافه کرد :همچنین باید شرایط برای
پیگیری خرید انجام شده فراهم باشد؛ هر عیار و وزن و ظاهر طال باید مشخص
شود .اگر در خرید طال یک گرم وزن آن کمتر شود ،باید مشخص باشد که به کجا
برای پیگیری میتوان رجوع کرد و باید مرجع متقلب شناسایی شود.
طالی آب شده بخریم؟
وی همچنین در مورد خرید طالی آب شده یا دست دوم هم گفت :برای خرید
طالی آب شده باید اهل فن بود زیرا طالی آب شده ابزار کار است که در این
گردونه بچرخد و به کارگاه برود و دوباره تولید شود و به بازار عرضه شود .طالی
آب شده به درد مردم عادی نمیخورد .نمیتوانند به عنوان زینت استفاده کنند
و با توجه به اینکه از نظر فنی هم اطالعاتی ندارند به اعتقاد ما در بحث طالی
آب شده ورود پیدا نکنند بهتر است .البته االن نسبت به گذشته خرید طالی آب
شده خیلی کمتر شده است.
محمدولی افزود :همچنین با توجه به اینکه مردم در مورد وضعیت عیار طال و یا
تقلبی بودنش اطالعات زیادی ندارند ،خرید طالی دست دوم توصیه نمیشود
زیرا ممکن است برخی از افراد در این مسیر شیطنتهایی کنند .از سویی دیگر
خرید طالی نو کمک به تولید هم محسوب میشود و میتوان از این طریق از
تولید حمایت کرد تا بنگاهها تعطیل نشوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران :

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه رکود
کامل بر بازار حاکم شده است ،گفت :هنوز وضعیت عرضه
خودرو تعریف چندانی ندارد و به دلیل همین مساله شاهد
افزایشغیرواقعیقیمتهاهستیم.
سعیدموتمنیدرگفتوگویی،درموردوضعیتبازارخودور
اظهار کرد :بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد و زودتر از موعد
به خواب زمستانی رفته است .البته از ماهها قبل این رکود بر
بازار حاکم بود ولی در یکی دو هفته اخیر ،مشتری به هیچ
وجه به بازار مراجعه نمیکند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران
افزود :مصرف کنندگان به دلیل مذاکرات برجام و آزاد شدن

رکود کامل بر بازار خودرو حاکم شده است

واردات ،از بازار خارج شدهاند و فروشندگان نیز بالتکلیف
ماندهاند زیرا به خاطر عدم اعالم جزئیات واردات ،معلوم
نیست خودروهای خارجی با چه قیمتی به دست مصرف
کنندهخواهدرسید.
وی با بیان اینکه تا زمانی که جزئیات واردات مشخص
نشود ،بالتکلیفی بازار ادامه خواهد داشت ،گفت :وقتی نرخ
دالر ریزش کرد ،قیمت خودرو نیز به همان تناسب در بازار
کاهش یافت؛ به عنوان مثال خودروی پژو  ۲۰۶تیپ  ۲که
ماهها باالی  ۳۰۰میلیون تومان عرضه میشد در آن زمان به
 ۲۹۵میلیون تومان رسید اما با توجه به صعود دوباره قیمت
دالر قیمت خودروها افزایشی شد و همین خودروی پژو ۲۰۶

تیپ  ۲از  ۲۹۵میلیون تومان به  ۲۹۸میلیون تومان رسید.
همچنینمیتوانبهقیمتخودرویمونتاژیهایمانیزاشاره
کرد که با کاهش نرخ دالر به  ۹۶۰میلیون تومان رسیده بود
اما در حال حاضر به ۹۸۰میلیون تومان افزایش یافته است.
موتمنی تصریح کرد :وقتی کاالی مصرفی تبدیل به کاالی
سرمایهای شود با کوچکترین نوسانی چه در بخش ارز و چه
در بخش اخبار مواجه شود ،دچار تالطم قیمتی میشود.
وی در مورد وضعیت عرضه هم گفت :اگر عرضه پاسخگوی
تقاضابودوضعیتقیمتهابهاینشکلنمیشدواینمیزان
ازفاصلهقیمتیبینکارخانهوبازارراشاهدنبودیم.اگرعرضه
ً
زیادقطعاقیمتهاکاهشمحسوسیمییافت.

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران
افزود :به عنوان نمونه میتوان به عرضه خودروی پژو ۲۰۷
اتومات اشاره کرد؛ این خودرو در خرداد ماه امسال با قیمت
 ۶۰۰میلیون تومان عرضه شد اما با توجه به افزایش عرضه در
تیر ماه به ۵۶۰میلیون تومان و دو هفته پیش به ۴۵۰میلیون
تومان رسید؛ البته امروز به دلیل افزایش نرخ ارز ۴۷۰میلیون
تومانعرضهمیشود.
ً
وی تاکید کرد :قطعا واردات خودرو و عرضه این محصوالت
به بازار میتواند روی قیمت تأثیر گذارد؛ بنابراین با توجه به
تأثیر مولفه عرضه بر قیمتها ،وزارت صمت باید تمام تالش
خود را برای افزایش عرضه به کار گیرد.

سخنگویبانکمرکزیتشریحکرد؛

شروطی که یک حساب را تجاری می کند

سخنگویبانکمرکزیبرخیابهاماتدربارهمصوبهمربوطبهتفکیکحسابهای
تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد.
مصطفی قمریوفا با تاکید بر اینکه رفتار حسابهای تجاری مختلف است و
الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت :حسابهای بانکی
یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد ،ممکن است حساب تجاری تلقی
شود.
اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از  ۱۰۰فقره باشد و در عین حال ،مجموع
مبلغ واریزی هم بیشتر از  ۳۵۰میلیون ریال باشد ،بنابراین صرف دارا بودن یکی از
ایندوشرط،مبناییبرایتجاریدانستنحسابنیست،بهعنوانمثالاگرمجموع
مبلغ واریز به حساب در ماه ۱۰،میلیارد ریال باشد ،ولی تعداد دفعات واریز به حساب
کمتر از  ۱۰۰مورد باشد ،حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد
بود.
ً
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد :مبنا ،صرفا تعداد "واریز به" حساب است ،نه
تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور ،حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و
ً
تراکنشهایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد ،کامال
نادرستاست.
قمریوفا در ادامه افزود :براساس بررسیهای صورت گرفته ،درصد بسیار ناچیزی
(کمتر از  ۲درصد) حسابهای غیرتجاری ،با اجرای مصوبه فوق ،ممکن است
مشمول بررسی ،به عنوان حساب تجاری باشند.
سخنگویبانکمرکزیهمچنینگفت:همهحسابهاییکهواجددوشرطمذکور
ً
هستند ،لزوما تجاری نخواهند شد ،بلکه پس از بررسی و اخذ اطالعات تکمیلی،
نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری میشود ،لذا ممکن است
حسابی واجد هر دو شرط باشد ،اما حساب تجاری شناخته نشود.
قمریوفا ،مرکزی گفت :حسابهایی که تجاری یا به تعبیر دیگر "حساب فروش"
شناخته میشوند ،به سبب ماهیت حساب ،از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه
و ماهانه برداشت از حساب ،بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته ،تخفیف در کارمزدهای
بانکی و… برخوردار خواهند شد ،لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری
برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند ،تسهیل
گری قابل توجهی خواهد داشت.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار :

افزایش تقاضا تخم مرغ را گران کرد

معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

مسکن و اجارهبها ۸۰درصد دریافتی کارگران را میبلعد!

درحال حاضر  ۸۰درصد حقوق و دریافتی
کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها
میشود .معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفته به منظور حل مشکل مسکن کارگران ،خط
اعتباری  ۴۰۰میلیارد تومانی با اولویت مسکن
کارگری به تعاونیهای مسکن اختصاص پیدا
کردهاست.
درحال حاضر "مسکن" نقش بسزایی در
زندگی بسیاری از خانوادهها دارد و به لحاظ

تأثیرگذاری در سبد هزین ه خانوارهای کم درآمد
به خصوص دهکهای متوسط و پایین جامعه از
اهمیتبسیاریبرخورداراست.
به گفته مقامات کارگری و فعاالن حوزه کار،
بیش از ۸۰درصد دریافتی کارگران را هزینه های
مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می دهد و
از این جهت مسکن یکی از دغدغه های اساسی
خانوارهای کارگری به شمار می رود.
در این بین تعاونیهای مسکن با ساخت

مسکن به قیمت تمام شده می توانند واحدهای
مسکونی را ارزانتر از سایر بخشها حتی انبوه
سازان در اختیار متقاضیان قرار دهند و به تامین
مسکن اقشار محروم و کم درآمد کمک کنند.
دولت در برنامه ساخت مسکن ،بخش تعاون
را مکلف کرده که از مجموع  ۴میلیون واحد
مسکونی ۴۰۰هزار واحد در بخش تعاون ساخته
شود.
مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ـ اخیرا از اختصاص
 ۴۰۰میلیارد تومان تسهیالت به تعاونیهای
مسکن در قالب خط اعتباری با اولویت ساخت
مسکن کارگری خبر داده است.
ویپیشازاینازساختشهرکهایمسکونی
با اولویت کارگران در جوار شهرکهای صنعتی
خبر داده و تنها راه خانه دار شدن طبقات ضعیف
و متوسط را اجرای مدل تعاونیهای مسکن
عنوان کرده بود.
درسال ۱۳۹۹باتفاهمنامهایکهمیانمعاونت
تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بانک
توسعه تعاون به امضا رسید ،خط اعتباری۷۵۰۰
میلیارد تومانی برای  ۷۵هزار تعاونی مسکن با
اولویت کارگران و بازپرداخت ۱۰ساله اختصاص
یافت تا تعاونیهای مسکن از طریق بانک توسعه

تعاون به ازای هر واحد به طور میانگین ۱۰۰
میلیونتومانتسهیالتدریافتکنند.
آن زمان اعالم شد تعاونیهای مسکنی که
بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته ولی
به دلیل افزایش قیمتها امکان تکمیل پروژه
های خود را نداشته باشند ،می توانند از خط
اعتباریبانکتوسعهتعاونبهرهمندشوند.
هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های
صنفی کارگران ـ در گفت وگو با ایسنا ،بهترین
ساز و کار تامین مسکن کارگران را تعاونیهای
مسکن کارگری می داند.
وی با بیان اینکه  ۸۰درصد دریافتی کارگران
را مسکن و اجاره بها می بلعد ،معتقد است:
برای خانه دار شدن کارگران از طریق تعاونی ها
الزم است در ابتدا تعاونی های مسکن کارگری
تشکیل و سپس توسط آنها وام های بدون بهره با
اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.
ابوی تامین زمین رایگان ،پرداخت وام های
ارزان و نظارت بر ساخت و ساز را از جمله
اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران عنوان
کرده و می گوید :کارگران برای خانه دار شدن
آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن
کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها
شود ،بهترین راه این است که کارگران در قالب

تعاونیهای مسکن ساماندهی شوند و دولت و
وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.
بهگفتهدبیرکلکانونعالیانجمنهایصنفی
کارگران ،دریافتی کارگران آنقدری نیست که
بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیالت بانکی را
پرداخت کنند به همین دلیل الزم است وام های
بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران
قرارگیرد.
کارشناسان بر این باورند که در ساخت مسکن
ارزان باید از ظرفیت تعاونیهای مسکن استفاده
و بر آنها نظارت شود چرا که در تعاونیهای
مسکن نگاه سودآوری حاکم نیست و واحدهای
مسکونی با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت
قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار
میگیرد.
به گزارش ایسنا،در تعاونیها نگاه سود آوری
حاکم نیست و مسکن با قیمت مناسب و کیفیت
قابل قبول به شکل مقرون به صرفه ساخته و در
اختیار متقاضیان قرار داده می شود لذا توجه
به تعاونیهای مسکن میتواند ضمن رونق
بخشیدن به اقتصاد و اشتغال کشور ،بستر
ساخت مسکن ارزان برای خانوارهای کم درآمد
را فراهم کرده و بسیاری از اقدامات سوداگرایانه
را کاهش دهد.

رییسبنیادملیگندمکارانمطرحکرد؛

استقبال کشاورزان از اقدام دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم

رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت :کشاورزان از اقدام دولت سیزدهم در
اعالم به موقع و تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم به نرخ هر کیلوگرم
 ۱۳هزار تومانی به طور قطع استقبال کردند و از حمایت ارزنده دولت رضایت
دارند.
براساس این گزارش ،دولت سیزدهم با نزدیک شدن به سال زراعی جدید
 ۱۴۰۱ -۱۴۰۲نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین و اعالم کرد که این موضوع
موجب رضایت و خرسندی کشاورزان شد.
براساس مصوبه شورای قیمت گذاری دولت ،قیمت خرید تضمینی هر
کیلوگرم گندم برای سال زراعی جدید ( ۱۱ )۱۴۰۲ - ۱۴۰۱هزار و  ۵۰۰تومان
تعیینشد؛همچنینبرایحمایتازکشاورزان ۱۵۰۰تومانیارانهکشتبهازای
هر هکتار کشت گندم به کشاورزان پرداخت میشود؛ این یعنی قیمت خرید
تضمینی گندم به ۱۳هزار تومان افزایش یافت.
«عطاالله هاشمی» در خصوص تصویب و تعیین نرخ خرید تضمینی گندم
برای سال زراعی جدید ،اظهار کرد :طبق مصوبه شورای قیمتگذاری دولت،
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جدید (- ۱۴۰۱
 ۱۱ )۱۴۰۲هزار و  ۵۰۰تومان و همچنین برای حمایت از کشاورزان ۱۵۰۰
تومان یارانه کشت به ازای هر هکتار کشت گندم تعیین شده است.
وی افزود :این بدان معناست قیمت هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جدید
 ۱۳هزار تومان تعیین شده است که رقم خوب و مناسبی است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران خاطرنشان کرد :در ابتدای سال ۱۴۰۱
یعنی حدود  ۵ماه پیش دولت برای حمایت از کشاورزان قیمت خرید گندم
را  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومانی را به انضمام یک هزار تومان هدیه تحویل (مجموع

مبلغ  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان) متناسب با رشد نرخ جهانی گندم ،جنگ روسیه و
اوکراین و افزایش نرخ تورم تصویب کرده بود و قرار شد که اگر قیمتهای جهانی
گندمونهادههایدامیافزایشیافت،قیمتاینمحصولنیزافزایشمتناسبی
پیداکند.
هاشمی گفت :تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بهگونهای انجام شده تا
نرخ سایر محصوالت خرید تضمینی تحت تاثیر قرار نگیرند ،اما انتظار میرود
همچنان دولت برای حمایت از کشاورزان و استمرار تولید کاالی اساسی
همچون گندم در صورت هرگونه تغییر قیمت جهانی و داخلی نرخ را متناسب
با شرایط روز تعیین کند.

وی قیمتگذاری جدید گندم را حاصل تالش دولت سیزدهم ،شورای
قیمتگذاری ،وزارت جهاد کشاورزی و تالش مجموعه دولت دانست و بیان
کرد :با تعیین نرخ مناسب ،انتظار میرود عالوه بر افزایش تولید ،گندمهای
تولیدشده که طی سالهای گذشته به سمت مصرف صنعت دامی و قاچاق
سوق داده میشد ،توسط دولت خریداری شود.
رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه به طور حتم قیمتگذاری سال
زراعی جدید به نحوی تعیین شده که خرید تضمینی گندم به خوبی انجام و
حجم خرید افزایش یابد ،اظهار داشت :کشاورزان از اقدام دولت سیزدهم در
اعالم به موقع نرخو تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی ۱۳هزار تومانی گندم
به طور قطع استقبال کردند و از حمایت ارزنده دولت رضایت دارند.
عبور خرید تضمینی گندم از مرز ۷.۳میلیون تن
هاشمی همچنین گفت :از ابتدای فصل برداشت تاکنون (سال زراعی۱۴۰۰
  ۷ )۱۴۰۱میلیون و  ۳۰۰هزار تن گندم به مبلغ  ۸۵هزار میلیارد تومانخریداری شد ،البته تا امروز نزدیک ۷۰هزار میلیارد تومان معادل ۸۲درصد پول
گندمکارانپرداختشدهاست.
وی با بیان اینکه  ۱۸درصد از مطالبات گندمکاران باید پرداخت شود ،اضافه
کرد :با توجه به نزدیک شدن به سال زراعی جدید انتظار میرود دولت با تامین
به موقع تمامی پول گندمکاران آنها را در کشت جدید یاری رساند.
رییس بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد :بخشی از گندم تولیدی کشور
در حدود  ۳۰۰هزار تن توسط کارخانههای و بخش خصوصی از کشاورزان
خریداری شده است که درنهایت مجموع خرید دولت و بخش خصوصی به۷.۵
میلیونتنمیرسد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به دالیل افزایش قیمت تخم
مرغ در بازار گفت :هنوز قیمت این کاال به نرخ منطقی و واقعی خود نرسیده است.
ناصر نبی پور با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ به شانهای  ۸۰تا  ۹۰هزار تومان
گفت:اینقیمتها طبیعیاستوگراننیستچراکهخوددولتقیمتهرکیلوگرم
تخم مرغ را در خرده فروشی  ۳۹هزار و  ۸۰۰تومان اعالم کرده که با این حساب
قیمت هر شانه دو کیلویی تخم مرغ ۸۰هزار تومان میشود.
وی توضیح داد که عالوه بر هزینه بار ،شکستگی و موارد دیگر نیز وجود دارد ضمن
اینکه باید خرده فروش مقداری هم سود کند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه هوا به تدریج رو به خنکی است و به همین
دلیل با افزایش تقاضا برای تخم مرغ مواجه هستیم ،گفت :از طرفی قیمت مرغ
نیز به  ۶۰تا  ۷۰هزار تومان افزایش یافته و هر زمان که قیمت مرغ و گوشت افزایش
مییابد ،فشار روی تخم مرغ باال میرود .نبی پور میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم
مرغ را درب مرغداری  ۳۵هزار تومان اعالم و اضافه کرد :هنوز قیمت تخم مرغ با
نرخی که دولت برای آن اعالم کرده ( ۳۵هزار و  ۵۰۰تومان)  ۵۰۰تومان فاصله دارد.
به گفته وی ،قرار است دولت در تاریخ  ۳۱شهریور  ۱۴۰۱برای تخم مرغ قیمت
جدید تعیین کند .نبی پور ادامه داد :در واقع مسئوالن در تیرماه از تولیدکنندگان
خواستند که دو ماه صبر کنند و بعد از آن درباره قیمت تخم مرغ تصمیم گیری شود
چرا که مرغداران در زیان شدید بودند و دولت قول داده این زیان را هم جبران کند.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ هم اکنون باالی ۴۸
هزار تومان است ،افزود :قیمت نهادههای دامی ۶۰۰درصد افزایش یافته و ۷۵تا۸۰
درصد هزینه تمام شده تولید دام ،طیور و آبزیان مربوط به هزینه خوراک آنهاست.
این فعال صنفی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت
صادرات تخم مرغ نیز اضافه کرد :صادرات کم و بیش به افغانستان انجام میشود
اما مقدار آن زیاد نیست .وی گفت :افغانستان به دنبال تخم مرغ ریز است اما تخم
ً
مرغهای تولیدی در ایران عمدتا درشت هستند.
سازمانمالیاتیاعالمکرد؛

آغازاجرایقانونپایانههایفروشگاهی
شرکتهایبورسی

سازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
از اول آبان با صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی شرکت های بورسی خبر داد.
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد :با عنایت به اینکه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده اشخاص مشمول اجرای قانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان
 ۱۴۰۱هستند ،همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میشود.
همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانههای فروشگاهی و
سامانه مودیان ،به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور شرکتهای پذیرفته
شده در بورس و فرابورس ،روز چهارشنبه  ۲۳شهریورماه ساعت  ۹الی  ۱۲در مرکز
همایشهای صدا و سیما برگزار میشود.
گفتنی است این هم اندیشی در راستای اجرای مرحله اول قانون پایانههای
فروشگاهیوسامانهمودیانوالزامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسوفرابورسبرای
صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای آبان ماه سال
جاری و همچنین آشنایی این دسته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون،
برنامه ریزی و با حضور مسئوالن امر برگزار میشود.
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سخنگویفدراسیونفوتبال:

حضورنکونامدرتیمملیمنتفینشدهاست

سخنگوی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مذاکره با باشگاه فوالد ادامه دارد ،گفت:
حضور نکونام به عنوان دستیار ایرانی کیروش منتفی نشده است.
احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز در یک گفت و گوی رادیویی
درباره زمان ورود کیروش به ایران گفت :بر اساس آخرین هماهنگیها ،کیروش
بامداد چهارشنبه وارد تهران میشود و اردوی تیم ملی با حضور بازیکنان داخلی آغاز
و پس از آن تیم ملی برای برپایی اردوی نهایی و بازی اروگوئه و سنگال به اتریش پرواز
میکند.
اصولی در ادامه با اشاره به ارسال پاسخ نامه فیفا درباره اتفاقات بازی با لبنان ،اظهار
داشت :پاسخ فیفا با تیمی از وکالی حاذق که در پروندههای مختلف نقش ایفا کرده
بودند ،آماده و امروز ارسال شد .امیدوارم با توجه به مستنداتی که ارائه شده ،اتفاقی
برای فوتبال ایران نیفتد .نامه ایران در نوبت رسیدگی قرار میگیرد و در صورت پاسخ
فیفا ،آن را رسانهای خواهیم کرد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اظهاراتش پس از پایان جلسه هفته گذشته
هئیت رئیسه که با وجود انتخاب کیروش ،عنوان کرده بود اسکوچیچ همچنان
سرمربی تیم ملی فوتبال است ،خاطرنشان کرد :به عنوان سخنگوی هئیت رئیسه
آن چیزی که در جلسه جمع بندی شده بود را اعالم کردم و هیچ صحبتی از خودم
نبود .در این جلسه تصمیمات مشروط گرفته شده بود و هنوز نهایی نشده بود و
مالحظاتی که درباره نحوه قطع همکاری با اسکوچیچ و مذاکره با کیروش وجود
داشت ،باعث شد تا بدین صورت جمعبندی جلسه اعالم شود .از لحاظ اخالقی هم
درست نبود که اسکوچیچ از طریق رسانه متوجه برکناریاش شود .آقای تاج هم در
نشست خبری اعالم کردند که سخنگو بر اساس جمعبندی هیئت رئیسه صحبت
کرده است و این مالحظات پس از  ۲۴ساعت برطرف شد و خبر حضور کیروش به
صورت رسمی اعالم شد.
اصولی در ادامه با بیان اینکه حضور نکونام هنوز در تیم ملی منتفی نشده است،
تصریح کرد :مذاکرات با باشگاه فوالد در حال انجام است و حضور نکونام منتفی
نیست .کیروش روی نکونام تاکیدی نداشت و اولویت های یک ،دو و سه دارد .البته
گزینههای دیگری هم هستند که پس از جمعبندی با کیروش ،رسانهای خواهد
شد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه شرط حضور مربی ایرانی در کناری
کیروش در جامجهانی ،افزود :حضور دستیار ایرانی یکی از شروطی بود که رئیس و
هئیت رئیسه برای کادرسازی جهت آینده تیم ملی،در قرارداد کیروش گنجاندند تا
در آینده از حضور مربیان خارجی بینیاز شویم.
وی درباره سرنوشت وحید هاشمیان با آمدن کیروش هم گفت :هاشمیان از
مربیان باسواد ،باسابقه و خوش اخالق فوتبال ایران است که یک الگو و مدل اخالقی
را در مربیگری میتواند ارائه کند و مدارک مربیگری او در سطح اول دنیاست و
امیدواریمکهبتوانیمدرخدمتشانباشیم.
هواداران از جدایی در پایان فصل؛

آیا لوکادیا قرارداداش را با پرسپولیس
تمدیدمیکند؟

در شرایطی تمدید قرارداد لوکادیا به خواسته اصلی این روزهای هواداران تبدیل
شده که باشگاه در حال اندیشیدن تمهیدات الزم برای این اقدام است.
براساس این گزارش ،یورگنلوکادیابادرخششدر ترکیب پرسپولیسدر چهاربازی
بازی توانست چهار گل به ثمر برساند تا در صدر جدول گلزنان بیست و دومین دوره
رقابتهایلیگبرترقراربگیرد.
این بازیکن برای نخستین مقابل آلومینیوم اراک به میدان رفت که در دقیقه ۷۰
تعویض شد اما بازی بعدی مقابل نفت آبادان موتور گلزنی او روشن شد و از همان
بازی به بعد او مقابل هوادار یکبار و مقابل نفت مسجد سلیمان دوبار گلزنی کرد تا
تبدیل به آقای گل فعلی فوتبال ایران شود.
لوکادیاباقراردادییکسالهبهجمعسرخپوشاناضافهشدهوهمینموضوعنگرانی
هواداران را بابت جدایی او رقم زده است .هواداران این روزها خواستار تمدید قرارداد
اینبازیکنشدهاند.باشگاهپرسپولیستمهیداتیرااندیشیدهتاسختیزیادیبابت
تمدید قرارداد او نداشته باشد و اگر شرایط خوب پیش رود ،لوکادیا قراردادش را
تمدید خواهد کرد .این بازیکن چند روز پیش با انتشار پستی در صفحه مجازی خود
از حضور در ایران احساس افتخار کرد.
در متن نوشته مهاجم هلندی پرسپولیس به زبان فارسی آمده است:
«می خواهم از همه شما هواداران تشکر کنم و بسیاری از افرادی که در تصمیم
من برای رفتن به ایران شک داشتند ،خوشبختانه من فردی هستم که همیشه راه
خودم را پیدا میکنم و همان را دنبال میکنم و همیشه دوست دارم تجربههای جدید
بدست بیاورم .مردم ایران واقعا مهربان هستند و ایران کشور بسیار زیبایی است .از
هر لحظه ای که اینجا هستم لذت می برم و از بازی در پرسپولیس بزرگ احساس
افتخارمیکنم».
در همین راستا به نظر نمیرسد سرخپوشان اگر پای داللی وسط نیاید ،کار سختی
برای تمدید قرارداد داشته باشد.
محمودکلهر:

پرسپولیستیمیترسناکومدعی
نخستقهرمانیاست

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت :این پرسپولیس تیمی ترسناک و مدعی
نخستقهرمانیاست.
محمود کلهر درگفتوگویی در مورد عملکرد این فصل تیم پرسپولیس در  ۶هفته
نخست لیگ برتر ،اظهار داشت :نفرات خوب در ابتدای فصل جذب شدهاند و نقاط
ضعفی که در فصل قبل مشهود بود را برطرف کرده است .کمی ناهماهنگی بین
بازیکنان در اوایل فصل عادی بود زیرا ما بازیکنان را از تیمهای مختلف به پرسپولیس
میآوریم و تغییرات زیادی در تیم ایجاد کردیم .برخالف تیمهای اروپایی که بازیکنان
از دوران پایه با هم بازی میکنند و هماهنگ هستند ،ما بازیکنان را از پایه به
بزرگساالن انتقال نمیدهیم و آنان روش بازی هم دیگر را نمیشناسند.
وی افزود :بهنظرم بعضی بازیکنان مثل رامین رضائیان و احسان پهلوان باید حفظ
میشدند اما با این حال میتوان نتایج خوبی را در آینده دید.پیشکسوت تیم فوتبال
پرسپولیس در خصوص شرزود تمیروف و جدایی او که بیش از  ۵۰هزار دالر برای
سرخپوشان هزینه در برداشت ،عنوان کرد :معتقدم به جای استفاده از بازیکنان
خارجی که سطح مناسبی ندارند باید از نفرات تیمهای پایه استفاده کرد .بهجای
نیمکتنشینیتمیروفخیلیبهتراستکهبازیکنیازتیمهایامیدراداشتهباشیم
تا او به تدریج وارد زمین شده و دارای تجربه شود .وی ادامه داد :این مشکالت
ریشهای است؛ وقتی تیم آکادمی حرفهای ندارد ،چنین بازیکنانی وارد میشوند.
پس از چندی هم بازیکنان خارجی خواهند رفت و ما هم بازیکنی برای خودمان
نساختهایم.کلهردررابطهباعملکردخوبلوکادیاتصریحکرد:اومهاجمخوبیاست
و در این چند بازی نشان داد که گلزن ماهری است .امیدوارم این روندش را حفظ کند
تا بتواند موفق ظاهر شود .کالس بازی او واقعا جای تحسین دارد.
کلهر در پایان گفت :در مجموع پرسپولیس رفته رفته بهتر شد و االن تیم ترسناکی
است .در نهایت این تیمی که من در این هفته ها دیدم مدعی اصلی قهرمانی است.

خروج استقالل از بحران ،تداوم صدرنشینی پرسپولیس

ایمان  /احمد غروی نائینی
هفتهششممسابقاتلیگبرترروزشنبه 19شهریوردرشهرهایمختلفبرگزارشد
و در حساس ترین بازی استقالل تهران به مصاف نساجی مازنداران با سرمربیگری
حمید مطهری رفت و توانست دریک بازی پرگل از سد این تیم بگذارد و جواب
منقدان را بدهد و پرسپولیس هم در شهر مسجد سلیمان موفق شد با درخشش
لوکادیا و اشتباه داوری از سد نفت این شهر بگذارد و صدرنشینی خود را ادمه دهد.
استقالل۱-۳نساجی؛ آتش بازی در آزادی
آمار:
امیدگل:استقالل،۴.۵۸نساجی۰.۷۸
مالکیتتوپ:استقالل،٪۵۲نساجی٪۴۸
پاس(دقتپاس):استقالل،)٪۸۰(۳۸۱نساجی)٪۷۷(۳۶۳
شوت(درچارچوب):استقالل،)۹(۲۸نساجی)۲(۳

بهترینبازیکنزمین:آرشرضاوند
آنالیز و حواشی :بالخره استقالل ساپینتو بعد از دو هفته عدم نتیجه گیری رو ُدور
افتاد .در شب آتش بازی استقالل ،پای دو خرید جدید تیم ،پیمان بابایی و محمد
محبی ،به گل باز شد تا این بازی را برای استقاللی ها ویژهتر کند .آبی پوشان دروازه
ببر های مازرونی را به توپ بستند ،و تبدیل به اولین تیمی شدند که در سه فصل
اخیر ،امید گل باالی چهارو ثبت کردند تا بازی فوق تهاجمی رو به نمایش بگذارند.
پرسپولیس۱-۲نفتمسجدسلیمان؛بردپرحاشیهسرخپوشان
آمار:امیدگل:پرسپولیس،۱.۲۲نفتمسجدسلیمان۰.۳۸
مالکیتتوپ:پرسپولیس،٪۵۸نفتمسجدسلیمان٪۴۸
پاس(دقتپاس):پرسپولیس،)٪۸۵(۵۳۳نفتمسجدسلیمان)۷۷(۳۶۳
شوت(درچارچوب):پرسپولیس،)۳(۹نفتمسجدسلیمان)۱(۴
آنالیز و حواشی :پای سریال اشتباهات داوری اینبار به مسجد سلیمان کشید.

رئیس هیات ووشو استان قم :

بانوان ووشوکار قم لیگ برتری شدند

رئیس هیات ووشو استان قم گفت :بانوان ووشوکار قم در هفته تربیتبدنی و ورزش کار خود در فصل جدید مسابقات لیگ برتر ووشو زنان
باشگاههای کشور را آغاز میکنند .جواد محمدزاده  ،اظهار کرد :لیگهای برتر مردان و بانوان ووشو کشور در سال 1401در حالی قرعهکشی
شدند که از استان قم تیم بانوان هیات ووشو در این مسابقات به میدان خواهد رفت و لیگ زنان از اواخر مهر کار خود را رسما شروع خواهد
کرد .وی افزود :فدراسیون ووشو رقابتهای امسال لیگ برتر ووشو مردان و بانوان باشگاههای کشور را با عنوان جام وحدت برگزار میکند و
بعد از قرعهکشی مسابقات در آکادمی ملی المپیک با حضور زهرا ناطقی نایبرئیس امور بانوان فدراسیون ،مقرر شد 6تیم در لیگ برتر بانوان
به رقابت بپردازند  ،بنابراین تیم بانوان قم دقیقا در هفته تربیتبدنی و ورزش که از  26مهر تا  2آبان است حضور در این رقابتها را استارت
میزند .رئیس هیات ووشو استان قم با اشاره به نحوه برگزاری این لیگ ،عنوان کرد :مسابقات لیگ برتر مردان در دو گروه و رقابتهای لیگ
بانوان به شکل دورهای برنامهریزی شده تا در پایان تیمهای برتر هر دو بخش مشخص شوند ،در حالی که تیم بانوان هیات ووشو قم با تیمهای
فوالد مبارکه سپاهان ،هیات ووشو کرمانشاه ،هیات خراسانجنوبی ،هیات البرز و دانشگاه آزاد اسالمی رقابت میکند .وی در پایان به زمان
دقیق برگزاری مسابقات این فصل اشاره و بیان کرد :مسابقات دور رفت لیگ برتر مردان روزهای ۱۹تا ۲۱مهر و دور برگشت روزهای ۲۳تا۲۵
آبان ماه برگزار میشود و بانوان ووشوکار قم در دور رفت لیگ روزهای  ۲۸و  ۲۹مهر و دور برگشت  ۲۸و  ۲۹آبان برابر حریفان به میدان میروند.
آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود زیبا سازان ایوان بلند به شناسه ملی
 10590008659و شماره ثبت 9156به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  22/04/1401تصمیمات ذیل اتخاذ شد .آقایان ابوالفضل
بیدخام به شماره ملی  0032992696به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده
1.173.965ریال سهم الشرکه  ،قاسم مؤمنی پور به شماره ملی 0066737281
به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )  ،حمیدرضا سلیمی به شماره ملی
 0068799799به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )  ،علی اکبر اخوان
به شماره ملی  0380846853به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره دارنده
 656.000ریال سهم الشرکه  ،امیرحسین طبیبی به شماره ملی0381171541
به سمت عضو هیئت مدیره دارنده  555.000ریال سهم الشرکه  ،مسلم صفاری
به شماره ملی  0381172147به سمت عضو هیئت مدیره دارنده 585.000
ریال سهم الشرکه  ،ناصر خیرخواه به شماره ملی  0381858642به سمت عضو
هیئت مدیره دارنده  240.000ریال سهم الشرکه  ،مهدی مالاسماعیلی به شماره
ملی  0382108450به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )  ،احمد
صادقی به شماره ملی  0383580331به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از
شرکاء)  ،احمد سامانی فرد به شماره ملی  0383583586به سمت عضو هیئت
مدیره دارنده  565.000ریال سهم الشرکه  ،سیدمحمدحسین حسینی به شماره
ملی  0386033307به سمت عضو هیئت مدیره دارنده  236.000ریال سهم
الشرکه  ،محمدرضا صفائی حائری به شماره ملی  0944772250به سمت عضو
هیئت مدیره دارنده  76.670ریال سهم الشرکه  ،حسین مهدوی به شماره ملی
 1159395748به سمت عضو هیئت مدیره دارنده  560.000ریال سهم الشرکه
 ،محمدرضا مهاجری به شماره ملی  1218687134به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره دارنده 220.965ریال سهم الشرکه  ،داریوش سلطانیان به شماره ملی
 3256677894به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ( خارج از شرکا ء )  ،جواد
قربانی به شماره ملی  3871430821به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء
)  ،خانم فریبا عظیمی به شماره ملی  5059746240به سمت عضو هیئت مدیره
دارنده 131.400ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق
و اسناد تعهدآور با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت
معتبرمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()1380493
----------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص میعاد گستر جوادیان به شناسه ملی
 10590019561و شماره ثبت 10186به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  18/05/1401تصمیمات ذیل اتخاذ شد .نام شرکت از میعاد گستر
جوادیان به شرکت میعاد گستر معتمد تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق
اصالح گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()1380494
----------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات موسسه بنیاد غیردولتی نیکوکاری ارشاد و رفاه امام صادق ع به
شمارهثبت28وشناسهملی10590000271بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
عادی مورخ  27/04/1400و به موجب مجوز  120808مورخ 04/8/1400
معاونتمشارکتهایاجتماعیوزارتکشورتصمیماتذیلاتخاذشد-1:صورتهای
مالی سال  1399به تصویب رسید  -2 .آقایان محمود قیومی لوالچیان به شماره
ملی  ، 0032209525میثم امرودی به شماره ملی  ، 0042932688مجید
استادی مقدم به شماره ملی  ، 0058783725محمد حسین رضایی به شماره
ملی 1288573431محسن نایبی به شماره ملی 0041821858بعنوان اعضای
اصلی هیئت مدیره  ،مهدی استادی مقدم به شماره ملی 0038485613و سعید
ستاریبهشمارهملی 3358099441بعنواناعضایعلیالبدلهیئتمدیرهبرای
مدت دو سال انتخاب شدند -2 .موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت

هر کدام از طرفین معتقد بودند که داور حقشان رو خورده و اگراشتباهات داوری
نبود ،نتیجه بهتری برای آنها رخ میداد .با نگاهی به نظرات کارشناس های داوری
متوجه میشویم ،تیم داوری این بازی ،چهار اشتباه تاثیر گذار روی گل یا پنالتی
داشتند و این آمار فاجعه ایی است که فقط با آمدن کمک داور ویدیوئی حل
میشود .کارشناسان اما معتقد بودند ،با وجود اشتباهات متعدد داوری در این
بازی ،این اشتباهات توازن داشتند و به شکلی میتوان گفت ،حق خوری انجام
ً
نشده ولی مسلما یک فاجعه داوری رخ داده! غول هلندی ،لقب جدید مهاجم
جدید سرخپوشان است که خودش را به خوبی دردل هواداران جا کرده است او
تنها در سه بازی ،چهار شوت در چارچوب داشته که همه آنها تبدیل به گل شدند.
آخرین نکته این بازی ،عملکرد ضعیف دروازه بانان دو تیم بود .با وجود اینکه کال
چهار شوت در چارچوب در بازی داشتیم ،اما سه گل ثبت شد تا دروازه بان ها روز
خوبیروسپرینکنند.البتهشایدبتواناینآمارروبیشترازدروازهبانها،بهمهاجم
های فرصت طلب دو تیم ربط بدیم!
تیممنتخبهفته:
دروازه بان :محسن فروزان ،دفاع میانی راست :دانیال اسماعیلی فر ،دفاع میانی
مرکزی :مهران موسوی ،دفاع میانی چپ :رامین رضاییان ،وینگر راست :کوین
یامگا،هافبکمیانی:رضااسدی،هافبکمیانی:آرشرضاوند،هافبکتهاجمی:
سیدمهدیحسینی
وینگرچپ:رضاشکاری،مهاجمان:یورگنلوکادیا،پیمانبابایی
مربی برتر هفته :ریکاردو ساپینتو ،تیم برتر هفته :استقالل ،بازیکن برتر هفته:
یورگنلوکادیا
نگاهیبهسایرنتایج:
گلگهرسیرجان۰-۱پیکان؛گلگهردرقامتیکمدعی!
سپاهان۰-۰آلمینیوماراک؛تیترصدایاصفهان:
« ارتش زرد رژه میرود ،منتها رو اعصاب هواداران!»
تراکتور۰-۱صنعت نفت؛ سریال خروج از بحران ،با هنرمندی رضا اسدی!
مس کرمان۰-۰ذوب آهن؛ ۶بازی ۶تساوی برای ذوب آهن!
ملوان-فوالد؛تعویقبخاطربارندگی
مسرفسنجان۱-۲هوادار؛طلسمتساویرفسنجانیهاشکست
پس از اتمام هفته ششم رقابت ها ،اولین تعطیالت لیگ ۲۲آغازشده تا شاهد
رقابت های ملی در فیفادی و اردو اتریش با سرمربی جدید یعنی کیروش باشیم و
تیم ملی در روزهای  1و  5مهر در اتریش به ترتیب با تیمهای اروگوئه و سنگال بازی
خواهد کرد .هفته هفتم لیگ برتر قرار است بزودی اعالم و پس اتمام اردو تیم ملی
و مسابقات دوستانه در دهه اول مهرماه برگزار خواهد شد.

وحیدشمسایی:

هدف اصلی مربوط به بازی های آسیایی است

سرمربیتیمملیفوتسالگفت:هدفمانایناستکهبرایمسابقاتآسیاییبازیکنانمانرامحکبزنیموفهرست
بازیکنان را به مسابقات آسیایی اعالم کنیم .وحید شمسایی در کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان بازی تیم ملی
ً
فوتسالایرانمقابلفنالندگفت:خیلیمهمبودکهمااینبازیراببریم.تقریباسیزدهنفرازشانزدهنفررابازیدادیم.
هدفمان این است که برای مسابقات آسیایی بازیکنانمان را محک بزنیم و فهرست بازیکنان را به مسابقات آسیایی
اعالم کنیم .میدانستیم فنالند هم دارد برای مقدماتی جام جهانی آماده میشود ،در مجموع این تورنمنت محک
خوبی است برای من و همکارانم تا نسبت به بازیکنان شناخت بیشتری پیدا کنند .سرمربی تیم ملی در پاسخ به
سوال برای مسابقات کویت بازیکنانی که در این تورنمنت دارید را استفاده میکنید یا احتمال دارد بازیکنی را اضافه
ً
کنید یا کسی را حذف کنید؟ گفت :قطعا بعد از مسابقات تصمیم میگیریم ولی بازیکنان خوبی هم بیرون داریم که
میتوانیم هر لحظه جایگزین نفرات کنیم اینجا جایی است که بازیکنان را میبینیم و شناخت کافی پیدا میکنیم و
بهترینها را انتخاب میکنیم .ضمن اینکه دو حریف خوبمان در آسیا هم یعنی تایلند و ویتنام هم در این تورنمنت
هستند .نسبت به تیم جام جهانی گذشته هم ١٠تغییر داشته ایم ،زمان میبرد تا به هم عادت کنیم.

فرانگر حساب خبره به شماره ثبت  26846وشناسه ملی  10320457556و آقای
علی اصغر پوراستاد به شماره ملی 0041382651به عنوان بازرس علی البدل برای
مدتیکسالانتخابگردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()1380495
----------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود نادر شیمی قم به شناسه ملی
 10102201963و به شماره ثبت  17971به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  11/05/1401تصمیمات ذیل اتخاذ شد .آقای محسن صادقیان به شماره
ملی  0371104297به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده 20.000.000.000
ریال سهم الشرکه  ،خانم زهرا صادق زاده کفاش به شماره ملی 0381447057
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارنده  25.625.000.000ریال
سهم الشرکه انتخاب گردیدندکلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()1380496
----------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص خورشید تابان الکا به شناسه ملی
 10590049420و شماره ثبت  12705به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1401تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقایان جواد
منتظری به شماره ملی  0072868090به سمت رئیس هیئت مدیره  ،امیرمحمد
احمدی حاجیکالئی به شماره ملی  0017238714به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره  ،خانم فاطمه زهرا پیله ور به شماره ملی 2269486110به سمت مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر
شرکتمعتبرمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()1380497
----------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن توسعه عمران نگین پویا امید (در حل تصفیه
) به شناسه ملی  14006066013و به شماره ثبت  14334به استناد صورتجلسه
هیئت تصفیه مورخ  30/08/1400وبه موجب مجوز شماره  10850مورخ
 30/04/1401اداره تعاون  ،کار ور فاه اجتماعی شهرستان قم تصمیمات ذیل
اتخاذ شد آقایان علی اصغر ابرقوئی بشماره ملی 0384578942به سمت رئیس
هیئت تصفیه  ،سیدمحمدجواد خوش گفتارصفا بشماره ملی  0386015831به
سمت نائب رئیس هیئت تصفیه  ،عبدالرضا سامانی بشماره ملی 0384578942
بهسمتمنشیهیئتتصفیهانتخابگردیدند.کلیهاوراقواسنادتعهداورباامضای
ً
رئیسهیئتتصفیهونائبرئیسهیئتتصفیهمتفقاوبامهرشرکتمعتبرمیباشد
 ،در غیاب نائب رئیس  ،منشی هیئت تصفیه و با مهر شرکت معتبر می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()1380517
----------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه بنام کبری خانم مبرقعی فرزند سید مرتضی با ارائه دوبرگ استشهاد
شهود مصدق اعالم داشته اند که سند مالکیت سند مالکیت تمامی سه چهارم سهم
مشاع از ششدانگ پالک  792اصلی واقع در بخش ثبت یک قم که در دفتر 12
صفحه  53بنام کبری خانم مبرقعی ذیل ثبت شماره 1302بنامش ثبت گردیده
است ،سپس از طرف ایشان اعالم گردیده سند مالکیت مزبور به علت جابجائی
مفقود گردیده لذا به استناد تبصره 1اصالحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در1
نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا

انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت
ً
 10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر
مقررات اقدام خواهد شد(/.م الف )15664
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم
----------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه بنام ملوک خانم لسانی فرزند سید مرتضی با ارائه دوبرگ استشهاد
شهود مصدق اعالم داشته اند که سند مالکیت سند مالکیت تمامی سه چهارم سهم
مشاع از ششدانگ پالک  792اصلی واقع در بخش ثبت یک قم که در دفتر 12
صفحه 50بنامملوکخانملسانیذیلثبتشماره 1302بنامشثبتگردیدهاست،
سپس از طرف ایشان اعالم گردیده سند مالکیت مزبور به علت جابجائی مفقود
گردیده لذا به استناد تبصره 1اصالحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در 1نوبت
به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام
معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت  10روز
ً
کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی
است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات
اقدام خواهد شد(/.م الف )15665
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم
----------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
خانم فاطمه موسوی با ارائه دوبرگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند
مالکیت تکبرگی ششدانگ پالک  905/7اصلی واقع در بخش  2ثبت قم در دفتر
الکترونیکی  139520330002002494بشماره سریال  248326ج  94بنام
فاطمه موسوی صادره وتسلیم شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت دراثر
جابجایی مفقود گردیده،لذا مراتب به استناد تبصره 1اصالحی ماده 120آئین نامه
قانون ثبت در1نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار
ً
آگهی ظرف مدت  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد
رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد(/.م الف)15666
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
عباس پور حسنی حجت آبادی-رییس ثبت اسناد منطقه دو قم
----------------------------------------آگهیابالغاجرائیهکالسه140004030011000500:
بدین وسیله به خانم سمیه سادات هاشمی مدنی بدهکارپرونده کالسه بایگانی
 140000522که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد
بین شما وبانک مسکن پرونده فوق الذکر در اجرا مطروح می باشد که درخصوص
پالک ثبتی مورد رهن پرونده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی
فرعی 291/1094/1330:واقع در بخش پنج قم واقع در پردیسان بلوار دانشگاه-
بلوار شهروند-خیابان سبالن-خیابان  22بهمن-خیابان اقلیمی کوچه  6سمت
چپ پالک  4قم استان قم به مبلغ  28/370/000/000ريال متعلق به سمیه
سادات هاشمی مدنی ارزیابی گردیده.لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور
معترض می باشید،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار به
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس  3نفره به حساب کانون کارشناسان به
شماره 0101787004006به مبلغ 177/000/000ريال به دفتر این اجرا تسلیم
نمایید.ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس
تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا مخاطب موظف است مطابق ماده18اصالحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد
رسمی درسامانه ثنا ثبت نام نماید(.م الف)15667
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم-مهدی روزخوش
تاریخ انتشار 1401/06/22:
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 شماره 5579ت وپنجم 
سهشنبه 22-شهریور ماه  -1401سال بیس 

سخنگوی وزارت امور خارجه :

بیانیه تروئیکای اروپا یک موضع نادرست و نسنجیده بود

سخنگویوزارتامورخارجهگفت:جمهوریاسالمیایراندرارتباطباموضع
تروئیکای اتحادیه اروپایی موضع خودش را قبال رسما اعالم کرد ه است ،این
اقدام یک موضع نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست بود و همانطور که
قبال تاکید کردیم ناشی از محاسبات نادرست طرف اروپایی بود.
ناصرکنعانیروزدوشنبهدرنشستخبریخودباخبرنگارانکهدرمحلوزارت
امور خارجه برگزار شد ،گفت :امسال به با وجود برخی مشکالت از جمله گرمای
کم سابقه هوا ،سیل عاشقان از ایران و اقصی نقاط جهان راهی سرزمین عراق
شدهودرمسیررسیدنبهکربالیمعلیهستند،اینیکاتفاقباشکوهیاست.
از میزبانی شایسته و کریمانه دولت و ملت عراق از زائران اربعین حسینی از جمله
زائران ایرانی تشکر و قدردانی میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد نیاز اروپا به انرژی و صدور بیانیه سه کشور
اروپایی و پاسخ ایران گفت :جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک بازیگر بسیار
مهم و برجسته در حوزه بازار بزرگ انرژی این توانمندی را دارد که بخشی از نیاز
بازارهای جهانی را برای کسانی که عالقه مند هستند از این ظرفیت استفاده
کنند،تامینکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :اما در ارتباط با موضع تروئیکای
اتحادیه اروپایی ما موضع خودمان را قبال رسما اعالم کردهایم؛ این اقدام یک
موضع نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست بود و همانطور که قبال تاکید
کردیم ناشی از محاسبات نادرست طرف اروپایی بود.
ایران در روند مذاکرات جاری مبتکرانه و سازنده عمل کرد
کنعانی افزود :جمهوریاسالمی ایراندرروند مذاکرات جاریهمه تالش خود
را به خرج داد که مبتکرانه و سازنده عمل کند و مسیر را به سمت انجام توافق باز
کند .توافق یک مسیر دوطرفه است ،انتظار این بود که طرفهای مذاکره هم در
اینمسیرسازندهعملکنند.
سخنگویدستگاهدیپلماسیتاکیدکرد:موضوعیکهمطرحمیکنندمربوط
به مباحث فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی ایران است که صلح آمیز
بودن آن اثبات شده و جمعبندی سال  ۲۰۱۵میالدی  -سال امضای توافق
 و بعد از آن گزارشهای مکرری که آژانس بینالمللی انرژی اتمی داد دال برصلحآمیزبودنماهیتفعالیتهایهستهایایرانبود.
وی ادامه داد :در باب امور پادمانی جمهوری اسالمی ایران به همان اندازه که
حامی ثابت قدم خلع سالح هستهای بود و هست ،به همان میزان هم نسبت
به عدم اشاعه متعهد و پایبند است و در عین حال از اجرای غیر تبعیضآمیز و
بیطرفانهنظامپادمانهاتوسطآژانستاکیدمیکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد :ما همواره تاکید کردهایم که
آژانس هم باید به وظایف خود به صورت حرفهای و فارغ از فشار طرفهای ثالث
به خصوص در ارتباط با اتهامات بیاساسی که از سوی یک رژیم غیرپایبند و
غیر عضو در نظام جامعه پادمانها ارائه شده است ،اجتناب کند؛ جای تاسف
استکهصادرکنندگانسهگانهاینبیانیهبهجایپاسخمثبتبهاقداماتسازنده
جمهوری اسالمی ایران در مسیر دستیابی به توافق و به جای تشکر و قدردانی
از نقش سازنده جمهوری اسالمی ایران در همکاری با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،تحت تاثیر و فشارپذیری از سوی رژیمی قرار گرفتهاند که عضو هیچ کدام
از نظامهای جامع پادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیست و متأسفانه در
مسیررویکردغیرسازندهقرارگرفتهاست.
وی ادامه داد :توصیه ما به شرکای اروپایی روند گفتوگوهای وین این است که
مسیر سازنده را در پیش بگیرند و خطای گذشته را جبران کنند و در یک مسیر
سازنده و متکامل تالش کنند که مسیر برای توافق باز شود .جمهوری اسالمی
ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
اعالم کرده و اعالم میکند و همچنین آمادگی دارد در مسیر زدودن تصاویر
ساختگی و غیرواقعی درخصوص فعالیتهای هستهای صلحآمیز جمهوری
اسالمی ایران با آژانس همکاری کند .سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال
تاکید کرد که همکاری با آژانس هم در مسیر حقوق است و هم در مسیر تکالیف.
جمهوری اسالمی ایران همانطور که تکالیفی دارد حقوقی هم دارد این دو در
کناریکدیگرمعناومفهومپیدامیکنند.
ویهمچنیندرپاسخبهسوالخبرنگاریمبنیبراینکهآیامذاکراتوینبهبعد
ازانتخاباتکنگرهدرآمریکاموکولشدهاست،اظهارداشت:تااینلحظهچنین
درخواستیرادریافتنکردهایم.
از استمرار و تحکیم روند آتش بس در یمن حمایت میکنیم
کنعانیدرموردتحوالتاخیریمنوسفرمحمدعبدالسالمسخنگویانصارالله
و رئیس هیات مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن به تهران اینطور گفت :ایران
موافق استمرار و تحکیم روند آتش بس در یمن هستیم اما آن چیزی که میتواند
به تحکیم روند آتش بس کمک کند ،رفع محاصره یمن و تامین مایحتاج ملت
تحتمحاصرهیمناست.
بسیاریازامکاناتملیخودرادراختیارشهروندانافغانستانیقراردادیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد آخرین تحوالت افغانستان گفت:
دانشجویان و دانش آموزان دختر افغانستان از تحصیل باز ماندهاند؛ جمهوری
اسالمی ایران همواره تسهیالت زیادی را در اختیار این دانش آموزان قرار داده
اما امکانات ایران محدود است ،ولی در عین حال مسئولیت جامعه بینالمللی
نیز وجود دارد .لذا یکی از مناسبات ایران با هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان
تامینمایحتاجمردمافغانستاناست.
کنعانی تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره پذیرای حجم زیادی
از آوارگان افغانستان بوده و سالها پذیرای چند میلیون آواره افغانستانی
است .همچنین در یک سال گذشته میزان زیادی به جمع خواهران و برادران
افغانستانی اضافه شده است و بسیاری از امکانات ملی خود را در اختیار
شهروندانافغانستانیقراردادیم.
درخصوصعربستانسعودیتاکیدمابراتخاذرویکردهایسازندهاست
کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رویکرد اخیر عربستان و حمایت از

اقدامدولتآلبانیدرقطعروابطباایراناظهارداشت:کشورهایمنطقهنیازمند
اتخاذ تدابیری به منظور تقویت صلح و آرامش در منطقه هستند و این موضوع
نیازمند ثبات و زمینه ساز توسعه اقتصادی است.
وی تاکید کرد :آن چیزی که میتواند به ایجاد ثبات در منطقه کمک کند،
توجه به مصالح ملی و عمومی منطق ه است .ما همواره تأکید کردیم که آمادگی
داریم با کشورهای همسایه و دوست در منطقه تعامل و گفتوگو کنیم لذا اتخاذ
سیاستهای غیرسازنده و غیراصولی در مسیر مذاکرات کمک کننده نیست.در
مورد عربستان هم با توجه به نگاه ایران برای استفاده از ظرفیتهای منطقهای
وارد گفتوگو با آنها شدیم که در پنج مرحله ادامه یافت و توافقاتی حاصل شد.
تاکید ما بر اتخاذ رویکردهای سازنده است و ایران به هر اقدام و گام سازندهای به
صورت متناسب پاسخ خواهد داد.
دولت آمریکا موظف به صدور روادید برای آیتالله رئیسی است
کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد صدور ویزا برای آیتالله رئیسی رئیس
جمهور کشورمان برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل افزود:
دولت آمریکا بر اساس موافقتنامه دولت مقر موظف است تا زمینه حضور سران
همه اعضای سازمان ملل متحد را از جمله مجمع عمومی فراهم کند و انتظار
داریم در خصوص ایران نیز به تعهداتش عمل کند.
وی تاکید کرد :به مسئولیتهای دولت آمریکا به عنوان میزبان توجه داریم
و انتظار داریم تا مسئولیت خود را انجام دهد که در این مورد نیز نهاد ریاست
جمهوری در این زمینه اطالع رسانی خواهد کرد.
امیدواریم مدیرکل آژانس نقش حرفهای خود را ایفا کند
کنعانی در مورد نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمال
صدور قطعنامه علیه ایران گفت :تا آنجا که اطالع داریم پیش نویس قطعنامهای
در شورای حکام و آژانس در مورد ایران ارائه نشده است .ما انتظار یک رویکرد
سازنده از آژانس و شورای حکام را داریم و معتقد هستیم که هرگونه اقدام
غیرسازندهدرآژانسنتیجهغیرسازندهخواهدداشت.
وی افزود :برخی از کشورها ،اعتبار آژانس را قربانی دیدگاهها و منافع سیاسی
خود نکنند .ایران به طور طبیعی انتظار یک رویکرد سازنده از آژانس و اعضای
شورای حکام دارد و امیدواریم مدیرکل آژانس نقش حرفهای خود را ایفا کند.
ایران در پاسخ جدید خود ،مطالبات جدیدی را طرح نکرده است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد پاسخ طرف مقابل به
پاسخ اخیر ایران و همچنین اظهارات بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت :پاسخ
ایران قبال داده شد و در این ارتباط منتظر دریافت پاسخ رسمی هستیم .مقامات
دولت آمریکا ضرورت دارد رفتار سازندهای را برای دستیبابی به توافق در پیش
بگیرند ،ما بارها تاکید کردهایم و مجددا تاکید میکنیم کشوری که به طور یک
جانبه از توافق امضا شده در سال  ۲۰۱۵میالدی خارج شده و مانع دستیابی
به یک توافق مبتنی بر منافع مشترک در روند توافق شده است و با اعمال
تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه و غیرمنطقی هزینههای زیادی را بر دولت و
ملت ایران تحمیل کرده است ،حق ندارد اکنون در مقام مدعی قرار بگیرد و ژست
طلبکارانهبهخودبگیرد.
کنعانی عنوان کرد  :این آمریکا است که باید برای بازگشت به روند توافق اثبات
کند که یک عضو قابل اعتمادی است ،این دولت آمریکا که باید اثبات کند یک
رژیم قانون گریز و بحرانآفرین نیست ،این آمریکا است که باید اثبات کند به
هنجارهایبینالمللیپایبنداستوبهنرمهایبینالمللیاحتراممیگذارد.
وی افزود :ایران در پاسخ داده شده به هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی به هیچ
عنوانموضوعاتجدیدیکهمانعشکلگیریتوافقومانعجمعبندیتوافقات
شود را مطرح نکرده و مطالبات جدی در آنجا طرح نکرده است .اما اینکه
طرفهای مقابل برای امتیازگیری میخواهند به جنگ روانی متوسل شوند و
به زیادهخواهی روی بیاورند بسیار طبیعی است که جمهوری اسالمی ایران نه به
زیادهخواهی تمکین میکند و نه از خطوط قرمز خود عبور میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :ما متاسف هستیم که طرفهای
مقابل به جای توجه به منافع ملی و به جای تالش برای حفاظت از یک مکانیسم

دیپلماسی چندجانبه برای حل و فصل اختالفات ،منافع یک رژیم قانونشکن
را و غیرپایبند به نظام جامع پادمانی را بر منافع خودشان و منافع و مصالح
بینالمللیترجیحمیدهند.
کنعانی بیان کرد :ما معتقد هستیم که آمریکا و اروپا به ویژه صادرکنندگان
سهگانهبیانیهاخیربایداثباتکندکهدرروندمذاکرهبهنرمهایبینالمللیپایبند
هستند و مشخصا اینکه منافع رژیم صهیونیستی را در اولویت تصمیمگیری
سیاسیخودقرارنمیدهند.
وی اضافه کرد :ما تاکید میکنیم که اگر اراده سیاسی در طرف مقابل وجود
داشته باشد ،برای دستیابی به یک توافق مبتنی بر مذاکرات انجام شده و توافقی
که در روند مذاکرات صورت گرفته و متونی که تبادل شده است زمینه برای
دستیابی به یک توافق همه جانبه تامین کننده منافع و مصالح متقابل فراهم
است.
رد هرگونه اتهام زنی در مورد ادعای حمله سایبری به آلبانی
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله واهی سایبری ایران به آلبانی گفت:
جمهوری اسالمی ایران بارها در معرض حمالت سایبری قرار گرفته است.جای
تاسف است در شرایطی که زیرساختهای هستهای ایران مورد هجوم سایبری
قرار گرفته است اما ما شاهد واکنش از سوی کشورهای مدعی نبودیم اما در مورد
آلبانی در کمترین زمان شاهد بیانیههایی هستیم که اثبات شدنی نیست .در
ارتباط با بحث آلبانی ما مواضع خودمان را به طور صریح در این خصوص اعالم
کردهایم.مامجدداتاکیدمیکنیمکههرگونهاتهامزنیبهجمهوریاسالمیایران
در بحث حمله ادعایی سایبری به آلبانی را به طور جدی و قاطع رد میکنیم.
کنعانی افزود :ما برخوردهای دوگانه و استفاده از استانداردهای دوگانه را در
مباحث مربوط به قضایای سایبری به طور جدی رد میکنیم و این را تقبیح
میکنیم .جمهوری اسالمی ایران کشوری است که بارها در معرض حمالت
سایبری قرار گرفته است و در این زمینه به طور ضمنی برخی طرفهای مدعی
نقش خود را اعالم کردهاند.جای تاسف است که دولت آلبانی به عنوان کشوری
که میزبان یک سازمان معلومالحال و سازمان نشاندار تروریستی شده ادعاهایی
را علیه جمهوری اسالمی ایران با زمینهسازی طرفهای دیگری را مطرح می
کند که به نظر میآید از ابتدا یک سناریوی طراحی شده است.
کنعانی بیان کرد :نکته جالب این است که جمهوری اسالمی ایران قبال
به دولت آلبانی پس از طرح این ادعا اعالم کرد که به لحاظ فنی آمادگی دارد
به دولت آلبانی کمک کند برای اینکه ابهامات مرتبط با این موضوع را برطرف
کند و توانمندیهای خود را در حوزه سایبری برای روشن شدن ابعاد موضوع
در اختیار قرار دهد.دولت آلبانی در سناریویی قرار گرفته که طراح آن طرفهای
ثالثیهستند.
ایران به طور مستمر پیگیر آزادی اسدالله اسدی است
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین خبرها از وضعیت اسدالله اسدی
دیپلمات بازداشت شده ایرانی در بلژیک گفت :موضوع اسدالله اسدی جزو
موضوعات در حال پیگیری مستمر ایران بوده و هم در حوزه سیاسی ،قضایی و
کنسولی به صورت جدی در حال پیگیری است.
کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد ادعای رئیس موساد مبنی بر اینکه اگر
توافقی هم حاصل شود ،ایران از حمالت در امان نخواهد بود ،گفت :از کوزه
همان تراود که در اوست.
برجامتنهاموضوعیامهمترینموضوعسیاستخارجیایراننیست
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد سیاست های دولت سیزدهم گفت:
موضوعمذاکراترفعتحریمهایابرجامتنهاموضوعیامهمترینموضوعسیاست
ً
خارجی ما نیست بلکه صرفا یکی از موضوعات سیاست خارجی است در عمل
هم این رویکرد نشان داده شده که سیاست دولت مبنی بر توجه به ظرفیتهای
نهفته در کشورهای همسایه ،توجه به ظرفیتهای حوزه آسیا و شرق در عمل
دیده شده است.
کنعانی عنوان کرد :گزارشهایی که دولت مشخصا در هفته دولت که آن
را پشت سر گذاشتیم داده است در خصوص افزایش حجم مبادالت تجاری
با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه در ارتباط با تعداد سفرهایی که
صورت گرفت و انجام شد ،تعداد کمیسیون مشترک اقتصادی که برگزار
شده و تعداد کمیسیونهایی که در برنامه برای برگزاری در آینده نزدیک قرار
ً
دارند همچنین توجه به ظرفیت سازمانهای منطقهای چندجانبه مشخصا
سازمان همکاری شانگهای که در همین جلسه هم چند بار مورد اشاره قرار
گرفته است.
وی تصریح کرد :همه این موضوع و بسیاری از موضوعات دیگری که پیش
از این گزارش شده است و از سوی دولت ،وزرا و دستگاه دیپلماسی و مشخصا
معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی دال بر این است که دولت جمهوری
اسالمی ایران به شعار خود در عمل پایبند بوده است و مذاکرات را پیگیری کرده
ً
و به عنوان صرفا یکی از موضوعات مرتبط با حوزه سیاست خارجی اما در حوزه
اقتصاد و معیشت این موضوع با برجام گره پیدا نکرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :بازگشت حجم قابل توجهی از ارزها و
سرمایههایبلوکهشدهجمهوریاسالمیایراندرخارجازکشوربهویژهموفقیت
جمهوری اسالمی ایران در بازگرداندن ارزهای بلوکه شده جمهوری اسالمی
ایران از کشور انگلیس که چند دهه در آنجا دپو شده بود و دولت انگلیس حاضر
به بازگرداندن آن نبود.
کنعانی ادامه داد :بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات گازی ما به برخی از
کشورهای منطقه و تالش جمهوری اسالمی ایران برای صادرات نفت در شرایط
تحریمی و بازگرداندن پول ناشی از صادرات نفت ،موجب افزایش حجم تجاری
ما با بسیاری از کشورهای منطقهای که شده است .همه اینها نشاندهنده
موفقیتهای دولت در انجام تعهداتی است که در ابتدا اعالم کرده و مبنی
بر اینکه ما روند اقتصاد ،معیشت و تجارت را به روند مذاکرات برجام جام گره
نخواهیم زد و امیدوار هستیم که در عمل این اتفاق بیشتر بیفتد.

احمدیتحلیلگرارشدسیاستخارجی:

مذاکرات هسته ای به حالت تعلیق درآمده است

یک تحلیلگر ارشد سیاست خارجی گفت :برای تهران و
دولت سیزدهم مهم است که پرونده پادمانی به چه شکلی
بسته شود .آقای رئیسی در کنفرانس خبری اخیر خود و
آقایامیرعبداللهیاننیزدرنشستخبریمشترکباهمتای
روس این موضوع را مورد تاکید قرار دادند.
توگو با ایلنا ،در ارزیابی وضعیت
کوروش احمدی در گف 
کنونی روند احیای برجام و در پاسخ به این سوال که با توجه
به بیانیه روز یکشنبه سه کشور اروپایی و اظهارات وزیر امور
خارجه آمریکا چه افقی در ماههای آینده پیش روی مذاکرات
خواهد بود ،گفت :میتوان گفت که مذاکرات به حال تعلیق
درآمده است .واکنش منفی آمریکا به پاسخ ایران و عدم وجود
تحرکی در مذاکرات چارهای جز اینکه فعال از تعلیق صحبت
کنیم،باقینگذاشتهاست.روندهاییمانندانتخاباتکنگره
درآمریکانیزدرشکلگیریدراینتعلیقنقشدارند؛چراکه
در جریان مبارزات انتخاباتی ،دموکراتها که شرایطشان نیز
رو به بهبود است ،حاضر به ریسک نیستند و حتی اگر ایران
شرایط آمریکا را نیز بپذیرد ،ممکن است آنها نخواهند در
زمان انتخابات توافق را نهایی کنند برای اینکه یک موضوع
جدیدی وارد رقابتهای انتخاباتی خواهد شد و با توجه به
جو منفی در افکار عمومی در آمریکا ،طرف مقابل ممکن
است از آن علیه دموکراتها استفاده کنند.
وی ادامه داد :بنابراین به احتمال زیاد هم عدم توافق میان
تهران و واشنگتن بر سر چند موضوع باقیمانده و هم یک
سری وقایع جنبی مانند انتخابات آمریکا و حتی انتخابات

در اسرائیل باعث شده که کار به حالت تعلیق دربیاید و این
تعلیق میتواند تا اواسط نوامبر یعنی حدود  ۱۰هفته دیگر
ادامه داشته باشد .در این زمان تعلیق نیز بعید است تبادل
پیامچندانیدرخصوصموضوعاتمحتواییصورتبگیرد.
این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که با توجه به
صدور قطعنامه در نشست پیشین شورای حکام ،آیا نشست
فصلی شورای حکام که روز (دوشنبه) آغاز خواهد شد نیز
قطعنامه دیگری را علیه ایران به همراه دارد ،گفت :تاکنون
صحبتی از قطعنامه جدیدی به میان نیامده است چرا که
قطعنامهای سه ماه قبل علیه ایران به تصویب رسید و اگر
تصمیم بر صدور قطعنامه جدید باشد ،باید متنی به مراتب
تندتر از قطعنامه قبلی داشته و شامل تهدیدی علیه ایران
باشد .بعید است فعال طرفین آمادگی برداشتن چنین
قدمی را داشته باشند؛ چراکه چنین اقدامی تاثیری منفی
بر مذاکرات خواهد داشت و مشکلی بیش از تعلیق را رقم
خواهد زد و ممکن است روند را منجمد کند ،البته هنوز
هیچچیز روشن نیست .مذاکره وزیر خارجه آمریکا با وزرای
خارجه سه کشور اروپایی در روز چهارشنبه گذشته ،گزارش
منفی گروسی به شورای حکام مبنی بر اظهار «نگرانی
فزاینده» از آنچه آنها عدم همکاری ایران با آژانس برای حل
مسائل پادمانی مینامند و نیز ادعای افزایش موجودی
اورانیوم غنی شده ایران و نهایتا صدور بیانیه سه کشور
اروپاییکهلحنیبیسابقهداشت،همگینشانههاییمنفی
هستند .با توجه به چنین شرایطی از یک سو و اینکه موضوع

ایران یکی از موضوعات اصلی در دستور کار شورای حکام
است ،از سوی دیگر قطعی نیست که اتفاقی در این نشست
علیهایراننیافتد.
احمدی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه طرف
غربی مطرح شدن موضوع پرونده پادمانی را عامل توقف
مذاکرات میداند و البته این مسأله نیز دور از ذهن نبود ،آیا
تهران خواهان این تعلیق بود ،گفت :این موضوع را از این
زاویه میتوان دید که برای تهران و دولت سیزدهم مهم است
که پرونده پادمانی به چه شکلی بسته شود .آقای رئیسی در
کنفرانس خبری اخیر خود و آقای امیرعبداللهیان نیز در
نشست خبری مشترک با همتای روس این موضوع را مورد
تاکید قرار دادند .با این حال ،یک ظرافتهایی در این کار
وجود دارد و اولویت باید با تالشهای دیپلماتیک و رعایت
ضوابط دیپلماتیک برای این منظور باشد .به هر صورت
آژانس یک مجموعه وظایفی دارد که قدرتهای بزرگ هم
خیلیزمختوبیتعارفنمیتوانندبهایننهاددستوردهند
که وظایفتان را انجام ندهید .این کار باید به صورتی انجام
شود که عوارض دامنه داری برای آژانس نداشته باشد.
وی ادامه داد :ما در سال  ١٣٩۴نیز این موضوع را تجربه
کردهایم و کار با حربههای دیپلماتیک و با تفاهم و درک
متقابل و بصورت غیرعلنی انجام شد .اینکه ما از غربیها
انتظارداشتهباشیمکهپروندهرابصورتدستوریببندندودر
کنار آن تعبیرات تندی علیه آژانس به کار ببریم ،جو را خراب
کرده و کار را مشکل میکند .باید بدانیم گروسی با آمانو

متفاوت است و موضوع امروز هم با موضوع مورد نزاع در سال
 ٩۴تفاوت دارد و از خیلی جهات این موضوع پیچیدگیهای
زیادی پیدا کرده است .ضمن اینکه تخصص و اطالع از
جزییات کار آژانس و وقوف به سوابق امر و داشتن تجربه در
این حوزه بسیار مهم است .مشکالتی از این قبیل در این
حوزه دست به دست هم داده و کار را به اینجا رسانده است.

جلودارزادهنمایندهپیشینمجلس:

مجلس باید روی حقوق مردم
تاکید و از آن پاسداری کند

نماینده پیشین مجلس گفت :اگر طرح صیانت چندین بار به مجلس آمده و رد
شده ،نشاندهنده این است که این موضوع خواست مردم نبوده است .مجلس
انقالبی و مردمی باید روی حقوق مردم تاکید کرده و از آن پاسداری کند.
سهیال جلودارزاده نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با ایلنا،
در پاسخ به این سوال که بخشهایی از طرح صیانت توسط شورای عالی فضای
مجازی به تصویب رسیده است در حالی این طرح توسط مجلس پیگیری شد
و با وجود چندین دور رفت و برگشت تصویب نشد .تحلیل شما درباره این اتفاق
چیست ،گفت :متاسفانه مدتهاست شوراهای مصوب بعضا کارهایی انجام
میدهند که طبق اساسنامه مصوب و اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده،
نیست .یکی از این موارد بحث فضای مجازی است؛ چراکه امروز عصر ارتباطات
بوده ،ما باید در راستای گسترش ،توسعه فضای مجازی و دسترسی آسان همه
مردم حرکت کنیم .اما این کارها به یکسری تفکراتی برمیگردد که امروز انجام
اینکارهاامکانپذیرنیست.
جلودارزاده تصریح کرد :اینکه همه شبکههای مجازی در داخل کشور باشند و
مانند برخی کشورها یک فضای بسته ارتباطی و اطالعاتی داشته باشیم ،طبیعتا
مورد قبول نیست و مردم ما به لحاظ فرهنگی این شرایط را نمیپسندند .کسانی
که در شورای عالی فضای مجازی هستند به این موضوع اعتقاد دارند که به طور
مثال پیامرسانهای داخلی را ترویج و فعال کنند.
وی تصریح کرد :به هرحال این پیامرسانها برای آنها دارای منافع اقتصادی
بوده به عنوان هدف محسوب میشود .به همین دلیل این قانون را به این شکل
درآوردند .واقعا هم اکنون مردم با مشکالت زیادی روبرو هستند و کسانی که از
داخل خانه با یک کسب و کار کوچک منابع مالی خود را تامین میکنند ،گاهی
نمیتوانند پیامهایشان را باز کرده و ارتباطی برقرار کنند .این افراد ضرر میکنند
و نمیتوانند زندگی خودشان را اداره کنند این موارد از حداقلهایی است که ما
از دست میدهیم .جلودارزاده تصریح کرد :از طرف دیگر ،امروز ارتباط با دنیا
میتواند در مسیر توسعه برای ما خیلی مفید باشد ولی وقتی میبینیم برای به
دست آوردن کوچکترین اطالعات از اینترنت باید مدتها منتظر بمانیم تا ارتباط
برقرار شود این شرایط آسیب زننده است.
جلودارزاده در پاسخ به این سوال در این طرح قانونگذاری توسط شورای
عالی فضای مجازی را چگونه میبینید ،گفت :برخی اوقات شورای عالی انقالب
فرهنگی هم یکسری مسائل و بحثهایی را با مجلس داشتند و میگفتند ما هر
چه تصویب میکنیم عین قانون است ولی این بحث پیش میآید که زمانی که
این شوراها ،قانون تصویب میکنند ،پس مجلس در اینجا چه کاره است؟ اگر قرار
باشد این کار اختیارات مردم و نماینده مردم را بگیرد ،شرایطی به وجود میآید که
خالف قانون اساسی است .یعنی این کار نباید انجام شود تا زمانی که نظر مردم
نیز در آن لحاظ شوند.
جلودارزاده در پاسخ به این سوال آیا مجلس میتواند جلوی اجرایی شدن این
طرح را بگیرد ،گفت :مجلس باید از رای مردم و کیان خود دفاع کند .زمانی که در
مجلس بودیم وقتی این مسائل پیش میآمد ،حتی اگر دولت با ما همراه بود این
بحث مطرح میشد که دولت اختیارات مجلس را محدود کرد ه و کارهایش خالف
قانون اساسی است .همه نمایندهها در نطق پیش از دستور و تذکر میدادند تا
جلوی اجرایی شدن آن موضوع گرفته شود .مجلس میتواند از ابزارهای قانونی
خودشان استفاده کرده ،تذکر بدهند و این روند را اصالح کند .اگر طرح صیانت
چندین بار به مجلس آمده و رد شده ،نشاندهنده این است که این موضوع
خواست مردم نبوده است .مجلس انقالبی و مردمی باید روی حقوق مردم تاکید
کرده و از آن پاسداری کند.
جلودارزاده در پاسخ به این سوال که آیا ارادهای در این مجلس وجود دارد که
این کار را انجام دهد یا خیر ،گفت :برخی اوقات نمایندگان از موضوعی مطلع
نمیشوند و برخی اوقات نیز وقتی مطلع میشوند ،شاید بگویند حاال آنقدر این
موضوع مسئله حیاتی ما نیست .ولی به نظر من این شورا ،اختیارات مجلس را
محدود کرده و نباید بگذارند مجلس بیاختیار باشد تا به فرعیات بپردازد و در
مقابل حقوق مردم جوابی نداشته باشد .ما نباید خودمان را از فواید اینترنت
محروم کنیم و بگوییم نتیجه این کارها موثر نیست .مسئوالن باید در مقابل حقوق
مردممقداریحساسترباشند.
محسنپاکآیین:

زمان مناسبی برای صدور
بیانی هسیاسینبود
یک دیپلمات کشورمان اظهار کرد :اتحادیه اروپا از تکرار موارد بیاساس و اتخاذ
مواضع سیاسی خودداری کند چون با این اقدامات بیشتر در معرض انتقاد و
بیاعتمادیطرفایرانیقرارمیگیرد.
محسن پاکآیین در گفتوگو با ایسنا با اشاره به بیانیه روز شنبه تروئیکای اروپا
درباره برجام و طرح اتهاماتی علیه ایران اظهار کرد :بیانیه روز گذشته تروئیکا
توجیه منطقی نداشت .سه کشور اروپایی به عنوان هماهنگ کننده در مذاکرات
هستند و در جایگاهی نیستند که با صدور بیانیه سیاسی بر روند مذاکرات تاثیر
بگذارند .این بیانیه برای ابراز وجود بود و ارزش دیگری برای ایران ندارد.
وی با اشاره به بخشی از بیانیه تروئیکا که در آن گفته شده است ،ایران به دلیل
عدم پاسخ مورد نظر آنها به متن مورد پیشنهاد بورل ،برجام را تهدید کرده است
گفت :تهدید اصلی برجام ،آمریکا و خروج این کشور از توافق بود اما تروئیکا علیه
خروجآمریکاوکارشکنیدرمسیرلغوتحریمهایاعدمانجامتعهداتآن،بیانیهای
موثرتاکنوننداشتهاست.
این دیپلمات کشورمان تصریح کرد :معموال انگلیس متمایل به آمریکا در این
روند موضع داشته است و آلمان و فرانسه هم با مواضع دو پهلو نقش خنثی
داشتهاند .این سه کشور که در مقابل آمریکا دست بسته هستند و جرات و توان
اعتراض به آمریکا برای شرایط فعلی را ندارند در جایگاهی نیستند که علیه ایران
بیانیهصادرکنند.پاکآیینگفت:واقعیتایناستکهزمانمناسبیبرایصدور
چنین بیانیهای از سوی سه کشور اروپایی نبود به عالوه که اصال محتوای آن هیچ
توجیه منطقی ندارد .معتقدم این بیانیه کامال سیاسی و با هدف اعمال فشار
علیه ایران برای پذیرش خواستههای نامعقول آمریکاست .ما بارها گفتهایم که
در برجام هستیم و از آن خارج نشدیم و آن کشوری که از این توافق خارج شده
باید مورد اعتراض جامعه جهانی قرار گیرد و از او خواسته شود که بی واسطه به
برجام بازگردد .سفیر پیشین ایران در آذربایجان با اشاره به تحریم وزیر اطالعات از
سوی آمریکا با بیان این که این اقدام ،غیرقانونی و خالف رویه مذاکرات هستهای
و آسیبزننده به روند است اظهار کرد :تروئیکای اروپا هیچ عکسالعملی به این
اقدام غیرقانونی آمریکا نشان نداد اما به یکباره یک بیانیه بیثمر سیاسی که به
روند مذاکرات صدمه میزند ،صادر کرد .وی تصریح کرد :سه کشور اروپایی هیچ
توانایی برای متقاعد کردن آمریکا برای بازگشت به برجام ندارد آنها با این اقدامات
سعی دارند فضا را بر ایران تنگ کنند در حالی که پاسخ عکس خواهند گرفت.
پاکآیین گفت :ایران در چارچوب مقررات جاری آژانس تعهداتش را انجام
میدهد و هیچ تعهدی را بیش از مقررات نمیپذیرد .هر وقت آمریکا به تعهداتش
بازگردد ما نیز به تعهداتمان باز میگردیم.
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قهرمانی جهان مقابل تیو از چین با نتیجه 4بر 1شکست خورد.

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریقمخبرداد:

بهرهمندیازظرفیتشرکتهای
دانش بنیان در جمع آوری پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :نرم افزار زیپاک که با
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان راه اندازی شده است ،به زودی کار خود
را در قم آغاز میکند.
سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به وضعیت کنونی مدیریت پسماند قم ،اظهار
کرد :در شهر قم پسماندهای عمرانی ساختمانی وضعیت مطلوبی دارد و از مبدأ تولید
مدیریت انجام میشود؛ تمام تولیدکنندگان ملزم به دریافت مجوزهای الزم هستند و
مراحل ذخیره سازی و انتقال به سایتهای تخلیه تعریف شده است.
وی ادامه داد :پسماندهای خانگی در زنجیره مدیریت پسماند قرار دارند که در این
زمینه ،آموزش و اطالع رسانیهای الزم براساس نوع و جنس مخاطب در حال انجام
است .
میرابراهیمی یادآور شد :آموزش به مهدهای کودک ،مدارس ،صنوف ،ادارات،
مجتمعهای مسکونی از جمله مخاطبان سازمان در ارائه مفاهیم آموزشی هستند و
نتایج مباحث آموزشی در دراز مدت تأثیرگذار خواهد بود .
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریقمبااشارهبهمعضلزبالهگردهاگفت
 :موضوع زباله گردها که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود به عنوان یک چالش
مطرح است و در حال حاضر  ۱۸۰گاراژ ضایعاتی در سطح شهر وجود دارد که توسط
زبالهگردهاتأمینمیشود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بهبود شرایط ایستگاههای انتقال زباله گفت:
ایستگاههای انتقال زباله در سالهای گذشته تجهیز و راه اندازی شده است .
میرابراهیمی با بیان اینکه درصد عمده جمع آوری پسماند خشک از طریقه مراجعه
شهروندان به غرفهها صورت میپذیرد ،افزود :تجهیزات و زیرساختهای تفکیک
پسماند از مبدأ در چند سال گذشته رشد داشته و ایستگاههای مشارکت شهروندی
به  ۵۶باب غرفه رسیده است .
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم عنوان کرد :نرم افزار زیپاک که با
استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان راهاندازی شده است ،به زودی به عنوان
نرمافزار دریافت پسماند خشک از شهروندان کار خود را آغاز میکند

الزامتعویضشناسنامههایقدیمی
رییس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر لزوم تعویض شناسنامههای قدیمی برای جلوگیری از بروز
مشکل در دریافت خدمات ،از صدور  ۱۴هزار شناسنامه برای کودکان اتباع مادران ایرانی خبر داد.هاشم
کارگردرباره الزام تعویض شناسنامهها و تعیین بازه زمانی برای این کار گفت :قطعا الزام برای جدید کردن
شناسنامهها وجود دارد ،در حالی که بازه زمانی برای آن تعریف نشده است ،ولی افراد برای دریافت خدمات
دچار مشکل میشوند؛ لذا توصیه این است که افراد هرچه سریعتر مراجعه کنند و شناسنامههای جدید را
دریافت کنند چرا که باعث میشود در کشور راحتتر خدمات دریافت کنند و مشکلی برای آنها ایجاد نشود
و از سوی دیگر پایگاه اطالعاتی سازمان ثبت احوال نیز کاملتر میشود و برای ارائه خدمات الکترونیک به
شهرونداننیزکارتسهیلشود.

ب منطقهای استان قم تاکید کرد:
مدیرعامل شرکت آ 

ساختوسازهای غیرمجاز دربستررودخانهها تخریب می شود

رییس مرکز بهداشت استان قم مطرح کرد:

روزهای پیش رو زمان طالیی
برایواکسیناسیوندانشآموزان

رییس مرکز بهداشت استان قم گفت :روزهای پیش رو یعنی تا قبل از آغاز سال
تحصیلی ،زمان طالیی برای واکسیناسیون گروه سنی دانشآموزان علیه ویروس کرونا
است.
سیامک محبی در گفتوگویی افزود :طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،گروه
سنی پنج سال به باال باید نسبت به واکسیناسیون کرونا اقدام کنند.
وی اضافه کرد :حدود ۸۰درصد جمعیت باالی ۱۲سال استان قم واکسن دوز اول را
دریافت کردهاند ،ولی میزان واکسیناسیون در دوزهای بعدی کمتر شده است.
وی ادامه داد :در گروه سنی  ۱۲تا  ۱۸سال که عمدتا دانش آموزان متوسطه اول و
دوم هستند ۷۵ ،درصد جمعیت دوز اول را دریافت کردهاند.
به گفته محبی ،بر اساس بررسیهای صورت گرفته عارضهای برای دانش آموزان
به وجود نیامده و خانوادهها میتوانند بدون هیچگونه نگرانی از واکسنها استفاده و
سالمت خود را تضمین کنند.
وی با بیان اینکه واکسنهای پاستوکووک و سینوفارم برای این گروه سنی تجویز
میشود ،تصریح کرد :طبق دستورالعمل ها دانش آموزان باید  ۲دوز واکسن تزریق
کنندکهمیتوانندبهبیشاز ۱۹۰مرکزکهواکسیناسیونانجاممیشود،مراجعهکنند.
وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم خانوادهها نسبت به تزریق واکسن فرزندانشان
مراجعه کنند ،از مدیران مدارس درخواست کرد :اهمیت و لزوم واکسیناسیون دانش
آموزان را داخل مدارس ترویج و سالمت دانش آموزان را برای آموزش حضوری تضمین
کنند.
معاون آموزشوپرورش استان قم اعالم کرد :

حداکثر جمعیت در کالسهای درس
 ۳۵نفر خواهد بود

معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش استان قم گفت :در سال تحصیلی جدید،
حداکثر جمعیت دانشآموزی در کالسهای درس مدارس دولتی این استان  ۳۵نفر
خواهدبود.
مریم سادات پناهنده در گفتوگویی افزود :در برخی مناطق متوسط شهر که بافت
جمعیتی با شکل فشردهای افزایش یافته است ،با افزایش تراکم دانشآموزی مواجه
هستیم.
وی اضافه کرد:با وجود اینکه جمعیت دانشآموزان در شهر قم متمرکز است،
تاکنون اجازه ندادهایم بیش از ۳۵نفر در هر کالس ساماندهی شوند.
وی ادامه داد:ممکن است در مواردی به دلیل باال بودن جمعیت دانشآموزی
کالسها بیش از ۳۵نفر باشد که این مساله در تمام استانها معمول است.
پناهنده تصریح کرد:تراکم دانشآموزی قطعا در کیفت آموزش و میزان
خدماترسانی تاثیر دارد ،ولی پوشش دانشآموزان در اولویت اول است و اجازه
نخواهیم داد دانشآموزی بدون کالس بماند.
وی گفت:مسووالن اداره کل نوسازی مدارس و مجمع خیران مدرسهساز پیگیر این
مساله هستند تا در حد توان نسبت به تامین مدرسه در مناطق پرجمعیت اقدام شود.
مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربریشهرداریقمخبرداد:

پذیرایی روزانه  8هزار زائر
در ایستگاه صلواتی پایانه مرکزی

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم از پذیرایی روزانه  ۸۰۰۰نفر
زائر در ایستگاه صلواتی این سازمان در ایام اربعین حسینی خبر داد.
سید رضا حسینی با اشاره به آمادگی پایانه مسافربری شهر قم برای پذیرایی از زائران
اربعین حسینی اظهار داشت :با توجه به ازدحام زائرین در پایانه مرکزی ،ایستگاه
صلواتی به منظور پذیرایی از زائرین محترم مستقر شد.
وی ادامه داد :این ایستگاه صلواتی از  ۱۲شهریور فعالیت خود را آغاز کرده و تا امروز
به زائران اربعین حسینی خدمترسانی کرده است.
وی افزود :ایستگاه فرهنگی سازمان در این ایام با ارائه برنامههای فرهنگی و مذهبی
در سالن کوثر و پاسخ گویی به مسائل شرعی در خدمت زائرین است و حدود ۴۰۰۰
بسته فرهنگی با محتوای ادعیه  ،یادمان شهدا ،خودکار وتسبیح تهیه و در میان زائرین
توزیع میشود .مدیر عامل سازمان پایانه های شهرداری قم خاطرنشان کرد :همه روزه
نماز جماعت و مراسم عزاداری سرور و ساالر شهدا حضرت اباعبدالله حسین(ع) در
مسجد رسول اکرم(ص) با حضور زائرین کربالی معلی بر پا شده و این برنامه تا اربعین
حسینی ادامه دارد.
مسئولکمیتهپشتیبانیموکبآستانمقدسقمخبرداد:

توزیع روزانه  ۱۶هزار لیتر آب شرب

مسئول کمیته پشتیبانی موکب آستان مقدس قم از توزیع روزانه  ۱۶هزار لیتر آب
شرب در این موکب خبر داد و گفت:با تالش خادمان مشکلی در تامین آب مصرفی
وجود ندارد.
محمود کریمخانی با بیان اینکه موکب آستان مقدس برای رفع نیازهای مختلف
زائران برنامهریزی کرده است ،اظهار کرد :هر چند امسال با توجه به آغاز زودهنگام
پیادهروی اربعین ،دو روز زودتر از موعد مقرر فعالیت موکب آستان قم آغاز شد ،اما به
لطف خداوند متعال تا اربعین حسینی روند خدمترسانی به زائران به شیوه مطلوب
دنبال خواهد شد.
او با بیان اینکه هیچ مشکلی در تأمین آب مورد نیاز زائران وجود ندارد ،گفت :روزانه
 ۱۶هزار لیتر آب شرب با مصرف مختلف از جمله چایی و شربت در آشپزخانه و
ایستگاههایصلواتیموکبمورداستفادهقرارمیگیرد.
مسئولکمیتهپشتیبانیموکبآستانحضرتفاطمهمعصومه(س)بااشارهبهاینکه
آب غیر شرب موکب عالوه بر حمام و سرویس بهداشتی در بخش شستوشوی لباس
زائران و همچنین آشپزخانه نیز مصرف میشود ،تصریح کرد :در مجموع روزانه نزدیک
به ۱۰۰هزار لیتر آب غیر شرب در موکب آستان مصرف میشود و با تالش خادمان این
حجم از آب بدون مشکل تامین میشود.

حبس  ۳۵۶بانوی ایرانی به دلیل جرایم غیرعمد
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور از حضور ۳۵۶بانوی ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون خصوصی
در سطح زندانها خبر داد.سید اسدالله جوالیی با اعالم آمار عددی زندانیان جرایم غیرعمد افزود :اکنون
تعداد ۱۱هزار و ۵۴۴محکوم غیرعمد در سطح زندانهای سراسر کشور تحمل حبس میکنند که متاسفانه
 ۳۵۶نفر از این مددجویان ،آن دسته از دختران و زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه که به صرف
ناتوانی در تامین امانات مالی یا تنگدستی در تسویه اقساط با طرح شکایت طلبکار یا ضامن روانه بند
شدهاند.رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور ،شهرهای پرجمعیت را دارای بیشترین زندانیان زن برشمرد و
اظهار داشت :استان تهران با میزبانی از ۶۰زندانی گرفتار در موضوعات غیرعمد در رأس فهرست عددی قرار
گرفته و در رتبههای بعد فارس با نگهداری از ۳۰زندانی زن و استانهای البرز و گیالن هر کدام با ۲۲محبوس
خانم در شمار شلوغترین استانها قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان قم گفت :با توجه به تجرب ه بارشهای
شدید در قم که امکان وقوع سیل را فراهم میکند باید هر چه سریعتر تمام
ساختوسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانههای استان تخریب تا از
خسارتهایاحتمالیجلوگیریشود.
ی بیان داشت :با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و
علی اصغری در گفتوگوی 
امکانوقوعبارشهایشدید،بایدپیشبینیهایالزمبرایجلوگیریازواردشدن
خسارت به اشخاص و اموال در زمان وقوع سیلهای احتمالی دیده شود که یکی از
مهمترین اقدامها در این رابطه تخریب ساختوسازهای غیر مجاز در بستر و حریم
رودخانههای استان و باز کردن کامل مسیر عبور آب است.
وی با اشاره به لزوم همکاری مردم با دستگاههای متولی آزاد سازی حریم و بستر
رودخانهها ،افزود :اگر مسیر طبیعی عبور آب در رودخانهها بر اثر ساختوسازهای

غیرقانونی بسته شود ،آب از سایر نقاط که امکان دارد محل زندگی مردم باشد
منتقل میشود و این مساله امکان وقوع حوادث تلخ ناشی از سیالب را تشدید
میکند .وی ادامه داد :عالوه بر لزوم آزادسازی بستر و حریم رودخانههای استان،
اجرای طرحهای الیروبی مسیرهای طبیعی عبور جریان آب نیز توسط شرکت آب
منطقهای قم دنبال شده و در این رابطه اقدامهای الزم برای جلوگیری از افزایش
ب گذاری در رودخانهها و آبراههای استان در دست انجام است.
رسو 
گفتنی است در استان قم ۹۳۰کیلومتر رودخانه اصلی و حدود ۳۲هزار کیلومتر
آبراهه و مسیل جریان آب وجود دارد.
کاهشچشمگیرمنابعآبیاستانقم
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
شرایط سخت و پرهزینه تامین آب برای استان گفت :مردم قم با رعایت الگوی
مصرف ،کمک بزرگی به مدیریت تامین آب استان میکنند و در این خصوص
رسانهها نقش مهمی در آگاهی بخشی به اقشار مختلف برعهده دارند.
وی با تاکید بر این که کاهش بارشها و خشکسالی ضرورت صرفه جویی را
افزایش دادهاست ،ادامه داد :بر اساس آخرین پایش صورت گرفته حجم مخزن ۲
سد ۱۵خرداد و کوچری که از جمله منابع تامین کننده آب قم به شمار میآیند در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش قابل توجهی رو به رو شدهاست.
وی افزود :در همین رابطه حجم مخزن سد ۱۵خرداد در اواسط شهریورماه سال
گذشته بیش از ۸۹میلیون متر مکعب بوده که اکنون این رقم به حدود ۵۸میلیون
متر مکعب کاهش یافتهاست ،همچنین سد کوچری در نیمه شهریورماه سال
گذشته بیش از  ۱۰۸میلیون متر مکعب بوده و در حال حاضر این میزان به حدود
 ۹۲میلیونمترمکعبرسیدهاست.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

آمادگی ناوگان حملو نقل عمومی برای جابه جایی زائران اربعین

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری
قم با اشاره به تشکیل ستادهای اطالع رسانی
اربعین در مناطق هشت گانه شهر قم گفت :ناوگان
حمل و نقل عمومی شهرداری قم برای جا به جایی
زائران اربعین حسینی آماده است.
مهدی اصفهانیان مقدم با اشاره به ضریب ایمنی
شهر برای مراسم اربعین اظهار داشت ۲۴:ایستگاه
آتشنشانی و خدمات ایمنی در سطح مناطق
شهرداری فعال است و بازدیدهایی را از تکیهها،
مساجد ،حسینهها و ایستگاههای صلواتی ترتیب
میدهند تا نواقص ایمنی شناسایی و برطرف شود.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری
قم افزود :بیش از هزار و  ۳۰۰پاکبان ،باغبان و
عوامل ستادی به صورت شبانه روزی آماده باش
هستند و موضوع پسماند و فضای سبز را مدیریت
وکنترلمیکنند.
وی یادآور شد :عوامل ادارهکل پیشگیری از
تخلفات شهری نیز در قالب گروههای کاری

حرفهای در سطح مناطق شهر بهویژه جمکران و
ُ
حرم برای ساماندهی متکدیان و کارتن خوابها
استقراردارند.
جانشین شهردار قم در ستاد تسهیالت زائرین و
خدمات سفر با ذکر این نکته که سامانه  ۱۳۷برای
فوریتهای شهری به صورت شبانهروزی آماده
پاسخگویی است ،تصریح کرد :برای فضاسازی
و سیاهپوش کردن مناطق هشتگانه اقدامهای
بسیار خوبی انجام شده و در ارتباط با ایستگاههای
صلواتینیزنظارتهایجامعیانجاممیشود.
وی بیان داشت :با مشارکت مردم و ارتقای
فرهنگ شهروندی ما شاهد این بودهایم که عالوه
بر این حجم از ایستگاههای صلواتی ،قم یکی از
نظیفترین شهرها در دهه نخست ماه محرم بوده و
در اربعین حسینی نیز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :در رابطه با استقرار مخازن
فلزیجمعآوریزبالهوتوزیعکیسههایپالستیکی
نیزهماهنگیالزمانجامپذیرفت هاست.

اصفهانیان مقدم افرود :با توجه به ورود زائران از
اقصی نقاط کشور به قم ،بوستانها را برای اسکان
آماده کردهایم ،برای برگزاری راهپیمایی بزرگ
اربعیننیززیرساختهاوتسهیالترفاهیموردنیاز
پیشبینی شده که خدمات خوبی را ارائه کنیم.
وی اضافه کرد :اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز به
صورت  ۲۴ساعته برای نقلوانتقال زائران بین حرم
و جمکران آمادگی دارند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
قم تصریح کرد :با توجه به مشکل شدید آب،
تجهیزات الزم به منظور آبرسانی به موکب حضرت
معصومه(س) و عمود  ۱۰۸۰واقع در شهر کربال
فرستاده شد ،برای شهر مهران نیز یک دستگاه
ُ
ِِپرس زباله ۲ ،تن جارو ۵۰۰ ،کیلو کیسه زباله و ۱۰
ُ
عدد کارتن پالست هماهنگ شده که در اختیار
قرار بگیرد .وی گفت :یک دستگاه اتوبوس حامل
 ۴۰زائر خادم افتخاری نیز از طرف شهرداری قم به
مهران اعزام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم خبرداد:

پیشرفت 58درصدی پروژه گازرسانی به شهرکهای صنعتی

مدیرعامل شرکت گاز استان قم بابیان اینکه پروژه گازرسانی به شهرکهای
صنعتی قم  ۵۸درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت :این پروژه با بهکارگیری تمام
ظرفیتها ادامه دارد.
مرتضی خوشلهجه در گفتوگویی پیرامون آخرین وضعیت پروژههای گازرسانی
به شهرکهای صنعتی شکوهیه و محمودآباد اظهار داشت :این پروژهها با هدف
تقویت و توسعه گازرسانی به واحدهای صنعتی و افزایش ظرفیت بالقوه تامین گاز
صنایع استان ،از سال گذشته آغاز شده و پس از مدتی وقفه در اجرای پروژه ،روند
ساخت آن با به کارگیری تمامی ظرفیتها ادامه داشته و سرعت مضاعف پیدا کرده
است .وی با بیان این که برای اجرای پروژه گازرسانی به فاز جدید شهرک صنعتی
شکوهیهومحمودآباد ۳۷۹،میلیاردریالاعتبارازمنابعداخلیشرکتگازاستانقم
پیشبینی شده است ،تصریح کرد :این پروژه تاکنون به صورت مستقیم برای ۳۰تن
اشتغالزایی داشته و هماکنون با  ۵۸درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله لولهگذاری و

نصب شیرآالت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم همچنین در خصوص پروژه توسعه گازرسانی
به صنایع مرحله  ۹استان قم خاطرنشان کرد :روند لولهکشی این پروژه نیز از
سال  ۱۴۰۰آغاز شده و در حال حاضر با  ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی ،در مرحله
شبکهگذاری و احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز قرار دارد.
خوشلهجه با بیان این که در پروژه توسعه گازرسانی به صنایع مرحله  ۹استان
قم ۵۰،واحد صنعتی از سوخت گاز طبیعی برخوردار خواهد شد ،بیان کرد :در این
پروژه حدود ۸۰میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده و پیشبینی میشود که پس از
بهرهبرداری از این خطوط ،برای  ۱۰۰تن از جوانان قمی شغل فراهم شود.
وی اضافه کرد :با تالشهای مهندسین و عوامل شرکت گاز استان قم در تالشیم
تا در سال جاری ،دو پروژه مذکور به بهرهبرداری رسیده و گام مهمی برای در راستای
اشتغالزایی برای جوانان و مانعزدایی از تولید برداشته شود.

فرماندارقم:

کمکاریها در ترویج فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید جبران شود
فرماندار قم گفت :نسل جدید ما از مبانی دفاع
مقدس اطالع کافی را ندارند و باید کمکاریها
در ترویج فرهنگ دفاع مقدس به این نسل جبران
شود.
عباس ذاکریان در جلسه ستاد گرامیداشت هفته
دفاع مقدس شهرستان قم ابراز داشت :هر فرد به
اندازه ای که می تواند باید از گنجینه دفاع مقدس
استفاده کند و با این کار به منابع عظیمی دست
پیدا می کند اما آنقدر کم به این گنجینه پرداخته
ایم که گاهی نسل جدید به قدر الزم از آموزه های
دفاع مقدس آگاهی ندارد .وی اظهار داشت :اتکا
به قدرت مردم از شاخصه هایی است که باید نسبت
به آن تاکید شود و در ادامه مسیر انقالب به عنوان
چراغ راه مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد :اگر متکی به حضور مردم نباشیم و
مردم را در مدیریت عرصه های مختلف درگیر نکنیم
نمی توانیم موفق باشیم و در حقیقت نظام ما از

اساس مبتنی بر حضور مردم است.
فرماندار قم تاکید کرد :بر خالف تصور دشمن،
جنگ تحمیلی ما را قوی تر کرد و باعث شد انقالب
بیشتر به دنیا معرفی شده و توسعه پیدا کند و
دشمنان تصور این را هم نمی کردند.
وی افزود :دشمن برای خاموش کردن انقالب
جنگ را به راه انداخت اما جنگ باعث شعله ور تر
شدن انقالب در دنیا شد و این جز با اراده الهی
اتفاق نمی افتاد .ذاکریان اظهار داشت :خیلی از
استعدادهای ما در عرصه دفاع مقدس شناسایی
شد و منجر به بروز نوآوری هایی در عرصه های
مختلف شد که یکی از این عرصه ها اعتماد به
جوانان بود که ثمره آن را دیدیم.
وی تصریح کرد :در گام دوم انقالب باید به جوانان
اعتماد کنیم و در این بین ضرر نخواهیم کرد و بهتر
به اهدافی که برای انقالب ترسیم کرده ایم خواهیم
رسید .وی با تاکید بر لزوم تجلیل از شهدا ،جانبازان

و پیشکسوتان دفاع مقدس گفت :آن ها قهرمانان
ملی و معنوی ما هستند و رویکرد دفاع مقدس صرفا
دفاع از خاک و ناموس نبود و دفاع از اسالم ،دین و
معنویت ما بود و باید همه قهرمانان جنگ را تجلیل
کنیم و در این زمینه نیز کاستی داشته ایم.
فرماندارقمافزود:شهدابایدهمیشهتجلیلشده
و رفتار آن ها برای ما الگو باشد و شهید دهه هفتادی
مثل محسن حججی نیز از افرادی بود که با ما
زندگی می کرد و حجتی برای کل دنیا می شود.
وی اظهار داشت :جامعه بزرگ مخاطبان ما در
آشنایی با دفاع مقدس دانش آموزان و دانشجویان
هستند و در هفته دفاع مقدس و دهه فجر از فرصت
بوجود آمده استفاده درستی نمی شود لذا خوب
است پیشنهادی به شورای عالی انقالب فرهنگی
داده شود که دانشگاه ها و مدارس از این دو بازه
زمانی برای تبلیغ فرهنگ دفاع مقدس به خوبی
استفادهکنند.

زورگیر اتوبان نیایش به اعدام محکوم شد
ی رئیس
رئیس کل دادگستری استان تهران از اعالم صدور حکم زورگیر اتوبان نیایش خبر داد.علی القاص 
کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی درباره روند رسیدگیهای
قضایی انجامشده در خصوص برخی پروندههای سارقین به عنف و متجاوزین به حقوق عمومی پرداخت
و گفت :پس از برگزاری جلسه دادگاه سارق بزرگراه نیایش ،حکم اعدام این فرد صادر شد.وی با بیان اینکه
رسیدگیهای قضایی به این قبیل مجرمین« ،خارج از نوبت ،قاطعانه و بدون اغماض» است ،گفت :پرونده
سه نفر دیگر از سارقین به عنف که دارای سرقتهای متعددی بودند با عنوان اتهامی «محاربه» در دادسرای
شهریار در دست رسیدگی است و مقرر شده که پرونده این سارقین نیز بعد از ارجاع به دادگاه انقالب به
صورت خارج از نوبت رسیدگی شود.
گشایش  ۸پرونده فساد با گزارشهای مردمی
وزیر اقتصاد گفت :پس از ابالغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد ۸ ،پرونده در  ۵استان گشوده شده و
در یکی دو مورد که گزارشها تایید شده است پاداش  ۳۰تا  ۴۰میلیون تومان برای گزارشگر واریز میشود.
سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه اطالعات از سوی کمیتهای صحتسنجی میشود ،ادامه داد:
دریافت و بررسی اطالعات گزارشگر یا سوت زن تخلفات با حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد
بود مگر اینکه گزارشگر فساد مایل به افشای آن باشد و در آن مورد کمک میکنیم که تقدیر رسانهای صورت
گیرد.وزیر اقتصاد تأکید کرد :از محل عایدات سوت زنی ،حداکثر  ۳درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به
عنوان پاداش در نظر گرفته میشود.
فوتسالیستهایقمینائبقهرمانکشور
نمایندگان قمی عنوان دوم و سوم مسابقات لیگ یک نونهاالن کشور را از آن خود کردند.براساس این
گزارش ،تیم فوتسال ماهان قم که روزیکشنبه در بازی نیمه نهایی ،آریا صنعت معصومی دیگر نماینده قم
در لیگ دسته یک نونهاالن باشگاههای کشور را شکست داده بود ،روزدوشنبه در فینال این رقابتها برابر
مقاومت قزوین ۱– ۲مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید.در بازی رده بندی هم آریا صنعت معصومی
 ۱ – ۳پایه سازان ساوه را از پیش رو برداست و در جایگاه سوم ایستاد.بازیهای لیگ یک نونهاالن فوتسال
کشور که باالترین سطح این رده سنی محسوب میشود ،با حضور  ۱۲تیم و به میزبانی تربت حیدریه برگزار
شد.
ثبت روز بدون فوتی کرونا در قم
دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد :در  ۲۴ساعت گذشته ،خوشبختانه هیچ بیماری تسلیم کرونا نشد.
دانشگاه علوم پزشکی اعالم کرد :در ۲۴ساعت گذشته ۵،نفر با عالئم کرونا در مراکز درمانی پذیرش شدند.
در این مدت ،هیچ بیماری جان خود را از دست نداد .هم اکنون  ۲۲بیمار کرونا مثبت و  ۶۶بیمار مشکوک به
کرونا در مراکز درمانی قم بستری هستند که حال  ۱۲نفر وخیم است .تاکنون ُ ۱۹۳۷۱۸۶دز واکسن کرونا
در استان تزریق شده است.

مدیرکلتامیناجتماعیقم:

ن اجتماعی هستند
 ۸۰۰هزار قمی زیر پوشش تامی 

مدیرکل تامین اجتماعی قم جمعیت زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی در استان قم را  ۸۰۵هزار و
 ۸۲۳نفر عنوان کرد.
محمد عاشوری در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :در حال حاضر جمعیت زیرپوشش بیمه تأمین
اجتماعی در استان قم  ۸۰۵هزار و  ۸۲۳نفر بوده و از این آمار ،تعداد  ۲۴۴هزار و  ۷۶۰نفر بیمه شده
اصلی و ۵۶۱هزار و ۶۳نفر بیمه شده تبعی هستند.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان قم افزود ۵۶ :هزار و  ۹۵۰نفر در این استان بیمه شده اصلی در
بخش مستمریبگیران هستند که نسبت به سال گذشته پنج هزار و  ۲۹۷نفر افزایش نشان میدهد،
سال گذشته ۴۳هزار و ۴۲نفر بیمهشدگان تبعی در بخش مستمریبگیران بودند که امسال این تعداد
به  ۴۵هزار و  ۲۸۸نفر افزایش یافته است.
ویتصریحکرد:درحالحاضر ۱۰۲هزارو ۲۳۸نفربیمهشدهاصلیوتبعیدربخشمستمریبگیران
تأمین اجتماعی هستند که نسبت به سال گذشته هفت هزار و ۵۴۳نفر افزایش یافته است.
عاشوری خاطرنشان کرد :مخاطبان تأمین اجتماعی میتوانند هرگونه مشکل خود در ارتباط با این
سازمان را با مرکز ارتباطات مردمی با شماره  ۱۴۲۰از ساعت  ۸الی  ۲۰در میان بگذارند و کد پیگیری
دریافتکنند.
وی در پایان اظهار کرد :تأمین اجتماعی قم با چهار شعبه اصلی ۲ ،شعبه اقماری و پنج کارگزاری
رسمی ۱۸،خدمت مختلف بیمهای را به مخاطبان خود ارائه میدهد.
معاون آماد و پشتیبانی قرارگاه مردمی اربعین استان قم خبرداد:

توزیع  50هزار پرس غذای گرم میان زائران اربعین درقم

معاون آماد و پشتیبانی قرارگاه مردمی اربعین استان قم گفت :طی ۱۰روز گذشته ۷۵،هزار قرص نان
و  ۵۰هزار پرس غذای گرم طبخ و بین زائران اربعین در این قرارگاه توزیع شده است.
عباس آخوندی در گفتوگویی خبری ،با اشاره به اینکه از ۷شهریورماه فعالیت معاونت پشتیبانی در
قرارگاه مردمی اربعین آغاز شده است ،بیان کرد :برای زائران سیدالشهدا(ع) سه وعده غذایی صبحانه،
ناهار و شام در این قرارگاه تدارک دیده شده و تا کنون بیش از  ۵٠هزار پرس غذا طبخ و توزیع شده
است.
وی با بیان اینکه۳واحد نانوایی ،صبح و عصر مشغول به تهیه نان هستند ،افزود۷۵:هزار قرص نان تا
بهامروزدرایننانواییهاپختوبینزائریناربعینحسینیتوسطخادمانقرارگاهمردمیاربعینتوزیع
شده است .آخوندی گفت :همچنین با همکاری خادمانی از کشور پاکستان و افغانستان ،ایستگاه
صلواتی چای و شربت به صورت شبانه روزی در قرارگاه فعال است.
وی ابراز کرد :معاونت آماد و پشتیبانی قرارگاه مردمی اربعین در استان قم ،آمادگی دارد روزانه۱۵هزار
ّ
زائر اباعبدالله الحسین (ع) را در صحنهای امام حسن عسکری (ع) و بقیع مسجد مقدس جمکران
اسکان داده و پذیرایی کند.
معاون آماد و پشتیبانی قرارگاه مردمی اربعین خاطرنشان کرد :در حال حاضر برای ایاب و ذهاب
خادمین قرارگاه اربعین نیاز به راننده جهادی داریم و عالقهمندان میتوانند برای خدمت در این زمینه
باشمارهتلفن ٠۹۱۲۷۴۷۲۶۹۴هماهنگکنند.
مصدومانبابالگردبهبیمارستانمنتقلشدند؛

واژگونی خودرو در اتوبان قم به تهران

سرپرست اورژانس  ۱۱۵قم از به پرواز درآمدن بالگرد اورژانس  ۱۱۵در پی واژگونی یک دستگاه
خودروی سواری در اتوبان قم به تهران خبر داد.
جلیل گودرزی فر سرپرست اورژانس  ۱۱۵قم اعالم کرد :ساعت  ۱۶و  ۲۳دقیقه عصر روزیکشنبه
واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در اتوبان قم به تهران منجر به مصدوم شدن چهار سرنشین این
خودرو ،پسر  ۶ساله ،آقایی  ۳۶ساله و دو خانم  ۳۲و  ۶۴ساله شد.
وی ادامه داد :در این حادثه دو دستگاه آمبوالنس و بالگرد اورژانس برای نجات جان مصدومان به
محل حادثه اعزام شد.
گودرزی فر افزود :چهار مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی الزم با بالگرد اورژانس به مرکز
درمانیشهیدبهشتیمنتقلشدند.

