سخنگوی وزارت امورخارجه :

آیت الله نوری همدانی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی:

برخی دنبال مخدوش کردن
روابط ایران و آژانس هستند

روزنامه
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ی در عرضه محصوالت
با دالل 
کشاورزی مقابله شود

یکــی از مراجــع تقلیــد گفــت
:متأســفانه بیشــتر زحمــت را
کشــاورزان و باغداران می کشند
اما به دلیل نبود ســازوکار مناسب
در توزیــع و پخش و همچنین نبود
قیمت گذاری عادالنه بیشــترین
اســتفاده را واســطه و دالالن
برداشــت می کنند از ایــن رو باید
یکــی از اولویت های شــما حذف

سخنگوی وزارت امورخارجه
گفــت :ایــران بــه تالشهــای
ســازنده خــود در ارتبــاط بــا
آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به منظور حل و فصل سواالت
و ابهامــات پادمانــی ادامــه
میدهد و در همین چارچوب
گفتوگوهایی با آژانس صورت
گرفتــه و ادامــه دارد .ناصــر

«ایمان» آخرین وضعیت فرودگاه قم را بررسی می کند؛

فرودگاه قمهمچنان

در جلسه شورای عالی قضائی مطرح شد؛

دستور اژه ای در رابطه با تسهیل
دسترسی مردم به اقالم دارویی

رئیــس قــوه قضاییه با اشــاره به
مسئله پیشآمده در حوزه دارو در
کشور به مسئوالن ذیربط قضایی
دستور داد در زمینه کنترل بازار از
هر راهی که ممکن است به دولت
کمــک کننــد و چنانچه افــرادی
ســودجو و نفــوذی در حــوزه دارو
وجــود دارنــد ،اقدامــات مقتضی
قانونی و قضایــی را در قبال آنها به
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رئیسجمهوری در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال:

همه عزم ،تمرکز و همتتان راصرف افتخارآفرینی برای ایران کنید

در بن بست!

چرامسئوالنبرایاینپروژهمهمتصمیمقاطعوسریعنمیگیرند؟
تکمیلفرودگاهباسرمایهگذاراولیهیاسرمایهگذارخارجییا.....
ایمان  /گزارش  /م .شایگانی ؛استاندارقم  ۱۹دی  : ۱۴۰۱ : ۱۴۰۰تا پایان امسال مشخص میشود که سرمایهگذار
فرودگاه قم تا سه ماه آینده تعیین تکلیف میشود  .معتمدی فعلی میتواند کاررا ادامه دهد یا نه ؟استاندار قم  ۱۳مرداد
ً
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم  ۲۵فروردین : ۱۴۰۱تا یک ماه آینده قطعا تعیین تکلیف میشود که
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مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم مطرح کرد:

توقف ساخت بوستان در قم به علت کمبود آب
8

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم خبرداد:

انجام بیش از  360هزار خدمت
به نیابت از شهدای استان قم
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رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

رئیس اداره زکات استان قم خبرداد:

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم از پیشرفت 48
درصدی پروژه عمار یاسر و افزایش اعتبار پروژه در اصالحیه بودجه شهرداری
خبر داد .سید محمدحسین دهناد در حاشیه بازدید از پروژه عمرانی فاز  ۵عمار
یاسر و خیابان معلم غربی ،از پیشرفت پروژه ابراز رضایت کرد و اظهار داشت:
در حال حاضر بیش از  ۱۱۰نیروی اجرایی در پروژه مشغول به کار هستند و ۶۰
حول
دستگاه و تجهیزات ساختمانی در کارگاه فعالیت میکند .وی نگرانیهای
8

رئیس اداره زکات استان قم گفت :پرداخت زکات در استان  ۴۶۵درصد افزایش
داشته است .حجت االسالم زارعی نژاد ،در مراسم تکریم از زکات دهندگان و
مبلغین زکات استان گفت :پرداخت زکات در استان  ۴۶۵درصد افزایش داشته
است .وی گفت :تا پایان مهرماه پارسال ،بیش از  ۴۰میلیارد ریال زکات در
استان جمع آوری شده بود که این رقم با افزایش  ۴۶۵درصدی امسال به ۲۳۰
میلیارد ریال رسیده است .رئیس اداره زکات استان بیشترین سهم زکات واجب 4

پیشرفت  ۴۸درصدی پروژه فاز  ۵عمار یاسر

4

دبیر هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم خبرداد:

فوتسالیستهای ناشنوای قم قهرمان ایران شدند
6

افزایش  ۴۶۵درصدی پرداخت زکات دراستان قم

آیت الله اعرافی در دیدار فرمانده پدافند هوایی حضرت معصومه (س):

مسیر رفاه از جمعیت میگذرد
پرویزصفری*

یکی از ملزومات رفاه در کشورها ،رشد اقتصادی مثبت است .یعنی زمانیکه رشد اقتصادی،
افزایشی شود؛ وضعیت رفاه جامعه نیز ارتقا مییابد .یکی از مؤلفههای مهم در خصوص
سرچشمه بهبود وضعیت اقتصادی در هر محیطجغرافیایی ،وضعیت جمعیت و تحوالت آن
است.
در همین راستا ،نگارنده در این یادداشت تحقیقی در نظر دارد ،به تبیین اثرات مبحث
جمعیت بر وضعیت اقتصادی و رفاه ایران بپردازد .همچنین قصد دارد به شبهات جریان
شبهعلمی پیرو نظریات تاریخ مصرفگذشته مالتوسی ،پاسخ دهد .همان گروهی که با
پژوهشسازی ،بدنبال این است که انگاره تأثیر منفی جمعیت بر اقتصاد را در اذهان عمومی،
تثبیتکند.
تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید ،میتواند در رشد و
توسعه اقتصادی -اجتماعی هر کشور نقش بسزایی ایفا کند .یکی از عوامل مؤثر بر تحوالت
جمعیتی ،تطور در میزان باروری است که خود بهشدت عرضۀ نیرویکار را تحت تأثیر قرار
میدهد .امروزه ،برخی از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که مؤلفههای جمعیتی قادر است
بهعنوان یک عامل اساسی ،اثرات منفی کاهش باروری بر رشد اقتصادی را بهبود ببخشد.
این درحالی است که در سالهای اخیر ،پیری جمعیت در حالت کلی و بهویژه کاهش
باروری ،نگرانیهایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال توسعه از جمله
ایران ،ایجاد کردهاست.
در همین زمینه ،تغییرات ساختار سنی جمعیت که منجر به سالخوردگی جمعیت در زمان
حالیاآیندهمیشود،برمؤلفههایمهماقتصادیمانندنیرویکار،تولید،تصمیماتمربوط
ً
به پسانداز و مصرف ،بهرهوری ،تورم و غیره تأثیر میگذارد و خصوصا اینکه سالخوردگی
جمعیت به طور مستقیم بر اندازه نیرویکار تأثیر میگذارد .از این رو ،با مطالعه گذار ساختار
سنی جمعیت ،میتوان فرصتها و چالشهای حال و آینده جمعیت را تشخیص داد.
ایران االن در بازه پنجره جمعیتی قرار دارد ،این دوره فرصت زمانی از تحوالت جمعیتی
یک کشور است که در آن فعالیت به حداکثر میرسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوب برای
شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی فراهم میشود .در حال حاضر ،با توجه به ماهیت گذار
جمعیتی و تغییرات ساختار سنی مرتبط با آن ،سهم جمعیت سنین فعالیت در ایران افزایش
یافته و این فرآیند موجب گشوده شدن پنجره فرصت و سود جمعیتی فراروی اقتصاد کشور
شده است .پنجره جمعیتی دورهای است که در آن ،کمتر از یک -سوم جمعیت خارج از
سنین فعالیت (زیر ۱۵سال و ۶۵سال و باالتر) و بیشتر از دو-سوم جمعیت در سنین فعالیت
( ۱۵-۶۴ساله) قرار گیرند.
با توجه به افزایش نسبت جمعیت سنین فعالیت و کاهش نسبتهای وابستگی سنی،
ایران در سال  ۱۳۸۵وارد فاز پنجره جمعیتی شده است .همانطور که در نمودار باال مشخص
شده است ،فاز پنجره جمعیتی ،یک وضعیت موقت در ساختار جمعیتی کشور است .اندازه
و زمانبندی این بازه بیشتر به روندهای گذشته مرگومیر و بویژه باروری وابسته است .عالوه
براین ،نباید نقش مهاجرت را در این زمینه فراموش کرد .براین اساس ،فاز پنجره جمعیتی
ایران در سال  ،۱۳۸۵باز شده و برای چهار دهه باز میماند و از سال  ۱۴۳۰به بعد با افزایش
جمعیت سالمند ،به تدریج بسته خواهد شد (عزتی ,مظفری & ,علیلو .)۱۳۹۸ ,البته
درصورت کاهش ناگهانی و سریع نرخ باروری کل در ایران ،فرصت پنجره جمعیتی زودتر از
دست خواهد رفت .همچنین ،بدنهی دانش و ادبیات پژوهشی موجود دربارهی مناسبات
جمعیت و توسعه مؤید آن است که تحوالت کمی و کیفی جمعیت این استعداد و قابلیت
را دارد که روی مؤلفههای خاص توسعه تأثیرگذار باشد ،درحالیکه از آنها تأثیر نیز میپذیرد
(محمدپور,بخشیدستجردی,جعفری&,اثنیعشری.)۱۳۹۲,
ً
با این وجود ،اگر رشد جمعیت و سرانه تولید ناخالص داخلی کامال ً مستقل باشند؛ نرخ
رشد جمعیت به وضوح به نرخهای رشد اقتصادی باالتر منجر خواهد شد .در این راستا،
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها رشد سرانه تولید ناخالص داخلی به بهبود رفاه
اقتصادی منجر خواهد شد .از سوی دیگر ،اگر رشد جمعیت سبب رشد سرانه تولید شود؛
نرخ رشد جمعیت باالتر ،بسته به ماهیت اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی سرانه ،به رشد
اقتصادی باالتر یا کمتر کمک خواهدکرد (.)۲۰۱۷, E.Wesley
ً
تر
پیری جمعیت در کشورهایی مانند ژاپن به این معنی است که از یک گروه نسبتا ً کوچک ِ
جوانان در سن کار خواسته خواهد شد ،تا از تعداد بازنشستگان در حال افزایش ،حمایت
کنند .این مسئله نیز رشد اقتصادی را کاهش میدهد .بنابراین ،ساختار سنی جمعیت یکی
از مؤلفههای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها بهشمار میرود .با توجه به مطالب ارائه شده،
مشخص است رشد جمعیتدربازهبلندمدت ،یکی از مؤلفههای مثبتدر افزایشسطح رفاه
ایرانیان ،بهشمار میرود .بنابراین شایسته است همهی مردم نسبت به رابطه رشد جمعیت و
افزایش سطح رفاه با دید بازتر و مثبتتری بنگرند.
موضوعی که هم با مفاهیم و آموزههای ارزشمند اسالمی-ایرانی ما سازگار است؛ و هم با
مطالعهسیرتاریخیتوسعهدرایران.
فعالاجتماعی

آرامش قم بازتاب بین المللی دارد

مدیر حوزه های علمیه گفت :قم نقش بی بدیلی در جهان اسالم ایفا می کند ،لذا آرامش
قم بازتاب بین المللی دارد و ارزش فعالیت شما در قم تأثیر بسزایی دارد.
به گزارش ندای قم ،آیت الله اعرافی روزدوشنبه در دیدار جمعی از کارکنان نیروی ارتش
استان قم که در دفتر مدیر حوزه های علمیه برگزار شد ابراز داشت :همه ما باید قدردان نیرو
های مسلح باشیم ،چرا که یک رکن اقتدار ملت و نظام اسالمی نیروهای مسلح و مجموعه
های مدافع امنیت می باشد که در اقتدار کامل و با انگیزه وافر در حال خدمت هستند.
مدیر حوزه های علمیه گفت :قم نقش بی بدیلی در جهان اسالم ایفا می کند ،لذا آرامش
قم بازتاب بین المللی دارد و ارزش فعالیت شما در قم تأثیر بسزایی دارد.
آیت الله اعرافی در ادامه با بیان این که چند ارزش در کار شما جمع شده است گفت:
شما نیروی فداکار و حاضر در صحنه و آماده فداکاری می باشید و این انتساب شما در نظام
اسالمی در پرتو فرماندهی مقام معظم رهبری معظم که فقیه جامعه می باشد ثواب شما را
مضاعف می کند و مهمتر از این ها هرچه انسان در جایی که مقدس است کار می کند کار
او ثواب بیشتری خواهد داشت.
عضو فقهای شورای عالی حوزه های علمیه بیان داشت :شهر مقدس قم غیر از زیارت گاه
بودن ،تولید کننده تئوری انقالب اسالمی و نشر دهنده معارف اهل بیت علیهم السالم در
همه عالم می باشد و در تاریخ هزار ساله حوزه های علمیه این چنین امری را شاهد نبودیم و
این به واسطه پرتو انقالب اسالمی می باشد.
وی در ادامه گفت :بیش از  ۱۰۰هزار نفر از سراسر ایران و هزاران نفر از اقصی نقاط دنیا
در قم تحصیل می کنند ،لذا خدمت در قم کار با ارزشی است و این ارزش چندبرابر ،وقتی
به اوج می رسد که همراه با اخالص و دلدادگی به خدا و عبادت به خدا همراه باشد و اگر
فضایل اخالقی فردی و اجتماعی همراه با این شغل تجلی پیدا کند ،چیزی معادل آن
نیست و شما باید قدر این فرصت برای خدمت را بدانید و ارزش چند ضلعی و چند مولفه
خود مرور کنید و برای پاسداشت آن در معرفت خود تالش نمائید.
آیت الله اعرافی با اشاره به آیه آخر سوره فجر عنوان داشت :در روایت آمده است که
مخاطب این سفارش امام حسین علیه السالم می باشند؛ یعنی آن قله آرامش و تسلط بر
نفس عاشورا است و قهرمان آن امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) می باشد.
وی در ادامه گفت :عاشورا مکتب جوشان و فیاضی است که درسهای بزرگی را جلوه گر

می نماید و الهام بخش همه راه ها است و ماندگاری آن به علت عظمت و شکوه جامعیت می
باشد که در آن همه اسالم تجلی و در صحنه عمل ظهور پیدا کرد است.
مدیر حوزه های علمیه ابراز داشت :یکی از ویژگی های نیرو های مسلح برخورداری از
آرامش در طوفان ها است نه آرامش به معنای منفی ،مادی ،راحتی طلبی و بی خطری،
بلکه آرامش الهی ،آرمانی ،انسانی و جهادی مالک است و مرز آن از آرامش رفاه طلبانه جدا
است و آرامشی ارزش دارد که متصل به پرتو الهی و وجود مطلق خداوند باشد و اگر دل به
آن متصل شد آرام می شود همانطور که اگر یک لشگر بداند در پیش آن یک لجستیک قوی
است با قدرت و آرامش پیش می رود و این است که به آدم ارزش و گوهر وجودی می بخشد.
نیروی مسلح نماد آرامش در همه سختی است
وی خاطرنشان ساخت :آرامشی ارزش دارد که آگاهانه باشد نه غافالنه و در میدان خطر
خود را گم نکند و آرامشی ارزش دارد که در سختی ها و محرومیت ها باشد ،لذا نیروی مسلح
نماد آرامش در همه سختی است و در بخش نرم افزاری نیروهای مسلح باید همراه با آدم
های مقتدر که در زمان خطر و طوفان منفعالنه عمل نمی کنند باشد در عین حال همراه
با آرامش به قلب طوفان بروند .آیت الله اعرافی تصریح کرد :از منطق نظامی اگر عاشورا را
تحلیلکنیممعقولنبودکهیارانامامحسینعلیهالسالمدرمقابلدشمنایستادگیکنند،
اما در عین حال امام حسین علیه السالم در کمال آرامش روحی قواعدرزم را در ابعاد میدان
داری و چینش نیروها اجرا کردند.
وی ادامه داد :آرامش عاشورایی و آگاهانه و خدایی در مواجه با خطر به صورت منطقی و
عقالنی نه احساسی عمل می کند؛ لذا باید این آرامش از فردی به آرامش اجتماعی تبدیل
شود.
دشمنان ضربشصت های متعددی از ملت ایران خورده اند
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان ساخت :امروز نظام اسالمی در عاشورای
جهانی است همانطور که ملت ایران از سال  ۵۷وارد عاشورا شده است و با گذر از چند دهه
با عاشورای بی سابقه همراه هستیم ،چرا که در طول تاریخ انقالب اسالمی دشمنان ضرب
شصت های متعددی از ملت ایران دیده اند لذا با تمام ظرفیت و امکانات در جهت مقابله با
ایران اسالمی قدرتمند آمده اند و ملت ایران این موج ها را با آرامش پشت سرگذاشته است.
وی ادامه داد :از ویژگی های که از یک جامعه ایمانی باید موج بزند آرامش معنوی عرفانی
است که همراه با خطر پذیری و برنامه ریزی در همه شرایط می باشد ،لذا اگر کسی به این
مرتبه مقام مطمئنه رسید به مقامی می رسد که هم او به الطاف الهی خوش است و هم خدا
راضی است و خدا وی را به مقام رضا می رساند و باالترین خوشی مجاهدت در راه خداست
است و ارزش انسان این است که با عبادت و خودسازی به این جایگاه برسد.
آیت الله اعرافی در پایان خاطرنشان ساخت :حضرت زینب سالم الله علیها در چنگال
دشمن اسیر شد ،ولی عظمت و آرامش روحی که ایشان از آن برخوردار بود در مجلس یزید و
عبیدالله را اسیر روح خود کرد و این زنی است که اسالم می گوید و بجای آن که او اسیر باشد
دشمن اسیر شجاعت و منطق و عظمت او شد.
در ادامه این دیدار امیر محسنی زرین فرمانده گروه پدافند هوایی حضرت معصومه (س)
با بیان فعالیت هایی از جمله میدان داری در کنکره شهدای استان و برگزاری  ۵یادواره
ارتش جمهوری اسالمی ابراز داشت :ارتش با توجه به اغتشاشات پیش امده در جهت
حفظ جایگاه روحانیت و ارزش های انقالب اسالمی تجدید پیمانی با مقام معظم رهبری
دارند و همواره وظیفه خود می دانند مدافع مبانی انقالب اسالمی و گوش به فرامین رهبری
هستند.

سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم خبرداد:

راهاندازی معدن دوم وخودکفایی در تولید آسفالت و جداول

سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از راهاندازی
معدن دوم این سازمان خبر داد و گفت :تمام تیم حاضر
شبانهروز تالش میکند تا کار را باکیفیت باال انجام دهد و
امیدواریمبهبهتریننتیجهدستپیداکنیم.
رضا خان هزاد یزدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس کارخانه
آسفالت شهرداری ،به اهمیت توسعه زیرمجموعههای
سازمان توسعه و عمران شهرداری قم اشاره کرد و اظهار
داشت :سازمان توسعه و عمران یک سازمان درآمد و هزینه
بوده و برای رسیدن به جایگاه مطلوب کار سختی در پیش
داریم.
وی معدن و کارخانه تولید آسفالت را دو بخش حیاتی
سازمانخواندوافزود:بیشتریندرآمدسازمانراایندوبخش

تأمین میکند و باید خردمندانه و با برنامه عمل کنیم تا در
بلندمدتمشکلیبرایکسبدرآمدهایسازمانپیشنیاید.
سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم همچنین
عملکرد بخش تولید جدول را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
بخش تولید جدول راهاندازی شده و موفق عمل کرده است
و باید با برنامهریزی درست ارزشافزوده خوبی برای سازمان
ایجادکنیم.
وی عدم خرید مصالح خارج از سازمان را تصمیم خوبی
دانست و بیان کرد :امروز نیاز به پشتوانه قویتری در تولید
داریمتابتوانیمهزینههایسازمانراتأمینکردهومیزانتولید
باید به سمت حداکثری برود.
یزدی ،تأمین مصالح و دپوی آن را مطرح کرد و یادآور شد:

باید میزان تولید به سمت حداکثری برود تا در فصول بارندگی
و سرما نیاز به تولید نباشد و همچنین کیفیت باید به حدی
باشد که جرائم حذف شود ،زیرا با توجه به تورم در جامعه،
سازمانهیچجریمهایرانمیتواندتقبلکند.
وی بر تولید مصالح با کیفیت نیز تأکید کرد و ادامه داد:
امروز ما مصالح را باقیمت و کیفیت خوبی خریداری میکنیم
وبرایهمینبایدخروجینیزبهترینمصالحباشدونسبتبه
آن حساسیت زیادی داشته باشیم.
سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از راهاندازی
معدن دوم خبر داد و گفت :معدن دوم نیز راهاندازی شده و در
تالش هستیم معدن قدیم را توسعه داده و این معدن جدید
به مدار وارد شود.

آیت الله نوری همدانی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی:

ی در عرضه محصوالت کشاورزی
با دالل 
مقابلهشود

یکی از مراجع تقلید گفت :متأسفانه بیشتر زحمت را کشاورزان و باغداران می کشند
اما به دلیل نبود سازوکار مناسب در توزیع و پخش و همچنین نبود قیمت گذاری عادالنه
بیشترین استفاده را واسطه و دالالن برداشت می کنند از این رو باید یکی از اولویت های
شما حذف واسطه ها باشد.
به گزارش ندای قم ،آیت الله نوری همدانی پیش از ظهرروزدوشنبه دردیدار با وزیر
جهاد کشاورزی؛ سیدجواد ساداتی نژاد ضمن توصیف گستردگی فعالیت های وزارت
جهاد کشاورزی و اهمیت امنیت غذایی گفتند :مسئولیت شما بسیار مهم است چرا که
شما در کنار سفره مردم حضور دارید از این رو باید تمامی سعی و تالش شما در جهت
بهبودسبدغذاییودردسترسبودنمایحتاجمردمانجامگیرد،ومردمدرتأمینمایحتاج
خوددچارمشکلنباشند.
این مرجع تقلید در ادامه توجه به سالمت محصوالت کشاورزی و دامداری را بسیار
مهم خوانده و افزودند :باید با آموزش های مناسب و برنامه ریزی های دقیق کاری کرد
تا فراوردها و محصوالت کشاورزی از سالمت کامل و بودن مواد زیان دار برخورد باشند.
آیت الله نوری همدانی یکی از ابزارهای مهم در خنثی کردن تحریم های ظالمانه
دشمنان را ترویج کشاورزی دانستند و خاطر نشان کردند :باید در این امور از علوم روز و
تجربههایگذشتهبهخوبیاستفادهنمودبایدازکشاورزانوباغدارانزحمتکشحمایت
نمود و مشکالت آنها را حل کرد .معظم له در ادامه با اشاره به کمبود آب و بارش کم در
این چند سال افزودند :با توجه به کمبود آب در کشور و اینکه در کشور بارندگی ها کم
شده است باید الگوی کشت مناسب بر اساس اقلیم مناطق مختلف طرح ریزی شود
تا از شرایط موجد بیشترین استفاده برد شود .ایشان همچنین یکی از اقدامات مهم در
حمایت از تولید و کشاورزان ،حذف واسطه و دالالن عنوان نمود و خاطر نشان کردند:
متأسفانه بیشتر زحمت را کشاورزان و باغداران می کشنند اما به دلیل نبود سازوکار
مناسب در توزیع و پخش و همچنین نبود قیمت گذاری عادالنه بیشترین استفاده را
واسطه و دالالن برداشت می کنند از این رو باید یکی از اولویت های شما حذف واسطه ها
باشد .آیت اللهنوریهمدانی ریشه کنیفقر را یکی از برنامه های اصلی اسالم بیاننموده
و اضافه کردند :مسئولین امر باید برای ریشه کنی فقر و گرسنگی که هم خواسته اسالم
است تمام سعی و تالش خود را بکار گیرند .امام راحل همواره به رفع نیاز مستضعفان و
برخورداری مردم از آسایش و فراوانی نعمت و حل مشکالت آحاد ملت عنایت ویژه ای
داشتند از این رو باید توجه به مردم که همواره پشتیبان نظام و انقالب بوده و هستند
سرلوحه کارها قرار گیرد و کمبودها و مشکالت آنها حل شود.
آیت الله حسینی بوشهری در دیدار وزیر جهاد کشاورزی:

ت مواد
افزایش نظارت برای کنترل قیم 
غذایی ضروری است

رئیس جامعه مدرسین در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ،گفت :با ایجاد شفافیت و
نظارت در توزیع کاالها باید جلوی افزایش قیمتها گرفته شود.
آیتاللهحسینیبوشهری،رئیسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمدردیدارباوزیرجهاد
کشاورزی با بیان اینکه تالش برای امنیت غذایی و در دسترس بودن غذا برای مردم کشور
باید از اولویتهای کاری مهم این وزارتخانه باشد گفت :در کنار امنیت غذایی به موضوع
ایمنی غذای تامین شده نیز باید مورد توجه مسئوالن باشد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود :در کنار تالش برای افزایش کمی غذا باید
به بعد کیفی تامین غذا هم توجه صورت گیرد.
وی افزود :در موضوع تامین غذا نباید از بذرهای اصالح ژنتیک و تراریخته استفاده
شود ،زیرا ممکن است در آینده چالشهایی را برای نسلهای آینده به وجود آورد.
وی ادامه داد :در برنامه ریزیها برای تولید غذا باید به نحوه و مقدار استفاده از سم و کود
نظارت دقیقی صورت گیرد تا جامعه مصرف را دچار مشکل نکند.
آیت الله حسینی بوشهری بر سیاست گذاری به دور از روزمرگی در تامین غذا تاکید
کرد و گفت :برای تولید در بخش کشاورزی برنامه به صورت کوتاه مدت ،میان مدت و
بلند مدت باید تعریف شود تا در مسیر تامین اهداف کشور در زمینه تامین غذا و امنیت
غذایی باشد .وی با بیان اینکه تکمیل صنایع تبدیلی در قطبهای کشاورزی کشور
موضوعمهمیاستکهبایدتاامروزاینموضوعمحققمیشدافزود:صادراتمحصوالت
کشاورزی مختلف مانند زعفران و پسته ایران با نام کشورهای مختلف به دلیل ضعف در
صنایع تبدیلی است که نیازمند تقویت حضور سرمایه گذاران در این بخشها است.
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در جلسه شورای عالی قضائی مطرح شد؛

دستور اژه ای در رابطه با تسهیل دسترسی مردم به اقالم دارویی

ضرورت مهار حواشی
مملی
احتمالیپیرامونتی 

اتفاقات حاشیهای پیرامون قهرمانی تی م ملی فوتبال
ساحلی در دوبی ،آنچه هم بیرون زمین و هم درونش
ی بود که شاید بموقع به صدا درآمد .اگر به فکر موفقیت تیم
رخ داد ،زنگ خطری جد 
ملی فوتبال ایران در جامجهانی پیش رو هستیم ،باید از همین حاال «طرحی جامع»
را برای مهار انواع حاشیه به کار گیریم .بدون شک و تردید ،آنچه بیرون زمین و روی
سکوهارخمیدهد،ارتباطمستقیمیبهدرونزمینوروحیهبازیکناندارد.صرفنظر
ازشیطنتهاییکهبعضاازسویبرخیدرونزمینرخمیدهد،بایدفدراسیونفوتبال
وباالترازآنوزارتورزشازحاالبهفکرچنینماجراهاییدرجامجهانیقطرباشند.
رقبایاصلیمادراینجام۲کشوریهستندکهارتباطمستقیمیبااغتشاشاتاخیر
دارند .درباره آمریکا و انگلیس و نقش کلیدی آنها در اتفاقات سیاسی ایران ،هیچ نکته
ناگفته و پنهانی وجود ندارد .این ۲کشور در حالی تیمهای ملی فوتبالشان با ایران در
یک گروه هستند که از بعد سیاسی ،دولتهایشان بیشترین شانتاژ را جهت متشنج
کردنوضعیتامروزایراندربعداجتماعیوبهداشتروانیدارند.پیروهمینالتهابات
ممکناستچندبازیکنهمبخواهندبهگونهایبهسازآنهادرونزمینبرقصند.
این سلسله اتفاقات در لیگ ایران یک ماه است شروع شده که در ابتدا با بستن
مچبندهای مشکی آغاز و سپس با انجام ندادن شادی پس از گل و حتی قهرمانی
(استقالل در سوپرجام) تمامقد خودش را نشان داد .سوال این است :در فوتبال تمام
دولتیماکههزینههمهاینبازیکنانبهگونهمستقیمیاغیرمستقیمازبیتالمالتامین
میشود ،نقش حاکمیت دولتی در مهار این اعتراضات و به اصطالح موشدوانیها
چیست؟ شاید سیاست فعلی در لیگ داخلی به گونهای مماشات ،تساهل و تسامح
باشداماتکلیفمادرجامجهانیچیست؟
این روزها اتاق جنگ روانی علیه ایران در انگلیس است؛ همان کشوری که تیم
ملیاش باید در نخستین دیدار به مصاف ایران برود .بیانیه فدراسیون فوتبال مبنی بر
برخوردبابعضیبازیکنانفوتبالساحلیایننویدرامیدهدکهگویافدراسیوندراین
موردمیخواهداقداماتپیشگیرانهایرادربارهتی مملیفوتبالدردوحهانجامدهد.
نخواندن سرود ملی هیچ معنایی ندارد جز اهانت به پرچم و ملیت .شادی نکردن
هنگامقهرمانییاپسازگلزدنوکارهاییازایندست،حواشیخودساختهایاست
کهتنهاوتنهاموجبخدشهدارشدنروحیهتیمیهرمجموعهایمیشود.دولتهای
انگلیس و آمریکا بدون شک خواهان بازی با تی م ملی فوتبالی هستند که قبل از ورود
به زمین ،درگیر چنین حواشی کمرشکنی شده باشد .از این رو حرجی به خواسته و
سیاستهای مداخلهگرانه آنان نیست اما اگر فدراسیون و وزارت ورزش هماکنون وارد
گودنشوند،ممکناستدرجامجهانیبادستخودمانآببهآسیابدشمنبریزیم.
کیروش در یک ماه اخیر بیشتر توانش را روی افکار بازیکنان گذاشته تا بتواند با
کارهایروانشناسانه،ذهنآنانراتنهامعطوفبهجامجهانیکندامابرخیشیطنتها
در فضای مجازی که بعضا از سوی یکی ،دو بازیکن شکل گرفت ،دقیقا همین آرامش
روانیموردنظرکیروشرانشانهمیرود.
در جامجهانی نگاه میلیاردها نفر روی تی م ملی فوتبال ایران است و کوچکترین
شیطنتیبههرشکلیمیتواندعالوهبرخدشهواردکردنبهروحیهتیم،موجبتشدید
جنگ رسانهای علیه ایران شود .بازیکنانی که به عنوان نماینده  86میلیون ایرانی
پا به این آوردگاه بزرگ میگذارند باید از قبل نسبت به همه زوایای هر رفتار و کرداری
توجیه باشند .فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باید با عبرت قرار دادن اتفاقات دوبی
و فوتبال ساحلی این بار از قبل فکر عالج واقعه کنند؛ از کنترل سکوها که با رایزنی با
میزبان مسابقات تا حد زیادی شدنی است تا مراقبت از اعمال و رفتار تکتک بازیکنان
ومربیانتی مملیفوتبالدرجامجهانی.البتهباوجودکیروشونظمودیسیپلینیکه
او در خلقش استاد است ،خیال فدراسیون تا حد زیادی از اتفاقات حاشیهای میتواند
جمع باشد اما باید قبل از آغاز جام جهانی همه بازیکنان به صورت کامل توجیه شوند
کههرحرکتورفتارنسنجیدهآنانچهخروجیمضریبرایتی مملیخواهدداشت.
کادر فنیای روی نیمکت داریم که تجربه  ۲جامجهانی متوالی را دارد و اگر اجازه
ن اردوی ملیپوشان رسوخ کند،
ندهیم اتفاقات حاشیهای به هر شکل و نوعی به درو 
شایدبراینخستینباردرطولتاریخمزهصعودازگروهرابچشیم؛اتفاقیکه ۴سالقبل
تنها یک بغل پا با آن فاصله داشتیم و اگر خودمان مشکالت حاشیهای برای خودمان
تولیدنکنیم،شایداینبارآنبغلپابهشکلدیگرینواختهشودودروندروازهقراربگیرد
وایرانبرخالفانتظارات،شگفتیسازجامجهانیشود.
محمدمهدیتقوی*

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئله پیشآمده در حوزه دارو در کشور به
مسئوالن ذیربط قضایی دستور داد در زمینه کنترل بازار از هر راهی که ممکن
است به دولت کمک کنند و چنانچه افرادی سودجو و نفوذی در حوزه دارو وجود
دارند ،اقدامات مقتضی قانونی و قضایی را در قبال آنها به عمل آورند.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای ،روز دوشنبه (۲۳
آبان) در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود :سازمان بازرسی کل کشور به
موضوع دارو ورود کرده است؛ در اینجا نیز تاکید میکنم با عنایت به اتفاق رخ
داده و شرایط زمانی موجود و در پیش بودن فصل زمستان ،جدیت و اهتمام
سازمان بازرسی در این عرصه باید بسیار زیاد باشد و به نحوی اتخاذ عمل شود
که دسترسی مردم به دارو تسهیل و تسریع شود و در این زمینه به تعزیرات نیز
کمکشود.
محسنی اژهای اظهارداشت :ورود مجدانه سازمان بازرسی به مقوله دارو باید
به نحوی باشد که دسترسی مردم به اقالم دارویی را تسهیل و تسریع کند و نباید
خود این ورود ،در این زمینه مشکل به وجود آورد.
رئیسقوهقضاییهضمنگرامیداشتیادوخاطرهشهیدبزرگوار،سردارعالیقدر
و دانشمند برجسته حاج حسن طهرانیمقدم و همرزمان وی ،اظهار داشت:
شهید طهرانیمقدم در زمره انسانهایی بود که در دل سختی و مشکالت با
چارهاندیشیهای خود ،دیگران را متعجب میکنند؛ این شهید واالمقام در اوج
جنگ تحمیلی و تحریمهای دشمنان ،برای کشور تولید قدرت بازدارنده کرد و
فناوری ساخت و توسعه موشکی را در پیش گرفت و در نتیجه همان سختیها
و مجاهدتهای مخلصانه ،امروز شاهد ساخت موشک بالستیک فراصوت در
کشور هستیم و میتوانیم بسیاری از نیازهای دفاعی و غیردفاعی خود را تولید و
وفقضوابطبینالمللیصادرکنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان خراسان
جنوبی و مصوبات این سفر برای رفع مسائل و مشکالت مردم گرانقدر این استان،
گفت :مقامات و مسئوالن بخشهای ذیربط قضایی که در جریان سفر به استان
خراسان جنوبی به نقاط مختلف این استان عزیمت کردند و پای صحبتهای
مردم نشستند ،موارد مصوب شده و تصمیمات اتخاذ شده را تا حصول نتیجه و
رفع مسائل و مشکالت مردم خراسان جنوبی با جدیت و مداومت پیگیری کنند.
رئیس عدلیه در همین زمینه به مقامات قضایی دستور داد مطالبات و
خواستههایی که در جریان سفر به خراسان جنوبی به صورت کتبی و شفاهی
از ناحیه مردم و مراجعان دریافت شده است را در نهایت جدیت و مداومت
و با نگاهی ویژه پیگیری کنند و نسبت به اجابت هر مقدار از آن مطالبات و
خواستههای مردمی که در حیطه مسئولیتهای قانونی مقامات قضایی است،
اهتمامداشتهباشند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا افزود :مسئوالن و مقامات قضایی هر مقدار
از مطالبات و خواستههای مردمی واصل شده را که رفع و اجابت آنها در حیطه
اختیارات قانونیشان نیست ،به مردم درخواستکننده اطالع دهند و اینگونه
نباشد که هموطن مطالبهگر از وضعیت درخواست و مطالبه خود بیاطالع
بماند.
محسنی اژهای تاکید کرد :مردمی که در جریان سفرهای استانی با مقامات
و مسئوالن قضایی به صورت چهر ه ب ه چهره و بدونواسطه مالقات میکنند،
انتظارات بهحقی دارند و به هیچ وجه نباید آنها را مأیوس کرد و باید مطالبات و
ی آنان را در حیطه مسئولیتهای قانونی خود با جدیت و مداومت
خواستهها 
پیگیریکنیموبهسرانجامبرسانیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نخستین برنامه سفر استانی خود به خراسان
جنوبی و حضور در دانشگاه بیرجند و دیدار و گفتوگو و تبادل نظر با
دانشجویان ،گفت :در جریان حضور در دانشگاه بیرجند ،چند تن از دانشجویان
از دانشجویان دانشگاههای مختلف در نهایت ادب و نزاکت و بدون لکنت زبان،
مسائل ،خواستهها ،نقدها و پیشنهادات و اعتراض خود را مطرح کردند و از جمله
از مبارزه مجدانه با مفاسد در ساحتهای گوناگون ،مرزبندی با اغتشاشاگران،
ایجادکرسیهایآزاداندیشیورفعمشکالتمعیشتیمردمسخنگفتند.

وی ادامه داد :مطالبات دانشجویان ،مطالبات به حقی بود و مسائل مطرح
شده از جانب آنها مانند ایجاد کرسیهای آزاداندیشی و فراهم آمدن بسترهای
گفتوگو و نقد برای رفع ایرادها و ابهامها همچنین مبارزه با فساد در عرصهها
و ساحتهای مختلف ،از جمله مطالبات و تاکیدات رهبر معظم انقالب طی
سالیانمتمادیاست.
رئیس عدلیه افزود :دانشجویان در صحبتهایی که با من داشتند تاکید
میکردند که صفشان از اغتشاشگران جداست و به ارزشهای نظام اسالمی
و کشور پایبند هستند اما در عین حال پارهای نقدها را در حوزههای مختلف از
جمله مدیریت در ساحتهای گوناگون کشور و وجود برخی کمبودها ،دارند.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به دیدار خود با اقشار مختلف مردمی استان
خراسان جنوبی نیز گفت :نکات و نقطهنظرات مطرحشده از جانب نمایندگان
اقشار مختلف مردمی استان خراسان جنوبی بسیار آموزنده و راهگشا بودند
و آنها با روحیه جهادی و انقالبی و خیرخواهانه ،پیشنهادهای خوبی را برای
ن خود مطرح کردند؛ ما نیز باید کمکها
رفع برخی از مسائل و مشکالت استا 
و همکاریهای الزم را به مسئوالن ،نخبگان و مردم این استان در راستای رفع
مسائلداشتهباشیم.
وی افزود :در جریان دیدارهایی که با دانشجویان و اقشار مختلف مردمی
استان خراسان جنوبی داشتم ،یکی از موضوعات برجسته مطرحشده از ناحیه
آنها ،مرتبط با مسائل معیشتی مردم ،مدیریت بازار کاالهای اساسی و ارز ،ایجاد
اشتغال و رفع موانع کسب و کار بود و دانشجویان و مردم عزیز خراسان جنوبی در
این حوزهها انتظارات و مطالبات بهحقی داشتند؛ ما مسئوالن نیز در بخشهای
مختلف باید با کمک و همکاری یکدیگر در راستای رفع این مسائل و مشکالت
اهتمام جدی داشته باشیم و مسئولیت ما در این عرصه سنگین است.
محسنی اژهای اظهار داشت :یکی از موضوعات قابل تأمل مطرح شده از
جانب یکی از نمایندگان اقشار مختلف مردمی استان خراسان جنوبی این بود
که با وجود دشمنیها و تحریمها ،برخی موانع در کشور خودساخته هستند،
بنابراین میتوان آنها را به سهولت رفع کرد.
رئیس عدلیه به مقامات دستگاه قضا از جمله دادستان کل کشور ،همه
دادستانهای سراسر کشور و معاون پیشگیری قوه قضاییه دستور داد هر مقدار
که در توان دارند بهویژه در حوزه مسائل اولویتدار کشور از جمله رونق و جهش
تولید و رفع موانع کسب و کار به دولت کمک و همکاری کنند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئوالن ذیربط قضایی در سراسر کشور دستور
داد که در راستای رفع موانع تولید ،جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی و
صنعتی،احیایواحدهایتولیدیکوچکوبزرگ،جلوگیریازتوقیفمواداولیه
و تجهیزات مورد نیاز کارگاهها و کارخانهها ،تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.
وی افزود :چنانچه برای یک بنگاه تولیدی مسئلهای ایجاد شده است،
مسئوالنذیربطقضاییبهگونهایتدبیرکنندتادرصورتیکهنیازیوجودندارد،
ً
مسدود شدن حساب یا ممنوع الخروجی برای گرداننده بنگاه مزبور یا احیانا
بازداشت او ،به نحوی که فرآیند تولید را در آن بنگاه مختل کند ،صورت نگیرد و در
عین حال پیگیریهای مقتضی قانونی و قضایی نیز انجام شود.

رئیسجمهور:

رئیسجمهوریدرمراسمبدرقهتیمملیفوتبال:

همه عزم ،تمرکز و همتتان را صرف
افتخارآفرینیبرایایرانکنید

رئیسجمهوریاظهارداشت:تالشتیمملیدرزمینمسابقهازجملهآوردگاههایی
استکهمیتواندموجبتقویتانسجاموهمدلیبیشترملتبزرگایرانوناکامماندن
خواستدشمنانشود.
آیتاللهسیدابراهیمرئیسیبعدازظهردوشنبهدرمراسمبدرقهتیمملیفوتبالبرای
حضور و افتخارآفرینی در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر ضمن تقدیر از تالشهای کادر
فنی برای آمادهسازی این تیم گفت  :انگیزه ،غیرت و شجاعت مهمترین شاخصههای
ورزشکاران ایرانی در میادین مختلف ورزشی است که باید خدای متعال را به خاطر
داشتنایننعمتبزرگشاکربود.رئیسجمهوریدرادامهخطاببهبازیکنانتیمملی
فوتبال افزود :اکنون که خدای متعال به واسطه تالش و همت شبانهروزیتان ،نعمت و
افتخاربزرگپوشیدنلباستیمملیفوتبالجمهوریاسالمیایرانرابهشماهدیهکرده
است،باتالشمضاعفایننعمتبزرگرادرمسیرشادکردنملتایرانب هکاربگیرید.
رئیسی توکل به خدای متعال را رمز موفقیت و پیروزی در عرصهها و میادین سخت
عنوان کرد و اظهار داشت :وقتی شما شادکردن دل ملت ایران و دوستداران ایران
اسالمی و نیز عزت و سربلندی این کشور را هدف خود قرار دهید ،حتم بدانید خدای
متعالهمعنایتوحمایتخودراازشمادریغنخواهدکرد.
رئیسجمهوری در ادامه با خاطرنشانکردن این نکته که برای برافراشتهشدن پرچم
پرافتخار این کشور و سربلندی و سرافرازی نام ایران در دنیا خون صدها هزار شهید بر
زمین ریخته شده ،تصریح کرد :این موضوع اهمیت صیانت از حرمت و قداست پرچم
جمهوریاسالمیایرانرادوچندانکردهاست.
رئیسیبابیاناینکهکسانیکهنمیخواهندپیروزیوموفقیتجوانانایرانیراببینند
بهدنبالبرهمزدنتمرکزشماهستند،گفت:دراینزمینهبهشدتمراقبتکنید.بههیچ
وجهاجازهندهیدهیچجریانیامسألهایتمرکزشمارابرهمبریزدوهمهعزموهمتتان
راصرفافتخارآفرینیبرایکشورتانکنید.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه دشمنان و بدخواهان قصد دارند ،پیروزیها و
موفقیتها را به کام ملت ما تلخ کنند ،افزود :تالش تیم ملی در زمین مسابقه از جمله
آوردگاههاییاستکهمیتواندموجبتقویتانسجاموهمدلیبیشترملتبزرگایرانو
ناکامماندنخواستدشمنانشود.رئیسیباتأکیدبراینکهحمایتوپشتیبانیدولتاز
تیمملیفوتبالوهمچنینهمهورزشکاران،قهرمانانونامآورانایراناسالمی،قطعی
و حتمی است از اعضای حاضر خواست سالم گرمش را به سایر اعضا که در قطر به
تیمملیاضافهخواهندشد،برسانند.درانتهارئیسجمهوریباایندعاکه«انشاءالله
خدایمتعالباارادهپوالدینشماپیروزیهاوموفقیتهایپیدرپیرانصیبملتایران
گرداند»،تیمملیرابدرقهکرد.
در پایان این مراسم پیراهن شماره  ۱۲تیم ملی ب ه عنوان یار دوازدهم تیم ملی به
همراهکتابجامجهانیفوتبالازسویمهدیتاج،رئیسفدراسیونفوتبال،ومهدی
محمدنبی،نایبرئیساولفدراسیونفوتبال،بهرئیسجمهوریاهداشد.

نظارت به معنای نفی اعتماد نیست ،بلکه تداوم اعتماد است

رئیسجمهور در نظارت ستادی سازمان برنامه
و بودجه گفت :نظارت شجاعانه و بدون تعارف بر
عملکردبودجهایدستگاههاموردتأکیددولتمردمی
است.
حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرآیند
نظارت ستادی بر دستگاههای اجرایی صبح امروز
دوشنبه در هفتمین مقصد ،به سازمان برنامه و بودجه
کشور رفت و پس از استماع گزارش رئیس و مدیران
این سازمان از عملکرد یک ساله ،به بیان راهکارها و
پیشنهادات مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی
عملکردسازمانپرداخت.
رئیس جمهور طراحی و راهبری بهینه مسیر توسعه
کشور را از جمله وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه
عنوان کرد و گفت :سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر
نظام اداری و اجرایی کشور است که تحلیل دادهها
را به برنامهریزی برای عملکرد مطلوب سایر اجزا و
بخشهاتبدیلمیکند.رئیسیتضمینارائهخدمات
عمومی با کیفیت و با کمترین هزینه را از دیگر وظایف
سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود :طراحی نظام
راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه
جانبهبرعهدهسازمانبرنامهوبودجهاستکهپیشبرد
مطلوب این موضوع به توجه جدی نیاز دارد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت توجه
توأمان به عنوان «برنامه» و «بودجه» در این سازمان،
شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای
عدالت عنوان کرد و اظهار داشت :الزمه اجرای
عدالت سندی است که بتواند بخشهای برخوردار،
کمبرخوردار و غیربرخوردار را مشخص کند که در این
زمینه بهترین دستمایه «سند آمایش سرزمینی»
است.

وی در ادامه رصد دائمی تصمیمسازی و
تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی و تطبیق
آن با شاخصههای کالن را از مسئولیتهای مهم
سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت :یکی از این
شاخصههای کالن مهم و محوری ،افزایش رشد و
بهرهوری است .در زمان تنظیم و تخصیص بودجه
به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان
متناسب با بودجهای که به آن تخصیص مییابد،
بهرهوری الزم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این
موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصالح شود.
رئیسی در ادامه مسأله مهم نظارت را از شئونات و
وظایفمغفولماندهسازمانبرنامهوبودجهعنوانکرد
و اظهار داشت :اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص
و ارائه بودجه نقش نظارتی این سازمان نیز به شکل
شایسته مورد توجه قرار گیرد ،بسیاری از انحرافها و
کاستیها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصالح
روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد.
نظارت بدون تعارف بر عملکرد بودجهای
دستگاهها مورد تأکید دولت است
رئیس جمهور با تصریح بر اینکه نظارت به معنای
نفی اعتماد نیست ،بلکه تداوم اعتماد است ،تأکید
کرد :نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر
عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاهها از سوی
سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید دولت مردمی
است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود «تنظیم
واقعبینانه ،مسألهمحور و قابل تحقق برنامه هفتم
توسعه» را از دیگر مأموریتهای جدی سازمان
برنامه و بودجه برشمرد و افزود :دلیل اینکه بسیاری
از طرحهای برنامههای پنجم و ششم امکان تحقق

نیافت ،عدم توجه به این سه فاکتور مهم بود ،بنابراین
سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد با لحاظ جدی این
سه مؤلفه و همچنین اتکا به سیاستهای مصوب و
سندتحولدولت،برنامههفتمتوسعهراتنظیمنماید.
رئیس جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد
ً
دربرنامهریزیهاصرفابهدرآمدهایدولتاکتفانکندو
منابع مردمی و سرمایهگذاریهای خارجی را نیز مورد
توجه قرار دهد.
رئیسی بودجهریزی عملیاتی و تخصیص بودجه بر
اساس عملکردها را از دیگر ضرورتهای این سازمان
دانست و گفت :در این زمینه عملکرد بودجهای
دستگاهها اهرم مناسبی است که میتوان با استفاده
از آن تحقق برنامهها را تضمین و کشور را در ریل و
مسیر درست قرار داد.
«توجه به فرصتهای جهشآفرین» ،تأکید بر
«جزئیات در بودجهریزی» و «نقش دادن به استانها»
در تخصیص بودجه از دیگر نکاتی بود که رئیس
جمهور بر آنها تاکید کرد و گفت :در این زمینه صندوق
پیشرفت و عدالت میتوانست در به سامان رساندن
پروژههای نیمه تمام استانی بسیار نقشآفرین و مؤثر
باشد که الزم است سازمان برنامه و بودجه همچنان
اهداف آن را پیگیری کند.
رئیسی در ادامه مدیریت بر منابع و مصارف را وظیفه
همه مدیران اجرایی در کشور دانست و اظهار داشت:
مدیران همچنین وظیفه دارند در کنار برنامهریزی
برای صرف بودجه اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه
راهکارهای درآمدزایی در دستگاهها را مورد توجه
قرار دهند که در این زمینه یکی از راهکارهای مهم،
شناسایی و استفاده بهینه از اموال و امالک مازاد
است.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

تحریمهاموجبشکلگیریتحقیقاتصنعتیدفاعیدرکشورشد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :تحریمها موجب شد که گروههای فناور و صنعتی
دفاعی به طور مستمر ایننیازها را به دستور کار تولید تبدیل کنندو موجباتشکلگیری
تحقیقاتصنعتیدفاعیفراهمشد.
محمد اسالمی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پیشنشست
همایش ّملی جایگاه علم و ّفناوری در دفاع ّ
مقدس ،گفت :نقش علم و ّفناوری در دفاع
ّ
مقدس را باید نیاز جبههها به انواع و اقسام ّ
مهمات ،تجهیزات و ادوات جستجو نمود .در
زمان جنگ با تهاجم صدام به خاک کشور یک جبهه سیاسی علیه جمهوری اسالمی
ایران شکل گرفت و از همان ماههای ّاول جنگ تحریمهای سنگین را علیه کشور تحمیل
نمودند .از این رو تدارکات نظامی نیازمند ّ
توجه به خودکفایی بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد :تحریمها موجب شد که گروههای فناور و صنعتی
دفاعی به طور مستمر ایننیازها را به دستور کار تولید تبدیل کنندو موجباتشکلگیری
تحقیقاتصنعتیدفاعیفراهمشد.
وی افزود :به عنوان مثال یکی از نیازمندیهای مهم در دوران جنگ ،تأمین ّ
مهمات
مورد نیاز بود .از کالیبر کوچک و سالحهای انفرادی گرفته تا تجهیزات و ادوات نیمه
سنگین و سنگین؛ به همین منظور ظرفیت این صنایع گسترش همهجانبه پیدا نمود
تا بتواند این نیازها را تولید و تأمین کنند .البته ظرفیت خط تولید محدود بود و وقتی
سال  ۵۹را با سال  ۶۷مقایسه کنید مشاهده میکنید که تولید ّ
مهمات رشد چشمگیر

چندین برابری داشته و ادوات و جنگافزارها هم رشد قابل مالحظه داشتند .خطوط
تولید گسترش پیدا کردند ،کارخانجات سه شیفته کار میکردند و سفارش جبههها را
تأمینمیکردند.
اسالمی با بیان اینکه تولید بعضی از ادوات زمان جنگ ،نیاز به صنعت داشت ،تصریح
کرد :مطالعات و تحقیقات موجب تعریف محصول میشد ،محصول به ّفناوری و ریز
ّفناوری تبدیل میگردید و صنایع گوناگون دفاعی را تولید میکرد .این در حالی است که
در آن زمان صنعتی نبود به عنوان مثال صنایع تولید راکت گسترش پیدا کرد و توسعه آن
موجبشکلگیریصنعتموشکهایدریاییگردید.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تجربیات دفاع مقدس در حوزه پهباد ،گفت :در
حوزه اطالعات شناسایی ،پهباد برای اولین بار برای ُبرد کوتاه استفاده شد و در همان
دو یا سه سال آخر جنگ به صورت ابتدایی به کار آمد و اطالعات و شناسایی بهتری در
اختیاررزمندگانقرارگرفت
اسالمی افزود :برای اینکه این پهباد ابتدایی و ُبرد کوتاه تبدیل به پهباد دارای ُبرد
بلند و قابلیتهای بیشتر شود ،اقدامات زیادی باید انجام میشد و همان افرادی که در
جبهه پهپادهای ابتدایی را ساخته بودند توانستند آن را ادامه دهند و همان هستههای
اولیه موفق شدند با سرمایهگذاریهای بعدی صنعت پهباد کشور را به نقطه قدرتمند و
افتخارآمیزامروزبرسانند.

نایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلستشریحکرد:

راهکارهایمقابلهبانقشههایمنافقانو
سلطنتطلباندرجامجهانی

نایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمیبااشارهبهنقشههایمنافقان
و سلطنتطلبانبرای ایجاد دوقطبی در زمانبازیهای تیم ملیفوتبال در جام جهانی
قطرگفت:برایمقابلهباایناقدامتمهیداتیهمچونحضورلیدرهایورزشیوافرادبا
تجربه در جام جهانی اندیشیده شده است.
بیژن نوباوه در گفتوگو با ایسنا در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای مسابقات
تیم فوتبال ایران در جام جهانی قطر گفت :طبق شواهد ما و به خصوص با فیلمهایی
که از رسانههای معاند پخش شده ،آنها شدیدا در صدد دو قطبی کردن جامعه هستند
به طوری که میخواهند برخی از ایرانیها با پرچم منافقان و سلطنتطلبان در جام
جهانی حضور پیدا کنند؛ البته قرار است قطر با آنها برخورد کند .در کنار این افراد هم
طرفداران تیم ملی خودمان حضور دارند.
وی ادامه داد :آنها با خدعههای مختلف به دنبال سوء استفاده از این شرایط هستند
تا بگویند ملت ایران ،ملتی است که با خودش درگیر است و ما را در بین سایر کشورها
مردمیغیرمتمدنمعرفیکنندلذابایدخدعهدشمنراشناخت؛قطعادشمندرصدد
دو قطبی کردن و ضربهزدن به ماست .آنها میخواهند باخت تیم ملی را به حساب
بیلیاقتی ما و برد را به حساب خودشان بگذارند.
نوباوه با تاکید بر اینکه مسائل فرهنگی در جام جهانی بسیار حساس است ،افزود:
مسائل فرهنگی نه فقط برای کشور ما که برای بسیاری از کشورها مهم است چون
بسیاریازکشورهامیتوانندازاینموقعیتبرایشناساندنخودبهدنیااستفادهکنند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه «رفتار ملی
بسیار مهم است» ،گفت :اگر اعتراضی هم وجود دارد باید در خانه خودمان بیان کنیم
و نباید آن را به خارج از کشور و سایر کشورها بکشانیم پس باید ایجابی و نه با ارعاب و
تهدید کار کنیم؛ ایجابی به معنای فرهنگ سازی است.
وی توضیح داد :براین اساس پیشنهاد ما این بود که بسیاری از مسئوالن به جام
جهانی نرفته و به جای آنها پدران و مادران فوتبالیستها و پیشکسوتان ورزش در جام
جهانی حضور پیدا کنند چون وقتی چشم جوانان ما به این افراد میافتد ،اهمیت
ورزش را بیش از پیش درک کرده و میدانند که چقدر موضوع مهم است.
دشمنان به دنبال دوقطبی کردن طرفداران در داخل ورزشگاه هستند
نوباوه با بیان اینکه «باید همه ما و رسانهها روحیه سازی کرده تا جوانها متوجه
رفتارشان شوند» ،اضافه کرد :در این شرایط جوان ورزشکار بعد از کسب قهرمانی
دستش را روی سینه گذاشته و سرود جمهوری اسالمی ایران را میخواند؛ این یعنی
ماجرا را فهمیده است ،وقتی یک ورزشکار در مسابقهای میبرد با افتخار ایرانی است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در جمعبندی با بیان اینکه
دشمنان در جام جهانی و در قالب تماشاگر فوتبال به دنبال ایجاد دو قطبی هستند،
گفت :دشمنان به دنبال دوقطبی کردن طرفداران در داخل ورزشگاه هستند.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از این اتفاق گفت :قرار است
بسیاری از لیدرهای ورزشی و افراد با تجربه به جام جهانی بروند همچنین پیشنهاد
دادیم که دولت کمکهایی را در نظر گیرند تا قیمت هواپیما ،هتل و محل اقامت
برای حضور تماشاگران به خصوص اقشار کمدرآمد ارزانتر تمام شود یا اینکه فقط
تماشاچیان از ایران برای دیدن بازی بروند و شب را به ایران بازگشته و مثال در کیش
بخوابند .با این تمهیدات تعداد بیشتری از جمعیت متعهد ورزش دوست واقعی
میتواند در ورزشگاه حضور پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در پایان اظهار کرد:
گفته میشود سازمان منافقین میخواهد افرادی را به ورزشگاه فرستاده و یا اینکه
سلطنتطلبان با پول و امکانات به دنبال این کارها هستند.
وزیر آموزش و پرورش:

پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی
 ۹۸درصد است

وزیر آموزشوپرورش با اشاره به دایر بودن  ۳۰۰مدرسه یک نفره و پنج هزار مدرسه
زیر پنج نفر در ایران گفت :پوشش تحصیلی واقعی در دوره ابتدایی ۹۸درصد است.
یوسف نوری در دیدار با وزیر علوم و معاون رئیسجمهور ونزوئال در امور علم،
تکنولوژی ،آموزش و بهداشت بابیان اینکه امیدوارم این دیدار باعث ارتباط وسیع وزارت
آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران با حوزه علوم ،تکنولوژی ،آموزش و بهداشت
کشور ونزوئال شود ،افزود :دو کشور باهم اشتراکاتی داریم؛ هر دو کشور انقالبی هستیم
و بهاینعلت استکبار جهانی هر دو کشور را در مورد تحریمهای ظالمانه قرار داده است و
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که برای مردم کشور شما شناخت ه شده است و ما هم
به رئیسجمهور فقید شما هوگو چاوز احترام میگذاریم که یکی از قهرمانان ملی کشور
شما است ،بنابراین امیدوارم این اشتراکات به تقویت همکاریهای دو کشور در حوزه
علم ،تکنولوژی و آموزشوپرورش منجر شود.
ویبابیاناینکهامیدوارماینسفرباعثتقویتواستحکامروابطدوکشورشود،افزود:
در ماه گذشته میزبان معاون شما و دانش آموزان نخبه کشور ونزوئال بودیم .جمهوری
اسالمی ایران  ۱۶میلیون دانشآموز دارد که  ۴۹درصد آنها دانشآموز دختر هستند.
یکمیلیون معلم داریم که ۵۴درصد آن را معلمان زن تشکیل میدهد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی دیگر از اطالعات آموزشوپرورش ایران گفت:
 ۳۰۰مدرسه یک نفره و پنج هزار مدرسه زیر پنج نفر داریم همچنین ۱۲۰هزار مدرسه،
 ۷۰۰پژوهشگاه دانشآموزی و ۲هزار کانون فرهنگی ،هنری داریم.
نوری ادامه داد :مهمترین کاری که در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران
انجا م شده است ،تدوین سند تحول بنیادین آموزشوپرورش است همچنین شبکه
آموزشی دانش آموزان ،شاد را داریم که شبکه یادگیری برخطی است که در جهان
بینظیر است .این شبکه از ابتدای ویروس کرونا طراحی و مورد بهرهبرداری قرار گرفت
و اکنون نیز در مواقعی که مدارس با تعطیلی مواجه میشوند ،از این شبکه بهعنوان
شبکه پشتیبان استفاده میشود .وزیر آموزشوپرورش با اشاره به آموزشهای فنی و
حرفهای که ارائه میشود ،اظهار کرد :در حوزه فنی و حرفهای رشتههای متنوعی داریم
و همچنین نوآوریهای گوناگونی در این حوزه انجام میگیرد که میتواند زمینههای
همکاری بین دو کشور را ایجاد کند.
معاون علمی ،فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور:

رویکردهابهسمتایجاد بازار تضمین
شدهبرایدانشبنیانهاارتقامییابد

معاون علمی ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور گفت :رویکردها از عرضه
محوری به سمت تقاضا محوری و ایجاد بازار تضمین شده برای دانشبنیانها ارتقا
مییابد.
روح الله دهقانی فیروزآبادی روز دوشنبه در بازدید از شرکتهای دانشبنیان و خالق
مستقر در مرکز نوآوری سازمان اوقاف و امور خیریه افزود :در دوره جدید معاونت علمی،
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اصل را بر توسعه فناوری ،تولید محتوا و
همافزایی میان نهادها قرار دادهایم .وی یادآور شد :دوره جدید معاونت علمی ،فناوری
و اقتصاد ریاست جمهوری ،دانش بنیان متکی بر توسعه فناوری است نه افزایش
زیرساختهای فیزیکی ،تالش می کنیم از همه توان و دارایی های فکری ،مالی و
زیرساختهایموجودحاکمیتیبرایتوسعهحوزههایفناورانهکشوربهرهببریم.
معاون علمی ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور ادامه داد :قصد داریم
تغییر نگرش جدی از سمت و سوی عرضه محوری محصوالت دانش بنیان به سمت
تقاضامحوری و ایجاد بازار تضمین شد ه برای شرکتهای دانشبنیان ایجاد کنیم و در
این مسیر به کمک سازمان اوقاف و امور خیریه نیازمند هستیم.
دهقانی فیروزآبادی به وجود ظرفیت ها و ابزارهای ایجاد شده در معاونت علمی،
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت :در تالش هستیم
از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان برای رفع نیازهای فناورانه کشور و کمک به
رشد و شکوفایی شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم .یکی از اولویت های ما ترغیب
مجموعه های فناور به توسعه فناوری های مورد نیاز و اولویت دار کشور است .وی افزود:
در این سال ها زحمات زیادی برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور کشیده
شده است اما در دوره جدید تالش می کنیم مشارکت های عمومی را برای تسریع
و تسهیل شرکت های دانش بنیان و توسعه فناورانه کشور ارتقا دهیم .معاون علمی،
فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور با بیان اینکه این معاونت ریاست جمهوری
با همه توان در اجرای طرح های فناورانه و نوآورانه با سازمان اوقاف همکاری می کند،
اظهار داشت :ما آمادگی همکاری با این سازمان را داریم تا در هر استان تعدادی از
موقوفات را برای ایجاد کارخانههای نوآوری و کارگاههای شرکتهای دانشبنیان نوپا
مورد حمایت قرار دهیم و توان و ظرفیت نهادهای ذیربط را هم به میدان میآوریم.

سالمت 3
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نشانههایکمبودمنیزیم؛

عالئمی که نشان میدهد کمبود منیزیم دارید

از آنجایی که منیزیم در واکنشهایی که انرژی سلولی تولید میکنند دخالت دارد،
پس عجیب نیست که کمبود منیزیم بتواند باعث احساس خستگیتان شود .اگر
بیشتر ساعات روز خستهاید و احساس میکنید انرژی کافی برای انجام کارهای
روزمره و مورد عالقهتان را ندارید ،میتواند نشاندهندهی کمبود منیزیم در بدنتان
باشد .طبق گزارشها ممکن است نیمی از افراد دچار کمبود منیزیم در بدن باشند.
منیزیم یک ماده معدنی است که بدن برای عملکرد مناسب به آن نیاز دارد .منیزیم در
بیشاز ۳۰۰واکنشبیوشیمیاییمربوطبهعملکردعضالتوعصبها،عملکردقلب
و سالمت استخوان دخالت دارد .همچنین شما برای فعالیت بهینهی ویتامین  Dدر
بدن خود به منیزیم نیاز دارید.
منیزیم حساسیت به انسولین را افزایش میدهد و از این طریق در کنترل بهتر قند
خون نیز نقش دارد .تحقیقات نشان داده منیزیم میتواند عملکرد رگهای خونی را
بهبود داده و فشارخون را کاهش دهد .ضمنا این ماده معدنی نقش یک پشتیبان را
درمتابولیسمانرژی،عملکردعضالتوسیستمعصبیوسنتزپروتئینبازیمیکند.
بنابراین خیلی مهم است که مطمئن باشید منیزیم کافی از طریق تغذیه دریافت
میکنید .در ادامه از عالئمی میگوییم که نشان میدهند کمبود منیزیم دارید.
بیشتراوقاتاحساسخستگیمیکنید
از آنجایی که منیزیم در واکنشهایی که انرژی سلولی تولید میکنند دخالت دارد،
پس عجیب نیست که کمبود منیزیم بتواند باعث احساس خستگیتان شود .اگر
بیشتر ساعات روز خستهاید و احساس میکنید انرژی کافی برای انجام کارهای
روزمره و مورد عالقهتان را ندارید ،میتواند نشاندهندهی کمبود منیزیم در بدنتان
باشد.
خستگی میتواند ناشی از عوامل زیادی باشد مانند استرس ،کمبود خواب و
حتی افسردگی .کمبود آهن و ویتامین  Dیا کمبود ویتامین  B12نیز دو علت شایع
خستگیاند .اگر متوجه شدید این عوامل باعث احساس خستگیتان نیستند و

فوق تخصص غدد پاسخ می دهد:

چرا دچار دیابت میشویم؟

فوق تخصص غدد گفت :سبک و روش زندگی که شامل بی تحرکی ،کاهش فعالیت
فیزیکی ،افزایش وزن و چاقی باشد ،از عواملی هستند که مقاومت به انسولین را باال
میبرند و باعث ایجاد دیابت در فرد میشوند.
حسین دلشاد ،فوق تخصص غدد و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ا
اشاره به اینکه که حدود یک میلیارد نفر در جهان مبتال به دیابت هستند ،گفت :نیمی از
این افراد از بیماری خود آگاهی ندارند.همچنین سالیانه حدود  ۲۱میلیون نفر از مادران
باردار دچار دیابت میشوند .وی گفت :در ایران حدود  ۹الی  ۱۰درصد افراد باالی ۲۰
سال،مبتالبهبیماریدیابتهستند.
متخصص غدد و متابولیسم در پاسخ به این سوال که بیماری دیابت از چه اهمیت
ویژهایبرخورداراست؟،گفت:دیابتتنهابهعنوانیکبیماریمزمنباافزایشقندخون
نیست ،بلکه افزایش قند خون در طوالنی مدت ،با تولید مواد سمی و تاثیر بر بافتهای
مختلف بدن ،به خصوص سیستم قلبی عروقی ،کلیهها و چشمها عوارض غیر قابل
جبرانی را بر فرد مبتال به دیابت تحمیل میکند.
دلشاد افزود :در سال  ۲۰۲۱حدود  ۷الی  ۸میلیون مرگ و میر مربوط به عوارض دیابت
وجود داشته است .با شناخت عوارض و مرگ و میرهای ناشی از آن ،دیابت جایگاه ویژهای
را در بیماریهای طب داخلی به خود اختصاص داده است .برای آگاهی آحاد جامعه و
اطالع رسانی از عوارض این بیماری ،یک روز به روز جهانی دیابت تعلق گرفته که با انتخاب
یک شعار ،هم برای متخصصین و هم آحاد جامعه برگزار میشود .شعار روز جهانی امسال
دیابتافزایشآگاهیواطالعازدیابتبرایداشتنفرداییبهتراست.کارشناسبرنامهدر
پاسخ به این سوال که عوامل خطرساز ابتال به دیابت شامل چه مواردی است؟ ،گفت :یک
سری عوامل در زندگی روزانه ،ابتال به دیابت را مهیا میکند؛ مانند سابقه خانوادگی(ابتالء
پدر ،مادر ،خواهر و برادر) که احتمال را در سایر افراد بیشتر میکند .همچنین ابتال عمو،
عمه ،خاله و ....که خطر بروز دیابت را با نسبت کمتری امکانپذیر میسازد.
وی گفت:ابتال به دیابت ۱۰۰درصد ژنتیکی نیست ،زیرا در دوقلوهای همسان اگر یک
قل مبتال به دیابت باشد ،قل همسان دیگر با احتمال  ۵۰درصد به دیابت مبتال میشود
و در دوقلوهای غیر همسان نیز اگر یک قل مبتال به دیابت باشد،شانس ابتالء قل دیگر،
 ۲۵درصد خواهد بود.
این متخصص غدد در پاسخ به این سوال که عوامل محیطی چگونه در ابتال به دیابت
اثرگذار است؟ ،گفت :سبک و روش زندگی که شامل بی تحرکی ،کاهش فعالیت فیزیکی،
افزایش وزن و چاقی باشد ،از عواملی هستند که مقاومت به انسولین را باال میبرند و باعث
ایجاد دیابت در فرد میشوند.
دلشاد خاطرنشان کرد :همچنین رژیمهای غذایی غیر سالم که شامل مصرف بیش از
حد مواد قندی ،نمک زیاد ،فست فودها و...است از دیگر عوامل ایجاد کننده دیابت به
شمار میروند .وی سابقه ابتال به فشارخون،سابقه بیماری دیابت در بارداری و همچنین
خانمهاییکهمبتالبهسندرومتخمدانپلیکیستیکهستندراازدیگرعواملزمینهساز
بروزدیابتبرشمرد.
دلشاد زندگی شهرنشینی ،بی تحرکی ،عدم فعالیت جسمی و استفاده از وسایل نقلیه
را از دالیل چاقی نام برد و گفت :چاقی و دیابت دوقلوی قرن بیست و یکم نام گرفتهاند.
همچنین دیابت را به سه گروه نوع یک ،نوع دو و دیابت در زنان باردار تقسیمبندی کرد.
وی گفت  ۹۰درصد موارد دیابت ،دیابت نوع دو است ،که به صورت ارثی و به خصوص
اکتسابی در فرد ایجاد می شود ،وی گفت :امروزه با افزایش چاقی و مصرف غذاهای
ناسالم ،شیوع دیابت نوع دو در کودکان و نوجوانان افزایش یافته است .کارشناس برنامه
گفت :تمهیدات پیشگیری کننده از ابتالی به دیابت ،از کودکی آغاز می شود ،والدین
نباید به بچه ها تحمیل کنند ،که غذای بیش از حد بخورند ،چاقی کودکان ممکن است،
زمینه ساز دیابت در آینده باشد .او به والدین توصیه کرد :فرزندان را عادت به پرخوری
ندهند ،تا از اضافه وزن کودکان جلوگیری شود .کارشناس برنامه در پاسخ به این سوال
که مرحله پیش دیابت چیست؟ ،گفت :اگر فرد در دو نوبت پس از  ۸ساعت ناشتایی،
قند خون بین  ۱۰۰الی  ۱۲۶میلی گرم در دسی لیتر را داشته باشد،پیش دیایت نامیده
میشود.ویگفت:پیشگیریاولیهدرمبتالیانبهپیشدیابتازاهمیتویژهایبرخوردار
است ،زیرا مبتالیان به پیش دیابت در طی  ۵سال آینده ۷۰ ،درصد امکان ابتال به دیابت
آشکار را خواهند داشت .دلشاد تصریح کرد:در این گروه پیشگیری اولیه میتواند جلوی
دیابت آشکار را بگیرد .سبک زندگی سالم که شامل رژیم غذایی سالم و فعالیت جسمی
مناسب است به این افراد توصیه میشود ،زیرا مانع اضافه وزن و چاقی افراد میشود .این
فرمول از مهمترین راههای پیشگیری از دیابت آشکار است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشکالت قلبی و عروقی،
کلیهها و مشکالت چشمی را از دیگر عوارض بیماری دیابت نام برد.
وی همچنین به زخم پای دیابتی که گاهی منجر به گانگرن(سیاه شدن زخم انگشتان)
و قطع اندام میشود ،اشاره کرد.

همچنانبیشترازحدمعمولخستهاید،نگاهدقیقتریبهرژیمغذاییخودبیندازید.
شما باید مطمئن شوید که کالری کافی و درشت مغذی به اندازه دریافت میکنید،
اما در مورد مصرف غذاهای سرشار از منیزیم چطور؟ اگر در رژیم غذاییتان زیاد از
غذاهای فرآوری شده استفاده میکنید پس احتمال اینکه کمبود منیزیم داشته
باشیدبیشتراست.
عصبیو ُپراسترسهستید
منیزیم نقش مهمی در تنظیم سیستم عصبی و تسکین استرس دارد .مطالعات
نشان دادهاند پایین بودن سطح این ماده معدنی مهم در بدن میتواند منجر به
افسردگی یا اضطراب و حتی حمالت پانیک شود .مشخص نیست آیا مصرف مکمل
منیزیم میتواند این عوارض را کاهش دهد یا خیر ،اما یک سری از مطالعات این اثر را
تائید کردهاند .یکی از راههایی که منیزیم به تسکین استرس کمک میکند ،کاهش
هورمون کورتیزول است .البته در این مورد به پژوهشهای بیشتری نیاز است اما
تاکنون شواهدی بودهاند که نشان دادهاند مصرف بیشتر غذاهای منیزیمدار برای
سالمت روان مفید است.
مشکل خواب دارید
منیزیم در تنظیم فرارسانهای عصبی مانند سروتونین و مالتونین که سیکل خواب
را کنترل میکنند نقش دارد .اگر شبها برای به خواب رفتن مشکل دارید یا مکررا
از خواب بیدار میشوید میتواند ناشی از پایین بودن سطح منیزیم در بدنتان باشد.
ُ
منیزیم یک شلکنندهی طبیعی عضالت است ،بنابراین مصرف منیزیم پیش از
خواب میتواند به یک خواب خوب شبانه کمک کند .منیزیم میتواند برای تسکین
سندرم پای بیقرار نیز مفید باشد .سندرم پای بیقرار یک مشکل بسیار شایع است
که باعث احساس ناراحتی و بیقرای در پاها و تمایل به حرکت دادن مداوم آنها در
رختخواب یا در حالت نشسته میشود .مطالعهای دریافته مصرف  ۳۰۰میلیگرم
منیزیم در روز و به مدت سه ماه کمک میکند عالئم سندرم پای بیقرار به نصف

کاهشپیداکنند.
عضالتتانبیدلیلمیگیرند
هرچند هنوز کامال مشخص نیست علت گرفتگیهای دردناک عضالت چیست
اما شواهد نشان دادهاند پایین بودن سطح منیزیم در بدن میتواند در این عارضه
ُ
نقش داشته باشد .شما باید برای شل شدن عضالت منیزیم مصرف کنید ،بنابراین
اگربدنتانمنیزیمکافینداشتهباشدممکناستعضالتتاندچارانقباضواسپاسم
شوند .اگر گرفتگی عضالت خصوصا در شب ناراحتتان میکند بهتر است مصرف
منیزیم را در رژیم غذاییتان بیشتر کنید یا از پزشکتان در مورد مصرف مکمل منیزیم
سوالکنید.بعضیازافرادباافزایشدریافتمنیزیممیتوانندگرفتگیهایعضالنی
راتخفیفدهند.
تپش قلب دارید
اگرسابقهیبیماریهایقلبییاتپشقلبداریدحتمابایدباپزشکمشورتکنید.
اگر تپش قلبتان در اثر عواملی مانند استرس ،مصرف کافئین یا الکل و مصرف برخی
از داروها نیست ،پس ممکن است کمبود منیزیم علت آن باشد.
منیزیم کمک میکند ریتم قلب تنظیم شود ،بنابراین کمبود این ماده معدنی
میتواند احتمال ضربان تند قلب یا بینظمی ضربان قلب را افزایش دهد .اما هنوز
مشخص نیست آیا مصرف مکمل منیزیم میتواند جلوی تپش قلب را بگیرد یا خیر.
مصرف غذاهای منیزیمدار را بیشتر کنید اما اگر همچنان تپش قلب داشتید حتما به
پزشکمراجعهکنید.
عالئم سندرم پیش از قاعدگیتان بدتر شده است
طبق تحقیقات ،کمبود منیزیم یکی از علتهای شایع عالئم سندرم پیش از
قاعدگی است .مطالعهای دریافته خانمهایی که عالئم سندرم پیش از قاعدگیشان
شدید است ،نسبت به آنهایی که چنین مشکلی ندارند ،سطح پایینتری از منیزیم
در بدن خود دارند.
بهترین راه تست سطح منیزیم در بدن ،آزمایش خون نیست زیرا ذخایر منیزیم
در بافتهای بدن با این آزمایش مشخص نمیشود .یک روش بهتر ،تست منیزیم
گلبولهای قرمز است که در آن مقدار منیزیم در داخل سلولها اندازهگیری میشود
و شاخص دقیقتری برای سنجش وضعیت منیزیم در بدن است.
سردرد یا میگرن دارید
منیزیم به شل شدن عضالت و عصبها کمک میکند و میتواند عالئم دردناک
سردردهای میگرنی را تسکین دهد .به گفتهی انجمن میگرن آمریکا ،مصرف ۴۰۰
تا  ۶۰۰میلیگرم منیزیم در روز میتواند تعداد سردردهای میگرنی را در افراد کاهش
دهد .البته شما باید پیش از مصرف مکمل منیزیم حتما با پزشک مشورت کنید.
در پایان
منیزیم در سبزیجات برگدار و سبز مانند اسفناج ،برگ چغندر ،کلم ِکیل ،تربچه و
کلم برگ به وفور وجود دارد .مواد غذایی دیگری که منیزیم دارند شامل لوبیا ،عدس،
غالت کامل ،دانهها و شکالت تلخ میشوند .همچنین میتوانید با مصرف بیشتر
مغزها،ذخایرمنیزیمبدنتانراباالترببرید.کینوآ،آردگندموبادامنیزدارایمنیزیماند.
اگر تردید دارید دچار کمبود منیزیم هستید پیش از مصرف مکمل منیزیم حتما با
پزشکمشورتکنید.
مکمل منیزیم در انواع گوناگونی وجود دارد :منیزیم اکسید ،منیزیم سیترات،
منیزیم گلیسینات ،منیزیم کلراید و منیزیم سولفات ،و هر کدام از این انواع مزایا و
معایب خود را دارند .در مورد اینکه کدام نوع مکمل منیزیم برای شما مناسب است
باپزشکتانصحبتکنید.

 چرا پلک چشم میپرد؟

اا تغییر در ناخنها؛

ناخنهایشماازسالمتیتانچهمیگویند؟

ناخنهای شما برای بیش از خاراندن خارشهای گاهبهگاه و باز کردن گرههای
سفت مفید هستند .آنها میتوانند از طریق رنگ ،شکل و بافت خود نکاتی را در
مورد وضعیت سالمت عمومی شما ارائه دهند.
آیا میدانستید ناخنهای شما میتوانند رازهایی از سالمتیتان فاش کنند؟
یک لکه سفید روی ناخن ،قرمزی گوشه ناخن یا فرورفتگی و برآمدگی روی
ناخن میتواند عالمت بیماری در بدن باشد .مشکالت کبد ،ریهها و قلب
میتواند خودش را در ناخنها نشان بدهد .بیرنگی ناخنها که به آن لوکونیکیا
نیز میگویند عارضهای است که در آن ناخنها تا حدودی یا کامال رنگپریده
میشوند .رنگپریدگی ناخن میتواند نتیجهی چند عامل باشد ،مانند ضربه،
کمخونی،کمبودموادمغذی،بیماریکلیویوقلبییاحتیمسمومیت.
سفیدیناخن
اگر ناخنها بیشتر سفیدند و کنارههای تیرهتر دارند میتواند عالمت مشکالت
کبدی مانند هپاتیت باشد .در این وضعیت انگشتها ممکن است به زردی هم
بزنند که عالمت دیگری از مشکل کبد است.
زردی ناخن
یکی از معمولترین علتهای زردی ناخنها ،عفونت قارچی است .با تشدید
عفونت ،بستر ناخن ممکن است جمع شود و ناخنها ممکن است ضخیم شده
و تکه شوند .در مواردی نادر ،زردی ناخن میتواند نشاندهندهی یک عارضهی
جدیترمانندبیماریتیروئید،بیماریریه،دیابتیاپسوریازیسباشد.
کبودیناخن
ناخنهایی که به کبودییا بنفش میزنند به این معنیاند کهبدن اکسیژن کافی
دریافت نمیکند .این عالمت نشانگر مشکل ریه مانند امفیزم است .بعضی از
مشکالتقلبیهممیتوانندباکبودیناخنمرتبطباشند.
چروک خوردن ناخن
اگرسطحناخنچروکبخوردیاگودبیفتدمیتواندعالمتپسوریازیسیاآرتریت
التهابی باشد .بدرنگ شدن ناخن نیز در این وضعیت شایع است :پوست زیر ناخن
میتواند قرمز یا قهوهای به نظر برسد.
ترک خوردن یا خورد شدن ناخن
ناخنهایخشکوشکنندهکهمکرراترکمیخورندیاخوردمیشوندبابیماری
تیروئید ارتباط دارند .ترک خوردن و خورد شدن ناخن همراه با زردی به احتمال
زیاد ناشی از یک عفونت قارچی است.
تورمپوستپایینناخن
پارونیشیای مزمن عارضهای است که باعث التهاب ،قرمزی ،حساسیت و تورم
پوست پایین ناخن و بافتهای اطراف آن میشود .این عارضه معموال حاصل
محرکها یا آلرژنهاست؛ اما میتواند ناشی از قارچ کاندیدا آلبیکانز ،دیگر
عفونتهایاپسوریازیسهمباشد.
برایدرمان معموالازاستروئیدهای موضعیاستفاده میشود.
خطوط تیره زیر ناخن
اینتغییررنگناخنمالنونیشیانامداردودراثررنگدانهمالنینایجادمیشود.این
عارضه چند دلیل میتواند داشته باشد ،از جمله سرطان پوست ،عفونت و یا آسیب.
تحلیلرفتگیناخن
جویدن ناخن ممکن است چیزی بیشتر از یک عادت کهنه نباشد؛ اما در برخی
موارد عالمت اضطراب مداوم است که نیاز به درمان دارد .جویدن ناخن یا کندن
آن نیز با اختالل وسواس مرتبط است .اگر نمیتوانید این عادت را متوقف کنید،
باپزشکمشورتکنید.
قاشقیشدنناخن
ناخنهای نرمی که در قسمت وسط فرورفتگی دارند و شبیه قاشق شدهاند
میتوانند عالمت مشکلی در میزان آهن بدن باشند ،حاال یا بدنتان آهن کافی
دریافت نمیکند یا آهن زیادی ذخیره میکند ،عارضهای که به آن هموکروماتوز
میگویند.
خطوط افقی روی ناخن
اگر خطوط افقی روی ناخن ظاهر شوند میتواند نشانهی این باشند که یک
بیماری جدی دارید یا آسیبی دیدهاید و یا شوکی به سیستمتان وارد شده که باعث
شده رشد ناخن موقتا متوقف شود .این خطوط «خطوط بیو» نام دارند و میتوانند
عالمت دیابت کنترل نشده یا نتیجهی درمان سرطان یا قرار گرفتن در معرض
دمای سرد در افرادی که بیماری رینود دارند نیز باشد.
ناخنهاتنهابخشیازمعمایسالمتیشماهستند
هرچند تغییرات ناخن با خیلی از بیماریها مرتبط اند اما این تغییرات به ندرت
اولین عالمتاند .خیلی از ناهنجاریهای ناخن خطری ندارند ،مثال هر کسی که
سفیدی ناخن دارد هپاتیت ندارد .اگر تردیدی مربوط به ظاهر ناخن خود دارید با
پزشکمشورتکنید.
مطالعاتنشانمیدهد؛

وجود سرب در آب آشامیدنی به مغز
آسیب می رساند

مشخص شده است که سرب به مغز کودکان خردسال آسیب می رساند و یک
مطالعه جدید نشان می دهد که اثرات آن ممکن است همچنان در سنین باال
ً
مشهود باشد .محققان دریافتند که در میان تقریبا  ۱۱۰۰سالمند آمریکایی،
ً
افرادی که در شهرهایی با آب آشامیدنی آلوده به سرب بزرگ شدهاند ،عموما
در آزمونهای مهارتهای حافظه و تفکر نمره بدتری کسب کردند .به گفته
محققان ،یافتهها نشان میدهد که افراد مسنی که دههها پیش در معرض سرب
ً
قرار گرفتهاند ،ممکن است در معرض خطر نسبتا باالتر زوال عقل باشند .سرب
یک فلز طبیعی است که در صورت تجمع در خون میتواند عوارض جدی برای
سالمتی ایجاد کند .کودکان کمتر از ۶سال در این مورد آسیب پذیرتر هستند ،زیرا
سرب میتواند به مغز در حال رشد آنها آسیب برساند و باعث مشکالت یادگیری
یا رفتاری شود« .جان رابرت وارن» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مینهسوتا،
میگوید« :هنوز اطالعات کمی در مورد اینکه آیا قرار گرفتن در معرض سرب در
اوایل زندگی عواقبی برای پیری مغز دارد یا خیر ،وجود دارد ».یافتههای جدید،
تنها ارتباط بین قرار گرفتن در معرض سرب در دوران کودکی و بروز مشکالت
شناختی در مراحل بعدی زندگی را نشان میدهد .وارن میگوید« :به شیوههای
مختلفی قرار گرفتن در معرض سرب در دوران کودکی میتواند اثرات بلندمدت
ً
داشته باشد .به عنوان مثال ،کودکانی که سطح سرب خون باالیی دارند معموال
مشکالت یادگیری و رفتاری بیشتری دارند و کمتر از همساالن خود از دبیرستان
فارغالتحصیل میشوند یا به تحصیالت عالی ادامه میدهند .سطح تحصیالت
پایینتر و همچنین تحریک ذهنی کمتر در طول زندگی با زوال سریعتر ذهنی در
دوران پیری مرتبط است ».او خاطرنشان کرد که سرب اضافی هنگامی که وارد
بدن میشود در استخوانها ذخیره میشود ،و در آنجا خاموش باقی میماند .اما
از دست دادن استخوان یا شکستگیهای مرتبط با افزایش سن ،میتواند بخشی
از آن سرب را دهها سال بعد وارد جریان خون کند .محققان دریافتند که به طور
متوسط ،افراد مسنتری که با آب آلوده به سرب بزرگ شدهاند ،هنگام ورود به
ً
مطالعه (معموال در حدود سن ۶۵سالگی) در تستهای شناختی نمره پایینتری
کسب کردند .یافتههای جدید نشان میدهد «کودکانی که در معرض سرب قرار
میگیرند ممکن است نسبت به همساالن خود در معرض خطر بیشتر زوال عقل
ً
باشند ،اما لزوما به این معنی نیست که مغز آنها سریعتر پیر میشود».
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گزارشیازقربانیانگازگرفتگیومسمومیتباگازمنواکسیدکربن؛

شهیدرضاگروسی:

مردم عزیز سنگر مسجد و نماز جمعه را
خالینگذارند

شهید رضا گروسی در وصیتنامه خود آورده است :مردم عزیز سعی کنند سنگر
پوالدین مساجد و نماز جمعه را خالی نگذارند و هر چه میتوانند این سنگر را
پرکنند تا کمر دشمن هرچه زودتر شکسته شود.
براساس این گزارش ،شهید رضا گروسی فرزند محمد در سال  1342در شهر
مقدس قم دیده به جهان گشود .او در تاریخ 29اسفندماه 1360در منطقه جنوب
«شوش» در عملیات پیروزمندانه فتحالمبین بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت
نائل آمد .در ادامه وصیتنامه این شهید واالمقام را میخوانید.
بسماللهالرحمنالرحیم
و التقولو لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء ولکن التشعرون
و نگویید کسانی را که در راه خدا کشته میشوند مرده اند بلکه زنده اند و نزد
پروردگارشانروزیمیخورند.
با درود به رهبر عالیقدر انقالب اسالمی امام خمینی و همه شهیدان اسالم
که خون پاک خود را برای زنده کردن دین خدا اهدا نمودند و نیز با درود بر همه
رزمندگان اسالم در جبهههای نبرد حق علیه باطل وصیتنامه خود را به این قرار
مینویسم.
در پی تجاوز نامردانه صدام خائن به ایران برای نابودی انقالب اسالمی من
تصمیم گرفتم به جبهه بروم تا دین خود را نسبت به خون شهدا و اسالم ادا نمایم و
ندای هل من ناصر ینصرنی امام خمینی را لبیک گویم.
حال که به لطف خدا شهید شدم از ملت عزیز ایران خواهانم که تا آخرین قطره
خون خود از امام خمینی و روحانیت معظم اسالم حمایت نمایند و گوش به فرمان
و پیرو راه امام باشند و پاسدارخون شهدایی که اسالم را زنده کردند ،باشند.
همچنین مردم عزیز سعی کنند سنگر پوالدین مساجد و نماز جمعه را خالی
نگذارند و هر چه میتوانند این سنگر را پرکنند تا کمر دشمن هرچه زودتر شکسته
شود.
از پدر و مادر عزیزم میخواهم که برای شهادت من ناراحت نباشند و برایم گریه
نکنند بلکه خوشحال باشند از این که خدا این لیاقت را به آنان عطا فرموده است
و نیز اگر از من بدی و خطایی دیدهاند از آنها میخواهم که از من راضی باشند و
همچنین از خواهران و برادران و همه اقوام و دوستانم میخواهم که از من راضی
باشند و مرا حالل کنند و راهم را ادامه بدهند.
خدا شما را از یاران امام زمان(عج) قرار بدهد.
والسالمعلیکمورحمهاللهوبرکاته
شهیدجوادخوشسخن:

شهادت در مکتب ما افتخار است

در وصیت نامه شهید جواد خوشسخن میخوانید :صحبتى با پدر و مادر خود
دارم و آن این که در مرگ من گریه نکنند که باعث خوشحالى دشمنان میشود،
چون شهادت در مکتب ما افتخار ما است.
براساس این گزارش  ،شهید جواد خوشسخن فرزند اصغر در سال  ۱۳۴۴در
شهر مقدس قم چشم به جهان گشود .او در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱
در عملیات بیتالمقدس در حین پیشروی برای آزادسازی خرمشهر به مقام واالی
شهادت رسید .در ادامه وصیتنامه این شهید واالمقام را میخوانید.
بس مالل هالقاص مالجبارین
ن امنوا و هاجروا و جاهدوا فىسبیلالله باموالهم و انفسهم اعظم درجه
«الذی 
عندالله و اولئک ه م الفائزون» «توبه»۲۰
کسانی که به پروردگارشان ایمان آوردند و براى برقرارى دین الله از دیارشان
هجرت کردند و براى بقاء و پاسدارى قرآن با جان و مالشان در راه خدا جهاد کردند
بزرگترین درجه و مقام را در نزد خداوند کریم دارند و به راستى که رستگار دو عالمند.
پروردگارا شهادت را نصیب من گردان .خداوندا خمینى و یارانش را بر دشمنان
اسالم پیروز گردان.
اکنون که لحظات آخر عمر خود را میگذرانم من حقیر چند نصیحت به ملت
ن روز ابرقدرتها جشن
خودم دارم که هرگاه این سه مطلب از هم گسیخته شود آ 
میگیرند.
ایمان ،ایمان ب ه خدا چون با داشتن ایمان و اعتقاد ب ه الله میتوان کشتى طوفان
زده این ملت را به ساحل نجات رساند.
وحدت ،چون اگر وحدت از میان ما برود هرکدام یک جور مىاندیشیم و در نتیجه
خداى ناکرده انقالب به سوى نابودى کشیده میشود.
اطاعت از رهبرى ،اى ملت شهیدپرور و قهرمان ایران ،شما را ب ه آن کس که
ن خمینى ،این چریک پیر و این نایب اما م زمان(عج) از اوامر آن
مىپرستید ای 
اطاعت کنید و در دعاهاى خود از خدا بخواهید که این رهبر را عمر طوالنى عطا
فرماید.
صحبتى با پدر و مادر خود دارم و آن این که در مرگ من گریه نکنند که باعث
خوشحالى دشمنان میشود .چون شهادت در مکتب ما افتخار ما است و آنان را
به صبر و شکیبایى دعوت میکنم که خداوند در قرآن می فرماید «و بشرالصابرین»
بشارتبادصبرکنندگانرا.
اگر تا زمان شهادت من پولى از من ماند آنرا به جهاد سازندگى بدهید تا در راه
سازندگى روستاها خرج شود .از خداوند متعال پیروزى اسالم و نابودى کفار و عمر
طوالنى براى رهبر عالی قدر خواستارم.
به امید پیروزى حق بر باطل.

رئیس اداره زکات استان قم خبرداد:

افزایش ۴۶۵درصدی پرداخت زکات در استان قم

رئیس اداره زکات استان قم گفت :پرداخت زکات در استان  ۴۶۵درصد افزایش
داشتهاست.
حجت االسالم زارعی نژاد ،در مراسم تکریم از زکات دهندگان و مبلغین زکات
استان گفت :پرداخت زکات در استان  ۴۶۵درصد افزایش داشته است.
وی گفت :تا پایان مهرماه پارسال ،بیش از ۴۰میلیارد ریال زکات در استان جمع
آوری شده بود که این رقم با افزایش  ۴۶۵درصدی امسال به  ۲۳۰میلیارد ریال
رسیده است .رئیس اداره زکات استان بیشترین سهم زکات واجب و مستحب را
به ترتیب در شهرستانهای جعفرآباد وکهک دانست و افزود :وجوهات زکات در
روستاها و بر اساس دستگیری از نیازمندان و اولویتهای عام المنفعه مصرف
میشود .در این مراسم از  ۲۳زکات دهنده و مبلغ زکات تقدیر شد.

قاتلی که در چشم برهم زدنی جان میستاند

قاتل نامرئی نه دیده میشود ،نه رنگ و بویی دارد؛
از هر جایی میتواند بدون دعوت و اجازه وارد خانه
شود .گاهی از دودکش ،گاهی همراه با گرمایی
مطبوع از سوختن ذغال ،گاهی از شوفاژ خانه آنچنان
آهسته به داخل خانه میخزد ،گاهی سر وکلهاش در
خوردوهایی که شیشههایش باال است و بخاری روشن
است و میخواهی برای دوری از گزند سرما ،ساعتی را
پشت فرمان خودرو به یک خواب ناز فرو روی ،پیدایش
میشود و این خواب را به یک خواب ابدی تبدیل
میکند .حتی گاهی که در یک چادر مسافرتی که
برای چند روز تفریح مهیا شده است ،پیدا میشود و
با وسوسه شیطانی استفاده از گاز پیکنیک در چادر
مسافرتی را تشویق میکند و آنجاست که خودش آرام،
آرام خواب را بر چشمان مستولی میکند و در چشم
بر هم زدنی پیدا میشود و در غفلتی جان میستاند.
گاز بیرنگ و بو
گاز منوکسیدکربن گازی بدون رنگ و بو است و
عمدهترین منبع تولید آن ،سوختن ناقص نفت و گاز
است اما اصوال در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی
بهویژه در محیطهای در بسته و فاقد اکسیژن ممکن
است تولید شود.
استفاده از آبگرمکن یا بخاریهای فرسوده یا
دارای نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش
بدون عملکرد مناسب در منزل بیشترین موارد ایجاد
مسمومیت را تشکیل میدهند .از آن جا که تمایل این
گاز برای ترکیب با هموگلوبین خون ۲۵۰،برابر بیش از
اکسیژن است؛ بنابراین با باال رفتن درصد آن در هوای
اتاق به سرعت باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد و
اکسیژن رسانی به بافتهای مختلف بدن از جمله مغز
و قلب را دچار اختالل میکند که به علت بیرنگ و
بیبو بودن این گاز ،ممکن است وجود آن در محیط
تا زمان ایجاد عالئم مسمومیت شدید مورد توجه واقع
نشود.
در چند قدمی مرگ و نجات معجزه آسا
اوایل اردیبهشت امسال بود که در زیرزمین یکی از
خانه باغهای اطراف خسروشاه از توابع آذربایجان
شرقی ،چند نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید
کربن میشوند اما بخت با آنها یار بود که کودکی
۱۰ساله با هوشیاری بهموقع از خطر باخبر شد و در
اقدامی درست در تماس با اورژانس جان۹نفر را نجات
داد.
کودک وقتی متوجه میشود که صدایی از زیرزمین
به گوش نمیرسد با هوشیاری به همسایگان اطالع
میدهد و سپس در تماس با اورژانس ،پنج دستگاه
آمبوالنس به محل حادثه اعزام میشود و سه نفر از
مسموم شدگان که دچار کاهش سطح هوشیاری و
مشکالت شدید تنفسی شده بودند با اقدام بیدرنگ
نیروهای اورژانس از مرگ نجات مییابند همچنین
هفت نفر از مسمومان توسط عوامل اورژانس به
بیمارستان اسکو و  ۲مسموم به درمانگاه خسروشاه
انتقالدادهمیشوند.
مرگ مادر جوان در کنار فرزندانش
 ۱۴آبان امسال به دنبال انتشار گاز ،اعضای یک
خانواده شامل یک مادر جوان و  ۲فرزندش بر اثر
استنشاق گاز منوکسید کربن جان خود را از دست
دادند .در این حاثه هولناک ،زن جوان همراه دختر
و پسر هفت و  ۱۱سالهاش جان باختند و بررسیهای
اولیه حاکی از آن است که بیتوجهی به نکات ایمنی
در استفاده از وسایل گازسوز این رویداد را رقم زده
است .در حادث ه مشابه ،سه نفر از کارگران غیربومی
در بخش چهاردانگه ساری نیز دچار گاز گرفتگی
شدند و جان باختند و این افراد برای کسب و کار به
عنوان کارگر در منطقه ییالقی با اجاره کردن یک
واحد مسکونی در این منطقه زندگی میکردند که در
اثر مسمومیت شدید ناشی از استنشاق گاز منوکسید
کربن که منجر به خفگی آنان شد ،فوت کردند.
قاتل نامرئی و مرگ خاموش ۶شهروند اردبیلی
۱۸آبان امسال ساعت  ۱۷و  ۴۱دقیقه در تماس با
اورژانساردبیل،یکموردمسمومیتباگازمنواکسید
کربن گزارش شد و آمبوالنس  ۱۱۵بالفاصله برای
اقدامات الزم به محل حادثه اعزام شد.
متاسفانه در اثر این حادثه ۶ ،نفر شامل  ۲کودک،
 ۲مرد و  ۲زن در حالت جمود نعشی ،قبل از رسیدن
آمبوالنس فوت کرده بودند.
نیمه دوم سال و افزایش جانباختگان
مسمومیتگازمنوکسیدکربن
نیمه دوم هر سال با افزایش جانباختگان به دلیل
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن مواجه هستیم به
نحوی که بر اساس آمارها ،بیش از  ۷۰درصد تلفات
گازگرفتگی در هر سال مربوط به نیمه دوم است.
هر سال با شروع فصل سرد ،شاهد اخباری مبنی بر
جان باختن تعدادی از هموطنان به دلیل مسمومیت
با گاز منوکسیدکربن هستیم؛ گازی بی بو و بی اثر که
از آن به قاتل خاموش یا نامرئی یاد می شود ،قاتلی که

در طول سال و در فصل سرما بیشتر جان هموطنان
رامیگیرد.
در نیمه دوم سال به دلیل سرد شدن هوا و افزایش
استفاده از لوازم گرما زا و بی احتیاطی در زمینه
استفادهازبخاریهایمعیوبهمچنینرعایتنکردن
اصول ایمنی شاهد افزایش مرگها به این طریق
هستیم و گاهی میبینیم حتی در یک خانواده با
چند عضو ،دیگر از خواب شبانه برنمیخیزند و دچار
گاز گرفتگی میشوند و با یک بیاحتیاطی کوچک به
راحتی به کام مرگ کشیده میشوند.
هر سال از سوی سازمانها و نهادهای ذیربط مانند
پزشکی قانونی و آتش نشانی هشدارها و توصیههایی
ارائهمیشودامابازهمشاهداینگونهمرگهاهستیم؛
مرگهایی که با کمی تدبیر و دوراندیشی و رعایت
اصول ایمنی از آن کاسته میشود و دهها خانواده در
سوگعزیزانشانداغدارنخواهندشد.
مرگ۲۱۵نفر به دلیل گاز گرفتگی
در پنج ماهه امسال
به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور در پنج
ماهه نخست امسال  ۲۱۵نفر به علت گاز گرفتگی
فوت کردند و به پزشکی قانونی ارجاع داده شدند که
 ۱۶۰نفر از آنها مرد و ۵۵نفر زن بودند همچنین در این
مدت استانهای آذربایجان شرقی با ،۲۳تهران با،۲۸
خراسان رضوی با  ۲۲و اصفهان با  ۲۰نفر فوتی دارای
بیشترینآمارقربانیانگازگرفتگیبودند.
 ۸۳۹نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن سال
گذشتهفوتکردند
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :در سال
گذشته ( ،)۱۴۰۰تعداد  ۶۳۱( ۸۳۹نفر مرد و ۲۰۸
نفر زن) نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در
کشور جان خود را از دست دادند .این رقم در مقایسه
با سال قبل از آن که آمار تلفات گازگرفتگی در کشور
 ۹۲۶نفر بود ۹.۴ ،درصد کاهش داشت.
در حالی که طی سه سال متوالی ( ۱۳۹۶تا)۱۳۹۹
با افزایش آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن
در کشور مواجه بودیم ،این آمار در سال  ۱۴۰۰روند
کاهشقابلتوجهداشتو تعدادقربانیانگازگرفتگی
نسبت به سال قبل از آن  ۸۷نفر کمتر شد.
سال گذشته ،استانهای تهران با  ،۱۸۴البرز با ۶۵
و آذربایجان غربی با  ۶۳نفر بیشترین و استانهای
هرمزگان با یک ،کهگیلویه و بویراحمد با ۲و یزد با ۶نفر
کمترینتعدادتلفاتگازگرفتگیراداشتهاند.
ثبت بیشترین تلفات در دی ماه
بنابرآمارهایموجوددرسالگذشتهبیشترینتعداد
تلفات مسمومیت با گاز با رقم  ۱۷۴قربانی در دی ماه
به ثبت رسیده است که بر این اساس در زمستان
سال  ۴۲۴ ،۱۴۰۰نفر بر اثر گازگرفتگی جان باختند
که البته نسبت به زمستان سال گذشته  ۵.۶درصد
کاهش داشته است.
منوکسیـدکربنگازیسمیوخطرناک
منوکسیـدکربن گازی سمی و خطرناک است و چون
بدون بو و مزه و غیر قابل دیدن است ،اغلب آن را قاتل
خاموش یا نامرئی مینامند؛ بیشترین مسمومیت
با این گاز همچنین باالترین مرگها بر اثر این گاز در
فصل سرد و در نیمه دوم سال اتفاق میافتد.
میل ترکیبی منوکسیدکربن با هموگلوبین خون
حدود  ۲۵۰برابر بیشتر از میل ترکیب با گاز اکسیژن
است.درخونانسانحدودپنچدرصدکربنمنوکسید
کربن وجود دارد اما اگر این مقدار به  ۲۰درصد برسد
باعث مرگ خواهد شد.
استنشاق هوای آلوده به گاز منوکسیدکربن مانع از
اکسیژن رسانی به بافتهای بدن میشود و میتواند
موجب آسیبهای مغزی شود؛ در محیطهای بسته،
همچون خانه ،دفتر کار ،کالس درس و خودرو ،تجمع
حتی مقدار کمی از گاز COمیتواند خطرناک باشد.
منوکسیدکربنمحصولاحتراقناقصموادسوختی
همچون گاز شهری ،گاز کپسول ،نفت ،بنزین،
گازوئیل ،پارافین ،زغال سنگ ،زغال چوب و چوب
است و اگر وسیلهای که با سوخت کار میکند و دارای
عملکرد معیوب باشد یا به طور صحیح نصب نشده
باشد یا دارای دودکش مناسب نباشد ،میتواند منبع
تولید و انتشار گاز COبه شمار آید.
عالئممسمومیتباگاز
عالئم مسمومیت حاد با این گاز شامل سردرد،
سرگیجه ،تهوع و استفراغ و احتماال درد شکمی و
سپس حالت بیهوشی ،تشنج و اغما است و در بیماران
مبتال به ناراحتیهای قلبی ممکن است تشدید
بیمارییکعالمتهشداردهندهباشد.
ازسایرعالئممسمومیتمیتوانبهسفتیعضالت،
افزایش تعداد تنفس ،کاهش فشار خون و گاه تنگی
مردمکها اشاره کرد .باید توجه داشت که اگر فردی در
اثر ابتال به مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود
را از دست ندهد ممکن است دچار نواقص عصبی و
روانی پیشرفته مانند فلج عضوی یا اختالل قوای مغز

شود .مسمومیت شدید با این گاز میتواند کشنده
باشد.
چگونهازمسمومیتبااینگازپیشگیریکنیم؟
 آگاه باشید که هر وسیله گرمازای سوختنی کهبه نحوی با سوخت های فسیلی (نفت ،گاز ،ذغال
سنگ) کار کند به صورت بالقوه میتواند سبب تولید
گازمنوکسیدکربنشود.
 از بخاریهای فرسوده بدون دودکش یا دارایدودکشنامناسبوغیراستاندارداستفادهنکنید.
 توجه داشته باشید ،استفاده از بخاریهای بدوندودکش به هیچ وجه از تولید گاز منوکسیدکربن
جلوگیرینمیکند.
 هرگز در فضای بسته و محدود که تهویه کافیو مناسب ندارد (نظیر اتاق ،گاراژ و  )...آتش روشن
نکنید.
 هرگز در فضای بسته گاراژ موتور اتومبیل را روشننگذارید.
 قبل از راهاندازی وسایل گرمایشی از سالمتمسیر دودکش ساختمان و بدون ترک و نشتی بودن آن
اطمینان پیدا کنید و از اتصال مناسب و صحیح لوله
بخاری و آبگرمکن به دودکش دیواری مطمئن شوید.
 همه دودکشها باید وسیله انتهایی ضد باد(کالهک)مناسبداشتهباشد.
 در محیطهای شغلی و منازل که در آنها از کوره ومشعل استفاده میشود از سالمت دستگاه و سیستم
تخلیهدودمطمئنشوید.
 هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش مستقلو منتهی به فضای بیرون باشد بنابراین بکارگیری آب
گرمکنهای دیواری در فضاهای بسته یا مکانهای
فاقد جریان هوا مجاز نیست.
 شیب لولههای افقی در داخل واحدها باید مثبت وروبه باال و ارتفاع عمودی لوله در بیرون حداقل سه برابر
طول افقی آن باشد.
 توجه به داغ بودن دودکش پس از روشن کردنوسیله گرمایشی به اطمینان شما از تخلیه گاز کمک
خواهد کرد .اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است
دلیل آن خارج نشدن محصوالت احتراق و گازهای
سمی از دودکش است در این صورت باید ضمن رفع
نقص ،به طور موقت با بازکردن قسمتی از در یا پنجره
تهویهدرمحیطایجادکنید.
 ضمن ایجاد تهویه مناسب برای آشپزخانه و حماممنزل ،از نصب آبگرمکن در حمام و نیز روشن کردن
شعلههای اجاق گاز در آشپزخانه برای گرم نگه داشتن
محیط داخل خانه جدا خودداری کنید.
 اگر فضای منزل خود را با شوفاژ و سیستم حرارتمرکزی گرم می کنید درز بندی و بستن منافذ درها و
پنجرههابهمنظورجلوگیریازاتالفحرارتیبالمالنع
است اما درصورتی که از بخاریهای گازسوز به منظور
گرمایش محیط استفاده میکنید ،حتما مختصری
تهویه از طریق در ،یا پنجره در فضا ایجاد کنید و از درز
بندی و بستن کامل منافذ خودداری کنید.
 در صورت احساس عالئم سردرد و سرگیجه و تهوعدر مکانی که احتمال وقوع مسمومیت وجود دارد فورا
آن مکان را ترک کرده و به فضای آزاد پناه ببرید و در
اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید.
 در صورت تداوم عالئم فوق برای چند روز متوالیاحتمال مسمومیت خفیف با این گاز وجود دارد که
بهتر است در این مورد با پزشک خود مشورت کنید.
 رانندگان وسایل نقلیه سنگین از روشن کردن گازپیک نیک در اتاق وسیله نقلیه خود برای استراحت و
خواب خودداری کنند.
عالئممسمومیتباگازمنوکسیدکربنو
اقداماتدرمانی
 نخستین و مهمترین اقدام برای نجات فردیکه دچار مسمومیت با منوکسیدکربن و سایر انواع
گازگرفتگی شده ،رساندن اکسیژن (هوای تازه) به
او است؛ به همین دلیل به محض مشاهده فردی
که دچار گازگرفتگی شده ،باید پنجرهها را باز کنید تا
هوای تازه به سرعت وارد اتاق شود و در صورت امکان،
فرد گازگرفته را به پنجره نزدیک کنید.
 در صورت برخورد با مسمومان گاز منوکسید کربنمنبع نشت گاز را شناسایی و قطع کنید و سریعا با
اورژانس ۱۱۵تماس بگیرید.
 بالفاصله دستمال مرطوبی جلوی دهان و بینیبگیرید تا دچار گازگرفتگی نشوید ،منبع نشت گاز
را شناسایی و قطع کنید .تا رسیدن اورژانس هیچ
خوراکی یا نوشیدنی به فرد گاز گرفته ندهید؛ چون
به دلیل حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر میشود،
به زنان باردار ،کودکان و سالمندان زودتر از بقیه
آسیبدیدههاکمککنید.
 همیشه به یاد داشته باشید که تمایل اتصال گازبه هموگلوبین  ۲۵۰برابر گاز اکسیژن است و آثار
عمدهمسمومیتباگازمنوکسیدکربنبهعلتکاهش
اکسیژن رسانی به نسجها و بافتهای بدن است.

باحضورفرماندهیانتظامیکشور؛

اجالسیه ۱۲۱شهید نیروی انتظامی در قم
برگزارشد

اجالسیه  ۱۲۱شهید واالمقام نظم و امنیت انتظامی در استان قم و گرامیداشت
ی از خانواده
شهدای اخیر کشور با حضور فرماندهی انتظامی کشور و تجلیل از شمار 
معظم شهدا در باغ موزه انقالب و دفاع مقدس برگزار شد.
براساس این گزارش  ،اجالسیه شهدای نیروی انتظامی در استان قم یکشنبه شب با
حضور سردار حسین اشتری فرماندهی انتظامی کشور ،سیدمحمد تقی شاهچراغی
استاندار قم و شماری از مسووالن کشوری و لشکری در باغ موزه انقالب و دفاع مقدس
برگزارشد.
سردار محمود میر فیضی فرمانده انتظامی استان قم در این اجالسیه گفت :در
راستای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان قم  ۵یادواره طی ماه های گذشته
برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد :همچنین تهیه  ۵۰اثر مستند بهمراه انتشار دو عنوان کتاب
پیرامون شهدای نیروی انتظامی نیز طی یک سال گذشته نهایی شده است.
میرفیضی یادآور شد :نیروهای جان بر کف انتظامی در راه دستیابی انقالب به آرمان
های بلند خود پای کار هستند و مانند همیشه توطئه های دشمنان را نقش بر آب
خواهندکرد.
فرماندهکلانتظامیکشور:
دشمن به دنبال اختالف قومی و مذهبی است
سردار "حسین اشتری نیزدراین اجالسیه با اشاره به اینکه در دفاع مقدس رزمندگان
و مردم قم در لشکر  ۱۷علی بن ابیطالب (ع) نقش مهمی را ایفا کردند ،اظهار داشت:
این لشکر در اکثر عملیاتها خطشکن و سرنوشتساز بود و شهدای زیادی را تقدیم
کرد.
وی افزود :امروز کسانی که برای امنیت و آرامش مردم در حال خدمت هستند به
فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مجاهد فی سبیل الله هستند ،همکاران
من در انتظامی کشور در مرزها ،شهرها ،روستاها و جادهها برای امنیت کشور در حال
خدمت هستند و بیش از  ۱۳هزار شهید تقدیم کردهاند که از این تعداد حدود  ۸هزار
شهید در دفاع مقدس و بیش از  ۵هزار شهید در عرصه نظم و امنیت بوده است.
سردار اشتری ادامه داد :خانواده شهدای فراجا افتخارشان این است که فرزندانشان
هم در دفاع مقدس و هم بعد از آن در مقابله با اشرار و ضدانقالب و قاچاقچیان ایستاده
وجانفشانیکردهاند.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه ما باید همیشه خود را مدیون شهدا بدانیم،
اضافه کرد :امروز اگر مدافعان حرم و امنیت نبودند مواردی مانند حادثه شیراز بسیار
اتفاق میافتاد ،اینها قصد داشتند جاهای دیگری هم امنیت را بر هم بزنند.
وی سپس با اشاره به اهمیت بزرگداشت یاد شهیدان بیان کرد :امروز کسانی که
فرهنگ شهادت را ترویج میکنند به نوعی با آسیبهای اجتماعی و با دشمن مقابله
میکنند و اقتدار کشور را ارتقاء میبخشند و به این ترتیب شهدا بعد از شهادتشان هم
بهماکمکمیکنند.
سردار اشتری افزود :در حوادث اخیر تعدادی از بهترین فرزندان کشور به شهادت
رسیدند ،پیام آنها این است که ما از مسیر مستقیمی که فرمانده معظم کل قوا
(مدظله العالی) ترسیم کرده اند فاصله نگیریم ،زیرا عزت و اقتدار ما در این مسیر است،
امروز گرامی داشت شهدا برای این است که بدانیم هدف و پیام آنها عزت جمهوری
اسالمی ،استقرار نظم و امنیت ،حفظ شعائر و پاسداری از ارزشها و آرامش مردم بود.
فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر اینکه اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی بود،
خاطرنشان کرد :دشمن با تمام توان وارد شده و هر چه داشت به میدان آورد برای اینکه
ما یک ایران قوی و مستقل نداشته باشیم ،ولی شکست خورد ،هر کس در مقابل مردم
ایران و خون شهدا بایستد ،شکست میخورد.
سردار اشتری تصریح کرد :امروز بین همه اقوام و مذاهب کشور حول محور ایران
اسالمی و رهبری (مدظله العالی) اتحاد وجود دارد ،دشمن به دنبال اختالف قومی و
مذهبی است ،ولی شکست میخورد ،ما یک مسیر طوالنی را پشت سر گذاشته ایم،
ً
مشکالتی هم داریم ،اما حتما به قله خواهیم رسید و آیندهای روشن در پیش داریم،
پیروزی نهایی نزدیک است ،ما به وعده نصرت الهی ایمان داریم و عنایت الهی شامل
حال مردم ما خواهد شد.
تاکید مرزبانان بر دفع هر گونه تهدید احتمالی
در ادامه این اجالسیه تعدادی از فرماندهان مرزهای زمینی و دریایی در دشت
آزادگان ،خراسان جنوبی و دریابانی میناب در ارتباط مستقیم با اجالسیه ضمن تشریح
آخرین اقدامات و برنامه های مرزبانان نیروی انتظامی ،نسبت به تامین امنیت پایدار
منطقه و دفاع در برابر هر گونه تهدید احتمالی در بیش از  ۸هزار و  ۷۰۰کیلومتر از
مرزهایکشورتاکیدکردند.
حضور پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام به همراه خانواده برخی از شهدای اخیر
کشور و رونمایی از آخرین تولیدات فرهنگی و رسانه ای پیرامون شهدای انتظامی قم و
تجلیل از خانواده معظم شهدا از بخش های دیگر این اجالسیه بود.
مسئولسازمانبسیجسازندگیاستانقمخبرداد:

انجام بیش از 360هزار خدمت به نیابت
از شهدای استان قم

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم گفت :ساخت و مرمت 251خانه با هزینه
 4.5میلیاردی ،آبرسانی به ۱۸روستای محروم ،تسهیلگری برای دو هزار و 500واحد
صنعتی ،توزیع جهیزیه میان زوجهای جوان و ویزیت رایگان  20هزار بیمار از جمله
خدمات انجام شده در راستای کنگره ملی شهدای استان است.
علیرضا ایراندوست مسئول بسیج سازندگی سپاه استان قم ظهر روز دوشنبه در
نشست خبری تشریح برنامههای این سازمان در راستای برگزاری کنگره ملی شهدای
استان قم که در سالن جلسات ساختمان هنر و رسانه برگزار شد ،طی سخنانی اظهار
کرد:بسیجسازندگیبهعنواندبیرکمیتهخدمترسانیکنگرهفعالیتهایمختلفرا
در حوزه خدمات اجتماعی دنبال میکند؛ از ابتدای سال جاری تا به امروز فعالیتهای
مختلفی انجام شده و کتابچهای نیز با عنوان هر شهید ۶۰خدمت تهیه شده که در این
کتاب  ۳۶۰هزار خدمت انجام شده در قالب  ۱۳حوزه ،معرفی شده است.
وی عنوان کرد :ساخت و مرمت منزل  ۲۵۱باب از منازل محرومین با هزینه 4.5
میلیارد تومانی ،اهدای  170هزار بسته معیشتی ،اهدای جهیزیه به زوجهای جوان
و  926مورد قلم کاالی ضروری به خانوادههای نیازمند ،اهدای لوازمالتحریر به
لزایی از جمله خدمات انجام شده
دانشآموزان ،تعمیر رایگان لوازم خانگی و اشتغا 
است.مسئولبسیجسازندگیسپاهاستانقمخاطرنشانکرد:آبرسانیبه ۱۸روستای
محروم ،جهاد تببین و مقابله با کرونا ،اطعام نیازمندان ،رفع موانع تولید و تسهیلگری
برای دو هزار و  500واحد صنعتی ،ویزیت رایگان  20هزار بیمار و توزیع بستههای
بهداشتی از دیگر خدمات انجام شده در راستای کنگره ملی شهدای استان قم است.
وی خاطرنشان کرد :رزمایش اهدای جهیزیه به نیازمندان در  ۹آذرماه در جمکران
برگزار میشود و در این رزمایش در مرحله نخست  ۲۰۰جهیزیه به همت کمیته امداد
و  ۴۰۰جهیزیه به همت قرارگاه محرومیتزدایی سپاه و با مشارکت مردم و خیرین به
زوجهای جوان اهدا میشود.
ایراندوست عنوان کرد ۱۲ :قلم کاال از جمله تلویزیون ،یخچال ،گاز ،فرش ،جارو
برقی ،ماشین لباسشویی ،اتوبخار ،پتو ،سرویس آشپزخانه و سرویس خواب برای
زوجهای جوان درنظر گرفته شده است.
*فعاالنرسانهایگروههایجهادیتجلیلمیشوند
وی از برگزاری جشنواره روایت جهاد یاد کرد و گفت :هدف ما از این جشنواره تقدیر از
اقدامات هنری و رسانهای انجام شده و حمایت از فعاالن رسانهای در گروههای جهادی
است؛مستندداستانی،موشنگرافی،عکس،پوست،شعر،داستان،خاطرهوکارهای
پژوهشی در این جشنواره مورد توجه قرار گرفته است و این جشنواره  ۳۰بهمن تا ۱۵
دی دریافت آثار را دنبال خواهد کرد.
*اجرای رزمایش جهادگران فاطمی در استان قم
وی از برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی در شهر مقدس قم خبرداد و گفت۱۱۰ :
گروه جهادی در قالبهای تخصصی مختلف فعالیتهای خود در این رزمایش برای
مناطقمحروماستانقمدنبالمیکنند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه استان قم گفت :بیش از  ۲۰۰صندوق قرض الحسنه
در محالت ایجاد کردهایم که کارهای اقتصاد مقاومتی نوظهور را مورد حمایت قرار
میدهیم؛ قرار است پنج طرح که در رشتههای مختلف با حمایت صندوقها و کمک
بسیج سازندگی موفق بوده است را معرفی کنیم.
وی یادآور شد ۸۵۰ :گروه جهادی در سامانه اطلس ثبت شدهاند اما  ۳۵۰گروه
جهادی فعالیتدارند و گروههای قم از جمله فعاالن کشور هستند و در برخی از
استانهاازجملهسیستانوبلوچستانبهصورتتخصصیورودکردهاندودرعیدنوروز
در  ۱۱استان با رویکردهای اقتصادی ،فرهنگی ،پزشکی و تبلیغی فعالیت داشتهاند.
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راهی که می تواند کشاورزی قم را از بن بست خارج نماید؛

کشت گلخانهای راهکاری موثر برای مقابله با چالشهای کشاورزی

گزارش :محمد جنابان
با توجه به محدودیت منابع آبی و همچنین تغییرات دمایی سالهای اخیر،
ش جدی مواجهشده ،در چنین شرایطی این کشت
کشاورزی سنتی در قم با چال 
گلخانهای است که با کاهش چشمگیر مصرف آب و امکان مدیریت شرایط
محیطی ،نقش مهمی در حفظ کشاورزی این استان ایفا میکند.
براساس این گزارش ،گسترش گلخانهها از جمله راهکارهای عملی است که
طی سالهای اخیر توانسته مشکل کمبود منابع آبی و مدیریت شرایط محیطی
را تا حد زیادی رفع کند و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از کارشناسان و
بهرهبرداران بخش کشاورزی قرار گرفتهاست و سطح زیر کشت محصوالت
گلخانهای در کل کشور روز به روز بیشتر میشود.
در قم نیز که از جمله استانهای گرم و خشک کشور به حساب میآید و
ت دسترسی به منابع آبی و تغییرات شدید
کشاورزی در آن با مشکل محدودی 
دمایی مواج ه میباشد ،استفاده از کشتهای گلخانهای برای تولید محصوالت
کشاورزی ،اهمیت بیشتری دارد و به همین خاطر گسترش این نوع کشت در
استان طی سالهای اخیر مورد توجه جدی مسئوالن قرار گرفتهاست.
در همین راستا برای بررسی بیشتر موضوع و پرداختن به اهمیت گسترش
کشتهای گلخانهای در استان قم با شماری از مسئوالن بخش کشاورزی استان
به گفتوگو پرداخت ایم و نظر آنان را پیرامون نکاتی که باید در این خصوص
رعایت شود ،مورد توجه قرار داده ایم.
سطح کشت گلخانهای در قم  ۶۵هکتار است
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم پیرامون این موضوع  ،گفت :اکنون سطح
ُ
زیر کشت گلخانههای فعال در استان حدود  ۶۵هکتار است و  ۱۵هزار تن انواع
سبزی و صیفی در قالب این نوع کشت در استان تولید و به بازار عرضه میشود.
محمد رضا حاجی رضا گفت :گسترش کشتهای گلخانهای در قم از
جمله برنامههای مهم در راهبرد تغییر الگوی کشت استان است که با توجه به

محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی قم در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی
استان قرار دارد.
وی افزود :البته در این زمینه نیز با محدودیتهایی مواجه هستیم چرا که همه
مناطق قم برای احداث گلخانه مناسب نیست و بیشتر باید کشتهای گلخانهای
در بخشهای کوهستانی استان که آب آن دارای کیفیت بهتری است دایر شود.
وی ادامه داد  :در خصوص گسترش کشتهای گلخانهای در استان به دنبال
تنوع بخشی به محصوالت و ایجاد واحدهای فرآوری در کنار گلخانهها هستیم تا
ارزش افزوده بیشتری برای بخش کشاورزی استان حاصل شود.
حاجی رضا گفت :همچنین با ایجاد شرایط الزم و همکاری کشاورزان ،تالش
میکنیم محصوالت گلخانهای تولید شده در استان قابلیت صادرات به بازارهای
جهانی را داشته باشد و از این طریق نیز سودآوری بهرهبرداران افزایش یابد.
بازار فروش در توسعه کشتهای گلخانهای اهمیت زیادی دارد
همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت:
حجم تولیدات گلخانهای درقم رو به افزایش است و برای مدیریت اقتصادی این
روش کشت  ،باید بازارهای جدید برای فروش مناسب این محصوالت ایجاد شود.
ی افزود :طی سالهای گذشته اقدامهای
محمدعلی سالمی در گفتوگوی 
گستردهای برای رونق گرفتن کشتهای گلخانهای درقم انجامشدهاست و اکنون
تعداد قابلتوجهی از کشاورزان استان ،به این روش کشت روی آوردهاند.
وی تاکید کرد :کیفیت محصوالت گلخانهای تولیدشده درقم مرغوب است و
کارشناسانسازمانجهادکشاورزیبرنحوهفعالیتگلخانههایمستقردرمناطق
مختلف استان بهصورت مستمر نظارت میکنند.
سالمی گفت  :کشاورزی درقم با چالشهای مهمی همچون سختی دسترسی
به منابع آبی و تنشهای آب و هوایی روبهروست که با کشت گلخانهای میتوان
این شرایط را تحت کنترل قرارداد و محصولی باکیفیت را تولید کرد.
وی اظهار داشت :یکی از مشکالت همیشگی کشاورزان قمی  ،نگرانی از
تغییرات شدید دمایی و آسیبهای ناشی از آن شامل گرمازدگی و سرمازدگی

محصوالت است که در روش کشت گلخانه میتوان با کنترل دمای محیط این
مشکل را تا حد زیادی برطرف کرد.
وی ادامه داد :نکته مهم برای توسعه کشتهای گلخانهای درقم این است
که باید به دنبال ایجاد گلخانههای استاندارد و دارای شرایط الزم برای تولید
محصوالت باکیفیت کشاورزی باشیم تا جایگاه آن در بازارهای ملی و بینالمللی
ارتقا یابد.
کارگروه مهندسی سازی تولیدات گلخانهای در قم ایجاد شدهاست
رییس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم نیز در این
رابطه گفت  :در سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان،
کارگروه مهندسی سازی تولیدات گلخانهای با حضور متخصصین و اساتید
دانشگاه باهدف توسعه کشتهای گلخانهای ،اصالح سازه و تغذیه گیاهی و
روشهای کشت محصوالت و برنامهریزی فنی برای متقاضیان احداث گلخانه
تشکیلشدهاست.
عباس خرمی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ،بیان کرد :کشتهای گلخانهای
بهعنوان یک حرفه و فعالیت اقتصادی توسط بخش خصوصی اجرا میشود
اما ساماندهی و نظاممندسازی گلخانهها ازنظر همسانسازی بهرهبرداریها
همچون عملکرد در واحد سطح ،کیفیت و سالمت محصول ،ضایعات ،میزان
مصرف آب ،انرژی ،آلودگیهای زیستمحیطی و نظام مدیریت تولید در این
واحدها امری است که باید به آن توجه شود.
وی با اشاره به اینکه  ۴۰۰هکتار پروانه گلخانه در این استان صادر شدهاست،
گفت :در همین راستا باید با بررسی وضعیت گلخانههای موجود و رفع مشکالت
بر سر راه تکمیل گلخانههای نیمه تمام ،ظرفیت کشاورزی استان در این بخش
راهبردی را توسعه داد.
وی ادامه داد :در گلخانه میزان مصرف آب بین  ۵۰تا  ۷۰درصد کاهش
پیدا میکند و همچنین شاهد افزایش چندبرابری برداشت محصول نسبت به
کشتهای سنتی هستیم  ،بنابراین نیاز است که از این نوع کشت که مزایای قابل
توجهی بسیاری دارد در استان قم به نحو شایسته استفاده شود.
خرمی با اشاره به این که کشاورزان قمی استقبال خوبی از کشتهای
گلخانهای دارند ،گفت :افزایش هزینهها موجب شده بسیاری از کشاورزان
استان که پروانههای تاسیس گلخانه را دریافت کردند نتوانند طرح خود را به
بهرهبرداریبرسانند.
وی افزود :عالوه بر کمک به رفع مشکالت گلخانهداران ،بحث آموزش آنان
نیز در دستور کار سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قم
قرار دارد ،همچنین تالش میکنیم دانش و مهارت مدیران فنی فعال در عرضه
کشتهای گلخانهای را نیز بهروز کنیم.
گفتنیاست سطح گلخانههای مستقر در مناطق مختلف استان به  ۶۵هکتار
رسیدهاست و در آینده نزدیک این میزان به از  ۱۰۰هکتار فراتر خواهد رفت؛
در حال حاضر احداث هر متر مربع گلخانه با توجه به کیفیت مواد به کارگرفته
شده در آن بین یک تا سهمیلیون هزین ه دارد  ،بنابراین الزم است محصوالتی در
گلخانههای استان کشت شوند که دارای مزیت رقابتی بوده ،ارزش اقتصادی
باالیی دارند و حتی می تواند در بازارهای صادراتی عرضه شوند.
حدود  ۲۵۰نفر از کشاورزان قمی به صورت مستقیم و  ۶۵۰نفر به صورت غیر
مستقیم در زمینه کشتهای گلخانهای در استان فعالیت میکنند ،همچنین
سازمان جهاد کشاورزی قم با همکاری سایر نهادهای متولی تالش میکند
از سرمایهگذاران عالقهمند به فعالیت در عرصه کشتهای گلخانهای حمایت
نماید .بیش از  ۱۴هزار بهرهبردار در زمینه تولید محصوالت کشاورزی در قم فعال
هستند ،همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال ۸۵۰
ٔ
زمینه محصوالت زراعی  ،باغی  ،دامی ،شیالت و گلخانهای است؛
هزار تن در
بیشتر بهرهبرداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل میدهند
بهنحویکه کشاورزی بهتنهایی حدود ۵۰درصد اشتغال روستاییان در بخشهای
مختلف استان را به خود اختصاص دادهاست.

وزیر جهاد کشاورزی :

دغدغههای کشاورزان و دامداران باید رفع شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد  ۱۳۸درصدی قیمت
گندم گفت  :در دولت سیزدهم  ۸۳هزار میلیارد تومان به
گندمکارانپرداختشد.
سید جواد ساداتی نژاد روز دوشنبه در دیدار با بهرهبرداران
و تشکلهای بخش کشاورزی قم در سالن همایشهای اتاق
بازرگانی این استان ،بیان داشت :دغدغههای کشاورزان و
دامداران سخنان به حقی است و باید با هم مشکالت را حل
کنیم .من هم فرزند یک کشاورز هستم و مشکالت کشاورزان
را درک میکنم و به دنبال رفع آن هستیم.
وی ابراز داشت :در دولت سیزدهم بیش از  ۲۵درصد تولید
جو بیشتر شد و عمده تولیدات کشاورزی به خصوص در
حوزهزراعتافزایشیافت.وزیرجهادکشاورزیگفت:قیمت
کود فقط  ۱۵درصد رشد دارد و برای کاهش قیمت آن بسیار
تالش کردیم ،قیمت جهانی این محصول سه برابر رشد کرد و
ما تنها  ۳۰درصد قیمت آن را از بهره برداران می گیریم و ۱۲
هزار میلیارد تومان یارانه برای این کار اختصاص یافت.
ساداتی نژاد افزود :بخش دام و طیور به دلیل مردمی سازی
یارانهها با مسائلی همراه شد ،سختترین شرایط را حوزه دام

دارد و بیشترین وقت ما برای حل این مساله است.
وی ادامه داد :رئیس جمهور دستور داد بسته حمایتی برای
حوزهدامداشتهباشیم،دراینبستهحمایتی ۱۰هزارمیلیارد
تومان توافق شد برای صندوقهای حمایتی کشاورزی به
خصوص در حوزه دام سبک تخصیص یابد.
بخش کشاورزی باید در کشور اقتصادی شود
وزیر جهاد کشاورزی درادامه با بیان اینکه بخش کشاورزی
باید در کشور اقتصادی شود ،اظهار داشت :در بانک
کشاورزی نباید سدی مانع پرداخت تسهیالت به بهرهبرداران
بخش کشاورزی باشد و در قالب دامدار کارت باید تامین مالی
دامداران به سهولت انجام شود.
وی گفت :در مورد خریدهای تضمینی تامین مالی الزم
انجامشدهاستودرمواردقابلامکان،تهاترصورتمیگیرد.
ساداتی نژاد افزود :در بحث مطالبات با توجه به مصوبههای
ستاد اقتصادی دولت مطالبات دامداران و مرغداران پرداخت
خواهد شد.در مورد خرید میوه شب عید نیز نگاه ما برون
سپاری است تا کار توسط اتحادیهها و تشکلها انجام شود.
وی با اشاره به این که از ابتدای دولت سیزدهم حوزه نظارت

بر بازار به بخش کشاورزی سپرده شد گفت :ما امیدواریم
روز به روز مدیریت این بخش با تامین نظر تولید کنندگان و
مصرفکنندگانمنسجمترصورتپذیرد.
ساداتی نژاد با اشاره به لزوم یک اصالح اقتصادی گفت  :در
اینشرایطبایدقیمتگذاریتعیینشدهصورتمیپذیرفت.
شرمنده دامدار و مرغدار در این شرایط هستم اما به دنبال
رفع مسائل می باشیم و اعتقاد داریم تشکلها و اتحادیهها
بهترینمجموعههابرایمدیریتکارهستند.
الگوی کشت را نمیتوان دستوری اجرا کرد
وزیر جهاد کشاورزی گفت  :در بحث آب هم به دنبال
مدیریت حجمی هستیم  ،اگر میزان آب تخصیص یافته به
کشاورزان مشخص باشد بهرهبرداران خودشان میدانند
چگونه کشت و میزان آب خود را مدیریت کنند چرا که الگوی
کشت را نمیتوان دستوری اجرا کرد .وی بیان کرد :به زودی
بامصوبهدولتبهدستوررئیسجمهورحمایتهایبیشتری
از دامداران به عمل خواهد آمد همچنین خرید گوشت و
مرغ را در راستای تنظیم بازار انجام خواهیم داد .ساداتی
نژاد در خصوص عرضه گوشت منجمد نیز بیان کرد :در دنیا

هیاهویبسیاربرایهیچ!

در حالی که در ماههای گذشته مسئوالن وزارت راه و شهرسازی بارها از تالش برای
راهاندازی خطوط دریایی برای بازیهای جام جهانی خبر داده بودند ،نهایتا اعالم
شد سفرهای دریایی برای جام جهانی ،لغو شده است تا فرصت خوبی که برای توسعه
سفرهای دریایی در کشور پیش آمده بود و امکان سفر ارزان برای تماشای بازیهای
جامجهانیعمالبدوننتیجهبماند.
به گزارش ایسنا ،پس از شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال  ،۱۳۹۸راه سفر به
کشورهای مختلف بسته شده بود؛ از جمله سفرهای دریایی از ایران به قطر و عمان که
پیش از کرونا به عنوان مقاصد جدید در دستورکار قرار داشتند ،اما شیوع این بیماری
در دنیا وقفهای در این زمینه ایجاد کرد .با فروکش کردن این بیماری ،سفرها هم از
سر گرفته شدند و پس از آن هم از زمستان سال گذشته و با مطرح شدن مسابقات
جام جهانی قطر ،مذاکره برای راهاندازی خط کشتیرانی دوحه دومرتبه در دستور کار
قرارگرفت.
البته چالشهایی از جمله نرخ سوخت شناورها هم در این میان مطرح بود که
برای حل این مشکل ،سازمان بنادر و دریانوردی با وزارت نفت و میراث فرهنگی وارد
مذاکراتی شد تا سوخت را مانند سفرهای دریایی داخلی ،با قیمت یارانهای به شناورها
عرضه کند و با توجه به هزینه سفرهای خارجی ،این سفرها صرفه اقتصادی داشته
باشد و رستم قاسمی -وزیر راه و شهرسازی -اعالم کرد که موضوع تردد به قطر در جام
جهانی هم در دستور کار قرار گرفته است.
بدینترتیب از فروردینماه سال جاری ،از سوی مسئوالن وزارت راه و سازمان بنادر
و دریانوردی اعالم شد که مسئله تعمیرات اساسی و الیروبی اسکله مسافری بوشهر
انجام شده و راهاندازی خط کشتیرانی مسافری و آمادهسازی بنادر مسافری دو کشور
ایران و قطر هم در دستور کار قرار گرفته و در نهایت با موافقت قطر ،امکان جابهجایی
مسافران در ایام جام جهانی فراهم خواهد شد.
همچنین مردادماه ،اعالم شد همه چیز برای انجام سفرهای دریایی در ایام جام
جهانی در حال آمادهسازی است و به حضور بخش خصوصی و خطوط کشتیرانی
بستگی دارد و و در نهایت مهرماه و کمتر از دو ماه مانده به شروع بازیهای جام
جهانی ،وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که بهدلیل هزینههای باالی اقامت در قطر،
کشتیرانی از بوشهر و کیش تدارک دیده شده تا مردم بتوانند صبح بازی را ببیند و عصر
به ایران برگردند.
با وجود این ،هفته گذشته و در فاصله کمتر از دو هفته مانده به بازیهای جام
جهانی ،در حالی که قیمت بلیت پروازهای ایران به قطر اعالم شده بود و خبری از
فروش بلیتهای کشتی از بوشهر به دوحه نبود ،مهدی فرمهینی فراهانی -سرپرست
اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی -به ایسنا خبر داد که قطر نمیتواند
امکان انتقال زمینی مسافر را از بنادر این کشور به دوحه فراهم کند و به همین دلیل
سفرهای دریایی ایران برای جامجهانی قطر لغو شده است.
پسازایناظهاراتبودکهسیدعزتاللهضرغامی-وزیرمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایعدستی -هم لغو سفر دریایی به قطر را تایید کرده و گفت با وجود اینکه کشتی
سانی آماده مسافرگیری و حرکت به سمت کشور قطر است ،اما دولت قطر به دالیل
مشکالت داخلی خودش امکان پهلو گرفتن کشتی و شناورهای ایرانی را ندارد و
مسئوالن قطری از به وجود آمدن این شرایط و اینکه نمیتوانند گردشگر دریایی جذب
کنند،عذرخواهیکردند.
اگرچه سازمان بنادر میگوید علت لغو سفرهای دریایی به قطر ،تصمیمهای فراتر
از وزارتخانههای است که امیر قطر گرفته ،اما اینکه در یک سال گذشته بارها از سوی
ی برای سفرهای دریایی به قطر انجام
وزارت راه و شهرسازی اعالم شد که هماهنگ 
شده و اکنون در فاصله کمتر از دو هفته مانده به آغاز بازیهای جام جهانی ،این
برنامه حذف شده و راهاندازی خط بوشهر-قطر به بعد از جام جهانی موکل شده و
وعده سفرهای ارزان یکروزه به قطر برای تماشاگران ایرانی هم به جایی نرسیده ،حائز
اهمیتاست.
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد؛

توزیع مویرگی ۳میلیون تن کاالی اساسی
در کشور

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد :میزان ارسال کاالهای اساسی به مراکز
جمعیتی کشور در هفت ماهه امسال به  ۳میلیون تن رسید تا فرآیند تامین و توزیع
انواع کاالها متناسب با پراکنش جمعیت در پهنه جغرافیایی کشور برقرار شود.
لونقلکاالهایاساسیکشوربهعنوان
بهگزارشوزارتجهادکشاورزی،شبکهحم 
یکی از زنجیرههای تأمین این کاالها ،از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه ،دو میلیون
ل و نقل
و ۸۸۳هزار تن انواع گندم ،برنج ،شکر ،روغن و دانههای روغنی را در قالب حم 
جادهای و ریلی به مقصد  ۴۶۹شهرستان و سایر مراکز جمعیتی به صورت مویرگی
ارسال کرده است.
بر اساس این گزارش ،امسال بیش از هفت میلیون و ۲۰۰هزار تن گندم از کشاورزان
خریداری شد که با توجه به اینکه گندم ،اصلیترین ماده غذایی در سفره ایرانیان است
و در تهیه نان و سایر فرآوردههای گندم کاربرد دارد ،این محصول بیش از سایر کاالهای
اساسی از مبادی تولید به مراکز جمعیتی ارسال شده است.
گفتنی است؛ با حمل بهموقع محصول راهبردی گندم و سایر کاالهای اساسی در
این مدت ،تعادل و توازن کاالیی در  ۳۱استان کشور بیش از هر زمان دیگر برقرار شده
است.
معاون وزیر کار خبر داد:

ثبت ۷۵۰هزارشغلدرسامانهرصداشتغال

گوشترابهصورتمنجمدمصرفمیکنند،اگرقطعهبندی
بهداشتی منجمد شده باشد مورد توجه مصرف کنندگان نیز
قرار خواهد گرفت.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبرداد:

صدور130هزار مجوز مشاغل خانگی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم اینکه  ۱۳۰هزار مجوز مشاغل خانگی در دولت
سیزدهم صادر شد ،گفت :با کاهش هزینههای آموزش ،اجرای قانون رفع موانع تولید و
تسهیل در صدور مجوزها با همکاری دستگاهها ،صدور مجوزهای کسب و کار و مشاغل
خانگیراسرعتمیدهیم.
«سید صولت مرتضوی» روز دوشنبه در چهل و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت
از مشاغل خانگی اظهار داشت :همه مسووالن باید دست به دست هم دهند مشکالت
اشتغال را رفع و بخشی از مقررات را تسهیل و اجرا کنیم.
وی افزود :باید گرهگشا باشیم و فرصتهای شغلی را برای جوانان فراهم کنیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه چرخه مدیریتی را توسعه دهیم ،گفت :نباید با
یکسری موارد هزینههای اشتغال را باال ببریم.
مرتضوی ادامه داد :مشاغل خانگی سبب میشود با اشتغال ایجاد شده مردم در آرامش
زندگی کنند؛ همچنین نظام استاد شاگردی و آموزشهای رایگان تقویت میشود و از این
طریق بخشی از هزینههای آموزش کاهش مییابد.
ویباتاکیدبرایجاداشتغالآسانگفت:موضوعتخصصیصدورمجوزبرایایجاداشتغال
روان و ارزان است که ریشه آن در آموزههای دینی بوده و اکنون تبدیل به قوانین شده است.
مرتضوی افزود :تضمین و اجرای عدالت از وظایف حاکمیت است در قانون اساسی،
حاکمیت موظف به ایجاد مرتضوی شغل برای آحاد جامعه است.

فرصتی که برای سفرهای دریایی ایران به قطر از دست رفت؛

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قانون برای تسهیلگری است ،بیان کرد :این
امر در حالی است که قانون را برعکس تفسیر کرده و مانع ایجاد میشود .به جای اینکه مامور
بهوظیفهباشیمعاملموانعشدهایم.
وی تاکید کرد :باید موانع را برداریم و در این زمینه رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید بر
مانع زدایی از اشتغال کردند.
مرتضوی با اشاره به اینکه امروز آموزشها آسان شده است ،گفت :امروز جوانان خالق با
آموزش نظری و عملی بهترین کسب و کار را داشته باشند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :ما باید بستر خیرین ایجاد اشتغال را در جامعه فراهم
کنیم.
وی ادامه داد :در گذشته یکی از عمدهترین تولیدات قالی بافی بوده است ،امروز چه نیازی
بهسختگیری درصدور مجوز است؟ ضمن اینکه اینشغل،بستر راصادراتفراهم میکند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تسهیالت برای اشتغال خانگی اختصاص
یافته است بیان کرد ۱۳۰ :هزار مجوز برای مشاغل خانگی در دولت سیزدهم صادر شده
است که بعضی از بانکها در پرداخت تسهیالت ضعیف عمل کردند.
ویخاطرنشانکرد:امسالرهبرینامسالرا«تولیددانشبنیانواشتغالآفرین»انتخاب
کردند؛ چراکه سرعت انتقال علم از سرعت نور بیشتر شده است باید از این بسترها استفاده
کرد.

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره  1934/26/602اصلی واقع در بخش دو ثبت قم(به آدرس:قم،نیروگاه 16،متری زنگارکی کوچه  13پالک )112که بنام حسین شاهواروقی فراهانی فرزند
تقی میباشد درجریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده 1401/08/17-2/23047تحدید حدود اختصاصی پالک
مذکور در روز یک شنبه مورخ  1401/09/27ساعت  8/30الی  12/30ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین ومجاورین یا وکیل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور
ً
بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین ومجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد .ضمنا طبق تبصره ماده واحده مصوب 73/2/25معترضین
ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند/.ن
(م الف )15861
تاریخ انتشار آگهی :سه شنبه1401/08/24
عباس پور حسنی حجت آبادی-رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به ثبت  ۷۵۰هزار شغل در سامانه ملی رصد
اشتغال،گفت :نزدیک به ۶۰درصد تعهد ما برای ایجاد اشتغال محقق شده است.
محمود کریمی بیرانوند درباره آخرین آمار ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال
کشور اظهار کرد :تاکنون نزدیک به  ۷۵۰هزار شغل ایجادی از طرف همه دستگاهها
در سامانه رصد ملی اشتغال به ثبت رسیده و این آمار متعلق به اول سال  ۱۴۰۱تا
کنوناست.
وی گفت :در طرح جامع نظام پایش تمام طرحهایی که ثبت شدهاند ،مورد نظارت
و پایش قرار میگیرند و ما گزارش نظارتی این طرحها را در آخر سال ارائه می دهیم
ولی معتقدم دسترسی به آمار یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۱محقق خواهد شد چرا
که تعهد ما برای سال جاری یک میلیون و  ۲۱۲هزار شغل بوده است و نزدیک به ۶۰
درصد مسیر را طی کردهایم.
معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد :این آمار در راستای اجرای طرح زیست بوم
ک میلیون و ۸۵۰هزار شغل
ملی اشتغال است .از نیمه دوم ۱۴۰۰تا آخر ۱۴۰۱باید ی 
ایجاد کنیم که با توجه به شعار دولت ۶۵۰ ،هزار شغل در نیمه دوم سال گذشته اتفاق
افتاد و یکمیلیون و ۲۱۲هزار شغل نیز تاپایان امسال محقق میشود.
به گفته کریمی بیرانوند ،با توجه به اینکه نیمه دوم سال تزریق منابع و تسهیالت
بیشتر می شود ،ایجاد یک میلیون شغل قابل دسترس خواهد بود.
کارشناسبازارسرمایه:

رشد بورس میتواند ادامهدار باشد

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رشد نقدینگی ،رشد قیمت ارز نیمایی و ...نشان
میدهد بازار پتانسیل رشد دارد ،افزود :به نظر میرسد روند صعودی جدید میتواند
ماندگار باشد ،زیرا دالیل مختلفی برای مثبت شدن بازار وجود دارد.
«ابراهیم نوایی» به بررسی لزوم مطالبهگری در بورس پرداخت و به بورسان افزود:
بورس مدتها بود که باید روند نزولی خود را به پایان میرساند ،زیرا از طرفی نسبت
به تورم سالهای گذشته ،بازار رشد الزم خود را انجام نداده و از سوی دیگر نیز
گزارشهای  ۳و ۶ماهه ،افزایش سود شرکتها و ارزنده بودن بازار را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی ،رشد قیمت ارز نیمایی و ...نشان میدهد بازار
پتانسیل رشد دارد ،افزود :به نظر میرسد روند صعودی جدید میتواند ماندگار باشد.
زیرا دالیل مختلفی برای مثبت شدن بازار وجود دارد؛ اما اینکه چرا رشد بازار به تاخیر
افتاده است جای بحث و بررسی بسیار دارد.
نوایی ادامه داد :دالیلی همچون ارزندگی قیمت سهام ،گزارش خوب شرکتها،
افزایش تورم و نقدینگی طی دو سال گذشته ،رشد قیمت دالر و ...همگی دست به
دست هم دادند که بورس تهران به مدار صعودی برگردد؛ اما به دالیلی این برگشت با
تاخیرصورتگرفت.
اینکارشناسارشدبازارسرمایهمعتقداستکهاینبرگشتباتاخیرمیتواندمزایایی
همچون پایداری روند صعودی در بازه زمانی طوالنی مدت و قدرت باالتر داشته باشد؛
اما ریسکهایی همچون شتاب باالی صعود قیمتها نیز وجود دارد.

6

ورزشی

 شماره 5619ت وپنجم 
سهشنبه 24-آبان ماه  -1401سال بیس 

کیروش در مخمصه اختیار و اجبار؛

نمیشود برای تیم ملی فوتبال نگران نبود

دبیر هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم خبرداد:

فوتسالیستهایناشنوایقمقهرمان
ایرانشدند

دبیر هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم گفت :فوتسالیستهای ناشنوای قم
یک بار دیگر توانمندی خود را به نمایش گذاشته و با شایستگی قهرمان ایران شدند.
توحید محمدی در گفتوگویی اظهار کرد 15 :تیم از استانهای مختلف در
مسابقات سال  1401فوتسال ناشنوایان قهرمانی کشور حضور داشتند و این
یزادهبه میزبانیهیات سیستانوبلوچستان در
رقابتهابا عنوان یادوارهشهید شور 
شهر زاهدان به انجام رسید .وی ادامه داد :تیم منتخب هیات ناشنوایان استان قم به
سرمربیگریحسیننوریوسرپرستیمحمدرضاابوالحسنیبهایندورهازرقابتها
اعزام شد و با نمایشی خیره کننده در مراحل مقدماتی ،حذفی و فینال مجموعا در6
مسابقه موفق به شکست حریفان و کسب عنوان قهرمانی این رقابتها شد
دبیر هیات ورزشهای ناشنوایان استان قم افزود :تیم ناشنوایان قم در دیدار نهایی
این رقابتها به مصاف تیم هیات سیستان و بلوچستان میزبان رقابتها رفت و در
مقابل این تیم که منتخبی از ملیپوشان فوتسال ناشنوایان ایران است در ضربات
پنالتی نتیجه 3بر 1صاحب برتری شد و جام قهرمانی را باالی سر برد.
وی با اشاره به ترکیب تیم اعزامی قم به این رقابتها افزود :اسماعیل شاهزید،
یزاده ،شایان
مهدی تبریزی ،محمدرضا آزادیفر ،احسان فالح ،مهدی خدای 
عندلیباردکانی ،محمدمهدی قربانی ،سیدمحمد ّ
جدایی ،سیدمرتضی هاشمی،
سعیدخلیلی،سعیدبهرامیوعلیرضاکربالییدراینرقابتهااعضایتیمناشنوایان
قم بودند .محمدی با بیان اینکه ملیپوشان ناشنوای قم علی زینلوند و سیاوش
زینلوند در این دوره از رقابتها در ترکیب تیم قم حضور نداشتند ،تصریح کرد :ارزش
این قهرمانی به این دلیل بسیار باال است که تیم ناشنوایان قم در سال  1400هم
توانسته بود عنوان قهرمانی ایران را کسب کند و بدینترتیب از قهرمانی خود دفاع
کرد تا یک بار دیگر توانمندی ناشنوایان ورزشکار قم در رشته فوتسال را به نمایش
بگذارد .وی با بیان اینکه احسان فالح با درخشش در این مسابقات به اردوی تیم
ملیراهیافته،درپایاناظهارکرد:اینرقابتهاانتخابیتیمملینیزمحسوبمیشد
و علی رعدی مربی شناخته شده فوتسال ایران که هم اکنون سرمربی تیم ملی
ناشنوایان است بهترینها را برای دعوت به اردو انتخاب کرده و تیم ملی در مسابقات
برونمرزی پیشرو به میدان برود.

در لیست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی،۲۰۲۲
تعداد بازیکنانی که بتوان روی درخشش آنها در قطر حساب باز کرد بسیار
کم است.
براساس این گزارش ،باالخره لیست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای
حضور در جام جهانی ۲۰۲۲قطر اعالم شد و کارلوس کیروش ۲۵بازیکن
موردنظرش را معرفی کرد .در این لیست کیروش انتخابهایی انجام داده
که برخی از آنها عجیبو برخی دیگر غیرقابل انتظار بود .نکته مهمتر اینکه
این مربی به جای  ۲۶بازیکن ۲۵ ،بازیکن را برای سفر به قطر انتخاب کرد.
کیروش روز (دوشنبه) در حاشیه تمرین تیم ملی در خصوص لیست
بازیکنان اعزامی به جام جهانی به صحبت پرداخت؛ اما هیچ اشارهای به
اینکه چرا تیم ملی با یک بازیکن کمتر راهی قطر میشود نکرد.
اینکه چرا کیروش خودش را از داشتن یک بازیکن بیشتر محروم کرد
سوالی است که نمیتوان پاسخ روشنی برای آن پیدا کرد .در بین بازیکنان

خطخوردهتیمملی،امیدنورافکنومیالدسرلکحضوردارند؛دوبازیکنی
که پیشبینی میشد حتی شانس بازی در جام جهانی داشته باشند؛ اما
کیروش برای پر کردن یک جای خالی که در لیست تیم ملی وجود دارد از
یکی از این دو بازیکن استفاده نکرد.
در لیست تیم ملی  ۴دروازهبان حضور دارند .علیرضا بیرانوند قطعا
دروازهبان فیکس تیم ملی خواهد بود و امیر عابدزاده و حسین حسینی
در لیست  ۲۳نفره حضور خواهند داشت و پیام نیازمند باید از روی سکوها
بازیهای تیم ملی را دنبال خواهد کرد .این تصمیم کیروش هم نمیتواند
دارای هیچ استدالل منطقی باشد .بعید است حتی به  ۲دروازهبان
نیمکتنشین تیم ملی هم در جام جهانی بازی برسد؛ چه برسد به اینکه
دروازهبان چهارم و سکونشین تیم ملی بتواند حتی شانس حضور روی
نیمکت تیم ملی را پیدا کند.
ابوالفضل جاللی تنها شگفتانه لیست کیروش است .مدافع تیم

استقالل سطح فنی باالیی دارد؛ اما در استقالل بازیکن فیکس محسوب
نمیشود و رقابت نزدیکی با جعفر سلمانی برای حضور در ترکیب اصلی
آبیپوشان دارد .اینکه کیروش به بازیکنی که در لیگ ایران هم به طور
مداوم بازی نمیکند تا این حد اعتقاد دارد شگفتآور بود .در پست دفاع
چپ میالد محمدی هم حضور دارد .محمدی در جام جهانی پیشین هم
بازیکنفیکستیمملیبود؛امامدتهاستروزهایموفقیرابهلحاظفنی
سپری نمیکند و کیروش میتوانست به جای این بازیکن ،نورافکن را به
قطرببرد.
پورعلیگنجی که مصدومیت طوالنی مدتی داشت پس از سالها به
فوتبال ایران بازگشت و به تیم پرسپولیس پیوست .این بازیکن که در
ابتدای فصل هم آماده حضور در میادین نبود از هفته چهارم به ترکیب
اصلی پرسپولیس رسید .پورعلیگنجی برای  ۲بازی دوستانه به تیم ملی
دعوت شد و مقابل سنگال هم دروازه تیم ایران را به اشتباه باز کرد تا
مشخص شود او شرایط خوبی به لحاظ فنی ندارد .با این حال کیروش
یک بار دیگر نشان داد که به برخی بازیکنان که در سالهای گذشته هم
به آنها میدان میداده اعتقاد دارد؛ حتی اگر این بازیکنان شرایط خوبی
نداشتهباشند.
در خصوص برخی دیگر از بازیکنان همچون وحید امیری که او هم
مصدومیت طوالنی مدتی داشته یا احسان حاج صفی که منتقدان
زیادی دارد این مسئله صدق میکند .علی کریمی هم تصور نمیکرد جزو
بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی باشد .او از مصدومیت طوالنی مدت
بازگشته و تنها چند بازی است که برای تیمش در لیگ ترکیه بازی میکند.
چالش دیگر کیروش شرایط ستارههای تیم ملی است .ستارههایی
که تنها امید این مربی در قطر محسوب میشوند؛ اما به دالیل مختلف
در بهترین فرم خود نیستند .سامان قدوس در تیم برنتفورد نیمکتنشین
است .علیرضا جهانبخش خیلی کم در ترکیب ثابت فاینورد به میدان
میرود .آزمون با بدشانسی در آستانه جام جهانی مصدوم شد و در حال
حاضر هم دوران نقاهت خود را طی میکند .سعید عزتالهی هم در سطح
دوم فوتبال باشگاهی نه چندان معتبر دانمارک بازی میکند.
با این شرایط باید نگران عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی
قطر بود .قطعا در این رقابتها کار تیم ملی سختتر از دوره پیشین جام
جهانی خواهد بود .کیروش باید تیمی را روانه دیدار با انگلیس و آمریکا و
ولزکندکهمهمترینبازیکنانشیامدتهامصدومبودندیااینکهدرتیمهای
باشگاهیشان به طور مداوم بازی نکردهاند .در این میان تنها امید تیم ملی
مهدی طارمی است؛ اما با تکیه به فقط یک بازیکن نمیتوان امیدواری
زیادی به موفقیت در میدان سخت جام جهانی داشت.

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

هیأتحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکمنطقهیکقمتصرفاتمالکانهمفروزیمتقاضیانپرونده
تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید
نمودهاند.
 -1رای شماره140160330001006568مربوط به پرونده کالسه1401114430001000558مربوط به
تقاضای خانم زهرا مطهری فرد فرزند مصطفی دریک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 118/29مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی پالک شماره 11526اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمود مطهری مفرد خریداری به موجب سند رسمی شماره
 78078مورخ  1369/05/22دفترخانه  3قم وبه موجب حصر وراثت شماره 140002390001822024
مورخ 1400/07/27شعبه  40حقوقی شورای حل اختالف قم(م الف )15281
 -2رای شماره140160330001006567مربوط به پرونده کالسه1400114430001000778مربوط به
تقاضای خانم اعظم ابراهیمی فرزند رضا درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ
 118/29مترمربع پالک شماره  11526اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه
عادی مع الواسطه از محمود مطهری مفرد خریداری به موجب سند رسمی شماره 78078مورخ1369/05/22
دفترخانه  3قم وبه موجب حصر وراثت شماره  140002390001822024مورخ 1400/07/27شعبه 40
حقوقی شورای حل اختالف قم(م الف )15282
 -3رای شماره140160330001006569مربوط به پرونده کالسه1401114430001000559مربوط به
تقاضای خانم عطیه مطهری فرد فرزند مصطفی دریک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 118/29مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی پالک شماره 11526اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمود مطهری مفرد خریداری به موجب سند رسمی شماره
 78078مورخ  1369/05/22دفترخانه  3قم وبه موجب حصر وراثت شماره 140002390001822024
مورخ 1400/07/27شعبه  40حقوقی شورای حل اختالف قم(م الف )15283
 -4رای شماره140160330001006570مربوط به پرونده کالسه1401114430001000560مربوط به
تقاضای خانم زینب مطهری فرد فرزند مصطفی دریک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ 118/29مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی پالک شماره 11526اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت

ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمود مطهری مفرد خریداری به موجب سند رسمی شماره
 78078مورخ  1369/05/22دفترخانه  3قم وبه موجب حصر وراثت شماره 140002390001822024
مورخ 1400/07/27شعبه  40حقوقی شورای حل اختالف قم(م الف )15284
 -5رای شماره  140160330001006160مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000379مربوط به
تقاضای خانم سکینه یکتای شورابی فرزند ذوقعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  118/50مترمربع پالک شماره  11048اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی مع الواسطه از یحیی میره ای زاده سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 55صفحه(521م الف)15285
 -6رای شماره  140160330001006161مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000380مربوط
به تقاضای خانم معصومه یکتای شورابی فرزند ذوقعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت ششدانگ  118/50مترمربع پالک شماره  11048اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره یک
قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از یحیی میره ای زاده سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  55صفحه (521م
الف )15286
 -7رای شماره  140160330001006162مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000381مربوط
به تقاضای خانم زهرا یکتای شورابی فرزند علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  118/50مترمربع پالک شماره  11048اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی مع الواسطه از یحیی میره ای زاده سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 55صفحه(521م الف)15287
 -8رای شماره140160330001006859مربوط به پرونده کالسه1400114430001000469مربوط به
تقاضای آقای محسن پردل فرزند بارانی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  100/55مترمربع پالک
شماره 4536اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر228
صفحه  571و (577م الف )15290
 -9رای شماره140160330001007238مربوط به پرونده کالسه1401114430001000845مربوط به
تقاضای آقای محمود حجازی فرد فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  181/88مترمربع پالک شماره  10817/2اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
سند رسمی شماره  86991مورخ  1397/05/09دفترخانه  21قم (م الف )15291

 -10رای شماره 140160330001007239مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000846مربوط
به تقاضای خانم منیر میرحسینی فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  181/88مترمربع پالک شماره  10817/2اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
سند رسمی شماره  86991مورخ  1397/05/09دفترخانه  21قم (م الف )15292
 -11رای شماره 140160330001005836مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000679مربوط
به تقاضای خانم فاطمه بیک زاده فرزند علی در  2/25دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  118/30مترمربع پالک شماره  1فرعی از  4499اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  197صفحه  522خریداری به موجب سند رسمی شماره 49845
مورخ  55/09/03دفترخانه  3قم (م الف )15318
 -12رای شماره 140160330001005829مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000517مربوط
به تقاضای آقای احمد مالحسینی فرزند محمد در 3/75دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  118/30مترمربع پالک شماره  1فرعی از  4499اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  197صفحه  522خریداری به موجب سند رسمی شماره 50234
مورخ  57/04/31دفترخانه  3قم (م الف )15319
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اسکناس)
نوبت اول1401/08/24 :
نوبت دوم1401/09/09 :
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
 -1رأی شماره  140160330002008053مربوط به پرونده کالسه  1400114430002002402مربوط به تقاضای خانم خدیجه سادات موسوی اصل
فرزند سید مسلم درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 137/50مترمربع پالک شماره فرعی از  2382باقیمانده که برابر
بخشنامه سازمان ثبت به پالک -2382/105اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از ورثه احمد یعقوبلو که عبارتند از ربابه یعقوبلو
مادر متوفی،محمود یعقوبلو پدر متوفی و خدیجه سادات موسوی اصل همسر متوفی،محدثه،مرتضی و محمد مصطفی یعقوبلو فرزندان متوفی که مالکیت رسمی
احمد یعقوبلو ذیل ثبت99416صفحه 449دفتر 563ثبت گردیده است(م الف)15288
 -2رأی شماره  140160330002011296مربوط به پرونده کالسه  1401114430002000491مربوط به تقاضای آقای مصطفی بیک محمدلو فرزند
سیفعلی درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 72مترمربع پالک شماره فرعی از 1950/91اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از حسین آقا گرامی پور صفحه  85دفتر ( 194م الف)15289
 -3رأی شماره 140160330002012126مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000188مربوط به تقاضای آقای محمد صادق کاظم نژاد فرزند روح
اله درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  140مترمربع پالک شماره فرعی از  1755اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از حسینعلی براتی طی سند قطعی شماره 80101مورخ 1369/12/28دفترخانه 3قم(م الف)15311
 -4رأی شماره  140160330002011733مربوط به پرونده کالسه  1401114430002001067مربوط به تقاضای آقای مهدی وحیدی نیا فرزند غالم
درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  70مترمربع پالک شماره  299فرعی از  2139اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از غالمعلی محمودی صفحه  358دفتر ( 217م الف)15312
 -5رأی شماره  140160330002011735مربوط به پرونده کالسه  1400114430002002369مربوط به تقاضای آقای محمد یوسفی چهرقانی فرزند
اسمعلی درقسمتی از 1/5دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 55/20مترمربع پالک شماره فرعی از 1857اصلی واقع در
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از هاشم سهل آبادی صفحه  543دفتر (196م الف)15313
 -6رأی شماره  140160330002011736مربوط به پرونده کالسه  1400114430002002370مربوط به تقاضای آقای علی یوسفی چهرقانی فرزند اسم
علی درقسمتی از 1/5دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  55/20مترمربع پالک شماره فرعی از 1857اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از هاشم سهل آبادی صفحه  543دفتر (196م الف)15314
 -7رأی شماره  140160330002011737مربوط به پرونده کالسه  1400114430002002371مربوط به تقاضای آقای علی یوسفی فرزند براتعلی
درقسمتی از 3دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  55/20مترمربع پالک شماره فرعی از 1857اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از هاشم سهل آبادی صفحه  543دفتر (196م الف)15315
 -8رأی شماره 140160330002012007مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000770مربوط به تقاضای آقای سید حسن سیدی فرزند سیدعلی
درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  129/08مترمربع پالک شماره فرعی از باقیمانده  1786اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  182106مورخ  1396/7/24دفترخانه  12قم (م الف)15316
 -9رأی شماره  140160330002011396مربوط به پرونده کالسه  1401114430002000890مربوط به تقاضای خانم افسانه رمضانی فرزند غالمرضا
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  66/13مترمربع پالک شماره فرعی از  1967اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از مهدی شاکری(م الف)15317
 -10رأی شماره  140160330002011857مربوط به پرونده کالسه  1399114430002002664مربوط به تقاضای آقای غالمرضا گائینی فرزند یوسف

درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  21/92مترمربع پالک شماره فرعی از  1321اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از علیرضا مقدسی طی سند قطعی شماره  60783مورخ  1370/06/18دفترخانه  17قم (م الف)15320
 -11رأی شماره  140160330002011065مربوط به پرونده کالسه  1401114430002000232مربوط به تقاضای آقای ابوالقاسم خلج فرزند عباس
درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 80/10مترمربع پالک شماره فرعی از 1741اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مالکیت رسمی متقاضی طبق سند قطعی موجود در پرونده به شماره 1401/02/28-130800دفتر 13قم (م الف)15321
 -12رأی شماره 140160330002011798مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000280مربوط به تقاضای آقای سید علی موسوی فر فرزند سید
کاظم،ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 31/15مترمربع درقسمتی از پالک شماره  116فرعی از 2607اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از اصغر طالبی درودیان طی سند قطعی شماره  8261مورخ  1351/7/8دفترخانه  18قم (م الف)15322
 -13رأی شماره  140160330002011480مربوط به پرونده کالسه  1401114430002000372مربوط به تقاضای خانم فاطمه یاری فرزند نوراله
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  78/50مترمربع پالک شماره  333فرعی از 1941اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 252دفتر( 380م الف)15323
 -14رأی شماره  140160330002011458مربوط به پرونده کالسه  1399114430002001877مربوط به تقاضای آقای علی غالمی فرزند حسنعلی
درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 50مترمربع پالک شماره فرعی از 2302/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از معصومه رفیعی صفحه 283دفتر 352و منصور متقی صفحه 286دفتر( 352م الف)15324
 -15رأی شماره 140160330002011552مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000585مربوط به تقاضای آقای سعید بندی فرزند رضا درقسمتی
از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 47/37مترمربع پالک شماره فرعی از 1942/287/370اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از بالل رضا زاده کندرود صفحه  313دفتر (267م الف)15325
 -16رأی شماره  140160330002011553مربوط به پرونده کالسه  1401114430002000584مربوط به تقاضای خانم الهام شهبازی فرزند رضا
درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 47/37مترمربع پالک شماره فرعی از 1942/287/370اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از بالل رضا زاده کندرود صفحه  313دفتر (267م الف)15326
 -17رأی شماره  140160330002011633مربوط به پرونده کالسه  1401114430002000977مربوط به تقاضای خانم نرگس حلمی االنق فرزند رضا
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  71/50مترمربع پالک شماره  2فرعی از  1945اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی از قنبرعلی رضائی صفحه 190دفتر(567م الف)15327
 -18رأی شماره  140160330002011647مربوط به پرونده کالسه  1401114430002000888مربوط به تقاضای آقای بهرام حسن زاده آقبالغ فرزند
ناصر درقسمتی ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  70مترمربع پالک شماره فرعی از  1949اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از محمدرضا شاکری صفحه 35دفتر( 61م الف)15328
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را
به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی
تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و اسکناس)
نوبت اول1401/08/24 :
نوبت دوم1401/09/09 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

سیاسی7

 شماره 5619ت وپنجم 
سهشنبه 24-آبان ماه  -1401سال بیس 

سخنگوی وزارت امورخارجه :

برخی دنبال مخدوش کردن روابط ایران و آژانس هستند

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت :ایران به تالشهای سازنده خود در ارتباط با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به منظور حل و فصل سواالت و ابهامات پادمانی ادامه میدهد و
در همین چارچوب گفتوگوهایی با آژانس صورت گرفته و ادامه دارد.
ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت:
هفته گذشته نشست هماهنگی با حضور وزیر ارشاد ،میراث فرهنگی گردشگری و
صنایعدستی ،رئیس کمیته ملی المپیک ،رئیس فدراسیون فوتبال و معاونین و مدیران
کل سایر دستگاههای ذیربط و همچنین اکثریت مدیران و معاونین وزارت امور خارجه
برگزار شد.سفارت جمهوری اسالمی ایران در قطر با تمام قوا در این ارتباط فعال است و
ظرفیتهای خود را بهکارگیری کرده و کمیته خاصی در آنجا مستقر شده است.
وی ادامه داد :در طول هفته گذشته گفتوگوی برخط وزیر امور خارجه با سفرا و
سرکنسولهای جمهوری اسالمی در کشورهای اروپایی را داشتیم آخرین وضعیت
نمایندگیهای ما همچنین اتباع ایرانی مستقر در این کشور مورد گفتوگو و تبادل نظر
ت سفرای جدید فرانسه و مالزی و دیدار وزیر امور خارجه
قرار گرفته است دریافت رونوش 
با دبیرکل سازمان همکاریهای اکو را داشتیم.
هیاتی از آژانس انرژی اتمی به تهران میآید
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر هیاتی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
ایرانی گفت :ارتباط مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسالمی ایران و مشخصا سازمان
انرژی اتمی کشور ما با مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه دارد .تایید میکنم
که هیاتی از جمهوری اسالمی ایران هفته گذشته به وین سفر کردند و با مقامات سازمان
گفتوگو و تبادل نظر داشتند.
کنعانی بیان کرد :ایران به تالشهای سازنده خود در ارتباط با آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به منظور حل و فصل سواالت و ابهامات پادمانی ادامه میدهد و در همین
چارچوب گفتوگوهایی با آژانس صورت گرفته و ادامه دارد .طرفین برای برداشتن
گامهای بعدی هم با یکدیگر توافقاتی را انجام دادهاند به احتمال بسیار زیاد توافقی
صورت گرفته که هیاتی هم از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به جمهوری اسالمی ایران
سفر کند و گفتوگوها و مذاکرات را با یکدیگر ادامه دهند.
وی عنوان کرد :در ارتباط با آژانس و مذاکرات در حال انجام از آنجایی که بخشی
از مسائل مرتبط با آژانس به موضوعات مذاکرات رفع تحریم هم ارتباط دارد متاسفانه
کمافیسابق طرفهایی هستند که تالش میکنند که بر روند مذاکرات فنی جمهوری
اسالمی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاثیرات منفی بگذارند و روند مذاکرات را
ً
مخدوش کنند .این رفتار سازنده جدید نیست ما قبال هم شاهد چنین رفتارهایی بودم.
شاهد رفتار عجوالنه و غیر سازنده از سوی کشورهای اروپایی هستیم
وی درباره قطعنامه آمریکا و تروئیکای سه کشور اروپایی گفت :به رغم تعامل نزدیک و
مستمر جمهوری اسالمی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی متاسفانه شاهد رفتار
ً
عجوالنه و غیرسازنده این کشورها هستیم که مجددا در تالش برای استفاده سیاسی
از آژانس و تبدیل آن به محملی برای اعمال فشار سیاسی بر جمهوری اسالمی ایران
هستند .کنعانی افزود :جای تعجب و تأسف دارد که در حالی که مذاکرات فنی و تکنیکی
هیات عالی جمهوری اسالمی ایران با آژانس ادامه دارد و سفر هیاتی ایرانی به وین انجام
ً
شده و متقابال قرار است سفر هیات آژانس هم به تهران برای ادامه مذاکرات انجام شود
ما با یک رویکرد سیاسی از سوی این چهار کشور در چارچوب آژانس مواجه هستم .وی
عنوان کرد :طبیعتا اقدام به صدور قطعنامه در شورای حکام هیچ کمکی به حل و فصل
ً
امور فنی و پادمانی جمهوری اسالمی ایران نخواهد کرد و صرفا در روند همکاریها فنی
اخالل ایجاد میکند و ما قطعا مخالف چنین روندی هستیم این کشورها قبال هم دست
به اینگونه اقدام غیرسازنده زدهاند و قطعنامهای را در آژانس صادر کردند .صدور قطعنامه
همکاری های فنی ایران با اژانس را دچار مشکل میکند و ما طرفهای اروپایی را به
سمت دیپلماسی هدایت میکنیم.
اقداممان علیه تروریستها در عراق کامال قانونی است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله توپخانهای ایران به اربیل عراق گفت :این
خبر امروز منتشر شده و بنده هم از طریق منابع خبری و رسانهای در جریان این خبر قرار
گرفتم و االن جزئیات نمیتواند ارائه کنم و دستگاههای ذیربط در این ارتباط خبررسانی
انجام خواهند داد .کنعانی ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران پیش از این تاکید کرده
بود که نسبت به تهدید امنیت و امنیت سرزمینی خود به ویژه در مناطق و شهرهای
مرزی و روستاهای مرزی ،تهدیداتی که از ناحیه اقلیم کردستان عراق متوجه جمهوری
اسالمی خواهد شد در آنجا نسبت به فعالیتهای گروههای تروریستی تجزیهطلب
سکوت نخواهد کرد و مبتنی بر قوانین و مقررات بینالمللی از امنیت خود و شهروندان
خود حمایت و دفاع میکند و چنین اقدامی در همین چارچوب صورت گرفته است.
جمهوری اسالمی به دنبال ایجاد تنش و بیثباتی در منطقه نیست
وی درباره ادعای عربستان مبنی بر حمله ایران به عربستان گفت :ما در این ارتباط
موضع سخنگوی داشتیم .ما ادعاهای رسانهای را که با اهداف سیاسی در مسیر
ایرانهراسی صورت میگیرد را رد میکنیم و نمیپذیریم امنیت همسایگان مرزی و
منطقهای را امنیت جمهوری اسالمی ایران میدانیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :جمهوری اسالمی ایران به مسیر دیپلماسی
پایبند است و در این چارچوب درخصوص مسائل مورد نظر خود با طرفهای منطقهای
و بینالمللی عمل میکند .جمهوری اسالمی به دنبال ایجاد تنش و بیثباتی در منطقه
نیست و همواره رفتارهای مسئوالنهای در ارتباط با ثبات و امنیت منطقهای داشته است
و در همین چارچوب عمل میکند و به مسیر مذاکره با عربستان سعودی و توافقاتی که
در مذاکرات گذشته در همان چهارچوب صورتگرفته پایبند است و امیدوار است که
طرف مقابل هم با اجرای توافقاتی که صورت گرفته است زمینه را برای ادامه گفتوگوها
فراهم کند.
کنعانی ادامه داد :در ارتباط با رفتارهای غیردوستانهای که صورت میگیرد جمهوری
اسالمی تالش خواهد کرد که در مسیر دیپلماسی ،رفتارهای غیرسازنده را اصالح کند

و تذکر و توجه الزم را بدهد.بنابراین ما اینگونه اخبار را تایید نمیکنیم متاسفانه دولت
آمریکا هم در راستای سیاست ایرانهراسی و هم ایجاد تشنج در منطقه و اخالل در
روند گفتوگوهای سازنده میان ایران و کشورهای منطقه مواضعی را مطرح میکند که
در چهارچوب همان سیاستهای غلط مخرب منطقهای دولت آمریکا است و برخی
رسانهها هم متاسفانه به این چارچوب دامن میزنند.
ایران در ارتباط با بحران اوکراین پایبند به سیاست بیطرفی فعال است
وی در پاسخ به سوالی در مورد ادعاهای اوکراین مبنی بر ارسال سالح از ایران به روسیه
گفت :جمهوری اسالمی ایران بارها و بارها مواضع خود را در سطوح مختلف صریح،
واضح و شفاف بیان کرده است .ما در ارتباط با بحران اوکراین پایبند به سیاست بیطرفی
فعال هستیم .بیطرفی به این معنا که ما یک طرف جنگ نیستیم و فعال به این معنا که
از ابتدای بحران تالش کردهایم در چارچوب مناسبات خوب ،دوستانه و نزدیکی که با دو
طرف بحران اوکراین و روسیه داشتهایم تالش کنیم که طرفین را به مسیر دیپلماسی برای
حل و فصل اختالفات برگردانیم و از این جنگ و استمرار آن جلوگیری کنیم.
کنعانی افزود :در ارتباط با مسائل مرتبط با ایران و روسیه همواره مطالبی از سوی
طرفهای مختلف به ویژه دولت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی با انگیزههای
سیاسی مطرح میشود ،متاسفانه از سوی مقامات اوکراینی هم به این موضوع دامن
داده شده است ،جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید کرده است که ما هیچ تسلیحات
و تجهیزاتی را برای استفاده در جنگ اوکراین برای روسیه ارسال نکردهایم و یک طرف
جنگنیستیم.
وی ادامه داد :همکاریهای دفاعی میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه
هم مسبوق به شروع این جنگ بوده است بنابراین به عبارتی همکاریهای دفاعی ما
در چهارچوب همکاریهای دوجانبه بوده و هم مبتنی بر مسیرهای مشخص و شفاف
قانونی بوده است .سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد :جمهوری اسالمی ایران در
این ارتباط ،اصل را بر روابط دوستانه با کشورها میگذارد اوکراین هم از این قاعده و اصل
مستثنا نیست ما رابطه نزدیک و دوستانهای با اوکراین داشتهایم و همچنان در همین
چهارچوب به روابطمان با اوکراین نگاه میکنیم.
کنعانی گفت :در همین ارتباط جمهوری اسالمی ایران حتی درخصوص اقدام
دولت اوکراین به تقلیل سطح روابط دیپلماتیک هم کامال حکیمانه و مدبرانه عمل کرد و
خویشتنداری کرد تا مبتنی بر حسن نیت به حفظ چهارچوبهای دیپلماتیک در روابط
دوجانبه کمک کند.
عضو هیچ ائتالف نظامی منطقهای و غیرمنطقهای نیستیم
وی ادامه داد :ما عضو هیچ ائتالف نظامی و هیچ طرفی در جنگ علیه طرفهای
دیگر منطقهای و غیرمنطقهای نیستیم .در ارتباط با تهدیداتی که علیه جمهوری
اسالمی ایران انجام میشود همه مطلع هستند که ایران در ارتباط با اقداماتی که امنیت
ملی جمهوری اسالمی را مورد خدشه قرار دهد با قاطعیت و اقتدار عمل میکند و
سوابق همین را نشان می دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد :مقام و یا کشوری که خارج از موازین
بینالمللی و خارج از چهارچوبهای دوستانه اقدام به اتخاذ مواضع تهدیدآمیز میکند
باید متوجه مسئولیتهای بینالمللی ناشی از اتخاذ چنین مواضع و رویکردهایی باشد
و به مسئولیت عواقب آن هم فکر کند.
ایران با بادها و نسیم ها دچار رفتارهای هیجانی و احساسی نمیشود
کنعانی در مورد اظهارات رییس جمهور آذربایجان گفت :موضع رسمی دستگاه
دیپلماسی اعالم شد و سفیر آذربایجان هم به وزارت خارجه احضار شد و سیاست
ایران مبتنی بر گسترش روابط با همسایگان است و آذربایجان هم مستثنی نیست اما
کسی حق ندارد از این سیاست ایران سوء برداشت کند .ایران با بادها و نسیم ها دچار
رفتارهای هیجانی و احساسی نمیشود لذا کسی سکوت و صبر ایران را به ضعف ایران
تعبیر نکند و سیاست ما با همسایگان مبتنی بر حفظ همسایگی است ،اعالم مواضع و
گالیه ها در پشت رسانه کمک کننده نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضع ایران درباره مذاکرات جمهوری آذربایجان
و ارمنستان برای ایجاد کریدور زنگزور گفت :جمهوری اسالمی از گفتوگوهای
دیپلماتیک و راهکار سیاسی میان ارمنستان و آذربایجان برای حل و فصل اختالفات
استقبال میکند و این موضوع جزو اولویتهای جمهوری اسالمی ایران است که
اختالفات منطقهای به ویژه میان کشورهای همسایه در چارچوبهای سیاسی حل و
فصل شود.

کنعانی عنوان کرد :خط قرمز جمهوری اسالمی در ارتباط با مسائل قفقاز جنوبی
و بحث قره باغ در عین اینکه اعتقاد داشت سرزمینهای اشغالی باید آزاد شود و به
دولت آذربایجان برگردد و این را در عالیترین سطح هم اعالم کرد جزو تاکیدات مبنایی
و اصولی جمهوری اسالمی ایران بود که با تغییر ژئوپلیتیک و مرزهای بینالمللی که
نحوه ارتباطات سرزمینی ایران را با همسایگان مخدوش کند مخالف است و این موضع
جمهوری اسالمی است و در همین چارچوب به مسائل نگاه و عمل خواهد کرد.
کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد تحویل سوخو  ۲۵از سوی روسیه به ایران گفت :این
مورد نظامی است و من پاسخ نمیدهم.
استفاده از ابزارهای تحریمی ورق سوخته ای است که کارآمدی الزم را ندارد
سخنگوی وزارت خارجه در مورد مواضع کشورهای اروپایی گفت :چند کشور معدود به
رفتارهای سیاسی روی آورده و جمهوری اسالمی اجازه دخالت به این کشورها را نخواهد
داد .توصیه ما این است که کشورهای اروپایی از استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب
کنند وبه چارچوب دیپلماتیک ایفا کنند .تحریم و استفاده از ابزارهای تحریمی ورق
سوخته ای است که برای ایران کارامدی الزم را نخواهد داشت،ایران در مورد تحریم ما
پاسخ متناسب و الزم را خواهد داد.
وی در خصوص اظهارات مقامات آلمانی اظهار داشت :مقامات آلمانی به سابقه کشور
خود در دور نگاه کنند به سابقه حقوق بشر در ارتباط با تسلیح یک رژیم متجاوز علیه
ایران ،نگاه کنند ،آلمان در جایگاهی نیست که ایران را مورد مواخذه قرار دهد.
ایران ابتکارات سازندهای را برای حفظ مسیر مذاکرات منتقل کرده است
کنعانی در مورد مذاکرات وین گفت :کانال های تبادلی همچنان فعال است ،ایران
برای پیشبرد روند گفتگوها و جمع بندی توافق ،ابتکارات سازنده ای را منتقل کرده
است .تالش ها برای حفظ مسیر مذاکرات ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحریم سوخت لبنان از سوی آمریکا گفت :رابطه
جمهوری اسالمی ایران و لبنان یک رابطه دوستان و توام با همکاری مبتنی بر منافع
متقابل و کمک به مردم لبنان است .اینکه آمریکا سیاستهای یکجانبه خود را بر دولت
به ملتها تحمیل کند مبنای قانونی ندارد.
کنعانی بیان کرد :تحریم سوخت در شرایطی که به سمت فصل سرما پیش میرویم و
ً
قطعا لبنان هم به سوخت برای تامین برق و هم برای نیازهای گرمایشی مردم نیاز دارد
نه تحریم دولت لبنان بلکه تحریم ملت لبنان است .البته متاسفانه دولت آمریکا از این
رفتارهای ضدبشری همیشه داشته و متاسفانه رژیم آمریکا از ابزار تحریم به عنوان یک
ابزار غیرقانونی در مناسبات خود در ارتباط با کشورها استفاده کرده است.
وی افزود :جمهوری اسالمی تحریمهای یکجانبه آمریکا را به رسمیت نمیشناسد و
مناسبات و همکاریهای خود را با کشورهای مختلف به ویژه با دولت لبنان مبتنی بر
منافع و مصالح متقابل ادامه میدهد و برای اینکه بتواند به دولت و ملت لبنان کمک
کند از هیچ تالشی دریغ نمیکند .اقدامات آمریکا اقدامات راهزنانه است و این اقدامات
مبنای قانونی ندارد و نوعی راهزنی بینالمللی است و معتقدم کشورهای دنیا باید درباره
این رفتارهای غیرقانونی دولت آمریکا واکنش جدی نشان بدهند.
مسیحی که ماکرون در کنار او قرار گرفته ،کور میکند ،شفا نمیدهد
وی در پاسخ به سوالی در اظهارات ماکرون در مورد برجام گفت :جمهوری اسالمی
ایران مسیر مذاکرات را مرتبط با هیچ تحول دیگری نمیداند .کشورهایی هستند که
مسیر مذاکرات را به تحوالت داخلی ایران گره زدهاند بر اسب بازنده شرط بندی کردهاند.
جمهوری اسالمی کشور مقتدر و باثباتی است و این را تجربه کرده اند و تجارب غلط
گذشته را تکرار نکنند و برای خودشان و دیگران هزینه نکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :اینکه در کنار مخالفینی قرار میگیرند که
ماهیت آنها برای ملت ایران روشن است سیاست غلط و کوتهبینانهای است این مسیحی
که رئیس جمهور این کشور در کنار وی قرار گرفته کور میکند اما شفا نمیدهد و نشان
میدهد که دست آنها خالی است ،بیایند و در کنار ملت بزرگ ایران قرار بگیرند ،و به
منافع بلندمدت خود توجه کنند.
ارتباطی بین مذاکرات رفع تحریمها با هیچ تحول دیگری قائل نیستیم
کنعانی بیان کرد :همانطور که وزیر امور خارجه اشاره کردند توجه داشته باشند که
تخریب روابط تاریخی و بلند مدت منافع ناشی از مناسبات دوجانبه را تخریب میکند
بنابراین به منافع بلندمدت و مناسباتی که جمهوری اسالمی ایران میتواند با این
کشورها در حوزههای مختلف داشته باشند توجه ویژه کنند.
وی افزود :ما هیچگونه ارتباطی را بین مذاکرات رفع تحریمها با هیچ تحول دیگری
قائل نیستیم و معتقدیم که این کشورها بهتر است به روند مذاکرات اهتمام جدی نشان
دهند ،از همراهی با دولت آمریکا و رفتارهای غیرسازنده که این کشور در ارتباط با برجام
داشته تبعیت نکنند .توجه داشته باشند که حمایت از اغتشاشگران برای این کشورها
مسئولیت بینالمللی دارد و باید به مسئولیت توجه کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد :نکته دیگر در روند برجام این است که اتفاقا
همین چند کشور اروپایی مواضع تند میگیرند از جمله فرانسه ،آلمان و انگلیس در
کنار دولت آمریکا ،مسئول شرایط جاری برجام هستند اگر اینها به تعهدات خود عمل
میکردند قطعا برجام شاهد این روند طوالنی نبود .بنابراین در جایگاهی نیستند که
ایران را متهم کنند لذا باید به مسئولیت خود در ارتباط با توافقات به طور جدی عمل
کنند..
شهروندان ایرانی برای بازگشت به کشورهیچ ممنوعیتی ندارند
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر رعنا رحیم پور بخواهد به ایران بازگردد،
این امکان وجود دارد که کنعانی بیان کرد :شهروندان ایرانی برای بازگشت به ایران
هیچ ممنوعیتی ندارند .هر فردی که عالقهمند به سفر به ایران است این تسهیالت
برایش فراهم است مگر آنهایی که جرمی در ارتباط با ایران مرتکب شده باشند که باید
پاسخگوی جرم خود باشند .هیچ شهروندی برای سفر و بازگشت به ایران با ممنوعیت
مواجهنیست.

رئیس دولت اصالحات :براندازی نه ممکن است نه مطلوب

رئیس دولت اصالحات گفت :براندازی نه ممکن است
نه مطلوب ،ولی ادامه وضع کنونی زمینههای فروپاشی
اجتماعی را بیشتر میکند و کمهزینهترین و پرفایدهترین
راهکارخوداصالحینظاماست.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمد خاتمی در دیدار با جمعی
از عالقهمندان به مسائل سیستان و بلوچستان با اشاره
به وضعیت امروز ایران ،اظهار کرد :ایران عزیز که در طول
تاریخ ،تندبادهای سهمگینی را از سر گذرانده است و افتان
و خیزان تاریخ پردرد و رنج و البته افتخارآمیز خود را رقم زده
است این روزها حال خوشی ندارد و بدخواهان و دشمنان
از بیرون و درون پیشرفت و سربلندی آن را مورد تهدید قرار
دادهاند ولی جسم مجروح و روح آزرده آن چشم به آینده بهتر
دوختهاست.
وی خطاب به جمع حاضر ،گفت :از گزارش جامع و
آسیبشناسانه شما از حوادث سیستان و بلوچستان و علل
ً
و عوامل پدیدآمدن آنها و احیانا نمودن راه درمان و برونرفت
از بحران تشکر میکنم و تقاضا دارم این مطالب را به اطالع
دستاندرکاران امور برسانید و بر مسئوالن نیز فرض است
که عالوه بر تحلیلها و گزارشهایی که از مجاری رسمی
میرسد از طریق مجاری بیطرف و خیرخواه در جریان امور
قرارگیرند.
رئیس دولت اصالحات با اشاره به وضعیت امروز سیستان
و بلوچستان ،تاکید کرد :در مورد سیستان و بلوچستان
مظلوم و عزیز و آنچه این روزها بر آن گذشته است چند نکته
ً
را عرض میکنم؛ اوال عزل یک مسئول  -هرچند بسیار دیر -
کار درستی بود و انتظار اینست که در برخورد با کسانی که
مقصرند دستکم سرعتی به خرج داده میشد که متأسفانه
در برخورد با معترضان میشود .در ثانی همه مسببان و
برنامهریزان و تخلفکنندگان مورد بازخواست و برخورد قرار
ً
گیرند و ثالثا اینکه در وطنخواهی و نجابت مردم بزرگوار
استان بخصوص قوم اصیل و محترم بلوچ تردیدی نیست؛
امری که در مقاطع مختلف بروز و ظهور کرده است و نیز

کمهزینهترینوپرفایدهترینراهکارخوداصالحینظاماست

محرومیتهایی که این استان از آن رنج میبرد بر کسی
پوشیدهنیست.
اولین گام اصالح استقبال از اعتراض است
خاتمی یادآور شد :در حوادث اخیر نیز بر این استان و
بخصوص بخش بلوچ آن ستم و جفای مضاعف رفت که الزم
است هرچه زودتر مردم منطقه که هم رنج محرومیت و هم
ستم اشرار را بیش از دیگران احساس و تحمل کردهاند مورد
استمالتقرارگیرندونیزآسیبیکهبخصوصبهلحاظروحی
و حیثیتی به این مردم رسیده است تا آنجا که ممکن است
جبرانشود.
س دولت اصالحات با برشمردن ویژگیهای حکمرانی
رئی 
خوباظهارکرد:ازجملهمهمترینآنهاشناختیابهرسمیت
شناختن حقوق ملت و رعایت آزادیهای اساسی بخصوص
زمینهسازی اعمال حق شهروندی شهروندان که اعضاء یک

ملتندوملتازگرایشها،قومیتها،سلیقههاوحتیمذاهب
تشکیل شده است و نیز تامین ثبات و امنیت کشور با حضور و
کمک خود مردم که صاحب اصلی کشور و حکومتند.
اینکههراعتراضی،اغتشاشمعرفیشود
مشکل را بیشتر می کند
وی افزود :بخصوص حکمرانی خوب آن است که پیشران
کشور به سوی توسعه همهجانبه توأم با عدالت باشد .البته
بیگانگان و بدخواهان و دشمنان عزت ملت و استقامت و
پیشرفت کشور بیکار نمینشینند ولی نقش و کار آنها بیشتر
بهرهبرداری سوء از نارضایتی مردم و تالش برای سوق دادن
این اعتراضها به سوی ناآرامی است و حتی ابزار قرار دادن
خون و رنج مردم برای نیل به مقاصد شومی است که دارند.
خاتمی با بیان اینکه ندیدن یا انکار وضع بدی که به نام
زندگی بر مردم تحمیل میشود نارضایتی را از بین نمیبرد،

تصریح کرد :اگر چشماندازی به سوی بهبود اوضاع نباشد
ً
نارضایتی همراه با یأس و احیانا به آشوب علیه آنچه هست
ّ
مبدل میشود .اولین گام اصالح نهتنها به رسمیت شناختن
حق اعتراض بلکه استقبال از آن است .اینکه هر اعتراضی،
اغتشاش معرفی شود و برخورد خشن و سخت با آن توجیه
گرددمشکلرابیشترمیکند.
ذهنیت ،امید و اعتراض نسل جدید را بفهمیم
رئیس دولت اصالحات ادامه داد :از سوی دیگر در جهان
و فضایی به سر میبریم که وضع گریز ناپذیر ارتباطات در آن
زمینه بهره برداری سوء از نارضایتیها و استفاده ابزاری از آن
برای رسیدن به مقاصد شوم را آسان کرده است .براندازی نه
ممکن است نه مطلوب؛ ولی ادامه وضع کنونی هر لحظه
زمینههای فروپاشی اجتماعی را پهنتر و بیشتر میکند .در
یک کالم ،کمهزینهترین و پرفایدهترین راه کار که نتیجه آن
ثبات و پیشرفت و بازسازی اعتماد از دسترفته بخش مهمی
از جامعه از حکومت است ،خود اصالحی نظام است ،هم
در ساختار ،هم رویکرد و هم رفتار؛ امری که همواره از سوی
خیرخواهانگفتهوپیشنهادشدهاست.
وی یادآور شد :اعتراض گرچه با مرگ ناگوار خانم مهسا
امینی دختر خانم کرد سنی آغاز شد ولی خوشبختانه در اثر
هوشیاری مردم و برغم تالش مذبوحانهای که بخصوص از
خارج هدایت میشد ،اعتراض رنگ و بوی قومی و مذهبی
نگرفت و صدای تجزیهطلبی که مورد خواست دشمنان
است شنیده نشد .ولی بپذیریم که محرومیت که همهجا
هست در نواحی مرزی که بیشتر سکونتگاه اقوام مختلف
است و نیز برای زنان و جوانان بیشتر است و از اولویتهای
حکمرانی خوب تالش مضاعف برای رفع این محرومیتهای
مضاعفاست.خاتمیگفت:نسلجدیدکهجهانویژهخود
را دارد سرمایه بزرگ امروز و فردای ما است .اگر نمیخواهیم
یا نمیتوانیم تقاضاهای او را برآورده کنیم دستکم ذهنیت،
امید و اعتراض او را بفهمیم .فهمیدن گام نخست تفاهم و
حرکت به سوی همدلی و اقناع متقابل است.

فرماندهقرارگاهحمزهسیدالشهدااعالمکرد؛

هدفگیری مقر گروهکها در عمق
 ۸۰کیلومتری خاک عراق

فرماندهقرارگاهحمزهسیدالشهدانیرویزمینیسپاهگفت:درعملیاتموشکی
و پهپادی امروز نیروی زمینی سپاه ،مقر جدید گروهک های تروریستی در شمال
اقلیم عراق هم در مرز و هم در عمق  ۸۰کیلومتری خاک این کشور هدف قرار
گرفت.
سردار محمدتقی اصانلو روز دوشنبه در گفتگویی درباره هدف قراردادن مقر
گروهک های تروریستی در شمال اقلیم عراق توسط نیروی زمینی سپاه اظهار
داشت :پس از دور نخست عملیات ایران علیه مقرها گروهکهای تجزیه طلب
در خاک عراق در شمال این کشور ،اینها اقدام به استقرار در نیروهای خود در
مناطق دیگر کرده بودند که این مقرها شناسایی کردیم و امروز مورد هدف قرار
دادیم.
وی خاطر نشان کرد :در عملیات امروز مقرهای جدید این گروهک های
تروریستی هم در مرز و هم در عمق خاک عراق تا عمق  ۸۰کیلومتری هدف قرار
گرفت.
سرداراصانلوتاکیدکرد:دلیلاصلیاینعملیاتاینبودکهدراغتشاشاتاخیر
در کشور ،اینها اقدامات بسیار قابل توجهی انجام دادند و در آتش سوزی بانک ها
و مناطق تجاری نقش داشتند.
کشته سازی گروهک ها در شهرهای شمالغرب کشور
وی با تاکید بر اینکه تعدادی از کشته سازی ها در شهرهای شمالغربی کشور نیز
توسط این گروهک ها انجام شد ،افزود :این کشته سازی ها در شهرهای سنندج،
بانه ،مهاباد ،بوکان صورت گرفته بود.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا با یادآوری که این گروهک ها در سال های
گذشته اقدام به ورود سالح به داخل ایران می کردند ،افزود :در گذشته ورود سالح
شکاری داشتیم که قاچاقچیان انجام می دادند اما در دوماه گذشته عمدتا سالح
جنگی مثل کالشینکف و کلت و حتی نارنجک وارد کشور می کردند تا برای کشته
سازی مورد استفاده قرار گیرد.
سردار اصانلو با بیان اینکه عناصر این گروهک های تروریستی حتی اقدام به
وارد کردن سالح وینچستر که در اغتشاشات مورد استفاده نیروی انتظامی قرار
می گیرد ،کرده بودند ،اظهار داشت :خوشبختانه تعداد قابل توجهی از این افراد
دستگیرشدند.
خلع سالح تروریستها و اخراج آنها خواسته ماست
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه درباره هدف گیری مقر
تروریست ها نیز توضیح داد :ما با پهپادهای انتحاری و زمی و نیز موشک مقر
گروهکهای تجزیه طلب را هدف قرار دادیم.
سردار اصانلو با بیان اینکه تعدادی از عناصر این گروهکهای تروریستی در
جریاناغتشاشاتاخیردستگیرشدند،افزود:آنهااعترافکردهاندکهبرایایجاد
اغتشاش و کشته سازی وارد ایران شدند و یا از افرادی که در داخل کشور داشتند،
استفادهکردند.
این مقام ارشد نظامی با تاکید بر اینکه تا زمانی که اقلیم و دولت مرکزی عراق
خواسته های ایران را اجرایی نکرده است ،عملیاتهای ایران علیه تروریست ها
ادامه خواهد یافت ،اظهار داشت :خلع سالح گروهک های تجزیه طلب و اخراج
آنها خواسته های روشن ایران است.
وی افزود :گروهک های تروریستی بدانند که استفاده از سپر انسانی تاکنون
از خوانواده های خود در مقرهای خود استفاده می کردند ،تا یک زمانی برای ما
معنی دارد و ما مجبوریم مقرهایی که در کنار خانه های سازمانی استفاده کردند،
مورد هدف قرار دهیم.
روابط عمومی کل سپاه :

دولت مرکزی و اقلیم شمال عراق
به تعهدات خود عمل کنند

روابط عمومی کل سپاه در اطالعیهای با بیان اینکه امنیت مرزی و داخلی
کشور از خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران است ،از مسئوالن دولت مرکزی و
اقلیم شمال عراق خواست تا در راستای حفظ حسن همجواری و برقراری امنیت
مرزهای مشترک دو کشور نسبت به تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی ایران
عملکنند.
به گزارش ایرنا ،در اطالعیه روابط عمومی کل سپاه پاسداران با اعالم خبر آغاز
عملیات موشکی پهپادی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی علیه
مقرها و مراکز تروریستهای تجزیهطلب ضدایرانی در اقلیم شمال عراق ،آمده
ً
است :در پی تداوم بیعملیها و برخی غفلتهای آشکار و بعضا تعمدی مقامات
اقلیم شمال عراق در برخورد با فعالیتهای گروهکهای تروریستی ضدانقالب
و ضدایرانی تجزیهطلب که سالها است برای توطئه و تعرض علیه ملت ایران در
سرزمیناقلیمالنهکردهاند.
ً
ایناطالعیهعنوانکرد:بهرغمعملیاتماهگذشته،مجدداتروریستهادرحال
تحرک و اقدام برای ایجاد ناامنی در ایران اسالمی برآمدهاند .لذا با توجه به شرایط
و اشراف اطالعاتی و برنامهریزی عملیاتی از صبح امروز (دوشنبه) مقرها ،مراکز و
همچنین معابر حمل و انتقال سالح و مهمات تروریستها به ایران مورد اصابت
عملیات موشکی و پهپادی رزمندگان اسالم قرار گرفت.
روابط عمومی کل سپاه در این اطالعیه یادآور شد :یگانهای عملیاتی قرارگاه
حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه این عملیات را پس از هشدارهای مجدد در
جلساتدیپلماسیوامنیتیمشترکاخیرمبنیبرتعطیلیاردوگاهها،خلعسالح
و اخراج گروهکها از منطقه و تاکید بر عدم بر هم خوردن امنیت و آرامش مردم
شمال عراق و متاسفانه عدم مشاهده اقدام عملی و عینی موثر از طرف مقابل،
آغازکردهاند.
این اطالعیه با تاکید بر اینکه «در عین حال اشرار و تروریستهای مزدور
استکبار جهانی همچنان به شرارتهای مسلحانه علیه جمهوری اسالمی
ایران ادامه دادهاند» تصریح کرد :از آنجا که امنیت مرزی و داخلی کشور
از خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران است ،ادامه این وضعیت را تحمل
نخواهیمکرد.
روابط عمومی کل سپاه در ادامه این اطالعیه با اشاره به توصیههای صورت
گرفته به مسئولین و دولت مرکزی و اقلیم عراق و همچنین ساکنین منطقه برای
فاصلهگرفتنازمحلاستقرارمراکزوفعالیتتروریستها،تاکیدکرد:خلعسالحو
برچیدنبساطتروریستهاازتعطیلیمقرهاتااقداماطمینانبخشمقاماتاقلیم
نسبت به دور سازی تروریستهای مزدور و جنایتکار از منطقه خواسته مشروع،
قانونی و قطعی نیروهای مسلح و ملت عزیز ایران بوده و انتظار است مقامات اقلیم
شمال عراق با اقدامات عملی خود ،ثبات و امنیت پایدار منطقه را مورد صیانت و
پشتیبانیقراردهند.
این اطالعیه خاطرنشان کرد :بار دیگر از مسئولین دولت مرکزی و اقلیم شمال
عراق میخواهیم در راستای حفظ حسن همجواری و برقراری امنیت مرزهای
مشترک دو کشور نسبت به تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی ایران عمل
کنند تا از وارد آمدن خسارات بیشتر به مردم دو کشور و برهم خوردن آرامش و
امنیت به واسطه حضور تروریستها در منطقه جلوگیری به عمل آید.
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«ایمان» آخرین وضعیت فرودگاه قم را بررسی می کند؛

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

پیشرفت ۴۸درصدی پروژه فاز
 ۵عمار یاسر

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم از پیشرفت 48
درصدی پروژه عمار یاسر و افزایش اعتبار پروژه در اصالحیه بودجه شهرداری خبر داد.
سید محمدحسین دهناد در حاشیه بازدید از پروژه عمرانی فاز  ۵عمار یاسر و
خیابان معلم غربی ،از پیشرفت پروژه ابراز رضایت کرد و اظهار داشت :در حال
حاضر بیش از  ۱۱۰نیروی اجرایی در پروژه مشغول به کار هستند و  ۶۰دستگاه و
تجهیزاتساختمانیدرکارگاهفعالیتمیکند.
وی نگرانیهای حول پروژهها را موردبررسی قرارداد و افزود :بعضی از پروژهها
ً
مستقیما در بافت پرتردد قرار داشته و باید در اولویت بیشتری اجرا شود تا کمترین
مزاحمت را برای مردم داشته باشد و پروژه عمار یاسر ازایندست از پروژهها است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم ،پروژههای
راهبردی در شهر را دارای اهمیت بیشتری دانست و بیان کرد :پروژه عمار یاسر
یکی از معابر شریانی مهم در شهر بوده و از آزادراه امیرکبیر تا خیابان جمهوری
ادامه پیدا میکند و در آینده نزدیک یکی از مسیرهای اصلی ورود زائران به شهر قم
و تردد شهروندان خواهد بود.
دستگاههابرایکاهشمشکالتپروژههایهستهمرکزیهمکاریکنند
دهناد به برنامهریزی منابع در شورای اسالمی شهر قم اشاره کرد و گفت :شورای
اسالمی شهر قم عالوه بر مدیریت و برنامهریزی برای منابع ،باید نظارت را نیز در
جهت افزایش کیفیت و سرعت اجرای پروژهها در برنامه خود قرار دهد و با حضور
در جلسات کنترل پروژه و بازدید میدانی این مهم را در دستور کار قرار داده است.
وی در ادامه پیشرفت فیزیکی پروژه عمار یاسر را حدود ۴۸درصد اعالم و تصریح
کرد :عملیات مربوط به ابنیه و خاکبرداری از محدوده سقف پل شروعشده و
امیدواریم تا پایان سال بخش مهمی از پروژه اجرا شود و به پیشرفت ۷۵درصدی
برسیم .رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم ادامه داد:
سازمان توسعه و عمران نیز در این مدت باوجود مشکالت تملک و معارضات
فشارقوی برق تالش کرده با تعامل با دستگاههای اجرایی در استان اجرای پروژه
را سرعت دهد و در اصالح بودجه شهرداری نیز برای این پروژه اعتباری مجددی
دیدهشده است .وی در پایان تأکید کرد :از همه دستگاهها درخواست داریم با
شهرداری در اجرای پروژههای عمرانی همکاری الزم را داشته باشند تا معارضات
و مشکالت در کمترین زمان حلشده و مزاحمت کمتری برای مردم ایجاد شود و
مشکالتترافیکیهستهمرکزیشهرنیزساماندهیشود.
سرپرست سازمان قطار شهری شهرداری قم خبرداد:

رفععقبماندگیهایپروژهباحضور
پیمانکارانجانبی

سرپرست سازمان قطار شهری شهرداری قم گفت :در صورتی اندک
عقبماندگیپروژهازبرنامهزمانبندیجبرانخواهدشدکهظرفیتهایجدیدی
در موضوع پیمانکاران دستدوم و مصالح موردنیاز در پروژه مترو قم ایجاد شود
محمدرضا انگشت باف سرپرست سازمان قطار شهری قم به همراه معاونین
سازمانازپروژهمتروبازدیدونیروهایمشاوروپیمانکارآخرینوضعیتپروژهراشرح
دادند .محمدرضا انگشت باف ضمن تشکر از مدیران مجموعه پیمانکار بابت فعال
نمودن جبهات کاری جدید ،عنوان کرد :در صورتی اندک عقبماندگی پروژه از
برنامهزمانبندیجبرانخواهدشدکهظرفیتهایجدیدیدرموضوعپیمانکاران
دستدوم و مصالح موردنیاز در پروژه مترو قم ایجاد شود .سرپرست سازمان قطار
شهری شهرداری قم در بخشی از گفتوگوی خود با کارگران و مهندسین حاضر
در ایستگاههای میدان کشاورز و دپو کارگاه قلعه کامکار اظهار داشت :فعالیت
در عرصه سازندگی و ارائه خدمات شهری به زائرین و مجاورین حرم مطهر کریمه
اهلبیت(س) نیازمند روحیه جهادی و خستگیناپذیر است و خواستار سرعت
بخشیدن به فعالیتها در بخشهای مختلف پروژه مترو شد .نیروهای پیمانکار نیز
ضمن تشکر از اهتمام و توجه مسئولین شهری نسبت به فعالیت پروژه ،بازدیدهای
مستمررادرجهتحلمشکالتوکمبودهایموجودمؤثردانستهوخواستارتداوم
حضورمیدانیمسئولینومساعدتبیشازپیشآنانشدند.
مدیر منطقه شش شهرداری قم خبراد:

اجرایعملیاتروکشآسفالتبلوار
آیتاللهکاشانی

مدیر منطقه شش شهرداری قم از اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار آیتالله
کاشانی خبر داد و گفت :با انجام عملیات اصالح جداول ،پیادهروسازی و روکش
آسفالت با اعتباری بالغبر 65میلیارد ریال انجامشده است.
احمد ترکمن از اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار آیتالله کاشانی خبر داد
و گفت :پس از اتمام فعالیتهای عمرانی و زیرساختی شرکت آب و فاضالب و
عملیات بهسازی ،روکش آسفالت در بلوار آیتالله کاشانی به اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه بلوار آیتالله کاشانی به دلیل قرار گرفتن در بافت مرکزی و
فرسوده منطقه ،یکی از پر رفتوآمد ترین معابر این محدوده بهحساب میآید،
تصریحکرد:بههمینمنظوراولویتعملیاتبهسازیوساماندهیزیرساختهای
تأسیساتی در دستور کار منطقه قرار گرفته است.
مدیر منطقه شش شهرداری قم با تأکید بر اینکه عملیات توزیع آسفالت در دو
مسیر رفتوبرگشت بلوار آیتالله کاشانی به اجرا در میآید ،اضافه کرد :حجم این
عملیات  ۳۰هزار مترمربع بوده که برای این حجم مساحت ،سه هزار و  ۵۰۰تن
آسفالت با اعتباری بالغبر ۶۵میلیارد ریال بهکاررفته است.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به موقعیت بلوار و وضعیت نامطلوب شبکه
آبرسانی ،با هماهنگی سازمان آب و فاضالب ضمن اصالح شبکه بحث اصالح
جداول هدایت آبهای سطحی و پیادهروسازی نیز در دستور کار قرار گرفت
همزمان با روز برگزاری کنگره ملی شهدای قم صورت می گیرد؛

آمادگیوخدمترسانیناوگان
سرانیدرمسیرجمکران
اتوبو 

سرانی شهرداری قم در روز پنجشنبه  26آبان ماه سال جاری
ناوگان اتوبو 
همزمان با برگزاری اجالسیه نهایی کنگره ملی شهدای استان در تمام نقاط شهر
آماده خدمترسانی و انتقال شهروندان به مسجد مقدس جمکران است.
سرانی شهرداری قم در روز
به گزارش روابط عمومی شهرداری،ناوگان اتوبو 
پنجشنبه  ۲۶آبان ماه سال جاری همزمان با برگزاری اجالسیه نهایی کنگره ملی
شهدای استان از ساعت ۸الی ۱۵در تمام نقاط شهر آماده خدمترسانی و انتقال
شهروندانبهمسجدمقدسجمکراناست.
الزم به ذکر است در ایستگاههای میدان نبوت ،میدان کشاورز ،میدان توحید،
میدانشهیدامینیبیات،میدانامامخمینی(ره)،میدانشهیدسعیدی،میدان
شهید مطهری ،فرهنگیان  ۳مسجد امام صادق(ع) ،امامزاده سید علی(ع)،
میدان شهید محالتی ،میدان پلیس ،گلزار شهدا ،میدان ،جانبازان ،میدان مفید
ومیدانجواناتوبوسهاآمادهانتقالشهروندانبهمسجدمقدسجمکرانجهت
حضور و شرکت در اجالسیه نهایی کنگره ملی شهدای استان است.

فرودگاه قم همچنان در بن بست!
چرا مسئوالن برای این پروژه مهم تصمیم قاطع وسریع نمی گیرند؟

ایران در کشفیات موادمخدر رتبه اول جهان را دارد
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه به دستاوردهای خوبی در مبارزه با موادمخدر رسیدهایم،
گفت :در گزارشهای داخلی و رسمی سازمان ملل اعالم شده که ایران با فاصله در کشفیات موادمخدر
رتبه اول جهان را دارد ، .اسکندر مومنی در دیدار با کارکنان این ستاد اظهار داشت :همچنین براساس
گزارشهای موجود ،اقدامات و برنامههای حوزه درمان اعتیاد با استفاده از شیوه درمانی متنوع و داروهای
جدید در کشور اثربخش بوده است.وی بر توجه و تالش بیشتر در حوزههای مبارزه با موادمخدر از جمله
مقابله با عرضه ،ساماندهی معتادان متجاهر ،درمان و حمایتهای اجتماعی ،پیشگیری از اعتیاد ،اجرای
طرح یاریگران زندگی ،مبارزه با بنیانهای مالی قاچاقچیان ،صیانت و بازتوانی بهبودیافتگان تاکید کرد.
مومنی حضور و مشارکت خیران را اثربخش و موجب شتاببخشی به اقدامات در حوزه مبارزه با مواد مخدر
دانست و تصریح کرد :در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر با حضور رییس جمهور مصوبات خوبی به تصویب
رسید که پویایی بیشتر در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور را به همراه دارد.
اعتبار کارتهای ملی تا سال  ۱۴۰۵تمدید شد
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت :اعتبار آن دسته از کارتهای هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا
آخر سال  ۱۴۰۳و قبل از آن است تا پایان سال  ۱۴۰۵تمدید شد .هاشم کارگر در بخشنامهای اعالم کرد:
با توجه به اینکه صدور کارتهای هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال  ۱۳۹۳آغاز و تاریخ اعتبار آن هفت
سال در نظر گرفته شده بود ،اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رسیده است.وی ادامه داد:
بنا به بررسی های صورت گرفته و در نظر گرفتن همه موارد تصمیم به تمدید اعتبار این کارتها گرفته شد؛
بنابراین اعتبار کارتهای هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان  ۱۴۰۳و قبل از آن بوده است تا پایان
سال  ۱۴۰۵تمدید میشود.معاون وزیر کشور با بیان اینکه همه هموطنان میتوانند تا سال  ۱۴۰۵از این
کارتهااستفادهکنند،گفت:براساسبررسیهاضروریدیدیمتابهطورکلینسبتبهکارتهایهوشمند
ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی انجام شود که این امر یکی از مهمترین دالیل تمدید این کارتها است.

ایمان  /گزارش  /م .شایگانی
استاندارقم ۱۹دی : ۱۴۰۰فرودگاه قم تا سه ماه آینده تعیین تکلیف میشود.
معتمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم  ۲۵فروردین  : ۱۴۰۱تا
پایان امسال مشخص میشود که سرمایهگذار فعلی میتواند کاررا ادامه دهد یا
ً
نه ؟استاندار قم  ۱۳مرداد : ۱۴۰۱تا یک ماه آینده قطعا تعیین تکلیف میشود
که سرمایهگذار فعلی میتواند کار را ادامه دهد یا دولت و بخش خصوصی
دیگری وارد کار می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار  ۳۰مرداد ۱۴۰۱جداکردن بخش
گردشگری از فرودگاه کار غلطی است.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
 ۸شهریور ۱۴۰۱فرصت یک ماهه در اختیار سرمایه گذار فعلی فرودگاه است تا
تصمیم گیری کند و اال بخش گردشگری از فرودگاه جدا میشود!
گفته های فوق الذکر بخشی از سخنان مسئوالن بلند پایه استان قم است که
در سخنرانیها و مصاحبههای مختلف در خصوص وضعیت فرودگاه قم به زبان
آورده اند .از کنار هم چیدن و تطبیق این گفتهها آنچه به ذهن متبادر میشود
نوعیسردرگمیوبالتکلیفیدربینمسئوالناستکههنوزنتوانستهاندتصمیم
قاطع و سریع برای این پروژه مهم اتخاذ کنند ،پروژهای که رئیس جمهور محترم
در سفر استانی خود به قم در نهم دی سال۱۴۰۰گفت  :مشکل این فرودگاه در
مدت زمان کوتاهی ساماندهی میشود و این در حالیست که تا سالگرد این سفر
کمتر از ۵۰روز دیگر باقی مانده است.این سردرگمی و بالتکلیفی مسئوالن را ما
اصحاب رسانه از کنار هم قرار دادن اظهارات مسئوالن به دست آوردهایم و تصور
می کنیم که شما خواننده محترم هم به همین نتیجه رسیده باشید.
سازمان هواپیمایی پس از 12سال؛ ساخت فرودگاه قم
توجیه اقتصادی دارد!
البته عالوه بر من و شما ،مسئوالن عالی کشور هم به همین نتیجه رسیدند
که مویدآن سخنان معاون وقت اجرایی رئیس جمهور در تیرماه امسال است
 .سید صولت مرتضوی که هم اکنون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است در
 ۲۱تیر امسال که برای پیگیری پروژههای کالن استان به قم آمده بود تاکید
کرد که مشکل فرودگاه قم باید از بنبست خارج شود و همین گفته به تنهایی
ً
کافی است تا نشان دهد که واقعا مسئوالن استان برای حل مشکل فرودگاه
قم به بن بست رسیده و دچار نوعی سردرگمی شده اند  .سردرگمی و بنبست
فعلی البته در مقامات باالتر و مرتبط نیز دیده میشود ،به عنوان مثال معتمدی
معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریهفته قبلدرجلسهکمیسیونعمران
و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم گفته است سازمان هواپیمایی کشوری
ً
اخیرا به این نتیجه رسیده که ساخت فرودگاه قم توجیه اقتصادی دارد!
این نکته از آن جهت مهم است که پس از  ۱۲سال از کلنگ زنی فرودگاه
قم مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری تازه به این نتیجه رسیدند که ساخت
فرودگاه قم توجیه اقتصادی دارد و معلوم نیست مسئوالن این سازمان عریض و
طویل در طول دوازده سال گذشته چه می کردند که تازه به این نتیجه رسیدهاند!
معتمدی البته ابهام دیگری را نیز به این ماجرا افزوده و  ۲۵فروردین امسال
گفته است سازمان هواپیمایی کشوری باید بگوید سرمایه گذاربرای احداث

فرودگاه چقدر زمین می خواهد .؟این سردرگمی و بن بست وجوه دیگری هم
دارد که یکی از آنها چگونگی سرمایه گذاری در آن است تا فرودگاه قم به سرانجام
برسد.
تکمیل فرودگاه با سرمایه گذار اولیه یا سرمایه گذار خارجی .....
معتمدی معاون استاندار در مصاحبهای میگوید اولویت ساخت فرودگاه با
سرمایهگذار اولیه است اما برنامه و منابعی برای تکمیل آن ندارد .وی میافزاید
مهلت مذاکره با ارم کیش حدی دارد و ما بیش از حد منتظر نخواهیم ماند و به
دنبال سرمایهگذار دیگری میرویم تا مردم معطل نشوند .
این مقام مسئول در عین حال از موضوعی سخن می گوید که یک بار مسئوالن
سابق استان به اشتباه آن را تجربه کرده اند و نتیجه آن راکد ماندن این پروژه به
مدت ۷سال بوده است.معتمدی ۳۰مرداد امسال در مصاحبه با ایرنا گفته است
که شاید موضوع خلع ید سرمایه گذار مطرح شود!
ً
به نظر میرسد ایشان این موضوع را تقریبا محتمل دانسته چرا که دربخش
دیگری از مصاحبه خود تصریح کرده که یک شرکت چینی هم آماده است
با تهاتر نفت ایران فرودگاه را تکمیل و راه اندازی کند ،موضوعی که آقای
شاهچراغی استاندار محترم هم پیش از او گفته بود که با یک شرکت خارجی و
یک شرکت داخلی چند جلسه مذاکره صورت گرفته است.
معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارالبتهبهخوبیمیداندکههیچسرمایه
گذاری حتی چینی ها حاضر به ورود به این پروژه با این شرایط موجود نیستند
و شاید به همین علت دستگاه قضایی حکم قلع و قمع و خلع ید سرمایهگذار
فعلی را کان لم یکن اعالم نموده است !
چرا مسئوالن مردم را در جریان تصمیمات قرار نمی دهند ؟
با این حال آقای معتمدی چند روزقبل در جلسه کمیسیون عمران و حمل
و نقل شورای اسالمی شهر قم گفته است تمام پروژههای کالن تعیین تکلیف
شدهاند و مسیر اجرا و تامین بودجه فرودگاه هم معین شده است اما اینکه با
کدام یک از روش های فوق الذکر این مسئله را تعیین کرده اند مشخص نیست!
به یاد داشته باشیم که استاندار محترم در مصاحبه هفته دولت خود نیز گفته
بود تا پایان دولت سیزدهم فرودگاه قم تکمیل خواهد شد .اگر حدیث ائمه
معصومین علیهم السالم را در نظر بگیریم که فرصت ها مانند ابر می گذرند باید
ً
بدانیم که از این فرصت تقریبا  ۴ساله خدمت یک سال و نیم آن گذشته است و
هنوز هیچ اقدامی موثری به چشم نمی خورد یا به صورت خوشبینانه مردم در
جریان آن قرار ندارند.البته این انتظار از رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی
ً
تاثیرگذار وجود دارد که مرتبا پیگیر این پروژه مهم باشند و از مسئوالن بخواهند
به افکار عمومی پاسخ دهند .
به هر حال از آن جهت که آقای معتمدی مدتی قبل تصریح کرده بود که
قرار شده سرمایه گذاربا هیچکس ارتباط نداشته باشد و فقط معاونت عمرانی
پیگیری امور فرودگاه باشد .از این رو انتظار میرود خود ایشان به افکار عمومی
پاسخ دهد که پس از حدود یک سال از سفر رئیس جمهور به قم چه اقدامی در
این باب صورت گرفته است؟ به نظر میرسد این مهم کار سختی نیست و می
توان سه ماه یکبار با تشکیل نشست های خبری مردم را در جریان امور این پروژه
مهم و تاثیرگذار استان قم قرار داد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم مطرح کرد:

توقف ساخت بوستان در قم به علت کمبود آب

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم
گفت :تا آب پایدار برای فضای سبز تأمین نشود
هیچ بوستانی در قم ساخته نخواهد شد.
ابراهیم ملکی در گفتوگو با خبرنگاران ،با اشاره
به شفافیت بودجه مصوب شهرداری قم اظهار کرد:
تمام این بودجه و هزینه کرد آن منتشرشده و به
اطالع مردم میرسد ،چراکه درآمدهای شهرداری
از راههای مختلفی ازجملهعوارض،بهای خدمات،
جرائم کمیسیون ماده ،100نوسازی و  ...است.
ویموضوعاتمطرحشدهدرخصوصاستفادهاز
پسابولزوماحداثفضایسبزباتوجهبهمشکالت
کمآبی را مدنظر قرار داد و مطرح کرد :در بحث
فضای سبز در سطح کشور قانون هوای پاک را
داریم که باید در طول سال درصد مشخصی احداث
فضایسبزداشتهباشیم.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم با
بیان اینکه در این راستا موضوعات زیستمحیطی
مطرح است ،عنوان کرد :در موضوع استفاده از
پساب میتوانیم پارکهای جنگلی و حاشیه شهر را
باپسابآبیاریکنیم.

وی با اشاره به اینکه  4.5میلیون مترمکعب از
پساب به آبیاری فضای سبز تخصیص پیدا کرده
است ،ابراز کرد :در همین راستا نیز تصفیهخانه
ثانوی احداث و راهاندازی شده است که در نتیجه
آب تصفیهخانه بهطور مجدد تصفیه خواهد شد
و در تمام پارکهای حاشیهای مورد استفاده قرار
میگیرد.
ملکی با تأکید بر اینکه برای آب پایدار باید در این
مسیر حرکت کنیم ،خاطرنشان کرد :بهطور مثال
تمام بوستان  400هکتاری ثامن از طریق پساب
آبیاریمیشود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم
اضافه کرد :در شهر قم  374پارک با مساحتهای
اندک داریم که بخشی از آنها با آب شرب آبیاری
میشوند که البته هرساله تعداد این پارکها کاهش
پیدامیکند.
باید آب جایگزین برای فضای سبز تأمین شود
وی با اشاره به اینکه برخی از چاههای سطح شهر
برای آبیاری فضای سبز باید در اختیار شهرداری
قرار بگیرند ،تصریح کرد :برخی از چاهها ازنظر

کیفیت ،وضعیت مناسبی برای شرب ندارند ،ولی
میتوان از آنها برای آبیاری استفاده کرد.
ملکی خاطرنشان کرد :استان قم تنها استانی
بوده که برای تمامی شهرستانهای خود مطالعات
جامع جداسازی آب شرب از آب خالص را انجام
داده است.
وی با بیان اینکه گونه شناسی گیاهی نیز
انجامشده است ،یادآور شد :در همین راستا
رویکردها اصالحشده و بهطور مثال چمنکاری
سطح شهر که  15هکتار بوده کاهش پیدا کرده
است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم با
اشاره به اینکه باید آب جایگزین تأمین شود ،اضافه
کرد :نمیتوانیم آب را قطع و فضای سبز را نابود
کنیم درنتیجه باید آب جایگزین برای فضای سبز
تأمینشود.
ملکی با بیان اینکه در حال حاضر توسعه فضای
سبز و بوستان را کاهش دادهایم ،ابراز کرد :تا آب
پایدار برای فضای سبز تأمین نشود هیچ بوستانی
در قم ساخته نخواهد شد.

با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم؛

زنگ کتاب و کتابخوانی در مجتمع آموزشی هدای قم نواخته شد

روز دوشنبه همزمان با سی امین دوره هفته کتاب ،سرپرست اداره کل کتابخانه های
عمومی استان قم با حضور در مجتمع آموزشی هدی ،زنگ کتاب و کتابخوانی را نواخت.
مهدی توکلیان سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم در این مراسم
گفت:دوست خوبهمهبچهها کتاباستو کتابخانههایعمومینیز کتابهای خوبرا
برای شما انتخاب و دسته بندی کردند و شما می توانید با عضویت در کتابخانه عمومی،
بر اساس عالقه ی خودتان ،کتابهای مورد عالقه تان را پیدا کنید .وی افزود :شما همیشه
با دوستان خودتان به خوبی رفتار می کنید تا از شما ناراحت نشوند؛ پس زمانی که کتاب
ها را از کتابخانه امانت گرفتید نیز تمیز و مرتب به کتابخانه بازگردانید تا دوستان خوبی
برای یکدیگر باقی بمانید .توکلیان در ادامه با اشاره به اهمیت تحصیل در مرکز آموزشی
هدی ،وابسته به جامعة الزهرا (س) گفت :شما در مجموع های تحصیل می کنید که مرکز

علم است و بسیاری از آنچه ما در حوزه کتاب و کتابخوانی داریم ،مدیون علما و مراجع
تقلیدی مانند حضرت آیت الله مرعشی نجفی هستیم که زندگی خود را در راه ترویج و
توسعهکتابوکتابخوانیوقفکردند.
وی در ادامه به دانش آموزان توصیه کرد :اینکه اکنون به راحتی چادر سر می کنیم و
عبادت میکنیم را مدیون خون شهدای دفاع مقدس هستیم و باید با سرلوحه قرار دادن
احترام به روحانیت ،مراجع تقلید ،پدر و مادرها و معلمان در مسیر شهدا قدم برداریم و
وظیفه سنگین تربیت نسل آینده را برای ساختن کشور به خوبی انجام دهیم .سرپرست
اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم در ادامه دانش آموزان مجتمع آموزشی هدی
را به پویش معرفی کتاب و ارسال ویدیو معرفی کتاب دعوت کرد و وعده داد تا به بهترین
معرفی کتاب ،جوایزی از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اهدا شود.

چرا تیمملی فوتبال با پرواز ایرانی به دوحه نرفت؟
تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران روزدوشنبه در آستانه برگزاری جام جهانی ،به قطر سفر کرد و البته
پرواز تیم ملی با ایرالین قطرایرویز انجام شد.در این زمینه حسام قربانعلی -سخنگوی شرکت هواپیمایی
جمهوریاسالمیایران-درپاسخبهاینسئوالکهچراتیمملیفوتبالباپروازهواپیماییایرانیبهقطرنرفته
در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :هواپیمای جمهوری اسالمی ایران برای انجام پرواز ایران به دوحه ،اعالم
آمادگی کرده بود و ما هم به رئیس فدراسیون فوتبال هم پیشنهاد دادیم ،اما نهایتا فدراسیون تصمیم گرفت
که پرواز ایران به دوحه را با پرواز قطری انجام دهد.او همچنین خاطرنشان کرد :احتماال قطرایرویز قراردادی
با فیفا داشته که خود قطر این کار را انجام دهد ،اما اطالعات تکمیلی را باید از فدراسیون فوتبال گرفت.
آیت الله جوادیآملی :اختالف را حل کن ،نه مخالف را از پا در بیاور!
آیت الله جوادی آملی در ویدیویی که در صفحه رسمی اینستاگراش منتشر کرده است گفت  ::هر کس با
شما اختالف دارد؛ اختالف را حل کن ،نه مخالف را از پا در بیاور.وی گفت  :بدی را با نیکی جواب بدهید
مرض را که با مرض مداوا نمی کنند با دارو درمان می کنند این پیام قرآن است با هر مخالفی باید سعی
کنی خالف را برداری ،بدی را بردارید نه شخص مخالف رااین مساله یک امر جهانی است ؛غرب هم اگر
می خواهد متمدانه زندگی کند باید اختالف خودر ا حل کند نه اینکه مخال را تحت فشار قرار دهد در شرق
هم باید همین طور باشد.
 وضع جسمانی حسین رونقی خوب است
برخالف اخبار رسانههای معاند ،بررسیها نشان می دهد حال عمومی حسین رونقی خوب و کامال
پایدار است و به زودی از بیمارستان مرخص میشود.به گزارش میزان ،از ابتدای بازداشت حسین رونقی،
جریانهای خبری خاص سعی بر بحراننمایی از وضعیت جسمی این فرد داشتند و از همان ابتدا تیم
جریانساز خبری ادعایی مبنی بر وارد آمدن آسیب جسمی به وی را مطرح کردند که پیگیریهای به عمل
آمده نشان میدهد ادعاهایی از جنس آسیب رسیدن به پاهای این فرد به هیچ وجه صحت نداشته است.

یک مسئول در مرکز بهداشت قم:

 ۱۴.۵درصد جمعیت باالی ۲۵سال قم از دیابت رنج می برند

رییس گروه مبارزه با بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت قم گفت :بر اساس پیمایش عوامل خطر
بیماریهای غیرواگیر سال  ،۱۴۰۰حدود  ۱۴.۵درصد جمعیت باالی  ۲۵سال این استان از قند خون باال یا
بیماری دیابت رنج میبرند که این آمار در سطح کشور  ۱۴.۱درصد است.
مهدی میرحیدری روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی دیابت در گفتوگویی افزود :بر اساس این پیمایش،
درصد آگاهی عمومی مردم از بیماری دیابت در استان قم  ۷۰درصد است که برای جلوگیری از مشکالت
ناشی از عدم آگاهی سایر افراد ،ضروری است شهروندان گروه سنی باالی ۳۰سال با مراجعه به مراکز خدمات
جامع سالمت شهری و روستایی در سطح استان از خدمات این مراکز استفاده نمایند.
وی اضافه کرد :پس از تشکیل پرونده الکترونیک سالمت و بررسی سابقه ابتال به بیماری غیرواگیر در فرد و
بستگان درجه یک ،برای این افراد اقدام هایی از جمله کنترل وزن ،اندازهگیری دور کمر و میزان فشارخون
انجامودرصورتناشتابودنبرایآزمایشرایگانقندخونناشتاوچربیدرمراکزجامعسالمتانجامخواهد
شد.
وی ادامه داد :انجام رایگان خطرسنجی سکتههای قلبی و مغزی در تمامی افراد باالی  ۳۰سال در مراکز
و پایگاههای سالمت ،با هدف ارزیابی احتمال میزان خطر  ۱۰ساله از دیگر خدمات ارایه شده در پایگاههای
سالمت میباشد که بر اساس آن ،ابتال به سکتههای قلبی و مغزی در افراد طبقهبندی و خدمات ،آموزشها
و مشاورههای الزم به آنان ارائه میشود.
به گفته وی ،انجام ویزیتهای رایگان مراقبتهای روتین بیماران دیابتی بهصورت دورهای توسط پزشک و
مراقبین سالمت از دیگر اقدام هایی است که برای بیماران دیابتی انجام میشود و در صورت ضرورت ارجاع
الکترونیک بیماران به پزشکان متخصص مستقر در کلینیکهای درمانی مراکز بیمارستانی بدون نیاز به
مراجعه بیمار برای اخذ نوبت صورت میگیرد.
وی گفت :آموزش اصالح سبک زندگی در خصوص اصالح مسائل مرتبط با تغذیه و فعالیتهای بدنی و
بهداشت روان توسط کارشناسان تغذیه و کارشناسان سالمت روان مستقر در مراکز و پایگاههای سالمت،
برگزاری دورههای آموزشی برای گروههای هدف توسط کارشناسان مربوطه و توزیع متون آموزشی از قبیل
پوستر و پمفلت از دیگر اقدام هایی است که در مراکز جامع سالمت انجام میشود.
وی به بیماران دیابتی توصیه کرد :مواد قندی ،سرخ شده و فست فود (غذای آماده) مصرف نکنند ،زیرا
این مواد باعث عدم کنترل بیماری میشود؛ افراد دیابتی مصرف صحیح و منظم دارو را مدنظر قرار دهند.
وی افزود :این افراد باید با جدیت از پا مراقبت کنند ،شست و شوی روزانه ،کوتاه کردن ناخن ،معاینه پا از نظر
َ
قرمزی ،تورم و ت َرک نیز از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کارشناس مرکز بهداشت قم تاکید کرد :ورزش کردن روزانه به مدت ۳۰دقیقه ،با شدت متوسط و با حرکات
کششی باید در برنامه این افراد باشد.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان قم:

چهارمینرویدادتخصصیتولیدمحتوایدیجیتال
در قم برگزار میشود

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان قم از برگزاری چهارمین رویداد تخصصی تولید محتوای
دیجیتال بسیج در استان قم در تاریخ  ۲۵الی  ۲۷ابان خبر داد.
سیدمحمد حسن یزدی نژاد در گفتگویی با اشاره به چهارمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج
قم اظهار داشت :امروزه و در عصر فناوری اطالعات ،فضای مجازی در قالب زنجیره از ابزارها ،اکوسیستم ها
و محتوای در هم تنیده به مفهوم واحدی به نام دنیای مجازی " "Virtual Worldتبدیل شده است و اهمیت
این فضا امروزه به قدری است که رهبر معظم انقالب اهمیت آن را در حد معجزه قرن بیستم یعنی انقالب
اسالمیمیدانند.
وی ادامه داد :با توجه به اهمیت فضای مجازی ،سازمان فضای مجازی بسیج با اهدافی اقدام به برگزاری
رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیح نموده است.مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان قم با اشاره
به اهداف برگزاری این رویداد ،گفت :نمایش توانمندی های تخصصی بسیج در عرصهی تولید محتوای
دیجیتال در بستر فضای مجازی ،ارتقاء و رشد توانمندی های فنی و خالقانه نیروهای مردمی در عرصهی
تولید محتوای بسیج و شناسایی استعدادهای برتر مردمی در حوزه تولید محتوای دیجیتال با هدف
ب و کارهای مجازی و دیجیتال بومی از جمله این اهداف است.
لزایی و رونق اقتصاد کس 
اشتغا 
وی اضافه کرد :این رویداد یک ماراتن (  ۴۸ساعته در مرحله استانی و  ۷۲ساعته در مرحله کشوری) است
که در آن توسعه دهندگان بازی و نرم افزارهای ویژه تلفن همراه و تولید کنندگان پویانمایی از سراسر کشور در
دو مرحله استانی و کشوری گرد هم آمده و به رقابت خواهند پرداخت.
یزدی نژاد در ادامه افزود :چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال استان قم به صورت حضوری
در سه بخش بازی سازی (ویژه تلفن همراه) ،انیمیشن و اپلیکیشن برگزاری خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به نحوه برگزاری رویداد ،گفت :پس از گردهمایی تیمهای شرکت کننده در محل
برگزاری رویداد که در باغ موزه دفاع مقدس استان قم می باشد آیین افتتاحیه برگزار شده و سپس موضوع
مسابقه توسط دبیر رویداد اعالم میشود .پس از آن تیم ها به مدت چهل و هشت ساعت فرصت دارند تا در
رشته های تخصص خود بر محور موضوع اعالم شده یک اثر تولید کنند.

