رئیسجمهوردردیدارهیاتعالیرتبهونزوئالیی؛

مقاومت و همکاری ملتها تنها راه
مقابله با زیاده خواهیهای غرب است

روزنامه
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رئیسجمهور گفت :آمریکاییها
تصــور میکردند با تهدید و تحریم
میتواننــد ملتها را متوقف کنند
اما ایســتادگی ملتهای مستقل
آنها را وادار به عقب نشــینی کرد
و بار دیگر اثبات کــرد که مقاومت
و همــکاری تنهــا راه مقابلــه بــا
زیادهخواهیهای غرب است .آیت
الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار

رییسمجلسشورایاسالمی:

انتقال از پلتفرمهای خارجی به داخلی
با کار دستوری امکانپذیر نیست

رییس مجلس شــورای اسالمی
گفــت :مهمترین خواســته مردم
از مجلس ،دولــت و وزیر ارتباطات
داشــتن یک پلتفرمی پرسرعت و
ارزان در حــوزه شــبکه اجتماعی
اســت که باید این مزیتها را شما
ایجاد کنیــد .محمدباقر قالیباف
در جلســه علنــی روز سهشــنبه
مجلــس شــورای اســامی پس از
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نادریعضوهیئترئیسهمجلس:

سیاستهای غلط اقتصادی طبقه
متوسط و فقیر را ناراضی کرده است

عضــو هیئت رئیســه مجلس در
نطــق میان دســتور خــود خطاب
بــه رییــس جمهــور گفت :شــعار
زیبای عدالت که ســمبل تبلیغات
شماست،بیشتر به صدقه و یارانه
دادن به ســه دهک پایین خالصه
شــده ،بی آنکه عواقب سیاســت
های اقتصادی را بر طبقه متوسط
و فقیر دهک های میانی و ناراضی
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در دیدارمعاون اول رئیس جمهور با مراجع و علمای قم تاکید شد؛

رفع مشکالت
اقتصادی ومعیشتی

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت توجه به اقتصاد و
معیشت مردم تاکید کردند.این مرجع معظم تقلید در ادامه
این دیدار سواالت و دغدغههای خود را در خصوص برخی
مسائل اقتصادی کشور مطرح کرد که معاون اول رئیس

معاون اول رئیس جمهورروز سه شنبه به منظور انجام
دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم و ارایه
گزارشی از عملکرد یکساله دولت در حوزه های مختلف
به این استان سفر کرد .مراجع عظام تقلید و علما در دیدار
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم خبرداد:

تجهیز ۱۰راهدارخانه برای اجرای طرح راهداری زمستانی

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

فضاسازیویژهشهریبرایکنگرهملیشهدایاستانقم

8

شهردار قم تاکید کرد:

لزوم چابکسازی امور دراجرای
پروژههای عمرانی

جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم حسن
کار شورای اسالمی شهر و شهرداری را در سرعت عمل
دانست و بیان کرد :یکی از محاسن واگذاری کارها به

شهردار قم گفت :دقت در بررسی اولیه پروژه باید انجام
شود اما نباید سرعت و جهادی بودن اجرای پروژه را نادیده
بگیریم .دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در شصتمین
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

کشف انبار جاسازی آرد دولتی در یک واحد گاوداری
8

8

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم :

اهدای خون در فصول سرد سال فراموش نشود

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم گفت :با کاهش دما و سردتر شدن
هوا داوطلبان اهدای خون کاهش زیادی پیدا میکند به همین دلیل از شهروندان
میخواهیم عمل خداپسندانه اهدای خون در فصل های سرد سال را فراموش
نکنند .علیرضا کبیری در گفت و گویی اظهار داشت :این کاهش اهدای خون در
حالی رخ می دهد که بسیاری از بیمارانی که مبتال به تاالسمی هستند یا بیماران
مبتال به انواع سرطان هستند و بیمارانی که عمل های جراحی انجام داده اند نیاز 8

مدیرکل راهآهن استان قم خبرداد:

افزایش قطارهای مسافربری قم  -تهران به  ۱۴رام

مدیرکل راهآهن استان قم گفت :تعداد قطارهای مسافری مسیرهای قم به تهران
و بالعکس به  ۱۴رام افزایش پیدا کردهاست .غالمحسین دباغ در گفتوگویی
افزود :به دلیل استقبال گسترده مردم و زائران حضرت معصومه (س) از قطارهای
مسافری قم به تهران و طی هماهنگیهای بهعمل آمده مقرر شد چهار رام قطار
به قطارهای موجود مسیرهای قم  -تهران و تهران  -قم افزوده شود .وی ادامه
داد :از  ۲۲آبانماه جاری اقدامات الزم دراین زمینه انجام شدهاست .وی با اشاره 8
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در دیدارمعاون اول رئیس جمهور با مراجع و علمای قم تاکید شد؛

رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی

امید به "امید" را در جامعه
زندهکنیم

این روزها شاید حس ناامیدی از وضعیت ،گریبان
بسیاری را گرفته باشد .حس ناامیدی که از خود
ناامیدی بدتر است .مانند احساس ناامنی که از خود ناامنی بدتر است .در عین حال
مگر راهی جز "امید" وجود دارد .باید احساس امید را در جامعه تقویت کرد حتی اگر
نشانه های ان کم رنگ تر از همیشه باشد .به قول مهاتما گاندی " جایی که احساس
عشق هست زندگی هم هست".
حتی اگر گفته شود که "احساس"مفهومی در تضاد با عقل و منطق است ،به اعتقاد
من باز مقدس است .در زندگی همه ما گاهی پیش می آید که با حساب سرانگشتی
 ،تعقل ورزی و دوتادوتا کردن ،وضعیت برای ادامه زندگی و معاش بغرنج می شود ،اما
احساس مان بد نیست و با احساس خوب مان و امیدمان ،تنگناها را دور می زنیم و
زندگی می کنیم .من این وضعیت را چیرگی احساس بر منطق می دانم.
بسیاری از پدران و مادران ما در این وضعیت ،بارها زیسته اند و از دنیا رفته اند.
آنها سرشار از رنج بودند اما کمتر احساس رنج داشتند .دوست ندارم یادداشت را
در این "احساس" ادامه دهم و می دانم که مطلوب نظر بسیاری از مخاطبان امروز
و به خصوص جوانان و نوجوانان دهه هشتاد و نود نیست .شاید که حق هم با آنها
باشد .گسل میان نسلی در جامعه امروز ایران یکی از تلخ ترین و خطرناک ترین گسل
هاست .حرف های هم را کمتر می فهمیم و نمی توانیم با هم گفتگو کنیم .به نقل از
بازجوی این روزهای دهه هشتادی که وزیر دولت آن را بازگو کرد "یک عمر از آدمهای
درشت سیاسی بازجویی کردم ،سختترین بازجویی به چندصد نفری مربوط است
که از کف خیابان بودهاند ،نه من میفهمم اینها چه میگویند ،نه آنها میفهمند من
چهمیگویم".
اما تکلیف چیست و راه رهایی از این وضعیت چگونه است؟
جامعه شناسان و صاحبنظران زیادی در این دو ماهه اخیر راه حل هایی برای برون
رفت از این وضعیت ارائه دادند؛ اما اگر جامعه در ناامیدی مفرط باشد هیچ کدام از این
چاره جویی های امروز ،راه به جایی نخواهد برد .بخش های مهمی از جامعه امروز
ایران ،نامیدانه به زندگی و میهن خود می نگرند در حالی که امید به تغییر ،زیربنای
هر بنیادی ست.
همه اسباب فراهم باشد اما امید به تغییر نباشد یعنی هیچ .می شود همان داستان
دوره ناصرالدین شاه و توپچی.معروف است که در دوره ناصرالدین شاه قاجار شبی
از شبهای ماه رمضان توپچی از شلیک توپ سحر خودداری کرد.امیر توپخانه او
را احضار کرد و با خشم از او پرسید :چرا توپ در نکردی؟توپچی با خونسردی پاسخ
داد :قربان به هزار و یک دلیل! اول این که باروت نداشتیم.امیر توپخانه فوری حرفش
را قطع کرد و گفت :همین یک دلیل کافی است.
امروز به باور بسیاری از صاحبنظران اپیدمی ناامیدی ،بخش هایی از جامعه ایران را
فرا گرفته است .آماری که این روزها از مهاجرت شهروندان منتشر می شود مصداق
روشنی در این زمینه است.طبقه متوسط نیز نسبت به آینده خود دچار اضطراب
است ودیگر حاضر نیست بنشیند و بگوید" چو فردا شود فکر فردا کنیم ".او بعد از
سالها فردا فردا کردن ،صبر و بردباری داشتن ،امروز زودتر از هر زمان دیگر می
خواهد تکلیف خود را از باقیمانده عمر و داشتن یک زندگی معمولی بداند.ثبات
اجتماعی و اقتصادی شاید مهم ترین ستون برای رسیدن به امید پایدار در جامعه
باشد .باور کنیم دیگر قابل تحمل نیست این همه تورم و دالری که افسارگسیخته در
نوسان است و مستقیم زندگی پهنه وسیعی از جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
برای برگرداندن امید ،ابتدا باید ثبات داشت و تعادل را به جامعه برگرداند .اصالحات
آغاز شود و دولتی مدرن محک بخورد .برای اینکه اپیدمی ناامیدی تسری پیدا نکند
می بایست نظم اجتماعی بازسازی شود و فضای سنگین تحریم و فشارهای بین
المللی به کناری رود تا هوایی تازه بیاید و روحی تازه تر در کالبد جامعه شروع به
دمیدن کند.اگر جامعه امروز ایران به یک اصالحات عمیق و حقیقی امیدوار نشود،
ممکن است چونان آتشی زیر خاکستر بماند و هر از گاهی با چاشنی خشونت دوباره
و چند باره ،هویت خود را نمایان کند.
جامعهشناس
سجادبهزادی*

نمایندهرهبریدردیدارخانوادهشهداوجانبازاناهلسنتحوادثاخیرزاهدان:

ترک فعلها و تقصیرها به دستور رهبری
رسیدگیمیشود

نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
گفت :فرزندانی که از شهدا باقی ماندند در لطف الهی و جزو خانواده شهدا هستند و
از طرف نظام مورد سرپرستی قرار خواهند گرفت.عزیزانی که در این حوادث آسیب
دیدند کار درمان و تامین سالمتی آنان از سوی نظام مقدس جمهوری اسالمی
برنامهریزی و جبران خواهد شد و تدبیر رهبر معظم انقالب در مورد خانواده این
عزیزان پیگیری خواهد شد .حجت االسالم محمد جواد حاج علی اکبری شامگاه
دوشنبه در دیدار با خانواده شهدای اهل سنت حوادث اخیر زاهدان اظهارداشت:
با هدف عرض تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی به سیستان و بلوچستان آمدهام.
وی تصریح کرد :مردم سیستان و بلوچستان مردمی با وفا ،مومن ،مهربان و دوستدار
نظام و انقالب هستند این عزیزان داشتند زندگی خودشان را میکردند و با چه هدفی
برخی از افراد آرامش آنان را بر هم زدند .نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت :عزیزانی در حادثه زاهدان از بین ما رفتند
و خانواده هایشان داغدار شدند که این برای ما بسیار سخت است .وی ادامه داد:
بعضی از این افراد عضو فعال خانواده و برخی هم سرپرست خانوار بودند که در این
حادثه جان خودشان را از دست دادند .حجت االسالم و المسلمین علی اکبری
اظهارداشت :به لطف الهی عزیزان شما که در این حوادث از دست رفتند خداوند
از آنان ضیافت خواهد کرد و از رحمت الهی بهرهمند میشوند .وی بیان کرد :این
عزیزان در ضیافت و رحمت الهی هستند و حضرت حق از آنان پذیرایی خواهد کرد و
حال آنان به مراتب بهتر از این دنیا در نزد پروردگارشان است.
جانباختگانبیگناهحوادثزاهدانشهیدمحسوبشدند
نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
گفت :جانباختگان حوادث اخیر زاهدان در فرهنگ نظام اسالمی و با عنایت رهبر
معظم انقالب اسم آنان در فهرست شهدا قرار گرفت .وی تصریح کرد :در گذشته که از
این عزیزان به عنوان جانباخته نام برده میشود این مساله باعث رنجش خانوادههای
آنان بود که هماینک با ابالغ رهبر معظم انقالب در فهرست شهدا قرار گرفتند .حجت
االسالم و المسلمین علی اکبری تصریح کرد :فرزندانی که از شهدا باقی ماندند در
لطف الهی و جزو خانواده شهدا هستند و از طرف نظام مورد سرپرستی قرار خواهند
گرفت .وی بیان کرد :عزیزانی که در این حوادث آسیب دیدند کار درمان و تامین
سالمتی آنان از سوی نظام مقدس جمهوری اسالمی برنامهریزی و جبران خواهد شد
و تدبیر رهبر معظم انقالب در مورد خانواده این عزیزان پیگیری خواهد شد .نماینده
رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت :کسانی
که آتش این حوادث را روشن میکنند و کسانی که تحت تاثیر شبکههای بیگانه قرار
گرفتند اینها مسببان اصلی این حوادث هستند .وی تاکید کرد :استکبار جهانی
و یک سری افراد نفوذی دشمن از مسببان اصلی این حوادث هستند و وسط این
شلوغیها حضور پیدا میکنند و فرزندان ما را به خاک و خون میکشند و وقتی یک
آتشی روشن شد متاسفانه خشک و تر با هم میسوزند .حجت االسالم و المسلمین
حاج علی اکبری اظهارداشت :کسانی که در این حوادث کوتاهی و تقصیری داشتند
بر اساس دستور رهبر معظم انقالب به آنان رسیدگی میشود .وی تصریح کرد :از مردم
که با جریانات خبیث همراهی نکردند و خط خودشان را جدا کردند تشکر میکنیم.
وزیر کشور :

شرایط امنیتی پایدار و خوبی
در سراسر کشور داریم

وزیر کشور اعالم کرد که شرایط امنیتی پایدار و خوبی را در استان های سراسر
کشور داریم .احمد وحیدی در مراسم تقدیر از عملکرد استاندار تهران که در محل
استانداری برگزار شد با بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت و به صورت یکپارچه از معاندان
و اغتشاشگران حمایت می کند ،خاطرنشان کرد :با وجود تمام تالش های معاندان
دشمن مردم عزیز کشور پایبند و وفادار به انقالب و ارزش های دینی هستند.
وزیر کشور شرایط امنیتی کشور را مناسب و مطلوب خواند و گفت :خوشبختانه
شرایط امنیتی پایدار و خوبی را در استان های سراسر کشور داریم.

معاون اول رئیس جمهورروز سه شنبه به منظور انجام دیدار با مراجع تقلید و
علمای حوزه علمیه قم و ارایه گزارشی از عملکرد یکساله دولت در حوزه های
مختلف به این استان سفر کرد .مراجع عظام تقلید و علما در دیدار معاون اول
رئیس جمهور بر ضرورت توجه به اقتصاد و معیشت مردم تاکید کردند.این مرجع
معظم تقلید در ادامه این دیدار سواالت و دغدغههای خود را در خصوص برخی
مسائل اقتصادی کشور مطرح کرد که معاون اول رئیس جمهور نیز درباره آنها
توضیحاتیارائهداد.
به گزارش ایمان  ،محمد مخبر در سفر یک روزه به استان قم با آیات عظام
جوادی آملی ،حسین نوری همدانی ،مکارم شیرازی  ،سبحانی ،حاج شیخ
عباس محفوظی و همچنین آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه
سراسرکشوروآیتاللهحسینیبوشهریرییسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم
دیدار و گفت و گو کرد و در خالل این دیدارها گزارشی از وضعیت کشور و عملکرد
دولت سیزدهم را ارائه کرد.
معاون اول رئیسی در نخستین دیدار پس از زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه(س)باآیتاللهالعظمیعبداللهجوادیآملیمالفاتکردودرسخنانی
کشور را دارای مزیت ها و نعمتهای خدادادی کم نظیر دانست که با اتکا به هر
یک از آنها می توان کشور را بخوبی اداره کرد.
مخبر به اقدامات دولت در خصوص تامین کاالهای اساسی ،فروش نفت،
اصالح یارانه ها ،انتقال آب ،تامین انرژی ،سرمایه گذاری خارجی ،دیپلماسی
منطقه ای ،مسکن و اشتغال اشاره کرد و برنامه های دولت را برای کنترل تورم و
رشد اقتصادی کشور تشریح کرد.
ن اول رئیسجمهور با قدردانی از مواضع مراجع و علما در حمایت از دولت
معاو 
اظهار داشت که تدابیر و نظرات مراجع معظم راهگشای دولت در مسیر حل
مشکالت مردم و پیشرفت کشور خواهد بود.
آیت الله جوادی آملی :مردم جایگاه مهمی دارند و باید با عزت و آبرو اداره شوند
آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید نیز در این دیدار گزارش معاون اول رئیس
جمهور را نافع و امیدبخش دانست و بر تالش و خدمت بیشتر برای رفع مشکالت
قشرهایمختلفمردمتاکیدکرد.
وی مردم ایران را مردمی محترم ،فهمیده و فداکار دانست و تصریح کرد که مردم
جایگاه مهمی دارند و باید با عزت و آبرو اداره شوند.
این استاد حوزه علمیه قم ،قرآن را حافظ جمهوری اسالمی دانست و با توجه
به هجمه های همه جانبه دشمن ،حل مشکالت جاری را مورد تاکید قرار داد.
آیت الله نوری همدانی:
برای کمک به دولت از آنچه در توان داریم دریغ نمیکنیم
مخبر بالفاصله با آیتالل ه حسین نوری همدانی دیدار و گفت کرد که این مرجع
تقلید با قدردانی از تالشها و اقدامات دولت در توجه ب ه رفع مشکالت کشور و
یهستندومسئولیت
مردماظهارداشت:همهانسانهادارایمسئولیتاجتماع 
دولت در این زمینه مضاعف است.
آیتالل ه نوری همدانی در ادامه این گفت و گو تاکید کرد ،مشکالت دولت را
مشکالت خود میدانیم و برای موفقیت دولت دعا میکنیم و برای کمک به دولت
از آنچه در توان داریم دریغ نمیکنیم.
ع معظم تقلید با اشاره به منشور حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر،
این مرج 
افزود :هیچ حجابی نباید بین کارگزاران و مردم باشد و مسئوالن باید حرفها و
ن به کار
درددلهای مردم را بشنوند و همه تالش خود را برای حل مشکالتشا 
گیرند.
آیتالل ه انوری همدانی توجه به عدالت را از مهمترین وظایف حکومت و دولت
دانست و گفت :دولت باید توجه ویژهای به رفع فقر داشته باشد تا کسی نیازمند
نباشد .مردم سرمایه اصلی جامعه هستند و مردم همواره پشتیبان اسالم و
انقالب و نظام بودهاند و امروز هم دولت را در اداره امور کمک خواهند کرد.
ت و برادری در پیشبرد امور ،تاکید
ع عظا م با اشاره به نقش مهم وحد 
این مرج 
کرد :مردم باید از مسئوالن حقیقت عدالت را ببینند.
آیتاللها نوری همدانی در این دیدار ،اصالح نظام بانکی را مورد تأکید قرار داد.
اصالح یارانهها ،جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیکتر کرد
معاون اول رئیسجمهور هم در دیدار آیت الله نوری همدانی با توضیح وضعیت
کشور در مقطع آغاز ب ه کار دولت سیزدهم به تبیین اقدامات صورت گرفته برای
اصالحیارانهها،تامینکاالهایاساسی،کاهشتورم،تولیدمسکن،افزایشنرخ
اشتغال،رونقاقتصادیوبهبودوضعیتمعیشتیمردمپرداخت.
مخبر به ظرفیتها و امکانات کشور گریزی زد و گفت :سال گذشته  ۳۶۰هزار
میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم اما برخی مردم از این یارانهها بهره نمیبردند
و این عادالنه نبود .امروز با عاالدنهسازی یارانهها هیچ خانوادهای نداریم که درآمد
حداقلیرانداشتهباشد.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد :در دولت تالش میکنیم با افزایش
سرانهها ،رونق سرمایهگذاری و همچنین توجه به اشتغال و مسکن به سرعت به
جایگاه مناسب خودمان در منطقه و جهان برسیم.
ععظامبهعنوانسرمای همعنوینظام
مخبرباابالغسالمرئیسجمهور،ازمراج 
اسالمی یاد کرد و دعای خیر آنها را پشتوانه دولت مردمی دانست.
آیتاللهسبحانی:
حوادث ،فرصتی برای آسیبشناسی و رفع نقاط ضعف هستند
آیتالله سبحانی نیز در دیدار با معاون اول رئیس جمهور ضمن قدردانی از
تالشها و خدمات دولت ،اظهار داشت :اداره کشور همواره امری دشوار همراه با
فراز و فرود بوده و حوادث ،فرصتی برای آسیبشناسی و رفع نقاط ضعف هستند.
این مرجع عالیقدر با بیان اینکه حوادث و مشکالت نباید دولت را از پیگیری
برنامهها و تالشهایش در خدمترسانی به مردم باز دارد ،برای دولت در پیشبرد
اهدافش آرزوی موفقیت کرد.
آیتاللهالعظمیمکارمشیرازی:
کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کاالها مردم را به شدت آزار می دهد
آیت الله مکارم شیرازی نیزدر دیدار معاون اول رئیس جمهور با اشاره به
تالش دولت در حل مشکالت کشور فرمودند :امروز کاهش ارزش پول ملی و
افزایش قیمت کاالها مردم را به شدت آزار می دهد .این مرجع تقلید افزود :با
توجه به افزایش درآمدهای دولت ،مردم انتظار دارند که در سفره های خود آن را
احساس کنند .وی با اشاره به اینکه برخی از تجار و کسبه از باالرفتن قیمت ارز
سوءاستفادهمیکنند،فرمودند :بایددولتنظارتکاملیبربازارداشتهباشد،به
محض افزایش نرخ دالر ،برخی از کسبه ها با اینکه اجناس را به نرخ ارز پایین تهیه
ً
کردند ،ولی به قیمت روز محاسبه کرده و می فروشند که واقعا بی انصافی است.
آیت الله مکارم شیرازی دریافت سود توسط نظام بانکی کشور و ورود گستردۀ
کاال به صورت قاچاق را از دیگر مشکالت سیستم اقتصادی دانسته که باید دولت
نسبت به اصالح آن اهتمام ویژه داشته باشد.
آیت الله اعرافی:
امروز تعامل مناسبی میان مردم و اعضای دولت وجود دارد
سومین دیدار معاون اول رئیس جمهور به مدیر حوزه های علمیه کشور

اختصاص داشت که آیت الله اعرافی نیز در این دیدار با بیان اینکه ارتباط دولت
با مراجع و علما اثرات مثبتی در پیشبرد اهداف کشور به همراه دارد ،از دولت و
به ویژه رییس جمهور به خاطر اقدامات صورت گرفته ،مدیریت کرونا و گام های
برداشته شده در جهت حل مشکالت کشور قدردانی کرد.
وی افزود :امروز شاهد روابط خوب میان دولت و ملت هستیم و تعامل مناسبی
میان مردم و اعضای دولت وجود دارد و دولتمردان با چهره ای گشاده و صمیمانه
از ارتباط با مردم استقبال می کنند.
مدیر حوزه های علمیه کشور دستاوردهای حاصل شده در مدت اخیر را امید
بخش ارزیابی کرد و بر اهتمام هر چه بیشتر دولت برای رفع کاستی ها و مشکالت
کشورتاکیدکرد.
وی همچنین از ارتباط گسترده با ۴۰نهاد و دستگاه اجرایی خبر داد و گفت :به
دنبال ایجاد دبیرخانه مشترک و برنامه مدون پنج ساله با این نهادها هستیم که با
برخی از آنها به تفاهم نامه و برنامه اجرایی رسیده ایم.
آیت الله اعرافی همچنین بر لزوم برنامه ریزی و تالش مجدانه برای حفظ
نخبگان و استفاده از آنها در برنامه های کشور تاکید کرد و گفت :الزم است دولت
اهتمامی جدی برای اجرای سند تحول آموزش و پرورش داشته باشد و در برنامه
هفتم موضوعاتی همچون فعال سازی بخش خصوصی ،توجه به نخبگان،
تولید محتوای فاخر فرهنگی و تقویت اقتصاد مناطق محروم کشور مورد توجه
قرارگیرد.
دولت برنامههای گستردهای برای توسعه کشور در دست اقدام دارد
مخبر سپس در این دیدار گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و نواقص و
کاستی ها در زمان آغاز بکار دولت سیزدهم ارائه کرد و گفت :امروز با تالش های
دولتسیزدهمبخشیازمشکالتمرتفعشدهوسرمایهگذاریهایگستردهای
در بخش های مختلف صورت گرفته است.
معاون اول رییس جمهور به تشریح اقدامات دولت در حوزه اشتغالزایی،
ساخت مسکن ،توسعه ترانزیت و طرح های آبرسانی اشاره و خاطرنشان کرد:
۱۰۰میلیارددالرسرمایهگذاریازمنابعداخلیوخارجیدربخشهایمختلف
انجام شده و برنامه ریزی خوبی برای واگذاری زمین به مردم عالوه بر طرح های
احداث مسکن در دست اقدام قرار دارد.
مخبر به برنامه های دولت برای تامین آب مورد نیاز برخی استان ها اشاره کرد
و گفت :دولت موضوع پنج خط انتقال آب را از خلیج فارس و دریای عمان در
دست اقدام دارد تا بتوان در استان هایی که با مشکل آب مواجه هستند ،مسائل
را برطرف کنیم.
ویهمچنینازبرنامهدولتبرایتوسعهخطوطریلیکشوروتکمیلزیرساخت
های ترانزیتی خبر داد و گفت :برای این منظور مجوزهایی دریافت کرده ایم تا
تامین مالی این طرح ها را به خوبی انجام دهیم.
معاون اول رییس جمهور بر اینکه دولت به دنبال فعال کردن بخش خصوصی
و سپردن امور به دست مردم است ،تاکید و تصریح کرد :باید بخش خصوصی به
شکل واقعی در کشور فعال باشد تا مسائل و مشکالت زودتر مرتفع شود که تحقق
این امر از یک سو نیازمند بستر سازی از طرف دولت و حاکمیت است و از سوی
دیگر الزم است که فرهنگ سازی برای پذیرش این موضوع در کشور اتفاق بیفتد.
مخبر همچنین بر اهمیت ارتباط هر چه نزدیکتر میان دولت و حوزه تاکید کرد و
گفت :الزم است ارتباطات و روابط میان دولت و حوزه بیش از گذشته تقویت شود
تابتوانیمضمنانتقالدغدغههایطرفین،همفکریوهماهنگیبیشتریبرای
حل مسائل و مشکالت کشور داشته باشیم.
دیدار معاون اول رئیس جمهور با آیت الله محفوظی
معاون اول رئیس جمهور همچنین در ادامه دیدارهای خود با مراجع تقلید و
استادانبرجستهحوزهعلمیهقمباآیتاللهالعظمیحاجشیخعباسمحفوظی
هم دیدار گفت و گو کرد.
مخبر در این دیدار ضمن آرزوی صحت و سالمتی برای این مرجع تقلید،
گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دولت ارائه کرد؛ آیت الله العظمی حاج شیخ
عباس محفوظی نیز در این دیدار از اقدامات دولت در حوزه خدمت رسانی به
مردم قدردانی کرد.
ریل گذاری برای توسعه کشور مهمترین دستور کار دولت است
معاون اول رییس جمهور همچنین امروز دیداری با آیت الله سیدهاشمی
حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم داشت؛ مخبر در این
دیدار با اشاره به برنامه ریزی ها و اقدامات گسترده دولت در بخش های مختلف
گفت :در مقطع حاضر  ،مشکالتی داریم اما به فضل الهی با تالش های دولت در
آینده نزدیک شرایط کشور وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و آینده ایران اسالمی
روشن است.
وی با اشاره به ظرفیت های گسترده کشور نظیر دریا ،منابع نفت و گاز و معادن
افزود :دولت سرمایه گذاری های گسترده ای در بخش های مختلف انجام داده
و برای موضوعاتی نظیر مسکن ،اشتغال و کاهش تورم برنامه های خوبی دارد که
ثمرات آن را مردم در آینده ای نزدیک خواهند دید.
وی یکی از اهداف دولت سیزدهم را ریل گذاری برای توسعه کشور دانست و
تاکید کرد :زیرساخت های الزم برای حمل و نقل ،انتقال آب و توسعه صنایع و
اقتصاد دریامحور در مسیر تکمیل و رشد قرار دارد و یک حسنه ماندگار برای آینده
خواهد بود .معاون اول رئیس جمهور مدیریت تولید و کنترل مصرف انرژی را از
اولویت های کشور دانست و برخی فعالیت های دولت در این زمینه را برشمرد و
به عنوان نمونه به مدیریت مناسب در حوزه انرژی و عدم خاموشی برق و قطعی
گاز در زمان پیک مصرف در سال گذشته اشاره کرد.
آیتاللهحسینیبوشهریدستگاههایفرهنگیتوطئهدشمنانراخنثیکنند
آیت الله حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این
دیدار با قدردانی از معاون اول رییس جمهور به خاطر حضور مستمر در صحنه
های مختلف اجتماعی ،گفت :این حضور باعث دلگرمی جامعه است چرا که
مردم مشاهده می کنند که معاون اول رییس جمهور در کنار آنها است.
وی با اشاره به وقایع اخیر در کشور اظهار داشت :دشمنان بیش از  ۴۰سال
است که درصدد آسیب رساندن به کشور هستند و پشتیبانی های آنها از این
حوادث بی سابقه است اما عنایت و لطف خداوند همواره در مقاطع مختلف
باعث حفظ انقالب اسالمی شده و توطئه دشمنان ناکام بوده.
وی بر لزوم گفتوگو با مردم و آگاهی بخشی به جامعه تاکید کرد و افزود :باید
دستگاه های متولی فرهنگ بیش از گذشته فعال باشند و با آگاهی بخشی به
جامعه طراحی و توطئه های دشمنان را خنثی کنند.
آیت الله حسینی بوشهری تسریع در تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطالعات
را پراهمیت خواند و گفت :باید برای کمک به کسب و کارهای مبتنی بر فضای
مجازی و شبکه های اجتماعی اقدامات الزم صورت گیرد.
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه جامعه بیش از پیش نیاز به
امید آفرینی دارد ،گفت :دشمنان با تمام وجود و با استفاده از تبلیغات گسترده
به دنبال آن هستند که گرد یأس و ناامیدی را در جامعه پراکنده کنند که باید برای
مقابله با این هدف برنامه ریزی الزم را انجام دهیم.

نادریعضوهیئترئیسهمجلس:

سیاستهایغلطاقتصادیطبقه
متوسط و فقیر را ناراضی کرده است

عضو هیئت رئیسه مجلس در نطق میان دستور خود خطاب به رییس جمهور گفت:
شعار زیبای عدالت که سمبل تبلیغات شماست،بیشتر به صدقه و یارانه دادن به سه
دهک پایین خالصه شده ،بی آنکه عواقب سیاست های اقتصادی را بر طبقه متوسط
و فقیر دهک های میانی و ناراضی سازی آنها بسنجید،در حالیکه عدالت برای همه
است.
احمد نادری در نشست علنی صبح روزسه شنبه 24 ،آبمان ماه مجلس شورای
اسالمی در نطق میان دستور خود با سالم و درود خدمت ملت شریف ایران ،گفت :در
مورد ریشه های جامعه شناختی اعتراضات و اغتشاشات همکاران دانشگاهی در علوم
انسانی و علوم اجتماعی سخنها گفته و اشارات درستی داشتهاند؛ با اینهمه آنچه این
روزها در سطح جامعه و کف خیابان شاهد آن هستیم صرفا با اعتراضی بر آمده از عوامل
فرهنگیوزمینهسیاسیواقتصاینیست.
وی ادامه داد :بر ما عار است اگر اهداف دشمنان را ندانیم؛ و واقع را صرفا با عینک
داخلی بنگیریم .سادگی است اگر ندانیم هر پروژه امنیتی بر علیه ایران تنها با یک
هدف صورت گرفته است آن هم با ترمز گذاشتن برای جنگ موعود است و تحقق رهبر
عزیزمان و نابودی کامل اسرائیل تا سال  2040است و خواهد رسید ان زمان که لهیب
این آتش دامن ناپاک ایشان را خواهد گرفت .اما عزیزان  ،این جنگ هیبریدی سر نیزه
خطر ناک دیگری نیز دارد و ان سالح اقتصاد است.رهبر عزیزمان فرموندند :مگس بر
روی زخم می نشیند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود :دشمن نقشه و برنامه دقیق دارد اما در
اینمیانبرنقاطضعف،اشتباهاتوسیاستهاینسنجیدهحساببازکردهاست،در
اینجادیگرفقطدشمننیست،نفوذیها،خائنهاوناکارآمدهاهمهستند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد:سیاست های غلط اقتصادی
زخمی است که دشمن برآن می نشیند و با آن مردم ما را میگزد،یکی از ویژگیهای
دنیای نوین سرعت،زمان متراکم و فشرده شده است،واقعیت این است که در این
زمان و جهان سریع دستگاه حکمرانی و اجرایی ما نسبت به جامعه سالنه سالنه گام
برمیدارد.
وی در ادامه خطاب به رییس جمهور تصریح کرد :آقای رئیسی بیش از ۱سال از عمر
دولت سیزدهم می گذرد ۱،سال این زمانه با ۱سال چند دهه پیش متفاوت است،نمی
توان مردم را به آینده وعده داد و از این سخن گفت که تازه  ۱سال از عمر این دولت
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یارانه و صدقه دادن به مردم نیست،مردم ارزانی میخواهند.
وی یادآور شد:خواسته مردم بسیار ساده و روشن است،شعار زیبای عدالت که سمبل
تبلیغات شماست،بیشتر به صدقه و یارانه دادن به سه دهک پایین خالصه شده ،بی
آنکه عواقب سیاست های اقتصادی را بر طبقه متوسط و فقیر دهک های میانی و
ناراضی سازی آنها بسنجید،در حالیکه عدالت برای همه است ،نه برای طبقه فقیرتر.
ماینده مردم اسالمشهر با اشاره به آمار مهاجرت طبقه متوسط گفت :نگاهی به آمار
مهاجرت طبقه متوسط بیندازید ،بر اساس برخی آمارها  ۱۲۰هزار نفر در سال ۱۴۰۰
مهاجرت کرده اند،متاسفانه دولت شما به جای حمایت از مردم گویا حامی جریان
سرمایه داری رانت خوار شده است،که فقط یک شرکت آن  ۱۰۸هزار میلیارد تومان در
طی تنها  ۱سال از راه افزایش نرخ ارز سود کرده است،ارز صادرات غیر نفتی که عمدتا
مواد خام و نیمه خام هستند،کنترل نمی شود وآنها ارز را به هر قیمتی که بخواهند
دربازار سرمایه بفروش می رسانند و در مقابل دولت تنها به فکر تهیه کاال ی اساسی
با ارز نفتی است.
وی در ادامه اظهار داشت :دست جریان منفعت طلب و فاسد را از جیب مردم کوتاه
کنید ،جریانی که با افزایش نرخ ارز سفره خود را رنگین تر و سفره مردم را کوچک تر و
گرانتر می کند.آقای رئیس جمهور،بنده سال قبل از همین تریبون دلسوزانه به شما
هشداردادم که حذف عجوالنه ارز ترجیحی زمینه را برای ایجاد و تشدید نارضایتی ها ی
اجتماعی فراهم خواهد کرد و گفته بودم که نئو لیبرال ها می خواهند محرومان را علیه
سید محرومان بشورانند و دیدیم شد آنچه که نباید می شد.
نادری در پایان خاطر نشان کرد:جناب آقای رئیسی ،از شما می خواهم که به
شعارهای خود پایبند مانده و به کوتاه کردن دست نئو لیبرال ها و جریان سرمایهداری
رانت خوار همچنان سید محرومان و رئیس جمهور مردم باقی بمانید.
رئیسجمهوردردیدارهیاتعالیرتبهونزوئالیی؛

مقاومتوهمکاریملتهاتنهاراهمقابله
با زیاده خواهیهای غرب است

رئیسجمهور گفت :آمریکاییها تصور میکردند با تهدید و تحریم میتوانند ملتها
را متوقف کنند اما ایستادگی ملتهای مستقل آنها را وادار به عقب نشینی کرد و بار
دیگر اثبات کرد که مقاومت و همکاری تنها راه مقابله با زیادهخواهیهای غرب است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با «معاون رئیس جمهور و وزیر علوم»« ،وزیر
حمل و نقل» و «وزیر کشاورزی و اراضی» ونزوئال با ابراز خرسندی از روند رو به پیشرفت
روابط تهران-کاراکاس در همه حوزهها به ویژه برگزاری موفق کمیسیون مشترک
اقتصادی دو کشور ،اظهار داشت :ظرفیتهای متنوع و گسترده اقتصادی ،علمی و
انرژی ایران همکاریهای دو و چند جانبه با جمهوری اسالمی ایران را برای ملتها
مفیدمیسازد.
آیت الله رئیسی با تقدیر از مقاومت ملت ونزوئال در مقابل زیادهخواهیهای نظام
سلطه ،اظهارداشت :آمریکاییها تصور میکردند با تهدید و تحریم میتوانند ملتها را
متوقف کنند اما ایستادگی ملتهای مستقل آنها را وادار به عقب نشینی کرد و یک بار
دیگر اثبات کرد که مقاومت و همکاری تنها راه مقابله با زیاده خواهیهای غرب است.
رامون بالسکز وزیر حمل و نقل ونزوئال نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از برگزاری
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ونزوئال پس از وقفه ای  ۸ساله ،اظهار داشت  :در
مذاکرات انجام شده به توافقات خوبی برای گسترش همکاری در زمینههای حمل و
نقل ،کشاورزی ،انرژی و فناوری دست یافتیم.
رئیس ونزوئالیی کمیسیون مشترک اقتصادی دوکشور نتایج مذاکرات انجام شده
را برای گسترش روابط تجاری تهران-کاراکاس مهم دانست و از تقویت همکاریهای
علمی-آموزشیدوکشوراستقبالکرد.
رییسمجلسشورایاسالمی:

انتقالازپلتفرمهایخارجیبهداخلی
با کار دستوری امکانپذیر نیست

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :مهمترین خواسته مردم از مجلس ،دولت و وزیر
ارتباطات داشتن یک پلتفرمی پرسرعت و ارزان در حوزه شبکه اجتماعی است که باید
این مزیتها را شما ایجاد کنید.
محمدباقرقالیبافدرجلسهعلنیروزسهشنبهمجلسشورایاسالمیپسازبررسی
سوالمجتبیرضاخواهازوزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتدربارهراهاندازیشبکهملی
اطالعات و پلتفرمهای داخلی گفت :مهمترین خواسته و توقع مردم از مجلس ،دولت
و همه از وزیر ارتباطات این است که یک پلتفرمی در حوزه شبکه اجتماعی داشته
باشند که پرسرعت و ارزان باشد ،در حال حاضر برخی اوقات هزینه اینترنت در حوزه
شبکههای داخلی با قیمتها در بخش خارجی برابر است .باید این مزیتها را شما
ایجادکنید.رئیسمجلسشورایاسالمیافزود:بایدبهامنیتوتضمینامنیتکسب
وکارها در این حوزه توجه کرد ،اخیرا نیز براساس فتوای رهبر معظم انقالب ،رئیس قوه
قضائیه به همه دستگاههای نظارتی در این بخش بخشنامه را ابالغ کردند.
قالیباف ادامه داد :انتقال کاربران از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی به صورت
دستوری امکان پذیر نیست و این انتقال باید به صورت کوچ که توام با تسهیل گری و
انگیزه است انجام شود که امروز این تسهیل گری و انتقال را کم میبینیم ،یعنی برخی
دستگاهها موانعی میگذارند که سزاوار نیست و باید رفع شوند.
ً
رئیسقوهمقننهیادآورشد:مطمئنااگراینپلتفرمهاسرعتوامنیتشخصیداشته
باشند ،همه ما می خواهیم که یک پلتفرم داخلی این کار را انجام دهد.
وی تصریح کرد :نکته دوم مربوط به پیام رسان است؛ بخشی از کارهای ما به پیام
رسانی نیاز دارد که دسترسی بخش خارجی نیز داشته باشد به طور مثال حوزه علم و
دانش ما ،دانشگاه ما ،دانشجوی ما ،تجار ما و آن هایی که کار بخش اداری انجام می
دهند ،که باید به این بخش حوزه پیام رسان نیز تسلط داشته باشیم و آن را دنبال کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :امیدوارم پلتفرم داخلی همانگونه که
خواست همه مردم است و جناب آقای رضاخواه نیز سوال خود را که سوال بیش از ۷۰
نفر نمایندگان بود را مطرح کردند ،با انگیزه و تسهیل گری شرایط را برای کوچ کردن
فراهم کند کهانشاءاللهمردمبهزحمتنیفتند.
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هر روز آسپیرین خوردن به چه کسانی توصیه میشود؟

مزایا و معایب مصرف روزانه آسپیرین

مصرفروزانهآسپیرینبرایخیلیازافرادمیتواندزندگیبخشباشد؛اماواقعا
برای هم ه مناسب نیست و فقط به بیماران خاصی توصیه میشود.
به طور کلی این درمان فقط باید توسط پزشک تجویز شود .هرچند گاهی
مصرف یک قرص آسپیرین معموال ضرری ندارد اما واقعیت این است که اگر
آسپیرین هر روز مصرف شود میتواند عوارض نامطلوبی به جا بگذارد.
هدف از مصرف روزانه آسپیرین ،پیشگیری از تشکیل لخته خون در قلب یا
مغز است ،خصوصا در افرادی که احتمال لخته خون برایشان وجود دارد .اگر
آسپیرین زمانی مصرف شود که ضرورتی ندارد میتواند موجب خونریزی و دیگر
عوارض شود.
درمان با مصرف روزانه آسپیرین چیست؟
مصرف روزانه آسپیرین برای افرادی تجویز میشود که ریسک لخته خون را
دارند .دوز مورد نظر در این درمان پایین است و در طیف  ۸۱تا  ۳۲۵میلی گرم
قرارمیگیرد.پزشکبرایتجویزایندرمان،وضعیتسالمتعمومیفردودیگر
داروهای مصرفی را در نظر میگیرد.
مصرف روزانه آسپیرین ،ریسک زخم معده را افزایش میدهد .اگر یک زخم
معده به طور واضح وجود دارد ،آسپیرین میتواند ریسک خونریزی را افزایش
ُ
دهد و حتی کشنده باشد
آسپیرین میتواند در لخته شدن خون اختالل ایجاد کند .گاهی تجمع چربی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران :

افرادمیانسالبرایکنترلقندخون
به پزشک مراجعه کنند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به بی عالمت بودن بیماری
دیابت،تاکیدکرد:افرادمیانسالبرایبررسیقندخونحتمابهپزشکمراجعهکنند.
دکترسیدحسینصمدانیفرد،فوقتخصصبیماریهایغددومتابولیسمافزود:
به هر علتی قند خون در بدن فرد از حد طبیعی باالتر برود ،بیماری دیابت اتفاق
میافتد.
وی با اشاره به انواع بیماری دیابت ،گفت :در دیابت نوع یک ،سلولهای سیستم
ایمنی بدن بهتدریج سلولهای تولیدکننده انسولین در لوزالمعده را از بین میبرند و
در نتیجه لوزالمعده نمیتواند برای کنترل قند خون انسولین کافی به جریان خون
آزاد کند.
صمدانی فرد با بیان اینکه نود درصد بیماران دیابتی مبتال به نوع دو دیابت هستند،
افزود :عوامل ژنتیکی ،بدخوراکی ،چاقی ،عدم تحرک و فشارهای روانی رفته رفته
موجب افزایش قند خون شده و فرد مبتال به دیابت نوع دو میشود.
ویادامهداد:دیابتباردارینیزنوعدیگریازدیابتاستکهعلتآنهورمونهای
ترشح شده از جفت است که اثرات ضد انسولینی دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد :بیماری دیابت بی
عالمت است ،به همین منظور افراد از میانسالی باید به پزشک مراجعه کنند تا قند
خون آنها بررسی شود.
ویبابیاناینکهبیعالمتیدیابتباعثشده،خیلیمواقعافرادباشروععارضهبه
پزشک مراجعه کنند ،افزود :پر ادراری یا احساس تشنگی از عالیم دیابت هستند ،اما
خیلی عالئم شایعی نیستند ،به همین دلیل باید بیماری از طریق آزمایش تشخیص
داده شود.
صمدانی فرد یادآور شد :دیابت به طور کامل درمان نمیشود ،اما قابل کنترل
است؛ داروهای بسیار زیاد و خوبی در کشور برای کنترل دیابت وجود دارد البته
رژیمهایغذایی،پیادهروی،محدودکردنمصرفشیرینیجاتنیزبهکنترلدیابت
کمکمیکنند.
هفته دیابت از شنبه بیست و یکم آبان ماه آغاز شده؛ آموزش پیش دیابت،
پیشگیری و شیوه زندگی سالم ،آموزش دیابت ،جامعه ،مدارس و خانواده ،با آموزش
دیابت از آینده خود محافظت کنیم ،آموزش دیابت ،خود مراقبتی ،آموزش دیابت،
رسانهوسالمتدیجیتال،آموزشدیابت،ارائهدهندگانخدمت،پزشکان،پرستاران،
مراقبین سالمت و آموزش دیابت ،دسترسی به دارو و درمان و نقش بیمهها عناوین
روزهای هفته دیابت در سال ۱۴۰۱هستند.

خواص برنج سفید در طب سنتی

در طب سنتی برنج سفید با وجود داشتن نشاسته زیاد ،دارای خواص زیادی است.
بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،برنجچندینآنتیاکسیدانداردکهآالستیسیته،
استحکام پوست را افزایش میدهد.
آنتیاکسیدانهای موجود در برنج از ایجاد جوش و آکنه در پوست جلوگیری
میکنند؛ جوانسازی و رفع التهاب پوست از دیگر خواص برنج سفید ارگانیک است.
ماسک آرد برنج سفید هم میتواند مانع ایجاد چین و چروک در پوست شود.
همچنین یکی دیگر از خواص برنج سفید در طب سنتی محافظت از پوست در برابر
اشعهی  UVآفتاب است .این مادهی غذایی حاوی مقدار زیادی اسید فورولیک و
آالنتوین است که از پوست در برابر اشعهی مضر آفتاب محافظت میکند.

در عروق میتواند منجر به لخته خون شود .اگر چنین اتفاقی بیفتد ،جلوی
جریان نرمال خون گرفته میشود و در نتیجه حمله قلبی یا سکته مغزی رخ
میدهد.
هدف از این درمان کاهش ریسک لخته خون است و به دو شیوه میتواند انجام
شود:
 .پیشگیری اولیه :وقتی هیچ سابقهای از مشکالت قلبی یا سکته مغزی وجود
ندارد؛ البته نظرات متناقضی در مورد این درمان وجود دارد.
 .پیشگیری ثانویه :وقتی سابقهی مشکالت قلبی یا سکته مغزی وجود دارد؛
نظرات موافق در مورد موثر بودن این درمان زیاد است.
درمان با آسپیرین در چه مواردی توصیه میشود؟
مصرف روزانه آسپیرین باید توسط یک پزشک تجویز شود .مصرف منظم این
دارو میتواند عوارض جدی داشته باشد ،با وجود اینکه بدون نسخه هم فروخته
میشود .بنابراین الزم است پزشک مزایا و معایب درمان با آسپیرین را بسنجد .به
طور کلی درمان با آسپیرین در موارد زیر توصیه میشود:
 .افراد بین ۴۰و ۵۹سال که احتمال بیماری قلبیشان طی ده سال آتی بیشتر
از ده درصد است
 .بیمارانی که عمل بای پس عروق کرونری انجام دادهاند
 .افرادی که استنت دارند

 .افرادی که عالئم بیماری عروق کرونری یا دیگر بیماریهای قلبی را دارند و
آسپیرینبرایشانمفیداست
 .افراد زیر  ۶۰سال که به دیابت دچارند و حداقل یک ریسک فاکتور دیگر هم
دارند،مانندفشارخونیاسیگارکشیدن
.بیمارانیکهسابقهیحملهقلبییاسکتهمغزیدارند،آلرژیندارندوسابقهی
خونریزیهمندارند
به طور کلی درمان با مصرف روزانه آسپیرین ،موثرترین درمان برای افراد  ۵۰تا
 ۵۹سالهای است که سابقهی مشکالت قلبی دارند .ضمنا این شیوه به عنوان
روشی پیشگیرانه برای افراد  ۵۰تا  ۷۰سال است که ریسک پایینی در خونریزی
داخلیدارند.
ریسکهاوعوارضاحتمالی
مصرف روزانه آسپیرین در افراد سالم بیشتر مضر است تا مفید.
کسانی که اختالالت خونریزی یا لخته خون دارند نباید روزانه آسپیرین مصرف
کنند.همچنینافرادیکهزخممعدهخونریزیکنندهدارندیاسابقهیخونریزی
روده دارند موارد مناسبی برای درمان با آسپیرین نیستند .ضمنا واضح است که
افرادی که به آسپیرین آلرژی دارند نباید از آن استفاده کنند.
عوارضاحتمالیمصرفنامناسبآسپیرینشاملمواردزیرمیشود:
 .سکته مغزی :درمان با مصرف روزانه آسپیرین میتواند ریسک سکته مغزی را
به دلیل خونریزی افزایش دهد.
 .خونریزی گوارشی :مصرف روزانه آسپیرین ،ریسک زخم معده را افزایش
میدهد .اگر یک زخم معده به طور واضح وجود دارد ،آسپیرین میتواند ریسک
ُ
خونریزی را افزایش دهد و حتی کشنده باشد.
 .مشکالت گوش :مصرف دوزهای باالی آسپیرین گاهی موجب وزوز گوش یا
حتیکاهششنواییمیشود.
 .واکنشهای آلرژیک :واکنشهای خطرناک آلرژیک میتواند در افرادی روی
دهد که به آسپیرین حساسیت دارند.
یک مسئلهی مهم دیگر که در مصرف روزانه آسپیرین باید مورد توجه باشد،
امکان تداخل این دارو با داروهای دیگر است .بهویژه مصرف آسپیرین با دیگر
داروهایضدالتهابیغیراستروئیدیمیتوانداحتمالخونریزیراافزایشدهد.
اگر فرد در روز یک دوز واحد داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی مصرف
میکند ،باید هشت ساعت با مصرف آسپیرین فاصله داشته باشد یا نیم ساعت
بعد آسپیرین مصرف شود .اگر دوز مصرفی باالتر است یا اگر داروهای دیگری
مصرف میکنید باید این مسئله را با پزشک در میان بگذارید.
از سویی دیگر ،شما باید در مورد تداخل آسپیرین با داروهای ضدانعقاد نیز
دقیق باشید .احتمال تداخل آسپیرین با دیگر داروها مانند کورتیکواستروئید،
کلوپیدوگرل و برخی از داروهای ضدافسردگی وجود دارد .همیشه مشاوره
پزشکی یک ضرورت است.
توصیههاینهایی
کسی که تحت درمان با آسپیرین است باید پیش از عمل جراحی یا درمان
دندانپزشکی ،این مسئله را عنوان کند .در غیر اینصورت احتمال هموراژ یا
خونریزی زیاد وجود دارد.
در هر حال بهتر است این دارو را از نوع دارای پوشش رودهای انتخاب کنید.
آسپیرین فقط زمانی حل میشود که به روده باریک برسد و این میتواند ریسک
مشکالت معده را کاهش دهد.

 گرمادرمانی برای بهبود کمردرد

قند خون عصبی واقعیت دارد؟

چرا کودکان دیابت می گیرند؟

با توجه به افزایش روزافزون مبتالیان به این بیماری ،این روز با هدف افزایش
آگاهی در رابطه با این بیماری ،علل و عوارض آن نامگذاری شده است.
با شنیدن کلمه دیابت ،اولین چیزی که به ذهنمان میرسد ،باال رفتن قند خون
است ،اما دیابت یک بیماری است که تحت تاثیر عوامل دیگر است .ماجرا از آنجا
آغاز میشود که هورمونی به نام انسولین عملکرد خود را از دست میدهد .این
هورمون توسط غده پانکراس یا همان لوزالمعده ترشح میشود .وظیفه اصلی آن،
این است که گلوکز را به سمت سلولهای بدن هدایت کند .زمانی که انسولین
در انجام وظیفه خود ناتوان است ،گلوکز به جای ورود به سلول ،در خون انباشته
میشود و به این ترتیب سطح آن در بدن باال میرود؛ دقیقا همینجاست که
میگوییمدیابتگرفتم.
در سال  ۱۹۹۱فدراسیون جهانی دیابت( )IDFو سازمان بهداشت
جهانی( )WHOتاریخ  ۱۴نوامبر را به عنوان روز جهانی دیابت معرفی کردند؛
این روز مصادف است با تاریخ تولد «فردریک بانتینگ»؛ کسی که همراه با «چارلز
بست» انسولین را کشف کرد.
باتوجه به افزایش روزافزون مبتالیان به این بیماری ،این روز با هدف آشنایی و
اطالعرسانی عموم مردم درباره دیابت ،عوارض و درمان آن نامگذاری شده است.
ن نشده میتواند عوارضی جدی از قبیل کوری ناگهانی ،نارسایی
دیابت درما 
کلیوی،سکتهمغزیوقطعپابهدنبالداشتهباشد؛بههمینجهتمیتواندباعث
ایجاد هزینههای طوالنیمدت پزشکی و غیرپزشکی برای بیماران ،خانوادهی
آنها ،مراقبین و نظام سالمت شود.
روزجهانیدیابتبزرگترینکارزارآگاهیدهیدرجهاناست.اینکارزارهرساله
توجهاتی را به خود جلب میکند که برای مبتالیان به دیابت اهمیت زیادی دارد؛
و تالش میکند تا دیابت را کامال در کانون توجهات عمومی و سیاسی قرار دهد.
در این خصوص با یک فوق تخصص غدد در استان قم به گفتوگو پرداختیم.
دکتر محمود پرهام ،فوق تخصص غدد در گفت وگو با ایسنا گفت :دیابت یا
بیماری قند خون در دو حالت و یا در دو نوع ایجاد شود.
وی افزود :حالت یا نوع اول دیابت به این شکل است که تولید انسولین در بدن
کاهش می یابد که در این صورت مشکل دیابت در افراد به شکل تدریجی یا
ناگهانیایجادمیشود.
این فوق تخصص غدد اظهارکرد :در حال دوم میزان انسولین قدری کاهش می
یابد و یا اثر انسولین در بافت ها کم می شود یا منجر به مقاومت انسولین در بدن
می شود که این حالت را حالت نوع دوم می گویند.
وی با ذکر این مطلب که خروجی هردوی این دو حالت باعث افزایش قند خون
می شود ،گفت :در حالت طبیعی به دنبال مصرف غذا انسولین در بدن تولید می
شود که باعث می شود که قند خون کاهش یابد ولی در دیابت چون یا تولید کم می
شود یا مقاومت ایجاد می شود باعث ایجاد دیابت می شود.
عالئمبیماریدیابت
وی تصریح کرد:عمده عالئم دیابت به خصوص در نوع اول ،شامل پراداری
پرنوشی و کاهش وزن است .به خصوص کسانی که قند خون های باالیی دارند
این عالئم را بیشتر نشان می دهند.
وی گفت :مساله دیگر آن است که در نوع دوم دیابت ممکن است که این عالئم
به دالیل مختلف دیرتر ظاهر شود و فرد تا سالها نداند که دیابت دارد .این مسائل
باعث می شود که برخی بیماران تا سالها از بیماری خود خبر نداشته باشند که
جمعیت آنها را می توان به  ۵۰درصد تخمین زد.
وی با ذکر این مطلب که این عوارض این بیماری خاموش در یک سری
آزمایشات مشخص می شود گفت :اگر قند خون بیماران در حالت ناشتا از ۱۲۰
بیشتر باشد عوارض ان هویدا می شود .پس در زمانی که عالئم نداریم باید درمان
را آغاز کنیم یا به آزمایش تن دهیم تا بتوانیم در بهترین حاالت درمان را شروع کنیم.
پرهام با ذکر این مطلب که افراد باالی  ۴۵سال بدون فاکتور باید هر سه سال
آزمایشبدهندعنوانکرد:منظورماازفاکتورخطر،بیماریهاییچونمثلفشار
و چربی خون و سابقه بیماری در فامیل و زندگی بی تحرک است که افرادی که این
فاکتورها را ندارند باید هر سه سال و افرادی که دارای این فاکتورها هستند باید به
شکل ساالنه قند خون خود را چک کنند.
وی با بیان این نکته که در تشخیص بیماری اگر قند خون ناشتا از  ۱۲۶و بیشتر
باشد می گوییم فرد دیابت دارد ،عنوان کرد :دومین معیار تشخیصی تعیین معیار
هموگلوبینی یا آزمایش هموگلوبین  HbA۱cاست که در واقع نشان می دهد که
قند خون سه ماهه فرد چقدر بوده است؟ پایه این بررسی معیار  ۶و نیم درصد یا
بیشتراست.
وی تصریح کرد :سومین اینکه قند خون را به شکل رندوم چک کنیم اگر مساوی
یا بیشتر از  ۲۰۰باشد هم راه با سه عالئم باشد این هم یک معیار است.
دیابت عصبی داریم یا خیر؟
یکی از مواردی که در خصوص بیماران قند خونی مطرح می شود آن است که
عوام معموال از واژه قند خون عصبی سخن می گویند و عنوان می کنند که قند
خون یک شخص یا به واسطه قند طبیعی است یا عصبی که در اینجا دو حالت
وجود دارد.
وی افزود :در حال اول اگر فرض کنیم که عصبانیت خود به خود باعث دیابت
می شود کامال فرضیه اشتباهی است .چون عصبانیت نمی تواند پایه ایجاد دیابت
شود ولی اگر بگوییم که عصبانیت می تواند باعث تحریک هرمون هایی که باعث
افزایش قند خون شود می شود ،درست است .در واقع عصبانی شدن می تواند
یک شخص دیابتی را درگیرتر کند.
دیابتکودکان
وی در خصوص دیابت کودکان نیز گفت :در واقع دیابت نوع اول در کودکان
ایجاد می شود ،آن هم به دالیلی چون سیستم های ایمنی و ژنتیکی باعث می
شود که به شکل ناگهانی تولید انسولین در بدن متوقف شود و به همین دلیل
قند خون بچه ها به شکل ناگهانی افزایش می یابد .در حالی که در بزرگ سالی
قند خون هرچقدر باشد کم کم رشد می کند و معموال وقتی بچه ها قند خون می
گویند عالئم پرادارای و پر نوشی و الغری می گیرند.
درماندیابت
پرهام اظهارکرد :درمان در نوع اول به این شکل است که چون انسولین کاهش
شدید پیدا می کند از همان ابتدا باید درمان انسولینی به شکل مرتب در دستور
کارباشد.
وی گفت :در دیابت بزرگسالی می توانیم از قرص هم استفاده کنیم .در برخی
از موارد دیابت در نوع بزرگسالی به این اشکال نیز انجام می شود ولی اگر بخواهیم
بگوییم که دیابت راه درمان قطعی دارد قطعا تا کنون هنوز درمان قطعی برای این
بیماریکشفنشدهاست.
آگاهیسالمت؛

خوردن کدام میوه ها در هوای آلوده
توصیه می شود

روزهایی که آلودگی هوا تشدید می شود ،عالوه بر اینکه باید از ترددهای غیر
ضروری خودداری کرد ،می بایست برای تقویت سیستم ایمنی بدن ،از مواد
غذایی حاوی آنتی اکسیدان ها استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،متخصصین و کارشناسان تغذیه ،بر ضرورت مصرف
میوهها و سبزیها دارای آنتیاکسیدان شامل مرکبات و میوههای با رنگهای زرد،
نارنجی و قرمز ،موز ،خرمالو ،انار ،کیوی و انواع فلفلهای سبز و نارنجی ،تاکید
دارند .افزایش مصرف آب و مایعاتی همچون شیر کمچرب و ماهی به دلیل وجود
ُ
ویتامین  Eو امگا  ۳به کاهش آثار و عوارض آلودگی هوا کمک میکند.
همچنینمصرفسبزیهاییمانندکاهو،هویج،گشنیز،جعفری،تره،کرفس،
ُ
ُ
خرفه ،ریحان ،کلم ،گلکلم ،سبزی خوردن ،پیازچه ،سیر و لیموترش در روزهای
آلوده ضروری است.
در روزهای آلودگی هوا وعدههای غذایی سبک جایگزین وعدههای غذایی
سنگین شده و عموم افراد به ویژه سالمندان ،غذاهای بخارپز و آبپز را در برنامه
غذایی خود بگنجانند .عالوه بر اینکه سوپها و آشهایی مانند آش سبزیجات به
دفع سموم ناشی از آلودگی هوا از بدن کمک میکنند.
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گنجینهای ارزشمند اما ناشناخته برای مردم؛

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم :

قم برای مقابله با بحران آبی آماده میشود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با اشاره به اهمیت اطالعرسانی در زمینه
کمبود منابع تأمین آب در استان ،خواستار همراهی همه دستگاهها و اقشار مختلف
مردم برای عبور از شرایط تنش آبی شد و آگاهسازی مجموعه مدیریتی در سطح استان
از وضعیت موجود را مهم ارزیابی کرد و گفت :مردم نیز باید با اطالعرسانی دقیق و
بهموقعازشرایطموجودآگاهشوندوتوجهکافیبهاستفادهصحیحازآبداشتهباشند.
مهندس حسن بختیاری روز  ۲۴آبانماه در نخستین نشست بررسی چالشهای
تأمین آب قم که با حضور مدیرکل مدیریت بحران و برخی از مدیران و نمایندگان
دستگاههای استان برگزار شد طی سخنانی با اشاره به مسئله گرمایش زمین ،کاهش
بارندگیها و کاهش حجم ذخیره آب سدهای تأمینکننده آب استان گفت :با توجه به
اینکه عمده منابع تأمین آب قم منابع سطحی خارج از استان است لذا این موضوع
نوعی محدودیت و تهدید به شمار میرود.
وی برنامهریزی و استفاده از تمام ظرفیت استان برای مواجه با بحرانهای احتمالی را
ضروری دانست و اظهار داشت :امیدواریم بتوانیم با همفکری و همافزایی ،برنامهریزی
درستی را برای تابستان سال آینده داشته باشیم.
در ادامه این نشست محسن اروجی مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به تجربه
مقابله با بحران خشکسالی در سال  ۸۷گفت :در آن سال تصمیمات خوبی در سطح
استان اتخاذ شد و با اقدامات فنی و مهندسی و همراهی استان توانستیم از بحران عبور
کنیم.
وی از شرکت آب و فاضالب به عنوان فرمانده میدان برای مقابله با تنش آبی یاد کرد
و اظهار کرد :باید با استفاده از تجربیات گذشته و همچنین شناسایی همه راهکارهای
مناسب ،خود را برای مقابله با هرگونه شرایطی آماده کنیم.
اروجی انتقال آب از سدکوچری به قم را موجب ایجاد انتظار کاذب در استان دانست
و یادآور شد :متأسفانه با ورود آب سدکوچری به قم این ذهنیت ایجاد شد که مشکل
کمبود آب در استان برطرف شده در حالی که قم همواره با چالش کمبود آب مواجه
است.
وی بر لزوم استفاده از تجربیات استانهای همدان و چهارمحال بختیاری در تابستان
امسالبرایمقابلهباتنشآبیتأکیدکردوگفت:بایدجلساتمستمردرزمینهمقابلهبا
چالشهای آبی برگزار و آمادگی الزم برای هرگونه شرایط نامساعد ایجاد شود.
همچنین دکتر احمدی قائممقام شرکت آب و فاضالب استان نیز با اشاره به
پیشبینیهای صورت گرفته مبنی بر کمبود منابع تأمین آب برای سال آینده گفت:
از هماکنون باید با همکاری همه دستگاهها تمهیدات الزم در نظر گرفته شود تا شاهد
اتفاقاتی که تابستان امسال در استانهای همدان و چهارمحال بختیاری افتاد در
استانقمنباشیم.
مهران حیدری مدیرکل هواشناسی استان نیز در این نشست با اشاره به آمارهای
نگرانکننده از کاهش بارندگیها در استان در سالهای اخیر بیان کرد :میانگین بارش
سال آبی جاری در استان نسبت به میانگین بلندمدت  ۸۸و نسبت به سال گذشته ۹۶
درصد کاهش داشته است.
حیدری همچنین با بیان اینکه در سال زراعی جاری بهطور متوسط  ۱.۶میلیلیتر
بارش در سطح استان به ثبت رسیده است ،یادآور شد :این میزان در سال گذشته ۳۹و
در دوره آماری  ۱۳.۵میلیمتر بوده است.
همچنین مجید خداداد مدیر دفتر بهرهبرداری و توسعه تأسیسات ،تأمین ،تصفیه و
خطوط انتقال آب آبفای قم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در هفت ماه نخست
سال جاری حدود  ۹۳میلیون مترمکعب آب برای توزیع در استان تولید شده است،
خاطرنشان کرد :از این میزان  ۵۵درصد از سدکوچری ۲۸ ،درصد از منابع زیرزمینی،
 ۱۶درصد از سد  ۱۵خرداد و یک درصد هم از چشمهها و قناتها تأمین شده است.
وی بیان اینکه در حال حاضر  ۴۷حلقه چاه فعال در سطح استان داریم ،گفت۴ :
حلقه چاه نیز در حال بهسازی ۸،حلقه دارای مشکالت فنی و در دست تعمیر و ۶حلقه
نیز از مدار خارج و در حال جا به جایی است.

گزارش :اصغر شهبازی
موزه فاطمی قم بهعنوان نخستین موزه عمومی ایران در حالی
هشتاد و هشتمین سال تاسیس خود را جشن میگیرد که با
وجود دارا بودن افزون بر  ۳۰هزار اثر از پنج هزار سال گذشته،
همچنان در منابع رسمی و سبد فرهنگی گردشگران و مردم قم
ناشناختهاست.
براساس این گزارش ،موزه آستان مقدس فاطمی طبق اسناد
و مدارک تاریخی ،اولین موزه عمومی ایران است که در آبان ماه
سال  ۱۳۱۴در محوطه حرم مطهر حضرت معصومه(س) در
معرض بازدید عالقهمندان قرار داشته و در زمان افتتاح خود
نیز یک ساختمان مستقل با تاالرهای مخصوص و سردرب
مشخصی بوده و به عبارت بهتر یک موزه بینامونشان در
گوشهای از حرم مطهر محسوب نمیشده است.
موزه فاطمی درگذشته در محل کنونی رواق شهید مطهری و
کتابخانه داخلی کنونی حرم مطهر دایر شده بود که بعدها و از
حدود  ۴۰سال قبل به خاطر توسعه و نیاز به فضای مناسبتر،
منتقلشدهاست.
موزه فاطمی کنونی ازنظر تاریخی در محدوده باغ بابالن سابق
در محدوده سهراه بازار تا بلوار بهار ،قرار دارد که مقبره ،گنبد و
سایر متعلقات حرم مطهر و صحنهای آن نیز در همین محدوده
قرار دارد.
موزه فاطمی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) که تنها
موزه تاریخی و هنری قم محسوب میشود بیش از  ۴۰گونه اثر
موزهای را در خود جایداده است.
قرآنهای خطی ،کاشیها ،آثار فلزی ،چوبی ،سکهها،
تمبرها ،اسکناسها ،منسوجات ،فرشها ،انواع آثار نقاشی،
خوشنویسی ،نگارگری ،شمایلنگاری ،نقاشی قهوه خوانی
به همراه آثار و متعلقات باقیمانده از بزرگان علمی و شاهان
دورههای مختلف تاریخی ،تنوع کمنظیری به موزه فاطمی داده
است.
باوجوداینکه موزه ایران باستان  ۲سال بعد از موزه فاطمی قم
و در سال  ۱۳۱۶تاسیس شده اما بهعنوان نخستین موزه ایران
شهرت دارد و به خاطر توجهاتی که به آن طی ادوار مختلف شده
همواره موردتوجه بوده اما غبار گمنامی بر چهره موزه فاطمی
نشستهاست.
قدیمیترین آثار در این موزه مربوط به آثار فلزی ،سفالگری و
سکههای قدیمی است و عالوه بر آن آثار بسیار متعددی از دوران
اسالمی و معاصر نیز در این موزه گردآمده است.
موزه فاطمی قدیمیترین موزه ایران
حجتاالسالم محمدباقر مشکاتی مدیر موزه فاطمی قم در
گفتوگو با خبرنگار ایرنا گفت :موزه فاطمی در آبان ماه سال
 ،۱۳۱۴بر اساس نقشه آندره گدار فرانسوی (طراح موزه ایران
باستان) به سرپرستی ابوالقاسم معمار  ۲سال قبل از تاسیس
موزه ایران باستان ،در داخل حرم مطهر فاطمی ایجادشده
است.
وی بیان کرد :در روزنامه استوار ،بهعنوان قدیمیترین روزنامه
محلی قم«چاپ از سال  ۱۳۱۴تا  »۱۳۵۴نیز آثار و اسناد زیادی

موزه فاطمی قم نخستین موزه عمومی ایران

در خصوص موزه فاطمی و برنامههای جاری آن ذکرشده و عالوه
بر آن نشان میدهد که روزنامهنگاری سابقه نزدیک به  ۹۰ساله
در استان قم دارد.
مدیر موزه فاطمی قم خاطرنشان کرد :موزه فاطمی اولین
موزه عمومی و وقفی جهان محسوب میشود ،افزون بر
 ۹۰درصد آثار موزه از موقوفات و متعلقات حرم مطهر به آن
منتقلشدهاست.
مشکاتی بیان داشت :در اوایل دوران قاجار برخی شبه موزهها
و موزه واره ها در دربار شاهان به چشم میخورد که جنبه
اختصاصی داشته که صرفا درباریان و میهمانان ویژه امکان
بازدید از آن را داشتند و یک موزه به معنای رسمی و عمومی بر
آن نمیتوان اطالق کرد.
گردآوری  ۲هزار و  ۵۰۰قرآن خطی
وی بابیان اینکه بیش از  ۴۰نوع اثر موزهای در این مرکز
گردآمده است :گفت ۲ :هزار و  ۵۰۰قرآن خطی این موزه از
قرن اول تا دوران معاصر ازنظر قدمت و ارزشمندی قابلیت تبدیل
به یک موزه مستقل را داراست ،دست خط قرآنی امام علی(ع)
از قرن اول هجری و دست خط قرآنی منسوب به امام رضا(ع)
و امام حسن عسکری(ع) از ارزشمندترین آثار موزه فاطمی
هستند.
مدیر موزه فاطمی قم تصریح کرد :با توجه به حجم آثار ازنظر
کثرت و تنوع ،ظرفیت الزم برای احداث یک موزه بزرگ بسیار
بزرگ با  ۴۰تاالر تخصصی در موزه فاطمی قم فراهم است و
سناریوی اولیه احداث چنین موزهای نیز با عنوان« ،موزه بزرگ
اسالم» در دست بررسی است.
ثبت  ۳۰هزار اثر تاریخی
وی تصریح کرد :افزون بر  ۳۰هزار اثر تاریخی و نفیس در موزه

فاطمی قم ثبتشده که به خاطر محدودیت فضا تنها یک هزار و
 ۵۰۰اثر در معرض نمایش قرار دارد که  ۴۰درصد از این آثار طی
 ۲سال گذشته در معرض بازدید عموم قرارگرفته است.
مشکاتی گفت :این موزه از ابتدای تاسیس بهصورت آگاهانه
و تعمدی مورد سانسور قرارگرفته و هیچ نامی از آن در رشتههای
تخصصی موزهداری ،میراث فرهنگی و گردشگری به چشم
نمیخورد و معرفی خاصی از آن صورت نگرفته است.
مدیر موزه فاطمی قم خاطرنشان کرد :الگوی موزهداری در
موزه فاطمی قم ،محتوا گرایی توحید محور است بهنحویکه
مخاطبان عالوه بر مشاهده آثار تاریخی ،پیامها و عبرتهای
تاریخی را نیز با نوع چیدمان و ارتباط و به همپیوستگی بین آثار
بر اساس دورههای مختلف تاریخی دریافت می کنند.
وی افزود :هم اکنون ماهانه حدود  ۵هزار نفر از موزه فاطمی
قم بازدید می کنند در حالی که ظرفیت های واقعی آثار این موزه
هنوز در بین عالقه مندان مغفول مانده است.
معرفی گنجینه های موزه فاطمی
نیازمند فضاسازی است
معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم نیز در گفت
وگویی گفت :موزه فاطمی قم بهرغم ظرفیتهای کمنظیر خود
با محدودیت شدید مکان و فضای موردنیاز روبهرو است و امکان
محدودی برای نمایش آثار فاخر آن وجود دارد و الزم است تا
در طرحهای توسعهای حرم مطهر توجه الزم برای بخش موزه
اختصاص داده شود.
ابوالقاسم مقیمی اضافه کرد :معرفی بسیاری از گنجینهای
این موزه نیازمند فضاسازی برای معرفی به بازدیدکنندگان است
که در موزه فعلی و فضای بسیار محدود آن این امکان سلب شده
و برخی گنجینههای آن بهصورت فشرده ،چیدمان شده و بخش

اعظم آن در انبارها نگهداری میشود.
معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم بابیان اینکه شهر
قم ظرفیتهای زیادی در حوزه گردشگری دارد ،افزود :یکی از
ظرفیتهای گردشگری قم ضرورت پرداختن به شاهکارهای
موزهای و معرفی تاریخ شهر قم در قالب آثار تاریخی و موزهای
است.
مقیمی با اشاره به سابقه  ۸۸ساله موزه فاطمی قم ،بیان
داشت :این موزه با گنجینه و آثار بسیار فاخری که در خود
جایداده ظرفیت تبدیلشدن به یکی از مهمترین جاذبههای
گردشگری استان را دارد.
وی با تاکید بر کمکاریهای صورت گرفته در خصوص معرفی
ظرفیتهای موزهای قم ،خاطرنشان کرد :اقدامات و زمینههایی
که در خصوص معرفی موزههای شاخص ملی در استانهای
دیگر انجامگرفته در قم ناچیز بوده و حتی برای مردم استان نیز
کمتر شناختهشده است.
برنامه ساخت موزه بزرگ جهان اسالم در قم
وی تصریح کرد :مجموعه مدیریت استان تالش میکند که
از فرصت منابع سفر دوم رییس جمهوری به قم و همچنین
اعتبارات کارگروه ملی زیارت ،برای ساخت موزه بزرگ آستان
مقدس استفاده کند.
معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم تصریح کرد:
درگذشته نهچندان دور ،موزه یکی از محورهای معرفی اماکن
استان بود و در اطراف حرم مطهر مکانی به نام «سهراه موزه»
وجود داشت که نشان میدهد در زمان تاسیس موزه فاطمی در
دهه  ۲۰شمسی تبلیغات و فضاسازیهای خوبی برای معرفی
آن صورت گرفته بود که در طول دورههای بعدی تاریخی کمرنگ
شده است.
مقیمی بیان داشت :موزه فاطمی هماکنون یکی از مقاصد
مهم در تورهای گردشگری شهرداری قم است و در قالب
کاروانهای زیارتی و سیاحتی گردشگران غیر ایرانی نیز این موزه
جزو نقاط هدف بشمار میآید.
به باور کارشناسان ،فراوانی ،قدمت و تنوع چهل گونهای آثار
باستانی ،تاریخی ،فرهنگی و هنری موزه فاطمی از هزارههای
قبل از میالد تا روزگار معاصر در قالب  ۱۰گنجینه تخصصی و
موضوعی با رویکرد دینی و اسالمی و دهها اثر شاخص متعلق
به دوران اسالمی در  ۶گنجینه تخصصی و گونهای با رویکرد
تمدنی و تاریخی با صدها اثر شاخص متعلق به قبل از اسالم و
دوره حکومتی ایران گنجینه کمنظیری را برای گردشگران ایرانی
و غیر ایرانی ایجاد کرده است.
همچنین حضور میلیونی مسافران و زائران سبب شده تا
توسعه قم بر محور گردشگری بهعنوان اصلیترین مزیت نسبی
آن تعریف شود اما بااینوجود و به استناد آمار و اطالعات
موجود ،ماندگاری مسافران در قم کمتر از  ۷ساعت برآورد
میشود که عالوه بر ضعف در زیرساختهای گردشگری،
تفریحی و اقامتی ،عدم معرفی جاذبههایی مانند موزهها نیز در
اندک بودن زمان ماندگاری مسافران در قم دخیل است.
موزه فاطمی (حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در
میدان آستانه ،جنب درب شماره یک حرم مطهر قرار دارد.

اقتصادی5

 شماره 5620ت وپنجم 
چهارشنبه 25-آبان ماه  -1401سال بیس 

یک کارشناس اقتصادی:

جراحی اقتصادی موجب کاهش نرخ تورم وافزایش رفاه مردم نشد

یک کارشناس امور پولی و بانکی اظهار داشت :هزینه خانوار ایرانی همیشه در
حوزه مسکن و خودرو باال بوده اما خوراک و مواد غذایی در ایران نسبت به سایر
کشورها ارزان بود که آقای رییسی قیمت مواد غذایی را هم با حذف ارز 4200
تومانی افزایش داد که نام این اقدام را هم جراحی گذاشتند به این معنا که پس از
این جراحی برای مردم رفاه ایجاد میشود اما نه تنها هیچ رفاهی برای مردم ایجاد
نشد بلکه افزایش نرخ تورم سطح رفاهی مردم را به شدت کاهش داد و تمام این
موضوعات منجر به بیاعتمادی مردم به دولت میشود.
کامران ندری در گفتوگو با ایلنا درباره وعدههای دولت سیزدهم مبنی بر کنترل
و مهار افزایش نرخ تورم در شرایط فعلی کشور اظهار داشت :واقعیت این است که
اقتصاد ایران در وضعیت بدی گیر کرد ه است که عمده این گرفتاری به نحوه مدیریت
اقتصاد کالن برمیگردد .آزاد شدن روابط تجاری ،کاهش تعرفههای تجاری،
افزایش واردات تا حدودی به کاهش نرخ تورم کمک میکند اما باید توجه داشت
که تولید داخلی هم متاثر از این سیاست خواهند بود چراکه عمده تولیدکنندگان
داخلی توانایی رقابت با کاالی خارجی را ندارند .وی ادامه داد :فضای کسب و کار
در ایران و نوع مدیریت در سطح کالن به گونهای است که هزینه تولیدکننده ایرانی
را افزایش میدهد و از آنجایی که دولت بر روی درآمدهای مالیاتی پافشاری میکند،
پرداخت این مالیات هزینه تولیدکننده را افزایش میدهد و در نهایت تولیدکننده
تمام این هزینهها را به مصرفکننده منتقل میکند .این کارشناس اقتصادی با
بیان اینکه بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور مربوط به نحوه مدیریت اقتصاد
کالن است ،گفت :در حال حاضر بسیاری از قیمتها سرکوب شدهاند از جمله
حقوق و دستمزد که دولت آن را فریز کرد ه و حقوق و دستمزد کارمندان امسال 10
درصد افزایش داشته که این مقدار فاصله معناداری از نرخ تورم دارد و این افزایش
 10درصدی در حالی که هیچ تناسبی با نرخ تورم سال گذشته نداشت ،تورم امسال
هم به آن اضافه شد .ندری افزود :در حالی که فشار سنگینی به مردم وارد شده،
حقوق و دستمزد آنها ترمیم نشده و این شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده
و طبیعی است که اعتراضاتی به این وضیعت و شرایط زندگی ایجاد شود و شکل
بگیرد و اعتراضاتی که امروز با آن مواجه هستیم ریشه اقتصادی دارند .سوال این
است که تا چه زمانی این روند را میخواهند ادامه دهند؟ تا چه زمانی میتوانند به
مردم و تولیدکنندگان فشار وارد کنند؟
ادامه افزایش نرخ تورم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نرخ تورم تا سال آینده گفت :با تداوم
این وضعیت افزایش نرخ تورم هم ادامهدار خواهد بود ،ممکن است مانند خرداد
ماه دیگر با نرخ تورم ماهانه  12درصدی مواجه نباشیم اما حتی تورم  3درصدی
در سال به  36درصد میرسد .بنابراین با این وضعیت در بهترین حالت به نرخ تورم
حدود  50درصدی امسال در سال آینده  36درصد اضافه شود.
وی اظهار داشت :باید توجه داشت از آنجایی که قیمتها افزایش پیدا کرد ه است
تورم  36درصد هم قیمتها را به طور قابل توجهی افزایش میدهد ،برای مثال در
افزایش  35درصدی کاالیی با قیمت  100تومان با  35تومان افزایش قیمت مواجه

میشود اما اگر قیمت آن کاال تا  1000تومان افزایش پیدا کرده باشد با همین نرخ
تورم 350 ،تومان به قیمت آن اضافه میشود .به همین دلیل است که کنترل نرخ
تورم شدنی نیست و بعید است که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل کند .ندری با بیان
اینکه قیمت حاملهای انرژی هم منجمد شده و ثابت باقی مانده و این موارد از
روند نرخ تورم در چند سال گذشته عقب ماندهاند ،ادامه داد  :اگر اصالح قیمتها
از جمله اصالح نرخ حاملهای انرژیبه اجرا نرسد به نرخ تورم نزردیک  50درصدی
امسال در آینده در بهترین حالت  36درصد اضافه میشود اما نکته مهم این است
که دولت اعالم کرده امسال نرخ حاملهای انرژی تغییر نمیکند و قولی نداده
است که در سال  1402هم همین قیمتها ثابت باقی بماند .یادمان باشد که در
حذف ارز  4200تومانی هم شاهد همین رفتار از دولت بودیم.
عمده بانکها با خلق پول سر پا هستند
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :امسال تورم میانگین هم عدد باالیی خواهد
بود و سال آینده هم افزایش نرخ تورم مهار نمیشود و دولت سیزدهم نه تنها برای
کنترل تورم اقدام خاصی انجام نداده بلکه هر حرفی که میزند تورمزا است .وقتی
درباره سیاستهای مالیاتی صحبت میکنند ،اثر تورمی دارد ،وقتی درباره اصالح
قیمت حاملهای انرژی صحبت میکنند ،اثر تورمی ایجاد میکنند ،ساماندهی
ن موضوعات اقتصاد ایران
یارانههای مردمی هم اثر تورمی داشت .در کنار تمام ای 
مشکل ساختاری دارد و با خلق پول درحال مدارا کردن با این مشکل ساختاری
هستیم.
وی با بیان اینکه عمده بانکها با خلق پول سر پا هستند و اگر روزانه پولی توسط
بانک مرکزی خلق نشود این بانکها با مشکل مواجه خواهند شد ،گفت :بسیار
بعید است این دولت با این روند بتواند تورم را کنترل کند .شاید در بهترین حالت
تورم  50درصدی امسال را در سال آینده به  30درصد برساند اما همین  30درصد
هم نرخ قابل توجهی برای اقتصاد ایران خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست دولت برای کنترل حجم نقدینگی و
امکان کاهش نرخ تورم با این سیاست ،اظهار داشت :اشتباهی که دولت میکند
این است که گمان میکنند با کنترل پایه پولی آن هم به صورت نیم بند ،این رشد
نقدینگی کنترل و مهار میشود اما خلق پول به صورت عمده در بانکها انجام
میشود و دولتها هم اساسا نمیتواند کنترلی بر روی بانکها داشته باشد .اشتباه
دیگر دولت این است که گمان میکند با کنترل نقدینگی ،نرخ تورم متوقف میشود
اما نقش انتظارات تورمی را نادیده میگیرد.
مردم صحبتهای دولتمردان را باور ندارند
وی افزود :از آنجایی که دولت آن اعتبار باید را نزد مردم از دست داده و اعتماد
مردم نسبت به این که دولت توانایی الزم برای کنترل اقتصاد را دارد ،از دست رفته
بنابراین دولت امکان مهار و کنترل انتظارات تورمی را ندارد .به همین دلیل است که
با یک افزایش نرخ ارز شاهد افزایش تمام قیمتها در بازارها هستیم.
ندری ادامه داد :متاسفانه از آنجایی که دولت با مردم صادق نبوده و شفافیت
الزم را نداشته و معموال در حوزههای اجتماعی و اقتصادی مردم صحبتهای

دولتمردان را باور ندارند ،کنترل انتظارات تورمی بسیار سخت است .از این رو
دولت حتی اگر بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند ،نمیتواند از پس انتظارات
تورمی برآید .این کارشناس اقتصادی گفت :زمانی میتوان انتظارات تورمی را
کنترل کرد که مردم به دولت اعتماد داشته باشند مانند آنچه که امروز در کشور
آلمان میبینیم .پس از اتفاقاتی در کشور آلمان در بحث حاملهای انرژی رخ داد
و افزایش نرخ تورمی که از افزایش قیمت حاملهای انرژی نشات گرفت ،از آنجایی
که مردم آلمان توانمندی دولت کشورشان را باور دارند ،در این کشور شاهد اثرات
انتظارات تورمی در اقتصاد نیستیم اما در ایران با یک موج خبری مثبت یا منفی
همه بازارها بهم میریزند .وی با اشاره به اهمیت حمایت مردم از دولت تاکید کرد:
دیدیم که زمستان هم وارد اروپا شد و هیچ کدام از پیش بینی مسئوالن کشورمان
درباره زمستان سرد و سخت در اروپا اتفاق نیفتاد و این نشان دهنده برنامهریزی
درست سیاستمداران اروپایی است و موضوع مهمتر اینکه دولتهای اروپایی از
پشتوانه مردمی برخوردار هستند.
ندری ادامه داد :دولت هر چقدر هم اعالم کند که در حال کنترل رشد نقدینگی
است اما از آنجایی که تصور و پیش بینی مردم افزایش قیمتها است ،براساس این
پیشبینی تقاضا برای هر نوع کاالیی را افزایش میدهند .در این شرایط دولت هیچ
جایگزینی هم برای این کاالها را باقی نگذاشته است و همین روند منجر به افزایش
قیمت ها و در نتیجه افزایش تورم میشود.
جهتگیری دولت در برجام اشتباه است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت آقای رییسی متاسفانه آن فرصت
اولیه را در یک سال اول ریاست جمهوری از دست داد ،اظهار داشت :این فرصت
انتخاب مدیران درست و بکارگیری افراد متخصص بود و با این اقدام میتوانست به
مردم نشان دهد که از تجارب افراد متخصص و دانشمند استفاده میکند همچنین
میتوانست با جهتگیری درست در مذاکرات برجام ،شرایط اقتصادی را بهبود
بخشد و معتقدم هنوز هم جهتگیری دولت در بحث برجام اشتباه است و این فکر
و تصور اشتباهی است که میتوانند بدون برجام مشکالت اقتصادی کشور را حل
و برطرف کنند.
وی افزود :از سوی دیگر سختگیریهای این دولت در حوزههای اجتماعی به
مراتب از دولتهای قبل بیشتر بود و در کنار تمام مشکالت اقتصادی ،این مسائل
اجتماعی هم اضافه شد و بر روح و روان مردم تاثیر منفی گذاشت .بنابراین آن
سیگنالهایی که مردم باید در یک سال اول دریافت میکردند تا باور کنند این
دولت قصد دارد سطح رفاه آنان را افزایش دهد را دریافت نکردند و حتی کسانی که
به آقای رییسی رای دادند این سیگنالها را دریافت نکردند و بسیار ناامید هستند.
جراحی دولت ،رفاه مردم را کاهش داد
ندری با اشاره به افزایش هزینه خانوار در طول یک سال گذشته گفت :هزینه
خانوار ایرانی همیشه در حوزه مسکن و خودرو باال بوده اما خوراک و مواد غذایی
در ایران نسبت به سایر کشورها ارزان بود که آقای رییسی قیمت مواد غذایی را هم
با حذف ارز  4200تومانی افزایش داد که نام این اقدام را هم جراحی گذاشتند به
این معنا که پس از این جراحی برای مردم رفاه ایجاد میشود اما نه تنها هیچ رفاهی
برای مردم ایجاد نشد بلکه افزایش نرخ تورم سطح رفاهی مردم را به شدت کاهش
داد و تمام این موضوعات منجر به بیاعتماد مردم به دولت میشود .وی ادامه داد:
در حالی که اعتماد مردم به دولت سرمایه است ،دولتها به این سرمایه توجهی
ندارد .به ویژه اینکه صدا و سیما با روایت برخی از اخبار و گزارشها به این سرمایه
به شدت آسیب میزند و این سرمایه که امروز باید پشتوانه برنامههای دولت باشد
متاسقانه اساسا وجود ندارد .حتی اگر این دولت بخواهد برنامه درستی را به اجرا
برساند که البته چنین برنامهای در این دولت و تیم اقتصادی دولت دیده نمیشود،
اگر پشتیبانی این سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد ،این برنامه درست هم
نتیجه نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار برون رفت از این شرایط تاکید کرد:
اولین کاری که دولت آقای رییسی باید انجام دهد این است که نسبت به تغییر
برخی از مدیران و اعضای تیم دولت اقدام کند البته این کار سختی است و اساسا
چنین برنامهای را هم امروز در دولت نمیبینیم .واقعیت این است که آن پختگی
الزم در تیم اقتصادی دولت دیده نمیشود و با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی
هم ضربه بسیار محکمی هم وارد آوردند هر چند که مخالف اصالح قیمتها نیستم
اما اینکه ارز  4200تومانی در این شرایط حقوق و دستمزد به  28هزار تومان برسد،
اشتباه است.
خوشبختانه وعد ه ساخت  4میلیون مسکن عملیاتی نشد
وی با بیان اینکه بعید است که وعدههای اقتصادی آقای رییسی به اجرا برسند،
اظهار داشت :البته خوشبختانه در بخشی از وعدهها مانند بحث ساخت  4میلیون
مسکن اقدامی انجام ندادهاند چراکه اگر نسبت به اجرای این وعدهها اقدام کنند،
قیمت مسکن از اینکه امروز در بازار با آن مواجه هستیم بیشتر خواهد شد .آقای
احمدینژاد هم با تمام شعارهایی که داد و حتی با خلق پول نتوانست مشکل
مسکن را برطرف کند و امروز مشکل مسکن در ایران حادتر هم شدهاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد :باید تغییر
نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای
بخش خصوصی جذاب شود و بخش خصوصی به دلیل
بهصرفهبودن وارد پروژه عمرانی و ساختوساز شود.
«سید احسان خاندوزی» در صد و چهاردهمین نشست
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد :توقع
داریم اعضای اقتصادی کابینه که عضو شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی هستند ،مشارکت فعالتری در
این شورا داشته باشند و نسبت به سؤاالت و ابهامات فعاالن
اقتصادیحساسوپاسخگوباشند.
وی با اشاره به گالیه فعاالن بخش خصوصی درباره حضور
کمرنگ بعضی اعضای کابینه در شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی تأکید کرد :توقع میرود عالیترین مقام
دستگاه دولتی در جلسه دیگری بهصورت رسمی حضور و به
طور مستقیم با بخش خصوصی مواجه شده و حرف فعاالن
رابشنوند.البته،ممکناستپاسخمسئولدستگاهیعنیوزیر
مربوطه و یا رییس سازمان برنامهوبودجه برای مخاطبان این
بخش صددرصد قانعکننده نباشد ،چرا که ما برای اقناع در
اینجلسه نیستیم.
وی ادامه داد :اینکه بگوییم قرار است ۱۰۰درصد بهصورت
مطلق و جامع به یک هدف برسیم ،ممکن نیست و در هیچ

پروژههای عمرانی باید برای بخش خصوصی جذاب و بهصرفه شود
که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی
ً
از تورم پرداخت میشود ،قطعا بودجه کمتری برای دولت
میماند.
وزیر اقتصاد گفت :در حال حاضر که باهم سخن میگوییم
از سال گذشته در همین زمان پرداختهای کمتری به حوزه
عمران صورتگرفته است ،چراکه قرار نبود اینقدر دست
بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.
وی ادامه داد :مطالبهای که میتوانیم داشته باشیم سرعت
بخشیدن به سازوکارهای مشارکتهای عمومی و خصوصی
ً
است و مثال بهجای اینکه متوسط  ۱۵تا  ۱۷سال تطبیق
پروژهها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار
کنیم؛ یعنی نه دولت کار را رها کند و نه خیلی سخت بگیرد
که بخش خصوصی ضرر کند .خاندوزی همچنین اضافه
کرد :میخواهیم فعالیت و سرمایهگذاری و ساختوساز
برای بخش خصوصی جذاب شود تا فعال بخش خصوصی
به دلیل بهصرفهبودن وارد شود.
خاندوزی تأکید کرد :باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت
صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب
شود .وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد اصالح قانون مشاغل
سخت و زیانآور از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت :مدیران
اقتصادی در تصمیمگیریها در معرض خطا در نوع اول یا

نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغییر این قانون عدهای که
شایسته یک حمایت خاص هستند بیرون بیافتند و عدهای
ً
که نباید ،مشمول حمایتها شوند که غالبا نیز با رویههای
غلط و معیوب خود را مشمول حمایت میکنند.
وی متذکر شد :در خصوص اصل مساله مطرح شده در این
جلسه اتفاقنظر هست که قاعده فعلی بهینه نیست و باید به
سمتاصالحوبهینهسازیحرکتکنیم.
وزیر اقتصاد گفت :این مساله باید اصالح شود ،چه با نگاه
به آینده صندوقهای بازنشستگی کل کشور که آینده کشور
است و چه با نگاه به کارفرمایان و فعاالن بخش خصوصی چه
با نگاه به بخشی که به لحاظ اخالقی و انسانی کار میکنند،
نگوییمکهچرابایدبرایمنفعتشمامابایدپولبدهیمماهمه
در جایی دور هم نشستیم که اگر کارگر شما متوجه شود که
از حداقل منزلت انسانی برخوردار نیست ،با دلوجان و با
بهرهوری برای شما کار نمیکند؛ در این موضوع باید با دیدن
همهاینمالحظاتحرکتکنیم.
خاندوزی بیان کرد :بنده موافق ارسال متن پیشنهادی
به هیأت دولت هستم تا در کمیسیون تخصصی که همه
دستگاههای مرتبط یعنی تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت
حضور دارند بررسی و اصالح شود؛ یعنی بهجای حذف
صورت مساله آن را حل و اصالح کنیم .

وزیر صمت تاکید کرد:

افزایش قیمتها بخاطر افزایش نرخ ارز قابل قبول نیست

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه در بازار نیمایی کمبود ارز وجود ندارد ،گفت :با
توجه به اینکه همه واحدها به ویژه تولیدکنندگان به راحتی میتوانند از بازار نیمایی ارز مورد
نیازشان را تامین کنند ،افزایش قیمتها در پی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قابل قبول نیست.
سیدرضا فاطمی امین در نشست هماندیشی با اصناف و اتحادیههای کشور ،اظهار کرد:
رصد ثبت سفارشها و تخصیص ارز نشان میدهد که در بازار نیمایی کمبود ارز وجود ندارد
و به ویژه واردکنندگان میتوانند شهادت دهند در مقایسه با شش ماه قبل یا حتی یک سال
قبل وضعیت تخصیص ارز بسیار بهتر شده است.
وی با بیان اینکه حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت  ۳۶هزار تومان کاذب بوده و چیزی جز
عملیات روانی نیست ،تصریح کرد :با توجه به اینکه همه واحدها به ویژه تولیدکنندگان به
راحتی میتوانند از بازار نیمایی ارز مورد نیازشان را تامین کنند ،افزایش قیمتها قابل قبول
نیست .باید تالش کنیم این جو روانی که بازار ارز را متالطم میکند ،اثر خود را به صورت
گرانفروشینشانندهد.
وزیر صمت همچنین در ادامه ،با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰۰۰شاخص و ۳۰۰داشبورد

مدیریتی تعریف شده و با پیشبینی یک اتاق پایش ،تا پایان سال قادر به رصد همه متغیرها
و شاخصها خواهیم بود ،گفت که این موضوع پیشبینی پذیری در تولید و اقتصاد کشور از
سه ماه قبل را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی در بهار امسال صنعت رشد  ۵.۱درصدی تولید را ثبت کرد ،در حالی که رشد
اقتصادی کشور کمی بیش از سه درصد بوده است.
وزیر صمت شاخص دیگر تولید را شرکتهای بورسی عنوان کرد که بیش از  ۵۰درصد
تولید کشور را در اختیار دارند و گفت که این شرکتها در مهرماه امسال در همسنجی با
سال گذشته ۷.۷درصد رشد داشته است .رشد تولید این شرکتها در خردادماه ۲.۵درصد،
تیرماه  ۵.۸درصد ،مردادماه  ۶.۴درصد و شهریورماه  ۶.۵درصد بوده است.
به گفته وزیر صمت شاخص سرمایهگذاری نیز در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال
ت همچنین در شش ماهه نخست امسال رشد ۱۳
گذشته  ۵.۸درصد رشد داشته اس 
درصدی صادرات به ثبت رسید.
وی در ادامه از برنامه ریزی برای اتصال تامین مالی زنجیرهای به کارتهای اعتباری خبر

دالیل افزایش تورم و راه های کنترل آن

رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از افزایش تورم و تبعات آن در اقتصاد کشور،
دالیل افراش تورم در ایران و پیشنهادهای کنترل با آن را طبق گزارش صندوق بین
المللیپولتشریحکرد.
مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،به گزارش اخیر
صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصاد ایران نیز اشاره و اظهار کرد :در گزارش
نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل  ۰.۵درصد رشد تورم را به دنبال
دارد .همچنین تحریمها باعث باال رفتن نرخ دالر ،افزایش کسری بودجه و ممانعت از
صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است .برابر این گزارش هر یک درصد
کاهش صادرات نفت باعث افزایش  ۰.۳۵درصد تورم شده است .عالوه بر این کسری
بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
کسری نرخ تورم را دو درصد باالمیبرد.
او به پیشنهادات ارائه شده از سوی این صندوق برای کنترل تورم در ایران نیز اشاره
کرد و توضیح داد :پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمتها با یک سیستم
تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جایگزین
شود .دوم اینکه در شرایط رفع تحریم؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای
سیاستهای اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریمها با
اجرای اصالحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت .سوم،
کسری بودجه با حذف یارانههای انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیبپذیر و با یک
راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد.
رییس اتاق تهران ادامه داد :چهارم ،از طریق مبارزه با فساد و انجام اصالحات
دولت بهرهوری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد .پنجم ،اولویتهای
هزینهای دولت با افزایش پایههای مالیاتی ،حذف معافیتهای مالیاتی ،جلوگیری از
فرار مالیاتی و مدیریت بهتر داراییهای عمومی تامین شود .ششم ،باسرمایهگذاری
در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساختها؛ وضعیت آموزش،
بهداشت و تولید بهبود پیدا کند .هفتم ،با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تکنرخی کردن
ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود .هشتم ،با اصالحات ساختاری ،مشارکت و توسعه
بخش خصوصی افزایش رقابت و نظاممند کردن محیط کسبوکار انجام شود .نهم،
استقاللعملیاتیومالیبانکمرکزیوبرطرفکردنضعفبخشبانکیعملیشود.
دهم ،با بهبود فضای کسبوکار ،حذف قیمت یارانهای و کاهش تعداد شرکتهای
دولتی و بنیادها ،حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهرهوری ،وابستگی به واردات
کاهش و قیمتهای داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کاالی جهانی مقاوم شود.
خوانساری به گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد خاورمیانه نیز پرداخت و گفت:
بانکجهانیدرگزارشیبهپیشبینیوضعیتاقتصادیجهاندرسالمیالدیجدید
پرداخته و باتوجه به افزایش قیمت نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی
کشورهای خاورمیانه از  ۳.۲درصد به  ۵.۵درصد افزایش پیدا میکند و در این بین
بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با  ۸.۵درصد ،عربستان با  ۸.۳درصد
و عراق با  ۸.۲درصد تجربه میکنند و برای ایران هم رشد اقتصادی  ۲.۹درصدی
پیشبینیشدهاست.
کارشناسمسائلاقتصادیمطرحکرد؛

پیامدهایتغییراتمجلسدربودجه۱۴۰۲

کارشناس مسائل اقتصادی درباره پیامدهای تغییرات مجلس در بودجه ۱۴۰۲
گفت :اگر این پیشبینی نشود وظیفه شورای نگهبان است که به آن ایراد میگیرد.
وحید محمودی در گفتوگویی درباره این که تغییرات مجلس در الیحه بودجه
هرچند از سر دلسوزی بود؛ اما موجب افزایش غیر قابل تحقق درآمدها ،تعیین
مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است اظهار
داشت :وظیفه مجلس قانونگذاری است و در حد قانونگذاری اختیارات دارد منتها
هر تغییراتی که در منابع مالی بودجهای صورت بگیرد بار مالی آن طبق قانون اساسی
ً
باید پیشبینی شود و معموال اگر این پیشبینی نشود وظیفه شورای نگهبان است که
ایراد میگیرد به اصالحیهای که در قانون اعمال میشود.
ً
وی افزود نمایندگان معموال موظف هستند چه طرح و چه الیحه باشد ،تغییراتی که
اعمال میکنند و افزایش بودجهای که تعریف میکنند بار مالی آن را ببینند.
محمودیگفت:وظیفهشوراینگهباناستکهنسبتبهاینموضوعاتحساسیت
نشان دهد و بار مالی آن را ببیند.
وی افزود :اما واقعیت این است که دولت بودجهای که به مجلس میدهد هزینه ارائه
نکندوبودجهارائهکند.بودجهوقتیبهمجلسدادهمیشود؛یعنیدرآمدهاوهزینهها
در آن دیده شود و متناسب با درآمدهایی که هست بودجه تعریف شود منتها بنا به عدم
تعادل بودجهای که سالهای سال است در اقتصاد ما رخ داده از یک طرف به دالیل
تحریم و سو مدیریت و دیگر مسائل درآمدهای ما کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر
هم بنا به سیاستهای تور مزا و پیامدهای ناشی از تحریم هزینههای ما باال رفته و عدم
تعادل شدیدی در بودجه به وجود آمده است.
وی با اشاره به کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی به نقل از رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور گفت :معنای این آن است که برای جبران این کسری باید اسکناس
چاپ شود که افزایش نقدینگی و پول بدون پشتوانه نتیجهاش تورم است و تورم هم
ً
مجددا قدرت خرید مردم را کاهش داده و تمام زیرساختهای اجتماعی را تخریب
خواهدکرد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه :

وزیراقتصاد:

جای دیگری نیز این اتفاق نیفتاده؛ اما همینقدر که فضای
تفاهم ،تعامل و احترام و شنیدن دغدغههای فعاالن بخش
خصوصی ،پیمانکاران و سایرین ایجاد شود ،در مدیریت
اقتصادی کشور یک ارزش محسوب میشود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح پیشنهاداتی درباره مسائل
بین دولت و بخش خصوصی گفت :بنده نظر همه را به یک
ً
مساله بنیادیتر جلب میکنم که شاید ما اساسا باید در این
دست مناقشات به فکر تعریف یک نهاد ثالث و قاعدهگذاری
منصفانه و عادالنه در قالب برنامه هفتم توسعه و یا یک ظرف
قانونیدیگرباشیم.
خاندوری در خصوص گالیههای برخی از فعاالن بخش
ً
خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی نیز ابراز کرد :قطعا
سازمان برنامهوبودجه پرداخت عمرانی را تور مزا نمیدانند،
این بخش مفیدترین بخش از پرداختهای دولت است
ً
ً
که مستقیما سبب تحریک رشد اشتغال است؛ اما قطعا
در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت ،مالیات،
گمرک و استقراض ،دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد
تورمی خود استقراض کمتری انجام دهد.
ویبیانکرد:میزانفروشنفتاندکیافزایشیافتهوعمده
درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر
هزینههایجاری کشوردربخشحقوق،یارانهوبازنشستگان

رییس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد:

داد و گفت :امروز بیش از  ۱۱۰شهرستان در کشور شناسایی شده که از نظر تولیدی حرفی
برای گفتن ندارند و مقرر شده تا با استفاده از توان شرکتهای بزرگ به راهاندازی تولید در
این مناطق اقدام شود.
وی درباره پایین بودن قدرت خرید مردم نیز گفت :قدرت خرید تابعی از درآمدهای شغلی
و غیر شغلی ،یارانه ،تسهیالت و کارتهای اعتباری است .در زمینه تسهیالت و کارتهای
اعتباری پروژهای آغاز شده که بر اساس آن به قشری وسیعی از مردم کارت اعتباری برای
خرید ارائه خواهد شد که جزئیات آن اطالع رسانی میشود.
فاطمی امین همچنین با اشاره تمرکز بر افزایش صادرات ،تصریح کرد :برای مثال سال
گذشته در بازاری همچون آفریقا رشد ۱۰۰درصدی صادرات به ثبت رسید .تحلیل ما این بود
که با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار ،اگر تولید را گسترش دهیم؛ اما کسی توان خرید
نداشته باشد فایدهای نخواهد داشت ،بنابراین بر صادرات تمرکز شد.
وی در پایان گفت که در حال حاضر در مناطقی همچون رباط کریم ،سیرجان ،زرندیه،
ساوه ،شهرک محمودیه قم و غیره مشکل کمبود نیروی کار وجود دارد.

نقشه راه توسعه روابط اقتصادی
ایران و روسیه تدوین شود

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت :دو کشور برای افزایش و توسعه
همکاریهای تجاری اقتصادی نیاز به تدوین نقشه راه دارند.
هادی تیزهوش تابان با بیان اینکه برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه فرصت
مناسبی برای توسعه روابط است ،اظهار داشت :با شناخت مسائل و مشکالت
صاحبان کسبوکارها و انعکاس آن به مقامات ذیربط میتوان گامهای بزرگی در
جهتتوسعهروابطاقتصادیدوجانبهبرداشت.
ویافزود:توسعهپیوندهایاقتصادیباکشورهایهمسایهمیتواندراهکارمحکمی
برای کاهش اثرات مخرب ناشی از فشار تحریمها باشد.
تیزهوش تابان تأکید کرد :تغییرات منطقه از یک سو و فشار تحریم موجب تغییر
روابط دو کشور شده و در همین راستا اهمیت کریدورها را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه همکاری اقتصادی ایران و روسیه در سه بخش انرژی ،حملونقل
و کشاورزی افزایشیافته است ،تصریح کرد :تاکنون شورای بینالمللی همکاری
اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر باهدف توسعه و گسترش روابط
بینالمللی تشکیل شده و طی سالها ،استانهای شمالی ایران دروازه توسعه روابط
تجاری با روسیه بهعنوان کشوری دوست از دیرباز بودهاند .به گفته تیزهوش تابان،
اصالح بخشنامهها گمرک و استاندارد ،تکمیل و توسعه زیرساختهای حملونقل
هوایی ،دریایی و زمینی ،سرمایهگذاری مشترک ،تقویت مبادالت با بانکها با ایجاد
صندوق در مناطق آزاد ،تسریع و تسهیل سرمایهگذاری در تولید محصوالت کشاورزی
خدمات ،بررسی راهکارهای کشت فرازمینی و افزایش همکاری تجاری و اقتصادی با
تدوین نقشه راه راهکارهای توسعه روابط اقتصادی دوجانبه است.
مرتضوی:

سند آمایش سرزمینی وزارت کار
تدوین میشود

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :سند آمایش سرزمینی این وزارتخانه در
حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،آموزش فنی و حرفهای و عدالت همسو با اسناد
باالدستی نظام و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری تدوین میشود.
«سید صولت مرتضوی» در نشست هماندیشی با اعضای کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی ،با تقدیر از همراهی ویژه مجلس شورای اسالمی در زمینه
اجرایطرحهایعدالتمحوردولتمردمی،اظهارکرد :هدایتگریمجلسبهتسریع
در خدمترسانی و تحقق اهداف نظام اسالمی کمک میکند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای تشکیل تیمهای اندیشهورز در بدنه وزارت تعاون ،کار
ورفاهاجتماعیافزود:حلچالشصندوقهاوشرکتهایزیرمجموعهبدونهمراهی
الیههایمختلفحاکمیتوایفاینقشنظارتیمجلسمحققنمیشود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وابستگی صندوقهای بازنشستگی به کمکهای
دولتی را یکی از مهمترین چالشهای این وزارتخانه برشمرد و گفت :توجه به بهرهوری
مناسب شرکتها و زیاند ه بودن برخی از آنها باید بهصورت ویژه مدنظر باشد.
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رونمایی از لیست ۳۲تیم حاضر در جام جهانی؛

بازیکن جام بیست و دوم را بشناسید
۸۳۱
ِ

لیست نهایی  ۳۲تیم حاضر در رقابتهای جام جهانی  ۲۰۲۲قطر
مشخصشد.
براساس این گزارش ،بیست و دومین دورهی جام جهانی فوتبال از روز
یکشنبه آغاز خواهد شد و ۳۲تیم حاضر در این مسابقات باید در هشت گروه
چهار تیمی با یکدیگر به رقابت بپردازند .در این گزارش نگاهی اجمالی و
کلی به لیست منتشر شده از سوی تیمهای حاضر انداختهایم .هر سرمربی
میتوانست نام  ۲۶بازیکن را اعالم کند .تیم ملی فوتبال ایران تنها تیمی
است که  ۲۵بازیکن را همراه خود به قطر آورده و الباقی تیمها از  ۲۶نفر
بهرهبردهاند.
گروه یک:
تیمملیقطر:
دروازهبانها:سعدالشیب،مشعلبرشام،یوسفحسن.
مدافعان :عبدالکریم حسن ،بوعالم خوخی ،پدرو میگل ،طارق سلمان،
بسام الراوی ،مصعب خضر ،همام االمین ،جاسم جابر.
هافبکها :کریم بوضیاف ،عبدالعزیز حاتم ،علی اسد ،محمد وعد،
مصطفیطارق،عاصممادیبو،سالمالهاجری.
مهاجمان :حسن الهیدوس ،اکرم عفیف ،المعز علی ،اسماعیل محمد،
محمدمونتاری،احمدعالءالدین،خالدمنیر،نایفالحضرمی.
تیمملیهلند:
دروازهبانها:جاستینبایلو،آندریسنوپرت،رمکوپاسفیر.
مدافعان :ویرژیل فندایک ،استفان دی فرای ،ماتیاس دی لیخت ،یورین
تیمبر ،ناتان آکه ،دنزل دومفرایز ،ژرمی فریمپونگ ،دیلی بلیند ،تایرل
ماالسیا.
هافبکها:فرانکیدییونگ،مارتندرون،دیویکالسن،تئونکوپماینرز،
استیونبرخوایس،کنتتیلور،ژاویسیمونز.
مهاجمان :کودی خاکپو ،ممفیس دیپای ،استیون برخواین ،نوا النگ،
لوکدییونگ،وینسنتیانسن،ووتوخهورشت.
تیم ملی اکوادور:
دروازهبانان:الکساندردومینگز،هرنانگالیندزومویسسرامیرز.
مدافعان :پرویس استوپینان ،آنجلو پرسیادو ،پیرو هینکاپیه ،خاویر آریاگا،
دیگو پاالسیوس ،جکسون پوروزو ،روبرت آربولدا ،فلیکس تورس و ویلیام
پاچو.
هافبکها :مویسس کایسدو  ،خوزه سیفونتس  ،آلن فرانکو ،جگسون
مندز ،کارلوس گروزو ،گونزالو پالتا ،آنخل منا ،آیرتون پرسیادو ،روماریو ایباراو
جرمیسارمینتو.
مهاجمان:انروالنسیا،مایکلاسترادا،جورکایفریسکو،کوینرودریگز.
تیمملیسنگال:
دروازهبانها :ادواردو مندی ،آلفرد گومیس ،سنی دینگ.
مدافعان:کالیدوکولیبالی،عبدودیالو،یوسفسابالی،فودهبالوتوره،پاپه
عبدوسیسه،اسماعیلجیکوبز،فورمنسمندی.
هافبکها :ادریسه گانا گی ،شیخ کویاته ،نامپالیس مندی ،کرپین دیاتا،
پاپه گویه ،پاپه سار ،پاس سیسه ،مصطفی نامه ،لوم اندیایه.
مهاجمان :سادیو مانه ،اسماعیل سار ،بوالیه دیا ،بامبا ِدینگ ،فامارا دیدو،
نیکوالسجکسونوایلیماناندیایه.
گروه دو:
تیمملیانگلیس:
دروازهبانها :جوردن پیکفورد ،نیک پوپ ،آرون رمزدیل.
مدافعان :ترنت الکساندر آرنولد ،کونور کودی ،لوک شاو ،اریک دایر ،هری
مگوایر ،جان استونز ،کیران تیریپیه ،کایل واکر ،بن وایت.
هافبکها :جود بلینگام ،میسون مونت ،کالوین فیلیپس ،دکان رایس،
جیمزمدیسون،جوردنهندرسون،کانرگلگر.
مهاجمان:فیلفودن،جکگریلیش،هریکین،مارکوسراشفورد،بوکایو
ساکا،رحیماسترلینگوکالومویلسون.
تیم ملی ولز:
دروازهبانها :وین هنسی ،دنی وارد ،آدام دیویس.
مدافعان :بن دیویس ،بن کابانگو ،تام الکیر ،جو رودون ،کریس مفام ،اتان
آمپادو،کریسگانتر،نکوویلیامز،کانتررابرتز.
هافبکها :سوربا توماس ،جو آلن ،متیو اسمیت ،دیلن لویت ،هری
ویلسون ،جو مورل ،جانی ویلیامز ،آرون رمزی ،روبین کالویل.
مهاجمان :گرت بیل ،کیفر مور ،مارک هریس ،برنان جانسون ،دنیل
جیمز.
تیمملیآمریکا:
دروازهبانها :اتان هوروات ،شان جانسون ،مت ترنر.
مدافعان :کامرون کارتر ویکرز ،سرجینو دست ،آرون النگ ،شق مور ،تیم

ریم ،آنتونی رابینسون ،جو اسکالی ،دی آندر یدلین ،واکر زیمرمن.
هافبکها :برندن آرونسون ،کلین آکوستا ،تایلر آدامز ،لوکا د ال توره،
وستون مک کنی ،یونس موسه ،کریستین رولدان.
مهاجمان :خسوس فریرا ،جردن موریس ،کریستین پولیسیچ ،گیو رینا،
جاش سارجنت ،تیموتی وهآه ،حاجی رایت.
تیم ملی ایران:
دروازهبانها :علیرضا بیرانوند ،امیر عابدزاده ،سید حسین حسینی ،پیام
نیازمند.
مدافعان :رامین رضاییان ،صادق محرمی ،حسین کنعانی ،سید مجید
لزاده ،ابوالفضل جاللی،
حسینی ،مرتضی پورعلی گنجی ،شجاع خلی 
میالدمحمدی.
هافبکها :روزبه چشمی ،سعید عزتاللهی ،احمد نوراللهی ،علی
یزاده،
کریمی ،احسان حاج صفی ،سامان قدوس ،وحید امیری ،علی قل 
علیرضاجهانبخش.
مهاجمان :کریم انصاریفرد ،سردار آزمون ،مهدی طارمی و مهدی ترابی.
گروه سه:
تیمملیآرژانتین:
دروازهبانان:املیانومارتینز،گرنیمورولی،فرانکوآرمانی.
مدافعان :گونزالو مونتیل ،ناهوئل مولینا ،خوان فویث ،جرمن پتزال،
کریستین رومرو ،لیساندرو مارتینز ،نیکوالس اوتامندی ،مارکوس آکونا و
نیکوالستاگلیافیکو.
هافبکها :گویدو رودیگز ،لیندرو پاردس ،رودریگو دیپائول ،انزو فرناندز،
ازگوئلپاالسیوس،پاپوگومز،الکسیسمکآلیستر.
مهاجمان :لیونل مسی ،پائولو دیباال ،آنخل دی ماریا ،نیکوالس گونزالز،
خواکینکورهآ،الئوتارومارتینز،خولیانآلوارز.
تیمملیعربستان:
دروازهبانها:محمدالعویس،محمدالربیعی،نوافالعقیدی.
مدافعان :سلطان الغنام  ،عبدالله مادو ،عبدالله العمری ،علی البلیهی،
سعودعبدالحمید،محمدالبریک،یاسرالشهرانی،حسانتمبکتی.
هافبکها :عبدالله عطیف ،سلمان الفرج ،عبدالله المالکی ،محمد کنو،
ناصر الدوسری ،سالم الدوسری ،ریاض شراحیلی ،علی الحسن و سامی
النجعی،هتانباهبری،هیثمعسیری.
خط حمله :نواف العابد ،عبدالرحمن العبود ،فراس البریکان ،صالح
الشهری.
تیمملیمکزیک:
دروازهبانها :گیلرمو اوچوا ،آلفردو تاالورا ،رودولفو کوتا.
مدافعان :خورخه سانچز ،کوین آلوارس ،خسوس آلبرتو آنگولو ،نستور
آرائوخو ،هکتور مورنو ،سزار مونتس ،یوهان واسکس ،خسوس گاالردو و
جراردوآرتیاگا.
هافبک ها :ادسون آلوارس ،هکتور هررا ،آندرس گواردادو ،اریک
گوتیرس ،لوئیس چاوس ،اریک سانچس ،لوئیس رومو ،کارلوس رودریگس،
دیگو الینس ،اوربلین پینهدا ،روبرتو آلوارادو و اوریل آنتونا.
مهاجمان :خسوس مانوئل کورونا ،هیروینگ لوزانو ،رائول خیمنس،
الکسیسوگا،روجلیوفونسموری،هنریمارتینوسانتیاگوخیمنز.
تیمملیلهستان:
دروازهبانها:دراگوفسکی،اسکوروپسکی،وویچکشزنی.
مدافعان :یان بدنارک ،برژینسکی ،متی کش ،کمیل گلیک ،گامنی،
ژدریژیک،کیویئور،ویتسکا،زالفسکی.
هافبکها:بیلیک،فرانکوفسکی،گروسیچکی،کامینسکی،کریچوویاک،
اسکوراش،دژیمانسکی،سژیمانسکی،پیوترزیلنسکی،زورکوفسکی.
مهاجمان :روبرت لواندوفسکی ،آرکادیوژ میلیک ،کریستوف پیونتک،
سوئیدرسکی.
گروهچهار:
تیمملیفرانسه:
دروازهبانان:آلفونسآرئوال،هوگولوریس،استیومانداندا.
مدافعان :لوکاس هرناندز ،تئو هرناندز ،پرسنل کیمپمبه ،ابراهیما کوناته،
ژول کنده ،بنجامین پاوارد ،ویلیام سالیبا ،دایو اوپامکانو و رافائل واران.
هافبکها :یوسف فوفانا ،ادواردو کاماوینگا ،متئو گوندوزی ،آدرین ربیو،
اورلین شوامنی ،جوردن ورتوت.
مهاجمان :کریم بنزما ،کینگزلی کومان ،عثمان دمبله ،آنتوان گریزمان،
اولیویهژیرو،کیلیانامباپهوکریستوفرانکونکو.
تیمملیتونس:
دروازهبانها :أیمن دحمان ،بشیر بن سعید ،أیمن البلبولی و معز حسن.
مدافعان :منتصر الطالبی ،یاسین مریاح ،دیالن برون ،بالل العیفة ،نادر

الغندری ،علی معلول ،علی العابدی ،وجدی کشریده و محمد دراغر.
هافبکها :إلیاس السخیری ،غیالن الشعاللی ،محمد علی بن رمضان،
عیسیالعیدونی،فرجانیساسی،حنبعلالمجبریوأنیسبنسلیمان.
مهاجمان :یوسف المساکنی ،وهبی الخزری ،یاسین الخنیسی ،نعیم
السلیتی،عصامالجبالیوسیفالدینالجزیری.
تیمملیدانمارک:
دروازهبانان:کسپراشمایکل،الیورکریستنسنورونو
مدافعان :سیمون کیائر ،یواکیم ماله ،راسموس کریستنسن ،دانیل واس
(بروندبی ،آندریاس کریستنسن ،یواخیم آندرسن ،ویکتور نلسون ،الرسن و
الکساندر.
هافبکها :ماتیاس ینسن ،پیر امیل هویبرگ ،توماس دلینی ،کریستین
اریکسنوکریستیننورگارد.
مهاجمها:کاسپردولبرگ،آندریاساسکوفاولسن،آندریاسکورنلیوس،
یوناسویند،مارتینبرایتوایت،میکلدامسگارد،یسپرلیندستروم،جوناس
ویند ،یوسف پولسن و رابرت اسکوف.
تیمملیاسترالیا:
دروازهبانها :اندرو ردمین ،متیو رایان ،دنی ووکوویچ.
مدافعان :ناتانیل اتکینسون ،عزیز بهیچ ،میلوس دگنک ،توماس دنگ،
جوئل کینگ ،کای رولس ،هری سوتار ،بیلی رایت.
هافبکها :کینو باکوس ،کامرون دولین ،اجدین هروستیچ ،جکسون
ایروین ،رایلی مک گری ،ارون موی.
مهاجمان :مارتین بویل ،جیسون کامینگز ،میچل دوک ،کریگ گودوین،
گارانگ کوول ،متیو لکی ،آور مابیل ،جیمی مکالرن.
گروهپنج:
تیمملیاسپانیا:
دروازهبانها :اونای سیمون ،روبرت سانچز ،داوید رایا.
مدافعان :پائو تورس ،اریک گارسیا ،آیمریک الپورت ،هوگو گیامون ،دنی
کارواخال،سزارآزپیلیکوئتا،خوزهلوییزگایا،جوردیآلبا.
هافبکها:سرخیوبوسکتس،رودری،پدری،گاوی،کوکه،کارلوسسولر،
مارکوسیورنته.
مهاجمان:مارکوآسنسیو،فرانتورس،دنیاولمو،یرمیپینو،پابلوسارابیا،
آنسوفاتی،آلواروموراتا،نیکوویلیامز.
تیمملیآلمان:
دروازهبانها :مانوئل نویر ،مارک آندره ترشتگن ،کوین تراپ
مدافعان :بال کوچاپ ،ماتیاس گینتر ،گونتر ،تیلو کهرر ،کالسترمن ،رام،
آنتونیورودیگر،اشلوتربک،نیکوالسسوله
هافبکهاومهاجمان:کریمآدیمی،یولیانبرانت،فولکروگ،سرژگنبری،
لئون گورتسکا ،ماریو گوتزه ،ایلکای گوندوگان ،کای هاورتز ،یوناس هافمن،
یوسوآ کیمیش ،یوسوفا موکوکو ،توماس مولر ،جمال موسیاال و لروی سانه.
تیمملیکاستاریکا:
دروازهبانها:کیلورناواس،استبانآلواردو،پاتریکسکوئرا.
مدافعان :فرانسیسکو کالوو ،خوئان پابلو وارگاس ،کندال واستون ،اسکار
دوارته،دنیلچاکن،کیشرفولر،کارلوسمارتینز،برایاناوویدو،رونالدماتاریتا.
هافبکها :یلتیش تژدا ،سلسو بورگس ،یوستین ساالس ،روآن ویلسون،
گرسون تورس ،داگالس لوپز ،جویسون بنته ،آلوارو زامورا ،آنتونی هرناندز،
برندونآگیلرا،برایانروئیز.
مهاجمان:جوئلکمپل،آنتونیکونترراس،یوهانونگاس.
تیم ملی ژاپن:
دروازهبانها:شوئیچیگوندا،دنیلاشمیدت،اجیکاواشیما.
مدافعان :میکی یامانه ،هیروکی ساکای ،مایا یوشیدا ،تاکههیرو تومیاسو،
شوگوتانیگوچی،کوایتاکورا،هیروکیایتو،یوتوناگاتومو،یوتاناکایاما.
هافبکها :واتارو اندو ،هیدماسا موریتا ،آئو تاناکا ،گاکو شیباساکی ،کائورو
میتوما ،دایچی کامادا ،ریتسو دوئان ،جونیا ایتو ،تاکومی مینامینو ،تاکفوسا
کوبو،یوکیسوما.
مهاجمان:دایزنمائدا،تاکوماآسانو،آیاسهیوئدا.
گروه شش:
تیمملیکرواسی:
دروازهبانها:دومینیکلیواکوویچ،ایووگربیچ،ایویکاایووشیچ.
مدافعان:یووسیپاستانیسیچ،بورناسوسا،یوشکوگواردیول،دژانلوورن،
بورنا باریشیچ ،داموگوی ویدا ،یوسیپ یورانوویچ ،مارتین ارلیک ،یوسیپ
سوتالو.
هافبکها :لوکا مودریچ ،ماتئو کواچیچ ،مارسلو بروزوویچ ،ماریو پاسالیچ،
نیکوالوالسیچ،کریستینیاکیچ،لوورومایر،لوکاسوچیچ.
مهاجمان :ایوان پریشیچ ،آندری کراماریچ ،مارکو لیوایا ،برونو پتکوویچ،

میسالواورشیچوآنتهبودیمیر.
تیمملیبلژیک:
دروازهبانها:تیبوکورتوا،سیمونمینیوله،کوئنکاستیلز.
مدافعان :یان فرتونگن ،توبی آلدرویرلد ،لئاندر دندونکرِ ،زنو دباست ،آرتور
تئات ،وات فائس.
هافبک ها :هانس واناکن ،اکسل ویتسل ،یوری تیلمانس ،آمادو اونانا،
کوین دیبروینه ،یانیک کاراسکو ،تورگان هازارد ،تیموتی کاستانیه ،توماس
مونیه.
مهاجمان:روملولوکاکو،میچیباتشوایی،لوئیساوپندا،شارلدیکتالئر،
ادن هازارد ،جرمی دوکو ،دریس مرتنز ،لئاندرو تروسارد.
تیمملیمراکش:
دروازهبانان:یاسینبونو،احمدرضیالتغناوتی،مونیرمحمدی.
مدافعان :اشرف حکیمی ،نصیر مضروعی ،نایف اکرد ،رومان سایس،
اشرف داری ،جواد الیامیق ،یحیی عطیه الله ،بدر بانون.
هافبکها :سوفیان امرابط ،عبدالحمید صابیری ،سلیم امالح-عزالدین
اوناحی ،بالل الخنوس ،یحیی جبران ،حکیم زیاش ،سوفیان بوفال ،امین
حاریث.
مهاجمان :عبدالصمد زلزولی ،زکریا ابوخالل ،الیاس شاعر ،یوسف
النصیری،ولیدشدیره،عبدالرزاقحمدالله.
تیمملیکانادا:
دروازهبان:میالنبورخان،جیمزپانتمیس،دینسنتکلیر.
مدافعان :استیون ویتوریا ،کمال میلر ،ریچی ،الریا ،آلیستر جانسون،
جوئل واترمن ،درک کورنلیوس ،سم آدکاگبه.
هافبکها :دیوید واتراسپون ،ساموئل پیته ،جاناتان اوسوریو ،اسماعیل
کونه،مارکآنتونی،آتیباهاتچیسون،لیامفریزر،استفاناستاکیو.
مهاجمها :تاجن بوچانان ،لوکاس کاوالینی ،جاناتان دیوید ،آلفونسو
دیویس ،کایل الرین ،لیام میالر ،ایکه اوگبو ،جونیور هویلت.
گروههفت:
تیمملیبرزیل:
دروازهبانها :آلیسون ،ادرسونِ ،وورتون.
مدافعان :تیاگو سیلوا ،مارکینیوش ،ادر میلیتائو ،الکس ساندرو ،دانیلو،
الکس تلس ،گلیسون برمر ،دنی آلوس.
هافبکها :کاسمیرو ،لوکاس پاکتا ،فرد ،فابینیو ،برونو گیمارش ،اورتون
ریبیرو.
مهاجمان :نیمار ،وینیسیوس جونیور ،ریچارلیسون ،گابریل ژسوس،
آنتونی،رافینیا،گابریلمارتینلی،پدرو،رودریگو.
تیمملیسوئیس:
دروازهبانان :یان زومر ،یوناس اوملین ،فیلیپ کوهن و گرگور کوبل.
مدافعان :مانوئل آکانجی ،ریکاردو رودریگز ،فابیان شار ،سیلوان ویدمر،
نیکو ِا ِلودی و ایرای کومرت.
هافبکها :گرانیت ژاکا  ،ژردان شکیری ،دنیس زکریا ،جبرئیل سو ،میشل
ِایبیشر ،ادیمیلسون فرناندس ،فابیان ِفریِ ،رمو فرولر ،آردون جاشیری،
فابین ریدر و رناتو استفن.
مهاجمان :بریل امبولو ،کریستیان فاسناشت ،روبن وارگاس ،هریس
سفروویچ و نواه اوکافور.
تیمملیصربستان:
دروازهبانان:مارکودمیترویچ،پردراگرایکویچ،وانیامیلینکوویچساویچ.
مدافعان:استفانمیتروویچ،نیکوالمیلنکوویچ،استراینیاپاولوویچ ،میلوش
ولیکوویچ،فیلیپمالدنوویچ،استراینیااراکوویچ،سردیانبابیچ.

هافبکها :نمانیا گودلی ،سرگی میلینکوویچ ساویچ ،ساسا لوکیچ ،مارکو
گروجیچ ،فیلیپ کاستیچ ،اوروس راچیچ ،مانیا ماکسیموویچ ،ایوان ایلیچ،
آندریا ژیوکوویچ ،دارکو الزوویچ ،فیلیپ دوریچیچ ،نمانیا رادونیچ ،دوشان
تادیچ(کاپیتان).
مهاجمان:الکساندرمیتروویچ،دوشانوالهویچ،لوکایوویچ.
تیمملیکامرون:
دروازهبانها:آندرهاونانا،دیویساپاسی،سیمونانگاپانادوتنبو.
مدافعان :ژان شارل کاستلتو ،انزو ابوسه ،کالینز فای  -اولیویه امبایزو،
نیکوالسانکولو،تولونوهو،کریستوفروو.
هافبکها :مارتین هونگال ،پیهره کونده ،اولیویه انشام ،گائل اونوها،
ساموئل او گوئت آندره ،فرانک زامبو آنگیسا.
مهاجمان :وینسنت ابوبکر ،کریستین باسونگ ،اریک ماکسیم
چوپوموتینگ ،سوآیبو مارو ،برایان امبوئمو ،نیکالس مومی انگامالو ،ژروم
انگوم ،ژرژ کوین انکودو ،ژان پیر انسامه ،کارل توکو اکامبی.
گروههشت:
تیمملیپرتغال:
دروازهبانها :روی پاتریسیو ،دیوگو کاستا ،ژوزه سا.
مدافعان:پپه،روبندیاز،ژوائوکانسلو،نونومندز،دیوگودالو،آنتونیوسیلوا،
رافائلگریرو.
هافبکها :ویتینیا ،برناردو سیلوا ،برونو فرناندز ،روبن نوز ،دانیلو پریرا،
پالینیا،ژوائوماریو،اوتاویو،ماتئوسنونز،ویلیامکاروالیو.
مهاجمان :ژوائو فلیکس ،کریستیانو رونالدو ،رافائل لیائو ،آندره سیلوا،
گونسالوراموس،ریکاردوهورتا.
تیمملیاروگوئه:
روچتوسباستینسوسا.
سرخیو
ا،
ر
موسل
فرناندو
دروازهبانها:
ِ
مدافعان :رونالد آرائوخو ،مارتین کاسرس ،سباستین کواتس ،خوسه ماریا
خیمنز ،دیگو گودین ،ماتیاس اولیویرا ،خوزه لوئیز رودریگز ،گیلرمو وارال،
ماتیاسوینیا.
هافبکها :رودریگو بنتانکور ،جورجین دیآراسکائتا ،نیکوالس ِدالکروز،
لوکاس توریرا ،مانوئل اوگارته ،فدریکو والورده ،ماتیاس وسینو ،فاکوندا
پیستری.
مهاجمان :ادینسون کاوانی ،ماکسیمیلیانو گومز ،داروین نونیز ،لوئیز
سوارز،فاوکوندوتورس،آگوستینکانوبیو.
تیمملیغنا:
دروازهبانان :مناف نورالدین ،الرنس آتیزیگی ،دانالد ابراهیم.
مدافعان:طارقلمپتی،الکساندرجیکو،محمدسالیسو،جوزفآیدو،بابا
رحمان ،علیدو سیدو ،گیدئون منسا ،دنیس اودوی ،دانیل آمارتی.
هافبکها :آندره آیو ،محمد کودوس ،توماس پارتی ،آلیشا اوسو ،دنیل
کوفی،عبدالسالیسسامد.
مهاجمان:ایناکیویلیامز،جوردنآیو،کمالالدینسلیمانا،کمالسواح،
عبدالفتاوایساهاکو،عثمانبوکاری،آنتونیسمنیو،دنیلافریهبارنیه.
تیمملیکرهجنوبی:
دروازهبانان :سئونگیو کیم ،بومکئون سونگ و هیونوو جو
مدافعان :کیونگوون ِکوون ،مونهوان کیم ،مینجائه کیم ،یونگوون کیم،
جینسو کیم ،تائههووان کیم ،جونگیو یوون ،یومین چو و چول هونگ
هافبکها :چانگهوون ِکوون ،سانگهو نا ،سئونگهو پایک ،جونهو
سون ،هیونگمین سون ،مینکیو سونگ ،کانگین لی ،جائهسونگ لی،
وویونگجونگ،وویئونگجئونگ،اینبئومهوانگوهیچانهوانگ
مهاجمان:گوئهسونگچوواویجوهوانگ.

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان
پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح
ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره140160330001007657مربوط به پرونده کالسه1401114430001000555مربوط به
تقاضای آقای مسعود بیدخام فرزند تقی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  204/23مترمربع پالک
شماره باقیمانده 10844اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره193219
مورخ  1398/09/11دفترخانه  3قم(م الف )15359
 -2رای شماره140160330001007580مربوط به پرونده کالسه1401114430001000715مربوط به
تقاضایخانمصدیقهاشراقیفرزندحسیندرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 257/56مترمربعپالک
شماره  10633اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم -1سند رسمی شماره  40890مورخ
 1379/03/19دفترخانه  14نسبت به  250سهم -2-مبایعه نامه عادی مع الواسطه از علی اشراقی احد از ورثه
مرحوم فخرالدین اشراقی نسبت به 7/56سهم (م الف)15360
 -3رای شماره140160330001006116مربوط به پرونده کالسه1401114430001000383مربوط به
تقاضای خانم اقدس حیدریان هفتادر فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100/08مترمربع
پالک شماره 87فرعی از 11193اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم به موجب سند رسمی
شماره  63683مورخ  1401/03/16دفترخانه  29قم(م الف )15361
 -4رای شماره 140160330001007117مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000336مربوط
به تقاضای خانم منظر برنجی کازرونی فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 41/10
مترمربعپالکشمارهباقیمانده 11038/27اصلیواقعدرقمبخشیکحوزهثبتملکادارهیکقممبایعهنامه

عادی مع الواسطه از صندوق ذخیره علوی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 68صفحه(463م الف)15362
 -5رای شماره  140160330001007197مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000124مربوط
به تقاضای آقای عبدالکریم رفیعی فرزند جبار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  99مترمربع پالک
شماره  10250/30اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از
تقی حاج علینقی و محمد روحانی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 79صفحه 586و( 589م الف)15363
 -6رای شماره  140160330001007084مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000658مربوط
به تقاضای خانم فاطمه غضنفری فرزند ابوتراب در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  39مترمربع پالک شماره  575فرعی از  11578اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از عبدالله فخر لکزایی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  188صفحه
(251م الف )15364
 -7رای شماره 140160330001007085مربوط به پرونده کالسه1401114430001000659مربوط به
تقاضای آقای محمد مهدی سفری فرزند ابراهیم در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  39مترمربع پالک شماره  575فرعی از  11578اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره
یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از عبدالله فخر لکزایی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  188صفحه
(251م الف )15365
 -8رای شماره140160330001006425مربوط به پرونده کالسه1400114430001001568مربوط به
تقاضای خانم زهرا کریمی دولت آباد فرزند ولی الله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  59/7مترمربع
پالک شماره  1996/2823فرعی از  10599اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی مع الواسطه از سید حسین دهناد سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  381صفحه ( 558م الف

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  140160330002011637مربوط به پرونده کالسه  1400114430002001583مربوط به تقاضای آقای مرتضی ابراهیمی شریف فرزند
قدک علی،ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  356/07مترمربع درقسمتی از پالک شماره  5فرعی از  2302اصلی واقع در قم بخش
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از بتول شریعتی صفحه  314دفتر ( 338م الف)15368
 -2رأی شماره  140160330002012058مربوط به پرونده کالسه  1401114430002000742مربوط به تقاضای آقای سید عبداله میرقیصری فرزند
دالور،ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 96مترمربع درقسمتی از پالک شماره 2/36فرعی از 1963اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 385دفتر( 205م الف)15369
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 سایه)
نوبت اول1401/08/25 :
نوبت دوم1401/09/12 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
------------------------------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
بخشنامهدفاتراسنادرسمیحوزهثبتیقم
محمد ناصر پروانه برابر وکالتنامه شماره  1401/05/01-28254بموجب درخواست شماره 1401/07/16-43981از طرف آمنه آرمیده اعالم داشته است
که سند مالکیت ششدانگ پالک -10964/8اصلی واقع در بخش یک ثبت قم که در دفتر الکترونیکی شماره  139720330001003024به نام ایشان(آمنه

)15366
 -9رای شماره140160330001007660مربوط به پرونده کالسه1401114430001000777مربوط به
تقاضای آقای محمود شفیعی کوپائی فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 229/49
مترمربع پالک شماره  10530و  11195اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی
شماره  32166و اقرار نامه اصالحی شماره  32167مورخ  1401/06/05دفترخانه  39قم (م الف )15367
 -10رای شماره 140160330001007579مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000089مربوط
به تقاضای آقای ابراهیم عسگری فرزند حبیب اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  70/5مترمربع
پالک شماره  11186/1اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه
از علی سزاوار(م الف )15370
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 سایه)
نوبت اول1401/08/25 :
نوبت دوم1401/09/12 :
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم

آرمیده)ثبتوسندمالکیتبشمارهمسلسل 196893صادروتسلیمشدهاستسپسسندمالکیتمزبوربهعلتاثاثکشیمفقودگردیدهاستکهدرحالحاضر
دراین اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد ،لذا مراتب طبق تبصره 2از ماده 120آئین نامه قانون ثبت به آن دفترخانه ابالغ میشود که در دفتر مربوط ثبت
کهچنانچهمابینبخواهندبهوسیلهسندمالکیتاولیهیاالمثنیمعاملهایانجامدهندقبلازانجاممعاملهوضعیتملکاستعالمودرصورتنبودنمانعنسبتبه
تنظیم سند برابر مقررات اقدام شود و در صورت ارائه سند مالکیت اولیه عین سند مذکور را اخذ وبه این اداره ارسال دارند.
/آ(م الف )15874
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
مهدی زارع شحنه-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک قم
------------------------------------------------------------آگهیفقدانسندمالکیت
سند مالکیت  3دانگ از ششدانگ پالک  -2455/95اصلی واقع در بخش ثبت  2ثبت قم در صفحه  0دفتر 139920330002006583ذیل ثبت  00بشماره
سریال  435263به نام حمید ارزومندی ثبت شده است اعالم نموده اند که به علت جابجایی سند مالکیت مذکور مفقود گردیده است،لذا به استناد تبصره یک
اصالحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در 1نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با
ً
مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10روز کتبا به این اداره اعالم وارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است پس از انقضای مهلت
مقرر نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.
(م الف )15875
عباس پور حسنی حجت آبادی-رییس ثبت اسناد منطقه دو قم
------------------------------------------------------------آگهیمفقودی
سند برگ سبز وسیله نقلیه خودروی وانت پیکان -تیپ - OHV1600:به رنگ :سفید شیری-روغنی -مدل  1390به شماره موتور-11490094244:شماره
شاسی –315703CG0AA46NAAA:پالک 326ق 32ایران 16متعلق به حسین فهیمی فرزند غالم به شماره ملی 0383172357:مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقطاست.

سیاسی7

 شماره 5620ت وپنجم 
چهارشنبه 25-آبان ماه  -1401سال بیس 

الیاس نادران نماینده مردم تهران:

حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ،گفت :حاکمیت باید تصمیم
بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی .نظام دوپایه در کشور کارآمدی
ندارد .انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان از سطح شهرستان به سطح استان ارتقا
یابد تا سطح تصمیم گیری ملی شود.
الیاس نادران در نطق میاندستور خود در نشست علنی روز سهشنبه  ۲۴آبانماه
مجلس شورای اسالمی ،گفت :ملت بزرگ و صبور ایران ،حاصل دهها سال تجارب
معلمی در حوزه اقتصاد سیاسی و فعالیتهای اجرایی-تقنینی را تقدیم و یکی از
چالشهای امروز کشور را بیان میکنم.
نماینده مردم تهران ،شمیرانات ،ری ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای
اسالمی ،ادامه داد :آسیب شناسی محیط سیاسی و واکاوی در محیط اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و ارائه راه کاری برای برون رفت از این وضعیت و به
ویژه از منظر پیشگیری و آینده نگری و مقابله با فتنههای پیش رو ضروری است.
ناکارآمدی حوزه اقتصادی و فرهنگی ریشه در انحراف فضای سیاسی دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسالمی ،افزود :یکی از
دالیل ناکارآمدی حوزه اقتصادی و فرهنگی ریشه در انحراف فضای سیاسی کشور
دارد ،بعد از جنگ به مرور اثرگذاری احزاب ،تشکلها و حتی نهادهای روحانی
در ساحت سیاسی کشور کمرنگ شد و مجموعهای از عناصر با سابقه اطالعاتی
وامنیتی با گرایش سیاسی نزدیک به هم ،مدیریت صحنه را به دست گرفتند .اولین
جرقه این تعارض در فیلم کارناوال عصر عاشورای سال  ۷۶نمایان شد .چیزی که
مخیلههیچعنصرسیاسیغیرامنیتینمیرسید.
وی ،گفت :کمکم استفاده از بازیگران ،هنرمندان ،ورزشکاران و بعضا اساتید
دانشگاه توسط این جریانات امنیتی باب شد .این تعارض در انتخابات  ۸۸و فتنه
پس از آن به اوج رسید  .آشوبهای خیابانی ،کشته سازی ،بیانیههای سیاسی تند
و به اصطالح رادیکالیزه کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور از عناصر این مقابله
ها است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،اضافه کرد :در جریان مخالفت با
یکی از وزرا در سال ۹۲بنده اشارهای داشتم به امضای ایشان پای نامه چند نفری در
سال .۸۸در یکی از جلسات یکی از امضا کنندگان که سابقه طوالنی دوستی با بنده
داشت با اعتراض گفت ما نظر کارشناسی خود را به وزیر اطالعات گفتهایم .به ایشان
عرض کردم چرا محتوا و محورهای نظرات کارشناسی شما و نمایندگان فالن نامزد
کهبیانیهسیاسیدادهاندیکیشدهاست؟!"ابطالانتخابات!!!"
ریختنقبحارتباطجریاناتسیاسیبارسانههایبیگانه
نادران،گفت:متاسفانهدرسالهایبعد،دخالتوتاثیرگذاریعمیقتروگسترده
ترگردیدوبهحوزههایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیهمتسرییافت.آشوبهای
 ۹۸ ،۹۶و فتنه بنزین در این راستا قابل تحلیل است.مضاف بر این ریختن قبح
ارتباط و بدوبستان این جریانات با رسانههای بیگانه و عدم توجه به هشدارهای داده
شده در این زمینه امکان سوار شدن سرویسهای بیگانه بر محیط سیاسی کشور

و نقش آفرینی آنها در تصمیمات کالن نظام را فراهم کرد .عدم مرزبندی با عناصر
بیگانه نفوذ را تسهیل کرد .درسالهای گذشته نمونههای آن را در اثر غفلت حتی در
مدیریتعالیاجراییکشورشاهدبودیم.
نماینده مردم تهران ،شمیرانات ،ری ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای
اسالمی ،افرود :دخالت این مجموعهها در محیط سیاسی ،تنظیم لیستها و
مهندسی انتخابات و استفاده از چهرههای موجه سیاسی و ظرفیتهای اجتماعی
و فرهنگی و کم رنگ کردن اثرات احزاب و تشکلهای سیاسی بیشترین سهم را در
ترکیب غالب مجلس و حتی ریاست جمهوری داشت و این رویهها علی رغم دست
به دست شدن هرگز متوقف نگردید و موجب نا کارآمدیهایی به این شرح در محیط
سیاسیگردید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسالمی ،عنوان کرد:
پنهانکاری،چاپلوسی،ومناسباتناسالمبهجایشایستهساالریوفقدان انتخاب
افراد در یک فرآیند صحیح مبتنی بر شناسایی ظرفیتهای کارشناسی و مدیریتی.
پاسخگو نبودن به مردم و تالش در جلب رضایت مجموعههای پشتیبان و حداقل
سازی سرمایه اجتماعی .مسئولیت ناپذیری جریان کما اینکه امروز آنها که این
مجلس راساختند حاضرنیستند ازعملکرد خود دفاع کنند.
وی ،گفت :متاسفانه این نارسائی ها بر محیط اقتصادی کشور تاثیر گذاشت
و ناکارآمدی را به این حوزه تسری داده و ناترازیها و عدم تعادلهای اقتصادی و
اجتماعی را تشدید کرد .چه کسی امروز از سهم این مجموعههای از اعتبارات و

ردیفهای بودجهای اطالع دارد؟ ذی نفع نهایی در بودجههای سنواتی کیست؟ چرا
در یک بودجه هزار و پانصد هزارمیلیارد تومانی سهم چند هزار میلیارد تومانی اقشار
آسیب پذیر و مدد جویان کمیته مداد و بهزیستی به کمترین میزان پرداخت میشود
و یا اینکه اصال پرداخت نمیشود و کسی ککش نمیگزد.
ایننمایندهمردمدرمجلسشورایاسالمی،اضافهکرد:مسئولتعیینوپرداخت
سهم مناطق محروم ،سهم اقشار محروم و سهم آنهایی که در اثر سوء مدیریت و
توزیع غلط اعتبارات به حاشیه رفتهاند و بار تورمی ناشی از سیاست گذاریهای
غلط را تحمل میکنند کیست؟ آنهایی که در ناکارآمد کردن ساختار سیاسی کشور
بیشترینسهمراداشتندچهمسئولیتیمیپذیرند؟
نادران گفت :عارضه دیگری که این نارسایی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی را تشدید میکند ،فقدان احزاب فراگیر مسئولیت پذیر و پاسخگو و
بالتکلیفی مردم در واکنش به ناکارآمدی نهادهای تصمیم ساز تقنینی و اجرایی
است.
وی گفت :نظامهای دوپایه که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مستقیما با
ی شود و در قانون اساسی آنها نظام سیاسی هم ریاستی است و
رای مردم انجام م 
هم پارلمانی ،بر اساس تفاهم ،احترام به رای مردم و حاکمیت رای موخر سامان یافته
و اداره امور جریان مییابد .تجربه کشورمان در این چهل و چند سال و مسئولیت
ناپذیری نهادهای مجلس ساز و دولت ساز ایجاب میکند که اصالحاتی در این
حوزه به شرح زیر صورت بگیرد.
نماینده مردم تهران ،شمیرانات ،ری ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای
اسالمی ،ادامه داد :حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا
نظام ریاستی .نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد .انتخاب نمایندگان مردم در
پارلمان از سطح شهرستان به سطح استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم گیری ملی
شود .انتخابات تناسبی شود ،امروز حتی در کالنشهری مثل تهران انتخابات به یک
قمارتبدیلشدهاست؛یکلیستباچنددرصدبیشتربرندهمیشودولیسترقیب
با چند درصد کمتر کال میبازد و این خود یکی از عوامل کاهش مشارکت عمومی
است و در نتیجه گروههای اجتماعی زیادی بی بهره از داشتن نماینده در مجلس
میشوند .عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسالمی ،افزود:
افراد حقیقی که تشکلهای موقتی انتخاباتی ایجاد میکنند ،مسئولیت پذیرند و
پاسخگوی رفتار و عملکرد افراد معرفی شده باشند .افزاد ،نهادهها و مجموعههای
پشتیبان از سایهبه درآمده و شفافیت مالی ،اقتصادی و سیاسی به وجود آید.
مجموعه های اطالعاتی و امنیتی به وظایف ذاتی خود بپردازند و مجددا با احیاء
نهادهای فراگیر رسمی سیاسی معتقد به مبانی نظام هرکدام از نهادهای سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی کارکرد خود را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد :این مهم جز با تدابیر رهبری معظم انقالب و تعیین مجمع
خبرهای جامع االطراف از دلسوزان نظام برای این اصالحات ساختاری سیاسی با
آثاراقتصادی،اجتماعیوفرهنگیمثبتمحققنخواهندشد.

نعیمیپورفعالسیاسیاصالحطلب:

دیدار اصالحطلبان با حاکمیت در شرایط بدتر از امروز هم نباید متوقف شود

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :احزاب ما خیلی
ضعیفتر از این حرفها هستند که بتوانند برنامههای
گستردهتری داشته باشند و با مردم ارتباط برقرار کنند؛ در واقع
احزاب در حد بحث و بررسی مسائل سیاسی روز بروز دارند.
در حالی که ابعاد کار با مردم و جامعه مدنی طلب میکند که
احزاب در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی بیشتر از این کار
ً
کنند .هر چند که معتقد هستم که اصال کاری نکردهاند لذا
احزابی که اآلن در حاشیه هستند اگر بخواهند توانمند شوند و
کارهای مؤثری کنند ،ضرورت دارد که در زمینههای اجتماعی
و فرهنگی فعال باشند و در زمین ه مسائل اقتصادی کشور هم
صاحبنظرباشند.
محمد نعیمیپور فعال سیاسی اصالحطلب در گفتوگو با
خبرنگار ایلنا ،در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از دیدار
اخیر برخی از فعاالن اصالحطلب با رئیسجمهور ،رئیس قوه
قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت ملی چیست ،گفت :این
دیدارها در هر صورت کار خوبی است و صرف نظر از این که
چه نتایجی داشته باشد ،باید با مقامات و مسئوالن حاکمیت
صحبت کرد .چون صحبت نکردن هیچ دردی را دوا نمیکند و
بهتراستطرفینازنقطهنظراتهمدیگرمطلعباشند.
وی افزود :البته باید رعایت شود که این گفتوگو بین طرفین
باشد و از گفتوگوهای رسانهای فاصله بگیرد .گفتوگوهای

رسانهای جایگاه خودش را دارد و قبال هم انجام شده است .اما
گفتوگوهای حضوری و خصوصی نیاز است برای اینکه احیانا
در مورد مسائل کشور نتایجی کسب شود.
مداران داخل و خارج از قدرت ،برقراری
مشکل سیاست
ِ
ارتباط با جامعه است
نعیمیپور در پاسخ به این سوال که آیا در ابتدا نباید احزاب و
چهرههایسیاسیرابطهخودبامردمراترمیممیکردندوبعدبه
فکر ترمیم رابطه خود با حاکمیت میافتادند ،گفت :بزرگترین
مشکل کشور و سیاستمداران ،چه آنها که در قدرت هستند
و چه آنها که خارج از قدرت یا در حاشیه قدرت هستند ،این
استکهبتوانندباجامعهارتباطبرقرارکنند.برقرارکردنارتباط
باجامعههمکارسادهاینیست.احتیاجبهمهارتهایخاصی
دارد و میتوان گفت که بخش عمدهای از مشکالتی که اآلن
بروز کرده ،ناشی از این است که امکان صحبت با مردم یا یک
ارتباط منسجم مرتب وجود ندارد .نه از جانب حاکمیت و نه از
جانبمنتقدانحاکمیت.
وی تصریح کرد :به نظر من ،متأسفانه اینکه در جامعه مدنی
باید فعال بود و کار کرد ،بیشتر یک لقلقه زبان بوده و هیچ وقت
به طور عمیق در مورد آن فکر نشده و به طور کافی هم اقدام
نشده است .متأسفانه بعضیها آن را در حد یک کار خیریه یا
ایجاد سمن یا نهادهای تحت عنوان  NGOمیدانند .نه اینکه

ن موارد نمیتوانند به طور گستردهای
مفید نباشد؛ اما عمال ای 
ارتباط با جامعه مدنی را فراهم کنند و متأسفانه حتی خودشان
نمیتوانند با هم هماهنگی کرده و یک کار و هدف را به طور
هماهنگپیشببرند.
نعیمیپور در پاسخ به این سوال که چرا خبر دیدارهای
بخشی از حاکمیت و اصالحطلبها خیلی با استقبال و توجه
مردم همراه نشد ،گفت :اوال اینکه مردم چه کسانی هستند.
همۀ ما از مردم صحبت میکنیم؛ اما معلوم نیست که منظور
از مردم چه کسانی هستند .در واقع ما به مخاطبان خود و
کسانی که مسائل و حرفهای ما را دنبال میکنند ،عنوان
مردم میدهیم .غیر از ما کسان دیگر هم این کار را میکنند؛
بنابراین این حرف کلی که مردم این طور میخواهند یا این طور
نمیخواهند ،خیلی دقیق نیست و ما را به اشتباه و انحراف
میاندازد؛ یعنی اصالحطلبان و سایرین .وی افزود :باید اول
تکلیف این مسئله روشن شود؛ اما مهمتر از آن این است که این
مباحث مربوط به افکار عمومی و واکنش آنها نیست .اینها در
ً
سطح سیاستورزی و سیاست است که شاید اصال مورد عالقه
مردم هم نباشد فقط نتایج این کارها میتواند مورد توجه باشد.
لذا سیاست مدار کسی است که ضمن اینکه به افکار عمومی
توجه دارد ،از افکار عمومی به عنوان ابزار در سیاست در جای
خود استفاده میکند .نه اینکه تنها ابزار و تنها نقطه قوتش این

باشد که بخواهد به طور مرتب و در هر موضوعی با افکار عمومی
صحبت کند ،قبل از اینکه نتایج کارها ،صحبتها و اقداماتش
روشن باشد .نعیمیپور تصریح کرد :اتفاقا من اعتقاد دارم که
خلط مبحث در این قضیه باعث شده است که اشتباهات
فاحشی توسط سیاستمداران صورت بگیرد و به جای اینکه
برای حل مسائل کشور پیش قراول باشند ،دنباله رو فضایی
هستند که بیشتر هم در فضای مجازی شکل میگیرد و این
دنباله رویی برای سیاست مدار اشکال اساسی است.

مکیتحلیلگرمسائلبینالملل:

اروپاییها میخواهند باب دیپلماسی با ایران را نیمه باز نگه دارند

یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت :اروپا امروز ابزارهای دیگری به جز فراخواندن سفرا
از تهران برای ابراز مخالفت و نارضایتی خود و فشار بر جمهوری اسالمی ایران دارد و به نظر
نمیرسدبخواهندسطحروابطخودشانراباایرانکاهشدهند؛آنهاهمچنانمیخواهند
باب دیپلماسی با ایران را نیمه باز نگاه دارند.
مرتضیمکیدرگفتوگوباایلنا،درتحلیلافزایشمحسوسسطحتنشمیانایرانوغرب
به ویژه تروئیکای اروپایی و در پاسخ به این سوال که در هفتههای اخیر شاهد بروز اظهارات و
اقدامات تند از سوی سه کشور اروپایی علیه ایران هستیم تا جایی که روز شنبه شاهد بودیم
که رئیسجمهور فرانسه در اقدامی مداخله جویانه با یکی از چهرههای شاخص معاند تهران
دیدار کرد ،ارزیابی شما از این روند چیست و افق پیش روی از افزایش سطح تنش چه خواهد
بود ،گفت :پس از به تعویق درآمدن روند مذاکرات احیای برجام ،شاهد تغییر رویکردهایی از
سویدولتهایاروپاییودرنهایتآمریکانسبتبهجمهوریاسالمیایرانبودیم.اینتغییر
رویکردها نشان میدهد که اولویتهای دولتهای اروپایی در گفتوگوهایی با جمهوری
اسالمی ایران تا حدودی تغییر کرده و این تغییر میتواند تاکتیکی باشد که در مراحل و
روزهای آینده بیشتر مشخص میشود که آیا این تغییر رویکرد راهبردی و یا تاکتیکی است.
وی ادامه داد :در پی این تغییر رویکردها ،تحوالت داخلی در ایران روی داد و بحث حضور
پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین نیز بر آن اضافه و عمال به اهرم فشاری علیه ایران تبدیل
شد تا حدی که سه کشور اروپایی فرانسه ،آلمان و انگلیس از شورای امنیت سازمان ملل
خواستار تحقیق و بررسی همکاریهای نظامی ایران و روسیه شدند .در خصوص تحوالت
داخلی ایران نیز کشورهای اروپایی تالش کردند تا بیشترین بهره سیاسی و تبلیغاتی را از
این فضا ببرند .برخی وزرا و مقامات ارشد اروپایی با بیان اظهاراتی تالش کردند در فضای

تبلیغاتی همدلی خودشان را با کسانی که در ناآرامیها حضور داشتند ،بیان کنند.
وی افزود :همچنین در روزهای اخیر و به موازات فشار سیاسی دولتهای اروپایی در
رابطه با همکاریهای ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،پیشنویس قطعنامهای علیه
ایران بر روی میز اعضای شورای حکام آژانس قرار گرفته است و در کنار این موضوع شاهد
دیدار مقامات اروپایی به ویژه رئیسجمهور فرانسه با یکی از چهرههای شاخص معاند نظام
جمهوری اسالمی ایران بودیم که سعی میکند خود را به عنوان یک اپوزیسیون مطرح

نشان دهد و مکرون نیز تالش کرد بهره تبلیغاتی خود را از این فضا ببرد .این نوع رفتارهای
دولتهای اروپایی شاید در طول  ۴۳سال گذشته جدید نباشد اما حداقل در یک سال و
نیم گذشته که اروپاییها در تالش برای احیای برجام بودند ،رویکردی محسوب میشود
که میتواند تالشها برای احیای توافق هستهای را کامال به حاشیه برده و فضا را برای
عادیسازی روابط ایران و غرب پیچیدهتر و سختتر کند.
این تحلیلگر سیاست خارجی همچنین در پاسخ به این سوال که در جریان روابط ایران با
اروپا در سال  ۱۳۷۶شاهد خروج هماهنگ سفرای  ۱۳کشور اروپایی از ایران بودیم ،آیا در
تنش موجود احتمال شکلگیری چنین اقدامی وجود دارد ،گفت :در شرایط فعلی بعید
به نظر میرسد که کشورهای اروپایی دست به چنین اقدامی بزنند چرا که قطعا به این امر
واقفهستندکهفعالیتسفارتخانههایشاندرایرانبیشترمیتواندمنافعآنهارادرجهت
بهرهبرداری سیاسی و تبلیغاتی تامین کند .در مقطع سال  ۱۳۷۶ما شاهد تحوالت داخلی
در ایران نبودیم که آنها بخواهند سفرای خود را حفظ کرده و اعتراضشان را به شکل دیگری
بیان کنند ،آن زمان به دنبال این هدف بودند که سطح روابط سیاسی خود را با ایران کاهش
داده و نشان دهند که نسبت به عملکرد ایران ناراضی هستند که البته سفرای خود را در
نهایتبازگرداندند.
وی ادامه داد :در دوره فعلی اما اروپا ابزارهای دیگری برای ابراز مخالفت و نارضایتی
خودشان و فشار بر جمهوری اسالمی ایران دارد و به نظر نمیرسد بخواهند سطح روابط
خودشان را با ایران کاهش دهند .آنها همچنان میخواهند باب دیپلماسی با ایران را نیمه
باز نگاه دارند و این امر مستلزم آن است که سفارت خانهها به فعالیت خود ادامه دهند و در
عین حال فشارهای سیاسی و روانی را بر تهران تداوم بدهند.

بهشتیپورکارشناسمسائلروسیه:
کارشناس مسائل روسیه گفت :اسراییل بارها اعالم کرده که
اقدامهای روسیه را نمیپذیرد اما به دلیل ارتباط تلآویو با روسیه
و اوکراین ،صهیونیستها سیاست «موازنه مثبت» را در پیش
گرفتند
«حسن بهشتیپور» کارشناس ارشد مسائل روسیه با اشاره به
انتشارتصاویرتسلیحاتوتجهیزاتاسرائیلیدرخرسونومیزان
تاثیرگذاری این موضوع بر روابط تلآویو و مسکو در گفتوگو
ً
با خبرنگار ایلنا اظهار کرد :اخیرا تصاویر و اطالعاتی از کشف
خودروهای زرهی ساخت اسراییل در منطقه خرسون اوکراین
منتشر شده که شائبههایی در خصوص کمک تسلیحاتی تلآویو
به کییف به وجود آورده است .بسیاری معتقدند که انتشار چنین
تصاویریمیتواندبررابطهاسراییلباروسیهتاثیرمنفیبگذارداما
باید متوجه بود که مواضع و سیاست اسراییل در ارتباط با جنگ
ً
روسیه و اوکراین کامال شفاف بوده است .اسراییل بارها اعالم

کشف تسلیحات اسرائیلی در خرسون تاثیری بر روابط با مسکو نمیگذارد

کرده که اقدامهای روسیه را نمیپذیرد اما من معتقدم که به دلیل
ارتباط تلآویو با روسیه و اوکراین ،صهیونیستها سعی میکنند
سیاست «موازنه مثبت» را در پیش بگیرند.
ویادامهداد:بههمیندلیلمعتقدمکشفتسلیحاتاسراییل
در خرسون چندان عجیب و غریب نیست؛ چراکه مقامات تلآویو
بارهابهصورتغیررسمیاعالمکردندکهبرخیتجهیزاتنظامی
را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد ولی سعی میکنند که این
موضوع را بیش از حد برجسته نکنند .در این میان باید به این باور
رسید که روابط اسراییل و اوکراین از سالها قبل در سطوح باالیی
طی شده است که حاال هم همین روند به قوت خود ادامه دارد.
این در حالی است که اوکراینیها از روی کارآمدن مجدد نتانیاهو
به عرصه قدرت احساس ترس میکنند؛ چراکه آنها معتقدند
روابط شخصی نتانیاهو و پوتین میتواند روسیه را علیه اوکراین
تقویت کند و به همین جهت از بابت روی کار آمدن نتانیاهو نگران

هستند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد :اگر از ُبعد دیگر بحث
تسیلحات اسراییلی موجود در اوکراین را نگاه کنیم باید متوجه
باشیم که احتمال دارد این تصاویر از سوی منابع اسراییلی و
به نفع تلآویو منتشر شده باشد؛ چراکه اگر این تئوری درست
باشد ،در اصل حمایت اسراییل از اوکراین و حضور این رژیم در
پرونده منازعه مسکو و کییف علنیتر میشود و آنگاه اسراییل
میتواند از جنبههای تبلیغاتی این پرونده به عنوان اهرم سیاسی
و امنیتی استفاده کند .به هر حال نکته این است که دو طرف
اعم از روسیه و اوکراین میدانند که اسراییل با هر دوی آنها روابط
ً
عمیق و مثبتی دارد و این دقیقا همان سناریویی است که ترکیه
در پرونده اوکراین عملیاتی کرده است؛ به گونهای که ترکیه از یک
سو به اوکراینیها علیه سربازان روسیه پهپاد میفروشد و از سوی
دیگر با روسیه در صادرات غالت و میانجیگری برای صلح در آن

منطقههماهنگاست.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که کابینه آتی نتانیاهو
چه سیاستی را در قبال جنگ اوکراین پیش خواهد گرفت،
خاطرنشان کرد :در مورد نتانیاهو و سیاست آن در قبال روسیه و
اوکراینهمبایدگفتکهممکناستاسراییلحتیعلیهسربازان
اوکراینی به روسیه پهپاد و تجهیزات نظامی داده باشد و حتی
ممکن است این تئوری برعکس پیادهسازی شده باشد .در هر
دو حالت اسراییل و شخص نتانیاهو منافع داخلی را مدنظر قرار
خواهند داد .به گونهای که حتی اگر او قرار باشد از یک طرف
معادله حمایت کند ،بدون تردید سعی میکند توازن مشخص بر
اساس سیاستهای کالن را پیگیری کند ولی در کل مشخص
نیست که راهبرد علنی تلآویو در مورد پرونده اوکراین چه خواهد
بود؛ چراکه برخی از آنها بدون تردید پنهان و در پشت پرده اجرایی
میشود.

لزوم حضور مقامات در میان مردم و نخبگان در نقاط مختلف کشور ؛

شنیدنصدایمعترضان
گرهگشایرخدادهایاخیر

این روزها که کشور در دو ماه اخیر شاهد اعتراضات و اتفاقات گوناگونی بوده،
لزوم حضور مقامات در میان مردم و نخبگان و مشورت با عقالیی که به دنبال
اصالح امر هستند بیش از پیش به چشم میخورد .موضوعی که قدم اول آن در
سفر هیئت اعزامی رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان برداشته شد و باید در
سایر نقاط کشور هم ادامه پیدا کند.
براساس این گزارش ؛ظهر یکشنبه ( ۲۲آبان) هیئت اعزامی از سوی دفتر
رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان سفر کرد .حجج اسالم محمدجواد حاج
علیاکبریرئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعه،مهدویمهردبیرهیئتامنای
جامعهالمصطفی و لطفیان دبیر شورای برنامهریزی مدارس دینی اهل سنت
اعضایاینهیئتاعزامیبودندکهبرایدیدارباعلماومردمسیستانوبلوچستان
عازم این استان شدند.
در این سفر حاج علی اکبری در ابتدای حضور در استان اظهار کرد « :آمدهایم تا
سالم مقام معظم رهبری را به مردم استان سیستان و بلوچستان برسانیم و اندوه و
ناراحتی ایشان را از حوادثی که اتفاق افتاده و تدابیر عالی که برای حل مشکالت
داشتهاند و تدابیر تکمیلی را با بزرگان استان و گروههای مختلف در میان گذاشته
و از عزیزانی که در این حوادث ،شهید ،جانباخته ،جانباز و مجروح شدهاند دیدار
خواهیم داشت و از آنها دلجویی خواهیم کرد».
حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان به خصوص اتفاقات جمعه؛ هشتم
مهرماه زاهدان و حوادث خاش در  ۱۲آبان که به کشته و مجروح شدن تعدادی
از معترضان منجر شد ،باعث شده تا برخی از علما و مردم سیستان و بلوچستان
به حوادث رخ داده معترض باشند .تا جایی که مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ۶نماز جمعه اخیر در مسجد مکی ،به نوع برخورد
با مردم سیستان و بلوچستان واکنش نشان داد و از مسئوالن کشور خواستههای
مردم معترض را مطالبه کرد و خواستار رسیدگی به موضوع و دلجویی از مردم شد.
در همین راستا در سوم آبان شورای تامین استان سیستان و بلوچستان با
صدور بیانیهای ضمن درخواست از مردم استان برای حفظ هوشیاری و تسلیت
به داغدیدگان ،عنوان کرد« :متاسفانه به دنبال حادثه  ۸مهرماه  ۱۴۰۱در اطراف
مصالی نماز جمعه اهل سنت زاهدان ،شاهد کشته و زخمی شدن جمعی از
هموطنان و نمازگزاران بیگناه و به دنبال آن بروز اغتشاشاتی گسترده به همراه
ایراد خسارات جانی و مالی و اموال عمومی و خصوصی توسط جمعی از اراذل و
اوباش و به ویژه خسارات جانی و مالی به اموال عمومی و خصوصی توسط جمعی
از اراذل و اوباش و به ویژه خسارت به اعتبار اجتماعی مردم همیشه آگاه استان
بودیم که موجب تاثر و تالم همه مردم و مسئوالن استانی و کشوری شد؛ بر این
اساس ضمن جدا دانستن صف مردم عادی از اغتشاشگران و ابراز تاسف از کشته
شدن تعدادی از نمازگزاران و افراد بیگناه و محکومیت حادثه و اغتشاشات پس از
ً
آن ،مجددا به خانوادههای محترم داغدیده تسلیت گفته و از خداوند متعال علو
درجات برای شهدای این حادثه را خواستاریم.
به گزارش ایسنا ،در همین رابطه با هدف بررسی ابعاد پنهان و پیدا و شناسایی
عاملینومقصرین حادثه،کمیتهپیگیریوشورایمشورتیبادعوتنمایندگانیاز
سران طوایف ،ریش سفیدان و بزرگان در شورای تامین استان تشکیل و تا حصول
ً
نتیجه موارد را بررسی و پیگیری خواهد کرد .ضمنا به منظور رسیدگی به شکایات
شعبه ویژهای در دادسرای عمومی و انقالب استان دایر شده و از آسیبدیدگان،
مجروحین و خانوادههای کشتهشدگان تقاضا میشود ضمن ارائه مستندات و
شکایات ،درخواستهای خود را از آن طریق پیگیری کنند».
همچنین در  ۶آبان شورای تامین سیستان و بلوچستان با صدور بیانیهای اعالم
کرد که "فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کالنتری  ۱۶این شهر از سمت خود
عزل شدند" و در این بیانیه نوشت« :پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین،
اغتشاشگران و مهاجمین به کالنتری و از طرفی به مسئولین ذیربط انتظامی
جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم ،تشکیل و به همراه مستندات کامل برای
رسیدگی همهجانبه به مراجع قضایی ارسال شده تا به صورت دقیق و بر اساس
ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد».
با وجود این اتفاقات و به دنبال آرام نشدن اوضاع در سیستان و بلوچستان
و ادامه اعتراضات مردم و علما ،اعضای هیئت اعزامی رهبر انقالب به ریاست
حاج علیاکبری ،با تعدادی از علمای استان از جمله مولوی عبدالحمید دیدار
و گفتوگو کردند و همچنین در نشستی دیگر علما ،بزرگان و نخبگان استان از
اقشار مختلف به تشریح موارد خود پیرامون اتفاقات اخیر در سیستان و بلوچستان
پرداختند.
در این جلسه ،احمد خسروی ،نوری ،شهرکی ،دکتر خدایار ،حجتاالسالم
حسینی،حجتاالسالمعزیزیامامجمعهزابل،حجتاالسالمبزمانیامامجمعه
ایرانشهر ،ناروئی و تعدادی دیگر از نخبگان به بیان دیدگاههای خود در خصوص
وقایع اخیر پرداخته و عالوه بر طرح سئواالت متعدد ،و ارائه راهکار ،خواستار ریشه
یابی دقیق مسائل اتفاق افتاده در سیستان و بلوچستان شدند.
در دیدار علما با اعضای هیئت اعزامی ،مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد
مکی با تشریح حوادث رخ داده در  ۴۵روز گذشته در سیستان و بلوچستان با رد
ادعای نقش گروهکهای تروریستی در زاهدان ،از تبعیضهای صورت گرفته
درباره مردم سیستان و بلوچستان سخن گفت.
در این دیدار حاج علیاکبری هم تاکید کرد« :در ماجراهای اخیر استان،
مقام معظم رهبری ناراحت و نگران شدند و دستور بررسی داشتند و پس از اینکه
گزارشهایی خدمت ایشان رسید خواستار شدند تا جوانب مسئله مشخص و
مستندات و دالیل کامال مورد بررسی قرار گیرد».
ایننمایندهرهبرانقالبهمچنینخاطرنشانکرد«:درماجراهایاخیربسیاری
از روسای طوایف ،علما ،مسئولین و نهادهای امنیتی ،نظامی و انتظامی زحمت
کشیدند تا آسیبهای بزرگتر ایجاد نشود و از این جهت از همه عزیزان تشکر
میکنیم».
حضور چنین هیئتی در سیستان و بلوچستان و دیدار با بزرگان و دلجویی از
داغدارانوآسیبدیدگانوازهمهمهمترشنیدنصدایمعترضانازسویمقامات
ارشد کشور ،حلقه مفقوده اتفاقات اخیر کشور به حساب میآمد .موضوعی که
سید محمد خاتمی رئیسجمهور پیشین ایران هم در دیدار اخیر خود با جمعی از
عالقهمندان به مسائل سیستان و بلوچستان به آن اشاره کرد که هر چند دیر اتفاق
افتاده اما میتواند به حل موضوعات کمک کند.
خاتمی همچنین در دیدار اخیر خود با برشمردن ویژگیهای حکمرانی خوب
اظهار کرد« :از جمله مهمترین آنها شناخت یا به رسمیت شناختن حقوق ملت و
رعایتآزادیهایاساسیبخصوصزمینهسازیاعمالحقشهروندیشهروندان
که اعضاء یک ملتند و ملت از گرایشها ،قومیتها ،سلیقهها و حتی مذاهب
تشکیل شده است و نیز تامین ثبات و امنیت کشور با حضور و کمک خود مردم که
صاحباصلیکشوروحکومتند».
شنیدن صدای معترضان و برگزاری نشست با عقال و بزرگان از جمله اقداماتی
است که نه تنها در سیستان و بلوچستان ،بلکه در سایر نقاط کشور و به خصوص
در دانشگاهها که در این نزدیک به دو ماه از مراکز اصلی اعتراضات بودهاند باید رخ
دهد .شاید حضور سخنگوی دولت در برخی دانشگاهها را بتوان در همین راستا
تعبیر کرد اما عالوه بر سخنگوی دولت ،سایر مسئوالن و نمایندگان مقامات ارشد
هم میتوانند به دیدار نخبگان و بزرگان بروند و مشکالت و اعتراضات مردم را از
زبانآنانبشنوند.
ازطرفیهفتهگذشتهپنجشنبهگذشته،حسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجه
با دعوت از محمدجواد ظریف ،علیاکبر صالحی ،منوچهر متکی و سید کمال
خرازی وزرای خارجه پیشین ،درباره مسائل سیاست خارجی با آنان هماندیشی
و مشورت کرد که این کار عالوه بر کمک به دستگاه دیپلماسی در شرایط کنونی
کشور و جهان ،میتواند به الگویی برای سایر مسئوالن تبدیل شود تا جدای از
دیدگاه و جناح سیاسی خود ،نظرات مسئوالن سابق را بشنوند و از تجربیات آنها
برایحلمعضالتکشوراستفادهکنند.
به هر حال حضور هیئت نمایندگان رهبر انقالب در سیستان و بلوچستان در
صورتی که بتواند گرهگشای رخدادهای این استان باشد ،میتواند در سایر موارد
راهگشا شود تا شاید با شنیدن صدای مردم و دلجویی از داغدیدگان حوادث اخیر
و البته تنبیه خاطیان ،مرهم اصلی بر اتفاقات اخیر باشد.
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اینرئیسجمهورکورمیکندشفانمیدهد!
شهردار قم تاکید کرد:

ماجرای شکایت قالیباف از نوباوه چه بود؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی جزییات شکایت رییس مجلس از وی را تشریح کرد .بیژن
نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفتوگویی اظهار داشت :رییس مجلس به
خاطر توییت اعتراضی من در واکنش به جمعآوری امضا از نمایندگان برای یک بیانیه که سربرگ و محتوای
آن با هم متفاوت بود از من شکایت کرده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
ابالغیه دادسرا هنوز به دستم نرسیده است افزود :پس از سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه و واکنش
ها به این سفر ،بیانیهای در صحن مجلس برای جمع آوری امضا نزد نمایندگان برده شد .عنوان سربرگ و
محتوای آن با هم متفاوت بود.وی اظهار داشت :عنوان سربرگ بیانیه «تقدیر و حمایت از فرمایشات رهبر
معظم انقالب» بود اما در پایان متن بیانیه آمده بود که «کسانی که نسبت به سفر خانواده رئیس مجلس
به ترکیه اعتراض و واکنش داشته اند در مسیر دشمن برای تخریب مجلس انقالبی حرکت میکنند».نوباوه
خاطرنشان کرد :تعدادی از نمایندگان امضا کننده این بیانیه در اعتراض به این رفتار امضای خود را پس
گرفتند.وی افزود :پس از این کار بنده در صفحه مجازی خود در توییتر به این موضوع اشاره کردم و نسبت
به جمعآوری امضا برای چنین بیانیهی واکنش نشان دادم ،به دنبال این توییت رئیس مجلس از بنده به قوه
قضائیه شکایت کرد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :از زمان شکایت رئیس
مجلس تاکنون از بنده می خواستند که از رئیس مجلس عذرخواهی کنم تا رئیس مجلس از شکایتش صرف
نظر کند که من این کار را نکردم و امروز ابالغیه دادسرا به دست من رسید.

لزوم چابکسازی امور در اجرای
پروژههایعمرانی

شهردار قم گفت :دقت در بررسی اولیه پروژه باید انجام شود اما نباید سرعت و
جهادی بودن اجرای پروژه را نادیده بگیریم.
دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر قم حسن کار شورای اسالمی شهر و شهرداری را در سرعت عمل
دانست و بیان کرد :یکی از محاسن واگذاری کارها به پارلمان منطقهای برای
سرعت اجرای کار بوده است.
وی ادامه داد :درزمانی که تورم بهصورت ساعتی در حال افزایش است ،زمان ۵
ماه بررسی و تصویب هر پروژه در رفت و آمد اداری به شورای اسالمی شهر زیاد بوده
و ضررهای زیادی را برای شهرداری و پیمانکار دارد.
شهردار قم تأکید کرد :دقت در بررسی اولیه پروژه باید انجام شود اما نباید سرعت
و جهادی بودن اجرای پروژه را نادیده بگیریم و نسبت به این موضوع شورای شهر
بایدراهکارجدیدیراپیشبینیکند.
سقائیاننژاد در پایان به الیحه خرید دستگاههای موردنیاز در قطار شهری توجه
کرد و گفت :این دستگاهها را ابتدا قرار بود قرارگاه خاتم انبیاء(ص) خریداری کند
که طی این سالها خریدارینشده و با تغییر شرایط ،شهرداری باید این تجهیزات
را خریداری کند.
اجازه دهیم پروژه در کمترین زمان آغاز شود
معاون فنی عمرانی شهرداری قم نیز دراین جلسه با تأکید بر کاهش فرایند
بررسی و تصویب پروژهها گفت :برای تسریع در اجرای پروژه نیاز داریم فرایندها را
کوتاه کنیم و اجازه دهیم پروژه در کمترین زمان آغاز شود.
عباس حلوایی زاده بر اصالح روند بررسی پروژهها تأکید کرد و اظهار داشت:
برای تسریع در اجرای پروژه نیاز داریم فرایندها را کوتاه کنیم و اجازه دهیم پروژه
در کمترین زمان آغاز شود.
معاون فنی عمرانی شهرداری قم با اشاره به اینکه اجرای هر پروژه در زمان
تصویب بودجه یک بار مفصل بررسی شده است تصریح کرد :بودجه و مشخصات
هر پروژه در کمیسیونها بررسیشده و در شورا تصویب میشود و بررسی دوباره آن
حدود ۴۵روز طول میکشد؛ از طرفی پروژههای باالی ۲۰۰میلیارد ریال نیز برای
سنجش توان پیمانکار مناقصه دومرحلهای اجرا میشود و با این مرحله  ۱۴۲روز
یعنی حدود ۵ما ه زمان برای تصویب نیاز خواهد داشت.
سپس سید محمدحسین دهناد نیز به کاهش زمان آغاز پروژه از تصویب تأکید
کرد و تصریح کرد :دغدغه شورا کاهش زمان اجرای پروژه بوده و باید به بررسی و
فرایند هر پروژه در مرحله اول اهمیت بیشتری داد و تالش میکنیم مرحله دوم
بررسی پروژه را در زمان کوتاهی انجام شود.
همچنین مجید اخوان نسبت به بررسی دومرحلهای پروژهها تأکید و بیان کرد:
پروژههایی که اعتبار باالیی نیاز دارد باید در دو مرحله تصویب بودجه و بعد از
انتخابپیمانکارموردبررسیقرارگیرد.
در پایان محسن محرری ،رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی
شهر قم نیز بررسی دومرحلهای پروژههای باالی  ۲۰۰میلیارد ریال را زمانبر
دانست و گفت :باید برای کاهش زمان راهکاری اندیشیده شود تا در سال آینده
فرایندها در اجرای پروژه اصالح شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

رمپ و لوپ چهارم تقاطع مدافعین
سالمت احداث میشود

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم برافزایش قیمت
قمکارتهاتأکیدکردوگفت:تهیهقمکارتهابرایشهرداریهزینهزیادیداشته
و بیشترین کاربرد آن برای پرداخت غیر نقدی اتوبوسها بوده و نیاز است این
افزایش قیمت را برای آن لحاظ کنیم.
سید محمدحسین دهناد در شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی
شهر قم با اشاره به الیحه اخذ مجوز پیمان پروژه تکمیل رمپ و لوپ شماره چهار
تقاطع مدافعین سالمت اظهار داشت :این پروژه یک تقاطع شبدری بوده که
محور آیتالله بروجردی را به میدان ولیعصر(عج) متصل میکند و سه رمپ و لوپ
آن اجراشده و در رمپ و لوپ شماره چهار شهرک قدس را به بلوار آیتالله بروجردی
متصلمیشود.
وی اعتبار موردنیاز پروژه را موردبررسی قرارداد و افزود :عدد باالی پیشنهاد
دادهشده برای این پروژه به علت هزینه باالی خاکبرداری و کوه بری در پروژه
بوده و  ۲۷۰هزار مترمکعب مساحت خاکبرداری و کوه بری در این پروژه است
و اتصال این بخش از پروژه از سمت شهرک قدس بهطرف بیمارستان نور تردد را
تسهیلخواهدکرد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم تصریح کرد:
بیمارستان نور با سرعت خوبی در حال اجرا است و موضوع دسترسی این
بیمارستان با بلوار آیتالله بروجردی طراحیشده و تا زمان به بهرهبرداری رسیدن
بیمارستان مسیر ازنظر دسترسی به آن نیز ایمن خواهد بود.
وی سپس به الیحه افزایش قیمت قم کارتها به  ۲۰۰هزار ریال نیز اشاره کرد
و گفت :تهیه قم کارتها برای شهرداری هزینه زیادی داشته و بیشترین کاربرد
آن برای پرداخت غیر نقدی اتوبوسها بوده و نیاز است این افزایش قیمت را برای
آن لحاظ کنیم.
دهناد در پایان الیحه خرید تجهیزات الزم برای قطار شهری را نیز موردبررسی
قرارداد و گفت :خرید این تجهیزات و ماشینآالت برای راهاندازی مترو نیاز بوده
و در مورد نخست دستگاه برای جابهجای قطارها نیاز است ،دستگاه دوم برای
نگهداری خطوط قطار شهری مورداستفاده قرار میگیرد و سومین دستگاه نیز
دستگاه امداد و نجات است و باید خریداری شود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم تاکید کرد:

لزوم افزایش سهم شهرداری
(ص)
در پروژههای بلوار پیامبر

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم بر لزوم افزایش سهم شهرداری در پروژههای
بلوار پیامبر(ص) تأکید کرد و گفت :طرح بلوار پیامبر اعظم (ص) قطعی نشده
است و میتوان در تعیین کاربریها بررسی مجدد انجام داد.
روحالله امراللهی در شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم با
اشاره اهمیت مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت :باید کاربریهای مسیر
بلوار پیامبر اعظم (ص) بازنگری شود تا خام فروشی در این مسیر اتفاق نیفتند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم بلوار پیامبر اعظم (ص) را یکی از منابع
درآمدی شهرداری دانست و افزود :سهم شهرداری در این مسیر در پروژهها با دقت
بیشتر تعیین شود تا شهرداری از این فرصت منتفع شود.
وی ادامه داد :طرح بلوار پیامبر اعظم (ص) قطعی نشده است و با رایزنی که
انجامشده و تفویض اختیار بلوار پیامبر(ص) به استان باید در تعیین کاربریها
بررسی مجدد انجام شود.
در ادامه جلسه علنی شورای اسالمی شهر قم ،رمضانی معاون سرمایه گذاری
شهرداریقمدرخصوصبلوارپیامبراعظم(ص)اظهارداشت:بیشترکاربریهای
بلوارپیامبراعظم(ص)تفریحیگردشگریتعریفشدهوتنهاچندبلوکمسکونی
اداری تعریفشده است و نمیتوانیم تمام کاربریهای را مسکونی در نظر بگیریم.
وی میزان تعیین سهم شهرداری را در پروژهها موردتوجه قرارداد و گفت :باید
در بلوار پیامبر اعظم(ص) کاری انجام شود که ارزش زمین افزایش پیدا کند تا
شهرداری آورده بیشتری داشته باشد.
سپس محسن محرری نیز تأکید کرد :تغییر کاربریها در یک مرحله در بلوار
پیامبر اعظم(ص) انجامشده و الزم است دوباره بازنگری شود .از آنجا که رشد
قیمت زمین و عوارض با هزینه ساخت همخوانی ندارد ،سهم شهرداری بیش از
 ۳۵درصد نمیشود.
مجید اخوان نیز در پایان به موضوع تغییر کاربری تأکید کرد و گفت :کاربری
مسکونی اداری در شهر قم دیگر متقاضی ندارد و باید در این موردبازنگری انجام
شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم خبرداد:

طرح:محمدعلیرجبی

فضاسازی ویژه شهری برای کنگره ملی شهدای استان قم

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به اقدامات
شهرداری قم در فضاسازی شهر برای برگزاری کنگره ملی شهدای استان گفت:
ورودیهای شهر و مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران برای برگزاری
این اجالسیه با شکوه آماده شدند.
مهدی اصفهانیان مقدم با اشاره به برگزاری اجالسیه نهایی کنگره ملی
شهدای استان قم در روز پنجشنبه اظهار داشت :شهرداری قم با بسیج تمامی
امکانات و تجهیزات در راستای فضاسازی و تبلیغات محیطی با رویکرد معرفی
اصل کنگره ،زمان و مکان و اجالسیه نهایی اقدام کرده است.
وی افزود :از جمله اقدامات انجام شده توسط شهرداری قم در این زمینه
فضاسازیورودیشهرقمازطریقنصبتصاویرفرماندهانشهیدوالمانسردار
شهیدحاجقاسمسلیمانیو ابومهدی مهندس است.
رئیس کمیتهتبلیغات محیطیوفضاسازیستادبرگزاریکنگرهملیشهدای
استان قم ادامه داد :تولید مجموعه صوتی چله بهشتی و در راستای معرفی
زندگینامه چهل شهید استان و همچنین تولید پرچمها و بنرهای تبلیغی با
مضامین ایثار و شهادت و تولیدات هنری برای پخش از تلویزیونهای شهری
از جمله اقداماتی است که توسط شهرداری قم برای آمادهسازی شهر صورت
گرفته است .وی از بروزرسانی سردیسهای شهدا و فضاسازی مکان اجالسه
نهایی خبر داد و گفت :در همین راستا فضاسازی تبلیغات محیطی در بلوارهای
منتهی به مسجد مقدس جمکران اعم از بلوار پیامبر اعظم(ص)  ،بلوار خلیج
فارس ،بزرگراه امام علی(ع) و بافت پیرامونی مسجد مقدس جمکران و سطح
مناطق هشتگانه از طریق نصب پرچمهای جمهوری اسالمی ایران و ریسههای
رنگی صورت گرفته است.
اصفهانیان مقدم اضافه کرد :برای خدمترسانی مطلوب به مدعوین و
خانوادههای محترم شهدا و جانبازان فعالیت بیش از ۲۰۰نفر از پرسنل اجرائی
و عوامل شهرداری از جمله پاکبانان و همچنین به کارگیری تجهیزات موتوری،
ماشین آالت شهرداری و ظرفیت سازمان اتوبوسرانی تعبیه شده است.
استفاده از ۵۰۰سازه تبلیغاتی در سطح شهر
رئیس کمیته فضاسازی و تبلیغات محیطی کنگره ملی شهدای استان قم از
همکاری و تعامل خوب برخی دستگاههای ادارات استان در راستای فضاسازی

چرا سخنگوی دولت به دانشگاهها رفته؟ چه کاره است؟
تقی آزاد ارمکی استاد برجسته جامعه شناسی دانشگاه تهران گفت :سخنگوی دولت مشکل سیب
زمینی را حل کند و مرغ را سر جایش بنشاند که دارد از سفرههای مردم پرواز میکند .وی افزود :سخنگوی
دولت نماینده کدام ژانر فرهنگی کشور است که باید به دانشگاه برود؟! معلوم است که تو میروی و تحریک
میکنی .مثل این است که آقای رسایی به عنوان نماینده روحانیت در دانشگاه حرف بزند؛ معلوم است که تو
داریتحریکمیکنی.اینجامعهشناسگفت:اینآدمکههیچسنخیتیبانظامفرهنگیونظامبروکراتیک
ندارد .آدمی که هیچ کنش بروکراتیکی ندارد ،با چه حقی وارد دانشگاه شده است؟! چه کسی به او اجازه داده
است؟! وی افزود :اگر وزیر علوم ،معاون فرهنگی ،دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی یا یک شخصیت نظام
فرهنگی با گرایش آقای رئیسی میرفتند ،دانشجو واکنش منفی نداشت .معلوم هست که تحریک کننده
است .تو نمایندگی هیچ جایی را نداری و با هیچ جایی از جمهوری اسالمی تناسبی نداری .در کدام چرخه
بروکراتیک و علمی بودهای که امروز آمدهای؟!

محیطهای شهری در سطح مناطق هشتگانه خبرداد و عنوان کرد :تاکنون
بیش از  ۲۰۰سازه تبلیغی از قبیل بیلبورد و پرتابل و  ۳۰۰هزار بنر آویز از طریق
سازمان زیباسازی ،سازمان فرهنگی ورزشی و اداره کل روابط عمومی شهرداری
و برخی دستگاهها و ادارات در این راستا مورد استفاده قرار گرفته تا شاهد
برگزاری هر چه باشکوهتر کنگره ملی شهدای استان باشیم.
اصفهانیان مقدم از نامگذاری  ۸۲درصد معابر شهری به نام شهدا در شهر قم
خبر داد و افزود :اجرای پروژههای متعدد نقش برجسته ها و دیوارنگارههای
متعدد در فضاهای شهری ،ایجاد بوستان یادمان شهدا و غرس  ۶۰۹۰نهال
به نام شهدای عزیز استان ،اکران بنرهای متنوع با مضامین فرهنگ ایثار و
شهادت ،احداث یادمان شهدای انقالب و شهدای گمنام ،طراحی و اجرای نرم
افزار زیارت مجازی گلزار شهدای بهشت معصومه (س) ،برپایی یادواره شهدای
شهرداری و تجلیل از  ۷۹۲عضو خانواده بزرگ شهدا و ایثارگری شهرداری قم و
همچنین تولیدات رسانهای در موضوع شهید و شهادت جهت انتشار در فضای
مجازی را بخشی دیگری از فعالیتهای انجام شده در حیطه کاری شهرداری
قمدانست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم خبرداد:

تجهیز ۱۰راهدارخانه برای اجرای طرح راهداری زمستانی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
قم از آمادگی جهت اجرای طرح راهداری زمستانی
در سطح راههای استان خبر داد و گفت :در این
راستا ۱۰راهدارخانه تجهیز شده است.
 ،حسین زنجیرانی فراهانی در گفت و گویی با
اشاره به آماده باش  ۱۳۰نفر عوامل راهدار جهت
اجرای طرح راهداری زمستانی ،اظهار داشت :با
توجه به تجارب سنوات گذشته و ضرورت کسب
آمادگی حداکثری جهت مقابله با پیامدهای
احتمالی بارش باران و برف ،از تابستان امسال
نسبت به تجهیز  ۱۰راهدارخانه در سطح راههای
استان اقدام شد.
وی ادامه داد :همچنین در راستای اجرای این
طرح افزون بر  ۱۲۵دستگاه انواع ماشین آالت
راهداری نوسازی و آماده بهره برداری شد.

فراهانیتهیهونگهداریمقادیرمتناسبیمخلوط
ماسه و نمک را از دیگر اقدامات راهداری زمستانی
برشمرد و افزود :صدها کیسه مخلوط ماسه و
نمک نیز تهیه و درسطح راههای استان ،خصوصا
در مقاطعی از راه که احتمال لیز خوردگی خودرو
میرود،مستقرشدهاست.
وی با یادآوری این مهم که راهداری زمستانی در
سه بخش قبل ،حین و بعد قابل تعریف است عنوان
کرد :اقداماتی که قبل از شروع فصول بارش صورت
میگیرد شامل بهسازی ،لکه گیری ،خط کشی،
تعمیر و نصب انواع تابلو ،راه اندازی سامانههای
روشنایی درسطح راهها ،نوسازی ماشین آالت،
تجهیز راهدارخانه ها ،تهیه و نگهداری خلوط ماسه
و نمک و غیره است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان

قم استقرار عوامل اجرایی و ماشین آالت مربوطه
در راهدارخانهها و دیگر مقاطع جادهای ،اجرای
عملیات برفروبی ،نمکپاشی ،ریسه زدایی و غیره را
در زمره اقدامات عملیاتی حین راهداری زمستانی
دانست و تصریح کرد :بخش مهمی از اقدامات
راهداری زمستانی ،به بعد از ایام بارش برمی گردد
که به دلیل آسیبهای وارده به سطح راه و ابنیه
فنی ،ضروری است که اقدامات ترمیمی به سرعت
اعمالشود.زنجیرانیفراهانیدرادامهضمنتاکید
بر ضرورت تعامل و همکاری جدی دستگاهها،
خصوصا بخشداریها و دهیاریها در امر راهداری
زمستانی ،عنوان کرد :باید از حداکثر ظرفیتهای
موجود در راستای تسهیل ترافیک ،تامین ایمنی
و جلوگیری از انسداد راهها در فصول بارش و یخ
زدگی سطوح جاده ای بهره گرفت.

انجام تمهیدات الزم برای آمادگی شرکت گاز در زمستان

ادارات از دیگر اقدامات شرکت گاز در راستای آمادگی برای زمستان است .پاکدامن
با تاکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف گاز ،بیان کرد :با توجه به اینکه بیشترین
درصد مصرف گاز استان قم در فصل سرما ،در بخش گرمایشی میباشد ،لذا مردم
خوب استان میتوانند با مصرف بهینه و مناسب ،ما را در بهبود خدمترسانی
همراهی کنند .وی افزود :همشهریان میتوانند با نگهداشتن منازل و محل کار
خود در دمای مطلوب که  ۱۸تا  ۲۱درجه سانتیگراد میباشد ،نقش مهمی در
صرفهجویی و استمرار گازرسانی ،حتی به سایر هموطنانمان که در نقاط سردسیر
کشور زندگی میکنند ،ایفا کنند .وی تاکید کرد :موضوع مهمتری که همشهریان
باید مورد توجه قرار دهند ،رعایت نکات ایمنی در راهاندازی و استفاده وسایل
گرمایشیاست.مدیربهرهبرداریشرکتگازقمتصریحکرد:هرسالهباشروعفصل
سرما ،استفاده غیرایمن از وسایل گرمایشی ،متاسفانه باعث ایجاد خسارات مالی و
جانیفراوانیمیشودکهشهروندانبایدبهاینموضوعتوجهویژهایداشتهباشندو
از صحت عملکرد و ایمنی وسایل گرمایشی خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل راهآهن استان قم خبرداد:

افزایش قطارهای مسافربری قم  -تهران به ۱۴رام

مدیرکل راهآهن استان قم گفت :تعداد قطارهای
مسافری مسیرهای قم به تهران و بالعکس به  ۱۴رام
افزایشپیداکردهاست.
غالمحسین دباغ در گفتوگویی افزود :به
دلیل استقبال گسترده مردم و زائران حضرت
معصومه(س) از قطارهای مسافری قم به تهران و
طی هماهنگیهای بهعمل آمده مقرر شد چهار رام
قطار به قطارهای موجود مسیرهای قم  -تهران و
تهران  -قم افزوده شود.
وی ادامه داد :از  ۲۲آبانماه جاری اقدامات الزم
دراینزمینهانجامشدهاست.
وی با اشاره به اینکه این کار در راستای رفاه حال
مسافران صورت گرفته بیان کرد :روزانه  ۱۲رام قطار

از شنبه تا چهارشنبه در مسیرهای یاد شده کار
خدمترسانی را انجام خواهند داد.
دباغ اضافه کرد :در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز
با اضافه شدن  ۲رام قطار دیگر در مجموع  ۱۴رام
قطار در این مسیر آمدوشد میکند .دباغ با اشاره
به ساعتهای رفت و برگشت این قطار گفت :قطار
مسافری در روزهای پنجشنبه در ساعت  ۱۲:۳۰و
 ۱۹:۱۰ایستگاه قم را به مقصد تهران ترک خواهد
کرد .وی ادامه داد :همچنین ساعتهای بازگشت
از تهران نیز  ۸:۵۰و  ۱۵:۴۰است .مدیرکل راهآهن
قم خاطرنشان کرد :یک رام قطار نیز در روزهای
پنجشنبه در ساعت  ۱۴:۰۰از تهران به مقصد
ایستگاه جمکران و در ساعت  ۲۳:۵۹ایستگاه

دستفروشی شغل رسمی میشود
امیر سیاح رییس مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت :بهزودی
دستفروشی به شغل رسمی در کشور تبدیل خواهد شد.به گزارش شادا  ،طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد
برای ساماندهی دستفروشان در نشست همفکری "دستفروشی وضع موجود ،وضع مطلوب" از سوی رئیس
مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه ارائه شد.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم :

اهدای خون در فصول سرد سال فراموش نشود

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم گفت :با کاهش دما و سردتر شدن هوا داوطلبان اهدای خون
کاهش زیادی پیدا میکند به همین دلیل از شهروندان میخواهیم عمل خداپسندانه اهدای خون در فصل
های سرد سال را فراموش نکنند.
علیرضا کبیری روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :این کاهش اهدای خون در حالی رخ می
دهد که بسیاری از بیمارانی که مبتال به تاالسمی هستند یا بیماران مبتال به انواع سرطان هستند و بیمارانی
که عمل های جراحی انجام داده اند نیاز مداوم به خون دارند.
وی بیان کرد :برای حفظ سالمتی شهروندان قمی نیازمند تزریق خون و فرآورده های خونی هستیم و
هموطنان می خواهیم اهدای خون را جزو امور برنامه ریزی شده خود قرار دهند.
وی با اشاره به این که مراکز دوگانه انتقال خون قم پذیرای شهروندان هستند ،گفت :مرکز روح الله واقع در
میدان روح الله از ساعت هفت و  ۳۰تا  ۱۳و  ۳۰کار خون گیری را انجام می دهد و مرکز واقع در ساختمان
مرکزی اداره کل انتقال خون قم واقع در بلوار  ۱۵خرداد جنب اصناف از ساعت هفت و  ۳۰تا  ۱۴پذیرای
مردم هستند .کبیری ادامه داد :مرکز واقع در بلوار  ۱۵خرداد هم چنین جهت رفاه اهدا کنندگانی که کار
اهدای خون آن ها در ساعت بعد از ظهر فراهم روز های یکشنبه تا چهارشنبه تا ساعت  ۱۸پذیرای داوطلبان
اهدای خون است.
وی ضمن توصیه به داوطلبان اهدای خون گفت :کسانی که قصد اهدا در روز خاصی دارند آن روز یا روز
قبل استراحت مناسب داشته باشند ،غذای مناسب میل کنند و مایعات بیشتری صرف کرده و بعد از اهدای
خون حداقل ۱۵دقیقه در مرکز انتقال خون باقی بمانند.
وی ادامه داد :اهدا کنندگان تا چهار ساعت پس از خون گیری ،پوشش محل سوزن خون گیری را برندارند
و از حمل بار سنگین با دستی که خون داده اند جلوگیری کرده و تا سه ساعت بعد از اهدای خون مایعات
بیشتری مصرف کنند .معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم افزود :افرادی که خون اهدا می کنند در
روز خون گیری ،از باال رفتن از ارتفاع چون نردبان خودداری کنند و در صورت بروز درد در روز اول از کمپرس
آب سرد و در روزهای بعد از کمپرس آب گرم استفاده کنند
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

مدیر بهرهبرداری شرکت گاز استان قم مطرح کرد:

مدیر بهرهبرداری شرکت گاز استان قم گفت :تمهیدات الزم برای آمادگی شرکت
گاز قم در زمستان پیشرو انجام شده است و شهروندان نیز میتوانند با مصرف
بهینه و مناسب ،ما را در بهبود خدمترسانی همراهی کنند.
علی پاکدامن مقدم در گفتوگویی با اشاره به اقدامات شرکت گاز در راستای
آمادگی برای زمستان پیشرو ،افزود :تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده شده و
پیشبینی از حیث نیروی انسانی ،تجهیزات و تیمهای امدادی و تعمیراتی صورت
گرفتهاست.
وی اضافه کرد :تشکیل کارگروه آمادگی فصل سرما و برگزاری منظم جلسات
هماهنگی ،بازدید و نمایانسازی شیرهای شبکه ،گریس کاری و سرویس شیرهای
خطوط شبکه ،تعمیرات اساسی ایستگاههای تقلیل فشار اعم از شهری و صنعتی
و آمادهسازی وسایل نقلیه گروههای امدادی و تعمیراتی از جمله اقداماتی است که
در این زمینه انجام شده است .وی خاطرنشان کرد :تکمیل تجهیزات اکیپهای
امدادی و تعمیراتی بازرسی ،هماهنگی الزم با مشترکین عمده و سایر سازمانها و

جایزه  ۴۲میلیون دالری قهرمان جام جهانی
قرار است در جام جهانی قطر به ازای هر روز حضور بازیکنان در جام ۱۰ ،هزار دالر به تیمهای باشگاهی
آنها پرداخت شود .این رقم تا پایان دور گروهی ۱۸۰هزار دالر میشود و با باالتر رفتن تیمها ،رقم یاد شده نیز
بیشتر میشود.به گزارش فیفا همچنین مبلغ ۱۰هزار دالر از دوهفته قبل از بازی افتتاحیه و تا یک روز پس از
آخرینبازی تیمها مدنظر گرفتهشده است.جایزهفیفابرایقهرمان جام جهانی ۴۲میلیون دالر خواهدبود؛
رقمی بیش از جایزه تعیین شده در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه که  ۳۸میلیون دالر بود.تیم دوم جام جهانی
هم  ۳۰میلیون دالر و تیم سوم هم  ۲۷میلیون دالر دریافت خواهند کرد؛ این در حالی است که برای تیم
چهارم هم مبلغ ۲۵میلیون دالر در نظر گرفته شده است.از سوی دیگر ،تیمهای پنجم تا هشتم هم به ترتیب
 ۱۷میلیون دالر دریافت میکنند که در مجموع ۶۸میلیون دالر مبلغ تعیین شده است .تیمهای قرار گرفته
در جایگاه نهم تا شانزدهم هم به ترتیب  ۱۳میلیون دالر یعنی در مجموع  ۱۰۴میلیون دالر دریافت خواهند
کرد.به تیمهای ۱۷تا ۳۲هم به ترتیب ۹میلیون دالر یعنی در مجموع ۱۴۴میلیون دالر پرداخت خواهد شد.

جمکران را به مقصد ایستگاه تهران ترک میکند.
وی صندلی اضافه شده را یک هزار و  ۳۴۴مورد
دانست و یادآور شد :قطار مذکور در هر رام با
ظرفیت  ۳۳۶نفر در این مسیر خدمت رسان زائران
و شهروندان خواهد بود.
درحالحاضرراهآهنقم ۵۰۹کیلومترخطاصلی،
 ۳۰کیلومتر خطوط صنعتی و تجاری و  ۴۰کیلومتر
خط فرعی دارد و متشکل از  ۱۵ایستگاه اصلی و
یک ایستگاه رابط است .قرار داشتن ایستگاه راهآهن
قم در مرکز شهر در فاصله نزدیک به حرم حضرت
معصومه(س) و عبور خط راهآهن از داخل شهر و
ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در راستای توسعه
خدمات شهری از دیگر ویژگیهای راهآهن قم است.

افزایش تولید گوشت قرمز با طرح توسعه
پرورش گوساله پرواری

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :میزان تولید گوشت قرمز در قم
با اجرای طرح توسعه پرورش گوساله پرواری در قالب ایجاد ترمینال کراس(تولید گوساله پایه پروار ) در
گاوداریهای استان ،افزایش خواهد یافت.
منصوردیاناردستانیدرگفتوگویی ،بیانداشت:باتوجهبهاهمیتتولیدگوشتقرمزوضرورتپایداری
و گسترش سطح تولید در گاوداریهای استان  ،معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم
همسو با سیاستهای مرکز اصالح نژاد دام کشور ،اقدام به برنامهریزی و طراحی طرح تولید گوسال ه پایه پروار
در دامداریهای استان نمودهاست .وی با اشاره به این که این طرح در قالب برنامههای اصالح نژاد دام و با
همکاری بهرهبرداران بخش دامپروری استان اجرا میشود  ،افزود :دامدارانی که در این طرح مشارکت الزم
را داشته باشند در اولویت دریافت خدمات از سازمان جهاد کشاورزی قم قرار خواهند گرفت .وی تاکید کرد:
همچنین اجرای این طرح در دامدارایهای روستایی استان بدون محدودیت و در کل جمعیت گاوهای مولد
امکان پذیر است و سازمان جهاد کشاورزی قم برای رسیدن به اهداف مورد نظر طرح ،برنام ه جامعی را تدارک
دیدهاست .دیان اردستانی گفت :تامین امنیت غذایی مردم اولویت اصلی فعالیتهای بخش کشاورزی و
دامپروری استان است و در همین رابطه از همه ظرفیتهای در اختیار برای حفظ و افزایش سطح تولید
محصوالتدامیاستفادهخواهیمکرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد؛

کشف انبار جاسازی آرد دولتی در یک واحد گاوداری

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت :در بازرسی ماموران تعزیرات حکومتی از انبار یک واحد گاوداری
در منطقه دامشهر استان قم ،کیسههای آرد یارانه ای ،کشف و ضبط شد.
به گزارش ندای قم ،مهدی ریاضی با بیان اینکه در بررسیهای اولیه از این انبار  ۳۰۰تا  ۴۰۰کیسه آرد
یارانهای کشف شد که ارزش هر یک از کیسهها  ۶۰۰هزارتومان برآورد شده است افزود :دامدار متخلف با
شگردی خاص اقدام به ایجاد تونل در میان کاههای موجود در انبار کرده بود تا بتواند کیسهها را بطور کامل
مخفی و به مرور به مصرف دامش برساند.
وی با اشاره به اقدام تعداد محدودی از نانوایان که با تعطیلی خودسرانه و پخت بی کیفیت نان ،اضافه سهم
آرد یارانهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند گفت :تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات،هیچ
اغماضی با متخلفان نخواهد داشت.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود :از ابتدای امسال تاکنون حدود
 ۲هزار پرونده در حوزه آرد و نان تشکیل و برای متخلفان ۱۵میلیارد تومان جریمه نقدی تعیین شده است.

