عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

برخی با موضعگیریهای تند به
ادامه اغتشاشات کمک میکنند

روزنامه

یکشنبه  29آبان ماه 25 1401ربیعالثانی 20 1444نوامبر 2022شماره 5622سال بیستو پنجم  3000تومان
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رییسجمهوردریازدهمیناجالسشورایعالیاستانها؛

یک عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی گفت :عدهای بدون درک
مناسب از شرایط موجود چه تعمدا
و چه ســهوا ،به ادامه اغتشاشات
ی تند
کمک کرده و بــا موضعگیر 
بیاســاس بــه جای دعــوت مردم
به آرامش به اغتشاشــگران کمک
میکننــد .شــهریار حیــدری در

مدیرانی که نگاه تحولگرا ندارند،
کنار گذاشته شوند

رئیس جمهور گفت:کســانی که
نمیخواهنــد با این نــگاه تحولی
کار کنند ،کســانی کــه میگویند
نمیشــود و نشــد ،ایــن افــراد
نبایــد در مصدر امــور و در جایگاه
تصمیمگیــری قــرار گیرنــد .این
افراد باید از مســیر اصلی خدمت
کنار گذاشته شوند .آیتالله سید
ابراهیــم رئیســی روز شــنبه در
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وزیر آموزش و پرورش:

حوزه علمیه در تحوالت بنیادین
آموزش و پرورش کمک کند

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت:
تحول بنیادین به این معنی اســت
که بتوانیم الیه بــاور دانشآموزان
را تغییر دهیم ،در نتیجه ارزشها
و ابعاد رفتاری دانش آموزان تغییر
میکند ،بنابراین درخواســت ما از
حوزههای علمیه کمــک به انجام
چنین تغییری است .یوسف نوری
در مراسم اختتامیه چهاردهمین

2

شهردار قم مطرح کرد:

توجه همزمان به ابعاد

یوفرهنگیدرتوسعهقم
عمران 
شهردار قم توجه همزمان به توسعه عمرانی و توسعه
فرهنگی در شهر را از راهبردها و سیاستهای اجرایی
شهرداری دانست و گفت :شهرداری قم در دوره اخیر با
توجه به جایگاه شهر قم برای توسعه فرهنگی و عمرانی
شهر تالش کرده است .دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد در

رهبرمعظم انقالب در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان؛

بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد

فریبخوردهها را باید هدایت کرد اما جنایتگران باید مجازات شوند

نشست مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم
که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد ،با اشاره
به اهمیت شناخت فرهنگهای مسلط به جهان اظهار
داشت :استکبار جهانی دو فرهنگ را برجهان مسلط کرده
است که البته این دو فرهنگ از ابتدای بشریت بوده اما

کسانی که القای ناامیدی و بنبست میکنند ،ایرانستیز هستند
هیچکس حق ندارد خودسرانه دست به مجازات کسی بزند
علت عصبانیت غرب پیشرفتهای جمهوری اسالمی است
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استاندار قم:

مشکالت اقتصادی یک واقعیت است

حقی از مردم و دولت در طرحها نباید ضایع شود
جانشین فرمانده سپاه استان قم تشریح کرد:
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برنامههای هفته بسیج دراستان قم

اینکه از  29آبان ماه تا پنجم آذرماه سالروز تشکیل بسیج
مستضعفین برنامههای هفته بسیج دنبال میشود،
اظهار کرد :در این هفته برنامههای متنوع بسیج پررنگ
تر میشود و وسعت بیشتری خواهد داشت هر چند ویژه

جانشین فرمانده سپاه استان قم برنامه های هفته بسیج
دراین استان را تشریح کرد .سردار مهدی کبیریپور ظهر
روزشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای هفته بسیج
که در ساختمان هنر و رسانه قم برگزار شد ،با اشاره به
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رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

معاون اجرایی حرم حضرت معصومه( س )خبرداد:

گلدستههای حرم بانوی کرامت مرمت میشود

تدوین سند جامع حمل و نقل و عمران شهرقم

معاون اجرایی حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه مرمت گلدسته های صحن
امام رضا علیه السالم در دستور کار قرار گرفته است ،گفت :کاشی کاری این
گلدسته ها در دوره های مختلف تعمیراتی را داشته است و کاشی های موجود
مربوط به  40سال پیش است که در آن زمان به صورت کامل عوض شده است.
هادی محمودنژاد با اشاره به این که مرمت گلدسته های صحن امام رضا علیه
السالم در دستور کار مدیریت فنی مهندسی آستان مقدس قرار گرفته است8 ،
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم :

الستیک فروش گرانفروش نقره داغ شد
8

مدیرکل غله استان قم:

وضعیت ذخیره سازی گندم درقم مطلوب است

مدیرکل غله استان قم گفت :طی هشت ماه سپری شده از سالجاری  ۱۲۷هزار
ُ
و  ۸۰۰تن گندم وارد استان شدهاست که این میزان در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل  ۲۵درصد رشد دارد .سعید محمدی درگفتوگویی اظهارداشت:
ُ
همچنین اقدام الزم برای حمل  ۲۰هزار تن گندم دیگر به سیلوی استان نیز در
حال انجام است و قم از نظر وضعیت ذخیره سازی گندم برای تامین نیاز مردم
شرایط بسیار مطلوبی دارد .وی افزود :در خصوص تامین سایر کاالهای اساسی 1

با حضور معاون وزیر ارشاد :

ضرورتکتابخوانیکودکان

از مهمترین تأثیرات فرهنگ کتابخوانی بر فرهنگ
جامعه باید گفت که ،در یک جامعه که افراد آن اهل
مطالعه هستند ،مردم و مسئوالن به تفاوت اندیشه
محمدمهدیسیدناصری*
اعتقاد دارند ،به ساختار ،رویه ،قانون ،آئیننامه
اعتقاد دارند .حقوق شهروندی را رعایت میکنند .در همین راستا صاحبان اندیشه
معتقدند ملتهایی که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین آنان رواج بیشتری
داشته توانستهاند فرهنگی بهمراتب ماندگارتر و پویاتر از خود بر جای بگذارند و
میراث فرهنگی و هویتی ،دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسلهای
بعد انتقال دهند .در این مسیر برنامهریزی صحیح فرهنگی عالوه بر حفظ
هویت ملی و قومی عاملی است که منجر به خودشناسی و ایستادگی در مقابل
هجوم فرهنگهای دیگر میشود و به حفظ فرهنگ خودی میانجامد .کتاب و
کتابخوانی یکی از مؤلفههای مهم فرهنگی هر جامعه است و لزوم توجه به آن بر
هیچکسپوشیدهنیست.درکناراهمیتمطالعهدرجامعه،موضوعانسکودکانبا
کتاب نیز بسیار قابل توجه و مهم است .از آن جایی که کتاب دریچهی ورود به دنیای
حیرتانگیز علم و دانش است و یکی از مهمترین روشهای افزایش توانمندیهای
کودک به شمار میرود ،همگان باید توجه ویژهای نسبت به فرهنگسازی و نهادینه
شدن عادت مطالعه در کودکان داشته باشند .بهخصوص که در دوره پس از کرونا و
خلق فناوری بالکچین و ظهور و گسترش روز افزون پدیدههای جدید تکنولوژیک
در زندگیهایمان و وابستگی کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه به ابزار
دیجیتال ،مطالعه و کتابخوانی در کودکان دچار آسیب شده و فضای مجازی و
ابزارهای دیجیتال تا حدود بسیاری جای کتابخوانی را در کودکان گرفته است.
کودکی که کتاب میخواند تمرینی برای کسب مهارتهای مختلف اجتماعی را
تجربه میکند .او با شنیدن قصهها تعامل ،گفتوگو ،خوب گوش دادن ،احترام
به دیگران و افزایش گنجینهی واژگانی را تمرین میکند .در کنار آن ،مطالعه در
آمادگی برای بهتر خواندن و نوشتن ،تقویت تخیل و نیروی ابتکار ،پرورش خالقیت
و کنجکاوی ،افزایش تمرکز ،یادگیری روشهای حل مسأله و آمادگی کودک برای
خوانی مشارکتی نیز تمرینی
ورود به مدرسه بسیار تأثیرگذار است .همچنین کتاب
ِ
برای تقویت ارتباط کودک با والدین است .به گونهای که بدون تکیه بر قصه ،کودک
رادرشخصیتپردازی،توصیفوپایانبندیداستانسهیمکنیمتاخودشباتخیل
و همذاتپنداری قصهها را بسازد .نکته مهم این است که وقتی پدر و مادری خود
ً
اهلمطالعهباشندوکودکآنهاراعالقهمندوپیگیرکتابببیند،قطعاباالگوبرداری
به کتاب خواندن عالقهمند میشود .در واقع تقلید مقطع مهمی از مراحل رشد
کودک بوده و در این راستا والدین باید الگوهای مناسب رفتاری برای کودک خود
باشند.پس ِصرفگفتنبهکودک،اوکتابخواننخواهدشدوبایدبعدازالگودهی
مناسب ،با برنامهریزی و ایجاد بستر درست مثل گنجاندن ساعت کتابخوانی
روزانه و تهیهی کتابهای مورد عالقه و مناسب کودک ،عادت کتابخوانی را در
او ایجاد کرد .با توجه به اینکه نمیتوان فناوری و تکنولوژی را نادیده گرفت و از
زندگی حذف کرد ،باید با بکارگیری روشهای خالقانه و تازه در بستر خانواده و
جامعه ،آن را کنترل کرد و با نظارت و مدیریت ارتباط کودکان با ابزار دیجیتال و ایجاد
جایگزینهای جذاب و مناسب ،این وابستگی را به حداقل رساند و جایگاه کتاب و
کتابخوانیرادرزندگیکودکانباالبرد.استفادهازظرفیتهایفناوریدیجیتالدر
سطح اجتماع و نهادهای آموزشی و فرهنگی در ترویج عادت کتابخوانی در جامعه
گام دیگری در ایجاد تعامل بین کتاب و سرگرمیهای دیجیتال است .استفاده
از ابزار دیجیتال برای معرفی کتاب به کودکان ،تولید نسخههای الکترونیک
کتاب و کتابهای صوتی مناسب و استاندارد میتواند سبب شود تا کودکان از
ابزار دیجیتالی که در اختیار دارند بهینهتر استفاده کنند و زمانی را که در فضای
مجازی سپری میکنند ،به مطالعه و کسب دانش بپردازند .سیامین دوره هفته
کتاب جمهوری اسالمی ایران با شعار «ما همانیم که میخوانیم» از بیستویکم تا
بیستوهفتم آبان ماه ۱۴۰۱در سراسر کشور برگزار شد .بی گمان آنان که گامهای
بلندی در پیشرفتهای گوناگون برداشتهاند ،هرگز با کتاب و کتاب خوانی بیگانه
نبودهاند .آنها مطالعه را به عنوان عنصری اصلی و ضروری در زندگی خود دانسته و
آن را برای بازتاب نور ،جلوه و جمال فرهنگ بر دلهای همه جهانیان برای تحولی
اساسیمناسبدانستهاند.
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق کودکان

خانه فرهنگ و هنر ملل در قم افتتاح شد

خانه فرهنگ و هنر ملل (فهم) بهمنظور توسعه و معرفی
ظرفیتهای فرهنگی و هنری ایران در عرصه بینالمللی و
همچنین میزبانی از رویدادهای فرهنگی بینالمللی طی
مراسمی با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
قم افتتاح شد.
براساساینگزارش؛مراسمافتتاحیهخانهفرهنگوهنر
ملل عصرروزجمعهباحضورهنرمندانکشورهایمختلف
که مقیم شهر قم هستند و همچنین جمعی از مسئوالن
استانی و ملی در تاالر شهید آوینی قم برگزار شد.
در این مراسم سیدمحمد هاشمی معاون حقوقی ،امور
مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان

کرد :ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم مجتمع
فرهنگی هنری شهید آوینی را به خانه فرهنگ و هنر ملل
اختصاص داده است تا میزبان برنامههای فرهنگی برای
مخاطبان بینالمللی باشد و این یک اقدام مبارک و قابل
تقدیراست.
وی تصریح کرد :بسیاری از مخاطبان خانه فرهنگ و هنر
ملل عالوه بر یادگیری دروس حوزوی در قم ،جزو فعاالن
فرهنگیوهنرینیزهستندویکحرکتمستمروریشهدار
را در قم رقم خواهند زد.
سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم نیز در مراسم
افتتاح خانه فرهنگ و هنر ملل حضور یافت و از غرفههای

هفته فرهنگی هنری استان قم در تاالر شهید آوینی بازدید
کرد .وی در حاشیه این بازدید با تاکید بر اینکه استان قم
در عرصههای فرهنگی ظرفیتهای بسیاری را به خود
اختصاص داده است ،مطرح کرد :معرفی ظرفیتهای
فرهنگی استان قم در عرصه بینالمللی و همچنین
فعالسازی ظرفیتهای نهان فرهنگی این استان رسالتی
استکهبایدباحمایتهایملیواهتماممسئوالنمربوطه
دنبالشود.
امیرعلی عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان قم نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیت
طالب جامعهالمصطفی و اتباع ساکن در شهر قم عنوان
کرد :تالش ما این است که ضمن حمایت از این افراد
بتوانیم داشتههای فرهنگی و هنری ایران را به آنها منتقل
و با بهرهمندی از ظرفیتهای آنان در عرصه بینالمللی به
تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی برسیم .درر این مراسم
که همزمان با سالروز شهادت شهیدان مجید و مهدی
زینالدینبرگزارشد،بهصورتنمادینکارتعضویتخانه
فرهنگ و هنر ملل برای جمعی از شهدای استان قم که
از ملیتهای مختلف بودند توسط مسئوالن حاضر امضا
و صادر شد .کمال غزل کایا از ترکیه ،عبدالحسین غالم
رسولی از پاکستان ،محمدرضا بارودکو موسوی از عراق،
شاکر مهدی ظهیری از بحرین و جالل الحجاج از عربستان
شهیدانی بودند که کارت عضویت افتخاری خانه فرهنگ و
هنر ملل برای آنان صادر شد.

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان قم خبرداد:

اختصاص ۱۵۳میلیارد ریال اعتبار به میراث فرهنگی قم

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان قم گفت :در نخستین سفر
رئیس جمهور و اعضای هیات دولت سیزدهم به قم ،در مجموع  ۱۵۳میلیارد ریال اعتبار
برای ساماندهی ،مرمت و تجهیز ۹طرح میراث فرهنگی اختصاص داده شد.
علیرضا ارجمندی در گفتوگویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دولت سیزدهم،
چه اقدامهایی برای احیا و مرمت آثار باستانی استان انجام شدهاست خاطرنشان کرد :در
نخستین سفر آیتالله سید ابراهیم رئیسی به استان که دی ماه سال گذشته انجام شد،
َ
رد
این اعتبار به میراث فرهنگی تعلق گرفت .وی با ذکر عناوین این طرحها و رقم هزینه ک ِ
مربوط به هر یک از آنها افزود :برای ساماندهی و مرمت مجموعه بازار نو ،کهنه و تیمچه قم
 ۴۰میلیارد ریال هزینه شد .این مسئول همچنین ساماندهی و مرمت کاروانسرا و آب انبار
طینوج ،قلعه چشمه علی و قلعه دولت آباد نیزار را دومین طرح دانست و بیان داشت :مبلغ
اینطرح ۲۰میلیاردریالاست.ویهمچنینادامهعملیاتباقیماندهتاسیساتکمپینگ
امامزاده جعفر غریب (ع) را به عنوان سومین طرح برشمرد و گفت :برای ایجاد ،تجهیز و

راهاندازیدبیرخانهشهرملیانگشتر ۱۰میلیاردریالاختصاصیافتهاست.
مدیرکل میراث استان در ادامه ،کاروانسرای صدرآباد را به عنوان یکی از طرحهایی که
در این سفر از اعتبار بهرهمند شد ،دانست و گفت :رقم تخصیص یافته به این طرح نیز پنج
میلیارد ریال میباشد .ارجمندی تصریح کرد :در این سفر برای مرمت کاروانسرای البرز
پنج میلیارد ریال و مرمت و مطالعه کاروانسرای کوه نمک نیز  ۴۵میلیارد ریال اختصاص
داده شد .وی با اشاره به طرحهای مرمت کاروانسرای دیرگچین و مرمت قلعه سنگی
علیآباد تصریح کرد :رقم تخصیصی برای این  ۲طرح نیز به ترتیب سه میلیارد ریال و
 ۲۵میلیارد ریال است .مدیرکل میراث فرهنگی قم در بخشی از سخنان خود مجموع آثار
باستانی و تاریخی این استان که ثبت ملی شده را  ۵۵۴اثر منقول و غیرمنقول ،طبیعی و
معنوی ذکر و بیان کرد :حرم مطهر حضرت معصومه (س) ،تیمچه ،بازار نو و کهنه ،مسجد
جامع ،مدرسه جهانگیرخان ،گنبد سبز و سر در مدرسه غیاثیه از شاخصترین آثار ماندگار
و کهن این استان به شمار میآید.

با حضور معاون وزیر ارشاد :

پوسترجشنوارهبینالمللی«فهم»درقمرونماییشد

پوستر نخستین جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری
ملل با عنوان «فهم» طی مراسمی با حضور معاون وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهر قم رونمایی شد.
براساس این گزارش ،مراسم رونمایی از پوستر نخستین
جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری ملل با عنوان
«فهم» با حضور هنرمندانی از کشورهای مختلف در
نخستین روز فعالیت خانه فرهنگ و هنر ملل برگزار شد.
این مراسم با افتتاح خانه فرهنگ و هنر ملل در مجتمع
شهید آوینی استان قم همزمان بود که قرار است در این
خانه ظرفیتهای فرهنگی و هنری ایران برای مخاطبان
بینالمللیتبیینوتشریحشود.
محمدکاظمرضوانیمدیرخانهفرهنگوهنرمللدراین
مراسماظهارکرد:دبیرخانهنخستینجشنوارهبینالمللی

فرهنگی و هنری ملل با عنوان «فهم» از امروز آغاز به کار
کرد و جذب هنرمندان ،آموزش رشتههای فرهنگی و

هنری ،خلق آثار ،ارائه ،داوری ،اختتامیه و تجلیل از آثار
برگزیده طی یک سال آینده دنبال میشود .وی با بیان
اینکه تالش ما این است که همه رشتههای فرهنگی و
هنری را در جشنواره «فهم» زیر پوشش قرار دهیم ،عنوان
کرد :قرار است این جشنواره در  13رشته با فراخوانهای
جداگانه فعالیت خود را دنبال کند و دریافت آثار از یکم
دیماهآغازمیشودومراسمهایاختتامیههررشتهنیزدر
سال آینده برگزار میشود و در بهمنماه سال آینده شاهد
مراسم پایانی جشنواره «فهم» خواهیم بود .رضوانی از
اهدای نشان فهم به برگزیدگان جشنواره فرهنگی هنری
ملل متحد خبرداد و گفت :معرفی فرهنگ و هنر ایرانی
در عرصه بینالمللی و پرورش استعدادهای هنری از میان
اتباع مقیم ایران از جمله اهداف این جشنواره است.

معاون اجرایی حرم حضرت معصومه( س )خبرداد:

گلدستههای حرم بانوی کرامت مرمت میشود

معاون اجرایی حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه مرمت گلدسته های صحن امام
رضا علیه السالم در دستور کار قرار گرفته است ،گفت :کاشی کاری این گلدسته ها در
دوره های مختلف تعمیراتی را داشته است و کاشی های موجود مربوط به  40سال پیش
است که در آن زمان به صورت کامل عوض شده است.
هادی محمودنژاد با اشاره به این که مرمت گلدسته های صحن امام رضا علیه السالم
در دستور کار مدیریت فنی مهندسی آستان مقدس قرار گرفته است ،اظهار کرد :کاشی
کاری این گلدستهها در دورههای مختلف تعمیراتی داشته و کاشیهای موجود مربوط به
 ۴۰سال پیش است که در آن زمان به صورت کامل عوض شده است.
وی با بیان اینکه کاشی کاری های حرم مطهر بانوی کرامت به دلیل جهت جغرافیایی
شهر قم آسیب بیشتری را به خود می گیرد ،افزود :عالوه بر جهت جغرافیایی ،به واسطه
بارندگی باران و برف روی لبه گلدانی ها و خشکی آب و هوا در قم کاشیکاریهای حرم به
صورت دورهای نیاز به پیگیری و مرمت دارد که این کار بر عهده واحد فنی مهندسی این
آستان مقدس است .معاون اجرایی حرم حضرت معصومه سالم الله علیها ادامه داد :در
حال حاضر قسمتی از کاشی های گلدانی گلدسته ها ریزش کرده و مرمت آن در دستور
کار تعمیرات فنی مهندسی قرار گرفته و از اساتید بزرگ قم در حوزه کاشی کاری برای این
کار استفاده می شود .وی با بیان اینکه لعاب کاشی های برخی از قسمت های گلدسته
ها جدا شده که نیاز به رسیدگی دارد ،افزود :به صورت عام هر دو گلدسته صحن امام رضا
علیه السالم مورد بررسی کامل قرار می گیرد تا رسیدگی و از خسارت های احتمالی که
امنیت زائران را نیز تهدید می کند ،پیشگیری شود.
مدیرکلغلهاستانقم:

وضعیت ذخیره سازی گندم در قم مطلوب است

مدیرکل غله استان قم گفت :طی هشت ماه سپری شده از سالجاری  ۱۲۷هزار و
ُ
 ۸۰۰تن گندم وارد استان شدهاست که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 ۲۵درصد رشد دارد.
ُ
سعیدمحمدیدرگفتوگوییاظهارداشت:همچنیناقدامالزمبرایحمل ۲۰هزارتن
گندم دیگر به سیلوی استان نیز در حال انجام است و قم از نظر وضعیت ذخیره سازی
گندم برای تامین نیاز مردم شرایط بسیار مطلوبی دارد .وی افزود :در خصوص تامین
سایر کاالهای اساسی همچون برنج خارجی و شکر برای عرضه در بازار استان نیز تدارک
ُ
مناسبی دیده شدهاست که در همین رابطه بیشاز یکهزار و  ۲۷۱تن برنج خارجی
ُ
(هندی ،تایلندی و پاکستانی) و سههزار و ۷۰تن شکر در انبارهای ما موجود است .وی با
ُ
ُ
اشاره به این که در سالجاری چهار هزار  ۵۶۱تن برنج خارجی و  ۶هزار و  ۶۰۰تن شکر
در قم توزیع شدهاست ،ادامه داد :از ابتدای امسال تاکنون به نسبت مدت مشابه سال
گذشته در رابطه با برنج  ۴۵درصد و در خصوص شکر نیز  ۱۱۳افزایش توزیع داشتیم.
محمدی گفت :برنامه حمل گندم و سایر کاالهای اساسی مورد نیاز مردم به قم  ،به صورت
مستمردنبالمیشوددرهمینارتباطهموارهسطحذخیرهسازیاینکاالهادرانبارهای
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان در وضعیت مطمئنی است .وی افزود :در همین
ُ
رابطه برنامه حمل چهار هزار تن برنج خارجی عالوه بر میزان یاد شده به قم آغاز شده تا
موجودی استان در این بخش با افزایش قابل توجهی همراه باشد  ،همچنین وضعیت
ذخیره سازی شکر به حدی است که میتواند نیاز مردم را به خوبی تامین کند.
رئیس مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم:

اقداماتشهرداریقمقابلتقدیراست

رئیس مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم با تأکید بر اقدامات قابلتوجه
شهرداری قم و سوابق درخشان شهردار قم گفت :غرب نسبت به انقالب اسالمی به
بنبست کامل رسیده است و فهمیده که دیگر نمیتواند این انقالب را شکست دهد.
حجتاالسالم سید علیاکبر حسینی نژاد در دیدار دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
شهردار قم با اعضای مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم ،با اشاره به سوابق
درخشان دکتر سقائیان نژاد در شهرداری اصفهان و قم اظهار داشت :شهردار قم در هشت
سال مدیریت در شهر قم اقدامات خوبی داشته و امیدواریم با تالش خوبی که تاکنون
داشتهاند ،طرحهای کنونی را به اتمام برسانند .وی سپس به ناتوانی غرب نسبت به انقالب
اسالمی اشاره کرد و افزود :غرب نسبت به انقالب اسالمی به بنبست کامل رسیده است و
فهمیده که دیگر نمیتواند این انقالب را شکست داده و موجب یاس و ناامیدی مردم شود و
با این وضعیتی که در آمریکا و غرب نسبت به سوخت و انرژی و مسائل سیاسی وجود دارد،
مشخص است که غرب در حال حاضر برای نجات خودش تالش میکند.
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اخبار

برای ایران تا پای جان
طی شش ماه گذشته  ،دو مطلب در باره تیم ملی
فوتبال ایران نوشتم و در هر دو مطلب تاکید کردم که
کسی حق ندارد عملکرد این تیم را به نفع خود مصادره احمدجعفریچمازکتی*
کند ،چرا که این جوانان بدون پشتیبانی های الزم به جام جهانی راه یافته اند.
زمانی که الزم بود فدراسیون فوتبال پشت این تیم باشد ،رییس نداشت و زمانی که
فدراسیون رییس داشت ،پول نداشت.
این تیم بدون بازیهای تدارکاتی مناسب و همچنین تغییر دقیقه نودی سرمربی،
راهی یکی از مهمترین کارزارهای بین المللی ورزشی شده است.اگر بگوییم
مظلومترین تیم تاریخ فوتبال ملی راهی قطر شده است ،به گزاف سخن نگفته ایم.
هم از نظر فردی و هم از منظر تیمی ،جوانان فوتبالیست ایرانی مظلوم واقع شده اند.
از نظر تیمی همانگونه که پیشتر هم گفته شد ،این تیم با بی مهری های زیادی در
داخل روبرو شده است و اگر غیرت و همت این جوانان نبود  ،شاید امروز فوتبال ملی
ایران در جام جهانی حضور نداشت.
از نظر فردی هم بسیاری از این فوتبالیست در پیوند با وقایع اخیرکشور ،مورد اذیت
و آزار افرادی قرار گرفتند که پیش از این در خصوص عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با
ورزشکاران رژیم صهیونیستی ،می گفتند ورزش را آلوده سیاست نکنید !!
حاال چه اتفاقی افتاده است که مدعیان جدایی سیاست از ورزش ،به شادی بعد از
گل مهدی طارمی درمعتبرترین جام باشگاهی اروپایی  ،خرده می گیرند؟
دیدار رییس جمهوری با فوتبالیست ها ،قبل از اعزام به قطر را اگر نگوییم نوشدارو
بعدازمرگسهراب،امایکحمایتدیرهنگامارزیابیمیکنم.امایکیازفوتبالیست
های قدیمی که از بد حادثه به خاطر ارتباطات خاص روی صندلی سرمربیگری یکی
از تیمهای پرطرفدار پایتخت نشسته است ،با انتشار پستی در ارتباط با این دیدار،
نه تنها از این جوانان حمایت نکرده است ،بلکه به آنان در درس معرفت نمره صفر
داده است!!
جالب اینجاست که مدعیان معرفت و تحریم حضور در قطر ،خود پیش از این ،در
موقعیتهایمشابهیقرارداشتندوعالوهبرخوشرقصی،دستخطهاییهمبرای
ورود ماشین و کاال از رییس جمهوری وقت گرفتند.
با همه این مسایل می گویم که مظلوم ترین تیم ملی در قطر می خواهد برای اعتبار
و اعتالی نام و پرچم ایران بجنگد.
در این شرایط وظیفه همه آنهایی که قلبشان برای ایران می تپد ،حمایت از این
جوانان و فرستادن انرژی مثبت برای آنان است.

یک عضو کمیسیون امور داخلی تشریح کرد

علت لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان
مادرانایرانیچیست؟

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد :با توجه
به کنار زدن بروکراسی پیچیده برای اتباع غیر ایرانی در طرح تاسیس سازمان ملی
اقامات و از سوی دیگر بستری که برای کودک همسری در برخی از استان های مرزی
ایجاد شده بود ،لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیش بینی شده است.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به لغو قانون تعیین تکلیف تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تاسیس سازمان ملی
اقامت بیان کرد :چند نکته در خصوص این موضوع حائز اهمیت است .اول اینکه
از زمان تصویب قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی در سال  ۹۸بالغ بر  ۱۱۰هزار نفر در سامانه ثبت نام
کرده اند و تا زمانی که این طرح نیز به نتیجه برسد همچنان سامانه باز خواهد بود
و افراد جامانده نیز می توانند ثبت نام کنند .در طرح نیز ذکر شده است که بعد از
تصویب این قانون افرادی که در سامانه ثبت نام کرده اند به وضعیت تابعیت فرزندان
آنهارسیدگیخواهدشد.
یک گام برای جلوگیری از کودک همسری
وی در ادامه اظهار کرد :اما به دو دلیل لغو اجرای این قانون در طرح تاسیس
سازمان ملی اقامت پیش بینی شده است .اول اینکه در زمان تصویب این قانون
به دنبال ایراد شورای نگهبان ما از لفظ ازدواج شرعی استفاده کردیم .در همه جای
دنیا با ازدواج قانونی این تابعیت داده می شود .اما ما در این قانون آورده ایم فرزندان
حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند.
لفظ ازدواج شرعی زمینه کودک همسری را در خیلی از استان های مرزی فراهم
کردهاستتااینفرزندانتابعیتبگیرند.اگرلفظازدواجقانونیبودقطعادادگستری
و یا دفاتر ثبت ازدواج جلوی کودک همسری را می گرفتند اما این لفظ ازدواج شرعی
این زمینه را برای کودک همسری فراهم کرده است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :از سوی دیگر در
طرح تاسیس سازمان ملی اقامت بروکراسی پیچیده ای که در زمینه اقاماتو تابعیت
وجود داشت کنار رفته و همه امور در یک سازمان تجمیع شده است .با تصویب این
طرح مشکالت اقامات و تابعیت این افراد با در نظر گرفتن تمام جوانب حل خواهد
شد .بر اساس این طرح این افراد می توانند ازدواج خود را به صورت قانونی ثبت
کنند .اکنون نیز این مشکل فقط برای ایران وجود دارد .در این طرح اتباع غیر ایرانی
ساماندهی خواهند شد و مشکالت آنها نیز حل می شود.
هنوز فرصت برای ثبت نام در سامانه باقی است
وی در ادامه تاکید کرد :با لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی ما دیگر
چیزیبهعنوانازدواجشرعینخواهیمداشتوایناتباعمیتوانندبهصورتقانونی
ازدواج خود را ثبت کنند و جلوی کودک همسری نیز گرفته می شود .از سوی دیگر
تاکنون ۱۱۰هزار نفر نیز بر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی در سامانه ثبت نام کرده اند و باتوجه به روند تصویب طرح
تاسیس سازمان ملی اقامت در مجلس فرصت برای ثبت نام جاماندگان فعال باقی
است .بعد از تصویب این طرح نیز افرادی که در سامانه ثبت نام کردهاند کارشان پیش
خواهدرفت.
با اشاره به تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام

امیرعبداللهیان:آژانساقدام
غیرسازندهایانجامداد

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه اقدام اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
تصویبقطعنامهعلیهایراندرشورایحکاماقدامیغیرسازندهبود،تاکیدکرد:ایران
ضمن پایبندی به حقوق بینالملل و تعهدات بینالمللی خود در این زمینه اقدام
متقابل و موثر انجام خواهد داد.
حسین امیرعبداللهیان ظهر روزشنبه درنشست خبری مشترک با وزیر خارجه
عمانباتاکیدبراینکهروابطایرانوعماننمونهممتازیازروابطهمسایگیمبتنیبر
دوستی ،برادری و صداقت در عرصه دیپلماتیک است ،افزود :امروز در جریان دیدار
با وزیر خارجه عمان در مورد موضوعات مختلف از جمله روابط دو جانبه گفتوگو و
رایزنیکردیم.
وی افزود :در این دیدار آخرین روند اجرایی شدن توافقات صورت گرفته بین
رئیسجمهور ایران و پادشاه عمان در دیداری که با یکدیگر داشتند مورد بررسی قرار
گرفتوبسیارخرسندیمکهتوافقاتصورتگرفتهبیندوکشوربراساسنیتموجود
بین مقامات عالی رتبه ایران و عمان به سرعت در ابعاد مختلف در حال اجرایی شدن
است و ما شاهد رشد فزاینده همکاریهای دو کشور در حوزه اقتصادی و تجاری
هستیم .وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه ما
از تالشهای سازنده عمان در کمک برای رفع تحریمهای ناعادالنه علیه ایران تشکر
میکنیم ،اظهار کرد :همچنین تالشهای عمان برای رسیدن به گامهای نهایی
توافق در این زمینه را ارج مینهیم .امیر عبداللهیان همچنین در بخش دیگری از
صحبتهایخودبااشارهبهوضعیتکنونییمن،گفت:مادرموضوعیمنمعتقدیم
توقف جنگ ،آتش بس و لغو محاصره مردم این کشور دو روی یک سکه هستند.
در هفتههای گذشته آتش بس در یمن تمدید نشده است و ما امیدواریم نسبت به
استمرار آتش بس و لغ محاصره انسانی مردم یمن اقدام شود.
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رهبرمعظم انقالب در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان؛

بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد

رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند :صحنه گردانان اصلی اغتشاشات اخیر که
نتوانستند مردم را به صحنه بیاورند ،درصددند با ادامه شرارتها ،مسئوالن را خسته
کنند اما اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و
روحیه تازهتر ،به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.
حضرت آیتالله خامنهای روز شنبه ر دیدار صدها نفر از مردم اصفهان ،اصفهان
شهر تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خواندند و با اشاره به اینکه چالش
را ِ
مقابل «توقف و رکود و ارتجاع» است ،افزودند:
در
پیشرفت
چالش
ما،
امروز
اساسی
ِ
استکبار در صفآرایی مبنایی در مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزی ،همه
امکاناتش را برای القای ناامیدی و بن بست به اذهان مردم بخصوص جوانان بکار
گرفته و امروز مهمترین شاخص اثبات ایراندوستی هر فرد« ،پرهیز از یأسآفرینی و
امیدسوزی» و «ترویج روحیه کار و تالش و امید» است.
رهبر انقالب با تأکید بر تالش روزافزون مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی
گفتند :صحنه گردانان اصلی اغتشاشات اخیر که نتوانستند مردم را به صحنه بیاورند
درصددند با ادامه شرارتها ،مسئوالن را خسته کنند اما اغتشاشات جمع خواهد شد
و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازهتر ،به کار و تالش و پیشرفت
ادامه خواهد داد.
پیشرفتجمهوریاسالمیبرایغربغیرقابلتحملاست
رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود به تحلیل چالش اصلی دنیای استکبار با ایران
اسالمی پرداختند و گفتند :مشکل اصلی استکبار با جمهوری اسالمی این است که
اگر این نظام پیشرفت و در دنیا جلوه کند ،منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل
خواهدشد.
حضرت آیت الله خامنهای با اشاره به سلطه دنیای غرب بر کشورهای مختلف با
منطق لیبرال دموکراسی افزودند :در سه قرن اخیر به بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم
ساالری ،منابع کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت به ِگل نشستن بسیاری
ازکشورهایثروتمند،ثروتمندشد.
ایشان با اشاره به شگرد غربیها که به اسم آزادی و دموکراسی ،علیه آزادی و مردم
ساالری در کشورها اقدام میکنند ،افزودند :کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز
است که آمریکاییها به بهانه مردمی نبودن حکومت ،به آنجا حمله نظامی کردند اما
بعد از ۲۰سال جنایت و غارت ،همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده بودند ،سرکارآمد
و آنان با فضاحت خارج شدند.
رهبر انقالب گفتند :اکنون یک نظام ،برمبنای دین و مردم ساالری واقعی در ایران،
به مردم خودش هویت داده و آنها را زنده و در واقع منطق لیبرال دموکراسی غربی را
ابطال کرده است.
حضرت آیت الله خامنهای افزودند :عدهای در داخل بر مبنای تبلیغات غرب،
ی که بیان همین
میگویند در نظام اسالمی آزادی و مردم ساالری نیست در حال 
سخنان نشانه آزادی است و روی کار آمدن دولتهایی که از نظر تفکر سیاسی شباهتی
به یکدیگر ندارند نیز نشانه حق انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه اگر جمهوری اسالمی در مقابل امریکا و
استکبار کوتاه می آمد و زیربار قلدری و زورگویی آنها می رفت ،فشارها کمتر می شد
قدرتمندی
اما آنها بر کشور مسلط می شدند ،افزودند :در این سالها هرگاه صدای
ِ
جمهوری اسالمی بلندتر بوده است ،تالش دشمن برای پنجه زدن به نظام اسالمی
بیشترشدهاست.
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند :چالش اساسی و امروز کشور ما ،چالش
«پیشرفت و توقف و رکود و ارتجاع» است ،زیرا ما در حال پیشرفت هستیم ولی قدرتهای
استکباری از پیشرفت ایران اسالمی مضطرب و ناراحت می شوند و حرص می خورند.
ایشان افزودند :به دلیل همین ناراحتی و عصبانیت ،آمریکاییها و اروپایی ها با همه
امکانات وارد میدان می شوند اما هیچ غلطی نمی توانند بکنند ،همانطور که قبل از
این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.
دشمنانملتدرمجموعناکامماندند
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه در کارزار اساسی ایران و استکبار ،آمریکا در
خط مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر آمریکا ایستاده است ،گفتند :در طول سالهای بعد
از پیروزی انقالب اسالمی همه رؤسای جمهور امریکا اعم از کارتر ،کلینتون و اوبامای
قبلی جمهوری خواه تا رئیس جمهور فعلی
دموکرات ،و ریگان ،بوش و آن سبک مغز ِ
بی هوش و حواس که می خواهد مردم ایران را نجات دهد ،همه در مقابل جمهوری
اسالمی ایران ایستادند و از هرکسی هم که توانستند از جمله رژیم صهیونیستی به
عنوان سگ هار و زنجیری خود و برخی کشورهای منطقه کمک گرفتند.
حضرت آیتالله خامنهای افزودند :با وجود همه این تالشها ،دشمنان ملت در
مجموع ناکام ماندند ،البته مشکالتی همچون تحریم ،ترور دانشمندان هستهای،
بکارگیری انواع شگردهای سیاسی و امنیتی و دادن رشوه به عده ای در داخل برای
حرف زدن علیه جمهوری اسالمی ،بوجود آوردند ولی نتوانستند حرکت ملت ایران را
متوقفکنند.
ایشان تأکید کردند :در شرایط فعلی که با چنین کارزار و چالشی مواجه هستیم،
وظیفه آحاد مردم و مسئوالن و همچنین روشنفکران ،نخبگان ،جوانان و جوامع
علمی دانشگاهی و حوزوی ،تالش برای پیشرفت در همه عرصه های علمی ،هنری،
اقتصادی ،سیاسی ،اخالقی و معنوی است.
رهبر انقالب پیشرفتها را زمینه ساز استحکام و اقتدار نظام خواندند و افزودند :هدف
دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است،بنابراین همه باید موضوع پیشرفت را با
جدیتدنبالکنند.
حضرت آیتالله خامنهای در ادامه با طرح این سؤال که «چگونه پیشرفت کنیم؟»
گفتند :پیشرفت نیازمند ابزارهای متعددی است اما مهمترین ابزار پیشرفت ،امید
است بنابراین دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی و بن بست متمرکز شده
است.
دشمنانپیشرفتهایایرانراکتمانیاکوچکنماییمیکنند
ایشان با اشاره به امکانات گسترده رسانه ای دشمن همچون شبکه های ماهواره ای،
فضای مجازی و تلویزیون های مزدور برای از بین بردن امید افزودند :با وجود همه این
تالش ها ،خوشبختانه امید و حرکت برای پیشرفت در کشور زنده است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :دشمن تالش دارد تا عالوه بر مردم و جوانان ،حتی
مسئوالن نیز امید خود را از دست بدهند و متأسفانه دشمن یک امتداد داخلی هم دارد
که آنها هم تالش دارند با استفاده از روزنامهها و فضای مجازی ،القای یأس و ناامیدی
بکنند .حضرت آیتالله خامنهای افزودند :مشکل اقتصادی داریم که انشاءالله حل
خواهد شد اما در بخش های دیگر در حال پیشرفت هستیم البته همه تمرکز بر این
است که نسل جوان از این پیشرفت ها آگاه نشود ،به همین علت دشمن و امتداد
داخلی آن ،این پیشرفت ها را کتمان و یا کوچک نمایی می کنند.
ایشان به چند نمونه از پیشرفت ها و حرکت های رو به جلو در هفته های اخیر اشاره
کردند و گفتند :دستیابی دانشمندان ایرانی به روش جدید برای درمان سرطان
خون ،بومی سازی یکی از تجهیزات استخراج نفت و گاز،افتتاح خط آهن در بخشی
از سیستان و بلوچستان که بخش مهمی از خط آهن شمال به جنوب است ،افتتاح
چندین کارخانه ،راه اندازی اولین پاالیشگاه فراسرزمینی ،بهره برداری از  ۶نیروگاه
برق ،رونمایی یکی از بزرگ ترین تلسکوپ های جهان ،پرتاب موشک ماهواره بر و
رونمایی از یک موشک جدید ،همه نمونه هایی از حرکت رو به جلو کشور ،آن هم در
زمانی است که دشمن تالش دارد با برخی اغتشاشات مانع این حرکت شود.
دشمنان حقیرتر از آنند که بتوانند به نظام آسیب بزنند
ارت دشمن ،زنده و
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جوان ایرانی در همین روزهای شر ِ
باانگیزهاست،افزودند:یکیازشاخصهایاساسیایراندوستی،امیدآفرینیاست،
بنابراینکسانیکهالقایناامیدیوبنبستمیکنند،ایرانستیزهستندونمیتوانند
ادعایایراندوستیداشتهباشند.
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند :نگذارید کسانی که دشمن ایران هستند،
در قالب دفاع از منافع ملی،القای یأس کنند .نویسندگان ،شاعران ،دانشمندان،
روحانیون و همه افراد تأثیرگذار امیدآفرینی کنند و شاخص ها و نشانه های امید و
سر دست بگیرند .رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان
پیشرفت در جامعه را ِ
هدفاصلیصحنهگرداناناغتشاشاتاخیررابهمیدانآوردنملتدانستندوگفتند:
حاال که نتوانستند مردم را به میدان بیاورند در حال شرارتند تا بلکه بتوانند مسئوالن را
خسته کنند البته اشتباه میکنند چرا که این شرارتها موجب میشود مردم ،خسته،
و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند .ایشان در این زمینه افزودند :این حوادث و جنایتها
و تخریبها مشکالتی برای مردم و کسبه درست میکند اما افراد در صحنه و پشت
صحنه این شرارتها ،بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند:بساطشرارتبدون شک جمع خواهدشدو ملت
ایران با نیروی بیشتر و روحیه تازهتر حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد
داد.
ملت ما در دفاع مقدس به همه دنیا نشان داد شکست نمیخورد
حضرت آیتالله خامنهای ،توانایی فرصتسازی از تهدیدها را جزو طبیعت یک ملت
باایماندانستندوبااشارهبهنمونههایتاریخیهمچونجنگاحزابوهمچنیندفاع

مقدس ،خاطرنشان کردند :در جنگ احزاب که همه طوایف مشرکان به میدان آمدند،
نه تنها دلهای مؤمنان نلرزید بلکه با یادآوری وعده خداوند ،بر ایمانشان افزوده شد و از
این تهدید ،فرصت ساختند همچنانکه ملت ما نیز در دفاع مقدس و در مقابل جنگ
احزاب و پشتیبانی همهجانبه دنیا از متجاوز ،تهدید را به فرصت تبدیل کرد و به همه
دنیا نشان داد شکست نمیخورد.
رهبرانقالباسالمیافزودند:سابقهفرصتسازیمردمایراندردفاعمقدسموجب
شد تا همین امروز هم هر گاه دشمنان به فکر استفاده از برگ نظامی میافتند متوجه
باشند که ملت ایران شکستناپذیر است ،همچنانکه بارها به آمریکاییها و مخالفان
خود گفته «آمدنتان با خودتان است اما رفتنتان نه» و در صورت تجاوز ،گرفتار و نابود
خواهیدشد.
ایشان حماسه  ۲۵آبان  ۱۳۶۱و اعزام پر شور و انگیزهتر جوانان دالور اصفهانی به
جبههها را نمونه دیگری از فرصتسازی از تهدیدها برشمردند و گفتند :در اغتشاشات
اخیر نیز ملت از این بهاصطالح تهدید ،فرصت ساخت و حقیقت و جهتگیری خود
را در راهپیمایی عظیم ۱۳آبان که با همه سالهای قبل متفاوت بود با شعار علیه آمریکا
نشان داد.
سوزاندن پرچم و بی احترامی به سرود ملی چهره صحنهگردانان
واقعی را روشن کرد
ّ
حضرتآیتاللهخامنهاینمونهدیگریازتجلیفرصتسازیملتراتشییعشهدای
اغتشاشاتاخیراعمازشهدایمردمی،امنیتوشهدایبسیجیوانتظامیدانستند
وگفتند:جوانناشناختهایهمچونروحاللهعجمیانبهشهادتمیرسداماجمعیت
عظیم مردم در نقطه مقابل خواست دشمن به صحنه میآیند و میگویند شما جوان ما
را به شهادت رساندید ولی ما همگی پشت آن جوان هستیم.
گردانان
ایشانفرصتدیگرساختهشدهازدلاغتشاشاترا،عیانشدنچهرهصحنه
ِ
مدعی طرفداری ملت ایران برشمردند و افزودند :عداوت با همه خواستهها و مقدسات
ِ
ملت ایران یعنی دشمنی با اسالم ،قرآنسوزی ،مسجدسوزی ،دشمنی با ایران و
سوزاندن پرچم و بیاحترامی به سرود ملی ،چهره صحنهگردانان واقعی را روشن کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :ادعا میکنند طرفدار ملت ایران هستند در حالیکه
ملت ایران« ،ملت مسلمان» و «ملت قرآن و امام حسین» است؛ آیا کسانی که به امام
حسین و به اربعین و راهپیمایی میلیونی آن اهانت و بیحیایی میکنند ،طرفدار ملت
ایرانهستند؟
فریبخوردهها را باید هدایت کرد اما جنایتگران باید مجازات شوند
ایشان در تبیین چگونگی برخورد با عناصر مرتبط با اغتشاشات بر ضرورت تفکیک
صحنهگردانان ،فریبخوردگان ،عامالن جنایت و افراد پول گرفته تأکید کردند و
گفتند :این افراد یکجور نیستند .کسی را که بیتوجه به خواست حقیقی دشمن ،با
او همراهی کرده یعنی فریب خورده اما جنایتی نکرده است چه دانشجو باشد چه غیر
دانشجو ،باید ّ
متنبه و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از او که آیا این حرکت
موجب پیشرفت کشور است یا ّ
ضد آن ،او را به فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا با دشمن
همصدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار همه هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند.
هیچکس حق ندارد خودسرانه و به خیال خود دست به مجازات بزند
حضرت آیتالله خامنهای حکم عامالن جنایات اخیر را متفاوت خواندند و تأکید
کردند :عامالن جنایت ،قتل ،تخریب یا تهدید به آتش زدن دکان و ماشین کاسبان
و مردم ،و آن کسی که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها کرده ،هر یک باید به اندازه
گناهشانمجازاتشوند.
ایشان در این زمینه افزودند :البته مجازات باید بهوسیله قوه قضائیهای که با قدرت
و سالمت و پر انگیزه است انجام شود و هیچکس حق ندارد خودسرانه و به خیال خود
دست به مجازات بزند.
بکارگیری ترفند «لشکرسازی کاذب» و «انبوهسازی دروغ»
در رسانههای ضد ایران
ایشان با اشاره به تعبیر امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم به طبیبی که هم داغ دارد و هم
مرهم ،استفاده بجا از مجازات و نصیحت را مورد تأکید قرار دادند و افزودند :تا این
ساعت بحمدالله دشمن شکست خورده است اما دشمن هر روز کید و مکری دارد و
با شکست امروز ،ممکن است سراغ اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برود اگرچه
شأن بانوان و کارگران با شرف ما بسیار باالتر از آن است که تسلیم بدخواهان شوند و
فریب آنان را بخورند.
رهبر انقالب با اشاره به بکارگیری ترفند «لشکرسازی کاذب» و «انبوهسازی دروغ»
در رسانههای ضد ایران با هدف تأثیرگذاری بر افراد غافل و بیخبر ،گفتند :آنچه
واقعیت دارد ،حضور انبوه مردم در میدانهای مختلف دفاع از انقالب ،و تودهنی آنها
به بدخواهان است.
اگر به توصیهها در دهه نود عمل می کردند ،وضع اقتصادی امروز کشور
متفاوت می شد
حضرتآیتاللهخامنهایدربخشدیگریازسخنانشان،مشکالتاقتصادیرایک
واقعیت خواندند و افزودند :نامگذاری سالهای متعدد با شعارهای اقتصادی و تأکید به
مسئوالن برای عالج این مشکالت ،با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد صورت گرفت
اما دهه نود از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به آن توصیه ها عمل می کردند و
اقدامات الزم را انجام می دادند ،وضع امروز کشور و مردم متفاوت می شد البته تحریم
ها هم در مشکالت مؤثر بود.
رهبر انقالب با اشاره به تالش جدی و در برخی موارد مؤثر مسئوالن برای حل
مشکالت اقتصادی گفتند :تالش بیشتر دستگاه ها و همکاری و همدلی و هم افزایی
مردم و مسئوالن ،زمینه ساز حل مشکالت موجود خواهد بود و انشاءالله در این زمینه
نیز مشت محکمی بر دهان دشمن زده خواهد شد.
استان اصفهان عالم پرور و شهر ایمان است
ً
رهبر انقالب در آغاز سخنانشان مردم اصفهان را حقیقتا شایسته تمجید دانستند و
افزودند :اصفهان شهری با هویت کامل ایرانی و اسالمی و شهر زندهی علم و ایمان و
هنر و جهاد است.
ایشان ،استان اصفهان را عالمپرور خواندند و با تجلیل از علمای پرشمار این منطقه
گفتند :اصفهان شهر ایمان و محبت به اهلبیت و شهر میراثهای ارزشمند و کمنظیر
هنرهایمطلوبایرانیاست.
حضرتآیتاللهخامنهایدرتشریحجلوههاییازعمقهویتانقالبیمردماصفهان
گفتند :اصفهان اولین شهری بود که در حکومت ستمشاهی در آن ،حکومت نظامی
برقرارشد.
ایشان با اشاره به حماسه آفرینی های لشکر امام حسین (ع) و لشکر نجف به عنوان
دو لشکر رزم آور استان اصفهان افزودند :تقدیم حدود  ۲۴هزار شهید ،دهها هزار
جانباز ،هزاران آزاده و وجود خانواده های سرافرازی که از  ۲تا  ۷شهید تقدیم اسالم
و انقالب و ایران کرده اند ،اسناد افتخار و نشانه های هویت انقالبی و جهادی استان
است که پاسداری از این آثار پرعظمت ،وظیفه هر انسان با وجدان است.
رهبر انقالب با اشاره به تشییع حدود  ۳۶۰شهید در  ۲۵آبان  ۱۳۶۱در اصفهان
گفتند :این همه جوان خونین پیکر می توانست یک شهر را از درد و غم فلج کند اما
مضاعفایمانی،همانروزجوانانبیشتریرابهجبههها
اصفهانیهاباروحیهوانگیزه
ِ
فرستادند و کاروان عظیم کمک های خود را راهی مناطق جنگی کردند.
حضرت آیتالله خامنهای مقابله با فتنه ها را از دیگر خصوصیات برجسته مردم
اصفهان برشمردند و گفتند :در این چهار دهه هر وقت الزم شده مردم اصفهان در دفاع
از اسالم و انقالب سینه سپر کرده و وارد میدان شده اند.
ایشان با اشاره به گله های مردم اصفهان در عین برخورداری از ویژگی های انقالبی
و ایمانی گفتند :مسئله آب اصفهان مهم است و مسئوالن دولتی که برنامه های خوبی
برای حل این مشکالت دارند باید در کار و تالش بیشتر ،شب و روز نشناسند.
رهبر انقالب ،فداکاری و جهاد مردم دیگر شهرهای کشور را در کنار مجاهدتهای
مردم اصفهان باعث پیروزی کامل و درخشان ایران در دفاع مقدس خواندند و افزودند:
جوانان،واقعیاتآنآزمایشکمنظیررانمیدانندکهچگونهملتایرانبدونهیچگونه
حمایت در مقابل همه دنیا و کمک های همه جانبه ناتو ،ورشو ،امریکا و شوروی سابق و
اروپا به صدام ،ایستاد و پیروز شد.

عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس::

برخی با موضعگیریهای تند به ادامه
اغتشاشاتکمکمیکنند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
گفت :عدهای بدون درک مناسب از شرایط موجود چه تعمدا و چه سهوا ،به ادامه
ی تند بیاساس به جای دعوت مردم به آرامش به
اغتشاشات کمک کرده و با موضعگیر 
اغتشاشگرانکمکمیکنند.
شهریار حیدری در گفتوگو با ایسنا در واکنش به برخی موضعگیریها در شرایط
فعلی اظهار کرد :در شرایطی که اوضاع کشور به سمت ناامنی میرود ،هر حرفی
میتواند به امنیت یا بیثباتی کشور کمک کند؛ اینها موضوعاتی است تحت عنوان
«زبانکارشناسی»مطرحمیشود.
وی ادامه داد :عدهای اظهاراتشان کارشناسی و متناسب با شرایط کشور نیست؛ آنها
با حرفهایشان به ادامه ماجرا کمک میکنند .برخی از آنها منافع شخصی خود را به
منافع نظام ،کشور ،انقالب و ملت ترجیح داده و حرفهایی میزنند که بیشتر برای
خودشان مصرف داشته و سخنانشان از جنس تحریک احساسات و تهدید مردم است.
معترضانمخالفاصلنظامورهبرینیستند
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه «این اعتراضات پیامی به مسئوالن
دارد» ،گفت :به عنوان یک کارشناس مسائل امنیتی معتقدم که اعتراض بسیاری از
مردم به وضعیت موجود از نظر بیکاری ،تورم ،اشتغال ،رفتار مدیران است .آنها مخالف
اصل نظام نیستند بلکه عملکرد ضعیف دولتهای مختلف از گذشته تاکنون باعث
اعتراض آنها شده است .وی توضیح داد :وقتی به وضعیت مردم ،معیشت و اشتغال و
ن بیان
تورم و مشخصا شرایط جوانان توجه نمیشود ،مردم هم اعتراضشان را در خیابا 
میکنند .حیدری با بیان اینکه باید اعتراضات را به دقت مورد ارزیابی قرار داد ،گفت:
یکسریجریاناتدرقالباعتراض،اغتشاشرادنبالمیکنندلذابایدمردمومعترضان
صف خود را از آنها جدا کنند چون اغتشاشگران به زیرساختها و امنیت مردم و کشور
لطمه میزنند که به صالح مردم ،نظام و کشور نیست.
اگربلدنیستندبامعترضانحرفبزنید،سخنینگویید!
نماینده قصر شیرین و سرپل ذهاب در مجلس اضافه کرد :از طرفی دیگر اصال برخی
از موضعگیریهای کارشناسی نیست؛ این موضعگیریها نه تنها کمکی به وضعیت
موجود نمیکند که به شرایط فعلی دامن میزند؛ این افراد یا بلد نیستند با معترضان
حرفبزنندکهخبحرفنزنند؛مگرمجبوریدکهسخنیبگویند؛یااینکهفکرمیکنند
با تحریک احساسات مردم ،به امنیت کشور کمک میکنند که این طور نیست .حالت
دیگر اینکه آنها تعمدا مردم را تحریک کرده تا به بهانه دفاع از نظام و انقالب ،کمکی به
وضعیتموجودکنند.حیدریدرادامهبایادآوریمصاحبهتلویزیونیاشبایکنماینده
ادوار مجلس شورای اسالمی گفت :در این گفتوگوی تلویزیونی بنده از لزوم توجه به
مردم و حفظ امنیت سخن گفتم اما ایشان همه را اراذل و اوباش خواند؛ این جنس
حرفها ،دلسوزی برای نظام و انقالب و کشور نیست و بیشتر در راستای منافع دشمن
بیان میشود .این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی با تاکید مجددا براینکه «باید صف معترضان را از اغتشاشگران جدا کرد»،
گفت :در شرایط فعلی بسیاری از مسئوالن و مقامات تذکر داده و از سر کارشناسی و
دلسوزی به مردم توصی ه کرده که صف خود را از معاندان جدا کنند که باید به آنها گوش
داد ؛ اسرائیل و آمریکا و جریانات اپوزیسیون بیکار ننشسته و به دنبال سوءاستفاده از
این شرایط هستند .طبیعتا نیروهای امنیتی هم باید حافظ امنیت باشند چه اینکه در
هر کشوری ،اگر امنیت به خطر بیفتد برای حفظ آن تمامی تالش صورت میگیرد.
وی ادامه داد :در همین وضعیت  ،عدهای بدون درک مناسب از شرایط موجود چه
تعمدا و چه سهوا به ادامه اغتشاشات کمک میکنند؛ آنها با موضعگیریهای تند
بیاساس به جای دعوت مردم به آرامش و جدا کردن صف معترضان از مخالفان نظام،
به اغتشاشگران کمک میکنند .وقتی مردم را تهدید میکنید آنها از ترس آسیب وارد
شدن به خود ،میخواهند شرایط ادامه پیدا کنند تا در سایه آن ،آسیبی به آنها وارد نشود.
بایدشرایطفعلیتلنگریبرایمسئوالنباشد
این نماینده مجلس شورای اسالمی در پایان بیان کرد :در شرایط فعلی از هر طرفی
که تلفات داده میشود ،چه شهدا و چه کسانی که کشته میشوند ،همه فرزندان این
آب و خاک هستند و جای نگرانی وجود دارد .باز هم میگویم جریانی توسط اسرائیل
بسیج شده تا به کشور آسیب زند .طبیعتا حق حاکمیت بر خورد با عوامل اسرائیل و
آمریکا است که آشکارا اصل نظام را هدف قرار دادهاند اما وضعیت معترضان متفاوت
بوده که باید اعتراض آنها را شنید و آنها را تفکیک کرد.
رئیسجمهودردیداروزیرخارجهعمان؛

رفتار دوگانه در روابط با ایران موجب
پشیمانیریاکارانمیشود

رئیسجمهور گفت :بعضی طرفهای منطقهای و بینالمللی مرتب با واسطه پیام
همکاری و تعامل میدهند ولی در میدان عمل رفتار آنها با گفتارشان متفاوت است؛
ً
اینریاکاریقطعاموجب پشیمانیآنها خواهدشد.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر شنبه در دیدار «سید بدر البوسعیدی» وزیر
خارجه عمان ،روابط تهران -مسقط را ریشهدار و قوی خواند و افزود :علیرغم خواست
دشمنان این روابط روزبهروز در حال گسترش بوده و در ماههای اخیر گامهای مثبتی
در مسیر اجرای توافقات میان دو کشور برداشته شده است.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه امروز دشمنیهای نظام سلطه و در رأس آنها آمریکا
علیه ملت ایران بر کسی پوشیده نیست ،تصریح کرد :خشم و عناد آمریکاییها از
پیشرفتهای ملت ایران همواره در چهار دهه گذشته استمرار داشته و ناکام شده ولی
آمریکاییهاازشکستهایخوددرسنمیگیرند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از مواضع اصولی عمان برای
همکاری با ایران در پیشبرد موضوعات بینالمللی و تأکید بر موضع جمهوری اسالمی
مبنیبرآمادگیبرایحصولتوافقعادالنه،اظهارداشت:بعضیطرفهایمنطقهای
و بینالمللی مرتب با واسطه پیام همکاری و تعامل میدهند ولی در میدان عمل رفتار
ً
آنها با گفتارشان متفاوت است .این ریاکاری قطعا موجب پشیمانی آنها خواهد شد.
«السیدبدرالبوسعیدی»وزیرخارجهعماننیزدرایندیدارضمنقدردانیازمواضع
اصولی جمهوری اسالمی ایران در قبال مسایل منطقهای و بینالمللی و بهویژه رویکرد
آیتالله رئیسی در تقویت روابط و همکاریهای منطقهای تأکید کرد :روابط عمان با
جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با دیگر کشورها نمونه است و ما خواهان استمرار
و توسعه این روابط در عرصههای مختلف هستیم .وزیر خارجه عمان همچنین ضمن
اعالم حمایت از مواضع و رویکرد جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات رفع تحریم،
تصریح کرد :معتقدیم ثبات قدم و رفتار صادقانه ایران به نتیجه خواهد رسید.
وزیر آموزش و پرورش:

حوزه علمیه در تحوالت بنیادین
آموزش و پرورش کمک کند

وزیر آموزش و پرورش گفت :تحول بنیادین به این معنی است که بتوانیم الیه باور
دانشآموزان را تغییر دهیم ،در نتیجه ارزشها و ابعاد رفتاری دانش آموزان تغییر
میکند،بنابرایندرخواستماازحوزههایعلمیهکمکبهانجامچنینتغییریاست.
یوسف نوری در مراسم اختتامیه چهاردهمین نشست هماندیشی ساالنه ستاد
ش و پرورش اظهار کرد :بعد از انقالب ریزشها و
همکاریهای حوزهعلمیه و آموز 
رویشهایی داشتیم .ریزشها فعالیتهای مبتنی بر غریزه بوده و هدفشان الهی نبود
اما رویشهایی نیز داشتیم که مبتنی بر فطرت و هدفشان الهی بوده است .علمای
تعلیم و تربیت به ویژه امام خمینی(ره) و افراد واالمقامی چون شهیدان بهشتی ،باهنر،
مطهری و دیگر شهدا به سمت فطرت هدایت میکردند و جهت الهی داشتند.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود :آموزش و پرورش اقتصاد بزرگی دارد ،اگر دشمن
بر همه ارکان آموزش و پرورش ،یعنی خانواده ،افراد واجب التعلیم ،آموزش عالی و
نهادهای فرهنگی مستقر شود ،اقتصاد ما را تحت کنترل خود گرفته است.
وی در ادامه گفت :دشمن با تبلیغ این موضوع که ازدواج در صورتی صرفه اقتصادی
دارد که به واسطه آن یک شراکت کاری آغاز شود ،نگاه به خانواده را به صورت یک
موسسه اقتصادی تبیین کرده بود و این نوع ازدواج باعث از بین رفتن رشد جمعیت
در کشور شد .وی افزود :تاسیس سازمان  AIDو دعوت از نخبگان همه کشورها نیز در
راستای کنترل اقتصاد کشورها بود و همه این فعالیتها در راستای تحت کنترل قرار
دادن نظام تعلیم و تربیت بود که مقام معظم رهبری از این انحراف جلوگیری کردند.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت :تحول در گفتمان سازی سند تحول بنیادین نیاز
به کار و فکر دارد و در این راستا همه در پی تغییر و اثرگذاری در دانشگاه برآمدند و دوره
پیش از دبستان را فراموش کرده بودند که امروز این موضوع اصالح شده است و تربیت
دوران کودکی جایگاه خود را پیدا کرده است.
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عصارههاوروغنهایگیاهیکهخاصیتآنتیباکتریالیدارند

بهترین آنتیبیوتیکهای طبیعی را بشناسید

آنتیبیوتیکها برای از بین بردن باکتریها یا مهار رشد آنها به کار میرود .شاید فکر
کنید آنتیبیوتیکها داروی مدرنی هستند اما در واقع قرنهاست که وجود دارند .منشا
آنتیبیوتیکها،مانندخیلیازآنتیبیوتیکهایجدید،منابعطبیعیمیباشند.بعضی
از عصارههای گیاهی ،روغنهای گیاهی و حتی غذاها دارای خواص آنتیبیوتیکی
هستند ،مثال یک سری از غذاها و عصارههای گیاهی میتوانند جلوی رشد باکتریها
را در غذا بگیرند.
تجویز آنتیبیوتیکهایی مانند پنیسیلین به ما کمک میکند از خیلی از بیماریهای
ُ
کشندهنجاتپیداکنیم؛اماخیلیازافرادبهدنبالآنتیبیوتیکهایطبیعیبرایدرمان
هستند .طبق گزارشها ،یک دهم افراد با مصرف آنتیبیوتیکها دچار عوارض جانبی
میشوند که بر سیستم گوارش آنها اثر میگذارد .تقریبا یک پانزدهم افراد نیز به این نوع
دارو حساسیت دارند.
آنتیبیوتیکها برای از بین بردن باکتریها یا مهار رشد آنها به کار میرود .شاید فکر
کنید آنتیبیوتیکها داروی مدرنی هستند اما در واقع قرنهاست که وجود دارند .منشا
آنتیبیوتیکها،مانندخیلیازآنتیبیوتیکهایجدید،منابعطبیعیمیباشند.بعضی
از عصارههای گیاهی ،روغنهای گیاهی و حتی غذاها دارای خواص آنتیبیوتیکی
هستند ،مثال یک سری از غذاها و عصارههای گیاهی میتوانند جلوی رشد باکتریها
را در غذا بگیرند.
گاهی این خواص فراتر از غذا میروند و میتوانند به بهداشت فردی کمک کنند .به
عنوان نمونه ،عصاره کرنبری دارای خاصیت آنتیباکتریال و آنتیاکسیدان است و به
همین دلیل میتواند یک راهکار طبیعی و خانگی برای درمان عفونتهای ادراری باشد.
بهترینآنتیبیوتیکهایطبیعی
باتوجهبهافزایشگونههایباکتریاییمقاومبهدارو،دانشمندانبهدنبالمنابعطبیعی
بیشتریجهتساختنآنتیبیوتیکهایجدیدهستند.
سیر
فرهنگها در تمام دنیا سالهاست متوجه شدهاند سیر خاصیت درمانکننده و
پیشگیریکننده دارد .تحقیقات نشان میدهد سیر میتواند درمانی موثر برای خیلی
از انواع باکتریها باشد ،از جمله سالمونال و ایکوالی .سیر را میتوانید در برابر باکتری

چندتوصیهبرایتسکینسردردهایمکرر

سردردها و حمالت میگرنی می توانند بسیار آزاردهنده باشند و طبق گزارش
سازمان جهانی بهداشت ( ،)WHOنیمی از بزرگساالن در سراسر جهان در سال
گذشته سردرد داشته اند.
سردرد میتواند شدید یا یک درد مبهم باشد و چند روز طول بکشد .با اینحال،
فارغ از مصرف مسکنها و ضد دردها ،شما میتوانید اقداماتی ساده برای تسکین
این درد آزاردهنده انجام دهید.
در ادامه به نقل از سایت اطالع رسانی "مایو کلینیک" به چند مورد از این اقدامات
خواهیمپرداخت.
* بهطور منظم ورزش کنید.
ورزش موثرترین تغییر سبک زندگی برای کاهش قابلتوجه شدت سردرد است.
فعالیت بدنی یک تسکیندهنده طبیعی استرس است که تنشی که میتواند باعث
سردرد شود را کاهش میدهد و اندورفین آزاد میکند .اندورفین سیگنالهای درد را
به مغز مسدود میکند .حداقل پنج روز در هفته به مدت  ۳۰دقیقه ورزش با شدت
متوسطانجامدهید.
* کافئین را محدود کنید.
برخی از داروهای سردرد بدوننسخه شامل کافئین هستند .مقدار کمی کافئین
میتواند به توقف سردرد شما کمک کند .با اینحال ،مصرف زیاد کافئین میتواند
باعث افزایش سر درد شود .این داروها بیش از حد فشار خون را افزایش میدهد و
میتواند باعث سر درد شود .بهطورکلی ،تا  ۴۰۰میلیگرم کافئین در روز برای اکثر
یزا
بزرگساالنبیخطردرنظرگرفتهمیشود.نوشابههایگازدارونوشیدنیهایانرژ 
میتوانند بهخصوص سرشار از کافئین باشند ،بنابراین میزان مصرف خود را بهدقت
کنترلکنید.
* رژیم غذایی سالم داشته باشید.
برخی از افراد مبتال به سردردهای مزمن یا میگرن با تغییر رژیم غذایی خود برای
حذف غذاهای خاص تسکین یافتهاند .برای برخی ،یک غذای خاص ممکن است
باعث سر درد شود و برای برخی دیگر ،بعضی از مواد شیمیایی موجود در غذاها
محرکی برای افزایش آستانه سردرد هستند .برخی از غذاهای رایج که بهتر است
برای کاهش سر درد حذف شوند ،عبارتند از غذاهای بسیار فرآوریشده ،کافئین،
شکالت ،گوشتهای فرآوری شده با نیترات باال ،غذاهای پر قند و گلوتن .عالو ه بر
ی ویتامین روزانه و مکملهای حاوی ریبوفالوین و منیزیم هم به کاهش
این ،مولت 
شدت سردرد کمک میکند.
* خواب کافی داشته باشید.
از کمخوابی یا زیاد خوابیدن خودداری کنید ،زیرا میتواند باعث میگرن شود.
کمبود خواب ممکن است باعث ترشح هورمونهای استرس مانند آدرنالین و
کورتیزول شود .اگر خروپف میکنید ،با پزشک خود در مورد راههای رفع آپنه خواب
صحبت کنید ،زیرا عدم بهبود این عارضه میتواند باعث فشار خون باال ،افزایش
سردرد و حتی خطر ابتال به سکته مغزی شود.
* از استرس تا حد امکان دور باشید.
سردردزمانیکهاسترسداریدبیشتررخمیدهد.استرسعاملشایعسردردهای
تنشی و میگرن است .همچنین میتواند انواع دیگر سردردها را تحریک یا آنها را بدتر
کند .تکنیکهای آرامسازی ذهن میتوانند عالئم استرس از جمله سر درد را کاهش
دهند .وقت گذاشتن برای فعالیتهای لذتبخش مانند گوشدادن به موسیقی،
ورزشکردن و خواندن کتاب میتوانند کمککننده باشند .عالوهبراین ،زمانی را،
حتی اگر فقط  ۱۰دقیقه در روز باشد ،به تمرین آرامش از طریق مراقبه ،یوگا و ...
اختصاصدهید.بیشترسردردهاجاینگرانیندارند؛امااگرسردردچندباردرهفته
ن کننده است ،بیش از یک روز طول میکشد و یا در فعالیتهای
اتفاق بیفتد ،ناتوا 
روزانه شما تداخل دارد ،با پزشک صحبت کنید.

توبرکولین که عامل سل ریوی بوده و در برابر خیلی از آنتیبیوتیکها مقاوم است استفاده
کنید.
اینکه مادهای طبیعی است دلیل نمیشود لزوما بیضرر باشد .مقدار و غلظت عناصر
فعالدربرندهایمختلفمکملهایگیاهی،متفاوتاست.پسبرچسبرویمحصول
را به دقت بخوانید و حتما پیش از مصرف از پزشکتان اجازه بگیرید
عسلطبیعی
از زمان ارسطو ،عسل به عنوان مرهمی جهت التیام زخمها و جلوگیری از عفونت یا
درمان عفونت به کار میرفته است .امروزه دانشمندان دریافتهاند عسل مادهای مفید
برای درمان زخمهای مزمن ،سوختگیها ،زخم معده ،زخم بستر و پیوند پوست است.
مثال نتایج مطالعهای در سال ۲۰۱۶نشان داده عسل میتواند زخمها را ترمیم کند.
خواصآنتیباکتریالعسلمعموالمربوطبههیدروژنپروکسیدآناستاماعسلمانوکا
میتواند با باکتریها خیلی خوب بجنگد در حالی که هیدروژن پروکسید کمتری دارد.
مطالعهای نشان داد این عسل میتواند تقریبا  ۶۰درصد از باکتریها را از بین ببرد.
همچنینیافتههانشانمیدهندعسلدردرمانزخمهایعفونیمبتالبهاستافیلوکوس
اورئوس مقاوم به متیسیلین موفق عمل میکند .عسل عالوه بر خواص آنتیباکتریالی
که دارد میتواند با ایجاد پوششی محافظ که رطوبت را حفظ میکند ،زخم را التیام
بخشد.
زنجبیل
زنجبیل نیز آنتیبیوتیک طبیعی است .مطالعات گوناگونی دریافتهاند زنجبیل این
توانایی را دارد که با خیلی از گونههای باکتریایی مبارزه کند .محققان کشف کردهاند
زنجبیل میتواند تهوع صبحگاهی را از بین ببرد و قند خون را پایین بیاورد.
اکیناسه(سرخارگل)
آمریکاییهای بومی صدها سال است که از اکیناسه برای درمان عفونتها و زخمها
استفاده میکنند .محققان نیز روی این مسئله مطالعه کردهاند و دریافتهاند عصاره
اکیناسه میتواند خیلی از باکتریها را نابود کند ،از جمله استرپتوکوک پیوژن.
استرپتوکوک پیوژن عامل گلودرد ،سندرم شوک سمی و بیماری گوشتخوار معروف به
بیمارینکروزاست.اکیناسهمیتواندالتهابناشیازعفونتباکتریرانیزتسکیندهد.

ُ
گل مهر طالیی
گل مهر طال معموال به شکل دمنوش یا کپسول برای درمان مشکالت تنفسی و
گوارشی مصرف میشود؛ اما این قابلیت را دارد تا با اسهال باکتریایی و عفونتهای
ادراری نیز بجنگد .همچنین نتایج علمی نشان دادهاند مصرف گل مهر طال برای درمان
عفونتهای پوستی نیز مفید است .مراقب باشید ،اگر داروی تجویزی مصرف میکنید
باید پیش از مصرف گل مهر طال حتما با پزشک مشورت کنید ،زیرا ممکن است با داروی
مصرفیتانتداخلداشتهباشد.
گل مهر طالیی دارای بربرین نیز است که ترکیبی مهم از آنتیبیوتیکهای طبیعی
است .این آلکالوئید برای نوزادان یا خانمهای باردار و شیرده مناسب نمیباشد.
میخک
میخک دارویی سنتی است که در دانپزشکی کاربرد دارد .پژوهشها دریافتهاند که
عصاره میخک میتواند در درمان انواع باکتریها از جمله ایکوالی موثر باشد.
اورگانو یا پونه کوهی
ابن باور وجود دارد که پونه کوهی یا اورگانو با تقویت سیستم ایمنی بدن به عنوان یک
آنتیاکسیدان عمل میکند و خواص ضدالتهابی نیز دارد .هرچند هنوز پژوهشگران در
حال مطالعه روی خواص پونه کوهی هستند اما تاکنون مطالعات نشان دادهاند روغن
اورگانومیتواندیکآنتیبیوتیکطبیعیباشد.
عوارضاحتمالیآنتیبیوتیکهایطبیعی
اینکه مادهای طبیعی است دلیل نمیشود لزوما بیضرر باشد .مقدار و غلظت عناصر
فعالدربرندهایمختلفمکملهایگیاهی،متفاوتاست.پسبرچسبرویمحصول
را به دقت بخوانید و حتما پیش از مصرف از پزشکتان اجازه بگیرید.
مثال مصرف سیر پخته با اینکه معموال بیضرر است اما تحقیقات نشان داده مصرف
کنستانتره سیر ممکن است ریسک خونریزی را به همراه داشته باشد و این مسئله برای
کسانی که عمل جراحی در پیش دارند یا داروهای رقیقکننده خون مصرف میکنند
خطرناک است .همچنین کنستانتره سیر میتواند داروهای HIVرا کم اثر کند.
چهزمانیبایدآنتیبیوتیکتجویزیمصرفکنید؟
اینروزهابهدلیلافزایشبیماریهایمقاومبهدارو،بیشترپزشکانآنتیبیوتیکتجویز
نمیکنندمگراینکهواقعاضروریوموثرباشند.
آنتیبیوتیکهامعموالبرایمواردزیرتجویزمیشوند:
.پیشگیریازانتشاربیماریهایعفونی
ُ
 .پیشگیری از عارضهای که ممکن است جدیتر یا کشنده شود
 .تسریع بهبودی از بیماری یا آسیب
 .پیشگیری از ایجاد مشکالت بعدی
اگر برایتان آنتیبیوتیک تجویز شده باید تمام دوز آن را طبق دستور پزشک به طور کامل
مصرف کنید .این مسئله خصوصا برای افرادی که ریسک باالتری از عفونت دارند یا اگر
مریض شوند با خطراتی روبرو خواهند شد جدیتر است ،مانند کسانی که:
 .قرار است تحت عمل جراحی قرار بگیرند
.شیمیدرمانیمیشوند
 HIV.مثبت هستند
.برایدیابتانسولینمصرفمیکنند
 .نارسایی قلبی دارند
 .زخمهای جدی دارند که در حال بهبودی است
 .باالی  ۷۵سال هستند
 .زیر  ۳سال هستند
اگرنسبتبهآنتیبیوتیکهایتجویزیحساسیتداریدیامعموالدچارعوارضجانبی
آنها میشوید حتما به پزشک اطالع دهید تا دارویتان را عوض کند.

 هر آنچه باید درباره تنبلی چشم بدانید!

جراح کلیه و مجاری ادرار مطرح کرد:

مهمترینعلتسنگکلیه

جراح کلیه و مجاری ادرار گفت:مصرف کمتر آب و مایعات از مهم ترین دالیل
ایجادسنگکلیهاست.
امیرحسین کاشی ،جراح کلیه و مجاری ادرار وعضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در برنامه ضربان شبکه سالمت بیشترین دلیل مراجعه به
کلینیکهای اورولوژی را سنگهای کلیه دانست و مصرف کمتر آب و مایعات را از
مهم ترین دالیل ایجاد این سنگها نام برد.
وی یادآور شد :با وجود اینکه در مناطق مختلف کشور ،سختی آب (مجموعه
امالح موجود در آب) متفاوت گزارش شده است،بین میزان سختی آب در
شهرهای مختلف ایران و وجود سنگهای کلیه هیچ ارتباطی پیدا نشده است.
کاشی گفت :حضور یک سری از امالح در آب ،میزان سنگ سازی کلیهها را
کمتر میکند ،مانند حضور یون منیزیم در آب .هرچه میزان یون منیزیم در آب
بیشتر باشد ،میزان سنگ سازی این آب کمتر است.
وی تصریح کرد :مصرف آب مورد نیاز یک فرد در شبانه روز ،باید به تناسب ،در
ساعات مختلف شبانه روز تقسیم شود و افراد باید به هر آبی که دسترسی داشته
باشند ،اعم از آب لوله کشی شهری ،آب چشمه و ....به اندازه کافی مصرف کنند و
این دغدغه که امالح آب ،باعث ایجاد سنگکهای کلیه میشود را نداشته باشند.
کارشناس برنامه در پاسخ به این سوال که میزان مایعات دریافتی هر فرد به
صورت روزانه ،باید به چه میزان باشد ،گفت :افراد به خصوص افرادی که کلیه
سنگ ساز دارند ،باید روزانه بین  ۲الی  ۵/۲لیتر مایع مصرف کنند که تقریبا
معادل  ۱۰الی ۱۲لیوان آب میشود.
وی توصیه کرد :بهتر است  ۶۰الی  ۷۰درصد مایعات دریافتی ،آب باشد.
همچنین این میزان مایع باید در طول شبانه روز تقسیم شود ،یعنی به طور
متناسب در ساعات مختلف شبانه روز مصرف شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،شایع ترین نوع سنگ
کلیهدرکشورراسنگهایکلیویکلسیمینامید.
وی تاکید کرد :افراد مبتال به این نوع سنگ ،محدودیت ویژهای در استفاده از
لبنیات ندارند ،تنها محدودیت این افراد ،محدودیت مصرف مکمل کلسیم است،
البته کلسیمهای همراه با منیزیم و سایر ریز مغذی ها در این افراد مشکلی ایجاد
نمیکند.
کارشناس برنامه تاکید کرد :این افراد باید در طول شبانه روز ،به تناوب به مصرف
آب و مایعاتی که بطور منظم در وعدههای مختلف شبانه روز تقسیم شده است،
بپردازند .مصرف حجم زیاد مایعات در یک وعده کار صحیحی نیست.
کارشناس برنامه در پاسخ به این سوال که آب با  PHخنثی چیست؟ ،گفت :به
تبلیغاتفضایمجازیدرموردمصرفآبقلیاییاطمیناننکنندوتاکیدکردPH
آب باید خنثی( حدود )۷یاشد.
وی گفت :آب اسیدی و قلیایی هیچگونه تاثیری در پیشگیری از سنگ سازی
کلیهها ندارد و آبی که در شبانه روز مصرف میکنیم حتی االمکان باید PHخنثی
داشتهباشد.
این متخصص اورولوژی گفت:گاهی برای شکستن سنگها مجبور به ایجاد
برشهایی در بدن و خارج کردن سنگها از طریق جراحی هستیم ،در سنگهای
شاخ گوزنی از این راه استفاده میکنیم که پس از شکاف ،با دستگاههای مانند
آندوسکوپ وارد شده و سنگ را خارج میکنیم.در روش نوین الپاراسکوپی ،با لوله
هایالپاراسکوپداخلشکممیشویم،لگنچهراآزادمیکنیمبررویلگنچهبرش
ً
میدهیم و سنگ را از لگنچه خارج میکنیم و مجددا لگنچه را میدوزیم.
وی ادامه داد :تصوری که در مورد مصرف لبنیات و سنگ سازی کلیهها وجود
دارد ،کامال اشتباه است .با توجه به نقش مفید کلسیم در بدن ،قطع مواد غذایی
حاوی کلسیم به خصوص لبنیات ،به هیچ عنوان توصیه نمیشود.

تغذیه نوزاد بر میزان آنتیبادی تاثیر دارد

محققان دریافتند نوزادانی که با شیر مادر تغذیه میشوند در مقایسه با کودکانی
کهشیرخشکمصرفمیکنند،آنتیبادیبیشتریدارند.
به نقل از هلث ،عالوه بر این محققان دریافتند نوزادانی که از طریق سزارین
متولدمیشوند،ممکناستواکنشمتفاوتیبهواکسنهایرایجداشتهباشند.
زایمان سزارین به دالیل متعددی صورت میگیرد که گاهی روشی نجاتدهنده
محسوب میشود .سزارین برنامهریزی شده و اورژانسی برای ایمن نگه داشتن
مادر و نوزاد حیاتی هستند.
بااینحالایننوعزایمانمیتواندباخطراتیهمراهباشد.عوارضبالقوهممکن
است در طول جراحی مانند واکنشهای بیهوشی و آسیب به نوزاد یا حین بهبودی
پس از سزارین مانند خونریزی شدید و عفونت رخ دهد.
نتایج تحقیقات جدید نشان میدهد نوزادانی که از طریق سزارین به دنیا
میآیند ،در مقایسه با نوزادانی که از طریق زایمان طبیعی متولد میشوند ،ممکن
است واکنش متفاوتی نسبت به واکسن نشان دهند.
محققان پاسخ ایمنی نوزادان به واکسیناسیونهای اولیه دوران کودکی را بررسی
کردند و آنهایی را که از طریق سزارین متولد شده بودند و آنهایی که از طریق
زایمان طبیعی به دنیا آمدند ،مورد مقایسه قرار دادند.
نتایج نشان داد نوزادانی که از طریق سزارین به دنیا میآیند سطوح پایینتری از
آنتیبادیها دارند که نشاندهنده ظرفیت ایمنی ضعیفتر در مقایسه با نوزادانی
است که از طریق زایمان طبیعی متولد میشوند .محقق این تحقیق اظهار کرد:
این نتایج به این معنا نیست که کودکان متولد شده از طریق سزارین نباید واکسینه
شوند .وی توضیح داد :اگرچه ما تفاوتهایی را در نحوه واکنش  ۲گروه مختلف
نوزادان به واکسنها مشاهده کردیم اما پاسخ ایمنی کافی در هر  ۲گروه وجود
داشت تا در برابر عفونت محافظت شوند .این مطالعه روی واکسنهایی متمرکز
بود که از برخی عفونتهای ریوی از جمله ذاتالریه و مننژیت محافظت میکند.
یک متخصص طب سنتی مطرح کرد؛

ش آویشن و زنجبیل
مصرف دمنو 
تشدیدکنندهتب

یک متخصص طب سنتی گفت :افرادی که مبتال به سرماخوردگی شده اند و
تب دارند باید از سوپ حاوی بلغور گندم ،سبزی جعفری و گشنیز مصرف کنند.
پانتهآ شیرویه ،متخصص طب سنتی گفت :افرادی که به دلیل سرما خوردگی
دچار تب شده اند از مصرف دمنوشهایی مانند زنجبیل و آویشن خودداری کنند؛
زیرا این گونه دمنوشها تب افراد بیمار را تشدید خواهند کرد.
به گفته وی افرادی که مبتال به سرماخوردگی شده اند و تب دارند باید از سوپ
حاوی بلغور گندم ،سبزی جعفری و گشنیز مصرف کنند .سوپ مد نظر بیماران
مبتال به تب نباید حاوی گوشت و مرغ باشد.
او افزود :افرادی که مبتال به بیماری سرماخوردگی و تب شده اند از مصرف مواد
حاویشیرپرهیزکنندوازمصرفغذاهاییکههضمشانسختبودهمانندحلیم
و کله و پاچه خودداری کنند .او گفت :افرادی که مبتال به بیماری سرما خوردگی
شدهانددرصورتیکهبهعارضهایمانندقلبییاریویمبتالنیستند،نیازینیست
که در همان روزهای اول به پزشک مراجعه کنند و با درمانهای خانگی می توانند
بیماری خود را کنترل کنند.
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تنبیه سازنده به چه معناست ؛

در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید شد؛

مطالبه ملت مقابله با اشرار و اغتشاشگران و
محاکمهآناناست

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای جنایات تروریستی و کشتار مردم
توسط مزدوران استکبار جهانی را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در پی اقدامات تروریستی اخیر در برخی از شهرهای
کشور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیانیه ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح
ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
جنگ ترکیبی گسترده جبهه باطل علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی که تالش
داشت هنجارشکنی و شکاف اجتماعی ایجاد کند؛ اکنون در پی ناکامیها و عدم
همراهی «مردم بصیر» ،وارد مرحله «کشتار و ترور» شده است .قتل و شکنجه مردم
و مدافعان امنیت ،گرچه غم و اندوه سنگینی بر دلها گذاشته است؛ اما ملت مؤمن و
بصیر ما که به قدرت خداوند امید و تکیه دارد ،در این نبرد سهمگین خود با جبهه کفر
َّ َ َ ِّ َ َ ْ
ین» و
جهانی ،ترسی به دل راه
نداده و با باور به این حقایق قرآنی ِ«إن م ِعی ربی سیه ِد ِ
«أن َّالل َه ُموه ُن َک ْید ْالکافر َ
َّ
ین» با قدرت به حرکت خود ادامه خواهد داد.
ِ
ِ ِِ
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بار دیگر جنایات تروریستی و کشتار مردم توسط
مزدوران استکبار جهانی را محکوم میکند و ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای
این حوادث اعالم میدارد:
 - ۱حوادث اخیر کشور و تالش اذناب منطقهای و بین المللی استکبار در رسانهها
و نهادهای به ظاهر حقوق بشری برای تحریم و فشار به ایران بار دیگر نشان داد آمریکا
و دول اروپایی پیرو ،هیچگاه دست از دشمنی با ملت ایران برنخواهند داشت .البته
مؤمنین به اسالم و انقالب و همه آزادگان جهان باور دارند ،پایان این قضایا عزت و اقتدار
ملت ایران و خذالن دشمنان ما را در پی خواهد داشت.
 - ۲امروز مطالبه ملت ،مقابله با اشرار و اغتشاشگران و همچنین محاکمه آنان است.
گرچه نهادهای انتظامی و امنیتی و قوه قضائیه ،مؤمنانه در حال انجام وظیفه هستند؛
اما الزم است در پاسخ به مطالبه عمومی و به حق مردم ،عنصر بازدارندگی در برخورد با
اغتشاشگرانبرجستگیبیشترییابد.
 - ۳برخی جریانات سیاسی و چهرهها و شخصیتها در این مدت ،در مسیر طراحی
شده توسط دشمن حرکت کردند .بی شک این نیز از چشم ملت دور نمانده و مردم،
«دوست و دشمن» خود را در این غربالگری روزگار ،شناختند.
 - ۴مردم ،قدردان نعمت «دین و معنویت»« ،والیت فقیه»« ،نظام مقدس جمهوری
اسالمی» و «امنیت» میباشند و از ایثار و فداکاری قوه قضائیه و حافظان امنیت کشور
در نیروی انتظامی ،بسیج ،سپاه و سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه
الشریف)حمایتمینمایند.الزماستدراینشرایطخاصمسئوالنمحترمبهگونهای
برنامه ریزی و اقدام نمایند که اینگونه مسائل ،آنان را از خدمت رسانی صادقانه به مردم و
حل مشکالت آنان باز ندارد و روح امید را بیش از گذشته در جامعه زنده نمایند.
 - ۵دشمنان بدانند پشتوانه مردمی نظام اسالمی و باور این مردم به نصرت و امداد
الهی ،نقطه قوت ماست .در ظلم آشکار استکبار و دشمنان ،ملت مؤمن و انقالبی با
تقویت باورهای دینی خود استوار ایستاده و قوی و قدرتمند در حال پیشروی است.
استقامت و پای فشردن بر حرکت در صراط مستقیم انقالب اسالمی و صبر و بصیرت
مردم،دشمنانرابهاستیصالکشاندهاست.امروزهمهدشمنانودوستانمامیدانند،
ایران تنها قدرت مردمی و مستقلی است که مقابل جبهه ظلم جهانی ایستاده و خواهد
ایستاد و آن را به شکست و خواری خواهد افکند .خداوند به وسیله این ملت در دل
دشمنان رعب ایجاد کرده و بیشک از این رعب و عصبانیت خواهند مرد .ان شاءالله
َ«و َق َذ َف فی ُق ُلوبه ُم ُّ
الر ْع َب (حشر )۲،؛ «خدای متعال در دلهایشان [کافران] هراس
ِ
ِِ
افکند»
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم:

کتابخانهمرکزیسیستمگرمایشیو
سرمایشیندارد

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی قم با اشاره به احداث کتابخانه مرکزی قم
گفت :متأسفانه این کتابخانه با وجود تکمیل بودن به دلیل نبود امکانات سرمایشی،
گرمایشی و آسانسور غیر فعال است.
مهدی توکلیان در گفتگویی اظهار داشت :یکی از اولویتهای کشور در حوزه
کتابخانه ها ،احداث و توسعه کتابخانه های مرکزی بوده که در این مراکز بیش از ۴۰
خدمت به مراجعین ارائه میشود.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم گفت :کتابخانه های مرکزی
امروز همانند یک باشگاه فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی عمل میکنند و در عرصه
آموزش عمومی ،فرهنگ سازی و همچنین ارائه خدمات اجتماعی مشغول فعالیت
هستند.
وی ادامه داد :در  ۷سال گذشته کمکی از محل تفریق بودجه شهرداری و نیز سایر
درآمدهایمجموعهمدیریتشهریبهنهادکتابخانههایقماختصاصنیافتهاست.
توکلیان گفت :هم اکنون  ۳هزار و  ۷۲۰کتابخانه در سطح کشور مشغول فعالیت
هستند و در استان قم نیز  ۲۴کتابخانه فعال داریم و تمامی اعضایی که عضو یک
کتابخانهباشندمیتوانندازخدماتتمامیکتابخانههایکشوربهرهمندشوند.
راه اندازی کتابخانه مرکزی قم نیازمند اعتبار است
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم با اشاره به احداث کتابخانه
مرکزی قم در خیابان امام بیان داشت :متأسفانه این کتابخانه با وجود تکمیل شدن
اما به دلیل نبود امکانات سرمایشی ،گرمایشی و آسانسور فعال نیست که امیدواریم با
تخصیص اعتبارات الزم از سوی استان این کتابخانه فعال و در اختیار اقشار مختلف
مردم قرار گیرد.
توکلیانعنوانداشت:کتابخانهامامخامنهایقمتنهامجموعهدرسطحکشوراست
کهکتاببریلویژهنابینایانتولیدمیکند.
ویگفت:درراستایبرگزاریکنگرهملیشهدایاستانقمبامشارکتنهادکتابخانه
های عمومی کشور و انتشارات مسجد مقدس جمکران  ۵جلد کتاب ویژه نابینایان
تولیدشد.
فقدان کتابخانه در برخی مناطق قم از جمله پردیسان
سرپرستادارهکلکتابخانههایعمومیاستانقمیکیازمالکهایتوسعهیافتگی
را میزان سرانه مطالعه و عالقه مندی به کتاب ،کتابخوانی و انتشار کتاب برشمرد و ابراز
داشت :قم به دلیل حضور حوزه علمیه و مراکز دانشگاهی ،پژوهشی و علمی به عنوان
یکی از مهمترین مراکز جهان اسالم شناخته میشود و در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و
کتابخوانی نیز سرآمد است؛ هر چند که در زمینه فضای کتابخانه ای کمبودهایی در
استان قم وجود دارد.
توکلیانبااشارهبهفقدانکتابخانهدربرخیمناطققمازجملهپردیسانبیانداشت:
با وجود دانشگاههای مختلف و مراکز علمی تقاضا برای احداث کتابخانه در این منطقه
زیاد است که ضرورت دارد زمینی برای احداث کتابخانه در این منطقه پیش بینی و
عملیات ساخت آن آغاز شود.
ویعنوانداشت:نهادکتابخانههایعمومیکشوررسالتیدرقبالاحداثکتابخانه
ندارد ،اما در صورت احداث کتابخانه تجهیز آن بر عهده این نهاد خواهد بود.
آیتاللهحسینیبوشهری:

برگزاری دورههای دانش افزایی و
پاسخگوییبهشبهاتتقویتشود

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت  :بنیه علمی روحانیونی که درامر تبلیغ
فعالیت میکنند ،باید به واسطه برگزاری دورههای دانش افزایی و بویژه پاسخگویی به
شبهات،تقویتشود.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار معاون تبلیغ حوزههای علمیه به
همراه جمعی از مدیران مرکز تخصصی تبلیغ افزود:تمهیدی اندیشیده شود تا این
عزیزانازجهتعلمیپشتیبانیشوندتامبادابهسببفاصلهازمباحثعلمی،سرمایه
علمی خود را به مرور زمان از دست بدهند.
ویتبلیغرااصلیترینوظیفهحوزهعلمیهعنوانکردوضمنتأکیدبرلزومپشتیبانی
علمی از مبلغین ،حضور روحانیت در آموزش و پرورش را در راستای انجام این تکلیف
دانست .وی اظهار داشت :تبلیغ ،بر خالف تصور برخی ،وظیفه دست چندم حوزه و
روحانیتنیست؛بلکهوظیفهاصلیآناست،اگربادقتبهعلومیکهدرحوزه،تدریس
میشود بنگریم ،خواهیم دید که همه این علوم در راستای دین و تبلیغ آن قرار دارند.
حسینی بوشهری افزود :هدف رسول اکرم (ص) درطول ۲۳سال حیات پربار
ً
ایشان،حقیقتا تبلیغ دین بود .همانطور که خداوند در قرآن ،هدف رسالت پیامبر
اکرم(ص) را تبلیغ و تبیین دین معرفی کردهاست.

ارزشهای خانواده چطور حفظ میشود

دوستی تعریف میکرد از زمانی که یادش میآید
همیشه روزهای تعطیل با همه اعضای خانواده دور
هم جمع میشوند ،ناهار میخورند و تا شامگاه
با هم خوش میگذرانند ،دیگری تعریف میکرد
که اصال چنین چیزهایی در خانواده شان مرسوم
نیست مثال اینکه همه اعضا با هم سر یک سفره
بنشینند و غذا بخورند چرا که همیشه بچه ها تنها
هستند و پدر و مادر مشغول کارند ،بچه ها هم هر
کدام هر زمان که گرسنه می شوند ،غذایشان را گرم
می کنند و میخورند .به خاطر همین هم اصال
چنینچیزیرانمیتواندتصورکندکههمهاعضای
یک خانواده کنار هم دور یک سفره غذا بخورند و
زمانی هم که به ندرت چنین اتفاقی می افتد ،مادر
هر چه تالش میکند که بچه ها سر یک سفره جمع
شوند،تالششبینتیجهباقیمیماند.
تنها با یک مثال ساده می توان متوجه شد که
ممکن است در برخی خانواده ها دورهمی سر یک
سفره یک ارزش محسوب شود اما در یک خانواده
دیگر خیر .در این دست خانواده ها هر چقدر هم
که پدر و مادر پس از آن تالش کنند  ،نمی توانند
بچه هایشان را یکجا جمع کنند .درست است که
هر خانواده ای دارای ارزش های متفاوتی است اما
برخی ارزش ها برای خانواده ایرانی مشترک است
و این را زمانی متوجه می شوند که آن را رعایت
نمیکنند و بعدها دچار آسیب و مشکل میشوند.
اما ارزشها چه چیزهایی هستند و اصال به چه
چیزی ارزش گفته میشود و چطور میتوان آن را
در خانواده نهادینه کرد؟
*مفهوم ارزش های خانوادگی
«هادی حسینخانی» ،پژوهشگر موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) درباره ارزش
های خانوادگی میگوید« :تمام افکار  ،نیات،
اعمال خوب برای اعضای خانواده می تواند مفید
باشد و آنها را به کمال برساند،همه این ها ارزش
محسوب میشود.برخی از پژوهشگران در مجموع
ارزش های خانوادگی را شامل « :تعلق داشتن،
انعطاف پذیری ،احترام گذاشتن ،امانت ،گذشت،
سخاومت،کنجکاوی،ارتباط،مسئولیتوسنتها
میداند اما اسالم این ارزش ها را تفسیر بیشتری
میکند و توضیح میدهد که ارزش ها شامل اعتقاد
بهخداوندواولیایاو،بندگیخداوند،محبتاولیای
الهی ،ابراز محبت ،حسن خلق ،رعایت پاکدامنی
و پوشش اسالمی،آراستگی ،سخاوتمندی،
غیرت،خوش گمانی ،آرامش بخشی،استقامت
در برابر مشکالت،وفاداری  ،نرم خویی است ».در
جای دیگری ارزش ها را اصول اخالقی و معنوی
به شمار می آورند که باعث می شود افراد بتوانند به
راحتیتصمیمگیریکردهوانتخابصحیحیبرای
مسیر زندگی شان داشته باشند .برخی از ارزش ها
شخصی و برخی خانوادگی هستند که افراد تالش
میکنند ارزشهای خانوادگی را در بسیاری موارد
بر ارزش های شخصی ارجح بدانند .مثل فرزندی
که تصمیم می گیرد برای سال نو در کنار پدر و مادر
پیرش باشد تا اینکه به تنهایی به یک سفر برود و
خوش بگذراند این نمونه غالب بودن ارزش های
خانوادگی و در کنار والدین بودن در برابر لذت های
انفرادیاست.
*روش های تحقق ارزش های خانوادگی
کارشناسان امور خانواده معتقد هستند که برای
ارتقای ارزش های خانوادگی راه های زیادی وجود
دارد .خیلی از خانواده ها تمایل دارند که ارزش ها را
در خانه جا بیاندازند اما نحوه مدیریت و انجام دادن
صحیح آن را نمی دانند مثال مادر خانواده دوست
دارد که هر روز همه بچه ها با یکدیگر دور یک میز
غذابخورندامابچههابهحرفشاهمیتینمیدهند
یا مدام باید داد بکشد تا بچه ها را تهدید کنند که آن
هم فایده ای ندارد.

حسینخانی در این باره می گوید« :ارزش ها را به
طرق مختلف می توان به کودکان یاد داد ،نخست
عمل کردن خود والدین طبق ارزش ها است.
والدینی که خودشان موقع غذا خوردن یا هر زمان
دیگری گوشی به دستشان است و یا اینکه برایشان
مهم نیست چه کسی سر سفره هست یا خیر یا
اینکه برای میهمانی رفتن سعی نمیکنند همه
با هم به منزل میزبان بروند ،قطعا فرزندانشان نیز
اینها را میبینند و یاد میگیرند حال در همه مسائل
از جمله رعایت حجاب و ادب  ،احترام به بزرگترها
،حفظ ارزشها نیز به همین صورت است».
«نکته دوم آشناسازی فرزندان با دین ،معنویت و
اعتقاد والدین است .والدین در این زمینه باید سعی
کنند اصول و فروع دین را به فرزندانشان آموزش
دهند ،آنها را با خود به مکان های مذهبی ببرند
و پای درس و صحبت بزرگان بنشانند ،والدینی
که چنین کارهایی انجام نمیدهند حتی اگر
ارزش های مذهبی و دینی هم برایشان مهم باشد
نمیتوانند آن را در وجود فرزندانشان نهادینه کنند.
سوم صحبت کردن آسان و راحت در باب ارزش
ها با بچه ها است .برخی خانواده ها یاد نگرفته
اند که درباره آنچه در خانه برایشان مهم است با
هم صحبت کنند ،مثال پدر و مادری،از ارزش های
خانوادگی شان این است که با هم صداقت داشته
باشند و قطعا هم مهم است در این زمینه والدین
میتوانند با بچه ها صحبت کنند و خودشان هم
بدان عمل کنند و زمانی که اتفاقی در این خصوص
میافتد که کسی عدم صداقت نشان میدهد ،می
توانند آن را نقد کنند و درباره اش گفت وگو داشته
باشند .مثال پدر خانواده دوست ندارد که فرزندش با
فالن فرد در بیرون خانه دوستی کند ،به جای اینکه
تهدید کند که تو حق نداری بیرون بروی ،بهتر این
است که با صداقت با او صحبت کرده و از آسیب
هایی که ممکن است از فالن دوست این فرزند
بخورد،برایشتوضیحدهد.
چهارم محدود کردن تلویزیون و بازیهای
ویدئویی .خود این فضای مجازی و رسانههای
مختلف عامل تغییر ارزش های خانوادگی است
حال نه به این معنیکه کسی جز از طریق خانواده
چیزی را نبیند و نشنود ،وقتی بیرون از خانه با
موردی برخورد  ،نداند که چه کار باید بکند  .بلکه
نکته این است که با محدود کردن این فضاها در
خانه ارزشهای خانوادگی محکمتر میشود و به
مراتب افراد به آن پایبندتر هستند چرا که وقتی
مدام از فضاهای مختلف ارزش ها و ضدارزش
های متفاوتی افراد بدست بیاورند ،گیج می شوند
و نمیدانند چه چیز درست و چه چیز غلط است».
نکته با اهمیت پنجم نقل سرگذشت والدین برای
فرزندان است .شاید یادمان بیاید از پدربزرگ ها و
مادربزرگ هایی که قدیم ترها پای سفره ها و کرسی
هایشان در زمستان می نشستیم و به صحبت های
شیرینشان گوش می دادیم االن دیگر این فضاها
خیلی محدود و کم شده است و چنین چیزهایی
رسم نیست که افراد تا این اندازه دور هم جمع شوند

به ویژه در چند سال اخیر که کرونا و مسائل دیگر
ارزش های صله رحم را محدودتر هم کرده است
اما همین االن هم دیر نیست و والدین می توانند با
زنده کردن خاطرات شیرین گذشته ها این ارزش ها
را دوباره به یاد نسل های جوان بیاورند و آنها را در
نظرشانشیرینکنند.
مسائل دیگری مثل صداقت ،تعادل ،سخاوت،
آموزش ،خرد و شفقت ،همکاری ،ثبات مالی،
فروتنی ،صبر و شکیبایی نیز در خانواده ها عموما
ارزش محسوب می شود و می توان این مولفه ها
را نیز به لیست ارزش های خانواده اضافه کرد و هر
چند وقت یکبار این ارزش ها را مرور کرد.
حسینخانیمعتقداستکهبرایآموزشارزشها
به کودکان راه های دیگری نیز وجود دارد از جمله
اینکهارزشهاییکهوالدینمیخواهندرامشخص
کنند و درباره آنها مقرراتی وضع کنند ،درباره ارزش
ها کوتاه نیایند ،رفتارهای خود را با کلمات مورد
تآکید قرار دهند ،در جست وجوی فرصت هایی
برای آموزش باشند ،رفتار را با گفتار سازگار کنند و
کشمکش درباره ارزش ها را با هم به بحث بگذارند.
برخی والدین تصور میکنند اگر فرزندانشان
براساس ارزش ها رفتار میکنند ،نیاز به تشویق
ندارد اما اگر پایشان را در جایی کج بگذارند ،حتما
باید تنبیه شوند و مورد شماتت قرار بگیرند در
حالیکه فرزندان هم نیاز به تشویق دارند و هم اینکه
بدانیم چطور باید در مواردی تنبیه سازنده داشته
باشیم.
*روش های تنبیه سازنده
روانشناسان معتقد هستند که تنبیه و تشویق هر
دو باید در ذیل احترام و مسئولیت پذیری صورت
بگیرد نه اینکه والدین در ذیل یک تنبیه دست به بی
احترامیبهفرزندانوشکستنشخصیتشانبکنند
و هم اینکه تشویقشان طوری باشد که مسئولیت
پذیری آتی را از بچه ها بگیرد.
بنابراین تنبیه باید طوری باشد که حرمت بین
والدین و فرزندان از بین نرود و در آینده به مسئولیت
پذیری و ارزشمداری بچه ها منجر شود .هیچگاه
والدین نباید بچه ها را طوری تنبیه کنند که اثر
مخرب بر جسم و روحشان داشته باشد مخصوصا
تنبیه بدنی نباید اصال صورت بگیرد و بهترین و
سازنده ترین نوع تنبیه محروم کردن آنها برای یک
مدت کوتاه از عالیقشان است  .مثال بچه ای که
وظیفه دارد هر روز ظهر سفره ناهار را جمع کند و
یا اینکه اتاقش را مرتب کند ،اگر والدین می خواهند
او را تنبیه کنند بهتر است یک هفته اتاقش را مرتب
نکنند و مثال برای یک روز اجازه ندهند که برای
بازی فوتبال به حیاط برود یا اینکه به مدتی معین از
تماشای برنامه مورد عالقه اش محروم شود.
بنابراین این نوع تنبیه  ،تخریب ندارد چرا که در آن
نه خشونت بدنی وجود دارد و نه فحاشی و خشونت
کالمی و کامال هدایت شده و در مسیر رشد است
و تنها به فرزندان یک هشداری می دهد که به
مسیر صحیح باز گردند و همین باعث می شود تا
شخصیتمطلوبشاندرآیندهشکلبگیرد.

شهردار قم مطرح کرد:

توجه همزمان به ابعاد عمرانی و فرهنگی درتوسعه شهرقم

شهردارقمتوجههمزمانبهتوسعهعمرانیوتوسعهفرهنگیدرشهرراازراهبردهاوسیاستهای
اجرایی شهرداری دانست و گفت :شهرداری قم در دوره اخیر با توجه به جایگاه شهر قم برای توسعه
فرهنگی و عمرانی شهر تالش کرده است.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد در نشست مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم
که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد ،با اشاره به اهمیت شناخت فرهنگهای مسلط
به جهان اظهار داشت :استکبار جهانی دو فرهنگ را برجهان مسلط کرده است که البته این دو
فرهنگ از ابتدای بشریت بوده اما تغییر شکل داده است.
وی پیروزی انقالب اسالمی در سال  ۱۳۵۷را برای کشورهای غربی عجیب عنوان کرد و افزود:
غرب بعد از رنسانس به حدی از تکنولوژی رسید که بهطورکلی بر دین خط بطالن کشید و باوجود
چهار نظریه که در قرن نوزدهم مطرح و دین را فاقد کارایی میدانست غرب تصوری از بر روی کار
آمدن نظامی دینی در جهان را نداشت.
شهردار قم با بررسی چهار نظریهپرداز مطرح دنیای غرب و تشریح نظرات آنها در مورد عدم
کارایی دین در اداره کشور بیان کرد :در قرن بیستم چند مشت محکم به دهان این نظریههای ضد
خدا زده شد ،یکی فیزیک کوانتوم بود که فیزیک نیوتونی و قطعیت علم را زیر سؤال برد و نیاز انسان
به فلسفه را دوباره روشن ساخت .وی ادامه داد :سپس جنگهای جهانی در کشورهایی که ازنظر
علمیجایگاهیویژهداشتننشاندادبدوناخالق،علممانندتیغبرهنهدستانسانمستاست
و سپس مشت نهایی را پیرمرد الهی با رهبری انقالبی که نشان میداد دین از سیاست جدا نیست و
میتوان برمبنای دین حکومت بنا کرد ،بر پیکره نظریههای ضد دینی وارد کرد.
دکتر سقاییان نژاد انقالب اسالمی را نابودکننده تمام ساختارهای فرهنگی غرب دانست و بیان
کرد :فرهنگ غرب بر مبنای استیال جویی و قانون جنگل بوده و اینکه غرب از ابتدا انقالب اسالمی
را نپذیرفت و جنگ ما و غرب همچنان ادامه دارد بر همین مبنا است و بر اساس اختالفات مبنایی
که انقالب اسالمی با غرب دارد این دشمنی پایان نخواهد داشت.
وی در ادامه فرهنگ ایثار و شهادت را موجب تابآوری نظام در برابر این دشمنیها عنوان کرد

و گفت :اگر تابهحال این نظام دوام آورده و غرب را متعجب کرده است به خاطر این فرهنگ غنی
بوده و باید بدانیم انقالب اسالمی برای حراست از خود عالوه بر اسلحه به این فرهنگ نیز نیاز دارد.
شهردار قم مسئله فرهنگ را موضوع اساسی جامعه امروز دانست و تأکید کرد :متأسفانه ما به
مسئله فرهنگ بیتوجه بودهایم و امروز شاهد تبعات جبرانناپذیری آن در جامعه هستیم و باید
نسبت به این موضوع توجه و حمیت بیشتری داشته باشیم و برای آن برنامهریزی دقیقی انجام
دهیم.
وی سپس به تشریح اقدامات شهرداری در توسعه شهر پرداخت و خاطرنشان کرد :بازتاب کار و
اقدامات شهرداری سر سفره مردم خود را نشان میدهد ،مردم عامی شاید ندانند که کشور ما ازنظر
علمیرتبهچهاردهمجهاناستیادرسلولهایبنیادیچهپیشرفتیداشتهایم،اماعملکردمادر
مسائل معیشتی ،رفاهی و تفریحی در نگاه آنها بهنظام تأثیرگذار است.
سقائیاننژاد تصریح کرد :با توجه به اهمیت فرهنگ از ابتدای حضورم در شهرداری قم مسئله
رسیدگی به مساجد و کانونهای فرهنگی هنری سطح شهر را در دستور کار قراردادیم.
وی ادامه داد :در اقدامات عمرانی هم در حوزههای مختلف کارهای خوبی انجامشده است،
سالی بوده که در سطح شهر قم بیش از  ۳۰۰تن آسفالت توزیعشده است درحالیکه در تهران
بزرگ در سال  ۱۳۹۹حدود  ۳۰۵هزار تن آسفالت توزیعشده است ،ما در همان سال در قم این رقم
آسفالت را استفاده کردیم .شهردار قم کار در شهر قم را با توجه به کمبودهای بسیار زیاد بیپایان
توصیف کرد و گفت :بهقدری محرومیتها زیاد است که هر چه در شهر قم کارکنیم باز کم است و
باید در نظر داشته باشیم کرامتهای شهر قم از حرم مطهر ،مسجد مقدس جمکران ،حوزه علمیه،
بیوت علما و تاریخ شهر بسیار گفتنی است اما تاکنون قم آنطور که باید توسعه پیدا نکرده است.
وی در ادامه تأکید کرد :شاید قم در زمان خودش شرایط استان شدن را نداشت ،اما ما در حد و
تراز قم کوشش کردیم ،تمام پروژههای نیمهتمام را تکمیل کردیم ،سالی نزدیک به  ۳هزار میلیارد
تومان در شهر قم فعالیت عمرانی انجام میدهیم تا جایی که سال  ۱۳۹۹حدود  ۵هزار میلیارد
تومان پروژه و سال گذشته ۱۳هزار میلیارد تومان پروژه کوچک و بزرگ افتتاح کردیم.
سقائیاننژاد برنامههای توسعهای شهر را موردتوجه قرارداد و افزود :برای شهر قم پنج برنامه
پنجساله پیشبینیشده است که یکی اجرایی شده و وارد برنامه دوم شدهایم و حرکت به سمت
شهر هوشمند و شهرداری الکترونیکی ،رسیدگی به محالت کم برخوردار ،رسیدگی به حملونقل
عمومی و ریلی ازجمله سیاستهای برنامه دوم توسعه قم است.
وی تحقق بودجه در سال  ۱۴۰۰را نیز مطرح کرد و یادآور شد :در سال  ۱۴۰۰بهصورت کامل
به بودجه رسیدهایم و ازنظر هزینهای  ۹۰درصد تحقق داشتیم ،برای سال  ۱۴۰۱هم باالی  ۶هزار
میلیارد تومان پروژه داریم که با همه توان در حال اجرای آن بوده و تا پایان سال تعدادی از این
پروژههای شاخص به بهرهبرداری خواهد رسید.
شهردار قم گزارشی از چند پروژه شاخص شهر را ارائه داد و گفت :تقاطع نماز ظرف دو ماه آینده
تکمیل میشود ،تونل جمهوری اسالمی یک پروژه مهم ۳۰۰میلیارد تومانی است که برای تکمیل
آن دوخانه باید آزاد شود و تونل غدیر نیز  ۷۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا پایان سال
تکمیل شود .وی در پایان تأکید کرد :شهرداری با هزینه مردم و برای مردم کارکرده و تمام توان خود
را برای توسعه پایدار شهر گذاشته است و امیدواریم توانسته باشیم رضایت شهروندان را کسب کنیم
و الزم است توضیح دهیم در شرایط اقتصادی شهر اجازه ندادهایم پروژهای نیمهتمام رها شود و
توسعه فیزیکی شهر را در کنار توسعه فرهنگ دینی انقالبی شهر پیش بردهایم.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان قم :

معرفیصنایعدستیقم
در خانه فرهنگ و هنر ملل

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان قم با اشاره به آغاز به کار
فعالیت خانه فرهنگ و هنر ملل و برپایی هفتههای فرهنگی در قم ،گفت :راهاندازی
این مجموعه فرهنگی عالوه بر اینکه زمینهساز تعامل قم و دیگر کشورهاست ،ظرفیت
 60رشته هنری صنایع دستی قم را به مخاطبان بینالمللی معرفی میکند.
علیرضاارجمندیعصرروزجمعهدرحاشیهافتتاحخانهفرهنگوهنرمللوهمچنین
آغاز به کار هفته فرهنگ و هنر استان قم ،اظهار کرد :حضور اتباعی از بیش از 120
کشور مختلف میتواند در عرصه بینالمللی نقشآفرینیهای مهمی برای قم داشته
باشد و ما باید از ظرفیت اتباع و طالب خارجی قم به شیوه مطلوب بهرهمند شویم.
وی اضافه کرد :اقداماتی از جمله راهاندازی خانه فرهنگ و هنر ملل که بتواند
زمینهساز تعامل قم و دیگر کشورها باشد مورد استقبال قرار گرفته و میتواند از نظر
سیاسی ،فرهنگی و جتماعی اهمیت و کارکردهای ویژه داشته باشد .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان قم خاطرنشان کرد :امروز در هفته فرهنگ
و هنر استان قم شاهد نمایش دستاوردهای هنری و صنایع دستی هستیم و مخاطبانی
از ملیتهای مختلف به خانه فرهنگ و هنر ملل مراجعه کردهاند .وی با تاکید بر اینکه
روابط انسانی شئونات مختلفی دارد ،گفت :بخشی از این روابط در خانه فرهنگ و هنر
ملل عرضه شده است و نمونه کوچکی از امت واحد اسالمی میتواند در اینجا شکل
گیرد و به عنوان الگویی مطلوب در دنیایی که دارای الگوهای سکوالر است معرفی شود.
ارجمندیبابیاناینکهتولیدومعرفیهویتاسالمییکیازنیازهایکشورهایاسالمی
است ،تصریح کرد :در قم بیش از  60رشته هنری در حوزه صنایع دستی فعالیت دارند
و صنایع دستی این استان دارای هویت فرهنگی و اسالمی است و پیامهای ایران را به
مخاطبان بینالمللی انتقال میدهد و فرهنگ ایرانی اسالمی ما با فرهنگ هنرمندان
ما عجین شده است .وی با اشاره به اینکه امروز در صنایع دستی شاهد انتقال پیامهای
فرهنگی و دینی هستیم ،عنوان کرد :تمام هنرهای صنایع دستی ایران این امکان را
دارند که پیام صلح و دوستی ونفی خشونت را به مخاطبان ارائه کنند و بازار هم داشته
باشند .ارجمندی با تأکید بر اینکه هفتههای فرهنگی در حقیقت به دنبال معرفی
فرهنگهاست ،گفت :بیهویتی و فقر هویت با حضور و رشد تجدد و دنیای جدید همه
انسانهاراگرفتهوهفتههایفرهنگیوهنریدرحقیقتتعریفجدیدازانسانوهویت
بخشی است که این مهمترین نیاز امروز کشورهای اسالمی است.
مدیرستادهماهنگیکانونهایفرهنگیهنریمساجداستانقم خبرداد:

برگزاریدورهتوانمندسازیکانونهای
مساجددرساحتمحلهمحوری

اولین دوره توانمندسازی مدیران مؤسسات و کانونهای فرهنگی هنری استان قم با
حضور معاونان وزیر ارشاد و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد
کشور روز جمعه در قم برگزار شد .براساس این گزارش ،اولین دوره توانمندسازی
مدیریت راهبردی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم و ستاد هماهنگی
کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم در تاالر فرهنگ و هنر قم برگزار شد .در
این دوره یک روزه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد 250 ،نفر از مدیران مؤسسات
فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و  150نفر از مدیران کانونهای
فرهنگی هنری مساجد استان قم حضور داشتند .حجت االسالم و المسلمین کمال
الدین خداداده ،رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور،
سید محمد هاشمی معاون حقوقی ،امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این
دوره به سخنرانی پرداختند .در ادامه ،کارگاه مدیریت راهبردی با تدریس مهدی تلوری
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شد .همچنین برگزاری میزگرد با
موضوعاتمختصاتفرهنگیمحلهوطرحریزیکلیواجمالیطرحازدیگربرنامههای
این دوره بود .حجتاالسالم والمسلمین محمدرضا حیدری نیز در حاشیه برگزاری این
دوره با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز این دوره ،عنوان کرد :در دوره جدید مدیریت ستاد
هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد ،مسائل آموزش ،گسترش ایدههای نو،
انتقال تجارب و برگزاری برنامهها و عملیات مشترک بین کانونی از مسائل جدی و قابل
توجه است .مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم با بیان
اینکه اولین دوره توانمندسازی مدیریت راهبردی کانونهای مساجد در ساحت محله
محوری برگزار شد ،یادآور شد :این دوره برای اولین بار در حوزه توانمندسازی کانونها
تشکیل شده است .حجتاالسالم والمسلمین حیدری افزود :در ادامه دوره ،میزهایی
تشکیل شد که مبتنی بر محالت بود و صورت وضعیت و مختصات کانونها از محالت
توسط مدیران ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت تا به محورهای عملیاتی تبدیل شود و
مدیرانکانونهاومؤسسات،اینمحورهایعملیاتیرادرمحلههایخوداجرامیکنند.
وی یادآور شد :در دورههای بعدی توانمندسازی مدیران کانونهای مساجد بنا داریم
حول میزی که امروز تشکیل شد ،برنامه پروپوزال نویسی و طرح نویسی را داشته باشیم
که مبتنی بر صورت وضعیت کانونهای مساجد ،عملیات مشترک بین کانونی محله
ایاتفاقبیفتد.
از سوی روابط عمومی و تبلیغات اعالم شد؛

برنامه هفتگی حرم مطهر حضرت معصومه

(س)

سخنرانان مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه
تا جمعه به ترتیب حجج اسالم والمسلمین تراشیون ،فرحزاد ،حسینی قمی ،مؤمنی،
رفیعی ،صادقی واعظ و آیت الله عباس کعبی خواهند بود و پنجشنبه این مراسم با
مداحی صادق آهنگران برگزار میشود .به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت
معصومه سالمالله علیها ،برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از۲۸
آبان تا  ۴آذر  ۱۴۰۱از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعالم
شد .بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامههای نیایش صبحگاهی
بعد از نماز صبح ،مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر ،قرائت زیارتنامه حضرت معصومه
سالم الله علیها بعد از نماز عصر ،مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی
بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد .مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت
شنبهویکشنبهباسخنرانیحجتاالسالممحسننصراصفهانی،دوشنبهتاچهارشنبه
با سخنرانی حجت االسالم سید مجتبی خاتمی و پنجشنبه و جمعه با سخنرانی
حجتاالسالم حسین عباسی برگزار می شود .مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر
شنبه و یکشنبه با سخنرانی حجت االسالم مهران شفیعی ،دوشنبه تا چهارشنبه با
سخنرانی حجت االسالم محمدصادق کفیل ،پنجشنبه در قالب محفل انس با قرآن
کریم با حضور سیدرضا محمدی و جمعه با سخنرانی حجتاالسالم محسن عرفان
برگزار می شود .سخنرانان مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر بانوی
کرامت از شنبه تا جمعه به ترتیب حجج اسالم والمسلمین تراشیون ،فرحزاد ،حسینی
قمی ،مؤمنی ،رفیعی ،صادقی واعظ و آیت الله عباس کعبی خواهند بود و پنجشنبه
این مراسم با مداحی صادق آهنگران برگزار میشود .در هفته پیش رو پنجشنبه بعد از
نماز صبح قرائت زیارت عاشورا با صدای حجت االسالم جعفر واضحی ،پنجشنبه شب
دعای کمیل با نوای صادق آهنگران و قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای حجت االسالم
ناصر شهیدی ،جمعه صبح دعای ندبه با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین مؤمنی
و قرائت دعا و مداحی سیدمحسن بنی فاطمی و جمعه عصر ساعت  ۱۸:۱۵قرائت
زیارت آل یاسین با صدای عبدالرضایی مقدم برگزار خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین رضا اسکندری خبرداد:

برگزاری کنگره امنا الرسل با هدف معرفی
مولفشیعی

کنگره امناء الرسل با هدف معرفی شخصیت و آثار آیت الله سید محمد مهدی
موسوی خرسان مولف و محقق شیعی پنجشنبه این هفته در مدرسه امام کاظم علیه
السالمبرگزارمیشود.
دبیر کنگره علمی امناء الرسل در نشستی با اصحاب رسانه با اعالم این خبر گفت:
اندیشمندانحوزههایعلمیهقمونجفدرقالبکمیسیونهایجداگانهابعادمختلف
شخصیتی ،تألیفات و آثار این عالم ربانی را مورد بررسی قرار میدهند.
حجت االسالم و المسلمین رضا اسکندری هدف از برگزاری کنگره امناء الرسل را
تعامل بیشتر بین حوزه علمیه قم و نجف عنوان کرد و افزود :علما و اندیشمندانی از
حوزه علمیه قم ،نجف ،جامعه المصطفی و لبنان در این کنگره حاضر میشوند.
دبیر کنگره امناء الرسل در ادامه به تشریح ویژگیها و آثار آیت الله خرسان پرداخت
و گفت :کتاب ابن عباس از جمله آثار این عالم ربانی است که به عنوان کتاب سال
جمهوری اسالمی و همچنین کتاب سال حوزه علمیه برگزیده شده است.

اقتصادی5
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دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران:

قانون مناسبی برای حمایت از پیشرانهای اقتصادی وجود ندارد

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران گفت :قوانین مناسبی برای حمایت از
پیشرانهای اقتصادی و شرکتهای بزرگ که در تولید ثروت در کشور موثرند وجود
ندارد.
«حمیدرضا غزنوی» روزشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته
جهانی کارآفرینی ( ۲۴تا  ۳۰آبانماه) افزود :مشکل تا آنجاست که حتی وقتی
از پیشرانهای اقتصادی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس صحبت میشود،
بحث تازهای برای نمایندگان است.
وی گفت :باید در استراتژیهای صنعتیمان تجدیدنظر کرده و زمینههای
فرهنگی و اجتماعی آن را نیز فراهم کنیم.
غزنوی ادامهداد :برنامه پنج ساله صنعتی در کشور وجود ندارد و حتی برنامه
پنجساله برای انتخاب صنایع مزیتدار نداریم؛ امروز در تدوین برنامه هفتم توسعه
باید این مسائل را در نظر داشته باشیم.
وی بیانداشت :موضوع پیشرانها تاکنون کمتر در محافل اقتصادی و کالن
کشور مطرح شده ،اما امروز حاکمیت احساس نیاز کرده و همراه بوده است.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به خشکسالیهای پیاپی در کشور
و وضعیت نامناسب کشاورزی و دامداری متاثر از آن ،همچنین نبود مزیت الزم
در صنایع هایتک در کشور ،تاکید کرد :بر این اساس باید به سمت صنعتی
شدن هرچه بیشتر در کشور حرکت کرد و در این راه میتوانیم از تجارب موفق

کشورهایی همچون کرهجنوبی ،آلمان ،ژاپن و حتی ترکیه استفاده کنیم.
وی ادامهداد :حمایتهای ویژه در موضوع بهره بانکی و مالیات ،جلوگیری
از واردات کاالهای مشابه داخلی ،کاهش تعرفه مواد اولیه مورد نیاز ،جلوگیری
از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنایع پیشران و جلوگیری از بروز رقابت
مخرب داخلی با محدودسازی صدور مجوزها ،تنها بخشی از حمایت دولتهای
کشورهای یاد شده از شرکتهای بزرگ و پیشران صنعتی است.
غزنوی یادآور شد :برخالف نظر عدهای ،توجه صرف به بنگاههای کوچک و
متوسط هیچ وقت نمیتواند موجب تنومند شدن اقتصادمان شود و باید به سمت
تولید انبوه برویم تا قیمت و کیفیت تولیداتمان منطقی شود.
وی گفت :در این راستا نیاز است تا شرکتهای بخش خصوصی دارای پتانسیل
و مزیتدار که توانایی مدیریت صنعتی را دارند انتخاب و حمایت شوند ،زیرا در
موضوع خطیری نظیر تحریمها نیز شرکتهای بزرگ قادر به کنترل مشکالت
هستند نه شرکتهای کوچک.
استراتژی ضدانحصاری مجمع کارآفرینان
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به تشکیل این مجمع در سال  ،۹۲اظهار
داشت  :در این سال ها شرکتهای بزرگ حوزه تولید که قادر به ایجاد زنجیره
ارزش ،تولید انبوه و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بودند و در تعامالت جهانی
میتوانستند حرفی برای گفتن داشته باشند را شناسایی کردیم.

کارشناساقتصادی؛

نمیتوانقدرتاقتصادیکشوررادرمجموعهمبهمرمزارزهاگذاشت

کارشناس اقتصادی درباره رمزارزها گفت :نمیتوان قدرت اقتصادی کشور را در مجموعهای گذاشت که مبهم است و کنترل و
مدیریت آن دست خودمان نیست.
«سیدکاظم رجایی» در گفت و گویی با اشاره به این که درباره تامین مالی اغتشاشها از طریق منابع مالی رمزارزها شنیده است،
گفت :این را از یکی از استادان شنیدهام که از این طریق دارد کمک میشود و این هم قابل پیگیری نیست.
رجایی افزود :باید دید این پول در کالن آیا نماد آن مجموعه ثروت است یا نیست اما نمیتوان قدرت اقتصادی کشور را در
مجموعهای گذاشت که مبهم است و کنترل و مدیریت آن دست خودمان نیست و اشراف روی آن نداریم.
کارشناس اقتصادی گفت :وقتی پولی که قابل پیگیری نیست ،از کجا میآید و به کجا میرود ،به چه شکلی گردش مالی پیدا
میکند چگونه میتواند معیار پول کشور و سنجش و ارزش و وسیله مبادله و ذخیره ارزش باشد؟
رجاییاظهارداشت:وسیلهمبادلهبایددراختیارحکمرانیوحاکمیتباشدوکسیکهپشتفرماناقتصادنشستهوداردمدیریت
میکند باید بتواند از ابزار سیاست پولی استفاده کند ولی وقتی هیچ اهرمی زیرپای این ابزار پولی (ارزهای دیجیتال) نیست و کالچ
و ترمز و گاز آن دست دیگری است.
وی از بانک مرکزی به عنوان کارگزار در اجرای سیاستهای پولی تعبیر کرد و افزود این کارگزار میخواهد جهت داده و جامعه را
هدایت و پول را به سمت تولید سوق دهد .بانک مرکزی باید از ورود پول به این عرصه جلوگیری کند و الزم است اهرمهای آن زیر پایش
باشد .وی با تایید این که عرصه رمزارزها قابل اعتماد و سرمایهگذاری نیست گفت :این حوزه هم درست مانند فضای مجازی است
و یک حکم دارند؛ ما باید آنقدر در عرصه فناوری سلطه پیدا کنیم که بتوانیم آن را در اختیار بگیریم و فضای مجازی بینالمللی است
و ذات ارز دیجیتال هم بینالمللی است و اگر توانستم به عنوان یک کشور بر آن مسلط شویم قاعدهاش این است که آن کار را انجام
دهیم و چه بخواهیم یا نخواهیم این عرصه سوار بر کشور میشود و منابع ما را میبلعد.
رجایی اظهار داشت :باید طراحی کنیم و فناوری را به گونهای سوار شویم که بتوانیم از این ابزار در راستای منافع ملی و اهداف
اقتصادی و انقالب اسالمی استفاده کنیم اگر بتوانیم باید جلو برویم ولی تا مادامی که نتوانستیم و تحت مدیریت سیاست پولی
بیگانهقراربگیریماینکارخطرناکیاست.
وی افزود :ما باید چنان تالش کنیم و سرمایهگذاری در فضای مجازی و ارزهای دیجیتال انجام دهیم که فناوری را در اختیار
خودمان قرار دهیم.
رجایی گفت :اگر این کار را بکنیم مثبت است .این فناوریها همگی محتوا و پیام دارند و در زمینه سیاستهای ارز دیجیتال یا
رانتارزها و یا رانتریال اگر بانک مرکزی بتواند احاطه پیدا و آن را هدایت کند و سیاست پولی مورد توجه نظام را تدوین و بتواند این
عرصه را تحت کنترل درآورد خوب است و در غیر این صورت تا مادامی که نمیتواند ورود نکند.

وی با بیان اینکه کار این مجمع دیپلماسی اقتصادی است ،گفت :ما به دنبال
رایزنی با ارکان حاکمیت بوده و هستیم تا پیشرانهای اقتصادی هرچه بیشتر رشد
یافته و منجر به تولید ثروت بیشتر برای کشور شوند.
غزنوی تاکید کرد :استراتژی مجمع کارآفرینان ایران ضد انحصار است و برای هر
صنعتی نیز پنج پیشران انتخاب کرده تا به مساله تولید انبوه ضربهای وارد نشود.
وی ،کمبود تسهیالت بانکی را یکی از مشکالت اساسی پیشرانها عنوان کرد و
گفت :در شرایط کنونی ،وام و تسهیالت کمتری برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه
در گردش واحدها داده میشود.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تقسیم بانکهای کشور به دو دسته ،افزود:
دسته نخست بانکهایی هستند که زیان انباشته دارند ،اما با وجود این به راحتی
در حال کار کردن هستند و حتی سود بیشتری برای جذب سپردههای بیشتر
مردم در نظر میگیرند.
وی ادامهداد :دسته دوم بانکهایی هستند که میتوانند تسهیالت ارائه کنند،
اما قوانین موجود سبب شده تا به سمت تولید و ارائه تسهیالت به این بخش نروند.
غزنوی بیانداشت :مطابق آمارها از ابتدای امسال تاکنون کمتر از  ۴۰درصد
تسهیالت سهم صنعت در کشور از سوی بانکها پرداخت شده است.
برجها و خانههای خالی متعلق به بانکها ،آفتی برای تولید کشور
وی همچنین به وجود تعداد بسیار زیاد برجها و خانههای خالی متعلق به
بانکها در کشور اشاره کرد که سالهاست خالی از سکنه هستند و استفادهای
نمیشوند و هرچند قانون برای مقابله با این رویکرد بانکها وجود دارد ،اما تاکنون
اقدامی علیه آنها انجام نشده است.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تاکید کرد :بهطور قطع فروش این منابع بهویژه
برجهایی که برخی بانکها در مناطقی همچون الهیه ،زعفرانیه و غیره در تهران
دارند ،مشکالت تولیدی کشور را رفع خواهد کرد.
وی مدعی شد :برخی آمارها حاکی از وجود یکمیلیون و  ۷۴۰هزار واحد خالی
در کشور است که بیش از  ۹۰۰هزار واحد آنها متعلق به اشخاص حقوقی بهویژه
بانکها ست.
غزنوی ادامهداد :اگر خواستیم منابعی برای بانکها از طریق فروش امالکشان
ایجاد کنیم ،باید قانون سختگیرانه و نظارت جدی در این زمینه وجود داشته
باشد.
وی ،ارائه «وام سندیکایی» به معنای وامی که یک بانک داده و چند بانک در سود
و همچنین ریسک آن سهیم میشوند را یکی از راهکارها برای کاهش مشکالت
تامین تسهیالت مورد نیاز پیشرانها عنوان کرد.
منابع ارزی کشور نباید صرف واردات شود
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه تصریحکرد :اگر برجام شکل بگیرد یا
خیر ،در هر دو حال اینکه منابع ارزی کشور را صرف واردات کنیم خیانت و ظلم
به همه نسلها است.
وی تاکید کرد :منابع ارزی باید صرف واردات ماشینآالت یا مواد اولیهای که در
کشور از آنها برخوردار نیستیم ،شود.
غزنوی یادآور شد :مطابق آمارها ۳۰ ،درصد کل صادرات کشور را صادرات
کاالهای خام و نیمهخام تشکیل میدهد که حدود  ۷.۳میلیارد دالر است.
وی در خاتمه بیانداشت :باید برای هر صنعت پیشران در کشور یک تصمیم
خاص گرفته شود.

سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلس

مردم پول بنز را میدهند ،تیبا میخرند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت :واردات خودروهای خارجی باید به اجرا برسد تا بتوانیم انحصار را
بشکنیم و ذرهای به فکر ملت ایران باشیم که مجبور هستند پول بنز را پرداخت کنند اما تیبا سوار شوند.
غالمرضا مرحبا در گفتوگو باایلنا درباره تامین ارز برای واردات خودرو در حالی که گفته میشود بانک مرکزی در تامین ارز
برای کاالهای اساسی با مشکل مواجه است ،اظهار داشت :مشکل تامین ارز برای کاالهای اساسی را تایید نمیکنیم اما این
فیلمی که تولیدکنندگان خودرو در داخل بازی میکنند ،تکرار شده و دیگر حنای آنها رنگی ندارد.
وی تاکید کرد :این ادعا که ارز واردات خودرو تامین نشده و هنوز ارز منشا را نداریم و بانک مرکزی در این زمینه تناقضاتی دارد،
نمایشهاییاستکهخودروسازاناجرامیکنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :واردات خودروهای خارجی باید به اجرا برسد تا بتوانیم انحصار را بشکنیم و
ذرهای به فکر ملت ایران باشیم که مجبور هستند پول بنز را پرداخت کنند اما تیبا سوار شوند.
مرحبا با بیان اینکه باید اولین محمول ه خودروهای خارجی را وارد کشور کنیم و ارز آن تامین میشود ،ادامه داد :تامین ارز
خودروهای وارداتی قانون است و دستگاههای مربوطه باید به این قانون عمل کنند .امیدوارم تا پایان امسال اولین محموله وارد
کشور خواهد شد و از انواع خودروهایی باشند که طبقات متوسط امکان دسترسی به آن را داشته باشند.
رمزریال مشکل پولهای تقلبی در بازار را حل میکند
وی همچنین درباره راهاندازی رمز ریال و شروع به کار آن اظهار داشت :رمز ریال همان ریال دیجیتال است و آیین نامه و
شرایط استفاده و کارکرد آن را بانک مرکزی اعالم خواهد کرد و طبیعتا از طریق سامانههایی قابل استفاده خواهد بود و مردم
دیگرباگرفتاریهایپولفیزیکیمواجهنخواهندبود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :در حال حاضر کارت اعتباری بینالمللی در کشور وجود ندارد و کارتهای
بانکیهمازسپردهبانکیاستقادهمیکنندامادربحثرمزریالهمانریالیکهدراختیارداریدماهیتدیجیتالپیدامیکند.
مرحبا با بیان اینکه استفاده از مرز ریال راحتتر و امنتر است ،گفت :نمونهای از مزیتهای رمز ریال این است که با ورود رمز
ریال مشکل وجود ریالهای تقلبی در بازار حل میشود و دیگر انگیزهای برای تولید ریال تقلبی نخواهد بود .از دیگر مزایای رمز
ریال است که مشکالت مرتبط با بحث خزانهداری و حمل و نقل و جابه جایی پول فیزیکی را نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد :الزم نیست همه مردم از رمز ریال استفاده کنند و صحبت از رمز ریال برای جابه جاییها و تراکنشهای خرد
نیست بلکه صحبت از حسابداری و بانکداری کالن در اقتصاد کالن است .ارقامهای درشت و قابل توجهی بین دستگاهها
یا بین بانکها در حال جابهجایی است که با وجود رمز ریال این انتقاالت بسیار سهلتر انجام میشود و همچنین با رمز ریال
فیزیک پول کمتر چاپ خواهد شد و هزینههای دولت را کاهش میدهد.

رئیسپیشینسازمانتوسعهتجارت:

تجارت خارجی کشور مانند گوسفند قربانی شده است

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد :تجارت خارجی کشور به گوسفند
قربانی تبدیل شده است که در جشن و عزا نخست سر این بخش قربانی میشود .زمانیکه
تنشهایسیاسیماباکشورهایهمسایهوغیرهمسایهتشدیدپیدامیکنداولینبارقهها
آن را میتوان در بعد تجارت خارجی مشاهده کنیم.
محمدرضا مودودی در گفتوگویی ،با اشاره به اهمیت عضویت ایران در پیمانهای
منطقهای کشورهای حوزه اوراسیا ،گفت :ایران در سالهای اخیر روابط خود را با کشورهای
بلوک شرق بهویژه حوزه اوراسیا بهبود بخشید و توانستیم توافقات را از مرحله تعارفات به
مرحلهاجراهدایتکنیم.
وی با طرح این پرسش که آیا ما میتوانیم سهم قابل توجهی از بازار این منطقه بهدست
بیاوریم؟ گفت :رسیدن به این مهم نیازمند ایجاد زیرساختها و تدوین ضوابطی بلندمدتی
است که به آنها نیاز داریم و این موضوع بزرگترین عامل در محدود کردن تجارت است.
این کارشناس حوزه تجارت بینالملل با اشاره به لزوم برقراری روابط بانکی ایران با سایر
کشورها ،گفت :تجار ایرانی باید بتواند با ارزهای رایج دنیا تجارت کند .تجارت با ارزهای

ملی و محلی برای تجار بخش خصوصی ریسک تجارت را باال میبرد از طرف دیگر ضوابط
به دلیل تنظیم بازار تجارت را محدود میکند که این عامل بسیار برای حوزه تجارت خارجی
خطرناک است و این تفکر مقررات خلقالساعه باید تبدیل بشود پایدار شود.
مودودی با اشاره به محدودیتها واردات ،گفت :باید بپذیریم که تجارت تخصص است
و نباید صرفا از بنگاههای تولیدی حمایت کنیم که به تجارت ادامه بدهند و اجازه رشد و
بلوغ به شرکتهای بازرگانی را باید بدهیم چراکه این شرکتها باعث تولید ثروت و اشتغال
میشوند .وی با انتقاد از نبود شرکتهای توانمند لجستیکی در کشور ،خاطر نشان کرد:
زیرساختهای لجستیکی ما ایرادهای اساسی دارد و ضوابط و قوانین تعرفهای ما پیچیده
است و ما جز معدود کشورهایی هستیم که تعرفه گمرکی ما باالست .این موضوع تجارت ما
را محدود میکند تا نتوانیم سهم خود را بازار کشورهای منطقهای ارتقا بدهیم و این فرصت
تجاری را به تولید ثروت تبدیل کنیم .رئیس پیشین سازمان توسعه و تجارت با بیان اینکه
سیاستهای تجاری ما همواره از سیاستهای بینالمللی و ارزی داخلی تاثیر میپذیرد،
گفت :تجارت خارجی کشور به گوسفند قربانی تبدیل شده است که در جشن و عزا نخست

سر این بخش قربانی میشود و زمانیکه تنشهای سیاسی ما با کشورهای همسایه و غیر
همسایه تشدید پیدا میکند اولین بارقهها آن را میتوان در بعد تجارت خارجی مشاهده
کنیم ،یکسری محدودیتهای را ارتقا میدهند و آثار آن را در تولید و تجارت کشور نمود
پیدا میکند .مودودی با بیان اینکه کشورهای حوزه قفقاز پتانسیل تبادل کاال و پول با
ایران را دارند ،گفت :این کشورها عالقهمند به کاالهایی ایرانی هستند اگر سیاستهای ما
مبتنی بر تنشزدایی نباشد و اگر نتوانیم سیاستهای خود را تلطیف کنیم با همسایگان و
غیرهمسایگان ،آثار آن را در تجارت خارجی خواهیم دید و دیگر از دست تجار کار برنخواهد
آمد و خود ساختار حکمرانی سیاسی به صورت نرمافزاری مسائل را حل کنند و حکمرانان
تجاری بهصورت سخت افزایی کارها را حل خواهند کرد .وی با اشاره به موضعگیری ایران
درتنشهایبینارمنستانوآذربایجان،گفت:اینشرایطهموارهپاشنهآشیلبرایتجارت
خارجی است و کاهش تجارت ما با آذربایجان آغاز شده است و این روند ادامهدار خواهد
بود .بطوریکه در تجربه ما با تاجیکستان ،حجم تجارت کاهش پیدا کرد و بعد از بهبود روابط
سیاسی ما با این کشور تاحدودی شاهد توسعه روابط تجاری با این کشور بودیم.

سخنگویکمیسیونکشاورزی مجلسخبرداد:

سخنگوی کمیسیون کشاورزی اظهار داشت :آقای
رییس جمهوری اعالم کردند که زیرساختهای کاالبرگ
مهیا نبود اما اکنون باالی  85درصد زیرساختهای ارائه آن
فراهم شده و بزودی در کشور عملیاتی میشود.
احد آزادیخواه در مورد وضعیت تولیدکنندگان مرغ
کشور و حمایت از آنها گفت :ما در مجلس و دولت بر سر
اعطای  20هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزانقیمت به
تولیدکنندگان به توافق رسیدیم .برخی از تولیدکنندگان
استقبال و برخی نیز از آنها استقبال نکردند .حتی اعالم

 ۸۵درصدزیرساختهایکاالبرگالکترونیکیفراهمشد

کردیمکهسهیلگریبهگونهایباشدکهواحدهایتولیدی
بدهکار بانکی نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد :تاثیر افزایش قیمت نهادههای دامی
طبیعتا با حذف ارز ترجیحی محسوس است ،البته نرخ
نهادهها در بازار جهانی نیز افزایش یافته و برای مثال قیمت
ذرت و کنجاله نسبت به سال گذشت هرشد داشته است.
وی افزود :در این مورد باید تدبیر اندیشیده میشد تا
اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت جدید مرغ را  63هزار تومان
اعالم کرد .هرچند با این نرخ بر مصرفکنندگان فشار وارد

میشود اما برخی از ضرر و زیان تولیدکنندگان کاهش و تا
حدودی رضایت مندی آنها را ایجاد کرده است.
آزادیخواه تصریح کرد :باید تعیین قیمت را به عرضه و
تقاضا واگذار کنیم ،بویژه در عید نوروز و ماه رمضان با توجه
به میزان جوجه ریزی شرایطی را باید ایجاد کنیم تا هم
قدرت خرید مصرف کننده افزایش یابد و هم از تولیدکننده
حمایتشود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد:
در جلسهای به آقای رییس جمهور گفتیم که اگر دولت

بتواند کاالبرگ الکترونیکی را احیا کند ،میتواند موظف به
عرضه مرغ گرم در این چارچوب باشد تا از مصرف کننده و
تولیدکنندهحمایتشود.
این مقام مسئول افزود :آقای رییس جمهوری نیز اعالم
کردند که زیرساختهای کاالبرگ مهیا نبود اما اکنون باالی
 85درصد زیرساختهای ارائه آن فراهم شده و بزودی در
کشور عملیاتی میشود .در اینصورت میزان مصرف سرانه
مصرف مرغ خانواره افزایش مییابد که در راستای منافع
مصرفکنندگانوتولیدکنندگاناست.

سازمان برنامه و بودجه:

دولت چاپ پول و استقراض را
خط قرمز میداند

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :در حالی که اعداد و ارقام از عملکرد  ۶ماه
نخست بودجه امسال حکایت از کاهش رشد نقدینگی ،بهبود تراز کل بودجه،
روند کاهشی نرخ تورم دارد ،اما رسانهها باانگیزههای مشخص دائم صحبت از
ترمیم حقوق از محلهای تور مزا و تشدید کسری بودجه دولت سخن به میان
میآورند.
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :مگر نه اینکه دولت سیزدهم بودجه سال
گذشته را با کسری  ۴۸۰هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت؛ آن هم در زمانی که
باید ماهانه  ۱۵تا  ۱۷هزار میلیارد تومان آیندهفروشی دولت قبل از طریق انتشار
بیمحابای اوراق مالی را تسویه میکرد؛ آیا یادشان هست دولت قبل تنها در
چهار ماه آخر فعالیت خود  ۵۴هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی را صرف
خاصهخرجیهاخودکرد؟
آیا این جریانها ندیدند کشور در بیش از یک سال گذشته با توقف روند ناصواب
چاپ پول پرقدرت استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین هزینههای جاری
را خط قرمز اعالم کرده و به آن پایبند بوده است؟ دولت سیزدهم بهجای توزیع
منابع ارزی به اسم نرخ ترجیحی بین برخی یقهسفیدان و وابستگان سیاسی از
ابتداسراغاصالحاتبنیادیناقتصادیرفت،اماقرارنیستدولتسیزدهممانند
دولت قبل که در آن  ۵.۹درصد شکاف فقیر و غنی افزایش یافت از کنار فشار به
سفره مردم عبور کند .کسری تراز عملیاتی هم با کاهش ۶.۱۹درصدی و کسری
تراز عملیاتی و سرمایهای (کسری بودجه دولت) با کاهش  ۷.۱۰۱درصدی در
ششماهه اول  ۱۴۰۱همراه شده است.
دولت به علت افزایش شکاف حقوق کارمندان و کارگران از یکسو و تورم جهانی
ناشی از جنگ اوکراین ،افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را دنبال کرد؛ اما
این اقدام به معنی چاپ و پول و استقراض نیست؛ بلکه دولت بهجای وادادگی و
منوط کردن آب مردم به برجام خود را موظف به افزایش درآمدهای پایدار میداند.
گواه این مدعا شرایط درآمدی کشور است ،عملکرد پنج ماه بودجه هم نشان
میدهد که در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به  ۴۱۲هزار میلیارد
تومان رسیده که نسبت به سال گذشته  ۵۶/۵درصد رشد دارد؛ همچنین
درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت ،با  ۶۶/۵درصد رشد به
حدود ۲۴۹هزار میلیارد تومان رسیده است.
با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی بهجای افزایش بار مالیاتی بخش مولد
اقتصاد ،میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد فراوان  ۷۳درصدی داشته و به ۲۰۰
هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت همچنان چاپ پول و استقراض را خط قرمز میداند؛ آمارهای بانک
مرکزی از کاهش رشد نقدینگی هم گواه این موضوع است ،نرخ رشد نقدینگی
(دوازدهماهه) از  ۵.۴۰درصد در پایان شهریور پارسال به  ۳۵درصد در پایان
شهریور ۱۴۰۱کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به شهریورماه
سال  ۱۴۰۱هم  ۱.۳۳درصد بوده است.
درمسالهدستمزد،دستمزدحقیقیمدنظردولتقراردارد.دستمزدهاچنانچه
با تورم رشد نکند (همچنان که در مورد کارکنان بخش دولتی و نیز بازنشستگان
مشاهده میشود) سهم نیروی کار از تولید کاسته شده و بر سهم عوامل دیگر از
جمله سرمایه افزوده میشود که از یکطرف سبب شکاف طبقاتی در جامعه و از
طرف دیگر سبب کاهش قدرت خرید طی زمان میشود که اثرات نامطلوبی در
رشد و توسعه کشور خواهد داشت.
ً
افزایش دستمزدها معموال به دنبال افزایش تورم رخ میدهد و گریزی از آن
نیست؛ ولی دولت چنانچه بخواهد بهصورت ساختاری با تورم مقابله کند بیشتر
باید عالوه بر سمت تقاضای اقتصاد بر بهبود سمت عرضه اقتصاد و فضای
کسبوکارنیزتمرکزکردهاستکهازاینطریقدرآمدهایمالیاتیراافزایشدهد.
در نیمه نخست سال ،سیاست دولت بر تطبیق دستمزد نیروی کار در بخش
خصوصی با تورم مدنظر بود و در نیمه دوم سال تطبیق حقوق کارکنان لشکری
( ۲۰درصد) و کشوری ( ۱۰درصد) در دستور قرار گرفته است .مالحظه میشود
این افزایشها همچنان قابلمقایسه با افزایش دستمزد بخش خصوصی (۵۷
درصد)نیست.
در پایان تاکید میکنیم منابع تامین افزایش دستمزدها از محل صرفهجویی در
بودجه جاری و نیز جابهجایی در سرفصلهای بودجه است که جزئیات عملکرد
آن در ماههای آینده مشخص خواهد شد؛ بنابراین فشار بر پایه پولی منتقل شده
و پول جدیدی توسط بانک مرکزی خلق میشود .از این رو اقتصاد کشور از این
محل دچار آسیب تورمی جدید نخواهد شد.
سخنگویصنعتآب:

مشکلیبرای تامینآبکشورنیست

سخنگوی صنعت آب گفت :بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ،تامین
آب شرب پایدار تمام استان ها بدون مشکل انجام می شود ،پایتخت نیز دوران
اوج مصرف را پشت سر گذاشت و اکنون شرایط تامین آب کل کشور نرمال است.
فیروز قاسم زاده در گفت و گویی با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی کشور،
اظهار کرد :مخازن سدهای کشور اکنون  ۳۶درصد پر شدگی دارند۱۷.۸ ،
میلیارد مترمکعب آب در مخازن سدها موجود است که نسبت به سال گذشته
یک درصد مثبت ارزیابی می شود.
وی افزود :از ابتدای سال آبی نزدیک دو میلیارد مترمکعب آب وارد مخازن
سدهای کشور شده که نسبت به سال قبل چهار درصد مثبت بوده ،با کنترلی که
روی خروجی ها صورت گرفت ،تاکنون میزان خروجی پنج درصد نسبت به سال
قبل کاهش داشته است.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه سدهای تهران درحال حاضر  ۱۷درصد
پرشدگی دارند ،که نسبت به سال قبل کاهش حجمی معادل  ۲۰درصد دارند،
گفت:طبقبرنامهریزیهایصورتگرفتهباتمرکزرویتامینمطمئنآبشرب،
باتوجه به شروع بارش های پاییزه و تغذیه مجدد مخازن ،با در دستور کار قرار دادن
مدیریت مصرف ،بدون تنش از شرایط موجود عبور می شود.
قاسم زاده با تاکید بر اینکه این  ۳۶درصد پر شدگی نباید با  ۱۰۰درصد حجم
مخزن مقایسه شود ،گفت :اکنون در پاییز قرار داریم و طبیعتا بارش های پاییزه و
در ادامه آن ،بارش های زمستانه می تواند بسیار کارگشا باشد .معموال  ۴۵درصد
بارندگی کشور در زمستان اتفاق می افتد و مخازن از این طریق تغذیه بیشتر
خواهند شد .به گفته وی به طور متوسط در این مقطع زمانی مخازن سدها می
بایست  ۴۲تا  ۴۳درصد پر بودند که اکنون اینگونه نیست و سدها  ۳۶درصد پر
هستند .سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه در استان اصفهان سد زاینده رود
بارش هایی را دریافت کرد و روند کاهش حجم مخزن سد متوقف شده و درحال
حاضر  ۱۱درصد پرشدگی را در این سد شاهد هستیم ،اظهار کرد :همچنین
بارش های اخیر وضعیت مناسبی را در سدهای استان خوزستان به وجود آورد.
سد کرخه و سیمره ورودی داشتند و روند کاهش تعدیل شده و امیدواریم با بارش
های پیش رو در سد کرخه بازهم شاهد افزایش ورودی باشیم.
جیره بندی آب در تهران در دستور کار نیست
قاسم زاده با اشاره به وضعیت تامین آب در تهران ،گفت :در حال حاضر در
هیچکدام از برنامه هایی که تدوین شده و مطابق آن ها پیش می رویم هیچگونه
جیره بندی برای آب تعریف نشده و به طور کامل این مساله از دستور کار ما خارج
است.
وی ادامه داد :ممکن است مدیریت فشار در شبکه وجود داشته باشد اما اگر
یک ارزیابی از تهران داشته باشیم ،پیک مصرف را پشت سر گذاشتیم و با تغذیه
مخازنی که اتفاق می افتد برنامه ای برای جیره بندی وجود نخواهد داشت.
در همه استان ها آب شرب پایدار تامین می شود
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته،
تقریبا در همه استان ها آب شرب پایدار تامین خواهد شد ،تصریح کرد :هیچ
استانی وجود ندارد که در افق  ۶ماه و یا یک سال آتی مشکلی از نظر تامین
آب شرب داشته باشد لذا تمام برنامه ها دیده شده و با طرح های اضطراری که
اجرایی شده تقریبا محدودیت های تامین آب شرب برطرف شده است.
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طارمی:شغلمگلزنیاست

میخواهیم دل مردم را شاد کنیم

ساپینتو:

میخواهیمتاآخربرایقهرمانیبجنگیم

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقالل گفت :هنوز دوران درخشش کریستیانو رونالدو تمام
نشدهاست.
به گزارش ایرنا ،نشریه توتو مرکاتو ایتالیا با ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقالل
گفتوگویی در خصوص تیم ملی کشورش در آستانه جام جهانی انجام داد که در زیر
میخوانید:
ترکیب فعلی تیم ملی پرتغال در آستانه جام جهانی از دید شما چطور است؟
بازیکنان خوبی داریم .یکی از خوبیهای آن این است که بازیکنان در همه خطوط ،خط
دفاع ،خط هافبک و خط حمله هم سطح هستند و این موضوع کار فرناندو سانتوس را برای
پیدا کردن نفرات اصلی سخت خواهد کرد .چند بازیکن سطح خوب هم از تیم ملی کنار
رفتند مثل ژائو موتینیو .در مجموع من شرایط را مثبت ارزیابی میکنم و میتوانیم در قطر
روزهای خوبی را تجربه کنیم.
آیا میتوان از این پرتغال به عنوان مدعی قهرمانی یاد کرد؟
به نظر من پنج یا شش تیم هستند که برای قهرمانی رقابت خواهند کرد و من امیدوارم که
کشورم موفق باشد اما تیم های قدرتمند هستند که باید برای موفقیت آنها را شکست دهیم.
برای قهرمانی کمی شانس هم الزم است.
از دید شما دوران درخشش کریستیانو رونالدو تمام شده است؟
نه ،اینگونه نیست .واضح است که کریستیانو دیگر مانند گذشته جوان نیست ،اما او هنوز
کیفیت ،قدرت و تجربه الزم برای رویارویی با چالش های بزرگ را دارد CR۷ .انگیزه زیادی
در آستانه قطر  ۲۰۲۲دارد .او ماههاست که برای جام جهانی آماده میشود و میخواهد در
این مسابقات در اوج باشد.
به دیگر ستاره پرتغال رافائل لیائو اشاره کنیم .بازیکنی که منتظر درخشش در قطر است.
او یکی از بزرگترین استعدادهای پرتغال است و در میالن عملکرد خوبی داشته و مهره
تاثیرگذاری بوده است .کر می کنم آینده بزرگی در پیش دارد .او در حال حاضر بازیکن بسیار
خوبی است ،اما پتانسیل این کار را که بهتر از این هم شود.
اخیرا به عنوان مربی استقالل توانستید تاریخ ساز شوید و سوپرجام را به دست
آورید .در این باره هم صحبت کنید.
استقالل چالش خوبی برای من است .من مربی تیمی با  ۳۵میلیون هوادار هستم،
مهمترین و پرطرفدارترین باشگاه در آسیا در شبکههای اجتماعی و  . ...اوضاع خیلی خوب
پیش میرود ،ما با دو امتیاز در جدول رده بندی دوم هستیم .پرسپولیس صدرنشین است و
ما به تازگی اولین سوپرجام تاریخ خود را به دست آوردهایم .من از عملکرد تیمم راضی هستم،
میخواهیمتاآخربرایقهرمانیبجنگیم.
فتح الله زاده در جمع بازیکنان:

بزودی مطالبات شما پرداخت می شود

مدیرعامل باشگاه استقالل به بازیکنان این تیم اطمینان داد که بزودی اخبار خوبی در
موردمسائلمالیو پرداخت مطالبات خواهندشنید.
به علی فتحالل هزاده مدیرعامل باشگاه استقالل ظهر روز شنبه در محل تمرین این تیم
حضور یافت و دقایقی برای بازیکنان و اعضای کادر فنی صحبت کرد.
مدیرعامل باشگاه استقالل در ابتدای صحبتهای خود ،اظهار کرد :دیروز دوستان
گفتند مطالباتی دارید که پرداخت نشده است .من برای همین امروز پیش شما آمدهام تا
در خصوص شرایط باشگاه ،مسایل مالی و دغدغههایی که دارید ،صادقانه و برادرانه با هم
صحبتکنیم.
وی افزود :از سایر باشگاههای مطرح که شرایط مالی بهتری هم از ما دارند ،سوال کردم و
پرداختی آنها نیز بیشتر از ۳۰درصد نبوده است .من دو پروژه را در حال دنبال کردن هستم
و با چند اسپانسر نیز مذاکرات خوبی داشتهایم و به زودی اخبار خوبی خواهیم داشت .هر
مدیری که میآید ،فرصت میخواهد تا اهدافش را پیاده کند و بتواند درآمدزایی داشته باشد.
در حال حاضر پولی در باشگاه نیست زیرا منابعی که وجود داشت ،هزینه شده اما دغدغه
و نگرانی شما ،دغدغه و نگرانی من هم هست و تالش شبانه روزی من هم برطرف کردن
این مسائل است.
مدیرعامل باشگاه استقالل اظهار کرد :تا  ۱۰روز مانده به دربی ،پرداختی همه را به چهل
درصد میرسانم .چند مورد ضروری هم هست که در همین چند روزه حل میکنم .از روزی
که من آمدهام ،حدود  ۱۰میلیارد از منابع مختلف و با قرض فراهم کردهام .چهار بازی تا نیم
فصل مانده است .شما هم به خاطر هواداران تالش و تمرین کنید .در حال فراهم سازی یک
اردو در دوبی هستیم و انشاءالله شرایط تمرینی خوبی در تهران و اردو داشته باشید .من
شخصی هستم که اگر قولی بدهم ،هر اتفاقی هم بیفتد ،قولم را عملی میکنم.
دکتر فتح الله زاده اضافه کرد :من جمعه شب گذشته با آقای ساپینتو جلسه داشتم و
در خصوص مسایل مختلف صحبت کردیم .آقای ساپینتو سرمربی استقالل است و کنار
بازیکنانش ایستاده و از حق شما دفاع میکند که این بسیار ارزشمند است .من هم کنار شما
هستم ،زیرا همه ما یک خانواده هستیم ،یک هدف داریم و آن موفقیت استقالل و شادی
هواداران است و با هم برای رسیدن به این هدف تالش میکنیم .سرمربی شما مهمان ما
است و باید به او کمک کنیم تا آرامش داشته باشد .سرمربی تیم کنار شما است و از شما
حمایت میکند ،من هم کنار همه شما هستم و از شما حمایت میکنم تا با آرامش ،تمرین
کنیدومسابقهدهید.
با مشارکت شهرداری قم برگزارشد؛

برگزاریششمینالمپیادورزشیزندانیان
زندانهای استان قم

ششمینالمپیادورزشیزندانیانزندانهایاستانقمباشعار«یاریگرانزندگی،ورزشونه
به اعتیاد» با مشارکت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری ،ششمین المپیاد ورزشی زندانیان زندانهای استان
قم با شعار «یاریگران زندگی،ورزش و نه به اعتیاد» با مشارکت سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری قم با نام شهدای هشت سال دفاع مقدس ،در سالن چندمنظوره شهید
ابراهیم هادی زندان مرکزی قم برگزار شد.
این دوره از مسابقات در رشتههای فوتسال ،والیبال ،بازیهای فکری ،بازیهای بومی
محلی ،کشتی ،ورزش زورخانهای ،آمادگی جسمانی ،تنیس روی میز و دارت برگزار شد.
گفتنی است این دوره از المپیاد به نام شهدای هشت سال دفاع مقدس استان قم در
سالنهای ورزشی کانون اصالح و تربیت ،سالن ورزشی اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی و
سالن ورزشی چندمنظوره شهید ابراهیم هادی زندان مرکزی انجام شد.

مهاجمتیمملیفوتبالایرانگفت:بهمعنایواقعییکتیمهستیموبااین
اتحادی که وجود دارد ،هر اتفاقی ممکن است در قطر رخ دهد.
مهدی طارمی روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط تیم
ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی اظهار داشت :در ابتدای صحبتم
میخواهم به خانوادههایی که در این مدت اخیر در ایران داغ دیدند تسلیت
بگویم .ما اینجا حضور داریم که بتوانیم دل مردم را شاد کنیم و این برای ما
باالترین اتفاق است .اگر بتوانیم این خواسته را رقم بزنیم خیلی خوب است.
این را باید بگویم که ما مثل سایر اقشار جامعه یکسری وظایف داریم و باید
کارمان را انجام دهیم و تمام تالشمان را میکنیم به دستاوردی که مدنظر
داریم برسیم و اکنون تمام تمرکز را روی این موضوع گذاشتهایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در جام جهانی گلزنی خواهی کرد یا خیر
گفت :من در پست فوروارد بازی میکنم و شغلم این است که گل بزنم .تا
جایی که بتوانم برای تیم بازی میکنم و تمام توانم را میگذارم اما نمیدانم
چه اتفاقی میافتد ولی قطعا تمام تالشم را خواهم کرد تا برای تیم ملی موثر

باشم.
یکی از دالیل پیشرفت من سرمربی پورتو است
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که آیا اکنون در بهترین
دورانفوتبالیاتحضورداریگفت:بلهحتماهمینطوراست.
طارمی درباره تاثیر کنسیاسائو سرمربی تیم پورتو در افزایش سطح خود نیز
گفت :قطعا او خیلی در فوتبال من خیلی تاثیر داشته .در این دو و نیم سال
خیلی نکات از او و بازیکنان یاد گرفتهام .همانطور که میدانید پورتو یک تیم
بزرگوشناختهشدهدردنیاستوقطعایکیازدالیلپیشرفتمنکنسیسائو
و تیم پورتو بوده است.
ترجیحم این است که «تیم» باشیم نه ستاره
مهاجم تیم ملی ایران در پاسخ به این سوال که هری کین بازیکن بهتری
است یا مهدی طارمی گفت :نمیتوانم بگویم کدام بازیکن بهتر است .باید
ببینید چه بازیکنی در چه تیمی قرار دارد و شرایط تیم چیست اما تیم ما
یک تیم متحد است و وقتی شما بازیکن بزرگ داشته باشی اما تیم نداشته

باشینمیتوانینتیجهبگیری.منترجیحمایناستکهمثلتیممابازیکن
بزرگی وجود نداشته باشد و همه در یک سطح باشند ولی یک تیم باشیم و
این تیم بودن باعث میشود بتوانیم اتفاقاتی را رقم بزنیم .ما به عنوان یک تیم
حرفهای در زمین برای همدیگر بازی میکنیم.
تیم دوم من در جام جهانی پرتغال است
او درباره حضور تیم ملی پرتغال در جام جهانی هم گفت :اول از همه من
از ته قلبم برای تیم ملی پرتغال آرزوی موفقیت میکنم .من برای تیم ملی
ایران بازی میکنم و هر چه در توانم هست برای تیم ایران میگذارم اما اگر
بخواهم تیم دومی را در این رقابتها انتخاب کنم قطعا این تیم پرتغال است و
از صمیم قلب برای آنها آرزوی موفقیت میکنم و حمایتشان خواهم کرد تا به
موفقیتبرسند.
از  ۲۰صحنه ۱۹ ،پنالتی روی من انجام شده است
طارمی در پاسخ به این سوال که آیا احساس راحتی داری وقتی مداوم در
پرتغال درباره پنالتیهای تو صحبت میشود گفت :از زمانی که وی ای آر
اومده چند تا از پنالتیها را داوران بر روی من گرفتند و چند تا را نگرفتند؟
شاید از  ۲۰صحنه  ۱۹صحنه پنالتی بوده و قطعا یکسری اتفاقات افتاده که
داوران پنالتی گرفتهاند .از موقعی که وی ای آر امده همه چیز مشخص است
و این پنالتیها تصمیم من نبوده و تصمیم داوران بوده است.
پورتو جزو تیمهای بزرگ دنیاست
او در پاسخ به این سوال که نسبت به سه سال اخیر چه تفاوتهایی در تو به
وجودآمدهاست،گفت:قطعاخیلیتفاوتوجوددارد.وقتیبهپرتغالآمدم،
تیم ریو آوه تیم نخستین تجربه اروپایی من بود و تا پیش از این تجرب ه بازی
در سطح باال را نداشتم ولی از وقتی به پورتو آمدم و در لیگ قهرمانان بازی
کردم و در لیگ پرتغال که جزو پنج تیم برتر دنیاست حضور پیدا کردم ،قطعا
تجربهام خیلی بیشتر شده .بازی در پورتو اعتماد به نفس من را هم بیشتر
کرده و این دلیلی است که االن در پورتو بهتر از زمانی هستم که برای اولین
بار به اروپا آمدم.
انتقالبهتیمبزرگتر؟ببینیمچهمیشود!
مهاجم تیم ملی ایران در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است عملکرد تو
در این جام باعث شود به تیم بزرگتری بروی گفت :همانطور که گفتم پورتو
جزو تیمهای بزرگ دنیاست .من و تیمم شرایط خیلی خوبی داریم .خیلی
خوشحالم که در این تیم حضور دارم .وقتی در پورتو بودم و خبرنگاری از
من درباره جام جهانی پرسید گفتم االن تمرکزم روی پورتو است و االن هم
با احترام باید بگویم تمرکز من در حال حاضر بر روی تیم ملی است و به هیچ
چیز دیگر به غیر از موفقیت تیم ملی فکر نمیکنم .باید ببینیم جام جهانی
چطور پیش میرود.
طارمی در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره اتفاقات رخ داده در ایران
اظهار کرد :در ابتدای صحبتهایم به این موضوع اشاره کردم .یکسری
صحبتها قبال انجام دادهام و االن فقط با تمرکز به فکر شاد کردن دل مردم
هستیم.

از مسی تا نیمار و امباپه؛

لیونل مسی ،کیلین امباپه ،نیمار ،هری کین و جمال موسیاال
ستارههاییهستندکهمیتواننددرجامجهانیقطربدرخشند
و تیم کشور خود را تا قهرمانی پیش ببرند.
براساس این گزارش ،از روز یکشنبه ،جام جهانی فوتبال به
عنوان مهمترین فستیوال بینالمللی محبوبترین ورزش دنیا
کلید میخورد .البته هر جام جهانی داستان خودش را دارد.
در سال  ۲۰۱۸چه کسی انتظار داشت کرواسی به فینال صعود
کند؟ و چه کسی به طور جدی  ۸سال قبل باور داشت که تیم
آلمان در خاک برزیل و در نیمه نهایی جام ،میزبان بزرگ را ۷
بریکشکستمیدهد؟مسلماپیشبینیایننکتهکهیکدوره
جام جهانی چگونه شروع خواهد شد و پیش خواهد رفت ،اغلب
نامشخص است .زیرا عوامل زیادی در شکلگیری مسابقات،
دخیل هستند .اما با توجه به موجود بودن اطالعات و عملکرد
روزها ،هفتهها و ماههای اخیر میتوان در آستانه شروع یک
تورنمنت ،بازیکنانی را شناسایی کرد که به احتمال زیاد در جام
خواهند درخشید .در زمان کم تا شروع جام ،گزارشگر روزنامه
آس اسپانیا از ۵چهره درخشان و احتمالی جام جهانی قطر نام
به میان آورده که میتوانند در بازیها حتی تیم کشورشان را تا
قهرمانیپیشببرند.
لیونلمسی(آرژانتین)
آرژانتین با قدرت به جام میآید .تیم صاحب افتخار به دلیل
دراختیار داشتن رکورد  ۳۶بازی بدون شکست متوالی از
تابستان  ۲۰۱۹به عنوان یکی از شانسهای مسلم قهرمانی
این دوره ،حضورش را در پیکارهای قطر  ۲۰۲۲اعالم میکند.
به باور برخی این دوره از جام جهانی شاید آخرین حضور لیونل
مسی در یک ورلدکاپ باشد ،با این حال همه این نکته رادنبال
میکنند که آیا بهترین بازیکن ۷دوره جهان ،میتواند قهرمانی
بازیها هم شود؟
این سوالی است که پاسخ آن در روزهای واپسین جام مشخص
میشود اما با توجه به فرم خوب ابرستاره تمام نشدنی در تیم

 ۵ستاره که میتوانند عامل قهرمانی در جام جهانی شوند

پاریسنژرمن ،شاید بهتر باشد بگوییم جدیترین گزینه برای
کسب عنوان بهترین بازیکن جام  ،بعد توپ طال و قهرمانی
احتمالی است .او دلیلی واضح است تا عالقمندان پای
گیرندههای تلویزیونی در سراسر جهان بازیهایش را با دقت
زیادتماشاکنند.
کیلینامباپه(فرانسه)
وقتی جام های جهانی قبلی را مرور میکنیم ،میبینیم
قهرمان جام وقتی برای دفاع از عنوانش به جام جهانی دیگری
واردشده ،کار بسیار سختی داشته است.
به عنوان نمونه در جام جهانی ۲۰۱۸آلمان ،قهرمان قدرتمند
برزیل  ۲۰۱۴در همان مرحله گروهی مجبور شد از مسابقات
کناررود.فرانسهدرجامجهانی ۲۰۰۲بدونآنکهدرگلزنیموفق
باشد ،از جام جهانی حذف شد .تیم فرانسه که قهرمان جام

جهانی روسیه شد ،در ماههای اخیر به شکلی ظاهر شده که
این ذهنیت را بوجود آورده دیگر نمیتواند در اوج تواناییهایش
باشد و به همین دلیل شکستهایی را تجربه کرده است.
با این حال گروهی از کارشناسان به درخشش مجدد فرانسه
باور دارند .آنها میگویند این تیم میتواند در بازیهای قطر هم
بدرخشد.
البته در این صورت باید حتما در تیم سراغ امباپه را گرفت.
بازیکنی که با درخشش مجدد فرانسه ،میتواند تا حد ستاره
برتر جام  ۲۰۲۲اوج گیرد.
نیمار(برزیل)
نیمار در هفتههای اخیر هر وقت که با تیم پاری سن ژرمن به
مستطیلسبزواردشده،نمایشخیرهکنندهایداشتهاست.
او در  ۳۰سالگی به اوج توانمندیهایش رسیده است .خود

نیز به این باوررسیده که میتواند با برزیل قهرمان جام جهانی
 ۲۰۲۲باشد .مسلما در پیکارهایی که در قطر انجام خواهد
شد ،توجه بسیاری را به خود معطوف خواهد کرد .بازیکنی که
مرتب برای مسی ،کری خوانی میکند ،میتواند همانند هم
تیمیاش در این جام بدرخشد آنقدر که دست تیم کشورش را
تافینالوقهرمانیبگیرد.
هریکین(انگلیس)
تعدادتیمهایکهدرپیکارهایجامجهانیبادراختیارداشتن
یک مهاجم هدف واقعی حضوردارند ،زیاد نیست.تیم ملی
انگلیس از این بابت بسیار باید به خود ببالد که هری کین ،گلزن
درخشان جام جهانی قبلی را در اختیار دارد.
کاپیتان ۲۹سالهتیمملیانگلیسباتیمتاتنهامبهاوجآمادگی
دوران فوتبالش رسیده اما همچنان بدون مقام قهرمانی مانده
است.
فشار روی او بسیار زیاد است .به خصوص که سه شیر با سبک
بازی تقریبا محافظه کارانه خود ،به یک مهاجم نوک دقیق و
کارآمد مثل او وابسته است.
این جام میتواند در صورت درخشش او ،ستاره با تجربه را به
افتخاربرساند.
جمالموسیاال(آلمان)
ستاره  ۱۹ساله در هفتههای اخیر مرتب با مسی (توسط لوتار
ماتئوس) و کاکا (توسط اوون هارگریوز) مقایسه شده است.
این بازیکن کم سن و سال برخالف  ۴بازیکن قبلی ،تجربه
حضور در جام جهانی را ندارد و شاید برایش در اوج قرارگرفتن
در جام جهانی زود باشد .هر چند نباید از یاد برد که در ماه های
اخیر آنقدر خوب و آماده نشان داده که با همین سن کم ،تاثیر
فوق العادهای بر موفقیتهای تیم بایرن مونیخ داشته است.
به همین دلیل است که حاال در آلمان ،کارشناسان میگویند
که اگر تیم ملی به ایستگاه پایانی برسد ،در سایه درخشش و
تاثیرگذاریبازیکننابغهاشخواهدبود.

پایان رقابت ورزشکاران همودیالیز در قم:

گزارش از رضا جعفری
آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ومشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دستجرد
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 شماره 140160330003000194مربوط به پرونده کالسه
1400114430003000036مربوط به تقاضای آقای ابوالفضل زینلی فرزند
عبدالله در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 1117مترمربع پالک
شماره  967فرعی از  1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک دستجرد مبایعه نامه
عادی از عبدالله زینلی در دفتر یک صفحه (121م الف)15260
موردتأییدقرارگرفتهوازآنجائیکهمقررگردیدهاستپسازنشرآگهیوانقضاءموعد
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 اقتصاد مردم)
تاریخ انتشار اول1401/08/14:
تاریخ انتشار دوم1401/08/29:
مهدی حسن پور-رئیس ثبت اسناد و امالک دستجرد

قمیها در 3رشته درخشیدند

پرونده پنجمین دوره مسابقات ورزشکاران همودیالیزی قهرمانی کشور با معرفی برترینهای سه رشته به میزبانی قم بسته
شدوبرترینهاتجلیلشدند .براساساینگزارش،پنجمیندورهمسابقاتورزشکارانهمودیالیزقهرمانیکشوربهمدتسه
روز به میزبانی هیات ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم در هتل شاهد و مجموعه ورزشی شهدای هفتمتیر قم
به انجام رسید و برترینهای خود را شناخت.
رقابت ورزشکاران در شطرنج ،پتانک و دارت
در این دوره از مسابقات قهرمانی کشور مجموعا نزدیک به  90نفر اعم از ورزشکار ،داور ،سرپرست و مربی استانهای
مختلف حضور داشتند و رقابت برای کسب مقامهای اول تا سوم بخش انفرادی رشتههای شطرنج ،پتانک و دارت بین 46
ورزشکار از  9استان برگزار شد.
این مسابقات در شرایطی در دو بخش دختران و پسران برگزار شد که ورزشکاران استانهای اصفهان ،همدان ،تهران،
آذربایجانشرقی ،منطقه آزاد اروند ،سمنان ،یزد  ،زنجان و البرز نمایندههای خود را به این رویداد ورزشی اعزام کرد ه بودند و
شرکت کنندگان در دو گروه سنی زیر  30و باالی  30سال رقابت کردند.
درخشش ورزشکاران سمنان و قم در شطرنج
در رقابتهای زیر  30سال شطرنج بانوان مبینا عرباحمدی از سمنان قهرمان شد و در گروه سنی باالی  30سال این
رشته زهراسادات موسوی از قم رتبه نخست را کسب کرد و به مقام قهرمانی رسید ،ضمن اینکه فاطمه رضوی دیگر عضو تیم
بانوان قم نایبقهرمان شد و مدال نقره گرفت .در پیکارهای زیر  30سال شطرنج آقایان ناصرعلی صفرعلیپور از تیم هیات
بیماران خاص و پیوند اعضاء تهران به مقام قهرمانی رسید و در گروه سنی باالی  30سال به ترتیب مهدی عرب از سمنان،
مسعود رضابخش از تهران قهرمان و نایبقهرمان شدند و مقام سوم مشترک به محمدعلی کوکبی از قم و علی شاکری از
همدانرسید.
سکوینخسترشتهپتانکدراختیارسمنانیها
در ردهبندی نهایی رشته پتانک پنجمین دوره مسابقات ورزشکاران همودیالیز قهرمانی کشور ،رتبه نخست رده سنی زیر
 30سال به مائده نادعلی از تیم سمنان رسید و در گروه سنی باالی  30سال لیال شاهینی از قم و راضیه رجبی از اصفهان
مقامهایقهرمانیونایبقهرمانیراکسبکردند.دربخشانفرادیپیکارهایرشتهپتانکآقایانکهمسابقاتآندرمجموعه

ورزشی شهدای هفتمتیر قم انجام شد ،حسن مقصودی از سمنان قهرمان شد ،حسین شکاری از قم به مقام نایبقهرمانی
رسید و مقام سوم مشترک را سیدرضا تحویلداری از قم و وحید معینی از اصفهان کسب کردند.
قهرمانی ورزشکاران قم و تهران در رشته دارت
رقابتهای رشته دارت نیز از جذایت باالیی برخوردار بود و در بخش بانوان زیر  30سال عنوان قهرمانی به فاطمه قنبری از
تهران رسید و در گروه سنی باالی  30سال به ترتیب گلی بخشی از تهران ،سلمه نادری از زنجان ،زهرا رستمی از سمنان و
راضیه پرویزی از قم رتبههای اول تا سوم مشترک را نصیب خود کردند .در بخش مردان پیکارهای دارت پنجمین دوره مسابقات
ورزشکاران همودیالیز قهرمانی کشور در قم ،علیرضا امینی از همدان رتبه نخست را کسب کرد ،رضا درویش از اصفهان
نایبقهرمان شد ،محمد تنگسیری از منطقه آزاد اروند و بهمن ذکاوتی از تیم هیات قم سکوی سوم مشترک را به دست آوردند.
سمنان و قم قهرمانان بخش تیمی مردان و بانوان
درردهبندینهاییبخشتیمیپنجمیندورهمسابقاتورزشکارانهمودیالیزقهرمانیکشور،درقسمتمردانتیمسمنان
با کسب 136امتیاز رتبه نخست را به دست آورد ،قم با 105امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم تهران با 100امتیاز به مقام سوم
رسید .در بخش بانوان تیمهای قم و سمنان مشترکا با کسب 145امتیاز قهرمان شدند ،ضمن اینکه تهران با 110و اصفهان
با 75امتیاز رتبههای دوم و سوم را کسب کردند و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز با حضور دبیر و نایبرئیس فدارسیون ورزش
بیماران خاص ،علیاصغر فرمانی رئیس هیات قم و ویدا فرحان کارشناس ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم در سالن
همایشهای هتل شاهد قم برگزار شد.

سیاسی7

 شماره 5622ت وپنجم 
یکشنبه 29-آبان ماه  -1401سال بیس 

رییسجمهوردریازدهمیناجالسشورایعالیاستانها؛

مدیرانی که نگاه تحولگرا ندارند ،کنار گذاشته شوند

رئیس جمهور گفت:کسانی که نمیخواهند با این نگاه تحولی کار کنند،
کسانی که میگویند نمیشود و نشد ،این افراد نباید در مصدر امور و در جایگاه
تصمیمگیری قرار گیرند .این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار گذاشته شوند.
آیتاللهسیدابراهیمرئیسیروزشنبهدریازدهمیناجالسشورایعالیاستانها
با بیان اینکه شوراهای اسالمی شهر و روستا جایگاه ویژهای در قانون اساسی
دارند ،گفت :قانون اساسی ،بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده،
خواست و مشارکت مردم در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها ،یکی از ارکان مهم
تصمیمگیری را شوراهای اسالمی شهر و روستا معرفی کرده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراهای اسالمی شهر و روستا از ارکان قانون
اساسی هستند و تعبیر رکن در قانون اساسی معنای مهمی دارد ،افزود :اجرای
عدالت اجتماعی و اقتصادی در همه سطوح و مبارزه با فقر ،فساد و تبعیض از
شئونات شوراهاست و ساز و کار شوراها باید به نحوی باشد که بتواند از هر گونه
تبعیضوفسادیپیشگیریکند.
آیتالله رئیسی با تاکید بر اینکه نظرات شوراها به عنوان جایگاهی که از مردم
نمایندگی دارند ،باید در نحوه بودجهریزی روستا یا شهر یا استان مورد توجه قرار
بگیرد ،اظهار داشت :شورا مقام تصویبکننده بودجه نیست ولی مقام اعالمنظر
برای بودجه هست و میتواند در رابطه با بودجه نسبت به استان یا شهرستان اعالم
نظر کند و اگر چه اساس اظهارنظرش با نگاههای منطقهای و محلی است ،اما باید
نگاه کالن ملی هم داشته باشد.
رئیس جمهور اجرای عدالت بر مبنای توجه به سند آمایش سرزمینی را از دیگر
اهداف مهم فعالیت شوراها در کشور عنوان و تصریح کرد :یکی از اهداف مهم در
شوراها و برای کشور ،اجرای عدالت است .در وهله اول این دولت است که مکلف
به اجرای عدالت است و در دولت مردمی خودمان را موظف به اجرای عدالت
میدانیم ،اما شوراها نیز باید اجرای عدالت را دنبال کنند.
آیتالله رئیسی ادامه داد :شوراها در اجرای عدالت فقط به محله و شهر خودشان
توجه نداشته باشند ،بلکه نگاه آنها از یک سو به محل خودشان و از سوی دیگر به
محلخودشاننسبتبهمنطقهوکشورباشد؛اینهماننگاهمبتنیبرسندآمایش
سرزمینی در راستای تحقق عدالت است که کمک میکند نگاه ما در مسیر اجرای
عدالت،عادالنهباشد.
رئیس جمهور نظر شوراها در مورد بودجه و اعتبارات را با لحاظ سند آمایش
سرزمینی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد :نظر شوراها از این منظر میتواند
کمک بسزایی باشد برای دولت در تنظیم و برای مجلس در تصویب الیحه بودجه
باشد.
سنگ زیربنای تحقق شهر و روستای تراز حاکمیت اخالق و عدالت است
آیتالله رئیسی با اشاره به تکرار تعبیر آرمانشهر در کالم فالسفه خاطرنشان
کرد :منظور از آرمانشهر لزوما شهر نیست ،بلکه منظور هر جای آبادی است که
مردم در آن زندگی میکنند .این آرمانشهر دارای چه مشخصاتی باید باشد ،اینجا
سنگ زیربنای آنچه که میتواند شهر و روستای ما را در تراز قرار دهد ،عبارتست از
عقالنیت ،معنویت ،اخالق و عدالت که باید بر هر منطق ه ما حکمفرما باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اعضای شوراها باید حاکمیت اخالق و عدالت را در
منطقهای که آن را نمایندگی میکنند ،دنبال نمایند ،گفت :اینها آرمانها و اهداف
مهمی هستند که در قانون اساسی به نحوی ذکر شدهاند و اعضای شوراها باید
همواره به دنبال مقابله با تبعیض ،روابط ناسالم و فساد و اجرای عدالت باشند.
برقراری روابط سالم میان دستگاههای اداری
برای مردم اطمینانبخش است
آیتالله رئیسی با بیان اینکه فساد در قرآن به معنای هر چیزی است که از اعتدالو
عدالت خارج شود ،افزود :شوراها مراقبت کنند که روابط ،روابط سالم باشد و روابط
ناسالم پا نگیرد ،چرا که روابط ناسالم هم شورا و هم شهرداری ،هم سازمانها و هم
ادارات دولتی را در نظر مردم بیاعتبار میکند و باعث آسیب رساندن و کاهش
سرمایهاجتماعیمیشود.
رئیس جمهور ادامه داد :اگر مردم احساس کنند روابط در شوراها ،یعنی
روابط بین شورا با شهرداری ،فرمانداری و استانداری و دیگر سازمانها و ادارات،
ً
روابطی کامال سالم و در جهت ارتقای امور و پیشرفت تعریف شده ،این برای مردم
اطمینانبخشاست.
وی با تاکید دوباره بر نقش مهم شوراها در قانون اساسی برای تامین رفاه
اجتماعی ،بهداشت ،آموزش و رفع نیازهای مردم اظهار داشت :کسانی که وارد
شوراها شدند خودشان را آماده کردند برای اینکه به مردم خدمت و در جهت رفاه
اجتماعی ،باال بردن سطح آموزش و دانش مردم و رفع مشکالت معیشتی مردم
تالشکنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز تجربیات و اندوختههای خوبی از ۲دهه فعالیت
شوراها داریم ،تصریح کرد :ساختار و سازمان کار شوراها یک ساز و کار چابک،
کارآمد و پیگیر طراحی شده ،برای تحقق آنچه که در قانون اساسی و قوانین
موضوعه به عنوان وظایف شوراها آمده است.
تشکیل کارگروه مشترک با وزارت کشور برای احیای ظرفیتهای قانونی شوراها
آیتاللهرئیسیخاطرنشانکرد:پیشنهادمیکنمکارگروهیازسویشورایعالی
استانها با مشارکت وزارت کشور برای بررسی مسایل و مشکالت امروز شوراها
تشکیل شود تا ظرفیتهای قانونی برای فعالتر شدن شوراها را احصا و احیا کنند.
ً
دولت کامال برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد چرا که شورا را برخاسته از
رأی و نگاه مردم میداند که در قانون اساسی پایگاه و جایگاه دارد و میتواند کمک
بسزایی برای اداره بهتر کشور باشد.
رئیس جمهور گفت :با توجه به اینکه این روزها فصل تنظیم بودجه و در عین حال
تدوین برنامه هفتم است ،بسیار خوب است که حداکثر ظرف یک ماه و حتی کمتر،
این کارگروه تشکیل شده و نظرات اعضا برای رفع مشکالت و کارآمدتر شدن شوراها
را جمعآوری ،جمعبندی و ارائه کنند تا در الیحه بودجه و به ویژه برنامه هفتم لحاظ

شود.
رئیسی با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی اعضا برای اعالم نظر شوراها
درباره بودجه عمومی افزود :بنده با این موضوع موافقم که شوراها از یک سو
با نگاه به محله ،شهر و دیار خود و از سوی دیگر با نگاه کالن و فراگیر به مسایل
ملی پیشنهادات خود را در این زمینه اعالم کنند و این را هم برای دولت و هم برای
مجلسمفیدمیدانم.
اعضای شوراها بهترین مشاورین و همکاران دولت مردمی
برای اجرای عدالت و رفع تبعیض
رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه جلوگیری از تبعیض که از وظایف مهم
شوراهاست و در جهت اجرای عدالت بسیار کمک میکند ،همه اعضای شورای
شهر و روستا را بهترین مشاورین و همکاران دولت مردمی میدانیم ،اظهار داشت:
بنده همچنین کامال موافقم که شوراها در شوراهای اداری و برنامهریزی استانها
نماینده داشته باشند .حتی در جاهایی که قانون به شما حق رای نداده اصل
حضور و ارائه نظر و دیدگاه شما که برگرفته از نگاه توامان به مسائل منطقهای و ملی
است ،میتواند برای رفع تبعیض و اجرای عدالت مفید باشد.
اگر چانهزنی جای نگاه توامان منطقهای و ملی را بگیرد عدالت
به حاشیه رانده میشود
آیتالله رئیسی اضافه کرد :اگر نگاه توامان منطقهای و ملی وجود نداشته باشد
کار وارد یک روال چانهزنی به گستردگی تمام کشور میشود و در این وضعیت
چانهزنی ،عدالت در حاشیه قرار میگیرد .تجربه بیش از  ۴۰سال گذشته نشان
میدهد که باید عدالت را محور قرار دهیم و بودجه و اعتبارات کشور با همه نیازهای
کشور دیده شده و به اولویتها توجه شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تشخیص اولویتها تصریح کرد :شوراها یکی
از بهترین دستگاههایی هستند که میتوانند در تشخیص اولویتهای مناطق به
دولت کمک کنند .در دولت مردمی جایگاه نمایندگان مردم در شوراها به عنوان
کمککننده به دولت ،چه در تصمیمسازیها و چه در تصمیمگیریها بسیار مهم
است.
رئیسی مسأله مهم دیگر را تراکم نیرو در شهرداریها عنوان و خاطرنشان کرد :اگر
در جذب نیرو در شهرداریها ابتدا نیرو را جذب کردیم و بعد دنبال پست و مأموریت
برای او بودیم ،مشکل ایجاد میشود .البته این مشکل در همه ادارات هست و فقط
در شهرداریها نیست .ادارات و سازمانها باید بر اساس مأموریتشان نیرو جذب
کنند ،آن هم به میزانی که بودجه و اعتبارات اجازه میدهد.
شوراها نگاه انقالبی و کارآمد را بر جذب و کارآمدی نیروی انسانی
حاکم کنند
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید تصور از کار فقط کار اداری و نشستن پشت
میز باشد ،گفت :کار در عرصه تولید و خدمات بسیار مهم و موثر است و شوراها در
این زمینه نیز باید بر شهرداریها نظارت کنند .شوراها باید با تکیه بر تجربه فعالیت
دو دهه گذشته در جذب ،نگهداری ،ارتقاء ،پرداخت حقوق و کارآمدی کارکنان
شهرداریها گام متفاوتی نسبت به قبل بردارند ،به نحوی که یک نگاه انقالبی،
بدون تبعیض و کارآمد در شهرداریها ،شوراهای شهر ،ادارات و همه سازمانها
حکمفرماشود.
آیتالله رئیسی با اشاره به طرح موضوع مشکل زمینهای قولنامهای به ویژه
اراضی کشاورزی در بخشهای زیادی از کشور گفت :کار صدور سند رسمی برای
اراضی آغاز شده است .صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی میتواند هم در
تفکیک اراضی و هم در تعیین وضعیت مالکیت کمک زیادی کند و از تجاوز و تعدی
نسبتبهاراضیچهآنچهمربوطبهبیتالمالاستوچهاراضیشخصیپیشگیری
وجلوگیریکند.

رئیس جمهور با اشاره طرح مشکالت مبتال به کالنشهرها در این نشست افزود:
شورهادرتعاملباشهرداریهایکالنشهرهامیتوانندمسائلموجودراجمعبندی
کنند و دولت نیز نسبت به این موضوع دغدغه دارد و مسائل کالنشهرها را بسیار
مهممیداند.
اصالح و جابجایی افراد برای ارتقای کارآمدی را عقبنشینی تلقی نکنید
رئیسی در ادامه سخنانش با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی امور اصالحی چه در
ساختارها و چه در رفتارهای شخصی اظهار داشت :اعضای محترم شوراها به هیچ
وجه انجام امور اصالحی را عقبنشینی تلقی نکنند .مهم آن است که کار و امور
مردم چرخشی داشته باشد که مورد رضایت مردم قرار گیرد و بتواند کار را پیش ببرد
و کارآمد باشد؛ این مهم است.
رئیس جمهور اضافه کرد :در این زمینه و در زمینه جابجایی مدیران و کارکنان،
آبروی افراد بسیار مهم است ،اما آبروی نظام ،آبروی یک مجموعه اداری کارآمد
خیلی ارجحیت دارد .باید آبرو و حرمت افراد حفظ شود ،اما حرمت و جایگاه
سازمانی که میخواهد به مردم خدمت کند ،باالتر از اینها است.
آیتالله رئیسی در زمینه موضوع آالیندگی ،مالیات و عوارض صنایع اظهار
داشت :موضوع مسئولیتهای اجتماعی صنایع در قبال منطقهای که در آن واقع
شدند ،موضوعی قانونی است که باید به دقت و با جدیت دنبال شود .همچنین
صنایع باید به شکلی برنامهریزی و عمل کنند که مانع از ایجاد هر گونه آلودگی در
محیط شوند ،چرا که بر اساس قانون اساسی هر اقدام صنعتی و توسعهای فرع بر
حفظ محیط زیست است ،حال اگر کارخانهای آالیندگی ایجاد میکند ،حتما باید
اقداماتی داشته باشد که این آالیندگی موجب آزار و زیان مردم نشود.
همه دستگاهها موظف هستند شوراها را بر اساس قانون اساسی
بهرسمیتبشناسند
رئیس جمهور با اشاره به درخواستهای مطرح شده برای تاکید بر به رسمیت
شناخته شدن شوراها تصریح کرد :شوراها به موجب قانون اساسی به رسمیت
شناخته شدهاند و همه دستگاهها موظف هستند شوراهای شهر و روستا را به
رسمیتبشناسند.
آیتالله رئیسی با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت واحد شهری خاطرنشان کرد:
در این زمینه اعضای شوراها و به ویژه در شورایعالی استانها باید با وزارت کشور
همفکری کنند تا تدوین این الیحه در کنار تنظیم برنامه هفتم با مشارکت شما به
پیش رفته و در مجلس هم دنبال شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه برای دولت بسیار مهم است که موارد و مصادیق
تبعیض را از نگاه اعضای شوراها ببیند و بشنود و شوراها برای رفع این مصادیق
راهکارها و پیشنهاد هم ارائه دهند ،تصریح کرد :مصادیق را جمعبندی کنید و به
فرمانداران ،استانداران و وزیر کشور ارائه کنید .بنده هم به معاون اجرایی تاکید
میکنم که پیگیر این موارد باشد.
رئیسی خاطرنشان کرد :ممکن است جایگاه قانونی شوراها در قوانین موضوعه
درست تعریف نشده یا درست تعریف شده باشد اما در اجرا دچار مشکل باشد .ما
باید با همکاری دوستان در شوراها تالشمان این باشد و که شورا بتواند جایگاه
تعریف شده خود را داشته باشد .بنده آمادگی دارم در استانها یا در دفتر ریاست
جمهوریخدمتشماباشمتااینمسائلبهشکلشایستهموردرسیدگیقرارگیرد
و شوراها بیش از پیش در راستای گرهگشایی از مشکالت مردم فعال شوند.
باور دولت مردمی این است که با این مردم میشود به قلهها رسید
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه معتقدیم امروز
ظرفیتهایبسیاریدرکشوروجودداردوبهرغمتهدیدوتحریممیتوانیمگامهای
بلندی در جهت پیشرفت کشور برداریم ،گفت :میدانیم که دشمن نمیخواهد
ما پیشرفت داشته باشیم ،تولید در کشور رونق داشته باشد ،اقتصاد ما اقتصاد

مقاومتی باشد ،علم و دانش در کشور ارتقا پیدا کند و نمیخواهد متخصصین و
افراد کارآزموده در هر عرصهای گرهها را باز کنند.
آیتالله رئیسی افزود :دشمن در این راستا در عمل بسیار چوب الی چرخ
گذاشت و در هر حوزهای که متخصصین ما وارد شدند آنها را در محدودیت و تحریم
قرار داده است .دشمن حتی از تامین داروی مورد نیاز بیماران ما هم ممانعت کرده
است .ما چنین دشمنی داریم که در چهل و سه ساله سپری شده از انقالب همواره
در صدد توطئه و فتنه علیه انقالب و نظام بوده است.
رئیس جمهور اظهار داشت :دشمن اراده کرده قطار پیشرفت ایران اسالمی
متوقف شود و ما هم اراده کردیم که این قطار پرشتاب حرکت کند؛ اینجا یک جنگ
ارادههاست .دشمن همه تالش خود را کرد تا اراده خود را محقق کند ،اما دیدند
برخالف خواست و تالش آنها صادرات نفت ایران به سطح قبل از تحریمها رسید،
تعامالت و مراودات تجاری ایران افزایش یافت و لذا رسما اعالم کردند که سیاست
فشار حداکثری آنها شکست خورده است.
رئیسی با اشاره به اینکه دولت مردمی در دو محور برای رفع و خنثی کردن توامان
تحریمها تالش کرد ،گفت :دولت مردمی در زمینه افزایش صادرات ،تکمیل
طرحهای نیمهتمام و اجرای قوانین و طرحهای معطل مانده مثل سامانه صدور
مجوزها که ۱۳سال در کشور معطل مانده بود یا اجرای قانون رتبهبندی معلمان که
 ۱۱سال معطل مانده بود ،گامهای اساسی برداشت.
رئیس جمهور اضافه کرد :دشمن تالش کرد حرکت دولت را متوقف یا کند نماید،
اما به تعبیر رهبری معظم انقالب اسالمی دید که کشور دارد پیشرفت همهجانبه
میکند و دولت هم نگاهش به دست خارجیها نیست و معطل لبخند و اخم آنها
نمیماند و کشور را با اتکا بر توانایی جوانان و نیروی انسانی کارآمد به پیش میبرد.
آیتالله رئیسی با تصریح بر اینکه ما اصحاب «ما میتوانیم» هستیم ،اظهار
داشت :این دولت هم مشکالت بودجهای و اعتباری دارد اما با قوت ،با همین
مردمی که جنگ را اداره کردند ،با همین مردمی که مشکالت را تحمل کردند و
حاضر نشدند ذلت را بپذیرند ،کار را به پیش برد؛ باور ما این است که با این مردم
میشودبهقلههارسید.
کسانی که نگاه تحولی ندارند ،نباید در مصدر امور قرار گیرند
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمن از این وضعیت احساس خسارت و
عقبماندگی کرد ،ادامه داد :در عرصه تحریم نیز گفتیم مذاکره اشکال ندارد،
ولی ما حرفمان را میزنیم که چه میخواهیم .شما پیمانشکنی کردید ولی ما
این کار را نکردیم و آژانس بینالمللی انرژی اتمی  ۱۵بار این موضوع را تایید کرد
که در فعالیتهای هستهای ایران انحرافی وجود ندارد ،اما باز امروز میگویید که
تردید داریم .اتحادیه اروپا رسما اعالم کرد که متن پیشنهادی ایران کامال منطقی
و عقالنی است.
رئیسی تصریح کرد :با یک قوم پیمان شکن مواجهیم که به راحتی نقض پیمان
و ظلم و تعدی میکند ،در مقابل آنها چه باید کرد! آیا باید در برابر چنین دشمنانی
متوقف شد؟ باور ما این است که در برابر این دشمن باید پیشرفت کرد و لذا اراده
کردیم و ملت ما اراده کرده است که پیشرفت داشته باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با وجود خواست دشمن و به برکت خون مطهر
شهیدان و تالش کسانی که در جای جای این کشور شبانهروز خدمت میکنند،
آینده را روشن میبینیم ،خاطرنشان کرد :دشمن  ۴۳سال است که علیه ما توطئه
و فتنهگری میکند .همه مسئوالن در بخشهای مختلف بدانند که امروز مهمترین
وظیفه ما خدمت کردن به مردم ،گرهگشایی از زندگی مردم ،برداشتن موانع از
پیش راه تولیدکننده و فعال اقتصادی و کسانی است که میخواهند در عرصههای
مختلف کار و تالش کنند.
آیتالله رئیسی در ادامه گفت :کسانی که نمیخواهند با این نگاه تحولی کار
کنند ،کسانی که میگویند نمیشود و نشد ،این افراد نباید در مصدر امور و در
جایگاه تصمیمگیری قرار گیرند .این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار گذاشته
شوند ،تا این راه ادامه پیدا کند .کارمندی ،کارشناسی ،مدیری اگر به هر دلیل
نمیخواهد ،جواب مردم را نمیدهد ،راه را برای خودش بسیار سخت میبیند،
نگاهش نگاه ما نمیتوانیم است ،این فرد را باید در حاشیه قرار داد و متن و مسیر را
دراختیارکارمندانوکسانیقراردادکهروحیهشان،روحیهکار،تالش،گرهگشایی
از زندگی مردم و در یک کلمه روحیه ما میتوانیم ،است.
قومی پیمانشکن مواجهیم که به راحتی نقض پیمان و ظلم میکند
رئیسی تصریح کرد :با یک قوم پیمان شکن مواجهیم که به راحتی نقض پیمان
و ظلم و تعدی میکند ،در مقابل آنها چه باید کرد! آیا باید در برابر چنین دشمنانی
متوقف شد؟ باور ما این است که در برابر این دشمن باید پیشرفت کرد و لذا اراده
کردیم و ملت ما اراده کرده است که پیشرفت داشته باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه علیرغم خواست دشمن و به برکت خون مطهر
شهیدان و تالش کسانی که در جای جای این کشور شبانهروز خدمت میکنند،
آینده را روشن میبینیم ،خاطرنشان کرد :دشمن  ۴۳سال است که علیه ما توطئه
و فتنهگری میکند .همه مسئوالن در بخشهای مختلف بدانند که امروز مهمترین
وظیفه ما خدمت کردن به مردم ،گرهگشایی از زندگی مردم ،برداشتن موانع از
پیش راه تولیدکننده و فعال اقتصادی و کسانی است که میخواهند در عرصههای
مختلف کار و تالش کنند.
آیتالله رئیسی در ادامه گفت :کسانی که نمیخواهند با این نگاه تحولی کار
کنند ،کسانی که میگویند نمیشود و نشد ،این افراد نباید در مصدر امور و در
جایگاه تصمیمگیری قرار گیرند .این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار گذاشته
شوند ،تا این راه ادامه پیدا کند .کارمندی ،کارشناسی ،مدیری اگر به هر دلیل
نمیخواهد ،جواب مردم را نمیدهد ،راه را برای خودش بسیار سخت میبیند،
نگاهش نگاه ما نمیتوانیم است ،این فرد را باید در حاشیه قرار داد و متن و مسیر را
دراختیارکارمندانوکسانیقراردادکهروحیهشان،روحیهکار،تالش،گرهگشایی
از زندگی مردم و در یک کلمه روحیه ما میتوانیم است.

عمادافروغ:

جامعهشناسونمایندهدورههفتممجلسشورایاسالمیبابیاناینکه
این اعتراضات ،شورش طردشدگان است گفت  ::شاید معترضان خود
نیز ندانند که این اعتراضات یک «خشم شهری و شورش طردشدگی»
است و عقبهاش نیز به طردشدگی بازمیگردد و در صورت آگاهی به
دنبال منشاء این طردشدگی خواهند رفت تا مطالبات شهروندی خود
را داشته باشند و از راههای صحیح به مقامات فشار بیاورند؛ شیوههای
نادرست و طرح شعارهای ساختارشکنانه ،مقاومت نظام و مسئوالن را به
دنبال خواهد داشت.
عماد افروغ در گفت وگو با ایرنا و در پاسخ به پرسشی مبنی بر شکاف
نسلی در جامعه ایران ،اظهار داشت :برای گفت وگو در رابطه با شکاف
نسلی،نیازمندانجامیکپیمایشدقیقوجامعهستیم،بهعبارتدیگر
در شرایط کنونی و پیش از انجام پیمایش و تعیین مولفههای معرف،
نمیتوان از شکاف نسلی سخن گفت.
وی با تاکید بر ضرورت اهمیت انجام این پیمایش ،ادامه داد :سالها
پیش باید چنین پیمایشی انجام می شد و در حقیقت اصل قضیه نباید
مفروضگرفتهشود.
وی همچنین با اشاره به برخی ناآرامیهای اخیر در ایران ،تصریح کرد:
اعتراضات اخیر و شکافهای متصور در جامعه بیش از آنکه به سطح
خودآگاهی با مطالبات شفاف رسیده باشد؛ آمیخته با نوعی تصور و
ذهنیت غلط و ابهام است.
افروغ تاکید کرد :مطالبات نسل جوان باید مشخص شود و امروز اگر
«شعار زن ،زندگی ،آزادی» به عنوان محور این اعتراضات تصور شود ،باید
گفت زن بعد از انقالب اسالمی هم آزادی داشته و هم زندگی کرده و هم
به بخش اعظمی از خواستههای خود رسیده است.
وی افزود :البته که مطالبات و خواسته های مربوط به زنان به صورت
تمام و کمال محقق نشده است ،اما کلیت موضوع هم نباید زیر سوال
برود زیرا زن ،موجودی فراموش شده در تاریخ انقالب اسالمی نیست

اعتراضات اخیرخشم شهری و شورش طردشدگان است

و امروز در درون این نظام با برخی از تبعیضها علیه جامعه زنان مقابله
میشود.
رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد :شماری از لوایح
دولت و طرحهای مجلس شورای اسالمی در ارتباط با زن و خانواده است
که افزایش مرخصی زایمان از  ۶به  ۹ماه ،رفع موانع اشتغال و میزان
پذیرش در دانشگاهها بر این امر داللت دارد؛ بنابراین وجود مشکالت در
یک منطقه و یا قلمرو خاص نباید باعث شود تا کلیت ساختار زیرسوال
برود؛ امروز حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان در ارتباط با زنان باید
تبعیض مثبت نیز روا داشت.
افروغ اظهار کرد :برای تعامل در یک بستر شفاف باید مشخص شود
که مطالبات طرفین چیست؟ مقامات کشور برای گفت وگو با معترضان
«با چه کسانی و بر سر چه چیزی» گفت وگو کنند؟ هرچند نباید اینگونه
تعبیرشود که«قصورو تقصیری متوجه مقامات کشورنیست».
وی افزود :اما برای یک بحث علمی باید سخنگوی جریان معترض و
خواستهها مشخص باشند که در حال حاضر سخنگوی تعریف شدهای
مشاهدهنمیشودومطالباتهمتعریفشدهنیست.
ایران اسیر یک جنگ رسانهای شده است
فروغ با بیان اینکه امروز ایران اسیر یک جنگ رسانهای شده است،
گفت :قطع نظر از ریشههای ساختاری این اعتراضات که ناشی از نوعی
شورش طردشدگی است و باید مرمت بشود ،ایران اسیر یک جنگ
رسانهای شده است قطع نظر از ریشههای ساختاری این اعتراضات که
ناشی از نوعی شورش طردشدگی است و باید مرمت بشود ،ایران اسیر
یک جنگ رسانهای شده است.
وی اضافه کرد :برخی مسئول واقعه اخیر بوده و باید عذرخواهی
میکردند ،اما معترضان هم باید در قالب یک جنبش سامانیافته ،دارای
ایدئولوژی و رهبری مشخص خواستههای خود را مطرح کنند.
نظام جمهوری اسالمی خود را در معرض یک تقابل ساختاری قرار داد

افروغ تصریح کرد :متاسفانه نظام جمهوری اسالمی خود را در معرض
یک تقابل ساختاری قرار داد و بر پایه آن ،در مواجهه با اتهامی قرار گرفت
که بعضا به نظام نسبت داده میشد؛ از این رو حکومت باید از این اتهام
پرهیزمیکرد.
وی توضیح داد :براساس این ادعا مطرح میشد که «این نظام یک
فساد سیستمی و یک فساد سازمانیافته دارد» متاسفانه نظام با این
برچسب یعنی فساد سازمانیافته مقابله نکرد .شخصا معتقدم که نظام
جمهوری اسالمی فساد سیستمی ندارد چراکه برخی از اجزای نظام با
آسیبهایآنمقابلهمیکند.
این تحلیلگر مسائل اجتماعی ادامه داد :اما در حادثه اخیر ،نظام
مسئولیت کل نارسائیها و سوءرفتارهای گشت ارشاد را به عهده گرفت.
وقتی نظام این سوء رفتار را برعهده گرفته و هیچ موضعی علیه گشت
ارشاداتخاذنمیکند،متاسفانهتهمتفسادسیستمیتقویتومنجربه
شعارهایساختارشکنانهمیشودونظامجمهوریاسالمیوکلانقالب
و اسالم زیر سوال میرود.
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسالمی افزود :بنابراین ،اگر نظام از
ابتدا موضعی علیه برخی رفتارهای گشت ارشاد میگرفت ،از این تهمت
(فسادسیستمی)دورمیشد.
مفت بازی را باختهایماگر...
افروغ یادآور شد :اگر معترضان بجای مطالبات ایجابی و روشن،
خواستههای سلبی ساختارشکنانه داشته باشند ،هر  ۲طرف بازنده
خواهند بود .من به عنوان مدافع اسالم و ارکان رکین انقالب اسالمی
میگویم ،اگر سوءتدبیرها و جنگ رسانهای را نادیده بگیریم ،به زبان
عامیانه بازی را بسیار مفت باختهایم؛ زیرا تدبیر به موقع نداشته و موضع
صحیحیاتخاذنکردهایمتاخودمانرابهدورازتهمتهایسیستماتیک
قراردهیم.
افروغ یادآوری کرد :می توان تفاوت و شکافی بین الیههای هویتی

نسلها متصور شد ،اما شکاف بین الیههای هویتی با شکاف بین
نسلی موضوعی متفاوت است .در حقیقت باورها ،هنجارها و نمادهای
متفاوت و مشترک میتواند وجود داشته باشد ،اما در شکاف نسلی
جنس هنجارها و باورها با نسل جوان متفاوت است و این مساله باید
با تحقیق ثابت شود .وی ادامه داد :من در سالهای گذشته پیشنهاد
انجام این تحقیق را مطرح و شیوههای اجرایی آن را هم توضیح دادم ،اما
متاسفانه هرگز این پیمایش به مرحله انجام نرسید .بین فرهنگ رسمی
و غیررسمی جامعه شکاف ایجاد شده و بنابراین انجام یک پیمایش در
این زمینه ضروری است .این موضوع اکنون در دستور کار برخی از مراکز
نظرسنجی هم قرار گرفته؛ اما هنوز اجرایی نشده است.
جوانان «قانون اساسی» را به عنوان میثاق ملی محور مطالبات
قراردهند
وی تاکید کرد :حق و حقوق جوانان در کشور باید مورد توجه قرار گیرد،
اما جوانان هم در مقابل« ،قانون اساسی» را به عنوان میثاق ملی محور
مطالبات قرار دهند .فصل سوم قانون اساسی ناظر بر حقوق ملت و اصل
 ۲۷قانون اساسی ناظر به تکلیف دولت در خصوص بسترسازی برای بروز
مطالبات و اعتراضات مدنی است.
ایناستاددانشگاهتصریحکرد:جوانانبایدازحقوققانونیخودمطلع
بوده و مطالبهگر این حقوق باشند ،اما نباید از ابتدا نگاه ساختارشکنانه
داشته باشند؛ این نوع نگرش توجیهی نداشته و اثربخش نخواهد بود .
جوانان باید بتوانند اعتراضات خود را در یک بستر مسالمتآمیز
مطرحکنند
وی تاکید کرد :جوان ایرانی باید حقوق شهروندی خود را بشناسد و
در چارچوب قانون اساسی مطالبهگر باشد و دولت و حاکمیت هم بستر
مربوطه را فراهم کند تا انتقال آگاهی به راحتی صورت پذیرفته و مطالبه،
صورتی قانونی به خود گیرد.
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسالمی گفت :جوانان باید بتوانند

اعتراضاتوخواستههایخودرادریکبسترمسالمتآمیزمطرحکنند؛
اگر خواهان تظاهرات هستند ،بستری برای برگزاری تظاهرات فراهم
شود .اگر این امنیت خاطر برای جوانان فراهم شود ،درمییابند که
نمیتوانند کلیگویی کرده و تنها شعار «مرگ بر» را تکرار کنند.
افروغ ادامه داد :به عنوان مثال ،جوان ایرانی باید بداند که از لحاظ
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی توسط عدهای طرد شده و در
این امور مشارکت داده نمیشود؛ امتیازاتی ویژه برای جمعیتی خاص
تعیین و رانتهای اقتصادی ویژهای برای عدهای تعریف شده است .تا
کی این رانتها باید ادامه داشته باشد؟ این خواستهها شفاف و در عین
حال مطالبات مثبتی است؛ اتفاقا انگشت بر خالءها گذاشته شده و باید
این ضعفها را برطرف کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اعتراضات ،شورش طردشدگان
است ،ادامه داد :شاید معترضان خود نیز ندانند که این اعتراضات یک
«خشم شهری و شورش طردشدگی» است و عقبهاش نیز به طردشدگی
بازمیگردد و در صورت آگاهی به دنبال منشاء این طردشدگی
خواهند رفت تا مطالبات شهروندی خود را داشته باشند و از راههای
صحیح به مقامات فشار بیاورند؛ شیوههای نادرست و طرح شعارهای
ساختارشکنانه ،مقاومت نظام و مسئوالن را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد :مقامات هم با مشاهده شعارهای ساختارشکنانه (که
متاسفانه خود نیز در این رابطه مقصر هستند) کوتاه نمیآیند؛ نباید هم
کوتاه بیایند «اگر بخواهند در مقابل این شعارها کوتاه بیایند ،در واقع
میگویند بفرمایید؛ ما خداحافظی میکنیم» با این رویکرد جامعه دچار
هرج و مرج و تجزیه شده و دشمنان به مقاصد خود خواهند رسید.
افروغ اظهار داشت« :ما انقالب را آسان به دست نیاوردیم که آن را
آسان از دست بدهیم اما باید اعتراف کنیم معایب و کاستیهایی داریم
کهمیتوانددربستریسازنده،امنوآراممطرحشودتاتعامالتبهنتیجه
برسد».
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تقواپيشگان ،خوبى اكنون و آينده (دنيا و آخرت) را به دست
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آوردند .با اهل دنيا در دنيايشان شريك شدند؛ اما اهل دنيا در
آخرت آنان با ايشان شريك نيستندَ .خداوند ،از دنيا به اندازهاى كه
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طبیعتزیبایپاییزیدراستانقم
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم خبرداد:

احضار برخی چهرهها به دادسرا برای ادای توضیح
طی روزهای گذشته برخی از چهرهها برای توضیح در خصوص انتشار مطالب غیر مستند یا توهین آمیز به دادسرا
احضارشدهاند.بهگزارشمیزان،برخیازچهرههاازجملهمحمودصادقی،پروانهسلحشورویحییگلمحمدیبرای
توضیح در خصوص انتشار مطالب غیر مستند یا توهین آمیز به دادسرا احضار شدهاند.در پی برخی اظهار نظرهای
بدون استناد در مورد وقایع اخیر ،همچنین انتشار مطالب تحریک آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی از
سوی برخی چهرههای سیاسی و همچنین تعدادی از سلبریتیها ،این افراد امروز جهت پاسخگویی به مقام قضایی
به دادستانی تهران احضار شدند.گفتنی است طی روزهای گذشته از تعدادی افراد ،در مورد صحت ادعاهای تحریک
آمیز مطرح شده در مورد اغتشاشات ،مستندات و ادله خواسته شده که با گذشت چند روز ،تاکنون هیچ مستند و
دلیلی ارائه نشده است و در نتیجه این افراد جهت توضیح در خصوص مطالبی که منتشر کرده اند به دادسرا احضار
شدهاند.درهمینرابطههمچنینطییکهفتهگذشتهنیزپنجنفرازچهرههایسینماییجهتپاسخگوییدرمورد
انتشار مطالب غیرمستند و تحریک آمیز به دادسرا احضار شدند .اسامی این افراد به این قرار است :الناز شاکردوست،
میترا حجار ،باران کوثری ،سیما تیرانداز و هنگامه قاضیانی.سه فرد دیگر نیز باید طی روزهای آتی به مقام قضایی در
مورد مطالب غیر واقعی مطرح شده پاسخگو باشند.این گزارش حاکی است؛ عباسی ،رئیس اندیشکده یقین نیز که
اتهاماتی را به فوتبالیستها وارد کرده بود ،برای پاسخگویی به مقام قضایی به دادستانی احضار شده است.

تدوین سند جامع حمل و نقل و
عمرانشهرقم

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم از تهیه و تدوین
سند جامع حمل و نقل و عمران این شهر خبر داد.
سید محمد حسین دهناد در گفتگویی از تهیه و تدوین سند جامع حمل و نقل و
عمران توسط شورای اسالمی شهر قم خبر داد و با اشاره به شاخصهای مهم این
سند گفت :آرام سازی ترافیکی ،توسعه تقاطعهای شهری ،توجه به پیاده راهها،
ایمنسازی مسیر عابران پیاده در مجاورت طرحهای عمرانی ،کاهش تصادفات
شهری و توسعه زیرساختهای دوچرخهسواری از جمله موارد اصلی سند جامع
حمل و نقل و عمران است .رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی
شهر قم بیان داشت :بخش حمل و نقل شهری از پرچالش ترین حوزههای شهری
است و روزانه در شهر قم بیش از  ۲میلیون سفر صورت میگیرد که نیمی از آن
با ناوگان حمل و نقل عمومی است که امیدواریم با نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و
تاکسیرانی سهم بیشتری از تعداد سفرهای دوران شهری را داشته باشیم تا این امر
موجب کاهش استفاده خودروی شخصی از سوی شهروندان شود.
پیش بینی بودجه ۱۰۰میلیارد تومانی برای خرید اتوبوس
دهناد با اشاره به پیش بینی بودجه  ۱۰۰میلیارد تومانی برای خرید اتوبوس
در قم اظهار داشت :اتوبوسهای جدید تا پایان سال جاری خریداری و
جایگزین اتوبوسهای فرسوده میشوند .دهناد یکی از مشکالت قابل توجه
شهر قم را کمبود پارکینگ برشمرد و گفت :بودجه قابل توجهی جهت توسعه
ظرفیت پارکینگها در قم در نظر گرفته خواهد شد که عملیات اجرایی احداث
پارکینگهای جدید در شهر قم از سال آینده در دستور کار خواهد بود.
تکمیل پروژههای نیمهتمام را اولویت شورای اسالمی شهر قم
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم با اشاره به بودجه
عمرانی شهر قم اظهار داشت :در سال جاری بودجه عمرانی شهر قم  ۵۳۰میلیارد
تومان در قالب  ۵۰ردیف عمرانی شاخص است که این میزان در مقایسه با بودجه
سال گذشته که حدود  ۲۲۰میلیارد تومان بوده رشد خوبی داشته که این بودجه در
اجرایپروژههایوانحرافازعملکردموردپایشقرارمیگیرد.ویتکمیلپروژههای
نیمهتمام را اولویت شورای اسالمی شهر قم در بودجهریزی امسال برشمرد و افزود:
پروژههای عمرانی تقاطع نماز ،شهدای روحانیت و زیرگذر امام حسین (ع) قم تا
پایان امسال تکمیل و به بهره برداری میرسند و بودجهای برای این پروژهها در سال
آینده نخواهیم داشت .دهناد ابراز داشت :برای سبک سازی ترافیک در سطح شهر
قم پروژههای پل نیک اندیش ،زیرگذر امام موسی صدر و تونل شهید کریمی در سال
آینده اجرایی و عملیاتی میشوند .دهناد افزود :تقاطع غیر همسطح فردوسی،
تقاطع غیر همسطح معلم و بلوار پیامبر اعظم و تقاطع غیر همسطح امام صادق (ع)
در محدوده جاده اراک و نیز کمربندی کاشان از جمله طرحهای اولویت دار است که
پس از نهایی شدن طرح این پروژهها عملیاتی میشوند.
مدیر منطقه یک شهرداری قم خبرداد:

پیشرفت ۶۰درصدیپیادهروسازی
بلوار شهید دل آذر

مدیر منطقه یک شهرداری قم از پیشرفت 60درصدی پیادهروسازی بلوار شهید
دل آذر با هزینهای بالغبر 23میلیارد ریال خبر داد.
مجید محمدرضاخانی با اشاره به اجرای طرح پیادهروسازی بلوار شهید دل
آذر در حدفاصل میدان پلیس تا ناصر دیوان منطقه یک اظهار داشت :این بلوار
یکی از معابر اصلی و کلیدی در محدوده منطقه یک بوده که بهواسطه استقرار
بیمارستانهای ایزدی و نکویی دارای تردد پیاده زیادی است که پیادهروسازی
از نیازهای اصلی این بلوار است .وی با بیان اینکه در گذشته اجرای پیادهروها
توسط اهالی و کسبه بدون نظر گرفتن خط بحر و تراز خیابان بوده و این موضوع
مشکالت زیادی در زمینه پستیوبلندی و ایجاد تردد ایجاد کرده بود ،گفت :در
سال جاری با برنامهریزی منطقه یک شهرداری ،در حال احداث پیادهروها و
اجرای فرش بهصورت همطراز و همسطح با هم هستیم تا شهروندان در زمان
تردد ب هراحتی تردد نمایند .مدیر منطقه یک شهرداری قم ابراز کرد :در بودجه
سال جاری ۱۸ ،میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال برای این پروژه مصوب شد که با توجه
به نوسانات قیمت در مصالح و هزینههای جاری تاکنون حدود  ۲۲میلیارد ریال
هزینه شده است  .وی با تأکید بر اینکه طبق اسناد و مدارک پیمان قرارداد این
پروژه با مشارکت بخش خصوصی از اواسط مردادماه منعقد شده است ،افزود:
این پروژه پس از تجهیز کارگاه و اقدامات اولیه ،تاکنون بیش از ۶۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته و ادامه کار نیز با نظارت دقیق کارشناسان امور زیربنایی منطقه با
دقت و سرعت مناسب در حال انجام بوده و در اسرع وقت به اتمام خواهد رسید.
رضاخانی خاطرنشان کرد :هزینه موزاییک فرش پیادهروهای بلوار شهید دل آذر
تاکنون با احتساب افزایش پیمان و هزینههای جاری حدود  ۲۳میلیارد ریال بوده
که امیدواریم موجب رضایت خاطر شهروندان محترم در این محالت شده باشد .
وی در انتها ضمن تشکر از صبوری و همراهی شهروندان این محله تصریح کرد:
مجموعه شهرداری قم و منطقه یک تمام تالش خود را برای ایجاد رفاه ،آسایش و
امنیت خاطر شهروندان به کار گرفته و صادقانه و خالصانه در مسیر خدمت به مردم
گام برمیدارد و از شهروندان تقاضا داریم با صبوری خود ،مجموعه شهرداری را در
اجرای هرچه بهتر و سریعتر پروژههای شهری یاری نمایند .
مدیرمنطقههشتشهرداریقمخبرداد:

کاشت بیش از۱۵۲هزار گلدان
گل فصلی در پردیسان

مدیرمنطقههشتشهرداریقمازکاشتبیشاز152هزارگلدانگلفصلیدر
پردیسان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
محمدحسینعلیاکبریبااشارهبهاهمیتزیباسازیهرچهبیشترسطحشهر،
اظهار داشت :کاشت انواع گلها در سطح شهر به افزایش زیبایی و هم تلطیف
شرایط آب و هوایی کمک شایانی میکند و شهرداری منطقه در این راستا اقدام
به کاشت بیش از  ۱۵۲هزار گل فصلی در ششماهه نخست سال کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه این گلها بیشتر در بوستانها و میادین اصلی سطح
منطقه کاشته شده است ،افزود :این گلها در تمامی بوستانهای سطح منطقه،
میدان علوم و شهدای فردو و بلوارهای اصلی شهر کاشته شده است .مدیر منطقه
هشت شهرداری قم خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه شرایط اقلیمی و کمبود
منابع آب در شهر قم محدودیت در کاشت چمن را در این شهر ایجاد کرده است،
ولی رویکرد شهرداری بیشتر بر کاشت گلهای فصلی و همیشهبهار در سطح
بوستانهاوباغچههایمعابراست.
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانقم خبرداد:

آمادگی کامل شرکت شهرکها برای
راهاندازیشهرکهایصنفی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم از آمادگی کامل شرکت
شهرکهابرایراهاندازیشهرکهایصنفیخبرداد.
روحالله ابراهیمی با اشاره به ایجاد شهرکهای صنفی در قم ،اظهار کرد:
طبق ابالغیههای جدید ایجاد و راهاندازی شهرکهای صنفی نیز به حوزه
مسئولیتهای شرکت شهرکهای صنعتی اضافه شده است .وی ضمن اعالم
آمادگی درخصوص پیگیری این وظیفه جدید ،مطرح کرد :در حاشیه ورودی
اتوبان قم-تهران هر مقداری که زمین در اختیار شرکت شهرکها قرار بگیرد،
آمادگی زیرساختسازی برای ایجاد شهرک صنفی وجود دارد .مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی استان قم از پیشنهاد ایجاد غرفههای صنایع دستی در شهر
عقیق یاد کرد و گفت :راهاندازی شهرک صنفی ویژه صنایع دستی با مجوز شورای
برنامهریزی را در این منطقه دنبال میکنیم .وی در پایان خاطرنشان کرد :وظیفه
ما آمادهسازی زیرساختها است و آمادگی الزم برای حمایت از ایجاد و راه اندازی
شهرک صنفی در مجموعه شرکت شهرکها وجود دارد.

پزشکیان :با مردم عادالنه و صادقانه برخورد شود
حل مشکالت امروز را شنیدن اعتراضات و جلوگیری از تبدیل
نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی راه ِ
اعتراض به اغتشاش و برخورد عادالنه و صادقانه با مردم عنوان کرد .مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مطلبی در
حل مشکالت امروز شنیدن اعتراضات و جلوگیری از تبدیل اعتراض به اغتشاش و
صفحه توییتر خود نوشت:راه ِ
برخورد عادالنه و صادقانه با مردم است .اگر بر اساس عدالت و انصاف با مردم برخورد شود بسیاری از مشکالت مرتفع
خواهد شد.کشور مال همه مردم است و به گروه یا جریان خاصی تعلق ندارد .ما باید اجازه دهیم کسانی که در این
کشور زندگی میکنند ،حق رشد و نمو داشته باشند و در آبادی و اصالح جامعه کمک کنند».
عکاس  :محمد وحدتی

جانشین فرمانده سپاه استان قم تشریح کرد:

برنامههای هفته بسیج در استان قم

جانشین فرمانده سپاه استان قم برنامه های هفته بسیج دراین استان را تشریح
کرد.
سردار مهدی کبیریپور ظهر روزشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای
هفته بسیج که در ساختمان هنر و رسانه قم برگزار شد ،با اشاره به اینکه از 29
آبان ماه تا پنجم آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفین برنامههای هفته
بسیج دنبال میشود ،اظهار کرد :در این هفته برنامههای متنوع بسیج پررنگ
تر میشود و وسعت بیشتری خواهد داشت هر چند ویژه برنامههایی نیز تدارک
دیده شده است .وی از برگزاری همایش بزرگ مربیان طرح صالحین با همکاری
آموزش و پروش و مربیان طرح شهید بهنام محمدی متشکل از مربیان صالحین
فعال در مدارس قم خبرداد و گفت :در مدارس و مساجد با حضور هادیان
سیاسی نیز نشستهای بصیرتی و معرفتی برگزار خواهد شد .جانشین فرمانده
سپاه استان قم با با بیان اینکه دیگر برنامه هفته بسیج برگزاری مراسم افتتاحیه
اعزام کاروانهای راهیان نور دانشآموزی است ،عنوان کرد :گردهمایی هادیان
سیاسی از دیگر برنامههای هفته بسیج برشمرد خواهد بود .وی اضافه کرد :در
هفته بسیج مسابقات قرآن بسیج با استقبال نوجوانان و جوانان شهر قم به همت
معاونت تعلم و تربیت سپاه استان قم برگزار میشود .کبیریپور با بیان اینکه
در هفته بسیج اردوهای جهادی به ویژه با حضور دانشجویان و جامعه پزشکی
دنبال میشود ،عنوان کرد :گروههای شهید رهنمون در بقاع متبرک و محالت
کم برخوردار مستقر میشوند و به درمان و ویزیت رایگان میپردازند که تا به امروز
چهار گروه اعالم آمادگی کردهاند.
*لوازمخانگینیازمندانرایگانتعمیرمیشود
وی ادامه داد :اردوی جهادی خدمت مومنانه نیز به همت بسیج اصناف دنبال
میشود که قرار است در این اردو لوازم خانگی خانوادههای محروم به صورت
رایگان تعمیر شود و گروههای جهادی صنوف مختلف در این طرح مشارکت
خواهند داشت .جانشین فرمانده سپاه استان قم تجلیل از گروههای جهادی را
از دیگر برنامه هفته بسیج دانست و گفت:غبارروبی مزار شهدا در پنجشنبه سوم
آذرماه ،دیدار با خانواده شهدا ،برگزاری یادوارههای شهدا به ویژه برگژاری یادواره
شهدای علمی به همت بسیج دانشجویی در پنجم آذرماه از جمله برنامههای
هفته بسیج است .وی با اشاره به برگزاری کرسیهای آزاداندیشی به همت بسیج
دانشجویی در دانشگاهها گفت :حضور راویان برجسته و نخبه برای روایتگری در
مدارس و مساجد از دیگر برنامههای پیشبینی شده در راستای بصیرتافزایی
در قم است .کبیریپور با اشاره به تهیه و توزیع بستههای معیشتی گفت :برپایی
میزخدمت در بسیج ادارات و پاسخگویی به نیازهای مردم به همت بسیجیان از
 29آبانماه تا پنجم آذرماه دنبال میشود .وی از برگزاری همایش میقات صالحین
در جمعه چهارم آذرماه در مصالی قدس خبرداد و گفت :در این همایش متربیان
صالحین حلقههای صالحین را تشکیل میدهند و با شعار «بسیج مظهر تربیت
انقالبی»ظرفیتهایتربیتیبسیجرابهنمایشمیگذارند.
*تجمع اقتدار بسیجیان در قم برگزار میشود
کبیریپور یکی دیگر از برنامههای محوری هفته بسیج را تجمع اقتدار بسیجیان
در پنجم آذرماه خواند و گفت :این تجمع در مصالی قدس قم با حضور گردانهای
امام حسین(ع) ،امام علی(ع) و کوثر همزمان با سراسر کشور برگزار میشود .وی
ادامه داد :اجتماع خواهران بسیجی استان قم نیز پنجشنبه سوم آذرماه در سالن
بیداری اسالمی جامعه الزهرا(س) با همکاری بسیج خواهران و بسیج طالب
برگزار خواهد شد .کبیریپور گفت :در هفته بسیج مسابقات ورزشی در محالت
و پایگاههای مختلف برگزار و  ۶۰۰سری جهیزیه به نام  ۶۰۰شهدا با مشارکت
بسیج سازندگی در میان زوجهای جوان توزیع میشود .وی از برپایی ایستگاههای
فرهنگی و صلواتی در بخشهای مختلف شهر از جمله امامزاده شاه سید علی(ع)
به مناسبت هفته بسیج یاد کرد و گفت :گزارشی از فعالیتها و خدمات یک ساله
بسیجدراینایستگاههاارائهخواهدشد.جانشینفرماندهسپاهاستانقمبرگزاری
پویش زیست عفیفانه و پویش میم مثل مادر و همچنین پخش فیلمهای جشنواره

رئیس فدراسیون بوکس پناهنده شد؟
شواهد حاکی از آن است که رئیس فدراسیون بوکس که به همراه تیم جوانان ایران راهی اسپانیا شده ،قصد بازگشت
به کشور را ندارد .به گزارش ایرنا ،تیم بوکس جوانان ایران هماکنون برای حضور در مسابقات جهانی ،در اسپانیا حضور
دارد .حسین ثوری ،رئیس فدراسیون بوکس نیز در این سفر ،تیم جوانان را همراهی کرده است.ثوری روزشنبه با یکی
از رسانههای معاند جمهوری اسالمی گفتوگویی انجام داد و ب ه نظر میرسد قصد بازگشت به ایران را ندارد.حسین
ثوری ،که سالها رئیس هیئت بوکس سیستان و بلوچستان بود و سپس مدیرکل ورزش این استان شد ،اواخر سال
 ۱۳۹۶به ریاست فدراسیون المپیکی بوکس منصوب و دی ماه سال گذشته نیز برای دومین دوره متوالی رئیس این
فدراسیونشد.

عمار در مساجد و ایستگاههای فرهنگی به همراه اجرای سرود و تئاتر خیابانی را از
دیگربرنامههایهفتهبسیجبرشمرد.
*نمایشگاهتولیداتخانگیکارآفرینانبسیجدرقمبرپامیشود
کبیریپور با اشاره به افتتاح مراکز کارآفرینی برای بانوان در قالب طرح فدک
در روز چهارشنبه دوم آذرماه گفت :بازارچه کرامت در پردیسان به منظور ارائه
محصوالت فرهنگی و کارگاههای کوچک برپا و تولیدات خانگی کارآفرینان بسیج
نیز با 90غرفه مختلف در مجتمع امام خمینی(ره) به مدت ۵روز با مشارکت بسیج
مهندسین،بسیجسازندگیویکیازمجموعههایخصوصیبهعموممردممعرفی
میشود .وی با اشاره به تجلیل از بسیجیان نخبه ،فعاالن حوزه فرهنگی و افتتاح
پایگاههای بسیج در هفته بسیج گفت :شعار محوری هفته بسیج امسال «بسیج
خدمت گذار ملت ایران» است.
جانشین فرمانده سپاه استان قم گفت :در قالب طرح محیا قرار است دوشنبه
 ۳۰آبانماه همزمان با سراسر کشور پایگاههای تخصصی حجاب و عفاف در قم
نیز افتتاح شوند که خواهران بسیجی در این پایگاههای اقدامات ویژه فرهنگی در
حوزه حجاب و عفاف را دنبال خواهند کرد.
*عضویت بیش از 360هزار قمی در سازمان بسیج مستضعفین
وی با اشاره به اینکه  ۳۶۰هزار نفر در قم عضو سازمان بسیج مستضعفین
هستند ،گفت ۴۵ :درصد از این جمعیت از بانوان هستند که ویژه برنامههای
مختلفی را برای سایر بانوان استان قم دنبال میکنند.
کبیریپور با اشاره به اینکه سپاه استان مسئولیت دبیری قرارگاه  19دی را بر
عهده دارد ،عنوان کرد :دفاتر مشاوره که منشأ آن خانههای سبز است با تالش
قرارگاه  19دی در قم راهاندازی شدند و به عنوان یک طرح ملی به کشور معرفی
شوند که افتتاح این طرح ملی از جمله برنامههای محوری هفته بسیج است.
*آموزش  2500آمر به معروف در قرارگاه ثارالله
وی ادامه داد :در حوزه امر به معروف و نهی از منکر ۲۵۰۰ ،نفر توسط اساتید
استانی و کشوری آموزش دیدند و شیوه عملکرد آنها بسیار مقبول است و ما یک
حاشیه هم نداشتیم؛ قرارگاه ثارالله ذیل قرارگاه ۱۹دی تشکیل شده و این کار را به
صورت ویژه دنبال میکند .کبیریپور رصد واحدهای صنفی و دستگاهها را از دیگر
اقدامات قرارگاه  ۱۹دی دانست و اظهار کرد :واحدهای صنفی که از اتحادیهها
پروانه دریافت نکردهاند بیشترین مشکالت را به خود اختصاص میدهند و تالش
ما این بوده که به آنها تذکر دهیم و طی دو سال اخیر تعداد پلمبها کمتر از
 ۱۰مورد بوده است .وی گفت :دستگاههای مختلف هنوز به صورت قرارگاهی و
جهادیپایکارنیامدهانددرحالیکهاگرهمهبهمیدانبیایندخالهایموجودرفع
میشود.کبیریپورازفعالیتهایبسیجیاناستانقمدرعرصهفضایمجازییاد
کرد و ادامه داد :تریبون آزاد در بستر فضای مجازی ،برگزاری مسابقات مختلف در
حوزه رسانه از جمله خبرنویسی و عکاسی و رونمایی از رسانههای محلی از دیگر
برنامههای پیشبینیشدهبرایهفتهبسیجاست.

استاندارقم:

حقی از مردم و دولت در طرحها نباید ضایع شود

استاندار قم با بیان اینکه نباید حقی از دولت
ضایع شود ،عنوان کرد :همچنین در محاسبه
هزینههای نگهداری نباید بهگونهای عمل شود که
حق متقاضی نیز ضایع شود.
سید محمدتقی شاهچراغی روز شنبه 28آبانماه
در جلسه کمیسیون ماده 32امور اراضی کشاورزی
که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم
برگزار شد ،در خصوص مصوبه زمینی که توسط
منابع طبیعی با تعهد تبدیل 25درصد آن به فضای
سبز واگذارشده بود ،اظهار کرد :با توجه به اینکه
این زمین با تائید منابع طبیعی به دلیل شرایط
آبوخاک امکان کشت ندارد ،باید زمین دیگری

برای تبدیل به فضای سبز به متقاضی معرفی شود.
وی با اشاره به اینکه در قرارداد هزینه کاشت و
نگهداری با متقاضی بوده است ،مطرح کرد :به
همین منظور باید هزینه نگهداری برای مدتزمان
 20ساله محاسبه و پس از کاشت از متقاضی
دریافت شود ،چراکه هزینه نگهداری فضای سبز در
زمینجدیدبامنابع طبیعیاست.
استاندار قم با بیان اینکه نباید حقی از دولت
ضایع شود ،عنوان کرد :همچنین در محاسبه
هزینههای نگهداری نباید بهگونهای عمل شود که
حق متقاضی نیز ضایع شود.
وی با تأکید بر اینکه موارد مطرحشده در

کمیسیون باید مرتبط با واقعیتهای میدانی باشد،
خاطرنشان کرد :در پروژه پمپبنزین و مجتمع
رفاهی و خدماتی در بخش خلجستان باید بازدید
میدانی توسط معاونت اقتصادی ،دبیر کمیسیون،
میراث فرهنگی و راهداری انجام شود.
شاهچراغی با بیان اینکه در این جلسات باید
مصوبات به رای گذاشته شود ،تصریح کرد :در این
جلسات یا باید خود مدیران حضور پیدا کند و یا اگر
نمایندهای حضور پیدا میکند ،مدیر مربوطه باید
مسئولیت آن را بپذیرد .وی ادامه داد :همچنین
باید تمامی افراد نظرات کارشناسی خودشان را ارائه
کنند و تحت تأثیر آرای دیگر قرار نگیرند.

مدیرکل فنی و حرفهای استان قم :

 ۱۵۷آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در قم فعال است
مدیرکل فنی و حرفهای استان قم گفت :در حال حاضر  ۱۵۷آموزشگاه آزاد این
استان در  ۲۶رشته و  ۱۴۰حرفه به عالقهمندان رشتههای فنی و حرفهای آموزش
ارایهمیکند.
محمود تقیپور در گفتوگویی افزود ۹۶ :آموزشگاه ویژه بانوان ۹ ،آموزشگاه ویژه
آقایان و  ۵۲آموزشگاه نیز دومنظوره است .وی با اشاره به فعالیت  ۲۲۱مربی در
آموزشگاههای آزاد قم ،اضافه کرد :در این آموزشگاهها  ۱۴۹مربی خانم و  ۷۲مربی
آقا آموزشهای فنی و حرفهای ارایه میکنند .وی ادامه داد :در  ۶ماه نخست امسال
 ۵۶۹دوره آموزشی در این آموزشگاهها برگزار شده و چهار هزار و  ۵۲۵نفر -دوره
آموزش ارایه شده است .تقی پور با بیان اینکه از تعداد دورههای برگزار شده ۴۳۵دوره
برای خانمها و  ۱۳۴دوره نیز برای آقایان بوده است ،بیان کرد :از مجموع دورههای

بازداشت عامالن ترور امام جماعت یکی از مساجد زاهدان
یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان به همت سربازان گمنان امام زمان(عج) منهدم شد.ادارهکل اطالعات
استان سیستان و بلوچستان در اطالعیهای از دستگیری پنج تن از عامالن شهادت حجتاالسالم "سجاد شهرکی"
امام جماعت مسجد "موالی متقیان" زاهدان خبر داد .در این اطالعیه آمده است :پنج نفر از عامالن شهادت
حجتاالسالم سجاد شهرکی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطالعات دستگیر شدند که در اعترافات
اولیه متهمان به ارتباط با گروهکهای معاند خارج از کشور و همچنین سرویسهای جاسوسی متخاصم اذعان و به
قصد استمرار اقدامات تروریستی علیه شاخصین شیعه و سنی و اماکن حساس در استان با هدف ایجاد دوقطبی و
جنگ مذهبی در سیستان و بلوچستان اشاره شده است.ب

برگزار شده برای خانمها  ۳۳۶دوره مربوط به بخش خدمات ۶۳ ،دوره صنعت۲۳ ،
دوره فرهنگ و هنر و  ۱۳دوره مربوط به کشاورزی بوده است .وی خاطرنشان کرد :از
دورههای برگزار شده برای آقایان نیز ۱۰۵دوره خدمات ۱۰،صنعت ۷،فرهنگ و هنر
و  ۱۲دوره مربوط به کشاورزی بوده است .وی توانمندسازی افراد فاقد مهارت و ارائه
آموزشهای مهارتی در راستای یاریرساندن به ایجاد اشتغال پایدار در جامعه و حفظ
آن را مهمترین رسالت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور عنوان کرد .مدیرکل فنی
و حرفه ای قم با اشاره به بازار محور بودن اغلب آموزشهای فنی و حرفهای استان،
خاطرنشان کرد :ویژگی این آموزشها ،پرورش کارآفرین است؛ به این معنی که افراد
پس از کسب مهارت و دانش فنی ،قادر به کسب فرصتهای شغلی مناسبی خواهند
بود و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد مینمایند.

سفر گزارشگران صداوسیما به قطر منتفی شد
قرار بود محمدرضا احمدی برای بازی مقابل انگلیس ،پیمان یوسفی برای دیدار مقابل ولز و جواد خیابانی برای
دیدار مقابل آمریکا راهی قطر شوند ولی در لحظه آخر تصمیم مدیران صدا و سیما تغییر کرد و حاال هیچکدام از
گزارشگران راهی قطر نخواهند شد.قرار است این گزارشگران از تهران بازیها را برای بینندگان شبکه ۳گزارش کنند.
هنوز دلیل این تصمیم مدیران صدا و سیما مشخص نیست و این درحالی است که با توجه به خرید حق پخش کامل
بازیهایجامجهانیتوسطصداوسیما،گزارشگراناعزامیمیتوانستنددرباکسمخصوصگزارشودراستادیوم
محل برگزاری بازیهای تیم ملی ،دیدارها را گزارش کنند.

موافقت رئیس کل دادگستری قم انجام شد؛

مرخصی منتهی به آزادی ۸زندانی فاقد سابقه کیفری

رئیس کل دادگستری استان قم در دیدار بامددجویان زندان مرکزی با مرخصی پایان حبس  ۸نفر از
زندانیان فاقد سابقه کیفری که آزادی پیش از موعد آنها مخل نظم ،آسایش شهروندان و امنیت مردم نبود
موافقت و همچنین با متهمان اغتشاشات اخیر نیز دیدار و گفتوگو کرد .حجت االسالم و المسلمین علی
مظفری با حضور شبانه در زندانهای قم ضمن سرکشی از بخشهای مختلف زندان ،همراه با حجت االسالم
والمسلمین غریب دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قم و معاونان دادستان بصورت چهره به چهره با
 ۲۲۷نفراز زندانیان مدرسه قرآنی زندان مرکزی دیدار و در خصوص رفع مشکالت و درخواست های آنان به
شعبات حقوقی و کیفری دستور رسیدگی صادر کرد .وی در این بازدید همراه با رنجبر مدیر کل زندانهای
استان قم و هیئت همراه با متهمان اغتشاشات اخیر نیز دیدار و گفتوگو کرد .رئیس کل دادگستری استان
قم در دیدار بامددجویان زندان مرکزی با مرخصی پایان حبس  ۸نفر از زندانیان فاقد سابقه کیفری که آزادی
پیش از موعد آنها مخل نظم ،آسایش شهروندان و امنیت مردم نبود موافقت کرد.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقمخبرداد:

توقیف تریلی حامل 23تن چوب قاچاق

جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه تریلی و کشف  23تن چوب قاچاق در استان خبر
داد  .سردار "بهادر اسماعیلی" اظهار داشت :مأموران یگان تکاوری استان یک دستگاه تریلی حامل چوب
قاچاق را در عوارضی "قم -گرمسار" متوقف کردند .وی افزود :در بازرسی از داخل تریلی توقیف شده 23،تن
انواع چوب قاچاق و فاقد هرگونه مجوز کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد .جانشین فرمانده انتظامی
استان قم گفت :متهم به همراه خودرو توقیفی و کاالی قاچاق برای سیر مراحل رسیدگی به مرجع ذیصالح
تحویل شد .سردار اسماعیلی خاطرنشان کرد :شهروندان می توانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه
 110مرکز فوریت های پلیسی و یا از طریق سامانه 197دفتر نظارت همگانی اعالم کنند.
مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانقم:

الستیک فروش گرانفروش نقره داغ شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم ازجریمه  22میلیاردی یک واحد الستیک فروش بعلت علت
گرانفروشی خبرداد .مهدی ریاضی درخصوص جزییات این خبر اظهارداشت :پیرو گزارش مردمی طی
گشت مشترک تعزیرات قم با همراهی نمایندگان دستگاههای متولی در امر بازرسی و نظارت ،با مراجعه به
یک فروشگاه عرضه و توزیع الستیک در سطح شهر به دلیل گرانفروشی الستیک تنظیم بازار داخلی به ارزش
 22,220,348,104ریال گزارشی تنظیم و مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی
استان قم ارسال گردید .وی افزود :با تشکیل پرونده ،شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی قم ،ضمن
احضار متهم ،به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته ،اتهام گرانفروشی را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را به پرداخت
مبلغ  22میلیارد و  220میلیون و  348هزار و  104ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.
فرماندهانتظامیشهرستانقمخبرداد:

کشفیکدستگاهموتورسنگینغیرمجاز

فرمانده انتظامی شهرستان از کشف یک دستگاه موتورسنگین قاچاق به ارزش بیش از 7میلیارد ریال خبر
داد  .سرهنگ امیر مختاری اظهارداشت :ماموران کالنتری ۲۲شهرک پردیسان به همراه عوامل بسیج ناحیه
مقاومت امام حسن مجتبی (ع) پردیسان در پی اطالع از نگهداری به قصد فروش یک دستگاه موتور سیکلت
سنگین قاچاق در یک مغازه تجاری ،رسیدگی به موضوع در دستور کار آن ها قرار گرفت.
وی افزود :در ادامه ماموران در این همکاری مشترک ضمن هماهنگي با مقام قضائي با ورود به محل
موصوف موتورسیکلت سنگین 1300سی سی که فاقد هرگونه اسناد و مدارک بود را کشف که ارزش آن
توسط کارشناسان بیش از  7میلیارد ریال اعالم شده است .فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت :در این
رابطهمتهمدستگیروبههمراهپروندهتشکیلشدهبرایانجاممراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم خبرداد

کشف تریاک در بازرسی از پراید

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف  20کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودرو
پراید خبر داد .سرهنگ حسن هاشم نیا اظهارداشت :در پی تعامل اطالعاتي با پليس مبارزه با مواد مخدر
شهرستانرومشکاناستانلرستانمشخصشدفردیقصدداردبوسيلهيکدستگاهپرایدیکمحمولهمواد
مخدر را از جنوب کشور به مقصد قم منتقل کند ،بنابراین موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر استان قم قرار گرفت.
وی اضافه کرد :در ادامه طی عملیاتی توسط مأموران این پلیس خودرو در محور "قم-کاشان" شناسایی،
توقیف و 2نفر در این رابطه دستگیر شدند.

